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سرمقاله

76 هزار طرح نافرجام
گذش��ته  هفت��ه  در 
محمدمه��دي مفت��ح، 
عضو كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس، آماري 
اعالم ك��رد كه ب��ه نوبه 
خود تكان دهن��ده بود، 
آم��اري كه پي��ش از آن 
و در س��ال هاي گذشته 
بطور پراكنده مطرح مي ش��د اما هي��چ دولتي به 
آن وقعي نمي نهاد؛ س��خن از طرح هاي نيمه تمام 
عمراني است، طرح هايي كه هر ساله بودجه اي به 
آن تخصيص مي يابد اما هيچ به��ره اي از آن برده 
نمي ش��ود. بنابر گزارش مفتح؛ تع��داد طرح هاي 
نيمه تمام عمراني در كشور آنقدر زياد است كه اگر 
بودجه عمراني 30 سال گذشته به آن تعلق گيرد 
و هيچ طرح جديد عمراني هم كليد نخورد، باز 15 
سال طول مي كشد تا اين طرح ها به پايان برسند. 
آخرين آمارها از طرح هاي نيمه تمام عمراني اعم از 

ملي و استاني، حكايت از 76 هزار طرح دارد كه...

منصور  بيطرف

 صفحه12  

اقتصاد اجتماعي

دفن طبيعت زير زباله ها
زنگ خطر وضعيت زباله  در اس��تان هاي ش��مال 
كشور مدت هاست به صدا درآمده و حاال مي توان 
گفت بزرگ ترين چالش اهالي اين استان زيستن 
مي��ان انبوهي از زباله هاس��ت ك��ه آب و خاك را 
نابود مي كند. طالي كثيف اگرچه در كشورهاي 
توس��عه يافته منبع درآم��دي عظيم ب��وده و از 
سوختنش برق و گاز توليد مي ش��ود اما در ايران 
نه تنها درآمدي ندارد بلكه هزينه هاي چند هزار 
ميليارد توماني را ساالنه براي جمع آوري، دفن و 
تخليه مي بلعد. دپوي زبال��ه در اعماق جنگل ها و 

جاري شدن شيرابه ها...

راه وشهرسازي

خيز شهرداري براي پولي 
كردن 5 تونل پايتخت

 زهره عالمي |
اليحه دريافت عوارض از 5 تونل ش��هري و اتوبان 
صدر به زودي در دس��تور كار شوراي شهر تهران 
قرار مي گيرد. پيش نويس اين اليحه كه توس��ط 
معاونت حم��ل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران 
تدوين شده است و مهر تاييد معاونت برنامه ريزي، 
توسعه شهري و امور ش��وراهاي شهرداري را هم 
گرفته اس��ت، طي روزهاي آتي به ش��وراي شهر 
پايتخت تقديم مي ش��ود تا درص��ورت تصويب، 
خودرو هاي عبوري از تونل هاي نيايش، رس��الت، 
توحيد، ش��هداي غزه و اميركبي��ر و اتوبان صدر 
مش��مول دريافت عوارض 3 ه��زار توماني عبور 
و مرور ش��وند. چنين اليحه اي پي��ش از اين و در 
سال 94 از سوي ش��هرداري تهران تدوين و براي 
بررسي در اختيار شوراي ش��هر قرار گرفت، اما به 
بهانه شرايط بد اقتصادي توسط معاونت حمل و 

نقل شهرداري پس گرفته شد. 
13

معترضان و چشم انداز تحول در منطقه يورو

با راه اندازي فاز سوم ستاره خليج فارس ظرفيت توليد بنزين 15 ميليون ليتر افزايش يافت

»جليقه زردها« رشد اقتصادي فرانسه را كاهش دادند

رهايي از واردات پر هزينه بنزين

صنعت،معدن و تجارت

 بازار 4  نرخي
 خودروهاي داخلي

14 15

منصور بيطرف |
سردبير |

در هفت��ه گذش��ته محمدمه��دي مفت��ح، عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس، آماري اعالم 
كرد كه ب��ه نوبه خود تكان دهنده ب��ود، آماري كه 
پيش از آن و در سال هاي گذش��ته بطور پراكنده 
مط��رح مي ش��د اما هي��چ دولت��ي ب��ه آن وقعي 
نمي نهاد؛ س��خن از طرح ه��اي نيمه تمام عمراني 
اس��ت، طرح هايي كه هر س��اله بودج��ه اي به آن 
تخصيص مي ياب��د اما هي��چ به��ره اي از آن برده 
نمي ش��ود. بنابر گزارش مفتح؛ تع��داد طرح هاي 
نيمه تمام عمراني در كش��ور آنقدر زياد اس��ت كه 
اگر بودجه عمراني 30 سال گذش��ته به آن تعلق 
گيرد و هيچ طرح جديد عمراني هم كليد نخورد، 
باز 15 سال طول مي كش��د تا اين طرح ها به پايان 
برس��ند. آخرين آماره��ا از طرح ه��اي نيمه تمام 
عمراني اعم از ملي و اس��تاني، حكايت از 76 هزار 
طرح دارد ك��ه براي اتم��ام آن بايد ح��دود 500 
هزار ميليارد تومان تخصيص يابد، يعني 20 برابر 
بودجه عمراني سال آينده و معادل نيمي از توليد 

ناخالص داخلي كشور!
ماجراي طرح هاي نيمه تمام عمراني از زماني آغاز 
مي ش��ود كه ايران تازه از جن��گ تحميلي بيرون 
آمده و توان خود را براي س��ازندگي احيا مي كند، 
8 سال جنگ تحميلي خسارت مستقيمي معادل 
100ميليارد دالر و خس��ارت غيرمستقيمي بيش 
از 1000ميليارد دالر داش��ت كه باعث ش��ده بود 
مردم ايران از بهره مندي ه��اي يك زندگي راحت 
توس��عه يافته، عقب بمانند. از اس��تان هاي غربي 
تا مركز كش��ور كه عمال در تيررس آتش دش��من 
بود، امكان هي��چ كار عمراني وجود نداش��ت و در 
استان هاي ش��رقي هم به خاطر آنكه همه چيز به 
جنگ ختم مي ش��د، بودجه اي ب��راي كار عمراني 
تخصي��ص داده نمي ش��د. بنابراي��ن پايان جنگ 
اميدي را در دل مردم، نمايندگان مجلس و دولت 
زنده كرد ك��ه عقب افتادگي هاي اي��ران را جبران 
كنند. نماينده هر شهرستاني به دنبال آن بود كه 
نمايندگي اش را با تعريف طرح هاي جديد عمراني 
براي مردم بخش خ��ود جلوه گر كن��د؛ مهم نبود 
كه آيا اين طرح امكان سنجي ش��ده است يا خير، 
مهم اين بود كه يك يا چن��د طرح عمراني تعريف 
ش��ود، اعتبار به آن تخصيص داده ش��ود و كلنگ 
آن هم زده شود. لذا هر س��ال پس از آن تاريخ در 
هر ش��هر و حتي روس��تايي ش��اهد تعريف يك يا 
چند طرح عمراني بوديم ك��ه حجم اين طرح ها را 
مي توان در س��الگرد هاي انقالب كه اعالم مي شد 
مرور كرد. ام��ا عدم مطالعه طرح ه��ا، امكان پذير 
نب��ودن برخ��ي از آنه��ا و جابه جاي��ي جمعيت، 
آنها را از حيز انتفاع س��اقط مي ك��رد. اكنون براي 
مثال شاهد آن هستيم كه اس��تاديوم ورزشي در 

شهرس��تاني نيمه تمام مانده ك��ه جمعيت جوان 
كفايت آن را نمي كند، يا فرودگاهي س��اخته شده 
كه به هيچ وج��ه اقتصادي نيس��ت و اين در حالي 
اس��ت كه نماينده آن ش��هر اصرار م��ي ورزد كه 
بين المللي هم بش��ود يا بيمارستاني ساخته شده 
كه تخت براي آن موجود نيس��ت و... همه اينها در 
حالي صورت مي گيرد كه هزينه توليد و س��اخت 
آنهم بنابر شرايط متغير اقتصادي در طول ساليان 
تغيير كرده و نرخ تورم هم باعث مي شد كه برخي 
از اين طرح ها ديگر صرفه اقتصادي نداشته باشند. 
در اين خصوص كافيس��ت به گزارش هاي نظارتي 
طرح ه��اي عمراني كه س��ازمان برنام��ه و بودجه 
تهيه مي كرد نگاهي بياندازي��م. در اين گزارش ها 
به كرات از هزينه باالي توليد س��خن گفته ش��ده 
و اينك��ه با مي��زان اعتب��ار تخصيص داده ش��ده، 
اين طرح ها بيش از 10 س��ال زمان مي برد كه به 
بهره برداري برس��ند و اين در حالي است كه مدت 
زمان بهره برداري براي طرح ها چهار سال در نظر 

گرفته شده بود. 
اكنون اقتصاد ايران درگير 76هزار طرح نيمه تمام 
عمراني است كه روي دس��ت دولت مانده است. از 
حدود چهار س��ال پيش كه دولت تصميم گرفت 
برخي از اين طرح ها را ب��ه بخش خصوصي واگذار 
كند، اين طرح ها آنقدر مس��تهلك ش��ده اند كه يا 
بخش خصوصي رغبت نمي كن��د اجراي آن را در 
دس��ت بگيرد يا آنكه سياس��ت ها به گونه اي است 
كه بخ��ش خصوصي مي ترس��د وارد آن بش��ود. 
اعتباراتي هم كه صرف اين طرح ها ش��ده اس��ت 
ش��ايد بالغ بر 100هزار ميليارد تومان يا بيش��تر 
باش��د و اين به معناي نابودي اين ميزان س��رمايه 
است. زمان هم بيش��تر عاملي بوده براي فرسايش 
اين طرح ها و منجر به اين ش��ده اس��ت كه اگر در 
زمان حال بخواهيم اين طرح ها را تمام كنيم بايد 

برخي از آنها را از نو ساخت.
چرا به اينجا رس��يديم؟ پاس��خي كه به اين سوال 
مي توان داد اين اس��ت: هيجان زدگ��ي و مطالعه 
نك��ردن. اگ��ر نماين��ده اي از هيجان زدگي براي 
راه ان��دازي طرح در شهرس��تان خودش دس��ت 
بردارد و به سخن كارشناس��ان مطلع گوش دهد، 
ش��ايد فش��ار بر دولت براي راه اندازي طرحي كه 
عاقبت نيمه تمام مي ماند كاه��ش يابد، اگر دولت 
در سفرهاي اس��تاني به جاي آنكه وعده به انجام 
طرح��ي دهد، ب��ه دق��ت آن را مطالعه و س��پس 
امكان س��نجي كند، ش��ايد اين هم��ه طرح هاي 
نيمه تمام بجا نماند ي��ا اينكه اگر به اجرا هم درآيد 
همانند س��د پانزده خ��رداد نش��ود. و در آخر اگر 
اجراي طرح هاي اس��تاني در اختي��ار منابع خود 
اس��تان ها قرار مي گرفت و به عبارت��ي اگر فدرالي 
اجرا مي شد؛ شايد اين همه طرح روي هم انباشته 

نمي شدند. 

76 هزار طرح  نافرجام
سرمقاله برجام

فدريكا موگريني مس��وول سياس��ت خارجي 
اتحاديه اروپا گفت: بروكس��ل با س��اير اعضاي 
جامع��ه جهاني ب��راي حفظ برج��ام همكاري 
كرده و اجازه نخواهد داد »نزديك ترين دوست 
و متحدمان در مورد تجارت مش��روع ما با يك 
كش��ور ديگر تصميم گيري كند.« ب��ه گزارش 
ايرنا، موگريني در مصاحبه اي كه روز جمعه در 
تارنماي انديش��كده »ش��وراي روابط خارجي 
اروپا« منتشر شد، اظهار داشت: ما به عنوان يك 
اتحاديه 28 عضوي با بقيه اعضاي جامعه جهاني 
براي حفظ توافق هسته اي برجام كار مي كنيم؛ 
توافقي كه تاكنون بطور كامل اجرا شده و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در 13 گزارش پياپي آن 
را تاييد كرده است. ما اين كار را به خاطر امنيت 
جمعي خ��ود انجام مي دهيم: م��ا نمي خواهيم 
ايران به سالح هسته اي دست يابد. برجام دقيقا 
همين هدف را محقق مي كند.  وي افزود: اغلب 
مي شنوم كه گفته مي ش��ود اروپا در اين مساله 
عمدتا انگيزه هاي اقتصادي و مالحظات تجاري 
دارد. اين مس��اله موضوعيت ندارد: ما اين كار را 
براي جلوگيري از الغاي يك توافقنامه منع اشاعه 
هس��ته اي كه كارآمد اس��ت و براي جلوگيري 
از بروز يك بحران ب��زرگ امنيتي در خاورميانه 
انجام مي دهيم. موگريني تصرح كرد: بخش��ي 
از اين كار مستلزم آن اس��ت كه تضمين كنيم 
شركت هايي كه خواهان تجارت مشروع با ايران 
هس��تند، اجازه انجام چنين كاري را دارند. اين 
همان چيزي اس��ت كه درحال حاضر روي آن 
كار مي كني��م: يعني ابزارهايي ك��ه به بازيگران 
اقتصادي مايل به تجارت مشروع با ايران كمك 
كرده، از آنه��ا حمايت ك��رده و آنها خاطرجمع 
مي كند. اين درس��ت اس��ت كه اي��ن وضعيت 
موجب درگرفتن بحث هايي در مورد حاكميت 
اقتصادي اروپا ش��ده است.  مس��وول سياست 
خارجي اروپا تاكيد كرد: ما اروپايي ها نمي توانيم 
به يك قدرت خارجي - حتي نزديك ترين دوست 
و متحد خود - اجازه دهيم ك��ه در مورد تجارت 
مش��روع ما با يك كش��ور ديگ��ر تصميم گيري 
كند. اين يكي از عناصر پايه اي حاكميت اس��ت 
و طبيعي اس��ت كه نه تنها در اروپا بلكه در ساير 
بخش هاي دنيا نيز در مورد آن تامل شود.  پس از 
خروج يكجانبه امريكا از برجام در 8 مي كشورهاي 
اروپايي بارها بر حفظ برجام و ضرورت ادامه روابط 
تجاري با ايران تاكي��د كرده اند. اتحادي��ه اروپا، 
ضمن به روزرساني »قانون انسداد« براي مقابله 
با فشار امريكا بر شركت هاي اروپايي جهت خروج 
از ايران، اعالم كرده اس��ت كه به زودي سازوكار 
ويژه مالي را براي حمايت از تجارت شركت هاي 

اروپايي با ايران اجرايي مي كند.

اروپا و جامعه جهاني براي 
حفظ برجام همكاري مي كنند

سالروزوالدتحضرتزينب)س(وروزپرستارراتبريكميگوييم



روي موج خبر

    پاس�خ ظري�ف ب�ه اظه�ارات همت�اي 
امريكايي اش در قاهره؛ ايسنا|

 محمدجواد ظريف در صفحه توئيتر خود به اظهارات 
اخير وزير امور خارجه امريكا در دانشگاه امريكايي 
قاهره پاس��خ گفت. وزير امور خارجه كشورمان در 
صفحه توييتر خود در اين ارتباط نوش��ت: » هر جا 
و هر گاه ك��ه امريكا دخالت مي كن��د، هرج و مرج، 
سركوبگري و نفرت ايجاد مي شود. آن روز كه ايران 
بخواهد براي تبديل ش��دن به يك كشور نرمال به 
تقليد از دولت هاي دست نشانده امريكا و مدل هاي 
حقوق بشري مايك پمپئو رو بياورد روزي خواهد بود 
كه جهنم يخ ببندد )كنايه از هيچ وقت( . بهتر است 

امريكا با از دست دادن ايران كنار بيايد.«

    كنوانس�يون هاي مرتب�ط ب�ا اف اي تي اف 
يك ماه ديگر تعيين تكليف مي شود؛ ايرنا|

 رييس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در پاس��خ به اين سوال كه 
سرانجام دو اليحه باقي مانده مربوط به اف اي تي اف 
چه خواهد شد، گفت: تكليف اين كنوانسيون ها يك 
ماه ديگر روش��ن خواهد ش��د. حشمت اهلل فالحت 
پيشه در خصوص »اس پي وي« كه قرار بود به عنوان 
تبادل مالي از سوي اروپا ايجاد شود نيز گفت: طرف 
مقابل در اين زمينه خيلي وقت گذارني كرده است و 
بايد راه هاي جايگزين را در اين زمينه مد نظر داشت. 
فالحت پيشه در خصوص توسعه همكاري تجاري 
ايران و عراق توضيح داد: طي 9 ماه گذشته باالترين 
رشد تجارت با عراق از سوي بازرگانان ايراني صورت 
گرفته است. اگر اين روند با حمايت دولت انجام شود 
تا سال آينده رش��د 50 درصدي در ماه هاي آينده 

محقق مي شود.

    اروپ�ا باي�د پيام�ي معق�ول، حكيمانه اما 
شوك آور دريافت كند؛ تعادل| 

دستيار ويژه رييس مجلس در امور بين الملل گفت: 
غربي ها بايد با شوكي مواجه شوند كه بدانند به هر 
قيمتي در تونل يكطرفه برجام كنوني نخواهيم ماند. 
حسين اميرعبداللهيان گفت: »داشتن رابطه قوي 
با اروپا همواره بخشي از عقالنيت سياست خارجي 
جمهوري اس��الم ايران بوده اس��ت اما غربي ها بايد 
با شوكي مواجه ش��وند كه بدانند به هر قيمتي در 
تونل يكطرفه برجام كنون��ي نخواهيم ماند. اكنون 
اروپاي مامن تروريسم و منافقين بايد پيامي معقول، 

حكيمانه اما شوك آور دريافت كند.«

    تحري�م اروپ�ا عليه اي�ران غيرقابل قبول 
است؛ تعادل|

 نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در يك پيام توئيتري اع��الم كرد: تحريم ايرانيان از 
سوي اروپا يك اقدام كامال غيرقابل قبول و انحرافي 
در مسووليت خود است. كاظم غريب آبادي گفت: در 
حالي كه اروپا بهشت امني براي ميزباني از گروهك 
تروريستي منافقين و سائر تروريست هايي شده است 
كه هزاران شهروند غيرنظامي ايراني را ترور كرده اند، 
انتقاد از اي��ران و تحريم ايرانيان، ي��ك اقدام كامال 

غيرقابل قبول و انحرافي در مسووليت خود است.

    پاس�خ آش�نا ب�ه اظه�ارات اخي�ر پمپئو 
درب�اره بازگش�ت تحريم ه�اي امريكاي�ي؛ 

باشگاه خبرنگاران|
معاون رييس جمهور به اظهارات اخير پمپئو درباره 
بازگشت تحريم هاي امريكايي در پسابرجام پاسخ داد. 
حسام الدين آشنا در پاسخ به اظهارات اخير پمپئو در 
صفحه شخصي خود نوشت: » برجام با ابهام زدايي از 
برنامه هسته اي درست به قلب پروژه مخاطره نمايي 
از اي��ران زد. برجام با پس زدن ابر هاي تيره مخاطره 
نمايي از ايران زمينه اي فراهم ساخت كه تهديد هاي 
واقع��ي ديده ش��ود. مخاطرات زيس��ت محيطي، 
تروريسم، فقر و توسعه نايافتگي، جرايم سازمان يافته 
وبخصوص قاچاق مواد مخدر، ديكتاتور ها و مستبدين 
دوست امريكا در منطقه، خطر اتمي اسراييل و ..اين 
مخاطرات واقع��ي در پرتو برجام و درپرتو رفع اتهام 
هسته اي از ايران، رويت پذير شدند. سخنراني وزير 
خارجه امريكا چيزي جز دلتنگ��ي براي روزگاري 
نيست كه مخاطره نمايي هسته اي، خطر هاي واقعي 
منطقه نظير تروريس��م دولتي اسراييل وتروريسم 
غيردولتي تكفيري را به بهانه »خطر يك ايران اتمي« 

در محاق نهاده بود.«

    وكيل بخش�ي ديدار موكلش ب�ا هياتي از 
قوه قضاييه و مجلس را تاييد كرد؛ايرنا|

 وكيل مدافع »اسماعيل بخش��ي« كارگر شركت 
كش��ت و صنعت نيش��كر هفت  تپه تاييد كرد كه 
موكلش ديداري با نماينده دادستان كل كشور ونيز 
فراكسيون اميد مجلس داشته است. فرزانه زيالبي در 
پاسخ به اين پرسش كه آيا هيات تعيين شده از سوي 
دادستان كل كش��ور براي بررسي ادعاي اسماعيل 
بخش��ي مبني بر ش��كنجه در ايام بازداشت، با وي 
ديداري داشته است يا خير؟ افزود: با توجه به اينكه 
من و موكلم براي پيگيري برخي امور در تهران به سر 
مي  برديم، اين ديدار در تهران انجام شد. وي گفت: 
در اين جلسه، موكلم اظهارات خود را مطرح كرد و 

اظهارات وي در صورت  جلسه هم درج شد.

    هاشمي به يك جريان و مكتب تبديل شده 
است؛ايلنا|

مشاور نخستين رييس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام درب��اره فقدان آيت اهلل هاش��مي گفت: امروز 
هاش��مي به يك جريان و مكتب تبديل شده است 
و تفكرش جاري اس��ت. غالمعلي رجايي با اشاره به 
دومين سالگرد رحلت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
و تاثي��ر فق��دان ايش��ان بر كش��ور گف��ت: برخي 
از ش��خصيت هايي كه در ايران وج��ود دارند جزو 
موسسيس و بنيان گذاران جمهوري اسالمي هستند. 
آيت اهلل هاشمي از ابتدا در كنار امام و نهضت حضور 
داشتند كه از قديمي ترين ياران بنيان گذار جمهوري 

اسالمي ايران بودند.
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رييسجمهوريدردومينسالگرددرگذشتآيتاهللهاشميرفسنجاني:

آرزوي هاشمي نظام سربلند اسالمي و ايراني با شكوه بود
گروه ايران|

2 سال از فوت ناگهاني آيت اهلل هاشمي رفسنجاني گذشت؛ 
در تاريخ جمهوري اس��المي ايران بي ش��ك آيت اهلل اكبر 
هاشمي رفسنجاني از برجسته ترين و اثرگذارترين نام هاست؛ 
كاراكتري كه بيشتر تحوالت مهم و بنيادين تاريخ جمهوري 
اسالمي حول محور شخصيت كاريزماتيك او اتفاق افتاده اند 
و طول حيات سياسي اش همواره تالش مي كرد در مسير 
منافع ملي كش��ور قدم بردارد و در راستاي خواسته هاي 

مردمي گام بردارد. 
بر اس��اس اين جايگاه منحصر به فرد است كه حتي گذر 
زمان هم قادر نيست؛ خاطرات او را از حافظه جمعي ايرانيان 
بزدايد و هر سال كه مي گذرد نسل هاي بيشتري به دنبال 
تبيين جايگاهي هستند كه او در تاريخ معاصر كشورمان 

ثبت كرده است. 
رييس جمهوري نيز در مراسم دومين سالگرد درگذشت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه هاشمي يك 
شخصيت بنام در انقالب بود، گفت: دو نفر در ساخت نظام 
بنام هستند؛ يكي شهيد بهشتي كه قانون اساسي را به ثمر 
نشاند و ديگري هاشمي و نقش وي در تشكيل اولين مجلس 

شوراي اسالمي؛ اداره مجلس اول خيلي سخت بود.
وي گفت: نظر اكثريت اين بود كه رهبري رييس مجلس 
شود، ولي ايشان به گونه اي سخن گفت كه همه راي دادند 
هاشمي رييس مجلس شود. ايشان به بهترين شكل مجلس 

اول و دوم را اداره كرد.
روحاني همچنين با بيان اينكه اگر صدها س��اعت فرصت 
باشد، خاطرات من از هاشمي تمام نمي شود، گفت: فرصت 
زيادي براي گفت وگو با هاشمي داشتم و از اين فرصت بهره 
مي بردم. در مسير تهران تا اهواز يا مسيرهاي ديگر همواره 
گفت وگوي زيادي با هم داشتيم. هاشمي در دفاع مقدس 
و استقرار صلح، نقش كم نظيري داشت. در جنگ فرمانده 
كل قوا امام راحل بود، اما بعد شهادت شهيد بهشتي هر وقت 
خدمت امام مي رسيدم، تقريبا كالم امام مشابه اين بود، از 
من مي پرسيدند اينها كه به من گفتي به هاشمي و خامنه اي 
گفته اي؟ اگر نگفته بودم، توصيه مي كرد به اين دو هم بگويم؛ 

بار جنگ بر دوش اين دو بود.
او ادامه  داد: اين جا جمع شده ايم تا بگوييم كه هاشمي 
زنده اس��ت و مي ماند. فكر و انديش��ه هاشمي در مدارا، 
اس��تقامت، فداكاري و تحمل و آرزوهاي هاشمي باقي 
مي ماند. آرزوي او نظام سربلند اسالمي و ايراني با شكوه 
بود. تا اين هدف ادامه  دارد هاشمي هم هست. تا ايران و 
نظام اسالمي وجود دارد هاشمي هم هست. آخرين بار 

ملت هاشمي را در خيابان انقالب بدرقه كرد. تا خيابان 
انقالب هست هاشمي هست. هاشمي نمرده و نمي ميرد.

     مردمي بودن هاشمي
رييس جمهور در ادامه  با اشاره به اينكه او جايگاه رفيعي ميان 
ملت داشت، خاطرنشان كرد: هوشياري مردم ايران نسبت به 
هاشمي در دو صحنه آشكار شد، يك صحنه بعد از اين همه 
تهمت هاي ناروا، هاشمي در آخرين انتخاباتي كه شركت كرد 
راي باالي مردم استان تهران را به خود اختصاص داد و صحنه 
ديگر هم بدرقه باشكوه او توسط مردم است. اين دو صحنه 
به همه دشمنان و سركوبگران اعالم كرد كه با تهمت و دروغ 

نمي توان يك فرهيخته محبوب ملت را از صحنه دور كرد.
روحاني در بخش ديگري از صحبت هايش، خاطرنشان كرد: 
امام خميني )ره( روزي كه هاشمي مورد حمله گروهك هاي 
ضد انقالب قرار گرفت، گفت : هاشمي زنده است. اين شايد 
به معناي همان جمله اي باشد كه مدرس گفت  كه مدرس 
زنده است، امام شايد از همان مقطع تاريخي اين واژه را به 
عاريت گرفته بود و گفت  هاشمي زنده است چون نهضت 
زنده است؛ بنابراين هاشمي با نهضت، اسالم و عزت ايران 
پيوند خورده است. رهبر انقالب فرمود هيچ كسي هاشمي 
براي من نمي شود. اين نشانگر جايگاه بلند هاشمي است. 
بعد از رحلت هاشمي تا چند هفته  كه طبق روال گذشته 
خدمت رهبري بودم ايش��ان با افسوس و ناراحتي از مرگ 
غمبار هاشمي مي گفتند  و بيان  مي كردند كه در تمام روز به 

فكر هاشمي هستم.
روحاني با بيان اينكه پايان جنگ يكي از پيچيده ترين مسائل 
استراتژيك دنيا است، خاطرنشان كرد: هنر نيست كه در 
جنگ اقتصادي و سياسي چه كنيم. هنر اين است كه چگونه 
جنگ را پايان دهيم. سياستمدار مسلمان، متعهد و مجتهد 
گوهر كميابي در جامعه ما است، اما هاشمي يك سياستمدار 
مسلمان و استراتژيست بود. هدف دشمن در جنگ تحميلي 
از بين بردن فرصت انقالب بود. آنها مي خواستند فرصت 
الگو ش��دن انقالب را از ما بگيرند و هاشمي به خوبي اين را 
مي دانست. هاشمي مي دانست جنگ را به خاطر دستيابي 
به صلح عزتمند ادامه دهيم. خيلي ها فكر مي كردند كه بايد 
براي جنگ، بجنگيم، ولي هاشمي براي صلح عزتمندانه 
مي جنگيد. وي با اش��اره به جلسه هاشمي با امام خميني 
)ره( براي اتمام جنگ، خاطرنش��ان كرد: يكي از روزهاي 
بسيار خوشحال هاشمي را در غروب جمعه  تير ماه ديدم كه 
از خدمت امام برگشتم، هاشمي گفت  من جنگ را به پايان 
مي رسانم اما امام من را عزل و توبيخ كند و هم محاكمه، اما 

امام خميني )ره( نمي پذيرفت كه خودش را كنار بكشد و 
يكي از حواريونش را فداكاري كند. به دستور امام خميني 
)ره( جلس��ه مهمي در رياست جمهوري در خدمت رهبر 
انقالب كه رييس جمهور بودند تشكيل شد، در اين جلسه 
فرماندهان نظامي نيز حضور داشتند و اواخر جلسه حاج 
احمد آقا آمدند و پيام امام خميني )ره( را خواندند و كار جنگ 

تمام شد و سرنوشت جنگ با صلح عزتمندانه پايان يافت.

     روزهاي بحران و آشوب
رييس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
به اينكه نبايد نقش هاشمي را در روزهاي بحران كشور از ياد 
ببريم، در اين باره خاطرنشان كرد: بعد از رحلت امام خميني 
)ره( كس��ي كه مجلس خبرگان را جمع ك��رد و موضوع 
رهبري را به س��امان رساند، هاش��مي بود. اگر هاشمي در 
مجلس خبرگان 14 خرداد سال 68 حضور نداشت جلسه 
به نظر نهايي نمي رسيد. روحاني با اشاره به اينكه هاشمي 

در بسياري از مسائل درجه يك كشور و انتخابات مهم نقش 
داشته اس��ت، بيان  كرد: آيا مي توانيم نقش هاشمي را در 
انتخابات 76 ناديده بگيريم؟ نقش وي در انتخابات سال 92 
استثنايي بود. دو ماه قبل از رحلتش به من توصيه كرد كه در 
انتخابات شركت كنم ساعت ها با او جلسه داشتم و اشكاالتم 
را به من مي گفت  و آنها را رفع مي كرد و گفت  كه وظيفه من 
است در انتخابات شركت كنم. جاي او در انتخابات باشكوه 
سال 96 خالي بود. هيچ روز سختي در دولت نداريم كه اين 
احساس را نداشته باش��يم كه دولت يك حامي بزرگ را از 
دست داده است. اگر هاش��مي بود فضا را به گونه اي ديگر 

مي ساخت.
وي ادامه  داد: هاشمي بسيار نگران مذاكرات هسته اي بود و 
اين مذاكرات را مرحله به مرحله دنبال مي كرد و درباره اين 
مذاكرات از من، وزير امور خارجه و س��اير مسووالن سوال 
مي كرد. هاشمي ايران سربلند و عزيز و مدرن مي خواست و 
دغدغه اش پيشرفت كشور بود.  رييس جمهور با بيان اينكه 

چند س��ال ديگر تمام تحريم هاي نظامي كشور برداشته 
مي شود، گفت : موشك وس��يله دفاعي ما است و ما به آن 
فخر مي كنيم. در هفته هاي آينده هم با موشك هاي ساخت 
خود دو ماهواره به فضا مي فرس��تيم. اين هاشمي بود كه 
موشك را در ايران ساخت. قدرت دفاعي و فناوري هاي نوين 

يادگاري هاي هاشمي است.
روحان��ي در ادامه با اش��اره به اينكه اعت��دال يكي ديگر از 
يادگاري هاي هاشمي اس��ت، افزود: او هميشه از افراط و 
تفري��ط دوري مي كرد. او اعتدال را به م��ا آموخت. او فوق 
جناح ها بود و به جناحي تعلق نداش��ت؛ البته فراجناحي 

بودن سخت است. .
رييس جمهور تاكيد كرد: هاشمي خيلي صبور و مظلوم بود. 
در تاريخ انقالب بعد از شهيد بهشتي نديده ام كسي به اندازه 
هاشمي مورد ظلم واقع شده باشد. او مظلوم تاريخ ما بود. هر 
چه كه خواستند در مورد او انجام دادند، اما او به خاطر ايران، 

اسالم و انقالب خم به ابرو نياورد.

گروه ايران| 
همان روزي كه نمايندگان مجلس كليات اصالح »قانون 
انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي« را تصويب كردند، 
دولتي ها از ارايه اليحه قانون جامع انتخابات تا هفته هاي 
آينده به پارلمان خبر دادند. اليحه اي كه چند سالي است در 
وزارت كشور مانده و آنطور كه معاون پارلماني رييس جمهور 
گفته، به زودي در هيات دولت تصويب و به مجلس ارسال 
مي ش��ود. ديروز هم سلمان ساماني، س��خنگوي وزارت 
كش��ور اطالعات جديد از اليحه در دست بررسي دولت 
ارايه كرد. س��اماني اين اليحه را حاصل تجربيات بيش از 
37 دوره برگزاري انتخاب��ات، نظرات صاحب نظران و نيز 
منطبق با سياست هاي كلي انتخابات ابالغي رهبرمعظم 
انقالب خواند كه از نكات متمايز آن، » فراگيري، شفافيت 
هزينه هاي انتخاباتي، برگزاري انتخابات الكترونيك و تدوين 

مجازات هاي متناسب با جرايم انتخاباتي است.«

     اليحه اي براي تجميع قوانين پراكنده
 به گفته سخنگوي وزارت كشور، در اليحه جامع انتخابات 
مجموعه قواني��ن انتخابات رياس��ت جمهوري، مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي اسالمي شهر و روستا به منظور 

سامان بخشيدن به قوانين پراكنده در عرصه انتخابات با 
يكديگر تجميع شده است.  تغيير تركيب هيات اجرايي 
مركزي انتخابات از ديگر مواردي است كه در اليحه جامع 
انتخابات دولت گنجانده شده است. ساماني اين بخش از 
اليحه را نقطه قوت آن خوانده و در توضيحش گفته است: 
»در اين اليحه براي سياست گذاري كالن انتخابات، هيات 
اجرايي مركزي انتخابات با تركيب وزير كش��ور به عنوان 
رييس هيات، وزير اطالعات، دادس��تان كل كشور، يك 
نفر از دبيران كل احزاب به انتخاب خانه احزاب، يك نفر از 
اعضاي كانون وكال به انتخاب اتحاديه سراسري كانونهاي 
وكالي دادگستري، يك نفر از مديران مسوول مطبوعات و 
خبرگزاري ها به انتخاب خودشان و يك نفر به عنوان نماينده 

تشكل هاي مردم نهاد پيش بيني شده است.«
آنطور كه س��خنگوي وزارت كش��ور گفته، زمان بررسي 
صالحيت داوطلبان هم در اليحه پيشنهادي وزارت كشور 
افزايش يافته است.  همچنين در اين اليحه راي دهندگان 
هم براي شركت در انتخابات ثبت نام خواهند كرد. ساماني 
اين بخش از اليحه را به منظور تامين سالمت انتخابات، 
شفاف س��ازي خوانده كه هويت رأي دهن��دگان قبل از 

برگزاري انتخابات احراز مي شود.

     جزييات طرح مجلس
در حالي مقامات دولت��ي از ارايه اليحه جامع انتخابات به 
مجلس در آينده نزديك خبر مي دهند كه مجلس چندين 
طرح انتخاباتي را در دست بررسي دارد. از جمله اصالح قانون 
انتخابات كه به تازگي كليات آن در صحن تاييد شده است. 
هر چند اين طرح نمايندگان با عنوان استاني شدن انتخابات 
مجلس مطرح شده، اما مواد و بندهاي اين طرح تنها محدود 

به استاني شدن انتخابات پارلمان نيست. 
بر اس��اس طرح نمايندگان براي اص��الح قانون انتخابات 
مجلس، در تاييد صالحيت ها بحث پيش ثبت نام نامزدها 
مطرح شده است. بر اين اساس، در انتخابات مجلس و شوراها 
پيش از ثبت نام نهايي نامزده��ا، پيش ثبت نامي صورت 
مي گيرد كه در اين مرحله قوه قضاييه، ثبت احوال، نيروي 

انتظامي و اطالعات استعالم اين افراد را ارايه مي كنند.
آنطور كه پيشنهاد دهندگان اين بخش از طرح اصالح 
قانون مي گويند، فلسفه آن، كاهش تنش ميان گروه هاي 
سياسي و قومي در دوره زماني بررسي صالحيت ها است. 
در صورت تصويب، افرادي كه به هر دليل استعالم آنها 
از سوي دستگاه قضا يا اطالعاتي منفي اعالم مي شود، 
فرصت دارند مستندات و توضيحات خود را ارايه كنند. 

نمايندگان معتقدند در اين شرايط هم به شخصي كه 
نامزد شده براي كس��ب تاييد صالحيت خود فرصت 
داده مي شود، هم فش��ار از روي شوراي نگهبان و ديگر 
دستگاه هاي دخيل در روند بررسي صالحيت ها برداشته 
مي ش��ود كه در حال حاضر مجبورند در فرصتي كوتاه 
آنچه به دستشان رسيده را بررسي و نتيجه را اعالم كنند. 
همچنين در طرح نمايندگان در روند بررسي صالحيت ها 
پيشنهاد ديگري هم مطرح شده كه بر اساس آن از افرادي 
كه پيش ثبت نام كرده اند، آزموني گرفته ش��ود تا تنها 
افرادي كه در اين آزمون قبول مي شوند، امكان ثبت نام 
نهايي داشته باشند. برخي از نمايندگان معتقدند اجرايي 
شدن اين تصميم كمك مي كند افراد شايسته تري به 

مجلس شوراي اسالمي يا شوراهاي شهر راه يابند. 
از س��وي ديگر، در قانون فعلي، هي��ات مركزي نظارت بر 
انتخابات شوراها توس��ط مجلس انتخاب مي شود، اما بر 
اس��اس طرح فعلي دبيرخانه ثابتي تشكيل مي شود و در 
طول سال زيرنظر كميسيون ش��وراها فعاليت مي كند. 
همچنين هيات نظارت مركزي از حالت تك قوه اي خارج 
شده و نمايندگاني از قوه قضاييه و دولت هم در اين هيات 

حضور خواهند داشت.
مباحث مربوط به هزينه هاي انتخاباتي از ديگر موضوعاتي 
اس��ت كه هم نمايندگان در طرح خ��ود براي آن تصميم 
جديد گرفته اند، هم دولتي ها. بر اساس طرح اصالح قانون 
انتخابات، در بحث هزينه هاي انتخاباتي كانديداها، بندهايي 
را تصويب كرديم كه نحوه هزينه كرد و منابع آن روش��ن 

ش��ود. بر اين اساس، با توجه به اينكه هزينه كانديداتوري 
در انتخابات مجلس و شورا در استان هاي مختلف، متفاوت 
است، كميته تبليغات براي هر استان و حوزه انتخابيه برآورد 
هزينه اي مي كند و كانديداها باي��د حداكثر تا اين مقدار 
هزينه كنند. از سوي ديگر، كانديداها خودشان يا شخصي 
را به عنوان ذي حساب به كميته تبليغات معرفي مي كنند 
و هزينه هاي انتخاباتي هم صرفا بايد از طريق حسابي كه 

كانديداها قبال معرفي كرده اند صورت بگيرد.
حال بر اس��اس طرح نمايندگان، چنانچه كانديدايي در 
هزينه هاي تبليغاتي تخلف داشته باشد و اين موضوع به 
اثبات برسد، صالحيت وي پيش از ورود به مجلس توسط 
شوراي نگهبان رد مي شود، در صورت حضور در مجلس هم 

اعتبار نامه شخص تاييد نمي شود.
اين طرح كه ماه هاست در كميسيون شوراها و امور داخلي 
مجلس در حال بررسي است، پس از آن ارايه شد كه دولت 
در ارايه اليحه جامع قانون انتخابات تاخير چندساله داشت. 
مجلس��ي ها هم طرح خود را بر اساس پيش نويس اليحه 
دولت تدوين و براي بررسي به هيات رييسه مجلس ارايه 
كردند. از اين رو، اگر چه ط��رح اصالح قانون انتخابات در 
صحن در حال بررسي است، اما باتوجه به آنكه اين طرح بر 
اساس پيش نويس اليحه دولت تنظيم شده است؛ احتماال 
مجلس��ي ها با ارايه اليحه به مجلس، ط��رح خود را كنار 
مي گذارند و اليحه جامع قانون انتخابات را بررسي مي كنند. 
چنانكه پيش از اين هم چند تن از اعضاي كميسيون شوراها 

از اين احتمال خبر داده بودند.

رژيمامريكادچارنوعييأسو
عصبانيتمزمنشدهاست

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه ب��ا رد س��خنان و 
اتهامات بي بنيان وزيرامور 
خارج��ه امري��كا در قاهره 
خاطرنشان كرد: رژيم امريكا 
دچار نوعي يأس و عصبانيت 
مزمن شده است. به گزارش 
ايسنا، بهرام قاس��مي گفت: امريكا و به خصوص رژيم 
افراط��ي كنوني آن به خاطر خصوم��ت ديرينه با ملت 
ايران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود و در اثر 
سوءاستفاده از سوي محافل بدنام و ناكام و فريب خوردن 
توسط جريان ها و البي هاي خاص، راهي در پيش گرفته 
اس��ت كه هيچ نفعي در اين رفتار براي امريكا متصور 
نيست. وي افزود: اين رژيم از يك توافق جامع و مشروع 
كه محص��ول مذاكره بود خارج ش��ده و اكنون از اينكه 
نمي تواند جايگزيني براي آن پيدا كند دچار نوعي ياس و 
عصبانيت مزمن شده است. قاسمي تصريح كرد: اين يك 
تناقض بزرگ است كه امريكا از يك سو خصومت با ملت 
ايران را به اوج خود رسانده و از سوي ديگر رياكارانه خود 
را طرفدار گفت وگو نشان مي دهد. آقاي پمپئو يك بار 
ديگر به صراحت اعالم كرد كه رژيم امريكا دشمن ايران 
است و اين دشمني جز دشمني با مردم ايران نيست. او 
بايد بداند و به درستي فهم كند كه ما در مقابل دشمنان 
ايران و ايراني با تمام توان از منافع ملي و راهبردي خود 

دفاع خواهيم كرد.

ديدارهاي»جابريانصاري«
بامقاماتروس

دس��تيار ارشد وزير خارجه 
در ام��ور ويژه سياس��ي با 
تعدادي از مقامات روسيه، 
ديدار و گفت وگ��و كرد.به 
گزارش ايلنا، حسين جابري 
انصاري، دستيار ارشد وزير 
امور خارجه در ام��ور ويژه 
سياسي در نخستين ديدار رسمي خود، در مقر وزارت 
دفاع روسيه با سپهبد الكساندر فومين، معاون بين الملل 
وزارت دفاع اين كشور مالقات و درباره تحوالت ميداني 
و سياسي سوريه و هماهنگي هاي دو كشور در مرحله 
فعلي و آتي رايزني و تبادل نظر كرد. دستيار ارشد وزير 
امور خارجه در امور ويژه سياسي در دومين ديدار خود 
در محل مهمانسراي وزارت امور خارجه روسيه با سرگي 
ورشينين، معاون وزير امور خارجه و الكساندر الورنتيف، 
نماينده ويژه پوتين در امور س��وريه، مالق��ات و درباره 
آخرين تحوالت روند صلح در سوريه و يمن و هماهنگي 
سياست هاي دو كشور در اين زمينه گفت وگو و تبادل 
نظر كرد. اين گفت وگوها كه س��ه س��اعت و نيم ادامه 
داشت با ضيافت ناهار رسمي ميزبان به افتخار جابري 
انصاري و هيات همراه پايان يافت. انصاري هم چنين با 
ميخاييل باگدانف، نماينده ويژه پوتين در امور خاورميانه 
و ش��مال آفريقا و معاون وزير امور خارجه اين كش��ور، 
ديدار و پيرامون روندهاي مختلف منطقه  اي از جمله در 
فلسطين، ليبي، سودان و سوريه رايزني و تبادل نظر كرد.

تقويتروابطايرانباشرقبا
تعللدراجراي»اسپيوي«

عضو كميس��يون امنيت 
ملي مجلس گفت: بازنده 
اصل��ي تعل��ل در اجراي 
»اس پي وي« شركت هاي 
اروپايي هس��تند چرا كه 
در آن ش��رايط روابط ما با 
كشورهاي چين و روسيه 
گسترده تر خواهد ش��د. عالءالدين بروجرودي در 
گفت وگو با مهر، با اشاره به طوالني شدن زمان اجراي 
س��از و كار ويژه اروپا »اس پي وي«، گفت: تاكنون 
كش��ورهاي اروپايي در اين زمينه نمره قابل قبولي 
درياف��ت نكرده اند و نتوانس��ته اند حداقل اقتداري 
از خود در برابر فش��ارهاي امريكا نش��ان دهند.وي 
تاكيد كرد: اگر اي��ن رويه و ضعف اروپايي ها در برابر 
امريكا ادامه پيدا كند قطعا به ضرر منافع ملي خود 
آنان خواهد بود پيش از آنكه به ضرر ما باش��د. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
تصريح ك��رد: ايران همواره در طول 40 س��ال پس 
از پيروزي انقالب اس��المي ثابت كرده است كه در 
خأل باقي نمي مان��د و هم��واره در اوج تحريم هاي 
امريكا، تحريم را بر اساس منافع ملي مان مديريت 
كرديم و موفق به عبور از گردنه هاي سخت شديم. 
بروجردي خاطرنشان كرد: مهم ترين تحوالت علمي 
و فناوري هاي نوين ما در دوران تحريم صورت گرفته 
است و ما همواره تحريم را تبديل به فرصت كرده ايم. 

آمادهپاسخگوييبه
هرتهديديهستيم

فرمان��ده ني��روي هواي��ي 
ارت��ش ب��ا اش��اره ب��ه 
برگ��زاري موفقيت آمي��ز 
رزمايش»فدايي��ان حريم 
واليت« تصريح كرد: آماده 
پاسخ گويي به هر تهديدي 
هس��تيم. به گزارش ايسنا، 
امير خلبان عزيز نصيرزاده در پايان هشتمين رزمايش 
اقتدار هوايي »فداييان حريم واليت« نيروي هوايي ارتش 
اظهار ك��رد: اهداف متعددي براي رزمايش پيش بيني 
شده بود كه به بخش اعظمي از آنها دست پيدا كرديم؛ 
البته نقص هايي هم وجود داشت كه بايد در بررسي هاي 
رزمايش روي آنها كار كنيم تا در سال هاي بعد و مواقع 
اصلي اين نقايص را برطرف نماييم. وي با تاكيد بر اينكه 
نيروي هوايي ارتش آماده پاس��خ گويي به تهديدات را 
دارد، به پيام هاي اين رزمايش براي كشورهاي دوست 
جمهوري اسالمي ايران اشاره و خاطرنشان كرد: پيام ما به 
ملت ايران اين است كه ما آماده پاسخ گويي به هر تهديدي 
هس��تيم و پيام ما براي ملت هاي منطقه و كشورهاي 
همسايه پيام صلح و دوستي است؛ زيرا ما هرچه آماده تر 
باشيم، امنيت منطقه بهتر تامين شده و نيازي به حضور 
بيگانگان در منطقه نيست. فرمانده نيروي هوايي ارتش 
با مثبت ارزيابي كردن نبردهاي هوايي انجام ش��ده در 
رزمايش گفت: يكي از برنامه ه��اي نهاجا به كارگيري 

خلبانان جوان است.

بايدنگاهبهنظامبودجهريزي
دركوتاهمدتتغييركند

امام جمعه موقت تهران با 
بيان اينكه بايد نگاه به نظام 
بودجه  ريزي در كوتاه   مدت 
تغيير كند، تاكيد كرد: بايد 
در سه حوزه سياست هاي 
مالي، سياست هاي پولي 
و نظام بانكي كشور شاهد 
تحول جدي باشيم. اگر سياست هاي مالي، اصالحات 
ساختاري نداشته باشد در سال هاي پيشرو با مشكالت 
جدي روب��رو خواهيم ب��ود. به گزارش ايلنا، س��يد 
محمدحسن ابوترابي  فرد ظهر ديروز در خطبه دوم 
نمازجمعه اين هفته تهران با بيان اينكه مجلس در 
حال رس��يدگي به اليحه بودجه كشور است، اظهار 
داشت: اليحه بودجه تبيين  كننده نقشه   راه يك كشور 
در طول يك سال است. بعضي از تحليلگران سياسي و 
اقتصادي مي گويند نقشه  راه را به ما بگوييد تا ما تحليل 
خ��ود را از حوزه هاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي و 
سياسي ارايه كنيم. نقش بودجه تعيين  كننده است.  
قدم  ها براي كاهش برخي هزينه ها متناسب با حركت 
به سمت بودجه مبتني بر عملكرد نيست ابوترابي فرد 
افزود: بنده توصيه هايي براي دولت داشتم كه مورد 
توجه كارشناسان قرار نگرفته است. نظر بسياري از 
صاحبنظران آن است كه تفاوت معناداري بين اليحه 
بودجه 98 با س��ال هاي گذشته، غير از افزايش ارقام 

متناسب با تورم ديده نمي شود.
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چهره ها

»تعادل«جزيياتطرحمجلسواليحهدولتدربارهقانونانتخاباترابررسيميكند

 دگرگوني در فرآيند انتخابات



اخبار كالن 3 كالن

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي توصيه كرد 

توضيحات پوري حسيني درباره ماشين سازي تبريز و شمش هاي هرمزال:

كنترل هزينه هاي دولت ضروري تر از هر زمان ديگر

اوضاع شركت هاي واگذار شده بهتر از قبل است

كاهش درآمدهاي دولت در سال آينده، يك واقعيت انكار 
ناپذير است و هر كارشناسي براي تحليل اليحه بودجه 98 
تالش دارد با در نظر گرفتن اين مساله، اليحه را تحليل 
كند. در اين رابطه كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
در گزارش هايي عالوه بر اينكه كنترل هزينه هاي دولت 
و صرفه جويي در بخش مصارف را پيش��نهاد مي دهند، 
خواهان محاسبه كسري بودجه بدون نفت شده اند چرا 
كه درآمدهاي حاصل از نفت و گاز را براي س��ال آينده، 
درآمده��اي غير پيش بيني پذي��ري مي دانند و چنين 
اقدامي را به سود مديريت بهتر درآمدها و مصارف كشور 
مي دانند. از سوي ديگر پيش بيني اين مركز نشان مي دهد 
با وجود دو س��قفي بسته ش��دن اليحه بودجه، باز هم 
احتمال تحقق بودجه پايين است و دولت بايد خود را در 

بخش هاي مختلف براي عدم تحقق آماده كند.
به گزارش تع��ادل، مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس، در 
گزارش هايي كه در آخر هفته گذش��ته منتشر كرد، به 
وضعيت منابع و مصارف در اليحه بودجه س��ال آينده 
پرداخت. در گزارش مرتبط با مصارف، مصارف عمومي 
دولت در سال 98 معادل 407 هزار ميليارد تومان است 
كه نس��بت به رقم مصوب قانون سال جاري، كه معادل 
386 هزار ميليارد تومان بود، رشد حدود پنج درصدي 
و نسبت به پيش بيني عملكرد امسال، حدود 20 درصد 
افزايش داشته اس��ت. اعتبارات هزينه اي در سال آينده 
نسبت به مصوب امس��ال معادل 16 درصد و نسبت به 
پيش بيني عملكرد معادل 23 درصد افزايش يافته است.

اي��ن در حالي اس��ت كه اعتب��ارات طرح ه��اي تملك 
دارايي هاي س��رمايه اي در قانون بودجه س��ال آينده، 
برابر با 62 هزار ميليارد تومان است كه اين نيز نسبت به 
قانون سال جاري تغييري نداشته در حالي كه نسبت به 
پيش بيني قانون بودجه امسال، حدود 77 درصد رشد 
داشته است. سهم اعتبارات طرح هاي ملي، رديف هاي 
متفرقه و اس��تاني در تملك دارايي هاي سرمايه اي در 
اليحه بودجه امسال به ترتيب 32، 51 و 17 درصد است. 
اعتبارات تملك دارايي هاي س��رمايه اي در رديف هاي 
متفرقه رقمي برابر با 30 هزار و 700 ميليارد تومان دارد.

 به دليل آنكه اعتبارات رديف هاي متفرقه معموال متمركز 
و بدون اختصاص به دس��تگاه اجرايي معين و گاه حتي 
بدون تعيين محل مصرف در اختيار دولت بوده و برحسب 
مورد بين دستگاه هاي اجرايي و استان ها توزيع مي شود، 
در عمل حقوق قوه مقننه در زمينه بررسي، تاييد و نظارت 
بر اين بخ��ش از اعتبارات عمراني مخدوش مي ش��ود. 
در ميان اعتبارات تملك  دارايي هاي مالي، بازپرداخت 
اصل اوراق مالي با مبلغ 19 هزار و 200 ميليارد تومان، 
حدود 78 درصد كل اعتبارات و بيش��ترين س��هم را به 
خود اختصاص داده اند. طبيعي اس��ت با وجود كسري 
تراز عملياتي هر چقدر منابع عمومي با عدم تحقق روبرو 
شود، عدم تخصيص اعتبار به طرح هاي تملك دارايي هاي 

سرمايه اي نيز افزايش خواهد يافت.
تعداد رديف هاي متفرقه از 138 رديف در س��ال 97 به 
116 رديف در سال 1398 كاهش يافته است و بيشتر اين 
رديف ها به جدول هفت و 10 منتقل يا حذف شده  است. 
در مجموع اعتبارات متفرقه در جدول 9 اليحه بودجه 
نس��بت به قانون سال جاري، به 42 هزار و 800 ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به 43 هزار و 300 ميليارد تومان 

سال قبل كاهش اندكي داشته و سهم آن از كل مصارف 
كاهش يافته است. كل پرداختي به استان ها )مبتني بر 
بودجه استاني( برابر با 66 هزار ميليارد تومان كه معادل 
18 درصد كل مصارف بودجه عمومي اس��ت كه نسبت 
به سال 1396 از افزايش 179 درصدي برخوردار است. 
دليل اين افزايش شديد انتقال رديف سه دستگاه آموزش 
و پرورش، بنياد ش��هيد و س��ازمان هاي برنامه و بودجه 
استان ها از جدول بودجه دس��تگاه هاي ملي به جدول 
بودجه استاني است. از مجموع 66 هزار ميليارد تومان 
اعتبارات استاني، 33 هزار و 100 ميليارد تومان ان مربوط 
به دس��تگاه آموزش و پرورش، 11 هزار و 400 ميليارد 
تومان مربوط به دستگاه بنياد شهيد و 290 ميليارد تومان 
مربوط به س��ازمان هاي برنامه و بودجه استاني است. به 
اين ترتيب از 66 هزار ميليارد تومان بودجه استاني، 55 
هزار و 800 ميليارد تومان مربوط به محموع اعتبارات سه 
دستگاه مزبور است. درنتيجه باقي مانده اعتبارات استاني 
21 هزار و 200 ميليارد تومان خواهد بود كه نس��بت به 
23 هزار و 500 ميليارد تومان در سال 96 از كاهش 10 
درصدي خبر مي دهد. با وجود اين تغييرات انجام شده 
نشان مي دهد كه نسبت هزينه هاي استاني به درآمدهاي 

استاني برابر 70 درصد است. 

  كنت�رل هزينه ه�اي دول�ت ضروري ت�ر از 
هرزماني است

با توجه به درآمد انتظاري حاصل از فروش نفت و گاز در 
سال آينده و همچنين انتظارات تورمي كاركنان دولت- 
كه به انتظار براي رشد دستمزدها منجر شده است كه 
در افزايش 20 درصدي در سال آينده خود را نشان داده 
است. با اين همه طبيعي است كه هر چه محدوده وظايف 
دولت بزرگ تر باشد و نقش پررنگ تري در اقتصاد داشته 
باشد، در مقابل نوسان اقتصادي آسيب پذيرتر خواهد بود. 
تراكم زداي��ي و واگذاري امور اجرايي به نهادهايي مانند 
شهرداري ها و تامين مالي از طريق طراحي ماليه محلي 
و بخش خصوصي باعث چابك ش��دن دولت و افزايش 
انعطاف پذيري دولت در مواجهه با حوادث ناخواس��ته 
مي شود. از سوي ديگر بنگاه داري دولتي عالوه بر ناكارايي 
مديريتي منجر به كاهش انگي��زه بخش خصوصي در 
اقتصاد و كاهش رش��د اقتصادي مي شود. رشد بيشتر 
بودجه شركت هاي دولتي در مقايسه با بودجه عمومي 
نشان مي دهد كه اين نقش در بودجه سال آينده پررنگ تر 

شده است. 
از س��وي ديگر هر چند دولت تالش ك��رده تا با معرفي 
اصالحات س��اختاري در ماده واح��ده از حجم مصارف 
بكاهد اما با توجه به انتظار درآمدي در سال آينده همچنان 
احتمال تحقق كامل بودجه پايين اس��ت. ابتكار دولت 
براي معرفي سقف دوم براي بودجه هر چند مي تواند با 
اولويت بندي مصارف، مي تواند به تحقق اين هدف كمك 
كند، اما بايد خاطرنشان ساخت كه هم سقف اول بودجه 
از احتمال تحقق پاييني  برخوردار است و هم بخشي از 
مصارف تعيين شده در سقف دوم نظير تملك دارايي هاي 
مالي جزو اولويت هاي بودجه اي است. همچنين تحميل 
بار مالي جديد به دولت از طريق ارايه پيشنهاداتي براي 
گس��ترش خدماتي دولتي و غيره در فرايند بررس��ي و 

تصويب بودجه سال آينده را آسيب پذيرتر خواهد كرد.

عالوه بر اين يكي از موانع پيشروي كنترل هزينه هاي در 
دسترس نبودن اطالعات مورد نياز براي تشخيص ميزان 
ضروري بودن هزينه هاست. مثال در حال حاضر مشخص 
نيست كه دستگاه ها چقدر حقوق و دستمزد مي دهند، 
چقدر اضافه كار مي دهن��د و چقدر از خريد خدمات در 
فصل دوم هزين��ه اي مربوط به كاركنان ق��راردادي يا 
شركتي است. لذا الزم است تا به سرعت اطالعات مورد 
نياز سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري كل كشور درباره 
ميزان دقيق هزينه هاي تكميل ش��ود. براي مثال الزم 
است تخصيص اعتبارات حقوق و دستمزد و پرداخت هر 
نوع حق الزحمه به اشخاص حقيقي در سال آينده منوط 
به ارايه نام و شماره ملي فرد دريافت كننده در هر ماه به 
خزانه داري كل كشور باشد و فرايند پرداخت به گونه اي 
اصالح شود كه پرداخت هاي خزانه مستقيما به دي نفعان 
نهايي انجام شود و هرگونه پرداخت خارج از اين فرايند 

ممنوع شود.
با توجه به محدوديت منابع دولت، الزم اس��ت دولت به 
صورت روشمند اقدام به كنترل و حتي كاهش هزينه هاي 
خود در مراكز اصلي هزينه اي نمايد. الزم است هر دستگاه 
10 تا 20 مركز هزينه اي )فعاليت هايي كه بيش��ترين 
سهم در هزينه هاي آن دستگاه را دارند( را شناساسيي 
كن��د و برنامه هاي خود را براي كاه��ش آن هزينه از راه 
اصالح فرايندهاي اجرايي، كاهش اتالف منابع و افزايش 
بهره وري و الكترونيكي كردن فرايندهاي ارايه خدمات و 
مشروط به عدم كاهش كيفيت ارايه خدمات با سازمان 

برنامه و بودجه توافق كند.

  درآمدها كاهش مي يابند
مهم ترين دليلي كه مركز پژوهش هاي مجلس را بر آن 

داشته تا به دولت نسبت به كاهش هزينه هايش هشدار 
اكيد دهد، كاهش منابع دولت است. در گزارشي ديگر 
آمده مجموع منابع نفتي در اليحه بودجه 98 معادل 142 
هزار و 500 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه حدود 
10.6 درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد داشته 
اس��ت. وابس��تگي بودجه به نفت در اليحه بودجه سال 
جاري معادل 35 درصد بوده كه نسبت به قانون بودجه 
امس��ال نه تنها كاهش نيافته بلكه از رشد سه درصدي 
هم خبر مي دهد. از سوي ديگر منابع مالياتي در اليحه 
بودجه سال آينده نسبت به قانون بودجه امسال، هشت 
درصد و نسبت به پيش بيني عملكرد سال جاري حدود 
19 درصد افزايش يافته است. مقدار در نظر گرفته شده 
درآمدهاي مالياتي حدود 153 هزار و 500 ميليارد تومان 
است كه انتظار مي رود حدود 146 هزار و 700 ميليارد 

تومان آن محقق شود. 
منابع پيش بيني شده از محل صادرات نفت خام منابع 
مطمئني نيست. بيش برآورد منابع بودجه باعث مي شود 
در عمل دولت با ساز و كار تخصيص به صالحديد خود، 
بودجه س��ال آينده را اجرا كند. اي��ن اتفاق ضمن آنكه 
صالحيت هاي تقنيني و نظارتي مجلس را خدش��ه دار 
مي كند، آثار و پيامدهاي منفي ديگري در اداره كش��ور 
و عملكرد دس��تگاه ها به همراه خواهد داشت. هر چند 
برخي كارشناسان معتقدند در سال آينده با تكيه بر ابزار 
تخصيص نيز نمي توان عدم تحقق منابع را مديريت كرد.

  كسري بودجه بدون نفت مديريت شود
مجموع سود سهام شركت هاي دولتي در اليحه بودجه 
سال 98 نس��به به قانون بودجه س��ال 97 بيش از 50 
درصد كاهش يافته اس��ت. علت اي��ن كاهش حدف 9 

هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز 
است كه در اصالحيه قانون بودجه امسال به سود بانك 
مركزي اضافه شده و اين رقم از سود شركت هاي دولتي 
در اليحه بودجه سال آينده كسر شده است. همچنين به 
دليل امضاي تفاهم نامه مربوط به جز سه بند ب ماده دو 
آيين نامه اجرايي تبصره 14 اليحه بودجه مبني بر ساز و 
كار پرداخت علي الحساب سود سهام و ماليات عملكرد 
امسال ش��ركت ملي نفت ايران، ش��ركت ملي پااليش 
و پخش فراورده هاي نفتي ايران، ش��ركت ملي پخش 
فراورده هاي نفتي ايران و عدم دريافت معوقات مربوط به 
سود سهام شركت هاي مذكور و همچنين عدم دريافت 
سود جاري و معوقات ش��ركت هاي زير مجموعه چهار 
شركت مندرج در تفاهم نامه به دليل محدوديت در منابع 
هدفمندي و امضاي پيش نويس اين تفاهم نامه براي سال 
آينده، سود سهام معوقه شركت هاي دولتي نيز با بيش 
از 90 درصد كاهش در اليحه سال آينده نسبت به قانون 

امسال درج شده است.
با توجه به اين مالحظات، اليحه بودجه از منظر منابع با 
محدوديت هايي روبرو است كه در صورت تصويب بدين 
شكل در طول سال آينده، مشكالت احتمالي در نحوه 
فعاليت  دستگاه هاي اجرايي )بودجه قابل برنامه ريزي(، 
معيشت عمومي و انضباط مالي به دنبال خواهد داشت. 
لذا ايجاد منابع جديد درآمدي و مديريت هزينه ها اجتناب 
ناپذير است. برآوردهاي كارشناسي هم توسط دولت و هم 
توسط كارشناسان اين مركز بيانگر آن است كه در صورت 
هدفگذاري مديريت كسري بودجه بدون نفت و با انجام 
برخي اصالحات براي جلوگي��ري از فرارهاي مالياتي و 
تعريف پايه هاي مالياتي جديد مي توان كسري بودجه 

را بهتر مديريت كرد.

