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معاون سردبير|

 بسياري »ميش��ل فوكو« را فيلس��وف، جامعه شناس، 
فعال اجتماع��ي يا حتي ي��ك تاريخ��دان مي دانند اما 
واقعيت اين اس��ت كه از نظر آكادميك فوكو را بايد يك 
زبان ش��ناس دانس��ت. يك مفهوم براي فوكو بس��يار 
جذاب بود: Discourse . بر س��ر معادل گزيني كلمه 
Discourse در زبان فارسي بحث هاي فراوان صورت 
گرفته اس��ت. در نهايت بيشتر نويس��ندگان به انتخاب 
داريوش آشوري احترام گذاش��تند و كلمه »گفتمان« 
به عن��وان ترجم��ه Discourse پذيرفته ش��د. هنوز 
هم در ادبيات فارسي مكررا ش��اهد هستيم كه از كلمه 
گفتمان در محل اشتباهي اس��تفاده مي شود.چه آنكه 
گفتمان با گفت وگو ف��رق دارد. از اي��ن رو اين اصطالح 
كه "دو نفر با هم گفتمان دارند" از اس��اس اشتباه است. 
براي تعريف مفهوم گفتمان مي توان يك كتاب نوش��ت 
همانطور كه بحث ه��اي زيادي بين زبان شناس��ان در 
اين خصوص درگرفته اس��ت. فوكو معتق��د بود كه بين 
text )محتوا( و context )زمين��ه( تفاوت وجود دارد 
ولي اين دو مفهوم با يكديگر در تعاملند. همين ديدگاه 
باعث ش��كل گيري رش��ته اي به نام تحليل گفتمان يا 
Discourse Analysis ش��د.  در گفتمان ما به اين 
موض��وع مي پردازيم كه پارادايم هاي فكري چيس��ت و 
اين مسائل به چه شكلي بيان مي شود. مساله بر سر نحوه 
بيان موضوع نيست بلكه چالش ما شناخت پس زمينه 
فكري فرد است. حال اين پس زمينه فكري بايد به روشي 
ظهور پيدا كن��د.  با اين مقدمه به مثال/تعبير سياس��ي 
اين موضوع بپردازيم. در س��ال 92 در جريان مناظرات 
انتخاباتي س��عيد جليلي از نحوه مذاكرات هسته اي در 
دولت دهم كه بر عهده وي ب��ود، دفاع جانانه اي مي كرد. 
او مي گفت غرب مغلوب داليل و اثب��ات نظرهاي ايران 
ش��د اما علي اكبر واليت��ي، رقيب وي كه س��ال ها وزير 
امور خارجه بود، اين بح��ث را مطرح كرد كه پيروزي در 

مذاكرات از نظر زباني مهم نيست بلكه به نتيجه رسيدن 
مذاكره اهميت دارد. در حقيقت ادبيات مذاكره كنندگان 
در قبل و بعد از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد اهميت 
نداش��ت بلكه تفاوت گفتمان باعث به نتيجه رس��يدن 
مذاكرات ش��د. تغيير در گفتمان صرفا با تغيير ادبيات و 
زبان رخ نمي دهد، همانطور كه رشته تحليل گفتمان به 
اين موضوع مي پردازد كه اصوال "جزئيات" بيش از مسائل 
بيان شده مي توانند واقعيت ها را نشان دهند. زماني كه 
طرز فكر و به تبع آن گفتمان دول��ت تغيير كرد، امكان 
به نتيجه رس��يدن مذاكره ممكن ش��د؛ همان گونه كه 
امروز گفتمان دولت اياالت متحده امريكا اجازه مذاكره 
مفيد را نه به ايران مي دهد و نه به كشورهاي 1+4. عدم 
درك صحيح همي��ن موضوع، مش��كالت داخلي اتفاقا 
براي همان دولتي ايجاد كرده اس��ت كه ب��ا درك لزوم 
تغيير گفتمان توانس��ت در مذاكرات هس��ته اي موفق 
شود. چنانكه در داخل شاهد هستيم كه دولت بر بحث 
كاهش قيم��ت دالر تاكيد مي كن��د و همين موضوع به 
جاي آنكه قيمت را كاهش دهد، زمينه ساز هجوم مردم 
براي خريد ارز و افزايش قيمت دالر مي ش��ود. در نهايت 
دولتمردان از مردم انتقاد مي كنند كه چرا حرف هاي آنها 
را نمي پذيرند. دليل روشن اس��ت: نوع گفتمان دولت با 
مردم فاقد اصولي است كه زبان مشروعي را براي دولت 
پديد آورد. مهم نيس��ت به چه زباني و با چ��ه ادبيات و 
كالمي صحبت مي كني��م، گفتمان م��ا را طرف مقابل 
تشخيص مي دهد.  همين موضوع در موضوع مذاكرات 
در ايام تحريم وجود دارد. تغيير گفتمان به هيچ وجه به 
معني پذيرش زورگويي طرف مقابل نبوده و نيست بلكه 
به معني اتخاذ روش هايي اس��ت كه به جاي رسيدن به 
بن بست مسيرهاي جديدي را ايجاد كند كه براي طرفين 
بازي برد-برد به دنبال داشته باشد. با اين رويكرد، شايد 
وقت آن رسيده دولت به جاي افتخار صرف به مذاكرات 
هسته اي به شكلي صحيح داليل موفقيت را بررسي و از 
همان نقاط قوت براي حل مشكالت فعلي استفاده نمايد.

گفتمان مشروع
سرمقاله

همينصفحه

سرمقاله

گفتمان مشروع
بهاره مهاجري|معاون سردبير|

فيلس��وف،  را  فوك��و«  »ميش��ل  بس��ياري   
جامعه شناس، فعال اجتماعي يا حتي تاريخدان 
مي دانند اما واقعيت اين است كه از نظر آكادميك 
فوكو را بايد يك زبان شناس دانست. يك مفهوم 
براي فوكو بس��يار جذاب بود: Discourse . بر 
س��ر معادل گزيني كلمه Discourse در زبان 
فارسي بحث هاي فراوان صورت گرفته است. در 
نهايت بيشتر نويس��ندگان به انتخاب داريوش 
آش��وري احترام گذاش��تند و كلمه »گفتمان« 
به عنوان ترجمه Discourse پذيرفته ش��د. 
هنوز هم در ادبيات فارسي مكررا شاهد هستيم 
كه از كلمه گفتمان در محل اش��تباهي استفاده 
مي شود.چه آنكه گفتمان با گفت وگو فرق دارد. 
از اين رو اين اصطالح كه »دو نفر با هم گفتمان 
دارند« از اساس اشتباه است. براي تعريف مفهوم 
گفتمان مي ت��وان يك كتاب نوش��ت همانطور 
كه بحث هاي زيادي بين زبان شناس��ان در اين 

خصوص درگرفته است. 
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اقتصاد اجتماعي

 جوالن سلبريتي ها
در جامعه آشفته 

ريحانه جاويدي|
ردپاي سلبريتي ها را نه تنها در حوادث جدي 
مانند زلزل��ه و امث��ال آن مي توان دي��د، بلكه 
هر كدام از آنها اين روزها س��فير يك جريان و 
جنبش خاص هستند؛ از كودكان بدسرپرست 
تا ان��واع بيماري هاي خ��اص و صعب العالج و 
حمايت از حق��وق حيوانات، ام��ا در اين ميان 
برخي از س��لبريتي ها پا را از عرصه تبليغات و 

فرهنگ سازي فراتر گذاشته و ...

كالن

 تصوير جديد
 از خط فقر كشور

پس از بيس��ت س��ال كه مركز آمار ايران ، خط 
فقر را در كش��ور محاس��به كرد اكن��ون مركز 
پژوهش هاي مجلس در حالي در گزارشي نرخ 
فقر و داده هاي مربوط به اين مس��اله را منتشر 
كرده كه اين گزارش به دو س��ال پيش مربوط 
اس��ت. با اين هم��ه در اي��ن گزارش ن��رخ فقر 
مناطق شهري در سال 95 برابر با 14.9 درصد 
و براي مناطق روستايي 11.6 درصد اعالم شده 
اس��ت. در مقابل بررسي ها نش��ان مي دهد كه 
حداقل مزد در آن س��ال نيازهاي حداقلي هيچ 
خانواده ش��هري را در كشور پوش��ش نمي داد 
و روس��تاهاي اس��تان هاي ته��ران و البرز هم 
نمي توانس��تند با اين درآمد باالي خط فقر قرار 
بگيرند. اين ارقام به نظر مي رسد در سال جاري 
رشدي چشمگير داشتند و كار براي فقرزدايي 
دولتمردان نسبت به دو سال گذشته به مراتب 

سخت تر است.
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»تعادل« تبعات خروج قطر از اوپك در آستانه برگزاري نشست 175 را بررسي مي كند

مجلس مجددا به »سي اف تي«رای  مثبت داد

»وين«زيرسايه»دوحه«

دولت

»اسحاق جهانگيري« معاون اول رييس جمهوري 
ايران در گفت وگو با خبرگزاري كيودو ژاپن با اشاره 
به تحريم هاي امريكا عليه ص��ادرات نفت ايران، 
تاكيد كرد: »مش��تريان جديدي را كشف كرده 
و نفتمان را به آنها فروخته ايم.« به گزارش ايرنا، 
خبرگزاري كيودو ژاپن درب��اره اين مصاحبه كه 
ديروز )چهارشنبه( منتشر شد، نوشت: جهانگيري 
»هويت مشتريان جديد« نفتي ايران را فاش نكرد 
اما گفت براي مثال به دنب��ال رايزني براي خريد 
بيش��تر نفت ايران توسط چين، روس��يه و ساير 
كشورهاي آسيايي هس��تيم. به نوشته كيودوي 
ژاپن، معاون اول رييس جمهوري اي��ران در اين 
مصاحبه تهديد كشورهاي مختلف توسط امريكا 
براي به صفر رساندن فروش نفت ايران را »بسيار 

خطرناك« اما در عين حال »غير ممكن« خواند.
 وي تصريح كرد: »به جه��ان اطمينان مي دهم 
اگر ايران از منبع اصلي درآمد خود محروم شود، 
س��كوت نخواهيم ك��رد و در زمان خ��ود تدابير 
مناسب به كار خواهيم گرفت.« جهانگيري تاكيد 
كرد اي��ران با وجود تحريم ه��اي امريكا مي تواند 
صادرات نفت خود را به سطح قبل از 4 نوامبر يعني 
زمان آغاز تحريم هاي امريكا عليه ايران بازگرداند. 
كيودوي ژاپن نوش��ت: جهانگيري تاكيد كرد با 
وجود فشار امريكا بر متحدانش براي جلوگيري 
از خريد نفت اي��ران، تهران آماده اس��ت نگراني 
شركت هاي ژاپني را كه تمايل به ادامه كار با ايران 
دارند، كاهش دهد. او خاطرنش��ان كرد ما آماده 
مذاكره با ش��ركت هاي ژاپني عالقه مند به ادامه 
كار در ايران، براي دستيابي به راه حل هاي جديد 
به منظور كاهش نگراني هاي آنها هستيم.  او گفت: 
‘دولت و شركت هاي ژاپني همواره راه هاي خود را 
براي عبور از فشارهاي اياالت متحده داشته اند و ما 
اميدواريم آنها دوباره از ابداعات خود استفاده كنند 
تا به عنوان وارد كننده عمده نفت ايران همچنان 
باقي بمانند. ژاپن جزو هش��ت كشوري است كه 
از تاريخ 4 نوامبر برابر با 13 آبان معافيت ش��ش 
ماهه از اياالت متحده در خص��وص واردات نفت 
ايران كسب كرده است. جهانگيري گفت: اگر چه 
روابط اقتصادي ايران و ژاپن در حال حاضر تحت 
فش��ارهاي اياالت متحده قرار دارد، اما دو كشور 
هميش��ه روابط خوب و طوالني داشته اند و ايران 
نيز به دنبال سفر رسمي »ش��ينزو آبه« نخست 
وزير ژاپن به تهران است و در اين زمينه هيچ مانعي 
وجود ندارد. مع��اون اول رييس جمهوري ايران 
افزود: هر زمان كه »آبه« تمايل به س��فر به ايران 
داشته باشد تهران آماده اس��ت تا از او پذيرايي و 

ميزباني كند. 

 جهانگيري در گفت وگو با 
خبرگزاري كيودو ژاپن 

جهان

تاكيد جمهوري خواهان بر 
نقش بن سلمان در قتل خاشقجي
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نايب ريي��س مجل��س ش��وراي اس��المي درباره 
سرنوشت چهار اليحه »اف اي تي اف« معتقد است: 
به نظرم اين چهار اليجه قبل از مهلتي كه به ايران 
داده ش��ده اس��ت نهايي مي ش��ود. علي مطهري، 
نائب رييس مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو 
ب��ا ايرناپالس درباره سرنوش��ت لوايح موس��وم به 
»اف اي تي اف« معتقد است: آن بخشي كه مربوط 
به شوراي نگهبان است، در ش��ورا تأييد شده و آن 
بخشي كه مجلس بر مصوبه خودش اصراركرد به 
مجمع تشخيص رفت و فكر مي كنم كه آن هم در 
نهايت تأييد ش��ود. چون براي اصالحات اخير، دو 
جلسه در مجلس تشكيل شد كه از شوراي نگهبان، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و مجلس نيز 

در آن حضور داش��تند و در نهايت همه در اين باره 
به توافق رس��يدند. فكر مي كنم باالخره اين اليحه 
تأييد مي ش��ود. به نظرم دو اليحه اي كه در مجمع 
هس��ت، آنها هم به سرانجام مي رس��د. يك اليحه 
پولشويي هم كارش به پايان رسيده است. به نظرم 
اين چهار اليحه قبل از مهلتي كه به ايران داده شده 
است نهايي مي شود. او درباره اينكه گفته مي شود 
رييس مجلس ديروز موقع رأي گيري براي اصالح 
اليحه »سي  اف تي« خواس��ته در هاي خروج بسته 
شود، مي گويد: ايشان گفت كه موقع رأي گيري از 
مجلس خارج نش��ويد و اگر صداي جلسه را گوش 
بدهيد همين را مي گويند. رييس جلسه هم حق 

دارد كه اين حرف را بزند و اين مشكلي ندارد.

مطهري: لوايح مالي قبل از پايان مهلت ايران نهايي مي شود

پارلمان

گروه ايران|
 مهم ترين خبر پس از جلس��ه ديروز هي��ات دولت 
را محمدجواد ظري��ف به خيرن��گاران داد. وزير امور 
خارجه در جمع خبرنگاران از ثب��ت SPV در آينده 
نزديك توس��ط اروپايي ها خب��ر داد و گفت: با توجه 
به اينكه آمريكايي ها به محض اط��الع پيدا كردن از 
طرح و تحولي تالش مي كنند مانع اين اقدام شوند، 
اروپايي ها مي خواهند كه اين مرحل��ه را تا به نتيجه 
رسيدن آن در حالت محرمانه دنبال كنند. به گزارش 
تعادل، »اقتصاد و معيش��ت با طعم ديپلماس��ي«؛ 
عنوان مناسبي اس��ت كه مي توان براي نشست روز 
گذشته اعضاي كابينه دوازدهم با خبرنگاران در نظر 
گرفت؛ نشستي كه با توجه به حضور رييس جمهوري 
و برخي اعضاي كابينه در سفر استاني سمنان پيش 
بيني مي ش��د كه كم رمق تر از هفته هاي گذش��ته 
برگزار ش��ود؛ اما حض��ور محمد ج��واد ظريف وزير 
خارجه و چهره هاي اصلي اقتصادي دولت در حياط 
دولت؛ نشس��ت خبري روز گذش��ته را به نشس��ت 
خبرسازي بدل كرد كه بخشي از ابهامات بودجه سال 
98را نيز روش��ن كرد. اولين چه��ره اي كه از پله هاي 
ساختمان ريات جمهوري به سمت خبرنگاران آمد؛ 
ظريف رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان بود كه 
درباره دامنه وس��يعي از موضوعات روز ديپلماس��ي 
از جمله سرنوشت مكانيسم مالي اتحاديه اروپا براي 
مقابله با تحريم ه��اي اقتصادي آمريكا و س��رانجام 
تالش دلواپسان در بهارس��تان براي استيضاح وزير 
خارجه صحبت كرد.  از مي��ان چهره هاي اقتصادي 
هم محمدباقر نوبخ��ت و محمدنهاونديان در جمع 
خبرنگاران حاضر شدند تا درباره مهم ترين موضوعات 
اقتصادي كش��ور صحب��ت كنن��د . ماحصل حضور 
نوبخت اما در ميان خبرنگاران منج��ر به رونمايي از 
قيمت بنزين در بودجه به عنوان يك��ي از اعداد مهم 
بودجه سال 98 شد؛ نوبخت قيمت هربشكه نفت را 
به طور متوسط 54 دالر در بودجه عنوان كرد، ضمن 
اينكه از ع��دد 1000تومان براي هر ليت��ر بنزين در 
سال آينده پرده برداري كرد؛ اعداد و ارقامي كه نشان 
مي دهد دولت بيش��تر از هر عامل ديگري خواستار 
افزاي��ش دامنه هاي ثب��ات در اقتصادي كش��ورمان 
است و از هر تصميمي كه به نوعي اين ثبات را دچار 
خدشه و نوس��ان كند پرهيز مي كند.  نوبخت درباره 
قيمت ارز در بودج��ه 98 هم گفت: آنچ��ه براي نرخ 
تسعير ارز پيش بيني شده اس��ت 14 ميليارد دالر با 
ارز 4200 توماني اس��ت كه براي كاالهاي اساس��ي، 
دارو و نهاده هاي كشاورزي است.  او بيان كرد: »رشد 
ريالي بودجه نس��بت به س��ال گذش��ته 12 درصد 
است.«  او درباره حذف يارانه ثروتمندان گفت: امسال 
هم اين موضوع در دس��تور كار است اما از آنجايي كه 
اين موضوع نياز به اطالعات بيش��تري دارد در جهت 

اجرايي كردن اين امر، توزيع يارانه ها را استاني كرديم 
و به هر استان به تعداد يارانه بگيرها پرداخت مي كنيم 
و باقي هم ص��رف طرح هاي عمراني آنها مي ش��ود. 
رييس س��ازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش 
»تعادل« درباره وجود يك سال سخت براي اقتصاد 
ايران و راهكارهايي كه دولت ب��راي عبور با كمترين 
هزنيه از اين دوره سخت دارد گفت: در همه بخش ها 
تالش كرديم واقع بينانه ببينيم و در هزينه ها تعدادي 
از رديف ه��ا را ح��ذف كرديم تا براس��اس واقعيت ها 
بودجه را تنظيم كرديم تا از اين سال سخت، به آساني 
عبور كني��م.  او درباره افزاي��ش 20 درصدي حقوق 
كارمندان دولت گفت: دوستان مجلس مي گويند كه 
اين افزايش قيمتي بصورت پلكاني باشد يعني حقوق 
كمتر، بيش��ترين افزايش وحقوق بيش��تر كمترين 
افزايش را داشته باشد، اين افزايش تا سقف 20 درصد 
اس��ت اما دربرخي از گروه هاي شغلي افزايش حقوق 

بيش از 20 درصد است .

  به زودي شاهد ثبت »اس. پي. وي« 
خواهيم بود

پس از آنكه برخي چهره هاي مجلس خواستار استيضاح 
ظريف ش��دندو البته اين ط��رح از دس��تور كار خارج 
ش��د، وزير امورخارجه در جمع خبرنگاران حاضر شد 
تا به پرسش هاي آنان پاس��خ دهد.  ظريف در پاسخ به 
پرسش »تعادل« درباره موضوعات اخيري كه از سوي 
آمريكايي ها درباره مبحث موش��كي ايران مطرح شده 
است، اظهار كرد: واضح اس��ت كه آمريكايي ها هم در 
دولت گذش��ته و هم در دولت فعلي اعالم كردند كه نه 
برجام و نه قطعنامه 2231 فعاليت موش��كي ايران را 
محدود نمي كند. وي ادامه داد: هم خانم شرمن در دوره 
مذاكرات اين حرف را زد و هم آقاي برايان هوك دو ماه 
پيش گفت قطعنامه 2231 از ايران در مورد يك نوع به 
خصوصي از موشك تقاضا مي كند. ظريف تاكيد كرد: ما 
اصال برنامه سالح هسته اي نداريم، موشكي را هم براي 
حمل سالح هسته اي طراحي نمي كنيم. موشك هاي 
جمهوري اس��المي با توجه به اينكه نقطه زن هستند 
فقط براي س��الح متعارف طراحي شده است. با توجه 
به اينكه آمريكا از برجام خارج شده و ناقض تعهداتش 
در قطعنامه ش��وراي امنيت و خود برجام است، ناچار 
اس��ت براي اينكه پوشش��ي جهت نقض ه��اي خود 
دس��ت و پا كند اين ادعاها را انجام دهد؛ اما همان طور 
كه ديديم ديروز شوراي امنيت حاضر نشد اين ادعاي 
بي جا را بررسي كند. وي س��پس در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اينكه موضع جمهوري اس��المي ايران درباره 
بازگش��ت ناوهاي آمريكايي به خليج فارس چيست، 
گفت: ما هميش��ه اعتقاد داشتيم حضور خارجي ها در 
خليج فارس مخل امنيت خليج فارس اس��ت و به نفع 
هيچ كس نيست. هنوز هم همين اعتقاد را داريم. سابقه 

اين كار هم همين موضوع را اثبات كرده اس��ت. وي با 
بيان اينكه » موضوع اس��تيضاح به نمايندگان محترم 
مجلس مربوط اس��ت« از نتيجه پرس��ش و پاسخ ها با 
مجلس اظهار بي اطالع��ي كرد و گف��ت: اگر تصميم 
گرفتند اس��تيضاح را ادامه دهند، حتما در خدمتشان 
خواهم بود و اگ��ر تصميم گرفتن��د منتفي اش كنند 
حتما به تصميم آنها احترام مي گذاريم. وي در ارتباط 
با آخرين اخبار از همكاري اروپا با ايران در حوزه برجام 
نيز گفت: خبرهايي كه هفته گذشته در سفرهايمان به 
بروكسل و ژنو شنيديم اين است كه توافق هاي نهايي 
انجام شده و در آينده نزديك شاهد ثبت SPV )ساز و 
كار مالي( خواهيم بود. وزيرامور خارجه تصريح كرد: با 
توجه به اينكه آمريكايي ها به محض اطالع پيدا كردن از 
هر تحولي مي خواهند مانع اجراي آن شوند، اروپايي ها 
مي خواهند اين مرحله را به صورت محرمانه دنبال كنند 
تا به نتيجه برسند. بنابراين خودشان اين مرحله را ادامه 
مي دهند و وقت��ي به نتيجه رس��يدند اعالم مي كنند. 
ظريف در ارتباط با موضوع بررس��ي  »س��ي اف تي« در 
مجلس گفت: آنچه من خبر دارم اين اس��ت كه بعد از 
بررسي كه در كميسيون امنيت ملي با كمك شوراي 
نگهبان شد، برخي ايرادات شوراي نگهبان اصالح شد 
و اصالح آن ايرادات به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد. در برخي موارد كه معمول است ايرادات شوراي 
نگهبان به مجمع تشخيص مي رود،  مجلس با اصرار بر 
موضع خودش آنها را به مجمع ارسال مي كند كه به نظر 

من موضوع مهم نيست.
 وي ادامه داد: موضوع مهم ايراد اصلي شوراي نگهبان 
به تعريف اقدامات تروريس��تي بود ك��ه فكر مي كنم 
با اصالحي كه در مجلس ص��ورت گرفت اين موضوع 
برطرف ش��د. وزير امور خارجه س��پس با اش��اره به 
تعهدات ايران در پيمان نامه پاريس در حوزه گازهاي 
گلخانه اي گفت: براي جمهوري اس��المي ايران مهم 
اس��ت كه در اين موضوع بس��يار مهم بين المللي كه 
مي تواند منافع ما را متاثر كند حضور فعال داشته باشد. 
غياب از محافل بين المللي هيچ وقت، كمكي نكرده 
است. تفاوت ما با ايالت متحده در ميزان تعهداتي است 
كه داريم و حتما ميزان تعهدات ما از ميزان تعهداتي 
كه خودمان ب��راي خودمان در داخل كش��ور تعريف 

كرده ايم كمتر است.

  ماجراي 15ميليارد يوروي گم شده
دومين چهره اقتصادي كابينه كه روبه روي خبرنگاران 
ايستاد معاون اقتصادي رييس جمهوري بود كه درباره 
خبر مربوط به گم ش��دن 15 ميليارد يورو حاصل از 
صادرات غيرنفتي، يادآورش��د: با توج��ه به واقعياتي 
كه م��ا در صادرات م��ان داريم و مس��ائل تحريمي و 
محدوديت هايي كه مي گذارند بايد از انعطاف پذيري 
ادامه در صفحه 2 كامل برخوردار باشيم. 

ظريف در حاشيه جلسه دولت  اعالم كرد

سازوكار ويژه مالي توسط اروپايي ها به زودي ثبت مي شود

گزارش

مشتريان جديدي براي 
فروش نفت داريم
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روي موج خبر

    تالش پدافند غيرعامل حفظ ساختارهاي 
كشور است؛ايسنا|

معاون بسيج و امور استان هاي سازمان پدافند 
غيرعامل كش��ور گفت: تالش پدافند غيرعامل 
حفظ حالت جزيره اي زير س��اخت هاي كشور 
است. سردار غالمعلي حيدري با اشاره به قطعه ها 
قديمي و ارگ ها كه در ساخت آنها الزامات دفاعي 
در نظر گرفته شده است اين امر را نشان از رسوخ 
پدافند در ذات معماري ايران دانست كه دشمنان 
امكان نفوذ به اين قطعه و ارگ ها خاصه ارگ بم را 
نيافت و بيان كرد: امروز ساختار تهديدات تغيير 
كرده است و به دليل دانش پايه بودن تهديدات 

بايد مقابله تفاوت داشته باشد.

    ظريف استيضاح نمي شود؛اعتمادآنالين|
عليرضا رحيمي گفت: امضاهاي طرح استيضاح 
ظري��ف از حد نص��اب افتاد.عليرض��ا رحيمي 
عضو هيات رييس��ه مجلس از كاهش امضاهاي 
استيضاح محمد جواد ظريف وزير امورخارجه 
خبر داد و گفت امضاهاي اين اس��تيضاح از حد 
نصاب افتاد و ديگر قابل طرح در مجلس نيست. 
طبق گفته رحيم��ي تعداد امضاه��ا به 9 امضا 

رسيده است.

    مش�ايي در دادگاه تجدي�د نظر حاضر 
نشد؛ فارس|

جلسه دادگاه تجديدنظر اسفنديار رحيم مشايي 
با وجود اعالم قبلي و اب��الغ وقت، بدون حضور 
وي برگزار ش��د. با وجود اعالم قبلي و ابالغ وقت 
دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه محكمه 
خودداري كرد اما وكالي وي در اين جلسه حضور 
يافتند و به دفاع از اتهامات مش��ايي پرداختند.  
قاضي زرگر پ��س از اس��تماع دفاعيات وكالي 
متهم و ارايه اليحه دفاعيه اعالم كرد: با توجه به 
اظهارات وكالي متهم و دريافت اليحه دفاعيه 
ختم جلسه را اعالم مي كنيم و اميدواريم كه در 

وقت مقتضي حكم الزم صادر شود.

    بررس�ي طرح اصالح قان�ون انتخابات 
مجلس بعد از تعطيالت؛ايسنا|

رييس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس 
با بيان اينكه طرح اصالح قانون انتخابات مجلس 
بعد از تعطيالت در دستور كار صحن علني قرار 
مي گيرد، گفت كه نمايندگان به دنبال بررسي با 
اولويت طرح افزايش تعداد نمايندگان در دوره  
بعدي انتخابات در مجلس هستند. محمدجواد 
كوليوند در توضيح اين طرح گفت: بر اساس اين 
طرح بخش استاني و شهرستاني يعني حوزه هاي 
انتخابيه باقي مي ماند با اين تفاوت كه فرد بايد 
حداق��ل ۱۰ درصد راي را از حوزه انتخابيه خود 
كسب كند تا راي اس��تاني اش شمرده شود. به 
تناسب اين تغييرات هيات اجرايي استان شكل 
مي گي��رد و روند تبليغات هم اصالح مي ش��ود. 
جراي��م انتخاباتي تغيير ك��رده و اصالحاتي در 

شرايط نامزدها ايجاد مي شود.

    غ�رب مدركي مبني ب�ر نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ ارايه نكرد؛ايلنا|

روس��يه اعالم كرد كه آزمايش هاي موشكي در 
ايران نقض قطعنامه ش��وراي امنيت نيست و از 
غربي ها خواست به گفت وگوي محترمانه با ايران 
به جاي اعمال تحريم ه��اي جديد روي بياورند. 
»فئودور استرژيژوفسكي« سخنگوي رسمي دفتر 
نمايندگي روسيه در سازمان ملل گفت: انگلستان 
و فرانسه، در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد كه براي بحث در مورد آزمايش موشك هاي 
بالس��تيك در ايران تشكيل ش��ده بود، مدركي 
مبني بر نقض قطعنامه اين شورا توسط ايران ارايه 
ندادند. »استرژيژوفس��كي« در پاسخ به سوالي 
درباره نتيجه نشس��ت غيرعلني شوراي امنيت 
درباره ايران گفت: مقام هاي روس��ي در نشست 
شوراي امنيت به جاي تحريم هاي جديد، غرب را 
به گفت وگو بر اساس احترام با ايران دعوت كردند.

    بازديد وابس�تگان نظامي كش�ورهاي 
خارجي از دانشگاه شهيد ستاري؛مهر|

وابستگان نظامي ۲۸ كش��ور خارجي در تهران 
از فعاليت ها و دس��تاوردهاي علمي دانش��گاه 
هوايي ش��هيد س��تاري بازديد كردن��د. در اين 
بازديد امير س��رتيپ دوم مير سميعي فرمانده 
دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري ضمن 
معرفي فعاليت هاي عمده آموزشي، به تشريح 
دس��تاوردهاي علمي و پيشرفت هاي فن آوران 
فناورانه دانش��گاه پرداخت. وابستگان نظامي از 
نزديك روند فعاليت هاي آموزشي دانشجويان 
در دانش��كده هاي برق، خلباني، پهپاد، هوافضا، 
البراتوار زبان، مركز شبيه سازها )پروژه مراقبت 
پرواز( مورد بازديد و ارزيابي قرار دادند و مسووالن 
پيرامون عملكرد اين سيستم هاي پيشرفته بومي 

توضيحاتي ارايه كردند.

    مذاكرات كره جنوبي و امريكا با موضوع 
تحريم هاي ايران؛ايرنا|

خبرگزاري رس��مي كره جنوبي )KBS( از دور 
جديد مذاكرات اين كش��ور و امريكا با موضوع 
تحريم ه��اي اي��ران خب��ر داد. وزي��ر خارجه 
كره جنوبي گفت، هيات نمايندگان كره جنوبي 
در مورد مسائل مربوط به معافيت هاي تحريمي از 
جمله امور مالي، حمل و نقل و بيمه براي حمايت 
از معامالت بخش تج��اري با مقامات امريكايي 
وارد گفت وگو ش��دند. در نشس��ت مقامات دو 
كشور در واشنگتن، نماينده كره جنوبي از دولت 
امريكا خواس��ت تا موضع روشن خود نسبت به 
تحريم هاي امريكا را اعالم كند و واش��نگتن نيز 
در مقابل براي هم��كاري نزديك با كره جنوبي 
از طريق كانال ه��اي ديپلماتيكي براي حل اين 

موضوع توافق كرد.

ايران۲

بعد از دو ماه مسكوت ماندن و رفت و آمدهاي مكرر

مجلس مجددا به »سي اف تي«  رای مثبت داد
گروه ايران |

 در حالي كه روز سه شنبه ، روحاني در مراسمي در سمنان 
اظهار كرد كه »اف اي تي اف« چه خوب باشد چه بد، بايد 
الزمه كار با بانك هاي جهاني اس��ت دي��روز  باالخره بعد 
از رفت و آمدهاي مكرر اليحه »س��ي اف تي« به مجلس 
، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس 
شوراي اسالمي به اليحه  »سي اف تي« كه در كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس اصالح شده بود ،  
راي مثبت داد . اين براي سومين بار است كه اين اليحه در 
مجل��س راي مثبت مي  آورد. اين اليحه همچنين دو ماه 

مسكوت مانده بود.
در مصوبه جديد نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان و 
نيز مجمع اصالحيه اي تدوين كرده اند كه در آن آمده است: 
»الحاق جمهوری اسالمی ايران به کنوانسيون به معنای 
شناسايی و برقراری ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستی 
نيست« و نيز »دولت جمهوری اسالمی ايران درباره بند )۴( 
ماده )۱۱( کنوانسيون، موضوع استرداد مجرمين را مطابق 
قانون اساسی و قوانين مصوب خود عمل خواهد کرد.« به 
نظر مي ايد كه تصوي��ب اين دو بند در اصالحيه مجلس، 
 انتقادات نسبت به اليحه »سي اف تي«  كه مقدمه ورود به 

»اف اي  تي اف« است را بخواباند. 
 به گزارش »تعادل« نمايندگان مردم در مجلس با اصالحات 
کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای 
اسالمی در مورد الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به 
کنوانسيون بين المللی مقابله با تأمين مالی تروريسم موافقت 
کردند. بنابرا ين گزارش ، نمايندگان در نشس��ت علنی 
ديروز )چهارشنبه، ۱۴ آذرماه( خود با اصالحات کميسيون 

امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی در 
مورد الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به کنوانسيون 
بين المللی مقابله با تأمين مالی تروريسم با ۱۲5 رأی موافق، 
59 رأی مخال��ف و 6 رأی ممتنع از مجموع ۲۰6 نماينده 

حاضر در جلسه موافقت کردند.
اصالحات کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس 
در »سي اف  تي«  به شرح زير اس��ت: جهت رفع ايرادات 
ش��ورای نگهبان در رديف های ۱، ۲، ۳، 5، 6، ۸  )ايرادات 
مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، 5 ماده 9 موضوع رديف 9(، ۱۰، 
)ايرادات مربوط به بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، 5 ماده ۱۱ موضوع 
رديف ۱۱(، ۱۲، ۱۴، ۱5، ۱6، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده 

واحده و شروط آن به شرح زير اصالح شد:

ماده واحده - به دولت جمهوری اسالمی ايران اجازه داده 
می ش��ود کنوانس��يون بين المللی مقابله با تأمين مالی 
تروريسم )مصوب ۱۳۷۸/9/۱۸ برابر با 9 دسامبر ۱999 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد( مشتمل بر يک مقدمه، 
بيست و هشت ماده و يک پيوس��ت را با اعالم شروط زير 
پذيرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات اين ماده نزد امين 
اسناد توديع کند. دولت موظف است شش ماه پس از توديع 
سند الحاق اين کنوانسيون نزد امين اسناد، وضعيت تعامل 
با گروه ويژه اقدام مالی به ويژه مسئله خارج شدن قطعی 
جمهوری اسالمی ايران از ليست دول غيرهمکار را ارزيابی 
کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای اين گروه عضويت 

در کنوانسيون را مورد تجديد نظر قرار دهد.

شروط:
۱- مفاد کنوانس��يون در موارد تعارض با قانون اساس��ی 

جمهوری اسالمی ايران الزم الرعايه نمی باشد.
 ۲- با توجه به بند س��وم ماده اول قطعنامه شماره 5۰ / 6 
مورخ ۲۴ اکتبر ۱995 که در مقدمه کنوانسيون منعکس 
شده است و »تأييد مجدد حق تعيين سرنوشت همه مردمان 
با توجه ويژه به وضعيت مردمان تحت سلطه استعماری و 
هرگونه سلطه بيگانه و يا اشغال خارجی« را مورد تأکيد قرار 
می دهد، شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران 
مصاديق افراد، گروه ها و سازمان های تروريستی مندرج در 
جزء )ب( بند )۱( ماده )۲( کنوانسيون را تعيين نموده و جهت 
اجرا به مراجع قانونی کشور ابالغ خواهد نمود. مفاد ماده )6( 
کنوانسيون نمی تواند اين حق مصرح در مقدمه کنوانسيون 

را محدود نمايد.
۳-دولت جمهوری اس��المی ايران به موجب جزء )الف( 
بند )۲( ماده )۲( کنوانسيون، اعالم می نمايد که مفاد آن 
دسته از کنوانسيون ها و تشريفات )پروتکل(های مندرج در 
پيوست کنوانسيون را که به عضويت آنها در نيامده است، به 
عنوان بخشی از کنوانسيون تلقی نمی نمايد و الزام آور شدن 
مفاد ماده )۲۳( در خصوص اصالح فهرست موافقتنامه های 
منضم به کنوانسيون برای جمهوری اسالمی ايران منوط 
به رعايت اصول )۷۷( و )۱۲5( قانون اساس��ی جمهوری 

اسالمی ايران است.
 ۴- حل اختالف موضوع بن��د )۱( ماده )۲۴( در خصوص 
ارجاع به داوری و يا ديوان بين المللی دادگستری  کنوانسيون 
برای دولت جمهوری اسالمی ايران الزم الرعايه نمی باشد. 
دولت می توان��د در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز 

اختالفات به مصلحت باش��د، با رعايت قوانين و مقررات 
داخلی اقدام نمايد.

5- الحاق جمهوری اسالمی ايران به کنوانسيون به معنای 
شناسايی و برقراری ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستی 

نيست.
6- صالحيت مق��رر در بن��د )5( ماده )9( کنوانس��يون 
برای کميته بين المللی صليب س��رخ تنه��ا در چارچوب 
اسناد  حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسالمی ايران 

به آنها ملحق شده است، پذيرفته می شود.
۷- دولت جمهوری اسالمی ايران درباره بند )۴( ماده )۱۱( 
کنوانسيون، موضوع اس��ترداد مجرمين را مطابق قانون 

اساسی و قوانين مصوب خود عمل خواهد کرد.
گفتنی است علی الريجانی رئيس مجلس شورای اسالمی 
خطاب به علی نجفی خوشرودی بيان کرد: برخی نمايندگان 
مطرح می کنند ايرادات اصالح شده توسط کميسيون بيشتر 
از آن چيزی است که شورای نگهبان مد نظر قرار داده است. 
اصالحات انجام شده با نظر شورای نگهبان صورت گرفته يا 
خير. علی نجفی خوشرودی سخنگوی کميسيون امنيت 
ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی بيان کرد: 
دو دسته ايراد از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به کنوانس��يون بين المللی مقابله با تأمين 
مالی تروريسم وارد شده بود که جلسات متعددی برای رفع 
اين ايرادات با حضور نمايندگان شورای نگهبان و مجمع 

تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.
الزم به يادآوري است كه : »اف اي تي اف« در  آخرين نشست 
خود به ايران چهار ماه ديگر مهلت داده بود كه حدود دو ماه و 

نيم ديگر به پايان مي رسيد.

سازوكار »ويژه« مالي توسط اروپايي ها به زودي ثبت مي شود
محمد نهاونديان در پاسخ به اين پرسش تعادل كه آيا 
رقم ۱5 ميليارد يورو از صادرات غيرنفتي ما گم ش��ده 
يا خير؟ افزود: سياست ارزي تجاري كشور به صراحت 
و روشني اعالم شده اس��ت. خود صادركنندگان هم 
كامال با اين سياست همراهند كه ارز حاصل از صادرات 
بايد به چرخه اقتصاد كش��ور برگردد منتها با توجه به 
واقعياتي كه ما در صادرات مان داريم و مسائل تحريمي 
و محدوديت هايي كه مي گذارند بايد از انعطاف پذيري 
كامل برخوردار باشيم. معاون اقتصادي رييس جمهوري 
تاكيد كرد: اينكه صادركننده اي ارز خود را به مصرف 
واردات مي رساند يا در س��امانه نيما عرضه مي كند يا 
در صرافي ها عرضه مي كند اينها جزيياتي است كه ما 
بايد دس��ت فعاالن اقتصادي را باز بگذاريم. به هرحال 
صادركننده اي كه مي خواهد صادراتش ادامه پيدا كند 
بايد آن ارز را بدل به ريال كند تا بتواند در داخل يا توليد 
كند يا از عرضه كنندگان خريداري كند و اتفاقا آمدن 
ارز صادركنندگان به بازار يكي از عوامل ثبات در بازار ارز 

در هفته هاي اخير است.
نهاونديان درباره وضعيت صادرات غير نفتي نيز گفت: 
سياست دولت در اين باره اين است كه به سمت تسهيل 
تجاري حركت كنند و صادرات كشور همچنان كه آمار 

شش ماهه اخير نشان داد، يك مسير رو به رشد مستمر 
داشته و سياست دولت حمايت از صادرات غير نفتي است.

      آيا افزايش حقوق هاي متناسب با تورم است؟
ديگر چهره اقتصادي حاضر در نشست رييس سازمان اداري 
استخدامي كشور نيز در پاسخ به پرسشي درباره تناسب 
افزايش دس��تمزدها با تورم موجود در جامعه گفت: فعال 
در قانون بودجه منابع مالي افزايش حقوق كاركنان دولت 
۲۰ درصد پيش بيني شده اگر قرار باشد بيشتر شود، در زمان 

بررسي بودجه در مجلس مشخص مي شود.
انصاري در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش ۲۰ درصدي 
حقوق كاركنان دولت را با توج��ه به وضعيت تورم، كافي 
مي دانيد يا خير، گفت: مرجع اع��الم وضعيت تورم بانك 
مركزي و مركز آمار هستند و تا پايان سال رقمي كه اعالم 
كنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق كاركنان دولت 
افزايش مي ياب��د، ولي فعال در قان��ون بودجه منابع مالي 
افزايش حقوق كاركنان دولت ۲۰ درصد پيش بيني شده 
اگر قرار باشد بيشتر شود، در زمان بررسي بودجه در مجلس 
مشخص مي شود. او در پاس��خ به اين پرسش كه احتمال 
خالي شدن فضاي مديريتي كشور با توجه به قانون منع به 
كارگيري بازنشستگان چقدر مطرح است، گفت: اساسا در 

حوزه قانون گذاري نبايد ما رويكردهاي صفر و يك داشته 
باش��يم. يعني وقتي قوانين را بررسي و تصويب مي كنيم 
قوانين خاصي را بايد در نظر داشته باشيم. انصاري تاكيد 
كرد: فرمايشات مقام معظم رهبري نيز مبتني بر اين مطلب 
بود كه به برخي موارد خاص در تصويب اين قانون توجه الزم 
نشده است و از مجلس خواستند كه اين اشكال را رفع كنند 
و ان شاءاهلل مجلس با كمك دولت سعي مي كند در تامين نظر 

مقام معظم رهبري اصالحات الزم را به عمل آورد.
رييس سازمان اداري استخدامي كشور در پايان تاكيد كرد: 
نظر آقاي رييس جمهوري و دولت اين بود كه ما از جوان تر 
شدن مديريت كشور بايد استقبال كنيم و پيش از اين هم 
در تابس��تان 96 مصوبه اي در شوراي عالي داشتيم كه در 
برنامه ششم توسعه سن مديريت كشور را كم كنيم و اين 
در دولت هم بوده است، ولي مواردي هست كه ما ناچاريم از 
سرمايه مديريتي و كارشناسي كشور استفاده كنيم، اما بايد 

راهكارهاي درستي براي تشخيص اين موارد اتخاذ كنيم.

      بازار مسكن متاثر از تحوالت بازار ارز است
ماجراي تكراري مس��كن مهر و برنامه هايي كه وزارت راه 
وشهرس��ازي براي اتمام اين پروژه دارد؛ پرسش تكراري 
اين روزهاي خبرنگاران از وزير تازه بر صدر نشس��ته راه و 

 داد مردم از بي انصافي
و گران فروشي درآمده  است

مرج��ع تقليد ش��يعيان 
با اشاره به مس��ائل جاري 
كشور گفت: داد عده اي از 
بي انصافي گروهي از تجار و 
كسبه درآمده كه پشت سر 
هم اجناس خ��ود را گران 
مي كنند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، آيت اهلل ناصر مكارم ش��يرازي در جلسه 
درس خارج فقه خود كه ديروز در مسجد اعظم برگزار 
شد، با اشاره به مسائل جاري كشور گفت: داد عده اي از 
بي انصافي گروهي از تجار و كسبه درآمده كه پشت سر 
هم اجناس خود را گران مي كنند، چرا بايد در يك كشور 
اسالمي تعزيرات باشد، چراكه يك تاجر مسلمان بدون 
نياز به تعزيرات بايد وظيفه خود را انجام دهد. آيت اهلل 
مكارم شيرازي ادامه داد: برخي از اين كسبه مي گويند 
كه جريمه كنيد ما پول جريمه را با گران كردن اجناس 
از مردم مي گيريم، درحالي كه نبايد اينگونه باشد. او ابراز 
كرد: وقتي به آنها مي گوييم چرا گران مي كنيد ابراز 
مي كنند كه دالر باال رفته و وقتي دالر پايين مي آيد 
مي پرسيم چرا باز اجناس گران است، بهانه هاي ديگر 
مي آورند. استاد برجسته حوزه علميه قم تصريح كرد: 
چنين جامعه اي عقب مي ماند و پيشرفتي نخواهد 
كرد، در زمان گذشته و اوايل انقالب، گردن كلفت هايي 
كه كيسه هاي خود را پركرده بودند ابتدا به حساب آنها 

رسيدگي كردند و به مجازات رسيدند.

تبعات خروج از برجام و توسعه 
سالح هسته اي

ديپلمات پيشين كشورمان 
گف��ت: قص��د امري��كا 
براي نوس��ازي و توس��عه 
س��الح هاي هس��ته اي 
صلح و ثب��ات جهاني را به 
خطر خواه��د انداخت. به 
گزارش ايسنا، سيد حسين 
موسويان در مقاله اي در پايگاه خبري تحليلي لوبالگ 
امريكا نوشت: قدرت هاي جهاني در پنج دهه گذشته 
نه تنها از وظيفه نابودي س��الح هاي هسته اي خود 
سرباز زده و هيچ اقدام موثري نكرده اند، بلكه در مسير 
نوسازي و توسعه سالح هاي هسته اي با هزينه هاي 
س��نگين حركت كرده اند. براي مثال امريكا بودجه 
۱.۷تريليون دالري براي نوسازي و توسعه سالح هاي 
هس��ته اي خود در ۳۰ سال آينده اختصاص داده كه 
اين مبلغ برابر با كل توليد ناخالص داخلي كشور كانادا 
است.  در سال ۱9۷۴ به ابتكار ايران و همراهي مصر 
طرح عاري سازي خاورميانه از سالح ها و كالهك هاي 
هسته اي به تصويب سازمان ملل رسيد و از آن زمان 
به بعد، اسراييل به عنوان تنها دارنده سالح هسته اي 
در خاورميانه، مانع اصلي تحقق قطعنامه هاي سازمان 
ملل در اين مورد بوده است. توافق هسته اي ايران نيز 
يك گام به سوي خلع سالح هسته اي بود. همانطور 
كه اوباما گفت، توافق هسته اي ايران جامع ترين توافق 

تاريخ عدم اشاعه سالح هاي هسته اي بود.

 ايران در ليست سياه 
» اف اي تي اف« نيست

رييس كميسوين امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ب��ا بي��ان اينكه 
الحاق ايران به كنوانسيون 
مقابل��ه ب��ا تامي��ن مالي 
تروريسم به معناي خود 
تحريمي نيس��ت گفت 
كه اكنون ايران در ليس��ت س��ياه گروه اقدام ويژه 
مالي»اف اي تي اف« قرار ندارد. به گزارش خانه ملت، 
حشمت اهلل فالحت پيشه ديروز در جمع خبرنگاران 
در پاس��خ به اين پرس��ش درباره اعتق��اد تعدادي 
از نماين��دگان به خودتحريمي بودن پيوس��تن به 
»سي اف تي« گفت: برخي نگران بودند كه ممكن 
است »سي اف تي« شرط پذير نباشد حال اينكه ۷۳ 
كشور دنيا شروطي را تعيين كرده و اكنون هم عضو 
هستند. با اين فرض كه آنها شرط ما را نپذيرند ما براي 
اين دغدغه بندي را به انته��اي طرح دوم آورده ايم 
مبني ب��ر اينكه مفاد ماده 6 اين كنوانس��يون مانع 
شرط گذاري جمهوري اسالمي ايران نمي شود با اين 
عبارت مشكل را حل كرديم. فالحت پيشه با اشاره 
به تشكيل كار گروه مشورتي براي بررسي ايرادات 
شوراي نگهبان گفت: سعي كرديم موضوع را با توافق 
و تفاهم پيش ببريم به همين دليل راي گيري صورت 
گرفت. اعضاي كميس��يون راي اجماعي دادند. در 

مجلس هم بيش از ۱۲5 نفر راي دادند. 

 پيش بيني توزيع سبد كاال
در بودجه سال آينده

يك نماينده مجلس تاكيد 
ك��رد: باال ب��ردن توقعات 
مردم در اين ش��رايط كه 
منابع م��ا مح��دود و كم 
اس��ت باعث دام��ن زدن 
به بي اعتمادي مي ش��ود. 
محمدرض��ا تاب��ش در 
گفت وگو با ايلنا، درباره مطرح شدن باال بردن ميزان 
يارانه افراد با توجه به گراني هاي اخير در جامعه گفت: 
توزيع همين يارانه فعلي به نوبه خود يك منبع عظيم 
از دارايي هاي كش��ور را از دسترس خارج مي كند و 
مانع توليد و پيشرفت مي شود؛ پس اين كار همچين 
هدفمند هم نيست. او ادامه داد: تالش مان اين است 
كه طبقات متوسط و پايين جامعه بيشتر از درآمدهاي 
فروش حاصل از نفت بهره مند شوند.  نماينده مردم 
اردكان در مجلس دهم خاطرنشان كرد: بسياري از 
طرفداران آقاي احمدي ن��ژاد و نمايندگان مجلس 
ام��روز عنوان مي كنند يارانه اف��راد پردرآمد جامعه 
قطع شود و يارانه ديگران چند برابر شود. او با اشاره به 
وضعيت اقتصادي و معيشتي امروز جامعه عنوان كرد: 
چگونه يارانه ها را افزايش دهيم، دولت امروز يك سري 
اقداماتي را در اين زمينه انجام داده است مثال يارانه 
مستمري بگيران و افراد تحت پوشش كميته امداد 
را بين پنج تا شش برابر افزايش داده است، اين يعني 

جهت دهي و بهره مندسازي افراد نيازمند يارانه .

ايران اسير فشارهاي امريكا 
نخواهد شد

س��خنگوي وزارت ام��ور 
خارج��ه گف��ت: امريكا با 
راه اندازي ستاد و گروه هايي 
در مناطق مختلف جهان 
به ويژه كشورهاي همسايه 
ت��الش مي كند مان��ع از 
همكاري ه��اي اقتصادي 
ايران ش��ود اما با مديريت دقي��ق و نظامي به راحتي 
از اي��ن دوران عبور مي كنيم و اس��ير اقدامات امريكا 
نمي شويم. بهرام قاس��مي در گفت وگو با ايرنا گفت: 
اينطور نيست كه ما نتوانيم از اين وضعيت عبور كنيم 
يا اسير اقدامات آنها شويم، آنها بي شك بايد دير يا زود 
به مرحله پشيماني برسند و خواهند رسيد؛ ما امكانات 
بسيار زيادي داريم كه با مديريت دقيق و نظام مند به 
راحتي مي توانيم از اين دوران هم عبور كنيم. او در ادامه 
سرعت و غيرقابل پيش بيني بودن را دو ويژگي شرايط 
در حال گذار جهان امروز عنوان كرد و گفت: سياست 
خارجي ادامه سياست داخلي است و نمي توان بدون 
سياست مدون و مشخص در حوزه داخلي به سياست 
خارجي مطلوب رس��يد. او با يادآوري اين نكته كه با 
شرايط پيچيده تري از دور قبل مواجه هستيم، افزود: 
دستگاه عظيمي در وزارت خزانه داري امريكا راه اندازي 
شده و ستاد و گروه هايي را در مناطق مختلف جهان به 
خصوص در كشورهاي همسايه مستقر كرده و تالش 

مي كند مانع از همكاري هاي اقتصادي ايران شود.
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي به بيست و هفتمين 
اجالس سراس��ري نماز با تأكيد بر لزوم ترويج نماز با 
همه شيوه هاي اثرگذار، بخش مهمي از گرفتاري ها 
و آلودگي ها را ناش��ي از نپرداختن به نماز دانستند و 
افزودند: نماز آنگاه كه با خشوع و حضور گزارده شود 
جامعه را به صالح و سداد در زبان و عمل مي كشاند و 

اعتالء مي بخشد.

 ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين اجالس 
كه ديروز در استان سمنان برگزار شد و حجت االسالم 
والمسلمين شاهچراغي نماينده ولي فقيه در سمنان، 

آن را قرائت كرد به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

و صلي اهلل علي محمد و اهلل الطاهرين

اجالس ساالنه نماز از سويي نشانه حق گزاري در برابر 
فريضه اي اس��ت كه مي تواند بر همه اعمال و فرايض 
ديگر، روح بدمد و آنها را كارآمد كند: »إن ُقِبلت ُقِبل 
ماِسواها« و از سوي ديگر خدمت بزرگي است به آنان 
كه حقِّ اين هديه الهي را ندانسته و در آن سهل انگاري 

مي كنند.
نماز آنگاه كه با خش��وع و حضور گزارده شود جامعه 

را به صالح و س��داد در زبان و عمل مي كشاند و اعتالء 
مي بخشد.

بخش مهم��ي از گرفتاري ه��ا و آلودگي هاي ما براثر 
نپرداختن به اين حقيقت هشداردهنده است. از اين رو 
ترويج نماز با همه شيوه هاي اثرگذار، در شمار وظايف 
بزرگي اس��ت كه همه بايد بدان اهتمام ورزيم و شما 
دست اندركاران اين اجالس به ويژه عالم مجاهد جناب 

حجت االسالم آقاي قرائتي بحمداهلل در اين راه از توفيق 
الهي بهره مند شده ايد. آموزش و پرورش مي تواند در اين 
عرصه از اثرگذارترين ها باشد. مدارس را مزين كنيد به 
نمازخواني نوجوانان؛ اين برترين تضمين براي سالمتي 
آينده جامعه است. والسالم عليكم و رحمت اهلل و بركاته
سيدعلي خامنه اي
۱۳ آذر ۱۳۹۷

نماز با خشوع و حضور جامعه را به صالح و سداد در زبان وعمل مي كشاند
رهبر معظم انقالب اسالمي در پيام به بيست و هفتمين اجالس سراسري نماز:

شهرسازي است.  اسالمي در پاسخ به پرسش هايي كه در اين 
خصوص مطرح مي شود گفت: بازار مسكن تابعي از شرايط 
اقتصادي است و متاثر از تحوالتي است كه در بازار ارز رخ داد 

و الزاما به خود بازار مسكن مربوط نمي شود.
محمد اسالمي در پاسخ به اين پرسش كه دولت براي كاهش 
قيمت مسكن چه برنامه اي دارد، گفت: بازار مسكن تابعي 
از شرايط اقتصادي است و متاثر از تحوالتي است كه در بازار 
ارز رخ داد و الزاما به خود بازار مسكن مربوط نمي شود. مهم 
اين اس��ت ما در جريان توليد مسكن براي اقشار متوسط 
و كم درآمد، برنامه متنوعي داش��ته باشيم و به آنان كمك 
كنيم تا صاحب مسكن شوند. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: 
مهم ترين گامي كه در اين راستا در هفته گذشته برداشته 
ش��د، ابالغ احداث صدهزار واحد مس��كوني در بافت هاي 
فرسوده بود كه تفاهمنامه هايش مبادله شده بود و منابعش 
هم پيش بيني شده بود. همچنين به استانداران ابالغ كرديم 
كه در ۲۷۰ محله در شهرهاي گوناگون كشور، با مديريت 
استانداران اين واحدهاي مس��كوني توسط خود مردم يا 
توسعه گران با اراضي كه خودشان در اختيار دارند يا اراضي 

كه ما در اختيارشان مي گذاريم احداث شود.
اس��المي تاكيد كرد: احداث صدهزار واحد مس��كوني در 
شهرهاي كوچك را هم در نظر داريم كه با همكاري بنياد 
مسكن در دستور كار است و بزودي ابالغ مي شود و احداث 
ساليانه 5۰ هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد را هم 

داريم كه اين برنامه هم تدوين شده است.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه تكميل حدود پانصدهزار 
واحد مس��كوني را در نظ��ر داريم، گف��ت: تقريبا در همه 
پروژه هاي مسكن مهر اين فراخوان داده شده است كه به 
همه مجريان و دستگاه هاي مربوطه ابالغ شده كه با توجه به 

شرايطي كه هست اين پروژه ها را تكميل كنيم.
وي در پايان تاكيد كرد: حدود 6۰ هزار واحد مس��كوني از 
مسكن مهر كه بدون متقاضي بود را در اختيار كميته امداد 
قرار داديم با هم تفاهمنامه اي امضا كرديم كه آنها بتوانند 
اين واحدها را تكميل كنند و در اختيار قش��ر آسيب پذير 

جامعه قرار دهند.

      نظام رتبه بندي در بودجه 98 قرار گرفت
وزير آموزش و پرورش از قرار گرفتن نظام رتبه بندي معلمان 

در بودجه سال 9۸ خبر داد.
س��يدمحمد بطحايي اظهار كرد: كار نظام رتبه بندي در 
حال پيشرفت اس��ت، تا آخرين خبرهايي كه من دارم نيز 
اين موضوع در بودجه سال 9۸ هم در نظر گرفته شده است. 
منتظر ارايه بودجه به مجلس هستيم تا تكليف اين موضوع 
روشن شود. پيشنهادي كه در كميسيون اجتماعي دولت 
ارايه شد به تصويب رسيد و در دستور كار دولت قرار مي گيرد. 
هدف اصلي رتبه بندي افزايش حقوق نيست، بلكه ارتقاي 
شايستگي ها و توانمندي هاي معلمان است اما يكي از آثار 
توانمندي اين است كه با ارتقاي شايستگي ها حقوق ها هم 

افزايش مي يابد.



اخبار كالن 3 كالن

15 درصد جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي كنند

گزارش عملكرد بودجه سال 96  نشان مي دهد

پس از 20 سال خط كش محاسبه خط فقر به كار گرفته شد

مصرف 76 درصد منابع در بودجه جاري

پس از 20 س��ال كه مركز آمار ايران ، خط فقر را در 
كشور محاسبه كرد اكنون مركز پژوهش هاي مجلس 
در حالي در گزارش��ي نرخ فقر و داده هاي مربوط به 
اين مساله را منتشر كرده كه اين گزارش به دو سال 
پيش مربوط اس��ت. با اين همه در اين گزارش نرخ 
فقر مناطق شهري در سال 95 برابر با 14.9 درصد و 
براي مناطق روستايي 11.6 درصد اعالم شده است. 
در مقابل بررسي ها نشان مي دهد كه حداقل مزد در 
آن س��ال نيازهاي حداقلي هيچ خانواده ش��هري را 
در كشور پوش��ش نمي داد و روستاهاي استان هاي 
تهران و البرز هم نمي توانس��تند با اين درآمد باالي 
خط فقر قرار بگيرند. اين ارقام به نظر مي رس��د در 
س��ال جاري رشدي چشمگير داش��تند و كار براي 
فقرزدايي دولتمردان نس��بت به دو سال گذشته به 

مراتب سخت تر است.
به گزارش تعادل، نهادهاي رسمي در ايران، همواره 
از اعالم خط فق��ر خودداري مي كنند؛ وزارت كار به 
عنوان متولي اين كار، البته محاسبات دوره اي خود 
براي خط فقر را دارد اما همواره از رس��انه اي كردن 
آن جلوگيري كرده و به همين دليل هيچ گاه شاخص  
عمومي و مشخصي براي ميزان فقرا در كشور وجود 
نداشته است. با اين همه مركز پژوهش هاي مجلس، 
در حالي به بررس��ي خط فقر مطلق در سال 1395 
دست مي زند كه ظرف اين دو سال و به ويژه از آغاز 
سال جاري، جهش هاي تورمي گوناگون سبب شدند 

تا ميزان فقرا در كشور افزايش يابد. 
خط فقر به دو شكل مطلق و نسبي محاسبه مي شود؛ 
در كشورهايي كه سرانه رفاه در آنها باال است و حتي 
بيكاران و افراد كم توان با كمك هاي دولتي زندگي 
نستبا مناسبي دارند، محاسبه خط فقر مطلق صورت 
نمي گيرد چرا كه يا هيچ فردي در اين شرايط زندگي 
نمي كند ي��ا تعداد آنها به اندازه اي ناچيز اس��ت كه 
محاس��بات فوق نتواند به جهت گيري اقتصادي در 
آنها كمك كنند. در محاسبه خط فقر نسبي، نسبت 
درآمد اقش��ار مختلف بررسي مي شود و پايين ترين 
اليه ها در قياس با اليه هاي ديگر به عنوان فقرا مطرح 
مي ش��وند؛ اما در مقابل كشورهايي وجود دارند كه 
تعداد فقرا در آنها باال است و به همين دليل به جاي 
محاس��به خط فقر نسبي، خط فقر مطلق را حساب 
مي كنند. فق��ر مطلق را مي توان ناتواني در كس��ب 
حداقل اس��تاندارد زندگي تعري��ف كرد. فقر مطلق 
عدم دسترسي به حداقل هاي معيشت در جامعه را 
بررس��ي كرده و تحت تاثير مباحث مربوط به سطح 
توزيع درآمد نيس��ت؛ به بيان ديگر در بررس��ي فقر 
مطلق ش��رايط ديگر افراد جامع��ه اهميتي ندارد و 
تمايز اين بررسي، با خط فقر نسبي در همين است. 
كس��اني زير خط فقر مطلق قرار دارند كه در تامين 
حداقل هاي يك زندگي ناكام هس��تند يا مس��كن 
كافي ندارند، يا غذاي م��ورد نياز خود را نمي توانند 
تهيه كنند و در برخي اقشار نيز در هر دو بخش دچار 
مشكل هس��تند. در مطالعه اخير، براي رسيدن به 
اع��دادي دقيق تر 9 خط فق��ر از مجموع چهار خط 
فقر ش��هري و پنج خط فقر روستايي محاسبه شده 
تا از اين راه آمارها دقيق تر باش��ند. ب��ر اين مبنا در 
سال 1395 و در ش��هر تهران، خط فقر سرانه براي 
هر نفر مع��ادل ماهيانه حدود 770 هزار تومان بوده 
اس��ت. اين رقم براي يك خانوار چه��ار نفره به رقم 
دو ميليون و 79 هزار تومان مي رس��د. اين در حالي 
است كه حداقل دستمزد در آن سال چيزي حدود 
812 هزار توم��ان بود، يعني با اي��ن رقم براي يك 
خانواده چهار نفري س��ه كاركن با حداقل مزد بايد 

كار مي كردند تا خانواده زير خط فقر نباشد. جالب تر 
آنكه اگر دستمزد امسال را يعني رقم يك ميليون و 
111 هزار تومان را هم مالك قرار دهيم، يك خانواده 
با فرض اينكه قيمت ها از سال 95 تغيير نكردند بايد 
دو حقوق بگير داشته باشند تا شرايطي بهتر از رقم 
خط فقر دو سال پيش داشته باشند. نرخ فقر در شهر 
تهران 12 درصد بود. اين رقم براي خوش��ه ديگري 
كه شهرستان هاي پر جمعيت و بيش از يك ميليون 
نفر را شامل مي ش��ود به رقم 500 هزار تومان براي 
هر نفر بالغ مي ش��ود كه نش��انگر زير نرخ فقر بودن 
14.5 درصد از جمعيت اين مناطق بود. دو خوش��ه 
ديگر شهرنشينان نيز به ترتيب براي تامين نيازهاي 
خود به ازاي هر نفر به ترتي��ب به 360 و 410 هزار 
تومان درآمد نياز داش��تند كه بر اين اساس نرخ فقر 
اين دو بخش هم به 15.4 درصد رس��يد. بطور كلي 
نرخ فقر تمام مناطق شهري در تهران به رقم 14.9 

درصد رسيده بود. 
كمترين مقدار خط فقر در خوشه هاي روستايي به 
استان هاي سيستان و بلوچستان، ايالم و كهگيلويه 
و بوير احمد تعلق گرفت ك��ه هزينه زندگي در آنها 
نفري 200 هزار تومان بوده ولي با اين وجود نرخ فقر 
اين مناطق معادل 13.5 درصد اعالم ش��د. خوشه 
مربوط به خط فقر روس��تاهاي استان تهران و البرز 

گران ترين هزينه هاي زندگ��ي را براي هر نفر از آن 
خود كردند چرا كه روس��تاييان در اين مناطق بايد 
ماهانه 430 هزار تومان درآمد كسب مي كردند و نرخ 
فقر در اين مناطق هم بالغ بر 14.5 درصد شد. مابقي 
سه خوشه ديگر هم ارقامي ميان اين دو را به دست 
آوردند. مجموع نرخ خط فقر در كل مناطق روستايي 

كشور هم 11.6 درصد برآورد شد.
بيشترين نرخ فقر به اس��تان سيستان و بلوچستان 
تعلق گرفت؛ در اين استان نرخ فقر به رقم چشمگير 
38.31 درصد رس��يد و پس از اين استان، كرمان با 
نرخ 32.9 و گلستان با نرخ 30.68 درصد قرار دارند. 
جالب آنكه كمترين نرخ فقر هم به استان چهارمحال 
و بختي��اري با نرخ 1.87 درص��د و كهگيلويه و بوير 

احمد با 2.49 درصد تعلق گرفته است.
گرچه سيس��تان و بلوچس��تان باالترين نرخ فقر را 
داراست، بيش��ترين تعداد فقير در شهر تهران قرار 
دارند و كمترين تعداد و فقرا هم در استان كهگيلويه 
و بوي��ر احمد حض��ور دارند. تعداد فق��راي مناطق 
ش��هري در تهران 545 هزار و 834 نفر اعالم شده 
كه بيشترين رقم را در ميان كل مناطق كشور از آن 

خود كرده است. 
پرواضح است كه اين مساله قبل از هرچيز به جمعيت 
زياد تهران مرتبط اس��ت، چرا كه تهران به تنهايي 

نزديك 10 ميليون نفر س��اكن در مناطق ش��هري 
داشته كه نسبت به تمام شهرها و مناطق پر جمعيت 
كشور رقمي چندين برابر باالتر است. با اين همه نرخ 
فقر در مناطق شهري تهران به 12.5 درصد مي رسد 
كه در قياس با نرخ ميانگين فق��ر براي كل مناطق 
ش��هري كه 14.9 درصد اس��ت، رقمي معقول تر و 

كمتر به حساب مي آيد.

