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تورم بهمن ماه 8.3 درصد اعالم شد
 مركز آمار ايران تورم كل بهمن ماه را 8.3درصد اعالم كرد درحالي 

كه تورم مناطق شهري نيز 8.2درصد اعالم شده است. 
به گ��زارش »تعادل« درصد تغييرات ش��اخص كل)نرخ تورم كاالها 
و خدم��ات مصرفي خانوار( در ١2ماه منتهي به بهمن ماه س��ال ١3٩٦ 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل براي كل كش��ور 8.3درصد، مناطق 
ش��هري 8.2درصد و مناطق روس��تايي ٩.١درصد اس��ت كه نسبت به 
همي��ن اط��الع در دي ماه ١3٩٦ براي كل كش��ور و مناطق ش��هري 
0.١واح��د درصد افزايش يافته و براي مناطق روس��تايي ١واحد درصد 

كاهش يافته است. 
ش��اخص كل)بر مبناي١00=١3٩٥( در بهمن ماه سال ١3٩٦ براي 
كل كش��ور و مناطق ش��هر ١١١.2و براي مناطق روستايي عدد ١١١را 
نش��ان مي دهد كه نس��بت به ماه قبل براي كل كشور و مناطق شهري 
0.3درصد افزايش يافته و براي مناطق روستايي بدون تغيير بوده است. 
افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل)تورم نقطه به نقطه( 
براي كل كشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب 8.2، 8.4و 
7.4درصد است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل براي كل كشور، 
مناطق ش��هري و مناطق روس��تايي به ترتي��ب 0.3، 0.١، و 0.8واحد 

درصد كاهش يافته است. 
درصد تغييرات ش��اخص كل)ن��رخ تورم كااله��ا و خدمات مصرفي 
خانوار( در ١2ماه منتهي به بهمن ماه سال ١3٩٦ نسبت به دوره مشابه 
سال قبل براي كل كشور 8.3درصد، مناطق شهري 8.2درصد و مناطق 
روس��تايي ٩.١درصد است كه نسبت به همين اطالع در دي ماه ١3٩٦ 
براي كل كش��ور و مناطق شهري 0.١واحد درصد افزايش يافته و براي 

مناطق روستايي 0.١واحد درصد كاهش يافته است. 
 ش��اخص گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« در اين 
ماه براي كل كش��ور، مناطق ش��هري و مناطق روس��تايي به ترتيب به 
عدد ١١٥.٥، ١١٥.7 و ١١4.٦رس��يد كه نس��بت به ماه قبل اين اطالع 
براي كل كش��ور، مناطق ش��هري و مناطق روس��تايي ب��ه ترتيب 0.3، 
0.4و 0.2درصد افزايش يافته اس��ت. شاخص گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه مشابه سال قبل براي كل كشور 
١0.7درصد، مناطق ش��هري ١١درصد و مناطق روس��تايي ٩.7درصد 

افزايش نشان مي دهد. 
 درص��د تغييرات اين گ��روه در ١2ماه منتهي ب��ه بهمن ماه ١3٩٦ 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قب��ل ب��راي كل كش��ور ١2.8، مناطق 
ش��هري ١3و براي مناطق روس��تايي ١2.٥درصد اس��ت. شاخص گروه 
»خوراكي ها« در ماه مورد بررس��ي براي كل كش��ور، مناطق ش��هري و 
مناطق روس��تايي به ترتي��ب به عدد ١١٥.7، ١١٥.٩و ١١4.٩ رس��يد 
كه نس��بت به ماه قبل براي كل كش��ور و مناطق ش��هري 0.3درصد و 
براي مناطق روس��تايي 0.2درصد افزايش نشان مي دهد. شاخص گروه 
»خوراكي ها« نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل براي كل كشور، مناطق 
شهري و مناطق روس��تايي به ترتيب ١0.8، ١١.١و ٩.٩درصد افزايش 
نش��ان مي دهد. نرخ ت��ورم ١2ماهه اين گروه براي كل كش��ور، مناطق 

شهري و مناطق روستايي به ترتيب ١3.١، ١3.2و ١2.8درصد است. 
 شاخص گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« در بهمن ماه 
١3٩٦ براي كل كش��ور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب به 
عدد ١0٩.٥، ١0٩.7و ١08.7رس��يد كه نس��بت به ماه قبل اين اطالع 
براي كل كش��ور و مناطق ش��هري به ترتيب 0.2و 0.3درصد افزايش و 
براي مناطق روس��تايي 0.2 درصد كاهش يافته است. همچنين ميزان 
افزايش شاخص گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نسبت به 
ماه مشابه سال قبل براي كل كشور، مناطق شهري و مناطق روستايي 
به ترتيب 7.3، 7.٥و ٥.٩ درصد بوده اس��ت. نرخ تورم ١2ماه منتهي به 
بهمن ماه ١3٩٦ نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل اين گروه براي كل 
كش��ور و مناطق ش��هري ٦.٦ درصد و براي مناطق روس��تايي 7درصد 

است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 10  صفحه 8 

 )FATF( گروه ويژه اقدام مالي موسوم به
در نشس��ت جاري خود كه از روز يك ش��نبه 
گذش��ته در پاريس آغاز شد، موضوع ارتقاي 
اس��تانداردهاي مالي در ايران را مورد بررسي 
قرار مي هد. خبرنگار ايرنا سندي را مشاهده 
كرده كه نشان مي دهد عمده كشورهاي عضو 
اين گ��روه از برنامه هاي مبارزه با پولش��ويي 
ايران رضايت دارند.  بررسي گزارش اقدامات 
ايران براي ارتقاي استانداردهاي مالي به ويژه 
در ارتباط با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
يكي از دستوركارهاي اصلي اجالس گروه ويژه 
اقدام مال��ي )FATF( خواهد بود.  خبرنگار 
ايرنا در پاريس به متني دسترسي يافته است 

كه نش��ان مي دهد گزارش فعاليت هاي ايران 
هم��راه با ارزيابي دبيرخان��ه در بيش از ١00 
صفحه بي��ن دولت هاي عضو گروه ويژه اقدام 
مالي توزيع ش��ده و تقريب��ا عمده دولت ها از 

فعاليت هاي ايران رضايت دارند. 
براس��اس بخش��ي از اطالعات اين متن، 
امريكا با اين بهان��ه كه هنوز اين اقدامات در 
ايران تبديل به قانون نش��ده و در حد اليحه 
باقي مانده گزارش اقدامات ايران را زيرسوال 
برده و اعالم كرده است كه تمام فعاليت هاي 
فني اعالم ش��ده از سوي ايران پايه و مبناي 
قانوني ن��دارد.  امريكايي ها با همين بهانه به 
صورت فش��رده با نمايندگان س��اير دولت ها 

براي وضع مجدد اقدامات مقابله يي عليه نظام 
مالي و بانكي ايران در حال رايزني هستند و 
با همي��ن بهانه نمايندگان خزانه داري امريكا 
به كش��ورهاي مختلف در اين دو هفته اخير 
سفر كرده اند. در اين ميان نمايندگان برخي 
دولت ه��اي عربي و رژيم صهيونيس��تي هم 
در اي��ن زمينه فع��ال ش��ده اند.  ايران عمده 
فعاليت ه��اي فني را مطابق اس��تانداردهاي 
جهان��ي اعمال كرده و لواي��ح مورد نياز براي 
تبديل ش��دن اين لوايح به قانون را نيز آماده 
كرده است و در صورت تصويب اين لوايح در 
مجلس شوراي اسالمي و با توجه به تكميل 
اقدامات فني، تهيه بخش��نامه هاي مربوطه و 

آموزش كارگزاران بانكي و مسائل مالي براي 
رعايت استانداردهاي مالي، وضعيت نظام مالي 
 )FATF( و بانك��ي ايران از نظر گ��روه مرور
ع��ادي اعالم خواهد ش��د، امري كه مي تواند 
تاثير قابل توجهي بر تسهيل تبادالت بانكي 
كشورمان بگذارد.  گروه ويژه اقدام مالي يك 
س��ازمان بين دولتي است كه در سال ١٩8٩ 
با ابتكار گروه جي7 با توجه به سياس��ت هاي 
توسعه براي مبارزه با پولشويي تاسيس شده 
است. اين سازمان در سال 200١ به عمل در 
مبارزه با تامين مالي تروريسم گسترش يافت. 
دبيرخانه اين گروه در مقر سازمان همكاري 

اقتصادي و توسعه در پاريس است. 

وزارت ام��ور خارج��ه برنامه ي��ي جامع و 
عمليات��ي براي توس��عه رواب��ط اقتصادي با 
چين تدوي��ن مي كند. اين اق��دام به عنوان 
جهت گي��ري و برنامه ي��ي راهب��ردي با افق 
مش��خص و بلندمدت در روابط دو كشور در 
دس��تور كار قرار مي گيرد. ب��ه گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دولت، اس��حاق جهانگيري در 
جلس��ه بررس��ي راهكار هاي توس��عه روابط 
اقتص��ادي و تجاري با كش��ور چي��ن، از اين 

كش��ور به عنوان ش��ريك تجاري مهم براي 
جمه��وري اس��المي ايران نام ب��رد و با بيان 
اينكه ارتقاي س��طح همكاري هاي تجاري و 
اقتصادي با چي��ن از جهت گيري هاي اصلي 
كش��ور اس��ت، بر لزوم تالش در جهت رفع 
موانع پيش روي توس��عه مناسبات اقتصادي 
و تج��اري ايران ب��ا اين كش��ور تاكيد كرد.  
مع��اون اول رييس جمهور ب��ا تاكيد بر اينكه 
بايد جهت گيري روشن و چارچوبي مشخص 

براي توسعه روابط تجاري و اقتصادي با چين 
داشته باشيم، از وزارت امور خارجه خواست 
برنامه يي عملياتي، قابل اجرا و بلندمدت براي 
توسعه روابط دو كشور تدوين و زمينه افزايش 

مناسبات اقتصادي فيمابين را فراهم كند. 
در اي��ن جلس��ه ك��ه وزاري نف��ت، امور 
اقتص��ادي و دارايي، مع��اون علمي و فناوري 
رييس جمه��ور، ريي��س كل بان��ك مركزي، 
رييس ات��اق بازرگان��ي اي��ران و مديرعامل 

راه آهن جمهوري اس��المي ايران نيز حضور 
داشتند، نماينده وزارت امور خارجه گزارشي 
از آخرين وضعيت مناس��بات اقتصادي ايران 
و چين و روابط بانكي دو كش��ور ارائه كرد و 
به تش��ريح موانع پيش رو پرداخ��ت.  در اين 
نشس��ت همچنين نمايندگان دس��تگاه هاي 
مرتبط ب��ه بي��ان ديدگاه ها و نظ��رات خود 
پيرامون روابط اقتصادي ايران و چين و موانع 
موجود بر سر راه توسعه اين روابط پرداختند.

كاپيت��ان عي��ن اهلل اردش��يري خلبان 
پيشكس��وت كش��ور اظهار كرد: با بررسي 
تصاوير منتشر شده از محل حادثه، هواپيما 
اصال طرح تقرب براي فرود را انجام نداده و 
روي NDB )دستگاه تقرب پرواز فرودگاه( 

نرفته است. 
او در گفت وگو با مهر افزود: هواپيما در 
قسمت شرقي با سلسله قله هاي دنا برخورد 
كرده و نتوانسته قله را رد كرده و به قسمت 
غربي كه شهر ياس��وج و باند فرودگاه قرار 

دارد، برسد. 
او درباره »شرايط و تصميمات احتمالي 
خلبان پيش از برخورد با كوه« گفت: خلبان 
از ميان ابرها زمين را مشاهده كرده و سريع 
ارتف��اع را به ١0هزار پ��ا كاهش داده و زير 
ابرها رفته اس��ت و تصور كرده مي تواند با 
همين ارتفاع از زير ابرها خود را به فرودگاه 
برساند. خلبان روي دستگاه DME، فاصله 
هواپيما با فرودگاه را مي ديده است. عقربه 
دستگاه ADF، نيز سمت و جهت فرودگاه 
را نش��ان م��ي داده اس��ت. بنابراين خلبان 
زماني كه ارتفاع كم كرده و زير ابرها رفته 
اس��ت، تصور كرده با اطالعات مذكور و در 
ارتفاع ١0هزار پاي��ي مي تواند از جايي كه 
ارتفاع سلسله قله هاي دنا كمتر است، عبور 
كرده و به س��مت فرودگاه برود. اما در ٥.8 

مايلي فرودگاه با كوه برخورد كرده است. 
كاپيتان اردشيري ادامه داد: زماني كه 
برف مي بارد و كوه و زمين پوشيده از برف 
اس��ت، از ارتفاع نمي توان بين كوه و زمين 
تمايز قائل ش��د. به همي��ن دليل خلبان 
متوجه وجود قله در مقابل خود نش��ده و 
زماني متوجه قله در مقابل هواپيما ش��ده 
اس��ت كه فرصت كافي ب��راي اوج گرفتن 
در اختيار نداش��ته و متاس��فانه با يكي از 
قله هاي كوتاه سلس��له قله هاي دنا برخورد 
كرده اس��ت.  وي درب��اره ارتفاع احتمالي 
هواپيم��ا در هنگام برخورد ب��ا كوه گفت: 
هواپيما در هنگام برخورد با كوه حدود ١0 
هزار پا ارتفاع داش��ته است. اما هواپيما تا 
زماني كه روي NDB فرودگاه قرار نگرفته 
باشد، اجازه ندارد ارتفاع خود را به كمتر از 
١٥هزار و ٥00 پ��ا كاهش دهد و در واقع 
قبل از قرار گرفت��ن روي NDB فرودگاه 
حداقل ارتفاع بايد ١٥هزار و ٥00 پا باشد.  
اين اس��تاد كارآزموده خلباني در پاسخ به 
اين سوال كه » آيا ممكن است، خلبان به 
دليل خطاي انس��اني ارتفاع هواپيما را كم 
كرده باش��د؟« توضيح داد: كاهش ارتفاع 
هواپيما، الزاما ناشي از اشتباه خلبان نبوده 
و دالي��ل مختلفي مي توان��د عامل كاهش 
ارتفاع هواپيما باش��د ك��ه »برخي« از اين 

داليل به اين ش��رح اس��ت: ممكن اس��ت 
هواپيما در داخل ابرها با مشكالتي مواجه 
 »STALL« شده و اصطالحا به ش��رايط
يا »واماندگي« رس��يده و با خارج شدن از 
كنترل، هواپيما به كوه برخورده كرده است. 
ممكن است، سيستم ضديخ هواپيما از كار 
افتاده باش��د كه در اين ص��ورت در عرض 
چند دقيقه، بدنه هواپيما از چندين تن يخ 
پوشيده مي شود و هواپيما سنگين شده و 
نمي تواند ارتفاع را حفظ كند. ممكن است 
از كار افتادن يكي از موتورهاي هواپيما نيز 

منجر به كاهش ارتفاع شده باشد. 
وي درباره اينكه گفته مي شود هواپيما 
با قله دنا برخورد كرده نيز گفت: ما در اين 
منطقه با سلسله قله هاي دنا روبه رو هستيم 
و هواپيما با قله چهارم يا پنجم دنا )از نظر 

ارتفاع( برخورده كرده است. 
وي در توضي��ح بيش��تر گف��ت: جايي 
ك��ه هواپيما برخ��ورد ك��رده از قله اصلي 
١4٥00پايي دنا، 20 مايل يا 37 كيلومتر؛ 
از قل��ه دوم ١4١00 پايي دنا، 28 مايل يا 
٥2 كيلومتر و از قله سوم ١4هزار پايي دنا، 

٦مايل يا ١١ كيلومتر فاصله دارد. 
كاپيتان اردش��يري ادامه داد: جايي كه 
هواپيما برخ��ورد ك��رده، در ارتفاع حدود 
١0هزار پاي��ي و احتماال با قله هاي چهارم 

يا پنجم دناست. 

سرنشينان سالم هواپيما چه شدند؟
كاپيت��ان اردش��يري همچنين گفت: 
قطع��ات هواپيما به دليل برخورد هواپيما 
با برف )و نه صخ��ره( نمي تواند به فاصله 
دور پرت��اب ش��ود؛ ل��ذا چهار لكه س��ياه 
مشاهده ش��ده در برخي تصاوير منتشره 
نش��ان مي دهد كه اين لكه ها، چهارنفر از 
سرنش��ينان هواپيما هستند كه در حالت 
زخمي از هواپيما خارج ش��ده اند. دو نفر 
از آنها فاصله كوتاهي را توانس��ته اند طي 
كنند و دو نفر ديگر، مس��افت بيشتري را 
طي كرده اند. اين بدان معناس��ت كه اين 
4 لكه از سرنش��ينان هواپيما هستند كه 
در نهاي��ت به دليل خونري��زي يا يخ زدن 
نتوانس��ته اند ادامه مس��ير بدهن��د.  وي 
ادام��ه داد: در عي��ن ح��ال ام��كان دارد، 
سرنش��ينان س��الم تري غير از اين چهار 
نفر، مسافت بيشتري را طي كرده باشند 
تا خود را به جايي مثال روس��تاي شرفي 
كه از توابع روس��تاي فده است، برسانند.  
كاپيتان عين اهلل اردشيري، سال ها خلبان 
آزمايشگر س��ازمان هواپيمايي كشوري و 
مسوول بررسي تعداد زيادي از سوانح مهم 

هوايي كشور بوده است. 

خبر سخن نخست

  در ضرورت شنيدن صداي واحد از دولت

  رييس اتاق ايران در آخرين نشس��ت هيات نمايندگان اين نهاد با گاليه از تيم دولت 
عنوان داش��ت: »بس��ياري از مس��ووالن در كنار رييس جمهوري هس��تند كه انگار صداي 
رييس جمهوري را نمي ش��نوند و دس��تورات را اجرا نمي كنند؛ به گونه يي كه طي سه سال 
گذش��ته در مورد معوقات بانكي بخش خصوصي، رييس جمهوري دستور داد كه بدهكاران 
بانكي بايد تفكيك شوند و با همه آنها به يك شكل برخورد نشود، اما هنوز مشاهده مي كنيم 
با همه رفتار يكس��اني مي ش��ود«.  واقع آن است كه شنيدن صداي مردم و در اينجا فعاالن 
اقتصادي و پاسخ صحيح و يكدست و منسجم به اين خواست ها و نيز داشتن برنامه مشخص 
و مورد قبول تمامي اعضاي دولت براي مسائل و مشكالت مبتالبه در شرايط حاضر كشورمان 
از ضروري ترين لوازم ايجاد اميد و انگيزه در جامعه است. خصوصيتي كه متاسفانه كمتر در 
گفتار و رفتار اعضاي دولت دوازدهم به چشم مي خورد. چنانكه شمايي از اين عدم يكدستي و 
ضعف انسجام، خود را در روند ارائه و تصويب اليحه بودجه سال ٩7 نشان داد. عقب نشيني از 
بندهاي مختلف اليحه و بالتكليف ماندن اصالح قيمت حامل هاي انرژي، هدفمندي يارانه ها 
و... و در نتيجه به محاق رفتن اصالحات س��اختاري اقتصادي.   اين تغييرات اگرچه بخشي 
توس��ط نمايندگان مجلس )در كميس��يون تلفيق و صحن مجلس( صورت گرفت اما بيش 
از آن ناش��ي از عقب نش��يني شديد دولت و در راس آن س��ازمان برنامه و بودجه از برنامه و 
اهداف تدويني اين س��ازمان بود. اگر چه اين عقب نش��يني را نمي توان بي ربط با اعتراضات 
اجتماعي اخير دانس��ت اما به نظر مشكل ناشي از تفاوت هاي بعضا عميق فكري در تحليل 
مس��ائل و مش��كالت اقتصادي و راهكارهاي حل اين مشكالت و نيز وجود چنددستگي در 
تيم كابينه اس��ت.   چند نمونه از اين عدم يكدس��تي را مي توان به عنوان مثال ذكر كرد. 
آق��اي ميدري معاون رفاه وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي در مورد پيش��نهاد دولت در 
اليح��ه بودجه مبني بر حذف يارانه 30ميليون نفر مي گويد: »درباره حذف يارانه ها هم من 
ب��ه اتفاق آقاي ربيعي به مجلس رفتم. آنجا صراحتا گفتم كه حذف يارانه 30ميليون ايراني 
شدني نيست. پيشنهاد ما اين بود كه براي شناسايي اقشاري كه به رغم درآمد مكفي، يارانه 
دريافت مي كنند، حساب هاي بانكي را چك كنيم« ١- ايشان همچنين درباره اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي گفت: »گران كردن گازوييل موجب افزايش قيمت محصوالت كش��اورزي 
و باال رفتن تورم خواهد بود و طبيعتا معاونت رفاه با آن مخالف اس��ت. اين را هم بگويم كه 
معاونت رفاه با افزايش ٥0درصدي قيمت حامل هاي انرژي مخالف بوده و هست و پيشنهاد 
ما افزايش 20درصدي بوده است.« 2- اين در حالي است كه هر دو پيشنهاد يعني افزايش 
٥0درصدي قيمت حامل هاي سوخت و حذف 30ميليون يارانه بگير از سوي دولت )سازمان 
برنامه و بودجه( به مجلس ارائه ش��ده بود. در مورد پيشنهاد معاون رفاه وزارت تعاون مبني 
بر كنترل حس��اب يارانه بگيران نيز تندترين مخالفت از سوي معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان برنامه صورت گرفت كه عنوان كرد: »اينكه مي گوييد برويد جيب 80 ميليون نفر 
را بررس��ي كنيد ببينيد چه كسي پول دارد يارانه اش را قطع كنيد، اين شدني نيست.« 3- 
همچنين است تفاوت نظر وزير صنعت، معدن و تجارت در يكپارچه ماندن اين وزارتخانه و 
تاكيد رييس سازمان برنامه بر ضرورت تفكيك آن. 4 - مثال ديگر سخنان دكتر نيلي دستيار 
ارش��د اقتصادي رييس جمهوري اس��ت كه به صراحت مي گويد: »تغيير بايد از درون دولت 
ايجاد شود، اما دولت خودش ميل به تغيير ندارد و ذي نفع شرايط كنوني است... دولت درگير 
تضاد منافع است. چگونه دولتي كه منفعتش در ادامه روند موجود است به اصالح تن خواهد 
داد؟« ٥- آنچه امروز نوسازي و بازسازي دولت و ترميم كابينه و ايجاد دولتي سياست گذار 
و نه مجري، دولتي با ساختار و برنامه منسجم و مديراني هم جهت و همسو با اين برنامه ها 
را ضروري مي س��ازد، افزايش توان مقابله با تش��ديد فش��ارهاي خارجي طي ماه هاي آتي و 
پاسخگويي منطقي به روند رو به افزايش مطالبات و خواست هاي گوناگون بخش هاي مختلف 
اجتماعي اس��ت. لذا مناس��ب است در نخس��تين گام، تحول در مركز فكري و برنامه ريزي 
دولت در دس��تور كار قرار گيرد. با انجام اين تحول و تدوين برنامه راهبردي مش��خص براي 
ش��رايط آتي و نيز حاكميت نگرشي استراتژيك به اهداف و س��اختارهاي اجرايي كشور از 
طريق بازنويسي ماموريت وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي )با اولويت دهي به وزارتخانه هاي 
اقتصادي( و انتخاب شخصيت هاي كارآمد و مجرب و منطبق با اين ماموريت ها -كه از نوع 
حكمراني و سياست گذاري است- مي توان به تبديل تهديدها به فرصت اميدوار بود.  در واقع 
افزايش انس��جام و كارآمدي قوه اجرايي كشور در قالب تيمي هماهنگ، امروز ضروري ترين 
اقدام براي مقابله با مشكالت داخلي و خارجي است و نشانه »تدبير« و تقويت كننده »اميد«!

 پانوشت: 
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ظريف سياست جمهوري اسالمي ايران در قبال خاورميانه را تشريح كرد

منطقه قوي به جاي مرد قوي
 صفحه 2 

 صفحه 15 

جهان

رونمايي از نسخه 
مينياتوري مركل
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رضايت اعضاي FATF از برنامه هاي مبارزه با پولشويي ايران

برنامه راهبردي روابط ايران و چين تدوين مي شود

ATR يك سناريو محتمل از آخرين اقدامات خلبان
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رييس اتاق ايران در آخرين نشس��ت هيات نمايندگان 
اين نهاد با گاليه از تيم دولت عنوان داش��ت: »بسياري از 
مسووالن در كنار رييس جمهوري هستند كه انگار صداي 
رييس جمهوري را نمي شنوند و دستورات را اجرا نمي كنند؛ 
به گونه يي كه طي سه سال گذشته در مورد معوقات بانكي 
بخش خصوصي، رييس جمهوري دستور داد كه بدهكاران 
بانكي بايد تفكيك شوند و با همه آنها به يك شكل برخورد 
نش��ود، اما هنوز مش��اهده مي كنيم با همه رفتار يكساني 
مي ش��ود«.  واقع آن است كه ش��نيدن صداي مردم و در 
اينجا فعاالن اقتصادي و پاسخ صحيح و يكدست و منسجم 
به اين خواست ها و نيز داشتن برنامه مشخص و مورد قبول 
تمامي اعضاي دولت براي مس��ائل و مشكالت مبتالبه در 
شرايط حاضر كشورمان از ضروري ترين لوازم ايجاد اميد و 

انگيزه در جامعه است...

فراز جبلي|
در افكار عمومي آنارشيس��م ب��ا هرج و مرج، 
بي قانوني و هنجارش��كني مترادف تصور مي شود 
در حالي كه وقتي به كتب انديش��منداني كه به 
اصول آنارش��ي اعتقاد داشتند، مراجعه مي كنيم 
با يك جامعه سرور س��تيز و بدون دولت روبه رو 
مي ش��ود ك��ه نهادها ب��دون وجود يك هس��ته 
مرك��زي ب��ه فعالي��ت مي پردازن��د. هرچند كه 
نتيجه اين تفكر در كش��ورهايي همچون فرانسه 
درگيري هاي خياباني و گاهي هرج و مرج بود اما 
مش��كل اصلي اين ديدگاه عدم امكان اجراي آن 
در جامع��ه آن زمان و با امكانات آن دوره بود. از 
هزاران س��ال پيش نياز به يك هسته مركزي كه 
دول��ت نام مي گرفت به عن��وان يك اصل بديهي 

مورد پذيرش همه بود...

 در ضرورت شنيدن 
صداي واحد از دولت

تشكل هاي آنارشيستي

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 6  

راه و شهرسازي
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 معماي پرواز ۳۷۰۴ 
در انتظار رمزگشايي

س��رانجام پس از ٥0 س��اعت دله��ره، گمانه زني و 
تالش ديروز الش��ه هواپيم��اي ATR72 در منطقه 
كوهس��تاني دن��ا ياف��ت ش��د و بالفاصل��ه عملي��ات 
جس��ت وجو و انتق��ال اجس��اد و قطع��ات هواپيما به 
ويژه جعبه س��ياه آن با هدف رمزگشايي از دليل اين 
پرواز ناتمام آغاز ش��د. پرواز شماره 3704 هواپيمايي 
آس��مان از ن��وع ATR72 با ٦0 مس��افر و ٦ خدمه 
س��اعت 8 صبح يك ش��نبه تهران را به مقصد ياسوج 
ت��رك كرد اما پ��س از ٥٥ دقيقه پرواز از صفحه رادار 
مركز كنترل خارج شد و در منطقه كوهستاني پادناي 
سميرم در جنوب اس��تان اصفهان سقوط كرد. همان 
روز جست وجو براي يافتن محل دقيق سقوط هواپيما 
و جانباختگان اين حادثه آغاز ش��د و بعد از گذش��ت 
حدود ٥0 س��اعت از حادثه سخنگوي سپاه از كشف 
الش��ه هواپيما خبر داد. بالفاصله حدود 2000نيروي 
امدادي با هدف شناس��ايي اجس��اد مسافران و انتقال 
آنها به محل سقوط اعزام شدند. كوهنوردان حرفه يي 
ني��ز در منطق��ه حضور يافتند و احتم��اال تا چند روز 

آينده در منطقه فعال خواهند بود ...

 حسين حقگو   

  حسين حقگو    
تحليلگر اقتصادي

 .

خبرنگار اعزامي »تعادل« از وضعيت تامين انرژي و زندگي مردم در مناطق  زلزله  زده گزارش مي دهد

روايت زندگي خيس اما روشن زلزله زدگان



 آغ�از بررس�ي اح�كام بودجه س�ال آينده در 
ش�وراي نگهبان؛تعادل| س��خنگوي شوراي نگهبان 
گفت: اين ش��ورا از روز چهارش��نبه رسيدگي به احكام 
بودجه 97 كل كشور را آغاز مي كند. عباسعلي كدخدايي 
روز سه ش��نبه در كانال تلگرامي خود نوش��ت: شوراي 
نگهبان در جلسه چهارشنبه رسيدگي به احكام بودجه 
سال آينده كل كشور را آغاز خواهد كرد. او افزود: هنوز 
مصوبه مجلس به شكل رسمي و اصل نشده است ليكن 

حهت سرعت در كار اين رسيدگي انجام خواهد شد. 
 يافت�ن راهكار تحق�ق فرمايش�ات رهبري در 
دس�تور كار 3 قوه؛مي�زان| عل��ي الريجاني رييس 
مجلس ضمن تش��كر از بيانات بليغ و راهگش��اي رهبر 
معظم انق��اب كه در ديدار با م��ردم آذربايجان مطرح 
شد، گفت: بايد جلسات دقيق تري در مجلس و دولت و 
قوه قضاييه داشته باشيم تا راهكار هاي تحقق فرمايشات 
ايشان كه بسيار مهم براي انقاب بود، پيگيري شود. او 
افزود: مقام معظم رهبري بحث جامعي را درباره مسير 
انقاب ارائه كردند و نقاط قوت حركت انقاب را پس از 
۴۰ سال بيان داش��تند و آسيب هايي كه در اين زمينه 

است را به خوبي بيان نمودند. 
 س�فير س�وئد ب�ه وزارت امور خارج�ه احضار 
شد؛س�خنگو|به دنبال اقدام نامتعارف دولت سوئد در 
اعطاي تابعيت به احمدرضا جالي محكوم امنيتي، روز 
دوشنبه سفير سوئد در تهران توسط مديركل كنسولي 
به وزارت امور خارجه احضار شد. در اين احضار به سفير 
س��وئد تاكيد شده است كه براس��اس قوانين جمهوري 
اس��امي ايران تابعيت اكتسابي و خارجي نامبرده مورد 
قبول نيس��ت و وي كم��اكان ايراني اس��ت و از همين 
روي اقدام دولت س��وئد اقدامي نامتعارف، سوال برانگيز 
و غيردوستانه تلقي مي شود و تحت هيچ شرايطي ساير 
كش��ورها حق دخالت در امور داخلي جمهوري اسامي 

ايران را ندارند. 
 احتماال سه ش�نبه طرح سوال از رييس جمهور 
كليد بخورد؛ايس�نا| نايب ريي��س دوم مجلس گفت: 
اگ��ر تا سه ش��نبه آينده نماين��دگان مصر به س��وال از 
رييس جمهور باشند اين طرح كليد خواهد خورد. علي 
مطهري در رابطه با جلس��ه يي كه در دفترش در رابطه 
با س��وال از رييس جمهور برگزار ش��د، اظهار كرد: اين 
جلسه به نوعي براي ايجاد هماهنگي بين امضا كنندگان 
بود. او افزود: اگر تا سه ش��نبه آينده امضا كنندگان مصر 
 به س��وال از رييس جمهور باش��ند و تعدادش��ان باالي

 7۳ نفر باش��د رييس جمهور تا يك ماه فرصت دارد به 
صحن علني مجلس بيايد و پاس��خگوي سواالت باشد. 
اگر امضاها در حد نصاب باشد احتمال دارد روز سه شنبه 

آينده طرح سوال از رييس جمهور كليد بخورد. 
 اعالم وصول سوال نمايندگان از 2 وزير؛تسنيم| 
س��وال هاي ملي هدايت اهلل خادمي نماينده ايذه از وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي و جواد كريمي قدوسي نماينده 
مش��هد از وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه علني 
دوش��نبه مجلس اعام وصول ش��د. محمدعلي وكيلي 
عض��و هيات رييس��ه مجلس گفت: س��وال مل��ي جواد 
كريمي قدوس��ي نماينده مشهد از وزير امور اقتصادي و 
دارايي درخصوص علت بدهي عوارض 11 هزار ميليارد 
كارت هاي بازرگاني يكبار مصرف و همچنين سوال ديگر 
وي درم��ورد علت فقدان برنامه موثر درخصوص قاچاق 

كاال اعام وصول مي شود. 
 سفر سياسي عراقچي به لندن؛ايرنا| سيدعباس 
عراقچي معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان، روز 
سه ش��نبه در راس هياتي براي گفت وگوهاي سياس��ي 
ايران و انگليس، وارد لندن شد. او پيش از سفر به لندن، 
در حاشيه اجاس امنيتي مونيخ به خبرنگاران درباره اين 
س��فر گفته بود: اين قبيل گفت وگوها يك بار در تهران 
و يك بار در لندن برگزار مي شود كه اكنون نوبت لندن 
است تا ميزبان گفت وگوهاي دوره يي سياسي دو كشور 
باشد. همچنين در گفت وگوهاي دوجانبه، مجموعه يي از 
مسائل منطقه يي، بين المللي، مسائل مربوط به برجام و 
آخرين تحوالت آن در گفت وگوي فشرده يك روزه مورد 

بحث قرار خواهد گرفت. 
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ايران2

در شوراي عالي انرژي كشور به رياست جهانگيري

آيين نامه بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست نهايي شد
گروه ايران   

جلس��ه شوراي عالي انرژي در ش��رايطي برگزار 
شد كه موضوع هماهنگ س��ازي پروژه هاي مربوط 
به بخش انرژي با پيوس��ت هاي زيس��ت محيطي به 
عن��وان يك��ي از ضرورت هاي اصلي كش��ور در اين 
جلسه به عنوان دستور كار اصلي روي ميز حاضران 

قرار گرفت. 
 بر همين اساس آيين نامه بازار بهينه سازي انرژي 
و محيط زيست در جلسه شوراي عالي انرژي كشور 
به رياست معاون اول رييس جمهوري و با حضور وزرا 
و معاونان مربوطه مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت 
و نهايي ش��د تا يكي از مهم ترين مصوبات اين شورا 
كه مورد توجه قرار دادن اولويت هاي زيست محيطي 

است در مسير اجرايي شدن قرار بگيرد. 
در كنار بحث هاي زيست محيطي تصميم سازي 
در خصوص بازپرداخت مطالبات سرمايه گذاراني كه 
به اعتبار دولت وارد چنين طرح هايي مي شوند روي 
ميز حاضران در اين نشست قرار گرفت تا درباره آن 

تصميم گيري شود. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« و ب��ه نق��ل از پاي��گاه 
اطاع رس��اني معاون اول رييس جمهوري، اس��حاق 
جهانگيري روز دوش��نبه در جلس��ه ش��وراي عالي 

انرژي، س��اخت نيروگاه هاي س��يكل تركيبي و نيز 
تبدي��ل نيروگاه هاي گازي به س��يكل تركيبي را از 
سياس��ت ها و اولويت هاي كشور برش��مرد و گفت: 
دول��ت براي اي��ن منظ��ور چارچوب��ي را در جهت 
حمايت و تش��ويق س��رمايه گذاران بخش خصوصي 
تنظيم ك��رده و با وجود آنكه درآم��د دولت در اين 
بخ��ش كاهش پي��دا مي كن��د اما موج��ب افزايش 

راندمان خواهد شد. 
او افزود: الزم است براي رفع مشكات بازپرداخت 
به سرمايه گذاران اين بخش تدبيري انديشيده شود، 
زيرا س��رمايه گذاران با اعتماد به دولت در اين بخش 
ورود مي كنند و س��ازوكار و نح��وه بازپرداخت مبلغ 
معادل ميزان صرفه جويي انرژي به سرمايه گذاران و 

دستگاه مسوول در اين زمينه تعيين مي شود. 
مع��اون اول رييس جمه��وري از رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه خواست، جلسه يي با حضور نمايندگان 
دس��تگاه هاي ذي ربط در اين خصوص برگزار كند و 
براي تعيين ساز و كار بازپرداخت مبلغ معادل ميزان 
صرفه جويي انرژي به سرمايه گذاران و دستگاهي كه 

متولي پرداخت خواهد شد، تعيين تكليف كند. 
جهانگيري همچنين با اش��اره ب��ه طرح موضوع 
هماهنگ��ي براي ص��ادرات ب��رق و گاز در جلس��ه 

خاطرنش��ان كرد: ايران كشوري است كه هم امكان 
ص��ادرات گاز را داراس��ت و ه��م ظرفي��ت توليد و 

صادرات برق را دارد. 
او اضاف��ه كرد: ب��ا توجه به تاكي��د رهبر معظم 
انقاب در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني 
ب��ر اينكه اي��ران بايد تبديل به ه��اب انرژي منطقه 
شود، الزم است موضوع صادرات برق و گاز در جلسه  
كارشناسي به دقت مورد بررسي قرار گيرد و ضمن 
ارزيابي همه ابعاد و جوانب موضوع، سياستي روشن 

و شفاف در اين زمينه تدوين شود. 
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاكيد 
بر ضرورت توجه به انرژي هاي نو و تجديدپذير و به 
خصوص انرژي خورشيدي از دبيرخانه شورا خواست 
موضوع نحوه استفاده از انرژي هاي نو و تجديدپذير 
را در دستور كار يكي از جلسات آتي شورا قرار دهد 
تا نس��بت به اتخاذ سياست گذاري هاي كان در اين 

زمينه تصميم گيري شود. 
در اي��ن جلس��ه ك��ه وزيران ني��رو، نف��ت، امور 
اقتصادي و داراي��ي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
كش��اورزي، روساي سازمان هاي انرژي اتمي، برنامه 
و بودجه و حفاظت محيط زيس��ت و معاون علمي و 
فناوري رييس جمهوري نيز حضور داشتند، آيين نامه 

بازار بهينه س��ازي انرژي و محيط زيست مورد بحث 
و بررس��ي قرار گرفت و نهايي ش��د. بررس��ي موانع 
اجراي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور، بحث و بررسي در خصوص 

موضوع هماهنگي صادرات برق و گاز و ارائه گزارش 
و پيشنهادات مرتبط با اصاح »قانون اصاح الگوي 
مصرف انرژي« از ديگر موضوعاتي بودند كه در اين 

جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

چهرهها

سخنگوي وزارت خارجه ابراز نگراني 
وزراي خارجه فرانس��ه و انگلس��تان از 
برنامه دفاع موشكي ايران را موضوعي 
بي دليل و بدون هرگونه توجيه منطقي 
دانست. بهرام قاسمي در كانال تلگرام 
خود نوشت: همان طور كه بارها اعام 
كرديم جمهوري اسامي ايران براساس 
دكترين نظامي و تجارب گران سنگ به 
دس��ت آمده از جنگ تحميلي هشت س��اله عليه مردم بي دفاع 
ايران و حمايت سخاوتمندانه برخي كشورها از ديكتاتور متجاوز 
بعثي به س��رزمين و مردم بزرگ ايران، برنامه دفاع موشكي خود 
را براي پيشگيري و بازدارندگي از تجاوز مجدد ديگر زياده خواهان 
طراحي كرده است. او همچنين با رد ادعاي ارسال موشك توسط 
ايران به يمن افزود: به اين ادعاهاي واهي، بي اساس و غيرمستند 
بارها پاسخ داده شده است اما در عين حال تاكيد مي كنيم اساسا 
ارت��ش و نيروهاي مردمي يمن نيازي به كمك هاي تس��ليحاتي 
خارجي ندارند و هر آنچه باعث شكس��ت و ناكامي متجاوزان به 
اين كش��ور شده اس��ت، همانا دفاع مردم اين كشور از حيثيت و 
كيان سرزمين ش��ان با حداقل امكانات خود است. قاسمي اضافه 
كرد: همگان و اين كشورها به خوبي مي دانند باتوجه به محاصره 
كام��ل مردم يمن ك��ه در قحطي و تنگناهاي معيش��تي و انواع 
بيماري هاي مزمن به سر مي برند و در برابر بمباران روزانه سعودي 
و ائتاف جنگ افروزان مقاومت كرده و حتي از دريافت مايحتاج 
اوليه زندگي و دارو نيز محروم ش��ده اند، ادعاي ارسال موشك به 
مردم يمن، سناريو پردازي كودكانه، ناشيانه و كذبي است كه هرگز 

نمي تواند كمكي به تطهير جنايات متجاوزان كند. 

 ادعاي ارسال موشك به يمن
كذب و سناريويي ناشيانه است

س��هيا جل��ودارزاده ب��ا اش��اره 
ب��ه جمله ي��ي از رييس جمه��ور در 
س��خنراني 22 بهم��ن گف��ت: بايد 
زمين��ه اعتم��اد دوط��رف را فراهم 
كنيم. وطن فروش��ان به كش��ور راه 
ندارن��د ولي مي ت��وان زمينه حضور 
آن دس��ته از اف��رادي را ك��ه عليه 
نظ��ام مبارزه نكرده اند را در كش��ور 
فراه��م كنيم. نماينده تهران در مجلس به ايرنا گفت: ما بايد 
زمينه بازگش��ت كس��اني را كه به لحاظ فكري و فرهنگي از 
قطار انقاب پياده يا دچار سوءتفاهم شده اند فراهم كنيم. او 
افزود: بسياري از رفتارهاي غلط باعث شد برخي كنار بكشند 
ك��ه بايد با رفتارهاي صادقان��ه و عادالنه اين افراد را به قطار 
انقاب بازگردانيم. نماينده تهران در مجلس اظهار داشت: در 
جامعه ما بسياري از اين افراد زندگي مي كنند، البته بسياري 
هم در كش��ورهاي ديگر زندگي مي كنند، هيچ كس دوست 
ندارد از وطن دور ش��ود. اين را تمام كساني كه يك هفته به 
ماموريت خارج از كشور مي روند درك مي كنند. زماني كه به 
كش��ور بازمي گردند با چه ذوق و شوقي وارد كشور مي شوند. 
حس��ن روحاني رييس جمه��وري در جم��ع راهپيمايان 22 
بهمن مراس��م سي و نهمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي 
در ميدان آزادي گفت: زماني كه انقاب ما پيروز ش��د همه 
ب��ا هم بوديم، در قطار انقاب مس��افران فراواني بودند، حاال 
به طور طبيعي برخي خودخواس��ته از آن پياده شدند، برخي 
را ه��م از قط��ار انقاب پياده كرديم كه مي توانس��تيم پياده 

نكنيم. 

 زمينه بازگشت پياده شدگان از قطار انقالب
را فراهم كنيم

سخنگو و مسوول روابط عمومي 
كل سپاه با تاكيد بر اينكه مشخص 
ش��دن دقيق مختصات محل سقوط 
ادامه اقدامات را تسهيل كرد، گفت: 
پ��س از اين اقدام مه��م، پراكندگي 
امدادي  نيروهاي  توسط  جست وجو 
ب��ه تمركز انجامي��د و تمام ارگان ها 
ت��اش خود را ب��ر دو نقط��ه اعام 
ش��ده معطوف كردند. به گزارش ايس��نا، سردار سرتيپ دوم 
پاس��دار رمضان ش��ريف در تش��ريح فرآيند اقدامات س��پاه 
از ابت��داي س��قوط هواپيم��اي پ��رواز تهران-ياس��وج گفت: 
به دليل ش��رايط ج��وي و برف و ك��والك در منطقه عمليات 
جس��ت وجو كار س��خت و پيچيده يي بود كه پس از استقرار 
دو پايگاه پهپادي س��پاه در منطقه و پ��رواز پهپادها با وجود 
فضاي مه آلود، بعدازظهر دي��روز پهپادها تصاويري كه تقريبا 
مختصات محل س��قوط را مشخص مي كرد را مخابره كردند. 
سخنگوي سپاه در ادامه تصريح كرد: از ساعات ابتدايي صبح 
سه ش��نبه س��ردار حاجي زاده فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
دو فرون��د بالگرد را به مختصات تقريب��ي محل اعزام كردند 
كه خوش��بختانه بالگردها نقطه دقيق سقوط را در مختصات 
جغرافيايي N304208 و E514293 كش��ف و شناس��ايي 
كردند. او گفت: پس از اين اقدام مهم، پراكندگي جست وجو 
توس��ط نيروهاي امدادي به تمركز انجامي��د و تمام ارگان ها 
ازجمله هال احمر، اورژانس، استانداري استان هاي اصفهان و 
كهگيلويه وبويراحمد و ارتش جمهوري اس��امي ايران تمركز 

خود را بر دو نقطه اعام شده معطوف كردند.

مشخص شدن دقيق مختصات محل سقوط 
ادامه اقدامات را تسهيل كرد

سخنگوي وزارت كش��ور از دستور 
رحمان��ي فضل��ي وزير كش��ور به تمام 
فرمان��داران بر لزوم س��كونت در محل 
خدمت خود پيرو تاكيد رييس جمهوري 
خبر داد و گفت: فرمانداراني كه در محل 
خدمت خود س��كونت نداشته باشند، 
بركنار مي شوند. به گزارش »تعادل« از 
كانال تلگرامي سخنگوي وزارت كشور، 
سيدس��لمان س��اماني افزود: در اين خصوص به نهادهاي نظارتي 
وزارت كشور ماموريت داده شده است كه بر تحقق اين امر نظارت 
داشته باشند. او همچنين از برگزاري نخستين همايش فرمانداران 
دولت دوازدهم در اس��فندماه جاري خبر داد و گفت: اين همايش 
براي تشريح برنامه ها، سياست ها و اولويت هاي دولت در سال 97 در 
عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، امنيتي 
و عمراني در اين وزارتخانه برگزار مي شود. ساماني ادامه داد: تحقق 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، منشور حقوق شهروندي و تكريم 
ارباب رجوع، ارتقاي نش��اط سياسي، تكميل پروژه هاي نيمه تمام، 
جذب سرمايه و ايجاد اشتغال از مهم ترين برنامه هايي است كه بايد 
فرمانداران پيگيري و دنبال كنند. سخنگوي وزارت كشور بر حمايت 
وزارت كش��ور از برگزاري نمايشگاه هاي بهاره باتوجه به نزديكي به 
ايام نوروز تاكيد كرد و افزود: براساس تاكيد وزير كشور بر تسهيل 
روند خريد مردم در ايام نوروز قرار ش��ده است نمايشگاه هاي بهاره 
در سراسر كشور داير ش��ود. او يادآور شد: پيرو دستور وزير كشور 
به س��ازمان امور اجتماعي كشور مقرر ش��د برنامه ريزي هاي الزم 
براي برگزاري نخستين همايش دستاوردهاي مقابله با آسيب هاي 

اجتماعي در سال آتي انجام شود.

 فرمانداراني كه در محل خدمت خود
سكونت ندارند، بركنار مي شوند

 با حضور رهبر معظم انقالب و در 
حسينيه امام خميني )ره( 

مراسم عزاداري شب شهادت 
حضرت فاطمه زهرا 

مراس��م عزاداري شب ش��هادت حضرت فاطمه زهرا 
س��ام اهلل عليها با حضور رهبر معظم انقاب اسامي در 
حس��ينيه امام خميني)ره( برگزار شد. به گزارش پايگاه 
اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري در اين مراسم كه 
هزاران نفر از اقش��ار مختلف مردم و جمعي از مسووالن 
حضور داشتند، حجت االسام والمسلمين رفيعي با تبيين 
علل اف��ول جوامع از ارزش ها گف��ت: از ديدگاه ام االئمه 
س��ام اهلل عليها وجود نف��اق، دوري از قرآن، شكس��تن 
حرمت حضرت رسول اهلل)ص(، پيروي از شيطان و ايجاد 
تفرقه و اختاف عوامل اصلي سقوط جامعه از ارزش هاي 
ديني هس��تند. سخنران مراس��م افزود: امروز الزم است 
با درس گرفتن از تاريخ مانع تكرار اتفاقات تلخ ش��ويم. 
همچنين در اين مراسم آقاي كريمي به ذكر مصيبت و 

مرثيه خواني پرداخت.

 پيام تسليت رهبر معظم انقالب اسالمي در 
پي درگذشت فرزند احمد توكلي

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي همچني��ن در پيامي، 
درگذش��ت فرزند آقاي احمد توكلي از اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام- را تسليت گفتند. متن پيام 

آيت اهلل خامنه اي به شرح زير است: 
»بسمه تعالي

جناب آقاي احمد توكلي دامت توفيقاته
خبر درگذشت فرزند عزيز جنابعالي موجب تاسف 
و تاثر اينجانب شد. صميمانه به شما و مادر گرامي اش 
و ديگر بازماندگان داغدار تس��ليت مي گويم و آرامش و 
سكينه  قلبي براي همه  شما و رحمت و مغفرت براي آن 

مرحوم از خداوند مسئلت مي كنم.«
والسالم عليكم و رحمة اهلل
سيدعلي خامنه اي 

ظريف سياست ايران در قبال خاورميانه را تشريح كرد

منطقه قوي به جاي مرد قوي
ظري��ف كه هفته ش��لوغي را با س��فر ب��ه هند و 
آلمان پش��ت س��ر گذاش��ته بود، در آخرين س��فر 
ديپلماتيك خود در بهمن ماه به روس��يه رفت و در 
نشست والداي شركت كرد. او و سرگي الوروف وزير 
امورخارج��ه روس��يه دو مقام ارش��دي بودند كه در 
مراسم افتتاحيه اين كنفرانس حضور داشتند. وزراي 
خارجه دو كش��ور هم پيمان كه اين روزها در سوريه 
در برابر سياست هاي كشورهاي غربي و حكومت هاي 
مرتجع عرب ايستاده اند، محور سخنراني هر دو آنها 
در نشس��ت والداي هم بحران در خاورميانه بود. آنها 
ضمن نگراني از حضور نظامي امريكا در خاك سوريه 

از افزايش تنش ها در منطقه ابراز نگراني كردند.
تنش هايي كه دليلش بيش از همه سياست هاي 
مداخله جويان��ه و مبتني بر كس��ب مناف��ع زودگذر 
امريكاس��ت. در حالي كه آنها اعتقاد دارند، بازگشت 
امنيت ب��ه خاورميانه تنها در ل��واي منطقه يي قوي 
امكان پذير اس��ت. اي��ن تاكيد محمدج��واد ظريف 
در افتتاحي��ه وال��داي ب��ود. او روز قبلش همچنين 
پيش��نهادي را در كنفران��س امنيت��ي مونيخ مطرح 

كرده بود. 
محمدج��واد ظريف وزير امور خارج��ه ايران كه 
س��خنران مراس��م افتتاحيه كنفرانس والداي بود، با 
بيان اينكه اشغال تحريك آميز بخش هايي از سوريه 
به وس��يله امريكا و از طريق نوابي كه شتابزده تامين 
مالي ش��ده اند، مانعي مهم در راه تاش براي بهبود 
اوضاع سياس��ي و بازسازي در آن كش��ور بوده و اثر 
منفي بر بازسازي عراق نيز مي گذارد، گفت: انسجام 
مل��ي و تماميت ارضي عراق و س��وريه بايد در صدر 
فهرست اولويت هاي ما باشد. ناآرامي قومي در عراق و 
سوريه كه آلوده به تجزيه طلبي است، تهديدي عليه 

تمام منطقه و فراتر از آن است. 
او افزود: اين مس��اله يي اس��ت كه مسووالن ملي 
و محل��ي و تمام دولت ه��اي دخيل باي��د از طريق 
گفت وگ��و و بر مبناي حاكميت ملي، تماميت ارضي 
و قوانين اساس��ي ملي به آن پرداخته و تاش كنند 
تا تنش هاي قومي را به همكاري و همگرايي تبديل 

كنند. 
تحوالت فلس��طين ديگر موضوع مورد اشاره وزير 
امور خارجه كش��ورمان بود. به گفته ظريف مس��اله 
فلسطين كه اشغال، ريشه آن است كماكان مهم ترين 
مس��اله يي اس��ت كه منطقه و تمام دنيا با آن مواجه 
اس��ت، بي عدالتي و جناياتي كه در 7۰سال گذشته 
عليه مردم فلس��طين رخ داده، احس��اس ديرينه يي 

از خش��م و انزجار و ناتواني را در جهان اس��ام پديد 
آورده است. 

او به موضوع يمن هم اشاره كرد و گفت: حمات 
تهاجم��ي و بي هدف عليه مردم يمن كه به اش��تباه 
تصور مي ش��د در چند هفته به يك پيروزي نظامي 
منتهي مي شود، اكنون وارد سال چهارم شده است. 
اين )جن��گ( منبع ديگر تن��ش در منطقه و زمينه 
مناس��ب ديگري براي گروه هاي افراطي است كه به 

توجه فوري نياز دارد. 
وزي��ر خارجه اي��ران بار ديگر سياس��ت هاي ضد 
ايراني امريكا را زير س��وال برد و افزود: تاش امريكا 
و حامي��ان منطقه ي��ي اش ب��راي س��لب توجهات از 
مش��كات واقعي از طريق مقصر دانس��تن ايران در 
خص��وص انتخابات غل��ط خود مطمئن��ا نمي تواند، 
مش��كات آنها را رفع كرده يا اش��تباهات مداوم آنها 

را جبران كند. 
ظري��ف در ادام��ه س��خنان خود سياس��ت هاي 
منطقه يي و بين المللي ايران را به ميان كش��يد. آنجا 

كه ب��ه گفته او ايران بر اين باور اس��ت كه از ماندن 
در گذش��ته و تك��رار الگوي قديمي خري��د امنيت، 
تش��كيل بلوك ه��ا و اتحاديه ه��ا نتيجه ي��ي حاصل 
نمي ش��ود. ظريف افزود: ما س��ال ها بر جس��ت وجو 
براي يافتن راه حل هاي سياس��ي ب��راي بحران ها در 
س��وريه و يمن تاكيد كرده ايم و ب��ا تمركز بر اوضاع 
بي ثبات كشورهاي همس��ايه خليج فارس، پيشنهاد 
مجمع گفت وگ��وي منطقه يي را براي خروج از چند 
دهه جنگ و درگيري و ايجاد آينده يي متفاوت براي 

منطقه مان داده ايم. 
به اعتقاد رييس دستگاه ديپلماسي ايران نخست 
بايد كش��ورهاي همس��ايه ما در خليج ف��ارس در به 
رس��ميت ش��ناختن آنچه بايد براي آن تاش كنيم 
يعن��ي ايجاد »منطقه يي قوي« ب��ه جاي »مرد قوي 
در منطقه« به ايران بپيوندند، چرا كه دوران هژموني 
منطقه يي و جهاني مدت هاست كه به سر آمده است 
و تماي��ات هژمونيك فقط باعث ايج��اد بي ثباتي و 

ناامني مي شود. 

همچني��ن همه باي��د اين توهم را ك��ه امنيت را 
مي ت��وان از خارج خريد يا ب��ه هزينه ناامني ديگران 

به دست آورد، كنار بگذاريم. 

 ترديد الوروف از نيت ائتالف امريكايي
س��رگي الوروف وزير امور خارجه روس��يه ديگر 
سخنران مراسم افتتاحيه كنفرانس والداي بود. او در 
س��خنان خود نس��بت به ائتاف امريكايي در مبارزه 
با جبهه النصره از گروه هاي تروريس��تي ابراز ترديد 
كرد و از امريكايي ها خواس��ت كه در سوريه با آتش 

بازي نكنند. 
وزير امور خارجه روس��يه كه اين روزها در تقابل 
ش��ديد با امريكا ق��رار دارد، از تاش ها براي تجزيه 
سوريه كه به اعتقاد او از رفتارهاي امريكا سرچشمه 
مي گيرد، ابراز نگراني كرد و گفت كه امريكايي ها بايد 
بازي با آتش در سوريه را براي تحقق منافع زودگذر 

كنار بگذارند. 
او ب��ا بيان اينك��ه بعضي از بازيگ��ران بين المللي 
تاش مي كنند از بحران س��وريه براي تحقق منافع 
خود اس��تفاده كنند، افزود: ش��اهد مواردي از نقض 
توافق مناطق كاهش تنش در سوريه هستيم و تاش 

مي كنيم به راه حلي در اين باره دست پيدا كنيم. 
الوروف نس��بت ب��ه نيت امريكايي ه��ا در مبارزه 
با گروه تروريس��تي جبهه النص��ره ابراز ترديد كرد و 
گفت كه بارها اعام كرده اس��ت كه بسيار شك دارد 
و ش��واهد زيادي هم وجود دارد كه مقاصد شركاي 
غرب��ي در ائتاف تحت رهبري امريكا براي مبارزه با 

گروه تروريستي جبهه النصره را زير سوال مي برد. 
وزير خارج��ه روس��يه همچنين بر ل��زوم انجام 
تحقيقات در مرز س��وريه و اس��راييل )سرزمين هاي 
اشغالي( تاكيد و خاطرنشان كرد كه براي اين منظور 
مي توان از ساز و كارهاي سازمان ملل كمك گرفت. 
الوروف در مورد استفاده از مساله كردها از سوي 
برخي قدرت ها براي اهداف سياسي خود هشدار داد 
و گف��ت كه بارها اعام كرده ايم كه حمايت از كردها 

موضع اصولي روسيه است. 
او افزود: ما از تماي��ل قانوني كردها براي زندگي 
بر اس��اس س��نت ها و رس��وم خود و مطابق با تاريخ 

پرافتخار خود حمايت و پشتيباني مي كنيم. 
ب��ه گفته الوروف اينكه برخ��ي قدرت ها از آرمان  
كردها براي بازي هاي ژئوپليتيكي استفاده مي كنند و 
هيچ وجه مشتركي با منافع اين قوم و مصالح امنيتي 

منطقه ندارد، غيرقابل قبول است. 

روي موج خبر

دوران هژموني منطقه يي و جهاني مدت هاست كه به سر آمده است و تمايالت 
هژمونيك فقط باعث ايجاد بي ثباتي و ناامني مي شود

ما سال ها بر جست وجو براي يافتن راه حل هاي سياسي براي بحران ها در سوريه و يمن 
تاكيد كرده ايم و پيشنهاد مجمع گفت وگوي منطقه يي را براي خروج از چند دهه 

جنگ و درگيري و ايجاد آينده يي متفاوت براي منطقه مان داده ايم
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3 كالن
    افزايش مزد كارگر

   يا كارفرما
ميثم رحيمي|دكتراي مديريت مالي|

يك��ي از چالش هاي اساس��ي اقتصاد و به ط��ور اخص بحث 
افزايش رفاه جامعه پس از پيروزي انقالب داس��تان پرماجراي 
دستمزدهاس��ت. هر س��اله هيات��ي از طرف دول��ت و با حضور 
نمايندگان كارگران و كارفرمايان در جلس��ه ش��وراي عالي كار 
در خصوص افزايش دستمزدها تصميم گيري مي كنند. مطابق 
با قانون كار هميش��ه افزايش حقوق مبني بر درصدي بيش��تر 
از تورم انتظاري اس��ت. اما به راس��تي اگر اين سيس��تم تعيين 
دستمزد كارايي الزم را داش��ت، امروزه قشر عظيمي از جامعه 
كارگري با مشكالت معيشتي دست و پنچه نرم مي كرد؟ به نظر 
بايد كمي در خصوص اين موضوع درنگ بيشتري كرد. تئوري 
اقتصادي مارپيچ قيمت دستمزد بيان مي كند كه همواره افزايش 
دس��تمزدها منجر به افزايش تورم ش��ده و اين روند هميش��ه 
ادام��ه پيدا خواهد كرد، اما آنچ��ه اين تئوري را معتبر مي كند، 
اين است كه افزايش دستمزد در قالب افزايش تقاضا و با ايجاد 
نقدينگي بر تورم دامن بزند، اما آيا اين افزايش ساالنه دستمزد 
توانس��ته اس��ت، منجر به افزايش تقاضا شود؟ پاسخ به روشني 
قابل درك اس��ت، در هيچ دوره يي اين افزايش منجر به افزايش 
تقاضا نشده است، در واقعه ساير علل تورمي همانند استقراض 
دولت از بانك مركزي منجر به افزايش تورم مي ش��ود و مارپيچ 
قيمت دستمزد به علت نداشتن بار نقدينگي عمل نخواهد كرد. 
پس چرا وضعيت قش��ر كارگري بهبود نيافته است؟ شايد علت 
را در دي��دگاه چپگرايانه به اقتصاد كه پ��س از پيروزي انقالب 
اس��المي هويدا ش��د، بتوان يافت. در واقع نگاه اشتباه به مقوله 
كار و قانوني كه به ظاهر منجي و پش��تيبان كارگر اس��ت، ولي 
دش��من واقعي كار و كارگر در ايران است. سياست هاي اشتباه 
در حوزه اشتغال و كارآفريني به جايي رسيده است كه كارفرما 
به عنوان يك لقب زشت در نظر گرفته مي شود. در واقعه امروزه 
تغيير ش��يوه كارها و ماشيني شدن آن، نسلي از كارگران را به 
عنوان كارگران دانشي بازآفريني كرده است. يعني پويايي محيط 
كس��ب و كار هنوز به قانون كار در ايران س��رايت نكرده است و 
تصميمات در خصوص كارگران از شيوه هاي كامال غلط پيروي 
مي كن��د، مطابق با قانون كار يك مهندس متخصص همتراز با 
يك كارگر ساده خط توليد طبقه بندي شده است. آنچه مسلم 
اس��ت، تعيين حداقل دستمزد هرچند حامي قشر كارگر است 
اما اگر كارفرمايي وجود نداش��ته باشد كه اين دستمزد را بتواند 
پرداخت كند، آيا اين افزايش منجر به بهبود وضعيت اقتصادي 
خواهد شد؟ آنچه مسلم است، سياست هاي اقتصادي در دولت ها 
بايد متمركز بر بهبود فضاي كسب و كار و رشد اقتصادي باشد. 
در واقعه با بهبود اوضاع اقتصادي س��هم هر عضو )افراد جامعه( 
از كيك اقتصاد بيش��تر خواهد ش��د و در نتيج��ه آن وضعيت 
طبقه كارگري نيز بهبود خواهد يافت، با بهبود اوضاع اقتصادي 
كارفرماي��ان، پرداخت ها به كارگران در قالب پاداش هاي فصلي، 
اضافه كاري، بن هاي غيرنقدي، توسعه بيمه هاي درماني، ايجاد 
مسكن توسط كارفرمايان و... افزايش چشمگيري خواهد يافت 
كه تبعات تورمي نداش��ته و مستقيما منجر به بهبود وضعيت 
معيشتي خواهد ش��د. افزايش دستمزدها بدون در نظر گرفتن 
اوضاع اقتصادي كه منجر به افزايش هزينه هاي توليدي در همه 
سطوح مي شود منجر به كاهش فرصت هاي شغلي و به تبع آن 

بيكاري بيشتر مي گردد. كارگر و كارفرما را با هم بايد ديد. 

ديدگاه

برخي نمايندگان مجلس معتقدند ايران به ليست سياه FATF برنمي گردد

 توقف اصالح قانون مبارزه با پولشويي در مجلس
 گروه اقتصاد كالن|

 آبان ماه امسال بود كه اليحه اصالح قانون مبارزه 
ب��ا پولش��ويي تقديم مجلس ش��د و از هم��ان زمان، 
موضوع پايبن��دي ايران به اص��ول بين المللي مبارزه 
با پولش��ويي و تامين مالي تروريس��م بار ديگر مورد 
مناقشه سياس��تمداران قرار گرفت. اختالف نظرها بر 
س��ر پايبندي ايران به اصول »برنامه جامع« مبارزه با 
پولشويي و تامين مالي تروريسم چنان شدت يافت كه 
بررس��ي اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي هم به 
دليل اختالف نظرهاي سياسي داخلي در حالت تعليق 
قرار گرفت. به طوري كه با نزديك شدن به پايان مهلت 
يك ساله سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي هنوز 
اليحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي در كميسيون 

حقوقي و قضايي مجلس زمين گير شده است. 
به دنبال گزارش »تعادل« مبني بر احتمال بازگشت 
ايران ب��ه ليست س��ياه FATF ، برخ��ي نمايندگان 
 FATF مجلس بر اين باورند كه ايران به ليست سياه
برنمي گردد زيرا اش��كال فني درخصوص مبارزه ايران 
با پولش��ويي وجود ندارد بلكه اين مس��اله دستخوش 
اختالفات سياس��ي آن هم در س��طح بين الملل شده 
است. به اين معنا كه در پايبندي ايران به اصول مبارزه 
با پولشويي و تامين مالي تروريسم ابهامي وجود ندارد؛ 
همچنين خطر بازگشت ايران به ليست سياه بيشتر از 
فشارهاي اس��راييل و عربستان به سازمان بين المللي 
مبارزه با پولش��ويي براي جلوگي��ري از خروج كامل 
ايران از ليست س��ياه نش��أت مي گيرد. ام��ا در طرف 
مقابل، گروهي ديگر بر اين باورند كه اش��كاالت فني 
و ع��دم تصويب طرح ها و لوايح اي��ران براي مبارزه با 
پولش��ويي هم بر دشواري هاي مس��اله افزوده است و 
درنهايت احتمال ع��دم تمديد تعليق ايران را تقويت 
مي كن��د. نگاهي واقع بينانه تر به مس��اله حاكي از آن 
است كه مخالفت هاي داخلي چندان هم در اين مساله 
بي تاثير نبوده اس��ت. اختالف نظر و كش��مكش هاي 
سياسي س��بب ش��ده تا از آبان ماه امسال كه اليحه 
اصالح قان��ون مبارزه با پولش��ويي ب��ه مجلس رفته 
اس��ت، وحدت رويه در اين زمينه ايجاد نشود. در اين 
زمينه، پيش تر حسينعلي حاجي دليگاني گفته بود كه 
اكثريت نمايندگان مجلس از زير بار تعهدات 41گانه 
FATF پشيمان هستند. در عين حال، رييس مركز 
اطالع��ات مالي و مب��ارزه با پولش��ويي از مذاكرات با 
س��ازمان بين المللي مبارزه با پولش��ويي براي گرفتن 
فرص��ت 6ماهه از FATF خبر داده بود تا ش��ايد در 
اين مدت لوايح مربوطه به مبارزه با پولشويي و تامين 
مالي تروريسم به تصويب برسد. با اين حال، باتوجه به 

روندي كه اليحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي در 
مجلس سپري كرده، به نظر نمي رسد كه در اين مدت 
هم اتحاد فكري بر سر تصويب اين اليحه در مجلس 
ايجاد ش��ود، چراكه هر چند نمايندگان با قاطعيت از 
عدم بازگشت به ليست سياه FATF سخن مي گويند 
اما در تصويب اليحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي 

هم دچار انفعال شده اند. 

 توجيهات بازنگري در قانون
در مقدمه اليحه اصالح قانون مبارزه با پولش��ويي 
توجيهاتي براي ارائه اين اليحه عنوان ش��ده اس��ت. 
در اي��ن مقدمه آمده اس��ت كه باتوجه به اش��كاالت 
قانون مبارزه با پولش��ويي ازجمله عدم تناس��ب جرم 
و مجازات، نبود بازدارندگي و اثربخش��ي مجازات ها و 
تحديد دايره شمول جرم منشا به جرايم داخل كشور 
قانون موجود بايد مورد بازنگري قرار گيرد. همچنين 
ايرادات ديگري كه بر قانون مبارزه با پولش��ويي وارد 
شده، شامل عدم امكان پيگرد جرم پولشويي به صورت 
مس��تقل از جرم منشا، نبود رويه هاي اجرايي مناسب 
جه��ت توقيف اموال و ابزار حاص��ل از ارتكاب جرايم 
مربوط است. در ادامه آمده است كه باتوجه به ضرورت 
پيش بيني س��اختار عملياتي مبارزه با پولش��ويي در 
س��طح قانون و انتزاع وظايف اجرايي از شوراي عالي 
 مبارزه با پولش��ويي و ب��راي اصالح قانون ياد ش��ده 
در راستاي برآورده كردن نيازهاي داخلي و همچنين 
تطبيق با استانداردهاي بين المللي، اين اليحه تقديم 

مجلس شده است. 

