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از  ابتداي فروردين ماه ساعت رسمي كشور يك ساعت 
به جلو كشيده مي شود . اما اين كشيدن ساعت  به جلو 
چه مزايا و منفعتي ب��راي اقتصاد كش��ور دارد . در اين 
خصوص مركز پژوهش هاي مجلس گزارشي تهيه كرده 
است كه در زير مي خوانيد:  تغيير ساعت يا بهره گيري از 
روشنايي نور روز DST، در بيشتر كشورها با نام ساعت 
تابستاني شناخته شده و به تغيير س��اعت در مناطق 
زماني اطالق مي ش��ود كه موجب طوالني تر شدن روز 
در عصر و كوتاه تر ش��دن آن در بامداد مي ش��ود.  بيش 
از يكصد س��ال از آغاز طرح تغيير ساعت )بهره گيري از 
روشنايي نور روز DST(، س��پري شده است و طي اين 
يك قرن اكثر كش��ورهاي اجراكننده اين طرح، عالوه 
بر مس��اله صرفه جويي انرژي، مباحث اجتماعي نظير 
كاهش جرم و جنايت، كاهش تصادفات و هماهنگي با 
تاالرهاي بورس جهان��ي را در نظر گرفته اند. هم اكنون 
با گذش��ت بيش از صد س��ال تجرب��ه در اج��راي اين 
ط��رح، برخي از كش��ورهاي اروپايي و توس��عه يافته با 
نظرس��نجي هاي به عمل آمده پيش��نهاد عدم اجراي 
DST را به دولتمردان و روس��اي پارلماني مطرح كرده 
اند. كش��ورهايي نظير آلمان كه آغازكننده اجراي اين 
طرح بوده اند، در حال مطالعه و پيش��نهاد براي ملغي 
كردن اجراي آن هس��تند.  در اين گزارش س��عي شده 
ضمن جمعبندي نتايج بررسي ها و پژوهش هاي متعدد 
داخلي و خارجي در خصوص اثر تغيير ساعت بر ميزان 
مصرف انرژي، آثار مترتب اجراي اين طرح در كش��ور 

مطالعه و بررسي شود. 
   پيشينه تاريخي طرح تغيير ساعت

ايده بهره گيري از روشنايي نور روز، نخستين بار در سال 
1784 در فرانسه توسط بنيامين فرانكلين مطرح شد، 
بر اين اس��اس وي از مردم خواسته بود كه براي كاهش 
مصرف ش��معي كه براي روشنايي اس��تفاده مي شد، 
يك س��اعت زودتر از خواب بيدار شوند تا شب ها شمع 
كمتري مصرف كنند. اين پيشنهاد در سال 1907 در 
انگلستان توسط ويليام ويلت نيز مطرح شد، اما در آن 
مقطع عملياتي نشد. تغيير ساعت براي صرفه جويي در 
مصرف انرژي، براي اولين بار در س��ال 1916 در كشور 
آلمان عملي شد و علت اصلي آن كمبود انرژي به واسطه 
شرايط جنگ جهاني اول اعالم شده است. پس از شوك 
و تحريم نفتي دهه 1970، كنگره امريكا به سرعت به 
اعمال تغيير س��اعت راي مثبت داد و در سال 2005، 
براساس قانون سياست انرژي، امريكا طول زمان تغيير 
ساعت را چهار هفته، بيشتر كرد. بنابراين، به استثناي 
ايالت هاي آريزونا و هاوايي كه DST را اعمال نمي كنند، 
در كل امري��كا س��اعت ها در دومين هفته م��اه مارس 
جلو كش��يده و در هفته اول ماه نوامبر به عقب كشيده 
مي شوند. حدود يكصد سال گذشته كشورهاي اروپايي 
كه عمدتًا از شمع يا زغال س��نگ براي روشنايي اماكن 
و منازل خود استفاده مي كردند با پيشنهاد اين طرح و 

جابه جا كردن س��اعت هاي تابستاني، قصد بهره گيري 
بيش��تر از نور روز در س��اعت هاي تابس��تاني داشتند.  
سازوكار اجراي تغيير س��اعت و اثر آن بر فعاليت هاي 
روزانه س��ه زمان قراردادي مهم در دنيا كه بيشتر مورد 
توجه است: زمان خورش��يدي، و زمان محلي است كه 
در DST براي صفحه جويي در انرژي، زمان محلي را به 
زمان خورشيدي نزديك تر كرده تا بتوان از نور طبيعي 
خورشيد استفاده بيشتر شود. با جابه جايي يك ساعته 
زمان، هنگام طلوع خورشيد س��اعت 6 صبح شده كه 
باعث افزايش ط��ول روز در انتهاي آن مي ش��ود يعني 
غروب خورشيد به جاي ساعت 7:30 عصر به 8:30 عصر 
انتقال مي يابد. با جلو بردن ساعت به ميزان يك ساعت 
در اول فروردين و عقب كش��يدن آن در 31 ش��هريور، 
موجب بروز تغيير در فعاليت افراد به شرح ذيل مي شود: 

الف( با جلو بردن ساعت به ميزان يك س��اعت در اول 
فروردي��ن، وقت تلف ش��ده و غيرقابل اس��تفاده افراد 
كاهش مي يابد. به عبارت ديگر، فاصله زماني بين بيدار 
شدن مردم و شروع كار روزانه كم مي شود و معادل آن 
به ساعت مناس��ب براي خوابيدن افزوده مي شود.  ب( 
ساعت مناسب براي خواب افراد در طول شبانه روز در 
فصل بهار و تابس��تان به 7 س��اعت مي رسد كه معادل 
فصول پاييز و زمس��تان اس��ت. ج( با جلو بردن ساعت 
در اول فروردين، به ساعت فعاليت مشتركين در زمان 
روشنايي روز يك س��اعت افزوده مي شود )معادل آن از 
فعاليت ها در طول شب كاسته مي شود.(  در فصول بهار 
و تابستان كه روزها از ش��ب ها بلندتر است و حدود 60 
درصد از شبانه روز را روز تشكيل مي دهد، با تغيير ساعت 
مي توان فعاليت هاي روزمره مردم را به ساعات روشني 
هوا منتقل كرد و ساعات تاريكي را براي استراحت و ساير 

فعاليت ها اختصاص داد. 
   سوابق پژوهشي موافق و مخالف

با تغيير ساعت 
در سال هاي گذش��ته مطالعه هاي پژوهشي داخلي و 
خارجي متعددي درباره تغيير ساعت صورت گرفته و 
هر كدام با توجه به شاخصهاي بررسي شده و روش ها 
و مدل هاي مطالعاتي، نتاي��ج موافق و بعضًا مخالفي با 
اعمال تغيير ساعت به دس��ت آمده كه در اينجا نتايج 

برخي از اين پژوهش ها به اختصار بيان شده است.
1- مطالعه هاي موافق با اعمال تغيير ساعت

مطالعه ه��اي انج��ام ش��ده توس��ط ش��ركت توانير، 
ديس��پاچينگ، ش��ركت برق تهران، دانشگاه تربيت 
مدرس، كارشناس��ان مس��تقل و مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در س��نوات گذشته )1385-

1386( نش��ان مي دهد كه تغيير ساعت باعث كاهش 
پيك مصرف، كوتاه ش��دن حدود يك س��اعت فاصله 
زماني بحران و التهاب شبكه و كاهش هزينه هاي جاري 

و سرمايه اي خواهد شد.
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گزارش مركز پژوهش هاي مجلس از مزيت جلو كشيدن ساعت به جلو
صرفه جويي هزاران ميليارد توماني در مصرف برق

گزارش

 همين صفحه  

سخن نخست

تحمل پذير شدن سختي ها
زندگي مردم س��خت و 
تامين معيشت سالم بس 
دشوار شده است. وظيفه 
دول��ت در اي��ن مي��ان 
چيست؟ پاسخ مشخص 
است: تغيير اين وضعيت 
به نف��ع بهب��ود آن. اما 
چگون��ه؟! دو روش براي 
حل اين مساله كه هر دو به ظاهر به يك پاسخ ختم 
مي شود وجود دارد.يك راه آرامش دادن به جامعه و 
اينكه هيچ نگراني عمده اي وجود ندارد و همه چيز 
ام��ن و امان اس��ت و ما ملت ثروتمندي هس��تيم 
و چند مش��كل كوچك هم با تدبير ما مس��ووالن 
برطرف خواهد شد؛ تدبيري كه عمدتا چيزي جز 
بهره برداري هر چه بيشتر و حداكثري از تمام منابع 
و ذخاير و موجودي هاي سرزميني و توزيع بيشتر و 
بيشتر انواع يارانه ها نيست و...  راه دوم اما آگاه كردن 
مردم از مسائل و مشكالت پيچيده كشور و تهيه و 

اجراي برنامه هاي كارشناسي با همكاري و...

حسين حقگو 

 همين صفحه  

يادداشت

دستاوردهاي مهم روحاني 
در سفر به عراق

علي موسوي خلخالي|
حس��ن روحاني، رييس جمهوري كشورمان سفر 
خود را روز دوشنبه به عراق آغاز كرد. سفري كه در 
داخل عراق به عنوان نقطه عطفي دو كش��ور از آن 
ياد شده است. البته ايرج مسجدي، سفير كشورمان 
در عراق نيز همين عبارت را به كار برد. قبل از آمدن 
روحاني دولت عراق در مسير فرودگاه تا محل اقامت 
رييس جمهور پرچم هاي ايران و عراق را در كنار هم 

براي استقبال از رييس جمهور ايران  ...
همين صفحه

اقتصاد كالن

 تعطيلي بنگاه ها 
در يك قدمي اقتصاد

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي دغدغه هاي 
اصلي نمايندگان تش��كل هاي توليدي، صادراتي و 
وارداتي و فعاالن كسب وكارهاي مختلف را احصاء و 
مورد ارزيابي قرار داده است. جمع بندي  اين گزارش 
به اين نتيجه رسيده است كه مشكل تأمين ارز براي 
واردات، مقررات در حال تغيير و زمانبر شدن ترخيص 
مواد اوليه بنگاه ها را در مع��رض خطر تعطيلي قرار 
داده اس��ت، بطوري كه پيش بيني مي شود در چند 
ماه آينده در صورت تغيير نكردن شرايط، با موجي از 
تعطيلي و بيكاري گسترده و به تبع آن كمبود برخي 
كاالها و افزاي��ش قيمت هاي مرتبط ب��ا آنها مواجه 
خواهيم بود. نمايندگان تشكل هاي بزرگ توليدي 
كش��ور همچنين اعالم كرده اند مي توانند مش��كل 
تحريم ها را همانطور كه در سال هاي گذشته توانسته 
بودند مديريت كنند، اما سياس��ت هاي نادرس��ت 
تجاري، بانك و مانن��د آن، دور زدن تحريم ها و اداره 

بنگاه ها را در عمل بسيار مشكل كرده است.
3

مديركل دفتر پيشگيري از قاچاق فرآورده هاي نفتي از روش هاي جديد شناسايي قاچاقچيان خبر مي دهد

 مدير »اينستكس« به تهران آمد

قصه قاچاقچيان كت و  شلوار پوش

يادداشت

علي   موسوي خلخالي|
تحليلگر   خاورميانه|

حس��ن روحاني، رييس جمهوري كشورمان سفر 
خود را روز دوشنبه به عراق آغاز كرد. سفري كه در 
داخل عراق به عنوان نقطه عطفي دو كشور از آن ياد 
شده است. البته ايرج مسجدي، سفير كشورمان در 
عراق نيز همين عبارت را ب��ه كار برد. قبل از آمدن 
روحاني دولت عراق در مسير فرودگاه تا محل اقامت 
رييس جمهور پرچم هاي ايران و ع��راق را در كنار 
هم براي استقبال از رييس جمهور ايران و به نشاني 

نزديكي روابط دو كشور برافراشته بودند.
سفر سه روزه روحاني در روز نخست دستاوردهاي 
خوبي به دنبال داش��ت. از جمله درباره رواديد دو 
طرف توافق كردند كه هزين��ه رواديد را براي اتباع 
دو كش��ور رايگان كنند تا در مرحله بعد كه پيش 
بيني شده است نهايتا يك ساله باشد بطور كامل 
لغو شود. اتفاقي كه مي تواند تاثير بسزايي در روابط 
تجاري و اقتصادي دو كش��ور داشته باشد. جداي 
از احتمال افزايش مسافرت ش��هروندان عادي دو 
كشور كه مي تواند رونق گردشگري به دنبال داشته 
باشد اين اقدام مي تواند بيش از همه به سود تجار دو 
كشور باشد كه در طول سال نيازمند اقامت بيشتر 
و رفت و آمدهاي مكرر هس��تند. همچنين تاثير 
بس��زايي در رونق اقتصادي اس��تان هاي مرزي دو 
كشور مي گذارد. در عين حال كه براي تقويت روابط 

سياسي نيز مي تواند كمك شاياني كند. 
در روز نخست سفر روحاني تفاهم نامه ديگري نيز 
به امضا رسيد، به نوشته محمد جواد ظريف، وزير 
امور خارجه كش��ورمان كه از ع��راق توييت كرده، 
عالوه بر رايگان ش��دن رواديد براي شهروندان دو 
كش��ور اين توافقات نيز حاصل شده است: امنيت 
منطقه اي فراگي��ر، ارتباطات ريل��ي، اليروبي رود 
مرزي پس از 43 س��ال، منطقه صنعتي مشترك 
كه )انتظار مي رود پنج منطقه صنعتي مش��ترك 
تشكيل ش��ود(، همكاري در زمينه انرژي )كه قرار 
است حجم صادرات گاز و برق ايران به عراق افزايش 
يابد(، رس��اندن مبادالت تجاري ب��ه 20 ميليارد 
دالر )كه البته هنوز ابعاد آن مش��خص نيس��ت( و 
موافقتنامه تعرف��ه ترجيحي ك��ه مي تواند امتياز 
ويژه اي براي كاالهاي ايراني در بازار متنوع و رقابتي 

عراق محسوب شود. 
س��اعاتي قبل از انجام سفر گفته مي ش��د كه قرار 
است حداقل 18 سند همكاري ميان دو طرف امضا 
شود اما آن چه تاكنون رسما اعالم شده و منطبق 
با آن چ��ه ظريف و ديگ��ر مقامات ايران��ي همراه 
رييس جمهوري اعالم شده، 9 سند امضا شده است. 
امكان دارد تا پايان ديدار روحاني سندهاي بيشتري 

ميان دو طرف امضا شود. 
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دستاوردهاي مهم روحاني 
در سفر به عراق

جهان

بوئينگ »737 مكس 8« 
زمين گير شد
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حسين حقگو |
تحليلگراقتصادي|

زندگي مردم سخت و تامين معيش��ت سالم بس دشوار 
ش��ده اس��ت. وظيفه دولت در اين ميان چيست؟ پاسخ 
مشخص اس��ت: تغيير اين وضعيت به نفع بهبود آن. اما 
چگونه؟! دو روش براي حل اين مساله كه هر دو به ظاهر به 
يك پاسخ ختم مي شود وجود دارد.يك راه آرامش دادن به 
جامعه و اينكه هيچ نگراني عمده اي وجود ندارد و همه چيز 
امن و امان اس��ت و ما ملت ثروتمندي هس��تيم و چند 
مشكل كوچك هم با تدبير ما مس��ووالن برطرف خواهد 
ش��د؛ تدبيري كه عمدتا چيزي جز بهره ب��رداري هر چه 
بيشتر و حداكثري از تمام منابع و ذخاير و موجودي هاي 

سرزميني و توزيع بيشتر و بيشتر انواع يارانه ها نيست و... 
راه دوم ام��ا آگاه كردن مردم از مس��ائل و مش��كالت 
پيچيده كش��ور و تهيه و اجراي برنامه هاي كارشناسي 
با همكاري و مش��اركت نهادهاي صنفي و مدني است. 
مش��كالتي كه نيازمند راه حل هاي اساسي و دشوار اما 
قابل دس��تيابي و پايدار با در نظر گرفتن حق و س��هم 
نس��ل هاي آينده از منابع كش��ور است. متاس��فانه راه 
مالوف و مطلوب دولت ها اكثرا، راه اول اس��ت و راه دوم 
به واسطه دش��واري و ايجاد نارضايتي در جامعه )البته 
موقتي(، مقبولي��ت كمتري نزد آن��ان دارد. امروزه اما 
بنظر مي رسد هم حجم و تنوع مسائل و مشكالت و هم 
انفجار اطالعات و توزيع آگاهي ها در سطوح و اليه هاي 
مختلف اجتماعي چ��اره اي جز پيم��ودن طريق دوم 
باقي نمي گذارد . چنانكه خواست ها و مطالبات جامعه 
80 ميليوني اي��ران را نمي توان صرفا ب��ا روش و نظام 

بوروكراتيك - هر چند قدرتمن��د - تامين يا اطالعات 
و آگاهي هاي جامعه جوان و تحصيل كرده و مس��تعد 
كش��ور را محدود و جيره بندي ك��رد.  چنانكه مثال در 
ارتباط با مس��ائل اقتصادي، هر ش��هروند ايراني با يك 
جست وجوي ساده در اينترنت مي تواند به پيش بيني 
مراكز مه��م و معتبر اقتص��ادي داخل��ي و خارجي از 
وضعيت س��ال آينده كش��ور دس��ت يابد و بفهمد كه 
مثال ايران س��ال 98 حداقل تورم 30 درصدي و رشد 
اقتصادي منفي يك تا 2 درص��دي و بيكاري باالي 11 
درصدي را پيش رو خواهد داشت؛ يعني ركود تورمي.
همچنين مي شنود و مي خواند راهكارهاي دولت براي 
حل اين مش��كالت در س��ال آتي كه خ��ود را در قالب 
بودجه س��االنه نش��ان مي دهد، چيز آنچناني جز مثال 
افزايش 20، 30 درصدي حقوق و بس��ته رفاهي و... در 

بر ندارد.
بر اين اس��اس براي نوميد نش��دن مردم و بدتر نش��دن 
وضعيت از آنچه هس��ت و بهبودي اوضاع، دو اقدام عاجل 
كه بارها نيز بدآنها تاكيد ش��ده ضروري اس��ت: اول ارتقا 
س��رمايه اجتماعي )اعتماد متقابل، تعام��ل اجتماعي، 
احساس هويت جمعي و گروهي( و كاهش شكاف مردم 
و حكومت كه به گفته يكي از اعضاي مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام )احمد توكلي( »هيچگاه ب��ه اندازه امروز 
عميق نبوده است«. دوم، تدبير و شهامت انجام تغييرات 
و اجراي طرح هاي كارشناسي مش��خص براي بهبودي 
وضعيت و فرارفتن از توصيه هاي اخالقي و سخنراني هاي 
تهييج كننده. در واقع جامعه بايد عميقا احساس كند كه 
حكومت صادقانه در پي حل مشكالت است و راهكارهاي 

كارشناسي را نيز تدارك ديده است. راهكارهايي كه فايده 
آنها بيشتر از هزينه هايشان است.

حوادث يكي دو هفته اخير، تهديد – فرصت هايي را براي 
حركت در مسير فوق ايجاد كرده اس��ت. چنان كه ادغام 
بانك هاي نيروهاي مس��لح و كاهش حضور نظامي ها در 
اقتصاد كه به گفته رييس مجلس مورد تاييد باالترين مقام 
نظام است- با رفع شبهاتي- مي تواند گامي مهم در ايجاد 
شفافيت اقتصادي باش��د. همچنين پرونده فساد عظيم 
پتروشيمي كه زاييده عدم شفافيت مالي و سلطه فضاي 
بسته وتحريمي بر اقتصاد در يك دولت رانتير است فرصتي 
براي تايي��د لوايح اف اي تي اف اس��ت ك��ه مي تواند مانع 
بسياري از مفاسد مالي و پولشويي ها ش��ود. اقدام بعدي 
اجراي طرح هاي كارشناسي و بن بست شكنانه در كاهش 
رانت ها در اقتصاد كش��ور است كه دست به نقد ترين آنها 
طرحي است كه توسط جمعي از محققان جوان كشورمان 
به همراه برخ��ي از چهره هاي پيشكس��وت اقتصادي در 
قالب بيانيه اي درباره »عدالت« پيش��نهاد شد كه محور 
آن حذف تدريجي »يارانه هاي پنهان« حامل هاي انرژي 
و توزيع عوايد آن در جامعه بصورت نقدي و بطور يكسان 
و از طريق ايجاد يك صندوق انرژي است .  كاهش رنج ها 
و تحمل پذير شدن س��ختي هاي روزافزون زندگي مردم 
راهي جز گفتن واقعيات به آنان، تدوين برنامه هاي علمي 
و كارشناسي با مش��اركت ذي نفعان، بسيج اجتماعي و 
بهبود تدريجي وگام به گام وضعيت ن��دارد. راهي كه اگر 
چه زحمت و سختي بس��يار دارد اما يقينا با احيا سرمايه 
اجتماعي و بازسازي اميد، ثبات و پايداري را براي اين ملك 

و مردم به ارمغان خواهد آورد.  

تحمل پذير شدن سختي ها

سخن نخست

توييتر سفارت فرانس��ه در تهران دوش��نبه شب از سفر 
»پر فيشر« مدير ساز و كار مالي موسوم به »اينستكس« 
)س��احات( به ايران خب��ر داد و نوش��ت: وي با روس��اي 
نمايندگي هاي سه كشور آلمان، فرانس��ه و انگليس در 
تهران ديدار كرده و قرار است با نمايندگان ايران نيز براي 
راه افتادن اين س��ازوكار مالي گفت وگو كن��د. به گزارش 
»تعادل«، به دنبال نشس��ت كميسيون مشترك برجام 
در سطح مديران سياس��ي و معاونان وزراي خارجه ايران 
و 1+4 )آلمان، انگليس، فرانس��ه، روسيه و چين( كه روز 
چهارشنبه در وين برگزار شد، اكنون مدير ساز و كار مالي 
ويژه اتحادي��ه اروپا و ايران براي گفت وگ��و در مورد نحوه 
عملياتي شدن اين مكانيزم به تهران سفر كرده و اين سفر 
قدمي مهم جهت گفت وگو با همتايان ايراني در خصوص 
نحوه اجراي ساز و كار تجاري ايران و اتحاديه اروپا است. 
سفارت فرانسه با انتشار تصويري از اين ديدار، در توييتر 
نوشته است: »روساي نمايندگي هاي سه كشور اروپايي 
از پر فيشر رييس اينس��تكس در تهران استقبال كردند. 
گامي مهم براي بحث با همتايان ايراني در مورد چگونگي 
عملياتي كردن س��از و كار تجاري اتحاديه اروپا و ايران.« 

 Commerzbank فيشر 69 ساله پيش��تر رياس��ت
)كامرتس بانك( آلمان را بر عهده داش��ته و 29 س��ال در 
مناصب مختلف اين بانك فعاليت كرده است. مقام هاي 
امريكايي پيش از اين تهديد كرده بودند كه ممكن است 
عوامل اجرايي اينستكس را تحريم كنند. آلمان، فرانسه 
و انگليس چند هفته پيش در تالش ب��راي راضي كردن 
ايران به ادامه حضور در توافق هسته اي، شركتي موسوم 
به اينتسكس ثبت كردند كردند تا در شرايط تحريم هاي 
امريكا عليه اي��ران، دادوس��تد ب��ا اي��ران را از راه پيوند 
شركت هاي بده كار و بستان كار به ايران و تسويه حساب 
ميان آنها، آس��ان تر كنند و وظيفه اعالمي آن تس��هيل 
تجارت با ايران از طريق متصل كردن شركت هاي بدهكار 
و بستانكار به ايران و تسويه حساب ميان آنها، است. اين 
ساز و كار هنوز عملياتي نشده و آنطور كه مقام هاي اروپايي 
مي گويند، حت��ي در صورت عملياتي ش��دن هم در گام 
نخس��ت فقط اقالم دارويي و غذايي را تحت پوشش قرار 
مي دهد. س��يد عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه 
ايران چهارشنبه هفته گذشته پس از نشست كميسيون 
مشترك برنامه اقدام مشترك )برجام( در وين ضمن ابراز 

اميدواري درباره عملياتي شدن اينستكس، خبر داده بود 
كه فيشر به زودي به براي مذاكره با همتايان ايراني خود 
به تهران سفر مي كند.  در همين حال علي مطهري ديروز 
– سه شنبه- با اشاره به سفر روز گذشته رييس اينستكس 
به ايران، اظهار داش��ت: پر فيش��ر، رييس اينستكس به 
ايران س��فر كرده تا با طرف هاي ايراني مذاكره و سازوكار 

اينستكس را بررسي كنند.
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي، با بيان اينكه يكي از 
اهداف اين سفر روشن ش��دن ابهامات اينستكس است، 
افزود: پر فيشر به ايران س��فر كرده تا با توافقاتي كه انجام 

مي شود سامانه را راه اندازي كنند.
مطهري با تاكيد بر اينكه سفر پر فيشر رييس اينستكس به 
ايران مي تواند گامي به جلو باشد، ادامه داد: اروپايي ها براي 
راه اندازي اينستكس مصمم هس��تند و اين سامانه براي 
كشور ما نيز مفيد است كه ان ش��اء اهلل در آينده راه اندازي 
مي شود. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و 
پرديس در مجلس شوراي اسالمي، تصريح كرد: نمي توان 
گفت كه اينستكس آثار فوق العاده اي دارد، بلكه كمكي 

براي كم كردن آثار تحريم ها است.

 مدير »اينستكس« به تهران آمد
خبر



روي موج خبر

ادامه از صفحه اول

     اقرار مي كنم كل بدهي به گردن من است؛ 
ايسنا|

چهارمين جلس��ه رس��يدگي به اتهامات حسين 
هدايتي و ۱۰ متهم به اخالل در نظام اقتصادي كشور 
برگزار شد. به گزارش ايسنا، قاضي مسعودي مقام در 
ابتداي چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين 
هدايت��ي و ۱۰ متهم به اخ��الل در نظام اقتصادي 
كشور مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري 
را قرائت و به متهمان تفهيم كرد و بعد از آن هدايتي 
در خصوص اتهمات خود به ايراد سخن پرداخت و 
گفت من اقرار مي كنم كل بدهي به گردن من است

     موانع ايجاد اشتغال پايدار روستايي بررسي 
شد؛ايلنا|

 عضو كميسيون عمران مجلس، گفت: نمايندگان 
مجلس در فراكسيون اشتغال با حضور وزير تعاون، 
كار رفاه اجتماعي موضوع اشتغال پايدار روستايي 
را مورد بحث و بررس��ي قرار دادند، در اين نشست 
موانع ايجاد اش��تغال پايدار روستايي بررسي شد. 
سيدحس��ين افضلي ديروز با اش��اره به نشس��ت 
فراكسيون اش��تغال با وزير تعاون گفت: به نظرم 
واگذاري اختيارات به اس��تان ها، بس��يار مي تواند 
كمك كند و اين واگذاري بايد همراه با بازگذاشتن 
دست آنان باشد و نبايد تبصره هاي دست و پاگير 
وجود داشته باشد. افضلي با بيان اينكه بايد مديريت 
واحدي در بحث اش��تغال ايجاد شود، گفت: االن 
وزارتخانه و ارگان هاي مختلف اعتباراتي در رابطه با 
بحث اشتغال دارند فعاليت مي كنند كه نياز است در 
شوراي عالي اقتصاد، محوريت كار با شوراي عالي 

اشتغال و وزارت تعاون باشد.

     بازگش�ايي مرز خس�روي من�وط به رفع 
دغدغه هاي امنيتي است؛ايرنا|

 معاون سياسي وزير امور خارجه كشورمان گفت: 
بازگشايي مرز رسمي خسروي براي تردد زوار عتبات 
عاليات منوط به رفع يك سري دغدغه هاي امنيتي 
است كه هم اكنون توسط نهادهاي نظامي، امنيتي و 
اطالعاتي در حال بررسي است. سيدعباس عراقچي 
ديروز در حاش��يه بازديد از مرز رس��مي خسروي 
افزود: حضور امروز من در مرز خسروي نيز آشنايي 
با همين مسائل است كه وزارت امور خارجه بتواند 
سهم خود را در اين زمينه ايفا كند. وي اظهار داشت: 
با بررسي هايي كه در حال انجام است اميد است يك 
تغييري در وضعيت موجود انجام شود و اين منوط 

به تصميم شوراي عالي امنيت ملي است.

     بودجه تازه براي »معامله قرن« و »مقابله با 
ايران« ؛فارس|

وزارت خارجه امريكا در اليحه بودجه پيشنهادي 
سال ۲۰۲۰، عالوه بر منابعي كه سال هاي پيش هم 
به ايران تخصيص مي يافت، صندوق تازه اي تعريف 
كرده كه هدف از آن مقابله با ايران و پيشبرد مذاكرات 
سازش اعالم شده است. »جان ساليوان« قائم مقام 
وزارت خارجه امريكا در نشست خبري ضمن تشريح 
بودجه اين وزارتخانه براي سال مالي ۲۰۲۰، بر لزوم 
آمادگي واشنگتن براي مقابله با اقدامات ايران تاكيد 
كرد و از تشكيل يك صندوق ويژه در اين ارتباط خبر 
داد. ساليوان در اين مورد گفت: »بودجه درخواستي 
ما براي س��ال مالي ۲۰۲۰ ش��امل يك »صندوق 
پيشرفت ديپلماتيك« مي شود تا ما بتوانيم بطور 
موثري به فرصت هاي برآمده از پيشرفت ديپلماتيك 
و صلح و همچنين نيازهاي در حال ظهور در زمينه 

مقابله با ايران پاسخ دهيم«.

همچنين روز دوم سفر روحاني به عراق عبدالناصر 
همتي، رييس بانك مركزي كشورمان در مقر بانك 
مركزي عراق حاضر ش��د و بخشي از طلب ايران را 
دريافت كرد كه به حساب خزانه داري كشور واريز 
شد. گفته مي شود طرف ايراني ۲۰۰ ميليون دالر 
كه بخشي از بدهي هايش محس��وب مي شود را از 
طرف عراقي دريافت كرده است. همچنين امضاي 
توافقنامه اي ميان دو طرف براي افتتاح حساب براي 
تجار با پول ملي كشورها از ديگر توافقات دوجانبه 

دو كشور بود.
اما نقطه عطف س��فر روحاني، نهايي شدن اجراي 
معاهده الجزاير بود. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دول��ت دو طرف بيانيه مش��تركي امضا كردند كه 
به موج��ب آن تاكي��د مي كنند: »هر دو كش��ور 
عزم راس��خي براي اجراي قرارداد ۱۹75 الجزاير، 
پروتكل هاي ضميم��ه و موافقتنامه هاي تكميلي 
دارن��د. همچنين عملي��ات مش��ترك اليروبي 
»ش��ط العرب« با هدف بازگردان��دن كانال اصلي 
قابل كشتيراني )تالوگ( وفق پيمان ۱۹75 را آغاز 
مي كنند.« اين توافق بزرگي است كه مي تواند تاثير 
بسزايي در گسترش روابط دو كشور بگذارد و در عين 
حال تضميني براي آينده معاهده الجزاير باشد. شايد 
بتوان گفت اين توافق نامه مهم ترين دستاوردي است 
كه دولت روحاني در سفر به عراق به آن رسيد. دولت 
عراق براي امضاي اين توافقنامه به شدت تحت فشار 
بود و به ويژه جريان هاي نزديك به حزب بعث جريان 
رسانه اي ش��ديدي را عليه دولت به راه انداختند. 
اختالفات دو طرف جزئي بود اما با وجود جزئي بودن 
حساسيت برانگيز بود، براي همين مذاكرات پيچيده 
شد. در نهايت اين توافق عصر گذشته ميان دو طرف 

به امضا رسيد. 
ديدار با مراجع از جمله آيت اهلل سيستاني در نجف 
اشرف مي تواند تكميل كننده برنامه سفر روحاني به 
عراق باشد. شايد بتوان ادعا كرد كه روحاني بخش 
عم��ده اي از انتظاراتش در عراق را برآورده كرد و به 
آن چه انتظار داشت، رسيد. انتظار مي رود بعد از اين 

سفر جهشي در روابط دو كشور به وجود  آيد.

ايران2

ايران و عراق در يك بيانيه مشترك تاكيد كردند

عزم راسخ بر اجراي عهدنامه 1975
گروه ايران| 

جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عراق در يك بيانيه 
مشترك بر توسعه و گسترش روابط دو كشور در همه 
حوزه هاي مورد عالقه تاكيد كردند. به گزارش پايگاه 
اطالع رس��اني دولت، متن اين بيانيه مشترك كه در 
سفر رسمي حجت االسالم والمسلمين دكتر حسن 

روحاني به عراق منتشر شد، به اين شرح است: 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

بر اساس دعوت رسمي، عراق ميزبان جناب آقاي دكتر 
حسن روحاني، رييس جمهوري اسالمي ايران و هيات 

بلند پايه همراه ايشان بود.
اين سفر كه در تاريخ ۱۳۹7/۱۲/۲۰ )۲۰۱۹/۳/۱۱( 
آغاز شد، سه روز به طول انجاميد. استقبال گرم عراق 
از جناب آقاي دكتر روحاني، نشان دهنده عمق روابط 
صميمانه دو كش��ور بوده و نقطه عطفي براي ايجاد 
همكاري راهبردي ميان دو كشور و توسعه روابط بين 
دو ملت و دو كش��ور برادر در همه زمينه ها براساس 
همكاري عميق و عدم دخالت در امور داخلي يكديكر 

به شمار مي آيد.
عراق با اش��اره به اينك��ه جمهوري اس��المي ايران 
نخس��تين كش��وري بود كه براي مبارزه با تروريسم 
به ارايه كمك هاي لجستيك و مش��اوره اي به عراق 
مبادرت ورزيد و در كنار اين كش��ور عليه تروريس��م 
ايستاد، از موضع جمهوري اسالمي در كمك به عراق 
براي مبارزه با تروريس��م قدرداني كرد. طرف ايراني 
تصميم ع��راق مبني بر اينكه در تحريم ها عليه ايران 
همراه نخواهد ب��ود را مورد تقدير قرار داد. همچنين 
طرف ايراني ب��ر موضع ثابت خود مبني بر حمايت از 
فرايند سياسي در عراق كه با مشاركت همه مردم اين 
كشور تبلور يافته است و نيز حمايت از تماميت ارضي، 
حاكميت ملي و همه اقدامات اين كشور براي مبارزه با 

تروريسم تاكيد نمود.
دو طرف گفت وگوهاي مهمي را در فضايي برادارانه، 
دوستانه و س��ازنده برگزار كردند و عالقه مندي خود 
را براي توس��عه روابط سياس��ي، امنيتي، اقتصادي، 
بهداشتي، تجاري، فرهنگي، علمي و فناوري و غيره 

ابراز داشتند.
دو طرف، همچنين ضمن يادآوري عمق پيوندهاي 
تاريخي، مردمي، فرهنگي، ديني و جغرافيايي ميان 

ايران و عراق بر نزديكي فرهنگي و تمدني دو كش��ور 
تاكيد نمودند. عالوه بر اين دو طرف نقش دانشگاه ها 
و مراكز فرهنگي، علمي، فني و دانش��گاهي را در اين 

راستا مورد اشاره قرار دادند.
همچنين طرف ايران��ي اعالم آمادگي كرد تا تجارب 
علمي، پژوهش��ي و فناوري خ��ود را در اختيار طرف 
عراقي ق��رار دهد و متقابال طرف عراقي آمادگي خود 
را براي توس��عه ظرفيت هاي علم��ي و تجربه بين دو 

كشور اعالم نمود.
دو طرف همچنين شماري از موضوعات منطقه اي، 
چالش هاي مش��ترك، مبارزه با تروريسم، همكاري 
ب��را ي تقويت امنيت و ثبات منطق��ه و بنيان نهادن 
همكاري هاي اقتصادي كه به منافع و رفاه ملت هاي 
اين منطقه ياري رساند را، مورد بحث و گفت وگو قرار 
دادند. دو طرف با اش��اره به موضوع امنيت منطقه و 
نقش اساسي آنان در شكوفايي اقتصادي و پيشرفت 
تجاري آن، بر اين نكته تأكيد كردند كه برقراري امنيت 
در منطقه مسووليتي است كه بر عهده مردم آن است.

دو طرف همچنين بر عزم راس��خ خود براي مبارزه با 
تروريسم و جرايم س��ازمان يافته فراملي كه امنيت 
و صلح منطقه را تهدي��د مي كند و بر ضرورت تالش 
همه جانبه براي ريشه كني تروريسم در ابعاد سياسي، 

مالي و فكري تأكيد ورزيدند.
طرفين درباره مجموعه اي از موضوعات مورد عالقه 
گفت وگو نموده و يادداشت هاي تفاهم در زمينه هايي 
مانند نفت، تجارت، بهداشت، حمل و نقل ريلي ميان 
شلمچه و بصره و تس��هيل صدور رواديد براي تجار و 
سرمايه گذاران دو كشور به امضا رساندند. همچنين دو 
طرف در مورد پيش نويس توافقنامه امنيتي گفت وگو 
كردند و به منظور پيگيري هاي الزم و اتخاذ اقدامات 
اداري و قانوني، مقرر شد متن اين پيش نويس، رسما 

از طريق مجاري ديپلماتيك ارايه گردد.
 طرفين بر اهميت ايج��اد گذرگاه هاي مرزي جديد 
ميان دو كشور، تأسيس شهرك هاي صنعتي مشترك 
و اجرايي كردن انتقال يكسره كاال ميان دو طرف بدون 
نياز به تخلي��ه بار در مرزهاي بين المللي دو كش��ور 

تاكيد كردند.
دو طرف همچنين درباره اعزام نيروي كار ماهر بين 
دو كشور و همكاري بهداش��تي، درماني، آموزشي، 

پزش��كي، تجارت دارو و تس��هيل ثبت شركت هاي 
دارويي در دو كشور بحث و گفت وگو كردند.

از س��وي ديگر دو طرف بر ب��ه كارگيري تالش خود 
براي افزايش حجم تب��ادالت در حوزه هاي تجاري، 
سرمايه گذاري، اقتصادي و خدمات فني، مهندسي و 
صنعتي كه مي تواند به توسعه هر چه بيشتر دو كشور 
و منطقه ياري رساند، تأكيد كردند. در اين راستا طرف 
ايراني اعالم آمادگي كرد كه از طريق ارايه خدمات و 
مشاركت ش��ركت هاي ايراني در حوزه هاي ياد شده 
از بازسازي عراق پشتيباني نمايد. طرف عراقي نيز از 
مشاركت شركت ها و سرمايه گذاران ايراني استقبال 
كرد و خواستار ارايه تسهيالت متقابل براي فعاليت 
شركت ها و تجار عراقي در ايران به منظور تامين منافع 

مشترك گرديد.

دو طرف همچنين راه هاي تس��هيل ص��دور رواديد 
براي شهروندان دو كشور با هدف گردشگري، زيارت، 
تجارت، گردش��گري س��المت، زيارت هاي ديني را 
مورد بحث قراردادند. همچنين در اين راس��تا توافق 
ش��د كه صدور رواديد براي تج��ار و بازرگانان هر دو 

كشور تسهيل شود.
افزون ب��ر اين طرف ايران��ي اعالم كرد ك��ه از تاريخ 
۱۲ فروردين ۱۳۹۸ )يكم آوريل ۲۰۱۹( صدور رواديد 
براي شهروندان عراقي رايگان خواهد بود. طرف عراقي 
نيز اعالم كرد كه ب��ه عنوان عمل متقابل، همزمان با 

طرف ايراني، همين اقدام را انجام مي دهد.
در خصوص ش��ط العرب، طرفين بر عزم راسخ خود 
بر اج��راي »عهدنامه مربوط به مرز دولتي و حس��ن 
همجواري بين ايران و عراق« مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹75 

و پروتكل هاي ضميمه و موافقتنامه هاي تكميلي آن، 
با حس��ن نيت و با دقت، تأكيد كردند و براين اساس، 
طرفين تصميم گرفتند تا عمليات مشترك پاكسازي و 
اليروبي شط العرب را به منظور بازگرداندن كانال اصلي 
قابل كش��تيراني )تالوگ( بر اساس عهدنامه ۱۹75 
مذكور و پروتكل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز كنند.

در چارچ��وب بند پيش��ين و ب��دون تأثيرگذاري بر 
مذاكرات طرفين در تعيين ح��دود مرزهاي دريايي 
بين دو كشور، پايانه االميه كماكان يك پايانه عراقي 

در نظر گرفته مي شود.
طرف ايراني ضم��ن ابراز مراتب س��پاس و قدرداني 
خود براي استقبال و ميهمان نوازي گرم عراق، براي 
دولت و ملت اين كش��ور تداوم پيشرفت و شكوفايي 

را آرزو مي كند.

رييسي،  نايب رييس مجلس خبرگان شد

غربي ها در نابودي تروريست ها نقشي نداشتند
رييس جمهور در جمع نخبگان عراق: 

گروه ايران| 
در دومين روز از س��مت جديد حجت االسالم رييسي 
به عنوان رييس قوه قضاييه، در جريان انتخاب ديروز 
نايب رييس مجلس خبرگان، ب��ه عنوان نايب رييس 
اين مجلس هم انتخاب شد. به گزارش خبرگزاري ها، 
در جريان انتخاب نايب رييس مجلس خبرگان كه در 
فقدان آيت اهلل هاشمي شاهرودي،  نايب رييس فقيد، 
برگزار شد، رييسي توانست با كسب ۴۳ راي از مجموع 

7۸ راي كرسي اين سمت را به خود اختصاص دهد . 
آيت اهلل صادق آملي الريجاني و آيت اهلل فاضل گلپايگاني 
نيز ب��راي انتخاب به عن��وان نايب رييس اول مجلس 

خبرگان رهبري نامزد ش��ده بودند.بنا بر اين گزارش، 
آيت اهلل »احم��د جنتي«، رييس مجل��س خبرگان 
رهبري، در آغاز ششمين اجالسيه دوره پنجم مجلس 
خبرگان رهبري كه صبح ديروز )سه شنبه ۲۱ اسفند( 
در محل قديم مجلس ش��وراي اس��المي برگزار شد، 
طي سخناني با تبريك ماه رجب اظهار داشت: شاهد 
بوديم كه رييس جمهور امريكا در تاريكي ش��ب و آن 
ه��م به صورت مخفيان��ه وارد عراق ش��د و حتي هيچ 
كدام از مقامات عراقي به اس��تقبال وي نيامدند. امروز 
رييس جمهور اس��المي ايران با اعالم قبلي وارد عراق 
مي ش��ود و حتي مقامات اين كش��ور به استقبال وي 

مي آيند؛ تمامي اين اتفاقات نشانگر افول امريكا است.
رييس مجلس خبرگان رهبري با تأكيد دوباره بر وجود 
مش��كالت در زندگي مردم اظهار داش��ت: مردم بايد 
به نظام و انقالب خود دلگرم باش��ند اما در اين مسير 
نمي توان از كاستي ها و مشكالت مردم نگفت. كشور 
ايران داراي ظرفيت هاي فراواني است كه بايد مسووالن 
آنها را باور كنند و از طريق آن به مردم خدمات بيشتري 
برسانند. مردم ما بسيار نجيب هستند و همواره پشت 

انقالب نظام خود ايستادند.
رييس مجلس خبرگان رهبري همچنين تأكيد كرد: 
رهبر معظم انقالب امروز رييس جمه��ور را به عنوان 

فرمانده جن��گ اقتصادي معرفي كردند، الزم اس��ت 
رييس جمهور بابت مشكالتي كه در كشور وجود دارد 
اعالم كند چه برنامه اي دارد. متأسفانه در كشور عده اي 
آش��وب ارزي راه انداختند و با ايجاد رانت، براي كشور 

مشكل آفريني مي كنند.

    تمجيد از آيت اهلل آملي الريجاني
وي با تمجيد از تالش ۱۰ ساله آيت اهلل آملي الريجاني 
در قوه قضاييه يادآور شد: آيت اهلل آملي الريجاني طي 
۱۰ س��ال قاطعانه در برخورد ب��ا پرونده هاي قضايي 
برخورد كرد .وي اضافه كرد: از آقاي رييسي مي خواهيم 

كه در مس��ير مقابله با گردن كلفتان و مفسدان بزرگ 
اقتصادي - متأسفانه عده اي تالش مي كنند با برقراري 
تماس آنها را نجات دهند - اما از آقاي رييس��ي انتظار 

داريم با قدرت جلوي اين افراد ايستادگي كند.

گروه ايران|
دومين روز س��فر روحاني به عراق دي��روز در حالي 
دنبال شد كه بازتاب هاي سفر رييس جمهوري ايران 
به عراق و اس��تقبال گرم مقام ه��اي عراقي از هيات 
ايراني بازتاب هاي وس��يعي در رسانه هاي منطقه اي 
داشت؛ اما اين سفر فقط در منطقه بازتاب پيدا نكرد 
به طوري كه »برايان هوك« نماينده رييس جمهور 
امريكا در امور ايران در واكنش��ي خشم آلود به سفر 
»حسن روحاني« رييس جمهور ايران به عراق، مدعي 
شد كه ايران قصد دارد عراق را به يكي از استان هاي 

خود بدل كند.
اظهاراتي كه نش��ان دهنده اهميت سفري است كه 
ايران و عراق را براي توس��عه مناس��بات اقتصادي و 
افزايش مراودات بازرگاني در مسير تازه اي از بهبود 

روابط قرار مي دهد. 
روحاني ديروز ابت��دا در جمع نخبگان عراقي حضور 
ياف��ت و بالفاصله پس از آن به دي��دار نوري المالكي 
و حيدرالعبادي نخس��ت وزيران س��ابق عراق رفت؛ 
ديدار با س��يد عمار حكيم، ريي��س جريان حكمت 
وطني ع��راق و مش��اور امنيت ملي ع��راق از ديگر 
برنامه روز گذش��ته رييس جمه��وري در بغداد بود؛ 
رييس جمهوري بعد از پاي��ان ديدارهايش در بغداد 
راهي كربال ش��د تا ضم��ن زيارت ح��رم مطهر امام 
حس��ين)ع( و اباالفضل العباس)ع(، نشستي را نيز با 

گروهي از شخصيت ها و نخبگان كربال برگزار كند.
رييس جمهوري همچنين قرار است روز چهارشنبه 
عازم نجف اشرف شده و ضمن زيارت حرم مطهر امام 
عل��ي)ع( با چندتن از مراجع عظام تقليد نيز ديدار و 

گفت وگو كند.
رييس جمهور با قدرداني از ميهمان نوازي گرم دولت 
و ملت ع��راق از هيات ايراني به وي��ژه مردم عراق به 
خاطر پذيرايي از زائران اربعين حس��يني، گفت: در 
مذاكرات فش��رده با مقام هاي ع��راق، راجع به همه 
موضوعات مورد عالقه دو كشور با حسن نيت كامل 

گفت وگو و توافقات بسيار خوبي حاصل شد. 
روحاني در جم��ع نخبگان عراق در بغ��داد، اظهار 
داشت: در مذاكرات در خصوص همه مباحث مهمي 
كه مورد نظر دو دولت در حوزه دوجانبه، منطقه اي 
و بين المللي بود، گفت وگو و به توافقات خوبي دست 

يافتيم. رييس جمه��ور با ابراز خرس��ندي از اينكه 
درهمه ش��رايط پيچيده و سخت منطقه، ملت هاي 
ايران و عراق پيوس��ته در كنار ه��م بوده اند، افزود: 
 در جري��ان مبارزه ب��ا داعش، اي��ران در كنار مردم

عراق بود.
روحاني با برش��مردن اهداف قدرت هاي س��لطه گر 
از كشاندن تروريس��ت ها و داعش به منطقه، گفت: 
ايجاد ش��كاف و تفرق��ه ميان كش��ورها و ملت هاي 
منطقه، ايجاد اختالفات عميق ميان قبايل و مذاهب، 
توجيه حضور نامشروع خود در منطقه، انهدام عراق 

و س��وريه و برخي كش��ورهاي منطق��ه و در نهايت 
معرفي خودش��ان به عنوان منجي و در نهايت ارايه 
چهره اي خشن از اسالم، از جمله اهداف قدرت هاي 

سلطه گر بود.

    كساني كه از تروريست ها حمايت مي كنند
رييس جمهوري با بيان اينكه ملت هاي منطقه به همه 
جهانيان نش��ان دادند كه حامي اصلي تروريست ها 
خود استكبار جهاني اس��ت، افزود: كامال آشكار بود 
كه اين تروريست ها از كجا تامين مالي و تسليحاتي 

مي ش��وند و نفت و آثار باستاني غارت شده منطقه را 
چگونه و در چه بازارهايي به فروش مي رسانند.

رييس جمهور تصريح كرد: ما همچنين اجازه نداديم 
قدرت هاي س��لطه گر بتوانند خود را منجي منطقه 
معرفي كنند و اكنون هم��گان مي دانند در نابودي 
تروريس��ت ها در منطقه، اين قدرت هاي غربي هيچ 
نقش��ي نداش��تند و تنها با هواپيماه��ا و بالگردهاي 
خودشان عمليات نمايشي انجام دادند و قدرتي كه 
توانس��ت تروريس��ت ها را از بين ببرد، ملت، ارتش، 

مجاهدان عراقي و فتواي مرجعيت بود.
روحان��ي با بيان اينكه ما به عنوان وظيفه اس��المي، 
ديني و همسايگي از روز نخست در كنار مردم عراق 
بوديم و امروز هم هس��تيم، گفت: در دنيا هيچكس 
ترديدي ندارد كه پيروز اي��ن جنگ ملت عراق بود؛ 
البته مساله تروريسم هنوز تمام نشده و ممكن است 
تروريست ها به اش��كال مختلف براي مردم منطقه 
مشكل ايجاد كنند چرا كه امريكايي ها خواب ديگري 
را براي منطقه ديده اند و در حال انتقال تروريست ها 

به افغانستان، آسياي مركزي و قفقاز هستند.
روحاني با بيان اينكه همه ملت هاي مسلمان و متعهد 
منطقه جنگ با تروريسم را تا از بين بردن فتنه ادامه 
خواهند داد، گفت: ما نيازمن��د يك وحدت و اتحاد 
بزرگ براي ايجاد قدرت بزرگ منطقه اي هستيم تا 
وقتي ابرقدرت ه��ا راجع به اين منطقه فكر مي كنند 
در سطر اول ذهنش��ان نفت و غارت منطقه نباشد و 
به فكر اين باشند كه اين منطقه داراي تمدن عظيم 
و فرهنگ بزرگ و با وحدتشان يك قدرت بزرگ در 

منطقه هستند.
رييس جمهور روابط دو دولت و ملت ايران و عراق را 
بسيار ممتاز و مثال زدني در منطقه و جهان دانست 
و گف��ت: اينكه ميليون ها عراقي و ايراني طي س��ال 
به كش��ور يكديگر رفت و آمد مي كنند نشان عالئق 
تاريخ��ي و فرهنگي مي��ان دو ملت ب��زرگ ايران و 

عراق است.
روحاني افزود: م��ا خواهان عراقي در كن��ار ايران و 
ايراني در كنار عراق هس��تيم و مي خواهيم در كنار 
هم سازنده يك قدرت بزرگ در منطقه نه عليه كشور 
ديگر باشيم بلكه مي خواهيم با وحدت و اتحاد، ديگر 
كش��ورهاي دوست در منطقه را جذب و جلب كنيم 

و اين دو قدرت هر چه سريعتر تبديل به سه، چهار و 
پنج قدرت در كنار يكديگر باشند.

    افزايش مناسبات اقتصادي
رييس جمهور با اشاره به اينكه ترديد نداريم اقتصاد، 
فرهنگ، روند سياس��ي ما و اه��داف منطقه اي ما 
مكمل يكديگر خواهد بود، گفت: در اين سفرتصميم 
گرفتي��م كه رواب��ط اقتصادي، فرهنگ��ي، علمي و 

سياسي دو ملت روز به روز افزايش يابد.
روحان��ي افزود: م��ا همچني��ن تصمي��م گرفتيم 
خطوط آهن دو كشور به يكديگر متصل شود، روابط 
تجاري را تسهيل و پول ويزا را حذف مي كنيم و دولت 

عراق هم اعالم كرد كه اين كار را انجام مي دهد.
رييس جمهور با بيان اينكه به طرف عراقي پيشنهاد 
داديم ك��ه مي توانيم مبادالت تجاري را با پول ملي 
و بدون ني��از به ارز خارجي انج��ام دهيم، گفت: ما 
عالقه منديم كه ويزا برداشته شود و به راحتي ملت ها 
با هم رفت و آمد كنند اما دولت عراق در اين مرحله 
معتقد بود كه مبلغ ويزا در مرحله نخست برداشته 

شود و در مرحله بعدي ويزا حذف شود.
روحاني با اش��اره ب��ه اينكه عالقه مند هس��تيم كه 
دانشگاه ها و مراكز علمي دو كشور همكاري هاي خود 
را توسعه دهند، اظهارداشت: اعالم آمادگي كرده ايم 
كه تمام آزمايشگاه هاي دانشگاه هاي عراقي را با همه 

امكاناتي كه داريم نوسازي و بازسازي كنيم.
رييس جمهور، عراق يكپارچه و متحد را به نفع عراق، 
منطقه و ايران دانس��ت و افزود: وحدت ملت عراق 
بسيار با اهميت است. ما مي دانيم اگر وحدت طوايف، 
اق��وام، مذاهب و اديان نباش��د آن جامعه نمي تواند 

قدرت واقعي خود را در برابر دشمنان نشان دهد.
روحاني اظهارداش��ت: اگر فردي در عراق به دست 
تروريس��ت ها كش��ته مي شد اش��ك تاثر ما جاري 
مي شد قبل از اينكه بپرسيم آن فردي كه كشته شده 
داراي چه زبان، مذهب و عقيده اي بوده اس��ت. اگر 
يك بي گناه كشته شود انسانيت قرباني شده است. 
در اين دي��دار چندتن از رهب��ران اديان، مذاهب، 
قوميت ها و سران عش��ائر عراق نقطه نظرات خود 
را درخص��وص رواب��ط دو جانبه و مس��ائل منطقه 

مطرح كردند.
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نامآرا

1- حجت االسالم رييسي43 رأي

2- آيت اهلل آملي الريجاني27 رأي

3- آيت اهلل فاضل گلپايگاني5 رأي

4- ممتنع3 راي

5- مجموع آرا78 رأي

»پرويز اس�ماعيلي« مع�اون ارتباطات دفتر 
رييس جمهور كه او را در سفر به عراق همراهي 
مي كن�د، در توييتي از رايگان ش�دن صدور 
ويزا براي زائران و گردشگران ايراني و عراقي 
خبر داد و اين توافق را رهاورد س�فر روحاني 
رييس جمه�ور به ع�راق خواند و نوش�ت: با 
توافق ايران و عراق، ص�دور ويزا براي زائران 

و گردش�گران ايراني و عراقي از سوي هر دو 
كشور، از اواسط فروردين ۹8 رايگان شد. 

