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سخن نخست

گامي به سمت اصالحات اقتصادي 

 كمتر از 2 هفته از تاريخ ارائه اليحه بودجه س��ال 1397 به مجلس 
نگذش��ته بود ك��ه ناآرامي هايي در اي��ران روي داد. با ب��اال گرفتن اين 
ناآرامي ها گمانه هاي متفاوتي در رابطه با چگونگي ش��كل گرفتن و نوع 
مطالبات در محافل سياس��ي كشور مطرح ش��د. گرچه شكل و شمايل 
آنها به نحوي بود كه طيف قابل توجهي از مطالبات اقتصادي، سياس��ي 
و اجتماعي را دربر مي گرفت ولي بايد پذيرفت كه عمده خشم مشاهده 
شده در البه الي اعتراضات مردم ناشي از مشكالت اقتصادي و معيشتي 

است. 
معضالتي كه حاصل متراكم شدن مشكالت عديده اقتصادي در طول 
ساليان گذشته است، دولت دوازدهم با علم بر نابساماني هاي اقتصادي، 
درصدد برداش��تن گام هاي زيربنايي براي اصالح اقتصاد برآمده اس��ت. 
ش��اهد اين مدعا اليحه بودجه سال 1397 است. شفافيت اليحه بودجه 

كه در تاريخ 19 آذر توسط رييس جمهور به مجلس ارائه شد. 
فرص��ت مغتنمي را فراهم ك��رد كه به طور بي س��ابقه يي اين اليحه 
درمع��رض قضاوت عم��وم خصوصا صاحب نظران اقتصادي واقع ش��ود. 
وابس��تگي كمتر از 40درصدي بودجه س��ال آتي ب��ه درآمدهاي نفتي 
از نقاط برجس��ته اليحه فوق اس��ت. از س��ويي انقباضي ب��ودن اليحه 
پيش��نهادي و افزاي��ش قيم��ت حامل هاي انرژي بي ش��ك فش��ارهاي 

مضاعفي را به قشر هاي متوسط و فقير جامعه وارد خواهد كرد. 
از كنش ه��اي جن��اح رقيب دول��ت، مي توان نتيجه گرف��ت كه آنها 
درص��دد هس��تند در نخس��تين گام مطالبات م��ردم را صرفا اقتصادي 
قلم��داد كنن��د و در مرحله بعد گناه وضعيت نابس��امان اقتصادي را به 
گردن دولت روحاني انداخته و س��پس با فشارهاي پي در پي، دولت را 
مجبور كنند در عمل از پروژه اصالحات اقتصادي دس��ت كش��يده و به 
س��بك و س��ياق دولت هاي قبل تنها به فكر گذران سه سال باقي مانده 
از دوران رياس��ت جمهوري خ��ود باش��د. به ياد داري��م در دهه 70 بعد 
از اينك��ه كش��ور از هزينه ه��اي جنگ 8 س��اله فارغ ش��د، دولت آقاي 
هاشمي رفس��نجاني فرصت را مغتنم ش��مرد تا گام هاي بلندي را جهت 
باس��ازي نظام اقتصادي كش��ور بردارد. ولي متاس��فانه با مخالفت هايي 
مواجه گش��ت و به ناچار مجبور به كنار گذاش��تن سياست هاي تعديل 

اقتصادي شد. 
در همين راس��تا بي��م آن مي رود كه بر اثر فش��ارهاي بي حد جناح 
مخالف دولت و همچنين احساس��ي برخورد ك��ردن برخي نمايندگان 
مجل��س در مواجه��ه با اليحه بودج��ه، اصالحات س��خت اقتصادي به 
فراموش��ي س��پرده ش��ود. همه صاحب نظران اقتصادي ك��ه مدل هاي 
توس��عه كشورهاي مختلف را مطالعه كرده اند به اتفاق بر اين باورند كه 
اصالحات اقتصادي س��ختي هاي فراواني را پيش روي دولت و ملت قرار 
مي دهد، به نحوي كه در طول چند س��ال فش��ارهاي بي حدي بر اقشار 

آسيب پذير جامعه وارد مي شود. 
ول��ي تعطيل كردن اصالحات، س��ختي هاي بيش��تري را براي مردم 
در آينده نزديك به دنبال خواهد داش��ت. دولت شجاعانه بايد در مقابل 
فش��ارهاي محافظه كاراني كه تنها راه ممك��ن را در حفظ وضع موجود 
مي دانند ايستادگي كرده و اين هشدار را به ساير نهادهاي قدرت بدهد 
كه با عدم انجام اصالحات اقتصادي، مسائل بزرگ تر و وخيم تر در آينده 
نزدي��ك پيش روي نظام قرار خواهد گرفت. اين تصور باطلي اس��ت كه 
دولت و مجلس و ساير نهادهاي نظام فكر كنند، فعال با دادن امتيازاتي 
مثل عدم اصالح قوانين بازنشستگي، تداوم نظام بروكراسي دولتي، عدم 
اص��الح نرخ ارز، عدم هدفمند ك��ردن يارانه و عدم اصالح نظام بانكي و 
بانك مركزي، پايين نگه داش��تن قيمت حامل ه��اي انرژي مي توان بر 
مش��كالت غلبه كرد. تداوم اين قبيل سياست ها شايد در بهترين حالت 
فرصت كوتاه��ي دراختيار نظام قرار دهد، اما دي��ري نخواهد پاييد كه 

مشكالت با چهره ترسناك تري ظاهر خواهند شد. 

    Vol.4  No .1014  Thu.  January 11.  2018     پنج شنبه  21  دي 1396         23  ربيع الثاني 1439  سال چهارم   شماره  1014    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان   

جزئيات روند   اشتغال زايي د  ر بخش صنعت كشور منتشر شد 

معرفي صنايع اشتغال زاي سال97
 صفحه 14 

سخنگوي دولت اعالم كرد

دستور ويژه رييس جمهور 
براي تنظيم بازار شب عيد
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 كمتر از 2 هفته از تاريخ ارائه اليحه بودجه سال 1397 
به مجلس نگذشته بود كه ناآرامي هايي در ايران روي داد. 
با باال گرفتن اين ناآرامي ها گمانه هاي متفاوتي در رابطه با 
چگونگي شكل گرفتن و نوع مطالبات در محافل سياسي 
كش��ور مطرح شد. گرچه ش��كل و شمايل آنها به نحوي 
بود كه طيف قابل توجهي از مطالبات اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي را دربر مي گرفت ولي بايد پذيرفت كه عمده 
خشم مشاهده شده در البه الي اعتراضات مردم ناشي از 
مشكالت اقتصادي و معيشتي است. معضالتي كه حاصل 
متراكم شدن مشكالت عديده اقتصادي در طول ساليان 
گذش��ته اس��ت، دولت دوازدهم با علم بر نابساماني هاي 
اقتصادي، درصدد برداشتن گام هاي زيربنايي براي اصالح 

اقتصاد برآمده است ...

گروه اقتصادكالن  كميس��يون تلفيق مجلس با 
ارقام انتش��ار اوراق )استقراض( دولت مطابق بودجه 
97 موافقت كرد. دول��ت در تبصره 5 اليحه بودجه 
 درخواس��ت كرده 73.5ميليارد تومان اوراق ريالي و
3 ميليارد دالر اوراق ارزي منتشر كند. اين تبصره روز 
گذشته ازسوي كميسيون تلفيق مجلس بررسي شد 
و به تصويب رسيد. هر چند آمارهاي دقيقي تاكنون 
از تفاوت ارقام وجود ندارد اما آن طور كه س��خنگوي 
كميسيون تلفيق بيان كرده است، اعتبارات حاصل 
از ف��روش اس��ناد خزانه ب��راي تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه يي، خريد تضميني گندم و بيمه سالمت از 
9.5 به 15 هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي 
ديگ��ر دولت در بودجه 3 هزار ميلي��ارد تومان براي 
پرداخت بدهي هاي قطعي خود مجوز انتش��ار اسناد 

خزانه طلب كرده بود...

 گامي به سمت 
اصالحات اقتصادي

پيشنهاد دولت براي عوارض 
خروج از كشور تصويب شد

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 3  

نفت و انرژي

15

 خطر حباب 
در قيمت نفت

گروه انرژي  مهدي نيكوئي 
قيم��ت نف��ت اي��االت متح��ده روز گذش��ته به 
باالتري��ن س��طح خود از س��ال 2014 رس��يد. اين 
افزايش چش��مگير در پي ادامه توافق كاهش توليد 
اوپ��ك و همزم��ان ب��ا آن ادامه تقاضاي ب��ازار بوده 
اس��ت. با اين حال تحليلگران هش��دار مي دهند كه 
ممكن اس��ت بازارها بيش از حد گرم ش��ده باشند 
و بخ��ش قاب��ل توجه��ي از قيمت ب��ه دليل حباب 
آن باش��د. در روزهايي كه اوضاع ب��ه كام نفت خام 
اس��ت، رونق بازارهاي مختلف جهان ازجمله بورس 
نيز باعث شده تا س��رمايه گذاري هاي بيشتري روي 
قرارداده��اي آتي نفت خام ص��ورت گرفته و به اين 
صورت س��فته بازي ها نيز افزايش ياب��د.  به گزارش 
رويترز، صبح روز گذشته و با گشايش بازارها، قيمت 
آتي نفت خام امريكا)وس��ت تگزاس اينترمدييت( با 
48سنت افزايش)معادل 0.8درصد( به 63.44 دالر 
در هر بش��كه رس��يد. اين رقم پي��ش از آن حتي تا 
63.53 دالر نيز افزايش يافت كه بيشترين سطح از 

9دسامبر 2014 تاكنون است ...

 داريوش صارمي   

 داريوش صارمي    
كارشناس اقتصاد انرژي

آگهي مناقصه عمومي
دو مرحله اي به شماره 

57/10/11/96
گاه علوم زپشكي كرمان دانش

رجوع به صفحه 14

سخنگوي دولت اعالم كرد

دستور ويژه رييس جمهور براي تنظيم بازار شب عيد
باز ه��م نشس��ت هيات وزي��ران و 
باز ه��م درخواس��ت رييس جمهوري و 
دولتمردان از صدا و سيما براي انعكاس 
درس��ت واقعيات اجرايي كشور، اين بار 
ش��خص اول قوه مجريه، رسانه ملي را 
مخاطب قرار داد و از مديران و كاركنان 
اين رسانه خواس��ت در بازتاب اخبار و 
واقعيات جاري كش��ور جانب انصاف و 
عدال��ت را رعاي��ت كنن��د و از انعكاس 
ش��ايعات، اخبار غيرواقعي و سياه نمايي 

خودداري كنند. 
ام��ا در كنار موضوع صدا و س��يما، 
رييس جمهوري از دس��تور ويژه به وزير 
كشور براي بررس��ي ماهوي و تحليلي 
اعتراض��ات اخير خبر داد و در مس��ير 
پاس��خگويي ب��ه مطابالت بح��ق مردم 
معت��رض اع��الم ك��رد حل مش��كالت 
اقتصادي و تامين حقوق ش��هروندان را 
به عنوان مطالب��ه اصلي مردم در دولت 
دنب��ال خواهد كرد. روحاني مش��كالت 
اقتصادي را ن��ه يك پديده قريب الوقوع 
كه موضوعي دانس��ت كه ريشه هاي آن 
در گذشته ايجاد شده و دولت دوازدهم 

ميراث اين مشكالت است. 
بع��د از پايان نشس��ت هيات وزيران 
مطابق چهارش��نبه ها برخي چهره هاي 
اعضاي كابينه در حياط دولت روبه روي 
رس��انه هاي گروهي ايس��تادند و درباره 
مهم ترين موضوعات روز سخن گفتند. 
غايب بزرگ نشس��ت روز گذش��ته كه 
خبرن��گاران انتظار داش��تند باتوجه به 
فيلترينگ  پرس��ش هاي مردم درب��اره 
فض��اي مج��ازي در مي��ان خبرنگاران 
حضور پيدا كن��د، محمد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات دول��ت دوازدهم بود كه 
بنا به داليل اعالم نش��ده در جلسه روز 
گذش��ته غيبت داش��ت تا اين زمزمه ها 
در مي��ان خبرنگاران مطرح ش��ود كه 
احتماال جهرم��ي خبر تازه ي��ي درباره 
رف��ع فيلترينگ نداش��ته ك��ه به ميان 
خبرن��گاران نيامده اس��ت. برخي ديگر 
از خبرن��گاران ني��ز اين ط��ور تحلي��ل 
مي كردند كه باتوجه به اين واقعيت كه 
دولت قص��د دارد در آخرين روز هفته 
)پنج شنبه( فرآيند فيلترينگ را خاتمه 
دهد، جهرمي در جلس��ه حاضر نش��ده 
تا باب حاشيه س��ازي و فضاس��ازي هاي 
كاذب ب��راي رس��انه هاي مخالف دولت 

مسدود شود. 
از ميان چهره ه��اي اقتصادي دولت 
دوازده��م، اف��رادي چ��ون اردكانيان و 
نوبخت ب��ه ميان خبرن��گاران آمدند و 

درب��اره تصميم س��ازي هاي اقتص��ادي 
دول��ت ب��ا خبرنگاران صحب��ت كردند. 
نوبخت آخرين تصميم سازي هاي دولت 
ب��راي تنظيم بازار ش��ب عي��د را براي 
خبرنگاران تش��ريح كرد و اردكانيان از 
راهبرده��اي اجرايي كش��ور براي مهار 
بح��ران آب س��خن گف��ت. بحراني كه 
اين روزها با توجه به كاهش بارش هاي 
فصلي دامان كشور را گرفته و به اعتقاد 
اردكاني��ان براي برون رف��ت از آن همه 
اركان كش��ور و م��ردم بايد مش��اركت 
كنند تا كش��ور از اين دوره خشكسالي 

عبور كند. 
اما خبر مهم اقتصادي روز گذش��ته 
را ولي اهلل س��يف با خبرنگاران در ميان 
گذاش��ت، زماني كه درب��اره بيت كوين 
گفت كه اين پديده هيچ گونه تضميني 
ن��دارد و ب��راي فعاليت ه��اي اقتصادي 

سالم توصيه نمي شود. 

 رسانه ملي از نشر شايعات 
و سياه نمايي خودداري كند

به گ��زارش پاد، روحاني در جلس��ه 
دي��روز هيات دولت كه رياس��ت آن را 
برعهده داش��ت، ضمن تشكر از بيانات 
روش��نگرانه مقام معظم رهبري درباره 
حوادث اخير، گفت: رويكرد اصلي دولت 
در اليحه بودجه سال 97 اشتغال زايي و 
حركت به س��مت ريشه كني فقر مطلق 
است و پيرو تاكيد رهبر معظم انقالب، 
مردم انتظار دارند كه همه قوا و تمامي 
دستگاه ها و نهادها با همدلي و همراهي 
به تحقق س��ريع تر اين اهداف و تامين 

مطالبات بحق مردم كمك كنند. 
رييس جمه��ور با اش��اره ب��ه اينكه 
مش��كالت اقتص��ادي يك ش��به پديد 
نيام��ده و عمدت��ا ناش��ي از مديري��ت 
نادرست در گذشته است، اظهار داشت: 
وقت��ي رهبر معظم انق��الب متواضعانه 
خ��ود را ني��ز مخاطب مطالب��ات بحق 
م��ردم معرف��ي مي كنند، يعن��ي همه 
بايد مس��ووليت مش��كالت را بپذيرند 
و با وح��دت و همدلي ضم��ن مأيوس 
ك��ردن دش��من از توطئه، م��ردم را به 
شرايط كش��ور و آينده اميدوار و دولت 
را ني��ز در اصالح و پاي��داري اقتصاد به 
نف��ع مردم ي��اري نماين��د.  وي ضمن 
تقدي��ر از حض��ور پرش��ور و آگاهان��ه 
م��ردم و همچنين نيروه��اي امنيتي و 
انتظامي در حوادث اخير، حفظ وحدت 
و انس��جام ملي، آرام��ش و اميدآفريني 
را ضرورت پيش��رفت كشور خواند و از 

رس��انه ملي و ساير رس��انه ها خواست 
با حفظ هوش��ياري، از نش��ر شايعات، 
تخري��ب و س��ياه نمايي ك��ه خواس��ت 
بدخواهان نظام و مردم است، خودداري 
نماين��د و ب��ه وظيفه ملي خ��ود عمل 
كنند. رييس جمه��ور در ادامه، به وزير 
كش��ور ماموريت داد ظ��رف يك هفته 
با هماهنگي ش��وراهاي تامين، گزارش 
دقيق��ي از حوادث اخي��ر و افرادي كه 
در اثر اين حوادث دس��تگير، مصدوم يا 
احيانا كشته شده اند، به تفكيك و بيان 
دقيق عل��ت و چگونگي هر بخش را به 

وي ارائه كنند. 

آيين نامه اجرايي فصل سوم قانون 
جامع خدمات رس�اني به ايثارگران 

تصويب شد
هيات وزيران در ادامه، با هدف ارائه 
خدم��ات تكميلي بهداش��تي و درماني 
به خانواده ش��هدا، مفقوداالثران، اسرا، 
جانب��ازان و آزادگان، آيين نامه اجرايي 
فصل س��وم قانون جامع خدمات رساني 

به ايثارگران را به تصويب رساند. 
ب��ه موجب اي��ن آيين نام��ه، تامين 
100درص��د هزينه بهداش��تي درماني 
اف��راد مش��مول ش��اغل و بازنشس��ته 
دستگاه هاي اجرايي و افراد تحت تكفل 
آن��ان در قالب بيمه ه��اي پايه و مكمل 
برعهده بنياد ش��هيد و ام��ور ايثارگران 

است. 
همچنين دولت، بنياد شهيد و امور 
ايثارگ��ران را موظف ك��رد ضمن تهيه 
و تامي��ن امكانات بهداش��تي، درماني، 
آموزش��ي،  توانبخش��ي،  تش��خيصي، 
پيش��گيري، دارو و تجهيزات موردنياز 
براي گروه هاي ويژه جانبازان شيميايي، 
اعص��اب و روان، نخاع��ي و اندام ه��اي 
مصنوعي داخلي و خارج��ي جانبازان، 
جه��ت ارائ��ه امكان��ات مناس��ب تر، از 
ظرفي��ت بخش هاي دولتي و غيردولتي 
از طريق عقد ق��رارداد خريد خدمت از 

مراكز مذكور اقدام نمايد. 
دولت با تصوي��ب آيين نامه اجرايي 
يكي از مواد قانون جامع خدمات رساني 
ب��ه ايثارگ��ران درخصوص س��اماندهي 
بهداش��تي، درمان��ي  بيم��ه  خدم��ات 
)همگان��ي، مكمل، خاص( ب��ه خانواده 
ش��اهد، جانب��ازان و آزادگان موافق��ت 
ك��رد.  اف��راد مش��مول اي��ن آيين نامه 
ش��امل خانواده ش��اهد و مفقوداالثر و 
اس��ير ش��امل والدين، همس��ر و فرزند 
شهيد، مفقوداالثر و اس��ير، جانبازان و 

افراد تحت تكفل آنان و آزادگان و افراد 
تحت تكفل آنان هستند. 

اعض��اي دولت ب��ا تصوي��ب اليحه 
موافقتنام��ه تش��ويق و حمايت متقابل 
از س��رمايه گذاري بين دولت جمهوري 
اس��المي اي��ران و دول��ت جمه��وري 
چك و ارس��ال آن به مجلس ش��وراي 
اس��المي موافق��ت كردند.  تش��ويق و 
حماي��ت متقاب��ل از س��رمايه گذاري ها 
و افزاي��ش ابتكارهاي كس��ب و كار در 
اقتصادي  توانمن��دي  س��رمايه گذاري، 
و توس��عه پايدار ه��ر دو دولت از جمله 

اهداف موافقتنامه مذكور است.  
جلس��ه،  ادام��ه  در  هيات وزي��ران 
درخصوص پنج فقره از مصوبات شوراي 
عال��ي مناط��ق آزاد تجاري-صنعتي و 
ويژه اقتصادي مربوط به تعيين يا تغيير 
س��ازمان مسوول مناطق ويژه اقتصادي 
شوش، جازموريان، دامغان و بروجرد و 
نيز ط��رح جامع مناط��ق آزاد تجاري-

صنعتي تصميم گي��ري كرد.  همچنين 
با تصوي��ب هيات وزي��ران، م��وادي از 
س��رمايه گذاري هاي  شركت  اساسنامه 

خارجي ايران اصالح شد. 
از ديگ��ر مصوبه ه��اي هيات وزيران 
تصويب پروتكل ه��اي مربوط به اصالح 
هواپيماي��ي  كنوانس��يون  از  م��وادي 
كش��وري بين المللي و موافقت دولت با 
تصويب پروتكل ه��اي مربوط به اصالح 
هواپيماي��ي  كنوانس��يون  از  م��وادي 

كشوري بين المللي بود. 

افزايش سرمايه دولت در 
شركت هاي »هما« و »راه آهن«

همچني��ن بن��ا ب��ر اي��ن گ��زارش 
هيات وزي��ران ب��راي رف��ع بخش��ي از 
هواپيماي��ي  ش��ركت هاي  مش��كالت 
جمه��وري اس��المي اي��ران )هم��ا( و 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران، مصوب 
كرد مانده بدهي ش��امل اصل و س��ود 
تس��هيالت پرداختي از حساب ذخيره 
ارزي به ش��ركت هاي مذكور براس��اس 
آخري��ن صورت هاي مالي حسابرس��ي 
ش��ده پ��س از كس��ر س��هم عاملي��ت 
بانك ه��اي عام��ل، به عن��وان افزاي��ش 
س��رمايه دولت در اين شركت ها منظور 
ش��ود. بنا بر اين گزارش، هيات وزيران 
نيز باتوجه به تع��دد دعاوي بين المللي 
له و علي��ه دولت در مراج��ع قضايي و 
داوري خارج��ي و بين الملل��ي و ل��زوم 
به روز رساني مبالغ مندرج در آيين نامه 
نح��وه پرداخت به اش��خاص حقيقي و 

حقوقي ايران��ي و خارج��ي در دعاوي 
بين الملل��ي، ب��ا اصالح اي��ن آيين نامه 
موافق��ت كرد. همچني��ن هيات وزيران 
باتوجه ب��ه تصويب آيين نام��ه اجرايي 
قان��ون حماي��ت صنعت��ي و جلوگيري 
تعطيل��ي كارخانه ه��اي كش��ور در  از 
س��ال 1344 و لزوم به روز رس��اني آن، 

آيين نامه مذكور را اصالح كرد.

رييس جمهوري براي تنظيم بازار 
شب عيد دستور ويژه داد

س��خنگوي دول��ت از دس��تور ويژه 
وزارتخانه ه��اي  ب��ه  رييس جمه��وري 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و جه��اد 
كشاورزي دس��تور ويژه يي براي تنظيم 

بازار شب عيد خبر داد. 
نوبخ��ت درمورد اقدام��ات دولت در 
ماه هاي پاياني س��ال ب��راي نظارت بر 
بازار افزود: در گذشته تنظيم بازار يكي 
از وظايف مه��م و موثر وزارت بازرگاني 
ب��ود و بع��د از ادغ��ام وزارتخانه ه��اي 
بازرگان��ي و صناي��ع و مع��ادن كه در 
قال��ب وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
فعاليت مي كند، اي��ن موضوع تا حدي 

مغف��ول مان��ده اس��ت.  وي ادامه داد: 
به همي��ن دليل دول��ت در آغاز دولت 
دوازده��م اليحه ي��ي به مجل��س ارائه 
كرد تا بت��وان دوباره وزارت بازرگاني را 
احيا ك��رد.  وي تصريح ك��رد: با توجه 
به ضرورت تنظيم ب��ازار به خصوص در 
ش��ب عيد، رييس جمه��وري ماموريت 
ويژه يي به وزير صنعت، معدن و تجارت 
و وزير جهاد كش��اورزي داد تا نس��بت 
به ذخيره س��ازي ميوه به ح��د كفايت 
احتياجات م��ردم در ايام ن��وروز اقدام 
كند.  وي تصريح كرد: سازمان برنامه و 
بودجه نيز موظف به حمايت هاي مالي 
از اي��ن اقدام ش��د و اميدواريم روزهاي 
خوبي را ب��راي توليد كننده و هم مردم 
شاهد باشيم و هر دو از قيمت ها راضي 

باشند.  
سخنگوي دولت همچنين به تشريح 
مهم ترين مصوبات جلس��ه هيات دولت 
پرداخت و گفت: در اين جلسه درمورد 
خدماتي كه براي بيمه ايثارگران درنظر 
گرفته شده بود، گفت وگو شد.  نوبخت 
يادآور ش��د: باتوجه به اينكه بيمه پايه 
و بيم��ه تكميل��ي ايثارگ��ران در بنياد 
ش��هيد و امور ايثارگران تجميع ش��ده، 
قرار ش��د كه به نحو شايس��ته يي همه 
دستگاه ها نسبت به بيمه پايه و تكميلي 
بازنشس��تگان و كارمن��دان ايثارگر در 
دس��تگاه هاي خود اقدام كنند تا از اين 

زمينه رفاهي بتوانند، استفاده كنند. 
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 نقش تلگرام در اغتشاشات اخير؛ ايلنا   سخنگوي 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به نقش 
تاثيرگذار تلگرام كه محوريت پيام رساني اغتشاش را به 
عهده داش��ت، گفت: اين پيام رسان نقش شتاب دهنده 
را ايفا كرد و گروه هاي منافقان و س��لطنت طلب نيز در 
اين فضا فعال تر از س��اير معاندين بوده اند. سيدحسين 
نقوي حسيني افزود: در جلسه كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي عنوان شد كه ناكامي ها و شكست هاي 
پي در پي مثلث امريكا- صهيونيس��م- عربس��تان در 
س��ال هاي اخير در منطقه، عام��ل اصلي نقش آفريني 

بيگانگان در اغتشاشات اخير بود. 
 پاس�خ معاونت برون مرزي صداوس�يما نسبت 
ب�ه انتقادات رحيمي؛ ايس�نا   معاون��ت برون مرزي 
صداوس��يما انتقادات نماين��ده تهران درباره پوش��ش 
ندادن نشست شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص 
رس��يدگي به حوادث اخير ايران در شبكه هاي العالم و 
پرس تي وي را نادرس��ت خواند. در بيانيه اين معاونت 
آمده اس��ت: نوش��ته هاي تلگرامي نماينده تهران، ري، 
ش��ميرانات، اسالمش��هر و پرديس در مجلس شوراي 
اس��المي در ش��رايطي انعكاس يافته كه پرس  تي وي 
جمعه ش��ب گذشته تا پاس��ي از بامداد شنبه، جدول 
پخش خود را در زماني بيش از دو ساعت به پخش زنده 
از جريان نشست شوراي امنيت اختصاص داد و نه تنها 
ايراد س��خن نمايندگان اياالت متحده امريكا، فرانسه، 
انگليس، سوئد، ايران و... را به طور زنده پخش كرده كه 
در گفت وگو با چند كارش��ناس و تحليلگر شاخص در 
البه الي پخش كامل س��خنراني ها و روي ادامه پخش 
تصاوير زنده از محل برگزاري نشست، به بحث و بررسي 
محتواي موضع گيري ها و نحوه پرداخت شوراي امنيت 

به موضوع نيز پرداخت. 
 آزادي دختران اولويت كميته پيگيري اس�ت؛ 
ايرنا   يك نماينده مجلس با يادآوري اينكه پيگيري هاي 
اين كميت��ه از نهادهاي مختلف امنيتي ب��راي آزادي 
دانش��جويان بازداشتي ادامه دارد، گفت: اولويت كميته 
پيگيري مجلس، آزادي دختراني اس��ت كه بازداش��ت 
شده اند؛ عالوه بر اين با توجه به اينكه در فصل امتحانات 
دانش��گاه ها قرار داريم، تالش مي كنيم هرچه سريع تر 
تكليف دانش��جويان بازداشتي مش��خص شود. فاطمه 
س��عيدي افزود: يكي ديگر از روش هاي پيگيري  آزادي 
بازداشت شدگان اخير، مراجعات مردمي به نمايندگان 
مجلس اس��ت ك��ه در پيگيري  از نهاده��اي امنيتي و 
مراجعاتي كه در تهران داشته ام، آمار بازداشتي دختران 

دانشجو 17نفر تخمين زده مي شود. 
 بررس�ي سواالت نماينده رش�ت از قاضي زاده؛ 
فارس  عضو كميس��يون بهداش��ت از تشكيل نشستي 
طي هفته آينده با حضور 3عضو كميسيون و مسووالن 
وزارت بهداش��ت جهت رسيدگي به س��واالت نماينده 
رشت از وزير بهداشت خبر داد. منوچهر جمالي با اشاره 
به طرح سواالت غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي نماينده 
رش��ت در مجلس از وزير بهداش��ت و درمان گفت: در 
صورت قانع نشدن نماينده س��وال كننده از پاسخ هاي 
مسووالن وزارت بهداشت، سواالت جهت طرح به صحن 

علني مجلس ارجاع خواهد شد. 
 انتقاد يك نماينده از عدم معرفي س�فير ايران 
در بلغارستان؛ تسنيم  رييس گروه دوستي پارلماني 
ايران و بلغارس��تان ب��ا بيان اينكه در س��فرش به اين 
كش��ور مشخص ش��د كه حدود 18 ماه است ايران در 
بلغارستان سفير ندارد، گفت كه مسووالن بلغارستان از 
اين وضعيت چندان رضايت ندارند. احمد عليرضا بيگي با 
بيان اينكه زمينه بسيار خوبي براي توسعه روابط بين دو 
كشور وجود دارد، گفت: طي چند ماه آينده بلغارستان 
رييس دوره يي اتحاديه اروپا خواهد شد، طبيعتا مي توان 
از البي اين كش��ور براي پيشبرد اهداف در اين اتحاديه 
اس��تفاده كرد تا ش��رايط بهتري را براي ما در ارتباط با 

اتحاديه اروپا فراهم كند. 
 تصمي�م درب�اره برجام جمعه اعالم مي ش�ود؛ 
ايلن�ا  يك س��خنگوي وزارت خارجه امريكا اعالم كرد: 
رييس جمهوري اين كش��ور جمع��ه تصميم خود را در 
خصوص توافق هسته يي با ايران )برجام( اعالم مي كند. 
ديويد گلدش��تاين از سخنگويان وزارت خارجه امريكا 
اظهار داشت كه دونالد ترامپ طي روزهاي آينده پيش 
از اعالم تصميم خود در اين باره با »ركس تيلرسون« 
وزير خارجه و »جيمز ماتي��س« وزير دفاع امريكا در 
كاخ سفيد ديدار مي كند. اين سخنگو گفت: »ما انتظار 
داريم كه تصميم روز جمعه اعالم ش��ود. رايزني ها در 

خصوص اين موضوع در جريان است.«
 حضور به موقع مردم باعث شكس�ت توطئه 
ش�د؛ ايس�نا  دبي��ر ش��وراي نگهب��ان، هدايت هاي 
روش��نگرانه مق��ام معظم رهبري، حض��ور غيرتمند، 
باش��كوه و به موق��ع م��ردم را عامل شكس��ت توطئه 
اغتشاش��گران دانس��ت. آي��ت اهلل جنت��ي در ابتداي 
جلس��ه هفتگي اعضاي اين شورا، اغتشاشات اخير را 
حادثه يي تاس��ف بار برش��مرد و افزود: اين حوادث با 
برنامه ريزي قبلي و با هماهنگي دش��منان خارجي و 

بعضي عوامل داخلي صورت گرفته است. 
 خ�روج امريكا از توافق هس�ته اي هديه اي به 
ايران است؛ ايسنا  وزير انرژي پيشين امريكا گفت كه 
خروج واش��نگتن از توافق هسته يي يك هديه به ايران 
است. ارنس��ت مونيز، با انتشار پيامي در صفحه توئيتر 
خود نوش��ت: اگر ما از توافق هس��ته يي با ايران خارج 
شويم، كاري كه انجام مي دهيم اين است كه يك هديه 
به اين كشور تقديم مي كنيم. مونيز در حالي اين پيام را 
منتشر كرده است كه دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
ط��ي روزهاي آينده بايد درباره تايي��د دوباره پايبندي 
ايران به توافق هسته يي و تمديد لغو تحريم هاي ايران 

طبق اين توافق تصميم گيري كند. 
 تكذيب احضار س�فير ايران در تركيه؛ تسنيم   
يك منبع ديپلماتيك ضمن رد موضوع احضار س��فير 
ايران از س��وي وزارت خارجه تركيه گفت: سفير ايران 
امروز با مديركل منطقه يي وزارت خارجه تركيه ديدار 
وگفت وگو كرد.  رس��انه هاي تركيه ادعا كرده بودند كه 
س��فير ايران در آنكارا در رابطه با حمالت حكومت اسد 
به مناطق كاهش تنش در استان ادلب سوريه به وزارت 

امور خارجه تركيه احضار شده است. 
 برجام نقض شود، ايران آمادگي افزايش سرعت 
غني سازي را دارد؛ مهر  معاون سازمان انرژي اتمي 
گفت: اين ظرفيت در سازمان انرژي اتمي وجود دارد 
كه س��رعت فعاليت هاي خ��ود در حوزه هاي مختلف 
به ويژه حوزه غني س��ازي را چندبراب��ر از دوره قبل 
از برج��ام افزايش دهد.  بهروز كمالوندي اظهار كرد: 
اخبار متناقضي درباره امضا ش��دن يا نش��دن تمديد 
تعلي��ق تحريم ه��ا از جان��ب رييس جمه��ور امريكا 
منتشر مي ش��ود كه هر يك از اين دو حالت تاثيرات 
متفاوتي دارد، اما اگر تمديد نشود نقض برجام است 
و جمهوري اسالمي ايران طبعا اقدامات الزم را انجام 

خواهد داد.

روي موج خبر

با ابالغ بخشنامه قانون جديد مبارزه با مواد مخدر از سوي آيت اهلل الريجاني

احكام قاچاقچيان در صف بازنگري
تعداد زي��ادي از قاچاقچيان مواد مخدر كه در انتظار 
اعدام بودند با ابالغ بخش��نامه رييس قوه قضاييه از مرگ 
گريختند. بخش��نامه يي كه مصوبه مهرم��اه مجلس در 
اف��زودن يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را اجرايي 
مي كند. مهرماه امسال، پارلمان نشينان پس از ماه ها بحث، 
ماده ي��ي را به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه كردند كه 
بر اساس آن تعداد اعدامي هاي قاچاق مواد مخدر كاهش 
چش��مگيري مي ياب��د. بر اس��اس اين مصوبه، كس��اني 
محكوم به اعدام مي ش��وند كه صادر كننده، ارسال كننده، 
توزيع كننده، س��ازنده يا فروش��نده بيش از 50 كيلوگرم 
ترياك، ش��يره، سوخته، تفاله ترياك و حشيش باشند يا 
بيش��تر از 3 كيلوگرم مواد روان گ��ردان مانند هرويين و 
كوكايين را حمل،  توليد، واردات و صادرات كرده اند. قانوني 
كه پيش تر براي مخدر سنتي مانند ترياك 5 كيلوگرم و 
براي صنعتي هاي 30 گرم بود. حال با ابالغ بخشنامه اين 
قانون مصوب مجلس از س��وي آيت اهلل صادق الريجاني، 
تعداد كثيري از اعدامي ها به زندگي باز مي گردند. رييس 
قوه قضاييه اين را در بخش��نامه يي با استناد به بند )ب( 
ماده )10( قانون مجازات اسالمي به كليه مراجع قضايي 
كشور صادر كرده و دستور داده كه اجراي حكم محكومان 
قاچاق مواد مخدر به اعدام متوقف و دوباره بررس��ي شود 
تا اگر تخفيف ش��امل آنان مي شود از آن بهره مند شوند. 
آنچه با ابالغ اين قانون از س��وي الريجاني عملي مي شود 
را سعيد صفاييان رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام تش��ريح كرده است.  او 

كه با ايسنا گفت وگو كرده، اجراي اين قانون را زمينه ساز 
كاهش مجازات تعداد زيادي از زندانيان قاچاق مواد مخدر 
دانست. به گفته صفاييان در حال حاضر بخش زيادي از 
زندانيان مواد مخدر مربوط به كس��اني است كه بين 5 تا 
50 كيلوگ��رم ترياك يا بي��ن 30 گرم تا 3 كيلوگرم مواد 
روان گردان خريد و ف��روش كرده اند. هرچند او گفت كه 
آمار دقيقي از كس��اني كه به واس��طه اين قانون از مرگ 
مي گريزند، ندارد و اين موضوع بعد از بررسي هاي قضايي 
مش��خص مي ش��ود. اما اين قانون به معناي حذف كامل 
اعدام در جرايم مواد مخدر نيست. رييس كارگروه كاهش 
تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد 
ك��ه  بر اس��اس قانون جديد، گروه��ي از افرادي كه عضو 
باندهاي بزرگ يا در درگيري هاي مسلحانه مربوط به مواد 
مخدر بودند يا از كودكان زير 18س��ال براي قاچاق مواد 
مخدر اس��تفاده مي كنند، باز هم مشمول مجازات اعدام 
مي شوند. همچنين به گفته اين مسوول، افرادي كه بعد 
از اجراي اين مصوبه دس��تگير شوند، به راحتي مشمول 
شرايط عفو نخواهند بود.  صفاييان درباره احتمال افزايش 
جراي��م مربوط به مواد مخدر با اجرايي ش��دن اين قانون 
گفت: هنوز تحقيقي در كش��ور صورت نگرفته كه نشان 
دهد ميزان اعدام ها در كنترل جرايم مواد مخدر موثر بوده 
اس��ت يا خير؟ ما نمي گوييم مب��ارزه با مواد مخدر نبايد 
انجام ش��ود، ام��ا اعدام ها بايد حالت بازدارندگي داش��ته 
باش��د. زماني كه اعدام قاچاقچيان مواد مخدر را بررسي 
مي كني��م، مي بينيم تعداد قاچاقچي��ان در همه رده ها از 

يك گرم تا 50 كيلوگرم نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش 
هم داشته اس��ت.  آن طور كه صفاييان گفت: كساني كه 
اقدام به حمل و فروش مواد مخدر مي كنند، مي دانند كه 
سرنوشت شان پس از دستگيري اعدام است، اما به دليل 
ش��رايط اقتصادي و... ترس��ي از اعدام ندارند. به اعتقاد او 
تعداد دستگير شدگان جرايم مربوط به مواد مخدر مانند 
يك هرم است كه در راس آن قاچاقچياني با حمل سنگين 
م��واد مخدر قرار دارند كه تعداد آنها اندك اس��ت.  تعداد 
زيادي از دس��تگيري هاي مواد مخدر تكراري هستند، به 
عبارتي مجازات آنان خاصيت بازدارندگي نداش��ته است. 
اين تاكيد صفاييان است: »تعداد دستگير شدگان ساالنه 
جراي��م مربوط به مواد مخدر بي��ش از 220 تا 230هزار 
نفر اس��ت و درصد كمي از اين تع��داد در راس اين هرم 
ق��رار دارند، اما نزديك به 20 تا 30درصد آنها به ش��كل 
تكراري دس��تگير مي شوند. بنابراين ش��رايط اجتماعي، 
سياس��ي و اقتص��ادي بايد به گونه يي برنامه ريزي ش��ود 
ت��ا افراد جديد وارد اين چرخه نش��وند.« رييس كارگروه 
كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
اشاره به داليل اصالح قانون قبلي افزود: در حال حاضر به 
دليل اعدام ها، در حال فشار به ايران هستند؛ همچنين به 
داليل اجتماعي اينكه فردي به خاطر مصرف مواد مخدر 
اعدام ش��ود، تبعات زيادي به  همراه خواهد داشت. ممكن 
است خانواده چنين فردي از هم بپاشد. نگاه مردم نسبت 
به خانواده يي كه يكي از اعضاي آن به دليل جرايم مربوط 
به مواد مخدر اعدام ش��ده اس��ت، مثبت نيست. او ادامه 

داد: تاكنون نزديك به 10هزار جانباز و 4هزار شهيد براي 
جلوگي��ري از ورود مواد مخدر به كش��ورهاي اروپايي در 
كشور داش��ته ايم، اين در حالي است كه اين قاچاقچيان 
دركشور خودمان اعدام مي شوند؛ از سوي ديگر كشورهاي 
اروپايي ما را به دليل اعدام اين افراد محكوم مي كنند؛ اين 
فرآيند تبديل به س��يكلي معيوب شده است. صفاييان با 
بيان اينكه تغيير اين قانون ممكن اس��ت تا حدي باعث 
افزايش ورود مواد مخدر به كشور شود، گفت: اين افزايش 
به ميزاني نيس��ت كه در ازاي آن بخواهيم، افراد بيشتري 
را مشمول مجازات اعدام كنيم. اگر مجازات اعدام قرار بود 
بر كاهش اين جرايم تاثيرگذار باشد، با وجود قانون قبلي 
ديگر نبايد در كشور قاچاقچي مي ديديم. اما كدام گروه از 
قاچاقچيان در قانون جديد مش��مول تخفيف نمي شوند؟ 
رييس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد مجمع تش��خيص 

مصلحت نظام در اين باره توضيح داد: بايد تاكيد كرد كه 
اصالح قانون و كاهش مجازات اعدام تنها ش��امل افرادي 
مي ش��ود كه براي نخس��تين بار به دليل ارتكاب جرايم 
ناش��ي از موادمخدر وارد زندان مي ش��وند لذا قاچاقچيان 
با جرايم س��نگين و افرادي كه چند بار دستگير شده اند، 
شامل اين قانون جديد نخواهند بود. صفاييان مهم ترين 
ارتكاب اين گونه جرايم را شكس��ته شدن احكام دانست 
و گف��ت: وقتي ف��ردي به اين جرم وارد زندان مي ش��ود، 
ممكن است بعد از مدتي مشمول عفو شود و حبس او از 
10سال به 5سال كاهش يابد. همين عامل باعث مي شود 
اين مجازات ها بازدارنده نباشند. پيشنهاد ما به نمايندگان 
مجلس اين بود كه روي قضيه عفو بيش��تر كار ش��ود و 
شرايط افراد براي برخورداري از عفو بسيار سخت شود، اما 

هنوز در قانون جديد اين مساله لحاظ نشده است. 

سخنگوي دولت خبر داد

دستور رييس جمهوري براي تنظيم بازار شب عيد

ادامه از صفحه اول
ريي��س كل بانك مركزي نيز درباره س��رمايه گذاري در 
بيت كوين گفت: به هيچ وجه به هموطنان توصيه نمي كنم 
چراكه س��رمايه گذاري پرريسكي اس��ت و  كسي نمي تواند 
هيچ گونه تضميني در اين زمينه بدهد.  ولي اهلل س��يف در 
جم��ع خبرنگاران افزود: بانك مركزي به صورت عميق روي 
اين زمينه فعال اس��ت و در آينده اظهارنظرهاي صريح تري 
را ارائه مي دهد.  وي ادامه داد: باتوجه به باال بودن ريس��ك 
اين موضوع توصيه اين اس��ت كه براي سرمايه گذاري موارد 
امن تر وجود دارد و قمار و ريس��ك غيرمنطقي به هيچ وجه 
به مصلحت نيست.  رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: 
مردم تجربيات مختلفي را مثل سپرده گذاري در موسسات 

غيرمج��از دارند كه به همين ترتيب درصدهاي س��ود باال 
وعده داده مي ش��د كه ديديم نتوانست استمرار پيدا كند و 
منابع مردم در معرض خطر قرار گرفت.  س��يف گفت: البته 
در ح��ال پيگيري اين موضوع هم هس��تيم و در مواردي با 
تصميم گيري نمايندگان هيات سه نفره سران قوا مشكالتي 
را حل كرده اند ولي در آينده قوه قضاييه هم همراهي مي كند 
تا دارايي هايي را كه وجود دارد، شناس��ايي كنيم و تكليف 
2درص��د باقي مانده هم مش��خص ش��ود.  وي ادامه داد: در 
دني��ا هيچ بانك مركزي بيت كوين را ضمانت نمي كند و به 
همكارانم دس��تور دادم مواضع بانك هاي مركزي را بررسي 
كنند و تاكنون هيچ بانك مركزي نتوانس��ته اين را ضمانت 
كن��د.  رييس كل بانك مركزي اف��زود: البته روي پول هاي 
ديجيتال كار مي ش��ود و برخ��ي بانك هاي مركزي ذهنيت 
دارند كه در آينده تصميم گيري كنند ولي اينكه بيت كوين را 
بانك مركزي تضمين كند به هيچ وجه چنين سابقه يي وجود 
ندارد.  سيف در پاس��خ به اينكه پيش تر اظهار كرده بوديد 
موسسات مالي غيرمجاز در حال رشد هستند، چه مرجعي 
بايد از اين موضوع جلوگيري كند، گفت: بانك مركزي وظيفه 
خ��ود را انجام داده و ادامه مي دهد. وي افزود: بايد ريس��ك 
سرمايه گذاري موردتوجه سرمايه گذاران قرار گيرد و تبعات 
آن را بپذيرند و اگر موسس��ه يي بي نام و نش��ان وعده هايي 
مي دهد كه محقق نخواهد شد نبايد مبناي سرمايه گذاري 
سپرده گذار باشد.  سيف ادامه داد: در رابطه با اين موسسات 
مكاتباتي را با نيروي انتظامي و استانداران داشته ايم كه بايد 
هرگونه ش��روع فعاليت جديد با حساسيت كامل مورددقت 
قرار گيرد تا بدون مجوز فعاليت نداش��ته باشند و از طرفي 
هم مردم حساس��يت هاي الزم را داشته باشند و موسسات 
مجاز را از طريق پايگاه اطالع رساني بانك مركزي چك كنند. 

 خشك ترين تجربه 47 سال اخير
يكي از مهم ترين اخبار نشست روز گذشته را اردكانيان 
مطرح كرد. وزير نيرو، امس��ال را به دليل كمبود بارش ها، 
س��ال س��ختي توصيف كرد و گفت: در كل كشور باتوجه 
به ش��رايط فعلي در 47 سال گذشته خشك ترين سال را 
تجرب��ه مي كنيم.  رضا اردكاني��ان درباره وضعيت بارش ها 
در كش��ور افزود: در س��ه ماه و نيم گذش��ته فصل پاييز و 
زمس��تان در س��ال آبي 97-96 ميزان بارش ها در كشور 
به طور متوسط 34 ميلي متر است كه نسبت به سال قبل 
كه سال نسبتا خشكي بود حدود 37درصد بارش ها كمتر 
و نسبت به متوسط درازمدت حدود 58درصد كمتر است.  
وي ادامه داد: اميدواريم تا پايان زمستان برابر پيش بيني ها 
وضعيت بارندگي بهتر شود. در كل كشور در شرايط فعلي 
در 47 سال گذشته خشك ترين سال را تجربه مي كنيم و 
از نظر ميزان بارندگي در بعضي اس��تان ها ميزان بارندگي 
تاكنون نسبت به 50س��ال گذشته در خشك ترين حالت 
قرار دارد. وزير نيرو ابراز اميدواري كرد كه مصرف كنندگان 
توجه داش��ته باش��ند كه باتوجه به قرار داشتن در منطقه 
خش��ك و نيمه خش��ك بايد متناس��ب با مي��زان نزوالت 
آس��ماني، زندگي و توسعه كشور را سامان دهند و بايد در 
مص��رف آب صرفه جويي الزم را رعاي��ت كنند.  اردكانيان 
گفت: صرفه جويي يعني در بخش ش��رب و بهداش��ت كه 
درص��د كمي از مصارف كلي كش��ور را به خود اختصاص 
مي دهد و س��اير بخش ها اس��راف نكنن��د.  وي افزود: به 
لحاظ محدوديت در شهرهاي بزرگ براي تامين آب شرب 
اهميت جلوگيري از اسراف و صرفه جويي مهم است و چه 
در بخش كشاورزي، كشاورزان زحمتكش كه با واقعيت در 
تماس هستند، بدانند امسال سال سختي را خواهيم داشت. 

اميدواريم تا پايان زمستان برابر پيش بيني ها وضعيت بهتر 
شود.  وزير نيرو تصريح كرد: در كل تا پايان اسفند ماه سال 
جاري حدود 15درصد نسبت به متوسط درازمدت بارش ها 
كمتر خواهد بود.  اردكانيان افزود: روز گذش��ته در شوراي 
عالي آب تصميمات خوبي گرفته ش��د به ويژه بر همكاري 
س��ازمان برنام��ه و بودجه براي تامي��ن منابع درخصوص 

شهرهايي كه در تنش آبي قرار دارند، تاكيد شد. 

 دانشجويان بازداشتي به زودي آزاد مي شوند
وزير علوم، تحقيقات و فناوري از آزاد ش��دن بيش��تر 
دانش��جويان بازداش��تي اتفاق��ات اخير خب��ر داد و گفت: 
دانش��جوياني كه هنوز در بازداشت هس��تند به زودي آزاد 
مي ش��وند.  منصور غالمي درمورد دانش��جويان بازداشت 
شده در اتفاقات اخير افزود: دانشجويان بازداشتي به تدريج 
آزاد ش��ده اند و باتوجه به تغييري كه در آمارها وجود دارد، 
آمار دقيقي امروز در دس��ت نيست ولي تعداد كمي هنوز 
در بازداشت هس��تند.  وي يادآور شد: با صحبت هايي كه 
با وزير اطالعات و وزير كش��ور داش��ته ايم براساس دستور 
رييس جمهوري اين دانش��جويان به زودي و در نخس��تين 
فرص��ت آزاد مي ش��وند.  غالمي با تاييد اينكه قرار اس��ت 
تا امتحانات پايان ترم، دانش��جويان بازداش��تي آزاد شوند، 
اظهار داشت: اين درست است و ديروز و امروز به من قول 
دادن��د و اميدواري��م اين اتفاق رخ دهد.  وي در پاس��خ به 
اين س��وال كه آيا با اين بازداشت ها، دانشجويان ستاره دار 
مي شوند، گفت: خير، موضوع ستاره دار به طور كلي برداشته 
شده است. مفهوم ستاره براي زماني بود كه در آن شرايط 
دانش��جويان را به شكلي زيرنظر مي گرفتند، اما كسي كه 
فارغ التحصيل مي شود ديگر ستاره دار شدن براي وي معني 
ندارد. وزير علوم همچنين در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
در بازداشت دانش��جويان براي آنها پرونده مي شود، گفت: 
كس��ي كه جرمي مرتكب نش��ده باش��د، خير. به خصوص 
رييس جمه��وري تاكي��د دارند كه صرف بازداش��ت براي 
هيچ كس پرونده نش��ود و قرار ش��د فردي كه توان وثيقه 

ندارد با قرار كفالت آزاد شود. 

 طرح جامع توسعه سواحل مكران آماده شده است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با دعوت از 
بخش خصوصي داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري 
در س��واحل مكران گفت: طرح توسعه سواحل مكران 
آماده ش��ده است.  امير س��رتيپ امير حاتمي درباره 
توس��عه و س��رمايه گذاري در س��واحل مكران افزود: 
س��واحل مكران يكي از بخش هاي مهم و پرظرفيتي 
است كه در كشور وجود دارد، به دليل حضور نيروهاي 
مس��لح در اين منطقه، دبيري كارگروه عمران مكران 
به عهده وزارت دفاع گذاش��ته شده است.  وي با بيان 
اينكه كارهاي بس��يار خوبي در دو، سه سال گذشته 
ازجمله افزايش ظرفيت بندر شهيد بهشتي از 2.5 به 
8.5 ميليون تن اجرا ش��ده اس��ت، ادامه داد: در سال 
گذشته همايشي را براي معرفي ظرفيت هاي سواحل 
مكران براي بخ��ش خصوصي داخلي برگزار كرديم و 
اميدواريم در 7 و 8 اس��فندماه آينده همايش ديگري 
را ني��ز برگزار كنيم تا با معرف��ي ظرفيت ها به بخش 
خصوصي داخلي و خارجي، آنها از اين امكان بس��يار 
مهم براي س��رمايه گذاري اس��تفاده كنن��د. وي اين 
منطقه را ازجمله بخش هاي مهم كش��ور دانس��ت و 
افزود: س��رمايه گذاري در اين منطق��ه موردحمايت 
جدي دولت اس��ت ك��ه در اين زمين��ه طرح جامع 
س��واحل مكران آماده ش��ده اس��ت. به خصوص در 
بخش نفت و گاز و پتروشيمي در حال انجام كارهاي 
خوبي هس��تيم و در بخش بندري نيز اميدواريم در 
اين همايش معرفي بيش��تري از ظرفيت ها داش��ته 
باش��يم.  وزير دفاع همچنين درباره س��خنان رهبر 
معظم انقالب درباره اينكه امريكا تقاص خساراتي كه 
به ما وارد كرده است را مي دهد، يادآور شد: ايران به 
عنوان يك كشور مستقل نشان داده است كه تحمل 
اين خس��ارات را ندارد. آنچه رهبر معظم انقالب در 
روز سه ش��نبه فرمودن��د همان تجربه يي اس��ت كه 
امريكايي ها به دست آورده اند و آن اينكه هر جا به ما 

لطمه وارد كردند پاسخ خود را گرفته اند. 
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ايران2

چهرهها

فرهنگ��ي مجلس  عضو كميس��يون 
درباره انتقاداتي ك��ه از بودجه حوزه هاي 
علميه مي شود، گفت: بودجه حوزه فرهنگ 
0/6درصد كل بودجه اس��ت درحالي كه 
هم��ه مجموعه ها ازجمله وزارت ارش��اد، 
س��ازمان تبليغات اس��المي، حوزه علميه 
ق��م و... در اين بودجه تعريف مي ش��وند. 
در اين بين س��هم دستگاه هاي مختلف از 
هم��ان 0/6درصد نيز متفاوت اس��ت و آنچه به حوزه علميه اختصاص 
داده اند بيش��تر در مورد بحث عمراني اس��ت. آيا كس��ي براي ساختن 
ساختمان دانشگاه مي گويد چرا براي ساختمان دانشگاه هزينه كرديد؟  
احمدي مازني  افزود: بخش ديگري از بودجه حوزه علميه صرف خانواده 
طلبه هايي مي شود كه عمري را صرف امور ديني كرده اند و حال خودش 
در قيد حيات نيست؛ براي آنكه توجهي به او و خانواده اش بشود آنها را 
بيمه كرده اند. بخش��ي هم مربوط مي شود به حوزه هاي علميه خارج از 
كشور مانند جامعه المصطفي كه فقط يك كد مي دهم و بيشتر در مورد 
آن صحبت نمي كن��م.  وي اضافه كرد: كل بودجه فرهنگ مگر چقدر 
است كه اين سازمان ها بخواهند استفاده كنند. شما ببينيد كشورهايي 
مانند امريكا براي بورسيه كردن و تربيت كردن دانشجويان رشته هاي 
مختلف چه در كشورشان و چه در كشورهاي ديگر هزينه هايي مي كنند 
كه اصال با هزينه هاي ما قابل قياس با بودجه يي كه ما براي مذهب شيعه 
و اهل بيت هزينه مي كنيم، نيست. به منتقدان بايد گفت چه اشكالي 
دارد مث��ال در يك كش��ور آفريقايي فردي ك��ه در معرض خطر جذب 

داعش هست به اسالم شيعي جذب شود. 

 نظر روحاني اصالح طلب
درباره بودجه حوزه علميه

در  هرم��زگان  ش��رق  نماين��ده 
مجل��س گفت: توس��عه دانش��گاه ها 
نباي��د منحصر به بندرعباس باش��د 
بلكه بايد سراس��ر هرم��زگان به  ويژه 
مناطق محروم را هم ديد. به گزارش 
ايس��نا، س��يدمصطفي ذوالق��در در 
جم��ع اعضاي كميس��يون آموزش و 
تحقيقات مجلس اظهار كرد: توسعه 
دانش��گاه ها نبايد منحصر به بندرعباس باشد بلكه بايد سراسر 

هرمزگان به  ويژه مناطق محروم را هم ديد. 
او عنوان كرد: از رياس��ت دانش��گاه علوم پزشكي و خدمات 
درمان��ي اس��تان هرم��زگان گله من��دم زي��را خيري��ن آم��اده 
ساخت وس��از در هرمزگان هس��تند و در رودان هم خيرين دو 
درمانگاه ساخته اند اما پزشكي وجود ندارد كه اميدوارم در اين 
بخش رس��يدگي شود.  نماينده ش��رق هرمزگان در مجلس با 
بي��ان اينكه وقتي مديري تغيير ك��رد نبايد همه مديران تغيير 
كنن��د، افزود: چ��را با درگذش��ت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني 
و تغيير رييس دانش��گاه آزاد كش��ور، مديران زي��ادي را تغيير 
دادن��د مگر عملك��رد نبايد ش��اخص انتصاب باش��د؟ ذوالقدر 
اضاف��ه كرد: بايد اعتبار ويژه يي به هرم��زگان اختصاص يابد تا 
بتوانيم در بخش آموزش رشد ويژه يي شاهد باشيم. او در پايان 
خاطرنشان كرد: در هرمزگان روساي دانشگاه ها درحال خدمت 
هستند و نبايد چهره كسي را به  ناحق مخدوش كرد و اميدوارم 

سفر كميسيون هاي مجلس براي استان ثمربخش واقع شود. 

 چرا با تغيير رييس دانشگاه آزاد
مديران زيادي تغيير كردند؟

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: 
در وقاي��ع هفته گذش��ته حتي يك مورد 
سراغ نداش��تيم كه از نيروهاي انتظامي، 
س��پاه يا بسيج با اس��لحه به خيابان آمده 
باشند.  به گزارش فارس، سردار سرلشكر 
محمد باقري در حاشيه بازديد از نمايشگاه 
عملكرد و دستاوردهاي بنياد حفظ آثار و 
نش��ر ارزش هاي دفاع مقدس با اش��اره به 
وقايع اخير گفت: جا دارد از نيروي انتظامي، بسيج، سپاه، دستگاه هاي 
امنيت��ي، وزارت اطالعات و وزارت كش��ور قدرداني كن��م. در وقايع و 
ناآرامي هاي هفته گذشته حتي يك مورد سراغ نداشتيم كه از نيروهاي 
انتظامي، س��پاه يا بسيج با اسلحه به خيابان آمده باشند، چراكه طبق 
دستورالعمل هاي ستاد كل نيروهاي مسلح، اين موضوع ممنوع است و 

هيچ كس با اسلحه به خيابان نمي آيد. 
او تصري��ح كرد: ما در ناآرامي هاي اخي��ر حداكثر تحمل را در اين 
ماجرا داش��تيم و هيچ اتفاقي از اين جهت نداش��تيم و كشته هايي كه 
اتفاق افتاده عمدتا مشكوك است و عمدتا با تيراندازي هايي از پشت سر 
و از مناطق نامش��خص اتفاق افتاده و در دس��ت بررسي است و در اين 
رابطه موردي نداريم مگر اينكه به يك پادگان نظامي حمله يي صورت 
گرفته باشد كه در همه دنيا مجموعه هاي نظامي در اين مواقع موظف 
به دفاع از خودشان هستند.  باقري ادامه داد: اينكه در كنگره امريكا يا 
مجموعه هاي مرتبط با دولت جنايتكار امريكا قواعد و قوانيني عليه ملت 
ايران تصويب شود، موضوعي است كه ما به آن عادت داريم، ملت ايران، 

با استقالل و سربلندي راه و اهداف خود را دنبال مي كند. 

 مهار ناآرامي ها
بدون نيروي اسلحه

حجت االس��الم والمسلمين منتظري 
دادس��تان محترم كل كشور طي نامه يي 
خطاب به دادس��تان هاي عمومي، انقالب 
و نظامي سراس��ر كشور از تالش هاي آنها 
براي هدايت و حمايت از نيروهاي امنيتي 
و انتظامي و مرزبندي در رفتار با معترضان 
و برخ��ورد ب��ا مجرمان در اغتشاش��ات و 
ناآرامي هاي اخير قدرداني كرد. در بخشي 
از اين پيام آمده اس��ت: حوادث اخير كه در آن مطالبه بحق مردمي از 
س��وي برخي عوامل منحرف مصادره و به س��مت و سوي اغتشاش و 
ارتكاب جرم پيش رفت، مهر تاييدي بود بر اينكه امنيت نعمتي است 
مجهول كه تا مخدوش نگرديده قدر آن ش��ناخته نمي شود و دشمنان 
قسم خورده اين انقالب همواره مترصد اخالل در امنيت كشور و ضربه 
زدن به نظام جمهوري اس��المي بوده و از هر فرصتي اس��تفاده كرده و 
خواهن��د كرد و ما نيز به حك��م وظيفه الهي و انقالبي مكلفيم در برابر 
نقشه هاي دشمن ايستاده و با صالبت و اقتدار مانع شويم اين انقالب به 
دست نااهالن و نامحرمان بيفتد. او افزود: الزم مي دانم از تالش و حضور 
مستمر و حسن تدبير و مديريت آنها و همچنين از ايثارگري و تالش 
و زحمات نيروهاي امنيتي و انتظامي در برقراري آرامش سپاس��گزاري 
كنم. ضمنا همان گونه كه اعالم شد نسبت به دستگيرشدگان و متهمان 
فاقد سابقه كيفري براس��اس قانون همراه با رأفت اسالمي و نسبت به 
عوامل اصلي از قبيل مرتبطان با بيگانگان و مرتكبان قتل و تخريب و 
تحريق براساس قانون و توام با قاطعيت و سرعت رسيدگي و همچنان 
مراقب حركات و توطئه هاي دشمنان و بدخواهان اسالم و انقالب باشيد. 

 قدرداني از مرزبندي در رفتار با معترضان
و برخورد با ناآرامي ها

 وزارت اطالعات با انتش��ار اطالعيه يي با تش��ريح اقدامات جديد اين 
وزارتخانه در برخورد با عناصر آش��وب طلب از دس��تگيري تعداد ديگري 
از عناصر تروريستي و ضدانقالب خبر داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
وزارت اطالعات، در بخشي از اطالعيه اين وزارتخانه آمده است: سربازان 
گمنام امام زمان)عج( در چند روز گذش��ته موفق شدند، تعداد ديگري از 
عناصر تروريستي و ضد انقالب را كه نقش بسزايي در به آشوب كشيدن 
اعتراض هاي مردمي داشتند، شناسايي و دستگير كنند.  در اين اطالعيه 
تاكيد شده است: وزارت اطالعات توانست با رصد اطالعاتي و بهره گيري 
از گزارش هاي مردمي، برخي عوامل آشوب، اغتشاش، قتل، ضرب و شتم 
مردم و ماموران ناجا با سالح سرد و گرم، تخريب و سرقت اموال عمومي 

و برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي جامعه را دستگير كند كه به برخي 
از اين اقدامات اشاره مي شود: 

- شناسايي و انهدام تيم تروريستي در سردشت كه با هدف اقدامات 
تروريس��تي از مرزهاي غربي وارد كشور شده بود و از آنان 3 قبضه سالح 

كالشينكف و مقادير زيادي تجهيزات نظامي كشف و ضبط شد. 
- دس��تگيري مته��م م – ق عامل فروش 147چاش��ني انفجاري و 

40عدد مواد منفجره در ورامين. 
- بازداشت متهم ح – الف از عناصر فعال ضد انقالب كه در فضاي 
سايبري به آموزش ساخت مواد منفجره و هدايت اقدامات ضد امنيتي 

اقدام مي كرد. 

- شناس��ايي خانه تيمي و دستگيري س��ه نفر از مرتبطان يكي از 
گروه هاي ضد انقالب مستقر در اروپا كه مشغول ساخت مواد انفجاري 

از جمله كوكتل مولوتف بودند. 
- بازداش��ت ش��رور س��ابقه دار ح- م از عوامل اصلي اغتشاش و 
مس��وول تهيه و توزيع انواع سالح سرد، اسپري فلفل و ديگر ادوات 
تخريبي براي اغتشاشگران كه نقش بسزايي در خشن كردن فضاي 

اعتراضي داشت. 
- دس��تگيري ش��ماري از تهييج و تحريك كنن��دگان مردم براي 

حضور در اغتشاشات در فضاي مجازي در برخي استان ها. 
- دس��تگيري ارس��ال كنندگان تصاوي��ر آش��وب و اغتش��اش ب��ه 

رسانه هاي ضد انقالب خارج نشين از طريق فضاي مجازي. 
- بازداش��ت تعدادي از آس��يب زنندگان به مراك��ز مذهبي، اموال 

عمومي و شخصي. 

- دستگيري هسته عملياتي آشوبگران شهرستان ايذه و بازداشت 
متهم م – ص كه قصد به آتش كشاندن منزل يكي از مسووالن اين 
شهرستان را داشت. در بازرسي از منزل اين فرد، مقاديري اسلحه و 

لوازم ساخت مواد منفجره كشف و ضبط شده است. 
- شناس��ايي و بازداش��ت س��ه نفر در اس��تان فارس و كشف و 
ضبط مقادير زيادي تجهيزات س��اخت كوكتل مولوتف و بيانيه هاي 
ش��ديداللحن و افراطي خطاب به اقوام مختلف براي انجام اقدامات 

مسلحانه عليه نظام از آنان. 
وزارت اطالع��ات در اي��ن اطالعيه در راس��تاي تحقق ش��عار 
اطالعات 80ميليوني از مردم فهيم و انقالبي خواس��ت در صورت 
شناس��ايي عناص��ر ضد انق��الب و برهم زنندگان نظ��م و امنيت 
عموم��ي مراتب را از طريق س��تاد خبري به ش��ماره تلفن 113 

اطالع دهند. 

اقدامات جديد وزارت اطالعات در برخورد با آشوب طلبان
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3 كالن
اشتغالزايي با فروش كاالي 

قاچاق، به شرط صادرات
رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
با اش��اره به اختصاص ۱۰هزار ميليارد تومان از محل 
فروش اموال تمليكي براي ايجاد اش��تغال در اليحه 
بودجه گفت: كل درآمد حاصله حدود ۲هزار ميليارد 

تومان به شرط صادرات است. 
جمشيد قس��وريان جهرمي در گفت وگو با فارس 
در رابطه با تبصره ۱۸ اليحه بودجه س��ال ۹۷ مبني 
بر اينكه ۱۰هزار ميليارد تومان از محل فروش اموال 
تمليكي به موضوع توليد و اشتغال اختصاص خواهد 
يافت، اظهار داش��ت: اين پيش��نهاد در كميس��يون 
تلفيق بودج��ه مجلس تصويب ش��ده و صحبتي كه 
با نمايندگان داش��تيم، اين ب��ود كه درآمد حاصل از 
ف��روش اموال تمليك��ي به ميزاني كه برآورد ش��ده، 

محقق نمي شود. 
رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
اف��زود: بر اس��اس آماره��ا در س��ال ۹۷، رقمي كه 
مي توان��د در رابطه با اين موضوع حاصل ش��ود، بين 
هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار ميليارد تومان خواهد بود، زيرا 
ظرفيت فروش اموال بيش از اين نيس��ت و بازار نيز 

كشش ورود چنين حجمي را ندارد. 
وي با اشاره به اينكه كاالهاي موجود در انبارهاي 
س��ازمان ام��وال تمليكي ش��امل كااله��اي متروكه، 
ضبطي، قاچاق و س��اير موارد اس��ت، گف��ت: برآورد 
ارزش��ي كه از ميزان كاالهاي قاچ��اق داريم، بالغ بر 
هزار ميليارد تومان است و اين شرط را گذاشتيم كه 

فروش آنها به شرط صادرات باشد. 
قس��وريان جهرمي در پاسخ به اين سوال كه رهبر 
معظ��م انقالب چندي پيش خواس��تار امحا و انهدام 
كااله��اي قاچاق ش��ده بودن��د، تصريح ك��رد: فارغ 
از اينك��ه قانون چه باش��د، منوي��ات رهبري براي ما 
اصل اس��ت. امحاي كاال در موضوعات خاص صورت 
مي گيرد و در سال جاري سه پارت از كاالهاي قاچاق 
كه قابليت مصرف نداشته اعم از خوراكي، آشاميدني، 

وسايل منزل و حتي الكترونيكي منهدم شده اند. 
وي تاكي��د كرد: در مواردي ك��ه بتوانيم كاالهاي 
قاچاق را صادر كنيم، اين كار صورت خواهد گرفت. 
رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
با تاكيد ب��ر اينكه بخش اعظم كااله��اي موجود در 
انبارهاي س��ازمان متروكه اس��ت و بخش كوچكي را 
قاچاق تشكيل مي دهد، عنوان كرد: ۸خودرو سواري 
بنز قاچاق موجود در انبارهاي استان فارس به تازگي 

به مالزي صادرات شد. 

برخي معافيت هاي مالياتي 
ضروري است

وزير اقتصاد معتقد اس��ت؛ برخي معافيت هاي مالياتي 
ضروري اس��ت و در اين زمينه بهتر اس��ت به اين موضوع 
توجه كنيم كه بخش هاي معاف هم كارنامه ش��فافي ارائه 
كنند. او همچنين مي گويد: از فردا امكان فروش سهام آن 
دسته از سهامداران كنتورسازي كه تا ۲۰۰۰ سهم دارند، 
محقق مي شود.  به گزارش ايسنا، مسعود كرباسيان درباره 
وضعي��ت معافيت هاي مالياتي و اي��ن انتقاد كه ۵۰درصد 
اقتصاد ايران از ماليات معاف است، گفت: برخي معافيت ها 
ضرورت دارند مثال معافيت ش��ركت دانش بنيان و مناطق 
كمتر توس��عه يافته بايد وجود داشته باشد. درباره سخنان 
اخي��ر رييس جمهور هم بايد بگويم ك��ه او تاكيد دارد كه 
بايد همه كارنامه مالياتي ش��فاف داشته باشند و اگر قرار 
اس��ت كسي معاف از ماليات باشد بايد نرخ مالياتي وي به 
صفر برسد يعني ضمن اينكه ما اطالعات الزم را از وضعيت 
مالي بخش هاي مختلف اقتصاد ايران داش��ته باشيم ولي 
بخش هاي��ي كه ضروري اس��ت، از پرداخت ماليات معاف 
باشند.  كرباسيان درباره بخش كشاورزي نيز توضيح داد: 
در اين بخش م��واردي كه براي س��رمايه گذاري در دوره 
خ��اص مطرح مي ش��ود، بايد معاف باش��ند. همچنين در 
ماده ۱۲ مالي��ات ارزش افزوده هم بخش هايي مانند دارو 
و كاالهاي اساسي معاف شده با اين حال ما معتقديم همه 
بخش ها بايد شفاف باشند.  وزير اقتصاد اين موضوع را هم 
گفت كه طبق گفته رييس جمهوري بايد به سمت بازتوزيع 
ماليات ها برويم تا به اين ترتيب به س��مت رفع فقر مطلق 
حركت كنيم. اين را هم بگويم كه در سال هاي گذشته يكي 
از برنامه هاي ما افزايش سهم ماليات در بودجه بوده است، 
همچنان كه در سال ۱۳۹۲ سهم نفت در اقتصاد ۴۳درصد 
بود و در سال ۱۳۹۵ اين سهم به ۲۶درصد رسيد، چرا كه 
سهم بخش مالياتي بيشتر ش��ده بود.  او در پاسخ به اين 
س��وال كه آيا در موضوع س��هام عدالت شركت هاي سهام 
عدالت ارزش اس��مي خود را پر كرده اند، گفت: قرار بر اين 
بود كه در ۱۰سال گذشته شركت ها ارزش اسمي خود را 
پر كنند كه اين امر محقق شده و توانستند ۵۳۰هزار تومان 
را به ازاي هر سهم پر كنند و البته وقتي محاسبه مي كنيم، 
متوجه مي شويم كه واحدهاي سودآور در سال ۱۳۹۵ بايد 
به متوسط ۱۵درصد سود پس از كسب ماليات دست پيدا 

مي كردند كه اين امر محقق شده است. 

