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 كاري كنيد دشمنان 
 حتي جرأت تهديد 

ملت ايران را نداشته باشند

 ماموريت  هفتگانه
  براي توسعه 

تعاون

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان و مسووالن 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران: 

در افتتاحيه اجالس بين المللي اتحاديه جهاني 
تعاون  در بخش  آسيا و اقيانوسيه مطرح شد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 2  صفحه 14 

   Vol.5  No .1256  Thu. November 29. 2018  پنج  شنبه  8 آذر 1397 21 ربيع االول 1440  سال پنجم  شماره 1256 16صفحه  قيمت:2000 تومان

 صفحه 3 

س
فار

س: 
عك

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
3776000  تومان

شاخص بورس
163772

رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به نقض 
توافقنامه بين المللي برجام و اقدامات يكجانبه گرايانه 
امريكا گفت: تحريم ها اي��ران را متوقف نخواهد كرد 
و ملت اي��ران از زم��ان پيروزي انق��اب تحريم هاي 
متعددي را تجربه كرده اس��ت؛ اما همواره با موفقيت 
و سربلندي آنها را پشت س��ر نهاده است. به گزارش 
خبرگ��زاري خانه مل��ت، محمدرضا پ��ور ابراهيمي 
داوراني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ديدار 
عصر روز چهارش��نبه با راب مكر س��فير انگليس در 
تهران ضمن تأكيد بر ضرورت تس��ريع هر چه بيشتر 
در روند مناسبات اقتصادي و اقدامات عملياتي اروپا 
خاطرنش��ان كرد: انتظار مي رود اروپا چارچوب هاي 
الزم را براي تسهيل همكاري هاي اقتصادي فيمابين 
هر چه سريع تر عملياتي نمايد.  نماينده مردم كرمان 
و راور در مجل��س ضم��ن تأكيد بر اهمي��ت موضوع 
شفافيت در اقتصاد ايران اظهار داشت: قانون مبارزه با 
پولشويي و قانون مبارزه با تروريسم از قوانيني هستند 
كه سال هاي گذشته در ايران به تصويب رسيده است. 
وي افزود: منط��ق اقتصادي، ش��فافيت را مي پذيرد 
و آن را نگاه عقاني در حوزه اقتص��اد مي داند كه اين 

موضوع هم در دين و هم در قانون جمهوري اسامي 
ايران امري مصوب است. رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس در ادامه اين ديدار ضمن اشاره به ظرفيت هاي 
موجود براي توسعه مناسبات اقتصادي ميان ايران و 
انگليس بر گسترش همكاري ها در حوزه هاي مختلف 
تأكيد كرد. راب مكر، س��فير انگلي��س در تهران نيز 
حمايت از توافقنامه بين المللي برجام را يك اولويت 
بسيار مهم براي انگليس دانست و گفت: ما به صراحت 
مخالف خ��روج امريكا از برجام بودي��م و همچنان به 
آن پايبند مي مانيم؛ چرا كه با حس��ن نيت آن را امضا 
كرده ايم. س��فير انگليس در تهران ضمن اش��اره به 
تاش ها و اقدامات انگلي��س و اتحاديه اروپا در جهت 
خنثي كردن اثرهاي تحريم بر ش��ركت هاي اروپايي 
خاطرنش��ان كرد: گس��ترش روابط دوجانبه در همه 
زمينه ها به ويژه در حوزه اقتصادي مورد توجه اس��ت 
و بايد به افزايش راه هاي همكاري ميان دو كش��ور در 
همه زمينه ها دست يابيم.  راب مكر در ادامه بر تاش 
اتحاديه اروپا و انگليس در پيشرفت SPV اشاره كرد و 
بر ضرورت ايجاد كانال هاي ديگر در جهت گسترش 

مناسبات اقتصادي تأكيد كرد.

گروه ايران|
» حق��وق و دس��تمزدها براي س��ال آين��ده حداقل 
20درصد افزايش پيدا مي كند.«اين عباراتي اس��ت 
كه ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه با اس��تفاده از 
آنها به اس��تقبال پرس��ش هايي مي رود كه با موضوع 
افزايش قدرت خريد طبق��ات كمتر برخوردار مطرح 
شده اس��ت.  نوبخت زماني كه با اصرار خبرنگاران در 
خصوص تصميم دولت در خصوص قيمت دالر و نفت 
در بودجه 98 مواجه مي شود؛ رونمايي از اين اعداد و 
ارقام را به ميانه هاي هفته آينده و بعد از تصميم گيري 
قطعي دولت در اين زمينه موكول مي كند تا همچنان 
اع��داد و ارقام حياتي بودج��ه در وضعيتي مبهم قرار 
بگيرد. نوبخت سياس��ت مقابله با فقر و اشتغالزايي را 
به عنوان اركان اصلي بودج��ه 98 معرفي مي كند و از 
سورپرايزهاي اقتصادي و معيشتي دولت طي هفته ها 
و ماه هاي پيش رو خبر مي ده��د.  اما، در روزهايي كه 
برخي گروه ها ت��اش مي كنند از طريق اس��تيضاح 
و حاشيه س��ازي دس��تاوردهاي دولت را زير سئوال 
ببرند؛ اعضاي كابينه دوازدهم بعد از نشس��ت هيات 
وزيران راهي حياط دولت در پاس��تور ش��دند تا رودر 
روي رسانه هاي گروهي به پرس��ش هاي آنان پاسخ 
دهند؛ پرس��ش هايي كه دامنه وسيعي از موضوعات 
همچون كاهش معن��ادار نرخ دالر، س��رانجام توزيع 
كارت هاي سوخت، فرجام اس��تيضاح برخي وزرا در 
مجلس، فرآيند نهايي قيمت گذاري خودرو و...را در بر 
مي گرفت. از ميان چهره هاي اقتصادي همتي رييس 
كل بانك مركزي ب��ا حمايت از ايده ه��اي اقتصادي 
دولت از مردم مي خواهد كه نشانه هاي كاهشي در نرخ 
ارز را جدي بگيرند و از ورود به بازارهايي كه با نوسان و 

ريسك بااليي روبه روست خودداري كنند. 

   راهكار توسعه اشتغالزايي است
رييس جمهور با تأكيد بر اينكه هيچ راهي به جز توسعه 
توليد، افزايش اشتغال، كنترل تورم، حمايت از اقشار 
ضعيف و كم درآمد و تأمين كااله��اي مورد نياز مردم، 
نداري��م، تصريح كرد: اي��ن محورها برنامه اساس��ي و 
اصولي دولت در تنظيم بودجه سال آينده است تا مردم 
بتوانند احساس آرامش بيشتري داشته باشند. روحاني 
در جلسه هيات دولت با اش��اره به انتخاب استانداران 
جديد براي 4 استان مرزي آذربايجان شرقي، مازندران، 
خراسان جنوبي و خراس��ان ش��مالي از سوي هيأت 
وزيران، گفت: استان هاي مرزي كشور در شرايط تحريم 

مسووليت و بار سنگين ويژه اي بر عهده دارند.
روحاني با تأكيد بر اينكه بايد در راس��تاي گس��ترش 
تبادالت مرزي و توس��عه و فعال تر كردن بازارچه هاي 
مرزي تاش كنيم، گفت: چند روز گذشته تصميمي در 
راستاي ارايه تسهيات در مناطق آزاد اتخاذ كرديم تا 
به واسطه آن در موارد مش��خص شده بدون انتقال ارز، 

بتوانند فرآيند واردات در اين مناطق را داش��ته باشند. 
رييس جمهور ادامه داد: بايد در آينده براي بازارچه هاي 
مرزي هم تسهياتي در حدي كه نياز باشد،  قايل شويم 
تا بانك مرك��زي هم بتواند مديريت خ��ود را به خوبي 
اعمال كند. روحاني با بيان اينكه استان هاي مرزي بايد 
تبديل به تامين كننده و دپوي كاالهاي مورد نياز كشور 
به ويژه مواد اوليه مورد نياز كارخانه ها شوند، گفت: توليد 
به ويژه در بخش صنعت و خدمات بسيار حائز اهميت 
است كه گاهي نياز به مواد، كاال و خدمات خارجي دارد 
و بايد تس��هيات الزم در اين راستا را فراهم كنيم تا به 
واسطه آن توليد در كش��ور، فعال شود. رييس جمهور 
اظهارداش��ت: اس��تان هاي مرزي بايد با فعال كردن 
بازارچه هاي مرزي و توس��عه مناس��بات تج��اري با 
كشورهاي همسايه در مس��ير مبارزه با تحريم تاش 
كنند و برخي از مش��كاتي كه با آن مواجه هس��تيم 

توسط اين استان ها حل و فصل شود.

   تنوع قومي ظرفيت مهم كشور است
رييس دولت دوازدهم با بيان اينكه در همه اين استان ها 
تنوع قومي و مذهبي وجود دارد كه بسيار حائز اهميت 
است، گفت: استان هايي كه داراي تنوع قومي هستند 
در حقيقت بايد اين تنوع را يك فرصت بدانند و به هيچ 
عنوان نبايد آن را به عنوان يك تهديد تلقي كرد. روحاني 
با اش��اره به حوادث دي ماه س��ال گذش��ته در كشور، 
اظهار داش��ت: تنوعات قوم��ي در روزهايي كه برخي 
مي خواستند براي كشور مش��كاتي به وجود آورند، 
از نظام حمايت كردند و مشخص شد كه ضدانقاب و 
كساني كه مي خواستند كشور را ناآرام كنند، نتوانستند 
بر اين موج سوار شوند. رييس جمهور با تأكيد بر اينكه 
اين تنوع قومي و مذهب��ي در ايران ي��ك موج زيباي 
تحرك و فرصت براي كش��ور است، گفت: تنوع زباني، 
آداب، رسوم، نشاط اجتماعي و تنوع در لباس قوميت ها 
همه داراي زيبايي هاي خاص خود اس��ت و اين تنوع 

موجب نشاط جامعه خواهد بود.

   مصون سازي اقتصادي
روحاني در بخش ديگري از صحبت هايش با بيان اينكه 
امروز همه اقتصاد كشور در اين آزمون قرار گرفته است، 
افزود: در تحريم، فش��ارهاي اقتصادي و بيروني وجود 
دارد و آن زماني كه اقدامات علمي و حساب شده بوده 
و بناي اقتصاد به درستي ساخته شده باشد، هيچ زلزله و 
تكان شديدي نمي تواند در زندگي مردم تأثيري بگذارد. 
رييس جمهور تأكيد كرد: امروز در ش��رايطي هستيم 
كه بايد كش��ور را در برابر آنهايي كه علي��ه ملت ايران 
توطئه كرده و مي كنند، مصون بسازيم و خوشبختانه 
در يكي دو ماه گذش��ته تاش پيگير بس��يار خوبي از 
سوي مسووالن مربوطه صورت گرفته و مردم تا حدي 
احساس آرامش مي كنند.  ادامه در صفحه 2

رييس كل بانك مركزي  در پاسخ به »تعادل« عنوان كرد

روند كاهش قيمت ارز ادامه خواهد داشت
منطق اقتصادي، شفافيت را مي پذيرد 

گزارشاقتصاد

 صفحه8  

گزارش

وحشت بازار مكزيك از 
رييس جمهور پوپوليست

گروه جهان| طال تسليمي|
 آن��دره مانوئل لوپز اوب��رادور رييس جمهوري 
منتخ��ب مكزيك كه عمدت��ا به ن��ام »آملو« 
خوانده مي ش��ود، فردي چپ گرا و پوپوليست 
است و دوست دارد تصويري از خود ارايه كند 
كه نشان دهنده توجه او به ملت و حمايت هاي 
مردم��ي از او باش��د. آملو دوره ش��ش س��اله 
رياس��ت جمهوري خود را از اول دسامبر آغاز 
خواهد كرد، اما سياس��ت هاي او از همين حاال 
بر بازارها تاثير گذاش��ته اس��ت. يكي از اولين 
اقدامات او به عنوان رييس جمهوري منتخب، 
مطرح كردن برنامه اي غير رسمي تحت عنوان 
»راي مل��ت« در ارتب��اط با يك پ��روژه ناتمام 
س��اخت فرودگاه به ارزش كل��ي 13ميليارد 
دالر بود كه منتقدان آن را فاقد مش��روعيت و 
جهت دار مي دانند. آملو 29 اكتبر پس از ارجاع 

به راي ملت، اين پروژه را متوقف كرد...

 صفحه7  

انرژي

 تاج و تخت وليعهد
 در گروي قيمت نفت

عليرضاكياني|
حدود يك ماهي مي ش��ود كه عربس��تان ساز 
كاهش توليد نفت خام در واكنش به س��قوط 
قيمت ها را كوك كرده اس��ت. حاال و در آستانه 
ديدار وزراي اوپك در وين، صحبت هاي مقامات 
سعودي در اين باره جدي تر گرفته مي شوند. از 
س��وي ديگر، دونالد ترامپ بارها سوءظن خود 
نسبت به اوپك و هر گونه افزايش در قيمت  نفت 

را اعام كرده است. 
همين صفحه

بانك و بيمه 

بانك مسكن رتبه اول 
بدهكاري را به دست آورد

 محسن شمشيري|
چرخ��ه نامناس��ب رش��د بده��ي دول��ت به 
پيمانكاران، بخش خصوصي و بانك ها كه باعث 
رشد بدهي پيمانكاران و تسهيات گيرندگان 
به بانك ها و همچنين افزايش بدهي بانك ها به 
بانك مركزي شده، موجب شده كه در سال هاي 
اخير بدهي بانك ها به بانك مركزي رشد قابل 
توجهي داش��ته باش��د و از 42 ه��زار ميليارد 
تومان در ش��هريور 90 ب��ه 55 ه��زار ميليارد 
تومان در شهريور 92، 94 هزار ميليارد تومان 
در ش��هريور 95 و 150 هزار ميليارد تومان در 
شهريور 97 برسد. به گزارش »تعادل«، اين آمار 
نشان مي دهد كه تنها در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي 
به ميزان 95 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و 
در 5 سال 97- 1392 با رش��د 170 درصدي 

نسبت به شهريور 92 همراه بوده است. 
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 رييس كل بانك مركزي 
 در پاسخ به   »تعادل« عنوان كرد

معاون وزارت اقتصاد  درباره پروژه شفافيت اطالعات دستگاه هاي زيرمجموعه به »تعادل« خبر داد

روند كاهش قيمت ارز 
ادامه خواهد داشت

ضرب االجل براي غير شفاف ها

ديپلماسي

وزير امور خارجه كش��ورمان گفت كه ايران به 
مردم و دولت افغانستان در پويش به سمت صلح 
ياري مي رس��اند. به گزارش ايسنا، محمدجواد 
ظريف كه در كنفرانس ژنو درباره افغانس��تان 
سخنراني مي كرد، افزود: اجماع ملي، منطقه اي 
و جهاني بر اين قرار دارد ك��ه راه حل نظامي در 
افغانستان راه به جايي نبرده و زمان براي آشتي 
ملي و راه حل سياسي فراگير با حضور و رهبري 
دولت و مردم افغانس��تان فرا رس��يده اس��ت. 
اين نشس��ت وزيران و نشس��ت هاي تكميلي 
آن در كابل، تاش��كند و مس��كو، مويد فضايي 
است كه بايس��تي از آن بهره جس��ت. او اضافه 
كرد: چالش ها به دو نوع قديم و جديد تقس��يم 
مي ش��ود. حضور نيروهاي خارج��ي هرگز در 
منطقه ما ايجاد ثبات نكرده و از لحاظ تاريخي 
زمينه را براي ج��ذب افراط گرايان فراهم كرده 
است. يكي از چالش هاي تازه، حضور داعش در 
افغانستان اس��ت كه به خونريزي بيشتر منجر 
شده و گرايش هاي فرقه اي خطرناكي را سبب 
شده است. خطرناك تر اينكه گروه هاي مسلح 
محل��ي را در رقابت براي جذب اف��راد و پيروان 
افراطي تر كرده اس��ت. باور كني��د هيچ كس از 
معرفي و حمايت از داعش و ساير افراط گرايان 
در س��وريه و عراق طرفي نبس��ته، و هيچ كس 
از معرفي آنها به افغانس��تان و آس��ياي مركزي 
بهره مند نخواهد شد. اين روند وحشتناك بايد 
پيش از رس��يدن به مقي��اس فاجعه بار متوقف 
ش��ود. ظريف با بيان اينكه تروريس��م و قاچاق 
مواد مخدر هم��واره در افغانس��تان همديگر را 
تقويت كرده اند، گفت: براي مقابله با تهديد مواد 
مخدر، به اس��تراتژي جامعي نياز داريم كه بايد 
شامل توسعه اقتصادي در اين كشور ثروتمند به 
لحاظ منابع باشد. راه هاي ارتباطي حائز اهميت 
بوده و شبكه دريايي و ريلي ايران از جمله بندر 
چابهار براي توسعه افغانس��تان ضروري است. 
مايه تأس��ف اس��ت كه تحريم هاي يك جانبه و 
غيرقانوني مانع از همكاري مي ش��وند. او تاكيد 
كرد: همه ما بايستي از طريق كشاندن طالبان 
بر س��ر ميز مذاكره با دولت براي گفت وگوهاي 
جامع و فراگي��ر، مذاكرات درون افغانس��تاني 
را تس��هيل نماييم. تعامل با طرفي��ن داخلي و 
منطقه اي كليد موفقيت است. وزير امور خارجه 
كشورمان خاطرنشان كرد: دستاوردهاي مردم 
افغانستان طي دو دهه گذشته، به ويژه تدوين 
قانون اساسي و حركت در مس��ير دمكراتيك، 
پايه هاي صل��ح و ثبات را در اين كش��ور فراهم 
كرده است. از انتخابات اخير پارلماني استقبال 
ك��رده و منتظ��ر انتخاب��ات آزاد و منصفان��ه 

رياست جمهوري در ماه آوريل هستيم.

 ياري ايران 
به صلح در افغانستان 

راه وشهرسازي

 تثبيت صندلي حناچي 
در خيابان بهشت 
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در جلس��ه ديروز هيأت وزي��ران به رياس��ت روحاني 
رييس جمه��ور، اس��تانداران منتخب چهار اس��تان 
مازندران، خراسان شمالي، آذربايجان شرقي و خراسان 
جنوبي رأي اعتماد گرفتند. ب��ه گزارش پاد، به موجب 
تصميم هيأت وزيران، آقايان احمد حس��ين زادگان، 
محمدعل��ي ش��جاعي، محمدرض��ا پورمحم��دي و 
محمدصادق معتمديان به ترتيب به عنوان استانداران 
مازندران، خراسان شمالي، آذربايجان شرقي و خراسان 
جنوبي تعيين شدند. هيأت وزيران به منظور تسهيل 

در فرآيند توليد داخلي در كش��ور، واردات مواد اوليه و 
قطعات مورد نياز توليد به مناطق آزاد تجاري-صنعتي 
و ويژه اقتصادي را براس��اس مقررات اي��ن مناطق، از 
تش��ريفات ثبت س��فارش در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت معاف ك��رد. دولت همچني��ن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت را موظف كرد فهرست گروه هاي كااليي 
فوق الذكر را ظرف يك هفته به دبيرخانه شوراي عالي 
مناطق آزاد و گمرك اعام كند و به طريق مقتضي به 

اطاع واحدهاي توليدي و تجاري برساند.

رأي اعتماد دولت به استانداران منتخب چهار استان كشور

دولت

يك عضو هيات رييس��ه مجلس ش��وراي اس��امي با 
اش��اره به كاهش تع��داد امضاهاي ش��كايت از رييس 
مجلس به ٢١ امضا گف��ت كه اين موضوع فعا منتفي 
اس��ت. علي اصغر يوس��ف نژاد در گفت وگو با ايس��نا 
اظهار كرد: بر اس��اس ماده 24 آيين نام��ه اگر 25 نفر 
از نمايندگان نس��بت ب��ه عملكرد رييس ي��ا اعضاي 
هيات رييس��ه معت��رض باش��ند مي توانند م��وارد را 
بنويسند و به كميسيون تدوين آيين نامه بدهند. وي 
افزود: كميس��يون وظيفه دارد ظرف س��ه روز هيات 
رسيدگي را ش��كل دهد، اين هيات متشكل از روساي 
كميسيون هاي تخصصي و اعضاي كميسيون تدوين 
آيين نامه اس��ت ك��ه 10 روز فرصت دارند نس��بت به 

اين اعتراض با حداقل 15 نفر و حضور حداقل سه نفر 
از متقاضيان تشكيل جلس��ه دهند. اگر هيات نظر به 
عدم صاحيت فرد را تصويب كرد ك��ه فرد نمي تواند 
عضو هيات رييس��ه يا رييس باش��د، اي��ن موضوع در 
جلسه غيرعلني بحث مي ش��ود و موارد گفته مي شود 
و متقاضيان صحبت مي كنند، كميسيون هم گزارش 
مي دهد و در اولين جلس��ه علني هم ب��دون بحث، در 
مورد صاحيت فرد رأي گيري مي شود. وي ادامه داد: 
طبق آخرين اطاعات در حال حاضر 21 نفر بر امضاي 
خود باقي مانده اند بنابراي��ن اعتراض به عملكرد آقاي 
الريجاني فعا منتفي اس��ت مگر اينك��ه مجددا امضا 

جمع آوري شود.

شكايت از رييس مجلس  فعال منتفي است

پارلمان

خبر

رييس مركز بدهي ه��ا و دارايي هاي مالي عمومي 
وزارت امور اقتص��ادي و دارايي گف��ت: 100 هزار 
ميليارد تومان اوراق تس��ويه در بودجه س��ال 97 
به منظور پرداخت بدهي دس��تگاه هاي دولتي و 
بانك ها اختصاص يافته است. به گزارش ايرنا مهدي 
بناني روز چهارش��نبه در همايش تبيين استفاده 
از ظرفيت هاي اسناد خزانه اسامي و اسناد اوراق 
تسويه خزانه در خوزستان بيان كرد: نيمي از اين 
مبلغ براي تسويه بدهي بخش خصوصي و نيم ديگر 
آن براي تسويه بدهي بانك ها و شركت هاي دولتي 
است. وي افزود: دستگاه هاي اجرايي با استفاده از 
اين فرصت مي توانند بدهي هاي خود را پرداخت، 
و در صورتي كه به كاركنان خود نيز بدهكار هستند 
مي توانند از اين ظرفيت استفاده كنند. بناني ادامه 
داد: براي هر استان مبلغ مشخصي تعيين نشده، و 
هر استان با توجه به سرعت عمل و پيگيري كه دارد 
مي تواند اوراق تسويه بيش��تري را جذب كند. وي 
گفت: اوراق تس��ويه به منظور تسويه بدهي دولت 
به طلبكاران خود منتش��ر مي ش��ود كه تهيه اين 
اوراق از سال 96 ش��كل گرفته است. بناني، افزود: 
دس��تگاه هاي اجرايي مي توانند اين اوراق را براي 
تسويه بدهي افرادي اس��تفاده كنند كه عاوه بر 
اينكه از دولت )دستگاه اجرايي( طلب دارند بدهكار 
بانك نيز هستند و با پرداخت بدهي بانكي اين افراد 
بدهي خود را تسويه مي كنند. رييس مركز بدهي ها 
و دارايي هاي مالي عمومي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي بيان كرد: آموزش و پرورش و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي بيشترين بدهي را به كاركنان خود 
دارند كه با فرصتي كه ايجاد شده مي توانند بخشي 

از بدهي خود را پرداخت كنند. 
وي با اش��اره به اينكه اوراق تس��ويه خزانه بدهي 
دولت را تس��ويه مي كند، افزود: از سال 94 دولت 
مبلغ بدهي و طلب خود را در كشور در بخش ها و 
حوزه هاي مختلف تعيين تكليف كرده و مقرر شد 
اين بدهي ها با س��از و كاري در قالب اوراق تسويه 
خزانه برطرف شوند، اين روش در تمام دنيا استفاده 
مي شود و طرح جديدي نيس��ت. بناني ادامه داد: 
از سال 94 دس��تگاه هاي اجرايي مكلف شدند كه 
اطاعات مال��ي و دارايي خود را س��الي پنج بار در 
سامانه سماد )مديريت بدهي ها و مطالبات دولت( 
ثبت كنند و در صورتي كه دس��تگاهي اطاعات 
خود را در اين س��امانه ثبت نكند براي وزارت امور 
اقتص��ادي و دارايي وجود خارجي ن��دارد. رييس 
مركز بدهي ها و دارايي ه��اي مالي عمومي وزارت 
امور اقتص��ادي و دارايي در ادامه با اش��اره به اوراق 
تسويه نوع يك بيان كرد: اين اوراق نيز براي تسويه 
بدهي دولت چاپ مي شود كه بر اساس سازو كاري 
كه براي استفاده از اين اوراق مشخص شده دولت 

بدهي خود را پرداخت مي كند.

پرداخت بدهي با 100 
هزارميلياردتومان اوراق تسويه 



روي موج خبر

مصداق هاي »نفوذ« به مراجع 
مربوطه ارايه خواهد شد

مه�ر| اداره كل روابط عمومي مجمع تش��خيص 
مصلحت در پاسخ به نامه دبيرخانه ستاد اطالع رساني 
دولت تاكيد كرد: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مصداق ها و موارد نفوذ در كشور را به مراجع مربوطه 
ارايه خواهند ك��رد. اداره كل روابط عمومي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به نامه دبيرخانه 
ستاد اطالع رس��اني دولت اعالم كرد: »همان گونه 
كه دبير محترم مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
تاكيد كرده اند »ضربه و آسيب هواداران انديشه هاي 
امريكايي در كشور و در برخي دستگاه ها بيش از هزينه 

ناشي از تحريم هاي امريكا بوده است.«

 استفاده از وكالي مجرب 
و جوان در دستگاه هاي دولتي

ايلنا | معاون حقوقي رياست جمهوري، پايه گذاري 
رديف بودجه براي وكالي تس��خيري و معاضدتي 
در برنامه بودجه كل كشور و ساماندهي حق الوكاله 
و تعرفه ه��اي وكالي دادگس��تري را از برنامه ه��ا و 
هدف گذاري هاي معاونت حقوقي رياست جمهوري 
دانس��ت و تأكي��د ك��رد: بهره گي��ري از نظريات و 
ديدگاه هاي وكالي دادگستري در پيشبرد اهداف 
اين معاونت، كاربردي و راه گشا است. لعيا جنيدي در 
نشست با روساي كانون وكالي سراسر كشور با اشاره 
به اهميت تعيين رديف بودجه براي وكالي معاضدتي 
و تسخيري و به رسميت شناخته شدن جايگاه نهاد 
وكالت گف��ت: اجراي اين قانون ع��الوه بر پرداخت 
حق الزحمه وكالت هاي تسخيري و معاضدتي، موجب 
اجراي كامل تر اصل ۳۵ قانون اساسي مبني بر تامين 

حق انتخاب وكيل براي بخشي از مردم است.

درباره انديشه هاي امام )ره( 
غفلت كرديم

مهر| فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي با بيان اينكه شناخت انديشه هاي مقام 
معظم رهبري يك ضرورت اس��ت، تصريح كرد: 
درباره انديشه هاي امام )ره( غفلت كرديم. سردار 
حاج قاسم سليماني در همايش ملي »نظام فكري 
حضرت آيت اهلل خامنه اي )مدظل��ه العالي( در 
گستره فرهنگ« گفت: مقام معظم رهبري يك 
بحث در مورد جهان اسالم و جهان غرب دارند كه 
داراي دو ويژگي اعم از انطباق استاد شاگردي بر 
نظريه هاي امام)ره( دارد، لذا رهبر انقالب تربيت 
يافته امام هستند و به همين دليل نظرات منطبق 

بر نظرات ايشان را دارند. 

 قوام و پابرجايي مردم 
به نيروهاي مسلح متكي است

ايسنا| رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور 
گفت: نيروهاي مس��لح جاده امن هس��تند و قوام و 

پابرجايي مردم به نيروهاي مسلح متكي است.
حجت االسالم شكراهلل بهرامي در آيين تكريم ابراهيم 
ممبيني، دادستان نظامي سابق خوزستان و معارفه 
خيراهلل كشت زر، دادستان نظامي جديد خوزستان 
اظهار كرد: نهاد نيروهاي مسلح در هر كشوري مظهر 
اقتدار آن كشور اس��ت. اميرالمومنين مي فرمايند 
كه نيروهاي مسلح مانند جاده هستند. بخش هاي 
مختلف ارتش، سپاه، نيروي انتظامي و وزارت دفاع، 
راه مردم هستند و مردم بايد مسير را اينجا پيدا كنند.

برجام از ستون هاي امنيت 
منطقه و اروپا است 

ايس�نا|  دفتر فدريكا موگريني، مسوول سياست 
خارج��ه اتحاديه اروپا پس از دي��دار وي با علي اكبر 
صالحي معاون رييس جمهوري و رييس س��ازمان 
انرژي اتمي ايران در بروكسل يك بيانيه منتشر و در آن 
تصريح كرد: هر دو طرف بر تعهد خود به ادامه اجراي 
موثر برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( تاكيد كردند 
و آخرين پيشرفت ها در اين زمينه را مورد بررسي قرار 
دادند. آنها همچنين بر عزم خود براي حفظ برجام 
به عنوان يكي از ستون هاي كليدي امنيت منطقه 
و اروپا و نيز با هدف احترام به توافق هاي بين المللي 
تاكيدكردند. در ادامه اين بيانيه آمده است: نماينده 
بلند پايه اتحاديه اروپا خواستار تداوم همكاري با ايران 
در زمينه فعاليت هاي هس��ته اي صلح آميز مطابق 
با سومين س��مينار عالي همكاري هاي بين المللي 
هسته اي ش��د. اين س��مينار با هدف ايجاد اعتماد 
درخصوص ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي 

ايران برگزار شده بود.

يكشنبه  بررسي استيضاح ظريف 
در جلسه كميسيون امنيت ملي

خانه مل�ت| رييس كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي از بررسي 
اس��تيضاح وزير خارجه در جلسه علني يك شنبه 
آينده يازدهم آذرماه اين كميسيون خبر داد و تاكيد 
كرد كه كميسيون با رعايت بي طرفي نظرش را اعالم 
مي كند. فالحت پيشه افزود: تالش بر اين است كه 
اين موضوع به گونه اي م��ورد پيگيري قرار بگيرد 
كه نتيجه آن بر اساس منافع ملي و شفاف سازي و 
رفع مشكل باشد. تالش كميسيون بر آن است كه 
بي طرفانه موضوع را پيگيري كنند.او در توضيح روال 
بررسي استيضاح وزير خارجه گفت: طبق آيين نامه 
كميسيون امنيت ملي يك هفته زمان براي دعوت 
از وزير دارد به همين دليل ما بالفاصله با هماهنگي 
با شخص آقاي ظريف يك ش��نبه را براي بررسي 
استيضاح در كميسيون امنيت تعيين كرديم كه 
آقايان متقاضي استيضاح هم هستند. البته برخي 
از سوال هاي مرتبط مثل موضوع پولشويي را هم در 
دستور گذاشتيم. بعد از آن كميسيون نظرش را به 

صحن علني ارايه مي دهد.

ايران2

رييس سازمان انرژي اتمي تاكيد كرد

رفع اختالفات با اروپا در گرو حفظ برجام
گروه ايران| 

علي اكبر صالحي پاشنه آش��يل روابط ايران با غرب را 
بي اعتمادي دو طرف به يكديگر مي داند. رييس سازمان 
انرژي اتمي ايران كه به بروكسل رفته، در گفت وگو با  
يورونيوز مي گويد كه اگر اي��ران و اروپا بتوانند برجام 
را حف��ظ كنند، مي توانند گام هاي ديگ��ر را براي رفع 
اختالفات با يكديگر راحت تر بردارند؛ از جمله اختالفات 
حقوق بشري ايران و اروپا كه به گفته صالحي با حفظ 
برجام، زمينه براي گفت وگو درباره آن فراهم مي شود. 
صالحي در گفت وگوي خود با رس��انه اتحاديه اروپا، از 
سياست هاي جمهوري اسالمي درباره توافق هسته اي 
گفت و همچنين سياست هاي عربستان در قبال ايران 
و امريكا در مواجهه با جهان را به چالش كشيد. رييس 
سازمان انرژي اتمي ايران تاكيد كرد كه در حال حاضر 
ايران به توافق هس��ته اي پايبند بوده و تا به امروز تمام 
كارهاي خود را در چارچوب برجام انجام داده است. براي 
همين است كه آژانس بين المللي انرژي اتمي تا به حال 
1۳ بار تاييد كرده كه ايران به تعهداتش عمل كرده است. 
صالحي با اشاره به اينكه ايران هيچ كاري را فعال خالف 
تعهدات خود نكرده و نخواهد كرد، ادامه اين رويه را تا 
زماني دانست كه مقامات ارشد جمهوري اسالمي روند 
فعلي را مثبت ارزيابي كنند: » اگر دستوري صادر بشود 
كه برجام تمام شد و شما برويد كارتان را انجام بدهيد، ما 
خيلي راحت مي توانيم برگرديم.« معاون رييس جمهور 
همچنين تاكيد كرد كه آنچه در اين باره مي گويد، يك 
بلوف نيست، با اين حال به عنوان كسي كه در بخشي 
از فرآيند مذاكره بوده و اصل برجام را در جهت منافع 
ملي ايراني مي داند، نمي خواهد چنين روزي را ببيند. با 
اين همه او تاكيد كرد: »ما مي توانيم به شرايط سابقمان 
برگرديم؛ نه فقط به شرايط سابق بلكه به شرايط خيلي 
باالتر. االن مقام معظم رهبري فرماني را در چهاردهم 
خرداد ماه صادر كردند كه ايران زيرساخت هاي توليد 
190 هزار سو را فراهم كند كه ما فراهم كرديم. يعني 
االن اراده شود و مسووالن سياسي ارشد نظام دستور 
بدهند كه برويد 190 هزار سو ظرفيت غني سازي ايجاد 

كنيد، االن آمادگ��ي ا ش را داريم.«صالحي همچنين 
گفت كه اي��ن حرفش به معناي آن نيس��ت كه ايران 
بخواهد اورانيوم با اين ميزان توليد كند، بلكه تاكيد بر 

اين است كه زمينه آن را دارد.

   ايران مكمل اروپا
رييس س��ازمان انرژي اتمي در ادامه، اي��ران را كليد 
طاليي منطقه خاورميان��ه خواند كه مي تواند مكمل 
خوبي براي اروپا باش��د. به گفته او »ايران يك قدرت 
است؛ قدرتي متكي به ذات خودش است.« صالحي در 

نقطه مقابل ايران، عربستان را مثال زد كه به اعتقاد او 
»با همه قدرت اقتصادي متكي به ذات خودش نيست. 
چيزي از خودش ندارد. او اجرا كننده دستورات ترامپ 
است. ترامپي كه با عبارات تحقير كننده اي با عربستان 
صحبت مي كند و عربستان بايد اجابت كند.« رييس 
سازمان انرژي اتمي ايران همچنين معتقد است: »اين 
واقعيت را اروپا درك ك��رده كه ايران خودش تصميم 
مي گيرد و مي داند كه براي آينده خاورميانه اگر با ايران 
تعامل نداشته باش��د، خاورميانه در شرايط نامستقر و 

نامعلومي خواهد بود.«

او درب��اره ن��وع مواجهه عربس��تان ب��ا اي��ران افزود: 
»خليج فارس يك شريان حياتي است. ما مي خواهيم 
خليج فارس هميشه در امنيت و ثبات و آسايش باشد. 
ما نمي خواهيم كشورهاي منطقه به هم بريزند. نمي دانم 
عربستان به چه دليلي يا توجيهي ايران را به عنوان يك 
دشمن براي خودش ساخته است. آيا ما نظري به خاك 
آنها داريم؟ آيا چشمداشتي به نفت آنها داريم؟ ما هم 
خ��اك زياد داريم و هم نفت و گاز داريم و هم هش��تاد 
ميليون جمعيت فرهيخته، چابك و پرتالش داريم. ما 
از عربستان چيزي نمي خواهيم. متاسفانه عربستان در 

شرايطي قرار گرفته است كه هم زندگي را براي خودش 
سخت كرده و هم براي منطقه و هم براي ديگران. اينجا 
است كه ايران مي تواند مهم باشد و نقش سازنده اي در 

منطقه بازي كند.«

   به هم  ريختگي سياسي در امريكا
سياست هاي دولت ترامپ در قبال ايران و جهان بخش 
ديگ��ري از گفت وگوي صالحي ب��ا يورونيوز را به خود 
اختصاص داد. رييس سازمان انرژي اتمي هم امريكا در 
دوران ترامپ را به انساني مست تشبيه كرد كه ممكن 
اس��ت مش��كالت زيادي ايجاد كند: » بسيار روشن و 
بديهي اس��ت كه نه فقط مردم ما در ايران بلكه ديگر 
مردم در اروپا و گوشه گوش��ه دنيا مي بينند كشوري 
مثل امريكا كه از جايگاه ويژه اقتصادي، علمي، قدرت 
نظامي و ... برخوردار است تبديل به كشوري شده كه 
دچار تشويش يا به هم ريختگي سياسي است. امريكا 
سياست آشفته اي را در پيش گرفته است و همه را هم 
گيج كرده است. چون مثل يك انسان مستي است كه 
اين ور و آن ور مي رود و ممكن است مشكالت بيشتري 
ايجاد كند.« صالحي معتقد است كه »همه بايد كمك 
كنند تا دول��ت امريكا از اين مخمصه اي كه براي خود 

ايجاد كرده است خارج شود.« 
صالحي در بخش ديگ��ري از گفت وگو، اي��ران را قدرت 
نوظهوري خواند كه برخي كشورها با فشار اقتصادي قصد 
از بين بردن استقالل سياسي اش را دارند. او دولت ايران را 
برآمده از اراده ملي و انتخابات دانست كه بر در نقطه مقابل 
ديگر كشورهاي خاورميانه است كه توسط يك قبيله اداره 
مي ش��ود. با اين حال، صالحي اذعان كرد كه فش��ارهاي 
خارجي بر اقتصاد ايران تاثير منفي گذاشته، چنانكه او به 
مصاحبه گر يورونيوز مي گويد كه تا سال پيش حقوقش 
حدود ۳هزار دالر در ماه بوده، اما در اين چندماه به 700 
دالر رسيده است. صالحي مي گويد كه مردم ايران واقعيت 
را مي بينند كه اين وضعيت عمدتا ناشي از فشار خارجي 
است. هر چند صالحي اذعان مي كند كه بخشي از مشكالت 

فعلي به عملكرد مسووالن ايراني باز مي گردد.

روند كاهش قيمت ارز ادامه مي يابد
روحاني با اش��اره به اينكه هنوز مردم در زمينه مسائل 
اقتصادي و معيشتي مشكالتي دارند، اظهار اميدواري 
كرد كه در بودجه س��ال آينده به بخش مهمي از اين 
مشكالت پرداخته شده و مردم زندگي خود را با آرامش 
بيشتري ادامه داده و همه در اين زمينه يكديگر را ياري 

كرده تا بتوانيم از اين مقطع عبور كنيم.
او با اشاره به اينكه  گر چه در اين ايام با سختي هايي مواجه 
بوديم اما مشخص شد برخي از تصميمات بانك مركزي در 
گذشته، چندان جايگاه خوبي نداشت، تصريح كرد: سال ها 
با بانك مركزي بحث داشتيم كه ورود طال به كشور را آزاد 
كنيم و همواره بانك مركزي با آن مخالف بود در حالي كه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات 
طال به كشور بود، چرا كه صنعت طالسازي در كشور بسيار 

مهم است و مي تواند موجب ايجاد تحول خوبي باشد.
رييس جمهور ادامه داد: بانك مركزي معتقد بود اگر واردات 
طال به كشور آزاد شود، قيمت ارز افزايش خواهد داشت، اما 
هنگامي كه واردات طال آزاد شد، ديديم كه قيمت ارز هم رو 
به كاهش رفت و نشان داد كه فرمول هاي علمي گاهي نياز 

به توجه بيشتر و تجديدنظر در مقام عمل دارد.

   روند كاهش قيمت ارز ادامه مي يابد
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي در پايان نشست 
هيات دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به »تعادل« در 
خصوص كاهش روند قيمت دالر گفت: پايه و اساس بازار 
نشان مي دهد كه ارز به سمت تعادل حركت مي كند و اين 
روند خوب است. ما از مردم مي خواهيم به ارز به عنوان يك 

دارايي و ابزار سرمايه   گذاري نگاه نكنند. 
همتي با بيان اينكه روند بازار ارز خوب است، اظهار داشت: 
صادركنندگاني كه به آنها معافيت داديم ارزهاي خود را 
عرضه مي كنند كه اين كار در بازار تاثير دارد و ان   شاء اهلل 

بازار به تعادل واقعي مي  رسد. 
رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه قيمت ارز 
تا چه ميزان پايين مي آيد؟ تصريح كرد: تا هر كجا كه فعاالن 
بازار اراده كنند، روند كاهش قيمت ارز ادامه پيدا مي كند. 
ما اميدواريم با تعادلي كه ميان عرضه و تقاضا وجود دارد، 

روند كاهش قيمت ادامه پيدا كند.
همتي درخصوص قيمت واقعي دالر از نظر بانك مركزي 
خاطرنشان كرد: اين از سواالتي است كه نبايد به آن پاسخ داد. 
قيمت بازار خود را نشان مي دهد. كشور بايد وارد رونق شود 

و اميدواريم با كاهش نرخ تورم، قيمت ارز نيز كاهش يابد.

او درباره وام مسكن نيز تصريح كرد: بايد در بخش مسكن 
شاهد توسعه جدي باش��يم. براي سال آينده پيش بيني 
جدي داشته باشيم. منابع تامين مالي براي بخش مسكن از 
مسائل مهمي است كه در بانك در حال بررسي آن هستيم.

   افزاي�ش 20 درص�دي حق�وق كاركن�ان 
دولت در بودجه 98

روز گذشته رييس سازمان برنامه و بودجه نيز بعد از پايان 
نشست هيات وزيران با هدف تشريح تصميمات بودجه اي 
دولت به ميان خبرنگاران آم��د و از افزايش 20 درصدي 

حقوق كاركنان دولت در بودجه سال 98 خبر داد.
نوبخت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در بررسي بودجه 
سال 98 تا اينجا بر اس��اس افزايش 20 درصدي حقوق 

كاركنان تصميم گرفته و عمل مي كنيم.
رييس س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به اينكه 24 
تبصره پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه براي اليحه 
بودجه 98 روز گذشته در هيات دولت به  تصويب رسيد، 
خاطرنشان كرد: در جلسه يك شنبه بعدي دولت، ارقام 
بودجه و جداول تصويب نهايي شده و اليحه براي تقديم 
به مجلس آماده مي شود. نوبخت با بيان اينكه سال 98 
سال ويژه اي است و ما بايد در يكي از بي رحمانه ترين و 
سخت ترين تحريم ها كشور را اداره كنيم، بيان كرد: سايه 
تحريم بر مصارف و درآمدهاي ما مي افتد اما هنر ما اين 
است كه از امكانات و تجارب خود استفاده كرده و تحريم ها 
را دور بزنيم. در حال حاضر يك تيم بسيار بزرگ در امريكا 
مستقرند و بررسي مي كنند كه ما در شرايط تحريم چه 
راه هاي جديدي مي روي��م. بنابراين من معذورم كه به 
صورت ريز و شفاف درباره تصميمات دولت صحبت كنم.

او ادام��ه داد: بودج��ه ش��فاف تهيه مي ش��ود و صندوق 
بين المللي پول هم شفافيت بودجه ايران را تحسين برانگيز 
اعالم كرده است. ما منابع درآمدي خود را به دقت انتخاب 
مي كنيم و بي جهت منابع واهي معرفي نخواهيم كرد كه 
در طول سال محقق نشود. سال گذشته ۳20 هزار ميليارد 
تومان درآمد پيش بيني كرديم كه اين رقم تحصيل شد.

نوبخت در پايان گفت: ما مستمري افراد تحت پوشش 
را س��ه تا پنج برابر افزايش داده ايم و اين روند در سال 
98 ادامه مي يابد. افراد مستحق يارانه نيز، يارانه خود را 
دريافت خواهند كرد. بسته هاي حمايتي و جبراني نيز 
ادامه مي يابد و همه تالش ما اين است كه با سرافرازي 

بتوانيم از شرايط تحريم عبور كنيم.

   عرضه خودرو با قيمت 5 درصد زير قيمت 
بازار تصويب نخواهد شد

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: عرضه خودرو با 
قيمت پنج درصد زير قيمت بازار تصويب نخواهد شد.

 رضا رحمان��ي، در جمع خبرن��گاران، درباره وضعيت 
خودروهاي پيش خريداري ش��ده توس��ط مشتريان، 
اظهار كرد: بدون ترديد خودروسازان موظف هستند به 
تعهد خود در برابر مشترياني كه خودروي خود را پيش 
خري��د كرده اند يا اينكه قرارداد قطع��ي در اين زمينه 

دارند، پاي بند باشند.
او با اشاره به اينكه تعيين قيمت جديد براي خودروهاي 
مش��مول قيمت گذاري در حال بررس��ي در كارگروه 
تنظيم بازار اس��ت، درباره اعالم برخي خودروس��ازان 
مبني بر ف��روش خودروهاي خود به قيمت پنج درصد 
زير قيمت ب��ازار، تصريح ك��رد: هر آنچ��ه در قرارداد 
خودروس��ازان با مش��تريان وجود دارد مالك اس��ت. 
بسياري از افزايش قيمت خودروها تا كمتر از پنج درصد 
قيمت بازار س��خن گفته اند كه اينها بر اساس حدس و 

گمان و نظر شخصي است.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنش��ان كرد: در حال  
حاضر س��ازمان حمايت در حال  انجام بررسي هاي الزم 
براساس اسناد و مدارك خودروسازان است و در اين زمينه 

ان شاء اهلل نظر خواهد داد.
رحماني با تاكيد بر اينكه من به دنبال ساماندهي صنعت 
خودرو در بخش هاي مختلف از جمله قيمت، ساخت 
داخل، ارتباط با قطعه سازان و قراردادهاي پيش فروش 
هس��تم، خاطرنش��ان كرد: قطعا آنچه درباره فروش 
خودروي خودروس��ازان به قيمت پن��ج درصد كمتر 
از قيمت بازار مطرح ش��د، تصويب نمي شود. آنچه در 
اين زمينه مطرح شد آن بود كه برخي از خودروسازان 
پيشنهاد كردند خودروهايي كه مشمول قيمت گذاري 
نمي شوند را به قيمت پنج درصد زير قيمت بازار عرضه 
كنند تا قيمت ه��ا را كاهش دهند. ام��ا در اين زمينه 
قطعا كارگروه تنظيم بازار افزايش معقولي را تصويب 

خواهد كرد.
به  گزارش  ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين 
در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت بازار موبايل، گفت : 
به نظر من موبايل هاي��ي كه در حال  حاضر در گمرك 
هستند، در صورتي كه به بازار روانه شوند، حتما با كاهش 

قيمت در بازار موبايل مواجه خواهيم بود.

   اع�الم تاريخ اجراي ط�رح تحويل بنزين 
با كارت سوخت 

وزير نفت با تاكيد بر اينكه فعال بحث سهميه بندي مطرح 
نيست، خاطرنشان كرد: در حال حاضر بحث استفاده از 

كارت سوخت در تحويل بنزين مطرح است.
بيژن زنگنه در پاسخ به سوالي درباره كارت هاي سوخت 
با بيان اينكه هنوز در مرحله ثبت نام كارت س��وخت 
هستيم، گفت: اين مرحله كه تمام شود تاريخ اجراي 
طرح تحويل بنزين با كارت س��وخت را اعالم خواهيم 
كرد. او با تاكيد بر اينكه فعال بحث سهميه بندي مطرح 
نيست، خاطرنشان كرد: در حال حاضر بحث استفاده از 

كارت سوخت در تحويل بنزين مطرح است.
زنگنه درباره احتمال كاهش قيمت جهاني نفت تا زير 40 
دالر يادآور شد: همه اين ها كه مي گويند پيش بيني و حرف 
است. در اصل قيمت نفت را عرضه و تقاضا مشخص مي كند 
نه اين پيش بيني ها. البته دخالت برخي كش��ورها براي 
اشباع بازار و ضربه زدن به ايران را هم نبايد ناديده گرفت.

وزير نفت از پاس��خ به سوالي درباره س��از و كار دور زدن 
تحريم ها خودداري كرد و گفت: در زمينه تحريم ها صحبت 

نمي كنم چون امريكا از اين صحبت ها استفاده مي كند.

   احتمال اعطاي ماهانه 20 ليتر بنزين به هر 
ايراني

اما ميهمان نشست روز گذشته كاظم جاللي رييس مركز 
پژوهش هاي مجلس بود كه در گفت وگو با خبرنگاران از 
احتمال اعطاي ماهانه 20 ليتر بنزين به هر ايراني خبر داد.

كاظم جاللي در حاش��يه جلسه هيات دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه اعطاي سهميه 

بنزين به شهروندان چگونه انجام خواهد شد، گفت: دو 
راه براي اين كار وجود دارد، يكي اينكه سهميه اي براي 
خودروها در نظر گرفته شود و فراتر از آن آزاد محاسبه 
شود، يكي هم اين اس��ت كه ما براي مردم يعني براي 
تعداد ايراني ها يك س��هميه اي در نظر بگيريم، مثال 
بگوييم به ازاي هر ايراني بيست ليتر بنزين هزار توماني 
در اختيارشان قرار مي گيرد و فراتر از آن قيمتش گران تر 
مي شود. ما فكر مي كنيم اينكه هر ايراني 20 ليتر بنزين 

دريافت كند يك عدالتي هم برقرار مي شود.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد كرد: با فروش اين 
بنزين توسط خانوارهايي كه صاحب خودرو نيستند، خانوار 
ايراني هم تقويت مي شود به صورتي كه اگر ما مثال بگوييم 
كه بنزين آزاد چهار هزار تومان است، براي 20 ليتر بنزين 
آنچه فاصله ميان قيمت يارانه اي و قيمت آزاد بنزين است، 
مي شود س��ه هزار تومان كه از اين بين به هر نفر ۶0 هزار 
تومان براي فروش سهم بنزينش مي رسد. حاال اگر متوسط 
هر خانوار، پنج نفر باشد به اين خانوار از طريق فروش بنزين 

ماهانه ۳00 هزار تومان يارانه مي رسد.
وي با بيان اينكه هميشه گراني به ضرر مردم بوده و حال 
مي خواهيم يك بار ه��م كاري كنيم كه آنان از دل گراني 
سود هم ببرند، اظهار كرد: اينها تصميم نيست بلكه يك كار 
پژوهشي است كه مركز پژوهش ها انجام داده و تصميمات 

را دولت بايد اتخاذ كند.
با وجود صحبت هاي جاللي زماني كه خبرنگار تعادل نظر 
واعظي رييس دفتر رييس جمهوري درباره اظهارات جاللي 
پرسش را جويا شد؛ واعظي نظر جاللي را نظر شخصي او 
ارزيابي كرد و به اين نكته اشاره كرد كه دولت در اين زمينه 

هرگز تصميمي اتخاذ نكرده است.
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ادامه از صفحه اول

حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي ظهر 
ديروز )چهارشنبه( در ديدار فرماندهان و مسووالن نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران، تكيه بر نيروي 
انساني جوان، مومن و ُپر انگيزه را كليد حل مشكالت در 
همه بخش هاي كشور از جمله نيروهاي مسلح دانستند و با 
تأكيد بر لزوم كار مضاعف و افزايش آمادگي ها، خاطرنشان 
كردند: هر چه مي توانيد توانايي ها و آمادگي هاي خود را 
افزايش دهيد تا دشمناِن ايران حتي جرأت تهديد اين ملت 

بزرگ را نداشته باشند. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دفتر مقام معظم رهبري، در اين ديدار كه به مناسبت 
7 آذر روز نيروي دريايي برگزار شد، فرمانده كل قوا با 
اشاره به صف آرايي جبهه اي وسيع از دشمنان و رقبا 
در مقابل جمهوري اسالمي، گفتند: وجود اين واقعيت 
در كنار ضرورت جبران عقب ماندگي ها، نشان دهنده 
لزوم كار مضاعف و فوق العاده در همه بخش هاي نظام 
از جمله در نيروي دريايي است.ايشان پيشرفت هاي 

ارتش و به ويژه نيروي دريايي از ابتداي انقالب اسالمي 
تا به امروز را عظيم و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل 
كنوني نيروي دريايي به ابتكار و توانايي هاي خود عميقًا 
ايمان دارد و تحقق پديده هايي همچون الحاق ناوشكن 
سهند و زيردريايي هاي فاتح و غدير به ناوگان دريايي، 

بشارت دهنده امكان پيشرفت هاي روزافزون است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزايش آمادگي نيروهاي 
مسلح را موجب بازدارندگي و ترس دشمنان دانستند 

و گفتند: جمهوري اسالمي قصد آغاز جنگ با كسي 
را ندارد اما بايد آنچنان توانايي ه��اي خود را افزايش 
دهيد تا دش��من نه تنها از حمله ب��ه ايران بيمناك و 
هراسان باش��د بلكه به بركت همبس��تگي، اقتدار و 
حضور موثر نيروهاي مس��لح در ميدان، سايه تهديد 
نيز از سر ملت ايران دور شود. پيش از سخنان فرمانده 
كل قوا، امير دريادار خانزادي فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران در گزارشي با اشاره به 

آماده سازي ناوشكن سهند، احياي ناوشكن دماوند و 
ساخت زيردريايي فاتح به دست جوانان و متخصصان 
نداج��ا و صنعت، گفت: ني��روي دريايي ارتش تالش 
مي كند ضمن ارايه بنايي نو از اين نيرو، مظهر اقتدار 
ملت ايران در دريا باش��د و با الهام بخشي به ملت هاي 
آزاده جهان، روند رو به افول استكبار در دريا را سرعت 
بخشد. در اين ديدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقالب اسالمي اقامه شد.

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان و مسووالن نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران: 

كاري كنيد دشمنان حتي جرأت تهديد ملت ايران را نداشته باشند

گزارش



گمرك

كالن

3 كالن

معاون وزارت امور اقتصادي  درباره پروژه شفافيت اطالعات دستگاه هاي زيرمجموعه به »تعادل« خبر داد

تحليل مركز پژوهش هاي مجلس از روند شاخص قيمت ها نشان مي دهد

تعيين ضرب االجل براي دستگاه هاي غير شفاف

تورم خفته پشت دروازه  هاي اقتصاد

گروه اقتصاد كالن| 
معاون وزي��ر اقتصاد مي گويد معاون��ت امور اقتصادي 
وزارت اقتصاد پروژه اي را پيگيري مي كند كه در آن همه 
دستگاه هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد ملزم به ايجاد 
شفافيت در ارايه آمارها و اطالعات خود هستند. وي با 
تاكيد بر اينكه وزارت اقتصاد با رتبه بندي دستگاه هاي 
زير مجموعه خود آمار شفافي دارد كه كدام دستگاه ها در 
بحث شفافيت آماري كاهلي كرده اند گفت: نظام جامع 
آماري وزارت اقتصاد در گام آخر مرحله »ابالغ«، وزير را 
دارد كه طبق آن همه دستگاه ها ملزم هستند اقالم آماري 
مورد نظر را ارايه كنند. به اين ترتيب ما به اطالعاتي دست 
يافته و آن را ارايه خواهيم كرد كه تصويري همه جانبه و 

شفاف از اقتصاد كالن كشور ارايه مي كند.
به گزارش تعادل چندي پي��ش وزارت اموراقتصادي 
و دارايي از س��وي مركز آمار ايران موفق به كسب رتبه 
نخست فعاليت هاي آماري بين دستگاه هاي اجرايي 
كشور شد. در اين راستا روز گذشته با حضور اميد علي 
پارسا، رييس مركز آمار ايران و حسين ميرشجاعيان 
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد مراسمي جهت تقدير از 
اعضاي كميته آمارهاي مالي وزارت اقتصاد برگزار شد.

در اين مراسم مس��ووالن وزارت اقتصاد اقدام به ارايه 
برنامه ه��اي اين وزارتخان��ه براي جم��ع آوري و ارايه 
اطالعات بصورت شفاف كردند. حسين ميرشجاعيان 
در س��خناني چنين اظهار كرد: هدف ما اين است كه 
همه مجموعه وزارت اقتصاد بتوانند در يكي دو س��ال 
آينده كمبودهاي آماري خود را ارتقا دهند. اكنون تمام 
آمارهاي اقتصادي در مجموعه وزارت اقتصاد و بيرون 
از وزارت اقتصاد، در بان��ك اطالعات مالي و اقتصادي 
وزارت اقتصاد در دسترس است. همچنين افرادي كه 
تمايل دارند به صورت بصري با تحوالت اقتصادي آشنا 
شوند مي توانند به درگاه پايش اطالعات كشور مراجعه 
كنند كه يك مجموعه بسيار غني بوده و به اطالعات 
متعددي در آن قابليت دسترسي دارد. وزارت اقتصاد 
اولين دستگاه اجرايي كشور است كه چنين مجموعه اي 
ت��دارك دي��ده و اميدواريم با اين نگاه به س��مت جلو 

حركت كنيم.
ميرش��جاعيان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به اهميت آمار در اقتصاد گفت: براي سياست گذاران 
اقتصادي در دسترس بودن آمارها بسيار حائز اهميت 
است. افزايش كيفيت تصميم گيري مستقيما تحت 
تاثير ميزان دسترسي به آمارهاي دقيق است. پروژه اتاق 
شيشه اي در وزارت اقتصاد به همين منظور در دست 
تهيه اس��ت و ما چند گام اساسي براي ايجاد شفافيت 
در نظام اقتصادي دنبال مي كني��م. هر چند موضوع 
خالء هاي قانوني نيز در اين موضوع مورد توجه اس��ت 

كه بايد برطرف شوند.
وي درب��اره مرجع رس��مي اعالم آمار در كش��ور هم 
گفت: مركز آمار ايران بايد به آمارها در باالترين سطح 
دسترسي داشته باشد و از س��ويي مردم نيز از افشاي 
اطالعات خود نگران نباشند. اطالعات نزد مراجع آماري 

محفوظ باقي مي ماند. 
مع��اون وزي��ر اقتص��اد به موض��وع ض��رورت حفظ 
اس��تانداردهاي آماري نيز اش��اره ك��رد و گفت: بايد 
استانداردهاي آماري اتفاق بيفتد و وزارت اقتصاد تالش 
كرده تا آمارها بر اس��اس استانداردهاي جهاني توليد 
ش��ود، ولي در برخي بخش ها عقب هستيم و اكنون 
با پروژ هايي كه طراحي ش��ده درصدد برطرف كردن 

نواقص موجود هستيم.

     نوسازي آماري ربطي به ترامپ و تحريم ندارد
همچنين اميدعلي پارسا، رييس مركز آمار ايران نيز از 
ديگر سخنرانان اين برنامه بود كه بيان كرد بعد از امنيت، 
آمار زيرساخت يك حكمراني شايسته است. در صورت 
عدم وجود آمار مناسب نه تنها برنامه ريزي هاي كالن و 
خرد دولتي بلكه برنامه ريزي هاي خصوصي هم نمي تواند 

درست انجام شود.
رييس مركز آمار با بيان اينكه از س��ال ۲۰۱۰ به اين سو 
نظام آماري كشورها از نظام سنتي به نظام هاي ثبتي مبنا 
پيش رفته ان��د، اظهار كرد: در حاليكه م��ا در ايران تازه 
در س��ال ۲۰۱۸ در حال صحبت راج��ع به اين موضوع 
هستيم. بايد بدانيم كه در نظام هاي سنتي پرسشنامه هاي 
كاغذي، تبلت و اينترنت در اختيار مردم گذاشته مي شود 
و مردم اطالعات را به صورت خوداظهاري وارد مي كنند 
ولي در نظام ه��اي ثبتي مبنا دس��تگاه هاي اجرايي در 
حين انجام وظايف س��امانه هايي دارند كه ريزداده هاي 
م��ورد نياز نظام آم��اري و برنامه ريزي كش��ور را تامين 
مي كنند. فراهم كردن اين بس��تر در كش��ور ربطي به 
 ترامپ و تحريم ندارد بلكه نياز به آگاهي، عزم و اراده دارد.

او همچنين به روال هميشه انتقاداتي را درباره موازي كاري 
آماري بانك مركزي مطرح كرده و بيان كرد: قانون بطور 
مشخص مركز آمار را مسوول ارايه آمار دانسته است. البته 
همين قانون دستگاه ها را براي تلويد آمار مورد نياز خود 
مجاز كرده است. اكنون تنها در ۱۲ كشور بانك مركزي 
رشد اقتصادي و در پنج كشور نرخ تورم را اعالم مي كنند. 
در باقي كشورها آمارها توسط مركز آمار ارايه مي شوند و 
اين نشان مي دهد كه دنيا به سمت ارايه آمار و اطالعات 
توس��ط مركز آمار مي رود. در ايران نيز بهتر اس��ت اين 
سمت و سو اتخاذ شود تا از موازي كاري در امان بمانيم. 
اكنون وضعيت ارايه آمارهاي يكسان توسط اين دو نهاد 
به صورتي شده كه وقتي اطالعات بانك مركزي و مركز 
آمار را در خصوص آمار كشور مي بينيم، گمان مي كنيم 

اين آمار براي دو كشور مختلف است.