در همين راس�تا همزمان با اولين روز حضور 
حسن روحاني رييس جمهوري كشورمان در 
عراق توافقي بين دو طرف صورت گرفت مبني 
بر رايگان شدن رواديد عراق و ايران براي اتباع 

دو كشور از نيمه فروردين ماه 13۹8.

برش
 رايگان شدن رواديد بين ايران و عراق؛ لغو رواديد در مراحل بعد

 دستاوردهاي مهم روحاني
در سفر به عراق



خبر 3 كالن

گزارشمركزپژوهشهايمجلسازشرايطكنونيفعاالناقتصاديكشورنشانميدهد

تعطيلي بنگاه ها در يك قدمي اقتصاد
گروه اقتصاد كالن|

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي دغدغه هاي اصلي 
نمايندگان تشكل هاي توليدي، صادراتي و وارداتي و فعاالن 
كسب وكارهاي مختلف را احصاء و مورد ارزيابي قرار داده 
است. جمع بندي  اين گزارش به اين نتيجه رسيده است كه 
مشكل تأمين ارز براي واردات، مقررات در حال تغيير و زمانبر 
شدن ترخيص مواد اوليه بنگاه ها را در معرض خطر تعطيلي 
قرار داده است، بطوري كه پيش بيني مي شود در چند ماه 
آينده در صورت تغيير نكردن شرايط، با موجي از تعطيلي و 
بيكاري گسترده و به تبع آن كمبود برخي كاالها و افزايش 
قيمت هاي مرتبط ب��ا آنها مواجه خواهيم بود. نمايندگان 
تشكل هاي بزرگ توليدي كشور همچنين اعالم كرده اند 
مي توانند مش��كل تحريم ها را همانطور كه در سال هاي 
گذشته توانس��ته بودند مديريت كنند، اما سياست هاي 
نادرست تجاري، بانك و مانند آن، دور زدن تحريم ها و اداره 

بنگاه ها را در عمل بسيار مشكل كرده است.
به گزارش »تعادل« گروه مطالعات محيط كسب وكار در 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي با دعوت از 
نمايندگان بزرگ ترين تشكل هاي توليدي و صنفي كشور 
و نيز توليدكنندگان و صادركنندگان عمده، از شرايط روز 
توليد و تجارت به خصوص بع��د از اجراي تحريم ها در دو 
مقطع 16 مرداد و 13 آبان 1397 و افزايش نرخ ارز در ماه هاي 
اخير، آخرين وضعيت بازارها را مورد مداقه و بررسي قرار داده 
است. .در اين راستا، مركز پژوهش هاي مجلس به برگزاري 

سه نشست با فعاالن عمده كسب وكار اقدام كرده است. 
مطابق اين گزارش نظرات فعاالن توليد و تجارت در اين سه 
نشست نشان مي دهد كه بسياري از مشكالت فعلي حاكم 
بر بازارها ناشي از نوعي خودتحريمي و بي تدبيري هايي است 
كه در ص��ورت مديريت مي تواند بخش مهمي از صدمات 
ناشي از تحريم هاي خارجي را خنثي كند. در ايام اخير بيش 
از گذشته ناهماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با توليد و 
تج��ارت به خصوص بانك مركزي، گمرك، كش��تيراني، 
وزارت صمت و وزارت جهاد كش��اورزي همراه بوده است. 
تعدد دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر بودن 
ثبت سفارش و فرايندهاي مربوط به ترخيص كاالها، عدم 
امكان برقراري ارتباطات مالي بين المللي وعده داده شده، 
محدوديت هاي حاكم بر صرافي ها، برخي س��ازوكارهاي 
نادرست در پيمان سپاري هاي ارزي و عمل نكردن مسووالن 
مختلف به وعده هاي داده ش��ده از عمده ترين مس��ائل، 
معضالت و ابهامات فعلي بيان شده توسط فعاالن كسب وكار 
در مواجهه با تحريم هاست. نكته اساسي در تحليل نظرات 
فعاالن اقتصادي در تحليل نظ��ر كارآفرينان، تجار و ديگر 
فعاالن و تش��كل هاي اقتصادي بايد در درج��ه اول توجه 
داشت كه ماموريت اين اشخاص، بيشينه كردن سود بنگاه 
يا اعضاي تشكل خودشان است و به همين دليل هرچه بيان 
و پيشنهاد مي كنند و انتظار دارند را بايد با توجه به اين نكته 
كليدي بررسي و ارزيابي كرد. با وجود اين، در اظهارات فعاالن 
اقتصادي با تجربه و موفق، نكاتي وجود دارد كه قابل توجه و 
اعتناست و انتظار مي رود سياست گذاران، بر اساس آن، در 
رفتارها و تصميم هاي خود بازنگري كنند. رفتارهايي نظير 
بي ثباتي در تصميم گيري ها و سياست هاي متغير و غيرقابل 
پيش بيني كه امنيت سرمايه گذاري را بيش از هر چيز به خطر 
مي اندازد و اداره بنگاه ها را دشوار مي سازد و اتفاقاً در يك سال 
اخير به كرات در رفتار و عملكرد سياست گذاران اقتصادي 
كشور وجود داشته است. در بررسي درخواست هاي فعاالن 
بخش خصوصي، همچنين بايد به مباني نظري مطالبات 
و نيز تضاد احتمالي منافع و خواسته هاي آنها با منافع كل 
جامعه توجه كرد. به عنوان مثال، برخي تشكل هاي صنعت 
برق صرفاً به دنبال افزايش ظرفيت توليد هستند و تأخير در 

نيروگاه سازي را باعث خاموشي هاي آتي جلوه مي دهند، در 
حالي كه مطالعات موجود نشان مي دهند با تعرفه گذاري 
مناسب مي توان مصرف برق را مديريت و از خاموشي حتي 
در فصل اوج مصرف بطور كامال موثري پيش��گيري كرد. با 
وجود اين مالحظات، كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس 
تحليل اظهارات شركت كنندگان در اين سه نشست را در 

چند محور جمع بندي كرده اند.

  پيمان سپاري ارزي
 اكثر فعاالن اقتصادي كه به صادرات مش��غول هستند، از 
سازوكارهاي پيمان س��پاري ارزي اظهار گاليه كرده اند. 
در تحليل اين اظه��ارات بايد توجه داش��ت گزارش هاي 
متعددي از خروج سرمايه از كشور و نيز واردات قاچاق در 
ش��رايط تحريم وجود دارد و صادرات كاال و خدمات بدون 
بازگش��ت ارز حاصل از آن، از بس��ترهاي خروج سرمايه از 
كشور است و با وجود جنگ اقتصادي جاري، حق حكومت 
اس��ت كه از ش��هروندان صادركننده خود تعهد بگيرد ارز 
حاص��ل از صادرات را به چرخه تج��ارت خارجي و واردات 
بازگردانند و به تالش دشمنان كشور براي خروج سرمايه 
از كشور كمك نكنند. ممكن است صادركنندگان درباره 
نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در 
سامانه نيما به نرخ تعيين شده توسط دولت اشكال داشته 
باشند كه اين البته نظر قابل توجهي است. به خصوص وقتي 
قيمت هاي مواد اوليه توليد محصوالت صادراتي بعضاً دچار 
جهش قيمتي بوده اند، نمي توان انتظار داشت ضرر افزايش 
قيمت مواد اوليه بطور يك طرفه به صادركننده اصابت كند 
و صادركننده، مواد اوليه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به 
نرخ ارز نيمايي بفروشد. در تحليل اعتراض صادركنندگان 
به پيمان سپاري ارزي نبايد فراموش كرد صادركنندگان 
الزام ندارند ارز حاصل از صادرات خود را صرفاً به نرخ نيمايي 
عرضه كنند و مي توانند ب��ا ارز حاصل از صادرات كاالهاي 
داخلي، كاالي مورد نياز كشور را وارد كنند، ارزهايشان را 
در بانك هاي داخلي سپرده گذاري يا با واردكننده هايي كه 
ثبت سفارش كرده اند، مبادله كنند. در جمع بندي اعتراض 
فعاالن اقتصادي به پيمان سپاري ارزي با نرخ نيمايي بايد 
گفت اعتراض به اصل پيمان س��پاري وارد نيست، به ويژه 
كه دولت به صادركنندگان براي استفاده از ارز خود قدرت 
انتخاب داده كه با آن يا كاالي مورد نياز كشور را وارد كنند 
يا آن را در سامانه نيما به ديگر واردكنندگان كشور عرضه 
كنند. در عين حال با توجه به شرايط ويژه تحريم، دولت بايد 
بين شركت هاي كاغذي يا تازه تأسيس كه به احتمال زياد 
قصد سوءاستفاده از صادرات براي خروج سرمايه از كشور را 
دارند و صادركنندگان خوشنام و باتجربه، تمايز قائل شود و 
در برخورد با گروه دوم انعطاف نشان دهد. شفافيت و صداقت 
دوطرفه )شفافيت تجار و دولت براي هم، نه در رسانه ها و 
مقابل دشمن اقتصادي( و انصاف و اعتدال در ارزيابي حجم 
و ارزش كاالهاي صادرات و وارداتي، مي تواند آالم و حجم 
 گاليه هاي تجار كشور را كاهش دهد. آنچه مسلم است در 
شرايط جهش ارزي و تحريم، صادرات كاالهاي غيرنفتي و 
غيريارانه اي، براي دولت و بخش خصوصي بازي برد � برد 
است و جزييات قابل مديريت، نظير نرخ ارز صادراتي نبايد 
كشور را از منافع صادرات كه به دنبال آن زنجيره هاي توليد 

و اشتغال به حركت درمي آيند، محروم كند.

  ضمانت اجرايي قوانين
 با وجود تصويب احكام متعدد قانوني در س��ال هاي اخير، 
بس��ياري از آنها اجرا نمي شوند. نظير مش��ورت با فعاالن 
اقتصادي قبل از اتخاذ تصميم ناظر به توليد و سرمايه گذاري 
)مواد 2 و 3( قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار )منع 

دولت از تصميم هاي غافلگيركننده( ماده 24 قانون بهبود 
مس��تمر محيط كس��ب وكار( .  نمونه ديگر، قانون مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز اس��ت كه با وجود گذش��ت پنج سال از 
تصويب آن، هنوز برخي از صنايع نظير بهداشتي و آرايشي و 
پوشاك از قاچاق بسيار آسيب مي بينند. الزم است اثربخشي 
سياست ها و قوانين ناظر به مبارزه با قاچاق كاال بررسي و 
موارد ناكارامد آنها بازنگري شوند. اگر اين احكام در سال هاي 
قبل اجرا مي شد، چه بسا توليدكنندگان در سال 1397 فشار 
كمتري متحمل مي شدند، خطوط توليد كمتري متوقف 

مي شد و فرصت هاي اشتغال كمتري از بين ميرفت. 

  خودتحريمي و ناهماهنگي بين دستگاه ها
 ناهماهنگي بين دستگاه هاي مرتبط با توليد و تجارت به 
خصوص بانك مركزي، گمرك، كشتيراني، وزارت صمت و 
وزارت جهاد كشاورزي در يك سال اخير به وضوح مشهود 
بوده است. تعدد دستورالعمل ها، آيين نامه ها و بخشنامه ها، 
زمانبر بودن ثبت سفارش و فرايندهاي مربوط به ترخيص 
كاالها، ع��دم امكان برقراري ارتباط��ات مالي بين المللي 
وع��ده داده ش��ده، محدوديت هاي حاكم ب��ر صرافي ها و 
عمل نكردن مس��ووالن مختلف به وعده هاي داده شده از 
عمده ترين مسائل، معضالت و ابهامات فعلي و مصداق روشن 
خودتحريمي است. يعني شرايط بسيار مخربي كه مسووالن 
دستگاه هاي اجرايي مي توانستند با تدبير مختصر و بدون 
صرف هزينه از وقوع آن پيشگيري كنند، اما نكرده اند و نتايج 
آن به صورت دشوار شدن سرمايه گذاري و توليد و اشتغال 
قابل مشاهده است. ناهماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي به 
ويژه گمرك، بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ماه هاي اخير، توليد و تجارت را به شدت با اخالل مواجه 
كرده است. منع يا ُكندي ترخيص مواد اوليه از گمرك در 
برهه هايي و دستورالعمل هاي ناگهاني و متناقض به ويژه 
درباره تخصيص ارز و پيمان س��پاري، فعاالن اقتصادي را 
سردرگم كرده است تا حدي كه تقريباً همه فعاالن اقتصادي 
معتقدند در ماه هاي اخير، »تحريم داخلي« بسيار بيشتر از 
تحريم خارجي به فعاليت توليدي آنها آسيب زده است. اين 

ناهماهنگي و سياست هاي متناقض باعث شده مراحل ثبت 
سفارش و ترخيص مواد اوليه و تجهيزات كه معموال دو تا سه 
ماه طول ميكشيد بنا به اظهارات فعاالن اقتصادي در سال 
1397 به بيش از 6 ماه برس��د كه اين مساله توليد را دچار 

خسارت مضاعف كرده است.

  نقاط آسيب پذير 
در اظهارات فعاالن اقتصادي مي توان دريافت كه توليد در 
ايران از چند نقطه به شدت آسيب پذير است. اوال وابستگي 
به مواد اوليه خارجي و ثانياً تأمين مالي. وابستگي صنايع به 
مواد اوليه خارجي در ش��رايط تحريم، اقتصاد و اشتغال را 
آسيب پذير كرده است. در تحوالت اخير برخي كسب وكارها 
كه به مواد اوليه وارداتي محتاج هستند، صدمه شديد ديده اند 
نظير مرغ داري و لوازم خانگي و برخي كه به مواد اوليه ارجي 
كمتر وابسته اند، كمتر صدمه ديده اند نظير معادن. از سوي 
ديگر تحوالت اخير در بازار باعث شده توليدكنندگان ناچار به 
خريد نقدي مواد اوليه و فروش قسطي محصول خود باشند 
كه اين مساله، جريان نقدينگي آنها را بيش از پيش تحت 

فشار و اختالل قرار داده است. اين فشارها در كنار ناهماهنگي 
در سياست گذاري ها و ُكندي دستگاه هاي اجرايي در برخي 
صنايع كاربر نظير لوازم خانگي باعت افت توليد و اشتغال 
در سال 1397 شده است كه بايد بطور ويژه براي آنها تدبير 
شود، چراكه اين نقاط آسيب زا به خصوص در شرايط سخت 

تحريم، ممكن است به تعطيلي خطوط توليد منجر شود. 

  تخصيص ارز به نرخ رانتي به منظور حمايت 
از توليدكننده و مصرف كننده

 نرخ 4200 توماني ب��راي واردات كاالها، حتي مواد اوليه، 
رانت زاست و باعت اخالل قيمتي و عوارض متعدد بعدي 
در بازارها مي شود. نرخ هاي نيمايي و سنايي و چندگانه در 
بازارها هم امكان تصميم گيري را براي فعاالن كسب وكار 
دشوار كرده است، چراكه برخالف وعده داده شده، دولت 
نتوانس��ته نيازهاي ارزي توليدكنندگان را با نرخ مرجع و 
حتي نيمايي تأمين كند. بازنگري در شيوه تخصيص ارز به 
كاالهاي اساسي و نوع حمايت از مصرف كنندگان در تأمين 

اين كاالها بايد در دستور كار جدي دولت قرار گيرد.
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كمترين حقوق ها در سال آينده 
۵۲۵ هزار تومان افزايش مي يابد

ايس�نا|يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس شوراي اسالمي با تش��ريح نحوه افزايش 
حقوق كارمندان در سال 9۸ با اشاره به افزايش ده 
درصدي و 400 هزار توماني حقوق در سال آينده 
گفت كه كمترين حقوق ها در سال آينده ۵2۵ هزار 

تومان افزايش خواهد كرد.
حميدرضا حاجي، با اش��اره به مصوبه مجلس در 
جريان بررسي اليحه بودجه سال 9۸ و توضيحات 
علي الريجاني در جلس��ه روز يك ش��نبه مجلس 
درباره نحوه افزايش حقوق ها گفت: هيچ ابهامي در 
مصوبه مجلس وجود نداشته است. طبق اين مصوبه 
بايد به همه كاركنان شاغل و بازنشسته كشوري و 
لشگري در سال آينده 400 هزار تومان بدهند كه 
اين را از طريق ضريب اعمال مي كنند به نحوي كه 

مجموع افزايش 400 هزار تومان بشود.
نماينده مردم همدان در مجلس ادامه داد: عالوه 
بر افزايش 400 ه��زار توماني حقوق دولت بايد تا 
10 درصد ني��ز افزايش حقوق اعمال كند. عبارت 
تا 10 درصد به اين منظور گنجانده ش��ده كه اگر 
منابع دولت كم باش��د مثاًل در حد 9 و نيم درصد 
باشد ايرادي از سوي شوراي نگهبان به اين مصوبه 

گرفته نشود.
وي افزود: در حال حاضر ما 39 هزار ميليارد تومان 
منابع به اي��ن منظور داريم ك��ه 24 هزار ميليارد 
تومان آن براي افزايش 400 هزار توماني حقوق ها 
و 1۵هزار ميلي��ارد تومان براي 10 درصد افزايش 
حقوق است. در واقع در سال 97، 14۵ هزار ميليارد 
تومان براي حقوق ها هزينه كرديم كه 10 درصد آن 

14.۵هزار ميليارد تومان مي شود.
حاجي بابايي با بيان اينكه تعداد كاركنان شاغل و 
بازنشسته با نيروهاي مسلح ۵ ميليون و بدون آنها 
4 ميليون و 300 هزار نفر است تاكيد كرد: شرايط 
براي اعمال افزايش 10 درصدي حقوق ها هم مهيا 
اس��ت و براي بازنشستگان كشوري و لشگري هم 
لحاظ خواهد شد. اين افزايش 10 درصدي هم در 
حقوق، هم در پاداش پايان خدمت و هم در اضافه 
كار تأثيرگذار است مثل بقيه افزايش حقوق هايي 

كه هر سال اعمال مي شود.
اين عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس با 
اشاره به پيشنهاد دولت براي افزايش 20 درصدي 
حقوق ها در سال 9۸ گفت: با اين مصوبه مجلس 
4 ميليون نفر از ۵ ميليون مستمري بگير بيشتر 
از آنچه در پيش��نهاد دولت پيش بيني ش��ده بود 
افزايش وجود داش��ت. با اي��ن مصوبه پايين ترين 
حقوق كه يك ميليون و 240 هزار تومان اس��ت 
چيزي حدود 43 درصد رش��د مي كند و باالترين 
حقوق ها با احتساب ماليات 10.9 درصد افزايش 

پيدا خواهد كرد.

فرهاددژپسنداعالمكرد
ارز۴۲۰۰تومانيبهنتيجهنرسيد

وزير امور اقتص��ادي و دارايي گفت: ارز 4200 توماني 
در عمل آن طور كه بايد نتيجه نداد و اگر قرار باش��د به 
دهك هاي پايين، فش��ارهايي از اين ناحيه وارد شود، 

دولت قطعا سياست خود را تغيير مي دهد.
فرهاد دژپس��ند، در حضور جمع نمايندگان مجلس 
خبرگان را بس��يار خ��وب ارزيابي ك��رد و اظهار كرد: 
عمده پرسش اعضاي مجلس خبرگان در مورد نحوه 
واگذاري ها، خصوصي سازي، قيمت كاالهاي اساسي، 
نرخ ارز، مديريت ب��ازار و كنترل تورم ب��ود كه به اين 

سواالت پاسخ داده شد.
دژپسند افزود: مطرح شدن اين سواالت طبيعي است و 
ما نيز خودمان را متعهد به پاسخگويي به اين پرسش ها 
مي داني��م. وزير امور اقتص��ادي و دارايي، در خصوص 
مش��كالت پيش آمده در نحوه واگ��ذاري ارز 4 هزار و 
200 توماني هم گفت: اصرار دولت بر اين است تا مانع 
از فشار اقتصادي، به طبقات پايين شود، به همين دليل 

هم با هدف افزايش نيافتن قيمت كاالهاي اساسي، ارز 
4 هزار و 200 توماني به اين كاالها اختصاص داد، اما اين 
اقدام در عمل، آن طور كه بايد نتيجه نداد؛ بنابراين اگر 
قرار باشد به دهك هاي پايين، به ويژه دهك هاي پنجم 
و ششم فشارهايي از اين ناحيه وارد شود، دولت قطعًا 

سياست خود را تغيير مي دهد.
وي افزود: هم اكنون دولت روي برخي طرح ها مطالعه 
مي كند و قطعًا روش هايي را اتخاذ خواهيم كرد تا مانع 

از فشار آمدن به اقشار ضعيف جامعه شود.
دژپسند در خصوص اقدامات انجام شده با هدف كنترل 
بازار ارز در ش��ب عيد هم گفت: خوشبختانه دولت در 
اين خصوص، شوراي عالي اقتصادي متشكل از وزير 
صنعت، معدن و تجارت، وزير نفت، رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه، رييس كل بان��ك مركزي و وزير امور 
اقتصادي و دارايي را تش��كيل داده ك��ه ما در آخرين 
نشست اين شورا، تدابير و مشوق هايي را با هدف تسهيل 

در بازگش��ت ارز حاصل از صادرات اتخاذ كرده ايم كه 
باعث خواهد شد بازگش��ت ارز به كشور بيشتر شود؛ 
بنابراين اگر چنين اتفاقي بيفتد فشار شب عيد بر بازار 

ارز كنترل خواهد شد.
وي در خصوص حمايت از كاالهاي ايراني در سال 97 
نيز افزود: همين كه تراز تجاري كشور، يك و نيم ميليارد 
دالر مثبت است، نش��ان مي دهد در سال 97 واردات 
كاهش پيدا كرده و ما بخش قابل توجهي از نياز خود را 

از طريق توليدات داخلي تأمين كرده ايم.
دژپسند، در پاسخ به سوالي در مورد برنامه وزارت امور 
اقتصادي و دارايي براي كاهش بنگاه داري بانك ها هم 
گفت: در اين خصوص برنامه اي را تدوين كرده ايم كه 
در صورت تأييد اين برنامه در مراجع ذي صالح تا يك 
سال آينده تمامي بنگاه هاي بانك هاي دولتي واگذار 
خواهد شد و آخر سال 9۸ خبرهاي خوبي در اين زمينه 

به مردم خواهيم داد.

مديرعاملسازماناموالتمليكيخبرداد
متروكهشدن۷۰كانتينرگوشتتنظيمبازار

مديرعامل سازمان اموال تمليكي با اشاره به اينكه 70 
كانتينر گوشت وارداتي تنظيم بازار به دليل عدم تسويه 
ارزي مشمول قانون متروكه شده است، گفت: از تحويل 
اين محموله خودداري كرديم و معتقديم بايد مشكل آن 

سريعتر رفع و گوشت ها توزيع شود.
جمشيد قسوريان جهرمي مديرعامل سازمان اموال 
تمليكي، در خصوص شايعه فروش گوشت هاي تنظيم 
بازاري توس��ط س��ازمان اموال تمليكي اظهار داشت: 
 در جلسه س��تاد تنظيم بازار به مس��ووالن گفتم كه 
گوشت هاي وارداتي متروكه شده براي تنظيم بازار را به 
سازمان اموال تمليكي ندهيد. اين گوشت ها مورد نياز 
جامعه و مردم است و بايد شرايط آن خارج از متروكه 

شدن باشد.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 

در مورد اينكه چرا گوش��ت هاي وارداتي تنظيم بازار 
متروكه شده اس��ت ، گفت: با توجه به اينكه ارز 4200 
توماني اين گوشت ها تأمين شده اما پول آن به دست 
فروشنده نرسيده است و چون امكان تسويه ارز وجود 
نداشته نمي توان از گمرك ترخيص كرد بنابر اين بيش 
از 2 ماه اگر كااليي در مناطق آزاد و ويژه بماند خود به 

خود مشمول قانون متروكه مي شود.
وي ادامه داد: س��ازمان از متروكه كردن گوشت هاي 
تنظيم بازاري خودداري كرده است و اين موضوع را به 

مسووالن ستاد تنظيم بازار نيز گفتيم.
قسوريان جهرمي با اشاره به اينكه به مسووالن ستاد 
تنظيم بازار پيشنهاد شد قانون متروكه براي كاالهاي 
اساسي كه ارز 4200 توماني دريافت مي كنند برداشته 
ش��ود، عنوان كرد: در ش��رايط تحريمي و با توجه به 

محدوديت ه��ا براي كاالهايي ك��ه ارز دولتي دريافت 
مي كنند، نبايد برخي مقررات دست و پاگير شده و بايد 

با توجه به شرايط تصميم گيري شود.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي 
اضافه كرد: بالغ بر 60 تا 70 كانتينر گوش��ت وارداتي 
تنظيم بازار تحويل سازمان اموال تمليكي شد و اعالم 
كرديم كه بايد شرايط ترخيص آنها هر چه زودتر فراهم 
شود و در پروسه كاالي متروكه قرار نگيرد. اين گوشت ها 
و اين محموله از گمرك شهيد رجايي بندرعباس وارد 

كشور شده اند.
به گزارش فارس، گفته مي شود كانتينرهاي محموله 
گوش��ت وارداتي 20 فوت هستند كه حدود 17.۵ تن 
ظرفيت دارند كه اگر در 70 كانتينر ضرب شود بالغ بر 

122۵ تن گوشت بالتكليف مانده  است.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از حال و روز بازار طال و ارز گزارش مي دهد 

بازگشت دالر به كانال ۱۲ هزار توماني 
كاهش قيمت ها به دنبال افزايش تزريق  ارز  در اسفندماه

توليد انبوه كاتد مس در ميدكو با حمايت گروه مالي پاسارگاد ظرفيت مجاز نگهداري ريسك بيمه اعالم شد

گروه بانك وبيمه|
 با تدابير صورت گرفته از سوي بانك مركزي در روزهاي 
پاياني سال ۹۷، قيمت دالر روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ 
به كانال ۱۲ هزار تومان بازگشت و نرخ آن براي فروش 
در صرافي ه��اي مجاز۱۲880 و ن��رخ لحظه اي آن در 
سامانه سنا به ۱۲850 تومان رسيد و در بازار معامالت 
نقدي نيز دالر ۱۲۹50، يورو ۱4۷00 و درهم 355۲ 
تومان معامله شد و به دنبال آن نرخ ساير ارزها و طال و 

سكه نيز كاهش يافت. 
به گزارش تعادل، س��امانه س��نا نرخ لحظه اي يورو را 
۱4800 تومان اعالم كرد و ميانگين نرخ ارز براي روز 
دوش��نبه را براي دالر ۱۲۹۹4، يورو ۱48۷۷، درهم 
3553، يوآن ۲0۱5، پوند ۱68۷0، لير تركيه ۲5۲۲ 

تومان اعالم كرده است. 
 در صرافي هاي مجاز بانكي نيز نرخ فروش دالر ۱۲880 
و نرخ خريد دالر را ۱۲830 توم��ان، نرخ فروش يورو 
۱4850 و نرخ خريد يورو ۱4800 تومان داد و ستد شد.

 در بازار طال و ارز نيز ب��ا اعالم نرخ دالر نقدي ۱۲۹50 
تومان و اونس جهاني به نرخ ۱۲۹6 دالر، قيمت طال و 
سكه كاهش يافت و هر گرم ۱8 عيار 4۱0 هزار تومان، 
مظنه مثقال ۱۷ عيار ۱ ميلي��ون و ۷۷6 هزار تومان، 
س��كه طرح جديد 4 ميليون و 480 هزار تومان، نيم 
سكه ۲ ميليون و 4۷0 هزار تومان، ربع سكه ۱ ميليون 
و 5۷0 هزار تومان، س��كه گرمي 850 هزار تومان، داد 

و ستد شد. 
برخي فعاالن بازار ارز معتقدند كه گشايش هاي مختلفي 
در رابطه ايران با عراق و چين صورت گرفته و با پشتيباني 
بازگشت پول ها و طلب هاي ايران از چين و عراق، بانك 
مركزي در اسفند ماه بيش از بهمن ماه، عرضه ارز در بازار 
را افزايش داده است و همين موضوع باعث شده كه با 
وجود رشد تقاضاي شب عيد بازار ارز، نرخ ها كاهش يابد 
و در حالي كه انتظار مي رفت به دليل شروع مسافرت ها 
و افزايش واردات كاال در شب عيد، نرخ دالر از ۱4 هزار 
تومان نيز عبور كند، اما افزايش تزريق دالر و ساير ارزها 
توسط بانك مركزي، عمال مانع از افزايش نرخ ها شده و 
نرخ دالر و ساير ارزها در بازار كاهش يافته است و انتظار 
مي رود كه با افزايش عرضه ارز و كاهش سطح تقاضا، 
شاهد كاهش بيشتر نرخ ها در بازار باشيم. اما بايد ديد 
كه بازار چه عملكردي در روزهاي آينده خواهد داشت 
و تا چه ميزان تزري��ق ارز را در دو هفته آينده افزايش 

خواهد داد؟
كارشناسان بازار ارز معتقدند كه هم اكنون جو آرامي 
در فاصله چهارراه استانبول تا ميدان فردوسي به چشم 
مي خورد و بازار ارز روند عادي خود را پي گرفته است. 
بازار ارز روز سه شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ را در كانال ۱۲ هزار 
توماني تجربه مي كند و با تدابير صورت گرفته از سوي 

بازارس��از قيمت آن متعادل تر ش��ده است. آنگونه كه 
نمايشگرهاي صرافي بانك ها نشان مي دهد قيمت هر 
دالر آمريكا براي خريد ۱۲.830 تومان و براي فروش 
۱۲.880 تومان است. همچنين قيمت هر يورو براي 
خريد ۱4.800 توم��ان و براي فروش ۱4.850 تومان 

اعالم شده است.

  ادامه ريزش قيمت ها در بازار ارز
در ش��عب ارزي بانك ها نيز ريزش قيم��ت در بازار ارز 
كماكان ادامه دارد و دالر و يورو نسبت به روز دوشنبه 
ارزان شده اند. روز )۲۱ اسفند( هر دالر آمريكا را ۱۲ هزار 
و 508 تومان مي خرند كه نسبت به روز دوشنبه كه ۱۲ 
هزار و 5۷6 تومان بود، حدود ۷0 تومان كاهش قيمت 
دارد. قيمت خريد يورو نيز ۱4 هزار و ۷6 تومان است كه 
با كاهش حدود 50 توماني همراه است. همچنين قيمت 
خريد هر پوند انگليس در شعب ارزي بانك ها ۱6 هزار و 

5۱8 تومان اعالم شده است.
پ��س از افزايش قيمت دالر در ط��ي هفته هاي اخير، 
رييس كل بان��ك مركزي از كاهش قيمت ب��ازار ارز و 
بازگشت قيمت دالر به كانال ۱۱ هزار تومان خبر داد 
كه بر همين اساس در روزهاي گذشته قيمت ارز عموما 
با كاهش همراه بوده و به نظر مي رسد كه همتي با اين 
صحبت ه��ا و اجراي سياس��ت هاي ارزي قصد دارد تا 
قيمت دالر را بار ديگر به كانال ۱۱ هزار تومان بازگرداند.

    قيمت ارز مسافرتي
شعب ارزي بانك هاي عامل ارز مسافرتي نيز در صورت 
تكميل بودن مدارك مسافران تا سقف 500 يورو براي 
كشورهاي همسايه و مشترك المنافع و تا سقف ۱000 
يورو براي ساير كشورها ارز مسافرتي مي فروشند كه 
قيمت اين ارز بدون احتس��اب كارمزد ۱4 هزار و ۷83 
تومان اعالم شده كه با احتساب كارمزد بانك مركزي و 
عامل به حدود ۱5 هزار و 300 تومان مي رسد. همچنين 
صرافي هاي مجاز بانك مركزي روز قيمت خريد هر دالر 
آمريكا را ۱۲ ه��زار و 800 تومان و قيمت فروش آن را 
۱۲ هزار و 850 تومان اعالم كرده اند. اين صرافي ها هر 
يورو را ۱4 هزار و ۷50 تومان مي خرند و ۱4 هزار و 800 
تومان مي فروشند.قيمت دالر و يورو در صرافي ها نيز 
نسبت به روز گذش��ته با كاهش ۱00 و ۱50 توماني 

همراه است.

   روند كاهشي طال معكوس شد
قيمت انس طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهاني 
به دنبال افت ارزش دالر كه تقاضا براي خريد اين فلز 
ارزشمند را تقويت كرد، اندكي افزايش يافت. در بازار 
آمريكا، ه��ر اونس طال براي تحوي��ل در آوريل با 0.4 

درصد رشد، به ۱۲۹5.۹0 دالر رسيد و عصر سه شنبه 
نيز به ۱۲۹۷ دالر نزديك شد. 

پس از اينكه كميس��يون اروپا در آستانه رأي گيري 
در پارلمان انگليس درب��اره توافق جدايي از اتحاديه 
اروپا، موافقت كرد در توافق برگزيت تغييراتي صورت 
دهد، بازارهاي سهام آسيا صعود كردند. از سوي ديگر 
انتش��ار آمار اقتصادي جديد در آمريكا و رشد ارزش 
پوند، عقب نشيني دالر در برابر ساير ارزهاي بزرگ را 
به دنبال داش��ت و ارز آمريكا 0.۲ درصد كاهش پيدا 
كرد.آمار نشان داد خرده فروشي آمريكا در ژانويه 0.۲ 
درصد رش��د كرد و اقتصاددانان را كه انتظار داشتند 
تغيي��ري در آمار روي ندهد، غافلگير كرد با اين حال 

اين رقم اندك بود.
جرومي پاول، رييس بانك مركزي آمريكا اعالم كرد 
اي��ن بانك مركزي هيچ عجله اي براي تغيير س��طح 
نرخ هاي بهره ن��دارد و تأثير كن��دي اقتصاد جهاني 
روي اقتصاد داخل��ي را رصد مي كن��د. نگراني هاي 
فزاينده نسبت به رشد اقتصادي جهاني، از قيمت طال 
پشتيباني كرده است. وانگ تائو، تحليلگر فني رويترز 
پيش بيني كرد طال ممكن اس��ت مقاومت در سطح 
۱30۱ دالر را امتحان كند و اگر اين قيمت شكس��ته 

شود مي تواند تا محدوده ۱30۷ تا ۱3۱3 دالر صعود 
كند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم 
براي تحويل فوري با 0.۲ درصد افزايش، ۱53۹.6۲ 
دالر معامله شد. هر اونس نقره براي تحويل فوري 0.5 
درصد رش��د كرد و به ۱5.3۹ دالر رس��يد. هر اونس 
پالتين براي تحويل فوري حدود 0.6 درصد كاهش 

يافت و به 8۱۹.88 رسيد.

   پوند دالر را عقب راند
پس از موافق��ت اتحاديه اروپا ب��راي اعمال تغييراتي 
در برنام��ه برگزيت، ارزش پوند صعود محسوس��ي را 

تجربه كرد.
به گزارش رويترز، ژان كلود يونكر، رييس كميسيون 
اروپا در ديدار با ترزا مي، نخست وزير انگليس از موافقت 
اتحاديه اروپا با اعمال تغييراتي در برنامه نحوه خروج 
انگلي��س از اتحاديه اروپا خب��ر داد اما در عين حال به 
نمايندگان مجلس اين كشور هشدار داد كه اين آخرين 
انعطاف است و شانس س��ومي وجود نخواهد داشت. 
مجلس انگليس تاكنون دو مرتبه به برنامه هاي توافق 

شده دولت و اتحاديه اروپا رأي منفي داده است.
در معامالت بازارهاي ارزي جهان، پوند به اميد اينكه 

تغييرات جديد براي متقاعد كردن نمايندگان مجلس 
كافي هستند روند صعودي را در پيش گرفت به گونه اي 
كه هر پوند با 0.5 درصد افزايش به ۱.3۲۱5 دالر رسيد 
تا بازدهي خود در ۲ روز گذشته را به ۱.5 درصد برساند.

در ب��ازار اوراق قرضه، بازدهي اوراق ۱0 س��اله وزارت 
خزانه داري آمري��كا به ۲.6645 درصد افزايش يافت و 
اوراق ۲ س��اله نيز با ثبت بازدهي ۲.4۷۷ درصد به كار 
خود خاتمه داد. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد با 0.۲ درصد 

كاهش به ۹۷.036 واحد رسيد.
گرگ مك كانا، استراتژيست موسسه »مك كانا مكرو« 
گف��ت: كاهش احتمال خ��روج انگلي��س از اتحاديه 
اروپا بدون دس��تيابي به توافقي مش��خص، مقداري 
ح��س مثبت به ب��ازار تزريق كرد و اندك��ي از نگراني 
س��رمايه گذاران نس��بت به يكي از مهم ترين مسائل 

اقتصاد جهاني كاست.
در برابر س��اير ارزهاي مهم جهاني، ه��ر پوند به ازاي 
۱.۱۷40 ي��ورو، ۹۱.۹8۷۹ روپيه هند، ۱.86۹5 دالر 
استراليا، ۱.۷۷۱0 دالر كانادا، ۱.۷۹۱۷ دالر سنگاپور، 
۱.3358 فرانك س��وييس، 5.3۹4۷ رينگيت مالزي، 
۱4۷.۱4۱۲ ين ژاپن و 8.8۷۱3 يوان چين مبادله شد.

توليد كاتد مس ب��ه روش تان��ك بايوليچينگ، در 
مجتمع باب��ك مس ايراني��ان از ش��ركت هاي زير 
مجموعه هلدينگ ميدكو، براي اولين بار در جهان، 

با حمايت بانك  پاسارگاد آغاز شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك پاس��ارگاد، طي 
مراسمي با حضور جمعي از مديران و دست اندركاران 
پروژه، بهره برداري از پروژه توليد كاتد مس به روش 
تانك بايوليچينگ، براي اولين بار در دنيا، آغاز شد.

بر اس��اس اين خب��ر، مديرعامل بانك پاس��ارگاد، 
بهره برداري از اين طرح مهم و ملي را تقديم به ملت 
شريف ايران كرد و براي عوامل و دست اندركاران آن 

آرزوي موفقيت نمود. 
همچنين دكتر پورمند مديرعامل ش��ركت ميدكو، 
اي��ن موفقيت را كه ب��راي اولين بار در دنيا توس��ط 
نيروهاي متخصص ميدك��و، در مجتمع بابك مس 
ايرانيان عملي شده است تبريك گفت و اظهار داشت: 
اين مهم يك تغيير بزرگ تكنولوژيك در سطح جهان 
و در صنعت مس است كه با حمايت هاي ويژه دكتر 

قاسمي به انجام رسيده است.
گفتني است مجتمع بابك مس با ظرفيت توليد 50 
هزار تن كاتد مس و ۱۲ هزار تن لوله مسي در سال 

فعاليت مي كند. 

در روش تان��ك بايوليچين��گ ب��ا اس��تفاده از نوع 
خاص��ي از باكتري ه��اي غيرمضر محص��ول نهايي 
استحصال مي ش��ود. دانش اين تكنولوژي سازگار 
با محيط زيس��ت توس��ط متخصصين ايراني طي 5 
س��ال پژوهش و تالش مس��تمر ايجاد و راه اندازي 
شده است. از مزاياي اصلي روش تانك بايوليچينگ 
مي توان به حذف كوره هاي ذوب و در نتيجه كاهش 
قاب��ل مالحظه آاليندگ��ي و همچنين صرفه جويي 
در مصرف آب و منابع انرژي در راس��تاي حمايت از 
 محيط زيست و ايفاي مسووليت هاي اجتماعي اشاره 

كرد.
به دنبال كسب اين موفقيت ارزشمند توسط شركت 
ميدكو، مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران طي 

پيامي، اين موفقيت را به شركت ميدكو تبريك گفت. 
در پيام مهندس محمدرضا بني اسدي راد خطاب به 

دكتر پورمند آمده است: 
»خداوند بزرگ را ش��اكريم كه با مديريت و درايت 
حضرتعالي و هم��ت همكارانت��ان در آن مجموعه 
بزرگ صنعت��ي، طرح بوم��ي توليد كات��د مس به 
روش بايوليچينگ در مجتم��ع بابك  مس ايرانيان 
از شركت هاي زيرمجموعه هلدينگ ميدكو به ثمر 

نشسته است. 
بي تردي��د، بهره گي��ري اين پ��روژه از دانش و توان 
متخصصان بومي، بدون اتكا به تكنولوژي خارجي، 
حكايتگر اين حقيقت روش��ن اس��ت كه ايران عزيز 
ما با اعتماد به س��رمايه هاي عظيم خ��ود و توانايي 
فرزندان سخت كوش اين مرز و بوم، مي تواند در راه 
بومي سازي و در مسير پيش��رفت و تعالي گام هايي 

بلند بردارد.
اينجانب، بهره ب��رداري از اين طرح مهم را كه عالوه 
ب��ر نتايج چش��مگير در عرصه توليد مل��ي، ثمرات 
زيس��ت محيطي بزرگي نيز در پي دارد، به ش��ما و 
همه دس��ت اندركاران اين پروژه تبريك مي گويم و 
به��روزي و توفيق روزافزونت��ان را از درگاه خداوند 

منان آرزومندم.«

گروه بانك و بيمه| بيمه مركزي آخرين ظرفيت مجاز 
نگهداري ريس��ك و قبولي اتكايي شركت هاي بيمه را بر 
مبناي اطالعات آخرين صورت هاي مالي مصوب تا روز ۲3 
بهمن ماه ۹۷ منتشر كرد. نهاد ناظر بيمه اي كشور از بيمه 
گذاران درخواست كرده عالوه بر مدنظر قراردادن ظرفيت 
مجاز نگهداري ريسك، به سطح توانگري مالي شركت هاي 
بيمه كه توسط بيمه مركزي تاييد و اطالع رساني شده نيز 
به عن��وان يكي از معيارهاي اصل��ي در قراردادهاي خود 

توجه كنند.
به گزارش »تعادل«، بيمه مركزي توضيح داده است كه 
اين جدول برابر با آيين نامه نحوه نظارت بر امور بيمه هاي 
اتكايي موسسات بيمه مستقيم و مكمل آن )شماره 55 و 
55.۱( و ضوابط اجرايي ماده ۲0 آيين نامه شماره 40.5 
مصوب شوراي عالي بيمه، تهيه و بروزرساني شده است. 
بدين ترتيب تا زم��ان اعمال تغييرات آتي نصاب هاي باال 

مالك عمل هستند.
بر اساس جدول منتشره از سوي بيمه مركزي، بيمه ايران 
با ۱86۱ ميليارد و 5۲4 ميليون و 600 هزار تومان، بيمه 
آس��يا با 35۱ ميليارد و 5۹6 ميليون و ۷00 هزار تومان، 
بيمه البرز ب��ا 3۱۱ ميليارد و 358 ميلي��ون و ۲00 هزار 
تومان، در رتبه هاي اول تا س��وم باالترين ظرفيت مجاز 
نگهداري ريسك هستند. بيمه پارسيان با ۲4۹ ميليارد و 

34۹ ميليون و ۷00 هزار تومان، بيمه دانا با ۲۲6 ميليارد و 
۲4۷ ميليون و 400 هزار تومان، در رتبه سوم و چهارم بيمه 

مركزي درباره ظرفيت مجاز نگهداري ريسك هستند.
براين اساس، تنها 4 شركت بيمه ايران، پاسارگاد، ملت و 
ايران معين و ۲ شركت اتكايي امين و ايرانيان ظرفيت مجاز 
قبولي اتكايي دارند و ساير شركت هاي بيمه مجاز به قبول 
اتكايي نيستند. بيمه ايران۹30 ميليارد و ۷6۲ ميليون 
تومان ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارد. بعد از اين شركت، 
بيمه پاسارگاد با ۷۷ ميليارد و ۷۷۲ ميليون تومان و بيمه 
ملت با 6۹ ميليارد و 83۷ ميليون تومان در رتبه دوم و سوم 
قرار دارند. چهارمين شركتي كه مجوز قبولي اتكايي دارد، 
بيمه ايران معين است كه ظرفيت مجاز قبولي اتكايي آن 
به 44 ميليارد و 4۲ ميليون تومان رسيده است. همچنين 
دو شركت بيمه اتكايي امين با ۹۱ ميليارد و 48۹ ميليون 
تومان و بيمه اتكايي ايرانيان با 6۲ ميليارد و 6۲ ميليون 

تومان ظرفيت مجاز قبولي اتكايي دارند.
براساس آمار منتش��ره در جدول بيمه مركزي، ظرفيت 
مجاز قبولي اتكايي در قرارداد براي بيمه ايران 3۷ ميليارد 
و ۲30 ميليون تومان، براي بيمه پاسارگاد 3 ميليارد و ۱۱0 
ميليون تومان، براي بيمه ملت ۲ ميليارد و ۷۹3 ميليون 
تومان و براي بيمه ايران معين ۱ ميليارد و ۷6۱ ميليون 

تومان اعالم شده است.

پرداخت آنالين عوارض آزادراه ها  با  اپليكيشن  پاسارگاد
كيپ��اد )كيف پ��ول هم��راه پاس��ارگاد( ب��ه همت 
بانك پاسارگاد و توسط ش��ركت پرداخت الكترونيك 
پاس��ارگاد طراحي ش��ده اس��ت و هدف آن توس��عه  
راه كاره��اي پرداخت الكترونيك از طريق تلفن همراه 
هوشمند است. اين اپليكيشن يكي از پيشگامان فناوري 

پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراه است.
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، با برچيده شدن 
باجه هاي دريافت نقدي ع��وارض آزادراه ها، پرداخت 
عوارض گذر از اتوبان ها آس��ان تر و س��ريع تر خواهد 
ش��د. ش��يوه  س��نتي پرداخت ع��وارض آزادراه هاي 
كش��ور در س��ال هاي گذش��ته با ايجاد مس��يرهاي 
پرداخت الكترونيك، دس��تخوش تغيير شد اما بنا بر 
اعالم سيد حسين ميرشفيع معاون ساخت آزادراه هاي 
شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، 
ب��ه زودي باجه هاي دريافت نق��دي در ابتدا يا انتهاي 
آزادراه ها بطور كل برچيده مي شوند و پرداخت عوارض 

صرفًا به صورت الكترونيكي امكان پذير خواهد بود. 
بر اين اساس، تا پايان سال ۱3۹۷ پرداخت الكترونيك 
به صورت محدود و با اس��تفاده از برچسب الكترونيك 
يا واريز اينترنتي عوارض ممكن و پرداخت نقدي نيز 

كماكان ميسر است. اما از ابتداي سال ۱3۹8 عماًل شيوه 
آنالين اصلي ترين راه پرداخت عوارض آزادراه ها خواهد 
بود. البته هم اكنون، با عرضه اپليكيشن هاي پرداخت 
الكترونيك از طريق تلفن همراه هوشمند، ديگر نيازي 

به خريد برچسب و ش��ارژ آن در آزادراه هاي منتخب 
نيز نخواهد بود. 

زهرا ميرحسيني معاون فناوري اطالعات و ارتباطات 
بانك پاس��ارگاد، با اش��اره به قابليت هاي كيپاد گفت: 

»اپليكيش��ن كيپاد كيف پولي الكترونيكي است كه 
قابليت هاي متعددي را در حوزه پرداخت براي كاربران 
فراهم مي كند. از جمله مهم ترين اين قابليت ها پرداخت 
الكترونيك عوارض آزادراهي، پرداخت مبتني بر كد 
تصويري يا QR Code  و شارژ كارت هاي شهروندي 
)در ح��ال حاضر من كارت مش��هد مقدس( اس��ت. 
همچنين به زودي قابليت هاي ديگري به اين محصول 
اضافه خواهد شد و كيپاد را به كيف پولي تمام خدمت 
براي رفع تمامي نيازهاي پرداخت��ي روزمره كاربران 

بدل خواهد كرد.«
بر اساس اين خبر، استفاده از اپليكيشن كيپاد منحصر 
به مشتريان بانك پاسارگاد نبوده و همه افراد با داشتن 
كارت بانكي و رمز دوم )اينترنتي( از هر يك از بانك هاي 
سراسر كش��ور، مي توانند از خدمات الكترونيك اين 
اپليكيشن بهره مند شوند. توس��عه اين اپليكيشن با 
رعايت آخرين استانداردهاي بانكي و امنيتي انجام شده 
و واسط كاربري زيبا و سهولت انجام عمليات پرداخت از 
مزيت هاي كيپاد است كه استفاده از آن را به تجربه اي 

منحصر به فرد براي كاربران بدل ساخته است.
مالكان خودروهايي كه قصد عبور از آزادراه هاي مجهز به 

سامانه پرداخت الكترونيكي عوارض آزادراهي را دارند، 
مي توانند با نصب اپليكيشن كيپاد، ضمن ثبت شماره 
پالك خودرو يا خودروهاي خود و انتخاب آزادراه هاي 
عبوري، نسبت به پرداخت عوارض آزادراه ها اقدام نموده 
و با خيالي آسوده از گذرگاه هاي الكترونيكي عبور كنند.

آزادراه ته��ران – س��اوه و چن��د اتوبان ديگ��ر اولين 
مسيرهايي هستند كه از شيوه جديد پرداخت عوارض 
آزادراهي بطور آزمايشي استفاده كرده اند و آزادراه هاي 
اطراف تهران به همراه آزادراه هاي )قزوين – زنجان(، 
)قزوين – رشت( و )كرج – قزوين( در فاز دوم طرح وارد 
سامانه پرداخت الكترونيك عوارض آزادراه ها مي شوند. 
به اين ترتيب صاحبان خودرو پيش از آغاز سال ۱3۹8 
مي توانند براي س��فرهاي خود از اين شيوه پرداخت 

آنالين بهره مند شوند.
گفتني است عالقه مندان براي اطالع از ديگر خدمات 
و دريافت اپليكيش��ن  كيپاد براي گوشي هاي اندرويد 
مي توانند به آدرس http: //kipaad.ir مراجعه كنند. 
الزم به ذكر است كه اين محصول در حال حاضر براي 
گوشي هاي هوشمند اندرويدي توسعه داده شده و به 

زودي نسخه IOS آن نيز عرضه خواهد شد.
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واريز اولين بخش مطالبات ايران 
از عراق به حساب بانك مركزي

دكترعبدالناصرهمتي، رييس كل بانك مركزي 
در مذاكرات مفصل با همتاي عراقي خود نحوه 
پيگيري و اجراي توافق ماه گذش��ته بانك هاي 
مركزي دو كشور را مورد بحث و توافق قرار داد 
و اولين بخش مطالبات ايران از عراق در جريان 
سفر رييس جمهور ايران به عراق و هيات همراه 

به حساب بانك مركزي واريز شد.
به گ��زارش روابط عمومي بان��ك مركزي، روز 
دوشنبه ۲0 اسفند ۹۷ اولين بخش از مطالبات 
دولت ايران به حساب بانك مركزي كشورمان 
واريز ش��د. از ۱۲ ميليارد دالر صادرات ايران به 

عراق 4ميليارد آن صادرات برق وگاز است.
همچنين در اين جلس��ه در مورد تسهيل امور 
بانكي صادركنندگان كاالوخدمت ايراني ونيز 
فعاليت شعب بانك هاي ايراني درعراق و ايجاد 
روابط كارگ��زاري بانك هاي ايراني با بانك هاي 
عراقي و ضرورت قبول ضمانتنامه هاي ديناري به 
جاي ضمانتنامه دالري براي فعاليت  پيمانكاران 

ايراني به طور مفصل گفت وگو شد.
در جريان ديدار رييس جمهوري و هيات همراه 
با رييس جمهور و نخس��ت وزير ع��راق، دكتر 
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در 
مذاك��رات مفصل با همت��اي عراقي خود نحوه 
پيگيري و اجراي توافق ماه گذش��ته بانك هاي 
مركزي دو كشور را مورد بحث و توافق قرار داد.

