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 اعالم نرخ 
 خريد و فروش ارز 

توسط اشخاص ممنوع است

اختالفات روي ميز 
 گفت وگوي 

تهران-پاريس

تامين ارز واردات غيربانكي با »سامانه 
نيما« در بستري امن انجام مي شود

 وزير امور خارجه فرانسه در سفر به ايران 
با مقامات كشورمان ديدار كرد

دالر
4769 تومان

یورو
5497 تومان

تمام سکه
1586000 تومان

شاخص بورس
97182            
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جهان

 صداي پاي راست ها 
در كشور چكمه
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اخي��رادريك��يازروزنامهه��اي
اقتص��اديصب��حكش��ور،س��رمقالهيي
درخصوصنرختبديلارزمنتش��رش��د
كهنويس��ندهآنضمنمقايسهسطحي
نرختبديلارزدالروتورمامريكاوايران،
بهس��ادگينتيجهگرفتهبودكهنرخارز
درايرانبايدباالب��رود.دراينخصوص
موضوعاتوس��واالتمتع��دديمطرح

ميشودكهاهمآنهابهشرحزيراست.
1-اقتص��اداي��رانچهمناس��بتو
ارتباطيبااقتصادامريكاداردكهبراساس
انگارهه��اينئوليبرالي،اقتصاددانانپيرو
اينمكتببهصورتگزينش��يوابزاري
مدامايرانراباامريكامقايسهميكنند؟
آيااقتصاداي��راندراقتصادامريكاادغام

شدهاست؟
و ارز ن��رخ براب��ري محاس��به -2
ب��هاصط��احن��رختبدي��لارزحقيقي
)NEER(بس��يارپيچيدهترازمعادالت
ونس��بتهايس��طحيمقايس��هييبا
امريكاستكهاينروزهااستفادهميشود.
دري��كاقتص��ادمبتن��يبرب��ازار،اين
محاسبهبراس��اسپارامترهايمختلفي
ازجملهش��اخصضمن��يتعديلكننده
تولي��دناخالصداخلي،نرختورمس��بد
كاالهاوخدماتصادراتيووارداتي،نرخ
تورممصرفكننده،نرختورمتوليدكننده،
نرخس��ودبانكيوهزينهحقيقينيروي
كارمحاسبهميشود،آنهمدرمقايسه
باتركيبيازكش��ورهايطرفمعامات
اقتصاديونهكش��وريكهباآنتناسب
وش��باهتيوجودنداردومراودهتجاري

برقرارنيست.
3-درجهتاجراينسخهنئوليبرال
افزايشن��رخارز،آي��ادراقتصادرانتي-
اقتضائ��ات اي��ران دولتي-خصولت��ي
اقتصادهايبازارتوس��عهيافتهوحتيدر
حالتوس��عهبرقراراس��ت؟درراستاي
محاسبهنرختبديلارزحقيقي،انتخاب
عواملمحاس��باتيوس��الپاي��ه،تاثير
قابلماحظهي��يرويخروجيهادارد،
چنانچ��هنتايجمحاس��باتانجامش��ده
توسطاقتصاددانانومنابعمستقلخاف

مدعياتكنونيرانشانميدهد.
4-دراقتصادايراندولتتامينكننده
وعرضهكنندهاصليارزاس��توبيشاز
۹۰درص��ددرآم��دارزيازمحلفروش
ثروته��اومناب��عوم��وادخ��امواوليه
)بهواس��طهتزريقران��تمنابع(حاصل
ميش��ودون��هدرنتيج��هكاروتاش
ون��وآوريمردم.اقتص��ادتكمحصولي
برونزاودرونگ��رايايرانبرايحركت

بهني��رويمحركهبيرون��يدرآمدارزي
حاصلازف��روشثروتهاومنابعخامو
اوليهمحتاجاس��ت.حتيآنچهبهعنوان
ص��ادراتغيرنفتيمطرحميش��ود،در
اص��لازرانتمنابعمل��يبهرهميگيرد
وبهسرچش��مهثروته��ايمليوصل
است.صادراتپتروشيميوفوالدبارانت
گس��تردهموادخاموانرژيممكنشده
است.بخشاعظمصادراتكشاورزيهم
بهانرژيبس��يارارزانب��رايبهرهبرداري
بيروي��هازدخايرمحدودوروبهنابودي
آبه��ايزيرزمينيتكي��هدارد،چنانچه
اي��راندارايكمتري��نهزينهبرداش��ت
)Pump Price(آبه��ايزيرزمين��ي
درس��طحجهاناست.درايناقتصادارز
خارجيمنبعتامينبخشبااهميتياز
كاالهاياساس��يومواداوليه،واسطهيي
ومصرفيموردنيازمردموصنايعداخلي
اس��ت.اقتصاداي��رانقادرب��هتوليدارز
نيس��توارزيهمكهعرضهميشوديا
مس��تقيماازفروشمنابعخامبهدست
ميآيديابهواس��طهاعط��ايمجوزهاو
رانتهايدولتبهگروههايمنتخب،از
ص��ادراتمنابعخامياتولي��دمواداوليه
ازآنهاحاصلميش��ود.بنابراينمنش��ا
تحصيلارزكاروتاشجامعهوصادرات
كاالهاوخدم��اتكاربريادانشبرمانند
اكثراقتصادهانيستكهازقاعدهمشابه

آنهااستفادهشود.
5-مدعيانافزايشنرخارزكهمعموال
مدافعصنايعوبخشهايرانتيهستند
وبخشخصوصيمولدغيررانتيرامورد
توجهقرارنميدهند،درتوجيهمدعيات
خودبهق��درترقابت��يتوليدكنندگان
داخلياش��ارهميكنن��د.اج��رايرويه
تنزلارزشپ��ولمليدرجهتافزايش
رقابتپذيريتوليداتداخلي،معموالدر
اقتصادهايمتكيبهص��ادراتكاالهاي
كاربررواجداشتهاست.درحدوددوسوم
تولي��دصنعتياي��رانكاالهايصنعتي
متك��يبهرانتمنابعيابازارهايبس��ته
اس��ت.دراقتصاداي��رانصنايعتوليدي
بخشخصوص��يبيشازنرخارز،درگير
معض��اتمتع��دديمانن��دهزينههاي
بااليتوليد)ماننداجب��اربهخريدمواد
اوليهبهبه��ايبهمراتبگرانترازرقباي
خارجي(،كمبودشديدنقدينگي،هزينه
بسياربااليتامينمالي،اجحافمالياتي
ومهمت��رازهمهفقدانهرگونهنهادهاو
ساختارهايپشتيبانكارآمدوحمايتاز

سويدولتهستند.
6-بناب��هتجربياتتاريخينيمقرن
اخير،افزايشنرخارزنجاتبخشاقتصاد
ايراننبودهاست.اگرمقرربودكهافزايش

مس��تمرنرخارزبهعنوانيكتكمتغير
راهگشايمش��كاتاقتصادباشد،طي
دوره2۰س��اله۷۸-135۸باي��داقتصاد
ايرانش��كوفاميش��د.موضوعمهماين
اس��تكهدردورهدولتاصاحات۸4-
13۷۸كهس��نگبنايتثبي��تنرخارز
گذاشتهش��دودولتنرخارزثابتكرد،
مدعيانكنونيافزايشنرخسكوتكردند
وازآنمهمت��رطيدول��تيازدهماين
بحثهامسكوتبود،اماپسازانتخابات
سال13۹6نرخارزروبهافزايشگذاشت.
۷-دركداماقتصادجهاني،بهسادگي
بادس��تكاريفقطيكمتغيراقتصادي
افزايشنرخارز)ودراصلايجادموجهاي
تورم��ي(اقدامبهاصاحاقتصاديش��ده
اس��ت؟اگرقراربوداقتص��ادتنهابايك
متغيراصاحش��ود،اينموضوعدردهه
۷۰شمس��ياتف��اقافتادهب��ود.ادعاي
طرفدارانافزايشنرخارزايناس��تكه
چوننرختورمباالس��ت،نرخارزهمبايد
متناس��بباآنباالب��رود.دراينجاچرا
فراموشميش��ودكهبايدريشهموضوع
درم��انگرددواصلموضوعكاهشنرخ
تورماس��ت؟چراايناقتصاددانانناتوان
ازكاهشنرختورموارائهنس��خهدرمان
آن،بهجايرويهمخربافزايشنرخارز

هستند.
۸-دراقتص��ادتكمحصول��يايران،
تنهاراهحلمرسوموسهلالوصولجهت
رفعكس��ريبودجهوتنگناه��ايمالي
نرخارزاس��توباناديدهگرفتنريشهها
وعوام��لكلي��دي،نس��خهافزايشنرخ
ارزواقاماساس��يبهعنوانتنهاراهكار
كلي��دياقتص��ادمعرفيميش��ود.اين
نس��خهبرايگذرانروزم��رهاموردولت
واس��تمراركس��بمنافعرانتيها،همه
فش��ارهاراب��ااعمالمالي��اتتورميبه
عام��همردممنتقلميكند.دراينميان
بهس��ودبنگاههايدولتيوشبهدولتيو
قش��رقليليازجامع��ه،بخشخصوصي
واقع��يوم��ردمروزب��هروزنحيفترو
به ضعيفترميشوند.سياستگذاريها
جايكاهشن��رخت��ورموپرداختنبه
ريشهمشكلبهدرمانيمعطوفميشود
ك��هاقتصادراواردمارپي��چتورميودور
تسلسلمخرب»افزايشنرخارز<افزايش
ن��رختورم<افزاي��شن��رخارز«ميكند.
اينموضوعيعن��يمالياتتورميكهدر

اصلفشارآنبهاقشارضعيفومتوسط
واردميشود.درسناريوياعمالماليات
تورم��يب��هجاي»قط��عمخ��ارجغير
حاكميتيوغيرضروريدولت«،»قطعيا
حداقلتوزيعوكاهشتدريجيرانتها«
و»اخذمالياتازثروتمندانودرآمدهاي
ب��اال«،باايجادت��ورم)ازطريقباالبردن
بهاياقامكليدي،خدماتدولتيونرخ
ارز(فشارهمهاينهابهعامهمردممنتقل
ميگرددكهپيامدهايآنافزايشفقرو
نابرابري،تشديدركوددربخشخصوصي

وبيكارياست.
۹-ازنظ��راغل��بمدافع��انافزايش
نرخارز،درش��رايطكنونياقتصادايران
اهميتينداردكهسالي2۰۰هزارميليارد
تومانس��ودسپردهبانكيپرداختشود،
دهه��اهزارميلياردرانتتومانبهصنايع
وبنگاههاياقتصاديخصولتيپرداخت
گ��ردد.منابعكش��ورص��رفطرحهاي
عمرانيمخربمحيطزيس��تواقتصاد
مانن��دسدس��ازيهاواخي��راطرحهاي
انتقالآبش��ود.مدافع��انافزايشنرخ
ارزباسرچشمهپسرفتوفاكتكشور
كهرانتوفساداستكاريندارند.براي
آنهاانبوهمردمبيكار،گرفتار،فاكتزده
وناراض��ياهميتين��دارد.نكتهكانوني
بحثايناس��تكهبامالياتتورميبايد
ازجيبمردمبرداشتشودتادرنتيجه
منافعرانتيگروههايخاصتامينشود.
1۰-سياستگذاريهايتكمتغيرهبا
تحريفمسيراصاح،مانعازنجاتاقتصاد
كشورميشود.تاكنونبارهاوبارهاگفته
شدهاستكهراهنجاتاقتصادايرانگذار
)Rentier State(ازيكاقتصادرانتير
ب��رونزاودرونگ��راورس��يدنبهيك
اقتصاددرونزاوبرونگرايمتكيبهكار
ونوآورياستكهازطريقتوسعهصنايع
وخدماتكاربرودانشبرقابلدستيابي
اس��ت.تنهانس��خهنجاتبخشتكيهبر
ني��رويمولدمردماس��تونهتمركزبر
يكاقتص��اددولتي-خصولتي-رانتيكه
باكوچكس��ازيمستمرس��فرهمردماز
طريقمالياتتورميميتوانداس��تمرار
پيداكند.دريكاقتصاددرونگرااولويت
اصليس��رمايهگذاريدرنيرويانساني،
دانشونوآورياس��ت،نهسرمايهگذاري
درصنايعوبخشهاياقتصاديرانتيو

فروشموادخامواوليه.

سخن نخست

عقالنيت در تعيين نرخ ارز
 احسان سلطاني   

تحليلگر اقتصادي

يم
سن

س: ت
عك

اخي��رادريك��يازروزنامهه��اياقتص��ادي
صبحكش��ور،س��رمقالهييدرخصوصنرختبديل
ارزمنتش��رش��دكهنويس��ندهآنضمنمقايسه
سطحينرختبديلارزدالروتورمامريكاوايران،
بهس��ادگينتيجهگرفتهبودكهنرخارزدرايران
بايدباالبرود.دراينخصوصموضوعاتوسواالت
متعدديمطرحميش��ودكهاهمآنهابهشرحزير

است.
1-اقتص��اداي��رانچ��همناس��بتوارتباطي
ب��ااقتص��ادامريكاداردك��هبراس��اسانگارههاي
نئوليبرالي،اقتصاددانانپيرواينمكتببهصورت
گزينش��يوابزاريمدامايرانراباامريكامقايسه
ميكنند؟آيااقتصادايراندراقتصادامريكاادغام

شدهاست؟

تعادل  محمدمهدي حاتمي  
مشهوراس��تكهبرخيشهرهايجهانشبها
بيدارن��د.دراي��نش��هرهاحتيدردلش��بهم
تفريحاتشبانهادامهدارد.اينموضوعاماهمانقدر
ك��هابعادفرهنگ��يواجتماع��يدارد،واجدوجوه
اقتصاديهمهست؛چراكهافزايشساعاتفعاليت
واحدهايصنفيوشبانهروزيكردنآنهاميتواند
ب��هش��كلمس��تقيمرويتوليدناخال��صداخلي
)GDP(كش��ورهمتاثيرداش��تهباشد.دليلاين
موض��وعهمآنكهباافزايشس��اعاتكارواحدهاي
صنفيوتوزيعزمانيفعاليتاينواحدها،بدهبستان
مال��يآنهانيزافزاي��شمييابدواي��نموضوعبه
صورتمس��تقيمدرافزايشتوليدناخالصداخلي
كش��ورنمودپيداميكند.برهميناس��اس،دولت
باافزايشمالياتس��تانيازاينواحدها،همكسب

درآمدخواهدداشت...

عقالنيت در تعيين نرخ ارز

مزاياي اقتصاد شب
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نفت و انرژي
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 سكان نفتكش 
در دست يك كاپيتان

س��يروسكيانارث��يتنه��ا1۷ماهدرش��ركت
مل��ينفتك��شدوامآوردوجايخ��ودرابهنصراهلل
سردش��تيداد.انتشاراينخبردرروزگذشتهباعث
ش��دتاگمانهزنيهاوترديدهايشايعسالگذشته
درب��ارهدليلگزين��شكيانارثيبهمقامرياس��ت
شركتملينفتكشتقويتشود.كيانارثيپيشاز
آنكهمديرعاملش��ركتملينفتكشش��ود،يكياز
كارشناساناموربينالمللوزارتنفتبودورياست
داي��رهبرنامهري��زيص��ادراتنفتخ��امرادرامور
بينالمللش��ركتملينفتبرعهدهداش��ت.پايگاه
اطاعرس��انيش��ركتملينفت،ديگرس��وابقاورا
نمايندگيشركتملينفتدردفترنيكو،نمايندگي
ش��ركتملينفتاي��راندردفترچي��نوبرعهده
داشتنمديريتعاملورياستهياتمديرهشركت
توسعهانرژيپاد)ازشركتهايزيرمجموعهصندوق
بازنشستگيكش��وري(عنوانميكند.بااينحالاو
هيچگاهكاپيتاننبودومديرعاملشدنشدرشركتي
كهخوداو،آنرابزرگترينشركتحملونقلنفت

وفرآوردههاينفتيدانسته...

 احسان سلطاني   

رجوع به صفحه 15



با احكام فرمانده معظم كل قوا صورت گرفت 
 انتصاب نماينده ولي فقيه در سپاه

و رييس دفتر عقيدتي فرماندهي كل قوا

حضرت آيت اهلل خامنه اي فرمان��ده معظم كل قوا، در احكام 
جداگانه يي حجت االسالم حاج ش��يخ عبداهلل حاج صادقي را به 
س��مت نماينده ولي فقيه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي و 
حجت االسالم حاج ش��يخ علي سعيدي را به سمت رييس دفتر 
عقيدتي سياس��ي فرماندهي كل قوا منص��وب كردند. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن احكام فرمانده 

معظم كل قوا به اين شرح است: 
جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ عبداهلل حاج صادقي 

)دامت افاضاته( 
نظ��ر به پايان ماموريت جناب حجت االس��الم آقاي حاج ش��يخ 
علي س��عيدي و تعهد و شايس��تگي و تجارب ارزنده، جناب عالي 
را به س��مت نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
منصوب مي نماي��م.  ارتقاي معنويت و بصي��رت ديني و تقويت 
روحيه جهادي و انقالبي آحاد فرماندهان و پاسداران و بسيجيان 
و خانواده هاي آنان با بهره گيري از حوزه هاي علميه و اس��تفاده از 
روحانيون عالم و عامل و اثرگذار، هماهنگ با سياست هاي ابالغي 
و تعامل  هم افزا با فرماندهي كل سپاه مورد انتظار است.  از زحمات 
و تالش هاي ارزشمند حجت االسالم آقاي حاج شيخ علي سعيدي 
در طول اين مسووليت تشكر مي كنم. توفيق همگان را از خداوند 

متعال مسئلت دارم. 

جناب حجت االسالم آقاي حاج شيخ علي سعيدي )دامت 
افاضاته( 

با تش��كر و قدردان��ي از تالش هاي خالصانه و ارزش��مند جناب 
حجت االسالم آقاي حاج شيخ غالمرضا صفايي در طول خدمت، 
نظر به تعهد و شايستگي و تجارب ارزنده، جناب عالي را به سمت 
رييس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي كل قوا منصوب مي نمايم. 
ارتقاي س��طح آمادگي هاي معنوي و بصي��رت ديني فرماندهان 
و آحاد كاركنان نيروهاي مس��لح و خانواده هاي آنان با اس��تفاده 
حداكثري از ظرفيت نمايندگي ولي فقيه در سپاه و سازمان هاي 
عقيدتي سياس��ي در نيروهاي مس��لح از طريق سياست گذاري، 
هماهنگي و نظارت و تعامل نزديك و هم افزا با س��تاد كل مورد 

انتظار است. توفيق همگان را از خداوند مسئلت دارم. 
سيدعلي خامنه اي
۱۳ اسفند ۱۳۹۶

 كلي�ات طرح افزايش تعداد نمايندگان مجلس تصويب 
ش�د؛ پاد  سخنگوي كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور در 
مجلس ش��وراي اس��المي از تصويب كليات طرح افزايش تعداد 
نماين��دگان مجلس خبر داد. اصغر س��ليمي گفت: طرح تعيين 
مح��دوده حوزه هاي انتخاباتي و تعداد نمايندگان آنها بر اس��اس 
اصل 64 قانون اساس��ي دولت مي تواند هر 10 س��ال با توجه به 
عوامل انساني، جغرافيايي، سياسي و نظير آنها حداكثر 20نماينده 
به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اضافه كند. او افزود: 
وزارت كش��ور، وزارت اطالع��ات و مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس 
به همراه نمايندگان كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور در 
مجلس طرح را بازبيني و آماده براي ارائه به صحن علني كردند، 
از روز يك شنبه هفته آينده نيز به صورت استاني طرح بررسي و 

اشكاالت آن مرتفع خواهد شد. 
 س�وال از روحان�ي از دس�توركار مجل�س خارج ش�د؛ 
ايرنا  عضو هيات رييس��ه مجلس شوراي اس��المي گفت: سوال 
از رييس جمه��وري در مورد موسس��ات مالي و اعتباري به دليل 
كاهش امضاي س��وال كنندگان از دستور كار مجلس خارج شد. 
اكب��ر رنجبرزاده گف��ت: طبق آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي 
اس��المي اگر تعداد امضاهاي سوال از رييس جمهوري به كمتر از 
73 امضا برسد، طرح سوال از دستور كار مجلس خارج مي شود. 
او اف��زود: جمعي از نمايندگان س��وال از رييس جمهوري درباره 
موسسات مالي را مطرح كرده بودند كه اين سوال در كميسيون 
اقتصادي مجلس با حضور نمايندگان دولت بررس��ي شد و نهايتا 
آماده مطرح ش��دن در جلس��ه علني مجلس ب��ود، ولي به دليل 

كاهش امضاهاي آن از دستور كار مجلس خارج شد. 
 واكن�ش ته�ران به اظه�ارات مقامات صهيونيس�تي 
درباره برد موش�ك هاي ايران؛ ايس�نا  س��خنگوي وزارت 
امور خارجه در واكنش به اخبار منتش��ر ش��ده مبني بر اينكه 
صهيونيست ها از مقامات اروپايي و امريكايي خواهند خواست 
ك��ه بر فعاليت هاي موش��كي اي��ران اعم��ال محدوديت كرده 
چنانك��ه برد موش��ك هاي ايران كاهش پيدا كن��د، گفت: اين 
س��خنان و زياده گويي ها صهيونيس��ت ها راه به جايي نمي برد. 
بهرام قاس��مي افزود: س��خنان مقامات صهيونيستي در مورد 
برنامه هاي موشكي ايران مطلب جديدي نيست و آنها خواب ها 
و روياهاي خود را دارند و تصور مي كنند كه با اين گونه سخنان 
مي توانند بر سياست هاي ايران و سياست هاي ساير كشورهاي 

جهان نسبت به ايران تاثيرگذار باشند. 
 احمدي نژاد در حال پاك كردن پرونده خود است؛ ايلنا  
وزير اطالعات دولت اصالحات درباره اظهارات اخير خود در مورد 
پرون��ده زهرا كاظمي توضيحاتي را ارائه كرد و گفت: هميش��ه از 
وزارت اطالعات دفاع مي كنم.  يونس��ي درباره حاشيه سازي هاي 
اخير احمدي نژاد گفت: احمدي نژاد با زرنگي درحال پاك كردن 
چالش ها و پرونده هاي گذشته و تاريخي است كه خود عامل ايجاد 
آن بوده و به اين ترتيب مي خواهد فرافكني و مظلوم نمايي كرده 
و خود را به عنوان محور اپوزيسيون در مقابل نهادهاي حكومتي 
و قوا نشان دهد. احمدي نژاد خود مسوول برگزاري دو انتخابات و 
ناظر و شاهد بر چندين انتخابات بوده است. بحث اصلي اين است 
او مشكالتي ايجاد كرده كه يا ديگر قابل حل شدن نيست يا كشور 
بايد هزينه هاي سنگيني براي عبور از اين مشكالت پرداخت كند. 
 بابت كوتاهي ه�ا در قوه  قضايي�ه عذرخواهي مي كنم؛ 
تس�نيم  معاون اول قوه قضاييه در پاس��خ به اين س��وال كه 
احمدي نژاد نظام را زير س��وال مي ب��رد اما براي رييس دولت 
اصالحات محدوديت ايجاد مي ش��ود، اظهار كرد: درباره آقاي 
خاتم��ي كه قبال توضيح دادم اما در م��ورد آقاي احمدي نژاد 
يك صحبت��ي را آقاي رامين كرده بود ك��ه اگر بخواهيم آن 
مساله را عمل كنيم بايد دكتر ببيند اما غير از آن قوه قضاييه 
در زم��ان مقتض��ي اقدام مي كن��د. محس��ني اژه اي در جمع 
دانش��جويان دانشگاه تربيت دبير ش��هيد رجايي در پاسخ به 
سوال ديگري مبني بر اينكه رهبر معظم انقالب در ارتباط با 
عدال��ت از مردم عذرخواهي كردند اما قوه قضاييه عذرخواهي 
نكرده اس��ت، افزود: بارها گفتم ام��ا االن هم با صداي بلند از 
هم��ه كوتاهي هايي كه داش��ته و دارم واقعا از م��ردم و نظام 
عذرخواهي مي كنم و تمام وجود و هس��تي من مديون مردم، 
نظام و شهداست و اگر خودم را هم فدا كنم، باز هم دين خود 

را نسبت به انقالب و مردم ادا نكرده ام. 

روي موج خبر

وزير امور خارجه فرانسه در سفر به ايران با مقامات كشورمان ديدار كرد

اختالفات روي ميز گفت وگوي تهران-پاريس

رييس قوه قضاييه:
نهضت حمايت از توليد داخلي بايد آغاز شود

دستگاه قضايي از هجمه هاي زياده طلبان نمي هراسد

در شرايطي كه اين روزها برخي مسووالن رده باالي دولت هاي 
نه��م و دهم ت��الش مي كنند تا تندترين انتقادات را نسس��بت به 
عملكرد قوه قضاييه مطرح مي كنند، رييس دس��تگاه قضا با اشاره 
به اين واقعيت كه دس��تگاه قضا براس��اس رويكردهاي قانوني به 
وظاي��ف خود عمل مي كند، گفت: دس��تگاه قضايي از هجمه هاي 

زياده طلبان نمي هراسد. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني همچنين با اش��اره به نزديك ش��دن به 
روزهاي پاياني سال از همه ايرانيان و رسانه ها خواست كه از نهضت 
حماي��ت از توليد داخلي حمايت كنند.   رييس قوه قضاييه با تقدير 
از شجاعت و ايستادگي احدي از قضات كه اخيرا مورد حمله برخي 
اش��رار قرار گرفته و به  ش��دت مجروح شده است، خطاب به كساني 
كه در داخل و خارج از كش��ور عليه دس��تگاه قضايي و كاركنان آن 
جريان سازي مي كنند، گفت: قوه قضاييه و كاركنان آن به هيچ عنوان 
از هجمه هاي زياده طلبان نخواهند هراس��يد و مسير قانوني خود را 
با قاطعي��ت ادامه خواهند داد.  به گ��زارش اداره كل روابط عمومي 
قوه قضاييه، آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه مسووالن عالي قضايي 
با بي��ان اينكه در زمينه عفاف و حجاب جريان��ي برخالف انصاف و 
عقالنيت به راه افتاده اس��ت، گفت: امروز زنان جامعه ما پاي به پاي 
مردان و در برخي موارد مصمم تر و شجاع تر از بسياري از مردان گام 

برمي دارند. مدتي قبل مصاحبه يك بانوي سالخورده از اهالي كرمان 
كه 3 تن از نزديك ترين افراد خود را در جبهه جنگ تقديم اس��الم 
كرده بود، پخش مي شد، وي همسر، پدر و فرزند خود را در راه اسالم 
و انقالب تقديم كرده بود. انسان وقتي به كلمات و نوع بينش اين بانو 
نگاه مي كرد، مي ديد كه قدرت روحي او از هر مردي بيشتر است و با 
اينكه از سن و سال او اين طور برمي آمد كه چندان تحصيالت بااليي 
ندارد اما با توجه به سخنانش به لحاظ بصيرت و شجاعت و استحكام 
در دفاع از اس��الم، مدرس ه��ر درس خوانده يي بود. اين زنان همان 
كساني هستند كه حضرت امام)قدس اهلل نفسه الزكيه( مي فرمود: دفاع 

بر آنها همانند مردان واجب است. 

 نهضت حمايت از توليد داخلي بايد آغاز شود
آيت اهلل آملي الريجاني در بخش ديگري از س��خنان خود با اشاره 
به روز هاي پاياني سال و افزايش ميزان خريد كاال توسط خانواده ها، 
اين موضوع را سنتي حسنه از جهت تغيير احوال همچنين رونق بازار 
كسب وكار توصيف كرد و گفت: بسيار شايسته است كه مسووالن و 
م��ردم تالش كنند در جريان اين خريد ها كاالي ايراني را در اولويت 
ق��رار دهند. همگي بايد بازار تولي��د داخلي را پررونق كنيم و به اين 
ترتيب با تالش خود ركود را از بين ببريم. براس��اس توصيه، تذكر و 

سخنان برخي متخصصان بسياري از كاال هاي ايراني از نظر كيفيت 
بهتر از كاال هاي توليد خارج هستند و حتي اگر اين رجحان نيز وجود 
نداش��ته باشد، بهتر اس��ت كه با نيت خير و براي رونق بازار توليد و 
اشتغال جوانان و چرخيدن چرخ هاي اقتصادي كشور به سمت خريد 

كاال هاي توليد داخل برويم. 
رييس ق��وه قضاييه چنين كاري را كه موجب زندگي آبرومند 
هزاران خانواده و جلوگيري از بيكاري كارگران بس��ياري مي شود 
ازجمله صدقات جاريات دانس��ت و يادآور ش��د: مسووالن نيز اين 
موضوع را ترويج كنند و در واقع بايد تالش كنيم كه نهضتي براي 
حمايت از توليد داخل آغاز ش��ود. البته اي��ن موضوع تا حدودي 
درحال انجام اس��ت اما بايد با ش��تاب بيشتر و در ابعاد بزرگ تري 
پيگيري ش��ود. به طور مثال »گاندي« در هن��د با تحريم كاالي 
انگليس��ي آنها را به زانو درآورد. ما نمي گوييم كه كاالي بيگانه را 
تحريم كنيم اما نفع كل كش��ور و اقتدار نظام ايجاب مي كند كه 
تولي��د داخلي را در اولويت قرار دهيم. چرا بايد كااليي بخريم كه 
كش��ور هاي س��لطه گر همچون امريكا و انگليس از ماليات آنها به 
كش��ور هاي مسلمان حمله كنند يا آنها را تحت فشار قرار دهند و 
از طريق فروش سالح به برخي كشور هاي منطقه، آنها را در انجام 

جنايات جنگي عليه مردم مظلوم يمن ياري رسانند. 
آي��ت اهلل آملي الريجان��ي در پايان با تاكيد بر ل��زوم عزم ملي در 
اي��ن زمينه ابراز اميدواري كرد كه با توصيه دلس��وزان و متخصصان 

اقتصادي، فرهنگ استفاده مردم از توليد داخل نهادينه شود

 كاركنان دستگاه قضايي كار جهادي انجام مي دهند
رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود با اشاره به كار دشوار 
كاركنان دستگاه قضايي خاطرنشان كرد: كشف حقيقت و اجراي 
قانون و عدالت كار بسيار دشواري است و كاركنان دستگاه قضايي 

اعم از كارمندان و قضات در عرصه تحقيق، رسيدگي، صدور رأي 
و اجراي آن در حقيقت جهاد مي كنند و در اين مسير با مشكالت 

و مخاطرات زيادي هم مواجه هستند. 
آي��ت اهلل آملي الريجاني با اش��اره به حادثه ي��ي كه در روز هاي 
اخير براي يكي از قضات زن ش��اغل در دس��تگاه قضايي رخ داده 
اس��ت، گفت: طي روز هاي گذشته يكي از همكاران قضايي زن در 
يكي از دواير اجراي احكام از س��وي شروري مورد حمله با سالح 
سرد واقع شدند و اين همكار محترم به  شدت مجروح شده است. 
ما از پايمردي و ش��جاعت اين قاضي بزرگوار كه با قدرت و عزت 
در مقابل تهديد اش��رار ايس��تادگي كرده و بر اجراي قانون تاكيد 
داش��تند، تش��كر مي كنيم. البته پيش از اين نيز تعداد قضاتي كه 
اينچنين ناجوانمردانه هدف حمله قرار گرفته و برخي از آنان نيز 
حتي به ش��هادت رسيده اند، كم نبوده است. بر همين اساس بايد 
از هم��ه كاركنان خدوم، ش��جاع و منصف دس��تگاه قضايي كه با 
تالش شبانه روزي در مسير عدالت گام برمي دارند و در اين راستا 

با خطرات زيادي مواجه مي شوند، قدرداني كنيم. 
ريي��س قوه قضاييه خاطرنش��ان كرد: متاس��فانه مي بينيم كه 
وقتي يك قاضي در گوشه يي مرتكب تخلفي مي شود همه ظرفيت 
رسانه يي ضد انقالب خارج نشين و برخي دنباله هاي آنها در داخل 
براي هجمه به دستگاه قضايي بسيج مي شود اما در جايي كه يك 
بانوي ش��جاع در مقام اجراي حكم ه��دف حمله يي ناجوانمردانه 
قرار مي گيرد همگي س��كوت مي كنند. بي ترديد فعاليت كاركنان 
قضاي��ي در چنين ظرف و بس��تري كه انواع هجمه ه��ا از بيرون 
مرز ها وارد مي شود و عده يي در داخل هم آب به آسياب دشمنان 
مي ريزند، بسيار دشوار است اما همواره قضات ما پاي اجراي حق 
و عدالت ايس��تاده اند و دستگاه قضايي هرگز از عده يي زياده طلب 

نمي هراسد. 

گروه ايران  
پيش از آنكه هواپيماي وزير امور خارجه فرانسه 
در تهران بنشيند، روحاني و ماكرون روساي جمهور 
دو كش��ور در تماس��ي تلفني چارچ��وب مذاكرات 
لودريان با مقامات ايراني را مش��خص كردند. برجام 
و تاكيد ب��ر پايبندي دو طرف بر آن، بحران يمن و 
سوريه و سيستم موشكي ايران موضوعاتي بودند كه 
در گفت وگوي روساي جمهور دو طرف بر آن اشاره 
شد. چالش هاي بين دو كشور هم كه نشان مي دهد 
موض��وع مذاكرات طرفين غير از اين نمي توانس��ت 
باش��د، آنچنان كه تنش ميان ايران و غرب بر س��ر 

اين موضوعات بيش از پيش شده است. 

 برجام؛ سستي اروپا و عهدشكني امريكا
در حال��ي ك��ه اي��ران ب��ه تعهدات��ش در توافق 
هسته يي عمل كرده اس��ت، اروپا و امريكا آنچه در 
توافق وع��ده داده بودند را اجراي��ي نكرده اند. اروپا 
كم كاري كرده و امريكا هم با روي كارآمدن ترامپ 
هر روز از خروج از برجام و افزايش فشار ها بر ايران 
س��خن مي راند تا از اعتبار توافق هس��ته يي بكاهد، 
چراكه به اعتقاد او اي��ن توافق بدترين توافق تاريخ 
امريكاس��ت. هر چند فرانس��ه و ديگر كش��ورهاي 
اروپاي��ي با وجود برخي سس��تي ها چنين اعتقادي 
ندارند. با اين حال، آنان كه خواهان ادامه كار توافق 
هس��ته يي هستند، در مهلكه يي گرفتار شدند كه از 
يك سو فش��ار و تهديد امريكاست و از سوي ديگر 
تهدي��د بي اعتباري در جامع��ه بين الملل؛ حتي اگر 
از عواي��د اقتص��ادي ماندن در توافق براي فرانس��ه 
صرف نظر شود. براي همين فرانسوي ها تالش دارند 
با سياست هايي هم نظر امريكا را در اعمال تغييرات 
در برجام جلب كنند و هم به ايران اطمينان خاطر 
دهند كه در راه كس��ب مناف��ع اقتصادي حاصل از 
توافق هس��ته يي چالش��ي وجود ندارد. آن طور كه 
نيويورك تايمز نوش��ته، فرانسه تالش مي كند اين 
سياس��ت را از طري��ق تغيير مفاد برج��ام و اعمال 
برخي تغييرات به نفع آنچه امريكايي ها مي خواهند، 
پي بگيرد. به نوشته اين روزنامه امريكايي به نقل از 
منابعش، اروپايي ها بر س��ر 3 مساله در مورد توافق 
برجام با امريكا توافق دارند: نخس��ت مذاكره مجدد 
ب��راي محدود ك��ردن برنامه هس��ته يي ايران، دوم 
دسترس��ي آزادانه بازرس ها ب��ه پايگاه هاي نظامي 
ايران و س��وم تمدي��د تاريخ منقضي ش��دن توافق 
برجام تا امكان بازگش��ت برنامه هاي هسته يي ايران 

كاهش پيدا كند. 
ام��ا ايران آنچه نيويورك تايمز درباره سياس��ت 
فرانس��ه در قبال برجام و ايران نوش��ته را بارها رد 
كرده اس��ت. ب��ه گفته مقام��ات ايران��ي، برجام به 
هيچ وجه قابل مذاكره مجدد نيس��ت. اما سناريوي 
ديگري هم وجود دارد كه براساس آن فرانسه تالش 

مي كند توافقي جديد با ايران بر سر مسائل موشكي 
و منطقه ي��ي به امضا برس��اند. بخش��ي از اظهارات 
ماكرون در تماس تلفني با روحاني كه ايسنا منتشر 
كرده، نش��ان مي دهد فرانسه اميدواري بيشتري به 
اجراي اين سناريو دارد تا آنكه درباره برجام مذاكره 
دوباره صورت گيرد. آنجا كه رييس جمهوري فرانسه 
به روحان��ي مي گويد كه »ما خواهان مذاكره جديد 
درباره برجام نيستيم اما مايليم راجع به موضوعات 
ديگ��ر گفت وگ��و كني��م.« دفت��ر رييس جمهوري 
فرانس��ه اين بخش از گفته ه��اي ماكرون را تكميل 
كرده و نوش��ته اس��ت كه رييس جمهور فرانسه در 
تماس ب��ا روحان��ي در عين حال ك��ه تاكيد كرده 
همچنان متعهد به اجراي توافق هس��ته يي اس��ت، 
درخواس��ت هايي در مورد يك س��ري مسائل كه در 
چارچوب برجام نيس��ت، ازجمله برنامه موشك هاي 
بالس��تيك ايران و فعاليت هاي منطقه يي اين كشور 

به ويژه در لبنان داشته است. 
ب��ه اعتقاد مقامات ايراني اين س��ناريو فرانس��ه 
امتيازدهي به امريكاس��ت كه از ن��گاه ايران مردود 
اس��ت. اين موضع را علي ش��مخاني صبح ديروز در 
دي��دار با لودري��ان وزير امور خارجه فرانس��ه اعالم 
ك��رد. دبير ش��وراي امنيت ملي، سياس��ت اروپا در 
امتيازده��ي ب��ه امريكا براي باقي نگه داش��تن اين 
كش��ور در برجام را نادرس��ت و به معناي انفعال و 
تس��ليم شدن در برابر بازي رواني ترامپ دانست، از 
اين رو پيش از طرح س��ناريو هاي فرانسه ايران آن 
را رد كرد. به اعتقاد ش��مخاني منطق هر نوع توافق 
بين الملل��ي صيانت همه طرف ها و جامعه جهاني از 
آن بوده اس��ت و درخواس��ت پايبندي از يك طرف 
و بي تفاوتي نس��بت به نقض تعه��دات طرف ديگر 
قابل قبول نيس��ت. از اين رو اروپايي ها بايد كامال به 
تعهدات خود پايبند باش��د. او تاكيد كرد كه »عدم 
موفقي��ت توافقنامه برجام منجر به شكس��ت اعتبار 
توافق��ات بين المللي و منط��ق گفت وگو براي حل 

مسائل جهاني خواهد شد.«

 خاورميانه؛ تضاد منافع ايران و غرب
اما تضاد منافع ايران و غرب در بحران خاورميانه 
هم بر افزايش تنش ها ميان طرفين افزوده است. در 
حالي كه ايران خواهان افزايش ثبات در منطقه و در 
نتيجه تضمين امنيت ملي خود اس��ت، سياست هاي 
امري��كا و اروپ��ا در مس��يري متفاوت ق��رار دارد كه 
نتيجه يي جز گس��ترش بحران در خاورميانه نداشته 
اس��ت. حمايت غربي ها از ائت��الف عربي در حمله به 
يمن كه منجر به بحران انس��اني در اين كشور شده 
و همچني��ن كمك ب��ه گروه هاي معارض س��وري و 
تروريستي كه جنگ س��وريه را وارد هشتمين سال 
خود كرده اس��ت، باعث ش��ده تا دامنه آتش جنگ 
در خاورميانه هر روز گس��ترده تر ش��ود. در اين بين 

غربي ها س��عي دارند به بهانه هاي��ي همچون حضور 
مستش��اري ايران در سوريه و عراق از نقش خود در 
اي��ن بحران ها ش��انه خالي ك��رده و در عين حال بر 
حجم فشار ها بر ايران بيفزايند. بهانه يي كه شمخاني 
در دي��دارش ب��ا لودريان آن را رد ك��رد و گفت كه 
»ع��دم مقابل��ه پرهزينه جمهوري اس��المي ايران با 
تروريس��م مي توانس��ت تصاعد غيرقابل كنترل اين 
بحران و توس��عه ناامني  و بي ثبات��ي به اروپا ازجمله 

فرانسه را رقم بزند.« او در ادامه افزود: »چشم پوشي 
غربي ها از محاصره ش��ديد مردم مظل��وم و بي دفاع 
يمن و بي تفاوتي نس��بت به شيوع گسترده قحطي و 
بيماري در اين كش��ور شائبه ترجيح منافع اقتصادي 
حاصل از پش��تيباني از عربستان سعودي و امارات را 
ايجاد كرده و بيانگر اس��تاندارد دوگانه و قابل معامله 
بودن جان انسان ها در نظر مقامات برخي كشورهاي 

اروپايي و امريكاست.« 

به اعتقاد رسانه هاي غربي هدف اصلي وزير امور 
خارجه فرانس��ه و احتماال سفر قريب الوقوع ماكرون 
رييس جمه��ور اين كش��ور به ته��ران حفظ برجام 
است. آنچنان كه بلومبرگ سفر لودريان را به عنوان 
بخش��ي از اقدام اروپا براي نجات توافق هسته يي با 
ايران دانست كه رييس جمهوري امريكا تهديد كرده 
آن را كنار مي گذارد و ايران نيز تاكيد كرده ش��ايد 

از آن خارج شود. 
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چهرهها

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گفت كه شكست برجام، شكست بزرگي 

براي راستي آزمايي هسته يي خواهد بود. 
به گزارش ايلنا به نقل از س��ان ديلي، 
يوكي��ا آمانو مديركل آژان��س بين المللي 
انرژي اتم��ي ديروز-دوش��نبه- گفت كه 
شكست توافق هسته يي سال 201۵ ميان 
ايران و  كشورهاي 1+۵ »شكست بزرگي« 
خواه��د بود.  او تاكيد كرد كه ايران همانند گذش��ته به تعهدات خود 
براس��اس برجام عمل كرده است. ترامپ يكي از منتقدان شديد برجام 
است و توافق هسته يي ايران را »داراي معايب فاجعه بار« خوانده است.  
ترامپ در ژانويه گذش��ته ضرب االجل 120روزه يي را براي نمايندگان 
كنگره امريكا همچنين متحدان اروپايي واش��نگتن براي اصالح توافق 
هس��ته يي ايران تعيين كرد و در مقابل هشدار داد كه در صورت عدم 
اص��الح اي��ن توافق، واش��نگتن از آن خارج خواهد ش��د.  آمانو كه در 
افتتاحيه نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي سخنراني 
مي كرد، گفت: »توافق هسته يي ايران دستاورد قابل توجهي در زمينه 
راستي آزمايي است و اگر اين توافق شكست بخورد اين موضوع مي تواند 
شكست بزرگي براي راستي آزمايي هسته يي و چند جانبه گرايي باشد.« 
آمانو همچنين گفت كه بازرس��ان به همه سايت ها و مكان هايي كه ما 
نيازمند بازرس��ي از آنها هستيم، دسترس��ي دارند.  او گفت كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي خواستار اطالعات بيشتر بر سر اخطارهايي است 

كه ايران در ژانويه گذشته به آژانس داده بود.

 ايران به تعهدات هسته اي خود
پايبند بوده است

رييس فراكس��يون اميد نس��بت به 
فاصل��ه گرفتن دول��ت از حاميان اصلي 
خود هشدار داد و گفت: رابطه فراكسيون 
اميد با دولت با وجود همراهي نمايندگان 
با دولت رابطه يي قوي نيس��ت. احساس 
عمومي اعض��اي فراكس��يون اميد اين 
اس��ت كه دولت با حامي��ان اصلي خود 
رابط��ه ق��وي ن��دارد. ما ي��ك كارگروه 
3 نف��ره تش��كيل داديم كه چگونگي كار با دولت را بررس��ي كنند.  
به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف در ديدار با رييس دولت اصالحات 
با اش��اره به تش��كيل كميته هاي ويژه بر حسب ضرورت به تشكيل 
كميته هاي گفت وگوي ملي، كميته اش��تغال، محصوالت تراريخته، 
آب، مديريت بحران، زلزله كرمانش��اه و پالس��كو اشاره كرد و افزود: 
مسائل عمومي كه احساس مي كنيم وظيفه فراكسيون است، دنبال 
مي كني��م كه ازجمله آن پيگيري وضعيت دانش��جويان اس��ت كه 
كارگروه حقوقي داريم كه در ارتباط با قوه قضاييه، مسائل را به طور 
ج��دي دنبال مي كنيم.  ع��ارف در ادامه با تاكيد بر فعاليت و تالش 
اعضاي فراكس��يون در انتخابات رياس��ت جمهوري گفت: در راي به 
كابينه روحاني، ما جلس��ات متعددي با وزراي پيش��نهادي داشتيم 
و كميته هاي تخصصي تش��كيل داديم و با وجود برخي چالش هاي 
ج��دي براي همراهي با دولت حتي االمكان از دولت حمايت كرديم. 
در سال دوم در موضوع نظارت و تحقيق و تفحص در صنعت خودرو 

فعال تر و در سوال و نظارت بر كار وزرا جدي تر هستيم.

 هشدار رييس فراكسيون اميد
به فاصله گرفتن دولت با حاميانش

رييس دفتر رييس جمهوري با انتقاد از 
برخي برداشت هاي نادرست و هدفمند از 
اظهارات رييس جمهوري در مجمع ساالنه 
بانك مركزي ضمن دعوت از سياسيون و 
اصحاب رس��انه به مطالعه دقيق مجموعه 
س��خنان رييس جمهوري، گفت: دولت و 
شخص آقاي رييس جمهور هم در عمل و 
هم در سخن همواره از نقدهاي دلسوزانه 
استقبال كرده و مي كنند.  محمود واعظي ديروز در پاسخ به ايرنا با بيان 
اينكه رييس جمهور در جمالت قبل از فراز مورد بحث آشكارا به تالش 
دشمنان نظام براي صدمه به اميد و اعتماد مردم اشاره كرده اند، گفت: 
كنت��رل و حفظ تورم تك رقمي طبعا نه فقط موفقيت دولت به معناي 
دس��تگاه اجرايي كه دستاورد بزرگ نظام، آن هم بعد از 26 سال تورم 
دو رقمي است. آقاي رييس جمهور هم با اشاره به همين موضوع تاكيد 
داشتند كه دشمنان نظام و مردم با ناديده گرفتن اين گونه دستاوردهاي 
ب��زرگ ك��ه باوجود بدخواهي ه��اي خارجي و داخلي به دس��ت آمده، 
مي خواهند مردم را نااميد كرده و اعتماد آنها به كارآمدي نظام و دولت 
را كاهش دهند.  رييس دفتر رييس جمهوري با اظهار تاس��ف از اينكه 
عده يي به قيمت نا اميد كردن مردم، ناديده انگاري دستاوردها و القاي 
ناكارآمدي نظام به مخالفت سياس��ي و فضا سازي هاي كاذب رسانه يي 
روي آورده اند، افزود: هم آقاي رييس جمهور و هم س��اير اعضاي دولت 
بارها در طول اين س��ال ها تاكيد كرده اند كه دولت يازدهم و دوازدهم، 
دولت همه جريان ها و گروه هاي سياسي و همه طيف ها بوده و هست. 

 حساب منتقدان دلسوز
از مخالفان سياسي جداست

وزير كشور از كاهش حدود ۵0درصدي 
قاچاق كاال در كشور خبر داد و گفت: اين 
ميزان، در حال حاضر به حدود 11 تا 12 

ميليارد دالر كاهش يافته است. 
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، عبدالرضا 
رحماني فضلي درباره نشس��ت مشترك 
نمايندگان مجلس و دولت در كميسيون 
اقتصادي مجلس گف��ت: بنده به عنوان 
نماينده رييس جمهوري و باتوجه به سابقه حضور در ديوان محاسبات 
درباره ريشه ها و مسائل پيرامون قاچاق كاال و ارز توضيحاتي در جلسه 
مطرح كردم، البته در اين رابطه ضعف ها و قدرت هايي در قانون وجود 
دارد.  اين عضو كابينه دولت دوازدهم درباره اقدامات ستاد مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز گفت: در مورد اين موضوع اقدامات خوبي صورت 
گرفته كه براساس برآوردها، معيارها، شاخص ها و محاسبات رقم و 
ميزان قاچاق قبال حدود 21 ميليارد دالر محاس��به ش��ده بود و در 
حال حاضر اين ميزان به حدود 11 تا 12ميليارد دالر كاهش يافته 
كه بيانگر موفقيت حدود ۵0درصدي اس��ت.  رحماني فضلي ريشه 
مس��ائل مربوط به قاچاق را نامت��وازن بودن فعاليت هاي اقتصادي و 
تفاوت س��ود و درآمد حاصل از قاچاق و فعاليت رس��مي اقتصادي 
دانس��ت و گفت: بايد اين موضوعات توسط تعرفه ها و سيستم هاي 
خود كنترلي جبران ش��ود.  اين عضو كابينه دول��ت دوازدهم افزود: 
24دستگاه عضو ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هستند كه هماهنگي 

بين اين 24دستگاه كار آساني نيست. 

 كاهش حدود 50 درصدي قاچاق كاال
در كشور

وزير امورخارجه كشورمان در عين حال كه معتقد 
اس��ت، اروپا در قبال برجام موضعي اصولي داشته؛ اما 
برخي رفتارها و اظه��ارات مقامات اروپايي در اين باره 
و تاثيرپذيري از فش��ار امريكايي ها را مورد انتقاد قرار 
داد. ظري��ف در ديدار ب��ا لودريان، وزي��ر امور خارجه 
فرانسه گفت: برجام به عنوان يك توافق چند جانبه كه 
اروپا هم در به ثمر رس��يدن آن سهيم بود و به گواهي 
10گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران كامال 
به آن پايبند بود درحال حاضر دس��تخوش بازي هاي 
غيرمنطق��ي و سياس��ي كاري هاي امريكايي ها ش��ده 
است كه اروپا مي تواند نقش سازنده تري در حفظ اين 
دس��تاورد بين المللي ايفا كند و قبل از هر چيز ضمن 
اج��راي كامل تعهدات خ��ود، امريكا را ب��راي اجراي 

تعهدات خود در برجام تحت فش��ار قرار دهد و اجازه 
نده��د، امريكا با وجود بدعهدي ه��ا و نقض هاي خود، 
خواست هاي غيرمنطقي و غيرحقوقي نيز مطرح كند. 
او افزود: حفظ اين دستاورد ديپلماتيك بين المللي بايد 
براي همه ما به يك اندازه مهم باشد و حمايت در گفتار 
كافي نيس��ت. اگر قرار است جامعه بين المللي تالش 
كند يك طرف را راضي به ماندن در توافق هس��ته يي 
كنند، اين ايران اس��ت كه بايد راضي شود و نه امريكا. 
امريكا نه تنها در اجراي تعهدات خود بدعهدي نهادينه 
داش��ته بلكه حتي مانع اجراي تعهدات اروپا هم شده 
است.  وزير امور خارجه كشورمان درخصوص تحوالت 
منطقه به تالش ها و پيش��نهادهاي جمهوري اسالمي 
ايران براي حل و فصل بحران هاي منطقه اشاره كرد و 

افزود: متاسفانه برخي طرف ها اراده يي براي حل و فصل 
سياسي بحران هاي منطقه ندارند. ما فكر مي كنيم كه 
اروپا مي تواند دوستان منطقه يي خود را متقاعد به در 
پيش گرفتن راه حل هاي سياس��ي در اين مشكالت و 
بحران ه��ا كند.  ظريف افزود: اگ��ر اروپا واقعا به دنبال 
پاي��ان دادن به فاجعه هاي انس��اني در منطقه اس��ت، 
مي تواند در اين زمينه از تبادل نظر با ايران اس��تفاده 
كند ولي اگر هدف، تبليغات يا راضي كردن امريكاست 
ما در اين بازي وارد نمي ش��ويم.  ظريف در پاس��خ به 
اظهارات وزير خارجه فرانسه درخصوص توان موشكي 
ايران ضمن تش��ريح مذاكرات برجام و تبيين مستدل 
اين واقعيت كه موضوع موشكي ايران خارج از برجام و 
حتي قطعنامه 2231 است، تاكيد كرد: امريكا و ديگر 
كش��ورهايي كه منطقه ما را با فروش س��الح به انبار 
باروت تبديل كرده اند بايد اين اقدامات را متوقف كنند. 

توصيه هاي ظريف به وزير امور خارجه فرانسه
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3 كالن
  حقوق كارگران 

در بوته فراموشي
فرشاد اسماعيلي )پژوهشگر حقوق كار و تامين اجتماعي( 
در گفت وگ��و با ايلنا درباره موانع س��اختاري و نهادي پيش 
روي بهبود وضعيت معيش��ت كارگران و فرودس��تان گفت: 
امروز ديگر مي توان گفت كه در بحث بهبود وضعيت معيشت 
كارگران و فرودس��تان در »تله دس��تمزدي« افتاده ايم.  وي 
افزود: امروز ديگر با تجربه سال ها و دهه هاي قبل فهميده ايم 
كه تكان هاي كوچك دس��تمزد س��االنه تكان اساس��ي در 
وضعيت معيش��ت مردم ايجاد نكرده اس��ت، چراكه شرايط 
گفت وگوي اجتماعي در اين ساختارها و ساز و كارها فراهم 
نيست و شايد ميلي هم به تحقق آن وجود ندارد.  اسماعيلي 
با بيان اينكه تا شرايط گفت وگوي اجتماعي واقعي را فراهم 
نكنيم از »تله دستمزدي« خارج نمي شويم، گفت: تا زماني 
كه تش��كل هاي مستقل با پشتوانه س��رمايه يي كارگران در 
همه حوزه ها وجود نداش��ته باش��ند، بحث نمايندگي واجد 
ايراد دموكراتيك است.  اين پژوهشگر حقوق كار با اشاره به 
ترك جلس��ات مذاكرات مزدي سال ۹۷ از سوي نمايندگان 
كارگران در شوراي عالي كار براي اعتراض به رعايت نشدن 
سه جانبه گرايي در تصويب بند )ز( تبصره هفت اليحه بودجه 
گف��ت: اين اعتراض هاي كارگري يا نمايندگان كارگري بايد 
از اعمال »فش��ار« تبديل به اس��تيفاي »حق« بش��ود.  وي 
اف��زود: نمايندگان كارگري جلس��ات را ترك مي كنند، ولي 
مسووالن به اين اعتراض توجهي نمي كنند و بند )ز( تبصره 
بودجه ۹۷ تصويب مي شود. اين يعني فرصت استيفاي حق 
به نمايندگان كارگري داده نمي ش��ود و به اين معناست كه 
حتي به تش��كل هاي كارگري موجود ب��ه عنوان ضلع قوي 
سه جانبه گرايي توجهي نمي كنند.  اسماعيلي با بيان اينكه 
تا زماني كه قانون مشخصي براي جبران عقب ماندگي هاي 
دس��تمزدي س��ال هاي جنگ و تورم تصويب نشود، باز هم 
شاهد حق كش��ي هاي يك جانبه تحميلي از سوي دولت ها 
و كارفرمايان ب��ه مزدبگيران خواهيم ب��ود، گفت: دولت به 
نقش »تس��هيل گر« ي��ا »الزام كننده به اج��راي قانون« در 
س��ه جانبه گرايي اكتفا نمي كن��د و در چانه زني هاي مزدي 
مي خواهد »نقش مداخله گر تعيين كننده« را داش��ته باشد.  
اين پژوهش��گر حق��وق كار و تامين اجتماعي ب��ا تاكيد بر 
اينكه در بحث دس��تمزد توپ نبايد فقط در زمين كارگران 
و كارفرمايان بيفتد و از دولت رفع مس��ووليت ش��ود، گفت: 
بحث اين اس��ت كه دولت تمام سازوكارهاي رفاهي موجود 
كه در تعيين حداقل مزد سرنوشت س��از هس��تند و تامين 
آنه��ا برعهده دولت اس��ت را به كل فرام��وش و از خود رفع 
تكليف كرده اس��ت.  وي افزود: عواقب عدم تعيين دستمزد 
واقعي در اين ش��رايط چه بوده است؟ بيچارگي فرودستان. 
كارگران سال هاست دو راه بيشتر براي جبران عقب ماندگي 
دستمزدش��ان از مخارج نديده اند. يك راه آن اضافه كاري و 
شغل دوم و س��وم بوده است كه منجر به استهالك نيروي 
كار و كاهش سن اميد به زندگي آنها و فشار روحي و رواني 
و نقض حق فراغت كارگران شده است.  وي تاكيد دارد كه 
تا اين موانع ساختاري وجود دارد، خروجي موثر از مذاكرات 
عايد كارگران نمي ش��ود.  اسماعيلي در پايان افزود: هر سال 
با اعالم درصدي غيرواقعي، دستمزد تكان كوچكي مي خورد 
در حال��ي كه نجات معيش��ت كارگران هر س��ال به تعويق 

مي افتد و هرگز تكان اساسي نمي خورد. 

خبر

گزارش عملكرد بودجه 94 و 95 مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد

عبور بودجه  پزشكان از سقف مصوب 
عملكرد اعتبارات هزينه اي دانشگاه هاي علوم پزشكي باالي 100 درصد است

گروه اقتصاد كالن|
مطابق گزارش مرك��ز پژوهش هاي مجلس در 
س��ال ۹5 به تعداد 28دس��تگاه اجراي��ي با وجود 
برخ��ورداري از اعتبار مصوب تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه يي هي��چ اعتب��ار تمل��ك دارايي ه��اي 
س��رمايه يي به آنها اختصاص داده نشده است. به  
عبارت ديگر درصد تخصي��ص تملك دارايي هاي 
سرمايه يي 28دس��تگاه اجرايي، صفر درصد بوده 
اس��ت. در مقابل در اين س��ال 16دستگاه اجرايي 
كش��ور بيش از 100درصد)تا 150درصد بيشتر از 
مي��زان مصوب( اعتبار دريافت كرده اند. براس��اس 
اين گزارش اكثريت قريب به اتفاق دس��تگاه هاي 
اجراي��ي ك��ه داراي درص��د تخصي��ص اعتبارات 
هزينه ي��ي ب��االي يكص��د درص��د هس��تند جزو 
دانشگاه هاي علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي- 
درماني هس��تند. اطالعات مربوط به گزارش مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س در زمينه مي��زان دريافت 
اعتبارات دس��تگاه ها مي تواند ش��ناخت مهمي در 
زمين��ه اولويت ه��اي دولت در اختي��ار عموم قرار 

دهد.
 

 عملكردهاي سال گذشته در بودجه 97
به گزارش»تعادل« مركز پژوهش هاي مجلس 
در يك گزارش به عملكرد بودجه س��ال هاي ۹4و 
۹5 پرداخته اس��ت. از آنجا كه اليحه بودجه سال 
13۹۷ كل كشور به انتشار رسمي برخي اطالعات 
عملك��رد بودج��ه عمومي دولت در س��ال 13۹5 
از س��وي دولت ني��ز پرداخته اس��ت اين گزارش 
نيز درص��دد محاس��به عملكرد)درصد تخصيص( 
بودجه عمومي با تمركز بر عملكرد دس��تگاه هاي 
اجرايي ملي برآمده اس��ت. الزم به تاكيد اس��ت، 
اطالعات عملكرد ارائه ش��ده به منزل��ه اعتبارات 
پرداخ��ت ش��ده به دس��تگاه هاي اجراي��ي ملي و 
استاني توس��ط خزانه داري كل كش��ور است. لذا 
منظ��ور از تخصي��ص اعتبارات در اي��ن گزارش، 
پرداخت اعتب��ارات هزينه يي يا تملك دارايي هاي 
س��رمايه يي پس از مصوبه كميسيون تخصيص و 
پرداخت خزانه داري كل اس��ت. اگرچه براس��اس 
مباني قانوني و كاركردهاي دس��تگاه هاي نظارتي 
مبن��اي تحليل عملك��رد اعتبارات باي��د گزارش 
تفريغ بودجه س��ال 13۹5 ديوان محاسبات باشد 
اما از آنج��ا كه اطالعات تفصيل��ي گزارش تفريغ 

بودجه در دسترس نيست، اطالعات ارائه شده در 
اليحه بودجه س��ال 13۹۷ براي تحليل عملكرد و 
محاس��به درصد تخصيص اعتبارات مورد استفاده 

قرار گرفته است. 
اين گ��زارش ابت��دا يك س��ري از ويژگي هاي 
متمايز بودجه ۹۷ را مورد توجه قرار داده كه يكي 
از مهم ترين آنها تفكي��ك اعتبارات اختصاصي به 
هزينه يي اختصاصي و سرمايه يي اختصاصي است. 
در لوايح سال گذشته ستون اعتبار اختصاصي هر 
دستگاه)كه برابر با رقم درآمد اختصاصي دستگاه 
در ج��دول 5 ماده   واحده اس��ت( ب��ه  صورت يك 
س��تون مجزا ب��راي هر رديف در ج��دول ۷ ماده 
 واح��ده ارائه مي ش��د ام��ا در اليحه بودجه س��ال 
13۹۷ اعتب��ار اختصاص��ي دس��تگاه هاي اجرايي 
ضمن تفكيك ب��ه اعتبار اختصاص��ي هزينه يي و 
اعتب��ار اختصاصي تملك دارايي هاي س��رمايه يي 
ذيل س��تون هاي كلي هزينه ي��ي و تملك دارايي 

سرمايه يي ارائه شده است. 
اين گ��زارش مي گوي��د بديهي اس��ت كه اين 
تفكيك در راس��تاي ارتقاي ش��فافيت اس��ت اما 
اي��ن تغيي��ر رويه بايد منض��م به ارائ��ه اطالعات 
بيش��تر درخصوص عملكرد هزينه كرد درآمدهاي 
اختصاصي س��ال هاي گذشته باش��د. عالوه بر اين 
اليحه بودجه س��ال 13۹۹ كل كش��ور در قسمت 
عملكرد س��ال 13۹۷ بايد ح��اوي اطالعات دقيق 
عملكرد منابع و مصارف اختصاصي نيز باشد چراكه 
تخصيص اعتب��ارات هزينه يي و تملك دارايي هاي 
س��رمايه يي با تخصي��ص درآمده��اي اختصاصي 
ماهيت متفاوتي دارد. مطابق گزارش ياد ش��ده در 
اين موضوع تخصيص اعتبارات از محل درآمدهاي 
اختصاصي در عملكرد اعتبارات هزينه يي و تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي لحاظ نش��ده است چون 
ب��ه عنوان مثال وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي با 
كد دس��تگاه 110000 داراي ۷36ميليارد تومان 
اعتب��ار از محل درآمد اختصاصي بوده اس��ت. اما 
عملك��رد اعتبارات هزينه ي��ي و تملك دارايي هاي 
سرمايه يي اين دستگاه اجرايي به  ترتيب به ميزان 

108و 15ميليارد تومان بوده است. 