     بورس بهترين و س�ازمان س�رمايه گذاري 
خارجي بدترين

در بخشي ديگر از اين مراسم وزارت اقتصاد اقدام به معرفي 
دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد بر مبناي وضعيت 
 DQAF كيفي آمارهاي توليدي حوزه عملكرد بر اساس
كرد. طبق اين رتبه بندي هيچ يك از سازمان هاي وزارت 
اقتصاد امتياز بين ۱۰۰ تا ۸۰ را كسب نكرده و اميتاز عالي 
نگرفته است. با اين حال سازمان بورس و اوراق بهادار با 
كسب امتياز 79.۲5، گمرك جمهوري اسالمي ايران با 
كسب امتياز 79، بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران 
با كسب رتبه 74.75 و سازمان خصوصي سازي با كسب 
امتياز 7۱ در رده »خوب«، قرار گرفته  بودند. همچنين 
معاونت مالي و خزانه داري كشور با كسب امتياز 5۰.۲4، 
س��ازمان امور مالياتي كشور با كس��ب امتياز 4۸.65 و 
سازمان سرمايه جگذاري خارجي و كمك هاي اقتصادي 
و فني ايران با امتياز 44.4۰ در رده متوسط قرار گرفته بود. 
پس از آن سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي است 
كه با امتياز 3۲ در رده ضعيف ايستاده و در آخر نيز معاونت 
امور بانكي،  بيمه و ش��ركت هاي دولتي با رتبه ۱6.7۱ و 
شركت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران كه امتياز آن 
مشخص نشده است در مرتبه بسيار ضعيف قرار گرفته اند.

     افق دستگاه هاي غير شفاف 
همان طور كه از اين رتبه بندي ها هم پيداس��ت برخي 

دستگاه هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد در ارايه اطالعات 
بسيار غيرشفاف عمل كرده اند اين موضوع سوال خبرنگار 
تعادل از معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بود. و اينكه 
برخي دستگاه ها مثل سازمان سرمايه گذاري و سازمان 
امور مالياتي با كوتاهي در ارايه اطالعات عمال مانع ارايه 
تصوير شفاف در اين بخش هاي اقتصاد ايران هستند و 
اينكه آيا عزمي براي الزام اين دستگاه ها به ارايه اطالعات 

شفاف وجود دارد؟ در چارچوبي و تا چه زماني؟
ميرشجاعيان به اين سوال اينگونه پاسخ داد: اطالعاتي 
كه درباره رتبه بندي ها منتش��ر كرديم برداش��ت شما 
درباره عملكرد دس��تگاه هاي مذكور درباره ارايه آمار و 
اطالعات را تاييد مي كند. بعضي دستگاه ها در قياس با 
برخي ديگر شفاف تر هستند. همين حاال اگر به آمارها 
نگاه كنيد مي بينيدكه سازمان بورس و اوراق بهادار در 
صدر دستگاه هاي شفاف قرار دارد و بخشي از اين موضوع 
به اين دليل اس��ت كه ذات بورس ش��فاف است. بعضي 
ديگر از دستگاه ها البته شكل گيري جديدتري دارند و 
بدنه جوانتري دارند و در نتيجه در مسير شفافيت قدم 
برداشتند. بورس همواره سامانه هاي خوبي در اين زمينه 
داشته است و انتشار اطالعات آن نيز بسيار منظم است. 
اكنون 5 مجله دارد كه اطالعات منتش��ر مي كند. البته 
كه بعضي ديگر از دستگاه ها هم چنين نيستند و در ارايه 
اطالعات كاهلي مي كنند. الزم اس��ت تاكيد كنم كه در 
اين زمينه تكليف قانوني وجود دارد و خأل قانوني در اين 

بخش نداريم.
وي ادامه داد: البته الزم است تاكيد كنم بخش اعظمي 
از اطالعات هم در خزانه وجود دارد و هم در سازمان امور 
مالياتي. قرار بر اين اس��ت كه دستگاه هاي مذكور به ما 
كمك كنند كه اطالعات مورد نياز از سال ۱3۸6 تا ۱395 
بر روي س��ايت بانك اطالعات قرار بگيرد. اين اطالعات 
كه ش��امل انواع داده هاي اقتصاد كالن كش��ور از جمله 
اطالعات تفريغ بودجه كشور است در حال آماده شدن 
براي استفاده و بارگذاري بر روي سايت است. اين اطالعات 

بسيار ارزشمند هس��تند و براي تحليلگران بسيار كارآ 
است. البته در جمع آوري اطالعات ما مشكل هم داريم. 
مثال داده هاي مقاطعي از زمان با استاندارد متفاوتي تهيه 
شده اند و بعضا نيز برخي داده ها به صورت PDF بوده يا 
اصال در كاغذي منتشر شده اند كه در واقع فايل آنها وجود 
ندارد. تالش ما اين اس��ت كه آن داده ها به كمك نيروي 

انساني جمع آوري شود.
او در پاس��خ به س��وال ديگر تعادل مبني بر اينكه اين 
دستگاه ها تا چه زماني براي ارايه اطالعات خود فرصت 
دارند، بيان كرد: نظام جامع آماري درباره دستگاه هايي 
زير مجموع��ه وزارت اقتصاد، يك گام آخ��ر دارد و آن 
ابالغ وزير به زير مجموعه هااس��ت. اكن��ون ارزيابي ها 
نش��ان مي دهد اقالم آماري مشخص ش��ده است و در 
گام بعدي مشخص مي شود اقالم آماري كه دستگاه ها 
بايد توليد بكنند چه مواردي هستند و كيفيتي كه اين 
آمارها بايد داشته باشند به چه صورت است. اين مورد 
تبديل مي شود به يك استاندارد دستورالعمل كه آقاي 
وزير ابالغ مي كنند و دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت 
اقتصاد بايد اطالعات مورد درخواست را در يك تقويم 
زماني مشخص ارايه كنند. فكر مي كنم تا دو ماه آينده 
به اين مرحله خواهيم رسيد و بعد از آن اجرا و نظارت بر 
اجرا آغاز مي شود. احتماال سال ديگر همين زمان بتوانيم 
ارزيابي داشته باش��يم كه در اين پروژه تا چه حدودي 

پيش رفته ايم. 
ما به دنبال آن هستيم كه قالب سنتي موجود در كشور 
شكسته شود و شفاف تر عمل كنيم. ببينيد وقتي درگاه 
پايش راه اندازي مي شود يعني براي ما اهميت دارد كه 
هم مخاطب خاص ما و هم مردم عادي بتوانند وارد يك 
فضا شده و با نگاه كردن به داده ها و نمودارها مسير حركت 
اقتصاد ايران را بفهمند. اين درگاه پايش مي تواند مرجع 
آموزش اقتصاد ايران باشد. اساتيد مي توانند آن را روي 
مانيتور نمايش دهند و با آن درس اقتصاد دهند. دستگاه ها 
بايد خود را انطباق دهند. به گزارش تعادل، ميرشجاعيان 

در حاش��يه اين برنامه در جمع خبرنگاران هم ايستاد و 
به سواالت آنها پاسخ گفت. وي درباره ارز و نوسانات ارز 
چنين توضيح داد: در كوتاه مدت شاهد افزايش نرخ ارز 
بوديم كه داراي نوس��ان بود. اكنون شدت اين نوسانات 
گرفته شده و مسير كاهشي را طي كرده است البته هم 
اكنون نيز نرخ ارز حباب زيادي دارد اما اميدواريم مسير 

كاهشي را ادامه دهد.
وي ب��ا بيان اينكه در تمام دنيا به خري��د و فروش ارز كه 
در كوچه و ب��ازار به صورت غيرقانوني انجام مي ش��ود، 
حساسيت دارند، اظهار كرد: اين مسائل بايد كنترل شود 
و الزم است با پايداري در سياست ها، به شفافيت بازار ارز 
كمك كنيم. از مجموع تجاري كشور خواهش داريم كه 
به حوزه ارز كشور كمك كنند، ارزي كه ناشي از صادرات 
است بايد به كشور بازگردد. توجه كنيد جنگ اقتصادي 
صرفا جنگ دولت نيست بلكه كل ملت را تحت تأثير قرار 
داده است. معاون وزير اقتصادي همچنين در خصوص 
تغيير قيمت حامل هاي انرژي از جمله بنزين، گفت: هنوز 
در اين خصوص تصميمي گرفته نشده است. بايد زمان 
بگذرد تا در اين زمينه به جمع بندي برسيم. قرار است 
ميزان مصارف افراد كنترل شود اما اگر از اين سياست، 
پاسخي نگيريم، قاعدتاً يك سياست تركيبي بايد صورت 
گيرد تا كمترين فشار را به مردم وارد كند وجلوي مصرف 
زياد و قاچاق نيز گرفته شود. هم اكنون بودجه در مرحله 
تدوين پيشنهادات است و پس از بررسي در مجلس در 

رابطه با بنزين تصميم گيري خواهد شد.
معاون وزير اقتصادي همچنين در خصوص بودجه 9۸ 
هم اظهار كرد: قطعًا كاهش درآمد نفتي، ما را تحت فشار 
مي گذارد از اين رو اولويت ما تأمين منابع بودجه است اما 
اين مساله نبايد به بخش رسمي اقتصاد و ماليات دهندگان 
فش��ار وارد كند. مهار تورم، اولويت ديگر ما اس��ت اما به 
هرحال مي دانيم ش��وكي كه از جانب تحريم به كشور 
وارد شده ش��وك بزرگي بود كه تالش داريم اين مساله 

را كنترل كنيم.

گروه اقتصاد كالن|
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تحليلي در زمينه 
چش��م انداز تورمي اقتصاد كش��ور اعالم كرده تا تير ماه 
امسال حدود 5۰ درصد تورم تحقق نيافته وجود داشته 
است. اين رقم از طريق مقايس��ه رشد نقدينگي و رشد 
شاخص قيمت ها حاصل و گفته ش��ده اين تورم نهفته 
مي تواند طي چندين ماه )مثال ت��ا ۱۲ يا ۱۸ ماه آينده( 
تخليه شود كه ش��دت تخليه آن به سياست هاي پولي، 
اعتباري و نظارتي بانك مركزي بستگي دارد. بر اساس اين 
گزارش همانطور كه تورم از رشد نقدينگي )منهاي رشد 
اقتصادي( در كوتاه مدت )طي سال هاي اخير( كمتر بوده 
است، برخي عوامل نيز مي توانند باعث بيشتر شدن تورم 
از رشد نقدينگي شوند؛ زماني كه نقدينگي افزايش يافته 
در حال تبديل شدن به تورم است، معموال سياست هاي 
اقتصادي غلطي را به همراه دارد كه ميتواند مجددا باعث 
افزايش نقدينگي شود، براي مثال سياست افزايش نرخ 
س��ود بانكي در ش��رايط فعلي درحالي كه بي اعتمادي 
در سطح اقتصاد باالس��ت، نميتواند همانند قبل قدرت 
جذب نقدينگي و كاهش قابل توجه سرعت گردش پول 
را داشته باشد، بلكه به افزايش مجدد نقدينگي از طريق 
سود پرداختي به سپرده هاي بانكي و بدتر شدن وضعيت 

بانك ها منجر خواهد شد.

     روند افزايشي سرعت گردش پول
به گزارش »تعادل« مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
تغييرات شاخص تورم در تابستان را مورد بررسي قرار داده 
اس��ت. طبق اين گزارش نرخ تورم در سه ماهه تابستان 
۱397 در ادامه روند افزايش��ي خود كه از بهار آغاز شده 
بود، به ارقام كم س��ابقه 5.5 درصد براي مردادماه و 6.۱ 
درصد در شهريورماه رسيده است. بر اين اساس نرخ تورم 
نقطه به نقطه در شهريورماه به 3۱.4 درصد رسيده است. 
در تحليل نهاد پژوهشي مجلس بطور كلي در خصوص 
روند فزاينده تورم در تابستان ۱397 به دو دسته عوامل 
بلندمدت و كوتاه مدت بر تورم اش��اره شده كه در ميان 

عوامل بلندمدت، رشد نقدينگي به عنوان مهم ترين عامل 
و در ميان عوامل كوتاه مدت نيز نرخ ارز به عنوان مهم ترين 
علت افزايش نرخ تورم معرفي ش��ده اس��ت. مطابق اين 
گزارش طي سال هاي ۱393 تا ۱396 نرخ تورم از رشد 
نقدينگي )منهاي رشد اقتصادي( فاصله گرفته است. طي 
سال هاي ۱35۸ تا ۱39۲ نقدينگي بطور متوسط ساالنه 
۲5.۲7 درصد رشد داشته و در اين مدت نرخ تورم بطور 
متوسط س��االنه ۱9.96 درصد بوده است. اين در حالي 
است كه طي سال هاي 93 تا 96 نقدينگي بطور متوسط 
ساالنه ۲4.4۱ درصد رش��د داشته و در مقابل نرخ تورم 
متوسط س��االنه ۱۱.53 درصد بوده است. باال بودن نرخ 
سود بانكي حقيقي و افزايش سهم شبه پول از نقدينگي 
طي اين سال ها موجب كاهش سرعت گردش پول شده 
و از علل اصلي فاصله گرفتن تورم از رشد نقدينگي بوده 
است. اما از اسفندماه روند افزايشي سرعت گردش پول 
ش��روع شد كه تا تابس��تان ادامه يافت. سهم شبه پول از 
رشد نقدينگي در اين مدت نيز روند كاهشي طي كرده 
و در تيرماه به كمترين مقدار خود از سال ۱394 رسيد. 
پيش بيني مي شود كه روند افزايش سرعت گردش پول 
در ماه هاي باقيمانده از سال ۱397 نيز ادامه داشته باشد. 
همچنين بايد توجه داش��ت كه افزايش سرعت گردش 
پول كه پيش بيني مي ش��ود در ماه هاي آينده نيز تداوم 
داشته باش��د، خود منجر به افزايش نرخ تورم شده و هر 
ريال نقدينگي را با ضريب بيشتري به تورم تبديل مي كند. 
ازاين رو حتي در كوتاه مدت نرخ تورم ميتواند بيش از رشد 

نقدينگي )منهاي رشد اقتصادي( افزايش يابد.

     تشديد ضريب تورمي نقدينگي
در اين گزارش اشاره شده كه عامل اصلي رشد شاخص 
قيمت مصرف كننده رش��د نقدينگي بوده كه طي اين 
سال ها به علت كاهش سرعت گردش پول به تورم تبديل 
نشده است. با اين توضيح كه از خردادماه ۱39۲ نقدينگي 
كل كش��ور از 47۲ هزار ميليارد تومان ب��ه ۱646 هزار 
ميليارد تومان در مردادماه ۱397 رسيده كه ۲4۸ درصد 

رشد را نشان مي دهد، در مقابل توليد ناخالص داخلي به 
قيمت پايه طي اين سال ها )از خردادماه ۱39۲ تا پايان 
خردادماه ۱397( ۱7.74 درصد رشد داشته است. يعني 
در حالي كه نقدينگي 3.47 برابر ش��ده، توليد ناخالص 
داخلي ۱.۱774 برابر ش��ده و بنابراين نقدينگي منهاي 
رشد اقتصادي ۱95 درصد رشد داشته است. اين در حالي 
است كه شاخص قيمت مصرف كننده طي اين بازه زماني 
بر مبناي سال پايه ۱395 از 6۸.3 به ۱33.۸ رسيده كه 
تورم 95 درصدي طي اين بازه زماني را نش��ان مي دهد. 
بنابراين با مقايسه رشد نقدينگي و رشد شاخص قيمت ها 
مي توان عنوان كرد كه تا تيرماه ۱397 هنوز حدود 5۰ 

درصد تورم تحقق نيافته وجود دارد.
گفته ش��ده اين تورم نهفته مي تواند ط��ي چندين ماه 
)مثال تا ۱۲ يا ۱۸ ماه آينده( تخليه شود كه شدت تخليه 
آن به سياس��ت هاي پولي، اعتباري و نظارتي اس��ت كه 
بانك مركزي اتخاذ مي كند. همچنين بايد توجه داشت 
همانطور كه تورم از رشد نقدينگي )منهاي رشد اقتصادي( 
در كوتاه مدت )طي س��ال هاي اخير( كمتر بوده است، 
برخي عوامل نيز ميتوانند باعث بيشتر شدن تورم از رشد 
نقدينگي شوند. براي مثال افزايش سرعت گردش پول 
يكي از اين عوامل است كه در تورم هاي باال رخ مي دهد. به 
همين دليل است كه در تورم هاي باال هر ريال نقدينگي 
جديدي كه اضافه مي شود اثر تورمي بيشتري نسبت به 
نقدينگي كه قبال اضافه ش��ده دارد، زيرا در شرايطي كه 
سرعت گردش پول بسيار باالس��ت و اصطالح پول داغ 
مطرح مي شود، هر ريال نقدينگي با ضريب بزرگ تري به 
تورم تبديل شده و بنابراين تورم بيشتر از رشد نقدينگي 

خواهد شد.

     سه سياست براي كنترل روند نقدينگي
اين گزارش در پايان مي افزايد سياست گذاري ها در شرايط 
فعلي از اهميت بااليي برخوردار است، در صورتي كه دولت 
و بانك مركزي سياست هاي مناس��بي را اتخاذ نكنند، 
احتمال وقوع تورم هاي باالتر براي اقتصادي ايران بيش از 
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علت عدم اتصال به سامانه 
جامع تجارت 

مهر|رييس كل گمرك گفت: براي اتصال سامانه 
گمرك به سامانه جامع تجارت، مشكل زيرساختي 
وجود دارد؛ اما در عين حال هم اكنون تبادل اطالعات 
بين اين دو سامانه انجام مي شود،  مهدي ميراشرفي 
در خصوص چالش چند ساله در مورد اتصال سامانه 
امور گمركي به سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: 
از قبل قرار بوده سازمان هاي مرتبط با تجارت با هم 
لينك شوند و ارتباط الكترونيك داشته باشند. رييس 
كل گمرك ايران افزود: اما اين مساله به دليل عدم 
تكميل زيرساخت ها هنوز نتوانسته عملياتي شود. 
ميراش��رفي تصريح كرد: يكي از اين زيرساخت ها 
مربوط به زيرس��اخت هاي ارتباطي مي ش��ود كه 
تاكنون مشكالتي در اين حوزه وجود داشته و البته 
اميدواريم با اس��تفاده از كمك هاي وزير ارتباطات 
بتوانيم مشكالت مربوط به زيرساخت را مرتفع كنيم. 
وي گفت: البته تبادل اطالعات بين اين دو سامانه 
االن هم انجام مي شود اما آنچه در خصوص تبادل 
برخط اطالعات گفته مي ش��ود، نياز به زيرساخت 
دارد كه هنوز در اين خصوص دچار مشكل هستيم. 
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: سامانه هاي متعددي 
در حوزه تج��ارت خارجي در گمرك، بانك، وزارت 
صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز وجود دارد كه 
مقرر شده با همفكري و برگزاري جلسات مختلف، 

يكپارچه سازي اين سامانه ها را تسريع كنيم.

 تهاتر 18 هزار ميليارد
از بدهي هاي دولت

فارس|در راستاي اجراي بند )و( تبصره 5 قانون 
بودجه، تاكنون دولت بابت ۸4۰۰ ميليارد تومان 
از بدهي  پيمانكاران به بانك ها اوراق تسويه خزانه 
منتشر كرده و 97۰۰ ميليارد تومان ديگر در مرحله 
صدور اوراق قرار دارد. براس��اس گزارشي كه وزير 
اقتصاد به كميس��يون برنامه و بودج��ه ارايه كرده 
است، تا زمان ارايه گزارش در هفته گذشته، بابت 
۸4۰۰ ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران 
و پيمانكاران به بانك ها اوراق تسويه خزانه منتشر 
شده است. از طرف ديگر 97۰۰ ميليارد تومان اوراق 
تسويه خزانه در مرحله صدور است كه بدين ترتيب 
۱۸۱۰۰ ميليارد تومان از بدهي ها تعيين تكليف 
شده است. ظرفيت بند )و( تبصره 5 قانون بودجه 
تهاتر بدهي هاي قطعي تا پايان سال 95، تا سقف 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان اس��ت اما بدهي قطعي 
بانك ها به بانك مركزي تا پايان سال 95 كه تاكنون 
آن بدهي ها تس��ويه نشده اس��ت، 77 هزار و 467 
ميليارد تومان محاسبه ش��ده است. از طرف ديگر 
4۰ هزار و 966 ميليارد تومان از اين بدهي ها، خط 
اعتباري مسكن مهر است.  الزم به ذكر است، بدهي 
بانك هاي خصوصي و غيردولتي به بانك مركزي 
در س��ال هاي 96 و 6 ماهه اول س��ال 97 به شده 
افزايش يافته و به رقم 76 هزار ميليارد تومان )پس 
از كسر خط اعتباري بانك مركزي بابت پرداخت به 
سپرده گذاران موسسات منحله( رسيده است اما با 
توجه به اينكه مبناي اين تبصره بدهي هاي قطعي و 
تسويه نشده سال 95 است، اضافه برداشت بانك ها 

در سال 96 و 97 مشمول اين قانون نمي شود.

در واگذاري ها به اصل اهليت 
توجه نشد

ايسنا|وحيد شقاقي شهري، عضو هيات علمي 
دانشگاه خوارزمي با تاكيد بر اينكه در واگذاري ها 
در ايران به اصل اهليت توجه نشد، گفت: بسياري 
از موسساتي كه شركت هاي دولتي را خريداري 
مي كردند خودشان هم مشكل داشتند. از سوي 
ديگر بنگاه هايي كه به بخ��ش خصوصي واگذار 
مي ش��دند توانمندسازي ش��ان مورد توجه قرار 
نمي گرفت. اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه كمتر 
از ۱5 درصد واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي 
منتقل شد، اظهار كرد: بسياري از موسساتي كه به 
نام بخش خصوصي شركت هاي دولتي را تحويل 
مي گرفتند موسسات عمومي غيردولتي بودند يا 
شبه دولتي ها يا اصطالحًا خصولتي ها بودند. آن 
۱5 درصد هم كه به بخش خصوصي واقعي منتقل 
مي شد عمال به بدترين بنگاه هاي خصوصي منتقل 
شد. او با بيان اينكه نتوانستيم به بهبود رقابت پذيري 
در فضاي اقتصاد كمكي كني��م، ادامه داد: اينكه 
ش��ركت هاي خصوصي اجازه اصالح ساختار يا 
تعديل نيرو در شركت هاي تحويل گرفته را نداشتند 
هم خود باعث ايجاد مشكالتي براي آن موسسات 
شد. شقاقي شهري با بيان اينكه خصوصي سازي 
در بورس بدترين نوع خصوصي سازي است، گفت: 
نهاد خصوصي سازي بايد قدرت زيادي داشته باشد 
تا بتواند با شركت هاي مختلف مذاكره كند. در آلمان 
سازماني كه خصوصي س��ازي را به عهده داشت 

سازماني مقتدر با اختيارات كافي بود.

كشف بيش از ۵ تن دانه 
خشخاش در يك تريلر

ماموران گمرك اينچه برون موفق به كشف 5۲33 
كيلو گرم دانه خش��خاش از يك كاميون شدند. 
ماموران گمرك اينچه برون در اس��تان گلستان 
در بازرسي از محموله يك كاميون تريلر چادري 
و بررسي اس��ناد و مدارك محموله، بيش از 5 تن 
دانه خشخاش را در اين كاميون كشف كردند. اين 
محموله در يكي از كشورهاي همسايه بارگيري 
و در حي��ن خروج از م��رز اينچه ب��رون با دقت و 
هوش��ياري ماموران اين گمرك كشف شده و به 
مراجع قضايي تحويل داده شد. گفتني است؛ اينچه 
برون نقطه صفر مرزي اس��تان گلستان و يكي از 

مرزهاي گمركي ميان ايران و تركمنستان است.

هر زمان ديگري محتمل است. نقدينگي افسارگسيخته 
كه با سرعت زياد در حال تبديل شدن به تورم است اگر با 
سياست هاي غلط همراه باشد، مي تواند تبديل به تشديد 
روند افزايش نقدينگي در آينده شده و با افزايش سرعت 

گردش پول، تورم را بطور فزاينده افزايش دهد.
زماني كه نقدينگي افزايش يافته در حال تبديل ش��دن 
به تورم است، معموال سياست هاي اقتصادي غلطي را به 
همراه دارد ك��ه مي تواند مجددا باعث افزايش نقدينگي 
شود. براي مثال سياست افزايش نرخ سود بانكي در شرايط 
فعلي درحالي كه بي اعتمادي در سطح اقتصاد باالست، 
نمي تواند همانند قبل قدرت جذب نقدينگي و كاهش قابل 
توجه سرعت گردش پول را داشته باشد، بلكه به افزايش 
مجدد نقدينگي از طريق سود پرداختي به سپرده هاي 

بانكي و بدتر شدن وضعيت بانك ها منجر خواهد شد.
همان طور كه در طول گزارش نيز اش��اره ش��ده، انباره 
نقدينگي و يا به عبارت بهتر كل نقدينگي موجود در اقتصاد 
كه در سال هاي گذشته به شدت رشد كرده است، از علل 
اصلي وضعيت فعلي اقتصاد ايران است كه در حال حاضر 
در حال تخليه شدن روي تورم است، اما در كنار آن روانه 
نقدينگي، يعني آنچه به حجم نقدينگي مي افزايد هم از 
اهميت بااليي برخوردار است. طي ماه هاي اخير نرخ تورم 
تحت تأثير انباره نقدينگي افزايش يافته و هنوز بطور كامل 
تخليه نشده است. در صورتي كه سياست گذاري ها مناسب 
نباشد و دولت و بانك مركزي به جاي كنترل نقدينگي، 
اقدام به سياس��ت هايي كنند كه مجدداً رش��د فزاينده 
نقدينگي را به همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثير انباره 
نقدينگي شدت گرفته و ميتواند اقتصاد را دچار تورم هاي 
باال كند كه تا چندين سال گريبانگير اقتصاد كشور خواهد 
بود. مهار هركدام از اين دو، يعني انباره نقدينگي و روانه 
نقدينگي، نيازمند راه حل هاي متفاوتي است، اما آنچه به 
عنوان يك اقدام سريع و فوري از سوي سياست گذار بايد 
صورت گيرد، كنترل روانه نقدينگي است. براي آنكه بدانيم 
روانه نقدينگي چطور كنترل خواهد شد، به مواردي اشاره 
شده كه ميتواند مانع از رشد فزاينده روانه نقدينگي شود.

كنترل اضافه برداشت ها و رشد قاعده مند پايه پولي: طي 
س��ال هاي اخير، بدهي بانك ها به بان��ك مركزي و يا به 
عبارتي اضافه برداشت بانك ها، مهم ترين عامل رشد پايه 
پولي بوده. كنترل نقدينگي بدون كنترل اضافه برداشت ها 
امكانپذير نبوده و به عنوان پيش مقدمه هرگونه سياستي 

است. اهميت كنترل اضافه برداش��ت بانك ها، حتي از 
خطوط اعتباري پرداخت شده به بانك ها براي بازپرداخت 
سپرده هاي سپرده گذاران موسس��ات پولي و اعتباري 
منحل شده در انتهاي سال ۱396 نيز بيشتر است )البته 
طراحي سازوكاري براي تسويه اين تعهدات با كمترين 
فشار بر پايه پولي ضروري است ). البته اقدامات فوق تنها 
يكي از گام هاي ابتدايي اصالح نظام بانكي است. مهم ترين 
موضوعي كه از سوي دولت و بانك مركزي بايد مورد توجه 
قرار گيرد، اصالح نظام بانكي اس��ت كه بدون آن كنترل 

انباره و روانه نقدينگي امكانپذير نخواهد بود.
پرهيز از سياس��ت هاي كنت��رل قيمت��ي و اعمال يك 
سياست حمايت يارانه اي با منابع مشخص در تورم هاي 
باال: سياست گذار با انگيزه رضايت عموم مردم عالقه مند 
به اجراي يك سري از سياست هاي كنترل قيمتي است. 
اين سياس��ت ها به افزايش هزينه بنگاه ها و بخش توليد 
منجر شده و خود باعث افزايش ضرر و زيان بخش توليدي 
و بدهي بيشتر اين بنگاه ها به دولت و بانك ها خواهد شد 
كه آثار اقتص��اد كالن آن بدتر خواهد بود. در مقابل، يك 
سياس��ت و اقدام فوري كه بايد از ط��رف دولت صورت 
گيرد، اصالح يارانه هاست به نحوي كه در كنار عدم كنترل 
قيمت ها و حذف ارز با نرخ ترجيحي و يكسان سازي نرخ 
ارز، يك نظام پرداخت يارانه اي و حمايتي براي بخشي از 
جامعه )براي مثال سه يا چهاردهك اول( در نظر بگيرد تا 
بتوان در عين عدم كنترل قيمتي، امنيت غذايي اين گروه 
را تأمين كرده و مانع از افزايش جمعيت زير خط فقر مطلق 
شد. يارانه هاي پرداختي بايد داراي منابع مشخص )مانند 
حذف ساير يارانه هاي غيرهدفمند مانند انرژي و يا افزايش 
نرخ ارز( بدون فشار به پايه پولي باشد. از طرف ديگر يارانه ها 
نبايد به صورت ادوار مشخص)يعني مثال ماهيانه( باشند، 
بلكه بايد به صورت موردي پرداخت شده و دايمي نباشد تا 

به تعهدات آتي براي بودجه دولت منجر نشود.
احتراز شديد از سياس��ت هاي برهم زننده توازن بودجه 
در ش��رايطي تورمي: اتخاذ سياست هايي كه به افزايش 
هزينه هاي دولت منجر ميش��ود )براي مث��ال، افزايش 
حقوق و دستمزد در ميانه سال( ممكن است در دستور 
كار دولت قرار گيرد. در اين خصوص بايد توجه داشت كه 
هر سياستي كه موجب عدم توازن بودجه و ايجاد كسري 
بودجه شود، ميتواند آثار سوئي در نظام پولي نيز داشته 

باشد و شرايط تورمي را وخيم تر كند.



بانك و بيمه4اخبار

بانك ها 150 هزار ميليارد تومان به بانك مركزي بدهكارند 

به منظور جلوگيري از سوءاستفاده دالالن 

بانك مسكن رتبه اول بدهكاري را به دست آورد

صادركنندگان، ارز را به بانك ها و صرافي هاي مجاز عرضه كنند

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
چرخه نامناسب رش��د بدهي دولت به پيمانكاران، بخش 
خصوصي و بانك ها، كه باعث رش��د بده��ي پيمانكاران و 
تسهيالت گيرندگان به بانك ها، و همچنين افزايش بدهي 
بانك ها به بانك مركزي شده، موجب شده كه در سال هاي 
اخير بدهي بانك ها به بانك مركزي رشد قابل توجهي داشته 
باشد و از 42 هزار ميليارد تومان در شهريور 90 به 55 هزار 
ميليارد تومان در ش��هريور 92، 94 هزار ميليارد تومان در 
شهريور 95 و 150 هزار ميليارد تومان در شهريور 97 برسد. 
به گ��زارش »تعادل«، اين آمار نش��ان مي دهد كه تنها در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم ميزان بدهي بانك ها به بانك 
مركزي به ميزان 95 هزار ميليارد تومان بيشتر شده و در 5 
سال 97- 1392 با رشد 170 درصدي نسبت به شهريور 

92 همراه بوده است. 
جزييات و تركيب ميزان بدهي بانك ها نيز نشان مي دهد كه 
بانك هاي خصوصي و خصوصي شده يا غيردولتي با 101 
هزار ميليارد تومان، بانك هاي تخصصي با بيش از 45 هزار 
ميليارد تومان و بانك هاي تجاري با 3900 ميليارد تومان، به 
ترتيب از بيشترين بدهي به بانك مركزي برخوردار بوده اند. 
اگر بانك هاي دولتي و تجاري شامل بانك ملي و بانك سپه 
را با كمترين ميزان بدهي در نظر بگيريم كه طبق جدولي 
كه ارقام برآوردي از ميزان بدهي بانك ها را اعالم كرده بانك 
ملي حدود 1775 و سپه 500 ميليارد تومان بدهي داشته اند. 
بانك هاي تخصصي شامل بانك مسكن، صنعت و معدن، 
توسعه صادرات، توسعه تعاون و كشاورزي روي هم 5 بانك 
تخصصي هستند كه بيش از 45 هزار ميليارد تومان به بانك 
مركزي بدهكار هستند و بيشترين رقم اين بدهي متعلق به 
بانك مسكن است كه نزديك به 41 هزار ميليارد تومان به 
بانك مركزي بدهكار است و بزرگ ترين بانك بدهكار به بانك 

مركزي محسوب مي شود. 
طبق برآورد جدول اعالم شده، در بين بانك هاي تخصصي، 
بانك كشاورزي حدود 664، توسعه صادرات 977، صنعت 
و معدن 869 و توسعه تعاون 100 ميليارد تومان به بانك 

مركزي بدهي دارند. 
اين آمارها نشان مي دهد كه غير از بانك مسكن كه به خاطر 
مسكن مهر در دولت احمدي نژاد، بدهي سنگين 41 هزار 
ميليارد توماني به بانك مركزي دارد، بقيه بانك هاي دولتي و 

تخصصي، بدهي كمي به بانك مركزي دارند. 
اگرچه طبق اعالم بانك مرك��زي، بانك هاي خصوصي و 
خصوصي شده و غير دولتي، بيش از 101 هزار ميليارد تومان 
بدهي به بانك مرك��زي دارند، اما مجموع بدهي بانك ها و 
موسسات اعتباري به بانك مركزي بابت اجراي جزو )1( بند 
)و( تبصره 5 قانون بودجه امسال برابر 77 هزار و 467 ميليارد 
تومان است و بانك هاي مسكن، صادرات ايران، آينده، تجارت 

و ملت بيشترين بدهي را به بانك مركزي دارند.  بانك هاي 
صادرات با 85810، آينده 47686، تجارت 45498، ملت 
37932، سرمايه 26686، پارسيان 18770، رفاه كارگران 
18370، گردشگري 8991، دي 8309، قوامين 6418، 
انصار2778، سامان 2690، ملل2580، اقتصاد نوين 1745، 
پاسارگاد 1316 و كارآفرين 572 ميليارد تومان بدهي به 

بانك مركزي داشته اند. 
به نظر مي رس��د كه اين ارقام متناس��ب با سهم هر يك از 
بانك ها با ميزان تهاتر 110 هزار ميليارد توماني بدهي دولت 
و مطالبات معوق با ميزان بدهي بانك ها به بانك مركزي باشد. 
زيرا به عنوان مثال، سهم بانك صادرات از اين تهاتر حدود 
8500 ميليارد تومان اعالم شده كه در جدول مذكور نيز 
ميزان بدهي بانك صادرات به بانك مركزي معادل 8581 

ميليارد تومان اعالم شده است. 
جمع اين ارقام حدود 77 هزار ميليارد تومان اعالم ش��ده، 
حال آنكه بانك مركزي در ش��هريور 97 ميزان كل بدهي 
بانك ها به بانك مركزي را 150 هزار ميليارد تومان و تقريبا 
دو برابر اين رقم اعالم كرده است. از اين رو بايد در نظر داشت 
كه احتماال مجموع بدهي بانك هاي خصوصي و غير دولتي 
به بانك مركزي تقريبا دو برابر آن چيزي است كه در جدول 

مشاهده مي كنيم . 
برخي كارشناس��ان مالي نيز معتقدند كه بخش��ي از اين 
بدهي هاي بانك ها به بانك مركزي، بابت مخارج و تسهيالت 
تكليفي و موضوعاتي است كه به عهده دولت است و بايد از 
رقم بدهي بانك ها كسر شود و لذا احتماال، رقم مورد قبول 
بانك ها از ميزان بدهي به بانك مركزي با آنچه حدود 150 

هزار ميليارد تومان اعالم شده، تفاوت دارد.
به هر حال، همه بانك ها و به خصوص بانك هاي خصوصي 
با معضل بدهي به بانك مركزي مواجه هستند و اين معضل 
متاثر از رشد بدهي دولت به بانك ها ومطالبات معوق بانك ها 
از بخش خصوصي و پيمانكاران است كه رقم بدهي دولت 
به بانك ها در شهريور 97 به رقم 224 هزار ميليارد تومان 
و ميزان مطالب��ات معوق بانك ها به رقم بيش از 150 هزار 

ميليارد تومان رسيده است. 
همچنين مطالبات معوق بانك ه��ا از بخش خصوصي و 
پيمانكاران نيز متاثر از عملكرد دولت و رشد بدهي دولت به 
پيمانكاران و بخش خصوصي است كه باعث شده اقساط و 

بدهي خود به بانك ها را نپردازند. 

  تهاتر 77 هزار ميليارد توماني بدهي بانك ها 
به بانك مركزي 

در نشست سه شنبه 29 آبان ماه كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي با حضور فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصادي و دارايي، برنامه ها و عملكرد جزو )1( بند 

)و( تبصره )5( قانون بودجه امسال مورد بررسي قرار گرفت. 
به گفته محمدمهدي مفتح سخنگوي اين كميسيون، در اين 
جلسه خزانه داري كل كشور گزارش داد كه بانك مركزي از 
يك صد هزار ميليارد تومان موضوع جزو )1( بند )و( تبصره 
)5( قانون بودجه سال جاري، 77 هزار ميليارد تومان براي 

تهاتر هاي مورد نظر قانون را تخصيص داده است.
با توجه به جدول فوق و به ترتيب، بانك هاي مسكن، صادرات 
ايران، آينده، تجارت و ملت بيش��ترين بده��ي را به بانك 
مركزي دارند. همچنين بانك هاي خاورميانه، ايران زمين، 
شهر و موسسات اعتباري كاسپين، كوثر، توسعه و نور هيچ 
بدهي به بانك مركزي ندارند. گفتني است دو هفته قبل، 
مژگان خانلو رييس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع 
سازمان برنامه و بودجه كشور در مصاحبه با فارس درباره 
روند اجراي بند )و( تبصره )5( قانون بودجه 97 گفته بود كه 
بانك مركزي 77 هزار ميليارد تومان از بدهي  بانك ها را براي 
تسويه ارايه كرده است. خانلو با اشاره به اينكه حدود 40 هزار 
ميليارد تومان از بدهي هاي اعالم شده توسط بانك مركزي 
مربوط به بانك مسكن است، اضافه كرده بود: »بعيد است 
تسويه بدهي بانك مسكن اجرايي شود. بدهي بانك مسكن 

به بانك مركزي عمدتا به خاطر خط اعتباري مسكن مهر 
بوده كه نرخ سود آن 3.5 درصد است و انگيزه اي براي تسويه 
آن ندارد، ضمن آنكه تا سال 1401 نيز تمديد شده است«.

در جزو )1( بند )و( تبصره )5( قانون بودجه آمده است: 
»به دولت اجازه داده مي ش��ود درصورت درخواست 
متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي 
و خصوصي و تعاون��ي و نهادهاي عمومي غيردولتي و 
نيز شركت هاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد 
كشاورزي بابت يارانه قيمت هاي تكليفي از دولت، كه در 
چارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 1395 
ايجاد شده است با بدهي اشخاص يادشده به بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهي هاي 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي 
كه درچارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 
1395 ايجاد شده، تا مبلغ يك ميليون ميليارد ريال به 
صورت جمعي- خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه 
خزانه، به شرح زير تسويه نمايد. مبلغ مزبور به عنوان 
بدهي دولت به بانك مركزي ثبت مي شود. افزايش پايه 
پولي از اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي 

هر بانك و موسسه اعتباري به بانك مركزي توسط اين 
بانك تعيين مي شود«.

سال گذش��ته با پيش��نهاد مركز پژوهش هاي مجلس، 
سازوكاري براي تسويه زنجيره اي بدهي هاي دولت، بخش 
غيردولتي، بانك ها و بانك مركزي به يكديگر در جزو )1( 
بند )و( تبصره )5( قانون بودجه تعبيه ش��د. در اين تبصره 
با توجه به بدهي 110 هزار ميليارد توماني بانك ها به بانك 
مركزي، به دولت اجازه داده شده است كه 100 هزار ميليارد 
تومان از بدهي خود به بخش خصوصي و تعاوني را با بدهي 
اين بخش به بانك ها از طريق تسويه بدهي بانك ها به بانك 

مركزي تسويه كند. 
تسويه گسترده بدهي دولتي از طريق سازوكار درنظرگرفته 
شده براي تس��ويه زنجيره اي بدهي ها آثار مثبت فراواني 
خواهد داشت كه مهم ترين آنها عبارتند از: بهبود وضعيت 
بنگاه ها به واسطه امكان اخذ تسهيالت جديد از بانك ها، 
توسعه سرمايه گذاري و اش��تغال، بهبود وضعيت برخي 
بانك ها، كاهش چشمگير بدهي دولت و هزينه هاي مالي 
دولت، تعيين تكليف حجم بدهي ه��اي دولت و تقويت و 

استحكام بانك مركزي.

گروه بانك و بيمه | احسان شمشيري|
صادركنندگاني كه به موجب دستورالعمل صادره، مجاز به 
برگشت و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت اسكناس 
يا حواله به نرخ بازار شده اند؛ براي جلوگيري از سوءاستفاده 
دالالن، ارز حاصل از صادرات خود را به بانك ها، صرافي هاي 
بانكي و س��اير صرافي هاي مجاز عرض��ه كنند و بانك ها و 
صرافي هاي خريدار ارز از صادر كنندگان مكلفند نسبت به 
ثبت ارز خريداري شده در سامانه سنا به منظور رفع تعهد 
صادركننده به برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه 
اقتصاد اقدام كنند. به گزارش »تعادل«، بانك مركزي در 
راس��تاي تمهيدات الزم به منظور برگش��ت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور از صادركنندگاني كه 
به موجب دستورالعمل صادره مجاز به برگشت و فروش ارز 
حاصل از صادرات به صورت اسكناس يا حواله به نرخ بازار 
شده اند درخواست كرد كه ارز حاصل از صادرات خود را در 
بانك ها و صرافي هاي مجاز عرضه كنند و در اين خصوص 
تمام بانك ها، صرافي هاي بانكي و ساير صرافي هاي مجاز، 
آماده خريد ارز صادراتي آنها هستند. گفتني است در صورت 
وجود هرگونه سوال يا ابهامي درخصوص موارد فوق، شماره 

تلفن هاي 29953749 و 29953747 معرفي مي شود.

  حركت نرخ ارز به سمت تعادل
از سوي ديگر، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي 
با اشاره به حركت نرخ ارز به سمت تعادل، گفت: عرضه ارز 
افزايش يافته و با تعادل بين عرضه و تقاضا، نرخ ارز بايد به 
س��مت تعادل حركت كند و در حال حاضر روند حركتي 

رضايتبخش اس��ت. وي درباره پيش بيني قيمت دالر نيز 
گفت: قيمت ارز را بازار تعيين مي كند و نمي توانيم قيمت 
مش��خصي براي آن اعالم كنيم. رييس كل بانك مركزي 
تاكيد كرد: كش��ور بايد وارد دوره رونق شود و با روندي كه 
در نرخ تورم و ارز وجود دارد پيش بيني مي كنيم كه اوضاع 
بهتر شود. وي درباره وام مسكن نيز گفت: در بخش مسكن 
بايد توسعه جدي داشته باشيم چراكه مسكن نقش مهمي 
در رشد اقتصادي دارد. تصميمات جديد براي تامين منابع 
بخش مسكن به زودي اعالم مي شود. همتي با بيان اينكه 
تامين منابع بخش مسكن از اهميت بااليي برخوردار است، 
افزود: براي سال آينده بايد برنامه تامين منابع را پيش بيني 
كنيم و در حال مطالعه روي آن هستيم كه ابعاد آن به زودي 

اعالم مي شود.

  تداوم افت نرخ ارز و سكه و طال 
در حالي كه نرخ ميانگين ارزها بر اساس اعالم سامانه سنا بر 
اساس قيمت هاي روز سه شنبه براي دالر 12 هزار و 150 
تومان و يورو 13 هزار و 990تومان، يوان 1921 تومان و پوند 
15 هزار و 827 تومان اعالم ش��ده است، اما بازار آزاد شاهد 
افت قيمت دالر به زير 12 هزار تومان بود و روز چهارشنبه 
قيمت دالر بين 11 ه��زار و 660 تا 11900 تومان معامله 
شد كه نشان دهنده تداوم روند كاهشي نرخ ارز در روزهاي 
اخير است. براين اساس قيمت ساير ارزها نيز كاهشي بوده 
و هر يورو كه روز س��ه شنبه 13 هزار و 940 تومان فروخته 
مي شد، با 240 تومان كاهش 13 هزار و 700 تومان در روز 
چهارشنبه اعالم شده است.  در بازار طال نيز در حالي كه اونس 

جهاني با سه سنت افزايش نسبت به روز سه شنبه هزار و 214 
دالر ارزش گذاري شد اما قيمت طال در بازار ايران به خاطر 
كاهش نرخ دالر، روند نزولي داشت و قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار طرح جدي��د 140 هزار تومان كاهش يافت و هر 
قطعه سكه طالي تمام بهار آزادي طرح جديد )امامي( نيز 
در بازار 3 ميليون و 776 هزار تومان قيمت گذاري شده بود. 
همچنين هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز كه 
روز سه شنبه 3 ميليون و 705 هزار تومان ارزش گذاري شده 
بود، 3 ميليون و 601 هزار تومان داد و ستد شد. هر قطعه نيم 
سكه بهار آزادي نيز با كاهشي 65 هزار توماني نسبت به روز 
سه شنبه يك ميليون و 901 هزار تومان فروخته شد. ربع 
سكه بهار آزادي نيز در مدت زمان مشابه يك ميليون و 101 
هزار تومان معامله شد كه كاهشي 55 هزار توماني را نشان 
مي دهد. س��كه گرمي نيز از كاهش قيمت در امان نبود و با 
11 هزار تومان اُفت نسبت به روز سه شنبه 641 هزار تومان 
ارزش گذاري شده بود. مشاهدات خبرنگار ما از بازار نشان 
مي دهد كه هر مثقال طال  يك ميليون و 472 هزار و 500 
تومان ارزش گذاري شده و هر گرم طالي 18 عيار نيز 339 
ه��زار و 900 و هر گرم طالي 24 عيار نيز 453 هزار و 100 

تومان فروخته مي شد. 

  محدودي�ت در انتخ�اب ارز درخواس�تي 
در بخش خريد

 از سوي ديگر، س��امانه جامع تجارت طي اطالعيه اي 
محدوديت در انتخاب ارز درخواستي در بخش خريد 
ارز خبر داد و بر اساس سياست هاي بانك مركزي، تنها 

در صورتي مي توان در فيلد »ارز درخواستي« يكي از 
ارزهاي يورو، دالر امريكا و درهم امارات را انتخاب كرد 
كه ارز گواهي ثبت آماري يكي از اين نوع ارزها باشد. به 
عنوان مثال در صورتي كه ارز گواهي ثبت آماري يوان 
چين باشد، در فيلد »ارز درخواستي« انتخاب تمام ارزها 
به جز ارزهاي يورو، دالر امريكا و درهم امارات امكان پذير 
است. اما در صورتي كه ارز گواهي يكي از ارزهاي يورو، 
دالر امريكا، درهم امارات باشد امكان انتخاب همه ارزها 

فراهم است.

 خريد و فروش آنالين طال متوقف شد
 همچنين عضو هيات مديره و سخنگوي اتحاديه كسب 
و كارهاي اينترنتي از توقف كار كس��ب و كارهاي مجازي 
در حوزه خريد و فروش س��كه، ط��ال، جواهر و مصنوعات 

آن خبر داد.
رضا الفت نس��ب ضمن تاييد اين موضوع كه در حال 
حاضر داد و س��تد آنالين س��كه، طال و مصنوعات آن 
متوقف شده و غير مجاز است، توضيح داد: پيش از اين 
مجوزهايي براي معامالت طال و مصنوعات آن در فضاي 
مجازي از سوي اتاق اصناف و اتحاديه كسب و كارهاي 
اينترنتي صادر شده بود و مشكلي در اين خصوص وجود 
ندارد اما در حال حاضر ما فعاليت اين كسب و كارها را 
متوقف كرده اي��م تا آيين نامه مربوطه تدوين و تعيين 

تكليف آنها انجام شود.«
الفت نسب به تمايل مردم براي خريد سكه و طالي آب  شده 
اشاره مي كند كه با هدف سرمايه گذاري انجام مي شود؛ 

موضوعي كه به گفته او هنوز در مورد آنها تصميم گيري 
نشده و خريد و فروش آنالين آنها ممنوع و غير قانوني  است: 
»خريد و فروش آنالين سكه ممنوع است و ما هم براي هيچ 
كس چنين مجوزي صادر نمي كنيم. در مورد طالي آب 
شده نيز با كميسيون تخصصي طال و جواهر تشكيل جلسه 
داده ايم تا بتوانيم اين موضوع را بررسي كرده و به نتيجه 
مطلوبي در اين زمينه برسيم.« سخنگوي اتحاديه كسب 
و كارهاي اينترنتي از فعاالن مجازي و اس��تارت آپ هاي 
طال و جواهر درخواس��ت كرد كه در اي��ن زمينه نگراني 
نداشته باشند چراكه نتايج اين آيين نامه به نحوي است كه 
معامالت را شفاف خواهد كرد و اين نتيجه به نفع فعاالن 
بازار س��نتي، آنالين و خريداران خواهد بود. او همچنين 
پيش بيني كرد كه اين آيين نامه تا اواخر امسال به نتيجه 
خواهد رسيد. در همين مورد »محمد كشتي آراي« رييس 
كميسيون تخصصي طال و جواهر از مردم خواست كه فعال 
به صورت سنتي طال، سكه و مصنوعات خريداري كنند. 
او گفته كه در آينده بسيار نزديك اقداماتي انجام مي شود 
كه معامالت طال را در فضاي مجازي ممكن خواهد كرد: 
»در فضاي مجازي هنوز هيچ مجوزي از هيچ ارگاني براي 
داد و س��تد طال و جواهر و سكه داده نشده است و با توجه 
حساس��يت هاي موجود بهتر اس��ت كه مردم در چنين 

فضاهايي طال نخرند.«
رييس كميس��يون تخصصي طال و جواهر به شهروندان 
توصيه كرد كه طال، سكه و جواهر را از واحدهايي كه داراي 
جواز كسب از اتحاديه هستند، خريداري كنند چراكه تنها در 

اين صورت امكان پيگيري شكايات وجود دارد.
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بانك پاسارگاد، هيچ گونه 
بدهي به بانك مركزي ندارد

پي��رو درج خبري تحت عنوان »اعالم اس��امي 
بانك ه��اي داراي بدهي و فاق��د بدهي به بانك 
مركزي مشمول تس��ويه با صدور اوراق تسويه 
خزان��ه« در رس��انه هاي مختلف، ب��ه آگاهي 
مي رساند در خصوص بدهي بانك پاسارگاد به 
بانك مرك��زي جمهوري اس��المي ايران، مبلغ 
مذكور بابت برداش��ت هاي شبانه و بدون مجوز 
توس��ط بانك مركزي ج.ا.ا از حس��اب بانك ها، 
تحت عنوان ما به التف��اوت نرخ ارز در تاريخ 29 

اسفند سال 1390 است. 
اين اقدام از هيچگونه وجاهت قانوني و پشتوانه 
مقرراتي برخوردار نبوده و بانك پاسارگاد مراتب 
اعتراض خ��ود را به كرات و كتب��ًا در خصوص 
عودت مبلغ ذكر ش��ده، به بان��ك مركزي ج.ا.ا 

اعالم كرده است.

پرداخت وجه سوخت همراه 
با كارت قرض الحسنه مهر 

بانك قرض الحسنه مهر ايران به هموطناني كه 
براي اج��راي طرح پرداخ��ت الكترونيك بهاي 
سوخت با كارت هوش��مند از كارت هاي شتابي 
اين بانك استفاده كنند، با محاسبه معدل حساب 
مشتريان تس��هيالت قرض الحس��نه پرداخت 

مي كند.
به گ��زارش روابط عمومي بانك قرض الحس��نه 
مهر اي��ران، به منظ��ور س��هولت هموطنان در 
پرداخت بهاي س��وخت، اجراي طرح پرداخت 
الكترونيك بهاي س��وخت با كارت هوشمند از 
طريق كارت هاي ش��تابي بانك قرض الحس��نه 
مهر ايران امكان پذير است و متقاضيان عالوه بر 
استفاده از خدمات فوق، از محل ميانگين گردش 
حساب خود از تسهيالت قرض الحسنه با كارمزد 

4 درصد نيز برخوردار مي شوند.
شايان ذكر است كه متقاضيان براي اتصال كارت 
بانك قرض الحس��نه مهر ايران به كارت سوخت 
مي توانند راهنم��اي عملياتي اتصال كارت را در 

سايت  مطالعه نمايند.
ب��ا اين اتص��ال، هموطن��ان مي توانند توس��ط 
كارت هاي شتابي بانك قرض الحسنه مهر ايران و با 
استفاده از پايانه ويژه پرداخت بهاي سوخت نصب 
 )Online( شده روي سكوهاي س��وختگيري
بهاي سوخت اتومبيل خود را پرداخت نمايند و 
از خدمات و طرح هاي تس��هيالتي اين بانك نيز 

برخوردار شوند.

 پيام مديرعامل بانك انصار 
در هفته بسيج

آي��ت اهلل ابراهيمي مديرعامل بان��ك انصار به 
مناس��بت فرارس��يدن پنجم آذرماه، سالروز 
صدور فرم��ان تاريخي و راهبردي معمار كبير 
انقالب اس��المي حض��رت ام��ام خميني)ره( 
مبني بر تشكيل »بس��يج مستضعفين«، اين 
روز را به آحاد مل��ت انقالبي و واليتمدار ايران 
به ويژه بس��يجيان حماس��ه س��از و سلحشور 

تبريك گفت.
وي در اين پيام تاكيد كرد: بي شك اراده و تدبير 
حكيمانه امام راحل در پي ريزي شجره طيبه 
بس��يج؛ اقدامي هوش��مندانه و ژرف در پاسخ 
به نيازهاي انقالب و كش��ور ب��ود كه از همان 
ابت��دا، ظهور قدرت بزرگ و سرنوشت س��ازي 
از بطن انقالب و مردم براي اس��تحكام بخشي 
به نظام نوپا و ايجاد دژ تس��خيرناپذير دفاعي 
جمهوري اسالمي برابر نظام سلطه و قدرت هاي 

استكباري را نويد بخشيد.
 بس��يج به گواه حافظه تاريخ��ي ملت ايران و 
كارنامه درخش��ان و الهام بخش خود طي 39 
سال گذشته، حضور بالنده، مقتدر و مخلصانه 
خود در صحنه هاي حس��اس و تعيين كننده 
را نماد اقت��دار، عظمت و بصيرت ملي و ضامن 
پيش روندگ��ي انقالب و ميهن اس��المي قرار 
داده اس��ت كه هش��ت س��ال دفاع مقدس و 
مجاهدت هاي س��ترگ و صادقان��ه پس از آن 
در حوزه ه��اي مختلف فرهنگ��ي، اجتماعي، 
سياسي، علمي و به ويژه در عرصه سازندگي، 
محروميت زدايي و مردم ياري، تبلور معنادار 

آن به شمار مي رود.
 معجزه بس��يج به پش��توانه فرهن��گ و تفكر 
عاشورايي خود امروز فراتر از جغرافياي كشور 
در جبهه مقاومت اسالمي منطقه است و با تغيير 
معادالت و موازنه به نفع جبهه ضدصهيونيستي و 
مقاومت ضدسلطه، امت اسالمي را به دروازه هاي 
تمدن نوين اسالمي رهنمون و افول قدرت هاي 
استكباري و فروپاش��ي سيطره جويي امريكا و 
متحدان منطقه اي و فرامنطقه كاخ س��فيد را 

مژده مي دهد.
 در روزهاي پر شور و شوق جشن ميالد پيامبر 
اعظم )ص( و فرخنده زادروز امام جعفر صادق 
)ع(، ياد و خاط��ره بنيانگذار بس��يج حضرت 
روح اهلل )ره( و مقام ش��امخ شهيدان، آزادگان 
و ايثارگران حماس��ه س��از و مظلوم بس��يجي 
از س��نگرهاي دفاع مقدس ت��ا جبهه مقاومت 
اس��المي و دفاع از حرم را گرام��ي مي دارم و 
همراه و هم نوا با آحاد مديران و كاركنان بانك 
انصار از خداي س��بحان طل��ب مي كنم ملت 
بس��يجي ما را تحت عناي��ات و الطاف خاصه 
حضرت ولي عصر)عج( و منويات و رهنمودهاي 
نوراني ولي فقيه زمان مق��ام معظم رهبري و 
فرماندهي كل قوا امام خامنه اي عزيز )مدظله 
العالي( قدردان عطيه الهي بسيج قرار دهد و با 
استجابت دعاي امام به عرش پيوسته انقالب، 
همه ما را با بس��يجي هاي مخل��ص و بي ادعا 

محشور فرمايد.