  حداقل مزد يعني زندگي زير خط فقر
از مهم ترين مس��ائلي كه در اين بررسي مي توان آن 
را م��ورد ارزيابي قرار داد، زير خ��ط فقر مطلق قرار 
گرفتن كساني است كه خود جزو شاغالن محسوب 
مي ش��وند. به بيان ديگر فاصله زيادي كه ميان نرخ 
مزد و هزينه هاي معيش��تي وجود دارد، سبب شده 
تا صرف كار ك��ردن در ايران نتوان��د موجب فراهم 
آمدن حداقل اس��تانداردهاي زندگي باشد. اين امر 
عالوه بر اينكه به��ره وري از ني��روي كار را كاهش 
مي دهد، ب��ا افزايش تع��داد افراد دو و چند ش��غله 
امكان اشتغال جوانان و فارغ التحصيالن دانشگاهي 
را به شدت پايين آورده است، به گونه اي كه آخرين 
آمارهاي مركز آمار ايران از نرخ بيكاري در كش��ور 
نش��ان مي دهد نرخ بيكاري براي جوان��ان زير 30 
سال 25 درصد اس��ت. همچنين گزارش هاي مركز 

پژوهش هاي مجلس نيز حاكي از آن اس��ت كه نرخ 
بيكاري براي فارغ التحصيالن دانشگاهي در فاصله 
سال هاي 84 تا 94 دوبرابر شده و به رقم 40 درصد 
رس��يده كه البته اين رقم همچنان در حال افزايش 
اس��ت و گمانه زني ها نش��ان مي دهد رقم مربوط به 
بيكاري دانش��گاه رفته ها تا مرز 50 درصد در سال 

گذشته هم افزايش يافته است.
براي فهم بهتر فاصله ميان مزد و معيش��ت مي توان 
به جدول ه��اي در گزارش مراجعه كرد. همانطوري 
كه مش��اهده مي ش��ود تمام مناطق شهري كشور 
هزينه هاي زندگي بيش��تري از حداقل مزد دارند و 
در تهران حداقل مزد در س��ال 95 حدود 35 درصد 
اس��تانداردهاي يك زندگي را ش��امل مي ش��د. در 
مناطق روس��تايي البته اين رقم به درجه اي بهبود 
يافته است و تنها در روستاهاي استان البرز و تهران 
هزينه هاي زندگي يك خانواده كمتر از رقم حداقل 
مزد در سال 95 بوده است. حال آنكه براساس قانون 
كار حداقل مزد بايد جدا از شدت كار توانايي تامين 
نيازهاي يك خانواده را براس��اس ارق��ام نهادهاي 
رسمي داشته باشد. عدم توجه به اين ماده در تمام 
سال هاي بعد از تصويب قانون كار سبب تبديل يك 

شكاف به گسلي عميق شده است.

  افزايش حدود دوبرابري فقرا در سال جاري
هر چند به نظر نمي رس��د به زودي و ظرف چند ماه 
آينده ارقام مربوط به امس��ال منتشر شوند، اما تنها 
كافي اس��ت به اظهارات رس��مي مقام هاي مسوول 
مراجعه كرد تا از افزايش ميزان خط فقر براي امسال 
باخبر شويم. چندي پيش احمد ميدري، معاون رفاه 
اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه تنها 
وزارتخانه امور مربوط به كارگران و فرودستان است 
در نشستي گفته بود: در دوره هاي گذشته بين 14 
تا 18 درصد مردم زير خط فقر بودند كه اين ميزان 
امروزه به 18 تا 35 درصد رس��يده است، زماني كه 
رابطه دولت و حاكميت تغيير نكند شاهد تغييري در 
سياست گذاري ها نخواهيم بود و نبايد انتظار داشته 

باشيم نرخ فقر كاهش يابد.
به بي��ان ديگر ميدري از رش��د چش��مگير و تا 35 
درص��دي تعداد افراد زير خط فق��ر در جامعه ايران 
و در س��ال 97 خبر مي دهد. كاه��ش 40 درصدي 
ق��درت خريد مردم در س��ال جاري حتم��ا ميزان 
فقرا را افزايش مي ده��د و با اين وصف مي توان ادعا 
كرد نس��بت به سال 95 اكنون كار سخت تري براي 
فقرزدايي بر دوش دولتمردان قرار دارد. هر چند كه 
ميزان فشارها بر اقتصاد كشور در سال جاري و آينده 
هم ادامه خواهد داشت و پيش بيني ها از نرخ منفي 
 رش��د اقتصادي براي 97 و 98 در كنار تورم حدود

30 درصدي در اين دو سال خبر مي دهد.

گروه اقتصاد كالن|
گزارش عملكرد بودجه سال 96 نشان مي دهد كه ميزان 
تحقق درآمده��اي 30 رديف درآمدي اين بودجه كمتر 
از پنج درصد بوده است. همچنين بر اساس اين گزارش 
13 رديف درآمدي بين 5 درصد تا 25 درصد و 28 رديف 
بين 25 درصد تا 50 درصد پيش بيني شده، محقق شده 
است. بر اين اساس گفته شده كه تحقق 92.3 درصد منابع 
ناشي از مازاد وصولي برخي رديف هاي ديگر درج شده بوده 
است. اين مازادها نه از درآمدهاي واقعي دولت بلكه بيشتر 
حاصل فروش ارز و برداشت از صندوق توسعه بوده است. 
نكته مهم ديگر گزارش مذكور اين است كه 76 درصد كل 
منابع وصول شده در بودجه جاري كشور هزينه شده است. 
اين در حالي است كه از كل اعتبارات تملك دارايي هاي 
سرمايه اي تنها معادل 58.4 درصد پرداخت شده است. 
جالب است بدانيم كه 57 درصد از منابع بودجه عمراني 
از طريق فروش اوراق و تامين ش��ده اس��ت. عالوه بر اين 
مقداري هم از منابع صندوق توسعه براي سرمايه گذاي 
دولتي برداشت شده است. اين موضوع نشان مي دهد منابع 
حاصل از فروش نفت كه بايد صرف بودجه عمراني مي شد 
به بودجه جاري كشور تخصيص داده شده است. عالوه بر 
اين در اين گزارش به رديف هاي درآمد-هزينه اشاره كرده 
كه بطور غيرقانوني صرف هزينه هاي جاري شده است، 
بطور مثال در يك ماده قانوني بودجه )اعتبار اس��تفاده 
متوازن از امكانات كش��ور و رفع تبعيض و ارتقاي سطح 
مناطق كمتر توسعه يافته( بالغ بر 11 هزار و 747 ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده بود كه تنها مبلغ 2 هزار و 246 
ميليارد تومان آن پرداخت شده است. همچنين از محل 
رديفي با عنوان عوارض س��اخت و ساز و جرايم تخلفات 
ساختماني خارج از حريم شهرها مبلغ 14.4 ميليارد تومان 
وصول شده اما با اين حال تا پايان سال تخصيص و پرداخت 

به وزارت كشور صفر بوده است.

  عملكرد كل منابع و مصارف 
به گزارش »تعادل« سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي گزارش عملكرد منابع 
و مصارف در قانون بودجه سال 96 كل كشور را قرائت كرد.

قانون بودجه سال 1396 كل كش��ور با منابع و مصارفي 
بالغ بر يازده ميليون و پانصد و بيست و چهار هزار و پانصد و 
شصت و پنج ميليارد و نهصد و شصت و نه ميليون ريال پس 
از رسيدگي در كميسيون هاي تخصصي، تلفيق و جلسات 
علني و تاييد ش��وراي نگهبان در تاريخ 24 اسفند 1395 

جهت اجرا به دولت ابالغ شد.
گزارش اجراي اين قانون به ويژه عملكرد منابع و مصارف آن 
به صورت دوره اي و مستمر در كميسيون برنامه و بودجه 
مورد بررسي قرار گرفته و نقطه نظرات نمايندگان مجلس 

نيز در حين اجرا به دولت منعكس شد.
جمع بندي نهايي و تصوير كالن عملكرد منابع و مصارف 
اين قانون برگرفته از گزارش دريافت و پرداخت خزانه داري 
كل كشور حاكي است كه از مبلغ 374 هزار و 675 ميليارد 
تومان منابع عمومي پيش بيني شده در قانون دريافت هاي 
دولت بالغ بر 320 هزار و 28 ميليارد ريال بوده كه معادل 
92.3 درصد ميزان پيش بيني شده آن تحقق پيدا كرده و 
نسبت به سال 1395 از رشد 13 درصد برخوردار شده است.

در اين گزارش در دو بخ��ش )دريافت ها و پرداخت ها( به 
برخي نكات قابل توجه و همچنين ايرادات و نارسايي هاي 

حين اجراي اين قانون پرداخته شده است. 

  عدم تحقق ها و مازادها
بر اساس اين گزارش در بخش دريافت ها مبلغ 62 هزار و 
539 ميليارد تومان معادل 18 درصد از منابع پيش بيني 
شده در قانون بودجه 96 وصول نشده بطوري كه 30 رديف 
درآمدي كمتر از پنج درص��د و 13 رديف درآمدي بين 5 
درصد تا 25 درصد و 28 رديف بين 25 درصد تا 50 درصد 

پيش بيني شده، محقق شده است. لذا تحقق 92.3 درصد 
منابع ناش��ي از مازاد وصولي برخي رديف هاي ديگر درج 

شده بوده است.
مبالغي به ش��رح زير مازاد بر پيش بيني در قانون بودجه 
96 وصول شده اس��ت: مبلغ 9530 ميليارد تومان وجوه 
حاصل از ف��روش ارز، مبلغ 3000 ميليارد تومان از محل 
منابع صندوق توسعه ملي بابت قانون مبارزه با تروريسم 
مصوبه س��تاد تدابير، مبلغ 5564 ميليارد تومان از محل 
منابع صندوق توسعه ملي به رديف درآمدي 160.101، 
مبلغ 5792 ميليارد تومان دريافتي از محل منابع بانك هاي 
ملي، كشاورزي، صادرات، ملت بابت مانده حساب ذخيره 
ارزي. همچنين گفته شده رديف هاي منابع در بودجه با عدد 
1 پيش بيني شده كه وصولي داشته كه جمع منابع وصولي 
پنج رديف به ميزان 24 هزار و 435 ميليارد تومان اس��ت 
كه بابت مازاد ارقام وصولي در بودجه گرديده است. منابع 
موضوع بند ج تبصره 1 قانون بودجه 96 موضوع عدم تحقق 
منابع نفت، استفاده از 50 درصد منابع برگشتي از محل 
تسهيالت س��اخت ذخيره ارزي كه در سال مذكور مبلغ 
15.204 ميليارد ريال وصولي داشته است كه پيش بيني 

آن يك ريال بود.
بنابراين بر اس��اس اين گزارش با احتساب مبلغ 35 هزار 
و 407 ميلي��ارد توم��ان درآمد مازاد و س��اير درآمدهاي 
پيش بيني نشده ميزان واقعي درآمد دريافت شده، مبلغ 
284 هزار ميليارد تومان بوده كه 82 درصد تحقق منابع 
وصول را نشان مي دهد و نشانگر عدم تحقق 18 درصدي 

درآمدهاي پيش بيني شده در سال 96 است.

  تحقق 58 درصدي بودجه عمراني
گزارش مذكور در بخ��ش پرداخت ها به اين جمع بندي 
رس��يده كه با اينكه اعتبارات هزينه اي بودجه كل كشور 
سال 96 بالغ بر 253 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده 

اما از اين ميزان تنها مبلغ 242 هزار ميليارد تومان عملكرد 
)95.7 درصد( وجود داش��ته ك��ه 76 درصد كل منابع را 

شامل مي شود.
مطابق اين گزارش اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي 
71 هزار 367 ميليارد تومان مصوب كه تا پايان سال بالغ بر 
41 هزار و 691 ميليارد تومان معادل 58.4 درصد پرداخت 
شده اس��ت. از رقم فوق 23 هزار و 696 ميليارد تومان به 
صورت اسناد خزانه و اوراق مشاركت كه حدود 57 درصد 
كل پرداختي و مبلغ 2635 ميليارد تومان از محل منابع 
صندوق توسعه ملي و مبلغ 15 هزار و 958 ميليارد تومان از 
محل ساير منابع بابت طرح هاي عمراني پرداخت شده است.

بر اساس اين گزارش در مورد رديف هاي درآمد-هزينه نيز 
دولت با وجود وصول درآمد مذكور به علت عدم تخصيص 
به ميزان درآمد وصولي مبالغي از اين منابع را به بخش ديگر 
به خصوص هزينه جاري اختصاص داده اند كه مغاير بند ب 

ماده 38 قانون تنظيم الحاق 2 است.
همچنين گفته ش��ده كه موضوع قانون مجموع »اعتبار 
استفاده متوازن از امكانات كشور و رفع تبعيض و ارتقاي 
سطح مناطق كمتر توسعه يافته« بالغ بر 11 هزار و 747 
تومان پيش بيني ش��ده بود كه تنها مبلغ 2246 ميليارد 
تومان پرداخت ش��د. از مبلغ پرداخت شده مبلغ 2231 
ميليارد تومان اسناد خزانه و تنها مبلغ 15 ميليارد تومان 
نقدي بود. در صورتي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي 
مبلغ 379 ميليارد تومان نقدي كس��ر شده و به استان ها 

اختصاص داده نشد.
بر اس��اس اين گزارش محل ردي��ف 150131 با عنوان 
عوارض ساخت و ساز و جرايم تخلفات ساختماني خارج 
از حريم شهرها مبلغ 14ميليارد تومان وصول كه تا پايان 

سال تخصيص و پرداخت به وزارت كشور صفر بوده است.
همچنين درآمد وصولي با عنوان عوارض برق در طول سال 
مبلغ 9.390 ميليارد ريال بود كه تنها مبلغ 380 ميليارد 

تومان به سازمان انرژي هاي تجديد پذير و بهره وري انرژي 
پرداخت شده كه مبلغ 584ميليارد تومان كمتر از وصولي 

بوده است.
عالوه بر اينها درآمد وصولي با عنوان جرايم معوق رانندگي 
در سال مذكور مبلغ 1252 ميليارد تومان است كه از اين 
محل فقط مبلغ 951 ميلي��ارد تومان به نيروي انتظامي 
بابت هزينه هاي پيش بيني شده پرداخت گرديده كه مبلغ 

301ميليارد تومان كمتر از وصولي است.
همين طور مبلغ 31 ميليارد ريال از محل درآمدي فروش 
فروشگاه ها و جايگاه هاي سوخت فسيلي وصول شده كه در 
طي سال رقمي بابت افزايش سهم دولت در صندوق هاي 
حمايت از توسعه بخش كشاورزي تخصيص داده نشده 
است.  بابت جريمه غيبت مشموالن نيز به مبلغ 713 ميليارد 
تومان درآمد وصول شد كه در طي سال مبلغ 306 ميليارد 

تومان پرداخت گرديد كه كمتر از دريافتي است.
درآمد وصولي با عنوان ماليات بر مصرف س��يگار بالغ بر 
757ميليارد تومان بود. تخصيص و پرداختي از اين محل 
39ميليارد تومان به وزارتخانه هاي بهداشت و آموزش و 
پرورش بوده است. بنابراين مبلغ 737 ميليارد تومان كمتر 

از دريافتي است.
0.27 درص��د ماليات بر ارزش افزوده ب��راي ورزش34.2 
ميليارد تومان وصول شد. جمعا مبلغ 191 ميليارد تومان 

به وزارتخانه هاي ورزش و آموزش پرداخت شد.
در اين گزارش كس��ري تراز عملياتي در عملكرد بودجه 
96 معادل 75 هزار ميليارد تومان اعالم شده است؛ يعني 
75 هزار ميليارد تومان از اعتبارات هزينه اي از منابع غير از 
ماليات و عمدتا از محل فروش نفت و اوراق تامين شده است.

همان گونه كه اين گزارش نشان مي دهد بخش زيادي از 
انحرافات دولت در اجراي قانون بودجه مربوط به عدم رعايت 
موارد قانوني در دريافت ها و پرداخت ها به ويژه در رديف هاي 

درآمد - هزينه اي بوده است.
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براي حفظ بيت المال به 
حقوق مردم تعدي نمي كنيم

ايسنا|رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: 
اين س��ازمان هم اكنون بزرگ ترين پايگاه اطالعات 
اقتصادي كشور را در اختيار دارد كه اين امر، زمينه 

مبارزه با فرار مالياتي در كشور را تسهيل كرده است.
س��يدكامل تقوي نژاد با تاكيد ب��ر اهميت توجه به 
موضوعات اجتماع��ي در كنار موضوعات اقتصادي 
اظهار كرد: مردم همواره در خصوص مسائل مالي و 
اقتصادي خود حساس��يت بيشتري دارند و با توجه 
به اينكه ماليات با معيش��ت و زندگي مردم ارتباط 
تنگاتنگي دارد، طبيعت��ا از اهميت بااليي برخوردار 
اس��ت؛ بنابراين مردم بايد نسبت به موضوع ماليات 
و اهمي��ت آن در تامين هزينه هاي كش��ور و توزيع 
درآمد در جامعه آگاه ش��وند و كش��ور را در مس��ير 
توس��عه و پيش��رفت همراهي كنند. وي با اشاره به 
تاكيدات مقام معظم رهبري و سياس��ت هاي نظام 
در خصوص عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و اتكا 
به درآمدهاي مالياتي، عنوان كرد: در سال هاي اخير 
نظام مالياتي شاهد تحوالت بسياري در حوزه فناوري 
اطالعات بوده كه اين تحوالت، منشأ اساسي افزايش 
درآمدهاي مالياتي بوده است. تقوي نژاد تاكيد كرد: 
امروز بزرگ ترين پايگاه اطالعات اقتصادي كش��ور 
را در اختيار داريم ك��ه داراي بيش از يك ميليارد و 
300 ميليون ركورد اطالعاتي است كه هر لحظه به 
آن افزوده مي ش��ود. اين اطالعات ابزار سازمان براي 
جلوگيري از فرار مالياتي و تحقق عدالت مالياتي است.

وي درباره ساير ابزارهاي قانوني كه با اصالح قانون 
ماليات هاي مس��تقيم در اختيار نظام مالياتي قرار 
گرفته اس��ت، گفت: با ماده هاي 169 و 169 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم وظيفه اي براي سازمان 
امور مالياتي ايجاد شده است، از اين بابت كه بايد كليه 
اطالعات هويتي، مكان��ي، مالي، معامالتي و بانكي 
افراد را در اختيار بگيريم كه در اين رابطه 40 سازمان 
و وزارتخانه شناسايي ش��ده اند، فهرست آنها تهيه 
شده و اقالم اطالعاتي مورد نياز ما را در اختيار قرار 
مي دهند.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره 
به بهبود قوانين مالياتي پس از اصالحيه سال 1394، 
عنوان كرد: در اي��ن قانون نگرش جديدي از جمله 
حذف ماليات علي الرأس مطرح شده كه بتوانيم هم 
رضايت مردم را جلب كنيم و هم ماليات حقه را وصول 
كنيم.تقوي نژاد با تاكيد بر اينكه ما بايد مردم را نسبت 
 به حقوق ش��ان آگاه كنيم، عنوان كرد: ماليات هم 
بيت المال است و هم حق الناس. ما حق نداريم براي 
حفظ بيت المال ب��ه حقوق مردم تعدي كنيم. بايد 
ب��راي تحقق عدالت تالش كنيم ك��ه حقوق مردم 

كامال رعايت شود.

مجلس به دنبال افزايش 
حقوق بيش از 20 درصد

صدا و سيما| رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
با اشاره به پيشنهاد دولت براي افزايش 20 درصدي 
حق��وق س��ال 98 گفت: ب��ه احتمال زي��اد ميزان 
پيش��نهادي مجلس براي افزايش حقوق نسبت به 
پيشنهاد دولت بيشتر است اما فعال نمي توانيم عدد 
دقيقي را اعالم كنيم.  محمدرضا پورابراهيمي با با بيان 
اينكه در بودجه سال آينده سياست هاي حمايتي در 
نظر مي گيريم، تاكيد كرد: قيمت كاالهاي اساسي 
در بودجه سال 98 نس��بت به سال 96 نبايد تغيير 
كند و هر گونه افزايش قيمت س��وخت كه منجر به 
افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم شود از نظر 
مجلس كنار گذاشته خواهد شد. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي با اشاره به اينكه 
هنوز اليحه بودجه س��ال آينده به مجلس شوراي 
اسالمي تقديم نشده اس��ت، افزود: عدد و رقم هاي 
مطرح شده درباره اين بودجه، غيررسمي است . پس 
از ارايه رسمي اليحه بودجه از سوي رييس جمهور 
به مجلس، درب��اره آن اظهارنظ��ر و تصميم گيري 
مي كنيم. پورابراهيمي با اش��اره به محدوديت هاي 
فروش نفت و ش��رايط خاص اقتصادي كشور ادامه 
داد: مجلس سعي مي كند با احتياط بودجه را بررسي 
كند. تغيير ن��رخ ارز يكي از مولفه هاي اصلي بودجه 
سال 98 خواهد بود. ابتدا پيش��نهاد دولت را در اين 
زمينه مبنا قرار مي دهيم و سپس متناسب با نرخ هاي 
اقتصاد آن را بررسي مي كنيم. با توجه به اختصاص 
ارز 4 هزار و 200 توماني به كاالهاي اساسي، قيمت 
اين كاالها در س��ال 97 حداكثر بايد 5 تا 10 درصد 
نسبت به سال 96 تغيير مي كرد اما بر اساس آمارها 
حدود 70 درصد افزايش يافته و اين به اين معناست 
كه دولت در حوزه سياست هاي نظارتي، موفق عمل 
نكرد. وي با بيان اينكه دولت مكلف به نظارت است، 
تاكيد كرد: در بودجه س��ال 98 حتما وارد اين بحث 
مي شويم. پيشنهاد نخس��ت ما اين است كه دولت 
نظارت هاي خود را به نحوي اعمال كند كه خروجي 
آن، قيمت كاالهاي اساسي متناسب با نرخ ارز 4 هزار 
تا 4 هزار و 200 تومان باشد اما در صورتي كه با دولت 
در اين زمينه به توافق نرس��يم پيشنهاد ما پرداخت 
مابه التفاوت يارانه كاالهاي اساس��ي از طريق كارت 
اعتباري به مردم است.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي، موضوع حقوق و دستمزد را 
از جمله دغدغه ها اعالم و اضافه كرد: در بودجه سال 
97، حدود 300 هزار ميليارد تومان منابع مربوط به 
بودجه هاي جاري است. پيش بيني دولت اين است 
كه حقوق و دستمزد در سال 98، بيست درصد افزايش 
يابد. انتظار ما از دولت اين اس��ت كه خروجي كار به 
گونه اي باشد كه بخشي از قدرت خريد مردم از طريق 
افزايش حقوق در سال 98 جبران شود. به احتمال زياد 
ميزان پيشنهادي مجلس براي افزايش حقوق نسبت 
به پيشنهاد دولت بيشتر است اما فعال نمي توانيم عدد 
دقيقي را اعالم كنيم.پورابراهيمي درباره سوخت و 
انرژي گفت: ميانگين مصرف روزانه بنزين كش��ور 
85 ميليون ليتر اس��ت و پيش بيني ما اين است كه 
10 درصد آن قاچاق مي شود و بخشي هم مربوط به 
مصرف نامتعارف جامعه به علت پايين بودن نرخ آن 

است كه اين موضوع قابل استمرار نيست.
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سايهخطربيمههاياتكاييبرسرصنعتبيمه

نرخارزدربودجه98برنوسانبازارآزاداثرگذاراست

كاهش رشد قيمت ماهانه دالر، يورو و سكه از مهرماه 97

مشكالت معيشتي، مانع رشد بيمه هاي عمر

گروه بانك وبيمه| محسن شمشيري|
در معامالت روز چهارشنبه 14 آذر 97 بازار تهران قيمت 
سكه و ارز رشد داشت بطوريكه در بازار ارز، قيمت دالر با 
400 تومان افزايش به 11 هزار و 800 تومان و يورو با 600 
تومان افزايش به 13 هزار و 500تومان رسيد و بهاي درهم 

3220 تومان اعالم شد. 
به گزارش »تعادل«، همچنين براساس اعالم سنا كه يك 
روز قبل كاري را اعالم مي كند، قيمت هاي روز سه شنبه 
سامانه سنا، قيمت دالر به 11هزار و 354 تومان، يورو 13 
هزار و 171 تومان، يوان چين هزار و 755 تومان و پوند به 

14 هزار و 779 تومان رسيد.
در بازار طال نيز قيمت سكه طرح جديد 175 هزار تومان، 
نيم سكه 120 هزار تومان، ربع سكه 50 هزار تومان، سكه 
گرمي 15 ه��زار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 16 هزار 
تومان افزايش يافت و سكه طرح جديد 3 ميليون و 900 
هزار، نيم سكه 2 ميليون و ربع 1 ميليون 140 هزار تومان 
و گرمي 655 هزار تومان دادو ستد شد. گرم 18 عيار نيز 

353 هزار تومان اعالم شده است. 

     دو اقدام بانك مركزي براي كنترل بازار ارز
همچنين دبير كانون صرافان ايرانيان دو اقدام موثر بانك 

مركزي در زمينه كنترل بازار ارز را برشمرد.
رضا تركاشوند با اشاره به مش��كالت ارزي كشور، اظهار 
داش��ت: بانك مركزي دو اقدام موثر براي كنترل بازار ارز 
انجام داده، اولين اقدام تس��هيل واردات ارز است اين كار 
با اصالح مقررات پيش��ين ش��كل گرفت؛ تا پيش از اين 
واردات ارز تا سقف ١٠ هزار دالر مجاز بود اما با مجوزي كه 
بانك مركزي از سران قوا دريافت كرد صرافان مي توانند 
تا هر ميزان كه نياز دارند ارز وارد كشور كنند، ضمن آنكه 
ورود طال به كشور نيز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي 

مجاز شد. 
دبير كانون صرافان در ادامه با اس��تقبال از تصميم بانك 
مركزي براي راه اندازي بازار متشكل ارزي، افزود: براي از 
بين بردن مشكالت ارزي بايد چنين بازار شفافي كه در آن 
عرضه و تقاضا، خريدار و مشتري و محل تامين پول و محل 
انتقال آن مشخص باشد تشكيل شود، اين اقدام آرزوي ٧٠ 

ساله سيستم ارزي كشور است.

     كاهش رشد ماهانه دالر، يورو و سكه از مهرماه 97
مقايسه رشد ماهانه مهر و شهريور براي دالر، سكه و يورو 
نشان مي دهد كه رشد ماهانه قيمت سكه از 13.6 درصد 
در ش��هريور به 4.8 درصد در مهر ماه كاهش يافته است. 
همچنين رشد ماهانه نرخ دالر از 23 درصد شهريور نسبت 
به مرداد به 17.3 درصد در مهر ماه 97 رسيده است. رشديك 
ماه قيمت يورو نيز از 23 درصد در شهريور به 16 درصد در 
مهرماه نسبت به رشد يك ماه شهريور كاسته شده و كاهش 

يافته است.

     تحوالت ارز و طال در يكسال منتهي به مهر 97
شاخص ماهانه اقتصادي در مهرماه 97 نشان مي دهد كه 
در يك سال منتهي به مهر 97 قيمت دالر با 272 درصد 
رشد، يورو با 260 درصد رشد و قيمت سكه با 254 درصد 
رشد همراه بوده اند. ميانگين نرخ بازار آزاد در مهر 97 براي 
دالر 14815، يورو 17179 و سكه طرح جديد 4 ميليون 

و 538 هزار تومان گزارش شده است. 
همچنين قيم��ت دالر از 3183 تومان در س��ال 92 به 
14815 تومان در مهر 97 افزايش داشته و در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم، معادل 11632 تومان يا 265 درصد 
افزايش يافته و 3.65 برابر ش��ده است. قيمت يورو نيز از 
4263 تومان در س��ال 92 به 17179 تومان در مهر 97 
رسيده و معادل 12916 تومان يا 202 درصد رشد مواجه 
شده و سه برابر شده است. قيمت سكه از 1 ميليون و 60 
هزار تومان در سال 92 به 4 ميليون و 538 هزار تومان در 
مهر 97 رسيده و در اين سال ها معادل 3 ميليون و 478 
هزار تومان معادل 228 درصد رشد كرده است. اين آمارها 
نشان مي دهد كه رشد يكسال اخير دالر و يورو و سكه بيش 

از رشد تمام سال هاي 97- 1392 بوده است.

     رشد 272 درصدي دالر در يكسال 
در مهر ماه 1397 متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا در 
بازار آزاد شهر تهران 14815 تومان بود كه در مقايسه با ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 17.3 درصد و 272.9 
درصد افزايش داشته است. همچنين حداقل و حداكثر 
نرخ فروش يك دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب 13100 

تومان و 18257 تومان بوده است.
به عبارت ديگر، رشد نرخ دالر در مهر نسبت به رشد 23 
درصدي شهريور نسبت به مرداد كمتر شده و از سرعت 
افزايش قيمت دالر كاسته شده است اما در مقايسه با سال 

قبل رقم باالي 273 درصد رشد را ثبت كرده است.
در شهريورماه 1397 متوسط قيمت فروش يك دالر امريكا 
در بازار آزاد شهر تهران 12635 تومان بود كه در مقايسه با 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 23/6 درصد و 225 
درصد افزايش داشته است. همچنين حداقل و حداكثر 
نرخ فروش يك دالر امريكا در ماه مذكور به ترتيب11351 

تومان و 14681 تومان بوده است.
قيمت دالر در سال هاي اخير از 3183 تومان در سال 92 به 
4045 تومان در سال 96، 5008 در فروردين 97 و 14815 
تومان در مهر 97 افزايش داش��ته اس��ت و در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم، معادل 11632 تومان يا 265 درصد 

افزايش يافته و 3.65 برابر شده است. 

     رشد 260 درصدي يورو در يك سال
همچنين در مهر ماه 1397 متوسط قيمت فروش يك 
يورو در بازار آزاد ش��هر ته��ران 17179 تومان بود كه در 
مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 16.3 
درصد و 260.5 درصد افزايش داش��ته است. همچنين 
حداقل و حداكثر نرخ فروش يك ي��ورو در ماه مذكور به 
ترتيب 14910 و 21050 تومان بوده اس��ت. مقايس��ه 
رشد ماهانه مهر و شهريور براي يورو نيز نشان مي دهد كه 
رشد مهر ماه نسبت به رشد يك ماه شهريور كاسته شده 
و از 23 درصد به 16 درصد كاهش يافته اس��ت اما رش��د 
ساالنه يورو نش��ان دهنده افزايش 260 درصدي اين ارز 

مهم تجاري است. 
در شهريور ماه 1397 متوسط قيمت فروش يك يورو 
در بازار آزاد شهر تهران 14768 تومان بود كه در مقايسه 
با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 23/9 درصد 
و 213 درصد افزايش داشته است. همچنين حداقل و 
حداكثر نرخ فروش يك ي��ورو در ماه مذكور به ترتيب 
12293 و 16778 تومان بوده اس��ت از سوي ديگر، در 
هفت ماه اول سال 1397 متوسط قيمت فروش يك دالر 

امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتيب 9656 
و 11328 تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 
دالر 152.9 درصد و يورو 156.1 درصد افزايش داشته 
است همچنين در ش��ش ماه اول سال 1397 متوسط 
قيمت فروش يك دالر امريكا و يك يورو در بازار آزاد شهر 
تهران به ترتيب 8583 و 11181 تومان بود كه نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل دالر 126 درصد و يورو 131 
درصد افزايش داشته است. اين موضوع نشان مي دهد 
كه سرجمع رش��د قيمت دالر و يورو در طول هفت ماه 

اول سال به تدريج روبه افزايش بوده است. 
قيمت يورو نيز از 4263 تومان در سال 92 به 4808 تومان 
در س��ال 96، 6097 تومان در فروردي��ن 97 و 17179 
تومان در مهر 97 رسيده و در اين سال هاي دولت يازدهم و 
دوازدهم معادل 12916 تومان يا 202 درصد رشد مواجه 

شده و سه برابر شده است. 

     254 درصد رش�د قيمت س�كه در يك س�ال 
منتهي به مهر 97 

در مهرماه 1397 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد در بازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 538 
هزار تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 4.8 درصد و 254.1 درصد افزايش نش��ان 
مي دهد. همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه طرح 
جديد درماه ياد شده به ترتيب 3 ميليون و 825 هزار تومان 

و 5 ميليون و 358 هزار تومان بوده است. 
اين در حالي است كه رشد ماهانه قيمت سكه نسبت به رشد 

ماهانه شهريور كاهش يافته است بطوري كه در شهريورماه 
1397 متوس��ط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد در بازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 331 هزار 
تومان بود كه در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب 13/6 درصد و 247 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه طرح جديد 
در شهريور شده به ترتيب 3 ميليون و 816 هزار تومان و 4 

ميليون و 833 هزار تومان بوده است. 
در مهرماه 1397 متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم در بازار آزاد شهر تهران 4 ميليون و 282 
هزار تومان بود كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتيب 9 درصد و 244 درصد افزايش نشان مي دهد. 
همچنين حداقل و حداكثر نرخ فروش سكه درماه ياد شده 
به ترتيب 3 ميليون و 550 هزار تومان و 5 ميليون و 83 هزار 

تومان بوده است.
در هفت ماه اول سال 1397 نيز متوسط قيمت فروش يك 
سكه تمام بهار آزادي در بازار آزاد شهر تهران با طرح قديم 
2 ميليون و 937 هزار و با طرح جديد 3 ميليون و 126 هزار 
تومان بود كه نسبت به دوره مشابه سال 1396 به ترتيب 

145 درصد و 154 درصد افزايش يافته است.
قيمت سكه از 1 ميليون و 60 هزار تومان در سال 92 به 1 
ميليون و 326 هزار تومان در سال 96، و حدود 1 ميليون 
و 775 هزار تومان در فروردين 97 و 4 ميليون و 538 هزار 
تومان در مهر 97 رسيده و در اين سال ها معادل 3 ميليون و 
478 هزار تومان معادل 228 درصد در دولت هاي يازدهم 

و دوازدهم رشد كرده و 3.28 برابر شده است.

     اثر اصالح نظام بانكي بر بازار ارز 
در اين رابطه يك كارشناس اقتصادي با تاكيد بر لزوم 
اصالح محتاطانه نظام بانكي، از تحوالت قابل توجه در 

بازار پس از كاهش روزهاي اخير نرخ ارز سخن گفت.
كامران ندري درباره وضعيت اقتصادي كش��ور و بازار، 
اظهار داش��ت: پس از افزايش و جهش چشمگير نرخ 
ارز پيش از تحريم ها، در هفته هاي اخير نرخ ارز روندي 
نزولي و رو به كاهش را در پيش گرفته و به دنبال روند 
نزولي اين نرخ، تحوالت قابل توجه��ي در بازار ايجاد 

شده است.
وي درباره ساير شاخص و مولفه هاي اقتصادي، گفت: نرخ 
تورم ماهانه تا حدودي كاهش يافته و نسبت به چندماه 
گذشته تورم نقطه به نقطه و ميانگين تغييراتي داشته اما 
تاثير تحريم ها بر توليد و صنعت كشور تا حدودي منفي 

بوده و بر روند بازار نيز موثر بوده است.
اين كارش��ناس اقتصادي، در ادامه افزود: تحريم ها بر 
توليد كش��ور اثرات منفي گذاش��ته و مانع رشد توليد 
نيز ش��ده اما اكنون روند بازار در جهت منطقي شدن و 
مثبت اس��ت اما بطور حتم اين ش��وك كاهش عرضه، 
هم موجب كمبودهايي در تامين مواد اوليه بوده و هم 
باعث مشكالتي براي توليدكنندگان و به دنبال آن ركود 

تورمي خواهد بود.
ندري ادامه داد: درباره مش��كالت سيس��تم بانكي نيز 
تصميمات جدي اتخاذ نش��ده و بديهي است هنگامي 
كه با شوك تحريم ها و عوامل بيروني مواجه هستيم بايد 
اصالح نظام بانكي محتاطانه انجام شود تا اقدامات انجام 

شده نتيجه عكس نداشته باشد.
نزديك به يك ماه از اجراي دور دوم تحريم هاي ايران از 
س��وي امريكا مي گذرد، تحريم هايي كه به گمان سران 
اياالت متحده، پس از اجراي آن اقتصاد ايران با مشكالتي 
مواجه خواهد شد و از آنجايي كه در چند ماه اخير و پيش از 
تحريم ها، قيمت ارز جهشي ناگهاني داشت، پس از اجراي 
تحريم ها نيز ش��اهد، افزايش مجدد قيمت ارز و سكه و 
برهم خوردن ثبات و تعادل در اقتصاد كشور و بازارهاي 

مختلف خواهيم بود.
13 آبان ماه 97، دور دوم تحريم ها آغاز شد اما با مديريت 
بازار و اجراي بسته هاي متفاوت، تا به امروز شرايط كنترل 

شده و آرامشي در بازار حاكم است.

     ن�رخ ارز در بودجه 98 بر نوس�انات بازار آزاد 
اثرگذار است

همچنين مهدي طغياني در خص��وص رقم نرخ ارز در 
بودجه 98، اظهار كرد: ميزان عددي كه از ارز در بودجه 
وارد مي شود، عددي محاسباتي است. تعيين اين رقم 
از سوي دولت نشان دهنده نرخي است كه به رسميت 

مي شناسد، اما عدد واقعي تأثيرگذار بر اقتصاد نيست.
يك استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: اگر دولت رقمي 
باال براي نرخ ارز در بودجه تصويب كند، عماًل بازار آزاد ارز 
تحت تأثير قرار مي گيرد و نشان مي دهد كه قيمت ارز از 

اين كمتر نمي شود.
وي با بيان اينكه اين رقم تنها براي محاسبات استفاده 
مي ش��ود، تصريح كرد: دولت از مقدار ف��روش نفت و 
درآمده��اي ارزي، اين رق��م را در يك واحد تك نرخي 
محاس��به مي كند و با لح��اظ اين مق��دار در بودجه و 

محاسبات، تنها رقم محاسباتي را اعالم مي كند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص تفاوت 
نرخ ارز در بودجه 98 و بازار آزاد، گفت: اگر دولت رقمي 
باال ب��راي نرخ ارز در بودجه تصويب كند، عماًل بازار آزاد 
ارز تحت تأثير قرار مي گيرد و نشان مي دهد كه قيمت 
ارز از اين كمتر نمي شود، چراكه تعيين نرخ ارز از سوي 
دولت به معني اين است كه دولت چه نرخي را به رسميت 

مي شناسد.
طغياني با بيان اينكه نرخ ارز بايد متناسب با تورم داخل و 
خارج از كشور به شكل منطقي تعديل شود، اظهار كرد: 
از لحاظ علمي، محاسبه تورم در مراكز رسمي بر اساس 
روش هاي علمي انجام مي شود كه ممكن است بااحساس 

مردم عادي نسبت به تورم تفاوت داشته باشد.

حوري قاسمي|
كارشناس��ان بيمه با بيان اينكه ارتباط ضعيف صنعت 
بيمه با ساير دستگاه ها سبب شده تا صنعت بيمه در ايران 
يك صنعت منزوي باش��د، معتقدند زماني كه صنعت 
بيمه ريسكي را مي پذيرد، بايد پشتوانه اي براي پذيرش 
ريسك داشته باشد. در غير اين صورت، خطر بروز ريسك 

سيستماتيك در اين صنعت تقويت خواهد شد.
بيمه به شكل مدرن و امروزي، نخستين بار در سال 1270 
شمسي به ايران آمد و تا حدود 45 سال بعد از آن، انحصار 
اين صنعت در دست خارجي هايي بود كه به اميد كسب 
سود بيشتر، حاضر بودند امتياز صنايع مختلف از جمله 
صنعت بيمه را در قبال پرداخت پول به پادشاهان ايراني 

در اختيار گيرند.
با اين حال در سال 1313 دو ايراني به نام هاي الكساندر 
آقايان و علي اكبر داور، ش��ركت سهامي بيمه  ايران را با 

سرمايه  دولتي 20 ميليون ريال تشكيل دادند.
 البته براي تصويب قانون بيمه در ارديبهش��ت 1316 
خورشيدي در مجلس شوراي ملي، دو سال زمان الزم 
بود و 10 سال بعد از آن، به فكر بيمه كارگران افتادند. بر 
اساس آن، همه  كارخانه ها و بنيادهاي اقتصادي، بازرگاني، 
صنعتي، معدني و هر بنيادي كه كارگري را در استخدام 
داش��ت، چه دولتي و چه غيردولتي، بايد كارگران خود 
را نزد شركت سهامي بيمه  ايران يا شركت بيمه  داخلي 

ديگري كه دولت مقتضي مي دانست، در برابر رويدادهاي 
ناخواس��ته اي كه هنگام پرداختن به كار رخ دهد، بيمه 

مي كردند.
با اين حال رش��د صنعت بيمه تا اوايل دهه 50 شمسي 
در ايران ادامه داشت، اما در ابتداي اين دهه بود كه رشد 
قيمت نفت در بازارهاي جهاني، معادالت اقتصادي ايران 
را تغيير داد و به دنبال آن، شركت هاي بيمه اي يكي پس 
از ديگري سر برآوردند، تا حدي كه هنگام پيروزي انقالب 
اسالمي، عالوه بر بيمه ايران، 13 شركت بيمه ديگر در 

كشور فعال بودند.
با پيروزي انقالب، تمام بيمه ها ملي اعالم شد و تنها سه 
ش��ركت اجازه صدور بيمه نامه گرفتند. شرايط تا پايان 
جنگ هشت ساله ايران و عراق بر همين روال پيش رفت 
و پس از آن نيز دو شركت بيمه دولتي ديگر تأسيس شد. 
اوايل دهه 80 شمس��ي بود كه پاي بخش خصوصي به 
صنعت بيمه ايران باز شد و روند افزايش تعداد شركت هاي 

بيمه گر همچنان ادامه دارد.
اما نكته مهم اين اس��ت كه عالوه بر تعداد شركت هاي 
بيمه گر، محصوالت ارايه ش��ده از سوي اين شركت ها 
نيز هر روز متنوع تر مي شود، با اين حال كارشناسان اين 
صنعت عقيده دارند عدم محاسبه ريسك در اين صنعت 
و همچنين نبود ارتباط كامل بيمه گران با ساير نهادها 
مهم ترين مشكالتي است كه اين صنعت را تهديد مي كند 

و ممكن است ريسك سيس��تماتيك را در اين صنعت 
نهادينه كند. در همين مورد حسين ميرزايي، كارشناس 
بيمه در گفت وگو با ايرناپالس گفت: بطور كلي صنعت 
بيمه ايران وضعيت مناسبي ندارد و يكي از داليلش اين 
است كه اگرچه به ظاهر تنوع پيدا كرده، اما در شيوه ارايه، 

ساز و كار درست خدمات بيمه اي ديده نشده است.
وي با اش��اره به اينكه مورد دوم ع��دم وجود نظام جامع 
مديريت ريس��ك در صنعت بيمه است، ادامه داد: نظام 
جامع مديريت ريس��ك در خصوص اموال، اشخاص و 
موضوعات بيمه اي وجود ندارد و صنعت بيمه بايد نگرش 
وسيع و شفافي نسبت به ريسك هايي كه قرار است پوشش 

دهد داشته باشد.
ميرزايي تأكيد كرد: در صنعت بيمه ايران ريسك ارزيابي 
نمي شود، در حالي كه وظيفه اصلي صنعت بيمه ارزيابي 

و مديريت ريسك است.
به گفته ميرزايي مساله بعدي بحث ارتباط ضعيف صنعت 
بيمه با ساير دستگاه هاست. اين ارتباط ضعيف سبب شده 
تا بيمه در ايران يك صنعت منزوي باشد و اين بزرگ ترين 

چالش صنعت بيمه است.
وي به وضعيت بيمه عمر در كش��ور اشاره كرد و گفت: 
متأسفانه موضوعي كه در صنعت بيمه به صورت شفاف 
گزارش نمي شود وضعيت بيمه هاي عمر است. اين در 
حالي اس��ت كه يكي از مهم ترين شاخص هاي توسعه 
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 ضرورت افزايش سرمايه
بانك توسعه تعاون

معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
افزايش س��رمايه بانك توسعه تعاون را عامل مهمي 

براي تقويت تعاوني ها دانست.
محمد كبيري معاون ام��ور تعاون وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي در نشس��ت تخصصي اتحاديه هاي 
سراسري شركت هاي تعاوني به ميزباني بانك توسعه 
تعاون ضمن بيان مطلب فوق، گفت: بانك توس��عه 
تع��اون اقدامات مثبتي را در اراي��ه خدمات بانكي و 
توس��عه اي به تعاوني ها ارايه نموده اس��ت و تقويت 
اين بانك موجب مي ش��ود حجم اراي��ه خدمات به 
اتحاديه هاي سراسري و تعاوني ها در اركان مختلف 
اقتصادي افزايش يابد. معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
بانك توسعه تعاون را بازوي اصلي بخش تعاون يادكرد 
و در اين باره گفت: افزايش سرمايه بانك ضروري است 
و بي ترديد باال بردن و ارتقاي توان تسهيالت دهي اين 
بانك منتج به ارتقا و توسعه بخش تعاون در اقتصاد 
ملي مي شود و در اين باره خاطرنشان ساخت براي 
تحقق اين امر مهم به جد از مبادي دولت و مجلس 
موضوع را پيگيري خواهي��م نمود. كبيري تصريح 
كرد: اتحاديه هاي سراس��ري به عنوان يك سرمايه 
اجتماعي مطرح هس��تند و اين قابلي��ت رادارند با 
هدايت تعاوني ها و اعضاي مردمي آنها به سمت اين 
بانك توسعه اي و تخصصي متعلق به بخش تعاون، 
موجبات ارتقاي تعامل دوسويه و دستيابي به اهداف 
توسعه اي و اشتغال زايي را بهتر فراهم آورند. وي توانايي 
نقش آفريني تعاون در ميادين متنوع اقتصادي را بسيار 
متعالي دانست و خاطرنشان كرد: تعاوني ها از مزيت 
سرمايه اجتماعي به نام مردم برخوردار هستند و بايد 
با اعتالي نشان »تعاون« شاهد حضور فعال تعاوني ها 
در ارايه راهكار براي كمك به رفع چالش هاي اقتصادي 
به دولتمردان باش��يم. كبيري نقش دولت در قبال 
»تعاون« را به عنوان تسهيل گر، ناظر و سياست گذار 
تلق��ي كرد و به ات��اق تعاون، بانك توس��عه تعاون و 
اتحاديه هاي سراسري شركت هاي تعاوني اعالم نمود 
فعاالنه در ميدان حاضر باشند و تعاون را به سهم واقعي 

25 درصد در اقتصاد برسانند.

بازپرداخت بدهكاران بانكي 
تسهيل شد

نمايندگان مجلس با تسهيل شرايط پرداخت بدهي 
تسهيالت، تس��هيل گيرندگان بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي موافق��ت كردند. نمايندگان در 
نشست علني روز چهارشنبه، 14 آذرماه مجلس در 
جريان بررس��ي جزييات طرح اصالح قانون بودجه 
س��ال 97 با بند 7 اين طرح كه به كميسيون ارجاع 
ش��ده بود در مورد تسهيل ش��رايط پرداخت بدهي 
تسهيالت بانكي و موسس��ات اعتباري غيربانكي با 
196 رأي مواف��ق، 6 رأي مخال��ف و 2 رأي ممتنع 
از مجموع 210 نماينده حاضر در جلس��ه موافقت 
كردند. بند 7 طرح مذكور به شرح زير است: بند )و( 
تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به اين صورت اصالح 
مي شود: به منظور تسويه بدهي دريافت كنندگان 
تسهيالت از بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
كه تمام يا بخشي از تسهيالت خود را تا پايان شهريور 
97 پرداخ��ت نكرده اند كليه بانك ها و موسس��ات 
اعتباري غيربانكي موظفند حذف تقاضاي تسهيالت 
گيرندگان به شرح زير عمل نمايند. مالك محاسبه 
بدهي تسهيالت گيرندگان مشمول اين بند قرارداد 
اوليه است در صورتي كه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت 
تمديد يا اهمال شود يا بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي تسهيالت جايگزين به تسهيالت گيرندگان 
اعطا كرده باشد كليه قراردادهاي بعدي باطل و بدون 
اثر است. مانده بدهي تسهيالت گيرندگان طبق جزو 

2 اين بند محاسبه مي شود.
تسهيالت موضوع اين بند اعم از تسهيالتي است كه 
توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي پرداخت 
شده و به دستور بانك مركزي و موسسات اعتباري 

ديگر به حساب آنها منتقل شده است.
بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي مجازند در 
صورتي كه در نتيج��ه اجراي اين بند متحمل زيان 
ش��وند زيان مزبور را به تدريج و به صورت 5 سال در 
صورت هاي مالي خود مستهلك نمايند و مبلغ مزبور 
به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محس��وب 

مي شود.
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه از اجراي 
حكم اين بند استنكاف كنند مشمول مجازات هاي 
انتظامي ماده 44 قانون مقررات پولي و بانكي مصوب 
18/4/51 مي شوند. نظارت بر حسن اجراي اين بند 
به ويژه عدم استفاده از بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي از روش هايي كه مندرج به دريافت س��ود 
يا جريمه مركب از تسهيالت گيرندگان مي شود به 
عهده بانك مركزي است و بانك مركزي موظف است 
گزارش اين بند را هر 15 روز يك بار به كميس��يون 

اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس ارايه كند.

نحوه تاسيس بانك توسعه ايران 
در مجلس تصويب شد

عضو هيات رييسه كميس��يون اقتصادي مجلس 
ش��وراي اس��المي از تصوي��ب نح��وه تاس��يس و 
سرمايه گذاري بانك توسعه جمهوري اسالمي ايران 
در جلسه امروز كميسيون خبر داد. به گزارش خانه 
ملت، معصومه آقاپور عليشاهي درباره جلسه روز- سه 
شنبه- كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
گفت: در جلس��ه امروز كميسيون بررسي موادي از 
طرح بانك توسعه جمهوري اسالمي ايران در دستور 
كار قرار گرفت. عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: نقش ايجاد بانك 
توسعه جمهوري اس��المي ايران براي تامين مالي 
پروژه هاي نيمه تمام از محورهاي مورد بررس��ي در 
جلسه كميسيون اقتصادي بود. آقاپور يادآور شد: نحوه 
جذب سرمايه و افزايش خط اعتباري بانك توسعه 
جمهوري اس��المي نيز در جلسه امروز كميسيون 

اقتصادي تصويب شد.

جدول تغييرات قيمت ارز و طال

ميزان تغيير قيمتقيمتطال و ارز

175000+ تومان3900000 تومانسكه طرح جديد

120000+ تومان2000000 توماننيم سكه

50000+ تومان1140000 تومانربع سكه

15000+ تومان655000 تومانسكه گرمي

16000+ تومان353000 تومانهر گرم طالي 18 عيار

400+ تومان11450 توماندالر

600+ تومان13500 تومانيورو

-3220 توماندرهم

صنعت بيمه در هر كشوري ضريب نفوذ بيمه هاي عمر 
است. ميرزايي با بيان اينكه افراد معموالً در مدت كوتاهي 
بيمه عمر پرداخت مي كنند و از آن خارج مي شوند، ادامه 
داد: اين موضوع داليل متفاوتي دارد. از آنجا كه افراد براي 
دريافت اين خدمت، پرداختي هاي��ي دارند، زماني كه 
وضعيت اقتصادي تغيير مي كند و معيشت مردم دچار 
مشكل مي شود، قاعدتاً هزينه هاي ضروري غير مهم را كنار 
مي گذارند تا بتوانند به هزينه هاي ضروري مهم رسيدگي 
كنند. وي افزود: بيمه عمر براي فرداس��ت، اما مسائل و 

مشكالت اقتصادي براي امروز است.
وي استقبال اندك مردم از بيمه عمر را ضعف صنعت بيمه 
در تضمين آينده و عدم فرهنگ سازي دانست و گفت: 
در خصوص بيمه هاي عمر، آگاه سازي و فرهنگ سازي 
خوبي صورت نگرفته و تنوع در ش��يوه ارايه محصوالت 
بيمه اي نيز مطلوب نيست . در حالي كه در برخي كشورها 
فقط در بيمه باربري وارداتي 120 بسته متنوع وجود دارد، 

اما در كل كشور بيش از 40 نوع بيمه نداريم.
اين كارش��ناس صنعت بيمه ادامه داد: چند مدل بيمه 
اتكاي��ي وج��ود دارد. در يك مدل ريس��ك را به طرف 
خارجي ها منتقل مي كنيم كه در حال حاضر به دليل 

تحريم ها ممكن نيست.
در واقع اصل بيمه اتكايي اين است كه بخشي از ريسك، بر 
دوش شركت يا اقتصاد ديگري باشد، اما مساله اينجاست 
كه در داخل كشور به دليل مسائل تحريم و انزواي صنعت 
بيمه نتوانستيم با دنيا گفت وگو كرده و زمينه را فراهم 
كنيم، تا آنجا كه حتي بدون تحريم ها نيز صنعت بيمه 
توانايي آن را ندارد كه ريسك را به كشورهاي ديگر منتقل 
كند. وي افزود: بيمه هاي اتكايي شامل دو مورد بيمه هاي 

اتكايي اجباري و اختياري است كه در بحث بيمه اتكايي 
اجباري ريسك ها بر عهده بيمه مركزي است.

ميرزايي با اشاره به اينكه در بحث بيمه هاي اتكايي اختياري 
اتفاق بدتري در حال وقوع اس��ت، گفت: در بيمه اتكايي 
اختياري، شركت ها در كشور مسووليت را بر گردن يكديگر 
مي اندازند كه آسيب جدي دارد و اگر اتفاقي مانند سيل يا 
زلزله بيفتد كل شركت هاي بيمه اي مانند دومينو مي ريزند 
و همه به صورت زنجير وار از يكديگر تأثير منفي مي گيرند، 

در صورتي كه ظرفيت مجاز بيمه اتكايي الزم را ندارند.
وي تأكيد كرد: زماني كه صنعت بيمه ريسكي را مي پذيرد، 
بايد پشتوانه اي براي پذيرش ريسك داشته باشد و اين 
پشتوانه در صنعت بيمه وجود ندارد. اين بي پشتوانگي در 
صنعت بيمه، خطر ريسك سيستماتيك را ايجاد مي كند.

    بيمه عمر متأثر از نرخ تورم است
همچنين نصرت اهلل نوربخش، كارشناس صنعت بيمه در 
گفت وگو با ايرناپالس با اشاره به اينكه بطور كلي بيمه هاي 
زندگي كه شامل انواع بيمه هاي عمر و حوادث مي شود 
در دنيا جايگاهي قوي دارد، گفت: از كل بازار بيمه در دنيا 
بيش از 50 درصد سهم بيمه هاي زندگي است و كمتر از 

50 درصد بيمه هاي اموال را شامل مي شود.
وي ادامه داد: چيزي كه در ايران اتفاق افتاده اين است كه 
يك سيستم بيمه اي در بخش بيمه هاي زندگي داريم كه 
متأثر از نرخ تورم، سود بانكي و نوسانات است و از همين رو 
نمي تواند قدرت سرمايه امروز را براي 10 يا 20 سال آينده 
حفظ كند. در حالي كه در نقاط ديگر دنيا به دليل اينكه 
نرخ تورم تقريباً ثابت بوده و حدود سه درصد است، مي توان 

براي آينده برنامه ريزي دقيقي داشت.



نگاه 5 بازار سرمايه

»تعادل«ازانتظارونگرانيمعاملهگرانبازارسرمايهگزارشميدهد

نگاهسهامدارانپساز»سيافتي«به»اسپيوي«
گروه بورس| مسعود كريمي| روز چهار شنبه اليحه 
الحاق ايران به كنوانس��يون بين الملل��ي مقابله با تامين 
مالي تروريسم »سي اف تي« در مجلس شوراي اسالمي 
اصالح شد. بر همين اساس، روز گذشته معامله گران بازار 
سهام كشور تحت تاثير 2 عامل اثر گذار از جمله تصويب 
اصالحيه »سي اف تي« و پتانسيل رشد قيمت اغلب صنايع 
و شركت هاي بورسي به دليل رسيدن سهام شركت ها به 
كف قيمت��ي خود بودند كه در نهاي��ت برآيند كلي داد و 
ستد ها حاكي از افزايش نماگر اصلي بورس تهران بود. به هر 
روي، با توجه به صحبت هاي اخير محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه مبني بر آن كه اصالح “ اس پي وي “ به زودي 
توسط اروپايي ها ثبت مي شود پيش بيني مي شود كه اين 
مهم در راستاي توسعه مراودات مالي با اتحاديه اروپا مفيد 
واقع ش��ود.  و بر فضاي  عمومي معامالت بازار سهام تاثير 
مثبت بگذارد. در همين حال اغل��ب صاحب نظران بازار 
س��رمايه بر اين باروند، در صورت ايج��اد كانال ارتباطي و 
تعامل مستقيم با 1+4 در حوزه صادرات، واردات، تسهيل 
در دسترس��ي به منابع حاصل از صادرات و فروش نفت، 
چش��م انداز مثبتي براي بازار سرمايه و بطور كلي اقتصاد 
كشور ايجاد خواهد ش��د. اما در صورتي كه اتحاديه اروپا 
در ثبت »اس پي وي« تعلل زيادي از خود نشان دهد يا به 
نوعي شاهد كارشكني هايي در اين زمينه باشيم شرايط 
بازار سهام نيز تحت تاثير اين مهم با تغييراتي همراه خواهد 
شد. به هر حال، س��هامداران تاالر شيش��ه اي اين روز  ها 
تحت تاثير ريس��ك هاي بين المللي بزرگي اعم از كاهش 
قيمت جهاني نفت و به تبع آن تغيير روند قيمت كاال هاي 
اساسي كه بطور مستقيم در صنايع داخلي اثر گذارند قرار 
گرفته اند. اين در حالي است كه در نقطه مقابل اين مهم و در 
تحوالت داخلي مشاهده مي شود كه گمانه زني هايي هم از 
بي توجهي دولت در بودجه 98 نسبت به بازار سرمايه كه 25 
آذر تقديم مجلس خواهد شد وجود دارد. به هر روي، حذف 
مديران بازار سرمايه در جلسات تنظيم پيش نويس بودجه 
س��ال آتي مي تواند پيامد هاي نامناس��بي از جمله تداوم 
ابهام در فضاي كلي تاالر شيش��ه اي را در بر داشته باشد.

اثركوتاهمدت
در همين رابطه، سيدياسر شريعت معاون سرمايه گذاري 
شركت ارزش آفرينان فدك در خصوص واكنش بازار 

س��رمايه به اصالحات “ سي اف تي “ و تاثير آن بر روند 
معامالتي بورس تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان 
كرد: بطور معمول وقايع صرفا سياسي مانند موضوعات 
“ سي اف تي “ يا مواردي مشابه آن، شوك هاي مثبت 
يا منفي كوتاه مدتي را وارد بازار سهام مي كند. اين در 
حالي اس��ت كه چنين عواملي به تنهايي نمي توانند 
منج��ر به تغيير رون��دي در كليت بورس ش��وند. وي 
خاطرنشان كرد: موضوعات اقتصادي و اثر گذاري آنها در 
صورت هاي مالي شركت ها مي تواند عاملي در راستاي 
تعيين جريان معامالت بازار س��هام كشور محسوب 
ش��وند. اين كارشناس بازار س��رمايه معتقد است كه 
نقش پارامتر هايي همانند قيمت هاي جهاني، وضعيت 
صادراتي ها و واكنش شركت ها در مواجه  با اين دست 
از بازار ها كه طي ماه هاي آتي با آن رو به رو هستند نيز 
از ديگر  متغير هاي تاثيرگذار در كليت بازار س��رمايه 

لحاظ مي شوند. 
سيدياس��ر ش��ريعت تاكيد كرد: در نوبت گذشته كه 
»سي اف تي« در ش��وراي نگهبان رد شد شاهد تاثير 
كوتاه مدت اي��ن مهم در جريان داد و س��تد هاي بازار 
سهام بوديم. بر اين اساس، پيش بيني مي شود با توجه 
به اصالحات جديدي كه در اليحه بين المللي مقابله با 
تامين مالي تروريسم صورت گرفته است نيز به صورت 
كوتاه مدت ش��اهد اثر گ��ذاري آن در روند معامالتي 
بازار س��هام باش��يم. معاون س��رمايه گذاري شركت 
ارزش آفرينان فدك ابراز داشت: در صورتي كه اين مهم 
بتواند مقدمه اي براي توسعه روابط مالي با اتحاديه اروپا 
در نظر گرفته شود مي توان شاهد اثر گذاري جدي “ سي 
اف تي “ در بازار سهام بود اما در غير اين صورت، ايجاد 

تغيير مستمر بعيد به نظر مي رسد.