 بودجه عمراني 95 بهتر از 94
در ادامه، گزارش مركز پژوهش ها به مقايس��ه 
عملكرد دو بودجه س��ال هاي ۹4و ۹5 مي پردازد 

كه مطابق اطالعات آن در س��ال ۹4 منابع بودجه 
عموم��ي دولت به مي��زان 203هزارميليارد تومان 
محقق ش��ده است كه ميزان تحقق آن در مقايسه 
با مي��زان 220هزارميليارد توم��ان مصوب قانون 
بودجه سال 13۹4 كل كشور معادل ۹2.4درصد 
مي شود. همچنين در اين سال اعتبارات هزينه يي 
به مي��زان 1۷0هزارميليارد تومان 100.4درصد و 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه يي به ميزان 
26هزارميلي��ارد تومان)4۹.۷5درص��د( تخصيص 
داده شده است. اعتبارات تملك دارايي هاي مالي 
نيز به ميزان 2.8هزارميليارد تومان)۹1/15درصد( 

تخصيص داده شده است. 
اما در سال 13۹5 منابع بودجه عمومي دولت 
به ميزان 286هزارميليارد تومان محقق ش��ده كه 
تحقق آن در مقايس��ه با مي��زان 2۹4هزارميليارد 
توم��ان مص��وب قان��ون بودجه س��ال 13۹5 كل 
كش��ور به مق��دار ۹۷.4درصد مي ش��ود. عملكرد 
اعتب��ارات هزينه ي��ي در س��ال 13۹5 ب��ه ميزان 
20۷هزارميليارد تومان بوده كه در مقايسه با رقم 
مصوب 220هزارميليارد تومان مقدار ۹3.۹درصد 
تخصيص داده ش��ده اس��ت. همچني��ن عملكرد 
اعتب��ارات تمل��ك دارايي هاي س��رمايه يي در اين 
س��ال به ميزان 34هزارميلي��ارد تومان و به مقدار 
5۷.3 درصد تخصيص داده شده اند. اعتبار مصوب 

60 هزار ميليارد تومان بوده است. 
عملكرد اعتبارات تمل��ك دارايي هاي مالي در 
س��ال 13۹5 به مي��زان 34هزارميليارد تومان كه 
در مقايس��ه با رقم مص��وب 3۷هزارميليارد تومان 

۹3درصد تخصيص مي يابد. 
با توج��ه به اينكه درصد تحق��ق منابع بودجه 
س��ال 13۹5 در مقايس��ه با تحق��ق منابع بودجه 
سال 13۹4 بيشتر شده است، تخصيص اعتبارات 
تمل��ك دارايي هاي س��رمايه يي و مالي افزايش اما 

تخصيص اعتبارات هزينه يي كاهش يافته است. 

 وضعيت كلي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ملي
گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس اطالعات 
دقيق��ي از تخصي��ص اعتبارات)درص��د تحق��ق( 
بودجه ي��ي ب��ه دس��تگاه هاي مختلف كش��ور در 
س��ال هاي ۹4و ۹5 ارائه كرده است. اين اطالعات 
مي تواند به عنوان مستنداتي در زمينه اولويت هاي 
دول��ت اهميت يابد. ب��ه طور مثال در س��ال ۹4 

دانشگاه علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي تربت 
حيدريه، بابل، نيش��ابور، گيالن، بوشهر، مازندران 
بي��ش از مقدار مصوب بودجه)ب��االي 100درصد 
تخصيص( دريافت كرده اند. عالوه بر اينها مجتمع 
عال��ي زرند، س��ازمان تامين اجتماع��ي نيروهاي 
مس��لح، س��ازمان تحقيق��ات، آم��وزش و ترويج 
كش��اورزي و بنياد ش��هيد و ام��ور ايثارگران هم 
جزو دس��تگاه هايي هس��تند كه در سال ۹4 بيش 

از 100درصد اعتبار دريافت كرده اند. 
براس��اس اي��ن گ��زارش در س��ال 13۹5 نيز 
اكثري��ت قريب به اتفاق دس��تگاه هاي اجرايي كه 
داراي درصد تخصيص اعتب��ارات هزينه يي باالي 
100درصد هس��تند، دانشگاه هاي علوم پزشكي و 

خدمات بهداشتي- درماني بودند. 
مطابق اين گزارش تعداد 28دس��تگاه اجرايي 
ب��ا وج��ود برخ��ورداري از اعتبار مص��وب تملك 
دارايي هاي سرمايه يي در سال 13۹5 هيچ اعتبار 
تملك دارايي هاي س��رمايه يي ب��ه آنها اختصاص 
داده نش��ده است. به عبارت ديگر درصد تخصيص 
تملك دارايي هاي س��رمايه يي 28دستگاه اجرايي 

صفر درصد بوده است. 
در س��ال 13۹5 اعتب��ارات هزينه ي��ي كلي��ه 
دانش��گاه هاي علوم پزش��كي و خدمات بهداشتي 
درماني سراسر كش��ور در بازه 10۷تا 10۹درصد 
تخصي��ص داده ش��ده اس��ت. ب��ا اي��ن وصف كه 
اعتب��ارات هزينه ي��ي تع��داد 52 دانش��گاه از 65 
دانشگاه علوم پزش��كي كشور دقيقا 108.4درصد 

تخصيص داده شده است. 
اعتبارات هزينه يي تعداد 51 مركز آموزش��ي و 
دانشگاه در سال 13۹5 معادل ۹5درصد تخصيص 
داده شده و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي 
تع��داد 86 دس��تگاه اجرايي در س��ال 13۹5 زير 

30درص��د تخصيص داده ش��ده اس��ت. عملكرد 
اعتبارات ساير دستگاه هاي اجرايي از نظم و قاعده 
خاص��ي تبعيت نمي كند و اظهارنظر كارشناس��ي 
دقي��ق در مورد نحوه و رون��د تخصيص اعتبارات 
هزينه يي و تمل��ك دارايي هاي س��رمايه يي كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي نيازمند اطالعات بيش��تر و 
ارائه مس��تندات تفصيلي توسط ديوان محاسبات 
كش��ور، دستگاه اجرايي يا سازمان برنامه و بودجه 

كشور است. 
اين گزارش مي گويد، نكات فوق نشان مي دهد 
تخصي��ص اعتبار به دس��تگاه هاي اجرايي)چه در 
اعتب��ارات هزينه ي��ي و چ��ه در اعتب��ارات تملك 
دارايي هاي س��رمايه يي( بيش از آنك��ه بر مبناي 
مصوبات مجلس انجام شود بر مبناي اولويت هاي 

مورد نظر دولت انجام مي شود. 
در هر حال بررس��ي اطالعات تفصيلي عملكرد 
اعتب��ارات دس��تگاه هاي اجرايي، س��واالتي از اين 
س��نخ به ذهن متبادر مي س��ازد كه چ��را برخي 
از دس��تگاه هاي اجراي��ي در س��ال هاي 13۹4و 
13۹5)دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، 
درمان��ي تربت حيدريه- بهداش��ت و درمان با كد 
124102( باالي 100درص��د تخصيص اعتبارات 

هزينه يي دارند؟ 
آي��ا عوامل ديگ��ري همچون ق��درت چانه زني 
در اخذ اعتبارات موثر اس��ت؟ چرا در مورد برخي 
از دس��تگاه هاي اجراي��ي درحال��ي ك��ه اعتبارات 
هزينه ي��ي آنها با درصدي نزدي��ك به 100درصد 
يا باالتر تخصيص داده ش��ده اما درصد تخصيص 
اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه يي آنها حدود 
5 درصد اس��ت؟ همانند دانش��گاه علوم پزش��كي 
و خدم��ات بهداش��تي، درماني ترب��ت حيدريه- 

بهداشت و درمان. 
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تامينارزوارداتغيربانكيبا»سامانهنيما«دربستريامنانجامميشود

اعالم نرخ خريد و فروش ارز توسط اشخاص ممنوع است
اجرايممنوعيتثبتسفارشبادالرامريكازماننيازدارد

»تعادل«ضرورتبيمهتراكنشهايبانكيرابررسيكرد

هكوتقلبچالشبزرگبانكهاوبيمهها
گروهبانكوبيمهاحسانشمشيري  

اس��تفاده از خدمات بانك��ي الكترونيكي و يا انجام 
كس��ب و كار در اينترنت حتي برقراري حضور ايمن 
آنالين مي تواند بس��يار پرهزينه باش��د اما طبق نظر 
كارشناسان بيمه، هزينه فقدان پوشش بيمه در برابر 

حوادث مجازي مي تواند حتي گران تر باشد. 
به گزارش »تعادل« عملكرد بانك ها و شركت هاي 
پرداخت الكترونيك در ش��بكه شتاب و طي سال 95 
نشان مي دهد در حالي كه 21ميليارد و 197 ميليون 
تراكنش در س��امانه شتاب به ثبت رسيد، مردم ايران 
3800تريليون تومان پول خود را با اطمينان خاطر در 
اين سامانه جابه جا كردند. اما گاهي اتفاقاتي مانند هك 
و تقلب در حس��اب هاي بانكي از سوي افراد سودجو 
باع��ث ايجاد نگراني هايي در اس��تفاده از اين خدمات 

بانكي شده است.
 بيمه سايبري در دو سال گذشته در ايران مطرح 
ش��ده اس��ت كه البته در موثر ب��ودن آن هنوز ترديد 
وجود دارد، بعضي آن را يك ضرورت براي سازمان ها 
مي پندارن��د و عده يي يك محص��ول اضافي با قيمت 
تورم��ي مي بينن��د. در حال حاضر در ايران پوش��ش 
خاصي به صورت جامع در اين حوزه ارائه نش��ده كه 
البت��ه مي توان گفت عمده عل��ت آن نبود اطالعات و 

دانش فني كافي در اين زمينه است. 
با پيشرفت فناوري و پيدايش كانال هاي ارتباطي 
جديد با مش��تري، فرآيند ارائه س��رويس در كسب و 
كارهاي گوناگون دچار پيچيدگي و چالش هاي تازه يي 
ش��ده است. بانك ها و موسس��ات مالي نيز با توجه به 
گس��تردگي و تنوع مشتريان و س��رويس ها به شكل 

روزافزوني با اين چالش ها روبه رو مي شوند. 
روزگاري ش��عب فيزيك��ي و ارتب��اط پس��تي و 
تلفن��ي، راه هاي اصل��ي ارتباط بانك ها با مش��تريان 
بود. دس��تگاه هاي خودپرداز براي نخستين  بار كانال 
ديجيتالي و س��لف سرويس در مس��ير ارتباطي بين 
مشتري و بانك گشودند. پس از آن با گسترش شبكه 
اينترنت، كانال ديجيتالي سلف سرويس قدم به دوره 
ش��كوفايي و گس��ترش گذاش��ت و با همه گير شدن 
شبكه موبايل و به خصوص گوشي هاي هوشمند، بدل 
به كان��ال اصلي مورد انتظار مش��تريان براي دريافت 

خدمات شد. 
تقريب��ا 10س��ال از زم��ان رش��د حج��م ميزان 
تراكنش هاي الكترونيكي گذشته است و با وجود اينكه 
بسياري از فعاالن بانكداري الكترونيكي در اين سال ها 
همه از الزام بيم��ه تراكنش هاي الكترونيكي صحبت 
كرده اند، اما هنوز ش��ركت هاي بيمه يي در اين زمينه 
قدمي برنداش��ته اند. از سويي به نظر مي رسد، بانك ها 
نيز قدم مؤثري براي ترغيب شركت هاي بيمه به ارائه 

اين خدمت برنداشته اند. 
موضوع بيمه تراكنش هاي بانكي موضوع جديدي 

نيس��ت، اما باوجود گذشت بيش از يك دهه از مطرح 
ش��دن آن هنوز ش��كل اجرايي به خود نگرفته است. 
برخي مقصر اصلي را بانك ها و برخي ديگر بيمه ها را 

در اين زمينه مقصر مي دانند. 
در دهه 80 بانك هاي خصوصي تازه شكل گرفته 
بودند و بسياري از بانك هاي خصوصي نيز از سال 8۴ 
به بعد فعاليت جدي خود را آغاز كردند، از همين رو در 
آن دوره بانك ها بيشتر به دنبال حركت هاي توسعه يي 
بودند. در اص��ل بانك ها مي خواس��تند تراكنش هاي 
الكترونيك��ي خود را توس��عه دهن��د. كربانكينگ يا 
سيستم هاي يكپارچه بانكي تازه در حال شكل گيري 
بود، از س��ويي بانك ها از نظر س��ودآوري در وضعيت 
بسيار خوبي قرار داش��تند، از همين رو اين وجه كار 
تقريبا كمرنگ شد و مورد توجه بانك ها قرار نگرفت. 

 بايد توجه داش��ت هرگونه مديريت ريس��ك كه 
پايه اصلي كار ش��ركت هاي بيمه يي است با يك سري 
محدوديت ها و اديت هايي همراه اس��ت، در حالي كه 
بانك ها فقط به دنبال توس��عه هستند يا اينكه هنوز 
چارچوب ه��ا براي خود بانك ها مش��خص نيس��ت تا 
بتوانن��د طبق آن چارچوب ها عمل  كنند و از س��ويي 
بيمه هاي جديد نيز در گذش��ته هنوز ش��كل نگرفته 
بودن��د و بيمه ها اغلب س��نتي بودند، پ��س از مدتي 
بيمه هاي جديد مانند بيمه هاي زندگي شكل گرفتند. 
در واقع توس��عه بيمه هاي تجاري نيز نشات گرفته از 
همان فضا بود. هرچند برخي شركت هاي بيمه جديد 
براي ارائه اين س��رويس ها س��راغ بانك ها رفته بودند، 
ام��ا بيمه گر براي اينكه بتواند تراكنش ها را بيمه كند 

نيازمندي هاي اطالعاتي دارد. 
بيمه گران معتقدند ب��راي بيمه كردن چيزي بايد 
ابت��دا بتوانيم آن را بس��نجيم. م��ا اطالعاتي در مورد 
تراكنش ها و زيرساخت هاي آن نداريم. در واقع بحث 
اصلي اين است كه بايد اطالعاتي در اختيار شركت هاي 
بيمه ق��رار گيرد؛ مثال اينكه چقدر و در چه زمينه يي 
تقلب )fraud( اتفاق افتاده و نسبتش چقدر است تا 
بتوان ارزيابي درستي كرد. از سويي ارائه اين اطالعات 
فقط از س��وي يك بانك كافي نيست، بايد نمونه هاي 
مختلفي وجود داشته باش��د، اما بانك ها عالقه يي به 
ارائه اين اطالعات نداشتند، از همين رو اطالعاتي نيز 

در اختيار بيمه ها در اين زمينه قرار نمي دادند. 
يكي از س��واالتي كه بيمه ها مطرح مي كنند، اين 
اس��ت آيا ميزان خسارتي را كه در اين زمينه متحمل 
شده  مي توان برآورد كرد و در شرايطي كه فضاي بانك 
توس��عه يي اس��ت يا اين اطالعات را ندارد و يا دوست 
ن��دارد در مورد آن صحبت كند. در حالي كه بايد اين 
اطالعات در اختيار بيمه گر باش��د در غير اين صورت 
بيمه گر بايد قيمتش را خيلي باال ببرد و در اين صورت 

اصال به صرفه نيست. 
در گذش��ته بانك ها عامل ع��دم بيمه تراكنش ها 

بودند، چ��را كه بيمه ها مخصوص��ا بيمه هاي تجاري 
جديد اگ��ر اين عالقه من��دي را در بانك ها مي ديدند 
به عل��ت اينكه در بيمه هاي س��نتي با ش��ركت هاي 
قديمي امكان رقابت نداشتند، سراغ بيمه هاي جديد 
مي رفتند. از سويي نسبت تراكنش هاي الكترونيكي نيز 
مانند س��ال هاي اخير نبود و به تبع آن ميزان افراد و 
هك ها نيز كمتر بود، از طرفي به دليل تازه بودن نظام 
پرداخت ما هكرها سيستم ها را نمي شناختند و امكان 

هك هم نبود. 
امروزه نهادهاي مالي يكديگر را خوب نمي شناسند. 
بيمه يي ها به صورت س��ازماني از نظام بانكي استفاده 
مي كنند اما در بحث كس��ب و كارهاي مش��ترك به 

يكديگر نزديك نشده اند. 
اپراتورها و بانك ها همه به اين نتيجه رسيده اند كه 
بايد در اين بخش اقدامي انجام دهند، اما به دليل اينكه 
شركت هاي بيمه را خوب نمي شناسند با شركت هاي 
بيم��ه وارد مذاك��ره نش��ده اند، ض��رورت دارد كه ياد 
بگيريم وقتي ريسكي مطرح مي شود، بحث مديريت 
ريس��ك را به كس ديگري بس��پاريم. مثال وقتي يك 
وسيله ديجيتالي مانند گوشي تلفن همراه مي خريد به 
سادگي آن را بيمه مي كنيد. در اصل بيمه ها به مردم 

سرويسي ارائه داده اند كه پيش تر وجود نداشت.
البت��ه اين م��دل بيم��ه از قبل هم ب��ود. بيمه ها 
مي توانستند خودشان يا سراغ مشتريان بانك ها بروند 
يا خود بانك ها را در اين جهت سوق دهند، اما اين هم 
ناشي از عدم قرابت است. اين دو نهاد ارتباط زيادي با 
يكديگر ندارند از همين رو موجب شده از ظرفيت هاي 

يكديگر و به خصوص بيمه استفاده نكنند. 
اما اين س��وال مطرح اس��ت كه اگر تراكنش هاي 
بانكي بيمه ش��ود، آيا سيستم هاي داخل بانك ها بايد 
از اس��تانداردي تبعيت كنند و آيا بيمه ها بايد بر آنها 

نظارتي براي كنترل ريسك انجام دهند؟
موضوع بحث بيمه فرادهايي است كه سامانه هاي 
بانكي را ش��امل مي ش��ود، الزاماتي دارد و حتما بايد 
ش��ركت بيمه با اجازه و دس��تورالعمل هاي نهادهاي 
ناظر امكان دسترس��ي و بررسي سامانه هاي بانكي به 
صورت وايت باكس و بلك باكس را داشته باشد، يعني 
شركت هاي بيمه خصوصيات امنيتي را مطرح كنند و 
اگر خصوصيات امنيتي را در نظر نگرفته باش��ند، نرخ 
حق بيمه را مي توان تغيير داد، يعني ممكن است بيمه 
شود، اما قيمت بر اساس ريسكي كه محاسبه مي شود، 

افزايش يا كاهش مي يابد.
البته ش��ركت هاي بيمه توانايي اديت سامانه ها را 
ندارند و بايد از ش��ركت هاي ثالث در اين زمينه بهره 
برد كه مورد توافق هر دوطرف باشد، چرا كه در مورد 
امنيت بانك ها هر شركت وندوري نمي تواند، وارد شود 
و امنيت آنها را چك كند. پس شركت هاي ثالثي وارد 
بازي مي ش��وند و اين خودش هم به سيس��تم بانكي 

و ه��م به وندورها كمك مي كند، زيرا ش��خص ثالثي 
به نمايندگي ش��ركت بيمه اين نقش را ايفا مي كند. 
اين ش��ركت ها خود چون درگير كسب وكار هستند، 
نمي خواهند جلو كس��ب وكار را بگيرند. در نهايت نيز 

استانداردها پديد مي آيند. 
افزايش كانال هاي ارتباطي بين بانك و مشتريان و به 
خصوص گسترش كانال هاي ديجيتالي سلف سرويس 
از يك سو هزينه هاي گس��ترش شبكه ارتباطي بين 
بانك و مشتري مانند اجاره و تجهيز شعب و استخدام 
كاركنان شعبه را كاهش داد و از سوي ديگر ظرفيت 
عرضه خدمات و نوآوري هاي روزافزون به مشتريان را 
فراهم كرد. ولي در عين حال گس��ترش اين كانال ها 
باعث افزايش پيچيدگي فرآيندها و خدمات بانكي نيز 
شده اس��ت. اين پيچيدگي و تنوع هم انتخاب كانال 
مناسب براي دريافت خدمت توسط مشتري را دشوار 
مي كند و هم كاركناني كه در معرض تماس مستقيم 
با مشتريان هستند مانند كاركنان شعبه و مركز تماس 
دشواري بيشتري در معرفي و پيشنهاد كانال مناسب 

براي دريافت هر خدمت به مشتري دارند. 
در ح��ال حاض��ر تع��داد مع��دودي از بيمه گران 
بين الملل��ي مانن��د اكس��ل كاتلين، چاب و ميتس��و 
سوميتومو اينشورنس اين نوع بيمه را ارائه مي دهند. 
اما ديگر ش��ركت هاي بيمه به دنبال پوش��ش سرقت 
ب��راي ش��ركت هايي هس��تند ك��ه واحده��اي پولي 
ديجيتالي مانند بيت كوين و اثريوم كه بين طرف هاي 

ناشناخته معامله مي شود را مديريت مي كنند. 
در حال��ي كه اين محص��والت توجه كمتري را به 
خ��ود جذب كرده اند، ظه��ور اين محصوالت بيمه يي 
كه به دنياي پول رمزگذاري شده پيوند خورده است، 
گام��ي مهم در س��طوح باال براي صنعت محس��وب 

مي شود. 

روشپوششهايبيمهاي
عمده پوش��ش هاي بيمه يي در فضاي سايبري را 
مي توان در بخش خس��ارات مالي، س��رقت اطالعات 
صنعت��ي و فردي دانس��ت كه به 3 دس��ته پوش��ش 
بيمه يي شخص ثالث مانند اخاذي در فضاي سايبري 

و كالهب��رداري در زم��ان انتقال پ��ول الكترونيكي، 
پوشش بيمه مس��ووليت شخص ثالث مانند ويروسي 
شدن سيستم ها و دزديده شدن كارت هاي اعتباري و 
تجاري و در نهايت بيمه استثنائات مانند كالهبرداري 
از سوي شركت ارائه  دهنده خدمات الكترونيك تقسيم 

مي شوند.
شركت هاي پوشش بيمه يي سايبري معموال براي 
دريافت اطالعات طي مراحلي مانند تعيين نوع پوشش 
درخواس��تي، درياف��ت اطالعات كامل سيس��تم هاي 
نرم افزاري و س��خت افزاري و ميزان آمادگي كاربران و 
پشتيبانان، مراحل زمانبندي پوشش بيمه يي، تعيين 
ح��ق بيمه به صورت توافقي و در نهايت نگارش متن 

حقوقي و امضاي طرفين اقدام مي كنند.
شركت هاي بيمه به عنوان بازيگران اصلي صنعت 
ب��راي توليد محص��والت بيمه يي و ارائ��ه خدمات به 
بيمه گ��ذاران خود هم��واره و در كل زنجي��ره ارزش 
خود در ح��ال جم��ع آوري، دس��ته بندي و پردازش 
داده هاي عملياتي و مرتبط هستند. ارزش هاي ايجاد 
ش��ده توسط صنعت بيمه، به واسطه تحليل داده ها و 
استخراج اطالعات ش��كل گرفته و بيمه گران همواره 
تصميم گيري هاي خود را بر مبناي نتايج حاصل شده 
اتخاذ مي كنند. به طوري كه كيفيت عملكرد و مزيت 
رقابتي شركت هاي بيمه ارتباط مستقيم با توانمندي 
آنها در حوزه مديريت فناوري اطالعات دارد. از اين رو 
فناوري اطالعات و مديريت مناسب آن نقش راهبردي 
در ايجاد و ارائه خدمات بيمه يي دارد. از اين رو صنعت 
بيمه در اصل بر پايه علم و دانش مرتبط با داده ها، آمار، 
اطالعات و علوم و فناوري هاي مرتبط با آن بنا ش��ده 
اس��ت و بنابراين ارتباط با فن��اوري اطالعات براي آن 
بسيار سهل است اما محافظه كاري صنعت بيمه، آن را 

در اين مقوله بسيار عقب نگه داشته است. 
امروزه بي��ش از 10 رويكرد در دنيا براي صنعت 
بيم��ه وجود دارد كه حداقل 5 م��ورد را مي توان در 
ايران توس��عه داد؛ اما ش��رط و ال��زام ورود ايده هاي 
مبتني بر وب و همچني��ن توليد ارزش افزوده براي 
بيمه گذاران، ايجاد زيرس��اخت فناوري اطالعات در 

صنعت بيمه است. 

گروهبانكوبيمهمحسنشمشيري
به دنبال اجراي بس��ته سياست هاي سه گانه بانك 
مرك��زي براي كنترل ب��ازار ارز و همچنين راه اندازي 
س��امانه نيما براي عرض��ه و تقاض��ا از طريق فضاي 
مجازي و كاهش مراجعه متقاضيان ارز به صرافي ها و 
بازار و ممنوعيت ثبت سفارش واردات دالري، اقدامات 
ديگ��ري نيز از طريق بانك مرك��زي و كانون صرافان 
ارز در ح��ال انجام اس��ت. مدير اداره ص��ادرات بانك 
مركزي اعالم كرد ك��ه نرخ خريد و فروش ارز تنها از 
طري��ق صرافي هاي مجاز اعالم مي ش��ود و اعالم نرخ 
توسط اشخاص ممنوع است. همچنين كانون صرافان 
ايرانيان خواستار آن شده كه افراد فاقد مجوز در بازار 
ارز معرفي شوند. مديركل سياست ها و مقررات ارزي 
نيز اعالم كرده كه براي تامي��ن ارز واردات غيربانكي 

از طريق »سامانه نيما« و در بستري امن اقدام  شود. 
ب��ه گزارش »تعادل« اين اقدامات نش��ان مي دهد 
ك��ه نوعي بگير و ببن��د ارزي در مورد فعاليت و اعالم 
نرخ ارز در دس��تور كار اس��ت تا وضعيت فعلي يعني 
خريد و فروش تنها از طريق صرافي هاي مجاز و اعالم 
نرخ توس��ط آنها را تثبيت كند و ساير فعاالن بازار ارز 
قادر به اعالم نرخ خريد و فروش و معامله به نرخ هاي 
ديگر نيستند و بايد در چارچوب نرخ هاي اعالم شده 
صرافي هاي مجاز و مرتبط با بانك مركزي عمل كنند. 
بر اين اس��اس بقيه صرافي ها كه مجاز به فروش ارز با 
نرخ اعالم ش��ده بانك مركزي نيستند نه تنها قادر به 
فروش ارز به نرخ ديگري نيستند بلكه در خريد ارز به 
نرخ ه��اي ديگر اجازه فعاليت ندارند و لذا از اعالم نرخ 
و خريد و فروش كنار رفته اند و در نتيجه بخش��ي از 
صرافي هاي فعلي عمال كار صرافي در زمينه ارز انجام 

نمي دهند و تعطيل شده محسوب مي شوند. 
در اي��ن زمينه مدي��ر اداره ص��ادرات در خصوص 
ش��رايط مجاز بودن صرافي ها به خري��د و فروش ارز 
گفت: صرافي هاي مجاز مطابق با ماده 5 »مقررات ناظر 
بر عمليات ارزي صرافي ها« در صورتي مجاز به خريد 
و فروش ارز هس��تند كه قبال نسبت به اعالم همزمان 
نرخ خري��د و فروش ارز در محل اس��تقرار صرافي يا 
تارنم��اي خود اقدام كنند. صمد كريمي با بيان اينكه 
هرگونه اعالم نرخ خريد و فروش ارز توس��ط اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي جز صرافي ه��اي موضوع مقررات 
مزب��ور وفق ماده 1۴ آن ممنوع اس��ت، اظهار كرد: از 
اين رو صرافي هاي مجاز  بايد نس��بت به درج نرخ هاي 
خري��د و فروش و انجام معام��الت ارزي بر مبناي آن 
متناسب با شرايط بازار اقدام كنند. اين مقام مسوول 
بانك مرك��زي در پايان با توضيح اين مطلب كه درج 
نرخ خريد و فروش اس��عار مورد معامل��ه در بازار آزاد 
كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه در باال به 
آنها اشاره شده است، بر مبناي نرخ هاي ميانگين وزني 
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بالمانع اس��ت، افزود: همچنين اين اشخاص به هيچ 
عنوان مجاز به درج نرخ هاي ارز دالالن و بازارس��ازان 
غيررسمي ارز نبوده و با متخلفان مطابق با ماده »15« 

مقررات مورد اشاره برخورد خواهد شد. 

اعالمافرادفاقدمجوزدربازارارز
از سوي ديگر كانون صرافان ايرانيان از صرافي هاي 
سراس��ر كشور درخواست كرد كه افراد فاقد مجوز در 

بازار ارز را معرفي كنند. 
در اين اطالعيه آمده اس��ت، از آنجايي كه فعاليت 
قانونمن��د اعض��اي كان��ون صرافان ايراني��ان موجب 
تقويت جامعه صرافان و ثبات در بازار اس��ت و حضور 
معامله گ��ران بدون مجوز رس��مي از بانك مركزي به 
اعتبار جامع��ه صرافي و هم��كاري تنگاتنگ با بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران لطمات جدي وارد 
مي كند، لذا نسبت به معامله با افراد فاقد مجوز رسمي 
صرافي مجددا هش��دار داده مي ش��ود و ضمنا اعضاي 
كان��ون صرافان ايرانيان مي توانند نام و مش��خصات و 
آدرس فعاليت افراد فاقد مجوز را كه در بازار ارز حضور 

دارند به اين كانون ارسال كنند. 

قيمتهادربازار
تح��والت ب��ازار ارز و ط��ال نيز در روز دوش��نبه 
نش��ان داد ك��ه صرافي ه��اي پايتخت روز دوش��نبه 

ه��ر دالر امريكا را با 2توم��ان افزايش قيمت ۴هزار 
 و ۴۶9توم��ان فروختند. همچنين هر يورو با رش��د

7 تومان��ي در مدت مش��ابه 5 ه��زار و ۴97تومان و 
هر پوند نيز با 3۴تومان رش��د قيمت نس��بت به روز 
گذشته به قيمت ۶ هزار و 8۶7 تومان معامله شد. در 
بازار مبادله يي نيز نرخ رس��مي 10 ارز كاهش و 27 
ارز افزايش يافته و بهاي 2 ارز هم تغييري نداش��ته 
اس��ت. دالر با 2۴ريال افزايش 3735 تومان، پوند با 
1۴ري��ال كاهش 5150.۴ تومان و ي��ورو با افزايش 
۴8ري��ال ۴۶01.9 تومان اس��ت. تف��اوت نرخ اعالم 
ش��ده دالر در صرافي هاي بانكي با رقم ۴۴۶9 با رقم 

مبادله يي 3735تومان معادل 73۴ تومان است. 
در ب��ازار طال ني��ز اونس جهاني ب��ه 1323دالر 
رس��يده و به دنب��ال آن هر قطعه س��كه بهار آزادي 
ط��رح جديد )امام��ي( در بازار تهران ب��ا يك هزار و 
500تومان افزاي��ش يك ميليون و 588 هزار و 500 
تومان فروخته شد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز با ۴هزار تومان افت قيمت يك ميليون و 5۴8هزار 
تومان معامله ش��د. همچنين نيم سكه بهار آزادي با 
يك هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز گذشته 
781هزار تومان به فروش رسيد و ربع سكه ۴9۶هزار 
تومان قيمت خورد كه نس��بت به روز گذش��ته يك 
هزار تومان افت داشت. بر اين اساس سكه گرمي در 
بازار با 3 هزار تومان افزايش قيمت در مدت مش��ابه 

333هزار تومان و هر گرم طالي 18عيار نيز با ۶۶0 
تومان رشد 1۴9هزار و 200 تومان داد و ستد شد. 

تامينارزوارداتغيربانكيبا»سامانهنيما«
از س��وي ديگر مدي��ركل سياس��ت ها و مقررات 
ارزي بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر بابت 
واردات رس��مي كشور به دو ش��كل تامين ارز انجام 
مي ش��ود، گفت: تامي��ن ارز ب��ه روش غيربانكي در 
بستري امن با سرعت بيشتر و نرخ مناسب از اهداف 
اصلي سامانه نيماس��ت. تامين ارز بخشي از واردات 
به واس��طه بانك ها بدين  صورت است كه واردكننده 
ثبت سفارش را انجام مي دهد و بانك مركزي از طريق 
پرت��ال ارزي ارز را تامين مي كند و با توجه به روابط 
كارگ��زاري ميان بانك هاي ايران و س��اير كش��ورها 
پرداخت ها به فروشندگان خارجي صورت مي گيرد. 
 در روش غيربانك��ي يا روش به غلط مصطلح ش��ده

»بدون انتق��ال  ارز« هيچ يك از بانك هاي تجاري يا 
تخصصي كش��ور به عنوان بان��ك عامل در پرداخت 
به��اي كاالي واردات��ي دخيل نيس��تند و اين امر از 
طريق صرافي ها انجام مي ش��ود و اين موضوع عمدتا 
از تحريم هاي تحميلي به شبكه بانكي نشات گرفته 

است. 
وي گف��ت: از نظر حجم عملك��رد، هر يك از اين 
ش��يوه ها تقريبا نيمي از عملك��رد پرداخت را به خود 

اختص��اص مي دهند. در بخش غيربانكي هنگامي كه 
تاج��ر واردات خود را كليد مي زن��د، ابتدا مذاكراتي را 
با فروشنده انجام داده و پروفرماي مربوطه را دريافت 
مي كند و اگر نتوان��د از روش بانكي پرداخت را انجام 
ده��د ب��ه روش غيربانك��ي از طري��ق صرافي ها روي 

مي آورد. 
مديركل سياست ها و مقررات ارزي بانك مركزي 
افزود: در روش غيربانكي ش��روع كار در سامانه جامع 
تجارت در قالب انجام ثبت سفارش و پايان كار در قالب 
ترخيص در )س��امانه( پنجره واح��د تجارت فرامرزي 
گم��رك انجام مي ش��ود. در اين بين نظ��ام يكپارچه 
معام��الت ارزي )نيما( به عنوان ي��ك حلقه مفقوده 

ارتباط بين دو سامانه اول را برقرار مي كند. 

اجرايممنوعيتثبتسفارشبادالرامريكا
همچنين در زمينه ممنوعيت ثبت س��فارش دالر، 
رييس كميس��يون ويژه حمايت از توليد و نظارت بر 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ تاكيد كرده كه براي 
اجراي ممنوعيت ثبت س��فارش با دالر امريكا به زمان 

نياز داريم. 
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت حميدرض��ا فوالدگ��ر با 
اشاره به بخش��نامه بانك مركزي مبني بر ممنوعيت 
ثبت س��فارش با دالر امريكا اظهار داشت: واقعيت امر 
اين است كه موافق مبادالت ارز غير از دالر هستيم و 
بايد به س��متي برويم و با هر كشور با ارز همان كشور 

مبادله داشته باشيم. 
عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس ادامه 
داد: به عبارتي بتوانيم با كش��ور هند با روپيه، روسيه 
با روبل با چين با يوان، با اروپا با يورو و با كش��ورهاي 
امريكاي التين با دالر مبادالت داشت، اعتقاد دارم اين 
كار مهم تر از ممنوعيت ثبت سفارش با دالر امريكاست. 
اينكه اكنون تصميم گرفته شده دالر منع شود، اقدام 

مثبتي است اما اجراي آن نياز به فرصت دارد. 
وي با تاكيد بر اينكه اصل بخشنامه بانك مركزي 
اقدام درستي اس��ت، بيان داشت: البته اين بخشنامه 
نباي��د در عمل تنها روي ي��ورو تمركز كند بلكه بايد 
بتوان با ارز كشورهاي ديگر نيز مبادالت داشت مانند 
مبادالتي كه با هند و چين صورت مي گيرد. اختالف 
ارزش ارز كشورهاي ديگر با دالر قابل توجه مي شود. 
در قانون رفع موانع توليد و قانون برنامه ششم توسعه 
بر پوشش نوسانات نرخ ارز از سوي دولت تاكيد شده و 
دولت بايد نسبت به اجراي اين قانون آيين نامه اجراي 

مرتبط را تدوين كند. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: در 
هم��ه دنيا اختالف ارز با 10درصد را طبيعي مي دانند 
ام��ا براي بيش از 10درصد موض��وع را با بيمه كردن 
پوشش مي دهند اما اين نكته با وجود داشتن قانون از 

سوي دولت ها اجرايي نمي شود. 

اشتغالوتوسعه
بدونبانكهاغيرممكناست

حجت االسالم والمس��لمين دكتر حس��ن روحاني، 
رييس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي با تقدير 
از همراهي هاي نظام بانكي كشور با دولت گفت: اشتغال 
و توس��عه بدون حضور بانك ها غيرممكن اس��ت و اگر 
مش��اركت بانك ها در س��ال هاي اخير نبود اين ميزان 
اشتغال جديد ايجاد نمي شد. به گزارش روابط عمومي 
بانك ملت دكتر روحاني با اشاره به اينكه مديران عامل و 
اعضاي هيات مديره بانك ها جمعي هستند كه مي توانند 
براي آينده كشور تصميم ساز و تصميم گير باشند، افزود: 
سياس��ت هاي بانك مركزي در ۴س��اله دولت يازدهم 
براس��اس شاخص هاي اقتصادي در مجموع موفق بوده 
اس��ت. رييس جمهور تك رقمي شدن نرخ تورم پس از 
2۶سال را كاري س��خت توصيف و تاكيد كرد: اعتماد 
مردم به كنترل تورم موضوع مهمي براي سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي و افراد عادي جامعه اس��ت و خواسته 
من از بانك مركزي اين است كه اين روند در سال آينده 
نيز تداوم يابد. رييس مجمع عمومي بانك مركزي، اميد 
و اعتماد را اس��اس اداره كشور برش��مرد و اضافه كرد: 
كش��وري هستيم با سرمايه هاي بزرگ و ملتي بزرگ تر 
و مردم بايد بتوانند به بانك مركزي و به بانك ها اعتماد 
كنند. وي با بيان اينكه ش��فافيت در بلندمدت به نفع 
همگان خواهد بود و عدم شفافيت نفع كوتاه مدت دارد، 
گفت: پول اش��خاص و مردم نزد بانك ها امانت است و 
بايد بهترين بهره ب��رداري بر مبناي عدالت مورد تاكيد 
مق��ام معظم رهبري از آن صورت پذيرد. دكتر روحاني 
افزود: امروز شاهد افزايش اعتماد مردم به بانك هستيم 
كه اين حاصل نظارت بيش��تر بان��ك مركزي، افزايش 
س��رمايه بانك ها، بهبود ارتباط با بانك هاي خارجي، و 
جداسازي غده س��رطاني موسسات غيرمجاز از اقتصاد 

كشور بوده است. 

تجليلازنمايندگانبرگزيده
بيمهكوثر

دومين همايش تجليل از نمايندگان برگزيده بيمه 
 كوثر ب��راي تقدير، هم  انديش��ي و افزايش تعامل ميان 
ستاد و صف برگزار مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي 
و اعالم مدير امور نمايندگان بيمه  كوثر؛ اين همايش با 
حضور بيش از 250نفر از نمايندگان برگزيده حقيقي، 
حقوقي و فروش بيمه عمر ش��ركت از سراس��ر كشور 
برگزار مي ش��ود. معصومه نجات بخش با بيان اينكه در 
اين مراس��م از نمايندگان برگزيده در ۴سطح كشوري، 
استاني، رش��ته هاي بيمه يي و درجه A تقدير به  عمل 
خواهد آم��د، گفت: درجه بندي نماين��دگان بر مبناي 
مولفه هاي كم��ي و كيفي از قبي��ل مديريت فروش و 
خس��ارت ش��امل تركيب پرتفو، رش��د فروش، وصول 
مطالبات و ميزان خسارت متناسب با شاخص هاي هر 
استان و در شاخص كيفي آيتم هاي امكانات فيزيكي و 
منابع  انساني، حضور در دوره هاي آموزشي و تخلفات و 

ساير آيتم ها صورت گرفته است.

اخذباالترينرتبهاعتباري
بينالملليتوسطبانكصنعت

بانك صنعت و معدن به رتبه AA+ در س��طح ملي 
Long Term F i )هه نشانگر توانايي مالي بلندمدت
nancial Strength Rating(، چش��م انداز مال��ي و 
اعتباري پايدار و با ثب��ات)Stable Outlook( و رتبه 
Short Term F i(براي توانايي مالي كوتاه مدت A1+
nancial Strength Rating( در زمين��ه توانمندي 
اعتباري دست يافت. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك 
صنع��ت و معدن، اميد رحيم نيا، رييس اداره بررس��ي و 
كنترل ريسك بانك صنعت و معدن با بيان اين مطلب 
افزود: طي گزارش مورخ 2۶فوريه 2018 موسسه معتبر 
 Capital Intelligence مستقل رتبه بندي اعتباري
بان��ك صنعت و معدن در س��ومين س��ال ارزيابي خود 
موفق ش��د به اين رتبه دست يابد. وي افزود: اين بانك 
همچنين توانس��ت رتبه بين المللي قبلي خود را بدون 
تغيير نس��بت به رتبه س��ال قبل و در باالترين س��طح 
 Financial(رتبه كش��وري كه حاكي از تواناي��ي مالي
و  مال��ي  چش��م انداز   ،Strength Rating( iBB
اعتباري پايدار و با ثبات)Stable Outlook( و امتياز 
حمايتي)Support( 2 است حفظ كند و اين درحالي 
اس��ت كه در ميان تمامي بانك ه��اي ايراني تنها بانك 
صنعت و معدن موفق به اخذ چنين رتبه حمايتي شده 
است. به گفته اميد محمد رحيم نيا، رييس اداره بررسي 
و كنترل ريس��ك بانك صنعت و معدن اين موفقيت در 
راستاي استراتژي توسعه تعامالت بين المللي و جهت نيل 
ب��ه اهداف كالن مصرح در برنامه راهبردي چهارم بانك 
همچون بهبود و تقويت نظام جامع مديريت ريس��ك، 
بهبود ش��فافيت عملكردي و تطابق با اس��تانداردهاي 
بانكي بين المللي، گسترش شبكه ارتباطات و تعامالت 
بين المللي و ارتقاي تعامل، جايگاه و نقش بانك در سطح 

بازيگران توسعه اقتصادي كشور كسب شده است. 

بيمهالبرزحامينمايشگاه
»موزهلووردرتهران«شد

شركت بيمه البرز به عنوان تنها شركت بيمه كشور 
حامي نمايشگاه »موزه لوور در تهران« شد. به گزارش 
رواب��ط عمومي بيمه البرز، اين ش��ركت از نمايش��گاه 
»موزه ل��وور در تهران« كه از 1۴ اس��فند 139۶ و به 
مدت ۴ماه در ايران برگزار مي ش��ود، حمايت كرد. اين 
گزارش حاكي است ژان ايو لودريان، وزير امور خارجه 
فرانس��ه ديروز دوش��نبه 1۴ اسفند نمايش��گاه »موزه 
ل��وور در تهران« كه بيش از 50 ش��اهكار جهاني را در 
موزه ملي اي��ران به نمايش مي گذارد، افتتاح كرد. اين 
نمايش��گاه كه نتيجه همكاري بين م��وزه لوور و موزه 
ملي ايران و با حمايت مالي ش��ركت بيمه البرز است، 
گامي ديگر در چارچوب قراردادي اس��ت كه بين موزه 
لوور و س��ازمان ميراث فرهنگي ايران در س��فر ژانويه 
201۶ رييس جمهوري ايران به پاريس به امضا رسيد. 
همچني��ن در اين نمايش��گاه آثاري چون »مجس��مه 
پاديمائس با لوح هروس در دست« اثري از مصر باستان 
ق��رن چهارم قبل از ميالد مس��يح و »مينرو« اثري از 
قرن دوم بعد از ميالد مس��يح كه نمونه يي بس��يار بارز 
از مجسمه س��ازي روم باستان است به نمايش گذاشته 
مي ش��ود. در مراسم افتتاحيه نمايشگاه »موزه لوور در 
تهران« كه از 1۴ اس��فند 9۶ تا 18خ��رداد 1397 در 
موزه ملي ايران برگزار است، ژان لوك مارتينز، رييس 

موزه لوور نيز حضور داشت. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 بررسي اليحه اصالحي

سهام عدالت 
اليحه سهام عدالت كه دو ماه پيش از سوي رييس جمهور 
تقديم مجلس شوراي اسالمي شده بود، روز دوشنبه با حضور 
نمايندگاني از وزارت تعاون، صنعت و اتاق هاي تعاون ايران و 
اصناف در كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس بررسي شد. به 
گزارش فارس، اليحه ساماندهي سهام عدالت با موضوع اصالح 
مواد 3۴ تا 38 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي ديروز با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزير 
صنعت و رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در كميسيون 
ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسالمي بررسي شد. 
بر اين اساس اليحه ساماندهي سهام عدالت با موضوع اصالح 
م��واد 3۴ تا 38 قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ به 
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه ششم دي ماه 
96 هيات وزيران به تصويب رس��يد و تقديم مجلس شوراي 
اس��المي شد. جزئيات بندهاي پيش��نهادي اليحه اصالحيه 
س��هام عدالت: فصل شش��م سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ به 
موضوع توزيع سهام عدالت اختصاص دارد كه در ماده 3۴ آن 
آمده است: در اجراي سياست گسترش مالكيت عمومي براي 
تامين عدالت اجتماعي دولت مجاز است تا ۴0 درصد مجموع 
ارزش سهام بنگاه هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه 
دو م��اده 2 اين قانون را با ضواب��ط ذيل به اتباع ايراني مقيم 
داخل كش��ور واگذار كن��د: الف � در م��ورد دو دهك پايين 
درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير 50 درصد تخفيف در 
قيمت س��هام واگذاري با دوره تقسيط 10ساله. ب � در مورد 
چهار دهك بعدي تقسيط تا 10سال حسب مورد داده خواهد 
ش��د. تبصره 1 � مبناي قيمت گ��ذاري، قيمت فروش نقدي 
سهام در بورس خواهد بود. تبصره 2 � تخفيف هاي مذكور در 
بند »الف« اين ماده به حس��اب كمك هاي بالعوض به اقشار 
كم درآمد منظور مي شود. تبصره 3 � وزارت امور اقتصادي و 
دارايي مكلف است با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي 
و ساير نهادهاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت يك سال پس از 
تصويب اين قانون، افراد مش��مول اين ماده را با سازوكارهاي 
علمي و دقيق شناسايي و شرايط واگذاري سهام به مشموالن 
را فراهم كند. همچنين در ماده 35 قانون اصل ۴۴ آمده است: 
مشمولين بندهاي »الف« و »ب« ماده )3۴( اين قانون در قالب 
ش��ركت هاي تعاوني شهرستاني س��اماندهي شده و از تركيب 
آنها شركت هاي سرمايه گذاري استاني به صورت شركت هاي 
س��هامي تشكيل و بر اس��اس قانون تجارت فعاليت مي كنند. 
دولت موظف است، جهت پذيرفته شدن شركت هاي مذكور در 
بورس و اوراق بهادار كمك هاي الزم را انجام دهد. بنا بر ماده 36 
قانون اصل ۴۴ نيز سازمان خصوصي سازي موظف است، سهام 
موضوع ماده )3۴( از هر بنگاه قابل واگذاري را مس��تقيما بين 
ش��ركت هاي سرمايه گذاري استاني تقسيم كند. سهم هر يك 
از شركت هاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي 

تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين خواهد شد. 
تبصره 1- نقل و انتقال س��هام از سازمان خصوصي سازي 
به شركت هاي س��رمايه گذاري استاني از ماليات معاف است. 
تبصره 2- افزايش س��رمايه در ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
استاني ناش��ي از دريافت سهام از س��ازمان خصوصي سازي، 
همچنين افزايش سرمايه در شركت هاي تعاوني شهرستاني 
ناش��ي از افزايش دارايي شركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
مربوط از اين محل، از ماليات معاف است. در ماده 37 قانون 
اصل ۴۴ اين گونه عنوان شده كه فروش سهام واگذار شده به 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركت ها 
به بورس به ميزاني كه اقس��اط آن پرداخت شده يا به همين 
نسبت مشمول تخفيف واقع شده در بازار هاي خارج از بورس 
مجاز است و سهام واگذار شده به همين نسبت از قيد وثيقه 
آزاد مي ش��ود. همچنين براس��اس ماده 38 اين قانون دولت 
مكلف اس��ت، س��هام موضوع ماده )3۴( را به گونه يي واگذار 
كند كه موجب��ات افزايش يا تداوم مالكيت و مديريت دولت 
در شركت هاي مشمول واگذاري را فراهم ننمايد. در انتخاب 
مديران، دس��تگاه هاي اجرايي موضوع م��اده )86( اين قانون 
مجاز به اخذ وكالت از ش��ركت هاي س��رمايه گذاري استاني 
نخواهند بود. آيين نامه اجرايي اين فصل با پيشنهاد مشترك 
وزارت ام��ور اقتصادي و داراي��ي و وزارت تعاون و با همكاري 
نهادهاي ذي ربط ظرف مدت حداكثر سه ماه از تصويب اين 
قانون تهيه و به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي 
اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران خواهد رسيد. 
تبصره � مصوبات اين شورا در اجراي اصول هشتاد و پنجم 
)85( و يكصد و سي و هشتم )138( قانون اساسي جمهوري 
اس��المي ايران براي رياست مجلس ش��وراي اسالمي ارسال 
مي ش��ود. در صورت اعالم مغايرت از س��وي رييس مجلس 
ش��وراي اسالمي، شورا موظف اس��ت نسبت به اصالح يا لغو 

مصوبات خود اقدام كند. 

جزئيات عرضه هاي سازمان 
خصوصي سازي

گروه بورس| معاون واگذاري سهام و بنگاه هاي سازمان 
خصوصي سازي جزئيات عرضه هاي 21 اسفندماه اين سازمان 
را تش��ريح كرد. بر اين اس��اس، عالي پور با اشاره به اينكه در 
مزايده 21 اسفندماه سازمان خصوصي سازي، شركت هايي از 
حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله كشاورزي، نيروگاهي و 
اموال و دارايي ه��اي دولت روي ميز فروش مي رود، گفت: بر 
اين اس��اس متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت سازمان 
خصوصي س��ازي به نش��اني www. ipo.ir بخش فهرست 
آگهي دارايي و بنگاه هاي در حال عرضه اطالعات بيش��تري 
در اين زمينه كسب كنند. معاون واگذاري سهام و بنگاه هاي 
سازمان خصوصي سازي افزود: متقاضيان خريد اين شركت ها 
و دارايي هاي دولتي تا پايان وقت اداري 20 اسفندماه فرصت 
دارند، س��پرده ش��ركت در مزايده را به همراه س��اير مدارك 
 به س��ازمان خصوصي س��ازي تحويل دهند. وي اضافه كرد: 
بر اس��اس آگهي منتشر شده توسط سازمان خصوصي سازي 
قرار اس��ت، در روز 21 اسفندماه امس��ال 100 درصد كشت 
و صنعت و دامپروري مغ��ان به صورت 10 درصد نقد و بقيه 
اقس��اط 8 س��اله، ۴0 درصد شركت ملي كش��ت و صنعت و 
دامپ��روري پارس به ص��ورت 10 درصد نقد و بقيه اقس��اط 
6 س��اله، 100 درص��د توليد نيروي برق اصفه��ان به صورت 
15 درصد نقد و بقيه اقساط 6ساله، ۴0 درصد مديريت توليد 
برق اصفهان به صورت 15 درصد نقد و بقيه اقس��اط 6 ساله، 
نيروگاه بعثت به صورت 15 درصد نقد و بقيه اقس��اط 6ساله، 
۴0 درصد مديريتي توليد برق بعثت به صورت 15 درصد نقد 
و بقيه اقس��اط 6ساله، 100 درصد توليد نيروي برق خراسان 
به صورت 15 درصد نقد و بقيه اقساط 6 ساله، 99.22 درصد 
توليد نيروي برق سهند به صورت 15 درصد نقد و بقيه اقساط 
6 س��اله، ۴0 درصد عمران و مسكن س��ازان ثامن به صورت 
25 درصد نقد و بقيه اقساط ۴ساله، 22.09 درصد سهام شهر 
صنعتي كرمانش��اه به صورت 30 درصد نقد و بقيه اقساط 3 
س��اله، 97.261 درصد سهام شركت مهندس��ي آب و خاك 
پارس به صورت 15 درصد نقد و بقيه اقساط 6 ساله، ۴۴ درصد 
بازرس��ي كيفيت و استاندارد ايران به صورت 50 درصد نقد و 
بقيه اقساط يك ساله؛ 5 جايگاه سوخت بنزين و يك جايگاه 
سوخت CNG متعلق به 5 استان تهران و 12 ملك و انبار و 
نيز سيلو متعلق به 7 استان كشور از طريق مزايده واگذار شود. 

خصوصيسازي

سلطاني نژاد از عرضه كل گندم توليدي كشور در سال 97 خبر داد

كاهشهزينههايدولت؛دستاوردبورسكاال
 مديرعام��ل بورس كاال از موفقيت تجربه عرضه گندم

 ۴ اس��تان كش��ور در بورس كاال طي س��ال جاري خبر 
داد. وي عن��وان ك��رد: عرضه گندم كل كش��ور در بورس 
كاال براس��اس سياست قيمت تضميني هزينه هاي دولت 
براي خريد گندم را كاهش مي دهد. حامد سلطاني نژاد با 
اش��اره به اينكه يارانه سنگين گندم، فسادهاي زيادي به 
بار آورده اس��ت، گفت: دولت بايد هر چه زودتر از ش��يوه 
منس��وخ خريد تضميني گندم دست بكش��د و آن را به 
س��ازوكارهاي مدرن معامالتي مانند ب��ورس كاال واگذار 
كن��د. مديرعامل بورس كاالي ايران افزود: بر اين اس��اس 
از  س��ال آينده تمام گندم توليدي كش��ور در بورس كاال 
عرضه مي شود كه اين اتفاق مي تواند سازوكار معامله اين 
محصول مهم را ش��فاف كرده و دالالن و واس��طه ها را از 
بازار حذف كند، چراكه كشاورزان در اين ساختار مي توانند 
به صورت مس��تقيم گندم توليدي خود را به فروشندگان 
 عرض��ه كنند. وي با بي��ان اينكه در س��ال 96 هم گندم 
۴ اس��تان كش��ور به صورت پايلوت در بورس كاالي ايران 
عرضه ش��د، اذعان داشت: در س��ال جاري چيزي حدود 
1.8 ميلي��ون ت��ن از گندم توليدي كش��ور در بورس كاال 
عرضه شد. اين درحالي است كه ميزان توليد گندم ايران 
رقمي در حدود 7 تا 8  ميليون تن اس��ت و با اين حساب 
نزديك به يك چهارم گندم كشور كه در واقع گندم توليدي 
۴ استان كشور است، در ساختار مدرن بورس كاال عرضه 
شده اس��ت. به گزارش ايبنا، سلطاني نژاد در ادامه تجربه 
عرضه گندم در بورس كاال طي سال 96 را تجربه يي موفق 
عنوان كرد و افزود: با گذش��ت زم��ان و عرضه گندم كل 
كش��ور در بورس كاال براساس سياست قيمت تضميني، 
هزينه ه��اي دولت براي خريد گندم كاهش پيدا مي كند. 
همچنان كه اي��ن اتفاق درباره ج��و و ذرت رخ داده و در 
ح��ال حاضر هزينه دولت براي خري��د اين محصوالت به 
يك سوم تقليل داشته اس��ت. وي برآورد كرد، بورس كاال 
بتوان��د هزينه خريد گندم دولت را هم از طريق عرضه در 
بورس كاالي ايران به يك س��وم هزينه فعلي كاهش دهد 
ك��ه اين ميزان صرفه جويي خوبي در هزينه هاي دولتي و 
اقتصاد ملي به شمار مي آيد. مديرعامل بورس كاال با اشاره 
به فراهم شدن سازوكار عرضه گندم كل كشور در بورس 
كاال اظهار داشت: بر اين اساس قرار است انبارهاي مباشر، 
گندم توليدي كشاورزان را بخرد و آن را در اختيار بورس 

كاال قرار دهد. 

 رفتار انگيزشي
وي اف��زود: عالوه بر اين گندم عرضه  ش��ده در بورس 
كاال براساس ميزان كيفيت قيمت گذاري مي شود و دولت 
مابه التف��اوت فروش گندم در بورس كاال را به كش��اورزان 
پرداخت مي كند كه از اين جنبه نيز مي توان گفت كسب 
س��ود بيش��تر براي كش��اورزاني كه گندم با كيفيت تري 
تولي��د مي كنند، مي تواند موجب افزاي��ش انگيزه آنها در 
توليد گندم با كيفيت تر ش��ده و اين موضوع نيز به صورت 
كالن به نفع اقتصاد و كشاورزي كشور است. سلطاني نژاد 
گفت: بررسي سابقه اجراي سياست قيمت تضميني در دو 
محصول ذرت و جو نشان مي دهد كه كشاورزان نه تنها از 
اجراي اين سياس��ت متضرر نمي شوند بلكه با اجراي اين 

سياس��ت كشاورز ظرف 3 روز كاري وجوه ناشي از فروش 
محصول را درياف��ت كرده و طي 2 هفته نيز مابه التفاوت 
قيمت كشف شده در بورس را دريافت مي كند. وي افزود: 
اين در حالي اس��ت كه در سياست خريد تضميني منابع 
كافي ب��راي پرداخت پول كش��اورزان وجود ن��دارد و به 
همين دليل مطالبات كشاورزان با تاخير پرداخت مي شود؛ 
بنابراين با عرضه محصوالت كش��اورزي در بورس كاال از 
بار مالي دولت كاسته ش��ده و پول كشاورزان نيز زودتر و 
كامل تر به حساب آنها واريز مي شود. اين مقام مسوول در 
ادامه با بيان اينكه اجراي سياس��ت خريد تضميني ديگر 
امكان پذير نيست، تصريح كرد: در سال 95 معادل نصف 
بودجه عمراني كشور به خريد تضميني گندم اختصاص 
پي��دا كرد كه با افزايش نرخ ت��ورم اين ميزان نيز افزايش 
پيدا مي كند، به همين دليل سياست قيمت تضميني در 
دو محص��ول ذرت و ج��و در بورس كاال اجرايي ش��د كه 
باعث ش��فافيت بيش��تر و تخصيص بهتر منابع شد. وي 
در پاس��خ به اين پرسش كه برنامه بورس كاال براي جذب 
كش��اورزان خرد چيست؟ اظهار داش��ت: سازوكار گواهي 
س��پرده كااليي مدلي عملياتي براي كشاورزان خرد است 
تا از طريق مباش��ر، محصول خود را در بورس كاال عرضه 
كرده و با حداقل قيمت به فروش برس��اند. س��لطاني نژاد 
همچنين اجراي م��اده 33 قانون افزايش بهره وري بخش 
كش��اورزي و منابع طبيعي براي محص��والت جو دامي، 
ذرت دانه ي��ي و گن��دم را از مهم ترين اقدام انجام ش��ده 
در حوزه كش��اورزي عنوان و تصريح كرد: در اين راس��تا 
 پذي��رش 18 انبار براي محصول جو دامي در 5 اس��تان و
 69 انب��ار محصول ذرت دانه يي در 5 اس��تان مش��مول 
اج��راي طرح قيم��ت تضميني به روش گواهي س��پرده 

كاالي��ي، جم��ع آوري و ارزيابي اطالع��ات 251 هزار نفر 
از كش��اورزان جو و ذرت از طريق س��امانه ثبت اطالعات 
كشاورزان، راستي آزمايي 111 هزار شماره حساب متعلق 
به كش��اورزان از طريق سامانه ثبت اطالعات كشاورزان و 
اخ��ذ كد معامالتي براي حدود 22 هزار و 600 كش��اورز 
براي استان هاي مشمول در راستاي اجراي طرح از طريق 

گواهي سپرده كااليي صورت گرفته است. 

 عرضه و كشف قيمت سنگ آهن 
در س��ويي ديگر، جعفر سرقيني معاون امور معادن و 
صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: 
م��ا در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عرضه و كش��ف 
قيمت سنگ آهن در بورس كاال، خوشامد مي گوييم و طي 
نامه يي به معادن نيز حمايت خود نس��بت به اين اتفاق را 
اعالم كرده ايم. به گزارش »كاالخبر«، وي گفت: وزارتخانه 
مزبور تاكنون در زمينه قيمت گذاري سنگ آهن به خصوص 
در بخ��ش خصوصي دخالتي نداش��ته و تنه��ا در زمينه 
قيمت گذاري سه معدن نيمه دولتي يا به عبارتي وابسته به 
دولت نقش داشته است. به گفته سرقيني، تاكنون قيمت 
محصوالت معدني براساس درصدي از شمش فوالد اهواز 
تعيين مي ش��د كه ما نيز تمايل به كش��ف واقعي قيمت 
محصوالت معدني در بس��تر عرضه و تقاضا در بورس كاال 
را داريم. س��رقيني درخصوص مزاياي عرضه س��نگ آهن 
در بورس كاال اظهار ك��رد: عرضه اين محصول در بورس 
كاال موجب مي ش��ود از اي��ن پس معادن مقياس كوچك 
نيز بتوانند قيمت محصول خود را در بورس كشف كنند. 
هر چند تاكن��ون وزارتخانه در قيمت گذاري آنها دخالتي 
نداشته؛ اما خواه ناخواه قيمت محصول آنها از نرخ محصول 

معادن بزرگ مقياس تبعيت مي كرد. اما با عرضه در بورس 
اي��ن امكان وجود دارد تا قيمت ها چه براي صادرات و چه 
براي عرضه در داخل، واقعي تر كشف شود و تنها به قيمت 
محصول توليدي يك مجتمع وابسته نباشد. وي افزود: در 
مجموع استفاده از سازوكار بورس كاال براي معادن بخش 
خصوصي اقدام مثبتي اس��ت و قيمت ها در فضاي رقابتي 
ب��ه صورتي منصفانه تعيين خواهد ش��د. وي درخصوص 
اينكه سنگ آهن چه شركت هايي در بورس عرضه خواهد 
ش��د، گفت: در حال حاضر ايميدرو و چند شركت بزرگ 
س��نگ آهن را برمبناي ماده 35 قان��ون رفع موانع توليد 
رقابت پذير در بورس عرضه مي كنند كه قرار است اين اقدام 
بين معادن كشور شموليت بيشتري پيدا كند تا از اين پس 
قيمت ها براساس سازوكار بورس تعيين شود. معاون امور 
معادن و صنايع معدني وزارت صمت درخصوص تسريع در 
پرداخت وجه ناشي از فروش محصول توسط توليدكننده 
به عنوان يكي از مزاياي مهم عرضه در بورس گفت: عرضه 
محصوالت مختلف ازجمله س��نگ آهن در بورس موجب 
مي ش��ود فروش��نده زودتر به پول خود برسد و باتوجه به 
ش��فافيت هاي معامالتي در بورس، دستگاه هاي مالياتي 
راحت تر مي توانند درآمدهاي مشمول ماليات را شناسايي 
كنند، زيرا بستر معامالتي بورس شفافيت معامالت را از هر 

نظر بيشتر مي كند. 