رتبه از نظر بيشترين 
بدهي بانك ها

مانده بدهي بانك ها به بانك 
رتبه از نظر بيشترين بدهي بانك مركزي ميليارد ريال 

بانك ها
مانده بدهي بانك ها به بانك 

بانك مركزي ميليارد ريال 

كشاورزي14۶۶41مسكن 14۰۹۶۶۶

قوامين1۵۶41۸صادرات 2۸۵۸1۰

سپه1۶۵۰۰۰آينده 34۷۶۸۶

انصار1۷2۷۷۸تجارت 44۵4۹۸

سامان1۸2۶۹۰ملت ۵3۷۹32

ملل1۹2۵۸۰سرمايه ۶2۶۶۸۶

اقتصاد نوين 2۰1۷4۵پارسيان ۷1۸۷۷۰

پاسارگاد21131۶رفاه كارگران ۸1۸3۷۰

توسعه تعاون221۰۰۰ملي 1۷۷۵۶ ۹

كارآفرين 23۵۷2توسعه صادرات1۰۹۷۷۵

جمع براساس برآورد ۷۷4۶۷۶-گردشگري11۸۹۹1

-صنعت و معدن 12۸۶۹1
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به روزرساني اطالعات 
نهادهاي مالي

مدي��ر نظ��ارت ب��ر نهاده��اي مالي س��ازمان 
 ب��ورس و اوراق به��ادار، با بيان اينكه س��امانه
CFI.CODAL.IR جزيي��ات كامل��ي از 
فعاليت نهادهاي مال��ي داراي مجوز در اختيار 
س��رمايه گذاران قرار مي دهد، عنوان كرد: هم 
اكنون اطالعات اين سامانه به طور كامل به روز 
رساني شده است. محمدرضا معتمد بيان كرد: 
س��هامداران مي توانند براي دريافت اطالعات 
و جزيي��ات كامل در خص��وص نهادهاي مالي 
به طور مستقيم به س��امانه فوق مراجعه كنند. 
به گزارش سنا، وي در خصوص امكانات جديد 
س��ايت كدال و اطالعات نهادهاي مالي داراي 
مجوز س��ازمان بورس گفت: از ابتداي سال 96 
تاكنون تنظيم��ات جديدي به عنوان نهادهاي 
مالي در بستر سايت كدال اضافه شد كه امكان 
دسترس��ي به تغييرات و جزييات فعاليت كليه 
نهادهاي مالي داراي مجوز سازمان بورس اعم از 
تمديد مجوز، دريافت صورت هاي مالي، تغيير 
مديريت، تغيير آدرس و ه��ر نوع اطالعاتي در 
خصوص اين نهادها كه بر عملكرد بازار سرمايه 
اثرگذار اس��ت را نش��ان مي دهد. وي در ادامه 
افزود: طي اين مدت، بر اساس درخواست هاي 
نهادهاي مالي و سرمايه گذاران امكانات جديدي 
به اين سامانه اضافه شد كه اين اطالعات در حال 
حاضر كامال به روز شده و در دسترس عموم قرار 
دارد. مدي��ر نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق به��ادار در خصوص آمار فعاليت 
اين نهادها اينچنين گفت: 595 نهاد مالي اعم از 
صندوق هاي سرمايه گذاري، كارگزاري، شركت 
س��رمايه گذاري، هلدينگ ها، تامين س��رمايه، 
بازارگرداني، مديريت دارايي و... تا پايان س��ال 
95، مجوز فعاليت از س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار درياف��ت كرده ان��د. وي در ادامه افزود: 
از ابتداي س��ال 97 نيز در مجم��وع 64 مجوز 
موافقت اصولي صادره شده كه از اين تعداد 16 
عدد منجر به تاس��يس و دريافت مجوز فعاليت 
اين نهادها شده است و 48 عدد ديگر در مرحله 
تاسيس يا در مرحله دريافت مجوز فعاليت براي 
انجام كار هستند. معتمد در خصوص جزييات 
فعاليت اين نهادها از ابتداي سال جاري تا سوم 
آذر افزود: از تعداد كل مجوزهاي صادر شده در 
س��ال جاري، يك مجوز موافقت اصولي مربوط 
به تامين س��رمايه، 5 مشاور س��رمايه گذاري، 
20سبدگران، سه پردازش اطالعات مالي و سه 
شركت رتبه بندي صادر شده است. وي بيان كرد: 
اين نهادها در مرحله اول موافقت اصولي دريافت 
كرده اند و در مرحله تاس��يس و دريافت مجوز 
فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

چرا بورس درگير هيجانات منفي و كاذب شده است 

از ضعف كارايي تا اسراف در حاشيه سود
گروه بورس |سميرا ابراهيمي| 

نگاهي به وضعيت حركتي شاخص كل نشان مي دهد 
كه اين روزها، بازار بيش از آنكه روند جهشي داشته 
باشد،  روند رو به نزول را تجربه كرده است. هر روز اين 
كاهش نيز يك دليل ب��ازاري،  به جز داليل هيجاني 
با خود به همراه داش��ته است. به عنوان مثال در روز 
گذشته كه شاخص كل بيش از 3 هزار واحد ريزشي 
ش��د، عده اي معتقد بودند به دليل بخشنامه جديد 
فرابورس ب��ه منظور تنظيم وضعيت ب��ازار در زمان 
افزايش س��رمايه است. بر اين اس��اس مقرر شده كه 
بازگشايي نمادها بعد از اعالم افزايش سرمايه بيش 
از 200 درصدي از محل س��هام جاي��زه، تثبيت آن 

انجام نشود. 
اين روزها كه بازار حال و روز خوشي ندارد، نمي توان 
چندان به اي��ن موضوع اكتفا كرد كه قرار اس��ت در 
آينده اي نه چندان دور دوباره حال بازار خوب شود. 
هرچند اين روزها شنيده مي شود كه تكنيكاليست ها 
در نمودارهاي خود، رس��يدن شاخص به 160 هزار 
واحد را نقطه بازگش��ت آن مي دانند. اگر چه ممكن 
اس��ت اين اتفاق هم رخ بدهد، اما لزوما به معني اين 
نيست كه بازار بر اساس تحليل هاي تكنيكالي در حال 

حركت هاي فراز و فرودي است. 
معموال بازار س��هام نسبت به س��اير بازارها ريسك 
بيش��تري دارد و نوس��انات آن نيز ش��ديدتر است. 
چون در اين بازار قيمت سهام بر اساس جريان هاي 
نق��دي آت��ي پيش بيني مي ش��ود كه مق��دار و نيز 
زمان بن��دي آنها كامال متغير اس��ت و تعهدي براي 
پرداخت مبالغ مش��خص، در زمان هاي معين براي 
آنها وجود ندارد. اين موضوع را با بازار اوراق با درآمد 
ثابت مانند اوراق مشاركت مقايسه نماييد كه تعهد 
مشخصي براي پرداخت مبالغ مشخصي در زمان هاي 
معيني وجود دارد و بنابراين، س��رمايه گذار با دقت 
زيادي جريان هاي نق��دي آينده و زمان بندي آنها را 
پيش بيني مي كند. پس ب��ه دليل اينكه قيمت هاي 
س��هام مبتني بر انتظارات آينده در مورد شركت ها 

است داراي ريسك زيادي است.
در واقع اگر اذعان كنيم كه بورس اين روزها، برآيند 
تمام گزاره هاي اقتصادي،  سياسي و حتي اجتماعي 
است كه در طول مدت فعاليت خود چنين اثرپذيري 
را حتي در روزه��اي اوج تحريم، تجربه نكرده، بيراه 
نگفته ايم. اكنون بيش از يك س��ال و 3 ماه از آخرين 
تصميم شوراي پول و اعتبار براي تعيين تكليف نرخ 
سود گذش��ته كه طبق آن 15 درصد سود سپرده و 

18 درصد سود تسهيالت، آخرين تصميم اين شورا 
ب��ود و با توجه به اينكه تورم واقعي و انتظاري جامعه 
رو به باالست، اين سودها براي سرمايه گذاران جذاب 
نيست. به همين دليل در تالقي مستقيم اين اتفاقات 
با هيجانات ش��ارپي بازارهاي ارز و ط��ال كه البته به 
كااله��اي س��رمايه اي اليه هاي پايين ت��ر همچون 
كااله��اي معدني و حتي مصرفي نيز س��رايت كرد، 
بورس نيز در زنجيره هاي نهايي ورود سرمايه گذاران 

قرار گرفت و مانند هر رخداد زمان��ي كه اين بازار را 
با هجوم سرمايه ها مواجه مي كرد،  اكنون نيز با ورود 
اكثريت به اين بازارها، به يك باره پول تازه شاخص ها 
را به باال كشاند و اكنون دوباره وضعيت اصالحي و در 
آستانه ايجاد تعادلي براي بازار به وجود آورده است. 
در عل��م مالي به اي��ن اتفاقات،  آثار رفت��ار رمه اي يا 
توده وار گفته مي ش��ود. رفتار توده وار در واقع تقليد 
قابل مش��اهده س��رمايه گذاران خرد براي تصميم 

س��رمايه گذاري اس��ت كه ميزان اين رفت��ار و تاثير 
آن در بازار، رابطه مس��تقيم با كاراي��ي بازار دارد. در 
شرايط فعلي كه وضعيت بازار درگير با هزاران متغير 
غيراقتصادي است، طبيعتا كارايي در نقطه نامطلوبي 

قرار دارد.  
سعيد اسالمي بيدگلي، عضو شوراي عالي بورس در 
اين باره به »تع��ادل« گفت: تا زماني كه نرخ بهره در 
كشور 25 تا 30 درصد است و انجام مواردي همچون 
ع��دم توجه به جزييات حاش��يه س��ودآوري وجود 
دارد، وضعي��ت بهتري براي ب��ازار پيش نمي آيد. ما 
در ايران براي هزينه هاي 5 تا 10 درصد بي تفاوتيم، 
در حالي كه حتي درصد ه��اي كوچك مي تواند در 
ميزان سودآوري شركت اثرگذار بوده و آن را هدايت 
كند. البته بهتر اس��ت بگوييم كه براي نهاد هايي كه 
كاسبي انها همين است و كاسبي ديگري ندارند اين 
درصد هاي پايين هنوز مهم است اما براي افراد مهم 
نيس��ت. وي افزود: مادامي كه نتوانيم نرخ بهره را در 

جامعه به حد مطلوبي برس��انيم، تمام فعاليت هاي 
تنظيم حاشيه كه شامل فعاليت هاي بهبود و مشاوره 
مي شوند از بين مي رود. در حالي كه اكنون در تمام 
كشورهاي توس��عه يافته، براي كاهش نيم درصدي 
هزينه ها نيز از مش��اوره هاي حرفه اي كس��ب و كار 
استفاده مي شود. اما در ايران به دليل باال بودن و باال 
رفتن نرخ بهره، اين موضوعات اصال به چشم نمي آيد. 

  كارايي بازار به چه معناست؟
به طور كلي در اهداف بازار س��رمايه بيان مي ش��ود 
كه انتقال كاراي وجوه بين تأمين كنندگان منابع و 
استفادهكنندگان، اصلي ترين رسالت اين بازار است. 

در اين زمينه سه نوع كارايي مطرح است. 
اولين ن��وع كارايي تحت عن��وان تخصيصي، بدين 
معناست كه نرخ بازده نهايي براي همه وام دهندگان 
و وام گيرندگان يكس��ان باشد. كارايي عملياتي نوع 
دوم تعريف كارايي بازار س��رمايه اس��ت كه با هزينه 
انتقال وجوه مالي مرتبط است. كارايي عملياتي ايده 
آل يعني اينكه هزينه ه��اي خريد و فروش )انتقال( 
صفر بوده و قابليت خريد و فروش در بازار بسيار باال 
باشد. نوع سوم نيز كارايي اطالعاتي است كه در واقع 
بيان مي كند به طور كامل قيمت ها  بيانگر اطالعات 

مرتبط هستند. 
در شكل ضعيف بازار كارا مشاهده مي شود كه هيچ 
س��رمايه گذاري نمي تواند با استفاده از به كارگيري 
روش هاي خريد و فروش مبتني بر اطالعات قيمتي 
بازده تاريخي، به بازده مازاد دست پيدا كند. به عبارت 
ديگراطالعات مربوط به قيمت ها و بازده هاي گذشته 

براي دستيابي به بازده بيشتر كارساز نخواهد بود.
- شكل نيمه قوي بازار كار نيز بيان مي كند كه هيچ 
س��رمايه گذاري نمي تواند با اس��تفاده از روش هاي 
خريد و فروش مبتني بر ه��ر گونه اطالعات عمومي 
موجود، به بازده بيشتري دست پيدا كند. گزارش هاي 
ساالنه شركت ها يا داده هاي مشاورهاي ارايه شده در 
روزنامه ها و مجالت، از انواع اطالعات عمومي هستند. 
در س��ر اين طيف نيز شكل قوي بازار كارا وجود دارد 
كه طبق آن هيچ سرمايه گذاري نمي تواند با استفاده 
از هرگون��ه اطالعاتي اعم از عمومي يا غير عمومي به 
بازده مازاد دس��ت يابد. چنانچه بازار در ش��كل قوي 
كارايي باشد، قيمت ها به طور كامل بيانگر اطالعات 
موجود خواهد بود و به تبع در اين صورت رفتارهاي 
توده وار هيچگونه توجيه عقاليي و حتي غيرعقاليي 

نخواهد داشت. 

مروري بر آمار معامالت ديروز نشان مي دهد
سهامداران نظاره گر فروريخت شاخص

گروه بورس| 
ش��اخص كل بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
آخرين روز كاري هفته ج��اري با ريزش 3 هزارو 427 
واحدي همراه شد و در نهايت به رقم 163 هزارو 772 
واحدي سقوط كرد. عالوه بر اين، شاخص كل هم وزن 
نيز با 262 واحد افت، رقم 27 هزار و 237 واحدي را به 
ثبت رساند. اين در حالي است كه، روز گذشته شاخص 
آزاد ش��ناور با كاهش 3800 واحدي، رقم 174 هزار 
و 962 واح��د را به خود اختصاص داد. بر اين اس��اس، 

شاخص بازار اول و بازار دوم در معامالت روز گذشته هر 
كدام به ترتيب 2880 و 5105 واحد افت كردند. افزون 
بر اين، ديروز نمادهايي در گروه فلزات اساسي كانه هاي 
فلزي بانكي و پتروشيمي به كاهش شاخص هاي بازار 
س��هام دامن زدند به طوري كه فوالد مباركه اصفهان، 
معدني و صنعتي گل گهر و بانك ملت هر يك به ترتيب 
386، 285 و 147 واحد تاثير كاهنده روي شاخص ها 
داشتند. از سوي ديگر فوالد خوزستان، آلومينيوم ايران 
و آسان پرداخت پرش��ين هريك به ترتيب 20، 15 و 

12 واحد تاثير افزاينده روي نماگرهاي بازار داشتند. 
بر اس��اس اين گزارش، ارزش معام��الت بورس اوراق 
بهادار تهران به رقم 457 ميليارد تومان رسيد كه اين 
رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از 1.5 ميليارد 
س��هم و اوراق مالي بود تعداد معام��الت اين بازار نيز 
تا عدد 132هزارو 489 پيش رف��ت. عالوه بر اين، در 
فرابورس ايران نيز ش��اهد كاهش شاخص كل بوديم 
به طوري كه اين شاخص با افت 38 واحد به رقم 1777 

واحدي رسيد. 

اما و اگر  هاي عرضه اوليه در بورس
مدير پذيرش ب��ورس تهران معتقد اس��ت كه برنامه 
عرضه اوليه س��هام 12 شركت جديد در بورس امسال 
محقق خواهد ش��د. اس��ماعيل درگاهي گفت: بورس 
مي تواند با فراهم كردن فضاي شفاف اطالعاتي امكان 
تصميم گيري درس��ت را براي همه فعاالن بازار فراهم 
كند. به گزارش ف��ارس، وي پيرامون آخرين وضعيت 
عرضه هاي اوليه جدي��د در اين بازار گفت: عرضه اوليه 
10 درصد از كل سهام پتروشيمي نوري در صورت ارايه 
گزارش حسابرسي ش��ده عملكرد شش ماهه امسال 
خود و همچنين شفاف شدن موضوع حساب و كتاب 
آن با هلدينگ پتروشيمي خليج فارس طي هفته آينده 
مي تواند در دس��تور كار بورس ته��ران قرار گيرد، مگر 
اينكه برنامه هلدينگ پتروشيمي خليج فارس به عنوان 
سهامدار عمده براي عرضه اين سهم تغيير يابد. اسماعيل 

درگاهي با بيان اينكه هنوز دامنه قيمت با توجه به عدم 
ارايه گزارش كامل ارزش گذاري سهام پتروشيمي نوري 
به بورس مشخص نيس��ت، از برنامه عرضه اوليه سهام 
ديگر شركت ها سخن گفت و افزود: سهام شركت تأمين 
سرمايه نوين در دستور كار عرضه هاي اوليه هاي بورس 
تهران قرار گرفته كه در صورت تهيه شدن گزارش هاي 
مال��ي آن وارد بورس تهران خواهد ش��د. به گفته وي، 
همچنين درج نماد معامالتي فروشگاه هاي افق كوروش 
در تابلوي معامالت بورس تهران ص��ورت گرفته و در 
اولويت سوم عرضه هاي اوليه امسال بورس تهران قرار 
دارد. به گفته اين مقام مسوول سهام دو شركت بورس 
كاالي ايران و پتروشيمي خراسان براي انتقال به تابلوي 
بورس تهران از فرابورس نيز به زودي انجام خواهد شد. 
درگاهي ادامه داد: س��هام شركت هاي تأمين سرمايه 

لوتوس پارس��يان و س��يمرغ در صورت برطرف شدن 
ايرادهاي اداره ثبت شركت ها نيز در در تابلوي معامالت 
بورس تهران درج مي ش��ود. مدير پذيرش س��هام در 
بورس تهران از منتفي شدن پذيرش سهام ايرانسل در 
بورس تهران به دليل اختالف بر سر تركيب سهامداري 
طرف ايراني و آفريقاي جنوبي و عدم ترغيب آن از سوي 
سازمان تنظيمات راديويي سخن گفت و افزود: آسيا تك 
بايد يكسري اصالح حساب ها را انجام دهد و اين كار در 
حال انجام است. بازار سرمايه شفاف و هوشمند با وجود 
خرد جمعي مي تواند مسير خود را بيابد، اما اينكه بازار 
س��هام ايران تا چه حد با بازارهاي جهاني تفاوت دارد، 
ناش��ي از فاكتورهاي متعددي است كه فقط به دليل 
نقش بورس در اين متغيرها نيست و از داليل بنيادي 

ديگري تبعيت مي كند.

بازار

يك كارشناس بازار سرمايه تشريح كرد

رتبه اعتباري شاخصه  مهم در بازارهاي مالي
يك تحليلگر بازارهاي مالي، توسعه نظام هاي تأمين مالي 
و تخصيص بهينه دارايي ها را بدون شفاف سازي و  تقارن 
اطالعاتي غيرممكن دانس��ت. به گزارش س��نا، موسي 
احمدي عنوان كرد: گذري بر روند پيشرفت بازارهاي مالي 
جهاني نشان مي دهد كه توسعه نظام هاي تأمين مالي و 
تخصيص بهينه دارايي ها در پرتو ايجاد فضايي ش��فاف و 
به دور از عدم تقارن اطالعات ب��وده و اين موضوع در پرتو 
فعاليت موسسات رتبه بندي اعتباري در حوزه ها و بازارهاي 
مختلف محقق شده است. وي افزود: درهم تنيدگي اثرات 
متقابل توسعه اي اين موسسات و بازارهاي مالي در بيش 
از يك قرن گذش��ته به نحوي بوده اس��ت كه نوعي تأثير 
دوطرفه بين اين دو بخش وجود داشته و برخي موسسات 
رتبه بندي را علت توسعه بازارهاي مالي دانسته اند و برخي 
نيز برعكس اين موضوع را صادق مي بينند. احمدي با بيان 
اينكه برخورداري از رتبه اعتباري مناسب به عنوان يكي از 
شاخصه هاي فعاليت در بازارهاي مالي دنيا مطرح است، 
اظهار داش��ت: دولت ها، بنگاه هاي اقتص��ادي، پروژه ها و 

اشخاص برنامه هاي وسيعي را براي زمينه سازي برخورداري 
از يك رتبه اعتباري مناسب و ارتقاء آن در نظر گرفته و با 
جديت آن را دنبال مي كنند؛ چرا كه مي دانند از دست دادن 
رتبه اعتباري خوب، هزينه هاي بااليي را براي كسب وكار 
آنها به همراه خواهد داشت و آنها را از بسياري از زمينه هاي 

مناسب موجود در بازارهاي مالي محروم خواهد كرد.

  تكنولوژي تأمين مالي
اين مدرس دانش��گاه توضيح داد: س��رمايه گذاران نيز با 
توجه به اشتهاي ريسك پذيري خود مي توانند زمينه هاي 
متناسب با ريسك و بازده انتظاري خود را انتخاب كنند. وي 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر تكنولوژي هاي تأمين مالي 
در دنيا به دو بخش عمده تكنولوژي تأمين مالي مبتني بر 
وثيقه و تأمين مالي مبتني بر رتبه اعتباري تقسيم بندي 
مي شوند، به اين معنا كه در تأمين مالي بر اساس ضمانت 
و وثيقه بيشتر به كيفيت و ارزش ضمانت ارايه شده توجه 
مي شود كه اين روش در كشورهاي فاقد سازوكار مستقل 

ديدگاه
رتبه بندي اعتباري فراگيري بيشتري پيدا كرده است . اين 
تحليلگر مالي ادامه داد: اين در حالي است كه در كشورهاي 
داراي سازوكار رتبه بندي اعتباري، ارزيابي ريسك متقاضي 
منابع مالي به عنوان بخش اصلي فرايند تأمين مالي آنها 
به شمار رفته و ساختار و مشخصات تأمين مالي بر اساس 
آن ش��كل مي گيرد؛ به عبارت ديگر عدم برخورداري از 
سازوكار رتبه بندي اعتباري باعث مي شود كه دو متقاضي 
يكي داراي توان مالي مناسب و ديگري نامناسب بتوانند با 
هزينه هاي مشابه تأمين مالي شوند و توجهي به احتمال 

عدم بازپرداخت توسط آنها نشود.
به گفته احمدي، اين ام��ر عالوه بر اينكه هزينه تأمين 
مالي را براي شركت هاي با رتبه اعتباري مناسب باال برده 
است موجب مي شود احتمال بروز مشكل نيز از سوي 
تأمين مالي شوندگان با ريسك اعتباري باال افزايش يابد. 
اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: حجم اوراق بازار بدهي 
كشور حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از اين بازار 
مختص به اوراق دولتي از جمله اسناد خزانه اسالمي و 
بخش ديگري نيز مختص بخش عمومي و بخش كوچكي 
مربوط به بخش خصوصي است و در خصوص تأمين مالي 
اوراق شركتي و تأمين مالي پروژه محور از توسعه خيلي 

كمي برخوردار بوده ايم. 

  عضو شوراي عالي بورس در اين باره به »تعادل« گفت: تا زماني كه نرخ بهره در كشور 25 تا 30 
درصد است و انجام مواردي همچون عدم توجه به جزييات حاشيه سودآوري وجود دارد، وضعيت 
بهتري براي بازار پيش نمي آيد. ما در ايران براي هزينه هاي 5 تا 10 درصد بي تفاوتيم، در حالي كه 
حتي درصد هاي كوچك مي تواند در ميزان سودآوري شركت اثرگذار بوده و آن را هدايت كند. 
البته بهتر است بگوييم كه براي نهاد هايي كه كاسبي آنها همين است و كاسبي ديگري ندارند اين 

درصد هاي پايين هنوز مهم است اما براي افراد مهم نيست.

برش



تشكلها6اخبار

در نشست کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران بررسی شد

موانع تولید داروی تحت لیسانس در کشور 

كاهش واردات به نفع كشور است يا به ضرر آن؟

نماین��دگان بخش خصوص��ی در کمیس��یون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران با بررس��ی چالش های تولید داروی 
تحت لیس��انس، این اتفاق را به نفع صنعت تولید دارو و 
نظام بهداش��ت و درمان دانستند و توصیه کردند شرایط 
آن نسبت به قبل تسهیل شود. اعضای کمیسیون اقتصاد 
س��المت اتاق تهران در نوزدهمین نشس��ت خود ابعاد 
توسعه تولید داروهای تحت لیسانس را به بحث و بررسی 
گذاش��تند. در این نشست، جملگی فعاالن صنعت دارو، 
بر این مساله اتفاق نظر داشتند که تولید تحت لیسانس 
به توسعه صنعت دارو و ارتقای کیفیت داروهای تولیدی 
در کشور منجر می ش��ود. در ابتدای این جلسه، محمود 
نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران 
با اشاره به روند توسعه صنعت دارو و وضعیت شرکت های 
دارویی در ایران گفت: پیش از انقالب، 16 شرکت دارویی 
چند ملیتی در ایران تاس��یس شده بود که بعدها به نفع 
دولت مصادره شد. بعد از انقالب، انگاره هایی، باعث ایجاد 
این تصور ش��د که صدر تا ذیل فرآیند تولید دارو باید در 
داخل و توسط خود ما انجام شود درحالی که صنعت دارو 
یک صنعت پویاس��ت که باید به طور مداوم به روزرسانی 
شود و این به روزرسانی بدون ارتباطات بین المللی میسر 
نمی ش��ود. او با بیان اینکه چندین بار تالش شده تا سند 
ملی داروسازی تدوین شود، ادامه داد: این تالش ها هر بار با 
بن بست مواجه شده است. اینکه اساس داروسازی در ایران 
ژنریک تعریف شده، مشخص است. اما رفتار سیاستگذار در 
نظام قیمتگذاری به گونه ای است که فعاالن صنعت دارو 
را از ورود به حوزه تولید داروهای تحت لیسانس منصرف 
می کند. او از حاضران این نشس��ت که اغل��ب از فعاالن 
صنعت دارو بودند خواست نظرات خود را در این باره بیان 
کنند تا این نظرات در کارگروه کوچک تری جمع بندی و 
به عنوان یک سند کارشناسی در حوزه داروسازی به وزارت 

بهداشت ارائه شود.

    وزارت بهداشت از میزان دخالت ها بکاهد
اکبر عبداللهی اصل از دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با 
اشاره به اینکه شرکت های تولید داروهای تحت لیسانس 
و ساخت قراردادی از منظر شاخص هایی چون رگولیشن، 
GMP و آموزش کارکنان کاماًل استاندارد و حتی به روزتر 
از دیگر از شرکت ها هستند، افزود: به نظر نمی رسد منعی 
برای تولید داروهای تحت لیس��انس وجود داشته باشد. 
منتها وزارت بهداشت باید از میزان دخالت های خود بکاهد 
و امور تجاری و بازرگان��ی دارو به وزارت صنعت، معدن و 

تجارت واگذار شود.
حس��ن ش��کوهی از اتحادیه واردکنندگان مکمل ها از 
ضرورت تغییر نگرش در مورد تولید تحت لیسانس دارو 
س��خن گفت و افزود: ما باید از صحبت ک��ردن در مورد 
مسایل روبنایی پرهیز کنیم. در بررسی موانع توسعه تولید 
داروهای تحت لیسانس باید به این مساله نیز توجه شود 
که ذهنیت جامعه در ضدیت با ثروت آفرینی است. احتمااًل 
اگر تولید داروی تحت لیس��انس ترویج شود، عده ای به 
بهانه اینکه منافع ملی نادیده گرفته شده، به مخالفت با 
آن برخیزند. در حالی که تولید تحت لیسانس به توسعه 
صنعت دارو در کشور منتهی می شود و این در جهت منافع 

ملی خواهد بود.

    مردم بايد حق انتخاب داشته باشند
احمد آتش هوش از اتحادیه واردکنندگان دارو نیز گفت: 
تولید تحت لیسانس، اگرچه باعث ارتقای کیفیت تولیدات 
دارویی می شود اما در عین حال ممکن است هزینه بیمار را 
افزایش دهد که این موارد باید مورد محاسبه قرار گیرد. در 
واقع این نوع تولیدات موجب ارتقاي دانش و استانداردها 
می ش��ود و هزینه آن را بیمه ها و بیماران��ی که به دنبال 
داروهای با کیفیت هس��تند، پرداخت  مي کنند. او ادامه 
داد: اگر کاالی خارجی بد است، چرا در دیگر اقالم واردات 

انجام می شود؟ در حوزه دارو نیز باید شرایطی فراهم شود 
که مردم حق انتخاب داشته باشند. اکبر برندگی به عنوان 
یکی از فعاالن صنعت دارو نیز بر این عقیده بود که تصور 
توسعه صنعت دارو، منفک از کل صنعت کشور راه به جایی 
نمی برد. او گفت: اگر اجازه داده نشود که یک تولیدکننده 
دارو بزرگ شود و ثروت آفرینی کند، به طور حتم نمی تواند 
اش��تغال هم بیافریند. او »قیمتگ��ذاری«، »تعدد مراکز 
تصمیم گیری« و »حاکم شدن سالیق مختلف از وزارت 
بهداشت بر صنعت دارو« را جزو موانع توسعه تولید داروی 
تحت لیسانس دانس��ت. نیما برازجانیان از دیگر فعاالن 
صنعت دارو با اش��اره به اینکه داروسازی عبیدی از سال 
2007 همکاری با یک شرکت خارجی را آغاز کرده است، 
ادامه داد: ش��رکت عبیدی سال 2007 حدود 20 سال تا 
کسب اس��تانداردهای بین المللی کیفیت فاصله داشت. 
اما به موجب این همکاری بین المللی، محاس��به هزینه 
دقیق یک تولید، مدیریت پروژه و نحوه آموزش پرسنل را 
آموختیم. امروز پس از 11 سال توانسته ایم سطح کیفیت 
را ارتقا دهیم اما هنوز دو تا سه سال با استانداردهای روز 
دنیا فاصله داریم. او تاکید کرد: تحت لیسانس قرار گرفتن 
یک واحد تولیدی به آن کمک می کند که ظرف 10 سال 
خود را ارتقا دهد. میرعلی چاوش زاده نیز با اشاره به اینکه 
در تولید س��ایر کاالها، اجازه تحت لیسانس قرار گرفتن 
داده می ش��ود و این مجوز در حوزه دارو با س��خت گیری 
اعطا می شود،گفت: نوع رگوالتوری، قوانین و قیمتگذاری 

دست ما را می بندد.

    تالقی کیفیت و توسعه
مرتضی آذرنوش از فعاالن صنع��ت دارو نیز در ادامه این 
نشست و با اشاره به موضوع جلسه گفت: قانون سال 1334 
به داروهای اختصاصی اشاره داشت و داروهای ژنریک با 
همان قانون تولید می شدند. بنابراین قوانین موجود نباید 
به مانعی برای تولید داروهای تحت لیسانس تبدیل شود. 
البته تصمیم گیری برای توس��عه تولید داروهای تحت 
لیس��انس، یک تصمیم گیری بزرگ اس��ت و باید تمام 
جوانب آن را مورد بررسی قرار داد. او ادامه داد: مساله مهم 
در تولید داروهای تحت لیسانس این است که اگر با یک 
شرکت خارجی قراردادی منعقد شد، باید به این قرارداد 
وفادار ماند. در عین حال باید مش��خص ش��ود که کدام 
داروها قرار است تحت لیسانس تولید شود. اکنون برخی 
از اقالم دارویی تحت لیسانس تولید می شود که می تواند 
چنین نباشد. او در بخش دیگری از سخنانش توضیح داد: 
دوره ای که طرح ژنریک به اجرا درآمد، دوره جنگ بود و 
این طرح مناسب همان شرایط بود. اکنون که این تنوع در 
بازار سایر کاالها ایجاد شده، ایجاد انجماد در حوزه دارو، 
عاقالنه نیست. البته بار دیگر تاکید می کنم که ایجاد تنوع 
در صنعت دارو باید در چارچوب مش��خصی انجام گیرد.  
آذرنوش، مساله قیمتگذاری را بسیار حائز اهمیت دانست 
و گفت: تولید داروی تحت لیسانس محل تالقی کیفیت 

و توسعه است.

    س�ند راهب�ردی دارو   را   وزارت بهداش�ت 
ننويسد

در ادامه این جلسه، پیام دین دوست از دیگر فعاالن این 
صنعت با اشاره به اینکه سیاست و برنامه راهبردی مدونی 
در زمینه توسعه صنعت دارو در کشور وجود ندارد، گفت: 
وزارت صنایع ترکیه، سندی 99صفحه ای را برای توسعه 
صنعت دارو تدوین کرده اس��ت. اما در س��ند راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت 11 صنعت به جز دارو 
در اولویت توسعه قرار گرفته است. او در ادامه با اشاره به 
هزینه های همکاری با کمپانی های خارجی گفت: قیمت 
داروهای وارداتی یا تولید داخلی تحت لیس��انس باالتر 
از داروی های ژنریک داخلی است. همچنین سهم بازار 
کارخانه های ژنریک ساز و مواد اولیه ساز داخلی کاهش 

می یاب��د و در نهایت به دلیل س��ازوکار بیمه ای کش��ور 
پرداخت از جیب بیماران بابت داروهای خارجی افزایش 
می یابد. دین دوست در ادامه موانع فعالیت کمپانی های 
خارجی در ایران را مورد اش��اره ق��رار داد و تعدد مراجع 
تصمیم گیرنده، عدم شفافیت سیاس��ت ها، عدم ثبات 
در سیاست ها و عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت 
را از جمله این مش��کالت خواند. این کارش��ناس حوزه 
دارو در ادامه پیش��نهاد کرد که کمیته ای برای تشویق 
همکاری های بین المللی برای بررس��ی مق��ررات و نیز 
پروژه های قدیم و جدید برای ارائه به کمیسیون قانونی 
اصالح آیین نامه های تولید تحت لیسانس و قیمتگذاری 
تشکیل شود. او همچنین تدوین برنامه راهبردی صنعت 
دارو را نیز به عنوان یک راهکار بلندمدت پیش��نهاد کرد 
اما این نکته را مورد تاکید قرار داد که این سند راهبردی 
نباید در وزارت بهداشت نوشته شود چرا که این وزارتخانه، 
خود ذینفع است.  دیدگاه سید امیر رضویان نیز این بود 
که تولید تحت لیسانس در اولویت وزارت بهداشت قرار 
ندارد. او افزود: اکن��ون اولویت این وزارتخانه تامین بازار 
است. البته همیش��ه همین طور بوده است. ما هیچ گاه 
نسبت به تدوین سند ملی دارو اقدام نکرده ایم که با تغییر 
مدیران در این حوزه، سیاست ها تغییر نکند. این مساله 
منجر به سردرگمی شده است؛ چنانکه حتی قانون سال 

1334 نیز رعایت نمی شود.

    بدون همکاری بین المللی، دستاورد موجود
 از دست می رود

ناصر ریاحی، عضو کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران 

نیز گفت: این یک تناقض است که مردم در سایر اقالم مورد 
نیاز خود، می توانند کاالهای ایرانی یا خارجی را انتخاب 
کنند اما این حق انتخاب در حوزه دارو لحاظ نشده است. 
او افزود: تداخل منافع با کشور های خارجی، عالوه بر ثبات 
سیاسی، توسعه نیز به همراه می آورد و اگر همکاری های 
بین المللی توسعه پیدا نکند، دستاوردهای موجود نیز از 
دست می رود. محمد عبده زاده که به نمایندگی از وزارت 
بهداشت در این نشس��ت حضور یافته بود، با بیان اینکه 
چارچوبی برای تولید تحت لیسانس در کشور وجود ندارد، 
افزود: دولت 800 میلیون دالر ارز را در اختیار وزارتخانه 
قرار داده تا نیاز دارویی کش��ور را تامین کند و این مساله 

وزارتخانه را با محدودیت هایی مواجه می کند.
او ای��ن نکته را م��ورد تاکید قرار داد که تولید در کش��ور 
باید ارزش اف��زوده ایجاد کند. فرض کنید دارویی با برند 
ژنریک که قبال به کش��ور وارد می شده، اکنون در کشور 
تولید می ش��ود اما همان ارزب��ری را دارد. در این صورت 
تولید داخلی آن چه ارزش افزوده ای ایجاد کرده اس��ت؟ 
به نظر من باید برای تولید تحت لیسانس یک چارچوب 

مقایسه ای تدوین شود.

    حماي�ت از تولید تحت لیس�انس ب�ا ديدگاه 
تامین بازار

عبدالمجید چراغعلی، مشاور رییس سازمان غذا و دارو 
از مالحظات س��ازمان غذا و دارو س��خن گفت و اینکه 
هدف این سازمان آن بوده که فرآیند ها در این حوزه را 
ضابطه مند کند. او در ادامه گفت: نباید به جامعه این گونه 
القا شود که دارویی که تحت لیسانس تولید نمی شود، 

فاقد کیفیت اس��ت. اما تولید تحت لیس��انس به حتم 
می تواند دسترسی به دارو و در عین حال، صنعت دارو 
را ارتقا دهد. منتها نگرانی اصلی وزارت بهداشت تامین 
بازار داروست. در واقع حمایت وزارت بهداشت از تولید 

تحت لیسانس نیز از منظر تامین بازار است.
او ادامه داد: بر اس��اس سیاست هایی که طی دهه های 
گذش��ته به اجرا درآمد، مردم خود را وابس��ته به دولت 
می پندارند. بنابراین آزادسازی قیمت ها و اعطای حق 
انتخاب به مردم در حوزه دارو، فعال شدنی نیست. اکنون 
نیز وزارت بهداش��ت از تولید دارو تحت لیسانس با این 
دیدگاه که دسترس��ی به دارو را افزایش دهد، حمایت 
می کند. مشاور سازمان غذا و دارو با بیان اینکه پیشنهاد 
نمی کند، س��ند ملی دارو تدوین ش��ود، افزود: قوانین 
باالدس��تی گویی برای اجرا نش��دن تدوین می شوند. 
بنابراین توصیه من این است که این کمیسیون در وهله 
نخست، داروی تحت لیسانس را تعریف کند و اینکه چه 
داروهایی تحت لیسانس تولید شود. اگر تعاریف مشخص 
باشد و روی آن به اجماع برس��یم، اجرایی خواهد شد. 
چراغعلی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
وابس��تگی دارو به ارز دولتی چالش آفرین بوده اس��ت، 
گفت: ما پیشنهاد کرده ایم که ارز دارو آزاد باشد و دولت 
از محل درآمدی که ایجاد می شود، مابه التفاوت ارز دولتی 

و آزاد را به بیماران بپردازد.

    وظاي�ف کم�ی در ح�وزه دارو ب�ه وزارت 
صمت منتقل شود

رییس کمیس��یون اقتصاد س��المت اتاق ته��ران در 
جمع بندی موارد مطرح شده، گفت: درخواست ما این 
است که وظایف کمی در حوزه دارو از وزارت بهداشت به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت برود. در واقع مسئولیت 
تامین دارو بر عهده وزارت صمت قرار گیرد. او همچنین 
گفت: تعریف داروی تحت لیسانس و فهرست داروهایی 
که می تواند تحت لیسانس تولید شود، می تواند در قالب 
س��ند ملی دارو انجام گیرد. برهمین اساس، بهتر است 
یک کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارت بهداش��ت 
و نمایندگان اتاق و فعاالن صنعت دارو تش��کیل شود و 
تدوین این سند را در دستور کار قرار داده و حتی آن را به 

یک پروژه تحقیقاتی تبدیل کند.

برخي از صاحب نظران معتقدند كاهش واردات به معناي 
كاهش مواد اولیه تولید و افت تولید ملي در آینده است.

آمارها نشان مي دهد واردات كشور در 7 ماهه ابتدایي سال 
جاري 12 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش 
داشته اس��ت. این امر در نگاه اول مثبت و به نفع اقتصاد 
داخلي ارزیابي مي شود؛ اما به نظر مي رسد با تحلیل دقیق تر 
واردات كاالهاي مختلف متوجه مي شویم كه نمي توانیم به 
صورت مطلق، كاهش واردات را مثبت بدانیم، زیرا برخي از 
صاحب نظران معتقدند كه كاهش واردات بیشتر در حوزه 
واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و صنعت رخ 
داده است و در نتیجه این میزان كاهش به معناي كاهش و 
تضعیف تولید در آینده خواهد بود. از طرفي برخي معتقدند 
كاهش واردات به معناي كاهش واردات اقالم غیر ضروري 
به كشور است و این موضوع نشان دهنده رشد تولید داخلي 
بوده و مي تواند نوید بخش خودكفایي بیشتر در آینده را 
دهد. براي مشخص شدن زوایاي بیشتري از این موضوع و 
بررسي دقیق تر دالیل كاهش واردات در نیمه نخست سال 
جاري با چند تن از صاحب نظران این حوزه گفت وگو شده 

كه در ادامه آمده است : 

   واردات در چند ماه اخیر شاهد
 افت شديدي بود

فرهاد احتشام زاد رییس فدراسیون واردات در گفت وگو 
با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: در حوزه 
واردات به كشور در ماه هاي گذشته شاهد افت شدیدي 
بوده ایم در این دوره اتفاقي كه افتاده است، این است كه 
بیشتر شاهد كاهش واردات در كاالهاي اساسي هستیم.

وي در تش��ریح دالیل كاهش واردات به كشور گفت: در 
وهله اول به واس��طه تحریم ه��اي ناجوانمردانه تبادالت 
تجاري ایران با كش��ورهاي دیگر محدود ش��ده است، از 
طرف دیگر مشكالتي همچون نوسان نرخ ارز بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل هاي مكرر موجب شد تا ثبت سفارش و 

تخصیص ارز با مشكالت متعددي روبرو شود.
احتش��ام زاد یكي دیگر از موضوعاتي كه موجب كاهش 
واردات در نیمه نخست سال 97 شد را مشكالت گمركي 
دانست و افزود: شركت هاي خصوصي و تولید كنندگان 
داخلي در چند ماه اخیر با مشكالت متعددي روبرو بوده اند 
و مجموعه این عوامل موجب شد تا نتوانند به اندازه گذشته 

ثبت سفارش براي واردات مواد اولیه تولید انجام دهند.
رییس فدراس��یون واردات تأكید كرد: بیش از 90 درصد 
از وارداتي كه به كش��ور انجام مي شود، شامل مواد اولیه 
و قطعات نیم س��اخته، ماشین آالت و تجهیزات تولیدي 
و كمك تولیدي اس��ت و تولید و صادرات بطور مستقیم 
به واردات ما وابسته است. وي تصریح كرد: پیمان  سپاري 
ارزي یك مانع براي واردات و صادرات كش��ور است و در 
زماني كه باید قوانیني تصریح شود كه عبور از تحریم ها 
را تسهیل كند، بالعكس قوانیني انتخاب مي شود كه روند 
معكوس داشته و موجب افزایش موانع بر سر راه تولید و 
تجارت كشور مي شود. احتشام زاد یادآوري كرد: كاهش 
واردات به معناي افزایش هزینه هاي تولید و یا جایگزیني 
آنها از منابع داخلي است، به عنوان مثال تولید ورق هاي 
آلومینیومي در داخل ایران تا قبل از این توجیه اقتصادي 
نداش��ت، اما اكنون با وجود تحریم ها و مش��كالت ارزي 
مجبور به تولید این ماده اولیه در داخل هستیم كه خود 
بار اقتصادي بیشتري به تولید كننده داخلي وارد كرده و 
قیمت تمام ش��ده كاال را باالتر مي برد به همین دلیل در 
ماه هاي گذشته شاهد افزایش قیمت محصوالتي چون 
آب معدني هستیم، زیرا این محصوالت با افزایش قیمت 
ظروف مواجه بوده اند. رییس فدراس��یون واردات تأكید 
كرد: بزرگ ترین مشكل این است كه بخواهیم مشكالت 
را با اقتصاد خطي حل كنی��م، اتخاذ هر تصمیمي بدون 
شك تأثیر در قس��مت هاي دیگر اقتصاد گذاشته و تمام 
بخش هاي اقتصادي همچ��ون زنجیره اي به هم متصل 
اس��ت. وي اذعان كرد: بهترین اف��رادي كه مي توانند در 

زمینه ابالغ دستورالعمل ها نظر دهند بدون شك بخش 
خصوصي، تش��كل ها و اتحادیه ها هستند كه متأسفانه 
شاهدیم در تصمیم گیري هاي دولتي، بخش خصوصي 
جایگاهي نداشته و بطور عموم تصمیمات دولتي در پشت 
درهاي بسته و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصي اتخاذ 
مي شود. احتشام زاد تصریح كرد: امروز دیگر زماني نیست 
كه بخواهیم وقت تلف كنیم و باید هرچه سریعتر یك اتاق 
جنگ اقتصادي، متشكل از بازرگاني، تجار، اقتصاد دانان و 
افسران نظامي تشكیل شود تا به سریع ترین راهكارها در 

حوزه برتر كردن مسائل اقتصادي دست یابیم.

وي با اشاره به سال حمایت از كاالي ایراني گفت: موضوع 
دیگري كه باید مورد توجه قرار بگیرد جلوگیري از خروج 
نخبگان و فرار مغزهاست تا بتوانیم از این افراد براي بهبود 

اوضاع اقتصادي كشور بهره ببریم.

   عمده  كاهش واردات مربوط به مواد اولیه و 
ماشین آالت صنعتي است

در ادامه گزارش علي صدري كارش��ناس صنعت و عضو 
هیات مدیره شركت شهرك هاي صنعتي تهران اظهار كرد: 
واردات در دو بخش مواد ضروري و مواد غیر ضروري تقسیم 
مي شود و باید دید كاهش واردات به دلیل افت كدام یك 

از این دو بخش اتفاق افتاده اند. وي دو عامل افزایش نرخ 
ارز و بروكراسي هاي اداري را مانعي براي واردات دانست 
و گفت: ابتدا باید آمارهاي ارایه شده به درستي تحلیل و 
تقسیم بندي شود تا بتوانیم نظر دهیم كه این آمارها خوب 
یا بد است همچنین بررسي شود كه چقدر ضرورت واردات 

كاال در برخي از حوزه ها اهمیت دارد.
صدري با بیان اینكه تنها كارشناس��ي كردن بر اس��اس 
كاهش 12 درصدي نمي تواند مشخص كننده زوایاي این 
موضوع باشد، گفت: بررسي دقیق میزان واردات كاالهاي 
ضروري و غیر ضروري در 7 ماهه ابتداي سال نشان مي دهد 

كه این موضوع تا چه حد مطلوب یا نامطلوب بوده است.
كارش��ناس صنعت یادآوري كرد: بطور كلي بر اس��اس 
مش��اهدات در واحدهاي صنعتي مي توان گفت كاهش 
واردات بیش��تر در حوزه  كاالهاي ض��روري و مواد اولیه 
تولید بوده است. وي افزود: بدون شك كاهش 12 درصدي 
واردات نمي تواند ما را خوشحال كند زیرا بخش عمده اي 
از این كاهش مربوط به واردات مواد اولیه و ماش��ین آالت 
صنعتي است و بخش اندكي مربوط به موارد غیرضروري 
بوده كه كاالهاي غیرضروري از مبادي غیر رس��مي و به 
صورت قاچاق وارد كش��ور مي شود. صدري تصریح كرد: 
برخي معتقدند كه به دلیل ب��اال رفتن نرخ ارز و به صرفه 
نبودن قاچاق میزان قاچاق كاهش جدي یافته است، اما 
باید در نظر داشت قاچاقچیان همیشه راهكارهاي خود 
را براي به صرفه درآمدن واردات غیرقانوني كاالهایشان 

پیدا مي كنند.
كارشناس صنعت تأیید كرد:  اثرات افزایش نرخ ارز كم كم 
در تولید مشخص مي شود، زیرا بسیاري از تولیدكنندگان 
تاكنون مواد اولیه خود را در انبار داشتند، اما با تمام شدن 
این مواد، اكنون مجبورند مایحتاج خود را با نرخ ارز باالتر 
تأمین كرده و در نتیجه قیمت تمام شده كاال در ماه هاي 
آینده افزایش خواهد یافت. وي تصریح كرد: به نظر مي رسد 
كاهش 12 درصدي واردات خبر خوشي براي تولیدكننده 

داخلي نبوده، بلكه باید منتظر عواقب ناخوش��ایند این 
موضوع در آینده باشیم.

   مديري�ت واردات ض�رورت بیش�تري پی�دا 
كرده است

آرم��ان خالقي دبیرخان��ه صنعت، مع��دن و تجارت در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: باید مجموعه اي 
از آمارهاي واردات، ص��ادرات و تولید در چند ماه اخیر را 
در كنار یكدیگر قرار دهیم تا بتوانیم به تحلیل درس��تي 

از شرایط كنوني هر كدام از این شاخصه ها دست یابیم.
وي تأكید كرد: ارایه تحلیل در ح��وزه صادرات و واردات 
نیاز مبرمي به اطالع��ات و آمار دقیق دارد به عنوان مثال 
در صورتیكه افزایش صادرات در ماه هاي گذشته به دلیل 
افزایش صادرات مواد اولیه كشاورزي بوده باشد، نمي توان 
این موضوع را مثبت ارزیابي كرد. خالقي افزود: اگر كاهش 
واردات به معناي كاهش مواد اولیه باشد، این موضوع یعني 
تولید كاهش پیدا كرده و یا اینكه قدرت خرید مردم كم 
شده است. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: اگر 
كاهش واردات به معناي كاهش واردات كاالهاي لوكس 
باشد مي توان گفت؛ این امر به نفع كشور بوده و باید تالش 
كنیم این موضوع به صورت رفتار پایدار در جامعه شكل 
بگیرد. وي پیش بیني كرد: با تشدید شرایط تحریم میزان 
كاهش واردات در آینده بیش��تر شده و با توجه به كاهش 
قدرت خرید م��ردم، جامعه به س��مت مصرف كاالهاي 
ضروري برود. خالقي تأكید كرد: با توجه به شرایط تحریم 
مدیریت بازار و مدیریت واردات ضرورت بیش��تري پیدا 
مي كند و بایستي در حوزه هاي مذكور برنامه ریزي هاي 
دقیق تري صورت بگیرد. دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت 
تصریح كرد: با كشورهایي كه به آنها صادرات نفت داریم 
با مذاكره و چانه زني باید از واردات كاالهاي غیر ضروري 
جلوگیري كرده و تالش كنیم به سمت واردات مواد اولیه 

تولید برویم.
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احیاي كانال مالي ايران و چین
رییس اتاق هاي بازرگاني ایران و چین: از 11 آذرماه 

تبادالت بانكي چین با ایران مجدداً آغاز خواهد شد
اسداهلل عس��گراوالدي اظهار داش��ت: از 11 آذرماه 

تبادالت بانكي چین با ایران مجدداً آغاز خواهد شد.
به گزارش اگزیم نیوز، رییس اتاق هاي بازرگاني ایران 
و چین با اعالم اینكه هفته آینده فروش نفت به چین 
آغاز و پول آن ظرف یك ماه آینده برگشت پیدا خواهد 
كرد، افزود: طرف چیني قرار اس��ت ی��ك ماه آینده 
دومین بانك خود را براي تباالدت بانكي با طرف ایراني 
معرفي كند. با عنایت به اینكه رابطه ایران و چین یك 
رابطه استراتژیك اقتصادي است تغییر و تعلیق آن از 
نظر ماهوي ممكن نیست لذا با وجود تعلیق روابط مالي 
و بانكي ایران و چین بعد از تاریخ 13 آبان، هم اكنون 
اخبار موثقي مبني بر احیاي كانال هاي ارتباطي مالي 
با چین به گوش مي رس��د. چین هم��واره به عنوان 
یكي از بزرگ ترین ش��ركاي تجاري ایران به حساب 
مي آید؛ كشوري كه حتي با اوج گرفتن تحریم ها بین 
سال هاي 89 تا 92 وفاداري خود به ایران را ثابت كرد 
و بر قراردادهاي خود با ایران پایدار ماند. در خاورمیانه 
ایران سومین شریك تجاري چین به شمار مي رود. با 
این حال پس از اجراي برجام ایران تالش كرد روابط 
خود را با اروپایي ها گسترش دهد و در تركیب بازیگران 
تجاري خود تغییر ایجاد اما اكنون با خروج امریكا از 
برجام بار دیگر معادالت بین المللي تغییر كرده است.

آنچه مش��خص است این اس��ت كه منافع بسیاري 
از ش��ركت هاي خصوصي و دولتي در تمام كشورها 
ازجمله كشور چین در حفظ و توسعه روابط تجاري 
با امریكا نهفته شده اس��ت و امریكا هم مدت هاست 
سعي مي كند با ترغیب شركاي تجاري ایران عرصه 
را به اقتصاد ایران تنگ كند. با این حال، همانطور كه 
در مقطع قبل��ي تحریم ها این اجماع جهاني در برابر 
ما وجود داش��ت كه تحریم صورت گی��رد، اما دیوار 
محدودیت هاي مالي و بازرگاني ایران از طریق حفظ 
شركاي تجاري وفادار مانند چین و راه هاي غیررسمي 
عبور از تحریم شكسته شد. با توجه به خبرهاي مثبت 
ترمیم روابط تجاري و بانكي ایران و چین امید مي رود 
شركایي نظیر چین با ایجاد گشایش هایي در حوزه 
تجارت و سیاست بیش از پیش از روابط دیرینه خود با 
ایران حمایت كنند. شایان ذكر است، روابط سیاسي 
و تجاري ایران و چین در سه دهه اخیر مشكل جدي 
نداشته است و لذا عالوه بر دوران قبل از برجام و دوران 
برجام در شرایط حاضر نیز توس��عه روابط دو كشور 
میسر و ممكن خواهد ش��د.در این زمینه الزم است 
توجه شود براي حفظ روابط با چین و همینطور سایر 
ش��ركاي تجاري ایران، الزم اس��ت نظمي را در روند 
همكاري فع��ال كنیم كه بتوان��د اعتماد طرف هاي 
خارجي را جلب كند. این روند كه در راس آنها مي توان 
به تبعیت از قوانین بین المللي فعالیت اقتصادي اشاره 
كرد در كنار ثبات داخلي در سطح اقتصادي و سیاسي، 
تعهد به اجراي قول و قرارها و ثبات در تصمیم گیري 
باعث مي شود تا طرف هاي خارجي از همكاري با تجار 
ایراني ترسي نداش��ته باشند و متحمل ریسك هاي 
بزرگ نش��وند. با عنایت به اینكه در ساختار سیاسي 
اقتصادي ایران چنین زمینه  هایي تا حد زیادي مغفول 
مانده است، بسیاري اوقات یك پیام شفاف و واضح را 
براي برقراري روابط تجاري به طرف خارجي منتقل 
نمي كنیم. این موضوع نه تنها به توسعه روابط با چین 
كه به توس��عه همكاري با كل جه��ان لطمه مي زند 
و تبعات جبران ناپذی��ري را به اقتصاد ایران تحمیل 
مي كند و لذا الزم اس��ت در راس��تاي تحقق اهداف 
اقتصادي و سیاسي كشور و عبور از سد تحریم هاي 
امریكا به تمام جوانب توجه ش��ود و تمام نیرو و توان 

فكري و استراتژیك در این راه به كار گرفته شود.

شفافیت ارمغان تشكیل بازار ارز
حسین سلیمي معنقد است شفافیت از مزیت هاي 
تشكیل بازار ارز است و پیرو تشكیل و آغاز به كار آن، 
دست افرادي جز كساني كه ارز را براي داللي مي خرند 
كوتاه مي كند. عبدالناصر همت��ي رییس كل بانك 
مركزي هفته گذشته بر لزوم تشكیل بازاري متشكل 
تاكی��د و آن را فرصتي توصیف كرد ت��ا افراد از طریق 
صرافي ها اسكناس شان را به صورت حواله اي در بازار 
مشاركت دهند؛ رییس كل بانك مركزي معتقد است 
بازار متش��كل ارزي پلت فرمي خواهد ش��د تا بعدها 
سامانه نیما از آن استفاده كند. حسین سلیمي، عضو 
هیات مدیره بانك خاورمیان��ه در این باره به خبرنگار 
اگزیم نیوز گفت: عملكرد بازار متشكل مشابه بازار سكه 
خواهد بود و عمال خرید و فروش ارز به عنوان كاال در 
بورس كاال شكل خواهد گرفت. وي با اشاره به اینكه 
به نظر مي رسد هدف بانك مركزي ایجاد ثبات در بازار 
ارزي است؛ گفت: ایین نامه این تصمیم دو سال پیش در 
بانك مركزي تصویب شد اما به دلیل اینكه بانك مركزي 
با این ایین نامه نمي توانست سیاست تك نرخي كردن 
ارز را دنبال كند، آن را تا امروز عملیاتي نكرد. نایب رییس 
هیات مدیره بانك خاورمیانه اذعان داشت: از مزیت هاي 
تشكیل بازار ارز، شفافیت است و پیرو تشكیل و آغاز به 
كار آن، تنها كساني مي توانند از این بازار ارز تهیه كنند 
كه آن را منحصرا براي تولید الزم داشته باشند و دست 
افرادي جز كساني كه ارز را براي داللي مي خرند كوتاه 
مي كند. س��لیمي اذعان داش��ت: در حال حاضر این 
ساختار در بورس كاال تعریف شده و خریداران مجاز 
مي توانند نقل و انتقال ارز را مشروط بر ارایه مجوزهاي 
الزم، انجام دهند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگاني 
تهران با بیان اینكه بازار ارز شباهت هاي زیادي با بازار 
ثانویه دارد، گف��ت: تفاوت مهم بازار ارز در بورس كاال، 
امكان فیوچر هم داشته باشید كه در سامانه نیما وجود 
ندارد؛ البته باید تا تشریح جزییات این سازو كار باید 
صبوري كرد چون بركاالهاي مختلف چون طال، سكه 
و ارز شرایط متفاوتي حاكم است و متناسب با آن براي 
زمان نیاز، ارز را تهیه كند كه این امكان در سامانه نیما 
وجود ندارد در همان روز به سامانه باید ارز خریداري 
شود.  حسین سلیمي خاطرنشان كرد: سازو كار خرید 
ارز در آینده فراهم است و اینكه دولت مصلحت بداند كه 
این امكان را اجرایي كند بستگي به مصلحت و شرایط 

ارزي كشور دارد.

  بدون شك كاهش 12 درصدي واردات 
نمي تواند ما را خوش�حال كند زيرا بخش 
عمده اي از اي�ن كاهش مربوط به واردات 
مواد اوليه و ماش�ين آالت صنعتي است و 
بخش اندكي مربوط به موارد غيرضروري 
ب�وده كه كاالهاي غيرض�روري از مبادي 
غير رسمي و به صورت قاچاق وارد كشور 

مي شود.

برش

    اين تالش ها هر بار با بن بست مواجه شده است. اينکه اساس داروسازی در ايران ژنريک 
تعريف شده، مشخص است. اما رفتار سياس�تگذار در نظام قيمتگذاری به گونه ای است که 

فعاالن صنعت دارو را از ورود به حوزه توليد داروهای تحت ليسانس منصرف می کند.
  هيچ گاه نسبت به تدوين سند ملی دارو اقدام نکرده ايم که با تغيير مديران در اين حوزه، 
سياس�ت ها تغيير نکند. اين مساله منجر به سردرگمی شده است؛ چنانکه حتی قانون سال 

1334 نيز رعايت نمی شود.
   دولت 800 ميليون دالر ارز را در اختيار وزارتخانه قرار داده تا نياز دارويی کشور را تامين 

کند و اين مساله وزارتخانه را با محدوديت هايی مواجه می کند.

برش



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

عربستان با كاهش توليد نفت مي تواند بخت پادشاهي بن سلمان را از بين ببرد

نتايج يك مطالعه از »آينده مصرف بنزين در ايران با روند فعلي« نشان مي دهد 

تاج و تخت وليعهد در گروي قيمت نفت

كابوس مصرف 140ميليون ليتري بنزين

4 هشدار به متقاضيان كارت سوخت 

گروه انرژي|عليرضاكياني|
حدود يك ماهي مي شود كه عربستان ساز كاهش 
توليد نفت خ�ام در واكنش به س�قوط قيمت ها را 
كوك كرده اس�ت. حاال و در آس�تانه ديدار وزراي 
اوپك در وين، صحبت هاي مقامات سعودي در اين 
باره جدي تر گرفته مي شوند. از سوي ديگر، دونالد 
ترامپ بارها سوءظن خود نسبت به اوپك و هر گونه 
افزايش در قيمت  نفت را اعالم كرده اس�ت. آنچه 
به پيچيدگي موضوع كمك مي كند، ماجراي قتل 
روزنامه نگار سعودي در كنسولگري عربستان در 
استانبول است؛ موضوعي كه باعث شده بسياري 
از كشورهاي غربي نگاه منفي نسبت به محمد بن 
سلمان يعني كسي كه فرمان قتل اين روزنامه نگار 
را صادر كرد، پيدا كنند. ترامپ، اما، از موج فراگير 
بدبيني نسبت به وليعهد عربستان مستثني بوده 
است. تا اين جاي كار رييس جمهور امريكا ترجيح 
داده تا در كنار بن س�لمان بماند. البته اين »لطف« 
ترامپ براي عربستان نيز بدون هزينه نخواهد بود. 
در اين نوشتار به ابعاد اين موضوع پرداخته مي شود. 

اگر دونالد ترامپ بخواهد از كسي براي كاهش قيمت نفت 
تشكر كند، آن فرد يقينا خودش است. همين 4 روز پيش، 
ترامپ توئيت كرد: »چقدر عالي است كه قيمت نفت پايين 
آمده است )سپاس از رييس جمهور ترامپ( . كاهش قيمت 
نفت مانند كاهش بزرگ ماليات هاس��ت. اين را هم اضافه 
كنيد به ديگر اخبار خوب اقتصادي. تورم هم پايين آمده 

)محض اطالع بانك مركزي امريكا( «
توفان توئيت��ري كه ترامپ ب��ه راه انداخت بر پيچيدگي 
شرايط حاكم بر نشس��ت اوپك پالس در هفته آينده در 
وين اضافه مي كند. ترامپ تا حد زيادي روي عربس��تان 
س��عودي حس��اب باز كرده  اس��ت. نزديكي عربستان به 
امريكاي تحت رهبري ترامپ باعث شده تا واشنگتن فشار 
زيادي را بر رياض وارد سازد تا بزرگ ترين صادركننده نفت 
جهان به سمت كاهش توليد طالي سياه گام بر ندارد. در 
عوض، ترامپ نيز در حمايت از سعودي ها مضايقه نكرده 
و حتي با وجود اينكه س��ازمان اطالعات مركزي، س��يا، 
اعالم كرده است كه شاهزاده سعودي، محمد بن سلمان، 
در قتل روزنامه نگار واشنگتن پس��ت دست داشته است، 
رييس جمهور اياالت متحده پشت وليعهد جوان را خالي 
نكرده است. ترامپ انتظار دارد تا عربستان اين حمايت ها را 

با كاهش ندادن توليد نفت پاسخ گويد. 

 عربستان زير منگنه
از نظر نيك  كانينگ هام تحليلگر بازار نفت در اويل پرايس، 
اين شرايط عربس��تان را زير منگنه قرار داده است. وي در 
يادداشت خود در اين وبسايت مي نويسد كه »عربستان نياز 
دارد تا روابط خود را با غرب حفظ كند. در عين حال كاهش 
قيمت نفت براي سعودي ها هزينه هاي سنگيني به همراه 

دارد كه خاندان پادشاهي از آن مطلع است«. 

رويترز در ماه مه، در گزارشي آورد كه »عربستان سعودي 
براي داشتن بودجه متوازن به صعود برنت به باالي 80 دالر 
احتياج دارد«. ناگفته هويداست كه كسري بودجه مي تواند 

باالرفتن تورم در اين كشور را به همراه داشته باشد. 
كس��ري بودجه  در عربستان مس��بوق به سابقه است. در 
س��ال هاي 2014 تا 2016، رياض با كس��ري بودجه اي 
عظيم دس��ت و پنجه نرم مي كرد و همين امر باعث شد 
تا غول صادرات نفت جهان، ابت��دا قيمت نفت را كاهش 
دهد تا معادله هزينه-فايده استخراج كنندگان نفت شيل 
كه بازار را »خراب« كرده  بودند را بر هم بزند و ايش��ان را از 
بازار بيرون كند. ديپلماسي نفتي عربستان در انتهاي سال 
2016 وارد فاز دوم شد و اين كشور با مهندسي كردن توافق 
اوپك پالس و كاهش توليد نفت، گام هايي در جهت افزايش 

قيمت نفت برداشت. 
از آن زمان به بعد، اوضاع آنچنان تغيير نكرده است. تعهدات 
دولت عربستان به شهروندانش در قالب طرح هاي رفاهي 
و غيره هم چنان باالس��ت. اگر طرح هاي اصالح اقتصادي 
محمد بن س��لمان به اين هزينه هاي دولتي اضافه شود، 
نتيجه كوهي از هزينه هايي خواهد بود كه عربستان براي 

تامين مالي آنها به افزايش قيمت نفت محتاج است. 

 آرزوهاي بزرگ
شركت سعودي آرامكو نيز در تالش است تا راهي را براي 
ورود به بازار سهام پيدا كند. پيش تر عرضه اوليه سهام آرامكو 
سر و صداي زيادي را به راه انداخته بود اما اين طرح فعال به 
كناري نهاده شده است. وال استريت ژورنال هفته گذشته 
در گزارشي نوشت كه نقشه عربستان اين بود كه »عرضه 
سهام آرامكو را به يكي از بزرگ ترين رويدادهاي عرضه  اوراق 
شركتي در تاريخ« بدل ساز تا بتواند هزينه هاي »شركت 
دولتي محصوالت شيميايي سابيك« را تامين كند. اين 
روزنامه در گزارش خود مي نويسد كه اين طرح نيز اخيرا 

كنار گذاشته شده است. 
مديرعامل آرامكو 3 روز پيش به بلومبرگ گفت كه شركت 
متبوعش در نظر دارد تا 500 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
كند تا به »شركت پااليشي و شيميايي جهاني« تبديل شود. 
هزينه گزاف چنين طرحي، نياز دولت عربستان به باال رفتن 
قيمت نفت را تشديد مي كند. اينجاست كه اهداف عربستان 
با دستور كار رييس جمهور امريكا در تعارض مي افتد. تمايل 
ترامپ به قيمت هاي پايين نفت و اتكاي او در اين مسير به 
عربستان باعث شده تا كاخ سفيد در ماجراي قتل خاشقجي 

در كنار بن سلمان بايستد.
قتل جمال خاش��قجي تنها قيمت هاي پايي��ن نفت را با 
تهديد مواجه نمي سازد. طي چند س��ال اخير و با وجود 
دست داشتن بن سلمان در جنگ يمن، منزوي ساختن 
قطر و ربودن نخست وزير لبنان، رسانه هاي غربي پوشش 
مثبتي از وليعهد جوان ارايه مي كردند. حال اما، بن سلمان 
با دادن فرمان قتل خاش��قجي )با استناد به سي آي اي(، 
اتحاد استراتژيك كشورش با اياالت متحده را در معرض 

خطر قرار داده است. 