 اختالف نظر در مصاديق پولشويي
دول��ت در حالي اي��رادات ياد ش��ده را براي قانون 
مبارزه با پولشويي برشمرده است كه ديدگاه مجلس 
درخصوص الزامات بازنگري در اين قانون متفاوت است 
و به گفته محمدمهدي مفتح س��خنگوي كميسيون 
برنامه و بودجه، اختالف ايران با س��ازمان بين المللي 
مبارزه با پولش��ويي در تعاريف مصاديق پولش��ويي و 
تامين مالي تروريسم است. مفتح در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به احتمال بازگشت ايران به ليست سياه 
FATF به دلي��ل عدم تصويب برخ��ي قوانين، گفته 
است كه ايران قوانيني در زمينه عدم همكاري و عدم 
كمك مالي به گروه هاي تروريستي دارد و با پولشويي 
مبارزه و مقابله مي كند، بنابراين ما نيز مانند سازمان 
FATF با كمك به تروريس��ت و پولشويي مخالفت 
مي كنيم ام��ا اختالف نظر ما با آنها در تعريف مفاهيم 
است.  سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 

مجل��س با تاكيد بر اينكه ايران كليت مفاهيم مرتبط 
با FATF را قبول دارد، اظهار كرد: قدرت هاي بزرگ 
ازجمله امري��كا اين مفاهيم را به نف��ع خود مصادره 
كرده اند، گروه هاي مقاومت را تروريست مي دانند و هر 
كش��وري كه از اين گروه ها حمايت كند را در ليست 

حاميان تروريست قرار مي دهند. 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد: اين در 
حالي است كه ما اعتقاد داريم تروريست رژيم اشغالگر 
قدس است كه زمين هاي مردم مسلمان فلسطين را 
اشغال كرده اند و اعتقاد داريم كه بايد از گروه مقاومت 

كه در برابر ظالم ايستادگي مي كنند، تقدير كرد. 
وي با بيان اينك��ه براي روابط بين بانك ها نظامي 
مبتني بر FATF درنظر گرفته شده كه همه كشورها 
به اين نظام پايبند هستند، اظهار كرد: اين نظام مالي 
پروت��كل بين المللي نيس��ت. FATF ي��ك پروتكل 
بين المللي به   معناي سازمان ملل نيست؛ اما بانك هاي 
بزرگ به اي��ن نظام پايبند هس��تند. به  همين جهت 
بانك هاي ما نيز براي ارتباط و مواجهه پولي و بانكي به 

كشورهاي ديگر بايد اين پروتكل را بپذيرند. 

مفتح با اشاره به اينكه ايران اصول خود را در روابط 
مالي دارد، ادامه داد: نظام جمهوري اسالمي ايران در 
زمينه شفاف سازي مالي و عدم همكاري مالي با برخي 
گروه ها ازجمله گروه هاي تروريس��تي اصولي دارد كه 

هرگز از اصول خود عبور نمي كند. 

 ايران به ليست سياه برنمي گردد
در حالي كه به پايان مهلت يك ساله تعليق ايران از 
ليست سياه نزديك مي شويم و امكان عدم تمديد تعليق 
كشور در ليست سياه مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريس��م وجود دارد يكي ديگر از اعضاي كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس هم تاكيد كرده است كه ايران 
به ليست سياه FATF  برنمي گردد. محمد حسيني 
بر اين باور اس��ت كه نبود قوانين بهانه يي براي فشار 
آوردن به ايران براي تصويب سريع تر قوانين مبارزه با 
پولشويي است. اين در حالي است كه ايران به شفافيت 

درآمدي پايبند است. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه براي حضور ايران 
در FATF باي��د منابع درآمدي در س��طوح گردش 
مالي در حوزه مالي كش��ور شفاف باشد، افزود: به اين 

جهت در س��ال هاي گذشته قانون مبارزه با پولشويي 
در مجلس به تصويب رسيد. به دنبال مصوبه مجلس، 
بانك مركزي آيين نامه هايي در اين زمينه مصوب كرد 
با اين حال براي شفافيت بيشتر در زمينه گردش مالي 
نياز است كه مجلس در اين زمينه ورود كند چرا اين 

امر خارج از حدود اختيارات دولت و بانك ها است. 

 لزوم ورود قانون گذار به حوزه شفافيت اقتصادي
نماينده تف��رش در مجلس دهم با تاكيد بر اينكه 
دستگاه قانون گذاري بايد به موضوع شفافيت اقتصادي 
ورود كن��د، بيان كرد: در حال حاضر اليحه يي در اين 
زمينه در كميسيون هاي مجلس در حال بررسي است 
و يك اليح��ه نيز به تصويب رس��يده و منتظر تاييد 
شوراي نگهبان هستيم. وي تاكيد كرد: بهانه بازگشت 
ايران به ليست سياه FATF نبود چنين قوانيني است، 
اما چني��ن چيزي صحت ندارد و آنه��ا مي خواهند با 
فشار آوردن بر اين مسائل سرعت كار را افزايش دهند 

چراكه ايران به اصل شفافيت درآمدي پايبند است. 
حس��يني با بيان اينكه بر پايه اعتق��ادات ديني و 
شرعي درآمد از قاچاق و پرداختن به امور غيرانساني 
در ايران رد ش��ده است، گفت: در آينده نزديك موارد 
و موانعي كه مدنظر مديران FATF اس��ت برطرف و 

بهانه از دست آنها خارج مي شود. 
در حالي كش��اكش هاي سياس��ي داخلي بر س��ر 
پايبندي ايران به اصول بين المللي پولشويي و تامين 
مالي تروريس��م و نب��ود وحدت روي��ه در اين زمينه 
همچنان ادامه دارد كه چيزي تا پايان مهلت يك ساله 
س��ازمان بين المللي مبارزه با پولشويي باقي نمانده و 
ادامه اين روند مي تواند ايران را دوباره به ليست س��ياه 
برگرداند. در اين ميان، با وجود رفع تحريم ها همچنان 
روابط بانكي در سطح بين المللي دستخوش بازگشت 
ايران به ليست سياه قرار دارد و بانك هاي بين المللي 
ب��راي همكاري با اي��ران با ترديد مواجهن��د. در اين 
ش��رايط و باتوجه به مشكالت اقتصادي داخلي، شايد 
بهبود مناس��بات بانكي در سطح بين المللي بتواند به 
س��امان دهي وضعي��ت اقتصادي هم كم��ك كند اما 
باتوجه به گره هايي كه در اين مسير قرار دارد، خروج 
ايران از ليست س��ياه نيازمند اتحاد فكري و همكاري 
ديدگاه هاي سياس��ي مختل��ف در داخل اس��ت. اما 
متاسفانه تاكنون چنين رويه يي حاصل نشده است و 
باوجود تاكيد برخي نمايندگان مبني بر عدم بازگشت 
ايران به ليست س��ياه، با انفعال عملي در برابر تصويب 
لوايح مبارزه با پولشويي در مجلس تهديد بازگشت به 

ليست سياه هر روز تقويت مي شود. 
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بانك ملت برترين شركت كشور 
شناخته شد

با اعالم س��ازمان مديريت صنعت��ي ايران، بانك ملت به 
عنوان برترين شركت كشور معرفي شد. 

به گزارش روابط عمومي بانك ملت و براساس رتبه بندي 
شركت هاي برتر ايران از نظر ميزان فروش و درآمد، هلدينگ 
بان��ك ملت با ثبت فروش ۲۸۴ه��زار و ۱۳۰ميليارد و ۵۰۰ 
ميليون ريال عنوان برترين شركت ايران را از آن خود كرد. 

براس��اس اين گزارش، ميزان فروش بانك ملت در سال 
۹۴ معادل ۲۴۰هزار و ۹۶۴ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال بوده 
است. در عين حال سازمان مديريت صنعتي، نام بانك ملت 
را در بين ۱۰شركت پيشرو كشور در رتبه بندي سال ۱۳۹۶ 

براساس عملكرد سال ۱۳۹۵ ثبت كرد. 
تغيير رتبه فروش شركت هاي فهرست يكصد شركت برتر 
ايران در ۴س��ال اخير، وجود اطالعات شركت در رتبه بندي 
ش��ركت هاي برتر براي حداقل ۳س��ال اخير، منفي نبودن 
تغيير رتبه فروش ش��ركت در س��ال اخير و زيان ده نبودن 
شركت، معيارهاي انتخاب ۱۰شركت پيشرو كشور است. در 
عين ح��ال، بانك ملت از لحاظ باالترين ارزش افزوده هم با 
توليد ارزش افزوده يي معادل ۴۹هزار و ۹۸۷ميليارد ريال در 
س��ال ۹۵ در جايگاه هفتم بين ش��ركت هاي برتر ايران قرار 
 گرفت. ارزش افزوده اين بانك در سال ۹۴ معادل ۴۴هزار و
۸۱۵ ميليارد ريال بوده است. رتبه نخست بيشترين دارايي 
نيز در فهرس��ت ش��ركت هاي برتر ايران با يك هزار و ۸۴۵ 
ميليارد و ۱۰۲ميلي��ون ريال به بانك ملت اختصاص يافته 
اس��ت. همچنين در اين فهرس��ت، هلدين��گ بانك ملت با 
داشتن ۲۸هزار و ۸۰۸ شاغل، رتبه سوم را بين شركت هاي 

برتر از لحاظ باالترين اشتغال زايي كسب كرده است. 
ش��ركت گروه فن آوران هوشمند بهس��از فردا متعلق به 
بانك ملت نيز در رتبه بندي س��ال جاري سازمان مديريت 

صنعتي ايران در جمع ۱۰شركت پيشرو قرار گرفته است. 
اين شركت جايگاه هفتادم در بين شركت هاي برتر را با 
فروشي معادل ۱۶هزار و ۲۶۶ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال به 

خود اختصاص داده است. 

دريافت تسهيالت بدون ضامن 
در بانك ايران زمين

خري��داران اوراق س��پرده س��رمايه گذاري ۲۰درصدي 
مي توانن��د ضمن بهره مندي از س��ود يك س��رمايه گذاري 
مطمئ��ن از اي��ن اوراق به عنوان تضمين تس��هيالت خود 

استفاده كنند. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بانك اي��ران زمين با توجه به 
دس��تورالعمل جديد بانك مركزي از روز ش��نبه ۲۸ بهمن 
اوراق گواهي سپرده يك س��اله با نرخ ۲۰درصدي به مدت 
۲هفته در تمامي ش��عب بانك ايران زمين در سراسر كشور 
ارائه مي شود. بر همين اس��اس مشتريان بانك ايران زمين 
مي توانند با مراجعه به شعب اين بانك در سراسر كشور ضمن 
خريد اوراق سپرده سرمايه گذاري ۲۰درصدي از اين اوراق به 

عنوان تضمين دريافت وام استفاده كنند. 

موفقيت هاي بانك صنعت و 
معدن حاصل كار گروهي

 مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: موفقيت هاي اين بانك 
حاصل همدلي، همفكري و كار گروهي همه همكاران است. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، وي 
كه در گردهمايي سراس��ري مديران س��تاد و شعب سخن 
مي گفت ضمن برش��مردن موفقيت هاي بانك ياد شده در 
س��ال ۱۳۹۶ گفت: يكي از دس��تاوردهاي ما در اين س��ال 
عملياتي كردن سيس��تم)Banking Core( است اگر اين 
امر تحقق نمي يافت يا تكميل نمي شد، ادامه فعاليت ما در 
س��طح بين المللي با مشكل مواجه مي ش��د. وي با تاكيد بر 
اينكه اقدامات بانك صنعت و معدن در سطح جهاني توسط 
موسسات مالي و اعتبارسنجي درحال رصد است از روساي 
شعب خواست تا با به كارگيري سيستم هاي نوين بانكداري و 
تسلط بر آنها موجب انطباق فرآيندهاي فعاليت بانك صنعت 
و معدن با س��طوح بين المللي شوند. افخمي در ادامه افتتاح 
LC و فعال ش��دن قرارداد ۱/۵ميليارد دالري با اگزيم بانك 
چين براي برقي سازي قطار تهران- مشهد را از موفقيت هاي 
ديگر بانك صنعت و معدن در سال ۹۶ برشمرد كه نخستين 
قرارداد پس از برجام است و موجب شاخص كردن موقعيت 

اين بانك در فعاليت بين المللي شده است. 
مديرعامل بانك صنعت و معدن عملياتي ش��دن ۳طرح 
آب ش��يرين كن در جنوب كش��ور كه در س��ال ج��اري با 
تس��هيالت بانك صنعت و معدن عملياتي ش��ده و درحال 
اجراس��ت حائز اهميت دانسته و افزود: با اين كار شما آب و 
زندگي را به فالت ايران آورده ايد زيرا اگر آب به صنايع ما در 
استان هاي كم آب نرسد اين صنايع به سمت تعطيلي پيش 
 )OECD(خواهند رفت. افخمي ارتقاي رتبه ايران توس��ط
از ۶ به ۵ را نتيجه پرداخت بدهي كش��ورمان توس��ط بانك 
صنعت و معدن به بيمه هرمس و س��اچه دانس��ت و گفت: 
اقدامات بانك صنعت و معدن براي بهبود جايگاه كشورمان 
در سطح بين المللي موثر بوده است. اين مدير بانكي گفت: 
يك��ي از كارهاي ب��زرگ بانك صنعت و مع��دن آن بود كه 
توانس��ت با فروش ۵۱ درصد از سهام شركت سرمايه گذاري 
صنعت و معدن به عنوان نخس��تين بانك دولتي سياس��ت 
دولت را ب��راي خروج از بنگاه داري عملياتي كند. افخمي از 
واگذاري اختيارات به سرپرس��تي ها و شعب بانك صنعت و 
معدن به عنوان يكي از سياس��ت هاي اي��ن بانك ياد كرد و 
گفت: همكاران ما در استان ها با استفاده بهينه از اختيارات 
تفويض شده و پاسخگويي در قبال تصميماتي كه مي گيرند، 

مي توانند اختيارات بيشتري را دريافت كنند. 

تاسيس شعبه صندوق ضمانت 
صادرات در خارج كشور

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از اخذ مصوبه اوليه 
تاسيس شعبه اين صندوق در خارج از كشور خبر داد و گفت 

رتبه اعتباري ايران حتما بهبود خواهد يافت. 
به گزارش روابط عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران، 
سيدكمال سيدعلي در همايش تامين مالي صادرات اظهار 
ك��رد: حذف پيمان ارزي در س��ال ۸۱، حركت به س��مت 
يكسان س��ازي نرخ ارز و ح��ذف مقررات زائ��د از مجموعه 

صادرات كشور عامل رشد تراز تجاري بوده است. 
 وي افزود: تراز تجاري كشور طي دو سال گذشته مثبت 
ش��ده و امس��ال نيز در ۳ماهه آخر با توجه به افزايش نرخ 
ارز صادرات بيش��تر خواهد شد اما ممكن است تراز تجاري 
به دليل واردات بيش��تر كاهش يابد.  س��يدعلي با اشاره به 
ارتق��اي رتبه اعتباري ايران از ۶ به ۵ گف��ت: رتبه ايران در 
دولت اصالحات ۴ بود و بعد از تحريم ها به ۷ رسيد و حتي 
از رده بندي نيز خارج شديم اما پس از برجام اين رتبه بهبود 

يافته و حتما به رتبه هاي ۳ و ۴ خواهيم رسيد. 

اخبار

افزايش تعداد و كاهش سهم مبلغي چك هاي برگشتي در يك سال منتهي به دي ماه 96 

مبلغ چك رمزدار 2.26 برابر چك هاي عادي 
برگشتي مبلغ چك ها در 3 استان باالي 30درصد مبلغ چك هاي صادره بوده است

تنديس زرين جايزه ملي مديريت مالي براي پاسارگاد
 بانك  پاسارگاد براي هشتمين سال پياپي موفق به كسب 

تنديس زرين جايزه ملي مديريت مالي ايران شد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بانك  پاس��ارگاد، طبق ارزيابي  به  
عمل آمده توسط كميته داوري در هشتمين دوره جايزه ملي 
مديريت مالي ايران در تاريخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ در سالن اجالس 
س��ران كش��ورهاي اس��المي و با حضور مرتضي بانك مشاور 
رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و 
ويژه اقتصادي، مهدي راسخ معاون توسعه مديريت، هماهنگي 
و امور پشتيباني وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سيدعلي 
صدرالس��ادات معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي و جمعي از مسووالن كشوري، مديران 
شركت ها و استادان دانشگاه در سالن اجالس سران برگزار شد. 
بانك  پاسارگاد با توجه به عملكرد مطلوب و شايسته خود 
در حوزه هاي مديريت مالي، شفافيت مالي، اقتصادي و... موفق 
به كسب باالترين س��طح جايزه يعني تنديس زرين شد. اين 
جايزه در چهار سطح زرين، سيمين، بلورين و گواهينامه اعطا 

مي شود. 
در اين مراسم مجيد قاس��مي با گراميداشت ياد و خاطره 
طراحان اين جايزه آقايان غالمرضا اسالمي بيدگلي و علي مدد 
گفت: هدف از اين جايزه ارتقاي سطح توانمندي مديريت مالي 
بنگاه هاي كشور براي كاركرد بهتر قلب تپنده آنهاست. وي با 

تاكيد بر اهميت نوآوري در مديريت اقتصادي كشور اشاره كرد: 
سه محور از پنج محور اصلي ارزيابي اين دوره از جايزه به بحث 
نوآوري مربوط مي ش��ود و يكي از ويژگي هاي نوآوري در عصر 
امروز، محو كردن مرزهاي فعاليت هاي مختلف اقتصادي است. 
وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به نتايج 
تحقيق��ات اخي��ر گفت: فن��اوري، تامين مالي بنگاه ه��ا را در 
محورهايي همچون ايجاد محصوالت جديد تخصصي، تبديل 
فرآيندهاي با حاشيه سود باال به كاالي الكترونيكي به صورت 
خ��ودكار، راهبردي ش��دن كاربرد داده ه��ا و اطالعات، نياز به 
سرمايه پايين جهت طراحي محصوالت جديد به دليل اتكاي 
آن ب��ه پلتفرم و همكاري گروه هاي جدي��د با گروه هاي مورد 
نياز و حذف س��اير گروه ها از بازار متحول كرده اس��ت. وي در 
پايان، بزرگ ترين چالش بخش مالي در كشور را توانمندسازي 
آن، جهت برخوردار ش��دن از ق��درت رقابت در دنياي آينده و 
شناخت دل مشغولي هاي جهان فردا دانست و با توجه به طرح 
اين بحث ها و چالش ه��ا در ارزيابي هاي اين دوره جايزه اظهار 
اميدواري كرد كه به زودي معيارها و چالش هاي ارزيابي در اين 

نهاد دچار تحول شود. 
در پيام دبيرخانه هشتمين دوره جايزه ملي مديريت مالي 
ايران به مجيد قاس��مي مديرعامل بانك پاسارگاد آمده است: 
»بي ش��ك سال ها تالش و زحمات گرانقدر جنابعالي در حوزه 

علوم مالي كش��ور بر كسي پوشيده نيست. مجاهدت هايي كه 
چه در عرصه علم، چه در س��طوح مختل��ف مديريت اجرايي 
همواره راهگش��اي بخش اعظمي از چالش هاي كش��ور بوده 
اس��ت و صد البته كه نكوداشت و تقدير از زحمات و خدمات 
بي بديل شما سهل و آسان نخواهد بود. شوراي سياست گذاري 
در راستاي تحقق اين مهم يادبودي از نماد رونق بازارهاي مالي 
را كه به دس��ت هنرمندان ايراني ساخته ش��ده است، تقديم 

جنابعالي مي كند.«
گفتني اس��ت، برگ��زاري جايزه مديريت مال��ي ايران از 
سال ۱۳۸۹ بسترس��از بهبود و ارتقاي سطح مديريت مالي 
و اقتصادي در ش��ركت ها و سازمان هاي شركت كننده  است 
و اي��ن جايزه ب��ا هدف حمايت مديريت مال��ي حرفه يي در 
مس��ير دستيابي به جايگاه واقعي در شركت ها و سازمان ها، 
تشويق و ترغيب شركت ها براي انجام خودارزيابي و شناخت 
نق��اط قوت و ضعف و زمينه هاي بهبود، ايجاد فضاي رقابتي 
مناسب و حرفه يي ش��ركت ها و سازمان هاي ايراني، تعريف 
راهب��ردي از مديري��ت  مالي و اقتصادي س��ازمان در جهت 
دس��تيابي به اه��داف اس��تراتژيك و معرف��ي و قدرداني از 
شركت ها و سازمان هاي برتر در حوزه هاي مالي و اقتصادي 
و همچني��ن فراه��م كردن ام��كان تب��ادل تجربيات موفق 

مديران مالي برگزار مي شود. 

گروه بانك و بيمه|محسن شمشيري|
س��هم چك هاي برگش��تي از نظر تعداد در دي 
۹۶ نس��بت به دي ۹۵ به ميزان ۰.۲درصد افزايش 
يافته و از ۱۴.۶ درصد به ۱۴.۸درصد رسيده است 
اما سهم مبلغي آن از ۲۱.۴ درصد به ۱۹.۳ درصد 
رسيده و به ميزان ۲.۱ درصد كاهش داشته است. 
در استان تهران نيز در حالي كه از نظر تعداد سهم 
چك هاي برگشتي به ميزان ۰.۴ درصد بيشتر شده 
و از ۱۴ ب��ه ۱۴.۴ درص��د در يك س��ال منتهي به 
دي ۹۶ رس��يده اما از نظر مبلغي، سهم چك هاي 
برگش��تي در استان تهران از ۲۰.۱ درصد به ۱۶.۸ 
درصد رسيده و به ميزان ۳.۳ درصد كاهش داشته 

است. 
ب��ه گزارش »تعادل« بررس��ي س��هم چك هاي 
وصولي بر حسب عادي و رمزدار نشان مي دهد كه 
تمايل مردم و كس��به و فع��االن اقتصادي به چك 
رمزدار بيش��تر ش��ده و براي انتقال پ��ول از چك 
رمزدار به خاطر وصول قطعي آن بيش��تر استفاده 
مي ش��ود و از چك عادي به خاطر برگش��ت حدود 

۱۹درصد مبلغ آن كمتر استفاده مي شود. 
ح��دود  كش��ور  كل  در   ۱۳۹۶ م��اه  دي  در 
۸.۹ميليون فق�ره چ�ك وص�ول ش��د ك�ه از اي�ن 
تع��داد ب��الغ ب��ر ۸.۲ميلي��ون فق��ره ع��ادي و 
ح��دود ۷۰۰ هزار فق��ره رم��زدار ب��وده اس��ت. 
ب��ر اي��ن اس��اس در ك��ل كش��ور ۹۲.۶درص��د 
از ك��ل تع����داد چ�ك ه�اي وص��ولي، ع��ادي و 
۷.۴درصد رمزدار بوده است. يعني تعداد چك هاي 

عادي ۱۲ برابر چك هاي رمزدار بوده است.
 اما از نظر مبل��غ بالغ ب�ر ۱۷۴۷ه�زار ميلي�ارد 
ري�ال چ�ك وص�ول ش��ده كه بالغ ب��ر ۵۳۶ هزار 
ميلي��ارد ريال چك عادي و بال��غ ب�ر ۱۲۱۱ه�زار 
ميلي�ارد ري�ال چ�ك رمزدار اس��ت. به عبارتي در 
كل كش��ور ۳۰.۷ درصد از ك�ل مبل�غ چ�ك ه�اي 
وص�ولي، ع�ادي و ۶۹.۳درصد رمزدار بوده اس��ت. 
يعني مبلغ چك رمزدار معادل ۲.۲۶ برابر چك هاي 

عادي بوده است. 
ب��ه عبارت ديگر با وج��ود آنكه تعداد چك هاي 
رم��زدار ۸.۵درصد چك هاي عادي ب��وده اما مبلغ 
آن ۲.۲۶ براب��ر مبلغ چك هاي رمزدار بوده اس��ت 
و اين موضوع نش��ان مي دهد كه نقل و انتقال پول 
توسط چك هاي رمزدار عمال با اقبال و انتقال وجه 

بيشتري مواجه شده است. 
نتايج سامانه چكاوك نشان مي دهد در دي ماه 
سال ۱۳۹۶سهم ارزشي چك هاي برگشتي نسبت 
به ماه قبل و نسبت به دي  ماه سال گذشته كاهش 
يافته است. س��هم تعدادي چك هاي برگشتي نيز 
نس��بت به ماه قبل كاهش و نسبت به دي ماه سال 

گذشته افزايش داشته است. 
به گزارش »تعادل« در دي ماه س��ال ۱۳۹۶ در 
كل كش��ور بالغ بر ۹.۶ميليون فقره چك به ارزشي 
حدود ۶۶۵ ه��زار ميليارد ريال مبادله ش��د كه از 
اين تعداد بالغ بر ۱.۴ميليون فقره چك به ارزش��ي 
حدود ۱۲۹هزار ميليارد ريال برگش��ت داده ش��ده 
اس��ت. به اين ترتي��ب در كل كش��ور ۱۴.۸درصد 

از تع��داد و ۱۹.۳درص��د از ارزش كل چك ه��اي 
مبادله يي  دي ماه سال جاري را چك هاي برگشتي 
تشكيل مي دهد كه سهم ارزشي اين چك ها نسبت 
به ماه قبل و نسبت به دي  ماه سال گذشته كاهش 
يافته است. س��هم تعدادي چك هاي برگشتي نيز 
نس��بت به ماه قبل كاهش و نسبت به دي ماه سال 

گذشته افزايش داشته است. 
ته��ران ح��دود  در دي م��اه س��ال ۱۳۹۶ در 
۳.۵ميليون فقره چك به ارزش��ي بالغ بر ۳۹۶هزار 
ميليارد ريال مبادله ش��د كه از اي��ن تعداد بالغ بر 
۵۰۵ه��زار فق��ره چك به ارزش��ي بال��غ بر۶۶هزار 

ميليارد ريال برگشت داده شده است. 
 ب��ه اي��ن ترتي��ب ۱۴.۴درص��د از تع��داد و 
۱۶.۸درص��د از ارزش كل چك هاي مبادله يي دي 
 ماه س��ال ج��اري در تهران را چك هاي برگش��تي 
تشكيل مي دهد كه سهم ارزشي اين چك ها نسبت 
به ماه قبل و نسبت به دي ماه سال گذشته كاهش 
يافته است. س��هم تعدادي چك هاي برگشتي نيز 
نس��بت به ماه قبل كاهش و نسبت به دي ماه سال 

گذشته افزايش داشته است.  
طبق آمار موج��ود بخش عمده يي از چك ها به 
دليل فقدان يا كسري موجودي برگشت داده شده 
اس��ت، به طوري  كه در دي ماه س��ال جاري در كل 
كش��ور ۹۷.۱درصد از تعداد و ۹۵.۲درصد از ارزش 
كل چك هاي برگش��تي به دليل كس��ري يا فقدان 

موجودي بوده است. 
در دي م��اه س��ال ج��اري در اس��تان ته��ران 
۹۶.۴درص��د از تعداد و ۹۴.۰درص��د از ارزش كل 
چك ه��اي برگش��تي به دليل كس��ري ي��ا فقدان 

موجودي بوده است. 

در دي م����اه ۱۳۹۶ درك��ل كش����ور ب��الغ 
ب����ر ۱.۴ ميلي��ون فق����ره چ��ك ب��ه مبلغ��ي 
ح��دود ۱۲۹ هزار ميليارد ريال برگشت داده شده 
است كه نسبت به ماه قب�ل از نظ�ر تع�داد و مبل�غ 
ب���ه ترتيب ۰.۲ درصد و ۴.۷درصد كاهش نش��ان 
مي ده��د و در ك���ل كش���ور ۱۴.۸درص�د از ك�ل 
تع�داد چ�ك ه�اي مبادل�ه يي و ۱۹.۳درصد از كل 
مبلغ چك هاي مبادله يي برگشت داده شده است. 

در م��اه مورد گزارش در اس��تان تهران بالغ ب�ر 
۵۰۵ ه���زار فق�ره چ���ك ب�ه مبلغ���ي ب�الغ ب�ر 
۶۶هزار ميليارد ريال برگش��ت داده شد. در استان 
ته���ران ۱۴.۴درص�د از ك�ل تع���داد چ�ك ه�اي 
مبادله ي��ي و ۱۶.۸درص��د از كل مبل��غ چك هاي 

مبادله يي برگشت داده شده است. 

 3 استان باالي 30درصد مبلغ برگشتي 
در ماه مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كشور 
بيش��ترين نس��بت مبالغ چك هاي برگش���تي ب�ه 
ك�ل مب�الغ چ�ك ه�اي مبادل�ه ش���ده در اس�تان 
ب�ه ترتي���ب ب���ه اس��تان هاي آذربايج�ان غرب�ي 
۴۰.۵درصد، خراس����ان ش����مالي ۳۲.۲درص��د 
و هرمزگ����ان ۳۰.۸درص��د اختص��اص يافت���ه 
اس���ت و استان هاي كرمانش���اه ۱۴.۷درص���د، 
خوزس�����تان ۱۵.۲ درص�����د و گيالن ۱۶درصد 
كمت�رين نس�بت مب�الغ چ�ك ه�اي برگش�تي ب�ه 
ك�ل مب�الغ چ�ك ه�اي  مبادله شده در استان را به 

خود اختصاص داده اند. 
در دي م��اه ۱۳۹۶ در ك��ل كش����ور ح��دود 
۱.۴ميلي��ون فق����ره چ��ك ب��ه مبلغ��ي ب��الغ 
ب����ر ۱۲ هزار ميلي��ارد ريال به داليل كس��ري يا 

فقدان موجودي برگشت داده شده است. در واق�ع 
در كل كش��ور از نظر تع��داد ۹۷.۱درصد و از نظر 
مبلغ ۹۵.۲درص�د از ك�ل چ�ك ه�اي برگش���تي 

ب�ه داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است. 
در اس��تان ته���ران مع�ادل ۴۸۷ ه���زار فق�ره 
چ�ك ب�ه مبلغ�ي ب�الغ ب���ر ۶۲هزار ميليارد ريال 
به داليل كس��ري يا فقدان موجودي برگشت داده 
ش���ده اس���ت. در واق�ع در اس��تان تهران از نظر 
تعداد ۹۶.۴درص��د و از نظر مبلغ ۹۴درصد از كل 
چك ه�اي برگش���تي ب�ه داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي بوده اس��ت. در بين س��اير اس��تان هاي 
كشور بيشترين نس��بت مبالغ چك هاي برگش�تي 
ب�ه داليل كس��ري ي��ا فقدان موج��ودي ب�ه ك�ل 
مب�ال��غ چ�ك ه���اي برگش���تي در اس���تان ب�ه 
ترتي���ب ب�ه اس��تان هاي آذربايج�ان غرب�ي ۹۸.۸، 
كهگيلوي���ه و بويراحم���د ۹۸.۴ و زنج���ان ۹۸.۳ 
درصد اختص��اص يافت��ه اس����ت و اس��تان هاي 
خراس��ان ش��مالي ۵۲درصد، خراسان جنوبي۹۳.۲ 
درص��د و ايالم ۹۳.۵درصد كمترين نس��بت مبالغ 
چك ه�اي برگش���تي ب�ه داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي به كل مبالغ چك هاي برگشتي در استان 

را ب�ه خ�ود اختص�اص داده است. 

 افزايش چك هاي رمزدار وصولي
ب��ر بال��غ  دركل كش��ور  م��اه ۱۳۹۶   در دي 

۶۵۹ ه��زار فقره چ��ك رمزدار به مبلغ��ي بالغ ب�ر 
۱۲۱۱هزار ميلي�ارد ري�ال وص�ول شد ك�ه نس�بت 
ب���ه م�اه قب�ل از نظ�ر تع�داد و مبل�غ ب�ه ترتي�ب 
۴.۷درصد و ۲۹.۵درصد افزايش داشته و در استان 
ته�ران ب�الغ ب���ر ۲۳۵ ه�زار فق�ره چ�ك رم�زدار 

ب�ه مبلغ�ي ح��دود ۸۸۶ هزار ميليارد ريال وصول 
شد. 

۴۹.۷ درص���د از تع�داد چ�ك ه���اي رم�زدار 
وص�ولي در ۳ اس�تان ته�ران ۳۵.۷، خراسان رضوي 
۷.۳ و اصفهان ۶.۷ درصد وص�ول شده اس�ت ك�ه 
بيشترين س��هم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 

بوده اند. 
همچنين ب��ه لح���اظ مبل���غ ۷۹.۸درص�د از 
مب�الغ چ�ك ه���اي ف�وق در اس��تان هاي ته�ران 
۷۳درص�د، اص�فهان ۳.۵درص�د و خراس�ان رض�وي 

۳.۲درص�د وص�ول شده اس�ت.
 ب��ه گزارش بان��ك مركزي، با وجود پيش��رفت 
بانكداري الكتروني��ك در روش هاي نوين پرداخت 
چك ب��ه عنوان يك��ي از ابزارهاي مه��م مبادالت 
همواره نقش خود را در تس��ويه حس��اب هاي خرد 
و كالن حف��ظ كرده اس��ت. اگرچه ط��ي دو دهه 
اخير به دليل تداوم توس��عه س��امانه ها و تجهيزات 
پرداخت الكترونيكي، ابزارهاي پرداخت الكترونيكي 
ب��ه  مرور زمان جايگزين ابزارهاي پرداخت س��نتي 
نظير اسكناس و مسكوك شد، اما به دليل اهميت 
كاركرد و امتي��از چك به  خصوص جايگاه اعتباري 
چك در مبادالت كشور، اين ابزار پرداخت هنوز هم 
از مهم ترين ابزارهاي نظام پرداخت كشور محسوب 

مي شود. 
بان��ك مرك��زي در راس��تاي شفاف س��ازي و 
مقاوم س��ازي اقتصاد، عالوه بر تكميل زيرس��اخت 
پردازش و پذيرش الكترونيكي چك، پياده س��ازي 
كامل سامانه هاي نظارتي مرتبط نظير سامانه چك 
برگش��تي، س��امانه مركز كنترل و نظارت اعتباري 
)مكن��ا( و به  خص��وص س��امانه ص��دور يكپارچه 
الكترونيكي دس��ته چك )صياد( را ب��ا هدف ايجاد 
زمينه و امكان نظارت موثر بر سازوكار صدور دسته 

چك در دستور كار قرار داده است. 
با رونمايي از س��امانه صياد عم��ال گام اجرايي 
براي پياده سازي س��امانه يكپارچه چك در كشور 
برداش��ته ش��د. با راه ان��دازي اين سيس��تم، بانك 
مركزي موفق به صدور چك ها يكپارچه مي ش��ود 
و همچني��ن اطالعات چك به  ص��ورت آنالين در 
دس��ترس متقاضيان اس��ت كه امكان شناس��ايي 
و اعتبارس��نجي را فراه��م مي كند. اين سيس��تم 
س��بب منحصربه فرد بودن چك و آنالين بودن آن 
ب��دون در نظر گرفتن بانك صادر كننده مي ش��ود. 
س��امانه يي كه چهار هدف »ارتقاي ضريب امنيتي 
و اعتباربخش��ي به برگه چك«، »استانداردسازي 
جانماي��ي م��ورد نوش��تاري و كاه��ش عملي��ات 
تصدي گ��ري«، »بررس��ي  صالحيت دارنده دس��ته  
چ��ك از طريق س��امانه هاي اعتبارس��نجي بانك 
مركزي« و »ايجاد شفافيت اطالعاتي و جلوگيري 
از سوءاس��تفاده هاي ناشي از تباني شعب در صدور 
دس��ته  چك« را دنبال مي كند. انتظار مي رود كه 
با تكميل و راه اندازي س��امانه مزبور راهكاري براي 
كاهش چك هاي برگش��تي ايجاد ش��ود و س��هم 
چك هاي برگش��تي در نظام پرداخت كشور به طور 

قابل مالحظه يي كاهش يابد.

دكتر هيوا شيوه | مدرس و پژوهشگر اقتصاد بين الملل|
نوسانات قيمت ارز عالوه بر بالتكليفي صادرات و صادركننده، 
كاهش واردات و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي و مواد واسطه يي 
بخش توليد و كاهش قدرت خريد مردم و معيشت آنها در مقطع 
نزديك ش��دن به شب عيد نوروز، اثرات متفاوتي بر اقتصاد ايران 
دارد و ب��ه همين دليل، ايجاد تع��ادل در بازار ارز نيز به تدابير و 

مالحظات تخصصي و حرفه يي نياز دارد. 
افزاي��ش نرخ ارز ق��درت خريد مردم و گروه هاي متوس��ط و 
كم درآمد و درجه ريس��ك پذيري و امنيت خاطر و رقابت پذيري 
محص��والت داخل��ي و خارج��ي و ح��وزه گس��ترده يي از توليد 
 و اش��تغال و ت��ورم را نيز متاث��ر خواهد كرد. تجربه س��ال هاي

۹۰ ت��ا ۹۲ نش��ان داد ك��ه پ��س از هدفمن��د ش��دن يارانه ها، 
تحريم هاي اقتصادي و س��ه برابرش��دن يك باره نرخ ارز در بازار 
آزاد و دونرخي ش��دن ارز و تعيين ارز مبادله يي و آزاد، تاثيرات 
بس��ياري در اقتصاد كش��ور برجاي گذاش��ت. از يك سو نياز به 
نقدينگي بخش توليد بين ۴ تا ۱۶ برابر افزايش يافت و از سوي 

ديگر، قيمت برخي كاالها تا سه برابر افزايش يافت. 
براين اس��اس، تغييرات و نوسان نرخ ارز به يكي از مهم ترين 
پارامترها و دغدغه سرمايه گذاران براي فعاليت اقتصادي و براي 
حفظ قدرت خريد در ذهن مردم تبديل ش��ده كه هم از س��اير 

شاخص هاي اقتصادي مانند نقدينگي و تورم اثرپذير است و هم 
بر توليد، واردات، قدرت خريد، رابطه مبادله تجاري و ارزش پول 

ملي بسيار اثرگذار است. 
عالوه بر اين، تحوالت متاثر از نوس��ان ارز مي تواند كاهش يا 
افزايش ميزان رانت و رابطه مبادله را نيز به همراه داشته و براي 
برخي افراد فرصت ويژه كس��ب درآمد بادآورده باشد و بهانه يي 

براي رشد قيمت كاالها و خدمات باشد. 
وابستگي اقتصاد ايران به نفت نيز مشكالت را افزايش داده و 
بر مديريت و عرضه و تقاضاي ارز اثرگذار است و در نتيجه امكان 
كنترل بازار ارز از طريق مكانيس��م هاي طبيعي مانند عرضه ارز 

صادركنندگان غيرنفتي را شاهد نيستيم. 
ابهامات پيش آمده در مورد آينده برجام و تنش هاي سياسي 
موجود و س��خنان رييس جمه��ور امريكا كه در م��ورد احتمال 
خروج از برجام در س��ه ماه آينده مطرح كرده و ش��رايط حاكم 
بر روابط تجاري و سياس��ي ايران با اروپا تاثير ش��گرفي بر بازار 
ارز داش��ته است. همچنين قانون ماليات بر ارزش افزوده و وضع 
قواني��ن جديد نقل و انتقال ارز در امارات متحده عربي با اعمال 
محدوديت ها و هزينه هاي نوظهوري انجام مي ش��ود و بازار را با 

شوك افزايش هزينه مواجه كرده است. 
مطاب��ق منطق اقتص��ادي نرخ ارز بايد مع��ادل اختالف تورم 

داخل با تورم جهاني س��االنه افزايش ياب��د به اين معني كه اگر 
 ن��رخ تورم داخلي ۱۰درصد اعالم مي ش��ود و ن��رخ تورم جهاني
۲ درصد باش��د نرخ ارز معادل ۸درصد افزايش يابد و لذا كاهش 
نرخ تورم در چهارس��ال اخير بايد به تغيير نرخ ارز متناس��ب با 
ت��ورم كمك كند اما در اين س��ال ها، نوعي سياس��ت كنترلي و 
سركوب نرخ ارز وجود داشت كه مانع تخليه تورم و رشد نرخ ارز 
شد و لذا اگر ثبات نرخ ارز اعمال نمي شد، نرخ تورم بيش از نرخ 
كنوني باال مي رفت و در عين حال تورم از طريق افزايش نرخ ارز 
تخليه مي شد. اما بعد از چهار سال ثبات نرخ ارز و تحوالت اخير 
پيش آمده، در سال ۹۶ نرخ ارز به يك باره افزايش قابل توجهي 
داشته و باعث كاهش ارزش ريال و قدرت خريد مردم مي شود. 
اگرچه هر س��ال بعد از س��ال ميالدي جديد و در بهمن ماه 
ش��اهد كاهش نرخ ارز هس��تيم اما در بهمن ۹۶ به خاطر داليل 
غيراقتصادي و سياسي و تحوالت منطقه، شوك هاي غيرمنتطره 
سياسي-اجتماعي و بين المللي را شاهد بوده ايم. عده يي از مردم 
متاثر از وضعيت غيرمجازها و كاهش نرخ سود بانكي، تهديدهاي 
امريكا، افزايش نرخ ارز به خاطر ماليات برارزش افزوده كشورهاي 
منطقه و...، س��پرده هاي خود را از موسسات غيرمجاز و بانك ها 
خ��ارج كرده تا با خريد ارز قدرت خريد خود را حفظ كنند و به 

دنبال سرمايه گذاري امن به صف خريد ارز پيوسته اند. 

همچنين كس��ري بودج��ه دولت و افزايش ن��رخ پايه ارز در 
بودجه ۹۷، رش��د نرخ مبادله يي به بهانه تك نرخي ش��دن ارز و 
حذف ارزهاي مبادله يي بسياري از كاالهاي وارداتي كه افزايش 
تقاضا براي دالر را به همراه داشته، از داليل ديگر افزايش قيمت 

ارزهاي عمده خصوصا دالر بوده است. 
اگ��ر بخواهيم ب��ه مهم ترين راه حل هايي ك��ه جهت برقراري 
آرامش بازار نياز اس��ت اش��اره كنيم بايد ابتدا به همسو شدن و 
نزديك شدن ش��رايط اقتصادي كشور با اقتصاد جهاني و اعمال 
سياست هايي كه باعث افزايش صادرات و ارزآوري و تامين منابع 
ارزي و عرضه ارز مي ش��ود اشاره كنيم كه مي تواند سايه ابهام و 
نااطميناني را از بين ببرد و تقاضا براي دالر و ارز را كاهش دهد. 
از طرف��ي با تامين ارز مورد ني��از توليد كنندگان و وارد كنندگان 
به نرخ مناسب مي توان نگراني از معيشت مردم را برطرف كرد. 
 همچنين بايد سياس��ت مشخصي از سوي دولت اعمال شود 
تا به شكاف و فاصله يي كه بين ارز رسمي و آزاد وجود دارد پايان 
دهد تا زمينه تعادل بازار را فراهم كند و همچنين بانك مركزي 
قبل از نوسان شديد و ايجاد بحران بايد وارد بازار شده و راهكار 
مناس��بي ارائه دهد و در ميان مدت نيز بايد براي تشكيل بورس 
ارزي اقدام كند تا مس��ائل موجود در بازار س��نتي و صرافي ها و 

دخالت بانك مركزي را كاهش دهد. 

راهكار كوتاه مدت و ميان مدت بازار ارز

بانك پاسارگاد چهار نشان از اجالس آيتك 
دريافت كرد

در هش��تمين اج��الس مديران و روس��اي ش��ركت هاي ب��زرگ توليدي و 
خدماتي نمونه سراس��ر كش��ور )آيتك(، بانك  پاسارگاد موفق به دريافت چهار 

نشان ارزشمند شد. 
 ب��ه گزارش روابط عموم��ي بانك  پاس��ارگاد، در اين اجالس ك��ه در تاريخ

۳۰ بهم��ن س��ال۱۳۹۶ در مركز همايش ه��اي بين المللي صدا و س��يما و با 
حضور مقامات نهاد رياس��ت جمهوري و مس��ووالن عالي رتب��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و وزارت كار، تعاون و رف��اه اجتماعي و وزارت امور اقتصادي 
و داراي��ي برگزار ش��د، بانك  پاس��ارگاد موف��ق به دريافت نش��ان ملي نبوغ و 
مديري��ت ايراني در صنعت بانكداري، نش��ان زرين ش��هرت و اعتب��ار در ارائه 
خدم��ات نوين بانكي، نش��ان طاليي برتري��ن روابط عمومي خ��الق، توانمند 
 و توس��عه محور در ح��وزه بانكداري، همچنين اس��تاندارد و جايزه بين المللي

)EAS-Electronic Banking Awards 2017( امني��ت و دسترس��ي 
آسان در خدمات بانكداري الكترونيكي از سوي اتحاديه اروپا شد. 

گفتني است اين اجالس با رويكرد حمايت از توليد ملي، رفع موانع توليد، 
تش��ويق مصرف كنندگان به اس��تفاده از محصوالت ايراني توس��ط اتاق تعاون 
جمهوري اس��المي ايران، خانه اقتصاد ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و دبيرخانه توس��عه صنايع ملي ايران برگزار شد. محورهاي اصلي اين اجالس، 
توس��عه توليد ملي و اش��تغال، معرفي فرصت هاي س��رمايه گذاري در صنايع 
كوچك و ش��هرك هاي صنعتي، بررسي نحوه بازارسازي و استفاده از مشوق ها 

و پتانسيل شهرك هاي صنعتي و بررسي ماده ۸ قانون رفع موانع توليد بود. 
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5 بورس و فرابورس
افزايش ارزش دارايي 

سرمايه گذاران خارجي
در پايان دي ماه نس��بت به ابتداي س��ال جاري، ارزش 
دارايي س��رمايه گذاران خارجي در ب��ورس تهران 46درصد 
افزايش داشته است. به گزارش شركت بورس تهران، حميد 
روح بخش، مدير روابط عمومي و امور بين الملل اين شركت 
با اعالم مطلب فوق گفت: سرمايه گذاران خارجي در 10ماهه 
اول س��ال 1396 در بخش خريد فعال ت��ر بودند به طوري 
ك��ه از كل معامالت س��رمايه گذاران خارجي 51 درصد به 
خريد اختصاص داش��ته و ارزش معامالت س��رمايه گذاران 
خارجي در 10ماهه س��ال 96 نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل حدود 6 درصد كاهش داش��ته اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: در اين مدت 94س��رمايه گذار خارجي اقدام به خريد 
و ف��روش كردند كه از اين تعداد 14ش��خص حقوقي و 80 
شخص حقيقي است. روح بخش به سرمايه گذاران حقيقي و 
حقوقي اشاره كرد و افزود: در اين مدت 93درصد معامالت 
س��رمايه گذاران خارجي توسط اش��خاص حقوقي و مابقي 
معادل 7درصد توس��ط اش��خاص حقيق��ي خارجي انجام 
شده است. وي به حضور سرمايه گذاران خارجي در صنايع 
مختلف بورس��ي اشاره و اظهار كرد: سرمايه گذاران خارجي 
در صنايع متنوع بورس تهران حضور دارند به طوري كه در 
37 صنعت فعال هستند. همچنين در پايان دي ماه نسبت 
به ابتداي سال جاري، ارزش مالكيت سرمايه گذاران خارجي 
برابر با 46درصد افزايش داش��ته است. وي افزود: 96درصد 
معامالت س��رمايه گذاران خارجي به سهام اختصاص دارد و 
مابقي به ترتيب در اختيار حق تقدم، اوراق بدهي، صندوق 
قاب��ل معامله و اختيار معامله ق��رار دارد. روح بخش تصريح 
كرد: تعداد اش��خاص خارج��ي مالك اوراق به��ادار برابر با 
687 كد معامالتي اس��ت كه نسبت به ابتداي سال برابر با 
16درصد افزايش داش��ته است. مدير روابط عمومي و امور 
بين الملل شركت بورس تهران گفت: تطبيق ارزش دارايي 
س��رمايه گذاران خارجي به تفكيك صنع��ت در 30دي ماه 
نسبت به ابتداي سال نشان مي دهد، سرمايه گذاران خارجي 
در 22صنعت ب��ا افزايش ارزش داراي��ي و در 15صنعت با 

كاهش ارزش دارايي مواجه هستند. 

تامين مالي 700 ميليارد توماني 
با انتشار اوراق مرابحه

با مجوز س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، ش��ركت ايران 
خودرو براي تامين س��رمايه در گ��ردش و خريد قطعات و 
مجموعه هاي مورد نياز براي توليد خودرو نسبت به انتشار 
7هزارميليارد ريال اوراق مرابحه اقدام مي كند. مهسا رادفر، 
ريي��س اداره نظارت بر انتش��ار و ثب��ت اوراق بهادار بدهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اعالم اين خبر گفت: اين 
اوراق كه در بورس اوراق بهادار تهران عرضه مي ش��ود دوره 
عمر 4س��اله داشته و مقاطع پرداخت سود آن هر 3ماه يك 
 بار از تاريخ انتشار است. اين مقام مسوول در سازمان بورس 
اظهار كرد: شركت هاي خودروسازي و شركت هاي وابسته به 
آنها در طول سال هاي اخير براي رفع نياز خود به منابع مالي 
از ابزارهاي مختلف بازار س��رمايه اس��تفاده كرده اند كه اين 
مساله مي تواند با كاهش هزينه سرمايه در بلندمدت منجر 
به افزايش ارزش شركت شود. رادفر با بيان اينكه ناشر اوراق 
مرابحه ايران خودرو ش��ركت واس��ط مالي آذر سوم است، 
اف��زود: ضمانت پرداخت اصل و فرع اين اوراق را بانك ملت 
بر عهده دارد. همچنين شركت هاي تامين سرمايه لوتوس 
پارسيان، تامين س��رمايه بانك ملت و تامين سرمايه اميد 
مس��ووليت بازارگرداني و تعهد پذيره نويسي آن را بر عهده 
دارند. به گزارش س��نا، وي در پاسخ به اين سوال كه براي 
توس��عه و تنوع ابزارهاي بازار بدهي چه اقداماتي در دست 
انجام اس��ت، افزود: اوراق جعال��ه، اوراق مرابحه عام و اوراق 
وكالت در مراحل مختلف بررس��ي و تايي��د قرار دارند و در 
روزهاي اخير نيز شرايط انتشار اوراق اجاره مبتني بر سهام 
پس از تاييد از منظر فقهي و تصويب در هيات مديره سازمان 
ابالغ ش��ده است. به اين ترتيب سهام شركت هاي پذيرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به عنوان 
يكي از دارايي هاي قابل قبول مي تواند مبناي انتش��ار اوراق 
اجاره قرار گيرد. از نظر اين مقام مس��وول با ابالغيه جديد، 
ش��ركت هاي هلدينگ و س��رمايه گذاري امكان بيش��تري 
ب��راي تامين مالي از طريق بازار بدهي خواهند داش��ت و با 
توجه ب��ه اينكه حجم قابل توجهي از دارايي ش��ركت ها را 
س��رمايه گذاري هاي بلندمدت آنها در س��هام شركت هاي 
بورسي و فرابورسي تشكيل مي دهد، ظرفيت بيشتري براي 
اس��تفاده از دارايي  شركت ها به عنوان دارايي مبناي انتشار 
اوراق در دسترس خواهد بود. رييس اداره نظارت بر انتشار و 
ثبت اوراق بهادار بدهي خاطرنشان كرد: ارزش سهام مبناي 
انتش��ار اوراق اجاره براساس حداقل قيمت پاياني سهام در 
3ماهه اخير تعيين مي شود و سهام مذكور نبايد در 3ماهه 

منتهي به ارائه درخواست بيش از 10روز متوقف باشد. 

 درج اوراق صكوك مرابحه يك شركت 
بر اين اس��اس اوراق صك��وك مرابحه ايران خودرو 
و  »صخ��ود412«  »صخ��ود1412«،  نماده��اي  ب��ا 
»صخ��ود0012« در فهرس��ت نرخ ه��اي ب��ازار اوراق 
بده��ي ب��ورس اوراق بهادار تهران درج ش��د. با توجه 
به گزارش مديريت پذيرش و براس��اس مصوبه  بورس 
اوراق به��ادار ته��ران، اوراق صكوك مرابحه ش��ركت 
ايران خ��ودرو جمعا به مبلغ 7.000ميلي��ارد ريال با 
نرخ س��ود علي الحس��اب 18درص��د از)30بهمن ماه 
1396( جهت تامين بخشي از منابع الزم جهت خريد 
قطعات و مجموعه هاي م��ورد نياز براي توليد خودرو 
توس��ط شركت واس��ط مالي آذر س��وم به عنوان نهاد 
واس��ط درج شد. براس��اس اين گزارش اوراق صكوك 
مرابحه شركت ايران خودرو در 3نماد با شرايط زير در 
فهرست نرخ هاي بازار اوراق بدهي بورس اوراق بهادار 

قابل معامله مي شود. 

 تصميم مجل�س: وزارت اقتص��اد مكلف به فروش 
سهام كنترلي يا زيان ده و دارايي هاي صندوق فوالد در سال 

آينده شد. 
 نماينده اراك: متاسفانه سازمان خصوصي سازي به 
مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي هيچ توجهي نكرده و شركت 

هپكوي اراك همچنان بحراني است. 
 س�خنگوي كميس�يون برنامه و بودجه: در دنيا 
اقتصادهاي پيشرو با استفاده از بورس هاي كااليي و ابزارهاي 
مال��ي اين بورس ها بر روند قيمت محصوالت مختلف تاثير 

مي گذارند و ما نيز بايد به اين سمت حركت كنيم. 
 مدير تحقيق و توس�عه بورس تهران: در بورس 
اوراق بهادار با وجود رشد 100درصدي قيمت ريالي سهام 
برخي ش��ركت ها اما با محاس��به نرخ ارز اين بازدهي شايد 

نزديك به صفر بوده است.

اخبار

چند خط خبر

مديرعامل فرابورس ايران تاكيد كرد

ضرورتاعالمپيشبينيسودعرضههاياوليه

مروري بر آمار معامالت

ريزش ادامه دار شاخص كل
گروه بورس|

سرمايه گذاران بورس تهران روز دوشنبه بيش از 933ميليون 
برگه دارايي مالي را دس��ت به دس��ت كردند. بر اين اس��اس  در 
معامالت بورس تهران س��هامداران بي��ش از 933 ميليون برگه 
س��هم، حق تقدم و س��اير دارايي هاي مالي را در بازار دس��ت به 
دس��ت كردند ك��ه ارزش اين مبادالت بي��ش از 2 هزار و 254 

ميليارد ريال بود و در 76 هزار نوبت معامالتي انجام شد. افزون بر 
اين روز دوشنبه نمادهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، تاپيكو، 
مپنا، ايران خودرو و ملي صنايع مس با بيشترين تاثير منفي بر 
شاخص باعث افت 152 واحدي اين متغير شدند. شاخص كل در 
پايان معامالت نيز به رقم 98 هزار و 148 واحد رسيد. همچنين 
دو نماد سرمايه گذاري معادن و فلزات و پااليش نفت بندرعباس 

با بيش��ترين تاثير مثبت بر شاخص، مانع افت بيشتر اين متغير 
 ش��دند. در ب��ازار ش��اخص هاي ب��ازار اول و دوم ني��ز به ترتيب

64 و 551 واحد افت كردند. بر اين اس��اس  در جريان معامالت 
گروه هاي خودرو، ش��يميايي و فرآورده هاي نفتي با بيش��ترين 
حج��م و ارزش معامالت در صدر برترين گروه هاي صنعتي قرار 
گرفتند. به گزارش س��نا، صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعلق به نمادهاي س��رمايه گذاري توس��عه ملي، كارتن 
ايران، پتروشيمي آبادان، محورسازان ايران خودرو، كاشي الوند، 
نوسازي و ساختمان تهران و سرمايه گذاري ساختمان ايران بود. 
در مقابل نمادهاي سرما آفرين، نورد آلومينيوم، كيميدارو، پارس 
الكتريك، الكتريك خودرو شرق، سيمان غرب و كاشي پارس با 
بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. 

افزون بر اين، س��رمايه گذاران بورس��ي روز دوشنبه براي خريد 
واحدهاي صندوق پارند پايدار س��پهر، اوراق مشاركت كاركنان 
نف��ت، اوراق صكوك ف��والد كاوه كيش، اوراق صكوك س��ايپا، 
سهام قطعات اتومبيل ايران و اوراق مشاركت شهرداري سبزوار 
بيش��ترين تقاضا و س��نگين ترين صف هاي خريد را داشتند. در 
مقابل نمادهاي اوراق مشاركت ش��هرداري مترو، اوراق صكوك 
س��ايپا، اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، اوراق مش��اركت 
ش��هرداري مشهد و اوراق مشاركت شهرداري تهران با بيشترين 
عرضه ها و س��نگين ترين صف هاي فروش مواجه شدند. در پايان 
معامالت نيز س��رمايه گذاري معادن و فلزات با معامله بلوكي به 
ارزش 182ميليون حجمي به ارزش 335ميليارد ريال بيشترين 

حجم و ارزش معامالت را ثبت كردند.

مديرعام��ل فراب��ورس ايران ب��ر اين باور اس��ت كه 
دس��تورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها منطبق با 
اس��تانداردهاي دنياست، اما بايد كم كم اصالحاتي در آن 
صورت گيرد. او تاكيد مي كند: شركت هايي كه مي خواهند 
در س��ال 1396 عرضه اوليه ش��وند بايد پيش بيني سود 
را در گزارش خود داش��ته باش��ند اما ش��ركت هايي كه 
در ح��ال حاضر بورس��ي يا فرابورس��ي هس��تند، نيازي 
نيست پيش بيني س��ود اعالم كنند. امير هاموني درباره 
دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي نمادها اظهار كرد: 
اينكه دس��تورالعمل توقف و بازگشايي نمادها تغيير كرد 
يك اقدام شجاعانه محسوب  شده و اين اتفاق مثبتي براي 
بازار ارزيابي مي شود. وي در مورد حذف EPS نيز اظهار 
كرد: تا چند سال پيش بررسي مي كرديم كه EPS حذف 
 EPS شود يا خير. س��رمايه گذاران عادت كرده بودند كه
را داشته باش��ند و به ما مي گفتند كه پيش بيني سود را 
براي تحليل ها نياز داريم در نتيجه سرمايه گذاران متكي 
به EPS بودند. مديرعامل فرابورس ايران ادامه داد: اما نگاه 
سازمان بورس يك نگاه تطبيقي بود. سازمان بورس ديد 
كه در دنيا براي گزارشگري چه اتفاقي مي افتد. آيا در دنيا 
خود ناش��ر EPS را اعالم مي كند يا تحليلگراني هستند 
كه آنها اين كار را انجام مي دهند. در نتيجه دستورالعمل 
جديد با يك نگاه تطبيقي داده ش��ده و با استانداردهاي 
دني��ا مطابق��ت دارد. هامون��ي تاكيد ك��رد: اگرچه اين 
دس��تورالعمل با اس��تانداردهاي دنيا تا حد قابل توجهي 
مطابق اس��ت، اما بايد كم  كم اصالحاتي در آن انجام داد. 
البته براي هر تغييري نياز به يك مديريت تغيير است. از 
نهم دي ماه س��ال جاري دستورالعمل جديد حاكم است، 
طبيعي است كه يك سري از شركت ها با همان تركيبات 

قديم گزارشگري كرده اند. 

 دوران گذار 
وي ادام��ه داد: ما بايد بدانيم، گزارش��گري يك اتفاق 
نيست كه بگوييم از يك تاريخي به يك سبك گزارشگري 
مي ش��د و از آن تاريخ به بعد س��بكش تغيير كرده است. 
براي اين نوع گزارش��گري يك دوران گذار وجود دارد تا 
زماني كه شركت ها صورت هاي مالي سال 1396 را بدهند 
 كه احتماال به ارديبهش��ت ماه و خردادماه س��ال 1397 
ب��ر خواهد خورد، دچار اين دوران گذار خواهيم بود. مثال 
براي عرضه هاي اوليه گفته ايم كه EPS نبايد داده شود، 
ولي اگر EPS ندهد بايد گزارش تفصيلي ارائه شود و اين 
گزارش را حسابرس بايد اظهارنظر كند. به گزارش ايسنا، 
مديرعامل فرابورس ايران ادامه داد: اگر صورت هاي مالي 
شركتي، منتهي به 29 اسفندماه باشد يك بار حسابرس 
در مورد آن گزارش هاي تفصيلي داده، در نتيجه استاندارد 
حسابرسي اجازه نمي دهد كه حس��ابرس بين دوره يك 
گزارش تفصيلي را از شركت بگيرد و حسابرسي كند. براي 
اينكه دوران گذار را به درس��تي مديريت كنيم، ناچاريم 
بگوييم دس��تورالعمل قديم براي سال مالي 1396 باشد 

و آرام آرام كمرنگ ش��ود تا دستورالعمل جديد جايگزين 
شود. هاموني تاكيد كرد: شركت ها بايد براي سال 1396 
EPS بدهند. ش��ركت هايي ك��ه مي خواهند عرضه اوليه 
داش��ته باشند بايد بودجه و EPS بدهند اما شركت هايي 
كه االن در بازار هستند و يك بار براي سال 1396 بودجه 
داشته اند براي سال 1397 ديگر الزم نيست EPS اعالم 
كنند. در نتيجه شركت هايي كه مي خواهند، جديدا وارد 
بازار سرمايه شوند بايد با دستورالعمل قديم بودجه دهند 
و EPS اعالم كنند و حتي براي سال 1397 شايد سازمان 

بورس از آنها بودجه و EPS بخواهد. 

 معامله تحليلي 
وي ادام��ه داد: م��ن فك��ر مي كنم، دس��تورالعملي 
كه س��ازمان ب��ورس تعيين ك��رده خيل��ي مي تواند به 
عمق بخش��ي تحلي��ل كمك كند و اين باعث مي ش��ود 
تحليل در ب��ازار قيمت پيدا كند. تحليل چيزي اس��ت 
ك��ه در ح��ال حاضر در بازار س��رمايه كس��ي به دنبال 
آن نمي گردد و بيش��تر در فضاي مج��ازي به دنبال آن 
مي گردند. اگر كس��ي بخواهد در بازار سود داشته باشد 
بايد پ��ول بدهد، تحليل بخرد و براس��اس تحليل اقدام 
كند. من فكر مي كنم شركت هاي مشاور سرمايه گذاري، 
تامين سرمايه ها و تحليلگران نقش مهمي را در مديريت 
اطالعات نامتقارن و تحليل ب��ازار مي توانند ارائه دهند. 
مديرعام��ل فرابورس ايران در پاس��خ ب��ه اينكه تا االن 

چند شركت پتانس��يل تعليق در بورس را دارند، گفت: 
در س��ايت فرابورس فهرست شركت هايي كه در آستانه 
تعليق هس��تند يا تعليق شده اند آمده و هر روز در حال 
به روز ش��دن اس��ت. فكر مي كنم تا االن 16 شركت در 

فرآيند تعليق هستند و 5 شركت نيز تعليق شده اند. 

 مزاياي انتشار اسناد خزانه اسالمي
در س��ويي ديگ��ر عضو هي��ات علمي دانش��گاه آزاد 
اس��المي با اش��اره به مجوز مجلس به دولت در خصوص 
انتشار 9500 ميليارد تومان اس��ناد خزانه اسالمي براي 
تس��ويه بدهي هايش به بخش سالمت و كشاورزي گفت: 
اجرايي ش��دن اين موضوع دغدغه هاي دولت را در تامين 
مالي و تس��ويه بدهي هاي خود برطرف مي كند. موس��ي 
احم��دي گفت: قرار اس��ت، نيمي از اي��ن مبلغ به خريد 
تضميني محصوالت استراتژيك كش��اورزي و طرح هاي 
تملك دارايي هاي سرمايه يي و نصف ديگر به بدهي هاي 
سازمان بيمه سالمت اختصاص داده شود كه با اين اتفاق 
بخش  خصوصي نيز با استفاده از ظرفيت ها و سازوكارهاي 
بازار س��رمايه براي تامي��ن مالي پروژه ه��ا فعال تر عمل 
خواهد كرد. اين كارش��ناس بازار س��رمايه افزود: تجارب 
اخير انتش��ار اوراق بدهي در بازار سرمايه نشان مي دهد، 
اين اوراق از مزاياي ويژه يي همچون ريسك نقدشوندگي 
پايين تر، ريس��ك نكول صفر، نرخ س��ود موثر باالتر و اثر 
تورمي اندك برخوردارند. احمدي همچنين اظهار داشت: 

نگاهي به تجارب كش��ورهاي مختل��ف دنيا در خصوص 
ش��يوه هاي تامين مالي پروژه هاي بزرگ زيرس��اختي و 
عمراني و طرح هاي تملك دارايي هاي س��رمايه يي حاكي 
از نقش آفرين��ي بانك ه��ا، صندوق هاي بازنشس��تگي و 
ش��ركت هاي بيمه در تامين مالي آن دسته از پروژه هايي 
است كه در بلندمدت قادر خواهند بود جريانات درآمدي 

پيوسته و پايدار ايجاد كنند. 

 نقش آفريني بازار  سرمايه
وي ادامه داد: از طرفي بررسي ها نشان مي دهد، منابع 
دولت و شيوه هاي ياد شده هميشه كافي نيست و بخش 
قابل مالحظه يي از منابع از طريق كاربست انواع سازوكار 
مش��اركت عمومي خصوصي و برخورداري از منابع مالي 
بخش خصوصي و خارجي در اين پروژه ها تامين مي شود. 
به گزارش س��نا، وي با اش��اره به ض��رورت نقش آفريني 
موثرتر بازار سرمايه در تامين مالي پروژه ها گفت: با توجه 
به وضعيت و مشكالت صندوق هاي بازنشستگي و برخي 
ش��ركت هاي بيمه تاكنون عمدتا شاهد تامين مالي اين 
پروژه ه��ا از طريق بانك ها بوده ايم؛ لذا الزم اس��ت نهادها 
و ابزاره��اي مالي نويني متناس��ب با ش��رايط پروژه هاي 
زيرس��اختي و عمران مثل اوراق استصناع، صندوق پروژه 
و صندوق سرمايه گذاري خصوصي شكل گرفته و ضمن 
جذب منابع آنها را به س��وي پروژه هاي زيرساختي سوق 
دهند. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: با اجرايي شدن اين 

موض��وع ديگر دولت در تامين مالي منابع مورد نياز براي 
تسويه بدهي هايش دغدغه يي ندارد و اين بخش  خصوصي 
اس��ت كه از ظرفيت هاي بازار س��رمايه براي تامين مالي 
پروژه  و با استفاده از س��ازوكار بازار استفاده خواهد كرد. 
وي در عين حال اظهار داش��ت: البته بازار سرمايه كشور 
براي جذب منابع س��رمايه گذاران به لحاظ عمق تا نقطه 
ايده آل به تقويت بيش��تر نياز دارد؛ از سوي ديگر فرهنگ 
سرمايه گذاري و در نظر گرفتن ريسك در كنار بازده هاي 
مورد انتظار آتي در ميان آحاد سرمايه گذاران آن چنان كه 
بايد جا نيفتاده است. به گفته احمدي، با وجود بانك هايي 
كه نسبت به ارائه سود هاي بدون ريسك به سپرده گذاران 
اق��دام مي كنند و هيچ گونه ريس��كي ب��راي آنها متصور 
نيست، نمي توان لزوما شاهد سوق پيداكردن اين منابع به 
بازار س��رمايه بود. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به 
اين سوال كه راه حل عملياتي براي خروج از اين وضعيت 
چيست، اظهار داشت: در درجه نخست  بايد تمام ابزارها 
و نهادهاي مالي موجود از نظر ريس��ك، طبقه بندي شده 
و اش��خاص با علم به آن، بازده مورد انتظار خود را طلب 
كرده و آمادگي هر گونه اقدام ناخواسته را داشته باشند. 

 حركت سرمايه  به بازار بدهي
احمدي با بيان اينكه اي��ن موضوع قطعا با وضعيت 
موجود كش��ور كه تمام ابزارهاي مالي موجود در كشور 
تضمين شده است و تنها در رقم سود تفاوت دارند فرق 
خواهد داش��ت، گفت: طبقه بندي و دس��ته بندي اوراق 
نيز از طريق موسس��ات رتبه بن��دي اعتباري رخ خواهد 
داد كه در كنار توس��عه برنامه ها و فناوري هاي مالي در 
زمينه س��رمايه گذاري و مديريت مالي شخصي موجب 
افزايش عمق بيش��تر ب��ازار خواهد ش��د. وي افزود: در 
صورت فراهم  شدن زيرساخت ها و پيش نيازهاي توسعه 
بازار بده��ي، اين بازار از ظرفيت هاي بااليي براي تامين 
مالي بنگاه هاي اقتص��ادي، پروژه ها و دولت ها برخوردار 
خواهد بود. احم��دي تصريح كرد: در اين ميان با توجه 
به دس��تورالعمل هاي اخير در خص��وص تغيير نصاب ها 
و ش��يوه هاي صدور و ابطال گواهي هاي سرمايه گذاري 
)و خ��روج آن از دايره ش��عب بان��ك( در صورتي  كه از 
ظرفيت هاي فضاي الكترونيك��ي و فناوري هاي مالي از 
طري��ق اينترنت و موباي��ل و تكنيك هاي نوين بازاريابي 
خدمات مالي اس��تفاده مناس��ب ش��ود، مي توان شاهد 
جذب منابع مالي در دس��ترس س��رمايه گذاران و سوق 
دادن آن به بازار س��رمايه و اوراق بدهي بود. عضو هيات 
علمي دانشگاه آزاد اسالمي ادامه داد: ايجاد وب سايت ها 
و پلتفرم هاي مقايس��ه مش��خصات و رتبه صندوق ها در 
كنار ساير مشخصه هاي مورد نظر سرمايه گذار همچون 
نمونه هاي��ي ك��ه در كش��ورهاي مختلف وج��ود دارد و 
بهره مندي از تجارب جهاني موجود و بهره گيري از ساير 
اقدامات فرهنگ سازي و تبليغاتي از جمله اقداماتي است 

كه مي توان در اين مسير انجام داد. 