 امكان تامين   مالي
وي در بيان ديگر مزاياي اين اقدام گفت: استفاده از 
مكانيس��م هاي معامالتي بورس ضمن تسريع در انتقال 
وجه ناش��ي از معامله محصول بين خريدار و فروشنده، 
مي توان��د امكان تامي��ن مالي را نيز ب��راي توليدكننده 

فراهم كند. س��رقيني افزود: به نظر من بايد محصوالت 
معدني با ارزش افزوده بيش��تر در بورس عرضه شود تا 
هم سود بيش��تري عايد توليدكننده شده و هم فروش 
آن در بازار راحت تر انجام ش��ود. مع��اون امور معادن و 
صناي��ع معدني وزارت صنعت، مع��دن و تجارت ضمن 
تاكيد بر كشف قيمت محصوالت معدني در بورس كاال 
بر پايه نرخ هاي جهاني افزود: استفاده از سازوكار بورس 
براي كشف واقعي قيمت س��نگ آهن براي معادن يك 
اقدام ميم��ون و مباركي خواهد ب��ود. وي همچنين از 
صادرات 16 ميليون تني كنسانتره سنگ آهن طي 10 
ماهه س��ال جاري خبر داد و گف��ت: ارزش اين ميزان 
ص��ادرات 900 ميليون دالر بوده كه از حيث ارزش��ي 
۴۴درصد نسبت به صادرات 10ماهه سال گذشته رشد 
را نش��ان مي دهد. وي همچنين اظهار داش��ت: ارزش 
صادرات كنس��انتره س��نگ آهن در مدت مش��ابه سال 
گذشته 600 ميليون دالر بوده است. معاون امور معادن 
و صناي��ع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
صادرات كنسانتره س��نگ آهن امسال 200 هزار تن به 
لحاظ وزني كمتر از 10 ماهه س��ال قبل ولي به لحاظ 
ارزشي يك و نيم برابر نسبت به مدت مشابه بيشتر بوده 
است. سرقيني تصريح كرد: تنها نظارت بخش دولت بر 
قيمت گذاري محصوالت س��ه معدن نيمه دولتي متعلق 
به سازمان ها و نهادهاي دولتي است. وي اضافه كرد: در 
حال حاضر قيمت اين محصوالت براس��اس درصدي از 

شمش فوالد اهواز تعيين مي شود. 

 حمايت از حقوق مصرف كنندگان
افزون بر اين، مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت 
نق��ش بورس كاال در حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
را مه��م ارزيابي ك��رد و از افزايش اي��ن نقش در حوزه 

واحدهاي توليدي خبر داد. 
سيدمحمود نوابي گفت: در نشست هاي برگزار شده 
ميان فعاالن باالدستي و پايين دستي براي بررسي روند 
بازارها، مسووالن بورس از دريافت نظرات و پيشنهادات 
و اق��دام براي بهب��ود روند مبادالت اس��تقبال كرده اند 
كه ب��ه اين ترتيب در تالش هس��تيم ت��ا نقش بورس 
كاال در حماي��ت از حق��وق مصرف كننده و توليدكننده 
افزايش يابد. رييس س��ازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنن��دگان با بيان اينكه راه ان��دازي بورس كاال 
در راس��تاي تقويت ش��فافيت در اقتص��اد، قدم مثبتي 
بوده اس��ت، گف��ت: به طور طبيعي هيچ ب��ازاري كامل 
نيس��ت و باي��د تالش ش��ود تا ب��ا همفك��ري فعاالن 
صناي��ع و توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان، انتظارات 
توامان مصرف كنندگان و توليدكننده در بس��تر بورس 
برآورده ش��ود. به گزارش مهر، رييس سازمان حمايت 
از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تاكيد كرد: تصميم 
بر اين ش��ده تا به زودي جلس��ات كارشناسي با حضور 
كارشناس��ان و مديران بورس كاال برگزار شود تا پس از 
بحث و بررسي، بتوان راهكارهايي ارائه داد تا با رسيدن 
به يك نقطه تفاهم با كارشناسان و فعاالن حوزه تجارت 
و صنعت، بورس كاال چند پله ديگر به س��مت رضايت 

بيشتر مصرف كنندگان سوق يابد. 

گروه بورس|
در معام��الت روز گذش��ته ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ش��اخص كل ب��ا كاهش 169واح��دي همراه 
 ش��د و به رقم 97 هزار و 18۴ واحدي س��قوط كرد. 
 بر اي��ن اس��اس، ش��اخص كل هم  وزن ب��ا كاهش 
65 واحدي رقم 17 هزار و 5۴2 واحد را تجربه كرد. 
 اين در حالي اس��ت كه، ش��اخص ب��ازار اول كاهش 
137 واحدي به رقم 68 هزار و 879 واحد رس��يد و 
شاخص بازار دوم با افت 187 واحدي رقم 207هزار 
و 8۴5واحد را به خ��ود اختصاص داد. افزون بر اين، 
ش��اخص سهام آزاد شناور نيز با كاهش 327واحدي 

ب��ه رقم 10۴ ه��زار و 282 واحد رس��يد. همچنين، 
معام��الت س��هام در نم��اد معامالتي ش��ركت هاي 
 س��رمايه گذاري غدير ب��ا 50 واح��د، ايران خودرو با 
28 واحد و ملي صنايع مس ايران با 2۴ واحد كاهش 
بيشترين تاثير منفي را بر برآورد شاخص كل بورس 
به نام خ��ود ثبت كردند. در مقابل معامالت س��هام 
در نماد معامالتي ش��ركت هاي هلدينگ پتروشيمي 
خليج ف��ارس با 26 واحد، معدني و صنعت چادر ملو، 
 خدمات انفورماتي��ك و بانك اقتصاد نوين هر يك تا

 16 واح��د و پاالي��ش نفت بندر عب��اس تا 1۴واحد 
افزايش بيشترين تاثير مثبت را در محاسبه اين نماگر 

به دوش كشيدند. براس��اس اين گزارش، ارزش كل 
 معامالت دي��روز بورس تهران در حال��ي به بيش از 
دو ميليارد و 219 ميليون تومان رس��يد كه ناش��ي 
 از دس��ت به دس��ت ش��دن بيش از ي��ك ميليارد و
  1۴2 ميلي��ون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي

 67 هزار و 182 نوبت داد و ستد بود. 

 رشد نماگر 
 در سويي ديگر، شاخص كل فرابورس ديروز با 
13 واح��د افزايش در ارتف��اع 1091 واحدي قرار 
گرفت. بر اين اس��اس، روز گذش��ته در بازار اول 
و دوم فراب��ورس، بيش از 19۴ ميليون س��هم با 
ارزش��ي بالغ  بر 362 ميليارد ريال خريد و فروش 
ش��د كه نم��اد بانك حكم��ت ايراني��ان با حجم 
معامالتي بيش از ۴9 ميليون  س��هم، بيش��ترين 
حجم معامالتي و پتروش��يمي زاگرس با بيش از 

32 ميليارد ريال بيش��ترين ارزش را در معامالت 
 امروز بازار هاي اول و دوم به خود اختصاص دادند. 
همچنين، در مجموع در س��ه تابل��و بازار پايه نيز 
بيش از 201 ميليون س��هم كه ح��دودا نيمي از 
حجم معامالت امروز به  حس��اب مي آيد به ارزش 
نزديك به 212 ميليارد ريال جا به جا ش��د. عالوه 
 ) ETF ( بر اين، در تابلو صندوق هاي قابل معامله
در روزي كه گذش��ت ش��اهد معامله بيش از 16 
ميليون ورقه  بهادار به ارزش بيش از 183 ميليارد 
ريال بوديم. بر اين اساس، در بازار اوراق با درآمد 
ثاب��ت نيز بالغ بر 3 ميلي��ون ورقه بهادار به ارزش 
بي��ش از 2 ه��زار و 816 ميليارد  ريال دس��ت به 
دست شد كه اخزا 610 با بيش از 976هزار ورقه 
بهادار بيشترين حجم و ارزش را در ميان  اخزا ها به 
خود اختصاص داد. گفتني است ارزش معامالتي 
اي��ن اخزا امروز افزون ب��ر 702 ميليارد ريال بود. 

از طرف ديگر تابلو تس��هيالت مس��كن نيز شاهد 
جا به جايي بيش از 68 هزار ورق تس��ه با ارزش��ي 
بالغ بر ۴5 ميليارد ريال بود كه امتياز تس��هيالت 
بهمن 96 با بيشترين حجم و ارزش در صدر اين 
گروه ق��رار گرفت. همچني��ن، نماد هاي »ذوب«، 
»زنگان« و »سمگا« متعلق به گروه سرمايه گذاري 
مي��راث فرهنگي به ترتي��ب  پر بيننده ترين نماد ها 
بودن��د. از ط��رف ديگر نماد »م��ارون« با بيش از 
9 واحد، بيش��ترين تاثير مثبت ب��ر آيفكس را بر 
جاي گذاش��ت و پس از  آن نماد هاي »ميدكو« و 
»زاگرس« به ترتيب مثبت ترين اهرم ها بر شاخص 
كل در معامالت روز جاري بودند. بر اس��اس اين 
گزارش، معامالت ديروز در حالي به پايان رس��يد 
كه حج��م معامالت در مجم��وع بازار هاي نه گانه 
فرابورس  به بيش از ۴15 ميليون رس��يد و ارزش 
معامالتي بالغ بر 3 هزار و 620 ميليارد ريال شد.  

مروري بر آمار معامالت ديروز

سقوط شاخص ها

مدير عامل فرابورس از راه اندازي سامانه مذاكره ادغام و تمليك در فرابورس خبر داد 

بازاري جديد براي سرعت بخشي به فرآيند واگذاري شركت ها
گروه بورس|

در حال��ي چن��دي پيش وزي��ر ام��ور اقتص��ادي و دارايي در 
مراس��م 50 سالگي بازار س��رمايه دس��تور رييس جمهوري براي 
سرعت بخش��ي به واگذاري ش��ركت هاي دولتي و ش��به دولتي را 
يادآور ش��د و اعالم كرد به ط��ور جدي به دنبال واگذاري س��هام 
بيمه ه��ا و اموال مازاد بانك ها هس��تيم ك��ه مديرعامل فرابورس 
اي��ران از راه ان��دازي »س��امانه مذاكره ادغام و تملي��ك« در بازار 
فراب��ورس خب��ر داد و آغاز به كار اين س��امانه را يك اقدام عملي 
در راس��تاي اطالع رس��اني عمومي پيرامون ش��ركت هايي كه در 
ليس��ت واگذاري هس��تند، عنوان كرد. امير هاموني ترسيم نقشه 
راه بنگاه ه��اي اقتص��ادي م��ازاد دولت و س��اير ارگان ها توس��ط 
رييس جمهوري را زمينه س��از راه اندازي اين س��امانه در فرابورس 

دانس��ت و گفت: دس��تور رييس جمهوري براي سرعت بخشي به 
واگذاري شركت هاي دولتي و شبه دولتي، فرابورس ايران را بر آن 
داش��ت تا در اين راس��تا وظيفه ذاتي خود را كه كمك به ارتقاي 
ش��فافيت در اقتصاد كشور است به صورت عملياتي دنبال كرده و 
به همين منظور امكان جديدي در بازار س��وم فرابورس ايجاد شد 
تا بر پايه آن دارندگان بنگاه ه��اي اقتصادي قابل واگذاري امكان 
اعالم عمومي واگذاري و انجام بازاريابي ش��ركت در بس��تر شفاف 
معامالت فرابورس را داش��ته باش��ند. وي معافيت مالياتي نقل و 
انتقال س��هام و از سوي ديگر بحث ش��فافيت در واگذاري سهام 
و كش��ف قيمت عرضه را ج��زو مهم ترين مزاي��اي راه اندازي اين 
س��امانه دانست و افزود: توسعه بازار س��وم به اين معنا كه امكان 
بهره گي��ري از تم��ام ظرفيت هاي آن براي همه ش��ركت هايي كه 

در انتظار واگذاري هس��تند فراهم ش��ود، به سازمان هاي نظارتي 
همچون س��ازمان بازرسي كل كش��ور در انجام وظايف ذاتي خود 
كمك شاياني مي كند؛ چراكه از طريق اين سامانه امكان دريافت 
آمار و اطالعات مربوط به واگذاري ها كامال فراهم است و جزئيات 
اين عرضه ها نيز براي عموم درمعرض ديد بوده و قابل دس��ترس 
اس��ت. مديرعامل فرابورس ايران با تاكيد بر اينكه اين سامانه يك 
بازار مذاكره و بازاريابي ميان خريداران عمده و فروشندگان سهام 
شركت هاست، عنوان كرد: توسط اين سامانه جديد سازمان هايي 
كه بنگاه هاي قابل واگذاري دارند از قبيل سازمان خصوصي سازي، 
بانك ها، موسس��ات و نهادهاي عمومي، س��ازمان تامين اجتماعي 
 و... مي توانن��د كل ليس��ت قابل واگ��ذاري را با مش��خصات آنها 
در اختي��ار فرابورس اي��ران قرار دهند تا پ��س از آنكه خريداران 

احتمالي آنها مش��خص ش��د، امكان آگه��ي و درنهايت عرضه آن 
وجود داش��ته باش��د. هاموني همچنين اش��اره كرد: دستورالعمل 
نح��وه انج��ام معامالت عم��ده در فراب��ورس ايران ني��ز در حال 
اصالح بوده و پيش نويس آن به س��ازمان بورس ارس��ال ش��ده و 

اطالع رساني هاي الزم درخصوص آن صورت خواهد گرفت. 

 بايد چتر حمايتي وجود داشته باشد تا از كساني كه مسووليت 
افش��اگري در شركت ها دارند، حمايت شود نه اينكه به محض افشا 
از كار بيكار و اخراج ش��وند. مدير حسابرسي داخلي شركت بورس 
تهران پيرامون نقش حسابرس��ان مس��تقل و كارشناسان رسمي و 
همچنين مس��ووليت آنها در قبال گزارش هاي مالي و ضمانت هاي 
اجرا در اين زمينه، گفت: اس��تقالل كارش��ناس واژه بسيار كليدي 
اس��ت كه نه تنها در حرف، بلكه در عمل نيز بايد اجرا شود و تاييد 
آن از س��وي آحاد مردم ص��ورت مي گيرد. به ب��اور ناصر اميدواري 
اگر نظر مردم در مورد اس��تقالل يك حسابدار رسمي يا كارشناس 
مس��تقل رسمي را بپرس��يد و آنها بگويند بدون هيچ گونه نگراني و 
براس��اس اس��تقالل خود اظهارنظر مي كنند، در آن زمان به هدف 
اصلي در نظام اقتصادي مبتني بر ش��فافيت دست يافته ايم، در غير 
اين صورت، يك لحظه تامل يا اظهارنظر مش��روط و حتي مستثني 
كردن برخي موارد به ايجاد ترديد براي ذي نفعان خواهد انجاميد. به 

گزارش فارس، وي افزود: بايد به گونه يي عمل و رفتار كرد كه وقتي 
مهر كارشناس يا حسابدار پاي گزارش مي خورد، ديگر هيچ شخص 
حرفه يي نتواند نسبت به همان داده ها ايراد بگيرد از اين رو دقت در 
ابعاد مختلف اين موضوع از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. بايد در 
ظاهر و عمل نيز استقالل كارشناس محرز بوده و از عواقب تصميم 
و نظري كه داده ترس و نگراني نداش��ته باش��د. ب��ه عبارتي از نظر 
حرفه يي بايد به اين نقطه رس��يده باشد كه اين گزارش كامل بوده 
و گرايش با س��هل انگاري در آن وجود ندارد. به باور اميدواري، بايد 
حسابرس و كارشناس رسمي به دنبال كسب اعتماد كارفرما نباشد، 
بلك��ه به دنبال تامين اطمينان آحاد جامعه باش��د. وي در برابر اين 
پرس��ش كه چرا كارشناس رسمي و حسابرس مستقل بهانه ناديده 
گرفتن خود از سوي كارفرما در صورت عدم گنجاندن نظرات يا نبود 
ضمان��ت اجراي قوي را دليل مخدوش ب��ودن يا گزارش هاي دچار 
انحراف عنوان مي كند، پاس��خ داد: يك شركت سهامي خاص وقتي 

براي چندين س��ال متمادي تنها يك موسس��ه حسابرس��ي را براي 
دوره عملك��رد مالي خود انتخاب مي كند، بايد نس��بت به آن با نگاه 
ش��ك نگريست. مدير حسابرسي داخلي شركت بورس تهران با بيان 
اينكه كارشناسان دادگستري در حالي از طرف مقام قضايي انتخاب 
مي ش��وند كه مي توان وج��ود راه در رو در اين زمين��ه را نيز انتظار 
داش��ت، تاكيد كرد: در مقايسه با نظام هاي اقتصادي شفاف در دنيا، 
اتفاقي كه در مورد فس��اد 3 هزار ميليارد توماني افتاد، تجربه خوبي 
براي نهادهاي نظارتي كشور مي تواند باشد. وي ادامه داد: در امريكا 
وقتي يك رخداد متقلبانه يا فسادي كشف و افشا مي شود،  قوانين و 
مقررات از آن فرد حمايت مي كنند. وقتي يك خانم در مورد يكي از 
شركت هاي امريكايي مطلبي را افشا كرد، باعث سقوط قيمت سهام 
و به تبع آن توقف فعاليت آن شركت شد. وي گفت: شايد اگر آن فرد 
در ايران حضور داشت به فوريت اخراج مي شد و به جاي كارشناسي 
يا كارمند بودن بايد سراغ كار ديگري مي رفت، ولي قوانين و مقررات 

چنان از وي حمايت كرد كه به عنوان يك قهرمان ملي از وي بازتاب 
دادند كه باعث شد، نه تنها از كار وي به عنوان خدمت به كشور دفاع 
شود، بلكه حمايت شد. به گفته وي، قوانين حمايتي نيز كمك  كرد 
كه طي دو يا س��ه س��ال كتاب ها و جوايزي كه اين شخص دريافت 
كرد، به مراتب بس��يار باالتر از آنچه باش��د كه مي خواس��ت در تمام 
عمر خود دريافت كند، زيرا نتيجه اقدام وي به كل كش��ور و اقتصاد 
بازمي گ��ردد. امي��دواري بر لزوم قانوني براي حماي��ت از افرادي كه 
تخلف ها و تقلب ها را به درس��تي افش��ا مي كنند، تاكيد كرد و گفت: 
در ماجراي تخلف 3000 ميليارد توماني اگر از مديران و حسابرسان 
داخلي يا كميته حسابرسي حمايت مي شد، قدر مسلم مديران بانك 
قبل از بروز فاجعه و دامنه دار شدن آن متوجه اين فساد شده بودند، 
ول��ي وقتي اين نگران��ي وجود دارد كه اگر ف��ردا روزي اين موضوع 
انع��كاس يابد، خ��ودم را هم به زندان مي برن��د و بيچاره ام مي كنند، 

نتيجه يي جز سكوت را در بر نخواهد داشت. 

ديدگاه

ضرورت حمايت از افشا گران فساد
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بيانيهاعتراضيمعدنيها
پايگاهخب�رياتاقايران كميس��يون معادن و 
صناي��ع معدني اتاق ايران با انتش��ار بيانيه يي با الحاق 
ي��ك بند به تبصره 7 اليحه بودجه در مجلس مبني بر 
ال��زام معادن به پرداخت يك درصد از فروش معادن به 
خرانه دولت مخالفت كرد. كميس��يون معادن و صنايع 
معدني اتاق ايران با انتشار بيانيه يي با الحاق يك بند به 
تبصره 7 اليحه بودجه در جلسه بررسي اليحه بودجه 
در بهمن ماه سال جاري در مجلس مبني بر الزام معادن 
به پرداخت يك درصد از فروش معادن به خرانه  دولت 
مخالفت كرد. كميس��يون معادن و صنايع معدني اتاق 
اي��ران اين اق��دام را موجب ايجاد ب��ار اضافه بر اقتصاد 
مع��دن، مغاير با قانون معادن و موجب از دس��ت رفتن 
بخشي از توليد و اشتغال كشور دانسته است. متن كامل 

اين بيانيه به اين شرح است: 
 ام��روزه اهمي��ت بخش مع��دن و صناي��ع معدني 
در اقتصاد كش��ور بر كس��ي پوش��يده نيس��ت. همگان 
مستحضرند كه فعاالن سخت كوش جامعه  معدني كشور 
با توليد حلقه  اول زنجيره  ارزش اقتصادي در سخت ترين 
شرايط كاري، فشار ش��غلي و در دورافتاده ترين مناطق 
كشور، امكان چرخش چرخ اقتصاد كشور، توليد، اشتغال، 
ارزش آفريني و توسعه را فراهم مي سازند. با وجود تمامي 
كاس��تي ها )در دسترس نبودن ماشين آالت مدرن، نبود 
زيرس��اخت هاي حمل و نقل و انرژي، معارضات محلي، 
تورم، تعدد قوانين و نبود تضمين عدم تغيير مقررات و...( 
براي سرمايه گذاري در حوزه  معدن كه نيازمند مطالعات 
پرهزينه و زمان بر زمين شناس��ي، اكتشاف، مهندسي و 
بهره برداي اس��ت، اين بخش همواره سهم خود در توليد 
و اشتغال پايدار را كه از ملزومات اجراي اقتصاد مقاومتي 
اس��ت به خوبي ايفا كرده است. با اين حال آنچه كه سد 
راه توس��عه  معدن و صنايع معدنيست، نه دشواري هاي 
ذات��ي اين كس��ب و كار، كه بي مه��ري تصميم گيران و 
تصميم سازان اين حوزه در تدوين مقررات معدني است. 
فعاالن معدني نه تنها با ثبات قوانين كه الزمه  اساس��ي 
و زيربن��اي سرمايه گذاريس��ت روبرو نيس��تند، بلكه هر 
روز ش��اهد ايجاد باري اقتصادي و هزينه يي مضاعف بر 
پيكره  كسب و كار خود هستند. عدم شناخت و تخصص 
برخ��ي از تصميم گيران با اقتصاد معدن و عدم تمايل به 
اس��تماع نقطه نظرات انجمن ها و تشكل هاي معدني به 
عنوان ذي نفعان مستقيم تصميمات متخذه موجب شده 
فعاالن معدني هر روز مانعي جديد در كسب و كار خود 
روبه رو شوند. در تازه ترين مورد، درج يك بند الحاقي ذيل 
تبصره 7 قانون بودجه  97 در مجلس ش��وراي اس��امي 
مبن��ي بر الزام دولت در اخذ يك درصد از فروش معادن 
و صناي��ع معدني و واريز آن به خزانه جامعه  معدني را با 
مش��كلي تازه روبه رو كرده كه الزم اس��ت موارد ذيل در 
اين خصوص مد نظر قرار گيرد:  به نظر مي رسد بر خاف 
تاكيدات مقام معظم رهبري، مرجع محترم قانونگذاري 
نه تنها به نقطه نظرات بنگاه ها و فعاالن اقتصادي كشور 
توجهي نك��رده بلكه در اين ارتباط حتي به اس��تماع و 
بررسي نظرات و پيش��نهادات كارشناسي دولت محترم 
نيز نياز نداش��ته است. وفق آمارهاي اعام شده از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري 
اسامي ايران طي شش ماهه اول سال جاري حدود %45 
معادن كشور غير فعال هستند و معادن فعال كشور نيز با 
حداقل استخراج ممكن در حال فعاليت هستند )حدود 
30% ظرفيت توليد( كه مويد عدم تطبيق درآمد و هزينه 
و عدم وجود جريان نقدينگي مناسب در جملگي معادن 
ياد ش��ده اس��ت و عدم توجه كافي به اين مهم كه يك 
درصد از فروش گاهي با ارقام قابل توجهي از سود حاصله 
)گاهي تا 30درصد از سود يا بيشتر( روبه روست موجبات 
تعطيلي معادن فعال و افزايش ركود حاكم بر فعاليت هاي 
اقتصادي كشور خواهد گرديد. وصول درآمدهاي دولت 
از بهره ب��رداران معادن درحالي روز بروز توس��عه يافته و 
پيش مي رود كه مجلس محترم ش��وراي اسامي سابقاً 
در م��اده 14 قان��ون مع��ادن وص��ول حق��وق دولتي را 
پيش بيني نموده و كليه بهره برداران معادن نس��بت به 
پرداخت حقوق دولتي بصورت ساالنه )عاوه بر پرداخت 
ماليات و ساير هزينه ها نسبت به ساير رشته هاي شغلي 
بنگاه هاي توليدي كش��ور( اقدام مي كند. مفاد ماده 29 
قانون معادن به صراحت بر لغو كليه مقرراتي كه موجب 
تحميل هرگونه هزينه هاي غير مرتبط و سربار بر معادن 
و برهم زدن ثبات محاسبات اقتصادي بهره برداران معادن 
را فراه��م نمايد تاكيد نموده اس��ت ح��ال آنكه تحميل 
اينگونه هزينه ها نه تنها موجب از بين رفتن مزيت هاي 
اقتصادي بخش معدن گرديده و موجبات تغيير در نرخ 
بازدهي داخلي پروژه ها و تعطيلي بس��ياري از واحدهاي 
فعلي و عدم س��رمايه گذاري در واحدهاي جديد خواهد 
گرديد بلكه كاهش توليد مواد معدني، كاهش اش��تغال 
اين حوزه و تهديد اش��تغال غير مس��تقيم حاصل از آن 
بوده و نهايتا موجب كاهش درآمد بلندمدت دولت را نيز 
فراهم خواهد آورد. خبرهاي واصله از خبرگزاري مجلس 
محترم شوراي اس��امي بر تصويب واريز مبالغ موضوع 
مصوب��ه به رديف درآمد ياد ش��ده به دريف طبقه بندي 
ش��ماره 15043 جدول ش��ماره 5 قانون بودجه اش��اره 
داشته است حال آنكه رديف طبقه بندي با شماره مذكور 
در اليحه پيشنهادي وجود ندارد و تعريف و مبناي قانوني 
1% ياد شده مشخص و تعيين نشده است. بر اين اساس 
كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران در راستاي 
وظيف��ه  ذاتي خود مخالفت خود را ب��ا اين بند كه زيان 
جامعه  معدني، شاخص هاي اش��تغال، سليقه گرايي در 
تحميل هزينه هاي غير مرتبط توس��ط مراجع دولتي و 
كاهش درآمدهاي دولت را در پي خواهد داشت اعام و 
مسووالن مرتبط را به آينده نگري و تجديد نظر در اين 

بند دعوت مي كند. 

سوقبازارارز
بهسوييوروييشدن

پايگاهخبرياتاقتهراناواخر هفته گذش��ته، 
تصوير نامه يي روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت كه 
از سوي ولي اله سيف، رييس كل بانك مركزي، خطاب به 
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت نوشته 
ش��ده بود كه طي آن سيف خواستار حذف دالر از ثبت 
سفارش كاالها شده اس��ت. اين تصميم بانك مركزي، 
واكنش هاي متفاوتي را در ميان فعاالن اقتصادي در پي 
داشته و آنها نسبت به عواقب حذف دالر از ثبت سفارش 
كاالها ابراز نگراني  مي كنند. اما تحليل رضا بوس��تاني، 
اقتصاددان از اقدام اخير بانك مركزي اين است كه بانك 
مركزي با اين تصميم، قالبي كه از گذشته در آن فعاليت 
 مي كرده و امروز ديگر كارايي ندارد را كنار گذاشته است. 
بوستاني گفت: دالر در دوره يي نسبتا طوالني، ارز مسلط 
در بازار ارز ايران بوده اس��ت. در بازارهاي جهاني هم 90 
درصد مبادالت، با اين ارز صورت  مي گيرد و دالر نسبت 

به ساير ارزها نيز ريسك كمتري دارد. 

اخبار

آياافزايشساعاتفعاليتواحدهايصنفيميتواندبهرشداقتصاديكمككند؟

مزاياي اقتصاد شب
رييسپليستهرانازافزايشساعتفعاليتصنوفتايكبامدادخبرداد

رييساتاقاصنافايرانعنوانكرد

اصنافخواهانشفافسازيهستند
پايگاهخبرياتاقاصنافايران

رييس اتاق اصناف ايران اعام كرد: دريافت ماليات 
بر ارزش اف��زوده در چند مرحله از يك كاال، خدمات 
يا مواد اوليه، به بخش توليد آس��يب وارد مي كند. به 
گزارش پايگاه خبري اتاق اصناف ايران علي فاضلي در 
يك برنامه زنده تلويزيوني افزود: برخي ها فكر مي كنند 
اصناف نمي خواهند در شفاف س��ازي نظ��ام مالياتي 
كمك كنن��د اما چنين نيس��ت؛ اصن��اف از دريافت 
ماليات مضاعف از يك كاال گايه دارند. او تصريح كرد: 
مجلس شوراي اسامي قانون ماليات بر ارزش افزوده 
را براي مدت 5 سال به صورت آزمايشي تصويب كرده 
بود اما چند س��ال هم آن را تمديد كرد در حالي كه 
بايد حدود و ثغور آن را درس��ت تعريف مي كرد؛ چون 
وقتي در چند مرحله براي يك كاال يا خدمات يا مواد 
اوليه، ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي شود، ظلم به 
توليد كشور است. رييس اتاق اصناف ايران همچنين 
در بخش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه در بخش 
صناي��ع چرم هيچ ني��ازي به واردات نيس��ت،  گفت: 
واردات اين بخش در گذشته حدود 2.8 ميليارد دالر 
بود ك��ه در حال حاضر به 1.5 ميليارد دالري كاهش 
يافته اس��ت. علي فاضلي روز گذش��ته در مراسم آغاز 
عرض��ه كفش چ��رم ايراني در 100 فروش��گاه تهران 

افزود: پس از اينكه اين كار توس��ط اتحاديه پوش��اك 
انجام و 100 فروش��گاه عرضه پوشاك در تهران اقدام 
به عرضه و فروش پوش��اك »ساخت ايران« كردند، از 
امروز 100 عضو از اتحاديه كفش چرم دس��ت دوز با 

هماهنگي اتحاديه مربوطه اقدام به اين كار كردند. 
رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه اتاق اصناف 
ايران در س��ال ج��اري يكي از اهداف��ي را كه به جد 
دنبال كرد، برند س��ازي براي كاالي ايراني بود، افزود: 
برند س��ازي در حوزه پوش��اك، صنايع چ��رم و چاب 
بس��ته بندي با جديت در حال پيگيري است. او بيان 
كرد: عرضه پوشاك ساخت ايران توسط اصناف در سه 
استان شروع شده و فروشگاه هايي كه اقدام به اين كار 
مي كنند، به غي��ر از كاالي ايراني هيچ كاالي ديگري 
را عرضه نمي كند. رييس اتاق اصناف ايران اظهاركرد: 
نگاه به مزيت هاي داخلي جز اهداف اقتصاد مقاومتي 
اس��ت كه اصناف براي آن برنامه ريزي كرده اند و اين 
كار را ادام��ه خواهند داد. او با بي��ان اينكه واردات به 
صنف كفش لطمه فراواني زده اس��ت، گفت: در حالي 
ك��ه در بخش صنايع چرم هيچ گونه نيازي به واردات 
وجود ندارد، اما ميزان واردات اين بخش در سال هاي 
گذش��ته حدود 2.8 ميلي��ارد دالر بود كه اين رقم در 
ح��ال حاضر به 1.5ميليارد دالر كاهش يافته اس��ت. 

فاضلي گفت: براي توجه به مزيت ها حتما بايد بحث 
مبارزه با قاچاق در دس��تور كار ق��رار بگيرد. او افزود: 
اقداماتي براي جلوگيري از واردات انجام ش��ده و وزير 
صنعت، معدن و تجارت قول داده اند كه سال آينده در 

كارگروه مشخصي اين اقدامات را عملي تر كنند. 
رييس اتاق اصن��اف ايران بيان ك��رد: براي ايجاد 
رقابت در حوزه هاي صنعتي مختلف از جمله پوشاك و 
كيف و كفش حضور برخي برندها در كشور الزم است، 
اما حضور آنها بايد سازمان يافته باشد و نبايد اجازه داد 

كه برندهاي دسته دوم و سوم به كشور وارد شوند. 
از سوي ديگر، رييس اتحاديه كفش چرم دست دوز 
ته��ران با بيان اينك��ه 50 برند كيف و كفش خارجي 
در تهران فعال اس��ت، گفت: كش��ورهاي صادركننده 
كفش و پوش��اك مث��ل چين، تركي��ه و ايتاليا اجازه 
تصاحب ذره يي از بازار خود را به ما نمي دهند. رسول 
شجري در مورد وضعيت توليد و صادرات كفش چرم 
دس��ت دوز افزود: در حال حاضر با 50 درصد ظرفيت 
تولي��د مي كنيم و توان ص��ادرات و تصاحب بازارهاي 
صادراتي را نداريم. او با بيان اينكه براي صادرات عاوه 
بر اتحاديه سيستم بانكي كشور و وزارت خارجه و ساير 
بخش هاي مرتبط بايد اقدام��ات الزم را انجام دهند، 
گفت: ب��ه دليل ركود و مش��كات اقتصادي با نصف 

ظرفيت تولي��د كار مي كنيم، در حالي كه اگر از تمام 
پتانس��يل خود در اين بخش استفاده كنيم، مطمئنا 
شرايط بهتري خواهيم داشت. شجري براي به دست 
آوردن بازار صادراتي چين چه اقدامي انجام شده است، 
گفت: چين فقط صادر كننده اس��ت، آنها شرايطي را 
مهيا مي كنند و دام پهن مي كنند تا بازار ما را به دست 
آورن��د. او با تاكي��د بر اينكه چين به همه دنيا كيف و 
كفش صادر مي كند، افزود: ما از مس��ووالن گايه مند 
هس��تيم كه درهاي واردات را ب��از كرده اند، تا انواع و 
اقس��ام برندهاي مختلف پوشاك و كفش ترك، چين 
و ايتاليا به كشورهاي وارد شود. رييس اتحاديه كفش 
چرم دست دوز تهران اظهاركرد: در حالي كه آنها اجازه 

تصاح��ب اندكي از بازار خ��ود را به ما نمي دهند و در 
مقاب��ل واردات كاالهاي ما اقدامات س��خت گيرانه يي 
دارن��د، اما بازار م��ا به راحتي در اختيار آنهاس��ت. او 
گفت: در اس��تاي حمايت از تولي��د ملي و حمايت از 
مصرف كننده ايراني از دوش��نبه 14 اسفند 96 طرح 
عرضه كفش چرم ايراني توس��ط 100 فروش��گاه در 
سطح شهر تهران آغاز مي شود. رييس اتحاديه فرش 
چرم دست دوز تهران با بيان اينكه پس از اجراي اين 
طرح توسط اتحاديه پوشاك از امروز اين طرح توسط 
اتحاديه كفش چرم دس��ت دوز تهران آغاز مي ش��ود، 
افزود: تمام كاالهاي عرضه ش��ده با كيفيت و قيمت 

مناسب زيرنظر اتحاديه عرضه مي شود. 

تعادلمحمدمهديحاتمي
مش��هور است كه برخي ش��هرهاي جهان شب ها 
بيدارند. در اين شهرها حتي در دل شب هم تفريحات 
ش��بانه ادامه دارد. اين موضوع اما همان قدر كه ابعاد 
فرهنگي و اجتماع��ي دارد، واجد وجوه اقتصادي هم 
هس��ت؛ چراكه افزايش س��اعات فعالي��ت واحدهاي 
صنفي و ش��بانه روزي كردن آنها مي تواند به ش��كل 
مس��تقيم روي توليد ناخالص داخلي )GDP( كشور 
هم تاثير داش��ته باش��د. دليل اين موضوع هم آنكه با 
افزايش س��اعات كار واحدهاي صنفي و توزيع زماني 
فعاليت اين واحدها، بده بس��تان مالي آنها نيز افزايش 
پي��دا مي يابد و اي��ن موضوع به صورت مس��تقيم در 
افزايش توليد ناخالص داخلي كشور نمود پيدا مي كند. 
برهمين اساس، دولت با افزايش ماليات ستاني از اين 
واحدها، هم كس��ب درآمد خواهد داشت، هم هزينه 
تامي��ن امنيت آنها را از اين طريق فراهم خواهد كرد. 
عاوه بر اينها، ميزان روشنايي شهرها در شب، گاهي 
به عنوان نمادي از ميزان توس��عه يافتگي آنها شمرده 
مي شود. اما شهرهاي ايران، عمدتا به بهانه عدم تامين 
امنيت در س��اعات شب، هيچ گاه از اين فرصت بزرگ 
استفاده نكرده اند. بسياري از اصناف با افزايش ساعات 
فعاليت خود و ادامه آن در س��اعات ش��ب موافقند. با 
اين همه، نيروي انتظامي ب��ه عنوان اصلي ترين نهاد 
ايجاد امنيت بر اين باور است كه هر چند شبانه روزي 
ش��دن فعاليت اصناف غيرقانوني نيست، اما امكانات 
الزم براي حفظ امنيت داد و ستد شبانه وجود ندارد. 
امااين در حالي اس��ت كه رييس پليس تهران بزرگ 
از افزايش ساعت فعاليت صنوف تا ساعت يك بامداد 
خبر داد. سردار حسين رحيمي در نشست خبري روز 
گذشته خود كه در مقر پليس راهور برگزار شد، عنوان 
ك��رده بود: باتوجه به نزديك ش��دن به روزهاي پايان 
س��ال با هماهنگي هاي انجام شده و نيز به درخواست 
اتاق اصناف، مقرر ش��د تا ساعات فعاليت اصناف جز 
طافروشي ها تا ساعت يك بامداد افزايش پيدا كند. به 
گفته رحيمي، اين طرح از دو روز گذشته آغاز شده و 

تا پايان سال ادامه خواهد داشت. 

آياميتوان»امنيت«رااقتصاديكرد؟
نخس��تين چ��راغ در زمينه ش��بانه روزي ش��دن 
فعالي��ت اقتصادي در ش��هرها را احتماال ش��هرداري 
ته��ران در زمان مديريت محمدباقر قاليباف روش��ن 
كرد. اتوبوس هاي خطوط BRT در تهران، نخس��تين 
وسيله حمل و نقل عمومي در كشور بودند كه فعاليت 
آنها 24 س��اعته شد. اما عاوه بر حمل و نقل، الگوي 
موفقي در ايران وجود دارد كه نشان مي دهد فعاليت 
شبانه روزي واحدهاي صنفي مي تواند بدون مشكات 
آشكار در ديگر ايام سال هم ادامه داشته باشد؛ به طور 
نمونه ماه مبارك رمضان. زيرا بسياري از فروشگاه هاي 
ايران در اين ايام، در فاصله افطار تا سحر فعاليت دارند 
و اي��ن بر گردش مالي آنها مي افزاي��د. اما آيا مي توان 
اين الگو در ديگر ايام سال تكرار كرد؟ پاسخ چنان كه 
گفته شد، در ادعاي نبود امنيت براي داد و ستدهاي 
شبانه نهفته اس��ت. اما آيا راهي وجود دارد كه بتوان 
»امنيت« را هم به مقوله يي اقتصادي بدل كرد؟ پاسخ 
به نظر مثبت مي رس��د. زيرا براي اين مس��اله نه يك 
راه حل امنيتي، بلكه يك راه حل اقتصادي وجود دارد؛ 
از آنجايي كه فعاليت شبانه واحدهاي صنفي به معني 

درآمد و گردش مالي بيش��تر براي آنها اس��ت، از اين 
رو، اي��ن امكان براي دولت وج��ود دارد كه با افزايش 
ماليات س��تاني از اين واحدها، ن��ه فقط هزينه تامين 
امنيت آنها را فراهم كند، ك��ه بر درآمدهاي دولت از 
محل ماليات هم بيفزايد. عاوه بر اين در كنار فعاليت 
شبانه روزي بسياري از اصناف در ماه رمضان، در طول 
س��ال هاي گذش��ته الگوهاي موفق ديگري هم وجود 
داش��ته است كه نشان مي دهد، فعاليت شبانه اصناف 
نه فقط مخل امنيت نيست كه مي تواند گردش مالي 

برخي از اصناف را زير و رو كند. 

فيلمبازيدردلشب
صنعت س��ينما يكي از صنايعي اس��ت كه الگوي 
فعاليت ش��بانه آن مي تواند سرمش��قي براي صنايع 
و اصناف ديگر باش��د. س��ينما به عنوان يكي از اركان 
صنايع مرتبط با سرگرمي، وجوه اقتصادي اي دارد كه 
آن را در ردي��ف برخ��ي از پربازده ترين صنايع جهان 
قرار مي دهد. در ايران هم، به ويژه در س��ال هاي اخير، 
صنعت س��ينما بازدهي خوبي داش��ته و ساخت ده ها 
سالن س��ينماي جديد، احتماال شاهدي است بر اين 
رونق. سانس هاي فعال سينماهاي كشور اما از همان 
قاعده كلي اي تبعيت مي كنند كه س��اعات اتمام كار 

اصناف را مشخص مي كنند. 
با اي��ن همه، دس��ت كم در برخي ايام س��ال اين 
قاعده در مورد صنعتي مانند س��ينما شكس��ته شده 

اس��ت. در نوروز سال 1395، بس��ياري از سينماهاي 
ش��هر تهران ش��ب ها هم باز بودند و البته استقبال از 
اين س��انس ها با سانس هايي كه روزانه اكران مي شد، 
تفاوتي نداشت. آمارها هم گوياي اين است كه سياست 
اكران هاي شبانه در ايام نوروز، با استقبال روبه رو بوده 
اس��ت. به طوري  كه داده هاي س��ايت انجمن صنفي 
تهيه كنندگان س��ينماي ايران هم نشان مي دهد، در 
فروردين 1396 مجموع فروش س��ينماهاي كش��ور 
به 3.27 ميليارد تومان رس��يده و اين در حالي است 
ك��ه اين رقم در س��ال هاي 1395 و 1394 به ترتيب 
4.23 ميليارد تومان و 15 ميليارد تومان بوده اس��ت. 
اكران هاي ش��بانه ام��ا در ايام ديگري از س��ال، مثل 
شب هاي ماه رمضان هم ادامه داشتند و تجربه موفق 
در گيش��ه البته بار ديگر هم حاصل شد. طرح اكران 
»از افطار تا سحر« كه چند سال است، افتان و خيزان 
در ش��هرهاي مختلف كشور اجرا مي شود، با استقبال 
گس��ترده يي رو به رو بوده و فروش گيشه هاي سينما 
را با فروش واحدهاي صنفي در كنار سالن هاي سينما 

هم پيوند زده است. 

»آنالينها«نميخوابند
از آن سو كس��ب و كارهايي هم هستند كه مفاهيم 
س��نتي »ش��روع به كار« و »تعطيل كردن كار« را با 
چالش مواجه كرده اند. با جان گرفتن كسب وكارهاي 
اينترنتي و به ويژه استارت آپ ها، تاش براي شكستن 

قواعد زماني مرسوم در حوزه ساعات فعاليت واحدهاي 
صنفي هم اوج گرفته است. فروشگاه هاي شبانه روزي 
آناين يك��ي از همين نمونه ها هس��تند كه نه فقط 
صنعت خرده فروش��ي )Retail( را ب��ا تحول مواجه 
كرده اند كه با افزايش س��اعات خدمات رساني عما به 

افزايش رفاه شهروندان هم كمك كرده اند. 
آنچنان كه در س��ايت يكي از اين فروش��گاه هاي 
آناي��ن ش��بانه روزي آمده، اين مجموع��ه با حدود 6 
هزار قلم كاال عما يك فروش��گاه بسيار بزرگ است 
كه شب ها هم فعاليت مي كند. اين در حالي است كه 
فعاليت فروش��گاه هايي از اين دست مي تواند با حذف 
سفرهاي شهري غير ضروري، حتي به كاهش آلودگي 
هوا ه��م كمك كند. اي��ن حوزه اما تنه��ا به صنعت 
خرده فروش��ي محدود نمي ش��ود. برخي س��الن هاي 
ورزش��ي هم كم كم به سمت شبانه روزي شدن پيش 
مي روند و محدوديت زماني را به تمامي س��اعات روز 
تس��ري مي دهند. الگويي ك��ه بي ارتباط ب��ا افزايش 
ساعات كاري در روز هم نيست. توضيح اينكه با فشرده 
شدن ساعات كاري، عما امكان فعاليت هاي غير كاري 
و غي��ر اقتصادي كاهش پيدا مي كند و به اين ترتيب، 
ورزش و بسياري از امور تفريحي )مانند سينما رفتن، 
پيك نيك رفتن و غيره( به س��اعات پاياني روز منتقل 
مي شود. در چنين شرايطي حذف ساعات پاياني شب 
به عنوان يك زمان مناس��ب براي انجام اين امور، در 

عمل دامنه انتخاب افراد را محدود مي كند. 

تجربهاروپايي
اما آيا س��اعات كاري واحده��اي صنفي در ديگر 
كشورها هم مشابه ايران است؟ سايت »يوروكامرس« 
در گزارشي به س��اعات كاري فروشگاه ها و واحدهاي 
صنف��ي را در برخي از كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا 
پرداخت��ه اس��ت. آنچنان ك��ه در اين گ��زارش ديده 
مي شود، ساعات كار واحدهاي صنفي در اتحاديه اروپا 
عمدتا تحت تاثير ماحظات مالياتي، محدود مي شود 
و فروشگاه ها جز در موارد خاص نمي توانند به صورت 
24 س��اعته فعاليت داشته باش��ند. به عنوان مثال در 
اتريش فروش��گاه ها حداكثر مي توانند 72 ساعت در 
هفته خدمات رساني داشته باشند و در بلژيك، حداكثر 
س��اعات كاري فروش��گاه ها در روزه��اي غيرتعطيل 
)دوش��نبه تا جمعه(، از 5 صبح تا 8 شب است. دولت 
فدرال بلژيك البته در حال رايزني براي افزايش ساعات 
فعاليت فروشگاه هاس��ت.  با اين همه در بلغارس��تان 
قانون خاصي ساعات كاري واحدهاي صنفي را محدود 
نمي كند و فروشگاه ها مي توانند به صورت 24 ساعته 
فعاليت داشته باشند. ساعات كاري واحدهاي صنفي 
در دانم��ارك، جمهوري چك، فرانس��ه، ايتاليا و اكثر 
ايالت هاي آلمان هم ممنوعيتي براي فعاليت 24ساعته 
ندارند و در استوني، تنها فروش نوشيدني هاي غيرمجاز 
در ساعات شب ممنوع است. در كشوري مانند فناند 
هم مسووالن محلي مي توانند در مورد ساعات كاري 

واحدهاي صنفي تصميم گيري كنند. 

تهرانبايدبيداربماند
در عين حال ناصر فكوهي، انسان ش��ناس و اس��تاد 
دانش��گاه تهران مدت ها قبل در مورد لزوم شبانه روزي 
شدن تهران اين گونه گفته بود: تهران چند خصوصيت 
اساس��ي دارد كه حتما بايد در بحث شبانه روزي شدن 
مورد توجه قرار بگيرد. تهران پايتخت اس��ت و بنابراين 
گروهي از كاركردها و موقعيت ها را دارد كه ش��هرهاي 
ديگر ندارند. امروز به معنايي در سيستم جهاني پايتخت 
هرگز نمي تواند خواب داش��ته باش��د، چون بايد به اين 
سيستم جهاني وصل باشد. افزون بر اين، شهري موفق 
اس��ت كه شب را دموكراتيزه كند و امكاني فراهم شود 
كه طبقات متوسط بتوانند از شب شهر استفاده كنند. 
روشنايي، حمل ونقل و امنيت هم پايه هايي است كه تا 
نباشند انتظار استفاده از ش��ب، انتظاري خيالي است. 
فكوهي در گفت وگوي خود با ايس��نا با اش��اره به اينكه 
تهران يك پايتخت بزرگ اس��ت، همچنين اظهار كرده 
بود: در همه كشورها پايتخت كان شهر نيست حتي در 
كشورهاي توسعه يافته داريم كه پايتخت هاي كوچك 
دارند اين كان ش��هر بودن به عنوان يك ويژگي ديگر 
ته��ران به هم��ره جمعيت چندين ميليون��ي آن باعث 
مي شود كه حتما زندگي شبانه در اين شهر وجود داشته 
باشد. يك كان شهر هيچ گاه نمي تواند متوقف شود. به 
اعتقاد او، پايتخت بودن، كان شهر بودن و جهان شهر 
بودن به عنوان نخستين مولفه ها هنوز براي تهران تحقق 
پيدا نكرده است، براي مثال در تهران توريسم چنداني 
نداريم در حالي كه با وجود حدود 30 موزه پتانس��يل 
توريس��تي بس��يار بااليي در آن وجود دارد. نمي توانيم 
يك شهر چند ميليون نفري داشته باشيم كه روشنايي 
گس��ترده نداشته باشد، نمي توانيم شهري با بيش از ده 
ميليون جمعيت داش��ته باشيم ولي بعضي نقاط آن به 

صورت 24 ساعته زندگي وجود نداشته باشد. 

رييس هي��ات امناي صرفه جويي ارزي در معالجه 
بيم��اران ب��ا حضور در نشس��ت كميس��يون اقتصاد 
سامت اتاق تهران، به دفاع از عملكرد هلدينگ هاي 
زيرمجموع��ه اي��ن هي��ات در برابر انتق��ادات بخش 
خصوص��ي پرداخت. ب��ه گزارش پاي��گاه خبري اتاق 
تهران، پس از آنكه طي چندين جلسه در كميسيون 
اقتصاد س��امت اتاق تهران، موضوع مداخات دولت 
در كسب و كار حوزه درمان و سامت مورد نقد جدي 
فعاالن اقتصادي قرار گرفت و فعاليت هاي اخير هيات 
امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران و تاسيس 
چندين شركت از سوي اين هيات مورد اعتراض اتاق 
تهران و اين كميس��يون قرار گرفت، رييس اين نهاد 
به اتاق تهران دعوت ش��د تا در گفت وگويي چالشي 
با اعضاي كميس��يون اقتص��اد س��امت، انتقادها از 
حضور دولت در بازار كس��ب و كار س��امت را پاس��خ 
دهد. محمدحسين قريب كه آبان ماه امسال با حكم 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي به رياست 
هيات امن��اي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه بيماران 
رس��يد، پيش از اين در حوزه ورزش فعاليت مي كرد 
و رياس��ت هيات مديره باش��گاه فوتبال اس��تقال را 

برعهده داش��ت. وي در جمع فعاالن اقتصادي، همراه 
ب��ا مديرعامل هلدينگ آوا پزش��ك و مع��اون طرح و 
برنامه اين هلدينگ حضور يافت. محمود نجفي عرب، 
رييس كميس��يون اقتصاد سامت اتاق تهران در اين 
نشس��ت، با بيان اينكه از هنگام تاس��يس و شروع به 
كار ش��ركت آوا سامت كه وابسته به وزارت بهداشت 
اس��ت، اعتراض بخش خصوصي نس��بت به مداخله 
دولت در بنگاه داري آغاز ش��د، افزود: در كميس��يون 
اقتصاد س��امت، طي چندين جلس��ه كارشناس��ي 
مغايرت هاي قانوني تاس��يس اين شركت مورد نقد و 
بررس��ي قرار گرفت و حتي در نشست وزير بهداشت 
با هيات نماين��دگان اتاق تهران ني��ز اين موضوع به 
بحث گذاشته ش��د. او افزود: از برنامه سوم توسعه به 
بعد، تاكيد ش��ده است كه دولت حق تاسيس و ايجاد 
ش��ركت ها را ندارد اما در اين دوره شاهد ثبت شركت 
آوا سامت و زيرمجموعه هاي وابسته آن و فعاليت در 
عرصه اقتصاد سامت هستيم كه نگراني هاي زيادي 
را براي بخش خصوصي ايجاد كرده اس��ت. همچنين 
ناصر رياحي نايب رييس كميس��يون اقتصاد سامت 
اتاق تهران نيز در سخناني، با بيان اينكه شركت هاي 

متعلق به بخش خصوصي به دليل سياست هاي غلط 
دولت در حال نابودي هس��تند، گفت: طي نشس��ت 
چندي پي��ش محم��د نهاونديان مع��اون اقتصادي 
رييس جمهور با اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، 
ايش��ان به صراحت اعام كرد كه تاسيس شركت آوا 
سامت بر اس��اس قانون بهبود مستمر فضاي كسب 
وكار، اشتباه و خاف است. او افزود: شركت هاي متعلق 
به اين مجموعه در حالي مدعي هس��تند كه با بخش 
خصوصي رقابت نمي كنند كه توليدات اين شركت ها 
با زير قيمت بازار عرضه ش��ده و عما رقابت منفي با 
بخش خصوصي را رقم زده اس��ت. حسن فروزان فرد 
ديگر عضو كميسيون اقتصاد سامت اتاق تهران نيز در 
سخناني انتقادي گفت: تاسيس آوا سامت يك خطر 
بالقوه براي بخش خصوصي اس��ت و اگرچه به گفته 
مسووالن اين شركت، فعاليت هاي آن تهديدي براي 
بخش خصوصي نيس��ت و حضور و فعاليت آن صرفا 
در برگزاري مناقصات بخش دارو و تجهيزات پزشكي 
اس��ت، اما با جابه جاي��ي مديريتي در اين ش��ركت، 
همچنان اين نگران��ي وجود دارد كه فعاليت هاي اين 
بنگاه دولتي مخل كسب وكار بخش خصوصي باشد. 

تصديگريراكنارگذاشتهايم
رييس هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجات 
بيماران نيز در اين نشس��ت، در ابتداي سخنان خود 
گفت: هيات امنا، يك نهاد غيردولتي است كه تمام 
سهام و مالكيت آن متعلق به وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي است. محمدحسين قريب با بيان 
اينك��ه هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي در معالجات 
بيماران، ب��راي كمك به اعزام بيم��اران به خارج از 
كش��ور براي درمان ايجاد شده بود، افزود: اين هيات 
امنا براي اجراي اهداف خود،  مي تواند ظرفيت هايي 
را ايجاد كه كه هلدينگ آوا پزشك از آن جمله است. 
او افزود: هلدينگ آوا پزش��ك، وظيفه رگوالتوري و 
تنظيم بازار را دنبال  مي كند و تاكنون به تصدي گري 
در بخش اقتصاد س��امت روي نياورده است. قريب 
س��پس به تش��ريح عملكرد اين ش��ركت وابسته به 
هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجات بيماران، 
پرداخت و گفت: طي س��ال هاي 1392 تا 1394 در 
مجموع 400 مناقصه براي تامين تجهيزات پزشكي 
از س��وي اين شركت برگزار شد كه تمامي بازيگران 
اين مناقص��ات نيز ش��ركت هاي تولي��دي داخلي، 
شركت هاي خصوصي نمايندگي سازندگان خارجي 
و ش��ركت هاي دانش بنيان بوده ان��د. به گفته رييس 
هيات امناي صرفه جويي ارزي در معالجات بيماران، 
طي برگ��زاري اين مناقصات بيش از 150 ش��ركت 
خصوص��ي در فرآيند تامين كاال ب��ا اين هيات امنا 

مش��اركت داشته اند. او افزود: سهم خريد از توليدات 
داخل كشور طي برگزاري مناقصات، در سال 1392 
در حدود 9 درصد بود كه اين ميزان در سال 1396 
به 30 درصد افزايش يافت و به دنبال آن هستيم تا 
س��ال 1400 اين ميزان را به 55 درصد ارتقا دهيم. 
قريب همچنين افزود: هيات امناي صرفه جويي ارزي 
در معالج��ات بيماران طي امض��اي يك تفاهمنامه 
همكاري با صندوق نوآوري، حمايت از ش��ركت هاي 
دانش بني��ان را در پيش گرفته اس��ت. وي در پايان 
سخنانش تاكيد كرد: هيات امناي صرفه جويي ارزي 
در معالجات بيماران، طي سال هاي اخير تنظيم گري 
و تصدي گ��ري را همزمان به جلو  مي برد اما در دوره 
كنوني از تصدي گري فاصله گرفته و صرفا به دنبال 
تنظيم گري در بازار سامت كشور است.  مديرعامل 
شركت آوا پزشك، وابسته به هيات امناي صرفه جويي 
ارزي در معالجات بيماران نيز در سخناني گفت: آوا 
پزش��ك رقيب بخش خصوصي نيست و اين شركت 
هيچگاه به دنبال كسب سود نبوده است. مدني افزود: 
بخ��ش خصوصي يا بايد مدلي ب��راي همكاري با آوا 
پزشك بيابد، يا آنكه اگر به دنبال حذف اين شركت 
است بايد با وزير بهداش��ت وارد مذاكره و گفت وگو 
ش��ود. او گفت: سال گذشته، ش��ركت آوا پزشك به 
تامين تجهيزات پزشكي ورود پيدا كرد كه امسال اين 
رويكرد را نيز كنار گذاشتيم و مجموعه تامين آوا در 
حال حاضر فقط در خريد راهبردي دارو حضور دارد. 

درنشستكميسيوناقتصادسالمتاتاقتهرانبررسيشد

انتقاد خصوصي ها از مداخالت دولت در كسب و كارها
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 مركل: دولت بايد سريع
كارش را آغاز كند

سفر هيات كره جنوبي به كره شمالي 
پس از 2 دهه

 دميدن دونالد ترامپ 
بر آتش جنگ تجاري 

گروه جهان|
هياتي از مقام هاي ارش��د كره جنوبي براي نخس��تين بار پس از گذشت دو دهه در 
س��فري به پيونگ يانگ با مقام هاي كره ش��مالي ديدار مي كنند و هدفشان آماده سازي 

شرايط براي انجام مذاكرات ميان پيونگ يانگ با امريكاست. 
به گزارش خبرگزاري فرانس��ه، چونگ اويي يونگ مش��اور امنيت ملي كره جنوبي 
كه در راس اين هيات به كره ش��مالي سفر مي كند، گفته: »قصد داريم درباره راه هايي 
براي تداوم مذاكرات بين دو كره و همچنين مذاكرات كره ش��مالي با جامعه بين الملل 
ش��امل امريكا مذاكراتي عميق داشته باش��يم. ما بيانيه محكم و قاطع »مون جائه اين 
رييس جمهوري كره جنوبي« درباره خلع سالح اتمي شبه جزيره كره و ايجاد صلحي با 

دوام و صادقانه را به مقام هاي كره شمالي ارائه مي دهيم. «
اين مقام ارشد كره جنوبي يكي از پنج مقام عالي رتبه اين كشور است كه دوشنبه به 
پيونگ يانگ رفته است. اين نخستين سفر در سطح وزراي كره جنوبي به كره شمالي از 
دسامبر ۲۰۰۷ است؛ زماني كه وزير اطالعات وقت كره جنوبي به پيونگ يانگ سفر كرد. 
هيات كره جنوبي متشكل از »سو هون« رييس اطالعات نيز مي شود كه در مواجهه با 
كره شمالي سابقه يي ديرين دارد. وي به خاطر حضور فعالش در مذاكرات براي مديريت 
دو نشس��ت قبلي بين دو كره در س��ال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۷ شهره است. ساير افراد در 
اين هيات معاون سرويس اطالعات ملي و »چون هائه سونگ« معاون وزير اتحاد مجدد 
كره جنوبي اس��ت. اين هيات چهارشنبه )فردا( براي تشريح نتايج اين سفر دو روزه به 

كره شمالي همراه مقام هاي امريكايي به واشنگتن مي رود. 
يورونيوز با اش��اره به تحوالت اخير در شبه جزيره كره و زمزمه هايي مبني بر احتمال 
گفت وگوي واش��نگتن و پيونگ يانگ نوش��ته: »روابط ميان كره شمالي، اياالت متحده و 
كره جنوبي وارد مرحله يي تازه  ش��ده است. هرچند گفت وگوي مستقيم و مذاكره ميان 
واشنگتن و پيونگ يانگ با اعمال تحريم هاي جديد امريكا عيله اين كشور به نظر نزديك 
نمي آيد اما هر دو طرف نسبت به گفت وگو ابراز تمايل مي كنند. « احتمال گفت وگو در 
ش��رايطي است كه كره شمالي هشدار داده در صورت برگزاري تمرينات نظامي مشترك 
امريكا با كره جنوبي، ضربه متقابل به اياالت متحده خواهد زد. كره شمالي تاكيد كرده اين 
مانور نظامي مشترك مي تواند امنيت شبه جزيره كره را به خطر بيندازد و مسووليت آن 
با واشنگتن خواهد بود. امريكا ماه گذشته بزرگ ترين بسته تحريم ها عليه پيونگ يانگ را 
اعمال كرد و گفت: اين تحريم ها تا خلع سالح هسته يي كره شمالي ادامه خواهد داشت. 