 افزايش ساعات كار   شعب 
بانك آينده تا  پايان  سال  

س��اعت كار عادي و فوق العاده ش��عب، مراكز 
خدمات و شعب كشيك بانك آينده براي ارايه 
خدمات به مش��تريان در روزهاي پاياني سال 
۱3۹۷ و ايام نوروز سال ۱3۹8 افزايش يافت.

ساعت ارايه خدمات به مشتريان در تمام شعب 
بانك آينده در سراسر كشور در روزهاي شنبه 
تا چهارش��نبه تا پايان اسفندماه سال ۱3۹۷، 

حداقل يك ساعت افزايش يافته است.
س��اعت كاري فوق العاده در شعب منتخب از 
تاريخ 8 اسفند ۹۷ تا پايان سال جاري است و با 
توجه به ضرورت بهينه سازي ساعت كاري و بر 
اساس موقعيت جغرافيايي و ويژگي هاي محلي 
در روزهاي پاياني س��ال ۱3۹۷، ارايه خدمات 
به مشتريان محترم در 3۱ شعبه منتخب بانك 
آينده در قال��ب س��اعات كاري فوق العاده، از 

ساعت ۷.30 صبح تا ساعت ۲0 است.
ساعت كاري شعب كشيك بانك آينده نيز در 
روزهاي جمعه ۱۷ و ۲4 و همچنين چهارشنبه 
۲۹ اسفندماه ۱3۹۷، سوم و چهارم فروردين 
م��اه ۱3۹8، براي ارايه خدمات به مش��تريان 
خود، تعداد ۱۲5 شعبه تهران و استان ها را به 
عنوان كشيك در نظر گرفته كه ساعت كاري 
اين شعب از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱3 است. 
شهروندان و مشتريان بانك آينده، مي توانند؛ 
ب��راي آگاهي از فهرس��ت و اطالعات ش��عب 
منتخ��ب در اس��تان هاي ته��ران، اصفه��ان، 
خراسان رضوي، خوزستان، فارس، هرمزگان، 
آذربايجان شرقي، گيالن و مازندران و شعب و 
 واحدهاي كشيك به تارگاه بانك آينده به نشاني

 ir.www.ba۲4  مراجع��ه يا براي كس��ب 
اطالعات بيش��تر با مركز ارتب��اط بانك آينده 

با شماره ۲۷663۲00-0۲۱ تماس بگيرند. 

اجباري  شدن كد يكتا
 براي ٤  رشته بيمه اي

گ�روه بانك و بيم�ه| رييس مرك��ز فناوري 
اطالعات بيمه مركزي اع��الم كرد به جز بيمه 
نامه ش��خص ثالث، از س��ال ٩٨ صدور كد يكتا 
براي بيمه نامه هاي باربري، آتش سوزي، درمان 

و بدنه خودرو اجباري مي شود.
به گزارش »تعادل«، سيدقاسم نعمتي، رييس 
مركز فناوري اطالعات و ارتباطات بيمه مركزي 
در نشس��تي با خبرنگاران اعالم كرد: از ابتداي 
مهرم��اه ٩٦ تا پايان س��ال قب��ل ١١ ميليون و 
٦٠٠ه��زار كد يكتا صادر ش��د و امس��ال نيز از 
ابتداي س��ال تاكنون ٢١ ميلي��ون و ٢٠٠ هزار 
كد يكتا براي بيمه نامه هاي شخص ثالث صادر 

شده است.
وي تاكيد كرد كه تمامي بيمه نامه هاي شخص 
ثالث بايد داراي كد يكتا با ش��ماره ١١ رقمي و 

آرم بيمه مركزي باشند.
رييس مرك��ز فناوري اطالع��ات بيمه مركزي 
در عين حال توضيح داد كه نداش��تن كد يكتا 
به معناي عدم پوش��ش بيمه اي نيست اما بدان 
معناست كه شركت بيمه به وظايف خود در قبال 

صدور بيمه نامه عمل نكرده است.
نعمت��ي گفت: تمام هدف مرك��ز فناوري بيمه 
مركزي فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي 

ايجاد دولت الكترونيك است.
وي با اش��اره به راه اندازي سامانه سنهاب بيمه 
مركزي از س��ال ١٣٩٠ افزود: اين س��امانه هم 
اطالعات را جمع آوري كرده و هم ارتباط بيمه 

مركزي با شركت هاي بيمه را مكانيزه مي كند.
رييس مركز فناوري اطالعات بيمه مركزي اظهار 
داشت: بس��تر ارتباطي بين شركت هاي بيمه و 
نهاد ناظر بدون استفاده از اينترنت فراهم كرده 

و بستر آن سامانه سنهاب است.
نعمتي با اشاره به راه اندازي ميز خدمت در بيمه 
مركزي ادامه داد: در ميز خدمت هر اطالعاتي كه 
براساس قانون دسترسي آزاد به اطالعات قابل 
انتشار است، از جمله استعالم بيمه نامه ها، ثبت 
اطالعات متقاضيان فروش، فهرس��ت ارزيابان 
بيمه و ... را ارايه مي كني��م و بطور كلي پرونده 

كاغذي در اين ميز پذيرش نمي شود.



ديدگاه 5 بازار سرمايه

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانچشماندازبازارسرمايهرابررسيميكند

كارشناسبازارسرمايه:سرپرستمعاونتبازارشركتبورستهرانمطرحكرد

سنت شكني بورس تهران

شركت هاي ورشكسته به اصالح ساختار مالي نياز دارندابزارها، كليد كنترل ريسك سرمايه گذاري 

گروه بورس| مسعود كريمي| 
بطور معمول بازار سهام كشور در نيمه دوم اسفند ماه هر 
سال با افزايش فشار فروش سهامداران حقيقي و حقوقي 
مواجه مي شود و اغلب بازيگران تاالر شيشه اي حافظ در 
راستاي شناسايي سود س��ال مالي خود اقدام به فروش 
س��هام موجود در سبد سرمايه گذاري خود مي كنند. در 
همين حال، با بررسي جريان داد و ستد  هاي بورس اوراق 
بهادار تهران در نيمه دوم اسفند ماه سال جاري مشاهده 
مي ش��ود كه س��رمايه گذاران اين بازار دست به اقدامي 
غيرقابل تص��ور زده  و با افزايش صف خريد ، طرف تقاضا 
را سنگين تشكيل داده اند. از سويي كم رنگ شدن سايه 
ريسك هاي سياس��ي در حوزه بين الملل در كنار انتشار 
گزارش هاي مطلوب شركت  ها و قيمت  هاي ارزنده سهام 
صنايع، جذابيت الزم براي ورود پ��ول تازه به اين بازار را 
ايجاد كرده اس��ت. به هر روي، كارشناسان بازار سرمايه 
معتقدند كه بخش عمده فشار فروشي كه به دليل تسويه 
اعتبارات كارگزاري ها صورت مي گرفت تا كنون در جريان 
معامالتي بازار سهام اتفاق افتاده است و ميزان فروش  سهام 
شركت ها تا پايان س��ال تغييرات چشم گيري را تجربه 
نخواهد كرد، مگر به دليل نزديك شدن به تعطيالت سال 
نو در راستاي افزايش ميزان نقدينگي در دست سهامداران 
كمي شاهد فروش برخي از سهم ها باشيم. بر اين اساس 
برآيند معامالتي چهار روز كاري هفته جاري بازار سهام 
نشان مي دهد كه نماگر اصلي با افزايش 5082 واحدي 
معادل ) 3 درصد ( رشد همراه شده و توانسته است منجر 

به يك سنت شكني تمام عيار در بازار شود.

  ارزندگي قيمت سهام
در اي��ن ارتباط، حميد فاروقي مدير س��رمايه گذاري 
كارگزاري پارسيان درباره چرايي صعود شاخص هاي 
بورس تهران طي نيمه دوم اس��فند ماه در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد: بررس��ي داليل رشد بازار سهام 
نشان مي دهد كه قيمت  هاي جهاني طي چند وقت اخير 
رون��دي رو به بهبود را تجربه كردند بطوري كه قيمت  
سنگ آهن، فوالد، مس، روي و بطور كلي ساير كاال  هاي 
اساسي با افزايش همراه شدند و اثر گذاري مثبتي را از 

خود بجاي گذاش��تند. وي معتقد است، گزارش هاي 
توليد و فروش ماهانه شركت ها در بهمن ماه حاكي از 
كاهش اثرات تحريمي در روند فعاليت شركت ها بود و 
بطور كلي آمار توليد و فروش وضعيتي رو به بهبود را به 
نمايش گذاشت. از طرفي، شركت هاي صادرات محور 
ني��ز در حوزه فروش محص��والت عملكردي مطلوب 
داشتند و مشكل به خصوصي در شريط تحريم متوجه 
آنها نشد چرا كه اغلب شركت راه هاي دور زدن تحريم 

را پيدا كرده اند.
به گفته اين كارشناس بازار س��رمايه با توجه به اينكه 
كليت ب��ازار نگراني هايي در خصوص ميزان اثر گذاري 
تحريم ها در روند معامالتي صنايع و شركت  ها داشت 
اما گزارش هاي بهمن ماه نشان داد كه اين مهم خيلي 
اثر گذار نبوده است. حميد فاروقي سطح فعلي قيمت  ها 
را جذاب ارزيابي كرد و گفت: برآورد سود شركت هاي 
بورسي با نگاهي به نرخ دالر، قيمت هاي جهاني و عوامل 
اثر گذار در شرايط فعلي نشان مي دهد كه شركت ها براي 
س��ال 1398 نيز در وضعيت ارزنده اي قرار گرفته اند و 
P/E تحليلي اغلب آنها بين 3.5 تا 4 مرتبه قرار دارد. اين 
در حالي است كه محاسبه اين رقم با فرض اينكه سال 
آينده براي شركت هاي بورسي ميزان هزينه ها به نوعي 
متورم در نظر گرفته شود، نرخ فروش محصوالت داخلي 
را كمتر از قيمت هاي جهاني محاسبه كنيم و افت20 الي 
30 درصدي فروش شركت ها در اثر تحريم و هزينه هاي 
حمل و نقل را در ارقامي بيش از حد معمول در سودآوري 

شركت ها لحاظ كنيم باز هم شركت ها ارزنده هستند.

  روند افزايشي تا تير 98
مدير سرمايه گذاري كارگزاري پارسيان تصريح كرد: بازار 
سهام طي 3 روز اخير حجم مناسبي را به خود اختصاص 
داد و افزاي��ش پيدا ك��رد. در همين حال، ت��داوم روند 
افزايشي تا تير ماه سال آينده كه فصل مجامع شركت ها 
خواهد بود، قابل پيش بيني است. عالوه بر اين، روند رو 
به رشد بازار سهام طي چند ماه آينده توام با تقدم و تاخر 
در برخي از سهم ها دور از ذهن نخواهد بود. بنابراين بازار 
مي تواند رشد مقطعي همگام با اصالح در مسير صعود را 

براي اين مدت خود رقم بزند. اين تحليلگر بازار سرمايه 
عوامل بنيادي كه به لحاظ سودآوري و ميزان EPS  كه 
شركت ها مي توانند براي س��ال آتي بسازند را از داليل 
افزايش شاخص هاي بورسي مطرح كرد. حميد فاروقي 
معتقد اس��ت روند كليت بازار صع��ودي خواهد بود اما 

ممكن است شيب آن با تغييراتي همراه شود. 

  3 عامل رشد
از سويي ديگر، محمد خبري زاد مدير سرمايه گذاري 
ش��ركت كارگزاري آرم��ون بورس به تحلي��ل رفتار 
سهامداران طي روز  هاي پاياني سال جاري پرداخت و در 

گفت وگو با »تعادل« بيان كرد: افزايش نرخ دالر، فروش 
شركت ها در بورس كاال، صادرات مطلوب شركت ها در 
آمار گمرك و عواملي از اين قبيل اتفاقاتي بود كه طي 
ماه گذشته در اقتصاد كشور شاهد آن بوديم. بنابراين، 
ب��ازاري كه زير ارزش ذاتي قرار داش��ت و در نيمه اول 
اسفند ماه فشار فروش را تجربه  كرد در ادامه و طي هفته 
جاري معامالت، قدرت خريداران  آن به يك باره افزايش 
پيدا كرد و توانست رشد 5 هزار واحدي را طي روز  هاي 
اخير تجربه كند. اين كارشناس بازار سرمايه رشد بازار را 
قابل پيش بيني عنوان كرد و گفت: در حال حاضر اتقاقي 
غيرعادي رخ نداده است و افزايش شاخص ها ادامه دار 

خواهد بود. در صورتي كه سرمايه گذاران به شرايط فعلي 
اعتماد كنند فرآيند افزايش��ي حداقل تا نيمه نخست 

فروردين ماه تداوم پيدا مي كند.
به گفته محمد خبري زاد اخب��ار مثبت از گروه  بانكي 
مبني بر، به نتيجه مطلوب رسيدن موضوع تسعير ارز 
بانك ها طي هفته جاري و فروش مناسب شركت ها در 
بورس كاال مي تواند روز هاي آين��ده معامالتي بازار را 
مثبت رقم بزند. مدير سرمايه گذاري شركت كارگزاري 
آرمون بورس معتقد است احتماال بازار طي معامالت 
روز چهارش��نبه كمي صبر كند اما بطور كلي جريان 

معامالتي طي هفته آينده مثبت ارزيابي مي شود.

سرپرست معاونت بازار ش��ركت بورس تهران با اشاره به توسعه بازار 
سرمايه طي يك سال گذشته تاكيد كرد تنوع ابزار ها يكي از مهم ترين 

دغدغه ها فعلي بازار سرمايه كشور است.
مهدي پارچيني، سرپرست معاونت بازار شركت بورس تهران ضمن 
بيان مطلب فوق و با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهاي مالي به سنا گفت: 
اگر هر گونه ريسك سيستماتيك در بازار سهام ايجاد شود، استفاده 
از ابزارهاي مختلف است كه مي تواند با پوشش ريسك مناسب مانع 
از زيان آوري سرمايه گذاران شود. در سال جاري نيز يكي از مهم ترين 

دستاوردهاي بازار سرمايه راه اندازي سبد آتي سهام بود.
وي با بيان اينكه نحوه بهره برداري از س��بد آتي س��هام همچنان به 
فرهنگ س��ازي نياز دارد، افزود: اين س��بد در زمينه پوشش ريسك 
به خص��وص در آينده بازار نقش مهم��ي ايفا مي كند و ت��ا به امروز 
سبدگردان ها و شركت هاي س��رمايه گذاري براي ورود به اين بازار، 

ابراز عالقه كرده اند.
سرپرس��ت معاونت بازار ش��ركت بورس تهران افزود: البته به دليل 
محدوديت هايي كه در حوزه  آي تي وجود داش��ت اين ابزار هنوز به 

جايگاه واقعي خود نرسيده است. 
پارچيني راه اندازي فاز دوم اوراق اختيار فروش تبعي را از ديگر اقدامات 
مهم انجام شده در مسير توسعه ابزار ها دانست و عنوان كرد: فازدوم 
اين ابزار در آذر 139۷ عملياتي شد. اوراق اختيار فروش تبعي ابزاري 
است كه از يك سو براي تامين مالي ناشران بورسي طراحي شده و از 
سوي ديگر نيز براي تضمين دارايي هاي سرمايه گذاران با نرخ مشخص 
استفاده مي شود و صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت مهم ترين 
مشتري آن هستند.وي با ابراز اميدواري از به ثمر رسيدن و عملياتي 
شدن بحث فروش استقراضي يادآور شد: ا ين مساله اكنون در دست 
بررسي است و توسط كارشناسان مراحل طراحي و تكميل را مي گذراند 

و به زودي به مجموعه ابزارهاي بازار سرمايه افزوده مي شود.

  توقف و بازگشايي ها سر و سامان گرفت
سرپرس��ت معاونت بازار با اشاره به مش��كالت دستورالعمل توقف و 
بازگشايي نماد ها در سال گذشته، گفت: با اصالح رويه ها عالوه بر اينكه 
دوره توقف ها كوتاه شد، در زمينه نوسان هاي 20 درصد ديگر توقف 
به صورت روزانه نيست و تنها ۶0 دقيقه وضعيت توقف داريم و ضمن 
اينكه كارگزاري ها در زمان توقف محدود نمي شوند و مشتري مي تواند 

سفارش خود را حذف و سهام ديگري داد و ستد كند.

  ايجاد سامانه جديد به توسعه ابزارها كمك مي كند
پارچيني اصالح دامنه نوسان و حجم مبنا را از ديگر اقدامات در دست 

بررسي عنوان كرد و افزود: در گام اول بايد سامانه معامالتي جديد و به 
روز تري را فعال كنيم و در حال حاضر نيز رايزني هاي الزم انجام شده 
است. احتماال در سامانه جديد حجم مبنا به شكل فعلي كنار گذاشته 

مي شود و دامنه نوسان نيز به صورت شناور و پويا است.
وي با اشاره به اقدامات پيش بيني شده در سال آتي نيز گفت: در حال 
حاضر تمركز اصلي ما بر روي ايجاد سامانه معامالت است؛ چراكه در 

ُبعد ابزارها در سامانه فعلي با محدوديت هايي مواجه هستيم.
به گفته سرپرست معاونت بازار شركت بورس تهران با راه اندازي اين 
سامانه جديد، ابزارهاي جديد ديگري نيز معرفي مي شود. اكنون اين 
سامانه توسط دانشگاه تهران تست و آزمايش مي شود و نتايج خوبي 

نيز حاصل شده است.

  فرآيند عرضه هاي اوليه تسريع مي شود
وي در خص��وص برنامه عرضه هاي اوليه در س��ال آتي گفت: اكنون 
بررسي ورود ناشران جديد در دستور كار كميته پذيرش است و ضمن 
اينكه برخي عرضه ها كه قرار بود در سال جاري صورت گيرد و فرصت 

آن فراهم نشد در سال آينده انجام مي شود.
سرپرست معاونت بازار شركت بورس تهران با اشاره به پيش بيني هاي 
اقتصادي سال آينده و سختي پيش رو به ضرورت حمايت دولت از بازار 
سرمايه تاكيد كرد و گفت: بورس اكنون بهترين جايگزين براي جذب 
سپرده هاي بانكي و نقدينگي است و با تبليغات و افزايش دانش مالي 
در سطح جامعه مي توان منابع را به سمت اين بازار هدايت كرد. ورود 
منابع به بازار سرمايه به معني خروج پول از بازار هاي غير مولد است و 

منابع مالي در خدمت توليد و صنعت قرار مي گيرد.
وي يادآور شد: پول هاي سرگردان همواره اقتصاد را با مشكل مواجه 
مي كند و اگر با ايجاد مكانيزم اين پول ها به سمت بازار سرمايه حركت 

كند به كاهش و كنترل تورم منتهي مي شود.

معاون گروه توسعه ملي در خصوص حذف ماليات افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي ها گفت: اين تصميم مي تواند نتايج مثبتي براي شركت ها 
به همراه داشته باشد و ضمن خروج آنها از ماده 141 قانون تجارت، فرصت 
دوباره اي را براي احيا در اختيار آنها قرار دهد. عليرضا كديور، اجراي بهينه 
اين تصميم را مشروط بر شناسايي داليل زيان دهي توسط اين شركت ها 
دانست و به سنا گفت: هر يك از شركت ها به داليلي دچار مشكالتي هستند 
كه مي توان اين داليل را در سه دسته عمده تقسيم بندي كرد؛ اول اينكه 
ممكن است صنعت دچار مشكل شده باشد. دوم اينكه ممكن است شركت 
گرفتار سوءمديريت باشد و مساله سوم درگير بودن شركت با ساختارمالي 
نامناسب است. وي ادامه داد: اين اقدام فرصت مناسبي براي شركت هاست 
تا با واكاوي شرايط خود و ايجاد اصالحات الزم زمينه را براي كسر زيان و 

تغييرات موثر در وضعيت خود ايجاد كنند.

  تجديد ارزيابي براي ورشكسته ها كافي نيست
معاون گروه توسعه ملي با بيان اينكه همه شركت هايي كه زيان انباشته 
داشته باشند و مشمول ماده 141 باشند مي توانند از اين قانون استفاده 
كنند تصريح كرد: چنانچه شركت هاي مشمول بخواهند تنها به افزايش 
سرمايه از اين محل اكتفا كنند و نسبت به اصالح شرايط خود بي توجه 
باشند، اين اقدام صرفا يك اصالح ساختار مالي ظاهري خواهد بود كه 

در عمل توام با تاثير مثبت در وضعيت شركت نخواهد بود.
وي در تشريح داليل خود ادامه داد: در افزايش سرمايه از محل تجديد 
ارزيابي، دارايي هاي يك شركت مثل زمين، ساختمان، ماشين آالت، 
تجهيزات يا حتي دارايي هاي مالي مانند سهام كه عمدتا مورد استفاده 
آن ش��ركت قرار مي گيرد آورده مي شود. در حالي كه چه اين تجديد 
ارزيابي صورت گيرد و چه نگيرد، آن دارايي ها در ترازنامه شركت و جزو 
دارايي هاي شركت وجود دارد و شركت هم در حال استفاده از آن است 

و همان منفعت را نيز براي شركت ايجاد مي كند.
اين فع��ال بازار س��رمايه با تاكيد بر اينك��ه اين تغيي��ر در ترازنامه، 
تاثيرعملياتي بر شرايط شركت نخواهد گذاشت خاطرنشان كرد: در اين 
حالت از لحاظ مالي زيان انباشته شركت همان عدد باقي مي ماند و كسر 
زيان اتفاق نمي افتد. اما اگر اين افزايش سرمايه عدد قابل توجهي باشد، 

مي تواند شركت را از شموليت ماده 141 قانون تجارت خارج كند.
وي افزود: اين مس��اله اكنون مي تواند به عنوان يك فرصت براي اين 
ش��ركت ها ديده شود تا بتوانند از زيان خود كاسته و مسير ديگري را 

در پيش بگيرند.

  نسخه كاربردي خروج از زيان صنايع 
عليرضا كدي��ور راهكارعملي پي��ش روي ش��ركت ها براي عدم 

رويارويي دوباره با زيان دهي را توجه به داليل آن دانست و گفت: 
از ميان دسته بندي هاي ذكر شده مي توان گفت اگر صنعت شركت 
دچار مشكل ش��ده باشد، بايد مورد بررس��ي قرار گيرد كه آيا آن 

صنعت در شرايط فعلي هم توجيه اقتصادي دارد يا خير. 
پس از آن براي ادامه يا تغيير در فعاليت آن صنعت تصميم گيري 

شود.
وي يادآور شد: با ارزيابي صنعت مورد فعاليت شركت بايد تصميم گيري 
شود كه صنعت بايد برود يا تكنولوژي و ماشين آالت آن به روز رساني 
شود كه در اين صورت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران 
مي تواند گزينه بهتري نس��بت به افزايش س��رمايه از محل تجديد 

ارزيابي ها باشد.
كديور ادامه داد: يعني بايد منابع جديد مالي تزريق شود تا شركت بتواند 

تجهيزات، تكنولوژي و ماشين آالت خود را به روز كند.
معاون گروه توسعه ملي تغيير مديريت ها را بهترين راهكار براي صنايع 
و شركت هاي آسيب ديده از سوء مديريت ها عنوان كرد و تصريح كرد: 
چنانچه منابع يك شركت به دليل اشتباهات مديريتي تلف شده يا 
در حال از بين رفتن باشد و روشن شود كه زيان دهي شركت به دليل 
اين نوع مديريت است، بايد بدون ترديد با جايگزيني مديران موفق 
و موثر با قطع اين رويه ها اق��دام به ترميم تصميمات و ادامه فعاليت 
مفيد شركت شود تا با بازگشت به مسير صحيح، فعاليت شركت به 

سودآوري منتهي شود.
كديور با اشاره به سومين دليل عمده زيان دهي شركت ها يعني ساختار 
مالي نامناسب گفت: ممكن است شركت به دليل گرفتن تسهيالت 
مالي يا انباشته شدن بدهي، اكنون توان ايفاي تعهدات خود را نداشته 
باشد و به همين دليل مجددا دچار زيان شود. در اين حالت تنها راه حل 
برون رفت از زيان اين است كه دوباره منابع جديد مالي به شركت تزريق 

شود كه شركت بتواند ساختار مالي خود را اصالح كند.

گروه بورس| شاخص بورس در پايان معامالت روز 
سه شنبه با رش��د بيش از 500 واحدي به 1۶۷ هزار 
و 909 واحد رسيد. البته رصد وضعيت معامالت در 
تاالر شيشه اي، بيانگر آن است كه همه شاخص هاي 
بورس در پايان داد و س��تدهاي ديروز با رشد دسته 

جمعي مواجه شدند.
بر اين اساس شاخص كل با 538 واحد رشد معادل 
0.32 درصد به 1۶۷ هزار 909 واحد، شاخص قيمت 
»وزني - ارزشي« با 155 واحد افزايش معادل 0.32 
درصد به 48 هزار ۶09 واحد، شاخص كل »هم وزن« 
با 84 واحد رشد معادل 0.2۷ درصد به 31 هزار و 40۷ 

واحد، شاخص قيمت »هم وزن« با 29 واحد افزايش، 
معادل 0.2۷ درصد به 21 هزار و 9۷8 واحد رسيد.

از س��ويي ديگر 5 نماد »فوالد با 180 واحد، فملي با 
130 واحد، تاپيكو با 119 واحد، شتران با 55 واحد 
و كاوه با 44 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر 

شاخص كل بورس بر جاي گذاشتند.
به اين ترتيب، در پايان داد و س��تدهاي روز گذشته 
ب��ورس، در 150 ه��زار و ۷18 نوبت معامالتي، يك 
ميليارد و 89۶ ميليون برگ��ه اوراق بهادار به ارزش 
۶ هزار و 502 ميليارد تومان در بورس معامله شد و 
ارزش بازار به ۶42 هزار و ۷85 ميليارد تومان رسيد.

  6 پله صعود فرابورس
در روز گذشته، شاخص كل فرابورس ايران با ۶ واحد 
كاهش در پايان معامالت در سطح 2090 واحدي 
ايستاد كه حمايت بيش از 3 واحدي نماد »دماوند« 
نتوانست مانع از افت آيفكس تحت تاثير اهرم منفي 

از جانب نماد هاي »ذوب« و »كگهر« شود.
همچنين بيش از 40 درصد از حجم كل معامالت به 
دو بازار اصلي سهام فرابورس ايران اختصاص يافت. 
شاخص كل فرابورس ايران نيز با ۶ واحد كاهش در 
پايان معامالت در سطح 2090 واحدي ايستاد كه 
حمايت بيش از 3 واحدي نماد »دماوند« نتوانست 
مانع از افت آيفكس تحت تاثير اهرم منفي از جانب 

نماد هاي »ذوب« و »كگهر« شود.
در روز سه شنبه 21 اس��فند ماه 9۷ فرابورس ايران 
ميزبان داد و س��تد ۶42 ميلي��ون و 21۷ هزار ورقه 

بهادار به ارزش 4 هزار و 930 ميليارد و 91۷ ميليون 
ريال در مجموع بازار ها و در بيش از 103 هزار نوبت 
معامالتي بود ك��ه ب��ازار اول و دوم در مجموع 42 
درصد از حجم كل معام��الت را به خود اختصاص 
دادند. گفتني است ديروز ۶9 ميليون سهم به ارزش 
198ميليارد ريال در بازار اول و 240 ميليون سهم 
به ارزش ۷8۷ ميليارد ري��ال در بازار دوم فرابورس 
خريد و فروش ش��د ك��ه نماد »ذوب« بيش��ترين 
حج��م و ارزش معامالتي را در اي��ن دو بازار به خود 

اختصاص داد.
رصد نماد هاي فرابورسي نشان مي دهد كه بيشترين 
افزايش قيمت در نماد »داوه« و بيش��ترين كاهش 
قيمت براي نماد »غپآذر« ثبت شده است و عنوان 
ُپربيننده ترين نماد ها به سه نماد »ذوب«، »زدشت« 
و »زقيام« رسيده است. همچنين بازار پايه ميزبان 

داد و س��تد 302 ميليون س��هم بود كه اين حجم از 
معام��الت، ارزش يك هزار و ۷۷ ميليارد ريالي را به 

همراه داشت.
از طرف ديگ��ر، 28 ميليون ورقه ب��ه ارزش 2 هزار 
و 838 ميلي��ارد ري��ال در ب��ازار ابزار ه��اي نوي��ن 
مالي )ش��امل معامالت اوراق تس��هيالت مسكن، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري قاب��ل معامله و اوراق 
بده��ي( ميان معامله گ��ران جابه جا ش��د كه نماد 
»اش��اد۶« با ارزش نزديك ب��ه 49۶ ميليارد ريال 

بيشترين ارزش معامالتي را در اختيار گرفت.
در اين بازار همچنين نماد معامالتي اوراق صكوك 
اجاره ش��ركت س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي، 
»تامين9۷«، با توجه به فرارسيدن موعد سررسيد 
آن در تاريخ 22 اسفند ماه، در پايان معامالت ديروز 

متوقف شد.

سبزشدنشاخصهاادامهدارد
نگاهي بر آمار معامالتي بورس و فرابورس 
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استفاده از ابزار مشتقه به كاهش 
نوسانات كمك مي كند

محمدرضا پورابراهيمي درباره راه اندازي معامالت 
آپشن )اختيار معامله( زعفران در بورس كاالي 
ايران گفت: به كارگيري ابزارهاي مشتقه از جمله 
قراردادهاي آتي و آپشن زعفران در بورس كاال، هم 
به افزايش قدرت توليدكنندگان كمك مي كند و 
هم در بخش تجاري، شرايطي را فراهم مي سازد 
كه تعهدات خارج از كش��ور در حوزه صادرات به 

نحو مطلوب پاسخ داده شود.
وي در گفت وگو ب��ا ايرنا با بيان اينكه بورس كاال 
به عنوان يك بستر معامالتي شفاف و قانونمند 
كه به منظور ايجاد عدالت و ش��فافيت به وجود 
آمده و منعكس كننده بخش واقعي اقتصاد است، 
گفت: بحث پوشش ريسك از مزيت هايي است 
كه هميشه در حوزه استفاده از ابزارهاي مشتقه 
)آتي( مطرح بوده كه در اين رابطه ابزار معامالتي 
قراردادهاي آپش��ن يكي از ظرفيت هاي مهم در 

اين بخش است.
پورابراهيمي تاكيد كرد: توسعه ابزارهاي مشتقه 
روي زعفران باعث پوشش ريسك هاي موجود 
در معامالت سنتي خواهد شد و نيز ظرفيت هاي 

سرمايه گذاري در كشور را افزايش مي دهد.
وي اضاف��ه ك��رد: در كن��ار حف��ظ مناف��ع 
توليدكنندگان، ب��ه كمك اين اب��زار، تعهدات 
صادركنندگان در حوزه بازارهاي خارجي نيز به 

موقع ايفا مي شود.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه 
ابزار معامالتي آپشن يك ابزار چند وجهي است، 
اظهار كرد: راه اندازي اين معامالت در بورس كاال 
روي محصول انحصاري و صادراتي زعفران يك 
اتفاق حائز اهميت و مثبت است كه به ايجاد تعادل 

قيمت ها در بازار اين محصول كمك مي كند. 
وي افزود: راه اندازي اين ابزار در بازار مشتقه بورس 
كاال بخشي از نوسان ها را پوشش داده و كاهش 
نوسانات قيمتي را به همراه دارد تا قيمت محصول 

بيمه شود.
به گفته پورابراهيمي قراردادهاي آپشن، معامالت 
زعفران را از ريسك نوسان قيمت ها به خصوص در 
فصل برداشت خارج مي كند و با پوشش ريسك 
در بخش هاي مختلف ب��ازار، اين محصول را به 

تعادل خواهد رساند.
وي در خصوص تكمي��ل زنجيره ابزارهاي مالي 
زعفران در بورس كاال اظهار كرد: گستره ابزارهاي 
مالي ب��ورس كاال هر چه افزاي��ش پيدا مي كند 
به تعادل بخش��ي منطقي تر بازار كمك كرده و 
مي تواند بخشي از ريسك هايي را كه پيش از اين 
به واس��طه عدم وجود ابزارهاي مالي بوده، بطور 

كامل پوشش دهد.
اي��ن نماينده مجلس ش��وراي اس��المي درباره 
بين المللي ش��دن معامالت زعف��ران در بورس 
كاالي ايران گفت: هر زمان كه زنجيره ابزارهاي 
معامالتي محصوالت تكميل شود، به دليل آنكه 
كارآمدي، پوشش ريسك و تعادل بخشي منطقي 
را براي آن بازار به ارمغان مي آورد، مي تواند آن بازار 
را به عنوان مرجع قيمتي بين المللي آن محصول 

تبديل كند.
پورابراهيمي افزود: بورس كاال با تكميل ابزارهاي 
مالي روي محصول زعف��ران مي تواند به مرجع 
قيمتي بين المللي طالي سرخ تبديل شده و به 
عنوان محور اصلي معامالت خارج از كش��ور نيز 

معرفي شود.
وي با بيان اينكه در اين شرايط ديگر كشورها از 
چنين بازاري، ثبات بيشتر قيمت ها را استنباط 
خواهند ك��رد، گفت: بنابراي��ن تكميل زنجيره 
ابزارهاي مالي در بورس كاال مي تواند به جايگاه 
و نقش اين بورس در تعيين قيمت هاي جهاني 
محصوالت انحصاري مثل زعفران كمك بزرگي 

ارايه كند.

پذيره نويسي 2 هزار ميليارد 
توماني اوراق منفعت نفتي

پذيره نويسي بزرگ ترين تأمين مالي سال 139۷ 
از روز چهارشنبه 22 اسفند ماه آغاز و به مدت 2روز 

كاري صورت مي گيرد.
به گزارش سنا اطالعيه پذيره نويسي مرحله دوم 
اوراق منفعت شركت توسعه نفت و گاز صبا اروند 
به ارزش 20 هزار ميليارد ريال در بازار س��رمايه 

صادر شد.
باني اين اوراق ش��ركت توس��عه نف��ت و گاز 
صبااروند )سهامي خاص( است و با هدف تأمين 
منابع مالي م��ورد نياز جهت اجراي طرح هاي 
نگهداشت و افزايش توليد از ميادين نفتي در 
حال بهره برداري و به منظور توليد صيانتي از 
اين ميادين از طريق واگذاري بخشي از منافع 
حاصل از 11 حلقه چاه نفت صورت مي گيرد. 
اين اوراق منفعت به ارزش 20 هزار ميليارد و 
 با نرخ سود س��االنه 19 درصد منتشر خواهد 

شد.
مش��اور عرضه اوراق را ش��ركت تأمين سرمايه 
بانك ملت بر عهده داش��ته است و بازارگرداني و 
تعهدپذيره نويسي اين اوراق با تشكيل بزرگ ترين 
كنسرسيوم تامين مالي در سال جاري متشكل از 
چهار شركت تامين سرمايه، بانك ملت در نماد 
»اروند08«، نوي��ن در نماد»اروند09«، لوتوس 
پارس��يان در نماد »اروند10« و س��پهر در نماد 

»اروند11« انجام مي شود.
سررس��يد اين اوراق س��ه س��اله بوده و ضامن 
 بازپرداخت مبلغ اصل اين اوراق شركت ملي نفت 
ايران و ضامن پرداخت سود اوراق نيز صندوق هاي 
بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت 

تعيين شده اند.

نگاه بازار

روي خط شركت ها
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در نشست كميته ماده 12 مطرح شد

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني مطرح كرد: رييس اتاق ايران در ديدار با رييس اتاق عراق پيشنهاد داد

رييس انجمن قطعه سازان از اختالف بانک مرکزی و قطعه سازان خبر داد

راهكارهاي بهبود رتبه ايران در مجوزهاي ساخت و ساز

تك نرخي شدن ارز و بازگشت اقتصاد به چرخه سالمتشكيل بانك اطالعاتي براي جلوگيري از صادرات كاالي بي كيفيت

 قطعه سازان حاضر به ریسک دریافت ۸۰۰  میلیون یورو نیستند

بحث بهبود فضاي كسب و كار مدت ها است كه در نظر 
بخش خصوصي تنها راه نجات اقتصاد ايران محسوب 
مي ش��ود. ايده كلي اين است كه اگر دولت از اقتصاد 
خارج شود و صرفا به بهبود فضاي كسب و كار بپردازد 
بخش خصوصي مي تواند س��اير كارها را انجام دهد. 
اما در عمل با وجود اينكه قانون بهبود مستمر فضاي 
كسب و كار نوشته شد اما نتيجه اين بود كه رتبه ايران 
چندان تغييري نكرد. اكنون بخش خصوصي در تالش 
است در بخش هاي مختلف مساله بهبود فضاي كسب 
و كار را مورد نظر قرار دهد.در همين راستا در شصت و 
هشتمين نشست كميته ماده 12، راهكارهاي بهبود 
رتبه ايران در شاخص دريافت مجوزهاي ساخت وساز 
بر اساس گزارش Doing Business بانك جهاني 
مورد بررسي قرار گرفت. در گزارش 2018 رتبه ايران 
در اين شاخص برابر با 25 بود كه با 61 پله سقوط در 

گزارش 2019 رتبه ايران 86 شده است.

   سقوط رتبه به خاطر آتش نشاني
اعضاي كميته ماده 12 در شصت و هشتمين نشست 
خود عالوه بر بررسي راهكارهاي بهبود رتبه ايران در 
شاخص دريافت مجوز ساخت وساز مربوط به گزارش 
Doing Business كه هر ساله توسط بانك جهاني 
تهيه و منتش��ر مي ش��ود، مواد مندرج در آيين نامه 
اجرايي قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش 
فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقالب 
كه در سال 1388 به تصويب رس��يده است را مورد 

بررسي قرار داد.
بر اساس اظهارات حسين س��الح ورزي، نايب رييس 
اتاق ايران، همواره رتبه ايران در شاخص دريافت مجوز 
ساخت وساز نسبت به ديگر شاخص ها بهتر بوده است 
اما در گزارش 2019 به دليل اضافه شدن مجوز ايمني از 
سازمان آتش نشاني كه طبق برآورد بانك جهاني حدود 
30 روز زمان مي برد، رتبه ايران تنزل شديدي داشته و 
از 25 در سال 2018 به 86 در سال 2019 رسيده است.

وي ادامه داد: اتاق ايران با همكاري 5 اتاق بزرگ كشور 
طي پروژه مشتركي، ش��اخص هايي كه ايران در آنها 
شرايط نامناسبي داشته را شناس��ايي كرده و پس از 
واكاوي علت ها، راهكارهاي الزم را پيشنهاد داده است. 
اتاق تبريز طبق برنامه ريزي صورت گرفته روي شاخص 

دريافت مجوز ساخت وساز كار كرده است.

   با وج�ود تنزل هنوز وضعیت بهتر از س�ایر 
شاخص ها است

در ادامه سهند شهبازي، نماينده اتاق تبريز به تشريح 
اين گزارش پرداخت. وي خاطرنش��ان كرد: كاهش 
زمان و هزينه دريافت مجوزها، كاهش تعداد مراحل 
و ارتقاي كيفيت قوانين حاكم بر اين بخش مهم ترين 
نكاتي هس��تند كه بايد روي آنها تمركز كنيم. البته 
بايد اين نكته را هم در نظر داش��ته باشيم كه با وجود 
تنزل رتبه ايران در اين ش��اخص همچنان وضعيت 
ايران در اين شاخص بهتر از ديگر شاخص هاست. وي 
ادامه داد: در فرآيند دريافت مجوز، در كل، 16 مرحله 
تعريف شده كه اين روند در كشورهاي پيشرو كمتر 

از 10 روز است.
نماينده اتاق تبريز همچنين 4 پيش��نهاد براي بهبود 
وضعيت ايران مطرح كرد. بر اساس اظهارات وي الزام 
وزارت راه و شهرسازي و شهرداري به كاهش 5 مرحله 
بازدي��د از انبارها )ابنيه(، الزام اين دو نهاد به بارگذاري 
كليه قوانين در پورتال هاي خود، الزام ش��ركت آب و 
فاضالب به كاهش زمان اعطاي مجوزها و رساندن آن به 
كمتر از 10 روز، تأييديه ايمني سازمان آتش نشاني هم 
به زير 10 روز كاهش پيدا كند. وي تأكيد كرد: با اعمال 

اين 4 مورد، رتبه ايران از 86 به 29 ارتقا پيدا مي كند.
در اين مورد زهره عمارت كار از معاونت شهرس��ازي و 
معماري ش��هرداري تهران، از مذاكرات انجام شده با 
سازمان آتش نشاني به منظور حل اين مساله خبر داد 
و گفت: خوشبختانه توافق هاي خوبي از اين مذاكرات 
حاصل ش��د مبني بر اينكه ديگر نيازي به استعالم از 
آتش نشاني نباشد و استانداردهاي موردنظر سازمان 

آتش نشاني توسط مهندس ناظر بررسي شود.

   راه كارهاي چهارگانه بخش خصوصي
در جمع بن��دي اين بخش از نشس��ت، س��يد كاظم 
دلخ��وش، نماينده مجلس كه رياس��ت دوره اي اين 
كميته را به عهده دارد، پيشنهادهاي چهارگانه اتاق 
تبريز را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد طي نامه هاي 
جداگان��ه از ش��ركت ها و وزارت خانه ه��اي مرتبط 
بخواهيم نسبت به كاهش زمان ارايه مجوزهاي خود 
اق��دام كنند و معاونت حقوق رياس��ت جمهوري نيز 

پيگيري اين مساله را به عهده بگيرد.
آيين نامه اجرايي قانون اص��الح اليحه قانوني حفظ 

و گسترش فضاي س��بز در ش��هرها مصوب 1359 
شوراي انقالب كه در سال 1388 به تصويب رسيده 
است، نيز در اين نشست مورد بررسي قرار گرفت. به 
اعتقاد بخش خصوصي برخي مواد آيين نامه با متن 
قانون مغايرت داش��ته و برخي از مواد نيز به درستي 

اجرا نمي شوند.
طبق اين قانون، ش��وراي شهر تنها وظيفه تشخيص 
باغ بودن و يا نب��ودن را به عهده دارد و تعيين تكليف 
در مورد قطع درختان نيز به عهده ش��هرداري است؛ 
در آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب ش��وراي عالي 
استان ها، كميسيون ماده 7 براي تعيين تكليف قطع 
درختان در كليه امالك حتي آنهايي كه زير 500 متر 
مربع هستند، در نظر گرفته شده است كه خالف قانون 
است. به گفته او، از طرف ديگر بر خالف قانون، فرايند 
بازديد مجددي در كميسيون ماده 7 تعريف شده است 

در حالي كه در شهرداري ها بازديدهاي يكسان وجود 
دارد و اين بازديد فقط فرآيند را طوالني تر مي كند.

همچنين بر اساس آيين نامه، عضوي از شوراي شهر 
به فرآيند صدور پروانه ورود پيدا مي كند و به صورت 
جزئي تعيين مي كند كه در فرآيند صدور پروانه چه 
كارهايي انجام ش��ود؛ اين موضوع نيز در قانون ديده 

نشده و اقدامي غيرقانوني است.
در نهايت دبيرخانه كميته ماده 12 پيشنهادهاي خود 
را براي رسيدگي به اعتراض هاي موجود مطرح كرد؛ 
بازنگري و اصالح آيين نامه اجرايي ماده يك قانون با 
رعايت چند نكت��ه؛ اول اينكه در مورد قطع درختان 
موضوع ماده يك قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و 
گسترش فضاي سبز در شهرها، مجوز تنها از شهرداري 
دريافت شود. همچنين دريافت عوارض در آيين نامه 
ماده يك قانون مذكور، حذف ش��ود و بر اساس آنچه 

در متن قانون آمده، عمل ش��ود. همچنين پيشنهاد 
شد رويه درخواستي ش��وراي شهر در مورد استعالم 
شهرداري از كميس��يون ماده 7 براي تعيين تكليف 
وضعيت درخت��ان موجود و غرس درختان جديد در 
ساير امالكي كه باغ نيستند با مساحت كمتر از 2000 
با بيشتر از 2000 متر با ش��رط داراي درخت و فاقد 
درخت اصالح شود و ش��هرداري موظف به دريافت 

چنين استعالمي نباشد.
در اين رابط��ه نيز دلخوش تأكيد كرد: بايد نامه اي به 
ش��وراي عالي استان ها ارسال ش��ود و علت آنچه در 
آيين نامه منظور ش��ده اما امروز مورد اعتراض بخش 
خصوصي قرار دارد، تشريح شود. بعد از توضيح شوراي 
عالي اس��تان ها يا متقاعد ش��ده و يا با پيگيري هاي 
معاونت حقوقي، موضوع اص��الح آيين نامه را دنبال 

مي كنيم.

روز دوش��نبه هيات 30 نفره متش��كل از فعاالن بخش 
خصوصي به سرپرستي غالمحسين شافعي رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران همراه حسن 
روحاني به بغداد سفر كرد. حضور در همايش تجاري ايران 
و عراق و مذاكرات رودررو با تجار و فعاالن اقتصادي عراقي 

محور برنامه هيات تجاري اتاق ايران بود.
شب گذشته همايش تجاري عراق و ايران با حضور فعاالن 
بخش خصوصي دو كش��ور برگزار ش��د؛ غالمحسين 
شافعي در حاش��يه اين همايش با عبدالرزاق الظهيري، 
رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق ديدار كرد و از 
موانع و مشكالت همكاري هاي تجاري بين ايران و عراق 

سخن گفت.
رييس اتاق ايران پيشنهاد داد كه بانك اطالعاتي منسجم 
از كاالهاي باكيفيت تشكيل شود تا جلوي تجارت كاالي 
بي كيفيت گرفته شود. او اين مساله را به نفع ايران دانست 
و گفت صادرات و واردات كاالها نبايد يك طرفه باشد. بايد 

هر دو كشور به هم ديگر صادرات و واردات داشته باشند.
در ادامه شافعي پيش��نهاد كرد: ميز تخصصي عراق در 
اتاق ايران و ميز تخصصي ايران در اتاق عراق تش��كيل 
شود؛ همچنين كميته پيگيري مش��ترك در اتاق ايران 
و عراق تش��كيل شود تا از بروز مشكالت در حوزه ارتباط 
تجاري- اقتصادي ميان دو كشور جلوگيري شود و موانع 

موجود از مي��ان برود. او مهم ترين مش��كالت را كمبود 
اطالعات دانست و تاكيد كرد كه در صورت تشكيل بانك 
اطالعاتي و مبادله اطالعات، مشكالت موجود شناسايي و 

حل وفصل مي شود.
شافعي، صادرات كاالي بي كيفيت به عراق و ايران را ناشي 
از فعاليت و حضور تجار غيرحرفه اي در مبادالت تجاري 
ميان دو كشور دانست و تاكيد كرد بايد تجار حرفه اي به 
حوزه مبادله كاال وارد ش��وند. او مس��ووليت ورود كاالي 
غيراستاندارد را متوجه عملكرد نادرست برخي از موسسات 
و شركت هاي عراقي دانست كه مسوول تأييد استاندارد و 
كيفيت كاالي ايراني هستند. رييس اتاق ايران عنوان كرد 
كه بسياري از فعاالن اقتصادي از عملكرد اين شركت ها 
ناراضي هستند چرا كه با گرفتن هزينه هاي كالن باعث 

صدور كاالي بي كيفيت شده اند.
رييس اتاق ايران پيشنهاد كرد كه طرف عراقي استاندارد 
ايران را بپذيرد و براي شناسايي كاالي باكيفيت با ايراني ها 
همكاري كنند. در اين ديدار عبدالرزاق الظهيري، رييس 
فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق، ابراز اميدواري كرد در 
دوره جديد، هيات بزرگ تجاري از عراق به ايران سفر كند 
و مبادله تجاري ميان دو كش��ور در حوزه هاي بيشتري 
برقرار شود. الظهيري به مشكالت حوزه حمل ونقل ميان 
دو كشور اش��اره كرد و گفت: حمل ونقل كاال از ايران به 

عراق و برعكس به صورت يكس��ره برقرار شود. به گفته 
رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق بايد دولت ها 
مشكالت حوزه حمل ونقل را برطرف كنند. او همچنين 
از صدور بي كيفيت و غيراس��تاندارد كاال از ايران به عراق 
ابراز گله مندي كرد و خواستار همكاري با اتاق ايران براي 

جلوگيري از صدور كاالهاي بي كيفيت شد.
هيات اتاق ايران در سفر به عراق متشكل از فعاالن اقتصادي 
در حوزه هاي خدمات فني-مهندسي، محصوالت غذايي، 
پوشاك، فوالد، سيمان، پتروشيمي و معدن است. روساي 
اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان هاي 

هم مرز با عراق نيز در اين هيات حضور دارند.
عراق، همسايه استراتژيك و بزرگ ترين شريك تجاري 
ايران در منطقه است كه بخش قابل توجهي از صادرات 
كااليي كشورمان را به خود اختصاص داده است. آمارهاي 
گمرك ايران نشان مي دهد عراق به اولين مقصد منطقه اي 
و بعد از چين دومين مقصد جهاني صادرات كاال و خدمات 
ايران تبديل شده اس��ت. آمار گمرك از تجارت 10 ماهه 
كشور نش��ان مي دهد در اين دوره زماني ارزش صادرات 
غيرنفتي ايران به عراق به 7 ميليارد و 515 ميليون دالر 
رسيده كه فقط 9 ميليون دالر كمتر از صادرات به چين 
است. دو كشور هدف گذاري مبادالت تجاري 20 ميليارد 

دالري را در برنامه خود دارند.

پس از افزايش فش��ار و محدوديت هاي جديد ناشي از 
دور ت��ازه تحريم ها، دولت و بان��ك مركزي عمده توان 
خود را به منظور كمك به اقش��ار ك��م درآمد به عنوان 
آس��يب پذيرترين بخش جامعه، بر نحوه تامين كاالي 
اساس��ي و دارو متمركز كرد؛ هرچن��د به دليل ضعف 
سيس��تم توزيع و نظارت، به مرور فرايند تخصيص ارز 
4200 توماني معايب و نواقص خ��ود را در قالب ايجاد 
رانت و افزايش قيمت كاالي اساسي در بازار بروز داد. پيرو 
اين جريانات و عدم دستيابي دولت به هدف گذاري ها در 
حوزه تامين كاالي اساسي، دولت موضوع برچيدن ارز 
دولتي از اقتصاد را در دس��تور كار خود قرار داد. مسعود 
گل شيرازي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران 
گفت: اتخاذ سياست ارز تك نرخي به جا، درست و قطعًا 

الزمه اقتصاد بدون رانت است.
 گل شيرازي افزود: نرخ ارز مبادالتي ما به ميزان دو برابر 
نرخ ارز 4200 توماني و نرخ بازار آزاد و سنا 2.5 برابر اين 
رقم است؛ در حاليكه ارز 4200 توماني با هدف حمايت 
از اقشار كم درآمد جامعه به جهت تأمين كاالهاي اساسي 
و دارو از س��وي سياس��ت گذاران اقتصادي انجام شد؛ 

خروجي جز اتالف منابع در پي نداشت.
وي بيان داشت: آنچه مسلم اس��ت، اين روش راهكار 
مطلوبي جهت مديريت اقتصادي نبوده است چراكه 

عالوه بر تاراج منابع، سوداگران بازار بيش از اقشار جامعه 
از آن بهره مند مي شوند.

دبير تشكل توليد و تجارت استان اصفهان اذعان داشت: 
به نظر مي رسد بهترين راهكار استفاده از روش حمايت 
يارانه اي از اقشار كم درآمد است اين روش مي تواند عالوه 
بر كمك به دهك هاي پايين درآمدي اقتصاد را به چرخ 

سالم خود بازگرداند.
وي با ذكر اينكه، تصميم بانك مركزي روندي عاقالنه، 
درست و اصولي است، گفت: قطعا تصميم براي حذف 
ارز دولتي اثراتي به مراتب بهتر براي اقتصاد كشور در پي 
دارد؛ سياست تخصيص ارز دولتي باعث شده به دست 

خويش يك اقتصاد غير شفاف را تقويت كرده باشيم. 
 مسعود گل ش��يرازي يادآور شد: وقتي ما 14 ميليارد 
دالر ارز 4200 تومان��ي تخصي��ص مي دهي��م يعني 
700.000ميليارد تومان اختالف نرخ ارز نسبت به ارز 
نيما قائل مي شويم كه اين رقم دو برابر يارانه اي است كه 
در سال پرداخت مي ش��ود. عدد، عدد بزرگي است كه 
مي بايست مديريت شود. به نظر مي آيد دولت كه برنامه 
افزايش نرخ ارز را امس��ال داشت هبهتر بود كه به جاي 
ابتداي س��ال 98 از ابتداي س��ال 97 اين سياست ها را 
اعمال نموده و مديريت بهتري را بر روي منابع كش��ور 

انجام مي داد.