شرايط براي بن سلمان خطير است. ماه پيش، فارين پاليسي 
در گزارشي، وليعهد عربس��تان را »صدام حسين آينده« 
خواند و حال نيز دستگاه ديپلماسي اياالت متحده تمايلي 

به هزينه كردن براي او ندارد. 
در اين حال، تنها كس��ي كه هنوز از محمد بن سلمان دل 
نكنده ترامپ اس��ت. همين امر دست س��عودي ها براي 
آزمودن تحمل كاخ سفيد را به شدت محدود ساخته است. 
روي كاغذ اين امر به معناي رها كردن طرح كاهش شديد 
توليد نفت است كه همين چند هفته پيش مورد تاكيد وزير 
انرژي عربستان، خالد  الفالح، قرار گرفته بود. الفالح از نياز 
اوپك پالس به »كاهش حدود 1 ميليون 400 هزار بشكه 

در روز« براي حفظ توازن بازار سخن گفته بود. 

كاهش خاموش؛ آخرين نقشه سعودي
حدود يك هفته پيش، فرانسوا فوكن تحليلگر بازار نفت با 
انتشار گزارشي در وال استريت ژورنال مدعي شد كه آخرين 
نقشه رياض، پيگيري طرح »كاهش خاموش« در وين است. 
در اين گزارش آمده كه اين طرح شامل »بازسپاري سهم  
كاهش توليد بر اساس توافق اوليه اوپك پالس و تاكيد بر 
بازگشت 100 درصدي امضاكنندگان به نص توافق است. 
بر اساس برخي گزارشات عربستان در حال حاضر حدود 
يك ميليون بشكه نفت در روز بيش��تر از حد نفت توليد 
مي كند. با در نظر گرفتن اين مطلب، بازگشت به اهداف 
توافق وين به معناي كاهش يك  ميليون بش��كه نفت در 

روز است. يك مشاور ارشد دولتي در عربستان در اين باره 
به وال استريت ژورنال گفت: »اين طرح، نويد كاهش بزرگ 
توليد را مي دهد اما اين كاهش در سكوت اتفاق مي افتد«. بنا 
بر گزارش اين روزنامه امريكايي، اين طرح در ميان مقامات 
اوپك در هفته پيش طرفداراني را به خود جذب كرده است.

نيك كانينگ ه��ام، »كاهش خام��وش« را طرحي براي 
»هماهنگ كردن منافع متعارض« درون اوپك توصيف 
مي كند. از نگاه او، احتم��اال اين طرح »توليد را به ميزاني 
كاهش دهد كه هم ترامپ خوش��حال بماند و هم روسيه 
به امضاي آن ترغيب ش��ود«. جلب رضايت روسيه نيز در 
حال حاضر به ديگر دغدغه عربس��تان بدل شده است. از 
زمان آغاز دور جديدي از صحبت ها درباره كاهش توليد، 
مشاهده شده كه مسكو به اندازه رياض تمايلي به كاهش 
توليد ندارد. جداي اين موارد و از نگاه عربستان، اين كاهش 
توليد بايد به ميزاني باش��د كه حداقل روي كاغذ، جلوي 

ريزش قيمت ها را بگيرد. 

 همه چيز براي آرامش ترامپ
مقام دولتي سعودي همچنين به وال ا ستريت ژورنال گفت 
كه »كاهش توليد نفت در مقطع كنوني، يك اقدام سياسي 
است«. وي با اشاره به شرايطي كه كشورش در آن قرار دارد 
به اين روزنامه امريكايي گفت: »در حال حاضر، چيزي كه 
عربستان هيچ تمايلي به نزديك شدن به آن را ندارد، ريسك 

ناراحت كردن ترامپ است«. 

حساس��يت ناگهاني س��عودي ها در مورد نوع برداش��ت 
واشنگتن از رفتارهاي رياض، نشان از تاثير فراگير قتل جمال 
خاشقجي است. از آثار پنهان عواقب قتل اين روزنامه نگار، از 
دست رفتن كنترل عربستان روي سياست هاي نفتي خود 
بود. يك مقام اوپك در گفت وگو با وال استريت ژورنال اين 
موضوع را به وضوح بيان مي كند: »به خاطر خاشقجي، حاال 
عربستان بايد هر چه از دستش مي آيد انجام دهد تا مطمئن 

شود ترامپ كار ناخوشايندي نخواهد كرد«. 
با اين وجود، برخي تحليل ها نيز تاثير كاهش توليد نفت 
بر افزايش قيمت ها را زير سوال مي برند. براي مثال، آمريتا 
سن، تحليلگر ارشد نفتي در شركت انرژي اسپكتس در 
لندن درباره ميزان تاثيرگذاري كاهش توليد اوپك پالس 
روي قيمت به بلومبرگ گفت: »بازار با اين فرض به پيش 
مي رود كه عربستان سعودي توليد خود را كاهش نخواهد 
داد«. در ميانه هفته جاري نيز موسس��ه فيچ سولوشنز 
در يادداشتي متذكر شد كه كاهش پيش بيني شده در 
ميزان عرضه از سوي س��ازمان كشورهاي صادركننده 
نفت پس از ديدار رس��مي 6 دسامبر »براي تغيير حال 
و هواي بازار و بازگردان��دن اميد به افزايش قيمت نفت 

كافي نخواهد بود«. 
اينكه آيا كاهش توليد نفت اوپك پالس بتواند قيمت ها را از 
طي روند نزولي باز دارد يا خير را زمان مشخص خواهد كرد. 
در كوتاه مدت اما، مي توان انتظار داشت كه عربستان راضي 

كردن ترامپ را در راس ديپلماسي نفتي خود قرار دهد.

گروه انرژي|
مص��رف بنزين در ايران رش��دي ش��ديد را تجربه كرده 
است، اما اين مصرف در سال هاي پيش رو به كجا خواهد 
رس��يد؟ نتيجه يك مطالعه نش��ان مي دهد كه اگر روند 
فعلي ادامه يابد مصرف بنزين به روزانه 140 ميليون ليتر 
خواهد رسيد. اين پيش بيني را مدير برنامه ريزي شركت 
پخش فرآورده هاي نفتي در هجدهمين جلسه از سلسله 
سخنراني هاي علمي و كاربردي در صنعت نفت و گاز كه 
در دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شده است مطرح كرده 
است. در حال حاضر توليد بنزين در ايران نزديك به 80 
ميليون ليتر است كه اگر فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج 
فارس نيز وارد مدار شود اين توليد به 84 ميليون بشكه 
در روز خواهد رسيد. با توجه به هزينه هاي گزاف احداث 
يك پااليشگاه، پر كردن فاصله توليد و مصرف بنزين عمال 

بسيار دشوار خواهد بود. 
مدير برنامه ريزي ش��ركت پخ��ش فرآورده هاي نفتي با 
اشاره به رش��د مصرف بنزين در زمان افزايش نرخ ارز به 
دليل قاچاق گفت: تغيير قيمت تأثير چنداني بر مصرف 
بنزين ندارد، ولي ضريب نفوذ مترو، نرخ استفاده از ناوگان 
حل و نقل عمومي و كارايي آنها تاثير مستقيم بر مصرف 
بنزين دارند.سخنران اين جلسه ش��هرام رضايي، مدير 
برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
بود كه نسبت به برگزاري اين جلسات در دانشكده هاي 
مختلف به جه��ت ارتباط بين صنعت و دانش��گاه و نيز 

آشنايي رشته هاي تحصيلي با يكديگر و ايجاد زمينه هاي 
تحقيقاتي بين رش��ته اي براي حل مسائل كشور اظهار 

اميدواري كرد.
رضايي بحث خ��ود را با ارايه برآورده��اي مصرف انرژي 
جهان تا سال 2040 آغاز كرد. بر اين اساس، مصرف انرژي 
در جهان در س��ال 2015 برابر با Q.BTU 663 بوده كه 
در سال 2040 به Q.BTU 736 خواهد رسيد. اما رشد 
مصرف انرژي در كشورهاي عضو OECD و كشورهاي 
غير عضو، تفاوت معناداري دارد. كشورهاي عضو تا سال 
2040، 9 درصد وكشورهاي غير عضو 41 درصد رشد را 
تجربه خواهند كرد كه علت آن، استفاده كاراتر از انرژي در 

كشورهاي پيشرفته صنعتي است. 
وي با اشاره به نوع سوخت مصرفي تا سال 2050 و يادآوري 
ظرفيت محدود س��وخت هاي تجديدپذير و انرژي هاي 
نو گفت: حتي در س��ال 2050 نيز س��وخت هاي مايع با 
اختالف، سهم بيشتري خواهند داشت. با اينكه مصرف 
سوخت هاي زيستي و هسته اي، روند ثابت و نيز مصرف 
سوخت هاي آالينده، كاهشي خواهد داشت، اما مصرف 
گاز طبيعي روند رو به رشد خود را حفظ مي كند و وابستگي 
حمل و نقل به س��وخت هاي مايع در اين سال حدود 56 

درصد خواهد بود.
پس از بررس��ي روندهاي جهاني، رضايي وضعيت منابع 
انرژي ايران را بررس��ي كرد و گفت: ايران به لحاظ ذخاير 
اثبات شده نفت خام در سال 2017 با 158 بيليون بشكه 

رتبه چهارم جهان و از نظ��ر گاز طبيعي با بيش از هزار و 
180 ميليون متر مكعب پس از روسيه رتبه دوم جهان را 
دارد. همچنين مصرف انرژي ايران در اين س��ال معادل 
270.7 ميليون تن نفت بوده كه از اين لحاظ دهمين كشور 
مصرف كننده انرژي در جهان هس��تيم. البته وي تاكيد 
كرد كه اين آمار، صرفا نشان دهنده ميزان مصرف است و 
ميزان كارايي در مصرف انرژي را نشان نمي دهند. كارايي 
را مي توان با اس��تفاده از شدت انرژي بررسي كرد، يعني 
ميزان انرژي صرف شده براي خلق ارزشي معادل 1 دالر 
كه هر چه باالتر باشد، كشور در مصرف انرژي ناكاراتر است.

مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي، 
روندهاي مصرف چهار فرآورده اصلي بنزين، نفت سفيد، 
نف��ت گاز و نفت كوره در ايران را تحلي��ل كرد كه بر اين 
اساس، در سال هاي 1390 تا 1397 مصرف بنزين بطور 
مداوم رشد داش��ته و در سال 1397 بيش از 80 ميليون 
ليتر در روز بوده است. رضايي با اشاره به پيش بيني هاي 
انجام شده براي سال 1407 بيان كرد: اگر مصرف بنزين با 
روند كنوني ادامه پيدا كند، بر اساس پيش بيني ها بيشترين 
رش��د مصرف در بين 4 فرآورده را خواهد داشت كه اين 

رقم تا سقف 140 ميليون ليتر در روز برآورد شده است.
ام��ا چه عواملي بر مص��رف موثرند؟ رضايي با اش��اره به 
تحليل هاي نظري بيان كرد ميزان مصرف با توجه به تابع 
تقاضا و عوامل خاص هر كشور تعيين مي شود اما بطور كلي 
عوامل موثر بر مصرف فراورده ها شامل عوامل اقتصادي، 

تكنولوژيكي، اجتماعي، قانوني و محيط زيستي هستند. 
وي مباحث خود ر ا با تمركز ب��ر بنزين ادامه داد و گفت: 
عوامل اقتصادي موثر بر مصرف بنزين شامل قيمت بنزين، 
قيمت حمل و نقل جايگزين، درآمد ملي، تورم و نرخ ارز، 
سهم هزينه بنزين در سبد خانوار و قيمت سوخت هاي 

جايگزين است.
وي با مقايسه قيمت بنزين در ايران و ساير كشورها گفت: 
به عنوان مثال قيمت بنزين در كشورهاي صادركننده نفت 
مانند عربستان، امارات و كويت به ترتيب 0.54، 0.68 . 
0.35 دالر اس��ت و حتي در بين كشورهاي همسايه نيز 
آذربايجان ارزان ترين قيمت با حدود 0.47 دالر را دارد در 
حالي كه قيمت يك ليتر بنزين در ايران هم از كشورهاي 
صادركننده نفت و هم از كشورهاي همسايه پايين تر است.

رضاي��ي در ادامه به تبعات پايين بودن قيمت س��وخت 
در ايران پرداخت و گفت: منابع كشور به دليل پرداخت 
يارانه به فرآورده هاي سوختي اتالف مي شوند. مورد ديگر 
افزايش ش��دت مصرف انرژي تا 2 برابر متوسط جهاني 
است و آخرين مورد قاچاق است كه گويي يارانه پرداختي 

به فرآورده ها به اتباع كشورهاي ديگر تخصيص مي يابد.
وي با اشاره به فرصت از دست رفته در سال هاي 1394 و 
1395 گف��ت: در آن زمان فاصله قيمت جهاني و قيمت 
داخلي در حال كاهش بود و مي توانس��تيم قيمت هاي 
داخل��ي را تعديل كنيم. با اين حال حتي با وجود تعديل 
قيمت نيز به دليل عدم كنترل تورم و نرخ ارز، مجددا در 

قيمت گذاري سوخت دچار مشكل مي شديم و آثار مثبت 
تعديل قيمتي نيز از بين مي رفت.

رضايي ضمن اش��اره به كشش قيمتي بنزين بيان كرد: 
تغييرات قيمت تاثير چنداني بر مصرف بنزين ندارد چرا 
كه بنزين كااليي كم كشش است و مقدار مصرف آن نسبت 
به تغيير قيمت حساس نيست. وي با بررسي روندهاي نرخ 
ارز و مصرف بنزين، ب��ه افزايش مصرف در زمان  افزايش 
نرخ ارز اش��اره كرد و گفت: هر زمان كه افزايش نرخ ارز را 
داشتيم مصرف بنزين نيز افزايش يافته كه بخشي از آن 

به دليل قاچاق است.
مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در 
پايان، از اهميت عوامل غير قيمتي در مصرف بنزين سخن 
گفت و بر اهميت تكنولوژي خودروها و نيز كيفيت حل و 
نقل عمومي تاكيد كرد و گفت: بررسي شاخص هايي مثل 
ضريب نفوذ مترو، نرخ استفاده از ناوگان حل و نقل عمومي 
و كارايي آنها عواملي هستند كه تاثير مستقيم بر مصرف 
بنزين دارند. وي همچنين به ميزان مشاركت شهروندان 
در استفاده از سوخت هاي جايگزين مانند CNG و توزيع 
جايگاه هاي آن در شهرهاي بزرگ اشاره كرد و ادامه داد: 
سياست هاي غير قيمتي شعار نيست. بايد اين باور در ميان 
شهروندان به وجود بيايد و دولت نيز زيرساخت هاي الزم را 
در اين زمينه ايجاد كند. همچنين آگاهي نسبت به تبعات 
محيط زيستي مصرف باالي بنزين عامل موثر ديگري در 

كاهش مصرف خواهد بود.

ايرنا|
سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي 
نفتي با هشدار نسبت به برخي سوءاستفاده ها در زمان 
ثبت نام كارت س��وخت، گفت: براي ثب��ت نام كارت 
س��وخت از ورود به س��ايت ها و ن��رم افزارهاي جعلي 
خودداري كرده و از پرداخت پول و افش��اي رمز بانكي 

پرهيز شود.
زيبا اسماعيلي افزود: روند ثبت نام كارت سوخت طبق 
برنامه زمان بندي در حال انج��ام بوده و تاكنون هيچ 

مشكل فني رخ نداده است.
»مالكان خودروهاي فاقد كارت سوخت طبق جدول 
زمانبن��دي ت��ا 24 آذر مهل��ت دارند از طري��ق دفاتر 
پليس+10، سامانه اينترنتي، نرم افزار خدمات دولت 
همراه و وارد كردن كد دستوري #۴* در گوشي تلفن 
همراه به صورت رايگان نسبت به ثبت نام اقدام كنند.«

سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي 

نفتي درباره تبليغ نرم افزارهاي موبايلي )اپليكيشن( 
جعلي براي ثبت نام كارت س��وخت گفت: براي ثبت 
نام كارت س��وخت، فقط نرم اف��زار موبايلي خدمات 
دولت همراه است كه از چهار منبع اعالم شده مي توان 

دانلود كرد.
اسماعيلي ادامه داد: ثبت نام از طريق نرم افزار خدمات 
دولت هم��راه با همكاري وزارتخانه ه��اي ارتباطات و 

فناوري اطالعات و نفت در حال انجام است.
پس از آغاز ثبت نام كارت سوخت اعالم شد نسخه هاي 
Android و IOS ن��رم افزار خدمات دولت همراه از 

چهار منبع قابل دريافت است: 
 )mob.gov.ir( 1- سامانه خدمات دولت همراه

 )iranapps.ir( 2- ايران اپس
 )cafebazaar.ir( 3- كافه بازار

 )appstore.ir( 4- اپ استور
پس از تبليغ و سوءاس��تفاده گس��ترده در شبكه هاي 

اجتماعي، مركز مديريت امداد و هماهنگي عمليات 
رخدادهاي رايانه اي كش��ور نيز اعالم كرد: در پي آغاز 
ثبت نام كارت سوخت بانكي در سامانه خدمات دولت 
همراه و انتشار برنامه نرم افزاري موبايلي )اپليكيشن( 
مربوطه، نس��خه هاي جعلي متع��ددي از اين برنامه 
با تبليغات گس��ترده در كانال هاي تلگرامي و س��اير 
شبكه هاي اجتماعي توسط سودجويان منتشر شده 
اس��ت.امكان آلوده س��ازي تلفن همراه كارب��ر و انواع 
سوءاس��تفاده از اطالعات وي توس��ط اين برنامه هاي 
جعلي وجود دارد؛ بنابراين توصيه مي شود كاربران از 
دريافت و نصب نرم افزار خدمات دولت همراه از هرگونه 

منبع ناشناس خودداري كنند.
سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي 
نفتي با هشدار نسبت به فعاليت سايت هاي اينترنتي 
جعلي نيز گفت: س��ايت معتبر براي ثب��ت نام كارت 
س��وخت فقط www.mob.gov.ir است بنابراين 

در زمان ثبت نام به آدرس سايت توجه شود.اين سايت 
اينترنتي به ط��رح دولت همراه تعلق دارد كه خدمات 

مربوط به ثبت نام كارت سوخت را انجام مي دهد.
سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
 نفتي درباره دريافت پ��ول در زمان ثبت نام نيز گفت: 
ثبت ن��ام كارت س��وخت از طريق نرم افزار و س��ايت 
اينترنتي، رايگان است و هيچ وجهي دريافت نمي شود.

اس��ماعيلي اف��زود: البته دفاتر پليس+10 براس��اس 
تعرفه هاي تعريف شده خود، در زمان ثبت نام وجهي 
را دريافت مي كنند اما در ساير شيوه هاي ثبت نام، هيچ 

مبلغي نبايد دريافت شود.
اسماعيلي ادامه داد: در روزهاي اخير اخباري از برخي 
كافي نت ها مبني بر دريافت پول هاي غيرمتعارف براي 
ثبت نام كارت سوخت مالكان خودرو منتشر شده كه 

مراجع ذي صالح بايد با آنها برخورد كنند.
كافي نت ها براي انجام خدمات به مراجعان مي توانند 

طبق تعرفه ها، وجه��ي را دريافت كنند اما در روزهاي 
اخير ش��ماري از اي��ن كافي نت ها به عل��ت ناآگاهي 
شهروندان در زمان ثبت نام كارت سوخت، مبالغ اضافي 

را از آنها طلب كرده اند.
سخنگوي شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي 
نفتي درباره افشاي رمز كارت بانكي نيز گفت: مالكان 
خودرو در زمان ثبت ن��ام اينترنتي يا مراجعه به دفاتر 
پليس+10، رمز كارت بانكي خ��ود را در اختيار هيچ 

فردي قرار ندهند.
وي اضافه كرد: روند ثبت نام به گونه اي طراحي شده كه 
مالكان خودرو بايد شماره سيم كارتي كه به نام خودشان 
است را ثبت كنند كه از طريق آن به سامانه بانك مركزي 
متصل شده و ش��ماره كارت هاي بانكي مالك خودرو 
مشخص مي شود تا وي اقدام به انتخاب يكي از كارت ها 
كند؛ بنابراين هيچ نيازي با رمز كارت بانكي در مراحل 

ثبت نام نيست.
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افزايش قيمت طالي سياه

 افزايش2 درصدي
عوارض برق

آمادگي ژاپن براي واردات 
نفت ايران

آخرين آمار بارش هاي كشور

تسنيم|قيمت نفت خام برنت در معامالت امروز 
78 س��نت معادل 1.3 درصد افزايش يافت و به 

بشكه اي 60.99 دالر رسيد.
به گزارش رويترز، قيمت نفت در روز چهارشنبه 
قبل از نشس��ت هفته آينده اوپك، بيش از يك 
درصد افزايش يافت. اوپك قرار است هفته آينده 
در مورد كاه��ش توليد براي جلوگيري از عرضه 

بيش از نياز بازار تصميم گيري كند.
بسته شدن بزرگ ترين ميدان نفتي درياي شمال 
انگلستان براي تعميرات مي تواند يكي از داليل 

اين افزايش قيمت باشد.
نفت وست تگزاس اينترمديت در ساعت 07: 6 
به وقت گرينويچ با 68 سنت معادل 1.3 درصد 

افزايش، 52.24 دالر در هر بشكه معامله شد.
نفت خام برنت هم 78 سنت معادل 1.3 درصد 

افزايش يافت و به بشكه اي 60.99 دالر رسيد.
با وجود افزايش قيمت در روز چهارشنبه، قيمت 
 نفت همچنان نس��بت به اوايل ماه اكتبر حدود

30 درصد كمتر است . دليل آن هم افزايش توليد 
و ضعف گسترده بازارهاي مالي است.

سران سازمان كشورهاي صادر كننده نفت اوپك 
در 6 دسامبر در وين اتريش گردهم مي آيند تا در 
مورد كاهش توليد نفت بحث كنند.اين نشست 
اوپك به دنبال اجالس گروه 20 تشكيل مي شود. 
G-20 شامل بزرگ ترين اقتصادهاي جهان است 
كه اين هفته در آرژانتين ديدار مي كنند. انتظار 
م��ي رود در اين اجالس در م��ورد درگيري هاي 
تجاري چين و امريكا و سياست نفت مذاكره شود.

ايسنا| معاون وزير نيرو از افزايش دو درصدي 
منابع عوارض برق خبر داد و گفت: هيات دولت با 
پيشنهاد وزير نيرو مبني بر افزايش منابع عوارض 
برق از هش��ت به 10 درصد موافق��ت كرد و اين 

موضوع به تصويب رسيد.
س��يدمحمد صادق زاده اظهار كرد: وزير نيرو با 
توجه به اهميت انرژي تجديدپذير و برق رساني 
روستايي و همچنين تاثيرات بسيار مهم اين مساله 
در كاهش مشكالت زيست محيطي و تامين برق 
در ايام پرمصرف س��ال، روز سه ش��نبه به هيات 
وزيران پيشنهاد افزايش عوارض برق را ارايه كرد.

وي افزود: اين پيشنهاد مورد استقبال هيات دولت 
و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و بدين ترتيب 

منابع عوارض برق دو درصد افزايش يافت.
رييس سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري 
انرژي برق در پاسخ به اين سوال كه اين عدد تا چه 
ميزان مي تواند در افزايش بودجه تجديدپذيرها 
تاثيرگذار باشد، اظهار كرد: در حال حاضر 1500 
ميلي��ارد تومان اعتبار از طريق ع��وارض برق به 
تجديدپذيرها اختص��اص مي يابد كه با تصويب 
اين مصوب��ه ميزان اعتبار اين بخ��ش به 2 هزار 
ميليارد تومان افزايش مي يابد.  وي با بيان اينكه 
اين مس��اله موجب افزايش اعتبار 25 درصدي 
تجديدپذيرها مي شود، تصريح كرد: عددي كه 
در قبوض مشتركان افزايش مي يابد بسيار ناچيز 
است و با توجه به مزيت هايي كه اين مساله براي 

مردم به دنبال دارد قابل شمارش نيست.

ش�انا| رييس اتحاديه نفت ژاپن اعالم كرد كه 
برخي ش��ركت هاي ژاپني از ماه دسامبر امسال 

واردات نفت از ايران را ادامه مي دهند.
به گ��زارش ش��بكه ان اچ كي، انتظ��ار مي رود 
شركت هاي عمده  فروشي نفت در ژاپن از پايان 
سال جاري ميالدي واردات نفت از ايران را ادامه 
دهند.تاكاشي تس��وكيوكا، رييس اتحاديه نفت 
ژاپن گفت: برخي شركت ها ممكن است واردات 
از ايران را از اواخر دس��امبر ادامه دهند، احتماال 
حجم اي��ن واردات از م��اه ژانويه تا م��اه مارس، 
افزايش خواهد يافت.وي اشاره كرد كه معافيت 
شركت هاي ژاپني از تحريم هاي ضد ايراني امريكا، 
180 روز طول مي كشد، اما مشخص نيست كه 
پس از آن چه خواهد شد.رييس اتحاديه نفت ژاپن 
همچنين اعالم كرد فروشندگان عمده ژاپني در 6 
ماه ياد شده، بيشترين حد ممكن از واردات نفت از 

ايران را داشته باشند.

ايلنا| آم��ار بارندگي تجمعي حوضه هاي آبريز 
درجه يك كش��ور تاكنون ثبت 75.4 ميلي متر 
بارندگي از آغاز سال آبي جاري را نشان مي دهد.

بر اساس آمار بارندگي تجمعي حوضه هاي آبريز 
درجه  يك كش��ور، ميزان بارندگي ها طي مدت 
مشابه س��ال آبي 97-96 در اين حوضه ها 24.1 

ميلي متر گزارش شده است.
اين ميزان بارش، از سال گذشته 51.3 ميلي متر 
بيشتر شده و نسبت به ميانگين بلندمدت 50 ساله 

از 33 ميلي متر رشد برخوردار بوده است.
از 75.4 ميلي متر بارندگي ثبت ش��ده تاكنون، 
26.1 ميلي متر از يكم تا ششم آذرماه ثبت شده 
است، در حالي كه سال گذشته آذرماه در همين 

زمان فقط 9.4 ميلي متر بارش داشته ايم.
بر اساس اين گزارش، حوضه آبريز خليج فارس 
و دري��اي عمان با 62 ميلي مت��ر بارش و حوضه 
مرزي شرق با 1.5 ميلي متر به ترتيب از بيشترين 
و كمترين ميزان بارندگي حوضه هاي آبريز درجه  

يك برخوردار بوده اند.
ايران در دهه گذشته با خشكسالي هيدرولوژيكي 
بسيار شديدي مواجه بوده كه جبران اين كمبودها 
به ويژه در بخش آب زيرزميني نيازمند زمان بسيار 

طوالني است.
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گروه جهان| طال تسليمي|
 آندره مانوئ��ل لوپز اوبرادور رييس جمهوري منتخب 
مكزيك كه عمدت��ا به نام »آملو« خوانده مي ش��ود، 
فردي چپ گرا و پوپوليس��ت اس��ت و دوس��ت دارد 
تصوي��ري از خود ارايه كند كه نش��ان دهنده توجه او 
به مل��ت و حمايت هاي مردمي از او باش��د. آملو دوره 
شش ساله رياست جمهوري خود را از اول دسامبر آغاز 
خواهد كرد، اما سياست هاي او از همين حاال بر بازارها 
تاثير گذاشته است. يكي از اولين اقدامات او به عنوان 
رييس جمهوري منتخب، مطرح كردن برنامه اي غير 
رسمي تحت عنوان »راي ملت« در ارتباط با يك پروژه 
ناتمام ساخت فرودگاه به ارزش كلي 13ميليارد دالر 
بود كه منتق��دان آن را فاقد مش��روعيت و جهت دار 
مي دانند. آملو 29 اكتبر پس از ارجاع به راي ملت، اين 
پروژه را متوقف كرد و فرداي آن روز تصويري از خودش 
را در حالي كه در كنار ميزي ايستاده بود، در رسانه هاي 
اجتماعي به اشتراك گذاشت. روي ميز كتابي با اين 
عنوان قرار داشت: »چه كسي اينجا رييس است؟« به 
نظر مي رسيد كه اين چهره چپ  ملي گرا مي خواسته 
اين پيام را برس��اند كه تنها به ملت مكزيك پاسخگو 
خواهد بود و نه به بازارهاي مالي يا س��رمايه گذاراني 
ك��ه از تصميم گيري هاي او به خش��م آمده اند. اما در 
اين صحنه پردازي محتاطانه، پاسخ سوال مطرح شده 
كامال مش��هود بود: »من هستم.« برخي بر اين باورند 
كه وعده هاي انتخاباتي رييس جمهوري منتخب در 
ارتباط با برگزاري همه پرس��ي درباره همه مسائل از 
پروژه هاي زيرساختي گرفته تا نيروهاي پليس، همه 

و همه تالشي براي تثبيت قدرت او هستند.
به نوشته فايننشال تايمز، متوقف شدن پروژه ساخت 
فرودگاه در نزديكي مكزيكوسيتي با راي مردم، طعم 
اولين دموكراسي مشاركتي وعده داده شده از سوي 
لوپز اوبرادور را به مكزيكي ها چشاند. اما آملو از مدت ها 
پيش از برگزاري همه پرسي با اين پروژه پرهزينه كه 
فعاالن محيط زيس��ت نيز مخالف آن بودند، مشكل 
داشت. به سرمايه گذاران اين پروژه در خفا اطمينان 
داده شده بود كه با روي كار آمدن دولت جديد با هيچ 
اختاللي در پيش��برد اين پروژه مواجه نخواهند شد؛ 
اما آمل��و به عنوان اولين اق��دام در عمل به وعده هاي 
انتخاباتي خود، اين پروژه را متوقف و سرمايه گذاران را 
وحشت زده كرد. لوپز اوبرادور در پيام ويديو مي گويد: 
»تغييري در كشور رخ داده است. الزم است به برخي 
از افراد نشان دهيم كه اكنون مكزيك جاي متفاوتي 

است. من يك شخصيت دكوري نيستم.«
در حقيقت، اين كهنه كار سياسي 65 ساله كه در پي 
پيروزي در انتخابات اخي��ر، از اول ژانويه قدرت را در 
مكزيك در دس��ت مي گيرد، فرصت متمركز كردن 
قدرتي قابل توجه را يافته است. او 53 درصد از آراء را به 
دست آورده كه او را به قدرتمندترين رييس جمهوري 
در يك نس��ل گذش��ته تبديل كرده اس��ت. او هر دو 
مجلس كنگره را تحت كنترل دارد و مي تواند خيلي 
سريع مهر خود را روي بانك مركزي مكزيك بزند چرا 
كه دو كرسي از هيات مديره پنج نفره اين بانك خالي 
مي شود و در ديوان عالي هم تا ماه فوريه دو جاي خالي 
وجود خواهد داشت كه همه با نامزدهاي مورد تاييد 

آملو پر مي شوند.
بازارهاي مالي ممكن اس��ت به قرباني مراسم تحليف 
او تبديل ش��وند و اين در حالي اس��ت كه ارز، سهام و 
اوراق قرضه هنوز نتوانس��ته اند خسارت هاي قبلي را 
جبران كنند و به س��طوح قبل از همه پرس��ي درباره 
پروژه فرودگاه بازگردند. »پزو« در حال حاضر كمترين 
ارزش را در پنج ماه گذشته دارد. بازار سهام عقب نشيني 
كرده اس��ت و بهره وري اوراق قرضه 10ساله مكزيك 
به باالترين ميزان در يك دهه گذش��ته رسيده است. 
)افزايش بازده به معناي كاه��ش ارزش اوراق قرضه 

است.( لوپز اوبرادور در واكنش به همه اين اتفاقات در 
بازار، آنها را »عادي« توصيف كرد و به سرمايه گذاران 
گفت كه نظرسنجي هاي مردمي آمده اند كه بمانند و 
)صرف نظر از آسيب ها به بازارها( روند همين گونه ادامه 
خواهد يافت. او 29 اكتبر با نگاهي ناباورانه و در حالي 
كه متوقف كردن پروژه ساخت فرودگاه طراحي شده 
توسط نورمن فاستر معمار بريتانيايي را اعالم مي كرد، 
گفت: »تص��ور كنيد كه دولت مكزي��ك تحت تاثير 
بازارهاي مالي قرار بگيرد.« اين فرودگاه كه يك سوم 
روند ساخت آن انجام شده بود، پس از نظرسنجي اي 
متوقف شد كه تنها يك درصد از جمعيت 130 ميليون 
نفري مكزيك در آن شركت كرده بودند. لوپز اوبرادور 
در ادامه پرس��يد: »چه كسي اينجا قدرت را در دست 
دارد؟ مردم نيستند؟ ش��هروندان نيستند؟ اين يك 
دموكراسي نيست؟ اين چيزي است كه ما قصد تغيير 

آن را داريم.« 
به نظر مي رس��د كه قدرت سياس��ي بي حد و مرز در 
كش��وري با نهادهاي ضعي��ف و همچنين محبوبيت 
زياد، اين كهنه كار سياس��ي را متقاعد كرده است كه 
بازارها كه از نظر بسياري مي توانند كنترل احتمالي 
بر عملكرد او باش��ند، نيز بايستي در برابر قدرت او سر 
فرود آورند. با اين حال، بايد گفت كه دوران ماه عسل 
رييس جمهوري حتي پيش از ورود رسمي او به دولت، 

به پايان رسيده است.

نخبگان تجاري مكزيك و سرمايه گذاران بين المللي 
در ابتداي امر كه لوپز اوبرادور يك بليط يك طرفه به 
سال هاي دهه 1970 يا سقوطي به قهقراي ونزوئاليي 
)انتق��ادي كه عمدتا از س��وي مخالف��ان آملو مطرح 
مي ش��ود( را ارايه كرد، ترس خ��ود را پنهان كردند و 
با وجود اصراره��اي لوپز اوبرادور ب��ر در اولويت قرار 
دادن نگراني هاي ملت به شيوه اي مشابه ترامپ، آنها 
با وعده هاي او به مالحظه مالي آس��وده خاطر شدند، 
با اين اميد كه ش��ايد او از عمل به برخي از وعده هاي 
پوپوليس��تي خود همچون پروژه پر هزينه س��اخت 
پااليشگاه نفت براي افزايش توليدات داخلي يا وعده 

متوقف كردن صادرات سودآور نفت صرف نظر كند.
انتصاب افرادي همچون آلفونزو رومو، رييس كابينه 
كه خ��ود از بخش كس��ب و كار برخاس��ته و حضور 
تكنوكرات هايي مانند كارلوس اورزوا در وزارت دارايي 
موجب اطمينان خاطر سرمايه داران و فعاالن تجاري 
مكزيك، دومين اقتصاد بزرگ امريكاي التين، ش��د. 
همانند بس��ياري از ديگر مكزيكي ها، سرمايه گذاران 
هم از فساد گسترده به ستوه آمده بودند و در حالي كه 
كش��ور در دوران رييس جمهوري قبلي يعني انريكه 
پينا نيتو با افزايش ش��ديد آمارهاي قتل مواجه شده 
بود، وعده هاي رييس جمهوري منتخب به از بين بردن 
اختالس و برقراري آرامش براي آنها نيز ترغيب كننده 

به شمار مي رفت.
توافق جديد پيم��ان تجارت آزاد امريكاي ش��مالي 
)نفت��ا( كه توافق »اي��االت متحده، مكزي��ك، كانادا 
)USMCA( « خوان��ده مي ش��ود، بي ثباتي و عدم 
اطميناني كه در دو س��ال گذشته تصميم گيري هاي 
اقتصادي و سرمايه گذاري را فلج كرده بود، حل كرد. 
با اقتصادي در حال توسعه و باال رفتن قيمت نفت، به 
نظر مي رسيد شرايط بازارها در دوران رييس جمهوري 

جديد خوب باشد.

اما در مقابل، رييس جمه��وري منتخب با وعده عدم 
افزايش بدهي ها و كاهش ماليات در امتداد مرز اياالت 
متحده كه مدعي است به افزايش اشتغال زايي و رشد 
مي انجامد، خود را گير انداخت. يكي از مقامات ارشد 
پيشين دولت اين س��وال را مطرح كرده كه او از كجا 
مي خواهد هزينه پروژه هايش را تامين كند؟ او گفت: 
»در بدتري��ن حالت، احتماال ]براي س��رمايه گذاري 
در پروژه هاي دولتي[ به صندوق هاي بازنشس��تگي 
متوسل مي شود كه اين بسيار خطرناك است. عواقب 
چنين اقدامي ب��راي بازارها فاجعه ب��ار خواهد بود.« 
رييس جمهوري منتخب مي گويد كه با پايان دادن به 
فساد و جلوگيري از هزينه هاي غير ضروري هزينه اين 

پروژه ها را تامين خواهد كرد.
بر اساس گزارش بانك مركزي مكزيك، سرمايه گذاران 
خارجي در ماه اكتبر اوراق قرضه دولتي به مبلغ كلي 
2.2 ميلي��ارد دالر را به فروش رس��انده اند و مديران 
صندوق هاي س��رمايه از فروش بيش��تر اوراق قرضه 
مكزيك از پس از تصميم گيري درباره متوقف كردن 

پروژه ساخت فرودگاه خبر داده اند.
در همين حال، فش��ارهاي بين الملل��ي هم در حال 
افزايش است: توافق »اياالت متحده، مكزيك، كانادا« 
در كنگره اي��االت متحده با چالش هاي زيادي مواجه 
خواه��د ش��د. همچنين، اگرچ��ه در قياس با س��ال 
2012 كه درآمدهاي نفتي نقش��ي 40 درصدي در 
بودجه مكزيك داشت، نفت اكنون تنها 17 درصد از 
درآمدهاي بودجه را تشكيل مي دهد، اما باز هم كاهش 
قيمت آن مي تواند به معناي درآمد كمتر براي دولت 

و كاهش قدرت مانور آن باشد.
نگراني هاي بازار در ماه جاري ميالدي و زماني تشديد 
شد كه يك سناتور ارشد در حزب لوپز اوبرادور اليحه اي 
را براي كاهش هزينه هاي بانكي ارايه كرد. اين اليحه به 
سقوط آزاد سهام نهادهاي مالي انجاميد. يك سناتور 
ديگر هم اليحه اي را در ارتباط با ايجاد امتياز انحصاري 
معدن داري مشروط بر رضايت زمين داران بومي ارايه 
كرده كه مي تواند به كاهش سرعت اجراي پروژه ها يا 

افزايش هزينه هاي آنها بينجامد.
به عالوه، پيش از آنكه آب ها از آس��ياب بيفتد و جو به 
وجود آمده از نظرس��نجي اول آرام شد، لوپز اوبرادور 
از دو نظرس��نجي عمومي ديگر خبر داده است. اولي، 
با س��وال درباره حماي��ت مكزيكي ه��ا از پروژه هاي 
برنامه ريزي شده براي ساخت يك پااليشگاه و دو خط 
ريلي در مناطق فقير جنوبي و يك سري برنامه هاي 
اجتماعي، برگزار مي ش��ود. ديگري كه براي 21 ماه 
مارس برنامه ريزي ش��ده اس��ت، از شركت كنندگان 
درباره اين سوال خواهد كرد كه تقويت نيروهاي پليس 
كنوني به صورت گارد ملي تحت كنترل ارتش را تاييد 

مي كنند يا خير.
لوپز اوبرادور معتقد است كه سرمايه گذاران بايستي 
خود را با واقعيت جديد دموكراسي نمايندگي كه در 
آن با ش��هروندان درباره پروژه هاي كليدي مشورت 
مي ش��ود، وفق دهند؛ او مي گويد سياست »غارت« و 
نظام س��رمايه داري پايان يافته و فقرا در اولويت قرار 
گرفته اند. طبق اطالعات رسمي، 44 درصد از جمعيت 

مكزيك به عنوان فقير طبقه بندي مي شوند.
والري��ا موي رييس انديش��كده اي در مكزيك در اين 
باره گفت: »اين به اين معنا نيس��ت ك��ه آنها ]دولت 
ت��ازه وارد[ بازارها را درك نمي كنند؛ فيزيك كوانتوم 
كه نيس��ت. من فكر مي كنم آنها درك مي كنند، اما 
اهميتي نمي دهند.« لوپز اوبرادور مي خواهد به بازارها 
درس��ي بدهد، اما در اين روند خ��ود را با يك آزمون 
دشوار مواجه مي سازد. دولت او بايستي برنامه بودجه 
2019 را تا 15 دسامبر ارايه كند. طبق وعده هاي داده 
شده، بايستي هزينه ها در بس��ياري از موارد كاهش 
يابند تا امكان تخصيص منابع به دو برنامه اجتماعي 

دوره هاي تحصيلي و كارآموزي براي جوانان و افزايش 
حقوق بازنشستگي براي سالمندان وجود داشته باشد. 
اين دو برنامه اجتماعي قرار اس��ت ب��ه امضاي دوران 

رياست جمهوري اوبرادور تبديل شوند.
اما مخاطرات در حال افزايش است: آژانس رتبه بندي 
»فيچ« چشم انداز اقتصادي مكزيك را از پس از تصميم 
اوبرادور به متوقف كردن پروژه فرودگاه، منفي اعالم 
كرده است. جيمي روشه تحليل گر مخاطرات كشوري 
در آژانس رتبه بندي »مودي« هم گفته كه برگزاري 
نظرسنجي نشانه اي منفي براي س��رمايه گذاري در 
مكزيك در بلندمدت بود و مي تواند سرمايه گذاري ها 
در كوتاه مدت را نيز كاهش دهد و از س��رعت رش��د 

اقتصادي بكاهد.
اوبرادور كه خود پسر يك مغازه دار بوده، معتقد است 
كه دولت غير از هزينه هاي ضروري پول ديگري خرج 
نخواهد كرد. لوئيس آرس��نتالس سرپرس��ت بخش 
اقتصادهاي امريكاي التين در بانك »مورگان استنلي« 
مي گويد: »اما اينكه اهداف صرفه جويي اوبرادور تا چه 
اندازه معتبر هستند و دولت تا چه اندازه در تحقق آنها 
قادر خواهد بود، هنوز معلوم نيست.« لوپز اوبرادور وعده 
داده است كه در سال آتي ميالدي مازاد اوليه بودجه 
را به 0.8 درصد از توليد ناخالص داخلي برساند و از هر 
گونه بدهي جدي��د، افزايش ماليات يا افزايش قيمت 
بنزين در همين بازه زماني ممانعت كند. اما آرسنتالس 
معتقد است كه اينها وعده هايي خوش بينانه هستند 
و تحقق آنها دشوار است: »اگر در ارتباط با ارزش پزو، 
قيمت و توليدات نفت فرض هاي معقولي داشته باشيم، 
حتي اگر معيار را بر اين بگذاريم كه آنها )دولت جديد( 
به تعهدات خ��ود در ارتباط با حفظ حداقلي س��طح 
بدهي ها و الزامات اس��تقراض در سال 2019 همانند 
سال 2018 يعني برابر با 2.5 درصد از توليد ناخالص 
داخلي عمل كنند، باز هم نمي توانيم به اين رقم مازاد 
بودجه برسيم.« تحليل گر مورگان استنلي بر اين باور 
است كه بيشتر، احتمال كسري بودجه 0.8 درصدي 
وجود دارد تا مازاد بودجه كه اين مساله مي تواند بازارها 

را بيش از پيش حساس كند.
لوپ��ز اوبرادور ممكن اس��ت هيچ قص��د و نيتي براي 
خشنود كردن بازارها نداشته باشد، اما احتماال تصميم 
به انجام يك ماموريت انتحاري هم ندارد. او در جهت 
متوقف كردن اليحه چشم داش��ت تاييد در ارتباط با 
كميسيون هاي بانك داري اقدام كرده و هنوز مشخص 
نيس��ت كه اين اليح��ه از حمايت او برخ��وردار بوده 
است يا خير. )اين اليحه توس��ط حزب اوبرادور براي 
محدودسازي كميس��يون هاي بان كداري ارايه شد و 
واكنش شديد بازارها به معرفي اين اليحه سبب شد 
كه آملو آن را متوقف و اعالم كند دس��ت كم در شش 
ماهه اول رياست جمهوري خود در جهت تغيير قوانين 

بانك داري اقدام نخواهد كرد.( 
او همچنين براي يكي از كرسي ها در هيات مديره بانك 
مركزي مكزيك جوناتان هيث، كارش��ناس مستقل 
اقتصادي را معرفي كرد كه اين مساله نيز با استقبال 
بازارها مواجه شد. اگر اوبرادور تعهد خود را به حمايت 
از استقالل »بانكزيكو« يا همان بانك مركزي مكزيك 
از طريق انتصاب يك چهره معتمد و معتبر اقتصادي 
ديگر در كرسي خالي مانده در هيات مديره بانك نشان 
دهد، آنگاه شايد بتواند دل سرمايه گذاران را به دست 
آورد و از بروز چالش هاي بيشتر براي اقتصاد مكزيك 

جلوگيري كند.
اما ممكن است اقدامات او در جهت انتصاب چهره هاي 
ارشد تجاري ش��وراي مش��ورتي بانك مركزي براي 
بازگرداندن اعتماد از دست رفته سرمايه گذاران كافي 
نباش��د. در حقيقت، اوبرادور مجبور است براي اثبات 
قابل اعتماد بودن خود به سرمايه گذاران، خيلي بيشتر 
از اينها تالش كند. يك اقتصاددان مستقل كه روابط 

نزديكي با اوبرادور دارد و به همين جهت خواسته نامش 
فاش نش��ود، گفت: »اگر برنامه بودجه بيش از اندازه 
برمبناي نقدينگي و ولخرجي نباش��د، مساله اعتبار 
اوبرادور ديگر چندان مطرح نخواهد بود. اما همچنان 

نگراني هاي جدي در اين زمينه وجود دارد.«

دانشجويان تاريخ اقتصادي مكزيك خاطرات دردناك 
»اشتباه دسامبر« در سال 1994 را همچنان به خاطر 
دارند؛ در آن زم��ان بازارها در ميانه بحران نقدينگي، 
اعتماد خود را به دولت جديد ارنس��تو زديلو از دست 
دادند و اين مس��اله بحران جدي ارزي را تسريع كرد 
و اين كشور را به آس��تانه ورشكستگي رساند. دولت 
مكزيك براي مواجهه با اين مشكل مجبور شد ارزش 
پول خ��ود را به ش��دت كاهش ده��د و در نهايت هم 
به بس��ته كمك هاي مالي از س��وي اياالت متحده و 
صندوق بين المللي پول محتاج ش��د. شرايط كنوني 
اقتصاد مكزيك هيچ ش��باهتي به ش��رايط آن زمان 
ندارد، اما ادراك مخاطرات كه از طريق كسري اعتبار 
در تبادالت مالي س��نجيده مي شود، با سرعت هرچه 
تمام تر در حال افزايش است و اين مساله جايي براي 

اشتباه باقي نمي گذارد.
والتر موالنو از شركت »بي سي پي سكيوريتيز« در اشاره 
به اقدامات اوبرادور گفت: »سوال اين است كه باتوجه 
به قدرت مش��روعي كه در نتيجه انتخابات به دست 
آورده، چرا به نظرسنجي ها متوسل مي شود و از مردم 
مي خواهد كه صحبت كنند؟ او مي تواند به س��ادگي 
نهادهاي كشوري را دور بزند و آنچه را كه مي خواهد به 
آنها تحميل كند.« مورانو به همه مشتريانش توصيه 
مي كند تا حد امكان قرارگيري در معرض دولت جديد 
مكزيك )س��رمايه گذاري در اين كش��ور( را كاهش 
دهند يا حتي سرمايه هاي خود را به كلي از اين كشور 

بيرون بكشند.
تي��ل ميويس تحليل گ��ر اعتباري امري��كاي التين 
در ش��ركت مديري��ت س��رمايه »ش��رودرز« ك��ه 
س��رمايه گذاري هاي زيادي در مكزي��ك انجام داده، 
مي گويد: »سوال اين است كه لوپز اوبرادور به منتقدان 
خود در ب��ازار توجه��ي خواهد كرد؟ ممكن اس��ت 
متوجه ش��ود مسيري كه در پيش گرفته ثباتي ندارد 
يا اينكه دست كم تصميم بگيرد برنامه هاي خود براي 
هزينه هاي دولتي را كاهش دهد. درس��ت اس��ت كه 
اين يك انتظار كامال خوش بينانه به حس��اب مي آيد، 
اما اولين مرتبه در تاريخ نيس��ت كه يك سياستمدار 
چپ گرا به مرور زمان ميانه روتر مي شود، نه به اين دليل 
كه مي خواس��ته، بلكه به اين دليل كه شرايط اينطور 

ايجاب مي كرده است.« 
يك مق��ام پيش��ين مكزيك هم گف��ت: »برخي هم 
اميدوارند كه او هرچه س��ريع تر م��ورد آزمايش قرار 
بگيرد تا دماغش به خاك ماليده شود و مجبور شود با 
نظم و انضباط بيشتري عمل كند.« لوپز اوبرادور گفته 
سرنوشت او در دست ملت است. او قصد دارد در سال 
2021 يعني در ميانه دوره رياست جمهوري اش يك 
همه پرس��ي برگزار كند، اما بطور قطع تا آن زمان سه 
سال دشوار را پيش رو خواهد داشت. مديرعامل يكي 
از بزرگ ترين شركت هاي مكزيك به فايننشال تايمز 
گفته زماني كه لوپز اوبرادور در انتخابات پيروز شد، او 
به شدت به دولت آتي خوش بين بوده است، اما اكنون 

تنها اميدوار است كه همه چيز خوب پيش برود.
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جهان ۲۰۱۹ چگونه خواهد بود
جهان در ش��رايطي س��ال 2018 را پش��ت س��ر 
مي گذارد و وارد س��ال نوي ميالدي مي ش��ود كه 
در اقصي نق��اط آن ش��اهد بي ثباتي هس��تيم. از 
برزيل گرفته تا ايتاليا پوپوليس��ت هاي بيشتري 
سكان قدرت را به دست گرفته اند، اقتصاد جهان 
شكننده تر از س��ال گذشته شده اس��ت، بازار ها 
پرنوسانند، يك جنگ تجاري پر از انتقام گيري بين 
امريكا و چين در جريان است، غول هاي تكنولوژي 
موجبات خشم بس��ياري را فراهم كرده اند و نظم 
قانون محور جهان مورد تهديد قرار گرفته اس��ت. 
اين وضعيت، امر پيش بيني را نه تنها دش��وار كه 

گمراه كننده نيز كرده است.
نشريه اكونوميست در پيش بيني وضعيت جهان 
در س��ال آينده به اين مس��اله پرداخته است كه 
چطور مي توان ليبراليسم را براي قرن بيست و يكم 
بازآفريني كرد. جو اقتصادي جهان متغير است. تا 
اواسط سال آينده ميالدي، امريكا موفق خواهد شد 
ركورد طوالني ترين رشد اقتصادي بدون وقفه خود 
را بشكند، اما تا پايان سال به سمت ركود كشيده 
خواهد شد. نرخ رشد اقتصادي چين كند خواهد 
بود و هندوس��تان افزايش نرخ رش��د اقتصادي را 
تجربه خواهد كرد. سوريه پس از هرج و مرج، موفق 
خواهد شد به ليگ كشور هاي داراي باالترين نرخ 
رشد اقتصادي بپيوندد. اما در سوي ديگر نرخ هاي 
رش��د اقتصادي، ونزوئ��ال و ايران ج��اي خواهند 
گرفت. در اروپا، ايتاليا با بحران مالي دست و پنجه 

نرم خواهد كرد.
در سال 2019، بازار هاي س��هام دچار هم گرايي 
مي ش��وند و به يكسو س��وق مي يابند، اما به كدام 
سو؟ آيا بازار س��هام امريكا دچار سقوط مي شود 
يا بازار هاي ديگر نقاط جهان افزايشي مي شوند؟ 
مديران امريكايي، بايد از كوچك ترين فرصت به 
وجود آم��ده براي لذت ب��ردن از وضعيت زندگي 
اس��تفاده كنند، چون دوران خوش شركت هاي 

امريكايي دوامي نخواهد داشت. 
در حوزه سياس��ت، پيش بيني اكونوميست اين 
است كه سال 2019 سالي بزرگ براي دموكراسي 
خواهد ب��ود. كش��ور هايي كه بيش از يك س��وم 
جمعيت جهان را در خ��ود جاي داده اند، از جمله 
هندوستان، اندونزي و نيجريه، انتخابات سراسري 
برگزار خواهند كرد. افراد خوش بين اميدوارند كه 
اين رويداد، برگ جديدي باشد بر دفتر رويداد هاي 
چندساله اخير كه در آن افت آزادي ها رقم خورده 
بود. در م��ورد بريتانيا مي توان پيش بيني كرد كه 
برگزيت )خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا(، سرانجام 
روي خواهد داد و همزمان با خروج بريتانيا از اين 
اتحاديه موج اتهامات متقابل تشديد خواهد شد. در 
چنين شرايطي اتحاديه اروپا داراي يك كميسيون 
جديد، يك پارلمان جديد و يك رييس جديد براي 

بانك مركزي اروپا خواهد شد.
براي چين عدد 9 نگران كننده است. سال هايي كه 
عدد آنها به 9 ختم مي شود، يادآور خاطرات بدي 
است كه رهبران اين كشور را نگران مي كند. سال 
2019 صدمين سالگرد جنبش چهارم مه در چين 
است، اعتراضي كه بعد ها بسيار گرامي داشته شد. 
سال 2019 همچنين سي امين سالگرد تظاهرات 
دانشجويان در ميدان تيان آن من چين خواهد بود. 
در سال آينده ميالدي مشاهير جهان مورد توجه 
قرار مي گيرند كه دليل آن هم سالگرد هاي مربوط 
به اين اش��خاص است. سال 2019 مجموعه اي از 
سالگردهاست: صدو پنجاهمين سال تولد ماهاتما 
گاندي، پانصدمين س��ال ورود هرنان كورتس به 
مكزيك و مرگ لئوناردو داوينچي. در سال پيش رو، 
موج جديدي از ماه نوردي ها آغاز خواهد شد. 50 
س��ال پس از آنكه نيل آرمسترانگ گام بلند خود 
را براي بشريت برداشت، سفينه هاي فضايي )كه 
برخي از آنها خصوص��ي خواهند بود(، بار ديگر به 
سمت ماه عزيمت خواهند كرد. در چنين شرايطي 
ناسا نيز موفق خواهد شد به دورترين نقطه اي كه 
تاكنون بشر در تاريخ فضانوردي به آن دست يافته 

است برسد.
هيچ نقطه اي از ديد تكنولوژي پنهان نخواهد ماند. 
چه با ه��وش مصنوعي و چه با شناس��ايي چهره، 
تكنولوژي در همه جا به چشم خواهد خورد. شايد، 
اما سيليكون ولي )مهد فناوري در امريكا( به غايت 
اوج خود رسيده باشد و غول هاي تكنولوژي از نظارت 
قانون گذاران امريكايي و اروپايي در امان نخواهند 
ماند. آمار هاي استثنايي در اين سال توجه همگان 
را به خود جلب خواهد كرد. نيمي از جهان، آنالين 
خواهند بود. توليد ناخالص داخلي هندوس��تان از 
توليد ناخالص داخلي بريتانيا سبقت خواهد گرفت. 
جمعيت نيجريه به 200 ميليون نفر بالغ خواهد شد 
و در امريكا جمعيت افرادي كه در اوايل قرن 21 به 
بلوغ رسيدند، از جمعيت نسلي كه در سال هاي پس 
از جنگ جهاني دوم به دنيا آمدند بيشتر خواهد شد و 
به پرجمعيت ترين نسل امريكايي بدل خواهند شد.

سال 2019 سال گياه خواري، هويت جنسيتي و 
شراكت مالي به جاي ازدواج در برخي از كشور ها 
خواهد بود. به مدد س��ازمان مل��ل متحد، 2019 
همچني��ن س��ال زبان ه��اي بومي خواه��د بود. 
كس��ب و كار ها نيازمند آن خواهند شد كه بيش 
از پيش نس��بت به روند هاي اجتماعي و تحوالت 
سياس��ي اطرافشان هوشيار باش��ند؛ و در نهايت 
اينكه از همين حاال نبرد 2019 آغاز شده است. اين 
نبرد بين دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا و 
كنگره اي است كه تحت كنترل دموكرات ها در آمده 
است. اين جنگ، جنگي بسيار سخت خواهد بود. 

نش��ريه »اكونوميست« سال گذش��ته نيز با انتشار 
پيش بيني خود از جهان در سال 2018، آن را سالي 
»اعصاب خردكن« خوانده و نوشته بود در اين سال، 
تالش مردم دنيا در راستاي گريز از تنش هاي سياسي 
و آشفتگي هاي تكنولوژي را شاهد خواهيم بود. البته 
در سال 2018 مي توان نيم نگاهي به رشد اقتصادي 
قابل قب��ول و رويداد هاي جهاني ش��امل المپيك و 

جام جهاني فوتبال داشت. 

جذابيت براي س��رمايه گذاران و جلب اعتماد آنها تنها 
چالش��ي نيس��ت كه آندرس مانوئل لوپز اوبرادور از اول 
ژانويه و ورود به دفتر رياس��ت جمهوري مكزيك در كاخ 
ملي اين كش��ور با آن مواجه مي ش��ود. او در حالي دوره 
رياس��ت جمهوري خود را آغاز مي كند كه تنش ها بين 
مكزي��ك و اياالت متحده بر س��ر كاروان هاي مهاجران 
امري��كاي مركزي در ح��ال افزايش اس��ت. حدود پنج 
هزار مهاجر در شهر تيخوانا در مكزيك )هم مرز با ايالت 
كاليفرنياي امريكا( چادر زده اند و انتظار مي رود ش��مار 
افرادي كه در تالش براي درخواست پناهندگي به دنبال 

گذر از مرز هستند، به دو يا چند برابر افزايش يابد.
لوپ��ز اوب��رادور مي خواه��د دونال��د ترام��پ را ب��ه 

سرمايه گذاري هاي مش��ترك در برنامه هاي توسعه در 
كشورهاي مثلث شمالي )هندوراس، السالوادور و گواتماال( 
متقاعد كند و بدين ترتيب خش��ونت، اخاذي و فقر كه 
عوامل مهاجرت گسترده از اين كشورها به شمار مي روند 
را كاهش دهد. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در 
ابتدا لوپز اوبرادور را تحسين مي كرد و حتي طبق برخي 
گزارش ها، او را »جوآن ترامپ« ناميده، اما اين ابراز عالقه 
چندان طوالني مدت نبود. ترامپ سراسر ديوار مرزي را 
سيم خاردار كش��يده، حدود شش هزار نيرو در منطقه 
مستقر كرده و سعي دارد مانع از ورود سيل پناهجويان 
به اياالت متحده شود و حتي مجوز استفاده از سالح گرم 
توسط نيروهاي مرزي در برابر مهاجران را صادر كرده است. 

هيچ كدام از اين اقدامات به مذاق رييس جمهوري منتخب 
مكزيك كه قهرمان فقرا به شمار مي رود، خوش نمي آيد. اما 
لوپز اوبرادور مجبور است ابتدا به مكزيك بينديشد و اين به 

معناي برخورد تلخ او با مهاجران خواهد بود.
پليس امريكا اقدام به شليك گاز اشك آور كرده و دونالد 
ترامپ  پناهجويان هجوم آورده به مرز را افرادي به شدت 
خطرناك خوانده است. مرزباني امريكا بيش از چهل نفر را 
كه از ديوار مرزي پريده بودند، بازداشت كرد و مرز را چند 
ساعت بست. مكزيك هم حدود 100 مهاجر را اخراج كرد. 
اما همه اين افراد تنها ش��مار اندكي از هزاران پناهجو در 
كاروان مهاجراني را تشكيل مي دهند كه اخيرا از امريكا ي 

مركزي به طرف امريكا حركت كرده اند.