گروه جهان|
صدراعظم آلمان از توافق ائتالفي حزبش با سوسيال دموكرات ها استقبال كرد 
و گفت: اين مهم است كه ما سريعا كارها و تالش مان را آغاز كنيم. اكثريت اعضاي 
حزب سوسيال دموكرات به مشاركت اين حزب در دولت ائتالفي آلمان راي مثبت 
دادند. به اين ترتيب، راه تش��كيل دولت جديد آلمان با اتحاد دو حزب دموكرات 

مسيحي و سوسيال مسيحي با حزب سوسيال دموكرات هموار شد. 
به گزارش دويچه وله، حدود ۲۴۰ هزار نفر از اعضاي حزب سوسيال دموكرات به 
مشاركت اين حزب در ائتالف حكومتي راي مثبت دادند. ۱۲۳ هزار عضو نيز به حضور 
 حزب سوسيال دموكرات در دولت جديد راي منفي داده اند. انتظار مي رود پارلمان آلمان 
۱۴ مارس نشستي داشته باشد و در آن مجددا مركل را به عنوان صدراعظم انتخاب 
كند و به اين ترتيب طوالني ترين زماني كه آلمان در دوران پس از جنگ جهاني 
دوم ب��دون يك دولت جديد بع��د از برگزاري انتخابات تجربه كرده، پايان خواهد 
يافت. سوسيال دموكرات ها در ابتدا نسبت به تمديد دوباره ائتالف با مركل اكراه 
داشتند اما بعدا با توافقي كه به آنها وزارت هاي امور خارجه، كار و دارايي را بدهد 

موافقت كردند. 
م��ركل پس از كس��ب راي اكثري��ت از اعضاي حزب سوس��يال دموكرات به 
مشاركت در دولت ائتالفي گفته مسائل زيادي وجود دارد كه به خاطر آنها دولت 
بايد س��ريعا كارش را آغاز كند. فرانك والتر اشتاين ماير رييس جمهور آلمان، قرار 
اس��ت دوشنبه آينده مركل را براي انتخاب مجدد به صدراعظمي پيشنهاد دهد. 
وي در بيانيه ي��ي با اعالم اينكه اكنون بعد از 6 ماه مردم حق داش��تن يك دولت 
مستحكم را دارند، وعده داده تا با فرانسه در راستاي تقويت اتحاديه اروپا همكاري 
كند. مركل قول داده در آينده بازار كار و اقتصاد آلمان را هر چه بيشتر تقويت كند. 
صدراعظم آلمان در عين حال تاكيد كرده با فرانس��ه در زمينه رس��يدگي به 
برخي مس��ائل فوري نظير سياست تجاري و جنگ سوريه همكاري خواهد كرد. 
مركل گفته است: »چيزي كه هر روزه داريم مي بينيم و مي شنويم اين است كه 
اروپا بايد برخيزد و آلمان بايد در كنار فرانسه و ديگر اعضاي اين اتحاديه صدايي 
قدرتمند داشته باشد. مسائل فوري شامل مساله سياست هاي تجارت بين المللي 
كه بسياري از شغل ها به آن وابسته است، مساله باز بودن فضا براي رقابت با چين 

و مساله جنگ و صلح و وضعيت ترسناك در سوريه مي شوند.«

گروه جهان|
رييس جمهوري امريكا با انتش��ار توييتي بار ديگر بر قص��د خود مبني بر افزودن 
تعرف��ه واردات فوالد و آلومينيوم تاكيد و طرف هاي تجاري امريكا را س��ودجو خواند. 
س��اعاتي پس از اين اظهارات بازارهاي سهام آس��يايي به  دليل نگراني از وقوع جنگ 

تجاري ناآرام شدند. 
به گزارش رويترز، دونالد ترامپ در توييتر خود نوش��ت: »ما در بخش بازنده اغلب 
توافق هاي تجاري قرار گرفته ايم. دوستان و دشمنان ما سال هاست كه از امريكا پيشي 
گرفته اند. صنايع فوالد و آلومينيوم ما مرده اس��ت. متاس��فم! زمان تغيير اس��ت، بايد 
امريكا را بار ديگر به عظمت رساند.« دونالد ترامپ هفته گذشته اعالم كرد كه تعرفه 
۲5درصدي بر واردات فوالد و تعرفه يي ۱۰درصدي بر واردات آلومينيوم وضع خواهد 
كرد. پس از واكنش هاي تند چين و هنگ كنگ، اتحاديه اروپا نيز اعالم كرد اگر ترامپ 
تصميم خود را عملي كند، تعرفه هاي مش��ابهي را بر كاالهاي وارداتي از امريكا وضع 
خواهد كرد. ترامپ قراردادهاي تجاري كه دولت هاي پيش��ين اياالت متحده بسته اند 
را بس��يار احمقانه توصيف كرده و گفته كش��ورهاي ديگر به اينكه رهبران امريكا چه 
احم��ق بوده اند، مي خندند. تصميم ترامپ براي اعمال تعرف��ه بر واردات آهن و فوالد 
با واكنش هاي بين المللي به خصوص از سوي اتحاديه اروپا مواجه شد. ژان كلود يونكر 
رييس كميس��يون اتحاديه اروپا در روزهاي اخير در اين باره گفته بود: »اتحاديه اروپا 
بايد منسجم در برابر اين طرح بايستد، چرا كه نمي توانيم گوشه يي بنشينيم و نظاره گر 
به حاشيه راندن صنعت در اروپا باشيم؛ اينكه ده ها هزار فرصت شغلي در اروپا از دست 
برود. اروپا نيازمند دفاع از خود است و ما از خود دفاع خواهيم كرد.« در پي واكنش هاي 
تند اروپا، ترامپ بار ديگر تهديد كرد اگر بروكس��ل در مقابل تصميم وي درباره وضع 
تعرفه بر واردات فوالد و آلومينيوم دست به اقدامات تالفي جويانه بزند، بر خودروهاي 
ساخت اروپا ماليات وضع خواهد كرد. ترامپ با رد هشدارها درباره وقوع جنگ تجاري 
اعالم كرده كه جنگ تجاري خوب و پيروز شدن در آن آسان است. اين در حالي است 
كه چين اخطار داده به دنبال جنگ تجاري با امريكا نيست اما در صورتي كه اقتصادش 
لطمه ببيند، بيكار نخواهد نشست. ژانگ يسوي سخنگوي كنگره ملي خلق چين گفته 
طبيعي است كه با توجه به حجم 5۸۰ ميليارد دالري سال گذشته مبادالت تجاري 
مي��ان امريكا و چين اصطكاك هايي وجود خواهد داش��ت اما چي��ن تدابير الزم را در 

صورت آسيب ديدن منافعش اتخاذ خواهد كرد. 

رويارويي بانكي لندن-بروكسل 
در برگزيت

گروه جهان| منوچهر فخرزاد|
لندن اعالم كرده است پس از خروج از اتحاديه اروپا ديگر 
اج��ازه نمي دهد نظام هاي مالي و بانكي آن براس��اس قواعد 
اروپايي كار كند. به گزارش تس��نيم، ترزا مي  نخس��ت وزير 
بريتانيا، مي خواهد از فعاليت نظام مالي كش��ورش براساس 
قوانين و قواعد بروكسل پس از برگزيت جلوگيري كند. ترزا 
مي  در مصاحبه يي با بي بي س��ي گفته: »بريتانيا نبايد پس 
از خ��روج در نقش يك اجرا كنن��ده بي تفاوت قواعد اروپايي 
عمل كند. گذش��ته از آن صنعت مالي ما بسيار مهم است. 
بنابراين اين طور نمي تواند باشد كه اتحاديه اروپا براي كنترل 
بخش ه��اي مهم نظام مالي بريتانيا تصميم گيرنده باش��د.« 
اخيرا رس��انه هاي غربي از باال گرفتن اختالفات بروكس��ل و 

لندن در مذاكرات برگزيت خبر داده اند. 
ميش��ل بارنيه مذاكره كننده ارش��د اتحادي��ه اروپا درباره 
برگزيت، اخيرا طرح پيش نويسي را براي برگزيت ارائه داده و بر 
لزوم افزايش سرعت در مذاكرات در اين باره تاكيد كرده است. 
اواخر ماه مارس ۲۰۱۹ ميالدي بريتانيا از اتحاديه اروپا خارج 
مي ش��ود. به اعتقاد بارنيه مذاك��رات در اين باره بايد در پاييز 
نهايي ش��ود. ترزا مي  نخست وزير بريتانيا، همچنين نخستين 
پيش نويس قرارداد برگزيت كه از طرف ميشل بارنيه ارائه شده 
را رد كرده اس��ت. ترزا مي  تاكيد كرده اين طرح پيش��نهادي 
كميس��يون اروپايي اگر اجرايي ش��ود اقتص��اد آزاد بريتانيا را 
تضعيف كرده و يكپارچگي قانون اساسي كشورش را به خطر 
مي اندازد. لندن خواهان توافقي با اتحاديه اروپاست كه براساس 
آن بريتانيا كنترل قوانين، مرزها و امور مالي خود را ش��خصا 
در دس��ت داشته باش��د. ترزا مي  نخست وزير بريتانيا، پيش تر 
در مصاحبه با روزنامه آلماني دي ولت هم بر اين مساله تاكيد 
كرده بود كه همه پرس��ي ديگري درباره برگزيت در كشورش 
وجود نخواهد داش��ت. وي همچنين در سخنراني اخير خود 
درباره برگزيت گفته كش��ورش مي خواهد بازار داخلي اروپا و 
اتحاديه گمركي را ترك كند. در همين حال ش��بكه سي ان ان 
گزارش داده كه برگزيت باعث ش��ده برخي ساكنان انگليس 
به فرانس��ه نقل مكان كنند. گفته ش��ده، بس��ياري از افراد و 
ش��ركت هاي انگليس��ي به دليل ابهام در آينده اين كشور در 
پسابرگزيت به فرانسه نقل مكان مي كنند.  برگيت شينز يكي 
از استادان دانشگاه هاي انگليس كه به فرانسه مهاجرت كرده، 
در اين باره گفته است: »فكر نمي كنم اين كار )برگزيت( نتيجه 
خوبي داشته باش��د، به ويژه براي دانشگاه ها.« شاون ويلسون 
برنامه نويس كامپيوتر نيز كه به فرانسه مهاجرت كرده، گفته: 
»همه با من درباره مشكالت شان با انگليس صحبت مي كنند. 
آنها مي گويند كاش ما هم نقل مكان كرده بوديم. آنها مي گويند 

ما چرا اين كار را نكرديم. برگزيت مزخرف است.«

درخواست مصادره امالك 
نزديكان صدام

نهاد بازخواس��ت و عدالت در عراق از دولت خواس��ته 
امالك ده ها نفر از مسووالن دوره صدام و نزديكان شان را 
مصادره كند. به  گزارش خبرگزاري فرانس��ه، اين نهاد در 
نامه يي به دولت و وزراي دارايي، دادگستري و كشاورزي 
اسامي وزرا و رهبران حزب منحل شده بعث را كه برخي 
از آنه��ا زنداني، برخ��ي مرده و برخي اعدام ش��ده اند به 
همراه اس��امي زنان، فرزندان، ن��وادگان و نزديكان درجه 
دو آنها آورده اس��ت. از جمله كساني كه نامشان در اين 
فهرس��ت ديده مي شود؛ علي حس��ن المجيد پسرعموي 
صدام، طه ياس��ين رمضان معاون صدام و طارق عزيز كه 

در سال ۲۰۱5 درگذشت، است. 

 سفر امير قطر 
به بلژيك و بلغارستان 

امير قطر در يك س��فر اروپايي به بلژيك و بلغارستان 
رفت. به گزارش خبرگزاري رس��مي قطر )قنا(، تميم بن 
حمد آل ثاني به همراه هيات رسمي و تعدادي از تاجران 
به بلژيك و پس از آن به بلغارستان سفر مي كند اما مدت 
آن مش��خص نشده اس��ت. امير قطر در سفر خود روابط 
دوس��تانه و همكاري قطر و بلژيك و بلغارس��تان راه هاي 

تقويت و گسترش اين روابط گفت وگو خواهد بود. 

آموزش نيروهاي امنيتي عراق 
توسط آلمان 

»اورزوال فون درالي��ن« وزي��ر دفاع آلم��ان و زيگمار 
گابريل وزير خارجه اين كش��ور بر س��ر تغيير كم وكيف 
ماموري��ت ارت��ش آلم��ان در عراق و س��وريه ب��ه توافق 
رس��يده اند. آموزش و تقويت ارتش ع��راق در مركز اين 
كش��ور از جمله فعاليت هاي محوري ارتش آلمان خواهد 
بود. به گزارش ش��بكه اول تلويزيون آلمان، ارتش آلمان 
تاكنون س��رگرم آموزش نيروهاي ك��رد در مناطق اقليم 
كردستان عراق بود. ماموريت جديد ارتش آلمان اما حال 
بي��ش از همه در مناطق مركزي ع��راق خواهد بود و به 

احتمال قوي از ماه آوريل سال جاري آغاز خواهد شد. 

 تعطيلي سفارت امريكا
در تركيه به داليل امنيتي

سفارت امريكا در تركيه دوشنبه به  دليل بروز تهديد 
امنيتي تعطيل ش��د. به گزارش ايسنا، سفارت واشنگتن 
در آنكارا در بيانيه يي از ش��هروندان امريكايي خواس��ته 
از حض��ور در فضاهاي ش��لوغ و نزديكي س��اختمان اين 
س��فارت خودداري كنند. امريكا همچنين به شهروندان 
خود هشدار داده هنگام بازديد از اماكن توريستي، نكات 

امنيتي را رعايت كنند. 

وليعهد عربستان به مصر رفت
وليعهد عربستان س��عودي در نخس��تين سفر رسمي 
خارج��ي از زمان انتص��اب به اين مقام ب��ه مصر رفته و 
مورد اس��تقبال عبدالفتاح السيسي رييس جمهوري مصر 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش رويترز، رهبران دو كش��ور 
در كن��ار گفت وگو در خصوص مناس��بات دوجانبه مصر 
و عربس��تان درباره هماهنگي و اقدامات مشترك در برابر 
تروريسم نيز تبادل نظر كرده اند. مصر در آستانه انتخابات 
رياست جمهوري قرار دارد كه نامزد اصلي آن، عبدالفتاح 
السيس��ي اس��ت كه خواهان ادامه دوران رهبري خويش 
اس��ت. حضور وليعهد س��عود در كنار السيس��ي نش��انه  

حمايت عربستان از وي تلقي شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

كابوس تكرار برگزيت براي سومين اقتصاد بزرگ اروپا

صداي پاي راست ها در كشور چكمه

پكن بودجه نظامي را تا ۱75ميليارد دالر افزايش داد

چين به  دنبال رشد اقتصادي 6.5درصدي
گروه جهان|

حزب كمونيست چين رشد اقتصادي اين كشور در 
۲۰۱۸ را حدود 6.5درصد پيش بيني كرده است. گفته 
ش��ده چين قصد دارد، س��طح تورم را حدود ۳درصد 
حفظ و بيش از ۱۱ميليون شغل جديد شهري ايجاد 
كند. اقتصاد چين در ۲۰۱۷ ميالدي 6.۹درصد رشد 

كرده بود كه اندكي بيشتر از پيش بيني ها بود. 
به گزارش رويت��رز، چين به عنوان دومين اقتصاد 
جه��ان اعالم ك��رده همچن��ان در راه تقويت نقش و 
جايگاه خود در اقتصاد جهان گام برخواهد داش��ت و 
در جنگي تجاري كه ميان اين كشور و امريكا درگرفته 
عقب نخواهد نشست. لي كي چيانگ نخست وزير چين 
در س��خنراني خود در افتتاح اج��الس كنگره حزب 
كمونيست در اين رابطه از اقدامات تالفي جويانه سخن 
گفته و تصريح كرده چين مخالف انحصارطلبي است و 
با قاطعيت از حقوق خود در عرصه تجاري و اقتصادي 

دفاع خواهد كرد. 
نخس��ت وزير چي��ن در نط��ق خ��ود از تش��ديد 
انحصارطلبي و ايجاد مان��ع براي فعاليت هاي تجاري 
كش��ورهاي ديگر به عنوان خطري براي اقتصاد چين 
و ديگر كش��ورهاي جه��ان ياد كرد. جن��گ تجاري 
مي��ان چين و امريكا در پ��ي آن باال گرفت كه ترامپ 
تعرفه هاي س��نگين گمرگ��ي ب��راي واردات فوالد و 

آلومينيوم وضع كرد. 
بر اس��اس آمار گزارش شده، نرخ بيكاري شهري 

مورد مطالعه چين ح��دود 5.5درصد و نرخ بيكاري 
شهري ثبت ش��ده نيز ۴.5درصد اس��ت. به اعتقاد 
ناظ��ران با توجه به اي��ن واقعيت كه اقتصاد چين از 
مرحله رشد سريع به مرحله يي از توسعه با كيفيت 
باال رسيده است، اهداف فوق الذكر نياز به ايمن سازي 
در ايجاد يك جامعه نسبتا مرفه در همه جهات دارد. 
رش��د اقتصادي 6.۹درصدي چين در س��ال ۲۰۱۸ 
يكي از بهترين نرخ هاي رشد اقتصادي چين از سال 
۲۰۱۰ ميالدي تاكنون محس��وب مي شود، پيش تر 
در سال ۲۰۱6ميالدي رشد اقتصادي اين كشور به 
6.۹ درصد رسيده بود. گزارش سازمان ملل به عنوان 
»وضعيت و چشم انداز اقتصاد جهان در ۲۰۱۸« كه 
دسامبر ۲۰۱۷ منتشر شد از رشد ۳درصدي اقتصاد 
جهان در سال ۲۰۱۷ و سهم يك سومي چين در اين 

نرخ حكايت داشت. 

  افزايش 8درصدي بودجه دفاعي 
دولت چي��ن همچنين در اج��الس كنگره حزب 
كمونيس��ت اعالم كرده اس��ت، بودجه  نظامي را ۸.۱ 
درصد افزايش داده و به ۱۷5ميليارد دالر رسانده است. 
گفته شده، بخش بيشتر اين بودجه صرف مدرن سازي 
ارتش خلق چين مي شود كه بزرگ ترين ارتش جهان 
محس��وب مي شود. در نشست كنگره همچنين اعالم 
شده است، چين با توجه به دگرگوني هاي اساسي در 
وضعيت امنيتي تالش خواهد كرد كه در همه عرصه ها 

از آمادگ��ي الزم براي دفاع از حاكميت و امنيت ملي 
برخوردار باشد. به  گفته  محافل ديپلماتيك، هزينه هاي 
نظامي و دفاعي چين ممكن است كه به مراتب بيشتر 
از بودجه  اعالم ش��ده باشد، چرا كه هزينه هاي ارتش 
از طريق درآمدهاي حاصل��ه از پروژه هاي غيرنظامي 
هم تامين مي شود. تالش هاي چين براي گسترش و 
تقويت توان نظامي اش نگراني كش��ورهاي همسايه را 
برانگيخته، به ويژه آنكه رهبري اين كش��ور در ارتباط 
با اختالفات ارضي بر سر درياي زرد و همچنين تايوان 

موضعي سختگيرانه تر در پيش گرفته است. 
محافل امنيتي و ديپلماتيك چين تشديد احتمالي 
تنش با اياالت متح��ده را نيز به عنوان يكي از داليل 
افزايش بودجه نظام��ي و دفاعي ذكر كرده اند. بودجه 
نظام��ي و دفاعي چين در ۲۰۱۷ ميالدي بر ۱6۴/6۰ 
ميليارد دالر بالغ مي شد. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امريكا درخواس��ت كرده كه مي��زان بودجه نظامي و 
دفاعي امريكا در ۲۰۱۹ ميالدي به 6۰۰ميليارد دالر 
افزايش يابد. اين باالترين رقم از سال ۲۰۱۱ به اين سو 
محسوب مي شود. دونالد ترامپ افزايش توانايي امريكا 
براي مقابله با توانايي هاي روزافزون چين و روسيه در 

عرصه نظامي را از داليل برنامه خود خوانده بود. 

  حمايت قاطع از برتري شي  جين پينگ 
نخست وزير چين در اين نشست از مقامات حزب 
كمونيست خواسته با قاطعيت از برتري شي  جين پينگ 

رييس جمهوري چين حمايت و فكر، حرف و عمل او 
را تبعيت كنند. نخست وزير چين در شرايطي خواستار 
تبعيت بي چون و چراي سياس��تمداران چيني از شي 
 جين پينگ شده و قرار است، حزب كمونيست در اين 
نشست »شي« را به عنوان رييس جمهوري مادام العمر 
چين معرفي كند. لي كي كيانگ خطاب به نمايندگان 
حزب كمونيست گفته اس��ت: »ما به دوران جديدي 
وارد مي ش��ويم و بايد قاطعانه از جايگاه مركزي شي 

جين پينگ حمايت كنيم.«
هفته گذشته مشخص شد كه شي جين پينگ 6۴ 
س��اله از كنگره امسال براي منسوخ كردن محدوديت 
زمان رياس��ت جمهوري اس��تفاده خواهد كرد؛ اقدام 

جنجالي كه راه را براي ادامه حكومت او به مدت چند 
دهه هموار مي كند. ارويل اشل كارشناس مسائل چين 
مي گويد: »بازي قدرت شي بخشي از بازگشت جهاني 
به س��مت حكومت مرد قدرتمند است. ما در گذشته 
چنين رهبراني داشتيم، افرادي همچون هو شي مين، 
استالين، چيانگ كاي شك، مائو و شارل دوگل. افرادي 
كه به طور مادام العمر از جايگاه بااليي برخوردار بودند 
اما كار خاصي انجام نمي دادند. همين طور انور پاش��ا، 
نيكوالي چائوشس��كو حاال به نظر مي رسد كه باز در 

سراسر جهان به مد رهبران بزرگ بازگشته ايم.«
اجالس كنگره حزب كمونيس��ت با حضور ۳هزار 
نماينده برگزار مي شود و به مدت ۱6روز جريان دارد. 

گروه جهان|
»تش��كيل دولت در ايتاليا غيرممكن است« اين 
تيتر روزنامه »ال استامپا« پس از انتشار نتايج اوليه 
انتخاب��ات در ايتالياس��ت. آمار و ارق��ام از پيروزي 
احزاب و جريان هاي سياس��ي ضد ساختار حكايت 
دارند. اين نخس��تين بار در تاريخ اتحاديه اروپاست 
كه »ضدسيس��تم ها«، »پوپوليس��ت ها« و »راس��ت 
افراط��ي« ت��ا اين حد ب��ه قدرت سياس��ي نزديك 
مي شوند. نتايج اوليه حاكي از آن است كه »جنبش 
پنج س��تاره« بيش از ۳۲ درصد از آرا را به دس��ت 

آورده است. 
ب��ه گ��زارش يورونيوز، عدم پي��روزي قاطع يك 
حزب يا ائتالف سياس��ي در نظ��ام پارلماني ايتاليا 
پديده جديدي نيس��ت. اين بار اما آنچه تازگي دارد، 
ورود احزاب س��اختارگريز و ساختارشكن به دروازه 
قدرت سياس��ي است. جنبش پنج س��تاره، جريان 
سياس��ي ساختارس��تيز بنيانگذاري ش��ده از سوي 
بپه گريلو ب��ه رهبري »لوييجي دي مايو« پيش��تاز 
انتخابات اس��ت. حزبي كه در س��ال ۲۰۰۹ و عمال 
براي اعتراض به فس��اد طبق��ه حاكم در ايتاليا و به 
استهزاء گرفتن شرايط اين كشور تشكيل شد. شايد 
در آن زمان كمتر كس��ي فك��ر مي كرد كه كمتر از 
ي��ك دهه بعد اي��ن جريان، بزرگ ترين تش��كيالت 

سياسي ايتاليا در پارلمان باشد. 
با اين حال احتمال تشكيل دولت از سوي ائتالف 
راس��ت ميانه به رهبري سيلويو برلوسكني و احزاب 
راس��ت تندروتر يعني، »ليگ« )ليگ شمال سابق( 
و »ب��رادران ايتالي��ا« در حال حاض��ر محتمل ترين 
سناريو به نظر مي رسد. تا زمان تنظيم اين گزارش 
و پس از شمارش آراي دوسوم حوزه هاي انتخاباتي، 
اين احزاب توانس��ته اند ۳۷درص��د آرا را از آن خود 
كنند. به اين ترتيب و با توجه به پيش��ينه سياسي 
ايتاليا، به قدرت رس��يدن دوباره سيلويو برلوسكني 
۸۱س��اله، رهبر حزب »به پيش ايتاليا« اصال دور از 

ذهن به نظر نمي رسد. 
در درون اي��ن ائتالف احتمال��ي، حزب ليگ به 
رهبري ماتئو س��الويني پيشتاز است. حزبي مخالف 
اروپ��ا كه مع��ادل ايتالياي��ي جبهه ملي فرانس��ه و 
يوكي��پ بريتاني��ا به ش��مار مي رود. پ��س از اعالم 

نخس��تين گمانه زني ه��ا درباره نتاي��ج انتخابات در 
ش��امگاه يك ش��نبه، مارين لوپن رهب��ر جبهه ملي 
فرانس��ه با افتخار توييت كرد: »اتحاديه اروپا ش��ب 

بدي را در پيش رو دارد.«
ماتئو س��الواني وع��ده داده بود ك��ه در صورت 
كس��ب اكثريت آرا، مهاجران غيرقانوني را از ايتاليا 
اخراج كند. شعارهاي اين حزب در كارزار انتخاباتي 
ش��باهتي عجيب با وعده هاي دونالد ترامپ داشت: 
»اول ايتاليايي ه��ا« و »ب��ه اش��غال پاي��ان دهيد« 
وعده ه��اي اصلي اين حزب به ش��هروندان ناراضي 
بود. كشوري كه به  دليل موقعيت جغرافيايي ويژه، 
مقصد اوليه اصلي بس��ياري از پناهجويان آفريقايي 

است. 
پيمان ه��اي دوبلين كه مهاج��ران را مجبور به 
ثبت درخواس��ت پناهندگي در نخس��تين كش��ور 

امن مي كند، ايتاليا را به مقصد بس��ياري از آوارگان 
آفريقايي بدل كرده اس��ت: كش��وري ك��ه پذيراي 
بيش از 6۰۰هزار مهاجر غيرقانوني اس��ت، بيش از 
هميشه به راست چرخيده است. جنبش پنج ستاره 
كه باره��ا امكان ائتالف با اح��زاب حاضر در هيات 
حاكمه را رد كرده بود، طبيعتا از نتايج كسب شده 
به خود مي بالد. الساندرو دي باتيستا، سرليست اين 
حزب مي گويد: »از اين به بعد همه بايد با ما مذاكره 

كنند.«
چپ ه��اي ميان��ه ب��ه رهب��ري ماتئ��و رنتزي 
نخس��ت وزير س��ابق و رهب��ر ح��زب دموك��رات، 
بازن��دگان واقع��ي انتخاب��ات بودن��د. رنتزي پس 
از اع��الم نتاي��ج اولي��ه اعالم ك��رده از رياس��ت 
ح��زب كناره گي��ري مي كن��د. در امت��داد بحران 
سوس��يال دموكراس��ي اروپايي و پس از شكست 

گس��ترده سوسياليست هاي فرانس��ه در انتخابات 
رياست جمهوري و پارلماني س��ال ۲۰۱۷، اين بار 
معتدل ه��اي جناح چ��پ ايتاليا از ق��درت رانده 
ش��ده اند. حزبي ك��ه تنها ۲۰درصد آرا  را كس��ب 
كرده اس��ت. آن طور كه به نظر مي رس��د، تشكيل 
دولت جديد، اين بار هم احتماال با مذاكرات احزاب 
و پا درمياني رييس جمهوري به پيش خواهد رفت. 
سرجيو ماترال رييس جمهوري ايتاليا در اواخر ماه 
م��ارس و اواي��ل ماه آوري��ل و پ��س از مالقات با 
رهب��ران احزاب حاضر در پارلم��ان، رييس دولت 

جديد را معرفي خواهد كرد. 
نتاي��ج انتخابات چهارم مارس س��ال ۲۰۱۸ و 
سيستم سياسي ايتاليا را شايد سرمقاله نويس »ال 
رپوبليكا« به بهترين ش��كلي خالصه كرده اس��ت: 
»حكم عليه ايتاليا هميشه همان است: اين كشور 

در بي ثباتي م��داوم زندگي مي كند. از اين به بعد 
ناتوان��ي در حمكراني، يك بيماري مزمن و فراگير 

است.«

 كابوس تكرار برگزيت
جنبش پنج س��تاره در ش��رايطي پي��روز بزرگ 
انتخابات يك ش��نبه خوانده مي شود كه حساسيت 
برانگيزتري��ن وع��ده آن برگزاري همه پرس��ي براي 
خ��روج ايتاليا از اتحاديه اروپاس��ت ك��ه با توجه به 
افزاي��ش چش��مگير كرس��ي هاي آن در پارلم��ان، 
نگراني هاي بس��ياري را ميان اروپاگرايان برانگيخته 
اس��ت. از س��وي ديگر، ائتالف احزاب دست راستي 
به رهبري برلوس��كني از مخالفان سرس��خت ورود 
مهاجران به اروپاس��ت. در وضعي��ت كنوني نگراني 
طرف��داران همگرايي اروپا اتفاق نظر احزاب دس��ت 
راس��تي به رهبري برلوسكني و پنج ستاره است كه 
قادر است، سومين قدرت اقتصادي حوزه يورو را به 
س��وي واگرايي سوق داده و تجربه يي نظير برگزيت 

را براي ايتاليا تكرار كند. 
ايرن��ا نوش��ته تا پيش از اي��ن، روي كار آمدن 
مجدد سيلويو برلوس��كني كه معضل مهاجران را 
براي ايتاليا به بمبي س��اعتي تشبيه كرده و وعده 
اخ��راج صدها هزار مهاجر را داده بود، نگراني هاي 
بس��ياري را ن��زد رهب��ران و مقام��ات اتحادي��ه 
برمي انگيخ��ت و اين��ك كابوس واگراي��ي ايتاليا 
از اتحادي��ه اروپا، ترس��ناك تر از آنچه پيش بيني 
مي ش��د، دامنگير طرفداران انسجام اروپايي شده 
اس��ت. انتخابات اخير عالوه ب��ر ايجاد زمينه هاي 
بي ثباتي سياس��ي منجر به تنش ه��اي اجتماعي 
و ناآرامي هايي ش��ده ك��ه در دهه هاي گذش��ته 
كم نظير بوده است و در روزهاي اخير صحنه هايي 
خش��ونت بار را از درگيري ميان تندروهاي دست 
چپي و راستگرا به وجود آورده است. در وضعيت 
كنون��ي روي كارآم��دن دولت��ي ب��ا گرايش هاي 
هنجارگريزانه يا دست راستي در رم موضع واحد 
اروپ��ا در برابر امريكاي غيرقابل پيش بيني ترامپ 
را نيز متاثر كرده و به دليل نگاه مثبت راستگرايان 
ايتاليايي به واشنگتن، احتماال با استقبال ساكنان 

كنوني كاخ سفيد مواجه خواهد شد. 
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پرونده8
 هزار هكتار اراضي آزادراه 

تهران – شمال آزاد شد
رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
گف��ت: با پيگيري هاي اين س��ازمان يك هزار هكتار از 
اراضي جنگلي كه در مسير آزادراه تهران – شمال قرار 

داشت، آزاد و بازگردانده شد. 
به گزارش ايرنا، خليل آقايي در نشس��ت خبري كه 
روز گذش��ته به مناس��بت روز ملي درختكاري و هفته 
منابع طبيعي برگزار ش��د، افزود: براس��اس تفاهم نامه 
سازمان جنگل ها با بنياد مستضعفان تخريب و ساخت 
و س��از و بهره برداري از عرصه هاي جنگلي از دس��تور 
كار خارج شد و طبق قانون اراضي غيرجنگلي همچون 
مرتعي و مناب��ع طبيعي تابع ش��رايط و قوانين واگذار 

مي شود. 
وي اظهارداش��ت: طبق مصوبه دولت در سال 75 و 
توافق هاي انجام شده براي تامين مالي آزاده راه تهران– 
ش��مال 6 هزار و 250 هكتار از اراضي اختصاص يافته 

بود كه به 2 هزار و 780 هكتار كاهش پيدا كرد. 
وي تصريح كرد: دولت ب��ا توجه به محدوديت هاي 
مال��ي واگذاري اراضي مناب��ع طبيعي را به عنوان يكي 
از راهكارهاي تامين مالي طرح آزادراه تهران - ش��مال 
تعيي��ن كرده ب��ود كه س��ازمان جنگل ه��ا و مراتع به 
عن��وان متولي حفظ اي��ن اراضي، ب��راي جلوگيري از 
خس��ارات هاي سنگين پس از س��ال ها تالش موفق به 

بازپس گيري بخشي از اين اراضي شد. 
رييس س��ازمان جنگل ها گفت: طبق قانون هر نوع 
بهره برداري از جنگل ها به هر دليلي غيرقانوني است و 

با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. 
آقايي به نقش و جاي��گاه بي بديل منابع طبيعي در 
تمام دنيا اش��اره كرد و افزود: با توجه به تاكيدات مقام 
معظم رهبري در حفاظت از آب و خاك، طي سال هاي 
اخير به طور قابل توجهي ش��اهد حفاظت از عرصه هاي 

منايع طبيعي هستيم. 
وي اظهار داشت: براي حفاظت از عرصه هاي منابع 
طبيعي 30ميليون هكتار از اين اراضي به بهره برداراني 
كه در آن عرصه ها زندگي مي كنند، واگذار شده است. 
وي در خصوص پرونده هاي قاچاق چوب و كوره هاي 
زغال سنگ گفت: از ابتداي امسال تاكنون 580 پرونده 
قضايي مربوط ب��ه مالكان كوره ه��اي غيرقانوني توليد 
زغال س��نگ تش��كيل و به مراجع قانوني ارائه شده كه 

نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. 
به گفته وي، سال گذش��ته تعداد پرونده  كوره هاي 
زغال سنگ غيرمجاز كشور حدود 720 مورد بوده است. 

 كاهش سرانه مصرف گوشت قرمز 
عضو كميسيون كش��اورزي مجلس گفت: با توجه به 
افزايش قيمت گوشت قرمز به علت كمبود دام در كشور 
چاره يي جز اينكه از طريق واردات گوش��ت مخصوصا در 

ايام نزديك به عيد نياز كشور را تامين كنيم نداريم. 
يوس��ف داودي در گفت وگو با خانه ملت در خصوص 
واردات و عرضه گوشت قرمز در بازار كشور اظهار داشت: 
واردات گوشت قرمز با توجه به كاهش سرانه مصرف الزم 
و موثر است، كاهش مصرف آثار سوء بدني را روي سالمت 

افراد دارد، مخصوصا براي كودكان و خردساالن. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه به هر روشي بايد بازار گوشت 
قرمز را در كش��ور تنظيم كنيم تا اكثر خانواده ها بتوانند 
حداقل ميزان نياز مصرف گوشت را تامين و در غذاي خود 
اضافه كنند، گفت: با توجه به افزايش قيمت گوشت قرمز 
به علت كمبود دام در كش��ور چاره يي جز اينكه از طريق 
واردات گوشت مخصوصا در ايام نزديك به عيد نياز كشور 

را تامين كنيم نداريم. 
نماينده س��راب در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به 
اينكه در برنامه بلند كش��ور بايد به سمت اصالح نژادهاي 
دام در كشور حركت كنيم تا ضريب تبديل گوشت و توليد 
شير افزايش يابد، ادامه داد: اصالح نژاد دام در كشور باعث 
مي شود تا ضريب وابستگي كشور در زمينه تامين گوشت 

قرمز و شير كاهش پيدا كند. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه در س��ال هاي 94 و 96 دو موج بيماري تب برفكي 
را شاهد بوديم كه باعث كاهش شديد تعداد دام در كشور 
شد، تصريح كرد: بايد به هر روشي تالش كنيم تا از طغيان 
اين بيماري ها در كش��ور جلوگيري شود و از طرف ديگر 
بايد اصالح نژاد كنيم تا گوشت مورد نياز كشور از حداقل 

سرانه مورد نياز بين المللي و جهاني كمتر نباشد. 
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس 
ش��وراي اسالمي در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم تا با 
اقدامات دولت در زمينه واردات گوشت قرمز و عرضه دام 

زنده شاهد جهش قيمتي در بازار شب عيد نباشيم. 

 كاهش ۳۰ درصدي جنگل هاي كشور
 عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره به 
كاهش 20 الي 30درصدي جنگل هاي كشور در سال هاي 
گذش��ته گف��ت: نظارت بر جنگل ه��ا بايد با اس��تفاده از 

تجهيزات نوين هوشمند شود. 
عبدالرض��ا مصري عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه 
مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به معضل چوب سوخت 
در جنگل هاي غرب كشور گفت: مردم اين منطقه به دليل 

سهميه كم سوخت، مجبور به قطع درختان هستند. 
وي اف��زود: اگر طبق بند ق ماده ۱4 قانون بودجه 94 
به روستاهاي باالي 20 خانوار گازرساني صورت مي گرفت، 
بي ترديد درختان كمتري در جنگل هاي بلوط غرب كشور 
قطع مي ش��د؛ البته همچنان روس��تاهاي اين منطقه با 

مشكل نبود گاز دسته و پنجه نرم مي كنند. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس، با اش��اره به 
ماده 38 برنامه شش��م توس��عه خاطرنش��ان كرد: وجود 
درختان خشك در جنگل ها، بهانه يي براي غارت آنها شده 
ب��ود؛ به اين دليل، تصميم بر آن ش��د تا در طول اجراي 

برنامه قطع درختان ممنوع شود. 
وي ادام��ه داد: اين روند يعني ع��دم قطع درختان 
ممكن اس��ت در انتهاي برنامه به خش��ك ش��دن كل 
درختان جنگل منجر ش��ود.  مصري با اشاره به كاهش 
20 ال��ي 30درصدي جنگل هاي كش��ور در س��ال هاي 
گذش��ته گفت: اين موضوع نش��انگر سياست هاي غلط 
دستگاه هاي متولي اس��ت كه بايد براي آن فكري كرد 
تا س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري، تقويت شده 
و براي جلوگي��ري از بهره برداري غيرمجاز از جنگل ها، 

نظارت ها بيشتر شود. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با محدوديت نيرو 
انس��اني مواجه اس��ت، گفت: بايد نظارت ها با استفاده از 
دوربين ه��ا و تجهي��زات نوين در گلوگاه هاي حس��اس، 

هوشمند شود تا بتوان از قاچاق چوب جلوگيري كرد. 

اخبار

چين و روسيه امريكا را از صحنه تسلط بر بازار حذف مي كنند

آغاز سقوط دالر از عرش به فرش

روان سياست: نئوليبراليسم و فناوري هاي جديد قدرت

نئوليبراليسم يعني سرمايه داري »اليك« ها
سرمايه داري در عصر نئوليبرال فهميد به  جاي سخت گيري بايد اغواگر باشد

مولف:  استوارت جفريز   مترجم:  محمد معماريان 
گاردين  در قسمت تبليغات بازرگاني در سوپرباول 
س��ال ۱984 اپل تبليغي را ب��ه كارگرداني ريدلي 
اس��كات پخش كرد. كارگ��ران دل ُم��رده و ملول 
در ي��ك ت��االر ب��زرگ ب��ي روح نشس��ته بودند و 
ب��ه دكلمه هاي ب��رادر بزرگ روي يك نمايش��گر 
غول پيكر گوش مي دادند. س��پس يك ورزش��كار 
تك رو، كه دست نش��انده اس��تيو جاب��ز بود، پتك 
س��نگيني را به  سمت نمايش��گر پرتاب كرد. پتك 
نمايش��گر را شكست و نوري شفابخش بر كارگران 
تابيد. بعد صداي راوي گفت:»روز بيس��ت وچهارم 
ژانويه، شركت رايانه اپل مكينتاش را عرضه خواهد 
كرد و ش��ما خواهيد ديد كه س��ال هزار و نهصد و 
هش��تاد و چهار، شبيه ۱984 )رمان جورج اورول( 

نخواهد بود«. 
بيونگ چول هان، فيلسوف آلماني كه اصالتا اهل 
كره است، مي نويسد ايده اين تبليغ آن بود كه مك 
اپل توده هاي مس��تضعف را از قيد دولت نظارت گر 
تماميت خ��واه رها مي كن��د و در حقيقت اوج گيري 
اپل، اينترنت، توييت��ر، فيس بوك، آمازون و عينك 
گ��وگل كه در دوران پ��س از آن تبليغ ُرخ داده اند، 
نشان مي دهند كه وضع امروزمان هيچ شباهتي به 
كابوس��ي ندارد كه اورول ترسيم كرده بود. باالخره 
ب��رادر ب��زرگ به ش��وك الكتريك��ي، محروميت از 
خواب، حبس انفرادي، داروهاي مخدر و برنامه هاي 
پروپاگانداي قلدرمآبانه نياز داش��ت ت��ا قدرتش را 
حف��ظ كند؛ »وزارت فراواني« هم كاري مي كرد كه 
كاالهاي مصرفي كمياب باش��ند ت��ا رعايا در وضع 

مصنوعي نياز به سر ببرند. 
هان اس��تدالل مي كند، جامعه نظارتي جديدي 
كه از ۱984 بدين سو پديدار شده است، سازوكاري 
متف��اوت دارد اما به  ط��رز ظريفي تماميت خواه تر و 
سركوبگرتر از توصيفات اورول يا جرمي بنتام است. 
او مي نويس��د: »اعترافي كه با زور گرفته مي ش��د، 
جاي خود را به افشاگري هاي داوطلبانه داده است. 
گوش��ي هاي هوش��مند هم جايگزي��ن دخمه هاي 
شكنجه ش��ده اند«. خب دقيقا هم اين  طور نيست. 
دخمه هاي شكنجه هنوز هم وجود دارند فقط ما در 
غرب نئوليبرال)به لطف پروازهاي تحويل مظنونان( 
آنه��ا را برون س��پاري كرده ايم ت��ا آن وقاحتي كه 
»جامعه مودب« نام دارد بتواند تظاهر كند كه اينها 

وجود ندارند. 
با اين  حال، هان استدالل مي كند، سرمايه داري 
در عصر نئوليبرال فهميد كه به  جاي س��خت گيري 
بايد اغواگر باش��د. او اس��م اين را »هوش  سياست« 
مي گ��ذارد. اي��ن پديده به  ج��اي نه گفت��ن، آري 
مي گوي��د؛ به  جاي آنكه با فرمان و انضباط و كمبود 
م��ا را محروم كند، گويا به ما اجازه مي دهد هر چه 
را مي خواهيم -در زماني ك��ه مي خواهيم- بخريم، 
آنچ��ه مي خواهيم بش��ويم و روي��اي آزادي مان را 
محقق كنيم. »اين پديده به  جاي ممنوع س��ازي و 
محروم س��ازي از طريق لذت بخشي و كامياب سازي 
عمل مي كند. به  جاي آنكه مردم را تمكين گر كند، 

دنبال آن است كه آنها را وابسته كند«. 
به نظر هان، گوش��ي هوشمندتان از اين جهت 
ضروري است چون ابزار چند كاره يي براي استثمار 
خودكار ماست. اكنون همه ما برادر بزرگ هستيم. 

اين ابزار تا حدي كاتوليسيسم همراه با يك فناوري 
مدرن است: تركيب دانه هاي مدرن تسبيح اعتراف 
با دس��تگاه نظارتي موثر در يك قطعه. او اين  طور 
توضيح مي دهد:»هم تسبيح و هم گوشي هوشمند 
در خدمت پايش و كنترل خويشتن هستند. قدرت 
زماني موثرتر عمل مي كند كه وظيفه نظارت را به 
افراد مجزا از هم تفويض مي كند« و ما شب ها صف 
مي كش��يم تا آخرين مدل را بگيريم: ما ميل داريم 
كه تحت سلطه باشيم. پس تعجبي ندارد كه درس 
كتاب هان ش��عار جني هولزر)هنرمند ويديوس��از 
امريكايي( است:»مرا از شر آنچه مي خواهم، حفظ 

بفرما«. 
از نگاه هان، شكل قديمي سرمايه داري سركوبگر 
كه تجس��م آن در »برادر بزرگ« بود، دريافته است 
كه پرطنين ترين جلوه اش در مفهوم »سراس��ربين« 
است كه بنتام معرفي كرده بود: يك پاسبان منفرد 
مي تواند ناظر همه افراد دربند آن مكان باشد بدون 
آنكه بدانند آيا در هر لحظه تحت نظارت اند يا خير. 
آن اب��داع بنت��ام، الهام بخش تامالت ميش��ل فوكو 
درباره قدرت انضباط دهنده و تنبيه گري ش��د كه با 
سرمايه داري صنعتي اوج گرفت و او را به ابداع واژه 
»زيست  سياست« كشاند. هان استدالل مي كند كه 
چون بدن همان ني��روي محوري در توليد صنعتي 
اس��ت لذا مي ش��ود درك ك��رد كه چرا سياس��ت 
انضباط، تنبيه و كمال بخشي به بدن نقشي محوري 

در فهم فوكو از سازوكار قدرت بازي مي كند. 
ام��ا در عص��ر صنعتي زدايي  ش��ده و نئوليبرال 
غرب اين زيست سياس��ت منس��وخ ش��ده است. در 
عوض نئوليبراليس��م با به  كارگيري »كالن داده« به 
قلمرو رواني دس��ت انداخته و آن را اس��تثمار كرده 
اس��ت. هان با آب و تاب مي گويد كه در نتيجه اين 
فرآيند »افراد به اندام هاي تناس��لي س��رمايه تقليل 
يافته ان��د«. دفع��ه بعد ك��ه كاتالوگ هاي ش��ركت 
خرده فروش��ي آرگوس را ورق مي زنيد، هرزه نگاري 
آنالين مي بينيد يا توييت هاي پُل ميسون را بازنشر 
مي كني��د به نكته يي كه هان گفت، توجه كنيد. آن 
سراس��ربيني كه با كالن داده س��اخته شده است به 
 جاي نظارت بر رفتار انس��ان، هدايت روان سياس��ي 

اين رفتار را بر عهده گرفته است. 
ولي شايد بپرس��يد كه كالن داده چيست؟ هان 
اين  طور توضيح مي دهد:»كالن داده يك تشكيالت 
گس��ترده تجاري است. در آن از داده هاي شخصي، 
بي وقفه براي پول س��ازي و تجاري س��ازي استفاده 
مي شود. اكنون با افراد به مثابه بسته هايي از داده ها 
برخورد مي ش��ود كه براي مقاصد اقتصادي مبادله 
مي ش��وند. يعني ابناي بشر به كاال تبديل شده اند« 
به تعبير هگلي ما ارباب و برده همزمان ش��ده ايم تا 

از ديالكتيك ارباب- برده بگريزيم. 
و م��ا جماع��ت م��درن ش��بكه يي حت��ي زبان 
نيوزپيك خودم��ان را داريم گرچه از جنس اورولي 
نيس��ت. مثال آزادي يعن��ي اجبار. ش��عار تبليغاتي 
آغازي��ن مايكروس��افت »ام��روز كج��ا مي خواهيد 
برويد؟« بر يك دني��اي مملو از گزينه هاي بي كران 
داللت داش��ت. هان مي گويد آن بي كرانگي دروغي 
بي��ش نيس��ت:»امروزه، آزادي و ارتباط بي كران به 
 سمت كنترل و نظارت تام و تمام مي روند... ما تازه 
از چاله سراس��ربين انضباطي بيرون آمده بوديم كه 

خودم��ان را به چاه يك سراس��ربين جديد و حتي 
كارآمدتر انداختيم«. ش��ايد حتي بت��وان افزود كه 
اين سراس��ربين نيازي به پاسبان ندارد چون حتي 
نوابغ اهريمني نئوليبراليسم)مارك زاكربرگ و جف 
بيزوس( هم الزم نيس��ت، نقش برادر بزرگ را بازي 
كنن��د. آنها دقيق��ا از اي��ن رو اهريمني اند كه بازي  

كردن آن نقش را به دوش خود ما انداخته اند. 
در رمان ۱984 حداقل كس��ي احساس آزادي 
نمي ك��رد. به نظ��ر ه��ان در س��ال 20۱7 همه 
احس��اس آزادي مي كنند كه همين مشكل آفرين 
اس��ت.»ما با اختيار خودمان ه��ر گونه اطالعات 
متص��ور مرب��وط ب��ه خودم��ان را روي اينترنت 
مي گذاري��م بي آنك��ه اب��دا بدانيم چه كس��ي چه 
چيزي را چه زماني ي��ا در چه موقعيتي مي داند. 
اين عدم  كنترل، نماينده يك بحران آزادي است 

كه بايد جدي گرفته شود«. 
در عص��ر روان سياس��ت7 سياس��ت ورزي ه��م 
دگرگون ش��ده اس��ت. سياس��ت ورزي ب��ه عنوان 
ي��ك فعالي��ت جمع��ي و اش��تراكي در مخيل��ه ما 
نمي گنج��د چون عادت كرده ايم به  جاي ش��هروند 
مصرف كنن��ده باش��يم. سياس��تمداران ب��ا ما مثل 
مصرف كنندگاني برخ��ورد مي كنند كه بايد چيزي 
تحويلش��ان داده ش��ود؛ غرولندهاي ما از سياست 
هم مثل مصرف كنندگاني است كه از يك محصول 
يا خدمت نامناسب ش��اكي اند. وقتي سياست ورزي 
امتداد خريد و مغازه گردي شود، يگانه نگرشي كه با 
عرصه سياست ورزي جور درمي آيد، شوك و تاسف 

خريداران خواهد بود. 
آن دنياي روان سياس��ت كه هان به صالبه اش 
مي كش��د براي ه��واداران طنزپردازان برجس��ته 
ما يعن��ي چارلي بروكر و ديو اگرز آشناس��ت. در 
س��ريال »آينه سياه« كه س��اخته نفر اول است و 
در رمان حلقه كه نفر دوم نوش��ته اس��ت، ش��عار 
سياس��تمدار ق��رن  نوزدهم فرانس��ه، پي ير ژوزف 
پرودون ك��ه مي گفت »دارايي يعني س��رقت« به 
شعار جديدي تبديل شده است: »حريم  خصوصي 

يعني سرقت«. 
هر كس��ي كه از اعت��راف در صحن علني جامعه 
امتناع كند، نكوهش مي ش��ود. شما توييت مي كنيد 
پس هستيد؛ اليك مي كنيد تا بي ترديد اليك بگيريد؛ 
ب��ه تك  تك جزييات كس��الت بار زندگي تان اعتراف 
كني��د تا نجات يابيد. هان مي گويد:»نئوليبراليس��م 

يعني سرمايه داري اليك ها«. 
در اين مرثيه س��رايي گيرا و انگيزه بخش، رخنه 
كوچكي وجود دارد كه از آن لذت بسيار بردم. هان 

مي پرسد: »آيا ما واقعا مي خواستيم آزاد باشيم؟«
او با نگاه نكته س��نجش مي گويد شايد آزادي 
حقيقي ب��ه  يك باره تحمل ناپذير باش��د لذا خدا 
را آفريدي��م تا گناهكار و بدهكار چيزي باش��يم. 
ب��ه همين خاطر اس��ت كه پس از كش��تن خدا 

سرمايه داري را آفريديم. 
س��رمايه داري مثل خدا اما به شيوه يي كاراتر 
كاري مي كند كه به  خاطر خطاهايمان احس��اس 
گناه كنيم و )شايد خودتان هم ديده باشيد كه( 
ما را تش��ويق مي كند در منج��الب بدهكاري اي 
ف��رو برويم كه توان حرك��ت را از ما بگيرد. ولي 
اغ��راق هان، حرفش را ضعي��ف مي كند. در يك 

فصل كه به كتاب دكترين ش��وك نائومي كالين 
پرداخته است، س��راغ اين ايده ميلتون فريدمن 
مي رود كه: فاجعه اقتصادي خودساخته فرصتي 
در اختيار سرمايه داري مي گذارد تا ما را با شوك 

به تسليم وا دارد. 
اي��ن نكت��ه به نظر م��ن هماني اس��ت كه از 
س��ال 2008 بدين س��و رخ داد ك��ه پس از آن 
س��خت تر كار كرده ايم و پول كمتري گرفته ايم؛ 
ام��ا هان ترديد دارد: »سياس��ت ورزي نئوليبرال 
از جنس هوش  سياس��ت اس��ت: اي��ن پديده به 
 دنب��ال لذت بخش��ي و كامياب س��ازي اس��ت نه 
س��ركوب«. ول��ي بي تردي��د حقيقت اين اس��ت 
كه دخمه هاي ش��كنجه، ش��غل هاي كوتاه مدت 
و وض��ع مخاطره آمي��ز اقتص��ادي هم ب��ه اندازه 
هوش سياس��ت، واقعي��ت سياس��ي ما هس��تند: 
پارادوكس ماجرا اينجاست كه آن رضايت بخشي 
و كامياب سازي در روان سياست هان با دكترين 
شوك سركوبگر كالين كه ما را رام نگه مي دارد، 
همزيس��ت است. اما فلسفه هان به اين همزماني 

و همزيستي وارد نمي شود. 
مهم هم نيس��ت. چگون��ه مي تواني��م در برابر 
روان سياس��ت مقاومت كني��م؟ از اين جهت هان 
شخصيت جالبي را از خودش به نمايش مي گذارد. 
او ب��ه  ن��درت در مجامع عمومي حاضر مي ش��ود 
ي��ا مصاحب��ه مي كند)وقتي هم مصاحب��ه كند از 
روزنامه ن��گاران مي خواه��د، ضبط  صوت هايش��ان 
را خام��وش كنن��د( صفح��ه فيس بوك��ش را گويا 
ه��واداران اس��پانيايي اش س��اخته اند و ايميل نيز 
همين اواخر س��اخته اس��ت كه به  ندرت سراغش 
م��ي رود. البته در گ��وگل پيداي��ش مي كنيد و از 

رادارها خارج نش��ده است؛ او اس��تاد دانشگاه هنر 
برلين است و ۱6كتاب نقد فرهنگي برازنده نوشته 
است كه در عين ايجاز، دوست  داشتني اند.)من به 
 خص��وص اين كتاب ها را پيش��نهاد مي كنم كه به 
زبان انگليسي هم موجودند: جامعه فرسوده، رايحه 
زم��ان، نجات زيبايي و اخراج ديگري(. او را همراه 
با ماركوس گابريل و ريچارد ديويد پرشت، اغلب به 
عنوان نمايندگان مستعد و جواني براي يك فلسفه 
آلمان��ي مي دانند كه به تازگي دوباره س��ر برآورده 
است و برخالف س��ابقه فلسفه آلماني، خواندني و 

فهميدني هم هست.( 
با هم��ه اينها بيونگ چول ه��ان يك جورهايي 
س��فيه اس��ت؛ البته اين صفت را براي تحبيب به 
كار مي برم. او مي نويسد:»شبكه سازي و ارتباطات 
تمام و كمال ديجيتال، اجبار به هم  رنگ  ش��دن 
را به  ش��دت تقوي��ت كرده اند. خش��ونتي كه در 
مالزمت با اجماع شكل مي گيرد، سركوب هر نوع 

سفيه بازي است«. 
او  كت��اب  آخ��ر  فص��ل  عن��وان  حقيق��ت  در 
»سفيه بازي« است كه تاريخ پر و پيمان سفيه بازي 
ضد فرهنگي در فلس��فه را رصد مي كند. س��قراط 
فقط يك چيز مي دانس��ت: اينك��ه چيزي نمي داند. 
دكارت در جمل��ه »من فكر مي كنم پس هس��تم« 
به همه  چيز شك داشت. هان مي خواهد اين سنت 
س��فيه بازي را احي��ا كند. در عصر خ��ود ابرازگري 
اجب��اري، او مرتك��ب دو كف��ر هم��زاد مي ش��ود: 

پنهان كاري و سكوت. 
در عصر زياده گويي و كم فكري كنوني ما ش��ايد 
مثل او به صالح س��المت ما هم باش��د كه فضيلت 

بستن دهانمان را ياد بگيريم. 

نويسنده:  مصطفي السعيد  
ديپلماس�ي ايراني: جنگ س��قوط دالر از باالي 
عرش ارزه��اي بين المللي به موازات جنگ روس��يه و 
چي��ن و متحدان آنها براي پايان دادن به تس��لط يك 
جانبه امريكا بر بازارهاي بين المللي آغاز ش��ده اس��ت، 
اين يكي درگيري خطرناك تر با تاثيرات گس��ترده تري 
اس��ت كه مي تواند جنگ هاي اقتصادي گس��ترده يي 
را راه بيندازد كه مي توان آن را س��الح كش��تار جمعي 
اقتصادي توصيف كرد. روس��يه و چي��ن اين جنگ را 
تقويت مي كنند براي اينك��ه بر اين اعتقادند كه پايان 
دادن به تس��لط دالر ضروري است، دالري كه سمبل 
تس��لط اقتصاد امريكايي محسوب مي ش��ود و يكي از 
مهم تري��ن ابزارهايش در تاثيرگذاري بر اقتصاد جهاني 
است. كارشناس��ان اقتصادي امريكايي و بين المللي بر 
اين باورند كه دالر باالتر از نرخ واقعي اش اس��ت، حتي 
بعضي ها مي گويند كه ارزش واقعي دالر بيش��تر از ۱0 
سنت نيست، در حالي كه االن ده برابر قيمت واقعي اش 
خريد و فروش مي شود، براي اينكه بانك فدرال امريكا 
بدون نظارت بين المللي يا حتي داخلي و بدون پشتوانه 
طال يا پايبندي قانوني كه ارزشش را تعيين كند، دالر 

چاپ مي كند. 
ممكن است دالر اگر اجازه ندهد عوامل بازار قيمتش 
را تعيين كنند، به ش��كلي فرسايشي فروبپاشد. اين در 
حالي است كه همه كش��ورها از جمله چين و روسيه 
از فروپاش��ي ناگهاني و حاد آن نگران هستند، چرا كه 
چنين اتفاقي مي تواند موجي از بحران و فروپاشي هاي 
اقتصادي را به دنبال داشته باشد كه در اين صورت در 
اتفاقي فراآتالنتيكي به اروپا و آس��يا و ديگر كشورهاي 
جه��ان ضربه يي س��همگين خواهد زد، ب��راي همين 
چين و روسيه،   ارزش دالر به تدريج كاهش يابد، و به 
ارزي مثل ارزهاي ديگر تبديل شود، و عرش تسلط بر 
بازارهاي ارز را به ديگر ارزهاي بين المللي واگذارد، اين 
رويكرد زماني بيشتر مورد توجه قرار گرفت كه اياالت 
متحده از س��الح تحريم هاي اقتصادي عليه دشمنان 
و رقبايش اس��تفاده كرد و تحريم ها را به ابزاري اصلي 
براي تسلط بر موسسه هاي مالي بين المللي تبديل كرد، 
امريكا به اين ش��يوه بود كه توانس��ت دالر را بر عرش 

ارزهاي خارجي بنشاند. 
چين تصميم گرفته است كه قراردادهاي نفتي اش 
از اين پس با واحد ملي پول ملي اش، يوان به جاي دالر 

منعقد شود، با توجه به اينكه ارزش يوان با طال ارتباط 
دارد، اين كار مي تواند جايگاه دالر را متزلزل كند، اين 
اقدامي بي س��ابقه اس��ت و انتظار مي رود بر بازار نفت 
تاثير بگذارد و احتماال نرخ هر بشكه نفت تا ۱5 درصد 
افزايش يابد يعني به بيش از بشكه يي 70 دالر برسد. 

همچني��ن پيش بيني مي ش��ود ك��ه ارزش طال از 
۱350 دالر در ه��ر اونس ب��ه ۱850دالر افزايش يابد. 
كارشناس��ان پيش بين��ي مي كنند ك��ه اقدامات چين 
تغييرات ريشه يي ايجاد كند و تضعيف دالر را به عنوان 
يك ارز س��رمايه گذاري موجب ش��ود. همچنين سود 

بانكي امري��كا بر دالر افزايش يابد ك��ه در اين صورت 
تاثيرات مستقيمي را بر اقتصاد امريكا خواهد گذاشت، از 
جمله اين تاثيرات آشفتگي بخش بانكداري خواهد بود. 
محم��د الحاش��دي متخص��ص در بخ��ش ط��ال 
پيش بين��ي مي كند كه قيم��ت نفت بع��د از اجراي 
قراردادهاي جديد نفتي به باالي 70 دالر در هر بشكه 
برسد، اما اين اتفاق سبب مي شود تا نرخ طال به بيش 
از ۱850 دالر در ه��ر اونس برس��د، يعني 500 دالر 
بيش��تر از نرخ فعلي كه ح��دود ۱350 دالر براي هر 
اونس طالس��ت. اين نرخ غيرمنطقي است و مي تواند 

ب��ه بازارهاي جهاني و كش��ورهايي كه در بخش طال 
س��رمايه گذاري كرده اند، ضربه بزن��د. در صورتي كه 
ن��رخ طال به پايين تر از اين رقم هم برس��د باز هم بر 
بانك ها و سرمايه گذارها همچنين بر شهروندها تاثير 
خواهد گذاش��ت، براي اينكه ط��ال كاالي غيرمصرفي 
اس��ت. وي تاكيد مي كند كه اي��ن اتفاق آثار منفي بر 
ط��ال و ايجابي بر قيمت هاي نفت در س��ايه تغييراتي 
كه در جهان از جمله امريكا و كشورهاي اروپاي غربي 
روي مي دهد، خواهد گذاش��ت. عالوه بر آن مسكو و 
پكن از استفاده از دالر در تجارت هاي نفتي دو جانبه 

خود چش��م پوش��ي خواهند كرد. اين دو كشور براي 
فش��ار ب��ر دالر توليد طالي خود را افزاي��ش داده اند، 
آنه��ا در حال حاضر ۱670 تن ط��ال در اختيار دارند، 
ذخاير طالي اياالت متحده 8۱33 تن است، اما چين 
و روس��يه طرحي را پيش مي برند ك��ه به موجب آن 
ذخاير طاليشان به بيش از ذخاير طالي امريكا برسد. 
چين بعد از اينكه در س��ال گذش��ته سندهاي دولتي 
امري��كا را به ارزش 25 ميلي��ارد دالر خريد، در رتبه 
نخست كش��ورهاي اعتبار دهنده به اياالت متحده به 
ارزش ۱. 3 تريليون دالر شد، يعني براي نخستين بار 
از ژاپن پيش��ي گرفت. اين كار به چين كمك مي كند 
ت��ا از ارز ملي خود حمايت كند و صادركنندگان خود 

را به صادرات بيشتر ترغيب كند. 
اي��ران نيز وارد معركه حذف دالر از عرصه ش��ده 
اس��ت، ايران در نوامبر گذشته با روسيه و آذربايجان 
به توافق رس��يد تا قراردادهاي نفت و گاز ميان آنها 
با روبل روس��ي به جاي دالر امريكا باشد. همچنين 
ونزوئ��ال ق��راردادي را با چين به امضا رس��اند كه به 
موج��ب آن ف��روش نفت در برابر ي��وان چيني قابل 
تبديل به طال باش��د، اين مس��اله تنش ميان اياالت 
متحده با ونزوئال را افزايش داد. در همين حال روابط 
اياالت متحده با پاكس��تان نيز به سرعت تيره شده، 
دونالد ترام��پ، رييس جمهوري امريكا پاكس��تان را 
مته��م كرده كه به پناهگاه امني براي تروريس��ت ها 
تبديل ش��ده اس��ت، اتهامي كه با توجه به همكاري 
طوالن��ي و عميق ميان واش��نگتن و اس��الم آباد در 
مبارزه با تروريس��م در افغانستان غريب مي كند، در 
حال��ي كه ظاهرا دليل اصلي اي��ن تنش روابط رو به 
گسترش پاكستان با چين است، از جمله اين توسعه 
روابط به كريدور پاكس��تان – چين باز مي گردد كه 
دو كش��ور را با خطوط ريل��ي و دريايي به هم وصل 
مي كند، عالوه بر آن پاكس��تان به روس��يه استفاده 
از بن��در گوادر در اقيانوس هند را اجازه داده اس��ت. 
روس��يه و چي��ن اصرار دارن��د كه پاكس��تان را وارد 
اتحاديه اقتصادي اوراس��يا كنند، اتحاديه يي كه قرار 
اس��ت تعامالت در آن با دالر نباشد، اين دقيقا همان 
چيزي اس��ت كه اين دو كشور در مجموعه بريكس 
ني��ز دنبال مي كنند، اينها همگ��ي اقدامات موازي با 
يكديگر اس��ت كه مي توان��د دالر را از عرش ارزهاي 

بين المللي به زير بكشد.