در ابتدای هفته جاری فرشاد مقيمی معاون امورصنايع 
وزارت صنع��ت و مع��دن و تجارت از تزري��ق 3هزارو 
400ميليارد تومان نقدينگی به صنعت قطعه سازی 
کش��ور خبر داد و گفت: به رغ��م محدوديت هايی که 
برای صنعت قطعه سازی کشورمان ايجاد کرده اند، با 
رفع بخشی ازمشکل سرمايه در گردش موردنياز اين 
صنعت، روند توليد خودرو در کشور افزايشی شده است. 
وی با بيان اينکه با تامين مناب��ع مالی  ريالی و ارزی با 
همکاری بانک ها و بانک مرکزی تاکنون بيش از 3400 
ميليارد تومان از تسهيالت مورد نيازريالی اين بخش 
پرداخت ش��ده و بقي��ه آن در دو هفته آينده پرداخت 
می ش��ود ، يادآورشد که اين تسهيالت منجربه تامين 
قطعات خودرو شده و تامين قطعات افزايش توليد را 
درپی داشته است و توليد روزانه خودرو به حدود4 هزار 

دستگاه در روز رسيده است.
روز دوش��نبه نيز مازياربيگلو دبيرانجمن سازندگان 
قطع��ات و مجموعه های خودرو در آخرين نشس��ت 
خبری س��ال 97، از تحق��ق 85 درص��دی پرداخت 
تس��هيالت دولتی به قطعه س��ازان خبر داد و گفت: 
با ش��ورای اقتصاد مقاومتی با هدف تامين نقدينگی 
مذاکراتی داشتيم که با تصميم اين شورا مقرر شد 11 
هزار ميليارد تومان تسهيالت در قالب 4 هزار ميليارد 
توم��ان ريالی و 845 ميليون يورو ب��ه صورت ارزی به 
قطعه سازان اختصاص يايد که تاکنون 85 درصد اين 

رقم پرداخت شده است.
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 

در تشريح ضرورت های سال 98 صنعت قطعه گفت: 
تمرکز بر روی خودکفايی و کاه��ش ضريب ارزبری، 
تمرکز بر افزايش تيراژ و در نهايت رفع ممنوعيت ثبت 
س��فارش بدون انتقال ارز از ضرورت های سال اينده 
صنعت قطعه خواهد بود. وی با تاکيد براينکه هم اکنون 
امکان انتقال ارز از کانال بانکی وجود ندارد، گفت: براين 
اساس از وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
تقاضا داريم امکان ثبت س��فارش ب��دون انتقال ارز را 
برای  قطعه سازان مهيا کنند تا از اين طريق نسبت به 

تامين مواد اوليه و افزايش تيراژ اقدام کنيم.
بيگلو با اشاره به اينکه کل مصرف ارزبری اين صنعت 

20 درصد بوده که اين ميزان ارز به تنهايی مشکل ساز 
نيست؛ در مورد پيشنهاد انجمن برای دريافت مواداوليه 
داخلی به قيمت ارزيارانه ای گفت: مش��کل آنجاست 
که قيمت مواد اولي��ه داخلی را برپاي��ه ارز از ما طلب 
می کنند و اين اش��تباه است. اين انجمن دريافت مواد 
اوليه داخلی به قيمت ارز يارانه ای برای  قطعه سازان را 
مطرح کرد که اين پيشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت؛ 
اين در حاليست که قيمت آلومينيوم، مس، فوالد، مواد 
پتروشيمی و غيره با افزايش چند برابری مواجه شده اند.

بيگلو در ادامه عمده دليل دپوی 3 هزار کانتينر قطعه 
يدکی را الزام خريدار به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز 

دانس��ت و اظهار کرد: عمده دليل دپو 3000 کانتينر 
قطعه يدکی در گمرک، پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی 
اس��ت که گمرک و بانک برای ترخيص آن ها مطالبه 
می کن��د و در حالی که خريدار آن ه��ا را بر مبنای ارز 
4200 تومان خريداری ک��رده و امروز بابت ترخيص 
باي��د ارز 9000 تومانی را پرداخت نماي��د که از حيز 
انتفاع خارج شده است لذا بسياری از دوستان قادر به 

ترخيص نشدند.
وی دليل دوم عدم ترخيص 3000 کانتينر را پرداخت 
مطالبات فروش��ندگان خارجی دانس��ت و گفت: به 
دليل مطالبات قبلی فروشندگان خارجی که به دليل 
سياست های ارزی جاری بس��ياری از خريداران قادر 
ب��ه پرداخت بدهی ه��ای قبلی خود به ايش��ان که به 
ص��ورت اعتباری اقدام به خريد کرده اند نيس��تند در 
نتيجه امروز که بار به گمرک رسيده فروشنده از ارائه 
م��دارک امتناع می کند و از آنجا که تا مدارک تکميل 
نشود امکان ترخيص کاال وجود ندارد شاهد دپوی اين 
3000 کانتيتر قطعه يدکی در گمرک هستيم. مضاف 
 LC بر اين دو علت، فرآيند بانکی ايجاد شده که طی آن
هايی که از قبل گشوده ش��ده بود نيزغيرقابل تسويه 
است و موجب ش��ده که ترخيص اين 3000 کانتينر 

امکان پذير نباشد.
محمدرضا نجفی منش رييس انجمن قطعه س��ازان 
و انجم��ن صنايع همگن با اش��اره به اخت��الف ارزی 
بانک مرکزی و قطعه س��ازان برس��ر تسهيالت ارزی، 
اظهارداشت: براساس تصميم دولت مقرر شد 4 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت ريالی و بيش از 800 ميليون 
يورو تسهيالت ارزی به صنايع خودرو و قطعه پرداخت 
ش��ود. در مرحله اول، پرداخت کمک ريالی در دستور 
کار قرار گرفت و4ه��زار ميليارد توم��ان با محوريت 
تزريق به قطعه سازان، درنظر گرفته شد و بر اساس آن 
دو خودروساز، شرکت های قطعه سازی را به بانک های 
عامل معرف��ی کردند تا 4هزار ميلي��ارد تومان به آنها 
تخصيص يابد. اما بانک مرکزی پرداخت تسهيالت ارزی 
را منوط و مشروط به بازپرداخت به نرخ روز کرده که اين 

امر برای قطعه سازان به صرفه نيست.
به گفته نجفی منش چنانچه قطعه سازان اين تسهيالت 
800 ميلي��ون يورويی را دريافت کنن��د بايد در زمان 
بازپرداخت آن را به نرخ روز سامانه سنا پرداخت کنند 
که با توجه به جهش های احتمالی ارز در سال آينده، 
ريسک فراوانی را برای اين شرکت ها به دنبال دارد. به 
همين دليل اين تسهيالت در حال حاضر معلق مانده و 

قطعه سازان حاضر به دريافت آن نيستند.
وی درخصوص ترخيص قطعات از گمرک عنوان کرد: 
بخشنامه جديدی توسط  گمرک منتشر شده است 
که اميدواريم اين کار باعث بهبود روند ترخيص قطعات 
شود. در اين زمينه  گمرک نيز مقصر نيست بلکه بايد 
کدبانک مرکزی در اختيار داشته باشيد تا  بانک مرکزی 
ارز الزم را تخصيص دهد. در اين زمينه نيز تخصيص ارز 
توسط  بانک مرکزی نيز به سادگی صورت نمی پذيرد 
اما همگان در حال تالش هستند تا ترخيص قطعات هر 

چه سريع تر از  گمرک انجام شود
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سهم هر بخش در صادرات 
فرآورده هاي نفتي چقدر است

دبيركل اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت، 
گاز و پتروشيمي سهم شركت هاي صددرصد دولتي، 
شركت هاي عضو اين اتحاديه، شركت هايي كه عضو 
اتحاديه نيستند و ساير ش��ركت هاي خصوصي در 
صادرات فرآورده هاي نفتي در سال 1396 و هشت 
ماهه س��ال جاري را اعالم كرد. سعيد رفيعي فر در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ميزان صادرات اتحاديه 
صادركنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
در س��ال 1396 گفت: ميزان صادرات اين اتحاديه 
كه ش��امل محصوالتي مانند قير، پارافين، روغن و 
برخي از محصوالت پتروش��يمي مي ش��ود، حدود 
6.5 ميليارد دالر بود. اين آمار بر مبناي آمار رسمي 
گمرك اعالم شده است. به گفته وي، سهم اتحاديه 
از صادرات فرآورده هاي كل ايران در س��ال گذشته، 
حدود 23 تا 24 درصد بوده اس��ت. دبيركل اتحاديه 
صادر كنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي 
درباره آمار صادرات اين اتحاديه در هشت ماهه سال 
جاري گفت: اين اتحاديه در بازه زماني مذكور حدود 
پنج ميليارد و 210 ميليون دالر صادرات داشته است 
كه اين ميزان در مدت مش��ابه سال گذشته كمتر از 
چهار ميليارد دالر بوده است. ميزان صادرات اتحاديه 
در هشت ماه سال گذش��ته از نظر وزني بيش از 10 
ميليون تن بوده كه امسال به بيش از 11 ميليون تن 
رسيد. وي با بيان اينكه در چهار ماه انتهاي سال براي 
صادرات اتحاديه كاهش پيش بيني شده است، توضيح 
داد: علت اين كاهش هم كاهش نرخ نفت، تش��ديد 
تحريم ها و برخي مشكالت داخلي است. رفيعي فر 
ادامه داد: سهم اتحاديه در هش��ت ماهه سال 96 از 
ميزان صادرات 24 درص��د از كل ايران بوده، در اين 
سال سهم صادرات شركت هاي 100 درصد دولتي 
36 درصد، شركت هاي پتروشيمي كه عضو اتحاديه 
نيستند 27 درصد و سهم ساير شركت هاي خصوصي 
13 درصد بوده است. اين در حالي است كه در هشت 
ماه نخست سال جاري سهم شركت هاي 100 درصد 
دولتي از 36 به 30 درصد، سهم اعضاي اتحاديه از 24 
به 29 درصد، سهم پتروشيمي هايي كه عضو اتحاديه 
نيستند، از 27 به 26 درصد و سهم ساير شركت هاي 
خصوصي از 13 به 15 درصد رس��يده است. وي در 
ادامه درباره تأثير تحريم ها بر صادرات اتحاديه توضيح 
داد: با اعمال تحريم ها در حمل و نقل مخصوصاً حمل 
و نقل دريايي به شدت با مشكل مواجه شديم. تعداد 
كش��تي هايي كه به بنادر مراجعه مي كنند، كاهش 
يافته و به تبع آن سرعت انتقال محموله به مقاصد با 
مشكل مواجه شده است. در نقل و انتقال پول هم دچار 
مشكالتي شده ايم. دبيركل اتحاديه صادر كنندگان 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي درباره كشورهاي 
مقصد توضيح داد: كشورهاي همسايه از جمله عراق، 
پاكستان، افغانستان و تركيه كشورهاي آسياي جنوب 
ش��رقي از جمله هند، مالزي، اندونزي، كره جنوبي، 
ويتنام و چين، كشورهاي آفريقايي، اروپاي شرقي 

و امريكاي جنوبي مقاصد صادراتي اتحاديه هستند.

مالیات مشاغل خرد و كوچك 
در سال ۹۸ افزایش نمي یابد

سعيد ممبيني با اشاره به مشكالت برخي اصناف در 
ركود يكس��اله اخير و در واكنش به پيشنهاد برخي 
اصناف براي در نظر گرفتن تنفس مالياتي در س��ال 
جاري اظهار كرد: با توجه به اينكه طي يكي دو سال 
گذش��ته ش��اهد ركود در بازار و مشكالت اقتصادي 
بوديم، پيشنهادهايي به س��ازمان مالياتي داده شده 
ولي اتاق اصناف ايران پيش��نهادي از جنس تنفس 
مالياتي ندارد. رييس اتاق اصن��اف ايران افزود: ما در 
اين شرايط پيش��نهاد داده ايم كه در تعيين ماليات 
اصناف، سازمان امور مالياتي با در نظر گرفتن ركود 2 
ساله اخير و مشكالت اصناف در اين مدت، ماليات بر 
درآمد آنها را تعيين كند. وي گفت: البته خوشبختانه 
مقرر شده است تا گروه سوم اصناف كه شامل مشاغل 
خرد و كوچك هستند، با توجه به معافيت هاي مالياتي، 
مشمول افزايش ماليات نشوند. به گفته ممبيني، گروه 
و دسته س��وم شامل مشاغلي است كه حجم فروش 
كاال و خدمات آنها طي يكسال كمتر از يك ميليارد 
گفتني است موديان صاحبان مشاغل در آيين نامه 
قانون ماليات هاي مستقيم بر اساس حجم فعاليت به 
سه گروه تقسيم مي شوند؛ گروه اول كساني هستند كه 
مجموع مبلغ فروش كاال و خدمات سال قبل آنها بيش 
از سه ميليارد تومان بوده و براي گروه دوم بايد بين يك 
تا سه ميليارد تومان باشد؛ مودياني كه در گروه اول و 
دوم قرار نمي گيرند، جزو گروه سوم محسوب مي شوند.

استقبال مردم از نمایشگاه هاي 
بهاره براي خرید آجیل

مصطفي احمدي رييس اتحاديه آجيل و خشكبار 
تهران با اشاره به اينكه قيمت مصوبي براي آجيل 
و خشكبار در بازار وجود ندارد، اظهار كرد: قيمت 
آجيل و خشكبار تابع عرضه و تقاضا و ميزان توليد 
است و نمي توان نرخ مشخصي براي آن اعالم كرد. 
وي اس��تقبال مردم از خريد آجيل و خشكبار در 
غرفه هاي نمايشگاه بهاره تهران را مطلوب دانست 
و افزود: هم اكنون هر كيلو آجيل شور با نرخ 65 تا 
110 ه��زار و آجيل چهار مغ��ز 150 تا 170 هزار 
تومان در نمايشگاه تهران عرضه مي شود. احمدي 
ادامه داد: طبق روال همه ساله پيش بيني مي شود 
كه قيمت اقالم آجيل و خش��كبار به س��بب نياز 
واحد هاي صنفي به نقدينگي، از 20 اسفند با سير 
نزولي در بازار روبرو شود، اما از آن جا كه عمده خريد 
مردم از 25 اسفند آغاز مي شود، بنابراين در آن زمان 
مي توان اظهارنظر دقيقي راجع به بازار داش��ت. 
رييس اتحاديه آجيل و خشكبار تهران با اشاره به 
اينكه حباب كاذب قيمت اقالم آجيل و خشكبار 
در حال رفع شدن است، بيان كرد: با توجه به آنكه 
تاجر، توليدكننده و فروشنده نياز به نقدينگي دارد، 
از اين رو قيمت اقالمي نظير پسته و مغز فندق در 

حال واقعي شدن است. 
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مديركلدفترپيشگيريازقاچاقفرآوردههاينفتيازروشهايجديدشناساييقاچاقچيانخبرميدهد

قصه قاچاقچيان كت وشلوار پوش 
گروه انرژي| نادي صبوري|

وقتي صحبت از »قاچاقچى« مي ش�ود در تصور 
عم�وم باندى خالف�كار كه چهره ه�اي عجيب و 
غريب دارند شكل مي گيرد، اما قاچاقچي خيلي 
وقت ها مي توان�د در خيابان از كن�ار ما با ظاهري 
آراسته رد شده باش�د، با كت و شلوار يا مانتويي 
مرتب و اتو كشيده، حتي ممكن است با ما هم كالم 
شده باشد، همسايه مان باشد، همكارمان يا مدير 
شركتمان. قيمت يارانه اي برخي فرآورده هاى نفتى 
در ايران باعث شده اس�ت گروه هاى مختلفي به 
فكر سواستفاده از حاشيه سودهاي كالن صادرات 
غيرقانوني اي�ن فرآورده ها بيافتند، صادراتي كه 
محمودرضا افشاريان مديركل دفتر پيشگيري از 
قاچاق فرآورده هاي نفتي س�تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز اعتقاد دارد بعضا از سر ناآگاهي تبديل به 
»قاچاقچي« شده و لزوما قرار نيست يك هيوالي 

بي شاخ و دم پشت اين اتفاق ها باشد. 

نخستين بار در يك همايش مرتبط با بخش خصوصي، 
عباراتي چون »درصد خوردن« و »كد استاندارد« مربوط 
به صادرات هيدروكربورها از زبان عبداهلل هنديانى، معاون 
پيشگيرى و كاهش تقاضاى ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
و محمودرضا افشاريان مديركل دفتر پيشگيري به گوشم 
خورد، دقيقا نمي دانستم موضوع از چه قرار است اما مي شد 
از كليت صحبت ها متوجه ش��د ك��ه در خالل صادرات 
هيدروكربورها عمال اتفاقاتي خالف قانون كه بعضا رانتي 
محسوب مي شوند رخ داده است. در نهايت تالش كردم تا 
بتوانم با انجام گفت وگويي اين موضوع را ابتدا براي خود و 

سپس براي خوانندگان و مردم شفاف كنم. 
محمودرضا افشاريان مهندس پااليش است و اساسا كارش 
را در وزارت نفت شروع كرده است، به همين دليل است 
كه بر مقوله فرآورده ه��اى هيدروكربورى و نحوه توليد 
آنها در ايران تس��لط دارد. او در توضيح مقدمات موضوع 
»كد اس��تاندارد« و ارتباط اين كد با دفتر پيش��گيري از 
قاچاق فرآورده هاي نفتي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
به »تعادل« مي گويد: »در مجموع سيصد و چند كارخانه 
توليد هيدروكربور در ايران وجود دارد كه 200 مورد آن در 
صادرات فعال است. تا مهر ماه امسال 3589 كد استاندارد 
براي صادرات محصوالت توليدي اين كارخانه ها اختصاص 

يافته بود كه عددى غيرمنطقي به نظر مي رسيد«
افشاريان در توضيح چگونگي تخصيص اين كدها مي گويد: 
»هر كارخانه فرمولي به خصوص را براي هيدروكربور خود 

اعالم كرده و به ازاي آن كد دريافت كرده است« 
اما آن طور كه شواهد نش��ان داده اند، صادراتي كه از اين 
طريق صورت گرفته بعضا خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا 

غيرآگاهانه »قاچاق« محسوب شده است. چرا؟ 
مديركل دفتر پيشگيري از قاچاق ماجرا را اين طور روايت 
مي كند: » با توجه به اينكه سيستم جديدي بر اين دفتر 
آغاز شد، من بازديدي از سازمان استاندارد داشتم، در اين 
بازديد مشخص ش��د بالغ بر 3000پرونده در خصوص 
صادرات هيدروكربور موجود است كه بار آنها صادر شده و 
بايد در كارگروه تعيين ماهيت كه انطباق اين محموله ها را 

با كد استاندارد بررسي مي كرد بررسي شود.«
او ادامه مي دهد: »تعداد كارگروه را به 3 كارگروه افزايش 
داديم و با باال ب��ردن دقت در اين حي��ن كم كم متوجه 

مواردي شديم كه حساسيت برانگيز بودند. «
ماجرا از اين قرار اس��ت كه برخي از اف��رادي كه خود را 
»توليدكننده« و »صادركننده« هيدروكربور جا مي زنند، 
محصولي را توليد كرده و صادر كرده اند كه با كد استاندارد 
آن همخواني نداشته است. اما چيزي كه باعث مي شود 
اين عدم همخواني به »قاچاق« تغيير نام دهد اين است كه 
اين دسته از افراد و شركت ها، در محصول صادراتي خود از 
چيزي استفاده كرده اند كه وجود آن در محموله صادراتي 

غيرقانوني است: »فرآورده نفتي يارانه اي«
در ايران بعضي فرآورده هاى نفتى مانند بنزين، نفت گاز و 
نفت سفيد با قيمتي يارانه اي توزيع مي شود كه اختالفي 
قابل توجه با قيمت آن در كشورهاي همسايه و با قيمت 
محصولي كه بايد به جاي آن در توليد هيدروكربور به كار 
رود دارند، افشاريان مي گويد اين اختالف حدود 3 الي 4 

هزار تومان در هر ليتر است.
او در توضيح نتايجي كه از بررسي 2 هزار و نهصد و چند 
مورد از 3000 مورد پرونده صادراتي هيدروكربور به دست 
آمده مي گويد: » از اين ش��مار حدود 700 مورد مشكل 
داشته است كه 200مورد فاقد كد استاندارد يا سامن بوده 

و 500 مورد اصطالحا »درصد« خورده اند«
زماني كه در فرآيند بررسي يك محموله هيدروكربوري 
صادر ش��ده در كارگروه تعيين ماهيت، محموله مربوط 
به يك ش��ركت »درصد« مي خورد به اين معناست كه 
آزمايش ها نشان داده است اين محموله باالي 10 درصد 
الي 100 درصد شامل فرآورده نفتي يارانه اي بوده است. 

محموله هايي كه 10 درصد فرآورده يارانه اي را نش��ان 
مي دهند معموال خطاي آزمايش در نظر گرفته مي شوند 
اما درصدهاي باالتر نش��انگر وجود يك عمل غيرقانوني 

است. 
مديركل دفتر پيشگيري از قاچاق در مورد 500پرونده اي 
كه مشكالتي را نشان داده است مي گويد: »در پرونده هاى 
موج��ود از 10 درص��د و 15 درصد اس��تفاده از فرآورده 
يارانه اي به چشم مي خورد تا استفاده صد در صدي از آن.«

نكته جالب توجهي ك��ه وجود دارد اين اس��ت كه آمار 
كارگروه نشان داده است تمام اين 500 پرونده متعلق به 
77 شركت بوده است، در اينجا طبق اظهارات افشاريان، 

نيروهاي اطالعاتي وارد ماجرا شده اند. 
او در مورد سرنوش��تي كه صاحبان اي��ن پرونده ها پيدا 
خواهند كرد مي گويد: » 60 الي 70 مورد از كل 500 مورد 
متعلق به يك شركت بود. فعال نمي توانم نام اين شركت را 
عنوان كنم اما نيروهاي امنيتي اقدام كردند و 10 ميليون 
ليتر فرآورده كه اين شركت در انباري دپو كرده بود را پيدا 
كردند. بعد از آزمايش مشخص شد 60 درصد آن يارانه اي 

بوده است.« 
در اينجا مدير شركت مذكور كه احتماال پرونده قضايي اش 
به زودي رس��انه اي مي شود دستگير ش��ده و در دادگاه 

برايش پرونده اي تشكيل مي شود. 
افشاريان در مورد ابعاد اين پرونده مي گويد: »حالل كه 
قاعدتا بايد در توليد هيدروكربور مورد استفاده قرار گيرد 
با چيزي كه اينه��ا به جاي آن اس��تفاده كرده اند در هر 
ليتر 3 الي 4 هزار توم��ان اختالف قيمت دارد. بعضي ها 
تناژ مي خرند بعضي ها ليتراژ ك��ه در نهايت خيلي فرق 
ندارد. در نتيجه محموله مزبور كه حاوي 6 ميليون ليتر 
فرآورده نفتي يارانه اي بود، صرفا در يك محوله 18 ميليارد 
تومان دپو كرده بود. ما آمارها در خصوص برآورد از حجم 
قاچاقي كه بدين ترتيب صورت گرفته اس��ت را تحويل 

قاضي داديم« 

   كاهش قاچاق با تغيير روش بررسي 
شايد هنوز مشخص دقيقا مش��خص نباشد كه افرادي 
مانند صاحب شركتي كه اكنون در بازداشت است براي 
چه مدت از اختالف قيمت فرآورده هاى نفتي در ايران و 
كشورهاي همسايه استفاده كرده اند، سواستفاده كرده اند 
اما محمودرضا افشاريان مي گويد كه آمارها نشان مي دهد 
از 1 مهر ماه كه رويه بررسي پرونده ها تغيير كرده است، 

حجم احتمالي قاچاق كاهش يافته است.
او اي��ن اتف��اق را ناش��ي از اي��ن مي دان��د ك��ه برخي از 
صادركنندگان تاكنون دقت كمت��ري در فرآيند توليد 
هيدروكربور به خرج مي دادند اما حاال مراقبتشان را افزايش 
داده اند. افشاريان مي گويد كه در حالي كه پيش از مهر ماه 
فرآورده هاي نفتي يارانه اي با قيمت 2 الي 3 هزار تومان 
فروخته مي شد اكنون اين قيمت به 700 تومان رسيده 
است كه نشان مي دهد تقاضا براي آنكه ممكن بود در توليد 
هيدروكربور مورد استفاده قرار گيرد كاهش يافته است. 

دفتر پيشگيري از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز كه 
در واقع وظيفه آن تدوين قوانين و سياست هايي است كه 
از انجام قاچاق »پيشگيري« كند در اين بين براي اينكه 
جلوي تكرار چنين وقايعي گرفته شود تصميم به اعمال 

تغييراتي در ساز و كار سابق مي گيرد.
مهم ترين اين تغييرها اين اس��ت كه تع��داد 3589كد 
استاندارد به تعدادي انگشت شمار كد با نام كد »شناسه« 
كاهش خواهند يافت، افشاريان در اين خصوص مي گويد: 
»ما با اتحاديه صادركنن��دگان فرآورده هاى نفت، گاز و 
پتروشيمي جلس��ات زيادي را برگزار كرديم، ما گفتيم 
شما هيدروكربور را داريد در قالب فرآورده صادر مي كنيد، 
اين يا بنزين است يا نفت سفيد يا نفت گاز يا نفت كوره، 
بيشتر از اين نمي تواند باشد پس ما انگشت شمار مي توانيم 
كد بدهيم.« در واقع دفتر پيشگيري انتظار دارد كاهش 
يافتن تعداد كدها از عدد غيرمنطقي 3589 به تعدادي 
كمتر از 10 مورد، بررسي آن به منظور مطابقت با اظهارنامه 

صادراتي را آسان تر كند. 
او در تش��ريح فرآيندي كه از اين ب��ه بعد محموله هاي 
صادراتي فرآورده هاى نفتي از سر خواهند گذراند مي گويد: 
» از اين پس وقتي اظهار مي ش��ود عنوان مي ش��ود اين 
فرآورده تحت عنوان گازوئيل يا ... با اين فرمول و نسبت ها 
توليد مي كنم و به مقصد صادر مي كنم. اين ثبت مي شود 
بار صادر مي شود اگر آزمايش ها مطابق اقرار بود همه چيز 

خوب است اگر نبود برخورد مي شود.«

   چه كساني مي مانند؟
افشاريان كه كارش سر و كله زدن با پرونده هاى مشكوك 
به قاچاق است مي گويد كه بر اين باور است كه 80 درصد 
افرادي ك��ه حاال در كار صادرات هيدروكربور مش��غول 
هستند با تغيير رويه كه دقت بيشتري را بر محموله هاي 
آنها وضع مي كنند باز هم به كارش��ان ادامه خواهند داد 

چرا كه آنها واقعا تاجر هستند. او در مورد 20 درصد ديگر 
مي گويد: »20 درصد صرفا قاچاق مي كنند و براي قاچاق 
آمده اند. آنك��ه 100 درصد يا 80 درصد بار قاچاق دارد را 
كه ديگر نمي شود گفت توليدكننده هيدروكربور، آنها 
قاچاقچي هستند كه آمدند به اسم توليدكننده فعاليت 

مي كنند« 
او در ادامه مي گويد: »برخي هستند كه به سود 8 دالري 
در هر تن قانع هس��تند اما برخي هستند كه طماع اند و 
مي خواهند روي هر تن 100 دالر سود كنند«  وي ادامه 
مي دهد: » از 77 كارخانه كه برايشان پرونده تشكيل شده 
است فقط 30 كارخانه اعتراض كرده اند، 47 كارخانه اصال 

اعتراض نكرده اند يعنى پذيرفته اند كه قاچاق دارند.«
آن طور كه او توضيح مي دهد مدير يكي از اين شركت ها 
چون بايد جريمه اي 20 ميليارد توماني پرداخت مي كرد 

فعال از كشور فرار كرده است. 

   قاچاق از مجاري ديگر 
البته كه اين تنها مجرايي نيست كه فرآورده هاي نفتي 
ايران از آن قاچاق مي ش��ود، مديركل دفتر پيشگيري از 
قاچاق بطور كلي مازاد سهميه سهميه بگيران سوخت 
را يك��ي از مجراهاي مه��م ديگري مي دان��د كه قاچاق 
از طريق دس��ت به دست شدن آن تا ش��هرهاي مرزي 
صورت مي گيرد. او در مورد اقداماتي كه براي جلوگيري 
از اين فرآيند در نظر گرفته شده است مي گويد: »يكي از 
راهكارهاي ما اين است كه تدوين و تكميل و اصالح ماده 
45 و 44 قانون مبارزه با قاچاق را عملياتي كنيم، با اعمال 
تغييرات سهميه ها كه اضافه مي آمد و دست به دست به 
جنوب مي رسيد ديگر نخواهد رسيد. تبصره 4 ماده 18 
مي گويد هر گونه جابه جايي فرآورده قبال خارج از شبكه 

بود اما اكنون با اين تغييرات »قاچاق« محسوب شود«
او در تشريح معناي اين ماجرا مي گويد: »تاكنون به اين 
شكل بوده اس��ت كه مثال اگر محموله اي به جاي اينكه 
از انبار X به انبار Y برود ب��ه انبار Z مي رفت، جابه جايي 
درون شبكه محسوب شده و فقط شامل جريمه مي شد، 
تعزيرات حكومتي نمي توانست برخورد درخوري كند، 
زين پس اما ديگر قاچاق محسوب مي شود مركز كشور 

هم باشد قاچاق است«
افشاريان ادامه مي دهد: » اين ريسك جابه جايي قاچاق 
را باال مي برد. اكنون در حال تعيين ضابطه آن هستيم كه 
اين هفته نهايي شده و با ابالغ شد به دستگاه هايي ذي نفع 

اجرايي خواهد شد.«
وي بر اين باور است كه اين روش خواهد توانست حجم 
قاچاق فرآورده نفتي در ايران را به يك سوم حجم فعلي 
كاهش دهد. مديركل دفتر پيشگيري از قاچاق همچنين 
خبر مي دهد كه براي كاهش صادرات غير رسمي گازوئيل 

به زودي قرار است كه وزارت نفت بازار گازوئيل افغانستان 
را راسا تامين كند. اين اتفاق نيز روي تقاضا براي واردات 
غيرقانوني گازوئيل از ايران اثر خواهد گذاشت. افغانستان 
75 درصد سوخت مورد نياز خود را از ايران، 15 درصد را از 
تركمنستان و 10 درصد ديگر را از پاكستان تامين مي كند 
كه عمال 10 درصد مربوط به پاكستان از جنوب ايران و با 

روش هاي غير رسمي تامين شده است.

افش��اريان در پايان مي گويد: » بعضي شركت ها توانايي 
توليد بنزين و گازوئيل دارند و ما نمي خواهيم مانعشان 
شويم. براي اين افراد راه را هموار مي كنيم سعي مي كنيم 
فرآيند را تسهيل كنيم. ما مي خواهيم تمام توليدكنندگان 
اگر قرار است جنسي توليدكنند و به عنوان محصوالت 
نفتي صادر كنند يك فاقد يارانه اي باش��د و 2 با كيفيت 

باشد تا در بازارهاي هدف رقابت كنند.« 
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توقف صادرات نفت ونزوئال
ايسنا| شركت نفتي دولتي PDVSA ونزوئال از زمان 
قطعي برق هفته گذشته، نتوانسته است صادرات نفت 

را در بندر اصلي خود ازسربگيرد.
برق پس از خاموش��ي روز سه ش��نبه كه نيكوالس 
مادورو، رييس جمه��ور ونزوئال خرابكاري امريكا در 
سد هيدروليكي اصلي اين كشور را عامل آن خواند، 
هنوز بطور كامل در سراسر كشور برقرار نشده است.

منتقدان مادورو قطعي برق را نتيجه بيش از يك دهه 
فساد و س��وءمديريت مي دانند.يكي از منابع آگاه به 
رويترز گفت: شركت PDVSA يك برنامه اضطراري 
را براي احياي برق در بندر خوزه راه اندازي كرده است با 
اين حال اين شركت در اين برنامه اظهارنظر نكرد.طبق 
آمار رفينيتيو آيكان، هيچ نفتكشي از هفتم مارس 
بندر خوزه را ترك نكرده است و روز شنبه كه برق به 
مدت كوتاهي بازگشت، كشتي هاي معدودي ميان 
بنادر داخلي وجود دارند اما يك قطعي ديگر كه تا روز 
يكشنبه ادامه داشتند، فعاليت ها را متوقف كرد.قطعي 
برق همچنين روي فعاليت پااليشگاه پوئرتو الكروز 
كه پيش از اين هم با حداقل ظرفيت كار مي كرد تأثير 
گذاشت.مشكالت مربوط به فعاليت سد هيدروليكي 
گوري، فعاليت ميدان هاي نفتي كه به اين شبكه متكي 
هس��تند را متوقف كرد. قطعي اخير برق در ونزوئال 

نسبت به گذشته گسترده تر و طوالني تر بوده است.

انتقاد دبيركل از اعضاي اوپك
تس�نيم|محمد باركيندو، دبي��ركل اوپك طي 
كنفرانس انرژي هوستون گفت شركت هاي شيل 
امريكا از تالش هاي اوپك و متحدانش براي كاهش 

نفت و افزايش قيمت آن سود برده اند.
به گزارش رويترز، اين نظر باركيندو پيش از نشست 
اوپك با توليدكنندگان نفت امريكا براي س��ومين 
سال پياپي در كنفرانس س��راويك بيان شد. اين 
نشست نسبت به سال هاي گذشته كمتر مورد توجه 
قرار گرفته است.باركيندو، دبيركل اوپك گفت كه 
متعادل كردن بازار جهاني نفت در حال انجام است و 
تنظيم عرضه نفت در 2019 ادامه مي يابد.با محدود 
كردن عرضه نفت توسط اوپك، توليد امريكا افزايش 
يافته اس��ت. اوپك در شرايط عجيبي قرار دارد كه 
س��هم خود را از بازار كاهش داده و س��هم جهاني 
امريكا را باال برده اس��ت. اوپك توانسته طي چند 
سال گذشته با توليدكنندگان مستقل نفت امريكا 
گفت وگو داشته باشد. ولي در كنفرانس سال جاري 
مقامات اجرايي كمتري از شيل در بين سخنرانان 
حضور خواهند داشت. اين در حالي است كه وزراي 
نفت عربستان و كويت، دو كشور برجسته عضو اوپك 

هم در كنفرانس سراويك حضور ندارند.
اوپك و متحدانش در اول ژانويه كاهش جديد توليد 
را آغ��از كردند تا از عرضه بيش از حد نفت به بازار و 

فشار آوردن بر قيمت نفت جلوگيري كنند. 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  ساليانه

هيئت مديره

شركت کارگزاری بورس بيمه ايران )سهامي خاص(
به شماره ثبت 123683 و شناسه ملی 10101671551

برای سال مالی منتهی به 1397/09/30

  ش�ايد هن�وز مش�خص دقيقا مش�خص 
نباش�د كه افرادي مانند صاحب شركتي كه 
اكنون در بازداش�ت اس�ت براي چه مدت از 
اختالف قيمت فرآورده ه�اى نفتي در ايران 
و كش�ورهاي همس�ايه اس�تفاده كرده اند، 
سواستفاده كرده اند اما محمودرضا افشاريان 
مي گويد كه آمارها نش�ان مي ده�د از 1 مهر 

ماه كه رويه بررس�ي پرونده ه�ا تغيير كرده 
اس�ت، حجم احتمالي قاچ�اق كاهش يافته 
اس�ت.او اين اتفاق را ناش�ي از اي�ن مي داند 
ك�ه برخ�ي از صادركنن�دگان تاكنون دقت 
كمت�ري در فرآين�د تولي�د هيدروكربور به 
 خرج مي دادند اما حاال مراقبتشان را افزايش 

داده اند.

برش
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صرفه جويي هزاران ميليارد توماني در مصرف برق
ادامه از صفحه اول

در مطالعه اي ك��ه در فروردين م��اه 1386 در مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��امي در مورد اثر 
تغيير ساعت بر مصرف برق كشور انجام شد با دو روش 
شبيه سازي ميزان مصرف با استفاده از ميانگين نرخ 
رشد سال هاي 1384 - 1373 و شبيه سازي ميزان 
مصرف با استفاده از نرخ رشد به دست آمده از طريق 
رگرسيون در سال هاي 1384 - 137۹ نشان داده شد 
كه در ساعات اوليه صبح افزايش جزيي در مصرف برق 
اتفاق مي افتد كه بر اثر آغاز فعاليت هاي پيش از طلوع 
آفتاب اس��ت در مقابل در پايان فعاليت هاي روزانه و 
در ساعات پيك كاهش محسوس��ي در مصرف برق 
حادث مي شود كه ناشي از انجام بسياري از فعاليت ها 
در روش��نايي روز و خاموشي زودهنگام در مقايسه با 
 )DST زمان مشابه در سال 1384 )عدم اجراي طرح
اس��ت. لذا اجراي تغيير س��اعت موجب پيك سايي 
و كاه��ش بار مصرفي مي ش��ود. اين ام��ر كه يكي از 
مش��كات اصلي وزارت نيرو )اح��داث نيروگاه هاي 
جديد( در تامين برق كش��ور در س��اعات پيك است 
نه تنها موج��ب كاهش مصرف س��وخت نيروگاه ها 
مي شود، بلكه از سرمايه گذاري هنگفت براي احداث 
نيروگاه هاي جديد براي تامين برق مصرفي در ساعات 

پيك جلوگيري مي كند.
در مطالعه ديگري كه در دفتر مديريت مصرف برق در 
سال 1386 انجام شد با استفاده از اطاعات بار ساعتي 
10 سال گذشته شبكه سراسري برق ايران )137۵-
1384( با اس��تفاده از مدل اقتصادس��نجي وضعيت 
مصرف در دو حالت اعمال و عدم اجراي DST مقايسه 
شد و بخش انرژي مصرفي و مقدار كاهش پيك شبكه 
سراسري بررسي گرديد. نتيجه تحقيق نشان داد كه 
اجراي DST در فروردين ماه به افزايش مصرف انرژي 
و افزايش مقدار پيك منجر شده، زيرا در نيمه اول اين 
ماه هنوز روز كاما بلند نيست، اما در ديگر ماه هاي نيمه 
اول سال كاهش در مصرف انرژي و مقدار پيك مشاهده 
شده كه به تدريج اين مقدار صرفه جويي با بلندتر شدن 
طول روز و افزايش دما بيشتر شده و سپس با كوتاه تر 
ش��دن طول روز و كاهش دما در ش��هريورماه مجدداً 
مقدار صرفه جويي كاه��ش يافته كه دقيقا منطبق با 

تئوري DST است .
در مطالعه اي كه در س��ال 2008 در امريكا انجام شد، 
مشخص ش��د كه تغيير س��اعت باعث كاهش 0/03 
درصدي ساالنه در مصرف انرژي مي شود. البته با اينكه 
اين ميزان، رقم چش��مگيري نبود اما اين رقم معادل 

تأمين برق 100 هزار خانه در امريكا بود. 
در مطالعه ديگري كه در خصوص ارتباط تغيير ساعت 
با صرفه جويي انرژي در امريكا انجام شد، اعام شد كه 
صرفه جويي انرژي ناشي از اجراي DST در مناطقي كه 
از خط استوا فاصله دارند و طول روز در سراسر سال در 
آنجا متفاوت است، نمود بيشتري دارد. در مطالعه اي 
كه در سال 201۵ انجام شد، تغيير ساعت به عنوان يك 
شوك خارجي به كار گرفته شد و با استفاده از اثر دخالت 
مقطعي دولتي و افزايش زمان DST كه در سال 2007 
توسط دولت امريكا در اين كشور اعمال شد، اثر نور بر 
فعاليت هاي جنايي بررسي شد. تخمين ها نشان داد كه 
DST باعث كاهش 7 درصدي ميزان دزدي ها شده و 
اين تصميم دولت امريكا باعث صرفه جويي ساالنه ۵۹ 
ميليون دالري در هزينه هاي اجتماعي ناشي از كاهش 

دزدي ها شده است.
در س��ال 2016، در مطالعه اي كه در شيلي انجام شد  
)DST در اين كش��ور از س��ال 1۹70 تاكنون به طور 
مستمر همه س��اله اجرا شده و در س��ال 2010 براي 
افزايش زم��ان DST مطالعاتي ص��ورت گرفت(، اثر 
تغيير س��اعت بر مصرف برق خانگي به دو روش مدل 

اقتصادسنجي و پژوهش تركيبي مطالعه شد.
نتايج تحقيق حاكي از آن است كه در واقع DST تأثير 
جزيي و اندكي در كاهش مصرف برق خانگي ش��يلي 
داشته، ولي نكته مهم تر و تاكيد شده در اين مطالعه اين 
امر بود كه نتايج اين تحقيق براي سراسر كشور شيلي 

همگن نبوده است.
2- مطالعه هاي مخالفان تغيير ساعت 

در سال 2016، در پژوهش ديگري آستين اسميت اثر 
تغيير ساعت را بر رفتارهاي اجتماعي 1/۵ ميليارد نفر 
بررس��ي كرد، وي با رصد اثر تغيير ساعت بر تصادفات 
مرگبار جادهاي به اين نتيجه رسيد كه از سال 2002-

2011 با اعمال تغيير ساعت 30 نفر در سال )با هزينه 
اجتماعي ساالنه 27۵ ميليون دالر( فوت شده اند. وي با 
اجراي چهار تست اثرگذاري مكانيسم خواب و نور محيط 
دريافت كه تغيير نور محيط فقط تعيين كننده تلفات 
در طول يك روز مي شود در حالي كه كم خوابي ناشي 
از تغيير س��اعت در ابتداي بهار، ريسك هاي تصادفات 

رانندگي را باال مي برد. 

نتايج پژوهش هاي اخير پارلمان اروپا نش��ان داده كه 
اعمال DST فقط 0/۵ ت��ا 2/۵ درصد از مصرف انرژي 

را بسته به كشور واقع در اتحاديه اروپا كاهش مي دهد.

   وضعيت فعلي كشورهاي جهان در اجراي 
تغيير ساعت

بررسي تغيير س��اعت در كش��ورهاي دنيا نشان داده 
كه بيش از 7۵ كش��ور جهان در س��ال 2018 از طرح 
بهره گيري از روشنايي نور روز DST استفاده كرده اند 
و از ميان كش��ورهاي جهان 142 كشور حداقل يك بار 
اجراي DST را تجربه كرده اند. كشورهايي نظير آلباني، 
اتريش، اس��تراليا، بلژيك، بلغارس��تان، كانادا، شيلي، 
كرواس��ي، قبرس، جمهوري چك، دانمارك، استوني، 
فناند، فرانسه، يونان، مجارستان، آلمان و هلند قريب 
به صد سال است كه به طور مستمر قانون تغيير ساعت 

را اجرا مي كنند.
همان طور كه در نقشه ارايه شده است در واقع، بيش از 
۵0 درصد از كشورهاي جهان در حال حاضر قانون تغيير 
ساعت را اجرا مي كنند. بس��ياري از كشورهاي واقع در 
پايين خط استوا تغيير ساعت را اعمال نمي كنند، زيرا به 
لحاظ موقعيت مكاني و جغرافيايي نياز چنداني به تغيير 
ساعت ندارند، اما با وجود اين، برخي از نواحي امريكاي 

جنوبي نظير شيلي و برزيل از DST استفاده مي كنند.
در اس��تراليا نيز هم اكنون براي استمرار استفاده از اين 

طرح يا عدم آن، بررسي و تحقيق مي شود.
نواحي غرب استراليا، كوينزلند و قسمت هاي شمالي اين 
قاره تغيير ساعت را اعمال نمي كنند. در روسيه، آرژانتين، 
چين، ژاپن، كره جنوبي، تايوان و هند نيز تغيير ساعت 
صورت نمي گيرد و در اكثر مناطق آفريقا به اس��تثناي 
مصر، ليبي و ناميبي DST اعمال مي شود، اما به طور كلي 

كشورهايي كه ميان خط استوا و مدار قطب قرار گرفته اند 
)نظير ايران( با تغييرات ميزان تابش نور خورشيد همراه 
هستند. بنابراين كشورهايي كه مانند ايران در باالي خط 
استوا و در مدار باالي 30 درجه قرار دارند براي استفاده 

بهينه از تابش خورشيد از DST استفاده مي كنند.
آمار مصرف انرژي كشورهاي مختلف در داده هاي بانك 
جهاني نشان مي دهد كه ميزان مصرف انرژي كشورهايي 
نظير آلمان، جمهوري چك، يونان و شيلي روند افزايشي 
دارند و اجراي تغيير ساعت را نمي توان عاملي براي پايين 
آوردن ميزان مصرف برشمرد. آلمان به عنوان عمده ترين 
توليدكننده انرژي تجديدپذير اخيراً در ميان كشورهاي 
اروپايي اجراكننده طرح تغيير ساعت، پيشنهاد بازنگري 
آن را مطرح كرده است. نكته قابل توجه در نظام تأمين 
برق اين كشور اين است كه در آلمان پيك سايي يا جابه 
جايي بار شبكه به واسطه تغيير ساعت اهميت چنداني 
ندارد و در سال 2017، بيش از 38 درصد از منابع توليد 

برق از انرژي هاي تجديدپذير بوده است. 
در س��ال 2017، 38/1 درص��د از انرژي الكتريكي اين 
كش��ور از منابع تجديدپذي��ر و 13/1 درص��د از انرژي 
هسته اي تأمين شده و نكته مهم تر اينكه توان توليد برق 
اين كش��ور بيش از 20 درصد از نياز مصرف بوده است. 
بيش از 7۹/8 تراوات ساعت برق به ارزش 2/84 ميليارد 

يورو از اين كشور در سال 2017 صادر شده است.
در پي برگ��زاري رفراندوم س��ال 2016 براي احتمال 
خروج انگلس��تان از اتحاديه اروپا، بررسي مجدد براي 
عدم اس��تفاده از DST در انگلستان مطرح شد. در يك 
نظر سنجي ديگر كه در سال 2018 انجام شد، حدود 4/6 
ميليون نفر در اروپا در نظرسنجي اعمال يا عدم اعمال 
DST شركت كردند. اين نظرسنجي كه در بازه زماني 
4 جوالي تا 16 آگوست 2018 در ميان كشورهاي عضو 

اتحاديه اروپا انجام شد كشورهاي فناند، سوئد و لهستان 
براي عدم اجراي تغيير ساعت اعام آمادگي كرده اند. با 
وجود اين، در 28 اكتبر 2018 اتحاديه اروپا ساعت هاي 
خود را در ساعت 3 بامداد يك ساعت به عقب كشيدند و 

به ساعت استاندارد بازگشتند. 
84 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي مخالف 
با تغيير ساعت بودند، در قانون سال 1۹۹6 اتحاديه اروپا 
28 كشور ملزم به اجراي DST )جلو كشيدن يك ساعت 
به جلو در آخرين يكشنبه مارس و عقب كشيدن آن در 

آخرين يكشنبه ماه اكتبر( هستند.
28 كش��ور عضو اين اتحاديه همه ساله به اعمال تغيير 
ساعت مبادرت ورزيده اند و در صورت رأي قانونگذاران 
انگلستان به خروج اين كشور از عضويت در اين اتحاديه 
در اين صورت احتمال عدم تغيير س��اعت مش��هودتر 
خواه��د بود. البته نتايج بررس��ي هاي جديد بايد مورد 
تأييد پارلمان اين كش��ور قرار گيرد. در همه پرسي به 
عمل آمده در اتحاديه اروپا كشورهاي ليتواني، لتوني، 
استوني و فناند عاقه مند به عدم اجرايي تغيير ساعت 
هستند البته از سوي آلمان آنگامركل نيز تمايل به لغو 
تغيير ساعت دارد اما هنوز به دليل رأي اكثريت اتحاديه 
اروپا براي اجرا، موقعيت عدم تغيير ساعت براي اين كشور 

ايجاد نشده است.

    بررسي آثار اجراي طرح تغيير ساعت
در كشور 

تضعيف بسترهاي وقوع جرم در كشور با توجه به اينكه 
برخي از جرم ها نظير سرقت، تجاوز، خرابكاري و غيره 
بيشتر در تاريكي هوا رخ مي دهد، يكي از آثار اجراي طرح 
تغيير ساعت، كاهش زمينه بروز جرم است. افزايش طول 
روز موجب احساس امنيت بيشتري در مردم شده و در 

نتيجه فعاليتها در فضاي باز بيشتر مي شود. مزيد توجه 
است، در خصوص ميزان اثرگذاري تغيير ساعت بر رخداد 

جرم مطالعات قابل توجهي انجام نشده است. 
2- اثرگذاري بر ساعت فيزيولوژيكي افراد

رابرت بال كه از منجمين مشهور دهه 1۹00 ميادي 
است در نوشته اي عنوان كرده است كه در ساعات بيداري 
ما انسان ها، تابش درخشنده و بدون هزينه خورشيد بهتر 
است يا نور مصنوعي پرهزينه. وي نتيجه مي گيرد كه 

براي رفاه انسان، زمان بايد تنظيم شود.
امروزه به دليل تغيير سبك زندگي و الگوي مصرف به 
ويژه در كش��ورهاي پيشرفته صرفه جويي انرژي صرفًا 
براي اس��تفاده از نور روز چندان معنادار نيست. ممكن 
است در آس��مانخراش ها و برج ها في المثل، چراغ ها به 
صورت شبانه روزي روشن باشند و لحظه اي خاموشي 
در كار نباش��د، بنابراين آنچه در اين كشورها هم اكنون 
مهم است، ساعت استراحت و بيولوژيكي تعيين شده از 
سوي مقامات كشور است كه با توجه به شرايط كاري و 
سبك زندگي انطباق و سازگاري با آن حاصل مي شود. 
براي مثال، كارمندان و دانش آموزان و به طور كلي افرادي 
كه ساعت بيدار ش��دن آنها به ساعت آغاز فعاليت شان 
بس��تگي دارد اين سازگاري با س��اعت اعمال مي شود. 
در ژاپن، آلمان، انگلستان، چين و امثالهم فرد با صداي 
زنگ ساعت بيدار و فعاليت هاي خود را تنظيم مي كند. 
علت بررس��ي هاي اخير DST در كش��ورهاي اروپايي 
نظير آلمان، عمدتاً ايجاد آسايش بيشتر و حداكثر كردن 
ساعت خواب ساكنان آن است. در مقابل، در كشورهاي 
اس��امي، عاوه بر فاكتور مصرف ان��رژي و بهره گيري 
از روشنايي نور روز، س��اعت فيزيولوژيكي افراد با اداي 
فريضه نماز صبح آغاز مي شود. در كشورهاي اسامي 
نظير ايران فاصله زماني از طلوع فجر و اذان صبح تا طلوع 
آفتاب بين الطلوعين ناميده مي شود. برخي از اطباي طب 
سنتي و پزشكان متخصص بر فوايد فيزيولوژيك بيداري 
در بين الطلوعين اذعان دارند و معتقدند كه بيشترين 
ميزان هورمون كورتيزول از سري هورمون هاي كورتيكو 
استروئيدي، دقيقاً هنگام بين الطلوعين اتفاق مي افتد. 

3- كاهش مصرف انرژي
همان طور كه پيش��تر بيان ش��د، اج��راي طرح تغيير 
ساعت موجب همزماني بيشتر فعاليت مشتركان برق با 
روشنايي روز مي شود. به دنبال چنين شرايطي، ميزان 
مصرف انرژي در طول ش��ب نسبت به حالتي كه طرح 
 DST اجرا نمي شود، كاهش مي يابد و اجراي طرح DST
كاهش دوره اوج مصرف شب را در پي دارد. اجراي طرح 
DST موجب مي شود، بازه زماني كه شبكه تحت تنش 
ناشي از اوج مصرف )به ويژه در دوره شب( است، كاهش 
يابد و نيروگاه ها با بازدهي پايين تر براي تأمين نياز تقاضا 
در زمان كمتري به كار گرفته شوند. در واقع، اجراي طرح 
DST به دليل اثرگذاري كه بر منحني بار شبكه به ويژه 
در طول شبكه دارد، موجب استفاده كارآمدتر از سوخت 

در نيروگاه هاي كشور مي شود. 