3عاملاثرگذار
از سويي ديگر، مهدي افناني كارشناس بازار سرمايه با 
اشاره به تغيير مدار معامالت بازار سهام در گفت وگو با 
»تعادل« بيان كرد: رفتار مثبت بازار در معامالت روز 
گذش��ته به صورت مستقيم به موضوع “ سي اف تي “ 
ارتباط ندارد چرا كه قيمت سهام شركت ها با توجه به 
داد و ستد هاي چند وقت اخير به نقطه جذابي رسيده 
است. به گفته وي بازار در شرايطي كه شاهد موضوعات 

كوتاه مدت اس��ت، باز هم به س��ود س��هام شركت ها 
»EPS« توجه خواهد كرد. اين تحليلگر بازار سرمايه با 
اشاره به موارد قابل اهميت در بازار سرمايه نيز تصريح 
كرد: موضوعاتي پيرامون قيم��ت نفت، روند حركت 
كاموديتي ها و در نهايت قيمت ارز مي بايس��ت براي 
معامله گران بازار به نوعي تعيين تكليف شوند. اين در 
حالي است كه با توجه به اصالح اليحه بين المللي مقابله 
با تامين مالي تروريسم مي بايست در انتظار اثر گذاري 

اين مهم در قيمت ارز نيز باشيم.
مهدي افناني با ارزيابي گزارش هاي اخير كه وارد كدال 
شده اس��ت نيز عنوان كرد: بررس��ي گزارش ها نشان 
مي دهد كه شركت ها توانسته اند فروش خود را با توجه 
به موضوع تحري��م به نوعي حل كنند. در نقطه مقابل 

در كنار برطرف شدن مشكالت كاموديتي ها و شفاف 
ش��دن قيمت ارز جهت بازار مشخص خواهد شد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به روند مثبت بازار سهام 
طي چند روز اخير، گفت: به عقي��ده برخي از فعاالن 
رشد بورس به نوعي جنبه حمايتي داشت اما معتقدم 
كه در حقيقت قيمت   بس��ياري از سهم ها به جذابيت 
رسيده است كه اين مهم مي تواند از داليل افزايش بازار 
محسوب شود. بر اين اساس، پيش بيني مي شود چنين 
نوسان هايي تا زماني كه قيمت ها به نقطه تعادلي برسند 
تداوم پيدا كنند. وي افزود: در صورتي كه قيمت نفت 
كمتر از 70 دالر در نظر گرفته ش��ود و تهديدي براي 
كاموديتي ها وجود نداش��ته باشد، اين نقطه مي تواند 

نقطه تعادلي براي بازار در نظر گرفته شود. 

بحرانبازار
اي��ن تحليلگر ب��ازار س��رمايه وضعيت كل��ي بازار 
س��هام را بحران��ي ارزيابي كرد و گفت: ب��ا توجه به 
اتخاذ سياس��ت هاي جديد همانن��د قوانين مربوط 
به بازگش��ايي نماد ش��ركت ها با توجه به نوس��ان 
20 درص��دي ط��ي 60 دقيقه يا م��واردي همانند 
عرض��ه اولي��ه، مي بايس��ت مديريت ب��ازار كمي با 
احتياط بيشتري گام بردارد تا نقدينگي را به نوعي 
از دس��ت ندهيم. وي گف��ت: بطور كل��ي اقدامات 
ت��ازه بايد با توجه به ش��رايط موجود ب��ازار صورت 
بگيرن��د و اين طور نباش��د ك��ه دس��تورالعمل ها 
 فق��ط در زمان هاي صعودي يا نزول��ي قابليت اجرا

 پيدا كنند.

گروه ب�ورس| روز گذش��ته ش��اخص كل بورس 
تهران 1209 واحد رش��د كرد و تا رق��م 166 هزار و 
910 واح��دي باال رفت. در عين حال ش��اخص كل 
ه��م وزن با ۳19 واحد افزايش به رقم 27 هزار و 442 

واحدي رسيد.
شاخص آزاد ش��ناور نيز هم جهت با شاخص اصلي 
1485 واحد افزايش يافت و تا رق��م 179 هزار و 65 
واحدي رشد كرد. همچنين شاخص بازار اول و دوم نيز 
هر يك به ترتيب 10 هزار و 64 و 1568 واحد افزايش 
يافتند. در اين روز، نمادهايي در گروه كانه هاي فلزي 
چند رشته اي ها پااليشي ها و خودرويي بيشترين تاثير 

را در روند نوسان شاخص كل داشتند.

با گمانه زني ها در مورد آزادسازي قيمت خودرو امروز 
قيمت س��هم هاي اين گروه نيز روند رو به افزايشي را 
تجربه كرد. بطوريكه نمادهاي پر معامله اي همچون 
سايپا، ايران خودرو، زامياد، پارس خودرو، گروه بهمن 
همگي نزديك به پنج درصد رش��د قيمت را تجربه 
كردند. در بس��ياري از نمادها سهامداران براي خريد 

سهام اين شركت ها در صف ايستادند.
از طرفي معامله گران بازار سهام امروز شاهد افزايش 
قيمت ها در گروه بانك و موسس��ات اعتباري بودند. 
در اين گروه 217 ميليون سهم به ارزش بيش از ۳2 

ميليارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
همچنين نفتي ها شاهد نوس��ان قيمتي كمتر از دو 

درص��د رو به پايي��ن بودند اما در گ��روه محصوالت 
شيميايي بسياري از شركت ها با ضرب آهنگ آرامي 

شاهد كاهش قيمت سهام شان بودند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رق��م 6۳7 ميليارد 
تومان رسيد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 

بيش از 1.5 ميليارد سهم و اوراق مالي بود.

تداومروندصعوديشاخصكلفرابورس
آخرين روز اين هفت��ه معامالتي در فرابورس ايران با 
دادوستد بيش از يك ميليارد و 18 ميليون ورقه بهادار 
به ارزش 4 هزار و 78 ميليارد ريال در مجموع بازار ها به 
پايان رسيد كه به معني افزايش بيش از 20 درصدي 

حجم معامالت نسبت به روز گذشته است. 
ش��اخص كل فرابورس ايران در روز چهارشنبه 14 
آذرماه 97 پ��س از 15 واحد صعود، در ارتفاع 1844 
واحدي قرار گرفت تا به روند افزايشي چند روز اخير 
خود ادامه داده باش��د. نماد هاي »ذوب« و »دماوند« 
بيش از ساير نمادها در اين رشد سهيم بودند و مانع 
اثرپذيري بيشتر اين نماگر از معامالت منفي در نماد 

»زاگرس« شدند.
ادامه رصد نماد هاي فرابورس��ي بيانگر آن است كه 
نماد »ماديرا« امروز بيشترين افزايش قيمت و نماد 
»حسير« بيشترين كاهش قيمت را تجربه كرده اند 
و س��ه نماد »مادي��را«، »كگه��ر« و »ذوب« عنوان 

ُپربازديد ترين ها را از آن خود كردند.
نگاهي به آمار معامالت س��هام نشان مي دهد كه در 
روز گذشته، در مجموع 4۳0 ميليون سهم به ارزش 
ي��ك هزار و ۳8۳ ميليارد ري��ال در دو بازار اول و دوم 

ميان معامله گران جابه جا شده است كه در اين ميان 
نماد »ذوب« بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در 
اختيار گرفت.همچنين در س��ه تابلو بازار پايه امروز 
578 ميليون س��هم به ارزش يك هزار و 97 ميليارد 

ريال دست به دست شد.
از طرف ديگر، بازار ابزار هاي نوين مالي روز گذشته 
ميزبان معامله 9 ميلي��ون ورقه به ارزش يك هزار و 
598 ميليارد ري��ال در قالب معامالت اوراق بدهي، 
اوراق تسهيالت مس��كن و ETF بود. از جمله ساير 
رويداد ه��اي ديروز اين بازار توق��ف نماد معامالتي 
»تسه9509«بود كه به علت پايان اعتبار اين سري 
از اوراق تسهيالت مس��كن كه در تاريخ 15 آذر 95 
صادر شده اند صورت گرفت. بنابراين، نماد معامالتي 
مذكور و نيز نماد »اخ��زا605« به منظور پرداخت 
مبالغ اسمي اين اوراق، در پايان معامالت روز گذشته 

متوقف شدند.

شاخصهاسبزشدند
نگاهيبهآمارمعامالتبورسوفرابورس
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بازارسرمايهآماده
راهاندازيقراردادهايآتيارز

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرد: 
بازار سرمايه آماده راه اندازي قراردادهاي آتي 
ارز است، اما بانك مركزي تصميم نهايي درباره 

عملياتي شدن اين بازار را خواهد گرفت.
شاپور محمدي در گفت وگو با ايِبنا اظهار كرد: 
بان��ك مركزي اعتقاد دارد كه ب��ازار نقدي ارز 
بايد در بازار پول شكل بگيرد اما در عين حال، 
بر اس��اس قانون بايد اوراق مشتقه ارز همانند 
قرادادهاي آت��ي يا قرادادهاي س��لف در بازار 

سرمايه معامله شود.
سخنگوي شوراي عالي بورس در ادامه گفت: 
اساسا هر گونه اوراق بهادار بايد در بازار سرمايه 
معامله شود، بنابراين اگر بازار نقدي مناسبي 
به وجودآيد و يك قيمت مرجع در آن ش��كل 
بگيرد، بازار س��رمايه آمادگ��ي راه اندازي بازار 

قراردادهاي مالي اين اوراق را دارد.
همچنين رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
افزود: مصوبه شوراي عالي بورس نيز از حدود ۳ 
سال گذشته وجود دارد كه راه اندازي و معامله 
بازار قراردادهاي آتي ارز در بازار سرمايه را مجاز 

و قانوني كرده است.
محمدي درباره زم��ان راه اندازي قراردادهاي 
آتي ارز گفت: زمان بندي و جزييات راه اندازي 
اين بازار وابسته به تصميم بانك مركزي است، 
اما در اركان بازار سرمايه آمادگي راه اندازي اين 
بازار جديد از مدت ها پي��ش تا به امروز وجود 
دارد بطوري كه فرابورس و بورس كاال از ماه ها 
قبل، بسترها، س��امانه معامالتي و ساير موارد 
مرتبط با اين بازار را آماده كرده اند تا با همكاري 
بان��ك مركزي هر زم��ان تصميم گيري نهايي 

اتخاذ شد، اين بازار در بورس راه اندازي شود.

معامالتالگوريتمي
كسبسودباسرعتباالست

س��يد مصطفي رض��وي، عض��و هيات مديره 
س��ازمان ب��ورس گف��ت: يك��ي از مهم ترين 
ش��اخصه هاي بازاره��اي مال��ي در جه��ان 
معاصر، مكانيزه شدن آنهاست. در واقع بخش 
عم��ده اي از فعاليت هاي بازار س��رمايه اعم از 
سفارش گذاري، معامالت و پس از معامالت از 
حالت دستي خارج شده و به سمت الكترونيكي 
شدن در حال حركت است. اين الگو مي تواند 
در ايران نيز اجرا شود. نام هايي نظير »معامالت 
اتوماتيك«، »معامالت خودكار«، »معامالت 
جعبه س��ياه«، »معامالت الگو« و... در كل به 
فرآيند به كارگيري رايان��ه در انجام معامالت 
با اس��تفاده از برنامه نويسي اطالق مي شود كه 
مي توانيم از اصط��الح معامالت الگوريتمي به 
جاي آنها استفاده كنيم. اين سيستم ها قابليت 
انجام معامله و كس��ب سود با س��رعت بسيار 
بااليي را دارند كه عماًل براي انسان غيرممكن 
اس��ت. الگوريتم ها و قواعد معامالتي مي تواند 
مبتني بر زمان بندي معامالت، قيمت خريد و 
فروش، حجم معامله يا هر مدل رياضي ديگري 
باشد. چنانچه اين معامالت به درستي در كشور 
بومي س��ازي و اجرا شوند عالوه بر فرصت هاي 
كسب سودي كه براي معامله گر ايجاد مي شود، 
عمال مي تواند موجب افزايش نقد ش��وندگي 

بازار سرمايه نيز شود.
وي افزود: از ديگ��ر مزاياي اين مدل معامالت 
مي توان به اجراي معامالت در بهترين قيمت ها، 
انجام درس��ت معام��الت، زمان بندي دقيق و 
مناسب معامالت، كاهش هزينه هاي معامالت، 
امكان تس��ت اس��تراتژي براس��اس داده هاي 
تاريخي و داده هاي واقعي و سيستماتيك شدن 
معامالت از طريق حذف احساسات معامله گران 
در تصميم گي��ري و اجراي معام��الت نام برد. 
پيش ني��از اي��ن فعاليت ها، ش��فافيت، تقارن 
اطالعاتي، توسعه تحليل هاي علمي و دقيق تر 
از صنعت و ديده باني رصد بازار و نظاير آن است 
كه الزامًا با توس��عه سازوكارهاي الگوريتميك 

بهتر شكل مي گيرد و مراقبت مي شود.
به گفته رضوي، سازمان بورس و اوراق بهادار 
به عنوان نهاد ناظر بازار س��رمايه در چند سال 
گذشته به اين معامالت توجه ويژه اي نشان داده 
اما زيرساخت هاي اجرايي معامالت الگوريتمي 
نيز بايد ارتقا يابد و دس��تورالعمل هاي موجود 
در اين زمينه نيز اصالح و به روزرس��اني شود. 
از طرف��ي وجود اي��ن ابزارها به خ��ودي خود 
نمي توان��د موجب رون��ق بازار ش��ود؛ چرا كه 
عموم س��رمايه گذاران و فعاالن بازار س��رمايه 
هنوز به همه جوانب و س��از و كارهاي اجرايي 
اين معام��الت آگاه نيس��تند و در نتيجه نياز 
به توس��عه فرهنگ در اين خصوص احس��اس 
مي شود. برگزاري تورنمنت ها و مسابقه هايي 
نظير ليگ ستارگان بورس و مسابقه معامالت 
الگوريتمي بازار سرمايه مي تواند هم اقبال به 
بازار س��رمايه را زياد كند ه��م موجب ارتقاي 
دانش فعاالن حرفه اي اين بازار شود. به همين 
منظور سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت 
اطالع رساني و خدمات بورس اقدام به برگزاري 

مسابقه معامالت الگوريتمي كرده اند.
عضو هيات مديره س��ازمان بورس اظهار كرد: 
بدين ترتيب زمينه حض��ور نيروهايي با دانش 
عميق تر و قدرت تحليل بيش��تر در بازار پديد 
مي آي��د و فين تك ها و نهاده��اي دانش بنيان 
جايگاه بهت��ري در بازار مي يابند؛ به نحوي كه 
ارزش حض��ور آنان ملموس تر ش��ده و ارزش 
افزوده ناشي از اين حضور تخصصي در اقتصاد 
نمايان مي ش��ود. به عالوه اين رويداد فرصت 
مناس��بي براي نظ��ام ناظر بر بازار نيز اس��ت 
ت��ا س��ازوكارهاي نظ��ارت را ارتقاء بخش��د و 

آسيب هاي احتمالي را شناسايي كنند. 
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مديرعامل سابق ش��ركت بورس ضمن پيش بيني 
ب��ازار س��رمايه و توصيه هايي به مدي��ران بورس و 
س��هام داران، با بيان اينكه معامله گران بازار س��هام 
نبايد با نوس��ان هاي مقطعي نگران ش��وند، گفت: 
رونقي ك��ه در بازار به وجود آمده فرصت مناس��بي 
براي س��رمايه گذاران نهادي مخصوصا سهام داران 
عمده است تا بتوانند اقدام به عرضه اوليه يا افزايش 

سرمايه كنند.
قاليباف اص��ل در گفت وگو با ايس��نا، درباره ميزان 
شناوري سهام در بورس نيز گفت: وقتي شركتي در 
بورس يا فرابورس ايران عرضه اوليه مي شود تعهداتي 
در مورد ميزان ش��ناوري اش به ب��ورس يا فرابورس 
مي شود. از طرفي نيز بورس يا فرابورس به دنبال اين 
هستند كه ش��ركت ها را ملزم كنند در صورت نياز 

عرضه هاي الزم را انجام دهند.
مديرعامل س��ابق ب��ورس تهران با تاكي��د بر اينكه 
س��هام داران عمده بايد از وضعيت رونق بازار كمال 
استفاده را داشته باشند، گفت: متاسفانه مي بينيم كه 
در زمان رونق بازار، عرضه ها آنگونه كه انتظار مي رود 
رخ نمي دهد و اتفاقا برعكس در وضعيت ركود عرضه 
صورت مي گيرد كه تاكيد مي شود براي عرضه ها بايد 

از رونق بازار استفاده كرد تا بازار متعادل تر شود.

س�رمايهگذارانب�اتحليله�ايبنيادي
معاملهكنند

قاليباف افزود: نبايد به اينك��ه بازار چند روز مثبت 
و چند روز منفي مي ش��ود تصميم در مورد خريد و 
فروش گرفت. س��هام داران بايد با توجه به تحليل و 

اطالع شركت ها اقدام به خريد و فروش كنند.
وي با اشاره به گزارش هاي ماهانه كه در انتهاي آبان 
و اوايل آذر ماه منتشر شده و همچنين گزارش هاي 
9 ماهه شركت ها گفت: اطالعات ماهانه شركت ها، 
نشان مي دهد كه عملكرد آنها مناسب بوده و مشكل 
خاصي وجود نداشته اس��ت، اما فضاي ريسكي كه 
در ح��وزه بين الملل ب��ه وجود آمده باع��ث نگراني 
سهام داران شده و اين موضوع روي بازار تاثير منفي 

گذاشته است.
مديرعامل سابق شركت بورس تاكيد كرد: اطالعاتي 
كه از ش��ركت ها بيرون آمده مثبت اس��ت. عالوه بر 
اين، ش��ركت هاي جديدي كه وارد بازار مي ش��وند 
فرصت خوبي را براي سرمايه گذاران ايجاد مي كنند 
و ج��دا از اين ها س��رمايه گذاران بايد دقت داش��ته 
باشند كه در كنار بازار س��هام بازار بدهي هم وجود 
دارد. اگر كس��ي فكر مي كند كه بازار سهام مناسب 
براي س��رمايه گذاري نيست مي تواند در بازار بدهي 

سرمايه گذاري كند.
قاليباف به سرمايه گذاران توصيه كرد كه ابزارهاي 
مال��ي متن��وع را در بازار س��رمايه نادي��ده نگيرند 
و گف��ت: ب��ه س��رمايه گذاران توصي��ه مي كنم كه 
از صندوق ه��اي س��رمايه گذاري غافل نش��وند. در 
زمان هايي سرمايه گذاران با افت بازار نگران مي شوند 
يا در زمان رش��د بازار در جايي س��هام را خريداري 
مي كنند كه نباي��د بخرند اما اگر ب��ه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مراجعه كنند، مي توانند با ريسك 

كمتري داد و ستد انجام دهند.
وي در پاسخ به اينكه به مديران فعلي شركت بورس 
چه توصيه اي داريد، گفت: بازار در سال هاي گذشته 
توانست در مقاطعي رشد كند. مقداري از اين رشد 
مربوط است به پذيرش شركت هاي مشمول قانون 
اص��ل 44 درصد بود، بعد از آن هم به خاطر پذيرش 
ش��ركت هاي متعلق به نهاده��اي عمومي يا بخش 
خصوصي روند بازار مثبت شد. به نظر من يك بحث 
مهم در اينكه بازار بزرگ شود پذيرش شركت هاست، 

چراكه پذيرش شركت ها يكي از ماموريت هاي اصلي 
بازار سرمايه است.

مديرعامل سابق بورس تهران افزود: برخي مي گويند 
چرا در شرايط ركود شركت ها پذيرش مي شوند؛ اين 
حرف كامال درس��ت است، چرا كه در وضعيت رونق 

بايد سهام در بازار پذيرش شود.
وي ادامه داد: اگر در ش��رايط ركود، س��هام عرضه 
مي شود علت مس��ائل قيمتي اس��ت. اگر قيمت را 
مناسب دهند اين عرضه جذب مي شود. نبايد نگران 
نقدينگي بازار باشيم. چون اين نقدينگي پولي است 
كه خارج از بازار اس��ت. معموال در عرضه هاي اوليه 
نقدينگي مورد نياز در خارج از بازار تامين مي شود. 
براي همين است كه مي بينيم در زمان عرضه اوليه 
كدهاي زيادي در بازار باز مي ش��ود، چراكه عده اي 

پول هايشان را به بازار مي آورند.

فروشاس�تقراضيبهتعادلبازاركمك
ميكند

قاليب��اف افزود: عرضه ه��اي اوليه باعث مي ش��ود 
توجه��ات به بازار افزايش يابد ك��ه به مديران فعلي 
شركت بورس توصيه مي شود ابزارهاي مالي را جدي 
بگيرند. در جاهايي ما موضوعات نرم افزار معامالت را 
داشتيم. قاعدتا اين بحث هاي فني بايد حل شود اما 
اين واقعيتي است كه بازار ما دو طرفه نيست. در آن 
بازار همه فروشنده هستند يا همه خريدار؛ البته اين 

موضوع به بنيادهاي اقتصاد ما بر مي گردد.
مديرعامل سابق شركت بورس گفت: اگر بهره وري 
در ش��ركت ها باال رود و در آنها طرح  توسعه تعريف 
ش��ود، ش��ركت ها متفاوت حرك��ت خواهند كرد و 
س��رمايه گذار يك س��هم را كه بخرد و سهم ديگر را 
مي فروش��د و قاعدتا در چنين فضايي حركت ها در 
بازار سهام يكسان نخواهد بود. گاهي براي تنوع بازار 
ابزارهاي متنوع مهم اس��ت. مثال فروش استقراضي 
مي تواند به بازار بس��يار كمك كند تا بازار به تعادل 
برسد. عالوه بر اين، اختيار معامالت نيز در به تعادل 

رسيدن بازار كمك مي كند.

با توجه به حمايتي كه دولتمردان از بورس طي يك سال 
اخير داش��ته اند، اين امي��دواري وجود دارد س��هم بازار 
سرمايه دربودجه 98 بيش از قبل باشد. بازار سرمايه بايد 
مسووليت بيش��تري را در اقتصاد به عهده داشته باشد تا 
بتواند به عنوان يك بازوي اصلي راهگش��اي بسياري از 
مشكالت باش��د. خدارحمي بر اين باور است كه كاهش 
ريسك هاي سيستماتيك و ابهامات، باعث شده تا شاهد 
دور جديدي از رونق در بازار سرمايه باشيم. همچنين وي 
معتقد اس��ت بازار سرمايه هم اكنون يكي از جذاب ترين 
بازارهاي سرمايه گذاري در كشور است كه گوي رقابت را 
از ديگر بازار ها ربوده است. بهروز خدارحمي، مديرعامل 
گروه س��پهر ص��ادرات در گفت وگو با س��نا، ضمن بيان 
مطالب فوق، گف��ت: در دو هفته اخير جو عمومي بورس 
تهران درگير ابهاماتي بود كه از اطراف به اين بازار تزريق 
مي شد. با توجه به اينكه از نگاه سهامداران ابهامات همواره 
به عنوان ريسك مطرح است، اين موضوع باعث شد تا شاهد 
تشديد فضاي احتياطي در معامالت باشيم.وي در ادامه 
توضيح داد: موضوعاتي از قبيل تسهيل روند سياست هاي 
ارزي بانك ها، برنامه افزايش سرمايه اين شركت ها، قيمت 
گذاري هاي صادراتي و تعيين سياست هاي شبكه ارزي 
نيما از جمله مواردي بود كه ابهام در روند بازار سرمايه را 
افزايش داده بود.خدارحمي در ادامه با اشاره به مكانيسم 
معامالت بازيگ��ران حقوقي طي اين م��دت، بيان كرد: 
حقوقي ها همواره در معام��الت بورس نمي توانند نقش 
خريدار داشته باشند. با اين حال اين گروه همواره مراعات 
الزم را در خري��د و فروش دارند.وي اف��زود: در يك دوره 
بازيگران بزرگ اقدام به جمع آوري بس��ياري از صفوف 
عرضه ش��ده در بازار كردند و در نقش حمايت كننده به 
خوبي حضور داشتند. با اين حال مشكالت به وجود آمده 
در روند بورس، مصادف با نياز اين گروه به فروش بسياري 
از سهام شد؛ در نتيجه در بعضي روزها فروش آنها مزيد بر 

علت افت شاخص كل شد.

گذربورسازمسيرريسك
مديرعامل گروه س��پهر ص��ادرات در بخ��ش ديگري از 
اظهارات��ش به عبور بورس از س��ايه ابهامات اش��اره كرد 

و گفت: طي چن��د روز اخير تح��ركات بانك مركزي در 
خصوص مسائل ارزي به نفع بازار سرمايه بوده است. وي 
افزود: موضوعاتي از قبيل كنترل سفته بازي در بازار ارز، 
تبيين قوانين جديد در خصوص چك هاي تضميني باعث 
مي شود كه س��رمايه گذاران به دنبال بازاري شفاف براي 
سرمايه گذاري باش��ند. خدارحمي در ادامه اين عوامل را 
دليل ورود نقدينگي هاي جديد به بورس دانست و گفت: 
پيش تر، افراد مي توانستند در بازارهاي رقيب بدون پذيرش 
هرگونه ريس��ك سود هاي چندبرابر بيش��تر از بازارهاي 
سرمايه كس��ب كنند و اين موضوع بيشترين ضربه را به 
اقتص��اد وارد مي كرد. با اين وجود در ش��رايط كنوني به 
نظر مي رسد يك بازار ش��فاف با سود هاي جذاب مدنظر 
سرمايه گذاران است كه بازار سرمايه بهترين گزينه است.

وي در ادامه بيان كرد: خوشبختانه فرهنگ سرمايه گذاري 
در ايران مسير رش��د را طي مي كند. بسياري از مردم به 
دنبال يك بازار نقد ش��ونده و شفاف هستند تا بتوانند با 
آرامش خاطر در آن سرمايه گذاري كرده و نگاه بلندمدت 
و ميان مدت به آن داشته باشند.اين كارشناس بازار سرمايه 
در قسمتي ديگر از اين گفت وگو به ارايه اليحه بودجه 98 
به مجلس و اثر آن در بازار اشاره كرد و گفت: طي سال هاي 
اخير يكي از معايب بزرگ در نگارش بودجه مربوط به عدم 
توجه الزم به بازار سرمايه بود. با توجه به ابعاد اقتصاد كشور، 
بازار سرمايه جايگاه چندان بزرگي در بودجه نداشت.وي 
افزود: با توجه به حمايتي كه اين مدت دولتمردان از بورس 
داش��ته اند، اين اميدواري وجود دارد سهم بازار سرمايه 
دربودجه 98 بيش از قبل باش��د. بازار سرمايه بايد حجم 
مسووليت بيش��تري را در اقتصاد به عهده داشته باشد تا 
بتواند به عنوان يك بازوي اصلي راهگش��اي بسياري از 
مشكالت باشد.خدارحمي همچنين بيان كرد: كماكان 
نرخ ارز در كشور به گونه اي  است كه انتظار اثرگذاري آن 
فعاليت ش��ركت ها وجود دارد. با توجه به ارزندگي كه در 
قيمت بسياري از شركت ها به وجود آمده است اين انتشار 

وجود دارد شاهد تغيير فضاي ذهني سهامداران باشيم.
وي در پايان بيان كرد: بطور كلي ش��واهد حاكي از تداوم 
رونق در بورس اس��ت. يعني عوامل اثر گ��ذار به گونه اي 

هستند كه انتظار رونق در بازار سهام وجود دارد.

ديدگاه
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وضعيت كشورهاي موفق و ايران در زمينه تعداد كسب و كارهاي نوين بررسي شد

تفاهم نامه همكاري اتاق تهران و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران امضا شدرييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران مطرح كرد

برترين هاي استارت آپي در جهان

پاركي براي توسعه SMEهاداليل اقتصادي خروج قطر از اوپك 

تعادل|
استارت آپ ها مجموعه هايي هستند كه مي توانند 
نيروي محرك بنگاه هاي اقتصادي يا راهكاري نوين 
براي توس�عه آنها باشند. بررسي الگو ها و عملكرد 
ديگر كشورها و دولت ها مي تواند نگرش خوبي به 
دولتم�ردان و فعالين اين ح�وزه ارايه دهد. نگاهي 
به فضاي موفق اس�تارت آپي در كشور هايي مانند 
»امريكا و سنگاپور« نشان مي دهد، دولت به جاي 
ورود مس�تقيم به اين حوزه، تنها زيرساخت هاي 
فني و حقوقي را براي ش�ركت هاي اس�تارت آپي 
فراهم مي كند و اجازه مي دهد جريان استارت آپي 
به صورت خودكار ش�كل بگيرد. ام�ا در ايران اين 
موضوع به گونه يي ديگر پيگيري مي شود و دولت 
عموما نقش تسهيل گري در حوزه كسب و كارهاي 
نوپا دارد. الگوي هر كش�ور با توجه به شاخص هاي 
اقتصادي، اجتماعي، زيرساختي و سياسي متفاوت 
خواهد بود، اما آنچه در اين ميان از اهميت ويژه يي 
برخوردار  است، نقش دولت ها و سياست هايي است 
كه در حمايت از اس�تارت آپ ها اتخاذ مي شود. در 
همين رابطه سياست هاو برنامه هاي دو كشور امريكا 
و سنگاپور كه از نظر حمايت از كارآفرينان و استارت 
آپ هاي كش�ور خود و سراسر جهان حايز اهميت 
هستند، در گزارشي پژوهش�ي كه از سوي وزارت 
صنعت، معدن وتجارت منتشر شده، مورد بررسي 

قرار گرفته است.

امروزه نقش ش��ركت هاي نوپا يا استارت آپ ها در توسعه 
اقتصاد دانش بنيان بر هيچ كس پوشيده نيست. صاحبان 
ايده هاي ن��و در ابتداي راه خود در راه اندازي كس��ب و كار 
جديد نياز به حمايت هاي مالي، آموزش��ي و مش��اوره اي 
دارند و كش��ور هاي مختلف از خط مش��ي هاي متفاوتي 
درجهت حمايت از آنها اس��تفاده مي كنند. عالوه بر اين، 
نيروي محرك اصلي توسعه اقتصادي و افزايش توليد در 
تمام س��طوح، بنگاه هاي اقتصادي هستند كه با توجه به 
ريسك باال در هنگام معرفي محصوالت و خدمات جديد، 
شركت هاي استارت آپ مناسب ترين مجموعه براي تحقق 
اختراع و نيز بهترين مكانيزم براي تجاري سازي نوآوري هاي 

تكنولوژيكي است.

   تجربه امريكا 
امريكا به دليل فرهنگ كارآفريني خود در سطح جهاني 
شناخته ش��ده و حمايت دولت اين كش��ور از كارآفريني، 
نمونه اي از اقدامات امريكا براي توسعه كارآفريني و نوآوري در 
سراسر جهان است. كشور امريكا سياست ها و برنامه هايي را 
پشتيباني مي كند كه از تقويت استعداد، فرهنگ كارآفريني 
و سرمايه براي ش��ركت هاي كوچك و متوسط برخوردار 
هستند. دولت امريكا از طيف گس��ترده اي از برنامه هاي 
كارآفريني ب��راي كارآفرينان در امريكا و سراس��ر جهان 
پشتيباني و همچنين از بازارهاي آزاد و باز، مالكيت معنوي 
و ايجاد طرح هاي جديد و شبكه اي براي ارتقاي ارتباطات و 

فرصت ها حمايت مي كند. 
عالوه بر اين، افزايش توانمندسازي اقتصادي زنان يك عنصر 
كليدي از تعهد دولت امريكا به برابري جنسيتي است؛ چراكه 
مش��اركت زنان يكي از مهم ترين عوامل رشد اقتصادي و 
امنيت جهاني است. امريكا از ابتكارات پيشگامانه براي ارايه 
دسترسي زنان به ش��بكه هاي تجاري و بازارهاي جهاني، 
حمايت از زنان در اقتصاد از جمله زنجيره ارزش هاي جهاني 
و ارايه دوره هاي آموزش��ي براي زن��ان كارآفرين حمايت 
 مي كند.  در ژانويه 2011، رييس جمهور وقت امريكا، طرح

 Startup America را جه��ت تش��ويق و گس��ترش 
كارآفرينان و استارت آپ ها مصوب و به اجرا درآورد. با اجراي 
اين طرح، سياست هاي حمايتي در پنج حوزه »دسترسي 
به سرمايه براي را ه اندازي و رشد استارت آپ ها«، »برقراري 
ارتباط مربيان با استارت آپ ها و آموزش به آنان«، »كاهش 
موانع و تسهيالت فرآيند توسط دولت براي كارآفرينان«، 
»تسريع در نوآوري از )آزمايشگاه به بازار( براي فناوري هاي 
پيش��رفته« و »فراهم كردن فرصت هاي بازار در صنايع« 
ارايه شد.  اما در بخش خصوصي، اتحاديه اي تحت عنوان 
»همكاري اس��تارت آپ  امريكا «، متشكل از كارآفرينان، 

شركت ها، دانش��گاه ها، بنيادها براي س��رمايه گذاري در 
زمينه هاي نوآورانه و مبتني بر رش��د سريع اقتصاد امريكا 
تاسيس گرديد. در حال حاضر اين اتحاديه در سراسر جهان 
تحت عن��وان »UP Global« فعاليت كرده و متعهد به 
حمايت و آموزش 500 هزار كارآفرين در يك هزار ش��هر 
طي سه سال است.  سياست ها و برنامه هاي حمايتي دولت 
امريكا براي كارآفرينان و استارت آپ ها در امريكا و سراسر 
جهان را مي توان مواردي همچون »حذف دايمي ماليات بر 
درآمد سرمايه براي بنگاه هاي كسب و كار كوچك خاص«، 
» اختصاص 5 ميليارد دالر اعتبار مالياتي براي سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در جوامع كم درآمد«، »دعوت خزانه داري از 
بنگاه هاي كسب و كار كوچك و كارآفرينان به كنفرانس هاي 
مالي«، »برنامه مربيگري براي اس��تارت آپ هاي فناوري  
پاك«، »راه اندازي انكوباتورهاي جديد براي كمك و حمايت 
از كارآفرينان جانباز« و »برگزاري تورهاي ملي براي حمايت 
از مشاركت عمومي براي از بين بردن موانع كارآفريني« نام 
برد. برگزاري مسابقه براي ايجاد چالش ميان استارت آپ ها 
و شتاب دهنده ها به منظور حمايت از استارت آپ هاي موفق 
سياستي ديگر ازسوي دولت امريكا بود. پشتيباني مالي اين 
برنامه توسط بنياد خيريه Blakstone و شركت هايي مانند 
جانسون و مايكروسافت تامين مي شود و بستر الزم را براي 
گسترش بيش از يك هزار كارآفرين و تسريع در راه اندازي و 
موفقيت كسب و كارهاي جديد با رشد باال را فراهم مي كند. 
عالوه بر اين، توس��عه برنامه جهاني حمايت از كارآفرينان 
امريكا توسط يك ش��ركت امريكايي در اين كشور شكل 
گزقت. در سال 2011 شركت HP، بيش از 4 ميليون دالر در 
برنامه آموزشي جهت كمك به كارآفرينان و صاحبان كسب 
و كار كوچك و رش��د فرصت هاي تجاري، سرمايه گذاري 

كرد. اين شركت بيش از 500 هزار كارآفرين را در سراسر 
جهان مورد پش��تيباني قرار داده اس��ت.  راه اندازي شبكه 
TechStart، به عنوان يك شتاب دهنده ديگر سياست 
دولت اين كشور دانست. اين شبكه متشكل از 15 سازمان 
مستقل متعلق به سازمان هاي منطقه اي كه فرصت هاي 
شبكه سازي، به اشتراك گذاري بهترين شيوه ها، آموزش 
و پش��تيباني مداوم از اعضاي ش��بكه را فرام مي كند. اين 
شبكه اطمينان مي دهد طي سه س��ال 5 هزار كارآفرين 
و س��رمايه گذار موفق و باتجربه و 6 هزار كارآفرين جوان را 
حمايت و پشتيباني كرده و 25 هزار شغل جديد ايجاد كند.

   حمايت هاي 13 گانه سنگاپور از استارت آپ ها 
دولت سنگاپور اقدامات متعددي را انجام داده تا كشور را به 
سمت فضاي پررونق براي توسعه استارت آپ پيش ببرد. 
در حقيقت، زيرساخت انكوباتور كسب و كار، مشوق هاي 
مالياتي، كمك هاي نق��دي، يا طرح هاي تامين مالي و هر 
آنچه يك ش��ركت جديد مي خواهد را س��نگاپور دارد. در 
عين حال دولت با بازنگري و اصالح طرح هاي پشتيباني، 
ورود استعدادهاي جهاني كارآفريني به سنگاپور را تسهيل 
كرده و به همين دليل در دهه گذشته شاهد افزايش قابل 
مالحظه اي در تعداد اس��تارت آپ ها در كشور بوده است. 
بطوري كه تعداد آنها از 22 هزار استارت آپ در سال 2003 

به 48 هزار استارت آپ در سال 2015رسيده است. 
حمايت هاي سيزده گانه دولت سنگاپور براي استارت آپ ها 
به صورت Startup SG ش��امل »طرح  ماليات بر ارزش 
اف��زوده، طرح صنعت فناوري و نوآوري، توانايي توس��عه 
اعتبار، اعتبار بهره وري و نوآوري، نوآوري و كوپن صالحيت، 
صندوق س��رمايه گذاري اوليه، صندوق بهبود كس��ب و 

كار، صندوق الگوي اطالعات ساختمان، كاهش ماليات 
دوجانبه براي جهاني س��ازي، كمك هزينه مش��اركت 
جهاني و برنامه فعاليت هاي بازاريابي بين المللي« است. 
Startup SG: موسسه استارت آپ SG، مركزي پيشرو 
حامي اس��تارت آپ اس��ت كه زمينه هاي الزم��ه را براي 
سرمايه گذاري و حمايت از كارآفرينان با ايده هاي كسب و 
كار نوآورانه، جهت دسترسي به طرح هاي ابتكاري محلي 
و همچنين اتصال به شبكه جهاني كارآفريني ايجاد كرده 
و فضاي الزم براي رشد، آزمايش و شكوفايي استارت آپ ها 
را فراهم مي كند.  پشتيباني مالي ممكن است هزينه هاي 
برنامه هاي توسعه اي، اس��تخدام مربيان و كارشناسان، 
هزينه هاي عملياتي، تامين مالي اوليه شركت هاي فناوري 
جديد، سرمايه گذاري مش��ترك دولت سنگاپور با طرف 
خارجي با هدف تش��ويق و ترغيب سرمايه گذاري بخش 
خصوصي به نوآوري، كمك مالي و غيرمالي به انكوباتورها 
و شتاب دهنده ها، استعداديابي استارت آپ SG، وام هاي 
دولتي از طريق موسسات مالي را پوشش دهد. طرح  ماليات 
بر ارزش افزوده: اس��تارت آپ هاي واجد شرايط با حداقل 
100 هزار دالر سرمايه گذاري، مي توانند با توجه به طرح 
AITD پس از گذشت دو سال، از كسر ماليات 50 درصد 

سرمايه گذاري برخوردار شوند. 
ط��رح صنعت فناوري و ن��وآوري: براي حماي��ت از ايجاد 
اكوسيس��تم هاي فعال جهت نوآوري، ط��رح FSTI طي 
يك دوره پنج س��اله متعهد به پرداخت 225 ميليون دالر 
به شركت مذكور اس��ت. اين طرح، ظرف 118 ماه، حدود 
50 تا 70 درصد هزينه هاي موسسات ارايه دهنده فناوري 
يا براي راه حل هاي ابتكاري جهت رفع مشكالت صنعتي، 
تا حداكثر200 هزار دالر را تامين مي كند.  توانايي توسعه 

اعتبار: اين يك برنامه كمك مالي براي ايجاد استارت آپ 
است. شركت ها مي توانند از طريق اين طرح تا 70 درصد 
از هزينه هاي مربوط به پروژه ها، از جمله مشاوره، آموزش، 
صدور گواهينامه، تجهيزات و هزينه هاي نرم افزاري برخوردار 
شوند. پروژه ها بايد منجر به افزايش بهره وري، بهبود فرآيند، 
توسعه محصول، توسعه سرمايه انساني و دسترسي به بازار 
گردند.  اعتبار بهره وري و نوآوري: اين طرح نيز ابتكاري در 
اداره ماليات بر درآمد س��نگاپور است كه اجازه مي دهد تا 
شركت ها براي سرمايه گذاري در نوآوري و بهبود بهره وري 
به عنوان هزينه هاي قابل قبول از 400 درصد كسر ماليات، 
حداكثر 40 هزار دالر ي��ا 60 درصد كمك نقدي حداكثر 
100 هزار دالر برخوردار ش��وند. حوزه هاي تحت پوشش 
PIC عبارتند از: تحقيق و توسعه، ثبت اختراع، خريد يا اجاره 
تجهيزات اتوماسيون، آموزش كاركنان و پروژه هاي مصوب. 
ن��وآوري و كوپن صالحي��ت: در اين طرح براي تش��ويق 
استارت آپ جهت توسعه قابليت هاي تجاري و ارتقا و تقويت 
عمليات كسب و كار از طريق مش��اوره در زمينه نوآوري، 
بهره وري، منابع انس��اني و مديريت مالي از كوپن هايي به 
ارزش 5 هزار دالر استفاده مي شود. هر استارت آپ مي تواند 
تا حداكثر 8 كوپن برخوردار شود و مدت هر پروژه نبايد بيش 
از شش ماه باشد.  صندوق سرمايه گذاري اوليه: اين طرح 
ابتكاري كه يك چارچوب ملي براي نوآوري و ايجاد ساختار 
زماني اس��ت، تا 10 ميليون دالر براي شركت هاي مبتني 
بر فناوري پيشرفته تازه تاسيس سرمايه گذاري مي كند. 
صندوق بهبود كسب و كار: هدف از اين صندوق، تشويق 
نوآوري در زمينه فناوري، طراحي مجدد مدل كسب و كار و 
فرآيندها در شركت هاي كسب و كار ثبت شده در سنگاپور 
و فعال در بخش گردش��گري، به منظور بهبود بهره وري و 
رقابت پذيري است. در اين طرح متقاضيان موفق مي توانند 
در ازاي 70-50 درصد هزينه هاي قابل قبول مانند اجاره 
فضاي نمايش��گاه، هزينه ساخت و ساز غرفه و هزينه هاي 

مشاوره اي ماموريت را حمايت مي نمايد. 

   تسهيل گري  در ايران
به طور كلي در ايران، دولت نقش تسهيل گري در حوزه كسب 
و كارهاي نوپا را دارد و قرار اس��ت با موافقت رييس جمهور 
500 ميليارد تومان در دو سال پيش رو، براي توسعه خدمات 
كسب و كارهاي نوپا كه در زمينه شبكه ملي اطالعات فعاليت 
مي كنند، در نظر گرفته شود. اين منابع مي تواند مستقيما 
به اين بنگاه ها داده شود يا به صندوق سرمايه گذاري هاي 
خطرپذير تزريق گردد.  در ايران اما براي حمايت از كسب 
و كارهاي نوپاي و نوآور، دو مجموعه »مركز ش��تاب دهي 
نوآوري« و »مركز توانمندس��ازي و تسهيل گري كسب و 
كارهاي نوپاي فاوا« فعاليت مي كنند. مركز ش��تاب دهي 
نوآوري، با هدف تقويت فضاي كارآفريني و ش��تاب دهي 
به رشد شركت هاي نوپاي ايراني فعاليت خود را با حمايت 
معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و زيرنظر پارك 
فناوري پرديس از ابتداي تيرماه 1393 آغاز كرده اس��ت. 
هدف اصلي اين مركز، اجراي برنامه »شركت نوپا ايران« به 
عنوان يك برنامه ملي )كه در كشورهاي دنيا تحت عنوان 
StartupNation راه اندازي و هدايت مي شود( در كشور 
است. اين مركز با مشاركت جدي و همكاري متقابل بخش 
دولتي و خصوصي راه اندازي شده و در مديريت آن، از ابزارها 
و تجربيات هر دو نهاد استفاده مي شود. عمده مخاطبين اين 
مركز، متخصصين و صاحبين ايده و كارآفرينان هستند و 
هدف آنها ايجاد يك شركت نوپا يا آموختن روش تيم سازي 
است. مركز شتاب دهي نوآوري، با اجراي برنامه هاي متنوع، 
نسبت به ترويج فرهنگ و آموزه هاي كارآفريني اقدام كرده 
و با استقبال غيرقابل پيش بيني جوانان كشور مواجه شده 
است. اما از سويي ديگر، مركز كسب و كارهاي نوپاي فاوا با 
هدف توانمندسازي متخصصان و فعاالن كسب و كارهاي 
نوپا در حوزه فناوري اطالعات تشكيل شده است. تالش اين 
مركز ملي به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي سازمان فناوري 
اطالعات ايران، تسهيل روند ايجاد، رشد و توسعه كسب و 
كارها و همچنين زمينه س��ازي براي تعامل آسان و آزاد و 
حرفه اي در حوزه آفرينش، رشد و توسعه كسب و كارهاي 
نوپاست. اين مركز با چشم انداز ايجاد يك مرجع مورد اعتماد 
براي توسعه كسب و كارهاي نوپا، سرمايه گذاري و رصد بازار 

در بستر فاوا شكل گرفته است.

رييس كميسيون انرژي، و محيط زيست اتاق تهران معتقد 
است در غياب سرمايه گذاري خارجي، اين سرمايه هاي 
بخش خصوصي است كه مي تواند سختي هاي پيش روي 
اقتصاد ايران را كاهش دهد. به گفته رضا پديدار، امريكا 
همزمان با اعمال تحريم هاي تازه عليه ايران، كشورهاي 
جهان را با ه��دف قطع كامل واردات نفت مورد نياز خود 
از ايران تحت فشار قرار داده اس��ت. فارغ از اين، تشويق 
اعضاي اوپك از جمله عربستان براي افزايش توليد نفت، 
مهم ترين استراتژي امريكا پس از خروج از برجام و اعمال 
دوباره تحريم ها عليه ايران بوده است. پديدار همچنين 
خروج قطر از اوپك پس از 57 سال حضور در اين سازمان 
را تصميم��ي اقتصادي دانس��ته و بر ض��رورت توجه به 
توس��عه ميادين نفتي و گازي تاكيد مي كند. به گفته او، 
توسعه ميادين نفتي و گازي برنامه اي بلندمدت است نه 
كوتاه مدت. از طرفي هم بايد اين توسعه مسير قانوني خود 
را طي كند؛ اما مشاركت منطقي بخش دولتي و خصوصي 

مي تواند اين روند را تسريع بخشد.
به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران، رييس كميس��يون 
انرژي، ومحيط زيست اتاق تهران گفت: خروج قطر از اوپك 
در سياست اقتصادي و آينده نگري نفتي ايران هيچ گونه 
تاثيري ندارد. قطر كوچك ترين عضو اوپك است و ظرفيت 
توليد نفت خام در اين كشور 300 تا 350 هزار بشكه در 
روز برآورد مي شود. قطر مجموعه سرمايه گذاري هايش را 
بر گاز متمركز كرده و تالش مي كند توسعه صنعت گاز را 
پيش ببرد. يكي از مهم ترين اهداف قطر عضويت آن در 

جي اي س��ي اف و تثبيت موقعيت در مجمع كشورهاي 
صادركننده گاز است. پديدار بيان كرد: در دوسال اخير 
قطر بيشتر به عنوان كش��ور حامي ايران شناخته شده 
است. بحران سياسي اين كشور با عربستان هم اين مساله 
را تشديد كرده است. بعضي معتقدند خروج قطر از اوپك 
به اين معني است كه ايران يك راي به نفع خود را از دست 
مي دهد و از تعداد حاميان ايران در اوپك كاسته مي شود. 
اين درحالي اس��ت كه از بين 13 عض��و كنوني اوپك، 5 
كش��ور حامي ايران اند و ايران مقبوليت و برتري اش را با 
وجود سومين توليدكننده اوپك بودن، حفظ كرده است. 
از اين منظر مشكلي براي ايران با خروج قطر از اوپك ايجاد 
نمي شود.  به گفته رييس كميس��يون انرژي، و محيط 
زيست اتاق تهران، اين خروج حتي رسميت اوپك را هم 
خدشه دار نمي كند. اين اقدام قطر بيشتر جنبه حاكميت 
تخصصي و اقتصادي دارد تا يك بازي سياس��ي به نظر 
برسد. اكنون بعضي احتمال خروج عراق از اوپك را مطرح 
مي كنند. پديدار بيان كرد: اين مس��اله يك فضاسازي 
سياسي در شرايط تحريمي است و اياالت متحده امريكا 
به اين سمت وسو تمايل نشان مي دهد. كشورهاي »جي 
سي سي« يعني چهاركشور مستقر در خليج فارس همراه 
با عربستان به دنبال تضعيف سياسي ايران در اوپك و ديگر 
سازمان هاي بين المللي اند. از اين منظر برخي احتمال فشار 
امريكا به عراق را هم براي خروج از اوپك مطرح مي كنند. 
اين در حالي است كه عراق از اعضاي قديمي اوپك است و 

بعيد است از اوپك خارج شود.

كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، با توجه 
به ضرورت بهره برداري فعاالن اقتصادي از فناوري هاي 
نوين، مجري امض��اي تفاهم نامه اي با پ��ارك علم و 
فناوري شد. در اين نشست رييس پارك علم   و  فناوري 
دانشگاه تهران به تشريح ظرفيت هاي اين مركز براي 
تعامل  و همكاري با ش��ركت هاي كوچك  و  متوسط 
از بخ��ش  خصوص��ي در حوزه صنعت نف��ت و انرژي 
پرداختند و با اين توضيح كه دانشگاه تهران به دنبال 
تبديل شدن به دانشگاه كارآفرين است، يادآور شدند 
كه ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط )SMEs( براي 
جهش در نوآوري و بهبود وضعيت تحقيق و توسعه در 
اين بنگاه ها، مي توانند از ظرفيت هاي موجود در پارك 
علم  و  فناوري دانشگاه استفاده كنند. به گزارش پايگاه 
خبري اتاق تهران، در ابتداي اين نشست محمد پارسا 
از فعاالن اقتصادي حوزه انرژي كشور در توضيحاتي، 
يكي از عواقب نوس��ان اخي��ر در ن��رخ ارز را كاهش 
سرمايه هاي اجتماعي عنوان و بر اين نكته تاكيد كرد 
كه دولت بايد به سمت واقعي كردن حامل هاي انرژي 

رفته و در اين راه نيز تعجيل داشته باشد.
به گفت��ه او، دولت در س��ال هاي گذش��ته همواره از 
محل درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به تامين 
مايحتاج داخلي دس��ت زده و در چنين شرايطي نيز، 
س��ركوب نرخ ارز در دستور كار دولت ها بوده است. او 
با اين توضيح كه كش��ورهاي ديگر با اعطاي يارانه به 
صادرات، پول ملي و اقتصاد خود را تقويت مي كنند، 

افزود: با توجه به جهش اخير در ن��رخ ارز، بايد از اين 
فرصت ب��راي افزايش و رونق در ص��ادرات غيرنفتي 

كشور استفاده كرد.
رييس پارك علم  و  فناوري دانشگاه تهران در توضيح 
اينكه پلت فرم تحول اين پارك به دانشگاه كارآفرين، 
تدوين شده است، افزود: با توجه به طرح اتحاديه اروپا 
براي ايجاد سازوكار نقل و انتقاالت مالي و بانكي در دوره 
تحريم ها ميان ايران و كشورهاي اروپايي، راهكارهاي 
ايده آلي براي ورود به عرصه و ش��روع همكاري ميان 
شركت هاي كوچك و متوسط ايران و اتحاديه اروپا در 

پارك علم  و  فناوري دانشگاه تهران فراهم است. 
عباس زارع��ي هنزكي با بيان اينك��ه در حال حاضر 
120 ش��ركت كوچك و متوس��ط در پ��ارك علم  و  
فناوري دانشگاه تهران مستقر هستند، افزود: فراواني 
شركت هاي فعال در اين پارك عمدتًا در حوزه صنايع 
و آي تي اس��ت بطوري كه در ح��ال حاضر 28 درصد 

ش��ركت هاي فعال در حوزه مكانيك و الكترونيك و 
19 درصد نيز در رش��ته  فناوري اطالعات و ارتباطات 

مشغول به كار هستند.
به گفت��ه او، در پارك علم  و  فناوري دانش��گاه تهران 
زيرساخت ها براي حضور بنگاه هاي بخش خصوصي 
و تحول در كس��ب وكار اي��ن بخش فراهم اس��ت و 
دانشجويان نخبه اين مركز آماده همكاري با بنگاه هاي 
صنعتي و اقتصادي هستند. زارعي در ادامه به اين نكته 
اشاره كرد كه گردش مالي شركت هاي فعال در پارك 
علم  و  فناوري دانشگاه تهران طي سال گذشته، 700 

ميليارد تومان بوده است. 
در ادامه اين نشست نيز، تفاهم نامه همكاري ميان اتاق 
تهران و پارك  علم  و  فناوري دانشگاه تهران در راستاي 
كمك به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي فناور از طريق 
ارايه خدم��ات عمومي و تخصصي با ارزش افزوده باال 
و افزايش همكاري هاي آموزشي و پژوهشي بين اتاق 
تهران و اين پارك به امضا رس��يد. از جمله موضوعات 
همكاري ميان دو طرف كه در اين تفاهم نامه قيد شده 
اس��ت؛ »همكاري و مش��اركت در اجراي پروژه هاي 
پژوهشي و فناوري داخلي و بين المللي«، »ارايه مشاوره 
كسب وكار به شركت هاي مستقر در پارك«، »اجراي 
رويدادهاي كارآفريني و فناوري به صورت مشترك«، 
»برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت« و همچنين 
»كمك به راه اندازي مركز رشد صادرات پارك علم و 

فناوري دانشگاه تهران« است.
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سنگ تحريم ها 
بر سر راه صادرات فرش

ايس�نا| رييس مركز ملي ف��رش ايران گفت: 
20 درصد از صادرات فرش دستباف از كشور در 
قم توليد مي ش��ود كه ظرفيت خوبي را در توليد 

نشان مي دهد. 
فرشته دست پاك در جلسه كارگروه تنظيم بازار و 
كميسيون هماهنگي امور تعزيرات قم عنوان كرد: 
در قم بالغ بر 10 هزار نفر بطور جدي در صنعت 
فرش دستباف مشغول به فعاليت هستند. او افزود: 
براي حفظ ظرفيت هاي توليد فرش دستباف بايد 
مطالبات و خواس��ته هاي توليدكنندگان فرش 

مورد توجه قرار گيرد. 
دست پاك اظهار كرد: 20 درصد از صادرات فرش 
دستباف از كشور در قم توليد مي شود كه ظرفيت 
خوبي را در توليد نشان مي دهد. رييس مركز ملي 
فرش ايران تصريح كرد: فرش قم به لحاظ كيفيت 
در جايگاه خوبي در سطح دنيا قرار دارد و اعتبار 
شايسته اي در ميان كشورهاي اروپايي و امريكايي 

دارد و نبايد به اين اعتبار خدشه اي وارد شود.
ب��ه گفته او، فرش دس��تباف در بين محصوالت 
صادراتي نيز از جايگاه مهمي برخوردار اس��ت و 
اين يك فرصت مهم در توليد به ش��مار مي رود. 
دستپاك بيان كرد: با وجود چنين ظرفيت هايي 
در توليد هنوز فضاي كافي و مناس��بي در جهت 
معرفي توليدات وجود ندارد. او بيان كرد: در اين 
ارتباط احداث نمايشگاه هاي بزرگ در معرفي اين 
محصول ارزشمند به مشتريان داخلي و خارجي 
اهميت زيادي دارد. رييس مركز ملي فرش ايران 
افزود: افتتاح نمايش��گاه فرش در قم يك اتفاق 
مثبت در معرفي فرش است كه اميدواريم با ايجاد 

فضاهاي مناسب تداوم داشته باشد. 
او عنوان كرد: بس��ياري از مردم جهان ما را با نام 
فرش دستباف مي شناسند و در سطح بين الملل 
از نظر توليد ف��رش با كيفيت به وي��ژه با نام قم 

زبانزد هستيم. 
رييس مركز ملي فرش ايران اظهار كرد: متاسفانه 
در ماه هاي اخير وضعيت تحريم مشكالتي را در 
صادرات فرش به وج��ود آورد. به گفته او، حدود 
32 درصد از فرش دستباف ايران به امريكا صادر 
مي ش��د كه در وضعيت فعلي بايد ب��ازاري براي 
صادرات فرش جايگزين شود. دست پاك متذكر 
شد: تامين مواد اوليه و بازاريابي بخش عمده اي از 
نگراني هاي توليدكنندگان فرش را از ميان مي برد 

و بايد در اين باره تمهيداتي صورت گيرد.

صادرات چرم خام 
تهديدي براي كفش دوزان

تس�نيم| رييس اتحاديه كفاشان دست دوز با 
اعالم اينكه خريدهاي مدت دار متوقف ش��ده و 
واحدهاي توليدي به دليل عدم نقدينگي كافي 
به سختي مشغول كار هستند، گفت: هزينه هاي 
باالي توليد كفش باعث شده تا صادرات چرم به 

صورت خام رونق پيدا كند. 
رسول شجري با اش��اره به اينكه ركود اقتصادي 
كشور شرايط اقتصادي را براي واحدهاي توليدي 
سخت كرده اس��ت، اظهار كرد: 30 تا 40 درصد 
مواد اوليه واحدهاي توليدي كفش از محل واردات 
تأمين مي ش��ود كه در حال حاض��ر واحدهاي 

توليدي در خريد آنها با مشكل روبه رو هستند. 
رييس اتحاديه كفاشان دست دوز با بيان اينكه 
كارخانجات چس��ب در تأمين مواد اوليه توليد 
چسب مش��كل دارند، گفت: هزينه هاي باالي 
توليد كفش باعث شده تا صادرات چرم به صورت 
خام رونق پيدا كند به نحوي كه تركيه از ما چرم 
خام خريداري و بعدا محصوالت توليدي خود را 

به ما مي فروشد. 
او با اعالم اينكه خريد هاي مدت دار متوقف شده و 
واحدهاي توليدي به دليل عدم نقدينگي كافي به 
سختي مشغول كار هستند، افزود: در حال حاضر 
مواداوليه واحدهاي توليدي كفش بيش از 200 
برابر افزايش پيدا كرده اما توليدكنندگان به دليل 
عدم توان خريد مردم فقط افزايش 50 درصدي را 

در قيمت محصوالت خود اعمال كرده اند. 
شجري با گاليه از اينكه سيستم بانكي براي عدم 
پرداخت تسهيالت مناسب به توليدكنندگان، 
تصريح كرد: واحدهاي توليدي امروز با كمتر از 
50 درصد ظرفيت فعاليت و حتي تعدادي قادر به 
توليد نيستند كه اين موضوع براي صنعت كفش 

كشور بسيار نگران كننده است.
 او اضافه ك��رد: اگر اين ش��رايط ادامه پيدا كند 
نمي توانيم نياز بازار شب عيد مردم را تأمين كنيم.

۶  راهكار براي ساماندهي 
بازار خودرو

ايسنا| عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
ش��وراي اسالمي گفت: س��المت و ارتقاء كيفي 
صنعت خودروسازي كشور در گرو اجراي نظام 
مديريت بهره وري در دو بخش دولتي و خصوصي 
و ش��ركت هاي خودروس��از و قطعه س��از است. 
محمدرضا منصوري درباره راه هاي خروج صنعت 
خودروسازي كشور از نابس��اماني گفت: به نظر 
بنده با نظام مديريت به��ره وري مي توان به اين 
هدف مهم رسيد. او تاكيد كرد: با كاهش قيمت 
هزينه تمام شده توليد، فروش سرمايه هاي مازاد 
شركت هاي خودروس��از، بازپرداخت مطالبات 
قطعه س��ازان و بدهكاري هاي بانكي، تعطيلي 
پروژه غيراقتصادي خودروسازان در ساير كشورها، 
برخورد قاطع با مفاسد قدرت و ثروت در داخل و 
خارج ش��ركت هاي خودروسازي و پيش فروش 
خودرو به قيمت قطعي مي توان بخش اعظم اين 
راه را رفت. منصوري تاكيد كرد: در صورت توجه 
به اين راهكارها مي توان صنعت خودروس��ازي 
كش��ور را هم در س��المت و هم در توانمندي و 

كيفيت ارتقاء داد.