ايجاد يك ميليون شغل 
جديد در سال ۹۷ 

براساس اليحه بودجه ۹۷، دولت با سرمايه گذاري 
۳۲۷ه��زار ميليارد توماني به دنبال ايجاد يك ميليون 
شغل جديد در كشور است. به گزارش تسنيم، دولت 
در اليحه بودجه سال آينده ۳۲۷هزار ميليارد تومان 
براي ايجاد بيش از يك ميليون ش��غل در نظر گرفته 
است. براي ايجاد يك ميليون شغل دو مسير متفاوت 
يعني س��رمايه گذاري ۷۳ه��زار ميلي��ارد توماني در 
طرح هاي اشتغال و توليد و همچنين سرمايه گذاري 
۲۵۴ه��زار ميلي��ارد تومان��ي در طرح ه��اي عمراني 
پيش بيني شده اس��ت.  بر اين اساس سرمايه گذاري 
۷۳هزار ميليارد توماني شامل ۱۷هزار ميليارد تومان 
بودجه عموم��ي )حامل هاي انرژي(، ۱۸هزار ميليارد 
توم��ان تس��هيالت صندوق توس��عه مل��ي، ۳۵هزار 
ميلي��ارد تومان تس��هيالت بانكي و ۶ه��زار ميليارد 
توم��ان از مح��ل مانده اعتب��ارات قان��ون حمايت از 
اش��تغال پايدار در مناطق روس��تايي است.  گفتني 
است، با مصوبه اخير كميس��يون تلفيق عمال امكان 
تحقق ۱۷هزار ميليارد تومان منابع حاصل از افزايش 
قيمت حامل هاي انرژي وجود ندارد.  وزير اقتصاد در 
ادامه س��خنانش با بيان اينك��ه بايد مالكيت به مردم 
واگذار ش��ود، گفت: تاكنون دول��ت محافظت كرده، 
ولي از س��ال يازدهم به بعد بايد مالكيت واگذار شود 
و ما انتظار داريم كه سوددهي باالتر رود. بايد بگويم 
كه بعد از برگزاري مجمع ش��ركت ها مجاز به تقسيم 

سود در ۸ ماهه بعد هستند. 

اخبار كالن

كميسيون تلفيق با انتشار ۷6 هزار ميليارد اوراق بدهي موافقت كرد

عوارض خروج از كشور 220 هزار تومان شد

»تعادل« جزئيات گزارش وزارت اقتصاد درباره مشخصه هاي اليحه بودجه ۹۷ را بررسي مي كند

نگاه خوش بينانه به رشد منابع درآمدي
گروه اقتصادكالن  

معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد در گزارش��ي 
با عنوان بررس��ي اجمالي منابع، مصارف، شاخص ها و 
احكام اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ به برخي جنبه هاي 
اليحه بودج��ه پرداخته و در حالي اين موارد را مثبت 
قلم��داد كرده كه همين موارد مورد نقدهاي متعددي 
هم واقع شده است. يكي از مهم ترين مسائلي كه وزارت 
اقتصاد در گزارش خود به آن اشاره كرده و آن را يكي 
از اصلي ترين مشخصه هاي اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ 
برشمرده، رشد معقول برخي منابع درآمدي رديف هاي 
بودجه است. اين مساله گرچه مي تواند در مورد برخي 
بخش هاي اليحه بودجه صحت داشته باشد، اما افزايش 
نامتعارف برخي هزينه ه��اي خدماتي از موارد عجيب 
اليحه بودجه بود كه با هيچ محاس��باتي نمي توان آن 
را معق��ول قلمداد كرد. در حال��ي كه دولت از كاهش 
هزينه هاي جاري در بخش هاي تاثيرگذارتر چشم پوشي 
كرده، دست روي افزايش برخي هزينه ها گذاشته و در 
عين حال برخي خدمات رفاهي و اجتماعي را محدود 
كرده كه مس��تقيما س��طح رفاه عموم مردم را تحت 
تاثير قرار مي ده��د. با اين حال وزارت اقتصاد، كاهش 
س��هم يارانه نقدي از بودجه و اختصاص مبالغ حاصل 
از افزايش قيمت بنزين، مساله اشتغال زايي را از نكات 

مثبت اليحه بودجه سال آينده بر شمرده است. 

 تاييد حساسيت هاي اليحه بودجه ۹۷
گرچه در اص��ل ضرورت كاه��ش هزينه هاي جاري 
ترديدي وجود ندارد اما تركيب بندي كه دولت براي اين 
كاه��ش هزينه پيش بيني كرده كمتر ج��اي دفاع دارد. 
البته وزارت اقتصاد هم در گزارش خود حساس��يت هاي 

موجود در مورد اليحه بودجه سال آينده را تاييد و عنوان 
كرده اس��ت كه برنامه مالي دول��ت و آنچه تحت عنوان 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دولت به مجلس شوراي 
اس��المي ارائه ش��ده از يك س��و با توجه به بنيانگذاري 
پايه هاي مربوط به اجراي برنامه هاي قول داده ش��ده از 
س��وي دولت در سال هاي آغازين و تحقق اهداف مدنظر 
و از س��وي ديگر ضرورت و الزام��ات ايجاد ظرفيت هاي 
اقتصادي در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي 
و اجراي احكام قانون برنامه ششم توسعه در دومين گام 
با حساس��يت ها و ويژگي هاي متمايزي نسبت به قانون 

بودجه سال جاري مواجه است. 
در اين گزارش عنوان شده است كه يكي از اصلي ترين 
مش��خصه هاي بارز اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به 
بودجه هاي مصوب چند سال اخير مدنظر قرار دادن رشد 
معقول برخي منابع درآمدي رديف هاي بودجه نس��بت 
به بودجه س��ال ۱۳۹۶ و همچنين بسترس��ازي اجراي 
بودجه ري��زي ب��ر مبناي عملكرد اس��ت، البته در برخي 
رديف هاي درآمدي همانند بودجه سنوات گذشته بيش 
ب��رآوردي وجود دارد.  همچنين اي��ن گزارش مي افزايد: 
در اليح��ه بودجه س��ال ۱۳۹۷ درآمدهاي نفتي معادل 
۱۰۱ه��زار و ۱۴ ميليارد تومان در نظر گرفته ش��ده كه 
نس��بت به قانون بودجه س��ال جاري ۱۱درصد كاهش 
يافته اس��ت. همچنين نسبت درآمدهاي نفتي به منابع 
عمومي دولت از ۳۳ درصد در قانون بودجه س��ال جاري 
ب��ه ۲۷ درصد در اليحه كاهش يافته كه موجب كاهش 
۶درصدي وابس��تگي به منابع نفتي ش��ده است. اما در 
صورت احتس��اب رديف مابه التفاوت نرخ ارز و برداش��ت 
از صندوق توسعه ملي نسبت مذكور باالتر خواهد رفت. 

در عين حال درآمدهاي غيرنفتي در مجموع معادل 

۷۳ درص��د از منابع را به خود اختصاص داده و با رش��د 
۱۵درص��دي از ۲۳هزار و ۲۸۵ميلي��ارد تومان در قانون 
بودجه س��ال ۱۳۹۶ به ۲۶هزار و ۷۰۳ميليارد تومان در 

اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسيده است. 
بر اس��اس اين گزارش، يكي از رويكردهاي دولت در 
اليحه بودجه س��ال آينده ضرورت رفع ركود اقتصادي و 
تدوين بسترهاي تامين مالي مناسب جهت تحرك بخش 
توليد و ارتقاي ظرفيت هاي اقتصادي، تسهيل تامين مالي 
طرح هاي عمراني از طريق مشاركت با بخش غيردولتي 
و تدابير اتخاذ شده در تبصره )۱۹( اليحه بودجه است. 

 اما و اگر تحقق بودجه عمراني
وزارت اقتص��اد در گزارش خود آورده اس��ت كه در 
اليحه بودجه س��ال آين��ده حجم اعتب��ارات طرح هاي 
عمران��ي دولت با رش��دي معادل ۴۴درصد نس��بت به 
پيش بيني عملكرد سال ۱۳۹۶ به ۶۰هزار ميليارد تومان 
افزايش يافته و نس��بت اعتبارات مذك��ور به درآمدهاي 
نفت��ي به ۶۰درصد افزايش يافته اس��ت. عالوه بر آن در 
پيوست ش��ماره )۱( اليحه بودجه سال ۱۳۹۷ )موضوع 
اعتب��ار طرح هاي تمل��ك دارايي هاي س��رمايه يي( و به 
اس��تناد تبص��ره )۱۹( اليحه بودج��ه و از طريق منابع 
صندوق توس��عه ملي و مشاركت بخش خصوصي مبلغ 
۳۱ه��زار ميلياد توم��ان ديگر جهت اج��راي طرح هاي 
عمراني منظور ش��ده اس��ت كه رقم مذكور در سرجمع 

منابع عمومي دولت لحاظ نشده است. 
البته اين گزارش متذكر ش��ده اس��ت ك��ه با وجود 
افزايش شاخص هاي مذكور، جذب اين ميزان از اعتبارات 
نيازمند اتخ��اذ رويكردهاي اصالحي در حوزه تخصيص 
مناب��ع اس��ت در غير اين صورت مانند بودجه س��نوات 

گذشته، بودجه در اين بخش با عدم تحقق مواجه خواهد 
ش��د.  بر اساس اين گزارش، اصالح روش پرداخت يارانه 
نقدي و هدايت منابع براي حمايت از اش��تغال از ديگر 
رويكردهاي دولت در اجراي بودجه س��ال ۱۳۹۷ است. 
در اين ارتباط جهت اج��راي قانون هدفمندي يارانه ها 
۳۷هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه مدنظر قرار گرفته 
ك��ه از اين ميزان ۲۳هزار ميليارد تومان جهت پرداخت 
نقدي براي خانوارها منظور ش��ده اس��ت. بر اين اساس 
حذف بالغ بر ۳۳ميليون نفر از دريافت يارانه در سال آتي 
هدف گذاري شده است و در عين حال ۱۷.۴هزار ميليارد 
تومان از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاي انرژي جهت 

اشتغال در نظر گرفته شده است. 

 برون گرايي اقتصاد و تامين سرمايه گذاري
بر اس��اس ارزيابي وزارت اقتص��اد از اليحه بودجه 
۹۷، برون گراي��ي اقتصادي و تامين س��رمايه گذاري 
جه��ت اجراي طرح هاي تملك دارايي س��رمايه يي از 
محل منابع مالي خارجي در قالب قراردادهاي فاينانس 
از ديگر مواردي است كه در اليحه بودجه مورد تاكيد 

قرار گرفته است. در اين ارتباط تعيين تسهيالت مالي 
خارجي )فاينانس( تا س��قف ۳۰ميليارد دالر عالوه بر 
باقيمانده س��هميه س��ال قبل در تبصره )۳( اليحه از 
مهم ترين آن اس��ت.  اين گزارش همچنين مي افزايد 
كه با توجه به معضل بدهي هاي انبار شده و مشكالت 
كمبود نقدينگي پيمانكاران و فعاالن اقتصادي، اوراق 
بهادارس��ازي بدهي هاي دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ 
تاكيد ش��ده اس��ت كه در اين خصوص در تبصره ۵، 
اختصاص ۸۴۰ هزار ميليارد تومان استفاده از ابزارهاي 
تامين مال��ي موضوع قانون اوراق به��ادار مدنظر قرار 
گرفت��ه و در عي��ن حال ظرفيت مالي قابل اس��تفاده 
جهت تسويه و تهاتر بدهي هاي دولت تا سقف ۴۹هزار 

و ۶۵۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است. 
همچنين در راستاي تحقق اهداف برنامه يي دولت 
و تقوي��ت انضباط مالي و اصالح ش��يوه بودجه ريزي 
در قالب تبص��ره )۲۰( اليحه، بودجه بندي بر مبناي 
عملكرد و استقرار سيس��تم حسابداري قيمت تمام 
ش��ده فعاليت ها در تمام دس��تگاه هاي اجرايي مورد 

تاكيد قرار گرفته است. 

گروه اقتصادكالن  
كميس��يون تلفيق مجلس ضمن موافقت با عوارض 
۲۲۰ هزار توماني خروج از كش��ور با ارقام انتشار اوراق 
)استقراض( دولت مطابق بودجه ۹۷ موافقت كرد. دولت 
در تبصره ۵ اليحه بودجه درخواست كرده ۷۳.۵ميليارد 
تومان اوراق ريالي و ۳ ميليارد دالر اوراق ارزي منتش��ر 
كند. اين تبصره روز گذش��ته ازسوي كميسيون تلفيق 
مجلس بررسي شد و به تصويب رسيد. هر چند آمارهاي 
دقيقي تاكنون از تفاوت ارقام وجود ندارد اما آن طور كه 
سخنگوي كميسيون تلفيق بيان كرده است، اعتبارات 
حاصل از فروش اس��ناد خزانه براي تملك دارايي هاي 
سرمايه يي، خريد تضميني گندم و بيمه سالمت از ۹.۵ 

به ۱۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. 
از سوي ديگر دولت در بودجه ۳ هزار ميليارد تومان 
ب��راي پرداخت بدهي هاي قطعي خود مجوز انتش��ار 
اس��ناد خزانه طلب كرده بود كه كميسيون تلفيق آن 
را ب��ه ۵هزار ميليارد تومان افزايش داده اس��ت. عالوه 
بر اين دو تفاوت، مجلس براي تامين منابع طرح هاي 
آبرساني و توسعه برق روستايي و عشايري يك هزار و 
۳۵۰ميليارد تومان فروش اوراق تكليف كرده اس��ت. 
به طور كل مجموع كل اوراق ريالي اليحه ۹۷ به ميزان 
بودجه ۷۳.۵ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته ش��ده 
بود، اما بنا بر س��خنان سخنگوي كميسيون مجلس 
اين مبلغ به ۷۶ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. 
برخي كارشناسان معتقدند كه دولت در زمينه انتشار 
اوراق و مق��روض كردن خود رويه ي��ي افراطي پيش 
گرفته اس��ت. به گفته آنها عدم شفافيت در عملكرد 
اوراق ه��ا، انحراف اي��ن اوراق از فلس��فه ابتدايي آن و 
رقابت بين دولت و بانك ها بر س��ر جذب نقدينگي ها 

سه چالش اصلي اين رويه است. 

 تركيب اوراق مالي ۹۷
به گزارش »تعادل« براس��اس اليح��ه بودجه ۹۷ 
دولت، به شركت هاي دولتي و شهرداري ها اجازه انتشار 
اوراق مالي ريالي معادل ۷۳.۵ هزار ميليارد تومان داده 
ش��ده اس��ت. از اين ميزان اوراق قرار است ۶۵.۵هزار 
 ميلي��ارد توم��ان به دول��ت و ش��ركت هاي دولتي و 
۸ هزار ميليارد تومان س��هم به شهرداري و سازمان ها 
اختصاص ياب��د. همچنين مطابق اين تبصره مجموع 
اوراق ريالي انتش��اريافته توس��ط دولت )با سررسيد 
بي��ش از يك س��ال( برابر ۴۳.۵ ه��زار ميليارد تومان 
 و مجموعه اوراق ريالي تضمين ش��ده توس��ط دولت 
)با سررس��يد بيش از يك س��ال( رقمي بين ۴۵.۵ تا 
۴۷.۵ ميلي��ارد توم��ان خواهد بود. قرار اس��ت ۳هزار 
ميليارد دالر نيز اوراق ارزي در س��ال آينده منتش��ر 
شود كه سرجمع اوراق ريالي و دالري ۸۱هزار ميليارد 

تومان خواهد شد. 

 بار مالي بدهي هاي دولت در سال ۹۷
انتشار اوراق ماهيت استقراض از بخش خصوصي 
را دارد و در ج��داول كالن اليح��ه در زيرمجموع��ه 
واگذاري هاي دارايي هاي مالي آورده مي ش��ود. در اين 
ردي��ف منابع حاصل از فروش و واگ��ذاري انواع اوراق 
مالي اس��المي ب��ه ارزش ۳۸.۵ ه��زار ميليون تومان 
پيش بيني شده كه از حاصل جمع اوراق ريالي منتشر 

ش��ده توس��ط دولت و اس��ناد )اوراق( تس��ويه خزانه 
حاصل ش��ده اس��ت. درحالي كه همان طور كه گفته 
 ش��د مجموع اوراق ريالي انتش��اريافته توسط دولت 
)با سررسيد بيش از يك سال( ارزشي برابر ۴۳.۵هزار 
ميليارد تومان دارد. اين اختالف ۵ هزار ميليارد توماني 
ناشي از درج عدد يك به جاي منابع حاصل از انتشار 
۵ ه��زار ميليارد تومان اوراق مالي اس��المي به منظور 
پرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۹۷ 

در جدول ۵ اليحه است. 
عالوه بر اينها در سال آينده دولت ۲۳ هزار ميليارد 
تومان بابت بازپرداخت اص��ل اوراق و ۷ هزار ميليارد 
توم��ان بابت بازپرداخت س��ود اوراق پيش بيني كرده 
اس��ت. عالوه بر اين دو، ۵ ه��زار ميليارد تومان نيز از 
محل انتش��ار اوراق جديد براي پرداخت اصل و سود 

اوراق سررسيد شده درنظر گرفته شده است. 
مطاب��ق با محاس��بات ص��ورت گرفت��ه برمبناي 
گزارش هاي دولت و داده هاي بانك مركزي، در پايان 
سال ۱۳۹۵ نسبت كل بدهي هاي دولت و شركت هاي 
دولت��ي به توليد ناخال��ص داخل��ي )GDP( بالغ بر 
۵۰درصد اس��ت. اين نس��بت به مي��زان قابل توجهي 
از س��قف تعيين ش��ده در برنامه ششم توسعه بيشتر 
است. مقدار باالي اين نسبت در كنار سهم قابل توجه 
ساير بدهي هاي دولت و ش��ركت هاي دولتي )غير از 
اوراق(، لزوم توجه بيش��تر به بدهي هاي غيراوراقي را 
در كنار كنترل انتشار اوراق نشان مي دهد. كارشناسان 
معتقدند ك��ه ۳ چالش در زمينه ب��ازار بدهي دولت 
 وج��ود دارد. ب��ه گفته آنه��ا نخس��تين چالش مهم 
پيش روي افزايش انتش��ار اوراق مالي، عدم شفافيت 
عملك��رد اين اوراق اس��ت. برمبناي م��اده يك قانون 
رفع موانع توليد، دولت مكلف اس��ت همزمان با ارائه 
اليحه بودجه، جدول بدهي ها و مطالبات قطعي شده و 

تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني 
و موسس��ات عمومي غيردولتي و بانك ها و موسسات 
اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تاييد سازمان 
حسابرسي كش��ور رسيده اس��ت، به مجلس شوراي 
اسالمي ارائه كند. اين در حالي است كه در اليحه ۹۷ 
چنين جدولي ارائه نشده اس��ت. چالش دوم انحراف 
اوراق بدهي از فلس��فه اوليه خود و تبديل ش��دن به 
ابزاري براي ايجاد بدهي، تس��ويه بدهي هاي قبلي با 
بدهي ه��اي جديد و تامين هزينه هاي جاري اس��ت. 
چالش س��وم رقابت ميان دول��ت و بانك ها در جذب 
منابع سرمايه گذاران اس��ت كه منجر به افزايش نرخ 
سود اوراق و سپرده ها شده و هزينه تامين مالي براي 
بنگاه ها را افزايش خواهد داد. به باور منتقدان سومين 
چالش پيش رو رقابت ميان دولت و بانك ها در جذب 
منابع سرمايه گذاران اس��ت كه منجر به افزايش نرخ 
سود اوراق و سپرده ها شده و هزينه تامين مالي براي 

بنگاه ها را افزايش خواهد داد. 

 موافقت مجلس با دولت 
براس��اس اخبار مجلس، روز گذش��ته كميسيون 
تلفيق با تبص��ره ۵ اليحه بودجه دولت موافقت كرده 
است. به گزارش خانه ملت، علي اصغر يوسف نژاد صبح 
ديروز )چهارش��نبه ۲۰ دي ماه( در نشس��ت خبري 
گفت: براساس مصوبه كميسيون تلفيق شهرداري هاي 
كشور و سازمان هاي وابسته مي توانند تا سقف ۸هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي اس��المي منتش��ر كنند كه 
۵۰درصد از اين اوراق در زمينه طرح هاي قطار شهري 

و حمل و نقل صرف شود. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي 
اس��المي ادامه داد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق، 
دول��ت مي تواند اس��ناد خزانه اس��المي با سررس��يد 

۳ساله براي طرح هاي تملك دارايي سرمايه يي، خريد 
تضميني محصوالت كش��اورزي، بدهي هاي سازمان 
پايه يي بيمه سالمت و مطالبات توليدكنندگان برق تا 
ميزان ۱۵ هزار ميليارد تومان منتشر كند. همچنين تا 
سقف ۵ هزار ميليارد تومان بدهي هاي قطعي خود را 
با اشخاص حقيقي و حقوقي، تعاوني و بخش خصوصي 

از اين محل تسويه كند. 
وي تصريح كرد: دولت همچنين مي تواند تا سقف 
۱۰هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي با سررسيد 
كمتر از يك سال براي پروژه هاي عمراني منتشر كند 
ك��ه س��رمايه گذاري طرح هاي نف��ت و گاز با اولويت 
ميادين مشترك توسط وزارتخانه هاي نفت و صنعت 

تا سقف ۵ هزار ميليارد تومان منتشر شود. 
يوسف نژاد در اين رابطه افزود: وزارت نفت مي تواند 
از طري��ق ش��ركت هاي دولت��ي تابع خود تا س��قف 
۳ميليارد دالر براي بازپرداخت بدهي سررس��يد شده 
پيمان��كاران قرارداد بيع متقابل طرح هاي باالدس��تي 

نفت و گاز اختصاص دهد. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي 
اسالمي گفت: براساس مصوبه كميسيون تلفيق دولت 
۷۰ميليارد تومان براي طرح هاي آبرس��اني در زمينه 
تامين آب ش��رب روستايي و عشايري بايد اختصاص 
دهد و يك هزار و ۲۸۰ ميليارد تومان نيز براي توسعه 
شبكه هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير بايد 

اختصاص دهد. 
نماينده س��اري و مياندورود در مجلس ش��وراي 
اس��المي افزود: براساس مصوبه كميس��يون تلفيق، 
بانك ه��اي عامل مجازند تا س��قف ۴ ه��زار ميليارد 
تومان تس��هيالت از مح��ل منابع دراختي��ار و منابع 
س��پرده گذاري ش��ده توس��ط صندوق توس��عه ملي 
براي خريد تجهيزات و به روز رس��اني آزمايش��گاه ها، 

دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي تسهيالت 
پرداخت كنند. يوسف نژاد افزود: پس از بررسي تبصره 
۵ اليحه بودجه در كميس��يون تلفيق، محل مصرف 
منابع نيز در اين بخش مش��خص شد كه مي توان به 
اين موضوع اشاره كرد كه شركت هاي دولتي و وابسته 
به وزارتخانه ها و مراكز دانش��گاهي و پارك هاي علم و 
فناوري تا سقف ۷هزار ميليارد تومان مي توانند اوراق 
مالي و اس��المي ريالي ب��راي طرح هايي كه از توجيه 
فن��ي، اقتصادي و زيس��ت محيطي برخوردارند، اوراق 

منتشر كند. 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي 
اسالمي يادآور شد: براساس مصوبه كميسيون تلفيق، 
دولت مي تواند ۲۶ هزار ميلي��ارد تومان اوراق مالي و 
اس��المي براي اجراي طرح هاي سرمايه يي نيمه تمام 
و طرح هاي س��اماندهي دانشگاه ها و طرح هاي تملك 

دارايي هاي استاني منتشر كند. 

 تسهيالت ارزي براي احياي چاه هاي نفت 
سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي 
اسالمي در تشريح مصوبات ديگر كميسيون متبوعش 
گف��ت: در ادامه رس��يدگي به بخش ه��اي هزينه يي 
اليح��ه بودجه، تكاليف بانك هاي عامل به اين صورت 
تعيين شد كه با استفاده از منابع در اختيار خود و آن 
ميزان از منابعي كه توسط صندوق توسعه در بانك ها 
س��پرده گذاري ش��ده اس��ت، با تصويب هيات عامل 
صندوق توسعه ملي، تسهيالت ارزي به سرمايه گذاران 
بخش خصوصي، تعاون��ي و نهادهاي غيردولتي براي 
طرح هاي توسعه باالدستي نفت و گاز با اولويت ميادين 

مشترك پرداخت كنند. 
 وي ادام��ه داد: تس��هيالت ارزي مذك��ور مي تواند 
در راس��تاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي 
چاه هاي قديمي نفت باش��د و طرح هاي توس��عه يي 
س��ازمان هاي توس��عه يي بخش صنع��ت و معدن با 
مش��اركت ۵۱درصدي بخش خصوصي و تعاوني كه 
ش��امل ايدرو و ايميدرو اس��ت، انجام شود. همچنين 
بانك ه��اي عامل از محل منابع دراختيار و منابعي كه 
صن��دوق دراختيار اين بانك ها س��پرده گذاري كرده، 
تسهيالت ارزي براي سرمايه گذاران بخش خصوصي 
و تعاوني و شهرداري ها در راستاي توسعه حمل و نقل 

درون شهري و برون شهري ارائه كند. 

 عوارض خروج از كشور
كميس��يون تلفيق روز گذش��ته ع��الوه بر تصويب 
تبص��ره ۵ بودجه، درخصوص م��واد مربوط به عوارض 
خ��روج از كش��ور تصميم گي��ري ك��رد. در اين زمينه 
س��خنگوي اين كميس��يون بيان كرد: پيشنهاد دولت 
درخصوص عوارض خروج از كشور در كميسيون تلفيق 
بودجه تصويب ش��د به اين صورت كه براساس مصوبه 
كميس��يون تلفيق عوارض خروج از كشور براي زائران 
عتبات عاليات براس��اس قانون بودجه س��ال ۹۶ باقي 
ماند و زائران اربعين كه مقصد آنها كشور عراق است از 
پرداخت عوارض معاف شدند. يوسف نژاد افزود: عوارض 
خروج از كش��ور براي عتبات عاليات در سال ۹۶ براي 
مرز هوايي ۳۷ ه��زار و ۷۰۰ تومان و براي مرز زميني 

۱۲هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده بود. 

شاخص هاي بودجه اي در اليحه بودجه 13۹۷ در مقايسه با بودجه 13۹6
 رشد اليحه ۹۷ نسبت به پيش بيني عملكرد ۹۶

)واحد درصد( رشد اليحه ۹۷ نسبت به مصوب ۹۶ )واحد درصد( اليحه بودجه ۱۳۹۷ پيش بيني عملكرد ۹۶ عملكرد ۸ ماهه ۹۶ مصوب ۱۳۹۶ عنوان

-۱ -۶ ۲۷ ۲۸ ۳۱ ۳۳ نسبت درآمدهاي نفتي به منابع عمومي دولت

-۲ ۱ ۳۵ ۳۷ ۳۵ ۳۴ نسبت درآمدهاي مالياتي به منابع عمومي دولت

-۱ ۱ ۴۷ ۴۸ ۴۰ ۴۶ نسبت ماليات ها به اعتبارات هزينه اي

-۱ ۱ ۷۰ ۷۱ ۵۷ ۶۹ نسبت درآمدهاي عمومي به اعتبارات هزينه اي

۱۱ -۳ ۶۰ ۴۹ ۵۵ ۶۳ نسبت اعتبارات سرمايه اي به منابع نفتي

-۱ -۲ ۱۷ ۱۸ ۱۷ ۱۹ تامين اعتبارات هزينه اي از محل نفت
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شناسايي اموال جد يد  
موسسه مالي كاسپين

نايب رييس مجلس از شناسايي اموال جد يد  موسسه 
مالي و اعتباري كاسپين توس��ط برخي سپرد ه گذاران 

خبر د اد . 
ب��ه گزارش »تعاد ل« مس��عود  پزش��كيان د ر تش��ريح 
نشس��ت نمايند گان سران قوا براي بررسي آخرين وضعيت 
سپرد ه گذاران موسسه مالي و اعتباري كاسپين اظهار د اشت: 
موسس��ه مالي و اعتباري كاس��پين كه موظف شد ه بود  تا 
سقف مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ميليون تومان به تمام سپرد ه گذاران 
موسسه مالي و اعتباري كاسپين پرد اخت كند  براي اينكه 
ش��اكله خود  را حفظ كند  با وجود  ايج��اد  خط اعتباري به 
برخي س��پرد ه گذاران سعي مي كرد  كه مبلغ سپرد ه ها را به 

صورت كامل پرد اخت نكند . 
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ظرف 
يكي، د و روز گذشته با اين موسسه مذاكرات صورت گرفت 
كه با توجه به اينكه خط اعتباري براي پرد اخت س��پرد ه ها 
فراهم شد ه است بايد  پرد اخت سپرد ه ها را انجام د هد ، افزود : 
نبايد  مراجعه كنند گاني كه د ر اين موسسات سپرد ه گذاري 
كرد ه اند ، مش��كلي پيد ا كنند . وي با اشاره به اينكه د ر حال 
حاضر بحث اصلي س��پرد ه گذاران باالي سقف ۱۰۰ و ۲۰۰ 
ميليون تومان هس��تند ، اد امه د اد : بخشي از موسساتي كه 
عالوه بر كاسپين، وحد ت، بد ر طوس و البرز ايرانيان مشكل 
د ارند  بايد  مشكالت آنها توسط بانك مركزي پيگيري شود  
و د ر چارچ��وب همين تصميمات براس��اس روالي كه طي 
شد ه سپرد ه سپرد ه گذاراني كه سپرد ه هاي محد ود  د اشته اند  
را پرد اخت كند . پزش��كيان ياد آور شد : براي سپرد ه گذاران 
باالي ۱۰۰ و ۲۰۰ ميليون تومان د ر كاس��پين گروه تسويه 
متش��كل از قوه قضايي��ه، د ولت و نمايند ه س��پرد ه گذاران 
تشكيل مي شود  كه اين گروه بايد  با هماهنگي بانك مركزي 
تيمي تش��كيل د هد  كه د ر هر يك از موسسات پاسخگوي 
سوال ها، نيازها و د غد غه هاي سپرد ه گذاران د ر همان منطقه 
باش��ند  تا س��پرد ه گذاران براي حل مش��كل خود  به ساير 
بخش ها مراجعه نكنند . وي با بيان اينكه تيم تسويه بايد  با 
سپرد ه گذاران جلسه برگزار كرد ه و از آنها نظرخواهي كند ، 
افزود : اين نظرات به هيات سه نفره اعالم مي شود  و د ر گروه 
تسويه كه نمايند ه س��پرد ه گذاران نيز عضو آن است، اموال 
شناسايي و قيمت گذاري مي شود  و د ر نهايت براساس آنچه 
شناسايي مي شود ، برنامه ها و تصميمات بعد ي براي تسويه 

مابقي سپرد ه، سپرد ه گذاران انجام مي شود . 
نمايند ه تبريز، آذرش��هر و اس��كو د ر مجلس ش��وراي 
اس��المي با اشاره به اينكه د ر حال حاضر نخست بايد  گروه 
تس��ويه تشكيل شود  و سپس اموال را شناسايي كند ، اد امه 
د اد : اين گروه بايد  با س��پرد ه گذاران جلس��ه تشكيل د هد  و 
س��پرد ه گذاران د غد غه ها و نگراني هاي خود  را به اين گروه 
گزارش د هن��د . وي د ر اد امه گفت وگو ب��ا خانه ملت اظهار 
د اش��ت: مقرر ش��د ه د س��تورالعملي توس��ط بانك مركزي 
تهيه ش��ود  تا نحوه كمك به س��پرد ه گذاراني كه وضعيت 
بحراني د اش��ته و مستاصل هستند ، مش��خص شود  تا اين 
س��پرد ه گذاران از وضعيت بحراني خارج ش��وند  و به همان 

نسبت تصميمات بعد ي براي آنها اتخاذ شود . 
اي��ن نمايند ه م��رد م د ر مجلس د هم با بي��ان اينكه بر 
اس��اس ش��كايت هاي د ريافتي از س��پرد ه گذاران كاسپين 
س��پرد ه ها را به ص��ورت ۵ ميليون تومان��ي يا ۱۰ ميليون 
تومان��ي و مرحله يي پرد اخ��ت مي كرد ، افزود : بر اس��اس 
بررس��ي ها مشخص ش��د  كه اين اتفاق رخ د اد ه و كاسپين 
پرد اخ��ت را به صورت كامل انجام نمي د هد  لذا د ر جلس��ه 
امروز با بانك مركزي د ر اين باره صحبت شد  و بانك اظهار 
د اش��ت كه د ر اين باره با موسس��ه مذاكره ش��د ه و به آنها 
تاكيد  شد ه كه اگر سپرد ه گذاري مراجعه كرد  و د رخواست 
برد اش��ت سپرد ه خود  را د اشت بانك نبايد  ممانعتي كند  و 
بايد  س��پرد ه آنها را پرد اخت كند . وي اد امه د اد : پيگيري ها 
اد امه مي يابد  تا اگر كاس��پين ب��ه روند  ممانعت خود  اد امه 
د هد  با آنها برخورد  ش��ود  تا مش��كلي براي سپرد ه گذاران 
ايجاد  نش��ود . نايب رييس مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه برخي سپرد ه گذاران اطالعاتي د رباره اموال كاسپين 
ارائه د اد ه اند ، تصريح كرد : اين اطالعات جد يد ي كه د رباره 
اموال كاسپين توسط برخي سپرد ه گذاران ارائه شد ه بررسي 
مي ش��ود  و اگر اطالعات صحت د اش��ته باش��د  بسياري از 

مشكالت سپرد ه گذاران رفع مي شود . 

افزايش نرخ طال و سكه و ارز 
گروه بانك و بيمه| قيمت سكه روز چهارشنبه د ر بازار 
ته��ران د ر حالي افزايش يافت كه نرخ د الر، يورو و پوند  نيز 
با رش��د  همراه بود  و اونس جهاني به ۱3۲3د الر رسيد . نرخ 
د الر با ثبت رقم 4364تومان و رشد  نرخ اونس جهاني باعث 
ش��د  كه قيمت سكه طرح جد يد  نيز به يك ميليون و 49۵ 

هزار تومان افزايش يابد . 
به گزارش »تعاد ل« هر قطعه سكه تمام بهار آزاد ي طرح 
قد ي��م نيز با ۱۰هزار تومان رش��د ، يك ميليون و 47۰ هزار 
تومان فروخته شد . هر قطعه سكه نيم بهار آزاد ي نيز بد ون 
تغيير قيمت 7۲۱ هزار تومان معامله شد . هر قطعه سكه ربع 
بهار آزاد ي نيز 4۲۱ هزار تومان د اد  و س��تد  ش��د  كه نسبت 
به روز سه ش��نبه يك هزار تومان كاهش د اشت. قيمت هر 
قطعه س��كه گرمي نيز با يك هزار تومان رشد  نسبت به روز 
سه ش��نبه، ۲۸۵ هزار تومان تعيين شد ه بود . همچنين هر 
گرم طالي ۱۸ عيار با ۸۲۰ تومان افزايش ۱37 هزار و ۵۰۰ 
تومان قيمت گذاري ش��د . صرافي هاي پايتخت نيز هر د الر 
امريكا را با 47 تومان رش��د  نس��بت به روز سه شنبه 4364 
تومان  فروختن��د . همچنين هر يورو ب��ا ۲۰ تومان افزايش 
نسبت به روز سه شنبه ۵39۰ تومان و هر پوند  انگليس نيز 
با 9 تومان رشد ، 6۱۰۰ تومان د اد  و ستد  شد . براساس اعالم 
بانك مركزي نرخ هر د الر امريكا براي روز )چهارشنبه بيستم 
د ي م��اه( با 7۰ ريال افزايش 36 ه��زار و ۲۸9 ريال قيمت 
خ��ورد . همچنين هر پوند  انگليس با ۵۰ ريال افت نس��بت 
به روز سه ش��نبه 49 هزار و ۱۰7 ريال و هر يورو با ۲۱ ريال 
كاهش 43 هزار و 3۲6 ريال ارزش گذاري شد . اكنون تفاوت 

د و نرخ مباد له يي و آزاد  د الر به 73۵ تومان رسيد ه است. 
 جد ول نرخ ارز و سكه د ر بازار 

)قيمت ها به تومان( 
چهارشنبهسه شنبهد وشنبهنوع سكه و ارز  

سكه تمام بهار آزاد ی 
۱473۰۰۰۱47۰۰۰۰۱49۵۰۰۰طرح جد يد 

سكه تمام بهار آزاد ی 
۱447۰۰۰۱4۵۰۰۰۰۱47۰۰۰۰طرح قد يم

7۱۵۰۰۰7۱9۰۰۰7۲۱۰۰۰نيم سكه

4۱۸۵۰۰4۱9۵۰۰4۲۱۰۰۰ربع سكه

۲79۰۰۰۲۸۰۰۰۰۲۸۵۰۰۰سكه گرمی

۱374۰۰۱366۸۰۱37۵۰۰هر گرم طالی ۱۸ عيار

44۱۱43۵۵4364د الر

۵34۸۵333۵39۰يورو

6۰۰۸6۰۰46۱۰۰پوند 

اخبار

»تعادل« از فقدان بازارهاي جذاب و گرايش بيمه ها به سپرده گذاري بانكي گزارش مي دهد

نبودبازارهايجذابسرمايهگذاريبرايبيمهها
طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بيشترين نرخ رشد بازده مربوط به سرمايه گذاري در سهام شركت ها بوده است

مركز پژوهش هاي مجلس تكاليف پولي و بانكي د ر بود جه ۹۷ را بررسي كرد  

تكاليف بود جه اي بسيار براي بانك ها و افزايش سرمايه و منابع اند ك
گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|

د فتر مطالعات اقتصاد ي مركز پژوهش هاي مجلس د ر بررس��ي بخش 
پولي و بانكي اليحه بود جه سال 97، نكات قابل توجهي را د ر مورد  وضعيت 
نظام بانكي د ر س��ال 97، اس��تفاد ه از منابع صند وق توسعه ملي، انتشار 
اوراق مالي د ر بازارهاي پول و سرمايه، تهاتر زنجيره يي بد هي هاي د ولت، 
پرد اخت تس��هيالت قرض الحس��نه، تامين مالي برنامه اشتغال گسترد ه، 

افزايش سرمايه بانك ها، تنفيذ حكم تبصره 3۵ و... مطرح كرد ه است. 
به گزارش »تعاد ل« د ر اليحه بود جه سال 97، هشت تبصره مستقيما 
به بانك مركزي و 9 تبصره به شبكه بانكي كشور مرتبط است و احكامي 
را د ر خصوص آنها ذكر كرد ه است. د ر گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
تالش شد ه است، ضمن تبيين مختصري از وضعيت نظام بانكي د ر آستانه 
ورود  به سال 97 مهم ترين احكام مرتبط با شبكه بانكي د ر اليحه بود جه 

تشريح و پيشنهاد هاي اصالحي بيان شود . 
د ر اين گزارش ضمن تبيين مختصر وضعيت نظام بانكي كشور د ر آستانه 
سال 97، مهم ترين ابعاد  پولي و بانكي اليحه بود جه سال 97 مالحظات پولي 
مربوط به برد اشت از منابع صند وق توسعه ملي و تخصيص آن، انتشار اوراق 
مالي توس��ط د ولت، تهاتر بد هي هاي د ولت از مس��ير نظام بانكي، پرد اخت 
تسهيالت قرض الحسنه، افزايش سرمايه بانك ها و ارزيابي تامين مالي اشتغال 
گس��ترد ه تشريح و پيشنهاد هايي براي اصالح تبصره هاي بود جه ارائه شد ه 
اس��ت. د ر گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، د ر بخش برد اش��ت از منابع 
صند وق توس��عه ملي و مالحظات سياست گذار پولي و ارزي ضمن تبيين 
آثار و ممانعت هاي قانوني تبد يل منابع ارزي صند وق توس��عه ملي به ريال 
پيشنهاد  شد ه است. كليه تكاليف ريالي صند وق توسعه ملي د ر بود جه سال 
97 بند ه��اي الف، ه�، و، ز تبصره 4، جزو ۱ بند  الف تبصره ۱۸ و بخش��ي 
از جزو ۱ تبصره ۱9 حذف ش��ود . همچنين د ر بخش تاثير س��پرد ه گذاري 
صند وق توسعه ملي بر تنگناي مالي بانك ها و ضرورت اصالح سازوكار تعامل 
صند وق توسعه ملي با بانك ها عالوه بر بررسي اينكه سپرد ه گذاري صند وق 
چه تاثيري بر نظام بانكي خواهد  د اشت، پيشنهاد  شد ه است رابطه صند وق 
و بانك ها به جاي سپرد ه گذاري به صورت عامليت د ر تخصيص منابع اصالح 
شود . د ر بخش مد يريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي د ر بازارهاي پول و 
سرمايه نيز ضمن تبيين آثار مخرب انتشار گسترد ه اوراق بهاد ار بر بازارهاي 
مالي به ويژه افزايش نرخ بهره پيشنهاد  شد ه است، بانك مركزي بر نرخ سود  
اسمي اوراق قابل انتشار توسط د ولت و د ستگاه هاي اجرايي نظارت كرد ه و 
اجازه د اشته باشد ، حسب ضرورت نسبت به خريد اري اين اوراق اقد ام كند . 

 تهاتر بد هي هاي د ولت
د ر بخش تهاتر زنجيره يي بد هي هاي د ولت ضمن تبيين مس��يرهاي 
سه گانه تسويه بد هي هاي د ولت به صورت جمعي � خرجي پيشنهاد  شد ه 

اس��ت، د و مسير براي تس��ويه زنجيره يي بد هي د ولت با حجم ۱۰۰هزار 
ميلي��ارد  تومان با حضور بان��ك مركزي به متن اليحه اضافه ش��ود  تا از 
ظرفيت بد هي بالغ بر ۱۰۰هزار ميليارد  تومان بانك ها به بانك مركزي كه 
عمد تا بد ون وثيقه است، براي تسويه زنجيره يي بد هي د ولت به اشخاص 
خصوص��ي و تعاوني، نهاد هاي عمومي غيرد ولتي، ش��ركت هاي د ولتي و 
بد هي آنها به نظام بانكي اس��تفاد ه شود . اين اقد ام ضمن اينكه هيچ گونه 
تغييري د ر حجم پايه پولي و تورم ايجاد  نخواهد  كرد ، تبعات مهمي خواهد  
د اشت كه اهم آن عبارتند  از: بهبود  وضعيت بنگاه ها، توسعه سرمايه گذاري 
و اشتغال، بهبود  انجماد  د ارايي هاي بانك ها، كاهش چشمگير بد هي د ولت 
و هزينه هاي مالي د ولت، تعيين تكليف حجم بد هي هاي د ولت و تقويت و 

استحكام بانك مركزي. 

 قرض الحسنه 
د ر بخش پرد اخت تسهيالت قرض الحسنه سابقه تكاليف قرض الحسنه 
براي بانك ها د ر قوانين بود جه س��نواتي بررس��ي شد ه است. همچنين با 
مطالعه د قيق عملكرد  تسهيالت قرض الحسنه ازد واج د ر سال هاي گذشته 
و منابع قرض الحسنه ازد واج، پيشنهاد  افزايش تسهيالت قرض الحسنه د اد ه 
شد ه است. افزايش مبلغ تسهيالت د ر د و سناريو افزايش به ۱۲۵ميليون 
ريال و افزايش به ۱۵۰ميليون ريال بررسي شد ه و نتيجه گرفته شد ه كه 
ه��رد و س��ناريو امكان اجرا د ارد . د ر بخش تنفي��ذ حكم تبصره 3۵ قانون 
اصالح قانون بود جه سال 9۵ ضمن بررسي عملكرد  تبصره مزبور د ر ۱۵ ماه 
گذشته، متن بند  ه� تبصره ۱6 اليحه بود جه به نحوي اصالح شد ه است 

كه اهد اف د ولت تامين شود  و مجد د ا نياز به اصالح قانون نباشد . 

 افزايش سرمايه بانك ها
د ر بخش افزايش سرمايه بانك ها ضمن بررسي احكام افزايش سرمايه 
بانك هاي د ولتي د ر قوانين بود جه س��نوات گذشته و اليحه بود جه سال 
آين��د ه و با توجه به عد م اجراي تبصره 3 ماد ه ۱6 قانون رفع موانع توليد  
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كش��ور مبني بر بازس��ازي ساختار مالي و 
استقرار حاكميت شركتي د ر بانك هاي د ولتي پيشنهاد  شد ه است د ر سال 
97 افزايش سرمايه د ر كليه بانك هاي د ولتي از محل منابع د ولتي و احكام 

بود جه سنواتي منوط به اجراي تبصره مزبور شود . 

 برنامه اشتغال زايي 
د ر بخش ارزيابي تامين مالي برنامه اش��تغال گس��ترد ه ضمن ارزيابي 
منابع سه گانه د ر نظر گرفته شد ه براي تامين مالي برنامه اشتغال گسترد ه 
د ر تبصره ۱۸ نتيجه گرفته شد ه است، منابع پيش بيني شد ه براي برنامه 
اشتغال گسترد ه به ويژه منابع ريالي يا با اسناد  باالد ستي و قوانين موضوعه 

مغاير اس��ت يا قابل حصول نيستند . همچنين سازوكاري براي تخصيص 
منابع با هد ف ايجاد  اشتغال گسترد ه و مولد  ارائه نشد ه است. لذا پيشنهاد  
مي ش��ود  جزو الف تبصره ۱۸ حذف ش��ود  و برنامه اشتغال زايي د ولت از 
محل هد فمند سازي يارانه ها ذيل تبصره ۱4 و از محل منابع ارزي صند وق 
توس��عه ملي و منابع ريالي بانك مركزي ذيل ساير تبصره ها مانند  تبصره 

۱9 د نبال شود . 

 احكام مرتبط با بانك مركزي
به واس��طه مس��ائلي نظير س��هم د رآمد هاي نفتي ارزي د ر بود جه و 
مالحظات مربوط به تبد يل به ريال آن، برد اشت از صند وق توسعه ملي يا 
س��پرد ه گذاري منابع آن د ر بانك هاي عامل و مالحظات ارزي آن، انتشار 
اوراق مالي ريالي و ارزي، استفاد ه از فاينانس خارجي و مالحظات ارزي آن، 
وجود  بانك هاي د ولتي و مالحظات افزايش سرمايه آنها، استفاد ه از منابع 
پرقد رت پايه پولي بانك مركزي، روش هاي تسويه بد هي د ولت به بانك ها و 
د ر نهايت برخي تكاليف د ر خصوص تسهيالت د هي بانك ها، اليحه بود جه 

ابعاد  پولي ريالي و ارزي و بانكي قابل توجهي د ارد . 
د ر بند ها و تبصره هاي مختلف بود جه 97 تكاليفي براي بانك مركزي 
مشخص شد ه كه شامل تكليف به واريز سهم صند وق توسعه، شركت ملي 
نف��ت و مناطق نفتخيز جنوب از صاد رات نف��ت و ميعانات گازي، نياز به 
تاييد يه بانك مركزي جهت كنترل تعاد ل و مد يريت تراز ارزي كشور براي 
استفاد ه از فاينانس خارجي و طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد ، نظارت بر 
تبد يل 6۰۰6ميليون د الر منابع برد اش��ت شد ه از صند وق توسعه ملي به 
ريال براي ۱۲مصرف مش��خص شد ه، تكليف به تبد يل 3۵۰ميليون د الر 
تسهيالت د ولت از صند وق توسعه ملي به ريال جهت طرح انتقال آب به 
سيستان، تعيين سقف ۵د رصد ي براي سپرد ه گذاري شهرد اري ها د ر بانك 

مركزي و بانك هاي عامل جهت انتشار اوراق مالي اسالمي است. 
همچنين تش��كيل كميته سه نفره نظارت بر نحوه انتشار اوراق بهاد ار 
د ولتي جهت تعيين نرخ س��ود  اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد  
اوراق توس��ط بانك مركزي، ال��زام وزارت نفت به واري��ز د رآمد  حاصل از 
فروش فرآورد ه هاي نفتي، س��وخت هوايي و گاز طبيعي به حساب تمركز 
وجوه د رآمد  ش��ركت ملي نفت نزد  بانك مرك��زي، تكليف بانك مركزي 
به فراهم كرد ن زيرس��اخت د سترس��ي ش��ركت هاي گاز و... به اطالعات 
پرد اخت مش��تركان، مجاز شد ن بانك مركزي به انتشار ايران چك مورد  
نياز كش��ور، تكليف بانك مركزي به الزام بانك ها به پرد اخت تس��هيالت 
قرض الحسنه ازد واج يكصد  ميليون ريالي، تكليف بانك مركزي به پرد اخت 
۲۰هزار ميليارد  ريال تسهيالت قرض الحسنه به مد د جويان كميته امد اد  و 
بهزيستي از طريق بانك هاي عامل، تكليف بانك مركزي به پرد اخت هزار 
ميليارد  ريال تس��هيالت قرض الحسنه به زند انيان نيازمند  از طريق ستاد  

مرد مي رسيد گي به امور د يه، اصالح و تنفيذ حكم تبصره 9۵ قانون اصالح 
قانون بود جه سال 9۵ بخشود گي سود  تسهيالت كمتر از يك ميليارد  ريال 
از محل مازاد  حساب تسعير د ارايي هاي خارجي بانك مركزي، تكليف به 
تامين تس��هيالت براي تامين مسكن ۱۰۰ هزار نفر ايثارگر و مجاز شد ن 
به مش��اركت د ر پرد اخت تسهيالت د ر طرح اش��تغال گسترد ه از طريق 
بانك هاي عامل و... نيز از ساير موارد  تكاليف بود جه يي بانك مركزي است. 

 تكاليف بود جه اي بانك ها 
د ر بند ه��ا و تبصره هاي بود جه 97 د ر مورد  تكاليف بود جه يي بانك ها 
نيز آمد ه اس��ت: منوط كرد ن استفاد ه بخش خصوصي و تعاوني از تامين 
مال��ي خارجي به تضمين بانك هاي عامل، مجاز ش��د ن بانك ها به تامين 
مال��ي د ر حوزه هاي مش��خص ش��د ه از محل منابع د ر اختي��ار از جمله 
منابع س��پرد ه گذاري شد ه توسط صند وق توس��عه ملي با تصويب هيات 
امنا، عامليت بانك منتخب براي مصرف منابع برد اش��ت شد ه از صند وق 
توسعه ملي د ر طرح انتقال آب به سيستان، تعيين سقف ۵د رصد ي براي 
سپرد ه گذاري شهرد اري ها د ر بانك مركزي و بانك هاي عامل جهت انتشار 
اوراق مالي اسالمي، تسويه زنجيره يي بد هي د ولت، بانك ها و پيمانكاران از 
طريق اس��ناد  اوراق تسويه خزانه، انتشار اوراق مالي اسالمي توسط وزارت 
نفت براي بازپرد اخت تسهيالت بانكي و...، مجاز شد ن د انشگاه ها، موسسات 
آموزش��ي و پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري به اخذ تسهيالت بانكي، 
مشاركت بانك ها د ر ايجاد  مستحد ثات روي زمين هاي د ر اختيار وزارت راه 
و شهرسازي، الزام به مشاركت د ر پرد اخت تسهيالت قرض الحسنه ازد واج 

يكصد  ميليون ريالي و... بخشي از تكاليف بانك هاي كشور است. 
همچنين س��اير تكاليف بود جه يي بانك ها ش��امل الزام به مشاركت 
د ر پرد اخت ۲۰هزار ميليارد  ريال تس��هيالت قرض الحسنه به مد د جويان 
كميته امد اد  و بهزيستي، الزام به مشاركت د ر پرد اخت هزار ميليارد  ريال 
تسهيالت قرض الحسنه به زند انيان نيازمند ، اصالح و تنفيذ حكم تبصره 
3۵ قانون اصالح قانون بود جه س��ال 9۵ بخشود گي سود  تسهيالت كمتر 
از يك ميليارد  ريال از محل مازاد  حساب تسعير د ارايي هاي خارجي بانك 
مركزي، افزايش س��رمايه بانك هاي توس��عه تعاون و پست بانك تا سقف 
۵هزار ميليارد  ريال از محل فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه هاي تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطالعات، تكليف به مشاركت د ر 
طرح اشتغال گسترد ه از طريق عامليت سپرد ه هاي صند وق توسعه ملي، 
وجوه اد اره ش��د ه د ولت و تركيب منابع مذكور با منابع بانكي و پرد اخت 
تسهيالت به اقشار هد ف، مشاركت د ر تهيه بسته تامين مالي پروژه هايي 
كه به صورت مش��اركت عمومي � خصوصي PPP اجرا خواهند  ش��د  و 
تكليف بانك هاي د ولتي به اس��تقرار يا تكميل سيستم حسابد اري قيمت 

تمام شد ه جهت اجراي بود جه ريزي مبتني بر عملكرد  و... است. 

گروه بانك و بيمه| احسان شمشيري|
آيين نامه سرمايه گذاري موسس��ات بيمه د ر راستاي 
تامي��ن نظر قانون برنامه شش��م توس��عه و ب��ا توجه به 
شاخص هاي امنيت، خاصيت نقد شوند گي، متنوع بود ن 
پرتفوي سرمايه گذاري، همخواني پرتفوي سرمايه گذاري 
با ماهيت بد هي هاي موسسه بيمه و... مورد  بازنگري قرار 

گرفت. 
به گزارش »تعاد ل« د ر راستاي تامين نيازهاي جد يد  
نظارت بر سرمايه گذاري و رفع نواقص آيين نامه هاي قبلي، 
طرح جد يد  آيين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه از 
سوي پژوهشكد ه بيمه انجام شد . اين طرح تامين كنند ه 
نظر قانون برنامه ششم توسعه است و د ر راستاي بازنگري 

آيين نامه سرمايه گذاري موسسات بيمه است. 
د ر اين طرح پژوهش��ي كه از سوي پژوهشكد ه بيمه 
انج��ام ش��د ه، معيارهاي اساس��ي براي س��رمايه گذاري 
شركت هاي بيمه د ر حوزه امنيت، خاصيت نقد شوند گي، 
متنوع بود ن پرتفوي س��رمايه گذاري، همخواني پرتفوي 
سرمايه گذاري با ماهيت بد هي هاي موسسه بيمه و... لحاظ 
شد ه است. ضمنا د ر اين طرح مقايسه نحوه سرمايه گذاري 
شركت هاي بيمه د ر فاصله س��ال هاي ۸7 تا 9۵ صورت 

گرفته و براساس آن طرح مورد  نظر ارائه شد ه است. 
روند  منابع س��رمايه گذاري صنعت بيمه كش��ور طي 
سال هاي 94-۸7 نشان مي د هد ، سهم نسبي ذخاير فني 
د ر تامين منابع س��رمايه گذاري بيشتر از حقوق صاحبان 
سهام است. همچنين ميزان منابع سرمايه گذاري با رشد  
متوسط 3۲د رصد  د ر سال از سطح 3هزار و ۱۵۰ميليارد  
تومان د ر سال ۸7 به ۲۲هزار و 3۸ميليارد  تومان د ر سال 
94 رسيد ه است كه از اين ميزان حقوق صاحبان سهام و 
جمع ذخاير فني د ر سال 94 نسبت به سال ۸7 هر كد ام 
به طور متوسط ۲7و 34د رصد  رشد  ساالنه د اشته اند .  د ر 
منابع قابل سرمايه گذاري براي سال 94 حقوق صاحبان 
سهام نسبت به سال قبل ۱۰۱د رصد  و ذخاير فني سهم 
نگهد اري نسبت به سال قبل 33د رصد  رشد  د اشته است 
كه مهم ترين د ليل رشد  قابل مالحظه د ر حقوق صاحبان 
سهام ناشي از تجد يد  ارزيابي د ارايي هاي ثابت شركت هاي 

بيمه د ر سال مزبور بود ه است. 

 نرخ رشد  ساالنه ۳۲ د رصد ي سرمايه گذاري 
 س��رمايه گذاري انجام ش��د ه توس��ط صنعت بيمه از 
۲ه��زار و 7۸4ميليارد  تومان د ر س��ال ۱3۸7 به ۱3هزار 

و 9۱۰ميليارد  تومان د ر سال ۱39۵ افزيش يافته است. 
ذخاير فني هم��واره بيش��تر از 6۰ د رصد  كل منابع 
س��رمايه گذاري را به خود  اختصاص د اد ه و د ر سال 93 و 
94 به ترتيب ۸۲ و 76د رصد  كل سرمايه گذاري از محل 
ذخاير فني بود ه اس��ت. نرخ رشد  ساالنه سرمايه گذاري ها 

طي د وره 7س��اله تقريب��ا 3۲د رصد  اس��ت. مقد ار خريد  
د ارايي هاي ثابت مشهود  و نامشهود  نسبت به كل مصارف 
س��رمايه گذاري د ر د وره مورد  بررس��ي به طور متوس��ط 
تقريب��ا ۲7د رصد  بود ه كه تا س��ال 9۱ تقريبا همواره زير 
۲۰د رصد  و از س��ال 9۱تا 94 همواره بيشتر از 3۰د رصد  
كل منابع س��رمايه گذاري جهت خريد  د ارايي هاي ثابت 
مش��هود  و نامشهود  استفاد ه شد ه اس��ت. طي د وره مورد  
بررس��ي، مبلغ س��رمايه گذاري د ر ابزارهاي پولي و مالي 
۸۸.۱6 د رص��د  و وام كاركن��ان ۲6،4۱د رص��د  افزاي��ش 
يافته است. رشد  سرمايه گذاري د ر سهام ساير شركت ها 
د ر د وره م��ورد  مطالع��ه اين طرح ۲۵.۰9د رصد  و رش��د  
ميزان س��رمايه گذاري د ر وام پرد اختي ب��ه بيمه گذاران 
بيمه هاي زند گي از محلي ذخاير رياضي د ر 3س��ال اخير 
۵۱،37د رصد  بود ه كه نشان د هند ه توجه شركت هاي بيمه 

به سرمايه گذاري د ر اين د ارايي بود ه است. 

 تاثير محد ود يت هاي آيين  نامه ۶۰ بر پرتفوي
ميزان استفاد ه از منابع ابتد اي د وره د ر خريد  هر يك 
از اقالم پرتفوي سرمايه گذاري صنعت بيمه طي سال هاي 
9۵-۱3۸7 جه��ت مقايس��ه ب��ا محد ود يت ه��اي كمي 
آيين نامه 6۰ نشان مي د هد  كه شركت هاي بيمه فعال د ر 

صنعت بيمه د ر سال هاي مورد  مطالعه د ر هر د ارايي چند  
د رصد  سرمايه گذاري انجام د اد ه اند . 

آنچه مشخص است بخش عمد ه يي بالغ بر 7۵ د رصد  
س��بد  سرمايه گذاري ش��ركت هاي بيمه، به س��ه د ارايي 
سپرد ه هاي بانكي و اوراق مش��اركت، د ارايي هاي ثابت و 

سهام شركت هاي بورسي اختصاص يافته است. 
 البت��ه محد ود يت اعم��ال ش��د ه د ر آيين نامه مبني 
ب��ر حد اقل س��رمايه گذاري تا 3۰د رص��د  كل منابع قابل 
س��رمايه گذاري د ر س��پرد ه هاي بانكي و اوراق مشاركت 
و همين طور حد اكثر تا 4۰د رصد  د ر س��هام شركت هاي 
بورس��ي هيچ كد ام محد ود كنند ه نبود ه اس��ت. د ر مقابل 
طبق د اد ه هاي موجود  از سال 9۱تا 9۵ شركت هاي بيمه 
گرايش به س��رمايه گذاري د ر د ارايي هاي ثابت مشهود  و 
نامشهود  د اشته اند  كه د ر اين سال ها از سقف 3۰د رصد  نيز 
تخطي كرد ه اند . بازد ه پرتفوي سرمايه گذاري شركت هاي 
بيمه از 6٫9 د رصد  د ر س��ال ۱3۸7 به ۱9د رصد  د ر سال 
۱39۲ رس��يد ه اس��ت. طي س��ال هاي ۱3۸7تا ۱39۲ 
بيشترين نرخ رشد  بازد ه مربوط به سرمايه گذاري د ر سهام 
شركت ها بود ه است. با مقايس��ه بازد ه سرمايه گذاري د ر 
س��پرد ه هاي بانكي كه يك د ارايي بد ون ريس��ك است و 
بازد ه سرمايه گذاري د ر سهام شركت ها متوجه مي شويم 

كه سرمايه گذاري د ر سهام شركت ها با وجود  اينكه د ارايي 
ريسك د ار محسوب مي ش��ود  و بايد  براساس اصول اوليه 
سرمايه گذاري، بازد ه آن باالتر از د ارايي بد ون ريسك باشد  
ولي د ر س��ال هاي ۸7، ۸۸، 9۰و 9۱ از د وره زماني مورد  
مطالعه، اي��ن موضوع بالعكس بود ه و بازد ه س��پرد ه هاي 
بانكي باالتر از بازد ه سرمايه گذاري د ر سهام شركت ها بود ه 
است. د ر همه سال ها به غير از سال ۱39۰ بازد ه حاصل از 
پرتفوي سرمايه گذاري شد ه د ر بازار سرمايه كمتر از بازد ه 
بازار سرمايه بود ه د ر نتيجه مي توان اد عا كرد  كه عملكرد  
شركت هاي بيمه د ر مد يريت پرتفوي سرمايه گذاري شد ه 

د ر بورس اوراق بهاد ار د ر اين سال ها ضعيف بود ه است. 
بازد ه بورس د ر س��ال ۱3۸9 نس��بت به سال ماقبل 
خ��ود  افزايش يافته و از ۵۸٫4 د رصد  د ر س��ال ۱3۸۸ به 
س��طح ۸۸.3د رصد  د ر سال ۱3۸9 رسيد ه است اما بازد ه 
س��رمايه گذاري د ر شركت هاي بورس��ي موسسات بيمه 
د ر س��ال ۱3۸9 نسبت به س��ال ۱3۸۸ به جاي افزايش 
از س��طح ۱9.4د رصد  به سطح ۱۸.۸د رصد  كاهش يافته 
است. بنابراين براساس اين مشاهد ات نيز مي توان نتيجه 
گرفت كه موسسات بيمه حتي د ر مد يريت كل پرتفوي 
س��رمايه گذاري هم د ر س��ال ۱3۸9 عملكرد  مناسبي از 

منظر كسب بازد ه ند اشته اند .

نظارت بر سرمايه گذاري منابع د ر اختيار شركت هاي 
بيمه يكي از د غد غه هاي اساسي نهاد  ناظر بيمه است كه 
به د ليل تاثير آن بر توانگري مالي و توان ايفاي تعهد ات، 
رعايت حقوق بيمه گذاران، پوش��ش هزينه هاي عملياتي 
شركت بيمه و سود آوري شركت بيمه اهميت زياد ي د ارد . 
اين پژوهش براي د س��تيابي ب��ه اصول علمي و حرفه يي 
نظارت بر س��رمايه گذاري شركت هاي بيمه با استفاد ه از 
د يد گاه هاي مراجع بين المللي مانند  IAIS، مطالعه تجربه 
نظارت و مقررات گذاري كش��ورهاي د يگر د ر حوزه بيمه 
همچنين بررسي اجمالي موضوع د ر حوزه بانكد اري، بازار 
س��رمايه و صند وق هاي بازنشستگي تالشي جد ي انجام 
شد ه است. با توجه به اهميت اين موضوع د ر صنعت بيمه 
و انتظار روزافزون جامعه از تقويت حضور صنعت بيمه د ر 
اقتصاد  كش��ور به خصوص تامين مالي پروژه هاي ملي به 
نظر مي رسد ، طرح حاضر مي تواند  نيازهاي تصميم سازي 

بهينه د ر اين زمينه را تا حد  زياد ي برطرف كند . 
مقايس��ه نتايج بررس��ي هاي اين پژوهش با عملكرد  
س��رمايه گذاري ش��ركت هاي بيم��ه و وضعي��ت موجود  
مقررات و كليت نظارت بر سرمايه گذاري شركت هاي بيمه 
نشانگر آن است كه مي توان اقد اماتي اساسي براي ارتقاي 

سرمايه گذاري شركت هاي بيمه انجام د اد . 
هم اكنون خألهاي بس��ياري د ر آيين نامه شماره 6۰ 
بيمه وج��ود  د ارد  كه قاعد ه محور بود ن و اتكاي كامل بر 
محد ود يت ه��اي كمي و مغفول ماند ن برخ��ي از اهد اف 
نظارت بر سرمايه گذاري، كلي بود ن حد  نصاب هاي تعيين 
ش��د ه و محد ود كنند ه نبود ن آن ب��ه د ليل خألهاي زياد ، 
رويكرد  س��لبي آيين نامه و صرفا امكان س��رمايه گذاري 
د ر گزينه هاي ذكر ش��د ه د ر آن و منتف��ي كرد ن امكان 
اس��تفاد ه شركت هاي بيمه از ابزارهاي مالي براي اهد افي 
مانند  مد يريت ريس��ك يا هجينگ، فق��د ان الزامات الزم 
براي وجود  س��ازوكارهاي تصميم س��ازي موثر و توانمند  
د ر س��رمايه گذاري بهينه، عد م ال��زام به تفكيك پرتفوي 
س��رمايه گذاري از ذخاي��ر بيمه عم��ر از منابع بيمه هاي 

غيرعمر را مي توان نام برد . 
پرتفوي س��رمايه گذاري موسس��ات بيمه بايد  د اراي 
3 ويژگ��ي امنيت، نقد ش��وند گي و متنوع بود ن باش��د  و 
شركت هاي بيمه بايد  د ر تصميمات سرمايه گذاري خود  
آنه��ا را مورد  توجه قرار د هن��د . ويژگي امنيت پرتفوي با 
محد ود  كرد ن سطح پذيرش ريسك توسط شركت بيمه 
د ر فعاليت سرمايه گذاري و متنوع سازي پرتفوي آن تامين 
مي شود . ويژگي نقد شوند گي نيز از طريق سرمايه گذاري 
د ر د ارايي هاي با قد رت نقد شوند گي باال و متناسب با نياز 
نقد ينگي ش��ركت تامين مي شود  كه براي تطابق جريان 
وجوه ناش��ي از د ارايي ه��ا با نياز به نقد ينگي جهت انجام 

تعهد ات بنگاه بيمه گر ضرورت د ارد . 

اقالم سرمايه گذاري
عملكرد سرمايه گذاري صنعت بيمه در سال هاي مختلف بر حسب درصد از كل سرمايه گذاري

محدوديت كّمي آيين نامه ۶۰ )درصد از منابع(
۱۳۸۷۱۳۸۸۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۲۱۳۹۳۱۳۹4۱۳۹5۸

و خريد اموال
حداكثر ۵%۵%۵%4%4%۵%6%6%۵%۲.۲%وام به كاركنان

حداكثر ۵%4۰۰۰%3%۵%6%6%3%وام به ساير سازمان ها و افراد
حداكثر ۱۵%4%۲%۱%۱%۱۰۰%۰۰سرمايه گذاري در ابزارهاي پولي و مالي

حداكثر 3۰%3۲%37%4۰%33%3۵%۱9%۱6%۱6%۱۵%دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود
۱۰%۱%۰۰۰۰۰۰تسهيالت پرداختي خارج از آيين نامه

۰۰۰۰۰۰۰۰۰تسهيالت پرداختي به نمايندگان بابت خريد محل
۱%۰۰۰۰۰۰۰۰انعقاد انواع قراردادهاي مشاركت

3%۲%۲%۰۰۰۰۰۰وام پرداختي به بيمه گذاران بيمه هاي زندگي از محل ذخاير رياضي
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5 بورس و فرابورس
 عرضه زعفران در بورس كاال 

ارتقاي جايگاه جهاني
زعفران جزو كاالهايي اس��ت كه در س��طح منطقه و 
حت��ي عرصه بين الملل��ي از نظر كيفي��ت و كميت جزو 
كاالهاي منحصر به فرد ايران محسوب مي شود. بنابراين 
هم براي حفظ جايگاه اين محصول و هم براي شناساندن 
بيشتر آنها در عرصه جهاني، محدوديت و الزاماتي وجود 
دارد. بر اين اس��اس، به نظر مي رس��د يكي از روش هايي 
كه مي تواند ب��ه تحقق اين موارد كم��ك كند تا جايگاه 
جهان��ي اين محص��والت بهبود يابد، عرض��ه زعفران در 
بورس كاالس��ت كه به اعتقاد كارشناسان اين اتفاق هم 
ب��راي توليدكننده و هم براي خريدار در س��طح كالن و 

خرد رضايتمندي ايجاد مي كند. 
در همين ارتباط، رييس كميس��يون كشاورزي مجلس 
با بي��ان اينكه عرضه زعفران در بورس كاال به نفع كش��ور 
اس��ت، گفت: زعفران كااليي اقتصادي است و كشور ما در 
تولي��د اين محصول ح��رف اول در دنيا را مي زن��د؛ از اين 
رو اس��تفاده از مكانيس��م عرضه و تقاضاي بورس كاال براي 
تعادل بازار داخلي و همچنين امكان صادرات اين محصول 
از بورس براي رقابت با ساير عرضه كنندگان دنيا وجود دارد. 
عل��ي اكبري تصريح كرد: باتوجه به حجم توليد، بايد براي 
تاثيرگذاري بيشتر در بازار زعفران جهاني برنامه ريزي كنيم 
كه سازوكار بورس كاال مس��ير مناسبي براي افزايش نفوذ 

ايران در بازار زعفران جهان است. 
در همين زمينه يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
نيز عنوان كرد: معامله زعف��ران در بورس كاال مي تواند در 
تنظيم بازار، شفاف سازي قيمت ها، اطمينان خاطر كشاورزان 
و حذف دالالن نقش تعيين كننده يي داشته باشد. به گزارش 
سنا، محمد حس��ن نژاد با اشاره به عرضه زعفران در بورس 
كاال، اظهار داشت: ارتباط مستمر و موثر ميان بازار سرمايه 
و بخش كش��اورزي از گذشته يكي از چالش هاي اقتصادي 
بوده است كه از چند سال اخير با تنوع خدمات بورس كاال 
براي فعاالن بخش كشاورزي و همچنين تاكيد وزير جهاد 
كشاورزي به استفاده از ظرفيت هاي بورس كاال، اين پيوند 
محكم تر شده اس��ت. به گفته حسن نژاد، نخستين حاصل 
عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال، شفافيت قيمت 
اس��ت كه درخصوص زعفران نيز اين اتفاق بايد رخ دهد تا 
ديگر ش��اهد نوسانات كاذب قيمتي اين محصول ارزشمند 
از س��وي واسطه ها نباشيم. وي در پايان گفت: مزيت باالي 
كش��ور در توليد زعفران اگر با س��ازوكار شفاف بورس كاال 
همسو شود، مي تواند ثمرات به مراتب بيشتري را در تنظيم 
بازار داخل و رشد ارزآوري در صادرات اين محصول به همراه 

داشته باشد. 