مديرعامل شركت صنعتي و معدني گل گهر عنوان كرد: با پذيرش 
گندله و كنس��انتره سنگ آهن شركت صنعتي و معدني گل گهر براي 
عرض��ه در تاالر داخلي بورس كاال، اين دو محصول به زودي در بورس 
كاال عرضه مي ش��وند. بر اين اساس هيات پذيرش بورس كاالي ايران 
براي نخس��تين  بار گندله و كنسانتره س��نگ آهن شركت صنعتي و 
معدني گل گه��ر را براي عرضه در رينگ داخلي بازار اصلي اين بورس 
پذيرش كرد تا عرضه و كش��ف قيمت س��نگ آهن براساس مكانيسم 
عرض��ه و تقاض��ا يك قدم به اج��را نزديك تر ش��ود. در همين ارتباط 
مديرعامل شركت صنعتي و معدني گل گهر درخصوص پذيرش سنگ 
آهن در بورس كاال گفت: براي نخستين  بار محصوالت مجتمع گل گهر 
براي عرضه در تاالر داخلي بورس كاال پذيرش ش��ده و درحال بررسي 
جوانب امر جهت تعيين حجم مناسب براي عرضه در اين بازار هستيم.

 ناصر تق��ي زاده افزود: طبق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، درصدد 
هس��تيم مازاد توليد خود را از طريق بورس كاال عرضه كنيم و در اين 
راس��تا گندله و كنسانتره توليدي اين مجتمع وارد بورس خواهد شد. 

البته براي عرضه آهن اسفنجي و كشف قيمت اين محصول از طريق 
بورس كاال نيز برنامه داريم. وي درخصوص مزاياي عرضه س��نگ آهن 
و س��اير محصوالت اين حوزه در بورس كاال اظهار كرد: كش��ف قيمت 
شفاف و واقعي و شفاف س��ازي در روند معامالت سنگ آهن از طريق 
نظام عرضه و تقاضا مهم ترين مزيت ورود به بورس كاالست ضمن اينكه 
از اين طريق امكان تامين مالي بهتر و كم هزينه تر نيز براي مجتمع هاي 
معدني وجود دارد. به گزارش سنا، تقي زاده به وجود ابزارهاي مالي نوين 
موجود در بورس كاال براي استفاده توليدكنندگان جهت تامين منابع 
مورد نياز اش��اره كرد و گفت: به كمك اين ابزارها مي توان براي تامين 
مالي بخش واقعي توليد استفاده كرد و با توجه به پذيرش محصوالت 
اين مجتمع در بورس كاالي ايران به زودي براي نخستين  بار اقدام به 
عرضه محصول كنس��انتره و گندله سنگ آهن در بورس مي كنيم. به 
گفته مديرعامل شركت صنعتي و معدني گل گهر قرار است، توليدات 
اين مجتمع در قالب محموله هاي 50 هزار تني در رينگ داخلي بورس 

كاالي ايران عرضه و كشف قيمت شود. 

با توجه به اينكه قيمت هاي جهاني افت قابل توجهي نداش��ته و 
پيش بيني كاهش ب��راي بازارهاي جهاني وجود ندارد و همچنين از 
سوي ديگر در بازار داخلي نيز بعيد است قيمت دالر از محدوده هاي 
فعلي خارج شود، شركت هاي صادرات محور و وابسته به قيمت هاي 
جهان��ي از جمل��ه معدني، فلزي و پااليش��ي و پتروش��يمي ها براي 
س��ه ماهه اول س��ال آينده مي توانند به عنوان صنايع پيش��رو بازار 
مورد توجه باش��ند. محمد كفاش پنجه ش��اهي مديرعامل كارگزاري 
خبرگان س��هام در خصوص ارزيابي عملكرد بازار س��رمايه در سال 
جاري گفت: بازار س��ال 96 با ش��رايط عالي آغاز نش��د اما به مرور 
زمان با افزايش قيمت جهاني كاموديتي ها و افزايش تدريجي قيمت 
دالر، شركت هاي صادرات محور و وابسته به قيمت هاي جهاني مثل 
معدني ها و پتروش��يمي ها شاهد شرايط مثبت، افزايش سودآوري و 
اقب��ال بازار بودند. وي با تاكيد بر اينكه عالوه بر موارد فوق عملكرد 
پااليشي ها هم در 6 ماهه اول مناسب بود و اميد را به بازار برگرداند، 
گفت: در نيمه دوم س��ال با توجه به كاهش نرخ س��ود س��پرده هاي 
بانكي كه در ش��هريورماه رخ داد و افزايش سرعت رشد قيمت دالر، 
بازار سرمايه شاهد رش��د و رونق بيشتري شد. وي افزود: همچنين 
در س��ال 96 قيمت جهاني نفت و كاموديتي ها افزايش داشت و در 
كنار افزايش ارزش دالر، افزايش قيمت كاالهاي جهاني باعث ش��د 
محصوالت شركت هاي معدني، فلزي، نفتي و پتروشيمي رشد كند 
و ش��اهد بازار مثبتي در 6 ماهه دوم س��ال باشيم. اين كارگزار بازار 
سرمايه به ريسك هاي مقطعي بازار كه باعث اصالح موقت قيمت ها 

مي شد، اشاره كرد و گفت: ريسك هايي مانند مهلت 120 روزه برجام 
اندكي بازار را با نوس��ان مواجه ك��رد. همچنين تصميم اخير دولت 
براي افزايش موقت نرخ س��ود سپرده ها اندكي باعث واكنش منفي 
بازار شده است كه البته اگر اين تصميم دو هفته يي باشد اين نوسان 
نيز مقطعي خواهد بود. پنجه ش��اهي در خصوص پيش بيني بازار در 
سال آينده به سنا گفت: با توجه به اينكه قيمت هاي جهاني افت قابل 
توجهي نداشته و پيش بيني كاهش براي بازارهاي جهاني وجود ندارد 
و همچنين از سوي ديگر در بازار داخلي نيز بعيد است، قيمت دالر 
تغييرات جهشي داشته باشد، شركت هاي صادرات محور و وابسته به 
قيمت هاي جهاني از جمله معدني، فلزي و پااليشي و پتروشيمي ها 
براي سه ماهه اول سال آينده مي توانند به عنوان صنايع پيشرو بازار 
معرفي ش��وند. وي با تاكيد بر اينكه فضاي مثبت در سال آينده نيز 
بر بازار س��رمايه حاكم خواهد بود، گفت: برگزاري بخشي از مجامع 
در س��ه ماهه اول س��ال نيز در روند معامالت تاثيرگذار اس��ت. اين 
كارشناس بازار سرمايه درباره تصميم مجلس درباره معافيت مالياتي 
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها و تاثير اين تصميم 
ب��ر بازار س��رمايه نيز گفت: اي��ن موضوع در ارتباط با ش��ركت هاي 
مشمول ماده 141 است كه تاثيري در عملكرد ساير شركت ها ندارد. 
به همين دليل به نظر مي رس��د بازار سرمايه واكنش خاصي به اين 
موضوع نش��ان ندهد. وي در خصوص تاثير افزايش سود سپرده هاي 
بانكي بر بازار سرمايه گفت: اين افزايش سود بستگي بر اساس زمان 
اجرا تاثيرگذار است و اگر كوتاه مدت و مقطعي باشد اثر عميق ندارد. 

پذيرش 2 محصول در تاالر  نقره اي

تداوم فضاي مثبت در سال 97

سخنگوي كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اذعان كرد: رانت ها در 
زمين��ه توليد، عرض��ه و خريد محصوالت كه منحص��ر به عده يي خاص 
ب��ود طبق روال گذش��ته رقم نخورد و امروز روند دادوس��تد كاالها براي 
مس��ووالن شفاف شده اس��ت. به گزارش مهر، محمدمهدي مفتح افزود: 
در كشور ما نيز بيش از يك دهه از فعاليت بورس كاالي ايران در زمينه 
عرضه محصوالت مختلف مي گذرد و اين بورس با پش��ت س��ر گذاشتن 
موانع زيادي ازجمله تبعات اقتصاد دولتي و قيمت گذاري هاي دس��توري 
در س��ال هاي گذشته توانس��ته، توس��عه قابل توجهي پيدا كند و حتي 
به بازوي دولت در تنظيم بازارها مبدل ش��ود. ب��ه گفته وي در دنيا نيز 
مشاهده مي كنيم كه اقتصادهاي پيشرو با استفاده از بورس هاي كااليي 
و ابزاره��اي مالي اين بورس ها بر رون��د قيمت محصوالت مختلف تاثير 
مي گذارند و ما نيز بايد به اين س��مت حركت كني��م. مفتح اظهار كرد: 
بورس كاال يكي از ابزارها براي رس��يدن به ش��فافيت اقتصادي اس��ت و 
استفاده از اين ابزار در دنيا تجربه شده و امروز نشان دهنده قدرت برخي 
اقتصادهاي پيشرفته دنياس��ت. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس 

ب��ا بيان اينكه ب��راي بهره برداري كامل از مزاياي ب��ورس كاال در اقتصاد 
باي��د زمينه را ب��راي فعاليت اين نهاد فراهم كنيم، گف��ت: در مواقعي با 
نبود برخي زيرساخت ها در اقتصاد همچنين كمبودهايي در توليد مواجه 
مي ش��ويم و با وجود اين موارد از بورس كاال برخي توقع هاي غيرمنطقي 
داريم. اين در ش��رايطي است كه بايد با همفكري فعاالن صنايع ازجمله 
توليدكننده و مصرف كننده همچنين هماهنگي نهادهاي مرتبط، زمينه 
تعادل عرضه و تقاضاي محصوالت در بستر بورس كاال را فراهم كرد. مفتح 
با تاكيد بر شفافيت عرضه محصوالت در بورس كاال گفت: بورس كاال در 
س��ال هاي گذشته باعث ش��ده تا رانت ها در زمينه توليد، عرضه و خريد 
محصوالت كه منحصر به عده يي خاص بود طبق روال گذشته رقم نخورد 
و امروز روند دادوستد كاالها براي مسووالن شفاف شده است. سخنگوي 
كميسيون برنامه و بودجه در پايان به حمايت مجلس از سازوكار بورس 
كاال اشاره كرد و گفت: كميسيون هاي مربوطه مجلس همواره در جريان 
معامالت بورس كاال و ارتباط توليدكنندگان و مصرف كنندگان اس��ت تا 

روند حمايت از توليد به شيوه يي مطلوب و شفاف عملياتي شود. 

مدير عمليات بازارگرداني تامين سرمايه تمدن اعالم كرد: ورود 
پول هوش��مند به ب��ورس فضاي معامالت را تغيي��ر داد و در حال 
حاضر بازار س��هام بعد از ثب��ت ركوردهاي تاريخي در فاز اصالحي 
قرار دارد. عظيم ثابت اظهار داشت: طي چند ماه گذشته تغييرات 
مثبتي كه در ح��وزه قيمت هاي جهاني در م��ورد كاالهاي فلزات 
اساس��ي، معدني و در كنار آن افزايش قيمت نفت ش��كل گرفت، 
باعث ش��د تا پول هوش��مند وارد بازار س��رمايه ش��ود و سرمنشا 
رش��د ب��ورس در آن برهه از زمان را بايد اي��ن عوامل بدانيم. مدير 
عمليات بازارگرداني تامين سرمايه تمدن در ادامه گفت: اين تحول 
زمينه س��از تعديل مثبت در برخي صنايع ش��د به طوري كه باعث 
ش��د تا حتي صنايع پااليشي و پتروشيمي نسبت به سال گذشته 
عملك��رد مثبت تري را به ثبت برس��انند. وي ادامه داد كه عملكرد 
 صنايع و ش��ركت هاي بورس��ي در شفاف س��ازي صورت هاي مالي

6 و 9 ماهه به وضوح مشخص است و اطالعات مالي آنها نيز آن را 
تاييد مي كند به طوري كه بعضا ش��اهد تعديل مثبت 100درصدي 
نيز هستيم. به گزارش ايبنا، عظيم ثابت افزود: همچنين اين شرايط 
باعث شد تا عالوه بر ارتقاي سود و بازدهي اين گونه صنايع به تبع 
آن كليت بازار سهام نيز از اين وضعيت منتفع شد و همين عوامل 
زمينه س��از رشد شاخص كل بورس و ثبت ركوردهاي تاريخي شد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه محرك اصلي تغيير شرايط بازار سهام 
را ورود و گ��ردش پول هوش��مند به بورس عنوان ك��رد و به ايبنا 
گفت: يكي از مهم ترين داليل بنيادي تغيير فضاي معامالت بورس، 

تزريق نقدينگي هاي تازه در برخي صنايع بازار سرمايه است. مدير 
عمليات بازارگرداني تامين سرمايه تمدن در ادامه گفت: البته بايد 
ب��ه اين نكته هم اذعان داش��ت كه برخي صنايع در فضاي ش��كل 
گرفته صعودي بورس به سقف قيمتي خود در بازار سهام رسيدند 
ك��ه به نوعي بخش عمده يي از تحركات صعودي خود را در بورس 
رق��م زدند و در حال حاضر پس از صعودهاي ش��كل گرفته در فاز 
اصالحي قرار گرفته اند و به تبع آن شاخص بورس را نيز تحت تاثير 
اي��ن فعاليت خود قرار داده اند. از س��ويي ديگر با توجه به اينكه به 
پايان س��ال نزديك مي شويم، ش��تاب در فروش سهام در بورس از 
سوي سهامداران حقيقي و حقوقي براي شناسايي سود بيشتر شده 
است. اين تحليلگر افزود: همچنين در كنار اين موضوع هميشه به 
صورت س��نتي تامين مالي براي برنامه ريزي معامالت سال آينده 
نيز يكي از داليلي اس��ت كه باعث ش��ده تا بورس اي��ن روزها در 
فاز اصالحي قرار داش��ته باشد. از سويي ديگر چون در حال حاضر 
ريس��ك سيس��تماتيك خاصي نداريم و در مقابل همزمان بودجه 
سال 97 نيز در حال بررسي و تصويب در مجلس قرار دارد به اين 
ترتيب مي توان خوشبين بود كه بازار سهام به روند متعادل تري بعد 
از روش��ن شدن تكاليف بودجه يي سال آينده برسد. مدير عمليات 
بازارگرداني تامين س��رمايه تمدن افزود: ب��ه صورت كلي در حال 
حاضر مشكل و چالش خاصي در بازار سهام وجود ندارد و اين روند 
اصالحي كوتاه مدت خواهد بود و جريان ارزنده شدن سهام باز هم 

ادامه خواهد داشت. 

بورس كاال ابزار رسيدن به شفافيت اقتصادي

بورس در فاز اصالحي
تحليلگران
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مقاومت بانك مركزي نسبت 
به تخصيص ارز مبادله اي

مس��يح كش��اورز دبير انجمن واردكنندگان برنج 
درب��اه آخرين وضعي��ت اختص��اص ارزمبادله يي به 
واردات برنج اظهار كرد: براس��اس آخرين پيگيري ها 
تاكنون ارز مبادله يي به واردات برنج تخصيص نيافته 
اس��ت، در حالي كه وزارت صنعت و جهاد كشاورزي 
اعالم كرده است كه به واردات برنج به عنوان كاالي 

اساسي بايد ارز مبادله يي اختصاص يابد. 
وي افزود: طب��ق اظهارات رييس جمهور با وجود 
كاف��ي بودن ارز، براي جلوگي��ري از گراني كاالهاي 
اساس��ي در اي��ام پايان��ي س��ال باي��د ارز مبادله يي 
اختصاص يابد، اما بانك مركزي نسبت به تخصيص 

ارز مقاومت مي كند. 
كشاورز ادامه داد: با توجه به آنكه واردات و قيمت 
برنج در ايام پاياني س��ال به اختصاص ارز مبادله يي 
بس��تگي دارد، اماهم اكنون واردكنندگان به س��بب 
مقاومت بانك مركزي در بالتكليفي به سر مي برند. 

ب��ه گفته اين مقام مس��وول در صورت اختصاص 
ن��دادن ارز مبادله ي��ي ب��ه برن��ج، واردات چندان��ي 
نخواهيم داشت چرا كه هر كيلو برنج در بازار با نرخ 

8 هزار تومان بايد عرضه شود. 
وي با اش��اره به ضرورت تخصيص ارز مبادله يي 
به واردات برنج بيان كرد: با تخصيص ارز مبادله يي 
قيمت تمام ش��ده هر كيلو برنج ب��راي واردكننده 
6 ه��زار و 200 ت��ا 6ه��زار و 300 توم��ان خواهد 
ب��ود كه درنهايت ب��ا نرخ 7هزار توم��ان در اختيار 
مصرف كننده قرار مي گيرد و در صورت كاهش نرخ 
تعرفه به 10درصد همانند نرخ سابق در بازار عرضه 

مي شود. 
دبير انجمن واردكنندگان بازار برنج را پيش بيني 
ك��رد و گف��ت: اگ��ر ارز مبادله يي ب��ه واردات برنج 
اختص��اص نياب��د، قاچاق ج��اي واردات رس��مي را 
مي گيرد و در صورت جلوگيري از اين پديده شوم با 

كمبود روبه رو خواهيم شد. 
ب��ه گفته وي با توجه به نوس��ان نرخ ارز، واردات 
رسمي برنج متوقف خواهد شد و پديده شوم قاچاق 
شدت بيشتري در بازار خواهد داشت كه از مسووالن 
انتظ��ار مي رود كه ه��ر چه س��ريع تر اختصاص ارز 
مبادله يي را تعيين و تكليف كنند تا نگراني مردم از 

آشفتگي بازار برنج شب عيد به پايان برسد. 

 سنگيني افزايش ماليات
بر دوش توليدكننده داخلي

محمدرضا مرتض��وي رييس خانه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان تهران اظهار ك��رد: توليدكنندگان 
كش��ور چند سال سخت را پشت س��ر گذاشته اند و 
اكنون توليد دس��ت به گريبان مش��كالت ناش��ي از 

مسائل اقتصادي كشور است. 
وي اف��زود: توق��ف بودجه ه��اي عمراني كش��ور 
ب��ه دليل نبود مناب��ع كافي، بهره ه��اي بانكي باال و 
واگذاري مس��ووليت دريافت ماليات بر ارزش افزوده 
به توليدكنندگان موجب ش��ده تا اين قشر، هر روز 

ضعيف تر از روز قبل شود. 
مرتضوي بيان كرد: هيچ جاي دنيا اين گونه نيست 
ك��ه بار كار بزرگ��ي مانند درياف��ت ماليات بر دوش 
واحدهاي توليد بيفت��د، در حالي كه توليدكننده با 
وجود اينكه مطالبات بس��ياري دارد، اما مجبور است 

ماليات بر ارزش افزوده آن كاال را بدهد. 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
اذعان ك��رد: هنوز از ركود تورم��ي به طور كامل در 
نيامده ايم و توليدكنندگان ما همچنان با خيل عظيم 
چك هاي برگشتي مواجه هستند و بازار همچنان با 
سرعت كندتري نسبت به توليد پيش مي رود، با اين 
حال در ميان اين انبوه مش��كالت؛ توليدكننده ملي 
بايد مدام به فكر تامين ماليات هاي روزافزون باشد. 

وي با بيان اينكه گرفتن ماليات حق دولت است، 
اضافه كرد: اي��ن منصفانه نيس��ت، چراكه دولت به 
محض اينكه نتوانست سهم خود را از ديگر بخش ها 
بگيرد، با چاقو به جان تن ضعيف توليد افتاده و تكه 

گوشتي از آن بكند. 

راه خروج از اقتصاد نفتي
رض��ا نوران��ي ريي��س اتحاديه مل��ي محصوالت 
كش��اورزي با انتقاد از نبود معاونت توس��عه صادرات 
در وزارت جهاد كشاورزي اظهار كرد: با اجراي قانون 
انتزاع، مسووليت وزارت جهاد كشاورزي را دوچندان 
كرده اس��ت، چراكه عالوه بر توليد در بحث صادرات 

نيز بايد كار كند. 
به گفته وي نبود معاونت توسعه صادرات در وزارت 
جه��اد كش��اورزي منجر به فرصت س��وزي در بحث 
صادرات شده است، در حالي كه صادرات محصوالت 
كش��اورزي يك راهكار براي خروج از اقتصاد نفتي و 

پايداري اقتصادكشور محسوب مي شود. 
نوراني با اش��اره ب��ه اينكه توليد س��يب به جاي 
فرص��ت صادراتي، دغدغه يي بيش نيس��ت، افزود: با 
توجه به بس��ته بودن بازاره��اي صادراتي عراق روي 
تجار، باال بودن تعرفه گمركي هند و صادرات سيب 
در ازاي واردات نارنگ��ي از پاكس��تان معضالت��ي به 

وجود آورده است. 
اين مقام مس��وول با اش��اره به ضرورت توجه به 
توس��عه صادرات محص��والت كش��اورزي بيان كرد: 
معاونت توس��عه صادرات هر چه س��ريع تر در وزارت 
جهاد كش��اورزي بايد تشكيل ش��ود تا فرصت هاي 

صادرات سوخت نشود. 
 وي ادام��ه داد: هم انديش��ي بخ��ش دولت��ي و 
خصوصي با يكديگر مي تواند كليد حل رونق صادرات 
باشد و درحالي مسووالن دولتي در اتاق هاي دربسته 
تصميم��ات الزم را اخذ مي كنند كه اين امر بيش از 

پيش بر مشكالت دامن مي زند. 
رييس اتحاديه محصوالت كش��اورزي با اشاره به 
اينكه سياس��ت بازار در ازاي بازار راهگش��اي توسعه 
صادرات اس��ت، افزود: با توجه به آنكه عرضه نارنگي 
توليد داخل روبه پايان است و تنها نارنگي بندري با 
نرخ 10 تا 12 هزار تومان در بازار عرضه مي شود، از 
مسووالن وزارت جهاد انتظار مي رود كه براي توسعه 
ص��ادرات اقدام به ص��ادرات س��يب در ازاي واردات 

نارنگي از پاكستان كنند. 
ب��ه گفته نوراني با توجه به ايام پاياني س��ال، اگر 
دولت تمهيدات الزم را ب��راي واردات نارنگي به كار 
نگيرد، ش��اهد عرضه نارنگي قاچاق در بازار خواهيم 
بود، همچنين فرصت صادرات سيب از بين مي رود. 

اخبار

اثرات ورود Blockchain به عرصه تصميم گيري عمومي

تشكل هاي آنارشيستي

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد

آسيب هاي نقدينگي در بازارهاي موازي

صدور بي حد و حساب جواز، جان صنعت را بي رمق كرد

مشكل ظرفيت اضافي صنايع كي حل مي شود؟

مدتي مي شود كه شاهد يك تغيير رويه محسوس در 
بازار ارز هستيم. روندي كه در آن نرخ ارزهاي مهم ازجمله 
دالر، يورو، پوند و... پيوس��ته كانال هاي جديد قيمتي را 
فتح كرده و با وجود خواس��ت مقامات بانك مركزي، يك 
رش��د تصاعدي پيوس��ته را تجربه مي كند. اين رويه كه 
قيم��ت دالر را از 3700تومان در بهار امس��ال به بيش از 
4600تومان در نخس��تين روز بهمن  ماه 96 رس��انده به 
دليل مجموعه يي وقايع و اتفاقات اين روزها روندي بسيار 

سريع را به خود گرفته است. 
حسين سليمي، نايب رييس كميس��يون بازار پول و 
سرمايه اتاق بازرگاني تهران درباره داليل افزايش نرخ ارز 
در اين روزها و اثرات آن بر فضاي اقتصادي كشور گفت: 
نخستين علت آن را مي توان به صندوق هاي قرض الحسنه 
نس��بت داد كه پس از مدت ها تعيين تكليف شدند و به 
پرداخت رقم 10تا 12هزارميليارد توماني افراد پرداختند. 
وي ادامه داد: هجوم ناگهاني اين س��رمايه به س��مت 
بازارهايي مانند بازار ارز و طال موجب تورم و حبابي شدن 
اين بازارها شده است؛ چراكه صنايع رونق نداشته و بورس 
هم از جذابيت چنداني برخوردار نيست، موجب شد مبلغ 

پرداخت شده به سمت بازار سكه و دالر پيش رود. 
 نايب رييس كميس��يون ب��ازار پول و س��رمايه اتاق 
بازرگان��ي تهران افزود: از آنجا كه نقدينگي افزايش يافته 
اس��ت و س��رمايه گذاران نيز درصدد حفظ ارزش دارايي 

خود هستند به سوي بهترين گزينه يعني خريد ارز روي 
مي آورن��د. به گفته وي م��ردم در جهت حفظ و افزايش 
درآمد خود خريد و فروش ارز را بهترين گزينه مي پندارند 
و به همين دليل اس��ت كه در ماه هاي گذش��ته ش��اهد 
افزايش نرخ دالر بوده ايم. به عبارت ديگر آمار حاكي از آن 
است كه در سال جاري تا بهمن ماه حدود 53 هزارميليارد 
تومان سكه خريد و فروش شده كه اين آمار در سال هاي 

اخير بي سابقه بوده است. 
س��ليمي با اش��اره به اينكه نقدينگي زماني آسيب زا 
است كه به جاي توليد به سمت داللي هدايت شود، گفت: 
نظام بانكي در ايران واسطه گري مي كند و ميان نقدينگي 
ك��ه در جامعه وج��ود دارد با نقدينگي كه ش��ركت ها و 
بنگاه هاي توليدي نياز دارند، ارتباط برقرار مي كند به اين 
معني كه پول هاي جاري در جامعه و حساب هاي بانكي را 
در اختيار شركت ها قرار مي دهد. بنابراين وقتي نقدينگي 
در جامعه زياد است و شركت ها از كمبود نقدينگي گاليه 
دارند به اين معني است كه پول هاي موجود در جامعه به 
جاي اينكه به سمت سرمايه گذاري و توليد هدايت شود، 

به سمت خريد و فروش و داللي مي رود. 
وي تصري��ح كرد: از ديگر عواملي كه موجب بي ثباتي 
بازار ارز شد مي توان به حذف ارز مبادله يي برخي كاالها 
اش��اره كرد. ب��ه بيان ديگر چندي پي��ش وزارت صنعت 
اختص��اص ارز مبادله ي��ي ب��ه برخي كااله��ا حذف كرد 

تقاضاي خريد ارز آزاد افزايش پيدا كرد. بنابراين افزايش 
تقاضاي خريد ارز موجب افزايش قيمت آن و نابه ساماني 
بازار شد. البته به موازات اين افزايش قيمت در بازار آزاد، 
نرخ دالر مبادله يي هم از سوي بانك مركزي رو به افزايش 
است و همين امر سبب شده تا انتظارات نسبت به افزايش 

نرخ هم با شدت بيشتري تداوم يابد. 
نايب ريي��س كميس��يون بازار پ��ول و س��رمايه اتاق 
بازرگان��ي تهران با اش��اره ب��ه اينكه عدم ثبات ب��ازار ارز 
ناشي از رفتارهاي س��وداگرانه است، گفت: طي روزهاي 
اخير دالالن با احتياط بس��يار زياد دالر را خريد و فروش 
مي كنند و برخي از آنها تنها تمايل به خريد دالر دارند تا 
فروش آن. حتي در اين ميان برخي صرافان با احتياط ارز 
را خريد و فروش مي كنند و به يك ذخيره س��ازي آهسته 
و پيوس��ته دالر روي آورده اند ت��ا در ايام خاص پيش رو 
آن را گران تر بفروش��ند. وي ادامه داد: بر همين اس��اس 
اس��ت كه دولت بايد زمينه ساز تغيير در شيوه مديريت 
بازار ارز شود و ش��رايط را به گونه يي پيش برد كه اجازه 
فعاليت سوداگرايانه در بازار را ندهد به خصوص در ايامي 
كه پيش رو اس��ت و تقاضا ب��راي ارز باال مي رود، عده يي 

سوداگر زمينه ساز افزايش قيمت در بازار نشوند. 
س��ليمي اضافه كرد: در اين ميان حتي وعده وعيدها 
و پي��ش بيني هاي مقامات نيز صحيح عمل نمي كند، به 
عنوان مثال سياس��ت گذاران ام��روز نويد ثبات نرخ ارز را 

مي دهن��د در صورتي كه فردا عكس اين اتفاق را در بازار 
شاهد هس��تيم و به يك باره نرخ ارز جهش چنداني پيدا 
مي كند. به گفته وي ما حدود دو سال ثبات ارزي داشتيم 
و نرخ ارز مسير متعادلي را طي مي كرد يعني ارز مبادله يي 
2600تومان بود و ارز آزاد 3500تومان اما رفته رفته اين 

امر دستخوش تغييرات فراواني شد. 
نايب ريي��س كميس��يون بازار پ��ول و س��رمايه اتاق 
بازرگاني تهران با اش��اره به اينكه ترامپ مي خواهد ثبات 
اقتص��اد ايران را بر هم بزند، گف��ت: عامل ديگري كه به  
ش��دت مي تواند روي افزاي��ش قيمت ارز تاثي��ر بگذارد 
س��خنان دونالد ترامپ اس��ت كه براي 3ماه آينده اعالم 
كرده ديگر حاضر به تاييد برجام با همين شرايط نيست 
و از ايران براي ادامه اين پيمان درخواس��ت مذاكره كرده 
است. به بيان ديگر ترامپ پس از برجام تالش هاي زيادي 
ك��رد تا آثار آن را براي ايران كم رنگ كند و بيش��تر اين 
تالش ه��ا هم روي اين محور س��ازماندهي ش��ده بود كه 
كانال هاي انتقال ارز را در نظام پولي بين المللي مس��دود 
كند بنابراي��ن عدم اطمينان جدي روي فضاي اقتصادي 

ايران شكل گرفته است. 
سليمي درباره نقش بانك مركزي در كنترل وضعيت 
فعلي بازار ارز مطرح كرد: بانك مركزي در مواقعي به بازار 
ورود مي كند و ب��ه بازار ارز تزريق مي كند و تا حدي هم 
جلوي افزايش قيمت را مي گيرد. ش��ايد بتوان تا يكي دو 

روز اين كار را انجام داد و چند ميليون دالر ارز وارد بازار 
كرد ولي بعد كه بانك مركزي با كمبود ارز مواجه مي شود، 
نمي تواند اين روند را ادامه دهد و مش��اهده مي كنيم كه 
وقتي اين اتفاق مي افت��د و بانك مركزي ورود نمي كند، 

قيمت باال مي رود. 
وي افزود: در اين راستا بانك مركزي همانند سال هاي 
گذش��ته بايد به صنايعي كه نيازمند واردات هس��تند و 
كاالهاي خود را از اين طريق تامين مي كنند ارز مبادله يي 

اختصاص دهد تا تقاضاي ارز آزاد كاهش پيدا كند. 
نايب ريي��س كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق 
بازرگاني تهران درخصوص رش��د ن��رخ ارز گفت: فكر 
نمي كن��م بازار ثب��ات پيدا كند چراك��ه تقاضا در بازار 
وج��ود دارد و بالتكليفي در ش��اخص هاي اقتصادي از 
جمل��ه بودجه وجود دارد. بنابراين الزم اس��ت مقامات 
دول��ت و مس��ووالن بان��ك مرك��زي با حل مس��ائلي 
اينچنيني، سايه ابهام و عدم اطمينان را از فراز اقتصاد 
بردارن��د. وي ادامه داد: به نظر مي رس��د چارچوبي كه 
از ابتداي س��ال به افزايش قيمت ارز منجر ش��ده يك 
چارچوب و پنجره بلندمدت اس��ت و به زودي س��طح 
تاثيرگ��ذاري آن كاهش پي��دا نمي كند به همين دليل 
پيش بيني من اين است كه قيمت ارز و مخصوصا دالر 
ب��از هم افزاي��ش پيدا كند و در همين راس��تا نيز بايد 

شاهد افزايش تورم باشيم. 

فراز جبلي|
در اف��كار عمومي آنارشيس��م با ه��رج و مرج، 
بي قانوني و هنجارش��كني مترادف تصور مي شود 
در حال��ي كه وقتي به كتب انديش��منداني كه به 
اصول آنارش��ي اعتقاد داش��تند، مراجعه مي كنيم 
با يك جامعه س��رور س��تيز و بدون دولت روبه رو 
مي شود كه نهادها بدون وجود يك هسته مركزي 
ب��ه فعاليت مي پردازن��د. هرچند ك��ه نتيجه اين 
تفكر در كشورهايي همچون فرانسه درگيري هاي 
خياباني و گاهي هرج و مرج بود اما مش��كل اصلي 
اي��ن ديدگاه عدم امكان اج��راي آن در جامعه آن 
زمان و ب��ا امكانات آن دوره بود. از هزاران س��ال 
پي��ش نياز به يك هس��ته مركزي ك��ه دولت نام 
مي گرفت به عنوان يك اصل بديهي مورد پذيرش 
هم��ه بود و در بخش هاي ديگر نيز س��اختارها به 
همين شكل ايجاد شد. زماني كه بانك ها به شكل 
جداگان��ه به فعاليت مي پرداختند، مش��كالت آنها 
باع��ث ايجاد بانك مركزي ش��د، زمان��ي كه تجار 
به ص��ورت جداگانه فعالي��ت مي كردند اختالفات 
تش��كل هايي  ش��كل گيري  ل��زوم  مش��كالت  و 
همچون ات��اق بازرگاني را مطرح كرد. در حقيقت 
ش��كل گيري يك نهاد مركزي براي نظم بخشيدن 
تا ام��روز يك ض��رورت بود. ام��ا امروز ب��ا ايجاد 
 Blockchain تكنولوژي هاي جدي��دي همچون
يا زنجي��ره بلوكي در بس��ياري از بخش ها نياز به 
يك ساختار مركزي از بين رفته است. اين مساله 
در س��ال هاي آت��ي خ��ود را در بخش هايي مانند 
بانك، س��اختار سوييفت و بس��ياري از عرصه هاي 
ديگر نش��ان مي دهد. چندان طول نخواهد كشيد 
كه بعضي كشورها براي خروج از بن بست سياسي 
به س��راغ راي دادن و انتخاب��ات با اين الگو بروند. 
اين موج در آينده يي نه چندان دور به تش��كل ها 
نيز خواهد رسيد. نسل جديد تشكل هاي اقتصادي 
ديگر به ش��كل قبلي به فعاليت نمي پردازند بلكه 
از طريق زنجيره هاي بلوكي بس��ياري از فعاليت ها 

صورت خواهد گرفت. 

 Blockchain چيست؟
كس��اني كه اخبار را دنبال مي كنن��د احتماال در 
چند ماه اخير دو مرتبه اصط��الح Blockchain را 
ش��نيده اند. يك دفعه پس از آنكه افزايش ارزش بيت 
كوين جنجال زيادي به پا كرد بسياري از افراد كه به 
دنبال اين بودند كه اين پول جديد چگونه كار مي كنند 
به اصطالح Blockchain برخورد كردند هرچند كه 
بي��ت كوين يك مثال دقيق و كامل از زنجيره بلوكي 
نبود. همچنين پس از بحث فيلترينگ تلگرام در ايران 
اظهارنظر مدير تلگرام اين اصطالح را به  ش��دت س��ر 
زبان رس��انه يي ها انداخت. پاول دورف مدير تلگرام در 
توييت��ي خبر داده كه ب��ه زودي تلگرام به تكنولوژي 
Blockchain مجهز خواهد ش��د و به اين ترتيب تا 
3ماه آينده فيلترينگ تلگرام عمال غيرممكن خواهد 

شد. 
س��ال ميالدي گذشته اين بحث به حدي داغ شد 
كه كنگره جهاني كس��ب و كار ديجيت��ال در مادريد 
با دعوت از الكس تپس��كات نويسنده كتاب »انقالب 
از وي   )Revolution Blockchain(»بالكچي��ن
خواس��ت درباره اين تكنولوژي جدي��د توضيح دهد. 
وي صحبت ه��اي خ��ود را ب��ا اين ادعا آغ��از كرد كه 
»بالكچين« قدرت بانك ها را سلب خواهد كرد، توزيع 
انرژي را بسيار موثرتر كرده، مشكالت صنعت موسيقي 

را برطرف كرده و ژورناليسم را هم نجات مي دهد. 
براي درك دقي��ق از بالكچين يك مثال واقعي از 
آن را نشان مي دهيم. در ساختار بين بانك هاي جهان 
يك پيام رسان به نام شبكه سوئيفت وجود دارد. اين 
پيام رس��ان در اختيار اكثر بانك هاي جهان اس��ت و 
بانك ها با اس��تفاده از آن به صورت رمز دس��تورهاي 
بانكي خود را به يكديگر ارس��ال مي كنند. براي مثال 
اين مقدار پول از حس��اب x به حساب y بابت بارنامه 
z منتقل ش��ود. اين رمز به دفتر س��وئيفت در اروپا يا 
امريكا ارس��ال مي ش��ود و در دفتر سوييفت مقابل به 
ش��كل آينه نمايش داده مي ش��ود و بانك طرف پيام 
پس از شكس��تن رمز آن را اجرايي مي كند. در موارد 
اختالف دفتر س��وئيفت مي تواند با مراجعه به داده ها 

ببيند كه كدام طرف اشتباه كرده است. اين روش اين 
اش��كال را دارد كه همه اطالعات در اختيار سوئيفت 
است و دولت ها ممكن است از اطالعات مالي شركت ها 
سوءاس��تفاده كنند)همانطور كه دولت امريكا پس از 
اتفاقات يازدهم س��پتامبر به سراغ اين اطالعات براي 

پيگيري فعاليت هاي تروريستي رفت( . 
اما بالكچين به ش��كل ديگري فعاليت مي كند. 
هر بانك به عنوان يك كاربر از دس��تور تجاري خود 
يك دستور به شكل رمز ايجاد مي كند كه به شكل 
تاب��ع يك به يك اس��ت. به اين صورت كه دس��تور 
»هش« مي ش��ود و از اين دستور يك »هش« يكتا 
به دس��ت مي آيد ول��ي نمي ت��وان از روي »هش« 
به دس��تور پي برد. پس از اي��ن كار اين »هش« يا 
رمز توس��ط كاربر روي اينترنت منتش��ر مي شود و 
همه افراد ش��بكه به آن دسترس��ي دارند. اين پيام 
به گيرنده ارس��ال مي ش��ود و گيرنده موظف اس��ت 
پ��س از اجراي دس��تور آن را به صورت »هش« در 
شبكه مجددا منتش��ر كند. با اين روش رمزها بايد 
با يكديگر تطابق داش��ته باشد و همه اعضاي شبكه 
موظف به راستي آزمايي اعمال همديگر هستند. در 

اي��ن حالت ديگر يك هس��ته مرك��زي وجود ندارد 
بلكه تمام اجزا)در اين مثال بانك ها( خود بر عمل 

يكديگر نظارت مي كنند. 

 الگويي براي بقيه كسب و كارها
اين الگو براي بس��ياري از ش��بكه ها كاربرد دارد 
ولي در فاز اول شاهد اجراي آن در سيستم بانكي و 
پولي جهان هستيم. در اين فناوري با وجود كاربران 
متعددي ك��ه به طور همزم��ان داده هايي را ثبت و 
اصالح مي كنند و ممكن اس��ت كه آن داده ها با هم 
تداخل داشته باشند، شبكه قادر به حفظ يكپارچگي 
محتواي پايگاه داده  است. با توجه به ساختار داده يي 
رمزنگاري ش��ده كه بالكچين داراس��ت يكپارچگي 
ب��دون هي��چ كنترل  كننده مركزي حفظ مي ش��ود. 
اصالت س��نجي آنها توس��ط همكاري جمعي توسط 
اشتراك منافع جمعي خود تاييد مي شوند. با ذخيره 
داده ها در سراس��ر ش��بكه، زنجيره بلوكي خطراتي 
را ك��ه با ذخيره داده ها به طور مركزي نگه داش��ته 

مي شوند حذف مي كند. 
هرچند بي��ت كوين به دليل س��فته بازي صورت 

گرفته روي آن با چالش هايي روبه رو ش��د و مشخص 
نيست بتواند از روالي كه دچار آن شده همچنين رقبا 
موف��ق بيرون آيد ولي تجربه موفق بالكچين به زودي 
بر ديگر بخش ها اثر خواهد گذاش��ت. با توجه به پيش 
بين��ي مجمع جهاني اقتصاد مبني بر انقالب بالكچين 
در س��ال 2025و اينكه 10درصد GDP براساس آن 
خواهد بود بايد از هم اكنون منتظر ماند كه بسياري از 
مش��اغل نوع همكاري با هم صنفان خود را بر اس��اس 
بالكچي��ن تعريف كنند. وظايف كالس��يك تش��كل و 
خدماتي كه يك تش��كل بايد به اعضا بدهد مساله يي 
قابل فهم اس��ت اما اگر ديگر دبيرخانه و هيات رييسه 
از تش��كل ها حذف شود و افراد شاغل در يك صنف از 
طري��ق يك بالكچين به فعالي��ت بپردازند بدون آنكه 
رييس��ي وجود داش��ته باش��د چگونه خواهد شد. اين 
تشكل در حقيقت به شكل آنارشيستي)به معني دقيق 
آن( به فعاليت خواهد پرداخت. اگر بپذيريم مهم ترين 
هدف تش��كل ها ه��م افزايي بين اعضا ب��وده كه اتفاقا 
تش��كل هاي ايراني در اجراي آن تا حد زيادي ناموفق 
بوده ان��د اين روش مي تواند در آينده يي نه چندان دور 

جايگزين تشكل هاي سنتي شود. 

يكي از داليل اصلي مشكالت متعدد صنايع ايران را مي توان كمبود 
تقاضا در بازار و دپوي محصوالت در انبارها دانست. براساس برآوردهاي 
موج��ود، در حال حاضر و در مجموع، نيمي از ظرفيت توليد بنگاه هاي 
صنعتي كشور بالاستفاده مانده است و در برخي صنايع اين رقم به 60 

و 70 درصد هم مي رسد. 
 تقاضاي داخلي به اندازه يي نيس��ت كه توليد بيش��تر توس��ط اين 
بنگاه ها جذب ش��ود و بهره  وري نازل و هزينه تمام ش��ده باال، بازارهاي 

خارجي را از دسترس اغلب بنگاه هاي داخلي خارج كرده است. 
  اندازه صنعت كش��ور نسبت به سال 1381 حدود 2 برابر شده در 
حالي كه ميزان تقاضا در حدود ميزان سال 1381 باقي مانده است. اين 
به معناي ش��كاف بزرگي ميان ظرفيت ايجاد ش��ده در صنعت و مقدار 
تقاضاي موجود اس��ت. در شرايط جاري معادل حدود نيمي از صنعت 

كشور به عنوان اضافه ظرفيت شناخته مي شود. 
 متاسفانه اين روند كماكان ادامه دارد و شكاف ياد شده را عميق تر 
مي س��ازد. نهادهاي ذي ربط همچنان براي احداث واحدهاي مش��ابه و 
تكراري، با همان فناوري قديمي كه در بنگاه هاي موجود مورد استفاده 
اس��ت، جواز تاسيس صادر مي كنند و بر ظرفيت توليد مي افزايند. اين 
كار، صرف نظر از حيف و ميل س��رمايه كش��ور، عرص��ه را بر واحدهاي 

موجود تنگ تر مي كند و آنها را به رقابت مخرب با يكديگر وامي دارد. 
 اصالح اين وضعيت آس��ان نيست. به ياد داشته باشيم كه براساس 
قوانين موجود، س��ازمان هاي ذي ربط نمي توانند از صدور جواز تاسيس 
براي متقاضيان خودداري كنند. آنها نه تنها اجازه امتناع از صدور جواز 
تاس��يس را ندارند، بلكه به اين كار ترغيب هم مي ش��وند. تعداد »جواز 
تاسيس “هايي كه در هر منطقه از كشور صادر مي شود، نمره يي است 
كه هرچه بزرگ تر باشد، نشان از موفقيت بيشتر متوليان اقتصادي آن 
منطق��ه دارد.  ب��راي حل اين معضل چه مي ت��وان كرد؟ چندي پيش 
فعاالن حوزه صنعت در يكي از اس��تان هاي كش��ور گردهم آمدند و در 
مورد اين مشكل فراگير به تبادل نظر و يافتن راه حل پرداختند. چكيده 
راه��كاري كه مورد توافق آنها قرار گرف��ت در زير مي آيد تا صنعتگران 
در نق��اط ديگر نيز به آن بينديش��ند، آن را پخته ت��ر كنند و به گوش 

سياست گذاران برسانند. 
 چنانچه متقاضي جواز تاسيس، قصد دارد محصولي جديد يا مشابه 
با محصوالت موجود اما با استفاده از فناوري باال توليد كند؛ به نحوي كه 
محصول توليد ش��ده قابل  صادرات يا قابل رقابت با محصوالت مش��ابه 

وارداتي باش��د، نه تنها جواز تاسيس براي او صادر مي شود، بلكه از هيچ 
كمكي به احداث واحد مذكور و تامين نيازهاي آن دريغ نخواهد شد. 

 براي متقاضياني كه مي خواهند واحدي تكراري و مشابه واحدهاي 
موجود، كم و بيش با همان فناوري عقب مانده، احداث كنند، س��ازمان 
ذي ربط بايد خالصه يي از ش��رايط بازار داخلي، تعداد بنگاه هاي موجود 
در آن رشته، وضعيت كس��ب و كار آنها و ظرفيت اضافي موجود را ارائه 
دهد و متقاضي را با بازار آشفته يي كه قصد ورود به آن دارد، آشنا كند. 
 چنانچ��ه متقاضي، با وجود آگاهي از ش��رايط موجود، همچنان به 
سرمايه گذاري در اين رشته اصرار ورزد، سازمان ذي ربط به او پيشنهاد 
كند كه مي تواند، با راهنمايي و همكاري آن سازمان، يكي از بنگاه هاي 
تعطيل ش��ده يا فعال در آن رش��ته را خريداري يا با آن مشاركت كند. 
در تمام ش��اخه هاي صنعت، تعداد بنگاه هاي آماده فروش يا مش��تاق 
مش��اركت، به اندازه يي هس��ت كه متقاضي خود را كامال در يك بازار 

خريدار بيابد. 
 اگر هيچ كدام از اين پيشنهادها مورد قبول متقاضي قرار نگرفت و 
او همچنان بر دريافت جواز تاس��يس اصرار داشت، اين جواز به او داده 
ش��ود، اما همراه با نامه يي رسمي كه در آن قيد شود سازمان مذكور يا 
ديگر نهادهاي دولتي هيچ تعهدي نسبت به كمك به اين بنگاه ندارند. 

  سرمايه گذاران به دنبال تاسيس صنايع زود بازده مي روند
 آرمان خالقي عضو دبير خانه صنعت معدن تجارت ايران در همين 
راستا اظهار كرد: بايد داليل پيشامد موضوع تعدد جواز در يك صنعت 
را بررسي كنيم زيرا معموال چند دليل باعث مي شود كه سرمايه گذاران 

به سمت يك صنعت جذب شوند. 
وي افزود: مهم ترين عامل اين است كه بسياري از سرمايه گذاران به 
دنبال صنايعي مي روند كه در كنار س��اده بودن، سود خوبي هم داشته 
باشد و بتوانند در بلندمدت بر روي سوددهي آن حساب كنند و از طرف 

ديگر تخصص و سرمايه گذاري بااليي نيز نياز نداشته باشد. 
خالقي تصريح كرد: معموال سرمايه گذاران ايراني به دنبال توليد در 
صنايع هستند كه سختي كار كمتري داشته باشد به عنوان مثال در يك 
دوره همه تصميم گرفتند تا نانوايي احداث كنند زيرا فكر مي كردند بازار 
اين كسب و كار هميشه فراهم است و مي توانند با كار كم، نيروي ارزان 
قيمت و امنيت كاري به سوددهي باال برسند و اين نشان مي دهد كه نياز 
بازار يكي از تعيين كننده ترين عوامل جذب سرمايه گذاران به سمت يك 

توليد و كس��ب و كار است. عضو دبير خانه صنعت معدن تجارت ايران 
اذع��ان كرد: يك بحث مهم ديگر در اين ح��وزه، وجود آمار و اطالعات 
دقيق اس��ت به اين معنا كه مس��ووالن امر مي بايد هميشه آمار دقيقي 
از ميزان تقاضا، توليد و س��رمايه گذاري در بازار داشته و پس از تالقي و 
پردازش اين اطالعات، به سرمايه گذاران در هر حوزه خاص آگاهي الزم 
داده شود تا آنها تشخيص دهند كه شروع صنعت مورد نظرشان به چه 
ميزان سرمايه گذاري نياز دارد، چه تعداد از افراد قبال در اين حوزه ورود 
كرده اند و آيا اصوال اين طرح جز اولويت هاي اساسي كشور است يا نه؟

وي ادامه داد: يك بحث مهم ديگر مواد اوليه اس��ت و از آنجايي كه 
مثال آرد را دولت با قيمت يارانه يي به نانواها مي داد عدها ي براي آنكه 
آرد دولتي بگيرند واحدهاي كوچك توليدي مانند كارخانه هاي ماكاروني 
احداث كردند. اما بعد از گذشت زمان اين واحدها نتوانستند در بازار دوام 

بياورند و در رقابت با همتايان بزرگ خود شكست خوردند. 
خالق��ي تاكيد كرد: تقاضا بحث مهم ديگري اس��ت كه در جهت 
دهي سرمايه گذاري و شروع صنايع جديد از اهميت خاصي برخوردار 
اس��ت مثال در ش��رايط دفاع مقدس توليد كننده هر محصولي با هر 
كيفيت��ي توليد مي كرد تقاضا داش��ت و احداث واحدهاي توليدي در 
آن زمان به دليل داش��تن مزيت توليد پر س��ود بود و با وجود اينكه 
قيمت محصوالت توليدي به نس��بت قيمت بازار جهاني باالتر بود اما 
از آنجاي��ي كه مردم مجبور به خري��د آن كاالها بودند اين توليدي ها 
س��ودده مي ش��دند. در ادامه نيز با حمايت ه��اي تعرفه يي دولت اين 
واحدها، توانستند به حيات خود ادامه دهند. وي اضافه كرد: موضوع 
ديگر اين است كه در برخي از مناطق با انباشت مواد كشاورزي روبرو 
ش��ديم و مجوز براي تبديل اين محصوالت كش��اورزي صادر شد؛ به 
عنوان مثال، در حوزه توليد كنس��انتره ميوه يا آبميوه اين امر صادق 
بود اما با گذش��ت زمان به دليل كاهش توليد محصوالت كش��اورزي 
در منطق��ه يا افزايش قيمت اين محصوالت به دليل اقتصادي نبودن 
توليد آنها، اين صنايع از رونق افتاده يا تعطيل شده است. در صنايع 
پالستيك نيز اتفاق مشابهي رخ داد زيرا به دليل حمايت هاي دولتي 
به اين توليد كننده ها يارانه در جهت تامين مواد اوليه پتروشيمي داده 
ش��د و تعداد كارخانه هاي پالستيك سازي در كشور افزايش ناگهاني 
داش��ت اما با گذش��ت زمان و به صرفه نبودن توليد اين محصوالت 

بسيار از آنها با مشكالت متعدد روبرو شدند. 
خالقي تصريح كرد: بايد توجه داشت كه در دوره يي وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در اعطاي مجوز كسب و كار بسيار سخت گيري كرد، در 
نتيجه اين امر براي مجوز بازار سياه به وجود آمد و حتي گه گاه در بازار 
مشاهده مي شد مجوز يك توليدي با قيمت چند برابر ارزش واقعي در 
بازار سياه به فروش مي رسيد و در واقع محدوديت ها باعث اين افزايش 
قيمت بود. عضو دبير خانه صنع��ت معدن و تجارت ايران گفت: دولت 
دهم اقدام به اعطاي تسهيالت زود بازده به صنايع كشور، در تعداد باال 
كردو به دليل وفور منابع و تسهيالت و پخش وام هاي زود بازده افرادي 
كه س��رمايه كمي داش��تند، تنها براي اينكه از اين منابع بهره يي برده 
باشند طرحي را تعريف كردند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بدون 
ارزياب��ي و نظارت دقيق اين طرح ه��ا را پذيرفت و در نتيجه مجوزهاي 

بي شماري صادر شد. 
وي ادامه داد: در واقع وزارت صنايع كار اش��تباهي نكرد و آزاد بودن 
تجارت در هر كشوري قانوني است ولي اشتباه عظيمي كه رخ داد اين 
بود كه بدون بررس��ي و نظارت دقيق به طرح هايي مجوز داده ش��د كه 
هيچ گونه توجيه اقتصادي نداشت و تنها موجب انباشت توليد در برخي 

از صنايع كشور شد. 
 خالقي تاكيد كرد: به نظر من بهترين راهكار براي نجات واحدهاي 
توليدي كه در يك حوزه خاص متمركز شده و اكنون به دليل انباشت 
توليد در برخي صنايع به مشكل خورده اند اين است كه تغيير كاربري 
دهن��د و حوزه كاري خ��ود را بطور كامل متغير س��ازند از طرف ديگر 
مسووالن بايد بر اساس آمار پيش��نهادهاي جديدي براي شروع توليد 
به اين افراد بدهند تا بتوانند طرح هاي جايگزين را وارد فاز عملي كرده 
و در صورتي كه يك واحد توليدي بر اس��اس س��وء مديريت ها تعطيل 
شده، مي بايست از طريق مشاركت با افراد كارشناس و واگذاري سمت 

مديريتي به آنها در جهت ادامه فعاليت بنگاه اقدام كند. 
وي افزود: اين موضوع كار مطالعاتي سنگين مي طلبد و مي بايست 
خود تشكل ها پا به عرصه اجرا بگذارند همچنين بايد از نيروي علمي و 
متخصص دانشگاهيان نيز بهره برده شود و دولت به عنوان نهاد نظارتي 

با اجراي يك طرح جهادي اين موضوع را به سر انجام برساند. 
خاق��ي اضافه كرد: اين گروه بايد راهكارهايي را بينديش��د تا تاييد 
كند چگونه با تغيير تكنولوژي واحدهاي نا موفق فعلي مي توان به توليد 
جديد دس��ت يافت از طرف ديگر مي بايست گروه هاي پيمان مديريت 
تشكيل شود تا مديران كارگاه هاي توليدي با افرادي كه توانايي باز توليد 

را دارند جابه جا شده و كار را به دست آنها بسپارند.
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صدراعظم آلمان جانشين خود را انتخاب كرد

رونمايي از نسخه مينياتوري مركل 

مداخله ارتش در تامين امنيت، دولت را به دردسر انداخت

تعويق اصالحات مهم اقتصادي در برزيل
گروه جهان  طال تسليمي 

 ناآرامي ه��ا در ش��هر ريودوژاني��رو در چند روز 
گذش��ته نه تنه��ا دولت ميش��ل تمر را به س��پردن 
كنت��رل امنيت ش��هر به ارت��ش وادار ك��رد، بلكه 
به تعوي��ق برنامه مه��م اصالح نظام بازنشس��تگي 
منجر ش��د ك��ه به  گفت��ه كارشناس��ان اقتصادي و 
س��رمايه گذاران، كليد ش��كوفايي مال��ي برزيل در 
بلندمدت محسوب مي شود. گفته مي شود ماموريت 
دقيق ارتش در ريودوژانيرو هنوز نامش��خص است 
و تنها به اين مس��اله اش��اره شده كه مداخله ارتش 
در تامي��ن امنيت تدبير ويژه يي بوده كه براي پايان 
دادن به خشونت هاي روزافزون در اين شهر اجرايي 
ش��ده اس��ت. اما همين تدبير ويژه مس��ير پيشبرد 
اصالحات در نظام بازنشستگي برزيل را سد مي كند 
چراكه طبق قانون اساس��ي، ام��كان تغيير و اصالح 
قواني��ن در زمان مداخله هاي نظامي در امور دولتي 

وجود ندارد. 

 اصالحات ضروري معوقه
به گزارش فايننش��ال تايمز، بانك جهاني انتظار 
دارد نظام بازنشستگي كنوني برزيل تا سال 2030 
هم��ه بودجه ف��درال را ب��ه خود اختص��اص دهد. 
نخستين راي گيري بر سر اصالحات ضروري در اين 
زمينه ق��رار بود اين هفته در مجل��س عوام كنگره 
ص��ورت بگي��رد. اما اق��دام روز جمعه ميش��ل تمر 
رييس جمه��وري برزيل در س��پردن كنترل امنيت 
ريودوژانيرو به ارتش، مس��ير اين اصالحات را س��د 

كرد. 

كارلوس مارون وزير امور سياس��ي دوش��نبه در 
اين باره گفت: »برزيل ش��اهد اس��ت كه م��ا از لزوم 
اين اصالحات آگاه بوده و هستيم. اما اكنون مسائل 
امنيت��ي چنين ماهيت انفجاري يافته و اس��تفاده از 
تدابير خاص را ايجاب كرده است و از عوارض جانبي 
اي��ن تدابي��ر در اين برهه زماني، معلق ش��دن روند 
اصالحات در نظام بازنشس��تگي است.« وي در عين 
حال تصديق كرد كه دولت از حمايت ش��مار كافي 
قانون گذاران در كنگره براي پيش��برد اين اصالحات 
برخوردار نبوده اس��ت. وزير امور سياسي برزيل اين 
اظهارات را پ��س از آن بيان كرد كه اونيچيو اوليورا 
رييس س��نا تاييد كرده بود نخستين مداخله ارتش 
پس از بازگش��ت برزيل به دموكراس��ي از 30 سال 
پي��ش كن��ون، به اين معن��ا خواهد بود ك��ه امكان 
پيشبرد اصالحات بازنشستگي وجود نخواهد داشت. 
ميش��ل تمر ك��ه طب��ق نظرس��نجي ها يكي از 
نامحبوب ترين روس��اي جمه��ور در تاري��خ برزيل 
محسوب مي شود، اصالحات نظام بازنشستگي را به 
محور اصلي دستوركار دولت خود تبديل كرده است. 
تمر سعي دارد برزيل را از ركود شديد و آسيبي كه 
به بازارهاي س��هام وارد آمده اس��ت، نجات دهد. اما 
تالش هاي دولت او براي اعمال فشار بر قانون گذاران 
همراه با كمپين هاي روابط عمومي براي نشان دادن 

مزاياي اصالحات تا اين لحظه شكست خورده اند. 
يك س��ال پيش تمر به تصويب اصالحات جامع 
نظام بازنشستگي خيلي نزديك شده بود؛ اما در ماه 
مه در پي اقدام يك تاجر در انتش��ار او در حالي كه 
طبق اتهامات دريافت رشوه را پيشنهاد مي دهد، به 

اختالس متهم و مجبور شد براي نجات از دو جلسه 
راي اعتماد كنگره بر سر محاكمه اش به اتهام فساد 
تالش كند و عمال عمده سرمايه سياسي خود را در 
اين مسير خرج كرد و همين مساله اصالحات نظام 

بازنشستگي را به تعويق انداخت. 
حاال هم كه قانون گذاران براي حفظ كرسي هاي 
خود در كنگره در انتخابات سراسري ماه اكتبر آماده 
مي شوند و از اين رو سعي دارند از تصويب اصالحات 
نامحب��وب نظ��ام بازنشس��تگي طفره رون��د؛ نظام 
بازنشستگي برزيل نظامي س��خاوتمندانه محسوب 
مي ش��ود كه مطابق آن كارگران مي توانند در ميانه 
50س��الگي بازنشس��ته شوند و مس��تمري دريافت 
كنند. س��رجيو كانوتو يكي از اعضاي اتحاديه يي كه 
در فرودگاه سائوپائولو تظاهرات كردند، گفت: »اين 
اصالحات نظام بازنشس��تگي نيس��ت؛ منحل كردن 
امنيت اجتماعي است!« يك مقام ارشد دولت برزيل 
روز دوش��نبه تصديق ك��رد: »ما در انتخاب ش��يوه 
معرفي مزاياي اين اصالحات دچار اش��تباه شديم و 
اين اش��تباه ما هزينه س��نگيني براي كشور خواهد 
داش��ت. زندگي رييس جمهوري آتي بس��يار دشوار 

خواهد بود.«
به گزارش شينهوا، بسته اصالحات بازنشستگي 
به دلي��ل ب��اال ب��ردن س��ن بازنشس��تگي در ميان 
اجتماع��ي  گروه ه��اي  و  كارگ��ري  اتحاديه ه��اي 
نامحبوب اس��ت. اين بس��ته كه به عنوان اصالحيه 
قانون اساسي ارائه مي شود، براي اجرايي شدن بايد 
در مجلس نمايندگان و سناي كنگره برزيل تصويب 
ش��ود. دولت براي پيش��برد اين بسته به 308 راي 

موافق نياز دارد، اما گفته مي ش��ود تاكنون تنها در 
جلب حمايت 270 قانون گذار موفق بوده است. 

 ماموريت نامعلوم ارتش
پس از گذش��ت س��ه روز از زمان اع��الم مداخله 
ارت��ش در تامين امنيت ريودوژانيرو، ماموريت دقيق 
نيروهاي نظامي در اين شهر هنوز شفاف سازي نشده 
است. به گزارش اينديپندنت، ارتش به طور گسترده 
در برزيل مورد احترام اس��ت و مي ت��وان گفت تنها 
نهادي اس��ت كه كار خود را به خوبي انجام مي دهد 
و از فس��اد به دور اس��ت. اما سوال اينجاست كه تمر 
حقيقت��ا باور دارد ژنرال هاي ارتش حالل مش��كالت 

عميق و ساختاري ريودوژانيرو هستند؟
جوليت��ا لِمگروب��ر جامعه ش��ناس متخص��ص در 
امور امنيتي در دانش��گاه كانديدو من��دز بر اين باور 
اس��ت كه مداخله ارتش مي تواند به پروژه سياس��ي 
تمر كمك ش��اياني كن��د. تالش ها ب��راي كمك به 

ريودوژاني��رو فرصت رهايي موقت از خبرهاي مربوط 
به رس��وايي هاي فساد و شكس��ت دولت در پيشبرد 
اصالحات نظام بازنشستگي را فراهم مي آورد. اگرچه 
تمر نامحبوب ترين رييس جمهوري تاريخ برزيل است، 
اما خبرهاي جسته و گريخته از احتمال نامزدي مجدد 
او در انتخابات ماه اكتبر حكايت دارند. او پيش تر گفته 
كه قصد شركت در انتخابات را ندارد، اما بهبود شرايط 
اقتص��ادي پس از دو س��ال دردناك رك��ود، احتماال 
اعتم��اد به نفس جديدي را براي او به همراه داش��ته 
اس��ت. لمگروبر گفت: »نرخ محبوبيت او در كمترين 
س��طح است و او سعي دارد اين روند را تغيير دهد تا 
ببيند كه امكان نامزدي مجددش وجود دارد يا خير. 
اما مش��كل او اين است كه هيچ راه حل سريعي براي 
مشكالت ريودوژانيرو وجود ندارد. ممكن است بتواند 
در رون��دي كه در پيش گرفته ب��ه نتايج كوتاه مدتي 
برسد، اما سازماندهي مجدد پليس در اين زمان كوتاه 

براي حل مشكالت، دشوار خواهد بود.«

گروه جهان  
دو دهه پيش آنگال م��ركل در قامت صدراعظم 
آلم��ان وعده داد كه پيش از تبديل ش��دن به يك 
سياس��تمدار نيمه جان از س��مت خود كناره گيري 
مي كند؛ او حاال هموار كردن مس��ير براي خروجش 
از دفت��ر صدراعظم��ي را آغ��از كرده اس��ت. مركل 
دوش��نبه در اقدامي غيرمنتظ��ره فرماندار محبوب 
يك ايالت مرزي را به عنوان جانشين احتمالي خود 

انتخاب كرد. 
ب��ه گ��زارش لس آنجل��س تايمز، آن��گال مركل 
64 س��اله كه به  دلي��ل ناتواني در تش��كيل دولت 
و واگ��ذاري امتي��ازات زياد به اح��زاب رقيب براي 
تش��كيل دولت ائتالفي با يك شورش درون حزبي 
روبه رو اس��ت، دوش��نبه با انتخاب اينگريت كرامپ 
كارن ب��اور به عن��وان جانش��ين احتمال��ي، رقباي 
درون حزب��ي اش را غافلگير ك��رد البته آنگال مركل 
ب��ه زمان احتمالي كناره گي��ري خود از قدرت هيچ 

اشاره يي نكرده است. 
كرامپ كارن باور، فرماندار 55 ساله ايالت زارالند 
به مس��ائل اجتماع��ي نگاه��ي محافظه كارانه دارد 
و در انتخاب��ات محل��ي اخير نتايج قاب��ل قبولي به 
دس��ت آورده كه از نظر مركل نيز دور نمانده است. 
منتقدان دس��ت راستي خانم صدراعظم كه از سال 
2005 در راس قدرت قرار دارند از تش��ديد فشارها 
ب��ر حزب محافظ��ه كار دموكرات مس��يحي و ادامه 
سياست مهاجرتي مركل كه اجازه داده تا ميليون ها 
مهاج��ر وارد آلم��ان ش��وند ب��ه  ش��دت دلخورند. 
نظرسنجي ها حاكي از آن است كه محبوبيت آنگال 
م��ركل از انتخابات س��پتامبر كاهش يافته و همين 
ام��ر رهبران حزب حاكم را بر آن داش��ته تا از وي 

بخواهند كه از قدرت كناره گيري كند. 
ناظ��ران سياس��ي بر اي��ن باورند كه اق��دام روز 
دوش��نبه مركل براي اعالم نام كرامپ كارن باور به 
عنوان رهبر حزب دموكرات مسيحي يا معاون رهبر 
حزب حركتي هوشمندانه بوده است. از سال 2005 
ك��ه مركل قدرت را در آلمان به دس��ت گرفت اين 
براي نخستين  بار است كه او راسا فردي را به عنوان 
جانش��ين احتمالي خود انتخاب كرده است. به نظر 

مي رسد كه هدف از اين اقدام جلوگيري از انتخاب 
گزينه هاي مورد نظر مخالفان بوده است. 

لس آنجل��س تايم��ز نوش��ته، ح��زب دموكرات 
مسيحي پس از نتايج فاجعه بار انتخابات 24سپتامبر 
و ظهور حزب دس��ت راس��تي »آلترناتي��وي براي 
آلم��ان« يك��ي از دش��وارترين دوره ه��اي خود را 
پشت س��ر مي گذارد. ناظران بر اين باورند كه آنگال 
مركل ش��ايد در اروپا و عرصه بين المللي از حمايت 
قاطع��ي برخوردار اس��ت اما ميليون ه��ا راي دهنده 
محافظه كار آلماني از سياست هاي او خسته و دلزده 

شده اند. 
آن��گال مركل دوش��نبه در كنفران��س خبري در 
برلي��ن درباره كرامپ كارن باور گفته اس��ت:»حزب 
خوش ش��انس بوده كه او موافقت كرده تا به برلين 

بيايد و به م��ا كمك كند كه افراد حزب را متحد و 
در كنار يكديگر نگه داريم. او به ما اين احس��اس را 
مي دهد كه در كنار همديگر قدرتمندتر هستيم.« 

مركل در ش��رايطي كرامپ كارن باور را به عنوان 
رهبر يا مع��اون حزب دموكرات مس��يحي انتخاب 
ك��رده كه پت��ر تاوبر، دبيركل اين ح��زب و از افراد 
نزديك به م��ركل از اين س��مت كناره گيري كرده 
اس��ت. تاوبر خبر كناره گيري خود را به  طور رسمي 
در نشس��ت ش��وراي مركزي حزب اعالم كرد. قرار 
اس��ت جانش��ين تاوبر 46س��اله كه از سال 20۱3 
دبيركل حزب دموكرات مس��يحي اس��ت بيست و 
شش��م فوريه در مجمع عمومي حزب تعيين شود. 
پيش از پيش��نهاد كرامپ كارن ب��اور، برخي ناظران 
ينس ش��پان ك��ه از مخالفان جدي سياس��ت هاي 

مهاجرت��ي مركل اس��ت را گزينه اصلي جانش��يني 
تاوبر خوانده بودند. 

نش��ريه فايننش��ال تايمز در گزارش��ي با عنوان 
»ورود نس��خه مينيات��وري م��ركل ب��ه ليگ بزرگ 
سياس��ت آلمان« با اش��اره به حماي��ت قاطع خانم 
صدارعظم از كرامپ كارن باور نوشته: محافظه كاران 
در ح��زب دموكرات مس��يحي از اين انتخاب نااميد 
خواهند ش��د؛ چراكه آنان امي��دوار بودند كه ينس 
ش��پان، معاون وزير دارايي آلمان، رهبري حزب را 
به دس��ت بگيرد. البته كرامپ كارن باور در نشست 
دوش��نبه تالش كرد تا حمايت طرفداران سرسخت 
ش��پان را جلب كن��د. او گفت كه ب��ه  دنبال جذب 
نيروه��اي جديد به  ويژه از ايالت جنوب غربي بادن 
ورتمبرگ اس��ت، جايي كه بيش��ترين انتقادها را از 

رهب��ري آنگال مركل دارن��د. كرامپ كارن باور گفته 
كه گفت وگوهاي درون حزبي ب��راي تمامي اعضاي 
حزب درگير در اين فرآين��د و افراد خارج از حزب 

امري خسته كننده اما بسيار حياتي است. 
حزب سوسيال دموكرات و احزاب متحد سوسيال 
مس��يحي و دموكرات مس��يحي پس از كشاكش��ي 
طوالني س��رانجام نه��م فوريه بر س��ر پيماني براي 
تشكيل دولت ائتالفي آلمان توافق كردند. به گزارش 
دويچه وله اين توافق شامل موارد متعددي مي شود؛ 
از سياس��ت مالياتي گرفته تا موض��وع پناهجويان. 
محورهاي اصلي اين س��ند كه م��ورد توافق احزاب 

شركت كننده واقع شده است از اين قرارند: 
 خ��الف تماي��ل ح��زب سوس��يال دموكرات، 
ماليات بر درآمده��اي كالن افزايش نخواهد يافت. 
نمايندگان حزب سوس��يال دموكرات خواس��تار آن 
شده بودند كه نرخ ماليات افراد صاحب درآمدهاي 
كالن از 42درص��د به 45درص��د افزايش يابد. اين 
تغيير براساس توافق به دست آمده اجرايي نخواهد 

شد. 
 ع��وارض همبس��تگي كه پ��س از وحدت دو 
آلم��ان و براي تامين هزينه بازس��ازي و نوس��ازي 
زيرس��اخت هاي آلمان دموكراتيك)آلمان ش��رقي( 
وضع ش��ده بود، قرار اس��ت به تدريج كاسته شود. 
بس��ياري از ش��هروندان آلمان با اش��اره به گذشت 
نزديك به 30س��ال از وحدت آلمان خواستار حذف 

عوارض همبستگي شده بودند. 
 حزب سوسيال دموكرات با وجود اعتراض هاي 
پيش��ين خود با سياس��ت حزب سوسيال مسيحي 
مبن��ي بر محدود كردن تع��داد پناهجويان موافقت 
كرد. ب��ه اين ترتيب آلمان همه س��اله ۱80هزار تا 

220هزار پناهجو خواهد پذيرفت. 
 ي��ك ميليارد يورو به ام��ر كاهش بيكاري در 

كشور اختصاص خواهد يافت. 
 آلمان بر آن اس��ت تا بودجه مربوط به بهبود 
شرايط آموزشي و وضعيت مدارس كشور را افزايش 

دهد. 
 آلم��ان س��هم بيش��تري در تامي��ن نيازهاي 

اتحاديه اروپا برعهده خواهد گرفت. 