رتبه 20 كشور جهان و ايران به ترتيب در تعداد استارت آپ ها در بين 188 كشور جهان 

تعداد استارت آپ هاكشور رتبه

854ايتاليا 11

813هلند 12

800رژيم اشغالگر قدس 13

657سنگاپور 14

636پرو 15

618سوييس 16

594سوئد 17

587نيجريه 18

552روسيه 19

544ژاپن 20

تعداد استارت آپ هاكشور رتبه

45.997امريكا 1

5.825هند 2

4.844انگلستان 3

2.419كانادا 4

1.953اندونزي 5

1.951آلمان6

1.376فرانسه 7

1.289استراليا 8

1.191اسپانيا9

1.063برزيل 10

161ايران48



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

»تعادل« تحليل ها در خصوص تبعات خروج قطر از اوپك در آستانه برگزاري نشست 175 را بررسي مي كند 

در آستانه نشست اوپك، قيمت نفت در مسير كاهش افتاد

لغو زمان بندی ثبت نام کارت سوخت المثنی بر اساس شماره تلفن همراه

رييس شركت مشاوره انرژي SVB در پاسخ به »تعادل«: آينده اوپك از آنچه به آن عادت داريم متفاوت است

وين زير سايه دوحه

ريزش 1.5 درصدي طالي سياه

ثبت نام کارت سوخت المثنی آسان شد

گروه انرژي| نادي صبوري|
نشس��تي كه صف��ت »سرنوشت س��از« به صفت 
الينفك آن تبديل ش��ده اس��ت، ام��روز در وين با 
حضور توليد كنندگان نفت خام اوپك و غير اوپك 
برگزار مي شود. نشس��تي كه پيش بيني مي شود 
طي آن تصميمي براي كاهش دست كم روزانه 1 
ميليون و 200 هزار بش��كه از نفت خام موجود در 
جهان گرفته ش��ود. اما يك روز مانده به برگزاري 
نشست 175 س��ازمان اوپك، حواشي خروج قطر 
از اين س��ازمان تم��ام اخبار را تحت الش��عاع خود 
قرار داده است. خروج قطر از اوپك، با وجود توليد 
نه چندان باالي اين كش��ور سرفصلي جديد را در 
تحليل ها و اخبار حوزه انرژي باز كرده است، نقش 
قطر در بازار ال ان جي باعث مي شود هر چند اين 
كشور در عرصه نفت وزنه سنگيني نيست اما يك 
تامين كننده مهم انرژي باشد كه رفتارهايش براي 
تحليلگران با اهميت اس��ت. از ط��رف ديگر غرب 
كه از ابتداي تاس��يس اوپك با فلس��فه ايجاد اين 
كارتل دچار مش��كل بوده و تالش هايي را نيز براي 
به رسميت نشناختن آن در ابتدا به خرج داده بود، 
به نظر از موضوع مسرور مي آيد. رسانه هاي غربي 
بيشترين حجم تحليل ها را در خصوص »تضعيف« 
بي��ش از پيش اوپك با خروج قطر منتش��ر كرده و 
حتي مايكل كوهن رييس بخش تحقيقات انرژي 
بانك باركليز در گفت وگويي با سي ان بي سي تالش 
كرده است حدس بزند اگر قرار باشد كشوري ديگر 
نيز از اوپك خارج ش��ود آن كشور »عراق« خواهد 
بود. سارا وخشوري رييس شركت اس وي بي انرژي 
نيز از دسته كارشناساني است كه اعتقاد دارد خروج 
قطر از اوپك نشانگر تضعيف روابط ميان اعضاي اين 
سازمان اس��ت. وخشوري در گفت وگو با »تعادل« 
اعتقاد دارد كه همزمان با قدرت گرفتن رابطه ميان 
اوپك )در واقع عربستان( با كشورهاي غير اوپكي 
)روسيه( اين احس��اس كه اوپك ديگر تضمين گر 
منافع اعضا نيست در ميان كشورهاي عضو شدت 
گرفته است. چيزي كه خروج از قطر را نيز مي توان 

از آن دريچه تحليل كرد. 
الجزي��ره ش��بكه خبري نزدي��ك به قط��ر نيز در 
گزارش ه��اي مختلف��ي، به ابع��اد و تبعات خروج 
دوحه از اوپك پرداخته است. الجزيره انگليسي در 
يك گزارش خروج اين كشور از اوپك را ضربه اي به 
نفوذ »در حال كاهش« اوپك در آستانه نشست 6 

دسامبر توصيف كرده است. 
در حال حاضر تحليل ها در تصميم دوحه به 2 دسته 
كلي تقسيم مي ش��وند، بخش نخست همچنان به 
دنبال ريشه يابي چرايي اين تصميم هستند و بخش 
دوم به تبعات و حواشي آن براي اوپك و براي بازار 

نفت مي پردازند. 
ديروز فوربز در مطلبي كه در دس��ته نخست جاي 
مي گرفت نوشت كه قطر به عربستان سعودي نشان 
داد به جاي قطع كردن رابط��ه با ايران يا خاموش 
كردن الجزي��ره، اوپك را ترك مي كند. اين مطلب 
همانطور كه اين عبارات بر مي آيد انگيزه دوحه از 

چنين تصميمي را تماما سياسي توصيف مي كرد. 
در حالي كه روز سه ش��نبه مدير يك شركت نفتي 
در يك رس��انه نفتي اماراتي كه مواضع شديدا ضد 
قطر را دنبال مي كند خروج قطر از اوپك را به نوعي 
براي به دست آوردن دل ترامپ توصيف كرده بود، 
فوربز نيز در بخشي از مطلب خود ديدگاه مشابهي 
را تكرار كرده و نوش��ته است: »قطر با اتكا به ثروت 
گازي خود از اوپك خارج مي ش��ود و از طرف ديگر 

دل دولت ترامپ را به دست مي آورد«
فوربز همچنين مي نويسد: »ترامپ در حالي كه در 
ابتدا با اقدام عربس��تان و امارات براي بالك كردن 
قطر همراهي و همدلي به خرج مي داد حاال در حال 
درخواست عقب نشيني از رياض و ابوظبي است. به 
نظر مي رس��د اقدام اخير قطر تالش براي متقاعد 
كردن ترامپ براي فشار بيشتر به عربستان و امارات 

در اين زمينه باشد«
فوربز »تغيير در س��از و كار« اوپ��ك را عامل دوم 
محرك قطر براي تصميم خروج مي داند. تغييري 
كه توليدكنندگان كوچك را به حاشيه برده است. 
تغيير اوپك موضوعي اس��ت كه س��ارا وخشوري 
رييس ش��ركت اس وي بي انرژي نيز در گفت وگو 
با »تعادل« به آن مي پردازد. او مي گويد: »پويايي 
درون اوپك در حال تغيير اس��ت، به خصوص حاال 
كه روسيه در حال همكاري با اوپك است و از طريق 
مذاكرات و روابط نزديكش با عربس��تان سعودي 
تاثير بااليي را روي ساز و كار تصميم گير ي ها دارد. 
روابط عربستان س��عودي و امريكا و تاثيرات آن بر 

تصميمات نيز عامل ديگري است.«
او ادامه مي دهد: »همانطور كه روابط ميان اوپك و 
غير اوپك به ويژه روسيه تقويت مي شود مي شود 
انتظار ضعيف ش��دن روابط ميان اعضاي اوپك را 
داش��ت. اين به خصوص از اين ناش��ي مي شود كه 
برخي اعضا احساس مي كنند منافعشان در اوپك 
تحقق نمي يابد. « وخشوري اعتقاد دارد اين روند 
در عملكرد اوپك و واقعيات آن به شكلي كه به آن 

عادت داريم، دگرگوني ايجاد كند. 
اندرو كريچل��و روزنامه نگار مطرح اقتصادي نيز در 
گفت وگويي با سي ان بي س��ي خروج قطر از اوپك 
را »ريسكي سيس��تماتيك« براي آينده سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت خام توصيف مي كند. او 
معتقد است هر چند قطر توليدكننده كوچك نفت 
خام است اما در س��ال هاي اخير وزنه ديپلماتيكي 

در اوپك محسوب مي شده است. 

  مورد پيچيده عراق 
در حالي كه در اغلب تحليل ها، موضوع عدم تامين 
منافع كش��ورها با توليد نفت ك��م در اوپك مطرح 
ش��ده و به نوع��ي از احتمال خروج اين دس��ته از 
توليدكنندگان صحبت شده است، سي ان بي سي 
در ي��ك تحليل پاي »ع��راق« به عن��وان دومين 
توليدكنن��ده نفت خام در اوپك را پيش كش��يده 
و به نقل از مايكل كوه��ن رييس بخش تحقيقات 
نفت بانك باركليز نوشته اس��ت كه اگر قرار باشد 

كشوري ديگر غير از قطر نيز اوپك را ترك كند اين 
كشور »عراق« خواهد بود. كوهن مي گويد: »تصور 
مي كنم در ميان همه كشورهاي عضو اوپك، عراق 
بوده كه در شش يا هش��ت ماه گذشته برجسته و 
متمايز بوده اس��ت. عراق مرتبا از هدف توليد خود 
فراتر رفت و بنابراين اگر محدوديت توليد نفت خام 
ش��ديد باشد، عراق ممكن اس��ت احساس كند به 

نفعش است ديگر عضو اوپك نباشد.
كشورهاي عضو اوپك قرار است امروز 6 دسامبر در 
وين جمع ش��وند و راجع به تصميم كاهش توليد 

نفت خام صحبت كنند. 
س��ي ان بي س��ي در ادامه مطلب خود مي نويسد: 
»عراق كه دومي��ن توليدكننده بزرگ عضو اوپك 
در ميان 15 كش��ور عضو اين گروه اس��ت پس از 
سال ها جنگ و تحريم، هنوز با زيرساخت ضعيف و 
فقر دست و پنجه نرم مي كند و بنابراين انگيزه دارد 
كه ش��يرهاي نفت خود را باز نگه دارد. طبق اعالم 
آژانس بين المللي انرژي، بيش از ۹0 درصد درآمد 

دولت عراق از نفت است.« 
ماي��كل كوهن براي پش��تيباني ادع��اي خود در 
خصوص عراق به ديدار دو م��اه پيش خالد الفالح، 
وزير انرژي عربس��تان س��عودي از بغداد اش��اره 
مي كند، هر چند مي گويد به اين دليل كه موضوع 
گفت وگو علني نش��د از مفاد آن بي اطالع اس��ت. 
او مي گوي��د: »ما از ماهيت اي��ن مكالمات آگاهي 
نداريم اما به وضوح در مورد همراهي عراق نگراني 

وجود دارد« 
طبق گزارش رسانه ها، فالح با همتاي عراقي خود و 

عادل عبدالمهدي، نخست وزير عراق براي مذاكره 
در خص��وص افزايش هم��كاري در بخش انرژي و 
برق ديدار كرد. امريكا براي مقابله با گسترش نفوذ 
ايران در كشور همسايه اش، عربستان را به گسترش 
سرمايه گذاري و بازسازي عراق تشويق كرده است.

البت��ه عملكرد ع��راق حداقل تا به اي��ن جاي كار 
نشاني از تمايل اين كش��ور براي خروج از اوپك با 
وجود نقد اين كشور به ساز و كار تصميم گيري ها 
ندارد. در همين راس��تا ديروز ثام��ر غصبان كه به 
تازگي به وزارت نفت عراق منصوب ش��ده است در 
يك بيانيه گفته است: »اوپك بايد براي دستيابي 
به ثبات بيش��تر در بازار نفت پس از سقوط شديد 
بهاي نفت خ��ام در مدت اخير، به صورت همزمان 
اس��تراتژي هاي ميان مدت و بلندمدت را مد نظر 
داش��ته باش��د. در اين بيانيه عنوان شده است كه 
عراق، دومين توليد كننده نفت خام اوپك به دنبال 
اين اس��ت كه در تالش ها براي كمك به ثبات بازار 
نفت، مثبت و سازنده باشد و قيمت  را حمايت كند. 
غصبان در اين بيانيه تاكيد كرده است كه اوپك نياز 
دارد نه فقط به راه حل هاي كوتاه مدت مانند كاهش 
توليد بلكه به توس��عه راه حل هاي جديد و طرح ها 

براي پاسخ به چالش هاي موجود بپردازد.
او در پاي��ان اي��ن بيانيه اظهار كرده اس��ت: »ما به 
گزارش كميت��ه فني درباره ش��رايط ب��ازار نفت 
گوش مي كنيم و درباره اين مس��ائل و پيشنهادها 
براي رس��يدن به توافق مي��ان توليدكنندگان به 
 منظ��ور پرداختن ب��ه كاهش قيم��ت نفت بحث 

خواهيم كرد.« 

صنعت نفت عراق از زمان تهاجم امريكا به عراق در 
س��ال 200۳، موفق ترين تحول را در ميان صنايع 
اين كشور داشته است و توليد نفت عراق در اكتبر 
به ركورد ۴.76 ميليون بشكه در روز رسيد. توليد 
فزاينده اين كشور و ليبي، در افزايش عرضه جهاني 
در پاييز امس��ال نقش داش��ت. ثامر غضبان، وزير 
نفت عراق در اواخر اكتبر اعالم كرد توليد بيش��تر 
نفت، اولويت اصلي اين كشور است. اين موضوع نه 
در كوتاه مدت بلك��ه در بلندمدت نيز هدف اصلي 
عراق اس��ت. ش��ركت ملي نفت بصره اعالم كرده 
قصد دارد توليدش را از ۳.2 ميليون بش��كه در روز 
فعلي به 5 ميليون بشكه در روز در هفت سال آينده 

افزايش دهد. 

  اثر بر بازار
قطر با توليد روزانه 600 هزار بشكه نفت خام تنها 
2 درص��د از توليد نفت خام كل اوپك را تش��كيل 
مي دهد. همين مساله باعث مي شود اغلب تحليل ها 
تاثير خروج اين كش��ور از كارتل را ناچيز توصيف 
كنند. سارا وخشوري رييس شركت مشاوره انرژي 
اس وي ب��ي در اين خصوص به »تعادل« مي گويد: 
»بيرون رفتن قطر از اوپك هيچ تاثير چشمگيري 
برقيمت هاي جهاني نفت خام نخواهد گذاش��ت. 
توليد نف��ت خام قطر )برعك��س توليد گازش( در 
قياس با ديگر توليدكنندگان حاشيه خليج فارس 
محدود اس��ت و ظرفي��ت توليد ش��ناور كه باعث 
 ايج��اد تاثير در قيمت ها مي ش��ود در اين كش��ور 

وجود ندارد« 

گروه انرژي|عليرضا كياني|
قيمت نفت روز چهارش��نبه تحت تاثير رشد ذخاير 
نفت امريكا و عقبگرد بازارهاي سهام جهاني، كاهش 

پيدا كرد. 
به گ��زارش رويت��رز، بهاي معامالت آت��ي نفت خام 
درياي شمال با ۹۴ سنت يا 1.5 درصد كاهش نسبت 
به روز گذش��ته، در س��اعت 05: 7 به وقت گرينويچ 
به 61 دالر و 1۴ س��نت در در هر بشكه رسيد. بهاي 
 معامالت آتي نفت وس��ت تگ��زاس اينترمديت نيز

81 س��نت يا 1.5 درصد كاهش يافت و هر بش��كه از 
آن در قيمت 52 دالر و ۴۴ س��نت معامله شد.وانگ 
تائو، تحليلگ��ر تكني��كال رويت��رز پيش بيني كرد 
وس��ت تگ��زاس اينترمديت ممكن اس��ت به زودي 
حماي��ت در س��طح 51.75 دالر را بيازمايد در حالي 
 كه برن��ت در خطر س��قوط مج��دد به پايي��ن مرز
60 دالر قرار دارد.قيمت نفت پس از انتش��ار گزارش 
موسس��ه امريكن پتروليوم كه نشان داد ذخاير نفت 
امري��كا در هفته منتهي به ۳0 نوامب��ر به ميزان 5.۴ 
ميليون بش��كه رش��د كرده و به ۴۴8 ميليون بشكه 

رسيده است، روند كاهشي پيدا كرد. آمار رسمي توليد 
و ذخاير نفت امريكا بعدازظهر روز جاري منتشر خواهد 
شد. همچنين عامل ديگري كه بر كاهش قيمت نفت 

تاثير داش��ت، سقوط بازارهاي س��هام جهان در روز 
سه ش��نبه به دليل نگراني فراگير سرمايه گذاران از 
كندي رشد اقتصادي بود. حل اختالف تجاري امريكا 

و چين در دورنم��اي اقتصاد جهاني تاثير بس��زايي 
خواهد داشت. اين دو غول اقتصادي اخيرا آتش بس 
۹0 روزه جنگ تجاري امريكا و چين اعالم كرده و قول 
داده اند در طول اين مدت اجراي اقدامات جديد عليه 
يكديگر را متوقف كنند. در همين راستا، سينو پك، 
بزرگ ترين پااليشگاه آسيا در چين، اعالم كرد واردات 
نفت از امريكا را تا مارس از س��رخواهد گرفت كه اين 
امر نشان دهنده كاهش تنش ها ميان دو كشور است.

ب��ا اين حال اي��ن آتش ب��س ممكن اس��ت چندان 
ماندگار نباش��د. دونالد ترامپ، رييس جمهور امريكا 
روز گذش��ته تهديد ك��رد اگر به تواف��ق مطلوب به 
پكن دس��ت پيدا نكند، تعرفه سنگيني روي واردات 
كااله��اي چيني اعم��ال خواهد ك��رد. بانك مريل 
لينچ در دورنماي اقتص��ادي 201۹ خود اعالم كرد 
اكثر اقتصادهاي بزرگ جهان ش��اهد كندي فعاليت 
اقتصادي خواهند بود ب��ا اين حال انتظار دارد تدابير 
محرك مالي و اقتصادي از ش��دت اي��ن روند بكاهد. 
بر اس��اس گزارش رويترز، اين بانك ميانگين قيمت 
نفت برنت را 70 دالر و وس��ت تگ��زاس اينترمديت 

را 5۹ دالر در س��ال 201۹ پيش بيني كرد. ميانگين 
 قيمت برنت در س��ال جاري تاكن��ون 72.80 دالر و 

وست تگزاس اينترمديت 66.10 دالر بوده است.
نكته قابل پيش بيني ك��ه مي تواند نظم كنوني بازار 
را بر هم زند، تصميم احتمالي س��ازمان كشورهاي 
صادركننده نفت، اوپك، و ش��ركاي آن براي كاهش 
توليد است. كشورهاي امضاكننده توافق هاي پيشين 
اوپك پ��الس امروز در وين گرد ه��م خواهند آمد تا 
در م��ورد نوع پاس��خ خود به احتمال ايج��اد »مازاد 
عرض��ه« در بازار تصميم گيري كنند. جلس��ه امروز 
اوپ��ك درحالي برگزار مي ش��ود كه اين س��ازمان با 
چالش هاي مختلفي از جمل��ه خروج يكي از اعضاء، 
مازاد توليد و سقوط آزاد قيمت جهاني نفت دست به 
گريبان است. بنابراين تصميمي كه اوپكي ها در اين 
اجالس خواهند گرفت، تاثير زيادي بر آينده بازار و 
سرنوش��ت هركدام از اعضاء دارد. از طرفي، حوادث 
بازار نفت طي ۹ ماه گذش��ته نشان مي دهد اين بازار 
 يك��ي از دوره ه��اي پرالتهاب و پرنوس��ان را در عمر

60 ساله خود تجربه كرده است.

شانا|
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ايران در 
اطالعيه ای، زمان بندی اعالم ش��ده ب��رای ثبت نام 
کارت هوشمند س��وخت المثنی را لغو و اعالم کرد: 
مالکان خودرو و موتورسيکلت فاقد کارت می توانند 
بدون در نظر گرفتن زمان بندی قبلی که بر اس��اس 
آخرين رقم سمت راست ش��ماره تلفن همراه اعالم 

شده بود، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
به گزارش شانا، در متن اطالعيه  شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی آمده است:
»به اط��الع هموطن��ان عزي��ز می رس��اند از امروز 
)چهارش��نبه، 1۴ آذرماه( تا روز شنبه )2۴ آذرماه(، 
ثبت ن��ام درخواس��ت کارت س��وخت المثنی برای 

مالکان خودرو و موتورسيکلت فاقد کارت، بدون در 
نظ��ر گرفتن زمان بندی قبلی که بر اس��اس آخرين 
رقم سمت راست شماره تلفن همراه اعالم شده بود، 
ص��ورت می گيرد. لذا هموطنان با هر ش��ماره تلفن 
همراه که در اختيار دارند و سيم کارت آن به نام آنها 
ثبت شده است، امکان ثبت نام در سامانه های خدمات 
دولت همراه )www.mob.gov.ir( و اپليکيشن 
خدمات دولت همراه و کد دستوری #۴* را دارند«.

به گزارش شانا، ثبت نام الکترونيکی مالکان خودرو 
 و موتورسيکلت فاقد کارت سوخت از ساعت هشت 
صبح روز دوشنبه )پنجم آذرماه( در سامانه خدمات 
دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir آغاز 
شد و اپليکيشن خدمات دولت همراه با نصب آن در 

گوشی های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم 
قرار گرفت.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران پيش از 
اين در اطالعيه  ش��ماره دو قبلی خود زمان ثبت نام 
کارت هوشمند سوخت المثنی را براساس رقم سمت 

راست شماره تلفن همراه افراد اعالم کرده بود.
هموطنانی که کارت سوخت خودرو يا موتورسيکلت 
آنها مفقود ش��ده اس��ت، می توانند پس از اين بدون 
توجه به رقم سمت راست شماره تلفن همراه و تنها 
با انتخ��اب يکی از روش های حض��وری، مراجعه به 
سامانه دولت همراه يا دريافت اپليکيشن دولت همراه 
از طريق اي��ران اپ��س )iranapps.ir(، کافه بازار 
 )appstore.ir( اپ اس��تور ،)cafebazaar.ir(

درخواست خود را ثبت کنند. در هيچ يک از مراحل 
ثبت نام چه به صورت حضوری در دفاتر پليس 10+ و 
چه به صورت اينترنتی، نيازی به ارائه رمز کارت های 
بانکی نيست و نياز است مالکان وسايل نقليه شخصی 

در اين زمنيه مراقبت الزم را به عمل آورند.
مالکان خودرو يا موتورس��يکلت که کارت س��وخت 
فعال در س��امانه هوش��مند دارن��د، در صورت ثبت 
تقاضای صدور کارت المثنی، کارت اوليه آنها ابطال 
خواهد شد، بنابراين توصيه می شود تنها افراد فاقد 
کارت سوخت برای ثبت نام مراجعه کنند. الزم است 
افراد در زمان ثبت نام اطالعات شماره تلفن همراه به 
نام مالک وس��يله نقليه، کد ملی و تاريخ تولد مالک، 
اطالعات شناس��ايی وسيله نقليه )ش��ماره سريال 

هشت رقمی مندرج در بارکد پشت کارت خودرو( يا 
شماره VIN را در اختيار داشته باشند.

شايان ذکر است خودروهای نو شماره، دارای کارت 
س��وخت هس��تند و کافی اس��ت مالکان آنها برای 
دريافت کارت س��وخت خود به دفاتر پست مراجعه 
کنند. مالکان خودرو يا موتورس��يکلت دارای کارت 
سوخت که رمز آن را فراموش کرده اند، امکان بازيابی 
رمز برای آنها فراهم شده است و نياز به ثبت نام ندارند.

ثبت نام کارت س��وخت المثنی ب��ه منظور دريافت 
سوخت تنها با استفاده از کارت سوخت اجرايی شده 
است و هدف از اين اقدام جلوگيری از قاچاق بنزين 
به ويژه با تش��ديد قاچاق از مرزها ب��وده و به معنای 

سهميه بندی و افزايش نرخ سوخت نيست.
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 بنزين 5 هزار توماني
شايعه است

خانه ملت|وزير نفت گفت: مرحله سوم فروش 
نفت در بورس پس از اينك��ه گزارش دو مرحله 
گذشته به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي 
سه گانه ارايه شود، صورت مي گيرد و آقايان بايد 
تصميم بگيرند كه پس از اين چه اتفاقي رخ دهد.
بيژن نامدار زنگنه با اشاره به نشست هفته جاري 
اعضاي اوپك، گفت: تا زماني كه ايران در شرايط 
تحريم قرار دارد، درباره سهميه جمهوري اسالمي 

در اوپك با هيچ شخصي صحبتي نمي شود.
وزير نفت، افزود: مسائلي همانند توليد عربستان 
بيش از سقف اوپك و ساير موارد در نشست هفته 

جاري اعضاي سازمان نفتي مطرح مي شود.
وي در خصوص مرحله س��وم ف��روش نفت در 
بورس، ادامه داد: مرحله سوم پس از اينكه گزارش 
دو مرحله گذش��ته به ش��وراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قواي س��ه گان��ه ارايه ش��ود، صورت 
مي گيرد و آقايان باي��د تصميم بگيرند كه پس 
از اين چ��ه اتفاقي رخ دهد.عض��و كابينه دولت 
 دوازدهم درباره انتش��ار اخباري مبني بر بنزين
5 ه��زار تومان��ي، تصريح ك��رد: افزايش قيمت 

سوخت و بنزين 5 هزار توماني شايعه است.

توان روسيه براي نوسان نفت
ايس�نا| بانك جهان��ي در گ��زارش اقتصادي 
روس��يه اعالم كرد اين كش��ور مي تواند در برابر 
شوك هاي خارجي از جمله نوسان قيمت نفت 

ايستادگي كند.
در گ��زارش بانك جهاني آمده اس��ت كه انتظار 
مي رود ميانگين قيمت هر بش��كه نفت در س��ه 
سال آينده 71 دالر باش��د اما همچنان ابهامات 

قابل توجهي براي چنين پيش بيني وجود دارد.
طبق اين گزارش، همانطور كه آژانس بين المللي 
انرژي پيش بيني كرده است تقاضا 1.۴ ميليون 
بشكه در روز رشد خواهد كرد، تقاضا براي نفت 
قوي خواهد ماند.انتظار مي رود نوسان شديدي 
كه صنع��ت نفت تجربه كرده اس��ت، ادامه پيدا 
كند اما با توجه به سطح باالي ذخاير بين المللي 
روس��يه )۴61 ميليارد دالر(، بدهي بين المللي 
اندك )معادل 2۹ درصد توليد ناخالص داخلي( 
و پوشش واردات مطلوب )15.۹ ماه( روسيه قادر 
خواهد بود ش��وك هاي خارج��ي را جذب كند.

روسيه به نتيجه نشست روز پنج شنبه اوپك در 
وين چشم دوخته اس��ت. انتظار مي رود اعضاي 
اوپك در اين دي��دار با كاهش مجدد توليد نفت 
موافقت كنند. روسيه سيگنال هاي مختلفي در 
خصوص موضع خود براي مشاركت در كاهش 
توليد ارس��ال كرده است.آمار هاي رسمي نشان 
مي ده��د توليد نفت روس��يه از 11.۴1 ميليون 
بشكه در روز در اكتبر به 11.۳6۹ ميليون بشكه 
در روز در ماه ميالدي گذشته كاهش يافته است.

 نصب نخستين سكوي فاز
1۳ پارس جنوبي

باشگاه خبرنگاران|پيام معتمد، مجري طرح 
توس��عه ف��از 1۳ پارس جنوبي گفت: نخس��تين 
عرش��ه دريايي فاز 1۳ پارس جنوبي با وزني حدود 
2 هزار و 200 تن، بامداد ديروز در موقعيت مخزني 
سكوي 1۳B  نصب شد. وي ادامه داد: از ابتداي ماه 
گذشته دو عرشه 1۳B و 1۳D  به طور همزمان در 
يارد صنعتي صدرا در بوشهر بارگيري و مهاربندي 
شدند و آمادگي كامل براي نصب در موقعيت هاي 
دريايي داشتند، اما به دليل شرايط ناپايدار جوي و 
B 1۳ اهميت رعايت الزامات ايمني، نصب سكوي
در نخستين بازه هوايي مناسب انجام شد. معتمد 
با اش��اره به پيشرفت فيزيكي بيش از ۹8 درصدي 
ساخت س��كوي اصليB 1۳ گفت: پس از دريافت 
گزارش شرايط مساعد آب و هوايي، عمليات نصب 
اين س��كو با پهلوگيري در كن��ار جرثقيل دريايي 
اچ.ال 5000 آغاز شد. وي ظرفيت برداشت روزانه 
از سكوي اصلي فاز 1۳ پارس جنوبي را 500 ميليون 
ف��وت مكعب )مع��ادل 1۴.2 ميليون مترمكعب( 
عنوان كرد.به گفته مجري فاز 1۳ پارس جنوبي، با 
اتمام عمليات نصب و راه اندازي دو سكوي اصلي1۳ 
B و اقماري D 1۳، برداشت گاز از طرح توسعه اين 
فاز با ظرفيت استاندارد يك ميليارد فوت مكعب در 

روز انجام خواهد شد.

 »ريك پري« در راه دوحه
و رياض

ايسنا|وزير انرژي امريكا اعالم كرد به زودي به قطر 
و عربستان سعودي سفر خواهد كرد كه احتماال پس 
از ديدار هفته ج��اري اوپك خواهد بود.ريك پري در 
نشست ساالنه ش��وراي ملي نفت امريكا كه گروهي 
متشكل از بيش از 200 مدير شركت و تحليلگر مشاور 
وزارت انرژي است، اعالم كرد: وي اين سفر را در شرايط 
جالبي انجام خواهد داد اما به زمان دقيق سفرش اشاره 
نكرد. س��ناتورهاي امريكايي اظهار كرده اند پس از 
دريافت گزارش سازمان سيا مبني بر اينكه محمد بن 
سلمان، وليعهد عربستان سعودي در قتل خاشقجي 
مجرم است، بيش از گذشته نسبت به دست داشتن 
وي در اين ماجرا مطمئن شده اند. عربستان سعودي 
اعالم كرده كه اين شاهزاده هيچ اطالعي از اين قتل 
كه روابط رياض و غرب را تيره كرده، نداشته است.قطر 
هفته جاري اعالم كرد از اوپك خارج خواهد شد تا به 
توليد گاز متمركز شود. اين اقدام قطر در شرايطي كه 
عربستان سعودي تالش مي كند همبستگي اوپك را 
براي مقابله با افت قيمت نفت نشان دهد، اين گروه را 
دچار شكاف كرده است.سخنگوي وزارت انرژي امريكا 
اظهار كرد: پري با همتايان خود در منطقه ديدار خواهد 
كرد. ريك پري و خالد الفالح، وزير انرژي عربس��تان 
سعودي دانش آموخته دانش��گاه A&M تگزاس و 

دوستان قديمي هستند.
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عصر گسست و پس از آن

همين خشم ها عليه بازار، بازار تازه اي خواهد ساخت
مولف:  دنيل راجرز|
مترجم: سارا زماني|

 يوروزين| اس��تاد تاريخ انديش��ه، دنيل تي راجرز، 
توضيح مي دهد كه از دهه ۱۹۷۰، مفاهيم اشتراك  گراي 
موجود از خود و از جامعه، جاي خود را به فرديت مستقل 
و حق  بني��اد دادند. و آنچ��ه امروز، درقالب بازگش��ت 
سياست هاي همبستگي، ش��اهدش هستيم، درواقع 
پس  ضربه ناشي از همين امر است. بااينحال اما، به  اعتقاد 
او، هرچه سياست به سوي بازاري  شدن پيش   مي  رود، 
 ازهم  گسست بيشتري بر وضعيت آينده حاكم مي گردد. 

در قطعه  اي به  يادماندني و تأمل  برانگيز از نوش��ته هاي 
ويرجينيا وولف، رمان  نويس شهير، آمده: »در دسامبر 
۱۹۱۰ ي��ا هم��ان حول وحوش ش��خصيت انس��ان 
تغيير ك��رد«. به  نظر او، از آن پس رابط��ه ميان اربابان 
و خدمتگزاران، زنان و ش��وهران، والدي��ن و كودكان، 
ديگر هرگز مثل قبل نش��د؛ يا الاقل در انگلستاني كه 
او مي  شناخت چنين بود. اين گفته البته اشتباه است. 
شخصيت انس��اني به  يك باره تغيير نمي كند. جامعه و 
گفتمان اجتماعي، بس��يار پيچيده  تر، و ماهيتًا بسيار 
متكثرتر، و ناهمگن  تر از آن هستند كه به  يك باره متحول 
شوند. بااين حال وولف يك  چيز را به  درستي تشخيص 
داده ب��ود: وقوع تغييري ناگهان��ي در نحوه بروز تجربه 
مش��ترك ما در تخيل اجتماعي  مان امكان  پذير است، 
تغييري با پيامدهايي كاماًل اساس��ي، و آغازي تقريبًا 

نامحسوس.
امروزه در بررس��ي تحوالت قرن بيستم، مورخان غالبًا 
اوائل دهه هفت��اد را به عنوان نقطه آغ��از تغيير فاز در 
قرن بيس��تم معرفي مي كنند. همان زماني كه رونق 
اقتصادي ناش��ي از جنگ رفته  رفته فروكش مي كرد، 
نابرابري ش��دت مي گرفت، و رش��د اقتصادي در ابعاد 
وسيع ديگر نمي توانست معياري تعيين  كننده   باشد؛ 
همان زماني ك��ه نهادهاي مديري��ت جهاني اقتصاد 
و سياس��ت، كه با اميده��اي بس��يار در اواخر ۱۹۴۰ 
بنيان گرديد بودند، تحت فش��اري ش��ديد و فزاينده 
قرار گرفتند، وقتي  كه نظم جهاني دوران جنگ س��رد 
جاي خود را به جهاني مي  داد مملو از س��تيزه  جويي  ها 
و جنگ  هاي بس��يار منكس��رتر از قبل. از اوايل ۱۹۷۰ 
به  بعد، كامپيوتر و اينترنت، با محوري  س��ازي تجارت 
جهاني، همه  چيز را دگرگون س��اختند. اما در همين 
دوره، همزمان، شاهد آغاز تحولي اساسي در ايده هاي 
معطوف   به اقتصاد، جامعه، تاريخ، قدرت، و سوژه انساني 
 نيز بوديم؛ تحولي قدرتمند، و با دامنه  اي بسيار وسيع.

اين تغيير در ايده ها موضوع كتاب من، عصر گسست، 
بود كه در ۲۰۱۱ منتشر شد. معنا و دامنه واژه گسست 
از آن پس به  حدي تغيير يافته كه اكنون تبيين آنچه از 
آن منظور بوده و آنچه منظور نبوده مفيد به  نظر مي  رسد. 
قصد من از توصيف اين دوره باعنوان عصر گسست، اين 
نبوده كه بگويم در ربع آخر قرن بيستم جامعه به  نسبت 
قبل پرنزاع  تر گرديده است. وجود خرده  فرهنگ  هاي 
به  شدت متعارض، كه هريك قويًا از عقايد خود درباره 
درست و نادرس��ت در برابر ديگري دفاع مي كنند، در 
تاريخ امريكا س��ابقه  اي طوالني دارد. ناپايداري بازار و 
تغييرات اقتصادي اي كه منجر به زيان  ها و س��ودهاي 
كالن مي شوند، و تبعات بسيار رنگارنگي براي گروه هاي 
اقتصادي متفاوت درپي دارند، در تاريخ سرمايه  داري 
پديده  اي هميشگي بوده و هست. يا مثاًل وقتي در دهه 
۱۹۶۰، مبارزاِت منجر به ازهمپاشي و براندازي نهادها 
و قوانين تبعيض نژادي سبب رشد بي  رويه ملي  گرايي 
سفيدپوست مي شد، وقتي  كه شهرها درگير شورش  ها 
و تظاهرات متعدد بودند و جنگي   بسيار شوم سياست 
امريكا را دوقطبي كرده بود، جامعه امريكايي به  اندازه 
 ه��ر دهه ديگري در ط��ول قرن بيس��تم پرتفرقه بود.

همان گونه كه در كتابم شرح داده  ام، آنچه در ربع آخر 
قرن بيستم ازهم   گسست و تكه تكه شد مجموعه تعاريف 
و روابط محوري در تخيل اجتماعي غالب در اين دوران 
بود. رايج است كه سال هاي مياني قرن بيستم را عصر 
توده ها مي  نامند، اما توصيف دقيق  تر آن است كه بگوييم 
در سال هاي مياني قرن بيستم تخيل جامعه  شناختي 
هويتي ازآن خود ياف��ت. دراي��ن دوران، تفكر درباره 
رفتار انساني برابر بود با تفكر درباره افراد به  مثابه آحاِد 
درون جامعه، كه عميقًا تحت  تأثير امكانات نهادي ارايه 
ش��ده از س��وي جامعه  اند. فهم اقتصاد از اقتصاد كالن 
آغاز مي شد، و فهم سياس��ت از شناخت ساختارهاي 
دولت و ملت. براي فهم رفتار انساني بايد به نقش  هاي 
اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي برساخته شده، و قدرت 
تاريخ و فرهنگ پرداخته مي شد. در همه اين عرصه ها، 
»امر اجتماعي«، جايگاهي گسترده و مهم را در تفكر 
 اجتماعي اواسط سده بيستم به  خود اختصاص داده بود.

در اواخر قرن بيس��تم ما، ِشماي تفكر اجتماعي اساسًا 
تغيير يافته بود. فشارهايي كه هر فرد به  تنهايي بايد تحمل 
مي  نمود به  هيچ وجه كاهش نيافته، و درعوض، رويه هاي 
پيشين تصوِر خود و جامعه، تا حد زيادي از هم گسيخته 
بود. باور قوي به مفهوم جامعه محوريت خود را در زبان 
و در تخيل از دست داده بود. ساختارها و نهادها كمتر 
به  چشم مي  آمدند. سخن گفتن از قدرت بيش  ازپيش 
انتزاعي شده و آنچه به  جاي اينها در مركز تفكر اجتماعي 
قرارگرفته بود، نوعي عامليت فردي بود كه مستقل عمل 
 مي كرد، انتخابگر بود و حقوق خود را مطالبه مي كرد. 

به  مرور، تعداد بيشتري از اين عامالِن فارغ از فشارهاي 
اجتماعي در عرصه هاي بيشتري از گفتمان اقتصادي و 
سياسي ديده مي شدند. مورخان ديگر كمتر از فشارهاي 
جامعه، و بيش��تر از بازياب��ي »عامليت« نقش  آفرينان 
انساني سخن مي  گفتند. اقتصاددانان به  جاي مدل هاي 
اقتصاد كالن، به استتناج  هاي اقتصاد خردي مبني   بر 
انتخاب    هاي مرجح و رضايت  مندي كنشگران منفرد 
روي آوردن��د. كارشناس��ان سياس��ت خارجي گمان 
كردند كه تاريخ را مي شود فشرده   ساخت، و تغيير رژيم 
ساختاري نه به  شكلي تدريجي، بلكه در چشم  برهم  زدني 
و با حمله  اي ناگهاني قابل حصول است. در داخل امريكا، 

سخن از حقوق سراسر مباحث سياسي را دربرگرفت. 
محافظه كاران، كه زماني از جدي  ترين مدافعان جامعه، 
تاريخ و سنت بودند، بيشتر و بيشتر اختيارگرا مي شدند. 
در پيشروترين سويه طيف انديشه چپ، دغدغه هايي 
كه روزي همه بر س��ر آنها همنوا بودند -و بيش  از همه، 
جنسيت و نژاد- فروشكستند و به هزار گزينه كوچك تر 
تبديل شدند. انتخاب   درهمه  جا حضور يافت، گويي    كه 

طبيعي  ترين كنش انساني باشد.
دراين حين، اين تصور مداومًا رو به گس��ترش بود كه 
مفهومي به  نام قدرِت »بازار« انس��جام  بخش همه اين 
اميال و انتخاب  هاس��ت. اين واژه انتزاع��ي و مفرد كه 
عماًل به  مثابه اس��مي با قابليت كاربرد جهانش��مول و 
قدرتي سحرآميز تلقي مي شد، درواقع برآيند انبوهي 
درهم  ريخت��ه از بازارهاي جهان واقعي ب��ود. در حوزه 
سياست عمومي، بهره  برداري از قدرت انگيزه هاي بازار 
به هدفي فراتر از اختالف  هاي حزبي بدل ش��د؛ نه  تنها 
به  اين دليل كه منافع ش��خصي صاحبان قدرت به  اين 
سو منعطف گشته بود، بلكه چون تحول اساسي رخ  داده 
در زبان و در اس��تعاره هاي اجتماعي سبب مي شد اين 
عمل درنزد متخصصان حوزه سياست گذاري روزبه  روز 

كارآمدتر، عقالني  تر، و طبيعي  تر جلوه كند. 
امروزه بس��ياري از نظريه  پردازان از اين پديده باعنوان 
»نئوليبراليس��م« ياد مي كنند، و اين نام  گذاري خالي 
از فايده هم نيس��ت. اما از س��ويي، تجميع تمامي اين 
پديده ها تحت يك عنواِن ايدئولوژيك خطرات خاص 
خ��ود را نيز دارد. چرا كه س��بب مي ش��ود انس��جام و 
يكپارچگي بيشتري از آنچه در واقعيت تاريخي رخ   داده 
  است به شيوه هاي نوين تفكر نسبت داده شود. اينگونه، 
تمام بررسي  ها به  س��مت يك نقطه شروع واحد سوق 
داده مي شود: مثاًل به سوي آراي بنيان  گذاران انجمن 
حكومت ستيِز مون پله رن؛ يا به سوي طبقه حاكمي كه 
نگران ازدست  رفتن حاشيه سود خود است؛ يا نيازهاي 

كاركردي خوِد سرمايه  داري متأخر. 
درحقيقت، تحولي كه در تخيل اجتماعي غالب رخ داد 
سرچشمه هاي متعددي داشت. ازجمله مهم ترين آنها 
مي شود به اختالف  نظرها و نزاع  هاي تخصصي مابين 
اقتصاددانان اشاره كرد. اينكه مدل هاي جديدي مبني 
  بر تئوري انتخاب ظهور كردند و چنين ش��ور و حرارت 
بي  سابقه  اي در عرصه تحليل  هاي اقتصادي و اجتماعي 
به وجود آوردند، حاصل مجموع چنين مناقشاتي بود و 
نه فقط آرايي كه فريدريش هايك و ميلتون فريدمن ارايه 
كردند. منشأ ديگر اين تحول را، مستقل از منشأ پيشين، 
در جنبش  هاي دانشجويي دهه شصت بايد جست. اين 
جنبش  ها گرچه ابتداي امر حول محور قدرت و آگاهي 
جمعي سخن مي  گفتند، اما نهايتاً به ايجاد موج جديدي 

از اختيارگرايي در فرهنگ سياسي منجر شدند.
برخ��ي از تغيي��رات رخ  داده در تخي��ل اجتماعي نيز 
همزمان با قدرت  گيري س��رمايه مال��ي رقم خوردند. 
در قوانين امريكا، بازتعريف ش��ركت سهامي درمقام 
نماينده تمام  وكماِل افرادي كه از بازده ارزش سهامش 
سود مي  برند، باعث ش��د يكي از عميق  ترين نهادهاي 
تثبيت  شده اقتصاد در اواسط قرن بيستم، صرفاً به نوعي 
دارايي سرمايه  گذارانه تبديل شود. همچنين، همگامي 
رش��د قدرت و س��رعت پردازش داده ها و اطالعات در 
كامپيوترهاي مدرن، با رشد و توسعه بازار كاال در ابعاد 
جهاني، شمار گزينه هاي موجود براي انتخاب كاالي 
مصرفي را به  حدي افزايش داد كه از پيش   از اين هرگز 

در تصور بشر نمي  گنجيد.
نمي توان گفت دراثر اين تغييرات ايدئولوژي نويني بر 
دوران حاكم شد كه منطق دروني آن اكنون براي ما كاماًل 
قابل شناخت و تجزيه و تحليل است. بلكه دراصل، براي 
بخش شايان  توجهي از جمعيت جهان، اتفاقي كه رخ داد 
اين بود كه استعاره هاي غالب بر تخيل اجتماعي  شان 
تغيير كرد. اساسي  ترين نحوه وقوع اين تحول، ازخالل 
لحظات پرتنشي بود كه مدل هاي قديمي  تر شكست 
مي  خوردند و مردم براي يافتن پاسخ در الگويي جديد 
به ه��ر دري مي  زدن��د. درمقابل، مي��زان وقوع چنين 
لحظاتي نيز خود دراثر نوعي نيروي پراكنشي افزايش 
مي  يافت. اين نيرو ازآنجا نشأت مي گرفت كه مردم تالش 
مي كردند تا به دركي از جهاني دست يابند كه هردم به 
جهاني ديگر بدل مي شد، حال  آنكه چنين تالشي، با گذر 
از جهان معنايي پيشين مردم، ايده ها و مباحث مطرح در 
حوزه هايي بسيار دورتر را نيز تحت   تأثير قرار مي  داد، و 
اينگونه مجموعه مدل هاي دسترسي پذير و استعاره هاي 
اجتماعي را متحول مي  ساخت. سردرگمي، واگيري، 
و تحقق و توسعه صنعتي چيزهايي هستند كه تاريخ 
اجتماعي انديشه ها را به  پيش مي  برند. زباِن »جامعه« نيز 
خود همين گونه، دراوايل قرن بيستم، ازدرون فضاهاي 
اجتماعي بسيار، و از خالل تفاوت  ها و تمايزات عميق 
سياسي اجتماعي بي ش��مار پديدار گشت. و اينگونه 
مسير تحول زباِن امر اجتماعي تا انتهاي قرن رقم خورد. 

در كتاب عصر گسست مجموعه  اي از اين تحوالت را 
به  دقت مورد بررسي قرار داده ام. كتاب به اين پرداخته 
كه چگون��ه اقتصاددان��ان مدل هاي اقتص��اد كالن را 
به  نفع مدل هاي اقتصاد خرد كن��ار نهادند، اينكه زباِن 
س��خن گفتن از قدرت چگونه ضمن فراگيرترش��دن 
نسبت به قبل، به  مرور رقيق  تر شده و از تاريخ و نهادها 
فاصله گرفته، اينكه چگونه زباِن ابراز همبس��تگي كه 
ابتدا بر جنبش  هاي فمينيستي و حقوق سياهان حاكم 
بود، درقالب مجموعه  اي متنوع از هويت  هاي منتخب 
تكثر يافت، چگونه زمان فش��رده شد، چگونه سخن از 
حق و حق ها به   همه  جا س��رايت يافت، و اينكه چگونه 
درنهايت فرد انتخابگر، صاحب ح��ق، و فعال در بازار، 
به  مثابه استعاره غالب از امري بي نهايت پيچيده كه 'خود' 

مي  ناميمش، ظهور كرد.
با طرح اين نظرها، قصدم اين نبود كه بگويم تغييرات 
رخ  داده در ايده ها علت تحوالت ساختاري  اي بود كه، در 
ربع آخر قرن بيستم، سياست و اقتصاد جهاني را دگرگون 
ساخت. مشخصه بارز زمان حال ما فزوني سرعت و قدرت 

تحرك جهاني سرمايه، كاالها، و افرادي است كه از بند 
ثبات مكاني يا روابط اجتماعي عميق گسسته  اند، و اين 
چيزي نيست كه آرايش جديد مجموعه استعاره هاي 
غالب را به  خودي خود س��بب گش��ته باشد. تغييرات 
رخ  داده در ايده ها درواقع س��بب شدند قواي تغييرات 
سياس��ي-اجتماعي طوري طبيعي جل��وه كنند كه 
به  سختي بتوان آنها را به  مثابه چيزي فراتر از كاركردهاي 
 طبيعي اقتصاد، و تمايالت فردي، ديد و تشخيص داد.

وقتي عصر گسس��ت در ۲۰۱۱ انتشار يافت، شرحي 
كه از تحوالت رخ  داده ارايه مي  داد به  نظر خودم تقريبًا 
كامل بود. زبان پيشين همدلي و همبستگي به ميزان 
قابل توجهي از توان افتاده بود. ولي حاال آش��كار است 
كه من در اش��تباه بودم. از همان س��ال به   بعد ش��اهد 
تالش عظيمي براي بازس��ازي امر اجتماعي بوده  ايم. 
ملي  گرايي در همه  جا درحال اوج  گيري اس��ت. قدرت 
شعارها و ادعاهاي مربوط به همبستگي قومي و نژادي 
دوچندان گرديده است. خط جديدي ميان خودي  ها و 
غيرخودي  ها كشيده شده، خطي كه حامل بار احساسي 
سنگيني نيز هست و دو دس��ته را ازهم جدا مي كند: 
»مردم« و »ديگراني« كه در ميان آنها رخنه كرده يا در 
تالشند از مرزهاي آنها به داخل هجوم آورند. برخي ازين 
جريان  هاي سياسي همبستگي جاهايي سربرآورده  اند 
كه انتظارش مي  رفت: انواع مختلف همبس��تگي  هاي 
ملي بالفاصله پس  از س��قوط اتحاد جماهير ش��وروي 
از نو برپا ش��دند، همان اتفاقي كه در جهان اس��الم رخ 
داد پس   از آنكه دوگانگي   حاصل از جنگ سرد ازميان 
برداشته شد؛ تا پيش  از آن، نيروي دوقطبي جنگ سرد 
مانع از قدرت  گيري ديكتاتوري  هاي ملي  گرا مي شد. اما 
اكنون، به  نحوي مشابه، قدرت  گيري اين نوع سياست 
همبستگي پرتنش را در امريكا و اروپاي غربي نيز شاهد 
هستيم. امر اجتماعي، با چهره  اي بسيار خشمگين  تر 

ازقبل، به صحنه بازگشته   است.

در اي��االت متح��ده، اي��ن پديده ها با ش��دت و همت 
ويژه  اي در حوزه انسان  شناسي اجتماعي مورد بررسي 
ق��رار گرفته  ، و نتيج��ه اين مطالعات قدرت خش��مي 
 را عيان س��اخته كه در پس اين پديده ه��ا جاي دارد. 
طرفداران دونالد ترامپ از طيف  هاي گوناگوني برآمده 
بودند. اما اساس��ي  ترين نقطه اشتراك بخش مهمي از 
مجموع آراي او خش��مي بود كه ب��ه مهاجران جوياي 
كار، پناهجوي��ان بح��ران  زده، رقباي ب��ازار جهاني، و 
سرمايه  گزاران منفعت  طلب داشتند؛ و ويژگي مشترك 
تمام گروه هاي مذكور اين است كه از مكان ثابت و اصلي 
خود جدا افتاده  اند. آنچه در تخيل اجتماعي حال حاضر 
نقشي پررنگ و جايگاهي مهم را به  خود اختصاص داده، 
خشمي است كه اين جمعيت متحرك و انتخابگر را آماج 

خود ساخته است.
در امريكا و ساير كشورهاي توسعه  يافته  ، تجارت جهاني 
تهديدي است براي مشاغل موجود، و همزمان موقعيت 
و ارزشمندي كساني   را تهديد مي كند كه در سفره  اي 
كه اقتصاد جهاني گسترده سهمي براي خود نمي  بينند. 
اين دس��ته، به  همين دليل به تج��ارت آزاد مي  تازند، 
حتي زماني  كه خود نيز از آن منتفع مي ش��وند. آنها به 
خارجي  ها، به مهاج��ران و اقليت  هاي داخلي مي  تازند 
حتي وقتي چنين گروه هاي��ي حتي در نزديكي حوزه 
زندگ��ي آنها حض��ور ندارند. آنها همچني��ن به طبقه 
باالدس��تاِن جامعه، به احزاب قدرتمند، و به نهادهاي 
حكومتي در واشنگتن دي  سي و بروكسل نيز مي  تازند، 
چراكه آنها را بس��يار دور از تجارب و دغدغه هايشان، و 

بالطبع بي  عالقه به شنيدن صدايشان مي  بينند.
دس��ته مذكور چاره را در نوعي گفتمان همبس��تگي 
جس��ته  اند. در امريكا، تجمعاتي ك��ه ترامپ با زيركي 
هرچه تمام   ترتيب داده   اس��ت به آنها نيرو مي  بخش��د 
و پس از هرگردهمايي خش��م خود را ب��ا خود به خانه 
مي  برند. آنها خود را امريكاي واقعي )يا فرانسه، آلمان، و 
ايتالياي واقعي( مي  نامند، اما فحواي اعتراضشان نشان 
مي دهد چندان مطمئن نيستند كه آيا ادعاهايشان هنوز 
اعتباري دارد يا نه، و نمي دانند آيا در صحنه سياس��ي 
موقعيت مستحكمي كسب كرده  اند يا خير. آنها درواقع 

پس  ضربه هاي همان عصر گسست  اند.
بااينحال، مشخص نيست كه فوران اين خشم در آينده 
چه عواقبي درپي خواهد داش��ت. پس  ضربه و واكنش 
سياسي كنوني را نمي توان در قالبي يگانه و مشخص 
جاي داد. مجارستاِن ويكتور اربان و امريكاي ترامپ يكي 
نيستند. جريان  هاي پوپوليستي و شبه  پوپوليستي عصر 
ما، حاصل اوضاع و شرايطي مرتبط باهم  اند، ولي باهم 
يكي نيستند. گاهي شرايط به  نحوي است كه رژيم  هاي 
اس��تبدادگر با بهره  جويي از اين حس خشم و خيانت 
توفيق پيدا مي كنند. چنانچه همين حاال هم در بسياري 
از نقاط دنيا، با اتكا به نيروي همبستگي و بي  اعتمادي 
ناشي از رشد بيگانه  ستيزي، و تعصبات شبه  قومي سلطه 
يافته  اند. چنين رژيم  هايي، ضدليبراليسم بودن، دشمني 
شديد با تكثرگرايي فرهنگي، و آرزوي   رسيدن به دولت، 
 ملت، و قدرتي يكپارچ��ه را مايه افتخار خود مي  دانند.

البته ازين نكته نيز نبايد گذش��ت كه در ايالت متحده 
ترامپ احتمال ظهور رژيمي واقعًا خودكامه و مستبد 
بسيار ضعيف به  نظر مي  رسد. در امريكا، تكثرگرايي مبني 
بر دموكراسي سابقه  اي بس طوالني  تر از اروپاي مركزي 
دارد؛ همچنين نظام   نظارت و توازن قواي مستحكم  تري 
در اين كش��ور حاكم اس��ت. ترامپ بيش��تر نمادي از 
كاريزماي منفي اس��ت. او در همراه  سازي حاميانش با 
طرح هاي بي  ثبات و ديدگاه هاي متغيرش به  آن اندازه 
كه در نطق  هاي آتشين خود بازتاب مي دهد موفق نبوده، 
ولي همين شعارهاي پرش��ور او آنها را جذب مي كند. 
ناسازگاري و نامشخصي طرح ترامپ، با خودفرافكني 
حاميانش در مواجهه با پديده ترامپ پيوندي بس��يار 
عميقي با هم دارند، و همين باعث به وجود آمدن جامعه 
انتخابگران و حامياني پرشور شده، اما در عين حال، پايه 
محكمي براي فراگيري سياست هاي استبدادي فراهم 

نساخته   است.
همچنين نگراني ما از اوج  گيري تمايالت استبدادگرايانه 
نباي��د س��بب ناديده  انگاش��تن م��وج مقابل ش��ود: 
در س��مت مقابل، سياس��ت هاي مش��اركت مدني با 
ديدگاه هاي��ي مترقي  تر و دموكراتيك  تر، و خش��مي 
كم  دامنه  تر نسبت   به قبل در حال تجديد قوا هستند. 
در امري��كا جلوه  اي از اي��ن را در پديده برني س��ندرز 
شاهد بوديم، گرچه كه جلوه هاي آن در جنبش  هايي 
ك��ه ريش��ه هاي عميق  ت��ري در جامعه مدن��ي دارند 
آش��كارتر نيز هس��ت: جنبش  هايي مثل راهپيمايي 
زنان، هشتگ من _هم_همين  طور، راهپيمايي براي 
زندگي م��ان، و جنبش اعتراضي 'جان سياه پوس��تان 
مهم است'’’. تمامي اينها از بازسازي تخيل اجتماعي 
 سخن مي گويند، با زباني به  غير از زبان خشم و نفرت. 

عمومًا عرصه اصالح��ات ترقي  جويان��ه در زمينه امر 
اجتماعي ماهيتي محلي داشته   است تا ملي. زماني  كه 
سياس��ت هاي ترقي  جويان��ه از اواخر ق��رن نوزدهم پا 
مي گرفتند، عنص��ر مكان از اهميتي حيات��ي در آنها 
برخ��وردار بود. ش��كوفاترين بس��تر براي اين  دس��ت 
سياست ها، ش��هرهايي بودند كه در آنها فشار جامعه، 
قدرت بهره  كشي سرمايه بي  نظارت، و فساد سياسي، 
عميق  ترين پيوند را با هم داش��ته  اند. سياس��ت هاي 
اجتماعي بيش   از آنكه از باال به پايين تس��ّري يابند، از 
بسترهاي محلي به سطح سياست هاي كالن ملي راه 
يافته  اند. نمونه مش��ابه همين امر را در زمان خودمان 
در رويك��رد ِتك  هاب هاي كاليفرنيا و اروپا ش��اهديم. 
اين مراكز با بازخلق تخيِل خود به  مثابه البراتوارهايي 
براي س��اخت آينده، مس��تقل عمل ك��رده و توجهي 
به سياس��ت هاي كنگره ي��ا پارلمان ندارن��د. چنين 
حركت هايي گرچه كامل نيستند، ولي در پاسخ به حس 
گسستي كه اكنون وجود دارد، گزينه  اي كاماًل واقعي 
محسوب مي شوند، درست به  همان اندازه كه مدل هاي 
 ويران  شهرانه  اي چون مجارستان و لهستان واقعي  اند. 

بااين همه، محتمل  ترين آينده ممك��ن درنظر من نه 

تسلط صداهاي همبستگي راس��ت  گرا، و نه پيروزي 
فعاليت  هاي مدني چپ  گراس��ت. در اياالت متحده و 
احتماالً در ساير نقاط جهان، بيشترين تغييرات احتمااًل 
به  س��مت جدايي و از  هم  پاش��يدگي بيش��تر سياسي 
معطوف خواهد بود. شكست و سقوط احزاب سياسي 
شتاب بيشتري گرفته، و اين به نوبه خود ممكن است 
سياست دوحزبي حاكم بر امريكا را دچار گسستي بكند 
بيش از آنچه اكنون هست. رأي منفي در حال افزايش 
اس��ت. در صحنه سياسي شاهد حضور افراد بي  تجربه 
بيشتري خواهيم بود -كس��اني مثل ترامپ و مكرون، 
كه خود را به  مثابه ش��خصيت هايي كاماًل خودساخته   
جل��وه مي دهند- پاك و عاري از ردپ��اي هرگونه نهاد 
موج��ود پيش   از اي��ن. چنين افرادي ب��راي لحظه  اي 
رأي  دهند  گان را مجذوب خود س��اخته و سپس آنها را 
با واقعيات تلخ تنها مي  گذارند. ظهور احزاب سياس��ي 
موقتي و ناگهاني بيشتري را شاهد خواهيم بود. همچنين 
احزاب مجازي بيشتري را با رويكردي مشابه با جنبش 
پنج ستاره خواهيم ديد كه از دل جهان اينترنتي زاده 
مي شوند. بيش   از پيش شاهد سياست هاي مبتني بر 
رفراندوم خواهيم بود، كه مرتب بين گزينه هاي كاماًل 

متضاد ارايه شده در رفراندوم  ها تغيير خواهند يافت.
به   اين دليل كه، اگر سياست را اساساً يك نظام هم  انديشي 
بدانيم، اگر تلقي و تصورمان از سياست روش نهادي  شده 
پيچيده  اي باشد درتالش براي اعمال سياست از طريق 
امتي��ازدادن و امتيازگرفتن، اگر ايج��اد هم  پيماني  ها، 
انتخابات مردمي، و نظارت   نهادي بر نتايج آراي مردمي 
را اساس سياست بدانيم، آنگاه وجود ُفرمي از مفاهيمي 
چون خيرعمومي و رفاه اجتماعي نيز ضروري خواهد بود. 
اما اگر سياست اساسًا درباره انتخاب باشد، درباره ابراز و 
ثبت يك اولويت يا ترجيح، آنگاه فرايندهاي هم  انديشي، 
طاقت  فرسا و نااميدكننده خواهند بود و خشم و رنجش 
مي  آفرين��د. براس��اس چنين نگرش��ي، وفاداري  هاي 
حزبي صرفًا جنبه  اي ابزاري خواهندداشت: افراد، طي 
دوره هاي مختلف انتخاباتي، به ائتالف  هاي سياس��ي 
مختلف پيوسته و از آنها جدا مي شوند. تجربه و تخصص 
پراكنده مي گردد: هر طيف به  كمك متخصصين حامي 
خود مي  كوشد نس��خه مدنظرش را واقعيت مطلق، و 
سياست هاي خود را تنها سياس��ت هاي كارآمد جلوه 
دهد. تحت چنين ش��رايطي، باور به وجود حقيقت از 
بين نمي  رود، بلكه با افزايش و پراكندگي مدعيان بيان 
حقيقت، حقيقت نيز متكثر مي شود. و اينگونه، حقيقت 

نيز، همچون سياست، بازاري مي شود.
اگ��ر چنين روندي ب��ر اوضاع كنوني ما حاكم باش��د، 
پس در آينده شاهد گسست سياسي بيشتري چه در 
حوزه نهادي و چه در چشم  اندازهاي سياسي خواهيم 
بود. چنين روندي، متالشي  ش��دن احزاب سياس��ي، 
ضعيف  شدن قدرت سياسي ائتالف هاي بزرگ، تغيير 
جهت    هاي سريع  تر و شديدتر در گرايش هاي سياسي، 
و عدم انس��جام بيشتري در سياس��ت   را در پي خواهد 
داشت. پروژه هاي تغيير رژيم با سرعت بيشتري به  انجام 
خواهند رسيد. انجام برنامه  ريزي  هاي بلندمدت دشوارتر 
خواهدگرديد. و تمامي اينها سبب خواهد شد سياستي 
كه در آن مس��اله گزينه و انتخاب باالترين ارجحيت و 
اهميت را داراست، بيش  ازپيش به يك بازار شبيه گردد: 
بازاري سيال، با سرعت پاسخگويي باال، با ضرباهنگي 
برس��اخته از حباب  هاي اقتصادي و ُمدهاي زودگذر، 
مملو از تبليغات و مملو از تبليغ��ات براي خود، جايي 
كه هركس يك  چي��ز را ترجيح مي دهد ولي نهايتًا اين 
بازار اس��ت كه نتيجه را»تعيين مي كند«. تالش  هاي 
هم  انديش��انه، كه زماني اصل و اساس سياست قلمداد 
مي ش��دند، ناديده انگاش��ته خواهند ش��د. و استعاره 
غالب بر سراس��ر زبان اجتماعي -يعني ’ب��ازار‘- حد 
 نهايت قدرت و ظرفيت خود را تحقق خواهد بخشيد.