 اجراي سياست قيمت تضميني 
در تاالر نقره اي

يك مقام مس��وول اجراي سياس��ت قيمت تضميني 
در بورس كاال را عاملي در راس��تاي تسريع پرداخت وجه 
گندم از س��وي دولت عن��وان كرد. عليقلي ايماني رييس 
بنياد توانمند سازي گندمكاران با اشاره به آخرين وضعيت 
سطح زيركشت گندم در سال زراعي 97-96 اظهار كرد: 
براساس آخرين آمار دو ميليون و 50هزار هكتار گندم آبي 
و س��ه ميليون و 800 هزار هكتار گندم ديم كشت شده 
اس��ت. به گفته وي، كشت گندم در استان ها طبق برنامه 
وزارت جهاد كش��اورزي محقق و به پايان رس��يد. ايماني 
گفت: با توجه به نزوالت جوي و ريزش هاي مناسب باران 
از نظر پراكندگي نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته، 
پيش بيني مي ش��ود مشكلي در ميزان توليد ايجاد نشود. 
وي بيان كرد: برنامه وزارت جهاد كشاورزي، كاهش سطح 
زير كش��ت گندم است و تاخير در اعالم نرخ تا حدي در 
اين موضوع تاثيرگذار بوده است. رييس بنياد توانمندسازي 
گندمكاران ادامه داد: وزارت جهاد درنظر دارد س��طح زير 
كشت گندم برحسب برنامه استان ها محقق شود، چراكه 
بي توجهي به برنامه، مش��كالتي نظير افزايش سطح زير 
كشت گندم و مازاد توليد را به وجود مي آورد. وي با اشاره 
به اينكه صادرات گندم توجيه اقتصادي براي كشور ندارد، 
بي��ان كرد: با توجه به باال بودن قيمت تمام ش��ده توليد 
گندم داخل نسبت به جهاني، وزارت جهاد درنظر دارد با 
افزايش بهره وري، كاهش ضايعات و توسعه ناوگان كشت و 

برداشت عملكرد در هكتار را افزايش دهد. 

 نرخ جديد نداريم 
ايماني با اش��اره به اينكه كشاورزان همچنان منتظر اعالم 
نرخ خريد تضميني گندم هس��تند، اف��زود: بنا بر قانون، همه 
ساله نرخ خريد تضميني گندم قبل از شروع سال زراعي جديد 
تا پايان ش��هريور بايد اعالم شود، در حالي كه با گذشت چهار 
ماه از فصل كشت و دس��تور معاون اول رييس جمهور خبري 
از اعالم نرخ هاي جديد نيس��ت. وي با اش��اره به اينكه بودجه 
خريد تضميني محصوالت كش��اورزي در كميسيون تلفيق و 
كش��اورزي در حال بررسي اس��ت، تاكيد كرد: در مكاتبه يي با 
مجلس، تقاض��ا كرديم كه اعتبارات الزم براي خريد تضميني 
گندم در بودجه سال زراعي جديد لحاظ شود تا پس از تحويل 
گندم به سيلوها در سال زراعي جديد با مشكالتي نظير كمبود 
منابع روبه رو نشويم.  اين مقام مسوول با بيان اينكه همه ساله 
دولت در زمان پرداخت بهاي محصول با مشكل كمبود اعتبار 
روبه رو است، افزود: اكنون بهترين زمان براي تخصيص بودجه 
الزم به رديف خريد تضميني حداقل 10ميليون تن گندم است 
كه انتظار مي رود اعضاي كميسيون تلفيق و كشاورزي به اين 
مس��اله توجه كنند تا در زمان كوتاهي پس از تحويل گندم به 
سيلوها، مطالبات گندمكاران پرداخت شود تا دغدغه خاطر اين 
قش��ر به حداقل خود برس��د. به گفته وي، يكي از فاكتورهاي 
مهم و تاثيرگذار بازرگاني در پرداخت به موقع بهاي محصوالت 
كشاورزي به ويژه گندم است كه مجلس در بودجه سنواتي بايد 
اي��ن امر مهم را مورد توجه قرار دهد. ايماني در پاس��خ به اين 
س��وال كه برخي كارشناسان اظهاراتي مبني بر كاهش بودجه 
خريد تضميني گندم در سال آينده دارند، بيان كرد: با نگاهي 
به رديف ه��اي خريد تضميني گندم از مح��ل درآمد عمومي، 
هدفمندي يارانه ها و فروش اوراق خزانه اسالمي مي توان گفت 
كه بودجه، نسبت به سال گذشته كاهش چنداني نداشته است. 

 سياست جدي خريد تضميني گندم 
رييس بني��اد توانمند س��ازي گندمكاران با اش��اره 
ب��ه اينكه سياس��ت خري��د تضميني گن��دم همچنان 
ادام��ه دارد، افزود: وزير جهاد كش��اورزي مكلف كرده 
كه سياس��ت قيم��ت تضمين��ي پس از فراه��م كردن 
زيرساخت هاي الزم به تدريج بايد اجرا شود و به همين 
خاطر درنظر گرفتن بودجه كافي براي خريد تضميني 
گن��دم امري ض��روري اس��ت. وي ادام��ه داد: اجراي 
سياس��ت قيمت تضميني به س��بب عرض��ه در بورس 
كاال، مزايايي همچون تسريع در پرداخت وجه گندم و 
مابه التفاوت آن را از سوي دولت به همراه دارد كه براي 
عرضه آن بايد تمام زيرس��اخت هاي الزم درنظر گرفته 

شود تا دغدغه خاطر گندمكاران افزايش نيابد. 

اخبار

وزير اقتصاد با حمايت از بورس كشور و ضرورت تغيير مالكيت سهام عدالت اعالم كرد

برنامه فروش سهام كنتورسازي اجرايي شد

تقويت 36 واحدي شاخص كل بورس

حركت زيرپوستي خريداران حقيقي در فلزات اساسي و خودرويي ها
طي معامالت ديروز روند متعادل معامالت سهام 
در بورس تهران دنبال ش��د ك��ه معامله گران اغلب 
حقيقي تحصيل س��هم هاي ارزن��ده و اغلب در بازار 

اول را به طور نامحسوسي تحت نظر قرار دادند. 
به گزارش فارس، شاخص كل قيمت و بازده نقدي 
 بورس ته��ران در پاي��ان معامالت ديروز چهارش��نبه

 20 دي ماه 1396 با افزايش 36 واحدي به رقم 96هزار 
و 185 واحد رس��يد. شاخص كل هم وزن اما با كاهش 

4 واحدي عدد 17 هزار و 304 واحد را تجربه كرد. 
همچنين شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 
99واح��دي به عدد 103 هزار و 473 واحد دس��ت 
 يافت، ش��اخص ب��ازار اول نيز در حال��ي با افزايش 
81 واحدي ب��ه رقم 68 هزار و 228 واحد دس��ت 

يافت كه ش��اخص بازار دوم با كاهش 214 واحدي 
به رقم 205 هزار و 327 واحد رسيد. 

فراب��ورس  كل  ش��اخص  همچني��ن  دي��روز 
رق��م  روي  چندان��ي  تغيي��ر  ب��دون  )آيفك��س( 
ي��ك ه��زار و 76 واح��د ايس��تاد. براس��اس اي��ن 
گ��زارش، معامالت س��هام در نماد معامالتي س��ه 
 ش��ركت ايران خ��ودرو ب��ا 41 واحد، گ��روه مپنا با
 33 واح��د و معدني و صنعتي چادرملو با 18واحد 
افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص 
ب��ورس به نام خود ثبت كردن��د، در مقابل معامالت 
 س��هام در نم��اد معامالتي س��ه ش��ركت تاپيكو با
 52 واح��د، س��رمايه گذاري غدي��ر ب��ا 23 واحد و 
ف��والد مباركه با 22 واحد كاهش، بيش��ترين تاثير 

منفي را در ب��رآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. 
ط��ي معامالت دي��روز نماد معامالتي ش��ركت هاي 
بيمه اتكايي امين، توسعه خدمات دريايي و بندري 
سينا، سرمايه گذاري مسكن شمال شرق و حق تقدم 
شركت بيمه ما از س��وي ناظر بازار سهام متوقف و 
در مقابل نماد معامالتي شركت هاي سرمايه گذاري 
صنعت پتروشيمي س��اختمان خليج فارس، صنعت 
روي زن��گان، حق تقدم اس��تفاده نش��ده ش��ركت 
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا، شير پاستوريزه 
پ��گاه ف��ارس، صنايع پتروش��يمي تخت جمش��يد، 
س��رمايه گذاري صن��دوق بازنشس��تگي كش��وري، 
پتروشيمي مبين، فرآورده هاي نسوز پارس، سيمان 

قائن و شيشه همدان بازگشايي شدند. 

ديروز همچنين نماد معامالتي ش��ركت فرآوري 
زغال سنگ پروده طبس به دليل عدم افشاي به موقع 
اطالع��ات با اهميت موضع ماده 13 دس��تورالعمل 
اجرايي افش��اي اطالعات شركت هاي ثبت شده نزد 

سازمان متوقف و تعليق شد. 
براس��اس اين گ��زارش، با تصويب ش��وراي عالي 
ب��ورس مبني ب��ر اجازه انجام معام��الت در خارج از 
س��اعت معامالت��ي براي اش��خاص حقيق��ي دارنده 
سهام شركت كنتورسازي ايران، از ديروز چهارشنبه 
به مدت 5روز كاري امكان اس��تفاده از اين ش��رايط 
فراهم ش��د، به طوري كه دارندگان سهام تا 20هزار 
س��هم مي توانند حداكثر تا 2 هزار س��هم خود را به 
قيمت 21075ريال به س��هامدار عمده واگذار كنند، 

همچني��ن س��هامداران بيش از 20 هزار س��هم نيز 
مي توانند حداكثر 10درصد از موجودي س��هام خود 
را براس��اس قيمت مذكور واگ��ذار كنند. در اطالعيه 
سازمان بورس عنوان شده نوع سفارش فروش از نظر 
اعتبار زماني،  سفارش بدون محدوديت زماني است. 

ديروز همچنين در بازار ش��ماره 2 بورس تهران 
كه ب��ه معام��الت درون گروهي س��هامداران عمده 
اختصاص دارد 313 ميليون س��هم توس��عه معادن 
و فل��زات به ارزش بي��ش از 54.5 ميليارد تومان از 

سوي سهامدار عمده كد به كد شد. 
در فوالد خوزستان نيز بيش از 132.5 ميليون 
س��هم به ارزش بيش از 62 ميلي��ارد تومان كد به 
كد ش��د. همچنين 47.5 ميليون سهم پتروشيمي 
ش��ازند به ارزش بي��ش از 12 ميلي��ارد تومان به 
كدهاي درون گروهي س��هامدار عمده انتقال يافت 
و در مل��ي صنايع م��س ايران 35 ميليون س��هم 
ب��ه ارزش بيش از 8.5ميليارد توم��ان با معامالت 
انتقالي ب��ه كدهاي درون گروهي س��هامدار عمده 

مواجه بود. 

گروه بورس    
مالكيت س��هام عدالت  بايد به مردم واگذار شود. 
اين در حالي است كه تاكنون دولت محافظت كرده، 
ولي از سال يازدهم به بعد بايد مالكيت واگذار شود 
و انتظار مي رود كه سوددهي نيز افزايش پيدا كند. 
در اين زمينه بايد اذعان داش��ت كه بعد از برگزاري 
مجمع، ش��ركت ها مجاز به تقس��يم سود در هشت 
ماهه بعد هستند. مسعود كرباسيان وزير اقتصاد كه 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شركت كرده بود، 
با بيان مطالب مذكور و در پاسخ به اين سوال كه آيا 
در موضوع س��هام عدالت شركت هاي سهام عدالت 
ارزش اس��مي خود را پر كرده اند، گفت: قرار بر اين 
بود كه در 10س��ال گذشته شركت ها ارزش اسمي 
خود را پر كنند كه اين امر محقق شده و توانستند 
530ه��زار تومان را به ازاي هر س��هم پ��ر كنند و 
البته وقتي محاس��به مي كنيم، متوجه مي شويم كه 
واحدهاي سودآور در س��ال 1395 بايد به متوسط 
15 درصد س��ود پس از كس��ب ماليات دست پيدا 
مي كردند كه اين امر محقق ش��ده اس��ت. او درباره 
تقس��يم س��ود نيز چنين توضيح داد ك��ه اكنون از 
3هزار و 800 ميلي��ارد تومان حدود 1200ميليارد 
تومان به حساب سازمان خصوصي سازي واريز شده 
به عبارتي يك س��وم را پرداخت كرده ايم و تالش ما 
بر اين اس��ت كه س��ود به صورت كامل به حس��اب 
مردم واريز شود. كرباس��يان در ادامه سخنانش در 
پاس��خ به اين موضوع كه وعده هايي درباره بس��ته 
نماندن نمادهاي بازار س��رمايه داده بود، از عملكرد 
خود دفاع كرد و گفت: تعداد نمادهاي بسته تقريبا 
نصف ش��ده است همچنان كه در بورس از 37 نماد 
بس��ته به 20 نم��اد در فراب��ورس از 12 نماد به 8 
نم��اد و در بانك ها از 8 نماد به 4 نماد كاهش پيدا 
كرده اس��ت. وي توضي��ح داد: نمادهايي كه امكان 
داش��ته باز شده اس��ت و برخي كه متوقف هستند 
به دنبال داليل حقوقي چنين وضعيتي دارند. البته 
بايد بگويم كه فقط يك بانك دولتي داريم كه نماد 
آن بسته اس��ت. وزير اقتصاد درباره وضعيت سهام 
كنتورس��ازي نيز اعالم كرد كه از روز چهارش��نبه 
س��هامداران كنتورس��ازي كه تا 2000سهم دارند، 
مي توانند سهام خود را بفروشند، مابقي را هم مقام 
قضايي ايستاده تا دارايي ها فروخته و تامين شود و 
سپس كساني كه تمايل دارند پول خود را بگيرند. 

 قيمت گذاري »كنتور« بر اساس اسفند94
در سويي ديگر علي صحرايي معاون بازار شركت 
بورس تهران عنوان كرد: برنامه فروش سهام شركت 
كنتورسازي روز چهارشنبه توسط سازمان بورس و 

اوراق بهادار اجرايي شد. بر همين اساس سهامداران 
مي توانند با مراجعه به كارگزاري ها سفارش فروش 
خ��ود را ثبت كنن��د. وي ابراز ك��رد: معامالت اين 
ش��ركت روز چهارشنبه خارج از س��اعت معامالت 

بازار انجام شد.
وي همچنين افزود: سهامداراني كه تا سقف 20 
هزار برگه س��هام »كنتور« را دارا هستند، مي توانند 
حداكثر 2هزار س��هم به فروش برسانند و دارندگان 
بي��ش از 20ه��زار س��هم مي توانن��د 10درص��د از 
موجودي سهام خود را به فروش برسانند. صحرايي 
در ادامه و در توضي��ح چگونگي قيمت گذاري بيان 
كرد: قيمت خريد هر س��هم 2هزارو 107 تومان در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت، اين رقم مربوط به قيمت 
پاياني س��هم قبل از بازگشايي در تاريخ 26 اسفند 

سال 94 است. 
ب��ه گزارش س��نا، مع��اون بازار ش��ركت بورس 
همچنين خبر داد: س��هامداران از روز گذش��ته به 
م��دت 5 روز كاري اقدام به ثبت س��فارش فروش 
مي كنند. بعد از آن نهاد ناظر با ثبت تمام سفارش ها 

برنامه فروش را عملي مي كند. 

 مبلغي كسر نشد
افزون بر اين رييس سازمان خصوصي سازي نيز 
اذعان داش��ت: از سود س��هام عدالت هيچ مبلغي 
بابت هيچ چيزي كس��ر نش��ده اس��ت. علي اشرف 
عب��داهلل پوري حس��يني در گفت وگو با ايس��نا در 
پاسخ به اينكه آيا سود سهام عدالت كه واريز شده 
از حساب ها برداشت شده يا اينكه به عنوان ماليات 
يا بيمه مبلغي از آن كس��ر شده، اظهار كرد: خير، 
از سود سهام عدالت هيچ مبلغي كسر نشده است. 
وي ك��ه در مي��ان صحبت هاي��ش چندين بار 
تاكي��د كرد بابت هيچ چيزي، هيچ پولي از س��ود 
س��هام عدالت مش��موالن كسر نش��ده، در پاسخ 
به اينكه آي��ا امكان دارد بانك اش��تباها مبلغي از 
س��ود سهام عدالت كسر كرده باشد يا مبالغي را از 
حساب مشموالن برداشت كرده باشد؟ گفت: بانك 
هم اش��تباه نمي كند، براي چه چي��زي بانك بايد 

پول برداشت كند؟
رييس سازمان خصوصي سازي افزود: اگر كسي 
در اين مورد چيزي مي داند با تلفن گوياي سازمان 
خصوصي سازي تماس گرفته و اطالع رساني كند تا 

ما اين موضوع را پيگيري كنيم. من تاكيد مي كنم 
كه اصال چنين چيزي وجود ندارد. گفتني اس��ت، 
تلف��ن گوياي 83338 براي رس��يدگي به موضوع 

سهام عدالت آماده پاسخگويي است. 

 قابليت برداشت سود
همچنين رييس كان��ون بانك هاي خصوصي در 
حال��ي از آمادگي نظام بانكي براي پرداخت س��ود 
سهام عدالت به مشموالن خبر داده كه شمار زيادي 
از مش��موالن تا آخر وقت روز سه شنبه سود سهام 

عدالت خود را دريافت نكرده اند. 
به گزارش تسنيم؛ كوروش پرويزيان در خصوص 
آمادگي نظام بانكي براي پرداخت سود سهام عدالت 
گفته بود: نظام بانكي از قبل تمهيدات الزم را براي 
دستگاه ها درخصوص واريز سود سهام عدالت فراهم 

كرده است.
وي ادام��ه داد: بر همين اس��اس تمهيدات الزم 
بر اس��اس اعالم دس��تگاه ها ايجاد و حساب ها براي 
پرداخت س��ود س��هام عدالت آماده ش��ده و قاعدتا 
امكان واريز و برداش��ت سود س��هام عدالت فراهم 

است. رييس كانون بانك هاي خصوصي خاطرنشان 
كرد: همچنين بانك ه��ا آمادگي دارند تا در صورت 
درخواست س��ازمان خصوصي سازي مبني بر فراهم 
ك��ردن امكان��ات جديد م��وارد را فراه��م كنند تا 

پرداخت ها به درستي فراهم شود. 
پرويزيان با تاكيد بر اينكه عمده حساب هايي كه 
س��ود سهام عدالت بايد به آنها واريز شود در اختيار 
بانك هاي دولتي اس��ت، ادامه داد: شماره حساب ها 
از ماه ها قب��ل به نظام بانكي ب��راي پرداخت اعالم 

شده است. 
همچنين ي��ك منبع آگاه به ايبن��ا گفته بعد از 
واريز ش��دن منابع مورد نظر به طور سيستمي سود 
س��هام عدالت به شماره ش��باي اعالم شده صاحبان 
سهام كه پيش تر در سايت سازمان خصوصي سازي 
بارگذاري ك��رده بودند، واريز مي ش��ود و هيچ گونه 

مشكلي از اين نظر وجود ندارد. 
وي ب��ا بيان اينكه از نظر فني هيچ گونه مش��كلي 
بابت واريز س��ود س��هام عدالت در نظام بانكي وجود 
ندارد، توضيح داد: در صورتي كه منابع اعالم شده روز 
چهارشنبه به حساب صاحبان سهام عدالت واريز شود، 

از روز پنج شنبه قابل برداشت خواهد بود. 

 راستي آزمايي
عالوه بر اين مشاور س��ازمان خصوصي سازي با 
اعالم امكان پذير ش��دن ثبت شماره شبا در سامانه 
س��هام عدالت گفت: سود سهام دو هفته تا 20 روز 
پس از ثبت اين ش��ماره به حساب مشموالن واريز 
مي ش��ود. جعفر س��بحاني در گفت وگو ب��ا ايبنا با 
بيان اينكه 14 ميليون مش��مول كه تاكنون شماره 
ش��باي حس��اب بانكي را در سامانه س��هام عدالت 
ثب��ت نكرده ان��د، مي توانند براي ثبت اين ش��ماره 
اقدام كنند، اظهار داش��ت: سازمان خصوصي سازي 
پ��س از ثبت ش��ماره ش��با اقدامات خ��ود را براي 
راستي آزمايي شماره هاي ش��با آغاز مي كند. وي با 
بي��ان اينكه به ط��ور عام راس��تي آزمايي 20 روز به 
زمان نياز دارد، اظهار داشت: در صورتي كه بانك ها 
ش��ماره شبا را تاييد كنند، پرداخت سود به صورت 
موردي ب��راي آنها انجام مي ش��ود. مش��اور رييس 
سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: 14ميليون 
مش��مولي كه تاكنون اقدامي براي ثبت شماره شبا 
نكرده اند از روز سه ش��نبه مي توانستند شماره خود 

را در اين سامانه به ثبت برسانند. 
خصوصي س��ازي  س��ازمان  داد:  ادام��ه  وي 
هماهنگي هايي را با نظام بانكي براي راستي آزمايي 
ش��ماره ها انجام داده و پس از احراز درس��تي، سود 

سهام به حساب آنها واريز خواهد شد. 

شكس�ت مقاومت 100000 واح�دي: پس از چند 
مقاومت و اس��تراحت، ش��اخص كل بورس به طور قطع 
مقاوم��ت 100 هزار واحدي را مي ش��كند و ب��ا عبور از 
اين م��رز رواني مه��م، س��رمايه گذاران و نقدينگي هاي 
جديدي وارد بازار مي ش��ود. محس��ن عباسي مدير عامل 
ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري اماكو با تاكيد بر افزايش 
چش��مگير حجم معام��الت روزانه بازار س��رمايه گفت: 
البته بازار هنوز ظرفيت افزايش بيشتر حجم معامالت را 
دارد. وي با اش��اره به اينكه پس از كاهش س��ود بانكي، 
نقدينگي هاي جديدي وارد بازار سرمايه شده است، گفت: 
اين نقدينگي ها به دنبال جايگزيني براي س��رمايه گذاري 
بودند كه بخش��ي روانه بازارهاي طال و ارز و بخش��ي نيز 
وارد بازار س��رمايه شدند. عباس��ي افزود: بعيد است بازار 
ارز ش��اهد رشد بيشتري تا پايان س��ال باشد؛ به همين 
دلي��ل به نظر نمي رس��د پول جديد جذب بازار س��كه و 
دالر شود. از سويي ديگر به طور سنتي بازار مسكن نيز تا 
سال آينده حركت قابل توجهي نخواهد داشت، بنابراين تا 
پايان سال جاري وضعيت ورود نقدينگي به بازارها كامال 
به نفع بازار س��رمايه است. اين كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه ظرف دو تا سه هفته آينده گزارش هاي 9ماهه 
شركت هاي بازار س��رمايه نيز منتشر خواهد شد، گفت: 
اين گزارش ها كه به طور قطع حامل خبرهاي خوبي براي 
بازار سرمايه است، موتور محرك بازار مي شود. به گزارش 
س��نا، وي گزارش هاي گروه فلزات اساسي به خصوص در 
ش��ركت هاي فوالدي و روي را خوب ارزيابي كرد و افزود: 
به طور كلي ش��رايط شركت هاي بازار س��رمايه مطلوب 
اس��ت. عباسي صنعت فلزات اساس��ي را در صدر صنايع 
برتر بازار دانست و ادامه داد: اين گروه و همچنين صنعت 

پااليشگاهي گزارش هاي خوبي خواهند داشت. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه در كن��ار صناي��ع بزرگ، 
تك سهم هايي نيز هستند كه از شرايط خوبي برخوردارند، 
اظهار داش��ت: بازار در شرايط فعلي، هم به تك سهم ها و 
هم به صنايع بزرگ اهميت مي دهد. اين در حالي اس��ت 
كه در گذش��ته معموال در هر دوره يي ش��رايط متفاوت 
بود؛ گاهي تك س��هم ها مركز توجه بودند و برخي اوقات 

صنايع بزرگ مورد اقبال قرار مي گرفت. اما در حال حاضر 
س��رمايه گذاران، تركيبي از اين دو گ��روه را مورد توجه 
قرار مي دهند. مدير عامل ش��ركت مشاور سرمايه گذاري 
اماكو در ادامه به بررسي گروه هاي مختلف بازار پرداخت 
و گف��ت: در ح��ال حاضر گروه ه��اي فلزات اساس��ي و 
پااليش��ي ها در صدر صنايع بازار قرار دارند. خودرويي ها 
نيز در بلندمدت مي توانند صنعت مورد توجه بازار باشند. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه، با اشاره به اينكه هنوز خبر 
خاصي در گروه بانكي و انبوه س��ازي وجود ندارد، گفت: 
بيمه يي ها، حمل و نقلي ها و مخابرات نيز در رده صنايع 
ديگر بازار قرار دارند. وي با تاكيد بر اينكه حركت دوباره 
بازار باز هم از گروه فلزات اساسي و پااليشي ها خواهد بود، 
گفت: البته اين رشد به همه صنايع تسري خواهد يافت 
و باقي گروه ها دنباله روي اين صنايع مي شوند. عباسي به 
رشد برخي تك سهم ها و گروه هاي كوچك مثل گروه قند 
و شكري و كاغذي ها اشاره كرد و اظهار داشت: در مجموع 
چش��م انداز بازار مثبت است و پس از انتشار گزارش هاي 
9 ماهه رالي رش��د بازار آغاز خواهد ش��د. وي با تاكيد بر 
اينكه گزارش هاي 9 ماهه حاوي خبرهاي خوبي اس��ت، 
افزود: معموال شركت ها گزارش هاي 3 ماهه و 6 ماهه را با 
احتياط اعالم مي كنند اما گزارش هاي 9 ماهه و 12 ماهه 
واقع بينانه تر است. عباسي به ماندگاري نقدينگي در بازار 
سرمايه تاكيد كرد و گفت: پول فعال جايگزيني جذاب تر 

از بازار سرمايه ندارد و در اين بازار ماندگار خواهد بود. 
به گفته مدير عامل شركت مشاور سرمايه گذاري اماكو، 
ارز و سكه رشد قابل توجهي تا پايان سال نخواهند داشت 
و در صورتي كه ريس��ك سياسي خاصي در بازار نداشته 
باشيم همه مولفه ها به نفع بازار سرمايه است. مدير عامل 
شركت مشاور سرمايه گذاري اماكو پيش بيني كرد شاخص 
كل ب��ورس در بازه زماني ميان م��دت و بلندمدت، از مرز 
رواني 100 هزار واحد عب��ور كند و وارد دوره جديدي از 

رشد و رونق خواهد شد. 

 تاثير دوگانه افزايش نرخ دالر در بازار سهام 
يك كارش��ناس بازار سرمايه گفت: افزايش قيمت 
دالر مي تواند تاثير مثبتي بر س��ودآوري ش��ركت هاي 
صادرات مح��ور داش��ته باش��د، ام��ا در مقاب��ل، براي 
ش��ركت هايي كه ميزان واردات بيشتري دارند، منفي 

خواهد بود. پس از رش��د ش��تابان بورس در هفته هاي 
گذش��ته، اكن��ون ش��اخص وارد مرحله اس��تراحت و 
تعديل شده كه عقب نش��يني نماگرهاي بازار سرمايه 
را به دنبال داش��ته اس��ت. باتوجه به نزديك ش��دن به 
زمان انتشار گزارش هاي 9 ماهه شركت ها و پيش بيني 
اعالم تعديل هاي مثبت، فعاالن بازار سرمايه اميدوارند 
كه رش��د بورس دوباره از س��رگرفته شده و معامالت 
بورس رونق بگيرد. حميدرضا مهرآور كارش��ناس بازار 
س��رمايه درباره وضعيت بازار س��رمايه، اظهار داشت: 
ش��اخص كل ب��ازار س��رمايه بعد از يك رش��د خوب 
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 98 ه��زار و 600 واحدي اندكي آرام گرفت و در حال 
حاضر در كانال 96 هزار واحدي در حال حركت است. 
ب��ه گزارش ايرنا، اين كارش��ناس بازار س��رمايه درباره 
چراي��ي افت ش��اخص در روزهاي اخي��ر گفت: عامل 
ريزش س��ه هزار واحدي بازار س��رمايه صرفا ريس��ك 
سيس��تماتيك و سياسي بوده و ريسك سياسي ايجاد 
شده، موجب التهاب در بازارها شد به گونه يي كه قيمت 
دالر نيز تا سطح 44 هزار ريال و قيمت سكه تا سطح 
15 ميليون و 300 هزار ريال افزايش يافت. وي با بيان 
اينكه همگام با آرام شدن ريسك سياسي كشور، قيمت 
دالر كاهش يافت، اف��زود: در حال حاضر نرخ دالر در 
مح��دوده 43 هزار و 500 ريال و س��كه به��ار آزادي 
ني��ز در محدود 14 ميليون و 700ه��زار ريال معامله 
مي شود كه نشان از كاهش 600هزار ريالي دارد. رييس 
هيات مديره كانون كارگزاران بازار سرمايه اضافه كرد: به 
نظر مي رسد قيمت ها باز هم جاي كاهش بيشتر داشته 
باش��ند كه البته اين عامل در سكه بهار آزادي بيشتر 
اس��ت، اما براي دالر فعال نمي توان كاهش چنداني را 
مدنظر قرار داد و بيشتر انتظار تثبيت در اين محدوده 
وجود دارد.  اين كارش��ناس بازار سرمايه يادآور شد: از 
سوي ديگر، در كنار بررسي قيمت دالر به لحاظ عرضه 
و تقاضا در كشور بايد »شاخص دالر« در امريكا را نيز 
مورد بررس��ي قرار داد. شاخص دالر امريكا ارزش دالر 
اين كش��ور را در براب��ر ارزهايي مانند يورو، ين، پوند و 
دالر كانادا نشان مي دهد كه بيشترين ارزش اين سبد، 
متعلق به يورو با مالكيت 57درصدي است. مديرعامل 
كارگزاري بانك سامان ادامه داد: شاخص دالر امريكا در 

ابتداي سال 2013 در محدوده 80 واحد قرار داشته و 
اكنون پس از چهار سال در محدوده 92واحد قرار دارد 
و نشان مي دهد در مدت پنج سال گذشته شاخص دالر 
تنها رشد 15درصدي داشته است. وي گفت: از سوي 
ديگر، چش��م انداز افزايش نرخ بهره در امريكا افزايشي 
است و انتظار مي رود كه در صورت افزايش نرخ بهره در 
امريكا در سال جاري، ارزش شاخص دالر افزايش يابد 
كه مي تواند به عنوان يكي از عوامل تعيين كننده قيمت 
دالر در كش��ور به شمار رود. رييس هيات مديره كانون 
كارگزاران بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اما اين مساله را 
بايد مورد توجه قرار داد كه قيمت ارز، تابع عرضه دالر 

و كنترل بازار در داخل كشور نيز هست.  
اين كارش��ناس بازار س��رمايه با بيان اينكه باتوجه 
ب��ه تحليل هاي انجام ش��ده درخص��وص ارز، مي توان 
چش��م انداز بازار سرمايه را ترس��يم كرد، اظهار داشت: 
اگر چشم انداز قيمت دالر افزايشي باشد، مي توان اثرات 
تغييرات قيمت دالر بر شركت هاي صادراتي را مثبت و 
شركت هايي كه ميزان واردات بيشتري دارند را منفي 
ارزيابي كرد كه البته وزن شركت هايي كه قيمت ارز بر 
آنها اثر منفي دارد به مراتب بيش��تر است. مديرعامل 
كارگزاري بانك س��امان افزود: در ش��رايط فعلي بازار 
در انتظ��ار گزارش ه��اي 9 ماهه شركت هاس��ت و به 
نظر مي رس��د در برخي صنايع مانند فلزات اساسي و 
پااليشگاهي گزارش هاي مثبتي را شاهد باشيم چراكه 
در قيمت ه��اي جهاني فلزات تغيي��رات خاصي وجود 
نداش��ته و همچنان در محدوده هاي متعادل و مثبت 
معامله مي شوند. مهرآور اضافه كرد: در گروه پااليشي 
نيز همچنان قيمت نفت رو به باال معامله مي ش��ود و 
چشم انداز قيمت سهام اين شركت ها نيز مثبت است. 
وي تصريح كرد: اما براي ديگر گروه هاي بازار نمي توان 
انتظار خاصي را داشت و درنهايت بتوانند سود حداقلي 
در گزارش ه��اي 9 ماه��ه خود را پوش��ش دهند.  اين 
كارش��ناس بازار سرمايه گفت: باتوجه به شرايط فعلي 
مي توان اعالم كرد انتظار بازدهي بازار تا پايان س��ال با 
ف��رض ثابت بودن نرخ هاي جهاني و آن هم در صنايع 
ياد ش��ده مي تواند مثبت باش��د، اما در بقيه گروه هاي 
بورس، تنها ورود نقدينگي را مي توان نشانه يي از رشد 

صنايع دانست. 

تحليلگران چه مي گويند

گروه بورس   
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار 
و تس��ويه وج��وه )س��مات(، اس��امي بزرگ ترين 
ش��ركت هاي بورس��ي و فرابورس��ي از نظر تعداد 

سهامدار را در پايان آذر سال 96 معرفي كرد. 
بر اين اساس، س��رمايه گذاري توسعه صنعتي 
ايران با 239 هزار و 267س��هامدار در پايان آذر 
96 در صدر بزرگ ترين ش��ركت بورس��ي از نظر 
تعداد س��هامدار ايس��تاد و تامين س��رمايه اميد 
با 156 ه��زار و 852 س��هامدار و ايران خودرو با 
141ه��زار و 791 س��هامدار در رتبه هاي دوم و 

سوم قرار دارند. 
همچنين شركت هاي توسعه معادن روي ايران، 
س��رمايه گذاري نور كوثر ايرانيان، س��رمايه گذاري 
صنعت نفت، سايپا، بانك انصار، توسعه صنايع بهشهر 
و سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در مكان هاي سوم 
تا دهم بزرگ ترين شركت هاي بورسي از نظر تعداد 
سهامدار هس��تند. براس��اس اين گزارش، موسسه 
اعتباري كوثر مركزي با 483 هزار و 582 سهامدار 
در صدر بزرگ ترين ش��ركت هاي فرابورسي از نظر 
 تعداد سهامدار قرار دارد و بانك سرمايه با 302 هزار و
 811 س��هامدار و بان��ك دي ب��ا 181 ه��زار و 56 

سهامدار در رده هاي بعدي قرار گرفتند. 
بان��ك مه��ر اقتص��اد، بان��ك قوامي��ن، بيمه 
حكم��ت صبا، س��رمايه گذاري توس��عه و عمران 
اس��تان كرمان، سرمايه گذاري كش��اورزي ايران، 
ش��ركت اعتباري ثامن و بان��ك حكمت ايرانيان 
نيز در مكان هاي س��وم تا دهم فهرس��ت برترين 
ش��ركت هاي فرابورس��ي از لحاظ تعداد سهامدار 

ايستادند. 
گفتني اس��ت اين تعداد س��هامدار بورس��ي 
و فرابورس��ي ب��دون درنظر گرفتن س��هام وثيقه 

گروهي )كاركنان( است.

بزرگ ترين شركت هاي 
بازار سهام
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  فعاليت جداگانه
شوراي راهبردي اصناف

 پايگاه خبري اتاق اصناف ايران  عضو هيات رييسه 
اتاق اصناف ايران گفت: ش��وراي راهبردي اصناف ايران 
ارتباط سازماني با اتاق اصناف ايران ندارد. مجتبي صفايي 
اف��زود: طبق قانون نظام صنفي ك��ه به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيده است، اتاق اصناف ايران عالي ترين 
مقام تصميم گير در حوزه اصناف بوده و كليه امور قانوني 
مربوط به فعاالن اقتصادي در بخش هاي گوناگون صنفي 
فق��ط از طريق اين اتاق پيگيري و اجرا مي ش��وند. عضو 
هيات رييسه اتاق اصناف ايران تعيين و تدوين خط مشي 
مش��خص براي بيان مشكالت در حوزه هاي ملي را يكي 
از اهداف و برنامه هاي اصل��ي اتاق اصناف ايران عنوان و 
تصريح كرد: بطور قطع فعاالن بخش خصوصي مطالباتي 
از دول��ت و حاكميت دارند. اين مطالبات بايد در بس��تر 
مصالح ملي مطرح شده و مورد توجه قرار گيرد لذا بيان 
مش��كالت و موانع توس��عه كارآفريني و اش��تغالزايي در 
اصناف بايد از طريق اتاق هاي سراسر كشور و اتاق اصناف 
ايران كه مي توانند حوزه هاي مختلف صنفي را پوش��ش 
دهند مطرح شده و به مسووالن ذي ربط انتقال داده شود. 

  برگزاري نمايشگاه ها
سودي ندارد

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران  شرايط ركودي 
در بازار منجربه آن ش��ده تا فعاالن اقتصادي نس��بت به 
برگ��زاري نمايش��گاه هاي فصلي موافق نباش��ند. در اين 
زمينه رييس پيش��ين اتاق اصناف آبادان معتقد اس��ت: 
نمايش��گاه هاي بهاره در شهرس��تان هاي كوچك نه تنها 
سودي براي كس��به ندارد كه فقط محلي براي عرضه و 
فروش اجناس مانده و بدون خريدار اس��ت. احمد زندي 
در مورد برگزاري نمايشگاه هاي بهاره در آبادان مي گويد: 
برگ��زاري نمايش��گاه هاي بهاره در شهرس��تان هايي كه 
جمعيت زيادي ندارند، فايده يي ندارد و تنها محلي براي 
فروش آجيل و پوشاكي هستند كه در واحدهاي صنفي 
بدون مشتري مانده است. در شهرهاي هاي جنوب كشور 
نمايش��گاه هاي پاييزه به دليل گرماي ه��وا اصال توجيه 
اقتصادي ندارند و تنها نمايش��گاه هاي بهاره هستند كه 
البته آنها هم در نهايت نمي توانند رضايت مصرف كننده را 
جلب كنند. او در ادامه مي گويد: چنانچه نمايشگاه هايي 
توس��ط ديگ��ر ارگان ها مانند ش��هرداري برگزار ش��ود، 
نش��ان از س��هل انگاري اتاق اصناف آن شهر است چون 
مج��وز برگزاري چنين بازارهاي موقت��ي تنها در اختيار 
اتاق اصناف اس��ت. زندي درمورد معضل اساسي اصناف 
مي گويد: چنانچه اصل ۴۴ اجرايي شود و به سمت اقتصاد 
آزاد بروي��م، اتفاق هاي خوبي در ب��ازار رخ خواهد داد. در 
واقع حق بازرسي براي اصناف است و اگر سازمان هايي كه 
كارشان بازرسي است كار را به اصناف كه متخصصان اين 
حوزه هستند، بسپارند، شرايط بهتر خواهد شد. او تصريح 
كرد: وقتي بازار به شيوه عرضه و تقاضا مديريت و بازرسي 
توسط اتحاديه ها انجام شود، ديگر لزوم ورود سازمان هاي 
عريض و طويل دولتي به اين حوزه چيست؟ معتقديم كار 

را بايد به دست مردم بسپاريم. 

 حضور دالالن در بازار زعفران
باش�گاه خبرنگاران  عضو ش��وراي ملي زعفران 
گفت: اجراي طرح خريد توافقي زعفران نه تنها هيچ گونه 
منفعتي براي كشاورزان در برندارد، بلكه حضور گسترده 
دالالن در ب��ازار را ب��ه همراه دارد. علي حس��يني عضو 
شوراي ملي زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد 
و گفت: اكنون حداقل نرخ هر كيلو طالي سرخ 3 ميليون 
و 600 و حداكثر ۴ ميليون و 700 هزار تومان است. او با 
اشاره به استمرار ثبات قيمت زعفران در بازار، افزود: اگر 
اتفاق خاصي در بازاره��اي داخلي و خارجي نيفتد، اين 
وضعيت همچنان ادامه خواهد يافت. حس��يني با انتقاد 
از ورود س��ازمان تعاون روستايي به بحث خريد توافقي 
زعفران، بيان كرد: از آنجا كه بيش��تر كش��اورزان خرده 
مالك هستند، امكان تحويل 100 كيلو زعفران از سوي 
كشاورزان به تعاون روستايي غير ممكن است و تنها خريد 
توافقي زعفران پاي دالالن را به بازار باز كرده است. عضو 
شوراي ملي زعفران ادامه داد: اجراي طرح خريد توافقي 
زعفران هيچ گونه منفعتي براي كش��اورزان در بر ندارد، 
چ��را كه در اين طرح دالالن اقدام به خريداري محصول 
از كش��اورزان و عرضه انبوه به س��ازمان تعاون روستايي 
كردند. او با اش��اره به ضرورت شفاف سازي ليست خريد 
زعفران از كشاورزان، بيان كرد: با وجود درخواست مكرر 
اتحاديه؛ اما سازمان تعاون روستايي اقدام به انتشار ليست 
خريد زعفران از كشاورزان نكرده است. حسيني هدف از 
اجراي طرح خريد توافق��ي را گراني تصنعي زعفران در 
بازار دانست و افزود: بر اين اساس اين امر ضربه مهلكي به 
توليد و سرخوردگي كشاورزان را به همراه خواهد داشت. 
عضو شوراي ملي زعفران با اشاره به اينكه رقابت با ساير 
رقبا در بازارهاي هدف امري ضروري است، تصريح كرد: 
هم اكنون بس��ياري از كش��ورها، رقيب اي��ران در توليد 
زعفران هستند كه بي توجهي به نوسان قيمت ها، آينده 

توليد زعفران را دستخوش تحوالتي قرار مي دهد. 

  انتقادها از گراني
گوشت قرمز

ايسنا  رييس هيات مديره اتحاديه مركزي دامداران 
از باال بودن فاصله قيمت گوش��ت قرم��ز از دامداري تا 
ب��ازار مصرف انتقاد كرد و گفت: دالالن و واس��طه هاي 
س��ودجو عامل گراني گوش��ت قرمز در بازار هس��تند. 
حس��ين نعمتي اظهار كرد: با وجود افزايش قيمت ۹0 
درص��دي نهاده هاي توليد مانند يونجه، قيمت دام زنده 
به دليل افزايش بي رويه واردات گوش��ت قرمز با كاهش 
قيمت ۲0 درصدي نسبت به گذشته مواجه شده است 
اما قيمت گوش��ت قرمز همچنان در بازار باالست. او با 
اش��اره به قيمت 13 تا 13 هزار و ۵00 توماني دام زنده 
س��بك و سنگين در بازار، افزود: با وجود كاهش قيمت 
دام زنده كه البته براي دام زنده س��نگين بايد گفت كه 
طي روزهاي گذشته كاهش قيمت بيشتري داشته و به 
كيلويي حدود 1۲ تا 13 هزار تومان رسيده است. قيمت 
گوشت قرمز در بازار تغييري نكرده و نشان مي دهد كه 
دالالن و س��ودجويان در اين بازار چه مي كنند. رييس 
هيات مدي��ره اتحادي��ه مركزي دام��داران تاكيد كرد: با 
توج��ه به قيمت كنوني دام زنده مي توان گفت حداكثر 
قيمت منطقي براي گوش��ت قرمز گوساله كيلويي 3۵ 
هزار تومان و براي گوش��ت قرمز گوسفند نيز كه عمدتا 
به صورت با استخوان فروخته مي شود در همين حدود 

و حتي كمتر از اين قيمت است. 

اخبار

»تعادل« اثر محدود شدن فضاي مجازي بر كسب وكارهاي اينترنتي را بررسي مي كند

خسارت ديدگان فيلترينگ

عضو هيات رييسه اتاق ايران:

گراني ارز به نفع همه صادركنندگان نيست
تجارت 

تاثي��ر افزاي��ش قيم��ت دالر ب��ر نح��وه عملكرد 
صادركنن��دگان به عنوان يك��ي از دغدغه هاي اصلي 
اين روزها فضاي اقتصادي است. تجربه نشان داده باال 
رفتن نرخ ارز به سود همه صادركنندگان نخواهد بود 
مگر افرادي كه مواد اوليه آنها از داخل كشور و عمدتا 
از دل طبيعت به دست مي آيد؛ اين درحالي است كه 
بس��ياري از توليدكنندگان مواد اوليه خود را از ساير 
كشورهاي توسعه يافته وارد مي كنند و باال رفتن نرخ 
ارز بر تامين مواد اوليه اين واحدها اثر خواهد گذاشت. 
به عقيده فعاالن اقتصادي مديريت، مهم ترين موضوع 
نرخ ارز اس��ت تا آن را به يك ثبات مش��خص برساند 
زيرا حتي كاهش آن نيز مضرات خاص خود را خواهد 
داشت. در همين راستا؛ عضو هيات رييسه اتاق ايران 
معتقد است كه افزايش بهاي دالر بر صادرات بخشي 
از تولي��دات داخلي اثر منفي مي گ��ذارد و ارزآوري را 
كاهش مي دهد. اين موضوع نيز به كاهش عرضه ارز 

دامن مي زند.
كيوان كاشفي معتقد اس��ت هنوز هم زمينه باال 
رفتن بيش��تر قيمت دالر در بازار وج��ود دارد و اين 
امر مي تواند منجر به گران ش��دن كاالها شود. عضو 
هيات رييس��ه اتاق ايران در گفت وگو با پايگاه خبري 
ات��اق ايران اظهار كرد: پيش بيني نوس��انات نرخ دالر 

موض��وع پيچيده يي نيس��ت. به عقيده كارشناس��ان 
مسائل اقتصادي چنانچه دولت سياست هاي خاصي 
در اين زمينه پيش نگيرد شاهد ادامه باال رفتن قيمت 
دالر خواهي��م بود. او درباره داليل باال رفتن نرخ دالر 
افزود: كش��ور ما همواره داراي يك نرخ تورم است. با 
وجود كنترل ش��دن قيمت ها اكنون اين شاخص به 
10درصد رسيده است. اين امر باعث مي شود، قيمت 
تمام شده توليدات ما هر سال نسبت به ديگر كشورها 
ك��ه نرخ تورم كمتر يا صفر دارند، باال برود. به همين 
ميزان هم قدرت صادرات)وارد ش��دن ارز( را از دست 
مي دهيم با ادامه پيدا كردن اين روند به يكباره شاهد 
پرش نرخ ارز خواهيم شد. كاشفي ادامه داد: از سوي 
ديگر دالر به عنوان يك كاال تابع عرضه و تقاضاست 
و در شرايط كنوني عرضه و تقاضاي اين كاال از حالت 
تعادل خارج شده كه نتيجه آن باال رفتن قيمت دالر 
است. اكنون ميران تقاضا براي دالر در بازار بيشتر از 

واردات آن به داخل كشور است. 
كاشفي اظهار كرد: در ماه هاي پايان سال معموال 
به دليل س��فرهاي نوروزي و افزايش تقاضا براي ارز، 
يك پيك مصرف ارز در كشور وجود دارد كه چنانچه 
مديريت نش��ود دوباره باعث باال رفتن قيمت خواهد 
ش��د. دولت بايد در اي��ن ش��رايط ارز وارد بازار كند. 
رييس اتاق كرمانش��اه بيان كرد: درحال حاضر دولت 

برخي اقدامات براي كنترل نرخ ارز انجام داده كه مهار 
واردات ازجمله اين اقدامات است و نمونه آن را در باال 
رفتن تعرف��ه خودروهاي وارداتي و اعمال محدوديت 
براي واردات برخي اقالم مانند گندم شاهد هستيم. او 
درباره نتايج باال رفتن نرخ دالر نيز خاطرنش��ان كرد: 
هر چه قيمت دالر باال برود، بعد از دو ماه تا يك سال 
)بسته به نوع كاال( روي قيمت انواع كاالها در بازار نيز 
اثر خواهد گذاشت و باعث كاهش قدرت خريد مردم 
مي شود. وقتي كااليي با نرخ ارز جديد وارد بازار شود، 
كاالهاي قديمي نيز به سرعت خود را به همين سطح 

از قيمت خواهند رساند.
كاش��في با بي��ان اينكه چنانچه ن��رخ ارز متعادل 
باشد همه بخش ها خود را براساس آن تنظيم خواهد 
كرد، تصريح ك��رد: مديريت، مهم تري��ن موضوع نرخ 
ارز اس��ت تا آن را به يك ثبات مشخص برساند، زيرا 
حت��ي كاهش آن نيز مضرات خ��اص خود را خواهد 
داشت. متاس��فانه در اين سال ها سياست مشخص و 
كاملي درباره نرخ ارز نداشته ايم. او تصريح كرد: اگرچه 
هميشه اعالم مي ش��ود، نرخ ارز بايد شناور مديريت 
شده باشد اما به آن عمل نمي شود. ارز شناور مديريت 
ش��ده به اين معناست كه هر س��ال مابه التفاوت نرخ 
تورم كش��ور با ميانگين كشورهاي خارجي را به نرخ 
ارز اضافه كنيم و اين نرخ را براي يك سال ثابت نگه 

داريم. عضو هيات رييس��ه اتاق ايران بيان كرد: دولت 
باي��د بتواند ارز مورد نياز بخش هاي مختلف خصوصا 
توليدكنندگاني كه مواد اوليه وارداتي دارند را تامين 
كند، متاس��فانه در عمل اين اتف��اق نمي افتد. گاهي 
توليدكنندگان ماه ها در نوبت ارز مبادله يي هس��تند 
يا به صورت ناگهاني ارز مبادله يي براي برخي كاالها 
حذف مي شود كه نتيجه اين امر روي آوردن به سمت 

بازار آزاد و باال رفتن قيمت ارز است. 
كاشفي در ادامه با تاكيد بر لزوم تك نرخي شدن 
ارز، عنوان كرد: متاسفانه بارها شعار تك نرخي شدن 
داده ش��ده، اما هيچ  وقت به آن عمل نشده و هميشه 

ش��اهد تفاوت معناداري بين ارز مبادله يي و بازار آزاد 
هس��تيم. هم اكنون نيز در ش��رايطي كه ن��رخ ارز در 
بودجه س��ال آينده كش��ور 3۵00تومان تعيين شده 
ام��ا قيمت آن در بازار آزاد بين ۴300تا ۴۴00تومان 
اس��ت. رييس اتاق كرمانش��اه از پيامدهاي دو نرخي 
ب��ودن ارز ه��م ياد ك��رد و ايجاد رانت و فس��اد را از 
مهم ترين آنها دانس��ت و افزود: افرادي كه مي توانند 
ارز مبادله يي بگيرند هر چه وارد كنند، سود خواهند 
برد. به عالوه دو نرخي بودن ارز باعث مي شود هيچگاه 
نتوانيم به يك ش��رايط متعادل برسيم و برنامه ريزي 

درستي انجام دهيم. 

گروه تشكل ها  محمد مهدي حاتمي   
طي دو هفته اخير به دليل بروز برخي ناآرامي ها 
در كش��ور، ش��اهد فيلترينگ برخي از ش��بكه هاي 
اجتماعي بوديم. اتفاقي كه دود آن به چشم كساني 
رف��ت كه از چنين فضاهايي ارتزاق مالي داش��تند و 
در اين ش��بكه ها كس��ب وكارهاي خود را راه اندازي 
كرده بودند. برآوردهاي صورت گرفته نشان مي دهد، 
نزديك به ۹ هزار كسب وكار اينترنتي به دليل اعمال 

اين نوع محدوديت ها با چالش جدي مواجه شدند.
 ض��رر و زيان اقتصادي آن در كمتر از يك هفته 
چيزي نزديك به ۵00 ميليارد تومان گزارش ش��ده 
اس��ت. حال پرسش اينجاس��ت كه چگونه مي توان 
ريس��ك كس��ب وكاره��اي اينترنت��ي را در چنين 
مواقع��ي به حداقل رس��اند يا پوش��ش داد. يكي از 
راه هاي��ي كه در اين زمينه پيش��نهاد مي ش��ود اين 
اس��ت كه ريسك هاي كس��ب و كارهاي اينترنتي را 
با برخي بيمه هاي خاص پوش��ش داد؛ موضوعي كه 
البته مش��كالت خاص خود را ه��م دارد. چراكه به 
گفته رييس  كميس��يون رقابت، خصوصي س��ازي و 
س��المت اداري اتاق، در ش��رايطي كه معلوم نيست 
تع��داد دفعات و نحوه تداوم اي��ن فيلترينگ به چه 
ش��كل باشد، هيچ بيمه اي حاضر نخواهد بود به اين 

حوزه ورود كند.
در واق��ع، حت��ي بيمه ها هم ق��ادر نخواهند بود 
ضرر و زيان هاي ناش��ي از اختالل ه��اي اينترنتي و 
فيلترينگ را بطور كامل جبران كنند. از سوي ديگر، 
مادامي كه مدام با اختالل در فضاهاي مجازي روبرو 
شويم، شاهد فرار سرمايه ها از حوزه كسب وكارهاي 
آنالين خواهيم بود از اين رو ممكن اس��ت بازگشت 
س��رمايه به اين بخش ها با تاخير و كندي بس��ياري 
ص��ورت گيرد. بر همين اس��اس، دولتمردان بايد تا 
جايي كه امكان دارد ريس��ك اين كس��ب وكارها را 
با اقداماتي اصالحي و پوشش��ي به حداقل برسانند 

وفضاي مجازي ما به يك ثباتي دست پيدا كند. 
فيلترينگ تلگ��رام همه رش��ته هاي دولت را در 
زمينه كس��ب و كارهاي مجازي پنبه خواهد كرد و 
متاسفانه نقش��ه راه دولت را در اين زمينه مخدوش 
مي كن��د. فيلترينگ تلگرام ي��ك نقض غرض بزرگ 
در زمين��ه فضاي مجازي محس��وب مي ش��ود. برابر 
برخ��ي آمارها، بي��ش از 600 هزار كان��ال تلگرامي 
مش��غول فعاليت هس��تند كه بيش از ۴0درصد آنها 
فروشگاه هاي مجازي  هستند. برخي آمارها حاكي از 
وجود 30 هزار كس��ب و كار اينترنتي در ايران است 
كه 1۵ هزار كسب و كار در اين ميان همگي مجازي 
هستند و بخش بزرگي از اين كسب و كارها بر اساس 
استفاده از شبكه هاي مجازي طرح ريزي شده است. 

ازآنسو، رييس مركز توس��عه فناوري اطالعات و 
رس��انه هاي ديجيتال وزارت ارش��اد با اعالم آمار ۹ 
هزار كان��ال مرتبط با ف��روش كاال و خدمات، عمال 
از ابع��اد اقتصادي فيلترينگ تلگرام پرده برداش��ت. 
به گفته سيد مرتضي موسويان، در آمار رسمي اين 

س��ازمان 1۹ هزار كانال ش��امددار به ثبت رس��يده 
ك��ه از اين تع��داد ۹ه��زار كانال مرتب��ط با فروش 
كاال ي��ا خدمات بوده اند. موس��ويان اين را هم گفته 
ب��ود كه نمي توان رقم دقيق خس��ارت وارده به اين 
قبيل كس��ب و كارها را مشخص كرد؛ چراكه بخش 
گس��ترده يي از اين كسب و كارها متضرر شده اند اما 
به دليل اينكه ما نظارتي بر مس��ائل مالي اين افراد 
نداش��تيم و اين دسته از كسب و كارها نيز به صورت 
علني درآمدش��ان را اعالم نمي كنند به صورت دقيق 
مش��خص نيس��ت كه چه ضرري متوجه اين بخش 

شده است. 
دبير انجمن صنفي كسب و كارهاي اينترنتي هم 
در ني��ز گفته بود كه بر اس��اس اعالم مراجع معتبر، 
۲00 ت��ا 300 ه��زار فروش��نده اينترنت��ي در ايران 
وجود دارد كه ۵0 هزار فروش��نده در س��ايت ها در 
حال فعاليت هس��تند. همچنين بي��ش از ۲00هزار 
فروش��نده در ش��بكه هاي اجتماعي در ح��ال ارائه 
كاال ي��ا خدمات هس��تند و توانس��ته اند از اين راه، 
كارآفرين��ي و كس��ب درآمد كنند. رضا الفت نس��ب 
درب��اره تاثير فيلترين��گ ش��بكه هاي اجتماعي بر 
كس��ب و كارهاي اينترنتي ايران گفت: تعداد بسيار 
زي��ادي از افراد در تلگرام و اينس��تاگرام به تبليغات 
و فروش كاال به عنوان يك ش��غل مش��غول بودند، 
بارها از س��وي نهادهاي مختلف نيز اعالم ش��د كه 
بايد اين فضا براي فعاليت س��اماندهي ش��ود اما در 
اين مس��اله اختالف نظر وجود داشت. دولت معتقد 

اس��ت شبكه هاي اجتماعي بستري مناسب است اما 
سيستم قضايي كش��ور اعتقاد دارد هرگونه استفاده 
تجاري از سيستم هاي خارجي ممنوع است و همين 
مس��اله باعث شد تا بسياري از بسترهاي ماركتينگ 
در سيس��تم هاي خارجي در اختي��ار كاربران ايراني 

قرار نگيرد. 

 كدام گروه متضرر شدند؟ 
يك��ي از مهم تري��ن مختصات اخت��الل در بازار 
كس��ب و كاره��اي اينترنت��ي ام��ا تفاوت��ي بود كه 
ميان جنس متضرر ش��دن ارائه دهن��دگان خدمات 
مختلف در بس��تر اينترنت به وجود آمده بود. براي 
نخس��تين بار در كش��ور، اين ارائه دهن��دگان كاال و 
خدمات در بس��تر اينترنت بودند ك��ه از فيلترينگ 
آس��يب ديدند و نه ارائه دهن��دگان خوِد اينترنت. به 
عبارت ساده تر، تا پيش از اختالل اخير در دسترسي 
ب��ه فض��اي مجازي، ش��ركت هاي فروش��نده حجم 
اينترنت بودند كه از قطعي و اختالل در دسترس��ي 
به فضاي مجازي آس��يب مي ديدند. اين بار اما كسب 
و كارهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، استارتاپ ها 
و نيز فروشندگان ُخرد كاال در بستر اينترنت از اين 
موض��وع متضرر ش��دند. به عبارت س��اده تر، اين بار 
بخ��ش كارآفرين و نوآور در اين حوزه متضرر ش��د 
و نه بخش��ي كه صرفاً  با هدايت جريان سرمايه قصد 
س��ودآفريني داش��ت. اين موضوع از آن جهت حائز 
اهميت اس��ت كه نرخ تش��كيل س��رمايه در بخش 

كسب و كارهاي اينترنتي و استارتاپ ها در اين چند 
سال از متوسط اين نرخ در ديگر حوزه هاي اقتصادي 
در كش��ور باالتر بوده است. همين حاال، ارزش برند 
برخي از بزرگ ترين استارتاپ هاي اينترنتي در ايران 
ب��ه بيش از يك هزار ميليارد تومان مي رس��د و اين 
براي اقتصادي كه در چنبره ركود گير افتاده است، 

شگفت آور به نظر مي رسد. 

 راه حل چيست؟ 
اعتراضات اخير و فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي 
را نمي ت��وان چيزي به غير از يك رخداد پيش بيني 
ناپذي��ر قلمداد كرد. با اين همه، مي توان ش��رايطي 
را تصور ك��رد كه بروز رخدادهاي��ي از جنس ديگر 
)مانند قطع طوالني م��دت برق يا پديده هاي جوي 
همچون توفان ها( موجب اختالل در دسترس��ي به 
اينترنت شود. در اين صورت نيز نتيجه براي كسب 
و كارهاي اينترنتي يكسان خواهد بود و آنها متحمل 

ضرر خواهند شد. 
اما آي��ا مي توان ب��روز چنين رخدادهاي��ي را با 
ابزارهاي اقتصادي كنترل كرد؟ پاسخ به اين پرسش 
مثبت به نظر مي رس��د. ايجاد بيمه يي براي پوشش 
ريس��ك كس��ب وكارهاي مج��ازي و آن دس��ته از 
استارتاپ هايي كه بر بستر اينترنت فعاليت مي كنند 
احتماالً  ق��ادر خواهد بود اين كس��ب و كارها را در 
مقابل رخداده��اي پيش بيني ناپذير محافظت كند. 
بيمه هاي خاص كسب و كارهاي اينترنتي اما همين 

حاال هم موجود اند و بس��ياري از كس��ب و كارهاي 
اينترنت��ي ش��اخص در كش��ور هم از آنها اس��تفاده 
مي كنند. ب��ه عنوان مثال، زماني كه با اس��تفاده از 
خدمات تاكس��يراني آنالين در ش��ركت هاي معتبر 
جابه جا مي شويد، مش��مول همان خدمات بيمه يي 
هس��تيد كه در ماش��ين بيمه ش��ده خودت��ان دارا 
هستيد. عالوه بر اين، بسياري از خريدهاي اينترنتي 
كاال بيمه هاي تضمين اصالت و كيفيت دارند. با اين 
همه، بيمه يي كه بتواند ريسك فعاليت اقتصادي در 
فضاي مجازي را پوش��ش دهد، موضوعي اس��ت كه 

كمتر كسب و كاري به سراغ آن رفته است. 
در همي��ن رابط��ه، ريي��س  كميس��يون رقابت، 
خصوصي س��ازي و س��المت اداري ات��اق بازرگاني، 
صناي��ع، معادن و كش��اورزي اي��ران در گفت وگو با 
»تع��ادل« با انتقاد از عدم وجود معيارهاي ش��فاف 
و روشن براي فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي گفت: 
ما امروز در شرايطي قرار داريم كه چهارمين انقالب 
اقتصادي در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي در حال 
رخ دادن اس��ت. در چنين شرايطي اين مايه تاسف 
است كه كس��ب وكارهاي اينترنتي در ايران نتوانند 
پيش بيني درس��تي از آينده بسترهاي اساسي اين 
حوزه داشته باشند. حسن فروزان فرد افزود: مسدود 
ك��ردن تلگرام و س��اير بس��ترهاي اينترنتي موجب 
مي ش��ود، پتانس��يل هاي اقتص��ادي در اي��ن حوزه 
مس��كوت بمانند. اين در ش��رايطي كه اقتصاد ايران 
نياز به سرمايه گذاري در حوزه هاي جديد و نو دارد، 

بسيار نگران كننده است. 
ف��روزان فرد در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش كه آيا 
مي توان مش��كل فيلترينگ ش��بكه هاي اجتماعي و 
آسيب هاي ناشي از آن به كسب و كارهاي اينترنتي 
را با ايجاد نوعي بيمه پوش��ش ريسك مرتفع كرد؟ 
اظهار كرد: استفاده از راهكارهاي بيمه يي را در اين 
زمينه، روشي كوتاه مدت و مقطعي مي دانم. بيمه ها 
مي توانند به اين حوزه ورود كنند، اما در ش��رايطي 
كه مش��خص نيست تعداد دفعات و نحوه تداوم اين 
فيلترينگ به چه ش��كل اس��ت، هيچ بيمه اي حاضر 
نخواهد بود به اين ح��وزه ورود كند. در واقع، حتي 
بيمه ها هم قادر نخواهند بود ضرر و زيان هاي ناشي 
از اختالل ه��اي اينترنتي و فيلترينگ را بطور كامل 

جبران كنند. 
ف��روزان ف��رد مي گويد: وقتي ش��رايط و ضوابط 
فيلترين��گ در فضاي مجازي مش��خص و ش��فاف 
نباشد، سرمايه گذاران اين حوزه ترجيح مي دهند در 
نهايت س��رمايه خودش��ان را به بازار ديگري منتقل 
كنند. در واقع، وقتي مش��خص نباش��د كه چند بار 
در س��ال و هر بار چه مدت با اختالل در بسترهاي 
اينترنتي مواجه خواهيم بود، بازگشت پذيري سرمايه 
در اين حوزه به كندي انجام خواهد شد و سرمايه ها 
سمت و سوي ديگري پيدا مي كنند. به اين ترتيب، 
حتي اش��تغال زايي در اين حوزه هم تحت تاثير قرار 

مي گيرد. 

صنعت 
 »س��اماندهي موسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز، مهم ترين 
اقدامي بوده كه بازار پول به آن نياز داش��ته اس��ت و بانك مركزي 
نيز در س��ال هاي اخير به  خوبي توانس��ته در اين حوزه وارد عمل 
شود«. اين جمله بخشي از سخنان نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه اتاق تهران است. سيدحسين سليمي درباره روند فعاليت 
موسسات غيرمجاز معتقد است: در آينده نيز بلوغ فكري مردم مانع 
شكل گيري دوباره اين موسسات خواهد شد. او با اشاره به برچيده 
شدن بساط موسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز گفت: وقتي اين 
موسس��ات پروانه و مجوزي از ناظر بازار پول نداش��تند، طبيعتا به 
سياست هاي نظارتي و كنترلي بانك مركزي نيز پايبند نبودند اما از 
چند سال پيش حضور اين موسسات در بازار پول ايران عمال نظام 
بانكي را به سمتي برد كه بايد براي ساماندهي و اصالح آنها اقدام 
مي شد. سيدحسين سليمي در گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران 
افزود: بانك مركزي از چندين س��ال قبل نظ��ارت خود را در اين 
حوزه تقويت كرد و بازرسان ويژه خود را براي رصد وضعيت اعزام 
كرد كه عمال زمينه را براي شكل گيري عزمي راسخ براي برخورد 
با اخاللگران بازار پول فراهم كرد. س��ليمي با بيان اينكه موسسات 

غيرمجاز به دليل عدم پايبندي به قوانين و مقررات بازار پول، نرخ 
سود باالتري داشتند، تصريح كرد: نرخ سود نجومي اين موسسات 
گرچه ب��راي فعاليت اقتصادي مقرون  به  صرفه نبود و عمال منجر 
به بروز بي نظمي و هرج  و مرج در اقتصاد كش��ور ش��د؛ اما وجود 
تورم هاي دو رقمي و نابساماني در بازارها به  ويژه بازار مسكن باعث 
شده بود، بتوانند با سرمايه گذاري هاي خارج از اصول بانكداري به 

سودهايي برسند كه سود مشتريان را نيز تضمين كند.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: با وجود اين، همين 
نابساماني هاي اقتصادي كه در بازارها وجود داشت، عاقبت اقتصاد 
را به ركودي كشاند كه عمال همه حوزه ها را تحت تاثير قرار داد و 
بازار مسكن و ساختمان را نيز كه مقصد اصلي پول اين موسسات 
ب��ود را به  س��ختي راكد ك��رد؛ به  گونه يي كه از يك  س��و بازدهي 
س��رمايه گذاري هايي اين موسسات صفر شد و از سوي ديگر اصل 
س��رمايه آنها نيز بلوكه ماند؛ درحالي ك��ه مجبور بودند به  صورت 
روزانه س��ود مش��تريان خود را پرداخت كنند. سليمي ركود بازار 
مسكن را طليعه بحران در موسسات غيرمجاز عنوان و اظهار كرد: 
موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در شرايط ركود اقتصاد مجبور 
به اداي تعهدات خود به مش��تريان و بازپرداخت سپرده ها شدند، 
سپرده هايي كالن تر با نرخ سود باالتر جذب كنند و با تداوم ركود، 
اين دور تسلسل باطل نيز ادامه بافت و تراز مالي اين موسسات هر 

روز منفي تر شد. 
به گفته او در ش��رايط فعلي با ورود بان��ك مركزي به موضوع 
موسس��ات مالي و اعتباري غيرمجاز عمال بس��اط اين موسس��ات 

برچيده شده و ۹۵درصد از سپرده گذاران نيز به اصل پول خودشان 
رسيده اند. نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق تهران 
ادامه داد: در اين شرايط با وجود نظارت بانك مركزي همچنين با 
كمك قوه قضاييه ديگر كسي نمي تواند تابلويي براي موسسات مالي 
بدون مجوز علم كند كه همين مساله مانع شكل گيري گسترده اين 
موسسات مي شود از س��وي ديگر حاال مردم نيز هشيار شده اند و 

پولشان را هر جايي سپرده نمي كنند. 
س��ليمي با اش��اره به اينكه مردم حتي براي سپرده گذاري نرد 
بانك ها نيز درباره اعتبار و وضعيت بانك تحقيق مي كنند، تصريح 
كرد: اينكه امروز مردم به اعتبار بانك ها بها مي دهند، نشانه خوبي 
از بلوغ فكري آنهاست و نشان مي دهد كار به  جايي رسيده كه افراد 
فقط به دنبال نرخ س��ود نمي روند و كامال آگاهانه س��پرده گذاري 
مي كنند. او همچنين با اش��اره به س��اماندهي نرخ سود بانكي در 
محدوده 1۵درصد اظهار كرد: اگر امروز موسس��ات غيرمجاز فعال 
بودند و مثل گذش��ته با نرخ سود باال سپرده گيري مي كردند عمال 
پ��ول مردم را از بانك ها خ��ارج مي كردند و در مقابل بانك ها براي 
جلوگيري از اين كار مجبور مي شدند با ورود به يك رقابت ناسالم 
همان راه موسسات را بروند و نرخ سود مصوب را رعايت نكنند. به 
عقيده سليمي اين كار باعث مي شد اوال اين پول ها از چرخه سالم 
اقتصاد خارج ش��ود و صرف متش��نج كردن بازارها شود ثانياً رشد 
فعاليت ه��اي غيرمولد را به دنبال مي آورد و اكنون نيز اگر فعاليت 
اين موسس��ات ادامه مي يافت، بنيان اقتصاد كش��ور دچار بحراني 

مي شد كه مي توانست حتي امنيت ملي را تحت تاثير قرار دهد. 