برش
اختالفات زودهنگام اوبرادور و ترامپ بر سر مهاجرت

»راي مردم« ابزاري در جهت خودكامگي هاي »آملو« است

وحشت  بازار مكزيك  از   رييس جمهور  پوپوليست

افت و خيزهاي شاخص اصلي سهام مكزيك

نوسانات نرخ بهره وري اوراق قرضه مكزيك
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كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« عنوان كردند

تهران، شهري با درهم ريختگي »فضاهاي شهري«
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 

فضاهاي اطراف ما مي توانند يكي از مهم ترين 
عوامل تغيير خلق و خوي باش�ند. يك فضاي 
پرجن�ب و جوش و رنگارنگ مي تواند ش�ادي 
بيافريند، تنش را از بين ببرد و لبخند روي لبان 
ما بياورد. تصور كنيد در يك روز كسل كننده در 
حال راه رفتن هستيد.يك باره حس مي كنيد 
كه به جاي مس�ير هميش�گي كه يك خيابان 
بي روح بود، يك باره به درون دنيايي از رنگ و 
شكل پرتاب شده ايد. اگرچه اين مسير لزوما به 
معناي حل مشكالت شما نيست، اما مي تواند 
تنش ه�اي روحي را كمتر ك�رده و چند دقيقه 

لبخند به لبتان بياورد.
به گ�زارش »تع�ادل« حس تعلق ب�ه مكان را 
مي توان رابطه اي عاطفي و پر معنا بين شخص و 
مكان توصيف كرد. پيوندي احساسي كه مردم 
آن مكان را به عنوان قرارگاهي براي بازگشت 
بدان ارزش�مند بدانند. در حقيقت احس�اس 
تعلق به مكان، ش�اخصي است كه از طريق آن 
مي توان متمايز ب�ودن آن مكان را براي مردم، 
نسبت به ديگر مكان ها سنجيد. بديهي است 
اين حس از تركيب عوامل متعددي چون عوامل 
محيطي ، عاطفي و اجتماعي و فرهنگي نشأت 
مي گيرد. فضاهاي شهري از نظر »راب كرير« از 
شهرسازان معروف قرن معاصر فضاي خارجي 
اس�ت و تمام انواع فضاهاي ميان ساختمان ها 

در شهرها و ديگر مكان ها را در بر مي گيرد. 
معموال اين فضاها به عنوان مكان هايي تعريف 
مي شوند كه دسترسي به آن براي همه اعضاي 
جامع�ه امكان پذير اس�ت ام�ا ف�رد در انجام 
اعمالش آزادي كامل ندارد و هنجارها و قوانين 
جامع�ه را در نظ�ر مي گيرد. هويت ش�هري با 
مفه�وم حس م�كان، رابطه تنگاتنگ�ي دارد، 
به طوري كه هر دو را مي توان يكي پنداش�ت. 
اخ�الق ش�هروندي مجموع�ه اي از قوانين و 
عرف هاي اجتماعي اس�ت كه به ش�هروندان 
كم�ك مي كن�د، بتوانن�د در ش�هرها زندگي 
هماهنگ و بدون تنش چه ب�ا يكديگر و چه با 
محيط زيست داشته باشند و به توسعه پايدار 

كمك كنند. 

با رويكرد اخالق شهروندي فضاهاي شهري بخشي از 
زندگي شهروند شده و به تدريج با گذشت زمان حس 
تعلق به مكان شكل گرفته و در نتيجه فرد مي تواند 
شهر آرام و به دور از تنش هاي اجتماعي و فضايي را 
تجربه كند. در كالنش��هرهاي كنوني ايران به دليل 
جابه جايي متعدد شهروندان حس تعلق به مكان كه 
در نهايت باعث هويت ش��هري در بين آنها مي شود، 
به طور كامل شكل نگرفته است؛ لذا درهم ريختگي 
فضايي در مكان هاي مختلف ش��هر كه يكي از نتايج 
عدم عالقه مندي ش��هروندان به شهرشان است در 

فضاهاي شهري مشاهده مي شود.
يحيي س��اداتي مهن��دس معمار و ط��راح فضاهاي 
درماني و پروژه هاي نظامي در گفت وگو با »تعادل« 
ابتدا تعريف جامعي از فضاهاي ش��هري ارايه كرد و 
گفت: لوئيس مامفورد، متفكر و شهرساز بزرگ قرن 
بيستم عملكرد فضاي شهري را شكل جمعي دادن 
به ش��هر مي داند و مارتن پوپر آن را به درستي رابطه 

من و تو ناميده است.
عملكردي كه امكان گردهمايي متعدد و رقابت بسيار 
بين افراد و گروه هاي متفاوت را فراهم كرده است، به 
گونه اي كه نمايش زندگي اجتماعي بتواند در آن جا 
به روي صحنه رود و بازيگران و تماشاگران به ترتيب 

نقش خود را عوض كنند.
او با اش��اره به اينكه عملكرد اجتماعي فضاهاي آزاد 
ش��هري، تجمع افراد راممكن مي كند، تصريح كرد: 
اين فضاها به آس��اني براي همه در دس��ترس اند و با 
مجموع��ه اي از مكان هاي تج��اري و اداري احاطه 

شده اند.
در اين راستا مي توان فضاي شهري را اين گونه توضيح 
داد كه فضاي شهري بخش��ي از فضاي باز و عمومي 
شهر و به نوعي تبلور ماهيت زندگي اجتماعي است.

بر اين اس��اس فضاي ش��هري عرصه تعامل متقابل 
انسان هاست كه داستان زندگي جمعي در آن گشوده 
مي شود. فضايي كه همه مردم مي توانند در آن حضور 

يابند و به فعاليت بپردازند.

   افزايش احس�اس امنيت در فضاي شهري 
مناسب

به گفته اين كارش��ناس يك��ي از ويژگي هاي فضاي 
شهري، انجام ارتباطات اجتماعي است . به طور كلي 
فضاي ش��هري مي تواند باعث گسترش ارتباطات و 
انتشار اخبار و اطالعات يا تبادل كاال شود.همچنين 
گس��ترش ارتباط اجتماعي كه با گس��ترش فضاي 
شهري همراه اس��ت موجب تقويت حس اطمينان 
و اعتماد مردم شده و بر امنيت اجتماعي مي افزايد. 
بدين ترتيب اگر چه فضاي ش��هري ت��وان عظيمي 
بر تقوي��ت رفتارهاي گروه��ي و كنش هاي متقابل 
اجتماعي دارد اما به عنوان ركن طبقه كننده زندگي 
اجتماعي بيش از هر جاي ديگر مس��تعد رفتارهاي 

جمعي است.
او در پاسخ به اينكه فضاي ش��هري تهران را چگونه 
ارزياب��ي مي كنيد، تصريح كرد: فضاي ش��هر تهران 
سبك هاي معماري و شهرسازي متعددي به خودش 
ديده اس��ت. در دهه هاي گذش��ته نيز س��بك هاي 
مدرن و پست مدرن از سراسر جهان به داخل كشور 
نفوذ پيدا كرده اند و بي ترديد اولين جايي كه به اين 

سبك ها روي خوش نشان داد، تهران بوده است.

تهران ش��هري بود ب��ا كوچه هاي باري��ك و درهاي 
كوتاه كه براي عبور از آن بايد س��ر به زير مي آوردي، 
خانه هايي كه داخل آن به گونه اي طراحي مي ش��د 
كه عالوه بر صميميت و احساس راحتي بين اعضاي 
خانواده، احساس امنيت را براي خانواده در پي داشت. 
ورود شهرسازي و معماري هاي غربي كه سبك هاي 
غلطي نبودند اما بهتر اس��ت بگويي��م براي فرهنگ 
جامعه غربي ب��ه وجود آمده بود؛ فضاهاي ش��هري 
تهران را كه اصوال محل��ه اي و طبق اصول و فرهنگ 
خانه سازي و شهرسازي درون گونه وار بودند را تحت 
تاثير قرار دادند و خواه ناخواه زندگي شهري ما دچار 

تغيير شد.

   الگوبرداري اشتباه از سبك هاي شهرسازي 
غربي

او ادام��ه داد: از نظ��ر من بين فض��اي دروني خانه با 
فضاي محله اي و منطقه اي و شهري يك چرخه وجود 
دارد چنانك��ه هر چه صميمي��ت در داخل فضاهاي 
خانه بيش��تر باش��د تاثير رواني آن خانه ها در محله 
و محله هاي ديگر و مناطق و در نهايت ش��هر پديدار 
مي ش��ود.بنابراين ايجاد يك ش��هر آرام و محيطي 
بدون دغدغه ه��اي اجتماعي را مي ت��وان از همين 
طراحي هاي شهري ش��روع كرد.براي مثال اكنون 
تمام آشپزخانه هاي ما به شكل اوپن ساخته مي شود 
در حالي كه آشپزخانه اوپن با فرهنگ اسالمي ما جور 
در نمي آيد و مي توان گفت با اين كار احساس آرامش 

را از زن ايراني سلب كرده ايم.
به گفته وي چنانچه تصويري از اصول شهرس��ازي 
خارج ازكش��ور وجود داش��ته باش��د با يك نگاه به 
س��يماي تهران به راحتي مي توان متوجه اين نكته 
ش��د كه ما تا چه اندازه از آنه��ا الگو برداري كرده ايم. 
كوچه هاي تهران عريض شده اما آيا براي عبور و مرور 
افراد چاره انديش��يده ايم؟آيا جلو بيمارس��تان ها و 
فضاهاي درماني براي عبور و مرور مردم فكر خاصي 
شده است؟.همچنين اين سوال پيش مي آيد كه آيا 
در مناطق اصول و محاسبات شهرسازي رعايت شده 
است، آيا مي دانيم در يك منطقه چه ميزان جمعيت 
چه تعداد مكان آموزش��ي چه تعداد مكان درماني و 
اقتصادي ...داريم. آيا به جاي اينكه در كنار خانه هاي 
قديمي در كوچه پس كوچه هاي انقالب برج چندين 
طبقه بسازيم سعي شده نوعي تعادل بين آنها ايجاد 
كنيم؟متاسفانه پاس��خ منفي است و طي دهه هاي 
گذشته مديران شهري بيشتر به فكر ساختن برج هاي 

بلند و بدون برنامه بوده اند.
وي با بيان اينكه يكي از المان هاي فضاهاي شهري، 
مبلمان شهري است، تصريح كرد: فرض كنيد جاي 
تلويزي��ون و يخچال را در خانه تان اش��تباه انتخاب 
كنيد، مس��لمًا آنجا احس��اس راحتي نخواهيد كرد. 
مبلمان شهري نيز همين ويژگي را دارد كه در صورت 
عدم انتخ��اب صحيح جاي اس��تراحتگاه، پارك و... 

آرامش از شهروندان سلب خواهد شد.
مبلمان شهري عكس زوم شده و بزرگ تري از مبلمان 
خانگي است كه كاماًل بايد ترتيب و چيدمان فضاي 
سبز، پارك، المان هاي شهر، استراحتگاه ها، نمازخانه، 

سرويس هاي بهداشتي و... را در آن رعايت كرد.
رعايت پارامترهاي مبلمان شهري در آرامش بصري 
و نحوه زندگي ما تأثيرگذار است و اگر به اين المان ها 
توجه نشود ش��هروندان نمي توانند به آرامش فكري 

برسند.
ساداتي انعطاف پذيري فضاي شهري را از عوامل مهم 
تاثيرگذار در مناسب س��ازي فضاي شهري برشمرد 
و گفت: اين بدان معناس��ت، نقش��ي كه يك فضاي 

شهري دارد نبايد فصلي يا براي ساعاتي خاص باشد 
و بعد آن محله يا فضاي ش��هري سوت و كور شده و 
فعاليتي در آن رخ ندهد.بايد تركيب كاربري ها و نحوه 
طراحي به گونه اي باشد كه يك فضاي شهري بتواند 
در زمان هاي مختلف )همه فصلها، يا همه س��اعات( 

پويايي و سرزندگي خودش را حفظ كند.
به گفته س��اداتي مهم ترين نكته در ايجاد فضاهاي 
شهري اين اس��ت كه قبل از ايجاد، فرهنگ استفاده 
از آن را ني��ز در بين ش��هروندان نهادينه كنيم.براي 
مثال مترو در ش��هر تهران احداث شد اما تا مدت ها 
رفتار مردم هيچ ش��باهتي به رفتار مردم كشورهاي 
پيشرفته نداشت حتي االن هم با گذشت اينكه يك 
دهه از ساخت مترو در تهران مي گذرد باز هم شاهد 
رفتارهاي اش��تباه حين س��وار و پياده ش��دن مترو 

هستيم.

   شاخصه هاي مهم فضاي شهري متناسب
اين مهندس معمار در ادامه شاخصه هاي مهم فضاي 
ش��هري منظم را اين گونه برش��مرد: فضاي شهري 
منتظم آن اس��ت كه بدنه كالبدي آن تعريف ش��ده 
باشد. در سازمان فضايي، كالبدي شهر و اجزاي آن، 
داراي نقش و وظيفه معين باش��د، فعاليت هاي پايه 
ش��هر داراي جايگاه تثبيت شده باش��د، داراي حد 
معيني از محصوريت باشد، داراي گرانيگاه عملكرد 
اجتماع��ي، در درون خود باش��د و در مي��ان اجزا و 

عناصركالبدي خود داراي گرانيگاه هندسي باشد.

به گفته او ش��هري، فضاي ش��هري مناسب دارد كه 
وجوه مش��خصه پويايي يا ايس��تايي در آن مشاهده 
و مبدأ، مقصد و مس��يرحركت يا نقاط ورود و خروج 
تعريف ش��ود، در طول زمان مداومت داش��ته باشد، 
همراه با تحوالت شهروسازمان شهري و مردمان آن، 
تحول بپذيرد و نقش مربوط به زمان خود را ايفا كند، 
فعاليت هاي اجتماعي متناس��ب با آن فضا در درون 
يا كنار آن جاي بگيرند، در آن عملكردهاي مكمل، 
يكديگ��ر را تقويت كنند، فعاليت ه��اي اجتماعي و 
عناصركالب��دي تعريف كننده فضا، ب��ا فاصله معين 
از همديگر در آن قرارگيرن��د و هر يك داراي حريم 

ادراك بصري خاص خود باشد.
وي اف��زود: فضاي ش��هري قوي آن اس��ت كه بين 
عناصر كالبدي تعريف كنن��ده فضا و نقش و وظيفه 
آن فضاي شهري ارتباطي معنادار و متقابل باشد، در 
بين فعاليت هاي اقتصادي، مذهبي، آموزشي و ساير 
تعامالت اجتماعي، وظايف متعددتر و گسترده تري 
را بر عهده داش��ته باشد و با نشانه بصري هم مقياس 

و متناس��ب بانقش اجتماعي خود در س��طح ش��هر 
شناخته شود.

عباس رياضت كارش��ناس ش��هري و رييس انجمن 
شهرسازان نيز در گفت وگو با »تعادل« توضيح كاملي 
درباره فضاهاي ش��هري ارايه ك��رد و گفت: تعاريف 
مختلفي از فضاي ش��هري در كت��ب و منابع علمي 
مطرح شده اس��ت ولي وقتي با دقت به اين تعاريف 
نگاه كنيم متوجه مي شويم كه ما به جاي اينكه فضاي 
شهري را تعريف كنيم، در حال بيان آرزوها و نقدهاي 
خود از فضاي شهري هستيم زيرا تعريف يعني بيان 
يك چارچوب مش��خص و قابل درك از موضوع كه 
طبق عرف جامعه در حال اجرا باشد ولي آيا تعاريف ما 
از فضاي شهري با وضعيت فعلي آن همخواني دارد ؟

فضاي شهري، فعاليت اجتماعي و فرهنگ را در بستر 
كالبدي عينيت مي بخشد.تصور بس��ياري از مردم 
و حتي مهندس��ان از كالبد شهري، فقط ساختمان 
است در صورتي كه ساختمان ها فقط يكي از اجزاي 

كالبد شهري هستند.
روابط بين ساختمان ها و كاربري ها و شعاع عملكرد 
آنها، ديد و منظر ش��هري، س��هولت دسترس��ي به 
مراكز خدماتي، حس تعلق به مكان، خط آس��مان، 
كريدوره��اي بصري و فيزيك��ي، خوانايي، گره هاي 
اجتماعي و ترافيكي، لبه هاي ش��هري، نش��انه هاي 
شهري، مس��ير هاي پياده و سواره، رنگ ها و بو ها در 
شهر و بس��ياري از اين عناوين، مواردي هستند كه 

كمتر به آنها توجه شده است . 
رياض��ت با بيان اينك��ه عدم توجه به اي��ن موارد در 
شهرس��ازي، باعث ش��ده كه ما ابتدا ساختمان ها را 
بسازيم و بعد به تدريج به فضاهاي خالي كه بين آنها 
به وجود مي آيد، لقب فضاي شهري را بدهيم، تصريح 
كرد: آنچه در ش��هرهاي امروز ما ديده مي ش��ود، نه 
فضاي شهري كه فضاهايي خالي محصول كنار هم 
قرار گرفتن بناها و تكه هايي باقي مانده از توده هايي 
هس��تند كه كمتر معنا و مفهومي را به ذهن متبادر 

مي كنند.
فضاي ش��هري مكاني براي جري��ان يافتن زندگي 
روزمره است كه در آن تجارب متنوع و به ياد ماندني 
به وقوع مي پيوندد. انسان موجودي است اجتماعي 
و همه ما تمايل داريم به صورت جمعي زندگي كنيم 
و همين حس باعث مي شود كه ما از فضاي محصور 
ملك ش��خصي خود خارج و در بستر فضاي عمومي 
ش��ده و در دسترس همگان قرارداده شده، به تعامل 
با س��اير افراد انس��اني و نيز با محيط اطراف خويش 
وارد ش��ويم و دراين كنش ها و واكنش هاي انساني 
و محيطي اس��ت كه مكان عموم��ي در قالب فضاي 

شهري رخ مي نماياند .
وي ادامه داد: فضاي شهري، فضايي است كه توسط 
تمام حواس انس��ان قابل درك باش��د و از آن تجربه 

خوب و به ياد ماندني داشته باشد.
براي ايجاد چني��ن فضايي بايد از ايجاد كاربري هاي 
ناس��ازگار در آن فضا جلوگيري به عمل آورد و قبل 
از طراح��ي و تغيي��ر در فض��ا، آن را در نرم افزارهاي 
پيشرفته و به روز، به صورت سه بعدي تجزيه و تحليل 

و از ديد انسان به تمام زوايا نگاه كرد .
 در تعريف فضاي شهري كه توسط بزرگان شهرسازي 
ايران و جهان مطرح شده است، متغير هايي از جمله 
عمومي ب��ودن فضا، برقراري تعام��الت اجتماعي و 
زندگي عمومي در فضا، باز بودن فضا و بس��ته بودن 

فضا مطرح و بررسي شده است.
ه��ر دو گروه از نظريه پ��ردازان )غرب��ي و ايراني( بر 
عمومي بودن فض��ا چه به طور صري��ح و چه به طور 
ضمني در تعاريف خود تاكي��د دارند. براي عمومي 

بودن يك فض��اي ش��هري بايد بررس��ي كنيم كه 
ش��هروندان چه س��اعاتي از ش��بانه روز به اين فضا 
مي آيند و آيا اين فضا از آن مكان هايي اس��ت كه هر 
وقت از ش��بانه روز بتوانيد بيايي��د؟ و آيا در اين فضا 
احساس راحتي مي كنيد؟ اين فضا چه خاطره اي را 
براي ش��ما زنده مي كند؟ يا علت حضور شما در اين 

فضا چيست؟

   فضاهاي گمشده شهري
اين كارش��ناس ش��هري با بيان اينكه در ميان انواع 
فضاهاي شهري، فضاهاي باز عمومي داراي اهميت 
ويژه اي از ديدگاه حيات جمعي شهروندان هستند، 
اظهار كرد: در حالي كه فضاهاي بسته عمومي داراي 
انضباط يا به عبارت بهتر محدوديت هاي خاصي به 
لحاظ زماني و اندازه و غيره براي پذيرش شهروندان 
هستند، فضاهاي باز عمومي در همه وقت بيشترين 
امكان��ات بالفعل و بالقوه را براي حضور ش��هروندان 

دارا هستند.
ي��ادآوري اين نكته ضروري اس��ت كه ام��روزه اكثر 
مجموعه هاي شهري بي شكل و ضد فضا هستند و در 
آنها فضاهاي غير قابل استفاده و رها شده و فراموش 
شده به چشم مي خورد كه فضاهاي گمشده ناميده 
مي شود مانند فضاهاي رها شده حاشيه بزرگراه ها، 
محوطه ه��اي باز بي ش��كل و بيكران بي��ن برج ها و 
بلوك هاي مس��كوني. اي��ن فضاها عمال ب��ه عنوان 
فضاهاي عمومي به حساب نيامده و فضاهاي گمشده 
در شهر به شمار مي روند در حالي كه كشف و احياي 
آنها مي توان��د فرصت هايي براي توس��عه فضاهاي 

عمومي شهر به وجود آورد.
 بنابراين فضاهاي ش��هري بخش��ي از فضاهاي باز و 
عمومي شهرهستند كه به عنوان تبلور ماهيت زندگي 

جمعي در نظر گرفته مي شوند.
دراين فضا فرصت آن وجود دارد كه برخي مرزهاي 
اجتماعي شكسته شوند وبرخوردهاي از پيش تدوين 
نيافته به وقوع پيوندند و افراد در يك محيط اجتماعي 
جديد با هم اختالط يابند. اين فضا بايد توس��ط يك 
نهاد عمومي اداره ش��ود تا در جهت منافع عمومي و 
جامعه مدني اداره و نيازهاي آن تامين شود بنابراين 
شرط اساسي براي اينكه يك فضاي عمومي، فضاي 
شهري تلقي شود اين است كه در آن تعامل و تقابل 

اجتماعي صورت گيرد .

   كيفيت فضاهاي شهري
رييس انجمن شهرس��ازان با بيان اينكه يك فضاي 
شهري بايد از نظر كيفيت هاي مختلف مورد بررسي 
قرار گيرد، تصريح كرد: يكي از اين كيفيت ها، كيفيت 
فضايي اس��ت. براي مثال كيفيت هاي دسترس��ي، 
كيفيت عب��وري و مقص��دي، كيفيت كف س��ازي 
پياده رو ها به عنوان عاملي در شاخص سازي نقش راه ها 
در شبكه، مركزيت داشتن فضاي مورد مطالعه در بين 
شبكه فضاي موجود و نظاير اين . فضاي شهري از نظر 
كيفيت هاي مورفولوژيكال نيز بايد مورد بررسي قرار 
گيرد. ب��راي مثال بايد نفوذپذيري، چه از نظر بصري 
و چ��ه از لحاظ عملكردي مورد س��نجش قرار گيرد. 
همچنين فرم خيابان ها و ساختمان ها به عنوان يك 

تعريف كننده قوي تصوير ذهني بايد بررسي شود.
وي ادامه داد: كيفيت هاي زمينه اي و بصري نيز يكي 
از عوامل مهم در فضاي ش��هري اس��ت . براي مثال 
فرم درختان يا وج��ود محيز فرهنگي هنري، وجود 
مراك��ز خريد مهم، وجود مناظ��ر طبيعي و منحصر 
به فرد، معماري منحصر به فرد ساختمان ها، وجود 
نشانه هاي شاخص شهري و تنوع و گوناگوني جاري 
در فضا مي تواند كيفيت ه��اي زمينه اي را براي يك 

فضاي شهري ايجاد كند.
عالوه بر اي��ن كيفيت هاي ادراكي مانند وجود حس 
تعلق به مكان و تصوير ذهني فرد از آن فضا و فراهم 
كردن محيطي براي ايجاد و خلق لحظات و خاطرات 
خوب براي استفاده كنندگان از فضا مي تواند در خلق 

يك فضاي شهري خوب، موثر باشد .
اين كارشناس شهري با تاكيد بر اينكه فضاي شهري 
يك فضاي اجتماعي اس��ت، عنوان ك��رد: بنابراين 
بايد اين فض��ا از نظر كيفيت هاي اجتماعي نيز مورد 
بررسي قرار گيرد. براي مثال برخورداري فضا از جوي 
فرهنگي به واس��طه وجود دانشگاه يا سراي محله يا 
نمايشگاه، سينما، مجموعه هاي تجاري و ....مي تواند 
موجب تقويت يك فضاي ش��هري اجتماعي باشد. 
همچنين در بحث عملكردي نيز فضاي شهري بايد 
از كيفيت ويژه اي برخوردار باش��د. براي مثال وجود 
مراكز فرهنگي- هنري و ورزشي، وجود كاربري هاي 
جذاب مانند كافي ش��اپ ها و تئاتر و س��ينما، وجود 
مس��ير پياده، قابليت پذيرش شهروندان در ساعات 
مختلف روز و حتي شب باعث مي شود شاهد عملكرد 

خوبي از فضا باشيم .
او با بيان اينكه فضاهاي شهري در كشور ما بايد توسط 
خود مردم ايجاد شود،  ادامه داد: اين بدان معناست 
كه مردم بايد روحيه مطالبه حقوق شهروندي داشته 
باشند تا مس��ووالن سياست هاي خود را با مطالبات 

مردم همسو كنند.
با توجه به امكانات بسيار اندك تفريحي كه در كشور 
م��ا وجود دارد، نياز اس��ت مردم و مس��ووالن توجه 
ويژه اي به جداره هاي ش��هري و نماي ساختمان ها 
داشته باشند. همچنين الزم است شهرداري ها امكان 
فراهم كردن فضاي زيس��ت شهري در شب را نيز در 

مناطق خود فراهم كنند.
بدين شكل شهروندان مي توانند در كمال آرامش و 
امنيت در يك فضاي شهري مناسب تا پاسي از شب 
در كنار خانواده و دوستان از فضاي شهري ومحالت 

خود استفاده كنند.
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 مقايسه فضاهاي شهري
تهران و ادينبورگ

مرتضي پيري|كارشناس شهري|
خيابان ها و پياده روهاي ش��هري عمده ترين مكان 
عموم��ي ش��هر و اصلي تري��ن اركان حياتي اند كه 
مي توانند در نقش فضاي شهري ظاهر شوند.پياده روها 
و خيابان هاي ش��هري داراي حي��ات اجتماعي اند.

آنها مردمي كه يكديگر را نمي شناسند به شيوه اي 
اجتماعي، صميمانه و خصوصي گرد  هم مي آورند. 
اعتماد يك خيابان شهري در طول زمان از بسياري از 
ارتباطات كوچك عمومي پياده روها حاصل مي شود 
و اين احساس، نوعي هويت عمومي براي مردم شهر 
اس��ت.امروزه در بسياري از شهرهاي جهان و برخي 
از شهرهاي كشور خودمان تالش هاي قابل توجهي 
در سطوح مختلف برنامه ريزي به منظور تسهيل و 
تشويق پياده روي صورت گرفته است و گاها مديريت 
شهري تالش كرده است با مناسب سازي خيابان ها، 
فضايي كامال پياده مدار را ش��كل دهد. اين در حالي 
است كه شهروندان گاهي بي آنكه مديريت شهري؛ 
برنامه، طرح يا اقدامي براي پي��اده روي در بلوارها و 
خيابانها داشته باشند اين مكانها را تبديل به فضايي 
براي دوچرخه سواري و پياده روي كردند. بايد گفت 
شهر تهران تا رسيدن به استانداردهاي مطلوب جهت 
داشتن فضاي شهري مناس��ب فاصله بسيار دارد.

پروفسور سايمون بل، پژوهشگر حوزه شهري و استاد 
دانشگاه ادينبورگ انگلستان، درتور يك روزه اي كه 
از تهران داش��ت، به نكاتي اشاره كرد كه در ذهن هر 
شهروندي اين سوال مطرح مي شود كه “چرا در شهر 
تهران استانداردهاي شهري رعايت نمي شود ؟ متن 
زير گزارش مش��اهدات يك روزه اوست .در اتحاديه 
اروپا قانوني تصويب شده است به نام “كمربند سبز “. 
اين كمربند براي شهر دو فايده بزرگ دارد، يكي اينكه 
محدوده و مرز شهر را مشخص مي كند و اجازه بزرگ 
شدن بيش از حد را نمي دهد و دوم اينكه ايجاد نوار 
سبز، كمك بزرگي به محيط زيست شهري مي كند و 
الزاما بايد شهر به سمت درون رشد كند، اين يك قانون 
كلي براي قاره اروپا است. اما وقتي من از فرودگاه امام به 
سمت شهر تهران حركت كردم فضاهايي را ديدم كه 
معلوم نبود براي فرودگاه است، يا تهران! و اصال مربوط 
به كدام شهر است و كامال مشخص بود كه محيط اصال 

تحت كنترل نيست .
     17 مدل كفپوش متفاوت در يك خيابان 

وحدت، يك اصول مهم در طراحي شهري است ولي 
اصال در شهر تهران چنين چيزي مشاهده نمي شود. 
من در يك��ي از خيابان هاي اصلي ش��هر )انقالب - 
آزادي(، تع��داد كفپوش ها را ش��مردم و به عدد 17 
رسيدم، همين جا از شمارش خسته شدم و ديگر ادامه 
ندادم. شما با اين كار هزينه نگهداري را باال مي بريد و در 
هنگام تعويض، گاهي اوقات خسته مي شويد و سريع 
پياده رو را آسفالت مي كنيد. در مركز شهر ادينبورگ 
فقط يك مدل كفپوش براي تمامي پياده رو ها استفاده 
شده است. نكته ديگر اينكه، سنگفرش هاي پياده رو ها 
بايد در مقابل بارش برف و باران طوري عمل كند كه 
آب يا جذب شود يا به سمت پوشش گياهي هدايت 
شود. اما متاسفانه من اين تكنولوژي را در شهر تهران 
نديدم و سيستم موجود در مواقع باراني موجب آب 
گرفتگي معابر و خيابان ها مي شود.نكته ديگر اينكه 
در تهران مبلمان شهري وجود دارد اما واقعيت اين 
است كه مبلمان ش��هري كه اصولي باشد و به افراد 
سرويس بدهد اصال در شهر تهران وجود ندارد. من 
حدود 3 ساعت در ش��هر تهران پياده روي كردم اما 
مبلمان شهري براي نشستن پيدا نكردم، افراد سالمند 
در اين قضيه اصوال حذف مي شوند، چون فضايي براي 
اس��تفاده آنها با توجه به ويژگي هايي كه اين قشر از 

جامعه دارد ديده نشده است.
     تهران، شهر ماشين سوارها

اولين چيزي كه در تهران براي من جلب توجه كرد اين 
بود كه بيشترين چيزي كه در خيابان ديده مي شود، 
ماشين است، ناخودآگاه وقتي ماشين هست، آلودگي 
صوتي هم هست و در كنارش آلودگي هوا نيز وجود 
دارد. اينها عالوه بر زشت كردن تصوير شهر، تاثيرات 
بسيار بدي در روحيات شهروندان دارد.درست است 
كه همه شهرها بايد خيابان هاي اصلي داشته باشند 
تا ماشين ها در آن تردد كنند، اما اين دليل نمي شود 
كه تمام خيابان هاي ما ماشين رو شود، بايد يكسري از 
خيابان ها به عابر پياده سرويس بدهد و اين مي تواند به 
صورت يك پياده رو تمام عيار باشد يا يك خياباني كه 
فقط حمل و نقل عمومي در آن انجام شود. اين موضوع 
اصال در شهر تهران وجود ندارد. در كل شهر تهران، 
تنها مكاني كه در آن تا حدودي به افراد پياده توجه 
شده است خيابان پانزده خرداد است.من ساكن شهر 
ادينبورگ هستم، در اين شهر دسترسي به فضاي 
باز براي تمامي افراد از جمله س��المندان و معلوالن 
كامال امكان پذير اس��ت و جزييات به دقت بررسي 
شده اس��ت . موتورسوارها و رانندگان اتومبيل ها به 
هيچ وجه وارد پياده رو نمي شوند و تمامي پياده روها 
داراي يك رمپ مخصوص جهت عبور معلوالن است، 
ولي من در كمال تعجب ديدم كه در شهر تهران در 
ابتداي بسياري از پياده روها موانعي كار گذاشته شده 
تا موتورسوارها و ماشين ها امكان ورود نداشته باشند. 
هر قدر فكر كردم كه معلوالن چطور از اين موانع عبور 
مي كنند به نتيجه نرسيدم. همچنين در پياده رو ها 
س��نگفرش هايي تعبيه شده اس��ت براي هدايت 
نابينايان، ولي به هيچ وجه اصول اجرايي بين المللي 

در آن به كار نرفته است.
     روشنايي، فقط براي ماشين ها

يكي از موارد زيبايي شناسي در حوزه شهري، روشنايي 
است. اما در شهر تهران، روشنايي فقط براي اين است 
كه ماش��ين ها با هم تصادف نكنند. همه روشنايي 
براي خيابان هاست و هيچ روشنايي براي پياده روها و 
درختان موجود در پياده روها و عناصر طبيعي وجود 
ندارد. اين موضوع بسيار خطرناك است.ادينبورگ 
شهري با قدمت تاريخي در انگلستان است، مركز اين 
شهر يك مكان تاريخي است ولي زندگي در آن جريان 
دارد و انسان ها زندگي كنند اما به نظر مي رسد تهران 

براي تردد ماشين ها طراحي شده است.

  يحي�ي س�اداتي، مهن�دس معم�اري: 
تهران ش�هري بود با كوچه ه�اي باريك و 
درهاي كوتاه كه براي عبور از آن بايد س�ر 
به زي�ر م�ي آوردي، خانه هايي ك�ه داخل 
آن به گونه اي طراحي مي ش�د كه عالوه بر 
صميميت و احس�اس راحتي بين اعضاي 
خانواده، احساس امنيت را براي خانواده در 
پي داشت. ورود شهرسازي و معماري هاي 
غربي كه سبك هاي غلطي نبودند اما بهتر 
است بگوييم براي فرهنگ جامعه غربي به 
وجود آمده بود؛ فضاهاي ش�هري تهران را 
كه اصوال محل�ه اي و طبق اصول و فرهنگ 
خانه س�ازي و شهرس�ازي درون گونه وار 
بودند را تحت تاثير قرار دادند و خواه ناخواه 

زندگي شهري ما دچار تغيير شد.

برش

    عباس رياضت، رييس انجمن شهرسازان: در ميان انواع فضاهاي شهري، فضاهاي باز عمومي داراي اهميت ويژه اي از ديدگاه 
حيات جمعي شهروندان هستند، در حالي كه فضاهاي بسته عمومي داراي انضباط يا به عبارت بهتر محدوديت هاي خاصي به 
لحاظ زماني و اندازه و غيره براي پذيرش شهروندان هستند، فضاهاي باز عمومي در همه وقت بيشترين امكانات بالفعل و بالقوه 
را براي حضور شهروندان دارا هستند. يادآوري اين نكته ضروري است كه امروزه اكثر مجموعه هاي شهري بي شكل و ضد فضا 
هستند و در آنها فضاهاي غير قابل استفاده و رها شده و فراموش شده به چشم مي خورد كه فضاهاي گمشده ناميده مي شود 
مانند فضاهاي رها شده حاشيه بزرگراه ها، محوطه هاي باز بي شكل و بيكران بين برج ها و بلوك هاي مسكوني. اين فضاها عمال 
به عنوان فضاهاي عمومي به حس�اب نيامده و فضاهاي گمشده در شهر به شمار مي روند در حالي كه كشف و احياي آنها مي تواند فرصت هايي براي 

توسعه فضاهاي عمومي شهر به وجود آورد.

برش



دانش و فن10اخبار

از جعل اپليكيشن دولت همراه تا اجازه دسترسي به موقعيت مكاني كاربران 

زيرساخت  فني براي احياي كارت سوخت فراهم نيست 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي 

 بازگش��ت كارت هاي س��وخت به چرخه حمل و نقل 
كشور چند صباحي اس��ت كه از سوي مسووالن اعالم 
شده اس��ت،  كارت هاي س��وختي كه دو سال از حذف 
بند اجراي آن در مجلس مي گذرد و حاال دوباره دولت 
مي خواهد اين كارت ها را اين بار به شيوه اي نوين و اتصال 
آن با كارت هاي بانكي دارندگان وسايل نقليه احيا كند .

طرحي كه به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
داده ش��د و مورد موافقت قرار گرفت، طبق گفته وزير 
ارتباطات با احتساب حذف هزينه تردد و صدور كارت 
سوخت از طريق اپليكيشن و سايت دولت همراه رقمي 
در حدود 330 ميليارد تومان صرفه جويي مي ش��ود، 
 كه رقم قابل توجهي اس��ت،  اما به نظر مي رس��د هنوز 
زيرساخت هاي فني براي اجرايي شدن اين مهم آن گونه 
كه بايد و ش��ايد فراهم نيست،  چرا كه تنها يك روز بعد 
از اعالم س��ايت دولت همراه و معرفي اپليكيشن براي 
دريافت كارت سوخت اعالم شد كه صرفا ثبت نام صورت 
مي گيرد و مراحل بعدي ص��دور و تحويل به دارندگان 
متعاقبا اعالم مي ش��ود، اين در حالي است كه بسياري 
از كاربران معتقدند اپليكيشن اعالم شده داراي مشكل 
است و براي نصب اجازه ورود به موقعيت مكاني و ضبط 
صوت و چراغ قوه را مي خواهد كه بس��ياري از كاربران 
آن را غيرقانون��ي مي دانند و معتقدن��د ورود به حريم 
ش��خصي كاربران است،  مس��اله اي كه رييس سازمان 
فن��اوري اطالعات نيز به آن پاس��خ داد و اعالم كرد كه 
اپليكيشن معرفي شده داراي مشكالتي است و به اين 
س��وال اينگونه پاسخ داد كه در نسخه جديد دسترسي 
به موقعيت مكاني و ضبط صوت برداش��ته مي ش��ود، 
هرچند كه در نسخه فعلي نيز فقط پياده سازي شده و 

اجرايي نمي شود .
 از س��وي ديگر با وجود باال گرفتن اين مباحث از سوي 
وزير ارتباطات و حتي ورود رييس مجلس و بازديد از زير 
ساخت هاي فني دولت الكترونيك،  هنوز بانك مركزي به 
عنوان باالترين متولي نظام بانكي كشور كه نقش مهم و 
بسزايي در اجرايي شدن اين طرح دارد، واكنشي نشان 
نداده اس��ت و وزير ارتباطات در نشست مشتركي كه با 
رييس مجلس داشت عنوان كرد: »۵« درصد نازل هاي 

سوخت به سيس��تم هاي مربوطه متصلند و ۴۵ درصد 
نيز داراي پوز )دس��تگاه كارتخوان( هستند. همچنين 
بانك مركزي دس��تورالعملي داده ك��ه تمامي PSP ها 
)شركت هاي خدمات پرداخت( پوزهايشان را »به روز« 
كردند و تمامي دس��تگاه هايي كه ب��ه صورت متمركز 

اتصال نازل را به آنها برقرار كرده »به روز« شدند. 
به محض اينكه كاربر ثبت نام مي كند، بانك مركزي به 
بانك دارنده كارت دستور مي دهد كه كيف الكترونيكي 
داخل كارت كاربر ايجاد شود. آن كيف پول الكترونيكي 
توسط شركت ملي پخش و پااليش شارژ مي شود و در 
نهايت وقتي كه كاربر كارتش را در پوز مي كشد، در عمل 

ميزان تخصيص سوخت به او مشخص مي شود.
اين س��خنان وزير هم نتوانست واكنش بانك مركزي و 
شبكه ش��تاب را به همراه داشته باشد. برخي معتقدند 
كه نه تنها زير س��اخت هاي فني،  بلكه زير ساخت هاي 
ش��بكه بانكي در نظام بانكداري براي اين طرح فراهم 
نيس��ت و با استناد به اينكه در حال حاضر فقط ثبت نام 
صورت مي گيرد ولي در مرحله اجرا هيچ اتفاقي نمي افتد 
و ثبت نام كنندگان بايد در انتظار گام هاي بعدي دولت 

الكترونيك باشند .
از س��وي ديگر خبر مي رسد كه برخي س��ودجويان و 
سوءاستفاده كنندگان با طراحي اپليكيشن هاي مشابه 
كه ممكن اس��ت بدافزار باش��د. كارب��ران را ترغيب به 
نصب و راه اندازي اين اپليكيشن هاي جعلي مي كنند. 
سوءاستفاده از اين اپليكيشن باعث واكنش معاون وزير 
ارتباطات ش��د و وي در صفحه توييتر خود با بازنش��ر 
توييت يكي از كاربران هشدار داد و نوشت: برخي افراد 
با انتشار اپليكيش��ن هاي جعلي ثبت نام كارت سوخت 

در تلگرام، اقدام به سوءاستفاده از كاربران مي كنند. 
يك نمونه از آنه��ا، كاربر را با ترفن��د »ثبت نام كارت 
سوخت« به صورت ناخواسته در يك سرويس عضو و 
مبلغ ۵00 تومان به صورت روزانه به قبض كاربر اضافه 
مي كند.وي در بازنشري ديگر درباره حذف نسخه هاي 
جعلي توضيح داد: چنانچه نسخه هاي جعلي را اشتباها 
درياف��ت كرده ايد، هرچه س��ريع تر آن را پاك كنيد. 
جهت غيرفعال س��ازي س��رويس داراي هزينه، روي 
همراه اول كد #1*800* )س��تاره هش��تصد ستاره 

يك مربع( را ش��ماره گيري كنيد. كاربران ايرانس��ل 
نيز مي توانند از طريق اپليكيش��ن »ايرانس��ل من« 
س��رويس هاي فعال را حذف كنند. ب��ه هر حال بايد 

منتظر واكنش مس��ووالن بانك مركزي نيز بود،  چرا 
كه در كنار وزارت ارتباط��ات و وزارت نفت به عنوان 
متوليان كارت هاي سوخت،  بانك مركزي هم به عنوان 

تامين كننده زيرساخت هاي مالي در شبكه شتاب نيز 
بايد به اين طرح بپيوندد و اعالم كند كه آيا در س��طح 

گسترده اين مهم انجام پذير است يا خير؟ 

رويترز| اخبار جديد حاكي از آن است كه نيوزيلند نيز 
به دنبال امريكا و استراليا، از همكاري با شركت چيني 
هواوي براي توس��عه و برقراري شبكه هاي مخابراتي و 

اينترنتي خودداري كرده است.
 به نظر مي رس��د كه تالش امريكا براي تخريب شركت 
چيني هواوي و جلوگيري از عقد قرارداد اين شركت با 
ساير اپراتورهاي مخابراتي كشورهاي ديگر موفق شده 
است.ماه گذشته بود كه سناتورهاي امريكايي در نامه اي 
خطاب به جاس��تين ترودو، نخست وزير كانادا نوشتند 
كه به منظور جلوگي��ري از به خطر افتادن امنيت ملي 
كشورش، همكاري با شركت چيني هواوي براي توسعه 
شبكه اينترنت 5G را قطع كند اما حاال به نظر مي رسد 
كه اياالت متحده درصدد است تا از ساير شركاي تجاري 
و اقتصادي خود نظير آلمان، ايتاليا و ژاپن نيز درخواست 
كند كه به قطع همكاري با اين شركت چيني اقدام كنند.

چند روز پيش بود كه روزنامه وال اس��تريت ژورنال از 
افزايش تالش هاي دولت امريكا براي تخريب ش��ركت 
چيني هواوي سخن گفت كه نشان مي داد امريكايي ها 
قصد دارند به تالش براي بي اعتبار كردن شركت چيني 
هواوي و محصوالتش نظير گوشي هاي هوشمند ادامه 
دهند و در اين راستا به بسياري از كشورهاي هم پيمان 
خود نظير كانادا، آلمان، ايتاليا و ژاپن هم اطالع داده اند 
كه محصوالت هوشمند و سرويس هاي مخابراتي اين 
ش��ركت را به منظور محافظت از امنيت ملي كش��ور و 
شهروندانش��ان تحريم كرده و جل��وي فعاليت آنها را 
بگيرند.حاال تازه ترين اخبار منتش��ر شده حاكي از آن 
اس��ت كه نيوزيلند نيز به دنبال استراليا اعالم كرده كه 
قصد ندارد به منظور توسعه شبكه نسل پنجم اينترنت 
5G و س��اير بخش هاي ارتباطي و مخابراتي با شركت 

چيني ه��واوي همكاري كند.هواوي دومين ش��ركت 
توليدكننده موبايل و گوشي هوشمند در جهان و يكي 
از فعال ترين اپراتورهاي مخابراتي به شمار مي رود كه 
با كشورهاي بسياري درباره برقراري شبكه نسل پنجم 
اينترنت 5G همكاري كرده اس��ت.ماجرا از اوايل سال 
جاري ميالدي آغاز شد كه دونالد ترامپ، رييس جمهور 
اياالت متحده امريكا اعالم كرد كه گوشي هاي هوشمند 
ساخت ش��ركت هاي چيني نظير هواوي و زدتي اي از 
ش��هروندان و مقامات امريكايي جاسوسي مي كنند و 
اطالعات ش��خصي و محرمانه بسياري را تحويل دولت 
چين مي دهد تا عليه اياالت متحده از آنها استفاده كند.

با اينكه دولت چين و ش��ركت هاي ه��واوي و زد تي اي 
همگي اين اتهامات را بارها رد و تكذيب كرده اند، اما به 
نظر مي رس��د كه امريكايي ها به تالش براي جلوگيري 
از فعالي��ت آنها و قطع همكاري س��اير كش��ورها ادامه 
مي دهند.رويترز نوش��ت: به نظر مي رس��د كه مقامات 
نظارتي و دولتي كشور نيوزيلند نيز با بررسي عملكرد و 
واكنش برخي از كشورها همچون اياالت متحده امريكا 
و استراليا تصميم گرفته اند كه از همكاري و عقد قرارداد 
با هواوي كه همچنان به جاسوسي از طريق تجهيزاتش 

متهم است، دست كشيده و خودداري كند.

ديلي ميل| در نمايش��گاهي در آمس��تردام نمونه 
اوليه يك خودرو-پهپاد پرنده براي نخستين بار بطور 
نمايش��ي پرواز كرد.يك نمونه اوليه از خودرو-پهپاد 
پرنده در نمايشگاهي در آمستردام نمايش داده شده 
اس��ت. نمونه اوليه پهپاد Pop.Up Next در سالن 
نمايشگاه بطور نمايشي پرواز كرد. وسيله نقليه مذكور 
نتيجه هم��كاري ايرباس، آئودي و ش��ركت طراحي 
ايتال ديزاين است. طرح مذكور از سه ماژول جداگانه 
ساخته شده كه شامل شاسي هايي با چرخ، كپسولي 
با دو صندلي براي مسافران و پهپادي با ۴ پروانه است.

تركيب ماژول شاس��ي هاي چرخ دار و كپس��ول با دو 
صندلي يك خودروي خودران مي سازد كه هيچ گونه 
گازه��اي گلخانه اي منتش��ر نمي كند.البته اين طرح 
اوليه قبال رونمايي ش��ده بود اما براي نخستين بار در 
نمايشگاه آمستردام پرواز كرد. به نظر نمي رسد خدمات 
هوايي اين وسيله نقليه به زودي آغاز شود. جين برايس 
ديمونت مدير ارشد اجرايي ايرباس تخمين مي زند يك 
دهه طول مي كشد تا چنين خدمتي بطور فراگير ارايه 
ش��ود.نمونه اوليه حاضر در اين نمايشگاه، يك چهارم 

اندازه واقعي ساخته شده است.

ديلي ميل|گوگل ۱۴۵ اپليكيشن حاوي بدافزار را 
از فروش��گاه گوگل پلي پاك كرد. اين بدافزارها پس 
از اتصال دس��تگاه اندرويد به رايانه، اطالعات كارت 

اعتباري و پسوردهاي كاربر را سرقت مي كنند.
هرچند برخي از اين اپليكيشن ها چند صد بار دانلود 
شده اند اما اپ استور هم اكنون آنها را پاك كرده است. 
با اين وجود ممكن است در برخي گجت هاي كاربران 

وجود داشته باشند.
بدافزار دس��تگاه هاي اندرويد را آلوده نمي كند بلكه 
فقط در صورتي كه دستگاه اندرويد به پي سي ويندوز 
متصل شود، اطالعات ش��خصي كاربر را جمع آوري 
مي كند.بدافزار پس از ورود به رايانه، ش��ماره كارت 
اعتباري كاربر، پسورد حساب هاي كاربري او و حتي 

شماره تامين اجتماعي را سرقت مي كند.
 Palo Alto Networks شركت امنيت سايبري 
اپليكيشن هاي حاوي بدافزار را كشف كرد و به گوگل 
اطالعات داده است.اين اپليكيشن ها ديگر در فروشگاه 
گوگل پلي موجود نيستند اما از اكتبر ۲0۱۷ ميالدي 
قابل دانلود بوده اند. احتماال هكرها با استفاده از اين 

روش از دستگاه هاي كاربر جاسوسي كرده اند.

ديلي ميل| به تازگي ليواني مجهز به تراشه ساخته 
شده كه مي توان به وسيله آن هزينه نوشيدني را بدون 
استفاده از كارت يا پول نقد پرداخت كرد. اين ظرف از 

ليوان هاي بازيافتي ساخته شده است.
اين ليوان كه Clever Cup نام دارد و در زير آن يك 
تراشه قرار دارد، مي تواند هزينه خريد نوشيدني را از 

حساب بانكي كاربر كسر كند.
كارشناس��ان اميدوارند فناوري هاي مش��ابه سبب 
مي ش��ود مردم كمتر از ليوان هاي ي��ك بار مصرف 

استفاده كنند.
به هرح��ال اين ليوان هاي نوآورانه نخس��تين بار در 
Costa Cofee براي فروش عرضه شدند. اين ظرف 
از ليوان هاي بازيافتي ساخته شده و شامل يك كفي 
سيليكوني است كه در آن يك تراشه بي تماس قرار 
دارد.كاربر مي تواند فناوري موج��ود در ليوان را در 
هر جايي كه س��مبل پرداخت بي تماس وجود دارد، 

استفاده كند. 
افراد در صورت اس��تفاده از اين ليوان ها مي توانند از 
 Costa Cofeeتخفيف ۲۵ درصدي در فروش��گاه

استفاه كنند.

نيوزيلند هم از همكاري با هواوي دست كشيد  اولين خودرو-پهپاد 
به پرواز در آمد

گوگل ۱۴۵ اپليكيشن حاوي 
بدافزار را حذف كرد

ليواني كه هزينه نوشيدني را 
پرداخت مي كند

 Thu. Nov 29 .  پنج شنبه    8 آذر 1397   21 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1256  2018 

رويداد

انگليس و هلند »اوبر« را 
جريمه كردند

آسوشيتدپرس| مقامات انگليسي و هلندي 
جريمه اي ۱.۲ ميلي��ون دالري براي اوبر تعيين 
كردن��د. اين جريمه ب��ه فاش ش��دن اطالعات 
شهروندان اين كشورها در سال ۲0۱۶ ميالدي 
مرب��وط مي ش��ود.مقامات هلندي و انگليس��ي 
شركت تاكسي اينترنتي اوبر را ۱.۲ ميليون دالر 
جريمه كردند.دليل اين جريمه عدم محافظت از 
اطالعات مشتريان طي حمله سايبري بود كه در 
۲0۱۶ ميالدي اتفاق افتاد.سازمان ICO انگليس 
اعالم كرد به دليل فاش شدن اطالعات مشتريان 
انگليسي اوبر در سال ۲0۱۶ ميالدي، اين شركت 
را 3۸۵ ه��زار پون��د )۴۹۱ ه��زار دالر( جريمه 
مي كند. مقامات هلندي نيز جريمه اي ۶00 هزار 
يورويي )۶۷۹ هزار دالر( براي اين شركت تعيين 
كرده اند.به گفته مقامات انگليسي، مجموعه اي از 
شكاف هاي امنيتي كه قابل پيشگيري بود، سبب 
شد اطالعات شخصي حدود ۲.۷ ميليون مشتري 
انگليسي اوبر توسط هكرها دانلود شود.مقامات 
هلندي نيز اعالم كرده اند طبق قوانين اوبر فاش 
شدن اطالعات مش��تريان را ظرف ۷۲ ساعت به 
مقامات اعالم نكرده اس��ت. طب��ق گفته آنان در 
شكاف امنيتي مذكور اطالعات ۱۷۴ هزار شهروند 

هلندي فاش شده بود.

دستگاهي كه هوا را به آب 
آشاميدني تبديل مي كند

نيواطلس| محققان دستگاهي جديد براي تبديل 
بخار هوا به آب آشاميدني ساخته اند. در اين دستگاه 

از نوعي هيدروژل شور استفاده مي شود.
ممكن است در مناطق خش��ك زمين آب زيادي 
وجود نداشته باشد اما هنوز هم مي توان مقداري از 
بخار آب هوا را به آب تبديل كرد. براي اين كار بطور 
معمول از روشي به نام fog net استفاده مي شود 
اما به تازگي محققان يك جايگزين فناورانه براي اين 
روش ابداع كرده اند. آنها دستگاهي ساخته اند كه از 

هيدروژل شور استفاده مي كند.
 ژل به كار رفته در اين دستگاه حاوي نمك كلريد 
كلسيم ارزان، ماندگار و غير سمي است. هرچند اين 
نمك مقدار زيادي از بخار آب هوا را جذب مي كند 
اما يك نمك آب شونده است. به عبارت ديگر اين 

ماده در آبي حل مي شود كه آن را جذب مي كند.
اين بدان معناس��ت كه هنگامي كه ژل مذكور به 
تنهايي براي جذب بخار آب اس��تفاده شد، كلريد 
كلس��يم آب ش��وري توليد مي كند كه غير قابل 
آشاميدن است اما در دستگاه جديد اين آب شور در 
هيدروژل پليمري جامد نگهداري مي شود. اين ژل 
همچنين حاوي نانوتوب هاي كربني است كه در 

تبديل نور خورشيد به گرما كارآمد هستند.
در نتيجه دس��تگاه مي تواند شب بخار آب را از هوا 
جذب كند، آن را به شكل مايع در هيدروژل ذخيره 
كند. در روز، هنگامي كه خورش��يد به ژل مي تابد، 
گرما س��بب مي شود آب تازه به ش��كل بخار از ژل 
جدا ش��ود. بخار حاصل دوباره در س��طح دستگاه 
به مايع تبديل مي ش��ود كه مي توان آن را ذخيره 

و مصرف كرد.

 ناسا: زودتر از حد تصور به ماه 
بر مي گرديم

اينسايدر| ناسا كه آخرين بار در دسامبر سال 
۱۹۷۲ فضانورداني را به ماه اعزام كرده بود، اعالم 
كرده زودتر از حد تص��ور به تنها قمر كره زمين 

بازخواهد گشت.
ناس��ا به تازگي يك مريخ نورد را روي اين سياره 
سرخ رنگ فرود آورده كه قرار است بازوي رباتيك 
آن به منظور نمونه برداري از خاك اين سياره به كار 
گرفته شود.جيم برداشتاين از مديران ناسا با ارسال 
پيامي در توئيتر در اين زمينه تصريح كرده است: 
در حال همكاري با تعدادي شركت امريكايي براي 
بازگشت به سطح ماه هستيم و اين كار را زودتر از 
 حد تصور شما انجام خواهيم داد.ناسا آخرين بار

۴۶ س��ال قبل فضاپيماي آپولو ۱۷ را به س��طح 
ماه فرستاد و فضانوردان اين سفينه آزمايشاتي 
روي خاك ماه انجام دادند.اين س��ازمان فضايي 
قبال اعالم كرده بود در تالش براي راه اندازي يك 
ايس��تگاه فضايي درمدار كره ماه اس��ت و انتظار 
دارد اين ايستگاه فضايي در دهه آينده ميالدي 
مورد بهره برداري قرار بگيرد. به نظر مي رسد اين 
اقدام بي ارتباط به تالش ناس��ا براي اعزام سريع 
فضانورد به كره ماه نباشد.قرار است ۱۱ شركت 
امريكاي��ي در طرح اعزام فضانورد به ماه با ناس��ا 
همكاري كنند كه اس��امي آنه��ا در آينده اعالم 
مي ش��ود. فعال اس��امي يكي از اين شركت ها به 
نام Astrobotic Technology اعالم شده 
است. توليد كپس��ول هاي حمل فضانورد و ماه 
نوردهاي رباتيك از جمله زمينه هاي همكاري دو 

طرف خواهد بود.

برگزاري دوره هاي امنيت 
سايبري براي پليس

آسين ايج| پليس ايالتي رودآيلند امريكا قصد دارد 
يك دوره آموزشي براي نيروهاي اطالعاتي و امنيتي 
محلي برگزار كند تا دانش آنه��ا در زمينه فناوري 

اطالعات و ديگر حوزه هاي مرتبط افزايش يابد.
شركت گنندگان در اين دوره ها اطالعاتي در مورد 
زيرساخت هاي فناوري اطالعات نيز دريافت خواهند 
كرد و دانش خود را در اين زمينه بيشتر خواهند كرد.

دوره هاي مذكور به صورت سه روزه و هر بار با حضور 
سي داوطلب برگزار مي شوند و در جريان برگزاري 
آنه��ا اطالعاتي در مورد روش هاي مورد اس��تفاده 
هكرها براي نفوذ به ش��بكه هاي اطالع رساني ارايه 
شده و راه هاي شناس��ايي، مهار، نابودي و .. هكرها 
و همين ط��ور بازيابي اطالعات از دس��ت رفته در 

دسترس قرار مي گيرد.

 رواب�ط عموم�ي وزارت ارتباط�ات| وزي�ر 
ارتباط�ات از انتخ�اب ك�د دس�توري ۴#* 
ب�راي دريافت خدمات دول�ت همراه و دولت 

الكترونيك خبر داد.
محمدجواد آذري جهرمي با اشاره به شيوه هاي 

مختلف تهيه كارت سوخت در توئيتر نوشت: 
در تهيه  كارت سوخت، انتخاب هاي متعدد براي 
دارندگان خودرو فراهم است. در شيوه سنتي، 
حضور در مراكز پليس+10 و ارايه اصل س�ند 
وكپي، اصل كارت خودرو وكپي، اصل كارت ملي 

وكپي و پرداخت وجه و انتظار دريافت پستي 
الزامي اس�ت. وزير ارتباطات افزود: در شيوه 
نوين، باي�د از طريق مراجعه به س�ايت دولت 
همراه يا كد دستوري #۴* بدون مدارك، هزينه 

و انتظار، كارت سوخت تهيه شود.

خبر
دريافت كارت سوخت و يارانه كاال با كد دستوري ۴#*

ايسنا| معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بي��ان اينكه هات گ��رام و تلگرام طاليي از س��وي 
شركت هاي دانش بنيان با توسعه نسخه اي از تلگرام 
پياده س��ازي ش��ده اند، گفت: تا پاي��ان آذر ماه اين 
پيام رسان ها از تلگرام جدا مي شوند و در صورت عدم 

دريافت مجوزهاي الزم غيرقانوني مي شوند.
 حميد فتاحي با بيان اينكه هات گرام و تلگرام طاليي 
تا آخر آذر ماه جاري از تلگرام جدا مي ش��وند؛ گفت: 
اين پيام رسان ها در ميان پيام رسان هاي داخلي قرار 
مي گيرند و اگر تاييديه هاي الزم را دريافت نكنند جزو 
پيام رسان هاي غيرقانوني قرار مي گيرند.وي با بيان 
اينكه پيام رسان هاي داخلي ابعاد مختلفي يافته اند، 
خاطرنشان كرد: در سند مصوب شوراي عالي فضاي 
مجازي همه ابعاد پيام رسان ها ابعاد فني، اجتماعي، 
كسب و كارها و حقوقي و حريم خصوصي ديده شده 
است و توجه به اين پارامترها مي تواند اغناي كاربران 

را به دنبال داشته باشد.
وي اضاف��ه كرد: در اين صورت ني��از به فيلتر كردن 
پيام رس��ان هاي خارجي و هدايت آنها به سمت پيام 
رسان هاي داخلي نيس��ت.فتاحي با تاكيد بر اينكه 
آنچه امروز در مورد پيام رس��ان ها رخ داده بيش��تر 
سياس��ي اس��ت، ادامه داد: اين رويداد كه با حضور 
نخبگان و دانشگاهيان در اين حوزه برگزار مي شود 

اتفاق مناسبي است چرا كه در حوزه اي وارد مي شويد 
كه تالش دارد با جل��ب ايده هاي خالقانه كاربران را 
جذب كند.معاون وزير ارتباطات با تا كيد بر اينكه اين 
امر در پيام رس��ان تلگرام رخ داده است، اظهار كرد: 
دوره اي ك��ه در آن زندگي مي كني��م دوره ايده هاي 
خالقان��ه و تضمين حريم خصوصي كار بران اس��ت 

و اگر در اين سطح حركت كنم موفق خواهيم شد.
فتاح��ي تاكيد ك��رد: در صورت��ي كه اي��ن رويداد 
ب��ه درس��تي اجراي��ي ش��ود دس��تاورد هاي 
چن��د ميلياردي ب��ه دنب��ال خواهد داش��ت.وي با 
تاكي��د بر ض��رورت توج��ه به اغن��اي كارب��ران در 
 ش��بكه هاي اجتماعي، ًاضافه ك��رد: در حال حاضر 
پيام رسان هاي داخلي از اقبال خوبي برخوردار شده 
است به گونه اي كه نرم افزار كافه بازار از يك زيست 

بوم اقتصادي مناسبي بر خوردار شده است.