اين ها البته همه حدس  هايي هستند درباره احتماالت 
آينده: يعني محبوبيت ديكتات��وري در بعضي نقاط، 
بازيابي حيات مدني در برخي ديگر، و از  هم  گسستگي 
سياسي در بسياري ديگر. اما درصورت فراگيري حالت 
احتمالي آخر، با آيروني تاريخي عظيمي مواجه خواهيم 
  شد. چراكه همان قيام آغشته به خشم و عصبانيت عليه 
گسترش ايده ها و استعاره هاي بازار، كه شاخصه ربع آخر 
قرن بيستم بود، درواقع بيش   و پيش از هر چيز جايگاه 
همان اس��تعاره ها را در قلب فرهنگ سياسي زمان ما 

استحكام خواهد بخشيد.
منبع:ترجمان

  رايج اس�ت ك�ه دو دهه اخي�ر را دوران 
»نئوليبراليس�م« بنامن�د. بااين ح�ال، 
ريشه هاي موقعيتي كه امروز درگير آنيم، 
متكثرتر از آن است كه به سادگي ذيل يك 
ايدئولوژي اقتصادي خالصه شود. در واقع، 
ما شاهد تحولي عظيم در »امر اجتماعي« 
بوده ايم. چيزي كه از جنبش هاي دانشجويي 
تا جنگ سرد در آن دخيل بوده اند و نتايج 
آن نه تنها اقتصاد، كه سياست و اجتماع را 
نيز درنورديده اند. حاال پرسش جديد اين 
است: آيا دوران فردگرايي نئوليبراليستي 
به پايان رسيده و بايد شاهد فصِل تازه اي از 

همبستگي باشيم؟
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 خودكفايي و تاب آوري 
در برابر تحريم ها

يكي از مهم ترين تفاوت هاي اي��ن دوره از تحريم ها 
نسبت به س��اليان گذش��ته، خودكفا بودن ايران در 
بخش هاي مختل��ف از مواد غذايي ت��ا زنجيره هاي 
توليد سوخت است كه مي تواند تاب آوري كشور برابر 
تحريم ها را افزايش دهد. دو عامل بس��يار مهمي كه 
مي تواند مسير تنفس اقتصاد ايران را در دوران تحريم 
باز نگه دارد خوداتكاي��ي و خودكفايي در حوزه هاي 
مختلف به ويژه كاالهاي استراتژيك و موضوع مهم تر 
وجود منافع مش��ترك با كشورها اس��ت. امروز كه 
توانسته ايم در حوزه هايي چون مواد خوراكي يا مواد 
پرمصرف مانند بنزين يا تجهيزات پزشكي و هوانوردي 
و... به خودكفايي برسيم، در مقايسه با سال هاي گذشته 

مي توانيم راحت تر از دوران تحريم عبور كنيم. 
طبق گزارش هاي رسمي، امروز بالغ بر ۹۰ درصد از 
نياز كشور به محصوالت كشاورزي و استراتژيك مانند 
گندم، برنج و جو، در داخل تامين مي شود، ميزان توليد 
محصوالتي از جمله گندم نسبت به قبل از انقالب به 
پنج برابر رسيده و توليد محصوالت غذايي و كشاورزي 
ايران ۲۰ ميليون تن بيش��تر از سال ۱3۹۱ است. در 
س��ال هاي گذشته تقريبا س��الي يك و نيم ميليارد 
دالر از ميزان واردات مواد غذايي كاسته شده كه اين 
مي تواند در حفظ سرمايه ها و ثروت ملي در اين شرايط 
بسيار موثر باشد.  كاهش واردات بنزين و خودكفايي 
در توليد آن با راه اندازي پااليشگاه ستاره خليج فارس 
هم دس��تاورد مهمي اس��ت كه مي تواند بسياري از 
وابستگي هاي كشور به شركت هاي خارجي را قطع 
كند و نياز داخل را پاسخ دهد. در حوزه گازوئيل هم كه 
ستون فقرات توسعه حمل و نقل در كشور محسوب 
مي شود به كشورهاي خارجي وابسته نيستيم و واردات 
گازوئيل به عنوان كااليي استراتژيك قطع شده و امروز 
ايران از صادر كنندگان اين محصول اس��ت. بنابراين 
گرچه تحريم دردس��رهايي را براي توليد و تجارت 
خواهد داشت و هزينه هايي را به مردم تحميل مي كند 
اما نمي تواند كشور را در بن بست قرار دهد.  »هادي حق 
شناس« كارشناس اقتصادي در گفت وگو با پژوهشگر 
ايرنا درباره تاثيرگذاري تحريم هاي جديد امريكا بر 
اقتصاد ايران گفت: اينكه بگوييم اين تحريم ها هيچ 
تاثيري در اقتصاد ايران نمي گذارد نمي تواند ادعاي 
درستي باشد اما اقتصاد ايران در برابر تحريم آب ديده 
ش��ده است و بيش از ۱۰ س��ال در برابر تحريم هايي 
س��خت تر از اين تحريم هاي جديد تاب آوري داشته 
اس��ت.  به گفته وي، برخالف امريكا كه مساله زمان 
برايش بسيار مهم است و رييس جمهوري امريكا كه 
دو سال ديگر بيشتر زمان ندارد، ايران براي تاب آوري 
برابر اين محدوديت ها با مشكل زمان مواجه نيست. 
ديديم كه ترامپ در كنگره، مجلس نمايندگان را از 
دست داد و تا دو سال ديگر هم كرسي هاي بيشتري 
را از دست خواهد داد.  او ادامه داد: البته اگر فكر كنيم 
اين تحريم ها تاثيري در اقتصاد ايران ندارد، اش��تباه 
است. همچنين اين تصور هم كه تحريم هاي كنوني 
بسيار هوش��مندانه طراحي شده و قرار است اقتصاد 
كشورمان را از پا دربياورد با واقعيت سازگار نيست. در 
ليست اعالم شده شاهد آن بوديم برخي از افراد و برخي 
از شركت هايي كه در اقتصاد حال حاضر ايران غيرفعال 
هستند هم تحريم شده اند و اين نشان دهنده نقاط 
ضعف امريكا در اعمال تحريم ها عليه ايران است.  وي با 
تاكيد بر اينكه نبايد دشمن را بسيار بزرگ ببينيم، ادامه 
داد: هشت سال جنگ با عراق را پشت سر گذاشته ايم و 
تجربيات تحريم هاي ۱۰ ساله بسيار سخت را در اختيار 
داريم و قطعا بنيه و تاب آوري اقتصاد ايران امروز بسيار 
بيشتر از تحريم هاي دوره قبل است.  او افزود: ايران به 
لحاظ اعداد و ارقام در ظرفيت هاي اقتصادي جايگاه 
هجدهم را در دنيا دارد. ايران كش��ور بزرگي است و 
مرزهاي متنوعي دارد و مردم ايران در دوره هاي پيش 
توانستند با وجود اعمال تحريم هاي بسيار سخت تر از 
جمله تحريم هاي سازمان ملل و شوراي امنيت اقتصاد 
را از بن بست خارج كنند. تصور امريكايي ها اين است كه 
با اعمال فشارهاي اقتصادي، ايران دچار شكاف مي شود 
اما اين ثابت شده است كه هر بار ايران را تحت فشار قرار 
داده اند چ��ه در جنگ با عراق چه در دوران تحريم ها 
انسجام بين مردم بيشتر شده است.  وي با بيان اينكه 
امروز ايران در بسياري از حوزه ها به خودكفايي رسيده 
است، اظهار داشت: شايد در دوره هاي قبل با مشكل 
در توليد بنزبن يا تامين گندم مواجه بوديم اما امروز 
اين مشكالت برطرف شده است به صادركننده بنزين 
و گندم و بسياري از كاالهاي ديگر تبديل شده ايم.  او 
گفت: در مقطع قبلي تحريم ها در موارد متعددي از 
جمله فرآورده هاي نفتي و به ويژه بنزين دچار مشكل 
بوديم در حالي كه امروز در توليد بنزين به خودكفايي 
رسيده ايم. همچنين در محصوالت كشاورزي و گندم 
هم ش��رايط امروز و مقطع زماني تحريم هاي قبلي 
متفاوت است. توجه به اين متغيرهاي دروني هم نشان 
مي دهد كه ميزان تاب  آوري امروز ما در مقابل تحريم ها 
بيش از ميزان تاب  آوري كشور در دوره قبلي تحريم ها 
است.  تفسير اقتصاد درون زا و برون گرا كه مهم ترين 
اصل اقتصاد مقاومتي محسوب مي شود، اين است كه 
اصول و بستر رشد و تحوالت اقتصادي در داخل تامين 
شود اما تعامل با صحنه بين المللي به گونه اي باشد 
كه اساسا كشوري امكان تحريم ما را نداشته باشد، به 
اين معنا كه تحريم ايران عليه منافع تحريم كنندگان 
باشد؛ چنانكه در دوران تحريم اين رابطه و ايجاد منافع 
مشترك با تركيه برقرار بود بطوري كه براي اين كشور 
همسايه صرف نمي كرد به تحريم هاي بين المللي عليه 
ايران بپيوندد و در آن دوران هم برخي از كش��ورها از 
ممنوعيت واردات سوخت از ايران مستثنا شده بودند. 
مزيتي كه دوران تحريم مي تواند براي كشور داشته 
باشد اين است كه به توليد داخل تلنگري مي زند و باعث 
مي شود قوانين و مقررات در راستاي افزايش توان توليد 
داخل با استاندارد و كيفيت هاي بين المللي اصالح و 
وضع شود. البته خودكفايي در تمام حوزه ها و بخش ها 
امكان پذير نيست و خودكفا بودن نياز به انتقال دانش 
و تكنولوژي هاي روز دنيا به كشور دارد و نمي توان با 
بلند كردن ديوار انزوا و محدود ساختن تعامل با دنيا به 

خودكفايي رسيد. 



نگاه 9 ايرانشهر

»تعادل«پسازگذشت8ماهازاجرايرژيمجديدترافيكي،آثاراينطرحرابررسيميكند

ابهام  در كارآمدي طرح  جديد  ترافيك 
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري |

زمستان سال گذش�ته بود كه زمزمه هاي تغيير 
طرح ترافيك تهران از سوي معاونت حمل و نقل 
و ترافيك ش�هرداري تهران شنيده شد. محسن 
پورس�يدآقايي، مع�اون حمل و نق�ل و ترافيك 
ش�هرداري تهران طرحي را به شوراي شهر و نيز 
شوراي عالي ترافيك پيش�نهاد داد كه بر اساس 
آن طرح 38 س�اله ترافيك تهران تغيير كرد. بر 
اساس اين طرح، ديگر خريد و فروش روزانه طرح 
ترافيك ممنوع و نيز تغييراتي در ارايه مجوز ورود 
به طرح ترافيك ايجاد شده است. به گفته معاونت 
حمل و نقل هدف از اين طرح مبارزه با رانت شكل 
گرفته در ارايه مجوز ورود به طرح، كاهش ترافيك 

و آلودگي هوا بوده است. 

بر اساس اين طرح، تعداد خودروهايي كه روزانه به محدوده 
طرح ترافيك وارد مي شوند، محدود شده و بسته به اينكه 
چه ساعتي از روز وارد اين محدوده مي شوند، هزينه هاي 
مختلفي بايد پرداخت كنند. به طور خالصه مي توان گفت 
در اين طرح كس��اني كه مي خواهند وارد محدوده طرح 
ترافيك شوند، شماره خودروي خود را در سايت »تهران 
من« وارد مي كنند و بعد از آن افراد اجازه ورود به محدوده 
ط��رح ترافيك را دارند. وقتي خودرو وارد محدوده ش��د 
دوربين ها، ساعت ورود خودروي مذكور را ثبت مي كنند 
و آخرين خروج خودرو نيز توسط دوربين ها ثبت مي شود. 
البته ممكن است يك خودرو در طول روز چندين مرتبه 
تردد در محدوده داشته باشد؛ اما تنها اولين ورود و خروج 
ثبت خواهد شد و عوارض خودرو طبق فرمول محاسبه و 

از آن حساب كاربري كه شارژ شده است كسر مي شود.
هزينه ها نيز به اين شرح است: اگر مالك خودرو معاينه 
فني برتر اخذ كند بس��ته به زمان ورود و خروجش از 13 
هزار و 400 تومان شروع و تا 28 هزار و 800 تومان خواهد 
بود؛ ولي اگر خودرويي معاينه فني معمولي داشته باشد، 
كف عوارض 16 هزار و 800 و س��قف آن 36 هزار تومان 

تعيين شده است.
همچني��ن اطالعات همه خودروهاي وارده به حس��اب 
كاربري، اعم از معاينه فني برتر، معمولي يا نوع خودرو كه 
آيا هيبريدي است يا خير چك خواهند شد و به صورت 
آنالين ايجاد هر تغييري در وضعيت معاينه فني خودروها، 
چك مي شود، به عنوان مثال، ممكن است مالكي در ابتدا 
معاينه فني معمولي داشته باشد، اما بعد از مدتي نسبت به 
اخذ معاينه فني برتر اقدام كند كه با رصد و پايش اطالعات 
خودرو اين تغيير معاينه فني در محاسبه عوارض لحاظ 
خواهد شد. بعد از اينكه دوربين هاي مستقر در محدوده 
طرح ترافيك پ��الك را »خوانش« كردن��د، نوع معاينه 
فني خودرو، چك شده و بر اساس ساعت ورود و خروج، 
عوارض محاسبه خواهد شد و از حساب كاربري خودرو 

كسر مي شود.
براس��اس طرح ترافيك فعلي، 103 هزار خودرو روزانه 
مي توانند وارد محدوده ش��وند ك��ه از اين ميان 63 هزار 
سهميه، متعلق به افرادي است كه به دليل ماهيت شغلي 
بايد وارد محدوده شوند و مابقي مجوزها يعني 40 هزار 

سهميه ورود نيز در اختيار مردم قرار دارد.
از آنجا كه عموم مردم به سختي حاضر به پذيرش تغيير 
هستند، اين طرح نيز با مقاومت از سوي برخي مسووالن 
س��ازمان هاي مختلف از جمله پليس تهران قرار گرفت 
و مردم ني��ز به دليل اينكه باي��د هزينه هاي مختلفي را 
مي پرداختند، نس��بت به آن ديد منفي داشتند. در واقع 
تغيير يك طرح 38 س��اله كار چندان آس��اني نبود اما با 
پافش��اري معاونت حمل و نقل ش��هرداري باالخره اين 
طرح از ارديبشهت سال جاري اجرايي شد و طلسم طرح 

قبلي شكست.
همان طور كه عنوان شد، هدف اصلي اين طرح مبارزه با 
فساد و كاهش ترافيك در مناطق مركزي شهر است اما 
اكنون با گذشت 8 ماه از اجراي طرح به نظر مي رسد ميزان 
ترافيك در اين محدوده چندان تغيير نكرده باشد. البته 
خود معاونت حمل و نقل در اي��ن باره نظر ديگري دارد. 
با شروع فصل پاييز و باز ش��دن مدارس و دانشگاه ها كه 
تردد و نيز ميزان آلودگي هوا افزايش مي يابد، اين معاونت 
گزارشي منتشر كرد كه نشان مي داد ترافيك در مهر سال 
جاري نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. دراين 
گزارش آمده ب��ود: »اطالعات برگرفت��ه از دوربين هاي 
كنترل هوشمند، تحليل طول صف ترافيك و سامانه هاي 
پالك خوان نش��ان مي دهد كه ترافي��ك روزهاي اول تا 
پنجم مهرماه ۹۷ نسبت به دوره زماني مشابه در گذشته 
كاهش داشته و اين كاهش در محدوده طرح ترافيك به 
ويژه در ساعات اوج صبح و عصر كامال مشهود بوده است.

اين گزارش نش��ان مي دهد كه متوسط سرعت ناوگان 
حمل و نقل همگاني در هفته اول مهر ماه ۹۷ نسبت به 
زمان مشابه در سال ۹6، در روزهاي كاري 4 درصد و در 
روز پنجشنبه 18 درصد افزايش داشته است؛ تغييري كه 
براي خطوط تندرو بي.آر.تي به مراتب مشهودتر بوده است.

در اين گزارش،  همچنين به داده هاي برگرفته از سامانه 
پالك خوان اشاره شده است كه نشان مي دهد ميزان ورود 
به محدوده طرح ترافيك در هفته اول مهرماه ۹۷ نسبت به 
زمان مشابه در سال ۹6 بطور متوسط 12 درصد در ساعت 
اوج صبح كاهش داشته است. همچنين ورود به محدوده 
زوج و فرد در طول كل روز به طور متوس��ط با كاهش 20 
درصدي و تردد در داخل محدوده طرح ترافيك با كاهش 

30درصدي نسبت به سال ۹6 همراه بوده است.«

     باالخره رانت ترافيكي حذف شد
البته آماري كه معاونت حمل و نقل ارايه داد، هيچ منبع 
و مرجع مش��خصي ندارد و تنها براس��اس مش��اهدات 
اين معاونت انجام شده اس��ت. محمدعلي كروني، دبير 
كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
»تعادل« به ارزيابي طرح ترافيك در 8 ماهه سال جاري 
پرداخت. او با تاكيد بر اينكه مهم ترين هدف اجراي اين 

طرح از بين بردن رانت يك سري سازمان ها و اشخاص بود 
كه به محلي براي فساد تبديل شده بود، گفت: هر چند كار 
بسيار سختي بود اما باالخره اين اتفاق افتاد و توانستيم 
رانت به اشخاص و سازمان ها را از بين ببريم و اين كار قابل 
تقدير است.اما در شورا به دنبال اين بوديم كه آيا اجراي 
اين طرح آثار ترافيكي هم دارد يا اينكه فقط منجر به بستن 
درگاه فساد مي شود.به همين دليل از كارشناسان حوزه 
حمل و نقل درخواس��ت كرديم كه اين طرح را بررسي 
كنند و قرار شد اجراي اين طرح يك سال به تعويق بيافتد 
تا بتوانيم تمام جنبه هاي مختلف آن را بررس��ي كنيم.

هدف اين بود مشكالتي كه اكنون در رابطه با آژانس ها، 
ميني بوس ها،  وان��ت بارها و پالك هاي عمومي به وجود 
آمده است را  نداشته و بدانيم با هر كدام از اين ذي نفعان 
چه برخوردي بايد داشته باشيم و با هر كدام به فراخور شغل 

و صنفي كه دارند برخورد كنيم.
او با بيان اينكه اين موضوع محل اختالف شورا و شهرداري 
بود،  تصريح كرد: همزمان پليس تهران نيز اين با اجراي 
اين طرح به شدت مخالف بود اما دوستان ما در شهرداري 
به اجراي اين طرح در سال جاري اصرار داشتند و از طريق 
وزارت كشور توانستند موافقت پليس را نيز جلب كنند و 

طرح را اجرايي كردند.
وي ادامه داد: اينكه اثرات ترافيكي اين طرح چگونه بوده 
اس��ت،  هنوز در اين باره آمار اطالعاتي به شكل رسمي 
ارايه نكرده اند و نمي دانيم كه اين طرح چقدر تاثيرگذار 
بوده اس��ت. از سوي ديگر با توجه به اطالعاتي كه از قبل 
داريم مي دانيم صحبت هايي كه در خصوص زيرساخت ها 
مي شد مبني بر تكميل بودن تعداد دوربين هاي سطح 
شهر،  در زمان اجراي طرح كامل نبود و 30 تا 35 درصد 
دوربين ها در آن زمان به درستي كار نمي كرد وخطا داشت 
.به نظرم همچنان اين مشكل پابرجاست و دوربين هاي 
موجود به خصوص دوربين ه��اي قديمي به خوبي كار 
نمي كنند.اين اشكاالت باعث شد طرح جدي ضربه بخورد 

و از ماهيت خود دور شود.
او درب��اره اعتراضات آژانس ه��ا و ميني بوس ها كه چند 
هفته پيش جلوي در شورا تجمع كرده بودند نيز گفت: 
اعتراض ها به س��بب ناآگاهي آنها از طرح ترافيك فعلي 
اس��ت. در واقع بهتر بود كه ش��هرداري قب��ل از اجراي 
طرح، روس��اي اتحاديه ها و اصناف درگير با اين موضوع 
را فراخوانده و آنها را توجيه مي كرد اما اين كار انجام نشد 
و حال اين اصناف تصور مي كنن��د كه حقي از آنها زايل 
شده در حالي كه اينگونه نيست.بخشي از مطالباتي كه 
اين اصناف مطالبه مي كنند به حق نيس��ت ومتاسفانه 
ش��يطنت هايي در كار اس��ت.برخي از اين افراد تا سال 
گذش��ته براي دريافت طرح ترافيك تا 2 ميليون تومان 
هزينه پرداخت مي كردند اما اكنون حاضر نيستند ۹00 

هزار تومان بپردازند.

وي در خص��وص آژانس ها نيز توضيحات��ي ارايه كرد و 
گفت: برخي اوق��ات مجوزهايي كه براي آژانس ها صادر 
مي شد به آژانس ها تعلق نمي گرفت .در واقع مجوزها را 
به اتحاديه صادر مي كردند اما اينكه آيا مجوزها به دست 
آژانس مي رسيد يا خير جاي سوال داشت.با وجود اين، 
گنگ بودن اين ساز و كار و اينكه از آنها سلب امتياز شد، 

 اعتراضاتي را در پي داشت.

     زوج و فرد؛ طرحي شكست خورده!
چندي پيش پورسيدآقايي مجددا بحث حذف طرح زوج 
و فرد را مطرح كرد. او با ارايه گزارشي كه خود تهيه آن 
را به بانك جهاني سفارش داده بود، نشان داد كه انجام 
طرح زوج و فرد در بسياري از شهرهاي پيشرفته به عنوان 
يك طرح شكست خورده شناخته مي شود و با استناد 
به اين گزارش عنوان كرد كه اين طرح در تهران نيز بايد 
حذف شود. به گفته او مطالعات نشان داده است طرح 
زوج و فرد، طرح اشتباهي بوده كه در بلندمدت نه تنها 
آلودگي هوا را كاهش نداده است، بلكه سبب شده مردم 
به سمت خريد خودروي ارزان قيمت اما پالك مخالف 
گرايش پيدا كنند و اين امر موجب افزايش آلودگي هوا 
مي شود، به همين دليل براي كاهش آلودگي هوا الزم 
است كه طرح زوج و فرد ملغي شود.به گفته او مطالعات 
ملغي ش��دن طرح زوج و فرد در حال انجام اس��ت و در 
صورت تصويب شوراي ترافيك تهران، احتماال اجراي 
طرح زوج و فرد پس از س��ال ها ملغي و طرح زوج و فرد 

تبديل به حلقه دوم طرح ترافيك مي شود.
حذف محدوده زوج و فرد در طرح ترافيك نوين تهران 
ديده ش��ده و قرار بود در طرح جديد از طرح زوج و فرد 
خبري نباشد. اما اين رژيم نوين ترافيكي از ابتداي سال 
جاري بدون تغيير در رفت و آمد در محدوده زوج و فرد 
اجرايي ش��د. در طرح اوليه ارايه شده از سوي معاونت 
حمل و نقل ش��هرداري تهران در سال گذشته، تهران 
به دو قس��مت محدوده س��بز )طرح ترافيك قديم( و 
محدوده آبي )طرح زوج و فرد فعلي( تقسيم شده بود و 
متقاضيان ورود به محدوده آبي نيز بايد مبلغي را پرداخت 
مي كردند. اين قس��مت از طرح از همان ابتدا مخالفت 
كارشناسان را در پي داشت. با توجه به اينكه طرح نوين 
ترافيك كه جايگزين طرح ترافيك 38 ساله تهران شده 
بود هزينه هايي بر شهروندان تهراني تحميل مي كرد، 
دريافت هزينه اضافي ب��راي ورود به مناطق زوج و فرد 

قطعا نارضايتي بسياري به دنبال داشت . ضمن اينكه 
زيرساخت هاي آن هم فراهم نبود. به اعتقاد مخالفان 
طرحي كه هزينه به شهروندان تحميل كند، نيازمند 
بررسي و تحقيقات بيشتري اس��ت. بنابراين اعضاي 
شوراي ش��هر تهران هنگام تصويب كليات اين اليحه، 
بخش مربوط به حذف محدوده زوج و فرد را ملغي اعالم 
كردند و قرار بر اين شد تا در آينده و با توجه به نحوه اجراي 

طرح جديد در اين باره تصميم گيري شود.
كروني با اش��اره به اينكه اين طرح ق��رار بود ابتدا در دو 
زون انجام ش��ود، افزود: همان زمان در اليحه اي كه به 
شورا فرستاده شد مبلغي نيز براي محدوده زوج و فرد 
تعيين شد اما به درخواست پليس اجرايي نشد. پليس 
درخواس��ت داد كه ابتدا طرح اصلي انجام شود و بعد از 
چند ماه كه بازخوردهاي آن مشخص شد و در صورت 
مناسب بودن ش��رايط طرح زوج وفرد نيز به آن اضافه 
شود.اين موضوع باعث شد تا از همان ابتدا طرح به شكل 
ناقص اجرا شود و در نتيجه هنوز بعد از اين مدت شاهد 
اعتراضاتي نس��بت به آن هستيم و به نظر من در بحث 

ترافيك اتفاقات ملموسي نيفتاده است. 

     پليس: برنامه اي نداريم
بعد از اينكه حذف محدوده زوج و فرد توسط پورسيدآقايي 
مطرح ش��د هر چند وي اين كار را موكول به سال آينده 
كرده است اما واكنش ها نسبت به آن شروع شد و سردار 
مهماندار رييس پليس راهور تهران در اين باره گفت: اصال 
براي تغيير محدوده زوج و فرد برنامه نداريم.تا اين لحظه 
هيچ مصوبه اي در مورد تغييرات طرح زوج و فرد در شهر 
تهران به تصويب نرسيده است و اينكه يك نفر از اعضا، در 
مورد تغيير محدود يا شرايط طرح زوج و فرد صحبت كند، 

احتماالً نظر شخصي ايشان است.
همچنين س��ردار رحيمي، رييس پليس تهران نيز در 
اين باره گفت: به نظرم اگر طرحي مي خواهد اجرا ش��ود 
بايد در رابطه با آن در مراجع قانوني بحث شود، اما برخي 
افراد ذهنيات خود را اطالع رساني مي كنند، اين موضوع 
)حذف طرح زوج و فرد( با قانون مغايرت دارد، اصلي ترين 
دستگاه در رابطه با اين موضوع پليس است چون ترافيك 
را هدايت مي كند، درباره اين موضوع بايد كار كارشناسي 

صورت گرفته و سپس اطالع رساني شود.
در خرداد ماه سال جاري، پورسيدآقايي عنوان كرد كه 
طي مدت اجرا شدن طرح ترافيك 6۷ ميليارد تومان 
درآمد حاصل شهر تهران شده است.اين در حالي است 
كه شهرداري تهران ساالنه از محل فروش طرح ترافيك 
حدود250 تا 300 ميليارد تومان درآمد كسب مي كرده 
است. كروني درباره درآمد شهرداري از محل فروش طرح 
ترافيك توضيحاتي ارايه كرد و گفت: هر چند شهرداري 
معتقد است در اين طرح به دنبال درآمدزايي نبوده اما 
واقعيت اين است كه طرح ترافيك همواره محل درآمد 
شهرداري بوده كه با اجراي طرح كنوني به شدت دچار 

خدشه شده است.
 متاسفانه بايد بگويم بسياري از شهروندان هزينه هاي 
ورود به طرح را پرداخت نمي كنند و پليس هم همچنان 
از جريمه كردن آنها سر باز مي زند و به جاي اينكه اين 
طرح مانع حضور پر رنگ مردم در اين محدوده ش��ود، 
باعث شده تا شهروندان بدون پرداخت هزينه و به شكل 
رايگان وارد طرح ش��وند. خيلي از مردم در پايان سال 
عوارض خود را پرداخت نمي كنند و قوانيني هم وجود 

ندارد كه بتوان آنها مجبور به پرداخت عوارض كرد.
او در پاسخ به اينكه چرا پليس اقدام به جريمه متخلفان 
نمي كند،  اظهار كرد: جواب اين سوال را پليس بايد بدهد اما 
تا جايي كه اطالع دارم پليس متخلفان را جريمه نمي كند.

كروني درباره گزارش منتشر شده توسط معاونت حمل و 
نقل كه در آن اثرات كاهش ترافيك در محدوده زوج و فرد 
در مهر ماه را نشان مي داد نيز گفت: اين گزارش يكسري 
نمودار بود كه نش��ان مي داد ترافيك كاهش يافته است.

گزارش بايد مس��تند باش��د. آمارهايي كه ارايه مي شود 
بايد از طريق رصد دوربين ها يا به صورت ميداني پايش 
شده باشد . هيچ كدام از اين گزارش ها مستند وپيوست 
اين چنيني نداشته است.نمودارها هم منبعي نداشتند.

الزم است كه معاونت حمل و نقل گزارش مستندي در 
اين خصوص تهيه ومنتشر كند اما تاكنون به شكل رسمي 
چيزي درباره اثرات اين طرح دربحث كاهش ترافيك و 

نيزكاهش آلودگي هوا عنوان نشده است.
 به گفته اين كارشناس مهم ترين اثر طرح كنوني ترافيك 

را مي توان حذف رانت و فساد در ارايه مجوزهاي ورود به 
طرح دانست. او با بيان اينكه اجراي كامل و صحيح اين 
طرح نيازمند همكاري دستگاه هاي مرتبط است،  تصريح 
كرد: تا زماني ك��ه همكاري كافي و جامع بين پليس و 
معاونت حمل و نقل و ترافيك به وجود نيايد قطعا تمام 

طرح هاي اجرايي در تهران با شكست مواجه مي شود.

     شرط موفقيت طرح ترافيك؟
او درپاسخ به اينكه دليل اختالف بين پليس و معاونت 
حمل و نقل ش��هرداري چيست؛ عنوان كرد: در همان 
ابتداي كار پليس نقطه نظراتي داشت كه متاسفانه از 
سوي شهرداري ناديده گرفته شد و شهرداري حاضرنشد 
با پليس وارد تعامل شود و در نتيجه هنوز بر سر كارهاي 
اجرايي با پليس ارتباط خوبي نداريم. در مجموع بايد 
بگويم چنانچه اين طرح به شكل يك بسته كامل ديده 
نشود و كارها به شكل مقطعي و بخشي از طرح به شكل 
گلچين انجام ش��ود، تاثيري در كاهش ترافيك شهر 
نخواهد داشت و حتي ممكن است ترافيك محدوده هاي 
خارج طرح نيز افزايش يابد.همانطور كه اكنون شاهديم 
برخي بزرگراه هاي تهران در هر ساعت از شبانه روز كه 

وارد آن شويد با ترافيك سنگين مواجه است.

م��وارد متع��ددي در اين زمين��ه نقش دارن��د از جمله 
ساماندهي پارك حاشيه اي بسيار مهم است و مي تواند 
نقش بسزايي دركاهش ترافيك داشته باشد. زماني كه 
فرد بداند جايي براي پارك خودرو ندارد، ترجيح مي دهد 

از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده كند.
به گزارش تعادل، سال گذشته در جريان بررسي اليحه 
تعيين نرخ عوارض تردد وس��ايل نقليه در محدوده هاي 
مركزي ش��هر تهران محمود مير لوحي معاون اجرايي 
شوراي شهر پيشنهاد اخذ عوارض تردد براي خودروهاي 
ورودي ب��ه تهران را مطرح كرد. به گفت��ه او »روزانه يك 
ميليون اتومبيل به تهران وارد ش��ده كه باعث ترافيك 
صبحگاهي و عصرگاهي مي ش��ود كه تاثير اين حجم از 
ورود به تهران در آلودگي هوا مشخص است. همچنين 
بايد توجه داش��ت، س��هم اين خودروها در آلودگي هوا 
بسيار بيشتر از سرانه اتومبيل هاي شهر تهران است.اين 
خودروهاي ورودي هزينه هايي را به شهر تحميل مي كنند؛ 
در اين رابطه، پيشنهاد مي كنم براي تامين هزينه نگهداري 
و بهس��ازي معابر خاص نظير پل ها، تونل ها و بزرگراه ها 
نسبت به اخذ بهاي خدمات از خودروهاي استفاده كننده 
از اين معابر اقدام شود.« هر چند اين پيشنهاد در شوراي 
شهر راي نياورد اما بسياري از كارشناسان معتقدند اخذ 
عوارض بر بزرگراه ها و تونل ها در شهرهاي پيشرفته انجام 
شده و يكي از راه هاي كاهش ترافيك به شمار مي رود. ايده 
دريافت عوارض از خودروهايي كه در سطح شهرها تردد 
مي كنند در برخي كشورها از قبيل اياالت متحده امريكا، 
ژاپن، اتريش، آلمان و سويس اعمال مي شود. يكي ديگر از 
نمونه هايي كه در سال 2003 براي كنترل ترافيك شهري، 
اقدام به اعمال قانون اخذ ع��وارض از بزرگراه هاي داخل 
شهر كرد، شهر لندن بود كه توانست از اين طريق بخشي 

از ترافيك شهري را كنترل و مديريت كند.

     ايجاد هزينه براي خودروها الزمه انسان محوري
دبير كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران از جمله 
كارشناساني است كه معتقد است اخذ عوارض بر بزرگراه ها 
و تونل ها تاثير اساسي بر كاهش ترافيك شهر دارد و كار 
درس��تي اس��ت. او در اين باره توضيح داد: اگر هدف اين 
است كه به سمت انسان محوري حركت كنيم الزمه آن 
اين است كه تردد خودرو در سطح شهر را هزينه بر كنيم و 
در كنار آن يك حمل و نقل عمومي روان، ايمن و پاك در 
اختيار شهروندان قرار دهيم.به گونه اي كه هر شهروند با 

350 متر پياده روي بتواند خود را به نزديك ترين ايستگاه 
اتوبوس يا مترو برس��اند و ازدحام و شلوغي نيز او را اذيت 
نكند.تا زماني كه اين زيرساخت ها آماده نشود مردم مجاب 
نمي شوند با اين سوخت ارزاني كه اكنون در اختيارشان 

قرار دارد از خودرو شخصي خود استفاده نكنند.
به گفته اين كارشناس، اخذ عوارض بر بزرگراه ها مشكالتي 
نيز دارد كه مهم ترين آن نوع هزينه تعيين شده و مدت 
زمان توقف خودروها براي ورود به بزرگراه است.او در اين 
باره توضيح داد: به هر حال در مسيرهاي پر ترافيكي مانند 
شهر تهران، دريافت دس��تي عوارض كه به هيچ عنوان 
شدني نبوده و گره ترافيك را به بحران تبديل مي كند و از 
سوي ديگر حتي دريافت الكترونيكي از طريق برچسب ها 
نيز مستلزم كاهش سرعت خودروها و عبور از مسيرهاي 
منفرد تعيين شده اس��ت كه باز هم تاثيري نامطلوب بر 

ترافيك خواهد داشت.
او افزود: از س��وي ديگر اعمال قانون بزرگراه هاي داراي 
عوارض تبعاتي چون افزايش بار ترافيكي در مسيرهاي 
جايگزي��ن را دارد كه اين موضوع نيز بايد به خوبي مورد 
مطالعه قرار گرفته و بررس��ي ش��ود كه آي��ا جاده هاي 
جايگزين، ظرفيت اين بار اضافي و جديد را خواهند داشت 
يا مشكلي جديد به مشكالت شهري افزوده مي شود. از 
س��وي ديگر اين اقدام نبايد به گونه اي اجرا شود كه تنها 
شهروندان ثروتمند از منافع آن برخوردار شده و افراد داراي 
سطح درآمدي پايين تر مجبور به تحمل ترافيك بوده و 

افراد مرفه از مزاياي ان بهره مند شوند.

     ترافيك؛ مشكل قابل حل
كروني در پاس��خ به اينكه با وجود تمام اين مشكالت آيا 
مشكل ترافيك تهران حل شدني است يا خير، اظهار كرد: 
صد در صد اين مشكل قابل حل است. در دنيا شهرهايي 
كه ترافيك به مراتب بدتري نس��بت به تهران داش��تند 
موفق به حل اين مشكل شدند.شهرهاي سئول،  پكن و 
مكزيكوسيتي ترافيك بدتري نسبت به تهران داشتند اما 
اكنون با توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو موفق به 
رفع ترافيك شهرشان شده اند. متاسفانه طي سال هاي 
گذش��ته به جاي اينكه تمام تمركز شهرداري بر تقويت 
ساخت خطوط مترو باشد صرف ساخت بزرگراه و تونل 
شد و مترو مورد غفلت قرارگرفت. بر اساس طرح تفضيلي 
تهران 10 س��ال پيش بايد ۷ خط كامل مترو داشت اما 
هنوز به اين هدف نرسيده ايم. در تهران بايد 300 ايستگاه 
مترو داشته باشيم اما اكنون 1۷0 ايستگاه داريم. بايد 4۷0 
كيلومتر خط مترو داشته باشيم اما اكنون 300 كيلومتر 
خط مترو داريم. اينها نشان دهنده اين است كه هنوز در 
تهران آن طور كه بايد به حمل ونقل عمومي توجه نشده 
است. وي افزود: اكنون براي ما روشن است كه چه كاري 
بايد انجام دهيم اما بايد اعتقاد راسخ در شهرداري به وجود 
 آيد كه مهم ترين كار توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه 
متروست كه كاهش ترافيك و آلودگي هوا را در پي دارد.

اگر شهردار بتواند تنها هدف خود را تكميل خطوط مترو 
قرار دهد و حتي 30 درصد از توس��عه مترو را انجام دهد 
شهردار موفقي خواهد بود. متاسفانه اكنون متروي چندان 
با كيفيتي نداريم زيرا هر سال هزينه نگهداري آن افزايش 
مي ياب��د و تعداد قطارها نيز با توجه به ميزان اس��تقبال 
شهروندان كم است. با همين خطوط فعلي مي توان روزانه 
6 ميليون نفر مسافر را جابه جا كرد اما اكنون روزانه حدود 

2 ميليون مسافر توسط مترو جابه جا مي شوند.
پيروز حناچي، ش��هردار تهران يكي از برنامه هاي خود 
را احداث ال. آر. تي و تراموا در ش��هر تهران عنوان كرده 
است.چند ماه پيش نيز مديركل دفتر حمل و نقل ريلي 
 درون شهري سازمان شهرداري ها با بيان اينكه خطوط

بي.آر.تي در تهران قابليت تبديل شدن به خطوط تراموا را 
دارند پيشنهاد كرد در مسيرهاي بي. آر. تي آزادي - امام 
حسين و راه آهن-تجريش ريل گذاري تراموا انجام شود.

كرون��ي در اين باره گفت: در هيچ جاي دنيا به س��اخت 
تراموا به عنوان راه حل كاهش ترافيك نگاه نمي كنند و 
بيشتر جنبه توريستي دارد و به عنوان مد مكمل مترو يا 
بي. آر.تي استفاده مي شود. تراموا در منطقه 22 در حوالي 
درياچه چيتگر مي تواند مناس��ب باشد اما راهكار خوبي 
براي خيابان آزادي نيست. ال. آر. تي به عنوان قطار سبك 
ش��هري مي تواند جايگزين بي. آر. تي شود اما در مسير 
آزادي- امام حس��ين اكنون خط مترو وجود دارد كه اگر 
ناوگان آن تقويت شود حتي مي توان خط بي. آر. تي را نيز 

جمع آوري كرد. 
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اينجا فلكه  است  يا ميدان؟
يحيي ساداتي|

 ط�راح فضاه�اي درمان�ي و پروژه ه�اي 
نظامي|

ميدان يك فضاي شهري است. يك فضاي ايستا 
و يك گره، نه گره ترافيكي و اتومبيلي. يك گره 
مردمي با مش��خصات، هوي��ت و عملكردهاي 
خاص خ��ود، مانند ميدان توپخان��ه كه زماني 
كاركرد نظامي داش��ته يا همين ميدان فرحزاد 
كه توده هاي آن عملكرد اقتصادي و اجتماعي 
دارد، اص��وال در ميدان بحث كنت��رل ترافيك 

مطرح نيست.
اين سوال پيش مي آيد كه اگر اين تعريف اصولي 
ميدان است، پس چطور فضاهايي كه وسط شان 
هم تابلويي همچون مهر تاييد كوبيده شده اين 
ميدان فالن اس��ت، هيچ يك از اين مشخصه ها 
را ندارد؟ ميدان فرهنگ و بوستان و صنعت كه 
گره مردمي ندارند و اصوال جداره هاي آن خبري 
از مراك��ز فرهنگي و اجتماعي و غيره نيس��ت، 
تمامش گره ترافيكي و ماش��يني است.پس نام 
واقعي اين فضاها چيست، ميدان يا چيز ديگري؟

بهروز جعفري، اس��تاد معماري و شهرس��ازي 
ضمن اين تعريف براي ميدان مي گويد»اغلب 
فضاهايي كه ميدان نام گرفته اند نام شان فلكه 
است. او پيش از اظهارنظر درخصوص وضعيت 
اين فضاها به تعريف و تفكي��ك ميدان و فلكه 
مي پ��ردازد و ب��ا اين توضيح ك��ه عملكردهاي 
ميادين توسط جداره هاي آن مشخص مي شود 
مي گويد: به عنوان نمون��ه، جداره هاي ميدان 
فرحزاد عملكرد اقتص��ادي و اجتماعي دارد و 
مردم مي توانند نيازها و مايحتاج روزانه خود را از 
آن محل تهيه كنند بدون اينكه شاهد تالقي 2 
خيابان و گره ترافيكي باشيم اما در فلكه ها مانند 
فلكه بوستان ما ش��اهد گره ترافيكي هستيم و 
هيچ گره اجتماعي، اقتصادي يا سياسي و مردمي 

در آن وجود ندارد.«
جعفري ب��ا اين توضيح كه فلك��ه براي كنترل 
ترافيك اس��ت ادامه مي ده��د: »وقتي 2 گذر 
يا خيابان به هم مي رس��ند يك گ��ره ترافيكي 
ايجاد مي شود و كارشناس��ان براي كنترل اين 
گره ترافيكي در اين محل يا چراغ هاي زماندار 
نصب مي كنند تا اتومبيل ها پس از توقف كامل 
به نوبت ادامه مسير دهند يا اينكه با ايجاد فلكه، 
بدون توقف و ايست كامل، گره ترافيكي كنترل 
مي شود، مانند فلكه بوستان و كاج كه اغلب به 

اشتباه آنها را ميدان مي شناسيم.«
 اين استاد معماري و شهرسازي حتي برخي از 
فلكه ها را هم فلكه مناسبي نمي داند. او در اين 
خصوص معتقد است: »محلي كه ميدان صنعت 
نام گرفته ن��ه تنها هيچ يك از مش��خصه هاي 
ميدان را ندارد بلكه اگر بخواهيم آن را فلكه هم 
نامگذاري كنيم باز هم اشتباه كرده ايم چون اين 
محل حتي ويژگي هاي يك فلكه مناسب را هم 
ندارد، فلكه براي كنت��رل ترافيك بدون توقف 
است اما در اين محل مانند تقاطع عمل شده و 
كنترل ترافيك آن مانند چهار راه، با چراغ زماندار 

و توقف كامل خودروها انجام مي شود.«

     فلكه هاي بي هويت
از معني و تعريف بگذريم و نگاهي به نام و نماد 
همين ميادين و در واقع همين فلكه ها بيندازيم. 
حتما تاييد مي كنيد كه اغلب اين فضاها بيانگر 
هيچ هويتي نيس��تند، نماد مناس��بي ندارند و 
گاهي نام شان هم متناسب با محيط شان نيست. 
به عنوان نمونه وقتي فردي براي اولين بار با نام 
ميدان صنعت روبرو مي شود گمان مي كند كه 
اط��راف اين ميدان مراكز صنعتي ق��رار دارد يا 
چيزي شبيه اين، اما وقتي اين محل را از نزديك 
نظاره مي كند با فضاي متفاوتي روبرو مي شود، 
جداره اي مس��كوني و ايس��تگاه هاي تاكسي و 
اتوبوس. اگر هم چش��مانش در جس��ت وجوي 
هويتي در ميدان بگردد تا حداقل تاريخچه اي يا 
دليلي از اين نامگذاري را بيابد جز تكه سنگي و 
پايه مربع شكل فلزي نمي بيند. فلكه فرهنگ هم 
همين طور، چه نمادي دارد كه بيانگر فرهنگ 
باش��د؟ يا فلكه قيصر امين پوركه فقط اسم اين 
شاعر برجسته را يدك مي كشد و اگر كسي او را 
نشناسد نام اين ميدان برايش بي مفهوم است. 
حتي تنها ميدان واقع��ي منطقه هم بي هويت 
است و در نماد آن هيچ نشاني از تاريخ ۹00 ساله 

فرحزاد وجود ندارد.
اگرچه ميدان ها و فلكه ها بي هويت رها شده اند 
و توجه جدي هم به اين مساله نشده و اغلب هم 
با اين شرايط خوگرفته ايم اما بهروز جعفري كه 
معتقد است اضافه كردن عنصر هويت به فلكه ها 
و ميادين ضروري اس��ت مي گويد: » شخصيت 
2 جنبه دارد، يكي م��ادي يكي ماهوي، مادي 
براساس نمادهايي اس��ت كه در ميادين نصب 
مي شود و ماهوي به خاطر فعاليت هاي اطراف 
آن، مانند )فلكه شهرداري سابق( كه اگرچه به 
نام قيصر امين پورتغيير ن��ام يافته اما به خاطر 
هويت ماهوي آنكه وجود شهرداري در نزديكي 
آن است از س��ال ها پيش ميدان شهرداري نام 
گرفته و اين هويت ماهوي تا سال هاي متمادي 

نام قديمي آن را حفظ خواهد كرد«.
وي با اين توضيح كه لزوم��ا نبايد نام فلكه ها و 
ميادين متناس��ب با فيزيك و محيط آن محل 
باش��د و مي تواند با نام يك شخص، شخصيت 
گيرد خاطرنشان مي كند: جداره هاي ميادين 
و فلكه ها بايد جداره هاي متناس��ب با سيماي 
شهري باش��د زيرا فضاهاي هنجار، انسان هاي 
هنج��ار را پ��رورش مي دهد و زيباي��ي يكي از 
مشخصه هاي فضاهاي هنجار است. اين استاد 
دانش��گاه نيز همچون كارشناسان بسياري بر 
تفكيك ميدان از فلكه و بر هويت بخشي فلكه ها 

و ميادين اصرار دارد.

    اكنون براي ما روشن است كه چه كاري 
بايد انجام دهيم اما بايد اعتقاد راس�خ در 
ش�هرداري به وجود  آيد ك�ه مهم ترين كار 
توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه متروست 
كه كاهش ترافي�ك و آلودگي هوا را در پي 
دارد.اگر ش�هردار بتواند تنها هدف خود را 
تكميل خطوط مترو ق�رار دهد و حتي 30 
درصد از توسعه مترو را انجام دهد شهردار 

موفقي خواهد بود

برش
    در دنيا شهرهايي كه ترافيك به مراتب 
بدتري نسبت به تهران داشتند موفق به حل 
اين مشكل شدند.ش�هرهاي سئول،  پكن 
و مكزيكوسيتي ترافيك بدتري نسبت به 
تهران داش�تند اما اكنون با توس�عه حمل 
و نق�ل عمومي به ويژه مت�رو موفق به رفع 
ترافيك شهرشان شده اند. متاسفانه طي 
سال هاي گذشته ساخت مترو مورد غفلت 

قرارگرفت

برش



دانش و فن10اخبار

فراموشي بخشنامه دولت و بازگشت به تلگرام

پيام رسان هاي بومي براي كاربران جذاب نيست 
گروه دانش و فن |مرجان محمدي|

همانطور ك��ه قرار ب��ود پيام رس��ان هاي هاتگرام و 
طالگرام تا پاي��ان آذر ماه از تلگرام جدا ش��وند و به 
صورت مس��تقل به فعاليت خود ادامه دهند،  در غير 
اين صورت فيلتر مي ش��وند، رييس ش��وراي عالي 
فضاي مجازي در اين خصوص گفت:  پيام رسان هاي 
خارجي داراي بيش از يك ميليون كاربر بايد در كشور 
نماينده پاس��خگو داشته باش��ند،  زيرا همچنان كه 
پيام رسان ها در اروپا حق ندارند،  اطالعات مردم اروپا 
را خارج كنند در ايران نيز نبايد اطالعات اجتماعي، 
اقتصادي، و خصوصي مردم را از كشور خارج كنند . 
وي اين تعريف را براي شبكه هاي اجتماعي نيز صادق 
مي داند و معتقد اس��ت بايد پيان رسان ها به صورت 
مستقل و جدا از تلگرام به فعاليت خود ادامه دهند، 
اين در حالي است كه مديران پيام رسان هاي داخلي 
به اين دو پيام رسان معترض هستند و معتقدند براي 
حمايت از پيام رسان هاي بومي اين دو پيام رسان بايد 
فيلتر شوند،  مس��اله اي كه از ابتدا مورد پذيرش قرار 
گرفت ولي با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني آذر به 
يك باره تصميم براي فيلتر شدن هاتگرام و طالگرام 
در آخرين روز آذرماه تغيير كرد و قرار شده است كه 
اين دو پيام رسان به صورت مستقل به فعاليت خود 
ادامه دهند، گفته مي شود اين دو پيام رسان به صورت 
آزمايشي توانسته اند به صورت مستقل اقدام به ارايه 
خدمت به كاربرانش��ان بكنند و به صورت آزمايشي 
استقاللشان عملي شده است،  اما به نظر مي رسد در 
پياده سازي نياز به سرور و ديتا سنتر و امكانات خاص 

دارند كه بايد تهيه شود .
از سوي ديگر به نظر مي رسد پيام رسان هاي بومي كه 

اين انتظار را داشتند تا پايان آذرماه دو نسخه فارسي 
تلگرام مسدود شود،  حاال اين اميد را ندارند و در همين 
خصوص بايد براي جذب كاربر بيش��تر تالش كنند، 
 تالشي كه باعث كوچ كاربران از تلگرام به پيام رسان هاي 
بومي ش��ود،  اقدامي كه تاكن��ون موفقيت آميز نبوده 
است و كاربران حتي با تهديد حاضر به ترك پيام رسان 

خارجي )تلگرام( نشدند. 
حتي حمايت هاي مادي و معنوي وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات از پيام رسان هاي بومي نيز نتوانسته 
اس��ت اين پيام رس��ان ها را ش��بيه پيام رسان هاي 
خارجي كند ت��ا كاربران به اين پيام رس��ان ها كوچ 

كنند . 
برخي معتقدند پيام رسان هاي بومي نتوانسته اند تمام 
ابعاد )امنيت��ي،  حريم خصوص و اجتماعي(  را آنگونه 
كه بايد و شايد رعايت كنند و همين مساله باعث شده 

است تا كاربران تمايلي به كوچ نداشته باشند .
در اين خصوص رييس شركت ارتباطات زير ساخت 
معتقد اس��ت: وظيف��ه اي كه ش��وراي عالي فضاي 
مجازي در خصوص حمايت از اين پيام رس��ان ها بر 
عهده وزارت ارتباطات گذاشته است انجام شده كه 
مهم ترين آن ارايه وام 5 ميلياردي به اين پيام رسان ها 

بوده است كه 5 پيام رسان آن را دريافت كرده اند .
واگذاري رايگان فضاي هم مكاني، واگذاري پهناي 
باند اينترنت و اتص��ال به اي.اس.پي داخلي بيش از 
300 گيگ به صورت رايگان نيز از ديگر حمايت هاي 
وزارت ارتباطات بوده است كه صورت گرفته، تا اين 
پيام رس��ان ها بتوانند به موفقيت برس��ند اما هنوز 

نتوانسته اند رقيب تلگرام يا واتس آپ شوند .
حال به نظر مي رس��د با انتخاب دو پيام رسان بومي 

ش��وراي عالي فضاي مجازي س��عي دارد تا اين دو 
پيام رس��ان را براي كاربران ب��ه گونه اي فراهم كنند 
تا كاربران با كوچ از تلگرام به س��مت پيام رسان هاي 
بومي سرازير شوند، مساله اي كه تا به امروز موفقيتي 

در آن حاصل نشده است و ميليون ها كاربر تلگرام در 
ايران با دور زدن قانون و نصب فيلتر شكن همچنان 
در تلگرام فعاليت دارند و حتي برخي از س��ازمان ها 
و ش��ركت هاي دولتي كه در تلگرام كانال داش��تند 

و در بره��ه اي از زمان طبق بخش��نامه دولت بايد از 
تلگرام خارج شوند، پس از چند ماه دوباره به تلگرام 
باز گشتند تا مشخص شود كه پيام رسان هاي بومي 

نتوانسته اند كاربان را جذب كنند . 

گيزمگ| ش��ركت »آلفابت« در اوايل س��ال آينده 
پهپادهاي س��اخت خود را در آسمان فنالند آزمايش 
خواهد كرد و اين پهپادها در شهر ِهلسينكي به تحويل 
محموله خواهند پرداخت. 5 سال پيش »جف بزوس« 
رييس شركت بزرگ »آمازون« پيش بيني كرد كه در 
آينده  تحويل محموله هاي گوناگون از طريق پهپادها 
صورت خواهد گرفت. با وجود آزمايش هاي متعدد اين 
پهپادها، ما هنوز منتظر تحقق ادعاي جف بزوس بطور 

گسترده هستيم.
در همين حال شركت هاي ديگري از قبيل »آلفابت« 
در راستاي ميس��ر ساختن اين مهم برآمده اند. در اين 
راستا پروژه پهپادهاي “ايكس “ )X( اين شركت در سال 
گذشته شروع به تحويل غذا به مشتريان كرد و اين كار 
در پايتخت اس��تراليا انجام شد. حال اعالم شده كه در 
اوايل سال ۲0۱۹ ميالدي آلفابت به تحويل بسته هاي 

گوناگون در آسمان فنالند خواهد پرداخت.
اين پروژه در استراليا با هدف تحويل غذا، دارو، نوشيدني 
و كاالهاي خانگي به مشتريان صورت گرفت و ۱۸ ماه 
به طول انجاميد. ش��ركت »وين��گ« )Wing( كه از 
زيرمجموعه هاي آلفابت است، اين پروژه را انجام داده 
است و نشان داد كه ميزان كربن توليد شده از طريق اين 
پهپادها ۲۲ برابر كمتر از كربن توليد شده در روش هاي 

سنتي است. در بهار سال آتي پهپادهاي پيك در آسمان 
ِهلس��ينكي پايتخت فنالند به پرواز خواهند درآمد و 

مرحله آزمايشي را سپري خواهند كرد.
مشتريان نيز مي توانند با اس��تفاده از يك اپليكيشن 
موبايلي به س��فارش اين پهپادها بپردازند. پهپاد نيز 
محصول مورد نظر را از شركت مربوطه دريافت كرده 

و در نهايت به آرامي روي زمين مقصد فرود مي آيد.
طول بال هاي هر پهپاد يك متر و وزن پهپاد نيز حدود 
5 كيلوگرم است. ظرفيت حمل بار اين پهپاد نيز ۱.5 

كيلوگرم تعيين شده است.
شركت “وينگ “ گفت: براساس آب وهواي فنالند در 
فصل زمستان، اگر عملكرد پهپاد در اين كشور خوب 
باش��د، مي توان گفت در آينده قادر خواهد بود در هر 

نقطه اي به تحويل محموله بپردازد.

ياهونيوز| بررسي هاي يك موسسه تحقيقاتي نشان 
مي دهد گوگل نتاي��ج جس��ت وجوهايي را كه براي 
كاربران در اياالت متحده نمايش مي دهد بطور عمدي 

دستكاري كرده و تغيير مي دهد.
گبريل وينبرگ مدير موسسه DuckDuckGo كه 
خود يك موتور جست وجوي خاص با تاكيد بر رعايت 
حريم شخصي را اداره مي كند، در اين مورد گفته است: 
اگر از جست وجوگر گوگل استفاده مي كنيد، راهي براي 
پي بردن به اينكه چه نتايجي را در جست وجوي خود از 

دست داده ايد، وجود ندارد.
وي اف��زوده اس��ت: بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد 
گوگل نتايج جس��ت وجوهاي به نماي��ش درآمده را 
ويراستاري مي كند و هر بار كه كاربران مختلف در امريكا 
كليدواژه هاي مشابهي را جست وجو مي كنند، نتايج به 
نمايش درآمده براي آنها مشابه است. نكته جالب اين 
است كه اين دستكاري ها در عرض چند دقيقه و حتي 

چند ثانيه اتفاق مي افتد.
DuckDuckGo  معتقد است اين دستكاري ها بر 
مبناي اطالعات شخصي رخ مي دهد كه گوگل از هر 
كاربري جمع آوري كرده است. از جمله اين اطالعات 
مي توان به سوابق جست وجوها، تاريخچه وبگردي و 

سابقه خريدهاي هر فرد اشاره كرد.
اين شركت تحقيقات خود را با مشاركت ۷۲ شهروند 
امريكا انجام داده و از آنها خواس��ته بود س��ه كليدواژه 
يكسان كنترل اس��لحه، مهاجرت و واكسن زدن را از 
طريق مرورگر كروم رايانه روميزي در ساعت ۹ صبح 

روز ۲۴ جوالي به وقت شرق امريكا جست وجو كنند.
مقايسه لينك هاي نمايش داده شده نشان داد نتايج 
يكس��ان به نمايش درآمده در مورد اين سه كلمه در 
زمان خصوصي كردن جس��ت وجو ب��ه منظور حفظ 
حريم ش��خصي به ترتي��ب ۶۸، 5۷ و ۹۲ درصد بوده 
است. اما وقتي اين جست وجو در حالت عمومي انجام 
ش��ده، شباهت نتايج به ترتيب به 5۹، ۶3 و ۹۲ درصد 
تغيير كرده است. به نظر مي رسد گوگل اين دستكاري ها 
را در م��ورد تمامي كاربرانش در نقاط مختلف دنيا نيز 

انجام دهد.

ديلي ميل| يكي از دانش��مندان ناس��ا با ادعاي آمدن 
موجودات بيگانه به زمين، مي گوي��د كه ما مكان هاي 

مناسب را براي يافتن آنها بررسي نكرده ايم.
يكي از دانشمندان ناسا ادعا كرده كه موجودات بيگانه 
احتماال تاكنون به زمين آماده اند و آنقدر پيشرفته و فراتر 
از فناوري بشري هستند كه ما در مكان هاي اشتباهي به 

دنبال شان مي گرديم.
»سيلوانو كولومبانو« )Silvano Colombano( كه در 
بخش سيستم هاي هوشمند ناسا كار مي كند، باور دارد 
از آنجا كه موجودات فرازميني، تفاوت زيادي با زندگي 
مبتني بر كربن انس��ان ها دارند، ممكن است ما امكان 
ديدن آنها را از دس��ت داده باش��يم. وي معتقد است كه 
بينش كنوني درباره زندگي فرازميني، بسيار ناچيز است.
در مقاله كولومبانو آمده است: من مي خواهم به اين حقيقت 
اشاره كنم كه شايد موجوداتي كه ممكن است ما پيدا كنيم 
يا آنها ما را پيدا كنند )اگر تاكنون پيدا نكرده باشند(، به 

هيچ وجه مانند ما ارگانيسم هاي مبتني بر كربن نباشند.
به عقيده كولومبانو، ممكن اس��ت موجودات بيگانه از 
فناوري انس��اني هم فراتر رفته و حتي س��فرهاي ميان 
س��تاره اي را تجربه كرده باش��ند. وي در ادامه افزود: ما 
بايد پرطرفدارترين فرضيه هاي خود را دوباره بررس��ي 
كنيم. چگونه ممكن است بتوان فرضيه هاي فوق را در 
مورد سفر بين ستاره اي تغيير داد؟ طول عمر معمولي ما 
براي اكتشاف، از حد مشخصي بيشتر نخواهد بود و شايد 
جست وجوگر بيگانه، يك موجود بسيار كوچك فوق العاده 
هوشمند باشد. با توجه به اينكه پيشرفت فناوري در تمدن 
ما، تنها حدود ۱0 هزار سال پيش آغاز شده و تنها در 500 
سال گذشته شاهد افزايش روش شناسي علمي بوده ايم، 
مي توان حدس زد كه ممكن اس��ت يك مشكل واقعي 
در پيش بيني تكامل فناوري حتي در هزار س��ال آينده 
وجود داشته باشد چه برسد به ۶ ميليون برابر اين رقم. 
كولومبانو، فيزيكدانان را به بررسي »فيزيك احتمالي« 
فراخواند كه بر پايه جامع ترين نظريات است اما به گسترش 
فرصت هايي براي ماهيت فضا- زمان و انرژي تمايل دارد و 
 )UFO( »بررسي پديده »شيء ناشناس پرنده« يا »يوفو

را ارزشمند مي داند.

گيزم�ك | تازه ترين آمارها نشان مي دهد كه آخرين 
نسخه از سيستم عامل iOS ۱۲( روي بالغ بر ۷0 درصد 
از گوش��ي هاي آيفون و محصوالت اپل نصب شده و در 

حال استفاده است.
باوجود ميزان محبوبيت و توزيع نس��خه هاي مختلف 
سيستم عامل اندرويد كه به صورت روتين توسط خود 
گوگل ارايه و منتش��ر مي ش��ود، موسسات تحقيقاتي 
مختلفي همواره به انتش��ار آماره��اي مربوط به توزيع 
نسخه هاي سيس��تم عامل iOS مي پردازند كه توسط 

اپل نيز به تاييد مي رسد.
اپل چند ماه پيش بود كه نس��خه به روزرساني شده و 
جديد سيستم عامل موبايلي خود يعني iOS ۱۲ را به 
صورت عمومي و براي همه كاربران عرضه كرد تا بدين 
وسيله كاربران گوش��ي هاي آيفون و تبلت هاي آي پد 
بتوانند با نصب و دريافت جديدترين نس��خه ارايه شده 
توسط اپل، از قابليت هاي جديد آن نيز بهره مند شده و 

به افزايش سرعت دستگاه خود نيز كمك كنند.
بسياري از نسخه هاي جديد سيستم عامل هاي موبايل 
در ابتداي انتش��ار عمومي چندان از استقبال كاربران 
برخوردار نمي ش��وند و معموال حداقل يك سال طول 
مي كشد تا توسط كاربران گوشي هاي هوشمند به صورت 
وسيع و گسترده مورد استقبال قرار گرفته و نصب شوند.

به عنوان مثال، گوگل كه تقريبا در اوايل س��ال جاري 
ميالدي بود كه جديدترين نسخه سيستم عامل اندرويد 
ملقب به اندرويد پاي )نس��خه ۹.0( را عرضه كرد، اما به 
دليل اينكه اندرويد توسط ش��ركت هاي توليدكننده 
بسياري نظير سامس��ونگ، ال جي، هواوي، شيائومي، 
سوني و به صورت كلي جز خود گوگل توسعه و منتشر 
مي شود، معموالت مدت بيشتري در مقايسه با توزيع و 
محبوبيت نسخه هاي جديد iOS كه توسط اپل منتشر 

مي شود، طول مي كشد.
اما تازه ترين آمارهاي منتشر شده از توزيع و محبوبيت 
نسخه هاي iOS نش��ان مي دهد كه بالغ بر ۷0 درصد 
از كاربران آيف��ون و دارندگان محصوالت اپل آخرين و 
جديدترين نسخه از سيستم عامل iOS )iOS ۱۲( را 

دريافت و دانلود كرده اند.

انگجت | يك شركت رباتيك برزيلي با همكاري اينتل 
به كمك هوش مصنوعي موفق به ابداع يك سيس��تم 
جديد ش��ده اس��ت كه مي تواند ويلچر را با تشخيص 

حالت هاي مختلف چهره هدايت كند.
صندلي هاي چرخ دار برقي بطور س��نتي توس��ط يك 
جوي اس��تيك يا حس��گر متصل به بدن كاربر كنترل 
مي ش��وند، اما در ح��ال حاضر يك ن��وآوري در هوش 
مصنوعي مي تواند به ش��دت به معلوالن كمك كند تا 
ويلچرهاي خود را با تغيير حال��ت چهره خود هدايت 

كنند.
يك ش��ركت رباتيك برزيلي موس��وم ب��ه »هوباكس 
رباتيكز« )Hoobox Robotics( با همكاري شركت 
اينتل )Intel( موفق به ابداع اين سيستم براي ويلچر 

به نام “ويلي Wheelie( “ ۷ ۷( شده است.
اين سيس��تم مجهز به هوش مصنوع��ي از يك كيت 
قدرتمن��د هوش مصنوعي بهره مي گي��رد كه به افراد 
معلول اجازه مي دهد تا كنترل صندلي چرخ دار برقي 
خود را با ۱0 حالت مختلف چه��ره، از باال بردن ابرو تا 

بيرون آوردن زبان به دست بگيرند.
اين فناوري به طور خودكار، حركات كاربر را ياد مي گيرد 
و فقط هفت دقيقه طول مي كشد تا نصب شود. به همين 

دليل نيز نام »ويلي ۷« را روي آن گذاشته اند.
كاربر يا همراهش با استفاده از يك برنامه )اپليكيشن( 
مي توانند تعيين كنند كه ك��دام حالت صورت با چه 

حركتي از سوي اين ويلچر هماهنگ باشد.
»ويلي ۷« از طريق تركيبي از نرم افزار تشخيص چهره، 
حسگرها، رباتيك و دوربين تشخيص عمق اينتل به نام 
“RealSense “ كه روي صندلي چرخ دار نصب شده 
است، يك نقشه س��ه بعدي از چهره تهيه مي كند و با 
استفاده از الگوريتم هاي هوش مصنوعي براي پردازش 
داده ها در زمان واقعي ب��راي هدايت صندلي چرخ دار 

استفاده مي كند.
اين كيت هم در زير نور خورش��يد و هم در محيط هاي 
كم نور كار مي كند و با ۹5 درصد صندلي هاي چرخ دار 
برقي كه در حال حاضر در بازار در دس��ترس هستند، 

سازگار است.