نايب  رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران مطرح كرد

ضرورت ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز
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7  جهان

كنگرهونزوئالارزديجيتال»مادورو«
راغيرقانونيخواند

فرمانهايضدمهاجرتيترامپ
بازهممتوقفشد

رهبريكحزبجداييطلب
كاتالونيااستعفاكرد

گروه جهان|
يكي از قضات امريكا فرمان د ونالد  ترامپ مبني بر لغو برنامه محافظت از كود كان 
مهاجر را متوقف كرد . به گزارش يورونيوز، اين برنامه كه به »د اكا« مش��هور اس��ت، از 
كود كاني كه توس��ط والد ينشان به طور غيرقانوني به امريكا آورد ه شد ه بود ند  و اكنون 
د ر معرض خطر اخراج قرار د اشتند ، محافظت مي كرد . رييس جمهوري امريكا د ر ماه 

سپتامبر تصميم گرفت تا به اين برنامه پايان د هد . 
ويليام السوپ، قاضي منطقه يي د ر سانفرانسيسكو طي حكمي اعالم كرد  كه تا زمان 
پايان روند  د اد خواهي و بررس��ي فرمان ترامپ، اجراي اين برنامه بايد  به قوت خود  باقي 
بماند . برنامه د اكا د ر س��ال ۲۰۱۲ ميالد ي توس��ط باراك اوباما تاييد  شد  و از آن زمان 
توانست از اخراج حد ود  ۸۰۰ هزار كود ك و نوجوان جلوگيري و از حق كار قانوني آنها 
حمايت كند . كود كان و نوجوانان فاقد  اس��ناد  قانوني كه تحت حمايت برنامه د اكا قرار 
مي گيرند  به »Dreamers« مشهور هستند . پس از صد ور فرمان لغو اين برنامه توسط 
د ونالد  ترامپ، چند ين ايالت و سازمان و همچنين شمار قابل توجهي از شخصيت هاي 
حقيقي و حقوقي از مراجع قضايي خواستند  تا براي حفظ اين برنامه و محافظت از اين 
نوجوانان وارد  عمل شوند . د ونالد  ترامپ د ر د وران كارزار انتخاباتي خود  وعد ه د اد ه بود  كه 
د ر چارچوب سياست هاي ضد مهاجرتي خود  به برنامه پايان د هد  و كنترل هاي مرزي را 
بيشتر كند  تا به اين ترتيب فرصت هاي شغلي بيشتري براي كارگران امريكا فراهم شود . 
د ر همين حال رويترز گزارش د اد  كه استيو بنن استراتژيست ارشد  پيشين ترامپ د ر پي 
بروز اختالفات ناشي از انتشار كتاب »آتش و خشم«، از رسانه د ست راستي »برايتبارت« 
جد ا شد ه است. د ر كتاب »آتش و خشم: د رون كاخ سفيد  ترامپ« به قلم مايكل وولف، 
بنن سخنان تند ي را عليه د ونالد  جونيور ترامپ پسر رييس جمهوري امريكا بيان كرد ه 
است. د ر اين كتاب از بنن نقل شد ه كه مالقات پسر ترامپ با يك وكيل روس د ر طول 
كارزار انتخاباتي س��ال ۲۰۱۶، خائنانه و غيرميهن پرستانه بود . مسكو اتهام د خالت د ر 
انتخابات امريكا را رد  كرد ه است. ترامپ د ر واكنش به اظهارات بنن گفته كه او عقلش را 

از د ست د اد ه است. ترامپ اين كتاب را جعلي خواند ه است.

 گروه جهان|
پارلم��ان ونزوئال تحت حاكميت منتقد  ان د  ولت ارز د  يجيتال »پترو« كه توس��ط 
نيكالس ماد  ورو رييس جمهور سوسياليست اين كشور پشتيباني مي شود   را غيرقانوني 

اعالم كرد  . 
ب��ه گزارش رويترز، ماد  ورو جمعه اعالم كرد  ه بود   د  ول��ت او ۶ ميليارد   د  الر پترو را 
به عنوان راهي براي به د  ست آورد  ن پول واقعي صاد  ر خواهد   كرد   تا تحريم هاي مالي 
اعمال شد  ه توسط واشنگتن را د  ور بزند  . متخصصان ارز د  يجيتال مي گويند  : مد  يريت 
ضعيف اقتصاد   ونزوئال د  ر تركيب با سابقه احترام نگذاشتن حزب حاكم سوسياليست 
به حقوق و د  ارايي هاي خصوصي، احتماال باعث مي شود   كه سرمايه گذاران براي خريد   
پترو بي ميل ش��وند  . جرج ميالن نمايند  ه كنگره و از مخالفان د  ولت گفته است: »اين 
يك ارز د  يجيتال نيست، اين پيش پيش فروختن نفت ونزوئال است. اين جامه يي است 

كه براي فساد   د  وخته شد  ه است. «
كنگره ونزوئال به سرمايه گذاران هشد  ار د  اد   كه وقتي ماد  ورو- كه امسال براي د  وباره 
انتخاب شد  ن تالش مي كند  - د  يگر د  ر پست رياست جمهوري نباشد  ، پترو بي ارزش و 
پوچ تلقي خواهد   شد  . آنها اضافه كرد  ند   پترو ملزومات قانوني اي كه بايد   وام گيري هاي 

تاييد   شد  ه توسط مجلس د  اشته باشند  ، را نقض مي كند  . 
ونزوئال به رهبري نيكالس ماد  ورو با بحران هاي ش��د  يد   اقتصاد  ي د  ست به گريبان 
است. تحليل ها نش��ان مي د  هد   كه قيمت ها د  ر اين كشور د  ر ۲۰۱۷ ميالد  ي ۲هزار و 
۶۱۶د  رصد   جهش د  اشته اند   و بار د  يگر ونزوئال عنوان باالترين نرخ تورم د  ر جهان را به 
خود   اختصاص د  اد  ه است. گفته مي شود   ميليون ها نفر د  ر د  وران بحران شد  يد   اقتصاد  ي 

ونزوئال از فقد  ان مواد   غذايي و د  ارو رنج مي برند  . 
رويترز نوش��ته، بررس��ي ها حكايت از آن د  ارد   كه نرخ تورم اين كشور فقط د  ر ماه 
د  سامبر سال گذشته ميالد  ي ۸۵د  رصد   بود  ه است. البته بانك مركزي ونزوئال به مد  ت 
۲ سال است كه آماري را د  رباره توليد   ناخالص د  اخلي و تورم اين كشور ارائه نمي د  هد   
و د  ر سال ۲۰۱۷ ميالد  ي عرضه پول د  ر ونزوئال بيش از يك هزار د  رصد   رشد   پيد  ا كرد  . 

گروه جهان|
آرتور ماس رييس پيشين منطقه كاتالونيا د ر اسپانيا گفت از رهبري حزب سياسي 
جد ايي طل��ب خود  كناره گيري مي كند  ت��ا راه براي حضور رهب��ران جد يد  جنبش 
استقالل طلب اين منطقه هموار شود . پيش تر گزارش هايي از اختالفات د اخلي ميان 

سران كاتالونيا منتشر شد ه بود . 
به گزارش رويترز، به د نبال همه پرس��ي د ر اكتبر گذشته و تصميم پارلمان منطقه 
به اعالم استقالل، ماد ريد  د ر اقد امي بي سابقه پارلمان را منحل كرد  و اد اره منطقه را به 
د ست گرفت و براي تشكيل د ولت جد يد  انتخابات برگزار كرد . طبق گزارش هاي منتشر 
شد ه، از همان زمان انحالل پارلمان جنبش  حامي استقالل به رهبري آرتور ماس د چار 
اختالف هاي د اخلي شد  بر سر اينكه به تالش ها براي تشكيل كشور مستقل اد امه د هد  
يا اينكه با د ولت اس��پانيا وارد  مذاكرات ش��ود  و د س��ت كم د ر كوتاه مد ت خود مختاري 
بيش��تري به د ست آورد . د ر انتخابات ۲۱ د س��امبر جد ايي طلبان موفق شد ند  اكثريت 
نس��بي را د ر پارلمان منطقه يي كس��ب كنند  كه اين اتف��اق د ر عمل ضربه مهلكي به 
ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا بود . راخوي انتظار د اشت حاميان اتحاد  كشور اكثريت 
كرسي هاي پارلمان كاتالونيا را به  د ست آورند . آرتور ماس رييس سابق منطقه كاتالونيا 
د ر كنفران��س خبري گفت: »اين مرحله جد ي��د  د ر تحوالت به رهبران جد يد  نياز د ارد  
و الزم اس��ت فضاي بازي ايجاد  ش��ود  تا افراد  مشخصي بتوانند  اين پروژه را براي آيند ه 
رهبري كنند .« د ر ماه مارس ۲۰۱۷ د اد گاهي د ر كاتالونيا آرتور ماس را به مد ت د و سال 
از حضور د ر مشاغل د ولتي منع كرد . جرم ماس برگزاري همه پرسي غيررسمي استقالل 
د ر سال ۲۰۱۴ بود . با اين حال ماس همچنان به فعاليت خود  به عنوان رهبر اين حزب 
محافظه كار كاتالونيا اد امه د اد . به گزارش روزنامه الونگارد يا، آرتور ماس د ر گذش��ته از 
اقد امات كارلوس پوجد مون رييس فراري د ولت منطقه يي كاتالونيا براي اعالم استقالل 
از اسپانيا حمايت مي كرد ، اما به نظر مي رسد  كه د ر شرايط كنوني از يك نامزد  د يگر د ر 
حزب د موكراتيك اروپايي كاتاالن )PdeCat( حمايت مي كند  و سعي د ارد  راه را براي 

روي كارآمد ن يك د ولت جد يد  به رهبري جد ايي طلبان هموار كند . 

 صنعت مالي، صحنه نبرد 
لند ن و بروكسل

گروه جهان| د رحالي كه به نظر مي رسد ، صنعت مالي 
به صحنه نبرد  بريتانيا و اتحاد يه اروپا تبد يل شد ه است، د و 
وزير ارش��د  كابينه د ولت بريتانيا د ر مقاله يي هشد ار د اد ند ، 
اتحاد ي��ه اروپا با خ��ود د اري از پيش��نهاد  توافقي خوب به 
بانك د ارهاي لند ن و ممانعت از حصول توافق برگزيت، خطر 

يك بحران مالي جهاني د يگر را به جان مي خرد . 
به گ��زارش بلومبرگ، فيليپ هامون��د  وزير خزانه د اري 
و د يوي��د  د يويس وزي��ر برگزيت د ر كابين��ه د ولت بريتانيا 
د ر س��رمقاله يي د ر روزنام��ه آلمان��ي »فرانكفورتر الگماين 
تسيتونگ« نوشتند  كه همكاري ميان ناظران مالي اتحاد يه 
اروپا و بريتانيا را د ر د وران پسابرگزيت و به عنوان بخشي از 
توافق تجاري گسترد ه با بروكسل خواستار هستند ؛ توافقي 
كه تجارت كاال و خد مات مالي را توامان پوشش د هد . هاموند  
و د يويس د ر اد امه به اين مس��اله اش��اره كرد ند  كه چنين 
اقد امي تنها راه كس��ب اطمينان از عد م وقوع مجد د  بحران 
مالي مشابه بحران سال ۲۰۰۸ است:»بايد  تالش هاي خود  
را بيش��تر كنيم تا مطمئن شويم، ثبات مالي كه به  سختي 
به د ست آمد ه اس��ت به خطر نمي افتد . اين اقد ام از طريق 
توافقي ممكن مي ش��ود  ك��ه از همكاري ها د ر د اخل بخش 
بانكد اري اروپايي حمايت كند  و آن را متالش��ي نس��ازد .« 
۲۷كش��ور د يگر عض��و اتحاد يه اروپا هن��وز تصميم قطعي 
خود  را د رباره توافق با لند ن نگرفته اند . به نظر مي رسد  اين 
مد اخله د ولت بريتانيا با زمان بند ي حس��اب ش��د ه و با اين 
هد ف صورت گرفته اس��ت كه بروكس��ل را به سمت توافق 
تجاري بلند پروازانه تر از آنچه مي خواهد ، سوق د هد . هاموند  
و د يويس روز چهارش��نبه براي د يد ار با گروه هاي تجاري و 
مطرح كرد ن طرح هاي بريتاني��ا د ر ارتباط با توافق تجاري 
گس��ترد ه برگزيت د ر بروكسل بود ند . اين د رحالي است كه 
ميش��ل بارنيه، مذاكره كنند ه ارشد  اروپايي روز سه شنبه بار 
د يگر بر موضع گيري س��ختگيرانه خ��ود  د ر زمينه خد مات 
بانكد اري تاكيد  كرد ه اس��ت. وي پيش تر هش��د ار د اد ه بود ، 

بخش بانكد اري د ر توافقنامه هاي تجاري نخواهد  بود . 
ترزا مي،  نخس��ت وزير بريتانيا پس از مذاكرات د ر لند ن 
و بروكسل موفق شد ، طرف اروپايي را به گذر از مرحله اول 
مذاكرات و آغاز گفت وگوها د رباره روابط تجاري راضي كند . 
طبق تصميم گيري هاي انجام ش��د ه د ر جلسه ماه د سامبر 
اتحاد يه اروپا قرار ش��د  كه د و طرف مذاكرات رسمي د رباره 
روابط تجاري پس��ابرگزيت را د ر م��اه مارس آغاز كنند . هر 
د و طرف اكنون د رحال بررس��ي اين مس��اله هستند  كه د ر 
مذاك��رات آتي د قيقا مي خواهند  چه به  د س��ت آورد ند . اين 
د رحالي اس��ت كه نايجل فاراژ، نمايند ه بريتانيا د ر پارلمان 
اروپا و از حاميان سرسخت برگزيت، د ولت محافظه كار ترزا 
مي  را به عقب نشيني د ر مذاكرات متهم كرد ه و معتقد  است، 

نخست وزير د ر د فاع از حقوق مرد م ناكام ماند ه است. 

د ميرتاش: د يگر د ر انتخابات 
نامزد  نمي شوم

رهبر محبوس حزب »د موكراتيك خلق« تركيه گفته 
د يگر قصد  ند ارد  د ر هيچ انتخاباتي نامزد  شود ؛ تصميمي كه 
عمال به حرفه سياسي كه مي توانست به تغيير سياست هاي 
تركيه بينجامد ، پايان خواه��د  د اد . به گزارش خبرگزاري 
فرانس��ه، صالح الد ين د ميرتاش معروف ترين چهره حزب 
حام��ي كرد هاي د موكراتيك خلق تركيه اس��ت و يكي از 
رهبران صريحي اس��ت كه حزبش را د ر ژوئن سال ۲۰۱۵ 
ميالد ي براي نخس��تين بار وارد  پارلمان ك��رد . كاريزماي 
سياس��ي د ميرتاش از نظر بس��ياري از م��رد م د ر تركيه با 
كاريزماي سياسي ارد وغان رقابت مي كند  و برخي ناظران 
با اس��تفاد ه از نام رييس جمهور سابق امريكا به د ميرتاش 
لقب »اوباماي كرد « را د اد ه اند . اما د ميرتاش از نوامبر ۲۰۱۶ 
به د نبال وضعيت فوق العاد ه يي كه پس از كود تاي نافرجام 
۱۵ جوالي اعمال شد ه بود  و د ر آن ۱۲ نفر از قانونگذاران 
حزب د موكراتيك خلق بازد اش��ت شد ند  د ر حبس به سر 
مي برند . وي پيش تر د ر انتخابات رياست جمهوري آگوست 

۲۰۱۴ ميالد ي رقيب ارد وغان بود . 

توسعه همكاري نفت و گازي 
قطر با چين 

ش��ركت ملي نف��ت و گاز قط��ر )قطر پترولي��وم( د ر 
نظر د ارد ، به علت رش��د  س��ريع تقاضاي انرژي د ر چين، 
همكاري هاي خود  با شركت هاي نفت اين كشور د ر زمينه 
نفت، گاز و پتروشيمي را توسعه د هد . به گزارش ايرنا، سعد  
ش��ريد ه الكعبي مد ير اجرايي اين شركت راهي پكن شد . 
هد ف از اين س��فر گفت وگو با مقامات ش��ركت ملي نفت 
و ش��ركت ملي پتروشيمي چين و ساير شركت هاي نفتي 
اين كشور براي افزايش همكاري ها عنوان شد ه است. اوايل 
۲۰۱۷ نخس��تين خط حمل و نقل د ريايي مستقيم بين 
بند ر حمد  د ر قطر و ش��انگهاي د ر چين راه اند ازي شد ه و 
اكن��ون قطر به د ومين تامين كنند ه بزرگ گاز ال. ان. جي 

چين تبد يل شد ه است. 

 ثبت نام 19 ائتالف عراق
د ر انتخابات پارلماني

كميس��يون عالي انتخابات عراق اعالم كرد  كه تاكنون 
۱۹ ائت��الف براي ش��ركت د ر انتخاب��ات پارلماني ثبت نام 
كرد ه اند . به گزارش ايس��نا، ش��وراي كميسيون انتخابات 
ثبت ن��ام ائتالف ه��ا د ر انتخابات پارلماني را تا پنج ش��نبه 
)امروز( تمد يد  كرد ه اس��ت و تاكن��ون ۱۹ ائتالف ثبت نام 
كرد ه اند . ثبت نام ائتالف ها همچنان اد امه د ارد  و كميسيون 
انتخابات امكانات الزم را براي برگزاري انتخابات پارلماني 

د ر موعد  مقرر يعني ۱۲ مه آيند ه فراهم مي كند . 

 گفت وگوي پاد شاه عربستان
با محمود  عباس 

رييس تشكيالت خود گرد ان فلسطين و پاد شاه عربستان 
د ر تماس��ي تلفني  د رباره مساله قد س و فلسطين گفت وگو 
كرد . به گزارش خبرگزاري »وفا« فلسطين، ملك سلمان بن 
عبد العزي��ز د ر تماس خود  ب��ا محمود  عباس بر موضع ثابت 
عربس��تان د ر حمايت از فلس��طينيان براي تشكيل كشور 
مستقل به پايتختي قد س شرقي تاكيد  كرد ه است. پاد شاه 
عربستان همچنين بر ضرورت اد امه هماهنگي ها د ر راستاي 
حمايت از پروند ه فلس��طين تاكيد  كرد . گفته شد ه، رييس 
تش��كيالت خود گرد ان فلسطين با ملك سلمان بر سر اد امه 

هماهنگي ها د ر مرحله آتي به توافق نظر رسيد ند .

دريچه

كوتاهازمنطقه

گزارش بانك جهاني از وضعيت اقتصاد  نشان مي دهد

جهانتوانرشدبيشترراندارد

بيم و اميد هاي اقتصاد ي هند  د ر 2018

تورم صعود ي د ولت مود ي را تهد يد  مي كند 
گروه جهان|

بان��ك جهان��ي رش��د  اقتص��اد ي هند  د ر س��ال 
۲۰۱۸مي��الد ي را ۷.3د رصد  پيش بيني كرد ه اس��ت. 
رشد  اقتصاد ي هند  براي ۲۰۱۹ميالد ي نيز ۷.۵د رصد  
اعالم ش��د ه اس��ت. با اين حال كارشناسان با هشد ار 
نس��بت به افزاي��ش تورم صعود ي د ر هن��د  اد امه اين 
شرايط را تهد يد ي براي د ولت نارند را مود ي مي د انند  

كه سال آيند ه يك انتخابات عمومي روبه روست. 
به گزارش رويترز، بانك جهاني د ر تازه ترين گزارش 
خود  اعالم كرد ه كه هند  د ر مقايسه با د يگر اقتصاد هاي 
نوظهور پتانس��يل زياد ي براي رشد  اقتصاد ي د ارد  به 
ويژه اينكه نارند را مود ي، نخست وزير اين كشور مصرانه 
به  د نبال اصالحات جامع اقتصاد ي و مالي د ر اين كشور 
است. د ر گزارش اين نهاد  معتبر بين المللي آمد ه است 
كه با وجود  ناكامي هاي ابتد ايي اصالحات پولي و نظام 
مالياتي ازجمله مالي��ات كاالها و خد مات)جي اس تي( 
برآورد  ش��د ه كه اقتصاد  هند  د ر ۲۰۱۷ميالد ي رش��د  

۶.۷ د رصد ي را پشت سر گذاشته است. 
ايهانكوس يكي از مد يران ارشد  بانك جهاني تاكيد  
كرد ه كه پتانسيل رش��د  اقتصاد ي هند  براي ۱۰سال 
آيند ه حد ود  ۷د رصد  خواهد  بود . وي تاكيد  كرد ه كه د ر 
مقايسه با چين كه رشد  اقتصاد ي اش كند  شد ه، بانك 
جهاني پيش بيني مي كند  رشد  اقتصاد ي هند  شتاب 

قابل توجهي د اشته باشد . 

 تهد يد ي كه همچنان پا برجاست
هر چند  د ر پايان س��ال گذش��ته ميالد ي اينگونه 
به نظر مي رس��يد  ك��ه اقتصاد  هند  به س��المت از د و 

خطري كه به د ليل تصميم هاي نوين اقتصاد ي نارند را 
مود ي بر مرد م مستولي شد ه بود ، گذر كرد ه است اما 
كارشناسان هشد ار مي د هند  كه تورم صعود ي تهد يد  
بالقوه يي اس��ت كه همچنان اقتصاد  هند  را د ر س��ال 

۲۰۱۸ميالد ي تهد يد  مي كند . 
به گزارش ايرنا، اقتصاد  هند  د ر سال ۲۰۱۷ميالد ي 
ب��ر د و بحران بزرگ كه به د نبال تصميم مود ي براي 
برد اش��ت ۸۶ د رصد  از پول د ر گرد ش اين كش��ور و 
د يگري برنامه ريزي ضعيف د ول��ت د ر حوزه ماليات 
كاال و خد م��ات پد ي��د  آم��د ه بود ، غلبه ك��رد  اما د ر 
كشوري كه هميشه د ر معرض افت و خيز شد يد  نرخ 
تورم بود ه هنوز براي كارشناسان جاي نگراني بسياري 

وجود  د ارد . 
صاد رات هند  د ر آخرين ماه سال گذشته ميالد ي 
افزايش 3۰د رصد ي را تجربه كرد  و شاخص مد يران 
خريد  اين كشور كه تعيين كنند ه رونق كسب وكار د ر 
هر كشوري اس��ت با بيشترين رشد  د ر ۵ سال اخير 
روبه رو شد . مهم تر از همه اينكه رشد  اقتصاد ي هند  
د ر 3ماه پاياني سال ۲۰۱۷ميالد ي براي نخستين بار 
بعد  از اوايل سال ۲۰۱۶ميالد ي به بعد  سير صعود ي 

گرفت. 
با وجود  گزارش اميد واركنند ه بانك جهاني، ناظران 
اقتصاد ي بر اين باورند  كه د رحال حاضر يك تهد يد  نام 
آشنا د ر اقتصاد  هند  بار د يگر پد يد ار شد ه و آمار مربوط 
ب��ه اقتصاد  كالن هند  به اند ازه ي��ي كه انتظار مي رود ، 
نش��ان د هند ه ثبات نيس��ت. د رحال حاضر تورم هند  
مي��ل صعود ي به خود  گرفته كه اگر از د ريچه اقتصاد  
سياس��ي به آن نگاه شود ، معقول اس��ت. برنامه هاي 

د ولت نارند را مود ي كه با نگاه افزايش قد رت سياسي 
هند  تنظيم شد ه اند ، اقتصاد  هند  را تحت تاثيرات منفي 
خود  قرار د اد ه و تورم د ر نيمه د وم سال حد ود  ۴تا ۵/۵ 

د رصد  خواهد  بود . 
پاي��گاه اينترنتي كوييز كه نامي آش��نا د ر عرصه 
تحليل ه��اي اقتص��اد ي هند  اس��ت اخيرا ب��ا مرور 
تهد يد ه��اي اقتصاد ي هند  تاكيد  كرد ه اس��ت كه با 
توج��ه به وضعيت ناكارآمد  موج��ود ، افزايش قيمت 
محص��والت كش��اورزي تنها راه قاب��ل اعتماد  براي 
انتق��ال منابع ث��روت و د رآمد  ب��ه ميليون ها نفر از 
كشاورزان هند ي است كه با حد اقل معيشت زند گي 
مي كنن��د . همچنين ب��ا وجود  وعد ه هاي سياس��ي 
هنوز هند  ق��اد ر به اصالح قانون»كميت��ه بازاريابي 
محصوالت كش��اورزي« نيس��ت. طبق اي��ن قانون، 
كش��اورزان بايد  محصوالتش��ان را ب��ه اتحاد يه هاي 
خاصي بفروش��ند . عالوه بر اين بايد  د ر سياست هاي 
مرب��وط ب��ه وارد ات و ص��اد رات اصالحاتي صورت 
گيرد  تا كشاورزان بتوانند  از قيمت هاي خوبي براي 

محصوالتشان بهره مند  شوند . 
د ر اي��ن ميان البته بانك مركزي هند  اعالم كرد ه 
كه بين س��ال هاي ۲۰۱۴ت��ا ۲۰۱۷ميالد ي به د ليل 
كاهش جهاني قيمت نفت و عرض��ه فراوان آن، نرخ 
ت��ورم د ر اين كش��ور به كمتر از رق��م ۴د رصد  كه از 
پيش تعيين ش��د ه، رسيد ه اس��ت. اما د رحال حاضر 
حتي نخست وزير هند  هم نمي تواند  براي هميشه د ر 
مقابل اقتصاد  سياسي اين كشور ايستاد گي كند  زيرا 
نا به ساماني اقتصاد ي د ر مناطق روستايي هند  رو به 

افزايش است. 

اخيرا تحليلگر روزنامه امريكايي نيويورك تايمز 
نيز د ر مطلبي نا به س��اماني اقتص��اد ي مورد  انتظار 
د ر س��ال ۲۰۱۸ را عامل بالق��وه تضعيف برنامه هاي 
سياس��ي نارند را مود ي و حزب��ش كه د رحال حاضر 
اكثري��ت را د ر پارلمان اين كش��ور د ر د س��ت د ارد ، 

ارزيابي كرد ه است. 
پاي��گاه خبري زي نيوز نيز ب��ا مراجعه به گزارش 
س��ازمان ملل د رب��اره وضعيت اقتصاد ي كش��ورها 
د ر س��ال جاري ميالد ي پيش بيني كرد ه كه رش��د  
اقتص��اد ي هند  با وج��ود  ركود  د ر نيمه اول س��ال 
۲۰۱۷ به د ليل اجراي سياس��ت مبارزه با پول سياه 
د ر مجم��وع رون��د  مثبتي را د ر س��ال آيند ه خواهد  
د اش��ت. اين گزارش د ر عين حال هش��د ار د اد ه كه 
عملكرد  ضعيف د ر بخش س��رمايه گذاري خصوصي 
يكي از مهم تري��ن نگراني  هاي اقتصاد  كالن د ر هند  

است همچنين بي ثباتي د ر سياست پولي هند  يكي 
د يگر از عوامل نگران كنند ه د ر رش��د  اقتصاد ي اين 
كشور است. د ولت هند  د ر يك سال گذشته چند ين 
طرح اقتصاد ي مانند  مبارزه با پول س��ياه، د يجيتالي 
ساختن اقتصاد  و اصالح قانون خد مات ماليات و كاال 
را اجرا كرد  كه باعث سبب كاهش نقد ينگي شد يد  د ر 

اين كشور شد . 
ممنوعيت اس��تفاد ه از اس��كناس هاي ب��ا ارزش، 
ش��وكي ب��زرگ و اختاللي جد ي ب��راي اقتصاد  هند  
محسوب مي شد ، سياس��تي كه ابتكار نارند را مود ي 
بود . اما اين اقد ام، تصويري از رهبري قاطع كه مصمم 
به مبارزه با فساد  است براي او ايجاد  كرد . با توجه به 
اينكه انتخابات عمومي بعد ي هند  د ر سال ۲۰۱۹ قرار 
اس��ت برگزار شود ، نارند را مود ي از هيچ اقد امي براي 

جلب نظر راي د هند گان د ريغ نخواهد  كرد . 

گروه جهان| طال تسليمي|
بان��ك جهان��ي د ر گ��زارش اخير خ��ود  د رباره 
وضعيت اقتصاد  جهان د ر يك س��ال گذش��ته اعالم 
كرد ، اقتصاد  د ر س��ال ۲۰۱۷ميالد ي رش��د  خوبي 
د اشت اما مس��ائلي همچون روند  افزايشي جمعيت 
سالخورد گان، سطح پايين سرمايه گذاري، بهره وري 
پايين و روي  آورد ن بانك هاي مركزي كش��ورها به 
سياس��ت هاي پولي سختگيرانه، توس��عه اقتصاد ي 
را مح��د ود  كرد  و انتظار مي رود  د ر س��ال آيند ه نيز 
همين روند  اد امه د اش��ته باش��د ؛ بد ي��ن معني كه 
اگرچه رشد  اقتصاد ي 3.۱د رصد  پيش بيني شد ه اما 
نمي توان تسريع و افزايش رشد  را انتظار د اشت مگر 
اينكه د ولت ها د رصد د  اتخاذ سياست هايي با نگاه به 

بلند مد ت برآيند . 
»فايننشال تايمز« د ر گزارشي د ر اين باره نوشت، 
كارشناسان اقتصاد ي بانك جهاني از رشد  3د رصد ي 
بازد ه اقتصاد ي جهاني د ر سال گذشته خبر د اد ه اند  
و اينكه بيش از نيم��ي از اقتصاد ها به لطف احياي 
سرمايه گذاري ها، فعاليت هاي كارخانه يي و تجارت 
افزايش س��رعت د ر رش��د  اقتصاد ي را شاهد  بود ند . 
انتظار م��ي رود ، اقتصاد  جهاني د ر سراس��ر ۲۰۱۸ 
نيز از همين س��طح رش��د  برخورد ار شود . اما طبق 
گزارش س��االنه بانك جهاني د رباره وضعيت اقتصاد  
نمي توان رش��د  اقتصاد ي بيش��تري از سطح كنوني 
را انتظار د اش��ت. مش��كلي كه اكن��ون جهان با آن 
مواجه اس��ت اين اس��ت كه پس از س��ال ها بهبود  
شرايط اقتصاد ي از بحران مالي سال ۲۰۰۸ بيشتر 
اقتصاد هاي پيش��رفته و د رحال توسعه فاصله ميان 
رش��د  اقتصاد ي بالفعل و بالقوه را كاهش د اد ه اند  و 
د ر نتيجه پتانس��يل رش��د  تا اند ازه زياد ي به رشد  
كنوني نزد يك است. انتظار تغيير د ر شرايط موجود  
هم بي مورد  اس��ت مگر اينكه د ولت ها به يك سري 
اصالحات روي آورند  و محرك هاي سرمايه گذاري را 
به اجرا بگذارند  كه بانك ها و د يگر نهاد هاي مالي د ر 

سال هاي گذشته منتظر آنها بود ند . 
شانتايانان د واراجان، مسوول ارشد  بانك جهاني 
د ر ارتب��اط با اقتصاد هاي توس��عه يافته د ر اين باره 
گفت: »اگر از اين تصوير لحظه يي رش��د  اقتصاد ي 
اند ك��ي فاصل��ه بگيريم و ب��ه آن بنگري��م يعني به 
تاريخچ��ه پيش��رفت، آنچه ك��ه حقيقتا مش��اهد ه 

مي كنيم اين اس��ت اگرچه رش��د  كنوني حقيقي و 
پسند يد ه است اما پتانس��يل رشد  جهاني د ر آيند ه 

محد ود  خواهد  بود .«
به گزارش بانك جهاني، انتظار مي رود  س��رعت 
رش��د  د ر اقتصاد هاي پيش��رفته كاهش يابد  و اين 
د رحالي است كه اين كشورها به  سمت اشتغال زايي 
كام��ل حركت مي كنند  و بانك هاي مركزي س��عي 
د ارند  ب��ا افزايش تد ريجي نرخ بهره، تورم را كنترل 
كنن��د . د رح��ال حاض��ر انتظ��ار مي رود ، رش��د  د ر 
اقتصاد هاي پيش��رفته از ۲.3د رصد  د ر سال گذشته 
امس��ال به ۲.۲د رصد  و تا سال ۲۰۲۰ به ۱.۷د رصد  
كاه��ش يابد . اقتصاد هاي د رحال توس��عه و نوظهور 
نيز كه د ر سال گذشته مجموعا رشد ي ۴.3د رصد ي 
د اش��تند  احتماال امس��ال با محد ود يت هايي مواجه 
خواهند  ش��د  و س��هم كمتري د ر رش��د  اقتصاد ي 
جهان ايفا خواهند  كرد . د ر بس��ياري از اقتصاد هاي 

نوظهور كه سال هاي طوالني عامل توسعه اقتصاد ي 
جهاني بود ند ، پتانسيل رشد  د ر يك د هه گذشته به 
ميزان قابل  توجهي كاهش يافته و انتظار مي رود  د ر 

۱۰سال آيند ه نيز همين روند  اد امه د اشته باشد . 
كارشناسان اقتصاد ي بانك جهاني گفتند ، واقعيت 
اين است كه نتيجه بيش��تر به تغييرات د ر اطالعات 
جمعيت شناس��ي د ر بلند م��د ت مرب��وط مي ش��ود . 
كش��ورهايي همانن��د  چين با افزايش س��ن جمعيت 
غال��ب ش��اهد  كاهش نيروه��اي كار هس��تند  و اين 
مساله با كاهش سرعت رشد  بهره وري همزمان شد ه 
است. د واراجان بر اين باور است كه با سرمايه گذاري 
و ابتكار عمل مي توان به اين د و مش��كل رس��يد گي 
كرد  همچنين معتقد  است كه تالش براي حل هر د و 

مساله »به  شد ت حياتي« است. 
اما ع��الوه بر نگراني د رب��اره وضعيت اقتصاد ي 
د ر آين��د ه د ور، نگراني هاي��ي ني��ز د رب��اره رش��د  

د ر كوتاه م��د ت وج��ود  د ارد . آيه��ان ك��وز يك��ي 
از نويس��ند گان گ��زارش جد ي��د  بان��ك جهان��ي 
گفت:»مخاطرات كاهش رش��د  امس��ال بر فضاي 
كلي اقتصاد  س��لطه د ارند .« يكي از اين مخاطرات 
افزايش ناگهاني هزينه وام گيري اس��ت كه اكنون 
ب��ه  ش��د ت پايين اس��ت و همي��ن هزين��ه اند ك 
وام گي��ري بود ه كه د ر س��ال هاي اخي��ر به بهبود  
شرايط اقتصاد ي كمك فراوان كرد ه است. افزايش 
هزينه هاي وام گيري مي تواند  د و عامل عمد ه د اشته 
باش��د  كه يكي از آنها حركت فد رال رزرو امريكا و 
د يگر بانك هاي مركزي د ر جهت افزايش نرخ بهره 
با س��رعتي بيش از حد  انتظار اس��ت و د يگري از 
نگراني هاي فزايند ه د رباره صعود  بازارهاي سرمايه 
ناشي مي شود . سياست حمايت از توليد ات د اخلي 
و كاهش س��رعت تج��ارت جهان��ي د ر نتيجه اين 
سياس��ت نيز همچنان ازجمله مخاطره هاي اصلي 

د ر روند  رش��د  اقتصاد ي محسوب مي شود  به  ويژه 
اينكه افزايش ۴.3د رصد ي حجم كاالها و خد مات 
مباد له يي د ر سال گذش��ته قوه محركه رشد  بود ه 
اس��ت. به  عالوه به گفته كوز كاهش پتانسيل رشد  
جهان، رش��د  اقتصاد ي را د ر برابر ش��وك هاي آتي 
آس��يب پذير مي كند . رش��د  جهان��ي د ر مواجهه با 
عد م افزايش رش��د  به��ره وري آيند ه يي ميان حال 
را انتظ��ار مي كش��د . ك��وزه افزود :»اكن��ون زمان 
سياست گذاري هاي مسووالنه با نگاه به جلوست.«

»گارد ين« د ر گزارشي د ر اين باره نوشت: بانك 
جهاني اگرچ��ه پيش بيني خود  از رش��د  اقتصاد ي 
د ر س��ال ۲۰۱۸ را د ر واكن��ش ب��ه عملكرد  بهتر از 
انتظار اقتصاد ه��اي چين، منطقه ي��ورو و ژاپن د ر 
س��ال ۲۰۱۷ افزايش د اد ه اما هشد ار د اد ه است اگر 
د ولت ها براي افزايش پتانس��يل رشد  د ر بلند مد ت 
اصالحات س��اختاري صورت ند هن��د ، اين افزايش 
رش��د  موق��ت خواهد  ب��ود . فرانچس��كا اُنس��ورگ، 
سرپرس��ت نويس��ند گان گزارش بان��ك جهاني نيز 
هش��د ار د اد  اگرچ��ه اقتص��اد  كش��ورهاي ثروتمند  
غ��رب با حد اكثر توان به پيش م��ي رود  اما د ر برابر 
ي��ك د وره افزايش نرخ تورم آس��يب پذير اس��ت و 
اي��ن اتف��اق واكنش بانك ه��اي مرك��زي را د ر پي 
خواهد  د اش��ت:»تورم مي تواند  با س��رعتي بيش از 
ح��د  انتظار ب��اال رود  و اين به معن��اي افزايش نرخ 
بهره با سرعتي بيش از پيش بيني هاست.« اُنسورگ 
افزود : بازارهاي س��هام اكنون د ر س��طحي فعاليت 
مي كنند  كه مشابه سطح فعاليت وال استريت پيش 
از بح��ران مالي ۱۹۲۹ اس��ت؛ زماني ك��ه بازارهاي 
س��هام و اوراق قرضه تص��ور مي كرد ند  پايين بود ن 
تورم سبب مي ش��ود ، هزينه وام گيري پايين بماند . 
سرپرست نويسند گان گزارش بانك جهاني د ر اد امه 
گفت:»بازارهاي مالي د ر برابر خبرهاي غيرمنتظره 
منفي آسيب پذير هس��تند . خاطر آنها آسود ه است. 
به طور عمد ه رشد  اقتصاد ي خشنود   كنند ه است اما 
زمان آسود گي نيس��ت. اكنون بهترين فرصت براي 
س��رمايه گذاري د ر سرمايه هاي انس��اني و فيزيكي 
است. اگر سياست گذاران د ر جهان به اين د و مساله 
توجه كنند ، مي توانند  بهره وري و مش��اركت نيروي 
كار را افزاي��ش د هند  و د ر جهت پايان د اد ن به فقر 

مفرط گام برد ارند .«
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پرونده8
تبعات تاخير د ر اعالم نرخ 

خريد  تضميني
ب��ا توجه به تاخير د ولت د ر اعالم نرخ خريد  تضميني 
محصوالت كش��اورزي، ط��ي روزهاي اخي��ر نمايند گان 
مجلس طي گفت وگوهايي با اش��اره به خسارات ناشي از 
اين تاخير، بر ضرورت اعالم هرچه سريع تر نرخ هاي خريد  

تاكيد  كرد ند . 
د ر اين زمينه يك عضو كميس��يون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس گفت: بر اس��اس مصوبه يي كه د ر 
اليحه بود جه پيش بيني شد ه و د ر مجلس نهايي مي شود  
مي ت��وان د ر خصوص تعيين نرخ محصوالت كش��اورزي 
تصمي��م گرفت. اي��ن امر مي تواند  يك��ي از د اليل تاخير 

د ولت د ر اعالم نرخ خريد  محصوالت كشاورزي باشد . 
س��يد  راضي نوري د ر گفت وگو با ايس��نا د ر خصوص 
تاخير د ولت د ر تعيين نرخ خريد  محصوالت كش��اورزي 
بيان كرد : وزارت جهاد  كش��اورزي پيش��نهاد ات خود  را 
د ر زمين��ه نرخ خريد  محصوالت كش��اورزي به ش��وراي 
اقتصاد  ك��ه متش��كل از وزارتخانه ه��اي مختلفي مانند  
وزارت اقتص��اد ، وزارت صنعت، مع��د ن و تجارت و چند  
وزارتخانه د يگر اس��ت، مي فرستد  و د ر شوراي اقتصاد  د ر 
اين خصوص تصميم نهايي گرفته مي ش��ود  و س��پس به 
مجموعه هاي د ولت منعكس مي ش��ود  و د ر نهايت د ولت 
آن را به عنوان يك مصوبه نهايي مي كند . بر اساس مقد ار 
اعتباراتي كه د ر اليحه بود جه د يد ه مي ش��ود ، نرخ خريد  

تضميني محصوالت كشاورزي تعيين مي شود . 
وي د ر اد امه گفت: از آنجا كه د ر سال هاي قبل د ر اين 
بخش با مشكل مواجه شد يم، شايد  يكي از د اليل تاخير 
د ولت اين اس��ت كه منتظر نهايي شد ن مصوبه يي است 
كه د ر اليحه بود جه د يد ه ش��د ه و د ر مجلس بايد  نهايي 
شود  تا د ر اين زمينه تصميم گيري هاي الزم گرفته شود . 

نرخي بايد  تعيين شود  كه واقعا قابل اجرا باشد . 
اين عضو كميسيون كشاورزي، بيان كرد : تاخير د ولت 
د ر اعالم نرخ خريد  محصوالت كش��اورزي منجر مي شود  
تا كش��اورز نتواند  برنامه ريزي ه��اي الزم را انجام د هد  و 
د ر نهايت منجر به آس��يب به توليد ات نيز مي ش��ود . به 
عن��وان مثال زماني كه كش��اورز مي خواهد  گند م بكارد ، 
بايد  د ر برج ش��ش و قبل از كاش��ت محصول، قيمت آن 
تعيين ش��د ه باش��د . د ر خصوص محصوالت د يگر نيز به 
همين گونه اس��ت حد اقل يك ماه قبل از كش��ت د ولت 
بايد  اين نرخ را اعالم كند  تا كش��اورزان برنامه ريزي هاي 
الزم را د اشته باش��ند . فقط د ر ابتد اي د ولت يازد هم بود  
كه حد اقل نرخ خريد  تضميني اعالم شد  كه نتايج خوبي 

را نيز به د نبال د اشت. 
همچنين يك عضو د يگر كميسيون كشاورزي، آب و 
منابع طبيعي مجلس گفت: تا جايي كه من مطلع هستم 
وزارت جهاد  كشاورزي قيمت هاي پيشنهاد ي براي خريد  
تضميني محصوالت كش��اورزي را تا قبل از شروع فصل 
كش��ت تهيه كرد ه و به ش��وراي اقتصاد  فرس��تاد ه است. 
اما د ر ش��وراي اقتصاد  متوقف ش��د ه است. اين تاخير د ر 
رس��يد ن به خود كفايي و حمايت كشاورزان خد شه وارد  

مي كند . 
علي ابراهيمي د ر خصوص تاخير چهار ماهه د ولت د ر 
تعيين نرخ محصوالت كشاورزي بيان كرد : تاخير د ر اعالم 
نرخ محصوالت كشاورزي باعث مي شود  كه كشاورزان د ر 
زمان كاش��ت اطالعي از قيمت خريد  تضميني ند اش��ته 
باش��ند  تا بتوانند  با خيال راحت نسبت به تصميم گيري 
د ر خصوص كش��ت اقد ام كنند . ش��ايد  مي توان گفت كه 
اخت��الف د ر قيمت ه��اي جهاني منجر به تعلل ش��وراي 
اقتصاد  د ر ابالغ قيمت ها شد ه است اما براي تصميم گيري 
كشاورزان به منظور كشت محصول يا تغيير الگوي كشت 
اعالم به موقع قيمت هاي خريد  تضميني ضروري است. 

وي د ر اد امه گفت: براي ما قيمت ها د ر منطقه خيلي 
مهم نيست. ما بايد  متناسب با قيمت هاي تمام شد ه براي 
حماي��ت از توليد ات خود مان و اگ��ر چنانچه محصوالت 
برايمان مهم است اقد امات الزم را انجام د هيم. مخصوصا 
د ر خصوص گند م كه يك محصول اس��تراتژيك اس��ت. 
ع��د م ابالغ به موقع قيمت هاي تضميني د ر رس��يد ن به 
خود كفايي و حمايت از كش��اورزان خد شه وارد  مي كند . 
م��ن اعتقاد م بر اين اس��ت ك��ه حتي اگ��ر نمي خواهند  
قيمت خريد  را افزايش د هند ، مي توانند  با اعالم به موقع 
قيمت هاي تضميني د ر تصميم گيري كشاورزان براي كار 

زراعت بسيار موثر باشند . 
نماين��د ه مرد م ش��ازند  د ر مجلس، گف��ت: مقد اري 
اختالف نظ��ر د ر حوزه اقتصاد ي كش��ور، باعث تاخير 
د ر اعالم قيمت ها ش��د ه اس��ت. تا جايي كه من اطالع 
د ارم وزارت جهاد  كش��اورزي قيمت هاي پيشنهاد ي را 
به شوراي اقتصاد  د اد ه اس��ت. د ر شوراي اقتصاد  اعالم 
قيمت ها متوقف ش��د ه اس��ت. من اعتقاد م بر اين است 
كه بر اس��اس قانون تمركز وظايف اين امر جز وظايف 
اصلي وزارت جهاد  كش��اورزي است و بايد  به برنامه ها 
و پيش��نهاد ات وزارت جهاد  كشاورزي احترام گذاشت. 
د ر نهاي��ت هيات د ولت بايد  ن��رخ خريد  تضميني را به 

موقع اعالم كند . 

تغيير مد يرعامل شركت 
پشتيباني امور د ام 

د ر پي نابساماني هاي اخير د ر قيمت نهاد ه هاي د امي 
مد يرعامل شركت پشتيباني امور د ام تغيير كرد 

ف��ارس گزارش د اد : با د س��تور حجت��ي مد يرعامل 
شركت پشتيباني امور د ام تغيير كرد  و حميد  ورناصري 
از امروز به عنوان مد يرعامل جد يد  اين شركت فعاليت 

خود  را آغاز مي كند . 
طي د و م��اه اخير قيمت نهاد ه ه��اي د امي ازجمله 
س��ويا و ذرت افزاي��ش ۳۰ ت��ا ۵۰ د رص��د ي د اش��ت 
به طوري كه فش��ار زياد ي بر توليد كنند گان د ام و طيور 
وارد  كرد . اين د ر حالي اس��ت كه نهاد ه هاي د امي با ارز 
مباد له يي وارد  شد ه و افزايش قيمت د الر نمي توانست 

تاثيري بر قيمت نهاد ه هاي د امي د اشته باشد . 
ش��ركت پش��تيباني ام��ور د ام ب��ه عن��وان يكي از 
شركت هاي د ولتي وظيفه تنظيم بازار نهاد ه هاي د امي 
و م��رغ و گوش��ت را د ارد  كه به نظر مي رس��د  د ر اين 
ح��وزه طي چند  ماه اخير، آن طور كه بايد  و ش��ايد  د ر 

اين حوزه وارد  عمل نشد ه است. 
پي��ش از اي��ن محم��د  ول��ي مد يرعاملي ش��ركت 
پش��تيباني امور د ام برعهد ه د اش��ت و از امروز حميد  
ورناصري مد يرعامل س��ابق ش��ركت نهاد ه هاي د امي 
جاهد  به عنوان يكي از شركت هاي تامين كنند ه وزارت 
جهاد  كش��اورزي جايگزين اين فرد  شد ه است. شركت 
جاه��د  وارد ات بعض��ي محص��والت كش��اورزي مانند  
وارد ات پرتقال از تركيه، وارد ات سويا و ذرت و كنجاله 
و امثال آن را بر عهد ه د اشته است. روز گذشته مراسم 
تود يع و معارفه اين د و مد ير د ر شركت پشتيباني امور 
د ام با حضور معاونان وزير جهاد  كشاورزي د برگزار شد . 

اخبار كشاورزي

فقر، هم آموزش را كاهش مي د هد  و هم سالمتي 

چرافقراتصميمهايبدميگيرند؟
تالش ها براي مبارزه با فقر معموال با سوءتفاهمي بزرگ مواجه است: اينكه فقرا خود شان بايد  خود شان را نجات د هند 

مولف| روتخر برگمان|
مترجم| علي اميري|

كارسپاند نت|
 روز سيزد هم نوامبر سال ۱۹۹۷ كارخانه جد يد ي 
د ر نزد يك��ي جنوب كوهس��تان گريت اس��موكي د ر 
كاروليناي شمالي افتتاح شد . با وجود  آب  و هواي ناجور 

صفي طوالني جلو د ر ورود ي شكل گرفت. 
ه��اراز چروكي از همان  زمان و تا امروز نيز كارخانه 
عظيمي اس��ت كه مالكان آن ش��اخه ش��رقي بوميان 
امريكايي چروكي هستند  و مد يريتش را هم خود شان 
برعه��د ه د ارند ؛ افتتاح آن نش��انه پايان يك مس��ابقه 

سياسي ۱۰ساله بود .  
اند كي پس از افتتاح مش��خص ش��د  ك��ه كارخانه 
براي قبيله نه نفرين بلكه آسايش به همراه د ارد . سود  
آن-كه د ر س��ال ۲۰۰۴ بالغ ب��ر ۱۵۰ميليون د الر بود  
و س��ال ۲۰۱۰ تا حد ود  ۴۰۰ميليون رشد  كرد - قبيله 
را قاد ر س��اخت تا يك مد رسه، بيمارستان و ايستگاه 
آتش نشاني جد يد  بسازد . هر چند  بخش عمد ه د رآمد  
مستقيم به جيب ۸ هزار زن، مرد  و كود ك قبيله شاخه 
ش��رقي چروكي رفت. از ساالنه ۵۰۰ د الر اوليه، د رآمد  
كارخانه به س��رعت بالغ بر ۶۰۰۰ د الر د ر سال شد  كه 
يك چهارم تا يك س��وم د رآمد  يك خانوار متوسط را 

تشكيل مي د اد . 
به  تصاد ف، استاد ي د ر د انشگاه د وك به اسم جين 
كاس��تلو از س��ال ۱۹۹۳ د رحال انجام پژوهش��ي د ر 
رابطه با س��المت رواني جوان هاي جنوب كوهس��تان 
گريت اسموكي بود ه است. هر سال ۱۴۲۰كود كي كه 
د ر پژوه��ش او ثبت نام كرد ه بود ن��د  يك آزمون رواني 
مي د اد ند . نتايج جمع  شد ه همان موقع نيز نشان مي د اد  
آنها كه د ر فقر رشد  كرد ه بود ند  به نسبت ساير كود كان 
بسيار بيشتر د ر معرض مشكالت رفتاري قرار د اشتند . 
اما س��وال هنوز پا برجا بود : علت ك��د ام بود  و معلول 

كد ام؟ مرغ يا تخم مرغ؟
زماني  كه كاستلو د رحال انجام پژوهش بود ، نسبت 
 د اد ن مش��كالت رواني به فاكتوره��اي ژنتيكي فرد ي 
روزبه روز محبوب تر مي ش��د . اگر د ليل اصلي طبيعت 
بود  د ر نتيجه پخش ساالنه كيسه يي پر از پول نشانه ها 
را د رمان مي كرد  ول��ي به بيماري بي توجه بود  اما اگر 
مشكالت رواني افراد  نه علت بلكه پيامد  فقر بود  آنگاه 
آن ۶۰۰۰ د الر مي توانس��ت واقعا معجزه كند . كاستلو 
فهميد  كه سررس��يد ن كارخانه، فرصتي يگانه فراهم 
آورد ه تا نوري بر اين س��وال هميشگي بتاباند  زيرا يك  
چه��ارم كود كان پژوه��ش او از قبيله چروكي بود ند  و 
بيش از نيمي از آنها زي��ر خط فقر زند گي مي كرد ند . 
كاس��تلو همان گاه، اند ك زماني پس از افتتاح كارخانه 
متوجه پيشرفت هاي بزرگي د ر زند گي شركت كنند گان 
ش��د . مش��كالت رفتاري د ر ميان كود كاني كه از فقر 
بيرون كش��يد ه ش��د ه بود ند  ۴۰د رص��د  كاهش يافت 
كه آنها را د ر يك رد يف با هم س��ن  و س��ال هايي قرار 
مي د اد  كه هرگز طعم فقر را نچشيد ه بود ند . نرخ جرايم 
نوجواني همچنين اس��تفاد ه از م��واد  مخد ر و الكل د ر 
چروكي كاهش يافت د رحالي كه نمرات مد رس��ه آنها 
به  نحو مشخصي پيشرفت كرد . كود كان چروكي اكنون 
د ر مد رسه با شركت كنند گان غيرقبيله يي برابر بود ند . 

نخس��تين واكنش كاس��تلو پس از د يد ن د اد ه ها، 
ناب��اوري ب��ود . او بعد ه��ا گفت»انتظار اين اس��ت كه 
مد اخالت اجتماعي اثر نسبتا كمي د اشته باشند . اين 
يكي اثر بزرگي د اشت.« استاد  كاستلو محاسبه كرد  كه 
۴هزار د الر اضافه س��االنه منجر به يك سال تحصيل 
اضافه تا سن ۲۱سالگي مي شد  و شانس د اشتن سابقه 
مجرمان��ه تا ۱۶س��الگي را ۲۲د رصد  كاه��ش مي د اد . 
۱۰س��ال پس از تاس��يس كارخانه، يافته هاي كاستلو 
نشان د اد  كه كود كان هر چه د ر سن پايين تري از فقر 
بگريزند ، س��المت رواني شان د ر نوجواني بيشتر است. 
كاستلو »كاهشي چشمگير« د ر رفتار مجرمانه د ر ميان 
جوان ترين گروه ش��ركت كنند گانش مشاهد ه كرد . د ر 
واقع كود كان چروكي د ر پژوهش او اكنون بهتر از گروه 

كنترل رفتار مي كرد ند . 
اما مهم ترين پيش��رفت اين بود  كه چگونه پول به 
والد ين كمك كرد  تا به  واقع سرپرستي كنند . پيش از 
افتتاح كارخانه والد ين تابستان ها سخت كار مي كرد ند  
اما اغلب د ر زمستان بيكار و د چار استرس بود ند . د رآمد  
جد يد  خانواد ه هاي چروكي را قاد ر ساخت تا پول كنار 
بگذارند  و قبض ها را پيشاپيش بپرد ازند ، والد يني كه از 
فق��ر رهايي يافته بود ند  اكنون خبر مي د اد ند  كه زمان 
بيشتري براي فرزند انشان د ارند . كاستلو كشف كرد  كه 
با اين  حال آنها به  هيچ  وجه كمتر از قبل كار نمي كرد ند . 
پد ر و ماد رها به يكسان همان ميزان ساعت هايي را كار 
مي كرد ند  كه پيش از گشايش كارخانه كار مي كرد ند . 

ويكي برد لي، عضو قبيله مي گويد  بيش  ازهر چيز پول 
كمك كرد  تا فش��ار از روي خانواد ه ها برد اش��ته شود  
د ر نتيج��ه نيرويي كه آنها صرف نگران��ي د رباره پول 
مي كرد ن��د  اكنون براي پرد اختن به بچه ها آزاد  ش��د ه 
ب��ود . برد لي توضيح مي د هد  كه اين »كمك مي كند  تا 
والد ين سرپرستان بهتري باشند .« پس چه چيز عامل 
مشكالت سالمت رواني د ر ميان فقيران است؟ طبيعت 
يا فرهنگ؟ نتيجه گيري كاستلو اين بود  كه هر د و، زيرا 
استرس فقر خطر ابتالي افراد  به بيماري يا اختالل را 
به  صورت ژنتيكي افزايش مي د هد . اما نتيجه مهم تري 
نيز از اين پژوهش به د س��ت مي آيد . ژن ها را نمي توان 

كاري كرد . فقر را چرا. 

 چرا فقرا كارهاي احمقانه مي كنند ؟
جهاني بد ون فقر مي تواند  قد يمي ترين آرمان شهري 

باشد  كه مي شناسيم. 
اما هر كسي كه اين رويا را جد ي بگيرد ، ناگزير بايد  
به چند  س��وال سخت پاسخ د هد . چرا احتمال ارتكاب 
جرم د ر ميان فقرا بيشتر است؟ چرا بيشتر د ر معرض 
چاقي مفرط هس��تند ؟ چرا بيشتر الكل و مواد  مخد ر 
مصرف مي كنند ؟ خالصه اينكه چرا افراد  فقير اين  همه 
تصميم هاي بد  مي گيرند ؟ بي رحمانه است؟ شايد ، اما 
نگاه��ي به آمار بيند ازيد : فقرا بيش��تر قرض مي كنند  
و كمتر پس اند از؛ بيش��تر س��يگار مي كش��ند  و كمتر 
ورزش مي كنند ؛ بيش��تر مي نوشند  و رژيم غذايي شان 
ناس��الم تر اس��ت. اگر آموزش مد يريت پول ارائه شود ، 
افراد  فقير آخرين كس��اني هس��تند  كه ممكن است 
ثبت نام كنند . افراد  فقي��ر زماني  كه به تبليغ كاريابي 
پاسخ مي د هند ، اغلب بد ترين تقاضانامه ها را مي نويسند  
و براي مصاحبه ها لباس��ي را مي پوشند  كه از د يگران 
نامناسب تر اس��ت. مارگارت تاچر، نخست وزير بريتانيا 
زمان��ي به فقر گف��ت »ضعف ش��خصيتي«. هر چند  
بسياري از سياستمد ارها اينقد ر تند  نمي روند ، اين نظر 
كه راه حل د ر د رون خود  فرد  اس��ت آنچنان هم نظري 
ش��گفت انگيز نيست. از استراليا تا انگلستان و از سوئد  
تا اياالت متحد ه، ايد ه يي تثبيت  ش��د ه وجود  د ارد : فقر 
چيزي اس��ت كه افراد  بايد  خود  بر آن غلبه كنند . بله، 
د ولت مي تواند  به آنها س��قلمه بزند  و با مشوق هايي به 
راه راست هد ايتشان كند  با سياست هاي مروج آگاهي، 
ب��ا مجازات ها و مهم تر از همه با آم��وزش. د ر واقع اگر 
چراغ جاد ويي افسانه يي د ر مبارزه با فقر وجود  د اشته 
باشد  همانا مد رك د يپلم اس��ت)يا حتي بهتر مد رك 

د انشگاهي(  اما آيا همه اش همين است؟
اگر فقرا عمال توان كمك به خود  را ند اشته باشند  
چه؟ اگر تمام مش��وق ها، تمام اطالع��ات و آموزش ها 
مصد اق آب د ر هاون كوبيد ن باشد  چه؟ و اگر تمام آن 

سقلمه هاي با نيت خوب تنها وضع را بد تر كنند  چه؟

 قد رت زمينه
اين ها سواالت سختي اند  اما از طرفي كسي كه آنها 
را مي پرس��د  هر كسي نيست: الد ار شفير، روان شناس 
د انش��گاه پرينس��تون است. او و س��ند يل مواليناتان، 
اقتصاد د ان هاروارد  ب��ه  تازگي نظريه انقالبي جد يد ي 
د رباره فقر منتش��ر كرد ه اند . لب كالم؟ مس��اله زمينه 
است. شفير د ر آرزوهايش متواضع نيست. او به كمتر 

از تثبيت يك رشته علمي كامال تازه راضي نمي شود : 
علم كميابي. اما آيا همين حاال آن را ند اريم؟ اقتصاد ؟ 
زماني ك��ه او را د ر هتلي د ر آمس��ترد ام د يد م، خند يد  
و گفت»خيل��ي ب��ه ما اي��ن را مي گويند . ام��ا من به 
روان شناس��ي »كميابي« عالقه مند م كه د رباره آن به 

 نحو عجيبي پژوهش كمي انجام شد ه است.«
براي اقتصاد د ان ها همه  چيز حول محور كميابي 
مي گرد د ؛ با وجود  همه  چيز حتي پولد ارترين ولخرج ها 
هم نمي توانند  همه  چيز را بخرند . با وجود  اين اد راك 
كميابي بد يهي نيست. بين يك برنامه كاري خالي با 
يك روز كاري ش��لوغ تفاوتي احساس مي شود . و اين 
احساس، احساس كوچك و بي آزاري نيست. كميابي 
ذهن شما را اشغال مي كند . افراد  زماني  كه برد اشتشان 
اين اس��ت كه چيزي كمياب اس��ت، رفتارشان فرق 

مي كند . 
مهم نيست كه چه باش��ي، مي خواهد  زمان بسيار 
كم، پول، رفاقت يا غذا باشد ؛ همه اينها به يك »ذهنيت 
كميابي« ياري مي رس��انند  و اين مزايايي د ارد . افراد ي 
ك��ه د ركي از كميابي را تجرب��ه مي كنند  د ر مد يريت 
مش��كالت كوتاه مد ت خود  خوب عمل مي كنند . افراد  
فقير توانايي باورنكرد ني اي د ارند -د ر كوتاه مد ت- براي 
اينك��ه پول بخ��ور و نميري د ر بياورن��د  همانطور كه 
مد ي��ران عاملي كه بي��ش  از ح��د  كار كرد ه اند  به  زور 

قرارد اد ها را به سرانجام مي رسانند . 

 نمي شود  از فقر مرخصي گرفت
با وجود  هم��ه اين ها معاي��ب »ذهنيت كميابي« 
بر مزاي��اي آن مي چربد . كميابي د ايره توجه ش��ما را 
معط��وف به فقد ان بالفصل مي كند . به جلس��ه يي كه 
۵ د قيقه د يگر ش��روع مي ش��ود  يا قبض هايي كه بايد  
تا فرد ا پرد اخت ش��وند . چشم اند از بلند مد ت از پنجره 
خارج مي شود . شفير توضيح مي د هد  كه »كميابي شما 
را تحليل مي برد . توانايي ش��ما را براي توجه به س��اير 
چيزهايي كه برايتان مهم اس��ت، كمتر مي كند .« اين 
وضعيت را با كامپيوتر نويي مقايس��ه كنيد  كه د ر آن 
واح��د  ۱۰برنامه را همزمان اجرا مي كند . كند  و كند تر 
مي شود ، خطا مي كند  و د ر نهايت هنگ مي كند  نه به 
اي��ن د ليل كه كامپيوتر بد ي اس��ت بلكه به اين د ليل 
ك��ه د ر يك زمان كارهاي زياد ي بايد  انجام د هد . افراد  
فقير مشكل مشابهي د ارند . تصميم هاي احمقانه يي كه 
مي گيرند  به اين خاطر نيست كه احمق اند  بلكه از آن  
روست كه د ر زمينه يي زند گي مي كنند  كه هر كس د ر 
آن قرار بگيرد ، تصميم هاي احمقانه مي گيرد . سواالتي 
مثل ش��ام را چكار كنم؟ و چطور اين هفته را به آخر 
برسانم؟ ظرفيت ذهني زياد ي را اشغال مي كنند . شفير 
و موالينات��ان به آن »پهناي بان��د  ذهني« مي گويند . 

مي نويسند  »اگر مي خواهيد  افراد  فقير را د رك كنيد ، 
خود تان را تصور كنيد  كه ذهنتان جاي د يگري است. 
خويش��تن د اري مثل يك چالش است. حواستان پرت 
است و به  آساني پريشان مي شويد  و اين هر روز تكرار 
مي شود .« كميابي- چه كميابي زمان چه پول- اينگونه 

منجر به تصميم هاي نابخرد انه مي شود . 
اما تمايزي كلي��د ي وجود  د ارد  مي��ان افراد ي كه 
زند گي هاي شلوغ د ارند  و آنها كه د ر فقر به سر مي برند : 

نمي توان از فقر مرخصي گرفت. 

 فقر شما را چقد ر خنگ تر مي كند ؟
شفير مي گويد  »تالش هاي ما با چيزي بين ۱۳تا 
۱۴ نمره آي كيو مطابق است. اين قابل  قياس با يك 
شب بي خوابي يا اثرات الكلي بود ن است«. چشمگير 
اين است كه مي توانستيم همه اينها را ۳۰سال پيش 
بفهميم. ش��فير و مواليناتان به چيزي به پيچيد گي 
اس��كن هاي مغ��زي متك��ي نبود ند . ش��فير توضيح 
مي د هد  كه »اقتصاد د ان ها سال هاست كه د رباره فقر 
و روان شناس ها سال هاست كه د رباره محد ود يت هاي 
ش��ناختي پژوهش مي كنند . ما فقط د و را با د و جمع 

زد يم.«
كل ماج��را چند  س��ال پي��ش ب��ا مجموعه يي از 
آزمايش هايي آغاز ش��د  كه د ر يك فروشگاه معمولي 
امريكايي انجام ش��د . خريد اران را متوق��ف كرد ه و از 
آنها مي پرس��يد ند  كه اگر قرار بود  براي تعمير ماشين 
خود  پ��ول بد هند ، چ��ه مي كرد ند ؟ برخ��ي با تعمير 
۱۵۰د الري و برخي با تعمي��ري كه ۱۵۰۰د الر خرج 
د اشت، مواجه شد ند . آيا همه اش را يكجا مي پرد اختند ، 
وام مي گرفتند ، اضافه كاري مي كرد ند  يا تعميرات را به 

تعويق مي اند اختند ؟
د رحالي كه مراجعان فروشگاه د ر حال فكر كرد ن 
به آن بود ند  د ر مجموعه يي از آزمون هاي ش��ناختي 
ش��ركت كرد ند . د ر مورد  تعميرات كم هزينه تر، افراد  
با د رآمد  پايين نمره يي مش��ابه با اف��راد  با د رآمد  باال 
گرفتند . اما د ر مواجهه با تعمي��ر ۱۵۰۰د الري، افراد  
فقير نمره يي به  مراتب كمتر د ريافت كرد ند . تنها فكر 
ك��رد ن به يك مصيبت اقتصاد ي كافي بود  تا توانايي 

شناختي آنها مختل شود . 
ش��فير و پژوهش��گران همكارش د ر نظرس��نجي 
فروش��گاه تمام متغيرهاي ممكن را مطابقت د اد ند  اما 
مولفه يي وجود  د اش��ت كه نمي توانس��تند  مشكل آن 
را حل كنن��د : افراد  پولد ار و فقيري كه از آنها س��وال 
مي شد ، مرد م يكساني نبود ند . د ر حالت ايد ه آل آنها بايد  
مي توانستند  نظرس��نجي را با شركت كنند گاني تكرار 
كنند  كه زماني فقير و زماني د يگر پولد ار باشند . شفير 
چي��زي را كه د نبالش بود  حد ود  ۸ ه��زار مايل د ورتر 

د ر مناطق روس��تايي هند ، ويلوپ��ورام و تيروواناماالي 
يافت. ش��رايط بي نقص بود ؛ د اس��تان از اي��ن قرار بود  
كه كش��اورزان نيش��كر آن منطق��ه ۶۰ د رصد  د رآمد  
ساالنه شان را يكجا بالفاصله پس از برد اشت، د ريافت 
مي كنند . يعني بخش��ي از سال غني اند  و بخش د يگر 
فقير. خب آنها د ر اين آزمايش چه نتيجه يي گرفتند ؟ 
د ر زماني  كه آنها نسبتا فقير بود ند ، نمره آنها به  صورت 
معناد اري د ر آزمون هاي ش��ناختي بد تر بود  نه به  اين  
د لي��ل كه به  نوعي افراد  خنگ تري ش��د ه بود ند -آن ها 
هنوز همان كشاورزان نيشكر هند ي بود ند - بلكه فقط 
و فقط به اين د ليل كه پهناي باند  ذهني ش��ان كاهش 

يافته بود . 