    جمع بندي و نتيجه گيري
صرفه جويي در مصرف انرژی اصلي ترين انگيزه برای 
اجرای طرح تغيير ساعت در کشورها بوده است. لكن 
در س��ال های اخير، آثار سوء تغيير ساعت بر سامتي 
افراد جامعه در برخي از کشورهای اروپايي موجب شده 
تداوم اجرای اين طرح با ترديد مواجه شود. در واقع در 
سال های اخير به دليل افزايش اهميت سامتي افراد 
جامعه نسبت به صرفه جويي انرژی، موجب شده برخي 
کشورها نظير آلمان، انگلستان، فناند و غيره )عمدتا 
کشورهای عضو اتحاديه اروپا( گرايش به سمت توقف 
اجرای طرح تغيير ساعت شكل بگيرد. تنظيم فعاليت 
افراد آن جوامع با زمان محلي علت اثرگذاری بر سامتي 
افراد )تغيير س��اعت بيداری و خواب( آن جوامع بوده 
است. اين درحالي است که در کشورهای اسامي نظير 
ايران، تنظيم فعاليت های افراد عاوه بر زمان محلي با 
زمان خورشيدی نيز تنظيم مي شود.لذا به نظر مي رسد، 
آسيب مترتب ناشي از تغيير ساعت در ايران به گسترهای 
که در کشورهای اروپايي مطرح است، نباشد. از سوي 
ديگر، اجرای طرح تغيير ساعت نقش بسزايي در کاهش 

مصرف انرژی برق دارد.
بررسي های انجام شده روی منحني بار 24ساعته کل 
کشور طي س��ال های 13۹3 الي 13۹7 نشان مي دهد 
به طور متوس��ط حدود 4 درصد از مصرف برق در 6 ماه 
نخست سال از محل اجرای اين طرح صرفه جويي شده 
که معادل 130 ميليون کيلووات ساعت است. اين مهم در 
واقع بيانگر عدم تخصيص معادل 1/6 ميليارد مترمكعب 
گاز طبيعي است که ارزش آن به طور متوسط ساليانه 

بالغ بر 317 ميليون دالر بوده است.
لذا اجرای طرح تغيير ساعت کماکان توجيه پذير بوده 
و پيشنهاد مي شود، اجرای طرح تغيير ساعت همچون 

سنوات گذشته برای سال های آتي تداوم يابد.
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 محافظت از دموكراسي
پس از نظم غربي 

امروز بيشتر تحليلگران از نگراني درباره سير قهقرايي 
دموكراسي و ظهور مجدد اقتدارگرايي دم مي زنند. 
در اين ابراز نگراني ها هيچ حد فاصلي بين كشورهاي 
غربي و غي��ر غربي وجود ن��دارد. در ميانه عملكرد 
بي نظير دموكراس��ي، حقوق ليبرال در همه نقاط 

جهان تحت محاصره قرار گرفته است.
ديپلماسي ايراني به نقل از ريچارد يانگز، كارشناس 
سياست خارجي اتحاديه اروپا افزود: به نظر مي رسد 
كه طرفداران دموكراسي در بسياري از كشورهاي 
غير غربي كه در س��ال هاي اخير ابتكارعمل هايي 
در حمايت از دموكراسي به اجرا گذاشته بودند، در 
شرايط خوبي به س��ر نمي برند. طبق شاخص انواع 
دموكراسي در سال 2018، برزيل، هند، اندونزي و 
تركيه در ميان كشورهايي با بيشترين پسرفت در 
زمينه دموكراسي در جهان بوده اند. تركيه به وضوح 
به سمت اقتدارگرايي پسرفت داشته، اما در اين زمينه 
تنها نيست. ژاير بولسونارو رييس جمهوري جديد 
برزيل آشكارا سلطه پيشين ارتش در اين كشور را 
تحسين مي كند و جداي از هر گونه تهديد شخصي 
بولسونارو براي دموكراسي، برزيل در پي يك سري 
پرونده هاي فس��اد كه طبقه سياسي آن را به شدت 
بي اعتبار كرده، غرق شده است. در آفريقاي جنوبي 
هم كيفيت دموكراسي در برخي جبهه ها پايين آمده 
زيرا اختافات داخلي در كنگره ملي بر سياست گذاري 
در كشور سايه افكنده است و در هند منتقدان دولت 
نخست وزير ناراندرا مودي را به عدم تحمل و محدود 
كردن حقوق اقليت ها متهم مي كنند و در اندونزي هم 

روندي مشابه در حال وقوع است.
وقتي بحث درباره دموكراسي هاي غير غربي شروع 
شد، ابتدا بر موفقيت هاي اين كشورها و تمايل آنها 
به اصاحات در سراسر جهان متمركز بود. هنوز هم 
مي توان به آنها به عنوان موفقيت هاي دموكراتيك 
در خارج از غرب اشاره كرد و بسياري از قدرت هاي 
نوظهور هم به پيشرفتي آرام و به دور از توجه به سمت 
نظام هاي سياسي متنوع تر ادامه مي دهند؛ اما روند 
كلي سياسي تغيير كرده اس��ت و امروز، بسياري از 
تحليلگران نگران پس��رفت برخي از اين كش��ورها 

هستند.
اما مش��كات دموكراس��ي در غرب وخيم تر است. 
طبق گزارش سال 2018 »خانه آزادي«، وضعيت 
دموكراسي در چندين كشور اروپايي نگران كننده 
اس��ت. ش��اخص دموكراس��ي واح��د اطاع��ات 
اكونوميس��ت در سال 2018 نش��ان مي دهد كه از 
س��ال 2006 به بعد اروپاي غرب و شرق اروپا هر دو 
بيشترين افت كيفيت دموكراسي در همه مناطق 
را شاهد بوده اند. در اين شاخص همچنين موقعيت 
اي��االت متحده از ي��ك دموكراس��ي كامل به يك 
دموكراسي ناقص افت كرده است. كاما واصخ است 
كه اين چالش هاي داخلي بر حمايت ها از دموكراسي 
در خارج نيز تاثير مي گذارند. نويسندگاني همچون 
جي. جان آيكنبري، جوزف ناي و لري دايموند اخيرا 
به اين مساله اش��اره كرده اند كه ارتباط بين ضعف 
داخلي دموكراسي هاي غربي و حمايت خارجي از 
دموكراسي به يك عامل غالب تبديل شده است: از 
آنجايي كه دموكراسي در غرب از پيشرفت باز ايستاده، 
نفوذ قدرت هاي غير دموكراتيك در سطح بين الملل 
افزايش يافته و آنها توانسته اند عناصر نظم ليبرال را 

خنثي كنند.
اين روندها به اين معني است كه برخي كشورهاي 
غيرغربي هم ارايه دهن��ده و هم گيرنده حمايت از 
دموكراسي هستند. يكي از مسائل ضمني مربوط به 
دموكراسي هاي غير غربي اين است كه در حالي كه 
در ابتكارعمل هاي سياست خارجي برنامه هاي كمك 
به روندهاي سياسي در خارج را به اجرا گذاشته اند، در 
برخي موارد خودشان هدف پشتيباني هاي غرب از 
دموكراسي هستند. اين پويايي مرتبط با دموكراسي 
تنها يك نمونه از ويژگي هاي گسترده نظم جهاني 
نوظهور است: كشورهاي غير غربي هم فاعل و هم 
مفعول سياست گذاري هاي بين المللي هستند؛ حتي 
در شرايطي كه در داخل شكننده و بي دوام باشند، از 

قدرت قابل توجه بين المللي برخوردار هستند.
با افزايش چالش ها براي دموكراسي در كشورهاي 
غربي و غير غرب��ي، هماهنگي اندك بي��ن اين دو 
گروه بيشتر به چش��م مي آيد. در حقيقت تاش ها 
براي توسعه همكاري در حمايت از دموكراسي در 
سال هاي اخير كاهش يافته است. دولت هاي غربي 
ايده همكاري با دموكراسي هاي غير غربي را حدود 
يك دهه پيش مطرح كردند كه البته با استقبال مواجه 
نشد. يكي از نگراني هاي اوليه دموكراسي هاي غير 
غربي در ارتباط با اين تاش ها اين بود كه تحت فشار 
كشورهاي غربي مجبور به پذيرش مداخله خارجي 
منقشه برانگيز غرب ش��وند. آنها نمي خواستند در 
نهايت در شرايطي قرار بگيرند كه مطابق خواسته هاي 
ژئواس��تراتژيك غرب اقدام كنند. بديهي است كه 
اين كشورها تمايلي به اجراي سياست هايي كه در 
طراحي آن ايفاي نقش نكرده اند، ندارند. بس��ياري 
از سياس��ت گذاران در دموكراس��ي هاي غير غربي 
همچنان روش هاي خود در حمايت از دموكراسي 
را متف��اوت از رويكردهاي غرب توصيف مي كنند. 
اين مساله از آن جهت اهميت دارد كه نشان مي دهد 
اين كشورها همچنان مجبورند دستوركار سياست 
خارجي خود را براي مخاطبان داخلي ضد غربي يا 

دست كم غير غربي توصيف كنند.
جاي مباحث��ات درباره سياس��ت هاي حمايتي از 
دموكراسي هنوز در بسياري از مجمع هاي بين المللي 
كه كشورهاي غربي و غير غربي را پيوند مي دهند، 
خالي است. ظاهرا هر دو طرف عاقه خود را به يافتن 
راه هايي براي همكاري سيستماتيك در حمايت از 
دموكراسي از دست داده اند. باتوجه به تفاوت ها بين 
دموكراسي هاي غربي و غير غربي تعجبي ندارد كه 
هنوز پيشرفت چنداني در امكان همكاري حاصل 
نشده است. حتي زماني كه دو طرف با چالش هاي 
مشابهي مواجه مي شوند، باز هم تاشي براي جلب 

همكاري عملي طرف مقابل نمي كنند.

جدول 1. مشخصه منحني هاي بار مطالعه شده در نمودارهاي 4 تا 8

حداكثر نياز مصرف شب )مگاوات( متوسط دمااختالف زمانيتاريخسال

35895.6-- صفريكشنبه 30 شهريور1393

35602.2--دوشنبه 31 شهريور

دوشنبه 30 شهريور1394
صفر

1934306.3

20.734200.7سه شنبه 31 شهريور

شنبه 27 شهريور1395
7 روز

24.438795.9

21.935716.2شنبه 3 مهر

پنجشنبه 30 شهريور1396
7 روز

20.239899.8

2138045.4جمعه 31 شهريور

يكشنبه 25 شهريور1397
7 روز

24.342455.7

22.740182.9يكشنبه 1 مهر

ماخذ: آمار توانير و محاسبات نگارنده

جدول 2. نتايج حاصل از محاسبه سطح في مابين منحني بار 24 ساعته و محور زمان

تاريخسال
برق مصرف شده در طول 

شب )ساعت 17 الي 24( - 
هزار كيلووات ساعت

برق صرفه جويي شده در 
6 ماه نخست سال )1(، 
ميليارد كيلووات ساعت

برق مصرف شده در طول 
6 ماه نخست سال )2( - 
ميليارد كيلووات ساعت

نسبت )1( 
به )2( - 
درصد

172732يكشنبه 30 شهريور1393
6.151165.3

205787دوشنبه 31 شهريور

184902دوشنبه 30 شهريور1394
2.221241.8

196838سه شنبه 31 شهريور

187654شنبه 27 شهريور1395
4.931241.6

214174شنبه 3 مهر

183698پنجشنبه 30 شهريور1396
5.051343.8

210852جمعه 31 شهريور

1605226.451374.7يكشنبه 25 شهريور1397
195183يكشنبه 1 مهر

24.806363.9مجموع
4.96127متوسط

ماخذ: آمار توانير و محاسبات نگارنده

جدول 3. خالصه نتايج محاسبات

سال

تلفات 
انتقال 

و توزيع 
)درصد( 

متوسط 
بازده 

نيروگاه هاي 
حرارتي 
)درصد( 

سوخت 
صرفه جويي شده 

ميليارد 
مترمكعب

ارزش سوخت 
صرفه جويي شده 

)ميليون
دالر( 

كاهش 
دوره اوج 

مصرف شب 
)دقيقه( 

139313.1336.324090

139412.3037.40.714230

139512.0737.81.63110

139612.0737.91.6318120

139712.0737.9240660

7.91586210مجموع

1.631742متوسط

ماخذ: همان.



گزارش 9 حمل و نقل

»تعادل« كارنامه 3  شاخه  ترابري را  بررسي  مي كند 

فعاليت هندي ها در چابهار و اتصال ريلي تهران- رشت 2 رخداد مهم حمل و نقلي در سال 97 به شمار مي رود

2  گام  بلند  بندري  و  ريلي  در شرايط  تحريم 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
سال 97 براي حوزه حمل و نقل كشور با فراز و 
نشيب هاي بسياري همراه بود، از خروج امريكا 
از برجام در ارديبهشت ماه گرفته تا افتتاح خط 
ريلي قزوين- رشت در اسفندماه، تصميمات و 
رويدادهاي ريز و درشتي در حوزه حمل و نقل 

كشور رخ داد.
اما در ميان 4 بخش مختلف حمل و نقل )ريلي، 
جاده اي، بندري و هوايي(، اگرچه پررنگ ترين 
رويداده�ا مربوط به بخش هواي�ي بود، اما در 
بخش هاي بندري، ريلي و جاده اي هم ش�اهد 
وقوع تصميمات و رخدادهاي مختلفي بوديم.

با خروج امريكا از برجام در ارديبهش�ت ماه، 
حوزه حم�ل و نقل تح�ت تاثير ق�رار گرفت، 
البت�ه تحريم ها اثرگذاري بيش�تري بر بخش 
بندري داش�تند و دو بخش ديگر يعني ريلي 
و جاده اي نس�بت به بخش بندري كمتر تحت 

تاثير تحريم ها قرار گرفتند.
با اعمال تحريم هاي امريكا عليه ايران بسياري 
از الينرهاي خارجي از بنادر ايران خارج شدند 
و ورود كش�تي هاي حامل پرچم ايران هم در 
برخي بن�ادر ممنوع ش�د و وضعيت همكاري 
ش�ركت هاي خارجي در بنادر ايران به حالت 
تعليق درآمد، البته مسووالن سازمان بنادر و 
دريانوردي بحث ممنوعيت ورود كشتي هاي 
ايراني به برخي بنادر را نمي پذيرند و معتقدند 
كه هيچ گون�ه محدوديتي در اين زمينه ايجاد 
نشده است، اما واقعيت آن است كه مشكالت 
بسياري براي كش�تي هاي حامل پرچم ايران 

به وجود آمد.
در اي�ن ميان، چندي پ�س از اعمال تحريم ها 
عليه ايران، اياالت متحده 8 كشور را از ليست 
تحري�م خارج كرد و به آنها اج�ازه همكاري با 
اي�ران را )در بخش هاي مختل�ف( صادر كرد. 
يكي از اين كش�ورها هند بود كه همكاري اين 
كش�ور با خروج امريكا از برجام كم رنگ شده 
ب�ود اما با اراي�ه صدور مجوز فعاليت ش�ركت 
هندي در ايران از س�وي امريكا، اين كش�ور 
سرانجام در دي ماه، فعاليت رسمي خود را در 

ايران آغاز كرد.
به نظر مي رسد كه آغاز به كار اپراتور هندي در 
چابهار،  مهم ترين رويداد بخش بندري بود كه 

در سال جاري به وقوع پيوست. 
اما بررس�ي كارنامه بخش ريلي در س�ال 97 
نشان مي دهد كه سرانجام خط ريلي قزوين- 
رشت پس از سال ها انتظار در اوايل اسفند ماه 
سال جاري افتتاح شد، راه اندازي اين خط ريلي 
پ�س از راه اندازي خط ريلي ته�ران -  اروميه 
در آبان م�اه از مهم ترين اتفاقات روي داده در 
بخش ريلي است كه با حضور رييس جمهوري 

افتتاح شد.
با وجود افتتاح دو پروژه ريلي يعني خط آهن 
قزوين-رشت و تهران- اروميه در سال جاري 
بس�ياري از خطوط ريلي راه اندازي نشده اند 
و همچنين طرح برق�ي كردن خطوط تهران-

مشهد و تهران –اصفهان آغاز نشد.
در اين شرايط بررسي بودجه اختصاص يافته 
به بخش ريلي مي تواند در پيش بيني وضعيت 
اين بخش طي سال آتي راهگشا باشد، براساس 
قانون برنامه بودجه سال آينده كه اوايل دي ماه 
سال جاري به مجلس تقديم شد، بودجه بخش 
ريلي 11 درصد كاهش داش�ت. كاهش اعتبار 
اختصاصي به حوزه ريل�ي،  نارضايتي ها را در 
ميان كارشناس�ان اين حوزه به همراه داشت 
و كارشناس�ان حوزه ريلي پيشنهاد دادند كه 
در شرايط كنوني بهترين راهكار فراهم كردن 
زمينه حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاران 
خارج�ي در حوزه حم�ل و نقل ريلي اس�ت و 
گرنه آينده اين بخش طي س�ال آتي و با توجه 
به افت چش�مگير بودجه، در هال�ه اي از ابهام 

فرو مي رود.
بررسي بخش جاده اي در سال 97، هم حكايت 
از آن دارد، بيش از اينكه شاهد ثبت اتفاقات و 
تصميمات مثبت باشيم، حجم تلفات جاده اي 
در س�ال جاري روندي افزايشي داشته است 
اين درحالي است كه پيش از اين و طي 10 سال 
گذشته ميزان تلفات جاده اي هر ساله كاهش 
مي ياف�ت اما در س�ال 97 اين رون�د نزولي نه 
تنها ثابت مانده بلكه رش�دي مثبت را به ثبت 
رسانده است. بررس�ي بودجه بخش جاده اي 
هم نشان مي دهد كه بودجه اين بخش در سال 
آينده كاهش 17 درصدي دارد كه اين موضوع با 
توجه به اهميت كاهش تلفات جاده اي مي تواند 
نگران كننده باشد و مس�ووالن حوزه حمل و 
نقل جاده اي بايد هر چه س�ريعتر اين موضوع 
را م�ورد پيگيري ق�رار دهند و عل�ت ثبات يا 
افزايش ميزان تلفات جاده اي را مورد بررسي 
قرار دهند تا شايد در سال آينده شاهد تداوم 

روند صعودي حجم تلفات نباشيم.
در اي�ن ميان و با توجه ب�ه اهميت حوزه حمل 
و نقل كش�ور و نقش�ي كه اين حوزه در بهبود 
نرخ رش�د اقتصادي دارد، روزنام�ه تعادل از 
هفته گذشته اقدام به بررسي كارنامه 4 بخش 
هوايي، بندري، جاده اي و ريلي داشته است كه 
بخش هوايي در پرونده هفته گذشته و 3 بخش 
بندري، ريلي و ج�اده اي در پرونده اين هفته 

مورد تحليل قرار مي گيرند و در همين راستا با 
هادي حق شناس، معاون بندري سازمان بنادر 
و دريانوردي، سعيد قصابيان، كارشناس ارشد 
حوزه ريلي و حميد نجف، كارش�ناس ارش�د 

حوزه جاده اي گفت وگوهايي داشته است. 

   2 اتفاق مهم در حوزه بندري 
هادي حق ش��ناس، معاون بندري سازمان بنادر و 
دريانوردي معتقد اس��ت كه آغاز ب��ه كار فاز 3 بندر 
ش��هيد رجايي مهم ترين اتفاق مثبت بخش بندري 
بوده و اعمال تحريم هاي ظالمانه از سوي امريكا فشار 

زيادي به اين بخش وارد كرده است.
حق شناس درباره كارنامه بخش بندري به »تعادل« 
مي گويد: طي سال 97 در بخش زيرساخت ها شاهد 
وقوع اتفاقات مثبتي بوديم، به عنوان مثال، هم فاز 
يك بندر شهيد بهشتي چابهار همچنين تجهيزات 

آن به بهره برداري رسيد.
حق شناس مي افزايد: در بندر شهيد رجايي عمليات 
فاز 3 آغاز شد و تجهيزات جديدي در اين بندر نصب 
شد كه س��رمايه گذاري اين تجهيزات بيش از 100 

ميليون يورو بود.
او ادام��ه مي دهد: مهم ت��راز اين دو اق��دام، بخش 
خصوصي در ش��مال و جنوب كشور سرمايه گذاري 
چند هزار ميليارد توماني انجام داد و هفته گذشته 
يك س��يلوي 45 هزار تني در بندرانزلي افتتاح شد. 
سيلوها و مخازني از اين دس��ت در شمال و جنوب 
كش��ور توس��ط بخش خصوصي س��رمايه گذاري و 

راه اندازي شده اند.
به گفته اين كارشناس ارش��د حوزه بندري، بخش 
خصوصي در انبار، محوطه، بارانداز، تجهيزات تخليه 
و بارگيري، مخازن روغن به راحتي سرمايه گذاري 

مي كند. موضوعاتي كه در بنادر ايران رخ داد.
حق شناس با اش��اره به اعمال تحريم هاي يكجانبه 
غيرقانوني عليه ايران طي ماه هاي گذشته مي گويد: 
همواره صادرات و واردات تابعي از درآمد نفت است، 
زمان��ي كه به ه��ر دليلي درآمد نف��ت كاهش يابد، 
واردات ه��م افت مي كند و به تبع آن بنادر با كاهش 
واردات و صادرات غيرنفتي مواجه ش��دند و اهداف 
تعيين ش��ده از س��وي س��ازمان بنادرو دريانوردي 

محقق نشد.
او اظهار مي كند: يكي از اهدافي كه س��ازمان بنادر 
به دنبال آن بوده اس��ت، اما تاكنون محقق نش��ده 
اين است كه ايران مقصد كش��تي هاي الينر باشد، 
پيش از اعمال تحريم ها 17 خط كشتيراني به بندر 
شهيدرجايي رفت و آمد داشت كه با آغاز تحريم ها 
تعدادي از اين خطوط كشتيراني، ديگر به بنادر ايران 
از جمله شهيد رجايي نيامدند كه اگر تحريم ها اعمال 
نمي شد، بندر ش��هيد رجايي مي توانست به جايگاه 

گذشته خود بازگردد.
معاون بندري س��ازمان بنادر و دريان��وردي اضافه 
مي كند: يكي ديگر از رويدادهاي مهم حوزه بندري 
و درياي��ي اي��ن بود كه دبي��ركل س��ازمان جهاني 
دريانوردي )آيم��و( در روز جهان��ي دريانوردي در 

ايران حضور داشت.
حق شناس ادامه مي دهد: در حال حاضر فعالترين 
بندركشور شهيد رجايي است و 60 درصد واردات، 
صادرات، ترانش��يپ، ترانزيت و ... كل كشور در اين 

بندر انجام مي شود.

   افزايش حجم تلفات جاده اي در 97
حميد نجف، كارشناس ارشد حوزه جاده اي پس از 
نگاهي به كارنامه حوزه جاده اي كشور مي گويد كه 
ثبات يا افزايش حجم تلفات جاده اي در سال جاري 
مهم ترين اتفاقي است كه رخ داده و بايد هر چه زودتر 

از سوي مسووالن مورد بررسي قرارگيرد.
نجف درباره كارنامه حوزه جاده اي در س��ال 97 به 
تعادل مي گويد: بخش جاده اي كش��ور در سالي كه 
گذش��ت از نظر تأمين بودجه با مشكالتي روبرو بود 
موضوعي كه درسال آينده هم به دليل كاهش بودجه 

تداوم مي يابد.
نجف اظهار مي كند: كاهش اختصاص بودجه مناسب 
به بخش جاده اي و حمل و نقل كشور درحالي است 
كه اختصاص بودجه بايد به تناسب اهميت موضوع 

باشد كه در سال هاي گذشته اينگونه نبوده است.
او ادامه مي دهد: متاسفانه اتفاقي كه در سال جاري 
رخ داد، ثبات روند كاهش��ي يا حتي افزايش ميزان 
تلفات جاده اي نسبت به سال گذشته بود، البته طي 
10 سال گذشته هرسال حجم تلفات جاده اي سير 
كاهش��ي داشت اما در س��ال جاري اين روند نزولي 
ادامه يا ثابت مانده اس��ت يا ميزان تلفات تاحدودي 

افزايش يافت. 
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه جاده اي، اختصاص 
منابع مالي به بخش جاده اي مي تواند به كاهش حجم 

تلفات جاده اي كمك كند.
نج��ف اضافه مي كند: به گفته كارشناس��ان بيش از 
70درصد تلفات جاده اي ناش��ي از خطاي انس��اني 
اس��ت و 30 درصد مابقي به ناايمن بودن و كيفيت 
پايين خودرو، مشكالت جاده اي و ... مربوط مي شود 
كه با توجه به باالبودن تاثيرخطاي انساني در تلفات 
جاده اي نياز به فرهنگس��ازي دراين زمينه احساس 

مي شود.
او بيان مي كند: براي فرهنگس��ازي درباره رانندگي 
هم بايد از تجربيات كش��ورهاي موفق در اين زمينه 
استفاده كرد به عنوان نمونه در كشورهاي اروپايي، 

فرهنگ رانندگي را از كودكي آموزش مي دهند.
اين كارشناس ارشد حوزه جاده اي، اضافه مي كند: 
در راستاي بهره گيري از فرهنگ رانندگي درگام اول 

بايد به آموزش، اولويت دهيم.
نجف با اشاره به اينكه بايد آموزش در رانندگي مهم 
تلقي شود، مي گويد: به عنوان نمونه در آلمان براي 
نقاط حادثه خيز از عالمت قورباغه استفاده مي كنند 
و اين موضوع را هم به ش��هروندان آموزش داده اند 
برهمين اساس مردم آلمان وقتي  به تابلوي قورباغه 

نزديك مي شوند با احتياط تر رفتار مي كنند.
او اظه��ار مي كن��د: درواقع در آلمان ب��ا بهره گيري 
ازعاليم و س��پس آموزش دهي به رانندگان، حجم 

تلفات جاده اي كاهش يافته است.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه بندري اضافه مي كند: 
در ايران هم مي توان با بهره گيري از عاليم و نمادها 
و اطالع رس��اني در اين زمينه به اف��ت حجم تلفات 

كمك كرد.
نجف مي افزايد: در حوزه آموزش به شهروندان بايد 
در كتاب مدارس گنجانده شود و مي توان كتابي به 
عنوان كتاب ايمني در نظر گرفته شود، تا كودكان از 
سنين كم با قوانين راهنمايي و رانندگي آشنا شوند.

ب��ه گفته او، باي��د ارگان ها و س��ازمان هاي مختلف 
ب��ا كم��ك يكديگر بح��ث افزايش ايمن��ي جاده ها 

را پيگي��ري كنن��د، حتي ب��راي افزاي��ش توجه به 
اي��ن موضوع كميته اي تش��كيل ش��ود و ش��خص 
رييس جمه��ور ه��م در اين كميته عضو باش��د تا با 
اين اقدام ض��رورت توجه به ايمني و تلفات جاده اي 

دوچندان شود.

   هزينه بر بودن پروژه هاي ريلي
س��عيد قصابيان،  كارش��ناس ارش��د بخش ريلي، 
راه اندازي دو خط ريلي رشت-قزوين و تهران- اروميه 
را مهم ترين رويداد حوزه ريلي در سال 97 مي داند. 
اگر چه انتقادات��ي را هم به طوالني ش��دن پروژه و 
افزاي��ش هزينه ه��اي آن دارد، او درب��اره كارنامه و 
عملكرد اين بخش در س��ال 97 به تعادل مي گويد: 
در س��ال جاري ش��اهد راه اندازي دو مس��ير ريلي 
تهران- اروميه و قزوين- رشت بوديم كه اما و اگرهاي 
بسياري درباره اين دو پروژه به ويژه درباره هزينه هاي 

احداث آنها وجود دارد.
قصابيان مي افزايد: اين انگاره بر صنعت حمل و نقل 
ريلي كشور حاكم است كه حرفه مسافر كشي ريلي 
نه تنها در ايران بلكه در همه جاي دنيا يك كاس��بي 
ضررده اس��ت. البته در مورد اي��ران اين گزاره حتما 
درس��ت اس��ت، اما در مورد راه آهن هاي ديگر نقاط 

جهان شايد نياز به تحقيق بيشتري باشد.
او ادام��ه مي دهد: به عنوان مث��ال، قطار مگلو امروز 
در لبه فن��اوري قرار دارد و اگر بن��ا بود راه آهن هاي 
پيشرفته جهان چشم بر اقتصادي بودن حمل مسافر 
ببندند بايد هم اكنون اين فن��اوري را به كار گرفته 
باشند، اما شاهد هستيم كه در بسياري از راه آهن ها 
اين كار هن��وز توجيه اقتصادي پيدا نكرده و تجاري 

نشده است.
به گفته قصابيان، اينكه حمل و نقل مس��افر ضررده 
است، يك سوي ماجراست و اينكه بپذيريم و تسليم 
باش��يم كه اين نوع از حمل و نق��ل الجرم بايد ضرر 
بدهد و هيچ راهي ب��راي اقتصادي كردن آن وجود 

ندارد يك سوي ديگرماجرا. 
اين كارش��ناس ارش��د بخش ريلي اضافه مي كند: 
پذيرش اين انگاره آخ��ر پيامدهاي وخيم زيادي به 
همراه دارد چون اگر ضرر دهي را در ذات حمل و نقل 
ريلي مسافر مستتر بدانيم در آن صورت مجوز صادر 
كرده اي��م كه در هر كوره راهي مس��يرريلي احداث 
كنيم و براي 50 عدد مس��افر هم قطار راه بيندازيم 
ك��ه با اين توجي��ه از همان اول هم ق��رار نبوده اين 
مسافركشي سود بدهد. او اظهار مي كند: يك نمونه 
دم دست قطار تهران - اس��تانبول است كه هر چند 
سال يك بار افتتاح مي شود اما به دليل عدم استقبال 
مسافر و شكس��ت اقتصادي تعطيل مي شود و چند 
سال بعد با تغيير مديريت و بدون استفاده از تجربه 

مديران قبلي مجددا راه اندازي مي شود.
قصابيان ب��ا انتقاد از تفكر زيان ده بودن حمل و نقل 
ريلي مسافر بيان مي كند: اگر ضرر دهي را جزيي از 
ذات مسافر كشي ريلي بدانيم مجوز صادر كرده ايم 
كه مدير شركت حمل و نقل ريلي قطار بخرد و مسافر 
ببرد و هر چه خواست هزينه كند و سپس اين شركت 

دچار ضررو زيان مالي شود.
او اضاف��ه مي كند: اگر قرار باش��د ض��رر را بديهي و 
ذاتي بدانيم مديري كه در مجموعه خودش با ضرر 
5 ميليارد روبرو مي ش��ود هيچ ارجحيت و مزيتي بر 
مديري كه در شركت مش��ابه با ضرر 50 ميلياردي 

مواجه مي شود ندارد و گردن گذاشتن به اين انگاره 
توجيه ناكارمدي مديريت هم هست. 

اين كارشناس ارشد بخش ريلي ادامه مي دهد: شايد 
به دليل حاكمي��ت اين انگاره باش��د كه وقتي يك 
راه آهن افتتاح مي ش��ود كمترين انتقادها به قيمت 
تمام شده پروژه مي شود و اگر هزينه پروژه هم اعالم 
شود كس��ي اعداد را مورد بررسي قرار نمي دهد، آيا 
كس��ي نس��بت به اينكه يك خط با هزينه 18500 
ميليارد ريال )با ارزش روزي 50 هزار ميليارد ريال( 

انجام شده انتقادي دارد؟
قصابيان تصريح مي كند: آيا اين هزينه صرفه جويانه 
بوده يا مصرفانه؟ هيچ گونه انتقادي درباره طوالني 
شدن احداث 100 كيلومتر خط ريلي بين مهاباد و 
اروميه سوالي نمي پرس��د، درحالي كه ساخت اين 

خط ريلي 10 سال زمان برده است.
به گفته او، هيچ گونه انتقادي نسبت به زمانبر بودن 
پروژه هاي ريلي نمي شود درحالي كه طوالني شدن 

اجرا هزينه بسياري را به كشور تحميل مي كند.
اين كارش��ناس ارش��د بخش ريلي اظهار مي كند: 
هيچ گونه انتق��ادي درباره طوالني ش��دن احداث 
164كيلومتر خط ريلي بين رشت و قزوين نمي شود 
در حالي كه اين پروژه بيش از 10 س��ال زمان برده 
اس��ت. قصابيان مي گويد: خوشبختانه پاسخ سوال 
آخ��ر در اظهارات مديرعامل ش��ركت س��اخت در 
مصاحبه با هفته نامه حمل و نقل )13 اس��فند 97( 
وجود دارد، جمع جبري هزينه احداث )بدون توجه 
به ارزش زماني پول( 1850 ميليارد تومان و به ارزش 

روزي 5 هزار ميليارد تومان است.
او با اش��اره به اقتصادي نبودن حمل و نقل ريلي در 
ايران اظهار مي كند: براساس موارد مطرح شده بايد 
چش��م بر اقتصادي بودن پروژه هاي ريلي بس��ت و 
افزايش تعداد استان هايي كه به ريل وصل مي شوند 
را معيار موفقيت دولت دانست و درآمد زايي از طريق 
حمل بار و به خصوص ترانزي��ت ريلي و پروژه هاي 

برقي كردن را در اولويت هاي بعدي قرار داد.
كارشناس ارش��د حوزه ريلي ادامه مي دهد: اصرار 
بر اين اولويت موجب ش��ده اس��ت تا خطوط ريلي 
متصل به كشورهاي همسايه كه زمينه ساز توسعه 
ترانزيت و توريس��م هس��تند در اولويت چندم قرار 
بگيرند و ش��عار اتصال اس��تان هاي بيش��تر به ريل 

اولويت يك باشد.
او اظهار مي كند: تعدادي از خطوط ريلي با قابليت 
ترانزيتي و توريستي كه نيمه كاره و منتظر بودجه 
هستند به شرح زير هستند: خواف - هرات، چابهار - 
زاهدان، خرمشهر - شلمچه، راه آهن غرب به سمت 

عراق و رشت - آستارا .
قصابيان معتقد اس��ت: در حركت هاي اخير دولت 
اندكي هوشمندي ديده مي شود و نمونه آن همين 
راه آهن قزوين - رشت اس��ت، اين خط حلقه اي از 
كريدور ش��مال – جنوب است بين اسكانديناوي و 

روسيه و ايران و هند.
اين كارش��ناس بخش ريلي بي��ان مي كند: اگر اين 
خط ماهيت ترانزيتي نداش��ت نمي توانست توجيه 
اقتصادي پيدا كند و دولت با يك تير دو نش��ان زده 
اس��ت. هم به ش��عار خود در اتصال گي��الن به خط 
ريلي عم��ل كرده و هم در ح��ال تكميل حلقه هاي 
زنجير كريدور شمال – جنوب است، اما اين زيركي 
را در خ��ط دور درياچه اروميه ي��ا خط ميانه- تبريز 

نمي بينيم.
او با اش��اره به خط ريلي غرب كشور مي گويد: دولت 
در اتصال غرب كشور به ريل هم همين هوشمندي 
را به خرج داد، اين خط ه��م اگر ماهيت ترانزيتي و 
توريستي نداشت نمي توانست توجيه اقتصادي پيدا 
كند و دولت با اين اقدام با يك تير دو نشان زده است 
و هم به شعار خود در بردن ريل به استان هاي غربي 
عمل كرده و هم در حال تكميل حلقه هاي ترانزيت 

بار و مسافر به خاك عراق است. 
قصابي��ان ادامه مي دهد: به نظر مي رس��د دولت در 
م��واردي در حال فاصل��ه گرفتن از گ��زاره ضررده 
بودن ذاتي حمل و نقل مس��افر يا در حال كاستن از 

پيامد هاي منفي آن است.
او تصريح مي كند: حمل بار و ترانزيت مي تواند جبران 
ضرر دهي مسافر كشي ريلي در كوتاه مدت باشد و در 
بلندمدت انتظار مي رود كه دولت به دنبال اقتصادي 
كردن حمل مسافر باش��د و درصورت بي توجهي به 
اين موضوع، جاده س��هم غالب جابه جايي مسافر را 
همچنان حفظ خواه��د كرد و تعداد تلفات جاده اي 

روند رو به افزايش خواهد داشت. 
قصابيان بيان مي كند: با توجه به ضرر ده بودن حمل 
مسافر در شرايط كنوني در كشور، تاسيس خطوط 
ريلي پر سرعت مس��افري )مثال تهران اصفهان( به 
دليل هزينه بس��يار باالي آن اص��ال توجيه ندارد و 
بودج��ه محدود را بايد به ج��اي آنكه صرف افزايش 
سرعت برخي خطوط كنيم بايد صرف خطوط زمين 
مانده فوق الذكر از يك س��و و افزاي��ش خدمات به 

مسافر همين قطارهاي سنتي كرد.
اين كارش��ناس ارش��د بخش ريلي اظهار مي كند: 
س��رعت اولويت مس��افر ايراني نيس��ت، اولويت او 
مسافرت بدون تاخير و بدون تكان هاي شديد واگن، 
اطالع رساني مناس��ب، نزديكي ايستگاه راه آهن به 
مركز شهر، جابه جايي آسان بار و چمدان، عبور سريع 
از گيت هاي كنترل، سالن تميز، مهماندار آراسته و 
مودب، غذاي بهداشتي، تهويه مناسب، ملحفه تميز، 
حضور پزشك در قطار و... اس��ت كه هم هزينه اش 
نسبت به قطار س��ريع السير كمتر است و هم اثرش 

در رضايت مسافر بيشتر است.
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 كريدور شمال- جنوب 
در مسير پيشرفت

بررسي اتفاقات و رويدادهاي سه بخش ريلي، جاده اي 
و بندري درس��ال 97 نش��ان مي ده��د كه فعاليت 
بخش هاي بندري و ريلي بس��يار پررنگ تر از بخش 
جاده اي بودند. در بخش ريلي و بندري شاهد افتتاح 
پروژه هاي مهم و چشمگيري طي ماه هاي گذشته 
بوديم از آغاز به كار فاز اول بندر شهيد رجايي و آغاز 
فعاليت هندي ها در بندر چابهار تا افتتاح خط ريلي 
قزوين- رشت پس از 10 سال. در اين ميان و با توجه 
به اهميت دو بخش ريلي و بندري در اقتصاد كشور، 
نگاهي تجميلي به پروژه ها و رويدادهاي اين بخش ها 
در سالي كه گذشت خواهيم داشت تا نقطه ابهامي در 

اين زمينه باقي نماند.
   بخش   بندري 

     اگرچ��ه موافقتنام��ه ترانزيتي س��ه جانبه بين 
كش��ورهاي ايران، هند و چابهار با هدف تس��ريع، 
تسهيل و ارتقاي ترانزيت چابهار و اتصال كشور هند 
و افغانستان به كشورهاي آسياي ميانه از طريق بندر 
چابهار، توسعه صادرات سه كش��ور و ايجاد كريدور 
بين المللي بين كشورهاي مذكور در خرداد ماه سال 
1395 به امضاي روساي جمهور ايران و افغانستان 
و نخست وزير هند رس��يد، اما آغاز به كار فعاليت و 
همكاري طرف هندي براي تكميل بندر شهيد رجايي 

از اواخر سال 97 آغاز شد.
    پيش از اجرايي ش��دن تحريم ها ش��اهد خروج 
كمپاني هاي بين المللي بندري بوديم، البته دو نوع 
تحريم عليه ايران در اين حوزه وجود دارد اول اينكه 
خطوط كشتيراني خارجي حق ورود به بنادر ايران را 
ندارند و نبايد در بنادر ايران فعاليت داشته باشند و نوع 
ديگر تحريم ها اين است كه خطوط كشتيراني ايراني 

امكان تردد در بنادر خارجي را نخواهند داشت.
    در ح��ال حاض��ر بي��ش از 90 درصد حمل ونقل 
بين المللي كاال توس��ط حمل ونقل دريايي به انجام 
مي رسد. بخش حمل و نقل دريايي ايران همواره با 
بهره گيري از مزيت  هاي ناشي از 5800 كيلومتر مرز 
ساحلي در استان ها و جزاير جنوبي و شمال كشور و 
با اتكا به ظرفيت  ها و توان عملياتي بنادر بازرگاني و 
ناوگان حمل و نقل دريايي خود با جابه جايي بيش از 
90 درصد از كاالهاي مربوط به تجارت خارجي كشور، 
نقش��ي حياتي در صحنه اقتصاد ملي و منطقه اي و 

تجارت خارجي كشور ايفا كرده است.

   بخش  ريلي 
ميزان جابه جايي مسافران از طريق شبكه ريلي حدود 
9 درصد است، اما براساس برنامه ريزي هاي انجام شده 
اين ميزان تا پايان برنامه ششم توسعه بايد به 25 تا 
30 درصد برسد. البته ميزان حمل و نقل مسافر بين 
ش��هري از طريق ريل در كشورهاي پيشرفته تا 40 
درصد و در حمل و نقل درون ش��هري تا 70 درصد 
انجام مي شود، ناگفته نماند كه براساس آمار گرايش 
مردم به حمل ونقل ريلي زير 5 درصد است، در حالي 

 كه بايد حداقل به 10 درصد افزايش يابد.
    از سال گذشته و سال جاري برنامه اي تدوين شده 
است تا بر اس��اس آن مركز 5 استان شامل همدان، 
كرمانشاه، رشت، آذربايجان غربي و شرقي به شبكه 
ريلي كشور متصل شوند و از اين طريق بخش هايي از 

كريدور ريلي كشور تكميل شود.
    به گفته مسووالن حوزه ريلي، مهم ترين كريدور 
ريلي كشور از بندرعباس، تهران، رشت و بندر آستارا به 
آذربايجان و اروپا متصل مي شود و محور قزوين-رشت 
مهم ترين و سخت ترين بخش پروژه اين كريدور است 

كه به عنوان ابر پروژه عمراني كشور تلقي مي شود.
    دوخط ريلي مهم از 5 خط ريلي )تهران-اروميه، 

قزوين- رشت( در سال جاري به افتتاح رسيد.
    راه آهن قزوين- رش��ت مهم ترين بخش كريدور 
شمال- جنوب است كه اين مسير ريلي با اتصال خليج 
فارس به درياي خزر امكان ارتباط ريلي كشورهاي 
شرق آسيا و هند را به سمت حوزه قفقاز، اروپا و روسيه 

تسهيل مي كند.
    با تكميل راه آهن رش��ت- انزلي و رشت- آستارا 
مس��افت و زمان طي شده از شمال به جنوب تقريبا 
نصف مي شود و 30 درصد هزينه هاي انتقال بار نيز 

كاهش مي يابد.
    كريدور ريلي از بندرعب��اس تا تهران و از تهران تا 
قزوين تكميل ش��ده اس��ت و تكميل كريدور ريلي 
قزوين-رشت در دو شاخه به انزلي و آستارا در دستور 

كار قرار گرفته است.
    اگرچه براس��اس برنامه قرار بود كه قرارداد برقي 
كردن قطار مشهد-تهران در سال جاري آغاز شود اما 
چنين اتفاقي رخ نداد و وزير جديد راه و شهرسازي در 
توجيه اين كم كاري اعالم كرد كه قرارداد اين طرح 
منعقد شده اما با اشكاالتي مواجه شده است كه در 

آينده نه چندان دور موانع قراردادي حل شود.

   بودجه حمل و نقل ريلي و جاده اي
در اليحه بودجه ساالنه كش��ور رديف بودجه اي به 
بخش بندري، اختصاص نمي يابد، درحالي كه اين 
موضوع درباره بخش ريلي و جاده اي صدق نمي كند 
و س��االنه بودجه جداگانه به هر كدام از اين بخش ها 

اختصاص مي يابد.
    در بخش حمل و نقل ريلي عملكرد دوران برنامه 
5ساله توسعه و قبل از آن به گونه اي است كه اعتباري 
معادل 13 هزار و 903 ميليارد تومان تاكنون هزينه 
شده است و بر اساس ابالغيه سال جاري رقمي معادل 
1,706 ميليارد توم��ان بايد به اين حوزه تخصيص 
يابد، اين در حالي اس��ت كه بر اساس برآورد صورت 
گرفته در اليحه بودجه س��ال 1398 بايد اعتباري 
معادل2,444 ميليارد تومان جهت توسعه حمل و 

نقل ريلي اختصاص يابد.
    در ط��ول دوران برنامه پنجم توس��عه و قبل از آن 
اعتب��اري معادل 30 ه��زار و 104 ميليارد تومان به 
منظور توسعه حمل و نقل جاده اي تخصيص يافته 
است و بر اساس برآورد صورت گرفته در سال آينده 
رقمي معادل3,644 ميليارد تومان به منظور توسعه 

حمل و نقل جاده اي اختصاص خواهد يافت.

    هادي حق شناس:  طي سال 97 در بخش زيرساخت ها شاهد وقوع اتفاقات مثبتي بوديم، به عنوان مثال، هم فاز يك بندر شهيد بهشتي چابهار 
همچنين تجهيزات آن به بهره برداري رسيد.  در بندر شهيد رجايي عمليات فاز 3 آغاز شد و تجهيزات جديدي در اين بندر نصب شد كه سرمايه گذاري 

اين تجهيزات بيش از 100 ميليون يورو بود

   حميد نجف:  متاسفانه اتفاقي كه در سال جاري رخ داد، ثبات روند كاهشي يا حتي افزايش ميزان تلفات جاده اي نسبت به سال گذشته بود، البته طي 
10 سال گذشته هرسال حجم تلفات جاده اي سير كاهشي داشت اما در سال جاري اين روند نزولي ادامه يا ثابت مانده است يا ميزان تلفات تاحدودي 

افزايش يافت  كه اختصاص منابع مالي به بخش جاده اي مي تواند به كاهش حجم تلفات جاده اي كمك كند

   در س�ال جاري شاهد راه اندازي دو مسير ريلي تهران- اروميه و قزوين- رشت بوديم كه اما و اگرهاي بسياري درباره اين دو پروژه به ويژه درباره 
هزينه هاي احداث آنها وجود دارد. دولت در اتصال گيالن و غرب كشور به ريل   هوشمندي  به خرج داد و اگر  اين دو خط   ماهيت ترانزيتي و توريستي 
نداشت نمي توانست توجيه اقتصادي پيدا كند و دولت با اين اقدام با يك تير دو نشان زده است و هم به شعار خود در بردن ريل به گيالن و استان هاي 

غربي عمل كرده و هم در حال تكميل حلقه هاي ترانزيت بار و مسافر به گيالن و  خاك عراق است

برش



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات از عملكرد اپل در ايران انتقاد كرد

خاموشي روزانه 70 هزار گوشي در شبكه ارتباطي كشور
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات با اشاره به اينكه پس از تحريم استفاده 
از اپليكيشن هاي ايراني در گوشي هاي آيفون، ظرف 
مدت ۵ روز روزانه ۷۰ هزار گوشي آيفون در داخل شبكه 
ارتباطي كشور، غيرفعال شده است، افزود: اپل در حال 

از دست دادن بازار ايران است.
وزير ارتباطات با اشاره به اقدام كمپاني امريكايي اپل در 
تحريم اپليكيشن هاي ايراني و محدوديت دسترسي به 
اين نرم افزارهاي كاربردي براي كاربران آيفون، گفت: 
تا پيش از اين اقدام، روند رو به رشدي را در استفاده از 

گوشي هاي آيفون در كشور شاهد بوديم.
وي ادامه داد: مطابق آمار س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي روزانه ۷ هزار گوشي آيفون در شبكه 

ارتباطي كشور وارد و رجيستر مي شد.
وزير ارتباطات افزود: اما پس از تحريم صورت گرفته، 
مطابق بررس��ي ها، طبق ۵ روز متوالي نه تنها تعداد ۷ 
هزار گوشي به صورت روزانه در شبكه وارد نشد، بلكه 
روزانه ۷۰ هزار گوشي فعال داخل شبكه نيز، خاموش 

شده است.
وي گفت: س��ال ۸۹ نيز اپل ايران را تحريم كرد اما نه 
تنها تقاضاي گوش��ي آيفون در كشور كاهش نيافت 
بلكه بيشتر هم شد. اما درحال حاضر، خاموش شدن 
گوشي هاي اين ش��ركت در شبكه، نش��ان از توسعه 
اپليكيشن هاي ايراني دارد و اپل در حال از دست دادن 

بازار خود در ايران است.
همچنين دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور گفت: 
مردم عامل تعيين كننده بازارهايي هستند كه در حال 
فتح شدن هستند. برخي مي گويند با فيلتر كردن به 
بخ��ش داخل كمك مي كني��م، در حالي كه عمر اين 
كاركرد محدود اس��ت و هزينه اش باالست و مردم آن 

را مي پردازند.
ابوالحسن فيروزآبادي ديروز در جمع خبرنگاران بيان 
اينكه براي نقش آفرين��ي در اقتصاد پلت فرمي فقط 
دولت و حكومت تصميم گيرنده نيستند، افزود: اقتصاد 
پلت فرمي چالش سرنوشت س��از ما در اقتصاد، فضاي 
مجازي آينده دنياست كه براي بازيگري در آن فرصت 
زيادي نداريم. تمامي مردم بايد براي نقش آفريني در 
اقتصاد پلت فرمي تصمي��م گرفته و تالش كنند و اگر 
مردم، تكنولوژيست ها، جامعه مدني و بخش خصوصي 
در كنار حكومت كه نماينده آنهاست، حامي اين تصميم 

نباشند، اين استراتژي محكوم به شكست خواهد بود.
وي با بيان اينك��ه براي موفقي��ت در اقتصاد فضاي 
مجازي نياز ب��ه اجماع ملي آگاهانه هم��راه با نقش 
فعال اس��ت، تاكيد كرد: پيش��تر براي توسعه صرفًا 
قبول اين تصميم از س��وي مردم كفايت مي كرد اما 
امروز براي موفقي��ت در اقتصاد فضاي مجازي مردم 
بايد نقش پذيري داشته باشند، زيرا اقتصاد پلت فرمي 
همراه با تحول در سطح همه كاربران است. بنابراين 
تمامي مردم براي حفظ استقالل در اين جريان جهاني 
كه ش��ركت ها، رهبري آن را به دس��ت گرفتند بايد 

بپذيرند كه صرفا مصرف كننده نباشند.

   تالش براي سهم گيري از اقتصاد پلت فرمي
رييس مركز ملي فضاي مجازي كش��ور با اش��اره به 
مسدودس��ازي برنامه ه��اي ايراني روي اپ��ل، اظهار 
كرد: حذف برنامه هاي ايراني، اكانت ها و حساب هاي 
كاربري مان توسط پلت فرم ها يك تجربه است كه بطور 
قطع به ايران محدود نمي شود و نوعي ابزار سيطره بر 
ملت هاست. ما براي اينكه نقش بيشتري در اين بازار 

داشته باشيم، بايد بازارگشايي كنيم.
به گزارش ايسنا، فيروزآبادي گفت: شوراي عالي و مركز 
ملي فضاي مجازي كشور معتقد است كه اگر بتوانيم 
هرچه بيشتر پلت فرم ارايه دهيم و اين پلت فرم ها را نه 
تنها در ايران كه در كشورهاي منطقه و بازارهاي جهاني 
گسترش دهيم، مي توانيم در جامعه پلت فرمي آينده، 
نقش بيشتري داشته باش��يم، اما اگر تسليم شويم نه 
تنها بازنده سياسي خواهيم بود، بلكه بازار و بسياري از 

ارزش ها را نيز بايد واگذار كنيم.
وي ادامه داد: البته خوش��بختانه امروز شاخص هاي 
توليد محتوا و ايفاي نقش در كشورهاي در حال توسعه 
در اقتصاد فضاي مجازي دنيا در حال افزايش اس��ت و 
نه ايران بلكه بسياري از كشورها همچون كره جنوبي، 
اندونزي، روسيه، چين و حتي اروپا در حال تالش براي 

سهم گيري از اقتصاد پلت فرمي دنيا هستند.
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كشور با بيان اينكه 
تنظيم رابطه دولت با بخش خصوصي به دليل كاركرد 
متف��اوت آنها ت��الش مضاعفي مي طلبد، اف��زود: در 
ايران به دلي��ل ناهماهنگي س��رعت قانون گذاري با 
تحوالت جهاني، همگرا شدن در اين تحول جهاني كار 
سنگيني مي طلبد و البته اقتصاد فضاي مجازي حوزه 
ناشناخته اي است كه از طريق گفت وگو و تقسيم كار 
مي توان به آن دس��ت يافت.فيروزآبادي با بيان اينكه 
بخش خصوصي به ش��دت ضربه پذير است و مي تواند 
با يك تصميم محدودسازي صادرات، مسدودسازي يا 
فيلتر مورد تعرض قرار گيرد، گفت: دولت بايد به عنوان 
يك ش��ريك قوي و نه تحميل كننده ضابطه ها با اين 

بخش مشاركت كند.

 جايگزيني اقتصاد ديجيتال 
بر اقتصاد الكترونيك 

وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد ديجيتال در دنيا جايگزين 
اقتصاد الكترونيكي شده است، اعالم كرد: شوراي عالي 
و مركز ملي فضاي مجازي فراتر از اين تعبير كه معتقد 
به اقتصاد فضاي مجازي است و تاكيد ما بر اين است كه 
بخشي از اقتصاد برآمده از فضاي مجازي در حوزه هاي 

ديجيتال است.
دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي كش��ور ادامه داد: 
اگر ما تمركز خ��ود را در اقتصاد ديجيتال قرار دهيم 
نوآوري هاي ما در اين حوزه نوعي پيروي و محدوديت 
در مدل ها و پارادايم هاي جهاني اين فضا هم چون شهر 
هوشمند، اينترنت اشيا، اقتصاد دولت گريز و پول هاي 
مجازي اس��ت و ما در اقتصاد ديجيت��ال معطوف به 
ايران و بازارهاي داخل مي ش��ويم و س��ازندگان اين 

فضا بازيگران پيش��رو خواهند بود و م��ا در اين بازي 
رقابتي بسيار فشرده بازنده خواهيم شد در حالي كه 
بايد نگاه ما فتح بازارهاي جهاني باش��د. فيروزآبادي 
گفت: در نظام شبكه اي فضاي مجازي مردم حضور 
فعال تري پيدا كرده اند و مرزهاي جغرافيايي ضعيف 
شده است و ش��كل جديدي از آرايش قدرت در حال 
ش��كل گيري اس��ت كه مي تواند هم فرصت باشد و 
ه��م تهديد. بنابراين اگر منفعل باش��يم به معناي از 
دست دادن بازار اس��ت و اگر تالش كنيم مي توانيم 

فرصت بازار گشايي جهاني داشته باشيم.وي افزود: 
در اقتصاد فضاي مجازي ارايه مدل هاي كسب و كار 
بسيار اهميت دارد و اين مدل ها مي تواند تنظيم كننده 
حوزه روابط كنشگران اين فضا باشد كه در اين حوزه 
بخش خصوصي و تش��كل ها همچون سازمان نظام 
صنفي رايانه اي مي توانند نقش آفرين باشند.رييس 
مركز ملي فضاي مجازي كش��ور اظهار كرد: فش��ار 
شكاف هاي ايجاد شده در اين فضا در حوزه هايي مانند 
سخت افزار و نرم افزار به دليل شكستن مرزها زياد است 

و نيازمند شبكه س��ازي و همگرايي بين نيروهاست 
كه در حوزه س��خت افزار راه ان��دازي كامل زنجيره از 
نيمه هادي تا محصول نهايي نظير گوشي هاي نسل 
پنجم به دليل سرمايه گذاري هاي سنگين براي ايران 
امكان پذير نيس��ت اما در حوزه نرم افزار با همگرايي 
شركت ها و حمايت از استارتاپ ها و هدف قرار دادن 
بازارهاي كش��ورهاي همس��ايه و همزبان مي توانيم 
توان تكنولوژيكي و قدرت ملي و اقتصادي كش��ور را 

ارتقا دهيم.