ديلي مي�ل | نامه معروف آلبرت اينش��تين به يك 
فيلسوف آلماني كه وي يك سال پيش از مرگش نوشته 
بود، روز سه شنبه در يك حراجي در نيويورك به قيمت 

حدود 3 ميليون دالر به فروش رسيد.
اينش��تين در س��ال ۱۹5۴ اين نامه را ب��راي »اريك 
گوتكاين��د« )Erik Gutkind( فيلس��وف آلماني 

يهودي نوشته بود.
انتظار مي رفت اين نامه در حدود ۱ تا ۱.5 ميليون دالر 
به فروش رسد اما بر خالف تصورات اين نامه سه برابر 

قيمت تخمين زده شده به فروش رسيد.
نامه اينشتين كه تا سال ۲00۸ اينچنين شناخته نشده 
بود در بنگاه تجارت آثار هنري و خانه حراج اشياء هنري 
“كريستي “ منهتن به مبلغ ۲ ميليون و ۸۹۲ هزار و 500 

دالر توسط يك فرد ناشناس خريداري شد.
اينشتين در اين نامه ديدگاه انتقادي خود را نسبت به 
كتاب »زندگي را انتخاب كنيد: دعوت كتاب مقدس 
 Choose Life: the Biblical Call( »به شورش
to Revolt( فيلس��وف مذهبي »اريك گوتكايند« 

نوشته بود.
اينشتين اين نامه را يك س��ال پيش از مرگش كه در 

تاريخ ۱۸ آوريل ۱۹55 بود به زبان آلماني نوشت.
اينشتين در يك خانواده يهودي در آلمان متولد شده 
بود و همان طور كه خودش مي گويد س��عي داش��ت 
“يك ديدگاه انساني نس��بت به ضعف هوش ادراكي 
ما انس��ان ها درباره درك طبيعت و وجود خودمان “ 

داشته باشد.
گوتكايند در كتاب خود نوشته بود روح يهودي كامال به 
لحاظ فكري و معنوي كامل است. اينشتين در نامه خود 
كه توسط بنگاه تجارت آثار هنري و خانه حراج اشياء 
هنري كريستي به انگليسي ترجمه شده، نوشته بود: در 
ذهنيت من افراد يهودي كه من متعلق به آنها هستم 
و از اين موضوع نيز خشنودم، براي من هيچ تفاوتي با 
ساير مردم ندارد. تجربيات من به من مي گويد حتي اگر 
آنها توسط يك نيروي قوي از بدي ها دور بمانند، آنها 
)آن افراد( واقعا بهتر از س��اير گروه هاي انساني )ساير 

افراد( نيستند.

گيزمگ| جراحي مغز باز بسيارخطرناك است، اما براي 
افراد مبتال به بيماري هايي مانند پاركينسون و صرع، اين 
تنها راه براي از بين بردن عالئم آنها اس��ت. متأسفانه در 
اين جراحي، پزشكان مي بايست يك سوراخ در جمجمه 
ايجاد كرده و مغز را با جريان الكتريكي تحريك كنند كه 
اين كار ممكن اس��ت عوارض جانبي جدي داشته باشد. 
اكنون پژوهشگران دانشگاه ملبورن يك دستگاه جديد به 
نام »Stentrode« را براي جراحي مغز توسعه داده اند. 
 دستگاه مذكور يك ابزار مفيد است كه مي تواند جريانات 
الكتريكي را از طريق يك برش كوچك در گردن به مناطق 
مورد نظر در مغز ارسال كند. »تحريك عمقي مغز«، يك 
روش درماني بسيار حساس است كه مي تواند پيامدهاي 
گسترده اي داشته باشد. پژوهشگران با اعمال الكترودها به 
مناطق مغز براي تحريك نورون هاي خاص، پيشرفت هاي 
بس��يار مثبت و چش��مگيري در زمينه كاه��ش ابتال به 
آلزايمر تا كمك به افراد فلج براي به دس��ت آوردن دوباره 
احساسات ش��ان و بهبود روحيه افراد مبتال به افسردگي 
شديد داشته اند. تحريك عمقي مغز نوعي روش درماني 
)جراحي( در پزش��كي اس��ت كه در آن الكترودهايي در 
داخل مغز بيمار قرار داده مي شوند. اين الكترودها پس از 
كاشته شدن در مغز به يك دستگاه مولد پالس الكتريكي 
متصل مي شوند. پالس الكتريكي توليد شده توسط دستگاه 

پالس ژنراتور از طريق الكترودهاي كاشته شده در مغز به 
بافت هاي عمقي مغز انتقال يافته و از اين طريق اثر درماني 
خود را اعمال مي نمايد. در حال حاضر از اين روش درماني 
جهت معالجه بيماري پاركينسون و تعدادي از بيماري هاي 
عصبي و رواني استفاده مي گردد. اما اين فرآيند به شدت 
تهاجمي است و دانشمندان براي انجام اين روش بايست 
يك بخش��ي از جمجمه را برش داده و سيم هايي را براي 
ارسال جريان الكتريكي به مناطق مختلف مغز قرار دهند. 
اما با دستگاه جديدي كه دانش��مندان دانشگاه ملبورن 
توسعه داده اند، جراحان مي توانند از طريق يك رگ خوني 
وارد مغز ش��وند. ابزاري كه دانشمندان دانشگاه ملبورن 
توس��عه داده اند به اندازه يك چوب كبريت اس��ت. دكتر 
نيكالس اپي مهندس بيومكانيك اين مطالعه گفت: حذف 
نياز به جراحي مغز باز، يك مزيت بزرگ براي بيماران است. 

اين امر به ميزان قابل توجهي خطر ابتال به عفونت را كاهش 
مي دهد و هزينه آن نيز نس��بت به جراحي بس��يار كمتر 
است. عالوه بر اين، جراحان ديگر مستقيما به مغز آسيب 
نمي رسانند زيرا Stentrode درون رگ هاي خوني قرار 
مي گيرد. اپي و ديگر پژوهشگران از سال ۲0۱۲ روي توسعه 
اين دستگاه كار مي كنند. محصول نهايي شامل يك سيم 
كوچك و يك كاتتر كوچك است كه مي تواند از طريق يك 
سوراخ كوچك وارد گردن شود و در درون رگ هاي خوني 
قرار گرفته و تا زمانيكه در قش��ر مغزي وارد شود، توسط 
اشعه ايكس هدايت شود.كاتتر در پزشكي، يك لوله نازك، 
معموال بلند و قابل انعطاف و ساخته ش��ده از مواد داراي 
كاربرد در پزش��كي است كه در طيف گسترده اي از توابع 
دانش پزشكي و بهداشت كاربرد دارد. كاتترها وسيله اي در 
خدمت پزشكي هستند كه مي توانند در بدن بيمار براي 
يك هدف معين استفاده شوند. با تغيير در مواد يا تنظيم 
شكل كاتتر در مرحله توليد، مي توان به كاتتر براي قلب 
و عروق، ارولوژي، گوارش، سيستم عصبي، و برنامه هاي 
كاربردي چشمي دست يافت. پژوهشگران اين دستگاه 
را درون سياهرگ قشر حركتي گوسفند آزمايش كردند و 
عملكرد آنها را نسبت به آرايه هاي الكترودهاي روي پوست 
سر، همراه با الكترودهاي مشابه سوزني مورد استفاده در 

تحريك مغزي عميق فعلي مورد آزمايش قرار دادند. 

تحويل محموله با استفاده از پهپاد، اين بار در آسمان فنالند

دستكاري نتايج جست وجو 
توسط گوگل ثابت شد

ناسا مدعي ورودموجودات 
فرازميني به زمين شد

استقبال ۷۰ درصدي كاربران 
iOS از جديدترين نسخه

ويلچري كه با حاالت چهره 
كنترل مي شود

 نامه معروف اينشتين 
۳ ميليون دالر فروش رفت

خداحافظي با جراحي مغز باز با يك روش نوين

 Thu. Dec 6 .  پنج شنبه    15 آذر 1397   28 ربيع االول 1440  سال پنجم    شماره   1262  2018 

رويداد

دريچه فراسو

سيستم عامل جايگزين اندرويد 
با آيفون سازگار است

بي جي آر| بسياري اطالع دارند كه گوگل در تالش 
براي طراحي سيس��تم عاملي به منظور جايگزيني 
اندرويد است كه بر روي دستگاه هاي مختلف قابل 
اجرا باشد و حاال اطالعاتي تازه در مورد آن منتشر شده 
است. اين سيستم عامل كه فعال Fuchsia نام دارد، 
بسياري از مشكالت ناشي از طراحي خاص اندرويد را 
نخواهد داشت و روي گوشي، تبلت، ساعت هوشمند، 

رايانه و غيره قابل اجرا خواهد بود.
يكي از مزاياي Fuchsia س��ازگاري با برنامه هاي 
اندرويدي اس��ت و لذا انتقال از اين سيستم عامل به 
Fuchsia بدون مشكل انجام مي شود. اما مهم ترين 
نكته جديد افشا شده در مورد سيستم عامل جديد 
گوگل استفاده از يك موتور كدنويسي جديد براي 
آن اس��ت كه به توس��عه دهندگان و برنامه نويسان 
امكان مي دهد تا به راحتي اپليكيشن هايي براي انواع 
پلتفورم ها و حتي سيستم عامل اي او اس اپل طراحي 
كنند. وجود اين قابليت در Fuchsia بس��ياري از 
مشكالت مربوط به عرضه اپليكيشن هاي مختلف را 
حل مي كند و توليد برنامه هاي مختلف را براي انواع 
گوشي ها تسريع خواهد كرد. زيرا برنامه نويسان ديگر 
نيازي به عرضه چند نسخه از يك برنامه ندارند. اين كار 
از هزينه شركت هاي مختلف در حوزه برنامه نويسي 
نيز خواهد كاس��ت. زيرا باعث مي شود آنها مجبور 
به استخدام چند برنامه نويس متخصص اي او اس و 
اندرويد نشوند. تحليل گران معتقدند سازگارشدن 
سيستم عامل جديد گوگل با آيفون تغييرات اساسي 
در بازار محصوالت فناوري اطالعات به وجود خواهد 
آورد و ش��ايد مزيت رقابتي مهمي ب��راي گوگل به 

ارمغان آورد.

استراليا از پيام هاي كاربران 
جاسوسي مي كند

ديلي ميل| دولت اس��تراليا قصد دارد با تصويب 
اليحه اي پيام رسان ها را مجبور كند اجازه دسترسي 
به پيام هاي كاربران مظنون به عمليات هاي تروريستي 
را در اختي��ار پلي��س ق��رار دهند. ب��ه زودي دولت 
استراليا با تصويب نخس��تين »قوانين امنيت ملي 
ارتباطات رمزگذاري ش��ده «در جه��ان از پيام هاي 
كاربران جاسوسي خواهد كرد. پيش بيني مي شود 
اي��ن قوانين در هفت��ه جاري در اس��تراليا تصويب 
شوند. اپليكيشن هاي پيام رس��ان مانند واتس اپ و 
end-to-( »فيس بوك مسنجر بطور »س��ربه سر

end( رمزگذاري مي ش��وند. اين بدان معناست كه 
اپليكيشن هاي طرف سوم نمي توانند به محتويات 
پيام هاي كاربران دسترسي يابند. اما به نظر مي رسد 
اين روند درحال تغيير است. البته قابليت جاسوسي 
در استراليا فقط براي موقعيت هاي خطرناك مانند 
جلوگيري از تروريسم و رديابي جرايم سازمان يافته 
در استراليا استفاده مي ش��ود. تحت قوانين جديد 
شركت ها بايد قابليت جديدي ابداع كنند كه به پليس 
اجازه دسترسي به اطالعات مظنونين را بدهد. در غير 
اين صورت بايد منتظر جريمه باشند. از پيام رسان ها 
خواسته مي شود براي اين منظور نرم افزاري نصب 
كنند يا خدمات خ��ود را ارتقا دهند و اطالعات فني 

مانند source code را فراهم كنند. 

 افزايش قدرت گوشي ها 
با پردازنده هوش مصنوعي 

انگجت |  گوشي هاي پرچمدار اندرويدي كه در سال 
آينده ميالدي روانه بازار مي شوند مجهز به تراشه جديد 
شركت كوالكوم موسوم به اسنپ دراگون ۸55 خواهند 
بود. قرار است اطالعات فني مفصلي در مورد اين تراشه 
همزمان با برگزاري نشست فناوري هاوايي ارايه شود. 
اما فعال مشخص شده كه اين تراشه با استاندارد نسل 
پنج مخابراتي س��ازگاري كام��ل دارد. يكي ديگر از 
مزاياي Snapdragon ۸55 پش��تيباني از تبادل 
داده ها در شبكه هاي مخابراتي با سرعت چند گيگابيت 
در ثانيه اس��ت كه تا به حال امكان پذير نبوده است. 
اين توانمندي ارايه خدمات چندرسانه اي متنوعي 
را بر روي گوشي هاي هوشمند امكان پذير مي سازد. 
سازگاري اين تراشه با فناوري هوش مصنوعي موجب 
مي شود تا گوش��ي هاي هوشمند در س��ال ۲0۱۹ 
توانايي هاي محاسباتي متنوعي پيدا كنند و از جمله 
بتوانند وظايف پيچيده اي را اجرا كنند كه تا پيش از اين 
تنها از طريق رايانه هاي شخصي در دسترس بوده است. 
كوالكوم مدعي اس��ت توان پردازش و قدرت تراشه 
Snapdragon ۸55 س��ه برابر بهترين تراشه اي 
است كه تا به حال توسط اين شركت توليد شده است.

ايميل مقامات حزب 
جمهوري خواه امريكا هك شد

س�ي ان ان | ب��ه تازگي مش��خص ش��ده هكرها 
ايميل هاي ۴ دس��تيار ارش��د كميت��ه كنگره ملي 
حزب جمهوري خواه را هك كرده اند. مقامات حزب 
جمهوري خواه امريكا فاش كرده اند ايميل هاي مقامات 
كميته كنگره ملي ح��زب جمهوريخواهان امريكا 
)NRCC( طي انتخابات ميان دوره ۲0۱۸ ميالدي 

هك شده است.
نخستين بار رسانه پليتيكو اين هك را گزارش كرد. 
در ماه آوريل مشخص شد ايميل هاي ۴ دستيار ارشد 
كنگره به مدت چندماه رصد مي شده است. به گفته 
يكي از منابع آگاه به تحقيق��ات درباره هك، حمله 
كنندگان مي توانستند ارسال و دريافت ايميل هاي 
اين دستيارانNRCC را رصد كنند. حمله كنندگان 
بطور نامحس��وس وارد حساب هاي كاربري مقامات 
شده بودند. آنها براي اين منظور پسوردهاي مقامات را 
به دست آورده بودند. البته اين منبع اشاره نكرده حمله 
كنندگان چگونه به پسوردها دسترسي يافته اند.آنها 

به سيستم هاي ديگر NRCC دسترسي نداشته اند.
خبر اين هك در حالي منتشر مي شود كه چند هفته 
قبل حزب جمهوري خواه اكثريت مجلس امريكا را 

از دست داد.



ويژه

اخبارشهرستانها

11 بنگاهها

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبررسيميكند

درراستايحمايتازتوليدداخلياعالمشد

شهر ها در تسخير دستفروشان

تالش همراه اول براي تهيه محتواي بومي

گروه بنگاه ها|
اين روزها به هر جاي شهرها و كالشهرهاي كشور كه 
سرك بكشي ردپايي از دستفروشان را مي تواني پيدا 
كني. كافي اس��ت كه پايت را از خانه بيرون بگذاري 
و راهي كوچه و خيابان در گوشه و كنار شهر شوي تا 
ميهمانان ناخوانده خيابان هاي شهر تو را به ضيافت 
خريد اجناس بي هويتي دعوت كنند كه نه نشاني از 
»توليد ملي« دارند و نه دورنمايي از پرداخت عوارض 

قانوني براي واردات. 
 فرقي ندارد كه در خيابان هاي ش��مال ش��هر تهران 
قدم بزني يا در كوچه پس كوچه هاي مناطق جنوبي 
كرج؛ در لويزان زندگي كني يا در ورامين؛ در هر جا و 
مكاني رد و نشاني از جمعيت رو به تزايد دستفروشان 
پيداست؛ دستفروش��اني كه هنوز هيچ آمار رسمي 
درباره آنها وجود ندارد؛ هيچ تحقيق مناسبي درباره 
چرايي گس��ترش اين جماعت انجام نش��ده و هيچ 
تحليلگري آثار و نشانه هاي حضور آنها بر اقتصاد كشور 

را بررسي نكرده است. 
در اين ميان برخي نهادها و ارگان ها مانند شهرداري ها؛ 
از طريق محدودسازي دامنه فعاليت هاي دستفروشان 
تالش كردند تا در برابر گس��ترش دامنه دار اين نوع 
مشاغل محدوديت ايجاد كنند؛ اما واقعيات ميداني 
نش��ان داد كه براي مقابله با هر پدي��ده اي قبل از هر 
اقدامي بايد شناخت مناسبي از زمينه هايي كه باعث 
بروز ناهنجاري هاي احتمالي مي ش��ود، داش��ت تا با 
استفاده از اين ش��ناخت اقدام منطقي را در مواجهه 
ب��ا موضوعات مختلف ترتيب داد. واقعيت آن اس��ت 
دستفروشي به عنوان شغلي كاذب در سال هاي اخير 
با توجه به توس��عه روزافزون شهرنش��يني، ضرورت 
اش��تغال و رفع نيازهاي اقتصادي در جامعه به ويژه 
ميان جوانان و زنان سرپرس��ت خانوار فراگير ش��ده 
اس��ت. اين پديده زماني ابعاد و زواياي گسترده تري 
پيدا كرد كه حدفاصل سال هاي 84 تا 92 نه تنها گام 
بلندي براي توسعه اشتغالزايي در كشور برداشته نشد؛ 
بلكه در بس��ياري از موارد به دليلي سوءمديريت ها از 
دامنه مشاغل موجود در بازار پول و سرمايه ايرانيان 

نيز كاسته شد. 
اين در حالي است كه برابر آيين نامه اجرايي ماده )۱۶( 
قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار شهرداري ها 
موظفند به منظ��ور فراهم كردن امكان دسترس��ي 
توليدكنندگان كوچك و متوسط و فروشندگان كم 
سرمايه به بازار مصرف براي عرضه كاالهاي توليدي، 
با اس��تفاده از زمين هاي متعلق به خود يا وزارت راه و 

شهرسازي، مكان هاي مناس��بي را در شهرها آماده 
بهره ب��رداري كنند و بر مبناي قيمت تمام ش��ده به 
صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به اش��خاص مذكور 

اجاره دهند.

    فضاسازي براي اشتغال پايدار
يكي از كارشناسان حوزه كار معتقد است در شرايطي 
كه امكان فراهم كردن زمينه كار براي فروش��ندگان 
سيار وجود ندارد نبايد براي امرار معاش آنها محدوديت 
ايجاد ك��رد. وي ايجاد بازارچه هاي محل��ي در مراكز 
عمومي، متروها و پايانه ها را ايده مناسبي براي حمايت 

و ساماندهي دستفروشان دوره گرد دانست.
عليرضا حي��دري در ارزيابي ايده ايج��اد بازارچه هاي 
محلي و جمع آوري فروشندگان سيار، اظهاركرد: آنچه 
مسلم است اين افراد عموما فاقد شغل و درآمد هستند 
و براي آنكه بتوانند هزينه هاي زندگي را پوشش دهند 
به چنين مشاغلي روي مي آورند.آنها از بيمه بيكاري 
اس��تفاده نمي كنند، تحت پوشش نهادهاي حمايتي 

نيستند و در بازار رها ش��ده اند. از آنجايي كه از ناحيه 
هيچ سازمان و دستگاهي نظارت و حمايت نمي شوند 
طبيعي است كه براي امرار معاش ناچار باشند به مشاغل 
كاذب و غير رسمي همچون دستفروشي روي بياورند. 
دستفروشان دوره گرد سرمايه اوليه براي فراهم كردن 
جا و مكاني براي فعاليت ندارند و بعضا اعتباري خريد 
مي كنند و كس��ي آنها را تعهد مي كند تا جنس اماني 
خريداري كنند و به شكل سيار بفروشند.بنابر اين قدرت 
و توانايي جابه جايي به لحاظ مكاني و تامين سرمايه در 

گردش را ندارند.
اين كارش��ناس حوزه كار با اش��اره به اصل 4۳ قانون 
اساسي، گفت: بر اساس اين اصل دولت در قبال فراهم 
كردن ش��رايط و امكانات كار ب��راي همه آحاد جامعه 
تكاليفي دارد و وقتي نمي تواند از عهده تكاليف قانوني 
خود برآيد، افراد خود دس��ت به كار شده و اشتغالزايي 
مي كنند؛ بنابر اين چون قادر به دادن حقوق اوليه آنها 

نيستيم، نمي توانيم برايشان محدوديت ايجاد كنيم.
حي��دري تاكيد كرد: با در نظر گرفتن اين مس��اله كه 

فروش��ندگان دوره گرد از پوش��ش بيمه اي برخوردار 
نيستند و به دليل پايين بودن قدرت خريد و درآمد و با 
هدف كم كردن هزينه هاي نهايي از بازار اشتغال رسمي 
خارج شده و به حوزه بازار كار غير رسمي و زيرزميني 
روي آورند، ظلم بزرگي است كه به جاي حمايت و تامين 

شرايط كار، آنها را محدود كنيم.
او ب��ا بيان اينكه اف��رادي كه به كس��ب و كارهاي غير 
رسمي اشتغال دارند در اقتصاد نقش آفرين هستند، 
گفت: همچنان كه در اصل 22 قانون اساس��ي آمده و 
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از هر 
تعرضي مصون است، دولت بايد به سمت رعايت حقوق 
شهروندي برود و شرايط حداقلي فضاي كسب و كار را 
براي افراد فراهم كند و لذا ايجاد بازارچه هاي محلي ايده 
خوبي است كه هم اكنون در برخي متروها و پايانه ها به 

اجرا درآمده است.

    دستفروشي تشكل صنفي نيست
پرسشي كه با اين توضيحات به ذهن خطورمي كند آن 

است كه آيا مي توان دستفروشان را در قالب اتحاديه اي 
صنفي در نظر گرفت كه بر اساس يك اسلوب و روش 

قانوني فعاليت كنند؟ 
رييس اتاق اصناف لرس��تان در پاس��خ به اين پرسش 
با اش��اره به فعاليت 40 اتحاديه هاي صنفي مي گويد: 
نمي توان دستفروشان را به عنوان يك تشكل صنفي 
ديد چراكه هيچ گونه ساز و كاري براي ساماندهي اين 

شغل تعريف نشده است.
منوچهر اسبكوه با بيان اينكه اتاق اصناف ابزاري براي 
ساماندهي دستفروشان ندارد افزود: اصناف نمي تواند 
براي ص��دور پروانه يا اخطاريه به دستفروش��ان اقدام 
كند و بر خالف اختيارات قانوني براي پلمب واحدهاي 
صنفي اختي��اري در رابطه با جم��ع آوري آنان ندارد. 
تش��كل صنفي تعريف و س��از و كار مش��خص دارد و 
نخستين ش��رط ايجاد اين مهم براي دستفروشان را 
عدم مزاحمت و مش��كل براي ساير واحدهاي صنفي 
عنوان كرد. در مرحله نخست بايد زيرساخت هاي الزم 
براي ايجاد تشكل صنفي از جمله مكان و امكانات الزم 
براي دستفروشان فراهم شود و البته بايد توجه داشت 
فعاليت آنان منجر به ركود و مزاحمت براي واحدهاي 

صنفي نشود.
او تصريح كرد: با وجود اينكه دستفروشي تاثير منفي 
بر روند فعاليت واحدهاي صنفي قانوني دارد اما با توجه 
به مشكالت معيشتي و بيكاري در استان، اتاق اصناف 
آماده هرگونه همكاري با ش��هرداري براي ساماندهي 

دستفروشان است.
او درخصوص اين سوال كه برخي مغازه دارهاي شهر 
محيط مقابل محل كسب خود را به ازاي دريافت كرايه 
به دستفروشان مي دهند افزود: اين امر در موارد اندكي 
گزارش ش��ده اما تاكنون چنين مس��اله اي به صورت 
مستند ثابت نشده است. ش��رايط كنوني جمع آوري 
وساماندهي دستفروش��ان اندكي بهبود يافته چراكه 
در سال هاي نه چندان دور بساط دستفروشان موجب 
مي شود خريداران به س��ختي وارد مغازه ها شوند كه 
اين مساله با همكاري ش��هرداري تا حدودي برطرف 

شده است.
رييس اتاق اصناف لرس��تان گفت: از مجموع بيش از 
54 هزار واحد صنفي استان ۱8 هزار واحد در خرم آباد 
فعاليت دارد و بيشترين حجم دستفروشي نيز در اين 
ش��هر وجود دارد كه در جلسات مشترك با شهرداري 
مركز استان و دس��تگاه هاي مرتبط مقرر شده مكاني 
براي تجميع دستفروش��ان مشخص شود كه تاكنون 

نتيجه اي اعالم نشده است.

دبير جشنواره كودك آنالين با اشاره به اينكه استقبال 
خوبي از جش��نواره كودك آنالين صورت گرفته است 
گف��ت: 27 آذرم��اه آخرين مهل��ت ثبت ن��ام در اين 

جشنواره است. 
 به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، س��يد جم��ال هاديان 
دبي��ر جش��نواره كودك آنالين در جلس��ه ش��وراي 
سياست گذاري اين جش��نواره اظهار كرد: دبيرخانه 
جش��نواره كودك آنالين خ��ارج از وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات با همراهي همراه اول تجهيز شده و 
آغاز به كار كرده اس��ت.  وي تصريح ك��رد: 27 آذرماه 
آخرين مهلت ثبت نام در اين جشنواره است و تاكنون 
اس��تقبال خوبي از س��وي ايده پردازان و فيلمسازان 

صورت گرفته است. در ادامه عليرضا تابش مديرعامل 
بنياد سينمايي فارابي نيزدر اين جلسه با اشاره به وظيفه 
بنياد فارابي اظهار كرد: وظيفه ما حمايت از توليد محتوا 
در حوزه سينماي كودك و نوجوان است و هر سال در 

اصفهان جشنواره اي در اين خصوص برگزار مي شود.
وي با اش��اره به برگ��زاري جش��نواره كودك آنالين 
خاطرنش��ان كرد: رويكرد وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات در اين جش��نواره ايجاد ن��گاه تخصصي به 
شبكه هاي اجتماعي است كه همين موضوع فرصت 
مناسبي براي گفتمان س��ازي محسوب مي شود و به 
همين بهانه متخصصان حوزه رسانه مي توانند ديدگاه 
ش��ان را در اين زمينه مطرح كنند.  مدير عامل بنياد 
س��ينمايي فارابي بيان كرد: برگزاري اين جش��نواره 

زمين��ه آموزش به والدين را فراه��م مي كند و موجب 
تقويت ديدگاه هاي انتقادي كودك در فضاي مجازي 
مي شود بطوري كه كودكان هرموضوع مطرح شده اي را 
در فضاي مجازي باور نمي كنند. وي به اعضاي اين شورا 
توصيه كرد تا در هيات داوران افراد خالق و با استعداد 
انتخاب شوند. تابش با تشكر از همراه اول بابت مشاركت 
در جشنواره كودك آنالين تصريح كرد: در حال حاضر 
اپراتورها در كشور بر س��ر خام فروشي اينترنت با هم 
رقابت مي كنند و در چنين شرايطي همراه اول در حال 
تالش براي توليد محتوا و عرضه محتواي بومي است، 
به نوبه خودم از همراه اول تشكر مي كنم كه به اين حوزه 
ورود كرده است و اميدوارم در پخش و عرضه محتواي 

اين جشنواره موفق عمل كند.  

مهمترينهدفذوبآهن
اصفهان،افزايشتوليداست

اصفه�ان|  به مناس��بت 
هفته بس��يج، فرماندهان 
ح��وزه مقام��ت بس��يج 
ش��هيد تندگوي��ان ذوب 
آهن اصفهان ب��ا يزدي زاده 
مديرعامل ش��ركت ديدار 
و گفت وگو كردن��د .در اين 
ديدار يزدي زاده ضمن تبريك هفته بسيج و گراميداشت 
رشادت هاي بسيجيان در عرصه هاي مختلف با اشاره به 
ش��رايط اقتصادي امروز كشور و شرايط جاري شركت 
يادآور ش��د: مهم ترين هدف ش��ركت افزايش توليد و 
رس��يدن به توليد مطلوب 4 ميليون تن است و ما بايد 
با پشتوانه همكاران خود و با كمك خداوند متعال و به 
كارگيري صرفه جويي و بهره گي��ري از اصول اقتصاد 

مقاومتي، اهداف عاليه كارخانه را به ثمر برسانيم .
او وظيفه اصلي خود را دفاع از حريم ذوب آهن در برابر 
بدخواه��ان و مغرضان، افزايش توليد و س��هيم كردن 
كاركنان در س��ود كارخانه و بهبود وضع معيشتي آنها 

دانست .
يزدي زاده در پايان با تشكر از فعاليت ها و حضور موثر در 
عرصه هاي مختل��ف به ويژه هفته دفاع مقدس و هفته 
بسيج، براي تمامي همكاران و بسيجيان شركت آرزوي 

موفقيت و سربلندي كرد.
در اين ديدار س��رهنگ اميدي فرمانده حوزه مقاومت 
بس��يج ش��هيد تندگويان با تاكيد ب��ر حمايت جدي 
فرماندهان و بسيجيان ذوب آهن از مديريت عالي شركت 
افزود: ما براي انجام وظايف خود با تمام مديران شركت و 
به ويژه روابط عمومي همكاري خوبي داشته و اميدواريم 
در ديدارهاي بعدي خواسته هاي مديرعامل را برآورده 

كرده و موفقيت هاي بيشتري را گزارش دهيم .

صادراتغيرنفتي13درصد
رشديافت

خوزس�تان| معاون وزير 
صنعت، مع��دن و تجارت 
گف��ت: ارزش صادرات غير 
نفتي كشور از ابتداي امسال 
تاكنون ۳۱ميليارد دالر بوده 
كه نس��بت به مدت مشابه 
پارس��ال ۱۳درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. به گزارش ايرنا محمد رضا مودودي در 
بيست و دومين همايش روز ملي صادرات در اهواز، بيان 
ك��رد: وزارت صنعت معدن و تجارت به منظور افزايش 
ميزان صادرات از كشور، 2 رويكرد را در دستور كار دارد، 
كه يكي از آنها افزايش قدرت ش��ركت هاي توليدي و 

صادراتي به منظور افزايش صادرات است.
وي گفت: تنها يك شركت در ايران وجود دارد كه ساالنه 
باالي يك ميلي��ارد دالر صادرات دارد به همين منظور 
به دنبال ايجاد ظرفيت براي افزايش صادرات توس��ط 
صادركنندگان هستيم. مودودي با بيان اينكه از ديگر 
برنامه ها براي افزايش ظرفيت صادرات، فرآيند سازي 
واحدهاي توليدي است، ادامه داد: ۳5 گروه كااليي كشور 
در دست بررسي است كه هر بخش توليدي با گسترش 
فضا و امكانات خود فرآيند توليد و ص��ادرات را در يك 

مجموعه و با مديريت خودشان انجام دهند.
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت بي��ان كرد: براي 
افزايش صادرات بايد ارتباط بين بخشي دستگاه ها قوي تر 
شود تا با مشاركت، صادرات بيشتر و آسان تر انجام شود.

او درباره تحريم و تاثير آن بر صادرات نيز گفت: از اهداف 
تحريم علي��ه ايران افزايش مص��ارف ارزي براي خريد 
و واردات كاالهاي بي ارزش به كش��ور، و نيز به حداقل 
رساندن درآمد ارزي كشور اس��ت و صادرات نيز مورد 

حمله دشمنان قرار دارد.

تزريقكاالهادرراستايتنظيم
بازار،»استاني«باشد

كردستان| رييس سازمان 
صنعت، مع��دن و تجارت 
كردستان در خصوص نحوه 
تزريق كاال براي تنظيم بازار 
گفت: تصميمات اتخاذ شده 
بايد به صورت استاني و نه با 
كسب مجوز از ستاد تنظيم 
بازار كشور صورت بگيرد. به گزارش ايلنا، محمد دره وزمي 
در كارگروه تنظيم بازار استان، به افزايش قيمت كاال در 
كردستان اش��اره كرد و گفت: افزايش قيمت كاال يك 
موضوع عمومي و مربوط به كل كشور است و اينكه قيمت 
برخي كاالها در كردستان نسبت به استان هاي همجوار 
كمتر بوده است.  او ادامه داد: براي مثال در مهرماه امسال 
به نسبت مدت مشابه سال گذشته در استان هاي همجوار 
ما نرخ افزايش قيمت برنج داخلي 20 درصد بوده كه اين 
رقم براي كردستان ۱5 درصد ثبت شده است. دره وزمي 
همچنين با اش��اره به اختالف قيمت برخي كاالها در 
مقايسه با ديگر استان ها گفت: از داليل اختالف قيمت 
كاالها، دوري استان از مراكز توليد، افزايش نرخ حمل 
ونقل، خروج برخي كاالهاي اساسي به خارج از مرزها به 
هر روشي و نيز نقص در نظارت است كه مي تواند باعث 
اين اختالف قيمت ها شده باشد. وي در ادامه سخنان خود 
به ميزان توزيع الستيك ماشين سنگين مورد نياز براي 
ناوگان حمل ونقل نيز اشاره كرد و افزود: در مجموع هفت 
هزار و ٨۳5 حلقه الستيك سنگين و نيمه سنگين از نيمه 
دوم تيرماه به استان اختصاص يافته است. او  اضافه كرد: از 
اين مقدار الستيك اختصاص يافته به استان هزار و ۶۶۶ 
حلقه به ناوگان درون شهري، شش هزار و ۱۳7 حلقه به 
ناوگان برون شهري اختصاص داده شده و ۳2 حلقه نيز 

هنوز توزيع نشده است.

صادرات۷۰۰ميليوندالري
كااليغيرنفتي

مركزي| استاندار مركزي 
مي گويد: 700 ميليون دالر 
كاالي غير نفتي امس��ال از 
اس��تان مركزي به خارج از 

كشور صادر شده است.
ب��ه گ��زارش اس��تانداري 
مركزي؛ استاندار در حاشيه 
آيين گش��ايش دومين نمايش��گاه صنعت، معدن و 
ابزارآالت در محل نمايش��گاه هاي بين المللي استان 
مركزي در اراك گفت: 700 ميليون دالر كاالي غير نفتي 
از امسال استان مركزي امسال به خارج از كشور صادر 
شده است. آقازاده افزود: ميزان هدف گذاري صادرات 
امسال استان مركزي يك و نيم ميليارد دالر بود كه به 
علت مشكل تحريم ها تحقق اين مهم كامل نيست اما رقم 
صادرات اين خطه از مرز يك ميليون دالر عبور مي كند. او 
گفت:  اند كربني، خط توليد آمپول، كويل آلومينيوم، مواد 
اوليه آبميوه و كنسانتره، شمش آلومينيوم، بادام زميني، 
پنبه، لوازم يدكي كمباين و پاكت آبميوه بيش��ترين 
كاالهاي وارداتي به اس��تان مركزي اس��ت. كاالهاي 
وارداتي استان مركزي از 47 كشور وارد مي شوند كه در 
سال جاري چين، امارات متحده عربي، ايتاليا، آلمان و 
تركيه بيشترين واردات را به اين استان داشته اند. استاندار 
مركزي توليد كيفي را محور اصلي پيشرفت و توسعه 
دانس��ت و گفت: افزايش توليد موجب ايجاد اشتغال و 
درآمد ملي و تقويت صادرات مي ش��ود. آقازاده افزود: 
مجموعه مديريت ارشد استان نگاه ويژه اي به توليدات 
صادرات محور دارد  . حل مشكالت ارزي، تسهيل در امور 
صادرات كاال، حفظ بازارهاي هدف و افزايش بازار هاي 
صادراتي از مهم ترين برنامه هاي استانداري در حمايت 

از صادركنندگان است

صادرات4ميليونو3۰۰هزار
دالريصنايعدستي

آذربايجان ش�رقي| 
مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري 
ز  ا ن ش��رقي  يجا با ر ذ آ
ص��ادرات 4 ميليون و ۳00 
هزار دالر، صنايع دس��تي 
آذربايجان ش��رقي در سال 

گذشته خبر داد.
به  گزارش ايسنا، »مرتضي آبدار« در جمع خبرنگاران، 
با اشاره به فعاليت مس��تمر و موثر واحدهاي توليدي 
صنايع دستي و تأثير آنها در رونق اقتصادي استان، گفت: 
در سال گذشته، 20۱5 پروانه توليد انفرادي، 9۶ پروانه 
توليد كارگاهي از سوي معاونت صنايع دستي استان در 
راستاي فراهم كردن بستري مناسب براي ارتقاي سطح 
توليد و رونق اقتصادي استان به دست هنرمندان، صادر 
و تمديد ش��ده و ۳۶۳ فقره كارت شناسايي هنرمندان 

صنايع دستي نيز صادر و به هنرمندان ارايه شده است. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
آذربايجان ش��رقي اف��زود: برگزاري نمايش��گاه ملي 
صنايع دس��تي 9۶ همچنين نمايش��گاه بين المللي 
صنايع دستي تبريز 20۱8 امسال از مهم ترين رويدادهاي 
فرهنگي اس��تان بود كه نقش��ي موثر در ارايه و ترويج 
صنايع دستي استاني و ملي داشت، قابل ذكر است در 
نمايشگاه بين المللي تبريز 20۱8 با حضور هنرمندان 
۳0 استان و دو كشور خارجي، شاهد برآورد مبلغي بالغ 
بر ۱۱ ميليارد ريال از فروش نقدي صنايع دستي بوديم. 
مديركل ميراث فرهنگي استان در ادامه به افزايش ميزان 
صادرات صنايع دستي اس��تان در يك سال اخير اشاره 
كرد و گفت: در سال 9۶، شاهد صادرات صنايع دستي به 

ارزش 4 ميليون و 224 هزار و 52۱ دالر بوديم. 
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بهره برداري از فاز نخست 
داروسازي فاتك شيمي

تعطيلي واحدهاي توليدي 
افتخار نيست

اختصاص ٢٥ ميليارد تومان 
براي اشتغال فراگير روستايي

اختصاص ۱۷ ميليارد تومان 
براي آبخيزداري همدان

نقره داغ شدن متهمان فروش 
آزاد گوشت قرمز تنظيم  بازار

خريد توافقي مركبات 
مازندران آغاز شد

همزمان با سفر رييس جمهور و هيات دولت به استان 
سمنان، فاز نخست توليد قرص و كپسول كارخانه 
داروسازي فاتك ش��يمي پارس با تسهيالت ارزي 
۱۳ميليون و 29۳ هزار يورويي و ۱28 ميليارد ريالي 
بانك صنعت و معدن به بهره برداري رسيد. به گزارش 
پايگاه اطالع رس��اني اين بانك، با افتت��اح اين واحد 
داروس��ازي كه با حضور حسن قاضي زاده هاشمي، 
وزير بهداشت و درمان انجام شد در فاز نخست براي 
۱۳0 نفر و با راه اندازي فاز دوم، براي ۳50 نفر به طور 
مستقيم شغل ايجاد مي شود. اين واحد توليد دارو با 
ظرفيت ۶00 ميليون قرص و ۱80 ميليون كپسول 
به صورت ساالنه در فاز اول احداث شده و در فاز دوم 
ظرفيت توليد ساالنه 200 ميليون قرص، ۳۶0 ميليون 
كپسول، ۶0 ميليون ويال استريل تزريقي و ۶ ميليون 
پودر خوراكي را خواهد داشت. همچنين، براي تامين 
سرمايه در گردش طرح مذكور مبلغ ۱80 ميليارد 
ريال تسهيالت از س��وي اين بانك اختصاص يافته 
است. گفتني است، احداث واحدهاي داروسازي در 
كش��ور و حركت به سمت خودكفايي بيشتر در اين 
صنعت حياتي ه��م از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ 
نقش اس��تراتژيك دارو در سالمتي مردم در شرايط 

تحريم از اهميت وي ژه اي برخوردار است.

سنندج| رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان كردستان گفت: تعطيلي واحدهاي توليدي 
براي مس��ووالن افتخار نيست ما نبايد بر اين فعاالن 
اقتصادي سخت بگيريم و واحدهاي توليدي كه برند 
ملي و جهاني ش��ده اند را بدون دليل ببنديم. محمد 
دره وزمي كه در آيين تجلي��ل از فعالين اقتصادي و 
صادركنندگان سال جاري در استانداري خاطرنشان 
كرد: در هر شرايطي و به هر صورتي ارگان هاي ذيربط 
بايد كمك حال صادركنن��دگان و فعاالن اقتصادي 
باشند.   محمد دره وزمي با اشاره به سياست هاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سياست وزارتخانه 
كمك به اقتصاد كشور، تنظيم بازار، حفظ جريان توليد 

و تامين كاالي اساسي مورد نياز مردم است. 

ش�يراز| مديركل امور روس��تايي و ش��وراهاي 
استانداري فارس با اشاره به اختصاص ٢٥ ميليارد 
تومان اعتبار براي اجراي طرح هاي اشتغال فراگير 
روستايي به روستاهاي اين استان در سال ٩٧، ابراز 
اميدواري كرد كه تا پايان امسال اين ميزان اعتبار 
تخصيص يابد.  س��يد كمال پاك فطرت به اعطاي 
بالغ بر 40 ميليارد تومان ويژه طرح هاي اش��تعال 
فراگير روستايي با وام هاي كم بهره در سال 9۶ اشاره 
و خاطرنشان كرد: ضمن تخصيص كامل اين ميزان 

اعتبار، حدود 900 شغل نيز ايجاد شد .

همدان| مدير كل منابع طبيعي اس��تان همدان 
از اختص��اص ۱7 ميلي��ارد تومان اعتب��ار جديد از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي طرح هاي 
آبخيزداري در اين استان خبر داد. خزايي در حاشيه 
نسشت ش��وراي اقامه نماز اين اداره كل گفت: اين 
ميزان اعتبار در ۱7 حوزه آبخيزداري استان همدان 
هزينه مي شود. به گفته او اعتبارات تخصيص يافته به 
استان همدان براي اجراي كاداس اراضي، قرق مراتع، 
بذركاري، جنگل كاري و كش��ت گونه هاي دارويي، 
بند هاي گابيوني و خشكه چين هزينه مي شود كه هم 

اكنون پيشرفت فيزيكي 50 درصدي دارند.

بيرجند| متهمان گوشت قرمز سهميه اي تنظيم 
بازار در شهرستان فردوس به پرداخت جزاي نقدي 
محكوم شدند. مدير كل تعزيرات حكومتي استان 
با بيان اينكه دو نف��ر از كاركنان يك نهاد صنفي در 
فردوس با دخالت در توزيع گوش��ت قرمز منجمد 
تنظيم بازار شهرستان، اقدام به فروش غير قانوني و با 
قيمت باالتر گوشت سهميه اي كردند، گفت: پرونده 
اين متهمان   از سوي مراجع نظارتي به شعبه اول بدوي 
تعزيرات حكومتي شهرس��تان فردوس ارسال شد. 
اشرفي افزود: اين دو نفر با جعل عنوان در قالب معرفي 
غير واقعي خود به عنوان نماينده اتحاديه، گوشت را 
به قيمت مص��وب از عامل توزيع در فردوس تحويل 
گرفته اند و به رستوران ها با قيمت باالتر مي فروختند.

ساري|  مدير تعاون روستايي مازندران اعالم كرد 
كه اتحاديه ها و شبكه هاي تعاوني روستايي استان، 
مركبات به ويژه پرتقال تامسون را با هدف تنظيم 
عرضه و تقاضا بدون محدوديت به صورت قيمت 
توافقي خريداري مي كنند. محمد رضا كريمي با 
بيان اين نكته كه مركبات به لحاظ كيفيت و نوع 
رقم به صورت توافقي قيمت گذاري و خريداري 
مي شود، افزود: قيمت هاي توافقي با هدف حمايت 
از توليد كنندگان بيش��تر از قيم��ت عرف و بازار 
خواهد بود. بررسي هاي ميداني نشان مي دهد كه 
قيمت هر كيلو گرم پرتقال در سر درخت امسال 
يك هزار و 500 تا يك ه��زار و ۶00تومان خريد 
و فروش مي ش��ود و حض��ور دالالن در بازار اين 

محصوالت باغي گسترش يافته است.

چهرههاياستاني



اقتصاد اجتماعي12اخبار

برخي چهره هاي مشهور خود را ملزم به اظهارنظر و ورود به همه حوزه ها مي دانند 

جوالن سلبريتي ها در جامعه آشفته 
ريحانه جاويدي|

ردپاي سلبريتي ها را نه تنها در حوادث جدي 
مانند زلزله و امث�ال آن مي توان ديد، بلكه هر 
ك�دام از آنها اين روزها س�فير ي�ك جريان و 
جنبش خاص هستند، از كودكان بدسرپرست 
تا ان�واع بيماري ه�اي خاص و صع�ب العالج و 
حماي�ت از حق�وق حيوانات، ام�ا در اين ميان 
برخي از س�لبريتي ها پ�ا را از عرصه تبليغات 
و فرهنگ س�ازي فرات�ر گذاش�ته و در اموري 
وارد مي ش�وند يا اظهارنظر مي كنند كه كامال 
تخصص�ي و مرتب�ط با س�المت مردم اس�ت، 
مانن�د اظهارنظ�ر چن�د روز پي�ش … درباره 
مصرف داروي »نالوكس�ان« ب�راي جلوگيري 
از مرگ ناش�ي از س�وء مصرف م�واد مخدر كه 
واكن�ش انجمن داروس�ازان ايران و س�ازمان 
غ�ذا و دارو را به دنبال داش�ت. اگرچه صحت 
ادعاي افش�ار درباره تاثيرگذاري اين دارو در 
جلوگيري از مرگ هاي ناش�ي از س�وء مصرف 
مواد از سوي مراجع رس�مي كشور رد شد، اما 
آنچه قابل بررسي بوده و بايد به آن توجه شود، 
داليل جامعه شناسي و روانشناسي بروز چنين 
رفتارهايي از سوي چهره هاي شناخته شده و 
همچنين پذيرفته ش�دن آن ازسوي بخشي از 
جامعه است؛ چراكه اين نخستين بار نيست كه 
سلبريتي ها درباره موضوعي جريان ساز شده و 
اذهان عمومي برخي از گروه هاي اجتماعي را با 
خود همراه مي كنند. جامعه شناسان معتقدند 
اگرچه چني�ن عملكردي از س�وي چهره هاي 
مشهور تا حدي ناشي از ميل به ديده شدن در 
آنهاست، اما هرچه وضعيت عمومي و اجتماعي 
جامعه آشفته تر باشد، چنين رفتارهايي بيشتر 

ديده مي شود. 

  سلبريتي ها در درمان مداخله نكنند
چندروز از اظهارنظر ...، بازيگر سينما درباره تاثيرگذاري 
مصرف آمپول نالوكس��ان در پيشگيري از مرگ هاي 
ناش��ي از مصرف مواد مخدر مي گ��ذرد كه در نهايت 
س��ازمان غذا و دارو انجمن داروس��ازي ايران نسبت 
به چنين ادعايي واكنش نش��ان داده و از سلبريتي ها 
درخواس��ت كردند در اموري كه تخصصش را ندارند 

مداخله نكنند.
كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو، معتقد 
است اظهارنظر هنرمندان در حوزه پزشكي و طب فقط 
موجب بروز مش��كالت براي مردم مي شود و مي تواند 
پيامدهايي را به دنبال داش��ته باش��د. او در واكنش به 

ادعاي مهناز افشار، بيان كرد: » تجويز داروي نالوكسان 
حتي براي افراد معتاد كه ب��ه مواد مخدر اعتياد دارند 
مي تواند عوارض و پيامدهايي به دنبال داشته باشد و 
حتي ممكن است عوارض قلبي دهد، بنابراين بايد در 
شرايط اورژانس، اتاق عمل يا ريكاوري يا آي سي يو تحت 
نظر پزشك و با مانيتورينگ تزريق شود و به هيچ وجه 
تزري��ق خودس��رانه و خودتجويزي آن توس��ط افراد 
غيرپزشك نمي تواند براي بيمار مفيد باشد. بايد توجه 
كرد كه اظهارنظر در اين موارد نوعي خالف و اخالل در 
امر درم��ان و دخالت افراد غيرمتخصص در امر درمان 

محسوب مي شود.
اظهارات اين بازيگر هم شائبه دخالت در امر درمان را 
دارد. ما توصيه مي كنيم افراد و سلبريتي ها و افرادي كه 
ممكن است در حوزه خودشان به شهرتي دست پيدا 
كرده باشند، در مسائلي كه ربطي به آنها ندارد، دخالت 
نكنند، به حرفه خودشان مش��غول باشند و امر دارو و 
درمان را به اهل فن آن بسپارند. اين خانم بازيگر هيچ 
تخصصي در اين زمينه ندارد و سراس��ر اظهارات شان 
اشتباه است كه مي تواند منجر به سرگرداني و عوارض 

ناگوار براي مردم شود.«
از طرف ديگ��ر علي فاطم��ي، نايب ريي��س انجمن 
داروس��ازان ايران هم ب��ه دنبال موج ايجاد ش��ده در 
فضاي مجازي و معرفي يك آمپول توسط مهناز افشار 
اعالم كرد: »نوع تزريقي “نالوكسان “، يك داروي ضد 
مسموميت با مواد مخدر است كه از آن براي تشخيص 
اعتياد هم مي توان استفاده كرد. واقعيت اين است كه 
تجويز صحيح و به موقع اين دارو مي تواند جان يك فرد 
مسموم به مواد مخدر هم خانواده ترياك نظير مورفين، 
متادون، هروئين و فنتانيل را كه قادر به تنفس نيست و 

در آستانه مرگ قرار گرفته را نجات دهد.« 
او افزود: “بايد توجه داشته باشيم كه تزريق خودسرانه 
نالوكسان، مي تواند بس��يار خطرناك باشد و عوارض 
متعددي به دنبال داش��ته باشد. ضمن اينكه اين دارو 
تاثيري در رفع مسموميت با داروهاي خواب آور مانند 
كلونازپام و مواد محرك مانند كوكايين، اكس��تازي، 
شيش��ه و ... ندارد و متاس��فانه شاهد ش��يوع چنين 
حرف هاي بي پاي��ه اي در ميان مردم از س��وي برخي 

چهره هاي غيرعلمي هستيم.«

  بي اعتمادي، ريشه قدرت گرفتن سلبريتي ها 
براي اظهارنظر

با اين وجود اگرچه صحت تاثيرگذاري داروي نالوكسان 
براي جلوگي��ري از مرگ هاي ناش��ي از مصرف مواد 
مخدر از سوي سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان 
ايران رد شد، اما آنچه بايد ريشه يابي شود علت چنين 

دخالت هايي از سوي سلبريتي ها در اموري است كه 
تخصص��ش را ندارند چرا كه قطعا اي��ن آخرين باري 
نخواهد بود كه يك چهره معروف از مرز تخصص خود 
عبور مي كند. سيف اهلل س��يف اللهي، جامعه شناس 
معتقد اس��ت بروز چنين رفتارهايي از سلبريتي ها از 

ويژگي هاي يك جامعه توسعه نيافته است.
او درب��اره اين موض��وع به »تعادل« گف��ت: »جامعه 
ما مص��داق بارز جامعه اي اس��ت ك��ه در آن افراد در 
جايگاه خودشان نيستند و همين امر سبب مي شود 
يك هنرپيش��ه به خود اجازه دهد درباره يك موضوع 
تخصصي پزش��كي اظهارنظ��ر كند. از ط��رف ديگر 
بي اعتمادي مردم به آمار و ارقام س��ازمان هاي دولتي 
تبديل به عاملي مي ش��ود كه مردم بيش��تر به سمت 
اطالعاتي كه از طريق س��لبريتي ها منتشر مي شود 
كشيده ش��وند و اظهارنظر آنها را بپذيرند، حال آنكه 
در 80 درصد موارد اظهارنظر سلبريتي ها در حوزه اي 
كه تخصص��ش را ندارند غيرعلمي اس��ت. در واقع به 
چنين وضعي در علم جامعه شناسي، زندگي در حباب 
شيشه اي گفته مي شود كه از ويژگي هاي يك جامعه 

توسعه نيافته است.«

او افزود: »در يك جامعه آشفته و بحران زده مردم مثل 
غريقي هستند كه براي ادامه حيات به همه چيز چنگ 
مي زنند، چهره ها هم از اين وضع استفاده كرده و براي 
ارضاي ميل بيشتر ديده شدنشان از نياز مردم به طرق 
مختلف استفاده مي كنند و در واقع از آشفتگي موجود 
سوءاستفاده كرده و در اموري مداخله مي كنند كه در 

جايگاهش نيستند. 
نتيجه چنين وضعي به آنجا ختم مي شود كه اخالق و 

اعتماد اجتماعي از بين مي رود.«
سيف اللهي، معتقد است تنها راه پايان دادن به چنين 
وضعيتي در اين اس��ت ك��ه برنامه ري��زان و مديران 
كش��ور، با تكيه بر دانش جامعه شناس و اقتصاددانان 
فضاي عمومي جامعه را آرام كرده و به سمت توسعه 
فرهنگي و اقتصادي سوق دهند تا مردم به درجه اي از 
ادراك برسند كه خودشان اظهارنظرها غيرتخصصي 

سلبريتي ها را باور نكنند.
اظهارات سيف اللهي درحالي است كه علي زمانيان، 
جامعه ش��ناس، هم نظري مشابه او داش��ته و درباره 
مداخله سلبريت هاي در امور غيرتخصصي در گفت وگو 
با »تعادل« اظهار كرد: » اي��ن افراد گروه هاي مرجع 

اجتماعي تلقي مي شوند. احترامي در جامعه دارند و 
ممكن اس��ت در جامعه افرادي به سخن سلبريتي ها 
گوش دهند و از اين طريق كمك هايي جمع شود. از 
طريق اين گروه ها جامعه مي تواند در يك امر اجتماعي 
مشاركت كند. اين وجه مثبتي ماجراست. اما در دل 
اين حضور، يك معناي منفي هم نهفته است. شايد به 

اين معناي منفي در ظاهر توجه نشود.
افراد مختلف شماره حساب هاي مختلف مي دادند و گاه 
در صحنه حضور پيدا مي كردند. معناي منفي اين است 
كه يك نوع بي اعتمادي در ساختار قدرت مسلط ديده 
مي شود. از طرفي سازمان هاي مردم نهاد هم با وجود 
تالش هاي زياد و موثر، نتوانسته اند جايگاه سلبريتي ها 
را داشته باش��ند. به هرحال ما مديريت رسمي كشور 
را كه مديريت اجتماعي را برعهده دارد به رس��ميت 
مي شناس��يم. منظورم مديران نيستند بلكه ساختار 
و فرآين��د را مي گويم. اگر ما اينگونه قضاوت كنيم كه 
مديريت جاري سياسي، مديريتي توانا و سالم است، 
منطقا بايد كمك خود را از اين طريق انجام دهيم. اما 
وقتي نگاه مثبتي به مديريت سياسي نداريم، به اين 

مديريت بي اعتماد مي شويم.« 
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 تهران،  فقيرترين استان
از نظر فضاي آموزشي

رئيس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور 
با اشاره به اينکه تهران جزو محروم ترين و فقيرترين 
استان ها از نظر برخورداری از فضای آموزشی است، 
اظهار کرد: ضرورت دارد خيرين نيکوکار در اين استان 

مشارکت بيشتری داشته باشند.
مهراله رخشانی مهر در ديدار با مدير شبکه دو سيما 
ضمن تبيين نيازهای حوزه عمرانی آموزش و پرورش 
گفت: بيش از ۹0 ميليارد تومان اعتبار نياز اس��ت تا 
وضعيت فعلی فضاهای آموزشی کشور را سامان داد.

وی ب��ا قدردان��ی از همراهی و مس��اعدت خيرين 
نيکوکار مدرسه ساز در توس��عه فضاهای آموزشی 
کشور، افزود: اگر خيرين نباشند مشکالت فضاهای 
آموزشی مضاعف می شود و ما در اين بخش نيازمند 
فرهنگ سازی و برنامه های انگيزشی هستيم تا بتوانيم 
با جذب مشارکت های مردمی بخشی از مشکالت اين 

حوزه را مرتفع کنيم.
وی با بيان اينک��ه ۲0 درصد از فضاهای آموزش��ی 
کشور توسط خيرين ساخته شده است، يادآور شد: 
اين ميزان مشتمل بر بيش ۱00 هزار کالس درس 
است که البته بدون احتساب زمين هايی که توسط 
خيرين به آموزش و پرورش اهداء شده است و امسال 
نيز در شش ماهه اول س��ال 8000 کالس درس به 
بهره برداری رسيد که ۵0 درصد اين کالس ها توسط 

خيرين ساخته شده بود.
معاون وزير و رئيس سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز 
مدارس کشور با بيان اينکه در برخی زمينه ها به دليل 
عمل نکردن به تعهدات دولت��ی يا عوض کردن نام 
مدارس خّيری موجب نارضايتی خيرين شده است، 
افزود: اعتقاد دارم برای حفظ و تکريم شايسته خيرين 
بايد تالش مضاعفی صورت گيرد و با توجه به ظرفيت 
خوبی که در صدا و سيما وجود دارد انتظار داريم در 
اين خصوص بتوانيم اقدامات ارزشمندی انجام دهيم.

وی با بيان اينکه سازمان نوسازی مدارس پتانسيل 
بسيارخوبی دارد، اظهار کرد: در دوره های مختلف، 
مدارس خيلی خوبی در کشور ساخته شده است و 
هم اکنون نيز در اين زمينه نياز به يک حرکت جهادی 
داريم تا بتوانيم در توسعه فضاهای آموزشی موفق عمل 
کنيم. خوشبختانه امسال اعتبارات خوبی به سازمان 
نوسازی مدارس اختصاص داده شده است که اين رقم 

حدود ۹۱۷ ميليارد تومان است.
رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز کشور نيز گفت: 
خيرين با اقدامات خداپس��ندانه خود، بس��ترهای 
توسعه پايدار را در جامعه فراهم می کنند و برای رشد 
و شکوفايی استعداد های آينده سازان ميهن نيازمند 

يک عزم ملی داريم.
محمدرض��ا حافظی ب��ا تاکيد بر نقش رس��انه ها و 
تاثيرگذاری آن روی افکارعمومی افزود: به همراهی 
رس��انه ها و به ويژه رس��انه ملی نياز داريم تا بتوانيم 
نيازهای فضاهای آموزش��ی را برای خيرين تبيين 
کنيم و بتوانيم نيکوکاران بيشتری را در حوزه مدرسه 

سازی جذب نمائيم.
وی با اش��اره به اينک��ه تهران جزو مح��روم ترين و 
فقيرترين  اس��تان ها از نظر برخ��ورداری از فضای 
آموزش��ی اس��ت، اظهار کرد: ضرورت دارد خيرين 
نيکوکار در اين استان مشارکت بيشتری داشته باشند.

 مهاجرت معكوس بدون
توسعه روستايي ممكن نيست

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: مهاجرت 
معكوس تنها با توانمندس��ازي و توسعه روستايي 
امكان پذي��ر خواهد بود. عليرض��ا محجوب درباره 
ضرورت توانمندسازي روستاها به منظور پيشگيري 
از گسترش مناطق جديد حاش��يه نشين به خانه 
ملت گفت: حاشيه نشيني يكي از علت هاي اصلي 
دگرديس��ي و دگرگوني بافت هاي جامعه اس��ت، 
مهاجرت مردم از روستا ها به شهر ها حاشيه نشيني را 
به عنوان يك پديده بسيار نامطلوب در اطراف شهر ها 
و كالنشهر ها به وجود مي آورد. نماينده مردم تهران، 
ري، ش��ميرانات و اسالمش��هر در مجلس شوراي 
اس��المي افزود: مردمي فقيري كه از روس��تا ها به 
اميد كسب درآمد و زندگي بهتر به تهران و شهر هاي 
ب��زرگ مهاجرت مي كنند به حاشيه نش��ين هاي 
فقير تر تبديل مي شود، اين مهاجرت ها به دليل خأل 
برنامه ري��زي و مديريت صحيح در حفظ و تثبيت 
جمعيت روس��تايي به وجود مي آيد.  اين نماينده 
مردم در مجلس دهم بي��ان كرد: تنها با مديريت و 
برنامه ريزي صحيح مي توانيم، جمعيت حاش��يه 
نشين ها را كنترل و از مهاجرت مجدد روستاييان 
به شهرها جلوگيري كنيم. خوشبختانه طرح هايي 
كه اخي��راً براي تقوي��ت و توانمندس��ازي جامعه 
روستايي انجام شده است، در صورت اجراي صحيح 
و بلندمدت موث��ر واقع خواهند ش��د، در غير اين 
صورت تنها مانند مسكني براي يك بيماري مزمن 

و كهنه عمل مي كند.
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس تصريح كرد: 
بازگشت مجدد مهاجران به وطن اصلي خود براي 
زندگي به داليل گوناگون، كه مهم ترين آن توسعه 
زير ساخت ها و امكانات زيربنايي براي فعاليت هاي 
اقتصادي و رش��د و پيشرفت و اش��تغال پايدار در 
منطقه مهاجر است، منجر به بروز پديده مهاجرت 
معكوس مي شود. براي رسيدن به اين منظور بايد به 
توسعه روستايي بپردازيم، متاسفانه امروز بسياري از 
روستاهاي كشور از امكانات بسيار خوبي برخوردار 
هس��تند اما جمعيت مهاج��رت كرده به روس��تا 
باز نگشتند. توسعه روس��تايي عملي بلندمدت و 
ساختاري است و متاسفانه تاكنون هيچ برنامه اي 
براي توسعه روستاها وجود نداشته است.  گفتني 
اس��ت پيش از اين عليرضا ساوري رييس كارگروه 
پيشگيري از گسترش مناطق جديد حاشيه نشين، 
از اجراي 6۱0 طرح توانمندسازي در ۲ هزار و ۱80 
روستا در سطح كش��ور خبر داد و بر ضرروت تداوم 
اقدامات مرتبط با توانمندس��ازي جامعه روستايي 

تاكيد كرده بود.