 ونزوئال عرضه ارز اينترنتي
»ال پترو« را آغاز كرد

 شكايت كره جنوبي از امريكا
به سازمان تجارت جهاني

 وزير دارايي اسپانيا
معاون بانك مركزي اروپا مي شود

گروه جهان 
با باال گرفتن تنش ها ميان كره جنوبي و امريكا بر سر تعرفه سنگين وارداتي در نظر 
گرفته شده از س��وي واشنگتن روي فوالد كره جنوبي، سئول اعالم كرد عليه واشنگتن 
به سازمان تجارت جهاني شكايت خواهد كرد. به گزارش يونهاپ كره جنوبي، اين كشور 
تاكيد كرده است كه اگر تعرفه ها وضع و اجرايي شوند چاره يي جز شكايت از امريكا وجود 
نخواهد داشت. وزارت بازرگاني امريكا به دونالد ترامپ رييس جمهوري اين كشور توصيه 
كرده اس��ت كه افزايش تعرفه روي فوالد وارداتي از چند كش��ور را مدنظر قرار دهد. در 
صورتي كه اين پيشنهاد مورد تاييد قرار گيرد، ۱2 كشور در زمره اعمال تعرفه قرار خواهند 
گرفت كه يكي از آنها كره جنوبي است. طبق برآوردهاي خبرگزاري كره جنوبي، در صورت 
تصويب اين تعرفه ها، ميزان تعرفه يي كه روي فوالد صادراتي اين كشور به امريكا اعمال 
مي شود به 53 درصد افزايش مي يابد. اين در حالي است كه گفته مي شود كانادا، ژاپن و 
آلمان كه صادركنندگان بزرگ فوالد محسوب مي شوند، در اين فهرست نخواهند بود؛ اما 
انتظار مي رود كشورهايي نظير برزيل و چين كه اتحادي با امريكا ندارند، مشمول تعرفه 
سنگين شوند. كانگ سونگ چيون معاون وزير تجارت كره جنوبي گفته: »به محض اعمال 
تعرفه ها ما فورا عليه اياالت متحده به سازمان تجارت جهاني شكايت خواهيم كرد.« او 
تاكيد كرده يكي از بيشترين نگراني هاي امريكا ورود فرآورده هاي فوالدي از چين است و 
قصد دارد اين كشور را نيز مشمول تعرفه كند و به دليل ارتباطات كره جنوبي و چين، اين 
كشور نيز تحت تاثيرات منفي اين تدابير قرار خواهد گرفت. وزارت بازرگاني چين با انتشار 
بيانيه يي اعالم كرده است كه اقدام امريكا در افزايش تعرفه وارداتي روي فوالد صادراتي 
اين كش��ور را تالفي خواهد كرد. گزارش ها حاكي اس��ت، كره جنوبي در س��ال گذشته 
3ميليون و 600 هزار تن فوالد به امريكا صادر كرده و پس از كانادا و برزيل بزرگ ترين 
صادر كننده اين محصول به امريكا بوده است. ترامپ بايد تا روز ۱۱ آوريل درباره افزايش 
تعرفه ها تصميم گيري كند و در صورت تاييد او ديگر نيازي به تصويب آن از سوي كنگره 
نخواهد بود. عالوه بر چين و كره جنوبي، اتحاديه اروپا نيز تاكنون بارها از سياس��ت هاي 

حمايت گرايانه دولت امريكا به رهبري دونالد ترامپ انتقاد كرده اند. 

گروه جهان 
رييس جمه��وري ونزوئال از همتاي امريكايي  خود دعوت كرده ت��ا براي مذاكره زمان 
و تاريخي را مش��خص كند. نيكالس مادورو همچنين اعالم ك��رده كه كاراكاس با وجود 
كارش��كني هاي واش��نگتن عرضه ارز اينترنتي خود به نام »ال پترو« را آغاز كرده است. به 
گزارش اسپوتنيك، شروع گردش ارز رمزنگاري  شده در نيمه شب 20 فوريه به وقت محلي 
آغاز شده است. لوگوي اين ارز رمزنگاري شده شبيه به نشانه روبل )  ( واحد پولي روسيه 
اس��ت. گفته مي ش��ود در كل حدود ۱00ميليون واحد از اين ارز اينترنتي به بازار عرضه 
مي شود. قيمت يك ال پترو مساوي با قيمت يك بشكه نفت ونزوئال براساس نرخ اواسط 
ماه ژانويه س��ال 20۱8 اس��ت و كاهش و افزايش قيمت اين ارز با نوسانات در قيمت نفت 
ونزوئال مرتبط خواهد بود. امريكا در نيمه ژانويه به عالقه مندان به س��رمايه گذاري در ارز 
اينترنتي ونزوئال هشدار داد كه اين كار به دليل وضع تحريم هاي اعمال شده عليه اين كشور 
مي تواند، مخاطره آميز باش��د. اين در حالي است كه تحريم هاي واشنگتن عليه كاراكاس 
خري��داران اوراق قرضه دولتي ونزوئال در امريكا را نيز دچار مش��كل كرده اس��ت. مادورو 
همچنين در توييتر خود نوشته است: »دونالد ترامپ در جريان كمپين انتخاباتي خود از 
دخالت نكردن در امور داخلي س��اير كش��ورها دفاع كرده بود، حاال زمان آن فرا رسيده تا 
اين مس��اله را محقق كند و به جاي اقدامات خصمانه مذاكره كند. گفت وگو در كاراكاس 
يا واش��نگتن؟ زمان و مكانش را اعالم كنيد، من آنجا خواهم بود.« اين در حالي است كه 
ركس تيلرس��ون وزير خارج��ه امريكا، اوايل فوريه اعالم كرده بود كه واش��نگتن در حال 
بررس��ي تحريم ها عليه بخش نفتي ونزوئال با هدف افزايش فشار بر مقام هاي اين كشور و 
مجبور كردن آن براي رعايت مجدد روند قانون اساسي است. امريكا سال گذشته ميالدي 
50 مقام كنوني و پيشين ونزوئاليي را به اتهام تضعيف دموكراسي تحريم كرد. مادورو نيز 
در واكنش به اين مس��اله گفته بود كاراكاس در مقابل فشارهاي امريكا مقاومت مي كند. 
به گفته رييس جمهوري ونزوئال، اين كشور از سوي قدرتمندترين امپرياليست جهاني به 
صورت مداوم تهديد مي ش��ود. در حال حاضر ونزوئال با بحران شديد اقتصادي و سياسي 

به  دليل سقوط جهاني قيمت نفت و تظاهرات گسترده در ماه هاي گذشته روبه روست.

گروه جهان 
 وزيران دارايي كشورهاي عضو منطقه يورو در نشست با معرفي لوئيس دگوئيندوس 
وزير دارايي اس��پانيا براي تصدي پس��ت معاونت بانك مرك��زي اروپا موافقت كردند. به 
گزارش ايرنا، اين براي نخس��تين بار از س��ال 20۱2 تاكنون اس��ت كه يك مقام اسپانيا 
عهده دار مقامي ارش��د در بانك مركزي اروپا مي ش��ود، امري كه از آن به عنوان پيروزي 
براي دولت ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا ياد مي شود. ماريو سنتنو وزير دارايي پرتغال 
و رييس گروه وزيران دارايي منطقه يورو متشكل از ۱9كشور اروپايي )يوروگروپ( پس 
از نشست اعالم كرد كه يوروگروپ حمايت خود را از نامزدي لوئيس دگوئيندوس وزير 
دارايي 58ساله اسپانيا براي كسب مقام معاونت بانك مركزي اروپا اعالم كرد. فيليپ لين 
رييس بانك مركزي ايرلند نامزد ديگر تصدي اين مقام بود اما پيش از جلس��ه دوشنبه 
انصراف داد. هيات مديره 6نفري بانك مركزي اروپا دس��تور كار سياست هاي مالي اروپا 
را مش��خص مي كند و ايرلند تاكنون در آن صاحب كرس��ي نبوده است. وزيران دارايي 
28 كش��ور عضو اتحاديه اروپا سه ش��نبه نيز توصيه رسمي براي اين انتصاب را تصويب 
كردند و تصميم نهايي را نيز س��ران اروپا در نشست ماه مارس اتخاذ خواهند كرد. وزير 
دارايي اسپانيا در مقام معاونت بانك مركزي اروپا كه هشت ساله و غيرقابل تجديد است، 
جانش��ين ويتور كونستانچيو پرتغالي خواهد شد كه دوره مس��ووليتش در ماه ژوئن به 
پايان مي رس��د. معرفي دگوئيندوس براي تصدي معاونت بانك مركزي اروپا نخس��تين 
گام در فرآيند تغيير مديريت ارشد اين بانك در مدت دو سال آينده است. دوره رياست 
ماريو دراگي رييس كنوني بانك مركزي اروپا، نوامبر 20۱9 به پايان مي رس��د و انتظار 
مي رود كه ينس وايدمان رييس بانك مركزي آلمان يا يكي از نزديكان او رييس بعدي 
بانك مركزي اروپا باشد. برخي رسانه هاي اروپايي نوشته اند كه با اين تركيب مديريتي، 
سخت گيري بانك مركزي اروپا در زمينه سياست هاي مالي و پولي افزايش خواهد يافت. 
اين گمانه زني با توجه به اينكه دگوئيندوس در بانك مركزي اسپانيا مجري سياست هاي 
رياضتي بوده تقويت شده است. عالوه بر رييس و معاون بانك مركزي اروپا، سه عضو ديگر 

از هيات مديره 6نفري اين بانك نيز بايد تا پايان سال 20۱9 ميالدي جايگزين شوند. 

  چراغ سبز ترامپ براي
اصالح قانون مالكيت سالح 

گ�روه جه�ان  پ��س از كش��تار ۱7 دانش آم��وز در 
فلوريدا با تير يك دانش آموز سابق مدرسه، دونالد ترامپ 
وع��ده داده از اصالح قانون مالكيت س��الح حمايت كند. 
به گ��زارش دويچه وله، س��خنگوي كاخ س��فيد گفته كه 
رييس جمه��وري امريكا از اصالح قانون مالكيت س��الح 
حمايت مي كند. قول مس��اعد ترامپ در جريان ديدارش 
با جان كورنين س��ناتور جمهوري خواه و از ارائه كنندگان 
طرح قانوني براي كنترل بهتر مالكيت سالح مطرح شده 
است. طرح ياد ش��ده را كورنين به همراه كريس مورفي 
س��ناتور دموكرات ارائه كرده كه ادارات مسوول را موظف 
مي كند، اطالعات مرب��وط به اقدامات جنايي و بزهكارانه 
شهروندان را به گونه يي دقيق تر و منسجم تر در بانك ملي 
داده ه��اي امريكا ثبت و ضبط كنند تا به هنگام بررس��ي 
سوابق خريدار اس��لحه به آنها رجوع شود. نيكالس كروز 
دانش آموز سابق يك دبيرستان در پارك لند ايالت فلوريدا، 
هفته گذش��ته با سالح خودكار به جمعي از دانش آموزان 
مدرسه حمله كرد و ۱7 نفر را كشت. دانش آموزان جان به 
درب��رده او از اين تيراندازي درصددند روز 24 مارس براي 
تشديد قانون مالكيت سالح راهپيمايي كنند. اعتراض اين 
راهپيمايي بيش از همه متوجه قدرت و تاثير البي مالكيت 
س��الح  NRA در امريكاست. اين دانش آموزان به شبكه 
تلويزيوني اي بي سي گفته اند؛ عالوه بر واشنگتن تظاهراتي 
در نقاط مختل��ف امريكا ترتيب خواهند داد. ماركو روبيو 
س��ناتور ايالت فلوريدا كه ب��ه  دليل گرفتن كمك مالي از 
البي صاحبان سالح مورد انتقاد است هم در اين مباحثه 
ش��ركت خواهد كرد. در همان روز قرار است، ديداري هم 
مي��ان اين دانش آموزان و آم��وزگاران آنها با ترامپ انجام 
شود. ساالنه هزاران نفر بر اثر تيراندازي در مناطق مختلف 
امريكا كش��ته يا زخمي مي ش��وند. بر اساس گزارش هاي 
رس��مي حدود 270 تا 300ميليون قبضه سالح گرم در 
امريكا وجود دارد؛ يعني تقريبا به ازاي هر نفر يك اسلحه 
در اين كشور يافت مي شود. پس از قتل عام تازه در فلوريدا 
خواست محدودسازي مالكيت سالح، مثل دفعات ديگري 
كه عده يي در حمله جنون وار يك دارنده س��الح كش��ته  
شدند، تقويت شده است. دونالد ترامپ و جمهوري خواهان 
ب��ه  ش��دت مخالف ممنوعيت مالكيت س��الح هس��تند. 
البي دارندگان س��الح از مهم ترين منابع مالي نامزدهاي 
جمهوري خواه در جريان انتخابات  امريكاست. حتي تغيير 
در قانون مالكيت سالح و تشديد مقررات آن نيز كه عمدتا 
از سوي دموكرات ها درخواست مي شود، اغلب با مخالفت 
شديد جمهوري خواهان روبه رو شده است. ترامپ در آغاز 
دوران رياس��ت جمهوري اش با اشاره به تالش هاي دولت 
اوباما براي سختگيري بيش��تر در فروش اسلحه، خطاب 
به دارندگان س��الح در امريكا گفته بود؛ 8سال تعرض به 
حقوق اس��لحه داران امريكايي به پايان رسيده و حاال آنها 

يك حامي واقعي در كاخ سفيد دارند. 

  خشم عربستاني ها
از طرح هاي اقتصادي بن سلمان

عربس��تاني ها از اقدامات اقتصادي وليعهد اين كشور 
خشمگين هستند. بلومبرگ نوشته، عربستان سعودي با 
آغاز برنامه هاي اصالحات اقتصادي »2030« محمد بن 
سلمان با فشارهاي بي سابقه يي روبه رو است. درآمدهاي 
اضافي كه وارد بودجه عربس��تان خواهد شد در كاهش 
برخي تدابير رياضتي محمد بن سلمان براي مهار خشم 
عمومي و دستيابي به تاييد مردمي نقش خواهد داشت.  

  تركيه حكم بازداشت
۱۷۰ سرباز را صادر كرد

مسووالن تركيه براي ۱70مظنون به ارتباط با توطئه 
كودتاي نافرجام 20۱6 در اين كش��ور حكم بازداش��ت 
صادر كردند. به گزارش رويترز، اين افراد از اس��تانبول و 
37 استان ديگر شامل سربازان فعال، بازنشسته و تعليق 
شده از كار هستند و 22نفر از آنان بازداشت شده اند. اين 
بازداش��ت ها بخشي از برنامه سركوب تركيه عليه شبكه 
فتح اهلل گولن، روحاني در تبعيد و مخالف دولت است كه 
آنكارا او را مسوول كودتاي نافرجام سال 20۱6 مي داند. 
گولن كه از ۱999 در تبعيد خودخواسته به امريكا به سر 
مي برد، دست داشتن در اين كودتا را تكذيب كرده است. 

  پروژه ناتو براي
تقويت دفاعي اردن

ناتو اعالم كرده پروژه يي 3ساله را براي تقويت ظرفيت 
اردن در زمينه نظامي و مديريت بحران آغاز كرده است. 
به گزارش اسپوتنيك، ناتو پروژه ايجاد ظرفيت دفاعي را 
براي افزايش تواناي��ي اردن در زمينه مديريت بحران از 
۱9فوريه)30بهمن( آغاز كرده است. اين پروژه 3ساله به 
مركز ملي امنيت و مديريت بحران اردن براي استفاده از 
باالترين ظرفيت عملي خود كمك خواهد كرد. براساس 
بيانيه ناتو اين پروژه با مش��اركت لهستان، آلمان، نروژ و 
تركيه صورت گرفته اس��ت. اردن عضو ناتو نيس��ت ولي 

يكي از متحدان آن است. 

 سفر ميشل عون به عراق 
ميش��ل عون رييس جمهوري لبنان در سفري رسمي 
ب��راي ديدار ب��ا مقامات عراق وارد بغداد ش��د. به گزارش 
سومريه نيوز، ميشل عون در اين سفر با مقامات عراق ديدار 
و راه هاي توسعه همكاري هاي دو جانبه را بررسي كردند. 

  مخالفت رياض
با توافق امنيتي دوحه 

وزير خارجه عربستان سعودي گفته خالف آنچه قطر 
پيش��نهاد داده، رياض خواهان مشاركت در يك ائتالف 
امنيتي منطقه يي همچون اتحاديه اروپا نيست. به گزارش 
روس��يا اليوم، عادل الجبيرگفته:»اميدواريم قطري ها از 
حمايت تروريس��م دست بكش��ند. اگر اين كار را كنند، 
عضوي مي ش��وند كه از حضور آن در ش��وراي همكاري 
اس��تقبال مي شود.« پيش تر تميم بن حمد آل ثاني امير 
قطر از كشورهاي منطقه خواسته بود، اختالفات را كنار 
گذاش��ته و توافق امنيتي را همچون اتحاديه اروپا امضا 

كنند تا منطقه را از لبه پرتگاه دور كند. 

دريچه

كوتاه از منطقه
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8 گزارش

معاون اول رييس جمهوري در مصاحبه با »فايننشال تايمز« تصريح كرد

تاتحققاهدافخودبهبرجامپايبندميمانيم

آق�اي دكتر روحاني دي�روز در مورد برجام گفتند 
ك�ه با امريكا يا بدون امريكا ايران متعهد به برجام 
است. س�وال من اين است آيا بدون امريكا برجام 
براي ايران سودي خواهد داشت؟ و اگر شركت هاي 
خارجي در ايران سرمايه گذاري نكنند باقي ماندن 

در برجام چه فايده يي دارد؟ 
ما تا زماني كه برجام در جهت منافع ملي كشورمان باشد 
حتما از آن حمايت مي كنيم و نقض كننده آن نخواهيم 
بود. ولي هر وقت احساس بكنيم كه برجام ديگر منافعي 
براي ما ندارد و در جهت مصالح كش��ور نيست حتما از 
برجام عبور خواهيم كرد. ولي مطمئنا نخستين كشوري 

نخواهيم بود كه برجام را كنار بگذارد. 
مي توانم بپرسم مصداق منافعي كه شما مي فرماييد 

چه هست؟ 
ما از برجام س��ه هدف داش��تيم. يكي اي��ن بود كه حق 
هس��ته يي ايران به رس��ميت ش��ناخته بش��ود. فعاليت 
هس��ته يي صلح آميز را بتوانيم ادامه بدهيم. تحريم ها را 
بتوانيم لغو بكنيم. اين اهداف تا زماني كه ادامه پيدا كند 

ما به برجام پايبند هستيم. 
به ش�كل مصداقي مثال تا زماني ك�ه ايران قادر به 

فروش نفت باشد؟ 
بتوانيم نفت مان را بفروشيم و پول آن را بدون هيچ گونه 

محدوديتي دريافت كنيم، مسائل مان با دنيا حل شود. 
كدام مسائل؟ 

ما مسائل مختلفي داريم، صادرات كاال داريم، بازار از دنيا 
مي گيريم، تكنولوژي از دنيا مي گيريم، منابع مالي از دنيا 
مي گيريم، تعامل وسيعي با دنيا داريم. اقتصاد ايران جزو 
بيس��ت اقتصاد اول دنياس��ت و اين اقتصاد حتما با دنيا 
تعامل گسترده يي دارد. هم محصوالت مختلفي مي تواند 
ب��ه دنيا صادر كند و هم تكنول��وژي از دنيا وارد كند. لذا 
تا زماني كه به اين دستاوردهاي برجام دسترسي داشته 

باشيم هيچ دليلي نمي بينيم از برجام خارج شويم. 
برجام يك متن اس��ت و يك روح بر آن حاكم است. يك 
روح حاكم بر برجام است كه فضاي فعاليت و كار با ايران 
در نتيجه برجام توسعه پيدا كند. امريكايي ها سعي كردند 
تا االن – البته يك جاهايي از متن هم تجاوز كردند- اين 
روح را همواره كاري بكنند كه بگويند نمي ش��ود با ايران 

كار كرد و از اين طريق عمال برجام را بي اثر كنند. 
ولي تجربه اين چند س�ال كه برجام اجرا شده اين 
بوده كه س�رمايه گذار خارج�ي تا خيالش از جانب 
امريكا راحت نباشد نمي آيد و آيا اين شما را نگران 
نمي كن�د كه اقتص�اد ايران بدون س�رمايه گذاري 

قابليت رشدي كه الزم دارد را ندارد؟ 
ولي دنيا كه فقط امريكا نيس��ت. در اين يك سال بيش 
از 30 ميلي��ارد دالر ق��رارداد با طرف هاي خارجي امضا 
ش��ده و خط اعتب��اري داريم. اروپايي ه��ا وقتي ديدند 
بانك هايش��ان دارند مقاومت مي كنند، روش ديگري را 
خودش��ان پيدا كردند. ايتاليا نخستين كشوري بود كه 
پنج ميليارد دالر قرارداد امضا كرد. اتريش قرارداد 1.5 
ميلي��ارد يورويي امضا ك��رد. پروژه هايش بعضا اجرايي 
ش��ده اس��ت. كره جنوبي هش��ت ميليارد يورو قرارداد 
امضا كرده، پروژه هاي زيادي معرفي شده، چين بيش از 
10 ميلي��ارد دالر امضا كرده و بيش از 30 ميليارد دالر 
درحال مذاكره است. اين غير از شركت هايي مثل توتال 
هستند كه سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي در سقف 
پنج ميليارد دالر االن ش��روع كردند. البته اين به خاطر 
جذابيت ايران اس��ت. ايران يك كش��ور استثنايي است 

براي كاركردن با خارجي ها از لحاظ پتانسيل. 
بپرس�م از اين خطوط اعتباري ك�ه گفتيد حدودا 

سي ميليارد دالر چقدر تا االن باز شده است؟ 
تم��ام اي��ن 30 ميلي��ارد دالر ق��رارداد ش��ده اس��ت. 
ضمانتنامه هاي دولت ايران براي آنها صادر ش��ده است. 
پروژه براي آنها معرفي ش��ده اس��ت. 12 ميليارد دالر از 
اين 30 ميليارد دالر ال س��ي پروژه هايش باز شده است. 
يعني پروژه ها نهايي شده اس��ت و گشايش اعتبار شده 
است و آمده است در داخل شروع به كار كرده است. مثل 
برقي كردن راه آهن تهران-مش��هد، برقي كردن راه آهن 
گرمسار-اينچه برون، نيروگاه هرمزگان، قطار سريع السير 
اصفهان-ته��ران و فاز دوم پااليش��گاه آب��ادان. اين 12 

ميليارد آمده است روي زمين و دارد كار مي شود. 
آق�اي روحاني مي گويند اقتص�اد ايران حداقل در 
س�ال به 50 ميليارد دالر س�رمايه گذاري خارجي 
احتي�اج دارد. اي�ن ميزان�ي كه ش�ما گفتيد براي 
اقتص�اد ايران بس�يار كم اس�ت. آيا ش�ما نگران 
نيس�تيد با مخالفتي كه امريكا دارد و با مشكالت 
زي�ادي كه اقتصاد اي�ران دارد اينها آب باريكه يي 
است كه فقط جاي تنفس به اقتصاد ايران مي دهد 

ولي ممكن است نتواند نجاتش بدهد؟ 
اقتصاد ايران اين طور نيس��ت كه حياتش فقط به منابع 
خارجي وابسته باشد. ظرفيت دروني اقتصاد ايران خودش 
ظرفيت بسيار بااليي است كه حتي اگر منابع خارجي هم 
به س��متش نيايد مي تواند با ظرفيت بخش خصوصي و 
ظرفيت دروني خودش، توسعه اش را دنبال كند. البته ما 
نيازمند اين هستيم كه توسعه كشور و اقتصاد ما سرعت 

بيشتري پيدا كند. 

آي�ا نگران نيس�تيد كه ب�ا توجه به س�ابقه يي كه 
اروپ�ا دارد و ب�ا توجه به توان كمي ك�ه در عرصه 
بين المللي نس�بت ب�ه امري�كا دارد و در مقابله با 
امري�كا پروژه هايي را كه تعريف كرده اس�ت مثل 
ايرباس، توتال يا اين 30ميليارد دالر كه بخشي از 
آن را اروپايي ها تامي�ن مي كنند، وقتي كه در ماه 
مي مشخص بشود كه امريكا ديگر قصد همراهي در 
قضيه برجام را ندارد و اينها همه رها شود، آن موقع 

شما بدون اروپا چه خواهيد كرد؟ 
اين حجم 12 ميليارد دالر كه گفتم ظرف يك س��ال به 
قرارداد رس��يده، ال سي باز شده، تقريبا در همه دوره ها 
جزو سال هاي كم س��ابقه بوده است. البته ممكن است 
بگوييم چون در مدت طوالني هيچ فاينانسي نبوده يك 
دفعه باز شده است. اما از سوي طرف هاي خارجي تمايل 
زيادي هم هست. از طرف ما فقط بخش نفتمان نزديك 
ب��ه 200 ميليارد دالر طرح آم��اده دارد كه عرضه بكند 
براي س��رمايه گذاراني كه عالقه مند به سرمايه گذاري در 
اين بخش هستند. شايد در دوران گذشته چنين ميزان 
پروژه تعريف ش��ده آماده يي در دس��ت ما نبود. ما االن 
ده ها ميليارد دالر در بخش حمل و نقل پروژه هاي آماده 
داري��م. در بخش صنايع غيرنفت��ي ميلياردها دالر طرح 
آم��اده داريم. فكر نمي كنم هيچ كش��وري طرح تعريف 
شده اقتصادي به اين ميزان داشته باشد. به همين دليل 
به محض اينكه خط اعتباري امضا مي ش��ود پروژه ها به 

سرعت نهايي مي شود. 
ما ايراني ها از امريكايي ها خاط��رات بد زياد داريم. امريكا 
در طول 60 س��ال گذشته از كودتا كردن عليه ملت ايران 
تا س��اقط كردن هواپيماي مسافربري، تا دخالتش به نفع 
صدام حس��ين در جنگ تا مس��ائل ديگر. به هر حال بعد 
از اين همه بدي هايي كه امريكا در حق ملت ايران كرده، 
يك عده يي در اي��ران توافق كردند كه با امريكا در قضيه 
هس��ته يي مذاكره كنيم. همان موقع يك عده ديگري در 
ايران مي گفتن��د كه با امريكا مذاك��ره نكنيم چون قابل 
اعتماد نيس��ت. عمال امريكا بعد از توافق برجام نشان داد 
كه گروهي كه بي اعتماد بودند حق با آنها بود. البته مذاكره 
را تيم آقاي روحاني و ش��خص آقاي روحاني هدايت كرد 
اما لحظه به لحظه مذاكرات به نظر رهبر انقالب رس��انده 

مي شد و نهايتا تاييد رهبر انقالب بر توافق برجام شد. 
شما ببينيد سخنراني ترامپ در مجمع عمومي سازمان 
ملل كه در كنارش س��خنراني آق��اي دكتر روحاني بود. 
نحوه مطالبي كه او به عنوان رييس جمهوري امريكا گفت 
و نحوه گفت وگويي كه رييس جمهوري ايران مطرح كرد. 
باالخره فرهنگ دو رييس جمهوري در عرصه جهاني به 

نمايش گذاشته شد. 
آقاي جهانگيري ش�ما در مناظره هايي كه داشتيد 
گفتيد شما صداي اصالح طلبان هستيد. االن خود 
اصالح طلب�ان نگران هس�تند. بعضي ها مي گويند 
اين خط�ر وجود دارد ك�ه م�ردم از اصالح طلبان 
هم بگذرند، آيا ش�ما جمهوري اسالمي را در خطر 
مي بينيد؟ با توجه به تظاهراتي كه اخيرا شده و با 
توجه به برخي چالش ها كه ممكن اس�ت در تعداد 
كم باش�د ولي وجود دارد چه در مس�اله تظاهرات 
و چه در مس�اله حجاب، آيا شما فكر مي كنيد كه 

جمهوري اسالمي در معرض خطر قرار دارد؟ 
جمهوري اسالمي با پشتوانه مردم مستقر شد. من خودم 
آن زم��ان– اين روزها كه روزهاي س��الگرد انقالب اس��ت 
- جوان بيس��ت س��اله يي بودم كه در خيابان هاي تهران و 
كرمان بوديم. مردم ايران ايستادند با روحيه مسالمت آميز 
با وجود اينكه گفته مي ش��د رژيم ش��اه بزرگ ترين قدرت 
نظامي منطقه است، انقالبشان را بدون خشونت به پيروزي 
رس��اندند. تاريخ انقالب اي��ران يكي از اس��تثنائات تاريخ 
انقالب هاي دنياست. بعد از پيروزي انقالب خيلي كارهاي 
بزرگي عليه آن شد كه مهم ترين آنها جنگ بود. فقط مردم 
ايران ايس��تادند و از جمهوري اسالمي حفاظت كردند كه 
يك وجب از خاك اين كش��ور از دس��ت نرود. آن مردم به 

نظر من هنوز پاي جمهوري اسالمي هستند. 
مهم ترين دس�تاورد آقاي روحان�ي و اصالح طلبان 
برنامه هس�ته يي ايران بود. با مش�كالتي كه امريكا 
ايجاد كرده آيا نگران نيس�تيد ك�ه اصالحات دچار 
چالش جدي ش�ود و كس�اني كه به آق�اي روحاني 
راي دادن�د و كس�اني كه مناظره هاي ش�ما را تاييد 
مي كردند، زيرا نشانه هاي نااميدي به نظر زياد شده 
است، اين مسائل و ضربه خوردن اصالح طلبان شما 

را نگران نمي كند؟ 
ممكن است گفته شود مردم نارضايتي هايي دارند. مردم 
مطالباتي دارند. اين مطالبات هم مطالبات درستي است. 
مردم هم در بخش اقتصادي مي خواهند كشورش��ان از 
موقعيت بهتري برخوردار باش��د، زندگي بهتري داشته 
باشند، رفاه بيشتري داشته باشند، هم در زمينه مسائل 
فرهنگي مطالباتي دارند، هم در زمينه مسائل اجتماعي و 

هم در زمينه مسائل سياسي داخلي و خارجي مطالباتي 
دارند. اين مطالباتي اس��ت كه مردم ايران دارند و مردم 
همه كشورها هم نس��بت به حاكميتشان دارند. حركت 
ما به س��متي اس��ت كه به مطالبات مردم پاسخ دهيم. 
اصالح طلب ه��ا به ص��ورت جدي تر در مي��ان گروه هاي 
سياس��ي خودش��ان را همزبان با زبان مردم مي كنند و 
س��عي مي كنند كه مطالبات مردم را از طريق اصالحات 

پيگيري بكنند. 
ولي االن چالش هاي كالسيك تبديل به چالش هاي 
مدرني ش�ده اس�ت و اينكه آيا جمهوري اسالمي 
قابلي�ت و ظرفيت تطبيق خود ب�ا اين چالش هاي 
م�درن را دارد؟ چالش هايي كه فرق دارد با جنگي 
كه مردم با گوش�ت و خون س�د فيزيكي دش�من 
ش�وند. االن رس�انه هاي اجتماعي وج�ود دارند و 
مركز تحقيقات رياس�ت جمهوري تحقيقي كه در 
سال 92 انجام داده است تقريبا نصف مردم اعتقاد 
داش�تند كه حجاب نبايد اجباري باشد جمهوري 
اسالمي با ساختار سنتي خود چه مواجهه يي با اين 

چالش هاي عصر جديد خواهد داشت؟ 
انعطاف در جمهوري اسالمي باالست. كساني كه شناخت 
دقيقي از جمهوري اس��المي داشته باشند مي دانند كه 
جمهوري اس��المي قدرت انعطاف��ش خصوصا در مقابل 
مردمش باالست. حتما آن چيزي كه مردم ايران بخواهند 
جمهوري اسالمي سعي مي كند كه با مردمش گفت وگو 
كند و به نحوي مطالبات اكثر مردم ايران را تامين كند. 
اگر اكثريت مردم بخواهند حجاب اجباري نباشد؟ 

اينكه اين جا ما اعالم كنيم اكثريت مردم چنين چيزي 
مي خواهند اينكه معلوم نيس��ت. همان مركز تحقيقات 
استراتژيك رياس��ت جمهوري يك نظرسنجي هم انجام 
داده كه بيش از 60 درصد مردم ايران همچنان معتقدند 
كه با اصالحات همه مطالباتشان قابل تامين است. يعني 
م��ردم هيچ چيز ديگري جز روش اصالحات براي تامين 
مطالبات خودشان دنبال نمي كنند. من فكر مي كنم اين 
روش هايي كه تا به االن با راه هاي اصالحات دنبال كردند 
حتما به خواسته هايشان در جمهوري اسالمي مي رسند. 
ش�ما خودتان بارها گفته ايد اصالحات بايد قانوني 
و تدريجي باش�د. آيا فكر مي كنيد همان س�رعت 
و هم�ان قالب مي تواند مردم را همچنان معتقد به 
اصالحات نگه دارد يا اينكه فكر مي كنيد س�رعت 

بايد تغيير كند؟ 
من فكر مي كنم گاهي اوقات الزم اس��ت س��رعتمان را در 
برخي مس��ائل اضافه كني��م ولي به هر ح��ال اين مردم، 
مردمي هس��تند كه وقتي در انتخابات ش��ركت مي كنند 
بي��ش از 70 درصدش��ان در انتخابات ش��ركت مي كنند. 
من فكر مي كنم كه هنوز چند ماه كه بيش��تر از انتخابات 
نگذش��ته نمي شود گفت مردمي كه در ارديبهشت امسال 
در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند و آن راي را به 
رييس جمهوري دادند ظرف اين چند ماه اتفاقاتي برايشان 

افتاده كه از همه آن روش هايشان دست برداشتند. 
با توجه به اينكه در عالم سياست تلقي مردم مهم تر 
از واقعيت است و تلقي مردم اين است كه وضعشان 
از نظر اقتصادي بدتر ش�ده اس�ت. با توجه به اينكه 
در مورد آزادي هاي اجتماعي و آزادي هاي سياس�ي 
آگاهي بيش�تر ش�ده و ارتباطات باعث شده امروز 
م�ردم حتي به موضوع بودجه كار داش�ته باش�ند. 
اين حس بي عدالتي و فس�اد اوض�اع را از نظر مردم 
وخيم نش�ان مي دهد. من مردم عادي را مي بينم كه 
مي گويند اميدمان را كامل از دس�ت داده ايم، نگران 
هستند و مي گويند امكان ندارد دوباره راي بدهيم. 
آيا ش�ما نگران نيس�تيد كه انتخابات بعدي ممكن 
است چرخشي رخ بدهد و مجلس و رياست جمهوري 

به سمت اصولگرايان بچرخد؟ 
االن 22 بهمن نزديك اس��ت حضور مردم را در خيابان ها 
خواهيد ديد. انتخابات مجلس در س��ال 98 نزديك است 

شما خواهيد ديد با چه گستردگي حضور پيدا مي كنند. 
بل��ه مي آيند بين كانديداهايي كه هس��ت آن كس را كه 
بيشتر با نظراتشان و با مطالباتشان همراهي دارد انتخاب 
مي كنند. البته واقعيتي كه االن وجود دارد فضاي مجازي 
و اين روش اطالع رساني جديد يك مساله يي شده است. 
ول��ي من فكر مي كن��م در اين اعتراض��ات اخير واقعيت 
نمود قضيه از بودش بيش��تر بود. يعني در ش��هري چند 
نفر مي آمدند جمله يي مي گفتند – ما براساس اطالعاتي 
كه به آن دسترس��ي پيدا كرديم – يا شعاري كه توسط 
چن��د نف��ر داده مي ش��د در همان شهرس��تان مثال يك 
شهرس��تان صد هزار نفري نهايتا دويس��ت نفر بودند و از 
همان دويس��ت نفر پنج يا ده نفرش��ان شعاري مي دادند 
كه اين شعار مي شد خبر اول برخي رسانه هاي خارجي و 
انگار كه كل مردم ايران يا اكثريتي يك همچنين شعاري 
دادند. يك نوعي سازمان دهي به نظر مي آيد انجام گرفته 
بود كه اين نارضايتي ها را تبديل بكند به يك مساله اول 

در دني��ا و به همين دليل ه��م امريكايي ها موضوع را به 
شوراي امنيت بردند. امريكايي ها خواستند بگويند خيلي 
مساله بزرگي بوده است. ما كه در ايران بوديم به نظر من 
اتفاقاتي كه در اين ايام افتاد با اتفاقات س��ال 88 مقايسه 

بكنيد. اصال مگر قابل مقايسه است؟
اينكه در انتخابات يك بار مردم به يك جريان راي بدهند 
و بار ديگر به يك جريان ديگر طبيعي است. مردم ممكن 
اس��ت احس��اس كنند اين بار جريان اصالح��ات يا جريان 
اعتدال آن جوري كه مي بايد كار مي كرد كار نكرده است و 
بيايند به جريان ديگري كه در داخل نظام هم تعريف شده 
راي بدهند، هم از موضع حاكميت جمهوري اسالمي و هم 
از موضع اصالح طلب��ي مي گويم، باالخره يك اصالح طلب 
هدفش اين اس��ت كه مردم در انتخابات آزاد باشند افراد، 
كانديداها، جريانات سياسي كانديداهاشون مطرح بكنند و 
حرفش��ان را بتوانند به مردم منتقل كنند و مردم انتخاب 
كنند. حاال يك ب��ار يك اصولگرا را انتخاب مي كنند، يك 
بار يك اصالح طلب انتخاب مي كنند. اين يك حق بزرگي 
اس��ت كه ما باي��د از آن حفاظت كنيم. ولي به عنوان يك 
اصالح طلب من اين دغدغه را نسبت به جريان اصالح طلبي 
ندارم كه بگويم كه االن در حدي اس��ت كه نگراني وجود 
دارد كه ممكن است مردم برگردند بروند به سمت جريان 
اصولگرايي. ضمن آنكه من رويكرد مردم به جرياني خارج 

از حاكميت كه اصال باورم نيست. 

ممكن اس��ت مردم حس ب��د وضع اقتصادي خودش��ان 
از ميزاني كه وضعش��ان بد است بيش��تر باشد. در همين 
نظرس��نجي ها خيلي ها را ديدم كه از آنها پرسيدند وضع 
زندگي ات چطور است؟ گفته وضعم بد نيست. ولي وقتي 
سوال شد كه وضع زندگي مردم چطور است؟ گفته وضع 
مردم خيلي بد اس��ت. يعني طرف وقت��ي درباره خودش 
قض��اوت مي كند مي بيند ك��ه زندگي اش آنق��در هم كه 
مي گويند بد نيست. ولي بخشي از آن به دليل اين فضايي 
اس��ت كه مخالفين دولت متاس��فانه دامن زدند كه دولت 
آقاي روحاني را در ديد مردم بدبين كنند، فكر نكردند كه 
اگر ادامه اش بدهند باالخره به كل نظام برمي گردد. من در 
جريان همين اعتراضات هم بالفاصله بعدش در جمعه يي 
كه پنج شنبه اش نخستين اعتراض در مشهد شد در يك 
جمع اصالح طلب سخنراني مي كردم آنجا اين جمله را به 
مخالفين دولت گفتم كه اش��تباه مي كنيد شما كه شروع 
كرديد دودش به چشم خودتان مي رود. چون در جريانات 
اجتماعي اين طور نيست كه شروع كننده همان ادامه دهنده 
و همان خاتمه دهنده اش باشد. مسائل وقتي آمد در خيابان 

ديگر از دست كسي كه شروعش مي كند خارج مي شود. 
اين شما را نگران مي كند؟ 

بله، حتما. مس��ائل اگر بخواهد در س��طح خيابان تعيين 
تكليف بش��ود حتما ما نگران هس��تيم و نبايد بگذاريم به 
اين مرحله برس��د. مردم ايران با وجود اينكه اين دغدغه ها 
را دارن��د اما به اين نكته مهم هم توج��ه دارند كه در اين 
منطقه زندگي مي كنند. حتي آزادي خودشان، شكل گيري 
حكومتشان، ميزان دخالتشان در حكومت را با كشورهاي 
اطراف خودشان مقايسه مي كنند. مردم ايران كه نمي آيند 
بگويند از نظر آزادي در فرانس��ه چه وضعيتي وجود دارد 
و ما با آنها يكي هس��تيم يا نه. م��ردم ايران مي گويند اين 

همس��ايه هاي ايران در خليج فارس كدامش��ان اصال يك 
انتخابات دارند؟ كدامشان يك حاكمي دارند كه مي توانند 
مطمئن باش��ند كه چهار سال ديگر يا هشت سال ديگر يا 
يك دوره يي ديگر با راي خودشان مي توانند عوض كنند و 
كس ديگري به جاي او بگذارند. باالخره ما در اين منطقه 
زندگي مي كنيم. ما در اين منطقه درس��ت است كه تاريخ 
مشروطه صد ساله يي داريم كه براي آزادي مبارزه كرديم، 
براي حاكميت قان��ون مبارزه كرديم، االن دس��تاوردمان 
نسبت به نقطه مطلوب ممكن است فاصله داشته باشد ولي 
نسبت به كشورهاي منطقه خيلي جلو هستيم. ما باالخره 
فك��ر مي كنيم اين روش��ي كه ما داريم باي��د يك جوري 
الگو س��ازي كنيم كه در كشورهاي منطقه مردم بتوانند با 
راي خودشان حاكمانشان را انتخاب كنند. البته مردم ايران 
ب��ا دنياي غرب هم تعامل دارند و فكر مي كنند بايد تالش 

بكنند به آن درجه از آزادي هم برسند. 
ش�ما همي�ن االن و بارها قبال در س�خنراني هايتان 
نسبت به مخالفت هايي كه در درون حاكميت نسبت 
به دولت آقاي روحاني مي شود هشدار داده ايد. آقاي 
زنگن�ه هم پريروز گفتند ما ج�رات نداريم در مورد 
قراردادهاي نفتي اعالم كنيم كه با چه كسي مذاكره 
مي كني�م، زيرا كه هم از داخل و هم از خارج س�عي 
مي كنند قراردادها را به هم بزنند. در درون حاكميت 
چه كساني مخالف سرمايه گذاري خارجي و موفقيت 

دولت آقاي روحاني هستند؟  
به نظر من كس��ي در ايران مخالف سرمايه گذاري خارجي 
نيست. سپاه هم نيست. اوال سرمايه گذاري خارجي سياست 
كلي اعالم ش��ده از س��وي رهبر انقالب اس��ت. من هم به 
عنوان مسوول اقتصاد مقاومتي از مواردي كه دارم پيگيري 

مي كنم جذب منابع و سرمايه خارجي است. 
زمان قراردادهاي نفت ما تغيير جدي در جهت گيري هاي 
قراردادها انجام داديم. به هرحال ما كش��وري هستيم كه 
نفت فقط يك موضوع اقتصادي نيست. نفت يك موضوع 
سياسي نيز هست. وزارت نفت آمد قراردادهاي جديدتري 
مطرح كرد. IPC به ش��ركت هاي خارجي گفت شما پول 
بياريد، اين جا برداشت كنيد و بعد مسووليت بهره برداري با 
خودتان باش��د كه از بشكه نفتي كه برداشت مي كنيد به 
ازاي آن ما يك عددي به ش��ما پرداخت بكنيم. اين خيلي 
حرف نويي است. يك عده از سر دلسوزي فكر مي كردند كه 
قرارداد خوبي نيس��ت و بايد مخالفت بكنند. يك عده هم 
از روي ل��ج بازي با دولت كه چرا اين دولت اين طرح هاي 
نو را مطرح مي كند، مخالفت كردند. نهايتا رهبري گفتند 
موضوع را ببريد در س��تاد اقتصاد مقاومتي تصميم گيري 
كنيد و حتي آقاي رييس جمهور جلسه يي گذاشت و گفت 
مخالفين هم بيايند. باالخره اشكاالتي كه مطرح مي شد ما 
اصالح كرديم. بع��د از اصالحات رييس مجلس و ديگران 
هم اين قراردادها را ديدند و تاييد كردند. از آن تاريخ شما 
حرف��ي درباره قراردادها نفتي نش��نيديد. توتال بر مبناي 
همين قراردادها آمد، ش��ركت هاي ديگر هم برهمين مبنا 

خواهند آمد. 
ش�ما جريان مخالف دولت را معرفي نمي كنيد؟ چه 
كساني هستند چه كساني مقاومت مي كنند؟ اينها 

پروژه هاي ملي است. 
جريان مقابل دولت با اين )پروژه هاي ملي( مخالفت نكردند 
بعد از اينكه قرارداد نهايي ش��د. توتال آمد و دارد كارش را 
مي كند. اينكه ما يك شركتي داشته باشيم بگوييم توتال 
نيايد و بدهيد به ما اي��ن در واقع بحث رقابت يك خورده 
دستوري اس��ت. اينكه رقابت باش��د ولي شما همه اش را 
بدهيد به ما، بله دولت زير بار چنين كاري نمي رود. دولت 
قدرت��ش را هم دارد و مي تواند با قدرت بايس��تد و از اين 
كارهايش دفاع بكند. م��ن در اين جور جاها قدرت دولت 
را كم نمي بينم. دولت در اقتصاد هر اراده يي بكند مي تواند 
عملياتي بكند. حتي همين نهادهايي كه گفته مي ش��ود 
اقتصاد كشور دستشان است دولت اگر بخواهد مي تواند به 
آنها ندهد. يعني ما مي توانيم بگوييم فالن شركت سپاه در 
فالن كار حضور پيدا نكند. خيلي جاها بوده است كه شركت 
خوب كار نكرده خلع يدش كرديم. مثل برخي پروژه ها در 
بخش راه و بخش نفت. خيلي جاها هم بوده است خوب كار 
كردند. يعني كاري كه بهش��ون واگذار كرديم، خوب عمل 
كردند. همين اتوبان غرب ته��ران از گرمدره تا قزوين كه 
خود من رفتم كلنگ زدم آقاي آخوندي واگذار كرده بود به 
قرارگاه خاتم االنبيا. االن يك سال نگذشته كه اين اتوبان تا 
ايستگاه قم تقريبا تكميل شده است. يعني يك جاهايي كه 
به آنها پروژه واگذار كرديم خوب كار مي كنند. به هر حال 
اين نهاد ها يك امكان و ظرفيتي براي كش��ور دارند، ما كه 
نمي توانيم بگوييم از اين ظرفيت استفاده نكنيم. يا تواني كه 
اينها در يك تونلي ما زديم در منطقه غرب كرمانشاه براي 
انتقال آب كه 45 كيلومتر است. اگر همين دوستان نيامده 
بودند براي ساخت تونل هاي يك كيلومتري چندين سال 
معطل مي شديم. يك توانمندي شكل گرفته است مهم آن 
اس��ت كه اين توانمن��دي مزاحم بخش خصوصي ما نبايد 
بشود. آن چيزي كه ما درباره آن حساسيت داريم اين است 
كه بخش خصوص��ي در اقتصاد ايران بايد ميدان دار اصلي 
اقتصاد باشد. نهادهاي عمومي، نهادهاي حاكميتي كه كار 
اقتصادي در اختيارشان است و شركت هاي اقتصادي دارند، 
اينها را بايد حتما در رقابت با شركت هاي خصوصي به كار 
نگيرند. اينكه شما بگوييد االن نمي گيرند؟ نه االن ممكن 
اس��ت يك جاهايي به كار بگيرند. اخيرا رهبري دس��تور 
دادند كه نهادهاي نظامي ش��ركت هايي كه غير مرتبط به 
فعاليت خودش��ان اس��ت واگذار كنند. همانطور كه آقاي 
رييس جمهور دس��تور دادند كه سازمان تامين اجتماعي، 
بانك ها و ديگر نهادهاي دولتي كه شركت دارند بايد واگذار 
شود. من فكر مي كنم ما مي توانيم اين مسائل را در داخل 

كشور حل كنيم. 
با توجه به اينكه س�اختار اقتصادي ايران دوسوم 
آن دولت�ي و حكومت�ي اس�ت و ي�ك س�وم ي�ا 
20درص�د در اختي�ار بخش خصوصي اس�ت، چه 
طور مي توانيد اين س�اختار گس�ترده را كه افراد 
زي�ادي درآن ذي نفع هس�تند تغيي�ر بدهيد؟ در 
5سال گذشته كه آقاي روحاني بودند توانسته ايد 

ساختار را تغيير جدي بدهيد؟ 
 در واقع تغيير ساختار اقتصاد ايران از دولتي به خصوصي 
بعد از جنگ ش��روع ش��د. يعني با دولت آقاي هاشمي و 
آن موقع ما مجلس بوديم يكي از جهت گيري هامان بود 
ك��ه اقتصاد ايران بايد برود به س��متي كه بنگاه هايي كه 
در اختيار دولت اس��ت به بخش خصوصي واگذار ش��وند. 

خيلي ها هم واگذار شد. 
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پرونده
  دليل گراني هاي اخير
در بازار گوشي موبايل

وزي��ر ارتباط��ات با اعالم اينكه در هم��ان آغاز فاز پايش 
گوش��ي ها و پيش از اينكه هيچ برندي اعالم شود، يك  شبه 
هزينه گوشي ها 200هزار تومان باال رفت، علت اين موضوع را 

سودجويي مشخصا تعدادي از فروشندگان بيان كرد. 
مبارزه با قاچاق كاال در مورد اقالمي كه توليد داخلي آن 
وجود دارد، عالوه بر اينكه مي تواند جلوي ايجاد بيكاري هاي 
گس��ترده را بگيرد، در رش��د و توس��عه اقتصادي كشور نيز 
اثرگذار اس��ت. اين كاالها مي توانند با پرداخت تعرفه تعيين 
شده به سازمان گمرك از مس��يري قانوني وارد شوند كه از 
درآمد حاصل شده از اين تعرفه ها، منابع مالي دولت براي ارائه 

خدمات عمومي به همه شهروندان غني تر مي شود. 
ام��ا وزير ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات اخيرا درباره 
ش��بهه درآمد وزارت ارتباطات با اجراي طرح رجيستري 
اظه��ار كرده اس��ت: مناب��ع حاصل از مبارزه ب��ا قاچاق از 
طريق گمرك به خزانه وارد مي شود و به وزارت ارتباطات 
نمي رس��د اما تاثير مهم اين طرح پايش س��المت مردم و 
خدمات پس از فروش است. وزارت صنعت مكانيزمي دارد 
كه تنها به كس��اني اج��ازه واردات دهد ك��ه توانايي ارائه 

خدمات پس از فروش داشته باشند. 
وي در پاس��خ به علت گراني گوش��ي هاي تلفن همراه با 
اجراي رجيس��تري بي��ان كرد: ذاتا افزايش قيمت ناش��ي از 
اجراي طرح رجيس��تري همان هزينه گمرك اس��ت كه به 
چرخه اضافه مي ش��ود و در حداقل چهار يا پنج درصد قرار 
دارد. اي��ن هزينه گمرك به عنوان ميزان س��هم واردكننده 
به حساب خزانه واريز مي ش��ود. البته هزينه ارزش افزوده و 
ماليات هم وجود دارد كه فروشندگان رسمي قبال هم آن را 

پرداخت مي كردند. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه بنا بود با 
نظام كنترل بازار اين افزايش قيمت جبران ش��ود، گفت: ما 
يك بازار چهار تا ش��ش ميليارد دالري واردات گوشي داريم 
كه 95 درصد آن قاچاق اس��ت. حتي درصدي از اين كاالها 
دس��ت دوم هستند كه دوباره بس��ته بندي شده اند. بنابراين 
حجم زيادي بازار ناسالم و خاكستري وجود داشت و كساني 
كه منافعشان در معرض خطر قرار مي گيرد، ساكت نخواهند 
نشس��ت و بس��ياري از فضاس��ازي ها و گران شدن گوشي و 

انتساب آن به رجيستري از جنس تخريب بوده است. 
جهرمي ادامه داد: ما ش��اهد بودي��م حتي در همان آغاز 
فاز پايش گوش��ي ها پيش از اينكه هيچ برندي اعالم ش��ود، 
يك شبه هزينه گوشي ها 200 هزار تومان باال رفت. مشخصا 
تعدادي فروشنده در اين زمينه سودجويي كردند زيرا ما نظام 
كنترل بازار دقيقي نداريم. از آنجايي كه ما ابزاري براي كنترل 
بازار نداشتيم، مجبور شديم از مردم بخواهيم به دليل حباب 
افزايش قيمت گوش��ي نخرند تا نظام عرضه و تقاضا طبيعي 

شود زيرا ما منفعت مردم را در نظر گرفتيم. 
وي اما دليل ديگر افزايش قيمت گوش��ي را افزايش نرخ 
ارز دانس��ته و مي گويد زم��ان اجراي طرح ن��رخ ارز حدودا 
3600 توم��ان ب��ود و در مرحله پايش نيز ب��ه 4100تومان 
رس��يد و واردات اين كاال نيز وابس��ته به ارز است. از طرفي 
عم��ده واردات اين كاال از طري��ق امارات متحده عربي انجام 
مي ش��ود و ام��ارات متح��ده همزمان با اجراي رجيس��تري 
به صادرات مجدد گوش��ي ها پنج درص��د عوارض وضع كرد 
كه باعث ش��د قيمت تمام ش��ده باالتر برود.  وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با اش��اره به نقش توزيع كنندگان گوشي 
بيان كرد: برخي از واردكنندگان قيمت ها را به نفع خودشان 
افزايش دادند. بنابراين ما تصميم گرفتيم تعداد واردكنندگان 
را افزاي��ش دهيم و همچنين به فروش��گاه هاي آنالين اجازه 
واردات دهيم، زيرا آنها خدمات پس از فروش ارائه مي دهند. 
اين موضوع به تثبيت بازار كمك كرد. همچنين اگر پيش از 
اين قيمت گوشي ها در فروشگاه هاي آنالين 10 درصد باالتر 
بود به علت اينكه آنها ع��وارض را پرداخت مي كردند اكنون 
قيمت تمام ش��ده آنها كمتر اس��ت.  وزير ارتباطات از گران 
شدن يك شبه قيمت برخي برندهاي گوشي موبايل به دليل 
سواستفاده برخي از فروشندگان خبر داده است در اين زمينه 
رييس انجمن واردكنندگان گوش��ي هاي تلفن همراه پيش 
از اين، ارتباط گران ش��دن قيمت گوش��ي ها با اجراي طرح 
رجيستري را از اساس رد كرده و گفته بود: اين گراني ربطي 
به رجيس��تري ندارد بلكه گوشي هاي تلفن همراه از نرخ ارز 
تاثير مي گيرند كه با توجه به افزايش قيمت دالر در روزهاي 
اخير قيمت گوش��ي هاي همراه هم از آن تاثير گرفته است.  
س��يد محمود صفار همچنين با بيان اينكه شركت هايي كه 
عضو انجمن واردكنندگان گوش��ي هاي تلفن همراه هستند، 
نباي��د قيمت ها را افزايش دهند، اظهار كرده بود: ما خودمان 
البته كنترل هاي الزم را انجام مي دهيم تا رجيس��تري باعث 
افزايش قيمت نشود، اما بايد پذيرفت كه به خاطر تبادل اين 

كاال با ارز قيمت آن مستقيما از قيمت ارز تاثير مي پذيرد. 
وي با بيان اينكه اساسا گوشي هاي تلفن همراه را نمي توان 
احتكار كرد، گفت: ماهيت تكنولوژي و به تبع آن گوشي هاي 
تلفن همراه به اين شكل است كه بطور مداوم در حال ارتقاء 
و به روزرساني هستند و روز به روز مدل هاي جديدتر هر برند 
وارد بازار مي شود كه همين خاصيت باعث مي شود تا نتوان 

موبايل ها را براي مدت طوالني در انبارها نگهداري كرد. 
از س��وي ديگر رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران 
با اش��اره به مرحله جديد طرح رجيس��تري گوشي هاي تلفن 
هم��راه، احتمال افزايش قيمت گوش��ي ها بع��د از اجراي فاز 
جديد اين طرح براي گوشي هاي آسيايي از جمله سامسونگ 
و ال جي را بعيد دانسته بود.  سيدمهدي ميرمهدي كميجاني 
در گفت وگو با ايسنا درباره احتمال افزايش قيمت گوشي هاي 
تلفن همراه بعد از اجراي فاز جديد رجيس��تري و زيرپوشش 
رفت��ن برندهاي مع��روف در اين طرح، اظهار ك��رده بود: فكر 
نمي كنم به لحاظ قيمتي اتفاق خاصي بعد از اجراي رجيستري 
در مورد برند گوشي آسيايي مثل سامسونگ اتفاق بيفتد، زيرا 
از اين برند به تعداد بسيار زيادي پيش از اين وارد كشور شده 
و دپو شده است، ضمن اينكه اين كاال پيش از اين هم حدود 
400 تا 500هزار تومان گران شده است و ديگر كششي براي 
گران ش��دن ندارد.  وي همچنين درباره امكان گران تر شدن 
گوشي هاي همراه محبوب آسيايي گفت: واقعيت اين است كه 
بازار اين روزها اصال بازار خوبي نيست و خيلي رونق ندارد كه 
حاال بخواهد كااليي هم در آن به صورت بسيار جهشي گران 
ش��ود. اين روزها مردم خيلي براي خريد كردن پول دستشان 
نيس��ت.  رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران با اشاره به برخي 
اس��تدالل هاي مطرح ش��ده مبني بر علل گراني گوشي هاي 
موباي��ل به دليل افزايش قيمت دالر ني��ز ادامه داد: البته دالر 
در جاي خود مي تواند عاملي براي افزايش قيمت گوشي هاي 
تلفن همراه باش��د، اما نمي توان انكار كرد كه رجيستري خود 
عاملي مهم براي گران تر شدن گوشي هاي تلفن همراه در بازار 
بوده است. با اين اوصاف و مخصوصا جهش قيمتي اخير نرخ 
ارز، افزايش متناسب قيمت گوشي هاي تلفن همراه طبيعي به 
نظر مي رس��د اما اينكه در فاز جديد رجيستري، گوشي هاي 
پرنفوذي مانند سامسونگ افزايش قيمت ناشي از رجيستري 
داش��ته باشند، بعيد به نظر مي رسد چرا كه اوال هم از آن تب 
اوليه روزهاي آغاز اجراي رجيس��تري كاسته شده و هم اينكه 
هر ميزان از اين مدل گوشي كه قرار بوده وارد شود تا حاال وارد 
شده است و بازار از اين جهت كمبود عرضه يي نخواهد داشت.

معاون اول رييس جمهوري گفت: به 
رسميت شناخته شدن حق هسته يي 
ايران، ادامه فعاليت هسته يي صلح آميز 
و لغو تحريم ها از اه�داف ما در برجام 
اس�ت و تا زمان تحقق اي�ن اهداف به 
برجام پايبنديم.  به گزارش ايرنا، در پي 
انتشار بخش هايي از مصاحبه اسحاق 
جهانگيري معاون اول رييس جمهوري 
ايران در روزنامه »فايننش�ال تايمز«، 
متن كامل اين مصاحبه به ش�رح زير 

منتشر مي شود. 
گفتن�ي اس�ت، اين مصاحب�ه روز 
چهارش�نبه 18 بهم�ن س�ال ج�اري 
صورت گرفته كه بخش�ي هايي از آن 
روز دوش�نبه 30 بهمن در اين روزنامه 
منتش�ر ش�ده اس�ت. مش�روح اين 

مصاحبه بدين شرح است:

انعطاف در جمهوري اسالمي باالست. كساني 
كه شناخت دقيقي از جمهوري اسالمي داشته 

باشند مي دانند كه جمهوري اسالمي قدرت 
انعطافش خصوصا در مقابل مردمش باالست

مسائل اگر بخواهد در سطح خيابان تعيين 
تكليف بشود حتما ما نگران هستيم و نبايد 
بگذاريم به اين مرحله برسد. مردم ايران با 

وجود اينكه اين دغدغه ها را دارند اما به اين 
نكته مهم هم توجه دارند كه در اين منطقه 

زندگي مي كنند. حتي آزادي خودشان، 
شكل گيري حكومتشان، ميزان دخالتشان در 

حكومت را با كشورهاي اطراف خودشان 
مقايسه مي كنند. مردم ايران كه نمي آيند 

بگويند از نظر آزادي در فرانسه چه وضعيتي 
وجود دارد و ما با آنها يكي هستيم يا نه. مردم 

ايران مي گويند اين همسايه هاي ايران در 
خليج فارس كدامشان اصال يك انتخابات 

دارند؟ كدامشان يك حاكمي دارند كه 
مي توانند مطمئن باشند كه چهار سال ديگر 
يا هشت سال ديگر يا يك دوره يي ديگر با 

راي خودشان مي توانند عوض كنند و كس 
ديگري به جاي او بگذارند
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در مقايسه با خريد كاالهاي تازه، خرج كردن براي تجربه هاي جديد لذت بيشتري دارد

تجربه بخريد، نه كاال
مولف: جيمز همبلين  

مترجم:  هوشمند دهقان  
 آتالنتيك- ذهن ما بطور متوسط در چهل وهفت 
درصد اوقات سرگردان است. در يك سوم زمان هايي كه 
مطالعه مي كنيم، با كس ديگ��ري حرف مي زنيم يا از 
كودكي مراقبت مي كنيم، ذهنمان تمركز ندارد. حتي 
در طول معاش��قه، ذه��ن در ده درصد زمان از موضوع 
منحرف مي گ��ردد. به نظر روان ش��ناس معاصر، متيو 
كيلينگز ورث، اين حواس پرتي براي بهروزي فرد خوب 
نيس��ت. ذهن وقتي يكجا باش��د خوب عمل مي كند. 
كيلينگز ورث، در طول دوره تحصيلش در هاروارد، ارقام 
ب��اال را گردآوري و تدوين كرد و از همه كليش��ه هايي 
كه درباره زيستن در لحظه وجود دارد مساله يي علمي 
س��اخت. در گزارشي كه در س��ال ۲۰۱۰ با همكاري 
دنيل گيلبرت، اس��تاد روان شناس��ي هاروارد، در مجله 
ساينس منتشر شد، او و همكارش نوشتند: »ذهني كه 

سرگردان است، نمي تواند شادمان باشد«. 
ب��ه نظ��ر كيلينگ��ز ورث، ش��ادماني در رضايت از 
تجربه هاي لحظه به لحظه ما نهفته است. هيچ كاالي 
م��ادي اي ذاتا ارزش��مند نيس��ت، مگ��ر به خاطر نويد 
شادكامي اي كه به ما مي دهد. البته خشنودي از داشتن 
يك كاال الزاما در لحظه يي كه آن را به دست مي آوريم 
حاصل نمي شود. ممكن است خشنودي در قالب انتظار 
امري در آينده يا حس��رتي نوستالژيك براي رويدادي 
در گذش��ته ظاهر گردد. بااين حال، اين دو روان شناس 
در مجم��وع اعتقاد دارند كه توفيق مغز انس��ان در فرو 
رفتن در بحر حوادث گذشته و آينده، براي مدت زماني 
زياد و مالل آور، به هزينه ]از دست دادن[ شادماني تمام 
شده است. اساسا ذهن آدمي تمايل دارد كه در جاهاي 
تاريك پرس��ه بزن��د، نه جاهاي فرح بخ��ش، مگر آنكه 
چيزي مهيج براي انتظاركشيدن يا خاطره يي شيرين 

براي به يادآوردن داشته باشد. 
در طول دهه گذشته، شمار فراواني از پژوهش هاي 
روان ش��ناختي نش��ان داده اس��ت كه تجرب��ه بيش از 
دارايي انس��ان را مس��رور مي كند. اين ايده كه خريدن 
تجربه از خريدن كاالهاي مادي رضايت بخش تر اس��ت 
مدت ها موضوع مطالعه اس��تاد روان شناس��ي دانشگاه 
كورنل توماس گيلوويچ بوده اس��ت. او از س��ال ۲۰۰۳ 
به اين سو تالش كرده است تا دقيقا بفهمد كه چگونه 
و به چه علت خريدن تجربه از خريدن كاالهاي مادي 
بسيار بهتر است. ماه گذشته در نشريه سايكولوژيكال 
ساينس گيلوويچ و كيلينگز ورث به اتفاق آميت كومار، 
دانشجوي دكتراي دانشگاه كورنل، اين برداشت موجود 
را بسط دادند كه پول خرج كردن براي تجربه »شادماني 
پايدارت��ري ايجاد مي كند«. آنها ب��ه خصوص موضوع 
پيش نگري يا انتظار را، به مثابه محركي براي شادماني 
پايدار، بررس��ي كردند. اين مس��اله كه آيا منفعت پول 
خرج كردن براي يك تجربه، عالوه بر آنكه پس از خريد 
تجربه حاصل مي شود، پيش از خريدن تجربه نيز ثمر 

مي دهد يا خير؟ جواب اين پرسش مثبت است. 
آن ها مي گويند اساسا، زماني كه نمي توانيد در لحظه 
حال زندگي كنيد، بهترين حالت اين است كه چشم به 
راه يك تجربه باش��يد. خريدن تجربه، مثل سفركردن، 
رفتن به كنس��رت و تماش��اي فيلم عموم��ا بر خريد 
كاالهاي مادي رجحان دارد، چون درواقع پيش از آنكه 
هر چيزي را بخريد سودمندي خريدن آن چيز شروع 

به جوانه زدن مي كند. 
از قرار معلوم چشم به راه يك تجربه بودن در قياس 
با انتظاركش��يدن براي يك كاالي مادي، ش��ادماني و 
هيجان بيشتري )و نيز التذاذ بيشتري( را پديد مي آورد. 
بالعكس، انتظار براي تملك كااليي مادي در مقايس��ه 
چشم انتظار بودن براي يك تجربه بيشتر احتمال دارد 
كه لبريز از بي تابي باشد. كومار به من گفت »فكر كن 
كه در رستوراني خوب، منتظر غذايي خوشمزه هستي، 
يا چش��م به راه فرا رسيدن تعطيالتي و احساس تو در 
اين موارد چقدر متفاوت است با وقتي كه چشم انتظار 

رسيدن آيفوني باشي كه قبال سفارش داده يي يا موقعي 
كه مدت زمان دو روزه يي كه براي حمل و نقل كااليي 
كه به آمازون س��فارش داده يي آنقدر كه بايد سريع به 

نظر نمي رسد«. 
تحقي��ق پيش��ين گيلوويچ نش��ان داده اس��ت كه 
تجربه ها، عموما افراد را بيش��تر خشنود مي سازد چون 
كمتر محتمل است كه آدم ها ارزش تجربه هاي خويش 
را از طريق مقايسه با تجارب ديگران اندازه بگيرند. مثال 
گيلبرت و همكارانش در مقال��ه تازه خود توجه دادند 
كه بس��ياري از افراد مطمئن نيس��تند كه كداميك از 
گزينه هاي پيش��نهادي زير را ترجيح مي دهند: اينكه 
حقوق بااليي داش��ته باش��ند كه از درآمد همتايانشان 
پايين تر باشد يا از حقوق پايين تري برخوردار باشند كه 
از درآمد همگنانشان باالتر باشد. ولي درباره تجربه يي 
مثل رفتن به تعطيالت چنين معمايي در كار نيس��ت. 
مث��ال ترجيح مي دهيد كه دو هفته به تعطيالت برويد 
درحالي كه همكارانتان فق��ط يك هفته به تعطيالت 
بروند يا اينكه چهار هفته برويد و همكاران شما هشت 
هفته؟ معلوم است كه پاسخ دهندگان با كمترين درنگي 

چهار هفته را انتخاب مي كنند. 
همچني��ن خري��د تجرب��ه ب��ا هوي��ت، ارتب��اط و 
رفت��ار اجتماعي رابط��ه قوي تري دارد. وقت��ي درباره 
خريدهايم��ان تام��ل مي كنيم در مي يابي��م كه خريد 
تجربه، بيش از خريد كاال، افراد را خوش��حال مي كند. 
واقعي��ت مزبور خالف اين منطق اس��ت كه اگر ش��ما 
پولتان را خرج تجربه كنيد، تجربه تمام مي ش��ود و از 
بين مي رود ولي اگ��ر كااليي ملموس مثل يك كاناپه 
را بخري��د الاقل ب��راي مدت زماني طوالن��ي آن را در 
اختيار خواهيد داش��ت. حقيقت آن اس��ت كه بيشتر 
ماها ظرفيتي بس��يار قوي براي مقاومت يا س��ازگاري 
لذت طلبانه در خود داريم، يعني از تمجيد كاالهايي كه 
مرتبا در معرض شان قرار مي گيريم دست بر مي داريم. 
در اي��ن حالت، آيفون، لباس، كاناپه و امثال اينها صرفا 
به پس زمينه تبديل مي شوند؛ خراب يا كهنه مي شوند. 
اين تجربه زودگذر خريد آنهاست كه اين اشيا را براي ما 

خوشايند مي سازد، چه آن اشيا اينقدر نپايند كه معيوب 
شوند، چه وقتي معيوب مي شوند. درهرحال، خاطره يا 
حكايت آنها در طول زمان ش��يرين مي شود. حتي يك 

تجربه بد به سرگذشتي خوب مبدل مي شود. 
كوم��ار مثال مي زند كه وقت��ي در خالل تعطيالت 
در كن��ار دريا هوا ب��ه هم مي خورد و باراني مي ش��ود 
»مي گوييم كه خب، در خانه مانديم و بازي هاي فكري 
كردي��م و اين يك تجرب��ه دورهمي معركه بود« حتي 
اگر آن تجربه در لحظه وقوع ناخوش��ايند باشد بعدا به 
خاطره يي خوش تبديل مي ش��ود. ام��ا درباره كاالهاي 
مادي اين ماجرا خيلي دشوارتر اتفاق مي افتد چون آنها 
درست پيش چشم ما قرار دارند. كومار مي گويد »مثال 
وقتي صفحه نمايش مك بوكم هنگ مي كند، نمي توانم 
بگويم كه حداقل جاي شكرش باقي است كه كامپيوترم 

بد عمل مي كند!«. 
من به كومار پيش��نهاد كردم كه مي توانيم بگوييم 
»دست كم حاال كه كامپيوترم اينقدر كند كار مي كند، 
من و كامپيوترم مي توانيم وقت بيش��تري با هم صرف 

كنيم«. 
او گفت »دقيقا«. 