ميرعلي اشرف پوري حسيني، درباره ابهامات مطرح شده 
درباره قيمت گذاري ماشين سازي تبريز كه آن را تا 5000 
ميليارد تومان برآورد كرده اند، اظهار كرد: من قيمت 5000 
ميليارد تومان را براي اولين بار از يكي از نمايندگان مجلس 
شنيدم؛ ولي بايد از او بپرسيد بر اساس چه مستندي اين 
قيمت را اعالم مي كنيد؟ ما ماشين سازي تبريز را به اضافه 
ريخته گري تبريز به عالوه زمين هاي ايل گلي كه متعلق 
به ماشين س��ازي اس��ت و قيمتش از خوِد ماشين سازي 
باالتر اس��ت با قيمت 611 ميلي��ارد تومان 8 ي��ا 9 بار به 
مزايده گذاش��تيم ولي هيچكس نخريد؛ واقعا اگر قيمت 
 ماشين س��ازي، 5 هزار ميليارد تومان يا حتي 4 يا 3 يا يك 
هزار ميليارد تومان و حتي همان 611 ميليارد تومان قيمت 
كارشناسي ما بود، چرا وقتي 9 بار مزايده گذاشتيم كسي 
حاضر به خريد آن نشد؟ به هر حال قيمت بايد قيمتي باشد 
كه معامله انجام شود وگرنه ما مي توانيم يك قيمتي بگذاريم 
كه الي  االبد كس��ي نخرد. ما به همان 611 ميليارد تومان 
هم چند بار مزايده گذاشتيم، كسي حاضر به خريد نشد و 
دست آخر با مصوبه مجلس شوراي اسالمي كه بايد تتمه 
طلب صندوق بازنشستگان فوالد در سال 94 را مي داديم و 
با تصويب هيات وزيران كه اجازه داد 1000 ميليارد تومان 
تتمه طلب را بپردازيم، ماشين س��ازي تبريز، ريخته گري 
تبريز و زمين هاي ايل گولي را با همان قيمتي كه 9 بار مزايده 
گذاشته بوديم و به فروش نرفته بود به صندوق بازنشستگي 

كاركنان فوالد داديم.
او در پاسخ به مساله مكاتبه ي، صندوق بازنشستگي فوالد 
كه اع��الم كرده هيچ ارتباطي با مجموعه ماشين س��ازي 
ندارد توضيح داد: من آن نامه را ديده ام؛ عده اي از صندوق 
بازنشستگي فوالد سواالتي فني را مطرح كرده بودند و آن 
مجموعه در جواب گفته ما ماشين سازي را از همان دست 
كه گرفته ايم، واگذار كرده ايم و اگر سوالي داريد از سازمان 
خصوصي سازي بپرسيد؛ در ماجراي فروش ماشين سازي 
تبريز، ريخته گري تبري��ز و زمين هاي ايل گولي ما وكيل 
صندوق بازنشستگي فوالد بوديم و صندوق بازنشستگي از 
همان اول هم گفته بود من را وارد ماجراي اين شركت نكنيد 
كه حقوق نداده يا مشكالت ديگري دارد؛ لذا از ما خواست كه 
اين مجموعه را با صالح ديد خودمان به هركسي كه خودمان 
خواستيم با همان قيمتي كه به اين صندوق فروخته شده بود، 
بفروشيم و پولش را به او بدهيم. فروش ماشين سازي وقتي 

به صندوق بازنشستگي فوالد واگذار شد بر اساس اصل 44 
انجام گرفت و در واگذاري بعدي، سازمان خصوصي سازي 
به عن��وان وكيل اين صندوق، مجموعه ماشين س��ازي را 

واگذار كرد.
رييس سازمان خصوصي سازي درباره واگذاري آلومينيوم 
المهدي چطور و انتق��ادات زيادي كه ب��ه قيمت گذاري 
فروش اين شركت وجود دارد، هم گفت: اين پرونده يكي 
از جنجالي ترين پرونده هاي سازمان خصوصي سازي است 
كه نزديك به 4 سال است در افكار عمومي مطرح شده. بايد 
بگويم در ابتدا كه ما براي فروش المهدي و هرمزال وارد شديم 
ارزش روز خالص دارايي ها را 2000 ميليارد تومان براورد 
كرديم؛ كسي نخريد؛ در نوبت دوم مزايده متوجه يك نكته 
شديم؛ اينكه هرمزال شركت نبود بلكه مال و دارايي بود كه 
به ايميدرو و دولت تعلق داشت؛ ما متوجه شديم كه ايميدرو 
براي تاسيس هرمزال از يوني كرديت ايتاليا با تضمين بيمه 
ساچه ايتاليا 280 ميليون يورو قرض تحت عنوان فاينانس 
گرفته بود؛ آقايان ايميدرو گفتند اگر شما هرمزال را فروختيد 
و پولش را به خزانه ريختيد، تكليف من با يوني كرديت چه 
مي شود؟ من 280 ميليون يورو را از كجا پس بدهم؟ يعني 
اگر اين اتفاق بيفتد خزانه بايد براي من اعتبار درنظر بگيرد 
و هر س��ال مجلس بايد تصويب كند و ماجراي تخصيص 
بودجه و ... پيش مي آيد؛ پس پيشنهاد يك راه ساده تر داديم 

كه بجاي اينكه خريدار، 1000 ميليارد تومان )معادل 280 
ميليون يورو( را به خزانه بدهد و مشكالت بعدي پيش بيايد، 
اين 1000 ميليارد را جدا مي كنيم و به خريدار مي گوييم 
اين 1000 ميليارد توم��ان را به جاي پرداخت به خزانه، از 
جانب ايميدرو به يوني كرديت پرداخت كن؛ لذا در آگهي 
نوب��ت دوم، به جاي 2000 ميليارد، 1000 ميليارد تومان 
به عنوان قيمت آلمينيوم المهدي و هرمزال اعالم كرديم؛ 

همين باعث اعتراض شد. 
وي ادامه داد: درحالي كه ما نوش��ته بوديم خريدار متعهد 
است 1000 ميليارد تومان به يوني كرديت بابت تعهدات 
ايميدرو پرداخت كند. اتفاقا در نوبت دوم مزايده، قيمت پايه 
واگذاري المهدي به نسبت نوبت اول مزايده نه تنها نصف 
نش��ده بود بلكه حدود 100 ميليارد تومان باالتر هم رفته 
بود. اين ماجرا به شكايت رسيد و من به نمايندگي از هيات 
واگذاري، به هيات داوري رفتم؛ آقايان چندين بند شكواييه 
داشتند و هيات داوري هم با حوصله موضوعات را بررسي 
كرد و در نهايت حق را به هيات واگذاري داد و اعالم كرد همه 
كارهاي انجام شده توسط هيأت واگذاري درست است؛ در 
مقابل، شاكيان نسبت به تجديد نظرخواهي نسبت به راي 
هيات داوري اقدام كردند؛ در مرحله تجديد نظر هم دادگاه، 
قراِر رد دعوي بدوي را صادر و اعالم كرد اين شكايت از ابتدا 
بايد رد مي شد. بازهم دوستان به اينجا بسنده نكردند و دكتر 

طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد در جلس��ه سوال از وزير در 
مجلس حاضر شد و نهايتاً مجلس از توضيحات ايشان قانع 
شد. اما بازهم بعضي از دوستان مي گويند ما هنوز راجع به 

واگذاري المهدي حرف داريم! 
پوري حسيني درباره ضايعات آندي يا باتس هم توضيح 
داد: ش��ركت المهدي حدود 140 هزار تن آند سوخته يا 
باتس را به عنوان ضايعات در جايي دپو كرده بود و اين آندها 
در دفاتر ش��ركت به عنوان اقالم و دارايي ثبت نشده بود؛ 
من تصور مي كنم اين كار تصادفي انجام شده و عادتشان 
بوده كه مثال مي گفته اند اينها ضايعات است و دورريز. به 
هر حال آن موقع، حدود 70 تا 80 ميليارد تومان پول اين 
آندها بوده و ش��ايد بعضي از مديران پايين دست و ميان 
دست اين را كنار گذاشته بودند تا بعضي از مخارجشان را 
كه نمي توانستند در دفاتر بنويسند ...؛ من هيچ قضاوتي 
نمي كنم ولي به هرحال اين باتس ها و آندها در دفاتر مالي 

شركت نبود.
وي افزود: البته در قراردادهاي واگذاري اين موضوع وجود 
دارد ك��ه اگر ما ش��ركتي را مي فروش��يم 2 حكم در همه 
قراردادها هس��ت؛ يكي اينكه بعد از فروش شركت معلوم 
شود، ش��ركت واگذار ش��ده داراي بدهي قبلي بوده و اين 
بدهي در زمان واگذاري در دفاتر به هر دليلي قيد نشده؛ كه 
در اينصورت براي جلوگيري از هر فسادي، خريدار مي تواند 
با شكايت به هيات داوري، با حكم قضايي، ثمن معامله را 
اصالح كني. دوم اينكه اگر بعد از فروش ش��ركتي متوجه 
شديم مقدار و ميزاني از دارايي هاي شركت در زمان فروش 
از قلم افتاده است؛ اين اقالم از قلم افتاده به خريدار تعلق ندارد 
و خريدار يا بايد پول كارشناسي آن را پرداخت كند و آن اقالم 
را تصاحب كند يا آن را برگرداند به دولت؛ مثل همين باتس 
و اند كه همين اتفاق افتاد و ما به خريدار المهدي نيز گفتيم 
اين باتس ها به شما تعلق ندارد و جزو اموال سهام داران قبل 
از شماس��ت؛ يعني 70 درصد ايميدرو و حدود 30 درصد 
مابقي سهام داران؛ او هم پذيرفت و تاييد كرد كه اين باتس ها 
در قيمت گذاري نبوده و قبول كرد تا باتس ها را تحويل دهد. 
حاال اينكه يك عده اي نرفتند و نبردند بماند ولي ايميدرو به 

ميزان قابل توجهي از باتس هايش را برداشت.
پوري حس��يني درباره شمش هاي هرمزال هم گفت: در 
مورد هرمزال هم ما شركت و سهم نفروخته بوديم بلكه 
بنگاه فروخته بوديم؛ يعني دارايي ه��ا را فروخته بوديم؛ 

لذا همه آنچه را فروخت��ه بوديم روي كاغذ آورده بوديم و 
گفته بوديم آقاي خريدار اينها براي شماس��ت؛ آن زمان 
در انتهاي خط، 31 هزار تن شمش هم توليد شده بود كه 
براي ايميدرو بود كه به صراحت به او اعالم كرده بوديم كه 
اين 31 هزار تن شمش براي تو نيست بلكه براي ايميدرو 
است؛ بعضي از آقايان كه آن زمان به قيمت گذاري اعتراض 
مي كردند مي گفتند فقط 181 ميليارد تومان قيمت اين 
شمش هاست؛ ما گفتيم اصال شما بگوييد 281 ميليارد 
تومان، ما كه اين شمش ها را نفروختيم؛ اتفاقا يكي از نكاتي 
كه االن باعث ش��د تا با خريدار قبلي به مشكل بخوريم و 
خريدار ديگري را جايگزين او كنيم همين موضوع است 
چراكه با وجود آنكه 3 سال از زمان خريد مي گذشت هنوز 
مقداري از شمش ها تحويل ايميدرو نشده بود. البته اين 
به قرارداد ما مربوط نبود ولي ما چون دلسوز دولت بوديم 

بقيه موارد را سخت گيرانه تر بررسي كرديم.
وي بيان كرد: خريدار المهدي كه تا االن بيش از 3 سال از 
زمان خريدش مي گذرد حدود 1000 ميليارد تومان هم 
بابت ساچه )ايتاليا( و هم بابت اقساط خزانه پول داده؛ اين را 
شما قياس كنيد با زماني كه المهدي و هرمزال دست دولت 
بود؛ آن زمان دولت و ايميدرو 360 ميليارد تومان دستي به 
اين شركت پول داده بود و المهدي 450 ميليارد تومان زيان 
انباشته داشت. فرق دولتي و خصوصي بودن اينجاست؛ آن 
زمان ما يك چيزي دستي مي داديم و تزريق مي كرديم كه 
اين شركت سِرپا بماند و در اين 3 سال حدود 1000 ميليارد 

تومان پول گرفتيم.

  اين قرارداد فسخ شده يا نه؟
نه فسخ نشده. وقتي خريدار به تعهداتش عمل نمي كند ما 
دو روش در برخورد با او داريم؛ يك روش فس��خ است؛ يك 
روش، دينِ حال و فروش سهام در وثيقه؛ به موجب قرارداد 
اگر خريدار، تمام يا بخشي از تعهداتش را انجام ندهد سازمان 
خصوصي سازي بدون مراجعه به مراجع قضايي و محاكم، 
مي تواند قراردادش را فسخ كند يا اگر خريدار 2 قسطش را 
ندهد، مي تواند دينِ حال كند. دينِ حال كه كرد، آن وقت 
تمام طلب هاي آتي، به روز مي شود و سهامي كه به عنوان 
وثيقه در اختيارش هست را مي تواند براي وصول مطالباتش 
به فروش برس��اند. آن وقت ما مال فروش��ي مي كنيم تا به 

مطالباتمان برسيم و ديگر بحث اصل 44 وجود ندارد. 
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 دليل حذف موازي 
كاري آماري

ايسنا| دبير كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار به 
استناد مصوبات قانوني دليل حذف موازي كاري آماري 
را توضيح داد. در هفته اخير طي مصوبه اي كه شواري 
عالي آمار داشت راي بر حذف موازي كاري آماري داد 
و بر اين اساس بانك مركزي از انتشار آمارهاي مربوط 
به تورم، رشد اقتصادي و حساب هاي ملي منع شد. 
اين در حالي است كه تاكنون مركز آمار و بانك مركزي 
هر دو نسبت به انتشار اين آمار اقدام كرده و با توجه به 
اختالفي كه بين ارقام اعالمي اين دو نهاد وجود داشت 
همواره محلي براي انتقادات و ايجاد شائبه نسبت به 
آمارها بر جاي مي گذاشت. اما بعد از راي شوراي عالي 
آمار، مركز آمار با استقبال از اين موضوع بر اين تاكيد 
داش��ت كه اين مركز به عنوان مرجع رسمي انتشار 
آمار بايد در اين باره اقدام كند و اين در حالي اس��ت 
كه آمارهاي مربوط به تورم و رشد اقتصادي آمارهاي 
تخصصي بانك مركزي نيست كه آنها را اعالم ومنتشر 
كند، در عين حال كه اين موازي كاري آماري تاكنون 
هزينه هاي سنگيني به دنبال داشته است. از سوي 
ديگر بانك مركزي در واكنشي بار ديگر اعالم كرد در 
چارچوب اختيارات قانوني نسبت به توليد و انتشار 
آمار اقدام مي كند. اما نظر شوراي عالي آمار در رابطه با 
مصوبه اخير و حذف موازي كاري مورد توجه است. در 
اين رابطه عباسي - دبير كميسيون تخصصي شوراي 

عالي آمار - توضيحاتي به ايسنا ارايه كرد.
وي با اشاره به بند )1( راهبردهاي كالن برنامه ملي آمار 
گفت: اين بند قانوني بر اصالح قانون و رفع موازي كاري 
در توليد و انتشار آمارهاي رسمي تاكيد دارد. در عين 
حال كه ماده )3( برنامه ملي توسعه آمار كه در سال 
جاري مصوب ش��د موضوع را مورد توجه قرار داده 
است. دبير كميسيون تخصصي آمار ادامه داد: براساس 
وظايف قانوني و اجراي مصوبات شوراي عالي آمار به 
منظور تعيين آمارهاي تخصصي دستگاه هاي اجراي 
و تعين تكليف توليد و انتشار آمارهاي نرخ تورم و رشد 
اقتصادي كه به صورت موازي توسط مركز آمار و بانك 
مركزي توليد و منتشر مي شد اين موضوع در دستور 

كار كميسوين تخصصي شواري آمار قرار گرفت.
عباسي گفت: كميسيون تخصصي شواري عالي آمار 
بازوي مشورتي و كارشناسي آن است و تصميم گيري 
در اين رابطه انجام نمي دهد بلكه موضوعات را صرفا 
از طريق كارشناسي و علمي بررسي كرده و پيشنهاد 
مي دهد و در كل جاي ش��كايت يا گرايش سياسي 
نيس��ت و فقط هويت فني و كارشناسي را بررسي و 
پيشنهادها را  با اكثريت آرا مورد تاييد قرار مي دهد و با 
همين سازوكار به شوراي عالي آمار مشورت مي دهد.

به گفته وي در كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار 
حدود 20 نفر از مديران آمار و اطالعات دستگاه هاي 
اجرايي همچون بانك مركزي واس��اتيد دانشگاه ها 
و همچنين از مركز آمار حضور داش��ته و مس��ائل را 

بررسي مي كنند.

درآمد ۱۵هزار ميلياردي 
گمرك در۹ماه امسال

مهر|رييس كل گمرك با اشاره به درآمد 15 هزار 
ميليارد توماني گمرك طي 9 ماه سال جاري، گفت: در 
خصوص درآمدهاي پيش بيني شده براي بودجه 98، 

نظرات كارشناسي خود را به مجلس اعالم كرده ايم.
مهدي ميراش��رفي در خصوص درآمد 9 ماهه سال 
جاري گمرك، اظهار كرد: طي 9 ماه گذشته از سال 
جاري، گمرك ايران بيش از 15 هزار ميليارد تومان 
درآمد داشته اس��ت. رييس كل گمرك ايران افزود: 
از اين ميزان 9 هزار و 800 ميليارد تومان به صورت 
نقدي و 6 هزار ميليارد تومان به صورت ضمانتنامه 
بوده اس��ت. وي ادامه داد: با توجه به اينكه امس��ال 
1339 قلم كاال ممنوعي��ت واردات دارد و عمده اين 
كاالها، كاالهاي با ماخذ باال بوده اميد داريم بيش از 
80 درصد درآمدهاي مصوب وصول شود. ميراشرفي 
در خصوص درآمد گمرك در بودجه سال آينده، گفت: 
درآمدي كه گمرك مكلف مي شود وصول كند بايد 
يك درآمد كارشناسي و واقعي باشد تا در بحث وصول 
به مشكل نخوريم؛ 1339 قلم كاالي ممنوعه، عمدتا 
ماخذ باال دارند و ممكن است در سال آينده، خودرو 
نيز مشمول اين قانون شود بنابراين بايد درآمد ما بر 

مبناي واقعيت باشد.

سند آمايش تمامي استان هاي 
كشور آماده است

محمد باقر نوبخت، با اشاره به الزام برنامه ششم توسعه 
براي تدوين س��ند ملي آمايش س��رزمين، گفت: با 
توجه به تكليفي كه در قانون برنامه شش��م توسعه 
براي دولت مشخص ش��ده بود، سازمان مديريت و 
برنامه ريزي استان ها تالش كرده و سند آمايش آن 
اس��تان را مش��خص كردند يعني در حال حاضر به 
درستي مي دانيم كه در هر يك از استان هاي كشور 
چه ظرفيتي وجود دارد. رييس سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، افزود: آمايش يعني مطالعه اين موضوع كه 
كدام بخش سرزمين آماده چه كاري بوده و اگر قرار 
است صنعت يا كشاورزي در استاني داير شود در چه 
شهري بايد احداث شود. وي با بيان اينكه سند آمايش 
براي تمام استان هاي كش��ور آماده شده و اكنون در 
سازمان برنامه و بودجه است، ادامه داد: بايد يك كار 
تركيبي و تلفيقي انجام شود و از مجموعه اسنادي 
كه مربوط به توسعه استان ها است سند توسعه ملي 
تعريف شود. نوبخت تاكيد كرد: در حال حاضر اقدامي 
توس��ط مركز پژوهش هاي توس��عه و آينده نگري 
سازمان برنامه و بودجه انجام مي شود كه براين اساس 
اسناد توسعه و آمايش استان ها را تلفيق مي كنند تا 
آمايش ملي تهيه شود. عضو كابينه دولت دوازدهم، 
با بيان اينكه در حال حاضر س��ند آمايش هر استان 
موجود است تا بتوان تشخيص داد در هر استاني چه 
بخشي براي سرمايه گذاري آماده است، تصريح كرد: 
برنامه ريزي ها بر اين مبنا بود كه پايان سال جاري سند 

آمايش ملي آماده شود.
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ضرورت افزايش سرمايه بانك هاي دولتي در دوسال آينده

مكانيزم قيمت گذاري در بازار متشكل ارزي 

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي درباره اليحه بودجه 
۹۸ تاكيد كرده كه بدون افزايش سرمايه بانك هاي دولتي، 
اين بانك ها تواني براي تسهيالت دهي در شرايط اقتصادي 
دو س��ال آينده نخواهند داش��ت.به گزارش تعادل، مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارش خود نوشته است: براساس 
آخرين صورت هاي مالي، بانك هاي دولتي نس��بت زيان 
انباشته به سرمايه پرداخت شده براي برخي از آنها بيش از ۵۰ 
درصد است و لذا مشمول ماده )۱۴۱( قانون تجارت نبوده و 
برخي نيز از حيث سرمايه و حقوق صاحبان سهام، وضعيت 
نامناسبي دارند.اين در حالي است كه با توجه به پيش بيني 
ركود اقتصادي در دو س��ال آتي نياز بنگاه ها به تسهيالت 
سرمايه در گردش و ساير تسهيالت افزايش خواهد يافت و 
براي جلوگيري از تعميق بيشتر ركود، همراهي پولي نظام 
بانكي ضروري اس��ت، اما با اين وضعيت سرمايه، بانك ها 
تواني براي تس��هيالت دهي ندارند. در چنين شرايطي به 
نظر مي رسد افزايش سرمايه بانك هاي دولتي يك ضرورت 
خواهد بود.با اين حال اليحه بودجه دولت، تنها به افزايش 
سرمايه بانك مسكن از محل بدهي آن بانك به بانك مركزي 
بابت مسكن مهر پرداخته شده كه اين نوع افزايش سرمايه 
نيز جريان نقدي در اختيار بانك مسكن قرار نمي دهد. لذا 
افزايش سرمايه بانك هاي دولتي بايد يكي از اولويت هاي 
بودجه سال ۱۳۹۸ قرار گيرد تا اين بانك ها بتوانند با اهرم 
كردن اين سرمايه و افزايش تسهيالت اعطايي خود، زمينه 

ساز بهبود وضعيت اقتصاد كالن در سال هاي آتي شوند.

   عمليات بازار باز و توثيق اوراق
مركز پژوهش هاي مجل��س در ادامه گزارش خود موضوع 
عمليات بازار باز و مش��روط ش��دن خط اعتباري و اضافه 
برداشت از بانك مركزي به توثيق اوراق را بررسي كرده است.

اين مركز نوش��ته است: طبق بند )م( تبصره )۵( به منظور 
اجراي سياس��ت پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل 
تورم، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام عمليات 
بازار باز و خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره دولت 
و وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه برداشت بانك ها 
يا اعطاي خ��ط اعتباري را انج��ام مي دهد.بند )م( تبصره 
)۵( اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۸، از انجام عمليات بازار باز و 
توثيق اوراق دولتي از س��وي بانك مركزي خبر داده است. 
اگرچه متن بند )م( به صورت توصيفي نگاشته شده و هيچ 
تكليفي براي بانك مركزي ايجاد نمي كند و حتي بر مجاز 
دانس��تن اين عمليات نيز تصريح نكرده است، با اين حال 
نكاتي درباره اين بند وجود دارد.نكته اول اينكه كنترل نرخ 
بازار اوراق بدهي و عرضه ذخاير كافي به منظور تامين نياز 
نقدينگي اقتصاد، انجام عمليات بازار باز را به يك ضرورت 
انكارناپذير تبديل كرده است. اما بايد توجه داشت كه اساسا 
اين عمليات يكي از ابزارهاي سياست پولي است و ذكر آن 
در اليحه بودجه كه سند سياست مالي دولت است بالوجه 
است. اين مطلب در كنار اينكه، بانك مركزي خود، مجوز اين 
عمليات را از شوراي هماهنگي سران قوا اخذ كرده، ضرورت 
ذكر اين بند در اليحه بودجه را زير سوال مي برد.دوم اينكه 
توثيق اوراق مالي اسالمي نزد بانك مركزي كه بخش دوم 
بند »م« را تش��كيل مي دهد نيز لوازم و مقدماتي دارد كه 
بدون در نظر گرفتن اين لوازم و مقدمات، تكليف به توثيق 
را بي اثر خواهد كرد.مهم ترين الزمه اجراي توثيق، اصالح 
نظام بانكي و حذف بانك هاي مشكل دار به عنوان بازيگران 
بد از بازار پول اس��ت. چرا كه اين بانك ها نخواهند توانست 
اوراق دولتي را پشتوانه اضافه برداشت ها و خطوط اعتباري 
وثيقه كنند، زيرا ذخايري براي خري��د اين اوراق ندارند. از 
سويي ديگر ثبات مالي و جلوگيري از اعسار نقدينگي بانك 
ايجاب مي كند بانك مرك��زي در هر حالتي با اين بانك ها 
همراهي كند. بنابراين در صورتي كه ابتدا حذف بانك هاي 
بد از بازار پول اتفاق نيفتد، بانك هاي بد مانند گذشته اضافه 
برداشت بدون وثيقه خواهند كرد و بانك مركزي هم مجبور 
به همراهي اس��ت.اگرچه هنوز رقم دقيق افزايش سرمايه 

بانك ها مشخص نيس��ت اما تاكنون براي دو بانك مسكن 
و توسعه صادرات پيش بيني شده كه حدود ۸ هزار ميليارد 
تومان افزايش سرمايه داشته باشند كه البته براي توانمندي 
س��اير بانك ها نيز موضوع افزايش سرمايه به خصوص در 
بانك هاي بزرگ خصوصي بايد م��ورد توجه دولت، بانك 
مركزي و شبكه بانكي باشد و دولت با پرداخت بدهي خود و 
تسعير ارز، به رشد سرمايه آنها كمك كند. دولت و مجلس 
در چارچوب بودجه سال ۹۸ در نظر دارند كه عالوه بر تهاتر 
بدهي هاي دولت و بانك ها، موضوع افزايش سرمايه بانك ها را 
نيز از طريق درآمد تسعير ارز، در دستور كار قرار دهد و موضوع 
اصالح نظام بانكي، و ساختار مالي و كفايت سرمايه بانك ها را 
مورد توجه قرار دهد. به گزارش »تعادل«، اگرچه هنوز رقم 
دقيق افزايش سرمايه بانك ها در سال ۹۸ مشخص نيست 
و ميزان تهاتر بدهي ها نيز طبق برآوردها در سال ۹7 حدود 
77 هزار ميليارد تومان از رقم ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعالم 
شده قبلي خواهد بود، اما به نظرمي رسد كه با توجه به نوسان 
نرخ ارز در سال ۹7 و احتمال تداوم آن در سال ۹۸، مي توان از 
محل تسعير نرخ ارز، درآمد بانك ها را افزايش داده و بخشي 
از اين درآمد را بابت افزايش سرمايه بانك ها اختصاص داد. 
زيرا متناسب با رشد نقدينگي و حجم سپرده هاي بانكي، 
ضروري اس��ت كه كفايت سرمايه بانك ها نيز اصالح شود. 
در شرايط كنوني كفايت سرمايه بسياري از بانك ها در حد 
مناسب نيس��ت و عمدتا رقمي بين 2 تا ۱۰ درصد منابع و 
دارايي هاي آنهاست كه از رقم ۸ درصد ميانگين فاصله قابل 
توجهي دارد. همچنين دولت و مجلس قرار است هزينه هاي 
قابل توجهي را براي بانك ها از طريق بخشودگي جرايم و وجه 
التزام پرداخت تسهيالت، پرداخت تسهيالت در شرايطي كه 
اقتصاد با رشد منفي و ركود نسبي مواجه است، ايجاد خواهند 
كرد كه براي جبران آن الزم است حمايت هاي ويژه اي را در 
جهت كاهش بدهي دولت به بانك ها، كاهش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي، كاهش مطالبات معوق بانكي، و افزايش 
سرمايه داشته باش��ند و حداقل از جهت افزايش سرمايه 
بانك ها و تامين منابع آنها، الزم است كه بخشي از طلب هاي 
بانك ها را از طريق نرخ تسعير ارز پرداخت نمايند و ازجمله 
طلب هاي ارزي بانك ها در دوره هاي قبل را با نرخ هاي سابق 
و مرجع ۱226 تومان يا نرخ هاي باالتر در سال هاي اخير، 
تسويه كنند تا اين موضوع بتواند حداقل از جهت تسعير نرخ 
ارز، منابع جديدي را در اختيار بانك ها قرار داده و اقدامات 
گسترده بانكي در سال سخت اقتصاد ايران يعني سال ۹۸ 
را با حمايت دولت از بانك ها همراه سازد. در سال هاي ۹7 و 
۹۸، بخشي از تسويه حساب ها از طريق تهاتر بخشي از بدهي 
دولت به بانك ها با بدهي بانك ها به بانك مركزي از طريق 
مكانيزم تهاتر بدهي هاي دولت به بانك ها، بدهي بانك ها به 
بانك مركزي و بدهي دولت به پيمانكاران و بدهي پيمانكاران 
به بانك ها در دستور كار قرار گرفته و البته الزم است كه عالوه 
بر كاهش رقم ظاهري بدهي ها، موضوع تزريق منابع جديد 
به بانك ها نيز مورد توجه باش��د تا بانك ها با منابع جديد و 
بيشتري بتوانند انتظارات گسترده سال ۹۸ را محقق كنند. 

   افزايش س�رمايه بانك ها با كمك درآمدهاي 
حاصل از تسعير ارز

در اين زمينه، رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس از 
افزايش سرمايه بانك ها در سال ۹۸ با كمك درآمدهاي 
حاصل از تس��عير ارز خبر داده و اظهار داش��ت: در بحث 
فاينانس ه��اي خارجي دول��ت ايران يك��ي از كمترين 
اس��تقراض ها در دني��ا را دارد. دولت مكلف ش��ده بابت 
ضمانت ها، مع��ادل تضمين بانك ها ب��راي تامين مالي 
خارجي در بخش خصوصي لحاظ كند. بانك ها بايد موضوع 
افزايش سرمايه را جدي بگيرند.بدهي هاي بانك از دولت 
با بدهي هاي بانك به بانك مركزي تهاتر شود، اگر از تسعير 
براي افزايش سرمايه بانك ها استفاده كنيم حتما موفق 
بوده ايم.عملكرد تبصره ۳۵ قانون بودجه نشان مي دهد 
در سال گذش��ته از محل درآمد تسعير دارايي هاي ارزي 
بانك مركزي 22 هزار و ۹۳۰ ميليارد تومان صرف افزايش 

س��رمايه بانك ها و ۱2 هزارو 6۰۰ ميليارد تومان صرف 
تسويه بدهي دولت به اين بانك ها شده است. به گزارش 
فارس، براساس جدول ارسالي وزارت اقتصاد به سازمان 
برنامه و بودجه در سال گذشته دولت با استفاده از ظرفيت 
تبصره ۳۵ قانون بودجه، ۳۵ هزار و ۵۳۰ ميليارد تومان از 
بدهي هاي خود را تس��ويه كرده كه از اين رقم 22 هزار و 
۹۳۰ ميليارد تومان آن صرف افزايش سرمايه بانك هاي 
دولتي و غيردولتي و ۱26۰۰ ميليارد تومان ديگر را فقط 
در قالب تس��ويه بدهي، در نظر گرفته اس��ت. همچنين 
۱66۵ ميليارد تومان از س��ود تسهيالت بخشيده شده 
است.در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: 
با باال رفتن بدهي هاي دولت به شبكه بانكي و انباشت اين 
بدهي ها در ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري، در تبصره 
۳۵ قانون اصالح قانون بودجه س��ال ۱۳۹۵ كل كشور به 
دولت اجازه داده ش��د تا از محل حس��اب مازاد حاصل از 
ارزياب��ي دارايي هاي خارجي بان��ك مركزي، حداكثر به 
اندازه تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك ها نسبت به 
تسويه مطالبات قانوني بانك ها از دولت، افزايش سرمايه 
بانك هاي دولتي و همچنين بخشودگي سود تسهيالت تا 
يك ميليارد ريال اقدام كند. عالوه بر رسوب بخشي از اوراق 
بهادار بخش دولتي در شبكه بانكي، بخش از بدهي دولت به 
شبكه بانكي ناشي از تكاليفي است كه مطابق قوانين بودجه 
به بانك ها تحميل شده است. از تكاليف مزبور مي توان به 
خريد تضميني گندم از كشاورزان اشاره كرد. براي مثال 
در س��ال ۱۳۹۵ به منظور ساماندهي بدهي هاي دولت و 
اس��تفاده از ظرفيت بازار بدهي، معادل ۴۴۳2۰ ميليارد 
ريال اوراق مرابحه و 26۵۰۰ ميليارد ريال اوراق سلف به 
منظور تامين مالي خريد تضميني گندم از سوي دولت 
منتشر شد. بي شك استفاده بيشتر دولت از ظرفيت بازار 
بدهي مي تواند به باالبردن درجه نقدشوندگي بدهي هاي 
بخش دولتي و توانمندسازي دولت در برنامه ريزي دقيق 
براي ساماندهي بدهي هاي خويش كه از اولويت هاي برنامه 
ششم توسعه است، كمك كند.افزايش بدهي بخش دولتي 
به ش��بكه بانكي مي تواند در تعادل بين منابع و مصارف 
شبكه بانكي ايجاد اخالل كرده و توان تسهيالت دهي آنها 
را كاهش دهد و بدين ترتيب بانك ها را براي تامين كمبود 
منابع مورد نياز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت 
بانك مركزي سوق دهد. اين موضوع به دليل تورم زا بودن با 
رويكرد دولت مبني بر انضباط بخشي به سياست هاي مالي 

و پولي در تضاد قرار دارد. همچنين استفاده بخش دولتي 
از منابع شبكه بانكي به جانشيني جبري بخش دولتي به 
جاي بخش خصوصي در اس��تفاده از منابع شبكه بانكي 
منجر شده و به اخالل در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد 
مي انجامد.افزايش س��رمايه دولت در بانك ملي ۸۸۰۰، 
سپه ۳۵۵۰، كش��اورزي 2۸۰۰، صنعت و معدن 2 هزار، 
توسعه صادرات 6۸۰، توسعه تعاون ۱۰۰ و مسكن ۵ هزار 
ميليارد تومان بوده است. همچنين جمع تسويه مطالبات 
بانك ها از دولت، افزايش سرمايه دولت در بانك هاي دولتي 
و بخشودگي سود تسهيالت در بانك ملي ۹۱۸۳6، سپه 
۴۳۵7۴، كشاورزي ۹۹۵۳2، صنعت و معدن 2۰۴۰۰، 
توس��عه صادرات 6۸۰۹، توس��عه تعاون ۱۰۰۰، مسكن 
۵۰ هزار، صادرات ايران 2۳۰۵۴، تجارت 2۸۴۰۳ و ملت 

۱7۳۴۸ ميليارد ريال بوده است. 

   بخش�ش جرايم بانكي در بودجه س�ال آينده 
ديده مي شود

علي وقف چي عضو كميسيون تلفيق بودجه سال ۹۸ در 
گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به بند )ط( و )و( تبصره ۱6 
قانون بودجه سال ۹7 در خصوص بخشودگي جرايم بانكي، 
گفت: ما معقتديم بايد مانند سال گذشته پافشاري كنيم 
اين تبصره ها در قانون بودجه سال ۹۸ لحاظ شود، از اعضاي 
كميسيون تلفيق بودجه مي خواهيم كه به اين موضوع به 
عنوان ضرورت نگاه كنند.عضو كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيست در مجلس شوراي اسالمي 
تاكيد كرد: انتظار داريم اعضاي كميسيون تلفيق كمك كنند 
تا موضوع بخش��ودگي جرايم بانكي مجدد در قانون ديده 
شود تا اين فرصت براي تسويه بدهي توليدكنندگان فراهم 
شود.موضوع زير بار نرفتن بانك ها نيست، در واقع مشكل از 
صراحت قانون، نظارت مجلس و فشار دولت به بانك ها براي 
اجراي قانون است. وقف چي در اين باره كه بانك ها زير بار 
اجراي بخشودگي جرايم بانكي نرفته اند، گفت: موضوع زير 
بار نرفتن بانك ها نيست، در واقع مشكل از صراحت قانون، 
نظارت مجلس و فشار دولت به بانك ها براي اجراي قانون 
است.اين نماينده مجلس ادامه داد: ابهاماتي در زمينه اجرا 
وجود دارد، بانك ها زير بار نمي روند كه خالف قراردادهاي 
بسته شده عمل مي كنند و در ش��رايطي كه آنها جريمه 
و ديركرد به س��پرده گذارها نمي دهند، دريافت جريمه و 
ديركرد درست نيست.عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 

۹۸ مجلس ش��وراي اسالمي با تاكيد براينكه بخشودگي 
جرايم بانكي مجدد براي الحاق به قانون بودجه در كميسيون 
پيشنهاد مي شود، گفت: اعتقاد داريم وقتي بانك ها جريمه 
ديركرد به سپرده گذاران نمي دهند، نبايد جريمه دريافت 
كنند بر اين مبنا معتقديم بايد اين دو بند قانون بودجه بايد 
عملياتي شود. در بند )و( تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۹7 
آمده است به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي 
معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹6 سررسيد شده باشد از 
تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹7 تسويه نمايند، 
بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را 
مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه 
شود.همچنين بند ط اين قانون تاكيد شده است كه بند )و( 
تبصره )۱6( قانون بودجه سال ۱۳۹6 مصوب ۱۳۹۵/۱2/2۴ 
موضوع تنفيذ تبصره )۳۵( قانون اصالح بودجه سال ۱۳۹۵ 
كل كشور مصوب ۱۳۹۵/6/۳ با قيود ذيل براي سال ۱۳۹7 

تنفيذ مي گردد: 
 عبارت »افزايش سرمايه بانك مسكن حداكثر يكصدهزار 
ميليارد ريال است« تبصره )۳۵( قانون اصالح قانون بودجه 

سال ۱۳۹۵ كل كشور درج مي شود. 
 سقف بخشودگي سود تسهيالت تا سقف يك ميليارد ريال 
)منوط به بازپرداخت اصل تسهيالت و بخشش جريمه هاي 

متعلقه( پنجاه هزار ميليارد ريال است.
به دولت اجازه داده مي شود كه از محل باقي مانده حساب 
مازاد حاصل از ارزيابي خال��ص دارايي هاي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران، مطالبات بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران از بانك هاي توسعه صادرات و مسكن به ترتيب 
بيس��ت هزار ميليارد ريال و سي هزار ميليارد ريال تسويه 
نموده و حداكثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال به حساب 
افزايش سرمايه اين بانك ها منظور نمايد. در اجراي مفاد 
اين قانون، افزايش سرمايه بانك مسكن حداقل مبلغ پنج 
هزار ميليارد تومان تعيين مي شود. دولت در بند ب تبصره 
۸ اليحه بودجه س��ال ۹۸ مقرر كرده است كه بدهي بانك 
مسكن به بانك مركزي بابت اصل و سود خطوط اعتباري 
طرح مسكن مهر تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال به حساب 
بدهي دولت به بانك مركزي منتقل و مبلغ مذكور به عنوان 
افزايش سرمايه در بانك مسكن منظور شود.گزارش اين بند 
توسط بانك مركزي هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و 

بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارايه مي شود.

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
روز پنجشنبه 2۰دي ماه سامانه سنا نرخ دالر را ۱۰ هزار و 
۹۳۵ تومان، يورو ۱2 هزار و 72۴ تومان، درهم 2هزار و ۹۹7 
تومان، پوند ۱۳ هزار و ۹۸۴ تومان و يوان ۱ هزارو 66۴ تومان، 

لير تركيه 2۱۰۴ تومان اعالم كرد 
به گزارش تعادل، در بازار آزاد نيز نرخ دالر ۱۱22۰ تومان 
معامله ش��د و نرخ اونس جهاني نيز روز پنج شنبه ۱2۸۹ 
دالر و روز جمع��ه ۱2۹2 دالر، معامله ش��د و در نتيجه به 
دنبال افزايش نرخ هاي دالر و اونس جهاني قيمت طال نيز 
افزايش يافت و در جريان معامالت روز پنجشنبه 2۰ دي ماه 
بازار آزاد تهران قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد )سكه امامي( ۳ ميليون و ۸6۰ هزار تومان، طرح قديم 
۳ ميليون و 7۰۰ هزار تومان، نيم سكه يك ميليون و ۹۹۰ 
هزار تومان، ربع سكه يك ميليون و 26۰ هزار تومان و سكه 

يك گرمي 66۱ هزار تومان شد.
همچنين نرخ مظنه مثقال ۱7 عيار ۱ ميليون و ۵۱۳ هزار 
تومان و هر گرم طالي ۱۸ عيار ۳۴۹ هزار و ۳۰۰تومان است. 

   طراح�ي ب�ازار متش�كل ارزي و مكاني�زم 
قيمت گذاري

از س��وي ديگر، در ارتباط با تحوالت روزهاي اخير، فعاالن 
اقتصادي معتقدند منابع ارزي ما نبايد در اين ميان هدر برود 
از اين رو به هيچ وجه نبايد ارز ترجيحي براي واردات كاالي 

غير ضروري تخصيص يابد.
طبق تصميم بانك مركزي مقرر اس��ت ارز ۴2۰۰ توماني 
تنها براي واردات كاالي اساسي و دارو ارز اختصاص يابد و 
ساير اقالم مورد تقاضا براي واردات از ارز صادرات غير نفتي 
استفاده كنند. و مطمئنا اگر مكانيزم درست طراحي شود، 

به سرعت بازار خود را پيدا كرده و به تعادل مي رسد. در اين 
صورت رقم بازگشت ارز هم باال مي رود اما باز هم معتقدم با 
توجه به شرايط كنوني تعيين مدت سه ماه براي بازگشت 

ارز همچنان كم است.
در اين رابطه، رييس كانون صرافان با اشاره به طراحي مراحل 
حقوقي بازار متشكل ارزي، اعالم كرد: مكانيزم قيمت گذاري 
در اين بازار، براس��اس عرضه و تقاضا و به صورت شفاف و 

واقعي است.
به گزارش صداوسيما، رضا تركاشوند افزود: بازار متشكل 
ارزي، اتاق شفافي است كه تش��كيل آن در شوراي پول و 
اعتبار به تصويب رسيده و همه بازيگران اصلي بازار، در آن 

حضور دارند.
وي در خصوص اصلي تري��ن كارگ��زاران و بازيگران اين 
مجموعه افزود: كانون صرافان، كانون بانك هاي خصوصي 
و شوراي بانك هاي دولتي به عنوان بازيگران اصلي اين بازار 
هستند و بانك مركزي به عنوان ناظر عمليات، اين بازار را 

رصد مي كند تا اين بازار سالم كار كند.
رييس كانون صرافان در خصوص مكانيزم قيمت گذاري 
در اين بازار گفت: عرضه اي كه در اين بازار صورت مي گيرد 
در يك دوره زماني از ابتداي صبح به عنوان عرضه آزاد است 
ولي معامله صورت نمي گيرد، سپس براساس ميزان عرضه 
و تقاضا و قيمت هايي كه ارايه مي شود به صورت ميانگين و 
با توجه به نرخ روز قبل، نرخي تعريف مي ش��ود و به عنوان 
نخستين معامله ش��روع به كار مي كند و بر اساس آن بازار 

شكل مي گيرد و به كارش ادامه مي دهد.
وي با اشاره به اينكه همچنان  قيمت گذاري هاي ارز به صورت 
شفاف نيست گفت: صبح ها منتظر هستيم كه نرخ ارز از دو 
بازار افشاري و سبزه ميدان اعالم شود و اين بازارها هم وابسته 

به بازارهاي كشورهاي همسايه مثل بازار هرات، سليمانيه و 
دوبي هستند كه در اين بازارها نرخي تعريف مي شود و در بازار 
داخلي ادامه پيدا مي كند.تركاشوند ادامه داد: بازار متشكل 
ارزي به دنبال اين اس��ت كه به صورت ش��فاف و براساس 
عرضه و تقاضا و فاكتورهاي بازارهاي داخلي عمل كند. وي 
در خصوص زمان راه اندازي اين بازار افزود: مقدمات حقوقي 
اين بازار و س��اختار كلي آن،  از طرف بانك مركزي در حال 
تعريف شدن است و به محض اينكه مراحل حقوقي آن تمام 
شد اين بازار كارش را شروع مي كند.رييس كانون صرافان 
افزود: تشكيل بازار متشكل ارزي، آرزوي 7۰ ساله در نظام 
ارزي كشور اس��ت و ما نيازمند اين بازار بوده ايم كه بدانيم 
عرضه در آنجا انجام مي شود و ادامه دارد و براساس واقعيات 

بازار،   نرخ در آن تعيين شود.
تركاشوند درباره وضعيت فعلي بازار ارز گفت: بازار فعلي 
ارز، تابع عرضه و تقاضا است و درصورتي كه بتوانيم عرضه 
و تقاضا را مديريت كنيم، مي توانيم اين بازار را مديريت 
كنيم. وي ادامه داد: درحال حاضر اين بازار توسط بانك 
مركزي مديريت مي شود  يعني تقاضا تعريف شده و هر 
كسي مي داند چه ميزان ارز براي چه مقصودي در سال 
مي تواند بگي��رد و از طرفي عرضه هم تعريف  و مديريت 
مي شود و معلوم است كه از چه كانال هايي عرضه صورت 
مي گيرد، به چه طريقي ارز وارد كشور مي شود، چگونه 
در گمركات ثبت و تاييد ش��ده و در داخل كشور توزيع 
مي شود.تركاشوند گفت: نقش بانك ها، صرافي هاي بخش 
دولتي و خصوصي تعريف شده و اگرچه در اين تعريف،  نقش 
صرافي هاي بخش خصوصي تضعيف شده، اما اميدواريم 
موانع موجود برطرف شود و صرافي هاي بخش خصوصي 

هم بتوانند باثبات كار خود را انجام دهند.

   يوآن به ارز اصلي جهان تبديل مي شود
رييس بانك مركزي انگليس گفت: احتمال مي رود كه 
يوآن به رقيب جدي براي دالر تبديل شود و به ارز اصلي 
جهان در تجارت بين الملل تبديل ش��ود. روزي دالر 
امريكا با يوآن، ارز ملي چين رقابت مي كند و احتماال 

پول چين به ارز اصلي جهاني تبديل شود.

   طال در حال صعود است
از سوي ديگر، در حالي كه س��رمايه گذاران و تحليلگران 
اقتصادي پيش بيني مي كنند كه ف��درال رزرو امريكا در 
سال2۰۱۹ ميالدي روند سريع افزايش نرخ بهره را متوقف 
خواهد كرد، ارزش دالر با كاهش و قيمت طال با افزايش روبرو 
شده است.بر اساس اين گزارش قيمت هر اونس طال با ۰.۴ 

درصد افزايش به بيش از ۱2۹2 دالر رسيده است.
شاخص دالر امريكا در برابر ارزهاي معتبر بين المللي نيز با 
كاهش همراه شده است. جرومي پاول رييس فدرال رزرو 
امريكا بار ديگر در تازه ترين اظهارات خود تاكيد كرده است 
كه بانك مركزي اين كش��ور ب��راي افزايش نرخ بهره طي 

ماه هاي آينده صبور خواهد بود.
پيش بيني ها نشان مي دهد فدرال رزرو در سال2۰۱۹ 
ميالدي تنها 2 بار نرخ بهره را افزايش خواهد داد. منابع 
آگاه از پيشرفت نسبي مذاكرات تجاري امريكا و چين 
خبر مي دهند. ظاهرا قرار اس��ت معاون نخست وزير 
چين طي روزهاي آينده به واشنگتن سفر كند.ادامه 
نگراني ها درباره تبعات خروج انگليس از اتحاديه اروپا 
مي تواند تاثير زيادي بر بازارهاي بين المللي داش��ته 
باشد. ميزان ذخاير طالي صندوق اس پي دي آر نيز 

با ۰.۱۸درصد كاهش به7۹7تن رسيده است.

   ارزش دالر با كاهش روبه رو شده است
در حالي كه س��رمايه گذاران و تحليلگران اقتصادي 
پيش بيني مي كنند كه فدرال رزرو امريكا در س��ال 
2۰۱۹ مي��الدي روند س��ريع افزايش ن��رخ بهره را 
متوق��ف خواهد كرد، ارزش دالر ب��ا كاهش و قيمت 
طال با افزايش روبرو شده است.بر اساس اين گزارش 
قيمت هر اونس طال با ۰.۴ درصد افزايش به بيش از 
۱2۹2 دالر رسيده است.شاخص دالر امريكا در برابر 
ارزهاي معتبر بين المللي نيز با كاهش همراه ش��ده 
است. جرومي پاول رييس فدرال رزرو امريكا بار ديگر 
در تازه ترين اظهارات خود تاكيد كرده است كه بانك 
مركزي اين كشور براي افزايش نرخ بهره طي ماه هاي 
آينده صبور خواهد بود. پيش بيني ها نشان مي دهد 
فدرال رزرو در سال 2۰۱۹ ميالدي تنها 2 بار نرخ بهره 
را افزايش خواهد داد.منابع آگاه از پيش��رفت نسبي 
مذاكرات تجاري امريكا و چين خبر مي دهند. ظاهرا 
قرار است معاون نخست وزير چين طي روزهاي آينده 
به واشنگتن سفر كند. ادامه نگراني ها درباره تبعات 
خروج انگليس از اتحاديه اروپا مي تواند تاثير زيادي بر 
بازارهاي بين المللي داشته باشد.ميزان ذخاير طالي 
صندوق اس پ��ي دي آر نيز با ۰.۱۸ درصد كاهش به 
7۹7 تن رسيده است. تقاضاي طال با رشد فزاينده اي 
روبرو مي شودتحليلگران موسسه تي دي اس اعالم 
كردند ك��ه طال براي ادامه روند صعودي خود بايد در 
ابتدا سطح مقاومتي ۱۳۰۰ دالري را با قدرت بشكند.

تحليلگران معتقدند كه طال طي روزهاي آينده براي 
دستيابي به هدف ۱۳۰۰ دالري يك تالش پرقدرت 

ديگر را آغاز خواهد كرد.
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توصيه گروه ويژه اقدام مالي 
براي فناوري هاي جديد مالي

يحيي لطفي نيا| امروزه يكي از حوزه هاي ايجاد 
ريسك پولشويي، بهره گيري از فناوري هاي جديد 
در ح��وزه مالي در ابعاد مختلف اس��ت كه اقدامات 
پيشگيرانه قبل از به كارگيري و توسعه محصوالت 

مبتني بر آن از توصيه هاي گروه ويژه است.
بي شك مهم ترين و بارزترين وجه تمايز اقتصاد امروز 
و ديروز، جهاني شدن اس��ت. پديده جهاني شدن 
تحوالت اساس��ي در ابعاد مختلف در جهان امروز 
ايجاد كرده است. در بعد اقتصادي شامل گسترش و 
يكپارچگي بازارهاي مالي و مبادالت تجاري، ايجاد 
س��ازمان هاي اقتصادي بين المللي نظير اكو، نفتا، 
آس آن، اتحاديه پولي كش��ورهاي اروپايي )يورو(، 
ادغام بازارهاي مالي و بانك ه��اي بزرگ جهان و از 
همه مهم تر تأسيس سازمان تجارت جهاني و در پي 
آن آزاد سازي تبادل كاال و نقل و انتقال سرمايه بين 
كش��ورها و ادغام شركتهاي توليدي بزرگ، همه از 

مظاهر جهاني شدن اقتصاد است.
با اين حال جهان امروز در دستيابي به اهداف هزاره 
سوم در چارچوب پديده جهاني شدن با مشكالت 
متنوع و متعددي در تمام��ي حوزه هاي اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و... مواجه است. در بعد اقتصادي 
يكي از مواردي كه پديده جهاني شدن را با مشكل 
مواجه مي نمايد، ريسك پول شويي و عمليات مربوط 

به آن است.
در واقع پول شويي پديده اي است كه طي آن پول ها و 
وجوهي را كه از طريق نامشروع و غيرقانوني به دست 
آمده بطوري با پول هاي مشروع مخلوط مي نمايند 
كه تفكيك و تش��خيص آنها از يكديگر امكانپذير 
نيست. اين پديده در جريانات چند دهه اخير در سطح 
جهان، به دليل جهاني شدن و ادغام بازارهاي مالي 
و اقتصادها و همچنين پيشرفت هاي حوزه بازارهاي 
مالي ناشي از بهره گيري از فناوري هاي جديد بيش از 
پيش مطرح گرديده است؛ زيرا اين پيشرفت ها مفهوم 
مرزهاي مل��ي را در انتقال پولهاي كثيف، كمرنگ 
نموده و از جهات بسيار باعث سهولت فعاليت هاي 

پولشويان گرديده است.
بر همين اس��اس گروه ويژه اقدام مالي )FATF( در 
جوالي ۱۹۸۹ توسط گروه هفت )G-7( به منظور 
بررسي و توسعه اقدامات مبارزه با پول شويي به عنوان 
يكي از موانع تسريع فرآيند جهاني شدن و همچنين 
افزايش ضريب نفوذ آن در اقتصاد جهاني در پي پديده 
جهاني سازي در اجالس سران در پاريس تأسيس 
ش��د.اهداف گروه ويژه اقدام مالي )FATF( عبارت 
است از تعيين استانداردها و ترويج اقدامات قانوني، 
نظارت��ي و اجرايي موثر براي مبارزه با پول ش��ويي، 
تأمين مالي تروريسم و ساير تهديدهاي مربوط به 
يكپارچگي سيستم مالي بين المللي. گروه ويژه اقدام 
مالي )FATF( مجموعه اي از توصيه ها را به عنوان 
استانداردهاي بين المللي براي مبارزه با پول شويي 
و تأمين مالي تروريسم و گسترش سالحهاي كشتار 
جمعي به رسميت شناخته شده را توسعه داده است.

توصيه هاي گروه ويژه اقدام مالي )FATF( در سال 
۱۹۹۰ براي نخس��تين بار منتشر شد، در سال هاي 
۱۹۹6، 2۰۰۱، 2۰۰۳ و اخي��راً در س��ال 2۰۱2 به 
منظور ايجاد اطمينان از مرتبط بودن و به روز ماندن 

در راستاي برنامه هاي جهاني اصالح شد.
گروه وي��ژه اقدام مالي )FATF( در توصيه ش��ماره 
۱۵ خود در بخش مربوط ب��ه اقدامات اضافي براي 
مشتريان و فعاليتهاي خاص به بحث فناوري هاي 
جديد پرداخته است به اين مفهوم كه اقدام به ارايه 
توصيه اي براي خشكاندن ريشه هاي فعاليت هاي 

پولشويي، تأمين مالي تروريسم است.
گروه وي��ژه اقدام مالي )FATF( در توصيه ش��ماره 
۱۵ بيان مي كند كه كش��ورها و موسس��ات مالي 
بايد ريسك هاي پول شويي و تأمين مالي تروريسم 
كه در ارتباط با: الف. عرضه محصوالت جديد و نيز 
رويه هاي جديد مورد استفاده در كسب وكار از جمله 
س��ازوكارهاي جديد براي تحويل )Delivery(؛ 
ب. استفاده از فناوري هاي جديد يا در حال توسعه 
براي محصوالت جديد و محصوالت قبلي، بروز پيدا 

مي كند را مورد شناسايي و ارزيابي قرار دهند.
در مورد موسسات مالي، اين نوع ارزيابي ريسك بايد 
پيش از عرضه محص��والت جديد، اعمال رويه هاي 
جديد كسب و كار يا استفاده از فناوري هاي جديد يا 
در حال توسعه، انجام شود. موسسات مالي بايد براي 
مديريت و كاهش اينگونه ريسك ها، تدابير مناسبي 

را اتخاذ كنند.
با توجه به آنچه كه در توصيه ش��ماره ۱۵ گروه ويژه 
اقدام مالي )FATF( در خصوص مقابله با ريسك هاي 
پول ش��ويي و تأمين مال��ي تروريس��م در ارتباط با 
فناوري هاي جديد بيان شده است، بحث پيشگيري 
در دو ح��وزه عرضه محصوالت جدي��د مبتني بر 
فناوري و همچنين توس��عه محصوالت موجود بر 
اساس فناوري مطرح است. در واقع گروه ويژه اقدام 
مالي )FATF( توصيه مي كند كه براي جلوگيري از 
ريسكهاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم كشورها 
و نهاده��اي مالي بايد اقدامات پيش��گيرانه قبل از 
به كارگيري محص��ول را به كار برده تا در اين زمينه 
شاهد شكل گيري اين ريسك ها نباشيم. با اين حال 
با م��رور قانون مبارزه با پولش��ويي مصوب 2 بهمن 
ماه ۹6 مجلس مالحظه مي شود هيچ گونه توصيه 
و الزامي در خصوص ريس��ك پولش��ويي نهادهاي 
مالي در خصوص استفاده از فناوري هاي جديد در 
 حوزه مالي بيان نشده است كه با توجه به گسترش 
روز افزون بهره گيري از فناوري در حوزه محصوالت 
مالي در بانك ه��ا و نهادهاي مالي كش��ور، اصالح 
قانون مبارزه با پولشويي به عنوان يك الزام با توجه 
 )FATF( به توصيه ه��اي گروه وي��ژه اقدام مال��ي
مي تواند مورد توجه سياس��ت گذاران حوزه تأمين 
مالي كش��ور قرار گيرد.اين امر قبل از تعميق بيش 
از پيش به كارگيري فن��اوري در حوزه تأمين مالي 
در كش��ور مي تواند زمينه هاي كاهش ريسك هاي 
مربوط به پول ش��ويي را در كشور از دريچه استفاده 

از فناوري هاي جديد در حوزه مالي را فراهم نمايد.



يادداشت 5 بازار سرمايه

گزارشي از متنوع ترين بازار كااليي كشور

شفافيت معامله ۱۸۴ قلم كاالي اساسي در بورس كاال
عرضه و معامله ۱۸۴ قلم كاالي اساسي و مواد اوليه 
واس��طه اي مختلف در ۵۴ زيرگروه اصلي به صورت 
متمركز و يكپارچه در يك بازار، نشان از گستردگي 
حض��ور صنايع مختلف در بورس كاال اس��ت؛ از اين 
رو است كه كارشناس��ان به دليل ارتباط مستقيم و 
غيرمستقيم بورس كاال با صدها صنعت، اين بورس 
را به عنوان متنوع ترين بازار كااليي كش��ور قلمداد 

مي كنند.
به گزارش كاالخبر، بررس��ي روند پيدايش و تكامل 
بورس هاي كاال در جهان حاكي از آن است كه ظهور 
و بسط فعاليت هاي اينگونه بازارها در عرصه اقتصاد 
كشورها از قرن ۱۹ به بعد در پي پاسخگويي به برخي 
از نيازمندي هاي اقتصادي و در بس��ياري موارد رفع 

برخي تنگناها و موانع در بازار كاالها بوده است.
به عبارت ديگر، وجود برخي مش��كالت در بازار كاال 
)چه در بخش عرضه، تقاضا و چه در بخش توزيع( و 
به تبع آن نوس��انات قيمت كاالها و همچنين برخي 
از نارس��ايي ها و ناكارآمدي هاي بازارهاي س��نتي از 
يك ط��رف و مزايا و منافع راه اندازي بورس هاي كاال 
و توانمندي آنها در رفع مشكالت فوق الذكر از طرف 
ديگر، مهم ترين انگيزه و عواملي هستند كه موجب 
پديدار ش��دن بورس ه��اي كاال در صحن��ه اقتصاد 

كشورهاي مختلف گشته اند.
افزون براين، نارسايي هاي بازار سنتي در شكل هاي 
نوس��انات كاذب و عدم ش��فافيت در كشف قيمت 
و فق��دان تضمين ه��اي الزم براي معامل��ه گران از 
مهم تري��ن داليل راه اندازي بورس ه��اي كااليي در 

كشورهاي جهان بوده است.
در چنين شرايطي راه اندازي بورس هاي كااليي و به 
تبع آن، استفاده از ابزارهاي مشتقه به ايجاد يك نظام 
سازمان يافته دادوستد و توزيع كاالها در كشورهاي 
مختلف منجر ش��ده و راه ورود به بازارهاي جهاني را 

براي كشورها تسهيل نموده است.
از اي��ن رو هم اكن��ون صدها ب��ورس كااليي مدرن 
در سراس��ر جهان داير اس��ت. بازارهاي كااليي كه 
مهم تري��ن بخش اقتصادي يك كش��ور محس��وب 
مي شوند، شامل محصوالت باالدستي مثل نفت خام 
تا صنايع ميان دس��تي و پايين دستي در حوزه هاي 
معدني، نفت و گاز و پتروشيمي، كشاورزي و صنعتي 

هستند.
بديهي است جمعيت بيش از ۸۰ ميليوني ايران نيز 
با اين وس��عت، تنوع زيستي و مواهب طبيعي، براي 
گذران معاش، ناگزير ب��ه اتكا به ظرفيت هاي بخش 
كاال در مقايسه با بخش خدمات است؛ به ويژه اينكه 
با توجه به ظرفيت هاي مختلف كشورمان در زمينه 
نفت و گاز، معادن، محصوالت كش��اورزي و با توجه 
به موقعيت جغرافيايي اي��ران در خاورميانه، نياز به 
بورس كاالي وسيع تر در سطح مرجعي براي تعيين 
قيمت كاالهاي مختلف در منطقه بيش��تر از پيش 

احساس مي شود.
بنابراين داشتن يك بازار متش��كل و منسجم براي 
مبادالت كااليي در كش��ور، س��نگ بناي توس��عه 
اس��ت. بورس كاال با ش��كل دهي يك بازار منسجم، 
اطالعات قيمتي و حجمي قابل اتكا در اقتصاد براي 
كاالهاي مختلف ايجاد كرده و اين اطالعات عالوه بر 
فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري، ظرفيت هاي كلي 

اقتصاد را مشخص مي كند.
بنابراين سياس��ت گذاران، سرمايه گذاران و فعاالن، 
امكان ارايه تحليل هاي اقتصادي و مالي براي توسعه 

سرمايه گذاري ها و توليد را پيدا مي كنند.
از طرفي با توسعه ابزارهاي نوين مالي در بورس كاال، 
از جمله ابزارهاي مشتقه، س��لف و قراردادهاي آتي 
و اختي��ارات، امكان كاهش يا حذف ريس��ك خريد 
كاالها فراهم ش��ده تا توليدكننده و مصرف كننده، 
بتوانند بسته به نياز خود، برنامه توليد و مصرف خود 
را با به كارگي��ري ابزارهاي مختلف اجرايي كنند و از 

نوسانات قيمت ها در آينده مصون بمانند.
بطور مثال كشاورزي كه دغدغه كاهش قيمت گندم 
توليدي خود را دارد و همچنين از طرف ديگر شركت 
كشت و صنعتي كه دغدغه افزايش قيمت آن را دارد، 
با مبادله يك قرارداد آتي گندم يا با انتشار و دادوستد 
تعدادي قرارداد اختيار روي دارايي پايه گندم، هر دو 
مي تواند روي قيمت محصوالت و مواد اوليه مد نظر 
خود براي فصول بعد برنامه ريزي كند و انضباطي كه 
در توليد ش��كل مي گيرد، در كالن اقتصاد تاثيرات 
مثبت خود را خواهد داشت. با توجه به ظرفيت هاي 
مناسب بخش هاي معدني، كشاورزي و فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي در ايجاد اشتغال در كشور، بورس 
كاال توانسته است با تسهيل مبادالت كاالهاي نهايي 
و مواد اوليه توليد در اين بخش ها، به توسعه اشتغال 

و بهره گيري كامل از فرصت هاي كاري كمك كند.
در اين راس��تا، اين بازار مالي زيرس��اخت الزم براي 
اجراي طرح هاي حمايتي و تش��ويقي خود از جمله 
خريد تضميني محصوالت اساس��ي كشاورزي را با 
كمك ابزارهاي نوين مالي مثل گواهي سپرده كااليي 
و اوراق اختيارات و آتي ها ميس��ر ك��رده و در نهايت 
توانسته فرصت هاي اشتغال را با به كارگيري عوامل 

و ظرفيت هاي توليد، حداكثر كند.
به اين ترتيب، بورس كاالي ايران در حالي به منظور 
ايجاد بازاري منسجم، سازمان يافته و قانونمند براي 
تسهيل داد و ستد نقدي و آتي كاال كه در آن قيمت ها 
به صورت ش��فاف و در اثر تقاب��ل آزاد عرضه و تقاضا 
كشف مي شود، راه اندازي شد كه از جمله مهم ترين 
اهداف از راه اندازي اين بازار مي توان به سامان دهي 
بازار كاالهاي خاص نظير محصوالت فلزي، معدني، 
كشاورزي و انرژي و پتروش��يمي از طريق مكانيزم 
اجراي��ي ناظر بر تعهدات و مناف��ع طرفين معامله و 
كشف قيمت كاالها براساس تعامل و تقابل عرضه و 

تقاضا و نياز بازار و نيز حذف واسطه گري و واسطه هاي 
غيرضروري در معامالت و خريد و فروش مستقيم بين 

فروشنده و خريدار اشاره كرد.
افزون بر اين، كاهش نوس��انات مخل ب��ازار و امكان 
انتقال ريسك، كاهش ريسك بين فروشنده و خريدار 
به دليل اجراي عمليات از طريق اتاق پاياپاي، امكان 
انجام معامالت نقدي و آتي كاال با استفاده از ابزارهاي 
مناسب و نيز فراهم سازي تسهيالت مالي براي خريد 
و فروش از ديگر اهداف راه اندازي اين بازار به ش��مار 

مي رود.