1100 ميليارد تومان به بودجه بهزيستي براي اجراي قانون حمايت از معلوالن اختصاص يافت

يك گام رو به جلو براي حمايت از معلوالن
احقاق حق معلوالن در سال هاي اخير چه در قالب وعده 
و عيدهاي گاه و بيگاه از سوي مسووالن مختلف و چه 
به شكل تدوين و تصويب قانون حمايتي موضوعي بود 
كه توجه ه��ا را به خود معطوف كرده بود اگرچه قانون 
حمايت از معلوالن س��ال گذشته به تصويب مجلس 
شوراي اسالمي رسيده بود اما به دليل كمبود بودجه 
فاصله بسياري تا اجرا داشت با اين حال امسال بخت با 
معلوالن يار ب��ود و به دنبال تجمعي كه در روز جهاني 
معلولين مقابل س��ازمان برنامه و بودجه برگزار شد، 
سرانجام روز گذشته اعالم شد كه هزار و ۱00 ميليارد 
تومان به بودجه كل بهزيستي درراستاي اجراي قانون 
حمايت از حقوق معلولين اختصاص داده شده است. 
بهروز مروتي، مدي��ر كمپين معلوالن درباره جزييات 
اين تصميم گي��ري به ايلنا گفت: »م��ا در اعتراض به 
عدم تخصيص بودجه براي اج��راي قانون حمايت از 
حقوق معلوالن كه در ارديبهشت سال جاري توسط 
رييس جمهور ابالغ ش��ده بود، اقدام به تجمع مقابل 

سازمان برنامه و بودجه كشور و مجلس كرديم.
نگران بوديم كه امس��ال هم مثل س��نوات گذش��ته 
بودجه اي ب��راي اجراي قانون قديم ي��ا قانون جديد 
لحاظ نكنند. از ۲۲ مهرماه طي مكاتباتي با س��ازمان 
برنامه و بودجه كش��ور نگراني خود را اعالم كرديم و 
هيچ پاسخي نگرفتيم. پس از آن در تاريخ ۲ آبان ماه 

نشس��ت تخصصي درخصوص ماده 6 قانون حمايت 
از حق��وق معلوالن تش��كيل داديم ك��ه درباره بيمه 
سالمت افراد داراي معلوليت است. تقاضا كرديم يك 
كارشناس اين نشست حضور يابد اما بازهم نتيجه اي 

نگرفتيم.«
او با بيان اينكه هرچه به تاريخ ارايه اليحه بودجه توسط 

دولت به مجلس نزديك مي شديم، نگراني و دغدغه در 
جامعه افراد داراي معلوليت به شدت تشديد مي شد، 
افزود: »به همين دليل بيانيه اي صادر كرديم كه در آن 
بيش از ۵۲ تش��كل اعتراض خود را به رويه نامناسب 
سازمان برنامه و بودجه اعالم كردند. در اين بيانيه اعالم 
كرديم كليه اعتبارات سال ۹۷ محقق نشده و براي سال 

۹8 اعتباري به اجراي قانون حمايت از حقوق معلوالن 
تعلق نگرفته است. اين بيانيه را در سوم آذر ماه تقديم 

سازمان برنامه و بودجه كرديم و هيچ اتفاقي نيفتاد.«
مروت��ي با بيان اينكه چهارش��نبه گذش��ته پيگيري 
انجام داديم و اعالم كردند هيچ پاس��خي درخصوص 
اين بيانيه داده نش��ده اس��ت، بيان كرد: »روز جهاني 
معلوالن را متفاوت با س��ال هاي ديگر برگزار كرديم و 
تجمعي مقابل س��ازمان برنامه و بودجه كشور برگزار 
كرديم. باالخره نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه 
كشور نزديك ساعت ۱۲ و پس از جلساتي كه داشتند، 
به ما وقت مالقات دادند. در اين مالقات ما مسائل خود 
را مطرح كرديم و ايشان دستور دادند موضوع در يك 
كارگروه به صورت اورژانس��ي بررس��ي شود. قرار شد 
موضوع فرداي همان روز )۱۳ آذر( در جلسه اي بررسي 
شود. من به همراه دو نفر ديگر از كمپين معلوالن در اين 
جلسه حضور داشتيم. در اين جلسه براي ما محرز شد 
كه كل بودجه اي را كه اجراي قانون نياز دارد، تخصيص 
نمي دهند. علتي هم كه عنوان مي كنند اين است كه 
فروش نفت پايين است و كشور در تحريم است و... البته 

در سال هاي پيش هم معلوالن در مضيقه بودند.«
به گفت��ه مدير كمپين معلوالن، موضوع مس��تمري 
معل��والن، اش��تغال معل��والن، بيم��ه كارفرمايي و 
خويش فرمايي، هزينه ارتق��اي كارايي معلوالن، حق 

پرستاري و بيمه س��المت از محورهاي بحث و تبادل 
نظر در جلسه يادشده بوده است.

مروتي افزود: “در اين جلسه مقرر شد مبلغي به اجراي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن اختصاص دهند و امروز 
اعالم كردند كه هزار و ۱00 ميليارد تومان اعتبار براي 

حوزه توانبخشي در نظر گرفته اند.«
وي با بيان اينكه بودجه اي كه بهزيس��تي براي اجراي 
قانون حمايت از حقوق معلوالن برآورد كرده بود، ۱۲ 
هزار و ۵00 ميليارد تومان بود، ابراز داشت: “ بودجه اي 
كه سازمان برنامه و بودجه كشور به سازمان بهزيستي 
اختصاص داده بود، دو هزار و ۹00 ميليارد تومان بود 
كه خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده، هزار و ۱00 
ميليارد تومان به آن اضافه شد و در حال حاضر بودجه 
سازمان بهزيستي بطور كلي چهار هزار ميليارد تومان 
است. همچنين قرار است اين هزار و ۱00 ميليارد تومان 

به اجراي قانون حمايت از معلولين تعلق بگيرد.«
مدير كمپين معلوالن با اش��اره به اينكه مس��لما اين 
مبلغ ب��راي اجراي قانون حماي��ت از حقوق معلولين 
كافي نيست، عنوان كرد: “ با اين وجود بخش زيادي 
از مش��كالت ما با بودجه اي كه اضافه شد، در صورت 
استفاده درست از منابع حل مي شود. البته كار ما هنوز 
تمام نشده و قصد داريم با مجلس شوراي اسالمي نيز 

مذاكراتي در رابطه با افزايش بودجه انجام دهيم.«

تالش جمعي، براي بردن »كتاب« به روستاهاي دورافتاده 
»احداث كتابخانه راهي موثر براي توانمندسازي جوامع 
روستايي.« اين ش��عار افرادي اس��ت كه براي احد اث 
كتابخانه به روستاي دور مي روند. با اين اميد كه رفتن 
كتاب به روس��تا و باز ش��دن در كتابخانه، دريچه اي به 
روي ساكنان منطقه، براي پيشرفت در آينده اي شايد 
دور و شايد نزديك باشد. هفته پيش، ششمين همايش 
كتابداران غرب كشور به ميزباني مهاباد در آذربايجان 

غربي برگزار شد.
در اين همايش مشكالت و مسائل مختلف كتابخانه هاي 
روستايي در چند كارگاه و پنل تخصصي مورد بررسي قرار 
گرفت. كتابداران كتابخانه هاي روستايي كه بيشترشان 
جزو مناطق محروم هستند حضور داشتند. در روز اول 
اين كتابداران با حض��ور در كارگاه هايي به گفت وگو و 
تبادل نظر در مورد مشكالتي كه پس از احداث كتابخانه 
در روستايش��ان داش��ته اند پرداختند. همچنين اين 
كتابداران كه به صورت داوطلبانه فعاليت مي كند براي 
هم توضيح دادند كه هر كدام چگونه توانسته اند با استفاده 
از خالقيت خود براي مخاطب��ان كه اكثر آنها كودكان 
هستند، جذابيت ايجاد كنند. دومين روز از اين همايش 
نيز ۲ پنل تخصصي ش��امل آسيب شناسي و توسعه و 

شناسايي ظرفيت ها با حضور مهمانان و متخصصان حوزه 
كتاب و كتابخواني برگزار شد.

محس��ن حاج زين العابدين، عضو هيات مديره انجمن 
علمي كتابداري و اطالع رساني ايران كه اولين بار است 
در همايش كتابداران غرب كشور شركت مي كند در يكي 
از پنل ها به عنوان كارشناس حضور يافت تا با پاسخ به 
سواالت كتابداران محلي تجارب خود را در اختيار آنها 
قرار دهد. او مي گويد: در ابتدا كه همراه با انجمن حامي 
شروع به فعاليت در كتابخانه هاي روستايي منطقه كرديم 
دنبال اين بوديم كه كار ش��روع شود و فقط كتابخانه ها 
ش��كل بگيرد. اما بعد از مدتي متوجه شديم با اهدافي 
كه تعيين شده بود فاصله داريم و الزم است كتابداران 
اين كتابخانه ها تجاربشان را با هم به اشتراك بگذارند، 
به اين ترتيب همايش شروع شد و در هر دوره همايش 
مسائل خيلي رشد پيدا كرد، در همايش هاي اوليه همين 
گفتمان و ديدن يكديگر و شناخت تجربه خيلي مهمي 
بود اما در همايش هاي بعدي كه ما مطالعه كرديدم معلوم 
شد نيازها متفاوت شده، از طرفي كتابداران به سطحي 
از آمادگي رسيده بودند كه بايد كار به صورت جدي تر 
دنبال مي شد. بنابراين در آخرين دوره كه چند روز قبل 

برگزار شد كتابداران محلي قبل از جلسه با كارشناسان 
غيربومي با يكديگر هم انديش��ي داش��تند و مسائل را 

استخراج كردند. 
پس از همايش دو روزه اي كه بر گزار ش��د در روستاي 
»سيد آباد “ شهرستان مهاباد كتابخانه اي كه با اهداف 

اين همايش همخواني داشت افتتاح شد.
اين كتابخانه تحت پوشش انجمن »حامي« قرار دارد. 
اين انجمن پيش از اين با راه اندازي بيش از ۲0 كتابخانه 
روس��تايي كه هر كدام را با اه��داي حدود ۲ هزار جلد 
كتاب تجهيز كرده اند گام هاي موثري در ترويج فرهنگ 
كتابخواني و فعاليت كتابخانه هاي روستايي برداشته 
اس��ت. كتابخانه هايي كه فعاليت آنه��ا تنها در زمينه 
كتاب و كتابخواني نيست بلكه در زمينه هاي مختلف 
فرهنگي نيز فعاليت دارند.اما در اين راستا مالحظاتي 
نيز دارند، فرح حق نژاد عضو هيات مديره و مس��وول 
كتابخانه هاي غرب كش��ور در انجم��ن حامي در اين 
مورد مي گويد: »يك نفر قرار نيست همه مشكالت يك 
روستا را حل كند و براي اينكه خودشان مشاركت كنند 
س��عي كرده ايم كتابداران را آموزش دهيم، ششمين 
همايش كتابداران غرب كشور نيز با همين هدف برگزار 

شد و اميدواريم روزي برسد كه تنها شارژ كتابخانه ها را 
انجام دهيم. ما اصال نمي خواهيم اينطور باشد كه محل 
كتابخانه را ما بس��ازيم، كتابخانه را شارژ كنيم و فقط 
يك كتابدار را آنها معرفي كنند، هدف اين است كه كار 
مشاركتي برگزار شود چون با هزينه ساخت و تجهيز 
يك كتابخانه مي توان پنج كتابخانه را تجهيز كرد و عالوه 
بر آن اگر كار مشاركتي انجام شود احساس نزديكي و 

وابستگي خواهند كرد. مثال همين كه خودشان زحمت 
بكش��ند جا را تامين كنند هم هزينه اوليه اي كه براي 
احداث كتابخانه از سوي انجمن مي شود كمتر است 
و هم خودشان درگير كار ش��ده اند. مثال در روستاي 
»سيدآباد« كه پس از همايش دو روزه كتابخانه اي را 
در آنجا احداث كرديم اميدواريم به نمونه موفقي در اين 

مورد تبديل شود.«
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عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران در گفت وگو با »تعادل« عنوان كرد

احداثشهرکهایگردشگریدر۳استانشمالیساماندهیميشود

ورود بنياد مستضعفان به انبوه سازي براي اقشار ضعيف

پيش بيني تداوم  ركود تورمي مسكن تا 98 

مديريت تهران نيازمند همكاري پليس و شهرداري

گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
نگاهي به معامالت بازار مس��كن طي 8 ماهه گذشته 
حكاي��ت از آن دارد كه قيمت مس��كن از 5.5 ميليون 
تومان در ارديبهشت ماه به 9.1 ميليون تومان در آبان 
ماه رسيده است، يعني در اين مدت 3.6 ميليون تومان 
به قيمت متوس��ط هر مترمربع افزوده شده است. اين 
درحالي است كه طي 5 سال گذشته با چنين افزايش 

قيمتي در بازار مسكن مواجه نبوديم.
با توجه به اينكه طي 8 ماهه گذشته قيمت مسكن از 5.5 
ميليون تومان به 9.1 ميليون تومان رسيده، براساس يك 
محاسبه سرانگشتي مشخص مي شود كه هر ماه بطور 
متوسط شاهد افزايش 450 هزار توماني در قيمت هر 

متر مربع بوديم.
طي اين مدت هر ماه نسبت به ماه قبل، قيمت ها رشد 
كرده است و بيشترين افزايش قيمت مربوط به شهريور 
ماه بوده كه نسبت به مردادماه قيمت ها 9.4 درصد رشد 

كرده است.
افزايش چشمگير قيمت ها كاهش معامالت را همراه 
داش��ته اس��ت در حالي كه در ارديبهش��ت ماه حجم 
قراردادهاي امضا شده 19 هزار و 107 مورد بوده است. 
در آبان ماه شاهد امضاي 6 هزار و 855 قرارداد خريد و 
فروش واحد مسكوني بوديم يعني طي 7 ماهه اخير و با 
افزايش 3.2 ميليون توماني به قيمت هرمترمربع شاهد 

كاهش 12 هزار قرار داد بوديم.
در اين مدت، بيشترين افت حجم معامالت مربوط به 
آبان ماه مي شود كه تعداد قراردادهاي امضا شده نسبت 

به مهرماه كاهشي 26.7 درصدي را تجربه مي كند.
دليل كاهش قراردادهاي خريد و فروش با جهش قيمت 
از ارديبهشت ماه سال جاري كليد خورد و در ماه هاي 
بعد هم ادامه يافت، در واقع توان اقتصادي خانوار براي 
خريد مسكن به عنوان كااليي گران قيمت كاهش يافت 
و تعداد معامالت از حدود 20 ه��زار به كمتر از 7 هزار 

واحد رسيد.
در اي��ن ميان، كارشناس��ان داليل مختلف��ي را براي 
افزايش چشمگير قيمت مس��كن و به تبع آن كاهش 
حجم معامالت معرفي مي كنند جهش نرخ ارز، اعمال 
تحريم هاي امريكا، رشد قيمت تمام كاالها و ... از داليلي 
است كه كارشناسان براي افزايش شديد قيمت مسكن 
در ارديبهش��ت ماه و تدوام آن در ماه هاي بعد معرفي 
مي كنند، اگرچه حسن محتش��م، عضو هيات مديره 
انجمن انبوه سازان تهران معتقد است كه ركود 5 ساله 
بازار مس��كن هم عامل مهمي است كه افزايش شديد 

قيمت ها را به همراه داشته است. 
او با اشاره به رشد چشمگير قيمت مسكن طي ماه هاي 
اخير به »تعادل« مي گويد: عل��ت افزايش قيمت ها را 
مي توان در افزايش نرخ دالر و به تبع آن كاهش ارزش 

پول ملي در ابتداي سال و همچنين گذر از 5 سال ركود 
در بازار مسكن دانست.

محتشم مي افزايد: با توجه به اينكه بازار مسكن سال ها در 
ركود بود پيش بيني مي شد كه در همان ماه هاي آغازين 

سال 97 شاهد جهش قيمت ها باشيم و در اين ميان اگر 
نوسانات نرخ ارز وكاهش ارزش پول ملي هم رخ نمي داد، 

بازار مسكن رشد قيمتي را تجربه مي كرد.
او ادامه مي دهد: چون طي سال هاي اخير قيمت ها در 

بازار مس��كن ثابت مانده بود و افزايشي را تجربه نكرد، 
بنابراين انتظار مي رفت كه قيمت ها افزايش يابد.

به گفته اين فعال حوزه مس��كن، درواقع ركود 5 ساله 
مسكن و ثبات قيمت ها در سال 97 شكسته مي شد و 
اين موضوع همراه شد با كاهش ارزش پول ملي و افزايش 
ش��ديد قيمت تمامي محصوالت كه مسكن هم از اين 

موضوع مستثني نبود.
محتشم اظهار مي كند: البته قيمت مسكن مانند نرخ ارز 
به صورت ناگهاني افزايش نيافت و به تدريج رشد كرد و 
اين افزايش تا زماني كه خود را با رشد نرخ ارز و ضريب 
كاهش ارزش پول ملي تطبيق ندهد، افزايش قيمت در 

بازار مسكن ادامه مي يابد.
او بيان مي كند: ارز هم اكنون با ارزشي 3 برابر ارزش آن در 
سال گذشته خريد و فروش مي شود، اما قيمت مسكن از 
سال گذشته تاكنون 60 تا 70 درصد افزايش يافته و تنها در 
برخي مناطق تا دو برابر افزايش يافته است. بنابراين مسكن 
همچنان مي توان��د افزايش قيمت را تجربه كند و تا 150 

درصد هم امكان رشد قيمت وجود دارد. 
اين عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان تهران با تأكيد بر 
كاهش تعداد معامالت طي ماه هاي اخير مي گويد: مسكن 
هزينه س��نگيني را بر اقتصاد خانواده تحميل مي كند و 
متقاضيان خريد مس��كن بايد پول قابل توجهي را يكجا 
پرداخت كنند كه اين افزايش قيمت شوك سنگيني را به 
خريدار وارد كرد و به عنوان نمونه خريداري كه براي خريد 
يك واحد مس��كوني 300 ميليون تومان سرمايه داشت، 
هم اكنون بايد براي همان واحد مس��كوني 600 ميليون 
تومان پرداخت كند. محتشم ادامه مي دهد: با توجه به 
اينكه خريدار نمي تواند تفاوت مالي بين قيمت واحد 
مسكوني در گذشته و ماه هاي اخير را جبران كند، در 
بازار مسكن دچار كاهش تقاضا مي شويم و نياز به زمان 

است تا خريدار بتواند سرمايه جديدي را تأمين كند.
او درباره آينده بازار مسكن مي گويد: پيش بيني مي شود، 
افزايش قيمت مسكن تا نيمه هاي بهمن ماه ادامه يابد و 
پس از آن هم به دليل نزديكي به سال جديد، شاهد رشد 
دوباره قيمت ها خواهيم بود و حتي اگر افزايش قيمت ها 
در آذر ماه متوقف ش��ود در نيم��ه دوم بهمن ماه روند 

افزايشي ادامه مي يابد.
اين فعال حوزه مسكن اضافه مي كند: افزايش قيمت تا 
پايان سال ادامه مي يابد و در سال آينده در صورتي كه 
افزايش نرخ دالر را نداشته باشيم در سه ماهه ابتدايي 
سال با افزايش قيمت مواجه نمي شويم و شرايط باثباتي 

را سپري مي كنيم.

عضو کابينه دولت دوازدهم با اعالم اينکه در راستای مصوبه 
هيات وزيران احداث شهرک های گردشگری در 3 استان 
شمالی و سپس سراسر کشور مديريت و ساماندهی می شود، 
گفت: ستاد شهرک سازی به عنوان کميته اجرايي، مصوبه 
دولت را ب��ه صورت جدی دنبال می کند که به اين کميته 
اعض��ای جديدی اضافه خواهند ش��د و اجازه می دهيم تا 

پروژه ها آغاز شوند و ساخت و ساز رونق بگيرد.
محمد اسالمی وزير راه و شهرسازی و رئيس شورای عالی 
شهرسازی و معماری ايران در هفدهمين جلسه شورا در 
س��الجاری )97( و در جلسه بحث و بررسی درباره گزارش 
ش��رکت عمران ش��هرهای جديد درب��اره مصوبه دولت 
درخصوص ايجاد شهرک های گردشگری، با اعالم اينکه 
تصويب نامه هي��ات وزيران در مورد ايجاد ش��هرک های 
گردشگری به پيش��نهاد وزير جهادکشاورزی ارايه شده و 
منطق جلوگيری از ساخت و سازهای غيرمجاز هدف از ارايه 
اين پيشنهاد بوده، گفت: درخواست وزير جهاد کشاورزی 
اين بوده که در شورای عالی شهرسازی و معماری، سياست 
و روالی پايه گذاری شود تا دست  اندازی به اراضی مرغوب 
کاهش يابد و تقاضايی که برای خانه دوم يا اقامتی - تفريحی 

وجود دارد نيز مديريت شود.
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، وزير راه و 
شهرسازی با يادآوری اينکه هم اکنون عزم جدی در دولت 
برای مبارزه با زمين خواری و سوداگری ايجاد شده است، 
افزود: در حال حاضر متاسفانه شاهد پيشرفت تخريب در 
منابع طبيعی و اراضی مرغوب کشاورزی هستيم که اين 

مصوبه هيات وزيران می تواند جلوی س��اخت و سازهای 
غيرمجاز را بگيرد.

رئيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران با تاکيد بر 
اين که نبايد نسبت به مصوبه هيات وزيران و جلوگيری از 
ساخت وس��ازهای غيرمجاز برخورد منفعالنه ای داشت، 
تصريح کرد: اجرای اين پيشنهاد عالوه بر آنکه برای دولت 
منابع مالی ايجاد می کند، موجب می شود تا دولت، نقدينگی 
را جمع آوری کرده و در سمت و سويی مديريت کند تا از آن 

خدمت منظمی را به جامعه ارايه دهد.

اسالمی در بيان مراحل پيشنهاد و تصويب اين مصوبه در 
هيات دولت، توضيح داد: با تصويب اين مصوبه، پيشنهاد به 
کميسيون زيربنايی دولت رفت و تصويب شد و در هيات 

دولت سير تکاملی خود را سير کرد.
وی با تاکيد بر اينکه بر اساس مصوبه هيات وزيران، تکاليف 
سنگينی برعهده شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و 
شورا مکلف بود تا ظرف مدت 6 ماه اين کار را تعيين تکليف 
کند، گفت: ضمن اينکه کار شناسايی مناطق مستعد برای 
شهرک سازی بايد مسير قانونی خود را طی کند که شامل 

شناسايی در استان ها و در کارگروه زيربنايی، شهرسازی و 
محيط زيست، سپس شورای برنامه ريزی و توسعه استان و 
تصويب در آن شورا و سپس ارجاع به دبيرخانه شورای عالی 
شهرسازی و معماری و نهايت کميته های فنی و بررسی در 

کميته ها است، بايد سرعت الزم را نيز داشته باشد.
وزير راه و شهرسازی با يادآوری اينکه مطابق قانون وظيفه 
شهرک سازی برعهده شرکت عمران شهرهای جديد قرار 
گرفت، تاکيد کرد: اجرای مصوبه هي��ات وزيران نبايد در 

بروکراسی اداری گير کند زيرا نقض غرض می شود.
رئيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران يادآور شد: 
هم اکنون جريان ساخت و سازهای بی رويه متاسفانه ادامه 
دارد و با توجه به اينکه نظارت بر ساخت وسازهای خالف 
کاری دشوار اس��ت اين کار می تواند بس��ياری از ساخت 
وسازهای غيرمجاز را کاهش داده و ش��هرک سازی را در 
مناطق شمالی مديريت کند.عضو کابينه دولت دوازدهم 
با بيان نمونه های ساخت وس��ازهای بی رويه در سولقان، 
تقسيم اراضی در هومند دماوند و ساخت و سازهای بيش از 
حد مجاز در آن منطقه که عموما فاقد برخورد قانونی است 
بخشی از مواردی هستند که لزوم اجرای اين مصوبه را بيش 
از گذشته نشان می دهند، گفت: مصوبه هيات وزيران همه 
دستگاه ها و وزارتخانه ها از جمله وزارت کشور، وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری ها، سازمان 
حفاظت از محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگی را مکلف 

کرده است که با ساخت وسازهای غيرمجاز برخورد کنند.
اسالمی اظهار کرد: نکته کليدی اين مصوبه اين است که ما 

در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی  اين کار را ساماندهی 
کنيم و جريان احداث شهرک های قانونی را عملياتی کنيم.

وزير راه و شهرسازی با اشاره به اينکه در هر استانی احداث 
شهرک های گردش��گری به عنوان نمونه و پايلوت انجام 
می شود و تجربه های موفق تکرار خواهند شد، گفت: هم 
اکنون در دس��تور کار دولت اس��ت که به غير از سه استان 
شمالی در همه استان های کشور جلوی ساخت و سازهای 
غيرقانونی در خارج از محدوده ش��هرها گرفته ش��ود و با 
احداث شهرک های گردشگری ساخت و سازها مديريت و 
ساماندهی شود که اين اقدام خوبی است که از يکسو موجب 
رونق ساخت و ساز می شود و از سوی ديگر موجب می شود 
س��رمايه گذارانی که هم اکنون در خارج از کشور سرمايه 
گذاری می کنند منابع مالی خود را در اختيار شهرک سازی 

قرار دهند و از اين فرصت استفاده کنند.
اين مقام مس��ئول تصريح کرد: تالش کنيم تا بروکراسی 
اداری را کاه��ش دهيم و منطق و فلس��فه وجود مصوبه 

هيات وزيران را جدی بگيريم.
وی گفت: حتما کميته ای برای پيگي��ری جدی اين کار 
تشکيل شود يا همان ستاد ش��هرک سازی را کميته قرار 
دهيم و حتما اعضای ديگری به آن افزوده شود و راندمان کار 
باال برود تا بتوانيم مرتب تصميم گيری کنيم و اجازه دهيم تا 
پروژه ها آغاز شوند.اسالمی همچنين تاکيد کرد: در اجرای 
اين اقدامات نيز بايد به توان اکوسيستم منطقه توجه شود و 
هم ذخاير و منابع را در نظر بگيريم و هم کمک کنيم تا مردم 

از امکانات رفاهی در کالس های مختلف بهره مند شوند.

ريي��س پليس پايتخ��ت گفت: کاهش آس��يب های 
اجتماعی و ترافيکی نيازمند همکاری پليس و شهرداری 

است.
به گزارش ايسنا، سردار حسين رحيمی در ديدار با پيروز 
حناچی شهردار جديد تهران در باغ نگارستان با اشاره 
به خدمات پليس و شهرداری برای شهروندان، گفت: با 
هم افزايی و همکاری می توان آسيب های اجتماعی را 

ريشه يابی و کاهش داد.
وی با بيان اينکه شهرداری و پليس نهادهايی هستند 
که بيشترين مسووليت در اداره شهر و امور آن را دارند، 
گفت: همه ما می دانيم که بس��ياری از مأموريت های 
پليس و شهرداری، نزديک است و همکاری و هم افزايی 
بين پليس و شهرداری می تواند بسياری از مشکالت 

اجتماعی و انتظامی را حل کند.
سردار رحيمی با تاکيد بر اينکه حل مشکالت ترافيکی 
نيازمند همکاری و هم افزاي��ی همه نهادهای مرتبط 
خصوصا، شهرداری و پليس است، تصريح کرد: با وجود 
حجم باالی خودروها در معابر شهری بدون همفکری 
اين دو نهاد، تس��هيالت و نظم ترافيک��ی امکان پذير 
نيست و هر تصميمی در اين حوزه بايد در کميسيون ها 

و شوراهای مربوطه اتخاذ شود.
وی با اشاره به سطح آسيب های اجتماعی و تاثير آن بر 
مديريت ش��هری، تصريح کرد: يکی از مسائل مهم در 

مديريت شهری، موضوع آسيب های اجتماعی است 
و همه می دانيم که اين موضوع تک علتی نيست بلکه 
در ريش��ه يابی يک آسيب، به چندين علت می رسيم. 
بنابراين موضوعی با اين پيچيدگی، نيازمند نشست های 
تخصصی و مشترک سازمان های دخيل از جمله پليس 
و شهرداری است و نبايد اجازه دهيم برخی از آسيب ها 
به بحران تبديل شوند و الزم است با اقدامات عملياتی و 

جهادی موضوعات را حل و فصل کنيم.
دکتر حناچی ني��ز به اهميت وجود امنيت در جامعه و 
تالش پليس برای برقراری اين نظم و امنيت اشاره و از 
زحمات شبانه روزی مجموعه فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ قدردانی ک��رد.در پايان اين ديدار، رئيس پليس 
پايتخت با اهدا لوح تقدير به ش��هردار تهران، انتصاب 
وی را در سمت خطير مديريت شهری کالنشهر تهران، 

تبريک گفت.
بر اس��اس اين گزارش، ديدار رئيس پليس و ش��هردار 
تهران در حالي انجام ش��ده اس��ت كه اين دو نهاد طي 
روزهاي اخير درباره نرده هاي چهار راه وليعصر اختالف 
داش��تند به گونه اي ك��ه وقتي معاون��ت حمل و نقل 
ش��هرداري، نرده هاي يادشده را با هدف كمك به تردد 
شهروندان از اين چهار راه برچيد، پليس بالفاصله نرده 
هاي يادشده را دوباره نصب كرد. با توجه به اين ديدار، 
اميد مي رود كه مسايلي از اين دست ميان شهرداري 

و پليس راهور حل شده و شاهد ترافيك عادي و رواني 
در س��طح پايتخت باشيم. در عين حال، رييس پليس 
پايتخت ديروز اعالم کرد که محدوده چهارراه وليعصر 

برای تردد عابران از سطح تقاطع بازگشايی نمی شود.
به گزارش ايسنا سردار رحيمی درباره اينکه آيا مسير و 
تقاطع خيابان های وليعصر و انقالب برای عبور عابران 
پياده بازگشايی خواهد شد گفت: خير. چرا که فلسفه 
ساخت زيرگذر چهارراه وليعصر يا چهارراه جهان نما اين 
بود که عبور و مرور جمعيت به زير سطح برود و ميلياردها 
تومان نيز برای ساخت آن هزينه شد تا ترافيک در آن 
منطقه از بين برود و حتی سوانح و حوادث رانندگی نيز 

کاهش بيابد.
وی با بيان اينکه مسائلی مانند تسهيل تردد توانيابان بايد 
در همان زيرگذر تعبيه شود، ادامه داد: اين همه هزينه 
شده تا ترافيک مديريت شود، بنابراين بايد برای رفت 
و آمد معلوالن، مسووالن شرايطی را فراهم کنند که در 

همان زير گذر مشکل تردد برايشان حل شود.
پيش از اين شهرداری تهران با درخواست انجمن های 
فعال در دفاع از حقوق معلوالن تصميم به بازگش��ايی 
مسير و تقاطع چهارراه وليعصر برای تردد عابران گرفته 
بود که باوجود برگزاری مراسمی برای بريدن نرده های 
چهارراه وليعصر، با مخالفت پليس روبه رو شد و نرده ها 

مجدد نصب شد.

معاون توسعه س��اختمان بنياد مس��تضعفان با اشاره به 
تغيي��ر ماموريت های اين نهاد در حوزه س��اخت و س��از، 
گفت: ساخت مسکن برای اقشار متوسط به پايين يکی از 
برنامه های راهبردی بنياد است که جای مال ها و مجتمع های 
لوکس را در برنامه ما گرفته است.به گزارش ايلنا، منوچهر 
خواجه دلويی با اشاره به سياست جديد بنياد مستضعفان 
درخصوص ساخت وس��ازها، اظهار کرد: در بخش مسکن 
قبال بنياد مجمتع های تجاری و لوکس را در هر جايی که 
زمين داشت، می ساخت. مجتمع های لوکس نيز عمدتا 
مورد اس��تفاده برندهای خارجی بود؛ به اين جمع بندی 
رسيديم که شان بنياد اين است که ساخت و ساز را به سمت 
مردم سوق دهد.  وی ادامه داد: بر اين اساس برنامه بنياد به 
سمت پروژه های انبوه رفت که مخاطبان آن اقشار متوسط 
به پايين هستند. وی يادآور شد: در حال حاضر حدود يک 
ميليون مترمربع در هلدينگ عمران مسکن زيربنا در حال 
توليد است که به طور مرتب پروژه به اين کارها اضافه و واگذار 
می شود. وی با بيان اين که به تازگی ساخت يک مجموعه 
800 واحدی در اسالمش��هر )واوان ونک پارک( آغاز شده 
است، اظهار کرد: واحدهای اين پروژه ها از مرحله سفت کاری 
عبور کرده و در مرحله نازک کاری قرار دارد. معاون توسعه 
ساختمان بنياد مستضعفان با يادآوری اين که زمين، پروانه 
و ... اين پروژه با قيمت کارشناسی توسط شرکت ونک پارک 
خريداری شده اس��ت، افزود: زمانی که پيشرفت فيزيکی 

پروژه به 35 درصد برس��د، مجوزهای پيش فروش صادر 
شده و با يک قيمت کارشناسی که به تاييد کميته ای در بنياد 
مستضعفان رسيده، عرضه می شود. خواجه دلويی با بيان 
اين که در شيراز پروژه ای 1200 واحدی در منطقه متوسط به 
پايين در حال ساخت است، گفت:  در مشهد، کرمانشاه، يزد، 
اصفهان و.. پروژه های بزرگ ساخت واحدهای مسکونی برای 
اقشار متوسط به پايين و در شان و جايگاه بنياد مستضعفان 
در حال اجراست. وی تاکيد کرد: در اين بخش روی صدور 
اس��ناد تاکيد ويژه ای داريم؛ رعايت حقوق ذی نفع يکی از 
سرلوحه های شرکت های زيرمجموعه بنياد است. مهم ترين 
ذی نفع هم خريداران هستند. در اين راستا طی سه سال 
اخير در بخش واگذاری ها بالغ 6400 س��ند به مردم داده 
شده است. در حال حاضر هم برنامه ريزی به گونه ای شده 
که از زمان تحويل خانه حداکثر پس از يکسال بايد سند و 
پايان کار آن گرفته شود. وی با اشاره به اين که اين کار برای 
بنياد مستضعفان برکت می آورد، اظهار کرد: هر پروژه ای 
در بنياد تا طراحی آن کامل نباشد، پروانه اخذ نشده باشد 
و همه مسائل آن روشن نباشد حق شروع ندارد. معاون 
توسعه س��اختمان بنياد مستضعفان با اشاره به ساخت 
185 واحد مسکونی در قالب طرح نيلوفر در جنوب شرق 
تهران، گفت:  اين واحدها به اتمام رسيده و به ذی نفعان 
واگذار شده است. در حال تهيه اسناد و پايان کار هستيم 

و احتماال مراسمی در اين رابطه برگزار خواهيم کرد. 
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اصرارشهرداریبر
حذفطرحزوجوفرددرتهران

درآمدزاييازپسماندهادر
دستوركارشهرداريقرارگيرد

امسال۷۰۰تاکسینوسازیشد

بادبهدادهوایتهرانمیرسد

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران با بيان 
اينکه حذف طرح زوج و فرد منجر به کاهش آلودگی 
هوای شهر تهران خواهد شد، گفت: ما تاکيد بر اجرای 
اين طرح داريم و اميدواريم که پليس در اين زمينه با 

ما همکاری و همراهی داشته باشد.
به گزارش تسنيم، محسن پورسيدآقايی  با اشاره به 
اينکه حذف طرح زوج و فرد در گسترش طرح ترافيک 
در سطح شهر تهران می تواند در کاهش آلودگی هوا 
موثر باش��د، اظهار کرد: طرح ترافيک در واقع باعث 
کاهش ترافيک است اما طرح زوج و فرد قطعا باعث 
کاهش آلودگی هوا می ش��ود و ما ناچاريم اين طرح 
را اجرا کنيم.وی با اشاره به آلودگی هوای شهر تهران 
گفت: چنانچه حذف طرح زوج و فرد انجام نشود ما 
نمی توانيم شاهد کاهش آلودگی هوای تهران باشيم و 
علی القاعده بايد اين طرح را اجرا کنيم.پورسيدآقايی 
با بيان اينکه تالش می شود در شورای ترافيک اين 
مسئله به صورت کارشناسی شده مورد بحث و تبادل 
نظر قرار بگيرد گفت: البته در زمانی که طرح ترافيک 
97 در شورای ترافيک تصويب شد به اين موضوع نيز 
اشاره ای ش��د و در واقع حذف طرح زوج و فرد حلقه 
دوم طرح کاهش آلودگی هواس��ت.معاون حمل و 
نقل و ترافيک ش��هرداری ته��ران تاکيد کرد: قطعا 
طرح ترافيک 98 بعد از 15 فروردين ماه سال آينده 
اجرا می شود چرا که تمام زيرساخت ها و تمهيدات 
الزم برای اجرای طرح وجود دارد و ما ديگر نيازی به 
زمان بيشتر برای اجرای طرح نداريم.وی همچنين به 
دستاوردهای طرح ترافيک 97 از زمان اجرا تا به امروز 
اشاره کرد و گفت: دستاوردهای خوبی اين طرح داشته 
است و در واقع ما شاهد کاهش بار ترافيک و همچنين 
آلودگی هوا و افزايش تعداد روزهای پاک در ش��هر 
تهران بوده ايم.پورسيدآقايی گفت: به زودی جلسه ای 
با حضور اعضای شورای ترافيک برگزار خواهيم کرد 
و ما تاکيد بر حذف طرح زوج و فرد داريم و اميدواريم 

که پليس در اين زمينه با ما همراه باشد.

رييس کميته محيط زيس��ت ش��ورای اسالمی 
شهر تهران اظهار كرد: با وضعيت کنونی اقتصاد 
شهری، ديگر وضعيت در حوزه پسماند نمی تواند 
بر همان پاش��نه قبل بچرخد و ش��هرداری بايد 
به دنبال درآمدزا کردن اين حوزه باشد.به گزارش 
ايلنا، آرش ميالني با اش��اره به ط��رح تفکيک از 
مبدا اظهار كرد: سازمان پسماند هم اکنون طرح 
تفکيک مبدا را در قالب ط��رح تجميع خدمات 
مديريت پس��ماند دنبال می کن��د که به صورت 
پايلوت در سه منطقه 13، 21 و 22 در حال اجرايی 
ش��دن اس��ت.وي تصريح کرد: مديريت شهری 
هم اينک با بدهی های بس��ياری روبه رو اس��ت و 
هم ش��ورای شهر و هم ش��هرداری ضمن بهبود 
کيفيت خدمت رسانی، به دنبال کاهش هزينه ها و 
درآمدزا کردن بخش های مختلف از جمله در حوزه 
پسماند هستند. با وضعيت کنونی اقتصاد شهری، 
ديگر وضعيت در حوزه پسماند نمی تواند بر همان 
پاشنه قبل بچرخد و با همان رويکرد و روال سابق 
ادامه داد. وی با اش��اره به شرايط مختلف مناطق 
مختلف شهری در حوزه پسماند گفت:  الزامات و 
نيازهای اجرای طرح تجميع و همچنين مطالعه 
طرح مديريت جامع پسماند برای سال 98 بايد از 
هم اکنون مورد پيش بينی قرار بگيرد تا روند کاری 

بدون هيچ خللی تداوم پيدا کند. 

مديرعامل سازمان تاکسيرانی شهر تهران با بيان 
اينکه قرار بود امس��ال 10 هزار خودرو در تهران 
نوسازی شود، گفت: ولی تاکنون فقط 700 تاکسی 
نوسازی ش��ده است. عليرضا قنادان در خصوص 
نوس��ازی تاکس��يرانی گفت: بايد خودروساز در 
زمان مقرر خ��ودرو را تحويل می داد ولی اين امر 
رخ نداده است.قنادان با بيان اينکه تعهداتی قرار 
بود از سوی بخش دولتی در بخش اقساط خودرو 
صورت گيرد، گفت: در بودجه پيشنهادی امسال 
اعتبار خوبی برای نوسازی تاکسی ها در نظر گرفته 
شده اس��ت و يکی از مباحث ديده شده تحويل 
خودرو است.  مديرعامل سازمان تاکسيرانی شهر 
تهران با بيان اينکه قرار بود امسال 10 هزار خودرو 
در تهران نوسازی ش��ود، گفت: در سال گذشته 
4400 خ��ودرو و در س��ال 95، 12 هزار خودرو 

نوسازی شده است.

معاون نظارت و پايش اداره محيط زيست استان 
تهران از بهبود کيفيت هوای پايتخت طی امروز 

)15 آذر( خبر داد.
به گزارش ايسنا، محمد رستگاری اظهار کرد: بر اساس 
آخرين گزارش های دريافت شده، کيفيت هوای تهران 
روز گذشته با ش��اخص 137 در شرايط ناسالم برای 
گروه های حساس قرار داشت و پيش بينی می شود 
که امروز )15 آذر( با وزش باد در تهران کيفيت هوای 

پايتخت بهبود نسبی پيدا کند.
وی ادام��ه داد: مصوباتی که در جلس��ه هماهنگی 
شرايط اضطرار آلودگی هوا داشتيم بيشتر برای اين 
بود که افراد در معرض آلودگی هوا قرار قرار نگيرند، 
همچنين ش��اخص کيفيت هوا در حدی نبود که 
بتوانيم محدوديت هايی در سطح شهر برای کاهش 
آلودگی هوا ايجاد کنيم.معاون نظارت و پايش اداره 
محيط زيست استان تهران گفت: چنانچه سازمان 
هواشناس��ی پيش بينی می کرد که آلودگی هوا و 
ش��رايط پايدار جوی در تهران تا 48 ساعت آينده 
ادامه دارد می توانستيم محدوديت هايی در سطح 
ش��هر ايجاد کنيم ولی با توجه به اينکه برای امروز 
وزش باد و بهبود کيفيت هوای پيش بينی شده است 

مصوباتی در قالب توصيه برای شهروندان داشتيم.
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صنعت،معدن و تجارت14اخبار

وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد

حذف يك مانع بوروكراتيك در  واردات صنعتي
تعادل|

س��كاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تازگي از 
يك تصمي��م جديد در دولت خب��ر داده كه مي تواند 
واردات به كشور را تا اندازه زيادي تسهيل كند: »حذف 
الزام ثبت س��فارش واردات مواد اوليه در مناطق آزاد 
تجاري كشور.« اين تصميم اما در حالي قرار است در 
دستور كار هيات وزيران قرار گيرد، كه حدود سه ماه 
پيش؛ يعني در شهريورماه، نهاد قانونگذاري كشور با 
تصويب اليحه اي كه دولت از سال 1395 به مجلس 
شوراي اسالمي تقديم كرده بود، با افزايش كم سابقه 
مناطق آزاد تجاري در كش��ور موافق��ت كرد. تقريبا 
در همان زمان مدير كل مرك��ز واردات مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي گمرك، بخشنامه اجرايي تسهيالتي 
را كه ش��امل »تخفيف تعرف��ه ترجيحي« و »كاهش 
سود بازرگاني كاالهاي تجاري وارده از مناطق آزاد« 
مي ش��ود، به گمركات اجرايي ابالغ ك��رد. اين اما در 
حالي اس��ت كه مناطق آزاد تجاري در كش��ور، حتي 
طب��ق قوانين مصوب در س��ال هاي گذش��ته هم به 
ميزان كافي از قوانين مستثني ساز در زمينه تسهيل 
واردات، همچون »معافيت مالياتي به مدت 20 سال«، 
»مس��تثني ش��دن از مقررات ص��ادرات و واردات«، 
»آزادي ورود و خروج س��رمايه و سود حاصل از آن«، 
»امكان تأسيس موسسات اعتباري غير ايراني و شعب 
بانك هاي خارجي« و »مقررات خاص ثبت شركت ها 
“ برخ��وردار بوده اند. با اين همه، در حالي كه عملكرد 
دو دهه اي مناطق آزاد تجاري نش��ان از كژكاركردي 
اين مناطق در بدل شدن به دروازه هاي صادراتي خبر 
مي دهند، تصميم جديد وزارت صنعت را- به ويژه در 
شرايط خاص كشور- تنها به يك شكل مي توان تعبير 

كرد: چراغ سبز به واردات و شكل گيري رانت است. 

  تغيير در يك تصميم وارداتي
وزير صنعت، مع��دن و تجارت به تازگي از عدم نياز به 
ثبت سفارش واردات مواد اوليه و مورد نياز صنايع در 
مناطق آزاد كش��ور خبر داده اس��ت. رضا رحماني در 
سفر به استان سمنان، يكي از پروژه هاي مهم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را صرفه جويي ارزي با توسعه 
ظرفيت هاي توليدي كش��ور اعالم كرد و گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته 10 ميليارد دالر براي 
داخلي س��ازي تعدادي از كاالهايي كه در گذشته از 
خارج وارد كشور مي ش��د، در نظر گرفته شده است. 
رحماني با اشاره به اينكه اجراي اين پروژه حدود سه 
سال هدف گذاري شده، افزود: دولت براي همراهي با 
اين پروژه مهم ملي ورود بخش��ي از كاالها به كشور را 
براي اولين بار ممنوع اعالم كرد. او افزود: در حال حاضر 
ورود 1339 قلم كاالي مصرفي به كشور ممنوع اعالم 
شده و برنامه اين است ظرفيت هاي كه تاكنون در كشور 
بدون استفاده مانده در داخل كشور توسعه يابد. او ادامه 
داد: مصوب شده است به دليل حمايت از توليد داخل و 
حفظ اشتغال، واردات مواد اوليه و مورد نياز صنايع در 

مناطق آزاد بدون ثبت سفارش انجام شود.
تغيير در شرايط ثبت سفارش واردات از طريق مناطق 
آزاد تجاري اما در حالي در دس��تور كار هيات وزيران 
قرار گرفته كه حدود چهار ماه پيش، الزامات واردات 
از طريق اين مناطق دقيقا برعكس بوده است. در واقع، 
پس از اجراي تصميمات ارزي دولت براي تعيين قيمت 
رس��مي دالر )4200 تومان( در فروردين ماه امسال، 
دولت اعالم كرد كه فعاالن اقتصادي مي توانند براي 
ورود كاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ثبت سفارش 
انجام دهند، اما از س��وي ديگ��ر جزئيات و ضوابط آن 
مشخص نبود. با اين همه، ابالغيه دولت در اين زمينه 
كه چندي بعد منتشر شد، بر لزوم ثبت سفارش واردات 
در مناطق آزاد تأكيد مي كرد و اين در حالي بود كه در 
اين ابالغيه تاكيد شده بود با توجه به استقرار گمرك 
در مبادي ورودي و خروجي مناطق آزاد، ورود كاال از 
خارج از كشور به محدوده اين مناطق بر مبناي قوانين 
و مق��ررات و رويه هاي متع��ارف قبلي صورت خواهد 
گرفت. براساس تصميمات اتخاذ شده در مردادماه سال 
جاري در مورد ثبت سفارش كاال و چگونگي تخصيص 
ارز در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، اعالم شده بود ورود 
كاال از خارج از كشور به مناطق آزاد منعي ندارد وتنها 
محدوديتهاي اعمال شده، محدوديتهايي بودند كه در 
گروه بندي ه��اي كااليي )يك تا چهار( در نظر گرفته 

شده بودند.

  انتقال توليد يا رانت وارداتي؟
اين اما در حالي اس��ت كه تاكي��د دولت به حمايت از 
كاالي ايراني در عين حذف لزوم ثبت س��فارش براي 
واردات م��واد اولي��ه صنايع در مناط��ق آزاد تجاري، 
باهم درتناقض اس��ت. انتقادات ب��ه مديريت مناطق 
آزاد تجاري ايران در سال هاي اخير، عمدتا به تبديل 
اين مناطق به دروازه هاي واردات و نه صادرات، تغيير 
مسير داده و اين در حالي است كه شواهد زيادي هم 
براي اين موضوع در دس��ترس است. به عنوان مثال، 
نتايج يك نشست پژوهشي نشان دهنده »عدم تحقق 
هدف گذاري هاي صادراتي«، »مي��زان اندك جذب 
س��رمايه« و »باال بودن سهم ش��ركت هاي تجاري از 
مجموع شركت هاي ثبت شده در مناطق آزاد« است.

 بر همين اساس و با توجه به ميانگين صادرات كشور 
طي دو سال 1395 و 1396، برآورد مي شود كه مناطق 
آزاد در مجموع كمتر از يك درصد از كل صادرات كشور 
را به خود اختص��اص داده ان��د. واردات كاال از طريق 
مناطق آزاد اما ساالنه بين 3 تا 4 ميليارد دالر و حدود 
معادل 10 درصد واردات كش��ور برآورد شده است. از 
ديگر سو، نگاهي به ميزان سرمايه گذاري خارجي كل 
كشور طي س��ال هاي 85 تا 93 و مقايسه آن با ميزان 
س��رمايه گذاري در مناطق آزاد نيز نشان مي دهد كه 
نسبت سرمايه گذاري در مناطق آزاد به سرمايه گذاري 
در كل كشور حدود 3.5 درصد است. اين اما در حالي 
است كه بيش از 50 درصد شركت هاي ثبت شده در 

مناطق آزاد، تجاري بوده و سهم شركت هاي خدماتي، 
صنعتي و گردشگري نيز به ترتيب 35، 11 و يك درصد 
است. مجموع اين شرايط اما نشان دهنده آن است كه 
در نبود زيرساخت مناسب براي افزايش صادرات كشور 
از مبدأ مناطق آزاد، چيزي به جز واردات بيشتر از اين 

مناطق رخ نخواهد داد.

  تسهيل واردات در شرايط بحران
فارغ از تس��هيالت جديد وارداتي مورد اش��اره وزير 
صنعت، معدن و تجارت، در ماه هاي اخير اما اقدامات 
ديگري هم براي تس��هيل واردات از رهگذر مناطق 
آزاد تجاري صورت گرفته اس��ت. به عنوان مثال، در 
نيمه شهريور ماه سال جاري، مدير كل مركز واردات 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گمرك، بخشنامه اجرايي 
تسهيالتي را كه ش��امل »تخفيف تعرفه ترجيحي« 
و »كاهش س��ود بازرگاني كاالهاي تج��اري وارده از 
مناطق آزاد« مي ش��ود، به گم��ركات اجرايي ابالغ 

كرده است. 
در نظر گرفتن تسهيالت جديد وارداتي از مناطق آزاد 
كشور اما در حالي صورت مي گيرد كه قانون مناطق آزاد 
تجاري و مناطق ويژه اقتصادي در كشور، پيشاپيش 
امتيازات گسترده اي براي انواع فعاليت هاي اقتصادي 
در اين مناطق در نظر گرفته است. »معافيت مالياتي به 
مدت 20 سال«، »مستثني شدن از مقررات صادرات و 
واردات«، »آزادي ورود و خروج سرمايه و سود حاصل 

از آن«، »امكان تأسيس موسسات اعتباري غيرايراني 
و ش��عب بانك هاي خارجي« و »مقررات خاص ثبت 
ش��ركتها«، تنها نمونه هايي از اين امتيازات هستند و 
اين در حالي است كه برخي ديگر از اين امتيازات، نظير 
»آزادي ورود و خروج ارز توسط هر شخص حقيقي و 
حقوقي«، تنها در ماه هاي اخير و به دنبال بروز شرايط 
خاص اقتصادي در كش��ور و به صورت موقت متوقف 

شده است.
تس��هيل واردات از طريق مناط��ق آزاد ايران اما در 
حالي صورت مي گيرد كه دس��ت كم در يك س��ال 
گذشته، عمدتا به دليل افزايش نرخ ارزهاي خارجي، 
تقاضا براي خريد كاالهاي مصرفي وارداتي در ايران 
به شدت افت كرده اس��ت. در همين رابطه، بررسي 
سبد واردات كشور در نيمه نخست سال جاري نشان 
مي دهد كه سهم كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي از 
مجموع كاالهاي وارد شده به ايران، چيزي در حدود 
76 درصد بوده و اين در حالي اس��ت كه تنها 16.8 
درصد از واردات ايران در اين بازه زماني، به كاالهاي 
مصرفي تعلق داش��ته اس��ت. اين موضوع مي تواند 
انگيزه وزارت صنعت از تسهيل شرايط واردات مواد 
اوليه از طري��ق مناطق آزاد كش��ور را توجيه كند، 
اما نتيجه در ه��ر حالت يكي خواهد ب��ود: با حذف 
الزام براي ثبت س��فارش واردات مواد اوليه، واردات 
كاال از طريق مناطق آزاد تجاري در كش��ور افزايش 

چشم گيري پيدا مي كند.

  افزايش مناطق آزاد: معضلي نه چندان تازه
اما موضوع قابل ذكر ديگر اينكه مجلس شوراي اسالمي 
در شهريورماه به اليحه اي بر زمين مانده از سال 1395 
مبني بر افزايش تعداد مناطق آزاد رأي مثبت داد. به اين 
ترتيب، مجلس شوراي اسالمي با ايجاد 8 منطقه آزاد و 
12 منطقه ويژه اقتصادي جديد موافقت كرد تا نه تنها 
تعداد اي��ن مناطق از 7 به 15 م��ورد افزايش يابد، بلكه 
چالش ها و فرصت هاي پيش روي اين مناطق و متوليان 
آن هم دو چندان شود. از اين منظر به نظر مي رسد، مهر 
تأييد بهارستان بر وعده انتخاباتي حسن روحاني براي 
افزايش تع��داد مناطق آزاد در كش��ور و تصميم جديد 
وزارت صنع��ت براي حذف الزام ثبت س��فارش واردات 
مواد اوليه در مناطق آزاد كشور، عمال چراغ سبزي براي 
افزايش تقاضاي وارداتي در كش��ور باشد. »عدم توانايي 
نشت كاالهاي وارداتي در مناطق آزاد به سرزمين اصلي 
به دليل وسعت بسيار زياد جغرافيايي«، »نبود تجهيزات 
و زيرس��اخت هاي ردگي��ري كاال اعم از دس��تگاه هاي 
ايكس ري به تع��داد كافي« و »عملك��رد ناموفق نظام 
گمركي كشور« موجب شده كه مناطق آزاد كنوني هم 
به دروازه هاي واردات بدل شوند. در شرايطي كه به دليل 
رقابت بر سر بهره مندي از مزاياي دالر 4200 توماني در 
ماه هاي اخير، ثبت سفارش كاال ميزان بي سابقه اي باال 
رفته است، تصميم وزارت صنعت براي تسهيل واردات در 
مناطق آزاد، مي تواند نگراني هاي جدي در مورد افزايش 

ميزان واردات غيرقانوني را به دنبال داشته باشد.

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد

۲ هزار پرونده قاچاق دانه درشت ها بالتكليف است
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مي گويد در 
8 سال اخير بيش از 2 هزار پرونده قاچاق متعلق به 
دانه درشت ها شناسايي شده اما همچنان بالتكليف 
مانده است. به گفته علي مويدي خرم آبادي، ارزش 
اين پرونده ه��اي بالتكليف به حدود 2 هزار ميليارد 
تومان مي رسد كه افراد مافيايي كه پشت پرده اين 
پرونده ها قرار دارند بايد به خزانه دولت واريز كنند. 
او ب��ا اعالم اينكه بيش از دو هزار پرونده شناس��ايي 
كرده ايم كه از 8س��ال پيش تاكن��ون معطل مانده، 
افزود: از دس��تگاه قضاي��ي انتظار م��ي رود تكليف 
اين پرونده ها را روش��ن كند؛ اگر نب��ود امكانات يا 
تجهيزات دليل معطل ماندن اين پرونده ها اس��ت، 
آمادگي داري��م كمك كني��م. موي��دي ادامه داد: 
بالتكليف ماندن بي��ش از 2 هزار پرون��ده با رقمي 
نجومي موضوعي است كه دوستان ما در قوه قضاييه 

و دستگاه قضايي براي روشن شدن افكارعمومي بايد 
به آن پاسخ بدهند.

او با بيان اينكه اين موضوع به دادس��تان كل كشور 
گزارش شده است، افزود: البته نماينده قوه قضاييه 
در س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همكاري بسيار 
خوبي داشته است. رييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز افزود: با شناختي كه از قوه قضاييه و مسووالن 
آن دارم مي دان��م ك��ه آنها در خط مق��دم مبارزه با 
مفاسد اقتصادي ازاين دست هستند ولي بالتكليف 
مان��دن اين تعداد پرونده در اين س��ال ها موضوعي 
اس��ت كه بايد براي مردم روش��ن ش��ده و خاطيان 
به عموم جامعه معرفي ش��وند. او ب��ا بيان اينكه در 
آينده عملكرد دس��تگاه هاي ديگر در بحث مبارزه 
ب��ا قاچاق كاال و ارز را اع��الم خواهم كرد، گفت: اگر 
مي خواهيم آثار مبارزه با قاچاق كاال و ارز را در كشور 

ببينيم، بايد هر دس��تگاهي م��روري بر عملكردش 
داش��ته باش��د و كارهاي معطل مانده را به روز كند. 
مويدي درخصوص قاچاق كاالهاي اساسي به خارج 
از كش��ور در پي افزايش نرخ دالر نيز افزود: يكي از 
پيش بيني ها در آغاز تحريم ه��ا اين بود كه با توجه 
به اينكه دولت به كاالهاي اساس��ي يارانه مي دهد، 
احتمال خروج اين كاالها به خارج از كش��ور وجود 
داشت و پيش بيني هاي الزم جهت پر كردن خألها 
را داشتيم و مصوبه اي در دولت به تصويب رسيد و به 
استانداران ابالغ شد و امروز بخش هاي مبارزه كننده 
آگاهي كافي جه��ت چگونگي مه��ار كردن خروج 

كاالهاي اساسي به خارج از كشور را دارند.
او با بيان اينكه برآورد دقيقي از ميزان خروج كاالهاي 
اساسي به خارج از كشور وجود ندارد، تصريح كرد: 
خروج كاالهاي اساس��ي رو به كاهش اس��ت، البته 

همچنان اين آسيب را داريم، اما اميدواريم گام به گام 
خألهاي موجود را پر كنيم و قاچاق كاال به خارج از 
كشور به حداقل برسد. مويدي در ادامه استان هاي 
مرزي را از اولويت هاي ستاد در بحث مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز دانست و گفت: در بازديدي كه از مرزهاي 
استان كرمانشاه داشتم به وضوح ديدم كه در استان 
توفيقات قابل قبولي چه به لحاظ كمي و چه كيفي 
در اين استان صورت گرفته است. مويدي در بخش 
ديگري از س��خنانش به تالش هاي س��تاد مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز براي جلوگيري از قاچاق س��وخت 
اش��اره كرد و اظهار داشت: با رويكردي كه دولت در 
احياي كارت هاي س��وخت در پي��ش گرفته قطعًا 
شاهد وضعيت بهتري خواهيم بود و قاچاق سوخت 

در مرزها به حداقل خواهد رسيد. 
رييس س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنين از 

هدفمند كردن موض��وع كوله بري خبر داد و گفت: 
در اين برنامه كه آغاز ش��ده اس��ت هم حق كوله بر، 
هم دولت و هم تجار و بازرگانان محفوظ و همگي در 
چارچوب قانون وظاي��ف و برنامه هاي خود را انجام 

مي دهند.
او ادامه داد: در س��ال هاي اخي��ر به خصوص پس از 
تأكيدات چندب��اره رهبر معظم انقالب اس��المي، 
اقدامات خوبي در راس��تاي مبارزه ب��ا قاچاق كاال و 
ارز صورت گرفته و شاهد افزايش كشفيات ازلحاظ 
كمي و ارزش ريالي آنها بوده ايم. مويدي با بيان اينكه 
در س��ال هاي گذشته بيش��تر روي بحث مقابله اي 
درخص��وص قاچاق تأكيد مي ش��د، افزود: در مدت 
يكي، دو س��ال اخير توجه به بحث پيش��گيري در 
دس��تور كار مس��ووالن قرار گرفته و موفقيت هاي 

خوبي نيز حاصل شده است.

ايست شاكله صادراتي ايران به تحريم امريكا
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران 
گفت: تحريم هاي امريكا نمي تواند در مقابل صادرات 
ايران ايس��تادگي كرده و ش��اكله صادراتي كشور را 
برهم بزند. به گزارش س��ازمان توسعه تجارت ايران، 
شاپور قنبري با تاكيد بر منويات مقام معظم رهبري 
مبني ب��ر حمايت از كاالي ايراني و تقويت اين بخش 
اظهار داشت: يكي از اصول و سياست هاي كالن ما در 
اسناد باالدستي، توسعه صنعتي است كه اين مقوله از 
مهم ترين چشم اندازهاي ترسيم شده كشور براي افق 
1404 كشور بوده و در اين راستا، همه دستگاه هاي 
اجرايي كشور موظف به اجراي اين برنامه هستند تا 
بتوانيم در افق ترسيم شده به نقطه مطلوب توسعه اي 

برسيم.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان تهران 
افزود: سياس��ت هاي ما ني��ز بر اين قاع��ده طراحي 
ش��ده، بطوري كه در زمينه طراحي زيرساخت ها و 
پتانسيل هاي صنعتي در بخش هايي از مناطق كشور، 
شهرك هاي صنعتي را به بهره برداري رسانده ايم كه 
اين تجميع صناي��ع در يك منطقه مخصوصا صنايع 
كوچك ومتوسط خود به عنوان يك محرك حمايتي 

محسوب مي شود.
او با بي��ان اينكه ما در بخش واگذاري ش��هرك هاي 
صنعتي اس��تان تهران در س��ال جاري در دو مقوله 

مساحت و تعداد نسبت به زمان مشابه سال گذشته 
رشد 4 درصدي داش��تيم، گفت: در 8 ماهه نخست 
امس��ال حدود 253 فقره قرارداد با مساحت تقريبي 
48 هكت��ار به متقاضي��ان ارايه ش��د كه اي��ن آمار 
در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 86 فقره قرارداد و 
مس��احت حدود 20 هكتار بوده است كه در راستاي 
سياست هاي حمايتي اين ظرفيت براي صنعتگران و 

توليدكنندگان محصوالت داخلي فراهم شده است.
قنبري در خصوص برگزاري سومين دوره نمايشگاه 
توانمندي ه��اي صادراتي ايران، اي��ن رويداد را يك 
فرصت بس��يار مهم براي شناس��ايي پتانسيل هاي 
صادراتي و محصوالت ساخت داخل دانست و تصريح 
كرد: ابتدايي ترين رخداد ارتباطي بين هر نهاد و واحد 
براي ايجاد تعامالت شناخت است، بدين معني كه ما 
پتانسيل هاي خود را در برابر بازارهاي هدف و در قالب 
چنين فضايي به نمايش گذاش��ته و درصدد معرفي 
محصوالت خود در آوردگاه هاي اينچنيني باش��يم 
ضمن آنكه ايجاد و برنامه ريزي براي برگزاري چنين 

نمايشگاهي كاري بسيار بزرگ و ضروري است.
او، نقطه قوت برگزاري ايران اكس��پو را مخاطبين و 
صاحبان صنايعي دانست كه سهم خوبي را در بازارهاي 
جهاني دارند و در ح��وزه معرفي و عرضه محصوالت 
مي توانند راندمان صادرات خود را باال برده و در نهايت 

عامل رشد شاخص هاي صادراتي كشور خواهند شد.
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه حض��ور هيات ه��اي صنعتي 
س��اير كش��ورها از 5 ق��اره جه��ان مي تواند فضاي 
موثر و مفي��دي را در تعام��ل با بازرگان��ان، تجار و 
توليدكنن��دگان محص��والت داخلي در راس��تاي 
معرفي تكنولوژي و محصوالت ساخت ايران ايجاد 
كند اظهار كرد: خوشبختانه ما در كشور محصوالتي 
كه داراي تكنولوژي و كيفيت باال دارند كم نداريم و 
اين محصوالت قطعا در برابري با نمونه هاي خارجي 
خود از اس��تانداردهاي مطلوبي نيز برخوردار است 
به همين علت ما با ارايه و معرفي همين محصوالت 
مي توانيم س��هم خوبي را در حوزه صادرات در دنيا 

كسب كنيم.
رييس هيات مديره ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي 
استان تهران در ادامه يكي از ضعف هاي ساختاري 
در عدم افزاي��ش راندمان صادرات داخلي را معرفي 
درست محصول براي شناس��اندن به بازار دانست و 
گفت: با وجود تالش هايي كه صورت گرفته متاسفانه 
س��هم ما از اين بازار بس��يار كم بوده ك��ه اميدوارم 
برگزاري چنين نمايش��گاهي با اين وس��عت زمينه 
معرفي محصوالت داخلي را در اين برهه از زمان به 
كشورهاي مختلف جهان فراهم كند تا شاهد ترقي 

صنعت صادرات كشور باشيم.
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ارايه بسته حمايتي
ويژه صادرات غيرنفتي

شاتا| مديركل دفتر توس��عه خدمات بازرگاني 
سازمان توسعه تجارت ايران از ارايه بسته حمايتي 
ويژه صادرات غيرنفتي كش��ور پس از ابالغ هفته 
گذشته معاون اول رييس جمهوري خبر داد. فرهاد 
نوري گفت: بسته حمايتي ويژه صادرات غيرنفتي 
كش��ور پس از ابالغ هفته گذش��ته مع��اون اول 
رييس جمهوري، ارايه شده است. او افزود: شركت 
در نمايشگاه هاي خارجي، كاهش نرخ تسهيالت 
بانكي، بازاريابي و تحقيقات ب��ازار و فعاليت هاي 
ترويجي از جمله اهداف اجرايي ش��دن اين بسته 
حمايتي است. به گفته او، بسته حمايت از توسعه 
صادرات غيرنفتي، مصوب نشست ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي در 28 خرداد س��ال جاري است. 
نوري همچنين به صادرات و واردات كشور در سال 
جاري اش��اره كرد و گفت: نيمه نخست امسال با 
وجود اعمال تحريم ه��ا 50 ميليارد دالر واردات و 

صادرات از كشور انجام شد.