ياهو نيوز| مدارگرد  ناسا  مولكول هاي آب را روي سطح 
ماه رصد كرده است. عالوه بر آن مدارگرد جهش مولكول ها 

را نيز رصد كرده كه نشان دهنده حركت آب است.
يك مدارگرد ناسا آب در حال حركت روي سطح ماه را رصد 
كرده است. البته نبايد انتظار داشت در اين سياره باران ببارد 

و رودخانه ها جريان داشته باشند.
به هر حال مدار گرد LRO اليه اي پراكنده از مولكول هاي 
آب را رصد كرد كه طي چند روز روي سطح ماه گير كرده 
بودند. همچنين اين مدار گرد جهش اين مولكول ها روي 
سطح را نيز ثبت كرد كه نشان دهنده حركت آب است. به 
گفته ناسا اين يافته اهميت زيادي در ماموريت هاي آتي اين 

سازمان براي ارسال فضانوردان به ماه دارد.
تا دهه گذشته، دانشمندان تصور مي كردند سطح ماه كاماًل 
خشك است و هرگونه آبي در آن احتماالً به شكل مخازني 
از يخ در زير چاله ها و قطب هاي آن اس��ت. اما دانشمندان 
آب هاي سطحي پراكنده اي را رصد كرده اند كه با خاك ماه 
يا رگوليت پيوند دارد. اندازه گيري هاي جديد نشان مي دهد 

ميزان آب در س��اعات مختلف روز متفاوت اس��ت. كرت 
رادرفورد محقق ارشد ابزار LAMP در انستيتو تحقيقات 
س��اوت وست مي گويد: با توجه به آنكه ناسا مي خواهد به 
ماه برگردد تا اكتشافاتي انجام دهد اين يافته بسيار مهم 
اس��ت. ما به تازگي حالت جمع آوري نور ابزار LAMP را 
روش��ن كرديم تا سيگنال هاي منعكس شده روي ماه در 
ساعات روز را با دقت بيشتري اندازه گيري كنيم. اين روند 
به ما اجازه مي دهد مكان وجود آب و ميزان آن را دقيق تر 

اندازه گيري كنيم. 

آزمايش برنامه جديد توييتررصد آب جاري روي ماه توسط مدارگرد ناسا
ديلي مي�ل| توييتر يك اپليكيشن آزمايشي عرضه 
كرده كه در آن ويژگي هاي تحت بررسي براي كاربران 

عرضه و بازخورد آنان رصد مي شود.
توييتر يك اپليكيشن آزمايشي عرضه كرده كه كاربران 
مي توانند در آن ويژگي هاي جديد را قبل از عرضه در 

اپليكيشن رسمي تست كنند.
در همين راستا اين شبكه اجتماعي اعالم كرد برخي 
 Twttr كاربران مي توانند به اپليكيش��ن آزمايش��ي
دسترسي يابند. در اين اپليكيشن ويژگي هاي جديد 
براي كاربران ارايه و باز خورد آنان بررس��ي مي ش��ود. 
در مرحل��ه بعد درب��اره عرضه گس��ترده اين ويژگي 
تصميم گيري مي شود.نخس��تين تست ها روي چت 
متمركز و شامل ابزارهايي جديد »حباب هاي چت« 
و »پاس��خ هاي رنگي« است.اين ش��بكه اجتماعي در 
يك توئيت نوشت: نمونه اوليه اپليكيشن Twttr براي 
نخستين گروه از كاربران ارايه شده است. نام Twttr در 

حقيقت نشان دهنده نام اصلي شركت است.
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مقابله با افسردگي از طريق 
شبيه سازي فعاليت مغز

نيواطلس| پژوهشگران دانشگاه كاروليناي شمالي 
براي اولين بار با شبيه سازي فعاليت هاي الكتريكي 
مغز انسان موفق به بررسي دقيق افسردگي و يافتن 

راهي براي كاهش آن شدند.
نتايج اين بررسي نش��ان مي دهد كه شبيه سازي 
فعاليت هاي مغز مي تواند مداواي افسردگي را با دقت 
بيشتري ممكن كند، زيرا درك آنچه در درون انسان 

رخ مي دهد را تسهيل مي كند.
در جريان اين بررسي ۳۲ فرد مبتال به افسردگي در 
سه گروه تقسيم بندي شده و مشخص شد نوسانات 
مغزي افراد مبتال به افس��ردگي در ناحيه جلويي و 
سمت چپ مغز تشديد مي شود. نتيجه اين وضعيت 
عدم تق��ارن در فعاليت هاي الكتريكي مغز و ظاهر 
شدن نشانه هاي افس��ردگي در انسان است.ميزان 
نوسانات يادشده بين ۸ تا ۱۲ هرتز بوده و محققان 
اميدوارند با شبيه سازي فرايند يادشده به مدت ۴۰ 
دقيقه در روز به مدت دو و سپس چهار هفته متوالي 
درك بهتري از آنچه كه احساس افسردگي را در مغز 
انس��ان ايجاد مي كند، به دست آورند.شبيه سازي 
اين فرايند تا به امروز به كاهش ۵۰ درصدي عالئم 
افسردگي در بيماران تحت بررسي منجر شده و اميد 

مي رود اين روند بهبود ادامه يابد.

جليقه فناورانه 
براي شناسايي بهتر سرطان

نيواطل�س| محققان جليقه ويژه اي را توليد 
كرده اند كه پوش��يدن آن توسط زنان در زمان 
آزمايش ام آر اي، شناسايي احتمال ابتالي آنها 
به سرطان را تسهيل مي كند. اگر چه آزمايش  
اش��عه ايكس و اسكن ام آر اي دو روش مناسب 
براي شناس��ايي موارد س��رطان هس��تند، اما 
پزشكان همواره براي افزايش دقت روش هاي 

مذكور تالش كرده اند.
پژوهشگران دانش��گاه وين اتريش مي گويند 
با پوش��يدن ي��ك جليقه مجهز به س��يم پيچ 
عبور دهنده فركانس هاي راديويي كه انعطاف 
بااليي نيز دارد، مي توان كيفيت و دقت پيش 
بيني ها را در اين زمينه افزايش داد.استفاده از 
روش ام آر اي براي تشخيص سرطان در مقايسه 
با استفاده از اشعه ايكس، مزيت بيشتري دارد. 
علت آن اس��ت كه در اين روش از تشعشعات 
يونيزه ش��ده مضر اس��تفاده نمي شود. در اين 
روش حساس��يت و دقت تصاوير باالتر است و 
البته هزينه و فرايند كار نيز طوالني تر اس��ت.

استفاده از اين جليقه فناورانه هم دقت تصاوير 
را بيش��تر مي كند و هم جزيي��ات مفصل تري 
را به نتيجه كار مي افزاي��د. تعداد مارپيچ هاي 
انتقال فركانس ه��اي راديويي در جليقه مذكور 
به ۳۲ مورد مي رس��د و طول هر يك از آنها هم ۸ 
سانتي متر است. در اين مجموعه از مقداري كابل 
كواكسيال و حس��گرهاي حركتي نيز استفاده 

شده است.

 مجازات آلمان توسط امريكا 
در صورت استفاده از »هوآوي«

انگجت| امريكا به آلمان گفته است تا استفاده 
خود از فن��اوري ش��ركت چيني ه��وآوي در 
زيرس��اخت هاي اينترنت 5G را متوقف كند و 

اگرنه با مجازات روبرو خواهد شد.
اي��االت متح��ده امري��كا در حال تحت فش��ار 
ق��رار دادن متحدان خ��ود به عدم اس��تفاده از 
فناوري هاي ش��ركت هوآوي است و طي مدت 
اخير به هشدار بسنده مي كرد اما اكنون به تهديد 
و احتمال بروز عواقب جدي رو آورده است.نشريه 
وال اس��تريت متوجه شده اس��ت كه »ريچارد 
گرنل« سفير اياالت متحده در آلمان نامه اي به 
وزير اقتصاد آلمان نوشته و هشدار داده است كه 
اگر آلمان اجازه دهد ش��ركت هاي چيني مانند 
 5G هوآوي در س��اخت زيرساخت هاي شبكه
دخيل باشند، اياالت متحده اشتراك هوشمند 
داده هاي خود را با اين كش��ور محدود مي كند.

گرنل گفت كه ارتباط��ات امنيتي براي امنيت 
كشورها حياتي است و شركت هايي مانند هوآوي 

مي توانند اين امنيت را تضعيف كنند.

- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي
 2-  نوع فراخوان : عمومی .

 3 - نام ونشاني مناقصه گذار : شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255 ، شرکت پااليش گاز شهيد 
هاشمی نژاد-  دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ   2.732.000.000 ريال ) دو ميليارد و هفتصد و سي دو ميليون ريال (
 5- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا پايان وقت اداري  مورخ 98/01/05 نسبت به دريافت اسناد  استعالم ارزيابي كيفي مناقصه به يكي از روشهاي زير 

اقدام نمايند :
الف : مراجعه حضوري به آدرس اعالم شده، به همراه اصل نامه درخواست شركت در مناقصه و دريافت اسناد )معرفي نامه كتبي نماينده، جهت دريافت اسناد به همراه كارت شناسايي 

معتبر الزامي است(، در اين حالت اسناد مناقصه تحويل نماينده متقاضيان خواهد گرديد.
ب : مراجعه به سايت اينترنتي اين شركت به آدرس : WWW.NIGC-KHANGIRAN.IR   و دريافت كليه اسناد از بخش مناقصه ها و مزايده ها / مناقصه ها.

6- آخرين مهلت تحويل استعالم ارزيابي كيفي تكميل شده به دبيرخانه كميسيون مناقصات : پايان وقت اداری مورخ 98/01/24 )توضيح اينكه تاريخ تحويل پاكتها به پست مالك 
عمل نبوده و مالك، تحويل پيشنهادات و پاكتهاي مناقصه، به دبيرخانه كميسيون مناقصات، واقع در آدرس اعالم شده مي باشد. لذا مناقصه گران محترم مي بايست برنامه ريزي 
الزم را در خصوص تحويل به موقع پيش�نهادات )چه از طريق پست و چه به صورت حضوري( به عمل آورند. بديهی است امکان قبول پيشنهاد هايی که پس از پايان مهلت اعالم 
شده دريافت می شوند )حتی اگر قبل از پايان مهلت ارسال شده باشند( وجود نخواهد داشت و بر اساس قانون پيشنهادهايی از اين دست برای مناقصه گران عودت خواهد گرديد. 
همچنين ارسال پيشنهادها به آدرسي غير از آدرس اعالم شده و يا ارسال به پااليشگاه هيچگونه حقي براي مناقصه گران در خصوص عدم تحويل اسناد در تاريخ مقرر ايجاد نخواهد 
كرد. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده ارسال خواهد شد و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در 

اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.    
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شرکتها ) ارزيابی فنی (، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرايط در تاريخ 98/03/24 در محل اتاق كنفرانس اداره 
مشهد )دفتر آبكوه( به آدرس مشهد، خيابان آبكوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با دو پيشنهاد تاييد شده گشايش خواهد 
يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مكان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي كيفي و همچنين فني/بازرگاني پيشنهادات و رفع ابهام هاي 
احتمالي امكان تغيير وجود خواهد داشت، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني آنها )پس از ارزيابي فني( مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي 

)حداقل 72 ساعت قبل از جلسه قطعي گشايش پيشنهادات ( اقدام خواهد نمود.

 مناقصه شماره 9740248 
))H خريد 154 تن سيليكاژل )نوع( شركت ملي گاز ايران

شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد  ) خانگيران (
 ) سهامي خاص (

نوبت دوم
شماره مجوز: 1397.6802      

                    روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تكميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. بديهي است 
شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد براساس مكاتبات آتي اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقبًا اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

ايس�نا| وزير ارتباطات و فن�اوري اطالعات 
از پليس خواس�ت ت�ا اطالع�ات آنالين خود 
از وضعي�ت ترافيك�ي در معاب�ر را در اختيار 
استارت آپ ها و نرم افزارهاي حوزه حمل و نقل 

قرار دهد.
محمدجواد آذري جهرمي در جريان بازديد از 
مركز فرماندهي پلي�س راهنمايي و رانندگي 
تهران ب�زرگ اظهار كرد: كار ارزش�مندي در 
پليس راهور تهران انجام شده كه الزم مي دانم 

از همه عوامل اين هوشمندسازي تشكر كنم.
وي با بيان اينكه تهران ويترين ايران اس�ت، 
گف�ت: نمي ت�وان تهران را به ش�يوه س�نتي 

مديري�ت و اداره كرد و بايد به س�مت ش�هر 
هوشمند برويم.وي با اشاره به زيرساخت هايي 
كه منجر به ش�كل گيري مرك�ز فرماندهي و 
كنترل ترافي�ك پليس راهور ته�ران بزرگ 
شده اس�ت، گفت: بيش از 160 كيلومتر فيبر 
ن�وري، 2800 دوربي�ن نصب ش�ده در معابر و 
… همگي زيرس�اخت ها و تاسيساتي دارند 
فراهم ش�ده اس�ت.وزير ارتباطات از پليس 
خواست كه شاخص هاي ترافيكي پايتخت را 
به ش�كل آنالين ارايه كرده و اين آمارها را كه 
براي بخش هاي مختلف كشور قابل استفاده از 
در اختيار كسب و كارها به ويژه استارت آپ ها 

در ح�وزه حمل و نقل قرار ده�د.وي افزود: به 
عنوان مثال بررسي هاي پليس نشان مي دهد 
كه امسال ترافيك در منطقه بازار رشد داشته 
اما در ساير معابر شاهد كاهش ترافيك بوده ايم. 
اگر اين اطالعات در اختيار كسب و كارها قرار 
بگيرد، اين يك ويژگي مثبت براي نرم افزارهاي 
داخلي ما در رقابت با نمونه هاي خارجي است.

همچني�ن رييس پلي�س پايتخ�ت از وزارت 
ارتباطات خواس�ت تا با روند هوشمندسازي 
كنترل ترافيك در شهر تهران همكاري داشته 
باشد و پليس بتواند از امكانات و تجهيزات اين 

وزارتخانه استفاده كند.

ارايه آنالين اطالعات ترافيك توسط پليس
خبر

ديلي ميل| مارك زاكربرگ مديرعامل فيس بوك در 
انديش��ه توليد يك رابط كاربري رايانه اي قابل اتصال به 
مغز انسان است كه از اين طريق بتوان فكر افراد را خواند.

زاكربرگ در گفت وگو با جاناتان زيترين استاد دانشكده 
حقوق دانش��گاه هاروارد تصريح كرده ك��ه در آينده اي 
نزديك سيستم يادشده به كاربران امكان مي دهد تا تنها 
با استفاده از مغز و بدون نياز به هيچ دستگاه و ابزار ديگري 

با محيط هاي واقعيت افزوده تعامل داشته باشند.
به بيان ديگر، همه گير ش��دن اين فناوري باعث حذف 
صفحه كليد، موشواره، نمايشگرهاي لمسي، سيستم هاي 
دريافت فرمان با حركات بدن و غيره مي شود.بنابراين مغز 
انسان مي تواند بطور مستقيم به منوهاي ناوبري دسترسي 
داشته باشد، اشياي موجود در يك اتاق واقعيت مجازي را 
جابه جا كند يا كلمات را تايپ كند.افراد براي اين كار تنها 
بايد سرپوش هايي مشابه با سرپوش هاي مورد استفاده 

در زمان استحمام را روي سر خود بگذارند تا از اين طريق 
جريان خون، فعاليت مغز و تفكراتشان قابل درك براي 
ماشين ها و سيس��تم هاي رايانه اي باشد. استفاده از اين 
سيستم تعامل با ابزار مختلف فناورانه را آسان مي كند.

زاكربرگ در اين مصاحبه برخي ديدگاه هاي بدبينانه در 
مورد امكان سواستفاده از هوش مصنوعي را رد كرد و گفت 

اين فناوري به مردم آسيب نخواهد زد.

ساخت رايانه  براي خواندن فكر انسان ها 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

رويداد



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

در روستاي زادگاه نخستين شهيد مدافع حرم كهگيلويه و بويراحمد؛ 

بنياد بركت سالن ورزشي شهيد اورنگ را افتتاح كرد
سالن ورزشي چندمنظوره سردار ستار اورنگ نخستين 
شهيد مدافع حرم استان كهگيلويه و بويراحمد توسط 
بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 

)ره( به  بهره برداري رسيد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي بني��اد برك��ت، اولويت 
اصلي فعاليت ه��اي اين بنياد، حوزه اش��تغال زايي و 
توانمندس��ازي اقتصادي مناطق محروم است، اما در 
كنار آن برخي از پروژه هاي عمراني را نيز در دست اقدام 
دارد. در همين زمينه، سالن ورزشي چندمنظوره سردار 
ستار اورنگ، نخس��تين شهيد مدافع حرم كهگيلويه 
و بويراحمد در روس��تاي نقاره خانه، زادگاه اين شهيد 

بزرگوار به بهره داري رسيد.
اين سالن چندمنظوره با حضور علي محمد احمدي 
استاندار كهگيلويه و بويراحمد، مهندس سعيد جعفري 
مديرعامل بني��اد بركت، جمعي از مقامات اس��تاني 
و محلي و مردم منطقه توس��ط دختر ش��هيد اورنگ 

افتتاح شد.
س��الن ورزش��ي چندمنظوره سردار س��تار اورنگ از 
جمله تعهدات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( 
در جريان س��فر دكتر محمد مخبر رييس اين ستاد 
به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد و انعقاد تفاهمنامه با 
استانداري اين اس��تان است. در اين تفاهمنامه كه در 
حوزه هاي توانمندس��ازي اقتصادي و اش��تغال زايي، 
مشاركت با كارآفرينان و زيربنايي و عمراني در مناطق 
محروم استان ميان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام 
)ره( و استانداري كهگيلويه و بويراحمد به امضا رسيد، 
106 پروژه زيربنايي تعريف شده است كه تا به امروز 98 
پروژه آغاز و در دس��ت اقدام است و مابقي نيز به زودي 

اجرايي خواهد شد.

سهم بنياد بركت براي اجرا و بهره برداري از اين تعداد 
پروژه هاي عمراني مش��اركتي با س��اير دستگاه هاي 

اجرايي استان، بالغ بر 400 ميليارد ريال است.
با توجه به دستور رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام )ره( مبني بر ساخت يك سالن ورزشي چندمنظوره 
در نقاره خانه، روس��تاي محل تولد سردار ستار اورنگ 
نخستين ش��هيد مدافع حرم كهگيلويه و بويراحمد، 
بنياد بركت ساخت اين سالن ورزشي را از ارديبهشت 
امسال با اعتباري بالغ بر 10 ميليارد ريال آغاز و در اوايل 

اسفندماه به بهره داري رساند.
با افتتاح اين س��الن ورزش��ي چندمنظوره، عالوه بر 
استفاده دانش آموزان روستاي نقاره خانه و روستاهاي 
اطراف از امكانات آن، س��رانه فضاي ورزش��ي استان 

كهگيلويه و بويراحمد نيز افزايش يافته است.
سالن ورزش��ي چندمنظوره ش��هيد اورنگ روستاي 
نقاره خانه در زميني به مساحت دو هزار و 22 متر مربع 
و با زيربناي 830 مترمربع از سوي بنياد بركت وابسته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( احداث و به 
عنوان هديه مقام معظم رهبري به مردم ش��هيدپرور 

اين منطقه تقديم شد.
مديرعامل بنياد بركت در جريان س��فر خود به استان 
كهگيلويه و بويراحمد عالوه بر افتتاح س��الن ورزشي 
چندمنظوره شهيد اورنگ، در جلس��ه اي با استاندار 
به بررس��ي و پيگيري تعهدات س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره( به خصوص در حوزه اش��تغال زايي 
پرداخت. همچنين از روند ساخت و پيشرفت تعدادي 
از پروژه هاي اشتغال آفريني، عمراني و زيربنايي بازديد 

به عمل آمد.
گفتني است، سردار ش��هيد مدافع حرم ستار اورنگ 

در 16 بهمن س��ال 1394 به فيض شهادت نائل آمد 
و با حضور خيل مش��تاقان و مردم مومن كهگيلويه و 
بويراحمد در زادگاهش روس��تاي نقاره خانه به خاك 

سپرده شد.

شهيد اورنگ از جانبازان و رزمندگان شجاع در 8 سال 
دفاع مقدس بود و در عمليات  هاي مختلف به ويژه والفجر 
هشت و بيت المقدس نيز كارنامه درخشاني در عرصه 
رزم و مجاهدت و ايثار از خود به نمايش گذاش��ته بود. 

اين شهيد مدافع حرم در آخرين مسووليتش فرماندهي 
تيپ سوم دانشگاه امام حسين)ع( را بر عهده داشت و 
به عنوان فرمانده نمونه از دس��ت مقام عظماي واليت 

نشان دريافت كرده بود.
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چهارمين نشست ستاد مشترك  
بررسي مصوبات ۴ كارگروه

 چهارمين نشست ستاد مش��ترك بخش تعاون با 
حضور رييس اتاق تعاون، معاونت تعاون وزارتخانه، 

مديران و معاونين در اتاق تعاون ايران برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تع��اون ايران، 
چهارمين نشس��ت ستاد مش��ترك بخش تعاون 
با حضور بهم��ن عبدالله��ي رييس ات��اق تعاون، 
محمدجعفر كبيري معاون تعاون وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و نمايندگان اتاق تعاون و معاونت امور 
تعاون برگزار ش��د.  در اين ستاد به بررسي مصوبات 
جلسات چهاركارگروه تخصصي كه در هفته پيشين 

برگزار گرديده بود؛ پرداخته شد.
در اين س��تاد، اولويت هاي اي��ن كارگروه به ترتيب 
واگذاري ها، تقويت نهاده هاي مالي و بهبود فضاي 
كسب و كار اعالم شد و در خصوص روش ها و نحوه 
واگذاري ها و فعاليت هاي اجرايي سال آتي بحث شد.

اولويت هاي اين كارگروه شامل تدوين تقويم آموزشي 
مش��ترك، ترويج و توس��عه و ايجاد كلينيك هاي 
مشاوره اي و تشريح فعاليت هاي عملياتي براي سال 
جديد مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه به بحث 
ارايه راهكارها و پيشنهادات جهت توسعه بخش تعاون 
بر اساس سند توس��عه پرداخته شد و در خصوص 
پيگيري اجراي سند به سامانه مشوق ها و حمايت ها 
كه در كش��ور نس��بت به بخش تعاون وجود دارد و 
الزامي است، اشاره و مقرر شد از سال جديد فعاليت 
اين سامانه تكميل شود؛ در اين ستاد همچنين به 
بحث رس��يدگي به مشكالت اس��تان ها و پيگيري 
يكپارچه سازي اطالعات وزارت تعاون و اتاق تعاون 
ايران و تبادل اطالعات با گمرك جمهوري اسالمي 
ايران نيز پرداخته شد.رسيدگي به مصوبات كارگروه 

چهارم به جلسه آتي موكول شد.

اسناد نقاره خانه حرم مطهر 
رضوي رونمايي مي شود

مشهد| اسناد نقاره خانه حرم مطهر رضوي در 
سه شنبه فرهنگي كتابخانه آستان قدس رضوي 
با حضور “زهرا فاطمي مق��دم “ گردآوردنده اثر، 
رونمايي مي شود. مدير مركز اسناد و مطبوعات 
آستان قدس رضوي گفت: مجموعه اسناد مربوط 
بهاس��ناد نقاره خانه حرم مطهر رضوي رونمايي 
مي ش��ود. نقاره خانه حرم مطهر رضوي به عنوان 
قديمي ترين نقاره خانه مذهبي در ايران مربوط 
به دوره صفويه تاكنون اس��ت ك��ه در اين مركز 

نگهداري مي شود. 

براي زيارت اهل قبور
خطوط درون شهري متروي تهران براي پنجشنبه آخر رايگان است

در آستانه سال نو
حمايت مالی همراه اول از باغ گياه شناسی ملی برای سومين سال

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
حومه گفت: براي پنج شنبه آخر سال )23اسفندماه 1397( تمهيدات 
و برنامه هاي ويژه اي را براي سرويس دهي به شهروندان و مسافران براي 

زيارت اهل قبور به بهشت زهرا در نظر گرفته است.
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري راه 
آهن شهري تهران و حومه، مهندس فرنوش نوبخت افزود: با عنايت 
به فرارسيدن سال نو از آنجا كه مردم شريف تهران بر اساس يك سنت 
قديمي و حس��نه در روز پنجشنبه آخر سال براي زيارت اهل قبور به 
بهشت زهرا و حرم مطهر امام خميني )ره( مي روند، همه ساله در اين 
روز ترافيك بسيار س��نگيني در جاده هاي اطراف بهشت زهرا حاكم 
مي شود، از اين رو شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه 
براي رفاه بيشترحال ش��هروندان گرامي و كاهش ترافيك در آن روز 

تمهيداتي به عمل آورده است.
وي با اش��اره به اينكه در آخرين پنج شنبه سال 97متروي تهران به 
صورت رايگان در تمامي ايس��تگا ه هاي خطوط يك، دو، سه، چهار و 
هفت متروي تهران سرويس دهي دارد تصريح كرد: طبق برنامه ريزي 
به عمل آمده براي ارايه سرويس به ايستگاه حرم مطهرامام خميني 
)ره( )بهشت زهرا( از ابتداي صبح تا ساعت 19 بعدازظهر شهروندان و 
مسافراني كه قصد عزيمت به بهشت زهرا را دارند مي توانند به صورت 

رايگان سفر نمايند.
نوبخ��ت در ادامه افزود: از ابتداي اس��فند ماه پنجش��نبه هاي هر 
هفته 70 حركت مسافري به تعداد اعزام قطارها در خط چهار، 44 

حركت مسافري به خط يك و 24حركت مسافري به خط دو متروي 
تهران و حومه افزوده ش��ده و با اين افزايش حركت ها ش��اهد رشد 
23 درصدي در خط چهار و 13 درصدي در خط يك و 6 درصد در 

خط دو هستيم.
مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: در روز 
جمعه 24 اسفندماه 97 نيز تمامي قطارها به سمت حرم مطهرامام 
)بهشت زهرا( تردد خواهند داش��ت و برنامه حركت قطارها در ساير 
خطوط متروي تهران در روز مذكور تغييري نداش��ته و طبق جداول 
زماني حرك��ت قطارها خواهد بود.وي خاطرنش��ان كرد: ش��ركت 
بهره برداري راه آهن ش��هري تهران و حومه آمادگ��ي اين را دارد كه 

در صورت نياز قطارهاي فوق العاده نيز در تمامي خطوط اعزام كند.

در راس��تای اجرای مس��ئوليت اجتماعی، همراه اول با مبلغ ۵00 
ميليون تومان از باغ گياه شناسی ملی حمايت کرد.

به گزارش تعادل از  اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��يار 
ايران، »همراه اول« در راستای مسئوليت اجتماعی خود و با هدف 
حمايت از محيط زيس��ت، اقدام به اج��رای کمپين حذف قبوض 
کاغذی خود کرده و در اين راه کمک شايانی به نگهداری درختان و 
حفظ گونه های گياهی کرده است. عالوه بر اين، از دو سال گذشته 
در راستای حفظ و حراست هر چه بيشتر از محيط زيست در قالب 
يکی از پروژه های مسئوليت اجتماعی اش، وارد تفاهمی با مؤسسه 
تحقيقاتی جنگل ها و مراتع کشور ش��د. اين تفاهمنامه در مراسم 
امروز 21 اسفند ماه با حضور شاهين آرپناهی؛ مديرکل ارتباطات 
همراه اول در محل باغ گياه شناسی ملی برای سال 98 به ارزش ۵00 
ميليون تومان منعقد شد. وی درباره مفاد مطرح در اين تفاهمنامه 
اظهار کرد: مؤسس��ه تحقيقاتی جنگل ها و مراتع کشور متعهد به 
حفظ، نگهداری و کاش��ت گونه های گياهی در محل قطعه همراه 
اول به مساحت تقريبی 100 مترمربع و مزين به لوگوی همراه اول 
می شود. مدير کل ارتباطات شرکت ارتباطات سيار ايران ادامه داد: 
همچنين اين مؤسسه متعهد به کاش��ت و نگهداری حداقل ۵00 
گونه گياهی انحصاری و در معرض خطر در محل باغ گياه شناسی 
ملی ايران می شود. آرپناهی همچنين با اشاره به حمايت از باغ های 
گياه شناسی کاش��ان و نوش��هر به صورت توأمان، عنوان کرد: اين 
مؤسس��ه متعهد می ش��ود قطعه ای جديد در باغ جديدالتاسيس 

گياه شناسی ملی نوشهر جهت نمايش عموم به شرکت همراه اول 
اختصاص دهد. همچنين براس��اس اين تفاهمنامه، شرکت همراه 
اول به عنوان حامی بانک ژن گياهی که بزرگترين محل نگهداری 
بروز گياهان در حال انقراض در سراس��ر کشور است، معرفی شد و 
به عبارت ديگر اين بانک ژن مورد حمايت ش��رکت ارتباطات سيار 
ايران قرار گرفت. گفتنی است اقدام همراه اول برای حذف قبوض 
کاغذی در سال های گذش��ته موجب حفظ حدود 12هزار و ۵00 
اصله درخت شده است. از دو سال گذشته بخشی از صرفه جويی های 
مالی حاصل شده شرکت ارتباطات سيار ايران، در قالب حمايت از 
باغ گياه شناسی ملی ايران در اختيار مؤسسه تحقيقاتی جنگل ها و 

مراتع کشور قرار گرفته است.

دهمين جشنواره ملي 
بهره وري با حضور اتاق تعاون

 جشن 10 سالگي جشنواره ملي بهره وري و مراسم 
تقدي��ر از برترين هاي دهمين دوره مس��ابقه ملي 
بهره وري ب��ا حضور فعاالن بخش تع��اون و هيات 
تجاري كشور سوريه در مركز نمايشگاهي بازار بزرگ 

ايران برگزار شد.
به گ��زارش »تعادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
تعاون اي��ران، در اين مراس��م نمايندگاني از هزار 
ش��ركت برتر در زمينه بهره وري و مديران عامل 
شركت هاي نامزد در دهمين دوره و برگزيدگان 9 
دوره پيشين مسابقه ملي بهره وري همچنين هيات 
تجاري از كشور سوريه حضور داشتند. تعداد باالي 
سازمان هايي كه در هر دوره جشنواره مورد بررسي 
قرار مي گيرند يكي از برتري هاي اين جشنواره است 
و به جرأت مي توان گفت هيچ برنامه اي با اين تعداد 
شركت كننده به تفكيك هر صنعت تا به امروز در 

ايران برگزار نشده است.

بهره وري ك��ه يكي از مفاهيم 
اقتصاد است اين گونه تعريف 
مي ش��ود: »مق��دار كاال و ي��ا 
خدمات توليد شده در مقايسه 
با ه��ر واحد از ان��رژي و يا كار 
هزينه ش��ده ب��دون كاهش 
كيفي��ت«. به ديگر س��خن 
بهره وري عبارتست از به دست 
آوردن حداكثر سود ممكن با 
بهره گيري و استفاده بهينه از 
نيروي كار، توان، استعداد ومهارت نيروي انساني، زمين، 
ماشين، پول، تجهيزات، زمان، مكان و…به منظور ارتقاء 
رفاه جامعه. بهره وري به نسبت كار انجام شده به كاري 

كه بايد انجام مي شده اطالق مي شود.

    تاريخچه بهره وري
مي توان گفت براي نخستين بار لغت »بهره وري« توسط 
فردي به نام »كوئيزني« در سال 1776 )ميالدي( به كار 
برده ش��د. بيش از يك قرن بعد يعني در س��ال 1833 
)ميالدي( فردي به اس��م »ليتِر« بهره وري را »قدرت و 
توانايي توليد كردن« تعريف كرد. بايستي توجه داشت كه 
واژه بهره وري با گسترش انقالب صنعتي و جهت افزايش 
سودمندي حاصل از نيروي كار, س��رمايه و مواردي از 
اين دست گس��ترش يافت ولي اصطالح بهره وري آب 
در چند ساله اخير و به دليل كمبود اين ماده ارزشمند 

گسترش يافته است.

    كاربردها
بر خالف پندار برخي افراد بهره وري فقط براي صنايع 
نيست بلكه بهره وري سطوح مختلفي دارد و همه افراد 
در همه سطوح نقش دارند يعني اينكه افراد مي توانند با 
تفكر، ابداعات و نوآوري هاي خود عماًل در چند س��طح 
گوناگون موثر واقع گردند، س��طوح مختلف بهره وري 

عبارت اند از: 
  سطح فرد

  سطح گروه كاري
   سطح سازماني

   سطح رشته هاي تجاري، خدماتي، صنعتي و كشاورزي
   سطح بخش هاي اقتصادي

  سطح ملي و كشوري
  سطح جهاني

در س��طوح فردي به دنب��ال تدابيري ب��راي افزايش 
بهره وري فردي هستيم و در سطح گروه نيز به دنبال 
افزايش بهره وري گروه كاري هستيم. بديهي است كه 
موضوع بهره وري بيشتر در سطوح سازماني و رشته ها 
مطرح مي شود و بيش��ترين ضوابط و شرايط مربوط 
به بهره وري را مي توان در آنها مش��اهده كرد. چه بسا 
برخي مشاغل و حتي برخي دستگاه ها به دليل انجام 
فعاليت هاي موازي و تكراري بودن وظايف سازماني 
در يكديگر ادغام ش��ده و برخي از آنها حذف شده اند. 
برخ��ي مواقع ايجاب مي كند ك��ه بدليل مصالح ملي 
برنامه ريزان اقتصادي و سياس��تگذاران مثاًل در زمان 
جنگ دستور دهند كارخانه هاي كاالهاي غيرضروري 
و لوكس اقدام به همكاري با ساير كارخانه هاي توليد 
مواد غذايي و حتي كارخانه هاي س��اخت جنگ افزار 
نمايند و توليد كاالي خود را تعطيل نمايند و يا مصالح 
عمومي ايجاب مي كند چند خانه كه در مس��ير طرح 
يك شاهراه واقع گرديده خريداري يا معاوضه گرديده 

و تخريب شود.

    موانع بهبود بهره وري
  نداش��تن اعتقاد و ب��اور ملي به نتاي��ج وفوايد بهبود 

بهره وري
  ترس از برخي نموده��اي ظاهري بهره وري از جمله 

ترس از بيكاري
  ناآگاهي عمومي نسبت به مفاهيم وجايگاه بهره وري، 

ميزان اهميت آن ونقش ووظايف افراد در اين راستا
   بي توجهي به فكرهاي خالق ومبتكر

   مقاومت افراد در مقابل تغييرات وعدم تمايل به ترك 
برخي عادات

   غرق ش��دن در روش ها و تكنيك ها و تغيير باورهاي 
فكري

   بلند پروازي و بي توجهي به مسائل به ظاهر كوچك 
وراه حل هاي خرد

   مشخص ننمودن متولي كار
   ناهماهنگي ونبود هدايت ونظارت مناسب

   ضعف تعهد اجرايي
   عجله در حصول نتيجه

   دخالت هاي بي جاي برخي كارشناس��ان در س��اير 
حوزه هاي كاري و اظهارنظرهاي غيركارشناسانه

   عدم وجود كارشناسان خبره و يا عدم انگيزش آنها در 
ارزيابي سيستم و تجزيه و تحليل و اندازه گيري بهره وري

  برخ��ورد مقطعي با موضوع بهره وري و ناپيوس��تگي 
روند بهره وري

    منافع و فوايد بهره وري
   فوايد عمومي بهره وري عبارت اند از: 

  صرفه جويي در هزينه ها
   افزاي��ش كيفي��ت )مرغوبيت و مطلوبي��ت( كاالها 

وخدمات
   ثبات قيمت ها و يا حتي كاهش آن
   افزايش سطح رفاه عمومي جامعه

   افزايش درآمد وسود
  رضايت عمومي افراد

  رونق اقتصادي
  افزايش توليد و ارايه خدمات

  ثبات اقتصادي در بازار جهاني
   ايجاد اشتغال

   توسعه صنعتي
  توس��عه پايدار س��اختارهاي اقتص��ادي، اجتماعي، 

فرهنگي، علمي و بهداشتي
منافع و فوايد به��ره وري براي سيس��تم هاي دولتي و 

شركت ها را مي توان به شرح ذيل برشمرد: 
 افزايش سود و درآمد، كاهش هزينه ها، افزايش تقاضا، 
رضايت شغلي كاركنان،  سرعت عمل كاركنان،  دقت 
عمل كاركنان،  ايجاد رقابت س��الم تر،  ارتقاي ش��غلي 
كاركنان،  ايجاد محيط كاري جذاب،  آموزش عمومي 
كاركنان،  افزايش حقوق و دس��تمزد،  امنيت ش��غلي 
كاركنان،  انجام درس��ت كارها و انجام كارهاي درست،  
افزايش كيفيت زندگ��ي كاري،  افزايش رفاه كاركنان،  

افزايش انگيزه كاري
بهبود و ارتقاي بهره وري مس��تلزم كوش��ش و تالش 
برنامه ريزي ش��ده همه جانبه از سوي افراد و مسووالن 
ذي ربط است كه خود نيازمند بهبود شرايط كار و تغيير 
محركه ها و روش هاي انگيزشي كاركنان، بهبود نظام ها، 
دستورالعمل ها، قوانين، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، 

روش ها، فناوري و غيره مي شود.

    عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري
به طور كلي عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري 

را مي توان چنين برشمرد: 
1- بهبود كيفي عامل كار، ب��ا توجه به اينكه نيروي 
انساني مهم ترين عامل در بهبودي بهره وري است لذا 
مي توانند ب��ا به كارگيري نكات ذيل موجبات ارتقاي 

بهره وري را فراهم نمايند.
الف: نگرش هاي مثبت كاري، ب��ه عنوان مثال غرور 

داشتن در كار و متمايل به پيشرفت مستمر.
ب: كس��ب مهارت هاي جديد و ارتق��اي تخصص با 

كمك آموزش.
ج: كمك به همكاران در مواقع لزوم و اجراي كارها به 

صورت گروهي و دسته جمعي
د: مش��اركت در برنامه هاي بهبود بهره وري همچون 
كميته هاي بهره وري، طرح پيشنهادها، نظام جامع 

كيفيت مديريت و گروه هاي كنترل كيفي
ه: انجام درست كارها از بدو امر

و: حفظ سالمت جسماني و تغذيه مناسب افراد
ز: انگيزش مناسب كاركنان از طريق اعطاي پاداشهاي 
مادي، تفويض اختيار، ايجاد محيط دوستانه و روابط 

غيررسمي بين كاركنان
ح: باال رفتن سطح آموزش مستمر و مداوم نيروي كار

ط: انجام پژوهش و تحقيقات متناسب با كار
ي: سپردن كار به كاردان و گماردن افراد در مشاغل 

متناسب
ك: ايجاد شرايط خوب كاري و تفريحات سالم براي 

كاركنان
ل: بهبود روش هاي انجام كار

م: استفاده از سيستم مكانيزه و روش خودكار
ن: حذف مراحل زايد

2- بهبود روابط حاكم بين مدير و كاركنان
الف: به كارگيري سبك مديريتي صحيح و علمي

ب: توج��ه مديريت ب��ه مش��كالت كاري و زندگي 
كاركنان

ج: ايجاد سيس��تم اطالعاتي مديريتي صحيح جهت 
اس��تفاده مديران از اطالعات و آمار درس��ت و دقيق 
درباره عملكرد سيستم و عمليات انجام شده و ساير 

اطالعات مورد نياز.
د: ايجاد روابط دوستانه و صميمي مديريت با كاركنان

ه: دادن آگاهي و شناخت به كارگران و كاركنان درباره 
اهداف و وظايف سازماني و جايگاه افراد درآن.

ز: ايجاد روحيه همكاري و مشكل گشايي در سازمان 
و باور داشتن آن توسط مديران و كاركنان.

ج: كوشش و پش��تيباني مديريت در زمينه مديريت 
مشاركتي و بهره وري.

ي: بهره گيري از سرمايه هاي درون مرزي و برون مرزي 
در فعاليت هاي توليدي و داراي ارزش افزوده و پرهيز 

از مصرف در امور غيرضروري غيرتوليدي.
3- بهبود در به كارگيري رهاوردهاي فناورانه

الف: اس��تفاده از ماش��ين آالت و تجهي��زات بهتر و 
سرمايه گذاري بيشتر در تجهيزات و ماشين آالت.

ب: اهميت دادن و استفاده از قدرت نوآوري و خالقيت 
كاركنان و پژوهش هاي كاربردي آنها

ج: تحوالت و پيشرفت فني و دگرگوني هاي فناورانه
د: استفاده صحيح و كامل تجهيزات فني و فناوري ها

ه: ايج��اد واحده��اي تحقيق و توس��عه و اهميت به 
جايگاه آنها

و: انجام پژوهش جهت دس��تيابي ب��ه فناوري برتر و 
كاهش هزينه هاي توليد و ابداع محصوالت جديد و 

كيفيت برتر و افزايش توليد.
ز: يكپارچه ك��ردن صنايع و ايجاد واحدهاي عظيم و 
توليد هنگفت جهت صرفه جويي ناشي از توليد انبوه.
ج: تغيير و دگرگوني در كيفيت مواد اوليه و بهبود آن

ط: تغيي��ر دگرگون��ي در فرآيند س��اخت و عملكرد 
سيستم و بهبود شيوه ها و فنون مهندسي صنايع.

ي: اس��تفاده از تدابير ارگونومي )مهندسي انساني يا 
دانش هماهنگ سازي ميان انسان، محيط و ماشين( 

به منظور سالمتي، شادابي، رفاه و ايمني كودكان
ك: نظام ب��ه موقع خدمات و توليد ب��ه هنگام، نظام 

 )just in time production system git(
 ل: نظ��ام موج��ودي صف��ر ي��ا ب��دون انب��ار، نظام 
)zero inventory( ب��ه منظ��ور صرفه جويي در 

هزينه هاي سرمايه اي و عملياتي انبار و انبارداري
م: استفاده از منابع پربازده.

بديهي است براي افزايش س��طح بهره وري عامل يا 
 عل��ت بخصوصي را نمي توان ارايه ك��رد بلكه ارتقاي 
بهره وري معلول تركيبي از عوامل گوناگون اس��ت و 

هركدام به نوبه خود تأثير الزم را مي گذارد.

بهره وري و بررسي عوامل موثر براي افزايش سطح بهره وري

 محسن حاج محمدي
دكتري مديريت 

حرفه اي ارتباطات و 
مدرس دانشگاه

مبادله تفاهمنامه همكاري هاي 
علمي و پژوهشي با دانشگاه  آزاد

اصفهان|در راستاي تعامل بيشتر با دانشگاه در 
س��ال »حمايت از كاالي ايراني« و عملياتي شدن 
منويات مقام معظم رهبري و بومي سازي، در آيين 
ويژه اي كه در محل ساختمان مركزي دانشگاه آزاد 
اسالمي )تهران( برگزار شد، تفاهمنامه همكاريهاي 
بين ذوب آهن اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمي امضا 
و مبادله ش��د. اين تفاهمنامه به منظور گسترش 
همكاري هاي علمي، پژوهشي و آموزشي و با هدف 
بهره مندي از ظرفيت هاي س��خت اف��زاري و نرم 
افزاري درحوزه هاي علم و فناوري، بين دانشگاه آزاد 
اسالمي به نمايندگي دكتر محمد مهدي طهرانچي 
رييس اين دانشگاه  و ش��ركت سهامي ذوب آهن 
اصفهان به نمايندگي مهندس منصور يزدي زاده 
مديرعامل ش��ركت مبادله گرديد.ه��دف از اين 
تفاهمنامه، نظام مند كردن فعاليت هاي پژوهشي 
دانشگاه آزاد در راستاي نيازهاي شركت ذوب آهن 
اصفهان در زمينه پايان نامه ها و رساله ها، پروژه هاي 

تحقيقاتي و واحدهاي فناوري است.



اقتصاد اجتماعي12اخبار

با وجود ابالغ قانون مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي، پايان نامه فروشي همچنان ادامه داد

سرقتعلمدرخيابانكتابفروشيها
اگر خيابان انقالب تا چند س��ال پي��ش فقط بورس 
كتاب بود و پايگاه انتش��اراتي ها، اما االن بازارس��ياه 
پايان نامه فروشان اس��ت. تبليغات نگارش پايان نامه 
و ان��واع مقاله ه��اي علمي از ك��ف پياده رو ت��ا ديوار 
س��اختمان هاي خيابان انقالب را قلمرو خود كرده، 
برچس��ب هايي ك��ه روي موزاييك ها چس��بيده و 
ش��ماره موسس��ات پايان نامه را در چش��م مخاطب 
پررن��گ مي كند تا دادزن هايي ك��ه كوچك و بزرگ 
نمي شناس��ند و بدون توجه به اينكه عابران دانشجو 
هستند يا نه، سعي مي كنند آنها را به داخل موسسات 
پايان نامه نويسي هدايت كنند. بازار پايان نامه نويسي 
هر روز داغ تر مي شود، س��ال 9۵ بود كه با حذف ۵۸ 
مقاله محققان ايراني از هفت نشريه علمي معتبر دنيا 
آن هم به دليل تقلب علمي توج��ه به پايان نامه هاي 
بازاري آغاز ش��د و با گزارش مجله س��اينس از بازار 
پايان نامه فروش��ي در ايران ابعاد جهان��ي پيدا كرد، 
موضوعي كه اعتبار علمي دانش��گاه ها و دانشجويان 
ايراني را زير سوال برده اما هنوز هم يك راهكار مدون 

براي پايان دادن به اين وضع پيدا نشده است.
 شهريور سال گذشته، حسن روحاني، رييس جمهور، 
در نامه هاي جداگانه به وزارت علوم تحقيقات و فناوري 
و وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كي، قانون 
مصوب مجلس شوراي اسالمي، مبني بر پيشگيري و 
مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي را براي اجرا ابالغ كرد. 
قانوني كه سابق بر اين در قالب اليحه و از سوي معاونت 
پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده و 
بيش از دو سال بود، در صف انتظار طرح هاي ديگري 
كه مجلس بايد به آنها مي پرداخت، قرار داش��ت اما 
اين وضعيت در حالي اس��ت كه نمايندگان مجلس و 
كارشناس��ان معتقدند تا زماني كه دانشجويان، بهره 
اقتصادي و عمل��ي از طرح هاي خود نبرند، نمي توان 
انتظار داشت، كسب و كار پر رونق پايان نامه فروشي 

تعطيل شود.

  پايان نامه ها بايد تجاري شود
نمايندگان مجل��س معتقدند، كمب��ود قانون براي 
مقابله با پايان نامه فروشي و سرقت علمي وجود ندارد 
و ادام��ه روند خريد و فروش پايان نامه به دليل ضعف 
قانون نيس��ت، بلكه سياست هاي آموزش كشور بايد 
تغيير كند. اسداهلل عباسي، عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي درباره اين موضوع 
گفت: راهكار اساسي براي پژوهشي شدن پايان نامه ها، 
تاثير پايان نامه در توسعه كشور و ارزش گذاري پايان 
نامه ب��راي ورود به روند تجاري س��ازي اس��ت زيرا 
زماني كه دانش��جو آگاه باش��د كه مي تواند با ارايه 
يك پايان نامه تحقيقي و پژوهش��ي مناس��ب، تاثير 
مناس��بي در توسعه كش��ور و درآمد زايي اقتصادي 
شخصي نيز داشته باشد، بطور حتم به سمت توليد 

پايان نامه هاي پرمحتوا حركت خواهدكرد. او افزود: 
تنها به ثبت نمره پايان نامه در كارنامه دانشجو نبايد 
اكتفا كرد بلكه بايد پاي��ان نامه هاي مورد تاييد قرار 
بگيردكه چارچوب هاي پژوهش��ي را به نحو اصولي 
و علمي رعايت كرده باش��ند ارزش گذاري، تحقيق 
و پژوه��ش در پايان نام��ه بايد مدنظر ق��رار بگيرد 
بدين معن��ا كه بايد پايان نامه ها، پ��س از پژوهش و 
تحقيق به س��مت توس��عه اقتصادي و در اصطالح 
تجاري س��ازي حركت كنن��د. تبديل رون��د توليد 
پايان نامه ها از حالت صوري به تجاري سازي ضروري 
است. پايان نامه هاي دانشجويي درآينده بايد درآمد 
اقتصادي براي دانش��جو داش��ته باش��د تا دانشجو 

تمايل به پژوهش و تحقيق نيزداشته باشد.

  قانون هست اما استفاده نمي شود
رونق پايان نامه فروشي در حالي است كه برابر قانون 
اين اتفاق س��رقت علمي محسوب شده و جرم است 
ام��ا برخي از نماين��دگان مجلس معتقدن��د وزارت 
علوم از ظرفي��ت قانون ب��راي مقابله ب��ا اين پديده 
استفاده نمي كند. عليرضا سليمي عضو هيات رييسه 
كميس��يون آم��وزش و تحقيقات مجلس ش��وراي 
اس��المي درباره اين موضوع بيان كرد: در چند سال 
گذشته و استقرار دولت هاي مختلف، وزراي انتخابي 
و مس��ووالن براي مقابله با س��رقت علمي قول هاي 
بس��ياري دادند، اما به هيچ كدام عمل نكردند، بطور 
مثال وزارت علوم بايد از دكه هاي پايان نامه فروشي 
در برابر دانش��گاه تهران ش��كايت كن��د و چرا اصال 
مدعي العموم ورود پيدا نمي كند. مدعي العموم بايد از 
حق علمي كشور دفاع كند و در برخي از موارد بسيار 
جدي وارد شده، زيرا اين فساد كمتر از فساد اقتصادي 
نيست و اصال اين فسادي است كه براي ساير فساد ها 

بسترسازي مي كند.
او افزود: قانون اساس��ي به صراح��ت اعالم كرده كه 
مدعي العموم مي تواند در مواردي كه احس��اس كرد 
حق درحال از بين رفتن است، ورود پيدا كند. قانون 
عادي هم در مجلس هشتم و نهم به تصويب رسيد و 
خأل قانوني براي برخورد با سارقان علمي وجود ندارد. 
اين نماينده مجلس گفت: عالوه بر اين يكي ديگر از 
برخورد ها درباره سرقت علمي اين است كه آن استاد 
راهنما، استاد مشاور و دانشجو را از مزاياي پايان نامه 
محروم كرده و اس��اتيد متخلف را نيز توبيخ كنيم اما 
شاهد آن هستيم كه برخي از استادان مقاالت برخي 
از دانشجويان را به اسم خود چاپ مي كنند كه البته 
نظام آموزشي هم به اين موضوع دامن مي زند، چرا كه 
وقتي مي گوييم كه بايد نام يك استاديار حتما در اين 
مقاله باشد، دانشجو مجبور است باج و رشوه علمي به 
يك استاد بدهد تا مقاله وي در مجالت معتبر علمي 

چاپ شود.