   ويتريني پر از كاالهاي رنگارنگ
طبق آخرين آمار ثبت ش��ده در پايان آبان ماه سال 
۱۳۹۷، بورس كاالي ايران ب��ا عرضه و معامله ۱۸۴ 
قلم كاالي اساسي و مواد اوليه واسطه اي مختلف در 
۵۴ زيرگروه اصلي توانس��ته پس از گذشت ۱۱ سال 
از آغاز فعالي��ت خود، به متنوع ترين بازار متش��كل 
كاالي��ي ايران و به عبارت بهتر، چه��ارراه و تقاطعي 
بزرگ با حضور شمار زيادي صنايع در مسير اقتصاد 
ايران تبديل ش��ود. معامله اين تعداد كاالي مختلف 
به صورت متمركز و يكپارچ��ه در يك بازار مي تواند 
نشاني از گس��تردگي حضور بورس در ميان صنايع 
مختلف و وس��عت بازار كااليي كشور باشد تا بورس 
كاال با ارتباط مس��تقيم و غيرمستقيم خود با صدها 
صنايع، متنوع ترين بازار كااليي كشور قلمداد شود.

در ح��ال حاضر ب��ورس كاالي ايران به داد و س��تد 
نقد، نسيه و س��لف ۱۸۴ كاال شامل انواع محصوالت 
پتروش��يمي و فرآورده هاي نفتي، صنعتي و معدني 
و كش��اورزي در ايران مي پردازد و از ابزارهاي نوين 
مالي از جمله قراردادهاي آت��ي و اختيار معامله نيز 
براي توس��عه معامالت كااليي به��ره مي برد كه اين 
تعداد كاال توسط ۷۲۶ شركت پذيرش شده داخلي 
و ۱۱۲ ش��ركت پذيرش شده خارجي در بورس كاال 

عرضه مي شود.

  كاالهاي بورسي سر سفره هاي ايراني
 گس��تردگي معامالت كااليي از طريق بورس كاال تا 
جايي افزايش يافته كه رد پاي آن را مي توان در صدها 

صنعت مشاهده كرد.
بطوري كه طي مدت فعاليت ب��ورس كاالي ايران، 
پذي��رش و قاب��ل معامله ش��دن ان��واع محصوالت 
كشاورزي در زيرگروه هايي مثل كنجاله، ذرت، شكر، 
پس��ته، پنبه، زيره، زعفران، عدس، نخود، جو، برنج، 
خرما، روغن، كش��مش، گندم، چاي، مرغ منجمد، 
دانه هاي روغني، تخم مرغ و ساير محصوالت، امكان 
مبادله طيف وس��يعي از كاالهاي كشاورزي را براي 

فعاالن ميسر كرده است.
ماده ۳۳ قانون افزايش بهره وري بخش كش��اورزي 
و منابع طبيعي ب��ا اتكا به ظرفيت هاي بورس كاالي 
كشور، قيمت تضميني دو محصول جو و ذرت كشور 
را جايگزين خريد تضميني كرده است كه اين امر، بار 
مالي دولت را براي حمايت از اشتغال كشاورزان، به 

يك سوم كاهش داده است.
در جريان سياست قيمت تضميني، توليدكنندگان 
محصوالت كش��اورزي خود را با تحويل به انبارهاي 
استاندارد تحت نظارت بورس كاال، تبديل به گواهي 
س��پرده كااليي كرده و آن را در ب��ورس كاال عرضه 
مي كنند و در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به 
قيمت تضميني اعالم شده، مابه التفاوت آن از سوي 

دولت به توليدكنندگان پرداخت شده است.
افزون بر اين، ب��ا برنامه ريزي ه��ا و اقدامات صورت 
گرفت��ه، بازيگران و فعاالن گواهي س��پرده كااليي، 

آتي ه��ا و اختيارات و س��اير اوراق به��ادار مبتني بر 
انواع محصوالت كش��اورزي مثل گندم، جو و ذرت، 
با تاس��يس صندوق ه��اي س��رمايه گذاري كااليي، 
گسترده تر ش��ده و با فرهنگ س��ازي و آموزش اين 
ابزاره��اي نوي��ن مالي در بي��ن كش��اورزان، امكان 
برنامه ريزي متناس��ب با ظرفيت هاي توليد و پيش 
فروش كاال با قيمت مشخص براي اين قشر موثر در 

جامعه فراهم خواهد شد.
گس��تردگي حوزه فعالي��ت ب��ورس كاال در بخش 
كشاورزي تا حدي گسترش يافته كه مي توان گفت 
بورس كاالي ايران به س��فره هاي مردم نيز راه يافته 
و در ابعاد مختلف زندگ��ي و كاالهاي مصرفي مردم 
مي توان نش��انه هايي از كاالهاي مبادله شده در اين 

بازار را يافت.
بطوري ك��ه از معامالت محص��والت و فرآورده هاي 
كشاورزي از آرد و گندم، شكر، خرما و انواع حبوبات 
گرفت��ه تا زعف��ران و مرغ منجمد، تخ��م مرغ كه به 
صورت مس��تقيم توسط اقش��ار مختلف جامعه در 
زندگي روزمره آنها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، در 

بورس كاالي ايران عرضه مي شود.
همچنين ساير اقالمي كه در صنعت توليد مواد غذايي 
و دارويي كاربرد دارد و نيز محصوالتي كه با صنعت 
دام و طيور مرتبط است، در اين بازار قابليت معامله 

و خريد و فروش دارد. 
افزون بر اين، دانه هاي روغني قابل استفاده در صنعت 
توليد انواع روغن هاي خوراكي و محصوالتي همچون 
پس��ته، برنج، چ��اي، ذرت دان��ه اي و علوفه اي، جو 
دامي و صنعتي، انواع كنجاله، تفاله و كنسانتره هاي 
محصوالت كشاورزي نيز در اين تاالر خريد و فروش 
مي شود كه تمامي اين كاالها و محصوالت در صنايع 
و بخش هاي متعددي توليدي كاربرد داشته و چرخ 

صنايع مختلفي را به حركت در مي آورد.

    از توليد لوازم خانگي تا ساخت پروژه هاي 
ملي عمراني

 در بخش ديگر، مي توان به انواع كاالها و لوازم مورد 
استفاده مردم اشاره كرد كه به نوعي مواد اوليه براي 

توليد و ساخت آنها از بستر بورس تامين مي شود.
چراكه اقالمي همچون فوالد، انواع محصوالت فلزي و 
معدني همچون سنگ آهن، مس، آلومينيوم و سيمان 
در ساخت و توليد كاالهاي مصرفي مردم كاربردهاي 

فراواني دارند.
بطوري كه در صنعت فوالدسازي، ساختمان سازي، 
س��اخت درب و پنجره هاي فوالدي و آلومينيومي، 
توليد خودرو، توليدكنندگان لول��ه و پروفيل، انواع 
ظ��روف آلومينيومي و مس��ي و س��اير محصوالت 
برقي و فلزي و نيز توليدكنندگان س��يم و كابل هاي 
مس��ي مورد نياز براي صنعت برق و ل��وازم برقي در 
تاالر محص��والت صنعتي و معدني مورد معامله قرار 
مي گيرد و به اين ترتيب اين تاالر بورس براي ساخت 
كاالهاي واس��طه اي و نهايي مصرفي مردم، صنايع 
مختلفي را درگير تهيه و تامين كاالهاي موردنياز از 

اين بازار مي كند.
يادآوري اين موارد بر لزوم ايجاد عدالت و شفافيت در 
روند معامالت كاالها تاكيد مي كند كه براساس اعالم 
نظر مسووالن و كارشناس��ان، راه اندازي بورس كاال 
در اقتصاد كشور توانسته در ايجاد عدالت و شفافيت 

كمك هاي شاياني به متوليان امر كند.

  چرخش موتور توليد صنايع پايين دست 
پتروشيمي به كمك بورس

 همچني��ن اگر به ت��االر محصوالت پتروش��يمي و 

فرآورده هاي نفتي ني��ز نگاهي بياندازيم، قابل درك 
است كه صنايع باالدس��تي به عرضه و صنايع پايين 
دس��تي به خريد و تامين مواد اوليه مصرفي خود از 

بورس كاال نيازمندند.
بطوريكه صنايعي همچون پالستيك و بسته بندي، 
نساجي، ساختمان سازي و عمران، توليدكنندگان 

محصوالت شيميايي و شوينده ها، روغن هاي صنعتي 
و روانكاره��ا، عايق ه��اي رطوبتي، خودروس��ازان و 
تايرسازان از جمله صنايعي هس��تند كه مواد اوليه 
توليدات خود را از طريق بورس خريداري مي كنند.

بطوريكه انواع مواد پليمري مورد استفاده در صنايع 
بسته بندي و لوازم پالستيكي، لوله و اتصاالت، صنعت 
نس��اجي، قير و عايق هاي رطوبتي مورد استفاده در 
ساختمان سازي و پروژه هاي عمراني، روغن موتورها، 
دوده ه��اي صنعتي ب��ه كار گرفته ش��ده در صنعت 
تايرس��ازي در اين بازار قابل معامله است. همچنين 
ان��واع كودهاي صنعتي موردنياز كش��اورزان نيز در 
تاالر محص��والت پتروش��يمي و فرآورده هاي نفتي 
عرضه مي شود تا بورس كاال تمامي حلقه هاي مربوط 
به زنجيره به هم پيوس��ته بخش توليد را در اقتصاد 
كشور به هم متصل كند و ارتباط بين صنايع مختلف 
را در بستر يك بازار متشكل و قانونمند فراهم سازد.

به اين ترتي��ب، تمامي اين كااله��ا و محصوالت در 
حالي در بورس كاالي ايران عرضه و معامله مي شود 
ك��ه هر كدام از آنه��ا با چندين صنعت باالدس��ت و 
پايين دست در ارتباط بوده و اين كاالها حلقه اوليه 
 توليد س��اير واحدهاي توليدي و صنعتي به ش��مار 

مي روند.
زنجيرهاي كه از ابتدا تا انتهاي آن براي رس��يدن به 
زندگي بهتر و اقتصادي تر و البته باكيفيت باالتر است 
تا چرخه توليد و اقتصاد كشور تنها به كمك يك بازار 
متشكل، داراي س��اختار و قانونمند و از همه مهم تر 

شفاف، در مسير رشد و توسعه به حركت درآيد.
نكته حائز اهميت اين اس��ت كه در كنار گستردگي 
دامنه معامالت كااليي و صنايع وابسته به كاركردهاي 
بورس كاال، ابزارهاي مالي متنوع قابل اس��تفاده در 
اين بازار به كمك صنايع مختلف آمده تا با اس��تفاده 
از ابزارهايي همچون اوراق س��لف استاندارد موازي، 
گواهي س��پرده كااليي و معامالت قراردادهاي آتي 
بتوانند افزون بر كاهش ريسك هاي معامالتي و كسب 
اطمينان خاط��ر از ف��روش كاال و محصوالت خود، 
تامين مالي سريعتر و كم هزينه تري را تجربه كنند.

ب��ه اين ترتيب، مي توان گفت ام��روزه بورس كاالي 
ايران كه وارد دوازدهمين س��ال فعاليت خود شده، 
به چهارراه اقتصاد اي��ران و متنوع ترين بازار كااليي 
كشور تبديل شده و دامنه حضور آن در ميان صنايع 
و واحده��اي تولي��دي روز به روز در حال توس��عه و 

گسترش است.
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شفاف سازي جريان اطالعات 
از دستاوردهاي بورس كاال
مهدي رفيعي|كارشناس بازار سرمايه|

 اتفاقي كه به واسطه ورود كاالهاي اساسي و مواد اوليه 
واسطه اي به بورس كاال در اقتصاد ما رقم خورده، ايجاد 
يك جريان اطالعاتي مناس��ب در بازار كاالي كشور 
است. به عبارت ديگر نبود مرجع اطالعاتي و معامالتي 
غير شفاف در زمان قبل از راه اندازي بورس فلزات و در 
ادامه بورس كاال، امروز به وجود يك منبع اطالعاتي 
حتي به منظور بهره برداري و تصميم گيري هاي مهم 
مبدل شده است. بيش از ۱۱ سال از آغاز فعاليت بورس 
كاالي ايران در اقتصاد مي گذرد و طي اين سال ها به 
دليل شرايط اقتصادي و تحريم ها در برهه هاي زيادي 
شاهد حاكميت شرايط خاص در اقتصادمان بوده ايم. اما 
با وجود اين شرايط خاص و به عبارتي فضاي بسته براي 
پياده سازي اصول و قواعد اقتصادي در بازارها، عملكرد 
بورس كاال به گونه اي بوده است كه نگاه ها به كسب و 
كار تغيير كرده است. در واقع تفكري كه به واسطه ورود 
كاالهاي اساسي و مواد اوليه واسطه اي به بورس كاال در 
اقتصاد ما ايجاد شده است، ايجاد يك جريان اطالعاتي 
مناسب در بازار كاالي كشور است. به عبارت ديگر نبود 
مرجع اطالعاتي و معامالتي غير شفاف در زمان قبل از 
راه اندازي بورس فلزات و در ادامه بورس كاال، امروز به 
وجود يك منبع اطالعاتي حتي به منظور بهره برداري 
و تصميم گيري هاي مهم مبدل شده است.  همچنين 
عملكرد بورس كاال زماني مشخص مي شود كه نگاهي 
به روند قيمت گذاري در سال هايي كه نهادهاي حمايتي 
حضور نداش��تند، بيندازيم. در دوراني كه دخالت در 
قيمت گذاري به واسطه عرضه محصوالت در بورس 
كاال وجود نداش��ت، به وضوح شاهد افزايش سرعت 
توسعه صنايع باالدستي و پايين دستي و رشد توليدات 
بوده ايم كه از اصلي ترين داليل اين اتفاق، واقعي شدن 
قيمت ها بوده است. همچنين در حوزه قيمت گذاري، 
قب��ل از راه اندازي ب��ورس كاال و اعالم قيمت ها بطور 
ش��فاف بر روي تابلو، هر توليدكننده يا فردي قيمت 
مدنظر خود را در بازارها اعالم مي كرد و شفافيتي در 
قيمت گذاري وجود نداشت اما هم اكنون بورس كاال 
تبديل به مرجعي براي كشف قيمت شده و حتي براي 
نشان دادن سابقه قيمتي يك كاال در سال هاي گذشته 
از نظر ميزان معامله، رقابت و ميزان عرضه قابل دسترس 
اس��ت و اين شفافيت اطالعاتي يك مزيت در اقتصاد 
ايران به شمار مي رود. از ديگر اقدامات بورس كاال در 
سال هاي اخير مي توان به تامين مالي برخي صنايع 
از طريق توسعه ابزارهاي مالي اشاره كرد. در سال هاي 
گذشته برخي از صنايع از مسير بورس اقدام به تامين 
مالي كرده اند و تامين س��رمايه ها از طريق ابزارهاي 
تعريف شده، شرايط مساعدي را براي سرمايه گذاري 
ايجاد كرده اند. براي نمونه انتش��ار اوراق سلف موازي 
استاندارد از گذرگاه هاي پرعبور شركت ها براي تامين 

مالي از بورس كاال بوده است.

    طبق آخرين آمار ثبت شده در پايان آبان ماه سال ۱۳۹۷، بورس كاالي ايران با عرضه و معامله ۱۸۴ قلم كاالي اساسي و مواد اوليه واسطه اي مختلف 
در 5۴ زيرگروه اصلي توانسته پس از گذشت ۱۱ سال از آغاز فعاليت خود، به متنوع ترين بازار متشكل كااليي ايران و به عبارت بهتر، چهارراه و تقاطعي 
بزرگ با حضور شمار زيادي صنايع در مسير اقتصاد ايران تبديل شود. معامله اين تعداد كاالي مختلف به صورت متمركز و يكپارچه در يك بازار مي تواند 
نشاني از گستردگي حضور بورس در ميان صنايع مختلف و وسعت بازار كااليي كشور باشد تا بورس كاال با ارتباط مستقيم و غيرمستقيم خود با صدها 

صنايع، متنوع ترين بازار كااليي كشور قلمداد شود.
    گستردگي معامالت كااليي از طريق بورس كاال تا جايي افزايش يافته كه رد پاي آن را مي توان در صدها صنعت مشاهده كرد. بطوري كه طي مدت 
فعاليت بورس كاالي ايران، پذيرش و قابل معامله شدن انواع محصوالت كشاورزي در زيرگروه هايي مثل كنجاله، ذرت، شكر، پسته، پنبه، زيره، زعفران، 
عدس، نخود، جو، برنج، خرما، روغن، كشمش، گندم، چاي، مرغ منجمد، دانه هاي روغني، تخم مرغ و ساير محصوالت، امكان مبادله طيف وسيعي از 

كاالهاي كشاورزي را براي فعاالن ميسر كرده است.

برش



تشكلها6اخبار

مشكالت بازاريابي صادراتي در دوره تحريم

وقتي رايزن هاي بازرگاني راهبرد مشخصي ندارند
ص��ادرات اي��ران در دوران خوش بع��د از برجام نيز 
نتوانست چندان جهش قابل توجهي داشته باشد و 
با پايان زود هنگام اين ماه عسل به استقبال روزهاي 
سخت تحريم مي رويم. در چنين شرايطي لزوم تغيير 
در سياست گذاري صادرات و حل مشكالت بنيادين 
صادرات ضروري اس��ت. حال كه درهاي بسياري از 
بازارهاي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر ما بسته 
مي شود س��وال اين اس��ت كه براي يافتن بازارهاي 

جديد چه كرده ايم.
نقش بازاريابي در دنياي رقابتي امروز، غيرقابل انكار 
است. برخي از روش هاي روز تبليغات و بازاريابي در 
كشورهاي توس��عه يافته به مراتب با هزينه كمتر و 
بازده باال انجام مي شود، اما در ايران هنوز به اهميت 
اين حوزه پي برده نشده است. بدون شك براي مطرح 
كردن كاالهاي ايراني و رش��د و توس��عه صادرات به 
بازارهاي جهان��ي، بايد از ابزاري به نام بازاريابي بهره 
ببريم در غي��ر اين صورت نمي تواني��م حرفي براي 

گفتن در بازارهاي بين المللي داشته باشيم.
براي بررسي بيشتر بازاريابي نوين در حوزه صادرات، 
با چند ت��ن از صاحبنظران اين ح��وزه به گفت وگو 

پرداخته ايم كه در ادامه مي آيد.

  اقدام شاخصي از سمت رايزن هاي بازرگاني 
ايران رخ نداده است

صمد حس��ن زاده رييس اتاق بازرگاني تبريز اظهار 
كرد: امروز ني��از داريم در تمام زمينه ها به مس��ائل 
به صورت علمي پرداخته ش��ود، به ويژه مس��ووالن 
بايد توجه داشته باشند كه بدون پيش زمينه علمي 

نمي توان به هيچ حوزه اقتصادي ورود كرد.
وي افزود: يك��ي از نيازهاي مه��م در جهت تقويت 
اقتصاد داخلي، صادرات است و براي تقويت صادرات 
مي بايس��ت به مبحث بازارياب��ي بين المللي توجه 
ويژه داش��ته باشيم.حس��ن زاده تأكيد ك��رد: بهتر 
است مس��ووالن اطالعات خود را در زمينه بازاريابي 
بين المللي افزايش داده و از راه و روش هاي جديد دنيا 
در اين حوزه به��ره ببرند تا بتوانيم به حد مطلوبي از 

صادرات محصوالت ايراني دست يابيم.
رييس ات��اق بازرگاني اس��تان آذربايجان ش��رقي 
اذع��ان كرد: متأس��فانه ش��اهديم ك��ه رايزن هاي 
تجاري كشورمان در ساير كشورها حتي نمي توانند 
ابتدايي ترين اطالعات تجاري را در اختيار تجار ايراني 
قرار دهن��د و اين موضوع نش��ان دهنده بي  برنامگي 

دولت در اين زمينه است.
وي افزود: مش��خص اس��ت كه رايزن ها هيچ برنامه 
مش��خص و م��دون از پي��ش تعيين ش��ده اي براي 

بازاريابي بين المللي نداشته و نمي توانند آن طور كه 
بايد و شايد به صادرات كشور كمك كنند.حسن زاده با 
اشاره به اين موضوع كه در زمينه بازاريابي بين المللي 
هيچ اقدام ش��اخصي از س��مت رايزن هاي بازرگاني 
ايران در خارج از كشور رخ نداده است، گفت: با تدوين 
برنامه اي در حوزه بازاريابي بين الملل، بدون ش��ك 
مي توانيم محصوالت ايران��ي را در بازارهاي جهاني 
بهتر از گذشته به نمايش گذاشته و قدم هاي مثبتي 

در حوزه توسعه صادرات كشور برداريم.

 صادرات يك امر اتفاقي نيست
در ادامه گزارش محمدرض��ا مرتضوي رييس خانه 
صنعت، مع��دن و تجارت تهران و دبير خانه صنعت، 
معدن و تج��ارت ايران اظه��ار كرد: ب��ا وجود تمام 
سختي ها و مس��ائلي كه در چند سال اخير در حوزه 
توليد و صادرات داشتيم، نااميد نشده ايم و با توجه به 
سابقه درخشان تاريخي كشور، مي توانيم در آينده به 
توسعه اقتصادي كشور بيش از پيش اميدوار باشيم.

وي تأكيد كرد: كشور اكنون منتظر يك دوران آرامش 
براي قدم گذاشتن به مرحله توسعه يافتگي است.

مرتضوي اذعان كرد:  در صورتي كه بخواهيم صادرات 
كشور را توسعه دهيم بايد در ابتدا توانايي توليد كاال را 
داشته باشيم و بدون شك همه تالش هاي صادراتي 
بايد منجر به سود ش��ود.رييس خانه صنعت، معدن 
و تج��ارت تهران اظهار كرد: زمان��ي كه مي خواهيم 
استراتژي خود را در زمينه صادرات تعريف كنيم نبايد 
اين اتفاق از سر هوس بيفتد، بلكه بايد قوانين صادرات 
در بخش هاي مختلف را به درستي شناخته و موقعيت 
خود را در حوزه جهاني به درستي رصد كنيم و پس از 
يافتن جايگاه واقعي، آن را بهبود ببخشيم.وي با تأكيد 
بر اينكه صادرات يك امر اتفاقي نيست، گفت: براي 
توسعه بازارهاي صادراتي مي بايست مشتريان خود را 
بطور كامل بشناسيم و در طول زمان به آمادگي الزم 

در جهت توسعه صادرات دست يابيم.
مرتضوي تصريح كرد: نخس��تين قدم براي آمادگي 
ورود به ح��وزه صادرات، تأمين نياز داخلي و مازاد بر 
آن است يعني بازارهاي داخلي زماني كه به انباشتگي 
و ثبات رسيد مي توانيم كاالهاي خود را به بازارهاي 
جهاني وارد كنيم.دبير خانه صنعت، معدن و تجارت 
اي��ران تصريح كرد: شناس��ايي بازار ه��دف يكي از 
مولفه هاي مهم براي صادر كنندگان اس��ت و پس از 
آن بازاريابي و تبليغ مي تواند كاالي ايراني را آن طور 
كه شايسته آن است به بازارهاي جهاني معرفي كند.

وي گفت: تغييرات مداوم و شرايط پر از نوسان اخير 
صادركنندگان كش��ور را آزار داد ول��ي بايد بگوييم 

كه م��ا مرعوب اين اتفاق��ات نخواهيم ش��د و ايران 
 همچون درياي مواجي اس��ت كه آينده روشني در 

پيش رو دارد. 

 بنگاه هايي از بحران  عبور مي كنند كه
 مزيت ها  را كشف كنند

همچنين آرمان خالقي عضو هيات مديره و قائم مقام 
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران اظهار كرد: 
با سخت تر شدن شرايط اقتصادي كشور، بنگاه هاي 
اقتصادي ما با گرفتاري هاي بيش��تري روبرو شده و 
رقابت به شدت سخت شده است.وي با اشاره به شرايط 
تحريم و ت��ورم باال افزود: اي��ن موضوعات بنگاه هاي 
اقتصادي و توليدي را به ش��دت درگير كرده است و 
موجب اختالل در تبادالت تج��اري بين واحدهاي 
داخلي و شركت هاي خارجي شده و موجب كاهش 
فعاليت هاي صادراتي شده است.خالقي تصريح كرد: 
در ش��رايط كنوني تنها بنگاه هايي مي توانند س��رپا 
مان��ده و از بحران ها عبور كنند كه مزيت هاي خود را 
به درستي كشف كنند و با تالش بيشتر از اين برهه ها 
عبور كنند.قائ��م مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و 

تجارت ايران يادآوري كرد: اين اتفاق، در دوره قبلي 
تحريم ها اثبات ش��ده و برخي ش��ركت ها در فضايي 
توانستند رشد كنند كه مابقي توليد كنندگان و تجار 
تسليم ش��ده و به سمت تعطيلي مي رفتند.وي ادامه 
داد: شركت هاي موفق به دنبال رشد بوده و توانستند 
با باال بردن قدرت ريس��ك پذيري خود در بازار دوام 
بياورند و پيشرفت كنند.خالقي با اشاره به اهميت كار 
تيمي در بنگاه هاي توليدي گفت: اكنون نيز شرايط 
مشابهي در كش��ور ايجاد شده و با وجود حاكم شدن 
ركود تورمي بر اقتصاد كالن و خرد كش��ور، برخي از 
بنگاه هاي توليدي خ��ود را  آماده تعطيلي مي كنند.

قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران 
به تجار و صاحب��ان بنگاه هاي اقتصادي توصيه كرد: 
در ش��رايط كنوني به دنبال راه هاي جديد و توس��عه 
و رشد خود باشيد؛ در موضوع بازاريابي نوين و بحث 
ماركتينگ نگاه علمي در كشور وجود ندارد و بازاريابي 

را تنها با فروش معنا مي كنيم.
وي با رد روش هاي بازاريابي قديمي كه تنها ش��امل 
تبليغ��ات و گفت وگوهاي رو در   رو ب��ود، گفت: نبايد 
بازاريابي را به دايره خاصي از فعاليت ها محدود كرد 

زيرا با اين كار فاصله ما با ش��ركت هاي بزرگ دنيا هر 
روز بيشتر و بيشتر مي شود.خالقي اظهار كرد: در بين 
دو بنگاه كه كيفيت توليد و قيمت شان برابر است، آن 
بنگاهي مي تواند موفق باشد كه مزيت رقابتي در خود 
را تقويت كند.قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن 
و تجارت اي��ران تصريح كرد: مزي��ت رقابتي به اين 
معناست كه بنگاه هاي اقتصادي تا چه حد مي توانند 
كاالي خود را به درستي در بازارهاي بين المللي مطرح 
و معرفي كنند و در رقابت هاي جهاني وارد شوند.وي 
افزود: خانه صنعت، معدن  و تجارت ايران بحث فروش 
و بازاريابي را به عنوان يكي از اصول زنده نگه داشتن 
بخش توليد مي داند و در جهت تحقق شعار 16 ساله 
خود يعني توليد ملي، افتخار ملي به دنبال آن هستيم 
كه از تولي��د داخل با تمام توان خ��ود حمايت كنيم 
و يكي از پايه هاي اساس��ي اين امر داشتن بازاريابي 
موفق در جهان است.خالقي تأكيد كرد: تالش خود را 
مي كنيم تا بتوانيم در زمينه بازاريابي نوين اطالعات 
و برنامه هاي مشخصي به صادر كنندگان و صاحبان 
بنگاه هاي اقتصادي در كشور بدهيم تا در آينده شاهد 

رشد و توسعه صادرات كشور باشيم.
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قيمت مواد اوليه داخلي 
گرانتر از مشابه خارجي است

صادرات ۱۲ ميليون تني 
سيمان به ۱۷ كشور جهان

پالسكويي ها بايد از ماليات 
معاف شوند

محمدرضا نجفي منش رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي درباره روند تغييرات قيمت مواد اصلي و 
ارز مورد مصرف صنعت خودرو گفت: افزايش قيمت 

مواد اوليه داخلي بيش از مواد اوليه خارجي است.
وي با اش��اره به اينكه قيمت هر كيلو آلومينيوم در 
اسفند ماه ۹۴، شش هزار و 1۰۰ تومان و در اسفند 
س��ال ۹6، 1۰ هزار و ۷1۳ تومان بوده است، افزود: 
درصد تغييرات قيمت آلومينيوم در اس��فند سال 
۹۴ نسبت به اسفند سال ۹6، ۷6 درصد بوده است.

رييس انجمن صنايع همگن قطعه س��ازي، قيمت 
هر كيلو آلومينيوم در شهريور و آبان ماه امسال را به 
ترتيب ۲۳ هزار و ۲6 هزار تومان اعالم كرد و گفت: 
طبق برآوردهاي انجام شده درصد تغييرات قيمت هر 
كيلو آلومينيوم از اسفند سال ۹۴ تا شهريور امسال، 

۲۷۷ درصد بوده است.
نجفي منش در تشريح ميزان ارز مورد مصرف صنعت 
خودرو از اسفند سال ۹۴ تا آبان امسال گفت: نرخ ارز 
مبادالتي- نيما در صنعت خودرو در اسفند سال ۹۴، 
۳۰ هزار و ۲۰۷ ريال و در اس��فند ماه ۹6، ۳۷ هزار و 
6۰۰ ريال بوده است كه طبق برآوردهاي انجام شده 
درصد تغييرات در اين مدت ۲۴ درصد بوده اس��ت.

به گفته رييس انجمن قطعات همگن س��ازي، نرخ 
ارز مبادالتي- نيما در صنعت خودرو در ش��هريور و 
آبان ماه امسال به ترتيب هشت هزار و ۵۰۰ و ۹هزار 
و 1۰۰ تومان بوده است كه درصد تغييرات نرخ دالر 
مصرف شده از اسفند سال ۹۴ تا شهريور امسال، 1۸1 
درصد بوده است.وي همچنين درصد تغييرات نرخ 
دالر مورد مصرف بازار آزاد صنعت خودرو از اسفند 
سال ۹۴ تا شهريور امسال را ۳1۷ درصد اعالم كرد.

نجفي منش گفت: يكي از دغدغه هاي قطعه سازان، 
پرداخت نقدي هزينه م��واد اوليه در طول ماه هاي 
گذشته بوده اس��ت.رييس انجمن صنايع همگن 
قطعه سازي در خصوص مشكالت صنعت خودرو 
گفت: صنعت خودرو با مش��كالتي مواجه اس��ت و 
بسياري از مواد اوليه افزايش قيمت را تجربه كرده اند. 
خروج كامل دولت از قيمت گذاري و بازار توليدات 
بخش خودرو اتفاق مهمي است كه بايد مد نظر قرار 
گيرد.نجفي منش تصريح كرد: با توجه به ش��رايط 
اقتصادي به وجود آمده طي ماه هاي گذشته، تعيين 
تكليف قيمت خودروها و رسيدن به نرخ منطقي تنها 

راه حل مديريتي كوتاه مدت براي بازار خودروست.

عبدالرضا شيخان دبير انجمن كارفرمايان صنعت 
سيمان درباره وضع سيمان در بازار اظهار كرد: در 
۹ ماهه امسال، حدود ۴1 ميليون تن توليد سيمان 
داش��تيم كه نس��بت به سال گذش��ته تغيير قابل 
توجهي نداشته است.وي گفت: در ۹ ماهه امسال، 
1۲ ميليون تن سيمان به 1۷ كشور جهان از جمله 
عراق، افغانس��تان، حوزه خليج فارس، بنگالدش 
و غيره صادر شده اس��ت.دبير انجمن كارفرمايان 
صنعت س��يمان با اشاره به اينكه صنعت سيمان با 
ظرفيت كامل، توليد و توزيع مي شود، تصريح كرد: 
خوشبختانه اين صنعت همچنان در حال فعاليت 
است، اما در بسياري مواقع با كمبود بودجه مواجه 
مي شود.ش��يخان با بيان اينكه صنعت سيمان در 
تالش است كه بتواند صادرات خود را به كشور هاي 
اروپايي داشته باش��د، افزود: مهم ترين عاملي كه 
نرخ سيمان را تعيين مي كند، نرخ تقاضا است.دبير 
انجمن كارفرمايان صنعت سيمان، گفت: باور غلطي 
اس��ت كه صادركنندگان حاضر به برگشت ارز به 
داخل نيستند، اگر ارز منتقل نشود كار تجاري چگونه 
انجام مي شود؟ مشكل ارايه ارز به سامانه نيما است.

رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك 
اعالم كرد براس��اس قانون و مصوبه هيات وزيران، 
كسبه آس��يب ديده پالس��كو بايد از ماليات معاف 
مي شدند و اگر تعدادي مشمول اين قانون نشده اند 
به اتاق اصناف تهران مراجعه كنند تا به مشكالت شان 
رسيدگي كنيم.ابوالقاسم شيرازي - رييس اتحاديه 
توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك گفت: عمليات 
اجراي ساخت پالس��كو در حال انجام است و بنياد 
مس��تضعفان به اين پ��روژه ورود پيدا كرده اس��ت 
ام��ا اگر تاخيري در اين زمينه به وجود آمده اس��ت 
اعضاي شوراي پالسكو و بنياد مستضعفان مي توانند 
دقيق تر درباره علت آن صبحت كنند اما مهم تر اين 
است كه كار ساخت پالسكو آغاز شده است.وي در 
 پاسخ به اين سوال كه چرا همچنان برخي از كسبه 
آسيب ديده پالس��كو با مشكل مواجه هستند و به 
عنوان مثال تعدادي از آنها به دليل معاف نشدن از 
ماليات ممنوع الخروج هستند افزود: اينگونه نيست و 
اگر كاسبي از پالسكو ممنوع الخروج شود ديگر كسبه 
نيز چنين دغدغه اي دارند.شيرازي ادامه داد: البته 
اتاق اصناف ايران و وزارت اقتصاد و امور دارايي مساله 
معافيت هاي مالياتي آنها را پيگيري كرده و مي كنند 
و اگر كسبه اي از ساختمان پالسكو مشمول اين قانون 
نشده بايد به اتاق اصناف ايران مراجعه كند چرا كه 
اتاق همواره مدافع آنها بوده اس��ت. از آنجا كه طبق 
قانون آنها بايد از ماليات معاف شوند اگر به اتاق اصناف 
ايران مراجعه كنند مي تواند با مش��اوران مالياتي و 
حقوقي كه اتاق دارد از اين حقوقشان بهره مند شوند.

با توجه به اينكه هيات وزي��ران در ۸ بهمن 1۳۹۵ 
مصوبه اي ابالغ كرد كه براس��اس آن كسبه آسيب 
ديده پالسكو بايد مشمول قانون معافيت مالياتي 
مي شدند، وزارت اقتصاد و امور دارايي، سازمان امور 
مالياتي و ديگر دس��تگاه هاي متولي و نظارتي بايد 
اين مصوبه را اجرايي كنند تا ديگر پس از دو سال از 
اين حادثه فعال اقتصادي و كسبه پالسكو نگران و 

نارضي از اجرايي نشدن اين قانون نباشد.

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران: 

رييس كميسيون فني و مهندسي اتاق مشترك ايران و عراق خبر داد

نايب رييس اتاق بازرگاني ايران: 

نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

مي خواهند فضاي مبارزه با قاچاق را مسموم كنند

عراق ميزبان هيات بلندپايه سياسي تجاري ايران

صادركنندگان لشكر ۸۰۰۰ نفري كشورند

 بخش خصوصي توانمند در برقراري چرخه تهاتري 

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران با 
بيان اينكه وقتي راه ورود كاالي قاچاق بسته نمي شود، بايد در سطح 
عرضه با اين پديده شوم مبارزه شود، گفت: در حال حاضر افرادي كه از 
واردات كاالي قاچاق سود مي برند، با اين اسم رمز كه مبارزه با قاچاق 
در سطح عرضه فضاي اقتصادي را امنيتي مي كند يا با مطرح كردن 
احتمال ايجاد مشكل در بازار شب عيد، مي خواهند فضاي مبارزه با 

قاچاق را مسموم كنند.
توليدكنندگان پوش��اك در ايران بارها خواس��تار برخورد با فعاليت 
فروشندگان پوشاك قاچاق ش��دند تا اينكه درنهايت ستاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز ماه گذش��ته اعالم كرد كه از ابتداي دي ماه امسال، با 
هماهنگي دستگاه هاي مختلف با تمام فروشندگان برندهاي بدون 

مجوز رسمي پوشاك برخورد قاطع خواهد شد.
اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران ميزان قاچاق پوشاك 
را ساالنه بين ۲.۷ تا ۳ ميليارد دالر عنوان كرده است. در اين باره، مجيد 
نامي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه فروشگاه هاي متخلف پيش تر 
اخطارنامه كتبي دريافت كرده بودند، گفت: در آغاز ماه جاري نيز ابتدا 
به فروشندگان برندهاي بدون مجوز رسمي اخطار داده شد و سپس بعد 
از يك هفته فروشگاه هايي كه كاالهاي قاچاق را جمع نكردند، تعطيل 

و اجناس قاچاق نيز ضبط شدند.وي افزود: اجراي اين دستورالعمل با 
مقاومت نيروهاي اخالل گر مواجه شد، اما ستاد محكم روي اين كار 

ايستاده و قرار است كه اين روند ادامه داشته باشد.
عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك ايران با 
بيان اينكه مبارزه با قاچاق نيازمند برنامه ريزي و همكاري دستگاه هاي 
مختلف است، اظهار كرد: برخي فعاالن اقتصادي برخورد انضباطي و 
قانوني در سطح فروشگاه ها را باعث ايجاد ناامني مي دانند، معتقدند كه 

بايد راه اصلي ورود كاالي قاچاق به كشور بسته شود.
نامي با اش��اره به اينكه موبايل، لوازم آرايشي و پوشاك بيشترين آمار 
قاچاق را در كشور به خود اختصاص داده اند، تصريح كرد: تاكنون نه راه 
ورود كاالي قاچاق بسته شد و نه در سطح فروشگاه ها با كاالي قاچاق 
مبارزه مي ش��د؛ در حالي كه مبارزه با قاچاق موبايل در سطح عرضه 
باعث كاهش چشمگير قاچاق اين كاال شد.وي با بيان اينكه بسياري از 
فروشندگان كاالي قاچاق خود واردكننده كاال نيز هستند، گفت: در 
شرايطي كه راه هاي ورود كاالي قاچاق به كشور بسته نشده، چرا بايد 
فروشندگان كاالي قاچاق در حاشيه امن باشند؟ نامي ضمن اظهار 
بي اطالعي از آمار دقيق فروشگاه هاي بسته شده در اين مدت، از صدور 
حدود 1۰۰ اخطار كتبي در فاز اول براي فروشگاه هاي متخلف خبر داد.

رضا مونس��ان از سفر وزير امور خارجه كش��ورمان به عراق خبر داد 
و گفت: هيات تجاري بلند پايه، محمد جواد ظريف را در اين س��فر 
همراهي خواهد كرد؛ طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده بناس��ت 
نشس��ت هاي تجاري در ش��هرهاي بغداد، اربيل، سليمانيه و كربال 

برگزار شود.
وي گفت: ش��روع دوره بازسازي در عراق چشم انداز روشني را براي 
خدمات فني و مهندسي كشور رقم زده است. تعداد فارغ التحصيالن 
رشته هاي فني مهندسي كشور به ۵۰۰ هزار نفر رسيده و به لحاظ 

نيروي متخصص در ميان پنج كشور اول دنيا قرار داريم. 
مونسان اذعان داشت: طبق برآورد هاي انجام شده كشور از ظرفيت 
اسمي س��االنه ۲۸ ميليارد دالري در حوزه صادرات خدمات فني و 
مهندسي برخوردار است كه ۳۵ درصد آن منحصرا مي تواند مربوط 
به صنعت ساختمان باشد كه متاسفانه بين پنج تا ده درصد آن محقق 

شده و ظرفيت خالي بزرگي در اين حوزه داريم.
دبير اتاق مش��ترك ايران و ع��راق تصريح كرد: مش��خصا عراق به 
دليل اش��تراكات فرهنگي، اجتماعي و بعد مسافت بهترين مقصد 
صادراتي كشور ايران به خصوص در بخش خدمات فني و مهندسي 
اس��ت؛ البته به دليل اينكه بسياري از ش��ركت هاي ايراني در عراق 
تحت قرارداد هاي رسمي و شركتي فعاليت نمي كنند، آمار رسمي 
مش��خصي در خصوص حجم فعاليت هاي فني و مهندسي در اين 

كشور نداريم.
مونس��ان خاطرنش��ان كرد: بازارهاي امروز دنيا، بازارهايي رقابتي 
هستند و كس��ي نمي تواند بدون برخورداري از مزيت هاي رقابتي 
وارد آنها شود؛ جهش ارزي با همه عوارضي كه براي اقتصاد داشت، 
براي ص��ادرات فرصت خوبي فراهم كرد تا ش��ركت هاي ايراني در 

مقايسه با ساير شركت هاي ديگر از جمله تركيه و امارات، بتوانند با 
قيمت هاي رقابتي تر حاضر شوند.وي در پاسخ به اين پرسش كه “آيا 
عراق مشخصا براي شركت هاي ايراني امتياز خاصي در نظر گرفته يا 
خير؟ “ گفت: رويكرد دولت عراق در دوران بازسازي، مبتني بر جذب 
سرمايه گذاري خارجي است و در حوزه هاي مختلف استقبال خوبي 
از سرمايه گذاران خارجي دارد امتيازاتي از جمله معافيت مالياتي، 
معافيت گمركي، اعطاي زمين رايگان را در نظر گرفته است و حوزه 

فني مهندسي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
رضا مونسان اظهار داشت: اين شرايط فرصت خوبي را براي حضور 
شركت هاي فني مهندسي ايران در قالب قراردادهاي سرمايه گذاري 
در پروژه هاي متنوع از جمله نفت و گاز، كشاورزي،  اي تي و مخابرات، 

برق و مسكن فراهم مي كند. 
وي در خصوص تامين برق عراق توسط ايران و مساله تحريم ها، گفت: 
عراق در حوزه برق چه براي مصرف خانگي و چه صنعتي، مشكالت 
زيادي دارد اين موضوع در مورد گاز هم صادق است، اصوال در حال 
حاضر زيرساخت هاي فعلي عراق اجازه تامين برق مورد نياز عراق را 
نمي دهد، لذا جايگزيني سهم واردات برق از ايران با كشورهاي ديگر 
يا هر روش و راهكاري كه عراق براي كاهش وابستگي برقي خود به 
ايران در پيش بگيرد، در كوتاه مدت و ميان مدت امكان پذير نيست 

و همين موضوع باعث شده عراق زير بار تحريم هاي امريكا نرود.
مونسان تاكيد كرد: گذشته از وابستگي عميقي كه عراق در بخش 
برق به ايران دارد؛ به دليل تمايل عراق به صنعتي ش��دن، به سمت 
آماده سازي بسترهاي اين هدف حركت مي كند.وي اظهار اميدواري 
كرد شركت هاي ايراني با همكاري بخش ديپلماتيك كشور بتوانند 

دستاوردهاي خوبي را در اين سفر داشته باشند.

نايب رييس ات��اق بازرگان��ي ايران معتقد اس��ت در ش��رايط فعلي 
صادركنن��دگان مي توانند به عنوان بازوي اقتصادي كش��ور عمل و 

بسياري از دغدغه ها و نگراني هاي پيش رو را برطرف كنند.
محمدرضا انصاري در گفت وگو با ايس��نا، اظهار كرد: صادركنندگان 
ايراني همانطور كه پيش از اي��ن نيز در ايام تحريم تالش كرده بودند 
ش��رايط را براي حفظ مراودات تجاري كشور فراهم كنند، در شرايط 
فعلي نيز مي توانند به عنوان يك عنصر تاثيرگذار در شرايط اقتصادي 
كشور نقش خود را ايفا كرده و در راستاي پاسخ دادن به نيازهاي ايران 

گام بردارند.
به گفته وي ش��رط اصلي اي��ن اتفاق، اعتماد ب��ه بخش خصوصي و 
سرمايه گذاران فعال در اين حوزه است. موضوعاتي همچون بازگشت 
ارز حاصل از صادرات بخشي از همين نگاه است. صادركنندگان بزرگ 
ت��ا امروز تالش كرده اند ارز خود را به ايران بازگردانند زيرا س��رمايه و 
كار و كارخانه هايش��ان اينجاست و از اين پس نيز همين رويه را ادامه 

خواهند داد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بي��ان اينكه صادركنندگان ايراني 
سال هاي طوالني براي به دس��ت آوردن بازارهاي بين المللي تالش 
كرده اند، گفت: وقتي بحث دش��واري تج��ارت در ايام تحريم مطرح 

مي شود قطعا استفاده از ظرفيت تجار ايراني يكي از بهترين گزينه ها 
براي دور زدن و عبور از اين محدوديت ها خواهد بود. صادركنندگان ما 
سال هاي طوالني تالش كرده اند كه راهي براي عبور از اين محدوديت ها 
پيدا كنند و در شرايط فعلي نيز اين امكان را خواهند داشت كه براي 

مديريت اقتصاد كشور در روزهاي تحريم كمك كننده باشند.
انصاري ادامه داد: دولت بايد به صادركنندگان به چش��م يك لشكر 
اقتصادي نگاه كند. لش��كري ۸۰۰۰ نفر ني��رو دارد و هر يك از آنها 
بط��ور جداگانه و در حوزه خاص فعاليت خود توانايي هايي داش��ته 
و بازارهاي��ي دارند كه براي حفظ آمار صادراتي كش��ور در اين دوره 

نقشي مهم ايفا مي كند.
وي خاطرنش��ان كرد: اگر به درس��تي از ظرفيت اين لشكر اقتصادي 
اس��تفاده شود و از فرصت به وجود آمده پس از دگرگوني هاي حاصل 
از افزايش نرخ ارز بهره بگيريم، مي توان انتظار داشت كه الاقل بخشي 

از نگراني هاي اقتصادي به وجود آمده در ماه هاي اخير برطرف شود.
گفتني اس��ت كه در ماه ه��اي اخير به دليل مش��كالت ارزي متعدد 
در كش��ور اتهامات زي��ادي در خصوص عدم بازگش��ت ارز توس��ط 
صادركنندگان به اين قشر زده شده است در حالي كه بخش مهمي از 

مراحل دور زدن تحريم بر عهده صادركنندگان وتجار است

حس��ين س��الح ورزي در خصوص راهكارها و سياست هاي عبور از 
محدوديت ها و موانع حاصل از تحريم يكجانبه گفت: موضوعي كه 
در اين حيطه قابل بررس��ي و توجه است؛ مبحث پيمان هاي پولي 
دوجانبه به عنوان فرايندي كه طي آن بانك هاي مركزي دو كش��ور 
توافق مي كنند تا با افتتاح حساب در كشور مقابل، در قبال نفت يا هر 
نوع كاالي صادراتي، وجه مربوط به حساب ذكر شده در كشور مقصد 
صادراتي به ارز ملي آن كش��ور واريز و نگهداري مي شود و در ادامه 
تجار دو طرف از طريق اين حساب ها با پشتيباني بانك هاي مركزي 

دو كشور، حساب هاي خود را تسويه مي كنند. 
وي افزود با اين ساز و كار، وجه و كاال در قالب تهاتر مبادله مي شود، 
اما نبايد فراموش ش��ود الزمه انجام پذيرفتن تهاتر مطلوب و مورد 
اقبال دو طرف اين است كه كشور ما با كشور هدف از يك تراز تجاري 
نسبتا متعادلي بر خوردار باش��د. يعني بايد دو كشور در يك سطح 
تقريبا نزديك به هم، صادرات به يكديگر داشته باشند تا امكان تسويه 

حساب و مدل تهاتري ياد شده فراهم شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني اي��ران در ادامه تصريح كرد: آنچه در اين 
ميان براي عملياتي شدن و نتيجه بخش بودن فرايند تهاتر الزم است، 

حضور بارتر ها )تهاتر كننده( هاست.
سالح ورزي بيان داشت: تهاتر كنندگان افرادي هستند كه در سطح 
دنيا در بخش خصوصي، مكانيزم چرخشي را اجرا مي كنند كه طي 

آن پروسه تسويه مطالبات را بين صادركنندگان تسهيل مي شود.
به گفته س��الح ورزي، با حضور بارتر ها، ضرورتي براي اينكه كشور 
مقصد صادراتي، كاالي مورد نياز ما را داشته باشد، وجود ندارد، چرخه 
تهاتري اين كارايي را دارد كه با استفاده از راهكارهاي خود پيوند هاي 
مطلوب را بين كشورها ايجاد و تس��ويه ارزي را به سرانجام مد نظر 

دو طرف برس��اند.وي توضيح داد: ممكن است ما كااليي را به كشور 
اروپايي صادر كنيم و در مقابل بخواهيم كااليي را مثال از استراليا وارد 
كنيم، چرخه تهاتري اين كار را ممكن مي سازد؛ چرخه تهاتري مدلي 
است كه در دنيا كار مي كند و به عقيده من در شرايط تحريم مي تواند 

ابزار خوبي براي عبور از موانع موجود باشد.
حسين سالح ورزي تاكيد كرد: با توجه به نياز كشور در شرايط فعلي 
به استفاده از راهكارهايي از اين دست، ضروري است زيرساخت هاي 
الزم براي بهره مندي از اين سازو كار و اطالعات الزم پيرامون آن به 

خصوص از سوي بخش خصوصي فراهم شود.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اذعان داشت: خوش بختانه در داخل 
كشور از اين ساز و كار استفاده مي شود و در حال حاضر مجموعه هايي 
در كش��ور وجود دارند در اين زمينه فعالي��ت مي كنند و اميدواريم 

بتوانيم در برقراري ارتباطات مورد نياز موفق عمل كنيم.
س��الح ورزي در ادامه اي��ن گفت وگو به ظرفيت هاي كش��ورهاي 
همسايه براي بازصادرات اش��اره كرد و گفت: امكان ديگري كه در 
اختيار ماست، ظرفيت بالقوه كشورهاي همسايه ونزديكمان براي 
ايجاد مناطق آزاد و نيز همكاري در قالب سرمايه گذاري مشترك، 
تداوم ص��ادرات و مبادالت تجاري ما را تضمي��ن كنند؛ مي توان با 
هوشمندي در بسياري از حوزه هاي مزيت دار كشور، صادرات انجام 
داد، بدون اينكه هراسي از هزينه هاي اضافي و محدوديت هاي ناشي 

از تحريم داشته باشيم.
وي گفت: از آنجاييكه س��از و كار تحريم بر اساس رديابي معامالت 
مبتني بر دالر است، قطعا مي توان با نوآوري و خالقيت و ظرفيت هاي 
بخش خصوصي، مكانيزم هاي جايگزي��ن را پيدا كرد و صادرات را 

ادامه داد.



گزارش كوتاه

نقل قول

7 انرژي

با راه اندازي فاز سوم ستاره خليج فارس ظرفيت توليد بنزين 15 ميليون ليتر افزايش يافت 

تأثير مستقيم بيم و اميد جهاني بر نفت: 

وبگاه تحليلي آسيا رويو: مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران تشريح كرد

ايران روزانه 3 ميليون دالر صرف واردات سوخت مي كرد 

رهايي از چنگ واردات پر هزينه بنزين 

قيمت هفتگي نفت 9 درصد افزايش يافت

سلطه دالر در تجارت نفت، زير سوال استآخرين وضعيت پرونده سانچي 

 گروه انرژي| نادي صبوري |
اي��ران از ماه مه��ر، از تخصيص روزانه دس��ت كم 
3ميليون دالر براي واردات بنزين، رهايي پيدا كرده 
است. اين اتفاق نتيجه باال رفتن توليد داخلي بنزين 
به دنبال بهره برداري از فاز سوم پااليشگاه ميعانات 
گازي س��تاره خليج فارس واقع در 25 كيلومتري 
ش��هر بندرعباس است كه مراس��م بهره برداري از 
آن روز چهارشنبه و با حضور عليرضا صادق آبادي 
معاون وزي��ر نفت، جمعي از مدي��ران اين حوزه و 

كاركنان پااليشگاه، صورت گرفت. 
فروردين ماه سال جاري بود كه اعالم شد پيش بيني 
شده است در 3 ماهه نخست سال 97 ايران روزانه 
بطور متوسط 9 ميليون ليتر واردات بنزين داشته 
باشد. از سوي ديگر پيش تر محمدرضا موسوي خواه 
مديرعامل ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
هزينه متوسط واردات بنزين را 1700 تومان براي 
هر ليتر اع��الم كرده بود. با در نظر گرفتن نرخ دالر 
5000 توماني در زمان اعالم اين عدد، هزينه اي كه 
ايران اكنون بايد براي واردات روزانه 9 ميليون ليتر 

بنزين مي پرداخت 3 ميليون و 60 هزار دالر بود. 
اظهارنظر مقامات حوزه پااليشي ايران نشان مي داد 
با وجود اينكه قيمت عرضه بنزين به مردم در ايران 
از قيمتي كه در پااليشگاه هاي داخلي براي توليد آن 
صرف مي شود بيشتر است، همچنان توليد بنزين 
در ايران نسبت به واردات آن صرفه اقتصادي دارد. 
عليرضا صادق آبادي معاون وزير نفت در نشس��تي 
خبري كه در حاشيه مراس��م بهره برداري از فاز 3 
پااليش��گاه س��تاره خليج فارس كه ظرفيت توليد 
بنزين را به ان��دازه كل واردات به اضافه 3 ميليون 
ليتر باال برده اس��ت اعالم كرد كه از مهر ماه با وارد 
شدن بخشي از توليد فاز 3 اين پااليشگاه، واردات 
بنزين در ايران متوقف شده است. پيش تر نتايج يك 
بررسي نشان داده بود كه ايران در فاصله سال هاي 
92 ت��ا 95 در مجم��وع 5.5 ميلي��ارد دالر صرف 
واردات بنزين كرده بود. اين عدد نزديك به 1.14 
برابر توس��عه فاز 11 پارس جنوبي است كه يكي از 
عظيم ترين پروژه هاي صنعت نفت حساب مي شود. 
با بهره برداري از فاز 3 پااليشگاه ستاره خليج فارس 
كه 2 نوع بنزين اكتان 90 و اكتان 95 به اضافه چند 
ف��رآورده نفتي ديگر با خ��وراك ميعانات گازي در 
آن توليد مي شود، ايران روي كاغذ خواهد توانست 
مازاد بنزين توليدي را صادر كند. صادق آبادي در 
خصوص موضوع صادرات بنزين عنوان كرده است 

كه كميته هايي براي بررس��ي قيمت فرآورده هاي 
صادرات��ي اين پااليش��گاه از جمل��ه »بنزين« در 

بازار هاي هدف تشكيل شده است. 
س��ابقه صادرات ديگ��ر محص��والت توليدي اين 
پااليشگاه عظيم، پيش تر وجود داشته است. سوم 
بهمن 95 نخستين محموله نفتاي پااليشگاه ستاره 
خليج فارس به حجم حدود 280 هزار بش��كه، به 
يكي از كش��ورهاي حاشيه خليج فارس صادر شد. 
دومين محموله نفتا نيز در 27 بهمن همان س��ال، 
ب��ا حجم حدود 280 هزار بش��كه ب��ه مقصد ژاپن 

صادر شد.
در زم��ان طراحي اين واحد در س��ال 1385، يكي 
از اهداف آن تبديل شدن به يكي از 5 صادركننده 
اصلي بنزين در منطقه بوده است. كشورهاي حاشيه 
خليج فارس روي كاغذ يكي از اهداف مهم صادراتي 

به شمار مي روند. 
ظرفيت كلي توليد بنزين ايران با راه اندازي كامل 
فاز س��ه بزرگ ترين پااليش��گاه اين كشور به بيش 
از 105 ميليون ليتر مي رس��د. از آن س��و اما طرف 
تقاضا نيز بيكار ننشسته است. روند رشد تقاضا براي 
بنزين در ايران كه آمار دقيقي از اينكه چه مقدار آن 
در داخل مصرف ش��ده و چه مقدار قاچاق مي شود 

نگران كننده است. 
مشاهدات ميداني از جاده هاي نزديك به پااليشگاه 
و بطور كلي ش��هرهاي بندرعباس و قش��م نشان 
مي ده��د كه اتومبيل هايي كه شيش��ه هاي دودي 
داش��ته و پالك خ��ود را به نح��وي ناخوانا تبديل 
كرده اند، به وفور در حال حمل محموله هاي قاچاق 
سوخت ديده مي شوند. آن طور كه شاهدان عيني 
مي گويند البته اين محموله ها را گازوئيل تشكيل 
مي دهد.گازوئيل خاصيت احتراق كمتري از بنزين 
دارد و به همين دليل محبوب قاچاقچيان سوخت 
اس��ت. اختالف قيمت داخلي گازوئي��ل در ايران 
و ن��رخ آن در فوب خليج فارس، حاش��يه س��ودي 
كم نظير را ايجاد كرده است كه بسياري را به ورود 
به اين امر تش��ويق مي كند. هر چن��د مخاطراتي 
مانند آتش س��وزي در ماش��ين يا احتمال سقوط 
اتومبيل حين درگيري با پليس، ريس��ك اين كار 

را باال مي برد. 
خبرنگاران در مراسم روز چهارشنبه از واحد توليد 
بنزين س��تاره نيز ديدن كردند. يك��ي از كاركنان 
پااليش��گاه كه اهل خرم آباد ب��وده و در واحد ابزار 
دقيق مشغول به كار بود، در مورد اينكه خود او بعد 

از اينكه درگير اين كار شده است در مصرف بنزين 
بسيار دقت مي كند به خبرنگار »تعادل« گفت: »هر 
چيزي كه اينجا هس��ت به خودمان تكيه كرديم و 
ب��اال و پايين زيادي كش��يديم. از وقتي درگير كار 
پااليشگاهي شده ام و از نزديك دشواري و طوالني 
 بودن مراحل توليد آن را مشاهده كردم، مصرفم را

 بهتر كردم« 
يك مهندس ديگ��ر در پااليش��گاه در مورد اينكه 
س��خت ترين قس��مت كاري در توليد بنزين كدام 
قس��مت اس��ت به »تعادل« مي گوي��د: »روزهاي 
راه اندازي س��خت ترين روزهاس��ت، در اين روزها 
به مراقبت زي��ادي احتياج اس��ت، تجهيزات گرم 
مي شوند و احتمال نشتي باال مي رود.« او به مراحل 
طوالن��ي توليد بنزين اش��اره ك��رده و مي گويد: » 
وقت��ي ميعانات گازي وارد واحد مي ش��ود مراحل 
مختلف��ي را از س��ر مي گذراند، اين خ��وراك بايد 
اول مرحل��ه شيرين س��ازي را طي كند، س��پس 
ب��ه برش ه��اي پاي��ه اي مختلف تبديل مي ش��ود 

كه آلودگي هاي ش��يميايي دارن��د در نتيجه بايد 
وارد تصفيه ه��اي بع��دي ش��ود. تم��ام تجهيزات 
 عظيم��ي كه اينج��ا مي بيني��د فقط ب��راي برش

 بنزين است« 
عليرضا صادق آبادي معاون وزير نفت ايران مي گويد 
كه اگر روند رش��د مصرف بنزين در ايران با همين 
روند ادامه يابد، تقاضا تا س��ال 1412 يعني 5 سال 
ديگر معادل 190 ميليون ليتر بيشتر از حاال خواهد 
بود. اين رقم به معناي افزايش س��االنه 38 ميليون 
ليتر به تقاضاي بنزين است. احداث پااليشگاه هايي 
كه بتواند چنين حجمي از تقاضا را پوش��ش دهد، 
عالوه بر عوارض زيست محيطي چيزي حدود 55 
ميليارد دالر هزينه دارد. واردات اين حجم از بنزين 
نيز روزانه 100 ميليون دالر هزينه خواهد داشت. 
بنزين توليدي در ستاره كه با اكتان 90 و 95 عرضه 
مي شود بنزيني با كيفيت محسوب مي شود. اكتان 
عددي اس��ت كه ميزان مقاومت سوخت نسبت به 
احتراق و فشار گرما را نش��ان مي دهد و هر چقدر 

باالتر باش��د بنزين با كيفيت تري را نشان مي دهد. 
مش��خص نيس��ت كه بنزين توليدي در اين واحد 

دقيقا به كدام نقاط در ايران ارسال مي شود. 
پيش تر اعالم ش��ده بود كه محصوالت اين واحد با 
درصد سموم بسيار پايين صورت مي گيرد. ضريب 
پيچيدگي اين واحد پااليش��گاهي از متوسط اين 

ضريب در ايران فاصله قابل توجهي دارد. 
معاون وزير نفت در پاس��خ به اين پرسش روزنامه 
»تعادل« كه سهام ستاره خليج فارس چه زماني در 
بورس عرضه مي شود عنوان كرد كه از نظر او زماني 
كه ريس��ك اين پروژه به كمترين حد خود رسيده 
باشد زمان مناسب براي ورود سرمايه هاي مردمي 
اس��ت. وام هايي كه در اين پااليشگاه دريافت شده 
اس��ت براي تس��ويه به حدود 2 الي 3 س��ال زمان 

نياز دارد. 
هلدينگ تاپيكو در كنار ش��ركت مل��ي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي و صندوق بازنشس��تگي 

نفت سهام داران اين واحد هستند. 