گاردين| كارمندان و مهندس��ان گوگل با انتشار 
نامه اي بلندباال از اين ش��ركت امريكايي خواستند 
كه از همكاري ب��ا دولت چين براي توس��عه موتور 
جس��ت وجوي سانسورش��ده در اين كش��ور دست 

بردارد.
مدت هاس��ت كه بحث بر س��ر هم��كاري گوگل با 
دولت چين براي توس��عه يك موتور جست وجوگر 
داخلي و سانسور ش��ده كه به صورت خودكار نتايج 
جس��ت وجوهاي كاربران را فيلتر مي كند، داغ شده 
اس��ت ولي با وجود هم��ه مخالفت هايي كه تاكنون 
براي گوگل به وجود آمده اس��ت، به نظر مي رس��د 
كه اين شركت امريكايي قصد دارد همچنان به اين 
همكاري ادامه دهد. با توجه به وس��عت كشور چين 
و جمعيت باالي آن، بسياري از غول هاي تكنولوژي 
هم��واره نظر و توجه خاص و وي��ژه اي به آن دارند و 
حضور در بازار اين كشور براي آنها به معناي موفقيت 

و دستاوردهاي بزرگي خواهد بود.
چند سال پيش شركت امريكايي گوگل تحت تاثير 
قوانين محدودكننده و س��خت گيرانه دولت چين، 
اعالم كرد كه ديگر با اين كشور همكاري نمي كند و 
به همين دليل نيز بسياري از سرويس هاي خود را در 
اين كشور از دسترس خارج كرد.اين در حالي است 
كه تازه ترين گزارش هاي منتشر شده نشان مي دهد 

كه بالغ بر ۲00 نفر از كارمندان ارش��د، مهندسان و 
متخصصان فعال در گوگل با انتشار نامه اي بلندباال 
از اين شركت خواسته اند كه به منظور احقاق حقوق 
كاربران جهاني درخصوص اس��تفاده و دسترس��ي 
آزادان��ه به اينترن��ت، فضاي مجازي و ش��بكه هاي 
اجتماعي از ادام��ه و تكميل همكاري با دولت چين 
خودداري كرده و از توسعه يك موتور جست وجوگر 
كه به خودسانس��وري و فيلترين��گ خودكار مجهز 
است، دست بردارد.بر اساس گزارشي كه در گاردين 
آمده اس��ت، به عقيده كارشناس��ان، در صورتي كه 
گوگل باز هم به تمامي اي��ن مخالفت ها بي توجهي 
كند، به نظر مي رس��د كه در آينده اي نزديك تحت 
فشارهاي مردمي، نظارتي و دولتي بسياري در اياالت 
متح��ده امريكا قرار بگيرد و محبوبيت خود را تا حد 
زيادي از دست دهد. اين امر مي تواند عالوه بر شهرت 

گوگل، ارزش س��هام آن را نيز به ش��دت تحت تاثير 
قرار دهد و آن را با اتهاماتي نظير كمك بسانس��ور و 
فيلترينگ اينترنت و نقض حقوق بشر مواجه سازد.

كش��ور چين يكي از معدود كش��ورهايي است كه 
قوانين و مقررات محدودكننده و س��خت گيرانه اي 
براي اس��تفاده از خدمات اينترنت��ي و آنالين وضع 
كرده و بسانسور و فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي و 

پيام رسان ها در جهان معروف است.
گ��وگل در س��ال ۲0۱0 مي��الدي در اعت��راض به 
تالش چين ب��راي محدود كردن اس��تفاده آزادانه 
شهروندانش از اينترنت، بس��ياري از سرويس هاي 
خود را در اين كش��ور قطع كرده بود.گفته مي شود 
نسخه سانسور شده اين موتور جست وجو قرار است 
به صورت يك اپليكيشن اندرويدي توسعه داده شود 

و در دسترس كاربران چيني قرار گيرد.
بس��ياري از كمپين هاي حمايت از حقوق كاربران 
اينترن��ت در چي��ن در س��ال هاي اخيرتالش هاي 
زيادي كرده اند تا دولت اين كش��ور را متقاعد كنند 
كه اس��تفاده آزادانه از خدم��ات آنالين حق تمامي 
شهروندان است و بايد با انتخاب آگاهانه آنان صورت 
گي��رد و دخالت س��ران دولتي تاثي��ري در كاهش 
محبوبيت ش��بكه هاي اجتماعي و س��رويس هاي 

اينترنتي نخواهد داشت.

جدا شدن »هات گرام« و »تلگرام طاليي« از تلگرام تا پايان آذر  اعتراض به همكاري گوگل با چين براي سانسور اينترنت
كاربر فراسو
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رييس سازمان استاندارد:

خودروسازان نگران تأمين قطعات هستند

۹0 درصد مشكل بانكي واحدها با يك قانون حل مي شود»همراه« به درآمد ۹.۱۶ هزار ميليارد توماني رسيد
نايب رييس اتاق ايران:طي هشت ماه

گروهبنگاهها| 
در شرايطي كه وزير صمت روز گذشته در گفت وگو با 
خبرنگاران از مخالفت دولت با افزايش قيمت خودرو 
خبر داد، رييس سازمان استاندارد به نقل از فعاالن 
حوزه خودرو اعالم مي كند كه خودروسازان نگران 
فرآيند تامين قطعات هستند و چنانچه اين مشكل 
حل شود بسياري از نوس��انات اين بازار هم كنترل 

خواهد شد. 
رييس سازمان استاندارد از نگراني خودروسازها براي 
تامين قطعات خبر داد و افزود: نگراني خودروسازها 
اين است كه با توجه به تحريم ها نتوانند بسياري از 
قطعاتشان را تامين كنند به همين جهت بايد فكري 

براي حل اين مشكل صورت گيرد.
به گزارش ايس��نا، نيره فيروزبخت ديروز در حاشيه 
هش��تمين هماي��ش اس��تاندارد و كيفي��ت كه در 
موسس��ه عل��وم دامي ك��رج برگزار ش��د، در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: بدون ش��ك برگزاري چنين 
همايش هايي نقش بس��زايي در ايجاد انگيزه رقابت 
بين صاحبان واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي 
دارد و در نهايت باعث ارتقاي كيفيت كاالهاي داخلي 
مي ش��ود. همه واحدهاي توليدي نمونه، همكاران 
آزمايشگاهي، بازرس��ي و مديران كنترل كيفيت از 
سراسر كشور در اين همايش شركت و بهترين آنها 

برگزيده مي شوند.
اين مس��وول با بي��ان اينكه اين همايش در س��اير 
استان هاي كش��ور هم برگزار مي شود، توضيح داد: 
هماي��ش اس��تاندارد و كيفيت تنه��ا مختص البرز 
نيس��ت و ديگر استان ها نيز با برگزاري اين همايش 

از واحدهاي توليدي نمونه خود تقدير مي كنند.
وي با اش��اره به نح��وه انتخ��اب برگزيده هاي اين 
هماي��ش بيان ك��رد: محص��والت توليدكنندگاني 
ك��ه در اين همايش ش��ركت كرده ان��د جمع آوري 

و در آزمايش��گاه هاي معتب��ر م��ورد آزمايش قرار 
مي گيرد. اگر در نمونه هاي آزمايش شده مغايرتي با 
استانداردها و فاكتورهاي اعالم شده وجود نداشته 

باشد آن كاال و محصول برتر خواهد شد.
في��روز بخت در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
با اشاره به اس��تانداردهاي تعيين شده براي بررسي 
كيفي��ت خودروها گف��ت: 85 فاكتور در س��نجش 

اس��تاندارد خودروها وجود دارد ك��ه از يكم دي ماه 
مجدداً بررسي اين فاكتورها در خودروهايي كه توليد 
مي ش��وند آغاز مي ش��ود. فعاًل براي سخت تر كردن 
استاندارد خودروها گزينه جديدي را مطرح نكرده ايم 
و همان 85 فاكتور قبلي در استاندارد خودروها رصد 
مي شود. اين مسوول گفت: شاخص هاي فعلي براي 

استانداردهاي خودرو مورد قبول است.

   بومي سازي استانداردها ضروري است
 از س��وي ديگر ريي��س اتاق بازرگاني اس��تان البرز بر 
بومي سازي استانداردها و ارايه آموزش هاي اين حوزه 

به توليدكنندگان تاكيد كرد.
رحيم بنامواليي در هش��تمين همايش اس��تاندارد و 
كيفيت اس��تان البرز كه در س��الن همايش موسسه 
تحقيقات علوم دامي برگزار ش��د، با اش��اره به اينكه 

استاندارد به معناي هويت دادن به كاالها و سبك زندگي  
است، اظهار كرد: استاندارد نشان دهنده كار، تالش و 

نگاه مسووالن به توسعه است.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي البرز با 
بيان اينكه اولين چيزي كه براي رشد كردن نياز داريم، 
بومي سازي كردن استانداردهاست، افزود: گام بعدي 

رسيدن به استانداردهاي بين المللي است.
بنامواليي با بيان اين مطلب كه بايد تفاهم نامه اي ميان 
سازمان استاندارد و س��ازمان هاي بين المللي منعقد 
شود، گفت: با اين كار هزينه هاي توليدكننده كاهش 
پيدا مي كند. وي ادامه داد: براي رشد و توسعه توليد و 
براي اينكه صادرات خوبي داشته باشيم بايد تفاهمات 

انجام شود.
بنامواليي با اش��اره به اينكه اتاق بازرگاني با س��ازمان 
استاندارد و معاونت غذا و دارو تفاهم نامه اي منعقد كرده 
است، بيان كرد: براساس اين تفاهم نامه آزمايشگاه هاي 

همكار نبايد جزيره اي عمل كنند.
ريي��س اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي 
استان بابيان اين مطلب كه اتاق نياز دارد كالس هاي 
آموزش��ي برگزار كند، گفت: كارشناس��ان استاندارد 
بايد كالس هاي آموزشي و آشنا كردن توليد كننده با 

استانداردهاي كشورمختلف را برگزار كند.
وي اف��زود: ات��اق بازرگاني اي��ن آمادگ��ي را دارد كه 
كالس هاي كارب��ردي را برگزار كند ت��ا توليد كننده 
متناسب با استانداردهاي كشورهاي مختلف توليد كند.

بنامواليي با بيان اينكه علم كوركورانه مانع پيشرفت 
ما اس��ت، گفت: كوركورانه كار كردن م��ا را به جايي 

نخواهد رساند.
وي در پايان بابيان اينكه اگر مي خواهيم مشكالت حل 
شود بايد متناسب با رشد تكنولوژي حركت كنيم، گفت: 
بايد متناس��ب با رشد تكنولوژي و در كنار هم حركت 

كنيم و اگر اين كار را انجام دهيم موفق خواهيم شد.

همراه اول با انتشار گزارش عملكرد آبان و 8 ماهه سال 
جاري، از كس��ب درآمد ۹.۱۶ ه��زار ميليارد توماني و 
افزايش ۲۰ درصدي درآمد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد. به گزارش تعادل، شركت ۹۶۰ ميليارد 
توماني ارتباطات سيار ايران كه در بازار دوم معامالت 

بورس درج شده، گزارش عملكرد آبان و 8 ماهه سال 
جاري را منتش��ر كرد. بر اين اس��اس، »هم��راه«  در 
دوره يك ماهه از استفاده امكانات شبكه توسط ساير 
شركت هاي تلفن همراه، كاركرد مشتركين خطوط 
دايمي و اعتباري، فروش خطوط جديد تلفن همراه، 

خالص خدمات ارزش افزوده و ساير درآمدها مبلغ ۱.۲4 
هزار ميليارد تومان درآمد داشته است.

اين شركت بورسي در عملكرد 8 ماهه مبلغ ۹.۱۶ هزار 
ميليارد تومان درآمد داشته كه نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.

 نايب ريي��س ات��اق بازرگان��ي، صناي��ع، معادن و 
كش��اورزي ايران گفت: اجراي بند »و« تبصره ۱۶ 
قانون بودجه ۹7، موجب رفع ۹۰ درصد مشكالت 
بانكي واحدهاي توليدي مي شد اما بانك ها مجاب 

به اجراي اين قانون نشدند.
به گ��زارش ايرنا، حس��ين س��الح ورزي ديروز در 
هماي��ش تجليل از صادركنندگان نمونه لرس��تان 
در محل اتاق بازرگاني افزود: بر اس��اس اين قانون، 
بانك ها بايد س��ود جريمه هاي بانك��ي را بر مبناي 
ق��رارداد اوليه محاس��به كنند اما با نزديك ش��دن 
به پايان س��ال جاري، واحده��اي توليدي از جمله 
فعاالن اقتصادي لرس��تان موفق به استفاده از اين 

قانون نشدند.
او اظهار داش��ت: اكنون مش��كل اصلي واحدهاي 
اقتصادي لرس��تان بدهي انباش��ته معوقات بانكي 
است كه عدم اجراي بند »و« تبصره ۱۶ اميد فعاالن 

اقتصادي براي بهبود شرايط را كمرنگ كرد.
رييس اتاق لرستان مشكل دوم واحدهاي توليدي 
استان را مش��كل بازار عنوان كرد و گفت: چنانچه 
دس��تگاه هاي اجرايي مج��اب به خري��د توليدات 
استان ش��وند 8۰ درصد مشكل فروش اين واحدها 

حل مي شود.
سالح ورزي ادامه داد: در حالي كه ده ها توليد كننده 
موفق تجهيزات پزش��كي در اس��تان وج��ود دارد 
اما تجهيزات بيمارستاني اس��تان از محل ديگري 
خري��داري مي ش��ود ك��ه باي��د در اي��ن خصوص 

تجديدنظر ش��ود. او همچنين گف��ت: در حالي كه 
فضاي كسب و كار استان س��ير نزولي داشته اما از 
مجموع ۱۰ ش��اخص سهولت كسب و كار، لرستان 
به ترتيب رتبه هاي ۱۱ و پنجم ش��اخص هاي ثبت 
مالكيت و الزام اجراي قراردادها را كسب كرده است.

صادرات استان در نيمه نخس��ت امسال نسبت به 
مدت مش��ابه سال گذشته با رش��د ۱۲ درصدي به 

۱5۹ ميليون دالر رسيده است.
هلند، پرتغال، ايتاليا، اسپانيا، امريكا، بلژيك، كانادا، 
يونان، بلغارستان، كش��ورهاي عربي حاشيه خليج 
فارس و كش��ورهاي ح��وزه درياي خ��زر از جمله 
شركاي اقتصادي لرستان هستند كه در اين ميان 
عراق و افغانس��تان بيش��ترين بازار هدف صادرات 
اس��تان را به خ��ود اختصاص داده ان��د و همچنين 
محصوالت پتروش��يمي، داروي انس��اني و دامي و 
فروآلياژ س��ه كاالي نخس��ت صادراتي اين منطقه 

هستند.

عقد قرارداد 3۱00 ميليارد 
تومان پروژه كالنشهري

خراس�انرضوي| رضا 
خواج��ه نايين��ي معاون 
اقتص��ادي ش��هرداري 
مشهد در نشست خبري 
با اصحاب رس��انه كه پس 
از بازدي��د خبرن��گاران و 
عكاسان از پروژه مشاركتي 
مس��كوني ۱3۱۲ واحدي ياس واقع در بولوار توس، 
برگزار ش��د، در تش��ريح اقدامات صورت گرفته طي 
۱4 ماه گذش��ته در حوزه اقتصادي مديريت شهري 
اظهار داشت: بودجه سال جاري شهرداري مشهد 8 
هزار ميليارد تومان است كه 5 هزار ميليارد تومان از 
آن در حوزه اقتصادي تعريف ش��ده است.  به گزارش 
معاونت اقتصادي شهرداري مشهد، او افزود: در حوزه 
قراردادهاي كالِنشهري، ارزش پروژه هايي كه در اين 
دوره از مديريت ش��هري به مرحله قرارداد رسيد دو 
هزار و ۱۰۰ ميلي��ارد تومان بود كه يك هزار ميليارد 
تومان هم در منطقه ثامن عقد قرار داد ش��ده است. 
اين پروژه ها شامل مسكن ارزان قيمت علويه، پروژه 
مسكن ارزان قيمت زندگي، پاركينگ مجد و آزادي و 
3 پروژه پارك طرق است. شفاف سازي يكي از مواردي 
بود كه در اين مس��ير گام برداشتيم. در همين راستا 
براي همه موضوعات و پروژه هايمان فراخوان داديم 
كه ثمره اش براي شهربازي پارك ملت، سه برابر شدن 
درآمد ش��هرداري و براي واگذاري جايگاه هاي سي 
ان جي، ۶برابر ش��دن درآمد ش��هرداري شد. تقريبا 
در ۱4 ماه گذشته تمام پروژه هاي باالي ۱۰ ميليارد 
تومان شهرداري توسط معاونت اقتصادي تامين مالي 

شده است.

افزايش ۴ سانتيمتري ارتفاع 
آب درياچه اروميه

آذربايج�انغرب�ي| 
مديرعامل ش��ركت آب 
منطق��ه اي آذربايج��ان 
غربي از افزايش 4 سانتي 
متري ارتفاع آب درياچه 
اروميه با شروع دور جديد 
رهاسازي آب سدها خبر 
داد. دانشجو در گفت وگو با برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري با بيان اينكه با توجه به بارندگي ها ۲4 درصد 
حجم مخازن سدهاي استان نسبت به سال گذشته 
افزايش يافته است گفت: رهاسازي آب از سدهاي 
اس��تان به س��مت درياچه اروميه آغاز شده و روند 
رهاس��ازي 4۰ ميليون مترمكعبي آب از سدهاي 
اس��تان به س��مت پيكره ادامه دارد.  او با اش��اره به 
اجراي طرح هاي حوضه ارس، زاب، خوي وچايپاره 
در راس��تاي احياي درياچه افزود: با به بهره برداري 
رس��يدن اين طرح ها 44 هزار هكتار شبكه آبياري 
مدرن به شبكه تحت پوشش استان اضافه مي شود. 
دانش��جو با بيان اينك��ه يكي از مناف��ع اجراي اين 
طرح ها، جلوگيري از مهاجرت افراد اس��ت تصريح 
كرد: با اجراي اين طرح ها در منطقه عالوه بر افزايش 
توليد و سرعت يافتن حركت چرخه اقتصاد، زمينه 
اشتغال و بهبود معيشت مردم منطقه فراهم شده، 
همچنين با مهار منابع آبي زمينه سرمايه گذاري هاي 
گسترده صنعتي پيشرفته در منطقه فراهم مي شود.  
او خاطرنشان كرد: از جمله برنامه هاي شركت آب 
منطقه اي استان مي توان به تسهيل در انتقال آب از 
طريق اليروبي رودخانه هاي مهم كه منبع ورودي 

درياچه اروميه هستند اشاره كرد.

عوامل حادثه تروريستي اهواز 
بازداشت شده اند

خوزس�تان| ريي��س 
ي  گس��تر د ا د كل 
خوزستان گفت: به همت 
دس��تگاه هاي اطالعاتي 
و امنيت��ي اس��تان، همه 
عوامل مرب��وط به حادثه 
تروريستي اهواز شناسايي 
و در حال حاضر بخش قابل توجهي از آنها بازداشت 
شده اند. به گزارش ايسنا، فرهاد افشارنيا در جلسه 
تكريم ابراهيم ممبيني، دادس��تان نظامي س��ابق 
خوزس��تان و معارفه خيراهلل كش��ت زر، دادستان 
نظامي جديد خوزس��تان، اظهار ك��رد: حادثه 3۱ 
شهريورماه اهواز موجب مجروح شدن و به شهادت 
رس��يدن تعدادي از هموطنان ما شد. پرونده هاي 
مختلفي در ارتباط با مقصرين و عوامل اين حادثه 
كه افرادي به نام شاخه داعش در خوزستان بودند، 
تشكيل ش��د. اميدواريم بتوانيم اين پرونده ها را به 

سرانجام برسانيم.
او افزود: هدف دش��من از انجام اين عمليات كور در 
كشور براي همگان مبرهن اس��ت. بعد از پيروزي 
انقالب اس��المي ما همواره ش��اهد و ناظر بر وقوع 
چنين حوادث تلخي بوده ايم. اين حوادث توس��ط 
تروريس��ت هاي داخلي، س��ازمان هاي منافقين و 
ديگر سازمان ها رخ داده اند و اين سازمان ها در مقابل 
نظام جمهوري اسالمي ايستادند و مي خواستند در 
برابر اراده مل��ت مقاومت كنند و اجازه ندهند نظام 
جمهوري اس��المي اس��تقرار پيدا كند، به همين 
دليل حوادث متعددي ايج��اد كردند كه همه آنها 

خنثي شدند.

سند نشاط اجتماعي استان 
گيالن رونمايي مي شود

گيالن| مدي��ركل امور 
اجتماع��ي و فرهنگ��ي 
استانداري گيالن از تهيه 
و تنظي��م س��ند نش��اط 
اجتماعي اس��تان گيالن 
همزمان با چهلمين سال 
پيروزي انقالب اس��المي 
خبر داد. به گزارش ايلنا، منا ابروفراخ در نشس��ت 
برنامه ريزي ايج��اد و ارتقاي نش��اط اجتماعي در 
خانواده و كودك گفت: بر اس��اس دستور مصطفي 
ساالري و همزمان با چهلمين سال پيروزي انقالب 
اسالمي، س��ند نش��اط اجتماعي به عنوان يكي از 
راهبردهاي استانداري گيالن تدوين شده كه در دهه 
فجر امسال نيز رونمايي مي شود و برش شهرستاني  

آن قابليت اجرا دارد. 
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيالن 
با تاكيد بر لزوم تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان 
مدت و بلندم��دت براي تحقق نش��اط اجتماعي 
خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم به سطح مطلوبي از 
رضايتمندي عمومي دس��ت پيدا كنيم بايد شور، 
نشاط و اميدواري را در تمامي برنامه ريزي هاي خرد 

و كالن لحاظ كنيم.
او با اش��اره به اينك��ه همه دس��تگاه هاي اجرايي و 
س��ازمان هاي مردم نه��اد بايد در مس��ير كاهش 
آس��يب هاي اجتماع��ي گام بردارند، اف��زود: آغاز 
چهلمين سال پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي 
بهترين فرصت براي مراس��م هاي شاد و با نشاط با 
حداقل امكانات و هزينه براي دسترسي آحاد جامعه 

به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه است.

جذب گردشگر خارجي به 
سمنان نيازمند برنامه ريزي

سمنان| مديركل ميراث 
فرهنگي اس��تان سمنان 
بابي��ان اينك��ه تحريم ها 
اث��ر چندان��ي ب��ر مقوله 
گردشگري در اين استان 
نداشته است، گفت: براي 
جذب بيشتر گردشگران 
خارجي نيازمند برنامه ريزي مناسب هستيم. محمد 
جهانش��اهي در گفت وگو مهر، ضمن بيان اينكه 
گردشگري بزرگ ترين صنعت خدماتي دنيا با بيش 
از يك هزار و 3۰۰ ميليون دالر گردش مالي است، 
ابراز داشت: صنعت گردشگري در برابر فشارهاي 
تحميلي از بيرون به كشور به ويژه در بحث تحريم 
توجه جدي تر را مي طلبد ت��ا از دل همين تهديد 

فرصت هاي جديد ايجاد شود. 
او اضافه كرد: هر گردشگري كه وارد كشور مي شود 
بالغ بر يك هزار دالر هزينه مي كند لذا با توجه به 
قيمت نوسانات نفت در هر شرايطي، مي تواند در 
اقتصاد ما تاثيرگذار باش��د كه با توجه به ش��رايط 
پي��ش رو در تالش ب��راي پيگيري گردش��گري 
مذهبي زيارتي هستيم. مديركل ميراث فرهنگي 
استان سمنان بابيان اينكه ورود گردشگر كالسيك 
اروپايي به اي��ران تحت تاثي��ر تحريم ها و قوانين 
مهاجرتي ترامپ قرارگرفته اس��ت، ابراز داشت: با 
وجود آنكه مشكالت مهاجرتي و قوانين وي براي 
ورود به امريكا روي گردش��گري كالسيك ايران 
تاثير گذاشت اما گردش��گري مذهبي توانست به 
خوبي بخشي از اين كاهش گردش��گر اروپايي را 

جبران كند.
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استاندار خراسان شمالي 
معرفي شد

بجنورد|نماينده مردم بجنورد در مجلس از انتخاب 
استاندار خراسان ش��مالي خبر داد. »علي قرباني« 
اظهار كرد: طب��ق خبر اعالم ش��ده »محمدعلي 
شجاعي« به عنوان استاندار خراسان شمالي انتخاب 
شده است. وي افزود: وي معاون استانداري اصفهان 
را برعهده داشته است. پس از استعفاي »محمدرضا 
خباز« به عنوان استاندار بازنشسته خراسان شمالي، 
»محمود پورعيس��ي« سرپرستي اس��تانداري را 

برعهده داشت.

 گاوميش هاي رو به افزايش 
با توليد شير بيشتر

رش�ت|معاون ام��ور دام و طيور س��ازمان جهاد 
كشاورزي گيالن گفت: جمعيت گاو ميش در گيالن 
رو به افزايش اس��ت. مير حجت علي اكبرنژاد گفت: 
گاوميش در بسياري از نقاط گيالن يافت مي شود، 
اما قطب توليد و پرورش اين دام در شهرستان هاي 
صومعه س��را، تالش و رضوانشهر است. گاوميش در 
اقتصاد خانوارهاي روستايي اين شهرستان ها جايگاه 
ويژه اي دارد. تع��داد و پراكندگي جغرافيايي آن هر 
سال در حال افزايش اس��ت. معاون امور دام و طيور 
سازمان جهاد كش��اورزي گيالن ادامه  داد: در حال 
حاضر ۱8هزار راس گاوميش در گيالن وجود دارد. 
شير گاوميش به دليل كيفيت بااليي كه دارد بايد 4تا 
5هزار تومان فروخته شود، اما به دليل نبود يك مركز 
مستقل جمع آوري شير گاوميش در گيالن، در حال 
حاضر شير گاوميش همانند شير گاو در استان هر ليتر 
۲هزار تومان از گاوميش داران خريداري مي شود. او با 
اشاره به اينكه روزانه از هر راس گاوميش بيش از ۶ ليتر 
شير گرفته مي شود، تصريح  كرد: در نظر داريم با تلقيح 
مصنوعي و انتقال جنين، گاوميش هايي در گيالن 

پرورش يابند كه ۱۲ليتر در روز شير توليد كنند.

شناسايي  يك  ميليارد 
و 100 ميليون تن ذخاير معدني

زاه�دان| رييس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( سيس��تان و بلوچستان گفت: 
ذخيره شناسايي ش��ده مواد معدني اين استان 
تاكنون بي��ش از يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون تن 
برآورد ش��ده است. نادر ميرش��كار ديروز اظهار 
داشت: از ذخاير معدني شناسايي شده سيستان 
و بلوچستان بيش از 7۲۰ ميليون تن آن داراي 
پروانه بهره ب��رداري و 38۰ ميليون تن آن آماده 
واگذاري به سرمايه گذاران است. او مهم ترين مواد 
معدني سيستان و بلوچستان را شن و ماسه، خاك 
رس، آهك و مارن، لوماشل، شيل و ماسه سنگ، 
گرانيت، مرمر، آنتيموان، كروميت، منگنز، مس، 

آهن و تيتانيوم عنوان كرد. 

عمليات اجرايي راه آهن 
خرمشهر - بندر امام آغاز شد

اهواز|عمليات اجرايي گام نخست راه آهن خرمشهر- 
بندر امام خميني روز چهارش��نبه با حضور مش��اور 
رييس جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور 
در خرمشهر آغاز شد. مدير عامل سازمان منطقه آزاد 
اروند ديروز در آيي��ن آغاز عمليات اجرايي اين طرح 
در سخناني گفت: براي اتصال مسير ۱۲۰كيلومتري 
خط ريلي خرمشهر به بندر امام خميني هشت هزار 
ميليارد ريال اعتبار تعريف شده كه در صورت تحقق 
يكي از مهم ترين پروژه هاي ملي در كشور خواهد بود. 
اسماعيل زماني افزود: گام نخست اين طرح ريلي كه به 
طول هشت كيلومتر مرز شلمچه را به شهرك صنعتي 
خرمشهر متصل مي كند با اعتبار يكهزار و ۱7۰ ميليارد 

ريال و در مدت ۱8 ماه اجرا مي شود.

 هوشمندسازي 
شبكه هاي انرژي

سنندج| رييس دانشگاه كردستان هوشمند 
سازي شبكه هاي انرژي را در ارتقاي محيط زيست 
موثر عنوان كرد و گفت: اين اتصال موجب محقق 
و گشودن افق هاي جديد و قابليت هاي جديد به 

سيستم هاي سنتي پيشين شده است.
فردين اخالقيان در كنفرانس شبكه هاي هوشمند 
انرژي كه در دانشگاه كردستان برگزار شد، اظهار 
كرد: ش��بكه هاي هوشمند طبق باور عمومي به 
سيس��تم هاي الكترونيكي اطالق مي ش��ود كه 
براي توس��عه نياز به هوشمندتر ش��دن دارد. از 
پيش نيازهاي توسعه ش��بكه هاي انرژي توليد 
و جمع آوري داده اس��ت كه در س��ال هاي اخير 
پيشرفت چشمگيري داشته و باعث ايجاد اتصال 

سيستم سنتي آنالوگ به ديجيتال شده است.

قاچاق دام زنده 
عامل نوسانات قيمت گوشت

خرمآباد| مدير توسعه، بازرگاني و تنظيم بازار 
جهاد كشاورزي لرستان گفت: نوسانات قيمت 

گوشت در استان به خاطر قاچاق دام زنده است.
عظيم دادگر در جلسه مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
استان اظهار كرد: تمركز ما در مورد سه موضوع 
اساس��ي نظير دام زنده، قاچاق س��وخت، مرغ و 
كاالهاي اساس��ي و نهاده هاي كشاورزي است و 
بيشتر بر روي مورد سوم تمركز داريم. او ادامه داد: 
در حوزه قاچاق دام، در مبادي مرز انتقال از طريق 
كاميون ص��ورت مي گيرد كه بازرس��ي برعهده 
ناجاست، عش��اير يا دفترچه عشايري دارند و يا 
مجوز دامپزشكي، چنانچه اين دو مورد را نداشته 
باشند جابه جايي دام از سوي آنها قاچاق حساب 
مي شود. دادگر با بيان اينكه قاچاق دام به سرعت 
اتفاق مي افتد، بي��ان كرد: اينكه هر روز با قيمت 
گوشت درگير هستيم به خاطر خروج شديد دام 

زنده در استان است.

چهرههاياستاني

شرحخدماتيا
فروش

تاريخعقد
قرارداد

مدت
قرارداد
)ماه(

درآمدشناسايي
شدهازاولسالمالي
تاپاياندورهمالي
1397/07/30

اصالحات

درآمدشناساييشده
ازاولسالماليتاپايان
دورهمالي1397/07/30 

اصالحشده

درآمدشناسايي
شدهطيدورهيك
ماههمنتهيبه
1397/08/30

درآمدشناسايي
شدهازاولسال
ماليتاپاياندوره
1397/08/30

درآمدشناسايي
شدهتاپاياندوره
ماليمنتهيبه
1396/12/29

توضيحات

درآمداستفادهاز
امكاناتشبكه،توسط
سايرشركتهاي
تلفنهمراه)اتصال

متقابل(

1397/01/01127.033.920124.2517.158.1711.011.0368.169.20710.591.805

درآمدكاركرد
مشتركينخطوط

دائمي
1397/01/011231.711.580)280.430(31.431.1505.040.02436.471.17447.914.525

درآمدسرويسهاي
ارتباطيشاملمكالمه،
پيامكوتاه،اينترنت،

پيامكانبوه

درآمدكاركرد
مشتركينخطوط

اعتباري
1397/01/011236.147.328151.53036.298.8585.857.34042.156.19850.340.304

درآمدسرويسهاي
ارتباطيشاملمكالمه،
پيامكوتاه،اينترنت،

پيامكانبوه

درآمدفروشخطوط
1397/01/0112401.35313.962415.31563.000478.315771.925جديدتلفنهمراه

خالصخدماتارزش
3.321.137440.8003.761.9374.890.475)354.052(1397/01/01123.675.189افزوده

درآمددفاترخدماتي529.74468.000597.7441.541.363)42.651(1397/01/0112572.395سايردرآمدها
وساير

000012.480.20091.634.575116.050.397جمع



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح كرد 

هزينه درمان معتادان بي بضاعت در انتظار تامين مالي
نه بند 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا مي شود، 
نه آيين نامه مداخالت مراقبت هاي پس از ترخيص كه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه كرده و پنج سال از ابالغ 

آن ازسوي رييس قوه قضاييه مي گذرد. 
طبق بند 2 ماده 15، بر حمايت اجتماعي و تامين هزينه 
درمان معتادان تاكيد دارد و هش��ت سال از اصالحيه 
قانون و افزوده ش��دن اين بند، به قانون مبارزه با مواد 
مخدر مي گذرد. اجرا نشدن اين قوانين مصرح، ترك 
اعتياد را تبديل به چرخه اي باطل كرده است. بيش از 
90 درص��د معتادان پس از ترك،  دوباره به مواد مخدر 
آلوده مي شوند. ضعف در روان درماني معتادان، نداشتن 
كار و نداشتن جايي براي خواب، بيشتر معتادان را دوباره 
اسير اعتياد مي كند. معتادان بي بضاعت حتي براي ترك 
اعتياد فيزيكي نيز پول ندارند چه رسد به ترك ذهني و 
اشتغال و... سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر از عدم 
پرداخت هزينه درمان معتادان بي بضاعت انتقاد كرد و 
گفت: هيچ امكاني را فراهم نمي كنيم و مي گذاريم اين 
افراد به انتها و آخر خط برس��ند و بعد تازه مي خواهيم 
اقدام كنيم. سعيد براتي سده، معاون سازمان بهزيستي 
و معاون سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گويد چرخه 
جمع آوري، ترك و رها كردن تبديل به چرخه اي باطل 
ش��ده كه تنها هزينه اضافه ب��ه دوش حاكميت قرار 
مي دهد و حاصلي ندارد. پرويز افشار، سخنگوي ستاد 
مب��ارزه با مواد مخدر هم درب��اره نبود هماهنگي بين 
دستگاه هاي مختلف براي درمان معتادان متجاهر و 
بازگشت دوباره اين افراد به پاتوق هاي سابق و مصرف 
دوباره مواد گفت: اعتياد يك بيماري مزمن جسمي، 
رواني، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و روحي است و 
عوامل مختلفي باعث مي ش��ود، فرد به سمت و سوي 
مص��رف مواد برود و هيچ وقت نمي ت��وان براي دو فرد 
معتاد يك نس��خه واحد پيچيد. متاسفانه افرادي كه 
شدت اعتيادشان به قدري است كه به آنها معتاد متجاهر 
گفته مي شود از آن دسته افرادي هستند كه مزمن بودن 

بيماري شان بيش از ديگران است.

  موفقيت در درمان معتادان متجاهر كمتر از 
۲۰ درصد است

وي با بيان اينكه متاسفانه نگاه برخي از مديران اجرايي، 
سياس��ي، مديريتي و ... به درمان اعتياد اشتباه است، 
خاطرنشان كرد: اين افراد تصور مي كنند براي اينكه فرد 
معتادي درمان شود، بايد او را در يك غسال خانه غسل 
داد و از آن پس آن فرد بيمار پاك مي شود، در حالي كه 
اين نگاه كامال ساده انگارانه است؛ درباره معتادان به ويژه 
آنهايي كه آخر خط هستند يا به اصطالح معتاد متجاهر 

خوانده مي شوند، ۳ يا ۶ ماه كه سهل است، اگر سال ها 
هم در مركز نگهداري شوند، بدون اينكه به همه نيازهاي 
آنها توجه نكنيم ميزان برگشت مجدد اين افراد به اعتياد 
باالست. سخنگوي س��تاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
ميزان درمان اعتياد خاطرنشان كرد: در دنيا در بهترين 
شرايط كه به نيازهاي جسمي، رواني، روحي، اقتصادي 
و فرهنگي اين افراد توجه شود، ميزان موفقيت در درمان 
اعتياد بين ۴0 تا 50 درصد است، اگر اين شرايط براي 
معتادان فراهم نباش��د به ويژه براي معتادان متجاهر 

ميزان موفقيت كمتر از 20 درصد خواهد بود.
افشار با اشاره به اينكه گفته مي شود، برخي از دستگاه ها 
درخص��وص درمان معت��ادان به وظاي��ف خود عمل 
نمي كنند، گفت: طبق پروتكل هايي كه وجود دارد بايد 
يك سري خدمات روانشناسي، مددكاري، دارويي اعم 
از درمان هاي دارويي آگونيست و غيرآگونيست مانند 
متادون و ... به اين افراد داده شود و همه اين اقدامات در 
حال انجام است، اما وقتي اين افراد از مراكز بازپروري 
بيرون مي آيند، دوباره به هم��ان جامعه اي كه در آن 

زندگي مي كردند، باز مي گردند.
او ادامه داد: فاكتورهاي مساعدكننده آسيب در همان 
محيط هاس��ت و بايد اي��ن فاكتوره��ا در دل اجتماع 
برطرف شوند تا اين افراد وقتي دوباره به اجتماع قبلي 
خود بازمي گردند، زمينه آسيب در آنجا وجود نداشته 
باشد. متاس��فانه در اجتماع اين افراد فشار اقتصادي، 
دسترسي آس��ان به مواد، فشار گروه هاي همسان و ... 
همچنان وجود دارد و بايد همزم��ان با درمان اعتياد 
با خرده فروش��ان و تبليغ كنندگان مواد چه در فضاي 
واقعي و چه در فضاي مجازي نيز برخورد كرد. سخنگوي 
ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آمارهاي ضد و نقيض 
در خصوص تعداد معتادان متجاهر در س��طح ش��هر 
گفت: همه افرادي كه در جامعه به اسم معتاد متجاهر 
مي شناسيم همه معتاد متجاهر نيستند و برخي از آنها 
اصال اعتياد ندارند يعني مجموعه اي از معتادان متجاهر 
آخر خط، كودكان خياباني، زنان خياباني، متكديان، 
ولگردان، بيم��اران مزمن رواني، كارگران فصلي و ... را 
در كف خيابان به عنوان معتاد متجاهر مي شناس��يم. 
در مراكز غربالگري مشخص مي شود، 25 تا ۳0 درصد 
افرادي كه به عنوان معتاد متجاهر شناخته مي شوند، 

اصال اعتياد ندارند.

  بين ۷ هزار تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر داريم
افشار خاطرنشان كرد: براساس قانون معتادان متجاهر 
افرادي هستند كه اعتياد داشته و اصرار بر اعتياد دارند 
و با وجود فراهم شدن زمينه درمان كماكان تمايل به 

مصرف مواد در انظار عمومي دارند براساس اين تعريف 
 معتقدم آمار معتادان متجاهر در سطح شهر تهران از

۷ هزار تا 12 هزار است و بيش از اين نيستند. او با اشاره به 
اينكه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مسوول درمان 
معتادان متجاهر است، به ايلنا گفت: براساس ماده 15 
قانون، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است 
زمينه درمان معتاداني كه نيازمند درمان هستند، اما 
بضاعت و اس��تطاعت مالي ندارند را فراهم كند و بايد 
هزينه درمان اين افراد در بودجه س��نواتي ديده شود، 
اما در حال حاض��ر هزينه درمان اين اف��راد پرداخت 
نمي شود و اين افراد معتاد هم درمان نمي شوند و هزينه 
بيشتري به كشور وارد مي شود. اگر اين بودجه فراهم 
شود بي شك معتادان متجاهر بسيار كم خواهند شد. 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان كرد: 
اگر مي خواهيم در خصوص مبارزه با اعتياد به توفيقاتي 
برسيم بايد زمينه درمان بيماران نيازمند به درمان كه 
استطاعت مالي ندارند را فراهم كنيم و اگر فردي پس از 
اين اصرار بر اعتياد داشت آن موقع با اين افراد برخورد 
كنيم، اما ما هيچ امكاني را فراهم نمي كنيم و مي گذاريم 

اين افراد به انتها و آخر خط برسند و بعد تازه مي خواهيم 
اقدام كنيم.

افش��ار با بيان اينكه اميدوارم در مديريت جديد ستاد 
مبارزه با مواد مخدر مشكالت برطرف شود، تصريح كرد: 
برخي از معتادان نيز كه هنوز به تجاهر نرسيده اند، سعي 
دارند خود را قالب معتادان متجاهر درآورده تا بتوانند 
از ماده 1۶ يا تبصره 2 ماده 1۶ كه همان مراكز ماده 15 
است، استفاه كنند و معتقدم ملغمه اي كه شامل افراد 
معتاد آخر خط با معتادان داوطلب در يك مكان است، 

باعث مي شود، درمان همه آنها با چالش مواجه شود.

   مصرف »ان پي اس« ها تفنني است
وي درباره ورود مواد مخدر جديد به كش��ور گفت: اگر 
منظور از م��اده جديد ان پي اس ها هس��تند كه بيش 
از ۷00 نوع آن در دنيا وجود دارد خوش��بختانه هنوز 
گزارش��ي نداريم مبني بر اينكه اين م��واد به صورت 
سازمان يافته وارد كشور ش��ده و بين معتادان توزيع 
شده باشد. ممكن است برخي افراد به صورت انفرادي 
و تفنني براي مصرف شخصي از شرق آسيا يا اروپا وارد 

كرده باشد، اما اينكه در دسترس باشد، هنوز گزارشي 
نشده است. خوشبختانه با همكاري همه دستگاه ها ورود 

اين مواد و پيش سازهايشان به خوبي كنترل مي شود.

  سن شروع تجربه مصرف مواد در كشور
۱۵ سال است

سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنين درباره 
 سن اعتياد گفت: متوسط س��ن اعتياد در كشور بين
21 تا 25 س��ال است و س��ن اعتياد در كشور به هيچ 
عنوان كاهش پيدا نكرده است. البته برخي معتقدند 
سن اعتياد به 1۴ الي 15 سال كاهش يافته، در حالي كه 
اين تلقي غلطي است و سن شروع تجربه مصرف كمي 
كاهش پيدا كرده است، اما به اين معني نيست كسي 
كه براي بار اول مصرف مواد را در سن 15 سالگي تجربه 
كرده پس به اعتياد مبتال شده است. همچنين تعداد 
اين افراد به قدري نيست كه ميانگين سن اعتياد را كه 
مربوط به يك ميليون و ۷00 الي ۸00 هزار معتاد است، 
جابه جا كند. سن تجربه مصرف اول پايين آمده است، 

اما سن اعتياد كاهش پيدا نكرده است.

جمعه سامانه بارشي جديد وارد كشور مي شودشرايط تمديد بيمه تكميلي فرهنگيان

ممنوعيت برگزاري جشن هاي الكچري در مهدهاي كودك

نجار: تهران در برابر زلزله بزرگ آمادگي ندارد

معاون توسعه مديريت و پش��تيباني وزارت آموزش 
و پرورش ش��روط عقد قرارداد ب��ا بيمه ها براي بيمه 

تكميلي فرهنگيان را اعالم كرد. 
علي الهيار تركمن با اش��اره به تمدي��د قرارداد بيمه 
فرهنگي��ان تا پاي��ان ماه ج��اري اظهار ك��رد: براي 
قرارداد جديد بيمه تكميلي با چند ش��ركت بيمه اي 
 مذاكرات در حال انجام است. وي افزود: البته بيمه ها 
پيش بيني تاثير افزايش هزينه هاي خدمات بهداشت 
و درم��ان را روي نرخ هاي بيمه تكميلي براي س��ال 
آينده دارند و ممكن اس��ت براي همه و نه فقط براي 
آموزش و پرورش، ميزاني از افزايش نرخ حق بيمه را 

لحاظ كنند.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و 
پرورش با بيان اينكه ما استعالمات قيمتي از بيمه هاي 
دولتي و خصوصي را انجام داده ايم و آتيه سازان حافظ 
نيز پاسخ استعالم ما را داده و قيمت ها را اعالم كرده 

اس��ت اظهار كرد: قبل اتمام مهلت قرارداد، بهترين 
گزين��ه را انتخاب مي كنيم. الهيار تركم��ن افزود: از 
شرايط و رويكرد ما اين اس��ت كه خدمات به نسبت 
س��ال قبل كاهش نيابد. س��قفي در اراي��ه خدمات 
گذاشته نشده تا حجم بيشتري از فرهنگيان بتوانند 
از اين بيمه اس��تفاده كنند. در هر صورت با توجه به 
افزايش احتمالي قيمت ها در حوزه بهداشت و درمان، 
بيمه يك مديريت ريسك و امتيازي است كه اگر در 

زندگي مشكلي پيش بيايد به رفع آن كمك مي كند. او 
همچنين در پاسخ به پرسش ديگري پيرامون حساب 
يكپارچه مدارس به ايس��نا گفت: اس��تقرار حساب 
يكپارچه مدارس از آبان ماه شروع شده است و هدف 
آن اين است كه تمام منابع ورودي را مديريت كند و 
كسي مجاز نباشد وجهي خارج از محدوده مشخص 

شده دريافت كند. 
الهيار تركمن ادامه داد: به اين ترتيب تمام منابع مالي 
كه در مدرسه مجاز به كسب و مصرف است ساماندهي 
مي شود و هر كدام كدهاي مشخصي دارند. حساب ها 
در بانك ملي ايجاد شده اند و محل هزينه كرد وجوه 
مشخص است. معاون توس��عه مديريت و پشتيباني 
وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: حساب يكپارچه 
مدارس به كنترل هوشمند و شفافيت واريز و هزينه در 
مدارس مي پردازد و به معناي محدود كردن عملكرد 

مديران نيست.

مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي 
ضمن اش��اره به احتم��ال افزايش غلظ��ت آالينده ها در 
شهرهاي بزرگ و صنعتي، از ورود سامانه بارشي جديد از 

روز جمعه نهم آذرماه خبر داد.
احد وظيفه افزود: از امش��ب هش��تم آذر با شمالي شدن 
جريان هوا در سواحل غربي و مركزي درياي خزر بارش 
باران پيش بيني مي شود و اين وضعيت تا اوايل هفته  آينده 

ادامه  خواهد داشت.
اين كارشناس سازمان هواشناس��ي در ادامه اظهاركرد: 
فردا نهم آذر با ورود سامانه جديد بارشي ابتدا در مناطقي 
از شمال غرب سپس غرب كشور بارش باران آغاز مي شود 
و در روز ش��نبه دهم آذرماه بر مقدار بارش در اين مناطق 
افزوده خواهد ش��د. مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناسي با بيان اينكه در روزهاي جمعه  و شنبه 
نهم و دهم آذر، بارش در مناطق مرتفع و سردسير شمال 
غرب به ش��كل برف پيش بيني مي شود، گفت : از امروز تا 

فردا دماي هوا در س��واحل درياي خزر بين ۴ تا ۶ درجه 
سانتيگراد افزايش مي يابد و انتظار مي رود نهم آذر ماه، دما 

بين ۶ تا ۸ درجه سانتيگراد كاهش يابد.
به گفته وظيفه، طي سه روز آينده در مناطق كشور جوي 
پايدار پيش بيني مي شود كه با توجه به سكون نسبي هوا 
براي امروز و فردا )۷ و ۸ آذرماه( افزايش غلظت آالينده هاي 
جوي و كاهش كيفيت هوا را در شهرهاي صنعتي به دنبال 
خواهد داشت. مديركل پيش بيني و هشدار سريع سازمان 
هواشناسي در ادامه اظهار كرد: امروز مناطق مركزي خليج 
فارس مواج پيش بيني مي ش��ود.اين كارشناس سازمان 
هواشناسي در پايان با اشاره به شرايط جوي تهران گفت: 
امروز هش��تم آذر آس��مان تهران صاف تا قسمتي ابري، 
همراه با غبار محلي با بيشينه و كمينه دماي 15 و ۶ درجه 
سانتيگراد خواهد بود، همچنين نهم آذر آسمان پايتخت 
صاف با حداكثر و حداقل دماي 15 و ۷ درجه سانتيگراد 

پيش بيني مي شود.

مديركل امور كودكان و نوجوانان س��ازمان بهزيستي 
كش��ور با اش��اره به ممنوعيت برگزاري جش��ن ها و 
مراس��م هاي غيرمتعارف در مهده��اي كودك گفت: 
دس��تورالعمل برگزاري هرنوع مراس��م و جش��ن در 
مهدهاي ك��ودك در اختيار مديران اي��ن مراكز قرار 
دارد و رعايت آن الزامي است. محمد نفريه با اشاره به 
دس��تورالعمل صريح برگزاري جشن ها و مراسم هاي 
مختلف در مهدهاي كودك افزود: برگزاري هر مراسم 
و جشني، در مهدكودك بايد با رعايت عرف و شرعيات 
برگزار شود و اين موارد جزو قوانين سازمان بهزيستي 
هس��تند. او در ادامه با بيان اينكه برگزاري جشن ها و 
مراس��م هاي خالف عرف در مهدهاي كودك ممنوع 
است اظهار كرد: گاهي فيلم هايي در فضاي مجازي با 
موضوع جشن هاي تولد الكچري يا جشن هاي خالف 
عرف منتشر مي ش��ود و اين تصور را ايجاد مي كند كه 
اين جش��ن ها در فضاي مهدكودك ها برگزار شده اند، 
در حالي كه اين فضاها مربوط به جاي ديگري اس��ت، 
اما به اسم مهدكودك تمام مي شود، چرا كه برخي فكر 
مي كنند هرجا كودكان جمع مي ش��وند، مهدكودك 
اس��ت. نفريه با بيان اينكه معموال اين مراس��م ها در 
فضاهاي ديگري مانند خانه هاي بازي يا ...برگزار مي شود 
و حتي برخي در فضاي مجازي نسبت به برگزاري اين 

نوع مراسم ها اطالعيه مي دهند توضيح داد: اين فضاها 
ممكن است ترتيب دهنده گردش هاي غيررسمي يا 
حتي جشن هايي باشند كه سازمان بهزيستي آنها را 
ممنوع اعالم كرده است و اين سوءتفاهم را ايجاد كنند 
كه اين فعاليت ها در مهدكودك انجام مي شود. مديركل 
امور كودكان و نوجوانان بهزيس��تي كشور اظهار كرد: 

تم��ام مهدكودكها با رعايت قواني��ن و مقررات و براي 
كودكان خودشان مي توانند جشن هايي را برگزار كنند. 
اين مراسم و جشن ها در مهدكودك بايد مطابق عرف و 
شرعيات باشد و اين موارد جزو قوانين بهزيستي هستند 
كه هر كس��ي كه مجوز احداث مهدكودك را دريافت 

كرده است، بايد آنها را رعايت كند.

معاون وزير كشور و رييس سازمان مديريت بحران گفت: 
تهران براي يك زلزله بزرگ ۷.5 ريشتري آمادگي ندارد، 
اما براي حوادث كوچك آمادگي داريم.  اسماعيل نجار در 
بيستمين مانور نمادين زلزله و ايمني مدارس كه صبح امروز 
چهارشنبه هفتم آذر به صورت پايلوت در مدرسه فاطمه 
پزشكي كرج برگزار شد گفت: با توجه به آموزش هايي كه 
داده شده بود خوشبختانه اين مانور به نحو احسن توسط 

دانش آموزان انجام ش��د. نجار اف��زود: پناه گيري، خروج 
از مح��ل، برپايي چ��ادر، انتقال مصدومي��ن و ... به خوبي 
انجام ش��د. او با تاكيد بر اهميت آمادگ��ي در برابر حوادث 
خاطرنشان كرد: يكي از كارهايي كه مي توان براي ارتقاي 
آمادگي انجام داد برگزاري مانور است كه خوشبختانه هر 
سال برگزار مي شود و اين بيستمين مانوري بود كه انجام 
شد. معاون وزير كشور در خصوص آمادگي كشور در برابر 

حوادث اعالم كرد: اين موضوع به سطح حادثه بستگي دارد، 
اگر حادثه گسترده و در مراكز جمعيت بزرگ باشد سطح 
 آمادگي پايين اس��ت، مثال تهران براي ي��ك زلزله بزرگ

 ۷.5 ريش��تري آمادگي ندارد، اما ب��راي حوادث كوچك 
آمادگي داريم.  اين مسوول ادامه داد: در هر حال آموزش براي 
مقابله با حوادث اهميت زيادي دارد و به دنبال آن هستيم تا 

دانش آموزان حوادث را بشناسند.
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تعطيالت زمستاني مدارس 
امسال اجرا نمي شود

وزير آم��وزش و پ��رورش گفت: اج��راي طرح 
تعطيالت زمس��تاني مدارس براي سال جاري 
منتفي است. محمد بطحايي در حاشيه جلسه 
هيات دول��ت در جمع خبرنگاران ب��ا اعالم اين 
خبر اظه��ار كرد: اين طرح ب��ه مراجع مختلفي 
مرتبط است و به هماهنگي هاي ميان بخش هاي 

مختلف نياز دارد.
او ادامه داد: در اين باره يك نظر اين بود كه طرح 
در مجلس به تصويب برسد و ديدگاه ديگر اين بود 
كه بر اساس اختيارات و قانون شوراهاي استان ها، 
تعطيالت زمستاني به تصويب شوراي آموزش و 
پرورش استان ها واگذار ش��ود اما در اين صورت 
اين نگراني به وجود مي آيد كه ميان ش��وراهاي 
استان ها ناهماهنگي ايجاد شود. بطحايي با اشاره 
به اينكه امسال اجراي اين طرح منتفي است تاكيد 
كرد: چرا كه جدول زماني ما را به هم مي زند اما كار 

كارشناسي آن ادامه مي يابد.

درخواست چندباره 
انتقال خون از بودجه نويسان

مديرعام��ل س��ازمان انتقال خون با اش��اره به 
پيش��نهادات بودجه اي اين سازمان براي سال 
1۳9۸گف��ت: حاضري��م با اختصاصي ش��دن 
درآمدمان، ساالنه بخشي از اعتبارات مان كاهش 
يابد و از محل درآمدمان بتوانيم مسائل سازمان 

را حل كنيم.
علي اكبر پورفتح اهلل با اش��اره ب��ه دغدغه هاي 
بودجه اي سازمان انتقال خون، گفت: مهم ترين 
دغدغه اي كه درباره بودجه سال آينده سازمان 
داريم و س��ال ها پيگير آن هس��تيم، ايجاد نگاه 
اقتصادي ب��ه انتقال خون اس��ت. انتقال خون 
بايد بر اس��اس يك چارچوب و نظام اقتصادي 
طراحي ش��ود ك��ه البته بر همين اس��اس كار 
بزرگ تعرفه گذاري خدمات مان را انجام داديم 
كه مي تواند در مديريت مصرف خون هم تاثير 
زيادي داشته باش��د. همچنين در زمينه توليد 
داروهاي مشتق از پالسما، استفاده از پالسماي 
مازاد بر مصرف مان و تبديل آن به دارو از طريق 
پااليش قراردادي اقدامات خوبي را در سازمان 

انتقال خون انجام داده ايم.
او با بيان اينكه يكي از بحث هايي كه هميشه با 
سازمان مديريت داشته ايم، موضوع اختصاصي 
شدن درآمد سازمان انتقال خون است، افزود: 
اين مساله بايد براي سازمان مديريت و برنامه و 
بودجه جا بيفتد كه از انتقال خون به عنوان منبع 
درآمد اس��تفاده نكند و درآمد س��ازمان انتقال 
خون به درآمد اختصاصي اين سازمان بدل شود 
ت��ا بتوانيم براي فعاليت هاي م��ان برنامه ريزي 
كنيم. از طرفي متاس��فانه در زمينه تخصيص 
به موقع منابع  و اعتبارات مان هم دچار مشكل 
مي ش��ويم. اين درحالي اس��ت كه براي خريد 
حجم باالي��ي از ملزومات و تجهي��زات انتقال 
خون مانند كيس��ه هاي خون و... كه به صورت 
گلوبال خريداري مي شوند، بايد در همان پنج يا 
شش ماه اول سال برنامه ريزي و كار خريدمان 

را انجام دهيم.
پورفتح اهلل با بي��ان اينكه معموال كار تخصيص 
اعتب��ارات موقعي انجام مي ش��ود ك��ه امكان 
برنامه ري��زي در اي��ن زمينه را نداري��م، افزود: 
بزرگ تري��ن چال��ش انتقال خ��ون كه حلش 
مي تواند به نفع سازمان مديريت هم باشد، اين 
اس��ت كه ما بتوانيم روي درآمدمان به صورت 
كامل حس��اب كنيم و از بازگش��ت ب��ه موقع 
درآمدمان براي برنامه ريزي و توس��عه سازمان 
انتق��ال خون اس��تفاده كنيم. اگ��ر درآمدمان 
اختصاصي ش��ود مي توانيم مش��كالت مان را 

حل كنيم.
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وزارت كشور حكم پيروز حناچي را صادر كرد

تثبيت  صندلي  حناچي  در خيابان  بهشت 

بررسي حذف پست »مشاور« و »قائم مقام« شهرداري تهرانتالش شهرداري براي باز كردن چهارراه وليعصر 

گروه راه و شهرسازي|
پيروز حناچي كه ۲۲ آبان ماه از سوي شوراي شهر تهران 
به عنوان شهردار انتخاب شده بود روز گذشته با حكم 
وزير كشور رسما شهردار تهران شد. ساماني، سخنگوي 
وزارت كشور با اعالم اين خبر گفت: نظر صريح وزارت 
اطالعات مبني بر تاييد صالحيت آقاي پيروز حناچي 
به وزارت كشور واصل شد.بدين ترتيب با توجه به تكميل 
مستندات قانوني الزم براي صدور حكم شهردار تهران، 
حكم انتصاب آقاي حناچي امروز از سوي وزير محترم 

كشور صادر شد.
ساماني تاكيد كرد: در اين حكم ضمن اشاره به مشكالت 
مبتالبه شهرداري تهران، انتظارات وزير كشور از شهردار 
جديد از جمله در عرصه انضب��اط دقيق مالي، ايجاد 
محيط سالم شهري، تسريع در تصميم گيري هاي به 
موقع و كارشناسي شده و استفاده از توان افراد مجرب 

و شايسته تصريح شده است.
وزارت كشور بر اساس قانون بايد طي ۱۰ روز اين حكم 
را تاييد مي كرد اما اين حكم بعد از گذشت ۱5 روز تاييد 
ش��د.هر چند با تاخير در تاييد حكم حناچي از سوي 
وزارت كشور حرف و حديث هاي فراواني در شبكه هاي 
مجازي عنوان شد اما به گفته سخنگوي وزارت كشور 
علت طوالني ش��دن صدور حكم، استعالمات وزارت 
اطالعات بود كه به وزارت كش��ور ارسال نشده بود.در 
روزهاي اخير نيز عده اي با حاشيه س��ازي به شايعات 
مبني بر عدم تاييد حكم حناچ��ي دامن زده و هر روز 
اخبار ضد و نقيضي در اين باره منتشر مي شد. حتي دو 
روز پيش يكي از اعضاي شوراي شهر در توئيتي خبر 
تاييد حكم حناچي توسط وزارت كشور را منتشر كرد 
اما چند ساعت بعد آن را ناشي از اشتباه ادمين صفحه 
توئيتر خود دانست.سرانجام روز گذشته وزارت كشور 
با تاييد قطعي حكم حناچي به عنوان شهردار تهران بر 
همه اين شايعات خط بطالن كشيد و حناچي كه پيش 
از اين از سوي اعضاي شوراي شهر به عنوان سرپرست 

شهرداري انتخاب شده بود رسما شهردار تهران شد.
گفتني اس��ت پيروز حناچي نيز بعد از تاييد حكمش 
توسط وزارت كشور در توئيتي نوشت: مطلع خدمت 
به شهروندان عزيز تهران را با سوره مردم )ناس( شروع 
مي كنم ك��ه در آن كار كردن براي »خلق« و به خاطر 
»خدا«را متذكر مي ش��ود. قدردان محبت هاي مقام 
معظم رهبري، رييس محترم جمهور و اعضاي محترم 

شوراي شهر تهران هستم.
دو ش��هردار گذش��ته تهران پ��س از تاييد رس��مي، 

س��وگندنامه اي را در صح��ن قرائت كردن��د و به نظر 
مي آيد به زودي حناچي نيز در صحن سوگند ياد كند.

  8پروژه اولويت دار شهردار
پيروز حناچي سومين ش��هردار تهران است كه توسط 
شوراي شهر پنجم انتخاب شده است. او در برنامه اي كه 
با عنوان »تهران شهري براي همه« به شوراي شهر ارايه 
كرد، هشت پروژه را براي آينده شهر تهران پيشنهاد كرده 
است. احياي محدوده تاريخي شهرري و كارخانه سيمان 
ري، بازآفريني محور تاريخي � فرهنگ��ي الله زار تا بازار 
تهران، اجراي تله كابين از فرحزاد به امامزاده داوود )ع(، 
الكترونيكي كردن صدور پروانه ساختماني با كاهش زمان 
به سه ماه، اجراي LRT در محورهاي طوالني شهر، اجراي 
TOD حقاني، ثبت جهاني خيابان وليعصر و طراحي و 
ساخت مجموعه تفريحي گردش��گري جنوب درياچه 
چيتگر كه به پيشنهاد او، اين پروژه ها در كنار برنامه هاي 

مصوب و با مشاركت بخش خصوصي اجرا خواهد شد.

به اعتق��اد حناچي، الزام��ات و پيش نيازهاي تبديل 
تهران به ش��هري براي همه، ايجاد ش��هري پايدار و 
زيس��ت پذير اس��ت. به اين مفهوم كه با كاهش انواع 
آلودگي ه��اي فزاينده محيطي از قبيل آب، هوا و... از 
ميان برداش��تن عرصه هاي ناكارآمد شهري از قبيل 
بافت فرسوده و سكونتگاه هاي غيررسمي، برقراري 
عدالت در برخ��ورداري از خدم��ات، كاهش ازدحام 
ترافيك و جابه جايي در شهر و حركت به سوي توسعه 
متوازن در س��طح منطقه، ايجاد ش��هري پررونق و 
رقابت پذير به معناي ايجاد سيس��تم درآمدي پايدار 
براي مديريت شهري و كاهش نقاط ضعف گردشگري 
شهري با وجود پتانسيل هاي بي نظير در شهر و تقويت 
كسب وكار جديد، ش��هر را مكان مناسب تري براي 

زندگي كنيم.
بر اس��اس برنامه اي ك��ه ب��راي اداره پايتخت تدوين 
شده است، مهم ترين چالش ها در حوزه آلودگي هاي 
زيس��ت محيطي، آلودگي ه��وا، آلودگ��ي آب، عدم 

مديريت بهينه پسماند و عدم پايبندي به پيمان هاي 
زيست محيطي اس��ت. برنامه هاي حناچي براي حل 
اين چالش ها، توس��عه حمل ونق��ل عمومي، تكميل 
شبكه فاضالب تهران، هدايت و بهره برداري از آب هاي 
س��طحي در مقياس ه��اي مختلف، احياي ش��بكه 
قنات ها، احياي روددره هاي تهران استفاده از شيوه ها و 

تكنولوژي هاي نوين بازيافت است.