 پول پخش  كرد ن چطور عمال باعث حفظ 
پول مي شود ؟

 ش��فير اش��اره مي كند  كه »مبارزه ب��ا فقر مزاياي 
بزرگي د ارد  كه تاكنون نسبت به آنها كور بود ه ايم«. د ر 
واقع پيشنهاد  او اين است كه عالوه  بر اند ازه گيري توليد  
ناخالص د اخلي شايد  زمان آن فرا رسيد ه كه همچنين 
پهناي باند  ذهني ناخالص د اخلي را هم د ر نظر د اشته 
باشيم. پهناي باند  بيشتر مساوي است با فرزند پروري 
بهتر، سالمت بيشتر، كارمند ان پربازد ه تر و خالصه هر 
چه فكرش را بكني. شفير پيش بيني مي كند  »مبارزه با 

كميابي حتي مي تواند  هزينه ها را كاهش د هد .«
و اي��ن د قيقا همان اتفاقي اس��ت ك��ه د ر جنوب 
كوهستان گريت اسموكي افتاد . رند ال ايكي، اقتصاد د ان 
د انش��گاه لس آنجلس محاسبه كرد  كه پول كارخانهي 
توزيع  ش��د ه ميان كود كان چروكي نهايت��ا از مخارج 
كاسته است. براس��اس تخمين هاي محافظه كارانه او، 
از مي��ان  برد ن فقر از طريق كاهش جرم، اس��تفاد ه از 
امكانات مراقبتي و تكرار پايه هاي د رس��ي عمال باعث 
توليد  پولي بيشتر از جمع تمام پرد اختي هاي كارخانه 

شد ه است بنابراين چه مي شود  كرد ؟
ش��فير و مواليناتان چند  راه حل ممكن د ر آستين 
د ارن��د : مثال كمك به د انش آم��وزان نيازمند  د ر رابطه 
با كاغذبازي هاي كمك ه��اي مالي يا تهيه جعبه هاي 
قرصي كه براي ياد آوري افراد  براي مصرف د اروهايشان 
روشن مي شوند . به اين نوع راه حل »سقلمه« مي گويند . 
س��قلمه ها د ر ميان سياستمد اران بس��يار محبوب اند  

بيشتر از آن  رو كه تقريبا هيچ خرجي ند ارند . 
اما بي تعارف، يك س��قلمه واقعا چه توفيري د ارد ؟ 
سقلمه تجسد  كامل زمانه يي است كه د ر آن سياست ها 
عمد تا مش��غول مبارزه با نش��انه ها هستند . سقلمه ها 
ممكن است باعث شوند  فقر ذره يي تحمل پذيرتر شود  
اما وقتي از د ور بنگريد ، مي بينيد  كه د قيقا هيچ  چيز را 
حل نمي كنند . با بازگشت به تمثيل كامپيوتر از شفير 
مي پرس��م: وقتي به  راحتي مي شود  مشكل را با نصب 
حافظ��ه اضافي حل كرد  چرا ب��ا نرم افزارها ور برويم؟ 
شفير با نگاهي بي حالت پاسخ مي د هد . مي گويد  »آها! 
منظورت پول پخش كرد ن است؟ قطعا خيلي هم عالي 
است« و مي خند د . »اما با د ر نظر گرفتن محد ود يت هاي 
آشكار ]... [ اين نوع سياست هاي چپ روانه يي كه شما 
اينجا د ر آمس��ترد ام د اريد ، د ر اياالت متحد ه نمي شود  
حت��ي خوابش را د يد .«د رس��ت اس��ت، مح��و كرد ن 
فقر از اي��االت متحد ه به برنامه بزرگ��ي احتياج د ارد . 
براساس محاس��بات اقتصاد د اني به نام مت برويينگ 
۱۷۵ميليارد  د الر خرج د ارد . اما فقر از اين هم گران تر 
اس��ت. پژوهشي د ر سال ۲۰۱۳ تخمين زد  كه هزينه 
فقر كود كان حد ود  ۵۰۰ ميليارد  د الر د ر س��ال است. 
كود كاني كه فقير بزرگ مي ش��وند  د ر نهايت ۲س��ال 
كمتر آموزش مي بينند ، ساالنه ۴۵۰ساعت كمتر كار 
مي كنند  و خطر ابتال به بيماري شان ۳ برابر آنهايي است 
كه د ر خانواد ه هاي مرفه بزرگ ش��د ه اند . پژوهشگران 
مي گويند ، س��رمايه گذاري د ر امر آموزش واقعا كمكي 
به اين كود كان نمي كند . آنها اول بايد  به باالي خط فقر 
برسند . فراتحليل جد يد ي از ۲۰۱پژوهش د رباره تاثير 
آموزش مالي به نتيجه گيري مش��ابهي رسيد : چنين 
آموزش��ي تقريبا هيچ توفيري نمي كند . اين به معناي 
آن نيس��ت كه هيچ كس چيزي ياد  نمي گيرد ، مسلماً 
فقرا مي توانند  كمي عاقل تر شوند . اما اين كافي نيست. 
استاد  ش��فير مي نالد  كه »مثل اين است كه به آد م ها 
شنا ياد  بد هي و بعد  پرتشان كني وسط د رياي توفاني«. 
مي تواند  چنين نباشد . ساموئل جانسون، اد يب انگليسي 
د ر س��ال ۱۷۸۲ گفت:»فقر د شمني بزرگ است براي 
ش��اد ي آد م��ي؛ فقر قطع��ا آزاد ي را ناب��ود  مي كند  و 
برخي فضايل را غيرعملي و س��اير آنها را بسيار د شوار 
مي سازد «. برخالف بسياري از معاصرانش، او فهميد  كه 

فقر فقد ان شخصيت نيست. فقد ان پول است. 
منبع: ترجمان

وقتي كسي مي خواهد  الغر شود ، يكي از نخستين توصيه هايي كه به او مي كنند  
اين است كه شام نخور. كاري كه براي اكثر افراد  سخت نيست. اما فرض كنيد  

چنان فقيريد  كه »نمي توانيد « شام بخوريد . آن  وقت است كه از صبح ذهنتان 
د رگير اين مساله است كه براي شام بايد  چكار كنم؟ اين تجربه چيزي است 

كه نويسند گان يك كتاب جنجالي به آن مي گويند ، كاهش »پهناي باند  ذهني« 
چيزي كه باعث مي شود  فقرا مد اوما تصميمات بد  بگيرند 

                                                                                                      

كسب و كار هاي مجازي نياز به حمايت د ارند 
كارش��ناس اقتص��اد ي گف��ت: بهبود  ش��رايط 
اقتصاد ي با ايجاد  اش��تغال، كنترل تورم و اجراي 
سياس��ت هاي مناسب مي تواند  ش��رايط پايد اري 

براي كسب وكار هاي اينترنتي فراهم آورد . 
حسين محمود ي اصل، كارشناس اقتصاد ي د ر 
گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و كش��اورزي 
گروه اقتصاد ي باش��گاه خبرن��گاران جوان، اظهار 
ك��رد : حرفه ها و اس��تارت آپ هاي جد يد ي كه به 
فضاي مجازي و اينترنت وابستگي د ارند  روز به روز 
د ر ح��ال افزايش هس��تند  و اين اتف��اق، حركت 

بسيار خوبي د ر كشور به شمار مي آيد . 
وي با اش��اره ب��ه مش��كالت و محد ود يت هاي 
فعاليت اس��تارت آپ ها د ر مقط��ع كنوني افزود : 
فيلترينگ��ي كه ب��ه د ليل برخي مس��ائل امنيتي 
صورت گرفت، توانس��ت توطئه هاي د ش��منان را 
خنثي كند ، اما نكته منفي اين بود  كه بسياري از 

كسب و كار هاي نوپا د چار آسيب شد ند . 
محمود ي اصل با تاكيد  بر ضرورت پيش��گيري 
د ر حوزه كس��ب و كار هاي اينترنتي، تصريح كرد : 
بايد  فضا ها و نرم افزار هاي جايگزيني شكل بگيرد  
كه اطمينان و پايد اري آنها بيش��تر از انواع فعلي 

باش��د  يا اگر قرار اس��ت محد ود يت هايي را لحاظ 
كنيم، قبل از آن با انباشت كسب و كار ها د ر يك 
اپليكيش��ن بايد  ضمانت ها و مسائل امنيتي را كه 

الزم است د ر كنار يكد يگر قرار د هيم. 
وي اضاف��ه كرد : اگر اين اعتراضات و مس��ائل 
عارضه يابي نش��د ه و ب��ه صورت ريش��ه يي مورد  
بررسي قرار نگيرد  هميشه اين نگراني وجود  د ارد  

كه با چنين مشكالتي روبه رو شويم. 
عضو هيات علمي د انش��گاه اقتصاد  تاكيد  كرد : 
اكنون كه به فكر د اش��تن فضا هاي مجازي كسب 
و كار هس��تيم بايد  به فكر ايجاد  فضاي مناس��ب 
جه��ت هد ايت جوانان و پاس��خگويي به مطالبات 
و خواس��ته هاي آنها باش��يم به عبارت��ي تا زماني 
كه مش��كل را ح��ل نكنيم يا به فك��ر تعد يل آن 
نباش��يم ممكن اس��ت براي حل مس��ائل امنيتي 
د وب��اره تصميماتي گرفته ش��ود  كه بس��ياري از 
كسب وكار ها د چار ركود  شد ه و اد امه فعاليت آنها 

با مشكل مواجه شود . 
محمود ي اصل اذعان كرد : به اين ترتيب ايجاد  
يك بستر مناسب براي كسب و كار هاي اينترنتي 
جزو وظيفه د ولت است كه ما به آن بهبود  فضاي 

كسب و كار مي گوييم. وي با بيان اين موضوع كه 
ش��بكه هاي مجازي بايد  از اعتبار د ر بستر فعاليت 
و ثبات د ر قوانين كس��ب و كار برخورد ار باشند ، 
گفت: برخي كسب و كار ها زماني كه اين وضعيت 
را مي بينن��د ، تصمي��م مي گيرن��د  اد ام��ه ند هند ، 
بنابراي��ن ثبات ضامن حفظ س��رمايه ها و افزايش 

سرمايه گذاري است. 
اين كارش��ناس اقتصاد ي اد ام��ه د اد : بي ترد يد  
تصميمات و الزام��ات امنيتي د ر هر صورت تاثير 
منف��ي را براي اين كس��ب وكار به هم��راه د ارد ، 
ب��ه همين د ليل الزم اس��ت اين كس��ب و كار ها 

ريسك هاي موجود  را د ر نظر بگيرند . 
محمود ي اصل بيان كرد : ممكن اس��ت زماني 
برس��د  كه اين اپليكيش��ن ها به ج��اي فيلترينگ 
د اخلي توس��ط صاحب��ان اين خد م��ات از حالت 
رايگان خ��ارج ش��د ه و مانند  ش��بكه هاي كابلي 
ماهواره ي��ي پرد اخت هزينه براي اس��تفاد ه از آنها 
الزامي ش��ود  يا اينكه اعم��ال محد ود يت هايي از 
سوي كش��ور هاي مبد ا كه س��رور ها د ر آنها قرار 

د ارند ، صورت گيرد . 
وي اضاف��ه كرد : بايد  بپذيري��م اين تغييرات و 

ريس��ك ها هميش��ه وجود  د ارد  و اتفاق هاي اخير 
شايد  تجربه يي باشد  تا تمام كساني كه د ر فضا ها 
و بس��تر هاي كسب وكار هاي مجازي فعال هستند  
به فك��ر ايجاد  كانال ه��اي اعتب��اري و جايگزين 
د يگري باشند . اين كارش��ناس اقتصاد ي با پيش 

بيني كوتاه بود ن د وران فيلترينگ، د ر پايان اظهار 
كرد : بهبود  ش��رايط اقتصاد ي با ايجاد  اش��تغال، 
كنت��رل ت��ورم و اجراي سياس��ت هاي مناس��ب 
اقتصاد ي مي تواند  ش��رايط پايد اري براي كس��ب 

وكار هاي اينترنتي فراهم آورد . 
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معاون سياسي دفتر رييس جمهوري و عضو سابق تيم مذاكره برجام در گفت وگويي اعالم كرد

قرار نيست به كسي كه به تعهداتش عمل نمي كند جايزه بدهند

كدام استان ها بيشترين صادرات را دارند
با افزايش صادرات در هر يك از اس��تان هاي 
كش��ور ب��ه فراخ��ور ظرفيت ه��اي آن، مي توان 
دس��تيابي به موفقيت هاي اقتصادي را به صورتي 

مضاعف تقويت كرد. 
صادرات يكي از پايه هاي اساس��ي در پيشبرد 
ه��ر چه بيش��تر اهداف تعيين ش��ده در مس��ير 
توسعه اقتصادي به ش��مار مي رود، مقوله يي كه 
در سياس��ت هاي موس��وم به اقتصاد مقاومتي به 
عنوان يكي از جامع ترين و راهبردي ترين نقش��ه 

راه اقتصادي به آن تاكيد بسياري شده است. 
بدون ترديد صادراتي باعث پيشرفت اقتصادي 
خواهد ش��د كه در قالب غيرنفتي معنا و مفهوم 
پي��دا كند، در غي��ر اين صورت با خام فروش��ي 
ام��كان تحقق و دس��تيابي به افق و چش��م انداز 
ترسيم ش��ده غيرممكن خواهد بود. بنابراين هر 
اندازه در صادرات غيرنفتي به توفيقات بيشتري 
نائل ش��ويم، شاهد دس��تاوردهاي ارزنده تري در 

عرصه اقتصادي كشور خواهيم بود. 
بر اس��اس گزارش هاي منتشر ش��ده؛ ايران در 

نيمه نخس��ت امس��ال، حدود 20 ميلي��ارد و 545 
ميلي��ون دالر ص��ادرات غيرنفت��ي داش��ته كه در 
مقايس��ه با زمان مش��ابه در س��ال قبل، بيش از 3 
درصد، كاهش را نشان مي دهد و با عنايت به لزوم 
افزايش هر چه بيشتر صادرات محصوالت غيرنفتي، 

اين اعداد و ارقام نويد بخش به نظر نمي رسد. 
محمد اسماعيلي، كارشناس مسائل اقتصادي 
در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به اهميت صادرات غيرنفتي در توسعه 
اقتصادي كش��ورها، اظهار ك��رد: قدرتمندترين 
اقتصادهاي جهان با اتكاي به صادرات غير نفتي 

به توسعه پايدار اقتصادي دست يافته اند. 
وي افزود: كش��ورهاي بسياري همچون چين 
آلم��ان، ژاپن، تركيه، ك��ره جنوبي و... در همين 
مسير از چنان بنيه اقتصادي توانمندي برخوردار 
ش��ده اند كه در مناس��بات و معادالت اقتصادي 
جهان امكان ناديده انگاش��تن نقش و سهم آنها 

وجود ندارد. 
كارش��ناس مس��ائل اقتصادي گف��ت: انتظار 

ب��ا  داخل��ي  رب��ط  م��ي رود دس��تگاه هاي ذي 
برنامه ري��زي هدفمن��د، اتخ��اذ تدابي��ر مقتضي 
و حماي��ت از تولي��د داخلي بر پاي��ه محصوالت 
غيرنفتي، بستر ارتقاي اين مولفه مهم و ضروري 
را به نحوي هموار كند كه هر ساله شاهد افزايش 
حجم ص��ادرات غيرنفتي اي��ران و تقويت آورده 

ارزي آن براي كشور باشيم. 
وي اف��زود: طب��ق نظر برخي مس��ووالن ذي 
ربط؛ بيش��ترين ميزان صادرات در ميان تمامي 
اس��تان هاي كشور به استان بوش��هر با 7ميليارد 
و 391 ميلي��ون دالر و پس از آن، خوزس��تان با 
6ميليارد دالر و سپس تهران با 4ميليارد و 200 
ميليون دالر بيش��ترين صادرات محصوالت غير 

نفتي را به خود اختصاص داده اند. 
اس��ماعيلي گفت: طبق اخبار منتش��ر شده؛ 
صادرات محصوالت غيرنفتي در استان بوشهر در 
مقايسه با مدت زمان مشابه در سال 95، تغييري 
نداش��ته كه انتظار مي رود با تالش هر چه بيشتر 
از ظرفيت هاي صادراتي اين استان در بخش هاي 

گوناگون، شامل ميعانات گازي، كودهاي معدني، 
سيمان، محصوالت پتروشيمي، ماهي و ميگوي 
پرورشي، گوگرد، س��نگ گچ، هندوانه، خربزه و 
آهن بهره وري هر چه بيشتري حاصل شود.  وي 
افزود: افزايش و رشد 12درصدي صادرات غيرنفتي 
در اس��تان خوزستان به عنوان حوزه جغرافيايي كه 
رتبه دوم كش��ور را در اين حوزه به خود اختصاص 
داده، گام مثبت و شايس��ته يي اس��ت كه بايد براي 

ارتقاي هر چه بيشتر آن بيش از پيش كوشيد. 

 استان تهران داراي بيشترين رشد صادراتي 
در ميان اس��تان هاي كش��ور، اس��تان تهران 
با رش��د 90 درصدي، بيش��ترين ميزان افزايش 
صادرات غيرنفتي را به خ��ود اختصاص داده كه 
اين موضوع نش��ان دهنده، دميده ش��دن روحي 
جدي��د در كالب��د اقتصادي اين اس��تان از لحاظ 

صادرات است. 
محمد اسالمي، كارش��ناس بازار در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و كش��اورزي، با اشاره 
به استقرار 16 شهرستان در استان تهران، اظهار 
ك��رد: هر كدام از شهرس��تان هاي قرار گرفته در 
خط��ه جغرافيايي ته��ران، از ظرفيت هاي خاص 
به خود برخوردار هس��تند و با وجود قابل تقدير 

بودن تدابير اتخاذ ش��ده براي رشد 90 درصدي 
ص��ادرات محص��والت غيرنفت��ي از اين اس��تان، 
همچن��ان فرصت ه��اي مغفول بس��ياري در اين 
عرص��ه وجود دارد كه بايد شناس��ايي، حمايت و 

به كار گرفته شوند. 
اس��تان اصفه��ان نيز دومين اس��تان از حيث 
رشد و افزايش صادرات غيرنفتي به شمار مي رود 
و برآورده��ا حاكي از افزاي��ش 21 درصدي وزن 
و 17 درص��دي ارزِش ص��ادرات غيرنفتي در اين 

حوزه است. 
اس��المي در ادامه گفت: طبق آمار؛ در انتهاي 
ج��دول نيز اس��تان كهكيلوي��ه و بوي��ر احمد و 
س��پس اردبيل، چهار محال و بختياري، خراسان 
شمالي، همدان، قم، البرز، گلستان و سمنان قرار 
گرفته ان��د كه ه��ر كدام در مجموع ش��ش ماهه 
نخس��ت امس��ال، ارزش صادراتي محصوالتشان 

كمتر از 100 ميليون دالر بوده است. 
وي در خاتم��ه ي��ادآور ش��د: در ه��ر يك از 
اس��تان هاي كش��ور، ظرفيت هايي وجود دارد كه 
بايد با شناس��ايي و حمايت، به صورت بالفعل در 
آيند و به ط��ور قطع در چنين ش��رايطي، فاصله 
گرفت��ن از اقتص��اد نفتي امري س��هل و آس��ان 

خواهد بود.

معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري گفت: اگر قرار 
اس��ت براي ماندن در برجام كسي را راضي كنند بايد ما 
را راض��ي كنند چون ايران به تعهدات خود پاي بند بوده 
است. به كسي كه به تعهداتش پاي بند نبوده است نبايد 

جايزه بدهند. 
مجيد تخت روانچ��ي در گفت وگو با ايرنا درخصوص 
اقدام ترامپ براي تمديد يا عدم تمديد تعليق تحريم هاي 
اي��ران طي روزهاي آتي گف��ت: گمانه زني هاي مختلفي 
وجود دارد ك��ه آيا ترامپ لغو تحريم ها را تمديد خواهد 
كرد يا نخواهد كرد. با توجه به شخصيت غير قابل پيش 
بيني ترامپ، هيچ كس نمي تواند بگويد ترامپ صد درصد 

لغو تحريم ها را تاييد يا صددرصد رد مي كند. 
وي افزود: تحليل ها در اروپا و امريكا هم حاكي از اين 
اس��ت كه نمي توان از االن مشخص كرد ترامپ چه كار 
خواهد كرد، البته فضاي بين المللي فضاي بسيار مثبتي 
ب��راي تداوم اجراي برجام اس��ت و نقدهاي جدي هم به 

اجراي تعهدات امريكا وجود دارد. 
معاون سياسي دفتر رييس جمهوري ادامه داد: ما هم 
نقد خود را نسبت به بدعهدي هاي امريكايي ها در اجراي 
تعهداتشان داريم كه اين نقدها را هم به صورت شفاهي و 
گاهي به صورت مكتوب و در نامه هاي متعدد آقاي دكتر 

ظريف به خانم موگريني ثبت كرده ايم. 
تخت روانچ��ي اضافه ك��رد: اكثريت قري��ب به اتفاق 
كش��ورهاي دنيا خواهان تداوم اجراي برجام هس��تند و 
تاكيد دارند كه برجام بايد توس��ط همه اعضا اجرا شود و 

همه طرف ها به تعهدات خود پاي بند باشند. 
وي خاطرنش��ان كرد: ما طبق گزارش��ات متعدد 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به تعهداتمان پاي بند 
بوده ايم ولي امريكايي ها بدعهدي كرده اند و حتي در 
دور اخير كميسيون مشترك برجام براي نخستين بار 
ش��اهد بوديم ك��ه همه اعض��اي 1+5 ب��ه صراحت 
خواستار اجراي تعهدات امريكا شدند.  اين ديپلمات 
عاليرتب��ه اي��ران گفت: اين تحول جدي��دي بود چرا 
كه در گذش��ته اعضا معموال نظرات خود را بطورغير 
مس��تقيم مي گفتند در حالي كه در بيانيه كميسيون 
مش��ترك اخير هم مشخص اس��ت كه نظرات صريح 

اعضا چيست. 
تخت روانچي ادامه داد: همه اين اتفاقات نشان مي دهد 
كه امريكا و چند كشور معدود همچون رژيم صهيونيستي 
در يك طرف هستند و دنيا در يك طرف و اين در تاريخ 

بي سابقه است. 
وي با اش��اره به بروز اختالف نظره��اي جدي امريكا 
با ش��ركا و متحدين نزديك��ش در خصوص برجام اظهار 
داش��ت: در جلس��ه اخير ش��وراي امنيت كه به بهانه يي 
عجيب، امريكا تالش كرد از مكانيس��م ش��وراي امنيت 
سوءاستفاده كند، ديديد كه امريكايي ها موضوعي مطرح 
كردند كه اصال ربطي به برجام نداشت اما اعضاي شوراي 
امنيت حتي نزديكترين متحدان امريكا تاكيد كردند كه 

برجام بايد تداوم داشته باشد. 
معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري خاطرنش��ان 
كرد: اين نشست نش��ان داد كه امريكا به ويژه در عرصه 
سياست خارجي منزوي شده و در يك طرف قرار گرفته 
اس��ت و از جهاتي ديگ��ر نش��ان دهنده حقانيت موضع 
جمهوري اسالمي ايران است كه خواهان اجراي تعهدات 
هم��ه طرفها اس��ت.  تخت روانچي گف��ت: اينكه امريكا 
طي روزه��اي آينده چه كار خواهد كرد قابل پيش بيني 
نيس��ت با اين حال ما براي بدتري��ن حالت نيز آمادگي 
داريم نه تنها در حوزه سياسي حتي در زمينه اقتصادي 
مدت هاست دولت اقدامات الزم را در حوزه هاي مختلف 

اقتصادي و همكاري هاي بين المللي انجام داده است. 
وي يادآور ش��د: اگر ترامپ و امري��كا از برجام خارج 
ش��ود عكس العمل ما به س��رعت عملياتي خواهد شد و 

امريكايي ها از سرعت عمل ما تعجب خواهند كرد. 
معاون پيش��ين اروپا و امري��كاي وزارت امور خارجه 
گفت: حدود يك سال است ما آمادگي هاي الزم را ايجاد 
كرده ايم مبني بر اينكه اگر برجام نباش��د چه اتفاقي در 
كش��ور رخ مي دهد و روابط با كش��ورها به چه سمت و 

سويي مي رود. 

 اگر اروپا ضررهاي ما را جبران كند 
وارد فضاي جديدي مي شويم

وي ب��ا تاكيد بر اينكه امري��كا مطمئنا )با خروج 
احتمال��ي از برجام( پش��يمان خواهد ش��د و حتما 
بيش��تر از م��ا ضرر خواه��د كرد، خاطرنش��ان كرد: 
زماني طرف هاي ما مي گفتند ايراني ها سخت مذاكره 
مي كنند با اين حال وقتي ما به توافقي رس��يديم، به 
آن پاي بند هستيم و به عهدمان وفادار خواهيم بود. 
بنابراين اگرچه ما استقبال نمي كنيم امريكايي ها به 
اين س��مت بروند ولي اگر از اين توافق خارج ش��وند 
آخر دنيا نيست و خواهند ديد كه جمهوري اسالمي 

ايران چقدر با برنامه پيش رفته است. 

وي در پاس��خ به اين س��وال كه قب��ل از توافق 
برجام ايران تحت چندين قطعنامه تحريمي شوراي 
امنيت بود در صورت خروج امريكا از برجام تكليف 
چه مي ش��ود گف��ت: اي��ن قطعنامه ها ب��ا قطعنامه 
2231 ش��وراي امنيت لغو شده اس��ت؛ اگر امريكا 
اع��الم كند از برجام خارج مي ش��ود ديگر به عنوان 

عضو توافق برجام نخواهد بود. 
تخت روانچي اضافه كرد: در اين صورت اقداماتي 
كه در چارچوب برجام پيش بيني شده است توسط 
آن كش��ور قابل اجرا نخواهد بود و بحث هاي برجام 
مربوط ب��ه بقيه اعضا يعني 1+5 و اتحاديه اروپا كه 

همانگ كننده اين توافق بوده، خواهد بود. 
وي ادامه داد: اين اق��دام امريكا به عنوان نقض 
فاحش برجام اس��ت و با خ��روج از اين توافق ديگر 
امري��كا در برج��ام نقش��ي ن��دارد ك��ه صحبتي از 

قطعنامه هاي شوراي امنيت بكند. 
معاون سياسي دفتر رييس جمهوري تاكيد كرد: 
م��ا از ابتدا ه��م گفتيم تا وقت��ي در برجام خواهيم 
ماند ك��ه براي ما منافعي داش��ته باش��د، روش��ن 
اس��ت كه برجام مانند هر تواف��ق ديگر حاصل يك 
فرآين��د بده - بس��تان اس��ت و ما ب��راي يك دوره 
موقت محدوديت هايي را در فعاليت هاي خود قائل 

شده ايم. 
تخت روانچ��ي يادآورش��د: م��ا در اي��ن مدت با 
مش��كالتي مواجه بوده ايم كه عمدتا نشات گرفته از 
بدعهدي هاي امريكايي هاس��ت كه باعث شده است 
ت��وازن توافقات گاهي به هم بخ��ورد و ما نتوانيم از 

منافع برجام بطور كامل يا سريع بهره مند شويم. 
وي ب��ا بيان اينكه عقل حكم مي كند كس��ي كه 
توافق را نقض كرده اس��ت مس��ووليت رفتار خود را 
بپذيرد تاكيد كرد: ما بارها گفته ايم نخستين كشوري 
نخواهيم بود كه از برجام خارج مي شويم؛ با اين حال 

تصمي��م ما منوط به اين اس��ت ك��ه از منافع برجام 
بهره مند شويم. 

وي گف��ت: اگر امري��كا از برجام بي��رون برود در 
صورتي ك��ه اروپايي ها پاي تعهدش��ان بايس��تند و 
ضررهاي ناش��ي از تحريم هاي مجدد م��ا را جبران 
كنند، در آن صورت ما وارد فضاي جديدي مي شويم. 
معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري يادآور شد: 
اروپايي ها صحبت هايي كرده اند و مقامات اروپايي از 
خانم موگريني تا سران اروپايي به صراحت نظرشان 
را درب��اره برجام بيان كرده اند كه آخرين نمونه آن را 
در جلس��ه اخير شوراي امنيت سازمان ملل مشاهده 
كردي��م؛ با اين حال اينكه در عمل چه خواهد ش��د 
نمي دانيم و هنوز زود است در اين باره قضاوت كنيم. 
وي تصريح كرد: موضع اصولي جمهوري اسالمي 
اين اس��ت كه ما از برج��ام بيرون نمي رويم ولي بايد 
منافع برجام را حس كنيم و منافع برجام و اثرات لغو 
تحريم ها بطورعيني و ملموس براي ما ترجمه شود. 

تخت روانچي اف��زود: بايد ديد اروپايي ها چه كار 
مي كنن��د، موضع گيري سياس��ي خوب اس��ت البته 
كافي نيس��ت و ما در نهايت تصميم خواهيم گرفت 

كه آيا بايد به برجام ادامه دهيم يا نه. 
معاون پيشين وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: 
ما با طمانينه كارم��ان را مي كنيم و با توكل به خدا 
و پش��تيباني مقام معظم رهب��ري، مجموعه دولت و 
حمايت مردم تصميم گيري مي كنيم؛ اگر برجام براي 
ما منافعي نداشته باشد از آن خارج مي شويم اما دنيا 

بايد بداند مسووليت اين اقدام با كيست. 

 عالقه نداريم وارد مباحث داخلي امريكا شويم
وي در پاس��خ به سوالي پيرامون مهلت دو ماهه 
كنگره براي تصميم گيري درباره برجام و عدم انجام 
اقدامي از س��وي اين نهاد اظهار ك��رد: ما مجموعه 
امريكا را به عنوان يك واحد در نظر مي گيريم يعني 
براي ما مهم نيس��ت اينها در داخل اين كش��ور چه 

تصميمي مي گيرند. 
وي تصريح كرد: امريكا به عنوان يك كش��ور در 
برجام تعهداتي قبول كرده اس��ت و اين تعهدات را 
ما متوجه دولت امريكا مي دانيم. اين حرف درستي 
نيست كه بگوييم اين توافق در دوران اوباما منعقد 
ش��ده و االن دول��ت جديدي روي كار آمده اس��ت 
اين بحث��ي كه در اين خصوص برخي از افراد آقاي 
ترامپ مط��رح مي كنند واقعا باعث تمس��خر حتي 
شركاي نزديك آنها شده است در جلسات خصوصي 
مي گويند كه اين حرف بي ربط و غيرمنطقي اس��ت 
كه دولتي نخواهد تعهدات دولت قبل را انجام دهد. 
معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري ادامه داد: 
باالتر از اينكه برجام تعهد امريكاست، اين تعهدات 
توسط ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد توسط 
قطعنام��ه 2231 تاييد ش��ده اس��ت و بنابراين اين 

تعهد بين المللي امريكاست. 
تخت روانچي خاطرنش��ان ك��رد: اينكه در داخل 
امري��كا نهاده��اي مختل��ف چه مي كنن��د مجلس 
نمايندگان و سنا چه كار مي كنند به ما ربطي ندارد 

آنها تعهداتي دارند كه بايد به آن عمل كنند. 

عض��و تيم مذاكره كننده هس��ته يي افزود: اينكه 
آي��ا اين يك بازي بين كنگره يا كاخ س��فيد اس��ت 
يا نيس��ت، ما عالقه نداريم وارد اين مباحث ش��ويم 
آنه��ا تعهداتي دارند كه بايد ب��ه آن عمل كنند دو 
ماه )زمان بررس��ي برجام در كنگره( گذشت برخي 
گفتند توافق خوبي است يا توافق بدي است امريكا 
نمي تواند با اين بازي ها از تعهدات خود شانه خالي 
كند بگويد كنگره، يا اين حزب و آن حزب چه گفت 
و حاال هم كه توپ را وارد زمين كاخ سفيد كردند يا 

نكردند به ما ربطي ندارد. 

 اگر قرار است كسي را راضي كنند، ما هستيم
وي در پاس��خ ب��ه س��والي ديگ��ر در خصوص 
رايزن��ي برخي مقامات مختل��ف اروپايي و از جمله 
فرانسوي ها و هش��دار به امريكا در خصوص تبعات 
خ��روج از برجام اظه��ار كرد: اگر قرار اس��ت براي 
مان��دن در برجام كس��ي را راضي كنن��د بايد ما را 
راضي كنند چون ما ب��ه تعهداتمان پايبند بوده ايم 
و به كس��ي كه به تعهداتش پاي بن��د نبوده، نبايد 

جايزه بدهند. 
معاون سياسي دفتر رييس جمهوري اضافه كرد: 
برجام حاصل بيش از دو سال مذاكرات فشرده بوده 
اس��ت و مباحثي كه االن مطرح مي ش��ود در زمان 
مذاكرات هم مطرح ش��ده و بحث جديدي نيس��ت 
كه مثال اينكه دوره زماني چقدر باشد يا موضوعات 

ديگر در توافق بيايد يا نيايد. 

تخت روانچي اضافه كرد: ش��ما دو سال مذاكره 
كردي��د و اين توافق حاصل س��اعت ها جر و بحث 
هس��ت و االن مباحث تمام شده وحاال كه به اين 
تفاه��م رس��يده ايم اگر آنها بگوين��د اين بخش را 
درس��ت كنيد پس ما هم مي توانيم بگوييم بخش 

ديگرش را درست كنيد. 
وي تصريح كرد: اين طور نبوده است كه برجام 
دس��تاورد يك طرف بوده باشد. برجام دستاورد و 

نتيجه مذاكرات همه طرف هاي متعاهد است. االن 
اگ��ر برف��رض امريكا اين را بگويد پ��س فردا ما يا 
كش��ور ديگري حرف ديگري بزنيم در اين صورت 

سنگ روي سنگ بند نمي شود. 
معاون سياس��ي دفتر رييس جمهوري با تاكيد 
ب��ر اينكه اين حرف ها كامال بيهوده اس��ت، گفت: 
ما هم در مذاكرات خصوصي در س��طوح مختلف 
به هر كسي كه اين حرف را مطرح كرده گفته ايم 
به هيچ وجه رضايت نمي دهي��م نه بحث هايي كه 
خارج از برجام اس��ت - چه مواردي كه در برجام 
مذاكرات بحث ش��ده و رد شده، و چه آنهايي كه 

براي بار اول است مطرح مي شود-مطرح شود. 
تخت روانچ��ي اضاف��ه ك��رد: م��ا اص��ال اجازه 
نمي دهي��م بحث برج��ام باز ش��ود. اروپايي ها هم 
تايي��د مي كنند و ب��ه ما مي گويند ك��ه به امريكا 
گفته اي��م برج��ام نبايد بازبيني ش��ود چرا كه اگر 
برجام را مجددا باز كنيد ديگر نمي توانيد جمعش 
كنيد. اين ديپلمات عاليرتبه كش��ورمان افزود: ما 
به صراح��ت گفته ايم در بحث دفاعي ما اصال فكر 
مذاكره را نكنيد و بحث هاي منطقه يي هم جايش 

اينجا نيست. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: ن��ه اينك��ه م��ا منطق 
نداري��م اتفاقا ما منط��ق داريم و آنه��ا ندارند. ما 
مي گوييم بياييد فكري ب��ه حال ملت يمن كنيم 
كه بر سرشان انواع سالح مخرب امريكايي و اروپا 
مي ري��زد. بنابراين ما نگران��ي نداريم كه بخواهيم 

درباره مسائل منطقه يي بحث كنيم. 
معاون سياس��ي دفت��ر رييس جمه��ور با بيان 
اينكه ›آنه��ا كه ادعا دارند ط��وري صحبت كنند 
كه ادعايش��ان معتبر باش��د‹ اظهار ك��رد: آنها از 
يك ط��رف مي گويند برجام باز ش��ود و از طرفي 
در مورد مس��ائل منطقه يي وآنجا كه الزم اس��ت، 
منطق درستي ندارند و حاضر نيستند بحث كنند. 
وي تصريح كرد: بطور خالصه باز كردن پرونده 
برجام از ديد ايران كامال مردود اس��ت و ما تحت 
هيچ شر ايطي حاضر نيس��تيم اجازه دهيم بحث 

باز شود. 
تخ��ت روانچ��ي در خص��وص جلس��ه وزيران 
خارجه سه كشور اروپايي مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا و وزير امور خارجه كش��ورمان اظهار 
كرد: كش��ورهاي اروپايي مايل به ادامه كار برجام 
هستند. از طرفي در ش��رايط خاصي قرار داريم و 
موع��د تصميم گيري در مورد ادام��ه يا عدم ادامه 

برجام نزديك مي شود. 
وي ادام��ه داد: آنها پيش��نهاد داده اند جلس��ه 
مش��ترك در س��طح وزيران امور خارج��ه، خانم 
موگريني و آقاي دكتر ظريف داشته باشند و قرار 
است آقاي ظريف به بروكسل بروند و مباحث هم 

صرفا درباره برجام است. 
معاون سياسي دفتر رييس جمهور خاطرنشان 
كرد: طبيعي است كشورهايي كه در تدوين برجام 
نقش داش��ته اند درب��اره آن صحب��ت و همكاري 
كنند. اما اينكه اي��ن رايزني ها تاثيري در تصميم 

ترامپ دارد يا نه، قابل پيش بيني نيست. 

 آماده هستيم تصميمات مقتضي را بگيريم
اين ديپلم��ات عاليرتب��ه ايران گف��ت: باالخره 
جامع��ه بين المللي حرف خ��ود درباره برجام را زده 
اس��ت و در جلسه بروكسل هم نش��ان داده خواهد 
شد كه كشورها خواهان ادامه برجام هستند و بايد 
ت��الش كنند به دنيا نش��ان دهند برج��ام تفاهمي 
اس��ت كه بايد تداوم داشته باش��د. با اين حال اگر 
ترامپ طور ديگري تصميم بگيرد ما آماده هس��تيم 

تصميمات مقتضي را بگيريم. 
وي در پاس��خ به س��وال ديگري مبني بر اينكه 
آيا ممكن اس��ت ترام��پ بخواه��د از اتفاقات اخير 
ايران براي برهم زدن برجام بهره برداري كند گفت: 
ترامپ مي توان��د از هر بهانه يي اس��تفاده كند ولي 
جلس��ه نيويورك واتفاقات ش��وراي امنيت رويكرد 
غي��ر حرفه يي و ناپخته امري��كا و نتيجه عكس آن 

را نشان داد. 
تخت روانچي خاطرنشان كرد: اكنون ديديم كه 
يك عضو دايم شوراي امنيت درخواستي مي كند كه 
نتيجه آن ضد خودش مي شود. تحليل ها در اروپا و 
امريكا حول اين اس��ت افرادي كه سياست خارجي 
امريكا را مي گردانند چقدر غيرحرفه يي هستند. اگر 
بحث اين اس��ت كه ترامپ بخواهد چنين چيزي را 
مستمسك قرار دهد بايد گفت او مي تواند به خيلي 
موضوعات متوس��ل ش��ود ولي مورد استهزاي همه 
قرار خواهد گرفت كه به خاطر مسائل داخلي ايران 

بگويد از برجام بيرون مي رود. 

 اروپا و هشدار برجامي ايران
وزيران خارجه ايران و سه كشور اروپايي فرانسه، انگلستان 
و آلمان در بروكسل با يكديگر ديدار مي كنند تا ضمن جدي 
گرفتن هشدارهاي تهران، نس��بت به اقدام احتمالي امريكا 
ب��راي بي اعتبار كردن برجام رايزني كنن��د. به گزارش ايرنا، 
تا يك هفت��ه ديگر دولت اياالت متحده موض��ع خود را در 
قبال توافق هس��ته يي با ايران روش��ن خواه��د كرد. گرچه 
سخنگوي كاخ سفيد اعالم كرد: هنوز رييس جمهوري امريكا 
تصميم خود در مورد برجام را اتخاذ نكرده است اما بسياري 
تحليلگران اعتق��اد دارند »دونالد ترام��پ« اين بار هم بدون 
تاييد پايبندي ايران به توافق هس��ته يي، تعليق تحريم ها را 
براي ي��ك دوره ديگر تاييد و اج��را مي كند. چند روز پيش 
مقام هاي كشورمان هشدار دادند كه اياالت متحده در تالش 
است تا برجام نابود كند. اكنون اهميت موضوع اتحاديه اروپا 
را بر آن داش��ت تا بر تالش هاي ديپلماتيك خود بيافزايد و 
خ��ود را براي هر س��ناريويي آمادگي كن��د.  اتحاديه اروپا از 
نقش آفرينان اصلي در توافق هس��ته يي سال 2015 بود كه 
به شدت بر حفظ آن تاكيد دارد. در چند ماه اخير كشورهاي 
اروپايي تالش ديپلماتيك فراواني را براي حفظ برجام به كار 
گرفته اند. سفرهاي گوناگون مقام هاي قاره سبز به واشنگتن 
و مذاكره با دولتمردان و سياست گذاران امريكايي بخشي از 
اين اقدامات بوده است. اكنون اروپا در تالش است رايزني هاي 
خود را با ايران بيش��تر كند زيرا كشورهاي اروپايي برجام را 
معامله يي چندجانبه مي دانند كه يك كشور نمي تواند آن را 

ناكارآمد سازد و دستاوردهاي اروپايي ها را ناديده بگيرد. 

 واكنش اروپا به هشدار ايران 
در همين چارچوب، قرار اس��ت مقامات س��ه كش��ور مهم 
اتحادي��ه اروپ��ا و اي��ران ام��روز )21 ديماه ج��اري( در زمينه 
توافق هس��ته يي گفت وگو كنن��د. در اين دي��دار وزيران امور 
خارجه فرانس��ه، بريتانيا و آلمان با همت��اي ايراني خود ديدار 
مي كنن��د. بيانيه دفت��ر اتحاديه اروپا در بروكس��ل عنوان كرد 
»ژان اي��و لودريان«، »بوريس جانس��ون« و »زيگمار گاربيل« 
به نمايندگي از سوي 28 كش��ور اين اتحاديه با »محمدجواد 
ظريف« وزي��ر امور خارجه ايران دي��دار و گفت وگو مي كنند. 
خبرگزاري »فرانس پرس« نوش��ت: ايران و كشورهاي اروپايي 
براي حفظ توافق هسته يي رايزني هاي خود را دنبال مي كنند. 
ديدار وزيران امور خارجه ايران و س��ه كشور اروپايي حاضر در 
توافق س��ال 2015 پس از آن برنامه ريزي شد كه ايران هشدار 
داد جهان خود را براي خروج اياالت متحده از برجام آماده كند.  
بر اساس گزارش هاي رسانه يي مبناي اصلي اين ديدار همكاري 
براي تضمين اجراي كامل توافقي اس��ت ك��ه اتحاديه اروپا به 
عن��وان ميانجي، نقش مهمي را در دس��تيابي به آن ايفا كرد. 
اروپا اكنون در حال رايزني با قانونگذاران امريكايي نيز است تا 
بر اساس قانون اين كشور به تعويق اعمال حريم هاي ادامه داده 
شود. تارنماي روزنامه پاكستاني »اكسپرس تريبون« به نقل از 
رسانه هاي فرانسوي در مورد هشدار ايران عنوان داشت: معاون 
وزير ام��ور خارجه ايران گفت كه جامعه بين المللي بايد آماده 

خروج احتمالي امريكا از برجام باشد. 

 اروپا در برابر ترامپ
رييس جمه��وري امريكا به صورت آش��كار توافق برجام را 
بي اعتب��ار مي داند در حالي كه »باراك اوباما« رييس جمهوري 
پيش��ين امريكا آن را مهم ترين دس��تاورد خود در سياس��ت 
خارجي عنوان مي كرد. اروپايي ها اما ديدگاهي مخالف ترامپ 
دارند و با توجه به تاييد چندباره آژانس بين المللي انرژي اتمي 
از پايبندي اي��ران، بر حفظ برجام تاكي��د مي كنند.  تارنماي 
ش��بكه تلويزيوني »فاكس نيوز« امريكا در گزارش��ي نوش��ت 
»فدريكا موگريني« مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا 
ه��دف اين ديدار را اطمينان يافتن از ادامه اجراي كامل توافق 
هسته يي سال 2015 عنوان كرد. براساس اين توافق تحريم ها 
عليه ايران در قبال برخي محدويت ها در برنامه هس��ته يي آن 
متوقف شد اما اياالت متحده در دوره رياست جمهوري دونالد 
ترام��پ با اي��ن توافق مخالفت مي كند و از نابودي آن س��خن 
مي گويد.  موگريني عنوان داش��ت كه كنار كشيدن امريكا از 
توافق هسته يي با ايران، غيرسازنده و داراي اثرات مخرب است. 
وي برخالف اياالت متحده معتقد اس��ت ديگر مسائل با ايران 
را نبايد به موضوع هس��ته يي پيوند زد، بلكه بايد تالش ش��ود 
ت��ا آنها را به روش ه��اي ديگر حل و فصل ك��رد.  با اين حال 
روزنامه نيويورك تايمز نوشت: اروپا در برابر درخواست ترامپ 
مبني بر افزايش فش��ارها بر ايران مقاومت مي كند. اروپايي ها 
به ش��دت از رويكرد رييس جمهوري امري��كا در مورد افزايش 
تحريم ها به علت ناآرامي هاي داخلي ناراحت هستند. آنها تاكيد 
دارند اين اقدام امريكا باعث مرگ توافق چندجانبه هس��ته يي 
با ايران مي ش��ود.  به اعتقاد تحليلگران، توافق هسته يي سنگ 
بناي روابط ميان ايران و اتحاديه اروپاست به ويژه اينكه موضوع 
برداشتن تحريم ها و تس��هيل روابط از بخش هاي مهم برجام 
بوده اس��ت. برقراري دوباره تحريم ها از سوي كاخ سفيد، تاثير 
بس��ياري را بر رويكرد ايران نس��بت به توافق هسته يي خواهد 
داشت. به همين دليل اروپايي ها به شدت بر واشنگتن به ويژه 
كنگره امريكا فشار مي آورند تا توافق هسته يي را حفظ كند.  به 
نوش��ته نيويورك تايمز، براي اروپايي ها اين توافق از آن جهت 
مهم است كه كشورهاي اين اتحاديه بزرگ ترين سرمايه گذاران 

بالقوه در ايران هستند. 

 آيا مسير امريكا و اروپا جدا مي شود؟
فرانس��ه، بريتاني��ا و آلمان ك��ه از امضاكنن��دگان توافق 
برجام بودند اكنون در مقابل امريكا و انتقادهاي آن مقاومت 
مي كنند. اين كشورها تاكيد دارند ايران بطور كامل به توافق 
پايبن��د بود و اين توافق تنها راه حل براي موضوع به ش��مار 
م��ي رود. اما ترامپ مي گويد توافق برجام بس��يار ناقص امضا 
شد و نتوانسته است تا محدوديت هاي كافي را براي اقدامات 
ايران ايجاد كند.  به هر روي تقابل ميان واشنگتن و بروكسل 
ادامه دارد. در همين زمينه ش��وراي روابط خارجي امريكا به 
نقل از گزارش نش��ريه فرانس��وي »لوموند« نوشت: با توجه 
به ديپلماس��ي كه ترامپ در پيش گرفته است اتحاديه اروپا 
مي تواند مسير متفاوتي را در مورد ايران دنبال كند.  لوموند 
عنوان داشت: دولت هاي اروپايي بايد بر حمايت قاطع خود از 
توافق هس��ته يي ادامه دهند تا از وقوع بحران تازه جلوگيري 
كنن��د. در روزهاي آينده ترامپ بايد تصمي��م بگيرد كه آيا 
تحريم ها را در حال��ت تعليق نگاه مي دارد يا خير. از آنجاكه 
اي��ران به تعهدات خود در توافق هس��ته يي پايبند بود، اروپا 
هم بدون توجه به مسائل داخلي ايران، بايد به برجام متعهد 
بمان��د.  اين گزارش اعتقاد دارد كه رهب��ران اروپا بايد براي 
دولت و كنگره امريكا روشن سازند آنها به راه حل ديپلماتيك 
پرونده هس��ته يي ايران و موضوع تحريم ها حساسيت دارند. 
بنابر اين نبايد اقدامي انجام ش��ود كه به واسطه تحريم هاي 

اقتصادي شكستي بر توافق هسته يي تحميل شود. 
تارنمايEuropean Jewish Press هم در گزارش��ي 
نوش��ت يك تحليلگ��ر در امريكا ب��ر اين باور اس��ت اتحاديه 
اروپ��ا ترجي��ح مي دهد به جاي توجه به هش��دارهاي ترامپ، 
معامله ه��اي تجاري خود را با ايران ادام��ه دهد. اتحاديه اروپا 
نش��ان داده است كه نگراني عمده آن حفظ رفاه است و رشد 
اقتصادي خود را از مسير ادامه تجارت با كشورهاي ديگر است. 
به همين دليل بدون فشار اياالت متحده، اين اتحاديه به تعامل 

و روابط عادي خود با ايران ادامه خواهد داد. 

گزارش

بايد ديد اروپايي ها چه كار مي كنند، 
موضع گيري سياسي خوب است البته 

كافي نيست و ما در نهايت تصميم 
خواهيم گرفت كه آيا بايد به برجام ادامه 

دهيم يا نه

اينكه آيا اين يك بازي بين كنگره 
يا كاخ سفيد است يا نيست، ما عالقه 

نداريم وارد اين مباحث شويم آنها 
تعهداتي دارند كه بايد به آن عمل كنند 
دو ماه )زمان بررسي برجام در كنگره( 

گذشت برخي گفتند توافق خوبي است 
يا توافق بدي است امريكا نمي تواند با 

اين بازي ها از تعهدات خود شانه خالي 
كند بگويد كنگره، يا اين حزب و آن 

حزب چه گفت و حاال هم كه توپ را 
وارد زمين كاخ سفيد كردند يا نكردند به 

ما ربطي ندارد

                                                                                                      

ما در اين مدت با مشكالتي مواجه 
بوده ايم كه عمدتا نشات گرفته از 

بدعهدي هاي امريكايي هاست كه باعث 
شده است توازن توافقات گاهي به هم 
بخورد و ما نتوانيم از منافع برجام بطور 

كامل يا سريع بهره مند شويم

باالخره جامعه بين المللي حرف خود درباره 
برجام را زده است و در جلسه بروكسل هم 
نشان داده خواهد شد كه كشورها خواهان 
ادامه برجام هستند و بايد تالش كنند به دنيا 

نشان دهند برجام تفاهمي است كه بايد 
تداوم داشته باشد. با اين حال اگر ترامپ 

طور ديگري تصميم بگيرد ما آماده هستيم 
تصميمات مقتضي را بگيريم
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»واتس  آپ« قابليت هاي جديد رو كرد
ايسنا 

پيام رس��ان واتس آپ با انتشار نسخه آزمايشي يا 
بت��اورژن خود، قابليت هاي جديدي را براي كاربران 

افزوده است. 

 پيام رسان محبوب واتس اپ قابليت هاي جديد 
معدودي را در تمامي سيس��تم هاي عامل اندرويد، 
iOS و ويندوز فون ارائه داده اس��ت. اين قابليت ها 
در نس��خه آزمايش��ي يا بتاورژن اين پيام رسان هم 

اكنون قابل دسترسي و استفاده تعداد محدودي از 
كاربران است كه شامل استيكرهاي جديد و انتقال 
سريع و شيفت ميان تماس صوتي و ويديويي است. 
اين پيام رس��ان همواره ب��ه منظور جلب رضايت 
كاربران واتس اپي از ويژگي ها، قابليت ها و امكانات 
جدي��دي رونماي��ي مي كن��د و اين بار ه��م پس از 
درخواس��ت بس��ياري از كاربران، قابلي��ت افزودن 

اس��تيكر و س��تاره دار ك��ردن تعداد مح��دودي از 
استيكرها را به خود افزوده است. 

قابليت ديگري كه به نظر مي رس��د از اس��تقبال 
بي نظيري از س��وي كاربران مواجه ش��ود، انتقال و 
ش��يفت س��ريع ميان تماس صوت��ي و ويديويي در 
واتس آپ اس��ت؛ به عنوان مثال كاربران در صورتي 
ك��ه به ه��ر دليلي قص��د ادامه تم��اس ويديويي را 

نداشته باش��ند، مي توانند بالفاصله آن را به تماس 
صوتي تبديل كنند. 

شركت فيس بوك با در اختيار گرفتن و تصاحب 
شركت واتس آپ در س��ال ۲۰۱۴، ۱۹ميليارد دالر 
كس��ب ك��رد و از آن زمان تاكنون ني��ز با معرفي و 
افزودن قابليت ه��اي جديد به دنبال جذب و حفظ 

طرفداران اين پيام رسان محبوب بوده است.

اپليكيشن

كارت زرد دادستاني به وزير ارتباطات

رفع فيلتر»اينستاگرام« خالف قانون بود
فارس 

معاون دادس��تان كل كش��ور با بيان اينكه رفع فيلتر اينستاگرام 
خالف موازين قانوني بود، از ارس��ال اخطاريه دادستاني كل كشور به 

وزارت ارتباطات خبر داد. 
عبدالصمد خرم آبادي در قالب يادداش��تي در پاسخ به اين سوال 
كه چرا با وجودي كه اينستاگرام داراي ميليون ها محتواي مجرمانه 
عليه امنيت كش��ور و مقدسات اس��المي و غيراخالقي است دستور 
رفع فيلتر آن صادر ش��ده اس��ت؟ آيا مراجع قضايي نمي خواهند از 
اين اقدام��ات غيرقانوني جلوگيري كنند؟ در كانال ش��خصي خود 
در پيام رس��ان سروش نوشته اس��ت:  بله كامال درست است، شبكه 
اجتماعي اينس��تاگرام در ظاهر امر يك شبكه اطالع رساني است. اما 
در واقع يك شبكه جاسوسي غيرقابل كنترل مي باشد كه ميليون ها 
محتواي مجرمانه عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و محتواي غير 

اخالقي و عليه مقدسات اسالمي را منتشر مي كند. 
 اطالعات ميليون ها ش��هروند ايراني در س��رورهاي اينس��تاگرام 
در آمري��كا ذخي��ره، نگهداري و تحليل ش��ده و مورد سوءاس��تفاده 
س��رويس هاي جاسوس��ي قرار مي گيرد. فرمان هداي��ت و مديريت 
اينستاگرام در دست سرويس هاي جاسوسي شيطان بزرگ است به 

همين جهت اينستاگرام هيچگونه همكاري در ارتباط با جلوگيري از 
ارتكاب جرم و شناسايي مجرمين با جمهوري اسالمي ايران ندارند. 
ه��زاران پرونده كالهبرداري، جعل عنوان، نقض حريم خصوصي و... 
در ارتباط با شكايات مردم از كاربران صفحات اينستاگرام در دستگاه 
قضايي تشكيل شده اما به لحاظ اينكه سرورهاي اين شبكه در خارج 
از كش��ور است و هيچگونه همكاري اي با مراجع قانوني ايران ندارند 
اين پرونده ه��ا بدون نتيجه باقي مانده و مردم به حق و حقوق خود 
نرس��يده اند. تنها در بخشي از اينس��تاگرام كه مورد بازديد كاربران 
ايراني قرار گرفته بيش از ۲۵۰ميليون محتواي خالف عفت و اخالق 
عمومي توسط روبات هاي هوش��مند وزارت ارتباطات و حدود ۵۰۰ 
هزار محتواي ضد امنيتي و عليه مقدسات و ساير محتواهاي مجرمانه 
توس��ط گروه هاي رصد مردمي و نهادهاي امنيتي انتظامي و قضايي 
شناسايي شده است. بر همين اساس دستور مسدود سازي محتواي 
مجرمانه اينستاگرام از مدت ها قبل از اغتشاشات و فتنه اخير توسط 
مراجع مختلف قضايي صادر و در اجراي دستور دادستان كل كشور 
به وزارت ارتباطات ابالغ شده ولي اين دستور بنا به داليلي كه وزارت 

ارتباطات بايد پاسخگوي آن باشد قبل از فتنه ۹۶ اجرا نشد. 
اخيرا به خاطر نقش آش��كار اينس��تاگرام در ايجاد آش��وب ها و 

اغتشاشات و عمليات تروريستي در شهرهاي مختلف كشور ، دستور 
فيلتر آن از ناحيه شوراي امنيت كشور صادر و اجرا شد اما متاسفانه 
وزارت ارتباطات بدون توجه به مسائل امنيتي و حجم عظيم محتواي 
مجرمانه موجود در اينستاگرام و دستورات قضايي صادره اين پايگاه 
اينترنتي را رفع فيلتر كرده اس��ت. با رفع فيلتر اينستاگرام، جوانان 
و نوجوان��ان ايراني مجدا با بهمن��ي از محتواهاي مجرمانه در فضاي 

مجازي كشور مواجه شده اند. 
بدين لحاظ از س��وي دادستاني كل كش��ور به مسوولين وزارت 
ارتباطات اخطار داده شده كه رفع فيلتر اينستاگرام بر خالف موازين 

قانوني و قضايي انجام گرديده و مسوولين امر بايد پاسخگو باشند. 
شبكه هاي اجتماعي بومي مشابه اينستاگرام، نظير سالم، ويسگون 
و لنزور در زمان فيلتر اينستاگرام مورد توجه كاربران ايراني قرار گرفته 
و خودي نشان داده بودند اما رفع فيلتر اينستاگرام اميدشان را نااميد 
كرد. حمايت بي قيد و شرط دولت از فعاليت بي ضابطه پيام رسان هاي 
خارجي و اختصاص بخش عمده يي از پهناي باند كشور به آنها علت 

اصلي تضعيف شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان هاي بومي است. 
حمايت از فعاليت بي ضابطه و غيرقانوني پيام رسان هاي خارجي 
عالوه بر اينكه موجب ترويج جرم و جنايت و قانون گريزي و تضعيف 
حاكميت ملي در فضاي مجازي كش��ور گرديده موجبات جاسوسي 
دشمنان و وابستگي اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و سياسي كشور را 
به دشمنان فراهم كرده و مانع ايجاد شبكه ملي اطالعات شده است. 
الزمه تحقق شبكه ملي اطالعات دل كندن از شبكه هاي اجتماعي 
غيرقابل كنترل بيگانه و رونق گرفتن شبكه هاي اجتماعي بومي است. 

اگر تصميمات مسوولين كشور به جاي كمك به رونق شبكه هاي 
اجتماعي بومي منجر به فراگيري دائم شبكه هاي اجتماعي خارجي 
شود، استقالل اقتصادي و سياسي و فرهنگي كشور در فضاي مجازي 
هرگز تحقق نخواهد يافت.  هيچ يك از مسوولين مخالف گردش آزاد 
اطالعات در كش��ور نيستند. اما قانونگرايي اقتضا دارد با گردش آزاد 
مجرمين و تروريست ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگي در فضاي 

مجازي كشور مخالفت شود. 
بس��تن ش��بكه هاي اجتماعي غيرقابل كنترل خارجي نه تنها به 
كميت و كيفيت گردش آزاد اطالعات در كشور لطمه نمي زند بلكه 
موجب رونق گردش آزاد اطالعات و توقف گردش آزاد جرم و جنايت 

در فضاي مجازي كشور خواهد شد. 

كاربر

  تناقض گويي مسووالن
در خصوص رفع فيلتر»تلگرام« 
ايلنا  مصطفي كواكبيان گفت: در روزهاي گذش��ته 
قرار بود كه تلگرام تعيين تكليف ش��ود اما كس��ي قولي 
مبني بر اينكه تلگرام تا فردا رفع فيلتر شود به كميسيون 
امنيت ملي نداد و من چنين چيزي نشنيدم.  ابوالفضل 
حس��ن بيگي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس از قول مساعد مسووالن مربوطه براي رفع 
فيلتر تلگرام تا فردا)پنج شنبه( در جلسه اين كميسيون 
خبر داد. در اين خصوص دو تن اعضاي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس، اين ادعاي حسن بيگي 
را تكذيب كردند. محمدابراهيم رضايي، دبير كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به ايلنا گفت: من 
در جلسه كميسيون امنيت ملي چنين چيزي را نشنيدم. 
شايد اين خبر را به صورت خصوصي به آقاي حسن بيگي 
گفته اند. مصطفي كواكبيان ديگر عضو كميسيون امنيت 
ملي نيز درخصوص ادعاي حس��ن بيگي به ايلنا گفت: تا 
زماني كه من در جلس��ه كميس��يون بودم كسي چنين 
قولي نداد. البته در روزهاي گذش��ته قرار بود كه تلگرام 
تعيين تكليف شود اما كسي چنين قولي به كميسيون 
امنيت ملي نداد و من چنين چيزي نشنيدم تا وقتي كه 

من در جلسه بودم چنين بحثي مطرح نشد. 

  فضانورد ژاپني در فضا
۹ سانتي متر قد كشيد

اسپيس  يك پزشك ژاپني پس از سه هفته اقامت در 
ايستگاه فضايي بين المللي ۹سانتي متر قد كشيده و نگران 
اس��ت كه اين امر در بازگش��ت او به زمين اختاللي ايجاد 
كند. فضانورد ژاپني كه چندي پيش به ايس��تگاه فضايي 
بين المللي رفته بود، اكنون ادعا مي كند پس از سه هفته، 
قد او حدود ۹س��انتي متر بلندتر ش��ده است! اين رشد قد 
وي را نگران كرده زيرا ممكن اس��ت او نتواند در كپسولي 
جا بگيرد كه وي را به زمين بر مي گرداند. البته پديده قد 
كش��يدن فضانوردان در خارج زمين شناخته شده است و 
به دليل كاهش جاذبه اتف��اق مي افتد. جالب آنكه پس از 
بازگشت به زمين، بدن آنها به وضعيت طبيعي بر مي گردد. 
اين فضانورد كه پزشك است و »نوريشيگ كاناي« نام دارد 
در رسانه هاي اجتماعي نگراني خود از اين موضوع را ابراز 
كرد. كاناي در توييتر خود نوشت: صبح همگي بخير. بايد 
خبر مهم��ي را اعالم كنم. ما وضعيت بدني مان را پس از 
رسيدن به فضا ارزيابي كرديم و قد من ۹ سانتي متر رشد 
داش��ته است! من در 3 هفته مثل يك درخت رشد كردم. 
از دبيرستان تا االن اين اتفاق نيفتاده بود. كمي نگرانم كه 
شايد هنگام بازگشت به زمين در صندلي سايوز جا نگيرم. 
اين نخستين ماموريت فضانورد ژاپني به ايستگاه فضايي 
بين المللي است و قرار است در ماه ژوئن به زمين برگردد. 

  هشدار مايكروسافت
در مورد كندي ويندوز

اپل اينس�ايدر  مايكروس��افت اعالم كرده كه نصب 
وصله هاي به روزرسان براي حل دو مشكل امنيتي موسوم 
به اسپكتر و ملت داون ممكن است به كندشدن عملكرد 
ويندوز منجر شود. اين دو مشكل تقريبا تمامي تراشه ها 
و پردازنده هاي توليدي شركت اينتل از سال ۱۹۹۵ بدين 
سو را در برمي گيرد و منجر به دسترسي هكرها به اطالعات 
ذخيره ش��ده در حافظه رايانه مي شود. اين آسيب پذيري 
موجب نگراني جدي كارشناسان امنيتي شده، زيرا امكان 
س��رايت آن به تراش��ه هاي توليدي ش��ركت هاي اي آر ام 
و اي ام دي وج��ود دارد و هكره��ا از اين طريق مي توانند 
كلمات عبور و ديگر اطالعات حس��اس را س��رقت كنند. 
مايكروسافت مي گويد، نس��ل پردازنده و قدمت سيستم 
عامل مورد اس��تفاده نقش مهم��ي در ميزان تاثير نصب 
وصله ها بر عملكرد سيس��تم ايفا مي كند و ممكن اس��ت 
ميزان كند ش��دن در سيستم عامل هاي قديمي تر بيشتر 
باشد. مايكروسافت مي گويد در حال بررسي موضوع است 
و ت��الش مي كند تا عملكرد ويندوز را در آينده بهتر كند. 
نكته نگران كننده اين اس��ت كه كاربران ويندوز ۱۰ كه از 
تراشه هاي پيشرفته Skylake، Kabylake و... استفاده 

مي كنند نيز با اين مشكل دست به گريبان هستند. 

 نخستين گوشي با اسكنر 
اثرانگشت داخل نمايشگر

س�ي نت  شركت ويوو گوشي هوشمندي عرضه كرده 
كه براي نخس��تين بار در دنيا حس��گر اثر انگش��ت آن در 
درون نمايشگر كار گذاشته شده است.  اگر چه مدتي است 
سامسونگ و اپل وعده توليد چنين گوشي هايي را مي دهند، 
اما در عمل يك شركت ديگر تلفن همراهي با چنين قابليتي 
توليد و در دسترس عالقه مندان قرار داده است. اين گوشي 
فاق��د هرگونه دكمه يي و ازجمله دكمه هوم اس��ت و براي 
استفاده از آن بايد انگشت را روي بخش پاييني نمايشگر و 
وسط آن فشار داد. نمايشگر بعد از بررسي صحت اثرانگشت 
ثبت ش��ده نور آبي رنگي را به نمايش درمي آورد و سپس 
قفل گوشي باز شده و استفاده از آن ممكن مي شود. حسگر 
اثرانگشت اين گوشي توسط شركت سيناپتيكس توليد شده 
و در زير نمايشگر ۶ اينچي OLED قرار دارد. روشن شدن 
نمايشگر تنها در صورتي رخ مي دهد كه پردازشگر هوشمند 
اين گوشي 3۰۰ويژگي ثبت شده مربوط به انگشت كاربر را 
بررس��ي كرده و از صحت آن مطمئن شود. گوشي ساخته 
شده هنوز يك نمونه اوليه محسوب مي شود و هنوز از زمان 
عرضه نس��خه نهايي آن و همين طور قيمت اين گوش��ي 

اطالعاتي در دسترس نيست. 

  توليد نمايشگرهاي
65 اينچي »ان ويديا«

بيزينس اينسايدر  شركت ان ويديا، نمايشگرهاي 
غ��ول پيكر ۶۵ اينچي را براي اجراي بازي هاي ويدئويي 
توليد و عرضه كرده تا سخت پس��ندان را راضي كند. در 
حالي كه نمايشگرهاي رايانه يي معموال از 3۲ اينچ فراتر 
نمي روند، اين نمايشگر ۶۵ اينچي است لذا ممكن است 
روي بسياري از ميزهاي عادي جا نشود. نكته ديگر اين 
است كه براي اجراي بازي در برابر چنين نمايشگر بزرگي 
بهتر است كه كاربر در فاصله نسبتا دوري از آن بنشيند و 
فاصله را با نمايشگر رعايت كند. نمايشگر يادشده از نوع 
فوق دقيق و ۴K بوده و نرخ تازه سازي صفحه نمايشگر 
آن ۱۲۰هرتز اس��ت. قيمت و زمان عرضه اين محصول 
كه فعال در نمايشگر سي اي اس عرضه شده، هنوز اعالم 
نشده است. اما مي توان حدس زد كه چنين نمايشگري  

قيمت بااليي داشته باشد. 

اخبار

سوءاستفاده شركت هاي ارائه دهنده اينترنت از مصوبه جديد

دست در جيب مشتركان
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

تعرفه هاي جديد اينترنت كه چندي اس��ت از س��وي 
ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترنت اجرايي شده است با 
اعتراض و گاليه كاربران مواجه ش��ده است به طوري 
كه بسياري از كاربران با مراجعه به صفحه اينستاگرام 
وزير ارتباطات خواستار بازگشت تعرفه ها به حالت قبل 
شدند، مساله يي كه وزير ارتباطات آن را نپذيرفت و به 
كاربران اعالم كرد كمي صبور باشند و مطمئن باشند 

كه تعرفه هاي جديد به نفع آنهاست. 
اما به نظر مي رسد، تعرفه هاي جديد اينترنت فقط 
و فقط به نفع ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترنت است 
و در اين بين برخي ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترنت 
ب��ا سوءاس��تفاده از تعرفه ه��اي جديد و ب��دون هيچ 
اطالع رس��اني هزنه ه��اي كالني را از مش��تركان خود 
دريافت مي كنند. به عنوان مثال يك شركت ارائه دهنده 
اينترنت در صورت حس��ابي كه ب��راي يك كاربر خود 
ارسال كرده اس��ت، مبلغ پرداختي را ۱۱۶ هزار اعالم 
ك��رده و كاربر با پرداخت مبلغ مش��اهده مي كند كه 
اينترنتش متصل نمي شود با تماس با اپراتور مشخص 
مي شود كه مبلغ پرداختي مربوط به ترافيك شبانه از 
يك بامداد تا 8 صبح اس��ت و براي استفاده از اينترنت 
در روز ب��از هم بايد مبلغي را متناس��ب با حجمي كه 
مي خواهد پرداخت كند، اما نكته در اينجاس��ت كه در 
ن��رم افزاري كه رقم پرداختي را به كاربر يا مش��ترك 
اعالم مي كند عنوان نش��ده كه رق��م ۱۱۶هزار تومان 
بايت ترافيك شبانه است!!!! و كاربر بي خبر از همه جا 
وقتي رقم را پرداخت كرد طي تماس با اپراتور متوجه 
مي ش��ود كه چه كالهي بر سرش رفته است و پس از 
اعت��راض اپراتور اعالم مي كند كه اگر طرح را كنس��ل 
كند رقم پرداختي باز نمي گردد و س��وخت مي شود و 
نكته بعدي اينكه طبق گفته اپراتور نرم افزار به روز نشده 
اس��ت تا در آن ترافيك شبانه ذكر ش��ود. حال اينكه 
طبق گفته شركت هاي ارائه دهنده اينترنت اين تعرفه ها 

مطابق با مصوبه جديد است. حال مهم ترين سوالي كه 
در اينجا مطرح مي شود، اين است كه اين طرح به نفع 
كاربر است يا شركت ارائه دهنده اينترنت؟ به طور قطع 
جواب سوال گزينه دوم يعني شركت هاي ارائه دهنده 
اينترنت اس��ت. حال اصرار وزير ارتباطات بر صبوري 

كاربران از چه رو است نامشخص است. 
از س��وي ديگر با يك حساب سر انگشتي مي توان 
فهميد كه به طور تقريبي هزينه مشتركان بين ۲۰ تا 
۲۵ درصد بس��ته به س��رويس و شركتي كه اينترنت 
را درياف��ت مي كنند افزايش پيدا كرده اس��ت، دقيقا 
خالف صحبت ه��اي وزير ارتباطات. چ��را كه وي در 
پستي اعالم كرده بود: در قياس با تعرفه قبلي، حداقل 
حدود 3۰درصد كاهش هزينه با اجراي اين طرح براي 
كاربران پيش بيني مي شود. اطمينان داشته باشيد كه 
حتي با وجود مفهوم مصرف منصفانه بيش از 8۰درصد 
كاربران ديگر نيازي به خريد حجم يا پرداخت هزينه 
اضافه نخواهند داش��ت. همچنين س��رعت خريداري 
شده بايستي بوسيله شركت ها تضمين شود و اشتراك 
بين تعداد زياد كاربر در اينجا معنا ندارد. او همچنين 
از كاربران خواست تا كمي صبوري كنند تا شركت ها 
طرح ه��اي خ��ود را ارائه كنن��د و اطمين��ان داد كه 
ديدگاه هاي جم��ع زيادي از مصرف كنندگان )در اين 

طرح( لحاظ شده است. 
اما با گذش��ت بيش از يك م��اه از اين مدل جدي 
اينترنت و تعرفه هاي جدي به نظر مي رس��د كاربراني 
ك��ه از تعرفه هاي جديد اينترنت ناراضي هس��تند به 
مراتب بيشتر از كاربراني است كه از آن راضي باشند، 
و از همين رو اس��ت كه كاربران خواس��تار بازگش��ت 
تعرفه ها همانند گذش��ته هستند و معتقدند با هزينه 
بيش��تر نه تنها اينترنت با س��رعت ب��اال و با كيفيتي 
دريافت نمي كنن��د بلكه به مراتب س��رعت اينترنت 
پايين تر آمده اس��ت. از س��وي ديگر به نظر مي رسد، 
نظ��ر برخي كاربران كه پيش از اين اعالم كرده بودند 

با مصوبه جديد س��رويس هاي پرسرعت غيرحجمي 
وضعيت اينترنت در ايران بدتر خواهد ش��د، درس��ت 
از آب در آم��ده اس��ت،  چرا كه خدم��ات نامحدود و 
رايگان اينترنت ش��بانه و برخي امتيازهايي كه پيش 
از آن كاربران در يافت مي كردند، حذف ش��ده اس��ت 
و در ش��رايط فعلي و با مصوبه جدي��د هزينه هايي از 
مشتركان دريافت مي شود كه هيچ گونه ضرورتي ندارد 
و به جاي اينكه اين مصوبه جديد به نفع كاربران باشد 
محل درآمد و سود بااليي براي شركت هاي ارائه دهنده 

اينترنت شده است. 
 اما بد نيست بدانيد، اينترنت حجمي از اواخر دوره 
وزارت محمو د واعظ��ي در وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات دولت يازدهم مطرح ش��د؛ امري كه از همان 
اول كار با اش��كاالتي مواجه ش��د به طوري  كه اجراي 
آن كه يكي از خواس��ته هاي جدي محمود واعظي بود 
در دوره وزارت او محقق نشد و كار به معاون جوان او و 
وزير ارتباطات بعدي محول شد.  پيش از اين نيز طرح 
غيرحجمي تعرفه سرويس هاي ثابت البته قبل از اين و 

در اواخر دوره دولت يازدهم هم تا مرحله اجرايي شدن 
پيش رفت اما به دليل اعتراض مش��تركان و مناس��ب 
نب��ودن تعرفه ها، ادام��ه نيافت، به ط��وري كه محمود 
واعظي وزير پيش��ين ارتباطات و فناوري اطالعات در 
صفحه اينس��تاگرام خود با اشاره به اعتراض كاربران به 
تعرفه هاي جديد اينترنت ثابت از توقف اجراي پيشنهاد 
مطرح ش��ده خبر داده و گفته بود: ب��ا توجه به اينكه 
پيشنهاد مطرح ش��ده در خصوص تعرفه هاي اينترنت 
ثابت مبتني بر اتصال مورد استقبال كاربران قرار نگرفته 
و اين مصوبه هنوز مراحل اداري و ابالغ را طي نكرده و 
اجرايي هم نشده است، قرار شد اجراي آن متوقف شود 
دستور دادم كميته بررسي تعرفه ها مجددا پيشنهادي با 

رعايت منافع و مصالح كاربران تهيه و ارائه كند. 
در آن زم��ان ه��م محمدج��واد آذري جهرمي در 
مقام مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت درصفحه 
اينستاگرامش اعالم كرده بود كه با توجه به اعتراضات 
و ني��ز اينكه اطالع دارم كه تمام تالش صورت گرفته 
براي مصوبه جديد، رضايت مردم بوده است، با ارسال 

نامه يي از دكتر واعظي خواس��تم مصوبه جديد تعرفه 
تا بررسي بيشتر متوقف شود، اميدوارم موافقت كنند 
كه با موافقت وزير وقت نيز مواجه ش��د. اما اشكاالت 
چه بود كه وزير فعلي امروز و معاون س��ابق خواستار 
توقف آن ش��د؟! چرا اينترنت غيرحجمي كه قرار بود 
كاربران را از دغدغه هاي س��رعت پايين و كيفيت بد 
اينترنت برهاند، نتوانس��ت آن طور كه بايد و ش��ايد 
مقبول واقع شود؟ چرا هزينه كاربران به جاي كاهش 
يافتن به يك باره افزايش يافت و در حال حاضر كاربران 
ترجيح مي دهند كه تعرفه هاي اينترنت همانند گذشته 
لحاظ شود؟ و در اين بين چرا شركت هاي ارائه دهنده 
اينترنت كه از ايتدا با اين طرح مخالف بودند به يك باره 
موافق طرح شدند و بدون آگاهي كاربران هزينه هايي 
را براي خدماتي كه كاربران به ندرت از آن اس��تفاده 

مي كنند، دريافت مي كنند؟!
گفتني است براي نگارش اين گزارش تماس هايي 
ب��ا برخي مديران ش��ركت هاي ارائه دهن��ده خدمات 
اينترنت صورت گرفت كه از جانب آنها بي  پاسخ ماند. 