گروه ان�رژي| نفت برنت كه در طول هفته افزايش 
9درصدي قيم��ت را تجربه ك��رده بود، دي��روز نيز 
1 درص��د افزايش يافته و با 62 دالر و س��نت معامله 
ش��د. اميدواري به پايان جنگ تجاري ميان چين و 
امريكا به تقويت ب��ازار انجاميد و افزايش قيمت نفت 
را موجب شد، عالوه بر آن توافق كاهش توليد كه به 
رهبري اوپك و با همراهي روسيه در حال اجرا است 
و تحريم هاي نفتي امريكا عيل��ه ايران نيز بر افزايش 

قيمت ها موثر بوده اند.
قيمت نفت روز جمعه مس��ير خود در كس��ب سود 
خالص هفتگي را ادامه داد و 1 درصد رشد كرد. افزايش 
قيمت ها در هفته گذشته، بعد از تقويت بازارهاي مالي 
به واسطه افزايش اميدواري ها به حل وفصل اختالفات 

تجاري ميان چين و امريكا روي داد.
همچنين توافق كاهش توليد نفت به رهبري اوپك، بر 
مهار عرضه نفت موثر بود و افزايش قيمت ها را در پي 
داشت. با اين وجود، نگراني ها نسبت به ركود اقتصاد 

جهاني، از افزايش بيشتر قيمت ها جلوگيري كرد.
به گزارش سي ان بي س��ي، معامالت آتي ش��اخص 
جهاني نفت، برنت در س��اعت 9 و 45 دقيقه صبح به 

وقت گرينويچ به ميزان 1 درصد، يا 62 سنت افزايش 
يافت و به 62 دالر و 30 سنت در هر بشكه رسيد.

معامالت آتي شاخص نفتي وست تگزاس اينترمديت 
)WIT( نيز با 59 س��نت يا 1.1 درصد افزايش روي 

53 دالر و 18 سنت متوقف شد.  دبليو اي تي و برنت 
كه در دومين س��ود هفتگي، به ترتيب 11 درصد و 9 

درصد رشد هفتگي را تجربه كردند.
بازارها با افزايش اميدواري نس��بت ب��ه حل و فصل 

قريب الوقوع جن��گ تجاري چي��ن و امريكا تقويت 
شدند. با وجود آنكه سه روز از مذاكرات انجام شده در 
هفته گذشته بدون هيچ اطالعيه مشخصي به پايان 
رسيد، مقامات دو كشور از ادامه مذاكرات در ماه ژانويه 
خبر داده اند. جاس��پر الولر، مدير تحقيقات در گروه 
س��رمايه گذاري لندن در يك يادداشت عنوان كرد: 
»نگراني ها نس��بت به ركود اقتصاد جهاني به مراتب 
كاهش يافته و خوش بيني به مذاكرات تجاري چين و 
امريكا به افزايش ريسك پذيري سرمايه گذاران كمك 

كرده است.«
با اين وجود، با توجه به معطل ماندن اقتصاد جهاني، 
نش��انه ها حكايت از آن دارند كه چين در س��ال هاي 
2018 و 2019، پايين ترين رشد اقتصادي را از سال 

1990 تجربه خواهد كرد. 
اكثر تحليل گران پيش بيني كرده اند كه به دليل برخي 
نگراني ها نسبت به ركود اقتصادي ناشي از نزاع تجاري 
و افزايش بدهي ها، رشد اقتصاد جهاني در سال 2019 

كاهش يافته و به كمتر از 3 درصد برسد.
در طرف عرضه، بازار نفت از سوي توافق كاهش توليد 
نفت به رهبري اوپك و با ه��دف مهار عرضه بيش از 

تقاضاي نفت كه در نيمه دوم سال 2018 خود را نشان 
داد، تقويت شد.

كاهش ص��ادرات نفت ايران از م��اه نوامبر كه امريكا 
تحريم هاي خود عليه اين كش��ور را از سر گرفت، به 

تقويت بازار نفت خام كمك كرده است.
سهم عمده اي از مازاد نوظهور عرضه به عهده امريكا 
بود كه در س��ال 2018 توليد نفت خام خود را بيش 
 از 2 ميلي��ون بش��كه در روز افزاي��ش داد و به ركورد

11 ميليون و 700 هزار بشكه در روز رساند. در عين 
حال موسسه مش��ورتي جي بي سي انرژي اين هفته 
اعالم كرد كه احتمال دارد توليد نفت امريكا براي ماه 
ژانويه 2019 به باالي 12 ميليون بشكه در روز برسد.

آبشيك كومار، تحليلگر تكنيكال انرژي در اينترفاكس 
لندن اعتقاد دارد ب��ا وجود ترديدهايي درباره نتيجه 
مذاك��رات تجاري چين و امري��كا، قيمت هاي باالتر 
نفت خام كه تاكنون در سال جديد رقم خورده است، 
پتانس��يل اين را دارند كه يك »روند« كوتاه مدت در 
قيمت را ايجاد كنند.  همچنين، اجراي توافق اوپك 
پالس هم��راه با احتمال كاهش بيش��تر عرضه نفت 

توسط ايران به صعود قيمت ها خواهد انجاميد.

 ايرنا|  مديرعامل شركت ملي نفتكش ايران گفت: 
پرون��ده تصادف بين كش��تي هاي ايران��ي و چيني 
)سانحه سانچي( تا پنج ماه آينده در نوبت رسيدگي 
قرار مي گي��رد و دادگاه آن در هن��گ كنگ يا چين 

برگزار مي شود.
نصراهلل سردشتي عصر پنجش��نبه در حاشيه آيين 
بزرگداشت نخستين سالگرد شهداي سانچي اظهار 
داشت: بيمه گران انگليسي طرف قرار داد شركت ملي 
نفتكش با ادعاهايي كه چين، كره و ژاپن براي آلودگي 

دارند بطور مستقيم با آنها در حال مذاكره هستند.
وي تصريح كرد: دادگاهي كه قرار اس��ت در چين يا 
هنگ هنگ برگزار ش��ود، بحث درج��ه تقصير را در 
حادثه سانچي مش��خص خواهد كرد كه اين دادگاه 
نيز ارتباط زيادي با شركت ملي نفتكش ايران ندارد.

سردش��تي در ادامه از پرداخت پول بيمه به 11نفر از 
خانواده هاي شهداي سانچي خبر داد و گفت: به بقيه 
خانواده هايي كه امور مرب��وط به انحصار وراثت را در 

دست انجام دارند، حق بيمه پرداخت خواهد شد.
مديرعامل ش��ركت ملي نفتكش اي��ران اضافه كرد: 
همچنين طبق مصوبه هيات مديره اين شركت، يك 
نفر از اعضاي درجه يك خانواده هاي شهداي سانچي 

به كار گرفته مي ش��وند كه تاكن��ون 13 نفر در اين 
شركت جذب شده اند. 

سردش��تي افزود: پرداخت مس��تمري ب��ه برخي از 
بازماندگان حادثه س��انچي نيز همانند خانواده هاي 
شهدا خواهد بود و اعضاي خانواده اين شهدا هم كه هم 
اينك سر كار هستند در جاهاي مختلف شركت به كار 
گرفته شده اند. وي گفت: با توجه به نيازمندي شركت 
ملي نفتكش ايران ب��ه جذب نيرو در دريا، در صورت 
نياز برخي از اعضاي خانواده هاي اين شهدا بدون نياز 
به مصوبه و خارج از سهميه به كار گرفته خواهند شد. 
مديرعامل ش��ركت ملي نفتكش ايران در عين حال 
يادآورشد: كميته ويژه رس��يدگي به حادثه سانچي 
هم گزارش خود را ارايه كرده اس��ت و هم يك بار اين 
گزارش توسط كاپيتان بس��نده به همراه فيلم براي 
خانواده ش��هدا نمايش داده شده اس��ت. وي درباره 
تاثير تحريم ها بر مس��اله حادثه كش��تي س��انچي و 
مسائل بيمه اي آن گفت: اين پيگيري مربوط به بيمه 
گران است و درجه تقصير روي مسائل بيمه اي تاثير 

نمي گذارد. 
سردشتي در عين حال تاكيد كرد كه »بحث تحريم ها 

ربطي به سانچي ندارد.«

 ايرنا|وبگاه تحليلي آسيا رويو در گزارشي با اشاره به 
حركت بازارها و بورس هاي بين المللي به سوي ارزهاي 
جايگزين دالر، نوشت: معامالت عمده از جمله خريد 
و فروش نفت با ارزهاي جايگزين از جمله يوآن چين 
انجام مي شود كه اين امر نشان دهنده آغاز افول دالر در 
تجارت جهاني نفت است. به گزارش از وبگاه تحليلي 
مس��ائل اقتصادي و انرژي جهان )آسيا رويو(، افزايش 
يكجانبه گرايي اياالت متحده موجب نگراني درمورد 
اس��تفاده از دالر براي تجارت نفت در ميان دولت هاي 
مختلفي شده اس��ت. از اين رو پيش بيني مي شود كه 
انحصار دالر به عنوان وسيله اي در تجارت جهاني نفت 
خام، بطور فزاينده اي رو به افول و از سوي ارزهاي ديگر 

به چالش كشيده خواهد شد. 
چين، كه هم اكنون در جنگ تجاري با امريكا به س��ر 
مي ب��رد، تجارت نفتي ب��ا يوآن را گس��ترش داده و از 
قدرت پول خود براي اطمينان و ثبات بازارهاي يوآن 
پايه استفاده مي كند. در همين حال، روسيه و اتحاديه 
اروپا نيز به دنبال كاهش وابس��تگي خود به دالر براي 
پرداخت ها در مراودات مربوط به نفت هستند. از اين 
منظر 'تاكشي كومون' و 'ياشو چو' دو تحليل گر تارنماي 
تخصصي آس��يا رويو از خطرات ناش��ي از وابس��تگي 

زياد به دالر متعاق��ب تحريم هاي جديد دولت اياالت 
متحده عليه ساير كشورها سخن مي گويند و به زعم 
اين دو، برجستگي اين واقعيت در آينده بيشتر روشن 
مي ش��ود. برقراري معامالت نفتي مبتني بر يوآن در 
بورس بين المللي انرژي ش��انگهاي، حضور ارز چين 
در بازارهاي نفت خام را تقويت كرده اس��ت. از اين رو 
حجم معامالت روزانه يوآن در بورس بين المللي انرژي 
شانگهاي به س��رعت در حال افزايش و معامالت در 6 
ماه گذشته دو برابر شده است. چين در سال 2017 از 
اياالت متحده به عنوان بزرگ ترين وارد كننده نفت در 
جهان پيش��ي گرفته و واردات خود را به ميزان هشت 
درصد افزايش داده است. يك مركز تحقيقاتي وابسته 
به 'سينوپك' )Sinopec( پيش بيني كرده است كه 
ظرفيت پااليشگاه هاي اين كشور در سال 2019 نيز به 

ميزان هشت درصد افزايش خواهد يافت.
در ح��ال حاض��ر ب��راي تعيي��ن قيمت نف��ت خام، 
س��رمايه گذاران به دليل ش��فافيت به بازارهاي اوراق 
به��ادار اروپايي تماي��ل دارند. با اين وج��ود، به دنبال 
تغييرات س��اختاري در بازار فعلي نفت چين و جذب 
سرمايه گذاران از خارج از كشور، پكن فرصت جايگزني 
در چنين موضوعي را دارد. چين بطور پيوسته تجارت 

يوآن را با كش��ورهاي توليد كننده نف��ت كه با اياالت 
متحده امريكا نيز اصطكاك دارند، افزايش داده است. در 
ماه مه )ارديبهشت(، دونالد ترامپ مجددا تحريم هايي را 
عليه ايران اعمال و از ديگر كشورها خواست كه واردات 
نفت ايران را به صفر برس��انند. اما چين نه تنها از اين 
رويكرد امريكا پيروي ندارد، بلكه قصد دارد كه واردات 
نفت از ايران را به صورت منظم و همچون گذشته ادامه 
دهد. تاكوئي ناگومي اقتصاددان ارشد شركت ملي نفت، 
گاز و فلزات ژاپن در اين باره به آسيا رويو گفت: چين به 
عنوان بزرگ ترين وارد كننده نفت ايران، احتماال واردات 
خود را بطور منظم ادامه خواهد داد و با ارز خود يعني 
يوآن پرداخت ها را انجام مي دهد. وي پيش بيني كرد 
كه اگر استفاده از يوآن براي معامالت افزايش يابد، تقاضا 
براي اين ارز چيني به عنوان وسيله اي در محافظت از 

نوسانات قيمت ها نيز افزايش مي يابد.
روس��يه نيز تالش هايي براي كاهش وابس��تگي خود 
به نفت دالر را انجام داده اس��ت و از اين رو بخش��ي از 
صادرات نفت خود به چين را با يوآن دريافت مي كند. 
اياالت متحده تحريم هاي اقتصادي را عليه گروه هاي 
نفتي روسيه از جمله 'Rosneft' تحميل كرده است و 

معامالت با دالر براي آنها دشوار خواهد بود.
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گسترش روابط تهران- بغداد 
در انرژي 

گروه انرژي| وزيران نفت ايران و عراق روز پنج  شنبه 
)20 دي م��اه( در پايان مذاكرات خ��ود در بغداد، بر 
گسترش روابط دوجانبه در حوزه انرژي تاكيد كردند.

بيژن زنگنه، وزير نفت پنجشنبه، 20 دي ماه در راس 
هياتي براي يك سفر رسمي وارد بغداد پايتخت عراق 
شد و مورد استقبال ثامر الغضبان، همتاي عراقي خود 
قرار گرفت. وزيران نفت دو كشور، در پايان مذاكرات 
هيات هاي دو كشور، در يك كنفرانس خبري كوتاه، بر 
گسترش روابط از جمله در حوزه انرژي تاكيد كردند.

 بي��ژن زنگنه وزير نفت در اي��ن كنفرانس خبري بر 
نامشروع بودن تحريم هاي امريكا عليه ايران تاكيد كرد 
و در پاسخ به پرسشي درباره افزايش صادرات گاز به 
عراق گفت: ايران به دليل داشتن منابع كافي، مشكلي 

براي افزايش صادرات گاز به عراق ندارد.
وي به ديدار خود با عادل عبدالمهدي، نخست وزير 
عراق و لوي الخطيب، وزير برق عراق، نيز اشاره كرد 
و با بيان اينكه در اين ديدارها درباره مس��ائل مورد 
عالقه دو كشور بحث و تبادل نظر شد، تصريح كرد: 
ايران و عراق داراي مش��تركات ف��راوان تاريخي و 
فرهنگي هستند و در حوزه روابط دو جانبه و در سطح 
سازمان هاي بين المللي همكاري خوبي با هم دارند.

وزير نفت ابراز اميدواري كرد كه همكاري ها در زمينه 
نفت بين دو كشور افزايش يابد.وزير نفت عراق نيز در 
اين نشست خبري اظهاركرد: اين مذاكرات در ادامه 
ديدار يك ماه گذش��ته در حاشيه نشست سازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپ��ك( و با هدف 
بررسي زمينه هاي همكاري دو كشور انجام شد.وي، 
روابط دو كشور دوست و برادر ايران و عراق را خوب و 
گسترده در حوزه اقتصاد و بازرگاني دانست و افزود: 
دو طرف بنا دارند آن را در حوزه انرژي نيز گسترش 
دهند.الغضبان با بيان اينكه افق هاي روشني درباره 
همكاري دوجانبه وجود دارد و در جريان مذاكرات 
امروز درباره اين افق ها صحبت شد، افزود: بنا داريم 
توافق هاي انجام شده در گذشته را مبناي كار قرار 
دهيم و درصورت امكان به آن بيفزاييم. وي در پاسخ 
به پرسشي درباره برداشت از ميدان هاي مشترك 
نفتي تاكيد كرد: بين دو كش��ور همكاري پيرامون 
بررس��ي مطالعات��ي روي تع��دادي از ميدان هاي 
مش��ترك وجود دارد، اما دو ط��رف هنوز به توافق 
مشخصي درباره برداشت از اين ميدان ها نرسيده اند.

الغضبان با اشاره به گستردگي و لزوم تقويت همكاري 
در حوزه هاي مختلف بين دو كشور، تاكيد كرد: براي 
گسترش همكاري ها بايد پيگير اجراي توافق هاي 
پيشين باشيم و بغداد بر اين موضوع تاكيد دارد.وي 
عنوان كرد: در چارچوب برنامه دولت جديد، عراق 
بنا دارد همكاري هاي خارجي خود را در زمينه نفت 

و گاز و برق گسترش و ارتقا دهد.
اي��ران در حال حاضر ب��رق و گاز را ب��ه عراق صادر 
مي كند. اين حجم پتانسيل افزايش دارد.  وزير نفت 
ايران همچنين در حاش��يه اين ديدار گفت: ايران 
درباره حجم يا مقاص��د صادراتي نفت خام خود تا 
زماني كه تحت تحريم هاي امريكا باش��د، با كسي 

بحث نمي كند.
او تاكيد كرد: تحريم ه��اي امريكا عليه ايران كامال 
غيرقانوني است و تهران از آنها تبعيت نخواهد كرد.

الغضبان، وزير نف��ت عراق، نيز در اين نشس��ت با 
بيان اينكه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني 
متوقف شده اس��ت و انتظار مي رود كه قيمت ها به 
تدريج افزايش ياب��د، تصريح كرد: هرگونه تصميم 
درباره كاهش عرضه نفت خام سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( در آينده به تحوالت قيمت 

نفت در بازار بستگي خواهد داشت.

ميادين نفتي  مناسب 
خصوصي ها

ايلنا|  يك كارشناس حوزه انرژي گفت: در كشور 
ميادين نفتي داريم كه بيش از 25 س��ال از كش��ف 
شدنشان مي گذرد اما به دليل كمبود سرمايه و امكانات 
مديريتي به توسعه و توليد نرسيده اند، اين ميادين 
مي توانند زمينه خوبي براي فعاليت ش��ركت هاي 

اكتشاف و توليد ايراني باشند.
محمد چگيني كه رياست كميسيون انرژي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ايران را در دست دارد با اشاره 
به سياس��ت هاي ابالغي در برنامه ششم براي ايجاد 
شركت هاي اكتشاف و توليد به موازات شركت ملي 
نفت اظهار داشت: پيرو اين ابالغيه حدود 18 شركت 
اكتشاف توليد ايراني به موازات شركت ملي نفت كه 
صد درصد دولتي است، تشكيل شده تا اهداف ملي 
شدن صنعت نفت را تحقق بخش��ند، اكنون بعد از 
گذشت 68 سال از ملي شدن اين صنعت هنوز اهداف 
اوليه آن اجرا نش��ده در حالي كه قدم اول ايجاد اين 
شركت ها اين بود كه به آنها كار داده شود تا مردم نيز 

در عرصه اين صنعت توانمند شوند.
وي افزود: اين مدل در كش��ور نروژ نيز اجرا ش��ده و 
شركت هاي بخش خصوصي وارد حوزه اكتشاف و 
توليد نفت شدند و به اين ترتيب انحصار استات اويل 
كه شركتي كامال دولتي است شكسته شد و اكنون 
به بيش از 50 ش��ركت در بخش فالت قاره نروژ در 
وسعت كوچكي ايجاد شده اند.اين كارشناس حوزه 
انرژي تاكيد كرد: با تصويب قانون احداث شركت هايي 
براي اكتشاف و توليد در حوزه صنعت نفت در برنامه 
ششم توسعه هم در قس��مت اول بند “ج “ ماده 48 
عينا به دولت تكليف شده كه نس��بت به راه اندازي 

آنها  اقدام كند.
وي يادآور شد: اكنون در كشور ميادين نفتي داريم 
كه بيش از 25 سال از كشف شدنشان مي گذرد اما به 
دليل كمبود سرمايه و امكانات مديريتي به توسعه و 
توليد نرسيده اند و بين اكتشاف تا توسعه و توليدشان 
فاصله افتاده است اين ميادين مي توانند زمينه خوبي 
براي فعاليت شركت هاي اكتشاف و توليد ايراني باشند.
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سختي هاي روزنامه نگاري در عصر ديجيتال از زبان سردبير سابق گاردين

روزنامه ها مرده اند، زنده باد اخبار جعلي!

سرمايه دار مطرح امريكايي: در عربستان نبايد سرمايه گذاري كرد

مولف: ديويد اوبرتي|
مترجم: حسين رحماني|

 نيوريپابلي�ك| مارك زاكرب��رگ در ماه مه ۲۰۱۸ 
خطاب ب��ه گروهي از س��ردبيران و كاركن��ان حوزه 
رس��انه چنين گفت: »فكر مي كنم اخبار براي جامعه 
و دموكراس��ي اهميت فوق العاده اي دارد.« گاردين و 
روزنام��ه خواهرخوان��ده اش، آبزرور، دو م��اه پيش از 
آن گ��زارش داده بودند كه موسس��ه اي تحقيقاتي به 
نام كمبري��ج آناليتيكا كه با دونال��د ترامپ همكاري 
مي كرده، از فيس بوك بهره برداري كرده و كاربران آن 
را در معرض تبليغات سياسي شخصي سازي شده قرار 
داده است. اين رسوايي با كاستي ها و نقص هاي متعدد 
فيس بوك در نظارت بر جنبه هاي مختلف پلتفرم خود 
آشكارا هم راس��تا بود. زاكربرگ پس از آنكه در كنگره 
امريكا حاضر شد تا توضيح بدهد اين رسوايي چگونه 
اتفاق افتاده، در پالو آلتو جلس��ه اي ب��ا روزنامه نگاران 
برگزار كرد تا نش��ان بدهد به آن نوع از روزنامه نگاري 
كه از اين رس��وايي پرده برداش��ته باور و اعتقاد دارد. 
بااين حال زاكربرگ هيچ اشاره اي نكرد كه فيس بوك 
 چگونه مي تواند از اين نوع روزنامه نگاري حمايت كند.

يك دهه جنجال و هياهو باعث شده مطبوعاتي كه ديگر 
مانند گذشته قدرتمند نيستند در برابر حمالت سياسي 
آسيب پذير باشند، به سوي سازش كاري هاي اخالقي 
سوق داده ش��وند، و بيش از پيش از شكل هاي جديد 
رسانه هاي ديجيتال عقب بمانند. گزارش هاي عميقي 
كه شواهد و اطالعاتشان با دقت بررسي مي شوند اكنون 
با طعمه هاي كليك، ش��وخي هاي اينترنتي، ربات ها، 
ترول ها، نويس��ندگان فوق متعصب و اخبار جعلي در 
مبارزه اند، اخبار نادرستي كه به منظور تأثيرگذاري بر 
ديدگاه  كاربران در شبكه هاي اجتماعي توليد و منتشر 
مي شوند. از مدت ها پيش، نشريات بر صنعت تبليغات 
تكيه داشته اند و اكنون با سلطه روزافزون فيس بوك و 
گوگل و آمازون بر اين صنعْت اخبار و مطبوعات محلي 
رو به نابودي مي روند. توليدكنندگان اخبار سراسري هم 
از يك سو با چالش سازماندهي دوباره كسب وكارشان 
درگيرند و از س��وي ديگر با اين مس��اله كه آيا ش��يوه 
روزنامه نگاري خود را با جهان رسانه هاي جديد سازگار 
كنند يا نه، جهاني كه در آن اخبار سراسري ديگر قاعده 
نيست و استثنا محسوب مي شود. نحوه خدمت به منافع 

عمومي هم مسئله ديگري است كه مبهم مانده است.
آلن راس��بريجر در كتاب تازه اش با عنوان خبر فوري: 
بازس��ازي روزنامه نگاري و داليل اهميت آن در حال 
حاضر، اين تح��والت را در رده بحران هاي بالقوه براي 
ليبرال دموكراسي قرار مي دهد. دسترسي به اطالعات 
موثق يكي از ويژگي هاي كليدي جامعه هاي باز است 
و قرار بود اينترنت اين ويژگي را دموكراتيك تر كند. اما 
واقعيت اين است كه اكنون در گردابي از اطالعات فرو 
رفته ايم كه كيفيت ثابت��ي ندارند و از منابعي نامعتبر 
سرچش��مه مي گيرند. س��ردرگمي حاصل از چنين 
وضعيتي اين خطر را پديد آورده كه ش��يوه فهم مان 
از جهان واژگون شود و كس��اني را قدرتمند سازد كه 
از آش��فتگي و هرج ومرج تغذيه مي كنند. راسبريجر 
مي نويسد: »براي نخستين بار در تاريخ مدرن، در برابر 
اين مساله ايستاده ايم كه جوامع چگونه مي توانند بدون 
تكيه به اخبار -دست كم به آن معنايي كه قباًل از اخبار 

برداشت مي شد- به حيات خود ادامه بدهند.«
راسبريجر از مخاطرات كار به خوبي آگاه است: در دوراني 
كه گاردين با تالشي توان فرسا پوس��ت انداخت و از 
يك روزنامه متوسط بريتانيايي به معياري بين المللي 
براي خبررس��اني پيش��رو تبديل ش��د، راس��بريجر 
س��ردبير گاردين بود. گارديِن راسبريجر براي درك 
امكان��ات و محدوديت هاي روزنامه ن��گاري در جهان 
كنوني مفيد اس��ت. راسبريجر ش��اهد بوده است كه 
رس��انه هاي ديجيتال از يك سو توانسته اند صداهاي 
جديد را آزاد كنند، اما از سوي ديگر مدل هاي تجاري 
سابق را نابود ساخته اند، مدل هايي كه پشتيبان فرايند 
گ��ردآوري خبر بوده اند. آنچه هنوز روش��ن نيس��ت 
اين مس��اله اس��ت كه چه تعداد از نهادهاي خبري از 
قبيل گاردين مي توانند دوام بياورند؟ و اينكه چه مدت 
يك بار وظيف��ه اجتماعي اين نهادها در تضاد با منافع 

تجاري شان قرار خواهد گرفت؟
دوران كاري راسبريجر، كه از سال ۱۹۷۶ در كمبريج 
ايونينگ نيوز آغاز ش��د، با سرگذشت صنعت رسانه 
نزديكي تنگاتنگي دارد. چهل سال پيش، آن روزنامه 
از نوع��ي انحصار محل��ي در توزيع آنچه ك��ه اكنون 
»محت��وا« ناميده مي ش��ود برخوردار ب��ود. صفحات 
مخصوص تبليغات كه دسته بندي هايي داشت براي 
مش��اغل و اتومبي��ل و هر چيز ديگري ك��ه اكنون در 
وب سايت كريگزليس��ت پيدا مي شود، نسخه چاپي 
روزنامه را ضخيم تر مي كرد و اين نس��خه ها با قيمتي 
نسبتاً پايين به خوانندگان فروخته مي شد؛ بيشتر درآمد 
شركت هاي رسانه اي از طريق تبليغات به دست مي آمد.

در دل آن اب��زار پول س��ازي، روزنامه ن��گاران در قالب 
مبادله اي باال به پايين اخبار و اطالعات را به مخاطبان 
منتقل مي كردند. راسبريجر توضيح مي دهد: »فرايند 
چاپ متعلق به ما بود، نه به مخاطبان«. پيش��نهادها 
و انتقادهاي خوانندگان عمدتًا در س��تون شنيده ها و 

صفحه نامه به سردبير خالصه مي شد و خبرگزاري ها، 
در انتخاب اينكه چه چيزي ارزش توجه همگاني را دارد، 
قدرتي بي همتا داشتند. راسبريجر مي نويسد: »بيشتر 
اخبار... از پيش مشخص بودند، به اين معنا كه سردبير 
هر اتاق خبري دفت��ري با قطع  A۴ روي ميز كار خود 
داش��ت كه در آن تاريخ برگزاري جلسه بعدي شوراي 
نمايندگان و مديران بهداشت و آتش نشاني و آمبوالنس 
و آب رساني و خدمات رفاهي را ثبت مي كرد«. محصول 
نهايي كه از بسياري از فشارهاي ناشي از رقابت در فضاي 
رسانه هاي امروز آزاد بود، به جاي آنكه رويدادها را تفسير 
و درباره آنها تحقيق كند، بيشتر به سوي برشمردنشان 

منحرف شد.
حاشيه س��ود باال هزينه تعداد زيادي گزارشگر و دبير 
را تأمين مي كرد. نوش��ته هايي كه اين روزنامه نگاران 
توليد مي كردند گاهي خرج زيادي برمي داش��ت و در 
اغلب آنها منافع صاحبان قدرت در نظر گرفته مي شد. 
هنگامي كه فيلم »همه مردان رييس جمهور« تحقيقات 
روزنامه واشنگتن پست درباره رسوايي واترگيت را به 
عنوان قّله روزنامه نگاري تحقيقي به تصوير كش��يد، 
راسبريجر گزارش��گري تازه كار بود. راسبريجر خيال 
نمي كرد روزنامه نگاري، مانند آنچه در آن فيلم نشان 
داده شده بود، فعاليتي قهرمانانه باشد. اما در او باوري 
عميق به »روش��ي تجربي تر، تكرارپذيرتر و تعاملي تر 
براي حركت به س��وي حقيقت« ايجاد ش��د. روزنامه 
ش��هر كمبريج كه راس��بريجر براي آن كار مي كرد، 
مقام هاي رس��مي و حتي آناني كه ممكن بود رابط يا 
منبعي مفيد براي گزارش هاي ديگر باشند را به دقت 
زيرنظر داشت. راسبريجر ديدگاه هاي بي ظرافت يكي 
از مربياِن روزنامه نگاري آن زمان را درباره اين رابطه به 
خاطر مي آورد: »بايد هر چند وقت يك بار ضربه مشتي 
روانه صورتشان كنيد تا به شما احترام بگذارند، چون 
در درازمدت نياز آنها به ما بيشتر است تا نياز ما به آنها.«

گسترش اخبار تلويزيوني نويسندگان پركار روزنامه ها 
را تحت فش��ار گذاشت تا متن و تحليل هاي بيشتري 
توليد كنند و خبرهاي مربوط به سبك زندگي را بيشتر 
پوشش بدهند و توليد چنين نوشته هايي را در فهرست 
مطالب روزانه جا بدهند. اما هس��ته اصلي كسب وكار 
تبليغات كه مخارج اين نويسندگان را تأمين مي كرد 
همچنان تنومند و استوار باقي ماند. در اياالت متحده 
امريكا، سود حاصل از تبليغاْت شركت هاي زنجيره اي 
نامرتبط را وسوسه كرد تا سهام مالكان مستقل را بخرند 
و رفته رفته هلدينگ هاي رسانه اي امروزي شكل بگيرند 
كه سهامشان به شكل عمومي خريدوفروش مي شود؛ 
مجموعه هايي از قبيل »گانت«، »تريبون پابليشينگ«، 
»مك كالچ��ي«، و »نيوز كورپوريش��ن« كه  آخري 
متعلق به روپرت مرداك بود. اين دگرگوني باعث شد 
تصميم گيري هاي راهبردي و سرنوشت ساز از اختيار 
فعاالن محلي خارج ش��ود؛ هدف مديران محلي اين 
ش��ركت ها آن بود كه درآمدهاي فصلي را به حداكثر 
برس��انند. گاهي هم با آنكه حاشيه سود هنوز باال بود، 
بخش��ي از كاركنان را بركنار مي كردن��د. كوته بيني 
ارزش هاي گذش��ته را در اتاق هاي خبر از بين برد و در 
همين حال رسانه هاي س��نتي محتاطانه پا به دوران 

انقالب ديجيتال گذاشتند.

درحال��ي كه اينترن��ت تبليغاِت چاپي را به س��رعت 
منس��وخ مي كرد، درآمد بسياري از نشريات با كاهش 
شديد روبرو شد. در چنين شرايطي شركت هاي مادر 
كوركورانه به فرايند كاس��تن از هزينه ها ادامه دادند و 
گاهي دست به اخراج هاي دسته جمعي زدند. پس از 
سال ۲۰۰۷ ده ها هزار روزنامه نگار در امريكا شغل خود 
را از دست دادند و تعداد اخراج شدگان به قدري افزايش 
يافت كه س��رانجام شمارش آنها متوقف شد. طي اين 
مدت، اخبار و اطالعات تأييد نشده اي كه در اينترنت 
و به ويژه شبكه هاي اجتماعي انتشار مي يافت بيشتر 
و بيشتر مي شد. نسلي از روزنامه نگاران داشتند از بين 
مي رفتند، آن هم درست زماني كه مردم بيش از پيش 

نيازمندشان بودند.
راس��بريجر رويايي ب��راي روزنامه ن��گاري ديجيتال 
در س��ر مي پروراند ك��ه از فش��ارها و محدوديت هاي 
ناش��ي از برنامه ه��اي مديريتي ش��ركت هاي بزرگ 
دور باشد. در س��ال ۱۹۹۵، كه راس��بريجر به عنوان 

سردبير گاردين معرفي شد، مدت ها بود كه شركت 
»اسكات تراست« مالك اين روزنامه به شمار مي آمد. 
اسكات تراست سازماني حمايتي بود كه از طرف مالكان 
قبلي گاردين ايجاد شده بود تا، از طريق سرمايه گذاري 
در حوزه هاي ديگر، پشتيبان روزنامه نگاري پرهزينه و 
پيشرو گاردين باشد. بين سال هاي ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، 
اس��كات تراس��ت س��هامش را در يك مجله ماشين 
بس��يار پردرآمد به نام اوتو تريدر فروخت تا در تأمين 
كمك هزينه اي براي گاردين مشاركت كند كه رقم 

آن به يك ميليارد دالر مي رسيد.
گاردين با اين درجه از انعطاف پذيري مالي به استقبال 
جهان ديجيت��ال رفت. درحالي كه بس��ياري از رقيبان 
داخلي و خارج��ي توليدات كاغذي خود را با بي ميلي به 
وب سايت هاي ايستا تبديل مي كردند، گاردين مي كوشيد 
از پايگاهش در ميان خوانندگان به عنوان يك منبع بهره 
بگيرد و هنگام ارائ��ه اخبار و گزارش در قالب هاي جديد 
]ديجيت��ال[ از اين منبع اس��تفاده كند. هم��ه اينها در 
شرايطي بود كه گاردين به توليد و انتشار گزارش هاي 
تحقيقي ادامه مي داد. در اي��ن دوره بود كه خوانندگان 
خبرگزاري ها توانستند از طريق بخش ديدگاه ها، قسمت  
تبادل پيام، و وبالگ دس��ت به انتش��ار اطالعات بزنند. 
راسبريجر مي نويسد: »دويست سال بود كه روزنامه نگاران 
مطلب مي نوشتند و در اختيار خوانندگان مي گذاشتند. 
اما اكنون... سروكله خوانندگاني پيدا شده بود كه زنده و 
واقعي بودند و گاهي هزاران نفرشان، در برابر آنچه به آنان 

مي گفتيد، فوراً واكنش نشان مي دادند.«
راس��بريجر مي خواس��ت ب��ه كم��ك چي��زي ك��ه 
»روزنامه نگاري ب��از« مي ناميد، اين پديده را مهار كند. 
منظور او از روزنامه نگاري باز نوعي از خبرنگاري است كه، 
در آن، مخاطبان فعاالنه تشويق به مشاركت مي شوند، در 
فرايند آن به شفافيت اهميت داده مي شود و خوانندگان 
به كمك اطالعات حاصل از منابع بيروني به روز مي مانند. 
فلس��فه روزنامه نگاري ب��از به ويژه ب��راي ليبرال هاي 
امريكايي جذاب بود، كس��اني كه احساس مي كردند 
مطبوعات در ماجراي يازده سپتامبر فريب داده شده اند. 
در نتيجه تعداد خوانندگان جهانيگاردين رو به افزايش 
گذاشت و از اين نظر توانست به رقيبي براي نيويورك 
تايمز و واشنگتن پست تبديل شود. در آغاز اين حجم 
از مخاطبان ديجيتال س��ودآور نبود، ولي راسبريجر و 
ديگران بر اين باور بودند كه، باز هم مثل گذشته، سروكله 

تبليغات دهندگان پيدا خواهد شد.
تأكيد بر اينكه تعداد مخاطبان به حداكثر ممكن برسد 
انگيزه اي شد براي آنكه خبرگزاري ها به دنبال پوشش 
موضوعاتي بروند كه جذابيت هرچه بيشتري داشته 
باش��د. تصور بر اين بود كه خبررساني درباره سياست 
كشور يا هاليوود مي تواند بيشتر از گزارش هاي مربوط 
به مديريت شهر يا فرهنگ بومي مخاطب جذب كند. 
اس��تارتاپ هاي ديجيتال مانند بازفيد پيرامون اين 
انديشه شكل گرفتند كه توليد محتواي همه گير براي 
توزيع در ش��بكه هاي اجتماعي مي تواند هزينه هاي 
روزنامه نگاري جدي را تأمين كند تا محصول اين نوع 
روزنامه نگاري براي خوانندگان همچنان رايگان بماند. 
روزنامه ها و مجله هاي متع��ددي از اين آموزه پيروي 
كردن��د و به دنبال كليك هاي زودگ��ذري افتادند كه 
معمواًل موجب مي شد فعاليت اصلي شان رنگ وبوي 

رقيق تري پيدا كند.
گاردين از س��ال ۱۹۹۶ در اين فكر بود كه دسترسي 
رايگان خوانندگان ديجيتال به محتوا را محدود كند، 
اما راس��بريجر مدت ها ب��ا اين ايده مخالف��ت كرد. او 
مي نويس��د: »فكر مي كرديم كه پيش از عقب نشيني 
به س��وي ش��يوه هاي پرداخت محور قرن نوزدهمي 
)ش��يوه هايي كه گرچه بي خطر به نظر مي رسند، اما 

شايد اكنون براي همه مفيد نباش��ند(، بايد به دنبال 
آن باش��يم كه بدانيم بهترين روش روزنامه نگاري در 
قرن بيس��ت ويكم چيس��ت«. محدوديت دسترسي 
]به محتواي وب س��ايت[ ظاهراً مي تواند باعث ش��ود 
دسترس��ي به اخبار و گزارش هاي باكيفيت به تعداد 
كمي از نخبگان منحصر شود و در نتيجه روزنامه نگاري، 
كه بايد در راستاي منافع همگان باشد، محدود بماند. 
راسبريجر مي نويسد: »اگر كس��ب وكارهاي قديمي 
مي خواستند پيش از دسترس��ي به مشتري به دنبال 
كسب درآمد باشند، آن وقت همواره بازنده بودند. ايده 

و انديشه اصلي همين بود.«
هجوم گاردين ب��ه امريكا، كه ب��ا راه اندازي گاردين 
يو.اسدر سال ۲۰۱۱ به اوج رسيد، با صرفه جويي هاي 
دردآوري ك��ه در ديگر قس��مت هاي صنعت رس��انه 
جري��ان داش��ت، در تض��ادي حساس��يت برانگيز 
بود. گاردين يك��ي از پنج خروجي خبر سراس��ري 
بود كه در س��ال ۲۰۱۰ با ويكي ليكس همراه شد تا 
پيام هاي رده بندي ش��ده اي را منتش��ر كند كه پشت 
پرده تي��ره و تار رواب��ط بين المل��ل را در معرض ديد 
مي گذاشت. چند س��ال بعد ادوارد اسنودن، پيمانكار 
جوان آژان��س امنيت ملي امريكا، به گاردين مراجعه 
كرد ت��ا اس��نادي را در اختيار اين رس��انه بگذارد كه 
دستگاه نظارت سراس��ري حكومت اياالت متحده را 
رسوا مي كرد. گزارش همين ماجرا بود كه باعث شد در 
سال ۲۰۱۴ گاردين و واشينگتن پست برنده جايزه 

پوليتزر شوند.
از نگاه راسبريجر، افشاگري اسنودن »نشان مي دهد... 
ك��ه چرا ق��درت و اس��تقالل س��ازماني مطبوعات تا 
اي��ن حد ض��روري اس��ت«. ]تهيه و انتش��ار[ چنين 
گزارش هاي��ي بدون دفاعيه ه��اي حقوقي پرهزينه و 
ضمانت هاي درون سازماني ديگر در برابر مداخله هاي 
حكومتي ناممكن خواهند بود. و نيز اين گزارش ها به 
روزنامه نگاراني با ذه��ن تحليلي نياز دارند كه بتوانند 
تشخيص بدهند كدام اطالعات در دايره منافع عموم 
مردم قرار مي گيرد، به ويژه اينكه به نظر مي رس��د آن 
»مردم«، كه مخاطب خروجي هاي خبر قرار مي گيرند، 
در اينترنت بيشتر و بيش��تر به جزيره هاي كوچك و 

جداافتاده تقسيم شده اند.
اگرچه روزنامه نگاري گاردين بارها و بارها مهر تأييد 
خورده است، اما هزينه هاي اين رسانه ساالنه به ده ها 
ميليون دالر پول نقد مي رسد. و درحالي كه اين روزنامه 
ب��ر افزايش درآم��د حاصل از تبليغات براي پوش��ش 
هزينه هايش تكيه كرده، بسياري از شركت ها اكنون 
ترجيح مي دهند مس��تقيمًا در شبكه هاي اجتماعي 
تبليغ كنند، فضايي كه مي توانند در آن تبليغاتشان را 
به شكل هدفمند در معرض ديد خريداران بالقوه قرار 
بدهند. راسبريجر آشفتگي هاي مالي آخرين روزهاي 
س��ردبيري اش را به دور از واقع بيني توصيف مي كند: 
»در پاي��ان ماه م��ه ۲۰۱۵ ]از س��ردبيري گاردين] 
كناره گي��ري ك��ردم و در آن زم��ان هي��ات مديران 
تجاري از وضعيت شركت رضايت داشتند«. اما زيان 
انباشته گاردين به اندازه اي زياد بود كه مديران تجاري 
بخش مهمي از كمك هزينه هاي اين رس��انه را حذف 
كردند و از جانشين راسبريجر، كاترين واينر، خواستند 
كه هزينه ها را تا حدود بيس��ت درص��د كاهش دهد. 
كاهش شديد تعداد كاركنان دفتر نوپاي گاردين در 
امريكا هم بخشي از همين برنامه كاهش هزينه ها بود.

گاردين بعض��ي از خوانندگانش را راض��ي كرده بود 
]براي دسترس��ي به محت��واي آن[ مبلغي پرداخت 
كنند، ب��دون آنكه اي��ن مطالب را از دس��ترس بقيه 
خوانندگان خ��ارج كند تا ب��ه اين ترتيب ب��ه آرمان 
روزنامه نگاري باز وف��ادار بماند. نوامبر بود كه كاترين 

واينر اعالم كرد، طي سه س��ال گذشته، يك ميليون 
نفر در سرتاس��ر جهان داوطلبانه از گاردين حمايت 
كرده اند. گزارش س��ال مالي گذشته، كه در ماه ژوئن 
به پايان رس��يد، نش��ان مي دهد بيش از نيمي از اين 
حمايت كنندگان بطور منظم اين كار را انجام مي دهند 
و حاميان گارديندر امريكا به هفتاد هزار نفر مي رسد. 
اكنون كمك هزينه هاي مالي تثبيت شده است، درآمد 
به آرامي رو به افزايش است، و واينر اميدوار است تا بهار 
آينده هزينه ها و درآمدهاي گاردين سربه س��ر شود. 
اما بقاي گاردين، كه مي تواند در آينده پرچم دار اخبار 
پيشرو باشد، وابسته به اين است كه بلندپروازي هاي 
جهاني متعادل تر ش��ود. آن هم درس��ت در لحظه اي 
كه هم زمان با نوسان هاي ليبرال دموكراسي در نقاط 
مختلف جهان، شايد ماموريت گاردين بيش از هميشه 

حساس و فوري باشد.
در جاهاي ديگر، حركت به سوي جهاني با اخبار كمتر 
همچنان ادامه دارد. بس��ياري از نش��ريات ديجيتال 
براي ديده ش��دن صفحاتش��ان به فيس بوك و گوگل 
و ديگر غول هاي تكنولوژي وابس��ته اند، حتي اگر اين 
نش��ريه ها گزارش هايي منتش��ر كنند مبني بر اينكه 
بسط و گسترش اخبار جعلي حاصل كار الگوريتم هاي 
همين شركت هاست. در ش��رايطي كه كليد ورود به 
دنياي ويدئوي آنالين در اختيار سيليكون ولي است، 
برنامه هاي خبري ش��بكه هاي كابلي و سراسري نيز 
احتمااًل همراه با افزايش س��ن مخاطبان كنوني شان 
با سرنوش��تي مشابه مواجه خواهند ش��د. تعدادي از 
نشريات امريكايي راه خروج از اين بزرگراه را در پيش 
گرفته اند و دسترس��ي به محتواي خود را با پرداخت 
هزينه امكان پذي��ر س��اخته اند؛ نام نيويورك تايمز، 
واشنگتن پست و چند برند ديگر كه معتبرند و كانون 
توجه، در ميان اين نشريات ديده مي شود. به احتمال 
زياد، نش��رياتي كه در ميانه هاي اي��ن طيف جا دارند 
)مانند روزنامه هاي محلي و خبرگزاري هاي ديگري كه 
مشاركت هاي مهمي داشته اند( همچنان كمرنگ تر 
و كمرنگ تر خواهند ش��د. اين دوش��اخگي به نوعي 
مي تواند تداعي كننده ويران شهِر رسانه اي داشته ها و 

نداشته هايي باشد كه راسبريجر از آن در هراس است.
در ميان رس��انه هاي انگليسي زبان، و از لحاظ مالكيت و 
ماموريت و الگوي فعاليت، گاردين منحصربه فرد است. 
با توجه به اين مسائل، جاي شگفتي نيست كه كتاب خبر 
فوري، بيشتر، مشكالت س��اختاري را شرح مي دهد تا 
اينكه بخواهد براي رويارويي با اين مش��كالت نس��خه 
بپيچد. راسبريجر در پايان دستان خود را باال مي گيرد و 
بار مسووليت نجات روزنامه نگاري را به دوش غول هاي 
تكنولوژي مي اندازد. راس��بريجر مي نويس��د: »اكنون 
پرسش اين است كه، در عصر شركت هاي مافوق جهاني، 
روزنامه نگاري چگونه مي تواند دوام بياورد؟ در عصري كه 
بعضي ش��ركت ها و نهادهاي معاف از ماليات و بي ريشه 
بيشتر از مادرمان درباره ما اطالعات دارند. آيا اين شركت ها 
روزنامه نگاران و خبرگزاري هاي حرفه اي، مس��تقل، و 
منتقد را از بين خواهند برد ي��ا از آنان حمايت خواهند 
ك��رد؟ روزنامه ن��گاران و خبرگزاري هايي كه خدماتي 
 عمومي را بر عهده دارند كه ضروري تر از هميشه است.

ب��راي پاس��خ به اي��ن س��وال الزم اس��ت فيس بوك و 
ديگر غول هاي س��يليكون ولي از يك س��و بپذيرند كه 
تصميم گيري هايي مانند تصميم گيري هاي سردبيران 
رسانه ها بر عهده دارند و از سوي ديگر پذيراي شكلي از 
مسووليت اجتماعي باشند. اين شركت ها مي توانند آنچه 
را كه از روزنامه نگاري باقي مانده به سادگي از بين ببرند. 
در چنين جهاني، جامعه اي با درهاي بسته شايد بهتر از 

اين باشد كه اصاًل جامعه اي وجود نداشته باشد.
منبع: ترجمان

س��رمايه دار مع��روف جهان��ي تأكي��د ك��رد ك��ه تا 
سعودي ها تغيير رفتار ندهند، نمي توان در اين كشور 

سرمايه گذاري كرد.
»مارك موبيوس« رييس اجرايي گروه سرمايه گذاري 
»مارك موبيوس« و رييس شركت »موبيوس كاپيتال 
پارتنرز« به عنوان يكي از بزرگ ترين س��رمايه داران 
جه��ان در گفت وگويي تأكيد كرد ك��ه تا زمان ايجاد 
تغييرات واقعي در عربستان سعودي، سرمايه گذاري 

در اين كشور درس��ت نيست. او در گفت وگو با شبكه 
س��ي ان بي س��ي، گفت: »اكنون زمان مناسبي براي 
اين نيست كه بخواهي اموالت را در عربستان سعودي 
هزين��ه كني« و اف��زود: قتل وحش��يانه روزنامه نگار 
»جمال خاشقجي« شرايط را به نهايت بد كرده است 
و تا جايي كه به من مربوط است؛ معتقد نيستم كه تا 
زمان ايجاد تغييرات واقعي بزرگ در عربستان سعودي، 
بايد در اين كشور سرمايه گذاري كرد. اين سرمايه دار 

مطرح امريكاي��ي ادامه داد: عالوه بر مس��اله بدنامي 
عربستان، مشكل ديگري نيز وجود دارد كه به قيمت 

نفت مربوط است.
او قيمت ۵۷ دالري نفت را براي عربس��تان فاجعه بار 
توصيف كرد و گفت ك��ه پيش بيني مي كرده تا پايان 
سال ۲۰۱۸ قيمت هر بشكه نفت به ۱۰۰ دالر برسد.

»هادلي گمب��ل« مجري اين برنامه ني��ز در ادامه به 
مقاله اي از خود در اين خصوص اشاره كرد و گفت كه 

كاهش صادرات نفت خام عربس��تان از ۷.۳ الي ۷.۹ 
ميليون بشكه در روز در ماه هاي گذشته به ۷.۱ ميليون 
بشكه در ماه جاري، نشان از اين دارد كه سعودي ها در 

پي افزايش قيمت نفت هستند.
 او تأكيد كرد كه اعضاي س��ازمان اوپك اميدوارند تا 
قيمت نفت را به ۸۰ دالر برس��انند اما با قيمت فعلي 
۵۷.۴۴ دالر براي هر بش��كه نفت خ��ام برنت، فاصله 
خيلي زيادي دارند. گامبل، توضي��ح داد كه از اكتبر 

سال ۲۰۱۸ قيمت نفت ۳۰ درصد كاهش داشته است 
كه دليل آن افزايش مازاد جهاني نفت و كاهش رشد 
اقتصادي بود. اين كارشناس اقتصادي در پايان گفت 
كه سرمايه گذاران خارجي در هفته اول ماه اكتبر كه 
مصادف با اعالم خبر قتل خاشقجي بود، ۶۵۰ ميليون 
دالر از س��رمايه خود را از عربستان س��عودي خارج 
كردند كه در همان زمان بورس اين كش��ور با كاهش 

هفت درصدي مواجه شد.

  ديگ�ر روزي نيس�ت كه اخب�ار دروغ و 
جعلي به گوش�مان نرس�د. در دوراني كه 
خبرها مي توانند كشورها را تا مرز فروپاشي 
ببرند و برگردانند، انتشار خبرهاي فوري از 
دست خبرگزاري ها و روزنامه ها خارج شده 
و حت�ي ترول ها هم مي توانند ش�ايعات را 
مثل ويروس به جان مردم بيندازند. اما حاال 
كه بيش از هميشه نيازمند روزنامه نگاري 
تحقيق�ي و متعه�د به حقيقت هس�تيم، 
غول هاي تبليغاتي س�يليكون ولي منابع 
درآمدي روزنامه ها را نابود كرده اند. با اين 
وضع، شايد قرن بيست و يكم دوران پايان 

روزنامه نگاري باشد.
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آمار خوب، حاكميت خوب
وجود يك مرجع رس��مي و پرهيز از موازي كاري در 
گردآوري و اعالم آمار رس��مي كشور امري ضروري 
و شايسته است و به باور كارشناسان موانعي بر سر راه 

تحقق اين امر وجود دارد كه بايد رفع شود.
به گزارش ايرنا، در اكثر كش��ورهاي دنيا و به ويژه در 
جهان توسعه يافته يك مركز رسمي آمار وجود دارد 
و كليه دستگاه هاي اين كشورها با استناد به آن اقدام 
به برنامه ريزي مي كنند. اما وجود يك مرجع رسمي 
تهيه آمار براي كل يك كشور زماني قابل تصور است 
كه هم قانوني مشخص در اين زمينه وجود داشته باشد 
و هم بين نهادها و دستگاه هاي مختلف باالترين حد 
هماهنگي و همكاري بين بخشي وجود داشته باشد.

اگر در كش��وري اين ش��اخص ضعيف باشد و مركز 
گردآوري اطالعات نتواند يا نخواهد در زمان مناسب 
اطالعات و آمار مناسب مورد نياز دستگاه هاي مختلف 
را در اختيار آنها قرار دهد بدون شك امكان هر گونه 
برنامه ريزي كوتاه مدت، مي��ان مدت و بلندمدت با 

مشكل مواجه خواهد شد.
مناقشه مركز ملي آمار و بانك مركزي در روزهاي اخير 
نيز از اين امر ناشي مي شود. البته اين مناقشه سابقه 
طوالني دارد و امر تازه اي نيس��ت. از يك طرف مركز 
آمار به عنوان مرجع رسمي توليد و انتشار آمار بر اين 
امر پافشاري مي كند كه تنها اين مركز است كه بايد 
آمارهاي رسمي و به ويژه تخصصي را توليد و منتشر 
كند، از سوي ديگر بانك مركزي نيز معتقد است كه بر 
اساس قانون حق توليد و انتشار آمار در حوزه تخصصي 

خود به ويژه اعالم نرخ تورم را دارد.
بنا بر نظر و ديدگاه مورخان و كارشناسان حوزه آمار، 
آنچه كه ام��روزه به عنوان آمار مش��اهده مي كنيم 
محصول دنياي مدرن و تشكيل دولت مدرن است. 
بنابر اين از عمر گردآوري و كاربرد آمار به شكل امروزي 
زمان زي��ادي نمي گذرد و در ايران به ش��روع دوران 

پهلوي اول باز مي گردد.
طبق نظر متخصصان و مورخان، پس از شكل گيري 
دولت مدرن در ايران گردآوري داده هاي گوناگون در 
مقياس »سراسري« صورت مي گرفت تا از اين طريق 
دولت بتواند به ايفاي كاركردهاي و وظايف خود مانند 
راه اندازي آموزش عمومي، ارائه خدمات بهداشتي و 

… به نحو شايسته اي بپردازد. 
در سال ۱۳۰۳ آيين نامه اي به تصويب رسيد و در اين 
آيين نامه بخش مسوول آمار و وظايف آن مشخص شد. 
بر اساس اين مصوبه مسووليت جمع آوري و متمركز 
كردن آمارهاي مورد نياز به عهده وزارت كشور گذاشته 
شد. در خرداد سال ۱۳۱۸ اولين قانون سرشماري در 
مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. در اجراي اين 
قانون، سرشماري نفوس از دهم اسفندماه همان سال 
در شهر تهران و در سال ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ در ۳۳ شهر 

كشور به  تدريج به اجرا درآمد. 
در اس��فند ۱۳۳۱ س��ازمان همكاري آمار عمومي 
تش��كيل ش��د و در فروردين ۱۳۳۲ قان��ون آمار و 
سرشماري به تصويب رسيد. در اين سال اداره آمار و 
سرشماري از اداره كل آمار و ثبت احوال، منتزع شد و 
به سازمان همكاري آمار عمومي پيوست. بدين ترتيب 
براي اولين بار سازماني كه منحصراً وظيفه جمع آوري 
آمار را به عهده داشت، به وجود آمد كه در سال ۱۳۳۴ 
به اداره آمار عمومي، وابسته به وزارت كشور، تغيير 
نام يافت و اين اداره در سال ۱۳۳۵ اولين سرشماري 

عمومي نفوس را در كل كشور به اجرا درآورد. 
با تأسيس اداره آمار عمومي، فعاليت هاي آماري وارد 
مرحله جديدي شد و به تدريج طرح هاي گوناگون 
آم��اري در حوزه هاي مختلف اجتماعي- اقتصادي 
برگزار ش��د؛ از جمله: آمارگيري كشاورزي در سال 
۱۳۳۹، آمارگيري نمونه اي نفوس در س��ال ۱۳۴۲، 
سرشماري صنعتي در سال ۱۳۴۲ و آمارگيري بودجه 
خانوار در س��ال ۱۳۴۲نياز روزافزون دس��تگاه هاي 
برنامه ريزي كش��ور ب��ه آمار و اطالع��ات و ضرورت 
همكاري بسيار نزديك سازمان اصلي توليدكننده 
آمار با دستگاه برنامه ريزي موجب شد تا براساس قانون 
۱۳۴۴، اداره آمار عمومي از وزارت كشور جدا شود و با 
نام مركز آمار ايران به سازمان برنامه و بودجه بپيوندند. 
هم اكنون جايگاه مركز آمار ايران در تشكيالت كالن 
دولت جمهوري اس��المي ايران، در قالب موسس��ه 
دولتي و وابسته به س��ازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشورتعريف  شده  است. عالوه  بر آن، مركز آمارايران 
داراي جاي��گاه قانوني ديگري نيز با عنوان دبيرخانه 
ش��وراي  عالي آمار )باالترين مرجع سياست گذاري 
در زمينه آمارهاي رسمي دركشور( به منظور ايجاد 

هماهنگي و هدايت نظام آماري كشور  است.
در اين مورد »جواد حسين زاده« معاون مركز آمار در 
گفت وگويي گفته است: آمار مربوط به تورم و رشد 
اقتصادي از آمارهاي تخصصي بانك مركزي نيست. 
و طبق مصوبه شوراي عالي آمار ديگر نبايد اين بانك 
براي انتشار آن اقدام كند، در غير اين صورت بر خالف 

آن عمل كرده است. 
نكته اي كه مورد توجه كارشناسان قرار دارد اين است 
كه آيا مصوبه شوراي عالي آمار مي تواند براي مشخص 
كردن حد و حدود يك تبصره قانوني كافي باشد، يا اين 

امر نيازمند اصالح حود قانون است.
كارشناسان بر اين باورند كه موازي كاري هاي آماري 
همواره هزينه هاي سنگيني با خود به همراه داشته 
و خواهد داش��ت. بين آمار و حاكميت خوب رابطه 
مس��تقيمي وجود دارد. بنابر اين اگر موازي كاري ها 
منجر به ش��ك و ترديد جامعه نسبت به آمار گردد و 
اعتماد به نهادهاي مختلف تضعيف شود يا از بين برود، 
اساسا شفافيت و پاسخگويي دستگاه هاي مختلف زير 
سوال خواهد رفت. تضعيف اعتماد عمومي به آمار به 
عنوان زيرساخت اصلي برنامه ريزي دولت پيامدهاي 

مخربي در پي خواهد داشت. 
كمترين پيامد آن مي تواند س��رگرداني مسووالن و 
برنامه ريزان و سياس��ت گذاران باشد. در حالتي كه 
همزمان آمارهاي مختلفي در مورد موضوعي خاص 
مانند تورم از سوي بيش از يك مرجع اعالم مي شود 
و مهم ت��ر از آن اينكه بين آماره��اي اعالمي تفاوت 
معناداري وجود داشته باشد سياست گذار نمي داند كه 
بايد بر مبناي كدام برنامه ريزي كند. اين امر در مورد 

سرمايه گذاران خارجي نيز صادق است.
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نگاهي به چالش هاي نظام سالمت در ايران

عدم پايبندي وابستگان ائتالف حمله به يمن به توافق سوئد

تكراراقداماتگذشته،مارابهنتايجگذشتهميرساند

سايه سنگين ترديدها بر سر توافق صلح يمن

سهيال رجايي|
نظام سالمت در هر كش��وري متولي ايجاد، توسعه و 
محافظت از كااليي حاكميتي تحت عنوان س��المتي 
اس��ت. اين نظام، س��اختاري متاثر از نظام هاي بزرگ 
ديگري همچون نظام سياسي و نظام اقتصادي حاكم بر 
هر كشوري است به گونه اي كه تمامي متغيرهاي موثر 
در توسعه سياسي و توسعه اقتصادي پايدار، مستقيم 
و غيرمستقيم بر تمامي مولفه هاي موجود در ساختار 
س��المت تاثيرگذار بوده و خواهد بود. در بس��ياري از 
نظام هاي حكمراني، بخش سالمت يكي از مهم ترين و 
كليدي ترين بخش توسعه اقتصادي به شمار مي رود زيرا 
مي توان به صراحت عنوان كرد كه انسان سالم در مسند 
نيروي انساني به منظور بسط و توسعه رونق اقتصادي 
از مهم ترين مولفه هاي موجود در رس��يدن به توسعه 

اقتصادي پايدار است..