  برنامه هاي ترافيكي شهردار
او مهم تري��ن چالش ح��وزه ترافيك را س��هم پايين 
حمل ونقل عمومي در س��فرهاي درون شهري و غلبه 
حركت سواره در ش��هر و عدم استقرار نظام هوشمند 
بهره ب��رداري از پاركينگ هاي عمومي و توقفگاه هاي 
كنارمعابر، پراكندگي فضايي نامتناسب مراكز توليد 
س��فر عنوان مي كند و در برنامه هايش براي حل اين 
مش��كل، توسعه ش��بكه حمل ونقل عمومي، حركت 
به س��مت پياده رومحوري و مناسب سازي شهر براي 

گروه ه��اي خاص، هوشمندس��ازي بهره ب��رداري از 
پاركينگ هاي عمومي و توقفگاه هاي كنار معابر، ترويج 
نظام توسعه محله اي، اس��تقرار نظام چندمركزي بر 
اساس حوزه هاي توسعه ش��هري و توسعه مبتني بر 
حمل ونقل عمومي را پيشنهاد مي دهد. برنامه عملياتي 
او براي توس��عه پياده روي مح��وري تبديل پهنه هاي 
محدوده كن-فرحزاد و روددره ها به محدوده هاي ويژه 

پياده روي است.
در همين زمينه قرار است در فاز نخست محور ميدان 
انقالب به چهارراه وليعصر و در فاز دوم چهارراه وليعصر 
تا هفت تي��ر را به پهنه ويژه پي��اده روي و درعين حال 
احداث تراموا اختصاص دهد. تدارك زندگي شبانه در 
پهنه هاي ويژه پياده راه و ايجاد مراكز خدماتي ويژه در 
اين پهنه ها از ديگر اولويت هاي اجراي اين سياس��ت 

عنوان شده است.
همچنين يكي از نقاط ضعف اصل��ي براي پايان دادن 
به غلبه سواره، فقر فضاهاي گردشگري ذكر شده كه 
ش��هردار جديد پايتخت عنوان كرده بنا دارد از طريق 
اكران بس��ته هاي تشويقي براي س��رمايه گذاري اين 

ضعف را كاهش دهد.
او درعين ح��ال براي كاهش ازدحام ترافيك ش��هري 
بنا دارد نظام هوشمند پارك حاشيه اي را ايجاد كند. 
همچنين در اين حوزه سياست اخذ عوارض مناسب 
از وسايل نقليه را مدنظر دارد. مطابق با آمار ارايه شده 
در برنام��ه پيروز حناچ��ي، روزان��ه ۴.5 ميليون نفر و 
يك ميليون خودرو از شهرهاي همجوار به شهر تهران 
وارد و خارج مي شوند كه مي توان از طريق اخذ عوارض 
با هزينه واقع��ي حجم ورود خودرو به ش��هر تهران را 

كنترل كرد.
يكي ديگ��ر از سياس��ت هاي برنامه ش��هردار تهران، 
پرداخ��ت بهاي مناس��ب و واقعي خدمات از س��وي 
بهره برداران از خدمات اس��ت. در اي��ن قالب به دنبال 
واقعي كردن نرخ عوارض ش��هري از يكس��و عوارض 
نوسازي مالكان امالك مسكوني و از سوي ديگر عوارض 
كسب و پيشه است تا از اين طريق هر شهروند به تناسب 
ميزان استفاده از فرصت هاي ش��هر عوارض واقعي را 
پرداخت كند. او در حوزه توس��عه اقتصاد شهري نيز 
به دنبال رس��يدن به سازوكار مناسب براي استفاده از 
ظرفيت كسب وكارهاي نوين و شركت هاي دانش بنيان 
و استارت آپ ها است. شهردار منتخب در برنامه هايش 
پيشنهاد داده بخشي از فضاهاي متروك شهري را به 

اين موضوع اختصاص دهيم.

مشاور اجتماعي معاون ترافيك ش��هرداري تهران گفت: قرار نيست در 
خيابان ها براي خودروها فرش قرمز پهن كنيم؛ چرا كه ش��هر براي همه 

شهروندان ازجمله اقشار ضعيف و كم توان است.
به گزارش ايسنا علي پيرحسين لو درباره علت بازگشايي دسترسي عابر 
پياده به چهارراه وليعصر گفت: اولين قدم براي حل مساله، فهم درست 
صورت مساله اس��ت. موضوع چهارراه وليعصر، يكي از آشكارترين نقاط 
اختالف دو طرز نگاه به اداره شهر است. نگاه خودرومحور و نگاه انسان محور. 
واقعيت اين اس��ت كه زيرگذر اي��ن چهارراه بر مبن��اي يك نگاه مطلقا 
خودرومحور طراحي شده و به عالوه، نيازهاي چند قشر مهم جامعه در 

آن ناديده گرفته شده است.
وي افزود: پنج سال از مسدود شدن چهارراه وليعصر براي پياده ها مي گذرد. 
پنج سال، براي اينكه رفتار شهروندان با شرايط جديد منطبق شود، زمان 
كمي نيست. آيا وقت آن نرسيده كه از خود بپرسيم چرا هنوز بسياري از 
مردم از روي نرده ها مي پرند يا با زحمت زياد س��عي مي كنند كه از الي 
نرده ها عبور كنند و به خيابان برسند؟ چند وقت قبل، خود من فقط يك 
س��اعت در يك ضلع چهارراه ايستادم و شمردم؛ نزديك به صد نفر فقط 
جلوي چشم من از رو يا بين نرده ها رد شدند. مردم ديگر به چه زباني بايد 
به مديران شهر بگويند كه تصميم آنها غلط و بي نتيجه بوده و فقط باعث 

رنج و خطر بيشتر شده است؟
مشاور اجتماعي معاون ترافيك شهردار ادامه داد: االن اگر مادري بخواهد 
با كالسكه فرزند خود از اين چهارراه عبور كند، بايد چه كند؟  يك پيرمرد 

يا پيرزن چطور؟ اگر عزيز معلول يا جانبازي بخواهد با ويلچر از اين طرف 
خيابان به آن طرف برود، چند صد متر بايد برود تا نرده ها را دور بزند؟ آن 
كساني كه پنج سال قبل برخالف طرح تفصيلي اين زيرگذر را ساختند، با 
چه توجيه شرعي و قانوني به خود حق دادند كه اين بخش هاي جامعه را از 

ابتدايي ترين حق خود يعني حق حضور در شهر محروم كنند؟
وي ب��ا بيان اينكه قرار نيس��ت ما بعد از اي��ن در خيابان هاي تهران براي 
خودروها فرش قرمز پهن كنيم، گفت: در شهري كه بر مبناي عوارض همه 
شهروندان اداره مي شود، نبايد معلوالن و جانبازان و مادران و سالمندان 
به زحمت بيفتند تا خودروها راحت تر برانند؛ اين وضعيت عادالنه نيست.

پيرحسين لو خاطرنشان كرد: اين مشكل فقط در چهارراه وليعصر نيست. 
در تقاطع خيابان هاي فاطمي و وليعصر هم همين مشكل وجود دارد. االن 
اگر يك فرد كم توان كه بخواهد از ضلع شمال غربي به جنوب غربي اين 
تقاطع برود، چون نمي تواند ۶۰ پله پل عابر را باال و پايين برود و دسترسي 
عبور از خيابان هم برايش بسته شده، بايد يك كيلومتر مسير اضافي را طي 
كند. چرا؟ چون ما نگرانيم كه ماشين ها چند ثانيه بيشتر در تقاطع معطل 
شوند! وي گفت: االن در شهرهاي توسعه يافته دنيا، اين طرز فكر كه پياده را 
چندين متر به باال و پايين زمين بفرستيم تا خودروها سريع تر حركت كنند، 
كامال منسوخ شده است. اتفاقا برعكس؛ همه دنبال اين هستند كه سرعت 
مجاز خودروها را كم كنند و عرض خيابان را به نفع پياده رو كاهش دهند 
تا جاذبه استفاده از خودروي شخصي كم شود. نمي شود براي خودروها 

فرش قرمز پهن كنيم و بعد انتظار داشته باشيم نيايند.

رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران از بررسي وضعيت كوچك سازي 
ساختاري ش��هرداري با حذف پست مش��اور و قائم مقام در همه سطوح 
شهرداري خبر داد.به گزارش ايسنا مجيد فراهاني، با اشاره به طرح تغيير 
س��اختار و كوچك سازي ش��هرداري تهران كه در حال حاضر در شوراي 
ش��هر در حال بررسي است، گفت: تغيير ساختار ش��هرداري تهران يك 
امر ضروري و الزم در شرايط فعلي اس��ت؛ چرا كه شهر تهران گران اداره 
مي شود و ساليانه حدود ۶هزار ميليارد تومان هزينه حقوق، دستمزد، مزايا 
و ... پرسنل مي شود.وي با بيان اينكه شهرداري تهران اداره يك شهر هشت 
ميليوني را با حدود ۶۸ هزار كارمند انجام مي دهد و اين در حالي است كه 
شهرداري استانبول با ۱۸ ميليون نفر جمعيت تنها با نصف تعداد كارمندان 
شهرداري تهران اداره مي شود، گفت: تنها ۱۸ هزار پست در شهرداري تهران 
وجود دارد؛ اما براي اين ۱۸ هزار پس��ت ۶۸ هزار كارمند وجود دارد و اين 
نشان مي دهد كه كارمندان بدون نياز به مجموعه جذب شده اند.فراهاني با 
بيان اينكه با وجود اين حجم از نيروي انساني شاهد ناهماهنگي در ساختار 
شهرداري هس��تيم، ادامه داد: امروز در تمام ۱۲۳ ناحيه، ۲۲ منطقه، ۴۳ 
شركت و سازمان پست روابط عمومي و همچنين مسوول امور فرهنگي 
داريم كه اين نشان دهنده ساختار موازي است.رييس كميته بودجه شوراي 
شهر تهران با بيان اينكه در همه سازمان ها و مناطق مشاورين زيادي وجود 
دارند كه هيچ گونه محدوديتي در جذب نداريم و افراد مختلف با دليل و 
بي دليل مشمول مشاوره هستند، گفت: مثال در شهرداري 5هزار نفر نيروي 
ش��اغل در امور فرهنگي داريم كه حدود ۲۰ ميليارد تومان در ماه هزينه 

اين افراد مي شود؛ اما در اداره كل فرهنگ و ارشاد تنها ۱۰۰ نفر نيروي كار 
وجود دارد و يا ۴۰۰ نفر در پس��ت مديريت رواب��ط عمومي قرار دارند كه 
حداقل ۱.5 ميليارد تومان در ماه هزينه حقوق اين افراد مي شود كه نشان 
مي دهد به چه ميزان پست هاي موازي در شهرداري وجود دارد.وي با بيان 
اينكه مركز مطالعات در شهرداري وجود دارد، در حاليكه همه سازمان ها و 
شركت ها، اداره كل برنامه ريزي و مطالعات دارند، اظهار كرد: اين ساختار 
نامتوازن بايد ساماندهي شود در غير اين صورت اتفاق مثبتي در شهرداري 
در راستاي كوچك سازي رخ نمي دهد.رييس كميته بودجه شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه اين طرح از سوي كميسيون برنامه و بودجه ارايه شده 
و در حال بررسي نهايي است، افزود: پيشنهاد ما اين است كه پست مشاور 
و قائم مقام از همه بخش هاي ش��هرداري حذف شود و شهرداري موظف 
است ظرف مدت شش ماه ۱5 درصد از حجم نيروي انساني خود را با حذف 
پست هاي موازي ساماندهي كند.فراهاني در ادامه با بيان اينكه عالوه بر 
پست هاي موازي شاهد آن هس��تيم كه هر سازمان و شركتي براي خود 
اساسنامه جداگانه اي دارد كه مصوب شوراي شهر نيستند، گفت: از سوي 
كميسيون برنامه طرحي ارايه شده كه به نظر مي رسد هفته آينده به صحن 
شوراي ش��هر بيايد كه بر همين اساس براي اولين بار اساسنامه مشترك 
همه سازمان ها و شركت ها به صورت منسجم طراحي شده است و اگر به 
تصويب برسد، ديگر هر سازماني نمي تواند براي خود اساسنامه اي داشته 
باشد؛ بلكه اساسنامه مصوب شوراي شهر و مشترك ميان همه سازمان ها 

و شركت ها خواهد بود.

افزايش نرخ تعديل قراردادها تا 47 درصد
معاون وزير راه و شهرس��ازي از افزاي��ش نرخ تعديل 
قراردادها تا ۴7 درص��د در برخي از اقالم براي جبران 
رشد قيمت ها خبر داد و گفت: در گذشته قراردادها هر 
سه ماه تعديل و در نهايت نرخ تعديل قراردادها در سال 
۱۶ درصد بود اما با دستور جديد سازمان برنامه و بودجه 
نرخ تعديل ق��رارداد براي برخ��ي از اقالم حتي به ۴7 
درصد هم رسيد اما هنوز پيمانكاران معترض هستند.

به گ��زارش ايلنا خيراهلل خادمي، مديرعامل ش��ركت 
ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل درباره ابالغ 
بخشنامه جديد سازمان برنامه و بودجه درباره تعديل 
قرارداد پيمانكاران اظهار داش��ت: با توجه به ش��رايط 

اقتصادي ناش��ي از افزايش نرخ ارز و مش��كالت ايجاد 
ش��ده براي پيمانكاران، چندي پيش سازمان برنامه و 
بودجه شرايط تعديل قراردادهاي پيمانكاران را تغيير 
داد.وي با اشاره به جزييات اين بخشنامه جديد كه در 
حال اجرا اس��ت، گفت: پيش از اين هر سه ماه يك بار 
قراردادها نس��بت به شرايط اقتصادي و سه ماه قبل از 
آن تعديل مي شدند و معموال ميزان تعديل ها در كل 
سال چيزي حدود ۱۶ درصد بود اما با توجه به شرايط 
جديد اقتصادي و بخشنامه اخير سازمان برنامه و بودجه 
نرخ تعديل برخي از آيتم ها در قراردادها به ۴7 درصد 
هم رسيده است.خادمي درباره سرنوشت قراردادهاي 

بدون تعديل اظهار داش��ت: قراردادهاي بدون تعديل 
بسيار محدود و مشمول قراردادهاي دالر هستند و قرار 
بر اين اس��ت كه اصالح اين قراردادها در شوراي عالي 
فني مطرح شود و پيگير اين موضوع هستيم.او درباره 
پرداخت مابه التفاوت قيمت مصالح به پيمانكاران گفت: 
نرخ تعديل قراردادها به گونه اي در نظر گرفته شده كه 
افزايش قيمت مصالح را هم پوش��ش دهد براي مثال 
نرخ تعديل آرماتور ۴7 درصد است. از سوي ديگر پيش 
از اينكه مابه التف��اوت اقالمي مانند قير به پيمانكاران 
پرداخت مي ش��د، اش��كاالتي به وجود آمد. حال اگر 
مشكالت موجود حل نشود، اعتراضات پيمانكاران را 

 Thu. Nov 29 .  پنج شنبه    8 آذر 1397   21 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1256  2018 

تشكل هاي صنفي مسوول 
نظارت بر اجاره بها هستند

۳۰ درصد شهرهاي ايران 
نيازمند بازآفريني است

نحوه قيمت گذاري نرخ 
پاركومترها اعالم شد

تردد ۱4۰ هزار خودروي 
ديزلي در تهران

وزير راه و شهرسازي گفت: در تعيين نرخ اجاره بهاي 
مس��كن، انجمن هاي صنفي و تش��كل ها مديريت 
درس��تي ندارند.به گزارش مهر محمد اس��المي در 
پاسخ به اين س��وال كه مس��وول نظارت بر قيمت 
اجاره بهاي مس��كن چه نهادي است؟ گفت: در اين 
حوزه انجمن هاي صنفي و تشكل ها بايد صنوف خود 
را كنترل كنند و افزايش قيمتي كه در بخش مسكن 
وجود دارد نش��ان مي دهد كه مديريت مناسبي در 
اين بخش وجود ن��دارد.وي درباره نقش وزارت راه و 
شهرسازي در تعديل قيمت ها افزود: شرايط و مسائل 
اقتصادي در فرآيند قيمت گذاري در حوزه مسكن 
تأثيرگذار است و اگرهجمه مسائل اقتصادي به حوزه 
مسكن ورود نكند و مسكن مسير سالم خود را ادامه 
دهد مردم كمتر دچار آس��يب خواهند شد.وزير راه 
و شهرسازي با اش��اره به دستور جلسه كميسيون 
عمران مجلس درباره روند تخصيص قير رايگان به 
پروژه هاي عمراني هم اظهار داشت: ميزان قير توليدي 
در كشورمان تناسبي با نياز پروژه ها ندارد و تدبيري كه 
در مجلس در قالب بودجه ساليانه گنجانده شده حاكي 
از اين است كه كارآمدي الزم براي پيشبرد پروژه ها را 
ندارد و بايد تدبيري متفاوت در اين حوزه اتخاذ شود 
اين تغيير روش در اليحه بودجه سال ۹۸ خود را نشان 
خواهد داد.وي با بيان اينكه وزارت راه و شهرس��ازي 
س��همي 57 درصدي از قير توليدي در كشور را در 
اختيار دارد كه اين فرمول و روش براي سال هاي آتي 
بايد تغيير كند، ادامه داد: دولت در بودجه ۹۸ با روش 
و رويكرد جدي��دي در خصوص قير تصميم گيري 
خواهد كرد كه اميدواريم نمايندگان نيز از اين موضوع 

حمايت كنند.

دبير شوراي عالي شهرس��ازي و معماري با اشاره به 
وجود مش��كالت ش��هري در ۳۰ درصد ش��هرها، از 
تصويب بندهاي اصلي سياست هاي اجرايي بازآفريني 
شهري در جلسه اين ش��ورا خبر داد.به گزارش مهر، 
محمدسعيد ايزدي در جلسه شوراي عالي شهرسازي 
و معماري درباره سياست هاي كالن بازآفريني شهري 
با اشاره به خأليي كه در گذشته در رابطه با سياست 
بازآفريني ش��هري وجود داشت گفت: خوشبختانه 
مجموعه مستندات مفصلي به همت شركت بازآفريني 
شهري آماده شده است كه مي تواند راهگشاي اقدامات 
اجرايي باش��ند.وي يادآور ش��د: حداقل ۳۰ درصد 
از مس��احت ش��هرهاي امروز ما در مساحتي بالغ بر 
۱۳۰ هزار هكتار درگير مسائل و مشكالت بافت هاي 
ناكارآمد هستند. بدين معنا ما اگر فقط بخواهيم به 
شاخص هاي سه گانه اي كه براي شناسايي محدوده ها 
مشخص ش��د اس��تناد كنيم، حداقل۳۰ درصد از 
شهرها در 5۴۴ شهري كه توسط شركت بازآفريني 
شهري شناسايي ش��دند درگير مسائل و مشكالت 
شهري با گونه هاي مختلف هستند. معاون معماري 
و شهرس��ازي وزير راه و شهرس��ازي افزود: بندهاي 
سياست هاي اجرايي كه تدوين شده مويد اين مطلب 
است كه آنها مسائلي را پيگيري مي كنند كه آن مسائل 
در گذشته سبب شد تا روند سياست هاي بهسازي و 
نوسازي با موفقيت آن چناني روبه رو نباشد. به جرأت 
مي توانم بگويم كه در برخي از مواقع مداخالت در حوزه 
بافت هاي شهري به تنزل بيشتري در اين محدوده و 
محالت منجر شد. دولت محور بودن از مواردي بود كه 

ما به شدت از آن پرهيز كرديم.

معاون حمل ونق��ل ترافيك ش��هرداري تهران در 
خصوص نحوه قيمت گذاري نرخ پاركومترها، گفت: 
نيم ساعت اول پارك خودروها در كنار معابر رايگان 
است.به گزارش فارس محس��ن پورسيدآقايي، در 
خصوص نرخ پاركومترها در تهران گفت: نرخ گذاري 
پاركومترها بر اس��اس مصوبه شورا است.وي با بيان 
اينكه نيم س��اعت اول پارك خودروها رايگان است، 
گفت: بعد از آن س��اعتي گرفته مي شود و اگر زمان 
پارك خودرو در كنار خيابان طوالني باشد تصاعدي 
نرخ باال مي رود.معاون حمل ونقل ترافيك شهرداري 
تهران گفت: نرخ پاركومتر در هر منطقه شهر متفاوت 
است و در داخل محدوده طرح ترافيك نرخ با بيرون از 

طرح متفاوت است.
وي همچنين در خصوص اجراي مرحله دوم طرح 
كاهش، گفت: قرار ب��ود اين طرح از ابتداي آبان آغاز 
ش��ود اما به دليل طوالني بودن صف ها پليس طرح 
را به تعويق انداخت. مجدداً تصميم گرفته شد اين 
طرح از ۱5 آبان اجرايي شود كه دوباره به تعويق افتاد 
اما از ۳ آذر ماه اين طرح اجرايي شد.وي در خصوص 
زيرساخت هاي اجراي مرحله دوم طرح كاهش گفت: 
زيرساخت ها فراهم است و دوربين هاي الزم نصب 

شده است.

مديرعامل ش��ركت كنترل كيفيت هواي تهران با 
بيان اينكه ۱۴۰ ه��زار خودروي ديزل��ي در تهران 
تردد مي كنند، گفت: 5۴ درصد انتشار ذرات معلق 
مربوطه به اين خودروهاست.به گزارش فارس وحيد 
حسيني، در خصوص آاليندگي خودروهاي ديزلي، 
گفت: خودروهاي ديزلي به ذات در ارتفاع از س��طح 
دريا بدتر كار مي كند.وي با بيان اينكه خودروهايي 
كه مي خواهند در تهران تردد كنند بايد مجوزشان 
را در آزمايشگاهي از تهران بگيرند، گفت: نبايد اين 

خودروها مجوز را از آزمايشگاهي در اروپا بگيرند.
وي در خصوص آاليندگي اين خودروها، گفت: 
سياهه انتشار و گرم آن موجود است و اگر خودروها 
معاينه فني داش��ته باش��ند، بخش عمده اي از 

آلودگي هواي تهران كاسته مي شود.

به شرايط جديد تعديل قراردادها منعكس مي كنيم.معاون وزير راه و شهرسازي عنوان كرد
 وي همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
زير س��اخت هاي ريلي تاكيد كرد: معتقدم با توجه به 
اقدامات انجام ش��ده در دوره طاليي راه آهن و ريل در 
كشور هستيم و اواخر دولت يازدهم و اين دولت موفق 
به ساخت ۹۰۰ كيلومتر راه آهن تنها در بين پروژه هاي 
اقتصاد مقاومتي شده ايم كه اين يك ركورد محسوب 
مي ش��ود.  خادمي ادامه داد: س��تاد اقتصاد مقاومتي 
ساخت ۶ پروژه ريلي را در دستور كار وزارت راه و شركت 
ساخت قرار داده بود كه از اين بين آنها دو پروژه اتصال 
راه آهن مراكز اس��تان هاي همدان و كرمانش��اه سال 
گذشته به افتتاح رسيد و اخيرا هم راه آهن اروميه را با 
حضور رييس جمهوري افتتاح كرديم و تا پايان سال هم 
راه آهن خواف – هرات )اتصال ريلي ايران به افغانستان( 
راه آهن تبريز از مسير جديد و راه آهن رشت به افتتاح 
خواهند رسيد. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به 

ضرورت شبكه ريلي به چشمه هاي بار، گفت: يكي از 
داليلي كه بار از طريق راه آهن جابه جا نمي ش��ود اين 
است كه مراكز بار يعني بنادر و كارخانه ها و معادن به 
شبكه ريلي متصل نيستند و مهم ترين اقدام اين است 
كه بتوانيم ش��بكه ريلي را از طري��ق خطوط آنتي به 

چشمه هاي بار متصل كنيم.
وي از دستور رييس جمهوري براي اجراي پروژه هاي 
س��اخت خطوط آنتني به چش��مه هاي بار خبر داد و 
گفت: پيش از اين صاحبان بار مسوول احداث خطوط 
آنتني ريلي به مراكز بار بودند اما از چند روز گذش��ته 
رييس جمهوري با رويكرد حمايت از بخش خصوصي 
ساخت و اجراي خطوط آنتني و فرعي ريلي به مراكز بار 
را بر عهده شركت ساخت و يا شركت بهره بردار يعني 
ش��ركت راه آهن گذاشت. حال براساس پروژه تعيين 
مي شود كه شركت ساخت بايد خطوط آنتني را احداث 

كند يا اين مسووليت بر عهده شركت راه آهن باشد.

پيروز حناچي، شهردار جديد تهران متولد سال 
13۴3 و اهل تهران است. او به تازگي در انتخابات 
ش�هرداري تهران بيش�ترين آرا را به خودش 
اختصاص داده و كرسي شهرداري تهران به او 
واگذار شد.پيروز حناچي تحصيالت دبيرستاني 
خود را در دبيرستان مفيد به پايان رسانده است. 
اين دبيرستان زير نظر موسسه خيريه مكتب 
اميرالمومنين)ع( در قم كه عبدالكريم موسوي 
اردبيلي آن را بنيان نهاد، فعاليت مي كند. او در 
سال 13۷1 در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته 
از دانش�كده هنرهاي زيباي دانش�گاه تهران 

فارغ التحصيل شد و در س�ال 13۷۸ موفق به 
دريافت مدرك دكت�راي تخصصي معماري با 
گرايش مرمت شهري و باززنده سازي شهرهاي 
تاريخي شد. س�مت ها، سوابق كاري و اجرايي 
پيروز حناچي در دو عرصه دانشگاهي و دولتي 
اس�ت . قائم مقامي رياست دانشكده هنرهاي 
زيبا تهران )13۷۴–13۷۲(، معاونت دانشجويي 
و فرهنگي دانش�گاه تهران )13۷۹–13۷۸(، 
سمت مشاوري رييس دانشگاه تهران )–13۸۰
13۸۴(، رياست موسس�ه پژوهشي فرهنگ 
و هنر دانش�گاه ته�ران و همچني�ن مديريت 

گروه مرم�ت ابنيه و بافت دانش�كده معماري 
دانشگاه تهران از سوابق اجرايي پيروز حناچي 
در دانش�گاه بوده است. ساير س�وابق علمي 
و پژوهش�ي حناچ�ي دربرگيرنده س�ردبير و 
مدير مسوول مجله تخصصي آبادي و رياست 
نهاد جهان�ي غيردولتي فرهنگ�ي دكومومو 
در ايران اس�ت.در فعاليت ه�اي دولتي پيروز 
حناچي مش�اور وزير مس�كن و ش�هر سازي 
)13۸۸–13۸۴(، معاونت معماري و شهرسازي 
و دبير شوراي عالي شهرسازي در دولت  هفتم 
و حسن روحاني، سابقه رياست مركز آموزش 

عالي ميراث فرهنگي را برعهده داشته است. 
پيروز حناچ�ي همچنين س�ابقه عضويت در 
ش�وراي عالي فني س�ازمان ميراث فرهنگي، 
كميسيون زيربنايي دولت اصالحات، شوراي 
عالي ترافيك، عضويت در كميسيون ماده ۵ و 
رياست شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان 
را در پرون�ده خود دارد.حناچ�ي در تاريخ ۲۵ 
مهر ماه 13۹۶ طي حكمي از سوي محمدعلي 
نجفي، ش�هردار وقت تهران به س�مت معاون 
فني و عمراني شهرداري تهران منصوب شده 
بود كه با انتخاب س�يد محمدعلي افشاني به 

عنوان ش�هردار در تاريخ ۲۲ خرداد 13۹۷ به 
سمت معاون شهرسازي و معماري شهرداري 
تهران منصوب شد و ايرج معزي جايگزين وي 
در معاونت فني و عمراني شد. همچنين حناچي 
در دوران جنگ ايران و عراق در فاصله سال هاي 
13۶۰ تا 13۶۷ در عمليات مطلع الفجر، والفجر 
مقدماتي، خيبر و همكاري و حضور در اجراي 
پل عظي�م خيري�ه جزيره مجن�ون و چندين 
عمليات مهندسي حضور داش�ت و طراحي و 
اجراي بيمارستانهاي صحرايي باني و مقاوم و 

ساختمان هاي اورژانس را بر عهده داشت.

زندگينامه  و سوابق اجرايي حناچي 
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در افتتاحيه اجالس بين المللي اتحاديه جهاني تعاون )ICA( در بخش  آسيا و اقيانوسيه مطرح شد

رييس كميسيون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران مطرح كرد

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مطرح كرد

ماموريت هفتگانه براي توسعه تعاون

دو فاكتور مغفول در مبارزه با فساد 

كاهش صادرات، بيكاري را افزايش مي دهد

تعادل|
هفت�م آذرم�اه، روز بزرگي براي بخ�ش تعاون و 
تعاونگران كش�ور بود. در اين روز، سيزدهمين 
 )ICA( اجالس بين المللي اتحاديه جهاني تعاون
در بخش  آس�يا و اقيانوسيه براي نخستين بار به 
ميزباني ايران برگزار ش�د تا به واسطه آن، بيش 
از 4۰۰ تعاونگر كشور و 1۷۰ نماينده تعاوني از ۳۰ 
كشور دنيا در چهار قاره حضور يافته و به انتقال 
تجربه و تب�ادل اطالعات با يكديگ�ر بپردازند. 
تعاونگران كش�ور و سراس�ر جهان ط�ي ايجاد 
كميته هاي�ي تخصص�ي در حين برگ�زاري اين 
اجالس، در تالش بودند ت�ا در تعامل با يكديگر، 
راهكارهايي براي »تس�هيالت اش�تغال زايي »، 
»حماي�ت از فقرزداي�ي«، »ارتق�اي جاي�گاه 
تعاوني ها« و »كم�ك به اقتصاد مق�اوم و پويا از 
طريق مش�اركت و همفكري« بيابند. شعار اين 
دوره اج�الس تعاونگران ني�ز در ارتباط با همين 
موضوع بود كه به پيش�نهاد »اقتصاد مقاوم تر و 
پايدارتر با كمك تعاوني ها« نامگذاري شد. از ديگر 
سو اما، مقامات بلند پايه دولت و مجلس شوراي 
اسالمي نيز پيام آور حمايت از بخش تعاون براي 
توس�عه جايگاه آن در اقتص�اد بودند. در همين 
راستا، رييس مجلس شوراي اسالمي روز گذشته 
با حضور در اين مراسم، ضمن تبيين جايگاه تعاون 
در سياس�ت هاي كلي اصل 44 قانون اساس�ي 
و برنامه شش�م توسعه كش�ور، افزايش سرمايه 
بانك تعاون براي حذف بروكراسي اداري بانك ها 
براي حمايت از بخش تعاون را يك ضرورت اعالم 
كرد. از آنسو، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، از 
آمادگي دولت براي مساعدت با تعاونيها خبر داد و 
»دست يابي به بازارهاي جهاني«، »شبكه سازي«، 
»برند س�ازي«، »ايجاد س�امانه آماري«، »طرح 
روستا- تعاون«، »حمايت از تأسيس تعاوني هاي 
فراگير ملي« و »يافتن حلقه هاي مفقوده در ايجاد 
زنجيره ارزش« را از برنامه هاي دولت براي حمايت 

و توسعه بخش تعاون عنوان كرد. 
 

سيزدهمين اجالس بين المللي اتحاديه جهاني تعاون 
)ICA( در بخش  آس��يا و اقيانوسيه با شعار پيشنهادي 
ايران تحت عن��وان »اقتصاد مقاوم تر و پايدارتر با كمك 
تعاوني ها« كه از روز دوشنبه، پنجم آذرماه در تهران آغاز 
به كار كرده، روز گذشته بطور رسمي و با حضور مقامات 
بلند پايه كشور افتتاح شد. اين رويداد بين المللي كه اتاق 
تعاون ايران متولي اجراي آن است، براي اولين بار در ايران 
پس از انقالب اسالمي برگزار مي شود و تا روز جمعه، نهم 
آذر ماه ادامه دارد. اتحاديه جهاني تعاون بخش آس��يا و 
اقيانوسيه اما قوي ترين مرجع تعاون منطقه اي به شمار 
مي رود و ارتباطات گسترده اي نيز با سازمان ملل و سازمان 
جهاني كار دارد و به همين دليل، برگزاري آن از اهميت 
بسياري برخوردار است. اين اجالس همچنين مي تواند 
فرصت خوبي براي بحث و تبادل نظر پيرامون اهداف و 
ديدگاه تعاوني ها و اتحاديه ها و همچنين آشنايي هر چه 
بيشتر مردم با بحث تعاوني ها باش��د. از ديگر سو، اما در 
اين اجالس بيش از ۴۰۰ نماينده داخلي و ۱۷۰ نماينده 
خارجي از ۳۰ كشور دنيا و ۴ قاره جهان حضور دارند كه 
نشان دهنده ثمربخش بودن فعاليت هاي اتحاديه هاي 
بين المللي تعاون در سراس��ر جهان و به ويژه در منطقه 

آسيا و اقيانوسيه است.

      سهم بزرگ تعاون 
در همين حال، روز گذشته رييس نهاد قانونگذار مهمان 
تعاونگران بود، تا از ظرفيت هاي بخش تعاون بگوييد و 

به آنها وعده حمايت بيشتر از سوي بهارستان را بدهد. 
علي الريجان��ي با اين حال، در اين مراس��م وبا تاكيد بر 

اهميت بخش تعاون در توسعه اقتصادي كشور و اسناد 
باالدس��تي به اين بخش از اقتصاد، گفت: در كش��ور ما 
زماني كه قانون اساس��ي تدوين مي ش��د، فكر مهمي 
پشت آن وجود داشت تا بخش تعاون را بخش بزرگي از 
اقتصاد قرار دهيم. دليل اين امر آن بود كه عالوه بر نگاه 
عدالت خواهانه، ظرفيت بزرگ تري در اقتصاد با تجميع 
ظرفيت هاي كوچك مردمي ايجاد شود. بر همين اساس 
در اسناد باالدستي به بخش تعاون توجه خوبي صورت 
گرفت. او افزود: در سياس��ت هاي كل��ي اصل ۴۴ قانون 
اساسي به اين موضوع توجه شد كه ۲۵ درصد از اقتصاد 
كشور در حوزه تعاون باشد كه بخش قابل توجهي هم به 
ش��مار مي رود. البته قطعا شرايط كنوني ما، اين سهم را 
پوشش نمي دهد؛ اما از نظر چشم انداز و نگارش در قانون 
اساسي، موضوع مهمي است. الريجاني با بيان اينكه در 
سند توس��عه تعاون و نيز قانون برنامه ششم، حتي ايده 
تش��كيل اتاق تعاون از موضوعات مهمي بود كه نشانگر 
اهميت بخش تعاون در اسناد باالدستي است، افزود: امروز 
اتاق تعاون اي��ران، مانند اتاق بازرگاني مي تواند در قالب 
حضور در كميسيون هاي تخصصي، در تصميم گيري ها 
و بخش هاي مختلف اقتصادي مشاركت كند. به گفته 
الريجاني، تعاوني هاي مصرف و تعاوني هاي روس��تايي 
از جمله بخش هاي مهم تعاون هستند كه فعاليت آنها 
قابل توجه بوده است، اما نقش تعاون در حوزه توليد، چه 
در بعد صنعتي و چه در بعد كشاورزي كمتر مورد توجه 

قرار گرفته است.

      پيشنهاد رييس مجلس براي تعاون گران
رييس مجل��س همچنين گفت: تعاوني ه��ا مي توانند 
زمين هاي كش��اورزي خرد را به اراضي بزرگ تر تبديل 
كنند و بخش تعاون مي تواند كمك شاياني به جلوگيري 
از خرد شدن زمين هاي كشاورزي كند. او تصريح كرد: در 
حوزه هاي IT و ICP نيز ظرفيت هاي بزرگي در اقتصاد 
وجود دارد و مي توان مدل هايي براي ورود بخش تعاون 
طراحي كرد تا اشتغال زيادي از اين جهت جذب شود. او 
يادآور شد: در حوزه تبادالت تجاري و صادرات و واردات 
نيز مي توان در قالب تعاوني ها از مدل هايي براي توسعه 
مبادالت تجاري اس��تفاده كرد كه يك��ي از اين مدل ها 
مي تواند ساماندهي كوله بران و تجارت ته لنجي باشد. 
الريجاني با تأكيد بر اينكه يكي از مشكالت تعاوني هاي 
فعال در حوزه س��اختمان، نداشتن استانداردهاي فني 
درس��ت اس��ت، اظهار كرد: تعاوني هاي مس��كن بايد 
حسابرسي درست و نظارت اقتصادي شفاف داشته باشند 
وبا تدوين استانداردهاي فني درست، ساز و كار نظارت 
اقتصادي اين تعاوني ها ساماندهي شود. با توجه به شرايط 
كشور و نياز جامعه به مسكن، تعاوني ها مي توانند با تدوين 

ساز و كار دقيق وارد اين صحنه شوند.
 الريجاني همچنين تأكيد كرد: با توجه به تأكيد دولت و 
مجلس به احياي بافت هاي ناكارآمد شهري و فرسوده، 
دول��ت ميتواند اين بافت ها را با مش��اركت مردم همان 
مناطق در قالب تعاوني نوس��ازي كن��د و در قالب يك 
واحد حقوقي، حمايتهاي دولتي را جهت دهي كند. او 
همچنين افزود: با توجه به بروكراسي هاي اداري بانك ها 
و نيز بروكراسي پرداخت تسهيالت نظام بانكي به دليل 
موانع پيش رو، توانايي حمايت از بخش تعاون وجود ندارد، 

بنابراين بايد سرمايه بانك تعاون را افزايش دهيم.

      برنامه دولت براي توسعه تعاوني ها
وزي��ر تعاون، كار ورف��اه اجتماعي ني��ز در آيين اجراي 
اين مراسم، طي س��خنراني خود از آمادگي دولت براي 
مس��اعدت تعاوني ها براي »دس��ت يابي ب��ه بازارهاي 
جهاني«، »شبكه سازي« و »برند سازي« خبر داد و گفت: 
بايد شرايط الزم براي دس��تيابي تعاوني ها به بازارهاي 
منطقه اي و بين الملل��ي را فراهم كنيم. به گفته محمد 
شريعتمداري، تقويت اتاق تعاون به عنوان پارلمان اين 

بخش از اولويت هاي ما در دولت بوده اما دولت مي خواهد 
تسهيل گر، مش��وق و ناظر باشد و فعاليت هاي مختلف 
را به مردم واگذار كند. شريعتمداري همچنين افزايش 
س��رمايه بانك توس��عه تعاون براي كم��ك به تجميع 
سرمايه هاي خرد را از ديگر برنامه هاي دولت براي تأمين 
مالي تعاوني ها عنوان كرد كه با حمايت مجلس امكان 
تحقق آن وجود دارد. او با تأكيد بر اينكه تقويت تعاوني ها 
نيازمند برخورداري از پايه هاي آماري مناس��ب است از 
اهتمام دولت براي ايجاد سامانه آماري در بخش تعاون 
خبر داد. او همچنين با اش��اره به نگاه به بخش تعاون در 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي، تصريح كرد: در اين اصل سهم 
۲۰ درصدي تعاوني ها از كل واگذاري ها ديده ش��ده كه 
تحقق آن به مردمي سازي اقتصاد كمك مي كند. وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در ادامه به نقش تعاوني ها در 
رونق اشتغال روستايي اشاره كرد و گفت: در اين زمينه و 
در شرايط سخت براي تاب آوري اقتصاد قدم هاي اساسي 
برخواهيم داشت و روستا-تعاون از برنامه هاي جدي دولت 
است. او همچنين »حمايت از تأسيس تعاوني هاي فراگير 
ملي« و »يافتن حلقه هاي مفقوده در ايجاد زنجيره ارزش« 

را از ديگر برنامه دولت را برشمرد.

      نيمي ازمردم عضو تعاوني ها هستند
شريعتمداري ادامه داد: در ۴۰ سال اخير بطور متوسط 
ساالنه ۱۱.8 درصد افزايش تعداد تعاوني ها را داشته ايم كه 
تعداد تعاوني ها اكنون به 9۰ هزار تعاوني در سطح كشور 
رسيده كه عموما نيز فعال هستند. وزير كار همچنين با 
اشاره به آمار افزايش تعداد اعضاي تعاوني ها، تأكيد كرد: 
اين آمارها نش��ان گر حركت رو به رشد فرهنگ تعاوني 
در كشور است. به گفته او، در سال ۵۷ تنها ۴.8 درصد از 
مردم عضو تعاوني ها بودند و اكنون ۵۲ درصد در تعاوني ها 
عضويت دارند. شريعتمداري به اهميت اشتغال در بخش 
تعاون اشاره كرد و گفت: اكنون يك ميليون و ۷۰۰ هزار 
نفر در حوزه تعاوني ها مشغول به كار هستند كه با توسعه 
فرهنگ تعاوني و با توجه به جوان بودن جمعيت كشور 
اين رقم مي تواند رو به رشد باشد. او همچنين آماري هم 
از عضويت زنان در بخش تعاون بيان كرد و گفت: سهم 
بانوان از بخش تعاون در سال ۵۷ حدود ۱۰ درصد بوده 
كه در سال 9۷ سهم مشاركت بانوان به ۲6 درصد رسيده 
است؛ اين نشانگر توسعه و نگاه به سهم زنان به عنوان نيمي 

از جمعيت كشور در اين بخش است. از آنسو، رييس اتاق 
تعاون ايران نيز در آيين افتتاحيه سيزدهمين اجالس 
منطقه اي تعاون در آسيا و اقيانوسيه، توجه به اقتصاد 
تعاون را پيش نياز توس��عه اقتصادي در تمام كشورها 
برش��مرد. بهمن عبداللهي گفت: توسعه اقتصادي به 
دنبال حداكثر كردن منافع بنگاه هاي اقتصادي و عدالت 
اجتماعي به دنبال توزيع عادالنه امكانات است و تحقق 
توامان اين دو مولفه به غير از تاثير به شيوه اقتصاد تعاوني 
ميسر نخواهد بود. او افزود: به همين دليل اقبال عمومي 
در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه به روش تعاوني رو 
به گسترش است. به گفته عبداللهي، ايران به عنوان يكي 
از كشورهاي عضو اتحاديه بين المللي تعاون با اقتصاد پويا 
همواره بر مساله تعاون و ايجاد تعاوني هاي فعال در كشور 
اهتمام ورزيده و اين تالش ها از س��ال ۱9۳۵ ميالدي 
كه اولين تعاوني در ايران تأس��يس ش��د تا به امروز كه 
۱9۲ هزار تعاوني و ۱۴ ميليون عضو در كشور به ثبت 
رسيده، ادامه دارد. همچنين ايران به عنوان كشوري با 
ظرفيت هاي پرشمار سرمايه گذاري و كسب وكار تعاوني 
در حوزه هاي متنوعي چون گردشگري، صنعت، انرژي و 
كشاورزي مي تواند الگوي بسياري از كشورهاي آسيايي 
باشد. رييس اتاق تعاون ايران گفت: اتاق تعاون ايران نيز 
به عنوان عضو هيات عالي جذب سرمايه گذاري خارجي، 
آمادگي تسهيل و تسريع روند سرمايه گذاري تعاوني هاي 

كشورهاي مختلف در ايران را دارد. 
به گفت��ه عبداللهي، اج��الس بين المللي تعاون يكي 
از مهم تري��ن رويداده��ا در حوزه اقتص��اد غيردولتي 
در سراس��ر جهان به ويژه اقتصاد كش��ورهاي منطقه 
محسوب مي شود. او گفت: هدف از اين اجالس همكاري 
و تعامل هر چه بيشتر اعضاي تعاوني هاي كشورها براي 
يافتن راهكارهايي جهت »تسهيالت اشتغال زايي »، 
»حمايت از فقرزداي��ي«، »ارتقاي جايگاه تعاوني ها« 
و »كمك ب��ه اقتصاد مقاوم و پويا از طريق مش��اركت 
و همفكري« اس��ت. بر همين اساس ش��عار اين دوره 
اجالس، »اقتصاد مقاوم تر و پايدارتر با كمك تعاوني ها« 
نامگذاري شده است. رييس اتاق تعاون ايران اميدوار 
بود كه برگزاي اين اجالس بتواند موجب تقويت ارتباط 
و تعامالت مفيد بين تعاونگران كشورهاي شركت كننده 
و به ويژه موجب استفاده حداكثري از اين فرصت براي 

همكاري با تعاونگران كشورهاي ديگر شود. 

   كمك ۲.۱ تريليون دالري تعاوني ها
به اقتصاد جهان 

از سويي ديگر، رييس اتحاديه بين المللي تعاون آسيا و 
اقيانوسيه در ادامه اين مراسم گفت: ما از نقش و ميزباني 
خوب ايران در برگزاري اين اجالس تشكر مي كنيم. در 
سال گذشته تصميم گرفته ش��د كه اجالسي در ايران 
برگزار ش��ود و ما تالش هايي را انج��ام داديم كه فصل 
جديدي از همكاري را در اقيانوسيه و آسيا داشته باشيم. 
»لي ش��ون چن« افزود: تعاوني ها ۲.۱ تريليون دالر به 
اقتصاد جهان كمك مي كنند ما به عنوان تعاوني صداي 
افراد را به جوامع مي رسانيم و مي توانيم شبكه قوي تري را 
در منطقه و سراسر جهان ايجاد كنيم تا بحران ها را خنثي 
كنيم. او در ادامه تصريح كرد: اعضا و كش��ورهاي عضو 
اتحاديه بايد قيمت ها كاالهاي بين اتحاديه را تقليل دهند 
تا اقتصاد قوي و مقتدرانه اي را در جوامع داشته باشيم. 
البته اين مسير ساده اي نيس��ت در زمان هاي مختلف 
به ما نش��ان داده شده كه تعاوني ها في نفسه بحران ها را 

خنثي مي كنند. 
رييس سازمان تعاون روستايي هم در بخش ديگري از 
اين مراسم گفت: در شرايط متالطم فعلي لزوم ائتالف و 
همكاري هاي منطقه اي و جهاني براي حل چالش هاي 
مختلف اعم از امنيت غذايي و مشكالت زيست محيطي 
احساس مي شود. در اين راستا، افزايش سهم تعاوني ها 
در نظام قدرت يك تصميم راهبردي است كه دولت ها 
بايد آن را مدنظر قرار دهند. حسين شيرزاد اظهار كرد: 
ايران از نخستين كشورهاي عضو ICA است كه يكي از 
گسترده ترين شبكه هاي تعاوني را با بيش از ۵ ميليون 
عضو در بخش كشاورزي تحت پوشش دارد. به گفته او، 
تعاوني روستايي با بيش از 6 هزار شركت تعاوني و ۴.۵ 
ميليون عضو، بيشترين سهم را در بخش تعاون دارد. اين 
سازمان پشتوانه قانوني قوي اي را در كنار اساسنامه خود 
دارد و قوانيني مانند قانون سياست هاي اصل ۴۴ و قانون 
يكپارچه سازي اراضي از اين بخش حمايت مي كند. او 
افزود: در بخش تعاوني روستايي توانمندسازي شبكه 
اهميت بااليي دارد و در كنار آن ظرفيت س��ازي جديد 
براي اين ش��بكه هم حائز اهميت اس��ت. ش��يرزاد در 
ادامه تصريح كرد: هدايت و كمك دولت براي تشكيل 
صندوق هاي حمايتي براي نهادهاي روستايي در راس 

برنامه هاي ما قرار دارد.

رييس كميس��يون رقابت، خصوصي سازي و سالمت 
اداري اتاق ايران گفت: مبارزه با فس��اد در كش��ورمان 
نيازمند سازوكاري ويژه است كه متناسب با واقعيت هاي 
ايران باش��د. حس��ن فروزان فرد ادامه داد: امروز بايد 
بررسي كنيم كه اين سازوكار چه اندازه اي داشته باشد 
و بعد تعريف كنيم با نگاه به بيرون و ديدگاه يادگيرنده 
نسبت به آنچه اتفاق مي افتد و در اين سازوكار بايد چه 
اجزايي وجود داشته باش��د كه آن را تكميل و كارآمد 
كند. همچنين بايد ببينيم اين اجزا بايد چگونه باشند 
كه بهترين نتيجه حاصل ش��ود و ما به نيازهايمان در 

مبارزه با فساد برسيم.
اين عضو هي��ات نماين��دگان اتاق ته��ران ادامه داد: 
متأس��فانه مبارزه با فس��اد چيزي نيس��ت كه امروز 

حاكميت با ديدگاه بلندمدت و نگاه تدبير به آن توجه 
داشته باشد و شواهد فراواني مي بينيم كه نه آن سازوكار 
الزم براي مبارزه با فساد در كشور وجود دارد و نه ديدگاه 
ايجاد، شكل گيري و توس��عه آن وجود دارد. عالوه بر 
اين ها ش��اهديم كه به خوبي اج��زا الزم براي مبارزه با 
فساد را در كشور نمي شناسيم و اگر حتي برخي از اجزا 
را هم مي شناسيم جايگاه شان را در اين نظام به درستي 

نمي دانيم.
او بابيان اينكه بخش��ي از اجزا مهم سازوكار مبارزه با 
فساد شامل پيش��گيري، نظارت و رسيدگي مي شود، 
ادامه داد: برخالف آنكه در مبارزه با فس��اد تمركز ما بر 
پيشگيري و نظارت باشد و اجازه ندهيم كه اصاًل فساد 
شكل بگيرد مي بينيم كه رسيدگي در اولويت و تأكيد 

اس��ت؛ بخشي كه شامل رس��يدگي قضايي مي شود. 
هر زمان كه پرونده هاي فس��اد در كشور افزايش پيدا 
مي كند مي بينيم كه سريع به فكر رسيدگي به فساد 
مي افتيم و شاهد برخوردهاي قضايي هستيم تا اندازه 
و ابعاد فس��اد را كاهش دهيم و اين نوع برخورد بيشتر 
مقطعي است درست مثل اينكه هرچند وقت يك بار در 
طرحي معتادان و يا متكديان را جمع آوري مي كنند و 
درنهايت هم چون برنامه اي مشخص براي سامان دهي 
و حل اين مشكل و پيشگيري وجود ندارد بعد از چند روز 
آنها را آزاد مي كنند؛ افرادي كه دوباره سر از خيابان ها و 
كوچه هاي شهر درمي آورند و ازآنجايي كه براي مدتي در 
كنار هم بوده اند حاال حرفه اي تر و مقاوم تر شده اند. اين 
در شرايطي است كه براي اينكه نظام شهري ما خالي 

از آسيب هاي اجتماعي مثل معتادان و... شود نيازمند 
يك مجموعه از اجزا و اقدامات داريم و بايد مجموعه ها 
و نهادهايي در كنار هم شكل بگيرند و فعاليت كنند تا 
به نتيجه مطلوب برسيم وگرنه برخوردهاي مقطعي 

هيچ فايده اي ندارد.
فروزان فرد با اش��اره به اينكه بيشترين آثار مستقيم و 
آسيب را از فس��اد موجود در نظام اداري كشور بخش 
خصوصي متحمل مي ش��ود، گفت: فعاالن اقتصادي 
مسوول رس��يدگي به اندازه اي از منابع هستند و قرار 
است كه با مديريت آن منفعت اجتماعي ايجاد كنند، 
اما وقتي شاهد فساد باشند دچار سرخوردگي مي شوند 
و كس��ب وكارهاي آنها تحت ش��عاع اين موضوع قرار 
مي گيرد و در نهايت همه اين ها منجر به عقب افتادن 

توسعه در كشور مي شود و زيان عمومي و اجتماعي را 
به دنبال دارد به همين جهت معتقدم بخشي خصوصي 
و نهادهاي بخش خصوصي همچون اتاق ايران و تهران 
بايد در زمينه مبارزه با فساد در كشور به صورت جدي و 
فعال از حاكميت مطالبه گري داشته باشند. او همچنين 
خواستار فعال ش��دن نهادهاي مدني و سازمان هاي 
مردم نهاد )NGO( در اين زمينه شد و گفت: هم اكنون 
چند نمونه از اين تشكل ها شكل گرفته است اما همچنان 
نياز اساسي به راه اندازي نهادهاي مدني فعال درزمينه 
مبارزه با فساد وجود دارد زيرا بايد جبهه متحدي شكل 
بگيرد و با گفت وگو و گفتمان س��ازي فضاي مناسب 
براي پيشگيري و نظارت ايجاد شود تا مطالبه عمومي 

درزمينه مبارزه با فساد به نتيجه مشخص برسد.

پس از برگزاري جلس��ات رييس كل بانك مركزي با 
بخش خصوصي در رابطه با تغييرات در برگش��ت ارز 
حاصل از صادرات، بخش��نامه اي جديد با ارايه تعهد 
برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب و همچنين 
ظرف مدت سه ماه، از س��وي بانك مركزي تصويب و 
ابالغ شد كه به گفته فعاالن حوزه صادرات، بخشنامه 
جديد برخالف نظرات بخش خصوصي بوده و نه  تنها 
كار را براي صادركنندگان تسهيل نكرده بلكه سخت تر 

نيز كرده است.

در همين رابطه و در پي صدور بخشنامه اخير بانك مركزي 
مبني بر برگش��ت ارزهاي حاصل از صادرات، يك عضو 
اتاق بازرگاني ايران گفت: به جرأت مي توان اعالم كرد كه 
بخشنامه اخير بانك مركزي بيشتر از آنكه سبب ارزآوري 
به كشور شود، بيكاري را افزايش مي دهد. احمد كيميايي 
اسدي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: 
در سال هاي اخير شاهد بوديم كه دولت بخشنامه هايي 
كارشناسي نشده را صادر مي كند و بعد از آن انتظار دارد 
كه بخش خصوصي ورود كرده و صادركنندگان ارزهاي 

حاصل از صادرات خود را به سامانه نيما برگردانند. ضمن 
اينكه بارها صادركنندگان اعالم كردند كه طرف خارجي 
)مشتري  خارجي( سامانه نيما را نمي شناسد و در واقع 

سامانه نيما تنها در داخل كشور موضوعيت دارد. 
به گزارش ايسنا، او افزود: بنابراين بايد بتوانيم به طريق 
بانكي نقل و انتقاالت خود را انجام دهيم؛ موردي كه در 
حال حاضر به شدت با آن دچار مشكل شده ايم. اكنون 
حت��ي عراقي ها كه طرف اصلي تجار م��ا براي صادرات 
هس��تند، نمي توانند با بانك هاي ايران نقل و انتقاالت 

دالري انجام دهند. كيميايي اسدي تصريح كرد: بخشنامه  
اخير بانك مركزي را مي توان از آن دست بخشنامه هايي 
برش��مرد كه همس��و با تحريم هاي خارجي است. اين 
بخشنامه در ظاهر براي ارزآوري بيشتر است اما قطعا در 
انتهاي آن به افزايش بيكاري خواهيم رسيد تا ارزآوري 
بيشتر، چراكه زماني كه صادرات دچار چالش و اختالل 
مي شود، قطعا توليد نيز كمتر خواهد شد و توليد كمتر 
كارخانه هاي بيشتري را تعطيل خواهد كرد. در نتيجه 

بيكاري رشد مي كند.

به گفت��ه او، حتي با ف��رض اينكه با دالي��ل موجه اين 
تصميمات گرفته شود، اما با چه استنادي اعالم مي كنند 
كه بايد صادركنندگان ميليون ها دالري كه به شكل ديگر 
نقل و انتقاالت تجاري همچون صرافي ها و غيره انجام شده 
است را اكنون با يك چرخش ۱8۰ درجه اي، به سامانه 
نيما واريز كنند. او اظهار كرد: بايد مسووالن در نظر داشته 
باشند كه تبعات اين تصميمات و بخشنامه هاي اشتباه، 
تنها اقتصادي نيس��ت و قطع به يقين تبعات اجتماعي 

همچون بيكاري كه ذكر شد را به دنبال خواهد داشت.
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 عبور صادرات ايران از مرز
۲7 ميليارد دالر

ايرنا |مدير دفتر بازرگاني خارجي سازمان توسعه 
تجارت ايران با اشاره به رش��د ۱۴ درصدي تجارت 
كش��ور در هفت ماه منتهي به مهر س��ال 9۷ گفت: 
ميزان صادرات ايران تا پايان مهر از مرز ۲۷ ميليارد دالر 
گذشت. فرهاد نوري افزود: اكنون هر تن صادرات بطور 
متوسط ۴۰۰ دالر به فروش مي رسد و هر تن محموله 
وارداتي با هزينه يك ه��زار و ۴۰۰ دالري خريداري 
مي شود كه اين شكاف بايد كاهش يابد و كاالهايي با 

ارزش افزوده باالتر صادر شود.
ب��ه گفت��ه او، ۷۰ درص��د واردات كش��ور كاالهاي 
سرمايه اي و واسطه اي ضروري است و مابقي كاالهاي 
غيرضروري بوده كه بايد مديريت شود و با توجه به 
اينكه كشور نيازهاي وارداتي بسياري دارد كه تنها از 
محل درآمد نفت تامين نمي شود، بايد مديريت تقاضا 

در واردات را با مديريت ارزهاي صادراتي پيوند داد.
نوري با بيان اينكه بازگش��ت ارز به كش��ور از محل 
درآمده��اي پتروش��يمي و ش��ركت هاي مش��ابه 
نيمه دولت��ي كاف��ي نيس��ت، اظهارك��رد: برخي 
ش��يوهنامه هاي صادرات و واردات اش��كاالتي دارد 
و نحوه بازپرداخت ارز نيز با مش��كالتي مواجه است 
كه بايد در جلس��ات مش��ترك با بخش خصوصي 
كاهش يابد. او در مورد مشوق هاي تجاري نيز گفت: 
مشوق هايي براي مشاركت بنگاه هاي صادراتي در 
نمايشگاه هاي خارج از كشور لحاظ شده و چنانچه 
صادركنندگان تس��هيالت بانكي با نرخ عرف روز را 
دريافت كنند ۴ تا 6 درصد از سود به آنان بازگردانده 
مي شود. نوري اضافه كرد: همچنين به منظور كمك به 
نقدينگي و فعاليت هاي بازاريابي، بخشي از هزينه هاي 

بازايابي بنگاه ها پوشش داده مي شود.

صادرات سيمان افزايش يافت
ايس�نا |دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان 
از افزايش ۷ درصدي صادرات س��يمان در هفت ماه 
منتهي به مهر سال9۷ خبر داد اما گفت كه احتمال 
دارد صادرات اين محصول معدني در ماه هاي آينده 
كاهش يابد. عبدالرضا شيخان گفت: محدوديت هاي 
ارزي ناشي از تحريم ها و افزايش هزينه حمل و نقل 
داخلي و بين المللي باعث افت ميزان صادرات در ماه 
آبان شده اس��ت. او افزايش هزينه هاي حمل ونقل 
دريايي را عامل كاهش صادرات به مناطق دوردست 
و اجراي بخشنامه پيمان سپاري ارزي را دليل كاهش 
صادرات به كشورهاي همسايه دانست و اظهار كرد: 
معامالت اقتصادي با كشورهاي همسايه معموال با 
ريال انجام مي شود و تعهد ارزي باعث محدود شدن 
صادرات به اين كش��ورها شده است. شيخان با بيان 
اينكه مشكالت مربوط به صادرات، منعكس شده و 
دست اندركاران اين بخش به دنبال راه حل هستند، 
تصريح كرد: براي صنايعي مثل س��يمان كه حجم 
و مقصد صادرات آنها محدود و بيش��تر كشورهاي 
همسايه است، بايد راهكار ديگري در نظر گرفته  شود. 

  تشكيل993 ميليارد ريال
پرونده قاچاق در مهر ماه 

شاتا |طي مهرماه س��ال جاري 99۳ ميليارد ريال 
پرونده تخلف قاچاق كاال تشكيل شد. در اين مدت 
بيش از ۳۳ هزار مورد بازرسي از مراكز خرد و كالن در 
سطح عرضه صورت گرفته كه منجر به تشكيل 69۲ 
پرونده تخلف قاچاق كاال به ارزش بيش از 99۳ ميليارد 
ريال شده كه اين پرونده ها براي رسيدگي به مراجع 
قضايي ارسال شده است. در اين مدت استان تهران 
با ۴ هزار و ۴۴۰ مورد بازرس��ي و ۱۱9 مورد تشكيل 
پرونده و استان قم با بيش از 9۰۱ ميليارد ريال ارزش 
كاالي قاچاق مكش��وفه، باالترين عملكرد را در بين 
استان ها داشته اند. بيشترين ارزش ريالي كاالهاي 
قاچاق مكش��وفه نيز به ترتيب به گروه هاي ماشين 
آالت و وسايل مكانيكي با 8۵۳ ميليارد ريال، لوازم 
خانگي با ۵۱ ميليارد ريال، لوازم آرايشي و بهداشتي 
با۲9 ميليارد ريال، اوراق بهادار با ۱9 ميليارد ريال و 

انواع پارچه با ۱۰ ميليارد ريال مربوط است.