ايسنا   
 پس از پيدا شدن 3۶مورد برنامه جعلي در فروشگاه آنالين گوگل پلي، كارشناسان امنيتي 
به كاربراني كه از برنامه هايي با عنوان ابزار امنيتي در گوگل پلي اس��تفاده مي كنند، هش��دار 
داده اند. جعل نرم افزارهاي امنيتي در  گوگل پلي موجب برداش��ت اطالعات كاربر مي ش��ود؛ 
Security D e  ررنامه هايي كه در اين زمينه مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، نام هايي مانند

fender، Security Keeper وSmart Security دارن��د و در تالش براي جلب اعتماد 
كاربران در فروش��گاه گوگل پلي قرار گرفته اند. به نظر مي رسد نويسندگان بدافزار، اطالعاتي 
در اي��ن زمين��ه اضافه كرده اند تا بتوانند هويت ها را در اين كالهبرداري ارائه دهند. اگر كاربر 
روي يك هشدار تهديدآميز كليك كند، برنامه ادعا مي كند كه مساله حل شده است و مشكل 

كاربران بالقوه را ناديده مي گيرد.
ب��ا توجه به گزارش پلي��س فتا، يك كارش��ناس امنيتي به نام الري��ن وو در اين زمينه 
 ،WieFi توضيح داد كه اگرچه اين برنامه ها قادر به انجام وظايف ساده مانند اسكن، امنيت
صرفه جويي در مصرف باتري و حذف ايميل هاي ناخواس��ته هستند اما تعدادي ويژگي هاي 
مضر نيز دارند. كاربران با امنيت جعلي و ديگر هش��دارهاي پاپ آپ در مورد فضاي حافظه و 
مش��ابه آن تسخير مي شوند. اين كارشناس توضيح داد كه اين بدافزار همچنين اطالعاتي از 
قبيل شناس��ه Android، address MAC، address IMSI، اطالعات روي سيس��تم 
عامل، نام و مدل دس��تگاه، زبان، اطالعات مكان و اطالعات از برنامه هاي نصب  ش��ده مانند 

گوگل پلي و فيس بوك جمع آوري مي كند. 

انگجت  
 با يك گارد موبايل آشنا شويد كه به پرواز درمي آيد و از شما سلفي مي گيرد. تصور كنيد 
ش��ما و يك گروه از دوس��تانتان در ارتفاعات يك كوه پس از يك پياده روي طوالني هستيد. 
غروب خورش��يد اس��ت و آس��مان رنگ عجيبي دارد. در اين لحظه شما مي خواهيد عكس 
بگيريد، گوشي هوشمند خود را بيرون مي آوريد اما به جاي آنكه گوشي را چرخانده و دست 
خود را براي گرفتن س��لفي دراز كنيد، پهپاد گارد گوش��ي خود را به پرواز درآوريد تا در يك 

ارتفاع مناسب قرار گيرد و چندين عكس فوق العاده شكار كند.
 س��اخت اين دس��تگاه موسوم به »س��لفلي« )Selfly(، در ذهن شركت »AEE« شكل 
گرفت و منجر به ساخت يك پهپاد نهفته در قاب گوشي شد. »سلفلي« يك پهپاد است كه 
در پشت گارد موبايل قرار مي گيرد و داراي يك دوربين است كه مي تواند با استفاده از چندين 
سنسور شركت »سوني« با سرعت ۶۰ فريم بر ثانيه ويديو ضبط كند و پخش زنده انجام دهد 
و ب��ا كيفيت ۱۰8۰p عكس ب��رداري كند. اين قاب كمي كمتر از نيم اينچ ضخامت دارد و با 
دستگاه هاي اپل و اندرويدي جديد سازگاري دارد. »سلفلي« در بهار ۲۰۱8 با قيمت ۱3۰دالر 
و يك پايه شارژ جداگانه به قيمت 3۰دالر در دسترس خواهد بود. راه اندازي »سلفلي« حدود 
چهار دقيقه طول مي كش��د. اين پهپاد كاربران را قادر مي س��ازد تا آن را در هوا و در ارتفاع 
مناسب قرار دهند تا عكس هاي پانوراما بگيرند. كاربران مي توانند پهپاد را با استفاده از جوي 
استيك مجازي كنترل كرده و يا از روش »نقطه و پرواز« استفاده كنند؛ بدين صورت كه يك 

نقطه را در صفحه نمايش انتخاب كنند و پهپاد به سمت آن پرواز خواهد كرد. 

 ياهو فاينانس  
 قرار است شركت تلگرام ۲۰۰ميليون واحد ارز رمزنگار جديد انحصاري وارد دنياي ارزهاي 
مج��ازي كند. تلگرام به دنبال راه اندازي يك ارز رمزنگار اس��ت و داليل زيادي وجود دارد كه 
رقيب بيت كوين، اتريوم و ريپل ش��ود. نام پيشنهادي اين ارز رمزنگار »گرم« عنوان شده كه 
انتظار مي رود با نرم افزار پيام رس��ان تلگرام ادغام ش��ود تا روش��ي آس��ان براي ارسال پول به 
صورت خصوصي و بين المللي فراهم كند. شبكه تلگرام به اين سيستم جديد قدرت مي دهد 
تا نس��ل سوم شبكه بالك چين باش��د كه درحال حاضر در خدمت ارزهاي رمزنگار است. قرار 
است اين كيف الكترونيكي در 3ماه پاياني سال جاري ميالدي راه اندازي شود و از ابتداي سال 
۲۰۱۹ميالدي كاربران تلگرام كه درحال حاضر ۱8۰ميليون نفر هستند از آن استفاده كنند. 
براي ايجاد بيت كوين، توسعه دهندگان آن بايد مساله هاي رياضي سختي را حل كنند تا بتوانند 

يك واحد بيت كوين ايجاد كنند.
اكنون يكي از نقدهاي وارد به بيت كوين، مصرف باالي انرژي برق آن اس��ت. ارز رمزنگار 
تلگرام بر خالف بيت كوين سريع خواهد بود. بيت كوين در هر ثانيه قابليت ۷ تراكنش جهاني 
را دارد؛ در حالي كه شبكه تلگرام در هر ثانيه در حدود يك ميليون تراكنش را انجام خواهد 
داد. بالك چين از تركيب مديريت متمركز و غيرمتمركز در مقياس سريع استفاده خواهد كرد. 
براي به گردش درآمدن ۲۰۰ميليون »گرم« برنامه ريزي ش��ده است. ۴درصد از تعداد ارزهاي 
رمزنگار متعلق به تيم توسعه دهنده است ۵۲ درصد آن در اختيار تلگرام خواهد بود كه جلوي 

معامالت پرمخاطره را بگيرد و ۴۴درصد آن به فروش گذاشته مي شود.

برداشت اطالعات با نرم افزار جعلي عرضه ارز رمزنگار توسط تلگرامقاب موبايلي كه پهپاد سلفي مي شود

دريچه فراسو رويداد
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 با هدف ارتقاي كيفي آب آشاميدني 
اسالمشهر صورت گرفت 

 نصب شيرآالت شست  و شو
و تخليه رسوبات 

با استفاده از اعتبارات جاري و داخلي تعداد 8 دستگاه 
شيرآالت تخليه رسوبات روي خطوط توزيع آب آشاميدني 
اسالمشهر نصب و راه اندازي شد. به گزارش روابط عمومي 
ش��ركت آب و فاضالب جنوب غربي استان تهران، مدير 
امور آبفاي اسالمش��هر با اعالم خبر مذك��ور اظهار كرد: 
ب��ا عنايت به اينكه بخ��ش قابل توج��ه و حداكثري آب 
آشاميدني ش��هروندان و مشتركين محترم در اسالمشهر 
و ش��هرهاي تابع��ه اي��ن شهرس��تان از طري��ق آب هاي 
اس��تحصالي از چاه ه��ا تامين و توزيع مي ش��ود و همين 
عامل باعث ته نش��يني رس��وبات حاصله از آب موجود در 
خطوط و شبكه هاي توزيع شده و موجب بروز مشكالتي 
در زمينه كيفيت آب ش��رب مي شود. لذا در همين راستا 
و براي شست و ش��و و تخليه اين رسوبات و ارتقاي كيفي 
آب، تعدادي ش��يرآالت تخليه رسوبات در نقاط مختلف 
نصب و راه اندازي شد. مهندس شفا نظرپور يادآور شد: اين 
شيرآالت در اقطار 80، 100و 150ميلي متري و به تعداد 
8 مورد در نقاط كور خطوط انتقال و با استفاده از اعتبارات 
داخل��ي جاري در نقاط كور خطوط انتقال و ش��بكه هاي 
توزيع اسالمشهر كه داراي مشكالت كيفي آب شرب بوده، 
نصب و راه اندازي ش��ده است. مدير امور آبفاي شهرستان 
اسالمشهر با اشاره به اينكه اين عمليات همچنان درحال 
انجام اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: موضوع شست وش��وي 
خطوط و تخليه رس��وبات ش��بكه هاي آّبرساني همچنان 
در دس��توركار قرار دارد و مطالعات الزم جهت اجراي اين 
طرح در سطح شهر انجام شده و مطابق با اولويت بندي و 
برنامه زمان بندي شده، اجرايي خواهد شد و انتظار داريم 
با روند فعل��ي و مطابق برنامه زمان بندي ش��ده كل اين 
عمليات حداكثر ظرف س��ال جاري به اتمام و بهره برداي 
برسد. مهندس نظرپور در پايان يادآور شد: آب آشاميدني 
شهروندان و مشتركين در شهرستان اسالمشهر با كميت 
و كيفيت مطلوبي تامين و توزيع مي شود و مقدمات الزم 
ازجمله حفاري چاه جديد و تجهيز و به روزرساني چاه هاي 
موجود درخصوص استمرار وضعيت فعلي و تامين مطلوب 
آب آش��اميدني شهروندان و مشتركين محترم مخصوصا 
براي فصول گرم و ايام پيك مصرف آب فراهم شده است. 

 رش�د چهاربراب�ري ش�ركت هاي دانش بني�ان
در بخش صنايع دريايي

س�اري| دبير ستاد توسعه فناوري و صنايع دانش بنيان 
دريايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: 
شركت هاي دانش بنيان كشور در بخش صنايع دريايي از 
12 واحد در سال 93 به 48 واحد در سال جاري افزايش 
يافت. محمدسعيد سيف در حاشيه نشست هم انديشي و 
بررسي مس��ائل صنايع دريايي دانش بنيان كه در ساري 
برگزار ش��د، افزود: از بعد تسهيالت پرداختي نيز ستاد 
علم و فناوري توانسته به 16 پروژه تسهيالت قابل توجه 
پرداخت كند. وي بيان كرد: در 10سال آينده نياز كشور 
در حوزه ساخت و ساز دريايي و كشتي حدود 5 ميليارد 
دالر خواهد بود كه اين نياز در بخش انواع كشتي، سكو و 
تاسيسات دريايي است و اگر توليد به داخل هدايت شود 
مانع از خروج اين مقدار ارز مي شود . به گفته سيف رتبه 
ايران در بخش دانش نظري، فعاليت، پژوهش و تحقيقات 
اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران صنايع دريايي در دنيا 

ششم است. 
 صادرات ميلگرد به انگلستان

اصفهان| معاون بازاريابي ذوب آهن اصفهان گفت: بيش 
از 5هزار تن ميلگرد از اين ش��ركت به انگلس��تان صادر 
شده است. معاون بازاريابي و فروش ذوب آهن اصفهان با 
بيان اينكه نخستين محموله ميلگرد شركت ذوب آهن 
به انگلس��تان صادر شده است، گفت: بيش از 5هزار تن 
ميلگرد از اين ش��ركت به انگلس��تان صادر شد. احسان 
دش��تيانه از مذاكره اين ش��ركت با خريداران انگليسي 
براي عقد قراردادهاي بيشتر صادرات محصول خبر داد و 

افزود: بهاي هر تن از اين محصول 505دالر است. 
 بيش از 150هزار كارت هوشمند ملي رسوبي در 

اصفهان
اصفهان| 151هزار اصفهاني كارت هاي هوش��مند ملي 
صادر ش��ده خ��ود را دريافت نكرده اند. مديركل پس��ت 
اس��تان اصفهان گفت: از ابتداي س��ال تاكنون 665هزار 
كارت هوش��مند ملي تحويل صاحبان آنها ش��ده است.
س��عيد رجالي افزود: از ابتداي اجراي اين طرح تاكنون 
151هزار نفر هنوز اقدام به گرفتن كارت هاي صادر شده 
خود نكرده اند. وي با اعالم آمادگي پست براي راه اندازي 
باجه هاي س��يار ثبت نام كارت هوشمند ملي در استان 
اصفهان را افزود: اميدواريم تا پايان سال شاهد راه اندازي 
چندين واحد در اين زمينه باشيم. وي با اشاره به اينكه 
اداره پس��ت 50درصد ثبت نام كارت هاي هوشمند ملي 
در اس��تان اصفهان را انجام داده گفت: از ابتداي س��ال 
250هزار مورد ثبت نام كارت هوشمند ملي را پست انجام 
داده اس��ت. رجالي افزود: براساس دستور وزير ارتباطات 
پي��ش ثبت نام كارت هوش��مند ملي توس��ط واحدهاي 
پستي دولتي به صورت رايگان انجام مي شود ولي مردم 
بايد هزينه هاي ثبت نام خود كه نزديك به 31هزار تومان 

است را پرداخت كنند. 
 50درصد حوادث محيط كار در كشور مربوط به 

بخش ساختمان
بندرعباس| مديركل بازرس��ي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي كشور گفت: 50درصد از حوادث منجر به فوت 
در بخش س��اختمان است. به گزارش صدا و سيما مركز 
خليج فارس؛ علي مظفري در همايش مهارت هاي زندگي 
در محي��ط كار ايمن در بندرعب��اس افزود: رعايت مدل 
خود بازرسي كارگاه ها الزامي است. وي گفت: در بخش 
ساختمان كش��ور به علت خأل ارتباطي كارفرما با حوزه 
ايمني همچنان آمار تلفات ناش��ي از محيط كار باالست 
كه اين خأل نظارتي در كارگاه هاي ساختماني با استقرار 

كميته هاي نظارت فني از بين مي رود. 
 مجتمع سينمايي در بجنورد راه اندازي مي شود

بجنورد| معاون هنري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
خراسان شمالي از راه اندازي مجتمع سينمايي در استان 
خبر داد. ابوالحسن حيدري اظهار كرد: با توجه به برپايي 
جلسات متفاوت با شوراي اسالمي شهر و شهردار مقرر 
شد، مجتمع سينمايي در محل سينما قدس راه اندازي 
ش��ود. وي ادامه داد: با توجه به اينكه ساخت سينما به 
تنهايي به لحاظ اقتصادي صرفه ندارد بنابراين راه اندازي 
مجتمع سينمايي با كاربري فرهنگي، هنري، تجاري در 

دستور كار قرار گرفته است. 

ويژه

اخبارشهرستانها

كارشناسان آب ابعاد و زواياي گوناگون بحران آب در فرآيند توسعه را تشريح كردند

نقش آب در توسعه فضاي كسب و كار

معاون توسعه روستايي: 

استان ها 9 ماه براي استفاده از تسهيالت 1.5 ميليارد دالري توسعه روستايي فرصت دارند

گروه بنگاه ها  
 آسمان اكثر كالن شهرهاي كش��ورمان اين روزها 
چش��م انتظار باران اس��ت تا روند كاه��ش بارش هاي 
س��االنه كه امسال به پايين ترين حد خود طي 40سال 
اخير رسيده اس��ت به پايان برس��د. واقعيت آن است 
كه چالش آب در مسير توس��عه پايدار كشورمان يك 
چالش جدي اس��ت كه به اعتقاد برخي از تحليلگران 
حتي سرنوش��ت تمدن ايراني به آن گره خورده است؛ 
چالش��ي كه اگر هر چه س��ريع تر براي برون رفت از آن 
فكري انديش��يده نش��ود، تاثير دامن��ه دار آن اكثريت 
قريب به اتفاق بخش ه��ا و حوزه هاي مختلف را تحت 
تاثير ق��رار مي دهد. حوزه هايي مانند صنعت، خدمات، 
كش��اورزي و... مجموعه بخش هايي هستند كه كمبود 
آب به طور مس��تقيم آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. 
كارشناسان معتقدند به جاي اينكه هر فرد براي مقابله 
با بحران آب نس��خه يي بپيچد بايد نخبگان جامعه در 
كنار دس��تگاه هايي مانند وزارت نيرو، جهاد كشاورزي، 
سازمان هواشناسي همچنين با رجوع به عقل جمعي، 
چاره يي براي بحران آب انديشيده شود.  براساس اعالم 
مناب��ع ذي ربط، بارندگي ها از ابتداي س��ال آبي جاري 
تاكنون نس��بت به دوره مش��ابه گذش��ته 34.3درصد 
و نس��بت به 50 س��ال اخير 57 درصد كاهش داشته 
است؛ اين روند سال هاست كه تكرار مي شود و موجب 
تغيير اقليم در ايران ش��ده است. كاهش بارندگي ها از 
يك طرف و برداشت بي حد و حصر منابع آب زيرزميني 
از طرف ديگر، كشور ما را با مساله كمبود آب- كه اين 
روزها از آن به عنوان يك بحران ياد مي ش��ود- روبه رو 
كرده است. در اين ارتباط اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهوري در جلسه شوراي عالي آب كه دوشنبه 
هفته جاري با حضور »رضا اردكانيان« وزير نيرو برگزار 
ش��د، مس��اله كمبود آب را از چالش هاي مهم و بزرگ 
پيش روي كشور برشمرد. معاون اول رييس جمهوري 
تاكي��د كرد كه با توجه ب��ه كاهش ميزان بارش ها بايد 
براي مديريت عرض��ه و تقاضاي آب تصميمات جدي 
اتخ��اذ كني��م و تدابير ويژه يي ب��راي مديريت مصرف 
آب در بخش هاي مختلف ش��رب، كشاورزي و صنعت 
بينديشيم. جهانگيري تصريح كرد كه دولت نيز از همه 
ابزاره��ا و راهكارهاي موجود براي تامين آب اس��تفاده 
خواهد كرد. در اين ارتباط با »پرويز ونداد« كارشناس 
آب، »انوش نوري اسفندياري« پژوهشگر آب و »جعفر 
غفاري شيروان« عضو بنياد آب گفت وگو كرديم و از آنها 
راهكارهاي اولويت دار مقابله با بحران آب را جويا شديم. 

 خرد جمعي الزمه مقابله با بحران كم آبي
پرويز ونداد، كارشناس آب بر لزوم مراجعه به عقل 
و خرد جمعي براي دستيابي به راهكار خروج از بحران 

ك��م آبي تاكيد كرد و گفت: نبايد هر فرد نس��خه يي 
براي اين بيماري بپيچد بلكه بايد مسووالن بخش هاي 
مرتبط مانن��د وزارت نيرو، وزارت جهاد كش��اورزي، 
سازمان هواشناسي و نهادهايي از اين دست دور يك 
ميز جمع ش��وند، اطالعات را روي مي��ز بگذارند و با 
عقل جمعي به راهكار برس��ند. اين كارشناس آب در 
گفت وگ��و با ايرنا تصريح كرد: ب��راي مراجعه به عقل 
جمعي و اقدام براس��اس آن هم اكنون نيز دير ش��ده 
اس��ت و بايد هر چه زودتر اين موضوع در دستور كار 
قرار گيرد. وي با بيان اينكه بحران آب نبايد به دست 
فراموشي سپرده ش��ود، گفت: يكي از دردهاي كشور 
ما اين اس��ت كه يك موضوع همانند زلزله به محض 
وقوع جزو اولويت ها قرار مي گيرد اما با گذشت كمتر 
از يك ماه به فراموش��ي سپرده مي شود؛ اين درحالي 
است كه مسووالن و كارشناس��ان بايد در كوتاه ترين 
زمان به جنبه هاي مختلف آن رويداد رسيدگي كنند. 
به عنوان مثال در مورد زلزله بايد به اين سواالت پاسخ 
دهند كه چرا س��اختمان هاي ما مقاوم نيستند؟ چرا 

امدادرساني ها اينگونه است؟
وي ب��ا بيان اينكه 93درصد آب قابل اس��تحصال 
كش��ور در بخش كش��اورزي مصرف مي شود، گفت: 
مش��كل آب تا زمان��ي كه مصرف بخش كش��اورزي 

ساماندهي نشود، حل نخواهد شد. 

ونداد ادامه داد: سال هاس��ت موضوع الگوي كشت 
مناسب با توجه به عوامل محدودكننده يي همچون آب 
مطرح شده اما همچنان اين الگو عملياتي نشده است. 
ونداد ادامه داد: سال هاست موضوع الگوي كشت 
مناس��ب با توجه به عوامل محدودكننده يي همچون 
آب مطرح شده اما همچنان اين الگو عملياتي نشده 

است. 
وي در اين ارتباط كش��ت هندوان��ه را مثال زد و 
گفت: بايد در ش��رايط كم آبي كنوني از خود س��وال 
كنيم كه براي توليد يك كيلوگرم هندوانه چقدر آب 
مصرف مي ش��ود و آيا توليد آن صرفه اقتصادي دارد؟ 
آيا بهتر نيست هندوانه را وارد كنيم و آب محدودي كه 
در اختيار داريم در بخش هايي كه از مزيت بيش��تري 
برخوردار اس��ت، مصرف كنيم؟ اين كارش��ناس آب 
همچنين بر افزايش راندمان)بهره وري( آب در بخش 
كش��اورزي تاكيد كرد و گفت: كش��ور ما از يك سو با 
بحران كم آبي مواجه اس��ت و از سوي ديگر راندمان 
آب در بخ��ش كش��اورزي كمتر از 50 درصد اس��ت؛ 
ب��ه عبارتي ديگ��ر 50 درص��د آب مصرفي در بخش 

كشاورزي هدر مي رود. 

 مديريت تقاضا، راهكار خروج از بحران آب
»انوش نوري اسفندياري« پژوهشگر آب نيز با بيان 

اينكه نخس��تين گام براي مقابله با بحران آب تعريف 
درس��ت از مساله آب اس��ت، گفت: تا زماني كه براي 
مقابله با مساله آب از طرح هاي پرهزينه و مشكل زاي 
زيست محيطي استفاده مي كنيم، مشخص است كه 

شناخت ما از مساله آب درست و كامل نيست. 
نوري اس��فندياري تاكيد كرد: به ج��اي مديريت 
عرضه بايد بر مديريت تقاضا تمركز كنيم چراكه مساله 
اصلي آب بخش تقاضاست. در اين ارتباط بايد توسعه 
»كم آب بر« را در دستور كار قرار دهيم و فعاليت هاي 
اقتصادي اي را تعريف كني��م كه آب كمتري مصرف 

مي كنند و بازدهي بيشتري دارند.
وي ب��ا بي��ان اينكه اي��ن موضوع بايد در توس��عه 
روستايي مورد توجه قرار گيرد، گفت: بايد در روستاها 
اش��تغال جايگزين كش��اورزي ايجاد كنيم و تجديد 
نظري اساس��ي در برنامه هاي توس��عه يي روستاهاي 
كشور داشته باش��يم. اين پژوهشگر آب بر تخصيص 
مجدد مناب��ع آب در بخش هاي مختلف تاكيد كرد و 
گف��ت: با اين تغيير تخصيص ها ممكن اس��ت برخي 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي تغيير كند؛ به عن��وان مثال 
ش��اهديم كه در برخي مناطق، كشاورزي ها به اجبار 
از محصوالت پرمصرف به محصوالت كم آب بر مانند 
زعفران و پسته تغيير كرده كه البته اين روند حساب 

شده و برنامه ريزي شده، نبوده است.

وي در مورد به  كارگيري روش هايي مانند باروري 
ابرها، برداش��ت آب هاي ژرف و... گفت: اين راهكارها 
مس��كن هايي موقت هس��تند و در مس��ير تمدني ما 
نمي تواند تاثيرگذار باشد. نوري اسفندياري تصريح كرد: 
اي��ن روش ها هزينه هاي زي��ادي دارد؛ به تقاضا دامن 
مي زند و آتش تقاضا را شعله ور تر مي كند؛ نابرابري ها را 
بيشتر مي كند و بيشتر از آنچه به نظر مي رسد زمانبر 
اس��ت؛ به اين داليل ميدان عم��ل چنداني براي اين 

اقدامات در ايران وجود ندارد. 

 رابطه ميان بخش آب و استراتژي هاي توسعه
»جعفر غفاري ش��يروان، عضو بنياد آب نيز اعالم 
مي كند: پيش از اين جمعي از كارشناس��ان، محققان 
و دانش پژوهشان بر حسب مسووليت هاي اجتماعي، 
مل��ي و حرفه يي خ��ود، راهكارهاي��ي را در 3 مقوله 
»مديريت كالن توسعه«، »مديريت در بخش آب« و 
»نهادهاي مدني و نخبگان جامعه« در قالب يك بيانه 

منتشر كردند. 
غفاري شيروان اضافه كرد: آب به عنوان يك منبع 
اثرگ��ذار فرات��ر از مرزهاي بخش ه��اي مختلف عمل 
مي كند؛ براي مديريت اين منبع حياتي به تشخيص 
ارزش آب به بيان اقتصادي و اتخاذ رويكردهاي كامل 
و به هم پيوس��ته براي كنترل و مديريت تقاضاي آب 

در سطح فرابخشي نياز است. 
وي ادام��ه داد: از اين رو ض��رورت دارد با توجه به 
اهمي��ت نقش كليدي آب در مديريت كالن توس��عه 
كشور در سطح فرابخشي، رابطه هايي دو سويه و موثر 
ميان بخش آب و سياس��ت ها و استراتژي هاي توسعه 

برقرار شود. 
اين عضو بني��اد آب گفت: براي مديريت اصولي و 
پايدار آب بايد »ايجاد سامانه به هم پيوسته مديريت 
منابع آب«، »توس��عه روس��تاها مبتني بر اش��تغال 
مولد جايگزين«، »ارتقاي به��ره وري و كاهش تلفات 
آب« همچنين»ارتقاي نظام تصميم گيري مبتني بر 
مشاركت واقعي مردم، ذي نفعان، بخش هاي غيردولتي 

و سرمايه هاي اجتماعي« مورد توجه قرار گيرد. 
وي تاكيد ك��رد: خبرگان جامعه به عنوان يكي از 
نيروه��اي محركه و اثرگذار مي توانند ش��رايط دوران 
گ��ذار از وض��ع موجود به مرحله نوي��ن مديريت آب 
را ب��ا هزينه هايي كمتر و آمادگ��ي بهتر فراهم كنند؛ 
گ��روه نخبگان به ويژه حقوق دانان، جامعه شناس��ان، 
اقتصاددانان، برنامه ريزان و متخصصان در رش��ته هاي 
مختلف مي توانند ظرفيت هاي اجماع سازي را تقويت 
كرده و از طريق اقناع استداللي و ارائه نظرات مستقل، 
دولتم��ردان را در تصميم گيري هاي كليدي و اجراي 

موفق برنامه ها ياري دهند. 

 رييس جمهوري گفت: اس��تان ها فقط 9 ماه براي 
بهره گيري از منابع 1.5ميليارد دالري پيش بيني شده 
صندوق توس��عه ارزي كش��ور در قالب طرح توسعه و 
اش��تغال زايي روس��تايي فرصت دارند. به گزارش ايرنا، 
ابوالفض��ل رضوي ديروز در هماي��ش حمايت از توليد 
و اش��تغال در مناطق روس��تايي اس��تان زنجان افزود: 
در صورتي كه اس��تاني در عملكرد خود كوتاهي كند، 
30درصد تس��هيالت پيش بيني شده به استاني تعلق 
مي گيرد كه عملكرد بهتري داش��ته باشد. وي حداكثر 
زمان بهره گيري از اين منابع را 9 ماه اعالم كرد و يادآور 
ش��د: شهريور سال 97، تمام اس��تان ها و دستگاه هاي 
متول��ي بايد گ��زارش نهايي خ��ود را از اقدامات انجام 
شده در اين زمينه ارائه كنند. رضوي حداقل تسهيالت 
پيش بيني شده براي پروژه هاي اشتغال زايي روستايي در 
قالب روستا تعاون را يك ميليارد ريال و سقف در اختيار 
استان هاي آن را 25ميليارد ريال اعالم و تاكيد كرد: آن 
نوع تعاوني مورد پذيرش براي پرداخت اين تسهيالت 
است كه اعضاي آن را يك خانواده تشكيل ندهند و به 
حتم بايد چندين خانواده در آن مشاركت داشته باشند. 
معاون توس��عه روس��تايي معاون اول رييس جمهوري 
گفت: چهار بانك توسعه تعاون، كشاورزي، پست بانك 
و صن��دوق كارآفرين��ي اميد مس��ووليت پرداخت اين 
تس��هيالت را بر عهده دارن��د و حداكثر زماني كه بايد 
براي توجيه پذيري طرح هاي ارائه شده روستايي صرف 
كنند يك ماه پيش بيني شده است. وي به زمينه هاي 

مس��اعد با نياز آبي كم براي اشتغال زايي در روستاها را 
خياطي، توليد لباس، صنايع دستي و سنگ هاي زينتي 
معرفي ك��رد و از مذاكره با انجمن قم��اش داران ايران 
ب��راي حماي��ت از طرح ها و پروژه هاي روس��تايي خبر 
داد. رض��وي از پيش بيني خدمات مورد نياز اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي، درماني، آموزش��ي و ورزشي براي 
روستاييان خبر داد و گفت: بناست تمام اين خدمات در 
قالب مجتمع هاي صنعتي، فرهنگي، درماني، آموزشي و 
ورزشي براي دهس��تان ها ارائه شود و تمام روستاييان 
حاضر در آن دهس��تان از اين خدمات بهره مند شوند. 
وي ادامه داد: بر اس��اس مطالعات و ارزيابي هاي انجام 
شده 64درصد مشكالت جامعه با تسهيل گري اداري، 
20درصد با تكريم و احترام و فقط 16درصد با پرداخت 
تس��هيالت مرتفع مي ش��ود. رضوي به روند پرداخت 
تسهيالت پيش بيني شده از صندوق توسعه ملي براي 
توس��عه و اشتغال زايي در روستاها اش��اره كرد و افزود: 
فقط 70درصد از سهم پيش بيني شده استان ها در اين 
برنام��ه به آنها به تدريج پرداخت مي ش��ود و مابقي در 
زماني پرداخت خواهد شد كه تمام اين منابع در محل 
درس��ت هزينه شده و اس��تان نياز به تسهيالت جديد 
داشته باشد. به گفته اين مسوول، ريشه همه مشكالت 
و معضالت سياس��ي كشور به بيكاري برمي گردد و اگر 
در اس��تان ها به حوزه اش��تغال و اقتصاد توجه ش��ود، 
بس��ياري از مس��ائل مرتفع مي ش��ود. وي يادآورشد: 
موض��وع پرداخت تس��هيالت با بهره بانك��ي پايين در 

سال 93 مطرح ش��د اما هيچ استانداري نپذيرفت كه 
چني��ن برنامه ي��ي امكان پذير باش��د و از همين رو هم 
بسياري از استان ها از تسهيالت پيش بيني شده محروم 
ماندن��د. رضوي اظهار كرد: در اين زمينه فقط اس��تان 
سيس��تان و بلوچستان و خراس��ان جنوبي بدون بهره 
بانكي و اس��تان خراسان رضوي با سه درصد نرخ بانكي 
از تسهيالت پيش بيني شده بهره مند شدند. وي تصريح 
ك��رد: هدف دولت ب��راي اعطاي اين تس��هيالت تنها 
جلوگيري از مهاجرت روستاييان و عشاير به شهرها و 
ايجاد حاشيه نشيني نيست، بلكه در حقيقت دولت براي 
حفظ مراكز توليد كشور كه همه روستاها و روستاييان 
هس��تند، تالش مي كند. رضوي با بي��ان اينكه توليد 
ثروت ملي را افزايش مي دهد و منجر به توانمند شدن 
توليدكننده مي شود، خاطرنشان كرد: در حكومتي كه 
مه��ر حاكميت علوي و نبوي را بر پيش��اني دارد، بايد 
توسعه يافتگي در تمام بخش ها مشهود باشد و به حتم 
در يك جامعه توس��عه يافته م��ردم نبايد از نظر مالي 
مشكلي داشته باش��ند. معاون توسعه روستايي معاون 
اول رييس جمهوري گفت: در پرداخت تسهيالت تمام 
مس��ووالن در همه بخش ها سه اصل تسهيالت اداري، 
احترام و تكريم و پرداخت تسهيالت مالي را بايد مدنظر 
داش��ته باشند. وي به تاكيد امام خميني )ره( مبني بر 
وارد كردن مستضعفان به فعاليت هاي اقتصادي اشاره 
ك��رد و ادام��ه داد: در ص��ورت تحقق اي��ن موضوع به 
خصوص در جامعه تحت پوشش كميته امداد، بهزيستي 

و بسيج مستضعفان به حتم بخش بزرگي از مشكالت 
مالي و معيشتي خانوارهاي نيازمند و روستاييان مرتفع 
مي شود. رضوي اضافه كرد: رهبر معظم انقالب در زمان 
ابالغ سياست هاي اقتصادي مقاومتي تاكيد كرده اند كه 
تمام قوا بدون درنگ و بالفاصله با زمان بندي مشخص 
برنامه ري��زي الزم را براي فعاليت هاي اقتصاي و بهبود 
معيشت مردم داشته باش��ند. معاون توسعه روستايي 
معاون اول رييس جمهوري گف��ت: چرا در زمان طرح 

موضوع اش��تغال و حمايت از توليد كه همان مباحث 
مورد تاكيد رهبري است، تمام نگاه ها متوجه قوه مجريه 
مي شود؟ ساير قوا هم به تناسب نقش خود بايد زمينه 
را براي بهبود وضعيت اقتصادي و تسهيل گري فعاالن 
حوزه توليد فراهم كنند. سهم استان زنجان از 120هزار 
ميليارد ريال تس��هيالت پيش بيني ش��ده كشور براي 
توسعه و اشتغال زايي روستايي به 2هزار و 850 ميليارد 

ريال رسيد. 

الب�رز |  ريي��س س��ازمان صنعت، 
مع��دن و تج��ارت البرز گف��ت: صنايع 
پاي��ك و هاي ت��ك در طالق��ان ايجاد 
مي ش��ود.  به گزارش  ايسنا ، ايرج موفق 
در نشس��ت فعاالن اقتصادي با معاون 
وزير كه روز چهارشنبه 20دي در سالن 
جلسات شركت ش��هرك هاي صنعتي 
استان برگزار ش��د، اظهار كرد: البرز از 
نظر مساحت كوچك ترين استان كشور است ولي 9شهرك صنعتي 
دولتي و خصوصي را در دل خود جاي داده است. وي افزود: درحال 
حاضر 65 هزار واحد صنفي و 131 اتحاديه در البرز فعاليت دارند 
و به رونق اقتصادي اس��تان و ايجاد اشتغال كمك مي كنند. موفق 
تصريح كرد: حمايت از توليد، صنعت و اش��تغال مهم ترين دغدغه 
مسووالن اين حوزه در البرز است و همين باعث شده اين استان در 
زمينه رونق توليد به رتبه اول كشور دست يابد. وي ادامه داد: عالوه 
بر اين، اين اس��تان در زمينه نوسازي و بازسازي صنايع و پرداخت 
تسهيالت بانكي به واحدهاي صنعتي نيز توانسته رتبه دوم كشور 
را كسب كند. او با اشاره به معادن فعال استان افزود: درحال حاضر 
160مع��دن فعال فلزي، غيرفلزي و مصالح در البرز وجود دارد كه 
85درصد آنها معادن مصالح ساختماني هستند. موفق توضيح داد: 
البته در برخي معادن اس��تان آثاري از طال نيز شناسايي شده كه 

مطالعات الزم در اين مورد توسط محققان درحال انجام است.

 رد پايي از طال 
در برخي معادن استان البرز

مازندران| مدير بنادر و دريانوردي 
و منطق��ه وي��ژه اقتص��ادي اميرآب��اد 
شهرستان بهشهر در ش��رق مازندران 
10س��رمايه گذار  هم اكن��ون  گف��ت: 
جدي��د متقاضي فعالي��ت اقتصادي و 
س��رمايه گذاري در اين بندر و منطقه 
ويژه اقتصادي هستند. سياوش رضواني 
ديروز در س��اري مبلغ سرمايه گذاري 
پيش بيني اين متقاضيان جدي��د را حدود 3هزار و 500 ميليارد 
ريال اعالم كرده است. وي افزود: موافقت اوليه براي سرمايه گذاري 
اي��ن گروه اقتص��ادي در بندر اميرآباد صادر ش��د و ب��ا دريافت 
مجوزهاي قانوني از ساير دستگاه هاي مرتبط فعاليت اجرايي اين 
پروژه ها شروع مي شود. رضواني سرمايه گذاري اين متقاضيان را در 
تولي��د مبل، صنايع چوبي، مخازن ذخيره يي و كارخانجات توليد 
آرد بي��ان كرد. مدير بنادر و دريان��وردي و منطقه ويژه اقتصادي 
اميرآباد مازندران، حجم س��رمايه گذاري اقتص��ادي فعال در اين 
 بندر را حدود 10هزار و 100ميليارد ريال با اش��تغال يك هزار و

80 نفري اعالم كرده است. رضواني واحدهاي فعال سرمايه گذاري 
را شامل صنايع چوبي، مبل،  ام دي اف، گچ و كاغذ سازي دانست. 
مدير بنادر و دريانوردي و منطقه ويژه اقتصادي مازندران گفت كه 
هم اكنون 210هكتار زمين براي سرمايه گذاري بخش خصوصي 

آماده سازي شد.

 صدور مجوز براي 10 سرمايه گذاري جديد
در بندر امير آباد

خراسان ش�مالي| رييس سازمان 
دامپزش��كي گف��ت: از ابتداي امس��ال 
تاكنون بي��ش از 17ميليون قطعه مرغ 
در مرغداري هاي كش��ور بر اثر بيماري 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان تلف شدند 
كه بي��ش از 85درصد از آنها تخمگذار 
بودند. به گزارش ايرنا عليرضا رفيعي پور 
ديروز اظهار كرد: در كش��ور 15 استان 
درگير اين بيماري و 16 اس��تان پاك هس��تند و تاكنون بيش از 
300كانون اين بيماري شناسايي شده است. وي ادامه داد: ويروس 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان توسط حيات وحش وارد كشور شد و 
از آنجا به محيط هاي روستايي نفوذ كرد. رفيعي پور عنوان كرد: همه 
دس��تگاه هاي دخيل در صنعت طيور مانند تشكل ها، دستگاه هاي 
اجراي��ي، افراد حقيقي و حقوقي و به طور كلي از مزرعه مرغداري 
تا سفره مردم بايد در اين زمينه مسووليت پذير باشند تا بتوان جلو 
اين بيماري را گرفت. وي درباره نقش دامپزش��كي در اجراي طرح 
اقتصاد مقاومتي گفت: 134هزارميليارد توم��ان از اموال مردم در 
اختيار دامپزشكي است كه اصل اقتصاد مقاومتي به معناي حفظ و 
صيانت از اين اموال اس��ت. وي درباره تاثير تحريم ها در حوزه دارو 
و واكسن هم بيان كرد: اكنون بيش از 95درصد دارو و واكسن در 
كش��ور خودمان توليد مي شود و در حوزه واكسن طيور هم حدود 

35تا 40درصد از توليدات كشور است. 

 17 ميليون قطعه مرغ امسال بر اثر
آنفلوآنزاي پرندگان تلف شدند

زاه�دان| مديرعامل ش��ركت آب 
منطقه يي سيستان و بلوچستان گفت: 
ذخيره آب در پشت سدهاي اين استان 
از ابتداي س��ال آب��ي جاري)مهرماه( با 
كاهش 13درصدي در مقايس��ه با مدت 
مشابه سال گذش��ته روبه رو بوده است. 
اتابك جعف��ري دي��روز در گفت وگو با 
ايرنا اظهار كرد: از ابتداي مهر ماه امسال 
تاكنون 817 ميليون مترمكعب آب در پشت 7 سد مخزني سيستان 
و بلوچس��تان ذخيره شده است. وي افزود: مقدار آب ذخير شده در 
اين س��دها در مدت مشابه س��ال قبل 938ميليون متر مكعب بود. 
وي بيان كرد: ميزان حجم ذخيره آب در پش��ت سدهاي سيستان 
و بلوچس��تان اكنون هزار و 967ميليون متر مكعب است كه  اينك 
تنها 42درصد ظرفيت آنها ذخيره سازي شده و حدود 58 درصد نيز 
خالي است. مديرعامل شركت آب منطقه يي سيستان و بلوچستان بر 
صرفه جويي در مصرف آب آشاميدني و كشاورزي توسط مردم تاكيد 
كرد. جعفري خاطرنشان كرد: از مجموع 22سد در دست بهره برداري 
در سيستان و بلوچستان 7 سد مخزني و 15سد تغذيه يي است. وي 
بيان كرد: مهم ترين سدهاي در دست ساخت سيستان و بلوچستان 
شامل س��د مخزني كهير)كنارك( با حجم 314ميليون مترمكعب، 
سد تغذيه يي گوهركوه)خاش( با حجم 10ميليون متر مكعب و سد 

شهري كور)مهرستان( با حجم 103ميليون متر مكعب است. 

 كاهش 13 درصدي ذخيره آب سدهاي
سيستان و بلوچستان
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اقتصاد اجتماعي12
 برنامه عملياتي »پاسخگويي 
به زلزله تهران« ارائه مي شود

رييس س��ازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر با 
اشاره به برگزاري نشست كارگروه امداد و نجات و آموزش 
همگاني گفت: در اين جلسه مقرر شد تا كميته  كارشناسي 
برنامه هاي عملياتي خود براي پاسخگويي به زلزله تهران 
را آماده كند. مرتضي سليمي در مورد برگزاري كارگروه 
ام��داد و نجات و آموزش همگاني اظهار كرد: با توجه به 
اينكه 22 استان معين براي تهران تعريف شده است، اين 
جلسه در راستاي بررسي اين موضوع تشكيل شد و اين 
كارگروه موظف شد كه براي پاسخگويي به زلزله احتمالي 
در تهران، برنامه عملياتي ارائه كند. او افزود: بيشتر زمان 
اين نشس��ت به موضوع زلزله تهران اختصاص داشت و 
قرار شد، كميته  كارشناسي تا يك ماه آينده برنامه هاي 
عملياتي خود را ارائه كند. رييس سازمان امداد و نجات 
به ايس��نا گفت: همچنين در ابتداي اين جلسه گزارشي 
از نحوه كمك رساني در زلزله كرمانشاه ارائه شد و نقاط 
ضعف و قوت اين كار مورد بررس��ي قرار گرفت. سليمي 
همچنين با اش��اره به حضور مع��اون آموزش و پژوهش 
هالل احمر در اين جلسه گفت: موضوع آموزشي همگاني 
از ديگر مواردي بود كه در اين جلسه مطرح شد و قرار بر 
اين شد كه اين معاونت برنامه جامع  آموزش همگاني در 

بحران را تدوين كند. 

  نظارت قوي تر آموزش
و پرورش بر مهدهاي كودك 

مع��اون آم��وزش ابتدايي وزارت آم��وزش و پرورش از 
س��اماندهي امور مهدكودك ها و پيش دبستاني ها در قالب 
تفاهمنامه جديدي با س��ازمان بهزيستي خبر داد و گفت: 
مطابق اس��ناد باالدستي اهداف، برنامه ها و محتواهاي اين 
مراكز بايد مطابق با استانداردها، شاخص ها و نظارت هاي 
آموزش و پرورش تهيه ش��ود. رضوان حكيم زاده به اعالم 
جزئيات جلس��ه اخير وزارت آموزش و پرورش با سازمان 
بهزيستي پيرامون س��اماندهي مهدها و پيش دبستاني ها 
پرداخت و اظهار كرد: چندي پيش و بعد از پيگيري هايي 
كه انجام داديم يك تفاهمنامه با بهزيستي امضا كرديم كه 
يك مدت دچار وقفه ش��ده و به داليلي منقضي شده بود. 
او افزود: جلسه يي با رييس سازمان بهزيستي و مسووالن 
آن داشتيم و در اين جلسه توافق كرديم با توجه به اينكه 
نيت ما مش��ترك اس��ت و حداكثر ارائه خدمات و فراهم 
ك��ردن محيط خوب براي پرورش كودكان مدنظر اس��ت 
حتما با گفت وگو و تفاهم كار را جلو ببريم. معاون آموزش 
ابتدايي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه بر اين اساس 
تفاهمنامه قبلي مجددا مطالعه و پيش نويسي براي انعقاد 
تفاهمنام��ه جديد آماده خواهد ش��د كه مبناي همكاري 
مشترك ما براي ساماندهي امور مهدها و پيش دبستاني ها 
مي ش��ود، عنوان كرد: مطابق اس��ناد باالدس��تي اهداف، 
برنامه ها و محتواها بايد مطابق با استانداردها، شاخص ها و 
نظارت هاي آموزش و پرورش تهيه شود. حكيم زاده افزود: 
سازمان بهزيس��تي هم اين اصل را قبول دارد و ما در اين 
مس��ير از تجارب ارزشمند آنها هم استفاده مي كنيم. بايد 
با توجه به تكليف قوانين باالدس��تي بعد نظارتي آموزش 
و پ��رورش را در اين تفاهمنام��ه تقويت كنيم. به گفته او 
در اين جلس��ه توافق شد شاخص ها و استانداردهاي الزم 
براي مديريت مهدكودك ها و پيش دبستاني ها معين شود. 
بر اين اس��اس مديريت هماهنگ درب��اره مهدكودك ها و 
پيش دبستاني ها اعمال مي ش��ود و از امكانات دو دستگاه 
به��ره مي گيريم تا روند خدمات دهي ب��ه ويژه در مناطق 

روستايي و عشايري بهبود يابد. 

  »هسته مشاور« 
در همه مناطق تهران 

رييس اداره مشاوره آموزش و پرورش شهر تهران خبر 
داد كه تا آخر دي ماه تمام مناطق شهر تهران داراي هسته 
مشاور دانش آموزي مي شوند. در كشور ما درصد كساني كه 
بعد از ورود به دانشگاه و در مقطع كارشناسي ارشد تغيير 
رشته مي دهند قابل توجه است. همچنين درصد كساني كه 
شغلي كه پس از فراغت از تحصيل به آن مشغول مي شوند 
با رش��ته تحصيلي آنها همخواني ندارد. فارغ از اينكه بازار 
عرضه و تقاضا در برخي رشته ها همخوان نيست يا اينكه 
قانون، تحصيل در رشته هاي غير مرتبط را در مقاطعي از 
تحصيل قانون��ي مي داند و اين بر اس��اس اصل آزادي در 
انتخاب افراد، تبيين شده اس��ت و مباحثي از اين دست، 
اين وضعيت، اين س��وال را پي��ش رويمان مطرح مي كند 
كه تا چ��ه ميزان »هدايت تحصيلي« در دوره متوس��طه 
در مدارس ما و پس از ان مش��اوره هاي زمان كنكور براي 
انتخاب رش��ته، درس��ت و اصولي صورت مي گيرد تا افراد 
بتوانند عاليق راس��تين خود را پيدا كنند و بر اس��اس آن 
دست به انتخاب رشته بزنند. رييس اداره مشاوره آموزش و 
پرورش شهر تهران در پاسخ به اين پرسش كه تا چه ميزان 
»هدايت تحصيلي« توسط مشاوران آموزش و پرورش در 
مقطع متوسطه موفق عمل كرده است، به مهر گفت: ما در 
تمام مدارس متوسطه اول كه سال هاي هفتم، هشتم و نهم 
را درگير مي كند، كميته هاي هدايت تحصيلي امان فعال 
است. رحماني اظهار كرد: در زمان انتخاب رشته دانشگاه، 
دانش آم��وزان ۱۰ روز زمان دارند كه مش��اوران ما در اين 
۱۰ روز فعال هس��تند اما در اين ۱۰ روز سر هر كوچه كه 
برويد مي بينيد هر كس��ي يك تبلي��غ زده و براي انتخاب 
رش��ته مش��اوره مي دهد و پول كالني هم مي گيرند. او با 
بيان اينكه در ش��هر تهران ۷۰ پايگاه مشاوره در اين زمان 
فعال مي شود و 2۴۰ نفر از بهترين مشاوران آموزش ديده 
كه آخرين اطالعات كد رش��ته ها را دارند از طرف آموزش 
و پرورش در اين زمان فعال هستند، گفت: متاسفانه براي 
اين ۷۰ پايگاه تبليغات زيادي نمي شود و از طرفي ما براي 
مشاوره مبلغ ناچيزي در مقابل آموزشگاه هاي آزاد دريافت 
مي كنيم )۶۰ هزار تومان در س��ال ۹۶ بوده( و مردم فكر 
مي كنند هر جا پول بيشتري مي گيرند حتما بهتر كمك 
مي كنند. او همچنين از وجود ۶۰ تا ۷۰ پايگاه كنكور و ۱۹ 
هسته مش��اور در ۱۹ منطقه تهران خبر داد كه ارجاعات 
هدايت تحصيلي و چالش هاي تربيتي را حمايت مي كنند 
و خبر داد كه تا آخر دي ماه تمام مناطق شهر تهران داراي 

هسته مشاور دانش آموزي مي شوند. 

اخبار

رييس سازمان امور اجتماعي كشور بيان كرد

ايجاد مركز مشاوره خانواده در كنار دادگاه ها 
رييس سازمان امور اجتماعي كشور از راه اندازي 
۱3۰مركز مش��اوره خانواده در تهران تا پايان س��ال 
خب��ر داد و گفت: اين مراك��ز در معيت دادگاه هاي 
خانواده تشكيل مي شوند و وظايف آنها ارائه خدمات 

مشاوره يي به زوجين خواهد بود. 
تقي رس��تم وندي با بيان اينكه تاكنون در تهران 
مراكز مش��اوره خان��واده در معي��ت دادگاه خانواده 
وجود نداش��ت، اظهار كرد: در اكثر اس��تان ها مراكز 
مش��اوره خانواده با همكاري قوه قضاييه و بهزيستي 
كنار دادگاه خانواده تش��كيل مي شود و زوجيني كه 
درخواست طالق مي كنند قبل از ثبت طالق شان در 
دادگاه، اين درخواس��ت در يك سامانه الكترونيكي 
ثبت و سپس به مركز مش��اوره خانواده ارجاع داده 
مي شوند. در حقيقت با اين كار در خواست  آنان جزو 
ورودي هاي پرونده قوه قضاييه محس��وب نمي شود. 
زيرا ممكن است در مواردي صرفا دعوايي ميان زوج 
اتفاق بيفتد و آنان نيز به س��رعت در خواست طالق 

كرده باشند. 
او ادام��ه داد: درخص��وص م��وارد بحراني و حاد 
درخواس��ت هاي طالق غربالگري ص��ورت مي گيرد 
و ش��ش مركز اورژانس بهزيس��تي در اين زمينه در 
ته��ران ارائ��ه خدمات مي دهند. ب��راي مثال ممكن 

اس��ت زني همسر معتاد داشته باشد كه او را تهديد 
به مرگ كرده است. در اين صورت اين پرونده ها به 
ناجا و س��پس به مش��اور ارجاع داده شده تا سريعا 
وضعيت اين خانواده مشخص شود. بنابراين ۶ مركز 
اورژانسي سازمان بهزيستي در تهران براي رسيدگي 
به اين مسائل راه اندازي شده است كه هزينه مشاوره 

آنان رايگان خواهد بود.
رييس سازمان اجتماعي كش��ور به ايسنا گفت: 
ذيل اين ش��ش مركز اورژانسي س��ازمان بهزيستي، 
۱3۰ مركز مش��اوره خانواده براي كل استان تهران 
توس��ط قوه قضاييه و بهزيس��تي طراحي شده است 
كه اين مراكز در معيت دادگاه هاي خانواده تشكيل 
مي ش��وند و وظايف آنها ارائه خدمات مشاوره يي به 
زوجين خواهد بود. اين ۱3۰ مركز مش��اوره خانواده 
در تهران راه اندازي نش��ده ام��ا كارهاي اوليه آن در 
حال انجام است. البته موانع قانوني درخصوص اخذ 
تعرف��ه نيز وج��ود دارد كه آن هم در حال بررس��ي 

است. 
او با اشاره به اينكه از ۱۶5 هزار پرونده طالق در 
كشور ۴۰ هزار پرونده مربوط به تهران است، گفت: 
اگر مراكز مش��اوره خانواده در تهران راه اندازي شود 
توفي��ق بزرگي در اين زمينه حاصل خواهد ش��د و 

اميدواريم تا پايان سال با همكاري سازمان بهزيستي 
و قوه قضايي��ه اين پروژه در اس��تان تهران اجرايي 
ش��ود. همچنين درخصوص اخذ تعرفه مشاوره نيز 
در برنام��ه شش��م توس��عه ماده يي وج��ود دارد كه 
بهزيستي طبق آن موظف است خانواده هاي محروم 

و بي بضاعت را رايگان مشاوره دهد. 
رس��تم وندي ب��ه تاكيد و انتظ��ارات مقام معظم 
رهبري بر اقدام فوق العاده توس��ط دس��تگاه ها براي 
مقابله با آس��يب هاي اجتماعي اش��اره كرد و گفت: 
تواف��ق س��ازمان بهزيس��تي و ق��وه قضايي��ه براي 
راه اندازي مراكز مش��اوره خانواده در كنار دادگاه ها 
اق��دام فوق الع��اده اي��ن دو دس��تگاه اجرايي تلقي 

مي شود.
همچني��ن در زمين��ه كاهش آس��يب اجتماعي 
طالق، همه دس��تگاه ها مش��غول همكاري هستند 
اما بايس��تي طي دو ماه آينده اي��ن مراكز در تهران 
راه ان��دازي ش��ود. البته اي��ن اقدام��ات در برخي از 
اس��تان ها در ح��ال انجام اس��ت ول��ي در تهران به 
علت گس��تردگي، جمعيت باال و تعداد پرونده هاي 
زياد بايس��تي تدابير جديدي توس��ط قوه قضاييه و 
بهزيستي انديشيده مي شد كه اميدواريم تا آخر سال 

اين كار اجرايي شود. 

او در ادامه به نرخ طالق در كش��ور اش��اره كرد 
و گف��ت: نرخ طالق در كش��ور در ه��ر ۱۰ هزار نفر 
2.۱ اس��ت كه اين ن��رخ در بعضي اس��تان ها مانند 
گيالن باالتر از ميانگين و در برخي اس��تان ها مانند 
سيستان وبلوچس��تان پايين ت��ر از ميانگين اس��ت. 
همچنين طبق برآوردها نرخ طالق ۱۱ استان باالي 
ميانگين كش��وري است و در پروژه هاي طالق سعي 
داريم اين ۱۱ اس��تان را در اولويت قرار دهيم. البته 
اين اعداد و ارقام ثابت نيس��ت و در هر س��ال تغيير 
مي كند. براي مثال اس��تان الب��رز در ميان اين ۱۱ 

اس��تان و جزو سه استان اول بود كه امسال توانست 
رشد طالق را متوقف كند. 

رس��تم وندي اظهار كرد: در سال ۹5 طبق تقسيم 
كار ملي، مقابله با آسيب اجتماعي طالق به سازمان 
بهزيستي سپرده شد، همچنين براي مقابله و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي يك دستگاه اصلي درنظر گرفته 
ش��د و در كنار آن دس��تگاه هاي همكار و معين نيز 
مشخص شدند. در تعريفي كه داشتيم و طبق برنامه 
۶توسعه طالق بايد ساالنه ۴درصد و اعتياد نيز بايستي 

در مدت 5 سال 25درصد كاهش داشته باشد. 

آماره��ا حكاي��ت از آن دارد ك��ه جمعيت ايران 
در س��رازيري پيري قرار گرفته اس��ت، به طوري  كه 
اكنون 8.2 درصد جمعيت كش��ور سالمند هستند 
و تا س��ال 2۰5۰ مي��الدي، 3۰.2 درصد جمعيت 
كشور،  در رده س��المندان قرار مي گيرند. همچنين 
بن��ا بر پيش بيني بخش جمعيتي س��ازمان ملل در 
س��ال 2۰۰2، با فرض رش��د متوسط جمعيت طي 
دهه ه��اي 2۰۴۰ و 2۰5۰، حدود 25درصد از كل 
جمعيت ايران در گروه هاي س��ني باالي ۶۰س��ال 
خواهند ب��ود كه اين ميزان نزدي��ك به يك چهارم 
از جمعيت ايران در دهه هاي آتي اس��ت. جمعيتي 
ك��ه نيازمند زيرس��اخت هاي الزم از جمله خدمات 
بهداش��تي و درماني و منابع مال��ي خواهند بود اما 
مطالعات انجام ش��ده نش��ان مي دهد كه از س��ال 
۱3۷5 تاكنون سهم هزينه هاي بهداشتي و درماني 
سال خوردگان، از ۴.۱درصد در سال ۱3۷5 به ۹.2 
درصد رس��يده اس��ت يعني در واقع س��هم هزينه 
بهداش��ت و درمان براي س��المندان بيش از ۶برابر 

افزايش يافته است.
از ط��رف ديگ��ر نمودارهاي جمعيت��ي در ايران 
نش��ان مي ده��د كه طي ۱5س��ال آين��ده، بيش از 
۷۰درصد از جمعيت ۴۰درصدي ش��اغل در ايران، 
وارد دوره كهنس��الي مي ش��وند،  يعن��ي جمعيت��ي 
بيش از 2۰ ميليون نفر،  بازنشس��ته ش��ده و در رده 
مستمري بگيران از صندوق هاي بازنشستگي و بيمه 
كشور قرار مي گيرند كه قرار است از اين مستمري، 

زندگ��ي خ��ود را تامين ك��رده و هزين��ه خدمات 
بهداش��تي و درمان��ي خ��ود را هم بپردازن��د اما با 
توجه به بحران هاي مالي س��ازمان تامين اجتماعي، 
نگراني ها از تامين نش��دن زيرساخت هاي الزم براي 
جمعيت سالمند، هر روز بيشتر مي شود در واقع هر 
چه جمعيت ايران رو به س��المندي مي رود،  بحران 
مالي در صندوق هاي بيمه و بازنشس��تگي تبديل به 
يك بمب س��اعتي مي ش��ود كه اگر به موقع اصالح 

نشود، هر لحظه احتمال انفجارش مي رود. 

 سالمندان گروه هدف باشند
 اكب��ر زنجب��رزاده  عضو هيات رييس��ه مجلس 
روزگذش��ته درباره لزوم توج��ه به پيري جمعيت از 
تدوين راهكار بهبود وضعيت س��المندان خبر داده 
و بي��ان كرد: »بايد ب��ه گونه يي برنامه ريزي كرد كه 
با نيروي انس��اني كمتر بتوان كش��ور را به بهترين 
نحو اداره و مديريت و س��پس براي رفع مش��كالت 
جمعيت 3۰ درصدي س��المندان نيز چاره انديشي 
ك��رد. س��المندان گروه هدفي هس��تند كه توجه و 
مراقب��ت از آنها بايد در دس��تور كار قرار گيرد. بايد 
برنامه ريزي مناسبي براي بهبود سالمت اجتماعي، 

رواني، جسمي سالمندان انجام شود.
وزارت بهداش��ت و تمام��ي دولت ه��اي فعلي و 
آينده بايد متناسب با جمعيت و اولويت هاي كشور 
به س��المندان خدمات رس��اني كرده و از آنها غافل 

نشوند.«

رنجب��ر زاده ب��ا تاكيد ب��ر لزوم توجه ب��ه تامين 
معيشت، بهبود وضعيت اقتصادي و پرداخت حقوق 
به س��المندان تاكيد ك��رده و افزود: »س��المنداني 
ك��ه تحت پوش��ش چتر حمايتي تامي��ن اجتماعي 
نيس��تند در س��نين پايين عمر با مشكالت زيادي 
مواجه خواهند شد و نياز است دولت و دستگاه هاي 
متولي در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و س��المت 
براي بهبود وضعيت سالمندان و رفع مشكالت آنها 
گام ه��اي جدي بردارند تا دسترس��ي ب��ه خدمات 
بيمه اي، مراقبتي و درماني تس��هيل و معيشت آنها 

تامين شود.«

 دولت بايد به هر طريقي مستمري 
بازنشستگان را بدهد

نگراني از وضعيت مالي س��المندان در سال هاي 
آتي در حالي اس��ت كه نظام بازنشستگي د ر ايران 
نظام گس��ترد ه يي اس��ت كه از ۴ صند وق بزرگ و 
حد ود  ۱۴ صند وق كوچك تش��كيل شد ه و د ر بين 
اين ۱8 صن��د وق، بزرگ ترين صند وق از نظر تعد اد  
مش��تركان صند وق تامين اجتماعي و قد يمي ترين 
آنها نيز صند وق بازنشس��تگي كش��وري اس��ت كه 
جمع��اً بي��ش از 55 ميليون نفر را تحت پوش��ش 
خود  د ارند  اما س��ازمان تامي��ن اجتماعي د ر تامين 
بود جه براي پرد اخت مس��تمري بازنشس��تگان د ر 
س��ال هاي اخير با مشكل كس��ري نقد ينگي مواجه 
بود ه اس��ت. پيش بيني مرك��ز پژوهش هاي مجلس 

ش��وراي اس��المي حكايت از آن دارد كه د ر صورت 
تد اوم ش��رايط جاري طي 8 سال آيند ه، ميزان كل 
كسري نقد ينگي س��ازمان تامين اجتماعي د ر سال 
۱۴۱۴ به ۱۱۴هزار ميليارد  تومان رسد . با اين حال 
محس��ن رياضي، معاون دفتر برنامه ريزي اقتصادي 
و اجتماعي س��ازمان تامين اجتماعي معتقد اس��ت 
وضعيت مالي صندوق هاي بازنشس��تگي هر چقدر 
هم كه بحراني باش��د اما اين وضعيت بحراني ربطي 
به پرداخت مس��تمري ن��دارد و دولت ها بايد به هر 
ش��كلي كه ش��ده كمبود مس��تمري صندوق هاي 

بازنشستگي را جبران كنند.
البته او بر شرايط بحراني صندوق هاي بازنشستگي 
از جمله تامين اجتماعي هم تاكيد داش��ته و درباره 
اين موض��وع مي گويد: »صندوق هاي بازنشس��تگي 
كش��ور پيش از آنكه جمعيت ايران پير ش��ود دچار 
وضعي��ت بحران��ي اي ش��ده اند ك��ه با رش��د تعداد 
سالمندان مشكالت اين صندوق ها دوچندان خواهد 
ش��د. به گفته او، بحران صندوق هاي بازنشس��تگي، 
اخ��الل در بازار كار، افزايش هزينه هاي بهداش��تي و 
مس��اله رفاه و تامين معيشت س��المندان مهم ترين 

نگراني هاي سالمندشدن جمعيت ايران است.«
او افزود: »با افزايش تعداد س��المندان كش��ور، 
هزينه ه��اي دول��ت ه��م افزاي��ش پي��دا مي كند. 
دول��ت اگر نخواه��د اصالحات��ي را در صندوق هاي 
بازنشستگي اعمال كند، با مشكالت جدي اي مواجه 
خواهد شد. اصالحات بايد جريان ورودي صندوق ها 

را افزايش و جري��ان خروجي ها را كاهش دهد. اگر 
اين اصالحات اعمال نش��ود، دولت مجبور است اين 
كسري صندوق ها را خودش تامين كند. چون اصل 
2۹ قانون اساسي مي گويد تامين اجتماعي بر عهده 
دولت است كه اگر اصالحات انجام نشود آن وقت از 
جيب دولت در حالي بايد منابعي پرداخت شود كه 
دولت توانايي پرداخت آن را ندارد. با وجود تذكرات 
كارشناس��ان تامي��ن اجتماعي در ي��ك دهه اخير 
درباره صندوق هاي بازنشستگي اما هنوز اصالحاتي 

آغاز نشده است.«
مع��اون دفتر برنامه ريزي اقتص��ادي و اجتماعي 
س��ازمان تامي��ن اجتماعي بح��ث بهداش��ت را از 
مهم ترين مسائل دوره سالمندي دانسته و مي گويد: 
»هرچه افراد مس��ن تر باش��ند وضعيت سالمت آنها 
مهم ت��ر خواهد بود. در س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
س��رانه مراجعه بازنشس��تگان به مراكز بهداش��تي 
خيلي بيش��تر از بيمه شدگان است. مس��لماً با پير 
ش��دن جمعيت كش��ور هزينه بهداشت كل جامعه 

خيلي بيشتر خواهد شد.
از س��وي ديگر اين افراد خانواده دارند و مس��اله 
تامين معيش��ت و رفاه آنها هم اهميت دارد. مسلماً 
هم مسائل بهداشتي و هم رفاهي عمده ترين مسائل 
دوره پي��ر ش��دن جمعي��ت خواهد بود. ب��اال رفتن 
هزينه هاي درم��ان و كفاف ندادن پول مس��تمري 
بازنشستگي دو مساله خيلي مهم براي دوراني است 

كه جمعيت كشور پير مي شود.«

عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس با تاكيد براستفاده 
از ظرفي��ت س��رمايه گذار خارجي ب��راي رفع كمب��ود تخت هاي 
بيمارس��تاني گفت: در طول 5سال گذشته 2۰هزار تخت به حوزه 

بهداشت و درمان اضافه شده است. 
محمد نعي��م اميني فرد درباره اظهارات ريي��س اداره اورژانس 
بيمارستان هاي وزارت بهداش��ت مبني براينكه كمبود تخت هاي 
بيمارستاني در تهران جدي است، گفت: مشكالت بسياري درباره 
كمبود تخت هاي بيمارس��تاني در تمام كشور وجود دارد، به ازاي 
هر هزار نفر جمعيت ۱.۶تخت بيمارس��تاني وجود دارد كه توزيع 
تخت ها نيز متناس��ب نيست؛ به عنوان مثال در برخي نقاط مانند 
استان سيستان و بلوچس��تان به ازاي هر هزار نفر اين 

ميزان به ۰.۶ مي رسد. 
او افزود: ضمن اينكه درحال حاضر حداقل ۱۰۰هزار 
تخت بيمارستاني براي دس��تيابي به رتبه متوسط در 
منطقه نياز اس��ت، در ش��رايط فعل��ي ۱2۰هزار تخت 
بيمارس��تاني در مراكز درماني فعال بوده كه بس��ياري 
از اين تخت ها نيز فرس��وده ها هس��تند، همچنين طي 
5 سال گذشته در راستاي اجراي طرح تحول سالمت 
حدود 2۰هزار تخت بيمارس��تاني اضافه ش��ده است؛ 
اما همچن��ان كمبود صد هزار تخت در كش��ور وجود 

دارد. اين نماينده مجلس به خانه ملت گفت: ازس��وي ديگرنيمي 
از تخت هاي قديمي بيمارس��تاني نياز به بازسازي و نوسازي دارد، 
طبق برآوردهاي صورت گرفته هزينه ايجاد تخت هاي بيمارستاني 
كمتراز نوس��ازي و مقاوم سازي آنهاست، البته منابع صرف دولتي 
تكافوي تامين اين ميزان تخت بيمارس��تاني نخواهد بود؛ بنابراين 
بايد از منابع بخش خصوصي و منابع عمومي مانند تامين اجتماعي 

در رفع مشكالت اين بخش استفاده شود. 
اميني فرد تاكيد كرد: مش��اركت تامي��ن اجتماعي ازاين منظر 
اهميت دارد كه س��رويس قابل قبولي را تامين اجتماعي مي تواند 
به بيمه ش��دگان خود ارائه دهد، زيرا قيمت س��رويس دهي تامين 
اجتماعي به بيمه ش��دگان خود نسبت به س��رويس دهي به مردم 
ديگر متفاوت اس��ت؛ همچنين جذب سرمايه گذارخارجي در رفع 
اين مشكل نيز اهميت دارد، چندي پيش وزارت بهداشت و درمان 
در انعقاد تفاهمنامه يي با هدف جذب س��رمايه گذار خارجي موارد 
مهمي را در حوزه س��المت كشورمان از جمله مشكالت در تامين 

تخت هاي بيمارستاني مدنظر قرار داد. 
او با بيان اينكه س��رمايه گذارخارجي بايد تكنولوژي جديد در 
س��اخت تخت هاي بيمارستاني را به كش��ورمان وارد كند، گفت: 
ط��ي چند ماه پي��ش باوقوع زلزله در برخي اس��تان هاي كش��ور 

بيمارستان هايي با عمر كوتاه دچار مشكل شدند.

بع��د از درياچ��ه ارومي��ه، حاال نوب��ت زاينده رود اس��ت كه 
كارگروهي ملي براي احيا و نجات آن تش��كيل ش��ود؛ هر قدر 
كه س��تاد ملي احي��اي درياچ��ه اروميه توانس��ت موفق عمل 
 كن��د، مي ت��وان به موفقي��ت كارگ��روه احياي زاين��ده رود هم

اميدوار بود. 
ريي��س مجم��ع نماين��دگان اس��تان اصفه��ان از تش��كيل 
كارگ��روه ملي احي��اي زاين��ده رود خبر داده و گفته اس��ت: با 
ق��ول مس��اعد وزير ني��رو و با حض��ور بخش خصوص��ي نهايتا 
 ت��ا دو س��ال آين��ده از پ��روژه مهم تونل س��د س��وم كوهرنگ

بهره برداري شود. 
 ناصر موس��وي الرگاني در تشريح نشست مجمع نمايندگان 
اس��تان اصفهان با وزير نيرو، گفت: در اين نشس��ت مشكالت 
كمب��ود آب در اس��تان اصفه��ان در بخش هاي آش��اميدني، 
كش��اورزي و صنعت��ي از زبان نمايندگان مطرح ش��د كه اين 
كمب��ود آب در اس��تان در حال تبديل به يك چالش اس��ت. 
نماين��ده م��ردم فالورجان در مجلس با اش��اره ب��ه برگزاري 
نشس��ت هايي با معاون اول رييس جمهور و وزير س��ابق نيرو، 
افزود: در اين نشس��ت در راس��تاي جلس��ات قبلي مقرر شد 
كارگروه ملي احياي زاينده رود و رس��يدگي به مش��كالت آب 
ش��رب و كشاورزي اس��تان اصفهان تشكيل ش��ود و اين مهم 

ب��ا پيش��نهاد نماين��دگان و پذي��رش وزير نيرو م��ورد اجماع 
قرارگرف��ت. او ادامه داد: وزارت ني��رو براي حل بحران آب در 
استان هاي مختلف برنامه ريزي هاي جدي دارد كه اين برنامه ها 
در جلس��ات شوراي عالي آب و در نشست با رييس جمهور نيز 
پيگيري و مطرح ش��ده اس��ت كه اميدواريم مشكالت آب در 
اس��تان هايي كه با چالش مواجه هس��تند با برنامه هاي وزارت 

نيرو حل و فصل شود.
موسوي الرگاني به خانه ملت گفت: در اين نشست همچنين 
مطرح ش��د كه بخش خصوصي آمادگي دارد كه سد تونل سوم 
كوهرنگ را كه در حال حاضر احداث آن به داليلي متوقف است 
را به عهده گيرد؛ چنانچه روند س��اخت اين س��د با بودجه هايي 
كه دولت ب��ه صورت قطره چكاني براي پيش��برد پروژه در نظر 
مي گي��رد، ادامه يابد س��اخت اين پروژه س��ال ها ادامه خواهد 

داشت و به نتيجه نخواهد رسيد.
عضو كميس��يون اقتصادي مجلس، س��اخت سد تونل سوم 
كهرن��گ را خواس��ت آحاد م��ردم اس��تان اصفه��ان و يكي از 
ضرورت هاي آبي استان دانست و گفت: با توجه به قول مساعد 
وزي��ر نيرو در اين نشس��ت اميدواريم اين پروژه با حضور بخش 
خصوصي فعال ش��ود و نهايتا ظرف دو س��ال آينده اين سد به 

بهره برداري برسد. 