رويكرد حذف دالر از معامالت بين المللي زماني مورد توجه قرار گرفت كه اياالت متحده از سالح تحريم هاي اقتصادي عليه دشمنان 
و رقبايش استفاده كرد و تحريم ها را به ابزاري اصلي براي تسلط بر موسسه هاي مالي بين المللي تبديل كرد

 اورول آينده غرب را جامعه يي انضباطي مي دانست. اما دنيا در سال ۱۹۸۴ شباهت چنداني 
به پيش بيني هاي ضد آرمان شهري او نداشت. اپل به  تازگي مكينتاش را عرضه كرده بود و 
رايانه ها كه نويدبخش آزادي و دسترسي همگاني بودند با سرعت پيشرفت مي كردند. بعد 
نوبت اينترنت، گوشي هاي هوشمند و شبكه هاي اجتماعي رسيد. خبري از جامعه انضباطي 

نبود. اما فيلسوف عجيب وغريب و منزوي آلماني، بيونگ چول هان مي گويد فريب 
نخوريد. حاال تك تك ما انسان ها برادر بزرگ تر شده ايم
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واكسنمسكندربرابرسفتهبازي

بازارمسكنشفافشود

ب��ازار مس��كن در س��ال هاي اخي��ر ب��ا ركودي 
چش��مگير دست وپنجه نرم كرده است كه از زواياي 
مختلف مورد بررس��ي سياست گذاران و كارشناسان 
در اي��ن بخ��ش قرارگرفته و مي گي��رد. اما برخالف 
اين همه توجه در اين چند س��ال، متاسفانه منجر به 
پيشرفت ملموسي براي برون رفت از اين ركود نبوده 
اس��ت، درحالي كه يك��ي از دغدغه هاي مهم دولت، 

شكوفا كردن اين بخش است. 
 يك��ي از عوام��ل مه��م و موثر بر بازار مس��كن 
قيمت مس��كن است. افراد جامعه با مشاهده نوسان 

قيمت مس��كن، در رابط��ه با ورود به بازار مس��كن 
تصميم گيري مي كنند ب��ه عبارتي، بهبود انتظارات 
نس��بت به افزايش قيمت، موجب ورود هرچه بيشتر 
افراد به اين بازار مي ش��ود. تقاضا براي مس��كن در 
قال��ب تقاض��اي مصرف��ي و تقاضاي س��فته بازي و 

سرمايه يي است. 
ب��راي تفكي��ك تقاض��اي مصرف��ي از تقاض��اي 
س��فته بازي، بايد ب��ه ميزان كش��ش تقاضا و عرضه 
در بازار مس��كن توجه كرد كه هرچه كشش عرضه 
نسبت به تغييرات قيمت بيشتر باشد، يا به اصطالح 
در براب��ر تغييرات قيم��ت، عرضه بازار به س��رعت 
تغيي��ر كند، در كاهش و تعديل بازار مس��كن موثر 
اس��ت. از طرف ديگر، كشش تقاضاي مسكن، مويد 
جايگاه مس��كن در زندگي خان��وار و نيازهاي افراد 
جامعه است. از سوي ديگر، ورود به بازار مسكن، به 
بازده��ي بازارهاي موازي، از جمله، بازار ارز، طال و... 
ني��ز ارتباط دارد. به گونه ي��ي كه هرچه بازدهي اين 
بازارها بيشتر باشد، تقاضاي سفته بازي و سرمايه يي 

نيز در بازار مسكن كمتر خواهد شد. 
 در چن��د س��ال اخير، ب��ه دليل رك��ود در بازار 
مس��كن و كاهش عرض��ه خانه هاي نوس��از، انتظار 

م��ي رود به دليل ش��دت گرفتن تقاضاي ناش��ي از 
گسترش خانوارهاي كوچك به خصوص خانوارهاي 
ت��ك نفره و دو نفره در تهران، انتظار افزايش قيمت 
مس��كن به ويژه در مناطقي كه كمتر رشد داشته اند 
و خانه هاي آپارتماني بيشتر است )مناطق متوسط( 

را مي توان داشت. 
همچني��ن مي ت��وان گف��ت، تغيي��ر ن��رخ بهره 
بانكي، بي تاثير بر روي بازار مس��كن نيس��ت. طبق 
دس��تورالعمل بانك مرك��زي، نرخ به��ره بانكي در 
شهريور ماه امس��ال كاهش يافت كه از دو كانال بر 

وضعيت بازار مسكن مي توانسته تاثير بگذارد: 
1- كاهش انگي��زه س��پرده گذاري در بانك ها و 
حركت بخشي از نقدينگي از بازار پول به سمت بازار 
مسكن منجر به افزايش تقاضا براي خريد واحدهاي 
مسكوني و در پي آن افزايش قيمت عمومي مسكن 

شده است. 
2-به دليل ارتباط نزديك نرخ س��ود تس��هيالت 
بانكي با نرخ س��ود س��پرده ها، نرخ س��ود تسهيالت 
كاهش يافت��ه و تقاضا براي گرفتن اين تس��هيالت 
افزايش مي يابد كه در نهايت منجر به افزايش تقاضا 

براي مسكن مي شود. 

از س��وي ديگر، طبق آمارهاي منتش��ره از سوي 
بان��ك مرك��زي، در ته��ران، بطور متوس��ط، حجم 
معامالت بازار مسكن، در 11 ماه نخست سال 96 در 
مقايسه با سال قبل، رشد 13.17درصدي و متوسط 
رشد قيمتي 10.1 درصدي از خود نشان داده است. 
هرچند در س��ه ماه نخست امسال شاهد كاهش 
حجم معامالت مسكن بوده ايم، اما در ماه هاي اخير 
رش��د قابل مالحظه يي در حجم معامالت به چشم 
مي خ��ورد كه اين را مي توان نش��ان از حركت بازار 
مس��كن براي برون رفت از ركود تلقي كرد. از سوي 
ديگر، با توجه به سقوط عرضه ساالنه مسكن، دولت 
قص��د اجراي برنام��ه جبران��ي دارد. بنابراين انتظار 
مي رود، بازار مس��كن ب��راي متقاضيان غير مصرفي 

)سرمايه گذار و سفته باز( جذاب خواهد بود. 
اما از آنجا كه هدف سياست گذاران بازار مسكن، 
حذف رويكردهاي س��فته بازي و واسطه گري از اين 
بازار اس��ت، بايد راهكارهايي در اي��ن رابطه مدنظر 
قرار گيرد تا تقاضاي واقعي را از تقاضاي سفته بازي 
جدا ش��ده و از انجام معامالت واسطه يي جلوگيري 
ش��ود. در اين ميان، عدم شفاف سازي در اين بازار، 
موجب دس��تكاري قيمت هاي واقعي و ورود دالالن 

و س��فته بازان شده اس��ت. براي ممانعت از حضور 
اي��ن گ��روه، دول��ت مي توان��د از طري��ق راه اندازي 
سيس��تم شفاف س��ازي در بازار مس��كن، به اعمال 
سياست گذاري هاي زير، از ورود سفته بازان ممانعت 

كند: 
1- وض��ع ماليات به خص��وص ماليات بر عايدي 

 . )cgt=capital gains tax( سرمايه
2-وضع ماليات هاي س��نگين به صورت پلكاني و 

تصاعدي بر محتكران زمين و مسكن. 
مانن��د  تش��ويقي  سياس��ت هاي  اعم��ال   -3
معافيت ه��اي ماليات��ي، تس��هيل روند اخ��ذ مجوز 
س��اخت و ساز، استفاده از پتانس��يل انبوه سازان در 

توليد مسكن ارزان و با كيفيت. 
4-استفاده از تكنيك هاي نوين در ساخت و ساز
5-تقويت بازارهاي مالي و بسط ابزارهاي مالي. 

سياست گذاران با استفاده از اين ابزارها، مي تواند 
از كاهش ريسك س��رمايه گذاري و افزايش تقاضاي 
مصرفي در بازار مس��كن حمايت كنند تا فضا براي 
سفته بازي محدود و براي توليد مولد شكوفا گردد. 
ام��ا اعمال سياس��ت هاي ف��وق، منوط به سيس��تم 

شفاف سازي است. 

گروهراهوشهرسازيشهالروشني
س��فته بازي و داللي در بازارهاي مالي مرسوم 
است اما در صورت غالب شدن اين پديده در بازار 
ملك نوسان و ناپايداري قيمت ها تشديد مي شود 
كه در نهايت به اقتصاد كش��ور آسيب مي زند. از 
اين رو بايد سياس��ت هاي مناس��ب براي كنترل 
اوضاع و هداي��ت صحيح منابع مالي مردم اخذ و 
اجرا شود. يكي از بازار هايي كه همواره در معرض 
حمالت سفته بازي قرار دارد، بازار مسكن است. 

به گفته بسياري از كارشناسان،مسكن به رغم 
اين كه كاالي مصرفي به شمار مي رود، در جامعه 
كنوني كااليي كامال س��رمايه يي بوده و بسياري 
از دالالن با ش��روع فصل رونق اي��ن بازار مهم و 
حياتي آن را به سمت سود و منافع خود منحرف 
ك��رده و با افزايش چند درص��دي قيمت هر متر 

مربع از آن به سودهاي كالني مي رسند. 

پيامدهايمنفيسفتهبازيبراياقتصاد
در همين رابطه محمدعلي مهري، كارشناس 
شهرس��ازي با بيان اينكه روند افزايش سفته بازي 
در معامالت ملك كشور آثار نامطلوبي بر اقتصاد 
مي گ��ذارد و تعادل بازار را ب��ر هم مي زند، گفت: 
اي��ن امر مانعي در برابر ارتق��اي توليدات داخلي 
است و پديده پولشويي را به دنبال خواهد داشت. 
مه��ري اظهار كرد: تا زماني كه توليد و مفهوم 
صنع��ت در جامعه به معناي واقعي خود دس��ت 
پي��دا نكنند، نمي ت��وان انتظار داش��ت اقتصاد و 
بازار هاي كش��ور وارد سيس��تم س��ياه و گسترده 

سفته بازانه نشود. 
اي��ن كارش��ناس شهرس��ازي با بي��ان اينكه 
ساماندهي نقدينگي گامي در راستاي جلوگيري 
از گس��ترش س��فته بازي اس��ت، گفت: متاسفانه 
درحال حاضر نقدينگي كش��ور به مس��ير درست 
هدايت نشده و به سمت بازار هاي ناپايداري مانند 
ارز كش��يده مي ش��ود و بدون تردي��د با خاموش 
ش��دن آتش تند اين بازار، مس��كن مقصد بعدي 
هيجانات اس��ت و وارد معركه سفته بازي خواهد 

شد. 

2راهكارممانعتازسفتهبازي
اين كارشناس شهرسازي با بيان اينكه دولت 
با دو راهكار مي تواند جلو سفته بازار در بازار هاي 
موازي ازجمله مسكن را بگيرد، گفت: راهكار اول 
تثبت نرخ ارز اس��ت. اقتص��اد داخلي طي 4دهه 
اخير نشان داده به  شدت تحت تاثير بازار ارز قرار 
دارد و تم��ام اصناف قيمت هاي خود را بر مبناي 
نوس��ان آن تنظي��م مي كنند. اگر اين نوس��ان ها 
مديريت نش��ود، جهش قيمت كاال در س��ال 97 
نياز به پيش بيني كارشناس��ان ندارد و مردم نيز 
مي توانن��د از هم اكنون در پيش بودن گراني ها را 
درك كنن��د و تورم تك رقم��ي دوباره دو رقمي 
ش��ود. از س��وي ديگر، س��ودآوري در بخش هاي 
توليدي نيز كاهش يافته و به همين دليل بخشي 
از نقدينگي به س��مت بازارهاي ياد شده، سرازير 

شده است. 
وي درخص��وص گزين��ه دوم يعن��ي ماليات 
ب��ر خانه هاي خالي گف��ت: در برهه فعلي، دولت 
مي توان��د با تدوين برنامه هاي مش��خص و با اخذ 
ماليات هاي مس��تقيم و پله يي از مسكن اين بازار 

مصرفي را از صدمات سفته بازي خارج كند. 
وي با اش��اره به اينكه در حوزه ارز، قدرت هاي 
پنهان و قوي تري نس��بت به دول��ت وجود دارد، 
گف��ت: دولت دوازده��م با تالش خود س��عي در 
پايي��ن نگه داش��تن قيم��ت ارز دارد درحالي كه 
دس��تان قوي پش��ت پرده اين تالش را بي اساس 
مي كند. درخصوص ماليات بر خانه هاي خالي نيز 
همين موضوع وجود دارد درحال حاضرعزم جدي 

براي عملياتي كردن اين موضوع وجود ندارد. 
اين كارش��ناس شهر س��ازي گفت: به هر حال 
س��فته بازي ك��ه از اواي��ل دهه 50 و ب��ا فروش 
زمين هاي كش��اورزي و تبديل آنه��ا به آپارتمان 
در اي��ران مت��داول ش��د، يك س��راب اقتصادي 
اس��ت كه اقتصاد ملي را از طريق ف��رار مالياتي 
تضعي��ف، مردم كوچه و بازار را از طريق بدهي و 
قس��ط بدهكار و عده ي��ي دالل و پولدار را هم در 

اسكناس هاي درشت غوطه ور مي كند. 
مه��ري همچنين گفت: به ه��ر حال ضرورت 
دارد، دولت با ابزار بس��يار ق��وي، نقدينگي مردم 

را به س��مت توليد هدايت ك��رده و جلو بي ارزش 
شدن ريال كشور را بگيرد. 

وي گفت: ب��ا هر نوس��ان در بازار هاي موازي 
مانند ارز، طال و حتي مس��كن معيشت مردم به 
خط��ر افت��اده و زندگي ها گران اداره مي ش��ود و 
متاسفانه در كشور خروجي عددي هر چيزي كه 
وارد سفته بازي مي شود چند برابر است و هيچگاه 

به نرخ سابق خود بازنمي گردد. 

خألمديريتدرجلوگيريازسفتهبازي
در همي��ن رابطه عطا آيت اللهي، كارش��ناس 
اقتصاد مس��كن نيز ب��ا بيان اينكه س��وداگران با 
اس��تفاده از خأل مديريت بانك مركزي به تاخت 
و تاز در بازارهاي كشور مي پردازند، گفت: زماني 
كه ارزش پول كش��ور در برابر ارز خارجي و تورم 
كاهش پي��دا كند، مردم احس��اس خطر كرده و 
ب��راي رهاي��ي از ضرره��اي حتم��ي نيم نگاهي 
به بازاره��اي موازي مي كنند تا در نوس��ان بازار 
فرصتي براي كس��ب سود 15تا 20درصد داشته 

باشند. 
اين كارش��ناس اقتصاد مسكن افزود: كشور ما 
در مقاط��ع مختلف درگير بازار س��فته بازي بوده 
است. زماني اين گرايش به سمت خودرو و زماني 
به سمت مس��كن و حال به سمت بازار ارز است. 
اما به طور كلي بايد دانست بخشي از تقصيرهاي 
وضعيت كنوني بازار ارز ب��ر گردن بانك مركزي 
است. زيرا اين بانك هر روز نرخ ارز را تغيير داده 
و باال مي برد و اي��ن نگرش را تقويت مي كند كه 

قيمت ها رو به باالست. 
آيت اللهي با اش��اره به اينكه كش��ور ما بهشت 
سوداگران است، گفت: در هيچ جاي دنيا اينگونه 
نيست، اينكه مردم عادي سرمايه هاي خود را در 
زمان اندك وارد بازار هاي مختلف كرده و عايدي 
قابل توجهي از تك تك اين بازار ها داشته باشند، 

ممكن نيست. 
وي گف��ت: البته اصالح اي��ن وضعيت اندكي 
پيچيده و مش��كل است زيرا بانك مركزي از يك 
س��و ارز را به صرافي ها گران تر عرضه و از س��وي 

ديگر بازار جداگانه يي با سكه ايجاد مي كند. 

مردمكمدرآمدبازندهسفتهبازي
اين كارشناس مس��كن با بيان اينكه صدمات 
ناش��ي از اي��ن تنش ها تنه��ا در زندگ��ي مردم 
متوسط و رو به پايين لمس مي شود، تاكيد كرد: 
اگر خانواري با هزار زحمت اندوخته يي داش��ته و 
به اميد خانه دار شدن ش��ب ها را روز مي كند در 
آينده بس��يار نزديك با بازاري روبه رو خواهد شد 
كه ارزش ريال��ي اندوخته اش نصف و قيمت هاي 

مسكن چند برابر شده است. 
البته خاطرنش��ان كرد: پافش��اري  آيت اللهي 

ب��ر تثبي��ت ن��رخ ارز ه��م نمي توان��د در بهبود 
وضعيت س��فته بازي موثر باش��د؛ زيرا پافش��اري 
ب��ر سياس��ت تثبي��ت ن��رخ ارز منجر ب��ه بروز 
نوع��ي نب��ود توازن س��اختاري بي��ن بخش هاي 
مبادله يي و غيرمبادله يي اقتصاد ش��ده و بازدهي 
س��رمايه گذاري در بخش هاي صنعتي را در برابر 
بازدهي سرمايه گذاري در بازار امالك و مستغالت 
ناعادالنه مي كند و باعث مي ش��ود تمام انگيزه ها 

براي توليد و صادرات زير سوال برود. 
وي در پاس��خ به اينكه پ��س مديريت نرخ ارز 
بايد به چه شكلي باشد؟ گفت: تعديل قيمت ارز 
بايد متناس��ب با تحوالت نرخ تورم باشد تا بتواند 

حامي توليد، صنعت و صادرات باشد. 
اين كارشناس مس��كن اخذ ماليات را يكي از 
بهترين راهكارهاي مهم در غلبه بر رونق انحرافي 
مسكن دانس��ت و گفت: البته در چند سال اخير 
سياس��ت هاي ماليات��ي در بخش مس��كن كامال 
بي اثر بوده و كارايي اين گزينه در بخش مس��كن 

نزديك به صفر است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه اي��ن اب��زار اقتص��ادي 
مي توانست كاركرد ش��گفت انگيزي داشته باشد، 
خاطرنش��ان كرد: در تمامي كش��ورهاي توسعه 
يافت��ه اين ابزار يك��ي از موثرترين ابزار اقتصادي 

براي تنظيم بازارها ازجمله بازار مسكن است. 
وي ب��ا بيان اينكه يكي از داليل عدم موفقيت 
اخذ ماليات از مسكن ناشي از فضاي تاريك بازار 
مس��تغالت اس��ت، گفت: درحال حاضر آمارهاي 
دقي��ق و ارزنده يي درخصوص تع��داد، ظرفيت و 
توانايي ساخت و ساز امالك مسكوني وجود ندارد 
و حتي يكي از مشكالت اخذ ماليات از خانه هاي 
خالي ناشي از عدم داشتن آمارهاي دقيق از اين 

بازار است. 
وي گفت: در كنار ارز و اخذ ماليات مس��كن، 
سياست گذاري مطلوبي براي قيمت گذاري زمين 
وجود ندارد به گونه يي كه درحال حاضر بيش از 
50 درصد هزينه ساخت مسكن مربوط به هزينه 

تامين زمين است. 
وي گف��ت: به هر حال آم��ار و ارقام قيمتي و 
حبابي مس��كن بيانگر اين موضوع است كه غالب 
ادوار گذشته رونق در بازار مسكن از جنس رونق 

سفته بازي بوده است.
زيرا هر س��اله روند دسترس��ي خانوار ها براي 
خريد خانه كمتر ش��ده اس��ت. به عب��ارت ديگر 
رونق در ادوار گذش��ته بازار مسكن بيش از آنكه 
به نف��ع خانوارهاي متعلق به دهك هاي درآمدي 
متوس��ط يا گروه هاي كم درآمد در جهت تقويت 
نرخ دسترس��ي به مس��كن ش��ود، زمينه كسب 
منفعت اقتصادي بيش��تر براي س��رمايه داران را 

فراهم كرده است. 
آيت اللهي اظهار ك��رد: وضع ماليات هاي كارآ 

و موثر در بخش مس��كن، توجه به شفاف س��ازي 
در ب��ازار زمين، محدود ش��دن فعاليت در عرصه 
ساخت وس��از به فعاليت بخش خصوصي و اعمال 
مديري��ت هوش��مندانه در بازار زمي��ن از طريق 
تدوي��ن سياس��ت ملي زمين اقداماتي اس��ت كه 
مي تواند همانند س��د محكم��ي در برابر افزايش 

هيجانات و رونق انحرافي مسكن باشد. 

ظرفيتسفتهبازيدربازارمسكن؟
ايمان رفيعي، كارشناس بازار ساخت وساز نيز 
با بيان اينكه داللي و س��فته بازي حجم بزرگي از 
اقتصاد ايران را دربرگرفته است، گفت: اين حجم 
آنقدر بزرگ است كه بخش قابل توجهي از رشد 

اقتصادي را رشد داللي تشكيل مي دهد. 
وي گف��ت: درحال حاضر ب��دون داللي حتي 
ابتدايي تري��ن كااله��ا در كش��ور ناياب ش��ده و 
س��فته بازي را در تم��ام بخش ه��اي اقتصادي و 
غيراقتصادي مي توان مش��اهده ك��رد از صادرات 
خاك رس جزاي��ر جنوبي و تفاله انار تا معامالت 
ميليارد دالري پتروش��يمي ها. پيش از بررس��ي 
وضعيت س��فته بازي در بازار مسكن بايد ببينيم 
ظرفيت س��فته بازي در اين بازار تا چه حد است؟ 
ي��ا به عبارت ديگر آس��تانه تحمل اين بازار براي 

ورود و ايجاد حباب قيمتي تا كجاست؟
رفيعي گفت: از نظر بزرگي و حجم بازار مسكن 
در اقتصاد ايران مي توان سهم حدود 20درصدي 
را ب��راي آن در نظر گرفت كه با اين س��هم و در 
نظر داشتن ميزان نقدينگي جامعه به عدد بسيار 
بزرگي مي رس��يم كه به طور بالقوه نش��ان دهنده 
اس��تعداد زياد بازار مس��كن براي س��فته بازي و 
داللي اس��ت؛ اما با توجه به ش��رايط ركود حاكم 
بر بازار مس��كن در س��ال هاي اخير بخش بزرگي 
از بازيگ��ران بزرگ، اين ب��ازار را ترك كرده اند به 
نح��وي كه درح��ال حاضر به دليل ريس��ك نقد 
ش��وندگي باال و زمان برگشت س��رمايه طوالني، 
سرمايه گذاران عمده و موثر تمايل چنداني براي 

ورود مجدد به اين بازار نشان نمي دهند. 

2فاكتورمهمدربازاركنوني
اين كارش��ناس ساخت وس��از اظه��ار كرد: در 
ش��رايط فعلي اقتصاد ك��ه با ت��ورم واقعي باال و 
نوس��ان ش��ديد در بازارهاي پولي و مالي مواجه 
هس��تيم، دو فاكتور بيش��ترين تاثير را در ايجاد 
رغبت براي سرمايه گذاران دارند. نخستين عامل 
ريس��ك نقد شوندگي اصل س��رمايه و دوم زمان 

انتظار براي برگشت سرمايه است. 
وي اف��زود: در ش��رايط متالط��م اقتص��ادي، 
س��رمايه گذاراني بيش��ترين منفع��ت و كمترين 
زمينه هاي��ي  در  ك��ه  مي بينن��د  را  آس��يب 
س��رمايه گذاري كنن��د كه كمتري��ن خطر براي 

برگشت س��رمايه آنها وجود داش��ته باشد. كافي 
اس��ت به ياد بياوريم كه موج ورشكستگي برخي 
از موسس��ات پولي و مالي در س��ال هاي گذشته 
از آنج��ا آغاز ش��د كه با ش��ايعه يي مبني بر عدم 
توان بازپرداخت س��رمايه هاي انباش��ته شده در 
برخي موسسات سيل سپرده گذاران براي خروج 
س��رمايه هاي خود راهي اين موسسات غيرمجاز 

مجوز دار شدند. 

سرآغازسفتهبازيدربازارارز
وي همچني��ن اظهار كرد: پ��س از دومينوي 
اعالم ورشكستگي اين موسسات و محبوس شدن 
حجم زيادي از سپرده س��رمايه گذاران به  شدت 
ريسك س��رمايه گذاري و خطر عدم نقدشوندگي 
س��رمايه در موسسات مالي و اعتباري باال رفت و 
اطمينان عمومي نسبت به اين موسسات كاهش 

يافت.
به همين دليل س��رمايه گذاران، بازارهاي كم 
خط��ر و در عين حال پرس��ود و زودب��ازده را در 
اين ش��رايط ترجيح مي دهند، بازارهايي مثل ارز، 
ط��ال و تا حدي بورس. ب��ازار ارز و طال در ايران، 
بازارهاي تضمين ش��ده يي هستند كه به سهولت 
و در ه��ر مكاني امكان معامله دارند، با هر ميزان 
سرمايه مي توان در آن وارد شد تا حدودي نياز به 
كس��ب مجوز و پرداخت ماليات و عوارض ندارند 
و تقريب��ا هرگز امكان ضرر و زيان ناش��ي از افت 
قيم��ت، عدم نقد ش��وندگي و تاخي��ر در تبديل 

شدن به پول نقد را تجربه نمي كنند. 
رفيع��ي گفت: پ��س از اين بازاره��ا، خودرو و 
ملك در رده بعدي اولويت نس��بي سرمايه گذاران 
قرار دارد. در س��ال هاي گذشته عوامل متعددي 
مسكن را در صف اولويت سرمايه گذاري به عقب 

رانده است. 
وي گفت: افزايش قابل توجه قيمت ملك توام 
با كاهش قابل توجه درآمد عمومي كه باعث شد، 
بخش قابل توجهي از مردم مس��كن را از س��بد 
خريد خود حذف كنن��د. افزايش يك باره قيمت 
مل��ك در پ��ي افزايش قيم��ت دالر و به تبع آن 
قيمت تورم، ش��وك بزرگي به بازار مس��كن وارد 
ك��رد. اين افزاي��ش قيمت ابتدا باع��ث به وجود 
آمدن حباب قيمتي شديد در بازار مسكن شد اما 
با ادامه دار ش��دن اين شرايط شاهد ريزش شديد 

خريداران مسكن بوديم. 

بيميليدالالنبهحضوردربازارمسكن
اين كارش��ناس ساخت وس��از با بي��ان اينكه 
عوامل ديگري نيز در روند خروج سرمايه گذاران 
دخيل بودند، خاطرنش��ان كرد: اين موارد شامل 
افزايش هزينه هاي س��رمايه گذاري در كنار عدم 
افزايش نيافتن تس��هيالت بانكي و افزايش قابل 
توجه زمان انتظار براي بازگش��ت س��رمايه براي 
س��ازندگان مس��كن به ويژه س��رمايه گذاران در 

ساخت بناهاي لوكس است. 
وي با اش��اره به اينكه درح��ال حاضر با توجه 
به گ��ردش باالي نقدينگ��ي در بازارهاي اوليه و 
ركود عميق بازار مس��كن بعيد به نظر مي رس��د 
دالالن ميل زيادي به ورود در بازار ملك داش��ته 
باشند، گفت: البته از جهتي به سبب عدم عرضه 
و حضور س��ازندگان عمده بالقوه امكان به وجود 

آمدن سفته بازي دور از ذهن نيست. 
اين كارش��ناس ساخت وس��از گفت: به جهت 
جلوگي��ري از بروز اين پدي��ده در بازارهاي آتي 
دولت و دس��تگاه هاي دخيل در امر ساخت و ساز 
مي توانن��د از ابزارهاي كنترلي متداول در س��اير 
بازارها كه در دسترس دولت است، استفاده كنند. 
وي گفت: اين ابزار مي تواند شامل محدوديت 
بيش از يك معامله با يك كد ملي در سال يا اخذ 
ماليات مضاعف براي معامالت متعدد باش��د. در 
بخش ساخت و ساز هم براي جلوگيري از تجمع 
و احتكار مس��كن مي توان با اخذ سود مضاعف و 
پلكاني از واحدهاي س��اخته شده و فروش نرفته، 
سازندگان را مجبور به واگذاري واحدهاي ساخته 

شده كرد. 
رفيعي در نهايت گفت: هر چه جهت گيري ابزار 
كنترلي به سمت تش��ويق بيشتر سازندگان براي 
ساخت و تحويل مسكن حركت كند اثر سفته بازي 

و داللي در اين بازار كمرنگ تر خواهد شد. 

6راهكارجلوگيري
ازرونقانحرافيمسكن

مسكن يكي از نيازهاي پايه و 
اساسي همه افراد و خانوارهاست 
كه مطلوبيت آن نقش مستقيمي 
در كيفيت زندگي دارد. از اين  رو 
همه جوامع به  نوعي با مش��كل 
مس��كن مواجه هستند. درحال 
حاضر مش��كل تامين مسكن به 
 ويژه ب��راي اقش��ار كم درآمد به 
عنوان يكي از چالش هاي اساسي 
كشورها محسوب مي شود. از اين 

رو دولت ها با ويژگي ه��اي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و 
سياس��ي براي حل كردن مس��ائل مربوط به مسكن اقدام 
كرده ان��د و در اين رابط��ه از سياس��ت هاي متنوعي بهره 
گرفته اند. زماني كه عرضه مس��كن را نمي توانيم به  صورت 
انبوه و به طور دايم و پيوس��ته افزايش بدهيم، چش��م انداز 
افزايش��ي قيمت مس��كن را در جامعه تزري��ق مي كنيم و 
اي��ن تزريق براي جامعه ما كه افراد جامعه به علت زيان ده 
ب��ودن توليد، واژه س��رمايه گذاري را به دنبال توليد به كار 
نمي برند بس��يار گران تمام مي شود؛ چراكه سرمايه گذاري 
را در مس��كن ديده و همان مي شود كه امروز شده است... 
انحراف سرمايه گذاري در اقتصاد ايران عاملي براي افزايش 
عايدي باالي س��رمايه يي اين بازار شده است همان باليي 
كه سر س��كه و ارز آمده است. س��رمايه گذاري در مسكن 
وقتي تكنولوژي در بازار مس��كن معنا ن��دارد، مي تواند به 
معني خريدوفروش سفته بازانه مسكن نيز باشد؛ به  هر حال 
س��فته بازي در بازار مس��كن به دو دسته تقسيم مي شود، 
گروهي هستند كه مي سازند تا سود ببرند و گروهي هستند 
كه مي خرند تا سود ببرند. در هر دو چون اصل بر كسب سود 
است، سفته بازان را بيشتر به اين بازار سوق مي دهند)چراكه 
چش��م انداز افزايش بيشتر قيمت مسكن به  شدت تضمين 
 شده اس��ت( و انحراف ايجاد شده در اقتصاد ايران)حركت 
از توليد به س��مت داللي و سفته بازي( بيشتر در اين حوزه 
متجلي مي شود. باال بردن مجدد نرخ سود بانكي با انتشار 
گواهي هاي س��پرده و س��ركوب نرخ ارز از طريق پافشاري 
بر تثبيت نرخ ها به هم��راه 4عامل ديگر درحالي منجر به 
تكرار رونق انحرافي در مقطع زماني فعلي خواهد ش��د كه 
به  تازگي بازار مسكن وارد فاز رونق شده است. نبود قوانين 
محكم براي اجراي سياست هاي مالياتي را مي توان دومين 
منشأ رونق سفته بازي در بازار امالك و مستغالت طي ادوار 
گذش��ته تاكنون عنوان كرد. هم اكنون كارايي ماليات هاي 
بخش مسكن بسيار اندك بوده و هيچ احتكار كننده يي به 
عواقب نگه داشت محصول خود نمي انديشد زيرا در كشور 
ما هيچ هزينه سنگيني حقوقي و مالي بر احتكار كنندگان 
اعمال نمي شود... اين درحالي است كه در تمام كشور هاي 
توسعه يافته و حتي كشور هاي همسايه اخذ ماليات يكي از 
پايه هاي درآمدي پايه دار شهرداري بوده و سوپاپ اطمينان 
تنش هاي بازار هاي موازي ازجمله مس��كن نيز محس��وب 
مي شود. هم اكنون ماليات هاي بخش مسكن كمتر از يك 
درصد ارزش كل س��رمايه در گردش بخش مس��كن را به 
خود اختصاص مي دهد. اين درحالي است كه در كشور هاي 
توس��عه يافته اين رقم در بدترين ش��رايط اعمال مالياتي 
باالي 4درصد ارزش كل س��رمايه در گردش بخش مسكن 
اس��ت. عدم شفاف سازي فضاي بازار مستغالت منشأ ديگر 
بروز رونق س��فته در بازار امالك و مس��تغالت است. بازار 
مس��كن در چند سال اخير از اين بخش صدمات متعددي 
ديده است، بسياري از سوداگران با استفاده از كدري فضا، 
تهديد را به فرصت مبدل كرده و سودهاي كالن و مقطعي 
زي��ادي از آن حاصل كرده اند. اما مس��اله چهارم مربوط به 
حضور بخش بزرگي از اقش��ار جامعه در امر ساخت وس��از 
است. درحال حاضر در بسياري از شهرهاي كشور هر فرد 
يا نهاد و ارگاني با هر ميزان تجربه وارد عرصه ساخت وساز 
شده تا بتواند از اين بازار مصرفي اما سرمايه يي سود كالن 
حاصل كنند. هم اكنون بخش زيادي از ساخت وس��ازها از 
س��وي نهادهاي عمومي، دولتي و ش��ركت هاي وابسته به 
بانك ها انجام مي شود. اين درحالي است كه همين موضوع 
منجر ش��ده اس��ت، متغيرهاي اقتصاد مس��كن در مسير 
مخالف تقاض��اي مصرفي قرار بگي��رد. فعاليت هاي ملكي 
بانك ها و س��اير دستگاه هاي عمومي و دولتي عامل اصلي 
در تشديد سفته بازي در زمان رونق و افزايش قيمت امالك 
و مستغالت است. اگرچه اين پديده در سال هاي 86 تا 88 
ب��ه علت ف��روش گران و بيش از حد نفت حاصل ش��د اما 
بخشي از اين تجربه موفق در ذهن سازندگان غيرمتخصص 
همچنان پايدار بوده و به هيچ عنوان تمايلي براي خروج از 
عرصه ساخت وساز ندارند. در كنار عوامل گفته شده يكي 
از عواملي كه رابطه مستقيمي با فعاليت دولت دارد. مربوط 
به قيمت زمين اس��ت. متاسفانه كشور ما در اين بخش با 
3 چالش ضعف سياس��ت گذار، عدم مديريت هوشمندانه 
بازار زمين و فقدان سياست ملي زمين روبه رو است. البته 
اين مورد مي تواند به راحتي و با ابراز هاي حاكميتي رفع و 
رجوع شود؛ اما متاسفانه هميشه قدرت دست هاي پنهان 
باالتر از سياس��ت هاي اعمالي وزارت راه و شهرسازي بوده 
و درزهاي قانوني باعث ش��ده هم اكنون بيش از 50 درصد 
هزينه ساخت مسكن مربوط به هزينه تامين زمين باشد. 
از آنجا كه بخش مس��كن به طور مستقيم و غيرمستقيم 
در ارتباط با بيش از 100صنعت كش��ور قرار دارد، تحرك 
در اي��ن بخش مي تواند منجر به ايجاد رونق و بازدهي اين 
صنايع ش��ود. در صورتي  كه سياست گذار و فعاالن بخش 
مسكن درصدد هستند، رونق ايجاد شده در بخش مسكن 
منجر به افزايش توان خريد واحدهاي مس��كوني از سوي 
دهك هاي كم درآمد و گروه هاي با سطح درآمدي متوسط 
ش��ود، هزين��ه اجاره به��ا را كاهش دهد و ب��ر هزينه هاي 
واس��طه يي س��اير بخش هاي اقتصادي اثر تورمي نداشته 
باشد، الزم است 5 اقدام از طرف دولت، سياست گذار پولي، 
سرمايه گذاران و فعاالن بخش مسكن انجام شود. مبارزه با 
رونق س��فته بازي در بازار مسكن مشروط به انجام 6 اقدام 

مهم دولت است. 
1- كاهش نرخ سود بانكي

2- پايان دادن به سياس��ت سركوب نرخ ارز و تعديل 
قيمت ارز متناس��ب با تح��والت نرخ تورم ك��ه منجر به 
محور قرار گرفتن و تقويت صادرات غيرنفتي و تشويق به 
توليد و س��رمايه گذاري صنعتي خواهد شد؛ به طوري  كه 
بازدهي س��رمايه گذاري در صنعت، قابل  رقابت با بازدهي 

سرمايه گذاري در بخش امالك و مستغالت مي شود. 
3- وضع ماليات هاي كارآ و موثر در بخش مسكن

4- توجه به شفاف سازي در بازار زمين
5- محدود ش��دن فعاليت در عرصه ساخت وس��از به 

فعاليت بخش خصوصي
6- اعمال مديريت هوشمندانه در بازار زمين از طريق 

تدوين سياست ملي زمين
 اقدامات��ي اس��ت ك��ه دول��ت، سياس��ت گذار پولي، 
سياست گذار بخش مسكن و فعاالن بازار ملك مي توانند با 
كمك به اجراي آنها از بروز رونق انحرافي در بازار ملك در 

مقطع زماني فعلي جلوگيري كنند. 

يادداشت

سجادفروغي
كارشناسمسكن

دانشجويانكارشناسيارشداقتصاد
دانشگاهشهيدبهشتي

پوريابيكيعليرضاتوكليان
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دانشوفن10
سازگاري اسكايپ با 

گوشي هاي اندرويدي ضعيف
ورج| يكي از مشكالت گوشي هاي اندرويدي داراي 
س��خت افزارهاي قديمي يا ضعيف ع��دم امكان نصب 

بسياري از برنامه هاي كاربردي و مفيد است. 
مايكروسافت اين مش��كل را با عرضه نسخه تازه يي 
از برنامه اسكايپ حل كرده كه با گوشي هاي اندرويدي 
داراي پردازنده هاي نه چندان قدرتمند سازگاري دارد و 

مي توان برنامه يادشده را بر روي آنها نصب كرد. 
نسخه جديد اسكايپ با نسخه هاي قديمي تر اندرويد 
هم س��ازگاري دارد و كيفيت تماس صوتي و تصويري 

مناسب را براي كاربران اين گوشي ها فراهم مي آورد. 
نسخه تازه اس��كايپ با اندرويد نسخه 4.0.3 تا 5.1 
سازگار است و اس��تفاده از آن ميزان كمتري از حافظه 
گوش��ي هاي قديمي را اشغال مي كند. قرار است اين به 
روزرس��اني طي هفته هاي آينده در سراس��ر جهان در 
دس��ترس عالقه مندان قرار بگيرد. گ��وگل هم پيش از 
اين نس��خه سبك تري از سيس��تم عامل اندرويد به نام 
اندرويد گو را عرضه كرده بود كه با گوش��ي هاي داراي 
رم و حافظه پايين و پردازنده هاي ضعيف س��ازگار بود. 
اندروي��د گو در صورت اتصال به اينترنت بي كيفيت هم 

اجراي برنامه هاي مختلف را ممكن مي كند. 

 به روز شدن كنسول
»ايكس باكس« با امكانات جديد

مايكروس�افت| مايكروسافت كنسول بازي ايكس 
باك��س وان خود را به روز ك��رده و درحال آزمايش اين 
به روزرس��اني ها براي ارتقاي كيفيت خدمات صوتي و 

ويدئويي آن است. 
يكي از مهم ترين مزاياي اين به روزرساني امكان انجام 
تنظيمات متف��اوت براي بخش وضوح تصوير در ايكس 
باكس وان است كه اجراي بازي ها با كيفيت هاي متفاوت 
تصويري را بس��ته به امكانات سخت افزاري در دسترس 
ممكن مي كند. در حال حاضر تنها تعدادي برنامه نويس 
نزديك به مايكروسافت قادر به تست به روزرساني هاي 
انجام شده روي كنسول بازي ايكس باكس وان هستند. 
با اجراي به روزرساني يادشده حداكث كيفيت تصوير به 
1440پيكسل افزايش مي يابد كه به معناي دقت بصري 
2560 در 1440پيكسل اس��ت. اين تغييرات هم روي 
كنس��ول بازي ايكس باكس وان اس و هم روي كنسول 

بازي ايكس باكس وان در دسترس خواهد بود. 
افزايش قابليت هاي تعاملي ايكس باكس وان از طريق 
ميكس��ر نيز به روزرس��اني ديگر اين كنسول محسوب 
مي ش��ود. به عنوان مثال از اين طريق در زمان مشاهده 
جريان بازي شما توس��ط كاربران ديگر شما مي توانيد 
دسته كنترل خود را به طور مجازي با بيننده بازي خود 
به اش��تراك بگذاريد تا وي نيز در كنترل بازي به ش��ما 
كمك كند. در نهايت به روزرس��اني خدمات صوتي نيز 
افزاي��ش حجم و كيفيت ص��دا و همچنين ايجاد توازن 

ميان موسيقي و ديگر اجزاي صوتي را ممكن مي كند. 

چين فضانورد استخدام مي كند
واشنگتن پست| چين قصد دارد از ميان شهروندان 

عادي چند فضانورد جديد استخدام كند. 
چين قص��د دارد براي برنامه فضاي��ي خود از ميان 
ش��هروندان چند فضانورد استخدام كند. همچنين قرار 
است در اين برنامه كه با پشتيباني ارتش انجام مي شود، 
س��االنه دو ماموريت فضايي با سرنشين انجام مي شود.  
س��ومين گروه از كارآم��وزان فضانوردي از موسس��ات 
تحقيقاتي، صنعتي و دانش��گاه ها انتخاب مي شوند. اين 
گروه در ايستگاه فضايي مستقل چين خدمت خواهند 
كرد. فضانوردان جديد ش��امل مهندس��ان نگهداري و 
خلبانان و متخصصان بار هس��تند. چين در اواخر دهه 
1۹۹0مي��الدي 14فضانورد و ۷نفر ديگ��ر را در 2010 
انتخاب كرد كه از اين ميان 11نفر به 6 ماموريت فضايي 

فرستاده شدند. 

»گوگل« هوش مصنوعي 
»يوتيوب« را ارتقا مي دهد

مش�بل| گوگل هوش مصنوعي يوتيوب را افزايش 
داده ت��ا كاربران بتوانند پ��س زمينه ويدئوهاي توليدي 
خود را براي انتش��ار در اين ش��بكه اجتماعي به دلخواه 

خود تغيير دهند. 
 ابزار ياد شده كه توسط مهندسان گوگل ابداع شده 
افزودن هزاران تصوير پس زمينه متنوع را به ويدئوهاي 
توليدي افراد در س��ايت يوتيوب ممكن مي كند؛ امري 
كه پيش از اين در هيچ س��ايت به اشتراك گذاري ويدئو 
ممكن نبوده است. هوش مصنوعي مورد استفاده براي 
اي��ن كار در يوتي��وب از دقت بااليي برخوردار اس��ت و 
مي توان��د به دقت چهره ف��ردي كه درحال ضبط ويدئو 
اس��ت را از پس زمينه پشت وي متمايز كند تا كيفيت 

كار نهايي عرضه شده در سطح بااليي باشد. 

۷۵ درصد چيني ها نگران 
نقض حريم شخصي

ياهونيوز| همزمان با افزايش استفاده از فناوري هاي 
رباتي��ك نگراني در مورد به خطر افتادن امنيت و حريم 
شخصي توسط اين دستگاه هاي پيشرفته به يك نگراني 

جدي مبدل شده است. 
نتايج يك بررسي تازه كه در چين انجام شده نشان 
مي ده��د از هر چهار نفر در اين كش��ور س��ه نفر نگران 
تهديدات روبات ه��ا و ديگر محصوالت مبتني بر هوش 

مصنوعي براي حريم شخصي خود هستند. 
بررسي يادش��ده كه بطور مشترك توسط تلويزيون 
دولتي چين و موسس��ه تحقيقاتي تنس��نت و با ارسال 
پرسش��نامه براي ۸000 نفر صورت گرفته حاكي  است 
۷6.3درصد از م��ردم چين روبات ها و ديگر محصوالت 
داراي هوش مصنوعي را تهديدي براي حريم ش��خصي 
خ��ود مي دانند و حت��ي معتقدند ه��وش مصنوعي با 
پيشرفت هاي گس��ترده تر صنايع بيشتري را فتح كرده 
و كنت��رل آنه��ا را در اختيار مي گيرد. ح��دود نيمي از 
پاس��خ دهندگان مي گويند هوش مصنوعي همين حاال 
هم بر فرايندهاي شغلي آنان تاثيرگذارده و يك سوم آنها 
هوش مصنوعي را تهديدي براي شغل خود دانسته اند و 
در مورد از دست دادن شغل خود به همين علت اظهار 
نگراني كرده اند. پي��ش از اين بانك جهاني پيش بيني 
كرده بود كه تا سال 2030 از هر 4 فرصت شغلي موجود 
در چين، س��ه فرصت شغلي تحت كنترل دستگاه هاي 

خودكار قرار خواهد گرفت. 

اخبار

متضرر شدن قاچاقچيان تلفن همراه از رجيستري 

بانكاطالعاتيشناسهگوشيراهاندازيميشود
گروه دانش و فن|

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
از راه اندازي و ايجاد بانك اطالعاتي شناس��ه گوش��ي 
در آين��ده نزديك خب��ر داد و گف��ت: در حال حاضر 
120 ميليون س��يم كارت در كش��ور وجود دارد كه 
۸0 ميليون آن فعال اس��ت، از اي��ن رو در حال ايجاد 
بانك اطالعاتي كاملي از IMEI هاي موجود )شناسه 

گوشي ها( هستيم. 
حس��ين فالح جوش��قاني با بي��ان نيازمندي ها و 
انتظارات اين ط��رح، تصريح كرد: اين طرح به نحوي 
اجرا خواهد ش��د تا كمترين تاثير بر كاربران ش��بكه 
و اپراتورهاي تلفن همراه داش��ته باش��د و از هر گونه 

پيچيدگي پرهيز شود. 
مطابق با آماري كه از س��وي پايگاه اطالع رس��اني 
دولت منتش��ر ش��د، ب��ا اج��راي طرح رجيس��تري 
گوش��ي هاي موبايل، واردات رسمي اين كاال به كشور 
۹3درصد رش��د داش��ته و ورود رس��مي آيفون 600 

درصد افزايش يافت. 
طرح رجيس��تري به عنوان مهم ترين طرح مبارزه 
با گوش��ي هاي قاچاق از مهرماه امس��ال در حال اجرا 
اس��ت. بررس��ي ها نش��ان مي دهد با اجراي اين طرح 
واردات رس��مي تلف��ن هم��راه افزايش چش��مگيري 
داشته و براس��اس آمار گمرك واردات رسمي گوشي 
تلفن همراه به كش��ور در 11ماهه امس��ال ۹3درصد 
رش��د داشته است. همچنين بررسي ها نشان مي دهد 
درآمدهاي گمرك از محل واردات قانوني گوشي تلفن 
همراه در ۹ماهه امسال 150درصد رشد داشته است. 
هر چند در ابتداي اجراي اين طرح، س��ودجويان 
و مخالفان تالش كردند تا افزايش قيمت گوشي هاي 
تلفن همراه را دليل اج��راي اين طرح عنوان كنند و 
مان��ع از اج��راي موفقيت آميز اين پروژه ش��وند اما با 

گام هاي محكم و موثر وزارت ارتباطات همچنين ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و س��اير دستگاه هاي مرتبط 

اين طرح به خوبي درحال اجراست. 
براساس آخرين گزارش ها گوشي هاي شركت اپل، 
گوگل، بلك ب��ري، موتوروال، ال جي، نوكيا، س��وني، 
تكنو، هوآووي و دو مدل جديد گوش��ي سامس��ونگ 
مشمول اين طرح ش��ده اند و مابقي اين مدل گوشي 

به گفته وزير ارتباطات از 15فروردين اجرا مي شود. 
گزارش گمرك نشان مي دهد در اين مدت بيش از 
2ميليون و 600 هزار دستگاه انواع گوشي تلفن همراه 

از طريق گمركات وارد كشور شده است. 
در 11ماهه س��ال ۹6 تعداد 2ميليون و 64۸ هزار 
دستگاه گوش��ي تلفن همراه به ارزش 41۹ميليون و 
651 هزار دالر به كش��ور وارد شد. اين در حالي است 

كه در 11ماهه س��ال گذشته يك ميليون و 440هزار 
دستگاه گوش��ي تلفن همراه به ارزش 21۷ميليون و 
34هزار دالر به طور رس��مي از مب��ادي گمرك وارد 

كشور شده بود. 
بررس��ي ها از تاثيرات مثبت طرح رجيس��تري بر 

كاهش قاچاق گوشي هاي تلفن همراه حكايت دارد. 
آمارها نش��ان مي دهد تنها در نشان تجاري آيفون 

س��اخت شركت اپل با رش��د واردات قانوني به ميزان 
600 درصد مواجه ش��ده ايم. براس��اس آمارها رش��د 
درآمد هاي گمرك از محل واردات قانوني گوشي تلفن 

همراه در ۹ماهه امسال 150درصد بوده است. 
انجام قاچاق بيش از س��ه ه��زار ميليارد تومان به 
منابع كشور آسيب مي رس��اند اما درآمدي كه از اين 
مجرا نصيب دولت مي ش��ود در طول س��ال شايد به 
ان��دازه بودجه كامل يك وزارتخانه باش��د كه دولت با 
آن مي تواند براي امور مختلف خود برنامه ريزي كند. 

 رييس انجمن واردكنندگان گوشي هاي تلفن همراه 
درباره مزاياي اجراي طرح رجيستري گوشي هاي تلفن 
همراه، گفت: منفعت اعمال رجيس��تري در وهله اول 
نصيب مصرف كنندگان مي شود؛ چراكه بعد از اجراي 
اين طرح خدمات پس از فروش گوش��ي هاي موبايل 
تقويت خواهد ش��د و همچنين برخي از كاالهايي كه 
به صورت قاچاق وارد مي شوند، به داليل مختلف روي 
سالمت مردم هم اثر منفي مي گذارد، چراكه كاالهاي 

قاچاق بعضا تست هاي الزم را نگذرانده اند. 
حبيب اهلل حقيقي، رييس س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز نيز با اشاره به اجراي موفقيت آميز اين طرح 
و با بيان اينكه طرح رجيستري بايد دقيق، بدون ايجاد 
مش��كل و هزينه براي مردم اجرايي ش��ود، گفت: در 
مورد اين طرح گام هاي محكم و موثري برداشته شده 

و مشكل عمده يي در ميان نيست. 
با اجراي طرح موفقيت آميز رجيستري، بسياري 
از مصرف كنن��دگان گوش��ي اب��راز رضايتمن��دي و 
اطمينان خاطر مي كنن��د. فرار از ارائه خدمات پس 
از فروش گوش��ي هاي موبايل از شايع ترين انتقادات 
خريداران گوشي بود و انتظار مي رود با گذشت زمان 
اثرات موفقيت آميز اين طرح در اين خصوص بيشتر 

مشاهده شود. 

 انگجت|
تحقيقي جديد نشان مي دهد شبكه اينترنت »ال تي اي« حفره هاي امنيتي متعددي 
دارد و هكرها مي توانند با تجهيزات بس��يار س��اده ابزار هك ش��بكه را فراهم و از افراد 

جاسوسي كنند. 
حفره هاي امنيتي در ش��بكه هاي اينترنتي موبايل هنوز ه��م وجود دارند. در همين 
راس��تا محققان موسس��ه Purdue و دانش��گاه آيوا در يك پژوهش به موارد احتمالي 

سوءاستفاده از پروتكل هاي LTE اشاره كردند. 
»ال تي اي« نس��ل چهارم اينترنت موبايل و در حقيقت استاندارد مخابراتي و شبكه 
انتقال اطالعات بي س��يم اس��ت. البته ال تي اي فقط نسل جديد فناوري بي سيم نيست 
بلكه استانداردي درحال حركت و پيشرفت است كه همراه با گذر زمان بهبود مي يابد. 

طب��ق اين تحقيق ش��بكه موبايل مذكور ش��رايط را براي ده ه��ا حمله هكري فراهم 
مي كن��د. به عنوان مثال حفره ه��اي امنيتي آن به هكرها اج��ازه مي دهد از تماس ها و 
پيامك هاي فرد جاسوسي كنند، مكان افراد را رصد، دستگاه ها را خاموش كنند و حتي 

پيام هاي هشدار تقلبي ارسال كنند. 
 هكرها مي توانند با اس��تفاده از سه پروتكل اصلي)مانند اتصال يك دستگاه به شبكه 
موبايل و حفظ ارتباط( بدون نياز به احراز هويت به ش��بكه موبايل »ال تي اي« متصل 
ش��وند. البته محققان با استفاده از س��يم كارت هاي چهار اپراتور مخابراتي در امريكا ۸ 
مورد از حمالت مذكور را آزمايش كردند و متوجه شدند مي توان برخي از آنها را خنثي 
كرد. جالب آنكه هكر مي تواند باتجهيزات ساده موجود در بازار ابزارهاي الزم براي هك 

شبكه LTE را تهيه كند. 

اندرويد هدالين|
شركت هاير در جريان كنگره جهاني موبايل 201۸ از يك ساعت هوشمند جديد رونمايي 

كرد كه به قابليت تبديل شدن به ويديو پروژكتور مجهز است. 
ش��ركت هاير )Haier( در كنگره جهاني موبايل MWC 201۸، از يك ساعت هوشمند 
رونمايي كرد كه قادر اس��ت، اطالعات و محتواي مورد نياز كاربر را روي پوس��ت دست وي به 
نمايش بگذارد. البته طبق گفته هاي مديران اين شركت، ساعت هوشمند مذكور قابليت پخش 
و نمايش محتواي چند رسانه يي همچون برنامه هاي تلويزيوني و فيلم روي سطح تخت و بزرگ 
ندارد و نمي توان گفت كه مي تواند بطور كامل جاي ويديو پروژكتور را بگيرد اما به نظر مي رسد 
اين ساعت هوشمند كه آسو)Asu( نام دارد در نوع خود كم نظير و شگفت انگيز است و مي تواند 
نقش مكمل را براي گوشي هاي هوشمند ايفا كند. هاير در نمايشگاه MWC 2018 از ساعت 
هوشمند جديدي رونمايي كرده كه به پروژكتور مجهز است. اين ساعت اطالعات صفحه نمايش 
را به ش��يوه يي متفاوت روي مچ دست كاربر نمايش مي دهد. آسو به كاربران امكان مي دهد تا 
متون و داده هاي مختلف مربوط به اپليكيشن ها، پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي را در گوشي 
هوشمند خود و همچنين مچ دست خود مشاهده كنند. سازندگان اين ساعت بر اين باورند كه 
خواندن پيام روي پوست دست بسيار راحت تر از صفحه نمايش ساعت هاي هوشمند است كه 
ان��دازه كوچكي دارند. هر چند كه تحليلگران و منتقدان معتقدند متون، تصاوير و پيام ها روي 
پوس��ت دس��ت از وضوح بااليي برخوردار نيس��تند اما به طور كلي نبايد انتظار بااليي از ويديو 
پروژكتور داشت. درحال حاضر هنوز اطالعات و جزييات دقيقي از تاريخ عرضه و قيمت نهايي 
اين محصول در دس��ترس نيس��ت اما گفته مي شود در ماه مه س��ال جاري ميالدي روانه بازار 

خواهد شد و البته بايد گفت كه عرضه آن تنها محدود به بازار چين مي شود.

وي تري|
 بررسي هاي انجام شده توسط دانشگاه مك مستر كانادا نشان مي دهد پايگاه هاي داده 
و گوش��ي هاي هوش��مند در ميان مخرب ترين توليدات انسان براي محيط زيست تا سال 

2040 خواهند بود. 
اين بررسي به تحليل تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات بر جهان اطراف ما پرداخته و 
نشان مي دهد محصوالت فناوري بيش از حد تصور قبلي موجب تصاعد و انتشار گازهاي 

گلخانه يي مي شوند و لذا براي محيط زيست بسيار مضر هستند. 
تحقيق ياد ش��ده حاكي اس��ت تا سال 2020 گوشي هاي هوش��مند به خطرناك ترين 
وس��يله الكترونيكي مورد استفاده بشر براي محيط زيست مبدل مي شوند و ميزان تصاعد 

گازهاي گلخانه يي توسط آنها از لپ تاپ ها و گوشي هاي هوشمند فراتر مي رود. 
اگرچه گوشي هاي هوشمند در حين فعاليت برق كمي مصرف مي كنند اما ۸5 درصد از 
فرآيند توليد گازهاي گلخانه يي از اين گوشي ها مربوط به زمان توليد آنهاست. عمر باتري 
كوتاه اين گوش��ي ها ه��م به خريد مكرر مدل هاي جديد گوش��ي مي انجامد. مادربردهاي 
گوشي هاي هوشمند و تراشه هاي به كار رفته در توليد آنها هم حاوي فلزات سختي است 

كه توليد آنها به صرف انرژي باال و سرمايه گذاري فراوان نياز دارد. 
درح��ال حاضر محصوالت فناوري اطالع��ات و ارتباطات تنها عامل 1.5درصد از موارد 
مربوط به گرمايش كره زمين هس��تند اما با تداوم روند فعلي اين رقم در س��ال 2040 به 

14درصد افزايش مي يابد. 
گوگل اميدوار اس��ت با ارائه اين خدمات تعداد كاربران بخش اس��توري يوتيوب كه به 

تازگي به اين شبكه به اشتراك گذاري ويدئو افزوده شده بيشتر از قبل شود.

حفرههايامنيتيدراينترنتنسلچهارم گوشيهايمخربمحيطزيستساعتهوشمنديكهويديوپروژكتوردارد

كاربر فراسورويداد

ديلي ميل|
به گفته »اريك اشميت« رييس سابق گوگل، روبات هاي قاتلي 
ك��ه در فيلم ها مي بيني��م، مي توانند در عرض دو دهه آتي با يك 
پيشرفت سريع در هوش مصنوعي تبديل به يك واقعيت شوند. 

»اريك اش��ميت« )Eric Shmidt( مديرعامل سابق گوگل، 
هش��دار داده اس��ت كه رايانه هاي قاتل ممكن اس��ت طي 10يا 

20سال آينده كشتار انسان ها را شروع كنند. 
وي گفت كه ربات هاي هوش��مند وحش��تناكي كه در فيلم ها 
نش��ان داده مي شوند، مي توانند طي 20سال آينده تبديل به يك 

واقعيت شوند. 
اگرچه به نظر نمي رس��د، اش��ميت بيش از ح��د در مورد اين 
موضوع نگران باشد زيرا او فكر مي كند كه بشريت قادر به كنترل 

اين موجودات وحشتناك خواهد بود. 
اش��ميت در كنفران��س امنيتي مونيخ گفت: م��ن با اطمينان 
مي توانم پيش بيني كنم كه روبات هاي قاتل يك تا دو دهه ديگر 

پديدار مي شوند بنابراين بايد در مورد آنها نگران باشيم. 
وي افزود: اجازه دهيد واضح صحبت كنم؛ انس��ان ها مسوول 
ه��وش مصنوعي باقي خواهند ماند، نكته ديگر كه من مي خواهم 
به همه يادآوري كنم اين اس��ت كه اي��ن تكنولوژي ها خطاهاي 

جدي دارند و نبايد آنها را در تصميمات حياتي دخيل كرد. 
بنابراين به ش��خصه نمي خواهم در يك هواپيما باش��م كه در 
آن كامپيوت��ر تمام تصميمات عمومي را در مورد پرواز انجام داده 
است. حرف من اين است كه تكنولوژي فقط به اندازه كافي قابل 
اعتماد نيس��ت. خطاهاي زيادي در استفاده از آن وجود دارد. اين 
مشاوره من اس��ت، هوش مصنوعي شما را هوشمندتر مي كند و 
مزاياي زياد ديگري دارد اما من هيچگاه آن را مس��وول فرمان و 
كنترل نخواهم كرد. »الون ماس��ك«، مديرعامل ش��ركت فضايي 
اس��پيس ايكس و ش��ركت فناوري تس��ال نيز درباره خطر هوش 
مصنوعي و واقعيت روبات هاي قاتل هشدار مي دهد. اين كارآفرين 
ميلياردر س��ال گذشته گفت كه بشريت با وجود رشد و پيشرفت 
ماش��ين ها تنه��ا 1 در 10 يا حتي 1 در 20 ش��انس زنده ماندن 
خواهد داش��ت. دانش��مندان همچنين پيش بيني كرده اند كه در 

سال هاي نخس��ت دهه 2020تا 2030 هوش مصنوعي تقريبا به 
طور كامل همه وظايف انسان را بر عهده خواهد گرفت، به عنوان 
مثال در مورد ترجمه زبان سال 2024 نوشتن مقاله سال 2026و 

بارگذاري و راندن كاميون در سال 202۷ ميسر خواهد بود. 
هوش مصنوعي به زمان بيشتري نياز دارد تا كارهايي را انجام 

دهد كه نياز به تعامل عميق تر با انسان دارند. 
به اعتقاد دانش��مندان س��ال 204۹ س��ال ش��كوفايي هوش 
مصنوعي اس��ت چراكه با وجود پيش��رفت هاي بسيار در استفاده 
از ابزارهاي كامپيوتري در عرصه جراحي به عنوان جراح مستقل 

عمل خواهد كرد. 
تحوالت و توس��عه در هوش مصنوعي توج��ه مقامات اياالت 
متحده امريكا را جلب كرده است. چين نيز درحال حاضر با برنامه 
هوش مصنوعي درحال پيش��رفت اس��ت. اين كشور مي خواهد تا 

سال 2030 رهبر جهاني در اين زمينه شود. 
اش��ميت مي گويد: اين براي چين يك برنامه ملي اس��ت. آن 
ط��ور كه م��ن فهميدم، چين به دنبال اين اس��ت كه صدها هزار 

مهندس در زمينه هوش مصنوعي ترتيب كرده و آموزش دهد. 
اشميت بار ديگر تاكيد كرد كه چين احتماال در زمينه هوش 
مصنوعي از امريكا پيش��ي گرفته است. اگر امريكا بخواهد از اين 
وضعيت جلوگي��ري كند، آنگاه بايد ي��ك برنامه حركت ملي در 
زمين��ه هوش مصنوع��ي راه اندازي كند و تغييراتي در سياس��ت 

مهاجرتي خود در نظر بگيرد. 