   بيان  مساله
در طول دهه هاي گذش��ته، به بهان��ه فعاليت هاي 
هسته اي توس��ط متخصصان داخلي، تحريم هايي 
ظالمانه، چندجانبه و گس��ترده اي عليه جمهوري 
اس��المي ايران وضع ش��ده اس��ت. اي��ن تحريم ها 
فشارهاي شديدي را به ساختار اقتصادي كشور در 
ابعاد مختلف وارد كرده اند. اقتصاد در حوزه سالمت 
نيز از اين فشارها بي بهره و نصيب نمانده است. عالوه 
بر وجود تحريم ها، اقتصاد سالمت در كشورهاي در 
حال توس��عه دچار چالش هايي مانند ناكارآمدي، 
اتالف منابع مادي و انساني، عدم سياستگذاري هاي 
مبتني بر توسعه اقتصادي، عدم وجود سرمايه پذيري 
داخلي، عدم  امكان توسعه شركت هاي دانش بنيان و 

بازدهي پايين در سطوح بهداشتي است.
بدين منظور در سال هاي اخير نظام سالمت گامي 
تحت عن��وان »طرح تحول س��المت« را در جهت 
متحول سازي سياس��ت هاي موجود در اين عرصه 
با ه��دف كاه��ش پرداخت هاي مس��تقيم و حذف 
آس��يب هايي مخرب همانند زيرمي��زي آغاز كرد و 
منابع مالي گس��ترده اي را در جه��ت اجراي طرح 
تحول س��المت تزريق كرد اما سياس��تگذاري هاي 
انجام شده در جهت مديريت منابع مالي در اين طرح 
شكست خورده و نهادهاي بيمه نتوانستند آن طور 
كه شايس��ته اس��ت در طرح تحول مشاركت كنند. 
شايد بتوان يكي از داليل شكست طرح تحول را نبود 
سياست گذاري هاي طوالني مدت و مديريت صحيح 
منابع دانست زيرا سياستگذاري هاي انجام شده تنها 
در قالب يك سياست كوتاه مدت و گذرا بدون لحاظ 
فاكتورهايي همچون آمايش سرزمين و فاكتورهاي 
جمعيتي و بومي و همچنين عدم تغييرات ساختاري 
در نظام بيمه اي كشور اجرا شد. مي توان متذكر شد 
كه طرح تحول س��المت تنها با تكيه بر وجود منابع 
مالي اجرايي شد اما تمامي مشكالت موجود در حوزه 
سالمت نه با پول و منابع مالي، بلكه بايد با مديريت 
و سياس��تگذاري هاي حساب ش��ده و علمي حل و 
فصل گردن��د. هنگامي كه تنها اهرم اجرايي در يك 

تصميم سازي منابع مالي و پول باشد با از بين رفتن 
منابع مالي تمامي سياستگذاري ها و تصميم سازي ها 

با شكست مواجه مي شوند.
يكي ديگر از مش��كالت مديريتي در عرصه س��المت 
كش��ور، منفك درنظر گرفتن نظام س��المت از ساير 
نظام هاي ديگر است در حالي كه در تمامي كشورهاي 
توسعه يافته نظام سالمت و سياست هاي اتخاذشده در 
اين حوزه بر تمامي نظام هاي ديگر نيز تاثيرگذار بوده 
و همچنين تاثير مي پذيرد. به عنوان مثال در بند دوم 
از سياس��ت هاي ابالغي از جانب مقام معظم رهبري 
تحقق رويكرد س��المت همه جانبه و انس��ان سالم در 
تمامي قوانين بيان شده است. سياست هاي راهبردي 
به منظور رس��يدن به انسان س��الم در حوزه بهداشت 
و درمان بايد به گونه اي تدوين ش��وند كه دس��ت يابي 
به انسان س��الم نه تنها فقط در حوزه سالمت بلكه در 
تمام راهبردهاي كالن كش��وري و حوزه هاي اجرايي 
ارج نهاده ش��ود. در واقع پس از تصوي��ب بند ب ماده 
32 قان��ون پنجم، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي مكلف به تهيه »پيوست سالمت« قبل از تمامي 
پروژه هاي كالن كش��وري شد اما متاسفانه تاكنون به 
صورت مطلوبي از اين توان قانوني خود استفاده نكرده 
است. اين سياست هاي مبتني بر انفعال طلبي در نظام 
س��المت موجب ايجاد چالش هايي گسترده از لحاظ 

اقتصادي شده است.
وزارت بهداشت هم اكنون وزارتخانه اي مصرف كننده 
و پرهزينه است درحالي كه با تبيين سياست هايي 
مبتني بر درآمدزايي و توليد داخلي مي تواند سهم 
خ��ود را در توليد ناخالص داخل��ي و درون زانمودن 
اقتصاد س��المت ايفا كند. برخي ديگر از مشكالت 

مهم در حوزه سالمت عبارتند از: 
1( فقدان منابع مالي پايدار در بخش سالمت

2( ناكارآمدي نظام بيمه
3( باالبودن ميزان پرداخت از جيب بيماران

4( عدم جذب سرمايه هاي داخلي در جذب سالمت
5( اتكاي بيش از حد به واردات دارو و عدم توجه به 

شركت هاي دانش بنيان و توليدات داخلي
 افزاي��ش روزاف��زون آفت ه��اي خطرن��اك نظ��ام 
 س��المت همانند تعارض منافع، پزش��كي شارالتاني 
)Quack Medicine(، خامه گيري در نظام بيمه 
)Cream Skimming( و افزاي��ش فقر در جامعه 

تحت پوشش
6( ع��دم وج��ود پرون��ده الكتروني��ك س��المت و 

شفاف سازي اطالعات و عملكردها
7( نبود نظام يكپارچه سالمت

8( فقدان سياس��ت هاي مبتني بر افزايش انديشه 
خودمراقبتي و غربالگري

   بحث و نتيجه گيري
با گذش��ت چهاردهه از انقالب اس��المي ايران، نظام 
سالمت تحت مديريت سكان داراني به ظاهر با ساليق 
و عقايد متفاوت اما در باطن يكسان قرارگرفته است. 
نقطه اش��تراك تمام مديران وارد ش��ده در اين حوزه 

نگاهي درمانگرانه و مصرف كننده به وزارت بهداشت و 
درمان بوده و توجه چنداني به اولويت بخش بهداشت 
بر درمان نداش��ته اند. اين شيوه مديريت محتاطانه و 
همچنين وجود تحريم هاي هميشگي همانند ساير 
نظام هاي ديگر، نظام سالمت را نيز در معرض مشكالت 

و چالش هايي جدي قرار داده است.
بنجامين فرانكلين، انديشمند و سياستمدار امريكايي 
بيان مي دارد كه: هيچ چيز قطعي نيست، مگر مرگ و 
ماليات. اگر بخواهيم اين جمله معروف امريكايي را با 
توجه با ساختارهاي داخلي تطبيق نماييم عبارتست 
از: هي��چ چيز قطعي نيس��ت، مگر م��رگ و تحريم. 
تحريم هاي همه جانبه و تك جانبه غربي و امريكايي 
در طول دهه هاي گذشته مس��اله جديدي در نظام 
حكمراني ايران به ش��مار نمي رود اما آنچه كه هربار 
پس از وضع تحريم هاي جديد مساله جدي اي تلقي 
مي ش��ود، عدم برخورد صحيح و مديريت تحريم ها 
است كه در واقع در زمان كنوني و سال هاي گذشته 
ش��ايد جايگاه رشته اي تحت عنوان مديريت تحريم 
در نظام آكادميك ما مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت. 
نظام سالمت ايران نيز در تمامي اين سال ها از گزند 
تحريم ها درامان نبوده است و تحريم ها در حوزه هاي 
مختل��ف از جمله داروها و مواد اوليه، س��كان داران 
اين حوزه را به چالش كشانده است. تحريم ها سبب 
ش��ده اند كه خريدهاي خارجي به س��ختي صورت 
پذيرند يا شركت هاي واردكننده دارويي و همچنين 
ش��ركت هاي توليدكننده، داروها و م��واد اوليه را با 
هزينه بيشتري وارد نمايند كه صدمات ارزي زيادي 

را بر بدنه اقتصاد كشور من جمله اقتصاد سالمت وارد 
كرده است. همچنين انتقال دانش و تكنولوژي نيز با 
روند كندتري صورت پذيرد. اما چاره كار كجاست؟

در نظريه آشوب از تئوري اي سخن به ميان آمده است 
The Butterfly Effect تحت عنوان اثر پروانه اي يا

و اثر پروانه اي بيان مي دارد كه: وقتي يك پروانه در جايي 
از جهان بال مي زند، اين حركت او مي تواند باعث وقوع 
توفان در بخش ديگري از جهان ش��ود. در واقع اگر رد 
توفاني را از محل وقوع، مورد بررسي قرار دهند متوجه 
مي شوند كه دليلش به خاطر تغيير فشار هوا در اثر بال 
زدن يك پروانه بوده است. به معناي روان تر اثر پروانه اي 
بيان مي دارد كه تغييرات كوچك مي توانند نويدبخش 
اثرات بس��يار عظيمي باشند. نظام سالمت هم اكنون 
نيازمند تغييرات گسترده در شيوه مديريت آن است 
حتي تغييرات كوچك نيز در س��اختار مديريت قطعا 
مي تواند رويدادهاي عظيمي را ايجاد نمايد. برخي از 

اين تغييرات عبارتند از: 
1( اجراي سياست هاي مبتني بر اقتصاد مقاومتي. 
اقتصاد مقاومتي در زمان كنوني راهكار طاليي حوزه 

سالمت براي خروج از چالش است.
2( توج��ه بي��ش از پي��ش مدي��ران وزارتخان��ه به 

شركت هاي دانش بنيان داخلي.
3( ايج��اد اعتم��اد زاي��ي و بس��تر فعالي��ت براي 

سرمايه گذاران داخلي در حوزه سالمت.
4( رويكرد برون س��پاري و حف��ظ وظيفه توليت و 
نظارت توس��ط وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشكي.

5( همكاري با رسانه ملي در جهت افزايش فرهنگ 
و انديشه خودمراقبتي و پيشگيري.

6( ايجاد بس��ترهاي الزم جهت ارايه طرح هاي نو با 
هدف بهبود كيفيت در نظام سالمت.

7( تواف��ق و هم��كاري روزافزون نهاده��اي بيمه و 
حوزه سالمت.

8( ارايه مجوز تعرفه گذاري به بيمه ها و حفظ وظيفه 
نظارت توسط نظام سالمت.

9( ايجاد ساختارهاي خريد راهبردي خدمات توسط 
بيمه ها و همكاري بيش از پيش وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشكي.
راهكارها در جهت رونق مديريت در اين حوزه بس��يار 
زياد اس��ت اما آنچه  اهميت دارد برداش��تن گام هاي 
بلندمدت حت��ي زمانبر اما پيوس��ته در جهت تحول 
سياستگذاري ها در اين حوزه است. مادامي كه مردم 
و رضايتمندي آنها در صدر سياست هاي مديران اين 
عرصه قرار نگيرد، جلب همكاري، مشاركت و اعتماد 
مردم ش��دني نخواهد بود. مهم ترين اصل در مديريت 
نظام سالمت پول و سرمايه مادي نيست، بلكه تصويب 
برنامه ها و سياست هايي است كه منفعت ملي و رشد و 
توسعه اقتصادي در درجه اول اهميت قرار گيرد. بايد 
دانست كه تكرار اقدامات گذشته، ما را به نتايج گذشته 
مي رساند. آن ساختار فكري اي كه خودش ايجادكننده 
مشكالت بوده است، نمي تواند چاره ساز شود. بلكه بايد 
آن س��اختار و فكر تغيير كند تا شاهد تحوالتي حتي 

كوچك اما سازنده باشيم.
منبع: شمس

نيروه��اي وابس��ته ب��ه عبدرب��ه منص��ور هادي 
رييس جمهوري فراري يمن كه از حمايت ائتالف 
حمله به يمن برخوردار هس��تند با پايبند نبودن 
به بندهاي توافق صلح سوئد در اجرايي بودن اين 

توافق ترديدهايي را به وجود آورده اند.
ب��ه گزارش ايرن��ا، چهارمي��ن دور مذاكرات صلح 
يمن 15 آذرماه گذش��ته با ميانجيگري »مارتين 
گريفيتس« نماينده ويژه س��ازمان ملل متحد در 
استكهلم سوئد آغاز شد و نمايندگان دولت نجات 
مل��ي و دولت فراري يمن پس از يك هفته مذاكره 
در 22آذر ماه گذشته درباره برقراري آتش بس در 
شهر و بندر الحديده و بنادرالصليف و عين عيسي 
به توافق رس��يدند و براي عقب نش��يني نيروهاي 
نظامي دو طرف از ش��هر و بن��در الحديده نيز يك 

مهلت14روزه تعيين شد.
بازگشايي فرودگاه صنعا، پرداخت حقوق كارمندان 
و ارسال كمك ها از ديگر محورهاي اصلي مذاكرات 
بود. قرار شد كه طرف هاي درگير براي امدادرساني 
و توزيع مواد غذايي و دارويي از مناطقي در استان 

و بندر الحديده خارج شوند.
در پي مذاكرات طرف هاي يمني و اعالم گريفيتس 
نماينده ويژه س��ازمان ملل، آت��ش بس در يمن از 

بامداد روز سه شنبه 27 آذر ماه گذشته آغاز شد.
با وجود اينكه گروه مردمي انصاراهلل و كميته هاي 
مردم��ي يمن ب��ه تعهدات خ��ود در اي��ن زمينه 
عم��ل كردند، اما نيروهاي وابس��ته ب��ه »عبدربه 
منصور هادي« رييس جمه��وري فراري يمن كه 
از پش��تيباني ائتالف حمله به يمن هم برخوردار 
هستند به تعهدات خود عمل نكردند و از همان روز 
نخست آتش بس را ناديده گرفتند و هنوز هم اين 

روند ادامه دارد. 
تاكنون چندين بار براي پايان دادن به جنگ يمن 
تحركاتي ص��ورت گرفته اما هر بار با كارش��كني 
عربستان و متحدان آن به بن بست رسيده است. 

روزنامه »االخبار« لبنان در اين زمينه در گزارشي 
با عنوان »بازي ائتالف با توافق س��وئد« نوش��ت: 
ائتالف حمله به يمن به س��ردمداري عربس��تان 
سعودي توافق ها و تفاهم هاي مذاكرات صلح يمن 
در سوئد را اجرا نكرد. در نتيجه اين توافق قرار بود 
ميدان ه��اي نبرد روي آرامش را ب��ه خود ببيند و 
توافق هايي درباره بندر الحديده و تعز و تبادل اسرا 

صورت گرفت، اما ائتالف حمله به يمن با اين توافق 
بازي مي كند. 

بر پايه اين توافق قرار بود كه در مرحله نخست در 
الحديده آتش بس برقرار ش��ود و همه تشكيالت 
نظام��ي از آن خ��ارج ش��وند. اما ائتالف ن��ه تنها 
تشكيالت نظامي خود را از آن خارج نكرد و تنها دو 
روز پس از مذاكرات س��وئد، ائتالف 3بار آتش بس 
را ه��م ناديده گرفته اس��ت و در روزهاي بعد روند 
حمله هاي ائت��الف افزايش پيدا ك��رد و نيروهاي 
ائتالف در روز دوم آتش بس 12 بار بندر الحديده 

را زير آتش قرار دادند.
به نوش��ته روزنامه االخبار، بازي ائتالف حمله به 
يمن با توافق س��وئد س��بب شده اس��ت كه گروه 
مردم��ي انص��اراهلل در جديت اين ائت��الف درباره 
برقراري صلح با ش��ك و ترديد نگاه كند. به طوري 
كه »س��ليم المغلس« يكي از اعضاي اين جنبش 
گفت ائتالف حمله به يمن نخس��تين تهديد براي 

بندر الحديده به شمار مي روند. 
»آنتونيو گوترش« دبيركل سازمان ملل هم اوضاع 
يمن را در سال 2019 بسيار ناگوار توصيف كرده و 
گريفيتس نماينده سازمان ملل در امور يمن هم در 
شرايطي كه نقض آتش بس توافق سوئد را با تهديد 
روبرو كرده است، خواستار اجرايي سازي بندهاي 

توافق سوئد ش��د و از طرف هاي جنگ خواست به 
آتش بس پايبند باشند. 

روزنام��ه »العرب« چاپ لندن نيز نوش��ت: ش��ور 
و اش��تياق فراواني ك��ه درباره توافق س��وئد براي 
برق��راري آتش بس در يمن به وج��ود آمده بود به 
دليل س��ختي ها و موانع موجود در مسير برقراري 
صلح از بين رفت. مقام هاي منطقه اي و بين المللي 
كه از روند صلح سخن به ميان مي آورده اند اكنون 
هشدار مي دهند كه فرصت بي نظير براي برقراري 

صلح در يمن در حال از دست رفتن است. 
منابع سياسي گفته اند كه در شرايطي كه افق هاي 
حل سياسي بحران مسدود ش��ده و اجراي توافق 
با موانعي روبرو ش��ده اس��ت، نقض آتش بس در 
بندر الحديده و آغاز درگي��ري نظامي ميان گروه 
مردمي انصاراهلل و نيروهايي كه از حمايت ائتالف 
كشورهاي عربي برخوردارند، قابل پيش بيني بود. 
»در اين زمينه »فارس البيل« كارش��ناس مسائل 
سياس��ي پيش بيني ك��رد كه توافق س��وئد براي 
برقراري آتش بس در بندر الحديده به بن بس��ت 
برس��د و هيچ اميدي به موفقيت آمي��ز بودن اين 

توافق وجود ندارد. 
سازمان ملل متحد با ش��تاب زدگي در انعقاد اين 
تواف��ق و خألهايي كه در بندهاي اين توافق وجود 

دارد مسوول نخست شكست آن است. اين تحليلگر 
درباره رايزني ه��ا گريفيتس در صنع��ا و رياض و 
احتمال پيش��رفت سياس��ي در توافق آتش بس 
الحديده گفت هيچ موفقيتي از اين س��فر نصيب 
وي نخواهد شد و دو گزينه فراروي وي وجود دارد. 
يا او بايد جامعه بين الملل و شوراي امنيت سازمان 
ملل را براي نجات اين توافق تشويق كند و در اين 
صورت امكان ادامه مذاكره وجود خواهد داشت يا 
اينكه او بايد اين توافق را از بين ببرد و با تعديل اين 
توافق فرصتي ديگري را به گروه انصاراهلل بدهد. در 
هر دو صورت پيروزي نصيب گروه انصاراهلل خواهد 
ش��د و اين گروه فرصت بيش��تري را ب��راي مانور 

خواهد داشت.«
روزنام��ه »القدس العرب��ي« چاپ لن��دن هم در 
گزارش��ي به قلم »امج��د عبدالحفيظ« نوش��ت: 
نيروهاي وابس��ته به ائتالف حمله به يمن، كبوتر 
صلح نيس��تند و واقعيت هاي تحميل ش��ده عليه 
خود را نمي پذيرند. همچنين گزينه هاي آنها براي 

حضور در قدرت فراهم نيست. 
اين موضوع سبب شده اس��ت كه دو طرف توافق 
سوئد را برپايه منافع خود مورد تحليل قرار دهند 
و طرف ديگر را به كار شكني متهم كنند. هر يكي 
از دو طرف ادعا مي كند كه حق حضور در قدرت را 
دارد و مخالف راه حل هاي ميانه هست. اما پذيريش 
اين موضوع براي سازمان ملل كه به دنبال برقراري 
صلح در يمن اس��ت و همچنين مردم اين كش��ور 
كه در نتيجه جنگ دچار درد ورنج هاي بس��ياري 

شده اند منطقي به نظر نمي رسد. 
روزنامه القدس العربي اضافه كرد: به نظر مي رسد 
گروه انص��اراهلل در مرحل��ه كنوني ت��وان ورود به 

مذاكره صلح را ندارد. 
اين گروه در انديش��ه دس��تيابي به پيروزي است. 
شايد اين گروه به راهبرد فرار فكر مي كند تا با دور 
كردن حمله هاي دردناك ائتالف بتواند صف هاي 
خود را سامان دهد و بار ديگر مانور دهد. اين گروه 
از مذاكرات به عنوان پلي براي رس��يدن به اهداف 

خود استفاده مي كند. 
پيش از اين شوراي امنيت، كشورهاي غربي و عربي 
آنان را كودتاچي به ش��مار مي آوردن��د اما اكنون 
اين گروه با مانورها و پيش��روي هاي خود س��بب 
شده اس��ت كه به عنوان يك طرف مذاكره مطرح 

شود. گروه انصاراهلل بايد اين موضوع را به رسميت 
بشناس��د برقراري صلح فراگير نياز به معماراني از 

همه قشرهاي جامعه دارد.
»نيروهاي وابسته به ائتالف هم بايد به اين موضوع 
اعتراف كنند كه گروه انصاراهلل بخش��ي از ساختار 
اجتماعي يمن اس��ت كه نمي ت��وان آن را ناديده 
گرفت. هر دو طرف بايد ب��ه اين موضوع پي ببرند 
صلح از طريق سالح برقرار نمي شود. بلكه راه حل 
واقعي آن اس��ت كه ب��ه جنگ پايان داده ش��ود و 
عقالنيت به عنوان گزينه اساس��ي در دس��تور كار 

قرار گيرد.«
روزنامه »العربي الجديد« چاپ لندن هم نوش��ت: 
گروه مردمي انصاراهلل در ميدان هاي نبرد دس��ت 
برتر را دارد. اين گروه بيشتر مناطق بندر الحديده 
را در كنت��رل خود دارد. آنان اف��زون بر حضور در 
مناطق شهري و روستايي اين استان، بخش هاي 
بزرگي از مراكز حساس مانند بندر الحديده، بندر 
الصليف )مح��ل اس��تقبال از كانتينرهاي بزرگ( 
و بندر راس عيس��ي )محل ص��ادرات نفت( را در 

كنترل خود دارند. 
به نوش��ته روزنامه العربي الجديد، »مني صفوان« 
روزنامه ن��گار يمن��ي با اش��اره به نادي��ده گرفتن 
آتش ب��س در الحديده گفت كس��اني كه از توافق 
آتش بس زيان ديده اند تالش مي كنند عقربه هاي 
س��اعت را به عقب برگردانند. زيرا توقف تدريجي 
جنگ كه در نتيج��ه موفقيت آميز بودن آتش بس 
در الحديده رخ مي دهد، س��بب مي شود برخي كه 
منافع خود را در ادامه جنگ مي بينند، زيان كنند. 
زيرا در اين صورت جهانيان آزاده از پايان جنگ و 
مجازات س��عودي ها سخن خواهند گفت و در اين 

صورت يمن پيروز خواهد شد. 
به نوشته روزنامه العربي العربي، حل سياسي فراگير 
بحران يم��ن رويكرد آش��كار در عرصه بين الملل 
اس��ت و همه طرف ها به اين نتيجه رسيده اند كه 
زمان پايان دادن به اين جنگ فرارس��يده است و 
بايد با استفاده از فشارهاي بين المللي توافق سوئد 
را پيش برد. اما با توج��ه به پيچيدگي هاي بحران 
زمان��ي مي توان بحران را حل ك��رد كه ميان همه 
كنش��گران فعال منطق��ه اي و بين المللي در يمن 
اراده الزم براي ب��ر پايان دادن به جنگ و برقراري 

صلح وجود داشته باشد. 
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 دستور وزير كشاورزي 
براي بدهي كشاورزان

وزير كشاورزي دس��تور پيگيري و رفع مشكل 
بدهي كشاورزان به بانك ها را صادر كرد. محمود 
حجتي در حاشيه بازديد از پروژه هاي كشاورزي 
شهرستان پاكدشت در جمع خبرنگاران گفت: 
بايد نمايش��گاه دايمي گل و گياه پاكدش��ت با 
مش��اركت توليدكنندگان و نيز حمايت جهاد 
كش��اورزي محقق ش��ود. وزير جهاد كشاورزي 
همچني��ن در پاس��خ ب��ه س��والي در خصوص 
بدهكاري كشاورزها به بانك  و نيز حقابه كشاورزان 
»فرون آباد« گفت: مشكالت كشاورزان يادداشت 
و پيگيري خواهد ش��د، نبايد دغدغه كشاورزان 
افزايش يابد. وي همچنين ضمن ارايه دستوراتي 
مبني بر رفع مشكل بدهي كشاورزان به بانك ها 
بر حمايت از پرورش دهندگان ش��ترمرغ تاكيد 
كرد. حجتي سپس بر توسعه كشت محصوالت 
كم آب بر و گلخانه اي مانن��د زيتون تاكيد كرد و 
گفت: در حال حاضر 4 ه��زار مترمربع از اراضي 
شهرستان پاكدشت زير كشت محصول زيتون 
قرار دارد، اما متاسفانه اين شهرستان زمين هاي 
مناسبي براي كشت ندارد ولي با وجود اين كاستي 

پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه داشته است.

پيش بيني كاهش توليدگندم 
در سال آينده

گندم كار نمونه كشوري گفت: پيش بيني مي شود كه 
با توجه به نرخ پايين خريد تضميني گندم توليد در 
سال آينده كاهش يابد فارس در گزارشي آورد: سلمان 
اسدي جلودار گندم كار نمونه كشوري از استان اردبيل 
امسال توانست با برداشت 5 تن در هكتار گندم ديم، 

بيش از 2.5 برابر ميانگين كشوري برداشت كند.
اين گندم كار نمونه منطقه مغان در پاس��خ به اينكه 
آنهايي كه مي گويند شرايط سخت است و نمي توان 
توليد را به پيش برد، گفت: نمي توانم حرف هاي اين 
دسته آدم ها را قبول كنم، معتقدم هر زمان تالش و 
فعاليت كنيم و كارهاي خود را درست انجام دهيم و 
از علم و تكنولوژي براي افزايش توليد استفاده كنيم، 
شرايط سخت و تحريم ها هيچ تأثيري نخواهد داشت. 
وي در پاسخ به اينكه انتظار شما از دولت چيست، 
گفت: ش��ايد نظر من متفاوت باش��د، برخي سياه 
و س��فيد مي بينند، اما من معتق��دم دولت تالش 
مي كند تا جامعه را به پيش ببرد، اما در هر دولتي 
ممكن است كاستي باشد كه اين ماهيت كار است. 
بايد دقت كنيم اين اش��كاالت را برطرف كنيم تا 
به ركوردهاي بهتري در توليد برس��يم. از كشاورز 
نمونه درباره قيمت تضميني 1600 توماني گندم 
سوال شد، گفت: البته مي شد با توجه به تورم و باال 
بودن قيمت نهاده ها و ماشين آالت كه هزينه ها را 
باال برده قيمت بيشتري را تصويب كنند و معتقدم 
در شرايط فعلي، قيمت گندم بايد حد اقل 2 هزار 
تومان باشد. وي ادامه داد: پيش بيني مي شود كه با 
توجه به نرخ پايين خريد تضميني گندم توليد در 
سال آينده كاهش يابد.  اين كشاورز نمونه در پاسخ 
به اينكه توصيه شما به توليدكنندگان و كشاورزان 
چيس��ت، گفت: توصيه مي كنم كه كار كشاورزي 
را به عنوان يك كار علمي در نظر بگيرند و از انجام 
كار كشاورزي تفنني كه تنها اوقات آنها را پر كند، 
بپرهيزند. امروزه كشاورزي در جهان با تكنولوژي  
بسيار باال انجام مي شود، چرا كه معتقدند بايد امنيت 
غذايي كشورش��ان به هر طريقي بايد تأمين شود. 
دوران كشاورزي سنتي گذشته است كه چند كيسه 
گندم بپاشند، بذر بپاشند و نياز ساالنه خانوارشان 
را تأمين كنند. در حال حاضر هر كش��اورزي بايد 
مسوول تأمين غذاي چند صد يا چند هزار خانوار 
باشد. وي ادامه داد: براي موفقيت در كار كشاورزي 
بايد تمام اصول و تكنولوژي هاي روز را اس��تفاده 
كنند، مهم تر از همه اينها، بذر مناسب بكارند و به 
توصيه هاي مروجان كشاورزي هم گوش فرا دهند، 
البته بخش ترويج كشاورزي هم بايد تعامل بيشتري 
با كشاورزان داشته باش��د و جديدترين اطالعات 

علمي را در اختيار آنها قرار دهد.

ابتالي ماهي هاي دجله 
وفرات به ويروس

معاون توسعه آبزي پروري سازمان شيالت ايران گفت: 
اين احتمال وجود دارد كه ماهي هاي رودخانه هاي 
دجله و فرات در كشور عراق به نوعي بيماري ويروسي 
مبتال شده باشند. به گزارش مهر، حسين عبدالحي  
در س��تاد شيالت خوزس��تان كه در سالن جلسات 
استانداري برگزار ش��د، اظهار كرد: ماهي تيالپيا در 
آب هاي خوزستان رشد بسياري داشته ولي با توجه 
به اينكه نسبت به ماهي كپور تجاري تر است و از نظر 
قيمت و بازار گونه اي بين المللي به ش��مار مي رود، 
پيشنهاد مي شود از اين پتانسيل به عنوان ظرفيت 
اقتصادي بهره الزم را برد. وي با بيان اينكه خوزستان 
از ظرفيت خوبي در پرورش ماهي خاويار برخوردار 
است، افزود: اولين بار كه ماهي خاويار به خوزستان وارد 
شد تصور نمي شد كه امكان پرورش اينگونه در استان 
وجود داشته باشد ولي خوزستان به خوبي ظرفيت 
پرورش ماه��ي خاويار را دارد. معاون توس��عه آبزي 
پروري سازمان شيالت ايران با اشاره به تاييد بيماري 
در ماهيان رودخانه هاي دجله و فرات، بيان كرد: به 
همراه سازمان دامپزشكي اين موضوع را پيگيري و يك 
آگاهي بخشي و اطالع رساني به ويژه در خوزستان و 
كرمانشاه كه با عراق هم مرز هستند، صورت گرفت. 
عبدالحي با بيان اينكه اين احتم��ال وجود دارد كه 
ماهي ها به نوعي بيماري ويروسي مبتال شده باشند، 
گفت: سازمان فائو نيز در اين زمينه ورود پيدا كرده و 
سازمان دامپزشكي كشور هم با كشور عراق مكاتباتي 
داشته است. وي با تأكيد بر اينكه افرادي كه به عراق 
تردد دارند بايد مراقبت الزم را داشته باشند، گفت: در 
نقل و انتقال ماهي هم بايد اين مراقبت و دقت هاي الزم 
لحاظ و همچنين پيشنهاد مي شود يك گروه براي 

بررسي اين موضوع به عراق اعزام شوند.



دانش و فن10اخبار

رتبه بندي اتحاديه جهاني مخابرات اعالم شد

دورنماي توسعه فناوري اطالعات در كشور
گروه دانش و فن |

يكي از مهم ترين ش��اخص هاي توسعه پايدار در هر 
جامعه اي، جايگاهي است كه در زمينه توسعه فناوري 
اطالعات از آن برخوردار است؛ بر اساس اين اهميت 
س��اختاري اس��ت كه در قانون برنامه ششم توسعه، 
دولت مكلف به ارتقاي 30 رتبه اي اين ش��اخص در 
5 سال شده است. تكليفي كه دولت دوازدهم تالش 
مي كند از طريق بسترس��ازي مناسب در حوزه هايي 
چون توسعه دولت الكترونيك، بهبود وضعيت كسب 
وكارهاي نوپا و فناورانه، روند تكامل فناوري اطالعات 

و پيام رسان ها و... در مسير تحقق قرار دهد. 
در اين ميان براي ارزيابي و سنجش موفقيت عملكرد 
كشورها شاخصي به نام توس��عه فناوري اطالعات و 
ارتباط��ات )IDI( تعريف و تدوين ش��ده كه از آن به 
عنوان ابزاري براي س��نجش مقايسه عملكرد حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات اس��تفاده مي كنند و در 
نهايت از اين طريق فاصله كش��ورها از هم مشخص 
شوند. بعد از اجرايي شدن برجام و بهبود شاخص هاي 
ارتباطي ايران با جهان پيراموني رتبه ايران تا س��ال 
2017 با چهار رتبه بهبود در رتبه 81 دنيا قرار گرفت؛ 
رتبه اي كه در سال جاري هم بر اساس گزارش اتحاديه 

جهاني مخابرات بدون تغيير باقي مانده است. 
در اين ش��اخص معيارهاي زيرساختي شامل تلفن 
ثابت، تلفن همراه، پهناي باند بين المللي، خانوارهاي 
داراي رايان��ه و خانوارهاي داراي اينترنت و در بخش 
ش��اخص مصرف مواردي همچون كاربران اينترنت، 
پهن باند ثابت )از طريق كابل( و پهن باند موبايل مورد 

بررسي و سنجش قرار مي گيرند.
در روزهاي پاياني هفته جايگاه جهاني ايران از منظر 
ش��اخص هاي توس��عه فناوري اطالعات و ارتباطات 
و آمادگي امنيت س��ايبري توس��ط اتحاديه جهاني 
مخابرات اعالم شد. درش��اخص اول ايران رتبه 81 و 

درشاخص دوم رتبه ۶0 را از آن خود كرد.
آخرين وضعيت رتبه بندي جهاني ايران از نظر شاخص 
توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات )IDI( و شاخص 
آمادگي امنيت س��ايبري )GCI( كه تا پايان س��ال 
2017 توسط اتحاديه جهاني مخابرات و ارتباطات راه 
دور )ITU( مورد ارزيابي قرار گرفته است، منتشر شد.

 ش��اخص توس��عه فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات 

ICT Development Index ي��ا ب��ه اختص��ار 
)IDI( كه همه ساله بر مبناي معيارهاي مورد توافق 
بين الملل��ي كش��ورها در حوزه فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات از سوي اتحاديه بين المللي مخابرات سازمان 
ملل متحد ارزيابي مي شود، ابزاري براي محك زدن 
مهم ترين معيارهاي اندازه گيري جامعه اطالعاتي به 

شمار مي رود.

    اندازه گيري مداوم شكاف ديجيتالي
 ،ICT استانداردي است كه دولت ها، متصديان IDI
آژانس هاي توس��عه، محققان و ديگ��ر بازيگران اين 
حوزه مي توانند براي اندازه گيري ش��كاف ديجيتالي 
و مقايسه عملكرد ICT در كشورهاي مختلف به كار 
برند. شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بر 
مبناي 11 معيار ICT بناشده و در 3 شاخه دسترسي 
 )skill( و مهارت ه��ا )use( مص��رف ،)access(

گروه بندي شده است.
براي مثال در زير شاخص »دسترسي«، سطح آمادگي 
زيرساختي ICT هر كشوري مورد اندازه گيري قرار 
مي گيرد و ش��امل 5 معيار و زيرساخت دسترسي از 
جمله تلفن ثابت، تلفن همراه، پهناي باند بين المللي، 
خانوارهاي داراي رايانه و خانوارهاي داراي اينترنت 

مي شود.
درهمي��ن حال در زيرش��اخص »مص��رف«، ميزان 
به كار گيري ICT در هر كش��ور اندازه گيري مي شود 
و شامل سه معيار مصرف كاربران اينترنت، پهن باند 

ثابت )از طريق كابل( و پهن باند موبايل است.
در زيرش��اخص »مهارتها«، مي��زان توانمندي ها و 
شاخص هاي ورودي پيش نياز و ضروري كشورها در 
زمينه ميزان بزرگساالن باس��واد، ميزان ثبت نام در 
مقطع دوم تحصيلي )مثال مقطع راهنمايي تحصيلي 
يا دبيرستان( و ميزان ثبت نام در مقطع سوم تحصيلي 
)مثال مقطع دبيرستان يا دانشگاه( مورد ارزيابي قرار 

مي گيرد.

    رتب�ه ۸۱ ايران در توس�عه جهاني فناوري 
اطالعات

آخرين بررس��ي شاخص توس��عه فناوري اطالعات 
كشورها كه توسط اتحاديه جهاني مخابرات ارزيابي 

و از سوي دفتر پايش توس��عه ICT سازمان فناوري 
اطالعات ايران منتشر شده است، نشان مي دهد كه 
تا پايان س��ال 2017 ايران در ميان 1۶7 كشور دنيا 
جايگاه 81 را به خود اختصاص داده و امتياز 5.58 را از 
10 دريافت كرده است. در اين زمينه امتياز كشورمان 
در زمينه مهارت فناوري اطالعات و ارتباطات 7.32 
بوده، در زمينه دسترسي به فناوري اطالعات ۶.7۴ و 
در زيرشاخص استفاده از ICT، امتياز 3.5۴ را دريافت 

كرده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه در اين رده بندي كشور اول 
جهان ايسلند است كه با امتياز 8.۹8 جايگاه نخست 
جهان را از نظر توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات به 

خود اختصاص داده است.
در اين رده بندي بحرين كشور اول منطقه چشم اندازي 

با امتياز 7.۶0 است و ميانگين جهاني شاخص IDI نيز 
امتياز ۴.۹5 را نشان مي دهد.

براين اس��اس ايران در زمينه زيرشاخص »استفاده و 
كاربري« از فناوري اطالعات و ارتباطات از متوس��ط 
جهاني پايين تر است اما در دو زيرشاخص »مهارت« و 

»دسترسي«، وضعيت قابل قبول تري را دارد.

    ايران شصتمين كش�ور جهان در آمادگي 
امنيت سايبري

به گ��زارش مهر، در همي��ن حال اتحادي��ه جهاني 
مخاب��رات، آخرين وضعيت كش��ورها در ش��اخص 
جهان��ي آمادگي امني��ت س��ايبري )GCI( را نيز تا 
پايان س��ال 2017 اعالم كرد. برمبناي اين شاخص 
كه توس��ط س��ازمان فناوري اطالعات ايران منتشر 

شده است، كشورمان رتبه ۶0 را در ميان 1۶5 كشور 
جهان در اختيار دارد. اين ش��اخص برمبناي توسعه 
كشورها در زمينه امنيت س��ايبري ارزيابي مي شود 
و ش��امل زيرش��اخص هاي حقوقي، فني، سازماني، 
ظرفيت سازي فني و همكاري در حوزه امنيت سايبري 
مي ش��ود. در اين شاخص عمان كش��ور اول منطقه 
خاورميانه است و امتياز 0.8 از يك را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اين درحالي است كه امتياز ايران در اين 

رده بندي عدد 0.۴۹۴ از يك است.
در اين رده بندي كشور اول جهان سنگاپور است كه 
امتياز 0.۹۶5 را از يك از آن خود كرده است. ميانگين 
جهاني آمادگي امنيت س��ايبري در اي��ن ارزيابي ها 
0.370 از يك اعالم ش��ده و ايران از متوسط جهاني 

باالتر است.

اكانت رسمي شركت هوآوي در توييتر به مناسبت 
س��ال نو ميالدي پيام تبريكي را ارسال كرد كه اين 

پيام توسط گوشي آيفون فرستاده شده بود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، دقايقي قبل از سال 
نو ميالدي اكانت رسمي شركت هوآوي در توييتر، 
با انتش��ار يك پيام س��ال نو را تبريك گفت و نويد 
اتفاقات خوب در س��ال جديد را از طرف شركت به 

طرفداران خود داد.
اما نكته اي كه به زودي در سراس��ر فضاي مجازي 
منتشر شد اين بود كه اين پيام با يك گوشي آيفون 
ارسال شده و اين در حالي است كه اكانت مربوط به 

شركت هوآوي بود.
)تصوير زير( اينكه كارمندان هوآوي از محصوالت 
خود اين شركت استفاده نمي كنند و با توليدات برند 
رقيب و با اكانت رسمي شركت پيام ارسال مي كنند، 
اتفاقي است كه اصال جلوه خوبي براي اين شركت 

چيني ندارد.
پس از اين اتفاق، كاربران فضاي مجازي به تمسخر 

ه��وآوي پرداختن��د و در مدت كوتاه��ي تصاوير و 
مطالب طنز زيادي به س��بب اين اتفاق س��اخته و 

منتشر شد.
طبق گزارش بلومبرگ، هوآوي اعالم كرده كه اين 
اش��تباه خارج از بخش كنترل فض��اي مجازي اين 
شركت رخ داده، اما بنا به داليلي تصميم دارد تا دو 

كارمند بخش بازاريابي اين شركت را تنبيه كند.
اين مجازات ش��امل 5000 يوان چين معادل 700 
دالر جريمه به همراه تنزيل رتبه و محروم شدن از 

ارتقاء رتبه و پاداش در طول 12 ماه آينده است.

در ش��رايطي ك��ه اين روزها كارشناس��ان ب��ه دنبال 
راهكارهاي��ي هس��تند ك��ه از طري��ق آن بتوانند از 
ظرفيت هاي فناورانه براي بهبود شاخص هاي بهداشتي 
و درماني اس��تفاده كنند؛ اخيرا دانشمندان راهكاري 
يافته اند كه بوس��يله آن مي توان ب��ا همكاري هوش 
مصنوعي و آزمايش هاي نوار قلب دريچه اي به سمت 
درمان بيماري هاي قلبي و تنفسي پيدا كنند؛ راهكاري 
كه در صورت عموميت يافتن آن مي توان اميدوار بود 
كه ساير بخش هاي درماني نيز با بهره مندي از هوش 
مصنوعي بتوانند در برابر آسيب هاي جسمي  مقاومت  

كنند. 
بدون ترديد پيش��روي انس��ان در اين حوزه مي تواند 
بسياري از آسيب هاي قلبي و  تنفسي  و... را  پوشش دهد 
و منافذ تازه اي را براي افزايش طول عمر آدميان بگشايد. 
بر همين اساس   در روزهاي اخير محققان موفق به ارايه 
راهكاري  شدند كه با استفاده از هوش مصنوعي و نوار 
قلب مي توانند بيماري هاي قلب��ي را زودتر و دقيق تر 

تشخيص دهند.

به گزارش ف��ارس، يك راه ابداعي جديد در بررس��ي 
نتايج الكتروكارديوگرام با استفاده از هوش مصنوعي 
ممكن است به پزشكان براي تشخيص سريع و ارزان 

بيماري هاي نارسايي قلبي كمك كند.
براس��اس اين گزارش مطالعه جدي��د محققان »مايو 
كلينيك« نشان داد كه يك سيستم هوش مصنوعي 
قادر به كشف اختالالتي در عملكرد بطن چپ است. در 
حال حاضر اين وضعيت با استفاده از ديگر آزمايش هاي 
تصويري قادر به تشخيص است اما اين آزمايش ها بسيار 

وقت گير و گران هستند.

اختالل بي نشان عملكرد بطن چپ يك نوع نارسايي 
قلبي اس��ت كه ب��ه دليل نداش��تن هيچ ن��وع عالئم 
برجسته اي گاهي اوقات تشخيص آنها به تاخير مي افتد.

تي��م تحقيقاتي كليني��ك مايو يك ش��بكه عصبي 
آموزش ديده اي را تنظيم كرد كه مي تواند با اس��تفاده 
از نمونه ه��اي اطالعاتي نوار قلب، اي��ن نوع اختالل را 
تش��خيص دهد. آزمايش هاي نوار قلب، ارزان، سريع 

و در تمام كلينيك  هاي پزشكي در دسترس هستند.
»پائول فريدمن« نويس��نده ارشد اين مطالعه جديد 
گفت: توانايي در ثب��ت 10 ثانيه اي نوار قلب، پردازش 
ديجيتالي آنها با استفاده از يك هوش مصنوعي و ارايه 
اطالعات جديد درباره بيماري هاي قلبي پنهان شده، 
وعده هاي بزرگي براي حفظ زندگي و بهبود سالمتي 

را مي دهد.
فريدمن افزود: اين آزمايش نه تنها بيماري هاي بدون 
عالئم را تشخيص مي دهد بلكه با شناسايي زود و بسيار 
دقيق تغييرات ECG قبل از ضعف عضالت ماهيچه، 
قادر به پيش بيني خطر ابتال به بيماري در آينده است.

در نمايشگاه محصوالت مصرفي از اپليكيشني رونمايي 
شده كه با استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي به 

فرد نشان مي دهد 20 سال بعد چه ظاهري دارد.
به گزارش ديلي ميل، شركت »Olay« يك اپليكيشن 
هوش مصنوعي س��اخته كه مي تواند ب��ه كاربران راز 
جوان تر به نظر رسيدن را نش��ان دهد. اما اپليكيشن 

»شبيه سازي شما در آينده« كمي ترسناك است.
اين اپليكيشن به كاربران نشان مي دهد در آينده چطور 
پير مي شوند و نصايح كاربردي را براي حفظ جواني به 
آنها مي دهد. اين اپليكيشن در نمايشگاه محصوالت 

مصرفي الكترونيكي نمايش داده است.
و ص��ورت كاربر را به دقت بررس��ي مي كند. س��پس 
الگوريتمي را اجرا مي كند كه براي شناسايي خطوطي 

طراحي شده كه با پير شدن فرد تغيير مي كنند. براي 
اين منظور كاربر بايد تصويري از خود، سن و نژاد خود 
را در اپليكيشن وارد كند. در مرحله بعد كاربر تحليلي 
از صورت خ��ود دريافت مي كند. يك دكمه در انتهاي 
اپليكيش��ن به كاربران اجازه مي دهد خود را 20 سال 

جوان تر يا پيرتر مشاهده كنند. جالب آنكه اپليكيشن 
مي تواند روند پيري را با سرعت يا به كندي نشان دهد، 
تغييرات پوست انس��ان بدون استفاده از ضد آفتاب يا 

برعكس را نشان دهد.
البته شبيه سازي هاي اين شركت فقط نشان مي دهند 
صورت فرد در 20 سال آتي بدتر مي شود. الگوريتم هاي 
اين شركت س��لفي يا عكس كاربر را با مخزني حاوي 
هزار عكس كلينيكي از صورت هاي مختلف مقايسه 
مي كنند. اين مخزن ش��امل تصوير صورت زناني بين 

10 تا 80 ساله از 5 نژاد مختلف است.
هنگامي كه كاربران اين اپليكيشن از وضعيت خود در 
زمان پيري مطلع شوند، مي توانند با اقداماتي اين روند 

را بهبود بخشند. 

به نظر مي رسد كه اينستاگرام قصد دارد قابليت جديدي را 
به نسخه اي او اس اين شبكه اجتماعي اضافه كند تا كاربران 
بتوانند به صورت همزمان در چند حساب كاربري خود يك 

پست را منتشر كنند.
به گزارش ايسنا، شبكه هاي اجتماعي در چند سال اخير، 
هر يك به منظور جلب رضاي��ت كاربران خود و افزايش 
محبوبيت و اس��تفاده توسط كاربران، گاهي قابليت ها و 

امكانات جديدي را اضافه و ارايه مي كنند.
بر اساس گزارش وب سايت the verge، اينستاگرام به 
عنوان يكي از محبوب ترين و پرطرفدارترين شبكه هاي 
اجتماعي، حاال اين بار به نظر مي رسد كه تصميم گرفته 
قابليت جديدي را به نسخه اي او اس )iOS( خود بيفزايد 
تا به كاربران آيفون اين امكان را بدهد پست موردنظر خود را 
در چند حساب كاربري خود به صورت همزمان به اشتراك 

بگذارند. تاكنون چنين قابليتي براي كاربران اينستاگرام 
وجود نداشت و آنها بايد به صورت جداگانه در حساب هاي 
كاربري خود پست موردنظر خود را ارسال و منتشر كنند.

هنوز اطالعات و جزييات دقيق تري از انتشار اين قابليت 
براي كاربران اندرويدي در دست نيست و اينستاگرام نيز به 
صورت رسمي افزودن چنين قابليتي را تاييد و اعالم نكرده 

است و تنها تصوير و اسكرين شاتي از اين قابليت و امكان 
جديد روي پلتفرم اينس��تاگرام توسط برخي از كاربران 
اينستاگرامي در فضاي مجازي منتشر شده كه حاكي از 
آن است كه احتماال اين شبكه اجتماعي معروف درصدد 
افزودن اين امكان در آينده اي نزديك به نسخه اي او اس 
خود است. اينستاگرام يكي از محبوب ترين شبكه هاي 
اجتماعي در ميان كاربران فضاي مجازي به شمار مي رود 
كه در اين ميان، نس��ل جوان و نوجوان از آن اس��تقبال 

بيشتري نسبت به ساير رده هاي سني كرده اند.
اين شبكه اجتماعي كه يكي از بزرگ ترين زيرمجموعه هاي 
فيس بوك به شمار مي رود، در ماه سپتامبر سال گذشته 
2017 ميالدي به ركوردي بي سابقه در ميان شبكه هاي 
اجتماعي دس��ت يافت و آن هم جاي دادن بيش از 800 

ميليون كاربر فعال در ماه بود. 

اشتباه عجيب كارمندان »هوآوي« دردسرساز شد  همكاري هوش مصنوعي و نوار قلب براي تشخيص زودهنگام بيماري  ها

اپليكيشني كه پيري كاربر را نشان مي دهد

ارسال چند پست همزمان در اينستاگرام

 Sat. Jan 12.     شنبه    22 دي 1397   5 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره   1293  2019 

دريچه فراسو

كاربر

اولين ساختمان فرستنده 
راديويي، يهويي شد كاخ!

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات ب��ه ادعاي يك 
كاربر مبني بر »كاخ نشيني وزير ارتباطات« واكنش 
نشان داد. محمدجواد آذري جهرمي در توييترش در 
واكنش به كاربري كه تغيير مكان دفتر آقاي وزير به 
دليل تعميرات را كاخ نشيني عنوان كرده بود؛ نوشت: 
»يا ابالفضل! اولين ساختمان فرستنده و تاسيسات 
راديويي، يهويي ش��د كاخ! ساختماني كه سال 88 
بازسازيش تمام شده، يهويي صدها ميليون خرجش 
شده است! ترك دفتر به دليل مقاوم سازي هم يهويي 
ميش��ه بي توجيه! مردم ميدونن درد شما چيه، زور 
نزنيد. كاله فرنگي جزو ميراث كش��ور است و از آن 

حفاظت مي كنيم.«

محققان چيني چشم مصنوعي 
حشرات ساختند

 محقق��ان دانش��گاه »ش��ي آن جيوتون��گ« 
)Xi'an Jiaotong( واق��ع در چين تكنيك هاي 
جديدي را براي س��اخت چشم مصنوعي مركب با 
س��اختاري شبيه به چشم حش��رات توسعه دادند. 
به گزارش پايگاه خبري س��اينس ديلي، چشم هاي 
داراي يك عدسي در انسان و برخي از جانوران تمركز 
و دقت بااليي را فراهم مي كند. اما چشم هاي مركب 
كه متشكل از چندين عدسي هستند، وضوح بااليي 
ندارند؛ اما ديد محيطي بهبوديافته، حساسيت باال 
نسبت به نور و امكان تشخيص حركت را در اختيار 
مي گذارند. اكنون محقق��ان راهكارهاي جديدي را 
براي بهره برداري از اين مزايا در چشم هاي مصنوعي 
مركب توس��عه دادند. محققان براي س��اخت اين 
چشم هاي مصنوعي از گيرنده هاي بصري مستقل و 
تكرار شونده استفاده كردند. چشم برخي از حشرات 
متش��كل از هزاران گيرنده بصري است كه هر يك 
داراي عدسي، قرنيه و سلول هاي گيرنده نور هستند. 
محققان اين چشم هاي مصنوعي مركب را از طريق 
برجسته سازي با استفاده از ليزر، تغيير شكل با استفاده 
از هوا و رشد كنترل شده كريستال ها ساختند. براي 
اين منظور ابتدا يك ساختار دواليه از شيشه اكريليك 
را تحت تابش ليزر قراردادند تا سطح آن برجسته شود. 
بدين ترتيب توانستند مجموعه اي از عدسي ها را براي 
ساخت يك لنز منحني بزرگ تر ايجاد كنند. گزارش 
 كامل اين تحقيقات در نشريه »اي.سي.اس نانون« 

)ACS Nano( منتشر شده است.

ربات هاي سخنگو در متروي 
ژاپن نصب شدند

ژاپن با هدف آماده سازي توكيو براي المپيك 2020 
ميالدي ربات هايي در ايستگاه هاي اين شهر نصب 
كرده كه به 5 زبان سخن مي گويند و توريست ها را 
راهنمايي مي كنند. به گ��زارش مهر به نقل از ديلي 
ميل، ژاپن در ايستگاه هاي مترو از ربات ها براي كمك 
به توريست ها استفاده مي كند. اين بخشي از برنامه 
آماده س��ازي توكيو براي بازي هاي المپيك 2020 
ميالدي است. در همين راستا يك ربات ۶ فوتي به نام 
Arisa در ايستگاه هاي مترو به توريست ها مسيرهاي 
مختلف و دستشويي ها را نشان مي دهد. توكيو براي 
دومين بار ميزبان بازي هاي المپيك است و تخمين 
زده مي شود ميليون ها توريست براي مشاهده آن به 
ژاپن سفر كنند. جمعيت سالمند و نرخ تولد اندك 
در ژاپن به كاهش نيروي كار منجر ش��ده اس��ت. به 
همين دليل مديران ش��هري تصميم دارند از ربات 
آريسا براي راهنمايي توريست ها استفاده كنند. اين 
ربات به چند زبان سخن مي گويد. ربات مجهز به يك 
نمايشگر لمسي است و مي تواند به زبان هاي ژاپني، 
انگليسي، چيني و كره اي سخن بگويد. آريسا نه تنها 
مي تواند نحوه تغيير قطارها و جاذبه توريستي را براي 
بازديدكنندگان بازگو كند، بلكه در صورت درخواست 

با توريست ها عكس مي گيرد!

ساخت شارژر بي سيم با قابليت 
انعطاف و برش

محققان دانشگاه توكيو، سيس��تم جديدي را براي 
شارژ بي سيم تجهيزات الكترونيكي مانند گوشي هاي 
هوشمند و ساعت هاي هوش��مند توسعه دادند كه 
انعطاف پذير و قابل برش است. به گزارش پايگاه خبري 
س��اينس ديلي، اين فناوري متشكل از يك صفحه 
انعطاف پذير و قابل برش است كه توان الكتريكي را 
به صورت بي س��يم به باتري تجهيزات الكترونيكي 
منتقل مي كند و حتي مي توان آن را با استفاده از قيچي 
برش داد تا شكل و اندازه آن با محل استفاده موردنظر 
كاربر متناسب شود. اين صفحه شارژر، انعطاف پذير 
و نازك اس��ت و كاربر مي توان��د آن را خم كرده و در 
سطوح منحني مانند سطح داخلي كيف يا لباس از آن 
بهره بگيرد. به گفته محققان با استفاده از اين فناوري 
مي توان سطوح مختلف را به محل شارژ تجهيزات 

الكترونيكي تبديل كرد.

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای  تامين کاال  069 / ت ک آ ج/97
نوبت دوم

شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )سهامي خاص(

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای کاالی مشروحه ذيل را از طريق شرکتهای تامين کننده داخلی خريداری نمايد :
1-شرح مختصر کاالی مورد نياز : 

باطريها بايستی ازبرندSAFT يا ALCAD باشند.
 از فروشندگان معتبر تهيه گردد و دارای يکسال گارانتی باشند.

 ارائه گواهينامه معتبر الزامی است .همراه با کليه اتصاالت و چهار پايه نگهدارنده استاندارد باشد.
BATTERY CELL 1.2 V
NI. CD BATTERY 210 A/H TYPE: H

اطالعات تکميلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال ميگردد.
2- محل تحويل کاال :شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری  اداره تدارکات و امور کاال

3-  نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ -/193/200/000 ريال
4- شرايط متقاضی: توانايی ارائه تضمين شرکت در مناقصه  و تضمين انجام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری شرکت ملی نفت ايران، داشتن شخصيت حقيقی / حقوقی ، شماره اقتصادی ، توانايی مالی ، ارائه سوابق کاری و همچنين 

مدارک و گواهينامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه .
متقاضيان می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم با مراجعه حضوری و يا پايگاه اطالع رسانی زير نسبت به تهيه و تکميل اطالعات مورد نياز اقدام نموده و تقاضای کتبی خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر ظرف مدت 14 روز 

پس از انتشار اگهی نوبت دوم جهت ارزيابی کيفی و بررسی صالحيت تامين کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار تسليم نمايند.
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و ارزيابی کيفی مناقصه گران طبق قانون  برگزاری مناقصات از شرکتهای واجدشرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد .ضمناارائه مدارک 

و سوابق هيچگونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و اين شرکت در رد يا قبول پيشنهادات در چهار چوب قانون برگزاری مناقصات مختار است .
)فقط مدارک ارزيابی ارسالی که در دفتر خانه رسمی کپی برابر اصل شده باشد مورد استناد خواهد بود ( .

آدرس پايگاه اطالع رسانی : http://agogpc.nisoc.ir بخش مناقصه ها، مزايده ها
آدرس : استان خوزستان – شهرستان اميديه – بلوار نفت – شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری / اداره تدارکات و امور کاال

فکس : 06152622683 تلفکس :  06152620897
تاييديه فاکس : 3504 داخلی 06152622273

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاریتعادل : نوبت اول 97/10/19نوبت دوم 97/10/22

شماره مجوز :  1397.5361 

سال هاي قبل آينه هاي هوشمند ازجمله آينه پاناسونيك 
كه پوست را تحليل مي كرد، ديده بوديم. اما آنچه كمپاني 
اروپايي CareOS توسعه داده، محصولي كاماًل تجاري 
براي آرايش��گاه هاي زنانه اس��ت. اين آينه هوش��مند به 
برندهاي معتب��ر نيز وصل بوده و اج��ازه خريد رنگ مو، 
كرم هاي بهداشتي آرايشي و ... را نيز به كاربر مي دهد. آينه 
آرتميس با فناوري چهره شناس كار را آغاز كرده و از طريق 
دستور صوتي كارها را جلو مي برد. چهره سه بعدي از فردي 
كه جلوي آينه است، گرفته شده و هوش مصنوعي پس از 
تحليل چهره، رنگ و سبك پيشنهادي مو را نشان مي دهد. 
گوش دادن به راديو و چك كردن آب وهوا از طريق اين آينه 

هوشمند انجام مي شود.

چيني ها كه اين روزها به استفاده از تكنولوژي هاي جديد در 
عرصه هاي مختلف مشهور هستند اين بار سيستم پرداخت 
بليط اتوبوس با »اسكن چهره« راه اندازي كرده اند. در اين 
سرويس جديد به مسافران اجازه داده مي شود تا هزينه هاي 
اتوبوس خود را از طريق اسكن چهره پرداخت كنند. براي 
استفاده از اين خدمات جديد، مسافران بايد تصوير چهره 
و مش��خصات حس��اب بانكي خود را در نرم افزار شركت 
اتوبوسراني »جينخوا« از طريق گوشي هوشمند خود ثبت 
كنند و از اين طريق به جاي پرداخت اسكناس هنگام سوار 
شدن به اتوبوس، چهره خود را از طريق يك دستگاه اسكن كه 
در ورودي اتوبوس نصب شده است اسكن مي كنند و هزينه 
اتوبوس به صورت اتوماتيك از حساب آنها كسر خواهد شد.

آينه  اي كه رنگ مو و سبك 
مناسب را معرفي مي كند

پرداخت بليت اتوبوس در چين 
با اسكن چهره

رويداد



اخبارشهرستانها 11 بنگاهها

معاون رييس جمهوري در جلسه بررسي تقويت و توسعه تعاوني هاي زنان:

خدمات   به بازديدكنندگان در اتاق تعاون اصفهان برگزار شد 
نمايشگاه خودرو 

درصد كمي از آموزش هاي زنان به اشتغال منتهي شده است

كارگاه آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده

گروه بنگاه ها|
بر اساس اسناد باالدس��تي قانوني كشور تعاوني ها در 
موعد سندچشم انداز 20ساله كش��ور در سال1404 
مي بايست حداقل 25درصد سهم كل اقتصاد كشور 
را در دس��ت داشته باشند. اما با وجود اين اشاره صريح 
قانوني در حوزه تعاون بر اساس آمارهاي رسمي اعالم 
شده تا به امروز تعاوني ها نتوانسته اند سهمي بيش از 
8درصدي را در اقتصاد ايران تجربه كنند؛ اعداد و ارقامي 
كه نشان دهنده فاصله بعيد وضع موجود با چشم اندازي 
است كه براي تعاوني ها ترسيم شده است. در اين ميان 
س��هم زنان در تعاوني هاي فعال كشورمان به مراتب 

كمتر از وضعيت كلي تعاوني هاست. 
برابر آمارها زنان يك سوم تعاوني هاي كشور را به خود 
اختصاص داده اند و هم اكنون چهار ميليون نفر از زنان 
كشور عضو تعاوني ها هستند. تعاوني هاي زنان در ايران 
هم به دليل ظرفيت هاي قانون��ي و اجتماعي و هم به 
لحاظ گروه هدفي كه تحت پوشش دارند از قابليت ها و 
توانمندي هاي قابل توجهي براي تحقق اهداف توسعه 

پايدار و اشتغالزايي در كشور برخوردارند.
بر اس��اس اين دورنماي نه چندان قابل توجه است كه 
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده با انتقاد از 
برخي آموزش هاي بي سرانجام در حوزه اشتغال بانوان 
گفت: چه در حوزه زنان روستايي، چه زنان تحصيل كرده 
و چه زنان سرپرست خانوار آموزش فراواني ارايه شده 

ولي درصد كمي به اشتغال منتهي شده است.
به گزارش پايگاه اطالع رساني معاونت رياست جمهوري 
در امور زنان و خانواده، معصومه ابتكار در جلسه بررسي 
تقويت و توسعه تعاوني هاي زنان افزود: براي رفع اين 
مشكل موافقت نامه اي با سازمان فني و حرفه اي كشور 
امضا كرده ايم و اميدواريم به جاي آموزش غيركاربردي، 
مهارت كس��ب وكار از مراحل ابتداي��ي تا بنگاه داري، 
ماليات و بيمه فرا گرفته شود. بخش��ي از اين دوره ها 
بايد براي ايجاد صندوق هاي جديد باش��د و اينكه چه 

مهارت هايي را الزم دارند.
ابتكار با تاكيد بر ضرورت هماهنگي و هم افزايي در حوزه 
تعاوني ها براي اقدام مشترك با وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در تقويت، ارتقاء و هم افزايي تعاوني هاي زنان 

اعالم آمادگي كرد.
او گفت: در حالي كه دس��تگاه هاي مختلف با موضوع 
تعاوني هاي زنان س��ر و كار دارند، مهم اس��ت بتوانند 

هماهنگ شوند و اهداف مشترك خود را پيش ببرند.