  چرا دانشجويان پايان نامه مي خرند؟
دالي��ل مختلفي ب��راي اس��تقبال دانش��جويان از 
پايان نامه ه��اي آماده و سفارش��ي وج��ود دارد اما 
كارشناس��ان معتقدند، ناكارآمدي نظام آموزش در 
برابر پايان نامه ها دليل اصلي تمايل دانشجويان است. 
امير نصرتي، كارش��ناس آموزش درباره اين موضوع 
به »تعادل« گفت: زماني كه صحبت از سرقت علمي 
در پايان نامه ها مي ش��ود، نبايد فقط به اين موضوع 
توجه ك��رد بلكه بايد ب��ه ريش��ه هاي پيدايش اين 
موضوع نگريست. مسووالن به جاي برخورد سلبي با 
پايان نامه  فروشي بايد تحليل كنند كه چه شرايطي 
دانش��جو را به آنجا مي كشد كه نتيجه سال ها درس 
خواندن خود را به دست يك محقق پولي بسپارد كه 

با كپي طرح را تمام مي كند. 
او افزود: نمره سه واحد پايان نامه در دوره ارشد كه تمام 

فكر و ذهن دانشجو را به خود مشغول مي كند، سالمت 
جسمي را به مخاطره مي اندازد و وقت دانشجو را براي 
چند سال مي گيرد، در معدل كل دانشجو هيچ تاثيري 
ندارد، بنابراين دانش��جو زماني ك��ه مي بيند حاصل 
سال ها كار و تالش او حتي در محاسبه معدلش تاثير 

ندارد، تمايلي به انجام پايان نامه ندارد. 
از طرف ديگر تا زماني كه پايان نامه ها قرار اس��ت در 
كتابخانه دانش��گاه ها بماند و نه به عمل برس��د و نه 
عوايدي براي دانش��جو به همراه داشته باشد، باز هم 
دانش��جو براي خودش يك توجيه منطقي ندارد كه 

بخواهد پايان نامه بنويسد.
نصرتي به كمبودهاي سيستم آموزشي در دانشگاه ها 
اش��اره كرده و گفت: از طرف ديگر اي��ن بي ميلي از 
استاد به دانشجو منتقل مي شود. زماني كه دانشجو 
مي بيند برخي استادان داور حتي زماني براي مطالعه 

پايان نامه آنها نمي گذارند و حتي استادان راهنما هم 
از آنها گ��زارش كار نمي خواهند و آنچه اهميت دارد 
تمام شدن طرح در تاريخ مقرر است، ترجيح مي دهد 
به جاي زحمت كش��يدن براي نگارش پايان نامه از 
ساده ترين راه كه خريد پايان نامه است استفاده كند. 
از طرف ديگر كمبود استاد در دانشگاه كه سبب شده 
هر اس��تاد راهنما همزمان ده دانش��جوي پايان نامه 
داشته باشد، باعث مي شود استاد فرصت كافي براي 
رسيدگي به آنها را نداشته باشد، ضمن اينكه استادان 
راهنما هم زماني كه مي بينند مزد زحماتشان تا چه 
اندازه اندك است، ترجيح مي دهند ذهن و وقت خود 
را زياد درگير كار دانشجو نكنند. در حالي كه در برخي 
كشورها مانند آلمان شاهد آن هستيم كه پايا ن نامه 
طرحي اس��ت كه بار اصلي آن بر دوش استاد بوده و 

دانشجو قرار است كنار دست استاد، ياد بگيرد.
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رصد مستمر ايمني مدارس
30  درصد مدارس كشور نا ايمن هستند. اين نا ايمني 
مربوط به ايمني ساختمان و فرسودگي، استفاده از 
بخاري هاي خطرساز، سيس��تم برق و... در مدارس 
مي شود. اين به اين معني است كه هر لحظه ممكن 
اس��ت در 30 درصد مدارس كشور حادثه اي چه بسا 
ناگوار رخ دهد.  وزير آموزش و پرورش گفت: امسال 
طرحي را براي رصد مس��تمر ايمني م��دارس اجرا 
كرديم كه مدارس در سه طبقه ايمن، تا حدودي ايمن 
و غيرايمن طبقه بندي مي شوند بايد از مدارس ناايمن 
شروع كنيم و تاسيسات و تجهيزات فرسوده را به روز 
آوري و اصالح كنيم. محمد بطحايي در مانور آمادگي 
مقابله ب��ا مخاطرات حريق و پيش��گيري از حوادث 
چهارشنبه آخر سال كه در دبستان دخترانه شهيد 
بهشتي منطقه يك شهر تهران برگزار شد با اشاره به 
پيچيده شدن شرايط اجتماعي و مسائل ما در جامعه و 
شهرهاي پرجمعيت گفت: حتما مدارس به عنوان يكي 
از واحدهاي اجتماعي در معرض خطرات قرار دارند. او 
افزود: تجربه خوبي در مانور زلزله داشتيم كه همچنان 
ادامه دارد اما در س��اير زمينه ها چون آتش سوزي در 
مدارس كمتر تجربه وجود داش��ت و شاهد هستيم 
همكاران به دليل كمتر آشنا بودن با مسائل ايمني، 
با مخاطراتي مواجه مي ش��وند و اميداس��ت اين كار 
پسنديده كه امروز همكاران آتش نشاني با مشاركت 
آموزش و پرورش انجام دادن��د ادامه يابد. اين امر در 
كاهش آسيب هايي كه فرزندان ما را تهديد مي كند 
موثر اس��ت. وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه يك 
نگراني ما اين است كه مانور را فقط در چند مدرسه در 
استان ها انجام مي دهيم، گفت: اما مهم اين است كه 
در همه ۱00 هزار مدرسه و براي تمام دانش آموزان 
و همكاران مانور برگزار كنيم و آموزش ها مرتب بروز 
شوند. بطحايي ادامه داد: اين آموزش ها فقط از عهده 
ما به تنهايي برنمي آيد و بايد همه دستگاه هاي مربوطه 
كمك كنند تا آموزش ها ارايه شود. معتقديم كه اين 
كار بسيار موثر است و بايد در زمينه هاي ديگري نيز 
ارايه شود و محدود به زلزله و آتش سوزي نباشد. وزير 
آموزش و پرورش در پاسخ به اينكه آيا مدارس قابليت 
برگزاري چنين مانورها و آموزش هايي را دارند اظهار 
كرد: در زمينه تجهيزات هم مش��كالتي وجود دارد. 
همانطور كه آتش نشاني براي برگزاري مانور امكانات 
خود را به ميدان آورده الزم است شهرداري ها، شوراها 
و ساير نهادهاي عمومي حضور فعال داشته باشند. زنگ 
خطر براي اعالم خطر، هزينه زيادي ندارد اما در مواقعي 
حتي يك كپسول آتش نشاني مي تواند جان بچه هاي 
ما را نجات دهد. بطحايي افزود: امسال طرحي را براي 
رصد مستمر ايمني مدارس اجرا كرديم كه مدارس در 
سه طبقه ايمن، تا حدودي ايمن و غيرايمن طبقه بندي 
مي شوند بايد از مدارس ناايمن شروع كنيم و تاسيسات 
و تجهيزات فرسوده را به روز آوري و اصالح كنيم. وي 
با بيان اينكه اتفاق ناگوار زاهدان را فراموش نمي كنيم 
گفت:  حين مانور، اتفاق زاهدان از ذهنم كنار نمي رفت؛ 
فرشتگاني كه در آتش سوختند و خانواده هاي ما را 
داغدار كردند. شايد اگر اين تجهيرات در آن مدرسه 

بود شاهد اين داغ بزرگ نبوديم. 

تكميل پيش نويس اليحه 
سمن ها در كميسيون دولت

معاون مشاركت هاي اجتماعي وزارت كشور آخرين 
وضعيت پيش نويس اليحه سازمان هاي مردم نهاد 
را تش��ريح كرد. كمال اكبري در اين ب��اره اظهار 
كرد: پيش نويس اليحه سازمان هاي مردم نهاد در 
كميسيون سياسي و دفاعي دولت مطرح و تكميل 
ش��ده اس��ت و به زودي به صحن دولت مي رود تا 
براي ارسال به مجلس آماده ش��ود. او ادامه داد: در 
كميسيون همه دستگاه ها نظراتشان را بيان كردند 
و نكاتي در اين ميان مطرح شده است. همچنين 
نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد نيز نظراتشان 
را بيان كردند. در حقيقت وقتي قرار اس��ت اليحه 
تصويب شود بايد همه نظرات جمع آوري شود تا 
به جمع بندي نهايي برسد. معاون مشاركت هاي 
اجتماعي وزارت كشور گفت: اميدواريم اين اليحه 
زمان زيادي در دولت نمان��د و به زودي به نتيجه 
برس��د. يكي از مطالبات س��ازمان هاي مردم نهاد 
وجود قانون است كه بتواند همه حوزه هاي سمن ها 
را شامل شود و اداره كند كه در اين راستا پيش نويس 
اليحه س��ازمان هاي مردم نهاد با كمك خود اين 

سازمان ها آماده شده  است. 

راهكار جديد براي پرداخت 
بدهي مراكز درماني 

سرپرست سازمان تأمين اجتماعي ضمن عذرخواهي 
از تأخير در پرداخت مطالبات مراكز درماني غير دولتي 
طرف قرارداد گفت: س��از و كاره��اي جديدي براي 
پرداخت بدهي به اين مراكز پيش بيني شده و آماده 
اجرا است. محمد حسن زدا با بيان اينكه اين سازمان 
در پرداخت مطالبات مراكز درماني غير دولتي طرف 
قرارداد از طريق تهاتر با بدهي آنها به سازمان تأمين 
اجتماعي بابت حق بيمه اقدام مي كند، افزود: مراكز 
درماني غير دولتي طرف قرارداد از س��ازمان تأمين 
اجتماعي بابت ارايه خدماتش��ان به بيمه ش��دگان 
طلبكارند و در مقابل به اين سازمان بدهي نيز دارند، 
براي اين مراكز اين امكان فراهم شده است تا سقف 
بدهي شأن با طلب سازمان تأمين اجتماعي تهاتر شود. 
وي ادامه داد: بخشي از مراكز درماني از سازمان تأمين 
اجتماعي طلب دارند اما به اين سازمان بدهي ندارند 
براي اين گروه از مراكز درماني نيز تسهيالتي مهيا شده 
است كه بر اين اساس ليست حقوق و دستمزد بدون 
وجه ارايه كنند تا از اين محل، طلب آنها پرداخت شود.

زدا با بيان اينكه در روش ديگري از طريق احتس��اب 
و تس��ويه بدهي حق بيمه، مطالبات مراكز درماني 
غير دولتي طرف قرارداد از سازمان  پرداخت مي شود، 
گفت: اين مدل بر اساس توافق سه جانبه ميان سازمان 
تأمين اجتماعي، مركز درماني غيردولتي طرف قرارداد 
و كارفرمايي است كه از مركز درماني طلبكار و به اين 

سازمان بدهكار است پايه ريزي شده است. 

سامانه
پيامكي
روزنامه
تعادل

30005320

  تا زماني كه پايان نامه ها قرار است در كتابخانه دانشگاه ها بماند و نه به عمل برسد و نه عوايدي براي دانشجو به همراه داشته باشد، باز هم دانشجو 
براي خودش يك توجيه منطقي ندارد كه بخواهد پايان نامه بنويسد. اين بي ميلي از استاد به دانشجو منتقل مي شود. زماني كه دانشجو مي بيند برخي 
استادان داور حتي زماني براي مطالعه پايان نامه آنها نمي گذارند و حتي استادان راهنما هم از آنها گزارش كار نمي خواهند و آنچه اهميت دارد تمام 
شدن طرح در تاريخ مقرر است، ترجيح مي دهد به جاي زحمت كشيدن براي نگارش پايان نامه از ساده ترين راه كه خريد پايان نامه است استفاده كند. 
از طرف ديگر كمبود استاد در دانشگاه كه سبب شده هر استاد راهنما همزمان ده دانشجوي پايان نامه داشته باشد، باعث مي شود استاد فرصت كافي 

براي رسيدگي به آنها را نداشته باشد

برش
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درصورتتكميلمترويتهران،روزانهميلياردهاتومانصرفهجوييدرسوختتحققمييابد

صرفه جويي 50 ميلياردي سوخت با توسعه مترو

۳   درخواست حناچي از جهانگيري

گروه راه و شهرسازي|
 محسن هاش��مي، رييس شوراي شهر تهران معتقد 
است، تجهيز سيستم ريلي تهران منجر به صرفه جويي 
روزانه 50 ميليارد تومان در سوخت مي شود. به گفته 
او، بخش قابل توجهي از ظرفيت زيرساخت ها بدون 
استفاده است. سيس��تم ريلي تهران در حال حاضر 
كمتر از 3 ميليون س��فر در روز را پوشش مي دهد و 
با تجهيز متوس��ط اين رقم به 6 ميليون و با تجهيز و 
بهره ب��رداري كامل اين رقم به بي��ش از 10 ميليون 
س��فر، يعني روزانه 50 ميلي��ارد تومان صرفه جويي 
در سوخت مي رس��د. اين در حالي است كه به گفته 
علي امام، مديرعامل ش��ركت راه آهن شهري تهران 
و حومه، تكميل طرح اصلي شبكه حمل و نقل ريلي 
تهران، شامل 12خط )8خط اصلي و4 خط اكسپرس 
حومه اي( به بودجه اي حدود 30 هزار ميليارد تومان 
نياز دارد تا ظرفيت جابه جايي مسافران به 10ميليون 

نفر در روز برسد.
محسن هاش��مي كه در جمع اعضاي شوراي استان 
تهران سخن مي گفت، آماري در خصوص سفرهاي 
تهران و ميزان مصرفي سوخت در اين شهر ارايه كرد 
و گفت: روزانه بيش از 20 ميليون سفر در سطح شهر 
تهران ص��ورت مي گيرد كه اگر س��فرهاي محدوده 
مذكور يعني سفرهاي س��اير شهرستان هاي استان 
به ش��هر تهران و همچنين سفرهاي ساكنان استان 
البرز به تهران را محاسبه كنيم، روزانه به رقمي حدود 
30 ميليون سفر مي رس��يم. اين 30 ميليون سفر به 
معناي بيش از 20 ميليون ليتر سوخت در روز شامل 
15 ميليون ليتر بنزين و5 ميليون ليتر گازوييل و گاز 
در س��فرهاي بين استاني است و بيش از 40 ميليون 
ساعت در روز وقت شهروندان است كه اگر هزينه هاي 
جانبي اين ميزان س��فر را در آلودگي محيط زيست، 
سالمت جسم وروان شهروندان، سوانح، بزهكاري و 
ساير پيامدهاي آن بررسي كنيم به يكي از بزرگ ترين 

اتالف ها نه تنها در ايران بلكه در جهان مي رسيم.
هاشمي با اش��اره به اينكه تنها يارانه اتالف سوخت 
اين س��فرها، س��االنه بالغ بر 40 هزار ميليارد تومان 
است، تصريح كرد: اگر تنها يك چهارم از اين سفرها 
با سيس��تم حمل ونقل عمومي انجام شود، ساالنه به 
ميزان 10 هزار ميليارد تومان صرفه جويي مي شود كه 
مي توان با اين مبلغ، ظرف 5 سال يك سيستم حمل 
ونقل انبوه بر غيرآالينده در استان تكميل وتجهيز كرد 
و زمان سفر شهروندان تهراني را به حدود نصف زمان 

موجود كاهش داد.
اين موضوع ده ها دس��تاورد مثبت از جمله در حوزه 
سالمت جسم وروان، كاهش س��وانح و بزهكاري ها، 

امنيت، شفافيت و رونق كسب وكار واشتغال خواهد 
داشت. او ادامه داد: اگر بتوانيم توجه و اراده مسووالن 
ملي در س��ه قوه، به خصوص مجل��س و دولت را به 
اين موضوع جلب كني��م مي توانيم يك جهت گيري 
موثر و هدف انگيزه بخش وچالشي براي دهه پنجم 
انقالب ترسيم كنيم كه محور و موتور محركه آن نيز 
مديريت شهر و نهاد شورا است. در غير اين صورت ما 
دچار روزمرگي در اداره ش��هر و احاطه شدن توسط 
چالش هاي محلي و ملي شده وحتي در تامين منابع 

اداره روزمره شهر نيز موفق نخواهيم بود.
هاش��مي با تاكيد براي��ن كه خوش��بختانه در حوزه 
خطوط مترو زيرساخت هاي خوبي فراهم شده است، 
افزود: متروي تهران از جنوب به شهر پرند، از غرب به 
استان البرز متصل شده و در شمال و شرق نيز عالوه 
برطرح هاي توس��عه هم مي توان از ظرفيت راه آهن 
براي تغذيه درگاه هاي مترو وايجاد دسترس��ي ريلي 

شهروندان استفاده كرد.
رييس شوراي اسالمي شهر كمبود در حوزه تجهيزات 
مترو را يك��ي از چالش ها برش��مرد و اف��زود: بخش 
قابل توجهي از ظرفيت زيرس��اخت ها بدون استفاده 
است، سيس��تم ريلي تهران در حال حاضر كمتر از 3 
ميليون س��فر در روز را پوشش مي دهد و با تجهيزي 
متوسط اين رقم به 6 ميليون و با تجهيز وبهره برداري 
كامل اين رقم به بيش از 10 ميليون سفر، يعني روزانه 

50 ميليارد تومان صرفه جويي در سوخت مي رسد.
او تاكيد كرد: استفاده از سيستم حمل ونقل عمومي 
غيرآالينده، در ادبيات امروز مديريت شهري درجهان، 
به عنوان موتور ومحور اصلي توسعه به شمار مي آيد و 
TOD يا توسعه مبتني برحمل ونقل عمومي، بستر 
اصلي توسعه كالن شهرها در جهان محسوب مي شود. 
ايجاد عزم تحقق بخش��يدن به اين هدف و ايده، يكي 
از موضوعاتي است كه مي تواند انسجام شوراي استان 
تهران و تعامل آنها با مس��ووالن ملي كش��ور به ويژه 
رياس��ت محترم جمهور و وزرا و همچنين رياس��ت 
مجلس را در جهت حل مشكالت مردم را فراهم كند 
و هدف اصلي اين س��ازمان مردم نهاد در دهه پنجم 

انقالب باشد.
به گفته هاشمي، اس��تان تهران حدود 13.5 ميليون 
نفر يعني يك ششم جمعيت ايران را در خود جا داده 
است. بيش از يك سوم اقتصاد ملي را رقم مي زند واگر 
جمعيت استان البرز كه همس��ايگي تهران را شامل 
مي شود محاسبه كنيم جمعيت آن به 16 ميليون نفر 
مي رسد كه عدد بسيار بزرگي است به خصوص آنكه از 
اين 16 ميليون نفر، 15 ميليون نفر شهر نشين بوده و 

شاغالن عمدتا در بخش خدماتي فعال هستند.

   تهران مهاجر پذير ترين استان 
رييس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران با اش��اره به 
مطالعات صورت گرفته اس��ت يادآور ش��د: اس��تان 
تهران مهاجر پذير ترين اس��تان كش��ور بوده است و 
تعداد بيكاران در اين اس��تان كمتر از متوسط كشور 
است، به دليل هزينه باالي تمام شده زندگي در تهران 
بخش قابل توجهي از ش��اغالن در حومه تهران يعني 
15 شهر ديگر و استان البرز زندگي مي كنند كه اين 
جمعيت حدود 4 ميليون نفر برآورد مي ش��ود. از اين 
جهت مهم ترين مساله اس��تان تهران، معضل حمل 

ونقل است.
به گزارش »تعادل«، توسعه حمل و نقل عمومي قطعا 
يكي از مهم ترين و بهترين راهكارهاي حل مشكالت 
تهران از جمله ترافيك و آلودگي هواست كه شوراي 
پنجم به درستي بر آن تاكيد دارد اما با توجه به هزينه بر 
بودن توس��عه حمل و نقل ريلي و مترو شهرداري به 
تنهايي از پس هزينه هاي آن بر نمي آيد. به خصوص 
در شرايط كنوني كه با كمبود منابع مالي مواجه بوده 
و بيشتر از گذشته به كمك نهادهاي دولتي نيازمند 
است. طبق قانون دولت نيز بايد بخشي از هزينه هاي 

توس��عه مترو را تقبل كند اما در دولت هاي گذش��ته 
اين اتفاق نيفتاده و دولت ها س��هم خود براي توسعه 
خطوط مترو را پرداخت نكرده اند. به همين دليل، به 
اجبار شهرداري مجبور به پرداخت سهم دولت شده 
است. هر چند به گفته افشين حبيب زاده از سال 86 
تا ۹4 دولت بايد براي يارانه مترو ۷83 ميليارد تومان 
پرداخت مي كرده اما تاكنون تنها 3۷ درصد اين مبلغ 

از سوي دولت پرداخت شده است.
همچنين در سال هاي ۹5 و ۹6 بايد ساالنه ۷0 ميليارد 
تومان پرداخت مي كرد. اما اين ميزان تاكنون محقق 
نشده اس��ت. هر چند به دليل همس��و بودن دولت با 
ش��هرداري انتظار مي رفت تا دول��ت دوازدهم توجه 
بيشتري به اين موضوع نشان دهد، اما ظاهرا مشكالت 
اقتصادي دولت باعث شده تا توسعه حمل و نقل عمومي 

تهران همچنان مورد غفلت مسووالن قرار گيرد.
با توجه به اهميت موضوع آبان سال جاري نيز مديران 
ارشد وزارتخانه هاي نفت و كش��ور، سازمان برنامه و 
بودجه و شهرداري هاي كالن شهرهاي كشور، قرارداد 
توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهري در ۹ كالن شهر 
را امضا كردند.با اجراي كامل طرح توسعه حمل  و نقل 

مس��افر با قطار ش��هري در اين ۹ كالن شهر، تا پايان 
س��ال 1400 در مجموع هزار دستگاه واگن جديد به 
ناوگان متروي تهران و هزار دس��تگاه واگن جديد به 
ناوگان متروي 8كالن شهر ديگر كشور اضافه خواهد 
شد. بر اساس اين قرارداد وزارت نفت 2 ميليارد و 600 
ميليون دالر براي خريد 2000 دستگاه واگن در اختيار 
شهرداري ها قرار خواهدداد .از اين ميزان يك ميليارد 
و 400 ميليون دالر سهم تهران و يك ميليارد و 200 

ميليون دالر سهم 8 كالن شهر ديگر خواهد بود .
همچنين براس��اس ماده 12 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور وزارت نفت مكلف 
است به ازاي صرفه جويي در مصرف سوخت به واسطه 
استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي ساالنه مبلغي را 
به شهرداري ها كمك كند. بر اساس برآوردها به ازاي 
هر مسافر روزانه حدود 6 دهم ليتر سوخت صرفه جويي 
مي شود و وزارت نفت مكلف اس��ت درآمد حاصله از 
محل اين صرفه جويي را براي تجهيز ناوگان حمل ونقل 
عمومي از جمله خريد هزار دستگاه واگن مترو، خريد 
اتوبوس و نوسازي تاكسي هاي درون شهري دراختيار 

شهرداري ها قرار دهد .

شهردار تهران گفت: در جلسات گذشته هيات دولت 
موضوع نمايشگاه شهر آفتاب را مطرح كردم و خواستار 

حمايت دولت از آن شدم.
به گزارش مهر، پيروز حناچي در بيست و دومين جلسه 
شوراي معاونان شهرداري تهران، حضورش در جلسات 
هيات دولت را براي شهرداري مغتنم دانست و گفت: 
در جلسات گذشته هيات دولت موضوع نمايشگاه شهر 

آفتاب را مطرح كردم و خواس��تار حمايت دولت از آن 
شدم و اينكه براي اين نمايشگاه به قيمت زمان خودش 
هزار و 200 ميليارد تومان هزينه شده و الزم است كه 
دولت هماهنگي هايي را براي برگزاري نمايشگاه در آن 

مكان انجام دهد.
وي ادامه داد: آقاي جهانگيري از اين موضوع استقبال 
كردند و قرار شد در كميته هاي تخصصي اين موضوع 

مطرح شود. براي اينكه در اين زمينه به نتيجه برسيم 
شايد الزم باش��د اقداماتي انجام شود. درباره محوطه 
نمايش��گاه بين المللي تهران در خيابان س��ئول نيز 
پيش��نهادهايي وجود دارد كه يك��ي از آنها ايجاد يك 

بوستان عمومي در آن نقطه است.
ش��هردار تهران تصريح كرد: در جلسات هيات دولت 
صحبت از ق��رار دادن محوطه كارخانه س��يمان ري 

در ليس��ت فروش مطرح بود كه در اين زمينه با آقاي 
جهانگيري درباره ارزش اين بناي تاريخي و لزوم حفظ 
آن صحبت كردم. آقاي جهانگيري پيش��نهاد داد كه 
در آنجا موزه صنعت را تأسيس كنيم كه توضيح دادم 
ظرفيت آن بخش، بسيار بيشتر از اين است كه تنها يك 
موزه در آنجا راه اندازي ش��ود. نامه اي در اين زمينه به 
دولت نوشته ام و خواس��تار واگذاري محوطه كارخانه 

سيمان ري به صورت ۹0 س��اله به شهرداري شدم تا 
بتوانيم يك طرح مناسب براي آن اجرا كنيم.

شهردار تهران همچنين با اعالم اين خبر كه خط 6 و 
۷ مترو به زودي افتتاح خواهد شد، عنوان كرد: خط ۷ 
قبل از پايان سال افتتاح مي شود و خط 6 هم در نيمه 
دوم فروردين ماه با حضور رييس جمهور به همراه تعداد 

ديگري از طرح هاي شهرداري افتتاح خواهد شد.
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تصويب اليحه آيين نامه ايمني 
حمل و نقل دانش آموزان
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

روز گذشته بررسي اليحه آيين نامه ايمني حمل و نقل 
دانش آموزان در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران 
قرار گرفت و كلي��ات آن با 16 راي موافق به تصويب 
رس��يد.اين اليحه در پي تصويب طرح شوراي شهر 
تهران و ملزم كردن ش��هرداري تهران به ارايه اليحه 
آيين نامه ايمني حمل و نقل دانش آموزان در صحن 
علني شورا مورد بررسي قرار گرفت و تمام وقت شورا 
را به خود اختصاص داد.به گزارش »تعادل«، شهربانو 
اماني، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي 
شهر تهران درباره اين اليحه توضيح داد: اين اليحه 
امروز مراحل پاياني خود را طي مي كند و با توجه به 
سرمايه انس��اني خانواده ها و مردم كه دانش آموزان 
و نس��ل آينده هستند مي توان با تصويب اين اليحه 
ش��رايط مطلوبي را در ش��هر تهران براي اين افراد 
فراهم كني��م. او در ارتباط با م��واردي كه در اليحه 
آيين نامه ايمني حمل و نق��ل دانش آموزان در نظر 
گرفته شده اس��ت، گفت: تعريف ارتقا و همچنين 
كيفيت خودروهاي س��رويس مدارس، نحوه صدور 
فعاليت براي شركت هاي تخصصي در حوزه سرويس 
مدارس، فرآين��د گواهي صدور صالحيت رانندگان 
سرويس مدارس، آرام سازي محيط پيراموني مدارس، 
برنامه آموزشي براي رانندگان، دانش آموزان از مواردي 
است كه در اين اليحه به  آن توجه شده است.احمد 
مسجدجامعي، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اين اليحه گفت: 
اين كار ارزشمند و قابل تقديري است اما در اين حوزه 
دو سند داريم كه سند اول مربوط به آموزش و پرورش 
و دولت است و سند بعدي مربوط به شهرداري است.

در اليحه اي كه امروز قرائت شد بيشتر مسووليت ها به 
شهرداري تهران و در سند قبلي بيشتر مسووليت ها 
به وزارت  آم��وزش و پرورش واگذار ش��ده اس��ت؛ 
پيشنهاد مي دهم كه تلفيقي از اين دو سند را تعريف 
و در نهايت اجرايي كنيم. قاعدتا آموزش و پرورش با 
توجه به مسووليتي كه در حوزه تعليم و تربيت دارد 
وظايف بيشتري را در اين بخش بايد به عهده داشته 
باشد. ضمن اينكه سندي نيز در شوراي شهر سوم در 
ارتباط با وسايل ايمني سرويس مدارس دانش آموزان 
وجود دارد كه از آن سند نيز مي توانيم كمك بگيريم.

مسجدجامعي افزود: برخي از عناويني كه در سند 
اليحه شهرداري تهران آمده، جديد است و برخي از 
تعابير و عناوين مشترك بين اين سند و سند آموزش و 
پرورش است.در ادامه با توجه به عدم مخالفت اعضاي 
شوراي شهر تهران، كليات اين اليحه با 16 راي موافق 

به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد.
    بي توجهي به پيوست هاي ترافيكي 

محمد س��االري، رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شورا در جريان بررسي آيين نامه ايمني حمل 
و نقل مدارس در مخالفت با حذف ماده 4 اين آيين 
نامه گفت: بر اساس اين ماده شهرداري مكلف است 
ساز و كارهاي الزم جهت نظارت بر مكان يابي مدارس 
بر مبناي عارضه سنجي ترافيكي و ايمني مسيرهاي 
تردد را پيش بيني كند و نسبت به اخذ مجوزهاي الزم 
از مراجع ذي صالح براي صدور پروانه فعاليت مدارس 
در پهنه هاي آموزشي )صرفا مدارس( حداكثر ظرف 6 
ماه از ابالغ مصوبه اقدام كند.به گفته او، پهنه بندي ها 
در طرح تفصيلي شهر تهران مشخص شده است و بر 
اساس طرح تفصيلي صدور پروانه ساخت، براي هر 
پارسل مبتني بر نوع كاربرد آن باشد يعني كاربري 
آن با انجام مطالعات امكان سنجي از جمله جايابي 
و مكان يابي تعيين ش��ود.بنابراين شهرداري تهران 
بايد در فرايند صدور مجوز براي تمامي كاربري ها و 
نه تنها مدارس، مطالعات و پيوست هاي ترافيكي و 
ايمني مس��يرها را مد نظر قرار دهد و ما هميشه در 
اين خصوص به ش��هرداري تذكر داده ايم.س��االري 
افزود: اكنون بس��ياري از مدارس فعال، در محالت 
و س��كونتگاه هايي قرار دارند كه مشكالت جدي در 
حوزه ترافيكي و ايمني دارند و متاسفانه شهرداري 
تهران به وظايف خود در اين خصوص عمل نمي كند 
و اين موضوع نارضايتي بس��يار زيادي را ايجاد كرده 
است لذا من درخواست دارم اعضاي شورا به اين ماده 

راي دهند.
    جلوي تخريب ۴۱۱  باغ  را گرفتيم

محسن هاشمي رييس شوراي ش��هر تهران بعد از 
جلسه با حضور در جمع خبرنگاران با بيان اينكه وقت 
جلسه امروز شوراي شهر تهران به بررسي و تصويب 
پر ماده ترين اليحه ارسالي از سوي شهرداري تهران 
به منظور ارتقاي ايمني حم��ل و نقل دانش آموزان 
مدارس اختصاص يافت ، گفت: در طول 1.5س��ال 
گذشته اين اليحه پر ماده ترين اليحه ارسالي بود كه 
تمام وقت شوراي ش��هر به بررسي آن گذشت. او در 
مورد حواشي جلسه هفته قبل ش��ورا در مورد رأي 
مثبت به استفساريه شهرداري تهران در مورد تعيين 
تكليف وضعي��ت 62 پرونده برج – باغ گفت: به نظر 
مي رسد در اين مورد نسبت به شورا كم لطفي شده 
و تيترهاي تخريبي براي اين خبر در نظر گرفته شد 
و باعث شد كه فضاي جامعه ملتهب شود و آنچه در 
جلسه شورا رخ داد، منعكس نشد. هاشمي با بيان اينكه 
واقعيت اين بود كه بر اساس مصوبه برج � باغ بيش از 
1000 باغ كه چندين هكتار بودند تخريب ش��دند، 
تاكيد كرد: به محض روي كار آمدن ش��وراي شهر 
مصوبه برج � باغ لغو شد و هدف شورا اين بود كه جلوي 
تخريب باغات را بگيرد اما از شورا و شهرداري گذشته 
بيش از 400 پرونده برج باغ مانده بود كه شهرداري 
مجبور شد در مورد اين 4۷3 پرونده استفساريه بدهد. 
وي با بيان اينكه ما در مورد 62 باغ تصميم گرفتيم اما 
از تخريب 411 باغ ديگر جلوگيري كرديم، گفت: اين 
62 باغ پول داده بودند و كسي حاضر نيست پولش را 
پس بگيرد اما قرار شد كميته اي تشكيل شود كه اين 
62 باغ را بررسي كند و اگر باغي درختان انبوه داشته 
باشد، شهرداري بايد با مالك جلسه بگذارد .يا آن باغ 
را خريداري كرده يا حقوق مكتسبه را در جاي ديگر 
در نظر بگيرد و مي بينيد كه هنوز مجوز قطعي صادر 

نشده است.
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در مناظره اي درباره اصالح ساختار صنعت، بازرگاني و كشاورزي مطرح شد 

تنظيم بازار در وزارتخانه مستقل انجام شود 
تعادل |

يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق و عباس 
پاپي زاده س��خنگوي كميسيون كش��اورزي مجلس در 
مناظره اي پيرامون احياي وزارت بازرگاني و قانون تمركز 
وظايف بازرگاني كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي و در 
دانشگاه امام صادق )ع( شركت كردند. ابتدا مجري برنامه با 
بررسي ساختار صنعت، بازرگاني و كشاورزي اعالم كرد كه 
طي 60 سال گذشته تقريبا هر 8 سال ساختار اين وزارتخانه 
تغيير يافته و ادغام يا تفكيك شده است. يحيي آل اسحاق 
اعالم كرد كه ساختار متفاوت بخش بازرگاني در سال هاي 
گذشته نشان مي دهد كه تصميم گيري ها در زمان و مكان 
خاص متفاوت بوده اس��ت. او با بيان اينكه در حال حاضر 
احياي وزارت بازرگاني به عنوان يك ابزار است، گفت: اين 
تصميم گيري با توجه به هدفي كه االن وجود دارد، تغيير 
مي كند. از نظر آل اسحاق امروز كشور در شرايط خاصي قرار 
گرفته تحت تاثير جنگ اقتصادي و تحريم ها است و به لحاظ 
اينكه معيشت مردم بيشتر مدنظر باشد، چنين تصميمي از 
سوي دولت گرفته شده است. اما از آن سو، عباس پاپي زاده 
سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي، 

تفكيك اين دو وزارتخانه را امري اشتباهي عنوان كرد. 

  موافق احياي وزارت بازرگاني چه  مي گويند 
در اين نشست رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق و عضو 
هيات نمايندگان اتاق اي��ران تاكيد كرد كه تنظيم روابط 
تجارت خارجي را بايد وزارتخانه مستقلي اجرا كند و اينكه 
بخش هاي بازرگاني در وزارتخانه هاي مختلف پراكنده باشد، 
كاري از پيش نخواهد برد. به گ��زارش خبرگزاري فارس، 
يحيي آل اسحاق همچنين با اشاره به اهداف وزارت بازرگاني 
از جمله تنظيم روابط تجارت خارجي و برنامه هاي خارج 
از كش��ور و تنظيم امور بازرگاني داخلي گفت: اين اهداف 
خطير را بايد وزارتخانه مستقلي اجرا كند و اينكه بخش هاي 
بازرگاني در وزارتخانه هاي مختلف پراكنده باشد، كاري از 
پيش نخواهد برد. او ادامه داد: 4 ميليون واحد صنفي وجود 
دارد و اينها ساماندهي مي خواهد. بازار داخل نياز به تنظيم 
دارد و بسياري از اتفاقاتي كه اكنون در حوزه بازار مي افتد، 
متاثر از نابساماني بخش بازرگاني است. آل اسحاق به عنوان 
نمونه اشاره كرد كه افزايش نرخ ارز در چند هفته گذشته به 
دليل اين بود كه با اعالم دولت مبني بر اينكه واردات با نرخ 
نيمايي و آزاد مشكلي ندارد، تقاضا براي ارز بيشتر شد و به تبع 
آن نرخ ارز در داخل كشور افزايش يافت. به گفته آل اسحاق، 
االن كش��ور ما درگير جنگ اقتصادي اس��ت و بر مقابله با 
آن سازوكار ويژه اي مي خواهد كه احياي وزارت بازرگاني 

مي تواند به اين شرايط شبه بحران كمك كند. بنابه اظهارات 
او، بخش بازرگاني االن يك چهارم وزارت بازرگاني هم نيست 
بنابراين وظايف مهم اين بخش را نمي تواند به درستي انجام 
دهد. او مط��رح كرد كه 14 ميلي��ارد دالر ارز براي واردات 
كاالهاي اساسي اختصاص يافته، اما چون متولي ويژه اي 
وجود ندارد، كاري از پيش نمي رود. آل اسحاق گفت: به گفته 
وزير صنعت يك ميليارد دالر ارز براي واردات گوشت داده 
شده، اما قيمت ها تنظيم نشده است و همه اينها به اين دليل 

است كه بخش بازرگاني قوي وجود ندارد. 

  ۶ بار ادغام و تفكيك وزارت بازرگاني
در ادامه عباس پاپي زاده سخنگوي كميسيون كشاورزي 
مجلس با اش��اره به اينكه طي 60 تا 70 سال گذشته 6 بار 
تفكيك و ادغام انجام ش��ده و اگر اين بار هم صورت بگيرد، 
هفتمين بار خواهد ش��د، گفت: اص��ال آدم عاقل اگر يك 
بار اش��تباه كرد، بايد درس بگيرد هرك��دام از اين ادغام ها 
و تفكيك ه��ا حداقل چند ماه يا چند س��ال وقت، انرژي و 
سرمايه اين كشور را از بين برده اس��ت. مثال ادغام وزارت 
جهاد و كش��اورزي را ما هنوز به درس��تي انجام نداده ايم و 
اثرات منفي آن طي چند سال حذف نشده است. وي با بيان 
اينكه در شرايط فعلي كشور ديگر توان پرداخت هزينه اين 
ادغام و تفكيك ها را ندارد گفت: پس از سال ها هنوز بخش 
بازرگاني در وزارت صنعت بطور كامل ادغام نشده و مصوبات 
و اصالحات ساختاري آن صورت نگرفته است و در چنين 
شرايطي نمي توانيم به اشتباه بودن اين ادغام قضاوت كنيم 
. پاپي زاده ادامه داد: گذشته وزارت بازرگاني را اگر بررسي 
كنيم، همواره به واردات تاكيد داشته و واردات بهتر بوده و 
اين اقدامات با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي منطبق 
نيست. نمي توانيم افزايش واردات و كاهش توليد در اقتصاد 
مقاومتي داشته باشيم و دقيقا برعكس سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي اس��ت. وي افزود: اگر ما سياست  تجاري 
درستي داشته باشيم بايد در خدمت افزايش توليد باشد و 
در كنار آن زنجيره توليد را بايد شكل بدهيم، اما احياي وزارت 

بازرگاني در تضاد با اين است. 

  وزارت بازرگاني فقط واردات نيست
در ادامه آل اسحاق در واكنش به صحبت هاي پاپي زاده گفت: 
رويكرد وزارت بازرگاني خالف اقتصاد مقاومتي نيس��ت، 
واردات باي��د در خدمت توليد و در جهت صادرات باش��د. 
مشكل اكثر توليدكنندگان ما در حوزه تجارت محصوالتشان 
است. او در پاسخ به اينكه چرا در سال هاي گذشته ساختار 
تج��ارت و بازرگاني تعريف كرده اس��ت، گفت »اتفاقا اين 

تغييرات درست بوده و بر حسب مكان و زمان صورت گرفته 
اس��ت. اگر زماني ادغام نياز بوده انجام شده و اگر تفكيك 
الزم بوده آن هم صورت گرفته است. آل اسحاق ادامه داد: از 
وزير صنعت هم اين سوال را كردم كه ايشان جواب داد يك 
ميليارد دالر براي واردات گوشت ارز داديم، اما به دليل اينكه 
وزارت جهاد كارش را درست انجام نداده، به اين مشكالت 
برخورديم و همه اينها نش��ان مي ده��د كه اكنون بخش 
كشاورزي بين دو وزارتخانه سرگردان است و كار به درستي 
پيش نمي رود و اگر اين وزراتخانه مس��تقل بشود، عامل 
هماهنگي بين دو وزارتخانه خواهد بود. وي گفت: در حال 
حاضر 14 ميليارد دالر پول براي واردات كاالهاي اساسي در 
نظر گرفته شده است، و امكان واردات هم هست، اما قيمت ها 
پايين نمي آيد، به دليل اينكه متولي خاصي در اين بخش 
نيست. پاپي زاده تغييرات مقطعي ساختار وزارتخانه ها را 
قبول نكرد و گفت: ما نبايد راه هاي رفت��ه را دوباره برويم. 
تغييرات درست اس��ت، اما چند بار اين تغيير بايد صورت 
گيرد، ما بايد از راه هايي كه كش��ورهاي ديگر رفته اند، الگو 

بگيريم و ادامه بدهيم.پاپي زاده تاكيد كرد: دولت هم با نقض 
قانون اختيار توزيع را به وزارت صمت داده است. پاپي زاده 
در ادامه گفت: اجراي قانون انتزاع تحول بزرگي را در بخش 
كشاورزي ايجاد كرد. ارزش اين تراز تجاري به اندازه اي مهم 
است كه در شرايط فعلي 5 ميليارد دالر مي تواند از خروج 30 
درصد ارز كشور جلوگيري كند. در ادامه آل اسحاق رييس 
اتاق مشترك بازرگاني صنايع،  معادن و كشاورزي ايران و 
عراق تاكيد كرد: احياي وزارت بازرگاني بيشتر براي در نظر 
گرفتن شرايط مردم است. ما بايد رعايت حال مصرف كننده 
را هم بكنيم. در شرايط فعلي معيشت براي مردم بسيار مهم 
است و با وجود واردات گوشت قيمت  آن به كيلويي 120 هزار 
تومان رسيده و اين نشان مي دهد كه مشكل بازرگاني وجود 
دارد. پاپي زاده ضمن رد اين مساله گفت: اتفاقا مقصر اصلي 
در گراني گوشت وزارت صنعت است، چرا كه اين وزارتخانه 
وظيفه خودش را در توزيع به درستي انجام نداد. در قرني 
كه از ابزار هاي پيشرفته كامپيوتري استفاده مي شود، هنوز 
مردم ما به صورت سنتي در صف گوشت مي ايستند و اين در 

شان مردم ايران نيست. آل اسحاق در واكنش به اين موضوع 
گفت: اتفاقا وزارت صنعت هم مي گويد كه كاال به موقع وارد 
نمي شود و ثبت سفارش ها دير انجام مي شود بنابراين، اين 
دوگانگي وجود دارد. پاپي زاده گفت: دولت با نقض قانون 
اختيارات را به وزارت صنعت داد و اين وزارتخانه هم مساله 
توزيع را به درستي انجام نداد. بيشترين توزيع را در قسمت 
شمال شهر تهران انجام داده كه آدم هاي متمول تري هستند 
و من مطمئنم كه اگر با استفاده از سيستم هاي كامپيوتري 
و اپليكيشن ها و استفاده از جوانان فعال اين كارها را انجام 

مي دادند، توزيع به درستي انجام مي شد. 

  خودروسازي فشل همچنان دست دولت است
پاپي زاده گفت: مش��كل اصلي دولت اين اس��ت كه طبق 
قان��ون واگذاري ها را انجام نمي دهد، مثال خودروس��ازي 
فشل همچنان دست دولت است. در حالي كه دولت بايد 
نظارت هاي خودش را بيش��تر كند. اگر دولت نظارت ها را 

به درستي انجام مي داد 50 درصد مشكالت ما حل بود. 
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توافقات ۲۲ گانه ايران و عراق 
در حوزه صنعت و بازرگاني

ش�اتا| ايران و عراق در زمينه همكاري مش��ترك 
در 22 عرصه گوناگون صنعت��ي و تجاري به توافق 
رسيدند. رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت 
كشورمان كه با هدف رايزني با مقامات عراقي و توسعه 
مناسبات تجاري و اقتصادي همزمان با حسن روحاني 
رييس جمهور به عراق س��فر كرده اس��ت، در ادامه 
تالش هاي خود براي توسعه همكاري هاي صنعتي، 
تجاري و اقتصادي با كش��ورهاي همسايه و تكميل 
مذاكرات و امضاي تفاهم نامه گسترش همكاري ها در 
حاشيه نشست مشترك هيات هاي عاليرتبه ايران و 
عراق در كاخ نخست وزيري اين كشور با وزراي تجارت 

و صنعت عراق رايزني و گفت وگو كرد.
ديپلماس��ي وزير صنعت، معدن و تجارت در عراق و 
مذاكرات مثبت وي با همتايان عراقي خود در نهايت 
به 22 توافق مه��م در زمينه هاي گوناگون تجاري و 
صنعتي منجر شد كه مي تواند عالوه بر توسعه بيش 
از پيش رواب��ط و همكاري هاي تهران-بغداد در اين 
بخش، گامي مهم و تاثيرگذار در روند افزايش تعامالت 
في مابين، توسعه تجارت ميان ايران و عراق و افزايش 
اشتغالزايي براي جوانان در حوزه هاي مختلف مرتبط 

با اين توافقات قلمداد شود.

راهبردهاي ۶ گانه ستاد تنظيم 
بازار اعالم شد

شاتا| راهبردهاي 6 گانه س��تاد تنظيم بازار با 
محوريت مقابله با گراني و توزيع مناس��ب كاال 
اعالم شد . با تصميم ستاد تنظيم بازار، مقرر شد با 
هدف كاهش قيمت اقالم مورد نياز، نمايشگاه هاي 
فروش بهاره در سراس��ر كش��ور، ب��ا صالحديد 
ستادهاي تنظيم بازار اس��تاني فعاليت كنند و 
فروش��گاه هاي زنجيره اي و اصن��اف نيز فروش 
فوق العاده را در دستور كار قرار دهند. همچنين 
تامين و توزيع كاالهاي اساس��ي در كنار اجراي 
طرح تنظيم بازار ميوه و مركبات در حال پيگيري 
و اجراست. ستاد تنظيم بازار با هدف پيشگيري 
از سوء اس��تفاده هاي احتمال��ي، طرح تش��ديد 
بازرسي و نظارت ويژه با همكاري سازمان حمايت 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان، س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان ها، بازرسي اتاق 
اصناف و سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان هاي 
جهاد كشاورزي استان ها را اجرا مي كند. بر اساس 
راهبردهاي ستاد، مقرر شد اطالع رساني به موقع و 
شفاف از وضعيت بازار به كارگروه ملي تنظيم بازار 
و وزارتخانه هاي ذيربط منتقل ش��ود. همچنين 
مصوب شد، با هدف حفظ آرامش بازار، با پديده 
قاچاق به ويژه قاچاق كاالهاي اساسي و ضروري 

در استان هاي مرزي مقابله شود.



15 جهان

سقوط ارزش سهام بزرگ ترين توليدكننده هواپيما در جهان

بوئينگ »737 مكس 8« زمين گير شد
گروه جهان| 

در پي س��قوط هواپيماي بوئين��گ »737 مكس 8« 
در اتيوپ��ي كه دومين حادث��ه رخ داده براي اين مدل 
هواپيما در 5 ماه اخير بود، بسياري از كشورها عمليات 
همه هواپيماهاي بوئينگ از اين مدل را متوقف كردند. 
بس��ياري از ش��ركت هاي هواپيمايي جهان از جمله 
در كش��ورهاي اتيوپي، چين، اس��تراليا، كره جنوبي، 
اندونزي، سنگاپور، تايلند، مغولستان، آفريقاي جنوبي، 
مراكش، مكزيك، برزيل، آرژانتين و منطقه كاراييب از 
زمين گير شدن همه هواپيماهاي بوئينگ از اين مدل 
خبر دادند. در آخرين خبر هم اعالم شد كه انگلستان هم 
به كشورهايي پيوست كه اين نوع بوئينگ را زمين گير 
كرده است . اين اقدام به افت چند ميليارد دالري ارزش 
بزرگ ترين ش��ركت توليدكننده هوپيم��ا در بازارها 
انجاميد. اياالت متحده، كشور س��ازنده اين هواپيما، 
تاكنون تصميمي براي زمين گير كردن آن نگرفته اما 
شركت بوئينگ را موظف به اصالح هواپيماي مدل 737 

مكس8 و 737 مكس۹ كرده است.
به نوشته رويترز، 371 هواپيماي بوئينگ 737 مكس 
در شركت هاي هواپيمايي سراسر جهان مشغول به كار 
بودند كه طبق اع��الم »فاليت گلوبال« تاكنون بيش 
از 40درصد آنه��ا از حمله ۹7 جت در چين زمين گير 
شده اند. نگراني عمومي ايجاد شده درباره هواپيماهاي 
بوئينگ 737 مكس پس سقوط اخير يك فروند از آن، 
ميلياردها دالر از ارزش اين شركت در بازار كاسته شد. 
ارزش س��هام ش��ركت بوئينگ كه در پايان معامالت 
دوشنبه 5درصد كاهش يافت. اياالت متحده همچنان 

اصرار دارد كه اين هواپيماها ايمن هستند.
اما بيانيه منتشر شده توسط اداره هوانوردي غيرنظامي 
سنگاپور حاكي از شك و ترديدهايي درباره اين هواپيما 
بود كه امكان ناديده گرفتن آنها وجود ندارد. اين نهاد 
نظارتي در بيانيه اي اعالم كرد: »در زمان تعليق موقت 
عمليات اي��ن هواپيماها اداره هوان��وردي غيرنظامي 
س��نگاپور در جهت جم��ع آوري اطالعات بيش��تر و 
بررسي مخاطرات امنيتي ادامه استفاده از هواپيماي 
بوئينگ 737 مكس در داخل و خارج از سنگاپور اقدام 

خواهد كرد.« هوانوردي سنگاپور اولين نهاد نظارتي 
بود كه چنين اقدامي كرد، اما نگراني در ميان مسافران 
ش��ركت هاي هواپيمايي نيز مشهود است. بسياري از 
مسافران درصدد كسب اطالع از اين مساله برآمده اند 
كه پروازهاي رزرو شده آنها با اين مدل بوئينگ است يا 
خير. هواپيماي شركت »الِين اير« كه در ماه اكتبر در 
اندونزي سقوط كرد و 18۹ كشته بر جا گذاشت نيز از 

همين مدل بود. 
س��اعاتي بعد از س��نگاپور، نه��اد امني��ت هوانوردي 
غيرنظامي استراليا نيز از لغو موقت عمليات اين مدل 
از بوئينگ به منظور بررسي مجدد امنيت آن خبر داد. 

اتحاديه خلبانان شركت هاي هواپيمايي آرژانتين نيز 
اعالم كرده خلبانان اين كش��ور تا زماني كه اطالعات 
كافي درباره اين هواپيما و امنيت آن نداش��ته باشند و 
تضمين هاي الزم به آنها داده نش��ود، حاضر به پرواز با 
اين مدل از هواپيما نخواهند بود. در برخي كش��ورها 
همچون هند نيز مقام��ات تصميم گرفته اند اقدامات 
امنيتي مضاعفي را در فرودگاه ها و در رابطه با اين مدل 

هواپيما به اجرا بگذارند.
حادثه سقوط هواپيماي بوئينگ مدل 737 مكس 8 
كه يكشنبه 10 مارس در اتيوپي روي داد، 157 كشته 
برجا گذاشت. علت س��قوط هواپيماي اتيوپي هنوز 

روشن نشده اس��ت، اما بازرسان موفق شده اند هر دو 
جعبه سياه اين هواپيما را پيدا كنند. اداره هوانوردي 
ف��درال اياالت متحده س��اعات پاياني روز دوش��نبه 
از بوئينگ خواس��ت حداكثر تا م��اه آوريل تغييرات 
الزم را در نرم افزارها و همچنين سيس��تم كنترل اين 
مدل هواپيما ايجاد كن��د. بوئينگ همچنين موظف 
ش��ده دس��تورالعمل هاي آموزش خلبانان را به  روز 
كند. بوئينگ اگرچه گفت��ه دليلي نمي بيند كه پرواز 
اي��ن مدل از هواپيماهاي خ��ود را متوقف كند، اعالم 
كرده در پاسخ به درخواس��ت اداره هوانوردي فدرال 
نرم افزاره��اي هواپيماه��اي خ��ود را »در هفته هاي 

پيش  رو« به  روز خواهد كرد.  در همين حال، ايلين چائو 
وزير ترابري امريكا گفت كه اگر هوانوردي فدرال در اين 
هواپيما نقصي پيدا كند، فورا اقدام مناسب را در پيش 
خواهد گرفت. اما پال هادس��ون مدير س��ايت »حقوق 
پروازكنندگان« و عضو كميته مشورتي تعيين مقررات 
هوانوردي زمين گير شدن اين هواپيما را خواستار شد و 
نوشت: »اين نگرش هوانوردي فدرال كه بياييد صبر كنيم 
تا ببينيم چه مي ش��ود، جان مردم را به خطر مي اندازد 
و وجهه صنع��ت هوانوردي امري��كا در زمينه ايمني را 
مخدودش مي كند.« مري ش��ياوو بازرس كل پيشين 
سازمان ترابري امريكا يكشنبه به سي ان ان گفت: »مساله 
كامال مشكوك اس��ت. اينجا صحبت از يك هواپيماي 
جديد است كه ظرف يك سال دو بار سقوط كرده. اين 
زنگ خطر را در صنعت هوان��وردي به صدا در مي آورد 
چون چنين چيزي نبايد اتفاق مي افتاده است.« دايان 
فاينش��تاين و ريچارد بلومنتال سناتورهاي دموكرات 
هم ممنوعيت فوري پرواز اين ناوگان هوايي را خواستار 
شدند. به گفته بلومنتال، اين هواپيماها بايد تا زماني كه 
اداره هوانوردي فدرال سالمت مسافران امريكايي در اين 

هواپيماها را تضمين كند، زمين گير شوند.
نمونه مكس 8 از مدل 737 پرفروش ترين هواپيماي 
مسافربري مدرن جهان محس��وب مي شود و از سال 
2017 وارد ب��ازار ش��ده اس��ت. ش��ركت هواپيمايي 
بوئينگ با بيش از 150 هزار نيروي كار، از سودآورترين 
ش��ركت هاي امريكايي محس��وب مي ش��ود و حتي 
بخش��ي از مذاكرات تجاري اخير چي��ن و پكن نيز به 
محصوالت اين ش��ركت اختصاص داشته است. بنا بر 
اعالم رسانه هاي امريكايي، واشنگتن در مذاكرات اخير 
پكن را كه مالك بيش از ي��ك چهارم از كل مدل هاي 
737 مكس 8 موجود در بازار است را تحت فشار گذاشته 
تا براي تعادل در تجارت بين دو اقتصاد بزرگ جهان، 
محصوالت بيشتري از بوئينگ خريداري كند. اما سقوط 
هواپيما در اتيوپي بر نگراني سرمايه گذاران افزود و سبب 
شد كه ارزش سهام بوئينگ كاهش يابد. در پي 2سقوط 
هواپيماهاي بوئينگ در 6ماه گذشته، ارزش سهام اين 

شركت 10 درصد پايين آمده است.