كارگروه ملي احياي زاينده رود تشكيل مي شودكمبود ۱۰۰هزارتخت بيمارستاني در مراكز درماني

 اصالحيه آگهي مناقصه عمومي 
  دو مرحله اي شماره 96101098۷ و 961010988

شركت توزيع نيروي برق مازندران بند 5 مبلغ فروش اسناد، مبلغ 
218/000 ريال صحيح مي باش�د و كليه بندهاي آن مناقصه به قوت 

خود باقي است.

شركت توزيع نيروي ربق مازندران
)سهامي خاص(

صندوق هاي بيمه و بازنشستگي ايران چقدر براي تامين زيرساخت هاي مورد نياز سالمندان آماده اند؟

بحران پيري جمعيت
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»تعادل«چشماندازكوتاهمدتبازارملكرابررسيميكند

»احتياط« همچنان در دستور كار سوداگران مسكن

طرحترافيك2.3ميليونتومانيبرايخبرنگارانتكذيبشد

تصويبطرحجديدترافيكپايتختدركميسيونسالمتشورا

 گروهراهوشهري| زهرهعالمي|
تحليل جدول رش��د قيمت مس��كن در س��ال جاري 
نش��ان مي دهد كه جز در فروردين ماه كه ش��اهد كاهش 
3.6 درص��دي قيمت ها بوديم از ارديبهش��ت ماه تاكنون 
قيمت ها روند صعودي داشته است و در آذرماه با بيشترين 
افزايش قيمت مسكن نسبت به ماه هاي مشابه سال گذشته 
)15درصد( مواج��ه بوديم. موضوعي ك��ه رييس اتحاديه 
مشاوران امالك ضمن اشاره به آن مي گويد: طي سه، چهار 
ماه اخير بازدهي مس��كن رش��د داشته و حتي پيش بيني 
مي ش��ود كه در س��ال آينده بازدهي اين بازار از بازارهاي 

رقيب پيشي بگيرد. 
افزاي��ش بازدهي س��رمايه گذاري در بخش مس��كن 
اگرچ��ه مي تواند، نويدبخش رون��ق در اين بازار و بهبود 
ساخت و ساز باشد، اما تا حدودي هم نگران كننده است، 
زيرا پاي سوداگران و خريداران سرمايه يي را هم به اين 
بازار باز مي كند. البته كارشناس��ان معتقدند كه با توجه 
به افزايش قيمت دالر و ركود 5س��اله مسكن سوداگران 
ت��ا حدودي محتاط تر ش��ده اند و احتمال حضور پررنگ 
آنها در بازار نابسامان مسكن پيش بيني نمي شود. اگرچه 
كاهش ساخت و ساز طي سال هاي اخير و كاهش عرضه 
واحدهاي مس��كوني مي تواند به عنوان عاملي تاثيرگذار 
پيش بيني كارشناسان را مبني بر عدم حضور چشمگير 
س��وداگران به بازار مس��كن برهم زند و معادالت بخش 

مسكن را پيچيده كند. 
عب��اس اكب��ري اس��تاد دانش��گاه درب��اره وضعي��ت 
س��رمايه گذاري در ب��ازار مس��كن به »تع��ادل« مي گويد: 
س��رمايه گذاران بازار مسكن به دو دسته تقسيم مي شوند: 
دس��ته اول براي ساخت و ساز مسكن اقشار متوسط و كم 
درآمد سرمايه گذاري مي كنند و گروه دوم به دنبال ساخت 

و ساز براي اقشار پردرآمد جامعه هستند. 
اكب��ري ادام��ه مي ده��د: س��رمايه گذاران گ��روه دوم 
همواره فعال هس��تند و نگران كاهش يا افزايش قيمت ها 
در بازار مس��كن يا بازارهاي رقيب نيس��تند؛ اين بخش از 
س��رمايه گذاران براي متقاضياني س��اخت و ساز مي كنند 
كه اي��ن متقاضيان ب��ه دنبال دريافت تس��هيالت دولتي 
نيستند و افت و خيز شاخص هاي كالن اقتصادي تاثيري 
بر تصميم گيري اين دس��ته از س��رمايه گذاران مس��كن و 
همچني��ن متقاضيان آنها ن��دارد.  او مي افزايد: بازار خريد 
و ف��روش واحدهايي كه اين دس��ته از س��رمايه گذاران در 
آن س��رمايه گذاري مي كنند مانند بازار خودروهاي لوكس 
و وارداتي اس��ت كه افزايش ي��ا كاهش قيمت خودروهاي 
س��اخت داخل تاثي��ري در كاهش يا افزاي��ش خريد اين 

خودروها ندارد. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه مس��كن، بازار 
مس��كن تاثيري از حض��ور س��رمايه گذاران و خريداران 
گروه دوم نمي پذيرد و با توجه به اينكه حجم بيش��تري 
از ساخت و س��ازها در پايتخت و كشور مربوط به گروه 
اول اس��ت، بازار مس��كن تحت تاثير عوامل تاثيرگذار بر 
متقاضيان خريد و س��ازندگان اين واحدهاس��ت كه اين 
عوامل عبارتند از: افزايش حجم تسهيالت خريد مسكن 

يا افزايش تسهيالت ساخت و ساز. 

اكب��ري اظهار مي كند: با افزاي��ش قيمت دالر، قيمت 
كاالهاي مختلف و از جمله مصالح هم افزايش مي يابد و اين 
موضوع بر رشد قيمت مسكن موثر است، همان گونه كه با 
افزايش قيمت دالر طي ماه  هاي اخير شاهد افزايش قيمت 
مسكن بوديم البته رشد قيمت مسكن جهشي نخواهد بود. 
او بيان مي كند: با توجه به كاهش سود سپرده گذاري ها، 
س��رمايه گذاران بالق��وه به دليل كاهش صرف��ه اقتصادي 
س��رمايه گذاري در بانك ها به س��مت س��رمايه گذاري در 
بخش هاي غيرمولد اقتصادي همچون دالر و سكه حركت 
كرده اند يا اينكه به اميد س��ود بيش��تر در بخش مس��كن 

سرمايه گذاري مي كنند. 
اين كارش��ناس ارشد حوزه مس��كن با اشاره به اينكه 
كاهش نرخ بهره، موجب افزايش قيمت مسكن و همچنين 
رش��د سرمايه گذاري در اين بخش مي شود، ادامه مي دهد: 
البته حضور بيشتر سرمايه گذاران ممكن است تا حدودي 
سوداگري در اين بخش را افزايش دهد، اما اين موضوع هم 

به ميزان عرضه و تقاضا بستگي دارد. 
 او اضافه مي كند: در صورتي كه حجم عرضه بيشتر از 
تقاضا باشد، امكان حضور سوداگران بسيار كاهش مي يابد 
و اگر ميزان واحدهاي مسكوني عرضه شده كمتر از تقاضا 

باشد امكان حضور سوداگران بيشتر مي شود. 
اكب��ري تصري��ح مي كن��د: ب��ا توجه ب��ه اينكه طي 
س��ه، چهار سال گذش��ته ساخت و س��از كاهش يافته 
اس��ت عرضه كمت��ر از تقاضا خواهد بود ام��ا با توجه به 
اينكه س��رمايه گذاران س��وداگر پس از ركود چند ساله 
مس��كن بس��يار محافظه كارانه تر از س��ال هاي گذش��ته 
رفتار مي كنند و امكان رش��د سوداگري كاهش مي يابد. 
ضمن اينكه قيمت دالر و س��كه هم افزايش يافته است 
و تعدادي از اين سوداگران به سمت اين بازارها حركت 

مي كنند. 

مسكنبهسايربازارهانزديكشدهاست  
رييس اتحاديه مشاوران امالك هم با اشاره به افزايش 
بازدهي بازار مس��كن در نيمه دوم س��ال جاري نسبت به 
گذشته تصريح مي كند: چهار بازار در اقتصاد كشور نقش 
ايفا مي كنند و مس��كن يكي از آنهاست و با اينكه به دليل 
ركود 5 س��اله بخش مس��كن، اين بازار ش��رايط مناسبي 
نداش��ت، امس��ال به ويژه از نيمه دوم شاهد هستيم بازده 
س��رمايه گذاري بخش مس��كن در حال نزديك ش��دن به 
بازارهاي س��كه، ارز و بورس است.  مصطفي قلي خسروي 
در گفت وگو با ايسنا مي گويد: تالش مي كنيم كه بازارهاي 
رقيب را كنار بزنيم تا بخش مسكن را تقويت كنيم. در اين 
ميان برنامه ريزي مسووالن و كمك بانك ها اهميت زيادي 
دارد و از طرف ديگر س��رمايه گذاران و متقاضيان هم بايد 

نگاه درازمدت به مسكن داشته باشند. 
او اظهار مي كند: در خريد زمين و ملك، نگاه به آينده 
و نه صرفا شرايط فعلي اهميت دارد. ضمن اينكه پيش بيني 
مي شود كه پس از بهار سال آينده بازار مسكن از حوزه هاي 

رقيب خود پيشي مي گيرد. 
به گفته خسروي، امسال مقداري وضعيت بازار مسكن 
در بخش خريد و فروش، صعودي بوده اما ساخت و ساز با 
سرعت معامالت پيش نمي رود؛ در حالي كه نبايد از مواليد، 
ازدواج ها و مهاجرت ها غافل شد زيرا با ادامه وضعيت فعلي، 

تناسب عرضه و تقاضا به هم مي خورد. 
او ادامه مي دهد: ملك امن ترين س��رمايه اس��ت، نه 
دزد آن را مي برد و نه آفت مي زند عالوه بر اينكه دارايي 
ثابتي اس��ت كه خود را با تورم باالنس مي كند. بنابراين 
توصيه مي كنيم س��رمايه گذاران با توج��ه به آينده بازار 
مس��كن اقدام به ساخت و خريد مسكن كنند كه با اين 
اقدام هم سود مي برند و هم به اشتغال و رونق اقتصادي 

كشور كمك مي كنند. 

 شروطجهشقيمتملك
در حال��ي كه عب��اس اكبري معتقد اس��ت، قيمت 
مسكن در ماه هاي آينده جهش ناگهاني نخواهد داشت 
اما رييس اتحاديه مشاوران امالك، عدم افزايش ناگهاني 
قيمت را به عوامل مختلفي وابس��ته مي داند و مي گويد: 
اگر تصميم��ات ناگهاني در حوزه اقتصاد اتخاذ نش��ود، 

شاهد جهش قيمت مسكن نخواهيم بود. 
قلي خسروي ادامه مي دهد: بخش مسكن همواره از 
تصميمات غيرمنتظ��ره در حوزه هاي ديگر كه منجر به 
تورم هاي فوري ش��ده آس��يب ديده است. به طور مثال، 
وقتي شايعه مي شود كه بنزين قرار است 15۰۰ تومان 
شود ناگهاني، اين خبر تاثير خود را بر تورم مي گذارد و 
سپس اعالم مي شود كه اين افزايش انجام نخواهد شد، 

اما اثر را نمي توان از بين برد. 
او تصري��ح مي كند: البته ممكن اس��ت دوباره بعد از 
عيد اعالم كنند بنزين در ماه هاي آينده گران مي شود، 
باز اثر ديگري بر تورم مي گذارد. پس از آن قيمت بنزين 
را گ��ران مي كنند و يك التهاب ديگ��ر ايجاد مي كنند. 
بنابراين با ي��ك اظهارنظر يا برنامه ريزي اش��تباه كليه 
س��طوح اقتصاد به هم مي ريزد و چهار مرحله تورمي را 
تجربه مي كنيم.  به گفته رييس اتحاديه مشاوران امالك، 
اگر قيمت حامل هاي ان��رژي افزايش نيابد و به تبع آن 
تورم عجيب و غريبي در اقتصاد ش��اهد نباش��يم، سال 
آينده قيمت مسكن با سطح تورم پيش مي رود يا مقدار 

اندكي باالتر قرار خواهد گرفت. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان اينكه رشد 
قيمت مس��كن باعث رك��ود مجدد اين بازار مي ش��ود، 
مي گويد: بازار مسكن با 1۲۰۰شغل به صورت مستقيم 
و غيرمس��تقيم در ارتباط است. بنابراين تحرك مسكن 
مي توان��د به رونق اقتص��اد كمك كند، ام��ا اگر قيمت 

مس��كن افزايش پيدا كند وارد ركود مي شويم بنابراين 
ثبات قيمت متناس��ب با قدرت خريد، بهترين س��ناريو 
براي اين بازار اس��ت در نتيجه مشاوران امالك، عامل و 

طرفدار گراني نيستند. 

منطقه5،پرطرفدارترميانتهرانيها
رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره اينكه ساخت و 
ساز و خريد و فروش در كدام بافت ها و مناطق سودآورتر 
خواهد بود، گفت: س��رمايه گذاري كه وارد حوزه مسكن 
مي ش��ود در اي��ن موضوع كه در ك��دام مناطق چه نوع 
مس��كني با چه متراژ و متريالي احداث كند، تحقيقات 
الزم را انج��ام مي دهد. به طور مثال، كوچك س��ازي در 
مناطق ش��مالي پايتخت توصيه نمي ش��ود يا س��اخت 
واحدهاي باالي 15۰ متر متقاضي كمتري دارد بنابراين 
هر منطقه شرايط خاص خود را دارد كه اين مسائل بايد 

لحاظ شود. 
خس��روي يادآور مي شود: يكي از داليلي كه اتحاديه 
مشاوران امالك بر ضرورت كد رهگيري تاكيد مي كند، 
استخراج اطالعات ريز و دقيق از نوع و جنس معامالت در 
مناطق مختلف است، چرا كه مي خواهيم سيگنال هايي 
به سياست گذاران ارائه بدهيم كه مبتني بر شرايط واقعي 
حاكم بر معامالت باش��د.  به گفت��ه او، مثال در منطقه 
5 معموال بيشترين معامالت انجام مي شود. حال سوال 
اين است كه چه سرانه ها و خدماتي باعث جذابيت اين 
منطقه شده است. دانستن اين موضوع كمك مي كند تا 
در ساير مناطق تهران همچنين خدماتي ايجاد شود. كد 

رهگيري مي تواند منبع تمام اين اطالعات باشد. 

راهكارحلمشكلبافتفرسوده؟
رييس اتحاديه مش��اوران امالك تهران، درباره بازار 
آينده بافت فرس��وده و شرايط پيش روي سازندگان در 
اين مناطق مي گويد: پيش��رفت س��اخت و ساز در اين 
بافت ها پايين اس��ت. دولت اع��الم كرده كه درخصوص 
انش��عابات و عوارض، مش��وق هايي مي دهد، دولت تاجر 

خوبي نمي تواند باشد اما مي تواند ناظر خوبي باشد. 
خس��روي اظهار مي كن��د: بايد براي بافت فرس��وده 
تس��هيالت باالتر با نرخ سود پايين ارائه كند؛ زيرا شايد 
كس��ي ك��ه در بافت فرس��وده زندگي مي كن��د برايش 
نوسازي اولويت نداشته باشد اما با توجه به خطرپذيري 
اين بافت ها بايد براي دولت به عنوان سياست گذار مهم 
باشد و بنابراين مسير را به سمت بازآفريني سوق دهد و 

راهكارهاي متنوعي براي آن در نظر بگيرد. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك، يكي از راهكارها را 
ارائه مش��وق هاي جايگزين مي داند و مي گويد: به دليل 
پايين بودن جذابيت س��رمايه گذاري هم اكنون در بافت 
فرس��وده س��اخت و س��از پايين اس��ت. بنابراين دولت 
مي تواند به سازندگان بگويد اگر وارد بافت فرسوده شويد 
به ش��ما تراكم جايگزين يا تخفيف در نقطه يي ديگر از 
ش��هر مي دهيم. حتي مي توان ارائه سوبس��يد، مشوق و 
مجوز در ش��مال شهر را مشروط به نوسازي در مقياس 

وسيع در بافت هاي فرسوده كرد. 

گروهراهوشهرسازي|
ط��رح جدي��د ترافيك ك��ه به تازگي از س��وي 
شهرداري تهران پيشنهاد شده است روز گذشته در 
كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
شوراي شهر با حضور محسن پورسيدآقايي، معاون 
حمل و نقل ترافيك ش��هرداري مورد بررس��ي قرار 
گرفت و به تصويب رس��يد. در اين جلسه همچنين 
پيش��نهاد فروش ۲ميليون و3۰۰هزار توماني طرح 

ترافيك به خبرنگاران عنوان شد. 
البته خبر پيشنهاد فروش ۲ ميليون و 3۰۰ هزار 
توماني طرح ترافيك به خبرنگاران كه از سوي ناهيد 
خداكرمي عضو كميس��يون سالمت و محيط زيست 
ش��ورا مط��رح و روي خروج��ي خبرگزاري ها قرار 
گرف��ت، با واكنش هاي منفي از س��وي رس��انه ها و 
خبرنگاران در فضاي مجازي مواجه شد و به فاصله 
اندك��ي بعد از اين اظهارنظ��ر زهرا صدراعظم نوري 
رييس كميس��يون سالمت اين خبر را تكذيب كرد.  
اين عضو ش��وراي ش��هر تهران با اش��اره به انتشار 
خبري مبني بر پيش��نهاد واگذاري طرح ترافيك به 
قيمت ۲ميليون و 3۰۰ ه��زار تومان به خبرنگاران 
گفت: تاكنون چنين پيشنهادي به معاونت ترافيك 
ارائ��ه نش��ده و حداق��ل موضوع اين اس��ت كه من 
به عنوان عضو شورا از چنين پيشنهادي خبر ندارم. 
عضو ش��وراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه هنوز 
اين موضوع در ش��ورا مطرح نش��ده كه بخواهد به 
پيش��نهاد برسد، خاطرنش��ان كرد: معاونت حمل و 
نقل توضيحاتي در مورد پيشنهاد تغيير در مقررات 
ورود به طرح ترافيك داده و در بعضي كميسيون ها 

موردبحث قرار گرفته است. 
وي ب��ا بيان اينكه اليحه بايد به صورت رس��مي 
به ش��ورا ارائه و اعالم وصول ش��ود، اظهار كرد: بعد 
از اي��ن مراحل ش��ورا اليحه را به كميس��يون هاي 
اصلي و فرعي ارس��ال مي كند تا در مورد آن بحث 
و پيش��نهادات خود را اعالم كنن��د. در مرحله بعد 
اليحه در صحن شورا توسط اعضاي شورا راي گيري 
مي شود كه در اين مورد هنوز اين مراحل طي نشده 
اس��ت و اگر قرار بود پيشنهادي به معاونت حمل و 
نقل و ترافيك برود اعضا از آن مطلع مي ش��دند، لذا 
تاكنون چنين پيش��نهادي به معاونت ترافيك ارائه 

نشده است.
ب��ه گزارش»تع��ادل« با گذش��ت بي��ش از يك 
هفته از مطرح ش��دن طرح ترافيك جديد از سوي 
شهرداري هر روز بر تعداد مخالفان اين طرح افزوده 
مي ش��ود. هر چند ش��هرداري هدف از اين طرح را 
رف��ع تبعيض در اس��تفاده ش��هروندان از محدوده 
ترافيك و نيز كاهش ترافيك و آلودگي هوا مي داند 
اما بررس��ي ها حاكي از اين اس��ت ك��ه اجراي اين 
ط��رح هيچ كمكي به رفع تبعيض و تس��هيل تردد 

به محدوده طرح ترافيك نخواهد كرد. 
دي��روز »تعادل« در گزارش��ي حداقل و حداكثر 
نرخ ورود خودروها به محدوده طرح ترافيك روزانه 
و س��االنه را براساس قيمت پيش��نهادي شهرداري 
محاس��به و منتش��ر كرد. ب��ر اين اس��اس حداقل 
ن��رخ ع��وارض س��االنه ورود خودروها ب��ه منطقه 
سبز)محدوده ترافيك( ۲ميليون و 4۰۰هزار تومان 
و به منطق��ه آبي)محدوده زوج و ف��رد( 8۰۰ هزار 
توم��ان خواهد ب��ود. همچنين اين ارق��ام در حالت 
حداكثري به ترتيب 9و 3ميليون تومان خواهد بود. 
در همي��ن حال بايد به اين مس��اله اش��اره كرد در 
صورتي كه خودرويي به هر دو منطقه ياد شده وارد 
يا خارج ش��ود بايد تركيبي از نرخ هاي اعالمي را به 
شهرداري پرداخت كند. در اين صورت نرخ تركيبي 
ساالنه ورود به مناطق سبز و آبي در حالت حداقلي 
3ميليون تومان و در حال��ت حداكثري 1۲ميليون 

تومان براي مالكان خودروها آب مي خورد. 
با اين احتساب فقط كس��اني كه از تمكن مالي 
برخوردارن��د، مي توانن��د با پرداخت اي��ن هزينه ها 
وارد محدوده طرح ش��وند و عمال اقشار ضعيف كه 
در ط��رح قديمي نيز از هيچ گون��ه رانتي برخوردار 
نبوده ان��د به دليل باال بودن قيمت ها امكان ورود به 

محدوده طرح ترافيك را نخواهند داشت. 
از س��وي ديگر گفته مي شود در اين طرح براي 
معل��والن، بيماران و نيز خبرنگاران تس��هيالتي در 
نظر گرفته خواهد ش��د. به گفت��ه ناهيد خداكرمي 
در نشست ديروز كميس��يون سالمت شوراي شهر 
تهران پيش��نهاد فروش ۲ميليون و3۰۰هزار توماني 
ط��رح ترافيك به خبرنگاران نش��ان از اين دارد كه 
تعداد زيادي از خبرن��گاران نيز از ورود به محدوده 
ترافيك باز مي مانند. ف��روش ۲ميليون و 3۰۰هزار 
توماني درحالي پيش��نهاد مي شود كه سال گذشته 
خبرنگاران ب��راي خريد طرح ترافيك مبلغي حدود 
1۰۰هزار تومان پرداخت كردند. اين افزايش حدود 

۲5درصدي چندان منطقي به نظر نمي رسد. 
ناهيد خداكرمي، رييس كميته س��المت شوراي 
ش��هر تهران معتقد است 38س��ال از اجراي طرح 
فعل��ي مي گ��ذرد و قطعا اين طرح ني��از به تغيير و 
تح��ول دارد. وي با اش��اره به ط��رح ترافيك جديد 
گف��ت: بايد همه افراد ح��ق ورود به محدوده طرح 
ترافيك را داشته باشند نه اينكه مختص افراد خاص 
باش��د و عده يي ديگ��ر محروم ش��وند. در خيلي از 
كشورها نيز طرح ترافيك فعلي ما اجرا مي شد اما با 
گذشت زمان تغييرات متعددي در آن ايجاد كردند. 
وي با بيان اينك��ه معاونت حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران براساس مطالعاتي كه از قبل صورت 
گرفته، مي خواهد طرح جديدي را اجرا كند، گفت: 
با اي��ن كار ترافيك مديريت مي ش��ود و زمان هاي 

پيك عبور و م��رور تغيير مي كند. در گذش��ته نيز 
س��قف اس��تفاده مردم از طرح ترافيك روزانه بيش 
از 17هزار نفر نبوده اس��ت و با اجراي طرح جديد، 
گره هاي ترافيكي باز مي شود و كار شفاف مي شود.  
ب��ه گفته خداكرمي در نشس��ت ديروز كميس��يون 
سالمت پيشنهاد داده شد، شغل هايي كه باعث بروز 
آزار و اذيت براي همس��ايگان همچنين اختالل در 
ترافي��ك ايجاد مي كنند مانند برخي از مراكز خريد 
كه باعث بروز ترافيك در خيابان ها مي ش��ود از اين 
مراكز عوارض اجتماعي دريافت ش��ود. اين كش��ور 
م��ال همه اس��ت و بايد افرادي كه به ش��هر هزينه 
تحميل مي كنند، ع��وارض آن را پرداخت كنند. ما 
اين پيش��نهاد را داده ايم و قرار است شهرداري آنها 

را بررسي كند. 
وي گفت: پيش��نهاد مي كن��م در ابتدا اين طرح 
به صورت پايلوت در 3ماه نخس��ت سال اجرا شود. 
تا نقاط قوت و ضعف آن نمايان ش��ود. بهتر اس��ت 
در طرح جديد پيشنهادي شهرداري براي محدوده 
طرح ترافي��ك در محدوده هاي داخ��ل طرح نظير 
خيابان خيام پارك هاي حاش��يه يي ممنوع ش��وند 
همانن��د آنچ��ه در ش��هر هاي ديگ��ر دني��ا صورت 
مي گي��رد. ما داخ��ل محدوده طرح، ش��بكه حمل 
و نق��ل عموم��ي داريم لذا مي توانيم ش��هروندان را 

ترغيب به استفاده از حمل و نقل عمومي كنيم. 
وي همچني��ن اظه��ار كرد: اس��تفاده داوطلبانه 
برخي مراكز خريد از ساعات غير پيك نيز مي تواند، 
راه��كار ديگ��ري در توزيع مناس��ب ترافيك و رفع 
گره هاي ترافيكي باش��د. البته ش��هرداري نيز بايد 
مش��وق هايي براي اين مراك��ز در نظر بگيرد. برخي 
مراكز خريد، مش��اغل و سازمان ها هستند كه خود 
عامل ترافيك هستند نظير پاالديوم و... كه عوارض 
اجتماعي به ش��هر تحميل مي كنند بنابراين بايد به 

شهرداري عوارض اين عارضه را بدهند.

طرحپيشنهادينيازبهچكشكاريدارد
زهرا صدراعظم نوري، رييس كميسيون سالمت 
و محيط زيست شوراي شهر تهران با اشاره به طرح 
پيش��نهادي ش��هرداري تهران درخصوص بازنگري 
طرح ترافيك گفت: ط��رح جديد بايد چكش كاري 

شود و به صورت اليحه به شورا ارائه شود. 
نوري با بيان اينكه يكي از انتقادي كه مي ش��ود 
اين اس��ت كه هدف ش��هرداري از اجراي اين طرح 
درآمدزايي اس��ت، گفت: بايد در نظر داشته باشيم 
اينكه ه��ر طرحي را اقتصادي كنيم بد نيس��ت. به 
ه��ر رو هر خدمتي بهايي دارد و وقتي خدمتي ارائه 
مي شود بايد بهاي آن پرداخت شود. هزينه خدماتي 

كه در پايتخت مي شود بايد پرداخت شود. 
وي تصريح كرد: ش��هرداري بايد از درآمد هايش 

ش��هر را اداره كن��د. از اي��ن رو اگ��ر ش��هرداري 
طرح هايي بدهد كه اقتصادي باشد نبايد زير سوال 
برد. مديريت كنون��ي پايتخت رويكردي متفاوت از 
مديريت گذش��ته را دنبال مي كند. شهرداري ديگر 
به دنبال كارهاي نمايشي و پروپاگاندا نيست و فكر 
مي كنم در عملكرد چند ماهه اخير نيز اين موضوع 
به خوبي نشان داده ش��ده است. رييس كميسيون 
سالمت و محيط زيست شورا با اشاره به لزوم تغيير 
ط��رح ترافيك گفت: طي 4۰س��ال ش��اهد اجراي 
ط��رح ترافيك بوده ايم از اين رو به نظر مي آيد بايد 
جايگزيني براي اين طرح معرفي ش��ود. طرحي كه 
از سوي ش��هرداري پيشنهاد شده بايد چكش كاري 
ش��ود و با جمع بندي مناس��ب به صورت اليحه به 
شورا ارائه شود. ما انتظار داريم درآمد حاصل از اين 
طرح با س��ازوكار و ضمانت اجرايي مناس��ب صرف 

توسعه حمل و نقل عمومي شهر شود.  

عاملهواازداليلتوجيهيطرححذفنشود
آرش ميالني، رييس كميته محيط زيست شورا 
نيز در اين باره گفت: در اجراي طرح ترافيك جديد 
دو س��وال وجود دارد؛ نخس��ت اينكه طرح كاهش 
آلودكي هوا)LEZ( چه مش��كالتي داشت كه اجرا 
نش��د درحالي كه پايه ط��رح ترافيك جديد همين 
طرح كاهش اس��ت و سوال دوم اينكه درآمد ناشي 
از اي��ن طرح در ماب��ه ازاي كاه��ش ذرات كمتر از 

۲/5ميكرون چقدر است؟
ميالن��ي افزود: از طراح��ان خواهش مي كنم كه 
عام��ل هوا را از داليل توجيه��ي طرح حذف نكنند 

چراكه درحال حاضر م��ردم در مناطق داخل طرح 
در عذاب هس��تند و برخي روزها در همين منطقه 
1۲ ش��اخص آاليندگي خيلي زياد اس��ت.  در اين 
جلس��ه همچنين محس��ن  پورس��يدآقايي، معاون 
حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران گفت: در دنيا 
س��هميه بندي راه كنترل ورود خودروها به محدوده 
طرح ترافيك نيس��ت بلكه قيمت گذاري راه كنترل 
و سياس��ت گذاري اس��ت. وي افزود: طرح ترافيك 
از گذش��ته داراي پش��توانه فكري نبوده به طوري 
كه اين مح��دوده را منطقه ممنوع��ه مي ناميدند و 
مشكالت از همين جا شروع شد. امروز مي بينيم كه 
ترافيك و مشكالت ناشي از آن همچنان پابرجاست 
ح��ال آنكه جريمه ورود به مح��دوده طرح ترافيك 
از عوارض آن كمتر اس��ت. هر سال به سهميه هاي 
طرح ترافيك هم افزوده ش��ده لذا بايد گفت روش 
سهميه بندي محدوده طرح ترافيك بايد ذاتا اصالح 
ش��ود.  وي افزود: يكي ديگر از اش��كاالت اين طرح 
اين است كه ش��هرداري در جايگاه تشخيص شرف 
ش��غلي ب��راي ورود مجاز ب��ه محدوده ب��وده يعني 
اينكه مي گويند پرس��تاران نمي توانند وارد محدوده 
شوند ولي پزشكان مي توانند لذا مي بينيم كه طرح 

ترافيك داراي اشكاالت اساسي است. 
گفتني اس��ت در اين جلس��ه از داليل توجيهي 
اجراي طرح ترافيك جديد سخن گفته شد. بررسي 
تطبيقي اين طرح با ش��هر هاي ديگ��ر دنيا، مزاياي 
طرح ترافيك جديد و ضرايب در نظر گرفته ش��ده 
ب��راي قيمت طرح ازجمله م��واردي بود كه در اين 

جلسه مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت. 

تحقق۹۰درصديدرآمدهاي
پايدارشهريدر3فصل

 بررسي ها نشان مي دهد نزديك به 9۰درصد درآمدهاي پايدار 
و حدود 74درصد از درآمدهاي ناپايدار شهرداري تهران در 9ماهه 
امسال محقق شده است.   به گزارش مهر، شهرداري تهران در 9ماه 
گذشته توانست چيزي حدود 9ميليارد و 33۰ميليون تومان درآمد 
كسب كند. درآمدي كه هر چند هنوز با رقم مصوب در بودجه سال 
96 فاصله دارد اما ش��ايد اميد مسووالن شهرداري تهران به 3ماه 
پاياني سال است. اما بررسي درآمدهاي شهرداري پايتخت در 9ماه 
گذشته در دو بخش پايدار و ناپايدار نشان مي دهد هنوز نمي توان با 
اتكا به درآمدهاي پايدار، شهر را اداره كرد و نياز به ايجاد محل هاي 
جديد براي افزايش درآمدهاي پايدار است.  آن طور كه در گزارش 
عملكرد 9ماهه بودجه ش��هرداري تهران آمده اس��ت، درآمد اين 
س��ازمان در بخش نقدي 6 ميليارد و 943ميليون تومان به ميزان 
79درص��د و در بخش غيرنقد ۲ميلي��ارد و 387ميليون تومان به 
ميزان 5۰ درصد تاكنون محقق ش��ده است.  از درآمد وصولي در 
بخش نقدي يك ميليارد و 89ميليون تومان مربوط به صدور پروانه 
و واگذاري ملك به بانك ها و نهادها در ازاي ديون و بدهي شهرداري 
به آن نهاد و بانك بوده است. در بخش تملك دارايي هاي سرمايه يي 
و مالي هزينه شده هم مبلغ ۲1۰ميليون تومان مربوط به برداشت 
از حس��اب ها ناشي از اجراييه قضايي بوده و مانده تخصيص نيز به 
مبلغ 5 ميليارد و 643 ميليون تومان در س��اير بخش ها كه عمدتا 
در بخش هزينه يي بوده اس��ت. همچنين درآمد بخش غيرنقد هم 
كه ۲ميليارد و 387ميليون تومان بوده در بخش تملك داريي هاي 

سرمايه يي و مالي هزينه شده است. 

بيپوليپروژهزيرگذرگيشارا
بهتعطيليكشاند

پيروز  حناچي، معاون فني و عمراني  شهردار ي تهران  با اشاره 
به توقف س��اخت پروژه  زيرگذر  گيش��ا  در بزرگراه  شهيد چمران  
گفت: علت  اصلي  توقف  اين پروژه تامين  نشدن منابع  مالي است .  
به گزارش فارس، پيروز  حناچي  گفت: تكميل پروژه زيرگذر گيشا 
به ۲8ميليارد تومان  اعتبار نياز دارد  كه اگر تامين نشود بايد روش 
خود را در تكميل پروژه تغيير دهيم.   وي با بيان اينكه  اين پروژه 
تا حدودي پيش��روي داشته است ، گفت: با وجود  اينكه  از خيابان  
هيچ اقدامي قابل رويت  نيست ولي بخش هايي از آن ساخته شده 
اس��ت. اگر مطمئن  باشيم ، منابع مالي تامين مي شود بعد از عيد 
شروع به تكميل  مي كنيم  اما اگر منابع نداشته باشيم  شايد روش 

خود را تغيير دهيم .

كفهروزهايآلودهامسال
سنگينترازسالگذشته

۲96روز از س��ال 96 گذش��ت و طي اين م��دت هواي تهران 
77روز آلوده بوده اس��ت. در مدت مش��ابه س��ال گذشته اين عدد 
66 بوده و كيفيت هواي پايتخت نس��بت به س��ال گذش��ته افت 
داشته است.  به گزارش مهر ليال نظري، سخنگوي شركت كنترل 
كيفيت هواي ته��ران در اين باره گفت: دوره هاي طوالني آلودگي 
هواي امس��ال موجب ش��ده، كيفيت هوا نس��بت به سال گذشته 
كاهش داش��ته باش��د. همچنين تردد وس��ايل نقليه آالينده كه 
عامل 85 درصد آلودگي هوا هس��تند نيز در معابر ش��هري بيشتر 
ش��ده كه آمار افزايش توليد خودرو در كش��ور اي��ن نكته را تاييد 
مي كن��د. خودروهاي فرس��وده، موتورس��يكلت هاي كاربراتوري و 
موتورسيكلت ها در اين زمينه جزو اصلي ترين منابع آالينده تهران 
هستند.  وي افزود: در ۲۰روز گذشته از زمستان سال جاري هواي 
تهران 7روز س��الم، 1۲روز ناس��الم براي گروه هاي حساس و يك 
روز ناسالم براي همه بوده است.  همچنين حسين شهبازي، مدير 
واحد پيش بيني ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران تصريح كرد: 
نتايج پارامترهاي هواشناسي پيش بيني شده براي ايستگاه مهرآباد 
نشان دهنده وزش باد موثر با بزرگي بين 3تا 5 متر بر ثانيه در برخي 
س��اعات روز چهارشنبه است. به تدريج در روز پنج شنبه بر ميزان 
ناپايداري جوي افزوده مي شود و براي برخي ساعات وزش باد موثر 
پيش بيني مي ش��ود. با تداوم اين ش��رايط در روز جمعه در برخي 
ساعات به ويژه بعدازظهر وزش باد نسبتا شديد با بزرگي بين 5 تا 
8 متر بر ثانيه از س��مت نواحي غربي- شمال غربي انتظار مي رود. 
همچنين دما طي روزهاي پاياني هفته افزايش نسبي خواهد يافت.  

ممنوعيتترددكاميونهاي
باالي5۰سالازسال۹7

رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده يي كشور گفت: 
از ابتداي س��ال 97 از تردد كاميون هاي بيش از 5۰ س��ال در 
راه هاي كشور جلوگيري مي شود.  داود كشاورزيان در گفت وگو 
با ايرنا افزود: محدوديت تردد كاميون هاي فرس��وده با بيش از 
5۰سال سن در راه هاي كش��ور انگيزه نوسازي ناوگان حمل و 
نقل جاده يي را بيش��تر مي كند.  معاون وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه كاهش تردد كاميون هاي فرس��وده در سطح راه هاي 
كش��ور ايمني تردد را ارتقا مي دهد، يادآور شد: كاهش مصرف 
سوخت و جلوگيري بيشتر از آلودگي هوا از مزيت هاي نوسازي 
ناوگان حمل و نقل جاده يي اس��ت.  رييس س��ازمان راهداري 
و حم��ل و نقل جاده يي تصريح كرد: ب��ا اعمال اين محدوديت 
ه��ر چند كه نوس��ازي ناوگان حمل و نقل جاده يي در كش��ور 
س��رعت بيشتري مي گيرد اما باز هم شرايط مطلوبي در اجراي 
طرح نوس��ازي ن��اوگان حمل و نقل عمومي محقق نمي ش��ود.  
كش��اورزيان با اش��اره به مزيت هاي اجراي ماده 1۲ قانون رفع 
موانع توليد اظهار داش��ت: به اس��تناد اين قانون به وزارت نفت 
اجازه داده ش��ده اس��ت در طرح هايي ك��ه در آن صرفه جويي 
مصرف س��وخت به دنبال دارد، س��رمايه گذاري بيشتري انجام 
ش��ود و در اين راس��تا با وزارت نفت توافق كرده ايم بخش��ي از 
س��ود تس��هيالت نوس��ازي ناوگان حمل و نقل عمومي را اين 

وزارتخانه تامين كند. 
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 ايران عضو مجمع 

بين المللي اوزان
ايرن�ا| مع��اون مرك��ز اند  ازه شناس��ي س��ازمان ملي 
اس��تاند  ارد   گف��ت: يك��ي از مهم ترين د  س��تاورد  هاي اين 
سازمان د  ر پسابرجام، عضويت د  ر مجمع بين المللي اوزان 
و مقياس هاس��ت. احد   محمد  ي افزود  : به واسطه عضويت 
كش��ور د  ر اين مجمع، گواهينامه اند  ازه شناس��ي ايران د  ر 
100كش��ور قاب��ل قبول ش��د  . او اد  امه د  اد  : د  ر پس��ابرجام 
د  ستاورد  هاي خوبي د  ر حوزه استاند  ارد   نصيب كشور شد   و 
مد  يران ارشد   سازمان بين المللي اوزان به كشور سفر كرد  ند   
و تفاهمنامه هايي به امضا رسيد   كه د  ر حوزه همكاري هاي 
بين المللي كشور بس��يار موثر واقع شد  . محمد  ي د  ر اد  امه 
كمبود   تجهيزات را از چالش هاي مهم مركز اند  ازه شناسي 
كش��ور عنوان كرد   و گفت: يكي از آثار سوء تحريم ها عليه 
كش��ور بر حوزه اند  ازه شناس��ي بود   به نحوي كه س��ال ها 
د  رخص��وص تهيه تجهيزات با مش��كل روب��ه رو بود  يم كه 
اين مش��كل د  ر د  وران پسابرجام تا حد  ي برطرف شد  . او با 
بيان اينكه استاند  ارد  هاي اند  ازه گيري د  ر كشور د  ر وضعيت 
مطلوب قرار د  ارد  ، گفت: با توجه به تعد  اد   آزمايش��گاه هاي 
فع��ال و نظارت هايي ك��ه د  ر اين حوزه انج��ام مي گيرد   با 
چالشي روبه رو نيستيم. به  گفته محمد  ي؛ هم اكنون حد  ود   
يك هزار آزمايش��گاه د  ر حوزه استاند  ارد   كشور فعال است 
كه بيشتر اين مراكز توسط بخش  خصوصي اد  اره مي شود  . 

 برخورد   با انباشت كنند  گان
تخم  مرغ

ايسنا| سازمان حمايت مصرف كنند  گان و توليد  كنند  گان 
از بازگش��ت قيمت محص��والت لبني پس از گرانفروش��ي 
تعد  اد  ي از برند  ها خبر د  اد   و اعالم كرد  : با انباش��ت كنند  گان 
تخم مرغ برخورد   مي شود  . سازمان حمايت مصرف كنند  گان و 
توليد   كنند  گان د  رباره وضعيت كنترل قيمت تخم مرغ د  ر بازار 
گفته است كه متعاقب سير صعود  ي نامتعارف قيمت عرضه 
تخم مرغ كه به علت كاهش ميزان عرضه اين محصول به بازار 
ناشي از شيوع بيماري فوق حاد   تنفسي و معد  وم سازي بخشي 
از مرغ هاي تخم گذار رخ د  اد  ه اس��ت، سياست تامين كسري 
كاال از طريق وارد  ات اعمال و اقد  امات نظارتي نيز تشد  يد   شد  ه 
است. تشد  يد   اقد  امات نظارتي و بازرسي بر شبكه تامين،  توزيع 
و جلوگيري از انباشت بي مورد   و امتناع از عرضه و لزوم رعايت 
ضرايب س��ود   مصوب از س��وي عوامل صنفي مرتبط امري 
است كه سازمان حمايت مصرف كنند  گان و توليد  كنند  گان 
اعالم كرد  ه تا با جد  يت د  ر د  ستوركار حوزه بازرسي و نظارت 
س��ازمان هاي صنعت، معد  ن و تجارت اس��تان ها و اتاق هاي 
اصناف قرار گرفته و منجر به كاهش قيمت تخم مرغ ش��د  ه 
اس��ت. همچنين اين سازمان پيش بيني كرد  ه كه با استمرار 
وارد  ات، روزه��اي آتي ش��اهد   عرضه گس��ترد  ه تخم مرغ به 
قيمت مصوب د  ر كل شبكه توليد   باشيم. همچنين سازمان 
حمايت از مصرف كنند  گان و توليد  كنند  گان از بازگشت قيمت 
محصوالت لبني كه بد  ون مجوز افزايش قيمت د  اشتند  ، خبر 
د  اد  ه و اع��الم كرد  ه كه همه توليد  كنن��د  گان ملزم به رعايت 
س��قف قيمت هاي مش��خص شد  ه، هس��تند  . از سوي  د  يگر 
سيد  محمود   نوابي، رييس سازمان حمايت مصرف كنند  گان و 
توليد   كنند  گان پيرو نامه فرماند  ه ناجا به وزير صنعت، معد  ن 
و تجارت با ارس��ال نامه به رييس اتاق اصناف ايران خواستار 
اعمال مد  يريت، نظارت، بازرسي و اقد  امات بازد  ارند  ه، تنبيهي 
و تعزيري با اصنافي ها شد   كه از اسامي خارجي براي كسب 

وكار خود   استفاد  ه مي كنند  . 

تكاليف صنعت د  ر ساماند  هي 
مشاغل و اصناف 

ايس�نا|  آيين نام��ه س��اماند  هي مش��اغل، اصن��اف و 
فعاليت هاي شهري از سوي معاون اول رييس جمهوري ابالغ 
شد  . هيات وزيران د  ر جلسه ۳0مهر ماه ۹۶ به پيشنهاد   وزارت 
كش��ور د  ر اجراي بند   ۲0 ماد  ه ۵۵ اصالحي قانون شهرد  اري 
مصوب 1۳۴۵ آيين نامه ساماند  هي مشاغل و اصناف مزاحم 
شهري را تصويب كرد  . د  ر ماد  ه ۵ اين آيين نامه به وظايف و 
تكاليف د  س��تگاه ها براي ساماند  هي اصناف و مشاغل اشاره 
شد  ه كه بند   الف آن مربوط به وزارت صنعت، معد  ن و تجارت 
با همكاري اتاق اصناف ايران است. طبق اين گزارش وزارت 
صنعت، معد  ن و تج��ارت اعالم كرد   كه ايجاد   ظرفيت براي 
اس��تقرار صنوف موجود   د  ر ش��هرها و شهرك هاي صنفي و 
راه اند  ازي س��امانه هاي خد  مات الكترونيك مش��اغل شهري 
ازجمله مهم ترين تكاليف و وظايف هد  ف گذاري شد  ه د  ر اين 
بند   است. الزام به گذراند  ن د  وره هاي آموزشي، محيط زيست، 
بهد  اش��ت و ايمني از س��وي صاحبان و كاركنان واحد  هاي 
صنفي براس��اس ماد  ه 1۷ قانون نظام صنفي كشور مصوب 
1۳۸۲ نيز بر عهد  ه وزارت صنعت، معد  ن و تجارت با همكاري 
اتاق اصناف ايران است. د  ر بند   ت ماد  ه ۵ اين آيين نامه، اتاق 
اصناف ايران موظف شد  ه است ايجاد   و تكميل بانك اطالعات 
مشاغل، اصناف و فعاليت هاي شهري با قابليت د  سترسي عام 
و بروزرس��اني مستمر آن با همكاري ش��هرد  اري ها و اد  ارات 
صنعت، معد  ن و تجارت را با اولويت شهرهاي باالي ۵0 هزار 

نفر جمعيت د  ر د  ستوركار خود   قرار د  هد  . 

اخبار

جزئيات روند   اشتغال زايي د  ر بخش صنعت  تا پايان سال 97 كشور منتشر شد 

معرفيصنايعاشتغالزا
تعاد  ل|

جزئيات اشتغال زايي د  ر بخش صنعت طي سال 1۳۹۷ 
از س��وي د  ولت ابالغ شد  . براساس برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، د  ولت قرار است د  ر حوزه صنايع كوچك و خوشه هاي 
صنعتي اشتغال ۷۴ هزار و ۵۵۲ نفر ايجاد   كند  . براي تكميل 
طرح هاي نيمه تمام صنعتي بخش خصوصي د  ر ۵ رش��ته 
فعاليت پر اشتغال هم ايجاد   ۵1 هزار و ۵1۵ شغل تا پايان 
س��ال ۹۷ تعريف شد  ه اس��ت. مطابق آمار اعالمي از سوي 
س��خنگوي س��ازمان برنامه و بود  جه، د  ر صنايع كوچك و 
خوش��ه هاي صنعتي د  ر حوزه صنايع و خوشه هاي صنعتي 
اش��تغال زا حاكي از اين اس��ت كه د  ر ۴ هزار و ۲۳۷ واحد   
فعال د  ر ۹ رشته صنعتي همچون »توسعه توليد   پوشاك«، 
»توليد   سنگ هاي زينتي و جواهرات«، »حلقه هاي مفقود  ه 
خوش��ه هاي كس��ب و كار«، »كلينيك ه��اي صنعت��ي«، 
»مراكز لجستيك«، »رشته صنعتي چرم«، »رشته صنعت 
مصنوعات چرمي«، »رش��ته صنعت پالستيك« و »رشته 
صنعت س��نگ« تا پايان س��ال آيند  ه، ۷۴ هزار و ۵۵۲ نفر 
اشتغال جد  يد   با سرانه سرمايه گذاري متوسط ۳۲۶ ميليون 
ريال و تسهيالت ۲1هزار و ۶۸۵ ميليارد   ريال ايجاد   خواهند   
ش��د  . از د  يگر صنايع اش��تغال زا د  ر س��ال ۹۷ كه از سوي 
د  ولتمرد  ان رونمايي ش��د  ه مي توان به رش��ته فعاليت هايي 
چون »ابزار پزش��كي«، »ساخت ماشين آالت و تجهيزات«، 
»مبلم��ان و س��اير مصنوع��ات«، » محص��والت غذايي و 
آش��اميد  ني ها« و »محصوالت فلزي و فابريكي« اشاره كرد   
كه قرار است تا پايان سال ۹۷ د  ر اين صنايع تعد  اد   ۵1 هزار 

و ۵1۵ شغل جد  يد   ايجاد   شود  . 

 جزئيات آماري برنامه اشتغال زايي صنعت 
محمد  باقر نوبخت س��خنگوي د  ولت د  ر نشست خبري 
اخير خود   گزارش��ي از برنامه هاي د  ولت براي ايجاد   اشتغال 
د  ر س��ال 1۳۹۷ ارائه د  اد  ه كه د  ر اين برنامه ها اهد  اف بخش 

صنعت كشور نيز تعريف شد  ه است. 
برنامه اش��تغال د  ر حوزه صنايع كوچك و خوش��ه هاي 
صنعتي اشتغال زا حاكي از اين است كه طي سال ۹۷ براي 
۷۴ ه��زار و۵۵۲ نفر ايجاد   ش��غل صورت خواهد   گرفت كه 
حجم سرمايه گذاري مورد   نياز براي اين ميزان اشتغال زايي 
۲۴هزار و ۲۹۶ميليارد   ريال خواهد   بود  . ميزان تس��هيالت 
مورد   نياز ۲1هزار و ۶۸۵ ميليارد   ريال برآورد   ش��د  ه است. 
همچنين بر اساس جزئيات اعالم شد  ه، سرمايه گذاري سرانه 
براي اين ميزان اشتغال زايي ۳۲۶ميليون ريال و تسهيالت 
س��رانه ۲۹1 ميليون ريال عنوان ش��د  ه است. همچنين بر 
اس��اس اين برنامه اعالمي، يارانه سود   مورد   نياز ۴هزار و۹۷ 
ميليارد   ريال ذكر شد  ه است. از سوي د  يگر جزئيات جد  ول 
برنامه ريزي اش��تغال زايي د  ر حوزه صنايع كوچك حاكي از 
اين اس��ت كه د  ر 1۲ استان كشور و ميزان اشتغال ايجاد  ي 
به صورت مستقيم د  ر بنگاه هاي توسعه توليد   پوشاك، 1۲ 
شركت پشتيبان اس��تاني، 1۲كارخانه د  وزند  گي صنعتي، 
1۵ه��زار و ۲۷0 خواهد   بود   كه رقم س��رمايه گذاري مورد   
نياز براي اين ميزان اشتغال زايي ۵هزار و ۲۸۲ميليارد   ريال 
خواهد   بود  . همچنين تس��هيالت مورد   ني��از د  ر اين بخش 

۴هزار و ۹00 ميليارد   ريال د  ر نظر گرفته شد  ه است. از سوي 
د  يگر، د  ر 10 اس��تان د  يگر براس��اس جد  ول ارائه شد  ه، د  ر 
بخش توليد   سنگ هاي زينتي و جواهرات، 10 جواهر سازي 
استاني و ۲ هزار كارگاه خانگي، ميزان اشتغال زايي ۵ هزار 
شغل جد  يد   پيش بيني شد  ه است كه سرمايه گذاري مورد   
نياز براي ايجاد   اين ميزان ش��غل، يك هزار و۸00 ميليارد   
ريال و تس��هيالت مورد   نياز يك هزار و ۶۵0 ميليارد   ريال 
گزارش شد  ه است. همچنين براس��اس برآورد  هاي صورت 
گرفت��ه د  ر ۳1 اس��تان مقرر ش��د  ه د  ر حلقه ه��اي مفقود  ه 
خوش��ه هاي كس��ب وكار و ۴۲۲ حلقه مفقود  ه، 1۶ هزار و 
۵۸۲شغل جد  يد   ايجاد   خواهد   شد   كه سرمايه گذاري مورد   
نياز براي اين ميزان اش��تغال زايي، 11 هزار و۴۸0 ميليارد   
ريال عنوان ش��د  ه اس��ت. همچنين براس��اس برآورد  هاي 
صورت گرفته ميزان تسهيالت د  ر نظرگرفته براي اين بخش 

10هزار ميليارد   ريال عنوان شد  ه است. 
مطاب��ق برنام��ه اعالم��ي د  ر 10 اس��تان كش��ور نيز 
اش��تغال زايي د  ر كلينيك هاي صنعتي مد  نظر قرار گرفته 
ش��د  ه كه براس��اس برنامه تعريف ش��د  ه، قرار است از اين 
طريق 10هزار شغل مستقيم ايجاد   شود   كه سرمايه گذاري 
مورد   نياز براي اين ميزان اشتغال زايي ۶هزار و ۵00ميليون 
ريال عنوان شد  ه اس��ت. همچنين تسهيالت مورد   نياز د  ر 
اين بخش ۵هزار و۵00 ميليون ريال د  ر نظر گرفته ش��د  ه 
اس��ت. از د  يگر بنگاه هايي كه بار اش��تغال زايي را د  ر س��ال 
۹۷ به د  وش خواهند   كش��يد  ، مراكز لجستيك و ۵0 مركز 
شهرك هاي صنعتي بزرگ د  ر 10 استان كشور خواهد   بود   
كه براساس برنامه اعالمي اين بنگاه ها ۵ هزار شغل مستقيم 
ايجاد   خواهند   كرد   كه سرمايه گذاري برآورد  ه شد  ه براي اين 
ميزان اش��تغال زايي ۵۵0 ميليارد   ريال و تس��هيالت مورد   
نياز ۵00 ميليارد   ريال ذكر ش��د  ه است. از د  يگر بخش هاي 
اش��تغال زا، رشته صنعت چرم د  ر تعد  اد   ۲۵ واحد   ذكر شد  ه 
كه قرار است اين برنامه د  ر ۸ استان كشور با سرمايه گذاري 
۴۵0ميليارد   ريال و تس��هيالت ۳۸0ميليارد   ريالي براي ۵ 
هزار نفر شغل مستقيم ايجاد   كند  . رشته صنعت مصنوعات 
چرمي از د  يگر صنايعي است كه قرار است گامي د  ر راستاي 
ايجاد   شغل د  ر كش��ور برد  ارد  . به طوري كه بر اساس برنامه 
تعريف ش��د  ه، ميزان ايجاد   شغل د  ر ۲۵0واحد   صنعتي د  ر 
مصنوعات چرمي 1۲00 با سرمايه گذاري ۵۵۸ ميليارد   ريال 
خواهد   بود  . همچنين تسهيالت مورد   نياز براي اشتغال زايي 
د  ر اين بخش ۵00 ميليارد   ريال پيش بيني ش��د  ه اس��ت. 
همچنين براساس برنامه اعالمي سازمان برنامه وبود  جه د  ر 
سال ۹۷ قرار اس��ت 1۵هزار شغل با سرمايه گذاري ۳هزار 
و ۳۳۵ميليارد   ريال د  ر100 بنگاه صنعتي فعال د  ر رش��ته 
پالستيك ايجاد   شود  . تسهيالت مورد   نياز براي اين ميزان 
اشتغا ل زايي ۳ هزار ميليارد   ريال د  ر نظر گرفته شد  ه است. 

از د  يگر بخش هاي اش��تغال زا د  ر س��ال 1۳۹۷ رش��ته 
صنعتي سنگ عنوان ش��د  ه كه قرار است د  ر ۲۵0 واحد  ي 
صنعتي د  ر اين رش��ته براي ۴ هزار نفر ش��غل مس��تقيم 
ايجاد   شود  . سرمايه گذاري پيش بيني شد  ه براي اين ميزان 
اش��تغال زايي ۸۳۵ميليارد   ريال و تسهيالت د  ر نظر گرفته 

۷۵0ميليارد   ريال گزارش شد  ه است. 

همچنين براساس برنامه د  ولت مبني بر تكميل طرح هاي 
نيمه تمام صنعتي ۵ رشته فعاليت پراشتغال همچون »ابزار 
پزشكي«، »س��اخت ماشين آالت و تجهيزات«، »مبلمان و 
س��اير مصنوعات«، » محصوالت غذايي و آشاميد  ني ها« و 
»محصوالت فلزي و فابريكي« قرار اس��ت يك هزار و ۹۷1 
طرح د  ر ۳1 اس��تان براي ايجاد   ش��غل مستقيم د  ر د  ستور 
كار قرار گيرد  . براس��اس آمار اعالمي با اجراي اين طرح ها، 
براي ۵1 هزار و ۵1۵ نفر ش��غل ايجاد   خواهد   ش��د  . سرانه 
سرمايه گذاري پيش بيني ش��د  ه براي اين طرح ها، متوسط 
1۶۵0ميليون ريال عنوان ش��د  ه كه تس��هيالت مورد   نياز 

ب��راي تكميل اين طرح ها، ۵۵.۷00 ميلي��ارد   ريال برآورد  ه 
ش��د  ه اس��ت. همچنين مطابق آمار اعالمي، يارانه سود   د  ر 
نظر گرفته ش��د  ه براي د  وره ۵س��اله، ۳.۲۷0 ميليارد   ريال 
گزارش ش��د  ه اس��ت. به طوري كه مطابق برنامه اعالمي، 
د ر حوزه ابزار پزش��كي، اپتيكي، ابزارآالت د قيق و س��اعت 
۴.۲۵۴ ش��غل ايجاد  مي ش��ود  و مجوز سرمايه پيش بيني 
ش��د ه د ر اين حوزه ه��ا ۵.۳۶۴.۴۴۳ميلي��ون ريال خواهد  
بود . س��اخت ماش��ين آالت و تجهيزات نيز ۹.۸0۲ فرصت 
ش��غلي ايجاد  خواهد  كرد  و مجوز سرمايه پيش بيني شد ه 
د ر اي��ن حوزه نيز 11.1۸۳.۳۹1ميلي��ون ريال خواهد  بود . 

سرمايه گذاري د ر حوزه مبلمان ۳.0۹۶ شغل ايجاد  مي كند  
و مجوز سرمايه پيش بيني شد ه براي اين حوزه ۳.۲۶۷.۲۳۹ 
ميليون ريال خواهد  بود . محصوالت غذايي و آشاميد ني ها 
با مجوز س��رمايه پيش بيني ش��د ه ۴۶.۷۷۶.۷۲۷ ميليون 
ري��ال، حد ود  ۲۳.۲۴۷ فرصت ش��غلي جد يد  ايجاد  خواهد  
كرد  و باالخره، محصوالت فلزي فابريكي با مجوز س��رمايه 
پيش بيني شد ه 1۸.۹۸۶.۴۳1 ميليون ريال حد ود  11.11۶ 
فرصت شغلي به بازار كار ايران خواهد  افزود . به اين ترتيب 
۵1.۵1۵ فرصت ش��غلي با مجوز سرمايه پيش بيني شد ه 

۸۵.۵۷۸.۲۳1 ميليون ريال ايجاد  خواهد  شد . 
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روابط عمومي د  انشگاه علوم پزشكي كرمان

گاه علوم زپشكي كرمان د  انش
براي نخس��تين بار قرار است ش��هرك هاي صنعتي 
جد  يد   توس��ط بخش خصوصي ايران احد  اث و تاسيس 
ش��ود  . اي��ن خب��ر ك��ه روز گذش��ته از س��وي صاد  ق 
نجف��ي مع��اون وزي��ر صنعت، مع��د  ن و تج��ارت د  ر 
د  ومين گرد  همايي معاونان فني ش��ركت هاي اس��تاني 
ش��هرك هاي صنعتي كل كش��ور مطرح ش��د  ه بود   را 
مي توان گامي جهت توس��عه و رونق توليد   برش��مرد  . 
نجف��ي د  رباره حماي��ت از كارآفرينان و سياس��ت هاي 
وزارتخان��ه صنع��ت، معد  ن و تجارت گفت: نخس��تين 
د  ليل برگزاري اين جلس��ه حمايت از س��رمايه گذاري 
كارآفرينان و صاحبان سرمايه باتوجه به زيرساخت هاي 
انجام شد  ه د  ر مجموعه ش��هرك هاي صنعتي است. او 
افزود  : اكنون ۹۶0 ش��هرك و ناحيه صنعتي مصوب با 
۸0 هزار واحد   صنعتي د  ر كش��ور وج��ود   د  ارد  . نجفي 
با بيان اينكه زيرس��اخت هاي ناد  رست ما سبب كاهش 
بهره وري شد  ه است، تصريح كرد  : ما بايد   كاري را انجام 
د  هيم كه بستر س��رمايه گذاري را براي سرمايه گذاران 
و كارآفرين��ان فراهم كند  . به گ��زارش ايرنا، مد  يرعامل 
س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با 
بيان  اينكه چنانچه ما بتوانيم ش��رايط كشور را مساعد   
كني��م، مرد  م ما آماد  گ��ي اس��تفاد  ه از كاالي ايراني را 
د  ارند  ، گفت: اكن��ون نزد  يك به ۴0 هزار واحد   صنعتي 
د  ر مجموعه ش��هرك هاي صنعتي كش��ور وجود   د  ارد  . 

نجفي با اش��اره به اينكه ساماند  هي واحد  هاي توليد  ي 
و ساخت و س��ازهاي واحد   توليد  ي از اولويت هاي اين 
س��ازمان اس��ت، تصريح كرد  : باتوجه به شرايط كم آبي 
كشور ايجاد   نواحي صنعتي روستايي د  ر راستاي توسعه 
اشتغال و توليد   د  ر د  ستور كار است. او با اشاره به اينكه 
د  ر حوزه صنايع كوچك بايد   هد  ايت، حمايت و نظارت 
انجام شود  ، اد  امه د  اد  : مجموعه شهرك هاي صنعتي بايد   
به د  نبال ايجاد   د  رآمد  هاي پايد  ار باش��د   تا از اين طريق 
به اهد  اف خود   د  س��ت پيد  ا كني��م. معاون وزير صنعت 
و مد  يرعام��ل س��ازمان صنايع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي ايران با اش��اره به اينكه مقام معظم رهبري به 
۲ نكته معيشت و اشتغال تاكيد   ويژه د  ارند  ، گفت: بايد   
توجه ويژه يي به نقاط محروم شود  . نجفي با بيان اينكه 
خوشبختانه تفاهمنامه يي با محيط زيست د  ر ارتباط با 
اد  اره امور فضاي سبز و تصفيه خانه ها و كنترل فاضالب 
و پساب با رعايت مسائل زيست محيطي د  ر شهرك هاي 
صنعتي به عهد  ه مجموعه شهرك هاس��ت، گفت: طرح 
اش��تغال ضربتي ۴۵0ه��زار نف��ري د  ر وزارت صنعت، 
معد  ن و تجارت هد  ف گذاري شد  ه كه سهم اين سازمان 

ايجاد   ۸0هزار فرصت شغلي است. 
معاون فني س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي ايران گفت: با اعالم الحاقيه ضوابط ساخت وساز 
د  ر ش��هرك هاي صنعتي به اس��تان ها تا اواخر آذر ماه 

س��ال جاري مش��كل پايان كار ۸۴۸واحد   صنعتي د  ر 
كش��ور برطرف شد  . از سوي د  يگر، معاون فني سازمان 
صناي��ع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي اي��ران د  ر اين 
همايش گفت: باتوجه به ش��رايط و وضعيت كش��ور و 
مس��ووليتي كه به عهد  ه د  اريم بايد   د  ر بخش اشتغال و 
صنعت نگاه ويژه د  اش��ته باشيم. فتحعلي محمد  زاد  ه با 
بيان اينكه ش��هرك هاي نمونه صنعتي د  ر كشور مورد   
توجه قرار گرفته اس��ت، اظهار كرد  : هر استان حد  اقل 
بايد   يك شهرك صنعتي نمونه د  اشته باشد  . محمد  زاد  ه 
اظهار د  اشت: ايجاد   نواحي صنعتي روستايي و استفاد  ه 
از انرژي  هاي تجد  يد  پذير د  ر د  س��تور كار وزارت صنعت 
قرار د  ارد  . او به تغيير اقليم و آب و هواي كش��ور اشاره 
ك��رد   و گف��ت: ارتق��اي مبلمان ش��هرك هاي صنعتي 
همچني��ن مد  يريت مص��رف آب د  ر اين بخش ازجمله 
اقد  امات مهمي است كه د  ر اين خصوص تفاهمنامه هاي 
خوبي منعقد   ش��د  ه اس��ت. محم��د  زاد  ه اف��زود  : انتظار 
م��ي رود   د  ر مكان يابي و طراحي ش��هرك هاي صنعتي 
جد  ي��د   بتوانيم مقوله پد  افند   غيرعامل را نهاد  ينه كنيم 
كه د  ر اين زمينه با بهره مند  ي از ظرفيت ش��ركت هاي 
د  انش بنيان د  ر زمينه هاي مختلف س��بب پيشرفت د  ر 
عرصه اقتصاد  ي مي شود  . وي اظهار د  اشت: بايد   باتوجه 
به وضعيت كش��ور د  ر بخش اقتصاد   و اش��تغال حركت 

جهاد  ي انجام شود  .

معاون وزير صنعت، معد  ن و تجارت خبر د  اد  
احد  اث شهر ك هاي صنعتي جد  يد   توسط بخش خصوصي

صنعت

برنامه تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي خاتمه 97 بخش خصوصي د  ر 5 رشته فعاليت پر اشتغال

سرمايه مجوز اشتغال مجوز)نفر(تعد  اد  رشته فعاليت
 تسهيالتسرمايه سرانه)ميليون ريال(

يارانه سود   )4 واحد   د  رصد   يارانه سود  ( تسهيالت سرانه مورد   نياز
براي د  وره 5 ساله بازپرد  اخت

۹۵۴.۲۵۴۵.۳۶۴.۴۴۳1.۲۶11.۶0۹.۳۳۳۳۷۸۲0۵.000ابزار پزشكي –اپتيكي-د  قيق- ساعت)۳۳(
۳۵0۹.۸0۲11.1۸۳.۳۹11.1۴1۳.۳۵۵.01۷۳۴۲۴۲۸.000ساخت ماشين آالت و تجهيزات)۲۹(

1۷۸۳.0۹۶۳.۲۶۷.۲۳۹1.0۵۵۹۸0.1۷۲۳1۷1۲۵.000مبلمان ساير مصنوعات)۳۶(
۸۲۹۲۳.۲۴۷۴۶.۷۷۶.۷۲۷۲.01۲1۴.0۳۳.01۸۶0۴1.۷۸۵.000محصوالت غذايي و آشاميد  ني ها)1۵(

۵1۹11.11۶1۸.۹۸۶.۴۳11.۷0۸۵.۶۹۵.۹۲۹۵1۲۷۲۶.000محصوالت فلزي فابريكي)۲۸(
1.۹۷1۵1.۵1۵۸۵.۵۷۸.۲۳11.۶۶1۲۵.۶۷۳.۴۶۹۴۹۸۳.۲۶۹.000جمع

برنامه اشتغال د  ر حوزه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي اشتغال زا

تعد  اد   بنگاهاستان
اشتغال ايجاد  ي

تسهيالت سرمايه گذاري
مورد  نياز

سرمايه گذاري 
سرانه

تسهيالت 
سرانه

يارانه سود   
مورد  نياز مستقيم

1۵۲۷0۵۲۸۲000۴۹00000۳۴۶۳۲1۹۲۵۷۴۸توسعه توليد   پوشاك، 1۲ شركت پشتيبان استاني، 1۲0 كارخانه د  وزند  گي صنعتي1۲ استان
۵0001۸000001۶۵0000۳۶0۳۳0۳11۷۳1توليد   سنگهاي زينتي و جواهرات، 10 جواهرسازي استاني، ۲000 كارگاه خانگي10 استان
1۶۵۸۲11۴۸000010000000۶۹۲۶0۳1۸۸۹۲۸1حلقه هاي مفقود  ه خوشه هاي كسب و كار، ۴۲۲ حلقه مفقود  ه۳1 استان
10000۶۵00۵۵001110۳۹كلينيك هاي صنعت، د  ر 10 مركز استان و 1۲0 شهرستان10 استان
۵000۵۵0000۵00000110100۹۴۴۶۴مراكز لجستيك، ۵0 مركز د  ر شهرك هاي صنعتي بزرگ10 استان
1۲00۴۵0000۳۸0000۳۷۵۳1۷۷1۷۹۳رشته صنعت چرم، ۲۵ واحد  ۸ استان
۲۵00۵۵۸000۵00000۲۲۳۲00۹۴۴۶۴رشته صنعت مصنوعات چرمي ۲۵0 واحد  ۸ استان
1۵000۳۳۳۵000۳000000۲۲۲۲00۵۶۶۷۸۴رشته صنعت پالستيك، 1000 واحد  1۵ استان
۴000۸۳۵000۷۵0000۲0۹1۸۸1۴1۶۹۶رشته صنعت سنگ، ۲۵0 واحد  ۸ استان
۷۴.۵۵۲۲۴.۲۹۶.۵00۲1.۶۸۵.۵00۳۲۶۲۹1۴.0۹۷.000جمع

رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران با بيان اينكه مشكل اصلي 
كارت ه��اي بازرگاني، نبود   مالحظات و توجه��ات الزم د  ر زمان صد  ور 
آنها د  ر گذشته است، از ابطال د  ست كم هزار كارت د  ر ۳ سال گذشته 
خبر د  اد  . به گزارش ايرنا، مجتبي خس��روتاج د  ر پاسخ به اد  عاي برخي 
د  رخصوص نبود   نظارت بر كارت هاي بازرگاني، افزود  : صد  ور كارت هاي 
بازرگاني منوط به شرايطي است كه ازجمله آنها مي توان به تاييد   فرد   
متقاضي از سوي ۲ نفر فعال اقتصاد  ي باتجربه، د  ارا بود  ن د  فتر و محل 
كس��ب و كار، ارائه گواهي عد  م سوءپيش��ينه و ند  اشتن سابقه كيفري 

اشاره كرد  . 
او بيان كرد  : آنچه امروز بيش از س��اير عوامل منجر به سوءاستفاد  ه 
از كارت هاي بازرگاني ش��د  ه، اين اس��ت كه د  ر زمان صد  ور آنها د  ر ۲ 
د  هه گذشته، نظارت كافي بر صد  ور آنها وجود   ند  اشته است. خسروتاج 
ياد  آوري كرد  : د  ر قانون، تشكيل پروند  ه براي صد  ور كارت هاي بازرگاني 
برعهد  ه اتاق هاي بازرگاني قرار د  اد  ه شد  ه، د  ر د  وره يي اين مهم به صورت 
متمركز د  ر تهران انجام مي ش��د  ، ام��ا اكنون به صورت غيرمتمركز د  ر 
استان ها انجام مي شود  . او اد  امه د  اد  : امروز د  ر هر استاني، اتاق بازرگاني 
پس از تش��كيل پروند  ه و صد  ور كارت، آن را به سازمان صنعت، معد  ن 
و تجارت همان اس��تان مي فرستد   و پس از تاييد  ، فرد   متقاضي كارت 
را د  ريافت مي كند  . رييس س��ازمان توس��عه تجارت ايران تصريح كرد  : 

افزايش ماليات ها و همچنين فشار نظام تامين اجتماعي د  ر سال هاي 
گذش��ته س��بب ش��د   تا فعاالن بازرگاني براي فرار از بار هزينه ها، به 
اس��تفاد  ه از كارت هاي بازرگاني س��اير اف��راد   روي آورند  . خس��روتاج 
با تاكيد   بر بي د  قتي د  ر صد  ور كارت ها د  ر گذش��ته، خاطرنش��ان كرد  : 
 ام��روز مي توان با انجام اصالحاتي د  ر آيين نامه موجود  ، اين مش��كل را 
ب��ه حد  اق��ل رس��انيد   و حتي د  ر اي��ن زمين��ه اصالح��ات مد  نظر به 
كميسيون هاي د  ولت پيشنهاد   شد  ه است. خس��روتاج ياد  آور شد  : اگر 
صد  ور كارت بازرگاني سختگيرانه شود  ، آنگاه نسل جوان و جد  يد   قاد  ر 
به حضور د  ر عرصه بازرگاني خارجي نخواهد   بود  ؛ د  ر عين حال بايد   با 

ارائه آموزش و ارزيابي هاي جد  يد   اجازه فعاليت به جوانان د  اد  ه شود  . 
او گفت: د  ر چند   س��ال گذش��ته به د  فعات به سازمان هاي صنعت، 
معد  ن و تجارت و همچنين اتاق هاي بازرگاني اس��تان ها تاكيد   ش��د  ه 
كه كارت هاي بازرگان��ي را مورد   پايش و غربالگري قرار د  هند   و كارت 
افراد  ي كه فاقد   ضوابط تعيين شد  ه د  ر آيين نامه اند   را باطل كنند  . اين 
مقام مس��وول وزارت صنعت تصريح كرد  : تا امروز د  ست كم هزار كارت 
بازرگاني د  ر استان ها باطل شد  ه است. خسروتاج با بيان اينكه كارت هاي 
بازرگاني براي تجارت خارجي صاد  ر مي شوند  ، تاكيد   كرد   كه افراد   بايد   
از مق��ررات ص��اد  رات و وارد  ات مطلع ب��ود  ه و از ضوابط مترتب بر آنها 

آگاهي د  اشته باشند  . 