  فراز و نشيب هاي تعاوني ها
معاون رييس جمهوري اضافه كرد: در بحث تعاوني ها 
چه در ح��وزه زنان و چ��ه در ديگر حوزه ه��ا، فراز و 
نش��يب هايي وجود داشته اس��ت بنابراين بايد فراز 
و نش��يب ها را آسيب شناس��ي و مش��كالت را احصا 
كنيم؛ بطور مثال در يك مقطع ارزيابي ما اين بود كه 
صندوق هاي ُخ��رد بهتر از تعاوني ها جواب  مي دهند 
بنابراين بايد گذشته را ببينيم و توجه كنيم كه االن 
 مي خواهيم براي آينده نقشه راه مشتركي را تعريف 

كنيم.
ابتكار افزود: بي ش��ك ضرورت تقوي��ت تعاوني هاي 
موجود زنان و ارتق��اي آن با فناوري ها و رويكردهاي 
نوين از طريق كمك به ايج��اد تعاوني هاي جديد، با 
توجه به ظرفيت نيروي تحصيلكرده كش��ور و ايجاد 

اشتغال از طريق تعاوني ها امكان پذير است.
معاون رييس جمهوري در امور زن��ان و خانواده درباره 
بازارياب��ي و نيز حوزه فناوري هاي نوين گفت: از س��ال 
گذش��ته همكاري خوبي در حوزه ت��وان افزايي براي 
استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات )آي سي تي( 
با وزارت ارتباطات آغاز كرده ايم و اين آمادگي وجود دارد 

كه كمك كنند تا تعاوني ها نيز اين دوره ها را بگذرانند.
وي ب��ا بيان اينكه ب��ه مكانيزم هايي ني��از داريم تا از 
ايجاد بنگاه و س��ودآوري آن مطمئن ش��ويم، افزود: 
با وجود تس��هيالت موجود، زمينه بسيار خوبي براي 

شكل گيري تعاوني هاي جديد وجود دارد.
ابتكار تاكيد كرد: شبكه س��ازي، تقويت ش��بكه هايا 
هم افزايي هاي��ي ك��ه  مي تواند بين همه ش��بكه ها 

وجودداشته باشد بسيار مهم است.

  بايد به سرمايه گذاري معطل مانده ايرانيان 
توجه كرد

محمد جعفر كبيري معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نيز در اين نشست با بيان اينكه در 
زمينه جذب سرمايه گذاري داخلي برنامه هاي مفصلي 
مد نظر است، گفت: در شرايط فعلي كشور كه امكان 
جذب سرمايه گذاري هاي كالن خارجي نيست، بايد 
به توانمندي هاي داخلي به ويژه جذب سرمايه گذاري 
خرد و معطل مانده ايرانيان داخل يا خارج از كش��ور 

توجه داشته باشيم.
او با اش��اره به مشكالتي كه به خاطر محدوديت هاي 
بودجه سال 98 براي همه دستگاه ها وجود دارد، گفت: 

رويكرد كلي اين است كه بتوانيم در قالب تسهيالتي 
ك��ه از دولت مي گيري��م، اين تعاوني ها را در كش��ور 

گسترش دهيم.
او افزود: امس��ال و س��ال آينده، مدت زمان س��خت و 
دشواري براي صنايع است،به همين خاطر بايد حمايت 

از تعاوني ها، رويكرد جدي دولت در سال 98 باشد.
كبيري گفت: ما برنامه ريزي هاي جدي داشته ايم كه 
در معاونت تعاون وزارت كار با اس��تادان دانشگاه آنها 
را دنبال مي كنيم و با افرادي كه در زمينه كارآفريني 

فعاليت خوبي داشته اند در حال مشورت هستيم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ادامه داد: ب��ه صورت خاص خواهان فعال تر ش��دن 
تعاوني هاي بانوان هستيم و چند برنامه مشخص هم 

در اين زمينه داريم.
كبيري با بيان اينكه 10 هزار تعاوني بانوان كه يازده 
درصد از تعاوني هاي فعال را تش��كيل  مي دهند عدد 

مطلق خوبي اس��ت، گفت: اين نس��بت بايد افزايش 
يابد و اين مهم مستلزم همكاري متقابل وزارتخانه ها 
و معاونت محترم زنان و خانواده است كه  مي تواند به 

صورت جدي تر در سال 98 دنبال شود.
او اضافه كرد: برنامه ريزي هاي معاونت تعاون وزارت 
كار در دو سطح كالن و كوتاه مدت است، حوزه كالن 
كاري ما اينگونه اس��ت كه با دانش��كده هاي اقتصاد 
عالمه، بهشتي، شريف و تهران طرحي را در قالب اينكه 
به چه كسي تسهيالت دهيم آماده كنيم و اين شامل 
آنهايي  مي ش��ود كه در زنجيره ارزش حضور داشته 
باش��ند. يعني خوشه سازي شده باشد، آموزش ديده 
باشد، استاندارد شده باش��د، برندسازي شده باشد و 

براي توسعه بازار آن قبال فكري شده باشد.
كبيري ادام��ه داد: طرح هاي كوتاه م��دت نيز به اين 
صورت اس��ت كه با فروشگاه هاي زنجيره اي از جمله 
شهروند، رفاه و تعاوني هاي مصرف خودمان در سطح 

گسترده مذاكره  مي كنيم تا محصوالتي كه در روستاها 
توليد  مي شوند بازاريابي شوند.

او با اعالم خبر س��فر آت��ي اش به كرمانش��اه گفت: 
تفاهم نامه اي بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و اس��تانداري كرمانشاه و بانك توس��عه تعاون، براي 
تش��كيل و تقويت تعاون��ي زنان سرپرس��ت خانوار 

كرمانشاه امضا خواهد شد.
كبيري تاكيد كرد: اين طرح ابتدا به صورت آزمايشي 
اجرا خواهد ش��د و بعد با كمك معاون��ت امور زنان و 

خانواده طرح گسترش پيدا مي كند.
براساس اين گزارش، جلسه بررسي تقويت و توسعه 
تعاوني هاي زنان با حضور مع��اون رييس جمهوري 
در ام��ور زنان و خان��واده، معاون امور تع��اون وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونان اين دو دستگاه، 
همچنين نمايندگان دستگاه هاي ذي ربط از جمله 

وزارت جهاد كشاورزي برگزار شد.

 كارگاه آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي و ماليات 
بر ارزش افزوده در اتاق تعاون استان اصفهان برگزار 
شد. به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق 
تعاون ايران، در راس��تاي اجراي وظايف محوله و به 
منظور راهنماي��ي در خصوص تكالي��ف مالياتي و 
پيشگيري از بروز مشكالت مالياتي براي تعاوني ها، 
كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و مقررات مالياتي 
و ماليات بر ارزش افزوده با حضور مديران تعاوني ها 
توس��ط مركز آموزش اتاق تعاون برگزار ش��د. سيد 
محمد موس��وي كارشناس ارش��د مالياتي و مشاور 
مالياتي اتاق تعاون در اين كارگاه گفت: هر كش��ور 
ب��راي امكان ت��داوم اراي��ه خدمات خ��ود نيازمند 
درآمده��اي پايدار بوده ك��ه در اين مي��ان يكي از 
منابع درآم��د براي دولت ها، درياف��ت ماليات هاي 
مستقيم است. از ديگر سو زيرساخت نظام مالياتي 
در هر كشور، شفافيت و شناسايي ماليات دهنده گان 
اصلي است كه اين مس��اله نيز يكي از داليل ايجاد 
ساختار ماليات بر ارزش افزوده كاال و خدمات است. 
موس��وي افزود: ماليات به عنوان يكي از درآمدهاي 
اصلي كش��ورها محس��وب ش��ده كه طبق قوانين 

داخلي آن كش��ور، جهت بهب��ود وضعيت رفاهي و 
اقتصادي و خدمات زير س��اخت استفاده مي شود. 
نظر به اهميت نقش مالي��ات در جوامع امروز و نياز 

روز اف��زون كش��ورها، چگونگي همراه��ي با دولت 
مس��اله اي حايز اهميت اس��ت كه در همين راستا 
چگونگي اظهارنامه نويسي اهميت مضاعفي مي يابد. 

وي گف��ت: هدف از برگزاري اين كارگاه آموزش��ي، 
چگونگي تعامل هرچ��ه صريح تر دولت و تعاونگران 
مشمول قانون مالياتي كشور است. اين كارگاه كه با 
حضور مديران عامل و مديران مالي تعاوني ها با هدف 
آش��نايي با كليات قوانين مالياتي و قانون ماليات بر 
ارزش افزوده برگزار شد، مشاور مالياتي اتاق با اشاره 
به مفاد قانون، به بيان معافيت هاي مالياتي تعاوني ها 
در قانون، تعريف ماليات بر ارزش افزوده، تاثير آن بر 
اقتصاد و قيمت تمام شده و ضرورت اجراي ماليات 
بر ارزش افزوده درنظام جامع مالياتي، شيوه اجراي 
ماليات بر ارزش افزوده و چگونگي تكميل اظهارنامه 

و پرداخت ماليات و عوارض متعلقه پرداخت.
 در ادامه كارگاه، به سواالت و ابهامات شركت كنندگان 
پاس��خ الزم اراي��ه و توضيحاتي در خص��وص انواع 
صورتحس��اب ها و نحوه صدور آنه��ا، وظايف قانوني 
موديان مالي��ات ب��ر ارزش افزوده، ترتيب ارس��ال 
اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض قانون ماليات بر 
ارزش افزوده، صدور صورتحساب هاي عمومي فروش 
كاال و ارايه خدمات مطابق قانون و صدور صورتحساب 

عمومي فروش كاال بيان شد. 

شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با كاهش فاصله 
حركت قطارها در خط يك متروي تهران به مقصد نمايشگاه 
شهر آفتاب خدمات ويژه اي را به بازديدكنندگان نمايشگاه 
خودرو در روزهاي پنج ش��نبه و جمعه )20 و 21 دي ماه 
1397( اراي��ه خواهد كرد.  به گ��زارش تعادل از مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه، به منظور افزايش رفاه حال بازديدكنندگان 
نمايشگاه بين المللي خودرو تهران كه در محل نمايشگاه 
بين المللي ش��هر آفتاب درحال برگزاري است، روزهاي 
پنج شنبه و جمعه )20 و 21 دي ماه 1397( فاصله حركت 
قطارهاي مترو به سمت ايستگاه نمايشگاه شهر آفتاب از 80 
دقيقه به 30 دقيقه كاهش مي يابد. در اين روزها 15 قطار 
بيش از گذشته به سمت اين ايستگاه اعزام مي شود و ميزان 
حركت قطارهاي خط يك متروي تهران به سمت نمايشگاه 
شهر آفتاب در روزهاي پنج شنبه و جمعه، از 11 به 2۶ اعزام 
افزايش پيدا مي يابد. گفتني است، ايستگاه نمايشگاه شهر 
آفتاب در خط فرودگاه امام خميني )ره( منشعب شده از 
خط يك متروي تهران قرار دارد كه در برنامه روزهاي عادي، 
برخي از قطارهاي خط يك از ايستگاه شاهد با فاصله حركت 

80 دقيقه به سمت اين ايستگاه حركت مي كنند.

وزارت كار سختي كار 
خبرنگاري را نپذيرفته است

خراسان شمالي| معاون 
مطبوعاتي و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ گفت: اگرچه 
قرار گرفتن شغل خبرنگاري 
در حيطه مش��اغل سخت 
مورد پيگيري اين وزارتخانه 
و خبرنگاران است ولي هنوز 
وزارت تعاون اين امر را نپذيرفته است.  به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، محمد س��لطاني فر گفت: در صورت قبول 
مساله سختي كار خبرنگاران توسط وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي، خبرنگاران مي توانند با 20 سال خدمت 
بازنشسته شوند. او  گفت: تا چند سال قبل يارانه اي به 
صندوق هنرمندان براي بيم��ه خبرنگاران اختصاص 
مي يافت، ولي با مداخل��ه در كار كارفرما اتفاقات بدي 
در اين حوزه رخ داد. سلطاني فر افزود: با سهميه بندي 
رسانه ها براي بيمه، چون برخي رسانه ها با همه سهميه 
خود كار نمي كردند افراد ديگري را كه خبرنگار نبودند 
در ليس��ت قرار مي دادند تا از تسهيالت بيمه برخوردار 
ش��وند كه اين باعث مي شد افراد مطالبه حقوق خود را 
از كارفرما داشته باش��ند و كارمندان عادي را به عنوان 
خبرنگار بگنجانند. وي اظهار داش��ت: بر اين اساس در 
برنامه ديگري تمام رسانه ها را مشمول رديف زير هفت 
درصد پرداخت بيمه اي براي پنج نفر بيمه شده كرديم 
كه تمامي رسانه هاي مكتوب را شامل مي شد و اكنون به 
دنبال آن هستيم كه رسانه هاي مجازي را نيز دربرگيرد.

 سيستان و بلوچستان 
قطب جديد توليد برق در كشور
سيستان و بلوچستان| 
مع��اون وزير ني��رو گفت: 
نيروگاه 50 مگاواتي ميل نادر 
نقطه ش��روع و زيرساختي 
است كه اميدواريم بتوانيم 
اولي��ن برق را در س��ال 98 
به ش��بكه بدهيم.  اس��تان 
سيس��تان و بلوچس��تان به قطب توليد برق در كشور 
تبديل خواهد ش��دبه گزارش گروه استان هاي باشگاه 
خبرن��گاران جوان از زاهدان، به نق��ل از روابط عمومي 
استانداري؛ حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي 
در جمع خبرنگاران گفت: نيروگاه 50 مگاواتي ميل نادر 
نقطه شروع و زيرساختي اس��ت كه اميدواريم بتوانيم 
اولين برق را در سال 98 به شبكه بدهيم. وي عنوان كرد: 
منطقه سيستان و بلوچس��تان ظرفيت بهره برداري تا 

حدود 1000 مگاوات برق خواهد داشت.
حائري به نقل از وزير نيرو عنوان كرد: س��االنه ظرفيت 
انرژي هاي بادي و خورشيدي را به دو برابر خواهيم رساند. 
وي افزود: در انتهاي سال 95 ظرفيت برق 250 مگاوات 
بود كه در پايان سال 9۶ به 500 مگاوات رسيد و امسال 
تا پايان سال اين ظرفيت به هزار مگاوات مي رسد و اين 
توليد انرژي تا پايان سال 98 بر دو هزار مگاوات و تا پايان 
دولت دوازدهم به 4 هزار مگاوات برنامه ريزي شده است. 
اين مقام مس��وول تبديل كردن منطقه به قطب توليد 
برق را از ديگر برنامه هاي دولت در اين استان عنوان كرد.

اختصاص ۳۰۰ميليارد تومان 
منابع مالي براي بافت فرسوده
اصفه�ان| مع��اون وزير 
راه و شهرس��ازي گف��ت: 
300ميليارد تومان منابع 
مالي با هدف بازآفريني بافت 
فرسوده به استان اصفهان 
اختصاص يافت. به گزارش 
ايلنا، هوش��نگ عشايري 
گفت: ميزان بازآفريني بافت فرسوده در استان اصفهان 
هم از لحاظ مس��احت و هم از نظر جمعيت نسبت به 
ساير اس��تان ها تا حدودي زياد است.عشايري با اشاره 
به تشكيل اين جلس��ه بعد از 1۶ ماه افزود: تبيين كل 
بازآفريني شهري و ظرفيتي كه در اختيار استان قرار 
گرفته بررسي و حدود 300ميليارد تومان منابع مالي 
را به اس��تان اصفهان اعالم و ابالغ شده است. او   گفت: 
حدود 300ميليارد از سوي وزارت راه و شهرسازي و بقيه 
از طريق شهرداري ها و سهم اعظم آن از بخش خصوصي 
تامين مي شود. رييس هيات مديره و مديرعامل عمران 
و بهسازي شهري ايران افزود: براي حدود 5 هزار و 500 
واحد در استان اصفهان، 24۶ ميليارد تومان تسهيالت 
اختصاص مي يابد كه براي ش��هر اصفهان 50 ميليون 
تومان وام با سود 9 درصد و ۶0 ميليون تومان با سود 18 
درصد است. عشايري با اشاره به وام ديگر شهرها گفت: 
40ميليون تومان وام 9 درصد و 70ميليون تومان وام 
18درصد و جمعا 90ميليون تومان به هر واحد مسكوني 

در شهرستان ها تعلق مي گيرد.

 وجود ۸۶ هزار پروژه عمراني 
نيمه تمام در كشور

آذربايجان شرقي| عضو 
كميسيون عمران مجلس 
دهم از وجود 8۶ هزار پروژه 
عمراني نيمه تمام در كشور 
خبر داد و گف��ت: ۶2 هزار 
ميليارد تومان بودجه عمراني 
كفاف پروژه هاي نيمه تمام را 
نمي دهد. قلي اهلل قلي زاده در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به اينكه بودجه پيش بيني شده براي پروژه هاي عمراني 
كشور در اليحه بودجه سال آينده ۶2 هزار ميليارد تومان 
است، اظهار داشت: كميسيون هاي مجلس كه بندهاي 
مربوط به هر كميس��يون را بررسي مي كنند پس ازآن 
كه بررسي كردند براي اعالم نظر نهايي به كميسيون 
تلفيق بودجه ارجاع مي دهند. او افزود: در بحث بررسي 
اليحه بودجه سال 98، نه رديف هاي بودجه و نه بودجه 
پيش بيني شده براي شركت هاي تابعه دولت در مجلس 
موردبررسي قرار نمي گيرد و صرفًا تبصره هاي قانوني 
بررسي مي شوند درحالي كه اعتبارات يا عبارتي بودجه 
اصلي در رديف هاس��ت ام��ا رديف هاي بودج��ه نه در 
كميسيون ها و نه در كميسيون تلفيق موردبررسي قرار 
نمي گيرد. او  ادامه داد: بطور مثال سال گذشته در اليحه 
بودجه سال جاري پيش��نهاد دولت 347 هزار ميليارد 
تومان پيش بيني كرده بود ولي مجلس با تغييراتي در 
جداول بودجه را به 380 هزار ميليارد تومان افزايش داد 
و   ۶8 هزار ميليارد تومان به حوزه عمراني تخصيص يافت.

 ساالنه   1۰9هزار آزمون 
 روي آب قم انجام مي شود

قم| مديرعامل ش��ركت 
آب و فاض��الب اس��تان قم 
گفت: ب��ه منظور اطمينان 
از س��المت آب قم س��االنه 
بيش از 109هزار آزمون هاي 
ميكروبي، فيزيكوشيميايي، 
بيول��وژي، ريز آالينده هاي 

آلي و معدني و كلرسنجي روي آب انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان 
قم، علي جان صادق پور در پنجمين نشست كارگروه 
تخصصي س��المت و امنيت غذايي استان كه با حضور 
معاون سياس��ي و امنيتي اس��تاندار، فرماندار و برخي 
از مديران اس��تان در تاالر كوثر ش��ركت آب و فاضالب 
شهري قم برگزار شد يكي از شاخصه هاي رشد توسعه 
در كشورها را دسترسي به آب سالم و بهداشتي دانست و 
اظهار كرد: با توجه به اينكه شركت آب و فاضالب متولي 
تأمين و توزيع آب در ش��هر است در اين راستا اقدامات 

متنوعي انجام داده است.
وي با بيان اينكه آزمايشگاه آب و فاضالب استان قم به 
عنوان نماينده مركز كنترل كيفيت آب در فرآيند و توزيع 
آب شرب و بهداشتي از اهميت بسزايي برخوردار است، 
گفت: آزمايشگاه مرجع آب و فاضالب منطبق با آخرين 
استانداردهاي بين المللي و روز دنيا احداث شده و شامل 
آزمايشگاه هاي باكتريولوژي، بيولوژي، فيزكوشيميايي و 

ريز آالينده هاي آلي و معدني است.
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رييس جمهور  دوشنبه ۲۴ دي ماه 
به  گلستان   سفر  مي كند

گرگان| استاندار گلستان گفت: رييس جمهور 
دوشنبه 24 دي ماه به گلستان سفر مي كند.

س��يد مناف هاشمي استاندار گلس��تان در ادامه 
افزود: رييس جمهور ساعت 9 صبح روز دوشنبه 
در ورزش��گاه تختي گنبد كاووس سخنراني و با 
مردم گفت وگو خواهد كرد و ما آماده اس��تقبال 
از رييس جمهور هستيم. اوگفت: اين سومين بار 
است كه رييس جمهور به گلستان سفر مي كند و 
به دليل اينكه ايشان در سفر اول در گرگان مركز 
استان براي مردم سخنراني داشتند، اين بار شهر 
گنب��د كاووس را كه اقوام مختلف در آن س��اكن 
هستند، براي حضور در جمع مردم انتخاب كردند.

از سرگيري پرواز هاي فرودگاه 
ياسوج بعد از ۱۱ ماه

ياسوج|رييس فرودگاه ياسوج گفت: نخستين 
پرواز هواپيم��اي ماهان امروز پ��س از وقفه اي 
طوالني از ته��ران در فرودگاه ياس��وج به زمين 
نشست. بر اساس وعده اي كه مسووالن داده بودند 
پس از وقفه اي حدود 11 ماهه، امروز نخس��تين 
پرواز در ساعت  50 :8در فرودگاه ياسوج به زمين 
نشس��ت. پرواز هاي اين فرودگاه دو روز در هفته 
و در روز هاي دوش��نبه و جمعه به صورت رفت و 
برگشت از تهران به ياس��وج انجام مي شود. اين 
هواپيما ظرفيت جابه جايي 90 مس��افر را دارد و 
امروز با 41 مس��افر از تهران به ياسوج و با همين 
تعداد مسافر به مقصد تهران پرواز كرد. 29 بهمن 
پارسال هواپيماي  اي تي آر72 شركت هواپيمايي 
آسمان با ۶۶ مسافر در ارتفاعات دنا سقوط كرد 

و پس از آن پرواز هاي اين فرودگاه تعطيل شد.

تجهيز بيش از ۲ و نيم هكتار زمين 
به شبكه آبياري نوين

ش�هركرد|رييس س��ازمان جهادكشاورزي 
چهارمح��ال و بختياري گفت: امس��ال 2 هزار و 
800 هكتار از اراض��ي چهارمحال وبختياري به 
شبكه آبياري نوين مجهز شدند. ذبيح اهلل غريب 
گفت: اين طرح ها در 9 شهرستان چهارمحال و 
بختياري اجرا شده است.  غريب افزود: دو هزار و 
دويست هكتار از اراضي چهارمحال و بختياري 
هم در حال تجهيز به طرح آبياري نوين هستند. 
رييس جهاد كش��اورزي اس��تان گفت: كاهش 
بارش ها و خشكسالي  روي بخش كشاورزي اين 
استان تاثير گذاشته اس��ت و بايد مصرف آب در 
بخش كشاورزي كاهش يابد.  او افزود: بهره گيري 
از تجهيزات آبياري نوين در اراضي كشاورزي نقش 
مهمي در كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي 

استان چهارمحال و بختياري دارد.

كم آبي، چالش بزرگ استان قم 
در حوزه كشاورزي

قم|رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم از 
افزايش سطح كشت گلخانه استان به 100 هكتار 
تا پايان سال خبر داد. محمدرضا طاليي با حضور در 
دوره آموزشي كه براي صاحبان گلخانه هاي استان 
قم در س��ازمان جهاد كشاورزي استان برگزار شد 
با بيان تاريخچه فعاليت هاي گلخانه اي در استان 
عنوان كرد: صنعت گلخانه در استان قم خوب شروع 
نشده و امروز زمان اصالح اين فرايند رسيده است. 
رييس س��ازمان جهاد كشاورزي استان قم، اقليم 
استان قم را موردبررس��ي قرارداد و افزود: بااينكه 
سطح گلخانه استان قم از بسياري از استان ها كمتر 
است اما امروز شاهد انتخاب نمونه هاي كشوري و 
ملي از استان قم هستيم كه نشان دهنده ظرفيت 

باالي استان قم در اين حوزه است.

انتقاد خادم به فراري دادن 
بخش خصوصي از ورزش

س�منان|معاون وزي��ر ورزش و جوان��ان از 
حاشيه س��ازي براي بخش خصوصي عالقه مند 
به ورزش به عنوان يكي از مشكالت جدي ورزش 
در كش��ورمان نام برد و گفت: ورزش از اين رويه 
نادرس��ت زيان مي بيند.  اميررضا خادم در آيين 
توديع و معارفه مديركل ورزش و جوانان استان 
سمنان با انتقاد از فراري دادن بخش خصوصي 
از ورزش قهرماني اظهار كرد: اين رويه نادرست 
س��بب مي ش��ود كه ديگر عالقه من��دان بخش 
خصوصي رغبتي به س��رمايه گذاري در ورزش 
نداشته باش��ند. او ادامه داد: وقتي با آن دسته از 
س��رمايه گذاران بخش خصوصي كه در ورزش 
سرمايه گذاري كردند برخورد نامناسبي مي شود 
ديگر سرمايه گذاران به اين نتيجه مي رسند كه 
ورزش جاي امني براي سرمايه گذاري نيست و 
اين به ورزش در كشور آسيب جدي وارد مي كند.

پرداخت 3هزار و300 فقره 
تسهيالت به مددجويان زنجاني

زنجان| بيش از 19ميليارد و213ميليون تومان 
وام قرض الحس��نه درقالب 3ه��زار و300 فقره از 
آغازسال تاكنون به مددجويان زنجاني پرداخت 
شده اس��ت . مديركل كميته امداد استان بابيان 
اينكه اين تسهيالت ازصندوق واليت تامين شده 
است گفت: از طريق بانك هاي عامل استان حدود 
14ميلياردتومان نيزوام اش��تغال وكارگش��ايي 
پرداخت شده اس��ت .صفري افزود: بهره گيري از 
ظرفيت هاي استاني در حوزه قرض الحسنه و پيوند 
فعاليت هاي صندوق امداد واليت با فعاليت هاي 
حوزه مشاركت هاي مردمي كميته امداد به منظور 
جاري شدن منابع مردمي براي پرداخت تسهيالت 
قرض الحس��نه ب��ه نيازمن��دان از برنامه هاي اين 

صندوق در استان زنجان است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

روزانه6هزارتنزبالهدراستانهايشماليتوليدميشود

دفنطبيعتزيرزبالهها
زنگ خطر وضعيت زباله  در اس��تان هاي ش��مال كشور 
مدت هاس��ت به ص��دا درآم��ده و حاال مي ت��وان گفت 
بزرگ ترين چالش اهالي اين استان زيستن ميان انبوهي 
از زباله هاست كه آب و خاك را نابود مي كند. طالي كثيف 
اگرچه در كشورهاي توسعه يافته منبع درآمدي عظيم 
بوده و از س��وختنش برق و گاز توليد مي شود اما در ايران 
نه تنها درآمدي ندارد بلكه هزينه هاي چند هزار ميليارد 
توماني را ساالنه براي جمع آوري، دفن و تخليه مي بلعد. 
دپوي زباله در اعماق جنگل ها و جاري ش��دن شيرابه ها، 
بخش وسيعي از جنگل هاي هيركاني استان هاي شمالي را 
آلوده كرده و در وضعيت بحراني قرار داده است، هر چند كه 
براي رفع بخشي از معضل زباله اكنون دو نيروگاه زباله سوز 
در غرب و مركز مازندران در حال ساخت است، اما توان اين 
دو كارخانه زباله سوز تنها قادر به مديريت 650 تن زباله 
بوده در حالي كه حجم زباله هاي توليد شده در سه استان 
حاشيه درياي خزر، روزانه  6 هزار تن بوده كه سهم استان 
مازندران، بيش از 3 هزار تن اس��ت كه در فصل سفر و با 
افزايش آمار مسافران در اين استان ميزانش تا بيش از دو 
برابر هم مي رسد. اين وضعيت در حالي است كه با وجود 
آگاه بودن مسووالن از وخامت اوضاع، هر سازمان كوتاهي 
را به گردن س��ازمان ديگر مي اندازند و اين ميان انگشت 
اتهام اصلي به سمت شهرداري ها نشانه مي رود، در حالي 
كه طبق ماده ٤ آيين نامه اجرايي مديريت پس��ماندها تا 
پايان سال ٩٢ بايد همه زباله ها به شكل تفكيك جمع آوري 
مي شد. عالوه براين، براساس قانون برنامه پنجم توسعه نيز 
بايد تا پايان سال چهارم اين برنامه نيز دفن تمامي زباله ها 
از عرصه هاي جنگلي و مرتعي خارج مي شد اما هنوز هيچ 

خبري از اجراي آن نيست.

تخلفآشكارشهرداريها
اگرچه كارشناسان محيط زيست معتقدند براي ساماندهي 
معضل زباله هاي استان هاي شمال كشور، عزم ملي الزم 
است اما مسووالن معتقدند نبايد از نقش شهرداري ها چشم 
پوشيد. صاحب شريفي اسدي نماينده مازندران در شوراي  
عالي استان ها بر اين باور است كه شهرداري ها در مازندران 
زباله ها را در جنگل تخليه مي كنند. البته او به نقش مافياي 
قدرت در به سرانجام نرسيدن وضعيت زباله ها هم تاكيد 
داشت و اظهار كرد: »در موضوع دفع مناسب زباله ها با مافياي 
قدرتي در شهرها و شهرداري ها مواجه هستيم كه در حوزه 
پسماند فعال هس��تند و مانع تصميم گيري درست براي 
تعيين تكليف زباله ها مي شوند. زباله در برخي شهرها منبع 
درآمد برخي افراد خاص است و اين افراد سودجو با ارتباطات 

خاصي كه دارند، عامل بازدارنده در مديريت صحيح زباله در 
استان هاي شمالي كشور به شمار مي روند. اگر كسي ادعا 
كند كه وضعيت مديريت پسماند در اين استان بهتر شده 
است، بايد گفت كه اين طور نيست و شايد به صورت مقطعي 
و بخشي گشايش موقت ايجاد شده است، اما در كل حال 
مازندران و گيالن در اين خصوص خوب نيس��ت. مشكل 
زباله آنقدر جدي اس��ت كه با اينچنين طرح هاي ابالغي و 

دستورالعمل ها مشكل زباله حل نخواهد شد.«
شريفي اسدي گفت: »مديريت پسماند تاكنون به اولويت 
برنامه ها تبديل نشده است، هنوز نوع نگاه به زباله و پسماند 
به اولويت تبديل نشده و خطري كه محيط زيست را تهديد 
مي كند، هم به درستي احساس نشده است؛ تا زماني كه 
چنين نگاهي حاكم باشد، در عمل نمي شود كاري در حوزه 

پسماند و مديريت آن انجام داد.«
اظهارات نماينده مازندران در شوراي  عالي استان ها در 
حالي اس��ت كه فربد فخاري، مس��وول پسماند محيط 
زيس��ت مازندران هم ش��هرداري ها را متهم رديف اول 
وضعي��ت زباله هاي اين اس��تان دانس��ته و اعتقاد دارد 
كم كاري آنها اوضاع را به اين وضع درآورده است. او درباره 
اين موضوع گفت: از روند پيش��رفت دستگاه زباله سوز 
در س��اري رضايت نداريم به اين دليل كه اين مجموعه 
زودتر از نوشهر و همزمان با كارخانه زباله سوز در تهران 
آغاز ش��ده بود، مجموعه زباله سوز تهران سه سال است 
به بهره برداري رسيده و نوش��هر در آستانه بهره برداري 

قرار دارد.«
او با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي نظارتي در جريان تخلفات 
شهرداري هاي استان قرار دارند، افزود: “ با وجود تاكيدات 
قانوني، اين طرح در استان مازندران به خوبي اجرا نشده و 
تا چهار ماه گذش��ته خبري از اجراي اين طرح نبوده ولي 
مدت چهارماهي اس��ت كه با تاكيد استاندار تا حدودي 
اقدام هاي مناسبي در استان شكل گرفته است. بايد تالش 
كنيم كه با مطالبه گري قانوني سه جانبه محيط زيست، 
سازمان هاي مردم نهاد و رسانه ها بحث ساماندهي زباله 

جدي گرفته شود. «
فخاري با اعالم اينكه شيرابه هاي استان مازندران كنترل 
نمي ش��ود، بيان كرد: » 55 درصد مراكز دپو زباله استان 
مازندران در كنار جنگل قرار دارد. مازندران ظرفيت احداث 
س��ايت جديد دپو زباله را ندارد، مراك��ز موجود دپو زباله 
استان براساس قانون بايد در چند سال گذشته جمع آوري 
مي شد اما ش��هرداري ها در طرح تفكيك زباله همكاري 
نمي كنند، زبال��ه به صورت درآمد پاي��دار براي برخي از 

شهرداري ها ماهانه 200 ميليون تومان درآمد دارد.«

لزومتوجهبهتغييرالگويمصرفخانوادهها
اظهارات مسووالن در حالي است كه عليرضا فالحتكار، 
كارشناس محيط زيس��ت درباره وضعيت پسماندهاي 
استان هاي شمال كش��ور و راه حل خروج از اين وضعيت 
به تعادل گفت: »هر گرم شيرابه 6000 ليتر آب را آلوده 
مي كند، در حالي كه تفكيك زباله از مبدا كمك بسزايي 
به حل بحران ش��يرابه كرده و مانع از تشديد بحران زباله 
خواهد ش��د. بايد توجه كرد كه زباله تهديد نيست، بلكه 
فرصت يا سرمايه اي است كه بايد از آن بهره برداري درست 
انجام گيرد، اين ظرفيت وجود دارد كه ميزان توليد زباله 

شهرستان به زير 30 تن در روز كاهش يابد.«
او اف��زود: »تغيير الگوي مصرف در تم��ام خانواده ها و به 
ويژه مس��ووالن شهري ش��د گام مهمي در حل معضل 
پسماندهاست چرا كه تا زماني كه شيوه زندگي مردم تغيير 
نكند، جمع آوري زباله به تنهايي كافي نيست و بعد از مدتي 
همه چيز به حالت اوليه خود بازمي گردد. براي جلوگيري 
از پيشرفت اين معضل بسيج همگاني الزم است، در غير 

اين صورت امنيت اكوسيستم ها و زنجيره آب و غذا به مرز 
نابودي نزديك مي شود. با اجراي يك مديريت درست در 
اين حوزه و القاي باور احترام به محيط زيست در تك تك 
مردم مي توان از زباله به عنوان يك ظرفيت، پلي به درآمد 
و اش��تغال زد و شكوفايي و توسعه را از طريق اين فرصت 

به دست آورد.«
او به متصاعد شدن گاز متان در اثر انباشت زباله در جنگل 
اش��اره و اظهار كرد: » انتشار اين گاز باعث خشك شدن 
درختان جنگلي و همچنين تشديد بيماري هاي تنفسي 
در منطقه مي شود. وي اثرات باقي مانده از زباله در طبيعت 
را بين چند هفته تا چند صد سال و حتي بيشتر دانست و 
تصريح كرد: »بسته به نوع زباله رها شده در عرصه، فرآيند 
بازگشت آن به طبيعت مشمول دوره زماني بوده كه از اين 

ميان شيشه داراي بيشترين دوره زماني است«.

وضعيتمديريتپسمانددربودجهسالآينده
زنگ خطر وضعيت پسماندها در استان هاي شمال كشور 

در حالي اس��ت كه تعيين تكليف اين معضل كه سالمت 
مردم و ادامه حيات محيط زيست را به مخاطره انداخته 
در اليحه بودجه 97، توفيق چنداني نداش��ت. در اليحه 
بودجه سال 97 مقرر شد حدود 2 ميليارد دالر از صندوق 
ذخيره ارزي براي مديريت پسماند اختصاص داده شود 
كه در صحن علني مجلس راي نياورد اما براي سال آينده 
وضع اندكي متفاوت اس��ت. در بند )ي( تبصره 6 اليحه 
بودجه 1398، به معضل پسماندها پرداخته شده و براي 
كاهش اثرات مخرب پس��ماندهاي عادي، سازمان امور 
مالياتي كشور موظف است از محل فروش كاالهايي كه 
مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست 
مي شود، عوارض تعيين شده توسط دولت را دريافت و در 
اختيار سازمان محيط زيست قرار دهد. همچنين منابع 
وصولي از اين محل يك هزار ميليارد تومان اس��ت كه به 
حساب صندوق ملي محيط زيست واريز مي شود و براي 
تاسيس��ات منطقه اي تبديل پس��ماند به مواد و انرژي با 

اولويت مشاركت بخش خصوصي مصرف مي شود. 
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»مهريه«؛اهرمفشارزنان
برايمصالحهومعامله؟

دستيار حقوق شهروندي رييس جمهور در امور زنان 
و خانواده با اشاره به تعيين مهريه هاي نامتعارف ميان 
زوجين مي گويد: مهم تري��ن اقدام در جهت كاهش 
مهريه هاي نامتعارف، رفع تبعيض حقوقي موجود عليه 
زنان است. چراكه در بيشتر مواقع قصد زنان از مطالبه 
مهريه وصول آن نيست، بلكه آنها با هدف مصالحه و 
معامله براي دريافت حقوق شهروندي و مدني خود از 
مهريه به عنوان اهرم فشاري استفاده مي كنند. شهناز 
سجادي درباره مهريه هاي نامتعارف مي گويد: ابتدا بايد 
مهريه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادي بررسي 
كرد. هم��واره ميزان مهريه با ت��ورم اقتصادي تحت 
عنوان »عرف اقتصادي« در جامعه رابطه مستقيمي 
داشته است. بطوريكه اگر در برهه  اي مهريه 50 عدد 
سكه تعيين مي شد، زن هنگام طالق يا فوت شوهر 
مي توانست زندگي متوسطي از نظر مسكن، خوراك 
و پوش��اك براي خود و فرزندان��ش تامين كند اما در 
شرايطي كه با تورم اقتصادي در جامعه مواجه ايم شايد 
حتي زنان با 500 س��كه هم نتوانند از پس مايحتاج 
زندگي متوسط بربيايند. البته اين وكيل دادگستري 
درباره تعيين مهريه هاي نامتعارف معتقد است كه 
برخي زوجين به دليل ديدگاه هاي اخالقي خاص يا 
پز اجتماعي ارقام نجومي مانند سال تولد دختر را براي 
مهريه تعيين مي كنند تاكيد مي كند: مضحك تر از 
آن اين است كه خانواده ها نيز آن را مي پذيرند. با اين 
وجود به نظر مي رس��د از ابتدا قصد و نيت مرد ندادن 
مهريه است چراكه هر كسي باتوجه به توانايي خود 
تعهدات مالي را به عهده مي گيرد، در همين راس��تا 
الزم به ذكر اس��ت كه پذيرش مهريه نجومي توسط 
خواستگار با نيت پرداخت نكردن آن امري غيراخالقي 
است. به گفته او باتوجه به اينكه مهريه براساس توافق 
طرفين تعيين مي شود و قانون گذار نمي تواند ميزان 
مشخصي را براي مهريه تعيين و به مردم تحميل كند، 
به همين جهت قانون گذاران چاره اي انديشيدند تا 
مهريه باال ناكارآمد و غيرقابل وصول شود بطوري كه 
طبق مقررات قانون حمايت از خانواده مهريه تا ميزان 
110 سكه بهار آزادي مورد حمايت اجرايي و كيفري 
است و اگر شوهر تا 110 سكه را پرداخت كند جلب و 
بازداشت او اجرا نمي شود، در غير اين صورت مطابق 
مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در 
صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب 
و حبس خواهد شد. البته درصورتي كه شوهر داراي 
اموال باشد و مهريه همسر او بيش از 110 سكه تعيين 
شده باشد، زن مي تواند عالوه بر آن 110 سكه مابقي 
مهريه خود را مطالبه كند. دستيار حقوق شهروندي 
رييس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه شعار 
»مهريه را چه كس��ي داده و چه كسي گرفته؟« باور 
نادرست وغيرحقوقي است، به ايسنا مي گويد: با توجه 
به تجربه  حرفه اي ك��ه در محاكم و براي پرونده هاي 
موكلين يا مراجعين به دادگاه هاي خانوادگي داشته ام 
بايد بگويم اكثريت زناني كه براي مطالبه مهريه خود به 
دادگاه مراجعه مي كنند زندگي زناشويي آرامي ندارند. 
خشونت هاي خانگي، خيانت شوهر، عدم پرداخت 
نفقه، سوء رفتار، ترك زندگي خانوادگي، ممانعت از 
ادامه اش��تغال و تحصيل و قصد طالق زوجه توسط 
زوج از جمله مواردي است كه زنان را ترغيب مي كند تا 
با مطالبه مهريه رفتار شوهرشان را اصالح كنند. البته 
براي هر موضوعي، مسائل استثنايي وجود دارد. او با 
بيان اينكه رسانه ها بايد در زمينه مهريه هاي نامتعارف 
آسيب شناسي كنند و ببينند چرا خانواده هاي دختران 
براي خواس��تگاران مهريه هايي ب��ا ارقام باال تعيين 
مي كنند، مي گويد: براي دستيابي به اين مساله بايد 
از خانواده ها و دختراني كه مهريه هاي سنگيني دارند 
پرسيد چرا به مهريه هاي نامتعارف )با ارقام نجومي( 
تاكيد داريد؟ بي شك پاسخ آنها از بابت مهريه مورد 
نظر تضمين تداوم زندگي مشترك زناشويي و حقوق 

مدني دخترشان است. 

تصميمبراي»اضافهكارپرستاران«وماجرايجذب19هزارنيرويجديد
مديركل دفتر توانمندسازي و بهبود سرمايه هاي انساني 
پرستاري معاونت پرستاري وزارت بهداشت با اشاره به 
برنامه جذب ساالنه 10 هزار نيروي پرستاري در كشور، 
گفت: طبق آمارها از سال 1393 تا ابتداي سال 1397 
حدود 28000 پرستار جذب كرده ايم و اميدواريم اين 
روند تا س��ال 1۴00 ادامه يابد.احمد نجاتيان با اشاره به 
تعداد نيروي پرستار كش��ور، گفت: بايد توجه كرد كه 
هنوز آمار دقيقي از تعداد پرستار در كشور وجود ندارد، 
اما در حال حاضر تعداد پرستاراني كه در سيستم وزارت 
بهداشت ارايه خدمت مي كنند، حدود 90 هزار نفر است. 
بر اين اساس شاخص  تعداد پرستارمان نسبت به تعداد 
تخت نيز يك است؛ يعني به ازاي هر تخت بيمارستاني 
در ش��بانه روز يك پرس��تار داريم. او با بيان اينكه البته 
اس��تانداردي كه در اين حوزه براي بهبود شرايط كشور 
تعيين ش��ده و بايد به آن برسيم 1.8 پرستار به ازاي هر 

تخت است، افزود: بر اساس اين استاندارد، ميزان كمبود 
نيروي پرستار در كشور، حدود 70 تا 80 هزار نفر است. 
در عين حال در حال حاضر كل كادر پرس��تاري وزارت 
بهداشت در كشور نيز 125 هزار نفر است و شاخص آن 
هم 1.5 به ازاي هر تخت است كه بايد به استاندارد 2.5 
به ازاي هر تخت برس��يم.نجاتيان به برنامه هاي وزارت 
بهداش��ت براي جذب 19000 نيروي پرستاري جديد 
در كشور اش��اره و اظهار كرد: در دوره وزارت آقاي دكتر 
هاشمي مذاكراتي با مجلس شوراي اسالمي و سازمان 
مديري��ت انجام و توافق بر اين ش��د كه ط��ي يك دوره 
شش الي هفت ساله بتوانيم س��الي 10 هزار پرستار به 
تعداد كادر پرستاري كشور اضافه كنيم و در اين صورت 
مشكالت مان در زمينه كمبود پرستار حل خواهد شد و 
به عددي منطقي مي رسيم.او با بيان اينكه قطعا بخش 
خصوصي، تامين اجتماعي، نيروهاي مس��لح و... هم به 

اين افزايش نيرو در حوزه پرس��تاري نياز دارند، به ايسنا 
گفت: البته از آنجايي كه بخش عمده اي از خدمات بخش 
بستري از سوي وزارت بهداشت ارايه مي شود، اگر بتوانيم 
اين تعداد را جذب و س��اماندهي كنيم، ظرفيت تعداد 
نيروي پرستارمان افزايش مي يابد. البته بايد مقدورات 
كش��ور را هم در نظر بگيريم و نمي توان بدون توجه به 
مق��دورات تصميم گيري كرد. بر اين اس��اس 19000 
نيرويي هم كه اعالم ش��د و قرار است طي سال 98 و 99 
به ظرفيت نيروهاي پرستاري كشور اضافه شود نيز در 
راستاي همين مذاكرات بوده است. نجاتيان با بيان اينكه 
طبق آمارها از سال 1393 تا ابتداي سال 1397 حدود 
28000 پرستار جذب كرده ايم و اميدواريم اين روند تا 
سال 1۴00 ادامه يابد، افزود: از طرفي طي يك ماه گذشته 
نسبت به راه اندازي سامانه ملي ثبت پرستار اقدام كرديم 
كه آغاز به كار كرده اس��ت. در حال حاضر حدود 7000 

پرستار در اين سامانه ثبت نام كرده اند. برنامه ما اين است 
كه تا پايان بهمن ماه همه پرستاران كشور در اين سامانه 
ثبت نام كنند. در اين صورت اطالعات بس��يار خوبي از 
جمعيت بيكار پرس��تار، متوسط سن پرس��تاران و... به 
دست مي آوريم كه بعد از تكميل اطالعات، آمار آن را ارايه 
مي كنيم. نجاتيان در ادامه صحبت هايش درباره وضعيت 
پرداخت ها به پرستاران و ميزان مطالبات آنها، گفت: بحث 
پرداختي پرستاران دو وجه دارد؛ در حال حاضر در بخش 
دولتي در زمينه پرداخت حقوق هيچ مشكلي نداريم و 
پرستاران هم حقوق شان را مانند ساير كاركنان دولت به 
موقع دريافت مي كنند، اما مشكلي كه در اين حوزه وجود 
داش��ت در زمينه پرداخت اضافه كار و كارانه است كه به 
دليل مشكالت مالي بيمارستان ها در اين حوزه معوقاتي 
وجود دارد كه البته در دانش��گاه هاي مختلف، متفاوت 
است؛ به طوري كه در برخي دانشگاه ها دو تا سه ماه و در 

برخي حتي تا يكسال هم معوقاتي داريم.او با بيان اينكه 
در عي��ن حال بحث پرداخت كاران��ه و اضافه كار هم در 
حوزه پرستاري مطرح است، گفت: اقدامي كه در وزارت 
بهداش��ت براي منظم كردن اين پرداخت ها انجام شد، 
اين بود كه دستور داده شد اضافه كار از كارانه جدا شود. 
به هر حال پرستاران ما به نوعي اضافه كار اجباري دارند 
و بر همين اساس بايد اضافه كارهايشان به موقع پرداخت 
شود. بنابراين پرداخت اضافه كار را از كارانه جدا كرديم 
تا اين اتفاق بيفتد. در عين حال كارانه ها هم بايد به موقع 
پرداخت شوند كه به زودي دانشگاه ها با گشايش هايي كه 
ايجاد مي ش��ود، معوقات پرستاران را خواهند پرداخت. 
نجاتيان همچنين ب��ه موضوع عدال��ت در پرداخت به 
پرستاران اشاره و اظهار كرد: بايد توجه كرد كه موضوع 
عدالت در پرداخت موضوعي است كه در وزارت بهداشت 

همه به آن معتقدند.

دادنامه
پرونده كالسه 9609982640800258 شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار تصميم نهايي 

شماره 9709972640800809
خواهان: خانم عاطفه محمدي خسروشاهي فرزند علي اكبر با وكالت آقاي ايرج اميري فرزند اصغر به نشاني 

شهريار، خيابان وليعصر، روبروي پارك كودك، ساختمان مدائن ، ط 2 واحد اول
خوانده: آقاي اصغر جعفرزاده به نشاني مجهول المكان 

خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت .... 2- اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 
راي دادگاه 

در خصوص دعوي عاطفه محمدي خسروشاهي با وكالت ايرج اميري به طرفيت اصغر جعفرزاده، به خواسته 
مطالبه وجه يك فقره چك به ش��ماره 831/366800 -1396/3/26 و مبلغ 280/000/000 ريال و مبلغ 
110/000/000 ريال وجه بموجب استشهاديه عادي جمعا به مبلغ 390/000/000 ريال و مطالبه هزينه 
ها و خسارات دادرسي و خسارات تاخير تاديه، نظر به محتويات پرونده و با توجه به اينكه مستندات دعوي 
خواهان ) تصوير مصدق چك استنادي و گواهينامه عدم پرداخت چك مذكور كه توسط بانك محال عليه 
صادر گرديده است( داللت بر اشتغال ذمه خوانده به ميزان خواسته در حق خواهان دارد و خوانده عليرغم 
ابالغ قانوني اخطاريه وقت رسيدگي، در جلسه دادرسي حضور پيدا نكرده و اليحه اي نيز ارسال ننموده است 
و در قبال دعوي خواهان، هيچ گونه دفاعي نكرده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاي دين، دعوي خواهان را 
ثابت تشخيص داده و به استناد مواد 198 و 306و515 و 519 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 310 و313 
قانون تجارت و مواد 1257، 1258، 1284 قانون مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 
تشخيص مصلحت نظام و قانون استفساريه تبصره مذكور، راي بر محكوميت خوانده به پرداخت 1- مبلغ 
390/000/000 ريال بابت اصل خواسته 2- پرداخت هزينه دادرسي 3- پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه 
چك مذكور از تاريخ سررسيد چك 1396/3/26 تا زمان اجراي حكم و خسارت تاخير تاديه وجه مذكور از 
تاريخ طرح دعوي يعني 1396/4/4 تا زمان وصول وجه چك كه اين خسارت توسط اجراي احكام مدني و 
برمبناي نرخ تورم اعالمي توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
صادر و اعالم مي نمايد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهي در اين دادگاه 

و ظرف بيست روز پس از آن ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان تهران است.
رييس شعبه هشتم دادگاه حقوقي شهريار- كريم نژاد م الف /4209

آگهي مزايده خودرو پرونده كالسه 9700080
به موجب پرونده اجرايي كالس��ه فوق تعداد يك دستگاه اتومبيل وانت نيسان به شماره انتظامي )ايران 
21-16 ط 473( تيپ 2400 مدل 72 آبي آس��ماني روغني بش��ماره شاس��ي 69539 و شماره موتور 
416937 نوع سوخت بنزين و دو محور با ظرفيت 2 تن و تعداد 4 چرخ و 4 سيلندر متعلق به آقاي ميرجعفر 
موسوي تركماني فرزند ميراسمعيل بدهكار پرونده اجرائي كه طبق نظر كارشناس رسمي مورخ 97/3/3 
خودرو مزبور كه در محل پاركينگ امام علي شهريار واقع در اميريه توقف دارد از نظر توصيف اجمالي داراي 
پوس��يدگي و زدگي و رنگ و خط و خش زيادي در بدنه بوده و از نظر موتوري و فني نيز نياز به تعمير دارد 
كه با در نظر گرفتن مدل و استهالك به مبلغ 40/000/000 ريال ارزيابي شده ، از ساعت 9 الي 12 در روز 
سه شنبه مورخ 97/11/16 در پاركينگ امام علي واقع در شهريار - اميريه - پاركينگ امام علي از طريق 
مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 40/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدا 
فروخته مي شود و كليه هزينه هاي قانوني به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول 
خواهد شد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمي اعالم گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار آگهي:97/10/22

اداره ثبت اسناد و امالك شهريار م الف /4208

رونوشت آگهي انحصار وراثت
خانم ليال موذن قديم داراي شناسنامه شماره 11665 به شرح دادخواست به كالسه 1768/97 از اين دادگاه 
درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان آيت اله خزائي به شناسنامه 
1100 در تاريخ 97/7/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- پانيذ خزائي، ش ش 01514063400،  ت ت 1386، دختر
2- ليال موذن قديم، ش ش 11665،  ت ت 1358، همسر

3- صورت كرماجاني، ش ش 9، ت ت 1314، مادر
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار- م الف /4207

رونوشت آگهي انحصار وراثت
خانم احترام بابائي داراي شناسنامه شماره 15762 به ش��رح دادخواست به كالسه 1765 از اين دادگاه 
درخواس��ت گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده ش��ده كه شادروان محمد حسين بابائي به 
شناسنامه 3177 در تاريخ 97/7/26 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- عليرضا بابائي، ش ش 1755،  ت ت 1339، پسر

2- ايرج بابائي، ش ش 624،  ت ت 1347، پسر
3- احترام بابائي، ش ش 15762، ت ت 1343، دختر

4- اعظم بابائي، ش ش 8891 ، ت ت 1351، دختر
5- ليال بابائي، ش ش 9783،  ت ت 1355، دختر

6- عذرا خاكبازان، ش ش 65995، ت ت 1320، همسر
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار م الف /4203

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست ضمائم به كالسه پرونده 2682/2/97
وقت رسيدگي: در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 10 حوزه دوم

خواهان: بيمارستان امام سجاد شهريار با وكالت فاطمه سميعي
خوانده: فريبا افشار

خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 

مي شود تا خوانده از تاريخ آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
شوراي حل اختالف حوزه 2 شهريار م الف /4201

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست ضمائم به كالسه پرونده 2683/2/97
وقت رسيدگي: در روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 10/30 حوزه دوم

خواهان: بيمارستان امام سجاد شهريار با وكالت فاطمه سميعي
خوانده: فريبا رضائي

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 

مي شود تا خوانده از تاريخ آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
شوراي حل اختالف حوزه 7 شهريار م الف /4202

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به خواندگان ذيل
خواهان آقاي محمد شيخي دادخواستي به طرفيت خواندگان ابراهيم اناري مقدم - منوچهر نوذري - توران 
نوذري - سوس��ن احساني - جمشيد احساني - رشيد احساني - فرنوش احساني - ژاله احساني - سعيد 
حضرتي پور به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709982640800075 ش��عبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان شهريار ثبت و وقت رسيدگي 
مورخ 1397/11/21 س��اعت 11:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منش�ي دادگاه حقوقي ش�عبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ش�هريار- كشاورزي 

م الف/4212

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 632/3/97
وقت رسيدگي: روز مورخ 1397/12/1 ساعت 16/20 حوزه سوم شهريار

خواهان: ميرقادر تدين

خوانده: عليرضا قهرماني 
خواسته: مطالبه طلب

با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به شعبه شوراي حل اختالف وقت 
رسيدگي تعيين گرديده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميشود.

رئيس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهريار - شاپور ديده خاني م الف /4211

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له:

نام : مليحه-  نام خانوادگي: امانيان-   نام پدر: خيراله-  شغل: خانه دار- نشاني محل اقامت: شهريار، خيابان 
مخابرات، فضاي سبز، بن بست مريم، پ 29، واحد 4

مشخصات محكوم عليه:
نام: شيرزاد  نام خانوادگي: رحماني نام پدر: ولي اهلل نشاني محل اقامت: مجهول المكان

محكوم به :
به موجب دادنامه شماره 549/7/97 مورخ 97/7/28 شوراي حل اختالف محكوم عليه محكوم است به 
مبلغ هفتاد و دو ميليون و چهارصد هزار ريال اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال هزينه 
كارشناسي و مبلغ هشتصد و بيس��ت هزار ريال هزينه دادرسي و نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت 

جمهوري اسالمي ايران 
رييس شعبه 7 شوراي حل اختالف شهريار م الف/4210

آگهي مزايده مال غيرمنقول در مرحله اول
پرونده كالسه 962226 صادره خانم سكينه خداقلي و عليه خانم شايسته رحيمي بخواسته 110 سكه 
ريال اصل خواسته كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري ارزش ششدانگ 
ملك توقيفي به مبلغ 500/000/000 ريال ارزيابي گرديده كه سپس مقرر گرديد در روز چهارشنبه تاريخ 
1397/11/17 از س��اعت 12 الي 13 در محل اجراي احكام خانواده دادگستري شهريار از طريق مزايده 
عمومي به فروش برسد و آدرس ملك مورد نظر واقع در روستاي رامين خ خليج فارس روبروي زمين فوتبال 
مي باشد. لذا طالبين مي توانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطالع و هماهنگي اين اجرا از اموال بازديد 
نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي 
شروع و هر كسي باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و 10درصد از كل مبلغ 
فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يك هفته و عدم وصول هر گونه اعتراضي از خريدار 

اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد. مشخصات ملك توقيفي به شرح زير مي باشد.
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 584 مترمربع پالك 71/361 كه فاقد هرگونه مستحدثات و اعياني 
بوده و عاري از هرگونه حصار همچنين طبق تحقيقات ميداني از دهياري روستا رامين با در نظر گرفتن 
موقعيت ملك داراي كاربري فضاي س��بز بوده و در حريم مسيل قرار دارد كه ارزش واحد بدون احتساب 

ديون و تعهدات احتمالي به مبلغ 500/000/000 برآورد مي گردد.
ضمنا چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديد مزايده در فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد.

مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهريار م الف/4216

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي شاهين رحماني مورچه خورتي داراي شناسنامه شماره 0011536608 به شرح دادخواست به كالسه 
1773/97 از اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان حميدرضا 
رحماني مورچه خورتي به شناسنامه 330 در تاريخ 88/5/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- شاهين رحماني مورچه خورتي،  ش ش 0011536608،  ت ت 1368،  پسر

2- امير رحماني مورچه خورتي، ش ش 4000، ت ت 1361، پسر
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار - عبدي م الف /4217

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده 1162/3/97
وقت رسيدگي روز:  مورخ 1397/12/1 ساعت: 16/40 حوزه سوم شهريار

خواهان: ام البنين نوروز يكاني 
خوانده: محسن زماني 

خواسته: مطالبه طلب
با توجه به تقديم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومي و ارجاع به شعبه شوراي حل اختالف وقت 
رسيدگي تعيين گرديده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 

تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود.
رئيس شوراي حل اختالف حوزه سوم شهريار- شاپور ديده خاني م الف/ 4218

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي رضا گوزلي فرد داراي شناسنامه شماره 2594 به ش��رح دادخواست به كالسه 1775 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان صحبت گوزلي فرد به شناسنامه 
6 در تاريخ 96/2/17 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- محمد گوزلي فرد،  ش ش 97290،  ت ت 1355، پسر
2- علي گوزلي فرد، ش ش 1218،  ت ت 1359، پسر
3- رضا گوزلي فرد، ش ش 2594، ت ت 1363، پسر
4- جواد گوزلي فرد، ش ش 6768، ت ت 1365، پسر

5- بهنام گوزلي فرد، ش ش 1360028102،  ت ت 1368، پسر 
6- شايسته گوزلي فرد، ش ش 6744، ت ت 1348، دختر

7- ملوك گوزلي فرد، ش ش 6745، ت ت 1351، دختر
8- ايران تاج گوزلي فرد، ش ش 1124،  ت ت 1357، دختر

9- باال بگيم عبادي ، ش ش 90،   ت ت 1330، همسر
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار م الف /4220

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي مجيد راسخ باستناد در برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق 
581772 و شناسه يكتا 13970215644200125 مورخ 97/09/17 دفتر خانه 224 تهران به تائيد 
رسيده است مدعي فقدان سند مالكيت ششهزارو سيصد سهم مشاع از چهارصد و هفتاد هزار و چهارصد 
و چهل و دو سهم از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 470442 متر مربع قطعه 2 افرازي 
پ��الك ثبتي 3487 فرعي از 12 اصلي مفروز از 101 فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت 310073 صفحه 
248 دفتر 2215 بنام مجيد راسخ ثبت و سند به شماره چاپي 184263-ج /93 صادر و تسليم گرديده 
است و بعلت اسباب كشي سند مالكيت مفقود گرديده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 
آئين  نامه اصالحي قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به 
پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را كتبا به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت پس از 

انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رييس ثبت اسناد و امالك شهريار - سيد مرتضي موسوي م الف /4221

رونوشت آگهي انحصار وراثت
آقاي حيدر عماد دين داراي شناسنامه شماره 813 به ش��رح دادخواست به كالسه 1767 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده كه شادروان فاطمه روشني به شناسنامه 

5 در تاريخ 95/4/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- رمضان عماد دين،  ش ش 663،  ت ت 1328،  پسر
2- ابراهيم عماد دين،  ش ش 951،  ت ت 1335،  پسر

3- حيدر عماد دين، ش ش 813،  ت ت 1339، پسر
4- اصغر عماد دين، ش ش 0491263848،  ت ت 1345، پسر

5- زهرا عماد دين، ش ش 1259، ت ت 1342،  دختر
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
دبير شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهريار م الف /4213

آگهي فقدان سند مالكيت 
آقاي مجيد محمدي باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق 

910262 و شناسه يكتا 139702157332000713مورخ 1397/09/07 دفترخانه 67 انديشه به تائيد 
رس��يده است مدعي فقدان سند مالكيت ششدانگ واحد تجاري واقع در طبقه همكف به مساحت 59/45 
مترمربع قطعه اول تفكيكي پالك ثبتي 44169 فرعي از 47 اصلي مفروز از 3542 فرعي از اصلي مذكور ذيل 
ثبت دفتر الكترونيكي 139520301057013328 بنام مجيد محمدي ثبت و سند به شماره چاپي 819551-

ج/94 صادر و تس��ليم گرديده است و بعلت انجام امور اداري سند مالكيت مفقود گرديده است لذا مراتب به 
استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي 
انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اين صورت 

پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رييس ثبت اسناد و امالك شهريار - سيدمرتضي موسوي م الف /4214

تاريخ 97/9/22     شماره پرونده : 459/3/97   شماره دادنامه: 1196  97/10/2
مرجع رسيدگي : قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار حوزه 3

خواهان: احسان ياسبالغي ساكن انديشه فاز 3 بازار بزرگ ط باال راهروي رودكي پ 224
خوانده: بابك يزدان پناه - مجهول المكان

خواسته: مطالبه وجه چك
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه 
فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق العاده حوزه بتصدي امضاء كننده زيرتشكيل است و با توجه 
به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظرختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند منان به شرح زير 

مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي قاضي شورا
درخصوص دادخواست خواهان احسان ياسبالغي به طرفيت خوانده بابك يزدان پناه به خواسته مطالبه وجه 
چك به مبلغ 100/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسي و تاخير در تاديه كه خواهان اظهار داشتند، 
اينجانب به موجب كپي مصدق يك فقره چك تقديمي به شماره 975172 / 932014 مورخ 95/7/6 به 
ميزان 100/000/000 ريال عهده بانك رفاه كارگران مبلغ 100/000/000 ريال از خوانده طلبكار مي باشم. 
خوانده عليرغم مراجعات مكرر و حلول اجل  و سررسيد از تاديه و پرداخت آن خودداري مي نمايد. فلذا تقاضاي 
صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به ميزان 100/000/000 ريال به انضمام كليه 
خسارات قانوني و خسارت تاخير در تاديه در حق اينجانب مورد استدعاست. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده و حسب در خواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني وقت رسيدگي از طريق 
روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن خوانده در جلسه شورا حاضر نگرديده و دليلي بر اداء دين و يا برائت 
ذمه خويش به شورا ارائه ننموده است. در خصوص دعواي خواهان نسبت به خوانده، نظر به اين كه وجود اصل 
چك و گواهي عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به ميزان 
وجه مرقوم داشته و دعوي مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقيمانده است قاضي شورا با 
استصحاب بقاء دين بر ذمه خوانده دعوي خواهان را مقرون به واقع تشخيص و با استناد به مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
حكم و ماده 9 قانون شوراهاي حل اختالف حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 97/4/3 لغايت اجراي 
دادنامه بر مبناي تغيير شاخص اعالمي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و پرداخت مبلغ 2/340/000 
ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد. راي صادره غيابي بوده و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و ظرف مهلت 20 روز ديگر پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در 

محاكم محترم عمومي حقوقي شهرستان شهريار مي باشد.
قاضي شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- ايرج عباسي م الف /4219

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست ضمائم به كالسه پرونده 989/1/97
وقت رسيدگي: در روز مورخ 97/11/29  ساعت 9 صبح حوزه دوم

خواهان: محسن امام قلي
خوانده: علي گل بانگي
خواسته: مطالبه وجه 

خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 

مي شود تا خوانده از تاريخ آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.
شوراي حل اختالف حوزه 1 شهريار م الف /4215



يادداشت

ايرانشهر

13 راهوشهرسازي

»تعادل« پيامدهاي مثبت و منفي اجراي احتمالي يك طرح شهري را بررسي مي كند 

خيز شهرداري براي پولي كردن 5 تونل پايتخت
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |

اليح�ه دريافت ع�وارض از 5 تونل ش�هري و 
اتوبان صدر به زودي در دستور كار شوراي شهر 
تهران قرار مي گيرد. پيش نويس اين اليحه كه 
توسط معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري 
تهران تدوين شده اس�ت و مهر تاييد معاونت 
برنامه ريزي، توسعه ش�هري و امور شوراهاي 
ش�هرداري را هم گرفته اس�ت، ط�ي روزهاي 
آتي به شوراي ش�هر پايتخت تقديم مي شود 
تا درص�ورت تصويب، خودرو ه�اي عبوري از 
تونل هاي نيايش، رس�الت، توحيد، ش�هداي 
غزه و اميركبير و اتوبان صدر مشمول دريافت 
ع�وارض 3 ه�زار توماني عبور و مرور ش�وند. 
چنين اليح�ه اي پيش از اين و در س�ال 94 از 
سوي ش�هرداري تهران تدوين و براي بررسي 
در اختيار شوراي شهر قرار گرفت، اما به بهانه 
شرايط بد اقتصادي توسط معاونت حمل و نقل 

شهرداري پس گرفته شد.