به او گفتم »شايد بايس��تي كاالهاي مادي خود را 
وقت��ي در اوج كارايي هس��تند نابود كنيم تا در حالتي 

ايده ال در ذهن ما باقي بمانند؟«
كومار گف��ت »من اين را نمي گوي��م. منتها امكان 
اينكه خريدهاي مادي را بيش��تر تجربي كنيم موضوع 

جالب توجهي است«. 
معناي اين گفته آن اس��ت ك��ه از خريدكردن يك 

تجربه بسازيم، كه در عالم نظر شعار بازاريابانه مزخرفي 
است ولي، در شرايط عملي، تجربي كردن خريد مي تواند 
به معناي خريدكردن كااليي در مناسبتي خاص يا در 
تعطيالت يا موقع پوش��يدن كاله��ي واقعا منحصر به 
فرد باش��د. يا عبارت از پيون��دزدن آن خريد به تعامل 
اجتماعي اي اس��ت كه متعاقب آن ص��ورت مي پذيرد. 
يعني ف��الن تجربه را كه مي خري��د، بعد مي توانيد در 
ب��اره خريد آن صحب��ت كنيد و چون ش��ما واجد آن 
تجربه هستيد مردم درباره شما صحبت خواهند كرد. 
كومار مي گويد »مردم، خيلي دوست ندارند كه درباره 
دارايي ه��اي ديگران چيزي بش��نوند، ولي خوشش��ان 
مي آي��د كه خاطره تان از تماش��اي كنس��رت »ومپاير 

ويكند« را بشنوند«. 
البته من نمي توانم بپذيرم كه همه دوس��ت دارند 
حكايت كسي را بشنوند كه ومپاير ويكند را ديده است، 
بااين حال متوجه مقصود كومار شده ام. افراد معقول از 
صحبت كردن در مورد تجربه هايي كه به دست آورده اند 
بيشتر خوشش��ان مي آيد تا حرف زدن درباره كاالهايي 
ك��ه خريده اند. اينگونه صحبت ها آغازي براي تعامالت 
اجتماعي اس��ت. )اين آخر هفته چه كار كرديد؟ خب، 

سوال خوبي پرسيديد...( 
به نظر كومار جالب ترين بخش مطالعه جديد قسمتي 
است كه »نشان مي دهد چنين تحقيقي مي تواند نتايج 
شايان توجهي در دنياي واقعي داشته باشد«. اين تحقيق 
ش��امل گزارش هايي از آدم هايي است كه در صف هاي 
طوالني انتظار مي كش��ند تا معامله يي مصرفي را انجام 
دهند. انتظار كشيدن هايي كه بدين ترتيب براي تجربه 

تحمل مي شد حال و هوايي بهتر از انتظار كشيدن براي 
كاالهاي مادي داشت. كومار مي گويد »شما گزارش هايي 
مي خوانيد كه مربوط به افرادي است كه وقتي مجبورند 
منتظر بمانند، بلوا به پا مي كنند، اسپري فلفل مي پاشند، 
و با يكديگر به نحو ناخوشايندي برخورد مي كنند« بعدا 
كاش��ف به عمل مي آيد كه اين قبيل گزارش ها بيشتر 
مربوط به مواردي اس��ت كه افراد براي به دست آوردن 
كااليي مادي در صف انتظار مي كشند. وقتي افراد براي 
گرفتن بليت كنس��رت، يا براي خريد خوراكي جديدي 
از كاميون طبخ غذا، در صف مي ايس��تند عموما خلق و 

خوي آنها بسيار بهتر است. 
به ق��ول كومار »وقتي م��ردم انتظ��ار تجربه يي را 
مي كش��ند، درواقع اتفاقات مثبتي هم پيش مي آيد«. 
مثل وقتي كه در صف كنس��رت با اف��راد ديگر درباره 
آهنگي كه گروه ومپاير ويكند ممكن اس��ت اجرا كند، 
گفت وگو مي كنيم. بدين ترتيب در اين مواقع، فرصتي 

پيش مي آيد تا با ديگران ارتباط داشته باشيم. 
به عالوه، مطالعه مزبور نش��ان داده است كه وقتي 
افراد ب��ه خريد تجربه، و نه خري��د كااليي مادي، فكر 
مي كنن��د گرايش بيش��تري به س��خاوتمندي دارند. 
همچنين بيشتر امكان دارد كه فعاليت هاي اجتماعي 
را تعقي��ب كنن��د. مثال مي گوييم: خ��ب، خريدن اين 
بليت هاي هواپيما به نفع جامعه اس��ت. )البته بيشينه 
نفع جامعه و خشنودي شخصي، از جست وجوي معنا، 
و نه شادماني، سرچشمه مي گيرد. كل اين مطالعه كه 
پيرامون ش��ادماني و اقتصاد رفتاري انجام شده است، 
احتماال فرض مي كند كه ش��ما تا به حال ۹۹درصد از 
درآمدتان را صرف مقاصدي وسيع تر از وجود خودتان 
كرده اي��د و فقط مق��دار ناچيزي از آن براي اس��تفاده 

بيشينه باقيمانده است(. 
تص��ور خريد تجربي چه ماهيت��ي دارد كه آن را از 
فكركردن درباره خريد كاالهاي مادي در آينده متفاوت 
مي كند؟ جذاب ترين فرضيه اين اس��ت كه ش��ما همه 
انواع احتماالتي كه در يك تجربه قرار اس��ت باش��د را 
مي تواني��د تصور كني��د. كومار مي گوي��د »اين همان 
چيزي است كه سرگرم كننده است. چون در عمل، يك 
عالمه احتمال وجود دارد«. اما در كاالهاي مادي، شما 
مي دانيد كه چه چيزي به دس��ت خواهيد آورد. به قول 
كومار، به جاي آنكه اشتهاي خود را با تصور پيامدهاي 
مختلف تحريك كنيد، بفهمي نفهمي فكر مي كنيد كه 

حاال فقط اين كاال را مي خواهم. 
ممكن اس��ت معلوم شود كه، براي به دست آوردن 
بيشترين فايده مندي از خريد تجربي، بهترين كار اين 
است كه پيشاپيش براي آينده نقشه بكشيم. اگر روزها، 
هفته ها و سال ها، خريدهاي آينده مان را مزه مزه كنيم 
تجربه خريدن ارزشمندتر مي شود. اين نوع خريدكردن 
قطع��ا بر خريد بي برنامه، يعن��ي جايي كه پيش نگري 
كامال نامربوط است، ترجيح دارد )ديگر هرگز بي برنامه 
خريد نكنيد(.  اين مزيت در افراد خوش بين، در قياس 
با آدم هاي بدبين، ممكن اس��ت بس��يار قوي تر باشد. 
برخي افراد از سورپرايز شدن بدشان مي آيد. بعضي ها از 
پيش بيني تجربه حذر مي كنند بدين دليل كه آنها به 
آنچه »ممكن است« اشتباه از آب درآيد فكر مي كنند. 
و لزوم��ي ندارد كه م��ا به آنچه در س��ر آنها مي گذرد 
فكر كنيم. هر كس��ي مي تواند ميزان بهزيس��تي اش را 
از طري��ق انتخاب آميزه يي درس��ت از مصرف مادي و 
تجربي به بيشترين حد رساند. گيلوويچ در مصاحبه يي 
مطبوعاتي اظهار كرد كه نتايج گسترده تر مطالعه مزبور 
اين اس��ت كه »با ايجاد زيرساخت هايي نظير پارك ها، 
مسيرهاي پياده روي و س��واحل دريا، كه تجربه، و نيز 
مصرف كاالهاي مادي، را فراهم مي آورد، مي توان ميزان 
به��روزي را افزايش داد« يا حداقل با نويد به ايجاد اين 
زيرس��اخت ها همه ما مي توانيم چشم انتظار استفاده از 
آنها باش��يم. و هر وقت كه ذهنمان س��رگردان است، 

مي تواند بدانجا پناه برد. 
منبع: ترجمان

معاون اول رييس جمهوري در مصاحبه با »فايننشال تايمز« تصريح كرد

تا تحقق اهداف خود به برجام پايبند مي مانيم
ادامه از صفحه 8:

منافع يك عده يي به دليل مديريت، به اين ش��ركت ها 
گره خورده است. ما وقتي بخواهيم اينها را واگذار كنيم، 
مقاومت هايي در مقابلمان مي شود ولي بايد ايستادگي 

كرد تا اين اتفاق بيفتد. 
حتما بخش خصوصي ايران بايد قدرتمندتر و قوي تر 
بش��ود. بله اين توانايي را دارد كه بزرگ بشود. بخش 
خصوصي ايران هنوز توانايي اينكه كار بزرگ مثال يك 
ميليارد دالري، دو ميليارد دالري به دليل اينكه هنوز 
به آن حد بزرگ نشده است، به عهده بگيرد. به همين 
دليل هم هست كه نهادهاي عمومي غير دولتي مثل 
سازمان بازنشس��تگي، مثل هيات هاي سرمايه گذاري 
بانك ها، اينها كارهاي بزرگ در اختيارش��ان است. ما 
در قانون اساس��ي مان هم اين مش��كل را داريم. اصل 
44 قانون اساس��ي هم مي گويد ش��ركت هاي بزرگ، 
صنايع بزرگ، كشتي س��ازي، بانك ها دولتي اس��ت و 
قانون اساس��ي هم تحت تاثير فض��اي اول انقالب بر 
اين مبنا ش��كل گرفته اس��ت ولي رهبري كار بزرگي 
كردند و آمدند تفس��يري از اص��ل 44 دادند و گفتند 

اينها مي تواند دولتي نباشد. 
آي�ا اين اتفاقي كه ب�راي اقتصاد اي�ران افتاد و 
آن را مانند سياس�ت ايران تبدي�ل به خودي و 
غيرخودي كردند خودش منش�أ فساد نشد؟ و 
شما به عنوان مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادي 
در مبارزه با فس�اد چقدر پيشرفت داشته ايد؟ 
اقتص�اد ايران چقدر دولتي و حكومتي اس�ت؟ 
تقس�يم اقتصاد بين بخش خصوصي و دولتي را 
چ�ه طور مي بيني�د؟   به نظر من بط�ور كلي در 
كش�ورهايي كه اقتصادشان دولتي است، فساد 
باالست. يعني رابطه بين فساد و اقتصاد دولتي 

رابطه يي يك به يك است.
البته وقتي مي گوييم اقتصاد دولتي به اين معني است 
كه بي��ش از 5۰ درص��د توليد ناخال��ص داخلي ايران 
متعلق به بخش خدمات اس��ت. ح��دود ۲۰ درصدش 
بخ��ش صنعت و حدود ۱۲-۱۳ درصد متعلق به بخش 
كشاورزي اس��ت. در بخش خدمات ايران عموما بخش 
خصوصي است. در بخش خدمات سهم بخش خصوصي 
حتما بالغ بر 7۰-8۰ درصد است. يعني سيستم تجارت 
ايران تقريبا سيستم خصوصي است. ما االن تعداد مغازه 
هايمان يكي از مش��كالتمان اس��ت. يكي از داليلي كه 

عده يي از مغازه دارانمان مي گويند ركود در اقتصاد است. 
باالخره يك وقتي بوده اس��ت كه به اندازه پنجاه خانوار 
يك مغازه يي بوده اس��ت. االن شده به اندازه سه چهار 
خانوار يك مغازه. بعد هم فروش��گاه هاي بزرگ زيادي 
ش��كل گرفته است و كار اينها كم شده است. اينها كار 
خودش��ان كه كم شده فكر مي كنند اقتصاد راكد شده 
اس��ت و فعل و انفعالي در اقتصاد نيس��ت. حتي اينكه 
اقتصاد در س��ال قبل ۱۲ درصد رش��د دارد شما از هر 
كس��ي مي پرسيد مي گويد اقتصاد كه راكد است. دليل 
ركود هم اين اس��ت كه مي گويند از مغازه دارها بپرسيد 

چقدر خريد و فروش مي كنند. 
كش��اورزي هم كه خصوصي اس��ت. در صنعت از نظر 
تعداد واحدها فرض كني��د ۹۰ هزار تا ۱۰۰ هزار واحد 
صنعتي داش��ته باش��يم. بالغ بر ۹5 هزار واحد صنعتي 
كشور متعلق به بخش خصوصي است. مي ماند 5 هزار 
يا 6 هزار واحد. البته ش��ما ممكن اس��ت بگوييد اين 5 
هزار با آن ۹5 هزار از نظر توان اقتصادي چه جور است؟ 
ممكن است بگويم اين 5 هزار كه 5 درصد هستند 4۰ 
درصد ارزش افزوده صنعت را ايجاد مي كنند، ۳۰ درصد 
اشتغال صنعتي كش��ور را دارند. يعني يك 5 درصدي 
هستند كه واحدهاي بزرگي هستند. من فكر مي كنم كه 
سهم دولت در بنگاه هاي اقتصادي سهم زيادي نيست. 

ولي مهم اين است كه جاهايي كه خيلي تعيين كننده 
است دولت ما خيلي ورود پيدا كرده است. مثال آموزش 
و پرورش ما تقريبا همه اش دست دولت است. هر كار هم 
بكنيم به دليل گستردگي آموزش و پرورش نمي توانيم 
هم رضايت فرهنگي را فراهم كنيم هم سرويس مطلوب 
بدهيم. از نظر فرهنگي، از نظر سياس��ي و اجتماعي در 
مقابل مدارس غير انتفاعي مقاومت مي ش��ود، يا بخش 
بهداش��ت و درمان يا دانشگاه ها. باالخره بخش اقتصاد 
دولتي در اين جاهاست كه پررنگ مي شود. شما بودجه 
دولت را ببينيد جز بخش دفاع و دانشگاه ها و آموزش و 
پرورش و بهداشت و درمان، يعني جز اين چهار حوزه، 
بقي��ه بودجه دولت ديگر عددي نيس��ت. س��هم اصلي 

بودجه دولت اين چهار بخش است. 
فساد كجا اتفاق مي افتد؟ 

فساد در چند جا اتفاق مي افتد. يكي فساد در نظام بانكي 
اتفاق مي افتد. آن جايي كه مدير دولتي اختيار دارد. آن 
جايي كه به قول معروف امضاي طاليي وجود دارد. اين 
امضاي طاليي در فرآين��د تصميم گيري ها حتي براي 

بخش اقتصادي هم وجود دارد. ش��ما ببينيد اين طور 
نيس��ت كه بخش خصوصي در جاهاي ديگر دنيا براي 
كار خودش به دستگاه هاي دولتي مراجعه نمي كند. شما 
امروز اگر مي خواهيد يك ال سي باز كنيد بايد باالخره 
به وزارت صنع��ت مراجعه بكنيد. بايد به بانك مركزي 
مراجع��ه بكنيد. يعني فرآين��د تصميم گيري ما دولتي 
است. در اين فرآيند گلوگاه هايي وجود دارد كه در اين 
گلوگاه ها بين بخش خصوصي و كارشناس براي مجوز 
گفت وگو مي شود. در بانك اين خطوط اعتباري كه داريم 
با اين روش نرخ دستوري هم كه معموال مي گذاشتيم، 
اين نرخ س��ود دس��توري هر كس موفق مي شد اعتبار 
از بانك مي گرف��ت يك برد بزرگي كرده بود.  يكي هم 
زمين است. البته ممكن است بگوييد مردم در كارهاي 
جزيي خودش��ان هم وقتي به اداره يي مراجعه مي كنند 
باالخره مي بينند براي كار جزيي هم كارمند يك چيزي 
مطالبه مي كند. در كشور ما فساد عمده در جايي است 
كه پول اس��ت يكي بانك است، يكي زمين است، يكي 
قراردادهاي دولتي كه مي خواهد واگذار شود، پروژه هايي 
كه مي خواهد ساخته شود، حاال تحت تشريفات مناقصه 
است يا روش هاي ديگري انتخاب مي شود. اينها جاهايي 

است كه فساد هاي بزرگ شكل مي گيرد. 
خارجي ه�ا ه�م خيل�ي مس�اله فس�اد را مطرح 
مي كنند، آنها فكر مي كنند فساد تمام دستگاه ها 
را گرفت�ه اس�ت. داخلي ه�ا ه�م مي گوين�د؛ در 
مناظرات انتخاباتي هم ش�ما خودتان گستردگي 
فس�اد را مط�رح كردي�د آي�ا برخورد با فس�اد 
امكان پذير است يا اينكه فساد سراپاي وجود اين 

سيستم را گرفته است؟ 
 اينطور نيست كه فساد سراپاي سيستم رو گرفته باشد. 
واقعيتي كه وجود دارد اين هست كه در اقتصاد دولتي 
و در اقتصاد ايران فس��اد زياد است. و واقعيت بدتر اين 
اس��ت كه چون نتوانس��تيم اقتص��اد رو زود آزاد كنيم، 
شفاف س��ازي كنيم و نتوانس��تيم از كمك رسانه هاي 
آزاد اس��تفاده كنيم، يك مقدار فساد سيستماتيك هم 
شده است. فس��ادهاي بزرگي هم كه در دولت گذشته 
اتفاق افتاد، ذهن مردم هم درگير ش��د كه آيا مي شود 
كس��ي ۲.7 ميليارد دالر پول نفت بگيرد و پس ندهد. 
م��ن اراده جدي در راس حكومت براي مقابله با فس��اد 
مي بينم. رهبري گفتند نهادهاي زيرنظر من هم از اين 
مساله مستثني نيستند. اگر ما به اين نتيجه برسيم كه 

در يك نهاد نظامي يا حكومتي فس��ادي وجود دارد، با 
قاطعيت دنبال مي كنيم. كس��ي جرات نمي كند وقتي 
كه ما بگوييم اينجا فساد وجود دارد و بگويد اينجا جلو 
نرويد. ممكن اس��ت بگويند تبليغاتي نكنيد برويد جلو 

ببينيد موضوع واقعا چيست. 
در مورد رأس حكومت سوال بزرگي كه در محافل 
عموم�ي مطرح اس�ت اين اس�ت ك�ه جمهوري 
اس�المي ايران پس از آق�اي خامنه اي چه خواهد 
ش�د؟ آيا بحران هاي جدي دام�ن گير جمهوري 
اسالمي خواهد شد؟ با توجه به اينكه پس از آقاي 
خميني ش�رايط تغيير كرده است، آيا شما نگران 

آينده جمهوري اسالمي هستيد؟ 
 بحمداهلل آيت اهلل خامنه اي حالشان خيلي خوب است. 
س��رحال هم هس��تند بگونه يي كه ما هيچ دغدغه يي 
نداريم. در زمان امام)ره( هم كه مس��ووالن هنوز به اين 
درجه از بلوغ سياسي امروز نرسيده بودند اما همه ديدند 
كه در بحث تعيين رهبري بعد از ايش��ان هيچ مشكلي 
پيش نيامد. اين درجه از بلوغ در سياس��تمداران ايران 
االن خيلي خوب اس��ت و در عين اينكه اختالفاتش��ان 
را با ه��م گاهي خيلي تن��د بروز مي دهن��د ولي روي 
تصميم گيري روي مسائل مهم كشور در وقت خودش 
خيلي تعيين كننده هستند و هيچ بحراني پيش نخواهد 

آمد. 
آيا بازنگري قانون اساس�ي در دستور كار هست؟ 
يعني مانند آنچه آقاي )امام ( خميني )ره( قبل از 

درگذشتشان انجام دادند؟ 
االن بحثي نيس��ت ولي قانون اساس��ي مي تواند اصالح 

شود. صحبتي تا اين لحظه نكرده ايم. 
حدود كار قوا بايد در قانون اساسي بازنگري شود؟ 
بعد از چندين س��ال كه از قانون اساسي گذشته، ما در 
اجرا و نحوه ارتباطي كه بين سه قوه است و بعضا در كار 
همديگر مداخله مي كنند، با مشكالتي مواجه هستيم. 
بعض��ي از قانون گذاري هايي كه مجل��س مي كند فكر 
مي كنم دخالت آش��كار در كار قوه مجريه است. اينكه 
مجلس بگويد قيمت بنزين را افزايش ندهيد، پس قوه 

مجريه چه كاره است؟
ولي اين فرايند آغاز نشده است؟ 

قانون اساس��ي نياز به اصالح��ات و بازنگري دارد بعد از 
يك دوره طوالني ولي فرايند آن هنوز آغاز نشده است. 
ش�ما زماني پل بين اصالحات و آق�اي خامنه اي 
ش�ديد. آيا همچن�ان اين نقش را داري�د؟ بعد از 

انتخابات رياست جمهوري اين نقش را نداشتيد؟ 
پل نشدم. بعد از درگذشت آقاي هاشمي دغدغه يي به 
وجود آمد كه اصالح طلبان از طريق ايشان دغدغه هايشان 
را ب��ه رهبري منتقل مي كردند. اآلن كه آقاي خاتمي با 
محدوديت هايي روبه رو هستند و اصالح طلبان خودشان 

را در داخ��ل نظام تعريف مي كنن��د، من اين را خدمت 
رهبري طرح كردم كه ايشان در پاسخ گفتند چه كسي 
بهتر از خود شما. بعد از انتخابات رياست جمهوري هنوز 
بطور خصوصي خدمت ايش��ان نرفته ام ولي ان شاء اهلل 

حتما مي روم. 
چرا نرفتيد؟ چون ش�ايعه شده كه ارتباط شما با 
ايشان مش�كل پيدا كرده است. همچنين شايعه 
شده بود كه ارتباطتان با آقاي روحاني هم خراب 

شده است. 
رابطه ام با ش��خص رهبري، رابطه بس��يار خوبي است. 
مي خواس��تم يك مقدار از دوران انتخاب��ات كه در آن 
دوران يك كمي از كانديداهاي ديگر تندتر رفتم مقداري 
زمان هم بگ��ذرد )با خنده( . رابط��ه ام با آقاي روحاني 
هم خيلي خوب و صميمي اس��ت و شايد در بين همه 
دولت ها بهترين رابطه بين رييس جمهور و معاون اول در 

اين دولت وجود داشته باشد. 
ش�ما در انتخابات رياست جمهوري بعدي شركت 

خواهيد كرد؟ 
اصال به اينكه به عنوان كانديدا شركت كنم، حتي فكر 

هم نكرده ام. 
مي توانم از برادرتان بپرس�م؟ آي�ا فكر مي كنيد 

برادرتان در فساد نقشي داشتند؟ 
من فقط در اين باره يك بار گفتم منتظر اعالم نظر قوه 
قضاييه خواهم ماند و عدم موضع گيري در مورد پرونده 
قضايي ايش��ان نشان مي دهد كه من در مبارزه با فساد 
خيلي جدي هس��تم و هيچ خط قرمزي ن��دارم. البته 
ايش��ان هيچ ارتباطي با دولت نداشته و ندارد. مطمئن 
هستم كه احتمال استفاده از رانت به خاطر انتساب به 

من صفر است. 
آخرين س�وال؛ آقاي جهانگيري در م�ورد آقاي 
احمدي ن�ژاد. نق�ش ايش�ان در سياس�ت ايران 
چيس�ت و چرا به پايه هاي نظام حمله مي كنند؟ 
ايش�ان خودش�ان متهم به فساد هس�تند، چرا 
برخوردي با ايشان نمي شود و شما فكر مي كنيد 

بايد برخورد شود؟ 
ديگ��ران باي��د ج��واب بدهن��د. نمي دانم چ��را جواب 
نمي دهند. من به خودم اطمينان دارم. من در مناظره ها 
يك برگ كاغذ س��فيد نش��ان دادم و گفتم اين زندگي 
من هس��ت. من فكر مي كن��م اين آقايان با س��روصدا 
نمي توانند مسائل شان را كنار بگذارند. نمي شود از كنار 
مسائل گذشت. ايشان در حدي نيست كه براي نظام بن 
بس��ت ايجاد كند. براي من هم سوال است چرا برخورد 
نمي كنند. خودم طرفدار برخورد و دس��ت گيري ايشان 
نيس��تم ولي حتما بايد رسيدگي قضاوت بشود. ايشان 
اتهاماتي بر عليه مقامات رده باالي كشور مي زند. موضوع 

آقاي احمدي نژاد يك كمي پيچيده است. 

 كاهش 40 درصدي تعرفه 
واردات تخم مرغ 

مدي��ركل دفتر طي��ور معاونت ام��ور دام وزارت جهاد 
كش��اورزي اعالم كرد: براي حماي��ت از مصرف كنندگان 
و متعادل نگه داش��تن قيمت تخم مرغ مصرفي مردم در 
اي��ام نوروز، تعرف��ه واردات تخم مرغ و پ��ودر تخم مرغ از 
45درص��د به 5 درصد كاهش يافت. »حبيب اميني« روز 
گذش��ته در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه از سال 
۹5 تاكنون 45درصد گله هاي مرغ تخم گذار كشور در اثر 
ش��يوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان از بين رفته 
است، افزود: با نزديك شدن به ايام نوروز و افزايش مصرف 
ش��يريني و شكالت در كش��ور جهت متعادل نگه داشتن 
قيمت تخم مرغ مصرفي در بازار تصميم گرفتيم، تخم مرغ 
مصرف��ي صنايع تبديلي و ش��يريني پزي ها را از تخم مرغ 
مصرفي مردم جدا كنيم. وي اظهار كرد: با توجه به اينكه 
پي��ك مصرف تخم مرغ در ش��يريني پزي ها در بهمن ماه 
هر سال افزايش مي يابد به همين منظور با كاهش تعرفه 
واردات تخ��م مرغ و پودر تخم مرغ توس��ط صنف قنادان 
ت��الش كرديم لطمه يي به بازار اين محصول وارد نش��ود. 
وي اضاف��ه كرد: در ابتداي امر ق��رار بود واردات تخم مرغ 
و پودر آن توس��ط اتحاديه سراسري مرغ تخم گذار كشور 
انجام شود كه براي تسريع در كارها اين امر بطور مستقيم 
به صنف قنادان واگذار ش��د ك��ه البته كاهش تعرفه براي 
واردات پ��ودر تخم مرغ مربوط به قب��ل از افزايش قيمت 
اين محص��ول در بازار ب��ود. مديركل دفتر طي��ور وزارت 
جهاد كش��اورزي تصريح كرد: آنچه مش��خص است تخم 
مرغ مصرفي مردم مورد مصرف ش��يريني پزي ها و صنايع 
تبديلي نيس��ت تا افزايش مصرف انها تاثير مس��تقيم در 
بازار اين محصول داش��ته باشد. وي افزود: به طور معمول 
صنايع تبديلي و ش��يريني پزي ها از تخم مرغ هاي درجه 
دو، درجه س��ه، لمبه و منجمد استفاده مي كنند بنابراين 
افزايش مصرف ش��يريني پزي ها تاثي��ري روي تخم مرغ 
مصرفي مردم نخواهد داش��ت. وي ادام��ه داد: حتي تخم 
مرغ ه��اي درجه دو و س��ه ك��ه در مرغداري هاي صنعتي 
به فروش نمي روند، با جداس��ازي زرده از س��فيده و ايجاد 
فرآين��د انجماد بين ۲4س��اعت تا يك هفت��ه در اختيار 
شيريني پزي ها قرار مي گيرد. اميني گفت: تاكنون نزديك 
دو هزار و 4۰۰تن تخم مرغ وارد ش��ده اس��ت كه بيش از 
نيمي از آن براي مصارف صنعتي و شيريني پزي هاس��ت. 
وي اظهارداشت: براي متعادل نگه داشتن قيمت تخم مرغ 
در بازار و مصارف صنعتي همچنان واردات مس��تمر تخم 
مرغ توسط شركت پش��تيباني امور دام انجام خواهد شد 
و مردم نگراني بابت افزايش قيمت اين محصول نداش��ته 
باشند. در حال حاضر صنعت مرغ تخم گذار كشور ظرفيت 
اسمي توليد نزديك يك ميليون و ۳۰۰هزار تن تخم مرغ 
را دارد كه سال گذشته نزديك ۹4۰هزار تن تخم مرغ در 
كش��ور توليد ش��د. بطور معمول مصرف ساالنه تخم مرغ 
كش��ور ۹۰۰هزار تن است كه طي سال هاي اخير بخشي 
از توليد اين محصول به كشورهاي عراق و افغانستان بطور 
عمده صادر مي ش��د. با شيوع بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد 
پرندگان در كشور از ابتداي سال تاكنون نزديك ۲6ميليون 
قطعه مرغ مادر، تخم گذار و گوشتي معدوم شده كه عمده 
معدوم سازي با طيور مرغ تخم گذار بوده است. اين درحالي 
اس��ت كه سال ۹5 نيز ميزان تلفات طيور صنعتي و بومي 
بيش از ۱۱ميليون قطعه بوده است. بطوري كه در ابتداي 
سال ۹6 قيمت هر شانه تخم مرغ بين ۹۰تا ۱۲۰هزار ريال 
متغير بوده كه از مردادماه امسال با توجه به كاهش توليد 
داخلي قيمت ها روند افزايشي يافت بطوري كه قيمت هر 
ش��انه تخم مرغ اواخر دي ماه به ۲۱۰هزار ريال نيز رسيد. 
براساس سياست اخير دولت براي تنظيم بازار تخم مرغ و 
حمايت از مصرف كنندگان مجوز واردات و ثبت س��فارش 
تخم مرغ آزاد ش��د به طوري كه هر ش��انه دو كيلوگرمي 
تخ��م مرغ وارداتي با مبلغ ۱۲6هزار ريال در ميادين ميوه 
و تره بار عرضه مي ش��ود. درحالي كه طي سال هاي اخير 
ايران نه تنها در توليد اين محصول خودكفا بوده بلكه يكي 

از صادر كنندگان اين محصول به شمار مي رود. 

 مخالفت با افزايش تعرفه 
واردات كنجاله

يك مقام مس��وول با بيان اينكه آنفلوآن��زاي پرندگان 
باعث تعطيلي بس��ياري از واحدهاي پرورش طيور ش��د، 
گفت: افزايش تعرفه واردات كنجاله با مخالفت وزارت جهاد 
روبه رو شد. مجيد موافق قديري در گفت وگو با مهر اظهار 
كرد: امروز ميانگين قيمت كنجاله سوياي داخلي و خارجي 
۱۰8۰تومان اس��ت و بايد اذعان ك��رد، روند با ثباتي را در 
يك ماه قبل ش��اهد نبوديم. رييس انجمن صنايع خوراك 
دام، طيور و آبزيان ايران اضافه كرد: به نظر مي رس��د افت 
روغن كشي كارخانجات داخلي به دليل كسري دانه سويا، 
كاهش مي��زان موجودي كنجاله س��ويا در بن��در امام به 
۱5۰هزار تن، حمل حداكثر 4 كشتي دانه سويا به مقصد 
ايران همچنين افزايش قيمت جهاني كنجاله سويا از حدود 
۲ماه قبل و پيش بيني روند افزايش قيمت جهاني كنجاله 
سويا نش��ان از افزايش قيمت كنجاله سويا در كشور دارد. 
وي ب��ا بيان اينكه وضعيت موج��ودي و قيمت ذرت دامي 
مناسب است، افزود: چراكه بيش از ۱ ميليون تن موجودي 
بنادر كشور بوده و ميانگين قيمت نيز به 88۰ تومان رسيده 
است؛ ضمن اينكه وضعيت نقدينگي پرورش دهندگان مرغ 
و توليد كنندگان تخم مرغ چندان مناسب نيست و بيماري 
آنفلوآنزاي طيور باعث كاهش نقدينگي ش��ديد اين قش��ر 
از فع��االن اقتصادي، افت انگيزه، كاهش س��رمايه گذاري و 
تعطيلي مراكز پرورش شده است. قديري در بخش ديگري 
از س��خنان خود با بيان اينكه وضعي��ت بازار جو دامي نيز 
تقريبا مساعد است، گفت: موجودي بنادر شمال ايران بيش 
از ۲7۰ه��زار تن و ميانگين قيم��ت آن امروز ۱۰5۰تومان 
اس��ت. اما نابسماني در قيمت ارز همچنين عدم تخصيص 
به موقع ارز باعث كاهش انگي��زه بازرگانان در واردات اين 
نهاده پرمصرف ش��ده است. رييس انجمن صنايع خوراك 
دام، طيور و آبزيان ايران ادامه داد: ميانگين قيمت كنجاله 
س��ويا و جو دامي به ترتيب نسبت به مدت مشابه يك ماه 
قبل ۱5 و ۱۰ درصد افزايش و ذرت دامي ۹ درصد كاهش 
داشته است. قديري درباره اينكه شنيده مي شود دولت قرار 
است تعرفه واردات كنجاله را افزايش دهد؟ اظهار كرد: يكي 
از معاونت هاي وزارت صنعت اين پيشنهاد را دو هفته قبل 
ب��ه همراه تعداد زيادي از اق��الم ديگر به جهت حمايت از 
توليد داخل و بدون هماهنگي با وزارت جهاد كش��اورزي 
در كميسيون ماده يك  پيشنهاد داد اما با مخالفت جدي 
نمايندگان جهاد كش��اورزي، اتاق بازرگاني و تش��كل هاي 
توليدي معتبر قرار گرفت و موضوع پس گرفته شد سپس 
مقرر ش��د كه موضوع در كارگروه تنطيم بازار وزارت جهاد 
كش��اورزي بررس��ي ش��ود. وي تصريح كرد: بنده شخصا 
مخالف هر نوع تعرفه گذاري غيركارشناس��ي و پهن شدن 
دوباره سفره يارانه روي هر نوع نهاده دامي وارداتي به بهانه 

حمايت از توليد داخل هستم. 

كشاورزي

 فرض كنيد مقداري پول داريد و دو راه جلو رويتان است: يكي اينكه به مسافرتي 
خانوادگي برويد و ديگري اينكه يك گوشي تازه بخريد. ممكن است فكر كنيد كه سفر 
تمام مي شود و چيزي از آن نمي ماند، اما از گوشي مي توانيد مدتي طوالني استفاده كنيد. 

اما تحقيقات تازه در حوزه اقتصاد رفتاري نشان مي دهد اين فكر اشتباه است. يعني برخالف 
تصور ما، لذت سفر در ذهنمان مي ماند و لذت گوشي تازه خيلي زود فراموش مي شود

                                                                                                      



  قلع و قمع زمين ها؛ بهترين گزينه 
ه��ادي به��ادري، عض��و كميس��يون عم��ران 
مجلس ش��وراي اسالمي هم با فرهاد بيضايي هم 
عقيده اس��ت و چندان با تصويب قانون واگذاري 
زمين هاي تغيير كاربري داده ش��ده به متخلفان 
موافق نيس��ت و معتقد اس��ت كه قلع و قمع اين 
زمين ها اقدام بهتري اس��ت. بهادري درگفت وگو 
با »تعادل« مي افزايد: براس��اس اين قانون فردي 
ك��ه زميني دولتي را براي انج��ام كاربري خاصي 
در اختيار گرفته اما براس��اس توافق انجام ش��ده، 
عمل نكرده، مي تواند زمين را به نرخ روز از دولت 

خريداري كند. 
بهادري مي افزايد: به عن��وان نمونه اگر فردي 
زميني را از دولت گرفته و قرار بوده كه كارگاهي 
توليدي در اي��ن زمين احداث كن��د اما اقدام به 
س��اخت ويال كرده و متخلف محس��وب مي شود، 
مي توان��د براس��اس اين قانون زمي��ن را از دولت 

خريداري كند. 
او ادام��ه مي دهد: چندين روش براي برخورد با 
چنين تخلفي وجود دارد در اقدام اول مي توان اين 
زمين را از فرد پس گرف��ت زيرا وي متخلف بوده 
و براس��اس توافق انجام ش��ده، عمل نكرده است و 
زمين را قلع و قمع كرده و به دولت واگذار كنيم. 
اين نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره 
به اينكه بخش��ي از نماين��دگان با قلع و قمع اين 
زمين ه��ا موافق بودند، مي گويد: با توجه به اينكه 
ف��رد متخلف تعهدات خود با دولت را نقض كرده 

است بايد زمين را به دولت واگذار كند. 
بهادري اظهار مي كن��د: در مقابل برخي ديگر 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي هم معتقد 
بودند كه عدم تصويب چني��ن مصوبه يي موجب 
افزاي��ش درگي��ري و تنش ميان دول��ت با مردم 

مي شود. 

  بازپس گيري كامل زمين ها سخت بود
او بي��ان مي كن��د: در دوره ي��ي پ��س از انقالب 
واگ��ذاري زمين به م��ردم به ص��ورت فله يي انجام 
شد و ساخت و س��ازهاي زياد و تغيير كاربري هاي 
بسياري با توجه به اين واگذاري ها ثبت شده است. 
به گفته نماين��ده اروميه در مجلس، اگر پرونده 
تغيير كاربري ها و واگذاري هاي 40س��ال گذشته را 
بررس��ي كنيم و درصدد بازپس گيري اين زمين ها 
باشيم به علت باال بودن حجم پرونده، امكان بررسي 
آنها س��پس بازپس گيري آنها و واگذار كردنشان به 
دولت وج��ود ندارد. بر همين اس��اس تع��دادي از 
نماين��دگان موافق با تصويب اي��ن قانون و دريافت 
جريم��ه از متخلفان در عوض قلع و قمع زمين هاي 

تغيير كاربري داده شده، بودند. 
به��ادري ادامه مي دهد: من چن��دان با تصويب 
اين قانون موافق نيس��تم و اقدام نمايندگان مجلس 
براي تصويب اين قانون هم براساس اضطرار شرايط 
انجام ش��ده است زيرا بس��ياري از همين متخلفان 
در اين زمين هاي تغيير كاربري داده ش��ده، زندگي 
مي كنند و قلع و قم��ع اين زمين ها موجب آوارگي 

آنها مي شود. 
او مي افزايد: در صورتي كه قلع و قمع زمين هاي 
تغيي��ر كاربري داده ش��ده در مجل��س به تصويب 
مي رس��يد، امكان ايجاد چندين هزار پرونده جديد 
در قوه قضاييه به وجود مي آمد و بر همين اس��اس 
نمايندگان به اين توافق رس��يدند كه با جريمه اين 
متخلف��ان مانع از تش��كيل ه��زاران پرونده قضايي 

شوند. 

  تشابه اين قانون با ماده 100 شهرداري
نماينده اروميه در مجلس ش��وراي اس��المي با 
اش��اره به اينكه اجراي اين قان��ون مي تواند تبعات 
منفي به همراه داش��ته باش��د، مي گويد: اين قانون 
مش��ابهت هايي با م��اده 100 ش��هرداري دارد كه 
مي تواند موجب ايجاد رانت و فس��اد در حوزه زمين 
و مسكن شود اما با توجه به ايجاد درگيري و تنش 
مي��ان مردم و دولت، مجل��س تصميم به اين قانون 

راي مثبت داد. 
بهادري اضافه مي كند: با توجه به اينكه واگذاري 
زمين به متخلفان مربوط به تغيير كاربري زمين در 
س��ال هاي گذشته تا زمان تصويب اين قانون است، 
ايجاد رانت در آينده نمي كند البته ناگفته نماند كه 

اغلب واگذاري ها براساس رانت بوده است. 
او معتقد است: اجراي قانون فروش زمين تغيير 
كاربري داده ش��ده ب��ه متخلفان اگرچ��ه مي تواند 

درآمدي براي دولت ايجاد كند اما با توجه به اينكه 
به افراد متخلف اجازه مالكيت زمين داده مي ش��ود 
در واقع نوعي مش��روعيت بخش��يدن ب��ه متخلفان 

محسوب مي شود. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي مي گويد: با 
توجه به اينكه در صورت قلع و قمع زمين هاي تغيير 
كاربري داده ش��ده در دس��تور كار قرار مي گرفت، 
مي توانس��ت تنش ه��اي اجتماع��ي را افزايش دهد 

مجلس با تصويب اين قانون موافقت كرد. 

  واگذاري زمين و افزايش فاصله طبقاتي
فرهاد بيضايي مدير علمي گروه سياست گذاري 
بخش مسكن دانش��گاه علم وصنعت درگفت وگو با 
»تعادل« با انتقاد از مصوبه جديد مجلس ش��وراي 
اس��المي درباره ف��روش زمين ه��اي تغيير كاربري 
ش��ده به متخلفان مي گويد: از دهه 70 و باتوجه به 
سياست هاي دولت، زمين به عنوان دارايي دولت و 
منبع درآمدي براي آن مطرح شد و همين موضوع 
موجب ايجاد مش��كالت ريش��ه يي در بخش زمين 
ش��هري و همچنين مناب��ع طبيع��ي و زمين هاي 

كشاورزي شد. 
بيضايي ادامه مي دهد: دولت مالك زمين نيست 
و تنه��ا به عنوان بخش عموم��ي بايد حافظ منافع 
مردم و كش��ور باش��د و حق مديريت منابع را دارد 
و نمي توان��د زمين را به ف��رد يا افرادي واگذار كند 
مگراينكه اين واگذاري به صورت عمومي باش��د و 
تمامي افرادي كه تماي��ل به خريد زمين دارند در 

اين واگذاري حضور داشته باشند. 
او بيان مي كند: اگر واگذاري زمين توسط دولت 
به صورت عمومي انجام ش��ود و رانتي براي فرد يا 
اف��راد خاصي ايجاد نكند، اين نوع واگذاري عادالنه 
اس��ت اما زماني كه چنين سيستمي دركشور اجرا 
نمي ش��ود، دولت نمي تواند مالكيت را واگذار كند، 

زيرا مالك زمين ها دولت نيست. 
به گفته كارش��ناس ارش��د حوزه مسكن، زمين 
درزم��ره منابع ملي محس��وب مي ش��ود و دولتي 
نيس��ت برهمين اس��اس دول��ت نمي توان��د دراين 
زمين��ه تصميم گيري كند و زمين��ي را واگذار كند 
يا بفروش��د، زيرا در اين صورت منابع درآمدي در 
اختيار دول��ت قرار مي گيرد، درحالي كه اين منابع 

جزو منافع عمومي است. 
بيضاي��ي تصريح مي كند: نگاه درآمدي دولت به 
زمين ريش��ه تمام مش��كالت حوزه زمين و مسكن 
ش��كل گرفته اس��ت، در تمام دنيا تالش مي ش��ود 
ك��ه عمدت��ا مالكيت ها واگ��ذار نش��ود، نگاهي به 
سياس��ت هاي اعمال شده در دبي،  تركيه و... نشان 
مي ده��د كه زمين ه��ا به صورت اج��اره بلندمدت 
واگذار مي ش��ود كه اين موض��وع درحالي كه حق 
بهره برداري از زمين را به افراد مي دهد، اما مالكيت 

ايجاد نمي كند. 
او بيان مي كند: واگذاري مالكيت زمين به افراد 
منج��ر به ايج��اد فاصله طبقات��ي، رانت هاي حوزه 

دارايي و... شكل نمي گيرد. 

  رانت خواري تقويت مي شود
اين كارش��ناس ارش��د حوزه زمين و مسكن 
با اش��اره به اينكه اين قانون، رانت خواري برخي 
متخلف��ان را تقويت مي كن��د، مي گويد: اگرچه 
ممكن اس��ت آثار مثبتي مانن��د افزايش توليد، 
اش��تغال زايي و... براي تصويب اين مصوبه اعالم 
ش��ده باش��د، اما اصلي ترين اثر اج��راي چنين 
مصوبه اي، ش��اهد رش��د زمين خواري و افزايش 

فاصله طبقاتي درجامعه خواهيم بود. 
بيضاي��ي اظهار مي كن��د: اين قان��ون امكان 
بهره ب��رداري از منابع طبيع��ي را به افراد خاصي 
مي ده��د درحالي كه بهره گيري از منابع طبيعي 

حق تمام مردم است. 
او اضافه مي كند: تصويب و اجراي اين مصوبه 
مجلس شوراي اسالمي نشان مي دهد افرادي كه 
صاح��ب درآمدهاي كالن هس��تند مالك زمين، 
منابع طبيعي، آب و... هستند، اين درحالي است 
ك��ه نبايد تبعيضي بين افراد با س��طوح مختلف 

درآمدي وجود داشته باشد. 
مديرعلمي گروه سياست گذاري مسكن دانشگاه 
علم و صنعت معتقد اس��ت: دولت و مجلس نبايد 
ويژه خواري و رانت خواري درحوزه منابع طبيعي 

و عمومي براي افراد متمول تر قائل شوند. 
بيضاي��ي مي گويد: متاس��فانه دولت از همان 
ابتدا، سياست گذاري نامناسبي را عملياتي كرده 
اس��ت كه براس��اس آن قوه مجريه گ��ران اداره 
مي شود و رشد بدهي هاي دولت در حوزه بودجه 
جاري بوده و همين موضوع موجب ش��ده است 
كه دولت لخ��ت،  با بهره وري پايي��ن و پرهزينه 

باشد. 
او ادام��ه مي دهد: باتوجه به اينكه منابع مالي 
دولت محدود اس��ت، دولت باي��د منابع خود را 
ب��ه حراج بگذارد تا بتوان��د حقوق كاركنان خود 
را بده��د، مجبور به برداش��ت از صندوق ذخيره 
ارزي اس��ت ت��ا كس��ري بودج��ه را تامين كند، 
همچني��ن ممكن اس��ت افزايش ن��رخ ارز ايجاد 
ش��ود تا مقداري از كس��ري بودجه پوشش داده 
شود، ضمن اينكه زمين ها و منابع عمومي را هم 
به فروش مي رس��اند. اين درحالي است كه بايد 

سياسِت گران اداره شدن دولت تغييركند. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه زمين و مسكن 
با اش��اره به ش��عار دولت درباره كوچك س��ازي 
مي گوي��د: اي��ن كوچك س��ازي تنه��ا در تعديل 
كارمن��دان دول��ت خالص��ه نمي ش��ود بلكه به 

كوچك س��ازي منابع مال��ي دولت ه��م مربوط 
مي ش��ود، يعني دولت را هر سال ارزان تر از سال 

گذشته اداره كنيم. 
او ادامه مي دهد: دول��ت بايد به صورتي اداره 
ش��ود كه هزينه ه��اي كمتري به همراه داش��ته 
باشد. در واقع مردم چرا بايد هزينه عدم توانايي 

دولت در بهره وري از منابع را پرداخت كنند. 
بيضاي��ي بي��ان مي كن��د: اجراي اي��ن قانون 
موجب افزايش شكاف طبقاتي در آينده مي شود، 
زيرا بخشي از افراد جامعه با پول خود مي توانند 
صاح��ب زمين ها و منابع طبيعي كش��ور ش��وند 
و برهمين اس��اس تبديل ب��ه فئودال هايي قوي 

مي شوند. 
به گفته مدي��ر علمي گروه سياس��ت گذاري 
مس��كن دانش��گاه علم و صنع��ت، زمين خواران 
عمدتا رانت هاي اطالعاتي ورانت هاي منابع مالي 
را دارن��د و با اجراي اين قان��ون رانت هاي منابع 

طبيعي هم به آنها واگذار مي شود. 
او ادام��ه مي دهد: با اجراي اي��ن قانون ديگر 
هيج سيس��تم و سياست گذاري نمي تواند فاصله 
طبقاتي ايجاد ش��ده را از ميان بب��رد و افزايش 
فاصله طبقاتي در اثر عملياتي ش��دن اين قانون، 

بزرگ ترين فاجعه براي آينده كشور است. 

  افزايش قيمت زمين و مسكن
مديرعلم��ي گروه سياس��ت گذاري مس��كن 
دانش��گاه علم و صنعت با اش��اره به تاثير اجراي 
اين قان��ون بر قيمت زمين و مس��كن مي گويد: 
اج��راي اي��ن قانون قيم��ت زمين و مس��كن را 
در كش��ور افزايش مي دهد. ضم��ن اينكه منابع 
طبيعي كشور هم مورد تهديد واقع مي شود زيرا 
بخش��ي از اين زمين خواران، زمين ها را كوچك 

كرده و زمين هاي تفكيك شده را مي فروشند. 
بيضاي��ي مي افزايد: در ش��مال كش��ور زمين 
كش��اورزي 500 متري به مشتريان مي فروشند 
كه اين زمين ديگر قابليت كشاورزي ندارد، حتي 

اگر در اين زمين كشاورزي انجام شود. 
او ادامه مي دهد: با اجراي اين قانون ويالسازي 
و آلونك س��ازي در مناب��ع طبيعي و كش��اورزي 
تشديد مي ش��ود و بر همين اساس تامين منابع 

غذايي كشور با خطر مواجه مي شود. 
اين كارش��ناس ارش��د حوزه زمين و مسكن 
معتقد اس��ت: تش��ديد تخريب مناب��ع طبيعي و 
كش��اورزي يكي از اثرات اجراي اين قانون است 

و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه مهم ترين اثر 
اجراي آن اس��ت. زيرا امكان جابه جايي طبقاتي 
ديگر وجود نخواهد داش��ت زيرا عده يي به دليل 
ع��دم بهره من��دي از منابع مالي، ديگ��ر قادر به 
بهره گي��ري از منابع طبيعي و كش��اورزي را هم 

نخواهند داشت. 

  فروش زمين به نرخ روز، رانت نيست
ام��ا حس��ن محتش��م، رييس س��ابق انجمن 
انبوه س��ازان تهران چندان با اجراي قانون فروش 
زمين هاي تغيير كاربري ش��ده به متخلف با نرخ 
روز مخالف نيس��ت، محتش��م تصوي��ب و اجراي 
مصوبه جديد مجلس ش��وراي اس��المي را مثبت 
ارزيابي مي كند و به »تعادل« مي گويد: با اجراي 
اي��ن قان��ون، از اين پ��س دولت به اف��رادي كه 
زمين هايي را تصرف ك��رده و كاربري اين زمين 
را تغيير داده اند، زمين را به نرخ روز مي فروشد. 

محتش��م مي افزايد: اجراي اين قانون منطقي 
و معقول اس��ت، زي��را درگذش��ته  منابع طبيعي 
طرح هايي را ارائه مي كرد و درصورتي كه افرادي 
تمايل داشتند مي توانستند اين زمين را دراختيار 
گرفت��ه و اجاره كنند و پ��س از اجراي طرح، اين 

زمين را به آنها واگذار مي كردند. 
او ادامه مي دهد: دراين ميان افرادي بودند كه 
زمين ها را تصرف كرده اما طرح ها را به درس��تي 
اج��را نكردند و ب��ا اجراي اين قان��ون دولت اين 
زمي��ن را به آنها واگ��ذار مي كند تا حق و حقوق 

خود را بازيابي كند. 
به گفته اين فعال حوزه مس��كن و ساختمان، 
اجراي اين مصوبه در اطراف ش��هرهاي بزرگ يا 
مناطق��ي كه س��ازمان منابع طبيعي با س��ازمان 
گردش��گري توافقاتي را براي رفع بالتكليفي آن 
داشته اند معقول و منطقي است زيرا اين زمين ها 
ب��ا قيمت روز واگذار مي ش��ود اما در ش��هرهاي 
ب��زرگ، موجب ع��دول از طرح جامع مي ش��ود 
زيرا ب��ا اجراي اين قانون بخش��ي از زمين ها كه 
مي توانس��ت براي مناطق تفريحي، ارائه خدمات 
عموم��ي و... اختصاص داده ش��ود به برخي افراد 
خ��اص واگ��ذار مي ش��ود و منطقي نيس��ت زيرا 
موجب مي ش��ود كه تنها حف��ظ منافع اقتصادي 

دولت مهم تلقي شود. 
محتشم اظهار مي كند: با توجه به اينكه تغيير 
كاربري براساس طرح جامع انجام مي شود و ديگر 
اين افراد زمين ها را تصرف كرده اند و كاربري آنها 
را تغيير داده اند بهترين اقدام اين اس��ت كه اين 
زمين ها را با نرخ روز به آنها واگذار كنيم تا دولت 

هم پس از سال ها درآمدي كسب كند. 

  تامين كمبود نقدينگي دولت 
رييس س��ابق انجمن انبوه سازان تهران اضافه 
مي كن��د: زمين هايي كه اين اف��راد كاربري آنها 
را تغييرداده ان��د يا براس��اس روال قانوني به آنها 
واگذار ش��ده اند يا براس��اس رواب��ط و رانت هاي 

خاصي دراختيار اين افراد قرارگرفته اند. 
او بيان مي كن��د: اگرچه تصرف منابع طبيعي 
غيرقانوني اس��ت اما با توجه به اينكه فروش اين 
زمين ها ب��ا توجه به نرخ روز و كارشناسي ش��ده 
انجام مي شود نمي توان نام رانت را بر آن گذاشت. 
محتش��م با اش��اره به اينكه بخشي از كمبود 
نقدينگ��ي دولت ب��ا فروش اي��ن زمين ها تامين 
مي شود، مي گويد: درسال هاي گذشته هم دولت 
زمين ه��اي تغيير كاربري ش��ده را قل��ع و قمع 
نمي كرد، زيرا اي��ن اقدام موجب هدررفت ثروت 
ملي مي شود و به منافع ملي كشور لطمه مي زند. 
اين كارش��ناس حوزه مس��كن و س��اختمان 
اظه��ار مي كند: جريم��ه متصرف��ان زمين هاي 
تغييركارب��ري ش��ده اقدام خوبي اس��ت و عالوه 
براينكه تكليف بس��ياري از زمين ها را مش��خص 
مي كن��د منب��ع درآم��دي خوب��ي ب��راي دولت 

محسوب مي شود. 
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پرونده10
واكنش فعاالن محيط زيستي 

به مصوبه جديد مجلس 

نگاهي به ش��رايط اراضي زراعي و باغي كش��ور 
طي س��ال هاي گذش��ته نش��ان مي دهد كه در دو 
دهه گذشته و باوجود تصويب قانون حفظ كاربري 
اراض��ي زراعي و باغي ش��اهد رون��د نگران كننده 
تغييركاربري زمين هاي كشاورزي بوده ايم و در اين 
ش��رايط هيچ ابزارحفاظتي قانون��ي براي صيانت از 
اراضي كشاورزي كشور وجود نداشته است تا بتوان 
درمقابل اين تغيير كاربري ها ايس��تاد ضمن اينكه 
چندي پيش هم مجلس ش��وراي اس��المي فروش 
زمين هاي تغيير كاربري داده ش��ده را به متخلفان 
مجاز كرد كه اين مصوب��ه، تيرخالصي به وضعيت 

كنوني اراضي زارعي و باغي كشور زد. 
به گفته كارشناس��ان عرصه هاي منابع طبيعي 
و دولت��ي باي��د ب��راي اج��راي ط��رح در اختي��ار 
س��رمايه گذاران و توليدكنندگان ق��رار بگيرند و تا 
زماني كه براي آن هدف توليدي استفاده مي شوند، 
در اختيار افراد باش��ند و اگر به هر دليل نخواهند 

استفاده شوند، بايد از اختيار فرد خارج شوند. 
با توجه به تبعات نگران كننده اجراي اين قانون 
بر وضعيت زمين هاي كش��ور، تعادل گزارشي تهيه 
كرده اس��ت كه حاوي ايرادات وارده به اين مصوبه 
ازس��وي مدافعان محيط زيستي و مسووالن حوزه 

منابع طبيعي است. 
 نماين��دگان مجلس در ادامه بررس��ي اليحه 
بودجه س��ال 97 با تصويب قانون امكان خريداري 
زمين ه��اي تغيير كاربري داده  ش��ده، عماًل مانعي 
ب��زرگ پي��ش روي دولت ب��راي مبارزه ب��ا زمين 
خواري ق��رار دادند. اين مصوب��ه در واقع در مورد 
زمين هاي دولتي واگذار ش��ده به مردم اس��ت و بر 
اس��اس آن اگر در زمين هاي واگذار ش��ده ساخت 
و س��ازي نشده باش��د و كاربري ش��ان تغيير نكرده 
باش��د، بايد به دولت بازگردد ولي اگر كاربري شان 
تغيير كرده باشد و در آن ساخت و ساز شده باشد 

با پرداخت وجه نقد مالك مي شوند. 
 دول��ت در بودجه س��نواتي هرگز خواس��تار 
چنين احكامي نيس��ت و آنچ��ه نمايندگان مصوب 
كرده ان��د با قواني��ن و مقررات جاري كش��ور براي 
مب��ارزه با آفت زمين خ��واري مغايرت دارد ضمن 
اينك��ه اين مصوب��ه فرصت قانوني ب��راي متخلفان 
و قانون گري��زان فراهم مي كند ت��ا راهكاري قانوني 
ارائ��ه كنند و زميني را كه تغيير كاربري داده اند با 

پرداخت وجه به مالكيت خود درآورند. 
 در مصوب��ه مجل��س آم��ده ك��ه »واگ��ذاري 
زمين هايي ك��ه قلع و قمع آنها امكان پذير نيس��ت، 
به فرد متخلف امكان پذير مي ش��ود اما س��وال اين 
اس��ت كه آيا تش��خيص اين موضوع ممكن است؟ 
همچنين تشخيص اين موضوع بر عهده چه كسي 

خواهد بود؟ 
 مصوبه نمايندگان جمله هاي عام و كلي دارد 
و مصاديق را مشخص نكرده است نه از نظر اجرايي 
و ن��ه از نظر فني مصوبه توضيحي ندارد كه ايرادي 
اساس��ي به آن وارد اس��ت وهمين موضوع بهانه به 

دست متخلفان مي دهد. 
 اگر امكان قلع و قمع نباش��د آيا بايد )در كنار 
مثال ملك س��اخته ش��ده( اراضي محدوده آن هم 
واگ��ذار كني��م و بايد كل مح��دوده را به متقاضي 

واگذار كنيم؟ 
 اي��ن مصوبه مجلس با اص��ول 49، 50 و 57 

قانون اساسي مغايرت دارد. 
 گنجان��دن كلمه »نبودن ام��كان قلع وقمع« 
تفس��ير زيادي ايجاد مي كند و اين امكان را ايجاد 
مي كند كه افراد در راس��تاي اهداف واگذاري اقدام 
نكنند و يك س��ري مس��تحدثات غيرض��رور ايجاد 
كنن��د؛ با اين هدف ك��ه در مرحله يي كه منجر به 
قلع و قمع مي ش��ود، بتوانند زمي��ن را بخرند و اين 

مساله در آينده مشكل ايجاد مي كند. 
 عرصه نبايد در مالكيت فرد باش��د و براساس 
تبصره دو ماده 9 قانون افزايش بهره وري، از س��ال 
٨9 به بعد تقاضاي واگ��ذاري صرفا بايد به صورت 
اجاره بماند. در قانون رفع موانع توليد، شهرك هاي 
كش��اورزي، گردش��گري و صنعتي از اي��ن قانون 
مس��تثنا ش��ده اس��ت؛ اما در بقيه موارد، همچنان 

ممنوعيت انتقال مالكيت عرصه وجود دارد. 
 براس��اس اين قانون، حتي كس��ي كه طرح را 
كام��ل اجرا مي كند و هدف اولي��ه را به بهره برداري 
كامل مي رس��اند هم مالك عرصه نيست و فقط حق 
تصرف اعياني را دارد. چگونه قصد داريم به كس��ي 
كه تخلف كرده و اعياني غيرمرتبط س��اخته و طرح 
را اجرا نكرده اس��ت، عرصه را بفروش��يم؟ اين اقدام 
كه مغاير ب��ا قانون افزايش بهره وري مي ش��ود زيرا 
بر اس��اس قانون افزايش به��ره وري، مالكيت عرصه 
امكان پذير نيس��ت و فرد فقط مالك مس��تحدثاتي 
اس��ت ك��ه در عرصه ايجاد ك��رده اس��ت. اينكه ما 
زمين واگذار شده را به صرف اينكه امكان قلع و قمع 
نداريم، به خود فرد بفروشيم؛ يعني به اقدام خالف 
مق��ررات آن ف��رد مه��ر تاييد زده ايم و مش��كالت 

قانوني را براي اين فرد حل كرده ايم. 
اين در حالي اس��ت كه براساس قوانين موجود، 
اگر در اراضي واگذارشده اعياني غيرمرتبط ساخته 
ش��ود، قرارداد متخلف بايد فسخ ش��ود، عرصه به 
دول��ت بازگردد و اعياني از س��وي مجري بعدي از 
مجري قبلي خريداري ش��ود. عرصه نبايد به فردي 
كه خالف مقررات طرح را اجرا كرده و مستحدثات 

غيرمرتبط ساخته است، واگذار شود. 
 در ابتداي پيروزي انقالب اس��المي قطعاتي 
موسوم به 10هكتاري در شمال كشور براي توليد 
غذا به افرادي واگذار شد كه امروز بسياري از اين 
10هكتاري ها تبديل به ويال ش��ده اند و در جريان 
تالش براي تصويب قانون حفظ اراضي كشاورزي 
كه در مجلس نهم مس��كوت ماند، گروهي تالش 
كردند مجوز تغيير كاربري اين اراضي را در قالب 
تصويب قان��ون حفظ كاربري اراضي كش��اورزي 

بگيرند. 

گزارش

»تعادل« مصوبه جديد مجلس درباره فروش زمين هاي تغيير كاربري داده شده را آسيب شناسي مي كند

زمينهايمليوجهالمصالحهزمينخواران

حسن محتشم: اگرچه تصرف منابع 
طبيعي غيرقانوني است اما با توجه 

به اينكه فروش اين زمين ها با توجه 
به نرخ روز و كارشناسي شده انجام 
مي شود نمي توان نام رانت را بر آن 
گذاشت.  محشتم با اشاره به اينكه 
بخشي از كمبود نقدينگي دولت با 
فروش اين زمين ها تامين مي شود، 
مي گويد: درسال هاي گذشته هم 

دولت زمين هاي تغيير كاربري شده 
را قلع و قمع نمي كرد، زيرا اين اقدام 

موجب هدررفت ثروت ملي مي شود و 
به منافع ملي كشور لطمه مي زند

                                                                                                      

فرهاد بيضايي: اگرچه ممكن است آثار 
مثبتي مانند افزايش توليد، اشتغال زايي 

و... براي تصويب اين مصوبه اعالم شده 
باشد، اما اصلي ترين اثر اجراي چنين 
مصوبه اي، شاهد رشد زمين خواري و 

افزايش فاصله طبقاتي درجامعه خواهيم 
بود. اين قانون امكان بهره برداري از 

منابع طبيعي را به افراد خاصي مي دهد 
درحالي كه بهره گيري از منابع طبيعي 

حق تمام مردم است. تصويب و اجراي 
اين مصوبه نشان مي دهد افرادي كه 

صاحب درآمدهاي كالن هستند مالك 
زمين، منابع طبيعي، آب و... هستند

                                                                                                      

هادي بهادري: اجراي قانون فروش 
زمين تغيير كاربري داده شده به 

متخلفان اگرچه مي تواند درآمدي 
براي دولت ايجاد كند اما با توجه به 
اينكه به افراد متخلف اجازه مالكيت 

زمين داده مي شود در واقع نوعي 
مشروعيت بخشيدن به متخلفان 

محسوب مي شود. با توجه به اينكه 
در صورت قلع و قمع زمين هاي تغيير 
كاربري داده شده در دستور كار قرار 

مي گرفت، مي توانست تنش هاي 
اجتماعي را افزايش دهد مجلس با 

تصويب اين قانون موافقت كرد

                                                                                                      

گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 
دو هفته پيش مجلس شوراي اسالمي 
قانون�ي را تصوي�ب ك�رد ك�ه براس�اس 
آن ام�كان خري�داري زمين ه�اي تغيير 
كاربري داده  شده به نرخ روز توسط فرد 
متخلف فراهم شد و از اين پس واگذاري 
زمين هاي�ي كه قلع و قمع آنها امكان پذير 

نيست به فرد متخلف قانوني مي شود. 
و  س�روصداها  خب�ر،  اي�ن  انتش�ار 
اعتراض ه�اي بس�ياري را مي�ان فعاالن 
محيط زيس�ت همچنين مسووالن حوزه 
منابع طبيعي به همراه داش�ت و تعدادي 
از دوس�تداران محيط زيست و مسووالن 
س�ازمان جنگل ها، مرات�ع و  آبخيزداري 
كشور در واكنش، اين مصوبه را به معناي 
فروش علني منابع طبيعي قلمداد كردند 
و به ص�ورت تمام قد در مقابل اين مصوبه 

مجلس ايستادند. 
اما با وجود مخالفت قاطع دوستداران 
قان�ون،  اي�ن  درب�اره  زيس�ت  محي�ط 
مس�كن  و  زمي�ن  ح�وزه  كارشناس�ان 
موضع گيري ه�اي متفاوت�ي نس�بت ب�ه 
اي�ن مصوبه داش�تند. درحالي كه برخي 

كارشناس�ان اج�راي اي�ن قان�ون را به 
معن�اي تقوي�ت س�وداي زمين خ�واري 
تلقي مي كنن�د و معتقدند كه از اين پس 
رانت جديدي ب�راي زمين خواران فراهم 
مي شود و انگيزه زمين خواران براي بروز 
تخلف افزايش مي يابد اما بخشي ديگر از 
كارشناسان مي گويند، اجراي اين مصوبه 
مشكل 40س�اله زمين هاي دولتي تصرف 
ش�ده را ح�ل مي كن�د و پس از س�ال ها 
دولت به حقوق پايمال ش�ده خود دست 

مي يابد. 
در اي�ن مي�ان نگاهي ب�ه تبعات آتي 
اجراي اي�ن مصوبه مي تواند نگران كننده 
باش�د زيرا براس�اس اين قان�ون افرادي 
كه تمول مالي مناس�بي دارند، مي توانند 
زمين ه�اي كش�اورزي و منابع طبيعي را 
ب�ا پرداخ�ت هزينه يي خري�داري كرده 
و حق�وق بس�ياري از اف�راد جامعه براي 
بهره گي�ري از اين مناب�ع را پايمال كنند 
ضمن اينكه تشديد اين شرايط مي تواند 
ب�ه افزايش ش�كاف طبقات�ي موجود در 
جامعه و نااميدي قش�ر قاب�ل توجهي از 

مردم منجر  شود.

نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي با تصويب جزء 3 بند الحاقي 2 تبصره 
11 مص��وب كردند:»در صورتي  كه اراضي اي ك��ه در بندهاي يك و دو اين بند 
الحاقي آمده در راستاي اهداف و كاربري تعيين  شده مورد استفاده قرار نگرفته 
بايد مسترد شوند. اگر اين اراضي داراي مستحدثات است و قلع و قمع آن ممكن 
نباش��د بايد قيمت آن به نرخ روز توسط كميته يي متشكل از استاندار، مديركل 

دادگستري و مديركل وزارتخانه هاي راه  و شهرسازي يا جهاد كشاورزي تشكيل 
و اخذ شده و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز شود.«

ناگفته نماند كه اين مصوبه در ش��رايطي مهر تاييد بهارس��تاني ها را گرفته 
اس��ت كه طب��ق قوانين قبلي واگذاري زمين هايي ك��ه در آنها تخلف در اجراي 

طرح ها رخ داده بود به متخلفان ممنوع بود.