ساينس ديلي|
محققان دانشگاه هاروارد يك جوهر چاپ 3بعدي ابداع كرده اند كه 

مي تواند حس المسه را به »رباتيك نرم« هديه دهد. 
 )Robotics Soft( »در دني��اي روباتيك زمين��ه »روباتيك ن��رم
گسترش قابل توجهي را آغاز كرده است. اين روبات هاي منحصر به فرد 
در رسوخ و عملكرد در فضاهاي تنگ و بسته مهارت دارند و به داشتن 
س��ازه هاي قابل انعطاف كه اغلب از طبيعت الهام گرفته ش��ده است، 
مشهور هستند. يك گروه از مهندسين دانشگاه هاروارد حس المسه را 

براي اين روبات هاي نرم طبيعي به ارمغان آورده است. 
اين كار مهندس��ان هاروارد يكي از نخس��تين روش هايي است كه 
روبات ها توس��ط آن مي توانند واكنش داش��ته باش��ند و جهان اطراف 
 Advanced خود را احس��اس كنند. محققان كار خ��ود را در مجله
Materials منتشر كرده اند و در آن جزييات نحوه تشخيص حركت، 

فشار، لمس و دما را توسط حسگرها به طور دقيق مشخص كرده اند. 
»رايان تروبي« يكي از اعضاي گروه گفت: تحقيقات ما نشان دهنده 
يك پيش��رفت اساسي در رباتيك نرم اس��ت. پلتفرم توليد، ما را قادر 
مي س��ازد نقاط حس��اس پيچيده را به راحتي به سيستم هاي رباتيك 
ن��رم متصل كني��م. درحالي كه پيش��رفت هاي زي��ادي در مقياس و 
انعطاف پذيري روباتيك نرم اتفاق افتاده اس��ت، حسگرها تا حد زيادي 
هنوز براي مهندسان رباتيك يك چالش باقي مانده اند. اين عمدتا به اين 

دليل است كه حسگرها اغلب سفت و سخت هستند. 
بنابراين با وجود انعطاف پذيري و س��هولت حركت براي يك روبات 

نرم، سنسورها حركت ربات را محدود مي كنند. 
محققان براي غلبه بر اين معضل به جاي يك سنسور سخت افزاري 
سنتي، يك جوهر رسانا بر پايه يون مايع ساختند. اين جوهر مي تواند 
در ه��ر چاپگر 3بع��دي قرار داده ش��ود و در داخل ب��دن نرم ربات ها 
چ��اپ ش��ود. »مايكل ونر« يكي از هم��كاران در اين مقاله گفت: تا به 
امروز، بيشتر سيس��تم هاي سنس��ور يكپارچه/ محرك مورد استفاده 
در روباتيك نرم كامال ابتدايي بوده اند. با چاپ مس��تقيم سنس��ورهاي 
مايع يوني در اين سيس��تم هاي ن��رم، راه هاي جديدي را براي طراحي 
و ساخت دستگاه ها باز مي كنيم كه در نهايت اجازه مي دهد تا كنترل 
كامل ربات هاي نرم را ممكن س��ازيم. گروه براي تس��ت ابداع خود به 

آزمايشگاه زيست شناسي استاد »جنيفر لوئيس« رفتند. »لوئيس« به 
عنوان اس��تاد مهندس��ي بيولوژي در ““SEAS  و عضو اصلي موسسه 
»Wyss« خدمت مي كند. وي گفت كه تكنيك چاپ 3بعدي مي تواند 
جوهر حس��ي را با ساختارهاي نرم بدن روبات همگام كند. »لوئيس« 
گفت: اين كار نشان دهنده آخرين نمونه از توانايي هاي امكانپذير است 
كه توس��ط چاپ 3بعدي جاس��ازي ش��ده و يك روش پيشگام است. 
محققان يك گيره رباتيك با سه محرك براي تست كردن پاسخ جوهر 
چاپ كردند. محققان سنس��ورهاي تماس چندگان��ه را براي ارائه يك 
گيره با كارايي لمس بيش��تر جاگذاري كردند. »تروبي« گفت: طراحي 
انعطاف پذير و عملكرد اين روش بي نظير است. اين جوهر جديد همراه 
با پردازش چاپ 3بعدي ما را قادر مي س��ازد تا هم حس المس��ه و هم 
عملكرد حركتي را در يك سيستم يكپارچه روباتيك نرم تركيب كنيم. 
محقق��ان مي خواهند تحقيق روي كاربردهاي اين جوهر را گس��ترش 
دهند و به طور بالقوه آن را به عناصر ديگر روباتيك چاپ 3بعدي اعمال 
كنند. »رابرت وود« پروفسور علوم مهندسي و كاربردي در »SEAS« و 
عضو هيات علمي موسسه ““Wyss  گفت: روباتيك نرم معموال توسط 
تكنيك هاي قالب بندي معمولي محدود مي ش��ود كه انتخاب هندسي 
را مح��دود مي كند يا در مورد چاپ 3بعدي تجاري، انتخاب مواد مانع 
باز بودن دس��ت طراح مي شود. وي افزود: تكنيك هاي توسعه يافته در 
آزمايش��گاه »لوئيس« فرصتي را براي انقالب در ساخت ربات ها ايجاد 
مي كن��د، چراك��ه دوري از فرآيندهاي ترتيبي و س��اخت روبات هاي 
پيچيده و يكپارچه با سنسورهاي سفت جاسازي شده را ميسر مي كند. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 برگزاري مراسم با موضوع مديريت علوي
س�اري| مراسم س��خنراني با موضوع چگونگي مديريت 
علوي با حضور مدير و كاركنان در نمازخانه ستاد منطقه 
برگزار ش��د. حجت االسالم والمس��لمين سيد ابوالحسن 
ميرعمادي در اين مراس��م در تشريح چگونگي مديريت 
علوي خاطرنش��ان كرد: به گفته حضرت زهرا)س(، امير 
مومن��ان)ع( تمام وجودش را خ��رج ذات الهي مي كرد تا 
اهداف انقالبي پيامبر خدا)ص( پياده شود. او با بيان اينكه 
انقالبي و جهادي ب��ودن از خصوصيات مدير و كاركنان 
باشد، افزود: در كار نبايد بي تفاوت باشيم و براي آن ارزش 
قائل شويم، با اقدام جهادي و انقالبي مي توان كارها را به 
پيش برد. ميرعمادي با بيان اينكه نبايد فاصله يي بين ولي 
و جامعه وجود داشته باشد بيان كرد: فاصله ولي و جامعه 
باعث تبعيض و فس��اد مي ش��ود و دش��من هم به دنبال 
همين نقطه ضعف اس��ت، مدير و كارمند انقالبي بايد با 
حفظ معنويات مشمرانه عمل كند و مسووليت پذير باشد. 

 احياي خواهرخواندگي اراك و »پيتشت« 
اراك| س��فير رومان��ي در ايران گف��ت: احياي خواهر 
خواندگي اراك در اس��تان مركزي و ش��هر »پيتشت« 
در روماني با جديت دنبال مي شود. آدريان كوزيانسكي 
ديروز در س��فر به اراك اف��زود: خواهرخواندگي اراك و 
پيتش��ت از بيش از 10 سال گذشته كليد خورد اما در 
طول اين س��ال ها اجرايي نشد. او بيان كرد: كالن شهر 
اراك در اس��تان مرك��زي و پيتش��ت رومان��ي داراي 
ظرفيت هايي هستند كه همكاري هاي دوجانبه مي تواند 
منجر به توس��عه هر دو شهر شود. سفير روماني اظهار 
كرد: اراك و پيتشت ظرفيت هاي مناسبي در زمينه هاي 
انرژي، صنعت توريسم، كشاورزي، حمل و نقل و  آي تي 

براي همكاري هاي مشترك دارند.  
 توليد آزمايشي گياه كينوا در دير

بوش�هر| برداش��ت گياه كينوا كه از خانواده غالت و به 
صورت آزمايشي در دير كاشته شده است، آغاز شد. اين 
گياه آبان در نيم هكتار از مزارع شهرس��تان دير كاشته 
ش��ده بود. كارشناس مس��وول حفظ نباتات و قرنطينه 
جهاد كش��اورزي دير به خبرگزاري صداوسيما مقاومت 
در برابر ش��وري و خشكي را دو مزيت كينوا عنوان كرد 
و گفت: پرورش اين گياه براي اصالح الگوي كش��ت، در 
دستور كار قرار گرفته و اميدواريم كه سال آينده آن را در 
سطح وسيع تري بكاريم. اردشير درگاهي افزود: مي توان 

از هر هكتار سه تا چهار تن محصول برداشت كرد.  
 راي پرونده موس�وم به گليم و گبه كرمانشاهان 

صادر شد
كرمانش�اه| معاون دادگستري استان كرمانشاه گفت: 
راي پرونده موس��وم به فرش، گليم و گبه كرمانشاهان 
صادر ش��د. دانيال هودرجي ديروز در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: متهم رديف اول اين پرونده به رد مال و 
حبس محكوم شده است و براي متهم هاي رديف دوم 
و سوم اين پرونده نيز برائت حاصل شد. معاون فرهنگي 
دادگستري استان كرمانشاه با بيان اينكه اين راي قطعي 
نيس��ت و در مرحله بدوي قرار دارد، بيان كرد: دادنامه 
به متهم ابالغ شده و از فردا به 140 وكيل پرونده و 13 
هزار شاكي ابالغ خواهد ش��د. هودرجي اتهام متهم را 
اخالل در نظام اقتصادي، كالهبرداري و پولشويي بيان 
كرد و افزود: اين پرونده داراي 13 هزار شاكي در 150 
جلد و 122هزار صفحه بود كه پرونده يي در اين حجم 

در دستگاه قضايي بي سابقه است. 
 افتتاح 3 طرح فرودگاهي در بيرجند

بيرجن�د| س��ه ط��رح فرودگاه��ي ب��ا يك ميلي��ارد و 
600ميليون تومان اعتبار در بيرجند به بهره برداري رسيد. 
مركز مانيتورينگ و حراست فرودگاه بين المللي بيرجند 
و يك ب��اب نمازخانه در محوطه اين ف��رودگاه با حضور 
فيروزي پور مديركل حراست شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران افتتاح ش��د. مديركل فرودگاه هاي اس��تان 
در اين مراس��م گفت: براي ساخت و تجهيز اين طرح ها 
بيش از يك ميلي��ارد و 600ميليون تومان اعتبار هزينه 
ش��ده است. سالمي افزود: باتوجه به لزوم ايمني فرودگاه 
بين المللي بيرجند احداث مركز مانيتورينگ فرودگاه در 
زميني به مس��احت 260 مترمربع از سال 94 در دستور 
كار قرار گرفت كه براي ساخت آن 500ميليون تومان و 
براي تجهيز مركز مانيتورينگ، 700 ميليون تومان هزينه 
ش��ده اس��ت. او با بيان اينكه هم اكن��ون 70درصد طرح 
احداث مركز مانيتورينگ به اتمام رسيده و قابل استفاده 
اس��ت گفت: 500 ميليون تومان ديگر براي تكميل اين 
طرح نياز است همچنين براي ارتقاي ايمني پروازهاي اين 

فرودگاه، 28 دوربين در نقاط مختلف نصب شده است. 
 افتتاح بازارچه دستاوردهاي مددجويان كميته 

امداد جنوب كرمان
كهن�وج| بازارچ��ه و نمايش��گاه عرض��ه محصوالت و 
دستاوردهاي مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( 
جنوب كرمان در شهرس��تان كهنوج افتتاح ش��د. اين 
نمايشگاه با حضور 34 غرفه از هفت شهرستان جنوبي 
اس��تان كرمان برپا شده است.اين نمايش��گاه از ديروز 
به مدت پنج روز همه روزه از س��اعت 8 الي 20 پذيراي 
عالقه مندان است. در مراسم افتتاح اين بازارچه صادقي 
مديركل كميته امداد استان كرمان با بيان اينكه يكي 
از سياس��ت هاي كميته امداد توانمندسازي مددجويان 
اس��ت، افزود: در اين زمينه سعي كرده ايم بازارچه هاي 
اس��تاني و  منطقه يي داير كنيم كه امروز در شهرستان 
كهنوج بازارچه و نمايش��گاه منطقه يي با حضور هفت 

شهرستان جنوبي استان افتتاح شد. 
 پرداخت تمام مطالبات شاليكاران شمال كشور

س�اري| ب��ا پرداخت ح��دود 31 ميليارد ري��ال، تمام 
مطالبات ش��اليكاران شمال كشور تس��ويه شد. بنا بر 
اعالم مديرعامل شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 
2، تمام مطالبات ش��اليكاران اس��تان هاي مازندران و 
گيالن به مبلغ 30 ميليارد و 831ميليون ريال از طريق 
س��امانه جامع خريد تضميني محصوالت كش��اورزي 
پرداخت ش��د. س��يدمحمد جعفري افزود: 29 ميليارد 
و 589ميليون ريال از اين مبلغ، مربوط به كش��اورزان 
استان مازندران و يك ميليارد و 242 ميليون ريال نيز 

مربوط به شاليكاران استان گيالن بود. 
 اجراي طرح كاداستر در سواحل رامسر و تنكابن

س�اري| مدي��ركل منابع طبيع��ي مازن��دران منطقه 
زمين ه��اي  كاداس��تر  نقش��ه  اج��راي  از  نوش��هر 
س��احلي شهرس��تان هاي رامس��ر و تنكابن خب��ر داد. 
موس��وي گفت: براي نخس��تين بار در كش��ور نقش��ه 
 كاداس��تر اراضي س��احلي رامس��ر و تنكاب��ن به طول 
44 كيلومتر و مس��احت 264 هكتار با همكاري منابع 
طبيعي، دادستان ها و اداره هاي ثبت و اسناد انجام شد. 
مديركل منابع طبيعي مازندران منطقه نوش��هر افزود: 
براس��اس قانون حريم دريا متعلق به مردم و تصرف آن 
ممنوع اس��ت و در صورت مش��اهده، خلع يد و اسناد 
مربوط به آن باطل مي شود. موسوي همچنين از اجراي 
برنامه هاي مختلف در هفته منابع طبيعي و توزيع 600 
هزار اصله نهال رايگان بين مردم غرب استان مازندران 

خبر داد. 

اخبارشهرستانها

معاون رييس جمهور در امور زنان مطرح كرد

عزم دولت براي حل مشكل اشتغال زنان
3۰ درصد پست هاي مديريتي به زنان اختصاص مي يابد

بندر رجايي صدرنشين باقي ماند

ثبت رشد ۲۰ درصدي ترانزيت تا پايان بهمن

گروه بنگاه ها   
»باتوج��ه ب��ه برنامه ريزي هاي ص��ورت گرفته 
30درص��د پس��ت هاي مديريت��ي باي��د ب��ه زنان 
اختص��اص پيدا كن��د.« اي��ن عباراتي اس��ت كه 
معصومه ابتكار معاون ام��ور زنان رييس جمهوري 
ب��ا آنها به اس��تقبال تش��ريح راهبرده��اي دولت 
دوازده��م در خص��وص افزاي��ش مش��اركت زنان 
م��ي رود. مش��اركتي ك��ه بس��ياري از تحليلگران 
معتقدن��د چنانچه به صورت معق��ول افزايش پيدا 
كند؛ ش��اخص هاي اصلي اقتصاد كش��ور را با رشد 
چش��مگيري مواجه مي كند و آثار و نتايج مطلوبي 

در فرآيند توسعه پايدار به بار خواهد آورد. 
معادله افزايش مشاركت زنان در فضاي اقتصادي 
و س��طوح باالي مديريتي يكي از وعده هايي بود كه 
روحاني در ايام انتخابات رياست جمهوري يازدهم و 
دوازدهم آن را مطرح كرد و قول داد كه تمام تالش 
خود را براي افزايش دامنه هاي مش��اركتي زنان در 

فضاي اقتصادي و مديريتي انجام دهد. 
رييس جمهور اما به اين واقعيت نيز اش��اره كرد 
كه زمينه سازي براي رش��د مشاركت زنان نبايد به 
صورت دس��توري و نمايش��ي مانند آنچه در زمان 
دولت هاي قبلي انجام مي ش��د باشد بلكه بايد ابتدا 
فض��اي الزم براي اي��ن روش در اختي��ار زنان قرار 
بگيرد تا با بروز زنان شايسته و مدير امكان استفاده 

از آنان در سطوح باالي اقتصادي فراهم شود. 
واقعيت آن است كه در س��ال هاي اخير، جهان 
ش��اهد پديده اجتماعي  و اقتصادي جديدي به نام 
مشاركت زنان در بازار كار بوده است. در واقع قدرت 
دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنان باعث 
بهبود وضعيت سياس��ي، اجتماعي و اقتصادي آنها 
در جامعه مي شود كه اين جريان مي تواند زمينه ساز 

رشد و توسعه پايدار باشد. 
ب��ر اين اس��اس اس��ت ك��ه ابت��كار با تش��ريح 
سياس��ت هاي دولت در خصوص افزايش مشاركت 
زن��ان اع��الم مي كند ك��ه اين سياس��ت ها نبايد به 
ص��ورت ناگهان��ي بلك��ه به ص��ورت تدريج��ي و با 
زمينه سازي مناس��ب انجام شود. ابتكار برنامه ريزي 
دولت را براي حضور زنان اس��تاندار و وزير برشمرد 
و اع��الم كرد به زودي زنان مدير شايس��ته يي براي 
نشس��تن روي صندلي اس��تانداري ها و وزارتخانه ها 

بروز خواهند كرد. 

 عدالت جنسيتي از شعارهاي اصلي انقالب است
معصومه ابتكار در نشس��ت اداري استان قزوين 
كه عص��ر ديروز در س��الن اجتماعات اس��تانداري 
قزوي��ن برگزار ش��د، تاكيد كرد: عدال��ت از ابتداي 
انقالب مورد تاكيد بوده اس��ت و همواره برآن تاكيد 
شده است كه يكي از بخش هاي آن برقراري عدالت 
جنس��يتي اس��ت كه در قرآن هم به آن اشاره شده 

اس��ت. در حال حاضر نگاه عدالت جنس��يتي را در 
سياس��ت هاي ابالغي مقام معظم رهبري و سياست 
ابالغي دولت دوازدهم و س��اير اس��ناد باال دس��تي 
مي بينيم، در واقع سياس��ت اصل��ي اجراي عدالت 

جنسيتي است. 
مع��اون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
تاكيد كرد: سياس��ت هاي تنظيم شده روي مردان 
و زن��ان تاثيره��اي متفاوت��ي دارد، ب��راي مثال در 
حوزه بهداش��ت با توجه به نياز مادران ممكن است 
كمبودهايي براي آنها داش��ته باش��يم همچنين در 
ح��وزه ورزش بان��وان ني��ز كمبودهاي��ي داريم كه 
پاس��خگوي نيازه��ا نيس��ت. در حوزه اش��تغال نيز 
سياست ها كالن اس��ت چراكه نسبت بيكاري زنان 
تحصيلك��رده چن��د برابر مردان اس��ت ك��ه نياز به 
برنامه ريزي خاصي دارد، اگر اين ش��كاف را نبينيم 

نيمي از جمعيت با مشكل روبه رو مي شود. 
ابت��كار بيان كرد: اگر آم��ار را به صورت تفكيك 
جنسيتي داشته باشيم متوجه مي شويم كه در چه 
زمينه يي برنامه ريزي ص��ورت بگيرد. در ماده 102 
نگاه ما به خانواده مأمن رش��د و اعتال است كه بايد 
مورد توجه وي��ژه قرار بگيرد، ام��روز تفاهمنامه يي 
امضا مي كنيم كه بخش��ي از آن س��ند توس��عه زن 

و خانواده است. 
مع��اون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي��ش يادآور ش��د: 

گفت وگوي ملي خانواده يكي ديگر از مواردي است 
ك��ه به آن به ص��ورت ويژه توج��ه مي كنيم چراكه 
اهميت باالي��ي دارد. عوارض ع��دم گفت وگو براي 
همسران و خانواده بسيار است بنابراين تالش داريم 
گفت وگو را داخل خانواده و سپس در جامعه پيش 

ببريم. 

 مساله مديران زن
ابت��كار خاطرنش��ان كرد: يكي از سياس��ت هاي 
دول��ت دوازدهم مس��اله مديران زن اس��ت كه بايد 
30درصد پست هاي مديريتي با توجه به توانمندي 
ب��ه زن��ان اختصاص پي��دا كند، در ح��ال حاضر 6 
معاون وزير و بيش از 40 مدير س��تادي دولت زنان 
هستند. در بخش فرمانداران نيز مشكلي ندارد و در 
حال حاضر در اس��تان گلس��تان فرماندار زن داريم 
و اميدواري��م كه در اس��تان قزوين ني��ز فرماندار و 

بخشدار خانم داشته باشيم. 

مع��اون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
بي��ان كرد: زنان با ن��گاه ريزبينانه خ��ود مي توانند 
در موفقيت دولت نقش تاثيرگذاري داش��ته باشند. 
س��ازمان هاي مردم نهاد يكي ديگر از مواردي است 
كه در دولت جدي گرفته ش��ده است، سازمان هاي 
م��ردم نهاد با قدرت ريزبين��ي مي توانند برنامه هاي 
دول��ت را نقد كنن��د و ايراد ه��ا را بگويند كه مورد 

حمايت دولت قرار مي گيرند. 
ابتكار بي��ان كرد: يكي ديگر از برنامه هاي جدي 
دولت اش��تغال زنان اس��ت، با توجه به تعداد زنان 
تحصيلك��رده بايد برنامه ري��زي الزم صورت بگيرد، 
اش��تغال زنان س��رمايه چنداني نياز ن��دارد و اغلب 
به راحتي ايجاد مي ش��ود. درصد اش��تغال در حوزه 
صناي��ع دس��تي ويژه بانوان اس��ت، اس��تان قزوين 
ظرفيت خوبي دارد، عروس��ك ساخته شده توسط 

زنان روستاي اردبيلك نمونه خوبي از آن است. 
مع��اون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 

يادآور ش��د: كمپين ارغوان ب��راي حمايت از 250 
زن زندان��ي در حال اجراس��ت، در اين طرح زنان با 
جرايم غيرعمد م��ورد حمايت قرار مي گيرند. طرح 
ارتقاي تاب آوري اجتماعي درون را در استان قزوين 
امض��ا كرديم، طرح در مرحل��ه اول با موفقيت اجرا 
شده اس��ت و اميدواريم مرحله دوم نيز با موفقيت 

صورت بگيرد. 
ابتكار با اش��اره به آموزش زنان روس��تايي بيان 
ك��رد: اميدواري��م اس��تان قزوين در اج��راي طرح 
آموزشي پيش��رو و الگوي خوبي در زمينه توليدات 

طبيعي در كشور باشد. 

 مديريت 3۰درصدي زنان نشانه عدالت 
جنسيتي است

در همي��ن خص��وص مدي��ركل ام��ور بان��وان 
اس��تانداري قزوين نيز گف��ت: اختصاص 30 درصد 
از پس��ت هاي مديريتي به زنان مصداق بارز عدالت 

جنسيتي است.
به گزارش ايس��نا، معصومه مراديان در ش��وراي 
اداري اس��تان قزوي��ن ك��ه در س��الن اجتماع��ات 
استانداري قزوين برگزار شد، تصريح كرد: فرماندار 
شدن زن ها موضوع عجيبي نيست كه با آن مخالفت 
ش��ود، اميدوارم در آينده نزديك شاهد انتصاب يك 
زن به عنوان فرماندار باش��يم. تا پايان فروردين ماه 
س��ال آينده دس��تگاه هاي اجرايي فرصت دارند كه 

30درصد پست مديريتي زنان را اجرايي كنند. 
مديركل امور بان��وان اس��تانداري قزوين اظهار 
ك��رد: از زم��ان فعاليت در حوزه بان��وان 3 مقوله را 
دنب��ال مي كنيم كه ش��امل توانمندس��ازي زنان و 
حساس س��ازي سياست گذاران كش��وري و استاني 
نسبت به حضور زنان اس��ت در واقع اينها هدف ما 

نيست. 
او اف��زود: هدف ما رعايت عدالت جنس��يتي در 
همه دستگاه هاي اجرايي است، 30درصد پست هاي 
مديريتي بايد به زنان اختصاص داده ش��ود چراكه 

نيمي از جمعيت را زنان تشكيل مي دهند. 
مرادي��ان تاكي��د ك��رد: اي��ن موضوع ناش��ي از 
ديدگاه فمنيس��تي نيست بلكه عدالت جنسيتي در 

بهره برداري از فرصت ها معنا دارد. 
او بيان كرد: ارائه  500 فقره تس��هيالت به زنان 
بد سرپرس��ت و بي سرپرس��ت، بيمه زنان خانه دار، 
برگزاري نمايشگاه توانمندي زنان با هدف تاسيس 
تعاوني زنان، دعوت از همس��ران سفيران و موسسه 
اكو براي شناس��ايي دس��تاوردهاي بانوان و فروش 
محص��والت آنها در كش��ورهاي مختل��ف از جمله 

فعاليت هاي صورت گرفته است. 
در پايان اين مراس��م سند توسعه زن و خانواده 
بين اس��تانداري قزوين و مع��اون رييس جمهور در 

حوزه بانوان امضا شد. 

آمار ترانزيت در مرزهاي زميني و آبي كش��ور كه 
از ابتداي س��ال روند رو به رشد خود را حفظ كرده تا 
پاي��ان بهمن ماه نيز به اين عملكرد مثبت خود ادامه 
داد. ضمن اينكه بندر رجايي در اين رنكينگ همچنان 

صدرنشين باقي ماند.
به گزارش ايسنا، طبق اطالعات ارائه شده از سوي 
س��ازمان راهداري تا پايان بهمن ماه امس��ال عملكرد 
ترانزيت سال 1396 كش��ور در قياس با مدت مشابه 
س��ال گذشته افزايش��ي 20درصدي داشته است. در 
ط��ول اين مدت از 32 مرز فع��ال زميني و آبي بيش 

از هش��ت ميليون و 500 هزار تن كاال ترانزيت ش��ده 
اس��ت. بر اين اساس در اين مدت بيش از دو ميليون 
و 590ه��زار ت��ن م��واد نفتي و پنج ميلي��ون و 900 
هزار تن مواد غيرنفتي ترانزيت ش��ده كه عمده ترين 
آنها م��ازوت، پارچه، قطعات اتومبيل، برنج، گازوييل، 
الستيك و پنبه بوده است. در 11 ماه ابتدايي امسال 
همچنان بندر ش��هيد رجايي فعال ترين مرز ترانزيتي 
ايران به حس��اب مي آي��د و در طول اين مدت با ثبت 
آمار بيش از س��ه ميليون تن ترانزي��ت و 35درصد از 
كل كاالها فعال ترين م��رز در ورود كاالهاي ترانزيتي 

ب��وده و پس از آن مرزهاي پرويزخ��ان با 15درصد و 
بازرگان و باش��ماق با 10درصد ق��رار گرفته اند. مانند 
ماه هاي گذشته همچنان تردد كاميون هاي ترانزيتي 
از مبدا عراق به مقصد امارات متحده عربي بيش��ترين 
فراواني را داشته اند. س��ازمان راهداري ابراز اميدواري 
كرده كه با ازسرگيري فعاليت هاي مرزهاي باشماق و 
پرويزخان كه به دليل مشكالت سياسي به وجود آمده 
در كردس��تان عراق براي مدتي فعاليت ش��ان متوقف 
شده بود، آمار مثبت ترانزيتي ايران رشد يافته و همين 

روند در سال آينده نيز ادامه پيدا كند. 

معصومه ابتكار: يكي ديگر از برنامه هاي جدي دولت اشتغال زنان است، با توجه به 
تعداد زنان تحصيلكرده بايد برنامه ريزي الزم صورت بگيرد، اشتغال زنان سرمايه 

چنداني نياز ندارد و اغلب به راحتي ايجاد مي شود. درصد اشتغال در حوزه صنايع 
دستي ويژه بانوان است، استان قزوين ظرفيت خوبي دارد، عروسك ساخته شده 

توسط زنان روستاي اردبيلك نمونه خوبي از آن است

                                                                                                      

گم��رك  سرپرس��ت  الب�رز| 
اس��تان البرز گفت ك��ه 127هزار و 
231تن كاال ب��ه ارزش 134ميليون 
و 855ه��زار و 705 دالر از ابت��داي 
امس��ال تاكنون از طريق اين گمرك 
صادر شد. علي اصغر بناساز ديروز در 
گفت وگ��و با ايرنا اف��زود: اين ميزان 
صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته از لحاظ وزن 104درصد و از نظ��ر ارزش 88درصد 
افزايش داش��ت. عم��ده كاالهاي صادراتي ش��امل آرد گندم، 
ماكارون��ي، محصوالت ش��وينده، فروكت��وز، مارگارين و رب 
گوجه فرنگ��ي به كش��ورهايي نظير عراق، افغانس��تان، تركيه 
و پاكس��تان صادر شد. بناس��از گفت: همچنين در اين مدت 
88ه��زار و 831 ت��ن كاال به ارزش 485ميلي��ون و 694هزار 
و 159دالر كاال از طريق گمرك اس��تان البرز وارد ش��د. اين 
ميزان كاالي وارداتي از لحاظ وزن 58درصد و از لحاظ ارزش 
دالري 31درصد افزايش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
داش��ت. عمده ترين كاالهاي وارداتي ش��امل قطعات منفصله 
خ��ودرو، ماش��ين آالت توليد مواد غذايي و چاي بس��ته بندي 
نش��ده ب��وده كه از كش��ورهاي تركي��ه، چين و ام��ارات وارد 
ش��د. سرپرس��ت گمرك البرز با اش��اره به راه اندازي س��امانه 
هوش��مند گمركي اظهار داشت: تمام مبادالت اسناد در همه 
رويه ه��ا به ص��ورت الكترونيكي بوده و ايج��اد پنجره تجارت 
فرام��رزي باعث تس��ريع در روند فعالي��ت بازرگانان و تجار و 
كاهش ريسك تخلفات ش��ده است. او با اشاره به صدور انواع 
مجوزهاي الزم براي ترخي��ص كاال به صورت الكترونيكي در 
اس��تان توسط دستگاه هاي مربوطه مانند استاندارد، بهداشت، 
جهاد كش��اورزي و مخابرات بيان داشت: گمرك استان البرز 
در زمينه روان س��ازي و تس��هيل رويه ه��اي گمركي اقدامات 

چشمگيري داشته است. 

 بيش از 1۲7هزار تن كاال از گمرك البرز
صادر شد

گلستان| معاون سياسي، امنيتي 
و اجتماع��ي اس��تاندار گلس��تان در 
جلسه ستاد شؤون فرهنگي از افزايش 
300 درصدي بودجه استان در حوزه 
پيش��گيري و مبارزه با آس��يب هاي 
علي اصغ��ر  داد.  خب��ر  اجتماع��ي 
طهماس��بي با بيان اينكه دستگاه ها 
بايد نس��بت به اخذ بودجه هاي ملي 
مطالبه گ��ر باش��ند، اظهار كرد: در س��ال 96 ب��ا پيگيري هاي 
به عم��ل آمده از س��وي اداره كل امور اجتماع��ي و فرهنگي 
اس��تانداري و س��اير دس��تگاه هاي مرتبط، بودجه آسيب هاي 
اجتماعي در اس��تان با افزايش چشمگير 300درصدي نسبت 
به س��ال 95 مواجه ش��د. او اظهار كرد: ما در اس��تاني زندگي 
مي كني��م كه ب��ا وج��ود اق��وام از خرده فرهنگ ها و س��اليق 
گوناگوني برخورداريم، بنابراين با توجه به اينكه آستانه تحمل 
مردم بس��يار پايين آمده است، بايد به گونه يي رفتار كنيم كه 
حساس��يت مردم را تحريك نكنيم. معاون سياس��ي، امنيتي و 
اجتماعي اس��تاندار افزود: امروز با وجود ش��بكه هاي اجتماعي 
همه ما در اتاق هاي شيش��ه يي به سر مي بريم و هرگونه رفتار 
و س��خن ما مي تواند، بازتاب هاي متفاوتي در جامعه به دنبال 
داشته باشد. طهماسبي اضافه كرد: امروز كوچك ترين سخن و 
رفتار مس��ووالن و اشخاص معروف به سرعت در جامعه بازتاب 
پي��دا مي كند، بنابراين هم��ه بايد مراقب رفت��ار و گفتار خود 
باش��ند تا براي نظام هزينه ايجاد نكنند. او خاطرنش��ان كرد: 
اميدواري��م همه از ظرفيت تريبون ها در جهت اميدبخش��ي به 
جامعه استفاده كنند، زيرا اين تريبون ها امانت است و نبايد به 
اس��باب بي اعتمادي مردم نسبت به نظام تبديل شوند. معاون 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان اظهار اميدواري 
كرد تا در سال 97 از ظرفيت دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي 

استان بيشتر بهره مند شويم. 

 رشد 3۰۰درصدي بودجه گلستان
در حوزه آسيب هاي اجتماعي

س�منان| دبير كارگروه اش��تغال 
اس��تان و مديركل تع��اون، كار و رفاه 
اجتماع��ي اس��تان س��منان از س��هم 
ح��دودا 30 درص��دي زنان اس��تان از 
به كار گمارده ش��دگان امس��ال در اين 
استان پهناور خبر داد. به گزارش ايسنا 
اسماعيل غنيان در يازدهمين كارگروه 
تخصصي اشتغال اس��تان با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: در 11ماهه امس��ال 2ه��زار و 831 متقاضي كار 
در اين اس��تان به كار گمارده شده اس��ت. او ادامه داد: از مجموع 
2831 به كار گمارده ش��ده امس��ال 71درصد مرد و 29درصد نيز 
زنان متقاضيان اشتغال بودند. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان سمنان بيش��ترين به كار گماردگان امسال را افراد ديپلم و 
زيرديپل��م اعالم و تصريح كرد: از مجموع 2هزار و 831 نفر به كار 
گمارده شده سال جاري 64 ديپلم و زيرديپلم بوده اند. دبير كارگروه 
اش��تغال استان سمنان با بيان اينكه بيشترين مشكل ما در حوزه 
اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي است، خاطرنشان كرد: 36 نفر 
از افرادي كه امس��ال در بازار اش��تغال اس��تان صاحب كار شدند، 
فارغ التحصيالن دانشگاهي بوده اند. او از عدم برخورداري از مهارت 
الزم براي كار به عنوان مهم ترين دغدغه صاحبان كار و واحدهاي 
توليدي ن��ام برد و افزود: از تعداد 2831 نفر به كار گمارده ش��ده 
امسال استان 62درصد فاقد مهارت و 38درصد بهره مند از مهارت 
الزم بودند. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان سمنان بر 
لزوم مهارت آموزي فارغ التحصيالن دانشگاهي تاكيد و خاطرنشان 
كرد: خوشبختانه دستگاه هاي متولي و از جمله فني و حرفه اي در 
زمينه آموزش مهارت گام ها و اقدامات خوبي برداش��ته است، لذا 
پيش��نهاد ما به متقاضيان كار ش��ركت در اين دوره ها و فراگيري 
مهارت كار است. غنيان گفت: در استان سمنان تاكنون يك هزار 
و 213 نفركارورز واجد شرايط در سامانه كارورزي ثبت نام كرده و 
373 واحد پذيرنده نيز براي اجراي اين طرح اعالم آمادگي كردند. 

 سهم ۲9درصدي زنان سمناني
از به  كار گمارده شدگان امسال

مديركل  سيستان و بلوچستان| 
و  سيس��تان  دريان��وردي  و  بن��ادر 
بلوچستان گفت: شركت هندي متعهد 
ش��ده تا 2 اسكله فاز اول طرح توسعه 
بندر چابهار را تجهيز كند كه بر اساس 
آن 85ميلي��ون دالر را صرف خريد و 
تجهيز اسكله ها مي كند. بهروز آقايي در 
گفت وگو با تسنيم با اشاره به اعتبارات 
صرف شده براي ساخت و تجهيز بندر چابهار اظهار داشت: براي 
ساخت وس��از فاز اول طرح توسعه بندر شهيد بهشتي در مجموع 
394ميليون دالر اختصاص  يافته است. او افزود: همچنين صندوق 
توس��عه ملي براي تامين تجهيزات بندر چابهار 403ميليون دالر 
تسهيالت در نظر گرفته كه اين تسهيالت توسط شركت آريا بنادر 
ايرانيان از صندوق توس��عه ملي دريافت ش��ده و اين شركت قرار 
اس��ت، اين پول را صرف تامين تجهيزات تخليه و بارگيري براي 
ترمينال هاي بندري و بخشي از آن را نيز صرف توسعه زيرساخت 
كند. مديركل بنادر و دريانوردي سيس��تان و بلوچستان تصريح 
ك��رد: از آنجايي  كه هندي ها تمايل ب��ه حضور در بندر و تجهيز 
اس��كله هاي چابهار را دارند، ش��ركت آريا بنادر ايرانيان با شركت 
اينديا پورتس گلوبال هند )IPGL( براي انجام عمليات اپراتوري 
بن��در قرارداد امضا كرده و قرار اس��ت اين دو ش��ركت با تجهيز 
اسكله هاي طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار در درآمدهاي 
حاصل از عمليات اپراتوري كاالهاي ترانزيتي، ترانشيپي، صادراتي 
و وارداتي وارده به بندر س��هيم باش��ند ضمن اينكه شركت آريا 
بنادر موظف اس��ت، بخش��ي از درآمد اپراتوري بندر چابهار را به 
سازمان بنادر پرداخت كند. او اضافه كرد: شركت هندي هم طبق 
قراردادي كه با آريا بنادر منعقد كرده، متعهد است دو اسكله فاز 
اول طرح توس��عه را تجهيز كند بدين منظور طبق مفاد قرارداد 
85ميليون و 286هزار دالر را صرف خريد و تجهيز اس��كله ها به 

تجهيزات تخليه و بارگيري خواهد كرد. 

 تعهد ۸۵ميليون دالري هندي ها
براي تجهيز بندر چابهار قطعي شد
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اقتصاد اجتماعي12
دليل افزايش جمعيت زنان 

كارتن خواب چيست؟
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجل��س بي توجهي به 
پيش��گيري از آس��يب ها را علت عمده افزايش تعداد زنان 
كارتن خ��واب دانس��ت و بر ل��زوم توجه ب��ه افزايش مدت 

بازپروري معتادان به ۶ ماه تاكيد كرد. 
س��لمان خدادادي بي توجهي نس��بت به پيشگيري از 
آس��يب ها را علت عمده افزايش تعداد زن��ان كارتن خواب 
دانس��ت و گفت: چون برنامه بلندمدتي براي س��اماندهي 
زنان كارتن خ��واب وجود ندارد بنابراين با برنامه كوتاه مدت 
و مقطع��ي اي��ن اف��راد جمع آوري و س��پس بع��د از چند 
روز دوباره در س��طح ش��هر رها مي ش��وند. نماينده ملكان 
در مجلس ش��وراي اس��امي ب��ا بيان اينكه مش��كل زنان 
كارتن خ��واب با جمع آوري مقطعي حل نمي ش��ود، گفت: 
اغلب كارتن خواب ها معتاد هس��تند بنابراين نياز است پس 
از جمع آوري با فرستادن آنها به مراكز ترك اعتياد با آموزش 
زمينه هاي اش��تغال آنها را فراهم كنند. او با يادآوري اينكه 
اغلب زنان كارتن خواب معتاد هس��تند و بيماري اعتياد از 
نوع بازگشت پذير است به خانه ملت گفت: بيش از 70درصد 
افرادي كه به ص��ورت تفنني مواد مخدر مصرف مي كنند، 
معتاد مي شوند و برگشت آنها بدون حمايت خانواده و دولت 
بس��يار سخت و مشكل است. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم از زمان بس��تري معتادان در مراكز ترك اعتياد انتقاد 
كرد و با تاكيد بر اينكه اين دوران بايد افزايش يابد، تصريح 
كرد: خدمات رس��اني به معتادان بايد با گذش��ت دوره هاي 
بلندمدت طي شود و در اين رابطه مي طلبد مدت بازپروري 

آنان به ۶ ماه افزايش يابد. 
نماينده ملكان در مجلس دهم، افزايش زمان بازپروري 
و ايجاد ش��غل را از مولفه هاي مهم درمان اعتياد دانست و 
افزود: متاس��فانه اعتبارات در نظر گرفته ش��ده براي ترك 
اعتياد كافي نيس��ت و چنانچه به افزايش زمان بازپروري و 
ايجاد شغل توجه كافي نشود همچنان بايد شاهد معتادان 
كارتن خواب در سطح شهر باشيم. عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسامي با تاكيد بر اينكه نگاه جامعه نسبت 
به افراد كارتن خواب بايد تغيير يابد و اصاح ش��ود، تصريح 
كرد: معتادان كارتن خواب  بيماراني هستند كه جامعه بايد 
براي برگش��تن آنها به زندگي سالم تاش كند و همچنين 
دولت نيز بايد برنامه ريزي مناس��بي براي بازگشت آنها به 
زندگي و جامعه طراحي و تدوين كند؛ بايد عوامل پيدايش 

اعتياد در كشور با همكاري تمام دستگاه ها رفع شود. 

 واگذاري 9 شركت »شستا« 
در راستاي خروج از بنگاهداري

مديرعام��ل هلدين��گ فارس، خوزس��تان و س��يمان 
تامين وابس��ته به شس��تا با بيان اينكه تابع سياست هاي 
رييس جمهور مبني بر خروج از بنگاهداري هستيم، گفت: 
در مرحله اول واگذاري 4 ش��ركت س��يماني و س��پس 5 

كارخانه و شركت غيرسيماني انجام مي شود. 
عباس صفاكي��ش با بي��ان اينكه تابع سياس��ت هاي 
رييس جمهور مبني بر خروج از بنگاهداري هستيم گفت: 
حس��ب دس��تورات، چند ش��ركت زير مجموعه ما نيز در 

مرحله واگذاري قرار دارد. 
او افزود: اميدواريم، بتوانيم اين ش��ركت ها را به فروش 
برسانيم؛ تاكنون مذاكراتي با چند متقاضي انجام داده ايم. 
در مرحله اول واگذاري 4 ش��ركت س��يماني و س��پس 5 

كارخانه و شركت غيرسيماني انجام مي شود. 
مديرعامل هلدينگ سيمان تامين وابسته به شستا 
در ادامه با بيان اينكه سعي كرديم با مجموعه پرسنل 
موج��ود كار كنيم و كمتر ني��رو از بيرون به مجموعه 
تزريق كنيم، عن��وان كرد: يكي، دو واح��د كم بازده و 
زيانده داريم، اما در مجموع سرمايه گذاري خوبي انجام 
داده ايم و ظرفيت توليد ما از 32 ميليون تن در گذشته 

به 88 ميليون تن رسيده است. 
صفاكيش در ادامه با بيان اينكه هلدينگ س��يمان 
شس��تا داراي 17 ش��ركت س��يماني و 1۶ ش��ركت 
غيرسيماني اس��ت گفت: ميزان توليد كلينكر در اين 
كارخانج��ات 17.۶ميليون تن و ميزان توليد س��يمان 

1۶.3 ميليون تن است. 
وي افزود: از 1۶.3ميليون تن س��يمان توليدي، 14.3 
ميليون تن در داخل مصرف و 2ميليون تن صادرمي شود. 

همچنين ميزان صادرات كلينكر 1.3 ميليون تن است. 
مديرعامل هلدينگ س��يمان تامين وابسته به شستا 
به پروژه هاي مهم شركت س��رمايه گذاري سيمان تامين 
اجتماعي اش��اره كرد و گفت: ايجاد واحد آسياب سيمان 
در عراق و در نزديكي خوزس��تان را با 80 ميليارد تومان 
س��رمايه گذاري در دس��ت انجام داريم و اميدواريم اوايل 

سال97 اين پروژه را راه اندازي كنيم. 
وي ب��ا بيان اينك��ه يكي ديگ��ر از پروژه هاي ما توليد 
لوله ه��اي PRG ب��راي آب و آبياري اس��ت گفت: ديگر 
پروژه ما با اهداف زيس��ت محيطي تطاب��ق دارد. يكي از 
اهداف ما توسعه پايدار است و در اين مسير بايد به محيط 
زيس��ت توجه ك��رد. صفاكيش افزود: دهمين كش��ور در 
دنيا به لحاظ توليد co2 هس��تيم كه نگران كننده است. 
ب��ه ازاي توليد هر يك تن س��يمان، 0.8 تن co2 توليد 
مي ش��ود. برنامه ما اين اس��ت كه درصد افزودني ها را در 
توليد س��يمان باالتر ببريم، هر قدر اين ميزان باالتر برود 

co2 كمتري توليد مي شود. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه قصد داريم، كارخانه س��يمان 
قديمي شيراز را تعطيل و كارخانه ديگري در شهر خرامه 
50 كيلومتري ش��يراز احداث كنيم، گفت: ظرف دو، سه 
س��ال آينده اين كارخانه كه در مركز شيراز است را خارج 
مي كني��م. تاكنون 40 ميلي��ارد تومان هزين��ه كرديم و 
اميدواريم اين روند تسريع شود و كارخانه سيمان فارس 
طي دو، سه سال آينده تعطيل و در خرامه راه اندازي شود. 
مديرعامل هلدينگ س��يمان تامين وابسته به شستا 
ادامه داد: سيمان دورود هم از كارخانه هاي قديمي است 
كه درصدديم كارخانه جديد را درصورت تامين اعتبارات 
راه اندازي كنيم. وي در ادامه با اشاره به عدم تعادل عرضه 
و تقاضا در حوزه س��يمان گفت: مازاد س��يمان توليدي، 
مضاعف اس��ت و بايد به دنبال راهكارهايي براي افزايش 

مصرف سيمان داخلي يا افزايش صادرات باشيم. 
وي اف��زود: اكن��ون در دنيا به جاي قير و آس��فالت از 
رويه هاي بتني استفاده مي كنند. دولت هرساله قير مجاني 
به پيمانكاران مي دهد و ما پيشنهاد كرديم اين قير مجاني 
قطع ش��ود و رويه هاي بتني به تدريج جايگزين شوند كه 

در مجلس و در بودجه سال آينده به تصويب نرسيد. 
صفاكيش با بيان اينكه سيمان كاالي صادراتي نيست، 
زي��را به علت قيمت پايين، هزين��ه حمل آن برابر قيمت 
توليد مي شود گفت: در دنيا در سال گذشته 4.2 ميليارد 
تن س��يمان توليد ش��ده كه از اين مق��دار كمتر از 150 
ميليون تن صادر مي ش��ود. با اين حال س��ال گذشته 19 
ميليون تن و امس��ال 12 ميليون تن صادر كرديم كه ۶0 

درصد آن صادرات به عراق است. 

اخبار

وزير بهداشت: بيمه سالمت نبايد يك ريال كسري بودجه داشته باشد

هزينه هاي گزاف جبران كسري بودجه بيمه سالمت

تالش براي اعزام دختران شين آباد به خارج كشور
پنج سال پس از آتش سوزي مدرسه يي در شين آباد 
پيرانش��هر، هنوز دانش آموزان دختر اين مدرس��ه كه 
دچار سوختگي هاي شديد شدند، با مشكات عديده 
دست و پنجه نرم مي كنند. نايب رييس مجلس شوراي 
اس��امي در اين رابطه گفته است: حل مشكل اعزام 
دانش آموزان ش��ين آباد به خارج از كش��ور و افزايش 

مستمري آنها پيگيري خواهد شد. 
علي مطه��ري در ديدار با دانش آم��وزان حادثه 
ديده ش��ين آباد با تاكيد بر اينكه حادثه آتش سوزي 
روستاي شين آباد در سال 91 بسيار تلخ بود، گفت: 
رفتار خوب دانش آم��وزان از زمان وقوع اين حادثه، 
تاكنون و تحمل مش��كات سوختگي و روي گشاده 
دختران حادثه ديده بسيار قابل تقدير است. نماينده 
ته��ران، ري، ش��ميرانات، اسامش��هر و پرديس در 
مجلس شوراي اسامي با اشاره به اينكه تحمل درد 
و مش��كات اين حادثه اجر الهي براي دانش آموزان 
به دنبال خواهد داشت، افزود: متاسفانه وقوع چنين 
حوادثي در برخي شرايط ناشي از سهل انگاري ها نيز 
است، منهاي اينكه مدرسه يا بخاري استفاده شده، 
در آن غير استاندارد بوده، اگر به برخي مسائل توجه 

مي شد، شايد اين حادثه رخ نمي داد. 
او ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه حداكث��ر درم��ان براي 

دانش آموزان حادثه ديده بايد انجام شود، اظهار كرد: 
قطعا بايد مس��ير درمان دانش آموزان هموار ش��ود 
و در اين رابطه تقاضا مي ش��ود مس��ائل و مشكات 
مرب��وط به دانش آم��وزان به ص��ورت مكتوب اعام 
ش��ود. مطهري با اش��اره به اينكه در مورد مشكات 
دانش آم��وزان و اعزام آنها به خارج از كش��ور با وزير 
بهداشت صحبت خواهم كرد، گفت: قول داده شده 
براي اعزام اين دانش آموزان به خارج از كش��ور براي 
ادامه مسير درماني پيگيري خواهد شد ضمن اينكه 
با رييس س��ازمان برنامه و بودج��ه نيز در خصوص 
اختص��اص بودجه موردنياز به بيمارس��تان حضرت 
فاطم��ه)س( ب��راي هزين��ه ك��رد در رون��د درمان 
دانش آم��وزان رايزني ه��ا و گفت وگوهاي��ي به عمل 
خواه��د آمد. اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با 
بي��ان اينكه درخص��وص اختصاص مس��تمري هاي 
ماهانه به دختران حادثه ديده نيز پيگيري هاي الزم 
ص��ورت مي گيرد، افزود: باتوجه به اينكه مس��ووالن 
اع��ام كردند ك��ه در داخل ش��رايط ب��راي درمان 
دانش آموزان فراهم نب��وده و نمي توانند به نيازهاي 
آنان پاسخگو باشند، پس اعزام آنها به خارج از كشور 

به طور 100درصد پيگيري خواهد شد. 
نايب رييس مجلس شوراي اس��امي با اشاره به 

اينكه حل مشكات دانش آموزان حادثه ديده وظيفه 
حكومت اس��ت، تصريح كرد: اين قبي��ل حوادث را 
نمي توان به حال خود رها ك��رد بنابراين اميدواريم 
با پيگيري هاي صورت گرفته در آينده نتايج مثبت و 

قابل قبولي حاصل شود. 
در اين نشست رس��ول خضري با اشاره به اينكه 
حادثه آتش سوزي مدرسه دخترانه شين آباد در سال 
91 رخ داد، گفت: حل مشكات دانش آموزان قطعا 
براي نظام و حاكميت نقطه قوت محسوب مي شود، 
در س��ال 91 و پ��س از وق��وع اين حادث��ه مبلغي 
به عنوان ديه به دانش آموزان تعلق گرفت و قرار بود 
مبالغ ديگري نيز درنظر گرفته ش��ود اما پرداختي ها 

به شكل مناسب صورت نگرفته است. 
نماينده سردش��ت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اسامي با بيان اينكه وزير بهداشت موافق اعزام اين 
دانش آموزان به خارج از كشور است و نسبت به اين 
موضوع تاكيد دارد، افزود: در اين خصوص هنوز پس 
از گذشت ۶ سال اقدام عملي صورت نگرفته است. 

او ب��ا تاكيد بر اينكه اس��تادان جراحي كش��ور و 
ريي��س مركز تحقيقات س��وختگي تاكي��د بر اعزام 
دانش آموزان به خارج از كش��ور دارند، تصريح كرد: 
باي��د بتوانيم دانش آموزان را به ترتيب اولويت و نياز 

آنه��ا به درمان به خارج از كش��ور اعزام كنيم، چون 
تاخي��ر در روند درمان آنها اثرات غيرقابل جبراني را 

به دنبال خواهد داشت. 
خضري با اشاره به اينكه بسياري از دانش آموزان 
حت��ي راضي ب��ه ورود تجهيزات درمان��ي به داخل 
كش��ور براي درمان س��وختگي هس��تند، گفت: در 
مقطعي حتي دانش آموزان نسبت به اينكه تجهيزات 

درماني به داخل كش��ور آمده و مورد استفاده تمام 
مردم قرار گيرد، رضايت داش��تند اما متاسفانه اين 
مس��اله نيز رخ نداده اس��ت. اين نماين��ده مردم در 
مجلس با تاكيد بر اينك��ه دولت متعهد به پرداخت 
هزينه هاي داخل و خارج دانش آموزان ش��ده است، 
تصريح كرد: مس��تمري پرداختي ب��ه دانش آموزان 
بسيار ناچيز بوده و ميزان آن بايد افزايش پيدا كند. 

طرح تحول نظام س��امت در نيمه ارديبهشت 
93 آغ��از ش��د و از هم��ان ابت��دا وزير بهداش��ت، 
همراه��ي نك��ردن بيمه ها را پاش��نه آش��يل اين 
ط��رح خواند؛ بيمه ه��ا اما باتوجه ب��ه آماده نبودن 
زيرس��اخت هاي اج��راي طرح تحول س��امت، با 

مشكل كسري بودجه رو به رو شدند. 
 اكنون با گذش��ت س��ه س��ال از اجراي برنامه، 
تي��ر كمبود بودجه ط��رح تحول را نش��انه گرفته 
اس��ت. از هم��ان روزه��اي ابتدايي كارشناس��ان، 
نس��بت به عجز س��ازمان هاي بيمه گر در پرداخت 
تعه��دات خود هش��دار داده بودند و حاال كس��ري 
بودجه بيمه س��امت، به حدي رسيده است كه با 
تايي��د بند »ز« تبصره هفت اليح��ه بودجه 97 از 
س��وي ش��وراي نگهبان، حق بيمه كارگران كه در 
صن��دوق بيمه تامين اجتماعي ذخيره مي ش��د، از 
س��ال بعد به خزانه دولت واريز مي شود تا احتماال 
بخشي از كمبود اعتبار اين طرح را جبران كند. از 
طرفي بسته هاي حمايتي بيمه سامت نيز از سال 
بعد كاه��ش پيدا مي كند. با اين ح��ال مديرعامل 
بيمه سامت كش��ور، همچنان پيش بيني كسري 
7ه��زار ميلياردي بودجه در س��ال 97 را براي اين 
س��ازمان دارد ك��ه البت��ه اين رقم م��ورد پذيرش 
حسن قاضي زاده هاش��مي  وزير بهداشت نيست و 
آن طور كه او مي گويد، قرار است باز هم بسته هاي 
خدمات��ي اين بيمه كوچك تر ش��ده ت��ا هر روز به 
س��رگرداني 41ميليون نفري كه تحت پوشش اين 

بيمه قرار دارند، اضافه شود. 

 بدهي؛   طاعون بيمه ها
طاهر موهبتي  مديرعامل سازمان بيمه سامت، 
 روز گذشته در اجاس سراس��ري مديران سازمان 
بيمه س��امت ايران گفت: »كمتر سالي بوده است 
كه بيمه س��امت زيان انباش��ته و كس��ري بودجه 
را تجربه نكرده باش��د. انگار بدهي داش��تن بيمه ها 
به يك طاعون تبديل ش��ده اس��ت. بايد توجه كرد 
ك��ه اگر 8 هزار ميليارد اوراق مش��اركت را برايمان 
منتشر نمي كردند، حتما زيان انباشته سازمان بيمه 
س��امت به 14 هزار ميليارد تومان مي رس��يد، اما 
بعد از انتش��ار اوراق، زيان انباشته ما 4هزار و 400 
ميليارد تومان شد و هزار و 700ميليارد تومان هم 

عدم وصولي داشتيم.«
او اف��زود: »در ح��ال حاضر 41 ميلي��ون نفر از 
جمعيت ايران تحت پوش��ش سازمان بيمه سامت 
ايران قرار دارند، بيشترين جمعيت بيمه شدگان ما 
با 22ميليون نفر مربوط به بيمه روستاييان است و 
كمترين ميزان بيمه ش��ده نيز در صندوق ايرانيان 
ق��رار دارند كه بعد از ايج��اد بيمه رايگان همگاني، 
تعداد زيادي از بيمه ش��دگان صن��دوق ايرانيان به 
صن��دوق بيمه همگان��ي رايگان مهاج��رت كردند. 
نزديك به 34 ميليون نفر از جمعيت بيمه ش��دگان 
م��ا تحت پوش��ش بيم��ه راي��گان ق��رار دارند كه 
85درصد جمعيت بيمه شدگان را شامل مي شود. با 
احتساب بيمه شدگان كميته امداد، 40ميليون نفر 

از جمعيت كشور به صورت رايگان خدمات بيمه يي 
را دريافت مي كنند.«

موهبتي درباره علت بروز زيان انباشته و كسري 
بودجه در سازمان بيمه سامت را واقعي نبودن حق 
بيمه پرداختي از خانوارها دانست و بيان كرد: »در 
حال حاضر در سازمان تامين اجتماعي 9درصد به 
عنوان حق بيمه كسر مي ش��ود و در بيمه سامت 
اين عدد 7 درصد است. بر اين اساس تحميل هزينه 
درآمد يك خانواده س��ه نفره در سال 97 براساس 
محاسبه ما 128 هزار تومان است كه تنها 7 درصد 
آن به عنوان حق بيمه كس��ر مي ش��ود و اين باعث 
بروز كسري در سازمان مي شود؛ به طوري كه براي 
15ميلي��ون خانوار، 7 ه��زار و 200 ميليون تومان 
كس��ري داريم. يعني اگر دولت 7درصد را به عنوان 
ح��ق بيمه و تخصيص ص��د در صدي دهد، باز هم 

اين ميزان كسري بودجه را تجربه مي كنيم.«
مديرعامل س��ازمان بيمه س��امت ايران با بيان 
اينكه براي خريد راهبردي بايد به پنج سوال پاسخ 
دهي��م، گف��ت: اين پنج س��وال اين اس��ت كه چه 
خدمتي را در چه مركزي، با چه مشخصاتي، با چه 
قيمتي و براي چه كس��ي مي خواهيم ارائه دهيم. از 
طرفي بايد استانداردهاي خدمات را رعايت كنيم و 
در ح��د اعتبارات، خريد انجام دهيم. در فضايي كه 
15 ماه بدهي به دانشگاه ها وجود دارد و دانشگاه ها 
هم به پزشكان و پرستاران بدهكارند، بايد اين اقدام 
را انجام دهيم. بايد پرس��يد در كدام حوزه جايي را 
س��راغ داريد ك��ه با يك ماه بده��ي ارائه خدمت را 
ادامه دهند. اين در حالي است كه در حوزه سامت 
ارائه خدمت همچنان انجام مي شود و 15 ماه بدهي 

خدشه يي در ارائه خدمات وارد نكرده است. اين در 
حالي اس��ت كه در فضاي عمومي اعتماد بين بيمه 

شده و پزشك را خدشه دار مي كنيم. 