عبدالعزيز بوتفليقه از حضور در انتخابات انصراف داد 

آغاز فصلي جديد در تاريخ الجزاير
گروه جهان| 

عبدالعزيز بوتفليقه رييس جمهوري 82 ساله، الجزاير 
ضمن اع��الم انص��راف از كانديدات��وري در انتخابات 
رياست جمهوري، از تأسيس جمهوري جديد سخن 
گفت، جمهوري كه بايد به دست نسل هاي تازه سپرده 
شود. بوتلفيقه در حالي از رقابت انتخاباتي كناره گيري 
كرد كه اعتراض مخالفان نسبت به پنجمين نامزدي اش 

در انتخابات وارد سومين هفته خود شده بود. 
بوتفليقه در بيانيه خود درب��اره انصراف از نامزدي اش 
نوشت كه صداي جوانان را شنيده است و دغدغه آنها 
براي آينده كشور را درك مي كند. او از ورود الجزاير به 
دوره اي حساس از تاريخ خود سخن گفت و تظاهرات 
مسالمت آميز جوانان را ستود؛ از بركناري نخست وزير 
غيرمحبوب و تغييرات در دولت خب��ر داد و از تعويق 
انتخابات، تا كنفرانس��ي ملي قانون اساسي جديد تا 
آخر س��ال تدوين كند. بوتفليقه تاكيد كرده كه يك 
همه پرسي براي تأييد قانون اساسي برگزار خواهد شد 
و پس از آن نيز انتخابات رياست جمهوري. انتخابات قرار 

بود 18 آوريل برگزار شود. 
رويترز گزارش داده، اخضر ابراهيمي رياست كنفرانسي 
كه رييس جمه��وري الجزاير درباره آينده سياس��ي 
كشورش پيش��نهاد داده بود، برعهده مي گيرد. اخضر 

ابراهيمي ديپلمات كهنه كار و وزير خارجه پيش��ين 
الجزاير درصدد اعالم آنچه است كه آن را فرايند گذار 

جديد خوانده كه آينده الجزاير را ترسيم مي كند. 
به گفته يك منبع دولتي، ديپلمات كهنه كار الجزايري 
در راس اين كنفرانس ملي قرار مي گيرد. اين كنفرانس 
الجزايري شامل نمايندگان معترضان از جمله جميله 
بوحيرد، زهره ظريف بيطاط، اخضر بورقعه و كس��اني 
خواهد بود كه نقش برجس��ته اي در جنگ استقالل 
ايفا كردند، جنگي ك��ه از 1۹54 ت��ا 1۹62 ميالدي 
طول كش��يد. اين در حالي اس��ت كه بوتفليقه پس از 
اعالم انص��راف از نامزدي ب��راي دور پنجم انتخابات 

رياست جمهوري ميزبان اخضر ابراهيمي بود.
اخضر ابراهيمي پس از ديدار با بوتفليقه گفت: »با توجه 
به شرايطي كه در حال حاضر كشور دارد، بوتفليقه مرا 
در جريان اتفاقات جاري الجزاير و تصميمات مهمي كه 
قصد اتخاذ آنها را دارد، قرار داده است.« او ضمن ابراز 
خوش بيني خود نسبت به اين تحوالت، گفت: »صداي 
مردم به ويژه جوانان شنيده شده است و يك مرحله 
جديد و س��ازنده كه بسياري از مش��كالت ما را رفع 
كند، خيلي زود آغاز خواهد شد. » همچنين امانوئل 
ماكرون، رييس جمهوري فرانسه خواستار يك گذار 
براي مدتي معقول در الجزاير شده است. بوتفليقه پس 

از يك مدت بستري طوالني در بيمارستاني در سويس 
نهم مارس به الجزاير بازگشت. او از زمان سكته مغزي 
در س��ال 2013 قادر به حركت نيس��ت و بر صندلي 
چرخدار مي نشيند. پيش از اعالم انصراف عبدالعزيز 
بوتفليقه، بيش از 1000 تن از قضات الجزاير با انتشار 
بيانيه اي ضرب��ه اي جدي بر اين رييس جمهوري 82 
ساله وارد آوردند. اين قضات در بيانيه  خود اعالم كرده 
بودند: »ما اعالم مي كنيم كه قصد داريم از نظارت بر 
روند انتخابات خودداري كني��م؛ انتخاباتي كه عليه 
خواس��ت مردم اس��ت.« به گفته آنها، قضات بايد به 

جنبش »ما مردم هستيم« بپيوندند.
در همين حال احمد اويحيي نخست وزير الجزاير، نيز 
كناره گيري كرده است و بوتفليقه وزير كشور نورالدين 
بدوي را مامور تش��كيل كابينه جديد كرده است. اين 
اقدام برخي كارشناسان را نس��بت به احتمال نظامي 
شدن جامعه و به دست گرفتن قدرت توسط نظاميان در 
راستاي سركوب معترضان نگران كرده است. همچنين 
اگرچه بس��ياري از احزاب سياسي و معترضان از اعالم 
انصراف بوتفليقه در انتخابات رياست جمهوري شادمان 
شده اند اما تعويق انتخابات از س��وي او و وعده هايش، 
نگراني هايي را براي آينده سياسي اين كشور به وجود 
آورده اس��ت. از جمله برخي ناظران ب��ر اين باورند كه 

نخبگان سياسي حاكم بر الجزاير پس از انصراف بوتفليقه 
خطر سرهم بندي سريع يك نامزد و ورود سراسيمه و 
ناآماده به انتخاب��ات 18 آوريل را نمي پذيرند؛ از همين 
روست كه برگزاري انتخابات به تعويق افتاده است؛ در 
واق��ع آنها با وعده تدوين قانون اساس��ي، فرصتي براي 
آرايش سياسي جديد فراهم كرده اند. بر همين اساس 
معترضان با وجود انصراف بوتفليقه از حضور در انتخابات 
سه شنبه هم به خيابان آمده و نسبت به ماندن او در قدرت 
براي يك سال آينده اعتراض كردند. اسكاي نيوز نوشته، 
سه شنبه هزاران معترض در شهرهاي مختلف با برگزاري 
تظاهرات گسترده تغييرات سياسي فوري را خواستار 
شدند.بوتفليقه همچنين با يك حكم رياست جمهوري 

رمطان لعمامره وزير خارجه پيشين، را به معاونت جديد 
نخست وزير منصوب كرد. به نظر مي رسد روزهاي آينده 
سير تحوالت بعدي الجزاير و آينده سياسي اين كشور 
را بيشتر روشن خواهد شد. رييس جمهوري فعلي 82 
ساله الجزاير به مدت 20سال كانديداي مطلوب نظاميان 
الجزاير بوده است. در دوره هاي پيشين انتخابات تمام 
كانديداهاي رقيب از رقاب��ت كناره گيري كرده بودند. 
بوتفليقه در سال 1۹۹۹ ميالدي قرار بود كشور را پس از 
گذراندن يك »دهه سياه« از جنگ داخلي با اسالم گرايان 
نجات دهد و يكپارچگي كش��ور را احيا كند. بر اساس 
ارزيابي ها، در اين جن��گ داخلي ميان 60 تا 200 هزار 

نفر كشته شدند.

دريچه

امريكا تمام ديپلمات هاي خود 
را از ونزوئال خارج مي كند

گروه جهان| مايك پمپئو وزير خارجه امريكا، اعالم 
كرده واشنگتن تمام ديپلمات هاي باقيمانده اش را از 
ونزوئال خارج مي كند چرا كه حضور آنها در اين كشور 
براي سياس��ت هاي امريكا محدودكننده شده است. 
امريكا همچنين تش��ديد بحران در ونزوئال را از جمله 
داليل خود براي اتخاذ اين تصميم اعالم كرده اس��ت. 
به گزارش يوروني��وز، وزير خارجه امري��كا در توئيتي 
نوشته: »امريكا تمام ديپلمات هاي باقيمانده در ونزوئال 
را اين هفته از اين كش��ور خارج مي كند. اين تصميم 
بازتاب دهنده وخامت ش��رايط ونزوئال اس��ت. به اين 
نتيجه رسيده ايم كه حضور كاركنان ديپلماتيك اياالت 
متحده در آنجا براي سياس��ت هاي امريكا محدوديت 
ايجاد كرده اس��ت.« مادورو 23  ژانويه س��ال جاري از 
قطع روابط ديپلماتيك كاراكاس با واشنگتن خبر داد. 
مادورو اين تصميم را در پي به رسميت شناختن خوان 
گوايدو رهبر مخالفان ونزوئال، از سوي امريكا به عنوان 
رييس جمهوري موقت اتخاذ كرد. با اين حال واشنگتن 
با هدف به چالش كشيدن مشروعيت مادورو از خارج 
كردن كامل ديپلمات هايش از كاراكاس خودداري كرد 
و تنها كاركنان ديپلماتيك غيرضروري و خانواده هايشان 
از ونزوئال خارج ش��دند. تظاهرات مخالف��ان مادورو از 
سه شنبه بار ديگر آغاز شد. اين تظاهرات در حالي برگزار 
مي شود كه ونزوئال پنج روز است با قطع گسترده برق 
در كشور روبرو است، وضعيتي كه عمال ونزوئال را فلج 
كرده است. بحران در تامين مواد غذايي براي مردم در 
كنار بحران عميق سياسي، وضعيت نامشخصي براي 
آينده ونزوئال رقم زده است. گوايدو از سوي امريكا و اكثر 

كشورهاي اروپايي حمايت مي شود.

بسيج عمومي در كره شمالي 
براي توسعه اقتصادي 

گروه جه�ان| رهبر كره ش��مالي در پي شكس��ت 
مذاكراتش با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در 
ويتنام گفت: »از اين پس همه نهادها و مردم بايد براي 
توسعه اقتصادي همگام يكديگر باشند و تحقق اين هدف 
نيازمند بسيج عمومي اس��ت.« به گزارش خبرگزاري 
كره شمالي، كيم جونگ اون سه شنبه در ديدار اعضاي 
حزب حاكم كار اين كش��ور گفته: »وقت آن است كه 
مردم در هر قلمرويي براي رشد اقتصادي كشورشان 
تالش كنند.« اين نخستين بار پس از شكست مذاكرات 
در هانوي است كه رهبر كره شمالي پيام عمومي صادر 
مي كند. پيش از اين نيز مقام هاي اين كشور گفته بودند 
از اين پس ممكن اس��ت راهبرد پيونگ يانگ در برابر 
واش��نگتن تغيير كند.خبرگزاري يونهاپ كره جنوبي 
نوش��ته، رهبر كره ش��مالي از 2018 تاكنون نزديك 
به 100بار در نشس��ت هاي مختل��ف حضور يافته كه 
41درصد آنها مربوط به موضوعات اقتصادي بوده است. 
در همين حال تارنماي چاينا ارگ چين نوشته، شكست 
مذاكرات هانوي باعث ب��روز چالش هاي فراواني براي 
بازيگران درگير در ش��به جزيره كره شده است. در اين 
گزارش آمده: پس از اين اتفاق نه تنها مشكالت بيشتري 
بين امريكا و كره ش��مالي بروز كرده و مساله هسته اي 
ش��به جزيره كره الينحل مانده است، بلكه دو كره نيز 
براي پيشبرد طرح هاي اقتصادي و همكاري مرزي دو 
كشور نااميد شده اند. گزارش ها حاكي است در راستاي 
دستور رهبر كره شمالي براي بسيج عمومي به منظور 
كمك به رشد اقتصادي كشور، »ايم چون ايل« معاون 
وزير خارجه كره شمالي هم راهي روسيه شده تا درباره 

همكاري هاي اقتصادي گفت وگو كند. 

بودجه ۴.۶ تريليون دالري 
امريكا براي سال ۲۰۲۰ 

گروه جه�ان| دونال��د ترامپ بودجه پيش��نهادي 
دولت فدرال براي 2020 را اعالم كرد. اين بودجه 4.7 
تريليون دالري ركورد جديدي است و بر رشد اقتصادي 
خوشبينانه 3.1درصدي و كاهش هزينه هاي دولت تكيه 
دارد كه هدف آن رس��يدن به تعادل در موازنه بودجه 
طي 15 س��ال آينده است. به گزارش آسوشيتدپرس، 
تخمين زده مي ش��ود كه كسري بودجه در سال مالي 
2020 به 1.1تريليون برس��د ك��ه باالترين رقم طي 
10سال اخير است. دولت فعلي امريكا در تنظيم بودجه 
به رش��د اقتصادي باال و اليح��ه كاهش مالياتي حزب 
جمهوري خواه ات��كا دارد كه ترامپ قص��د دارد براي 
كاهش كسري بودجه دولت آن را دايمي كند. اما برخي 
از كارشناسان معتقدند نتايج اقتصادي اليحه كاهش 
ماليات براي شركت هاي بزرگ در حال افت است و نرخ 
رشد اقتصادي امريكا در سال هاي آينده نيز افت خواهد 
كرد. در حال حاضر بده��ي دولت امريكا 22 تريليون 
دالر است. حتي بر اساس برآوردها، بودجه پيشنهادي 
ترامپ در 15س��ال آينده به توازن نخواهد رسيد و در 
بهترين حالت مي تواند وعده هميش��گي دولت هاي 
امريكا براي كاهش كسري بودجه به 10درصد را عملي 
كند. با وجود اين، ترامپ مدعي شده كه در حال حاضر 
يك معجزه اقتص��ادي در امري��كا روي مي دهد. او در 
نامه اي كه به ضميمه طرح بودجه براي كنگره ارسال 
كرده گفته: »گام بعدي كشور بايد تقويت صنايع آينده 
و تثبيت يك سطح زندگي جديد براي قرن بيست ويكم 
باشد.« بودجه پيشنهادي روساي  جمهوري امريكا يك 
طرح كلي حاوي برنامه هاي الهام بخش تلقي مي شوند و 

به ندرت مبناي سياست هاي اقتصادي قرار مي گيرند.

 قوانين جديد براي ورود 
به خاك اتحاديه اروپا

گروه جهان| اتحاديه اروپا به تازگي سيستم جديدي 
را با هدف افزايش امنيت در منطقه شنگن طراحي كرده 
است. اين سيستم اتباع كشورهايي را هدف قرار داده 
كه براي ورود به خاك اتحاديه اروپا نياز به دريافت ويزا 
ندارند و از معافيت هايي برخوردارند. بر اساس قوانين 
كنوني، رفت و آمد در داخل اين منطقه براي همه آزاد 
است و براي عبور از مرزها در داخل اين منطقه، نيازي 
به داشتن رواديد نيست؛ اما حمالت تروريستي پاريس، 
برلين و بروكسل ضرورت افزايش امنيت در مرزهاي 

خارجي شنگن را برجسته كرده است.
به گ��زارش يورونيوز، م��دارك امنيتي آن دس��ته از 
خارجي هايي ك��ه براي ورود به اتحادي��ه اروپا نياز به 
رواديد دارند در جريان روند دريافت آن كنترل و ارزيابي 
مي ش��ود، اما خارجي هايي كه مع��اف از دريافت ويزا 
هستند مي توانند تهديدي امنيتي براي اين اتحاديه 
باشند. به همين دليل بر اساس سيستم جديد كه قرار 
است از سال 2021 ميالدي اجرايي شود، خارجي هاي 
معاف از ويزا نيز موظف مي شوند براي ورود به منطقه 
شنگن يك مجوز ورود دريافت كنند. اين سيستم جديد 
»سيستم اطالعات مس��افرتي و مجوز اروپايي« يا به 
اختصار »اتياس« نام دارد. اين مجوز به مسافران اجازه 
مي دهد تا بتوانند براي سفر به منطقه شنگن، اعتبار 
هويت و امنيت خ��ود را به تاييد مقامات اتحاديه اروپا 
برسانند. اكنون در برخي ديگر از كشورهاي جهان از 
جمله كانادا، استراليا و اياالت متحده امريكا نيز سيستم 
مشابهي اجرا مي شود. هزينه اجرايي كردن اين سيستم 
در سراس��ر اتحاديه اروپا حدود 212.1 ميليون يورو 

برآورد شده است. 

 پنتاگون: امريكا هنوز
 به آي ان اف پايبند است

گروه جهان| يك س��خنگوي وزارت دف��اع امريكا 
تاكيد كرده، پنتاگون كار ساخت قطعاتي از سامانه هاي 
موشك  كروز زمين به هوا را در چارچوب توافق موشكي 
با روسيه )آي ان اف( كه دونالد ترامپ رييس جمهوري 
اياالت متحده، اخي��را تعليق آن را اعالم ك��رده، آغاز 
خواهد كرد. پيمان منع موشك هاي هسته اي ميان برد 
در سال 1۹87 بين امريكا و اتحاد جماهير شوروي به 

امضاء رسيد.
به گزارش هي��ل، س��خنگوي پنتاگون اع��الم كرده 
اس��ت: »وزارت دفاع امريكا فعاليت هايي براي ساخت 
مولفه هايي در حمايت از آزمايش  توسعه اي اين سامانه ها 
آغاز خواهد كرد كه در چارچوب پيمان آي ان اف خواهد 
بود.« دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا ماه گذشته 
مش��اركت اين كش��ور در پيمان نيروهاي هسته اي 
ميان برد )آي ان اف( را به حالت تعلي��ق درآورد و روند 
6ماهه براي خروج رس��مي از اين معاهده را آغاز كرد. 
اين پيمان حاصل شده در سال 1۹87 روسيه و امريكا 
را از دستيابي به موشك هاي بالستيك و كروز زمين به 
هواي متعارف با برد 300 تا 3400 مايل منع مي كند. 
اياالت متحده، روسيه را به نقض اين معاهده از طريق 
اس��تقرار موش��ك  كروز ۹ام72۹ متهم كرده اس��ت. 
پنتاگون نخستين بار تحقيقات و توسعه روي موشكي 
كه مشخصات آن مطابق پيمان آي ان اف باشد را در سال 
2017 آغاز كرد. امريكا اكنون تاكيد دارد كه تحقيقات 
و توليد موش��ك ها در چارچوب همان پيمان اس��ت. 
سخنگوي پنتاگون گفته: »  اين برنامه ها در مراحل اوليه 
قرار دارند. اين تالش ها براي تسليحات متعارف است و 

هسته اي نيست.«
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 موافقت دقيقه 90 بروكسل
با تغييراتي در طرح برگزيت

گروه جهان| دولت ترزا مي  نخست وزير بريتانيا 
ساعاتي پيش از راي گيري سه شنبه مجلس عوام بر سر 
توافق برگزيت اعالم كرد بر سر تغييراتي در اين طرح 
كه از نظر حقوقي الزام آور خواهد بود، با اتحاديه اروپا به 
توافق رسيده است. ژان كلود يونكر رييس كميسيون 
اتحاديه اروپا اخطار داده است كه اگر اين توافق جديد 
در پارلمان بريتانيا شكست بخورد، فرصت ديگري 

براي توافق وجود نخواهد داشت.
به نوشته بي بي سي، ترزا مي  و ژان كلود يونكر ساعات 
پاياني روز دوشنبه در استراسبورگ ديدار كردند. 
نماين��دگان بريتانيايي مي گويند ك��ه در جريان 
مذاكرات استراس��بورگ با اتحاديه اروپا دو طرف 
بر س��ر تغييراتي به توافق رسيدند كه باعث بهبود 
برگزيت مي شود و آن را تقويت مي كند. اما جرمي 
كوربين رهبر حزب مخالف كارگر گفته كه مذاكرات 
نخست وزير شكست خورده و اعالميه هاي او حاوي 
تغييراتي كه قولش را به پارلمان داده بود، نيستند. 
راي گيري قبلي درباره طرح برگزيتي ترزا مي در ماه 
ژانويه شكست سختي را براي نخست وزير بريتانيا 
رقم زد. ديويد ليدينگتون از اعضاي كابينه ترزا مي 
 گفت تغييراتي كه بر سر آن توافق شده بدان معني 
است كه اتحاديه اروپا نمي تواند بر سر موضوع مرز بين 
ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند بريتانيا را براي مدت 
نامحدود به تله بيندازد. جمهوري ايرلند عضو اتحاديه 
اروپاست و پس از برگزيت، مرز بين اين كشور و ايرلند 
شمالي كه بخشي از بريتانياست به يك مرز خارجي 
اتحاديه اروپا تبديل مي شود. در حال حاضر اين مرز 
نامرئي است، به اين معني كه هيچ گونه تجهيزات يا 
پاسگاه هاي مرزي و گمركي در مرز دو كشور وجود 
ندارد. بريتانيا و جمهوري ايرلند مي خواهند اين مرز 
را پس از برگزيت هم به همين شكل نگه دارند. براي 
اين كار، تدابيري در توافقنامه خروج در نظر گرفته 
شده كه در عمل به معناي ماندن بريتانيا در اتحاديه 
گمركي اروپاست و همين مساله جنجال آفرين شده 
است. يونكر اخطار داده كه اگر پارلمان بريتانيا به طرح 
برگزيت راي منفي دهد، همه به خطر مي افتند: »در 
سياست اغلب از فرصتي دوباره برخوردار مي شويد. 
مهم اين است كه با اين فرصت ثانويه چه مي كنيد. 
فرصت سومي وجود نخواهد داشت. بگذاريد خيلي 
واضح صحبت كنم: يا اين توافق تصويب مي شود يا 

ممكن است برگزيتي اتفاق نيفتد«.

كوتاه از منطقه

900ميليارد دالر هزينه جنگ 
در كشورهاي عربي

هزينه جنگ ها در كش��ورهاي عربي در هش��ت 
سال اخير ۹00 ميليارد دالر بوده است. به گزارش 
آناتولي، بانك جهاني اعالم كرده هزينه ويراني ها و 
فرصت هاي رشد و توسعه از بين رفته در كشورهاي 
عربي كه بين س��ال هاي 2010 و 2018 ش��اهد 
جنگ بوده اند به ۹00ميليارد دالر رس��يده است. 
اين در حالي است كه يك مقام ارشد بانك جهاني 
اين رقم را بسيار محتاطانه خوانده است. كشورهاي 
عربي در س��طح جهان در ش��اخص توزيع درآمد 
بدترين عملكرد را داشته اند تا جايي كه 10درصد 
از كشورهاي ثروتمند جهان عرب بر 60 درصد از 
درآمد ملي كنترل دارند، در حالي كه به عنوان مثال 

اروپا 45 درصد بر درآمد ملي كنترل دارد.

 تركيه به بازنشستگان
2000 لير مي دهد 

پرداخت عيدي به بازنشستگان تركيه كه از سال 
گذشته آغاز شده، امسال نيز ادامه خواهد يافت. بر 
اين اساس دولت اعالم كرده بازنشستگان در اعياد 
فطر و قربان هر كدام يك هزار لير ترك جمعا 2000 
لير )مع��ادل تقريبي 350 دالر( عي��دي دريافت 
خواهند كرد. بازنشستگان كه يكي از مهم ترين اقشار 
راي دهنده در جامعه تركيه هستند در هر زمان مورد 
توجه جدي احزاب سياسي اين كشور قرار داشتند و 
احزاب سياسي براي جلب آرا اين قشر از جامعه كه 
به همراه خانواده هايشان يك قشر بزرگ را تشكيل 

مي دهند تالش مي كردند. 

محاكمه فعال زنان عربستاني
لجين الهذلول يك��ي از ده فعال حق��وق زنان در 
عربستان است چهارشنبه در دادگاهي غيرعلني 
محاكمه خواهد شد. الهذلول يكي از 2۹ زن و مرد 
فعال حقوق زنان در عربستان است كه از مدت ها 
پيش بازداش��ت ش��ده اند. به گزارش دويچه وله، 
الهذلول و ديگر فعاالن در دوره بازداشت در سلول 
انفرادي نگه داش��ته شده اند، شكنجه شده و مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته اند. پس از قتل فجيع جمال 
خاشقجي خبرنگار منتقد سعودي در كنسولگري 
عربستان كه خشم جهاني را برانگيخت، اين بار اين 
بازداش��ت ها باعث افزايش انتقادهاي بين المللي 

نسبت به عربستان شده است.

ناتو به افغانستان نيرو  مي فرستد
ناتو اعالم كرده نيروي بيش��تري را به افغانس��تان 
مي فرستد. كشورهاي چك، هلند، آلمان و اسلواكي 
به افغانستان نيرو اعزام مي كنند. به گزارش ايرنا، اين 
پيمان درباره ش��مار نيروهاي اعزامي به افغانستان 
چيزي نگفته، اما تاكيد كرده كه اين نيروها هم اكنون 
در مقر ناتو )وارس��ا( مش��غول انجام يك سلس��له 
تمرين هاي نظامي هستند و پس از پايان اين تمرين ها 
به افغانستان اعزام خواهند شد. ناتو ابراز اميدواري 
كرده اين نيروها بتوانند از طريق افغانستان امنيت 

كشورهاي عضو اين پيمان را در اروپا تامين كنند.
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عكسروز

چهرهروز

آرزوي لي لي گلستان براي سال ۹۸
لي لي گلستان مهم ترين رويداد حوزه هنرهاي تجسمي را در سالي كه گذشت، حضور گالري ها در جشنواره تجسمي فجر مي داند و آرزو مي كند 
كه در سال جديد مردم بيشتر از گالري ها ديدن كنند. مدير گالري »گلستان« در گفت وگويي با ايسنا درباره مهم ترين اتفاقي كه سال ۹۷ در حوزه 
گالري ها افتاد، مي گويد: حضور گالري ها براي اولين بار در جشنواره تجسمي فجر مهم ترين رويداد سال ۹۷ بود. گالري ها پيش از اين هيچ وقت در 
جشنواره تجسمي شركت نكرده بودند و امسال براي اولين بار حضور پيدا كردند كه نتايج بسيار خوبي هم داشت. او حضور پيشكسوتان و توجه به 
اقتصاد هنر را از مهم ترين پيامدهاي حضور گالري ها در جشنواره تجسمي عنوان مي كند و مي گويد: گالري ها در جشنواره امسال فروش خوبي 
داشتند و مردم هم از اين بخش ديدن كردند. همچنين شركت گالري هاي شهرستان ها اتفاق خوب ديگري در اين بخش بود كه نتايج مثبتي داشت.

بازارهنر

اجراي ويژه »اركستر آكادميك پايتخت« 
مديرهنري و رهبر »اركس��تر آكادميك 
پايتخت« با اشاره به برنامه هاي پيش روي 
اين مجموعه از برگزاري يك كنسرت ويژه 

در مجموعه برج آزادي تهران خبر دارد.
شهرام توكلي آهنگساز و مدرس دانشگاه با 
اعالم اين خبر افزود: طبق برنامه ريزي هاي 
انجام گرفته روز جمعه ۲۴ اسفند تازه ترين 
كنسرت »اركستر آكادميك پايتخت« در 

مجموعه برج آزادي برگزار مي ش��ود و ما در اين برنامه 
آث��اري از ويوالدي، موتزارت، ديابلي، چايكوفس��كي و 
دورژاك را با دو رهبر اركستر اجرا مي كنيم كه در بخش 
اول احمد مقدسي زاده و در بخش دوم بنده به عنوان رهبر 
حضور خواهم داشت. توكلي افزود: البته در اين برنامه 
اركسترهاي شماره ۲ و ۳ مجموعه آكادميك پايتخت، 
كنسرت را برگزار مي كنند. »اركستر آكادميك پايتخت« 
داراي سه اركستر شماره ۱ شامل نوازندگان ممتاز باالي 
۱۵ سال، اركستر ش��ماره ۲ شامل نوازندگان متوسط 
باالي ۱۵ سال و اركستر شماره ۳ شامل نوازندگان زير 
۱۵ سال است كه در اين كنسرت تركيبي از اركسترهاي 

شماره ۲ و ۳ قطعاتي را پيش روي مخاطبان 
قرار مي دهند. او ادامه داد: اين كنس��رت 
دربرگيرنده ويژگي هايي است كه مي تواند 
براي نوازندگان اركستر تجربياتي متفاوت را 
به همراه داشته باشد. زيرا آنها مي توانند در 
قالب يك كنسرت كاماًل حرفه اي فرصتي 
براي تجربه و عرض اندام براي مخاطباني 
داش��ته باشند كه موس��يقي كالسيك را 
مي شناسند. البته من تصميم داشتم در اين كنسرت از 
قطعات با كالم نيز استفاده كنم اما به دليل اينكه پروسه 
مجوزها كمي طول كشيد، موفق به اجراي اين قطعات 
نشدم. بطور حتم آنچه در برنامه پيش رو براي مخاطبان 
اجرا مي شود كنس��رت متفاوتي است كه فكر مي كنم 
مي تواند مورد توجه عالقه مندان قرار بگيرد. توكلي درباره 
برنامه هاي آينده اركستر آكادميك پايتخت توضيح داد: 
ارديبهشت ماه سال ۹۸ با اركستر شماره يك كنسرتي 
را در دو بخش بي كالم و با كالم اجرا خواهيم كرد كه در 
اين كنسرت ميالد عمرانلو با تركيب دو گروه كر آوازي 
تهران و گروه كر ُتنال قطعاتي را به مخاطبان ارايه مي كند.

هادي عامل با »آلفرد« به ايرانشهر مي رود
نمايش »آلفرد« به نويس��ندگي پاسكال 
نوواكي با طراحي و كارگرداني هادي عامل 
از ۱۹ فروردين در تماش��اخانه ايرانش��هر 
روي صحنه م��ي رود. نمايش »آلفرد« به 
نويسندگي پاسكال نوواكي با ترجمه هومن 
حسين زاده با طراحي و كارگرداني هادي 
عامل از ۱۹ فروردين در تماشاخانه ايرانشهر 
روي صحنه مي رود. در خالصه اين نمايش 

كمدي بورلسك چنين آمده است: »مردي تصميم به 
خودكشي دارد، در آخرين لحظات، جني از بطري بيرون 
مي آيد و تالش مي كند تا او را از اين كار منصرف كند و...« 
هادي عامل )بازيگر و كارگردان تئاتر( پيش تر نمايش هاي 
موفقي با عنوان هاي »مضحكه دزدها«، »افسانه ببر«، 

»حساب پرداخت نمي شه«، »اخككندو« 
و... را روي صحنه برده است. از عوامل اين 
اثر مي توان به علي روحاني )آهنگس��از(، 
مژگان عيوضي )طراح لباس(، امير قادري 
)طراح گريم(، وحيد ميثاقي )طراح پوستر 
و بروشور(، حامد ادواي و فرشته قاسم پور 
)دستياران كارگردان(، سارا حدادي )مدير 
روابط عمومي مشاور رسانه اي و تبليغات 
- you studio( و امير خدامي )عكاس( اش��اره كرد. 
نمايش »آلفرد« نوش��ته پاس��كال نوواكي با طراحي و 
كارگرداني هادي عامل از ۱۹ فروردين در تماش��اخانه 
ايرانشهر سالن استاد ناظرزاده كرماني روي صحنه مي رود. 

بازيگران اين اثر به زودي اعالم خواهند شد. 

»كالس رانندگي« در جشنواره »ترايبكا« امريكا
فيلم كوتاه مرضيه رياحي به هجدهمين 
جشنواره جهاني فيلم »ترايبكا« امريكا راه 
يافت. جشنواره ترايبكا يكي از معتبرترين 
جش��نواره هاي فيلم امريكاي ش��مالي و 
مورد تأييد آكادمي اسكار است. فيلم كوتاه 
»كالس رانندگي« ساخته مرضيه رياحي 
به عنوان تنها نماينده س��ينماي ايران در 
بخش مسابقه فيلم كوتاه جشنواره حضور 

دارد. بهترين فيلم كوتاه جش��نواره به آكادمي اس��كار 
معرفي خواهد شد. عوامل »كالس رانندگي« عبارتند 
از: كارگردان: مرضيه رياحي، فيلمنامه: مرجان رياحي، 
بازيگران: ليندا كياني، عليرضا ثاني فر، س��االر خمسه، 
ساناز مصباح، مدير فيلمبرداري: مجيد گرجيان، مدير 
صدابرداري: محمود كاشاني، طراح صدا: يونس اسكندري، 
جلوه هاي بصري و اصالح رنگ و نور: محمد آهنگر، تدوين: 

حسين نشاطي، دس��تيار كارگردان: درنا 
مدني، دستيار دوم: عارف ابراهيمي، طراح 
گريم: حميد پورس��يفي، مجريان گريم: 
ميثم رستمي، نيلوفر مرادي، عكاس: احسان 
مجد، مترجم: بونا الخ��اص، گروه تصوير: 
داريوش معصومي، فرهاد شكري، داريوش 
رجايي، مهرداد كاظمي، دستيار صدا: حسام 
مژدهي نيا، دس��تيار صحنه: ميثم كرمي، 
تداركات: عليرضا حكيم زاده، فيلمبردار پشت صحنه: فائزه 
حسيني، طراح پوستر: محسن نوربخش، تهيه كنندگان: 
بابك رضايي و مرضيه رياحي. جشنواره فيلم »ترايبكا« 
سال ۲۰۰۲ توس��ط »رابرت دنيرو«، »جين ُرزنتال« و 
»كريك هاتكوف« در شهر نيويورك و با تمركز بر سينماي 
مستقل راه اندازي شد.هجدهمين جشنواره جهاني فيلم 
»ترايبكا« امريكا از ۲۴ آوريل تا ۵ ماه   مه برگزار مي شود. 

كارگردان فيلم »هانا« مهمان جشنواره جهاني فجر 
آندرئا پاالئورو كارگردان فيلم تحسين شده 
»هانا« براي برگزاري كارگاه تخصصي در 
سي و هفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر 
حضور خواهد داشت. آندرئا پاالئورو كه با 
نخستين ساخته بلند خود »جمعي از مده آ« 
)medeas( س��ال ۲۰۱۳ در جش��نواره 
بين الملل��ي ونيز موفق به كس��ب جايزه 
بهترين فيلم كم هزينه نوآور شد، مهمان 

سي و هفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر خواهد بود. 
پاالئورو تاكنون با فيلم »هانا« در جشنواره هاي متعددي 
چون ونيز، تورنتو، كپنهاگ، ريكياويك، ريو، شيكاگو، 
ورشو، وين، تسالونيكي و استكهلم حضور پيدا كرده است.

شارلوت رامپلينگ بازيگر فيلم »هانا« به 
كارگرداني پاالئورو در سال ۲۰۱۷ جايزه 
بهترين بازيگ��ر زن را از هفتادوچهارمين 
جشنواره فيلم ونيز به دست آورد.پاالئورو 
همچنين رياست هيات داوران جشنواره 
تالين در سال ۲۰۱۸ را برعهده داشته است.
 آدرس س��ايت رس��مي جش��نواره

 Fajriff.com و پس��ت الكترونيك��ي 
جشنواره Info@Fajriff.com است. سي و هفتمين 
دوره جشنواره جهاني فيلم فجر از ۱۸ تا ۲۶ آوريل ۲۰۱۹ 
)۲۹ فروردين تا ۶ ارديبهش��ت ۱۳۹۸( به دبيري رضا 

ميركريمي در تهران برگزار مي شود.

تاريخنگاري

دستگيري فاطمي پس از 7 ماه فرار
بيس��ت و شش��م مرداد ۱۳۳۲، در گرماگرم كودتا و وقتي هنوز سرنوشت كشور 
روشن نبود در روزنامه اش تيتر زد: »خائني كه مي خواست وطن را به خاك و خون 

بكشد، فرار كرد.« 
وقتي اين تيتر را مي زد، فكرش را هم نمي كرد كه در چشم به هم زدني جاي بازنده و 
برنده بازي عوض شود و شاه فراري با سالم و صلوات برگردد و اين بار حتي محكم تر 
از قبل بر تختش تكيه بزند. اين وسط وزير خارجه دولت محمد مصدق كه در آن 
روزها از همه تندتر رفته بود، چاره اي جز فرار نداش��ت. شايد خودش هم حدس 
مي زد كه در پس دستگيري، جزايي جز مرگ، انتظارش را نمي كشيد. اين بود كه 

خودش را پنهان كرد. 
فاطمي مدتي كه در مخفيگاه بود، چند باري خانه عوض كرد. هر چند اين كارها 
حكم جستن هاي ملخكي را داشت كه آخر به دام بود و تقالي بي ثمر مي كرد. مخفي 
بودن او نزديك هفت ماهي به درازا كشيد و در اين مدت هر از چندگاهي شايعات 
بي اساسي درباره دستگيري اش نقل محافل مي شد. ديگر سال ۱۳۳۲ داشت تمام 
مي شد و معماي سيدحسين فاطمي همچنان براي حكومت حل  نشده، باقي بود. تا 
اينكه صبح روز ۲۲ اسفند باز هم شايعه دستگيري او دهان به دهان چرخيد. خيلي ها 
گمان كردند چيزي بيشتر از شايعه در كار نيست. اين بار اما ماجرا فرق داشت. همه 
در كنجكاوي درستي و نادرستي خبر بودند كه فرمانداري نظامي اطالعيه اي منتشر 
كرد كه حكايت از تاييد دستگيري داشت: »بدين وسيله به اطالع عموم مي رسد 
كه دكتر حسين فاطمي ساعت ۹ صبح امروز به وسيله سركار سروان حبيب اهلل 
جليلوند، افسر اداره انتظامي شهرباني و مامورين فرمانداري نظامي پس از تجسسات 
طوالني در يكي از كوچه باغ هاي تجريش دستگير و تحويل فرماندار نظامي گرديد.«

روزنامه نگار ها بالفاصله دست به قلم برده و به شرح ماجرا براي مردمي پرداختند 
كه تش��نه ش��نيدن جزييات قضيه بودند؛ به  خصوص كه فاطم��ي در همان روز 

دستگيري پس از بازپرسي مقدماتي و در راه انتقال به زندان قصر، از سوي فردي 
)يا شايد افرادي( مورد حمله قرار گرفت. اين فرد كه روزنامه هاي وقت او را ناشناس 
خواندند، كسي جز شعبان جعفري معروف به شعبان بي مخ نبود. اينكه آيا قصد او 
كشتن فاطمي بوده يا نه، روشن نيست. خود شعبان سال ها بعد در جواب سوالي كه 
از او درباره آن ماجرا شد، ضرب و شتم فاطمي را تاييد اما چاقو زدن را انكار كرد: »دم 
شهرباني زدمش، چاقو نزدم. بي خود ميگن چاقو زده...« حال سيدحسين فاطمي 
در اثر آن حمله وخيم شد و كارش به بيمارستان كشيد. روزنامه هاي وقت تا چند 

روز از حال و روز نزار او خبرهاي متعددي منتشر كردند.
دادگاه او در كنار ديگر كساني كه در دولت مصدق نقش داشتند، در مهرماه ۱۳۳۳ 
تشكيل شد و در همان ماه هم حكم صادر شد. سنگين ترين حكم آن دادگاه يعني 
اعدام براي فاطمي صادر شد. دادگاه تجديد نظر در آبان  ماه برگزار شد كه آن نيز براي 
او حاصلي جز تاييد حكم قبلي نداشت. در واقع كودتا گوشت قرباني مي خواست و 

آن گوشت قرباني كسي جز فاطمي نبود. 

ايستگاه

 روايت جسيكا چستين
از جورج اليوت
جسيكا چس��تين بازيگر 
سرشناس سينما داستان 
»ماه عسل: رماني از جورج 
الي��وت« را در قالب يك 
اقتباس سينمايي تصوير 
مي كند. به گزارش ورايتي، 
كمپان��ي فيلم جس��يكا 
چس��تين به نام »فركل 

فيلمز« حقوق رماني از دينيتا اسميت را خريداري 
كرده تا ب��ا اقتباس از آن يك فيلم بس��ازد. اين درام 
تاريخي با نام »ماه عسل: رماني از جورج اليوت« سال 
۲۰۱۶ منتشر شده و درباره ماه عسل اليوت در ونيز در 
ژوئن ۱۸۸۰ است. در اين رمان ازدواج اليوت با والتر 
كراس كه ۲۰ سال جوان تر از اين نويسنده سرشناس 
بود، روايت شده است. اليوت در آن زمان ۶۰ ساله بود 
و تازه از درگذشت جورج هنري ليوس كه به مدت ۲۶ 
سال همسرش بود التيام يافته بود و سوال هاي زيادي 
در وجودش درباره از بي��ن رفتن فيزيكي و تنهايي 
مطرح ش��ده بود. در اين داستان امكان رستگاري و 
شادي در يك وحدت متفاوت مطرح شده است. اليوت 
دسامبر ۱۸۸۰ درگذشت. جورج اليوت اسم مستعاري 
بود كه ماري آن اوانز براي خ��ودش برگزيده بود. او 
به اين نتيجه رسيده بود كه بايد نامي مردانه داشته 
باشد تا داستان ها و نوشته هايش خوانده شوند. گرچه 
نويسندگان زن در آن زمان آزادانه نام اصلي شان را در 
آثار خود مي نوشتند؛ اما او مي خواست فقط نويسنده 
داستان هاي عاشقانه نباشد. او به يكي از مطرح ترين 
رمان نويسان عصر خودش بدل ش��د و آثاري چون 
»آدام بيد« )۱۸۵۹(، »آسيابي بر رودخانه« )۱۸۶۰(، 
»سيالس مارنر« )۱۸۶۱(، »ميدل مارچ« )۱۸۷۱( و 

»دنيل دروندا« )۱۸۷۶( را خلق كرد.

 داستاني از جنگ داخلي
و لغو برده داري
ايتن هاوك در س��ريالي 
كوتاه براي ش��بكه »شو 
تاي��م« جل��وي دوربين 
مي رود. به گزارش ورايتي، 
شبكه »شو تايم« دستور 
ساخت يك سريال هشت 
اپيزودي با عنوان »پرنده 
پروردگار خ��وب« را داده 

است. اين سريال بر مبناي رماني به همين نام نوشته 
جيمز مك برايد ساخته مي شود و ايتن هاوك بازيگر 
آن خواهد ب��ود. وي در نقش جان براون طرفدار لغو 
بردگي در ق��رن نوزدهم بازي خواه��د كرد. هاوك 
همچنين از نويسندگان و تهيه كنندگان اين سريال 
ه��م خواهد بود. م��ارك ريچارد نويس��نده اصلي و 
تهيه كننده ديگر اين س��ريال اس��ت. وي نويسنده 
فيلم موفق »اگر سنگ از آسمان ببارد« بود. آنتوني 
همينگوي كارگردان »داستان جنايت امريكايي« 
براي كارگرداني اين سريال انتخاب شده است. »پرنده 
پروردگار خوب« از زاويه ديد اونيون يك نوجوان برده 
روايت مي شود كه عضوي از خانواده براون در دوراني 
است كه ماجراهاي خونبار كانزاس و جنگ داخلي 
در سال هاي ۱۸۵۴ تا ۱۸۶۱ رخ مي دهد. وي از جمله 
افرادي است كه در حمله به انبار ارتش در شهر »هارپرز 
فري« در ويرجينيا در سال ۱۸۵۹ شركت مي كند. 
اين حمله هر چند موفق به حذف برده داري نشد اما 
رويدادي انگيزشي براي ايجاد نبردهاي داخلي براي 
حذف برده داري بود.  هاوك از اين رمان به عنوان يكي 
از محبوب ترين رمان هايش ياد كرد كه با لحني زيبا 
و هوشيارانه روايت مي شود و از ساخته شدن روايت 
تصويري اين رمان به عن��وان يكي از آرزوهايش ياد 
كرد. همينگ��وي كارگردان مجموعه ني��ز اين را از 
خوش شانسي هاي خود دانست كه به اين مجموعه 
وصل شده و با هاوك كه تجربه هاي فوق العاده اي دارد 

همكاري مي كند. 

میراثنامه

مسجد دزفول كج  شده
پساب شهري، مسجد هزار ساله دزفول را احاطه كرده و ديوارها و ستون هاي آن را با رانش 
و خطر ريزش مواجه كرده است. مسجد جامع دزفول به شماره ۲۸۷ در رديف آثار ملي 
ايران ثبت شده است. درباره سال دقيق ساخت آن اختالف نظرهايي وجود دارد. به باور 
مردم محلي اينجا قباًل آتشكده اي بوده كه با ورود اسالم روي آن مسجدي بنا شده است، اما 
»سيدمحمد علي امام اهوازي« در رساله مسجدجامع دزفول، قدمت آن را به قرن چهارم 
هجري و برخي ماخذها به سده هفتم هجري نسبت داده اند. شناسنامه اي كه نزديك سر 
در نصب شده نيز نشان مي دهد اين مسجد بين ۹۰۰ تا يك هزار سال قدمت دارد و بعد از 

پل ساساني دزفول، قديمي ترين اثر اين شهر آجري به حساب مي آيد.
معماري مسجد جامع به شيوه ساسانيان و الگو گرفته از »كاخ ايوان كرخه« در نزديكي 
شوش اس��ت. مس��جد دزفول در دوره هاي صفوي و قاجار متناوب بهسازي شده و به 
تزئين هاي آن اضافه شده است. در جنگ عراق با ايران نيز جبهه شمالي و سردر مسجد 
بر اثر اصابت موشك خراب شد كه بعدها بازسازي شده است. مسجد جايي نزديك به 
بازار كهنه دزفول و بافت تاريخي شهر قرار دارد؛ هسته اي كه با بحران پساب روبرو است. 
رانش و ترك هاي بزرگ ديوارها، تقريباً ۵ محله از اين شهر تاريخي را در وضعيت خطرناك 
قرار داده است. محله هايي كه مامن خانه ها و مساجد تاريخي دزفول هستند. مجتبي 
گهستوني، دبير و سخنگوي انجمن دوستداران ميراث فرهنگي تاريانا خوزستان قباًل 
نسبت به وضعيت شهر دزفول هشدار داده و گفته بود: از عواملي كه خانه هاي قديمي 
اين شهر را در معرض خطر قرار داده، پساب است. تمام خانه هاي دزفول زيرزمين هايي 
به نام »شوادان« دارند. آب پساب از زير اين خانه ها و شوادان ها عبور مي كند و پايه هاي 
خانه را سست مي كند. لوله كشي هاي خانه ها نيز كه بيشتر قديمي بوده و نشتي آب در 
آنها جدي است.  مجسد قديمي دزفول نيز سال هاست به اين سرنوشت دچار شده است. 
با آنكه ديوارها و ستون هاي قطوري دارد اما اثر نفوذ پساب در آن به وضوح ديده مي شود. 
ايوان شرقي و غربي به س��مت حياط داخلي مسجد منحرف شده اند. اين انحراف را از 
كج شدن داربست هاي فلزي جوش شده به اين ايوان ها به خوبي مي توان ديد. انحراف 
ستون هاي آجري داخل شبستان نيز كاماًل مشهود است. رطوبت در تمام ديوارها نمود 
دارد كه بخش هايي از مسجد را با خطر ريزش مواجه كرده است. ديوارهاي غريبخانه كه 
قديمي ترين بخش مسجد دزفول به شمار مي آيد و به باور محلي ها پيش از آن آتشكده 

بوده، طبله كرده است. درهاي فلزي اين بخش از مسجد كه دو كتيبه از دوران صفوي در 
دل خود جاي داده، تقريباً هميشه به روي مردم بسته است. بخشي از اين محل در گذشته 
جدا و به انباري تبديل شده كه حاال وسايل مراسم محرم در آن نگهداري مي شود. يكي 
از محلي ها كه عضو پايگاه بسيج مسجد است، درباره آسيبي كه متوجه مسجد قديمي 
دزفول است، به ايسنا مي گويد: در گذشته پساب سطحي و كم حجم بود و خطر زيادي 
براي اين شهر نداشت اما از وقتي سرويس هاي بهداشتي به شبكه پساب شهري وارد شده 
اين آسيب بيشتر شده و كل شهر در معرض خطر قرار گرفته است. او مي گويد: پساب 
اطراف مسجد دزفول را احاطه كرده و ديوارهاي شرقي و غربي در حال ريزش است. او 
درباره كاربري تيرآهن هاي فلزي كه به ديوارهاي مسجد متصل شده و حاال شكم در آوده و 
كج شده اند، توضيح مي دهد كه براي نصب چادر و مسقف كردن مسجد در فصل زمستان 
به ديوار جوش داده شده اند، اما حاال مقياس خوبي براي ميزان كج شدن ديوارها هستند.

نفوذ رطوبت پساب به حدي است كه ديوار تازه مرمت شده مسجد در بخش شمالي را هم 
مبتال كرده است. شهرداري دزفول گفته بود: براي ساخت و مرمت اين ديوار ۲۰۰ميليون 

تومان هزينه كرده است.

تاج: براي انتخاب سرمربي عجله نداريم

فعال خبري از كانديداي جديد براي فدراسيون كشتي نيست

رييس فدراسيون فوتبال در مورد سرمربي 
تيم ملي اظهار كرد: سرمربي تيم ملي ممكن 
است تا هفته ديگر انتخاب شود، ممكن است 
انتخاب نش��ود. ما هيچ عجله اي براي انتخاب سرمربي 
نداريم. ما مذاكراتمان را انجام مي دهيم و به زودي سرمربي 

تيم ملي فوتبال اعالم خواهد شد.
مهدي تاج همچنين در مورد اظهارات مازيار ناظمي در 
مورد حضور زين الدين زي��دان در تيم ملي گفت : آقاي 
ناظمي شوخي كرده بودند. من اطالعي از اسامي نداشتم. 
اصاًل برخي از اين اسامي كه ايشان ذكر كرده بودند، فوت 

كرده اند و در قيد حيات نيستند! 
او در ادامه صحبت هاي خود در مورد منابع مالي اضافه كرد: 
بودجه سال گذشته ما خيلي اوج گرفت و تمام آن براي 
منابع مالي استفاده شد. ما پول هاي بزرگي از فيفا و منابع 
ديگر دريافت كرديم كه تمام آن صرف كارهاي عمراني 
مثل ساخت چمن، ساختمان و… شد. در كارهاي جاري 
همان بودجه مصوبه را پيگي��ري خواهيم كرد. احتمااًل 

هم نتوانيم بودجه سنگيني از فيفا دريافت كنيم. رييس 
فدراسيون فوتبال درباره اينكه آيا با كارلوس كي روش در 

مورد سرمربي بعدي تيم ملي فوتبال صحبت كرده است، 
خاطرنشان كرد: ما ممكن است با شما هم مشورت كنيم. 

در حال��ي كه تنها يك هفته تا پاي��ان مهلت ثبت نام 
كانديداهاي رياست فدراسيون كشتي باقي مانده، به 
جز اميررضا خادم، كانديداي نامدار و مدعي ديگري 
وارد گود انتخابات نش��ده است. هفته گذشته بود كه 
وزارت ورزش پس از فش��ار اهالي كش��تي از موضع 
خود كوتاه آمد و زمان ثبت نام كانديداهاي انتخابات 
فدراسيون كشتي را مشخص كرد. بدين ترتيب روند 
ثبت نام رياس��ت فدراسيون كش��تي از صبح روز ۱۵ 
اسفندماه آغاز ش��د تا مدعيان كسب كرسي رياست 
بتوانند به مدت ۱۰ روز كاري و ت��ا پايان وقت اداري 
روز ۲۸ اسفندماه بطور رسمي براي حضور در مجمع 
عمومي ثبت نام كنن��د. نكته جالب اينجاس��ت كه 
اميررضا خادم به عنوان نخستين كانديدا در نخستين 
روز از مهلت مقرر ثبت نام كرد. خادم بالفاصله بعد از 
ثبت نام، يك گام ديگر هم از مدعيان رياست بيشتر 
برداش��ت و طي فراخوان در فضاي مجازي، نشست 
خبري هم برگزار كرد تا نش��ان دهد عزمش را براي 

رياست فدراسيون جزم كرده است. ديگر چهره نامدار 
و شناخته شده اي كه از مدت ها پيش سوداي رياست 
را در س��ر دارد، عليرضا دبير اس��ت. قهرماني ملي با 
پيشينه مديريتي، كه قصد رسيدن به صندلي رياست 
فدراسيون كشتي را دارد. او از مدت ها پيش همچون 
اميررضا خادم، با سفر به استان هاي مختلف در حال 
رايزني با اعضاي مجمع عمومي بوده اما هنوز رس��مًا 
وارد گود نش��ده است. گفته مي شود او قرار است طي 

هفته جاري به فدراسيون كشتي مراجعه كند تا رسمًا 
با ثب��ت نام به عنوان رقيب اصلي خادم پاي به مجمع 
بگذارد. ف��ارغ از اين دو مدعي اصل��ي و نامدار، اهالي 
كشتي همچنان چشم انتظار عليرضا حيدري، مجيد 
خدايي و حتي عباس جديدي هم هستند. اين نفرات 
نيز طي هفته هاي گذش��ته بارها بطور شفاهي اعالم 
كرده اند قصد حضور در انتخابات فدراسيون را دارند اما 
فعاًل خبري از آنها براي ثبت نام مجمع عمومي نيست.

اما تنها نكته مبهم در رون��د ثبت نام مجمع عمومي 
كش��تي، موضع گيري حميد بني تميم سرپرس��ت 
فدراسيون كشتي است. او كه يكي از جدي ترين رقباي 
انتخاباتي براي عليرضا دبي��ر و اميررضا خادم تلقي 
مي شود طي روزهاي اخير اظهارات مختلفي را مطرح 
كرده كه گوياي عدم حضورش در انتخابات است. البته 
فعاًل هيچ چيز بطور قطعي مش��خص نيست و بايد تا 
پايان مهلت ثبت نام براي حضور يا انصراف بني تميم از 

اين مصاف انتخاباتي منتظر ماند.

ورزشي
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