متن مصوبه مجلس شوراي اسالمي
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 انتقال اجس�اد جانباختگان سقوط هواپيما 
در كمترين زمان انجام مي شود-ياسوج| استاندار 
كهگيلويه و بويراحمد گفت: انتقال اجساد جانباختگان 
سقوط هواپيماي پرواز تهران-ياسوج در كمترين زمان 
ممكن انجام خواهد شد. علي محمد احمدي در منطقه 
س��قوط هواپيما اظهار داشت: اجس��اد به شهر ياسوج 
منتق��ل و مراحل قانوني براي تش��خيص هويت انجام 
خواهد ش��د. او افزود: حدود 100كوهنورد و امدادگر از 
طريق زميني يا بالگرد به محل سقوط اين هواپيما اعزام 
شده اند. استاندار كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: بر 
اساس پيش  بيني هاي هواشناسي اعالم شده در ساعات 
آينده سامانه بارشي از شمال و شمال غرب وارد استان 
مي ش��ود و تالش ها براي آن اس��ت تا هرچه س��ريع تر 

اجساد منتقل شوند. 
 ۴۰درصد از فضاهاي آموزشي استان سمنان 
مديركل  مقاوم س�ازي است-س�منان|  نيازمن�د 
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان سمنان گفت: 
۴0درصد از فضاهاي آموزش��ي استان سمنان نيازمند 
مقاوم س��ازي اس��ت. ابوالفضل درباني ديروز در ديدار با 
رييس موسسه علمي و آموزشي قلم چي اظهار داشت: 
اس��تان س��منان با توجه به جمعيت قشر دانش آموز با 
كمبود فضاي آموزش��ي و امكان��ات و تجهيزات به روز 
آموزش��ي روبه روس��ت. او ب��ا بيان اينك��ه 37درصد از 
مدارس استان سمنان كامال تخريبي است، اذعان كرد: 
بالغ  بر ۴0 درصد از فضاهاي آموزش��ي استان نيازمند 
مقاوم سازي هستند. مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز 
مدارس استان سمنان با اشاره به پراكندگي جمعيت در 
استان سمنان خاطرنشان كرد: 11درصد دانش آموزان 
استان در 30 درصد فضاهاي آموزشي مستقر هستند. 
 برگزاري نمايش�گاه الكامپ در خوزستان-
اهواز| نمايشگاه الكامپ از 13 تا 16 اسفندماه در محل 

دايمي نمايشگاه هاي بين المللي اهواز برگزار مي شود. 
مش��اور فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات اس��تاندار 
خوزستان با بيان اينكه اين نمايشگاه در حوزه برگزاري 
نمايش��گاه الكامپ در خوزس��تان فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات با مديريت نظام صنفي رايانه يي استان سه سال 
متوالي است كه در اهواز برگزار مي شود، گفت: امسال با 
توجه به تحولي كه در حوزه فعاليت هاي فضاي مجازي، 
بخش خصوصي و ش��ركت هاي نوپا يا اس��تارت آپ ها 
انجام شده اس��ت، اميدواريم شاهد نمايشگاه متفاوتي 
نسبت به سال گذشته باشيم. طيبه اسماعيلي افزود: در 
بخشي با عنوان الكامپ استارز شركت هاي نوپا و بخش 
بازي هاي رايانه يي و فروش��گاهي به صورت گسترده در 
نمايشگاه حضور مي يابند و در حاشيه نمايشگاه الكامپ 
نيز كارگاه هاي آموزش��ي پيش بيني شده است كه در 
حوزه هاي مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات خدمات 

آموزشي خواهند داد. 
 پيش بين�ي جم�ع آوري  ۲ميلي�ارد توم�ان 
كمك ه�اي جش�ن نيك�وكاري در ايام-اي�ام| 
مدي��ركل كميته ام��داد اس��تان اي��الم از پيش بيني 
جمع آوري بيش از ۲ ميليارد تومان كمك هاي جش��ن 

نيكوكاري امسال خبر داد. 
ضياء رضايي اظهار داش��ت: دانش آم��وزان نيكوكار 
ايالمي و خانواده هاي آنها هرساله كمك هاي قابل توجهي 
را ب��ه دانش آموزان نيازمند در جش��ن هاي عاطفه ها و 
نيكوكاري ارائه مي دهند. مديركل كميته امداد امام )ره( 
استان ايالم گفت: دانش آموزان ايالمي سال گذشته در 
جشن نيكوكاري بيش از 73 ميليون تومان به همنوعان 
نيازمند خود كمك كردند كه پيش بيني مي شود، اين 
كمك ها امس��ال حدود ۴0 درصد افزايش داشته باشد. 
رضايي شعار جشن نيكوكاري امسال را »شكوفه لبخند 
بكاريم« عنوان كرد و گفت: اين جشن امسال در سه روز 
متوالي از تاريخ 16 تا 18 اسفندماه در نقاط مختلف اين 

استان برگزار مي شود. 
 بازرسي ها در كردستان از مرز ۶ هزار و ۵۰۰ 
مورد گذشت-س�نندج| از ابتداي طرح نظارتي و در 
آستانه عيد نوروز در مجموع 6 هزارو ۵00 مورد بازرسي 
در اس��تان انجام ش��ده است. رييس س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت كردس��تان با بيان كش��ف ۲۹۲مورد 
تخلف در اين بازرسي ها گفت: در اين رابطه ۲3۹ پرونده 
براي واحد هاي متخلف صنفي و غيرصنفي تشكيل شده 
است. بازرسي ها در كردستان از مرز 6 هزار و ۵00 مورد 
گذش��ت. محم��د دره وزمي افزود: عم��ده اين تخلفات 
گرانفروشي، كم فروشي و عدم درج قيمت است كه در 
اين پرونده ها در مجموع 718ميليون و 7۹0هزار ريال 

جريمه براي متخلفان در نظرگرفته شده است. 
او گفت: در مدت ياد ش��ده از طريق س��تاد خبري 
ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرس��تان هاي استان 
۲۹6 م��ورد گزارش مردمي دريافت و در رس��يدگي به 
آنها ۹1مورد تخلف احراز ش��د كه در اين زمينه پرونده 

تشكيل و به تعزيرات حكومتي ارسال شد. 
 مهار نخس�تين مورد آنفلوآنزاي مرغي در 
آران و بيدگل-كاش�ان| فرمان��دار آران و بي��دگل 
گفت: معدوم س��ازي مرغ ه��اي مبتال ب��ه آنفلوآنزا با 
موفقيت ب��ه پايان رس��يد. ابوالفض��ل معيني نژاد در 
خصوص آخرين گزارش ها در مورد آنفلوآنزاي مرغي 
در آران و بي��دگل اظهار كرد: ت��ا چند روز پيش هم 
اثري از اين بيماري در سطح شهرستان گزارش نشده 
بود، ولي ديروز گزارش��ي مبني بر ش��يوع آنفلوآنزاي 

مرغي در شهر نوش آباد گزارش شد. 
او اف��زود: با اعزام كارشناس��ان ثابت ش��د كه يك 
واح��د مرغداري تخم گ��ذار محل ش��يوع آنفلوآنزاي 
حاد مرغي اس��ت و ب��ا انجام آزمايش ه��اي نهايي به 
روش علمي معدوم س��ازي اين پرن��دگان با موفقيت 
انجام ش��د. معيني نژاد تصريح كرد: عدم رعايت موارد 
بهداش��تي از جمله عوامل شيوع اين بيماري است و 
توصيه ما و كارشناس��ان بهداشت و تغذيه، استفاده از 
تخم مرغ هاي موجود در فروشگاه ها به جاي تخم مرغ 

بومي و ناشناس است. 
 حمايت از سرمايه گذار در ساخت پروژه هاي 
گردش�گري ضروري اس�ت-قم| رييس كميسيون 
برنامه و بودجه و سرمايه گذاري شوراي اسالمي شهر قم 
گفت: با توجه به ظرفيت هاي زائرپذيري در قم، حمايت 
از سرمايه گذار در ساخت پروژه هاي گردشگري ضروري 
اس��ت. مجيد اخوان در سي و چهارمين جلسه رسمي 
شوراي اسالمي ش��هر قم در خصوص يكي از مصوبات 
ش��ورا مبني بر كاهش ع��وارض و تغيير نحوه پرداخت 
پروانه ساختماني پيرامون يك پروژه ساخت هتل در قم 
عنوان كرد: بايد موانع جدي در مسير ساخت تاسيسات 

و پروژه هاي گردشگري رفع شود. 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي ش��هر 
ق��م افزود: با توجه به ظرفيت هاي زائرپذيري در ش��هر 
مقدس قم، حمايت از سرمايه گذار در ساخت پروژه هاي 

گردشگري ضروري است. 
او تصريح كرد: همه مس��ووالن بايد در اين زمينه با 
سرمايه گذاري و افزايش ساخت و سازهاي گردشگري 

تعامالت الزم را اتخاذ كنند.

اخبارشهرستانها

معاون اشتغال وزارت كار: 

باتخصيصتسهيالتطرحاشتغالعملياتيميشود

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

توسعه مشاغل خانگي به اندازه پتروشيمي اهميت دارد

باالترين نشان جايزه ملي مديريت مالي ايران به همراه اول رسيد

گروه بنگاه ها|
 در ش��رايطي ك��ه مع��اون كارآفريني وزارت 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي چن��د روز قبل در 
جري��ان يك��ي از همايش هاي برگزار ش��ده در 
اي��ن وزارتخانه اع��الم كرده بود ك��ه هنوز يك 
ريال از منابع و تس��هيالت موردنياز اشتغال زايي 
در كش��ور پرداخت نش��ده، روز گذش��ته عيسي 
منصوري اعالم كرد كه با تس��هيالت پيش بيني 
شده، اسفند ماه طرح اشتغال فراگير سال ۹6 با 

جديت دنبال و اجرايي مي شود. 
اظهارات��ي ك��ه ب��ه نظ��ر مي رس��د برخالف 
ديدگاه هاي��ي اس��ت كه منصوري پي��ش از اين 
درب��اره برنامه ريزي هاي اش��تغال كش��ور مطرح 

كرده بود.
به گزارش ايرنا، عيسي منصوري در هفتمين 
نشست كميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال 
كه با حضور وزير كار، برخي معاونان وزارت كار و 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي در محل وزارت 
كار برگزار شد، با تاكيد بر اينكه تسهيالت طرح 
اش��تغال فراگير س��ال ۹6 ب��ه زودي اختصاص 
مي يابد، افزود: در برنامه اشتغال فراگير طرح هاي 

مداخالت در بازار كار مطرح شده است. 
وي گفت: كارانه اشتغال جوانان )كاج(، براي 

گروه هدف سني جوانان 1۵ تا 3۵ سال است. 
وي طرح هاي مداخله در بازار كار را طرح هاي 
مش��وق بيمه ي��ي كارفرمايي »7۵ ه��زار نفر«، 
كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي »10۵ هزار 
نفر« و مهارت  آموزي در محيط كار واقعي را نيز 

»۴0 هزار نفر« عنوان كرد. 

منصوري، در گزارش��ي درخص��وص اقدامات 
انجام ش��ده در حوزه اش��تغال زايي به ويژه طرح 
كاج گفت: كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي 

نيز مخاطباني دارد. 
وي در ادامه با اش��اره به اينكه از محل تبصره 

18 قانون بودجه سنواتي منبعي تاكنون دراختيار 
وزارتخانه قرار نگرفته است، گفت: به همين دليل 
عمال از منابع وزارتخانه، منابع دراختيار گذاشته 
ش��ده و به همين دليل پيش��رفت باالي فيزيكي 

نداشته ايم. 

منص��وري در ادامه اين نشس��ت به بررس��ي 
س��اير طرح هاي وزارتخانه در زمينه اشتغال زايي 
پرداخ��ت و گف��ت: حوزه ديگر مش��وق بيمه يي 
كارفرمايي است اما تاكنون منابعي دراختيار قرار 

نگرفته است. 

او ب��ا بي��ان اينكه موضوع اصلي اين جلس��ه، 
مهارت آموزي در محيط كار واقعي اس��ت، گفت: 
هدف اين اس��ت كه با مكانيسم آموزش، فرآيند 
ج��ذب در كارگاه هاي خصوصي و تعاوني صورت 

گيرد. 
ب��ه گفت��ه وي، آيين نام��ه مربوط��ه در 18 
ارديبهش��ت ابالغ و س��امانه مربوطه در س��ايت 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور راه اندازي 
ش��د و 18 ه��زار نف��ر ثبت ن��ام كردن��د ام��ا با 
هدف گذاري ۴0 هزار نفري كه داشتيم، در عمل 

37درصد تحقق داشتيم. 
مع��اون وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي با 
اش��اره به اينكه وزير س��ابق صنعت اعالم كرده 
ب��ود كل بيم��ه اي��ن اش��خاص را مي پردازن��د، 
گف��ت: ق��رار ب��ود طب��ق تواف��ق بي��ن وزارت 
 كار و س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ب��ا پرداخ��ت 
۵00 ميلي��ارد توم��ان، بحث اش��تغال را دنبال 
كنيم. بحث م��ا اين بود اش��تغال پذيري نيروي 
دانش آموخت��ه به ص��ورت كارورزي ۴ ت��ا 6 ماه 
باش��د و در اين مدت كارورز حقوق نمي گيرد و 
فق��ط كمك هزينه و مبلغي هم پول نقد دريافت 
خواهد كرد. به گفته او، براي سال ۹7 به دستور 
رييس جمهوري و توافق بين وزارتخانه و سازمان 
برنام��ه و بودجه براي اين بخش از طرح، 1700 

ميليارد تومان منابع پيش بيني شده است. 
منصوري اظهار داش��ت: آبان ماه توافق نهايي 
با س��ازمان تامين اجتماعي درب��اره آموزش در 
محي��ط كار واقع��ي داش��تيم و س��ازمان تامين 

اجتماعي كامال با اين بحث هماهنگ است. 

در شرايطي كه اقتصاد كشور سال ها از توجه و 
تمركز روي مش��اغل خرد و خانگي دور بوده است 
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم در س��ال۹۲ 
برنامه ه��اي دامن��ه داري ب��راي اس��تفاده از اين 

ظرفيت هاي كليدي در اقتصاد آغاز شده است. 
 در مس��ير همين توجه و تمركز است كه وزير 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي مي گويد: مش��اغل 
خانگي به ان��دازه صنعت پتروش��يمي در اقتصاد 
اهمي��ت دارد و اگر بتوانيم س��ال آين��ده ۴0هزار 

شغل خانگي ايجاد كنيم يعني موفق بوده ايم. 
به گ��زارش ايرنا علي ربيعي روز دوش��نبه در 
نشس��ت س��تاد س��اماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي در محل وزارت كار افزود: با توجه به اينكه 
مشاغل خانگي ايجاد درآمد مي كند مانند مشاغل 

ديگر اهميت دارد. 
وي با بيان اينكه مش��اغل خرد و كوچك جاي 
خ��ود را در جامعه پيدا كرده ان��د، گفت: مي توان 

اين تفاوت را در س��ال هاي ۹۵و ۹6 مشاهده كرد؛ 
گرچه تا چندي پيش به مش��اغل خرد، مش��اغل 
كاذب مي گفتن��د ام��ا با گفتمان س��ازي، اين نوع 

مشاغل در جامعه جا افتاد. 
وي با اشاره به فرآيندهاي قانوني براي مشاغل 
خانگ��ي گف��ت: مي ت��وان فرآيند ايج��اد اين نوع 
مش��اغل را بررس��ي كرد حتي مي ت��وان اين نوع 
مش��اغل را ب��ه بيمه هاي اجتماعي گ��ره زد تا در 

نهايت به مشاغل رسمي گره بخورند. 
به گفت��ه وزي��ر كار، اگ��ر از ظرفيت۹00هزار 
ش��غلي كه در س��ال ۹7 بايد ايجاد ش��ود، بتوان 
۴0هزار شغل آن مشاغل خانگي باشد به موفقيت 

بزرگي دست يافته ايم. 
وي اظه��ار كرد: حت��ي اين نوع مش��اغل اگر 
بتوانند ب��راي فرد ۵00 هزار ت��ا ۲ميليون تومان 

درآمد ماهانه ايجاد كند، مطلوب است. 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي بستر س��ازي 

براي ايجاد ش��غل و محيط كس��ب وكار را مهم تر 
از پرداخت تس��هيالت بانكي دانست و از دبيرخانه 
س��تاد مش��اغل خانگ��ي خواس��ت ت��ا برش ها و 
رس��ته هاي مش��اغل خانگي را منطبق با مناطق 

روستايي و حتي شهرها شناسايي كنند. 

 ۶ هزار ميليارد ريال منابع مشاغل خانگي 
اباغ شده است

رييس دبيرخانه ستاد مش��اغل خانگي نيز در 
اين نشس��ت گف��ت: از 1۲هزارميليارد ريال منابع 
در نظر گرفته ش��ده براي توس��عه مشاغل خانگي 
6 هزارميلي��ارد ري��ال آن ابالغ ش��ده ضمن آنكه 
10درصد از تس��هيالت اش��تغال پايدار روستايي 
 و عش��اير به مش��اغل خ��رد و خانگ��ي تخصيص 

يافته است. 
مهناز امامدادي با اشاره به تسهيالت مورد نياز 
مش��اغل خانگي گفت: تاكنون ۵۹ ه��زار و ۵00 

فقره مجوز براي مش��اغل خانگي صادر ش��ده كه 
از اين تعداد 3۲ه��زار و 600 پرونده به بانك هاي 
عامل ارس��ال و براي 1۴هزار فقره تسهيالت اعطا 
شده است. وي از افزايش سقف تسهيالت مشاغل 
خانگ��ي خب��ر داد و گف��ت: پيش از اين س��قف 

تس��هيالت به هر فرد ۵0 ميليون ريال بود كه به 
۲00ميليون ريال افزايش يافته اس��ت. امامدادي 
ادامه داد: همچنين تسهيالت پشتيباني از اين نوع 
مش��اغل از 7۵0ميليون ريال به يك ميليارد ريال 

رسيده است. 

در هش��تمين دوره جايزه ملي مديري��ت مالي ايران، همراه 
اول موفق به دريافت تنديس زرين، باالترين نش��ان اين جايزه 

شد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
هش��تمين دوره جايزه ملي مديريت مالي ايران، روز دوش��نبه 
30 بهمن ماه ب��ا حضور مرتضي بانك مش��اور رييس جمهور و 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي، 
مهدي راسخ معاون توسعه مديريت، هماهنگي و امور پشتيباني 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، مجيد قاس��مي رييس كل 
جايزه مديري��ت مالي ايران، س��يدعلي صدرالس��ادات معاون 
توس��عه مديريت و منابع وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي و جمعي از مسووالن كش��وري، مديران شركت ها و 

اس��اتيد دانشگاه در سالن اجالس س��ران برگزار شد. با داوري 
نتايج ارزيابي ها توس��ط كميته داوران، هم��راه اول در دومين 
س��ال حضور خود در اين جايزه حايز امتياز الزم براي دريافت 

تنديس زرين، باالترين جايزه اين دوره شد. 
 جاي��زه ملي مديريت مالي ايران از س��ال 138۹ هر س��اله 
برگزار مي ش��ود و بسترس��از بهبود و ارتقاي س��طح مديريت 
مالي و اقتصادي در ش��ركت ها و س��ازمان هاي ش��ركت كننده 
شده اس��ت. حضور فعال و گسترده ش��ركت ها و سازمان هاي 
ايراني در جايزه ملي مديريت مالي ايران بيانگر اين اس��ت كه 
سازمان هاي ايراني ميل بسياري براي حضور در فرآيندي دارند 
كه در آن س��ازمان هاي همسو و غيرهمسو شركت مي كنند تا 
سطح واقعي خود را در حيطه عملكرد مديريت بسنجد و خود 

را با س��ازمان ها و ش��ركت هايي كه از نظر ن��وع فعاليت با آنها 
مشترك هستند، مقايسه كنند. 

حماي��ت مديريت مالي حرفه يي در مس��ير دس��تيابي به 
جايگاه واقعي در ش��ركت ها و س��ازمان ها، تشويق و ترغيب 
ش��ركت ها براي انج��ام خودارزيابي و ش��ناخت نقاط قوت و 
ضع��ف و زمينه هاي بهب��ود، ايجاد فضاي رقابتي مناس��ب و 
حرفه يي ش��ركت ها و س��ازمان هاي ايراني، تعريف راهبردي 
از مديري��ت مالي و اقتصادي س��ازمان در جهت دس��تيابي 
ب��ه اهداف اس��تراتژيك، معرف��ي و قدرداني از ش��ركت ها و 
س��ازمان هاي برتر در مالي و اقتص��ادي، فراهم كردن امكان 
تب��ادل تجربيات موفق مديران مالي از جمله اهداف برگزاري 

اين جايزه عنوان شده است. 

مازندران|
 رييس سازمان جهاد كشاورزي 
مازن��دران گفت كه گ��ردش مالي 
۵0 ه��زار ميلي��ارد ريال��ي برنج در 
مازندران يك فرصت مناسبي براي 
افزايش توليد اين محصول راهبري 

در اين استان است. 
به گ��زارش ايرنا، دالور حيدرپور 
در آيين افتتاح نخس��تين نمايش��گاه علمي و تخصصي برنج 
مازندران در بابل افزود: اين رقم گردش مالي نشان دهنده آن 
است كه اين محصول در اقتصاد استان بسيار اثرگذار است. 
او بي��ان كرد: زماني ما مي توانيم اهميت اين گردش مالي 
را در استان بفهميم كه آن را مقايسه كنيم با اعتبار عمراني 
مازندران در س��ال جاري كه 10هزار ميليارد ريال و معادل 

يك پنجم گردش مالي برنج استان است. 
حيدرپور با اعالم اينك��ه مازندران تامين كننده ۴0درصد 
برنج كشور اس��ت، گفت: بيش از 1۵0هزار خانوار مازندراني 

در زمينه توليد اين محصول فعاليت دارند. 
او گرايش كش��اورزان شاليكار به ماش��يني كردن كشت 
برنج را يك فرصت بس��يار مطلوب براي افزايش بهره وري و 
كاهش هزينه توليد دانس��ت و افزود: هم اكنون 80درصد از 
كار برداش��ت و 30درصد از نشاي برنج در مازندران ماشيني 

است. 
رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي مازندران ب��ا تاكيد بر 
اينكه مكانيزه كردن كش��ت برنج هيچ آسيبي به اشتغال در 
اين بخش وارد نمي كند، اظهار داش��ت: مكانيزاسيون كاشت 
و برداش��ت برن��ج عالوه بر اينكه به ايجاد اش��تغال پايدار در 
اس��تان كمك مي كند، سبب شده تا برداشت برنج با سهولت 
و س��رعت بيش��تري انجام شود. فرآيند كش��ت اول برنج در 
مازندران در س��ال هاي اخير از ماه اس��فند آغاز مي ش��ود و 

برداشت آن هم در اواخر خرداد و تير صورت مي گيرد.

 گردش مالي ۵۰ هزار ميليارد ريالي برنج
در مازندران

اصفهان|
طي مراسمي با حضور مديرعامل 
كل  ريي��س  كش��ور،  دي��ه  س��تاد 
دادگس��تري اس��تان و رييس هيات 
امناي س��تاد ديه اصفهان، دادستان 
عموم��ي و انق��الب و... از مديرعامل 
فوالد مبارك��ه و ش��ركت هاي تابعه 
اين مجتم��ع، با اهداي ل��وح تقدير 
تجليل ش��د. به گزارش »تعادل« ب��ه نقل از خبرنگار فوالد در 
اين مراس��م، مديرعامل ستاد ديه كش��ور ضمن تقدير از تمام 
دس��ت اندركاران با ارائه گزارش��ي از عملكرد ستاد ديه كشور 
ضمن قدرداني از گلريزان هاي مجموعه فوالد مباركه و س��اير 
مراسم مشابه در كشور گفت: امسال در بيش از 313 نقطه در 
كشور مراسم گلريزان برگزار شد. همچنين مقام معظم رهبري 
در چهارمي��ن روز از ماه مب��ارك رمضان به نيت 313 يار امام 
زمان)ع��ج( مبلغ 3 ميليارد و 130 ميلي��ون ريال براي كمك 

به آزادي زندانيان جرايم غيرعمد به ستاد ديه هديه كردند. 
فرماي��ش  ب��ه  عناي��ت  ب��ا  اف��زود:  جوالي��ي   اس��داهلل 
امام رضا)ع( كه بايد از كار صحيح و خوب قدرداني ش��ود، جا 
دارد از همه خيران سراس��ر كشور كه به ستاد ديه براي كمك 
به زنداني��ان نيازمند و جرايم غيرعمد كم��ك نمودند، به ويژه 
رهبر معظم انقالب تش��كر كنيم. مديرعامل ستاد ديه در ادامه 
س��تاد ديه كشور را يكي از بركات حركت امام)ره( و جمهوري 
اس��المي عنوان كرد و گفت: ۹ هزار و 1۴3 نفر زنداني جرايم 
غيرعم��د با بده��ي 7۴۲ ميليارد تومان در س��ال 13۹۵ آزاد 
شدند كه از اين رقم ۲71 ميليارد تومان گذشت شاكيان بوده 
است. ضمن اينكه با كمك اين ستاد و همراهي خيرين محترم 
در ۹ ماهه امس��ال نيز 7 ه��زار و ۴81 زنداني جرايم غيرعمد 
از زندان هاي كش��ور آزاد ش��دند. يك سوم از مبلغ 6 ميليارد و 
100 ميليون تومان كمك مس��تقيم به آزادي زندانيان جرايم 

غيرعمد توسط مجموعه فوالد مباركه تامين شده است.

 كمك هاي فوالد مباركه
براي آزادي زندانيان

آذربايجان شرقي|
 مديركل هواشناسي آذربايجان شرقي

ب��ا بي��ان اينك��ه از نظ��ر س��ازمان 
هواشناس��ي بارورس��ازي ابره��ا ب��ه 
هيچ وجه بحث خشكس��الي و كمبود 
آب را نمي توان��د جبران كند، گفت: 
نيازمند  ابره��ا  بارورس��ازي  جه��ت 

تكنولوژي هاي نويني هستيم. 
فرخ مطلبي در جلسه بررسي ميزان تاثير بارورسازي ابرها، 
چالش ها و راه هاي توسعه آن، با بيان اينكه هر ابري را نمي توان 
بارور كرد، اظهار داشت: در باروري ابرها بايد مشخصات و نوع 
ابرها مش��خص ش��ود تا بتوانيم با تكنولوژي نوين آنها را بارور 
كنيم ولي تفكر اينكه باروري ابرها، بحث كم آبي و خشكسالي 
كش��ور را مي تواند جبران كند، تفكر صحيحي نيست چراكه از 
لحاظ علمي كش��ورهايي مانند امريكا با وجود تكنولوژي هاي 
الزم جه��ت باروري ابرها، اين اق��دام را انجام نمي دهند چون 
نتيجه مثبتي از آن نگرفته اند و در حال حاضر نيز به مديريت 
و حفاظت از آب تمركز كرده اند. وي با اش��اره به اينكه باروري 
ابرها در كشور ۴0سال سابقه داشته و متولي اصلي آن سازمان 
امور آب با همكاري سازمان هواشناسي است، افزود: در سطح 
كشور سازمان هواشناسي با امور آب و وزارت نيرو جهت بارور 
ك��ردن ابرها داراي هماهنگي الزم اس��ت و در اين خصوص ما 
تمام اطالعات را دراختيار آنها قرار مي دهيم، دو س��ال گذشته 
در اس��تان نيز اطالعات رادار را در اختيار عوامل بارورس��ازي 
ابرها قرار داديم. مديركل هواشناسي آذربايجان شرقي با تاكيد 
بر انجام مطالعات الزم قبل از بارورسازي ابرها، افزود: ما قبل از 
اينكه بخواهيم باروري ابرها را انجام دهيم بايد مطالعاتي جدي 
در اين راستا انجام دهيم چراكه اگر بخواهيم بدون مطالعه هر 
اب��ري را بارور كنيم نه تنها نتيجه نخواهيم گرفت بلكه ابرهاي 
جبهه يي كه به صورت طبيعي داراي بارندگي هستند نيز دچار 

مشكل مي شوند. 

 بارورسازي ابرها نمي تواند كمبود آب را 
جبران كند

مازندران|
مدير جهاد كشاورزي محمودآباد 
گفت: شخم و ش��يار زمستانه راهي 
ب��راي كنترل آفت س��اقه خوار برنج 

است. 
ب��ه گزارش صدا و س��يما، احمد 
صادقي گفت: كرم س��اقه خوار برنج 
زمس��تان را به ص��ورت الرو )كرم( 
كام��ل در بقاي��اي كاه و كلش برنج، علف ه��اي هرز داخل و 
حاش��يه مزارع گذرانده ك��ه انجام اقداماتي ب��راي مديريت 
تلفيقي در كاهش جمعيت انتقالي آفت به س��ال بعد بس��يار 
موثر خواهد بود. مدير جهاد كشاورزي شهرستان محمودآباد 
اف��زود: از راه هاي موثر مديريت كنترل آفت، مبارزه زراعي يا 
انجام شخم و شيار زمستانه بوده كه باعث صدمات مكانيكي 
و زير خاك رفتن الروهاي زمس��تان گذران موجود در كاه و 

كلش و مرگ ومير باالي آنها مي شود. 
صادق��ي ب��ا بيان اينكه انجام ش��خم و ش��يار و زيرخاك 
ك��ردن به موقع كاه و كلش به جا مان��ده در مزرعه، عالوه بر 
كنترل آفات باعث پوس��يدگي بقايا و افزايش ماده آلي خاك 
و نيز افزايش محصول كش��ت س��ال بعد خواهد شد، گفت: 
جم��ع آوري و حذف علف ه��اي هرز داخل و حاش��يه مزارع 
به وي��ژه علف هاي هرز روي مرزها و اطراف كانال هاي آبياري 
حداكثر تا دهه نخس��ت اس��فند در كاهش جمعيت انتقالي 

سال آينده ثمربخش است. 
مدير جهاد كش��اورزي شهرستان محمودآباد همچنين با 
اش��اره به ضرورت ضدعفوني كردن بذر ش��الي براي كنترل 
بيم��اري رايج برنج و نزديك بودن فصل زراعي اين محصول 
اف��زود: به علت تنوع كش��ت و كار در زراع��ت برنج، احتمال 
بيماري هايي مانند پوس��يدگي طوقه، لكه قهوه يي، بالس��ت، 
ژيبرال، شيت باليت و... وجود دارد كه در صورت نبود كنترل 

مي تواند به طور جدي باعث كاهش محصول شود. 

 لزوم مبارزه زراعي زمستانه
عليه كرم ساقه خوار برنج



چن��د روز پس از تصميم وزارت آموزش و پرورش 
مبني بر حذف آزمون مدارس تيزهوشان و جلوگيري 
از فعاليت موسس��ات آموزش��ي در م��دارس ابتدايي 
ب��ود كه 160 نماينده مجلس نس��بت به اين موضوع 
اعت��راض كردند.  موضوع آزمون مدارس تيزهوش��ان 
يا همان س��مپاد كه به گفته كارشناس��ان اس��ترس 
ش��ديدي به دانش آموزان ابتدايي وارد مي كند و البته 
سود خوبي هم براي آموزشگاه هاي خصوصي دارد، از 
مدت ها پيش مطرح شده بود و وزير آموزش و پرورش 
نس��بت به برگزاري آزمون هاي متعدد كه باعث فشار 
عصبي زياد به كودكان مي شود انتقاد كرده بود. حاال 
محمد بطحايي در مقابل افرادي قرار دارد كه نس��بت 
به حذف اين آزمون اعتراض دارند. البته گويا حضور او 
در مجلس، باعث اتفاقات مثبتي شده است.  سخنگوي 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
گفت: با حضور وزير آموزش و پرورش در كميسيون، 
برخي ابهامات در مورد حذف مدارس سمپاد متوسطه 
اول برطرف شد و جلسه ديگري هم برگزار مي شود. 

روز دوشنبه محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش 
در نشست با اعضاي كميس��يون آموزش و تحقيقات 
مجلس ش��وراي اسالمي، درباره حذف آزمون مدارس 

سمپاد و نمونه دولتي توضيحاتي ارائه داد. 
او در اين نشس��ت گفت: اولويت اصلي براي وزارت 
آموزش و پرورش، حذف آزمون مدارس استعدادهاي 
درخش��ان، حذف كتاب هاي كمك آموزشي و حذف 
كالس هاي آمادگي براي آزمون اس��ت؛ بنابراين نبايد 
نگراني براي حذف مدارس سمپاد وجود داشته باشد. 

دانش آم��وزان وقت كاف��ي براي حض��ور در خانواده، 
طبيع��ت و بهره مندي از مس��ائل تربيتي را به دليل 
وج��ود اي��ن آزمون ها ندارن��د؛ از ه��ر 1۷ دانش آموز 
تنها يك نف��ر مي تواند وارد اين مدارس ش��ود و اين 
خود عاملي براي اس��ترس و اضطراب اس��ت. مدارس 
تيزهوش��ان، نمونه دولتي و خاص، طي ۳ سال آينده 
ح��ذف مي ش��وند و امكانات اين م��دارس به مدارس 
دولتي واگذار مي شود؛ اگر چه طرح شهاب اشكاالتي 
دارد، اما در حال پيش��رفت است. قرار بر اين است كه 
دانش آموزان مستعد هفته يي ۲ بار تحت آموزش ويژه 
و خاص قرار گيرند. اين طرح تا اوايل مهرماه سال ۹۷ 

عملياتي و ابالغ مي شود. 
ميرحمايت ميرزاده سخنگوي كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس ش��وراي اس��المي درب��اره بازتاب 
س��خنان وزير آم��وزش و پرورش در كميس��يون به 
خبرنگار مهر گفت: ما در اين جلس��ه تنها به موضوع 
استعدادهاي درخشان پرداختيم و موضوعات ديگر را 
به جلس��ات ديگري موكول كرديم. در عين حال قرار 
شد با توجه به اينكه نمايندگان بايد در صحن و براي 
بررسي بودجه ش��ركت مي كردند، جلسه ديگري نيز 
در اي��ن خصوص ب��ا وزير برپا ش��ود.  او ادامه داد: در 
حوزه سمپاد با داليلي كه وزير آوردند كميسيون قانع 
ش��د كه اين روش در دنيا هم صورت مي گيرد و تنها 
چند نفر س��وال داش��تند كه چرا طرح به اين سرعت 
اج��را ش��ود و در مجموع صحبت اين ب��ود كه  كاش 
اطالع رس��اني بيش��تري صورت مي گرفت و بيشتر در 
اين باره با كميسيون تعامل صورت مي گرفت اما كليت 

طرح به جا بوده است و جزو سند تحول بنيادين است 
كه همه براي اجرايي شدنش بايد تالش كنيم. 

سخنگوي كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
شوراي اس��المي بيان كرد: بحث ما در اين جلسه اين 
بود كه به برخي ابهامات پاس��خ داده ش��ود كه برخي 
ابهامات برطرف شد و بخشي از ابهامات و سوال ها ماند 
براي جلسه ديگر. اين جلسات قبال هم با وزير آموزش 
و پرورش به صورت مرتب برگزار مي شده و چند وقتي 
اس��ت به خاط��ر تصويب بودجه به تعوي��ق افتاده بود. 
ميرزاده درباره اين موضوع كه در اين باره با كارشناسان 
نيز جلساتي برپا مي شود نيز گفت: ما چندين جلسه با 
آموزش و پرورشي ها و كارشناسان داشته ايم و اتفاقا نظر 
آنها همين حذف آزمون بوده است و كيفيت بخشي به 
مدارس. اينكه طرح سنجش كيفي يا ارزشيابي توصيفي 
به درستي در مدارس اجرا نمي شود و اين موضوع ناشي 
از اين بود كه تس��ت زني به م��دارس اول ابتدايي هم 
كش��يده شده بود. كميس��يون براي اينكه سند تحول 
بنيادين تحقق پيدا كند كه خواهان كيفيت واقعي در 
امر آموزش و پرورش است، تمام تالش خود را مي كند. 
او درب��اره ديگ��ر موضوعاتي كه در دس��تور كار 
اين كميس��يون براي پيگيري اس��ت ني��ز گفت: ما 
مهم تري��ن اولويتمان اين اس��ت پرداخت مطالبات 
فرهنگي��ان ك��ه از جان��ب خزانه كم لطفي ش��ده 
اس��ت را پيگي��ري كنيم ك��ه بخش��ي از پرداخت 
حق التدريس��ي ها ديروز و امروز صورت گرفته است 
و س��عي مي كنيم پيگيري امان ادامه داشته باشد تا 
بيش از اين ش��رمنده فرهنگيان نشويم. پس از آن 
بحث مربوط به كيفيت بخش��ي مسائل پژوهشي و 
عمراني در دس��تور كارمان اس��ت كه اميدواريم در 

اين باره خبر خوش به زودي داشته باشيم.

 Wed. February  21. 2018  1046   چهارشنبه          2 اسفند 1396     4 جمادي الثاني 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
بودجه جديد براي بيمه سالمت 

امكان پذير است؟
عضو كميسيون اجتماعي مجلس، با اشاره به كاهش 
اعتبار بيمه سالمت در اليحه بودجه ۹۷، گفت: دولت بايد 
درس��ال آينده اليحه متمم بودجه را براي حل مشكالت 
بيمه سالمت ارس��ال كند.  رسول خضري درباره كاهش 
اعتب��ارات مربوط به بيمه س��المت در اليحه بودجه ۹۷، 
گف��ت: در جريان بررس��ي اليحه بودجه در كميس��يون 
تلفيق 15 هزار ميليارد تومان براي مجموع بيمه سالمت، 
خريد تضميني محصوالت اس��تراتژيك كشاورزي و بيمه 
محصوالت كش��اورزي مصوب ش��د، بيمه سالمت بخش 
قاب��ل توجهي كس��ر بودج��ه دارد كه متاس��فانه دولت 
اعتباراتي براي رفع اين مشكل در اليحه نظرنگرفته بود؛ 
اما به دليل رد كليات اليحه بودجه درصحن و بازگش��ت 
آن به كميس��يون اين اعتبارات كاهش و اعداد به ميزان 
اليحه اوليه دولت بازگش��ت. نماينده مردم سردش��ت و 
پيرانشهر درمجلس شوراي اسالمي، با اشاره به مشكالت 
بيمه سالمت، بيمه محصوالت كشاورزي و خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي ازاهميت بس��زايي برخوردار است، 
اف��زود: دول��ت به عنوان مقص��ر اصل��ي در اليحه دولت 
متاسفانه از همان ابتدا اعتبارات كمي را براي اين ۳ حوزه 
درنظرگرفته بود، به طورحتم نمايندگان به دنبال آن بودند 
كه از 15 هزارميليارد تومان ۷هزار و 500 ميليارد تومان 
ب��ه بيمه س��المت اختصاص پيدا كند.  او ب��ا بيان اينكه 
كاهش اعتبارات اوليه منجر به كاهش سهم اعتبارات بيمه 
سالمت از محل اس��ناد خزانه اسالمي شد، به خانه ملت 
گف��ت: نمايندگان خواهان حفظ ۷ ه��زار و 500 ميليارد 
تومان س��هم بيمه سالمت بودند، اما درگام آخرمقرر شد 
كه ۹ هزار و 500 ميليارد تومان به شكل مساوي ميان اين 
حوزه ها تقس��يم بندي شود؛ بنابراين دراين شرايط سهم 
بيمه س��المت نيز به مراتب كاهش پيدا مي كند؛ اما اگر 
همين اعتبارات نيز به ش��كل صد درصد اختصاص پيدا 
كند نيز باز بخشي از مشكالت بيمه سالمت باقي مي ماند. 
خضري با تاكيد براينكه دولت در ۳ ماه اول و يا دوم سال 
آينده بايد اليحه متمم بودجه را به مجلس ارس��ال كند، 
گفت: همانند سال ۹5 كه بيمه سالمت با كسري شديد 
بودجه مواجه ش��د و 8 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر 
شد، قطعا همين رويه براي سال آينده نيز تكرار مي شود؛ 
بنابراي��ن دولت باي��د براي حل مش��كالت بودجه اليحه 
متمم را به مجلس ارسال كند. عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس، با بيان اينكه اعتبارات موجود دراليحه براي بيمه 
سالمت و بيمه محصوالت كشاورزي كافي نيست، افزود: 
دول��ت براي اين موارد قطعا بايد اليحه متمم بودجه را به 

مجلس ارسال كند. 

دولت قانون تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري را اجرا كند

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس، خروج 
نيروهاي فوريت هاي پزش��كي از قانون ارتقاء  بهره وري را 
اجحاف درحق آنها دانست. يعقوب شيوياري درباره حذف 
اورژان��س از قانون ارتقاء  به��ره وري، به خانه ملت گفت: 
افرادي كه در اورژانس و بخش پرس��تاري مراكز درماني 
مش��غول به فعاليت هستند، در بيش��تر مواقع و شرايط 
مشكالت بسياري داشته و درمعرض آسيب هاي مختلف 
قرار دارند؛ به عنوان مثال نيروهاي فوريت هاي پزش��كي 
و اورژان��س در اعزام به محل حادثه و مش��اهدات حوادث 
گاهي دچار مش��كالت روحي و رواني مي شوند.  نماينده 
مردم ميانه در مجلس ش��وراي اسالمي، با اشاره به اينكه 
بخشي از وظايف هالل احمر و اورژانس در امدادرساني ها 
مش��ترك اس��ت، افزود: نيروهاي فوريت هاي پزش��كي و 
اورژانس از اقش��ار پرتالش و اين حرفه از مشاغل سخت 
و طاقت فرسا است، بنابراين حذف اورژانس از قانون ارتقاء  
بهره وري و خارج كردن نيروهاي فوريت هاي پزشكي ازاين 
قانون نوعي بي انصافي اس��ت؛ زيرا اين افراد خود به نوعي 

درمعرض آسيب هاي ناشي از حوادث كار هستند. 
او با بيان اينكه پرستاري و حوزه فوريت هاي پزشكي 
از بخش ه��اي حياتي حوزه س��المت اس��ت، اظهار كرد: 
ب��ه عنوان مثال در طول روند درماني يك بيمار پزش��ك 
مربوطه دستورات الزم را براي چگونگي درمان بيمار صادر 
مي كند، اما اين پرس��تار است كه بايد براي تكميل روند 
درماني دس��تورات پزش��ك را اجرايي كند؛ بنابراين كار 
پرس��تاري يكي از مشاغل پرمسووليت بوده و درخصوص 
هرموضوع و مساله يي پرستاران و افراد فعال در فوريت هاي 
پزشكي بايد دراولويت قرار گيرند. شيوياري با انتقاد از عدم 
اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، گفت: اخيرا 
جلس��ه يي در كميسيون بهداش��ت و درمان براي تعيين 
تكليف اين قانون برگزار ش��د، ب��ا توجه به اينكه در حال 
حاضر پرستاران بسياري در كشور فعاليت مي كنند، اجراي 
قانون تعرقه گذاري خدمات پرستاري بايد در دستور كار 
اجرا قرار گيرد؛ هرچند ك��ه عدم اجراي اين قانون نوعي 

قصور و اجحاف درحق پرستاران است. 

اخبار

اجراي آزمايشي نظام سنجش صالحيت حرفه اي مديران كليد خورد

گام هاي نخست براي اجراي نظام رتبه بندي معلمان

بايد برنامه اي براي درمان والدين آزارگر تهيه كرد

بس��ياري از كودك آزاري ها مث��ل جلوگيري از 
تحصيل، كار كودك، ضرب و شتم و خشونت عليه 
كودكان، در مناطق حاشيه نش��ين و كمتر توسعه 
يافته ش��هري صورت مي گيرد. اين كودك آزاري ها 
ازس��وي كس��اني رخ مي دهد كه ب��ه دليل اعتياد، 
فق��ر مالي و فق��ر فرهنگي، مرتك��ب كودك آزاري 

مي شوند. 

حاال معاون دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعي 
س��ازمان بهزيس��تي گفته كه بايد برنامه يي براي 
درمان والدين آزارگر داش��ته باشيم تا كودك پس 

از مدتي نگهداري به خانواده برگردد. 
مجي��د ارجمندي در »س��مينار كودك آزاري و 
مناطق حاشيه نشين« با تاكيد بر اينكه سازمان هاي 
مردم��ي بايد در حوزه كودكان وارد ش��وند، گفت: 

س��اختار دولتي در حال حاضر پاسخگوي نيازهاي 
جامعه نيس��ت و تش��كل هاي مردم��ي بايد به اين 
حوزه وارد ش��وند. او با بيان اينكه رفع مش��كالت 
در اين ح��وزه زمانبر و هزينه بر اس��ت، افزود: در 
زمين��ه فقر، اعتياد و بحران هاي ديگر بايد كارهاي 
زيادي انجام شود تا يك كودك شرايط نرمال پيدا 
كن��د. رقم اين كارها ب��راي هر كودك 15 ميليون 
است. متاسفانه اطالعات كافي توسط روانشناسان 
ما در اين حوزه وجود ندارد. در حال حاضر سازمان 
بهزيس��تي براي اين كودكان اقدامات زيادي انجام 
مي دهد اما بس��نده نيس��ت.  او با تاكي��د بر اينكه 
باي��د برنامه يي براي درمان والدين آزارگر داش��ته 
باشيم تا كودك پس از مدتي نگهداري به خانواده 
برگردد، اظهار كرد: بهزيس��تي پس از نگهداري از 
اين كودكان و بازگشت آنان به خانواده از سرنوشت 
آنها خبري ندارد. نيرو انتظامي بايد سيستم بگير و 
ببند را رها كند و امنيتي ايجاد كند تا افراد آسيب 

ديده به ما مراجعه كنند. 

 تالش براي افزايش حداقل سن ازدواج به ۱۵ سال 
طيبه سياوشي نماينده مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه مس��اله مه��م در رابطه با اين اليحه، 
نق��ش تش��كل هاي مردم نهاد اس��ت، گف��ت: اين 
تش��كل ها در ماده ۳8 به عنوان شاهد حضور پيدا 
كرده اند اما انتظار داريم اين فضاسازي فرهنگي از 
طرف رس��انه هم انجام ش��ود. او با تاكيد بر اينكه 
قبل از اينك��ه بخواهيم خأل قانوني را پر كنيم نياز 

به آم��وزش داريم، اظهار كرد: رس��انه ها و به ويژه 
صدا و سيما كه از بودجه مناسبي برخوردار است، 
مي تواند در اين مس��اله نقش مثبتي ايفا كند. صدا 
و س��يما به خوبي مي تواند ب��ا تيزرهاي كوتاه اين 

آموزش ها را منتقل كند. 
سياوش��ي با اش��اره به نقش آموزش و پرورش 
در فرهنگ س��ازي اين اليحه، تصريح كرد: وزارت 
آموزش و پ��رورش بخش عظي��م بودجه را صرف 
پرداخ��ت حق��وق معلمي��ن و دس��ت ان��دركاران 
مي كند، اين درحالي اس��ت ك��ه بايد گفت بخش 
فراموش ش��ده آموزش و پرورش كودكان هستند. 
اي��ن نماينده مجلس با اش��اره به اينك��ه به غير از 
اليحه حقوق كودكان، پيگيري ماده 10۴1 قانون 
مدن��ي و ازدواج ك��ودكان نيز در دس��تور كار قرار 
دارد، ابراز اميدواري كرد بتوان حداقل سن ازدواج 
را به 15 س��ال افزاي��ش دهي��م و ازدواج زير 1۳ 
س��ال را ممنوع كنيم. متاسفانه نتوانستيم تابعيت 
كودكان مادر ايراني با پدر خارجي را پيش ببريم، 

قرار شد اليحه يي را خود دولت ارائه بدهد. 
سياوش��ي در ادامه اظهار كرد: بحث مهم ديگر 
ق��وه قضاييه اس��ت، براي مثال مي ت��وان گفت در 
ح��وزه قضاي��ي، قضات وي��ژه كودكان ك��ه آگاه و 
آموزش ديده باش��ند نداري��م البته اين اليحه يك 
گام بزرگ رو به جلوس��ت كه براي نخس��تين بار 
در كشور به تصويب مي رسد. محمدعلي مظاهري 
رييس دانشكده روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 
ب��ا بيان اينك��ه در جامعه ما ك��ودكان امكان دفاع 

از خ��ود در برابر س��وءرفتارها را ندارند، گفت: در 
ح��ال حاضر گزارش ك��ودكان از وضعيت خود در 
مجامع قضايي قابل اس��تناد نيست و در عين حال 
آزارگر ني��ز در مكان عمومي كه ش��اهد و ناظري 
وجود داش��ته باش��د، اين عمل را انجام نمي دهد. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه آينده جوام��ع را مي توان از 
نحوه رفت��ار آن جامعه با كودكانش ترس��يم كرد، 
افزود: دولت در مفهوم وس��يع كلمه مسوول آينده 
اس��ت. در قانون اساس��ي حق تحصيل براي همه 
كودكان لحاظ شده است اما تعداد كودكان محروم 
از تحصيل كم نيس��ت و نتيجه اين فرايند توسعه 
بيس��وادي است. اصغر ايزدي جيران، مردم شناس 
با تقس��يم بندي كودك آزاري به دو دسته مستقيم 
و غير مستقيم گفت: شيوه مستقيم كودك  آزاري 
به واسطه آزارگري كه حضور فيزيكي دارد صورت 
مي گيرد؛ در حالي كه در شيوه غير مستقيم آزارگر 
شخص نيست و نتيجه عملش در كوتاه مدت نشان 

داده نمي شود. 
او با بي��ان اينكه دليل اينك��ه آزار غيرفيزيكي 
اث��ر آني بجاي نمي گذارد، ب��ه همين علت فعاالن 
اجتماعي نمي توانند آن را شناس��ايي كنند، افزود: 
آزارگران در اين ش��رايط آزادانه به آزار خود ادامه 
مي ده��د. ك��ودك آزاري غيرمس��تقيم در حقيقت 
ك��ودك آزاري اس��ت كه به واس��طه سياس��ت ها، 
برنامه ها و اقدامات اشتباه افراد و نهادهاي مسوول 
در دراز م��دت ايجاد ش��ده و موج��ب ضرر و زيان 

افرادي از جامعه مي شود. 

 نظام رتبه بندي جديد
اج��راي آزمايش��ي نظام س��نجش صالحيت 
حرفه يي مدي��ران، در حالي اس��ت كه در زمان 
وزارت فخرالدي��ن دانش آش��تياني در آموزش و 
پرورش، تغييراتي در نظام رتبه بندي ايجاد شد. 
مرداد امس��ال، احمد عابدين��ي، معاون دبيركل 
ش��وراي عالي آموزش و پرورش، درباره جزييات 
اين تغييرات، اعالم كرد: »دانش آش��تياني وزير 
آموزش و پرورش ۹ كارگروه تش��كيل دادند كه 
يكي از كارگروه ها مربوط به رتبه بندي و ديگري 
نظام معلمي بود. نظام معلمي تدوين شده است 
و نظ��ام رتبه بندي هم مراحل نهايي خود را طي 
مي كند. تفاوت اين نظام رتبه بندي با رتبه بندي 
كه در س��ال هاي گذشته اجرا شده در اين است 
كه طرح رتبه بندي را در كنار سنجش صالحيت 
مورد توجه ق��رار داديم و تمام تالش بر اين بود 
تا محتواها مبتني بر مفاهيم و راهكارهاي س��ند 

تحول بنيادين باشد.« 
اظه��ارات عابدين��ي در حالي اس��ت كه آبان 
امس��ال عل��ي الهي��ار تركم��ن، معاون توس��عه 
مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش  و پرورش، 

باز هم خب��ر از تنظيم اليح��ه رتبه بندي جديد 
داد و اعالم كرده بود از س��ال ۹۴ تاكنون 6100 
ميليارد تومان بابت اجراي طرح رتبه بندي اوليه 

پرداخت شده است. 
الهي��ار تركم��ن درب��اره جزئيات اي��ن خبر 
مي گويد: »در قانون برنامه شش��م توسعه مكلف 
ش��ده ايم، تا مرحله كامل تري را در قالب اليحه 
رتبه بندي به مجلس شوراي اسالمي ارائه دهيم. 
ر تبه بن��دي كه در حال حاضر اجرا مي ش��ود بر 
اس��اس رتبه ارش��د، خبره و عالي است. ممكن 
اس��ت در رتبه بندي جديد، رتبه ه��اي ديگر نيز 
اضافه شود كه براساس قانون اجرا خواهيم كرد.«

 يك گام عملي
صحبت از تغيي��ر و تحول در نظام رتبه بندي 
و تدوي��ن نظام رتبه بندي جديد در حالي اس��ت 
كه روز گذش��ته حس��ين صادقي، ريي��س اداره 
برنامه ري��زي س��نجش صالحيت ه��اي حرفه يي 
منابع انس��اني وزارت آموزش و پرورش از اجراي 
آزمايش��ي نظام س��نجش صالحيت حرفه يي تا 
پايان اس��فند امس��ال خبر داد تا در نهايت پس 

از تغيي��رو تح��والت پي در پي ي��ك گام عملي 
در راس��تاي نظ��ام رتبه بندي معلمان برداش��ته 
ش��ود. صادقي درباره جزئيات اين خبر مي گويد: 
»از زم��ان آغاز طراح��ي و تدوين اي��ن نظام در 
مرك��ز برنامه ري��زي، تاكنون بيش از ۲5 جلس��ه 
كارشناسي با حضور خبرگان نظام تعليم و تربيت 
و منتخبي از مديران مدارس و مناطق آموزش و 
پرورش استان هاي مختلف، تشكيل و نتايج قابل 
توجه��ي به دس��ت آمده اس��ت و در حال حاضر 
گام ه��اي نهايي خود را س��پري مي كند و انتظار 
مي رود تا پايان اسفندماه سال جاري، بستر الزم 

براي اجراي آزمايشي آن فراهم  آيد.«
او اف��زود: »آنچه از پيش نوي��س اين طرح بر 
مي آيد، اين است كه مديران مدارس از سه منظر 
شايس��تگي ها و صالحيت ه��اي عموم��ي، پايه و 
حرفه اي )تخصصي( مورد سنجش و ارزيابي قرار 
گرفته در صورت كس��ب امتي��از الزم، گواهينامه 
شايستگي در سطوح مختلف را دريافت خواهند 
كرد كه مبناي رتبه بندي آنها قرار خواهد گرفت. 
شايس��تگي هايي كه م��ورد انتظ��ار طراحان اين 
نظام اس��ت برگرفته از »شرح وظايف پست مدير 

مدرسه در دوره هاي مختلف تحصيلي«، »برنامه 
درس��ي ملي«، »س��ند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش«، »آيين نامه هاي آموزشي، مالي، تربيتي 
و اجرايي م��دارس« و ديگر اس��ناد تحولي بوده 

است.«
ب��ه گفت��ه صادقي توج��ه به تن��وع مدارس، 
شرايط اقليمي و بومي و منطقه يي و واقعيت هاي 
موج��ود آموزش و پرورش را نيز مي توان از ديگر 

استلزامات طراحي اين نظام برشمرد. 
او با اش��اره به اينكه اغلب همكاران ما، مرزي 
ميان نظام سنجش صالحيت هاي حرفه يي منابع 
انس��اني و ديگر نظام هاي وابس��ته ب��ه اين طرح 
قائل نيس��تند؛ ل��ذا يادآوري اي��ن نكته ضروري 
اس��ت كه نظ��ام رتبه بندي حرفه ي��ي معلمان و 
نظ��ام پرداخت يا جب��ران خدم��ات، متفاوت از 
نظ��ام س��نجش صالحيت ه��اي حرفه ي��ي بوده 
و ب��ه عبارتي هر ي��ك، نتايجي از اس��تقرار اين 
نظام اند. به عبارتي نظام س��نجش صالحيت هاي 
حرفه ي��ي مديران، مجموعه يي س��ازوار، ش��امل 
ساختار، تشكيالت، قوانين و مقررات، مالك ها و 
معيارها و فرآيندهاي مدون و مرتبط است كه با 

گردآوري شواهد و مستندات تدوين شده، مراتب 
شايس��تگي هاي مديران را از ابعاد گوناگون مورد 

سنجش و تاييد قرار مي دهد. 
رييس اداره برنامه ريزي سنجش صالحيت هاي 
حرفه يي منابع انس��اني وزارت آموزش و پرورش 
با اش��اره به اينكه هدف كلي اس��تقرار اين نظام، 
ارتق��اي كيفي��ت نظ��ام مديري��ت و راهبري در 
آموزش و پرورش با رويكرد شايس��تگي محوري 
اس��ت و اگرچه منجر به ترميم حقوق بر اس��اس 
شايس��تگي هاي كسب شده مي ش��ود ولي با اين 
هم��ه نبايد آن را ابزاري براي ارتقاي معيش��ت و 
جهش حقوقي دانست تاكيد كرد: انتظار مي رود با 
اجراي صحيح اين نظام بتوانيم مديران مدارس را 
براي مداخله و بهسازي سازمان يافته فرآيندهاي 
اداره مدرس��ه توانمندتر كني��م و با ايجاد روحيه 
خودب��اوري وخوداتكايي در مدي��ران مدارس با 
تاكي��د بر اس��تفاده هوش��مندانه و حداكثري از 
ظرفيت ها و فرصت هاي درون مدرسه يي و برون 
مدرس��ه اي، ضمن ارتقاي سالمت اداري مدرسه، 
ب��ا تاكيد ب��ر خودكنترلي وخ��ود ارزيابي اركان 

مدرسه، از برنامه درسي ملي صيانت كنيم. 

ش��ركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي مس��تقر در ش��يراز در نظر دارد مطابق شرايط و مشخصات ذيل، شير كنترلي مورد نيازمنطقه عملياتي نار و كنگان خود را از شركت هاي توليدكننده و يا تامين كننده 
واجد ش��رايط تامين نمايد. از متقاضيان ش��ركت در مناقصه دعوت مي ش��ود با مراجعه به سايت WWW.SZOGPC.COM پس از مطالعه دقيق ش��رايط عمومي و اختصاصي مناقصه و مشخصات فني كاالي 
موردنياز )در پايين همين آگهي(، در صورتيكه توانايي تهيه كاال را داش��ته باش��ند، نس��بت به تكميل فرم ارزيابي كيفي مناقصه گران مربوط به اداره تداركات كاال و  تهيه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول 

سايت فوق اقدام نموده و به اين امور ارسال نمايند.

  MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE  ).1- شرح مشخصات فني كاال: )شرح كامل مشخصات فني كاالها به همراه همين آگهي در سايت فوق الذكر موجود مي باشد

۲- نوع و مبلغ تضمين: پس از تاييد در مرحله ارزيابي كيفي، ارايه ضمانت نامه معتبر بانكي ش��ش ماهه يا س��ه ماهه قابل تمديد يا رس��يد واريز وجه نقد )ش��ماره حساب جهت واريز وجه با هماهنگي امور مالي 
مشخص مي گردد( به مبلغ ۲50.000.000 ريال به نام شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي الزاميست.

۳- مهلت تحويل: آخرين مهلت تحويل فرم هاي تكميل شده ارزيابي كيفي تا پايان وقت اداري روز ۹6/1۲/۲۲ مي باشد.

۴- ارسال اسناد مناقصه
1-۴( پس از انجام ارزيابي كيفي، شركت هاي تاييد شده ملزم به ارائه پاكات ضمانتنامه )به مبلغ ۲50.000.000 ريال(، پيشنهاد فني و پيشنهاد مالي ظرف مدت زمان دو هفته مي باشند. در غير اين صورت 

امكان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت.
۲-۴( تاريخ گشايش پيشنهادات مالي پس از بررسي پيشنهادات فني شركت ها، اعالم خواهد شد:

5- كليه شركت كنندگان در مناقصه الزم است در ليست تامين كنندگان مورد تاييد شركت ملي نفت ايران )AVL( باشند.

6- رعايت كليه موارد مندرج در فرم الزامات و دامنه بازرسي فني كاال الزامي مي باشد.

۷- در صورت برنده شدن ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 10 درصد مبلغ معامله الزاميست.

8- برنده مناقصه مي تواند با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر حداكثر به ميزان ۲5% كل مبلغ معامله پيش پرداخت دريافت نمايد.

۹- قيمت تراز شده باتوجه به امتيازات فني ارايه شده توسط كميته فني بازرگاني و ضريب تاثير ۴0درصد محاسبه و مالك تعيين برنده خواهد بود.

توجه: هرگونه تغيير در شرايط و زمان مناقصه به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه خواهد رسيد.

در صورت ضرورت با شماره تلفن: ۳۲1۳8۴0۲ و ۳۲1۳8۴۳6-0۷1 تماس بگيريد و مكاتبات خود را به شماره: 0۷1۳۲۳1۴۴۴۷ ارسال نماييد.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي

شركت نفت مناطق مركزي اريان

شركت بهره ربداري نفت و گاز زاگرس جنوبي 

)سهامي خاص(

آگهي مجدد ارزيابي كيفي مناقصه گران
مناقصه  عمومي دو مرحله اي شماره: 96002

MOKVELD ANTI SURGE CONTROL VALVE :موضوع مناقصه
SND-9400۱4۱ :شماره تقاضاي خريد

نوبت اول
شماره مجوز: ۱396/۵493

صحبت ه�ا درباره رتبه بن�دي معلمان 
در اواخر دولت دهم ش�روع شد، طرحي 
ك�ه يك�ي از نظام ه�اي فرع�ي ۱4 گانه 
س�ند تحول بنيادين آم�وزش و پرورش 
محس�وب مي ش�ود و قرار بود بر اساس 
معلم�ان  حرفه ي�ي  صالحيت ه�اي  آن 
ارزيابي ش�ده تا عالوه بر آنكه عدالت در 
پرداخت حقوق آنها رعايت مي ش�ود، با 
ايجاد يك فضاي رقابتي ، انگيزه معلمان 
براي ادامه فعاليت هم بيش�تر ش�ود اما 
اي�ن طرح از همان ابتدا با مش�كالتي رو 
به رو ش�د كه نتيجه چنين وضعيتي كار 
را به آنجا كش�اند كه تا ام�روز خبري از 
اج�راي اين طرح نب�ود و صحبت از اجرا 
ش�دن نظام رتبه بندي معلمان با چاشني 
اما و اگر همراه ب�ود. اگرچه هيات دولت 
نظ�ام رتبه بندي معلمان را در س�ال 92 
تصويب و اجراي آن را طي 4 مرحله و در 
طول سه س�ال مقرر كرد اما فاز نخست 
اين طرح در س�ال ۱394 بط�ور محدود 

اجرا شد و در در روزهاي پاياني سال 94 
دولت اعالم كرد قص�د دارد با بودجه يي 
معادل 3۵00 ميليارد تومان در س�ال 9۵ 
فاز دوم آن را اجرايي كن با وجود اين در 
شرايطي كه در پايان مهلت قانوني تعيين 
شده از سوي مجلس براي اجرايي شدن 
اين طرح هستيم، شهريور امسال، محمد 
بطحايي، وزير آم�وزش و پرورش، اعالم 
كرد نظ�ام رتبه بندي معلم�ان در دولت 
دوزاده�م عمليات�ي مي ش�ود. بطحايي 
چند روز بعد از اي�ن اظهارنظر بيان كرد 
كانون هاي س�نجش صالحي�ت حرفه يي 
مقدمه ي�ي براي تش�كيل س�ازمان نظام 
معلم�ي اس�ت واين س�نجش از مديران 
آغازمي شود،  حال خبرها حكايت از آن 
دارد كه قرار اس�ت با اجراي آزمايش�ي 
نظام سنجش صالحيت حرفه يي مديران 
تا پايان اسفند امس�ال، نخستين گام ها 
ب�راي اجرايي طرحي ك�ه در دولت دهم 

تدوين شد برداشته شود. 

جلسات مجلس و وزير درباره مدارس »سمپاد «
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پايان 50 ساعت جست وجو؛ الشه ATR72 پيدا شد

معماي پرواز ۳۷۰۴ در انتظار رمزگشايي
گروه راه و شهرسازي 

سرانجام پس از 50 ساعت دلهره، گمانه زني و تالش 
ديروز الشه هواپيماي ATR72 در منطقه كوهستاني 
دنا يافت ش��د و بالفاصله عمليات جس��ت وجو و انتقال 
اجساد و قطعات هواپيما به ويژه جعبه سياه آن با هدف 

رمزگشايي از دليل اين پرواز ناتمام آغاز شد. 
پ��رواز ش��ماره ۳۷0۴ هواپيماي��ي آس��مان از نوع 
ATR72 ب��ا ۶0 مس��افر و ۶ خدم��ه س��اعت ۸ صبح 
يك ش��نبه تهران را به مقصد ياسوج ترك كرد اما پس 
از 55 دقيقه پرواز از صفحه رادار مركز كنترل خارج شد 
و در منطقه كوهستاني پادناي سميرم در جنوب استان 
اصفهان س��قوط كرد. همان روز جست وجو براي يافتن 
محل دقيق سقوط هواپيما و جانباختگان اين حادثه آغاز 
شد و بعد از گذشت حدود 50 ساعت از حادثه سخنگوي 

سپاه از كشف الشه هواپيما خبر داد. 
بالفاصل��ه ح��دود ۲000ني��روي ام��دادي با هدف 
شناسايي اجساد مسافران و انتقال آنها به محل سقوط 
اعزام ش��دند. كوهنوردان حرفه يي نيز در منطقه حضور 
يافتن��د و احتماال ت��ا چند روز آين��ده در منطقه فعال 
خواهن��د بود.  همچنين ديروز يك تيم ۴ نفره عملياتي 
هالل احمر براي پيدا كردن جعبه س��ياه هواپيما و تمام 

قطعات الشه هواپيما اعزام شدند. 

 تاييد تماس يكي از مسافران قبل از سقوط
ب��ه گزارش »تع��ادل« حادثه دلخراش س��قوط 
هواپيم��ا با ابهاماتي همراه بوده اس��ت كه زمينه را 
ب��راي بازار داغ ش��ايعات در فضاي مج��ازي فراهم 
كرد. روز دوش��نبه ويديويي در ش��بكه هاي مجازي 
پخ��ش ش��د ك��ه در آن يك��ي از اعض��اي خانواده 
مسافران هواپيما از تماس تلفني مسافرش صحبت 
كرد و گفت، زنگ زده اند كه هواپيما س��قوط كرده 
اس��ت و منتظر كمكن��د. بعد از انتش��ار اين ويديو 
امي��د به زنده بودن مس��افران هواپيما قوت گرفت. 
آذري جهرمي وزير ارتباطات در اينس��تاگرامش اين 
موض��وع را تاييد كرد و در اين باره توضيحاتي ارائه 
داد. او نوش��ت: مطلع ش��ديم كه تلفن همراه يكي 
از مس��افران پس از ناپديد ش��دن هواپيما روش��ن 
بوده و تا س��اعت هفت عصر همان روز )يك ش��نبه( 
در دسترس بوده و س��پس به دليل احتمالي اتمام 
باتري خاموش مي ش��ود. موقعي��ت تلفن همراه در 
سايت روس��تاي كهنگان سميرم بوده است. ادعاي 
يكي از خبرنگاران در خصوص تماس ش��هروندي از 
ياسوج به يكي از مسافران و دو مكالمه ۳0 ثانيه يي 
و ۷۲ ثانيه يي بررس��ي و بنا بر اطالعات تماس ثبت 
ش��ده، اين ادعا صحيح است. تماس اول در ساعت 
۸:5۶دقيقه )روز يك ش��نبه( در ش��مال پليس راه 
نجف آباد به م��دت ۳۱ ثانيه برق��رار و مكالمه دوم 
در ساعت 9:۲۸دقيقه و در منطقه روستاي كهنگان 
بوده اس��ت. البته اظهارات خبرنگار مذكور مبني بر 
ساعت ناپديد ش��دن صحت ندارد و بنا بر اظهارات 
س��ازمان هواپيمايي كشوري س��اعت ناپديد شدن 
9:۳۴دقيق��ه صبح بوده اس��ت. بنابراي��ن اطالعات 
تماس هاي برقرار ش��ده در دقايق نزديك به سقوط 

برقرار شده است و نه بعد از آن.