 نبايد كسري بودجه داشته باشيم
اظهارات موهبتي در حالي اس��ت كه حس��ن 
قاض��ي زاده هاش��مي، در همين هماي��ش، اعام 
كرد پيش بيني كس��ري 7 هزار ميلياردي سازمان 
بيمه س��امت براي سال 97، قابل پذيرش نيست 
و در سال آينده حتي يك ريال هم نبايد در بيمه 
س��امت كسري وجود داشته باش��د هر چند كه 
مجبور به كوچك ش��دن بس��ته خدمت شويم. او 
اف��زود: »يا بايد بس��ته را كوچ��ك كنيم يا دولت 
و مجل��س بايد اعتب��ار الزم را پيش بيني كنند تا 
منابع و مصارف با هم همخواني داش��ته باش��ند. 
بنابراي��ن تاكيد مي كنم به نح��وي عمل كنيد در 
سال آينده جز زيان انباشته يي كه در بودجه سال 

97 نشده، كسري ديگري نداشته باشيم.«
وزي��ر بهداش��ت خط��اب ب��ه مدي��ران بيمه 
س��امت گفت: »ش��ما حداقل در ح��وزه درمان 
بيمه را تخصصي كنيد. ريس��ك پذير ش��ويد و از 
قال��ب صندوق درآييد و در ي��ك كلمه تبديل به 
بيمه يي كارآمد ش��ويد. اميدواريم سازمان تامين 
اجتماعي و نيروهاي مس��لح كه در كنار س��ازمان 
بيمه سامت بيش��ترين تعداد بيمه شده را دارند 
نيز دراين زمينه همراهي كنند و بدانند كه صرف 
رسيدگي به اسناد و انجام اقدامات شكلي در دراز 
مدت محكوم به شكست اس��ت و بنابراين از آنها 

دست بردارند.«

 تامين اجتماعي قرباني طرح تحول سالمت
تاكيد وزير بهداشت به اينكه سال آينده بيمه 
سامت نبايد هيچ كسري بودجه يي داشته باشد، 
در حالي است كه نمايندگان مجلس، در جريان 
بررسي بودجه سال آينده، بند »ز« تبصره هفت 
اليحه بودج��ه 97 را تصويب كردند كه برخاف 
مخالفت جامعه كارگري، شوراي نگهبان هم آن 
را مغاير با شرع و قانون اساسي نداسته تا به اين 
ترتيب واريز حق بيم��ه كارگران به خزانه دولت 

قطعي شود.
 به موجب بند »ز« تبصره هفت اليحه بودجه، 
»سازمان تامين اجتماعي مكلف است تمام سهم 
درمان از مجموع ماخذ كس��ر حق بيمه موضوع 
مواد 28و 29 قانون تامين اجتماعي مصوب سوم 
تير ماه 1354 و ساير منابع مربوطه را در حسابي 
نزد خزانه داري كل كش��ور با عنوان بيمه درمان 

تامين اجتماعي متمركز كند.
س��ازمان تامين اجتماعي اي��ن منابع را طبق 
قانون تامين اجتماعي هزين��ه خواهد كرد.« اما 
برخي نماين��دگان مجلس با اي��ن بند مخالفند 
و آن را خ��اق قان��ون مي دانن��د از جمل��ه آنها، 
عبدالرض��ا مصري نماينده كرمانش��اه در مجلس 
ش��وراي اس��امي اس��ت كه درباره اين موضوع 
مي گوي��د: »س��ازمان تامين اجتماع��ي از جمله 
نهادهاي عمومي غيردولتي اس��ت كه مش��مول 
مق��ررات بودجه )به عنوان دخ��ل و خرج دولت( 
نمي ش��ود و اين بن��د خاف قان��ون و به معني 
دست انداختن به منابع تامين اجتماعي است.« 
به اين ترتيب كارشناس��ان معتقدند دولت از اين 

طري��ق قصد دارد تا كس��ري بودجه براي تامين 
اعتبار بيمه س��امت را جبران كند و به عبارتي 
بيمه ش��دگان تامي��ن اجتماع��ي، قربانيان طرح 
تحول س��امت مي ش��وند، چراكه در ش��رايطي 
كه بيمه تامي��ن اجتماعي خود ب��ا بحران مالي 
رو به رو اس��ت و از مدت هاي قبل هش��دارهايي 
درباره ورشكستگي اين س��ازمان داده شده بود، 
اتخاذ چنين تصميمي س��بب مي ش��ود به زودي 
بيمارس��تان هاي تامين اجتماعي،  ق��ادر به ارائه 
خدمات به مراجعان نباشند و به تعطيلي كشيده 
ش��وند. محمدعلي ش��هابي فع��ال صنفي حوزه 
س��امت، هم اين مصوبه را دس��ت اندازي دولت 
ب��ه منابع تامين اجتماعي مي دان��د و درباره اين 
موضوع به ايلنا گفت: »براس��اس اين بند، س��هم 
درمان كارگران و بيمه ش��دگان تامين اجتماعي 
كه موضوع مواد 28 و 29 قانون تامين اجتماعي 
مصوب س��ال 54 اس��ت، در حس��ابي نزد خزانه 
دول��ت نگهداري مي ش��ود. البته ش��ما به جاي 
دولت، بخوانيد وزارت بهداش��ت! اين پول ها قرار 
است خرج وزارت بهداشت شود تا هر وقت و هر 
طور خواستند براي زنده كردن نعِش طرح تحول 

كه مدت هاست ُمرده، هزينه كنند.«
او اف��زود: »تصويب بن��د »ز« با بس��ياري از 
قوانين موجود در تضاد اس��ت. اين مصوبه خاف 
اصل 53 قانون اساسي است؛ چراكه براساس اين 
اصل، فقط وج��وه حاص��ل از درآمدهاي دولتي 
به حس��اب خزانه واريز مي ش��ود ن��ه درآمدهاي 
غيردولت��ي و عمومي. از ط��رف ديگر اين مصوبه 
خاف ماده 1 قانون تامين اجتماعي نيز اس��ت. 
براساس اين ماده، صندوق تامين اجتماعي داراي 
استقال مالي، اداري و شخصيت حقوقي است و 
تمرك��ز وجوه و درآمدهاي آن و س��رمايه گذاري 
و بهره ب��رداري از مح��ل وج��وه، باي��د يكپارچه 
 ديده ش��ود تا خللي در ام��ور جاري اين صندوق 

ايجاد نشود.«
ش��هابي بيان كرد: »اين مصوب��ه خاف ماده 
هفتاد برنامه شش��م توسعه اس��ت؛ براساس بند 
»ب« ماده 70 برنامه شش��م توس��عه، حق بيمه 
درم��ان تامين اجتماعي باي��د طبق قانون تامين 
اجتماع��ي محاس��به ش��ود و با ح��ق بيمه هاي 
پرداخت��ي از س��وي دول��ت متفاوت اس��ت. اين 
مصوب��ه در تضاد آش��كار ب��ا بن��د »د« از فصل 
»نظارت مالي بر منابع قانون ساختار نظام جامع 
رفاه« مصوب سال 83 مجلس است. براساس اين 
بند، وجوه، ذخاي��ر و دارايي هاي اين صندوق در 
حك��م اموال عمومي ب��وده و مالكيت آن متعلق 
به همه نس��ل هاي جامعه تحت پوش��ش است و 
هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي 
دول��ت با اين صندوق، باي��د در چارچوب قوانين 
م��ورد عمل صندوق باش��د. لذا بن��د »د« كاما 
نشان مي دهد كه بند »ز« تبصره 7 اليحه دولت، 
خ��اف قانون و به منزله دس��ت اندازي دولت در 

منابع عمومي است.«

معاون توس��عه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش 
ضمن اعام اينكه يكي از اولويت هاي ما در س��ال 97 تغيير شكل 
بيمه تكميلي درمان فرهنگيان اس��ت گفت: چند پيشنهاد را آماده 
كرده ايم و از دانش افرادي كه اهل فن و خبره هس��تند اس��تفاده 
كرديم تا يكي از اين پيش��نهادات موجود را از اوايل سال 97 اجرا 

كنيم و از اين وضعيت خارج شويم. 
علي الهيار تركمن با اش��اره به بدهي چندين ميلياردي وزارت 
آموزش و پرورش به شركت بيمه آتيه سازان حافظ و بروز مشكاتي 
براي ادامه استفاده از خدمات درماني و بيمه يي اظهار كرد: به بيمه 
آتيه س��ازان حافظ بدهكاريم ولي اجازه نمي دهيم بر فرآيند درمان 

فرهنگيان تاثير بگذارد. 
او افزود: يك علت بروز مش��كل اين اس��ت ك��ه وزارت آموزش 
و پ��رورش اعتب��ارات رفاهي ندارد و دس��تمان در عق��د قرارداد با 
ش��ركت هايي كه به لح��اظ توان بيمه يي باالتر هس��تند خيلي باز 
نيس��ت و متاس��فانه مش��كاتي را ايجاد مي كند. معاون توس��عه 
مديريت و پش��تيباني وزارت آم��وزش و پرورش ضمن اعام اينكه 
يك��ي از اولويت ه��اي ما در س��ال 97 تغيير ش��كل بيم��ه درمان 
فرهنگيان اس��ت گفت: چند پيش��نهاد را آماده كرده ايم و از دانش 
افرادي كه اهل فن و خبره هس��تند استفاده كرديم تا يكي از اين 
پيشنهادات موجود را از اوايل سال 97 اجرا كنيم و از اين وضعيت 
خارج ش��ويم. الهيار ادامه داد: بدهي مابه آتيه س��ازان جديد حافظ 
به قوت خود باقي است و آن را پرداخت مي كنيم. اجازه نمي دهيم 

براي فرهنگيان مش��كلي ايجاد شود. او ضمن اذعان به اينكه انجام 
بيمه تكميلي ب��ه روش صندوقي، تجربه موفقي نبود گفت: ما هم 
از اي��ن پس قصد داريم همانند مابقي وزارتخانه ها بيمه گري كنيم. 
اكنون همه وزارتخانه ها با يكي از بيمه گذاران رايج كش��ور قرارداد 
دارند و از بيمه هاي تكميلي مرس��وم استفاده مي كنند. تنها جايي 
كه در ميان دس��تگاه هاي دولتي از ش��كل بيمه صندوقي استفاده 
مي كن��د، وزارت آموزش و پرورش اس��ت كه تجرب��ه موفقي نبوده 
و عل��ت اصلي اين اس��ت كه ما اعتبارات رفاه��ي نداريم تا بتوانيم 
حجم اي��ن قراردادها را باالتر ببريم و با ش��ركت هايي كه خدمات 

متنوع تري دارند قرارداد ببنديم. 
معاون توس��عه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش و پرورش 
افزود: در س��ال97 شكل بيمه را اصاح مي كنيم يا با ديگر بيمه ها 
قرارداد مي بنديم يا با آتيه س��ازان به روش بيمه گري و نه صندوقي 
ادامه مي دهيم. پيشنهادات ما براي تغيير شكل بيمه از محل منابع 
موجود است. وزارت آموزش و پرورش از سال 94، براي بهبود امور، 
بيمه تكميلي ب��ه روش »صندوقي« را اجرا و اقدام به عقد قرارداد 
با كارگزاري بيمه آتيه س��ازان حافظ كه از پيش سابقه همكاري با 
آنها داش��ت، كرد. در اين روش وزارت آموزش و پرورش حق بيمه 
را دريافت مي كند و مديريت مالي برعهده اوست و در واقع ريسك 
قرارداد را مي پذيرد و خس��ارت از محل صندوقي كه تشكيل داده  
با نظارت و مميزي ش��ركت كارگزار پرداخت مي شود و بيمه آتيه 

رسيدگي به اسناد را انجام مي دهد.

تغيير شكل بيمه تكميلي فرهنگيان از سال 97
مديركل سابق دفتر مش��اركت هاي مردمي سازمان حفاظت 
محيط زيست ضمن انتقاد از پويش درخت به جاي سبزه گفت: 
13 فروردين زمان مناس��بي براي كاش��ت درخت نيست، ضمن 

اينكه درخت كاشته شده نياز به مراقبت و آبياري دارد. 
محمد درويش مديركل س��ابق دفتر مش��اركت هاي مردمي 
س��ازمان حفاظت محيط زيست، به تشريح نكات مثبت و منفي 
پويش درخت به جاي سبزه پرداخت و گفت: جنبه مثبت پويشي 
كه شهرداري تهران آغاز كرده آن است كه به جاي ترويج كاشت 
پوش��ش گياهي آب بر مثل چمن و گل هاي زينتي كه عمر كمي 
هم دارند، به س��مت ترويج كاش��ت درخت حركت كنيم. چون 
درختان به مراتب اثربخش��ي بيشتر و نياز آبي كمتري نسبت به 

گل هاي زينتي دارند و در عوض پايداري آنها بيشتر است. 
او با اشاره به سايه اندازي درختان به عنوان يك ويژگي مثبت، 
اظهارك��رد: درختان مي توانند به آش��يانه پرن��دگان نيز تبديل 
ش��وند همچنين ب��ر كاهش آلودگي صوتي نيز اث��ر مثبت دارند 
اما پويش درخت به جاي س��بزه اشكاالتي دارد. اين فعال حوزه 
محيط زيست افزود: فرض كنيد امسال همه خانواده هاي تهراني 
نهالي را سر سفره هاي عيد بگذارند سپس در روز سيزده بدر آن را 
به باغچه خود منتقل كنند. سوال اصلي اين است كه چند درصد 
خانواده ه��اي تهراني باغچه دارند؟ يا چن��د درصد اين باغچه ها 
فضاي خالي براي كاش��ت نهال جدي��د دارد؟ ضمن اينكه اصوال 
فصل كاشت درخت در تهران 13 فروردين نيست و روشن است 

كه احتمال س��الم ماندن اين نهال ها پايين است چون در تهران 
نهايتا بايد تا نيمه اسفندماه نهال ها كاشته شوند. درويش درباره 
غرس نهال در مكان هاي درنظر گرفته ش��ده از سوي شهرداري 
ته��ران به ايس��نا گفت: قطعا ايده كاش��ت درخت در طبيعت به 
مراتب خطرناك تر اس��ت چون تنها كاش��ت درخ��ت كار مهم و 
دشواري نيس��ت بلكه آبياري، نگهداري از آن كار پراهميت تري 
است و چطور مي توانيم يك درخت را در طبيعت به كاريم وقتي 
ام��كان آبياري و رس��يدگي ب��ه آن وجود ن��دارد. او تاكيد كرد: 
ميليون ها درخت در هر سال كاشته مي شود اگر همه آنها به ثمر 
مي رسيد. االن بايد كل ايران پر از جنگل مي شد و درختان ايران 
را فرامي گرفتن��د اما اين اتفاق نيفتاده چون درختان بدون توجه 
به نيازهايش��ان صرفا كاش��ته مي ش��وند و سرنوشتي جز خشك 
ش��دن ندارند. ضمن اينكه بايد توجه كني��م كه اگر يك منطقه 
استعداد كاشت درخت داشته باشد، درخت در آنجا رشد مي كند 
اما اگر يك منطقه از اين استعداد محروم باشد طبيعي است كه 
براي رش��د درخ��ت در اين منطقه بايد ب��ه آن آب بدهيم و اين 
آبياري به معناي تغيير اكوسيس��تم است كه هزينه بردار است و 
مشكاتي را ايجاد مي كند. اين فعال حوزه محيط زيست با تاكيد 
بر اينكه موضوع مهم ديگر نوع نهال هايي اس��ت كه براي تهران 
انتخاب مي ش��وند، تصريح كرد: نهال هاي ته��ران بايد مطابق با 
مختصات اقليمي منطقه باشد و ناآگاهي در مورد درخت مناسب 

براي هر اقليم مشكات را بيشتر مي كند. 

فروردين زمان مناسب كاشت درخت در تهران نيست
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»تعادل«اظهاراتضدونقيضدربارهدرگيريبرسرجعبهسياهپروازتهران-ياسوجرابررسيميكند

جايزه 150ميليون توماني براي يافتن جعبه سياه؟
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

انتظار مي رفت با پيدا شدن جعبه سياه هواپيماي 
ATR 72 در ارتفاع��ات دن��ا، ابهام��ات درباره علل 
س��قوط اين هواپيم��ا تا حدودي كمرنگ ش��ود، اما 
رون��د يافتن جعبه س��ياه و اظهارات ض��د و نقيض 
درباره چگونگي پيدا كردن آن هم ضميمه جديدي 
به ابهامات اين پرونده اضافه كرد. از همان نخستين 
ساعات ارس��ال خبرها درباره پيدا شدن جعبه سياه 
هواپيماي س��قوط كرده ايرالين آس��مان، اظهارات 
ضد و نقيض مس��ووالن سازمان هواپيمايي كشوري، 
مقامات محلي اس��تان كهگيلويه وبويراحمد و ستاد 
بررسي سانحه سقوط هواپيما آغاز شد و درحالي كه 
مقامات محلي از جمله معاون هماهنگي امور عمراني 
استاندار كهگيلويه و بويراحمد روز شنبه از پيدا شدن 
جعبه سياه هواپيماي پرواز تهران- ياسوج خبر داد، 
س��ازمان هواپيمايي كش��وري به بهانه تاييد نشدن 
وجود اين جعبه به طور رس��مي از سوي كارشناسان 
اين س��ازمان، تاييد اين خبر را تا روز يك ش��نبه به 
تاخير انداخت. اما فراز و نشيب هاي ماجراي سقوط 
هواپيم��اي ATR72 ب��ه همي��ن جا ختم نش��د و 
حواشي اين سانحه همچنان ادامه دارد. پس از تاييد 
خبر پيدا ش��دن جعبه س��ياه هواپيما گزارش هايي 
درباره اعمال فش��ار گروهي به استانداري كهگيلويه 
و بويراحم��د براي ممانعت از واگذاري جعبه س��ياه 
هواپيماي تهران - ياس��وج به دادس��تاني دنا منتشر 
ش��د و يكي از اعضاي كميته حقيقت ياب مجلس به 

اظهارنظر در اين باره پرداخت. 
 

درگيريفيزيكيبرسرجعبهسياه
 بهرام پارسايي با اشاره به ايجاد درگيري فيزيكي 
برس��رجعبه گفت: گروهي در تالش بودند تا پيش از 
رويت دادستاني، جعبه سياه را به تهران منتقل كنند. 
البته سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري در 
گفت وگ��و با »تعادل« ضمن تكذيب اخبار مربوط به 
 ATR ايجاد درگيري برس��ر جعبه سياه هواپيماي
گفت: س��ازمان هواپيمايي كش��وري گزارشي درباره 
درگي��ري فيزيكي ب��راي عدم تحويل جعبه س��ياه 
دريافت نكرده اس��ت. رضا جعف��رزاده افزود: كميته 
بررس��ي س��انحه داراي گروه هاي 11گانه است و هر 
يك از اي��ن گروه ها ي��ك س��رگروه دارد و تعدادي 
كارشناس هم تحت نظارت سرگروه فعاليت مي كنند 
و هن��وز خب��ري درباره نحوه س��قوط اي��ن هواپيما 

منتشرنشده است. 

جايزه15ميليونتوماني؟!
او با رد برخي اخبار درباره پرداخت 150ميليون 
تومان به شركتي خصوصي از سوي مديريت بحران 

براي يافتن جعبه گفت: چنين اخباري صحت ندارد 
و اين جعبه هم اكنون در اختيار س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري ق��رار دارد. در همي��ن رابط��ه محمدتقي 
طباطباي��ي مدي��ر روابط عمومي آس��مان هم ايجاد 
درگيري در زمان تحويل جعبه سياه را تكذيب كرد 
و به »تعادل« گفت: گزارشي از سوي نماينده شركت 
آسمان درباره ايجاد درگيري در زمان تحويل جعبه 
س��ياه دريافت نشده اس��ت. او افزود: گزارشي درباره 
گروكشي جعبه سياه هواپيماي سقوط كرده از سوي 
نماينده ش��ركت آس��مان ارسال نش��ده است و اين 
ش��ركت درگيري فيزيكي و همچنين گروكشي يك 
ش��ركت خصوصي از جعبه سياه براي دريافت مبلغ 

150ميليون تومان را رد مي كند. 

ازشايعهتاواقعيت؟
تكذي��ب خبر درگي��ري ميان كوهن��وردان يك 
شركت خصوصي با س��تاد بررسي سانحه و سازمان 
هواپيمايي كش��وري از سوي س��خنگوي سازمان و 
همچنين مدير روابط عمومي آسمان در حالي منتشر 
مي ش��ود كه در فض��اي مجازي و برخي س��ايت ها، 
ازجمله خبرگزاري مي��زان عالوه بر تاكيد بر صحت 
درگي��ري فيزيك��ي به وع��ده 150ميلي��ون توماني 
سازمان مديريت بحران به يك شركت خصوصي در 
ازاي يافتن جعبه س��ياه هم اشاره شده است. در اين 
سايت ها آمده است كه تيم 14نفره كوهنوردان يك 
ش��ركت خصوصي پس از تالش نصفه روزه موفق به 
كش��ف جعبه سياه ش��دند اما تا زمان دريافت مبلغ 
وعده داده ش��ده )150ميليون تومان( از سوي ستاد 
مديريت بحران حاضر به تحويل اين جعبه نش��دند 
و اي��ن درگيري تا يك روز ادامه يافت و س��رانجام با 
پرداخت 150ميليون تومان از سوي هالل احمر  اين 
شركت خصوصي جعبه سياه را به مسووالن تحويل 

داد. 

رمزگشاييازاطالعاتباكمكفرانسه
ام��ا ف��ارغ از ابهام��ات و اظهارات ض��د و نقيض 
درباره وقوع درگيري يا صحت وعده پولي س��ازمان 
مديري��ت بحران به يك ش��ركت خصوص��ي درباره 
يافتن جعبه س��ياه، س��وال اين اس��ت كه بازخواني 
اطالع��ات اين جعبه چ��ه مدت زمان مي ب��رد ؟ آيا 
بازخواني اين اطالعات در ايران انجام مي ش��ود؟ در 
همين رابطه رييس س��ازمان هواپيمايي كشوري با 
 ATR اش��اره به پيدا شدن جعبه س��ياه هواپيماي
شركت آسمان گفت: استخراج تمام اطالعات جعبه 
س��ياه نيازمند بررس��ي هاي فني و تخصصي توسط 
بخش ه��اي مختلف متخصصان صنع��ت هوانوردي 
اس��ت و فرانسه به عنوان كشور س��ازنده هم در اين 

زمينه كمك مي كند. علي عاب��دزاده در گفت وگو با 
ايرنا افزود: اطالعات جعبه س��ياه در داخل هم قابل 
دسترسي است اما ممكن است به كمك فرانسوي ها 
نيز احتياج داشته باشيم. معاون وزير راه و شهرسازي 
تاكيد كرد: هرچند كه اطالعات جعبه سياه در داخل 
قابل خواندن است، اما كمك فرانسوي ها بستگي به 
عمق اطالعاتي اس��ت كه ما ب��ه آن نيازمند داريم تا 
علت بروز اين سانحه هوايي مشخص شود. او با اشاره 
به سفر كارشناسان فرانسوي به ايران بيان كرد: اين 
هيات فرانس��وي كه كارشناسان سازمان هواپيمايي 
كشوري فرانسه هم در آن حضور داشتند، كمك هاي 
فني خوبي به كارشناسان ايراني دادند تا متخصصان 
ايراني بتوانند در اين زمينه اظهارنظر دقيقي را ارائه 
دهند. رييس س��ازمان هواپيمايي كش��وري با بيان 
اينكه كارشناس��ان فرانسوي اعالم كرده اند كه آماده 
هرگونه همكاري در اين زمينه هس��تند، يادآور شد: 
در مدتي كه كارشناس��ان فرانس��وي در ايران بودند 
با ارائه كمك هاي فني به كارشناس��ان ايراني كمك 
كردند كه به چه ش��كلي فرآيند استخراج اطالعات 

جعبه سياه هواپيماي ATR را دنبال كنند. 

علتفوتجانباختگانسرمازدگينبود
با وجود آنكه يكي از ابهامات ايجاد ش��ده پس از 
س��قوط هواپيماي ATR درباره زنده ماندن برخي 
مس��افران اين پرواز بود و انتشار فيلمي از مادر يكي 
از سرنش��ينان اي��ن هواپيما درباره تم��اس تلفني با 
خانواده و اعالم س��قوط هواپيم��ا هم به اين ابهامات 
دام��ن زد، اما نگاهي به اظهارات مديركل پزش��كي 
قانوني كهگيلويه و بويراحمد نش��ان مي دهد كه علت 
فوت جانباختگان پرواز تهران- ياس��وج سرمازدگي 
نبوده بلكه طبق آنچه تاكنون بررس��ي ش��ده است، 
عل��ت فوت تم��ام جانباخت��گان اين پرواز ناش��ي از 
صدمات و ش��دت جراحات وارده بوده است. كامروز 
اميني در گفت وگو با ايسنا افزود: با توجه به معاينات 
انجام ش��ده پزش��كي قانوني روي اجساد يافت شده 
س��انحه هوايي هيچ موردي مشاهده نشده كه فوت 
ناشي از سرمازدگي مطرح باشد. او درباره علت فوت 
جانباختگان پرواز تهران- ياسوج افزود: تاكنون علت 
فوت تمام جانباختگان پرواز تهران- ياس��وج ناش��ي 
از صدم��ات و ش��دت جراحات وارده س��انحه هوايي 
گزارش شده است. مديركل پزشكي قانوني كهگيلويه 
و بويراحمد اضافه كرد: تاكنون 6محموله به پزشكي 
قانوني اس��تان انتقال داده ش��د كه كار كدگذاري و 
نمونه گي��ري اي��ن محموله ها انجام ش��د. كارت اين 
محموله ه��ا براي شناس��ايي و انج��ام آزمايش هاي 
ژنتيك به پزشكي قانوني اس��تان فارس ارسال شد. 
او ادام��ه داد: 95 بافت انس��اني مجزاي جانباختگان 

پرواز تهران- ياس��وج تاكنون تحويل پزشكي قانوني 
استان ش��ده است. كارشناسان پزشكي قانوني آماده 
هستند در صورتي كه محموله يي از مابقي بافت ها و 
بقايا برس��د كار آزمايش ها و نمونه برداري ها را انجام 
دهن��د. اميني تاكي��د كرد: وقتي كار جس��ت وجو و 
انتقال پيكرها تمام ش��د، پزشكي قانوني هويت بقايا 

و بافت هايي كه در اختيار دارد را اعالم خواهد كرد. 
او ادامه داد: حجم و ابعاد بعضي از پيكرها نسبت 
به س��اير بافت هاي انساني تحويل داده شده كامل تر 
هس��تند كه با هماهنگي و دس��تور قضايي و انجام 
فرآيند صدور ج��واز دفن طي روزهاي آينده تحويل 

خانواده هاي آنها خواهد شد. 

مصوبهافزايشنرخبليت
متروقطعاتاييدنميشود

عض��و كميته انطباق فرمانداري تهران گفت: مصوبه 
افزايش نرخ بليت مترو كه روز يك ش��نبه در ش��وراي 
ش��هر تهران به تصويب رس��يد قطعا در كميته انطباق 
فرمان��داري تهران به دليل مغايرت ب��ا قانون رد خواهد 
ش��د. به گ��زارش ف��ارس، محمد قانبيل��ي درخصوص 
مصوبه ش��وراي شهر تهران مبني بر افزايش بليت مترو 
در س��ال آينده، اظهار كرد: روز گذشته مصوبه شوراي 
 ش��هر تهران مبن��ي بر افزاي��ش بليت مترو ته��ران از 
800 توم��ان به هزار توم��ان و همين طور افزايش بليت 
حومه يي ب��ه 1500 توم��ان و افزايش بلي��ت فرودگاه 
امام خميني)ره( به 7500 تومان را مش��اهده كردم. وي 
ادام��ه داد: افزايش قيمت بليت مت��رو در تهران حدود 
 25درصد افزايش يافته اس��ت، در صورتي كه تورم بين
8 تا 9درصد است. قانبيلي افزود: متاسفانه عدم اشرافيت 
اعضاي شوراي شهر تهران به قانون موجب مي شود كه 
مصوبات غيرقانوني داشته باشند و مصوبه اخير شوراي 
شهر تهران درباره نرخ بليت مترو قطعا در كميته انطباق 
رد خواهد ش��د. عضو كميته انطب��اق فرمانداري تهران 
افزود: براساس قانون نرخ بليت بايد براساس تورم افزايش 

يابد و يك ريال بيشتر از آن نيز غيرقانوني است.

كرايهتاكسيدرسال97
افزايشمييابد؟

محسن عليخاني رييس كميسيون عمران و حمل و 
نقل ش��وراي شهر تهران گفت: اگر پيشنهادي از سوي 
شهرداري تهران براي افزايش كرايه تاكسي ارائه نشود، 
در س��ال آينده كرايه تاكسي افزايش نخواهد يافت. به 
گزارش فارس، محس��ن عليخاني درب��اره افزايش نرخ 
كرايه تاكس��ي و اتوبوس در س��ال آين��ده، اظهار كرد: 
در ش��وراي قبل مصوب شده بود كه نرخ كرايه تاكسي 
سالي 10درصد افزايش پيدا كند. تاكنون پيشنهادي از 
سوي شهرداري تهران درباره افزايش نرخ كرايه تاكسي 
به شوراي شهر ارائه نشده است و اگر پيشنهادي ندهند، 
افزايش قيمت نخواهيم داشت. رييس كميسيون عمران 
و حمل و نقل ش��وراي ش��هر تهران ادامه داد: نرخ هاي 
مصوب تاكسي در بعضي مناطق شمالي تهران اجرايي 
نمي ش��ود، چراكه وضعيت جغرافيايي منطقه و شيب 
خيابان ها موجب افزايش مصرف بنزين مي شود و بايد 
اين موضوعات مورد بررسي كارشناسي دقيق قرار بگيرد 
تا يك قيمت مش��خصي براي آن محدوده لحاظ شود. 
بيشتر در جنوب شهر تهران نرخ هاي مصوب شورا براي 
افزايش كرايه تاكسي لحاظ مي شود. عليخاني افزود: اگر 
مصوبه يي بدون لحاظ تمام جوانب باشد با مشكل مواجه 
خواهيم شد كه در حال حاضر نيز كرايه هاي تاكسي در 
مناطق مختلف، تفاوت دارد و در بعضي مناطق نيز نرخ 
مصوب از مسافران دريافت نمي شود. رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر تهران افزود: درباره 
افزايش قيمت بليت اتوبوس نيز هنوز ازسوي شهرداري 

تهران پيشنهادي به شورا نيامده است. 

افزايشساعاتكاراتوبوسراني
درروزهايپايانيسال

ش��ركت اتوبوس��راني براي رفاه حال شهروندان و 
س��هولت در امر جابه جايي هاي آنها، در روزهاي پايان 
سال، نسبت به افزايش ساعات كار خطوط اتوبوسراني 
اعم از روزانه و شبانه اقدام كرده است. به گزارش ايسنا، 
در اطالعيه شركت اتوبوسراني آمده است: »باتوجه به 
در پيش بودن روزهاي پاياني س��ال و افزايش ساعات 
كار مراكز تجاري و خريد، ش��ركت واحد اتوبوس��راني 
تهران براي رفاه حال ش��هروندان محترم و س��هولت 
در ام��ر جابه جايي ها، ضمن نظ��ارت بيش از پيش بر 
عملكرد كليه خطوط تندرو نسبت به افزايش ساعات 
كار س��اير خطوط اتوبوس��راني اعم از روزانه و ش��بانه 
اقدام كرده است.  بر اين اساس ساعات فعاليت برخي 
خطوط منتهي به مركز خريد تا س��اعت 23 و متعاقبا 
در صورت وجود تقاضاي س��فر تداوم سرويس رساني 
تا س��اعات يك بامداد روز بعد در دس��تور كار عوامل 

جمعي قرار گرفته است. 

ايرانشهر

عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي ش��وراي شهر تهران ابعاد مختلف »تحقيق 
و تفحص« از موسس��ه همشهري را تش��ريح كرد. به گزارش ايسنا، حجت نظري در 
تشريح جزئيات تحقيق و تفحص در عملكرد مالي و اجرايي موسسه همشهري گفت: 
شفاف سازي عملكرد اجرايي از سال هاي 1384 تا 1396، ضرورت شفاف سازي كارنامه 
عملك��رد مالي و همچنين ابهام در ضرورت و چگونگي اس��تخدام هاي س��ال 95 در 
 موسس��ه همش��هري از مهم ترين داليل ارائه طرح تحقيق و تفحص بود كه از سوي

9 نفر از اعضاي شوراي شهر مطرح شد. 
وي با بيان اينكه هنوز تا حصول نتايج دقيق به وقت بيشتر و اطالعات جزئي تري 
نياز است، گفت: در مهرماه سال جاري طرح توسط اعضاي متقاضي به هيات رييسه 
ش��ورا ارس��ال ش��د و از آن پس گردش كار تحقيق و تفحص از موسس��ه همشهري 
كليد خورد كه بر اين اساس موضوع براي بررسي به كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
ارسال ش��د. در اين ميان جلساتي با حاجي مدير مسوول موسسه همشهري، برگزار 
ش��د و در ادامه فرآيند طرح، با دعوت از شهردار تهران، از نظرات شهردار درخصوص 
طرح تحقيق و تفحص از موسسه همشهري مطلع شديم و نهايتا اين طرح با اكثريت 
آرا در جلس��ه علني تصويب شد و رسما تحقيق و تفحص از موسسه همشهري كليد 
خورد. برهمين اساس بايد كارگروهي تشكيل و به صورت رسمي تحقيق و تفحص را 
آغ��از كند. يكي از امضاكنندگان طرح تحقيق و تفحص همش��هري با بيان اينكه در 
بررسي  كلي از موسسه همشهري به چند نكته برخورديم، افزود: يكي از مسائل مورد 
تاكيد هزينه هاي بدون مستندات و عدم پيروي از قوانين جاري كشور بود، به گونه يي 
كه در اين بررس��ي ها مش��خص شد كه طي س��ال هاي 90 تا 96، سكه، كارت هديه 
و... به افراد خارج از ش��ركت بدون پيوس��ت مستندات و فهرست دريافت كنندگان به 
ارزش بيش از يك ميليارد و 100 ميليون تومان پرداخت ش��ده و همچنين موسسه 
همشهري در سال هاي 91 تا 96، 225 كارت شناور طرح ترافيك خريداري كرده كه 
اس��تفاده كنندگان آن مشخص نيست و اين در حالي است كه اين تعداد كارت مازاد 
بر تعداد كارت هاي طرح ترافيك س��االنه كه ميان مديران و خبرنگاران توزيع ش��ده 
ب��ود كه اين مورد خود مبلغي بالغ بر 836 ميليون تومان را به موسس��ه همش��هري 
تحميل كرده اس��ت. نظري با بيان اينكه در بررس��ي هاي اوليه از موسسه همشهري 
به قراردادهاي غيرمتع��ارف برخورديم، ادامه داد: يكي از اين قراردادها، انعقاد قرارداد 
توليد، بسته بندي و توزيع بسته فرهنگي منطقه 12 با خانه شهرياران جوان به ارزش 
اولي��ه 3.5 ميليارد تومان بوده و اين قرارداد درنهايت امر هزينه يي حدود يك ميليارد 
و 700 ميليون تومان به موسس��ه همش��هري تحميل كرده است؛ اين در حالي است 
كه در موردي ديگر ش��ركت همش��هري اقدام به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بيمه 
چهار نفر از افراد مش��مول خدمت نظام وظيفه كرده كه اين برخالف ماده 62 قانون 
نظام وظيفه بوده است.  حجت نظري با بيان اينكه موسسه همشهري قراردادي براي 
 تهيه و س��اخت فيلم مستند فرهنگي و اجتماعي از منطقه 12 در قالب 12 سي دي 
40 دقيقه يي امضا كرده و مبلغ 915 ميليون تومان به نماينده شركت پرداخت شده، 

گفت: ساخت فيلم جزو وظايف موسسه همشهري نيست و اين در حالي است كه مبلغ 
تهيه اين فيلم بسيار بيشتر از قيمت متعارف مربوط به فيلم است و همچنين كيفيت 
محتواي فيلم مذكور فاقد تخصص مربوط به موضوع بوده است. وي در بخش ديگري از 
سخنان خود با بيان اينكه مواردي نيز در قسمت امور بازرگاني موسسه همشهري وجود 
 دارد، اظهار كرد: موسسه همشهري در سال 95 مقدار 30 هزار كيلوگرم كاغذ ايراني 
48 گرمي صد س��انتي متري ب��ه ارزش 64 ميليارد و 500ميلي��ون تومان خريداري 
ك��رده كه در اين خريد، آيين نامه مالي و معامالتي در مورد برگزاري مناقصه عمومي 
اجرا نش��ده و در اس��تعالم ها نيز قيمت واقعي كاغذ موردنظر در زمان انعقاد قرارداد 
 مش��خص نش��ده اس��ت، در حالي كه 30درصد از مبل��غ كل ق��رارداد يعني حدود

20 ميلي��ارد توم��ان به عن��وان پيش پرداخت، حدود 4 م��اه قبل از اج��راي قرارداد 
بدون دريافت ضمانت معتبر بانكي پرداخت ش��د و اين در حالي اس��ت كه عدم اخذ 
تضمين هاي كافي از فروش��نده و عمل نكردن فروش��نده به تعهدات س��بب تضييع 
منافع مس��لم الحصول ش��ركت همشهري ش��ده است و اين عمل ناش��ي از كوتاهي 
موسسه همش��هري بوده است. نظري در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه 
قراردادي در س��ال 93 از س��وي موسسه همش��هري با يك بازرگان منعقد شده كه 
براس��اس آن 1500 تن كاغذ روزنامه 45 گرمي س��يكتيو كار توليد كش��ور روس��يه 
 ك��ه هزار تن آن كاغذ معمولي »CFR« به ارزش هر ت��ن 550 يورو و كاغذ روزنامه 
CFR-HIBRITE ب��ه ازاي ه��ر تن 575 يورو خريداري ش��ده اس��ت و موسس��ه 
همش��هري تمام مبلغ قرارداد را به صورت يك جا و قبل از تحويل كاال به فروش��نده 
پرداخت كرده اس��ت، در صورتي كه تا تاريخ تهيه اين گزارش كه بيش از س��ه سال 
از تاريخ امضاي قرارداد مي گذرد فروش��نده تاكن��ون مقدار 774تن كاغذ معادل يك 
ميليارد و 325 ميليون تومان را به شركت تحويل نداده است. عضو كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي ش��هر تهران درخصوص نتايج بررسي گزارش موسسه همشهري 
در مورد نيروي انس��اني گفت: در بررس��ي ها مش��خص ش��د كه چهار نفر از پرسنل 
همشهري از قراردادي به رسمي تبديل وضعيت شدند كه اين مساله نه تنها برخالف 
دس��تور شهردار وقت بوده بلكه اين افراد از حيث سوابق خدماتي، ويژگي هاي الزم را 
نداشتند. نظري با بيان اينكه جذب و انعقاد قرارداد با دو نفر از بازنشستگان صندوق 
 بازنشس��تگي كشور از س��ال 89 تا سال 96 يكي ديگر از موارد است، گفت: استخدام 
16 نفر به عنوان مشاور مديرعامل از سال هاي 90 تا 96 يكي از ابهامات است درحالي 
كه اين افراد بدون مجوز قانوني و برخالف س��اختار س��ازماني همشهري جذب شده 
و كاركرد مش��خصي هم نداش��تند اما يك ميليارد و 500 ميليون تومان به موسس��ه 
همشهري هزينه تحميل كرده اند.  وي با بيان اينكه در سال  90، 19 نفر، در سال 91 
تعداد 30 نفر، در سال 92 تعداد 32 نفر، در سال 93 تعداد 54 نفر، در سال 94 تعداد 
35 نفر، در س��ال 95 تعداد 51 نفر و در س��ال 96 تعداد 47 نفر با وجود عدم حضور 
مستمر در محل كار حقوق و مزاياي كامل ماهانه دريافت مي كردند، گفت: تحقيق و 
تفحص از موسسه همشهري تا روشن شدن ابعاد مختلف موضوع ادامه خواهد داشت. 

تجديدآگهيفرآخوانمناقصهعموميهمراهباارزيابيكيفيجزئيات »تحقيق و تفحص« از موسسه همشهري
بهصورتيكمرحلهاي)بهروشنيمهفشرده(

شماره مناقصه
شماره ثبت در پايگاه ملي 

مناقصات
http://iets.mporg.ir

مبلغ تضمين شركتبرآورد اوليهموضوع مناقصه
 در فرآيند ارجاع كار

تعميرات اساسي و تأمين قطعات 51273154056-33/06-خ/96
Air Hoist 000ر000ر250ر6رياليدكي 25 دستگاه

000ر500ر312 ريال
سيصد و دوازده ميليون و 

پانصد هزار ريال
شرحمختصركار:

شركت ملي حفاري ايران به نشاني اهواز- بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد انجام تعميرات اساسي و تأمين قطعات 25 دستگاه Air Hoist با شرايط ذيل واگذار نمايد:
الف(ارزيابيكيفيمناقصهگران:

1- اين ارزيابي وفق آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات و براساس كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي موجود در اسناد مناقصه صورت مي پذيرد.
2- ارائه جواز تاسيس صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مناقصه گران الزامي مي باشد.

3- مناقصه گراني كه بيش از چهار )4( قرارداد در حال اجرا با ش��ركت ملي حفاري ايران داش��ته باش��ند مجاز به حضور در اين مناقصه يا مناقصه ديگري نخواهند بود و مستندات كيفي و پاكت هاي ارائه 
ش��ده ش��ركت هايي كه واجد اين ش��رط اساسي و الزم االجرا نباشند، بررسي و مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت و اين شركت ها هيچ گونه حقي براي اعتراض نخواهند داشت. »ضمنا حضور در مناقصات و 

خريد اسناد به منزله مطالعه كامل و دقيق اسناد و اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي )خاص( مناقصه خواهد بود«
4- امتياز كيفي: حداقل امتياز قابل قبول مناقصه برابر 50 مي باشد.

ب(تهيهاسنادمناقصه:
 خريداسناد: متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 000ر990 ريال به حساب سيبا به شماره 2174652205004 نزد بانك ملي شعبه اهواز كد 6501 

بنام شركت ملي حفاري ايران واريز نمايند.
 دريافتاسناد: كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي شركت در فرآيند ارجاع كار مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه نوبت دوم، روز چهارشنبه مورخ 16/ 96/12 لغايت 7 روز بعد )پايان وقت 
اداري روز چهارش��نبه مورخ 23/ 12 /96 (، مي بايس��ت ضمن ارس��ال تقاضاي رسمي و با مراجعه حضوري به آدرس اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از ميدان فرودگاه- شركت ملي حفاري ايران- ساختمان 

پايگاه عملياتي طبقه اول پارت A اداره قراردادها نسبت به دريافت كار برگ هاي استعالم ارزيابي و اسناد مناقصه اقدام نمايند.
 جلسه توجيهي مناقصه مذكور رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/12/19 در سالن كنفرانس اداره قرارداد ها به نشاني فوق برگزار مي گردد.

 نكتهمهم: فقط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهي و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام مي نمايند به عنوان مناقصه گر شناخته مي شوند.
ج( تحويل استعالم هاي ارزيابي كيفي: فرم هاي ارزيابي )كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي( بايد توسط اشخاص مجاز تكميل، امضاء و ممهور گرديده و ظرف مدت 17 روز از روز شنبه مورخ 96/12/19 
لغايت پايان وقت اداري روز دوش��نبه مورخ 97/01/06 نس��بت به تحويل كاربرگ هاي اس��تعالم ارزيابي كيفي به همراه مدارک و مستندات الزم شامل )نسخه كامل سوابق كاري مطابق فرم هاي ارزيابي 

به همراه لوح فشرده مربوطه( به آدرس: اهواز- فلكه فرودگاه- شركت ملي حفاري ايران- ساختمان پايگاه عملياتي- طبقه اول- پارتB – اتاق 107- دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند.
 نوعتضمين:

الف- ضمانت نامه بانكي و يا ضمانت نامه هاي صادره از مؤسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.
ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملي حفاري ايران.

 مدت اعتبار تضمين: اين مدت )به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران( 90 روز مي باشد و براي يك  بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.
       @nidc_pr كانال خبري شركت ملي حفاري ايران
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تعادل: نوبت اول: 96/12/15 و نوبت دوم: 96/12/16

ادارهقراردادهاشركتمليحفاريايران

نوبت اول

1396.5635

حمايتازاستارتآپهايزنانهدرپايتخت
فاطمه راكعي معاون امور بانوان شهرداري تهران، 
از حمايت جدي از استارت آپ هاي زنان در پايتخت 

خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، راكعي صبح ديروز در مراس��م 
افتتاح دوازدهمين نمايشگاه زنان و توليد ملي با بيان 
اينكه در س��ال هاي اخير اقدامات زيادي براي ارتقاي 
جايگاه زنان در كش��ور انجام شده است، ادامه داد: در 
دوره جديد مديريت ش��هري، از همه ظرفيت زنان در 
محالت استفاده مي ش��ود. با همكاري زنان در سطح 
محالت طرح و ايده هاي آنها را جمع آوري مي كنيم تا 

برنامه ريزي ها انجام گيرد. 
وي با بيان اينكه انتقادات و پيشنهادات درخصوص 
وضعيت روند توانمند س��ازي زنان جمع آوري ش��ده 

است، تصريح كرد: يكي از اهداف ما مشاركت در توليد 
محصوالت استاني و ملي است كه اين كار در نمايشگاه 
يازدهم شروع شده و در نظر داريم با همكاري زنان در 
ساير استان ها محصوالت ملي كه قابل عرضه در سطح 

بين المللي باشد را توليد كنيم. 
وي همچنين از افزايش تعداد نمايشگاه هاي زنان 
و توليد ملي از دو بار در س��ال به چه��ار بار خبر داد 
و گفت: همچنين از استارت آپ هاي توليد زنانه براي 
نخستين بار حمايت مي كنيم. محسن هاشمي رييس 
شوراي شهر تهران نيز در اين همايش با اشاره به نقش 
بي بديل زنان در عرصه هاي توليد و اشتغال گفت: زنان 

نبايد نقش و جايگاه خود را دست كم بگيرند. 
هاش��مي با بيان اينكه امروزه در ادبيات توسعه در 

جهان جنس��يت و تبعيض جنسيتي جايگاهي ندارد، 
گفت: اينكه ما نيمي از جمعيت مولد و خالق جامعه 
را بخواهيم به دليل جنسيت مورد تبعيض قرار داده و 
از چرخه دانش افزايي طرد كنيم، بزرگ ترين آسيب به 

توسعه پايدار و منافع ملي خورده است. 
وي با بيان اينكه با انقالب اسالمي زنان به جايگاه 
ويژه دس��ت يافتند، گفت: تجربه نش��ان داده كه در 
برخ��ي عرصه ه��ا عملكرد زن��ان موثرتر و ب��ا كارايي 
بيشتري از مردان است؛ به خصوص در حوزهايي نظير 
طراحي و توليد پوش��اک. آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ازجمله مسووالني در ايران بود كه به حضور و جايگاه 
زنان در جامعه و نقش آفريني آنان در حوزه هاي اصلي 

اهميت ويژه يي مي داد. 

وي ب��ا بي��ان اينكه جه��ان امروز جه��ان رقابت، 
موفقيت و توس��عه است، گفت: كسي بازنده است كه 
خود را از نيروهاي اصلي پيش برنده علمي و فرهنگي 
خود محروم كند و بايد بپذيريم بدون حضور زنان در 
جامعه نمي توانيم جايگاه مناس��بي را در سطح جهان 
به دس��ت بياوريم.  هاش��مي با بيان اينكه نقش زنان 
در مديريت كمتر ديده مي شود، گفت: بايد اين خأل ها 
پر ش��ود و اهداف 30درصدي كه زن��ان در اين دوره 
مديريت ب��راي رده هاي مديريتي انتخ��اب كرده اند، 
اميدواريم محقق ش��ود. هر چند كه در ش��وراي شهر 
ب��ه اين 30درصد نزديك ش��ديم و 6 نف��ر از 21 نفر 
عضو شورا زن هستند و رييس جمهور نيز البته قصد 
داش��ت يك زن را به عنوان وزير انتخاب كند و گفت 
كه نگذاش��تند اما بايد اين تابوشكني را انجام مي داد 
و اميداريم زنان در جايگاه وزارت حضور داشته باشند. 
رييس ش��وراي شهر تهران با بيان اينكه اگر ايران 
آباد مي خواهي��د، بايد با روش ه��اي اعتدالي و با كم 

كردن فش��ار بر م��ردم كار را پيش ببريم، گفت: زنان 
نقش بس��زايي در توليد ملي دارن��د و بايد اين نقش 

جدي تر گرفته شود. 
وي همچنين در حاشيه اين افتتاحيه در پاسخ به 
سوالي درخصوص احتمال نام گذاري ساختمان شماره 
دو شوراي شهر به نام سعيد حجاريان كه در شبكه هاي 
اجتماعي مطرح شد، گفت: اين بحث مطرح بود، اما از 

تصميم كميسيون نام گذاري اطالعي ندارم.

تجميعحوزههايزناندرشهرداريتهران
در اي��ن نشس��ت ول��ي اهلل ش��جاع پوريان معاون 
فرهنگي و اجتماعي ش��هرداري تهران نيز از تجميع 
حوزه هاي فعال زنان خبر داد و گفت: متاسفانه امروزه 
شكاف جنسيتي نسبت به استفاده از ظرفيت هاي زنان 
وجود دارد. براس��اس آمارها از 24 ميليون شغل تنها 
سهم زنان 4 ميليون شغل است و زنان در مالكيت و... 

درصد پاييني دارند. 

مسعود خواست خدايي نماينده مديرعامل شركت 
هواپيمايي آس��مان و مدير بحران هواپيماي سانحه 
ديده در مسيرتهران-ياسوج با تكذيب خبر درگيري 
برسر جعبه سياه هواپيماي ATR به »تعادل« گفت: 
يك تيم ان. جي. او از س��ازمان امداد و توس��ط ستاد 
مديريت بحران و س��ازمان هواپيمايي كشوري براي 
يافتن جعبه س��ياه به منطقه اعزام ش��دند و قرار بر 
اين شد كه شركت هواپيمايي آسمان هم براي يافتن 
جعبه سياه نهايت همكاري را با اين گروه داشته باشد 
و درباره موقعيت اين جعبه در هواپيما اطالعات كافي 
و الزم را در اختي��ار آنها قرار دهد. خواس��ت خدايي 
ادامه داد: كالس آموزش��ي دوساعته يي براي توجيه 
و آش��نايي اعضاي اين گروه برگزار ش��د و اطالعاتي 
درباره اش��ياي مورد نياز هواپيما براي بررسي علت 
حادث��ه به آنها آموزش داده ش��د. او افزود: هم اكنون 
 )FDR( و )CVR( جعبه س��ياه هواپيم��ا ح��اوي
پيدا شده اس��ت كه قطعه اول تمام مكالمه خلبان، 
مهماندار و كليه مكالمات خلب��ان با برج را در خود 
ضبط مي كن��د و قطعه دوم كه تمام س��يگنال ها و 

همچنين شرايط هواپيما از جمله موتور و فرامين را 
ضبط مي كند. به گفته خواست خدايي، پس از توجيه 
كامل اعضاي ان. جي. او و اعزام اين گروه در س��اعت 
9 صبح آنها در ظهر ش��نبه توانستند، جعبه سياه را 
پيدا كنند و پس از انتقال اين جعبه س��ياه با بالگرد 
هالل احمر به پايين ارتفاعات دنا و در حضور مديركل 
سوانح سازمان هواپيمايي كشوري، دادستان استان 
و همچنين دس��تگاه هاي امنيتي و نيروي انتظامي، 
صورت جلسه امضا شده و در اختيار دستگاه قضايي 
و بازپرس پرون��ده قرار گرفت. نماين��ده مديرعامل 
آس��مان براي بررسي سوانح گفت: جعبه سياه يافت 
شده سالم بود و كاور روي جعبه سياه يك فرورفتگي 
كوچك داشت. او درباره وعده سازمان مديريت بحران 
به ان. جي. او براي پرداخت مبلغ 150ميليون تومان 
گفت: م��ن اطالعي درباره اين موض��وع ندارم البته 
اين ان. جي. او وابس��ته به بخش خصوصي است و با 
سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان مديريت بحران 
هماهنگ بود و ش��ركت آسمان تنها موظف به ارائه 

اطالعات فني اين هواپيماست. 

از وعده 150ميليون توماني خبر ندارم 
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صنعت، معدن و جتارت14
كاهش تنش ها با محدوديت 

در ثبت سفارش
فارس   رييس كميس��يون توسعه صادرات اتاق 
بازرگان��ي ايران گفت: ايج��اد محدوديت در ثبت 
س��فارش با دالر امريكا ب��راي كاهش تنش ها در 

بازار ارز صورت گرفته است. 
عدنان موس��ي پور افزود: اين امر باعث افزايش 
هزينه هاي مبادالتي برخي كاالها كه ضرورتا بايد 
با دالر مبادله ش��وند، خواهد ش��د، هر چند ذكر 
شده كه اين سياست  مش��مول ثبت سفارش هاي 
قبل��ي نمي ش��ود، ليكن تجار خود راس��ا اقدام به 
افزاي��ش قيمت  خواهند ك��رد و تاثير آن را حتي 
براي ثبت س��فارش هاي قبلي نيز ش��اهد خواهيم 
بود. موسي پور اظهار كرد: اين سياست با افزايش 
هزينه واردات كاالها، هزينه توليد را افزايش داده 
و از آن طري��ق ب��ا افزايش قيم��ت كاالها و تورم 
داخلي، ق��درت رقابت صادركنن��دگان را كاهش 
خواه��د داد و ب��راي اين ام��ر بايد ت��ا زماني كه 
معام��ات تجاري به صورت كامل ب��ا يورو انجام 

شود، هزينه بپردازيم. 

افزايش ۲۳درصدي 
كشفيات كاالهاي قاچاق

مهر   يك مقام مسوول در ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز با اشاره به افزايش ۲۳درصدي 
كش��فيات كاالهاي قاچاق گفت: س��تاد با قوت و 
طب��ق برنامه به ماموريت هاي خود ادامه مي دهد. 
رضا بهش��تي زاده گفت: طرح برخي موضوعات در 
رس��انه ها مبني بر تعطيلي ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز مان��ع از اجراي ماموريت هاي س��تاد در 
مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز نيس��ت و خللي در 

انگيزه دستگاه هاي متولي ايجاد نمي كند. 
او اضاف��ه كرد: رييس س��تاد قاچاق كاال و ارز 
مس��ووليت ديگري بر عهده گرفته است اما صرف 
اينكه رييس ستاد هنوز تعيين تكليف نشده، دليلي 
بر تعطيلي ستاد نيست. بهشتي تاكيد كرد: نشانه 
متوقف نبودن فعاليت هاي س��تاد، دس��تاوردهاي 
اخير اين مجموعه اس��ت؛ چنانچ��ه در مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز كار نمي ش��ود؛ چرا كش��فيات 
افزايش پيدا كرده اس��ت؟ چرا دستورالعمل هاي 
اجرايي طرح هايي مانند رجيس��تري، ساماندهي 
معاب��ر كولبري و كاالهاي ملواني و... كه س��ه الي 
چه��ار س��ال روي آنها كار ش��ده، دقيقا در ۶ ماه 
اخير اباغ شده است؟ اين مقام مسوول در ستاد 
مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز خاطرنش��ان كرد: در 
۱0ماهه نخس��ت امس��ال بيش از ۳۶هزار و ۲۱۶ 
ميليارد ريال كاالي مظنون به قاچاق كشف شده 
اس��ت كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
كه ۲۹ هزار و ۳۸۲ ميليارد ريال بود ۲۳.۳درصد 

افزايش يافت. 
او تاكيد كرد: اين آمار هنوز تكميل نشده است 
و با اضافه شدن كشفيات برخي دستگاه هاي ديگر 
كه هنوز به اين فهرست اضافه نشده آمار كشفيات 

امسال بسيار بيشتر از اين اعداد خواهد بود. 
مديركل روابط عمومي س��تاد مب��ارزه قاچاق 
كاال و ارز در مورد انتشار خبري مبني بر احتمال 
انتقال س��تاد مركزي مبارزه ب��ا قاچاق كاال و ارز 
به عنوان يكي از دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت 
كش��ور گفت: وزارت كش��ور يكي از اعضاي ستاد 
مركزي اس��ت، با استناد به ماده سه قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز ب��راي سياس��ت گذاري، برنامه ري��زي، 
هماهنگ��ي و نظ��ارت در ح��وزه ام��ور اجرايي، 
پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال و ارز با ۲۴ عضو 
از ق��واي س��ه گانه و نيروهاي نظام��ي و انتظامي 

تشكيل شده است.
همچون  وزارتخانه هايي  اف��زود:  بهش��تي زاده 
دادگس��تري، اطاعات، امور اقتص��ادي و دارايي، 
كش��ور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه 
و شهرس��ازي، جهاد كش��اورزي، نفت، بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي از اعضاي اين ستاد به 

شمار مي روند. 
اين مقام مس��وول با اش��اره به فراقوه يي بودن 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز اضافه 
كرد: ع��اوه بر وزارتخانه هاي ذكر ش��ده، دو نفر 
از نماين��دگان عضو كميس��يون هاي اقتصادي و 
قضايي و حقوقي مجلس، س��ازمان هاي تعزيرات 
حكومتي، جم��ع آوري و فروش ام��وال تمليكي، 
صدا و س��يما، بازرس��ي كل كش��ور، س��تاد كل 
نيروهاي مسلح، فرماندهي نيروي انتظامي، بانك 
مركزي، گمرك، اتاق بازرگاني ايران و... از اعضاي 

اين ستاد هستند.

هندي ها به دنبال بازار ايران
تعادل    بازار ۴۶ميليارد دالري واردات ايران نه 
تنها اروپايي ها بلكه آس��يايي ها را به فكر افزايش 
سهم خود از اين بازار انداخته است. در اين ميان 
هندوستان كه در سال ۲0۱۶ ميادي نزديك به 
۲ميلي��ارد دالر انواع محصوالت خ��ود را به ايران 
ص��ادر كرده بود و دهمي��ن صادركننده بزرگ به 
ايران محسوب مي شد، به دنبال توسعه بازار خود 
در ايران اس��ت. اين كش��ور در سال هاي گذشته 
توانس��ت با عقد قرارداد بندر چابهار سر و صداي 
زي��ادي در منطقه به راه بين��دازد و جايگاه خود 
را در كش��ورمان مستحكم كند. ش��وراي توسعه 
تجارت اين كش��ور بزرگ آس��يايي ب��ا برگزاري 
نمايش��گاه هايي در سراس��ر جهان سعي مي كند، 
توليدات روزافزون صنايع خ��ود را وارد بازارهاي 

صادراتي كند. 
به همين ترتيب اين ش��ورا با همكاري سفارت 
هن��د و نيز اتاق بازرگاني اي��ران پنجمين دوره از 
نمايش��گاه Source India را در اي��ران برگزار 
 مي كن��د. اين نمايش��گاه ك��ه از تاري��خ ۱۹ الي

۲۱ اس��فندماه ۱۳۹۶ در برج مياد تهران برگزار 
مي شود، ش��امل حوزه هاي پوشاك و منسوجات، 
فناوري اطاعات و تجهيزات وابس��ته، س��اخت و 
ساز و زيرس��اخت، مواد ش��يميايي و محصوالت 
وابسته، ماش��ين آالت مهندسي و قطعات خودرو، 
خدم��ات بهداش��تي و داروس��ازي و محصوالت 
 Source غذايي و كش��اورزي است. در نمايشگاه
India بيش از ۱00 شركت هندي در صنايع ياد 

شده محصوالت خود را ارائه مي دهند. 

اخبار

از سوي فعاالن اقتصادي مورد انتقاد قرار گرفت

تبواگذاريبنگاهها

 ع��راق ب��ه عنوان يك��ي از مهم تري��ن فرصت هاي 
اي��ران براي ايجاد جه��ش در تجارت منطقه يي اكنون 
گزينه يي از دس��ت رفته تلقي مي ش��ود، اما اين دقيقا 
به چه معناس��ت؟ خوش بيني به بازار عراق اما بس��يار 
زودتر از اينها ش��روع ش��ده بود. در بهار سال ۱۳۹5 و 
پ��س از آنكه دولت عراق اعام ك��رد تجار ايراني براي 
صادرات به اين كش��ور بايد گواهينامه مبدا ارائه دهند، 
بس��ياري از محموله هاي صادراتي به در بسته خوردند. 
در هم��ان زمان، عده ي��ي از فعاالن اقتص��ادي بر اين 
عقيده بودند كه وضع اين قانون به طور ناگهاني بيشتر 
به يك بهانه تراشي شبيه است تا شرايط معامله با ايران 
را س��خت تر كند. اين تصمي��م ناگهاني عراقي ها منجر 
ب��ه توقف ۸00 كاميون به همراه محموله هاي صادراتي 
به دليل نداش��تن گواه��ي مبدا در مرز مهران ش��ده 
بود و محمدرضا مودودي معاون كل س��ازمان توس��عه 

تجارت ايران در خرداد ماه همان س��ال اعام كرده بود 
نمايندگي اين محموله ها بايد به سرعت گواهي مبدا را 
از سفارتخانه عراق در ايران اخذ كنند و بافاصله آن را 
به محموله هاي خود برسانند تا فرآيند جابه جايي كاال 
انجام شود. اين در حالي است كه درخواست گواهينامه 
براي كاالهاي صادراتي در دنياي تجارت امري مرسوم 
اس��ت و منطقي تر آن بود ك��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، پيشاپيش فكري به حال اين موضوع مي كرد. 

حال با وج��ود نگراني هايي كه در م��ورد بازار عراق 
وجود دارد، اين موضوع از س��وي فعاالن اقتصادي اتاق 
ته��ران م��ورد واكاوي ق��رار گرفت. رييس كميس��يون 
تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات اتاق تهران، در آغاز 
اين نشس��ت با اشاره به اينكه در طول يك سال گذشته 
در هر جلس��ه موانع توسعه صادرات اقام مهم صادراتي 
ايران مورد بررسي قرار گرفته، گفت: قصد داريم در سال 

۱۳۹7 اجراي راهكارهاي پيشنهادي در اين جلسات را 
مورد پيگيري قرار دهيم. محمدرضا انصاري يكي ديگر از 
اعضاي اين كميسيون از سفر معاون اول رييس جمهوري 
و وزير صنعت، معدن و تجارت به عراق در هفته س��وم 
اس��فندماه خبر داد و گفت: در جلس��ه يي كه براي ارائه 
نظرات و پيش��نهادات به اين مقامات برگزار شد، نوعي 
خوش بيني نسبت به جايگاه ايراني ها در بازار عراق وجود 
داشت كه اين خوش بيني نتايج مطلوبي حاصل نمي كند. 
ايران براي امنيت عراق، هزينه هاي بسياري پرداخته و در 

مقابل چيزي عايد كشورمان نشده است. 

 بازارهايي كه واگذار شدند!
با اين حال مش��كات بر سر راه صادرات به عراق تنها 
محدود به حوزه كشاورزي نمي شود. محمود استقال، عضو 
انجمن لوازم خانگي نيز در جلسه يي كه در اتاق بازرگاني، 

صنايع، معدن و كشاورزي تهران تشكيل شده، با بيان اينكه 
صادرات لوازم خانگي ايران به ۳۳0 ميليون دالر رس��يده 
اس��ت، افزود: اگر صادرات كولر آبي به عراق و س��ودان را 
از اي��ن حجم صادرات تفكيك كنيم، ميانگين صادرات هر 
ش��ركت، حدود يك ميليون دالر خواه��د بود كه چندان 

چشمگير نيست. 
حال اگر بازار عراق نيز به روي اين محصوالت بس��ته 
شود، مش��كاتي ايجاد خواهد شد. من معتقدم بخشي 
از ضعف ص��ادرات كاالهاي ايراني ناش��ي از ضعف برند 
كش��وري اين محصوالت اس��ت. عليرضا كاهي صمدي 
ديگر عضو كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق تهران هم گف��ت: درهاي بازار عراق به روي صنعت 
برق ايران نيز در حال بسته شدن است. آنچه اين صنعت 

را تاكنون زنده نگه داشته، بازار عراق است. 
همچنين به گفته محمدرضا انصاري، در حوزه خدمات 
فني و مهندسي، ۴0 شركت ايراني وارد بازار عراق شده اند 
كه البته فعاليت آنها به دليل ظهور داعش، متوقف شد. 
اين ۴0 شركت بيش از ۶0 درصد ظرفيت خدمات فني 
و مهندس��ي كش��ور را به خود اختص��اص داده اند و در 
ش��رايط نامساعدي قرار دارند. البته شركت هاي خدمات 
فني و مهندسي تركيه نيز در عراق فعال هستند و دولت 
تركي��ه از آنها حمايت ك��رده و صورت وضعيت هاي آنها 
را خري��داري  مي كند. او با تاكي��د بر اينكه ماندگاري در 
بازار عراق نيازمند اس��تراتژي است، گفت: صادرات ايران 
به عراق حدود ۱۲ ميليارد دالر اس��ت كه گفته  مي شود 
ظرفيت اين مبادالت قاب��ل افزايش به ۲5 ميليارد دالر 
است. محسن بهرامي ارض اقدس در پي اين اظهارنظرها 
گفت: پيشنهاد كميسيون اين است كه در اتاق كميته يي 
براي رس��يدگي به مس��ائل بازار عراق و سوريه تشكيل 
ش��ود و اين كميته با فوريت بس��ته يي پيشنهادي براي 
سياس��ت گذاري در اين زمين��ه آماده كند. اين بس��ته 
پيشنهادي  مي تواند ش��امل راهكارهاي كوتاه مدت براي 
ارائه به مقامات عازم عراق و هم شامل راهكارهايي براي 

طرح در جلسه شوراي عالي صادرات باشد. 