حال با گذشت سه سال از مطرح شدن اين اليحه، 
شهرداري تهران دوباره به فكر بررسي و تصويب آن 
افتاده است، البته ناگفته نماند كه دريافت عوارض 
از تونل هاي ش��هري، ماده اي قانوني در برنامه پنج 
ساله دوم شهرداري تهران دارد، اما مي توان كاهش 
درآمد شهرداري تهران به دليل افزايش بدهي ها و 
حذف تراكم فروش��ي شهر را از عوامل مهم در نگاه 
دوباره تصميم گيران خيابان بهش��ت به اين اليحه 

دانست.
اما سوال اين است كه چرا دريافت عوارض از تونل ها 
و پل هاي شهري كه در نص صريح قانون 5 ساله دوم 
شهرداري آمده تاكنون اجرايي نشده است يا اينكه 
تبعات منفي حاصل از اجراي اين قانون چه مي تواند 
باشد كه عملياتي شدن آن را با اما و اگرهايي همراه 

مي كند؟ 
يكي از داليل اصلي عدم اجراي اين اليحه در سال 94 
و پس گرفتن آن از سوي شهرداري را مي توان انتقاد 
شديد كارشناسان به تبعات منفي اين طرح دانست. 
به گفته كارشناسان جدا از افزايش قيمت تاكسي ها 
و سواري هاي شخصي عبوري از اين تونل ها و اتوبان 
صدر، شاهد شلوغي مسيرهاي فرعي در اطراف اين 
مناطق خواهي��م بود، موضوعي كه ن��ه تنها معضل 
ترافيك تهران را حل مي كند بلكه خود گرهي كور بر 

اين مشكل مي شود.
از ديگر انتق��ادات وارده به اين اليح��ه تناقض آن با 
عدالت شهري است با توجه به اينكه در مسيرهايي كه 
تونل ها و اتوبان صدر قرار دارند وسايل نقليه عمومي از 

جمله خطوط بي.آر.تي، مترو و... فعاليت نمي كنند و 
مردم مجبور به استفاده از اين تونل ها براي رسيدن 
به مقصد هس��تند، دريافت چنين عوارضي عادالنه 
نيس��ت، چون راهكار جانش��يني به مس��افران اين 

مسيرها پيشنهاد نشده است.
البته اين اليحه موافقاني هم دارد، برخي كارشناسان 
ترافيك ش��هري معتقدند كه تصويب و اجراي اين 
اليح��ه كامال عادالنه اس��ت، چون فق��ط رانندگان 
خودروهاي شخصي از اين مسير استفاده مي كنند و 
چرا هزينه رفت و آمد )تعمير و نگهداري از اين تونل ها 
و اتوبان صدر( اين قشر خاص را تمام مردم پرداخت 
كنند. همچنين اجراي اين اليحه مي تواند به كسب 
درآمدي پايدار براي شهرداري تهران بينجامد و منابع 
حاصل براي بهبود و توسعه حمل و نقل شهري هزينه 
شود، ضمن اينكه مولفه هاي در نظر گرفته شده براي 
تعيين عوارض يعني طول تونل، داشتن معاينه فني 
و معاينه فني برتر و س��اعت تردد از نكات مثبت اين 
اليحه اس��ت كه مي تواند موفقيت آن را مانند طرح 

ترافيك تضمين كند.

عوارضازاستفادهكنندگان
درهمي��ن رابطه، س��عيد س��ادات نيا، كارش��ناس 
شهرس��ازي كه از موافقان تصوي��ب و اجراي اليحه 
پولي شدن 5 تونل شهري و اتوبان صدر است، درباره 
ارايه اليحه معاونت حمل و نقل ترافيك شهري براي 
دريافت عوارض از تونل ه��اي پايتخت به »تعادل« 
مي گويد: در ساير كشورها هم از رانندگان در اتوبان ها 
و تونل هاي شهري عوارض دريافت مي شود و دليل 
آن هم اين اس��ت كه اين تونل ه��ا و اتوبان ها با پول 
مردم و منابع مالي دولت ساخته شده است، اما تنها 
قشرخاصي يعني صاحبان خودروهاي شخصي از آنها 

استفاده مي كنند.
س��ادات نيا مي افزايد: اي��ن طرح درصورت��ي كه با 
مكانيسم هاي مناسب اجرايي شود و دريافت عوارض 
براساس س��ازوكارهاي اصولي باشد، مي تواند آثار و 

تبعات مثبتي به همراه داشته باشد.
او ادامه مي دهد: با پولي ش��دن تونل هاي ش��هري، 
شاهد كسب درآمدهاي پايدارشهري، ارتقاي حقوق 
عموم��ي، كاهش حجم ترافيك و اف��ت آلودگي هوا 

خواهيم بود.
اين كارشناس حوزه شهري با اشاره به اثرات مثبت 
اجراي طرح پولي شدن تونل ها اضافه مي كند: كسب 
درآمد با عملياتي ش��دن اين ط��رح، درآمدي براي 
ش��هرداري تهران به همراه دارد كه مي تواند ش��هر 
را از ش��ر درآمدهاي ناپايداري مانند تراكم فروشي 

رها كند.

به گفته اين كارش��ناس حوزه ش��هري، پيش��نهاد 
مي شود در اجراي اين طرح از سيستم هاي هوشمند 
كنترل خودرو استفاده ش��ود و منابع مالي به دست 
آمده از عوارض حاصل به بهبود حمل و نقل عمومي 
در ش��هر اختصاص يابد. س��ادات نيا اظهار مي كند: 
اگر اجراي اين طرح به ص��ورت ديجيتال و همراه با 
شفافيت باش��د مي تواند مثل اجراي طرح ترافيك 

شهري به كاهش حجم ترافيك كمك كند.

توفيقاجباري
او با اشاره به پررنگ ش��دن حقوق عمومي با اجراي 
طرح پولي شدن تونل هاي ش��هري اظهار مي كند: 
اين طرح ممكن اس��ت موجب شلوغ ش��دن معابر 
فرعي اطراف اين تونل ها ش��ود اما نتيجه اين است 
كه مردم پس از مدتي به سمت بهره گيري از حمل و 
نقل عمومي حركت مي كنند، درواقع اجراي اينگونه 
طرح ها توفيقي اجباري براي آشنايي بيشتر مردم با 

حمل و نقل عمومي است. اين كارشناس حوزه شهري 
بيان مي كند: بايد تصميم گيري شود به جاي ساخت 
تونل هاي ش��هري راهكارهاي ديگري براي كاهش 
ترافيك ش��هري اجرايي ش��ود، به عنوان نمونه بايد 
حمل و نقل عمومي در ش��هر گسترش يابد خطوط 
بي.آر. تي، خط��وط مترو و... بيش از پيش توس��عه 
يابند تا با بهبود اين نوع از حمل و نقل شاهد كاهش 
گره هاي ترافيكي و افت عبور و مرور از تونل ها باشيم.

جزيياتاليحهبودجهسال۹۸شهرداريتهران
مشاور كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
جزييات بودجه سال 9۸ شهرداري تهران، سازمان ها 
و ش��ركت هاي تابعه را تش��ريح كرد. محمدحسين 
بوچاني در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه بودجه س��ال 
9۸ ش��هرداري تهران، سازمان ها و شركت هاي تابع با 
سازوكار و بر اساس سياست هاي ابالغي شوراي شهر 
در حال نهايي شدن است، گفت: پيش بيني مي شود 
بودجه سال آينده شهرداري تهران با حداقل افزايش، 
همانند سال 9۷ باشد. چرا كه با توجه به وضعيت مالي 
شهر تهران، پيش بيني درآمدهاي شهر تهران در سال 

جاري همانند سال 9۶ به صورت كامل محقق نشود. 
وي با بيان اينكه بودجه امس��ال ش��هرداري تهران به 
نسبت سال 9۶ با حداقل افزايش نهايي شد، گفت: اين 
بودجه در سال جاري ۱۷ هزار ميليارد و 4۲9ميليون 
تومان بود كه پيش بيني مي شود براي سال آينده نيز 
اين رقم نهايي ش��ود يا افزايشي حداقلي داشته باشد. 
اين كارشناس حوزه ش��هري تصريح كرد: شهرداري 
تهران مي تواند در حوزه تامين درآمدها و منابع خود با 
تغيير سازوكار در نظام بودجه ريزي، كمبود منابع مالي 
خود را تامين كن��د. در رابطه با تامين منابع مالي بايد 

از ظرفيت هاي بخش خصوصي و عمومي به شيوه هاي 
مختلف از جمله جلب سرمايه گذار داخلي و خارجي، 
انتشار اوراق قرضه و جلب مجدد اعتماد سرمايه گذاران، 
كمبود منابع مالي اس��تفاده كند. به گفت��ه وي، اين 
اقدامات بايد در راستاي تامين منابع مالي براي مصارف 
شهرداري تهران باشد. به ويژه اينكه نبايد به دليل كمبود 
منابع مالي پروژه هاي شهر تهران تعطيل شود كه اين 
خطرناك ترين حالت براي ش��كوفايي شهر محسوب 
مي شود. بوچاني با اشاره به ديدار اخير رييس مجلس 
شوراي اسالمي با شهرداران كالن شهرها گفت: در اين 

ديدار تاكيد شد كه شهرداران كالن شهرها با تشكيل 
مجمع يا گروهي در قالب مجمع كالن شهرها، مسائل و 
مشكالت خود را به ويژه در حوزه تامين منابع مالي حل و 
فصل كند. براي نمونه شهرداران كالن شهرها مي توانند 
از حوزه پس��ماند با انتقال تجارب موجود و همچنين 
بهره مندي از تجارب دنيا، 5 هزار ميليارد تومان صرفه 
جويي داشته باشند. همچنين در توسعه حمل و نقل 
عمومي ب��ا محوريت حمل و نقل ريل��ي نيز مي توان 
اقدامات موثري را انجام داد. وي گفت: اميدواريم با توجه 
به سياست هاي ابالغي شوراي شهر تهران بودجه سال 

آينده شهرداري تهران به بهترين شيوه نهايي شود. البته 
بودجه سازمان ها و شركت هاي شهرداري تهران رقم 
مجزايي دارد و در قالب تبصره ها نيز تامين منابع مالي 
را مي توان لحاظ كرد. به گفته مجيد فراهاني، رييس 
كميته برنامه بودجه ش��وراي شهر تهران، پيش بيني 
شده كه تا آخر دي ماه پيش نويس اوليه اليحه بودجه 
9۸ شهرداري تهران تقديم شوراي شهر شود. وي افزود: 
اولويت ها و راهبردهاي اساسي بودجه به تصويب شورا 
رسيده است و به ش��هرداري ابالغ شده تا براساس آن 

اليحه بودجه 9۸، نگارش شود.
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بازآفرينيشهري
بهمثابهكااليلوكس

ش��هري  بازآفرين��ي 
رويكردي است كه بعد 
از سال ها تالش در قانون 
جاي گرفت، قانوني كه 
بع��د از گذش��ت زمان 
به ش��عار تبديل ش��د و 
باالخره شعاري كه جايي 
در نظ��ام بودجه ريزي 
كش��ور نداش��ت.  شايد 
در ارديبهشت س��ال 9۶ براي اولين بار بود كه در 
بحبوحه مناظره انتخابات رياس��ت جمهوري به 
موضوع بازآفريني شهري اشاره شد. موضوعي كه 
در يكسال گذشته رييس دولت همواره به اهميت 
آن تاكيد داشته و راه حل خروج از ركود بازار مسكن، 
رونق اقتصادي و اشتغال را در گرو عمل به رويكرد 
بازآفريني شهري عنوان كرده است.  اما متاسفانه 
با نيم نگاهي به رويكرد جديد دولت درخصوص 
بافت هاي فرسوده، به نظر مي رسد تغيير واژه گان 
در وزارت راه و شهرسازي از نوسازي بافت فرسوده 
به بازآفريني شهري مايه دردسر شده است. بطوري 
كه مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش بررسي 
بخش مسكن اليحه بودجه سال 9۸ آورده است: 
در بررس��ي جهت گيري هاي ماده واحده اليحه 
بودجه س��ال 9۸ و تغييرات آن نسبت به بودجه 
مصوب س��ال 9۷ نكته مهم اين اس��ت كه نه در 
تبصره 4 و نه در تبصره ديگري، در خصوص بافت 
فرسوده در اليحه بودجه 9۸ حكمي پيش بيني 
نشده است، در حالي كه بافت فرسوده ۱۲۰ هزار 
هكتار از وسعت شهرهاي كشور را تشكيل مي دهد 
و در نظر گرفتن اقدامات مناسب در خصوص آن 
در تبصره هاي اليحه  بودجه سال 9۸ يك ضرورت 
و عدم اتخاذ تمهي��دات الزم در خصوص آن يك 
ضعف است. بنا بر اين گزارش، بررسي تبصره هاي 
ماده واحده اليحه بودجه مرتبط با امور مسكن و 
شهرسازي نشان مي دهد كه اين بخش از اليحه 
بودجه در س��ال 9۸ نسبت به اليحه بودجه سال 
9۷ تغييراتي داشته است، تغييرات كامل مواد و 
تبصره هاي اليحه بودجه مربوط به دو س��ال 9۷ 
و 9۸ در انتهاي اين بخش به صورت مقايس��ه اي 
در قالب يك جدول قابل ارزيابي است. از ديدگاه 
دولتمردان حوزه معماري و شهرسازي همواره به 
عنوان يك مقوله لوكس مد نظر بوده است. از كاهش 
اعتبارات مختص طرح هاي مختلف توسعه شهري 
گرفته تا مباحثي مانند نوسازي و بهسازي بافت هاي 
فرس��وده؛ چنانچه هر زمان دولت ه��ا با كاهش 
درآمدهاي نفتي روبه رو بوده اند، شاهد توجه بيش 
از حد دولت به پروژه هاي عمراني و چشم پوشي از 
پروژه هاي مطالعات شهري بوده ايم. نتيجه اين كم 
توجهي به مطالعات حوزه ش��هري باعث كاهش 
اعتبارات اختصاص يافته ب��ه اين بخش و به نوبه 
خود موجب نزول سطح كيفيت تهيه طرح ها شده 
اس��ت. در نهايت مي توان گفت، بخش بزرگي از 
نابساماني هاي موجود در نظام شهرسازي ايران، 
زاييده اين نوع تفكر نس��بت به حوزه شهرسازي 
و معماري اس��ت. در اين ميان، رويكرد بازآفريني 
بافت هاي فرسوده نيز از اين قاعده مستثني نبوده 
است؛ رويكردي كه بعد از سال ها تالش در قانون 
جاي گرفت، قانوني كه بعد از گذشت زمان به شعار 
تبديل شد و باالخره ش��عاري كه جايي در نظام 

بودجه ريزي كشور نداشت. 

تحركمسكنبافروش
اعتباريمصالحساختماني

عضو كميس��يون عمران مجلس ب��ا بيان اينكه 
كارت هاي اعتباري خريد مصالح ساختماني به 
انبوه سازان باعث رونق بازار مسكن مي شود، گفت: 
به دليل افزايش قيمت نهاده هاي ساختماني طي 
۱۰ ماه اخير ساخت برخي از پروژه هاي ساختماني 

متوقف شده است.
به گزارش تسنيم، سيدحسين افضلي با اشاره به 
برنامه وزارت راه ب��راي ارايه كارت هاي اعتباري 
خري��د مصالح س��اختماني ب��ه انبوه س��ازان و 
سرمايه گذاران بازار مسكن، اظهار كرد: در ۱۰ ماه 
اخير سازندگان مسكن به علت افزايش چشمگير 
قيمت مصالح ساختماني دچار موانع عملياتي و 
مشكالت بسياري شده اند و اين مساله موجب شد 
كه برخي از پروژه هاي ساختماني به علت كاهش 

سرمايه متوقف شود.
وي بيان كرد: وزارت راه و شوراي عالي مسكن در 
چند ماه اخير تصميمات خوبي را اتخاذ كرده اند 
كه ارايه كارت ه��اي اعتباري خري��د مصالح به 
انبوه سازان يكي از سياست هاي درست براي بهبود 
وضعيت بازار مسكن است. بر اين اساس بانك به 
عنوان واسطه ميان توليدكننده مصالح و سازنده 
قرار گرفته و ضمانت هاي الزم را از دو طرف اخذ 
مي كند، پس از آن شرايط خريد وفروش غيرنقدي 

مصالح ساختماني فراهم مي شود.
وي با بيان اينكه بازار مس��كن دچار مش��كالت 
و تالطمات بس��ياري اس��ت و حمايت از فعاالن 
و س��ازندگان مي توان��د ب��ه بهبود ش��رايط اين 
بخش كم��ك كند، گف��ت: در ش��رايط كنوني 
مشخص نيس��ت كه اين كارت ها به چه كساني 
ارايه خواهد ش��د؟ و اينكه چ��ه مكانيزمي براي 
تفكيك سازندگان واقعي با دالالن، محتكران و 

فروشندگان وجود دارد؟
به گفته افضل��ي، ارايه كارت هاي اعتباري خريد 
مصال��ح به انبوه س��ازان مي تواند موجب كاهش 
سرمايه مورد نياز اجراي پروژه هاي مسكن شود 
كه اين مساله در نهايت افزايش رونق بازار مسكن و 
ارتقاي آمار ساخت و ساز را به دنبال خواهد داشت.

مركز ارتباطات و امور بين الملل ش�هرداري 
تهران به دنبال انتشار خبري مبني بر پيشنهاد 
پولي شدن عبور از تونل هاي شهري از سوي 
معاون�ت حمل و نق�ل و ترافيك ش�هرداري 
تهران، توضيحات�ي را اراي�ه داد. به گزارش 
ايس�نا، مرك�ز ارتباط�ات و ام�ور بين الملل 
ش�هردار تهران در اين زمينه آورده اس�ت: 
»طرح اخذ به�اي تردد از تونل هاي ش�هري 
در قال�ب اليحه از س�وي معاونت حمل و نقل 

و ترافيك ش�هرداري تهران پيشنهاد شده 
و ِصرف ارايه پيش�نهاد به منزله پذيرش آن 
نيست و ارسال آن به شوراي محترم اسالمي 
شهر تهران مس�تلزم تاييد آن در شهرداري 
تهران اس�ت. اين طرح هنوز به اس�تحضار و 
تاييد دكتر حناچي شهردار تهران نرسيده و 

صرفا در مرحله پيشنهاد است.
هر گونه طرحي ك�ه در دوره جديد مديريت 
شهري به اجرا در مي آيد، در راستاي مصلحت 

و منفعت عموم�ي جامعه خواهد بود و در اين 
دوره هيچ گون�ه طرحي ك�ه برخالف مصالح 
شهر و منافع شهروندان باشد، اجرا نمي شود.
مديري�ت ش�هري با درك ش�رايط دش�وار 
اقتص�ادي موجود جامع�ه، خ�ود را در كنار 
شهروندان مي داند و از اجراي هر گونه طرحي 
كه باع�ث افزايش هزينه، ايجاد دش�واري و 
بروز نگراني براي ش�هروندان شود، اجتناب 

خواهد كرد.«

واكنش
توضيح شهرداري درباره پيشنهاد پولي شدن تونل ها

اكبر رحمتي
 كارشناس مسكن

 و شهرسازي

شهردار تهران عنوان كرد
راهكار خروج از چرخه باطل شهرفروشي 

پيروز حناچي، شهردار تهران گفت: اگر مي خواهيم از چرخه باطل فروش 
شهر براي اداره آن خارج شويم، راه آن تصويب لوايح مربوط به درآمدهاي 

پايدار در مجلس است.
به گزارش مهر، حناچي در بيست و ششمين اجالس مديران ارتباطات 
و امور بين الملل كالن شهرهاي كشور كه در ساختمان شهرداري تهران 
برگزار شد، گفت: در آخرين سرشماري نفوس و مسكن كشور مشخص 
شد، بيش از ۷۲ درصد از جمعيت ايران در شهرها و ۲۸ درصد در روستاها 
زندگي مي كنند، اين در حالي است كه در اواخر دهه ۳۰ اين نسبت كامال 

برعكس بود.
وي ادامه داد: از ميان ش��هرهاي ايران ۱۰ شهر جمعيتي باالتر از يك 
ميليون نفر دارند، البته اگر شهري جمعيتي باالي ۷۰۰ هزار نفر داشته 
باشد، متفاوت و ويژه مي شود و به عنوان مثال به سيستم حمل و نقل 
ريلي نياز خواهد داشت. حناچي افزود: البته ما از نظر اين نوع استانداردها 
عقب افتاده هستيم؛ در بسياري از شهرهاي بزرگ مانند اهواز با وجود 
وسعت و جمعيت زياد ساخت قطار شهري در مراحل اوليه خود قرار دارد.

ش��هردار تهران تاكيد كرد: طبق نظر سنجي هايي كه در تهران انجام 
داده ايم، اصلي ترين مشكل از نظر مردم آلودگي هوا و ترافيك است و اين 

مشكل همه شهرهاي بزرگ در كشور است.
حناچي بيان كرد: ۷٠ درصد آلودگي هوا در تهران مربوط به خودرو هاي 
موتوري است كه 4۰ درصد از اين ميزان به تردد خودروهاي شخصي 
برمي گردد. ما در تهران ۳ ميليون موت��ور داريم كه هر كدام به اندازه 
۸ خ��ودروي يورو 5 و ۶ آلودگي ايجاد مي كنند. در عين حال كمتر از 
يك درصد از جمعيت شهري در تهران از دوچرخه و خودروهاي پاك 
استفاده مي كنند. حناچي گفت: تقريبًا تمامي شهرهاي بزرگ ما با 
مش��كل آلودگي و ترافيك مواجه اند، حتي شهري مانند اراك هم با 
معضل آلودگي مواجه است و در برخي از روزهاي سال به آلوده ترين 
شهر ايران تبديل مي شود كه اين موضوع با توجه به وسعت و جمعيت 

اين شهر عجيب است.
شهردار تهران با اشاره به مشكالت مالي شهرداران كالن شهرها عنوان 
كرد: در شرايط فعلي كه همه ما مشكل مالي داريم سرمايه اجتماعي 
مي تواند مانند اكسير بسياري از مشكالت ما را حل كند، به اين شكل كه 
اگر ما بتوانيم باور و اعتماد مردم به مديران شهري را جلب كنيم، بسياري 
از مشكالت حل مي شود. مردم اگر مديرانشان را باور كنند با آنها همراهي 

خواهند كرد، همان طور كه در دهه اول انقالب در روزهاي تعطيل مردم 
خودشان خيابان ها را جارو مي كردند. البته اين اعتمادها آسيب ديده 

است و ما بايد آن را احيا كنيم.
وي گفت: وقتي مديري به مردم قول بدهد و به آن عمل نكند اين اعتماد 
از دست خواهد رفت و وقتي اعتماد مردم از دست برود حتي يك اقدام 

كوچك هم نياز به هزينه هاي بسيار دارد.
شهردار تهران با تاكيد بر ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها تاكيد 
كرد: هم اكنون ۳ اليحه در مجلس در اين زمينه در دست بررسي است؛ 

اليحه ماليات بر ارزش افزوده، اليحه منابع مالي پايدار شهري و بودجه.
حناچي ادامه داد: اين لوايح در حال حاضر در كميسيون هاي تخصصي 
در حال بررسي است و من نسبت به تصويب آنها در اين كميسيون ها 
نگران نيستم، اما شما بايد كمك كنيد و طي گفت وگو و تعامالتي كه با 
نمايندگان استان هاي خود داريد زمينه راي باالي اين لوايح در صحن 
علني مجلس را فراهم كنيد. تالش ها و فعاليت هاي ش��ما مي توانند 

سرنوشت اين لوايح را تعيين كند.
وي اظهار كرد: اگر مي خواهيم از چرخه باطل فروش شهر براي اداره آن 
خارج شويم راه آن تصويب اين لوايح است. بايد در تعامل با نمايندگان اين 
لوايح را تبديل به قانون كنيم، البته قدم بعدي كم كردن هزينه هاست. 
حناچي تصريح كرد: شهرداري تهران هم اكنون ۱5 هزار و ۷۰۰ پست 
س��ازماني دارد اما ۶۷ هزار و ۳۰۰ نفر در آن شاغل اند؛ در واقع تناسبي 
بين پست هاي سازماني و شاغالن وجود ندارد كه بايد اصالح شود. در 
هر صورت شهرداري تهران در حال بررسي راه هاي كم كردن هزينه هاي 

جاري است.

وزير راه و شهرسازي: 
ابتر ماندن بافت فرسوده در بودجه ۹۸ را پيگيري مي كنيم

وزير راه و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه بنده معتقد هس��تم بخش 
مسكن همچنان پيشران اقتصاد است، گفت: اگر مركز پژوهش ها 
معتقد است كه بافت فرسوده در بودجه 9۸ ابتر باقي مانده آن را با 

رايزني مجلس پيگيري خواهيم كرد.
به گزارش فارس، محمد اس��المي در حاش��يه بازديد از مجموعه 
مس��كن مهر پرند در جمع خبرنگاران درب��اره دليل بي توجهي به 
بافت فرسوده در بودجه 9۸ در حالي كه رييس جمهور به بازسازي 
بافت فرسوده تاكيد كرده است، گفت: در خصوص بازسازي بافت 
فرس��وده مصوبه اي براي آن وجود دارد كه هم قانون خاص و هم 
مصوباتي دارد كه از صندوق توس��عه ملي ب��راي آن منابع در نظر 

گرفته شده است. 
تصور بنده اين است كه اين منابع براي بخش مسكن كفايت مي كند 
حال اگر مركز پژوهش هاي مجلس اين باور را دارد كه بافت فرسوده 

ابتر مي ماند قطعا با مجلس اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.
وزير راه و شهرسازي همچنين درباره افزايش سقف وام مسكن مهر 
اظهار كرد: مردم بايد در احداث پروژه هاي مس��كن مهر مشاركت 
داش��ته باشند و با مشاركت خود مردم نسبت به افزايش سقف وام 
مسكن مهر تصميم مي گيريم، البته بايد قبول كنيم كه قيمت هاي 

ساخت افزايش پيدا كرده است.
وي با تاكي��د بر اينكه تنه��ا راه افزايش توان خري��د مردم، بحث 
افزايش س��قف وام مس��كن نيس��ت، گفت: برنامه ما اين است كه 
بتوانيم س��ازوكاري براي ارايه مصالح ارزان قيمت به انبوه سازان 
تدوين و طراحي كنيم و در جريان اين سازوكار، مصالح با تخفيف 
به سازندگان ارايه شود و جبران هزينه ها از محل فعاليت سازندگان 

مسكن در پهنه هاي تجاري صورت بپذيرد.
وي تاكيد كرد: در اين صورت مس��كن با قيمت تمام شده كمتري 

به دست مردم مي رسد و سود سازندگان هم جبران خواهد شد.
اس��المي همچنين درباره تعيين تكليف مديريت س��ازمان نظام 
مهندسي اظهار كرد: رياست شوراي مركزي نظام مهندسي براي 
يك س��ال تعليق ش��ده بود، پيش از اين اعضا نس��بت به تشكيل 
جلس��ات سازمان نظام مهندس��ي اقدام نمي كردند، اما توانستيم 

جلساتي را برگزار كنيم. 
در اين جلس��ه با حضور اعضا راي گيري شد و تنها يك نفر به ادامه 

مديري��ت رييس ش��وراي مركزي نظام مهندس��ي راي نداد. نظر 
اعضاي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي اين است كه سازمان 

با همان روال سابق ادامه كار پيدا كند.
وي همچنين درباره سرنوشت مس��كن اجتماعي در دوره جديد 
وزارت راه و شهرسازي گفت: ساخت مسكن با پيشوند و پسوند را 

قبول ندارم و آنچه قانون مكلف كرده را انجام مي دهم.
وي با اشاره به ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسكوني ويژه اقشار متوسط 
رو به پايين در شهرهاي جديد گفت: طبق برنامه ريزي هاي انجام 
شده قرار بر اين اس��ت كه ۲۰۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي 
جديد ساخته شود كه برخي از پروژه ها هم شروع شده است و شهر 
جديد پرند هم ۲۰۰ هزار واحد در يك مجموعه ۸۸ هكتاري است 

كه اين واحدها به صورت وياليي ساخته مي شود.
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد: مش��كل ديگري كه در اين پروژه 
با آن مواجه هس��تيم نبود واحدها و دستگاه هاي دولتي است كه 
بايد تمام دستگاه هاي خدمات رسان در اين مجموعه استقرار پيدا 
كنند و نسبت به س��اخت فضاهاي عمومي و سرانه هاي آموزشي، 

درماني و... اقدام كنند.
اسالمي با تاكيد بر اينكه هيچ وقت اعالم نكرده ايم مسكن مهر در 
پايان س��ال 9۸ به اتمام مي رسد، گفت: بارها گفته ام واحدهايي از 
مسكن مهر كه با مش��كل فني و اجرايي مواجه هستند را تا پايان 
سال 9۸ به مردم تحويل مي دهم اما تحويل واحدهايي كه با مشكل 
حقوقي مواجه هستند در حوزه اختيارات وزارت راه و شهرسازي 

نيست و ابتدا بايد مشكالت حقوقي اين واحدها برطرف شود.
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»تعادل«افزايشقيمتخودروبراساسحاشيهبازاررابررسيميكند

بازار 4 نرخي خودروهاي داخلي
تعادل | محمد مهدي حاتمي|

قيمت خودروهاي توليد داخل با قيمت كمتر از 45 ميليون 
تومان، تا كمتر از 10 روز ديگر دس��تخوش فرآيند »شبه 
آزادس��ازي« خواهد ش��د. بنابه اظهارات رييس سازمان 
حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمت گذاري 
خودرو بر اساس مدل »5 درصد كمتر از نرخ حاشيه بازار« 
از ابتداي بهمن ماه امسال آغاز مي شود و به اين ترتيب، اين 
خودروها از شمول قيمت گذاري رسمي خارج مي شوند. 
اين اما در حالي است كه روز چهارشنبه هفته گذشته، گروه 
خودروسازي ايران خودرو، فهرست جديد قيمت هاي خود 
را منتشر كرد كه بر اساس آن، قيمت 14 محصول توليدي 
اين ش��ركت مش��مول حدود 30 درصد افزايش قيمت 
شده بود. حال براس��اس روند افزايش قيمتي كه عباس 
تابش روايت كرده، به نظر مي رسد، شاهد 4 نرخي شدن 
 قيمت خودرو در بازار هستيم. اولين نرخ تعيين شده، نرخ 
پيش ف��روش خودروها ت��ا پيش از 31 مردادماه اس��ت و 
خودروساز موظف است بدون افزايش قيمت، خودروهاي 
پيش فروش شده را به مش��تريان تحويل دهد. نرخ دوم، 
اما نرخ پيش فروش خودرو از ابتداي ش��هريور تا انتهاي 
دي ماه است كه بر اين اساس، خودروساز مي تواند قيمت 
محصوالت خود را تا سقف 30 درصد افزايش دهد و مشتري 
موظف به پرداخت ما به التفاوت خواه��د بود. نرخ ديگر، 
فروش خودرو براساس همان 5 درصد از نرخ حاشيه بازار 
است كه از ابتداي بهمن ماه اعمال مي شود. چهارمين نرخ 
فروش خودرو، نرخ حاش��يه بازار است كه هنوز مشخص 
نيست چه واكنش آن به تصميمات اتخاذ شده مشخص 
نيس��ت. در همين حال، رييس اتحاديه نمايشگاه داران 
خودرو در گفت وگو با »تعادل«، از پيش��نهادي رونمايي 
كرد كه بر اس��اس آن، دولت مي تواند با آزاد كردن واردات 
خودروهاي دس��ت دوم ارزان تر از 14 هزار دالر، تقاضا در 
بازار خودرو را دوباره متعادل كند و به اين ترتيب به خروج 

واسطه ها از بازار خودروهاي داخلي هم كمك كند.

  آشفته بازار قيمتي خودرو
بازار خودروهاي داخلي اكنون بيش از هميشه دستخوش 
آشفتگي قيمتي شده است. روز چهارشنبه هفته گذشته، 
گروه صنعت��ي ايران خ��ودرو با اع��ام قيمت هاي جديد 
14محصول توليدي خ��ود كه در رده قيمت��ي ارزان تر از 
45ميليون تومان قرار داشتند، افزايش رسمي قيمت خودرو 
را كليد زد. بر اين اساس، اين محصوالت بطور ميانگين حدود 
10 ميليون تومان افزايش قيمت پيدا كردند و به اين ترتيب 
تمام محصوالت ارزان تر از 45 ميليون تومان توليدي توسط 
اين خودروساز، وارد كانال قيمتي 40 تا 55 ميليون تومان 

شدند. در اين ميان، اخبار غير رسمي حكايت از آن داشتند 
كه گروه خودروسازي سايپا نيز قرار است فهرستي مشابه 
منتشر كند و قيمت خودروهاي داخلي كه به دنبال افزايش 
نرخ ارز به شكل چشم گيري افزايش پيدا كرده بود، از سوي 
توليدكننده هم رسما افزايش پيدا كند. با اين همه، نه فقط 
فهرست مشابه ديگري منتشر نش��د، كه به نظر مي رسد 
سياست افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل تغيير مسير 

ناگهاني ديگري را هم تجربه كرد. 

  بازگشت به نرخ حاشيه بازار
با اين همه، ظاهرا سياست قيمت گذاري خودروهاي داخلي 
در مدتي بسيار كوتاه در روزهاي انتهايي هفته گذشته، دوباره 
تغيير مسير داده است. سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان كه پيش تر از اعام قريب الوقوع قيمت هاي 
 جديد خب��ر داده بود، اعام كرده ك��ه طرح قيمت گذاري 
بر مبناي 5 درصد كمتر از نرخ حاش��يه بازار بر اساس يك 
برنامه زمان بندي ش��ده اجرايي خواهد شد. بر اساس اين 
برنامه زمان بندي شده، خودروسازان قادر خواهند بود قيمت 
محصوالت پرتقاضاي خود را كه در سقف قيمتي 45 ميليون 
تومان قرار گرفته اند و موعد تحويل آنها ابتداي شهريور ماه تا 
انتهاي دي ماه سال جاري است، 30 درصد افزايش دهند. 
از ديگر سو، قيمت خودروهاي پيش فروش شده تا پيش از 
31 مردادماه سال جاري بر اساس متن قرارداد خودروساز 
و مش��تري و به عبارت ساده تر، بر اساس قيمت هاي سابق 
خواهد بود و قيمت فروش اين خودروها از ابتداي بهمن ماه 
نيز بر اساس نرخ حاشيه بازار تعيين خواهد شد.بنابه اظهارات 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان مي توانند 
براي تعهدات پيش فروش عادي با قيمت زمان تحويل كه 
تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها بين اول شهريور تا 30 دي ماه 
امسال است، با لحاظ ارزش روز وديعه مشتري و افزايش هاي 
ناشي از تغييرات هزينه اي براي شركت هاي خودروساز، اعم 
از مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز، اقدام به قيمت گذاري كنند.

عباس تابش همچني��ن در مورد تعهدات فروش عادي كه 
تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها از ابتداي بهمن ماه امسال 
به بعد است، گفت: اين تعهدها بر اساس شرايط مندرج در 
فرم قرارداد كه حاصل توافق بين مش��تري و خودرو س��از 
است تعيين و اجرايي خواهد ش��د. تابش در ادامه در مورد 
خودروهاي خارج از شمول قيمت گذاري شوراي رقابت نيز 
گفته است كه در اين بخش نيز شركت عرضه كننده مكلف 
اس��ت تعهداتي كه تاريخ هاي سررس��يد قرارداد آنها تا 31 
مردادماه امسال است را مطابق قيمت رسمي شركت در موعد 
تحويل )مندرج در قرارداد( رعايت كند و نبايد افزايشي نسبت 
به قيمت مذكور داشته باشد. به گفته او، تعهدات فروشي كه 

تاريخ هاي سررسيد قرارداد آنها ابتداي شهريور ماه امسال به 
بعد است )اعمال تغييرات نرخ برابري ارز( بر اساس ضوابط 
قيمت گذاري كاالهاي توليد داخل و آيين نامه آن خواهد بود 
كه ظرف اوايل هفته در كميته خودرو مصوب و براي اجرا اباغ 
خواهد شد. او مي افزايد: در موضوع مذكور، حفظ ارزش پول 
خريدار و دفاع از حقوق مصرف كننده اولويت اصلي سازمان 
حمايت است. به گفته تابش، قيمت تعهدات جديد سررسيد 
نشده نيز راس��ا توسط شركت هاي عرضه كننده و با رعايت 
ضوابط قيمت گذاري خواهد بود. مديرعامل سازمان حمايت 
همچنين تاكيد مي كند كه در هر دو گروه خودرويي و شرايط 
قيد شده براي ايفاي تعهدات آنها، سود مشاركت و تاخير در 
تحويل مطابق مفاد مندرج در ماده )4( آيين نامه حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان خودرو، از قيمت نهايي كسر مي شود.

  تنظيم بازار با واردات خودروهاي دست دوم
چهار نرخي ش��دن برخي خودروهاي داخلي اما در حالي 
صورت مي گيرد ك��ه زمزمه هايي براي تأمين بخش��ي از 
تقاضاي بازار خودرو به وسيله واردات به گوش مي رسد. سعيد 

موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در گفت وگو 
با »تعادل«، با اشاره به ميزان تقاضا براي خريد خودرو در بازار 
داخل مي گويد: بازار خودرو دست كم دو عامت مختلف را 
به توليد كننده و مصرف كننده ارسال مي كند. يكي اينكه 
مصرف كننده تقاضايي ب��راي خريد خودرو ندارد و جهش 
تقاضا براي خريد در ماه هاي گذشته، از ناحيه واسطه ها بوده 
است و ديگري هم اينكه با اعمال تغييرات قيمتي، ممكن 
است تقاضا براي خريد واقعي بشود و قيمت ها بعد از مدتي به 
تعادل برسند.به گفته موتمني، اما شرط تحقق يكي از اين 
دو وضعيت اين است كه خودروساز واقعا بتواند به تعهد خود 
براي توليد و فروش تمامي خودروهاي پيش فروش شده 
جامه عمل بپوشاند، چرا كه در غير اين صورت، بازار حتي از 
اين هم آشفته تر خواهد شد. او  در ادامه، نرخ گذاري بر اساس 
فرمول 5 درصد كمتر از نرخ حاش��يه بازار، را خوش��بينانه 
توصيف كرده و پيش بيني مي كند كه تقاضايي براي خودرو 
با اين قيمت وجود نخواهد داشت. همچنين بنابه اظهارات 
او، در اين ميان پيشنهادي توسط برخي فعاالن اقتصادي و 
برخي نمايندگان مجلس مطرح شده كه دولت براي تنظيم 

بازار داخل، اجازه واردات خودروهاي دست دوم توليد شده 
از س��ال 2015 به اين سو را با س��قف قيمتي 14 هزار دالر 
بدهد تا مصرف كننده در يك فضاي قيمتي واقعي قادر به 
تصميم گيري باش��د. در غير اين صورت، به نظر مي رسد 
تقاضاي واقعي براي خريد خودروهاي داخلي در كانال هاي 
قيمتي فعلي وجود نداشته باشد.موتمني همچنين با بيان 
اينكه بازار خودرو در ايران هميشه چوب ممنوعيت واردات 
را خورده است، عنوان مي كند: چند نرخي شدن بازار خودرو 
در عين ممنوعيت واردات باز هم ما را به همان نتايج قبلي 
مي رساند. او با تاكيد بر اينكه ما موافق واردات خودروهاي 
لوكس در اين شرايط نيستيم، مي گويد: اما در اين وضعيت، 
 تنها خودروس��ازان چيني كه در اي��ران نمايندگي دارند 
در حال سوددهي هستند و مصرف كننده اي كه نمي خواهد 
خودروهاي داخلي را با در نظر گرفتن سطح كيفيت و قيمت 
آنها بخرد، يا به سمت خريد خودرو چيني مي رود يا خريد 
خود را به تأخير مي اندازد. براين اس��اس، ممكن است كه 
افزايش قيمت خودروهاي داخلي به ش��يوه كنوني، نتواند 

مشكات خودروسازان را رفع كند.

رييسجشنوارهونمايشگاهملیفوالدايرانخبرداد

رونمایی بسته نرم افزاری شرکت های توليدکننده و سازنده فوالد و شرکت های وابسته
رييس جشنواره و نمايش��گاه ملی فوالد ايران از رونمايی 
بسته نرم افزاری شرکت های توليدکننده و سازنده فوالد 
و شرکت های وابسته خبرداد. بهرام سبحانی در نخستين 
جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايران اظهار کرد: امروزه مرز 
پنجاه سال را در صنعت فوالد سازی پشت سر گذاشتيم و 
در دوران جنگ تحميلی نيز دولتمردان از اين صنعت غافل 
نبودند و به هيمن دليل است که ظرفيت 30 ميليون تن 
توليد فوالد ايجاد شده است. وی در ادامه با بيان اينکه امروزه 
از فاينانس های خارجی در اين عرصه اس��تفاده مي شود، 
افزود: شرکت های برزگ دولتی، نيمه دولتی و خصوصی طی 
سال های اخير برای گسترش صنعت فوالد ايجاد شده اند. 

رييس جشنواره و نمايش��گاه ملی فوالد ايران در ارتباط با 
فلسفه اين جشنواره يادآور شد: متوجه شديم شرکت های 
توليد کننده يا زير مجموعه فوالد از دانش های بروز يک ديگر 
با خبر نيستند و اين در حالی است که تحريم ها شديد شده 
و برخی از اين واحد ها دچار مشکل شده اند. وی با اشاره به 
اينکه صفر تا صد اتوماسيون صنعتی توسط شرکت های 
داخلی انجام می گيرد، اضافه کرد: در اين نمايشگاه سعی 
کرده ايم توانمندی های شرکت های مختلف را به نمايش 
بگذاريم تا هم نياز شرکت های فوالد سازی مطرح شود هم 
شرکت های دانش بنيان در اين زمينه ارائه راهکار دهند. 
سبحانی عنوان کرد: به اميد روزی که هم بانک های ايرانی 
حمايت بيشتری ازصنعت فوالد داشته باشند هم دانش 
اين عرصه را به صورت کامل داشته باشيم چون خريد يک 
قطعه از خارج از کشور به همراه يک تکنولوژی دارای هزينه 
بيشتری است. وی با تاکيد بر اينکه تجهيز ايرانی ممکن 
است ايرادی داشته باشد اما  راحت تر می تواند آن را برطرف 
کند، گفت: تفاهم نامه هايی امروز به امضا خواهد رسيد تا  
زمينه توليد فوالد و زيرساخت های آن را تسهيل کند. رييس 
جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايران از رونمايی بسته نرم 
افزاری شرکت های توليدکننده و سازنده فوالد و شرکت های 
وابسته خبرداد، خاطر نشان کرد: برخی از برگزيدگان از بين  
توليدکنندگان و تأمين کنندگان و بازرگانان و متخصصان 
برتر زنجيره آهن و فوالد ايران نيز با اهدای جايزه ملی فوالد 

ايران مورد تقدير و تشکر قرار خواهند گرفت.

    ریيس شرکت ایميدرو خبرداد: 
ایجاد پروتکل هایی برای تبدیل ایده های

ارزش آفرین به ثروت
رييس شرکت ايميدرو از ايجاد پروتکل هايی برای تبديل 
ايده های ارزش آفرين به ثروت خبرداد.  خدادغريب پور در 
نخستين جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايران اظهار کرد: 
66 درصد گردش مالی زنجيره معدن به فوالد اختصاص 
پيدا می کند و امريكا و کشورهای اروپايی در جنگ اقتصادی 
سال گذشته بر همين موضوع تمرکز کردند.وی در ادامه با 
بيان اينکه امروزه در صنعت فوالد صاحب دانش هستيم، 
افزود: تاش ها و اراده های محکمی پش��ت اين دانش قرار 
دارد که امسال توانسته س��ه ميليارد دالر صادرات داشته 
و در اين زمينه تعامل خوبی ش��کل گرفت��ه و حدود يک 
ميليون دالر طرح در سال جاری افتتاح خواهد شد. رييس 

ش��رکت ايميدرو عنوان کرد: به دنبال اين هس��تيم که از 
تمامی ظرفيت ها استفاده کنيم و در همين زمينه گفتگو با 
انجمن های صنعتی را نيز در دستور کار قرار داده ايم چون 
معتقد هستيم در کنار هم بودن معجزه ايجاد خواهد کرد. 
وی از توجه به مسائل زيست محيطی و اجتماعی خبرداد 
و اضافه کرد: به دنبال تش��کيل کنسرس��يوم های بزرگ 
فلزی هستيم تا در مسير توسعه حرکت کنيم، اميدواريم با 
حمايت دولت هدايت گر بسترسازی زيرساخت ها باشيم و 
 در بخش تحقيقات نيز پروتکل هايی را بسته ايم تا از ايده های

 ارزش آفرين حمايت کنيم تا دانش را به ثروت تبديل کنيم. 
غريب پ��ور با تاکيد بر اينکه در ش��رايط تحريم به صورت 
فردی کنار هر صنعتگر خواهيم بود، گفت: اميدواريم در اين 
نمايشگاه پايش مناسبی صورت گيرد تا راهکارهای عميقی 
در عرصه توانمند سازی و بومی سازی اين صنعت ارائه گردد.

   مع�ا ون ام�ور مع�ادن و صنایع معدن�ی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت:

برگشت ارز تکلیف قانونی است
معاون امور معادن و صنابع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برگشت ارز را يک تکليف قانونی دانست، گفت: قرار 
شده است تا فوالدس��ازان بزرگ کشور پيشنهاد دهند که 
چه ميزان ارزبری آنها مورد تاييد است. جعفر سرقينی در 
نخستين جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايران اظهار کرد: 
صنعت فوالد در کشور به صنايع مهم تبديل شده است و امروز 
ايران توانسته رتبه دهم در صعنت فوالد را کسب کرده است. 
وی با بيان اينکه  تمامی دولت ها در توسعه فوالد تاش کرده 
اند، افزود: امروز 250 ميليون تن در زمينه توسعه فوالد ايجاد 
شده البته زمينه اصلی توليد فوالد درزمان رياست جمهوری 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی انجام شد. معاون امور معادن 
و صنابع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 

بروز تحريم ها، گفت: تنش هايی بين توليد کنندگان فوالد و 
دولت در اين زمينه ايجاد شد که امروز برطرف شده و تمامی 
شرکت های زيرمجموعه فوالد می توانند محصوالت خود را 
صادر کنند، تغييراتی نيز در بورس ايجاد شده و عرضه آهن 
اسفنجی اختياری شده است. وی اضافه کرد: صادرات فوالد 
در هشت ماه اخير نه تنها افت نداشت بلکه ده درصد هم رشد 
داشتيم اما در حال حاضر هر تن فوالد 100 دالر ارزبری دارد. 
سرقينی برگشت ارز را يک تکليف قانونی دانست، عنوان کرد: 
قرار شده است تا فوالدسازان بزرگ کشور پيشنهاد دهند که 
چه ميزان ارزبری آنها مورد تاييد اس��ت البته در چند سال 
گذشته اکتشافات در حوزه معادن مورد توجه بوده و هست.

    ریيس دانشگاه تهران:
توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان پذیر نیست

رييس دانش��گاه تهران، ايران را بهش��ت منابع دانست، و 
 گف��ت: در تربيت نيرو به خوبی عم��ل می کنيم ولی نحو 
بهره برداری از منابع انسانی را به خوبی انجام نمی دهيم اما 
توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان پذير نيست. محمود 
نيلی احمد آبادی در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملی 
فوالد ايران اظهار کرد: آيا يک بار تحريم برای ما کافی نيست 
تا آنچنان در اقتصاد ما فعال باش��د تا فوالدهای ما با ارزش 
افزوده بيشتری توليد خواهد ش��د. وی ادامه داد: موسسه 
مش��ترکی را با ايميدرو داريم چون اعتقاد داريم بدون هم 
افزايی تمام ظرفيت های کش��ور رسيدن به موفقيت های 
کشور امکان پذير نخواهد بود. رييس دانشگاه تهران، ايران را 
بهشت منابع دانست، و گفت: در تربيت نيرو به خوبی عمل 
می کنيم ولی نحو بهره برداری از منابع انسانی را به خوبی 
انجام نمی دهيم اما توسعه کشور بدون خلق ثروت امکان 
پذير نيست. وی با بيان اينکه امريكا 2.7 ثروت خود را برای 
توسعه خود خرج می کند، گفت: اين در حالی است که ايران 

0.35 درصد برای تحقيق و توسعه هزينه کرده است اما هر 
محصول در دنيا بايد قيمت و کيفيت داشته باشد که الزمه 
 تحقيق و توسعه اس��ت. نيلی احمد آبادی با اشاره به لزوم 
شبکه سازی در صنعت يادآورشد: سياست های اقتصادی 
حلقه واسطی است که مراکز دانشگاهی را به مراکز صنعتی 
متصل می کند به همي��ن دليل در بودجه س��ال جاری 

اميدواريم اين اتفاق بيفتد.
    نماین�ده م�ردم اصفه�ان در مجل�س ش�ورای 

اسالمی:
پیشینه تمدنی غنی در صنعت فوالد داریم

نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با بيان اينکه 
هرکجا تکميل زنجيره فوالد را انجام داده، بهره وری بيشتری 
داشته اند، گفت: پيشينه تمدنی غنی در صنعت فوالد داريم 
که بايد در بومی س��ازی آن بيش��تر با استفاده از تحقيق و 
توس��عه و قوانين موجود تاش خواهيم کرد. حميدرضا 
فوالدگر در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملی فوالد ايران 
 اظهار کرد: فوالد کش��ور را به عنوان يک صنعت پيشران 
می شناسيم که در اس��تراتژی توسعه نيز مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. وی ادامه داد: سهم ما در توليد فوالد در دنيا 
1.6 درصد شده است که قابل توجه است اما هنوز تا رسيدن 
به نقطه مطلوب عقب هستيم . نماينده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسامی با بيان اينکه هرکجا تکميل زنجيره 
فوالد را انجام داده، بهره وری بيش��تری داشته اند، گفت: 
پيش��ينه تمدنی غنی در صنعت فوالد داري��م که بايد در 
بومی سازی آن بيشتر با استفاده از تحقيق و توسعه و قوانين 
موجود تاش خواهيم کرد. وی خاطرنشان کرد: رويدادهای 
فوالدی بسياری در طول سال برگزار مي شود که بهتر است 
در يکی دو همايش تجمع ش��وند تا بهره برداری بيشتر و 

بهتری هم از آن داشته باشيم.

    مدیر برنامه ریزی خرید و بومی سازی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان:

قوانین دست و پاگیر سد راه بومی سازی هستند
مدير برنامه ريزی خريد و بومی سازی شرکت فوالد مبارکه 
 اصفهان با تاکيد بر اينکه قوانين دس��ت و پاگير س��د راه 
بومی سازی شده اند، گفت: معامات شرکت ها در چارچوب 
آيين نامه های مشخص انجام مي شود اما اين آيين نامه ها 
عمق ريسک پذيری را با مش��کل روبرو می کند. حسين 
همت گير در گفت و گو با اعتماد اظهار کرد: نمايشگاه فوالد 
با هدف حمايت از شرکت های دانش بنيان و شتاب دهنده ها 
و تمامی سازندگان توانمند در کشور برگزار شده است. وی 
در ادامه با بيان اينکه بومی سازی مسأله جديدی در شرکت 
فوالد مبارکه نيست، افزود: در اين نمايشگاه می خواهيم با 
هدايت آگاهانه و هوشمند از شرکت های فن آورانه بتوانيم 
نيازهای کشور را پاسخگو باشيم و بيش از پيش تحريم ها 
را ضعيف کنيم. مدير برنامه ريزی خريد و بومی س��ازی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد: به اشتراک گذاری 
فعاليت هايی که پيش از اين در فوالد مبارکه انجام شده در 
 کارگروه های هشت گانه به نمايش درآمده و بانک اطاعاتی 
تأمين کنندگان و توليدکنندگان نيز به وجود آمده است. 
وی افزود: اطلس فوالد نيز در اين نمايش��گاه رونمايی شد 
که اطاعات تمامی شرکت های صنعتی و فوالدی در آن 
تعبيه شده است و قرار شده تا تمامی اين شرکت هابه اين 
نرم افزار وصل شوند تا توليدات بومی سازی شده در آن ثبت 
و ضبط شود و از اطاعات آن در اختيار همه شرکت ها قرار 
گيرد. همت گير به پيشينه بومی سازی در فوالد مبارکه 
اش��اره کرد وگفت: يک واحد مجزا به هم��راه يک چارت 
مشخص در اين ش��رکت برای بومی سازی شکل گرفته 
که 18 کارشناس در زمينه های تخصصی مختلف در آن 
فعاليت می کنند به طوری که تمامی فرايند خريد از مسير 
بومی سازی می گذرد.وی اضافه کرد: در مواردی که توليد 
کاالی مورد  نظر ريسک پذير است و برای بار اول اتفاق می 
 افتد موازی با خريد خارجی عمليات توليد بومی سازی انجام 
می گيرد. مدير برنامه ريزی خريد و بومی س��ازی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان از ايجاد صندوق های ريس��ک پذير 
به منظور حمايت های هوشمندانه از فناوری های نوآورانه 
صنعتی خبرداد و تصريح کرد: خبرگان صنعت  و اساتيد 
دانشگاه در زمينه های مختلف در اين صندوق ها مشارکت 
می کنند و محصوالتی که قرار اس��ت بومی س��ازی شود 
به بحث گذاشته مي ش��ود. وی در ادامه با اشاره به تعامل 
و ارتباط گس��ترده فوالد مبارکه با دانشگاه های صنعتی 
واصفهان، افزود: پنجاه ش��رکت دانش بنيان نيز که خود 
سازنده  قطعات صنعتی هستند در اين نمايشگاه حضور 
دارند تا از آنها حمايت شود و محصوالت اين شرکت ها به 
بار بنشيند. همت گير با تاکيد بر اينکه قوانين دست و پاگير 
سد راه بومی سازی ش��ده اند، گفت: معامات شرکت ها 
در چارچوب آيين نامه های مش��خص انجام مي شود اما 
 اين آيين نامه ها عمق ريس��ک پذيری را با مش��کل روبرو 
می کند بنابراين اگر کش��ور واقعًا بخواهد در مسير بومی 
س��ازی  قدم بردارد بايد اين آيين نامه ها و قوانين تسهيل 

شوند.  وی خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنيان که با 
تاش و سعی و خطا محصوالتی را به ثمر نشانده اند در مرتبه 
دوم آن کاال را از آن نمی خرند چون قوانين ما می گويند که 
بايد به مناقصه برده شوند امافوالد مبارکه حمايت خود را از 

اين شرکت ها برای پنج سال انجام می دهد.
    لزوم ایجاد اکوسيستم های فناورانه در کشور

نشس��ت تخصصی بهره ب��رداری از فناوری های داخلی 
در صنعت فوالد در حاش��يه اولين جش��نواره و نمايشگاه 
ف��والد ايران در برج مي��اد تهران برگزار و ب��ر لزوم ايجاد 
کوسيستم های فناورانه در کشور تاکيد شد. مهدی الياسی، 
معاون علمی رياست جمهوری در نشست تخصصی بهره 
برداری از فناوری های داخلی در صنعت فوالد اظهار کرد: 
به شرکت های بزرگ دانش بنيان کمک می کنيم تا به دور 
خود اکوسيستم ش��کل بدهند با وجود اين انتظار نداريم 
عقل اقتصادی ش��رکت های دانش بني��ان ناديده  گرفته 
ش��ود. وی در ادامه با بيان اينکه انتظار داريم اکوسيستم 
نوآوری شکل بگيرد، افزود: شرکت های فن آورانه که بالغ 
ش��ده اند بايد در ليست تسهيات قرار بگيرند البته شرط 
اول و مهم آن پژوهش است. معاون علمی رياست جمهوری 
عنوان کرد: مسأله ها از چالش ها شروع می شوند و شتاب 
دهنده ها در کنار آنها ش��کل می گيرند تا اقتصاد گردشی 
تشکيل شود و تأمين کننده معتبر نيز به ميدان بيايند البته 
در حوزه ش��رکت های دانش بنيان بايد به دنبال يارگيری 
باشيم به همين دليل است که می خواهيم شرکای خود 

را بيشتر کنيم.
وی از دانش بنيان کردن شتاب دهنده ها خبرداد و اضافه 
کرد: تمامی تاش خود را خواهيم کرد تا اکوسيستم های 
نوآورانه شکل بگيرد و در اين بين فوالد مبارکه به عنوان يک 
قهرمان علمی عاوه بر يک قهرمان صنعتی نيز مطرح شود.. 
مهدی صالحی، عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
نيز عنوان کرد: ش��رکت های دانش بنيان در بدنه صنعت 
فوالد وجود داش��تند اما هنوز با اين شرکت ها مانند يک 
پيمانکار برخورد مي شود و هنوز وضعيت شناخته شده ای در 
مناقصات ايجاد نشده است. وی ادامه داد: آخر هر پژوهشی 
محصول و قطعه تحويل داده ايم در حالی که دو تا سه مورد 

آن خريداری شده اما مابقی آن روی دست ما مانده است.
حميدرضا عظيميان، مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان 
با اعام اينکه اگر تنها دان��ش صنعتی در اختيار يک 
 ش��رکت باش��د با ترک تش��ريفات از آن ه��ا حمايت 
می شود، برون س��ازی و بومی سازی همواره در فوالد 
مبارکه وجود داشته است و پيشنهادهای فناورانه در 
ليس��ت قراردادهای ريس��ک پذير قرار می گيرد. وی 
ادامه داد: قراردادهای س��ه  تا  پنج ساله بسته مي شود 
البته به طور حتم رفتارهای رانتی وجود دارد که آن را به 
شرکت های دانش بنيان با رويکرد حمايتی قرارداده ايم.