 نبود رادار در فرودگاه ياسوج!
همچنين برخي كارشناس��ان و رسانه ها از عدم 
وجود سيس��تم رادار در فرودگاه ياسوج خبر دادند 
و اي��ن يكي ديگر از ابهام هاي اين حادثه به ش��مار 
مي رود. كليه هواپيماهاي مس��افربري مجهز به يك 
سيستم سينگال دهنده به نام ELT هستند كه در 
زمان حادث��ه و اتفاق هاي ناگوار براي هواپيما فعال 
مي شوند. اين سيس��تم كه با هدف ارسال موقعيت 
دقيق س��انحه به وجود آمده ب��راي هواپيما پس از 
حادثه فعال مي ش��ود، در رابطه با هواپيماي آسمان 
كاري از پي��ش نبرده و به همين دليل بس��ياري از 
ابهام ه��ا به اين س��مت رفت كه ش��ايد هواپيماي 
سقوط كرده فاقد اين سيستم بوده است. موضوعي 
كه مس��ووالن سازمان هواپيمايي كشوري آن را رد 
كرده اند. طبق اعالم اين س��ازمان نه تنها هواپيماي 
س��قوط كرده به اين سيس��تم مجهز بوده كه حتي 
پيش از پرواز نيز وضعيت آن چك ش��ده و هواپيما 

مشكلي براي پرواز نداشته است. 
به گزارش ف��ارس، دهقان معاون هوانوردي و امور 
 ELT بين الملل س��ازمان هواپيمايي درباره سيستم
هواپيماي ATR سانحه ديده و عدم ارسال سيگنال 
از سوي اين سيستم گفت: هواپيماي ATR آسمان 
به ELT مجهز بوده اس��ت، ضمن آنكه در چك هاي 
اين هواپيما نيز ELT چك شده و هواپيما صالحيت 

پرواز هم داشته است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه ELT هواپيماي ATR حين 
سانحه عمل نكرده اس��ت، ادامه داد: اين عدم كارايي 

مي تواند داليل مختلفي داشته باشد. 
اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه رحم��ت اهلل مه آبادي 
مديرعامل ش��ركت فرودگاه هاي كشور ديروز در يك 
نشس��ت خبري عنوان كرد كه اصوال فرودگاه ياسوج 

به دليل كمبود ترافيك پروازي نيازي به رادار ندارد. 
رحمت اهلل مه آبادي اظهار ك��رد: رادار ابزاري براي 
افزايش ظرفيت از فضاي پروازي است و ما براي ارتقاي 
كيفيت كنترل پرواز از رادار اس��تفاده مي كنيم. هدف 
اصلي م��ا از تجهيز كردن فرودگاه ها ب��ه رادار اجراي 
مراقبت پرواز و جلوگيري از برخورد هواپيماهاست. از 
رادارها بهره برداري هاي مختلفي مي كنيم كه يكي از 

آنها بهره برداري در حوزه ايمني است. 
مه آبادي گفت: اين اجراي دستور العمل هاست كه 
ايمني مي آورد نه الزاما خود تجهيزات. براي مثال روز 
گذشته مركز رادار فرودگاه امارات براي مدتي قطع شد 
و مشكالتي براي فرودگاه به وجود آ ورد. بنابراين قطعا 
آنچه ايمني را تضمين مي كند، دستورالعمل ها هستند. 
اين مقام مس��وول با اش��اره به انواع رادارها و مورد 
استفاده آنها در فرودگاه ها اظهار كرد: رادارها چند نوع 
هس��تند كه يك نوع از آنها رادارهايي هستند كه در 
ارتفاعات خاص نصب مي ش��وند، نوع ديگر رادارهاي 
تقرب هس��تند ك��ه ترمينال هاي هوايي را پوش��ش 
 مي دهن��د. براي مث��ال رادار تقرب ف��رودگاه مهرآباد

۱۲ فرودگاه ديگر را پوشش مي دهد. 
وي افزود: نوع ديگ��ر رادارها، رادارهاي فرودگاهي 
است، خوش��بختانه توانستيم در ش��رايط پسابرجام 
رادارهاي مورد نياز در كشور را خريداري كنيم كه اين 

رادارها وارد كشور شده و نصب شدند. 
مه آب��ادي تاكي��د ك��رد: در حال حاض��ر فرودگاه 
امام خمين��ي)ره(، فرودگاه مهرآباد، فرودگاه ش��يراز و 
فرودگاه مشهد مجهز به رادار تقرب هستند و به زودي 
در فرودگاه بندرعباس هم رادار تقرب نصب مي شود. 

وي گفت:  اساس��ا فرودگاه ياس��وج نيازي به رادار 
ندارد، چرا كه اين رادارها براي كنترل تعداد پروازهاي 
همزمان اس��ت و در بسياري از فرودگاه هاي كم تردد 

كشورهاي امريكايي، آس��يايي و اروپايي هم به دليل 
كمبود ترافيك رادار فرودگاهي نصب نشده است. 

وي تاكي��د كرد: در يك فرودگاه يا بايد رادار نصب 
شود يا اينكه از افزايش ترافيك مازاد جلوگيري شود. 
بحث هايي نيز در اين رابطه مطرح بود كه ش��ايد 
در زمان ارسال اطالعات ماهواره يي براي دريافت اين 
س��يگنال فعال نبوده كه به نظر مي رسد سه روز پس 
از اين حادثه اين فرضيه نيز چندان با واقعيت سازگار 
نيس��ت. عدم اطالع رساني از سوي خلبان در رابطه با 
شرايط بحراني هواپيما پيش از سقوط نيز يكي ديگر 
از فرضيه هايي است كه به اين نتيجه مي رسد كه شايد 
سيس��تم ELT هواپيما فعال نشده است كه البته با 
توجه به توضيحات كارشناسان اين صنعت، اين رادار 
پ��س از ضربه يا حادثه يي كه ب��راي هواپيما به وجود 

مي آيد، به طور خودكار فعال مي شود. 
با اين حال يك كارشناس هوانوردي معتقد است، 
اطالعيه هوانوردي نشان مي دهد دستگاه تقرب پرواز 
فرودگاه ياسوج غيرعملياتي بوده و ناوبري هوايي اين 

فرودگاه با دستگاه هاي قديمي انجام مي شود. 
وي در گفت وگ��و با مهر درب��اره وضعيت فرودگاه 
ياسوج اظهار كرد: اين فرودگاه در منطقه كوهستاني 
واقع ش��ده و وضعيت جوي و آب و هواي اين منطقه 
در فصل زمستان اكثرا نامساعد است. بايد براي چنين 
فرودگاه هايي دس��تورالعمل قوي و دستگاه ناوبري با 
فناوري باال طراحي و تعبيه ش��ود. وي افزود: دستگاه 
DVOR/DME اين فرودگاه طبق اطالعيه هوانوردي 
و نوت��ام )NOTAM: Notic To AirMan(ه��اي 
 NDB صادر شده، غيرعملياتي است و هواپيما با دستگاه
كه سال هاست در دنيا منسوخ شده، در حال تقرب براي 
نشس��تن بوده است. اين كارش��ناس هوانوردي تاكيد 
كرد: اين دس��تگاه قديمي )NDB( بر اس��اس كتاب 

راهنمايي كه خود دستگاه دارد، در هواي بد و بارندگي 
و رعد و برق دچار خطا شده و دقت الزم را ندارد. 

 رمزگشايي از حادثه با جعبه سياه
ب��ا توجه ب��ه اظه��ارت ضد و نقيض مس��ووالن 
هواپيماي��ي كش��ور در رابط��ه ب��ا وج��ود رادار در 
هواپيماي تهران – ياسوج به نظر مي رسد، همچنان 
پاسخ هاي اصلي در كوه هاي دنا و پس از پيدا شدن 
قطعات مختلف هواپيما از جمله جعبه سياه خواهد 
بود. موضوعي كه يافت��ن آن چند روز زمان برده و 
ش��ايد ارزيابي دقيق از اطالعاتش الاقل به چند ماه 
زمان احتياج داش��ته باشد.  ساعت ۱5 روز گذشته 
محس��ن مهرعليزاده اس��تاندار اصفهان در خصوص 
آخرين وضعيت هواپيماي سقوط كرده اظهار كرد: 
اين هواپيم��ا در ارتفاع ۱۳هزار پايي با كوه برخورد 
كرده اس��ت و اگر يك مقدار از سمت راست حركت 
مي كرد، مي توانس��ت قله را رد كند اما به هر دليلي 
ك��ه ما نمي دانيم به اين منطق��ه برخورد كرد. پس 
از مشخص شدن محل سقوط هواپيما، كارشناسان 
شركت آس��مان به منطقه رفتند و آرم هواپيما نيز 

مشخص شده است. 

 تنگناي زماني براي تداوم عمليات
مهرعلي��زاده ادام��ه داد: ت��ا س��اعت ۱0صب��ح 
چهارشنبه فرصت داريم كه هر آنچه عمليات داريم 
انجام دهي��م، چراكه طبق پيش بيني ها از س��اعت 
۱0صب��ح چهارش��نبه وضعيت جوي اج��ازه پرواز 
بالگردها را نخواهد داد و اين موضوع تا پايان هفته 
ادامه خواهد داش��ت. عمليات دوباره از روز شنبه از 
س��رگيري خواهد ش��د، چرا كه به احتمال زياد از 
ظهر چهارشنبه عمليات در منطقه متوقف مي شود. 
وي با بيان اينكه اين س��قوط جزو س��خت ترين 
نوع برخورد هواپيماها محسوب مي شود، به احتمال 
زياد اجس��اد به س��ه تا چهار قس��مت تقسيم شده 
باشند و همين موضوع كمي كار را براي جست وجو 
دش��وار مي كند، هر چند ك��ه در حال حاضر ۲هزار 
نف��ر در منطقه ني��روي متخصص حض��ور دارند و 
س��عي مي كنند جست وجو را تا جايي كه براي شان 

امكان پذير باشد، سريع تر انجام دهند. 

 ورود فرانسوي ها به تهران 
عابدزاده رييس س��ازمان هواپيمايي كش��ور نيز 
ديروز از ورود كارشناسان هواپيمايي كشور فرانسه 
كه نظارت به ساخت اين هواپيما داشته اند به كشور 
خبر داد. عابدزاده در پاس��خ ب��ه اينكه نهايتا تا چه 
زماني علت حادثه مش��خص خواهد ش��د، گفت: با 
توجه به اينكه هواپيماي حادثه ديده يك هواپيماي 
م��درن ب��وده و هنوز توس��ط كارخانه س��ازنده نيز 
پشتيباني مي ش��ود، معتقدم كه زمان زيادي براي 

مشخص شدن علت حادثه نياز نيست. 
به گفته وي در ح��ال حاضر كارهاي اوليه براي 
شناس��ايي علت انجام ش��ده و در تالش هستيم كه 
حداق��ل در كوتاه ترين زمان ممكن چرايي حادثه را 

اعالم كنيم.

 بدهي هاي جديد
شهرداري تهران كشف شد

مجيد فراهاني عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي 
شهر، درخصوص وضعيت ديون شهرداري تهران، گفت: 
مطالبات و ديون پيمانكاران جزو مسائل آزار دهنده در 
ش��هرداري تهران اس��ت و در ابتداي حضورمان عنوان 
كردند كه ش��هرداري ته��ران ۲0هزار ميلي��ارد تومان 
بدهي به بانك ه��ا دارد و ۱0هزار ميليارد تومان هم به 
پيمانكاران بدهكار اس��ت، اما روزبه روز اين عدد بيشتر 
ش��د و بدهي هاي جديدي نيز كشف ش��د، به گونه يي 
كه در حال ش��اخ در آوردن بوديم و بدهي هايي كشف 
ش��د كه اصال اس��مي از آنها در ميان نبود و اگر معاون 
مالي امروز مي گويد كه بيش از 50هزار ميليارد تومان 
بدهي داريم، نادرس��ت نيس��ت، چراكه بدهي هايي به 
سيس��تم وارد مي ش��ود كه مربوط به س��ال ۸۸ است، 
يعني پيمانكاران از س��ال ۸۸ پولي دريافت نكرده اند و 
در حال  حاضر رقمي جمع ش��ده است كه بيش از سه 
برابر بودجه شهرداري است و بعضا پيمانكاران راهي جز 

تجمع ندارند. 
وي در پاس��خ ب��ه اينكه چگون��ه مي خواهيد ديون 
پيمانكاران را پرداخت كنيد، گفت : به ش��هرداري اين 
اجازه داده شده است كه با اخذ تسهيالت بانكي ديون 

را پرداخت كند. 

 اعالم اشكاالت فرمانداري
به طرح جديد ترافيك تهران

رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران ايرادات 
طرح جدي��د ترافيك را اعالم كرد و گفت: مش��كالت 
را ظ��رف ۱0 روز ح��ل ك��رده و از س��ال آين��ده طرح 
اجرايي مي ش��ود.  محمد عليخاني درخصوص ايرادات 
گرفته شده ازس��وي فرمانداري به طرح ترافيك جديد 
ش��هرداري، گفت: ايرادات وارده از سوي فرمانداري به 
طرح نبوده است بلكه به نحوه نرخ گذاري است؛ چراكه 
طرح توس��ط شوراي عالي ترافيك تهران تصويب شده 
و نهاد باالدس��تي اس��ت و فرمانداري نمي تواند به آنها 
اعتراض كن��د.  وي با بيان اينك��ه فرمانداري به بحث 
نرخ آرم طرح ترافيك جانبازان ايراد گرفته است، گفت: 

فرمانداري اعالم كرد جانبازان بايد رايگان باشند. 
عليخاني افزود: البته شورا براي جانبازان اعصاب و روان 
و جانبازاني كه پالك خودروهاي شان معلول است، هزينه 
درنظر نگرفته فقط براي جانبازاني كه مشكل حركتي و 
جسمي ندارند تخفيف 50درصد درنظر گرفته است.  وي 
در ادامه گفت: البته اين را هم بگويم كه در قديم اين افراد 
هزينه پرداخت مي كردند. ما مش��كل نداريم قانون گفته 
ك��ه جانبازان رايگان باش��ند ولي نگفته كه پول از جيب 
شهرداري پرداخت شود. نصف را شهرداري بپردازد، نصف 
را بنياد ش��هيد بدهد؛ اما بنياد زير بار هزينه ها نمي رود و 
بايد اين موضوع را بررسي كنيم.  رييس كميسيون عمران 
ش��وراي شهر تهران گفت: همچنين فرمانداري به تعرفه 
خودروهاي عمومي مانند وانت بارها، آژانس ها و سرويس 
مدارس ايراد گرفته و معتقد است اين كار باعث باال رفتن 
نرخ ها در س��ال آينده مي شود.  وي با بيان اينكه شوراي 
شهر براساس پيشنهاد شهرداري براي محدوده زوج و فرد 
هم نرخ تعيين كرده بود، گفت: شهرداري اعالم كرد قرار 
است بعد از سه ماه بحث گرفتن هزينه در محدوده زوج 
و فرد اجرايي شود به همين دليل از ما خواستند كه شورا 

نرخ را تصويب كند تا در آن زمان اجرايي كند. 
عليخاني ادامه داد: البته ش��ورا نرخ را تصويب كرد 
و اجراي آن را منوط به تصويب شوراي ترافيك تهران 
كرد كه در حال حاض��ر فرمانداري به اين موضوع هم 
ايراد وارد كرده اس��ت. همچنين شورا تصويب كرد در 
روزهايي كه هوا آلوده اس��ت ع��وارض يك و نيم برابر 
افزاي��ش ياب��د و مجوزهاي روزانه به فروش برس��د اما 
فرمان��داري به اي��ن بند هم ايراد گرفت��ه و اعالم كرد 
بايد براس��اس قانون در اين روز طرح روزانه به فروش 
نرسد.  وي ادامه داد: همچنين در يك بخشي از طرح 
ارس��الي موضوع عوارض ورود كاميون ها به شهر تهران 
مطرح ش��ده بوده كه ما براساس سن خودروها هزينه 
تردد در برخي ساعات را مشخص كرديم تا بدين سبب 
آلودگي كمتر ش��ود اما فرمان��داري به اين موضوع هم 
ايراد گرفته و اعالم كرد نرخ باالس��ت. ايرادات را ظرف 
۱0 روز ب��ه اتمام مي رس��انيم و بعد از اصالح قيمت ها 

طرح ترافيك جديد اجرايي مي شود. 

ايرانشهر

رييس شوراي اسالمي شهر تهران در نشست 
بررس��ي طرح تونل ريلي البرز گفت: اجراي اين 
تونل مي تواند زمان س��فر تهران به ش��مال را تا 

نيم ساعت كاهش دهد.
به گزارش ايسنا، محسن هاشمي   در نشست 
بررس��ي طرح تون��ل ريلي البرز اظه��ار كرد: به 
لحاظ تكنولوژيكي اج��راي اين تونل ريلي البرز 
قابل تصور بوده همچنان كه نظاير اين تونل در 

ديگر كشور ها اجرا شده است. وي با بيان اينكه 
اگر اين تونل اجرا شود، ظرفيت جابه جايي ۲00 
هزار مس��افر در روز و نيز جابه جايي 5.۴ميليون 
تن بار را خواهد داش��ت، اف��زود: اين امر به ويژه 
براي ش��بكه سراس��ري اس��تان مازندران و نيز 
حمل بار از بنادر ش��مالي بس��يار حايز اهميت 
اس��ت، اين در ش��رايطي اس��ت ك��ه هم اكنون 
اس��تان مازندران در برخ��ي مواقع با محدوديت 

خودرويي مواجه اس��ت. رييس شوراي اسالمي 
ش��هر تهران با تاكيد بر اينك��ه اجراي اين تونل 
مي تواند زمان س��فر تهران به ش��مال را تا نيم 
س��اعت كاه��ش دهد، اف��زود: در ح��ال حاضر 
مهم تري��ن نكته كار مطالعاتي اين پروژه اس��ت 
چراك��ه به دليل طويل و عمي��ق بودن اين تونل 
بايد مطالعات به دقت انجام شود تا حين اجراي 

كار به مشكل برنخورد.

كاهش مسافت تهران-شمال با اجراي تونل ريلي البرز
مام��وران تحقي��ق ف��درال امريكا مدعي ش��دند 
يك ايرالين ايراني طي چند س��ال گذش��ته از طريق 
شركت هاي صوري ترك بارها اقدام به خريد موتورهاي 
جت و قطعات هواپيماي س��اخت امريكا كرده اس��ت.  
ب��ه گزارش تس��نيم به نق��ل از وال اس��تريت ژورنال، 
ماموران تحقيق امريكايي مي گويند يك زن اهل تركيه 
مجموعه يي از ش��ركت هاي صوري را تاسيس و از آنها 
ب��راي خريد تجهيزات مورد ني��از از يك تامين كننده 

امريكايي براي ش��ركت ماهان اير استفاده كرده است. 
از اين طريق فرد مذكور به شركت ماهان كمك كرده 
تا تحريم هاي چندين س��اله دولت امريكا را دور بزند.  
براس��اس اين گزارش، افش��اي اين اقدام��ات مي تواند 
موض��ع برخي مقامات دولت ترامپ كه مخالف اعطاي 
مجوز ف��روش هواپيماهاي بويينگ به ايران هس��تند 
را تقويت كند. خريد اين قطعات در فاصله س��پتامبر 

۲0۱۶ تا دسامبر ۲0۱۷ صورت گرفته است. 

اتهام زني امريكا به يك ايرالين ايراني

آگهي ابالغ مفاد رأي صادره از طرف، هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي امالك و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي مصوب سال ۱۳90/09/۲0

برابر راي شماره ۱۳9۶۶0۳0۱05۷0۱00۷۱ مورخ ۱۳9۶/۱0/0۳ صادره از هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي، 
امالك و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مصوب ۱۳90/9/۲0 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهريار تصرفات مالكانه خانم 
ثريا رمضاني جوالدي فرزند حسين به صورت ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت ۷0/95 مترمربع قسمتي 
از پالك ۴۶۲ فرعي از 5۳ اصلي واقع در شهريار محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي و دفتر امالك مربوطه سند مالكيت 
ششدانگ پالك مذكور ذيل ثبت صفحه ۴۶5 دفتر امالك جلد 9۷ به نام آقاي حسين  هاني ثبت، صادر و تسليم شده سپس برابر 
سند شماره ۲0۶۴۸ مورخ ۱۳۶0/0۸/۱0 دفترخانه ۲0 شهريار به بانو مجيده حالف انتقال شده است؛ نامبرده در هيأت حضور نيافته 
و هيأت مقرر نموده با اعمال ماده ۳ قانون مذكور و ماده ۱۳ آئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۳9۱/0۴/۲5 نسبت به صدور سند مالكيت 
به نام متصرف فوق الذكر اقدام شود لذا بدينوسيله مفاد رأي صادره به نامبرده و به اشخاص ذينفع جهت اطالع آگهي مي گردد كه 
چنانچه به مفاد رأي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهريار تسليم و رسيد آن را دريافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر اين اداره نسبت به صدور سند مالكيت برابر 

مقررات اقدام خواهد نمود. ضمناً صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/۱۲/۲               تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۶/۱۲/۱9 

 سيدمرتضي موسوي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهريار- م الف/۳۱00۳ 

پرون��ده كالس��ه 9۶099۸۲۶۴0۷00۷۸9 ش��عبه ۷ دادگاه عموم��ي حقوق��ي شهرس��تان ش��هريار تصمي��م نهاي��ي ش��ماره 
9۶099۷۲۶۴0۷0۱۲۴۷

 a۳ خواهان: آقاي امير كمالي فرزند محمدحس��ين به نش��اني تهران- شهريار انديشه فاز ۴ بلوار گلها غربي مجتمع بهستان بلوك
واحد ۳۳۲ 
خواندگان: 

۱-آقاي صالح وكيلي فرزند رحيم ۲- آقاي هادي وكيلي فرزند صالح 
خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي

رأي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي امير كمالي بطرفيت صالح و هادي وكيلي به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزينه دادرسي دادگاه با بررسي 
جميع اوراق پرونده و موداي گواهي گواهان دعوي خواهان را وارد و ثابت دانس��ته و مس��تنداً به مواد ۲۴۱ و ۲۳۲ و ۱9۸ و 50۴ و 
50۶ قانون آيين دادرسي مدني حكم به اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي را صادر و اعالم مي نمايد، راي صادره ظرف ۲0 

روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد.خ
رئيس شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- صادقي- م الف/۳۱009

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۱۱۴۳/۱/9۶

وقت رسيدگي: 9۷/۱/۱۸ ساعت: ۱۱/00 حوزه اول
خواهان: مريم جودكي

خوانده: مهرناز گازر
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود.
دبير حوزه 5 شوراي حل اختالف شهريار - م الف/۳۱00۸

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له: 

 نام: ميثم نام خانوادگي: آخوندزاده طرزجاني نشاني محل اقامت: شهريار -فردوسيه- خ نان ماشيني خ بوستان پ ۲0
مشخصات محكوم عليه: 

نام: ايرج نام خانوادگي: الماسي نشاني محل اقامت: مجهول المكان
محكوم به: 

به موجب دادنامه شماره ۸۱0 مورخ 9۶/۸/۷ شوراي حل اختالف شهريار شعبه ۴ كه وفق دادنامه همان مرجع قطعيت حاصل كرده 
است محكوم عليه به پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
و خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت 

جمهوري اسالمي ايران محكوم مي گردد. 
قاضي حوزه ۴ شوراي حل اختالف شهريار-م الف/۳09۸۷ 

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۱۱00/5/9۶

وقت رسيدگي: در روز چهارشنبه مورخ 9۷/۱/۲۲ ساعت: 9: ۳0 صبح حوزه 5

خواهان: مسيب عبدي
خوانده: مهدي ديانت پور

خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو
خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود.
دبير حوزه 5 شوراي حل اختالف شهريار-حاجيلو - م الف/۳09۸۶

آگهي مربوط به تجديد نظر
تجديد نظر خواه )حديقه احمدي راد با وكالت آقاي مسعود يوسفي( دادخواستي در راستاي اعتراض به دادنامه 9۶*0۲۸۲ تقديم 
شعبه سوم حقوقي شهريار تقديم نموده است با توجه به مجهول المكان بودن تجديد نظر خواندگان به نامهاي فرضعلي محمودي قره 
دره ني و علي صادقي بدينوسيله مراتب اعتراض مشاراليه يك نوبت برابر قانون در روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا تجديد نظر 
خواندگان در صورت تمايل نسبت به تبادل لوايح ظرف مدت ۱0 روز پس از انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه نموده و پاسخ را 

ارائه نمايد در صورت انقضاي مهلت قانوني برابر قانون پرونده به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال خواهد شد.
مدير دفتر شعبه سوم محاكم حقوقي شهريار-اسماعيل ايران مهر- م الف/۳09۸5

دادنامه
پرونده كالسه 9۶099۸۲۶۴0۶0۱۲۱۸ شعبه ۶ دادگاه خانواده شهرستان شهريار تصميم نهايي شماره 9۶099۷۲۶۴0۶0۲09۸

خواهان: خانم مهناز صادقي فرزند: رمزعلي به نشاني تهران- شهريار- شهرك عباسپور- غزل۴- پ۱0 واحد۳
خوانده: آقاي رمزعلي صادقي

خواسته: اذن در ازدواج 
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم مهناز صادقي فرزند: رمزعلي به طرفيت آقاي رمزعلي صادقي به خواسته صدور حكم مبني بر اجازه ازدواج رسمي 
با عنايت به محتويات پرونده از جمله تصوير مصدق شناسنامه خواهان متولد ۱۳۷۳ و ساير داليل و منضمات خواهان بدين شرح اظهار داشته با 
توجه به دوشيزه بودن قصد ازدواج با آقاي ميالد مرادي فرزند مسيح اهلل متولد ۱۳۷۴ با مهريه ۱۱۴ قطعه سكه طالي تمام بهار آزادي را دارد كه 
نامبرده به شغل پخش لوازم يدكي مشغول بوده و ماهانه دو ميليون تومان درآمد دارد كه بلحاظ عدم دسترسي به پدرش بدليل مجهول المكان 
بودن از 9 سال پيش، تقاضاي موافقت با ازدواج نموده است، خوانده عليرغم ابالغ قانوني اخطاريه در جلسه دادرسي حاضر نشده و نسبت به 
دعواي مطروحه ايراد و اعتراضي به عمل نياورده لذا دادگاه بلحاظ رشيده بودن خواهان و نياز وي به ازدواج و هم كفو بودن زوجين، خواسته 
ايشان راوارد دانسته و مستنداً به ماده ۱0۴۳ قانون مدني ضمن اسقاط اجازه پدري )خوانده( به خواهان اجازه ميدهد با شرايط مذكور با مراجعه 
به يك از دفاتر ازدواج نسبت به ثبت واقعه ازدواج اقدام نمايد. راي صادره غيابي بوده و ظرف مهلت ۲0 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين 

دادگاه و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف ۲0 روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديد نظر مركز استان تهران ميباشد.
محمد مختاري- رئيس شعبه ششم دادگاه حقوقي شهريار – م الف/۳09۸۴

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۶9۷/9/9۶

وقت رسيدگي: 9۷/۳/۱۲ ساعت: ۱5:00 صبح حوزه 9
خواهان: محمدعلي ميرزاعلي

خوانده: سياوش موسوي
خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود.
دبير حوزه 9 شوراي حل اختالف شهريار- م الف/۳09۸۲

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۱05۶/۱/9۶

وقت رسيدگي: روز 9۷/۱/۲0 ساعت: 9:۴5حوزه۱
خواهان: مهدي احمدي با وكالت كاظم حسيني
خوانده: محمدرضا كاووسي- صحبت اله كاووسي

خواسته: مطالبه وجه سفته
خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود.
دبير حوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار- م الف/۳09۸۱

آگهي ابالغ
وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به كالسه پرونده ۱055/۱/9۶

وقت رسيدگي: روز 9۷/۱/۲0 ساعت: 9:۳0 حوزه ۱
خواهان: مهدي احمدي با وكالت كاظم حسيني

خوانده: صحبت اله كاووسي
خواسته: مطالبه وجه سفته

خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين 
شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت آن جهت تبادل لوايح در شعبه حضور يابيد خواهد بود.
دبير حوزه ۱ شوراي حل اختالف شهريار - م الف/۳09۸0

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم اعظم پيماني راد برابر وكالت نامه شماره۶۴۷۳0 مورخ ۸۷/۷/۱۳ دفترخانه ۳ شهريار از طرف خانم اكرم لطفعليان كه 
وكالت نامه مذكور بموجب نامه ش��ماره ۱۳9۶۸5۶5۴۴۱500050۱ مورخ 9۶/0۶/۲۱ دفترخانه۳ شهريار تأييد شده است 
باس��تناد دو برگ استش��هاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل ش��ماره ۳0۸۲۲مورخ 9۱/05/۱0 دفترخانه۳0شهريار 
رس��يده اس��تتقاضاي صدور المثني مالكيت شش��دانگ يك دستگاه آپارتمان به مس��احت 59/۴۶ مترمربع بانضمام ۷/۸5 
مترمربع بالكن قطعه 5 تفكيكي واقع در طبقه دوم بانضمام انباري قطعه ۳ تفكيكي به مس��احت ۶/۴۳ مترمربع بش��ماره 
پالك 5۷۸۴ فرعي از ۴۷ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك ۴۴۱ فرعي از اصلي مذكور واقع در حوزه ثبتي شهريار ذيل 
ثبت ۱0۴۷5۱ صفحات ۱۲۲ دفتر 59۲ به نام قربان حسيني روح ثبت و سند بشماره چاپي ۸۳000۶ سري ت سال ۷5 
صادر و تس��ليم ش��ده است سپس برابر سند قطعي ش��ماره ۲۲00 مورخ ۸۷/0۷/۱۷ دفترخانه ۲5 شهريار اكرم لطفعليان 
انتقال يافته اس��ت و مطابق دفتر امالك شش��دانگ برابر سند رهني شماره ۲۲0۱ مورخ ۸۷/0۷/۱۷ در رهن بانك مسكن 
قرار گرفته اس��ت و بعلت س��هل انگاري مفقود گرديده است لذا مراتب به اس��تناد تبصره يك ماده ۱۲0 آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي ش��ود تا چنانچه كس��ي مدعي انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باش��د از تاريخ نش��ر آگهي ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين اداره تسليم 
و رس��يد دريافت نمايد در غير اينصورت اين اداره پس از انقضاي مدت مذكور و نرس��يدن واخواهي نس��بت به صدور سند 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد شهريار- سيدمرتضي موسوي- م الف/۳099۷۸

گواهي حصر وراثت
آقاي حسين تاجيك داراي شناسنامه شماره ۱0 به شرح دادخواست به كالسه ۴55۲ از اين شورا دادخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان غالم تاجيك به شناسنامه ۳۶۳ در تاريخ 9۶/۱0/5 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- حسين ش.ش ۱0 ت.ت ۱۳۳۸ پسر ۲-محمد ش.ش ۴۱9 ت.ت ۱۳5۳ 
پسر ۳- صغرا ش.ش: 5۴۲ ت.ت ۱۳۴0 دختر ۴ –شهين ش.ش 59۴ ت.ت ۱۳۴۳ دختر 5-اكرم ش.ش ۶۲9 ت.ت ۱۳۴5 دختر 
۶- ليال ش.ش: 5۶۶ ت.ت ۱۳5۱ دختر ۷-اعظم ش.ش: ۳ ت.ت ۱۳5۴ دختر ۸- شهال ش.ش: ۱۴۴ ت.ت ۱۳۴۲ همسر اينكه با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد آن 

باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
دبير شعبه ۲شوراي حل اختالف شهرستان شهريار- م الف /۳09۷۷

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به حسنقلي شجاعي، احمد شجاعي

خواهان حميد نوري كويش��اهي دادخواستي به طرفيت خواندگان مرتضي شجاعي، حسنقلي شجاعي، احمد شجاعي به خواسته 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه: 9۶099۸۲۶۴0۷0۱0۸۱شعبه ۷دادگاه 
عمومي حقوقي شهرس��تان شهريار ثبت و وقت رسيدگي و اس��تماع گواهان مورخ ۱۳9۷/0۲/۲۳ساعت ۱۱:۳0 تعيين كه حسب 
دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان حسنقلي شجاعي، احمد 
شجاعي و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
منشي دادگاه حقوقي ۷ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار - م الف/۳09۷۴

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي جهانبخش اميري، محمدحسين دوستي، محمد جالل لو، اهالي شهرك مهدي فاز يك 
انديشه خواهان آقاي محمدرضا اقبالي و جهانبين بابالوئي دادخواستي به طرفيت خواندگان آقاي جهانبخش اميري، محمدحسين 
دوستي، محمد جالل لو، اهالي شهرك مهدي فاز يك انديشه به خواسته الزام به ابطال صورت مجلس تفكيكي و مطالبه خسارت 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه95099۸۲۶۴0۳000۲۶ شعبه ۳ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ۱۳9۷/0۳/09ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي 
مدني به علت مجهول المكان بودن خواندگان جهانبخش اميري، محمدحسين دوستي، محمد جالل لو، اهالي شهرك مهدي فاز 

يك انديشه و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
متصدي امور دفتري دادگاه شعبه ۳ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- معصومه اميدي نوجه ده سادات -م الف/۳09۷۲

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له: 

 نام: اداره اوقاف شهريار )موقوفه ميرزاتقي كاردار( نشاني محل اقامت: شهريار وحيديه ميدان شاهد پاساژ مركزي ط۲ دفتر موقوفه
مشخصات محكوم عليه: 

نام: سيد مهدي نام خانوادگي: امامي نشاني محل اقامت: مجهول المكان
محكوم به: 

به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9۴099۷۲۶۴090۱۲9۲ محكوم عليه محكوم است 
به: پرداخت مبلغ -/۳/۸00/000/000 ريال بابت پذيره و مبلغ -/۴۴5/۸9۴/000 ريال به عنوان اجرت المثل ايام تصرف و حق الوكاله 
وكيل خواهان وفق تعرفه مربوطه و خسارت تأخير تأديه از تاريخ9۲/9/۱0 لغايت يوم پرداخت با محاسبه واحد اجراي احكام مدني 
و مبلغ -۳۴/000/000 ريال به عنوان دستمزد كارشناسي و الزام خوانده به تنظيم سند اجاره وفق مقررات اوقاف در حق محكوم له 
و پرداخت مبلغ ۲۱۳/99۴/۷00 بابت هزينه اجرايي در حق دولت ضمناً وفق ماده 9 قانون اجراي احكام مدني جهت انجام عمليات 

اجرايي هيچ ابالغ يا اخطاريه ديگري صادر نخواهد شد
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- اسماعيل ايرانمهر- م الف/۳09۷5

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي ملك شاهميري باستناد دو برگ استشهاديه مصدق شده كه امضاء شهود آن ذيل شماره رمز تصديق ۸۷۸۱05 
م��ورخ 9۶/۱0/۱9 و شناس��ه يكتا ۱۳9۶0۲۱50۲۱000۱۱۴9 دفترخانه ۷ ش��هريار به تائيد رس��يده اس��ت مدعي 
فقدان س��ند مالكيت شش��دانگ آپارتمان مسكوني به مس��احت ۲۱۴/۶۷ مترمربع كه مقدار هشت متر و نود و هشت 
دس��يمترمربع آن بالكن و بالكن پيش��رفته ۱0 متر و بيس��ت و هش��ت دس��يمتر مربع آن پيش��رفتگي است واقع در 
طبقه دوم قطعه چهارم تفكيكي بانضمام انباري مس��كوني قطعه اول واقع در س��مت مركزي پش��ت بام به مس��احت 
۱۱/99دس��يمترمربع و شش��دانگ پاركينگ واقع در شمال ش��رقي طبقه همكف به مس��احت ۱۱/۲5 دسيمترمربع 
قطعه اول تفكيكي بش��ماره پالك ۲۲۳۱۸ فرعي از ۴9 اصلي مفروز از ۲۲۱۸۴ فرعي از اصلي مذكور ذيل ثبت دفتر 
الكترونيكي ۱۳9۶۲0۳0۱05۷000۴۷۸ بنام ملك ش��اهميري ثبت و س��ند بش��ماره چاپي ۳۳۶۴۴5-د/9۴ صادر و 
تسليم شده است بعلت سهل انگاري مفقود گرديده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده ۱۲0 آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي ش��ود تا چنانچه كس��ي مدعي انجام معامله نس��بت به پالك فوق و يا وجود س��ند 
مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت ۱0 روز اعتراض خود را كتباً به ضميمه سند معامله به اين 
اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد در غير اينصورت اين اداره پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي نسبت 

به صدور سند المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهريار- سيدمرتضي موسوي- م الف/۳09۷۶

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به منصور شهري

خواهان حميد نوري كويشاهي دادخواستي به طرفيت خواندگان مرتضي شجاعي، منصور شهري، به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
دادرس��ي كه به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالس��ه 9۶099۸۲۶۴0۷0۱0۸۲ شعبه ۷ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان 
ش��هريار ثبت و وقت رسيدگي و اس��تماع گواهي گواهان مورخ ۱۳9۷/0۲/۲۳ساعت ۱۱:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده منصور شهري و درخواست خواهان مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 

منشي دادگاه حقوقي شعبه ۷دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار- م الف/۳09۷۳

برگ اجرائيه
مشخصات محكوم له: 

نام خانوادگي: لطفي با وكالت مهدي رهنما نشاني محل اقامت: خ وليعصر جنب بانك منسكن پاساژ مهستان   نام: زهرا 
طبقه ۴ واحد ۱۱ 

مشخصات محكوم عليه: 
نام: ذبيح اله نام خانوادگي: فضل الهي نشاني محل اقامت: مجهول المكان

محكوم به: 
به موجب دادنامه شماره ۸۱۲/۶/9۶ مورخ 9۶/۷/۲9 شوراي حل اختالف شهريار حوزه ششم قطعيت حاصل كرده است. حكم به 
محكوميت محكوم عليه در حق محكوم له به پرداخت مبلغ 50/000/000 ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9۳0/000 هزار 
ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 9۶/۳/۶ لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه صادر و اعالم مي نمايد. 

ضمناً نيم عشر دولتي از محكوم عليه دريافت گردد.
رئيس حوزه ششم شوراي حل اختالف شهرستان شهريار -م الف/۳099۱ 
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صنعت، معدن و جتارت14
 ممانعت از ورود بازرسان 

استاندارد جرم است
مديركل استاندارد تهران مي گويد: ممانعت واحدهاي 
توليدي از ورود بازرسان استاندارد به واحد، جرم محسوب 
مي شود و از آنها شكايت خواهد شد. مديركل استاندارد 
ته��ران با تاكيد بر اينكه ممانع��ت واحدهاي توليدي از 
ورود بازرسان استاندارد به واحد، جرم محسوب مي شود، 
از شناس��ايي و توقيف انواع كاالهاي غيراس��تاندارد در 
ماه گذش��ته در اس��تان تهران خبر داد.  مسلم بيات با 
اش��اره به شناسايي و توقيف انواع كاالهاي غيراستاندارد 
در ماه گذش��ته، اظهار كرد: از مديران سه واحد توليدي 
اعم از تلويزيون LED با نام تجاري »ش��هاب« در جاده 
مخصوص كرج، انواع فيلتر خودرو بدون مجوز استاندارد 
در واح��د صنفي در باقرش��هر و همچنين هگزان بدون 
مجوز استاندارد با نام تجارتي »ساالر شيمي« شهريار در 
واحد توليدي در شهر قدس، به دليل ممانعت مدير واحد 
صنفي از ورود بازرسان استاندارد به واحد متبوع خود، به 
دادگاه شكايت شد.  او ادامه داد: در جريان بازرسي هاي 
كارشناس��ان اس��تاندارد، س��ازه هاي بادي بدون مجوز 
اس��تاندارد از واحد توليدي »داوود رحيمي« در ورامين 
و اجاق گاز با نام تجارتي »ياسر گاز«، به علت جعل نشان 
استاندارد در واحد توليدي در كيلومتر ۳۵ جاده خاوران، 

كشف و متخلفان به دادگاه معرفي شدند.  

 ثبت جهاني 10 محصول 
استراتژيك صادراتي

 وزي��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از ثب��ت جهاني 
10 محصول استراتژيك صادراتي ايران براساس توافقنامه 
ليسبون در سازمان جهاني مالكيت فكري )WIPO( به 
ثبت خبر داد. محمد شريعتمداري با اعالم اين خبر، افزود: 
ت��الش و پيگيري هاي مجدانه و مس��تمر اين وزارتخانه 
ب��راي ثبت جهاني محصوالت اس��تراتژيك ايران به ثمر 
نشس��ت و 10 محصول صادراتي ايران ش��امل »زعفران 
خراسان، عسل سبالن، خرماي ربي سيستان وبلوچستان، 
خرماي استعمران خوزستان، خرماي كبكاب دشتستان 
و تنگستان، خرماي پيارم حاجي آباد هرمزگان، خرماي 
زاهدي طاليي دشتستان، نارنگي سياهو، زرشك جنوب 
خراس��ان و عناب بيرجند« براساس توافقنامه ليسبون 
)تصويب شده در سال 1۳8۳ در مجلس شوراي اسالمي( 
در س��ازمان جهاني مالكيت فك��ري )WIPO( به ثبت 
 جهاني رسيد. او با اشاره به اينكه در سال هاي گذشته نيز 
۳1 محصول و كاالي ايران به ثبت جهاني رس��يده بود، 
گفت: پرونده ثبت ۵ محصول استراتژيك صادراتي ديگر 
شامل: خاويار ايران، سنگ مرمر كردستان، گچ سمنان، 
پسته دامغان و پس��ته رفسنجان نيز به سازمان جهاني 

مالكيت فكري ارسال شده است. 

 شناسايي خودروهاي وارداتي 
غيرقانوني 

پاي�گاه خب�ري وزارت صنع�ت  مركز حراس��ت 
وزارت صنع��ت معدن و تجارت از شناس��ايي و برخورد 
با واردكنندگان خودرو از مبادي غيرقانوني و روش هاي 
نامتعارف ثبت س��فارش خبر داد. مركز حراست وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اطالعيه يي از شناسايي تمام 
خودروهايي كه از مبادي غيرقانوني و روش هاي نامتعارف 
ثبت سفارش شده اند و معرفي آنها به مراجع مرتبط براي 
 برخورد با متخلفان خبر داد. در اين اطالعيه آمده است: 
در راس��تاي اجرايي كردن تدابير دولت و دس��تور ويژه 
ش��ريعتمداري در راس��تاي مب��ارزه با فس��اد و صيانت 
از حق��وق بيت الم��ال، تم��ام خودروهايي ك��ه در زمان 
ممنوعي��ت واردات خودرو )از 8 تيرم��اه ۹۶( از مبادي 
غيرقانوني و با روش هاي نامتعارف ثبت سفارش شده اند 
)اعم از خودروهايي كه وارد كش��ور شده يا در گمركات 
كشور موجود هستند(، شناسايي شده و براساس قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به مراجع ذي ربط براي برخورد 

با متخلفان منعكس شده است. 

  همه قراردادهاي خودرويي
در حال اجراست

صداوس�يما  مع��اون وزي��ر صنعت، با بي��ان اينكه 
همه قراردادهاي پس��ابرجامي در زمينه خودرو در حال 
اجراس��ت، گفت: قرارداد پژو با ايران خودرو در حال اجرا 
بوده و در حال حاضر مشتريان از محصوالت آن استفاده 
مي كنند. منصور معظمي گفت: تعداد توليد خودروهاي 
پژو ۲008 تاكنون 1۵00 دستگاه بوده است و خط توليد 

اين خودرو متوقف نيست. 

  2 انتصاب جديد
در وزارت صنعت

 مدي��ركل دفتر امور طرح ه��ا و تامين مالي و رييس 
مركز ام��ور اصناف و بازرگان��ان وزارت صنعت، معدن و 
تجارت منصوب شدند. محمد شريعتمداري وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت، در احكام جداگانه يي افش��ار فتح الهي 
را به عن��وان مديركل دفتر ام��ور طرح ها و تامين مالي و 
سيدجواد احمدي را به عنوان رييس مركز امور اصناف و 

بازرگانان اين وزارتخانه منصوب كرد. 

اخبار

چرا ايميدرو نيازمند خانه تكاني است؟

كارنامه خاكستري بزرگ ترين هلدينگ معدني

متوليان بخش خصوصي خواستار شدند

ضرورت ارائه بسته پيشنهادي براي نجات نساجي
تعادل  

نس��اج ها اوضاع نامناسب اقتصادي مردم را دليل 
اصلي تشديد ركود در صنعت نساجي مي دانند. البته 
معضل قاچاق هم به وضعيت نامناس��ب اين صنعت 
دامن زده است. در عين حال اعمال تعرفه ترجيحي 
واردات محص��والت نس��اجي از تركيه ني��ز از ديگر 
موضوعاتي است كه با اجرايي شدن اين قرارداد طي 
يك س��ال اخير ۲.۵ميلي��ارد دالر واردات محصوالت 
نساجي از تركيه به ايران انجام شد، اما صادرات ايران 
ب��ه تركيه تنها ۳7ميليون دالر بود. فعاالن اقتصادي 
مي گويند كه بيش��تر واردات محصوالت نس��اجي از 
تركيه به ايران به پوشاك اختصاص داشته و واردات 

نخ هاي مشابه توليد داخل را نيز داشته ايم.
در اي��ن زمينه يك��ي از اعضاي انجمن نس��اجي 
مي گويد ك��ه در حال حاضر فع��االن اين صنعت با 
مش��كالت زي��ادي در بخش هاي مختل��ف از جمله 
پرداخت ماليات، بيم��ه تامين اجتماعي و همچنين 
نحوه برخورد ش��هرداري  روبه رو هس��تند. از س��وي 
ديگ��ر نيز رييس ات��اق ايران در نشس��ت تخصصي 
ب��ا صاحبان صنايع از انجمن نس��اجي خواس��ت كه 
مشكالت صنعت را اولويت بندي كرده و راهكارهاي 
كارشناس��ي را در قالب بس��ته پيشنهادي در اختيار 

متوليان اجرايي قرار دهند. در نشس��ت كميس��يون 
صنعت اتاق ايران، مش��كالت صنعت نساجي كشور 
با حضور ريي��س پارلمان بخ��ش خصوصي، رييس 
فراكسيون حمايت از صنايع نساجي مجلس شوراي 
اس��المي و معاونت نس��اجي وزارت صنعت، معدن و 

تجارت بررسي شد. 
در ابت��داي اين نشس��ت رييس انجم��ن صنايع 
نس��اجي اي��ران ضمن اش��اره به برخي مش��كالت 
موج��ود در اين صنع��ت، راهكارهايي كه از س��وي 
انجمن مطرح ش��ده را مورد توجه قرار داد. جمشيد 
بصيري تهراني گفت: كاهش تعرفه مواد پايه، اجراي 
كامل قانون ماليات هاي مس��تقيم، استمرار مبارزه با 
قاچاق پوش��اك، كاهش نرخ س��ود تسهيالت بانكي 
و اجراي درس��ت قانون مش��اغل سخت و زيان آور از 
جمله مهم ترين راهكارهايي اس��ت كه انجمن براي 
رفع چالش هاي اين صنعت مطرح كرده اس��ت. اين 
فعال اقتصادي پيوستن به س��ازمان تجارت جهاني 
را مهم ترين موضوعي دانس��ت ك��ه مي تواند به رفع 
چالش هاي صنعت نس��اجي كش��ور كم��ك كند. او 
يادآور ش��د: اين صنعت ط��ي چندين دهه به عنوان 
يكي از بزرگ ترين صنايع ايران ش��ناخته مي ش��د و 
حتي توليدات خود را به كشورهاي اروپايي نيز صادر 

مي كرد اما متاس��فانه در حال حاضر مورد بي مهري 
ق��رار گرفته و بخ��ش قابل  توجه��ي از ظرفيت هاي 
آن بدون اس��تفاده رها ش��ده اس��ت. در ادامه ناصر 
موسوي الريگاني رييس فراكسيون حمايت از صنايع 
نس��اجي مجل��س موافقتنامه تج��ارت ترجيحي كه 
چندي پيش  بي��ن ايران و تركيه به امضا رس��يد را 
پشت پاي محكمي به صنعت نساجي كشور توصيف 
كرد و گفت: موضوع صنعت نساجي و چالش هايي كه 
در اين بخش وجود دارد از سوي نمايندگان مجلس 
نيز مورد توجه قرار گرفته و بر همين اساس ستادي 
ب��راي مبارزه با قاچاق كاال در مجلس ش��كل گرفته 
ك��ه مقابله ب��ا پديده قاچاق به ويژه منس��وجات كه 
بيش��ترين حجم قاچاق را به خود اختصاص مي دهد 
در اولويت برنامه ها قرار داده اس��ت. او تاكيد كرد: در 
حال حاضر بيشترين ميزان قاچاق در حوزه پوشاك 
از طري��ق مناط��ق آزاد انجام مي ش��ود. اين نماينده 
مجلس در ادامه به موضوع ارزش  افزوده و مشكالتي 
كه ب��راي توليدكنندگان صنعت نس��اجي به دنبال 
داش��ته، اش��اره و تصريح كرد: از آنجايي كه صنعت 
نس��اجي مي تواند در توليد و هم در اشتغال سودمند 
باشد، الزم است مورد حمايت همه جانبه قرار گرفته 
و سياس��ت هاي مربوط به اين حوزه بازنگري شود. از 

طرفي نوس��ازي تجهيزات و ماشين آالت اين صنعت 
امري ضروري است. 

از س��وي ديگر عضو انجمن نس��اجي با تش��ريح 
جزئي��ات جلس��ه اخير فع��االن صنعت نس��اجي با 
مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان 
مجلس به فارس گفت: در اين جلسه موضوع كاهش 
۶ واحدي ماليات بر ارزش افزوده نساجان مطرح شد 
به طوري كه نرخ مالي��ات براي اين صنعت ۳ درصد 

لحاظ شود. 
احد كرماني اظهار كرد: براي نهايي شدن كاهش 
ماليات ها بايد به تاييد دولت و شوراي نگهبان برسد 
كه در صورت عملي ش��دن آن ش��اهد پايين آمدن 
زيان ه��اي مالي ايجاد ش��ده در واحدهاي نس��اجي 
خواهيم بود. اين عضو انجمن نس��اجي با بيان اينكه 
جلسه فعاالن صنعت نس��اجي با مسووالن حدود ۵ 
ماه پيش نيز برگزار شد، گفت: در آن جلسه، اعمال 
تعرفه صفر براي واردات پنبه مورد تاكيد قرار گرفت 
اما با گذشت زمان ش��اهد رشد ۲۵ درصدي قيمت 
دالر بودي��م و در عين حال، قيمت پنبه نيز افزايش 
يافت ك��ه در اين وضعيت حت��ي اعمال تعرفه صفر 
ب��راي واردات پنبه ني��ز كمك كنن��ده نخواهد بود. 
كرمان��ي همچنين درب��اره وضعيت بازار ش��ب عيد 
فعاالن صنعت نساجي نيز گفت: وضعيت بازار از سال 
گذش��ته نيز بدتر ش��ده و هم اكنون ۳0 تا ۳۵درصد 
ظرفيت واحدهاي نس��اجي فعال است در حالي كه 
س��ال گذش��ته اين موقع ش��اهد فعاليت 4۵درصد 

ظرفيت صنعت بوديم. 
در عين ح��ال رييس پارلم��ان بخش خصوصي 

كشور نيز با حضور در اين نشست براي آسيب شناسي 
وضعيت صنعت نساجي توسط مركز تحقيقات اتاق 
اي��ران اع��الم آمادگي ك��رد و گف��ت: در اين حوزه 
تشكل هاي فعال مي توانند به كمك مركز تحقيقات 
ات��اق ايران بيايند تا مطالعه دقيقي در مورد وضعيت 
اين صنعت انجام ش��ود. زماني كه مش��كل و چالش 
موجود را ريشه يابي كنيم، مي توانيم راهكار مناسبي 
براي آن ارائه دهيم. غالمحس��ين ش��افعي، در ادامه 
به موضوع قرارداد تجارت ترجيحي كه چندي پيش 
بين ايران و تركيه امضا شد، اشاره كرد و گفت: ايران 
جزو كشورهايي است كه كمترين قراردادهاي تجارت 
ترجيحي را با همسايه هاي خود دارد. بايد اذعان كرد 
اي��ن قرارداد تجارت ترجيحي كه در دولت قبل بين 
ايران و تركيه به امضا رس��يد، نكات��ي دارد كه براي 
بخش خصوصي قابل  باور نبود. اين قرارداد مشكالت 
بزرگي را براي صنعت كش��ور شكل داد. به گفته اين 
مقام مس��وول، طبق نظرس��نجي ها و مطالعاتي كه 
صورت گرفته بيش��ترين ضربه به صنعت پوش��اك 
و صنعت قطعه س��ازي خ��ودرو وارد آم��د. از طرفي 
 ميزان برد تركيه از اي��ن قرارداد بالغ  بر ۲ ميليارد و 
۲00 ميليون دالر ارزيابي ش��د اين در حالي اس��ت 
ك��ه مي��زان عايدي اي��ران از اي��ن ق��رارداد بالغ  بر 

۳8.۲ميليون دالر بوده است. 
رييس اتاق اي��ران به موضوع قاچ��اق به ويژه در 
حوزه صنعت نس��اجي اشاره كرد و گفت: تحت هيچ 
ش��رايطي با روش هاي پليس��ي نمي ت��وان با پديده 
قاچاق مبارزه كرد در اين حوزه بايد سراغ فرمول هاي 

اقتصادي برويم. 

تعادل  
س�ايت سازمان توس�عه و نوس�ازي معادن 
و صناي�ع معدني اي�ران، يا هم�ان »ايميدرو« 
ماموريت اصلي اين سازمان را اين گونه توصيف 
كرده اس�ت: »ايميدرو متولي راهبري توسعه، 
توانمندس�ازي و رقابت پذي�ري بخش معدن و 
صناي�ع معدني و تبديل منابع و محصوالت اين 
بخش به ثروت پايدار كش�ور است.« اين يعني 
ايمي�درو در واق�ع هدايت بخش ه�اي مختلف 
اقتص�ادي كش�ور ازجمله مس�كن را برعهده 
دارد. اما س�وال اينجاست كه آيا اين نهاد مهم 
معدني توانس�ته به وظايف ذاتي خود كه همان 
رونق بخشيدن به صنايع معدني و زنجيره هاي 
وابس�ته اس�ت، عمل كن�د؛ آن هم در ش�رايط 
پس�ابرجام كه انتظار بيش�تري از متوليان اين 
ح�وزه مي رف�ت. بررس�ي ها نش�ان مي ده�د، 
ايميدرو به عنوان يكي از قديمي ترين نهادهاي 
باالدستي كش�ور در حوزه معدن، كارنامه قابل 
دفاع�ي از خود خصوصا در س�ال هاي اخير به 
جاي نگذاشته اس�ت. به همين منظور اين نهاد 
معدن�ي نياز ب�ه ي�ك خانه تكاني اساس�ي در 

حوزه هاي ساختاري و راهبردي دارد. 
   

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
اي��ران، ايميدرو، بزرگ ترين هلدينگ اقتصادي ايران 
در حوزه معدن به شمار مي رود؛ به اين ترتيب، بخش 
عمده ي��ي از فراز و فرودهاي اين حوزه را مي توان به 
اين س��ازمان نس��بت داد. اگرچه ايميدرو دست كم 
حدود ۵0درصد از نيروي كار شاغل در بخش معدن 
را به خ��ود اختصاص داده و ده ها ش��ركت فعال در 
زمين��ه توليد محصوالت معدن��ي دارد. با وجود اين، 
حتي آن گونه كه فعاالن بخش معدن در ايران اذعان 
دارند، اين بخش را مي توان يكي از آخرين واگن هاي 
قطار توس��عه در ايران نام برد. در واقع، بخش معدن 
تنها حدود يك درصد از توليد ناخالص داخلي كشور 
را ب��ه خود اختصاص مي ده��د. البته اين تنها نقدي 
نيس��ت كه مي توان به عملكرد اي��ن نهاد قديمي و 
بزرگ نس��بت داد، چراكه متولي ايمي��درو از راهي 
شدن »نقش��ه راه« 4 ساله و 7۶  بندي بخش معدن 
و صناي��ع معدني براي تصويب ب��ه دولت و مجلس 
ش��وراي اس��المي خبر داده بود كه تقريبا چيزي به 
پايان سال 1۳۹۶ نمانده، اما هنوز خبري از عملياتي 
ش��دن آن نيست. يعني عمال برنامه هايي هستند كه 
فقط روي كاغذ نوش��ته مي ش��وند، اما آن قدر دير به 
مرحله اجرا مي رس��ند كه يا تاريخ انقضاي ش��ان سر 
مي رسد يا با تغيير مديريتي، درنهايت حتي با صرف 
هزينه هاي بسيار  به دست فراموشي سپرده مي شوند. 

 سهم ايميدرو از مشكالت حوزه معدن
دفت��ر مطالعات اقتص��ادي مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س در گزارش��ي اي��ران را به عن��وان يك��ي از 
بزرگ تري��ن قدرت هاي معدني جه��ان معرفي كرده 
اس��ت. داده هاي اين گزارش نشان مي دهد، ايران با 
دارا ب��ودن حدود ۶8 نوع م��اده معدني )غيرنفتي(، 
۳7 ميلي��ارد تن ذخاير كش��ف  ش��ده و ۵7 ميليارد 

تن ذخاي��ر بالقوه يا به عبارت ديگر 11درصد ذخاير 
معدني ش��ناخته  ش��ده جهان در مي��ان 1۵ قدرت 
معدن��ي جه��ان جاي گرفت��ه و يكي از كش��ورهاي 
غني از حيث دارايي هاي معدني به حس��اب مي آيد. 
حال با وجود چني��ن ظرفيتي اما ايران تاكنون قادر 
نبوده، برداشت مناسبي از ذخاير معدني خود داشته 
باشد، به طوري كه سهم بخش معدن از توليد ناخالص 
داخلي كش��ور كمت��ر از يك درصد اس��ت. به عبارت 
دقيق تر، ايران با ۳۹۵ ميليون تن برداش��ت س��االنه 
از ذخاي��ر معدني كمتر از  4درص��د از ذخاير خود را 
اس��تخراج مي كند در حالي كه اس��تاندارد برداشت 
از ذخاي��ر معدني در جه��ان يك درصد از حجم كلي 

ذخاير در سال است. 
يك��ي ديگ��ر از ظرفيت ه��اي ايمي��درو، ايجاد 
اش��تغال زايي در كشور عنوان مي ش��ود كه در اين 
بخش هم عملكرد قابل قبولي در كارنامه كاري خود 
به ثبت نرسانده است. طبق آمار سازمان جهاني كار 
به ازاي هر شغل مستقيم در بخش معدن 17 شغل 
وابس��ته و تكميلي در اين بخش ايجاد مي شود، اما 
آمارهاي غيررس��مي در سال 1۳۹۳، شمار اشتغال 
مس��تقيم بخش معدن كش��ور را تنه��ا 114 هزار 
نفر و شاغالن غيرمس��تقيم را ۶17هزار نفر برآورد 
كرده ان��د. داده هاي آم��اري مربوط به اش��تغال در 
ش��ركت هاي زيرمجموع��ه هلدين��گ ايميدرو هم 
نشان مي دهد اين هلدينگ روي هم رفته دست كم 
حدود ۵0 هزار نفر كارمند دارد. به عبارت س��اده تر، 
با اندكي تسامح مي توان مدعي شد ايميدرو حدود 
نيمي از بازار اش��تغال بخش معدن در كش��ور را به 
خود اختص��اص داده و بنابراين، در خوب و بِد اين 

بازار سهيم است. 
از طرفي، بخش معدن كش��ور در حالي از برخي 
حمايت هاي قانوني براي شيوه تملك معادن برخوردار 
اس��ت )مانند نحوه تملك كاشفان معادن( كه نحوه 
تخصيص منابع بانكي به اين حوزه به گونه يي نيست 
كه بخش معدن را در مسير توسعه قرار دهد. به اين 

ترتيب، اين مورد را هم ش��ايد بتوان نش��ان از عدم 
توانايي متوليان ايميدرو ب��راي چانه زني در دريافت 

امتيازات از مقامات باالدستي كشور دانست. 

 دامپينگ فوالد ايران در قاره سبز
توليد فوالد در اتحاديه اروپا در طول چند س��ال 
گذشته و به دنبال بروز بحران در اقتصاد جهان، افتي 
چش��مگير را ش��اهد بود. اين موضوع اما فرصتي را 
دراختي��ار ايران قرار داد تا ناگه��ان به عنوان يكي از 
عمده تري��ن صادركنندگان فوالد به قاره س��بز بدل 
شده و در رديف كشورهايي مانند چين، هند، روسيه، 
برزي��ل و اوكراين قرار بگيرد. اما مدتي نگذش��ت كه 
كميسيون اروپا به عنوان بازوي اجرايي اين اتحاديه، 
اي��ران را ب��ه دامپينگ محصوالت ف��والدي در اروپا 
متهم كند. البته برخي ش��واهد هم نشان مي داد كه 
اعمال نفوذ برخي ش��ركت هاي توليدكننده فوالد در 

اروپا در اين زمينه بي اثر نبوده است. 
ايران با توليد س��االنه 17.۹ ميلي��ون تن فوالد، 
سيزدهمين توليدكننده بزرگ فوالد در جهان است 
و باتوجه به آنكه تولي��د اين محصول در خاورميانه، 
به ۳1.۵ميليون تن مي رس��د، ايران به تنهايي حدود 
۶0درص��د از توليد ف��والد در خاورميانه را دراختيار 
دارد. ش��ركت ف��والد مبارك��ه اصفه��ان به عن��وان 
زيرمجموعه ي��ي از ايمي��دور نيز ب��ه تنهايي حدود 
۵0درص��د از توليد ف��والد در خاورميانه را دراختيار 
دارد؛ يعن��ي چيزي در حدود ۳0درصد از تمام فوالد 

توليد شده در خاورميانه. 

 نبود ديپلماسي تجاري موفق 
 بنا به مفاد برنامه ششم توسعه و نيز اهداف سند 
چشم انداز 1404، توليد فوالد كشور تا 8 سال آينده 
بايد به حدود ۵۵ ميليون تن برس��د و اين يعني بايد 
بازارهاي صادراتي مناس��بي هم ب��راي صادرات اين 
محص��ول درنظر گرفته ش��ود. اين را اگ��ر كنار اين 
واقعيت بگذاريم كه تركيه، به عنوان رقيب منطقه يي 

ايران توانس��ته در زمينه توليد فوالد بر ايران پيشي 
بگيرد، عم��ق فاجعه را بيش��تر درك خواهيم كرد. 
تركيه يي ه��ا كه تا پيش از انقالب اس��المي صادرات 
فوالد نداش��تند، اكنون نه فقط به صادركننده فوالد 
بدل ش��ده اند ك��ه كميس��يون اروپا هم آنه��ا را به 
دامپينگ محكوم نمي كند. به نظر مي رسد مسووالن 
ايميدرو، فاقد يك ديپلماس��ي تجاري مناسب براي 

رفع اتهام دامپينگ از فوالد توليدي خود هستند. 
فارغ از اين موضوع اما توليد فوالد در ايران با مفاد 
برنامه ريزي ه��ا هم فاصله يي نجومي دارد. س��يدرضا 
شهرس��تاني عضو هيات مديره انجمن ف��والد ايران، 
چندي قبل گفته بود نمي توان به چش��م انداز توليد 
ف��والد در ايران چندان خوش بين بود؛ »فكر مي كنم 
رق��م خوش بينانه توليد ما در س��ال 1404، حداكثر 
بين 40 تا 4۵ ميليون تن خواهد بود و رقم واقع بينانه 
ه��م حدود ۳0 ميليون تن. براي رس��يدن به اهداف 
س��ند چشم انداز، الزم اس��ت كه در برنامه ريزي ها و 
هدف گذاري هاي م��ان بازنگري كني��م. عالوه بر اين، 
در برنامه ديده ش��ده كه ظرفي��ت ذوب آهن ما بايد 
به ۳0ميليون تن در س��ال برس��د اما در حال حاضر 
بيش از ۲1 ميليون تن نيست.« شهرستاني همچنين 
عنوان كرده بود: »صنعت فوالد مش��كالت بسياري 
دارد ك��ه برخي آنها حتي مربوط به خود اين صنعت 
هم نيس��تند و در واقع مشكالت زيرساختي هستند. 
به عنوان مث��ال، جابه جايي ۵۵ ميليون تن فوالد، به 
ح��دود ۲۵0 ميليون تن جابه جاي��ي ريلي نياز دارد 
و اين يعني بايد زيرساخت هاي توسعه يي كشور هم 
آماده شده باش��ند.« اين در حالي است كه ايميدرو 
يكي از اهداف خود را رسيدن به قله توليد ۵۵ميليون 
تن فوالد در س��ال 1404 تعيين كرده است، قله يي 

كه بعيد است فتح شود. 

 سرمايه اي كه نيامد!
در اوايل دي ماه س��ال جاري، وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت از تصويب ۲.7ميلي��ارد دالر پروانه جذب 

س��رمايه گذاري خارجي در ح��وزه معدن طي دولت 
دوازده��م خب��ر داده بود. ام��ا به گفت��ه مديرعامل 
ايميدرو، كل سرمايه جذب ش��ده در دولت يازدهم 
و دوازدهم در بخش معدن ۳ ميليارد دالر بوده است. 
اگرچ��ه تاكن��ون ارقام مختلفي در اي��ن رابطه از 
جانب فعاالن معدني و متصديان بخش معدن مطرح 
ش��ده اس��ت اما رييس هيات عامل ايميدرو، چندي 
پي��ش در كنفرانس خبري خ��ود اعالم كرده بود كه 
تاكن��ون و بع��د از آغ��از فعاليت ايمي��درو در دولت 
يازدهم نزديك به ۳ ميليارد دالر سرمايه خارجي در 
حوزه معدن و صنايع معدني جذب ش��ده است. اين 
رقم نزديك به كل سرمايه گذاري معدني انجام شده 
ت��ا پيش از اين بوده و در صورتي كه تمام اين مقدار 

محقق شود مي تواند ركورد قابل مالحظه يي باشد. 
با وجود اعالم چنين ارقامي به نظر مي رسد، هنوز 
بخش معدن عقب ماندگي بس��ياري در حوزه جذب 
سرمايه گذاري خارجي دارد؛ چراكه برنامه ريزي هاي 
بلندمدت در اين زمينه نش��ان مي دهد حوزه معدن 
و صنايع معدني تا س��ال ۲0۲۵ بايد به ۵0 ميليارد 
دالر س��رمايه گذاري خارجي دست پيدا كند. اين در 
حالي اس��ت كه »عدم ثبات قوانين س��رمايه گذاري 
و معدن��ي، عدم ثبات قواني��ن تعرفه يي و مواردي از 
اين دست« باعث ش��ده، برنامه ريزي بلندمدت براي 
س��رمايه گذاران ميس��ر نباش��د و مجموع اين موارد 
همراه با عدم همراهي بانك هاي خارجي جهت نقل 
و انتقاالت مالي ضريب ريس��ك س��رمايه گذاري در 
اين حوزه را نس��بت به ديگر كش��ورهاي معدني باال 
برده اس��ت و با وجود تمام جذابيت هاي س��رزميني 
اما س��رمايه گذاران محتاطانه و كم سرعت به ميدان 
مي آيند. عالوه بر كاستي هاي موجود در تامين مالي 
از مناب��ع داخلي، س��هم س��رمايه گذاري خارجي در 
اين بخش هم بس��يار ناچيز اس��ت. طبق آمار حدود 
7درص��د از س��رمايه گذاري هاي خارج��ي در ايران 
مربوط به معدن اس��ت و اين در حالي است كه اين 

آمار در استراليا حدود ۶۹درصد است. 
حال باتوجه به اينكه بخش معدن جزو حوزه هاي 
جذاب براي جذب س��رمايه به شمار مي رود، اما اين 
بخش مانند ساير بخش هاي اقتصادي مستلزم وجود 
محيط مناسب كسب  و كار و امنيت سرمايه گذاري 
اس��ت كه يكي از ش��اخص هاي اصل��ي آن »ثبات 
سياست گذاري« است كه متاسفانه در بخش معدن 
اين مهم رعايت نمي ش��ود، چراكه ارزيابي ها نشان 
مي دهد در س��اليان اخير تعدد سياس��ت گذاري در 
بخش ه��اي مختلف مع��دن منجر به س��ردرگمي 
عميقي در س��رمايه گذاران اين بخش ش��ده است. 
به ط��ور نمونه در بخش مربوط ب��ه پرداخت حقوق 
دولتي معادن در س��ال گذشته به  دليل تعدد احكام 
و بخش��نامه هاي مربوط به پرداخت حقوق دولتي، 
حاش��يه سود بس��ياري از معادن و س��رمايه گذاران 
تحت الش��عاع قرار گرفت، يا در بخش صادرات مواد 
معدني به  دليل تعدد سياست گذاري در زمان بسيار 
كوت��اه عمال بخش بزرگ��ي از ب��ازار صادراتي مواد 
معدني از دست رفته است كه اگر همين رويه ادامه 
داش��ته باش��د، بخش معدن ايران جايگاه خود در 

بازارهاي جهاني را از دست خواهد داد. 

تع�ادل  رفت و آمده��اي اقتصادي ايران و لهس��تان 
ط��ي س��ال هاي اخير افزايش يافته اس��ت و دو كش��ور به 
دنبال توس��عه رواب��ط اقتصادي هس��تند. به همين جهت 
س��فير لهستان در تهران روز دوش��نبه با رييس اتاق ايران 
ديدار  كرد. سياس��ت گذاران لهستان سال گذشته با اجراي 
برنامه Go Iran نش��ان داده اند ك��ه در همكاري با ايران 
جديت دارند. از اين رو ياروس��الو مارچين دومانسكي سفير 
لهس��تان در تهران با حضور در اتاق ايران در مورد راه هاي 
گس��ترش همكاري هاي اقتصادي ايران و لهستان با متولي 
بخ��ش  خصوصي به مذاكره پرداخت. س��فير لهس��تان در 
تهران پيش از اين از تالش براي افزايش س��ه برابري حجم 
روابط اقتصادي با ايران س��خن گفته بود. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق ايران؛ لهس��تان در دو دهه گذشته موفق شده 
راهبردهاي رش��د و توسعه را عملياتي و شرايط مناسبي را 
براي فعاالن اقتصادي فراهم كند. حال طي ديدارهايي كه 
تاكنون نمايندگان بخش خصوصي دو كش��ور داشته اند بر 
ضرورت راه اندازي خط پروازي مستقيم ميان تهران- ورشو 

تاكيد شده است. توس��عه روابط بانكي از ديگر موارد مورد 
تاكيد فعاالن اقتصادي ايران و لهستان محسوب مي شود. دو 
كشور تاكنون مذاكراتي براي همكاري در زمينه دارو، انرژي، 
كش��اورزي، مواد غذايي و ماشين آالت صنعتي داشته اند. از 
اين رو سفير لهس��تان در تهران در ديدار با رييس پارلمان 
بخ��ش خصوصي اي��ران راه اندازي پرواز مس��تقيم بين دو 
كش��ور را يكي از برنامه هاي مه��م عنوان كرد و از پيگيري 
آن توسط شركت هواپيمايي لهستان خبر داد. غالمحسين 
ش��افعي موانع بانكي را به عنوان مهم ترين مانع بر س��ر راه 
فعاالن اقتصادي دو كشور دانست و تصريح كرد: رفت وآمد 
هيات هاي اقتصادي و مذاكره بين آنها مي تواند به شناخت 
بيش��تر آنه��ا از يكديگر كم��ك كرده و زمينه گس��ترش 
فعاليت ه��اي اقتصادي بين آنه��ا را فراهم كن��د. در ادامه 
ياروسالو مارچين دومانسكي سفير جديد لهستان در تهران 
با تاكيد بر اهميت توسعه مناسبات اقتصادي بين دو كشور 
با توجه به دوس��تي ديرينه بين دو ملت، اجرايي شدن دو 

توافق بزرگ در زمينه نفت و گاز را مهم و حساس خواند. 