 سياست گذاري هاي اشتباه ارزي 
در ادامه اين نشس��ت بررسي نوس��انات ارزي اخير در 
دستور كميسيون قرار گرفت و محسن بهرامي ارض اقدس 
با اشاره به تكرار اشتباهات گذشته در سياست گذاري ارزي 
گفت: اگرچه سياس��ت ارزي بانك مركزي مديريت شناور 
است، اما به دليل آنكه نرخ ارز مطابق تفاضل تورم داخلي 
و خارجي تعديل نمي شود، با تلنگري فنر ارز رها  مي شود. 
اكنون سوال ما اين است كه اتاق بازرگاني تهران در رابطه 
با سياست هاي ارزي چه پيشنهادي  مي تواند به دولت ارائه 
كند؟ البته ممكن است در زمينه ارز صداي واحدي در اتاق 
وجود نداشته باشد، اما در نهايت بايد قانون به اجرا درآيد. 
عباس آرگون با بيان اينكه يكي از مش��كات اساسي 
كشور، بخش��ي نگري اس��ت، گفت: مش��كات موجود با 
بسته هاي پيشنهادي حل نمي شود. اقتصاد ايران نيازمند 
اصاحات اساس��ي اس��ت. نرخ ارز چندين سال است كه 
س��ركوب ش��ده و نقدينگي افزايش قاب��ل ماحظه يي را 
تجربه كرده اس��ت. وقتي درآمد سپرده گذاران در بانك به 
حدود ۲0 درصد  مي رسد، چه كسي حاضر است در توليد 
سرمايه گذاري كند و با انواع مشكات در بخش هاي تامين 
اجتماعي، ماليات و گمرك مواجه شود. آرگون با تاكيد بر 
اينكه، نگرش همه جانبه، كليد حل مش��كات است افزود: 
ايرانيان هرجا كه صف باش��د، در صف  مي ايستند و اقدام 
به خريد  مي كنند. مانند آنچه در مورد ارز و س��اير كاالها 
رخ  مي ده��د. اكنون نيز تب واگذاري بنگاه ها ايجاد ش��ده 
است و مشخص نيست كه آيا زيرساخت هاي اين واگذاري 
مهياس��ت يا خي��ر.  محمد الهوتي هم ب��ا تاكيد بر اينكه 
اصاح سياست گذاري ارزي مطالبه جدي بخش خصوصي 

اس��ت، گفت: تا اين مساله حل نشود، اميدي به حل ساير 
مسائل نيست. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره 
به اينكه رييس اتاق تهران در س��خنان خود، بارها اصاح 
سياس��ت هاي ارزي را خواس��تار شده اس��ت افزود: دولت 
به طور مصنوعي، نرخ ارز را پايين نگه  مي دارد و براي مقابله 
با تبعات آن، نرخ تعرفه ها را باال  مي برد، نتيجه آنكه اكنون 
ميانگين نرخ تعرفه در ايران حدود ۲0 الي ۲۱درصد است. 
او با اشاره به نقل قولي از رييس سازمان برنامه و بودجه در 
اتاق ايران عنوان كرد كه محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت 
اعام كرد: اجازه نمي دهيم نرخ ارز بيش از 50 درصد نرخ 

تورم افزايش پيدا كند. آيا نبايد قانون رعايت شود؟ 
الهوتي همچنين با انتقاد از سياس��ت هاي ارزي دولت 
اظهار كرد: با وجود تاكيد بخش خصوصي نسبت به تعديل 
نرخ ارز متناسب با نرخ تورم باز هم مشاهده  مي شود كه به 
دليل عدم رعايت اين اصل، فنر ارز رها  مي ش��ود و نتيجه 
آنكه ظرف سه ماه گذشته از ارزش پول ملي در برابر دالر 
۳0 درصد كاس��ته شده است. در عين حال تجارت كشور 
نيز دچار شوك شده و ثبات نسبي موجود در بخش تجاري 
از دست رفت.  در ادامه عليرضا كاهي عضو اين كميسيون 
با اش��اره به اينك��ه در آغاز دولت اصاح��ات نرخ ارز ۴75 
تومان بود افزود: در پايان اين دولت، يعني در سال ۱۳۸۴ 
نرخ ارز به ۹0۴ تومان رس��يده بود و اين يعني حدود ۹0 
درص��د افزايش. حال آنك��ه در اين دوران بهترين عملكرد 
اقتصادي رقم خورد. بنابراين افزايش نرخ ارز، اثر منفي روي 
اقتصاد نمي گذارد. آنچه براي اقتصاد كش��ور مضر خواهد 
بود، نوس��انات ارزي اس��ت. در عين حال، تثبيت نرخ ارز 

تضعيف كننده صادرات و منشا قاچاق است. 

 بنگاه هاي بي مشتري!
پس از آنكه پرونده ارز در كميس��يون تسهيل تجارت 
و توس��عه صادرات بسته ش��د، فعاالن اقتصادي عضو اين 
كميس��يون به موضوع واگذاري ها پرداختند. ابتدا مرتضي 
لطفي با اشاره به اينكه ابعاد كارشناسي واگذاري بنگاه هاي 
بخ��ش عمومي مورد توج��ه قرار نگرفته اس��ت، گفت: با 
وجود تعيين مش��وق ها، خري��داري ب��راي بنگاه ها وجود 
ندارد. او پيش��نهاد كرد كه با تش��كيل كميته يي با حضور 
نمايندگان دولت، اتاق بازرگاني و بخش هاي عمومي، ابعاد 
اين طرح مورد مطالعه قرار گيرد و خروجي آن براي اجراي 
موفقيت آميز اين طرح مورد توجه قرار گيرد. او همچنين 
وجود دستگاه هاي متعدد نظارتي را مانع واگذاري ها عنوان 
كرد. مرتضي لطفي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم 
در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به دستور مقامات 
مبني ب��ر خروج بخش هاي عموم��ي از  بنگاهداري گفت: 
ارزش بنگاه هاي قابل واگ��ذاري ۸00 هزار ميليارد تومان 
برآورد شده كه البته به نظر  مي رسد، ظرفيتي براي خريد و 

واگذاري آنها وجود نداشته باشد. 
همان گونه كه شس��تا، ليست بنگاه هاي قابل واگذاري 
خ��ود را در چه��ار نوب��ت آگهي ك��رده و متقاض��ي براي 
آن نيس��ت.  محس��ن بهرامي اما با اش��اره به اينكه اعمال 
نگرش هاي جامع و منظومه يي در خصوصي سازي مغفول 
مانده اس��ت، گفت: اقتصاد ايران مانند فردي است كه در 
تونلي با هواي آلوده گرفتار ش��ده و هراز گاهي به او نفس 
مصنوعي  مي دهند كه برخيزد و چند قدم ديگر راه برود. آيا 
خصوصي سازي هاي گذشته مورد آسيب شناسي قرار گرفته 
اس��ت كه اكنون موج جديدي براي خصوصي سازي به راه 
افتاده است؟ محمدرضا انصاري به اين نكته اشاره كرد كه 
بخش بزرگي از بنگاه ها در گذش��ته به كساني واگذار شد 
كه حاضر بودند پول بيشتري پرداخت كنند. او افزود: اين 
روش واگ��ذاري ماموريت بنگاه ها را تغيير داد. در ش��رايط 
كنوني اتاق بايد فعاالنه با اين مساله برخورد كند و با تعيين 
تيمي تجربيات جهاني را مورد بررس��ي قرار داده و مواضع 

خود را صريح اعام كند. 

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
بخش عمده ي��ي از الگوي تجارت خارجي اي��ران بر مبناي مزيت 
نس��بي طبيعي و متكي به نفت و گاز اس��ت. اگرچه طي چند س��ال 
اخي��ر مزيت نس��بي ايران با توس��عه صنايع پايين دس��ت نفت و گاز 
نظير پتروش��يمي اندكي پيچيده تر شده  اما سرمايه گذاري ها منجر به 
تكميل زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي و توليد محصوالت متنوع در 
پايين دست نشده است. يكي از مشكات را مي توان در منطق انتخاب 
پروژه هاي سرمايه گذاري در پايين دست جست وجو كرد؛ طي سال هاي 
اخير عموما دو مسير براي سرمايه گذاري دنبال شده است؛ مسير اول 
براساس منطق بازار و چگونگي عرضه و تقاضا شكل گرفته بدين ترتيب 
ك��ه فعاالن اقتصادي و صنعتي براس��اس اطاعات دريافت��ي از بازار و 
پس از اطمينان نس��بت به توجيه پذيري طرح هاي پايين دس��ت اقدام 
به س��رمايه گذاري مي كنند. اين طرح ها عموما براي بازار داخل تعريف 
مي ش��وند و فرآيند دريافت اطاعات بازار تا آغ��از طرح با تاخير قابل 
توجهي)به ويژه در شرايط ناروشن سرمايه گذاري جاري( روبه رو است. 
در مس��ير دوم كه عموما توسط نهادهاي توسعه يي دولتي و در جهت 
جبران تاخير فرآيند مسير اول دنبال مي شود، منطق علم شيمي غالب 
اس��ت. به اين معنا كه متخصصان با اتكا ب��ه دانش تخصصي مربوطه 
مش��خص مي كنند كه بر پايه خوراك در دس��ترس، امكان توليد چه 
محصوالت پايين دستي وجود دارد. براي نشان دادن ابعاد توجيه  پذيري 
بعضي از آنها مشاوران اقتصادي و مالي بايد ورود پيدا  كنند. قاعدتا در 
قبال ليس��ت چند صد يا چند هزار محصول پراكنده، ضروري اس��ت 
 زمان قابل توجهي صرف بررس��ي هاي توجيه پذيري ش��ود تا در انتها

۲0-۱0 ط��رح انتخ��اب ش��ود. ام��ا عاوه بر دو مس��ير ف��وق امروزه 
رويك��رد جديد فضاي محص�ولي به عنوان مس��ير س��وم امكان انجام 
س��رمايه گذاري هاي متعدد و متنوعي را فراهم كرده كه در آن مشكل 
تاخير يا انتخاب پروژه ها صرفا بر پايه منطق علم ش��يمي وجود ندارد. 
رويكرد فضاي محصولي كه اخيرا توسط اقتصاددانان دانشگاه »ام اي تي« 
و »هاروارد« فرموله شده به شناسايي كاالهايي مي پردازد كه صادرات 
آنها نه تنها محرك رشد اقتصادي باال براي كشور صادركننده مي شود 

بلكه از جايگاه مناس��بي از لحاظ سرعت مبادالت در سطح بين المللي 
برخوردار اس��ت. مبنا و اس��اس انتخاب بخش ها و كاالهاي اولويت دار 
براي توس��عه صادرات با رويكرد فضاي محصولي، وجود مزيت نسبي 
همچنين مهارت و دانش انباش��ت ش��ده در توليد و صادرات محصول 
مورد نظر اس��ت. طي چند سال اخير اين رويكرد مبناي تصميم گيري 
كشورهاي درحال توسعه متعددي مانند »برزيل، مراكش و جمهوري 
آذربايجان« در جهت متنوع س��ازي صنايع قرار گرفته اس��ت.  زنجيره 
توليد صنايع پتروش��يمي كش��ور)كدهاي آيس��يك۲۴و ۲5( در سال 
۱۳۹۳ ح��دود ۲5/5درصد از ك�ل ارزش اف�زوده صنايع كارخ�انه يي و 
طي دوره ۹5-۱۳۹0 به طور متوسط ساالنه بين ۱0تا ۱۴ميليارد دالر 
از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. اما همچون صنايع 
باالدس��ت، صادرات در صنايع پايين دست پتروشيمي محدود به چند 
محصول است؛ به طوري  كه بيش از ۸۸ درصد ارزش صادرات در اين 

صنايع مربوط به حداكثر 5 قلم محصول است. 
يك��ي از داليل عدم توفيق در ايجاد تنوع صادراتي و راه يافتن 
محص��والت جديد به س��بد صادراتي كش��ور، انتخاب نامناس��ب 
زمينه هاي توس��عه توليد و صادرات ب��ه دليل عدم توجه كافي به 
قابليت ها و توانمندي هاي مرتبط با مهارت و دانش موجود كشور 
است. بررس��ي  سبد صادراتي 5 رش��ته فعاليت مهم پايين دستي 
پتروشيمي ش��امل رنگ و رزين)كدآيس��يك۲۴۲۲(، محصوالت 
پاس��تيكي)۲5۲0(، محصوالت بهداش��تي و آرايش��ي)۲۴۲۴(، 
توي��ي)۲5۱۱( و محص��والت  و  روي��ي  محص��والت الس��تيك 
الس��تيكي)۲5۱۹( حاك��ي اس��ت از طيف گس��ترده محصوالت 
مشتمل بر ۱75قلم كاال، تمركز صادراتي ايران تنها بر ۲0 درصد 
از اي��ن محصوالت اس��ت. اگرچه اين كاالها بي��ش از ۹0 درصد 
از كل ارزش صادرات��ي رش��ته فعاليت هاي م��ورد نظر را به خود 
اختصاص داده اند اما از لحاظ شاخص پيچيدگي در سطح پايين تر 
از متوس��ط پيچيدگي محصوالت اين صنايع در جهان قرار دارند. 
به عبارت ديگر اين محص��والت از ارزش افزوده پاييني برخوردار 

بوده لذا اثرگذاري كمي بر رشد اقتصادي كشور دارند. 

براساس اين تحليل، برخي نكات خاص در رويكرد فضاي محصولي 
مد نظر قرار مي گيرد؛ ازجمله اينكه در فرآيند توسعه صنايع ، شبكه يي 
از دانش و مهارت بين يك صنعت با ديگر صنايع ش��كل مي گيرد. در 
اين ش��رايط كشوري كه بيش��ترين پيوندهاي بين بخشي را براي هر 
صنعت خاص خود ايجاد كند از احتمال موفقيت بيشتري در توسعه 
و رشد آن صنعت و متنوع سازي محصوالت مربوطه برخوردار خواهد 
بود. انتخاب محصوالت بايد از بين آنهايي صورت پذيرد كه توليدشان 
با مهارت و دانش موجود هر كشور، قرابت و نزديكي بيشتري دارند. اما 

شدت اين نزديكي ها و پيوندها از كجا به دست مي آيد؟ 
ترس��يم فضاي محصولي پايين دست پتروشيمي)حسب كدهاي 
HS ۶ رقم��ي( نش��ان مي دهد، يك��ي از بخش هاي مناس��ب براي 
دس��تيابي به رش��د باالي اقتصادي، تنوع محصوالت رشته فعاليت 
توليد محص��والت پاستيكي)كدآيس��يك۲5۲0( اس��ت. كاالهاي 
مناسب براي س��رمايه گذاري و متنوع سازي در صنايع پاستيك بر 

حسب شاخص هاي فضاي محصولي)ش��امل شاخص هاي نزديكي، 
تراكم و ميزان پيچيدگي( شناس��ايي ش��ده و محصوالت به ترتيب 
اولويت متنوع سازي بر حس��ب نام محصول و متوسط تقاضاي بازار 

جهاني در جدول فوق ارائه شده است: 
همان گونه كه مشاهده مي شود، روش فضاي محصولي مي تواند 
براي تشخيص اولويت هاي سرمايه گذاري ابزار مناسبي ارائه كند. 
اين روش با غلبه بر كاس��تي هاي دو روش ذكر شده براساس آمار 
و اطاعات بين المللي و شبكه هاي دانشي و مهارتي ايجاد شده در 
كشور، ميزان ارزش افزوده و اثرگذاري بر رشد اقتصادي، افزايش 
درآمدهاي ارزي و ديگر معيارها كه در اين مقال نمي توان به آنها 
پرداخت، مس��ير مناسبي را براي تنوع بخش��ي به توليدات كشور 
عرضه مي كند. موسس��ه مطالعات بررسي هاي گسترده يي در اين 
زمينه شروع كرده كه اميد است نتايج آن هرچه زودتر در اختيار 

مسووالن و ديگر ذي نفعان قرار گيرد. 

تعادل   
»نوس�انات ارزي«، »اف�ول جايگاه فعاالن 
اقتصادي ايران در بازارهاي عراق و سوريه« و 
»ضرب االجل دولت براي واگذاري بنگاه هاي 
بخش عمومي غيردولتي« س�ه محور مهمي 
بود كه اعضاي كميس�يون تس�هيل تجارت 
و توس�عه ص�ادرات ات�اق ته�ران در نهمين 
گردهماي�ي خود ب�ه تحلي�ل آن پرداختند. 
اگرچه ب�ازار عراق همواره يك�ي از بازارهاي 
اس�تراتژيك و درج�ه ي�ك ايران به ش�مار 
مي رود، اما در سال هاي اخير خطر حذف تجار 
ايران�ي در بازارهاي ع�راق در صحنه تجارت 
منطقه ي�ي ايران محس�وس اس�ت. از اين رو 
فعاالن اقتصادي بر اين باورند، خوش بيني ها 
نسبت به جايگاه ايران در بازار عراق موجب 

غفل�ت از اين بازار بزرگ صادراتي ش�ده كه 
نتايج مطلوب�ي براي صادركنن�دگان ايراني 
به همراه ن�دارد؛ به طوري كه هر روز ش�اهد 
بسته شدن درهاي بازار عراق به روي برخي 
محصوالت ايراني هستيم. به گفته آنها،  شرط 
ماندگاري در بازار عراق در گرو داش�تن يك 
اس�تراتژي مدون اس�ت. بنابراين پيشنهاد 
كميس�يون اين بود تا در اتاق كميته يي براي 
رس�يدگي به مس�ائل ب�ازار عراق و س�وريه 
تشكيل ش�ود تا با فوريت بسته پيشنهادي 
ب�راي سياس�ت گذاري در اين زمين�ه آماده 
كن�د. »ضرب االج�ل دول�ت ب�راي واگذاري 
بنگاه هاي بخش عموم�ي غيردولتي« محور 
ديگ�ر اين نشس�ت بود. ح�ال اگرچه برخي 
فعاالن اقتصادي وجود دس�تگاه هاي متعدد 

نظارتي را مان�ع واگذاري ها عنوان مي كنند، 
اما بن�ا به اظهارنظر برخي فع�االن اقتصادي 
حاضر در اين نشس�ت، تب واگذاري بنگاه ها 
در حال�ي باال رفته كه مش�خص نيس�ت كه 
آيا زيرس�اخت هاي اين واگذاري مهياس�ت 
يا خي�ر. از طرفي با وجود تعيين مش�وق ها 
خري�داري ب�راي بنگاه ها وجود ن�دارد. نقد 
سياست هاي ارزي سومين موضوعي بود كه 
از س�وي اين كميس�يون م�ورد واكاوي قرار 
گرفت. به گفته آنها، بسته پيشنهادي بانك 
مركزي، مش�كالت بازار ارز را مرتفع نخواهد 
كرد؛ چراك�ه اقتصاد ايران نيازمند اصالحات 
اساس�ي اس�ت. از اي�ن رو يك�ي از مطالبات 
جدي بخش خصوص�ي از دولتمردان اصالح 

سياست گذاري ارزي بود.

تحليل

متوسط واردات جهانی )15-۲014( كاالرديف
ميليارد دالر

۱۴صفحه، ورق ، نوار، فيلم پشت چسب دار، شبرنگ، جمبورول چسب خورده و...)كد۳۹۱۹۹0(۱

0.۸صفحه ها و ورق ها از مواد پاستيكی پلي آميد )كد۳۹۲0۹۲(۲

۲.۱صفحه ها و ورق ها از پليمرهاي استايرن )كد۳۹۲0۳0(۳

۱.۲صفحه ها و ورق های اسفنجي )Cellular( از پليمرهاي استايرن )كد۳۹۲۱۱۱(۴

۳.۸صفحه ها و ورق های اسفنجي )Cellular( از پلي اوره  تان ها )كد۳۹۲۱۱۳(5

۸.۴قرابه، بطري، تنگ )Flask( و اشيا  همانند پاستيكی )كد۳۹۲۳۳0(۶

۸سربطري، سرپوش، كاهك و ساير درپوش های پاستيكی )كد۳۹۲۳50(7

۶.5صفحه و نوار پاستيكی خود چسب با پهنای كمتر از ۲0 سانتيمتر )كد۳۹۱۹۱0 ( ۸

۴.۹لوازم ساختمانی پاستيكي )كد۳۹۲5۹0(۹

۳.۳مواد پاستيكی اسفنجی )كد۳۹۲۱۱۹(۱0

5۳جمع

متنوعسازيسبدصادراتيبارويكردفضايمحصولي

ش�اتا    مدير عامل س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران اعام كرد: اعتقادي به توسعه فيزيكي شهرك ها و نواحي صنعتي 
نداريم لذا برنامه اين س��ازمان بر فعال س��ازي واحدهاي توليدي است 
كه با ظرفيت پايين در ش��هرك هاي صنعتي مشغول به كار هستند و 
تاش جهت خروج آنها از ركود است. صادق نجفي در ديدار با استاندار 
خراسان رضوي ادامه داد: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
ايران تبديل به يك سازمان توسعه يي واقعي شده و آماده است تا براي 
ايجاد اشتغال، مش��كات پيش روي توليدكنندگان را حل كند. معاون 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: برنامه ريزي اين س��ازمان براي 
اش��تغال زايي ايجاد ۳00هزار فرصت ش��غلي طي سال آينده در سطح 
كش��ور است و در اين راستا »طرح اس��تاد – شاگردي« دولت بهترين 

روش براي تحقق اهداف اش��تغال است. او افزود: بر اساس پيش بيني ها 
۸00ميليون ش��غل در سال۲0۳0 در س��طح دنيا مربوط به حوزه هاي 
كشاورزي و صنعت از بين مي رود و در مقابل مشاغل جديدي در حوزه 
خدمات با فعاليت گس��ترده اس��تارت آپ ها و فعاالن بخش فناوري روز 
ايجاد مي شود. نجفي ادامه داد: ۴0 هزار واحد در بخش صنايع كوچك 
در ش��هرك ها و نواحي صنعتي كشور فعال هس��تند. درصدد هستيم 
۱۲هزار واحد در نواحي صنعتي اطراف روستاها و شهرهاي زير ۱0هزار 
نفر جمعيت و نقاط محروم مس��تقر ش��وند. او گفت: ۱5رسته توليدي 
توسط سازمان صنايع كوچك بررسي و مزيت هاي آنها در بازار ارزيابي 
ش��ده تا در نواحي صنعتي اطراف روستاها و شهرهاي زير ۱0هزار نفر 

جمعيت وارد عرصه فعاليت شوند.

ريي��س مركز برنامه ري��زي بر دخانيات كش��ور گفت: توليد 
س��يگار در ۱۱ ماهه امسال ۴۳ ميليارد و 7۲0ميليون نخ بوده 
كه در مقايس��ه با مدت مشابه پارس��ال ۸درصد افزايش داشته 
است. در همين مدت صادرات سيگار ۳۴0 ميليون نخ بوده كه 
در مقايس��ه با مدت مشابه س��ال قبل ۱۲7درصد افزايش يافته 
است. به گزارش شاتا، علي اصغر رمزي افزود: ميزان واردات ۱۱ 
ماهه سيگار ۲ ميليارد و 7۸0 ميليون نخ بوده كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال گذشته ۲۸درصد كاهش يافته است. از سوي 
ديگر برآورد ميزان قاچاق سيگار در اين مدت ۴ ميليارد و ۲50 
ميليون نخ بوده كه در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته 
۲۹درصد كاهش يافته اس��ت. او با طرح اينكه ۸۳درصد توليد 

داخلي كشور توسط ۳ ش��ركت بزرگ و ۱7درصد ديگر توسط 
۱۴ شركت ديگر توليد مي شود، گفت: سهم توليدات داخلي به 
مصرف س��االنه كشور كه در س��ال ۹۳ به ميزان 5۳درصد بود 
در س��ال ۹۶ به بيش از ۹0درصد مي رس��د. رمزي با اش��اره به 
اجرايي ش��دن تبصره ۳ ماده ۱0۲ قانون برنامه پنجم توس��عه 
كش��ور، يادآور ش��د: اين تبصره دولت را مكلف كرد تا واردات 
را با هم��ان برند اصلي تبديل به تولي��د داخل كند و درنتيجه 
با پيگيري هاي جدي و مس��تمر مرك��ز برنامه ريزي و نظارت بر 
دخانيات كش��ور از سال ۱۳۹۳ تاكنون عمده برندهاي وارداتي 
با راه اندازي ۱0 واحد توليدي يا استفاده از ظرفيت خالي برخي 

واحدهاي توليدي داخلي تبديل به توليد داخل شدند.

رشدصادراتسيگاربرنامهريزيدولتبرايخروجازركودواحدهايتوليدي
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15 نفت و انرژي
تامين مالي طرح تعادل بخشي 

از صندوق توسعه ملي
پ�اون| معاون آب و آبفاي وزير نيرو با اش��اره به اينكه 
در س��ال ج��اري 34درصد اعتب��ارات طرح مل��ي احيا و 
تعادل بخش��ي تخصيص يافته اس��ت، گفت: در تالشيم با 
كمك ش��وراي عالي آب اين طرح مهم در قالب پروژه هاي 
صندوق توسعه ملي ديده ش��ود تا با منابع قابل اطمينان 
اين صندوق بتوانيم، صيانت از 50 درصد منابع آب كشور 

را تحقق بخشيم. 
»رحي��م ميداني« با تاكي��د بر اينك��ه مديريت منابع 
آب كش��ور را نبايد در سدس��ازي خالصه كنيم، ادامه داد: 
راه حل رفع معضالت آب كشور تنها در سدسازي يا احداث 
ش��بكه هاي آبياري و زهكشي نيس��ت. مديريت منابع آب 
داراي فهرس��ت بلندي از فعاليت هاس��ت ك��ه يكي از آنها 

مي تواند اجراي پروژه هاي سدسازي باشد. 
وي با اش��اره به اينكه در اجراي پروژه هاي سدس��ازي 
بايد تمام مسائل را به صورت جامع در نظر بگيريم، گفت: 
گاه��ي در يك محدوده  س��دي را مطالعه  مي كنيم ولي از 
حقابه محيط  زيست آن غافل مي شويم در صورتي كه بايد 
توجه ويژه يي به حقابه زيست محيطي داشته باشيم و حتي 
اگر در گذشته اين اش��تباه را انجام داده ايم و دقت الزم را 
نكرده ايم بايد در حال حاضر كه درياچه  سدهاي كشور در 

اختيار ماست اين نواقص را جبران كنيم. 
ميدان��ي با اش��اره ب��ه اينكه بخش اعظم��ي از آب 
تجديدپذير كشور در حوضه هاي آبريز و كف رودخانه ها 
تبخير مي ش��ود، ادام��ه داد: بر اس��اس آخرين بيالن 
اس��تخراج شده مشخص ش��د كه 28درصد از نزوالت 
آس��ماني تبديل به آب هاي سطحي و زيرزميني شده 
و بقيه آن تبخير مي ش��ود بنابراين اين تمام حجم آبي 

است كه بايد روي آن برنامه ريزي كنيم. 
مع��اون آب و آبف��اي وزي��ر نيرو با تاكي��د بر اينكه 
نمي توانيم تمام آب تجديدپذير كشور را در بخش هاي 
مختلف اس��تفاده كنيم، تصريح ك��رد: پيش از اين اگر 
از وزارت نيرو س��وال مي شد كه سهم محيط زيست از 
منابع آب تجديدپذير به چه ميزاني اس��ت هيچ عددي 
در اين بخش وجود نداش��ت ولي در دو س��ال اخير با 
فعاليت هاي كارشناسي صورت گرفته توانستيم حدود 
11ميليارد مترمكعب از منابع آب تجديدپذير كشور را 
به عنوان حقابه محيط زيست به رسميت بشناسيم و با 
تشكيل كارگروه مش��ترك ميان وزارت نيرو و سازمان 
محيط زيس��ت راجع به نح��وه تحويل اين 11 ميليارد 

مترمكعب تصميم بگيريم. 
وي ادامه داد: ستاد احيا هر ساله براي ما تكاليفي را 
مش��خص مي كند و متناسب با آورد هر سال در فصلي 
كه حتي كش��اورزان نتوانند آب را برداش��ت كنند، ما 

حقابه رودخانه ها و تاالب ها را رهاسازي مي كنيم. 
معاون آب و آبفاي وزير نيرو با بيان اينكه طرح احيا 
و تعادل بخشي از هر پروژه سدسازي يا توسعه روش هاي 
نوين آبياري هم مهم تر است، عنوان كرد: در حال حاضر 
54 ميلي��ارد مترمكع��ب از آب مصرفي م��ا مربوط به 
منابع تجديدپذير اس��ت كه اين رقم بايد به 40ميليارد 
مترمكعب كاهش يابد. طرح مهم احيا و تعادل بخش��ي 
منابع آب هاي زيرزميني هم اكنون اين هدف را در گام 

نخست با بستن چاه هاي غيرمجاز دنبال مي كند. 

تك خبر

مديرعاملي شركت ملي نفتكش به كاپيتان نصراهلل سردشتي سپرده شد 

سكان نفتكش در دست يك كاپيتان
گروه انرژي|

س��يروس كيان ارث��ي تنها 17ماه در ش��ركت 
مل��ي نفتكش دوام آورد و جاي خود را به نصراهلل 
سردش��تي داد. انتش��ار اين خبر در روز گذشته 
باعث ش��د تا گمانه زني ها و ترديدهاي شايع سال 
گذش��ته درباره دليل گزينش كيان ارثي به مقام 

رياست شركت ملي نفتكش تقويت شود. 
كيان ارثي پيش از آنكه مديرعامل شركت ملي 
نفتكش بشود، يكي از كارشناسان امور بين الملل 
وزارت نف��ت ب��ود و رياس��ت داي��ره برنامه ريزي 
ص��ادرات نفت خام را در امور بين الملل ش��ركت 
مل��ي نفت بر عهده داش��ت. پايگاه اطالع رس��اني 
ش��ركت ملي نفت، ديگر س��وابق او را نمايندگي 
شركت ملي نفت در دفتر نيكو، نمايندگي شركت 
ملي نفت ايران در دفتر چين و بر عهده داش��تن 
مديري��ت عامل و رياس��ت هيات مديره ش��ركت 
توس��عه انرژي پ��اد )از ش��ركت هاي زيرمجموعه 
صندوق بازنشس��تگي كشوري( عنوان مي كند. با 
اين ح��ال او هيچ گاه كاپيتان نب��ود و مديرعامل 
ش��دنش در شركتي كه خود او، آن را بزرگ ترين 
ش��ركت حمل ونقل نف��ت و فرآورده ه��اي نفتي 
دانس��ته و خبر از اج��اره دادن نفتكش هاي ايران 
به كش��ورهاي اروپايي داده اس��ت، باعث شد كه 

بسياري اين گزينش را با ترديد نگاه كنند. 
كيان ارثي ظرف يك ش��ب ب��ه عنوان نماينده 
صن��دوق بازنشس��تگي كش��ور در ش��ركت ملي 
نفتكش انتخاب شد و به طور همزمان هيات مديره 
اي��ن ش��ركت او را ب��ه عن��وان مديرعامل جديد 
ش��ركت انتخاب كردن��د. اين انتخاب و رياس��ت 
يك باره كيان ارثي باعث ش��د كه تمام همكاران او 
در ام��ور بين الملل وزارت نفت به ش��دت متعجب 

شده و اتفاقي را كه رخ داده بود، باور نكنند. 
ب��ه  تاري��خ 24 مهرم��اه 95  كيان ارث��ي در 
عنوان نماينده صندوق بازنشس��تگي كش��ور در 
هيات مديره ش��ركت ملي نفتكش ايران منصوب 
ش��د. حكم او را محم��ود اس��الميان مديرعامل 
وق��ت صندوق بازنشس��تگي كش��وري امضا كرد 
و كيان ارث��ي ت��ازه وارد در ش��ركت ملي نفتكش 
توانس��ت به عنوان مديرعامل جديد اين ش��ركت 
نيز صندل��ي اكبر صفايي را تصاح��ب كند. اكبر 
صفايي از اواخر اس��فندماه 91 مديرعامل شركت 

ملي نفتكش بود. 
در اين فعل و انفع��االت ابهام هاي زيادي وجود 
دارد كه ش��ايد هنوز هم پاس��خ روشني براي آنها 
واضح نيس��ت. بخش��ي از اين ابهام ها به اهميت 

ش��ركت مل��ي نفتك��ش از ي��ك س��و و مالكيت 
نامش��خص آن از س��وي ديگر بازمي گردد. زماني 
كه انفجار و آتش س��وزي گريبان نفتكش سانچي 
را گرفت، بسياري از خانواده هاي خدمه به شركت 
مل��ي نفت و وزارتخانه نفت پن��اه بردند و جوياي 
آخرين اخبار و جزئيات از وضعيت امداد ش��دند. 
در آن زم��ان مقام هاي صنعت نفت در پي هجوم 
خانواده ها مجبور شدند بر اين موضوع تاكيد كنند 
كه ش��ركت ملي نفتكش سال هاست كه از وزارت 

نفت جدا شده و تحت مديريت آنها نيست. 
 بررس��ي هاي »تع��ادل« از اخب��ار و اس��ناد 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي 
نش��ان مي دهد كه بر اس��اس مصوبه 1379/1/2 
نماين��دگان مجلس مقرر ش��د ك��ه 66 درصد از 
س��هام دولتي ش��ركت ملي نفتكش ايران به طور 
مساوي به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان 
تامي��ن اجتماع��ي واگذار ش��ود. از طرفي در گام 
دوم اين واگذاري قرار بود تا شركت ملي نفتكش 
به طور كامل خصوصي شده و سهام آن در بورس 

عرضه شود، اما اين اتفاق هنوز نيفتاده است. 
در هر صورت از س��ال 1379 كه شركت ملي 

نفتكش از مالكيت وزارت نفت خارج ش��ده است، 
تغييرات قابل توجهي در روابط اين دو ش��ركت و 
مسير فعاليت ها رخ داد. از آن زمان تاكنون شركت 
مل��ي نفت و وزارت نفت براي ارس��ال و صادرات 
محموله هاي نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي خود 
مجب��ور بوده اند تا نفتكش هاي مورد نيازش��ان را 
اج��اره بگيرن��د. با اين حال فعاليت هاي ش��ركت 
مل��ي نفتكش تنه��ا محدود به مش��تريان دولتي 
داخلي خود نبوده و اجاره نفتكش به شركت هاي 
خارجي مختلف هم در دس��تور كار بوده اس��ت. 
يك سال پيش كيان ارثي مديرعامل وقت شركت 
مل��ي نفتكش ايران كه 5 ماه از مس��ووليتش در 
اين ش��ركت مي گذشت، عنوان كرد كه هم اكنون 
با لغو تحريم ه��ا و برخي محدوديت ها تعدادي از 
كش��تي هاي نفتكش در اجاره شركت هاي بزرگ 
نفتي اروپا همچون سپس��اي اسپانيا، اني ايتاليا و 
هلند قرار گرفته اس��ت. او كه اين س��خنان را در 
مصاحبه با خبرنگار خانه مل��ت مطرح مي كرد، با 
بيان اينكه در حال حاضر جمهوري اسالمي ايران 
بزرگ ترين ن��اوگان نفتكش جه��ان را در اختيار 
دارد، گفت: هم اكنون ظرفيت كشتي هاي شركت 

ملي نفتك��ش ايران به بيش از 15ميليون و 500 
هزار تن در س��ال افزايش يافته اس��ت. كيان ارثي 
در ادامه تصريح كرد كه با اين حال قصد توس��عه 
و نوس��ازي ناوگان فعلي كش��تي هاي نفتكش را 
دارد. اينكه شركت ملي نفتكش ايران، بزرگ ترين 
ش��ركت حمل ونقل نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
جه��ان اس��ت، با آنكه چن��دان م��ورد توجه قرار 
نمي گي��رد و كمتر كس��ي از مردم ع��ادي از آن 
باخبر هس��تند، حكايت از اهمي��ت آن و احتماال 

سياست هاي پشت پرده براي اداره آن دارد. 
از موضوعات مبهم ديگر آن اس��ت كه يك روز 
پيش از آنكه كيان ارثي جاي صفايي را در شركت 
ملي نفتكش بگيرد، خبري با اين مضمون منتشر 
ش��د كه يكي از دادگاه هاي اروپا، اين ش��ركت را 
در فهرس��ت جدي��د تحريم هاي خود ق��رار داده 
اس��ت و اين تحريم ها نيز قابل رفع نيس��تند. در 
اين خبر مشخص نش��د كه كدام دادگاه اقدام به 
تحريم ش��ركت ملي نفتكش كرده اس��ت. با اين 
حال كمتر از 24 س��ال بعد تغيير در راس چارت 
س��ازماني شركت ملي نفتكش به وقوع پيوست و 
همان طور كه گفته ش��د ديگر خبري از تحريم ها 

نبود؛ به طوري كه مديرعامل جديد از اجاره دادن 
كش��تي ها به ش��ركت هاي اروپايي و تالش براي 

توسعه ناوگان فعلي سخن مي گفت. 
فارغ از اين مس��ائل كيان ارث��ي در حالي روز 
گذشته مجبور شد تا دفتر كار خود را تخليه كند 
كه بررس��ي ها نشان مي دهد حدود 45 روز پيش، 
مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كش��وري يعني 
ش��خصي كه او را منصوب كرد، پس��ت خود را از 
دست داده است. 30 دي ماه با حكم علي ربيعي، 
جمش��يد تقي زاده ب��ه عن��وان مديرعامل جديد 
صندوق بازنشستگي كشوري معرفي شده و جاي 

محمود اسالميان را گرفته است. 

 آتش سانچي در دامان مديرعامل 
 اما ش��ايد يكي ديگر از دالي��ل دوام نياوردن 
كيان ارثي در ش��ركت ملي نفتك��ش را بتوان در 
نحوه مديريت حادثه سانچي جست وجو كرد. هر 
چند دور از ذهن است كه شركت ملي نفتكش در 
آن حادثه، قصور و س��هل انگاري داشته باشد، اما 
اتهام هايي كه مديرعامل اين ش��ركت به چيني ها 
زد )در مورد تعلل آنها در امدادرس��اني(، عالوه بر 
متشنج كردن فضاي همكاري ايران و چين باعث 
افزايش انتظارات در داخل و دشوارتر شدن هضم 

فاجعه شد. 
فارغ از اين ابهام ها و تغييرات س��وال برانگيزي 
كه در 17ماه گذش��ته در ش��ركت ملي نفتكش 
اتف��اق افتاد و ش��ايد هيچ گاه جواب آنها روش��ن 
نش��ود، به نظر مي رسد كه ش��ركت ملي نفتكش 
به آرامش رس��يده است. بر اساس حكم جمشيد 
تقي زاده، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، 
كاپيتان نصراهلل سردش��تي به عنوان نماينده اين 
صن��دوق جهت عضويت در هيات مديره ش��ركت 
ملي نفتكش ايران معرفي و منصوب ش��د. او كه 
از كاپيتان ها و دريانوردان پيشكس��وت و باسابقه 
ناوگان ش��ركت ملي نفتكش اس��ت، در جلس��ه 
روز گذش��ته هيات مديره اين ش��ركت به عنوان 
مديرعامل جديد انتخاب ش��د. سردش��تي پيش 
از اي��ن مديري��ت بازرگاني ش��ركت ملي نفتكش 
را هم بر عهده داش��ته اس��ت. از ديگر سمت هاي 
كاپيتان سردشتي مي توان به رياست دفتر اجاره 
ش��ركت ملي نفتكش ايران در سال هاي گذشته 
اش��اره كرد. با اين تجربيات و سوابق، ترديدي در 
صالحيت انتخاب و انتصاب سردش��تي نيس��ت و 
مي توان اميدوار بود كه فضاي مه آلود از ش��ركت 

ملي نفتكش ايران زدوده شود.

فراخوان مناقصات عمومي يك  مرحله اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه ذيل اقدام نمايد:
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اجراي بيس و آسفالت و 

جدول گذاري مجتمع خدماتي رفاهي 
سيدجواد صافي- آبدانان مورموري

ابنيه3134،086،2012،681،724،023 ماه

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: 96/12/16
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات: 96/12/26
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ري و حمل و نقل  اداره كل راهدا
جاده اي استان ايالم

گروه انرژي|
توق��ف فعاليت بزرگ ترين ميدان نفت��ي ليبي و احياي 
ريس��ك ژئوپليتيك به گمانه زني ها در مورد كاهش عرضه و 
رفع اش��باع حاكم بر بازار نفت دامن زد تا قيمت ها در بازار 
نفت افزايش يابد. به گزارش بلومبرگ، قراردادهاي فيوچر در 
بازار نيويورك بعد از كاهش 3.6درصدي در هفته گذش��ته، 
افزايشي 0.8درصدي داشتند. شنيده ها حاكي از توقف توليد 
در بزرگ تري��ن ميدان نفتي در ش��مال آفريقا يعني ميدان 

شراره در پي بسته  شدن خط لوله منتهي به پااليشگاه زاويه 
بوده اس��ت. توقف در عمليات اين ميدان پس از تداخل در 
تولي��د ميدان ديگري در ليبي در م��اه فوريه رخ  مي دهد. با 
 اين  همه به نقل از يكي از مقامات آگاه ميدان شراره فعاليت 
خود را از سر گرفته است. توليد نفت ليبي در ماه هاي اخير 
روندي رو  به  رشد داشته تا جايي كه نگراني ها در مورد وعده 
اين كشور به اوپك براي تعديل توليد براي افزايش قيمت ها 
تا حدي زير س��وال رفته  بود. افزاي��ش توليد نفت ليبي در 

كنار افزايش توليد نفت ش��يل امريكا حتي با وجود كاهش 
توليد تمامي اعضاي اوپك باعث ش��د تا قيمت ها نتوانند به 
سطح ژانويه خود بازگردند. مايكل پولسن، تحليلگر در گروه 
مديريت ريسك جهاني در گفت وگو با بلومبرگ متذكر شد 
كه با رس��يدن خبر تداخل در عرضه نفت ليبي، قيمت ها رو 
به افزايش گذاشت. طبق گزارش بلومبرگ از بازارهاي نفت 
روز گذش��ته قيمت نفت وست تگزاس اينترمدييت تحويل 
آوريل با 72س��نت افزايش 61.97 دالر در هر بشكه در بازار 
معامالت تجارتي نيويورك)نايمكس( و با قيمت 61.68 دالر 

در هر بشكه در بازار لندن)ساعت10صبح( معامله شد. 

چشم نفت به ليبي و تعرفه هاي امريكا

نصراهلل سردشتي

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي
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اصليترينجاذبهتئاترافشاگرياست
ريیس كانون نمايشنامه نويسان ايران با بیان اينكه »دولت بايد ماموريت فرهنگي و اجتماعي تئاتر را به رسمیت بشناسد«، گفت: دولت 
بپذيرد كه هنرمند نه بزك چي توسعه است و نه مبلغ بي چون و چراي مديريت و روش هاي آن. او افشاكننده است و كارش ارائه صورت هاي 
گوناگوني از مصايب و رنجش هاي انساني در قالب درام و نمايش است. محمدامیر ياراحمدي به ايلنا گفت: عبارت سیاه نمايي يعني »من را 
نقد نكنید«؛ اين در حالي است كه اصلي ترين جاذبه تئاتر سیاه نمايي و افشاي بحران هاي انساني است، بازتاب رنجش ها و آسیب هاي ناشي 
از نامتوازن بودن و ناكارآمدي هاي برنامه هاي توسعه. يعني بیان آن چیزي كه هر انسان تحول خواه با هر جايگاه اجتماعي نیازمند دانستن 
آن است تا موانع پیشرفت را شناسايي و برطرف كند. اگر اين كاركرد را از تئاتر بگیرند ديگر حرفي براي گفتن ندارد. مي شود دلقك بازي 
و س��یرك و اطوارهاي بي معنا.  اين نمايش��نامه نويس و كارگردان با بیان اينكه در فرآيند توس��عه فرهنگي، دولت به  جاي دخالت بايد به 
عنوان عاملي تسهیل كننده مشاركت كند، افزود: وظیفه دولت سیاست گذاري و فراهم آوردن چارچوب قانوني و ايجاد امنیت براي فعالیت 
بخش خصوصي در تولید هنر و نظارت بر اجراي قوانین مربوطه است و نبايد خود به عنوان عامل مستقیم اجرايي در تولید دخالت كند. 

چهرهروز

بررسيشمارزادوولدمهاجراندركشورهايعضواتحاديهاروپا

تولدميهمانهادرقارهسبز
گروهگوناگوندس��امبر 2017 سران 
كشورهاي اروپايي تصمیم گرفتند كه در 
م��ورد اصالحات در سیس��تم پناهندگي 
به توافق برس��ند. پیش از اين تاري��خ نیز اتحاديه اروپا 
برنامه هاي بس��یاري براي كنت��رل ورود مهاجران ارائه 
ك��رده بود ام��ا در س��ال هاي اخیر به  دلی��ل جنگ  و 
درگیري ه��اي داخل��ي در بس��یاري از كش��ورها افراد 
بسیاري به سوي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مهاجرت 
كرد ه اند و اين موضوع چالش هاي اقتصادي، اجتماعي 
و سیاسي بس��یاري براي اتحاديه اروپا به  همراه داشته 
اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، تقسیم پناهجويان در 
كش��ورهاي اتحاديه اروپا يكي از راه حل هاي ارائه شده 
براي كنترل جمعیت مهاجران بوده اما تاكنون موضوع 

تقسیم پناهجويان غیرقابل حل بوده است. 
عالوه ب��ر جنگ و درگیري ه��اي داخلي در برخي 
كش��ورها پی��ش از اين نیز بس��یاري اف��راد به  دلیل 
ش��رايط اقتصادي يا سیاس��ي نامس��اعد ب��ه  منظور 
س��اختن آينده يي بهتر، كش��ور خ��ود را ترك و به 
اتحاديه اروپا مهاجرت كردند. آن طور كه در بسیاري 
از گزارش ها گفته ش��ده، مهاجرت در سال هاي اخیر 
كل جمعیت اتحاديه اروپا را حدود 500 میلیون نفر 
كرده است. اين موضوع براي برخي كشورهاي عضو 
اتحاديه به  دلیل پايین  بودن جمعیت و نیاز به نیروي 
كار خوش��ايند است. در مقابل بس��یاري از كشورها 
ب��ا توجه ب��ه بحران هاي��ي كه در ش��رايط اجتماعي 
و اقتص��ادي آنه��ا با حض��ور مهاجران ايجاد ش��ده، 
تالش هاي بس��یاري ب��راي كنت��رل ورود خارجي ها 
دارند. براس��اس تازه ترين سرش��ماري صورت  گرفته 
در میان كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا 20كش��ور 
س��هم قابل  توجهي در پذيرش مهاجران داش��ته اند. 
طبق آمار مجموع جمعیت مهاجران به اين 20كشور 
ح��دود 18.5میلیون نفر بوده كه اي��ن تعداد حدود 

3.7درصد از جمعیت اتحاديه اروپا را شامل مي شود. 
طبق نتاي��ج اين سرش��ماري بزرگ تري��ن جمعیت 
مهاج��ران در اتحادي��ه اروپا به ش��هروندان مراكش 
اختصاص دارد. براس��اس آمار منتش��ر ش��ده شمار 
تولد در می��ان مهاجران مراكش��ي در اتحاديه اروپا 
حدود 2.29میلیون نفر اعالم ش��ده كه اين جمعیت 
حدود 0.5درصد از مجموع جمعیت كشورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا را تش��كیل مي دهن��د. تركیه، دومین 
جمعیت بزرگ مهاجران در اتحاديه اروپا را تش��كیل 
مي دهد. طبق تازه ترين آمار، شمار زاد و ولد در میان 
مهاجران تركیه در اتحاديه اروپا حدود 2.08میلیون 
نفر اعالم ش��ده كه اين تع��داد 0.4درصد از مجموع 
جمعیت 28كشور عضو اتحاديه را به  خود اختصاص 
داده اند. طبق اين گزارش روس��یه با 1.81میلیون و 
الجزي��ره با 1.51میلیون تولد مهاج��ران در اتحاديه 
اروپ��ا به  ترتی��ب حدود 0.4و 0.3درص��د از مجموع 

جمعیت مهاجران كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا را 
به خود اختصاص داده اند. 

طبق اين گزارش، ششمین جمعیت بزرگ مهاجران 
در اتحادي��ه اروپا به اوكرايني ه��ا و هندي ها اختصاص 
دارد. آن طور كه در اين آمار گفته ش��ده تاكنون زاد  و 
ولد در میان اوكرايني هايي كه به 28كشور عضو اتحاديه 
اروپ��ا مهاجرت  كرده اند ح��دود 1.09میلیون نفر و در 
میان مهاجران هندي 1.06میلیون نفر اعالم شده كه 
اين جمعیت نزديك به 0.2درصد از مجموع مهاجران 

در اين كشورهاي را به خود اختصاص داده  است. 
طبق اي��ن گ��زارش بوس��ني وهرزگوين، آلبانیا، 
قزاقس��تان، چی��ن، پاكس��تان و امريكا نی��ز از ديگر 
جمعیت  مهاجران در اتحاديه اروپا به  ش��مار مي روند 
كه هر ك��دام ح��دود 0.1تا 0.2درص��د از جمعیت 
مهاجران را در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به خود 

اختصاص داده اند. 

آمارنامه

بازارهنر

ايرانيهاييكهبرندهاسكارشدند
حضور دو نف��ر از عوامل ايراني در فیلم »كودك 
خاموش« برنده جايزه اس��كار بهتري��ن فیلم كوتاه 
باعث ش��د كه بار ديگ��ر نام ايراني ه��ا در تاريخچه 

نامزدها و برندگان اسكار ثبت شود. 
در مراس��م نودمین دوره جوايز سینمايي اسكار 
كه صبح دوش��نبه به وقت اي��ران در امريكا برگزار 
ش��د، فیلم »كودك خام��وش« در رقابت با 4 فیلم 
كوتاه ديگر در نهايت موفق شد، جايزه بهترين فیلم 
كوتاه اين جوايز مهم سینمايي را به دست آورد. در 
اين فیلم كوتاه كه »كريس اوورتون« انگلیس��ي آن 
را كارگرداني ك��رده، علي فراهاني، فیلمبردار ايراني 
مقیم بريتانیا فیلمبرداري را بر عهده داش��ته اس��ت 
و س��اخت موس��یقي آن نیز با امیر صادقي كنجاني، 

آهنگساز ايراني بوده است. 
اي��ن فیلم كوتاه 20دقیقه يي در ش��اخه بهترين 
فیل��م كوتاه نودمین دوره جوايز س��ینمايي اس��كار 
با 4 فیلم ديگر ش��امل »مدرس��ه ابتدايي دكالب«، 
»س��اعت 11«، »برادرزاده من اِم��ت« و »همه ما« 
براي كسب جايزه رقابت داشت.  علي فراهاني، مدير 
فیلمب��رداري اي��ن فیلم كوتاه يك��ي از حاضران در 
س��الن دالبي تئاتر لس آنجلس محل برگزاري مراسم 
اعطاي جوايز اسكار بود؛ اما امیر كنجاني اعالم كرده 

بود كه به سبب رفتار تبعیض آمیز مقامات امريكايي 
با ش��هروندان ايراني با وجود داش��تن وي��زا در اين 

مراسم شركت نمي كند. 
داستان فیلم كوتاه »كودك خاموش« كه تاكنون 
چندين جايزه بین المللي به دست آورده است درباره 
كودكي 4س��اله و فاقد ش��نوايي اس��ت كه زندگي 
صامتي را پش��ت سر مي گذارد؛ تا اينكه يك مددكار 
اجتماع��ي به او روش برقراري ارتباط از طريق زبان 

اشاره را آموزش مي دهد. 
»كودك خاموش« با كس��ب جايزه بهترين فیلم 
كوتاه جشنواره بین المللي »رودآيلند« واجد شرايط 

رقابت در جوايز اسكار شناخته شده بود. 

سريالنوروزشبكه3رابشناسيد
س��ري دوم »ديوار به دي��وار« تا امروز س��ريال 
نوروزي شبكه 3 سیما معرفي شده است كه در كنار 
س��ريال هايي چون »پايتخ��ت 5« و »هیات  مديره« 
قرار اس��ت در تعطیالت نوروزي مخاطبان تلويزيون 

را سرگرم كند. 
س��ريال »دي��وار به دي��وار 2« ب��ه كارگرداني 
س��امان مقدم و تهیه كنندگي حمید رحیمي  نادي 
در خانه ي��ي واقع در خیابان دول��ت تصويربرداري 
مي شود و مراحل فني آن همزمان با تصويربرداري 
درحال انجام اس��ت تا سريال براي پخش به موقع 
در ايام نوروز از ش��بكه 3 آماده شود. فرهاد آيیش، 
ويش��كا آس��ايش، ياس��مینا باهر، رويا تیموريان، 
پژمان جمشیدي، گوهر خیرانديش، حسن زارعي، 
علي شادمان، آزاده صمدي، مهسا طهماسبي، رضا 
ناجي و سام نوري ازجمله بازيگران »ديوار به ديوار 
2« هس��تند كه در فصل گذشته هم نقش آفريني 
ك��رده بودند. میت��را حجار و علي قرب��ان زاده هم 
به س��ري جديد اين سريال اضافه ش��ده و مقابل 

دوربین رفته اند. 
طبق صحبت هاي نويس��نده س��ريال با ايس��نا، 
امیرمه��دي ژول��ه ك��ه در فصل گذش��ته »ديوار به 
دي��وار« نقش آفريني كرده بود ب��ه دلیل همكاري با 
سريال »گلش��یفته«)بهروز ش��عیبي( در »ديوار به 

ديوار 2« حضور نخواهد داشت. 
»دي��وار به ديوار« به نويس��ندگي خش��ايار الوند 
در 20 قس��مت ادامه داس��تان 5 خانواده  را روايت 
مي كن��د كه در فصل گذش��ته به خان��ه جديد نقل 
مكان كرده  و پس از مس��تقر ش��دن ب��ا ماجراهاي 
مختلفي روبه رو ش��ده بودند؛ البته در س��ري جديد 

اين سريال برخالف فصل گذشته كه هر قسمت يك 
داستان داشت، يك قصه كلي در قسمت هاي متعدد 
مطرح مي ش��ود. خش��ايار الوند، نويس��ندگي»نقطه 
چی��ن«، »كمربندها را ببنديم«، »ش��ب هاي برره«، 
»ب��اغ مظفر«، »گن��ج مظفر«، »مرد ه��زار چهره«، 
»مرد دو ه��زار چهره«، »قهوه تلخ«، »مس��افران«، 
»پايتخت«، »ساخت ايران«، »ويالي من«، »شوخي 
كردم«، »پايتخت 3«، »در حاشیه«، »پايتخت 4«، 
»علي البدل«، »ديوار به ديوار« و »گلش��یفته« را در 

كارنامه خود دارد. 
همچنین او فیلم هاي س��ینمايي»كیش و مات«، 
»هر چي تو بخواي«، »برگ برنده«، »شیش و بش« 
و »مزاحم« را نويسندگي كرده است. سامان مقدم هم 
كارگرداني سريال هايي مانند »ديوار به  ديوار«، فصل 
سوم »قلب يخي«، »پريدخت« و »شمس العماره« و 
فیلم هاي سینمايي »نهنگ عنبر«، »نهنگ عنبر2«، 
»يك عاش��قانه ساده«، »صد س��ال به اين سال ها«، 
»باگ��ت«، »كاف��ه س��تاره«، »مك��س«، »پارتي« و 

»سیاوش« را در كارنامه خود دارد. 

پارلمانايتاليا
درهالهايازابهام

نيويوركتايمز:
صفحه اول اين روزنامه 
گزارشي از بي ثباتي سیاسي 
و بازگشت پوپولیست ها در 
ايتالیا منتش��ر ك��رد. طبق 
 5 ح��زب  گ��زارش،  اي��ن 
گرايش هاي  داراي  س��تاره 
پوپولیس��تي در انتخاب��ات 
توانس��تند  ايتالیا  پارلماني 
بیشترين میزان كرسي هاي 

پارلمان را در اختیار بگیرند. آن طور كه نیويورك تايمز 
در اين گزارش گفته، پیش بیني مي ش��ود كه جنبش 
ضد سیستم »پنج ستاره« بیش��ترين آرا را به عنواني 
ي��ك حزب واح��د از آن خود كند ب��ا اين حال به نظر 
مي رس��د كه يك دولت راست میانه اكثر كرسي ها در 
سناي آن كشور را حفظ كند. براساس آراي اولیه به نظر 
مي رسد، ائتالف راست به رهبري »سیلويو برلوسكوني« 
نخست وزير سابق پیروز اين رقابت ها باشد كه بیشترين 
س��هم از آرا يعني 35.5درصد را از آن خود كرده است. 
اين ائتالف ش��امل ح��زب »فورزا ايتالی��ا« به رهبري 
برلوس��كوني و گروه هاي نئوفاشیس��تي چون برادران 
ايتالیا و »متئو ساريني« رهبر ملي گرايان افراطي ايتالیا 
و رهبر لیگ شمال است كه سهم بااليي از آرا را از آن 
خود كرده اند. در بسیاري از گزارش ها نیز گفته شده كه 
نتايج انتخابات ايتالیا خبري بد براي اتحاديه اروپا و در 

كلیت آن براي اتحاديه اروپاست. 

والاستريتژورنال:
محم��د ب��ن س��لمان، 
ولیعهد عربس��تان سعودي 
در نخس��تین سفر رسمي 
خود به خارج از كشور پس 
از ولیعه��دي در ماه ژوئن 
گذشته، روز يك شنبه وارد 
قاهره ش��د. طبق گزارشي 
كه وال اس��تريت ژورنال در 
صفح��ه اول خود منتش��ر 

كرد، انجام نخستین سفر رسمي ولیعهد عربستان به 
مصر نش��انگر عمق روابط میان قاهره و رياض است. 
به نظر مي رس��د، تنظیم زمان انجام اين سفر اتفاقي 
نبوده بلكه برعكس كامال با برنامه و براساس تحوالت 
داخلي مصر صورت گرفته اس��ت. محمدبن س��لمان 
درحالي به مصر سفر كرده كه قرار است 3 هفته ديگر 
انتخابات رياست جمهوري در اين كشور برگزار شود؛ 
انتخاباتي كه نتیجه آن، بار ديگر عبدالفتاح سیسي را 
بر مس��ند قدرت خواهد نشاند. سفر ولیعهد عربستان 
ب��ه قاهره در واقع به عنوان پش��تیباني رياض از ادامه 
رياس��ت جمهوري عبدالفتاح سیسي و حمايت آشكار 
از او در انتخابات رياس��ت جمهوري آتي در اين كشور 
تلقي مي شود. اين حمايت البته بي پاسخ نمانده است 
و دادگاه عالي قانون اساسي مصر روز شنبه در آستانه 
س��فر محمد بن سلمان به قاهره با انتقال مالكیت دو 
جزيره استراتژيك »تیران« و»صنافیر« در درياي سرخ 

به عربستان سعودي موافقت كرد. 

كيوسك

تاريخنگاري

اشغال همدان و كرمانشاه در جنگ جهاني اول
 پانزدهم اسفند 1295 همدان و كرمانشاه به اشغال نظامیان روسیه درآمد. با آغاز 
جنگ جهانی اول در س��ال 1914 میالدي برابر با 1293 شمس��ي در اروپا، به زودى 
شعله هاى آن آسیا را نیز فراگرفت و با وجود اعالم بی طرفی ايران در جنگ، بیگانگان 
به خاك ايران تجاوز و مناطقی از آن را اش��غال كردند. نیروهاى عثمانی قسمت اعظم 
آذربايجان تا میانه، كردستان، كرمانشاه، بروجرد و همدان را به اشغال درآوردند. در زمان 
جنگ جهانی اول، همدان صحنه رقابت دولت هاى روس، انگلیس، آلمان و تركیه بود. 
نیروهاى روس در تعقیب قواى تركیه وارد همدان و اسدآباد شدند. مردم همدان بیشتر 
حامی نیروهاى عثمانی بودند و چون سربازان روسی منازل مردم را اشغال می كردند، 
بنابراين مردم به حمايت از عثمانی علیه روس ها می جنگیدند.  روس  ها در آغاز جنگ 
بخشی از نیروهاى خود را در همدان مستقر كردند. در محرم 1334 ژاندارمرى و مردم 
شهر و نیروهايی كه از نقاط مجاور آمده بودند به پايگاه هاى روس هجوم آوردند. قزاق ها 
به قزوين عقب نش��ینی كردند. در اين هنگام كمیته دفاع ملی كه در قم تشكیل شده 
بود، درصدد تقويت همدان برآمد و سپاه 200 نفرى از قم به همدان آمد. آلمان ها نیز به 
حمايت ژاندارمرى برخاسته و فرماندهی عملیات نظامی را به عهده گرفتند. عده يی نیز 
از تويسركان به همدان آمدند و به جمع نیروهاى ژاندارمرى پیوستند. روس ها با 4هزار 
نیروى زبده روانه همدان ش��دند و در گردنه آوج نیروهاى روس  شكس��ت خوردند. اما 
روس ها در صفر 1334 به همدان حمله كرده و شهر را گرفتند. با ورود 15هزار نیروى 
روس به همدان بس��یارى از رجال وطن دوست به نهاوند، مالير و كرمانشاه فرار كردند.  
چندي بعد نیروهاى عثمانی، همدان را از روس ها گرفتند. پس از اينكه انگلیس، بغداد 
را تص��رف كرد، نیروهاى عثمانی از همدان فراخوانده ش��دند. نیروهاى عثمانی هنگام 
بازگش��ت از هرجا می گذشتند، پل ها را خراب و شهرها و روستاها را ويران می  كردند. 
چهارپاي��ان و آذوقه و علوفه و دارايی روس��تايیان همه جا به غارت رفت. پس از خروج 
عثمانی ها، قواى روس كرمانش��اه، همدان، نهاوند و بروج��رد را تصرف كرد. با پیروزى 
انقالب اكتبر 1917 م. در روسیه، نیروهاى روس نیز از ايران فراخوانده شدند و شهرهاى 

كرمانشاه، همدان و كردستان در اختیار انگلیسی ها قرار گرفت. 

ميراث

نمايشگاه »لوور در تهران« با حضور وزير امور خارجه 
فرانسه روز گذشته افتتاح شد.  به دنبال توافق اولیه بین 
م��وزه لوور و س��ازمان میراث فرهنگي و گردش��گري 
مبني بر برپايي نمايش��گاهي از آثار شاخص موزه لوور، 
دوشنبه 14 اسفند ماه در موزه ملي ايران افتتاح شد و 
ژان لوك مارتینس ريیس موزه لوور و جبرئیل نوكنده 
مديركل م��وزه ملي ايران، در يك نشس��ت خبري به 
پرسش هاي خبرنگاران پاسخ دادند. از شاخص ترين آثار 
رس��یده به ايران مي توان به پیكره »ابوالهول« از سنگ 
بازالت مرب��وط به دوره »فرعون هاك��ور« كه از بخش 
عتیقه هاي مصر باستان در سالن »سولي لوور« انتخاب 

ش��ده، اشاره كرد. در مراسم افتتاحیه وزير امور خارجه 
فرانسه گفت: ديپلماسي فرهنگي نقش قدرتمندي در 

تبادالت سیاسي كشورها دارد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، ژان لودريان وزي��ر امور خارجه 
فرانس��ه در مراس��م افتتاحیه موزه لوور در تهران طي 
سخناني اظهار كرد: خوش��حالم نخستین حضورم در 
ايران با افتتاح چنین نمايشگاهي است كه در چارچوب 
تبادالت سیاس��ي بین دو كش��ور و همچنین تبادالت 

فرهنگي در دستور كار قرار گرفته است. 
وي تصريح كرد: ديپلماسي فرهنگي نقش عظیمي 
در تبادالت كشورها به ويژه در عرصه هاي سیاسي دارد. 
در واقع تبادالت سیاسي بین كشورها نیازمند داشتن 
ديالوگ و گفت وگو اس��ت و براي كشور ما و ايران اين 

مس��اله از اهمی��ت ويژه يي برخوردار اس��ت. وزير امور 
خارجه فرانس��ه همچنین بیان كرد: تبادالت فرهنگي 
در روابط بین كش��ورها به ويژه در روابط دو كشور ايران 
و فرانس��ه بس��یار اثرگذار اس��ت. لودريان اظهار كرد: 
قطع��ا در روابط بین المللي ديپلماس��ي فرهنگي نقش 
قدرتمندي داشته و يكي از روش ها براي توسعه روابط 

بین كشورهاست. 
وي در پايان با قدرداني از برگزاري اين نمايش��گاه 
گفت: در زمینه هاي مختلف فاكتورهايي براي گفت وگو 
بین دو كش��ور وجود دارد و امیدوارم در آينده ش��اهد 

رويدادهاي فرهنگي ديگر در ايران باشیم. 
اين نمايش��گاه از 14 اسفند امس��ال تا 18 خرداد 

1397 در موزه ملي ايران داير است. 

افتتاح لوور در تهران
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