 رشد دو رقمي
توليد محصوالت معدني 

ش�اتا |آمارهاي توليد مهرماه امسال محصوالت 
معدن��ي و صنايع معدني حاكي از رش��د دو رقمي 
محصوالت اين حوزه دارد. كنسانتره آهن، گندله، 
آهن اسفنجي، شمش فوالد محصوالتي هستند 
كه به ترتيب بيشترين آمار توليد بنامشان ثبت شده 
است. توليد شمش فوالد طي مهرماه به يك ميليون 
و 6۰۵ هزار تن رسيد كه نسبت به مدت سال قبل 
با رشد ۲۵درصدي همراه شد، توليد اين محصول 
طي ۷ ماه گذش��ته از مرز ۱۱ ميليون تن گذشت. 
در همين حال توليد مهر ماه كنس��انتره س��نگ 
آهن با رش��د ۲۵درصدي به ۳ ميليون و ۷۷۱ هزار 
تن و گندله سنگ آهن با افزايش ۲۰درصدي به ۳ 
ميليون و ۱۱8 هزار تن رسيد. توليد ۷ ماهه اين دو 
محصول به ترتيب از مرز ۲۵ و ۲۴ ميليون تن گذشت. 
همچنين در مهر ماه نزديك به دو ميليون تن آهن 
اسفنجي توليد شد كه ۲۵درصد بيش از توليد مدت 
مشابه س��ال قبل بود. از سوي ديگر طي ۷ ماه سال 
بيش از ۱۳ ميليون تن توليد شده است. توليد فوالد 
خام در مهر ماه به يك ميليون و 6۰۰ هزارو طي هفت 
ماه امس��ال به بيش از ۱۱ ميليون تن رسيد. توليد 
محصوالت فوالدي در مهر م��اه نيز، به 9۱۰ هزار و 
۲۵۱ تن رس��يده اين در حالي است كه توليد اين 
محصوالت در ۷ ماه ابتداي سال به ۳۲ ميليون تن 
رسيد. اين گزارش مي افزايد، ميزان توليد اند مس در 
مهر ماه به ۲۷ هزار 9۳۵ تن و كاتد مس به ۲۲ هزار 
و ۲8۵ رس��يد كه به ترتيب با رشد ۱8۵درصدي و 
۱۲۲درصدي مواجه شده است. از سوي ديگر توليد 
ماده معدني سرب و روي به ۷۷ هزار و ۵۴۴ تن رسيد 
كه ۱۳درصد بيش از رقم توليد مهر سال قبل بود. در 
۷ ماه گذشته، ميزان توليد اند مس ۱۷۴ هزار تن و 

كاتد مس ۱۳6 هزار تن اعالم شده است. 
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اوكراين درباره حمله نظامي روسيه هشدار داد 

اميد پكن به حمايت مادريد از احياي راه ابريشم 

واشنگتنتايمز:روسيه،ترامپرامحكميزند

تور اروپايي »شي« همزمان با نشست گروه20

گروه جهان| 
زمزمه هاي وقوع جنگي تمام عيار ش��نيده مي شود. 
روسيه اعالم كرده سيس��تم هاي پيشرفته موشكي 
پدافند S400 بيشتري را به شبه جزيره كريمه ارسال 
خواهد كرد؛ و رييس جمهوري اوكراين هم نسبت به 
حمله روس ها به كشورش هش��دار داده است. جرقه 
بحران از يكشنبه زده شد كه نيروهاي روسي سه ناوچه 
اوكرايني را كه به گفته آنها وارد آب هاي س��رزميني 
روسيه شده بودند، در نزديكي سواحل كريمه توقيف 
و خدمه آنها را بازداش��ت كرد. اوكراين اما اتهام تجاوز 
به آبهاي روس��يه را رد مي كند. واش��نگتن تايمز در 
گزارش��ي با عنوان »بازي حاصل جمع صفر با اشاره 
به عالقه دونال��د ترامپ به والديمير پوتين نوش��ته، 
رييس جمهوري روسيه با حمله به ناوهاي اوكرايني 
تالش دارد تا تعه��د دولت فعلي امريكا به متحدانش 

را بسنجد.
رويترز چهارش��نبه نوش��ت، روس��يه اعالم كرده كه 
سامانه هاي موشكي S400 تا پايان سال جاري ميالدي 
در كريمه عملياتي خواهند ش��د. پترو پوروش��نكو 
رييس جمهوري اوكراين، هم با انتقاد از تمركز شديد 
نيروه��اي نظامي روس��يه در مرز اوكراين، هش��دار 
داده كه هرگونه تجاوز نظامي روس ها به كش��ورش 
هزينه س��نگيني براي مس��كو در پي خواهد داشت. 
رييس جمهوري اوكراين گفته روسيه تعداد تانك ها و 
زره پوش هاي خود را در مناطق مرزي سه برابر كرده 
اس��ت. رييس جمهوري اوكراين با اتكا به تحقيقات 
س��ازمان هاي امنيتي گفته ارتش اوكراين با دقت بر 
تردد نظامي واحدهاي ارتش روسيه در مرزهاي خود 

نظارت مي كند. 
پارلمان اوكراين در پي تش��ديد تنش ها با روسيه ۲۶ 
نوامبر براي مدت ۳0روز در اين كشور وضعيت جنگي 
اعالم كرد، اقدامي كه والديمير پوتين رييس جمهوري 
روس��يه، آن را تحريك آميز خوانده اس��ت. حكومت 
نظامي كه در مناطق مرزي اوكراين با روسيه، بالروس 
و در سواحل درياي آزوف اعالم شده به دولت كي يف 
ام��كان خواهد داد ك��ه مردم را بس��يج نظامي كند، 

اجتماعات را محدود نمايد و رسانه ها را تحت نظر گيرد. 
گارد ساحلي روسيه ۲۵ نوامبر به سوي سه قايق نظامي 
وابسته به نيروي دريايي اوكراين شليك كرده و اين سه 
قايق را توقيف كرد. در اثر تيراندازي هاي صورت گرفته، 
چند تن از خدمه قايق ه��اي نظامي اوكراين مجروح 
شدند. روسيه از مجروح شدن سه نفر خبر داده بود و 
رييس جمهوري اوكراين تعداد مجروحان اين حادثه 
را ۶ نفر اعالم كرده بود. در همين رابطه، روسيه اقدام 
به دستگيري ۲4 نفر از خدمه قايق هاي نظامي اوكراين 
كرده اس��ت. ۱۲نفر از آنها در ش��به جزيره كريمه در 
بازداشت به سر مي برند. سرويس امنيت فدرال روسيه 

اقدام به پخش اظهارات س��ه نف��ر از ملوانان و خدمه 
قايق هاي توقيف شده اوكراين از تلويزيون اين كشور 
كرد. خدمه اوكرايني در اظهارات پخش شده تلويزيوني 
اعتراف كردند كه وارد آب هاي روسيه شده اند. آنها در 
عين ح��ال اعالم كردند كه اين اقدام با هدف تحريك 
روسيه صورت گرفته است. اين در حالي است كه دولت 
اوكراين گفته اين اظهارات زير فشار نيروهاي امنيتي 

روسيه صورت گرفته و اعتباري ندارند.
تنگه ك��رچ، در نزديكي ش��به جزيره كريمه آب هاي 
درياي آزوف را به درياي س��ياه وصل مي كند. روسيه 
مدعي شده است كه قايق هاي نيروي دريايي اوكراين 

وارد آب هاي اين كش��ور شده اند. اوكراين اين اتهام را 
رد كرده است. به اعتقاد ناظران، تجمع و تمركز نظامي 
روسيه در مرزهاي اين كشور با اوكراين، به نگراني هاي 

ناشي از وقوع يك جنگ كامل دامن زده است.

  تحريم روسيه و احتمال لغو ديدار 
با تشديد تنش ها در مناسبات اوكراين و روسيه، اياالت 
متحده از اروپا خواسته تا تحريم هاي گسترد ه تري عليه 
روسيه به مورد اجرا بگذارد. وزارت خارجه امريكا گفته 
كشورهاي اروپايي در راس��تاي حمايت و پشتيباني 
از اوكراين بايد تالش بيش��تري از خود نش��ان دهند. 

امريكا بارها نسبت به ايجاد خط لوله نورداستريم۲ به 
كشورهاي اروپايي و از جمله به آلمان هشدار داده است. 
امريكا معتقد است كه پروژه انتقال گاز نورداستريم۲ 
مي تواند منجر به وابستگي بيشتر كشورهاي اروپايي 
به گاز روسيه شود. احداث اين خط لوله گاز نه تنها از 
منظر اقتصادي به زيان امريكا است، بلكه نياز به انتقال 
گاز از خاك اوكراين را نيز كامال از بين مي برد. از اين رو، 

اوكراين نيز با اجراي اين پروژه مخالف است.
با باال گرفتن تنش ها دونال��د ترامپ هم تهديد كرده 
ديدار خود با والديمير پوتين در حاشيه اجالس گروه 
۲0 در آرژانتين را لغو مي كند. ترامپ درباره رويارويي 
درياي��ي اخير در درياي س��ياه و توقي��ف ناوچه هاي 
اوكرايني به دست نيروهاي روسي گفته اين حمله را 
نمي پسندد. ترامپ درباره احتمال ديدار با پوتين گفته: 
»قرار است گزارشي در اين زمينه دريافت كنم كه براي 
آن ديدار بسيار تعيين كننده است. شايد ديدار نكنم. 
شايد حتي اصال ديدار نكنم. حاال ببينيم، بستگي به اين 

دارد كه در ادامه چه چيزي روي مي دهد.« 
عالوه بر اياالت متحده، آندري ِمل نيك س��فير اوكراين 
در آلمان هم از برلين و س��اير دولت هاي غربي خواسته 
تا اج��راي پروژه احداث خط لوله انتقال گاز موس��وم به 
نورداس��تريم۲ را متوقف كنند. يورونيوز نوش��ته، اين 
ديپلمات ارشد از دولت هاي غربي خواسته تا در واكنش 
به توقيف سه ناوچه اوكرايني توسط روسيه، واردات انرژي 
از اين كش��ور را متوقف كنند و اجراي پروژه احداث خط 

لوله انتقال گاز موسوم به نورداستريم۲ را متوقف كنند.
مل نيك همچنين از آلمان خواسته تا نيروي دريايي 
خ��ود را به منطقه اعزام كند. به گفت��ه او غرب بايد با 
مجموعه اقدام��ات خود به روش هاي خودس��رانه و 
هولناك پوتين در خور نش��ان دهد و او را س��ر جاي 
خودش بنش��اند. اظهارات صريح س��فير اوكراين در 
حالي ابراز ش��ده كه پيش��تر آنگال مركل صدر اعظم 
آلمان، خواس��تار حل ديپلماتيك بحران اوكراين و 
روسيه ش��ده بود. گرچه برخي ديپلمات هاي ارشد 
اروپا در حال بررس��ي طرح تش��ديد تحريم ها عليه 

روسيه هستند.

گروه جهان| 
شي جين پينگ رييس جمهوري خلق چين، در آستانه آغاز 
سيزدهمين نشست سران گروه ۲0 در بوئنوس آيرس، سفر 
به چند كشور اروپايي را آغاز كرده است. طبق اعالم وزارت 
خارجه چين، او به دعوت پادشاه اسپانيا، به مادريد رفته و 
روزهاي جمعه و شنبه هم راهي آرژانتين مي شود و بخش 
اعظم هفته آينده را ني��ز در پاناما و پرتغال خواهد گذراند. 
مقامات وزارت خارجه و وزارت بازرگاني چين پيش��تر در 
اشاره به اولين سفر رييس جمهوري »شي« به اروپا و امريكاي 
التين بعد از نوزدهمين كنگره ملي حزب، گفته بودند كه او 
قرار است در اين سفر درباره برنامه ريزي توسعه روابط چين با 
چهار كشور مذبور گفت وگو كند و همچنين اميدوار است كه 
بتواند شركت كنندگان نشست گروه ۲0 را به حفظ روحيه 
مشاركت و همكاري براي توسعه اقتصاد جهان بر پايه درهاي 
باز ترغيب كند. اما مناقش��ات بين چين و امريكا و جنگ 
تعرفه اي دو كش��ور بر سفر »شي« و حتي كنفرانس گروه 
۲0 سايه انداخته است. اگرچه طبق گزارش ها، قرار است 
»شي« و دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در بوئنوس 
آيرس ديدار كنند و رييس جمهوري چين در آستانه اين 
ديدار به بازگشايي اقتصاد كشورش وعده داده كه اين مساله 

مي تواند در كاهش تنش ها موثر باشد.
به نوشته پايگاه اينترنتي »راديو بين المللي چين«، نشست 

س��ران گروه ۲0 در آرژانتين در حالي برگزار مي شود كه 
تش��ديد حمايت گراي��ي و يك جانبه گرايي نگراني هاي 
بس��ياري را ايجاد كرده و تاثيرات احتمالي آن بر توسعه 
اقتصاد جهان نامشخص است. با اين حال، عمده ناظران 
انتظار دارند كه نشس��ت سران گروه ۲0 بتواند باتوجه به 
شرايط جديد، راهكارهايي جديدي براي رشد اقتصاد و 

تجارت جهاني ارايه كند. 
اما ش��ي جين پينگ رايزني هاي خود با مقامات جهاني را 
پيش از نشست گروه ۲0 و با سفر به اسپانيا آغاز كرده است. 
مقامات دو كشور در جريان اين سفر تالش هاي مشتركي 
را در زمينه هاي تاسيس��ات زيربنايي، انرژي و پروژه هاي 
ارتباطاتي در آفريقا و امريكاي التين بررسي كرده اند و به 
گفته يكي از مقامات ارشد اس��پانيا، قرار است نزديك به 
۲0 توافق تجاري و بين دولتي امضا كنند كه قوانيني براي 
اجتناب از ماليات دو برابري و توافقي براي صادرات گوشت 
ران خوك به چين را نيز شامل مي شوند. در حال حاضر، چين 
بزرگ ترين شريك تجاري اسپانيا در خارج از اتحاديه اروپا 
به شمار مي رود و حجم تجارت  دو كشور در سال ۲0۱7 با 
افزايشي 7.۵ درصدي نسبت به سال پيش از آن، به ۳۱.۳۳ 

ميليارد دالر رسيد.
اما اين سفر در ش��رايطي صورت گرفته كه درگيري هاي 
تجاري پكن و واشنگتن بر آن س��ايه افكنده است. دونالد 

ترامپ با متهم كردن چين به اقدامات غيرمنصفانه در تجارت 
و ديگر موارد، تعرفه هايي را بر واردات از اين كش��ور اعمال 
كرده است. اين تحوالت همچنين با يك سري ابراز نگراني ها 
درباره پروژه هاي سرمايه گذاري چين در راستاي ابتكارعمل 
كمربند و جاده همراه بوده و برخي اين اتهام را مطرح كرده اند 
كه پكن با اين سرمايه گذاري ها به دنبال سود اقتصادي نيست 
و تنها نفوذ سياسي مي خواهد. اتحاديه اروپا نيز در همين 
راستا يك برنامه نظارتي جديد براي محافظت از بخش هاي 
استراتژيك در كشورهاي عضو تصويب كرده است. رويكر 
اتحاديه اروپا در قبال سرمايه گذاري هاي چين پس از تصويب 
اين برنامه يكي ديگر از موضوعات گفت وگوهاي »شي« با 
مقامات اسپانيا بود. او در زمان ورود به مادريد با اشاره به روابط 
تاريخي و ديرينه چين و اسپانيا كه بيش از ۲000 سال پيش 
از طريق جاده ابريشم برقرار شده، گفته بود: »دو كشور در 
سال ۱97۳ ميالدي روابط رس��مي آغاز و در سال ۲00۵ 
روابط همه جانبه راهبردي برقرار كردند و اكنون در مرحله 
مهم اصالحات و توسعه قرار دارند و تعميق روابط دوجانبه 
و دوستي سنتي، گسترش همكاري عملي و تحقق توسعه 
مشترك، با منافع دو كشور و مردم دو طرف هماهنگ بوده و 

براي صلح، ثبات و شكوفايي جهان سودمند است.« 
رييس جمهوري چين همچنين در ديدار با فيليپ ششم 
پادشاه اسپانيا در مادريد درباره دورنماي توسعه روابط دو 

كشور ابراز اطمينان كرد و گفت كشورش مايل است با اسپانيا 
در مسائل مهم و بزرگ همخوان با منافع دو كشور همكاري 
كنن��د و در چارچوب طرح كمربند و جاده، همكاري ها در 
زمينه هاي اقتصادي، تجاري، گردشگري و فعاليت در بازار 
ثالث را تقويت بخشند. »ش��ي« همچنين گفت چين از 
پيشبرد روند يكپارچگي اروپا خرسند است و اميد دارد كه 
اسپانيا همچنان در پيشبرد روابط همه جانبه راهبردي چين 
و اروپا نقش مثبتي ايفا كند. پادشاه اسپانيا هم در اين ديدار 
با اشاره به اهميت تبادالت و همكاري با چين گفت مادريد 
مايل است ضمن حفظ تبادالت خود با پكن و ارتقاي سطح 
همكاري دوجانبه، در امور چندجانبه و تعميق روابط چين و 

اروپا پكن را ياري كند.

»وانگ جائو« معاون وزير خارجه چين، نيز پيشتر گفته بود 
كه سفر »شي« به اسپانيا و پرتغال يك نيروي محركه جديد 
براي توسعه روابط چين و اروپا در عصر جديد خواهد بود و 
براي ساخت كمربند و جاده فضاي جديدي ايجاد خواهد 
كرد. با اين حال، دولت اسپانيا گفته از ابتكار عمل كمربند و 

جاده چين به صورت رسمي حمايت نخواهد كرد.
پاناما و پرتغال مقاصد بعدي رييس جمهوري چين پس از 
شركت او در نشست سران گروه ۲0 در آرژانتين هستند. 
الزم به ذكر است كه ديدار رسمي »شي« از پاناما اولين ديدار 
يك رهبر چين از اين كشور بعد از برقراري روابط سياسي 
به شمار مي رود و در هدايت توسعه روابط چين و امريكاي 

التين نقش تاريخي خواهد داشت.

دريچه

كوتاه از منطقه

نخست وزير سابق بنگالدش از 
حضور در انتخابات منع شد

گروه جهان|  دادگاه عالي بنگالدش اعالم كرده 
خالده ضياء نخس��ت وزير س��ابق كه به بيش از دو 
سال حبس محكوم ش��ده، نمي تواند در انتخابات 
ش��ركت كند. به گزارش ش��ينهوا، دادستان كل 
بن��گالدش كمي پ��س از حك��م دادگاه گفت كه 
خالده ضياء فاقد ش��رايط و صالحي��ت الزم براي 
حضور در انتخابات پارلماني است كه قرار است ۳0 
دسامبر س��ال جاري ميالدي برگزار شود. ائتالف 
اصلي اپوزيس��يون ب��ه رهبري ح��زب ملي گراي 
بنگالدش خالده ضياء قبال اعالم كرده بود در اين 
رقابت انتخاباتي ش��ركت مي كند. دبيركل حزب 
ملي گراي بنگالدش از دولت خواسته تا برگزاري 
آزاد و بي طرف انتخابات را تضمين كند. حزب حاكم 
بنگالدش به نام ليگ عوامي بنگالدش به رهبري 
شيخه حسينه، نخست وزير كه در ۲009 روي كار 
آمده و بار ديگر در ۲0۱4 در انتخابات پيروز ش��د 
با چالش هايي از س��وي حزب نخست وزير سابق و 
متحدانش روبروست كه انتخابات ۲0۱4 را بايكوت 
كرده بودند. حزب ملي گراي بنگالدش خواس��تار 
آزادي س��ريع تمامي زندانيان سياس��ي ش��امل 
نخست وزير سابق است كه از فوريه به اتهام فساد 
در حبس به سر مي برد. در همين حال، ۱۵0 تن از 
افسران بازنشسته ارتش بنگالدش با نخست وزير 
در دفترش واقع در داكا ديدار كرده و متعهد شدند 
تا به كمپين او كمك كنند. مش��اور ارشد امنيتي 
نخست وزير بنگالدش گفته افس��ران بازنشسته 
ارت��ش پويايي زيادي براي كمپي��ن انتخاباتي به 

همراه مي آورند تا حسينه بتواند پيروز شود.

ترامپ: يك ذره هم از 
فدرال رزرو خشنود نيستم

گروه جهان| دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا، بار 
ديگر از سياست هاي بانك مركزي امريكا )فدرال رزرو( 
انتقاد كرده و گفته: »من در حال توافق با كش��ورهاي 
ديگر هستم اما سياس��ت هاي فدرال رزرو كمكي به 

من نمي كند.«
به گزارش واشنگتن پست، دونالد ترامپ تاكيد كرده 
كه افزايش نرخ بهره و ديگر سياست هاي فدرال رزرو 
در حال آسيب رساندن به اقتصاد امريكا است. او گفته: 
»كسي را هم سرزنش نمي كنم اما فقط مي گويم كه 
فكر مي كنم فدرال رزرو با توجه به كارهايي كه انجام 
مي دهد در مسير اشتباهي حركت مي كند. من دل دارم 

و دلم بيشتر از مغز هر كس ديگري به من مي گويد.«
فدرال رزرو س��پتامبر س��ال جاري با توجه به شرايط 
مطلوب اقتصاد امريكا تصميم گرفت براي دومين بار 
در سال جاري ميالدي نرخ بهره را افزايش دهد و پس 
از ۱0 سال به دوران سياست هاي انبساطي خود خاتمه 
دهد. نرخ به��ره در امريكا به ۲.۲۵ درصد افزايش پيدا 
كرده است. اين در حالي است كه ترامپ در ماه هاي اخير 
از افزايش نرخ بهره انتقاد كرده و گفته اين موضوع باعث 
افزايش هزينه ها ب��راي دولت او به منظور تامين مالي 
كسري هاي صعودي است. انتقادهاي بي پايان ترامپ 
از پاول با سنت روساي جمهوري پيشين امريكا كامال 
فرق مي كند. روساي جمهوري پيشين امريكا هميشه 
تالش مي كردند در انتقاد از رييس نهاد تنظيم كننده 
سياست هاي ارزي و اعتباري كشورشان مالحظاتي در 
نظر گيرند اما ترامپ هنگامي كه اوضاع اقتصادي و مالي 
در امريكا خوب پيش نمي رود در انتقاد از رييس بانك 

مركزي ترديدي به خود راه نمي دهد. 

ماكرون با وجود اعتراض ها 
برنامه هايش را اجرا مي كند

گروه جهان|رييس جمهوري فرانسه با وجود مواجهه 
با اعتراض هاي اخير پاريس بر اجراي سياست افزايش 
ماليات س��وخت و تعهد كش��ورش در قبال توافق نامه 
آب وهوايي پاريس تاكيد ك��رد. امانوئل ماكرون گفته 
صداي اعتراض ها را شنيده اما اجراي طرح هاي اقتصادي 

از جمله افزايش ماليات سوخت را ادامه خواهد داد. 
به گزارش يورونيوز، از ۱0روز پيش صدها هزار شهروند 
فرانسوي با پوشيدن جليقه هاي زرد و بستن اتوبان ها، 
نس��بت به اين برنامه دولت اعتراض مي كنند. قسمت 
عمده اعضاي اين جنبش شهروندان پر شمار دهك هاي 
پايين جمعيتي فرانسه هستند كه براي گذران زندگي 
روزمره خود با مش��كل مواجهند. ماك��رون در اين باره 
گفته: »ناراحتي اين بخ��ش از جامعه را درك مي كنم. 
تنها مي توانم خود را در مش��كالت آنها شريك بدانم.« 
رييس جمه��وري فرانس��ه با اين حال تاكي��د كرد كه 
بزرگ ترين قربانيان آالينده هاي هوا، فرانسوي طبقه 
متوسط و پايين جامعه هس��تند. او وعده داده افزايش 
قيمت گازوئيل با توجه به قيمت جهاني نفت باشد تا بر 
دوش طبقات پايين جامعه فرانسه فشار وارد نكند. اين 
سخنان بالفاصله با واكنش منفي »جليقه زردها« مواجه 
شد. نمايندگان اين گروه مي گويند هيچ پاسخ روشني از 

رييس جمهور نگرفته اند.
مخالفان، ماكرون را رييس جمهوري ثروتمندان فرانسه 
مي دانند و معتقدند وي پس از حذف ماليات بر دارايي، 
تالش مي كند كمبود بودجه دولتي را از حقوق و مزاياي 
تامين اجتماعي ش��هروندان با درآم��د كمتر جبران 
كند. طبق آخرين نظرسنجي ها ماكرون تنها در ميان 

۲۶درصد جامعه فرانسه محبوبيت دارد. 

افزايش مجدد دي اكسيدكربن 
پس از چهار سال اميدبخش

گروه جهان| سازمان ملل متحد گزارش كرده پس 
از چهار س��ال كه با تالش هاي جهاني افزايش توليد 
دي اكسيدكربن متوقف شده بود، امسال دوباره توليد 
اين گاز گلخانه اي افزايش داشته و عامل آن هم توسعه 

اقتصادي و صنعتي جهاني بوده است.
به گزارش بي بي س��ي، سازمان ملل متحد در گزارش 
جديد خ��ود درباره گازهاي گلخان��ه اي كه تنها چند 
روز پيش از آغاز كنفرانس جهاني آب و هوا در لهستان 
منتشر شده، نس��بت به تحقق اهداف پيمان اقليمي 
پاريس هشدار داده و گفته است كشورهاي امضاكننده 
پيمان پاريس براي رسيدن به اهداف آن تا سال ۲0۲0 
دچار مش��كل جدي خواهند شد، بطوري كه احتماال 
معيارهاي تعيين شده براي كنترل گازهاي گلخانه اي 
در س��ال ۲0۲0 شايد تا سال ۲0۳0 )۱0 سال ديرتر( 

محقق نشوند.
همچني��ن طب��ق اي��ن گ��زارش، مي��زان تولي��د 
دي اكسيدكربن ناشي از فعاليت هاي صنعتي و توليد 
انرژي در حد فاصل سال هاي ۲0۱4 تا ۲0۱۶ تقريبا 
ثابت مانده بود. در اين س��ال ها اقتصاد جهاني رش��د 
ناچيزي داش��ت، اما همزمان با رش��د بيشتر اقتصاد 
جهاني و باال رفتن ميزان توليدات ناخالص ملي كشورها، 
ميزان توليد دي اكس��يدكربن هم ۱.۲ درصد افزايش 
يافت. اين در حالي اس��ت كه در قالب معاهده اقليمي 
پاريس، حدود ۱90 كشور جهان هم پيمان شده اند تا 
سال ۲0۳0 ميزان توليد دي اكسيدكربن خود را نسبت 
به آنچه امروز توليد مي شود، ۵۵ درصد كاهش دهند. 
اين هدف نه تنها در سال گذشته محقق نشده، بلكه با 

رشد ۱.۲ درصدي مواجه بوده است.

پيشنهاد اتحاديه اروپا براي 
اصالح سازمان تجارت جهاني
گروه جهان| اتحاديه اروپا اعالم كرد كه پيش��نهاد 
جديدي براي اصالح مشترك سازمان تجارت جهاني 
با همكاري استراليا، كانادا و چين، هند، مكزيك و ساير 

كشورها دارد.
به گزارش اسپوتنيك، سيسيليا مالمستروم كميسر 
تجاري اروپا، در بياني��ه اي گفت: »ما به همراه ائتالف 
گس��ترده اي از اعض��اي س��ازمان تج��ارت جهاني، 
محكم ترين طرح پيشنهادي خود براي اصالح سازمان 
تجارت جهاني را ارايه مي كنيم. من اميدوارم اين باعث 
شود بن بس��ت و بالتكليفي كنوني از بين برود و همه 
اعضا بطور مساوي مسووليت پذير شوند.« اين بسته 
پيشنهادي كه مولفان ديگر آن، استراليا، كانادا، چين، 
ايسلند، نيوزلند، مكزيك، نروژ، سنگاپور، كره جنوبي 
و سوييس هستند، خط اصلي تعيين قضات جديد را 
كه توس��ط اياالت متحده بلوكه شده است، مشخص 

مي كند.
 اين كشورها پيشنهاد دادند كه اعضاي هيات قضات از 
7 نفر به 9 نفر و دوره فعاليت آنها به ۸ سال افزايش يابد. 
قوانين جديد تضمين مي كنن��د كه در صورت خالي 
شدن هر پست، انتخاب جايگزين به صورت خودكار 
انجام ش��ود و به اعضاي شوراي اس��تيناف اجازه داده 
مي ش��ود تا زمان به پايان رسيدن يك پرونده در حال 
بررسي، در پست خود باقي بمانند. مالمستروم پيشتر 
مشاركت بيشتر اعضاي گروه ۲0 و 7 در اصالح قوانين 
سازمان تجارت جهاني را خواستار شده و هشدار داده 
بود كه اقدامات يك جانبه  با قوانين س��ازمان تجارت 
جهاني در تناقض هس��تند و يك گام اشتباه مي تواند 

تمام نظام قوانين بين المللي را به مخاطره بياندازد.
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كنفرانس ژنو؛ اميدها و 
ترديدها درباره آينده افغانستان

گ�روه جهان| س��ازمان ملل نس��بت ب��ه آينده 
افغانستان خوش بين است، اما فعاالن جامعه مدني 
مي گويند اين كشور در آستانه فروپاشي قرار دارد. 
طي يك س��ال، صدها هزار شهروند افغان به خاطر 
درگيري هاي نظامي و خشكسالي آواره شده اند. به 
گزارش دويچه وله، ديروز چهارشنبه كنفرانسي در 
مقر اروپايي س��ازمان ملل متحد در ژنو برگزار  شده 
كه بررس��ي وضعيت افغانستان و نتايج كمك هاي 
تعهد شده مالي به بازسازي اين كشور از مهم ترين 
محورهاي آن بود. توبي النسر، معاون رييس ماموريت 
سازمان ملل متحد در افغانستان در مراسم گشايش 
اين كنفرانس گفت: »ش��هروندان افغانس��تان در 
يكي از دش��وارترين موقعيت هاي تاريخ خود قرار 
دارند. با اين همه، در دو س��ال گذشته در بسياري از 
حوزه ها پيشرفت هاي مهمي حاصل شده است.« 
اين مقام س��ازمان ملل در عين حال اذعان  كرد كه 
خطر گرسنگي حدود س��ه ميليون و ۶00 هزار نفر 
از جمعيت ۳۵ ميليون نفري افغانس��تان را تهديد 
مي كند و بيش از نيم ميليون نفر به خاطر درگيرهاي 
نظامي و خشكسالي آواره شده اند. او افزود كه دولت 
افغانس��تان از زمان كنفرانس بروكس��ل در س��ال 
۲0۱۶ دستاوردهاي زيادي داشته، در امور زيربنايي 
سرمايه گذاري كرده، با فساد و رشوه خواري مبارزه 
كرده و اصالح س��اختار نيروهاي امنيتي و نظامي 
را به پيش برده اس��ت. توبي النس��ر افزود كه شمار 
غيرنظامياني كه در افغانس��تان قرباني خشونت و 
درگيري شده اند، از ش��مار قربانيان جنگ داخلي 
يمن بيشتر است. همچنين به علت ادامه خشكسالي، 
بخشي از حدود يك دهم ش��هروندان افغان روزها 

از دسترسي به يك وعده غذا نيز محروم مي مانند.
كنفرانس ژنو  با سخنراني آنتونيو گوترش، دبيركل 
سازمان ملل متحد، و اشرف غني، رييس جمهوري 
افغانستان آغاز  شد. سرگئي الوروف، وزير امور خارجه 
روسيه، نيز يكي از شركت كنندگان در اين كنفرانس 
است، اما زلماي خليل زاد، نماينده ويژه امريكا در امور 
افغانستان، برنامه خود براي حضور در اين مراسم را 
لغو كرده است. در مقابل خوش بيني نماينده سازمان 
ملل نسبت به آينده افغانستان، فعاالن مدني تصويري 
كامال متفاوت از اين كشور ترسيم مي كنند و معتقدند 
به دليل حضور گسترده طالبان و تروريست هاي گروه 
داعش، اوضاع در دو سال گذشته وخيم تر شده و اين 

كشور را در آستانه فروپاشي قرار داده است. 

دعوت پاكستان از مودي 
براي حضور در سارك 

پاكس��تان از نارندا مودي نخس��ت وزير هند، براي 
حضور در اجالس انجمن آسيايي براي همكاري هاي 
منطقه اي )سارك( در اس��الم آباد دعوت مي كند. 
به گزارش نيشن، اجالس سارك با حضور كشورهاي 
آسيايي هر ۱۲ تا ۱۸ ماه يك بار در يكي از كشورهاي 
عضو برگزار مي شود. اولين اجالس در سال ۱9۸۵ 
در بنگالدش برگزار شد. قرار بود در سال ۲0۱۶ اين 
اجالس در پاكستان برگزار شود اما به دليل حمله به 
اوري در جامو و كشمير هند اين نشست به تعليق 
درآمد، هند اي��ن اجالس را بايكوت كرد. در نهايت 
اين اجالس ۲0۱۶ به دليل تبعيت كشورهاي ديگر از 
هند از جمله بنگالدش، سريالنكا، افغانستان، مالديو 
و بوتان به تعليق درآمد. در حال حاضر پاكس��تان 
به دنبال جلب حمايت كش��ورهاي آسيايي براي 

برگزاري اجالس سارك در سال جاري است.

ماكرون اوايل سال آتي 
ميالدي به عراق مي رود

وزارت خارجه عراق از سفر رييس جمهور فرانسه 
به عراق در اوايل س��ال آتي مي��الدي خبر داد. 
به گزارش س��ومريه نيوز، ژان اي��و لودريان وزير 
خارجه فرانسه در تماس با همتاي عراقي خود بر 
اهميت روابط دوجانبه و حمايت كامل فرانسه از 
وحدت، حاكميت ملي و امنيت عراق تاكيد كرده 
است. لودريان در جريان اين گفت وگوي تلفني از 
قصد خود براي سفر به عراق قبل از سفر امانوئل 
ماكرون، رييس جمهور فرانسه به اين كشور در 

اوايل سال آتي ميالدي خبر داد.

ترامپ با بن سلمان در 
آرژانتين ديدار نمي كند

مشاور امنيت ملي امريكا گفته دونالد ترامپ برنامه اي 
براي ديدار دوجانبه با وليعهد س��عودي در حاشيه 
اجالس سران گروه ۲0 ندارد. به گزارش ايسنا، اجالس 
سران گروه۲0 جمعه و شنبه در بوئنوس آيرس برگزار 
مي ش��ود. جان بولتون دليل ديدار نكردن ترامپ با 
بن سلمان را دستوركار بسيار فشرده رييس جمهوري 
امريكا عنوان كرده اس��ت. دونالد ترامپ قرار است با 

روساي جمهور تركيه، روسيه و چين ديدار كند. 

ژاپن به اردن وام مي دهد
نخست وزير ژاپن در ديدار با پادشاه اردن در توكيو 
متعهد شده كه كشورش وام هاي جديدي با سود 
كم به ارزش ۳00 ميليون دالر را در اختيار اردن 
قرار دهد. هدف از پرداخ��ت اين وام ها كمك به 
بهبود وضعيت اقتصادي اردن اعالم شده است. 
به گزارش اليوم الس��ابع، شينزو آبه نخست وزير 
ژاپن، و عبداهلل دوم پادش��اه اردن، همچنين بر 
تقويت همكاري ديپلماتيك و امنيتي دو كشور 
براي مبارزه با تروريسم و تندروي تأكيد كردند. 
آبه در كنفرانس مطبوعاتي خبري گفته: »ما به 
تقويت مذاكرات و همكاري با اردن در زمينه هاي 
سياست، امنيت و دفاع و مبارزه با تروريسم ادامه 

خواهيم داد.«
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عكسروز

چهرهروز

جمشيد مشايخي شمع ۸۴ سالگي را فوت كرد
مراسم نكوداشت جمشيد مشايخي هنرمند پيشكسوت تئاتر، سينما و تلويزيون ايران شب گذشته در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.

به مناسبت هشتاد و چهارمين سالروز تولد جمشيد مشايخي مراس��م نكوداشتي براي اين هنرمند با حضور مجيد رجبي معمار 
مديرعامل خانه هنرمندان ايران و عالقه مندان سينما در سينما تك خانه هنرمندان ايران برگزار شد. همچنين در پايان اين مراسم 
فيلم »بن بست وثوق« به نويسندگي و كارگرداني حميد كاوياني به نمايش درآمد. منوچهر اسماعيلي، رضا كيانيان، رضا رويگري، 
عليرضا شجاع نوري، عليرضا تابش، ملك جهان خزاعي، رضا يزداني، محمد شيري، امير پوريا، كيانوش گرامي، رضا درستكار، مرجانه 

گلچين، عزيزاهلل حاجي مشهدي و... از جمله افرادي بودند كه در اين مراسم حضور داشتند.

بازارهنر

كنسرت گروه »ضرب و فوت« به مناسبت روز جهاني ايدز 

انقالب تا جمهوري در گالري فردا

تجليل داوران جونيورفست از »امين و اكوان« 

گروه موس��يقي »ضرب و فوت« به سرپرستي رضا 
تاجبخش، به مناسبت روز جهاني ايدز روي صحنه 
مي رود. گروه موسيقي »ضرب و فوت« به سرپرستي 
رضا تاجبخش، با همكاري سازمان ملل متحد و دفتر 
UNAIDS در ايران، شنبه 10 آذر در سالن خليج 
فارس فرهنگسراي نياوران روي صحنه مي رود. در 
اين كنسرت كه به صورت الكتروجز برگزار مي شود، 
سازهايي بادي چون ساكسيفون، فلوت، ترومپت و... 
نواخته مي شود. گروه »ضرب و فوت« در سال 1396 
تشكيل شد و نخستين اجراي اين گروه به مناسبت 
روز جهاني ايدز در فرهنگس��راي ني��اوران برگزار 
مي ش��ود. اعضاي گروه موس��يقي »ضرب و فوت« 
عبارتند از: رضا تاجبخش )سرپرست گروه و نوازنده 
پيانو، كيبورد(، امير محمدي )نوازنده ساكسيفون، 
كالرينت(، عليرضا ميرآقا )نوازنده ترومپت، فلوگل 

هورن(، س��روش عمومي )نوازنده فلوت، پركاشن( 
و داريوش صالح پور )نوازن��ده ادوات الكترونيك( . 
كنسرت موس��يقي »ضرب و فوت« شنبه 10 آذر، 
ساعت 20 در سالن خليج فارس فرهنگسراي نياوران 
برگزار مي شود. عالقه مندان مي توانند جهت تهيه 
بليت به سايت ايران كنسرت و يا گيشه فرهنگسرا 

مراجعه كنند. 

آثار نقاش��ي محبوبه پهلوان در نمايشگاهي تحت 
عنوان »انقالب تا جمهوري« در گالري فردا به نمايش 
درخواهد آمد. در نمايشگاه » انقالب تا جمهوري « 
آثاري از محبوبه پهلوان روي ديوار اين گالري خواهد 
رفت ك��ه تركيبي از تكنيك ه��اي مختلف خواهد 
بود. اين هنرمند در اين نمايش��گاه آخرين آثار خود 
را به نمايش خواهد گذاش��ت كه بيشتر آنها فضاي 
شهري و انس��ان امروزي در اين فضا را ترسيم كرده 
است. در نمايشگاه محبوبه پهلوان 2۵ اثر نقاشي از 
اين هنرمند نمايش داده خواهد شد. در استيتمنت 
نمايشگاه »انقالب تا جمهوري« آمده است: توجه به 
ويترين هاي شهري به عنوان ويتريني جهت نمايش 
فرهن��گ و زبان گفتماني جامعه ش��هري، پيش تر 
با پروژه بازارهاي ش��هري آغاز ش��د. شهر به عنوان 
بستري متكثر از الگوهاي فرهنگي در پروژه نقاشي 
سال هاي91-9۷ به صورت گونه اي فرهنگي شكل 
گرفت و تصوير آن با گزينش هاي انتخابي فعاليت در 
ذهن مخاطب شهري را مي طلبد. گزيده هاي شهري 
تصويري است از شهر هر روز شهروندان و انتخاب قابي 
جهت ماندگاري گوشه هاي آن با جهان بيني و زباني 

شخصي است. ويترين هاي شهري به عنوان ويتريني 
جهت نمايش فرهنگ عم��وم و بازنمايي چيدماني 
گفتمان جامعه در فرهنگ عامه، صورتي فرهنگي از 
اشياء روزمره مي سازد. اشياء و اجزاء شهري در خيابان 
انقالب به عنوان خياباني مركزي با تاريخ 100 ساله، 
تغييركاربري هاي چندگونه و سپري شدن سه دوره 
مهم از تاريخ ايران، گونه اي فرهنگ بصري و نوشتاري 
جامعه امروز را نشان مي دهند. نئون ها و شبرنگ ها با 
نوشتارها و عناصر بصري چون مانكن ها و مجسمه ها 
در تلفيق با هم معاني متكثر جامعه امروز را نش��ان 
مي دهند و كنايه اي به طنز و جد به فرهنگ عمومي 

فضاهاي شهري دارد.

 كارگردان انيميش��ن »امين و اكوان« با اشاره به 
اينكه نمايش اي��ن فيلم ب��ه زودي در تهران آغاز 
مي شود اعالم كرد داوران جشنواره جونيور فست از 
اين انيميشن تجليل كردند. زحل رضوي كارگردان 
فيلم انيميشن »امين و اكوان« با اشاره به موفقيت 
اخير اين انيميش��ن در جش��نواره جونيور فست 
جمهوري چك به مهر گفت: اين اثر انيميش��ن به 
تهيه كنندگي مهدي صفارپور گرچه در جشنواره 
جونيور فس��ت جمهوري چك موف��ق به دريافت 
جايزه نش��د ولي توانس��ت توجه و تجليل هيات 
داوران كه شامل جان استيونسون از كشور امريكا و 
كارگردان انيميشن »پاندا كونگ فوكار«، جيتندرا 
ميشرا تهيه كننده و كارگردان بيش از 110 فيلم 
هندي و كاميال بوكووا مدرس دانشگاه فيلمسازي 
پراگ را به دست آورد. او ادامه داد: جان استيونسون 
در ويديويي كه پس از اه��داي جايزه به برگزيده 
جشنواره پخش ش��د، فيلم »امين و اكوان« را به 
دليل قصه اي كه توسط تيمي كوچك در شرايطي 
محدود و دش��وار توليد شده اس��ت، درخور توجه 
دانست و گفت هيات داوران اميدوار است اين فيلم 

در مجامع هنري بيشتر مورد توجه واقع شود.
اين كارگردان انيميش��ن بيان كرد: هرچند گمان 
مي رفت اين فيلم به دليل فضا و داس��تان بومي و 
ايراني خود نتواند با مخاطب كودك اروپايي ارتباط 
برقراركند ولي مورد توجه گروه مخاطبان كودك 
قرار گرفت. وي تاكيد كرد: اين فيلم در ابتداي سال 
ميالدي بعدي در جشنواره فيلم كودك و نوجوان 

كلكته حضور خواهد داشت.

رضوي در پايان گف��ت: »امين و اكوان« يك فيلم 
مستقل انيميشن است و بدون دريافت كمك مالي 
و با هزينه بخش خصوصي توليد شده است. اگر چه 
محدوديت تولي��د در نتيجه نهايي تاثيرگذار بوده 
اس��ت، اما تمام تالش��مان را كرده ايم با به تصوير 
كشيدن داستاني جذاب همراه با موسيقي شاد و 
موزيكال جذابيت تصويري الزم را به وجود آوريم. 
امي��دوارم مخاطبان كودك و نوجوان با ديدن اين 

فيلم با رضايت خاطر از سالن سينما خارج شوند.
»امي��ن و اكوان« كه پخش آن را »ش��كوفا فيلم« 
برعهده دارد مدتي است در سينماهاي شهرستان ها 
به نمايش درآمده است و به زودي در سينماهاي 

تهران اكران مي شود.
در خالصه انيميشن »امين و اكوان« آمده است: 2 
مرد جوان )امين و اكوان( يكي آرايشگر و ديگري 
رنگرز كه هر دو در حرفه خود اس��تاد هس��تند با 
كشتي به ش��هري مي روند كه از نظر جغرافيايي 
پرت و از نظر صنعت و پيشه محدود است بنابراين 
بازار خوبي براي كار دارد. هر 2 تصميم دارند زندگي 

جديدي را شروع كنند.

میراثنامه

علف هاي هرز مشكل جديد بناي ۱۰۰۰ ساله
هزار سال از عمرش را با فراز و فرودهاي بسياري از حمله سوسك ها گرفته تا آتش هايي 
كه در دلش روش��ن كرده اند، پشت سر گذاشته است. حاال جاي بوته هايي كه روي 
سقف اين اثر جهاني سبز شده، نظر بسياري از بازديدكنندگان را جلب مي كند.  مدير 
پايگاه ميراث جهاني گنبد قابوس معتقد است: اين بوته ها از فروردين ماه امسال به 
بعد شروع به رشد كردند و فصلي هستند. دانه ها از طريق پرندگان جابه جا مي شوند. 
به همين دليل برنامه داريم كه گنبد را با كوادكوپتر س��م پاشي كنيم اما بايد موارد 
مرمتي را رعايت كنيم و اين كار هم به راحتي انجام نمي شود. عبدالمجيد نورتغاني 
با بيان اينكه علف هاي روي اين گنبد تيرماه 96 زدوده شدند، اظهار كرد: اما علف ها 
با فضله پرندگان به راحتي جابه جا مي ش��وند. به نظر مي رسد اين دانه ها در يكي از 
بهترين جاهاي گنبد از نظر اقليمي گذاشته شده اند، چون در آن بخش آفتاب و باران 
وجود دارد. شايد هندسه آجرچيني به اين شكل باشد كه دانه ها به پايين ُسر نخورند، 
به همين دليل در آنجا ش��روع به رشد مي كند. در زمان ثبت جهاني نيز علف هايي 
با گونه هاي مختلف وجود داش��ت. او اظهار كرد: براي نحوه زدودن علف ها در سال 
96، دورتا دور بنا داربست زده شد. همچنين بايد ببينيم نظر شوراي راهبردي براي 
سمپاشي با كوادكوپترچيست. ما 11 بوته روي گنبد داريم كه نزديك به سه بوته تا به 
حال خشك شده است. منتظريم طي يكي دوماه آينده بقيه بوته ها نيز خشك شده و 
بيفتند، تاكنون كه اين طور بوده است. ولي اكنون با توجه به تكنولوژي هاي نوين بايد 
بتوانيم براي زدودن آنها مداخله كنيم. مدير پايگاه ميراث جهاني گنبد قابوس با اشاره 
به رطوبت گنبد قابوس ادامه داد: رطوبت بنا از دو بخش وجود دارد. بخشي از پايين وارد 
بنا مي شود و بخش جدي تر، رطوبت هاي نزولي است كه به واسطه برف و باران روي 
بنا تأثير مي گذارد. در اين باره نيز قرار است نحوه حفاظت و مرمت ارايه شود. قاعدتًا 
ممكن است آسيب هايي در نوع مالت نيز بوده باشد. در بخش هايي از بنا شاهد وجود 
فضله پرندگان هستيم كه آجرها را سفيد كرده است. به صورت مرتب با كوآدكوپتر، 
عكس مي گيريم. نورتغاني افزود: بحث رطوبت بناي گنبد قابوس ساالنه به روش هاي 
مختلفي بازرسي مي شود، هر 1۵ روز رطوبت بنا اندازه گيري خواهد شد. ما گمانه اي 

در جبهه غربي نيز داريم و گمانه اي كه در عمق، آب زيرزميني را مي سنجيم. از طرف 
ديگر در بخش هايي كه داريم، دما و رطوبت بناي برج اندازه گيري مي شود. همچنين 
ما بحث مراكز پايش آنالين را نيز برنامه ريزي مي كنيم. البته پروپوزال ها آماده شده و 
امسال بخشي از تجهيزات خريداري شده و قرار است با ابزارهاي دقيق ميزان رطوبت 
و دماي سطح بررسي شود. او با اعالم اينكه حتي جاي پنجه  پرندگان روي آجرها وجود 
دارد، اضافه كرد: از روي فضله ها مي توان حدس زد چند نوع پرنده به اينجا مي آيند. 
براي برداشتن اين فضله ها نيز مطالعات در حال انجام است. دوستان قبل از ما هم روي 
اين موضوع مطالعه كرده اند. نورتغاني با بيان اينكه مسووليت پايگاه را از بهمن ماه به 
عهده گرفته  است، افزود: سال 96 مرمت هايي روي بنا انجام گرفته است. به عبارتي 
مرمت اضطراري روي بنا انجام شد. نكته مورد نظر اين است كه اين فضله ها بعد از ثبت 
جهاني به وجود نيامده اند و قديمي هستند. بناي گنبد قابوس تقريبا روي آب بنا شده 
است. براي مبارزه با رطوبت نمي توان گفت كه چند چاه كنده شود تا سطح آب پايين 

بيايد، چون اگر اين آب خالي شود، ممكن است بنا نشست كند. 

تاريخنگاري

آغاز عمليات موفقيت آميز »طريق القدس«
هشتم آذر 1360، نيروهای ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی عمليات بزرگ 
طريق القدس را با رمز »يا حس��ين« آغاز کردند، اين عمليات با هدف آزاد سازی 
بستان، قطع ارتباط دشمن از شمال به جنوب، انهدام نيروهای دشمن و رسيدن 
به مرزهای بين المللی به مرحله اجرا درآمد. عمليات طريق القدس از عمليات های 
مش��ترک سپاه و ارتش در طی جنگ ايران و عراق بود. اين عمليات در ساعت 30 
دقيقه بامداد ۸ آذر 1360 با رمز »ياحس��ين« در منطقه عمومی بس��تان و غرب 

سوسنگرد آغاز شد. 
هجوم نيروهای عراق پس از 31 ش��هريور 13۵9 سبب به تصرف درآمدن بخش 
وسيعی از خوزستان شد. در تاريخ سي و يكم ارديبهشت 1360 ارتفاعات »اهلل اکبر« 
پس از ۷ ماه به دست ايرانيان افتاد و نيروهای عراق با دادن تلفات، تا 12 کيلومتری 
بستان عقب نشينی کردند و سرانجام در ظهر يکشنبه ۸ آذر 60 شهر بستان و ۷0 
روستای تابعه آن به تصرف نيروهای ايرانی درآمدند و تا بيست و دوم آذر همان سال 
منطقه عملياتی طريق القدس به طور کامل از وجود عراقيان پاکسازی شد و پس 
از 1۴ روز عمليات باموفقيت پايان يافت. امام خمينی اين عمليات را فتح الفتوح و 

پيروزی بزرگ ناميد.
اهداف نيروهای ايرانی از عمليات طريق القدس، تصرف تنگه چزابه راو دسترسی 
به هورالهويزه، قطع ارتباط دش��من از شمال به جنوب و قطع ارتباط راه شمالی و 
جنوبی که مورد اس��تفاده ارتش عراق بود، آزادسازی شهر بستان، آزادسازی ۷0 
روس��تا و ۴۵00 تا ۵000 نفر از عش��اير محلی، رسيدن به مرز بين المللی در حد 
فاصل هورالعظيم و آزادسازی منطقه ای با وسعت 3۵0–300 کيلومتر مربع بود. 

عمليات در هشت آذرماه 1360 آغاز شد و به مدت بيش از يک هفته ادامه يافت. 
نيروهای ايرانی برای اولين بار از روش يورش موج انسانی استفاده نمودند. عمليات 
س��نگين با پس راندن نيروهای عراقی از بستان و آزادسازی اين شهر ادامه يافت. 

نيروهای ايرانی همچنين توانستند يک مسير اصلی تدارکاتی عراقی را اشغال نمايند 
که ضربه بزرگی به نيروهای باقی مانده عراقی وارد كرد. در اين عمليات خونين تلفات 
ايرانی ها بيش از دو برابر تلفات نيروهای عراقی بود. در برابر 2۵00 نفر از نيروهای 

عراقی، 6000 نفر از نيروهای ايرانی شهيد شدند.
در اين عمليات نيروهای ايرانی موفق به آزادسازی بستان و ۷0 روستای منطقه و 
۵ پاس��گاه مرزی، قطع ارتباط بين نيروهای ارتش عراق در شمال غربی و جنوب 
غربی خوزستان )جاده فکه – جفير(، تصرف تنگ چزابه و دسترسی به هورالهويزه 
و پاکسازی ۸00 کيلومتر مربع ش��دند. تلفات اين عمليات برای نيروهای ايرانی 

بيشتر از تلفات عراق بود. 

كیوسك

آتش تنش ميان روسيه و 
اوكراين به درياي آزوف رسيد 

  نيويورك تايمز )چاپ اروپا(: 
پ��س از س��ال 201۴ 
تاكنون, همچنان تنش 
ميان روسيه و اوكراين 
پاي��ان نيافت��ه اس��ت. 
آنطور كه اين روزنامه در 
صفحه اول خود نوشته, 
تنش درياي آزوف, تاييد 
ادامه تنش هاست. طبق 

اين گ��زارش والديمير پوتين، رييس جمهوري 
روسيه، اقدام اوكراين در اعالم وضعيت نظامي 
در مناطق مرزي خود را محكوم كرده و خواستار 
مداخله آلمان براي جلوگيري از اقدامات دولت 
اوكراين شده اس��ت. به گزارش سازمان امنيت 
روس��يه, چند كشتي كوچك اوكرايني در حال 
ورود به آب هاي س��رزميني اين كش��ور بوده و 
نيروه��اي مرزبان��ي در حالت آم��اده باش قرار 
گرفته ان��د. در ادام��ه روس ها اع��الم كردند كه 
شناورهاي اوكرايني بدون توجه به هشدارهاي 
نيروهاي روس��ي به راه خود ادام��ه مي دهند و 
نيروي مرزباني روسيه راهي جز متوقف كردن 
آنها ندارد. پس از توقيف ش��ناورهاي اوكرايني 
توسط روس��يه، در اوكراين وضعيت جنگي به 

وجود آمده است. 

  وال استريت ژورنال: 
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خ��ود, ب��ه تهديد 
جن��رال موت��ورز ب��ه 
قط��ع يارانه از س��مت 
ترامپ پرداخته اس��ت. 
طب��ق اي��ن گ��زارش, 
رييس جمهوري امريكا 
در پيام��ي در توئيت��ر 

شركت خودروس��ازي جنرال موتورز امريكا را 
ب��ه دليل تصميم اين ش��ركت ب��راي تعطيلي 
۴ كارخانه خود در سراس��ر امريكا, تهديد كرد. 
ترامپ در بخش��ي از اين پيام گفته كه تصميم 
جنرال موتورز  و » ماري بارا « مديرعامل آن براي 
تعطيلي سايت هاي خود در اوهايو، ميشيگان و 
مريلند نااميد كننده بود. هيچ سايتي در مكزيك 
و چين تعطيل نشد. امريكا جنرال موتورز را نجات 
داد و در مقابل اين تشكري بود كه دريافت كرد. 
طبق قانون فدرال امريكا، خودروهاي الكتريكي 
جنرال موتورز مجاز ب��ه دريافت اعتبار مالياتي 

هفت هزار و پانصد دالري هستند.
ارزش سهام شركت جنرال موتورز به دنبال اين 

توئيت رييس جمهوري امريكا كاهش يافت.

  نيويورك تايمز )چاپ امريكا(: 
پس از آنك��ه مانافورت 
ب��ه دروغگوي��ي متهم 
ش��د, اس��رار ديگري از 
او فاش شد. به گزارش 
صفحه اول اين روزنامه, 
“پ��اول ماناف��ورت “ 
رييس پيشين كمپين 
انتخاباتي دونالد ترامپ، 

چندين بار با »جوليان آسانژ« بنيانگذار سايت 
افشاگر ويكي ليكس در س��فارت اكوادور ديدار 

كرده است.
نكته قابل توجه اين گزارش، نزديك بودن ديدار 
مانافورت با آسانژ به زماني است كه ويكي ليكس 
ايميل هاي حزب دموكرات را - كه گفته مي شود 
توسط هكر هاي روس ربوده شده- منتشر كرد. 
طبق اين گزارش, مانافورت از اظهارنظر در اين 
رابطه خودداري كرده و ويكي ليكس ساعاتي پس 

از انتشار اين گزارش، آن را تكذيب كرد.

معرفي كشورهايي با باالترين تعداد خطوط تلفن 

گروهگوناگون|
 در س��ال هاي اخير ب��ا ظهور تلفن هاي 
همراه، خطوط تلفن ثابت در بس��ياري 
از كش��ورها با كاهش روبرو بوده است و 
در مقابل ارتباطات بي سيم توانسته است از آن پيشي 
بگيرد. با اين حال تماس با تلفن ثابت در بس��ياري از 
كش��ورها ارزان  و حتي رايگان اس��ت، بنابر اين مردم 

تمايل بسياري به استفاده از تلفن ثابت دارند. 
در سال 1۸۷6 ميالدي، خطوط تلفن تنها با يك سيم 
به هم متصل مي ش��دند كه بعدها استفاده از خطوط 
دوسيمه آغاز و تلفن ها به تلفن خانه )مخابرات( متصل 
شد. خطوط اوليه عموما مسي و گاهي آلومينيومي بود 

كه بعدها به صورت زوج به هم تابيده درآمدند. 
در تازه ترين گزارش منتش��ر ش��ده، كشورهايي كه 
باالترين تعداد خطوط تلفن مسي )آنالوگ( را دارند، 
معرفي شده اند. طبق گزارش به دست آمده، كشورهاي 
آس��يايي باالترين رتبه را در توسعه صنعت مخابرات 
به ثبت رسانده اند. آنطور كه اين آمار نشان مي دهد، 
بيش��ترين تعداد خطوط تلفن متعلق به چين است. 
هرچند كه تلفن هاي هم��راه و خطوط ديجيتال به 
تدريج جايگزين خطوط آنالوگ در اين كشور شده اند، 
اما هن��وز خط تلفن ثابت، عنص��ري مهم در صنعت 
مخابرات اين كشور به ش��مار مي آيد. در چين حدود 
2۴9,۴ ميليون خط تلفن وجود دارد كه اين خطوط 
عامل ارتباط تلفن  مش��تري ها با تجهيزات مخابرات 
به شمار مي آيد. باال بودن خطوط تلفن در اين كشور 
نتيجه تالش هاي چين براي تقويت خدمات مخابراتي 
است، همچنين باالبودن جمعيت اين كشور، منجر به 

افزايش كاربران تلفن همراه شده است. 
پس از چي��ن، بيش��ترين خطوط تلف��ن متعلق به 
كشورهاي اتحاديه اروپاست. اروپا از توسعه يافته ترين 
قاره ها در بخش ارتباط از راه دور شناخته مي شود. طبق 
اين گزارش مجموع خطوط تلف��ن در اتحاديه اروپا، 

213,۸ ميليون خط اعالم شده است. 
اياالت متحده امريكا ب��ا 129,۴ ميليون خط تلفن، 
رتبه سوم را در تجهيزات مخابراتي به خود اختصاص 
داده است. استفاده از خط تلفن در امريكا پس از جنگ 

جهاني دوم، با حركت به سمت صنعتي شدن، با سرعت 
چشمگيري آغاز شد. پيش از به كارگيري خطوط تلفن 
ثابت، شركت هاي تلگراف و تلفن امريكا، حاكم بود؛ اين 
شركت در سال 1۸۸۵ توسط الكساندر گراهام بل در 

شهر نيويورك راه اندازي شد.
ژاپن، در ميان كشورهاي آسيايي، رتبه دوم را در تعداد 
خطوط تلفن به خود اختصاص داده اس��ت. مجموع 
خطوط تلفن به كار رفته در اين كشور در حدود 63,6 
ميليون برآورد شده است. صنعت مخابرات در ژاپن، 
موازي با توسعه اقتصاد كشور، پيشرفت داشته است. 

بخش ارتباطات راه دور در آلمان در سال 199۸ بطور 
كامل راه اندازي شد و گس��ترش يافت. در اين كشور 
حدود ۴۷ ميليون خط تلفن وج��ود دارد. اين ميزان 
تجهيزات مخابراتي آلمان را به چهارمين كشور توسعه 

يافته در خطوط تلفن ثابت تبديل كرده است. 
روس��يه نيز از ديگر كشورهايي است كه در سال هاي 
اخير، پيشرفت چشمگيري در صنعت مخابرات داشته 
است. با اينكه هنوز گزارش هايي از ناكافي بودن خدمات 
تلفن در مناطق روستايي روسيه منتشر مي شود اما 
اتصال آنالوگ و ديجيتال در اين كشور تقريبا در تمام 
مناطق وجود دارد. توسعه صنعت مخابرات در روسيه از 

سال 19۸0 آغاز شد و تاكنون در مجموع 39,۴ ميليون 
خطوط تلفن در اين كشور راه اندازي شده است. 

پس از آن، طبق آمار فرانسه با 3۸,۸ ميليون خطوط 
تلفن بيشترين آمار را در ميان كشورها براي خود ثبت 
كرده و در بريتانيا نيز در حدود 3۴ ميليون خطوط تلفن 

راه اندازي شده است.
بخش مخابرات ايران نيز، عمدتا متعلق به دولت بوده و 
پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است. در اين كشور 
نيز اتصال ديجيتال و آنالوگ به يك اندازه پيش��رفت 
داشته و در ميان كشورهاي خاورميانه، باالترين رتبه را 
در تعداد خطوط تلفن به ثبت رسانده است. همچنين 
ايران با 30,6 ميليون خط تلفن، رتبه سوم را در ميان 

كشورهاي آسيايي به دست آورده است. 
انتقال تكنولوژي و دستيابي به اطالعات جديد دنيا، 
از موارد ضروري مورد نياز در دوران هاي مختلف بوده 
است. از مهم ترين راه هاي توسعه ارتباط بين كشورها، 
توسعه صنعت مخابرات است كه منجر به حفظ زمان 
و سرمايه در ارتباطات مي ش��ود. از اين رو، همانطور 
كه در گزارش نيز ديده شد، كشورها همگام با توسعه 
اقتصادي و در راستاي صنعتي شدن، پيشرفت هاي 

چشمگيري در راستاي صنعت مخابرات داشته اند. 

چين، بزرگ ترين ميراث دار گراهام بل 
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چینآلمان

كشورهايي كه بيشترين خط تلفن را دارا هستند
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