تقويت و توسعه روابط بانكي با لهستان »كمبود آب جدي است، در مصرف آن صرفه جويي نماييم«
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15 نفت و انرژي
 بدترين روزهاي زاينده رود 

پ�اون  مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه ي��ي اصفهان 
گفت: حجم آب س��د زاينده رود به كمترين ميزان از زمان 
احداث رس��يده است. مس��عود ميرمحمد صادقي با اعالم 
اينكه بارش هاي اصفهان از ابتداي س��ال آبي تا 22 بهمن، 
4.5 ميلي مت��ر بوده افزود: اين رقم در س��ال گذش��ته 26 
ميلي متر و در متوس��ط بلندمدت 60 ميلي متر بوده است 
و در ايس��تگاه چلگرد كه ميزان بارش آن نس��بت مستقيم 
با حجم س��د زاينده رود دارد، بارش ها كاهش چشمگيري 
داش��ته اس��ت، به طوري كه تا 22 بهم��ن 193 ميلي متر 
بارش را نش��ان مي دهد، اين ميزان در س��ال گذشته 818 
ميلي متر و در متوس��ط بلندم��دت 773 ميلي متر بوده كه 
حاكي از كاهش 75درصدي در س��ال جاري است. وي در 
ادامه با ارائه نموداري بيان كرد كه طي 30 س��ال گذش��ته 
در منطقه كوهرنگ حدود 4درجه افزايش دما ثبت ش��ده 
كه اين موضوع سبب كاهش چشمگير ذخيره برف منطقه 
ش��ده است، به طوري كه در س��ال جاري فقط 3سانتي متر 
برف به ثبت رسيده اس��ت، اين مقدار در سال گذشته 79 
س��انتي متر و در ميانگين بلندمدت عدد 100سانتي متر را 
نش��ان مي دهد. مديرعامل ش��ركت آب منطقه يي اصفهان 
در ادامه افزود: حجم ذخيره س��د زاين��ده رود هم اكنون به 
پايين ت��ر از 130ميليون مترمكعب رس��يده ك��ه با مقدار 
قابل توجه رس��وب در مخزن سد، حاكي از شرايط بحراني 
شديدي است. شايان ذكر است اين حجم در سال گذشته 
230ميليون مترمكعب بوده است. ايشان افزود: با توجه به 
مطالب ارائه شده طبق مصوبه شوراي هماهنگي زاينده رود 
امكان توزيع آب كشاورزي در سال زراعي جاري وجود ندارد 
و ع��الوه بر زراعت، باغات ني��ز در معرض خطر جدي قرار 
دارند. ميرمحمد صادقي تصريح كرد: در همين راستا طرح 
احيا و تعادل بخش��ي منابع آب زيرزميني نيز به جديت در 
حال اجرا و پيگيري اس��ت كه با توجه به شرايط موجود و 
پيش رو مشكالت شديدي براي كارهاي اجرايي نيز در پيش 
خواهد بود. وي در پايان خاطرنش��ان كرد: آمارها حاكي از 
آن است كه بقيه سدهاي استان نيز شرايط مطلوبي ندارند 
و وضعيت مشابهي را دارند و اين به منزله هشدار جدي به 
تمام مشتركان و دس��تگاه هاي اجرايي در سال آبي جاري 

)ابتداي مهر 96 تا پايان شهريور 97( است. 

  وعده سال
بدون واردات بنزين

ايس�نا  نايب رييس كميس��يون انرژي مجلس با بيان 
اينكه در توليد حامل هاي سوختي مانند بنزين به استاندارد 
يورو 5 رسيده ايم، گفت: عامل اصلي آلودگي هوا استاندارد 
نبودن خودروهاي توليد داخل است. علي ادياني بيان كرد: 
پااليشگاه ستاره خليج فارس روزانه 12 ميليون ليتر بنزين با 
استاندارد يورو 5 توليد مي كند و فاز دوم آن نيز خوشبختانه 
راه اندازي ش��ده اس��ت و اميدواريم بتوانيم با راه اندازي هر 
چه س��ريع تر فاز س��وم به توليد 12 ميليون ليتر ديگر هم 
دس��ت يابيم. وي در ادامه گفت: ما در سال 97 بنزين وارد 
نمي كنيم و وزارت نفت به سمتي رفته كه در توليد بنزين 
مورد نياز داخل كش��ور به خودكفايي رسيده ايم و اين يك 
افتخار بزرگي است اگرچه آن را دير به دست آورديم. ادياني 
با بيان اينكه در بودجه 97، مجلس هيچ اعتباري دراختيار 
دولت براي واردات بنزين قرار نداده اس��ت، اظهار داش��ت: 
وزارت نفت خوش��بختانه با تالش صنعتگران و دانشمندان 

داخلي در بحث توليد بنزين به خودكفايي رسيده  است. 

 ركوردشكني واردات گاز تركيه 
در سال گذشته

ايرنا  روزنامه كارار چاپ تركيه با استناد به آمار منتشر 
شده از سوي س��ازمان تنظيم بازار انرژي، در خبري اعالم 
كرد كه ميزان واردات گاز تركيه در س��ال 2017 ركورد زد 
و به ميزان 53 ميليارد و 484 ميليون مترمكعب رسيد. اين 
روزنامه نوشت: افزايش توليد برق از طريق گاز و همچنين 
افزايش مشتركان گاز طبيعي موجب صعودي شدن منحني 
مصرف گاز در تركيه شده است به طوري كه ميزان واردات 
گاز در س��ال گذشته ميالدي با افزايش��ي 16.29درصدي 
نس��بت به س��ال قبل آن، ركورد زده اس��ت. به نوشته اين 
رسانه، اغلب گاز وارداتي تركيه از سوي كشورهاي روسيه، 
اي��ران و آذربايجان تامين مي ش��ود كه در س��ال گذش��ته 
ميالدي س��هم گاز وارداتي تركيه از روسيه نسبت به سال 
قبل آن با كاهش حدود يك درصدي مواجه ش��ده اس��ت. 
هم اكنون انتقال گاز روسيه به عنوان اصلي ترين تامين كننده 
گاز تركيه از طريق 2 خط لوله انجام مي شود. ايران دومين 
و جمهوري آذربايجان به عنوان سومين تامين كننده انرژي 

گاز تركيه هستند. 

هشدار

كوتاه از دنياي انرژي

خبرنگار اعزامي »تعادل« از وضعيت تامين انرژي و زندگي مردم در مناطق  زلزله  زده گزارش مي دهد

روايت زندگي خيس اما روشن زلزله زدگان 
گروه انرژي  نادي صبوري  

جاده ها همان جاده ها هس��تند، آسمان آبي ترين 
رن��گ خ��ود را دارد، كوه پ��رآو با ق��درت در جايش 
ايس��تاده اس��ت اما »زلزله« آن  قدر بزرگ اس��ت كه 
همين ك��ه از پله هاي هواپيما پايي��ن مي روم، حس 
كنم اين س��رزمين هماني نيس��ت كه چند ماه قبل 
ب��ه آن س��فر كرده ب��ودم. گزارش پي��ش رو از 2 روز 
س��فر در جاده هاي كرمانشاه به سوي سرپل ذهاب و 
روس��تاهايش در تاريخ 24 و 25 بهمن، پيش از آغاز 
موج بارشي شديد كه در روزهاي اخير رسانه يي شد، 
تهيه شده است. شما را به خواندن آن دعوت مى كنم. 
تا ميانه جاده كرمانشاه-اسالم آباد غرب نمي شود 
نش��انه خاص��ي از »زلزله« ديد، اين مناطق آس��يب 
چنداني از واقعه ش��امگاه 21 آبان ماه س��ال 1396 
نديدن��د. حضور من تقريبا مصادف با گذش��ت 4 ماه 
از وقوع اين حادثه اس��ت. قصدم از س��فر به مناطق 
زلزله زده تهيه گزارشي پيرامون وضعيت »آب و برق« 
و به ط��ور كلي منبع تامين ان��رژي مردم منطقه بود. 
ان��رژي كه در نب��ود آن عمال چ��رخ زندگي نخواهد 

چرخيد. 
در اواس��ط مس��ير تقريب��ا 2 س��اعته يي ك��ه از 
كرمانشاه تا شهر سرپل ذهاب وجود دارد، كم و بيش 
كاميون هايي به چش��م مي خورند كه بارشان مصالح 
ساختماني است. اميدوارانه مي گويم كه انگار ساخت 
و سازها در حال شروع ش��دن است. آقاي راننده كه 
از بومي هاي كرمانش��اه اس��ت اما مي گوي��د كه اين 
كاميون ها به س��وي عراق مي رون��د. او اميد چنداني 
به س��اخت و ساز و بهبود ش��رايط مردم در روزهاي 

پيش رو ندارد. 
به مرور چادرهاي س��فيد ب��ا آرم هاي مختلف در 
حاشيه جاده نمايان مي ش��وند، البته ساختمان هاي 
س��المي ني��ز به چش��م مي خورن��د و م��ا كم كم به 
س��رپل ذهاب نزديك مي شويم. شهري كه طبق آمار 
اعالم ش��ده از س��وي پزش��كي قانوني با 400كشته 
بيش��ترين قرباني زمين لرزه 21 آبان م��اه را به خود 

اختصاص داد. 
براي من بزرگ ترين ترس مواجهه با خانواده يكي 
از اين كشته شدگان است، اما حسب تصادف يكي از 
نخس��تين افرادي كه در اين شهر با او صحبت كردم، 
زني باردار اس��ت كه همراه 2 زن ديگر كنار چادرها و 
كانكس هاي سفيد كه كم كم در حال خيس شدن زير 
بارانند، قدم مي زنند. يكي از ضعف هاي وضعيت اقامت 
مردم در همان لحظات نخس��تين آش��كار مي شود، 
»نظم در جاگيري چادرها و كانكس ها« با اين شكل 
جاي گيري عمال »معبري« ميان اقامتگاه مردم وجود 
نداشت و گذر از ميان يك چادر يا كانكس به ديگري 
كاري دش��وار بود. اين نكته يى بود ك��ه در ادامه و با 
ش��دت گرفتن بارش ها در مناطق زلزل��ه زده تخليه 
فواص��ل چ��ادر و كانكس ها از آب باران را به  ش��دت 

دشوار كرده و عمال فاجعه يي تازه آفريد. 
فصل مش��ترك صحبت هاي تمام كس��اني كه با 
دي��دن من در حال پياده ش��دن از اتومبيل به طرفم 
مي آمدند يا من به س��وي آنها مي رفتم، درخواس��ت 
براي »كانكس« بود. پرش��مار بودن نفرات خانواده ها 
باعث مي شد يك يا دو كانكس كفاف برخي خانوارها 
را نده��د. ه��ر چند در اي��ن مي��ان خانواده هايي نيز 
مانند خانواده مريم فارغ التحصيل روانشناس��ي ديده 
مي ش��دند كه هيچ كانكسي به آنها تعلق نگرفته بود. 
مري��م به دليل دماي پايين هوا در روز قبل س��رماي 

سختي خورده، اما با لبخندي گرم مرا به داخل چادر 
دعوت كرد. 

مري��م با صداي��ي گرفته از وضعيت زندگي ش��ان 
صحبت مي ك��رد، او از بارش خوش��حال بود چرا كه 
باعث مي ش��د پدرش بتواند به شغلش كه كشاورزي 
اس��ت بازگردد، دست هايش را كنار هيتري برقي كه 
نور كم سوي نارنجي رنگي را در چادر ايجاد كرده بود، 
مي برد و مي گفت: »من حتي براي س��يزده به در هم 
عالقه يي به رفتن بيرون از شهر نداشتم. حاال اما اين 

زندگي ما شده است. از بيكاري هم كالفه ايم.«
كارمندها به كارهاي خود بازگش��ته اند اما افرادي 
كه طبق تعريف معمول »شغل آزاد« داشته و در بازار 
مشغول بوده اند، كار و كاسبي كسادي دارند. در واقع 
پايين بودن نقدينگي در س��طح منطقه به وضوح به 
چش��م مى خورد. پول چنداني براي خريد در دس��ت 

مردم نيست. 
هيترهاي برقي كه هر از چندگاهي از كار مي افتند، 
مثل يك زنجيره نارنجي رنگ تمام نش��دني در تمام 
چادره��ا و كانكس ها ديده مي ش��دند، هيترهايي كه 
چادرها را گرم مي كرد و باعث مي ش��د مردم در بين 
تمام مشكالت ريز و درشت شان از وصل بودن »برق« 
راضي باش��ند. برقي كه حاال و در مناطق زلزله زده نه 
فقط منبع تامين انرژي بلكه تنها ماوا براي سرگرمي 
از طريق تلويزيون است. چند نفري نيز در حال وصل 
كردن بشقاب هاي ماهواره بين چادرهاي سفيد رنگ 
ديده مي شوند، تصويري كه نشان مي دهد زندگي از 

هر چيز ديگري قوي تر است. مرادي مجد مديرعامل 
شركت توزيع نيروي برق كرمانشاه در گفت وگويي كه 
پس از پايان بازديد از مناطق انجام مي شود، مي گويد 
كه روز پنج شنبه كه در واقع 3 روز پس از وقوع زلزله 

بوده است، برق تمام مناطق وصل مي شود .
البته دسترس��ي مردم به برق باعث نش��ده است 
بيماري، گرس��نگي و س��رما نتواند ب��ه مردم منطقه 
آس��يب بزند. با وجود اينكه تمام ساكنان مناطق چه 
در شهر و چه در روستاهاي كم جمعيت اطراف به برق 
ثابت و بدون قطعي دسترس��ي داشتند، آب پاكيزه و 
در دسترس معضل بزرگي به شمار مي رفت. از ابتداي 
زلزله كرمانش��اه، آب مناطق تحت آس��يب به دليل 
تامين ش��دن از س��راب ها دچار كدورت شده و مردم 
تا مدت ها از دسترس��ي ب��ه آب از طريق لوله محروم 
بودند. اما اين محروميت هن��وز نيز ادامه دارد. مردم 
انشعاب هاي مقطعي براي تامين آب از نقاط مختلفي 
كشيده اند اما اين آب قابل شرب نيست. همين مساله 
سبب مي شود بس��ياري روزانه مسافتي طوالني را از 
چادر و كانكس خود تا س��وپرماركت هاي فعال براي 
تهيه آب  آش��اميدني طي كنند. البته برق رس��اني به 
اين مناطق نيز اصال به سادگي صورت نگرفته است. 
مرادي مجد مي گوي��د كه در بعضي روزها تا 450نفر 
مش��غول فعاليت براي برقراري دسترس��ي مردم به 
برق در مناط��ق زلزله زده بوده اند. اقدامي كه در واقع 
شبكه يي جديد را به موازات شبكه سابق برق در اين 
مناطق به وجود آورده كه طبق گفته هاي مديرعامل 

ش��ركت توزيع نيروي برق بالغ بر 15ميليارد تومان 
هزينه برده است. 

س��اكنان مس��كن مه��ر س��رپل ذهاب كه عكس 
ساختمان هايشان در روزهاي نخست پس از زلزله بين 
همه دست به دست مي شد نيز چادرها و كانكس هاي 
خود را روبه روي ساختمان هايي كه فقط چارچوبشان 
باقي مانده بر پا كرده اند. زني حدود 45س��اله نزديك 
كانكسي بنفش رنگ ايستاده است، باران حاال شدت 
گرفت��ه و فقط چند دقيقه از ماش��ين بي��رون بودن 
كافي اس��ت تا تمام لباس هايم خيس شود. زن از من 
مي خواهد به زير پالس��تيكي بروم كه مانند يك جور 
س��ايه بان روي كانكس بنفش كشيده اند. آرام به من 
مي گويد كه پس��رش در اين كانكس درحال خواندن 
براي كنكور است. آنها يك كانكس دارند اما در چادر 
زندگي مي كنند تا پسر پشت كنكوري آينده يي بهتر 

داشته باشد. 
زن مي گويد كه تنها يك سرويس بهداشتي براي 
حدود 100نفر در آنجاس��ت در همان لحظه دختري 
كه تازه از مدرسه برگشته است، كاپشن قرمز رنگش 
را روي مقنع��ه اش مي كش��د و زي��ر باران به س��وي 
دستش��ويي مذكور مي رود. كم كم افراد ديگر نيز به 
گفت وگوي من و زني كه در يكي از آزمايش��گاه هاي 
س��رپل ذهاب مشغول به كار اس��ت، مي پيوندند و از 
مشكالتش��ان مي گويند. باران خيلي ش��ديد شده و 
م��ردي مي گويد، خودتان ببينيد وضع چطور اس��ت 
با اين  ب��اران كه زندگي مان را خي��س مي كند. همه 

 چيز براي مردم در اين منطقه به 2 بخش قبل و بعد 
زلزله تقسيم شده است. زن به من مي گويد كه مردم 
آنقدر بي پول شده اند كه ديگر براي بيماري هايشان به 
آزمايشگاه هاي خصوصي مراجعه نمي كنند، مي گويد 
تعداد مراجعه كنندگان به آزمايشگاهشان بعد از زلزله 

به  شدت كم شده است. 
كمبود سرويس بهداشتي باعث شده است آنها كه 
سرويس بهداشتي منازل مخروبه شان هنوز سالم است 
نس��بت به بقيه خوش شانس تر باشند، معضلي كه در 
روس��تاهاي اطراف سرپل ذهاب پررنگ تر نيز به شمار 

مي رود. 
گ��ذر از جاده هايي كه به روس��تاهايي چون قلعه 
 بهادري و كوييك منتهي مي ش��ود در روزي آفتابي و 
بدون ابر است. روستاها كم خانوار هستند و نمي شود 
باور كرد در جاي اين آجرهاي پاره پاره و تل هاي خاك 
زندگي در جريان بوده است. اينجا نيز برق شايد تنها 
چيزي است كه مفهوم متصل بودن به دنيا را هنوز براي 
مردم حفظ كرده اس��ت اما معضالتي متفاوت از شهر 
سرپل ذهاب در اين نقطه ها ديده مي شود. در روستاها 
همانطور كه مي توان انتظار داش��ت، خدمات عمومي 
كمرنگ تر ديده مي شود هر چند برق براي همه قابل 
دسترس اس��ت. مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
كرمانشاه درباره برق رس��اني به روستاها مي گويد:»به 
غير از روس��تاهاي س��رپل ذهاب در همان 24ساعت 
نخست برق بقيه نقاط وصل ش��د. در اين 24ساعت 
حجم تخريب به حدي زياد بود كه نمي توانس��تيم به 
مناطق نزديك شويم. در ادامه 15شركت توزيع نيروي 
برق براي ما نيرو ارسال كردند و اقدام براي اتصال برق 
اين مناطق آغاز شد. بدون كمك اين نيروها برق رساني 

به روستاها بسيار دشوار بود.«
از زني كه كودكي بسيار نحيف را در آغوش گرفته 
درباره وضع زندگي شان سوال مي كنم، لهجه اش برايم 
درست قابل فهم نيست اما مي گويد كودكش معلول 
است و به كمك نياز دارد، مي گويد برق داريم، آب  هم 
بيش��تر وقت ها داريم اما كانكس مي خواهم. سرويس 
بهداش��تي اين روس��تا، چند بلوك بتني است كه به 
 شدت بي نظم روي هم چيده شده، لوله كشي آب ندارد 
و بسيار مستعد ايجاد بيماري هاي عفوني به ويژه براي 
زنان روستاست. به ويژه آنكه مكانيسمي نيز براي دور 
كردن زباله هاي توليد شده در روستا از سوي نهادهاي 

دولتي در نظر گرفته نشده است. 
در روس��تاي بعدي كه روستاي تپاني قديم است، 
وضعيت س��رويس بهداشتي بهتر اس��ت، مردم خود 
3واحد را تجهيز كرده اند كه لوله كشي آب نيز دارد، اما 
اين تفاوت چنداني در زندگي مشقت بار ايجاد نمي كند. 
معضالت فراوان مردم اين روستا باعث مي شود كه از 
يك كانكس به كانكس ديگر كسي دست مرا گرفته و 
با خود ببرد تا عمق مشكالتش را از نزديك نشانم دهد. 
بس��ياري از خانواده ها يك ي��ا چند معلول در اعضاي 
خانواده خود دارند، بيماري هاي ديگري نيز در ش��مار 
فراوان به چشم مي خورد، بيماري هايي مانند تاالسمي 
كه يكي از پيامدهاي ازدواج هاي ميان اقوام نزديك به 

شمار مي رود. 
اين مس��ائل، پيچيدگي و حس��اس  ب��ودن نحوه 
كمك رساني به مناطق زلزله زده را بيش از پيش آشكار 
مي كن��د در واقع فرو ريختن ديوارهاي خانه مردم در 
اين مناطق باعث ش��ده اس��ت، معضالتي كه پيش از 
زلزله نيز موجب رنجش آنان بوده حاال آش��كار شود و 

لزوم توجه عمومي و حاكميتي را بطلبد. 

بهبود قيمت طالي سياه در سايه تنش هاي خاورميانه 
گروه انرژي  

مناقشات خاورميانه و بهبود وضع بازار، قيمت نفت 
را ب��ه باالترين ميزان خود در دو هفته اخير رس��اند. 
رويترز در گزارش��ي به عملكرد بازارها در روز دوشنبه 

پرداخته است.
به گزارش اين خبرگ��زاري در واكنش به افزايش 
مناقشات در خاورميانه و بهبود وضع بازارهاي جهاني 
س��هام، قيمت نفت در روز دوشنبه به باالترين ميزان 
خود در نزديك به دو هفته گذشته رسيد؛ هر چند كه 
نگراني ها از افزايش توليد امريكا س��ود بازار را كاهش 

مي ده��د. پ��س از ريختن ترس فع��االن اقتصادي از 
افزايش تورم و افزايش نرخ استقراض، ارزش سهام هاي 
اروپايي براي چهارمين روز كاري متوالي افزايش يافت 
اين درحالي است كه اميد است، بازارهاي جهاني سهام 
براي 6 روز كاري آتي پر رونق باشند. به گزارش رويترز 
شاخص جهاني نفت برنت روز دوشنبه ساعت 18:02 
به وقت گرينويچ با افزايشي 89 سنتي به 65.73 دالر 
در هر بشكه رسيد. آرام گرفتن بازار در اين قيمت بعد 
از اي��ن بود كه بهاي نفت ب��ه باالترين قيمت خود در 
11روز گذشته يعني 65.75 دالر در هر بشكه رسيده 

بود. در همين حال بعد تجربه افزايشي 1.44درصدي، 
نفت خام وست تگزاس اينترمدييت تحويل مارس نيز 
با 81 سنت افزايش به 62.50 دالر در هر بشكه رسيد 
تا باالترين قيمت بعد از هفتم فوريه را ثبت كرده باشد. 
در نوش��ته يي از س��وي كومرتزبانك در اين باره آمده 
است كه حال خوش بازار سهام و تنش ها در خاورميانه 

در افزايش قيمت نفت دخيل بوده اند. 
بع��د از حادثه ي��ي كه در مرز س��وريه اتفاق افتاد، 
خصومت ها در خاورميانه ش��دت ياف��ت تا جايي كه 
نخست وزير رژيم صهيونيستي، بنيامين نتانياهو روز 

يك ش��نبه در كنفرانس امنيتي مونيخ اظهار كرد كه 
رژيم اشغالگر قدس مي تواند به  تنهايي در مقابل ايران 
وارد عمل ش��ود. رويترز مي نويس��د كه از ابتدا انتظار 
مي رفته اس��ت معام��الت در روز دوش��نبه به دليل 
تعطي��الت در اياالت متحده و بخ��ش بزرگي از چين 

كندتر از معمول پيش  رود.
بنا بر گ��زارش بخش بيكر هيوز ش��ركت جنرال 
الكتريك، ش��مار دكل هاي حفاري در اياالت متحده 
كه نشانگري از ميزان توليد نفت اين كشور در آينده 
است با افزايشي هفت تايي به 798دكل رسيده است 
كه بيش��ترين تعدا دكل ها از آوريل 2015 به اين سو 
به  حس��اب مي آيد. براي نخستين  بار بعد از ماه ژوئن، 
تع��داد دكل  هاي حفاري در 4 هفت��ه متوالي افزايش 
يافته است. تعداد دكل هاي حفاري در موقعيت كنوني 

به مراتب بيش��تر از 597 دكل فعال در سال گذشته 
است؛ زماني كه شركت هاي انرژي مخارج خود را پس 
از دو س��ال انجماد بازار در قيمت هاي پايين افزايش 
دادن��د. در نهايت، رويترز چنين نتيجه گيري مي كند 
كه تالش سازمان كشورهاي صادركننده نفت، اوپك 
و ديگر كش��ورهاي توليدكننده نفت مانند روسيه در 
جه��ت تحديد توليد به 1.8ميليون بش��كه در روز تا 
انتهاي سال 2018 به شدت تحت تاثير افزايش توليد 
در اياالت متح��ده قرار دارد. داده هاي ش��ركت مالي 
اينتركنتيننتال اكسچنج نشان مي دهد كه فعاالن بازار 
براي 8 ماه متوالي تا تاريخ 13فوريه انتظارات خود از 
افزايش قيمت برنت را كاه��ش داده اند كه اين امر از 
امي��د كم فعاالن بازار به افزايش قيمت ها در آينده يي 

نزديك خبر مي دهد. 

آگهي احضار متهم مجهول المكان بهناز شوقي جميل
نظر به اينكه در پرونده كالسه 960571 شعبه يازدهم دادياري عمومي و انقالب شهريار متهم بهناز شوقي جميل 
به اتهام مشاركت در كالهبرداري از طريق مال غير تحت رسيدگي مي باشد با توجه به محتويات پرونده و اظهارات 
ش��اكي بعلت مجهول  المكان بودن متهم و عدم دسترسي، فلذا بدينوس��يله به متهم ابالغ مي شود در راستاي ماده 
115 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود 

در اين شعبه يازدهم دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
داديار شعبه يازدهم دادياري دادسراي شهريار- سيد حسام الدين زندوي- م الف /408

آگهي احضار متهم مجهول المكان 
نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 961335 ش��عبه يازدهم دادياري عمومي و انقالب شهريارموضوع شكايت مسيب 
جاللوند عليه يوس��ف امير قشقايي فرزند حس��نعلي به اتهام كالهبرداري رايانه اي تحت رسيدگي مي باشد با توجه 
به محتويات پرونده و اظهارات ش��اكي بعلت مجهول  المكان بودن متهم و عدم دسترس��ي، فلذا بدينوسيله به متهم 
ابالغ مي ش��ود در راستاي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي 
به پرونده و دفاع از اتهام خود در اين ش��عبه يازدهم دادياري دادس��راي ش��هريار حاضر ش��ويد در غير اين صورت 

اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
داديار شعبه يازدهم دادياري دادسراي شهريار- سيد حسام الدين زندوي- م الف /409

آگهي احضار متهم مجهول المكان 
نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 951450 ش��عبه 11 دادياري دادسراي ش��هريارموضوع شكايت حبيبه محمدپور 
اصالتاً و به قيوميت از زهرا س��هرابي عليه س��كينه بهرامي باجلو فرزند سهراب داير بر ايراد صدمه بدني غير عمدي 
ناش��ي از بي احتياطي در امر رانندگي تحت رسيدگي مي باش��د باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي بعلت 
مجهول  المكان بودن دسترس��ي به ش��ما مقدور نبوده، فلذا بدينوسيله به ش��ما ابالغ مي شود در راستاي ماده 174 
قانون آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در اين 

شعبه 11 دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
داديار شعبه 11 دادسراي شهريار- زندوي- م الف /410

آگهي احضار متهم مجهول المكان 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 941549 شعبه 11 دادياري دادسراي شهريارموضوع شكايت اميد محمدي بروندي 
عليه محس��ن نادري زاده داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي تحت رس��يدگي مي باش��د باتوجه به محتويات پرونده و 
اظهارات ش��اكي بعلت مجهول  المكان بودن دسترس��ي به ش��ما مقدور نبوده، فلذا بدينوسيله به شما ابالغ مي شود 
در راس��تاي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهي جهت رس��يدگي به پرونده 
و دفاع از اتهام خود در اين ش��عبه 11 دادياري دادس��راي ش��هريار حاضر ش��ويد در غير اين صورت اقدام مقتضي 

بعمل خواهد آمد/
داديار شعبه 11 دادياري شهريار- زندوي- م الف /411

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم حسين شاه محمدي
وقت رسيدگي ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي

نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 12 دادياري دادس��راي عمومي و انقالب شهريارموضوع شكايت داود همياني عليه 
حسين شاه محمدي مبني بر خيانت در امانت تحت رسيدگي مي باشد باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي 

بعلت مجهول  المكان بودن و عدم دسترسي به شما ، بدينوسيله به شما ابالغ مي شود تا در اجراي ماده 174 قانون 
آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام 

خود در شعبه 12 دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
داديار شعبه 12 دادياري دادسراي شهرستان شهريار- فاطمي- م الف /412

آگهي احضار متهم مجهول المكان 
نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 961172 شعبه 11 دادياري دادس��راي شهريار موضوع شكايت اسفنديار شجاعي 
و فرزانه پيدني عليه علي  ش��اه نقي داير بر مش��اركت در كالهبرداري تحت رس��يدگي مي باشد باتوجه به محتويات 
پرونده و اظهارات ش��اكي بعلت مجهول  المكان بودن دسترس��ي به ش��ما مقدور نبوده، فلذا بدينوسيله به شما ابالغ 
مي ش��ود در راس��تاي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به 
پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريار حاضر شويد در غير اين صورت 

اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
داديار شعبه 11 دادسراي عمومي و انقالب شهريار- زندوي- م الف /413

آگهي احضار متهم 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 951620 شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريارموضوع شكايت خانم 
مريم محتش��مي عليه ميثم ش��ريفي داير بر نشر اكاذيب به وسيله س��امانه رايانه اي و هتك حيثيت از طريق نشر 
عكس در فضاي مجازي دائر به تهديد تحت رس��يدگي مي باشد باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات شاكي بعلت 
مجهول  المكان بودن دسترس��ي به ش��ما مقدور نبوده، فلذا بدينوسيله به ش��ما ابالغ مي شود در راستاي ماده 174 
قانون آئين دادرس��ي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نش��ر آگهي جهت رس��يدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در 

شعبه 11 دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
دفتر دادياري شعبه 11 دادسراي عمومي و انقالب شهريار- م الف /414

به پيوس��ت دو نس��خه آگهي ارسال مي گردد. مقتضي اس��ت تا در يكي از جرايد كثيراالنتشار منتشر و نسخه اي از 
آگهي منتشره در جهت ضبط در سابقه به اين شعبه ارسال گردد.

تعداد دفعات انتشار: يكبار
داديار شعبه يازدهم دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهرستان شهريار- سيد حسام الدين زندوي- م الف/415

آگهي احضار متهم مجهول المكان 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 941355 شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقالب شهريارموضوع شكايت فاطمه 
حس��ين زاده عليه عزيز اهلل رحيمي نسب داير بر توهين و تهديد تحت رسيدگي مي باشد باتوجه به محتويات پرونده و 
اظهارات ش��اكي بعلت مجهول  المكان بودن دسترسي به ش��ما مقدور نبوده، فلذا بدينوسيله به شما ابالغ مي شود در 
راستاي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از 

اتهام خود در شعبه 11 دادياري دادسراي شهريار حاضر شويد در غير اين صورت اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
داديار شعبه 11 دادسراي عمومي و انقالب شهريار- زندوي- م الف /416

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي حامد دادرس فرزند سياوش
ش��اكي آقاي س��عيد چگيني شكايتي به طرفيت شما دائر بر كالهبرداري و انتقال مال از طريق نامشروع مطرح كه 
به اين ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده كالس��ه 9409982643400366 شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان 

ش��هريار ) 104 جزايي سابق( ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1397/04/11 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه شعبه104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار)104جزايي سابق(- مجتبي افتخاري- م الف/417

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم مهدي خسروي زبرجد فرزند عبد الحسين
وقت رسيدگي ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي

نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 961964 ش��عبه چهارم دادياري دادس��راي عمومي و انقالب شهريار اتهامي آقاي 
مهدي خس��روي زبرجد فرزند عبدالحس��ين دائر بر ترك انفاق موضوع ش��كايت محدثه  هاش��ملو تحت رسيدگي 
مي باش��د باتوج��ه ب��ه محتويات پرونده و اظهارات ش��اكي بعلت مجهول  المكان بودن و عدم دسترس��ي به ش��ما ، 
بدينوسيله به شما ابالغ مي شود تا در اجراي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 ظرف يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه چهارم دادياري دادسراي شهريار حاضر 

شويد در غير اين صورت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
داديار شعبه 4 دادسراي عمومي و انقالب شهرستان شهريار- كامران علي نژاد- م الف /418

آگهي احضار متهمين مجهول المكان مهدي هادلي فرزند يقينعلي و كيوان گيالني فرزند-
نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 960962 شعبه س��وم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب شهريار موضوع شكايت 
اولياء دم متوفي حبيب اله علي حس��يني عليه ش��ما داير بر عدم رعايت نظامات كار منجر به فوت  تحت رسيدگي 
مي باش��د باتوجه به محتويات پرونده و اظهارات ش��كات بعلت مجهول  المكان بودن دسترسي به شما مقدور نبوده، 
فلذا بدينوسيله به شما ابالغ مي شود در راستاي ماده 174 قانون آئين دادرسي كيفري ظرف يك ماه از تاريخ نشر 
آگهي جهت رسيدگي به پرونده و دفاع از اتهام خود در شعبه سوم بازپرسي دادسراي شهريار حاضر شويد در غير 

اين صورت اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد/
امير مهدوي نيا- بازپرس شعبه سوم دادسراي عمومي و انقالب شهريار- م الف /419

آگهي ابالغ وقت
ش��اكي محمدعلي قديري ش��كايتي عليه متهم س��كينه طالبي داير ب��ر ضرب و جرح عمدي تقدي��م دادگاه هاي 
عمومي شهرستان شهرستان شهريار نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار 
)104جزايي س��ابق( واقع در شهرس��تان شهريار ارجاع و به كالس��ه 951858 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
1397/05/10 و س��اعت 10صبح تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكي و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. در صورت عدم حضور يا معرفي ننمودن 

وكيل و عدم ارايه اليحه غيابي رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
دادگاه شعبه 104 كيفري دو شهرستان شهريار )104 جزايي سابق(- م الف/420

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي رضا كريمي
ش��اكي خانم پريس��ا تقي زاده ش��كايتي به طرفيت متهم آقاي رضا كريمي به اتهام تهديد مطرح كه به اين ش��عبه 

ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409982643401076 شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار ) 104 
جزايي س��ابق( ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1397/02/31 س��اعت 10:30 تعيين كه حس��ب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس��ت ش��اكي مراتب يك 
نوبت در يكي از جرايد كثير االنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود، نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه شعبه104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار )104جزايي سابق( - م الف/421

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي فخر الدين بدري اسالملو
ش��اكي آقاي مهدي كريمي خرمي فرزند محمدحسن ش��كايتي به طرفيت متهم آقاي فخرالدين بدري اسالملو به 
اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9409982643401076 
ش��عبه 104 دادگاه كيفري دو شهرس��تان شهريار ) 104 جزايي سابق( ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/03/21 
س��اعت 10 صبح تعيين كه حس��ب دس��تور دادگاه طب��ق موضوع م��اده 73 قانون آئين دادرس��ي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس��ت ش��اكي مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه شعبه104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار )104جزايي سابق( - م الف/422

آگهي ابالغ وقت
ش��اكي علي شاهرضاكماس��ائي ش��كايت عليه متهم مجيد نوروزي مش��اركت در س��رقت داير بر خيانت در امانت 
تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان شهريار نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 104 دادگاه كيفري دو 
شهرس��تان شهريار )104جزايي س��ابق( واقع در شهرستان شهريار ارجاع و به كالسه 952441/104 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگي آن 1397/05/27 و ساعت 10 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
شاكي و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثير االنتش��ار آگهي مي ش��ود تا متهم پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. در صورت عدم حضور يا 

معرفي ننمودن وكيل و عدم ارايه اليحه غيابي رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
دادگاه شعبه 104 كيفري دو شهرستان شهريار- م الف/423

آگهي ابالغ وقت
ش��اكي كريم معصومي ش��كايتي عليه متهم داود مرادي داير به ضرب و جرح عمدي و س��رقت تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان شهرستان شهريار نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 104 دادگاه كيفري دو شهرستان شهريار 
)104جزايي س��ابق( واقع در شهرس��تان ش��هريار ارجاع و به كالس��ه951596 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
1397/05/08 و س��اعت 10صبح تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكي و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثير االنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. در صورت عدم حضور يا معرفي ننمودن 

وكيل و عدم ارايه اليحه غيابي رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
دادگاه شعبه 104 كيفري دو شهرستان شهريار- م الف/424

يكي از تفاوت هاي اس��كان زلزله زدگان در ش��هر سرپل ذهاب و روستاهاي 
اطرافش در دور بودن فواصل نقاط اس��كان از يكديگر بود. در ش��هر چادرها و 
كانكس ها بدون س��اختار درس��تي در هم تنيده بودند اما در روستا هر چادر و 
كانكس حريمي حداقلي را داشت. موضوعي كه باعث شد در بارش هاي شديد 
روزهاي اخير، وضعيت روس��تاها به مراتب بهتر باش��د. مهتاب يكي از ساكنان 
س��رپل ذهاب كه پيش از بارش روزهاي اخير با آنها هم  صحبت ش��ده بودم در 
پيامي از وارد ش��دن آب به داخل چادرشان و مشكالت براي تخليه آن نوشت. 

اين معضل به ويژه در نقاطي كه اساس��ا معب��ر چنداني در ميان چادرها ايجاد 
نش��ده بود سخت تر از ديگر نقاط قابل حل بوده اس��ت. مهتاب در يك تماس 
تلفني درحالي كه صدايش از حجم ناراحتي مي لرزيد، گفت: آب تمام زندگي ما 
را برداشته است. با قابلمه سعي مي كنيم آب را از چادر و كانكس خارج كنيم. 

خيلي خيلي سخت است.
مساله نبود معابر در ميان كانكس ها از سوي مديرعامل شركت توزيع نيروي 

برق نيز به عنوان يكي از معضالت در برق رساني مورد اشاره قرار گرفته بود. 
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ازخارجيهاكمترنيستيم
مجید راس��تي مي گويد: اگر بهترين هاي تولید داخلي  خودمان را با بهترين هاي ترجمه مقايسه كنیم از آنها كمتر نیستیم و در 

كنار هم قرار داريم. 
اين نويسنده ادبیات كودك و نوجوان درباره استقبال مخاطبان ايراني از آثار ترجمه نسبت به تالیف اظهار كرد: هر كتابي كه خوب 
باش��د، مخاطب دوس��ت دارد آن را بخواند. اگر تعداد ترجمه هاي خوب بیشتر است به خاطر اين است كه تولیدات كل آثار خارجي 
بیشتر است؛ ۲۰۰ كشور كتاب تولید مي كنند كه بهترين هايش به فارسي ترجمه مي شود. او به ايسنا گفت: اگر بهترين هاي تولید 
داخلي مان را با بهترين هاي ترجمه مقايس��ه كنیم، مي توانیم بگويیم از آنها كمتر نیس��تیم. در كشورهاي خارجي حداقل ۱۵۰هزار 
عنوان كتاب تولید مي شود كه يك درصدش مي شود ۱۵۰۰نسخه، اگر ما هم ۲۰۰۰نسخه كتاب جديد داشته باشیم يك  درصدش 
مي ش��ود ۲۰نس��خه؛ ۱۵۰۰كجا و ۲۰ كجا. راستي اظهار كرد: نگاه هايي كه به كتاب ها مي شود، كلي است و قضاوت هايي كه انجام 
مي شود خیلي درست نیست؛ اينكه مي گويند كارهاي ما را كسي نمي خواند، درست نیست يا كتاب هاي با كیفیت در دسترس قرار 

بگیرد مورد استقبال قرار مي گیرد. 

چهرهروز

معرفيكشورهاييكهازسال1945تاكنونبيشترينحوادثهواييراداشتند

آسمانهايپرسقوط
گروهگوناگون|

در روزه��اي اخی��ر، اخبار س��قوط 
حوال��ي  در  مس��افربري  هواپیم��اي 
ياس��وج، در صدر گزارش رسانه ها قرار 
گرفت��ه اس��ت. در ۱۰ روز گذش��ته، دو هواپیماي 
مس��افربري س��قوط كردن��د. هواپیم��اي آنتونوف 
اي ان- ۱۴۸ ك��ه متعل��ق ب��ه ش��ركت هواپیمايي 
س��اراتوف بود روز يك ش��نبه ۲۲ بهمن در مس��یر 
پ��رواز از ف��رودگاه دوموِددوف مس��كو به س��مت 
اورس��ك در اورال از صفح��ه رادار محو ش��د. يك 
منب��ع خدم��ات اضط��راري روس��یه اع��ام كرد 
كه اي��ن هواپیم��ا در نزديكي روس��تاي آرگونوف 
در ۸۰ كیلومت��ري جنوب ش��رق مس��كو س��قوط 
 كرده اس��ت. همچنین گفته ش��د كه هیچ كدام از

 7۱ مسافر و خدمه اين هواپیما زنده  نماندند. پس 
از آن، يك ش��نبه ۲9 بهمن نیز، هواپیماي اي تي آر 
كه از تهران عازم ياس��وج بود، در حوالي س��میرم 
از صفح��ه رادار محو ش��د و طبق گفته س��ازمان 

هواپیمايي ايران، سقوط كرد. 
طبق تازه ترين آمار منتش��ر شده از سوي شبكه 
حمل ونقل هوايي، بیش��ترين س��وانح هواپیمايي از 
جن��گ جهان��ي دوم تاكنون، مربوط ب��ه پروازهاي 
امريكا، روسیه و برزيل است. آن طور كه گفته شده، 
از سال ۱9۴۵ تاكنون، حدود ۸۲۱ پرواز در امريكا 
دچار سانحه و تصادف هاي منجر به مرگ شده اند. 
براس��اس گزارش س��ازمان بین المللي هوانوردي، 
فاجعه آمیزترين سانحه هوايي در جهان، مربوط به 
خطوط هوايي امريكا در س��ال ۱977 بود. آن طور 
كه گفته ش��ده، نخستین س��انحه هوايي مربوط به 
۲7 مارس ۱977 بود كه در آن، هواپیماي خطوط 
هواي��ي »پان آمريك��ن« پس از لغ��زش روي باند 
ف��رودگاه »تنه ريف« در جزاي��ر قناري آتش گرفت 
كه بر اثر اين حادثه، ۵۸3سرنش��ین آن جان خود 
را از دست دادند. همچنین، سومین سانحه هوايي 
مرگب��ار در جهان نی��ز، باز هم به خط��وط هوايي 
امريكا مربوط مي شود. در اين حادثه كه در ۲۵ مه 
 ۱979 رخ داد، هواپیماي خطوط هوايي امريكا پس 
از برخاس��تن از باند فرودگاه »اوهیر« در شیكاگو، 
س��قوط كرد و ۲7۵ سرنش��ین آن جان خود را از 

دست دادند. 
همان طور گه گفته ش��د امريكا، روسیه و برزيل 
باالترين رتبه را در سوانح هوايي به خود اختصاص 
 داده اند. سقوط هواپیماي آنتونوف اي ان- ۱۴۸ در

 

۱۱ فوري��ه، ش��مار ح��وادث هوايي اين كش��ور را 
از س��ال ۱9۴۵ تاكنون، به ۵۲۰ س��انحه رس��اند. 
برزي��ل نیز، در 63 س��ال گذش��ته، ح��دود ۱۸۸ 
س��انحه هواي��ي داش��ته اس��ت. در اي��ن می��ان، 
خبرس��ازترين حادثه مربوط به س��قوط هواپیماي 
فوتبالیس��ت هاي برزيل��ي بود. طب��ق گزارش هاي 
منتشر شده، هواپیماي حامل بازيكنان تیم فوتبال 
چاپِكون��ز كه از بولیوي عازم ف��رودگاه مدلین واقع 
در ش��هر ريونگروي كلمبیا بود، در دسامبر ۲۰۱6 
دچار س��انحه ش��د و در اين كش��ور س��قوط كرد. 
 براساس اطاعات به دس��ت آمده، اين هواپیما كه
 7۲ سرنش��ین و 9 خدمه داشت، در لحظه سقوط 
منفجر نشده و هواپیما به دو نیم تقسیم شده است. 
در ادام��ه اين گزارش، ش��مار ح��وادث مرگبار 
هواي��ي در كلمبی��ا، ۱۸۲ م��ورد و در كانادا، ۱79 
مورد اعام ش��ده اس��ت. گفته ش��ده كه در میان 
فاجعه آمیزترين حوادث هوايي، س��انحه سقوط ۱۲ 
دسامبر ۱9۸۵ هواپیماي كانادا با ۲۵6 كشته، رتبه 
شش��م را به خود اختصاص داده است. اين هواپیما 
پس از برخاس��تن از باند فرودگاه »نیوفوند لند« با 

باند برخورد كرد و آتش گرفت. 
آن طور كه در اين گزارش گفته شده، شمار حوادث 
 هواي��ي مرگبار از س��ال ۱9۴۵ تاكنون در بريتانیا، 
۱۰۵ م��ورد و در فرانس��ه ۱۰3 مورد بوده اس��ت. 

طبق اطاعات منتشر ش��ده، در میان مرگبارترين 
ح��وادث هوايي، هفدهمین س��انحه مربوط به اول 
ژوئ��ن ۲۰۰9 ب��ود ك��ه در آن هواپیم��اي ايرباس 
33۰ خطوط هوايي فرانس��ه، پس از گرفتار شدن 
در گردباد و رعد و ب��رق، به داخل اقیانوس اطلس 

سقوط كرد و ۲۸۸ سرنشین آن، جان باختند. 
طبق اي��ن گزارش، خط��وط هواي��ي اندونزي، 
مكزي��ك و هند نیز در میان ۱۰ خطوط پرس��انحه 
هوايي در جهان قرار گرفته اند. براساس آمار منتشر 
ش��ده، تعداد حوادث هوايي مرگبار در اندونزي 9۸ 
م��ورد، در مكزي��ك 96 مورد و در هن��د 9۴ مورد 
اع��ام ش��د. در اين می��ان، دومین حادث��ه هوايي 
مرگب��ار در جه��ان، مرب��وط به يك��ي از پروازهاي 
هند اس��ت. آن طور كه گفته ش��ده، اين حادثه در 
اول ژانويه ۱97۸ به وقوع پیوس��ت و ۲۱3 كش��ته 
بر جاي گذاش��ت. طبق اطاعات منتشر شده، اين 
حادثه زماني اتفاق افتاد كه هواپیماي 7۴7 خطوط 
هوايي هندوستان پس از برخاستن از باند فرودگاه 
»بمبئي« به درون اقیانوس س��قوط كرد. طبق اين 
گزارش، هر چند كه در سال هاي اخیر، تاش هاي 
بس��یاري براي ايجاد اس��تاندارد حمل ونقل هوايي 
صورت گرفته و منجر به كاهش تعداد سوانح هوايي 
شده است، اما به گفته كارشناسان، نمي توان به طور 

قطعي، تصادفات و حوادث هوايي را از بین برد. 

آمارنامه

بازارهنر

اكران»آنسويابرها«درسينماهايايران
پخش كننده فیلم »آن س��وي ابرها« س��اخته مجید 
مجی��دي اعام كرد: دوبله اين اثر در حال انجام اس��ت و 

نسخه دوبله فارسي و زيرنويس آن آماده مي شود. 
 محمدرض��ا صابري مديرعامل ش��ركت ن��ور تابان و 
پخش كننده فیلم »آن سوي ابرها« ساخته مجید مجیدي 
به مهر گفت: كارهاي دوبله فیلم در حال انجام اس��ت و 
از اواي��ل هفت��ه ديگر همزمان در تهران و شهرس��تان ها 
هم نس��خه دوبله و هم نس��خه زيرنويس اكران مي شود. 
همچنین نخس��تین اكران مردمي فیلم س��ینمايي »آن 
سوي ابرها« به كارگرداني مجید مجیدي روز چهارشنبه 
دوم اس��فند با حضور محمدرضا گلزار بازيگر س��ینما و 
مجید مجیدي كارگردان اين فیلم از س��اعت ۱۸ الي ۲۴ 
در پرديس كورش برگزار مي ش��ود. فیلم سینمايي »آن 
سوي ابرها« از دوم اسفند در سینماهاي سراسر كشور به 
نمايش در مي آيد. اين فیلم كه در هند س��اخته شده در 

ستايش عشق و زندگي و تنوع روابط انساني است. 
عوامل فیلم س��ینمايي آن س��وي ابره��ا عبارتند از: 

نويس��نده فیلمنام��ه: مجید مجیدي و مهران كاش��اني، 
موس��یقي:  اي. آر. رحمان، تدوين: حس��ن حسندوست، 
صداگذار: محمدرضا دلپاك، مدير فیلمبرداري: آنیل مهتا، 
صدابردار: گیسي مايكل، طراح صحنه: منسي دروو مهتا، 
طراح لباس: پايال سلوجا، بیبي زيبا میرايي، دستیار اول 
كارگردان: محمدعلي عسگري، دستیار تهیه: رضا تشكري 

و مشاور رسانه يي: علي زادمهر. 

فيليپهوتسخشمشديدخودرابروزميدهد
كارگردان نمايش »خش��م شديد فیلیپ هوتس« كه 
قرار است در تماش��اخانه »سه نقطه« روي صحنه برود، 
اظه��ار كرد كه اين نمايش بعد از 7 ماه توانس��ت به اجرا 
برس��د. علي زرين نهاد كارگردان نمايش »خش��م شديد 
فیلیپ هوتس« كه قرار است از دوم اسفند در تماشاخانه 
»سه نقطه« روي صحنه برود درباره روند تمرين و تولید 
اين اثر نمايش��ي گفت: ما تمرين نمايش »خشم شديد 
فیلیپ هوتس« را از اواسط تیر سال جاري شروع كرديم، 
زيرا قرار بود در ابتدا اين اثر نمايش��ي را در تماش��اخانه 
»فانوس« روي صحنه ببريم ولي متاسفانه اين امر میسر 
نشد و چندين ماه براي پیدا كردن سالني براي اجراي اين 

اثر نمايشي صرف شد. 
او اظه��ار كرد: قرار بود در ش��هريور نماي��ش را اجرا 
كنیم كه وقتي اين اتفاق نیفتاد بازيگران مشغول پروژه ها 
و فعالیت هاي ديگر ش��دند و اكثر س��الن هايي كه به آنها 
مراجعه مي كردم يا هزينه بااليي مي خواستند يا مي گفتند 

كه براي سال ديگر نمايش را به صحنه ببرم. 
اي��ن كارگ��ردان ج��وان تئات��ر با اش��اره ب��ه اينكه 
فارغ التحصیل هنر است ولي هیچ گونه حمايتي از جوانان 
نمي شود، يادآور شد: متاسفانه حمايت مناسبي از جوانان 
هنرمند نمي شود. مسائلي چون نداشتن سالن براي اجرا 
و تغیی��ر زمان اجرا عاوه بر مش��كاتي كه براي تمرين 
و گ��روه بازيگران نمايش ايجاد مي كند، ضرر مالي نیز به 
همراه دارد. زرين نهاد با اش��اره به توافق تماشاخانه »سه 

نقطه« براي اجراي نمايش »خشم شديد فیلیپ هوتس« 
از ۲ تا ۱۸ اس��فند افزود: اگر اج��راي نمايش بازخورد و 
استقبال خوبي داشته باشد، احتمال تمديد اجراي نمايش 

وجود دارد. 
او درباره ش��یوه اجراي اين اثر نمايش��ي توضیح داد: 
من سال 93 نمايش »خشم شديد فیلیپ هوتس« را به 
صحنه بردم. در آن زمان نگاه كلي به نمايش��نامه داشتم 
ولي در اجراي جديد از ذهن هوتس به داستان نگاه كردم 
و س��عي كردم فضايي كه متن مي خواهد، يعني فضايي 
فانتزي و رئال را ايجاد كنم. در اصل متن، ش��یوه اجرا را 
پیشنهاد مي دهد. نمايش »خشم شديد فیلیپ هوتس« 
با بازي رامتین روزبهان، زينب تحقیقي، سمیه كاظمي، 
مجید جاورس��ینه، س��وزان صفانیا، امین موذن و راحله 

محبوبي روي صحنه مي رود. 

دوكودكآمادهفرمانكارگردانبرايشروعبازي
طراح پوس��تر اصلي سي وششمین جشنواره جهاني 
فیلم فجر درباره ويژگي هايي كه در طراحي به كار برده و 
تصوير دو كودك كه در پوستر حضور دارند، توضیح داد. 
علي خورش��یدپور درباره ويژگي هايي كه براي خلق 
اين پوس��تر درنظر گرفته اس��ت، به مهر گفت: آنچه در 
طراحي اين پوس��تر مدنظر ما ب��ود، اين بود كه نگاهي 
تاريخي و اشاره يي به دوران ورود سینما به ايران داشته 
باش��یم از همین رو برايمان بس��یار اهمیت داشت كه از 
عنصري تصويري اس��تفاده كنیم كه بتواند اين موضوع 

را نشان بدهد. 
او افزود: اين عكس براي من فضاي خاصي را تداعي 
مي كرد به اي��ن صورت كه وقتي من به اين عكس نگاه 
مي كردم، فكر مي كردم اين دو كودك در يك لوكیشن 
شبیه لوكیش��ن فیلمبرداري قرار گرفته اند و حالت شان 
به گونه يي است كه انگار آماده فرمان كارگردان هستند تا 
نقش خود را بازي كنند. پس من اين عكس را يك نوع 
اشاره به سینما مي دانستم از طرفي اشاره يي به آمادگي 
براي میزباني و يك انتظار براي شروع جشنواره جهاني. 
خورش��یدپور با اشاره به اينكه عكس موجود در اين 
پوس��تر را با جست وجو در بین عكس هاي مختلف پیدا 
و انتخاب كرده اس��ت، اظهار كرد: به نظرم چهره اين دو 
كودك اخمو نیست بلكه آنها جدي هستند. در مواجهه 
با كودكان هنگام عكاسي متوجه مي شويم آنها مقداري 
دس��تپاچه مي شوند و شايد علت جدي بودن چهره آنها 
همین امر بوده باش��د. از طرف ديگر حضور يك پس��ر 
و يك دختر ويژگي انس��اني و غیرجنس��یتي به عكس 

بخشیده كه اين براي ما جذاب است. 

اين طراح پوس��تر با اش��ار به تركیب رنگ پوس��تر 
سي وشش��مین جش��نواره جهاني فیلم فجر اظهار كرد: 
س��یاه و سفید بودن اين پوس��تر به اين دلیل است كه 
ارجاع تاريخي دارد زيرا در آن زمان هنوز امكان گرفتن 
عكس رنگي وجود نداشت و اين موضوع هم باز اشاره يي 
به قدمت تاريخ س��ینماي ايران دارد و اينكه س��ینما از 

تصاوير سیاه و سفید شروع شد. 
خورش��یدپور كه طراحي لوگوي كتابخانه ملي را در 
كارنام��ه دارد، بیان كرد: ما به ص��ورت مكتوب به زبان 
فارسي و انگلیسي در پوستر نوشته ايم »در آستانه ۱۲۰ 
س��الگي س��ینماي ايران« كه همین موضوع به قدمت 
سینماي كشورمان اشاره دارد در عین حال حضور آن دو 
كودك در اين پوستر تمثیلي از كودكي سینماي ايران 
در زمان قاجار است چون سینما در اين دوران به تازگي 
وارد ايران ش��ده بود و س��ال هاي ابتدايي خود را سپري 
مي كرد و حاال كه به ۱۲۰ سالگي سینماي ايران نزديك 

مي شويم در اين پوستر به اين موضوع اشاره كرده ايم. 

درخواستپايان
تيراندازيهايغمگين

نيويوركتايمز:
آن ط��ور ك��ه نیويورك 
تايمز در صفح��ه اول خود 
تع��دادي  منتش��ر ك��رده، 
دانش آم��وز  نوجوان��ان  از 
ب��ا برگ��زاري تحص��ن در 
مقابل كاخ س��فید اعتراض 
خود را نس��بت ب��ه موضع 
امري��كا  ريیس جمه��وري 
س��اح  كنترل  درخصوص 

نش��ان دادند. طبق اين گزارش به دنبال حادثه مرگبار 
تیراندازي هفته گذشته در دبیرستاني در ايالت فلوريداي 
امري��كا، هزاران دانش آموز در اعت��راض به قانون آزادي 
حمل س��اح در مقابل كاخ س��فید »تحصن خوابیده« 
برگزار كردند. گفته ش��ده كه ۱7نفر از اعضاي گروهي 
موس��وم به »نوجوانان براي اصاح كنترل س��اح« در 
برابر كاخ سفید دراز كشیدند تا به صورت نمادين تعداد 
دانش آموزاني را كه در اين تیراندازي كشته شدند، نشان 
دهند. س��ازماني كه اين تحصن اعتراض آمیز را برگزار 
كرده است با انتشار بیانیه يي گفت كه ما اين اعتراض را 
با هدف اعام همبستگي با كساني كه از اين تیراندازي 
هولناك در فلوريدا آس��یب ديدند، برگزار كرده ايم. ما از 
ترامپ مي خواهیم در راس��تاي منافع جوانان امريكايي 

اقدام كند و به اين تیراندازي هاي غم انگیز پايان دهد. 

والاستريتژورنال:
اين روزنام��ه در صفحه 
اول خ��ود درب��اره حمايت 
ترام��پ از تغیی��ر در قانون 
مالكیت اس��لحه خب��ر داد. 
طب��ق اين گ��زارش پس از 
تیراندازي مرگبار در فلوريدا، 
كاخ سفید دوش��نبه اعام 
ك��رد ك��ه ريیس جمهوري 
از تاش ه��ا ب��راي ارتق��اي 

سیستم بررسي سابقه خريداران ساح حمايت مي كند. 
سارا هاكبي سندرز، سخنگوي كاخ سفید نیز با انتشار 
بیانیه ي��ي اعام ك��رد: ترامپ با جان كورنین، س��ناتور 
جمهوري خواه تگ��زاس درباره طرح��ي صحبت كرده 
است كه براس��اس آن سیستم نظارت و بررسي سابقه 
خريداران س��اح تقويت خواهد شد. اين درحالي است 
ك��ه در بس��یاري از گزارش ها گفته ش��ده كه ترامپ و 
جمهوري خواهان به  ش��دت مخالف ممنوعیت مالكیت 
ساح هستند. البي دارندگان ساح از مهم ترين منابع 
مال��ي نامزده��اي جمهوري خواه در جري��ان انتخابات  
امريكاست. حتي تغییر در قانون مالكیت ساح و تشديد 
مقررات آن نیز كه عمدتا از سوي دموكرات ها درخواست 
مي شود اغلب با مخالفت شديد جمهوري خواهان روبه رو 

شده است. 

الپايس:
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خود با انتش��ار عكسي از 
كرامپ كارن باور، گزارش��ي 
از انتخ��اب اين سیاس��تمدار 
ب��ه عن��وان دبی��ركل حزب 
دموك��رات مس��یحي آلمان 
منتشر كرد. طبق اين گزارش، 
دوشنبه »پتر تاوبر« دبیركل 
ح��زب دموكرات مس��یحي 

آلمان و از افراد نزديك به »آنگا مركل« صدراعظم آلمان 
از اين س��مت كناره گیري كرد. گفته شده كه او به دلیل 
بیماري گوارش��ي نتوانس��ت در مذاكرات بلندمدت براي 
تش��كیل دولت در كنار آنگا مركل، صدراعظم آلمان كه 
بعد از انتخابات ماه سپتامبر آغاز شد، شركت كند. پس از 
اين كناره گیري، آنگا مركل، كرامپ كارن باور را به عنوان 
رهبر يا دبیركل حزب دموكرات مس��یحي آلمان معرفي 
كرد. پیش از اين گفته ش��ده بود كه »ينس ش��پان« كه 
از مخالفان جدي سیاس��ت هاي مهاجرتي مركل به شمار 
مي رود، گزينه اصلي جانشیني تاوبر به شمار مي رود. طبق 
اين گزارش بس��یاري كرامپ كارن باور را به عنوان میني 
مركل مي شناسند؛ چراكه گفته مي شود، رويكردها و سبك 

سیاسي او شباهت بسیاري به مركل دارد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

بازيگريكهشايعهدرگذشتشراردكرد
»سیلوس��تر اس��تالونه« بازيگ��ر كهنه كار 
فیلم هاي اكش��ن هالیوودي ضمن رد شايعات 
مبن��ي بر مرگش گفت كه در س��امت كامل 
به س��ر مي برد. به گزارش میرر، پس از انتشار 
ش��ايعه يي مبني بر درگذش��ت »سیلوس��تر 
استالونه« بر اثر ابتا به سرطان پروستات، اين 

بازيگر 7۱ساله امريكايي در صفحه اينستاگرام خود با تكذيب شايعه مرگش نوشت: لطفا 
به اين حماقت ها توجه نكنید، من زنده، سالم و شاد هستم و همچنان مشت مي زنم. 

»فرانك استالونه« نیز در صفحه تويیتر خود نوشت: شايعه مرگ برادرم نادرست است 
و نمي دانم چه ذهن  مريض و بي رحمي اين شايعه را پراكنده است. افرادي اينچنین از 
لحاظ ذهني بیمارند و شايسته جايگاهي در جامعه نیستند. »سیلوستر استالونه« بازيگر، 
كارگردان و نويس��نده امريكايي و برنده جايزه »گلدن گلوب« است كه بیشتر به  خاطر 
نقش هاي اكش��ن در فیلم هاي هالیوودي شهرت دارد. دو نقش به  يادماندني »رمبو« و 
»راكي« از مهم ترين فعالیت هاي او در اين ژانر هستند. او عاوه بر بازيگري، نويسندگي 
اين فیلم ها را نیز بر عهده داشته است. »استالونه« به  خاطر بازي در فیلم »راكي« دو بار 
نامزد دريافت جايزه اسكار يكي براي بهترين بازيگري و ديگري براي بهترين فیلمنامه 
ش��د. او سومین بازيگر سینماس��ت كه به  خاطر يك فیلم، نامزد دريافت اين دو جايزه 
شده است. پیش از او فقط »چارلي چاپلین« و »اورسن ولز« چنین عنواني را داشتند. 

تصويبحريممحلهسنگلجوميدانحسنآباد
مح��دوده حري��م و ضواب��ط حفاظتي 
مح��دوده ش��مالي محله س��نگلج، میدان 
حسن آباد، پارك ش��هر تهران و سه اثر از 

استان زنجان به تصويب رسید. 
در جلس��ه كمیت��ه حري��م آث��ار ملي 
غیرمنق��ول مح��دوده  حري��م و ضواب��ط 

حفاظت��ي ۱6 اثر تاريخي پس از بررس��ي و تايید كارشناس��ان و صاحب نظران 
می��راث فرهنگي مورد تصويب ق��رار گرفت. فرهاد نظري مدي��ركل دفتر ثبت 
آث��ار تاريخ��ي با اعام اين خبر گفت: در جلس��ه روز دوش��نبه حريم آثار ملي 
غیرمنقول، حريم سه اثر از استان زنجان شامل تپه گنبد، بقاياي قلعه تشوير و 
حمام يري و تپه قلعه تهم مشخص و تصويب شد. او افزود: همچنین در استان 
تهران حريم محدوده ش��مالي محله س��نگلج و میدان حس��ن آباد و پارك شهر 
كه ش��امل س��اختمان روغن نباتي جهان، تماشاخانه س��نگلج، ورزشگاه شهید 
فهمیده، س��اختمان روزنامه اطاعات، میدان حس��ن آباد، مسجد مجدالدوله و 

موقوفه تربیتي متقین است، مشخص و تصويب شد. 
به گفته  مديركل دفتر ثبت آثار تاريخي، حريم مجموعه كلیس��اي ژاندارك 
ش��امل مدرسه و كلیساي ژاندارك، خانه هرمز پیرنیا، منزل مشیرالدوله پیرنیا، 

خانه سردار معتمد، ساختمان تجاري غريب و مسجد هدايت نیز تصويب شد.

تاريخنگاري

توقيف روزنامه هاي ستاره ايران و ستاره شرق 
در ادامه سیاس��ت هاي رضاخان علیه مطبوعات 
اس��فند  دوم  مطبوعات��ي،  و  فع��االن سیاس��ي  و 
۱3۰۰ يعني يك س��ال پ��س از كودتاي رضاخان، 
روزنامه هاي س��تاره ايران و س��تاره ش��رق به علت 

توهین به اعضاي دولت توقیف شدند. 
س��تاره اي��ران روزنامه ي��ي بود كه ب��ه مديري 
و س��ردبیري می��رزا حس��ین خان صب��ا ملقب به 
كمال الس��لطان منتشر مي ش��د. اين روزنامه همه 
روزه غیر از روزهاي تعطیل چاپ مي ش��د كه پس 
از درگذش��ت میرزا حس��ین خان صبا، انتش��ار اين 
روزنام��ه متوقف نش��د و به موسس��ي او و صاحب 
امتیازي اعتصام زاده تا اواخر س��ال ۱3۰6 به انتشار 
خود ادامه داد. با تاس��یس روزنامه »ستاره جهان« 
توسط ابوالقاس��م اعتصام زاده عما روزنامه »ستاره 

ايران« تعطیل شد. 
روزنام��ه »س��تاره ايران«، روزنامه ي��ي مخالف و 
منتقد رضاخان بود. شماره ۱۵۰ سال نهم »روزنامه 
س��تاره در 6 صفحه به صورت چاپ س��ربي يا قطع 
بزرگ منتشر ش��د. در باالي سرمقاله اين شماره از 
روزنامه، عكس��ي از شیخ محمد خیاباني چاپ شده 
بود و در زير آن، اين سطور درج شده بود: »مرحوم 
خیاباني در تاريخ سه ش��نبه سلخ ذي الحجه الحرام 
۱33۸ در اثر نهض��ت انقابي آذربايجان كه در زير 
خاكس��تر آن آتش مقدس جمهوري مخفي بود به 
قتل رس��ید و قلوب آزاديخواهان را مجروح نمود.« 
س��پس خاصه يي از سخنراني شیخ محمد خیاباني 
با عنوان »ش��اه به كجا مي رود« در همین ش��ماره 

درج شده بود. اين روزنامه دو بار توقیف شد. يك بار 
اواي��ل وزارت رضاخان در وزارت جنگ كه رضاخان 
مدير روزنامه را شخصا كتك زد و اين موضوع سر و 
صداي زيادي به پا كرد. يك بار هم همین دوم اسفند 
۱3۰۰ به دلیل انتش��ار مطلبي انتقادي علیه دولت. 

اما روزنامه رفع توقیف شد و دوباره انتشار يافت. 
 وابس��ته نظامي امريكا در ايران ضمن تش��ريح 
كت��ك زدن رضاخان ب��ه مدي��ران روزنامه ها، به 
توقیف سريع روزنامه هاي تهران نیز اشاره مي كند: 
»از وقت��ي كه رضاخ��ان به مق��ام ريیس الوزرايي 

رس��یده اس��ت ]اكتبر ۱9۲3[ چندي��ن روزنامه 
عمده تهران توقیف ش��ده  و برخي ديگر نیز كاما 
ساقط شده اند. با سر كار بودن رژيم كنوني، انتظار 
نمي رود كه از سي و چند روزنامه فارسي زباني كه 
در طول دو س��ال گذشته ش��روع به كار كرده اند، 
بیش��تر از ۱۰تاي عمده ش��ان ه��م بتوانند به كار 
ادام��ه بدهن��د. مي توان فرض ك��رد روزنامه هايي 
هم كه باقي مي مانن��د فقط به لطف طرفداري از 
رضاخان يا ش��ايد هم عدم انتقاد از دولت بتوانند 

به كار ادامه بدهند.«
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