مديرعامل فوالد مبارکه اصفهان فعاليت های فناورانه در 
فوالد مبارکه را تعطيل ناپذير دانست و خاطرنشان کرد: ديگر 
از زمان فعاليت های نمايشی گذشته ايم و در حال حاضر نيز 
نرم افزارها وسير جذب شرکت های دانش بنيان شکل گرفته 

و هيچگاه به دنبال سرقت اطاعات نيستيم.
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انتصابي دیگر در وزارت صنعت
ش�اتا|وزير صنعت، معدن و تجارت در حكمي 
»س��يد مهدي نيازي« را به عنوان مديركل دفتر 
مقررات ص��ادرات و واردات منصوب كرد. در اين 
حكم آمده است: »در راستاي سياست هاي دولت 
تدبي��ر و اميد با توكل به خداون��د متعال، تاش 
مجدانه، مديري��ت جهادي، اتخ��اذ تصميمات 
ش��جاعانه و خردمندانه و فعاليت هاي بي شائبه 
نسبت به اجراي ماموريت هاي خطير و مورد انتظار 
وزارت متبوع به ويژه ارتقا و ثبات سياست گذاري 
در حوزه تجارت خارجي و تدوين و اجراي مقررات 
اين حوزه اهتمام و اقدام نماييد. مديريت واردات در 
جهت استفاده از ظرفيت هاي مقيم كشور، تسهيل 
شرايط تجارت خارجي، پيش بيني پذير شدن و 
شفاف سازي ضابطه گذاري در تجارت خارجي، 
شفاف سازي و تسهيل فرايندهاي مرتبط با كارت 
بازرگاني و ثبت س��فارش، تعامل با تشكل هاي 
بخش خصوصي از جمله اتاق بازرگاني، صنايع و 
معادن و كشاورزي ايران، انجمن ها و تشكل هاي 
تخصص��ي در جه��ت اس��تفاده از ظرفيت هاي 
بخش تعامل با معاونت ها، س��ازمان هاي تابعه و 

سازمان هاي وابسته مورد انتظار است.«

افزایش تعداد خودروهاي 
ناقص به بيش از 90 هزار دستگاه 

ایلنا|دبير انجمن قطعه س��ازان همگن گفت: 
تعداد خودروهاي ناقص در ايران خودرو و سايپا 
به بيش از 90 هزار دس��تگاه رسيده است. آرش 
محبي نژاد اظهار كرد: امروز خودروسازها بيش از 
5 هزار ميليارد تومان بدهي معوق به قطعه سازها 
دارند كه حتي اگر آن هم تعيين شود به دليل عدم 
فعاليت بيشتر قطعه سازان در ماه هاي اخير و باال 
رفتن مواد اوليه حداقل نيازمند 12 هزار ميليارد 
تومان تسهيات و س��رمايه در گردش هستند 
تا بتوانند دوباره فعاليت خود را از س��ر بگيرند. او 
گفت: بنا بر آخرين آمار، خودروهايي كه در اين 
دو كارخانه به دليل كمبود قطعات يدكي تجاري 
نش��ده اند و در كف انبار خوابيده اس��ت امروز به 
بيش از 90 هزار دستگاه رسيد. اين يعني سرمايه 
عظيمي از اين دو خودروساز و قطعه سازان راكد 
مانده است. محبي نژاد افزود: كسري قطعات اين 
خودروها عمدتًا داخلي است. اين يعني خودروساز 
نتوانسته از قطعه س��از داخلي جنس مورد نياز 
خود را تهيه كند و همانطور كه بارها اعام كرديم 
قطعه سازان امروز به دليل عدم پرداخت مطالبات 
خود ازسوي قطعه س��ازان و افزايش قيمت مواد 
اوليه و مشكات ارزي و تهيه مواد اوليه خارجي 
نمي توانند سفارشات خودروسازها را تامين كند. 
البته بخش اندكي از اي��ن خودروها نيز نيازمند 

قطعات وارداتي است. 
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معترضان و چشم انداز تحول در منطقه يورو

رييس جمهوري امريكا شركت در نشست داووس را لغو كرد

»جليقه زردها« رشد اقتصادي فرانسه را كاهش دادند

ساخت ديوار قرون وسطايي با بودجه ارتش

گروه جهان| طال تسليمي| 
از ح��دود دو ماه پيش، ش��نبه ها ب��ه روزي فاجعه آميز و 
ناخوشايند براي دولت فرانسه تبديل شده است. جنبش 
موسوم به »جليقه زردها« كه از ماه نوامبر تظاهرات خياباني 
را با اعتراض به برنامه دولت امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانس��ه آغاز كردند، اكنون به بس��ياري از سياست هاي 
دولت اعتراض دارند و اين نارضايتي را با خشونت و تخريب 
اموال عمومي و خصوصي به نمايش گذاشته اند. تظاهرات 
جليقه زردها كه به بحراني براي دولت ماكرون تبديل شده، 
عواقب وحش��تناكي براي دولت فرانسه داشته و بسياري 
از شركت هاي بزرگ خصوصي را نيز متحمل ضرر و زيان 
شديد كرده است، تاجايي كه برخي از اين شركت ها اعالم 
كردند در مجموع ۶۰ ميليون يورو خسارت ديده اند. برونو 
لومر وزير اقتصاد فرانسه هم با هشدار درباره گسترش اين 
بحران، گفته كه تظاهرات جليقه زردها مي تواند ۰.1درصد 
از رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه پاياني سال جاري 
ميالدي بكاهد. بانك مركزي فرانسه و موسسه نظرسنجي 
»اينسه« كه مهم ترين موسسه نظرسنجي اين كشور است، 
اعالم كرده اند كه آش��وب هاي ماه هاي نوامبر و دس��امبر 
مي تواند شاخص هاي اصلي رشد اقتصادي در اين كشور 
را با 1.5 درصد كاهش مواجه سازد. اما مشكل جليقه زردها 
براي اقتصاد تنها به فرانسه مربوط نمي شود و مي تواند كل 

بازار اوراق قرضه به يورو را به چالش بكشد.
به نوشته رويترز، پاسخ فرانس��ه به اعتراض هاي »جليقه 
زردها« مي تواند نقطه عطفي ب��راي بازارهاي اوراق قرضه 
منطقه يورو باشد و به شروع عصر افزايش استقراض هاي 
دولتي در بلوك و افزايش سطح بدهي ها در بازاري بينجامد 
كه همين ح��اال هم در پي نگران��ي از حذف محرك هاي 

اقتصادي بانك مركزي اروپا به وحشت افتاده است.
ب��راي دولت هايي كه ب��راي تحت كنت��رل درآوردن 
اعتراض ها به اس��تانداردهاي پايين زندگي به مشكل 
برخورده ان��د و ب��ا چالش گس��ترده سياس��تمداران 
پوپوليس��ت در انتخابات پارلمان اروپاي��ي در ماه مه 
مواجه هس��تند، يكي از بهترين راه ه��اي خالصي از 
مشكالت مي تواند افزايش هزينه هاي عمومي باشد. اما 
اگر اين افزايش هزينه ها به افزايش عرضه اوراق قرضه 
دولتي بينجامد، آن��گاه نگراني درباره توانايي برخي از 
كشورها براي رسيدگي به چالش بدهي ها در بلندمدت 

نيز افزايش مي يابد و اين مساله مي تواند به برنامه بانك 
مركزي اروپا براي افزايش نرخ بهره آسيب برساند.

فرانس��ه در هفته هاي اخير با هجوم تظاهركنندگان 
معترض به سياست هاي اقتصادي ماكرون به خيابان ها، 
مواجه بوده است. ماكرون در واكنش به اين ناآرامي ها 
وعده كاهش ماليات براي بازنشستگان و افزايش حداقل 
دستمزدها را مطرح كرد كه به معناي افزايش 8 تا 1۰ 

ميليارد يورويي هزينه هاي دولت است.
باتوجه به اينكه ايتاليا و اس��پانيا از چندي پيش برنامه ها 
براي افزايش هزينه هاي عمومي در سال 2۰19 را مطرح 
كرده اند و حت��ي آلمان درصدد بازنگ��ري موضع گيري 
محافظه كارانه ديرينه خود برآمده، پيش بيني مي ش��ود 
كه بدهي ها در بلوك اروپايي وارد سيري صعودي شوند. 

فردريك داچروتست استراتژيس��ت شركت مدريريت 
دارايي »پيكتت« گفت: »اگر در ارتباط با ايتاليا و فرانسه 
انعطاف پذيري بيشتر مالي را شاهد باشيم، اين به معناي 
آغاز يك عصر جديد و نقطه عطفي در رابطه با سياس��ت 
مالي خواهد بود.« در فرانسه، افزايش غيرمنتظره هزينه ها 
احتماال كسري بودجه را به بيش از 3 درصد مجاز از نظر 
اتحاديه اروپا، افزايش خواهد داد. كسري بودجه ايتاليا در 
سال 2۰19 اگرچه نسبت به برنامه ريزي هاي اوليه دولت 
اين كش��ور كاهش يافته، اما همچنان باالتر از كس��ري 

2.۰4 درصدي سال هاي گذشته است.
بهره وري اوراق قرضه 1۰ ساله فرانسه در قياس با اوراق 
قرضه آلمان كه شاخص اوراق قرضه اروپايي به شمار 
مي رود، طي ش��ش ماه گذش��ته به بيشترين سطح و 

حدود 5۰ واحد رس��يده اس��ت. )بهره وري زماني باال 
مي رود كه از ارزش اوراق قرضه كم شده باشد.( 

  هزينه هاي بيشتر، اوراق قرضه بيشتر
تاثيرات شرايط كنوني بر معيارهاي اوراق قرضه اروپايي 
در كوتاه مدت چن��دان نگران كننده به نظر نمي رس��د. 
كميسيون اروپا پيش بيني كرده كسري بودجه اين بلوك 
در س��ال 2۰19 به ۰.8 درصد توليد ناخالص داخلي آن 
برسد كه تنها ۰.2 درصد از كس��ري سال 2۰18 بيشتر 
اس��ت. طبق برآوردهاي تحليلگران، افزايش هزينه هاي 

دولت فرانسه مي توانند ۰.1 درصد به اين رقم بيفزايد.
نگراني بزرگ تر اين است كه افزايش هزينه ها در دومين 
و سومين اقتصاد بزرگ بلوك اروپايي، پيش زمينه اي 

براي افزايش هزينه هاي ديگر كشورهاي منطقه شود 
كه اين، به معناي افزايش بدهي هاي كشورهايي خواهد 
بود كه همين حاال هم با بدهي هاي گسترده و كندي 

رشد دست و پنجه نرم مي كنند.
نسبت بدهي هاي فرانسه به توليد ناخالص داخلي اندكي 
پايين تر از 1۰۰ درصد است كه براي اين كشور تقريبا يك 
ركورد محسوب مي شود. دولت ايتاليا بيشترين بدهي ها 
را در منطق��ه دارد و بدهي هاي يونان هم كه گرفتارترين 
اقتصاد منطقه به ش��مار مي رود، ح��دود 133 درصد از 
توليدات اقتصادي آن است. فرانسه براي تامين هزينه هاي 
اضافي خود، برنامه هاي صدور اوراق قرضه در سال 2۰19 
را افزايش داده است. انتظار مي رود كه حجم خالص اوراق 
قرضه ايتاليا كه بزرگ ترين منتشركننده اوراق قرضه در 
منطقه يورو به شمار مي رود، امسال با افزايشي 1۰ ميليارد 

يورويي به 247 ميليارد يورو برسد.
اين در حالي است كه انتظار مي رود دولت هاي بيشتري 
در منطقه در تالش براي غلبه بر چالش  پوپوليس��ت ها، 
درصدد افزاي��ش هزينه ها برآيند. براي نمونه، اس��پانيا 
حداقل دس��تمزدها را 22 درصد افزايش داده اس��ت كه 
بيشترين افزايش ساالنه دس��تمزد در بيش از 4۰ سال 
گذشته محس��وب مي ش��ود. تظاهرات جليقه زردهاي 
فرانسه در آلمان، بزرگ ترين اقتصاد اروپا كه موضع گيري 
محافظه كارانه مالي آن به موضوع مناظره ها تبديل شده، 

نظر جناح چپ را به خود جلب كرده است.
بس��ياري بر اين باورند كه تقويت مالي در منطقه اي كه 
براي س��اليان طوالني رياضت اقتصادي را تحمل كرده 
اس��ت، مي تواند در حمايت از اقتص��اد در ماه هاي پاياني 
سال 2۰18 موثر واقع شود. طبق پيش بيني تحليلگران 
»گلدمن ساكس«، تغييرات مالي مي تواند با افزايش ۰.4 
درصدي تولي��د ناخالص داخلي در س��ال 2۰19 همراه 
ش��ود. اما برخي ديگر هم بر اين باورند كه گشايش مالي 
ناشي از فشارهاي پوپوليس��تي لزوما با تاثيري مثبت بر 
اقتصاد همراه نخواهد بود. كارن وارد استراتژيست بازار در 
مديريت دارايي »جي پي مورگان« گفت: »گشايش مالي 
زماني كه قرار است به پتانسيل هاي توليدي كمك كند، 
اتفاق خوبي است؛ اما گشايش هاي كنوني راه حل هايي با 
چشم انداز بلندمدت نيستند و همين سناريوست كه ما را 

درباره افزايش بدهي ها نگران مي سازد.«

گروه جهان| 
رييس جمهوري امريكا به  دليل اختالف با كنگره بر سر بودجه 
ساخت ديوار مرزي كه به تعطيلي بخشي از دولت انجاميده، 
حضور در نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوييس 
را لغو كرد. دونالد ترامپ گفته به دليل ناسازگاري دموكرات ها 
در موضوع امنيت مرز مكزيك-امريكا و اهميت فوق العاده 
امنيت براي اياالت متحده، سفر به داووس را لغو كرده است. 

اين نشست از 22 )امروز( تا 25 ژانويه برگزار مي شود.
بلومبرگ نوشته، دونالد ترامپ تنها كانال مذاكره براي پايان 
دادن به تعطيلي دولت را مسدود كرده؛ و مايك پنس معاون 
او، نيز پنجشنبه آش��كارا گفته كاخ سفيد هرگونه فشار از 
سوي جمهوري خواهان ميانه رو براي توافق با دموكرات ها 
را رد خواهد كرد. با اين اقدامات و اظهارات به نظر مي رسد 
كه گزينه اعالم وضعيت اضطراري و تالش براي استفاده از 
بودجه ارتش براي ساخت ديوار مرزي، محتمل ترين گزينه 

ترامپ است. 
با ادامه تعطيلي بخش هايي از دولت امريكا در روز جمعه، 
اين كش��ور طوالني ترين تعطيلي دولت در تاريخ خود 
را تجربه مي كند. بدين ترتيب دول��ت ترامپ مي رود تا 
در تعطيلي دولت ركورد دولت بيل كلينتون در س��ال 
199۶ميالدي با 21 روز تمام را بش��كند. اين در حالي 
است كه جرومي پاول رييس بانك مركزي امريكا، هشدار 
داده اگر تعطيلي دولت بيش از اين ادامه يابد، زيان هاي 

مالي سنگيني بر اقتصاد اياالت متحده تحميل مي شود. 
بخش��ي از كارمندان دولت در برخي نهادها، موزه ها و 
سازمان هاي دولتي از 22 دسامبر 2۰18 به مرخصي 
اجباري فرستاده شده اند يا بدون حقوق كار مي كنند. 
گفته شده، موزه ها و اداره هاي فدرال تعطيل هستند؛ 
در پارك هاي ملي زباله ها روي هم انباش��ته شده اند؛ 
كاركنان امنيت فرودگاه ها بدون حقوق كار مي كنند و 
بسياري از كارمندان بدون حقوق براي تامين مايحتاج 
خود از غذا تا قبض هاي آب و برق به سايت هاي خيريه 
روي آورده اند. اين در حالي است كه ترامپ در بازديد 
از ايس��تگاه مرزي مك اِلن در ايالت تگزاس در جنوب 
امريكا )هم مرز با مكزيك( بار ديگر از موج س��همگين 
مهاجران غيرقانوني و همچنين قاچاق انس��ان و مواد 
مخدر ش��كايت كرده؛ موج��ي كه به اعتق��اد ترامپ 
مي توان آن را با احداث دي��وار در مرز مكزيك متوقف 
كرد. رييس جمهوري امريكا گفت��ه اياالت متحده به 
يك س��د نياز دارد و سياست دموكرات ها خانواده ها را 

تهديد مي كند. 
اعضاي دموكرات كنگره ساخت ديوار مرز را غيراخالقي، 
ناكارآمد و قرون وسطايي مي دانند. ترامپ در پاسخ به اين 
انتقادات گفته: »مي گويند ديوار قرون وسطايي است، خوب 
چرخ هم قرون وسطايي است. چرخ از ديوار هم قديمي تر 
است. من به هر كدام از خودروهاي موجود كه نگاه مي كنم، 

حتي گرانترين آنها كه سرويس هاي مخفي از آنها استفاده 
مي كند، وقتي مي پرسم چرخ دارند يا نه؟ پاسخ مي دهند 

كه بله چرخ دارند!«
با اين حال نظرسنجي ها حاكي از آن است كه بيشتر مردم 
امريكا، رييس جمهوري را در جريان تعطيلي دولت مقصر 
مي دانند. رويترز هم نوش��ته صدها نفر از كارمندان دولتي 
در اعتراض به تداوم تعطيلي به سوي كاخ سفيد راهپيمايي 
كردند. ترامپ در عين حال تهديد كرده اگر دموكرات ها 
با بودجه پن��ج ميليارد و7۰۰ ميلي��ون دالري احداث 
ديوار در مرز مكزيك-امريكا موافقت نكنند، وضعيت 
اضطراري برقرار مي كند. در وضعي��ت اضطراري او به 
عنوان رييس جمهوري اختيارات بيشتري خواهد داشت 
و مي تواند پروژه احداث دي��وار را بدون تصويب كنگره 
عملي كند. پيش بيني ش��ده، دموكرات ها در صورت 
اعالم وضعيت فوق العاده، اين تصميم را در مراجع قضايي 
به چالش بكش��ند. در همين حال، مجلس نمايندگان 
امريكا پنج شنبه براي بازگشايي برخي از وزارتخانه ها 
دو طرح تصويب كرد. اين طرح ها شامل تامين بودجه 
وزارتخانه هاي ترابري و مس��كن و كش��اورزي اس��ت. 
اين مجلس پيش��تر هم طرحي براي بازگشايي وزارت 
خزانه داري تصويب كرده بود. كاخ سفيد اما هشدار داده 
در صورت تصويب اين طرح ها در سنا و ارسال براي امضاي 

رييس جمهوري، ترامپ آنها را وتو خواهد كرد.

  شهادت مايكل كوهن در برابر كنگره 
در اوج اختالفات رييس جمه��وري امريكا و كنگره درباره 
ديوار مرزي، مايكل كوهن كه چندين سال وكيل ترامپ 
و از نزديكان او بوده اعالم كرده قرار اس��ت به پرسش هاي 
نمايندگان بطور مفصل پاسخ دهد. وكيل سابق ترامپ كه 
اكنون با رييس جمهور امريكا اختالف پيدا كرده با رابرت مولر 
بازرس ويژه تحقيقات درباره دخالت احتمالي در انتخابات 
امريكا همكاري مي كند.  كارشناسان حقوقي بر اين باورند كه 
شهادت كوهن عليه ترامپ مي تواند پيامدهاي ناخوشايندي 
براي رييس جمهوري امريكا داشته باشد. كوهن كه اطالعات 
ارزشمندي از اليه هاي دروني نزديكان ترامپ دارد، پيشتر 
گفته به دس��تور رييس جمهور به كارن مك دوگال مدل 
امريكايي، و به استورمي دنيلز بازيگر فيلم هاي غيراخالقي 

حق الس��كوت پرداخته تا در جريان مب��ارزات انتخاباتي 
آسيبي به وجهه ترامپ وارد نشود. كوهن همچنين اقرار 
كرده در ارتباط با پروژه ساختمان سازي ترامپ در روسيه 
به كنگره دروغ گفته است. موضوع اين پروژه ساخت يك 
»برج ترامپ« در مسكو بوده كه البته ساخته نشد. كوهن 
در ابتدا گفته بود كه برنامه ساخت اين برج ژانويه 2۰1۶ لغو 
شده بوده است؛ يعني پيش از آنكه موضوع انتخابات براي 
ترامپ جدي شود. كوهن بعدها گفت تا ژوئن 2۰1۶ تالش 
مي كرده براي ساخت اين آسمانخراش از نهادهاي مسوول 
در روسيه مجوز بگيرد. با اين حساب تالش هاي كوهن در 
مراحل حساس مبارزات انتخاباتي ترامپ و زماني كه او به 
نامزد اصلي جمهوري خواهان تبديل شده بوده نيز همچنان 

ادامه داشته است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

 آغاز خروج ائتالف نظامي 
به رهبري امريكا از سوريه

گ�روه جهان| ائت��الف نظامي به رهب��ري امريكا 
جمعه از آغ��از خروج نيروهاي خود از س��وريه خبر 
داد. ائت��الف تحت رهبري اي��االت متحده جزييات 
بيشتري در مورد خروج نبروهاي خود از سوريه ارايه 
نكرده است. به گزارش يورونيوز، حدود دو هزار سرباز 
امريكايي در س��وريه مستقر هستند. ائتالف نظامي 
به رهبري امري��كا در 2۰14 همزمان با قدرت گيري 
گروه داعش در س��وريه تشكيل شد. درست پيش از 
اعالم خبر آغاز خروج نيروهاي امريكايي از س��وريه، 
مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه، با انتقاد شديد 
از سياست هاي امريكا در قبال آنكارا گفته بود: »اگر 
خروج نظاميان امريكايي با توجيهات احمقانه اي به 
تاخير بيفتد، ما تصميم مان را براي حمله به ش��مال 
سوريه اجرايي مي كنيم.« اين سخنان چاووش اوغلو، 
پاسخي است به مواضع اخير مايك پمپئو وزير خارجه 
اي��االت متحده، ك��ه تاكيد كرده بود پ��س از خروج 
نيروهاي امريكايي از سوريه ترك ها كردها را قتل عام 
نخواهند كرد. روابط تركيه و امريكا در روزهاي گذشته 
و پس از سفر جان بولتون مشاور امنيت ملي كاخ سفيد، 
متشنج شده است. اردوغان با رد صحبت هاي بولتون 
درباره تضمين تركيه مبني بر حمله نكردن به شمال 
سوريه، از نبود رويه ثابت در سياست خارجي امريكا 
به شدت انتقاد كرده بود. وزير خارجه تركيه در همين 
مصاحبه گفته در صورتي كه امريكا بر نخريدن سامانه 
دفاع موشكي اس4۰۰ روسيه پافشاري كند، آنكارا از 

امريكا سامانه پاتريوت را نخواهد خريد.

مادورو در مراسم تحليف: 
سوسياليسم قرن ۲۱ را مي سازم
گروه جه�ان|  با وجود مخالفت هاي گسترده داخلي 
و خارجي، مراس��م تحليف دور دوم رياست جمهوري 
نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال، پنجشنبه در 
كاراكاس برگزار شد. مادورو به هنگام سوگند در برابر ديوان 
عالي ونزوئال گفت: »سوگند ياد مي كنم كه سوسياليسم 
قرن بيست ويكم را بسازم.« به گزارش دويچه وله، نيكالس 
مادورو براي دور دوم رياس��ت جمهوري ش��ش ساله از 
2۰19 تا 2۰25 س��وگند ياد كرد. انتخابات پرمناقشه 
رياس��ت جمهوري ماه مه 2۰18 در غياب اپوزيسيون 
و همراه با تحريم  انتخابات از س��وي آنها برگزار شد. اين 
مراسم در شرايطي برگزار ش��د كه اكثر قريب به اتفاق 
كش��ورهاي امريكاي التين اعالم كرده بودند، حاضر به 
همكاري با مادورو نيستند. خوان گواييدو رييس جديد 
پارلمان ونزوئال، تصريح كرده: »بار ديگر بر عدم مشروعيت 
رياست جمهوري مادورو تأكيد مي كنيم.« رييس جديد 
پارلمان ونزوئال همچنين گفت: »مادورو قصد دارد از دهم 
ژانويه بار ديگر رياست جمهوري را غصب كند و بنابراين 
مجلس ملي يگانه نماينده مشروع مردم ونزوئال است.« 
هفته گذشته همچنين 13 كشور عضو گروه ليما هم در 
بيانيه اي دور دوم رياس��ت جمهوري مادورو را نامشروع 
خوانده و خواستار اقدام جامعه بين الملل عليه اين كشور 
شده بودند. دولت مكزيك تنها عضوي بود كه از امضاي 
اين بيانيه عليه مادورو خودداري كرد. دولت هاي آرژانتين، 
برزيل، كانادا، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، گواتماال، گويان، 
هندوراس، پاناما، پاراگوئه، پرو و سنت لوسيا به اين ترتيب 

بر سر افزايش فشارها بر دولت مادورو توافق كرده اند. 

بازداشت يكي از كاركنان 
شركت هوآوي در لهستان 

گروه جهان|  تلويزيون دولتي لهس��تان اعالم كرد 
آژانس امنيت داخلي لهستان روز جمعه دفتر شركت 
هوآوي در اين كشور را بازرسي كرده است. پليس اعالم 
كرده يك شهروند چيني-كارمند هواوي- و يك تبعه 
لهستاني را به جرم جاسوسي سايبري بازداشت كرده 
است. پليس لهستان دفتر شركت »اورانج لهستان« را 
هم بازرسي كرده است. دولت چين و شركت هوآوي 

نسبت به بروز اين اتفاق ها ابراز نگراني كرده اند.
امريكا و برخي كش��ورهاي اروپايي شركت هواوي را 
متهم به جاسوس��ي براي دولت چي��ن كرده اند؛ آنها 
مي گويند اين ش��ركت با توليد تجهي��زات مخابراتي 
و ارتباطي در حال جاسوس��ي براي پكن است. كاناد 
پيشتر به درخواست امريكا منگ ونژو يك مدير ارشد 
شركت چيني هوآوي، را يكم دسامبر بازداشت كرد. 
كانادا قرار است او را براي ادامه روند دادگاهي به امريكا 
بفرس��تد. بازداش��ت ونژو واكنش تند چين را در پي 
داش��ت. پكن در اعتراض به اين اقدام چند ديپلمات 
كانادايي را در چين بازداشت كرد. منگ ونژو كه دختر 
بنيانگذار شركت هوآوي است، از سوي امريكا به انجام 
اقدام هاي غيرقانوني در ارتباط دور زدن با تحريم هاي 
واشنگتن عليه ايران متهم شده است. ناظران بسياري 
بر اين باورند كه مقابله امريكا با شركت هوآوي جنگ 
تجاري دو كشور را تشديد مي كند. گرچه امريكا تاكيد 
دارد ماجراي دستگيري مدير ارشد هوآوي ارتباطي به 
مذاكرات تجاري دو كشور ندارد، چين امريكا را به تالش 

براي باج گيري متهم كرد. 

آغاز پرتنش رياست 6 ماهه 
روماني بر اتحاديه اروپا

گروه جهان|روماني با برگزاري مراس��مي پرشكوه 
در ش��امگاه 1۰ ژانويه در بخارست پايتخت اين كشور، 
آغاز رياس��ت دوره اي خود بر  اتحاديه اروپا را رس��ميت 
بخشيد. اين اولين بار است كه روماني پس از پيوستن 
به اتحاديه اروپا در س��ال 2۰۰7، رياس��ت دوره اي اين 
نهاد را برعهده مي گيرد. به گزارش يورو نيوز، تنش بين 
بروكسل و بخارست در ماه هاي گذشته افزايش داشته 
است. سياستمداران اروپايي و اعضاي شوراي اتحاديه 
اروپا نگراني هاي خود را از فساد شديد، ضعف دموكراسي 
و عدم استقالل نهادهاي قضايي در روماني ابراز كرده اند. 
وزير خارجه روماني پنجشنبه گذشته گفته بود اختالفات 
سياس��ي با اتحاديه اروپا بر رياس��ت كش��ورش بر اين 
بلوك تاثيري نخواهد گذاشت. ژان كلود يونكر رييس 
كميسيون اروپا هم اگرچه پيشتر از شك و ترديد درباره 
توانايي روماني براي رياست دوره اي اتحاديه اروپا سخن 
گفته بود، اما در مراسم بخارست بر حمايت كميسيون از 
روماني تاكيد كرد. كالوس يوهانيس، رييس جمهوري 
روماني نيز در مراس��م آغاز رياست دوره اي كشورش بر 
اتحاديه اروپا گفت: »اتحاد با وجود وجود تفاوت ها، يك 
شعار ساده نيست. متحد بودن در اتحاديه اروپا نشان از 
چشم انداز دايمي اين پروژه سياسي دارد. پروژه اي كه 
قادر است بطور مداوم و بدون عقب نشيني از ارزش ها و 
اصول پايه اي، خود را تغيير دهد و سازگار كند.« همزمان 
با برگزاري مراسم، تظاهراتي خارج از محل برگزاري اين 
مراسم براي اعالم حمايت از اتحاديه اروپا و انتقاد از فساد 

در دستگاه دولتي روماني برگزار گرفت.

مخالفان رياضت اقتصادي در 
آرژانتين به خيابان ها آمدند

گروه جهان|ده ها هزار آرژانتيني در نخستين دور از 
اعتراضات برنامه ريزي شده به طرح رياضت اقتصادي 
دولت و افزايش هزينه خدمات عمومي، در خيابان هاي 
بوئنس آي��رس تظاهرات كردن��د. به نوش��ته رويترز، 
مائوريسيو مكري رييس جمهوري آرژانتين يارانه خدمات 
عمومي را براي جبران كسري بودجه كاهش داده كه اين 
امر منجر به افزايش 2۰۰ برابري قيمت برق و سوخت 
از آغاز دوران رياس��ت جمهوري او ش��ده است و انتظار 
مي رود كه اين افزايش قيمت ها در سال 2۰19 نيز ادامه 
يابد. معترضان قصد دارند هر هفته و تا يك ماه آينده به 
اعتراضات خود ادامه دهند. اين اقدام در آستانه انتخابات 
رياس��ت جمهوري كه اواخر سال 2۰19 برگزار خواهد 
شد، فشار بر مكري براي حل بحران اقتصادي اين كشور 
را افزايش مي دهد. اقتصاد آرژانتين كه در سال 2۰18 
دچار رشد منفي شد و تورم به نزديك 5۰ درصد رسيد و 
پزو نزديك به نيمي از ارزش خود را از دست داد، مكري 
با صندوق بين المللي پول توافق كرد تا در ازاي كاهش 
كسري بودجه 57 ميليارد دالر كمك اضطراري دريافت 
نمايد. تظاهركنندگان كه به گفته شاهدان تعدادشان به 
2۰ هزار نفر مي رسيد، در زمان حركت به سوي كنگره 
پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها نوشته شده 
بود: »برنامه رياضت اقتصادي مكري/ صندوق بين المللي 
پول بس است.« سنديكاي رانندگان كاميون و فدراسيون 
سنديكاهاي كارگري اين اعتراضات را ترتيب داده بودند و 
اعضاي احزاب سياسي چپ گرا و آرژانتيني هاي مستقل 

نيز در اين تظاهرات حضور داشتنند.
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»يوآن« چين به ارز اصلي 
جهان تبديل مي شود

گروه جهان| م��ارك كارني رييس بانك انگليس 
پيش بيني كرده كه طي چند سال آينده يوآن، دالر 
را به عنوان ارز غالب جهاني به چالش مي كشد و شايد 
حتي بتواند جايگاه آن را اشغال كند. به گزارش راشا 
تودي، مارك كارني گفته ش��ايد روزي فرا برسد كه 
يوآن چين جايگاه دالر را به عنوان اصلي ترين ارز در 
ذخاير جهاني تصاحب كند. كارني در جريان نشست 
پرسش و پاس��خ آنالين بانك انگليس افزود: »فكر 
مي كنم باالخره روزي فرا خواهد رسيد كه ارزي غير 
از دالر در ذخاير ارزي ما پيدا شود.« او در ادامه اشاره 
كرد: »در كشورهاي توسعه يافته، ارزش دارايي هاي 
مالي به فعاليت هاي اقتصادي گره خورده است و اين 
امر باعث شده تا نظام مالي جهان پشت درهاي اقتصاد 
جهاني گير بيفتد؛ نظام مالي جهان در حال حاضر از 
رشد اقتصاد جهاني عقب مانده و با تمركز نامتقارن 
دارايي هاي مالي در اقتصاد هاي پيشرفته مواجه شده 
است. وقتي نظم جهاني مجددا برقرار  شود، اين عدم 
اتصال بين واقعيت و نظام پولي احتماال كاهش مي يابد 
و در اين فرآيند، ارز هاي ديگري در ذخاير ارز خارجي 
بانك هاي جهاني پديدار مي شوند. در نگاه اول، انتظار 
مي رود كه از جمله اي��ن ارزها، ارز هاي ملي از قبيل 

يوآن چين باشند.«
يوآن از سال 2۰1۶ ميالدي به عنوان پنجمين ارز 
جهاني در كنار دالر امريكا، يورو، پوند بريتانيا و ين 
ژاپن پذيرفته شد. اين تصميم باعث شد تا بانك هاي 
مركزي جهان يوآن را وارد ذخاير ارزي خارجي خود 
كنند. با اين حال به گفته جامعه جهاني ارتباطات 
مالي بين بانكي )سوئيفت(، سهم يوآن از جريانات 
نقدي جهان تا پايان فوريه سال گذشته كمتر از 2 
درصد بوده است. دالر با سهم 4۰ درصدي، همچنان 
محبوب ترين ارز در تراكنش هاي نقدي جهاني به 
شمار مي رود. به ويژه در يك سال گذشته بسياري 
از كشورها در مواجهه با يك جانبه گرايي هاي دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا، مجبور شدند از دالر 
فاصله بگيرند و وابستگي خود را به اين ارز كاهش 
بدهند. كارني در بخش ديگري از سخنانش گفت 
كه دوره گذار از دالر به يك ارز ديگر و احتماال يوآن، 
سريع نخواهد بود و اين مساله را هيچ چيزي به اندازه 
تاريخ دالر به وضوح نشان نمي دهد؛ اقتصاد امريكا 
در اواسط قرن نوزده با پشت سر گذاشتن بريتانيا به 
بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل شد، اما دالر تا سال 
192۰ نتوانس��ت جاي پوند را به عن��وان ارز غالب 

جهاني بگيرد.

بحران آب در كابل
بخش هاي قابل توجهي از كابل به شبكه آب شرب 
دسترسي ندارند. به گزارش يورونيوز، ساكنان اين 
مناطق ناچارند با حفر چاه هاي عميق آب ش��رب 
مورد نيازشان را تامين كنند و گسترش خشكسالي 
موجب شده تا عمق دسترسي به آب به بيش از 1۰۰ 
متر برسد. س��طح دسترسي به آب هاي زيرزميني 
كابل در سال هاي اخير بيش از 4۰ متر كاهش يافته 
اس��ت. بر اساس اعالم س��ازمان حمايت از محيط 
زيست، 7۰ درصد آب مصرفي در پايتخت افغانستان 
بهداشتي نيس��ت و نبود سيستم فاضالب شهري 
موجب شده تا سطح آلودگي آب  استخراج شده از 
عمق زمين باال باشد و در صورتي كه بدون جوشاندن 

مصرف شود، موجب بروز بيماري اسهال شود.

كمك يك ميليارد دالري 
قطر براي بازسازي عراق

امير قطر درخصوص سرمايه گذاري يك ميليارد 
دالري براي بازس��ازي عراق اعالم آمادگي كرده 
اس��ت. به گزارش روس��يا اليوم، تميم بن حمد 
آل ثاني و با برهم صالح همچنين توافق كردند كه 
يك خط دريايي با هدف تبادالت تجاري و روابط 
اقتصادي ميان بندر حمد در قطر و بندر ام قصر 
در بصره عراق ايجاد كنند. بندر حمد با ظرفيت 
بارگيري هفت ميليون و 5۰۰ هزار كانتينر در سال 

بزرگ ترين بندر خاورميانه محسوب مي شود.

وام انرژي100ميليون دالري 
به پاكستان 

بانك جهاني مبلغ يكصد ميليون دالر براي اجراي 
پروژه هاي انرژي خورشيدي ايالت سند پاكستان، به 
دولت اين كشور وام پرداخت مي كند. به گزارش داون، 
دولت پاكستان و بانك جهاني توافقنامه اي به ارزش 
1۰۰ميليون دالر براي توليد برق از انرژي خورشيدي 
در ايالت س��ند امضاء كردند. هدف از اين توافقنامه 
افزايش توليد برق از انرژي خورشيدي و كاهش بحران 
قطعي برق در ايالت سند است. اين طرح با به كارگيري 
از انرژي خورش��يدي براي توليد برق در سه بخش 
كاهش قبوض، توليد پراكنده و در س��طح خانواده 
اعمال مي شود. پاكستان 2۰18 بيش از هزار و 55۶ 

مگاوات برق از انرژي خورشيدي توليد شده است.

ايرفرانس پروازهايش به 
عربستان را تعليق مي كند

شركت هواپيمايي ايرفرانس فرانسه اعالم كرده از 
اول فوريه همه پروازهايش به عربستان سعودي را به 
حالت تعليق در مي آورد. به گزارش رويترز، ايرفرانس 
گفته علت تعليق پروازهايش به عربستان به دليل 
نداشتن صرفه اقتصادي است. شركت هواپيمايي 
سعودي از اين پس مسوول انجام پروازهاي مستقيم 
ميان پاريس و رياض خواهد بود. ايرفرانس س��ال 
گذشته ميالدي به دليل سياست هاي دولت فرانسه با 
مشكالتي مواجه شد اعتصاب كاركنان ايرفرانس در 
ماه مه4۰۰ميليون دالر به اين شركت خسارت زد.
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عكسروز

چهرهروز

درگذشت هنرمندي كه تخت جمشيد را به آرژانتين برد
حسن حاجي نوريـ  پيشكسوت مجسمه ساز و خالق سرستون تخت جمشيد در شهر بوينس آيرس آرژانتينـ  در سن ۹۲ سالگي در 
تهران از دنيا رفت. داريوش حاجي نوري، پسر اين هنرمند با تاييد اين خبر، گفت: پدرم عصر روز پنج شنبه بيستم دي بر اثر كهولت 
ــن از دنيا رفت. او از مشكل ريوي رنج مي برد. پسر اين هنرمند كه خودش مجسمه ساز است، اظهار كرد: مراسم خاكسپاري روز  س

شنبه بيست و دوم دي انجام مي شود و به احتمال زياد پيكر ايشان در قطعه هنرمندان بهشت زهراي تهران به خاك سپرده شود.
در بيشتر آثار حسن حاجي نوري، ايران باستان مورد توجه قرار گرفته است و او جايگاه ويژه اي در زمينه مجسمه سازي شهري دارد. اين 
هنرمند، سازنده مجسمه اي به ارتفاع ۱۲ متر براي كشور آرژانتين بود كه در مدت دو سال در محل تخت جمشيد ايران ساخته بود.

تاريخنگاري

صدور فرمان تشكيل عدالتخانه
ــكيل عدالتخانه به وسيله مظفرالدين  رمان تش
شاه قاجار صادر شد. پافشاري و مبارزه هاي مردم 
ــكيل عدالتخانه و به دست آوردن حق  براي تش
تصميم گيري در امور خويش و برقراري حكومت 
ــرانجام نتيجه داده بود و شاه قاجار  مشروطه، س

درخواست آنها را قبول كرد. 
 بست نشينان در حرم حضرت عبدالعظيم حسني، 
با واسطه قرار دادن سفير عثماني، خواسته هاي 
خود ازجمله تشكيل عدالتخانه در همه كشور را 
به دولت اطالع دادند. مظفرالدين شاه نيز كه شور 
ــكيل  و هيجان مردم را در اين امر ديد، حكم تش

آن را صادر كرد.
ــرف اتابك  ــت: »جناب اش در اين حكم آمده اس
ــن نيت خودمان را اظهار  اعظم ، چنانكه مكرر اي
ــه دولتي براي  ــيس عدالتخان ــم ، تاس فرموده اي
ــايش رعيت از  ــرع مطاع و آس ــراي احكام ش اج
ــت . اين است كه  هر مقصود مهمي واجب تر اس

مي فرماييم براي اجراي اين نيت مقدس ، قانون 
ــارت از تعيين حدود و  ــالميه كه عب معدلت اس
اجراي احكام شريعت مطهره است بايد در تمام 
ممالك محروسه ايران عاجال دائر شود، بر وجهي 
كه ميان هيچ يك از طبقات رعيت فرقي گذاشته 
نشود و در اجراي عدل و سياسات بطوري كه در 
نظامنامه اين قانون اشاره خواهيم كرد، مالحظه 
ــه قطعا و جدا  ــخاص و طرفداري هاي بي وج اش
ــد. البته به همين ترتيب كتابچه  اي  ممنوع باش

ــته و مطابق قوانين شرع مطاع فصول آن را  نوش
ترتيب و به عرض برسانيد تا در تمام واليات دائر 
ــر وجه صحيح داده  ــات مجلس آن هم ب و ترتيب
ــود و البته اين قبيل مستدعيات علماي اعالم  ش
كه باعث مزيد دعاگويي ماست همه وقت مقبول 
ــا را هم به عموم  ــتخط م خواهد بود. همين دس

واليات ابالغ كنيد.«
ــيس  ــان بي نتيجه تاس ــس از فرم ــاه 7 ماه پ ش
عدالتخانه ، فرمان مشروطيت را چهاردهم مرداد 
۱۲85، پنجم آگوست ۱۹06، صادر كرد. در اين 
ــتري به ضرورت تاسيس  فرمان با صراحت بيش

مجلس اشاره شده بود.
ــاه، نصراهلل خان  ــه مظفرالدين ش ــن فاصل در اي
مشيرالدوله را به جاي عين الدوله به عنوان وزير 
ــوب كرده بود و  ــپس صدراعظم منص اعظم و س
فرمان مشروطه توسط مشيرالدوله نوشته شد و 

به امضاي شاه رسيد.

میراثنامه

تخريب يك منطقه گردشگري براي ساخت پاركينگ!
فرماندار ويژه بروجرد گفت: روستاي ونايي يك منطقه 
گردشگري ملي است. رضا آريايي در جلسه ساماندهي 
ــفره خانه هاي ونايي و نظام آباد، افزود: در حال حاضر  س
ــگري ملي و هدف  ــتاي ونايي يك منطقه گردش روس
گردشگري است كه بايد هرچه سريع تر سفره خانه هاي 
آن ساماندهي شوند. او اظهار كرد: در سال هاي گذشته 
ــاند ولي امروزه  ــي مردم را به آنجا مي كش طبيعت وناي
ــردم از غذاهاي آماده  ــتقبال م عالوه بر طبيعتش، اس
سفره خانه هاي سنتي اين منطقه گسترش يافته است. 
۲7 سفره خانه سنتي در روستاي ونايي ايجاد شده كه 
باعث ايجاد مشكالتي در اين منطقه شده است، بنابراين 
دستگاه هاي اجرايي شهرستان بايد هرچه سريع تر نسبت 
به ساماندهي سفره خانه هاي سنتي در ونايي اقدام كنند. 
وي افزود: در اين منطقه كساني كه سفره خانه ها را ايجاد 
كرده اند عمدتا جوانان هستند و اكثر اين سفره خانه ها به 
صورت خانوادگي مديريت مي شود. اين سفره خانه ها 
ــاماندهي شوند كه از مهاجرت جوانان به  بايد طوري س
شهر و شهرهاي كالن جلوگيري شود. نمي توانيم اجازه 
دهيم بي قانوني در آنجا گسترده و وضعيت موجود بايد 
از اين آشفتگي خارج شود.  وي  گفت: در سنوات گذشته 
براي پارك خودرو و نشستن مردم به سختي مكاني پيدا 
مي شد اما در حال حاضر محوطه هاي بزرگ براي اين امر 
اختصاص يافته كه نشان دهنده تخريب جدي طبيعت و 
قطع درختان است. فرماندار ويژه بروجرد اضافه كرد: در 
راستاي ساماندهي اين منطقه تعاوني تشكيل شود چون 
مي خواهيم از آنها حمايت كنيم. ابراهيم رستمي، نماينده 
ــنتي ونايي نيز گفت: در فضل هاي  سفره خانه هاي س
تابستان و بهار بيش از ۲0 هزار تردد خودرو و گردشگر 
در منطقه ونايي بروجرد ثبت شده است. مسووالن بايد 

تالش خود را كنند تا اين سفره خانه ها ساماندهي شوند 
ــود. نماينده  ــگران ارايه ش و خدمات مطلوب به گردش
ــان كرد: اغلب  ــفره خانه هاي سنتي ونايي خاطرنش س
كساني كه اقدام به ايجاد سفره خانه كرده اند بومي همان 
منطقه هستند. ونايي از توابع بخش اشترينان شهرستان 
بروجرد بوده كه مانند بهشت گمشده اي در تنگه اي در 
۱۲ كيلومتري شمال غربي شهر بروجرد در منطقه اي 
كوهستاني قرار گرفته است. منطقه ونايي در شمال غربي 
بروجرد و به عنوان يكي از بزرگ ترين و پرجمعيت  ترين 
مناطق روستايي بروجرد، از كوه، قله مرتفع و شگفت انگيز 
ــه كوزان، واالش، برنجه و هيگره  از جمله هجده يال، س
برخوردار است. منطقه سرسبز و بكر روستاي ونايي از 
جمله مناطق پر جاذبه بروجرد به شمار مي رود كه اغلب 
گردشگران و به ويژه دوستداران كوهپيمايي و كوهنوردي 
اوقات خوشي را در آن سپري مي كنند. اين روستاي زيبا 
در دل كوهستاني خوش آب و هوا در غرب بروجرد واقع 
شده و سرمنشأ آب زالل و سرد برخي رودخانه هاي جاري 
منطقه كوه هاي برفگير پيرامون اين روستا ييالقي است. 
سرچشمه هاي دوروزنه، سراب سفيد از چشمه سارهاي 
پرآب آن است، اين روستا از روستاهاي هدف گردشگري 
و منطقه آن نيز اولين منطقه نمونه گردشگري شهرستان 

بروجرد بوده كه وجود اين چشمه  سارها طراوت ويژه اي 
ــبزه ها  ــين جويبارها در كنار عطر س را با صداي دلنش
بهاري و خنكي نسيم دشت را به تصوير كشيده است. 
ونايي از پرجمعيت ترين روستاهاي شهرستان بروجرد 
ــود و داراي جمعيت بيش از 5000 نفر  محسوب مي ش
است. وجود چشمه سارهاي جوشان همچون آب سفيد، 
دو روزنه و طوطيا در اين منطقه عالوه بر رونق كشاورزي 
ــگري در استان لرستان  ــتا را به قطب گردش اين روس
تبديل كرده است. جانداراني همچون گراز، گرگ، روباه، 
ــي، كفتار، خدنگ و پرندگاني  خرگوش، موش صحراي
ــك، خروس كولي و چنگر از جمله  مانند حواصيل، كب
جانوران منطقه كوهستاني ونايي هستند. لوبيا سبز و خيار 
كشاورزان اين روستا زبانزد است؛ توليد خيار مرغوب در 
اين منطقه باعث شده كه ده ها كارگاه توليد خيار شور به 
ويژه در فصل برداشت خيار همواره در تكاپو كار و تالش و 
توليد خيار شور معروف ونايي باشند. فرآورده هاي دامي 
ــت آب و هوا از مطلوبيت  اين منطقه نيز به دليل كيفي
ــوردار بوده و  ــه با ديگر مناطق برخ باالتري در مقايس
اغلب اهالي اين روستا اقدام به تهيه دوغ و كره به صورت 
محلي مي كنند.  عمده خانواده هاي بروجردي به همراه 
مسافران و ميهمانان خود از ساعات اوليه صبح راهي اين 
منطقه شده تا با نشستن در كنار رودخانه و چشمه هاي 
پر آب روزي خوش را در خلوت طبيعت سپري كنند. به 
دليل همين خوش آب و هوا بودن منطقه ونايي عده اي از 
جوانان جوياي كار دست به كارآفريني زده و فضاهاي را 
براي كسب و كار خود ايجاد كرده اند. براي ماندگار شدن 
اين فضاها بايد مجوز داشت كه متاسفانه به داليل مختلف 
افراد نتوانسته براي اين فضاهاي كسب و كار خود مجوز 

دريافت كنند. 

معرفي رقيبان تيم ملي واليبال در راه المپيك

تيم ملي فوتبال ايران در بهترين شرايط فيزيكي و رواني 

ــيون جهاني واليبال گروه بندي  فدراس
ــك ۲0۲0 را  ــابقات انتخابي المپي مس
ــدي رقابت هاي  ــرد. گروه بن ــي ك معرف
ــد. فدراسيون  ــخص و اعالم ش انتخابي المپيك مش
جهاني واليبال اعالم كرد كه تيم ملي واليبال ايران در 
مرحله گروهي رقابت هاي المپيك ۲0۲0 در گروه پنجم 
با تيم هاي روسيه، كوبا و مكزيك هم گروه خواهد بود و 
در اين گروه بايد شانس رسيدن به مسابقات المپيك 

را دنبال كند.
گروه بندي اين مسابقات به اين شرح است: در گروه يك 
ــتان، پورتوريكو رقابت مي كنند،  برزيل، مصر، بلغارس
در گروه دو تيم هاي امريكا، بلژيك، هلند و كره جنوبي 
ــه ايتاليا،  ــرد، در گروه س ــم بازي خواهند ك مقابل ه
صربستان، استراليا و كامرون با هم به رقابت مي پردازند، 
در گروه چهار لهستان، فرانسه، اسلووني و تونس مقابل 
ــيه، ايران، كوبا و  هم قرار مي گيرند، در گروه پنج روس
ــش: كانادا،  مكزيك با هم بازي مي كنند و در گروه ش

آرژانتين، فنالند و چين به رقابت مي پردازند. 

ــتقيما راهي المپيك ۲0۲0  تيم هاي اول هر گروه مس
خواهند شد و تيم هايي كه در اين مرحله موفق به دريافت 
جواز حضور در مسابقات المپيك نشوند، در ژانويه ۲0۲0 

ــاره آزمايش  ــانس خود را دوب )دي و بهمن ۱۳۹8( ش
ــابقات به زودي  خواهند كرد ميزبان اين مرحله از مس

معرفي خواهد شد.

كاپيتان تيم ملي فوتبال گفت: تيم در بهترين شرايط 
فيزيكي و رواني قرار دارد. مسعود شجاعي، كاپيتان 
تيم ملي فوتبال ايران، ظهر جمعه در نشست خبري 
پيش از ديدار اين تيم با تيم ملي ويتنام گفت: برد بازي 
اول براي روحيه بازيكنان و تيم ملي خوب بود. االن در 

بهترين شرايط فيزيكي و رواني قرار داريم.
او ادامه داد: همانطور كه قبال اعالم كرده بوديم بازي به 
بازي پيش مي رويم. از بازي اول شروع كرديم و آن را با 
موفقيت پشت سر گذاشتيم. به بازي دوم رسيده ايم و 
همه تمركزمان را براي بازي دوم گذاشته ايم. صادقانه 
بگويم كه انتظار همچين بازي خوبي را از ويتنام در 

بازي اول شان نداشتيم.
شجاعي در پاسخ به سوال يك خبرنگار خارجي مبني 
بر اينكه شما مي گوييد تيم ايران به همه تيم ها احترام 
مي گذارد، آيا اين به اين معناست كه ساير حريفان به تيم 
ايران احترام نمي گذارند؟ گفت: من نگفتم تيم هاي ديگر 
به ايران احترام نگذاشتند؛ مطمئنا همين طور است. من 
اين موضوع را بيان كردم كه ما براي همه تيم ها احترام 
قائليم و فرقي نمي كند با چه تيمي بازي مي كنيم. چون 
سوال ها در اين زمينه بود كه شايد تيمي ضعيف تر باشد و 

تيم قوي تر و گفتم كه فقط به تيم خودمان فكر نمي كنيم 
ــعي  و با حترام مقابل همه حريفان قرار مي گيريم و س

مي كنيم بهترين عملكردمان را داشته باشيم.

   وينگادا براي كي روش آناليز مي كند
ــرمربي پيشين پرسپوليس  خبر ديگر اينكه ديروز س
ــل تمرين تيم ملي آمد. آخرين تمرين تيم ملي  به مح
فوتبال ايران پيش از ديدار برابر ويتنام صبح دير وز جمعه 
از ساعت ۱0:۳0 به وقت محلي در زمين اصلي ورزشگاه 
ــد. اتوبوس تيم ملي از حدود ساعت  آل نهيان برگزار ش
ــگاه شد و بازيكنان راس ساعت ١١،  ۱0:45 وارد ورزش
با پيراهن هاي سفيدرنگ وارد زمين شدند تا تمرين را 

آغاز كنند. نلو وينگادا، سرمربي پيشين پرسپوليس و 
تيم ملي اميد ايران امروز به محل تمرين تيم ملي آمد 
و نظارگر كار شاگردان كي روش بود. فدراسيون فوتبال 
ايران اعالم كرد نلو وينگادا به منظور بررسي ساير تيم هاي 
ملي شركت كننده در جام ملت هاي آسيا و تهيه گزارش و 
آناليز ديگر رقيبان براي تيم ملي از روز پنج شنبه فعاليتش 
را آغاز كرده است. او در اولين روز حضورش، ديدار تيم هاي 

ملي اردن و سوريه را در محل ورزشگاه مشاهده كرد.
حضور وينگادا در كنار تيم ملي به صورت رايگان بوده 
و با توجه به سابقه قهرماني وي در جام ملت هاي آسيا 
ــاياني براي شناسايي ساير تيم ها  مي تواند كمك ش
براي تيم ملي باشد. زماني كه بازيكنان در حال گرم 
كردن بودند، كارلوس كي روش در بخش ديگر زمين 
به همراه اوسيانو كروز در حال استقرار موانع الزم براي 

تمرينات تاكتيكي بود.
بازيكنان با انجام تمرينات كششي زيرنظر مك درموت 
گرم كردند تا براي تمرين آماده باشند. طبق قوانين 
AFC خبرنگاران فقط مي توانستند ١5 دقيقه ابتدايي 
تمرين را پوشش دهند و پس از آن بايد محل تمرين 

را ترك مي كردند.

ورزشي

بازارهنر

معرفي بازيگران »شوبيل«

»كاتي و ستاره« به جشنواره »داكا« مي رود

امكان لغو  برگزاري »فجر۳۷« در استان ها

تولد يك اركستر در شرايط ويژه

شش بازيگر نمايش »شوبيل« به كارگرداني محمدرضا 
قلمبر معرفي شدند. »شوبيل« به نويسندگي و كارگرداني 
محمدرضا قلمبر و تهيه كنندگي امين آذريان و سعيد 
اسالمي بيدگلي در قالب يك درام اجتماعي معاصر به 
اتفاقاتي مي پردازد كه براي يك شهروند به دليل نزديك 

شدنش به محورهاي بازارسرمايه رخ مي دهد.
ــنامه نويس، بازيگر، كارگردان و  ايوب آقاخاني نمايش
ــاور متن و  مدرس تئاتر كه پيش تر نام او به عنوان مش
ــوبيل اعالم شده بود، بازي در يكي از  اجرا در نمايش ش
نقش هاي اين نمايش را نيز برعهده دارد.  ليال بلوكات، 
الهام نامي، وحيد نفر ،محمدرضا قلمُبر و بهرام سروري نژاد 
ديگر بازيگران اين نمايش هستند. اين نمايش كه نام 

آن برگرفته از يكي از تيره هاي نادر پرندگان كمياب در 
جهان است، از آغاز بهمن ماه روي صحنه خواهد رفت. 
گروه شاخص بازار سرمايه با همكاري موسسه پوشه هنر 

پارس مجري طرح نخستين تئاتر مالي ايران هستند. 

ــتاره« به كارگرداني رضا  ــينمايي »كاتي و س فيلم س
مجلسي به جشنواره فيلم داكا راه يافت. فيلم سينمايي 
»كاتي و ستاره« به كارگرداني رضا مجلسي در هفدهمين 
جشنواره بين المللي فيلم داكا كه از ۲۲ تا ۳0 دي برابر 
ــور بنگالدش برگزار  ــا ۲0 ژانويه ۲0۱8 در كش با ۱۲ ت
ــود، حضور دارد. همچنين اين فيلم به تازگي به  مي ش
هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم كودكان كلكته 
ــال ۲0۱۱ در حال  ــت. اين جشنواره از س راه يافته اس
ــتمين دوره آن از ۲0 تا ۲7 ژانويه  برگزاري است و هش
۲0۱۹ برابر با ۳0 دي تا 7 بهمن ماه در هندوستان برگزار 
مي شود. »كاتي و ستاره« به كارگرداني رضا مجلسي و 
تهيه كنندگي بيتا منصوري است. اين فيلم فضاي فانتزي 

ــت كه از سياره ديگري به  دارد و در مورد موجوداتي اس
زمين آمده اند و ... »كاتي و ستاره« فيلمي در حوزه كودك 
است كه بخش اعظم آن در شمال كشور و بقيه در تهران 

فيلمبرداري شده است. 

ــد كرد بدون  ــوراي عالي تهيه كنندگان تأكي دبير ش
اختصاص بودجه، تهيه كنندگان فيلم هاي راه يافته به 
سي و هفتمين جشنواره فجر، آثار خود را در شهرستان ها 
نمايش نمي دهند. سيدضياء هاشمي با اشاره به آخرين 
تصميم گيري ها براي نمايش فيلم هاي سي و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر در شهرستان ها به مهر گفت: طي 
جلساتي كه با ابراهيم داروغه زاده دبير سي و هفتمين 
جشنواره فيلم فجر داشتيم مطلع شديم ستاد جشنواره 
فيلم فجر با بحران بي پولي مواجه است و امكان فراهم 
آوردن بودجه براي برگزاري جشنواره در استان ها را ندارد. 
او اظهار كرد: جشنواره فيلم فجر پتانسيل برگزاري در ۳0 
استان كشور را دارد و سينما مي تواند به عنوان ويترين 
جشن انقالب كاركرد مناسبي داشته باشد كه متاسفانه 
بدون بودجه است و بودجه برگزاري جشن هاي انقالب، 
مصارف ديگري داشته است. هاشمي در ادامه توضيح 
داد: گويا براي برگزاركنندگان جشن هاي 40 سالگي 
انقالب، سينما اهميتي نداشته است. در حالي به واسطه 
فراگير بودن هنر سينما تامين بودجه جشنواره فيلم فجر 

به لحاظ كاركرد آن، بايد در اولويت قرار گيرد. دبير شوراي 
ــن از وظايف وزارت  عالي تهيه كنندگان تاكيد كرد: اي
كشور است تا استانداران را موظف به حمايت از جشنواره 
ــه اي را براي نمايش  ــتان بودج فيلم فجر كند و هر اس
فيلم هاي اين دوره از جشنواره در نظر بگيرند  تا بتوانيم در 
استان هاي كشور جشنواره اي در شأن انقالب برگزار كنيم 
و شاهد يك جشن بزرگ ملي انقالب در حوزه فرهنگ، در 
قالب جشنواره فيلم فجر كه ويترين فرهنگ است، رقم 
بزنيم. او ادامه داد: متاسفانه وزارت ارشاد به لحاظ مالي 
قدرت برگزاري جشنواره فيلم فجر در استان ها را ندارد. 

دست اندركاران اركستر زهي »آركو« طي يك نشست 
ــريح برنامه هاي خود براي برگزاري  ــانه اي به تش رس
تازه ترين كنسرت اين مجموعه در تاالر رودكي تهران 
ــانه اي دست اندركاران اركستر  پرداختند. نشست رس
زهي »آركو« به رهبري ابراهيم لطفي شامگاه چهارشنبه 
نوزدهم دي در فروشگاه شهر كتاب دانشگاه برگزار شد. 
اين اركستر در اولين كنسرت رسمي خود روزهاي ۲0 و 
۲۱ دي در تاالر رودكي تهران به اجراي آثار آهنگسازان 
دوره باروك مي پردازد. ابراهيم لطفي رهبر اركستر زهي 
»آركو« در ابتداي اين نشست رسانه اي درباره شكل گيري 
مجموعه آركو توضيح داد: داستان آركو از اينجا شروع 
شد كه شاگردان من ابراز تمايل زيادي براي تشكيل يك 
اركستر داشتند از همين رو تصميم گرفتم با كمك برخي 
از دوستان از جمله علي جعفري پويان استارت تشكيل 
اركستر را بزنيم. البته اولين تجربه من در رهبري اركستر 
به ۱7 سال پيش بازمي گردد كه در فرهنگسراي نياوران 
مجموعه اي را هدايت كنم اما پس از اين حضور تمام زمان 

خود را صرف تدريس و داوري كردم.   

علي جعفري پويان نوازنده و كنسرت مايستر اركستر 
»آركو« درباره داليل تشكيل اين مجموعه گفت: در 
ــودم و تالش كردم از  روزهايي كه خيلي كم انرژي ب
حوزه اركسترها دور باشم، هيچ روندي را با تفكر هنري 
نمي ديدم كه بتواند من را در اركسترها نگه دارد. من 
ــش كردم كه توقعي نداشته  در اين چند سال كوش
ــيقي براي موسيقي كار شود و  باشم مگر آنكه موس
ــتاد لطفي بود كه دوباره من را تشويق  اين حضور اس
ــر تجربه جدي را براي حضور در يك  كرد كه بار ديگ

اركستر داشته باشم. 

ايستگاه

آل پاچينو براي نخستين بار 
در يك سريال تلويزيوني

»كوين هارت« مصرانه گفت 
مجري اسكار نخواهد بود

بازيگر سرشناس سينماي 
ــت در  ــرار اس ــكا ق امري
ــريالي از آمازون براي  س
ــول  ــتين بار در ط نخس
ــر  ــش ظاه كار حرفه اي
شود. به گزارش ورايتي، 
آل پاچينو در حال امضاي 
ــراي بازي در  قراردادي ب

يك سريال درام به نام »شكار« است.  او پيش تر در 
ميني سريال هاي تلويزيوني »فرشتگان در امريكا« و 
»افسانه پدرخوانده« بازي كرده بود. با اين حال وي 
كه براي نقش آفريني در نقش هاي به يادماندني تاريخ 
سينما چون »پدرخوانده«، »سرپيكو«، »بعدازظهر 
سگي« و »بوي خوش زن« شناخته مي شود، هرگز 
تاكنون در سريالي تلويزيوني نقش آفريني نكرده بود. 
اين بازيگر سرشناس در سال هاي اخير در شماري از 
فيلم هاي شبكه اچ بي او مانند »جك را نمي شناسي« 
در نقش جك كُوركيان و »پاترنو« بازي كرده است. 
»شكار« درباره گروهي از شكارچيان نازي هاي قاتل 
ــال ۱۹77 در شهر نيويورك زندگي  است كه در س
مي كنند. كشف شده كه شماري از افسران رده باالي 
ــردم زندگي مي كنند و قصد دارند  نازي در ميان م
ــارم را در امريكا به راه بيندازند. آمازون  تا رايش چه
ساخت سريالي ۱0 قسمتي بر مبناي اين داستان 
اوريجينال و غيراقتباسي را داده است. پيش تر اعالم 
شده بود لوگان لرمن در اين سريال بازي مي كند. او 
در نقش جونا هايدل باوم ظاهر مي شود كه با كشته 
شدن ناگهاني مادربزرگش به دنبال ردپاي قاتالن 
اوست و ناگهان با گروهي به نام »شكار« يا »هانت« 
روبه رو مي شود و مي بيند ماجرا خيلي جدي تر از اين 
حرف هاست. نويسنده فيلمنامه اين سريال ديويد 
وايل است كه نويسنده سريال هاي ديگري هم بوده 
است. جردن پيلي از تهيه كنندگان اين سريال است.

ــد كوين  ــر مي رس به نظ
ــدت از ايجاد  هارت با ش
ــي براي  ــوع امكان ــر ن ه
ــكار  ــم اس ميزباني مراس
سرباز مي زند. به گزارش 
ورايتي، كوين هارت ديروز 
ــنبه( در برنامه  )چهارش
»صبح به خير امريكا« در 

شبكه اي بي سي حاضر شد و با تاكيد گفت ميزبان 
مراسم اسكار امسال نخواهد بود. بازيگر فيلم موفق 
»جومانجي: به جنگل خوش آمديد« در پاسخ به ايفاي 
اين نقش در مراسم اسكار يك »نه« قاطع به زبان آورد. 
او گفت وقت كافي براي آماده كردن خودش براي اين 
برنامه كه فوريه برگزار مي شود، ندارد. حضور هارت به 
عنوان مجري مراسم اهداي جوايز اسكار پس از آن زير 
سوال رفت كه جوك هايي كه او درباره همجنسگرايان 
در اوايل كار حرفه اي اش در توييتر منتشر كرده بود، 
مطرح شد و او به دنبال آن با وجود عذرخواهي از اين 
ــوخي ها، هنوز با نظر برخي منتقدان روبه رو بود  ش
كه اين عذرخواهي  را كافي ندانسته و خواستار پاك 
كردن آنها از توييتر اين بازيگر شده  بودند. در هر حال 
هارت گفت حاضر نيست آنها را پاك كند و اعالم كرد 
ــكار را نخواهد پذيرفت. او با تاكيد گفت  ميزباني اس
تكليفش با اين موضوع روشن است و در مراسم اسكار 
حضور نخواهد داشت چون نمي خواهد با حضورش 
دوباره اين مسائل را يادآوري كند. گرچه هارت در ماه 
دسامبر از ميزباني اسكار كناره گرفت اما 4 ژانويه در 
مصاحبه اي با الن دي جنرس گفت اين احتمال وجود 
دارد كه بتواند به اين مراسم برگردد و دي جنرس نيز 
از وي خواست كه به امكان برگشتن فكر كند. وي گفته 
بود با يكي از اعضاي آكادمي در اين باره صحبت كرده 

و آنها مي خواهند هارت برگردد.
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