رييس سازمان توسعه تجارت ايران تاكيد كرد  
لزوم اصالح آيين نامه صد  ور كارت هاي بازرگاني

روز گذش��ته س��فير فنالند   د  ر تهران با رييس اتاق ايران د  يد  ار 
كرد  . غالمحسين ش��افعي، د  ر نشست با سفير فنالند   د  ر تهران از 
رش��د   ۵0د  رصد  ي روابط اقتصاد  ي ايران با اتحاد  ي��ه اروپا از زمان 
اجرايي ش��د  ن برج��ام خب��ر د  اد  . طي اين نشس��ت ظرفيت هاي 
همكاري مشترك بين بخش خصوصي د  و كشور مطرح و بر لزوم 

حل مشكالت بانكي با هد  ف توسعه روابط اقتصاد  ي تاكيد   شد  . 
ريي��س پارلم��ان بخش خصوصي كش��ور، با اش��اره به اينكه 
س��طح روابط اي��ران و اتحاد  يه اروپا از زمان اجرايي ش��د  ن برجام 
تاكنون ۵0د  رصد   رشد   يافته، گفت: خوشبختانه فنالند   د  ر اجراي 
برنامه هاي توسعه يي خود   موفق بود  ه و توانسته به توفيقات خوبي 
د  ر عرصه اقتصاد  ي برسد   به همين د  ليل همكاري ايران و استفاد  ه 
از تجربيات اين كش��ور براي ايران مي تواند   موثر باشد  . به گزارش 
پايگاه خبري اتاق ايران، ش��افعي اظهار كرد  : زمينه هاي همكاري 
مشترك بين ايران و فنالند   بسيار متنوع است. اين كشور د  ر زمينه 
ش��يوه هاي جد  يد   آبياري، انرژي هاي تجد  يد  پذير، خصوصي سازي 
و توس��عه بنگاه هاي كوچك و متوس��ط اقد  امات خوبي انجام د  اد  ه 
ك��ه ايران مي تواند   از تجربي��ات آنها بهره برد  اري كند  . او همچنين 
به طرح هاي نيمه تمامي كه از س��ال ها قبل باقي ماند  ه اند   اشاره و 
تش��ريح كرد   كه بس��ياري از اين طرح ها توجيه اقتصاد  ي د  ارند   و 

سرمايه گذاران خارجي ازجمله سرمايه گذاران فنالند  ي مي توانند   
د  ر تكميل اين طرح ها مش��اركت كنند  . رييس اتاق ايران د  ر اد  امه 
ب��ه اهميت و تاثيرگذاري اعزام و پذيرش هيات هاي اقتصاد  ي بين 
د  و كشور اشاره كرد   و توسعه روابط مرد  م با مرد  م را موضوعي مهم 
د  ر توسعه مناس��بات سياسي كشورها د  انست. به اعتقاد   وي تجار 
و فعاالن اقتصاد  ي كش��ورها هستند   كه مي توانند   از طريق روابط 
اقتصاد  ي زمينه مناسبات سياسي كشورها را فراهم كنند  . د  ر همين 
حال، كيو نوروانتو س��فير جد  يد   فنالن��د   د  ر تهران نيز زمينه هاي 
همكاري بين د  و كشور را بسيار گسترد  ه خواند   و تاكيد   كرد  : طي 
۵ ماهه اخير كه از ش��روع ماموريت ۴ س��اله ام د  ر ايران مي گذرد   
ب��ه اصفهان و چابهار س��فر كرد  ه ام. اي��ران از نظر منابع طبيعي و 
نيروي انس��اني، ظرفيت هاي بس��يار خوبي د  ارد  . د  ر همين رابطه 
س��عي كرد  يم اين پتانسيل ها را شناس��ايي كرد  ه و پس از رايزني 
با س��رمايه گذاران ايراني و فنالند  ي زمينه توسعه روابط د  و كشور 
را مهيا  كنيم. او اد  امه د  اد  : فنالند   روي نيروي انساني، علم، فناوري 
و حوزه هاي پژوهشي، سرمايه گذاري هاي زياد  ي كرد  ه و برنامه هاي 
توسعه يي خود   را بر اين مبنا پايه ريزي كرد  ه است. البته اين مهم 
باتوجه به رقابت هاي شد  يد  ي كه بين كشورها و اقتصاد  هاي بزرگ 

د  نيا وجود   د  ارد  ، به راحتي صورت نگرفته است. 

رييس اتاق ايران د  ر د  يد  ار با سفير فنالند   مطرح كرد  
رشد   روابط اقتصاد  ي ايران با اتحاد  يه اروپا

بازرگانيتجارت
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15 نفت و انرژي
ايرانيان؛ از بدترين 

مصرف كنندگان انرژي
پاون  قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل، گفت: وزارت 
نيرو از مشاركت سازمان هاي مردم نهاد براي حل مشكالت 
فراروي صنعت آب و ب��رق به ويژه در حوزه مصرف بهينه 
در اين صنايع و مشاركت مردم براي كاهش هدررفت اين 
منابع و برنامه ريزي درس��ت جهت پايداري آنها استقبال 
مي كن��د. عليرضا دايمي در نشس��ت مش��ترك با اعضاي 
انجمن هاي مردم نه��اد فعال در حوزه صنعت آب و برق با 
اشاره به محدود بودن وظايف دولت، اظهار داشت: وظايف 
دولت در چه��ار محور تنظيم قوانين و مق��ررات، نظارت 
ب��ر قوانين و مقررات، تس��هيل كار واحدهاي زيرمجموعه 
و تنظيم روابط ملي و بين المللي محدود اس��ت و اساس��ا 
دولت و بخش هاي دولتي نبايد به عرصه هاي حوزه عمومي 
كه نيازمند مش��اركت مردم است چندان ورود كنند. وي 
افزود: عمدتا وظيفه دولت ها تنظيم قوانين و مقرراتي است 
كه تس��هيل گر نقش سازمان هاي مردم نهاد و حضور فعال 
آنها در عرصه كنش��گري اجتماعي است.  دايمي تصريح 
كرد: بنابراين برخالف آنچه معموال تصور مي شود، بخش 
دولتي بايد از گستراندن چتر خود بر بسياري از عرصه هاي 
اجتماعي و دخالت در اين حوزه ها اجتناب كند. قائم مقام 
وزير نيرو در امور بين الملل گفت: وزارت نيرو از مشاركت 
سازمان هاي مردم نهاد براي حل مشكالت فراروي صنعت 
آب و ب��رق به ويژه در حوزه مص��رف بهينه در اين صنايع 
و مش��اركت م��ردم براي كاه��ش هدررفت اي��ن منابع و 
برنامه ريزي درس��ت جهت پايداري آنها استقبال مي كند. 
دايمي تاكيد كرد: متاسفانه ما در حال حاضر جزو بدترين 
مصرف كنندگان آب و انرژي در جهان به ش��مار مي رويم و 
اين امر را هم مي ت��وان در دورريز 30درصدي محصوالت 
كش��اورزي و هدررفت آب در اين بخش با ش��دت مصرف 

انرژي تا سه برابر متوسط جهاني مشاهده كرد. 

عقب افتادن صنعت برق 
به دليل قيمت هاي غيرواقعي

تس�نيم  مديرعام��ل ش��ركت توانير گف��ت: به دليل 
تف��اوت بين فروش برق و قيمت تمام ش��ده، توليد دچار 
كمبود س��رمايه گذاري ش��ده و ش��اهد بروز مش��كل در 
تامين زيرس��اخت هاي اساس��ي ش��بكه هس��تيم. آرش 
 ك��ردي مديرعامل ش��ركت توانير در مراس��م افتتاحيه

13 طرح بزرگ برقي اس��تان قزوين با اش��اره به پايداري 
شبكه برق در اس��تان قزوين، اظهار داشت: رشد مصرف 
برق در بخش صنعتي استان به دليل تمركز استقرار صنايع 
باالست. مديرعامل ش��ركت توانير اذعان داشت: به دليل 
تف��اوت بين فروش برق و قيمت تمام ش��ده، توليد دچار 
كمبود سرمايه گذاري شده و شاهد بروز مشكل در تامين 
زيرساخت هاي اساسي ش��بكه هستيم كه براي رفع اين 
مس��اله تالش مي كنيم.  وي همچنين گفت: در 6 س��ال 
گذش��ته پس از هدفمندي يارانه ها، افت محسوس��ي در 
سرمايه گذاري صنعت برق داشته ايم چراكه درآمد حاصل 
از فروش برق به مردم بابت هدفمندي ها هزينه مي شود و 
اين به معناي آن است كه درآمد ما در حال كاهش است. 
كردي اظهار كرد: صنعت برق برمبناي اصول اقتصادي 
اداره مي ش��ود و هر آنچه از مردم دريافت مي كنيم منابع 
داخلي ما به حس��اب مي آيد كه براي توسعه شبكه مورد 
استفاده قرار مي گيرد. وي با بيان اينكه اگر فشار اساسي 
به صنعت برق وارد ش��ود كشور دچار مشكل خواهد شد، 
گفت: برنامه شش��م توسعه ظرفيت كش��ورمان در توليد 
انرژي هاي تجديدپذير را چهار هزار مگاوات تعيين كرده 
كه باتوجه به محدوديت هاي شبكه يي، اقتصادي و قانوني 

نبايد به هر استان بيش از سهم موردنياز اختصاص يابد. 

 افزايش مصرف گاز
با وجود زمستان بي رمق

ش�انا   مدير گازرس��اني ش��ركت ملي گاز گفت: در 
۹ماه امسال 1۷۸ ميليارد مترمكعب گاز در بخش هاي 
خانگي، صنايع، نيروگاهي، تجاري و صادراتي در كشور 
مصرف ش��ده است. سعيد مومني درباره ميزان مصرف 
گاز در كش��ور گفت: از ابتداي امس��ال تا پايان آذرماه، 
1۷۸ميليارد مترمكعب گاز در كشور مصرف شده است. 
وي اف��زود: س��ال گذش��ته در همي��ن ب��ازه زمان��ي 
166,۹ميليارد مترمكعب گاز در كش��ور مصرف ش��ده كه 
رقم امس��ال 6,5درصد افزايش داش��ته اس��ت. مدير امور 
گازرس��اني ش��ركت ملي گاز اظهار كرد: در ۹ماهه امسال 
به ط��ور ميانگين روزان��ه ۲00ميليون مترمكع��ب گاز در 
بخش نيروگاهي، 103ميليون مترمكعب در بخش صنايع 
عمده، ۴5,3ميليون مترمكعب در بخش صنايع غيرعمده 
و 1۴۷,۴ميليون مترمكعب در بخش خانگي مصرف شده 
است. به گفته مومني، پارسال ميانگين روزانه گازرساني به 
بخش هاي مختلف در مجموع ۴۹3 ميليون بود كه اين رقم 
در ۹ ماهه نخست امسال به 515ميليون مترمكعب رسيد. 

كمك  رفاهي به كاركنان 
قرارداد موقت نفت

ش�انا  مديركل تدوين و هماهنگي مق��ررات اداري و 
اس��تخدامي وزارت نفت، كمك رفاهي كاركنان قراردادي 
م��دت موق��ت را ابالغ ك��رد.  در متن اي��ن ابالغيه كه به 
امضاي عليرضا ترابي رس��يده، آمده است: »احتراما عطف 
به مصوبه جلسه ش��ماره 133 مورخ 13۹6/۹/۲۹ شوراي 
 اداري و اس��تخدامي صنعت نفت منضم به ابالغيه شماره

 655-۲/۲0 م��ورخ 13۹6/10/10 وزي��ر محت��رم نف��ت 
درخص��وص »پرداخ��ت كمك رفاهي مس��تقيم كاركنان 
ق��راردادي كار مدت موقت« به ش��رح ذيل مراتب جهت 
اس��تحضار و صدور دس��تور اقدام مقتضي و اجرا ارس��ال 
مي گ��ردد:  كاركنان ق��راردادي كار مدت موقت به ميزان 
10درصد حقوق و مزاياي دريافتي ساالنه آنان مشروط به 
رعايت حداقل ۲3 ميليون ريال و حداكثر ۴6ميليون ريال 
تحت عنوان كمك رفاهي مستقيم كاركنان قراردادي مدت 
موقت براي يك بار تا پايان سال جاري 13۹6 با تصويب در 
هيات مديره هر يك از ش��ركت هاي اصلي از محل منابع و 
اعتبارات مال��ي پرداخت گردد.«  اين مصوبه براي اجرا به 
مديريت توسعه منابع انساني چهار شركت اصلي، دانشگاه 
صنعت نفت، پژوهش��گاه صنعت نفت، موسسه مطالعات 
بين المللي انرژي، صندوق هاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه 
كاركنان صنعت نفت و منابع انساني ستاد وزارت نفت ابالغ 

شده است.

روي خط نيرو

كوتاه از دنياي انرژي

سخنگوي شركت ملي نفتكش ضمن انتقاد از بهانه جويي چيني ها از احتمال ورود ارتش خبر داد
پاي نداجا به موضوع سانچي باز مي شود؟

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس: اسحاق جهانگيري با نخست وزير چين تماس بگيرد

گروه انرژي  
هر س��اعت كه مي گذرد اميدها براي نجات دريانوردان ايراني 
نفتكش س��انچي كمرنگ تر مي ش��ود. چيني ها هنوز نتوانسته اند 
آتش��ي را كه از ش��امگاه روز ش��نبه در آب هاي شرقي اين كشور 
برخاس��ته  است خاموش كنند و به نظر مي رسد رويكرد محتاطانه 
آنه��ا كه در روزهاي اخير مورد انتق��اد مقامات ايراني قرار گرفته 
بود، كم��اكان ادامه دارد. برخورد چيني ها با كارشناس��ان ايراني 
س��بب ش��ده كه لزوم مداخله ديپلماتيك در سطوح باال احساس 
ش��ود تا ش��ايد از اي��ن طريق تي��م عمليات چين��ي كمي درجه 

ريسك پذيري خود را باالتر ببرند. 

در اين رابطه س��خنگوي كميس��يون انرژي خواستار مداخله 
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور شد تا براي تسريع در 
اين عمليات با نخس��ت وزير چين تماسي را برقرار كند. به گزارش 
ايسنا، اسداهلل قره خاني با تشريح آخرين وضعيت نفتكش ايراني در 
 آب هاي چين اظهار كرد: »تا به امروز تا حدودي آتش فروكش كرده و

 ۹ آتش خوار چيني چند روز اس��ت كه در اطراف كش��تي مستقر 
هس��تند اما به نظر مي رسد چيني ها به دو دليل تعلل دارند؛ يك 
دليل اين اس��ت كه تمايل دارند محموله مواد ش��يميايي سوخته 
و در آب پخش نش��ود تا مشكالتي را براي سواحل چين به وجود 

نياورد. مساله ديگر هم توليد گازهاي سمي است.«

اين عضو هيات رييس��ه كميس��يون انرژي مجلس خاطرنشان 
كرد: »باتوج��ه به اين مباحث پيش��نهاد مي كنيم كه معاون اول 
رييس جمهور با نخس��ت وزير چين تماسي را برقرار كند تا نسبت 

به انجام عمليات تسريع داشته باشند.«
قره خان��ي در حالي دغدغه هاي زيس��ت محيطي چيني ها را 
به عنوان عامل تعلل در اطفاي حريق اعالم مي كند كه محس��ن 
بهرامي س��خنگوي ش��ركت ملي نفت كش نظر ديگري در اين 
رابطه دارد. بهرامي در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد كه چيني ها از 
حدود س��اعت 11 صبح روز گذشته عمليات را متوقف كرده اند. 
وي گف��ت: »چيني ها ب��ه بهانه بدي ش��رايط ج��وي و انفجار 
متوسطي كه روي عرش��ه نفتكش اتفاق افتاده عمليات اطفاي 

حريق را متوقف كردند.«
به نظر مي رس��د رويكرد چيني ها مقامات ايراني را كالفه كرده 
اس��ت. اين را مي توان از اظهارات بهرامي متوجه ش��د. وي ضمن 
انتقاد از عدم ريس��ك پذيري تيم چيني گف��ت: »ما انتظار داريم 
ك��ه )چيني ه��ا( ريس��ك كار را بپذيرند و با ي��ك انفجار كوچك 
آتش خواره��ا را عق��ب نبرند ولي متاس��فانه آنها اين ش��رايط را 
بهانه مي كنند. )در هر حال( ما به ش��دت پيگير هستيم كه هرچه 
سريع تر عمليات خاموش كردن آتش شروع شود ولي فعال شرايط 

به اين شكل است.«
وي ادامه داد: »آنچه مدنظر ماس��ت اينكه اقدامات موثر جهت 
خاموش كردن هرچه س��ريع تر آتش انجام شود اما فعال چيني ها 
با وج��ود اينكه از صبح كار را خوب ش��روع كردن��د اما در ادامه 

همكاري نكردند.«
به نظر مي رسد طرف ايراني اميدي به تيم اطفاي حريق چيني 
ندارد و از س��وي ديگر به گفت��ه بهرامي اعزام تيمي از ايران حدود 
۲0 روز زمان خواهد برد. از اين رو اميد ايراني ها به تيم امدادي ژاپن 
اس��ت و براي رس��يدن آنها به محل حادثه لحظه شماري مي كنند. 
بهرامي امكانات ژاپني ها را مناس��ب ارزيابي مي كند و اميدوار است 
ورود آنها به عمليات، ش��تاب مدنظ��ر ايراني ها را ايجاد كند. انتظار 
مي رود كش��تي آتش خ��وار ژاپني صبح روز پنج ش��نبه به آب هاي 
درياي شرقي چين برسد. در حالي كه گفته مي شود اعزام نيروهاي 

ايراني ب��ه محل حادثه زمانبر اس��ت، اظهارنظرهاي��ي نيز از ورود 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران به ماجرا نيز به گوش 
مي رس��د. قره خاني نماينده علي آبادكتول در اين باره تصريح كرد: 
»نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران نيز به دستور امير خانزادي 
و امير سياري تيم هاي حرفه يي خود را به اين منطقه اعزام كرده اند 

تا هر چه سريع تر آتش كشتي خاموش شود.«
س��خنگوي شركت ملي نفتكش نيز اين موضوع را تاييد كرده و 

از درخواست به ارتش براي اعزام نيرو خبر داد. 
در هر صورت منطقه يي كه در آن حادثه روي داده تحت كنترل 
و اختيار دولت چين اس��ت و هرگونه ورود ايران به اين منطقه چه 
به ص��ورت نيروي نظامي و چه به ص��ورت تيم هاي امدادي عادي 
نيازمن��د هماهنگي هر دو دولت اس��ت. نكته يي كه بهرامي نيز به 
آن اش��اره كرده و اعالم داش��ته كه فعال ايران امكان ورود مستقيم 

به عمليات را ندارد. 

 پيشنهاد اعزام خانواده ها به چين
ش��ركت ملي نفتك��ش در حال حاض��ر ميزب��ان خانواده هاي 
دريانوردان مفقودي اس��ت و به نظر مي رسد براي كاهش بي تابي 
آنها پيشنهاد سفرشان به چين را ارائه كرده است. پيشنهادي كه 

گويا مورداستقبال خانواده ها قرار نگرفته است. 
بهرامي در گفت وگو با ايلنا در اين زمينه اظهار داش��ت: »ما به 
تعدادي از خانواده هايي كه خيلي مصر هس��تند پيش��نهاد داديم 
كه به ش��انگهاي اعزام شوند، اما فعال خودشان تشخيص دادند تا 
روشن ش��دن وضعيت و اينكه شرايط دريانوردان مفقودي به چه 
شكلي است و كجا هس��تند، سفري نداشته باشند. در هر صورت 
م��ا موافقت كرديم، تعدادي را اع��زام كنيم و در اين رابطه منعي 

وجود ندارد.«
وي اف��زود: »فعال از نف��رات داخل نفتكش خبري نيس��ت ما 
منتظريم كه ش��رايط كش��تي بهتر شود تا ش��رايط اعزام نفرات 

جست وجوگر به نفتكش فراهم شود.«
وي درب��اره انتش��ار خب��ري از س��وي رس��انه كره ي��ي مبني 
ب��ر پيش بين��ي تداوم آت��ش تا يك م��اه آينده بيان ك��رد: »اين 
اظهارنظرها گمانه زني و برآوردهايي اس��ت كه كارشناسان دارند 
و براس��اس تجربيات خود اعالم مي كنند كه تمام محموله بايد تا 
انتها بس��وزد تا آتش خاموش ش��ود اما ما بنا نداريم كه اين اتفاق 
بيفتد و درخواس��ت و فشار ما اين است كه هرگونه اقدامي جهت 

اطفا انجام شود چراكه اين كار شدني است.« 
بهرام��ي تاكيد كرد: »نفرات ما در دفتر MRCC ش��انگهاي 
مشغول اعمال فشار بر چيني ها هستند كه هرچه سريع تر دوباره 

عمليات اطفاي حريق را آغاز كنند.« 

گروه انرژي  مهدي نيكوئي 
قيمت نفت اياالت متحده روز گذشته به باالترين 
س��طح خود از س��ال ۲01۴ رس��يد. اي��ن افزايش 
چش��مگير در پي ادامه تواف��ق كاهش توليد اوپك و 
همزمان با آن ادامه تقاضاي بازار بوده اس��ت. با اين 
حال تحليلگران هش��دار مي دهند كه ممكن اس��ت 
بازارها بيش از حد گرم ش��ده باش��ند و بخش قابل 

توجهي از قيمت به دليل حباب آن باشد. 
در روزهايي كه اوضاع به كام نفت خام است، رونق 
بازارهاي مختلف جهان ازجمله بورس نيز باعث شده 
تا سرمايه گذاري هاي بيشتري روي قراردادهاي آتي 
نفت خام صورت گرفته و به اين صورت سفته بازي ها 

نيز افزايش يابد. 
به گزارش رويترز، صبح روز گذشته و با گشايش 
بازاره��ا، قيمت آتي نفت خام امريكا)وس��ت تگزاس 
اينترمديت( با ۴۸سنت افزايش)معادل 0,۸درصد( به 
63,۴۴ دالر در هر بشكه رسيد. اين رقم پيش از آن 
حتي تا 63,53 دالر نيز افزايش يافت كه بيش��ترين 

سطح از ۹دسامبر ۲01۴ تاكنون است. 
قراردادهاي آتي نفت خام برنت هم با ۲۹س��نت 
افزايش)معادل 0,۴درصد( بش��كه يي 6۹,11 مبادله 
ش��د. برنت در واپسين ساعات كاري روز سه شنبه به 
6۹,۲۹ دالر در هر بشكه هم رسيده بود كه باالترين 
ركورد آن از ماه مه  ۲015 اس��ت. بيشتر فعاالن بازار 
اين رش��د قابل توجه در روز سه ش��نبه را به عنوان 
قيمتي غيرمعقول تلقي كردند كه تنها سودهاي قابل 
توجهي براي آنها به همراه داشته است؛ سودهايي كه 
از 5 دس��امبر ۲01۴ تاكنون براي آنها تحقق نيافته 
بود. در آن زمان هر بش��كه نف��ت خام برنت 6۹,۸۲ 

دالر مبادله شد. 
ويلي��ام اوالگلي��ن، تحليلگر س��رمايه گذاري در 
موسسه ريوكين س��كيوريتيز استراليا گفت:»تمديد 
تواف��ق اوپ��ك و كاهش ذخاير تج��اري همه و همه 

كمك مي كنند تا قيمت به سطوح باالتري برسد.«
در ت��الش ب��راي افزاي��ش قيمت ها، س��ازمان 
كشورهاي صادر كننده نفت)اوپك( به همراه روسيه 
و گروه��ي از توليدكنن��دگان ديگر در م��اه نوامبر 
تواف��ق كاهش توليد خ��ود را تمديد ك��رد. بر اين 
اساس كاهش توليد اين كشورها كه قرار بود در ماه 
مارس به پايان برس��د تا انتهاي س��ال ۲01۸ ادامه 

خواهد يافت. 
اين كاهش توليد كه به ويژه كش��ورهاي اروپايي 
و امريكاي ش��مالي را هدف گرفته به دنبال آن است 
تا از م��ازاد عرضه جهاني بكاه��د؛ همان مازادي كه 
باعث ش��د، قيمت نفت از س��ال ۲01۴ به بعد روند 

نزولي پيدا كند. 
موسس��ه نفت امريكا روز سه شنبه اعالم كرد كه 
ذخاير تجاري نفت خام اين كش��ور در هفته منتهي 
به 5 ژانويه به ميزان ۲,11ميليون بشكه ديگر كاهش 
يافته و در سطح 6,۴16ميليون بشكه يي قرار گرفته 
اس��ت. در همين حال اداره اطالع��ات انرژي اياالت 
متح��ده )EIA( ب��ه تازگي برآورد ك��رده كه ميزان 
تقاضاي جهاني نفت در سال ۲01۸ روزانه 100هزار 

بشكه بيشتر از برآورد قبلي خواهد بود. 
در ه��ر صورت رون��د ديگري ك��ه در بازارهاي 

نفتي جهان مش��اهده مي ش��ود، كاه��ش اختالف 
قيمتي نفت برنت و وست تگزاس اينترمديت است. 
قيمت اين ۲ش��اخص نفتي در ماه هاي گذش��ته به 
بيشترين س��طوح خود رس��يده بودند كه ناشي از 
تالش امري��كا براي افزايش ص��ادرات خود بود. در 
ميانه تابستان كه توفان هاروي باعث توقف فعاليت 
بسياري از پااليشگاه هاي جنوب امريكا شد، ميزان 
توليدات نفت اين كش��ور از ميزان تقاضاي داخلي 
فرات��ر رفت و با توجه به رفع ممنوعيت صادرات نيز 
ش��ركت هاي نفتي امريكا اين امكان را داش��تند كه 
به دنبال مش��تريان خارجي بگردن��د. با اين حال و 
با وجودي كه نفت خام وس��ت تگزاس اينترمديت 
كيفيت بااليي دارد، نياز به مش��تريان جديد باعث 
ش��د تا تخفيف هاي قيمتي بسياري ارائه شده و به 
اي��ن صورت قيم��ت اين نفت خ��ام از قيمت برنت 
فاصل��ه بگيرد. اين اختالف قيمت��ي حتي به ۷دالر 
هم رسيد اما اكنون درحال كاهش يافتن است. اين 
اختالف قيمتي تاكنون به 5,6۷ دالر رسيده است. 

 حباب در بازار؟
خوش بيني هاي عمومي ب��ه آينده قيمت نفت 
در چند ماه گذش��ته افزايش يافته و باعث ش��ده 
ت��ا از ابتداي ماه دس��امبر تاكنون قيمت هاي نفت 
13درصد افزايش يابد. با اين حال شواهدي وجود 
دارد كه نشان دهنده حباب قيمتي در بازار هستند. 
اداره اطالعات انرژي امريكا انتظار دارد كه اين 
ماه توليد نفت خام اين كش��ور از مرز 10ميليون 
بش��كه در روز بگذرد و وارد سطحي شود كه تنها 
روس��يه و عربس��تان س��عودي به آن دست پيدا 
كرده ان��د. به اين ص��ورت دور از ذهن اس��ت كه 
همزمان با افزايش جهش��ي ميزان توليدات نفتي 
امريكا قيمت نفت بتواند در اين سطح باال بماند. 

عامل ديگري ك��ه حكايت از حباب قيمتي در 
بازار دارد، نارضايتي خريداران اس��ت. در آسيا كه 
بزرگ ترين منطقه مصرف كننده نفت جهان است، 
پااليشگاه ها از سطوح باالي قيمتي و ميزان باالي 

عرضه سوخت رنج مي برند. 

سوكريت ويجايكار، مديرعامل موسسه مشاوره 
ان��رژي تريفكتا عنوان مي كند:»يكي از زمينه هاي 
نگران  كننده به ويژه در آس��يا مساله حاشيه سود 
ان��دك پااليشگاه هاس��ت. كاهش حاش��يه س��ود 
پااليشگاه هاي آسيايي باعث مي شود كه به زودي 
از ميزان تقاضاي آنها كاس��ته شود به اين صورت 

قيمت هاي جهاني نفت تحت فشار قرار بگيرند.«
در هفته جاري حاش��يه س��ود پااليش��گاه هاي 
س��نگاپوري به زير 6 دالر در هر بشكه سقوط كرد؛ 
رقمي كه پايين ترين سودآوري فصلي آنها را به رخ 
مي كش��د و در پي افزايش م��واد اوليه و كم تقاضا 

بودن سوخت توليدي آنها به وجود آمده است. 
در اي��ن ميان قيمت نفت هاي آس��يايي باالتر 
از س��اير نق��اط جهان اس��ت. داده هاي موسس��ه 
تامسون رويترز نشان مي دهد»درحالي كه قيمت 
هر بش��كه نفت خام برنت و دبليوتي اي همچنان 
كمتر از ۷0دالر اس��ت، ميانگين قيمت گريدهاي 
نفتي آس��يا از مرز ۷0دالري گذشته و هم اكنون 

بش��كه يي ۷0,6۲دالر مبادله مي شود.« چند روز 
پيش ني��ز يكي از كارشناس��ان بين المللي انرژي 
در مصاحبه با ش��بكه سي ان بي سي اعالم كرد كه 
قيم��ت نفت حباب دارد و بايد ب��ه زودي منتظر 
شكس��تن آن بود. ت��ام كلوزا كه س��قوط قيمت 
نفت در س��ال ۲015 را هم به درستي پيش بيني 
كرده ب��ود، قيمت هاي اخير ش��اخص هاي نفتي 
وس��ت تگزاس اينترمديت و برنت را »ركوردهايي 
حباب��ي« خواند. وي كه مرك��ز خدمات اطالعات 
اويل پرايس را اداره مي كند، بيان كرد كه س��ال 
۲01۸ قرار نيست سال خارق العاده يي براي نفت 
خام باش��د و براي مدتي طوالني شاهد آن باشيم 
كه قيمت نفت باالي ۷0 دالر در هر بش��كه باقي 

مي ماند. 
كل��وزا اش��اره ك��رد ك��ه هم اكن��ون قيم��ت 
وس��ت تگزاس اينترمدي��ت و برنت باالي 60 دالر 
اس��ت و اين دو در 6 ماه گذش��ته به ترتيب 36و 
۴1درصد افزايش قيمت داشته اند.»اين افزايش ها 
به معناي آن است كه قيمت هر دو شاخص نفتي 
دس��ت كم 5 يا 10دالر باالتر از ميانگين س��االنه 
اس��ت و تصور من آن اس��ت كه در زمان اهداي 
جوايز اس��كار)يعني ۲م��اه ديگر( اي��ن قيمت ها 

سقوط كرده باشد.«
اين كارشناس، افزايش ميزان سرمايه گذاري ها 
روي پوزيش��ن هاي نفت��ي را ه��م عامل��ي براي 
افزايش قيم��ت نفت در ماه هاي آينده ندانس��ت 
و گفت: همواره در روزهاي ابتدايي ژانويه ش��اهد 
آن هس��تيم كه ناظران بازار مناب��ع مالي خود را 
روي قراردادهاي آتي س��رمايه گذاري مي كنند و 
اين موضوع روند جديدي نيس��ت كه بخواهيم به 

آن توجه كنيم. 
ع��الوه بر آن كاهش ذخاير تجاري نفت امريكا 
موضوعي نيس��ت ك��ه حكايت از افزايش بيش��تر 
قيمت ها داش��ته باش��د. اين موضوع هميش��ه در 
هفته ه��اي انتهايي س��ال هاي ميالدي مش��اهده 
مي ش��ود. اي��ن وضعي��ت در پي فعاليت ش��ديد 
پااليش��گاه هاي امريكا نيز تقويت ش��ده است اما 
دليل اصلي كاهش ذخاير تج��اري امريكا را بايد 
در سياس��ت هاي ماليات گريزي شركت هاي نفتي 
جست وجو كرد. ش��ركت هاي نفت اين كشور در 
هفته هاي انتهايي س��ال، محموله ه��اي دريافتي 
خ��ود را ب��ه تعوي��ق مي اندازن��د ت��ا از پرداخت 

ماليات هاي غيرضروري فرار كنند. 
كل��وزا انتظار دارد كه تمام اين ش��رايط تغيير 
كند.»ما احتماال شاهد كاهشي دست كم 10دالري 
در قيمت برنت خواهيم بود. همين اتفاق با شدتي 
كمتر براي وس��ت تگزاس اينترمديت هم خواهد 
افتاد.« در نهايت اين كارشناس انرژي پيش بيني 
مي كن��د كه ميانگين قيمت هر ۲ش��اخص نفتي 
وس��ت تگزاس اينترمديت و برنت در سال ۲01۸ 
ح��دود 50 دالر در هر بش��كه باش��د كه احتماال 
نخستين كاهش اساس��ي نيز در فصل بهار اتفاق 
مي افتد؛ مگر آنكه رويدادهاي سياس��ي بزرگي در 
كش��ورهاي نفتي)مانند افزايش نابس��اماني ها در 

ونزوئال( را شاهد باشيم. 

گروه انرژي  
طرح جمع آوري گازهاي هم��راه ميدان هاي 
آب تيم��ور، منص��وري،  م��ارون، اه��واز و كوپال 
موس��وم به »آماك« يكي از طرح هايي است كه 
پيش از انقالب و با فش��ار سازمان ملل آغاز شد. 
قرار اس��ت با اجراي كامل اين طرح از س��وزانده  
ش��دن ۸۲ميلي��ون مترمكعب گاز ت��رش همراه 
نفت اليه بنگس��تان مخازن نفت ميدان هاي ياد 
شده، جلوگيري شود و بدين ترتيب شاهد كاهش 
روزانه 1۸هزار تن مواد آالينده در منطقه باشيم. 

فاز دوم اين طرح قرار بود در اس��فند ماه س��ال 
گذش��ته و با حضور رييس جمهور به بهره برداري 
برس��د اما اين اتفاق نيفتاد و حسن روحاني تنها 

به بازديد از اين طرح اكتفا كرد. 
ط��رح آماك مربوط به ميدان هايي اس��ت كه 
در محدوده ميدان هاي ش��ركت مناطق نفتخيز 
جن��وب قرار مي گيرد. يك��ي از اهداف طرح هاي 
جمع آوري گازهاي هم��راه ازجمله طرح آماك، 
استفاده از آن در توليد برق و صنعت پتروشيمي 
اس��ت. از اين  رو در مرداد ماه سال جاري و براي 

نخس��تين  بار ق��راردادي ميان مناط��ق نفتخيز 
جنوب و بخش خصوصي براي فروش ۴۲ميليون 

فوت  مكعب گاز همراه امضا شد. 
در همي��ن رابط��ه مديرعام��ل ش��ركت ملي 
مناط��ق نفتخي��ز جنوب گفت:»ب��ا اجراي طرح 
آم��اك بيش از ۹0درص��د آالينده هاي نفتي در 
حوزه عملياتي اه��واز، مارون، كوپال و منصوري 

جمع آوري شده است.«
مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب 
درب��اره طرح ه��اي متعدد مرتبط ب��ا جمع آوري 

گازهاي هم��راه نفت باقيمان��ده در اين مناطق 
گف��ت:»در 3 بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت پروژه هاي زيست محيطي در دستوركار 
قرار دارد و شركت با هدف جلوگيري از هدررفت 
س��رمايه هاي مل��ي و حفظ محيط زيس��ت اين 

طرح ها را پيگيري مي كند.«
به گزارش ش��انا، بيژن عالي پور روز سه شنبه 
در حاشيه نشست مش��ترك مديران ارشد نفت 
ب��ا اعض��اي مديريت بحران اس��تان خوزس��تان 
اظهار كرد:»توليد و مص��رف نفت در همه نقاط 
دني��ا با مق��داري آلودگي همراه اس��ت بنابراين 
ادع��ا نمي كنيم كه هيچ گون��ه آاليندگي نداريم 
ام��ا اطمينان مي دهيم در هيچ يك از پروژه هاي 

افزايش توليد از محيط زيست غافل نبوده ايم.«
وي با اش��اره ب��ه اينكه با س��ازمان حفاظت 

محي��ط زيس��ت هم��كاري تنگاتنگ��ي داري��م ، 
افزود:»تم��ام م��دارك و مس��تندات م��ورد نياز 
ب��راي ارزيابي زيس��ت محيطي تولي��د نفت به 
س��ازمان هاي ذي ربط تقديم شده و تاكنون هيچ 
مدرك��ي دال بر اينكه آلودگي غيرمتعارف هواي 
اه��واز بر اثر فعاليت صنعت نف��ت بوده به اثبات 

نرسيده است.«
عالي پ��ور ب��ا تاكيد ب��ر اينكه عل��ت افزايش 
آلودگي هواي كالن ش��هر اهواز را بايد در جايي 
غير از نفت جس��ت وجو كرد، ادامه داد:»آنچه در 
اين ميان مورد غفلت واقع شده، مصرف بي رويه 
نفت و فرآورده هاي آن اس��ت كه هيچگاه مورد 
بررسي و اشاره قرار نمي گيرد، حال آنكه در تمام 
دنيا تمركز س��ازمان هاي حامي محيط زيست بر 

كاهش مصرف است.«

مديرعامل شركت ملي نفتخيز جنوب از نتايج مثبت اجراي طرح »آماك« خبر داد

جمع آوري 90 درصد گازهاي همراه 

»تعادل« رشد چشمگير قيمت نفت در ماه هاي گذشته را بررسي مي كند

خطر حباب در قيمت نفت
قيمت بسياري از گريدهاي آسيايي نفت خام از مرز 70 دالري عبور كرد



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R Thu. January  11. 2018  1014   پنج شنبه         21 دي 1396     23 ربيع الثاني 1439  شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحب امتیاز: موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الياسحضرتي
 سردبیر: منصوربيطرف

 نشانی: خيابانستارخان-خيابانكوثردوم-بنبستمينو
 تلفن: 66420769-نمابر: 66420417         

  چاپ: روزتاب-توزيع: نشرگسترامروز-تلفن: 61933000
سازمان شهرستان ها: 66126088

 اذانصبحفردا:05:45 اذانمغرب:17:30 اذانظهر:12:12

عكسروز

عكس:AFP اعتصابكارگرانشيفتشبيکكارخانهتوليدآلومينيومدرآلمان

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

»الزانيا«بااكبرعبديكليدخورد
فیلم سینمايي »الزانیا« به كارگرداني حسین قناعت با بازي اكبر عبدي كلید خورد. 

اين بازيگر پیشكسوت كه اين روزها جلو دوربین اين فیلم سینمايي رفته است، بعد از سال ها حضور در سینما و تلويزيون، 
حاال نقش اصلي »الزانیا« را بر عهده دارد. »الزانیا« به تهیه كنندگي احمد احمدي و كارگرداني حسین قناعت در حالي كلید 
خورده كه اس��امي ديگر بازيگران و عوامل كامل اين فیلم در روزهاي آينده اعالم خواهد ش��د. عالوه بر اكبر عبدي، حضور 
عبداهلل اسكندري به عنوان طراح گريم، هاشم علي اكبري به عنوان مدير تولید و سحر شهامت به عنوان طراح صحنه و لباس 

در اين فیلم سینمايي قطعي شده است. 
»قهرمان كوچك« آخرين ساخته حسین قناعت در ژانر كودك و نوجوان بود كه با استقبال خوبي هم مواجه شد. فیلم 
س��ینمايي »الزانیا« فیلمي متفاوت در كارنامه حس��ین قناعت خواهد بود و براي اكران س��ال ۱۳۹۷ در س��ینماها در حال 

آماده سازي است. 

چهرهروز

بررسينگاهمردمدركشورهايمختلفبهگسترشاتوماسيونوهوشمصنوعيدربازاركار

اتوماسيون؛ميهمانناخواندهمشاغل
گروهگوناگون|

در س��ال هاي اخیر با توجه به رش��د 
اتوماس��یون، نگراني هاي بس��یاري ناشي 
از افزاي��ش بی��كاري ايجاد ش��ده اس��ت. 
بس��یاري از مردم بر اين باورند كه رش��د اتوماسیون و 
هوش مصنوع��ي در آينده منجر به نابودي بس��یاري 
از مش��اغل براي نیروي كار انس��اني خواهد بود. با اين 
 حال در بس��یاري از گزارش ها گفته شده كه بازارهاي 
كار بارها توانس��ته اند خود را با تغییرات ناش��ي از ورود 
تكنولوژي ه��اي جدي��د تطبیق دهند. اي��ن تغییرات 
گاهي ممكن اس��ت ب��راي بازار كاري ك��ه با محوريت 
نیروي انساني فعال اس��ت، ويرانگر باشد و دستمزدها 
و ش��مار افراد ش��اغل كاهش يابد، اما آن طور كه آمار 
نشان مي دهد، اين نوس��ان ها موقتي است. با توجه به 
نگراني هاي مطرح ش��ده از رش��د اتوماسیون و هوش 
مصنوعي بسیاري از كارشناشان بر اين باورند كه ممكن 
اس��ت تا س��ال 20۳0 تقاضاي نی��روي كار تا ۹درصد 
افزايش يابد كه اين افزايش مربوط به مشاغل جديدي 
خواهد بود كه با ورود اتوماسیون راه اندازي شده است. 
تحلیل ه��اي ديگري نیز نش��ان مي دهد ك��ه با بهبود 
رشد اقتصادي، نوآوري و جذب سرمايه كافي، افزايش 
مش��اغل جديد تا حدي خواهد بود كه تاثیر كاهش��ي 
اتوماس��یون بر بازار كار جبران مي شود. در بسیاري از 
گزارش ها گفته شده كه پیشرفت هاي فناوري از قبیل 
اتوماسیون مي تواند رشد تولید ناخالص داخلي جهان را 
در ۱0 تا ۱۵س��ال آينده بیش از يك تريلیون و يكصد 

میلیون دالر افزايش دهد. 
طبق تازه ترين آمارهاي منتش��ر شده، نگاه بسیاري 
از مردم به ورود اتوماس��یون و هوش مصنوعي به محل 
كار و زندگي نگاه مثبتي دارند؛ اين در حالي اس��ت كه 
در س��ال هاي گذشته بسیاري از رسانه ها خبر از نگراني 
عموم��ي مردم جهان از ورود اتوماس��یون ب��ه بازار كار 
منتش��ر كرده بودند. بر اس��اس آخرين نظرسنجي ها، 
بس��یاري از م��ردم در سراس��ر جه��ان، اتوماس��یون و 
هوش مصنوع��ي را فرصت جديد و مهم��ي در بازار كار 
مي دانند. آن طور كه گفته شده اين نظرسنجي در میان 

بیش از 8 هزار شهروند از كشورهاي چین، آلمان، هند، 
بريتانیا و امريكا صورت گرفته است. طبق گزارش هاي 
به دس��ت آمده، اين كش��ورها تا سال 20۳0 بیشترين 
آس��یب را از گسترش اتوماسیون متحمل خواهند شد. 
با اين  حال، آن طور كه در تازه ترين آمارها منتشر شده، 
شمار بسیاري از ساكنان اين كشورها كه در نظرسنجي 
ش��ركت  كرده اند، از گس��ترش ورود اتوماسیون اظهار 
رضاي��ت دارند. طبق نتايج نظرس��نجي  صورت  گرفته، 
حدود ۳۷درصد از افراد ش��ركت كننده از ايجاد امكانات 
جديد در جهان هیجان زده ش��ده و آن را يك تجربه و 
فرصت نو براي بازار كار مي دانند. به گفته كارشناسان د ر 
سال هاي آيند ه، چین و هند  پیشتازان هوش مصنوعي 
د ر جهان خواهند  بود . اين آمار د ر حالي اعالم ش��د ه كه 
طبق بس��یاري از گزارش ها، ه��وش مصنوعي د ر هند  
عمد تا از سوي شركت هايي مورد  استقبال قرار مي گیرد 
كه بیش از ۱00میلیارد  د الر د ر اين زمینه سرمايه گذاري 
د اش��ته اند . آن طور كه پیش بیني ش��د ه د ر آيند ه يي نه 
چن��د ان د ور امريكا د ر كنار چین و هند ، رهبري جهان 
را د ر ح��وزه هوش مصنوعي به د س��ت خواهد  گرفت. 

ب��ا وجود آنكه گفته ش��ده با ورود اتوماس��یون، هوش 
مصنوعي و روبات ها به بازار كار بسیاري از افراد مشاغل 
خود را از دست مي دهند، اما نتايج اين نظرسنجي نشان 
مي ده��د حدود ۳6درصد از مردم در كش��ورهاي مورد 
بررسي اعالم كرده اند كه به خوبي مي توانند در مشاغل 
تازه كه به واسطه گسترش اتوماسیون ايجاد شده، رشد 
كنند. طبق آمار منتشر شده در صورت گسترش ورود 
اتوماس��یون و هوش مصنوعي تنها حدود ۱8درصد از 
مردم نگران از دس��ت رفتن مشاغل و بازار كار خود در 
آينده هستند. هرچند كه در بسیاري از گزارش ها گفته 
ش��ده كه با افزايش ه��وش مصنوعي به احتمال زياد  از 
بین رفتن شغل ها گس��ترش مي يابد  و تنها نقش هاي 

مراقبتي ، خالق يا نظارتي باقي مي مانند . 
بر اس��اس نتايج اين نظرس��نجي حدود 8درصد از 
مردم كشورهاي مورد بررسي اعالم كرده اند كه در حال 
حاضر تمايل ندارند به آينده  جديد بازار كار و گسترش 
اتوماس��یون فكر كنند؛ اين موضوع مي تواند ناش��ي از 
نگراني يا بي اطالعي از اوضاع بازار كار، پس از گسترش 

اتوماسیون و هوش مصنوعي باشد. 

آمارنامه

بازارهنر

تئاترزندگيكوروشراروايتميكند
پري صابري قصد دارد در نیمه اول سال 
۹۷ نمايش »ك��وروش« را در تاالر وحدت 

روي صحنه ببرد. 
پري صابري درباره پ��روژه جديد خود 
در زمین��ه كارگرداني تئات��ر به مهر گفت: 
در نیم��ه اول س��ال ۹۷ نوب��ت اجرايي در 
ت��االر وح��دت دارم و قصدم بر اين اس��ت 
كه نمايش »كوروش« را روي صحنه ببرم. 
امیدوارم اي��ن اتفاق رخ دهد و اين نمايش 
را اج��را كن��م. او ادام��ه داد: از ۳ماه آينده 

تمرين ه��اي نمايش »كوروش« را ش��روع مي كنیم ولي 
هنوز گروه بازيگري اين نمايش به صورت دقیق مشخص 
نشده است. اين كارگردان با سابقه تئاتر با اشاره به اينكه 
تعداد بازيگران نمايش »كوروش« نیز همچون آثاري كه 

پیش تر به صحنه برده بود باالس��ت، اظهار 
كرد: همیش��ه به خودم ق��ول دادم كه كار 

آسان به صحنه نبرم. 
صاب��ري با بی��ان اينك��ه نمايش��نامه 
»كوروش« از س��وي نش��ر قط��ره به چاپ 
رس��یده اس��ت، توضیح داد: اين اثر بیشتر 
به زندگي كوروش هخامنشي مي پردازد و 
در عین حال بخش هايي از دوران حكومت 
اين پادشاه را به تصوير مي كشد. كارگردان 
نمايش هايي چون »شمس پرنده« و »رند 
خلوت نش��ین« تاكید كرد: اجراي نماي��ش »كوروش« 
ج��زو برنامه هايي بود كه همیش��ه مي خواس��تم به اجرا 
برسد. امیدوارم شرايط به گونه يي باشد آثاري كه دلمان 

مي خواهد، روي صحنه ببريم. 

اجرايهيجانانگيز»ليان«باچينيها
گ��روه موس��یقي »لیان« بوش��هر در 
چارچ��وب برگ��زاري س��ي و س��ومین 
جشنواره موسیقي فجر همراه با مجموعه 
»خان��ه درام چی��ن« اج��راي ويژه يي را 
پی��ش روي مخاطبانش ارائ��ه مي دهد. 
همايون نصیري، نوازنده مطرح پركاشن 
و سازهاي كوبه يي درباره همكاري گروه 
موس��یقي »لیان« با »خان��ه درام چین« 
و اجراي كنس��رت در س��ي و س��ومین 
جشنواره موسیقي فجر توضیح داد: طبق 

برنامه ريزي هايي كه از سوي ستاد برگزاري جشنواره 
موس��یقي فجر انجام گرفته قرار بر اين است كه گروه 
موس��یقي »لیان« به سرپرس��تي محسن شريفیان با 
هم��كاري »خانه درام چین« كنس��رت ويژه يي را در 
س��ومین روز برگزاري جش��نواره اج��را كنند كه فكر 
مي كنم با توجه به محتواي برنامه در نظر گرفته شده، 
مي تواند براي مخاطبان كنسرت ويژه و هیجان انگیزي 
باش��د. او ادام��ه داد: م��ن در اين كنس��رت به عنوان 
نوازنده مهمان همچون همیش��ه نوازندگي پركاش��ن 
را ب��ه عهده دارم و تعدادي از نوازندگان كش��ور چین 
نیز با نوازندگي س��ازهاي ريتمیك و كوبه يي منطقه 
جغرافیاي��ي خ��ود به اج��راي قطعه هاي مش��تركي 

مي پردازند. اين درحالي است كه محسن 
ش��ريفیان، نوازنده ني انبان و سرپرس��ت 
گروه موس��یقي »لیان« همراه با تعدادي 
از نوازندگان اي��ن مجموعه پرطرفدار به 
اجراي برنام��ه مي پردازند. اي��ن نوازنده 
در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
گف��ت: تمرين ه��اي گروه ط��ي يكي دو 
روز آينده با بازگش��ت محسن شريفیان 
از س��فر آغاز مي ش��ود و به طور طبیعي 
بعد از انجام تمرينات است كه مي توانیم 
درباره برنامه هاي آينده نیز اطالعات الزم را در اختیار 
مخاطبان قرار دهی��م. اما من تصور مي كنم، قطعه ها 
و برنامه هاي در نظر گرفته ش��ده به ش��كلي است كه 
مخاطبان مي توانند شاهد يك اجراي هیجان انگیز در 
چارچوب برگزاري س��ي و سومین جشنواره موسیقي 
فجر باشند. گروه موسیقي»لیان« بوشهر طي روزهاي 
گذشته نیز طي 2 كنسرتي كه در تاالر وحدت تهران 
برگزار كرد ضمن اجراي قطعات منتخب و جديد خود 
به اجراي آثاري در حوزه موس��یقي نواحي كردستان 
و سیس��تان و بلوچس��تان ب��ا هنرمندي تع��دادي از 
نوازندگي بومي اين مناطق پرداخت كه اين دو برنامه 

نیز با استقبال مخاطبان مواجه شد. 

»كوسهها«سايكودراماست
كارگردان »كوس��ه ها« با اش��اره به 
اينك��ه اين نماي��ش اثري س��ايكودرام 
درباره سینماست، عنوان كرد: فضاسازي 
اثر به شكلي اكسپرسیونیستي طراحي 

شده است. 
احمد مرادي پ��ور، كارگردان نمايش 
كه  بازخوردهايي  درب��اره  »كوس��ه ها« 
از اجراي اين اثر نمايش��ي گرفته است 
به مهر گفت: متاس��فانه در طول هفته 
گذش��ته به دلی��ل ش��رايطي كه پیش 

آمد و فیلتر ش��دن فضاي مجازي اس��تقبال از كار 
راضي كنن��ده نبود اما تا امروز بازخوردهاي خوبي از 
بس��یاري از مخاطبان دريافت كرده ايم. در حقیقت 
بازخوردها 2دس��ته هس��تند، تعداد زي��ادي كار را 
دوست داش��ته اند اما برخي مخاطبان نیز با نمايش 
ارتباط برقرار نكردن��د. او درباره ويژگي هاي نمايش 
توضیح داد:»كوسه ها« نمايشي سايكودرام است كه 
بخش اعظم و اصلي آن درباره سینماس��ت. نزديك 
ب��ه ۷0درص��د از ديالوگ هاي نماي��ش از دل تاريخ 
س��ینما بیرون آمده اند. در اين نمايش سكانس هايي 
از فیلم هاي معروف س��ینما به طور كامل به تصوير 
كشیده مي ش��وند و حتي مونولوگ هايي در نمايش 

وجود دارد كه متعلق به فیلمي خاص است. 
اي��ن كارگردان درباره ط��رح معضالت اجتماعي 
در نمايش عنوان كرد: عناصر سینمايي بسیاري در 
اي��ن نمايش وجود دارد ام��ا اگر معضالت اجتماعي 
ه��م در كار مطرح و برخ��ي تاويل هاي اجتماعي به 
ذهن مخاطبان متبادر مي شود، خودآگاه نبوده است 
چون بیش��تر تمركز من در نگارش نمايشنامه روي 
موضوع س��ینما بوده است. او درباره داستان نمايش 
بیان كرد: در »كوس��ه ها« مرز بین واقعیت و خیال 
از بی��ن مي رود. اين نمايش درباره 2 فیلمنامه نويس 

است كه خودشان را در خانه يي حبس 
كرده اند ت��ا فیلمنامه بنويس��ند اما هر 
چه به پايان نمايش نزديك مي ش��ويم، 
متوج��ه خواهی��م ش��د كه اي��ن 2مرد 
فیلمنامه نويس نیس��تند بلكه بازيگراني 
هستند كه آمده اند تا براي بازي در يك 
فیلم تست بدهند و قرار است در همین 
راستا قرص هاي توهم زايي بخورند و در 

يك مكان حبس شوند... 
مرادي پ��ور درب��اره صحنه پ��ردازي 
نمايش متذكر ش��د: چ��ون در اين نماي��ش از نظر 
زماني قطعیتي وجود ندارد و معلوم نیس��ت 2بازيگر 
م��ردم نماي��ش چ��ه مدت اس��ت كه در اي��ن اتاق 
خودشان را حبس كرده اند همچنین به دلیل شرايط 
غیرطبیعي روايت داستان كه هر چه جلوتر مي رويم 
داستان ذهني تر مي شود در همفكري اي كه با طراح 
صحنه و تهیه كننده نمايش داشتیم، تصمیم گرفتیم 
صحنه فضاي اكسپرسیونیس��تي شبیه به فیلم هاي 
اولی��ه اكسپرسیونیس��تي آلماني مثل آث��ار ويلهلم 
مورنائو داش��ته باش��د و مخاطب از ابتداي ورود به 
س��الن نمايش در جريان چیزي كه قرار است با آن 

مواجه شود، قرار گیرد. 
اين كارگردان در پايان درباره نام بردن از گريس 
كلي، بازيگر قديمي س��ینماي هالیوود در نمايش 
بیان كرد: عالقه ش��خصي كه از كودكي به گريس 
كلي داش��تم، باعث ش��د او يك��ي از كاراكترهاي 
نمايش ش��ود. گريس كلي كاراكتر خاصي داش��ته 
است و اتفاقات زيادي در دوران زندگي اش رخ داده 
و با وج��ود حضور كوتاهش در س��ینما، فیلم هاي 
مهمي بازي كرده و ماندگار ش��ده به همین جهت 
عالقه داشتم از او در نمايشي كه درباره سینماست، 

حرف بزنم. 

اختالفبرسر
خروجبريتانيا

ديليتلگراف:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  اول خ��ود، 
خروج  مذاك��رات  رون��د 
بريتانی��ا از اتحاديه اروپا 

منتشر كرد.
در  ديلي تلگ��راف 
گ��زارش خ��ود، ب��ا بیان 
تهدي��د آلمان براي توافق 
تجاري برگزيت اعالم كرد 

كه موضع مخالف مركل مي تواند طرح پیشنهادي 
تج��اري بريتانیا را در مذاك��رات برگزيت به خطر 
بین��دازد. طبق اين گزارش، آنگال مركل صدراعظم 
آلمان، با طرح بريتانیا )براي جدايي مديريت  شده 
از اتحاديه اروپا( مخالفت كرده است. پايه هاي اين 
مخالفت نیز، بر اين اس��اس است كه اتحاديه اروپا، 
اعالم كرده كه بريتانیا بايد دردسرهاي تصمیمي را 
ك��ه گرفته، به  تنهايي بپذيرد. اين در حالي اس��ت 
كه »نايجل فاراژ« نماينده بريتانیا در پارلمان اروپا، 
از حامیان سرس��خت خروج اين كش��ور از اتحاديه 
اروپ��ا، دول��ت محافظ��ه كاران را به عقب نش��یني 
 بی��ش از اندازه در مذاك��رات برگزيت متهم كرد و 
»ت��رزا م��ي« را در دف��اع از حقوق م��ردم در اين 
مذاكرات ناكام دانست. او خروج بريتانیا از اتحاديه 
اروپا را به س��ود اين كش��ور مي داند و معتقد است 
بريتانیا منابع مالي فراواني را صرف تامین طرح هاي 
مش��ترك اتحاديه اروپا كرد و اكنون به جاي اينكه 
اتحادي��ه اروپا براي خروج از ما درخواس��ت هزينه 
میلیاردي كند ما بايد از اين اتحاديه بخواهیم همه 
پول هاي��ي را كه صرف اي��ن اتحاديه كرده ايم به ما 
بازگرداند. طبق اين گ��زارش، فیلیپ هاموند وزير 
خزان��ه داري بريتانیا و ديويد ديويس وزير برگزيت، 
اكنون در بروكس��ل در حال مذاكره بر س��ر توافق 

تجاري با گروه هاي تجاري هستند. 

نيويوركتايمز:
در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه، 
نشست ترامپ با رهبران 
و  دموك��رات  ح��زب  دو 
در  كنگره  جمهوري خواه 

كاخ سفید منتشر كرد.
اين  اصل��ي  موض��وع 
نشس��ت يافت��ن راه حلي 
فرزندان  مش��كل  ب��راي 

مهاجران غیرقانوني است كه تحت قانون داكا، در 
دوران رياس��ت جمهوري اوباما، مورد حمايت قرار 
گرفته بودند. ترامپ به كنگره تا ماه مارس مهلت 
داده بود تا راه حلي براي اين برنامه پیدا كند. اين 
در حالي است كه ترامپ سال گذشته میالدي به 
برنامه داكا پايان داده بود. ريیس جمهور امريكا به 
همراه رهبران دموك��رات و جمهوري خواه كنگره 
نس��بت به رسیدن به يك توافق در فاصله ۱0 روز 
مان��ده به ضرب االجل تعطیل��ي دولت امريكا ابراز 
خوش بیني كردند. اين درحالي اس��ت كه ترامپ 
تاكید كرده مس��اله س��اخت ديوار در مرز جنوبي 
امريكا با مكزيك نیز يكي از ش��روط حصول يك 
توافق در ارتباط با وضعیت مربوط به اين مهاجران 

غیرقانوني است.
ب��ا وج��ود اين گفته ش��ده ك��ه قانونگ��ذاران 
دموكرات اعالم كردند ك��ه از اين تقاضاي ترامپ 
براي س��اخت ديوار حماي��ت نمي كنند و در عین 
ح��ال اش��اره كردند ك��ه ترامپ ممكن اس��ت به 
ج��اي آن با تدابیر ديگري ب��راي تقويت اين مرز 
 ش��امل تقويت حصارها و تجهی��زات الكترونیكي 

موافقت كنند.
طب��ق گ��زارش نیويورك تايم��ز، ي��ك قاضي 
ف��درال امريكايي به نام ويلیام آلس��اپ اعالم كرد 
كه با شكايت چند نفر ازجمله مقام هاي كالیفرنیا، 
به طور موقت و براي طي شدن فرآيندهاي قضايي 
مربوط به ش��كايت ها در دادگاه، تصمیم ترامپ را 
براي پايان دادن به برنامه حمايت از اين مهاجران 

جوان غیرقانوني معلق مي كند. 

كيوسک

ميراثنامهايستگاه

ازكاركردنبا»ووديآلن«پشيمانم
ب��ا توجه ب��ه اتهام هايي كه اي��ن روزها 
بی��ش از پیش گريبانگیر وودي آلن ش��ده، 
»گرت��ا گروي��گ« بازيگر برخ��ي فیلم هاي 
اين كارگردان اعالم ك��رده از همكاري با او 

پشیمان است. 
»هالی��وود ريپورتر« نوش��ت: ب��ا توجه 

ب��ه فعالیت كمیپ��ن #MeToo، هر روز خبر جديدي درباره افش��اي تعرض ها و 
تجاوزهاي جنس��ي در سینماي هالیوود منتشر مي شود، در اين فضا هیچ تعجبي 

ندارد كه صداي عوامل زن فیلم هاي »وودي آلن« هم بلند شود. 
»گرتا گرويگ« بازيگر و كارگرداني اس��ت كه چند ش��ب پیش جايزه بهترين 
فیل��م بخش موزي��كال و كمدي »گلدن گلوب« و نام��زدي بهترين فیلمنامه را با 
»لیدي برد« نخستین تجربه خود در زمینه كارگرداني به دست آورد. »گرويگ« به 
گفته خود با فیلم هاي »آلن« بزرگ ش��ده و در چندين پروژه با او همكاري داشته 
اس��ت. او اخیرا در مصاحبه يي با »نیويورك تايمز« و در حضور »آرون س��وركین« 
فیلمنامه نويس و كارگردان صاحبنام س��ینما درباره تجربه هاي كاري اش با سازنده 
»آني هال« و »تقديم به رم با عش��ق« صحبت كرد. اين بازيگر زن در ادامه توضیح 
داد كه از س��ال 20۱2 همكاري اش را با »وودي آلن« آغاز كرده اما ديگر در هیچ 
فیلمي با او كار نخواهد كرد. »گرويگ« سپس به پرونده »ديلن فارو« � دخترخوانده 
»آلن« � اشاره كرد كه ادعا كرده بود مورد تعرض هاي جنسي پدرخوانده اش )آلن( 

قرار گرفته و از او شكايت كرده بود. 
»گرويگ« با اشاره به نامه هاي سرگشاده »فارو« افزود: نوشته هاي »ديلن فارو« 
باعث ش��د، متوجه ش��وم كه من دردي روي درد يك زن گذاشته ام و خودم از اين 
اتفاق دل شكس��ته ش��دم. من در اين فیلم ها بزرگ ش��دم و به عنوان يك هنرمند 
اطالعاتي كس��ب كردم و نمي توانم اين واقعیت را تغییر دهم اما مي توانم در آينده 
تصمیم هاي ديگ��ري بگیرم. كمپین #MeToo هم كه اخیرا در مراس��م اعطاي 
جوايز »گلدن گلوب« 20۱8 به اوج خود رسید، زنان را تشويق مي كند به سكوت 
درباره مورد تعرض و تجاوز واقع شدن پايان دهند. اين جريان به رسوايي بسیاري از 
چهره هاي هنري، فرهنگي و سیاسي در آمريكا و كشورهاي ديگر منجر شده است. 

نمايش2پيراهنمقدسدرموزهمليقرآن
م��وزه ملي »ق��رآن كري��م« میزبان دو 
پیراه��ن تاريخي از دوره صفوي��ه و قاجار با 
اس��تفاده هاي خاص و طرح ها و نوشته هاي 

متفاوت روي آنهاست. 
»نیم پیراه��ن نخي« باقي مان��ده از دوره  
قاجار اس��ت كه روي آن نوشته هاي قرآني، 

ادعیه و جداول اعداد و نیز ۱2 صورت فلكي كه هر كدام مربوط به يكي از ماه هاي 
سال بوده، نوشته شده است. 

بس��یاري از تمدن هاي باستاني به ويژه در خاورمیانه برپايه ۱2 بوده اند، بنابراين 
سال را نیز به ۱2ماه تقسیم كرده اند. در قرن چهارم هجري جمعیت اخوان الصفا به 
پیروي از اخترشناسان بابلي و يوناني به مطالعه ۱2 برج »منطقه البروج« پرداختند 
و سال را به چهار گروه تقسیم كردند. استفاده از اين پوشش لباس نیز احتماال هنگام 
تحويل سال و نیز برگزاري مراسم آيیني و نجومي بوده است. »تن پوش« نیز يكي از 
پیراهن هاي به نمايش درآمده در موزه ملي قران كريم است كه روابط عمومي موزه 
ملي قرآن در توضیح آن به ايس��نا اين طور مي گويد: پیراهن قرآني از جنس كتان، 
مزين به س��وره هاي كوچك قرآن و مربع هاي وقفي يا تطبیقي داراي جداول اعداد 
و علم الحروف يا ابجد اس��ت. اين نوع پیراهن ها حداقل دو نوع كاربري داش��ته اند؛ 
يكي پوش��یدن آن توس��ط رزمندگان در جنگ ها براي پیروزي در مقابل دشمن و 
ديگري اس��تفاده در محاكم قضايي براي اثباِت بي گناهي متهم با قسم خوردن به 
آيات مكتوب بر آن. اين قس��م در اماكن مقدس مانند امامزاده، مساجد و نظاير آن 
انجام مي ش��ده است. به گفته  پژوهش��گران »در دوختن يك پیراهن چهل دختر 
دوشیزه شركت داشتند تا نتیجه  مطلوب از آن گرفته شود.« نوع ديگر آن كاغذي و 
ساده بوده كه دادخواهان با پوشیدن و ايستادن در محل مخصوص توجه مسووالن 
حكومتي را به خود جلب كرده و باعث رسیدگي به درخواست آنها مي شدند. اين دو 
پیراهن مقدس در طبقه منفي دو موزه ملي قرآن كريم به نمايش درآمده اند و در 
حال حاضر زمان نمايش آنها در اين موزه نامحدود است. موزه ملي قرآن در تقاطع 
خیابان امام خمیني )ره( و خیابان ولیعصر)عج( از ساعت ۹ تا ۱6 در روزهاي شنبه 

تا چهارشنبه براي بازديد عموم به صورت رايگان باز است.

تاريخنگاري

شفقت، وزيري كه بي طرفي ارتش را اعالم كرد
بیس��ت و يكم دي ۱۳۵۷، شاپور بختیار آخرين نخست وزير دوران پهلوي، 
مقام وزارت جنگ را به ارتش��بد جعفر شفقت استاندار پیشین آذربايجان داد. 
ارتشبد ش��فقت كه در دوره كوتاه استانداري اش نیز با ماليمت در اين استان 
حكوم��ت كرد، پس��ت وزارت جنگ را در روزهاي نزديك به انقالب اس��المي 

پذيرفت. 
جعفر ش��فقت متول��د ۱2۹۴ در تبريز بود. او مدتي ژنرال آجودان ش��اه و 
ريیس سران نظامي بود تا به قائم مقامي رياست ستاد بزرگ ارتشتاران برگزيده 
ش��د. در اواخر سال ۱۳۵6 كه اوضاع در استان آذربايجان وخیم شد و سپهبد 
 آزموده احضار و از اس��تانداري عزل ش��د، به جاي او ارتش��بد جعفر شفقت از

۳0 بهمن ۱۳۵6استاندار آذربايجان شد. 
ش��فقت كه داراي م��درك دكتراي حقوق بین الملل از دانش��گاه س��وربن 
پاري��س بود، در مقام بلندپايه ترين فرد حاضر در جلس��ه ش��وراي فرماندهان 
ارتش شاهنشاهي كه بیست و دوم بهمن ۵۷ تشكیل شد، بي طرفي ارتش را كه 

موجب فروپاشي نهايي نظام شاهنشاهي ايران شد، امضا كرد. 
در اين جلس��ه كه سپهبد هوشنگ حاتم جانش��ین دفتر ويژه اطالعات از 

اعالم بي طرفي ارتش حمايت كرد و در اين باره به طور مفصل صحبت كرد. 
ارتشبد شفقت كه رياست جلسه را به عهده داشت، با حمايت از اظهارات 
حاتم گفت: »بايد ارتش را حفظ و از متالش��ي ش��دن آن جلوگیري كنیم.« 
در بیانیه بي طرفي ارتش آمده بود: »ارتش ايران وظیفه دفاع از اس��تقالل و 
تمامیت كش��ور عزيز ايران را داش��ته و تاكنون در آش��وب هاي داخلي سعي 
كرده است با پشتیباني از دولت هاي قانوني اين وظیفه را به نحو احسن انجام 
دهد. با توجه به تحوالت اخیر كش��ور، شوراي عالي ارتش در ساعت ۱0:۳0 
روز 22 بهمن ۱۳۵۷ تشكیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد كه براي جلوگیري 
از هرج و مرج و خونريزي بیش��تر بي طرفي خود را در مناقش��ات سیاس��ي 
فعلي اعالم كند و به يگان هاي نظامي دس��تور داده ش��د كه به پادگان هاي 

خود مراجعت كنند. ارتش ايران همیش��ه پش��تیبان ملت شريف و نجیب و 
میهن پرس��ت ايران بوده و خواهد بود و از خواس��ته هاي ملت شريف ايران با 
تمام قدرت پشتیباني مي كند.« شفقت در سال ۱۳۷۹ در 8۵سالگي در نیس 

فرانسه درگذشت.
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