رييس جمهور بايد تغييرات 
قيمت خودرو را تاييد كند

در حالي گفته مي شود خودروسازان با وزارت صنعت 
بر سر تعيين نرخ رسمي خودرو 5 درصد كمتر از نرخ 
بازار توافق كرده اند كه اين وزارتخانه توافقي را تاييد 
نكرده و مي گويد رييس جمهور حرف آخر را مي زند. 
به گزارش خبرگزاري مهر، چند روزي اس��ت اين 
موضوع مطرح مي شود كه بر اساس توافقات نهايي 
صورت گرفته ميان خودروس��ازان، قطعه سازان و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، شيوه قيمت گذاري 
جديد خودروه��ا اوايل هفته آين��ده ابالغ خواهد 
ش��د و قرار بر اين اس��ت كه قيمت خودرو از سوي 
خودروسازان، 5 درصد كمتر از حاشيه بازار باشد؛ در 
حالي كه يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با خبرنگار مهر مي گويد: سازمان 
حمايت تا اين لحظه هيچ توافق نهايي با خودروسازان 
صورت نداده و جلس��ات كارشناس��ي مدام برگزار 
مي ش��ود، اما هنوز نتيجه نهايي در اين وزارتخانه 

حاصل نشده است. 
وي مي افزايد: بعد از تاييد جمع بندي نهايي شيوه 
قيمت گذاري خودرو از س��وي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با خودروسازان، 
اين موضوع بايد در ش��وراي معاونان وزارتخانه 
مورد تاييد واقع شده و سپس در شوراي اقتصاد 
به رياست رييس جمهور مورد جمع بندي نهايي 
قرار گيرد. پس تا اين لحظه هيچ توافقي حاصل 

نشده است.
وي تصريح كرد: اصوال مش��خص نيست اينكه 
گفته مي شود قيمت 5 درصد زير نرخ بازار باشد، 
نكته اي است كه بايد به آن پاسخ داد كه نرخ بازار 
را چه كس��ي تعيين مي كند كه قيمت رس��مي 
خودرو بايد 5 درصد زير آن باشد و اصوال فرمول 
قيمت گذاري خودرو در حاش��يه بازار چيست؟ 
در واق��ع، فروش خ��ودرو به درص��دي كمتر از 
نرخ حاش��يه بازار، همان خواس��ته اي است كه 
خودروسازان براي افزايش قيمت و واقعي كردن 
نرخ هاي خودرو به زعم خود داشتند؛ در حالي كه 
بايد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا بازارسازان در 
حوزه خودرو چه كس��اني هستند كه قرار است 
نرخ كمتر از آن تعيين شود. در حالي كه نظارت 
اكنون مهم ترين موضوع در اين رابطه است و بايد 
اگر هم قرار است قيمت خودرو آزاد شود، نظارت 
هم بر حاشيه بازار صورت گيرد. تحريم هاي امريكا، 

نمي تواند شاكله صادراتي ايران را به هم بريزد.

آينده نرخ ارز
در گرو انتظارات تورمي است

ايسنا|عضو سابق اتاق بازرگاني تهران معتقد 
است كه ادامه روند نزولي يا بطور كلي پيش بيني 
براي آينده بازار ارز، به ميزان درآمدها، هزينه هاي 
دولت و از همه مهم ت��ر انتظارات تورمي اقتصاد 
كشور بس��تگي دارد. محمدحس��ين برخوردار 
اظهار ك��رد: آينده بازار ارز كامال وابس��ته به اين 
موضوعات اس��ت كه به چه ميزان بتوانيم نفت 
خود را بفروشيم، ميزان هزينه هاي دولت چقدر 
خواهد بود و مهم تر اينكه چه ميزان از اين  هزينه ها 
به داخل كشور بر خواهد گشت. او افزود: همچنين 
اين موضوع كه صرافي ها چقدر مي توانند انتظارات 
حوال��ه اي را برآورده كنند ني��ز در آينده نرخ ارز 
تاثيرگذار خواهد بود. البته با توجه به دستوالعمل 
جديد مبني بر مجاز شدن معامله ارز تا سقف يك 
ميليون يورو در صرافي ها، هرچه صرافي ها بتوانند 
انتظارات حواله اي را به معناي واقعي حل كنند، 
مس��لما قيمت ارز به سمت واقعي شدن حركت 

خواهد كرد.
اين عضو سابق اتاق بازرگاني تهران درباره مجاز 
شدن معامله تا يك ميليون يورو در صرافي ها، 
تاكيد كرد: اين دس��تورالعمل حتما به فعاالن 
اقتصادي پيام كنترل بازار ارز را داده و به كنترل 
ت��ورم انتظاري كم��ك و آن را پايي��ن خواهد 
آورد. برخوردار تصريح ك��رد: بنابراين دولت با 
دس��تورالعمل هاي اينچنيني كه البته قبال نيز 
مشابه آن را داشته ايم، توانسته جلوي انتظارات 
تورمي و التهاباتي كه به دنبال آن مي آيد را بگيرد. 
زماني كه انتظارات تورمي پايين مي آيد، قيمت 
ارز نيز به سمت واقعي شدن حركت مي كند. او 
گفت: با توجه به اينكه قيمت ارز حاصل كم شدن 
تورم داخلي از خارجي است، بنابراين با در نظر 
گرفتن دو درصد براي تورم خارجي و حدود 38 
درصد براي تورم داخلي، مابه التفاوت آن در قالب 
نرخ واقعي ارز ق��رار مي گيرد. برخوردار تصريح 
كرد: دولت با ارايه دستورالعمل هاي منطقي و 
متناسب با شرايط بخش خصوصي و حل مسائل 
جاري آنها مي تواند باز هم نرخ ارز را پايين آورده 

و از انتظارات تورمي بكاهد.

عمق اكتشاف معدني در ايران كمتر از پنج متر 
معاون اكتشافات معدني سازمان زمين شناسي و اكتشافات 
معدني كشور، گفت: متوسط حفاري عميق در جهان 100 
متر است، اما در ايران هنوز در اليه هاي سطحي اكتشاف قرار 
داريم كه به كمتر از پنج متر مي رسد. عباس گل محمدي 
گفت: براي توسعه اكتشافات معدني لوازم و زيرساخت هايي 
نياز است كه تاكنون فقط براي مناطق خاصي از كشور فراهم 
بوده است. به گزارش ايرنا، به گفته اين مقام مسوول، تاكنون 
بيش از پنج ميليون متر حفاري براي ذخاير معدني كشور 
انجام شده كه در مقايسه با كشوري پيشرو در عرصه معدني 
همچون استراليا كه ساليانه پنج تا 6 ميليون متر حفاري دارد، 
ناچيز است.او تاكيد كرد: در اين پيوند ضروري است تا اعداد و 
داده هاي صحيح در وهله نخست داشته باشيم؛ با اين وجود 
با توجه به بودجه اي كه در اختيار سازمان زمين شناسي قرار 
گرفته كارهاي قابل توجهي انجام شده است. او خاطر نشان 
كرد: حفاري عميق نيازمند وسايل و تجهيزاتي است كه يكي 
از آنها استفاده از ژئوفيزيك هوايي است. اين مسوول اظهار 
داشت: در سال هاي گذشته با همين امكانات محدود، منطقه 
داراي پتانسيل در چهار استان با عمليات ژئوفيزيك هوايي 
شناسايي ش��د. او تاكيد كرد: براي تحقق اين مهم بايد در 
وهله نخست دانش  آن گسترش يابد و نهادهاي توزيع كننده 
بودجه بايد ارقام بودجه مناسبي براي سازمان زمين شناسي 
لحاظ كنند.معاون اكتشافات معدني سازمان زمين سناسي 
كشور گفت: امريكا و چين بزرگ ترين توليد كنندگان گاز 

دي اكسيد كربن در جهان هستند كه بخشي از توليد آن به 
مصرف زغال سنگ و فرآورده هاي نفتي بازمي گردد. او بيان 
داشت: كشوري همچون امريكا همواره منافع ملي خود را 
بر منافع جهاني ترجيح مي دهد و به راحتي از معاهده هايي 
همانند معاهده پاريس كنار مي كشد و در عوض كشورهاي 
با توليد كمتر گاز دي اكسيد كربن را تحت فشار قرار مي دهد. 
گل محمدي بيان داشت: پيش از انقالب مصرف و توليد زغال 
سنگ مختص كارخانه ذوب آهن اصفهان بود، اما با افزايش 
تقاضا براي اين محصول ضرورت داشت در كشور به سمت 

اكتشاف هوشمندتر ذخاير زغال سنگ پيش برويم.
معاون س��ازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور 
همچنين در خصوص ذخاير سنگ آهن، خاطرنشان كرد: 
پيش از انقالب شركت ذوب آهن تنها مصرف كننده سنگ 
آهن كشور بود و ساليانه حداكثر يك ميليون تن استخراج 
محصول انجام مي شد؛ با توجه به برنامه ريزي 55 ميليون 
تني توليد فوالد در افق 1404 بايد ظرفيت توليد سنگ آهن 
به بيش از 100 ميليون تن برسد. گل محمدي يادآورشد: 
اكنون ظرفيت توليد سنگ آهن كشور 80 ميليون تن است 
كه 60 ميليون تن در صنايع فوالد و سيمان مصرف شده و 
20 ميليون تن آن به صورت دانه بندي صادر مي شود. اين 
مسوول اظهار داشت: طرح اكتشاف سراسري سنگ آهن را 
پيشنهاد داديم و اميدواريم با ورود بخش دولتي و حمايت 

دولت اين طرح هر چه سريع تر عملياتي شود.
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بازرس ويژه مولر به دنبال انگيزه دادن به اطرافيان ترامپ

دود تفنگي وجود ندارد، دود »اره« است

گروه جهان| 
دفتر رابرت مولر بازرس ویژه ای که درباره احتمال تبانی 
دولت امریکا با روس��یه در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2016 این کشور تحقیق می کند، گفته باور دارد 
كه نیازي به زنداني كردن مایکل فلین مش��اور سابق 
امنیت ملی نیس��ت چراكه او  همکاری زیادی در این 
تحقیقات داشته است. فلین به دروغ گفتن به ماموران 
اف بی آی اذعان کرده است. او تنها عضو دولت ترامپ 
است که در این تحقیقات اقرار به گناه كرده است. دونالد 
ترامپ رییس جمهوري امریکا این تحقیقات را تعقیب 
ارواح خوانده و هرگونه تبانی میان کمپین انتخاباتی 
خود با دولت روس��یه برای پیروزی در انتخابات را رد 

کرده است.
به گزارش بی بی س��ی، تصمیم مولر درب��اره مجازات 
مایکل فلین در یادداش��تی برای ی��ک قاضی ناظر بر 
حکم مجازات ذکر ش��ده است. براس��اس آن، مایکل 
فلین از زمان اقرار به گناه در یک فقره جرم »اظهارات 
دروغین« به اف بی آی در نوامب��ر 201۷، »همکاری 
مناسبی« با تیم مولر داشته اس��ت. مولر در این سند 
پیشنهاد داده که فلین به علت همکاری  ها با اف بي آي، 
به حبس س��بک )بین صفر تا شش ماه( محكوم شود. 
حکم مجازات او قرار است روز 1۸ دسامبر )2۷ آذر( در 
یك دادگاه فدرال در واشنگتن صادر شود. در یادداشت 
مولر آمده است كه  فلین در تحقیقات متعددي کمک 
کرده و همچنین اطالعاتی درباره هماهنگی میان دولت 
روسیه و کمپین ترامپ ارائه کرده است. تصور می شد 
که جزئیات این همکاری ها در یادداشت مولر ذکر شود، 
اما در این سند آمده باتوجه به ماهیت حساس اطالعات 
مرتبط با تحقیقاتي که همچنان ادامه دارد، بخش هایی 

از جزئیات مربوطه باید محرمانه بمانند. 
مایکل فلین فق��ط برای 2۳ روز مش��اور امنیت ملی 
ترام��پ بود. دولت ترام��پ ژانوی��ه 201۷ كار خود را 
آغاز كرد و فلین در ماه فوریه کنار رفت. درس��ت پس 
از انتصاب او در این س��مت فاش شد که او پیش از سر 

کار آمدن دول��ت ترامپ درباره لغو تحریم های امریکا 
علیه روسیه با سفیر روسیه در واشنگتن صحبت کرده 
بود. فلین در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 از 
هواداران جدي ترامپ بود. او پس از افشای اینکه پیش 
از ریاست  جمهوری دونالد ترامپ، بدون مجوز با سفیر 
روسیه درباره تحریم های امریکا گفت وگو و این مساله 
را از مایک پنس معاون ترامپ پنهان کرده است، مجبور 

به كناره گیري از سمت خود شد.
مایکل فلین روز جمعه اذعان كرد كه پیش��تر درباره 

ارتباط با مقامات روسیه به اف بی آی دروغ گفته است. 
این اذعان فلین به دروغگویی ظاهرا تحت توافقي با مولر 
در ازای تخفیف در مجازات انجام شده است. به نوشته 
دویچه وله، جرم دروغگویی به اف بی آی برای فلین در 
شرایط عادي حکم زندان تا پنج سال را به همراه خواهد 
داشت. اما پذیرفتن اتهامات از سوی او می تواند تخفیف 
مجازات از صفر تا شش ماه زندان را برای او داشته باشد. 
او حتي می تواند از دادگاه تقاضاي صرف نظر از صدور 

حکم جریمه را داشته باشد.

بازرس مولر در یادداش��ت خود در اش��اره به اتهام اول 
فلین مبني بر اظهارات دروغ به پلیس فدرال، نوش��ته 
اس��ت: »با توجه به همکاری مناس��ب متهم و س��ایر 
مواردی که تشریح ش��ده، یک حبس سبک- که واژه 
حبس را تحمیل نکند- مناس��ب و ضروری اس��ت.« 
طبق گزارش ها، تیم مولر 1۹ بار فلین را درباره ارتباطات 
کارزار انتخاباتی و تیم انتقالی ترامپ با مقامات روس 
مورد س��وال و جواب قرار داده اس��ت. هنوز مشخص 
نیست که آیا تحقیقات دوم به ترامپ مربوط مي شود 

یا خیر. دفتر شورای ویژه تحقیقات تاكنون درباره این 
س��ند اظهارنظر نکرده است. این سند اولین گواهی از 
همکاری مایکل فلین با گروه تحقیقات درباره ادعای 
مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوري امریكا به 
شمار مي رود. به گفته تحلیل گران، تاکید بر همکاری 
کامل فلین حاكي از آن است كه او دیگر موارد چندانی 
برای پنهان کاری باقی نگذاش��ته اس��ت. در بخش��ي 
از یادداش��ت دفتر مولر که رس��انه های امریکا منتشر 
کرده اند، آمده اس��ت: »متهم )مایکل فلین( اطالعات 
مستقیم و صریحی از محتوای تماس های تیم انتقالی 

ترامپ و مقامات دولت روس ارائه داده است.«
اعتراف فلین به ارتكاب جرم به پیش��رفت تحقیقات 
مولر و نزدیك ش��دن بازرس ویژه ب��ه دونالد ترامپ و 
دایره افراد نزدیك به او انجامیده اس��ت. کاخ س��فید 
پیش��تر در واكنش به این مس��اله اعالم كرد كه اقدام 
فلین در پذیرش اته��ام دروغگویی و اظهارات جعلی، 
مساله اي مربوط به شخص اوست و به دیگران مربوط 
نمي شود و پای کس دیگری را به پرونده باز نمی کند. 
اما گمانه زني ها از احتمال كش��یده ش��دن پاي جرد 
كوشنر داماد ترامپ به این جریان حكایت دارد و برخي 
پیش بیني كرده اند كه كوشنر به زودي با درخواست 
براي توضیح درباره اقدامات خود در این زمینه مواجه 
خواهد ش��د. همچنین این احتمال مطرح ش��ده كه 
كوش��نر به نیابت از ترامپ به فلین دس��تور داده تا با 

مقامات روس تماس برقرار كند.
فلین تنها عضو دولت ترامپ اس��ت که در تحقیقات 
ب��ازرس ویژه به گناهكار بودن خود اقرار كرده اس��ت. 
دیگر اف��رادی که رابرت مولر پرونده آنه��ا را به دادگاه 
ارجاع داده، پل مانافورت رئیس سابق ستاد انتخاباتی، 
ریک گیتس معاون کارزار انتخاباتی، و مایکل کوهن 
وکیل مدافع سابق دونالد ترامپ هستند. مایکل کوهن 
هم پذیرفته است که در جریان تحقیقات درباره تبانی 
روسیه در انتخابات امریکا، به نمایندگان کنگره دروغ 

گفته است.

گروه جهان| 
تع��دادي از نمایندگان س��ناي امریكا پس از اس��تماع 
گزارش س��ازمان س��یا اعالم كردند كه بي هیچ تردیدي 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در جریان قتل جمال 
خاشقجي روزنامه نگار سعودي بود. لیندسي گراهام سناتور 
جمهوري خواه، پس از این جلسه گفت: »باید كور باشید 
تا نبینید كه این قتل توسط افراد تحت رهبري محمد بن 

سلمان رهبري و سازماندهي شده است.« 
به گ��زارش یورونی��وز، گراهام ولیعهد عربس��تان را 
فردي دیوانه و خطرناك خوانده و گفته است محمد 
بن سلمان روابط امریكا و عربستان را به خطر انداخته 
و قابل اعتماد نیست. گراهام تاكید كرده كه عربستان 
متحد استراتژیك امریكا است و باید روابط دو كشور 
نجات داده شود اما نه به هر قیمتي. لیندسي گراهام به 
طعنه گفته: »دود تفنگي وجود ندارد، دود اره است.« 
این س��ناتور جمهوري خواه همچنین افزوده: »قصد 
دارم طرحي درباره دست داشتن بن سلمان در این قتل 
با توجه به ادله و شواهد بسیار موجود صادر كنم، بعد 
از آن تحریم هایي را در چارچوب قانون مگنیتسكي 
بر مس��ووالن قتل اعمال كنم و دوست دارم به جهان 
بگویم اگر كس��ي تمای��ل به ائتالف با امری��كا دارد و 
مي خواهد اقتصادش را با آن گره بزند و در تالش براي 
عملیات نظامي مشترك است این پیش بیني ها را هم 
داشته باشد كه باید در قبال اقداماتش پاسخگو باشد از 

جمله عدم دست داشتن در قتل وحشیانه خبرنگاران 
اگر این پیام را به جهان ندهیم جهان را تبدیل به جایي 

بسیار خطرناك خواهیم كرد.«
باب كورك��ر رییس كمیته روابط خارجي س��نا، هم 
گفته به باور او اگر ولیعهد س��عودي محاكمه ش��ود 
ظرف حدود ۳0 دقیقه هیات منصف��ه او را گناهكار 
اعالم خواهد كرد. باب كوركر گفته بن سلمان، آمریت، 
طراحي و نظارت بر قتل جمال خاشقجي را برعهده 

داشته است. 
این اظهارات بالفاصله پس از جلسه نمایندگان سناي 
امریكا با جینا هسپل، رییس سیا درباره قتل خاشقجي 
عنوان ش��د. باب منندز سناتور دموكرات، نیز پس از 
این دیدار گفته كه نظرش درباره دست داشتن ولیعهد 
عربستان در قتل خاشقجي تایید شده و حال اطمینان 
دارد كه این قتل با هماهنگي محمد بن سلمان بوده 
اس��ت. او واكنش ق��وي امریكا به قتل خاش��قجي را 
خواستار شده و تاكید كرده است كه روابط واشنگتن 
و ریاض باید مورد بازنگري قرار گیرد. منندز همچنین 
خواس��تار پایان كمك امریكا به عربستان در جنگ 

یمن شده است. 

  دعوت امير قطر به عربستان 
س��اعاتي پس از اینكه س��ناتورهاي جمهوري خواه 
امریكایي از نقش محمد بن سلمان در قتل خاشقجي 

ابراز اطمینان كردند، شبكه خبري الجزیره گزارش داد 
كه ملك سلمان پادشاه عربستان سعودي، با ارسال 
دعوت نامه اي از شیخ تمیم بن حمد آل ثاني امیر قطر، 
براي شركت در نشست شوراي همكاري خلیج فارس 
دعوت كرده است. این نشست نهم دسامبر در ریاض 
برگزار خواهد شد. دوحه هنوز اعالم نكرده كه آیا در 

این نشست نماینده اي خواهد داشت یا خیر. 
خبرگزاري بلومبرگ پیش��تر به نقل از منابع مطلع 
نوش��ته بود دولت امریكا در تالش است تا از فرصت 
پی��ش آم��ده به واس��طه فش��ارهاي بین المللي به 
عربستان سعودي به دلیل قتل خاشقجي براي حل 
مناقشه میان س��عودي ها و قطر اس��تفاده كند. به 
گفته یك مقام امریكایي، واش��نگتن ریاض را براي 
توقف محاصره اقتصادي و سیاسي قطر تحت فشار 
قرار داده و خواس��تار آن اس��ت كه بحران قطر حل 
ش��ده و گام مش��ابهي هم در ارتباط با جنگ یمن 

برداشته شود.
دع��وت از قطر در حال��ي صورت مي گی��رد كه این 
كشور به شكلي نامنتظره اعالم كرده است از سازمان 
كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( خارج مي شود. 
قطر به مدت ۵۷ س��ال عضو این سازمان بوده است. 
عربستان سعودي، امارات عربي متحده، بحرین و مصر 
كه از ژوئن سال گذشته با متهم كردن قطر به حمایت 
از تروریس��م تحریم های��ي علیه قطر وض��ع كردند. 

این كش��ورها براي قطر شروط 1۳ گانه اي گذاشتند 
كه تعطیلي ش��بكه تلویزیوني الجزی��ره، قطع رابطه 
سیاس��ي با ایران، اخراج اعضاي اخوان المسلمین و 
تعطیلي پایگاه نظامي تركیه در قطر از جمله آنهاست. 
تالش هاي جامعه جهاني به ویپه ایاالت متحده براي 
رفع این بحران تاكنون نتیجه اي نداشته است. حال 
شبكه الجزیره گزارش داده، كویت كه طي این مدت 
براي میانجیگري بین قطر و عربستان تالش بسیاري 
كرده ابراز خوش بیني كرده كه ش��ش عضو شوراي 
هم��كاري خلیج فارس در نشس��ت ری��اض حضور 

خواهند داشت. 
س��ال گذش��ته در اوج اختالف��ات دیپلماتیك بین 
اعضاي شوراي همكاري خلیج فارس نشست سران 
این ش��ورا كه قرار بود ب��ه م��دت دو روز در كویت 
برگزار شود به دنبال غیبت سران عربستان سعودي، 

بحرین، امارات متح��ده عربي و عمان در همان روز 
اول پایان یافت. 

نش��ریه رأي الیوم درب��اره احتمال رف��ع تنش هاي 
عربستان و قطر با فشار امریكا مي نویسد: »حل بحران 
قطر بدون امتیازدهي طرف ه��اي ذینفع آن ممكن 
نیس��ت؛ اكنون پرسش مهم این اس��ت كه آیا دولت 
قطر حاضر خواهد ش��د خواس��ته هاي دشمنانش از 
جمله تعطیلي ش��بكه الجزیره را بپذیرد؟ بعید است 
كه مقام هاي قطر این خواس��ته را قبول كنند اما در 
صورت وجود آش��تي بین دو كشور عربستان و قطر، 
ش��اید دوحه تعهداتي در خصوص كاهش انتقادات 
از عربستان س��عودي بدهند. دولت ترامپ برگه هاي 
بازي زیادي براي اعمال فشار بر متحدان عرب خود 
از جمله قطر دارد و لذا به نظر مي رسد احتمال آشتي 

امروز بیشتر از زمان دیگري، قوت پیدا كرده است.«

دريچه

كوتاه از منطقه

ناتوروسيهرابهنقضپيمان
منعموشكيمتهمكرد

گروه جهان| ناتو بطور رس��مي روس��یه را به نقض 
پیمان منع استفاده از موشك هاي هسته اي میان برد 
كه در سال 1۹۸۷ میان امریكا و اتحاد جماهیر شوروي 
امضاء شد، متهم كرد. به گزارش یورونیوز، براساس این 
پیمان تولید و استفاده از موشك هاي هسته اي با برد 
۵00 تا ۵۵00 كیلومتر ممنوع است. البته این پیمان 
موشك هاي دریایي را پوشش نمي دهد. وزیران خارجه 
ناتو با صدور بیانیه اي گفتند: »هم پیمانان ناتو به این 
نتیجه رسیده اند كه روسیه در حال توسعه و آزمایش 
یك سامانه موشكي است كه نقض این پیمان محسوب 
مي شود و خطرات قابل مالحظه اي براي امنیت منطقه 
یوروآتالنتیك ایجاد كرده اس��ت. ما قویا از یافته هاي 
ایاالت متحده در راستاي كشف نقض این پیمان توسط 
روس��یه حمایت مي كنیم.« ایاالت متحده از چهارم 
دسامبر به روسیه یك اولتیماتوم 60 روزه براي پایان 
دادن به آنچه نقض این پیم��ان خوانده، داده و تهدید 
كرده اگر روسیه به این یپمان عمل نكند، ظرف 6 ماه از 

آن خارج خواهد شد.
ینس استولتنبرگ دبیر كل ناتو پیشتر هم گفته بود 
استقرار موشك هاي جدید هسته اي در اروپا معاهده اي 
كلیدي در كنترل تس��لیحات را به خط��ر مي اندازد: 
»مشكل، استقرار موش��ك هاي جدید روسي است. 
موش��ك هاي جدید امریكا در اروپا مستقر نشده، اما 
شاهد استقرار موشك هاي روسي بیشتري هستیم كه 
قادر به حمل كالهك هاي هسته اي هستند و این اقدام 
روسیه پیمان منع موشك هاي هسته اي میان برد را به 
خطر مي اندازد. از روسیه مي خواهیم اطمینان دهد كه 

به این پیمان پایبند است.«

خروجبريتانيابهبرنامهدفاعي
اروپاضربهميزند

گروه جهان|  شركت ایرباس از خروج بریتانیا از پروژه 
دفاعي ماهواره گالیلئو انتقاد كرده است. تام اندرس مدیر 
عامل شركت چندملیتي ایرباس از اتحادیه اروپا انتقاد 
كرده كه به بریتانیا اجازه همكاري در بخش نظامي پروژه 
عظیم گالیلئو را نداده اس��ت. اندرس با اشاره به این این 
اقدام اتحادیه اروپا در توییتر ایرباس چنین تصمیمي را 
 ضربه اي جدي به امنیت مشترك و آرمان هاي دفاعي 
اروپا برشمرده است. اندرس نوشته: مگر آنها كه درباره 
ارتش اروپایي حرف مي زنند نمي دانند بریتانیا یكي از دو 

قدرت نظامي برتر اروپاست.« 
بریتانیا یكش��نبه اعالم كرد دیگر از اطالعات ناوبري 
ماهواره اي اروپایي گالیلئ��و در فعالیت هاي دفاعي یا 
بهبود زیرساخت هاي حساس خود استفاده نخواهد 
كرد. هزینه ه��اي اجرایي پروژه گالیلئ��و بیش از 10 
میلیارد یورو برآورد مي شود و هدف كلیدي آن ایجاد 
یك سامانه ماهواره اي اروپایي براي جایگزیني سامانه 
جي.پي.اس امریكاس��ت. بخش بریتانیایي ش��ركت 
ایرباس همكاري گسترده اي در پروژه ماهواره گالیلئو 
داشته و از زمان آغاز آن تاكنون حدود 1.۵ میلیارد یورو 
در راستاي توسعه این سامانه سرمایه گزاري كرده است. 
بریتانیا از این پس خود سامانه ویژه اي را براي هدایت 
پهپادهاي نظامي، اداره ش��بكه هاي نیرو، و همچنین 
خدمات راهیابي براي تلفن هاي همراه ایجاد خواهد 
كرد. اتحادیه اروپا تالش داش��ته تا با انجام بركسیت، 
بریتانیا را از حس��اس ترین عناصر امنیتي خود كنار 
بگذارد. بنابراین شركت هاي بریتانیایي حق شركت 
در مناقصه قراردادهاي مربوط به صنایع امنیتي اروپا 

را از دست داده اند.

تعويقامضايتوافق
كانبرا-جاكارتابرسرفلسطين

گروه جهان| رواب��ط كانبرا-جاكارتا پس از اظهارات 
اسكات موریسون نخست وزیر اس��ترالیا درباره انتقال 
احتمالي سفارت این كشور به بیت المقدس با تنش هاي 
فزاینده مواجه شده و این مساله بر امضاي بزرگ ترین 
قرارداد تجاري دوجانبه به ارزش 11 میلیارد دالر، تاثیر 

گذاشته است.
به گزارش ایرنا، اسكات موریسون دو ماه گذشته از احتمال 
انتقال سفارت این كشور از تل آویو به بیت المقدس خبر 
داد كه این مساله با واكنش هاي شدید داخلي و خارجي 
مواجه شد. عالوه بر مالزي و اندونزي، نمایندگان سیاسي 
بیش از 1۳ كش��ور از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
نیز به تصمیم كانبرا براي انتقال سفارت، بطور رسمي 
اعتراض كردند. به عالوه، امض��اي بزرگ ترین قرارداد 
تجاري دوجانبه بین كانبرا و جاكارتا هم كه قرار بود ماه 
گذشته امضا شود، تاكنون به تعویق افتاده است. اگرچه 
مسووالن اس��ترالیایي اعالم كردند كه تعویق امضاي 
این قرارداد مرتبط با تصمیم اعالم شده كانبرا در مورد 
فلس��طین نبوده، اما برخي منابع آسیایي گزارش هاي 
دیگري دراین زمینه داده اند. اهمیت امضاي این قرارداد 
براي استرالیا به اندازه اي زیاد است كه وزیر امورخارجه این 
كشور امروز پنجشنبه براي گفت وگوهاي بیشتر دراین 
زمینه راهي بالي اندونزي مي شود. به نوشته »سیدني 
مورنینگ هرالد«، ماریس پین وزیر امورخارجه استرالیا 
براي اداي توضیحات به همتاي اندونزیایي خود درباره 
تصمیم موریسون درباره جابه جایي سفارت كانبرا در 
اراضي اش��غالي به بیت المقدس، به بالي سفر مي كند. 
جاكارتا پیشتر درباره این تصمیم و تاثیر آن بر قرارداد 

تجاري 11 میلیارد دالري به كانبرا هشدار داده بود.

باالگرفتناختالفهادرسئول
برسرروابطباكرهشمالي

گروه جهان|  طبق خبرهایي كه به تازگي منتش��ر 
شده، اختالف نظرها میان سیاستمداران كره جنوبي 
درباره پیشبرد روابط این كشور با كره شمالي و همزمان 

جلب رضایت ایاالت متحده، افزایش یافته است.
به گزارش رویترز، تابستان امس��ال زماني كه سئول 
براي افتتاح یك دفتر نمایندگي در ش��هر كائسونگ 
كره شمالي پس از یك دهه قطع تماس با این دشمن 
دیرینش آماده مي ش��د، مقام هاي كره جنوبي بحث  
داغي داشتند كه آیا باید تاییدیه امریكا را بگیرند یا خیر. 
برخي از مش��اوران »مون جائه این« رییس جمهوري 
كره جنوبي تاكید دارند كه این مساله فقط مربوط به 
دو كره است و نیازي به وارد كردن متحد امریكایي  آنها 
به بحث وجود ندارد. اما »چو میونگ گیون« وزیر اتحاد 
كره جنوبي تاكید داش��ته كه باید با واشنگتن رایزني 
ش��ود تا طرح هاي س��ئول در اجراي تحریم ها علیه 
پیونگ یانگ اختالل ایجاد نكنند. از آنجایي كه ده ها 
كشور از جمله بریتانیا، آلمان و سوئد در پیونگ یانگ 
س��فارتخانه دارند، برخي مقامات كره جنوبي تاكید 
داشتند كه دفتر نمایندگي كه براي تماس با كره شمالي 
است، اهمیت چنداني ندارد. بحث و جدل هایي هم 
در میان مقامات ارش��د دولت »مون جائه این« در 
گرفته كه نشان دهنده افزایش اختالفات در سئول 
بر سر چگونگي پیشبرد روابط با پیونگ یانگ و حفظ 
رضایت واشنگتن است. برخي معتقدند كه سئول 
نمي تواند جدا از كمپین تحریم ها واش��نگتن علیه 
پیونگ یانگ حركت كند و برخي دیگر بر این باورند 
كه ارتباط نزدیك تر دو كره مي تواند به رفع بن بست 

مذاكرات هسته اي كمك كند.

ادامهناآراميهاواعتراضات
»جليقهزردها«درفرانسه

گروه جهان|  با وجود اینكه دولت فرانسه براي پایان 
دادن به اعتراضات چندهفته اي »جلیقه زردها« افزایش 
مالیات سوخت را كه قرار بود از یكم ژانویه اعمال شود 
به تعویق انداخته است، اما آنها همچنان تصمیم دارند 

اعتراضات خشونت آمیز خود را ادامه دهند.
به گزارش اسپوتنیك، بنژامن كوشي یكي از اعضاي 
»جلیق��ه  زردها« گفت ك��ه این جنب��ش قصد دارد 
اعتراضات خود را ادامه دهد، اما تاكیدش بر این است 
كه تظاهرات باید به صورت مس��المت آمیز ادامه یابد. 
او افزود: »جلیقه  زردها ش��نبه آینده براي چهارمین 
مرتبه تظاهرات خواهند كرد، اما چیزي كه براي من 
مهم است این است كه این جنبش باید مسالمت آمیز 
و بدون خشونت باش��د. تحصن ۵000 نفري جلیقه  
زردها در میدان كاپیتول مي توانس��ت نسبت به این 
تصاویر خشونت آمیز تاثیر بیشتري بر مسووالن دولتي 
داشته باش��د. باید همبستگي و حمایت ۸۵ درصدي 
فرانس��وي ها را حفظ كنیم.« او در ادامه گفت: تعلیق 
افزایش مالیات سوخت تنها چیزي نیست كه معترضان 
به دنبالش هستند، بلكه آنها »لغو كامل برنامه افزایش 

مالیات سوخت و انرژي« را مي خواهند.
در همین حال، یك سخنگوي دولت فرانسه گفته كه 
اگر تعلیق افزایش مالیات به نتیجه اي نرس��د، دولت 
مي تواند در تصمیم خود تجدیدنظر كند. »بنجامین 
گریوو« اف��زود: »اگر اقدامات ص��ورت  گرفته جوابگو 
نباش��د، آنها را تغییر خواهیم داد.« خبر تعلیق برنامه 
افزای��ش مالیات بر بنزین و گازوئی��ل را ادوارد فیلیپ 
نخس��ت وزیر فرانس��ه در تالش براي پای��ان دادن به 

خشونت ها اعالم كرد.
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 صد زن قدرتمند جهان 
از نگاه فوربس

گروه جهان| مجله امریكایي »فوربس« فهرست 
یكصد زن قدرتمند جهان در سال 201۸ را به روال هر 
سال خود منتشر كرد كه نام آنگال مركل، صدراعظم 
آلم��ان، در صدر آن به چش��م مي خ��ورد. در این 
فهرست نام  ترزا مي، صدراعظم بریتانیا، كریستین 
الگارد، رییس فرانسوي صندوق بین المللي پول، 
ماري بارا، مدیرعامل شركت خودروسازي امریكایي 
جنرال موتورز، و ابیگل جانسون، مدیرعامل شركت 
امریكایي سرمایه گذاري فیدلیتي، در رتبه هاي دو تا 
پنج قرار دارند. در رتبه هاي شش تا ده نیز نام ها به این 
ترتیب هستند: ملیندا گیتس، بنیان گذار بنیاد بیل؛ 
سوزان وویچیتسكي، مدیرعامل یوتیوب؛ آنا پاتریشیا 
بوتین، بانكدار اسپانیایي؛ مریلین هیوسن، مدیرعامل 
شركت امریكایي هوا فضا و تجهیزات نظامي الكهید 
مارتین؛ و جیني رومتي، مدیرعامل شركت آي بي ام.

آنگال مركل براي هشتمین سال پیاپي است كه به 
عنوان قدرتمندترین زن جهان از نگاه مجله فوربس 

انتخاب مي شود. 
م��ركل اگرچه به تازگي از رهب��ري حزب اتحادیه 
دموكرات مسیحي آلمان كناره گیري و اعالم كرده 
كه قصد كاندیداتوري دوباره در انتخابات سال 2021 
را ندارد، اما به نوشته فوربس، رهبري او در مهم ترین 
قدرت اقتصادي اروپا او را عمال به عالي ترین رهبر زن 
جهان آزاد تبدیل كرده اس��ت. آنگال مركل از سال 
200۵ صدراعظم آلمان اس��ت و در مجموع براي 
چهار دوره این مقام را در اختیار داشته است كه یك 
ركورد در آلمان محسوب مي شود. از نظر فوربس، او 
با قدرت و صالبتي كه در رهبري اقتصادي و سیاسي 
اروپا نش��ان داده، مي تواند در آینده نیز به كم شدن 
شكاف ها در اتحادیه اروپا كمك كند تا این اتحادیه 
به سمت یكپارچگي بیشتر پیش برود.  در فهرست 
فوربس، ملكه بریتانیا رتبه بیست وسوم را به خود 
اختصاص داده است و در ۹2 سالگي، مسن ترین فرد 
در این فهرست به شمار مي رود. بالفاصله پس از او نام 
ایوانكا ترامپ، دختر رییس جمهوري امریكا، به چشم 
مي خورد. از خاورمیانه نام س��ه زن در این فهرست 
دیده مي شود كه دو نفر از آنها اهل عربستان سعودي 
هستند و سومي هم اهل امارات متحده عربي است: 

هر سه زن در حوزه اقتصادي فعالیت دارند.

كابل: براي مذاكره غيرمشروط 
با طالبان آماده ايم

دولت افغانستان اعالم كرده هیچ پیش شرطي را 
براي مذاكره صلح مستقیم با طالبان قرار نخواهد 
داد. به گزارش ریانووس��تي، یك مقام ارش��د در 
دولت افغانس��تان اعالم كرده كابل آماده است 
درباره صلح با طالبان بدون هیچ پیش ش��رطي 
مذاك��ره كند كه ش��امل پیش نویس یك قانون 
اساسي جدید نیز اس��ت. پیش تر كابل خواسته 
بود كه این گروه شبه نظامي سالح  خود را زمین 
گذاشته و به قانون اساسي احترام بگذارد، اما در 
حال  حاضر این دو مساله مطرح و اصلي محسوب 
نمي شوند. شوراي عالي صلح كه در سال 2010 
میالدي توس��ط حامد كرزي، رییس جمهوري 
وقت افغانس��تان تاسیس شد یكي از هیات هاي 
دولتي مهم مسوول مذاكرات صلح با طالبان است.

برنامه آكسون موبيل براي 
ترك جمهوري آذربايجان 

شركت آكسون موبیل بزرگ ترین شركت نفتي 
امریكای��ي به مش��اركت خود در طرح توس��عه 
میادین نفتي »آذري، چراغ و گونش��لي« پایان 
مي دهد و جمهوري آذربایجان را ترك مي كند. 
به گزارش »حقین آذ«، اكسون موبیل كنسرسیوم 
شركت هاي نفتي توسعه بزرگ ترین میادین نفتي 
»آذري -چراغ و گونشلي« جمهوري آذربایجان 
در دریاي خزر را ترك مي كند. شركت دولتي نفت 
جمهوري آذربایجان )سوكار(، بریتیش پترولیوم، 
شورون، اكس��ون موبیل، استات اویل، ایتوچي، 
اینپكس، ترك پترول از سهامداران طرح توسعه 
میادین نفتي آذري – چراغ – گونشلي هستند. 

 احتمال برگزاري 
انتخابات زودهنگام در پاكستان

نخس��ت وزیر پاكس��تان گفته احتم��ال برگزاري 
انتخاب��ات زودهنگام در این كش��ور وج��ود دارد. 
به گزارش ایرنا، عمران خان با تشریح روند فعالیت 
دولت خود در 100 روز نخست گفته دولت جدید از 
تغییر سیاست هاي خود به نفع كشور واهمه اي ندارد 
و ممكن است مجبور باشد انتخابات پیش از موعد 
برگزار كند. عمران خان درباره التهابات اخیر در بازار 
ارز پاكستان هم گفته خبر كاهش ارزش روپیه را از 
تلویزیون شنیده و توقع داشته بانك مركزي پیش 
از انجام این اقدام، با دولت مي كرد. عمران خان وعده 

داده فورا به این مساله رسیدگي خواهد شد.

آشوب در پارلمان عراق 
جلسه پارلمان عراق كه قرار بود براي تكمیل كابینه 
تش��كیل شود به تش��نج كشیده ش��د. به گزارش 
س��ومریه نیوز، جلس��ه پارلمان عراق در حالي به 
تنش لفظي و سپس بي نظمي كشیده شد كه قرار 
بود ۸ وزیر باقیمان��ده از كابینه عادل عبدالمهدي 
نخست وزیر، به ویژه وزراي كشور و دفاع را انتخاب 
كند. اختالف ائتالف هاي پارلماني بر سر نامزدهاي 
پیشنهادي نخست وزیر، ابتدا برخي جلسات میان 
حزبي و همچنین سران ائتالف ها با رییس پارلمان را 
موجب شد اما به دلیل نرسیدن به توافق به درگیري 

در صحنه پارلمان كشیده شد.
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عكسروز

چهرهروز

حكم انتصاب رييس جديد سازمان حج صادر شد
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حكمي »عليرضا رشيديان« را به عنوان معاون وزير و رييس سازمان حج و زيارت منصوب كرد.

حميد محمدي كه تا سه شنبه رياست سازمان حج و زيارت را به عهده داشت، از انتصاب عليرضا رشيديان به جاي خودش خبر داده 
و اعالم كرده بود: »بنا بر تقبل مسووليتي در حوزه ديپلماسي عمومي، به زودي برادر عزيزم عليرضا رشيديان، سكان دار سازمان حج 

و زيارت خواهد شد. تجارب ايشان، استمرار حركت در مسير پيشرفت حوزه حج و زيارت كشور را نويد مي دهد. «
در بخشي از حكم وزير ارشاد خطاب به رشيديان آمده است: »نظر به سوابق و تجربيات ارزشمند جناب عالي به موجب اين حكم به 

عنوان معاون وزير و رييس سازمان حج و زيارت منصوب مي شويد.« 

ايستگاه

كمدين امريكايي مجري اسكار سال ۲۰۱۹ 
كوين هارت كمدين امريكايي به 
عنوان مجري مراسم نود و يكمين 
دوره اسكار انتخاب شد. به گزارش 
س��ي ان ان، كوين هارت بازيگر و 
كمدين امريكايي روز س��ه شنبه 
۴ دسامبر به عنوان مجري مراسم 
نود و يكمين دوره اسكار انتخاب 

شد. هارت كه براي اولين بار به عنوان مجري اسكار انتخاب شده است در 
واكنش به اين خبر در صفحه شخصي اش نوشت براي مدت طوالني، اين 
موضوع يكي از اهدافش بوده است. او همچنين از آكادمي براي در اختيار 
گذاش��تن اين فرصت تش��كر كرد و گفت كه مطمئن است در ميان اين 
سال ها، اسكار امس��ال ويژه خواهد شد. هارت امس��ال جانشين جيمي 

كيمل مي شود، كيمل در ۲ سال اخير اجراي اسكار را بر عهده داشت.
در تاريخ برگزاري جوايز اس��كار، باب هوپ بازيگر و كمدين سرشناس با 
۱۹ بار اجراي مراسم اسكار ركورددار است، پس از وي بيلي كريستال با ۹ 
بار و جاني كارسون با ۵ بار اجراي مراسم اسكار رده هاي بعدي را در اختيار 
دارند. مراس��م نود و يكمين دوره اس��كار روز يك شنبه ۲۴ فوريه ۲۰۱۹ 
برابر با پنجم اسفند( ۱3۹7 در سالن دالبي تئاتر هاليوود برگزار مي شود. 
پيش از اين آكادمي علوم و هنرهاي س��ينمايي اس��كار، پس از بررس��ي 
فيلم هاي نماينده كشورهاي گوناگون، در نهايت ۸7 كشور را واجد شرايط 
رقابت در شاخه بهترين فيلم غيرانگليسي جوايز سينمايي اسكار معرفي 
كرد و فيلم هاي ارسالي از سوي س��ينماي كوبا و قرقيزستان را بر اساس 
قوانين اس��كار خارجي، واجد ش��رايط رقابت در اين رويداد س��ينمايي 

تشخيص نداد. 

بازارهنر

داوري كمال تبريزي در جشنواره »دوستي« استانبول 

محسن حسيني »دن كيشوت« مي شود

همكاري مديري و قاسم خاني در »هيوال«

جشنواره بين المللي فيلم كوتاه »دوستي« با حضور 
كمال تبريزي به عنوان عضو هيات داوري و شركت 
فيلم هاي ايراني، ۱۴ دس��امبر در اس��تانبول آغاز 
مي ش��ود. به گزارش آناتولي، جشنواره بين المللي 
فيلم كوتاه »دوس��تي« با تم هاي مختلف دوستي 
در قالب هاي مختلف مانند »دوس��تي با همسايه، 
جغرافيا و تاريخ« براي نخستين بار با حضور گسترده 
فيلمسازاني از سراسر جهان به ويژه ايران جمعه ۱۴ 
دسامبر در استانبول آغاز خواهد شد. اين جشنواره 
در سه بخش اصلي، »حرمت ۴۰ ساله« و »پانوراما« 
به داوري كمال تبريزي كارگ��ردان ايراني، نجوي 
نجار كارگردان و نويسنده فلسطيني، توفيق باشر 
كارگردان، سزين آكباش اوغلو بازيگر از تركيه و به 
رياست يوكسل آكسو نويس��نده و كارگردان ترك 
برگزار خواهد ش��د. از مجموع ۴۸ فيلم كوتاهي كه 
قرار است از كشورهاي مختلف در اين جشنواره اكران 
شوند، ۱۴ فيلم به كارگردانان ايراني تعلق دارند. در 
بخش اصلي اين جشنواره از ۱7 فيلم كوتاه، ۶ فيلم 
متعلق به كارگردانان ايراني است. همچنين پنج فيلم 
از تركيه و فيلم هايي از قرقيزستان، فرانسه، بلژيك، 
فلسطين، اسپانياو قزاقستان حضور دارند. در بخش 
»حرمت ۴۰ ساله« اين جشنواره كه اغلب فيلم هايي 

با موضوعاتي همسو با تم آن قرار مي گيرند، ۱7 فيلم 
حضور دارد كه ۶ فيلم ساخت ايران است.

بخش »پانوراما« اين جشنواره نيز مربوط به فيلم هاي 
كوتاهي اس��ت كه در جش��نواره هاي ديگر جوايز 
متعددي را كس��ب كرده ان��د. در اين بخش ۲ فيلم 
از ايران در كنار فيلم هاي��ي از تركيه، امريكا، نپال، 
كرواس��ي، انگلستان، سودان، س��وييس، روسيه و 

فرانسه اكران خواهند شد.
قرار اس��ت در طول اين جش��نواره س��ه فيلم بلند 
»مارمول��ك« اثر كم��ال تبريزي، »خانه دوس��ت 
كجاست« اثر عباس كيارستمي و »چشمان دزد« 
اثر نجوي نجار نيز اكران شود. در طول اين جشنواره 
سه روزه، كنفرانس ها و كارگاه هايي با حضور بازيگران 

و كارگردانان برگزار خواهد شد. 

محسن حسيني قصد دارد در سال ۹۸ پرفورمنس 
»دن كيشوت« را در كشور آلمان و نمايش »من 

آنتونن آرتو« را در ايران روي صحنه ببرد.
محسن حس��يني بازيگر و كارگردان تئاتر درباره 
فعاليت هاي خود در عرص��ه تئاتر، به مهر گفت: 
جشنواره بين المللي پرفورمنس »دن كيشوت« 
با دبيري آقاي احمد رفيع هنرمند نقاش و ويدئو 
آرتيست ايراني در كش��ور آلمان در سال ۲۰۱۹ 
يعني پاييز سال ۹۸ در آلمان برگزار خواهد شد. 
در اين جش��نواره بين المللي ويدئو آرتيست ها، 
پرفورمرها و هنرمندان آوانگارد از حدود ۱۵ كشور 
جهان حضور پيدا مي كنند. او درباره اجراي خود 
در اين جشنواره توضيح داد: اين جشنواره تحت 
حمايت اتحاديه اروپا برگزار خواهد شد و من قرار 
است پرفورمنس خود را در ۲ شهر آشافن بورگ 

و فرانكفورت اجرا كنم.
حس��يني درباره ديگر فعاليت ه��اي خود اظهار 
كرد: گفت وگويي با آقاي شهرام كرمي مديركل 
هنرهاي نمايشي داش��ته ام و قرار است با رييس 

مجموعه تئاتر شهر هم جلسه اي داشته باشيم تا 
در صورت امكان نمايش »من آنتونن آرتو« را سال 
۹۸ و بعد از پايان ماه رمضان در سالن چهارسوي 
مجموعه تئاتر شهر روي صحنه ببرم. اين هنرمند 
تئات��ر در پايان با بيان اينكه در ص��ورت توافق با 
اج��راي نمايش »من آنتونن آرت��و« تمرين هاي 
نماي��ش را قبل از تعطيالت عيد ن��وروز ۹۸ آغاز 
خواهد كرد، درباره گروه بازيگري نمايش افزود: 
قرار است در اين نمايش خانم رويا نونهالي، فاطمه 
صارمي، مرواري��د مهر، روزبه مهر و خودم حضور 

داشته باشيم. 

مهران مديري در اطالعيه اي خبر س��اخت سريال 
»هي��وال« را در ش��بكه نمايش خانگي رس��انه اي 
كرده است. مهران مديري جديدترين سريال خود 
كه عنوان آن »هيوال«س��ت را ب��ا همكاري پيمان 

قاسم خاني در شبكه نمايش خانگي مي سازد.
مديري در اين اطالعيه آورده اس��ت: »س��الم. يه 

»هيوال« در راه است...
س��ريال ۱۵ قس��متي، با نام »هيوال« براي شبكه 
نمايش خانگي ۱۰ روز است كه پيش توليد را آغاز 
كرده  اي��م. همكاري دوباره  با پيمان قاس��م خاني و 
گروهي فوق العاده از بازيگران و عوامل پشت دوربين 
كه تصور مي كنم اثري تحسين برانگيز ساخته شود. 

از روز ۱7 آذر ماه تصويربرداري را آغاز مي كنيم.
طراح و مشاور فيلمنامه: پيمان قاسم خاني، نويسنده: 
امير برادران، سرمايه گذار: اول ماركت، تهيه كننده: 
سيد مصطفي احمدي، كارگردان: مهران مديري، 
بازيگران: فرهاد اصالني، خودم، شبنم مقدمي، گوهر 
خيرانديش، ش��يال خداداد، محمد بحراني، سيما 
تيرانداز، ميرطاهر مظلومي، نيما شعبان نژاد، ريال 
عزت اهلل مهرآوران، فرزين محدث، افشين زي نوري، 

محسن قاضي مرادي و...
در خبر بعدي نام تمامي عوامل را خواهم نوش��ت. 

»هيوال« يك كمدي اجتماعي فوق العاده اس��ت و 
مي تواند يك شاهكار باشد.« بر اساس اين گزارش، 
همكاري مه��ران مديري با برادران قاس��م خاني از 
س��ريال  كمدي »پاورچين« آغاز ش��د و پس از آن 
با س��ريال »ش��ب هاي برره«، »باغ مظفر« و »مرد 
هزارچهره« ادام��ه پيدا كرد. در ش��رايطي كه اين 
همكاري چند سالي بود كه متوقف شده بود، خرداد 
ماه امسال انتشار عكسي مشترك از اين هنرمندان در 
فضاي مجازي، از رفع اختالف نظرها و حتي همكاري 

مشترك حكايت داشت. 
اما مهران مديري در حالي از س��اخت سريال براي 
شبكه نمايش خانگي خبر مي دهد كه پيش از اين 
معاون سيما ساخت سريال جديدي توسط مديري 

در تلويزيون را اعالم كرده بود.

میراثنامه

تاالر بزرگ كرمان سرانجام تكميل مي شود 
تاالر بزرگ كرمان ب��ا زيربناي ۱۴ 
هزار و ۵۰۰ متر مربع كه س��اخت 
آن منطبق با فضاي س��نتي شهر 
كرمان است پيش از اين قرار بود تا 
پايان كار دولت دهم به بهره برداري 
برسد! كه همچنان روند ساخت اين 
پروژه ادامه دارد. پيش ازاين نيز در 

شهر كرمان پروژه ساخت پل تنها يك كيلومتري سيدي )شهيد بهشتي شهر 
كرمان( نيز بيش از هفت سال به طول انجاميده بود.

براساس اين گزارش، محمدجواد فدايي استاندار كرمان نيز پيش از اين با انتقاد 
از روند كند اجراي پروژه ها در شهر كرمان با بيان اينكه مشاركت مردم، ضامن 
موفقيت در پروژه هاي شهري است، گفت: طوالني شدن پروژه ها بيش از مدت 
تعيين شده را ناشي از ناكارآمدي سيستم و اشكال در مديريت پروژه ها مي دانم.

محمدرضا عليزاده درباره آخرين وضعيت ساخت تاالر مركزي شهر كرمان 
به ايسنا گفت: در حال حاضر حدود ۱۵ اكيپ كارگاه با حدود ۱۵۰ كارگر، در 
اين پروژه مشغول به فعاليت هستند. او با اشاره به تفاهمنامه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي با پيمانكار جديد اتمام اين پروژه، اظهار كرد: براساس تفاهمنامه 
بايد پيمانكار تا شهريورماه سال ۹۸ كار را تحويل دهد و ممكن است تجهيز اين 

تاالر در نيمه دوم سال آينده به اتمام برسد.
مدير كل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان كرمان از پيش��رفت فيزيكي 
۸۸ درصدي تاالر مركزي كرمان خبر داد و بيان كرد: مش��كالت منابع مالي 
و پيمانكار علت هاي تاخير س��اخت اين مجتم��ع فرهنگي هنري بودند كه 
خوش��بختانه تا حدودي از اين موانع رفع و كار ادامه ساخت اين پروژه از سر 

گرفته شده است. 

تاريخنگاري

سقوط هواپيماي  سي ۱3۰ 
داغ س��ي ۱3۰ انگار هنوز تازه اس��ت. صداي آژيرها 
هنوز در گوشمان اس��ت. صداي اسماعيل عمراني 
خبرنگار ايسنا كه شب قبل از حادثه از سوغاتي هاي 
چابهار مي پرسيد. صداي موتور سردار طاليي، صداي 
عكاس��ي كه داد زد: »بچه ها بودن...« . پانزدهم آذر 
سيزده سال پيش، هواپيماي حامل خبرنگاران كه 
براي پوش��ش رزمايش ارتش، به چابهار مي رفتند 
سقوط كرد؛ سقوطي كه درباره قصورها و خطاهايش 
هنوز هم ابهام ها باقي است. هم داغش تازه است و هم 
ابهام هايش فراموش نش��دني. خنده هاي اسماعيل 
عمراني و محمدحسن قريب در حياط ايسنا تازه است. 
اين سقوط در حالي رخ داد كه خلبان هواپيما هنگام 
كنترل توانس��ته بود از برخورد آن با بلوك مسكوني 
شماره ۵۲ شهرك توحيد جلوگيري كند اما يكي از 
بال هاي هواپيما هنگام سقوط با ساختمان مذكور 
برخورد كرد و دچار آتش سوزي شد. از ۱۲۸ نفر تلفات 
گزارش شده، ۹۴ نفر داخل هواپيما بوده اند )شامل 
۱۰ نفر خدمه( كه در دم جان سپرده اند و دست كم 
3۴ تن از كشته شدگان از ساكنين ساختمان و افراد 
حاضر در اطراف آن بوده اند. در ميان اين فهرست به 
جز تيم پرواز بقيه افراد وابسته به رسانه ها )روزنامه ها، 
خبرگزاري ها، صدا و س��يما و بخش هاي رسانه اي 

ارگان هاي نظامي( به چشم مي خورند. 
به گفته ش��اهدان عيني بالفاصله پس از س��قوط 

هواپيما به زمين، صداي مهيب انفجار به گوش رسيد 
و آتشي وسيع محل حادثه را فرا گرفت؛ به شكلي كه 
به دنبال آن شيشه هاي تعدادي از بلوك هاي اطراف 
شكسته و ديوار طبقه اول بلوك ۵۲ شهرك توحيد 
بر اثر برخورد هواپيما تخريب شد و آتش از طبقات 
زيرين ساختمان مسكوني مذكوربه طبقات فوقاني 
س��رايت كرد و ش��عله هاي حريق و دود از طبقات 
مختلف مشاهده شد. اين وضعيت در شرايطي ادامه 

يافت كه مهار آتش س��اعتها به طول انجاميد. نقص 
فني در هواپيماي سي-۱3۰ پس از گذشت هشت 
دقيقه از پ��رواز، رخ داده كه در آن لحظه هواپيما در 
اواسط مسير تهران � قم قرار داشته است و اگر اصرار 
مركز كنترل پرواز و مس��ووالن حاض��ر در فرودگاه 
مهرآباد نبود، اين هواپيما امكان فرود بدون سانحه در 
سه نقطه فرودگاه امام، اتوبان قم � تهران و بيابان هاي 

جنوب غربي تهران را داشته است. 

كیوسك

ماكرون عقب نشيني كرد 
 ال پايس: 

امانوئل ماكرون تعليق 
اجراي ماليات بر قيمت 
س��وخت را اعالم كرد. 
طبق گزارشي كه اين 
روزنامه در صفحه اول 
خود منتش��ر ك��رده, 
اگرچ��ه ماكرون گفته 
ب��ود ك��ه در مقاب��ل 

اعتراضات كوت��اه نمي آيد ام��ا دولت معتقد 
است كه بايد مصالحه نشان داد. اين در حالي 
است كه در ادامه ناآرامي ها در پاريس, هزاران 
نف��ر از محصل هاي دبيرس��تاني فرانس��ه به 
كالس هاي درس نرفته و به اعتراضات جليقه 
زردها در سراسر فرانسه ملحق شدند كه پليس 
ضد ش��ورش با گاز اش��ك آور به استقبال اين 

نوجوانان رفت. 
بر اي��ن اس��اس, رييس جمهوري فرانس��ه با 
عقب نش��يني در مقاب��ل معترض��ان، تعليق 
اجراي افزاي��ش ماليات بر س��وخت را اعالم 
مي كند. گفته شده كه تصميم دولت در تعليق 
افزايش قيمت سوخت در جلسه امروز حزب 
“جمهوري به پيش “ ماكرون اعالم خواهد شد.

 داون: 
 آنطور كه اين روزنامه 
در صفح��ه اول خ��ود 
گفت��ه, دول��ت دونالد 
ترامپ تالش داش��ته 
ت��ا طالبان را ب��ه پاي 
مي��ز مذاك��ره بياورد 
و ب��ه خش��ونت ها در 
افغانس��تان پايان دهد 

و زلماي خليل زاد فرس��تاده ويژه خود را براي 
رهبري اين تالش ها به افغانس��تان فرستاده 
اس��ت. خليل زاد كه در ماه س��پتامبر به اين 
س��مت منصوب شد به س��رعت تالش كرد تا 
بيش��ترين حد ممكن از چهره هاي طالبان را 
به تالش هاي خود به منظ��ور مذاكرات صلح 

جلب كند.
 او روز سه ش��نبه با مقامات پاكستان مالقات 
كرد و قرار است در روزهاي آينده به افغانستان، 
روسيه، ازبكستان، تركمنستان، قطر و امارات 
متح��ده عربي رفت��ه و براي جل��ب حمايت 
تالش كند. با اين حال روند مذاكرات چندان 
پيش��رفتي نداش��ته و در حال حاضر طالبان 
حدودا نيمي از خاك افغانستان را تحت كنترل 
خود دارد و به شكل منظم به مقام هاي دولتي 

و امنيتي افغانستان حمله مي كند. 

 نيويورك تايمز: 
»جينا هسپل« رييس 
س��ازمان اطالع��ات 
مركزي امريكا، س��يا، 
روز س��ه ش��نبه ب��ه 
رهبران س��نا در مورد 
پرون��ده قت��ل جمال 
خاشقجي، روزنامه نگار 
س��عودي، گ��زارش 

داد. طبق گ��زارش اين روزنام��ه, رابرت 
كوركر، رييس كميته روابط خارجي، سناتور 
جمهوريخواه، اعالم كرده كه شكي نيست كه 
شاهزاده س��عودي محمد بن سلمان در قتل 
جمال خاش��قجي روزنامه نگار دخالت داشته 
است. پيش از اين، دونالد ترامپ، رييس جمهور 
امريكا اعالم نمود كه محمد بن سلمان، وليعهد 
عربستان سعودي، از قتل روزنامه نگار جمال 
خاشجي در كنسولگري عربستان سعودي در 

استانبول آگاه بود. 

بررسي ميزان اعتماد مردم به خودروهاي بدون راننده در امريكا 

گروهگوناگون|
 با رونمايي از خودروهاي بدون راننده 
توسط خودروس��ازان مطرح جهاني، 
بسياري از كارشناسان، اعالم كردند 
كه خودروه��اي رباتي كه ب��دون راننده حركت 
مي كنند، از امنيت بيشتري نسبت به نمونه هاي 
داراي راننده برخوردارند. آنها بر اين باور بودند كه 
خودروها بدون راننده، حتي با سرعت بيش از ۱۹۰ 
كيلومتر در ساعت نيز، ايمن تر از ساير خودروهاي 
حرك��ت مي كنن��د. همچني��ن، در بس��ياري از 
گزارش ها گفته شده كه شركت هاي توليدكننده 
و طراح خودروهاي بدون راننده و نيمه اتوماتيك، 
تكنولوژي هاي بسيار پيشرفت هاي براي امنيت 
سرنش��ينان به كار گرفته اند. با اين حال، تصادف 
خودروهاي بدون سرنشين در امريكا، واكنش هاي 
بسياري به دنبال داش��ت . به دنبال اين دو حادثه 
مرگب��ار در ماه م��ارس، نگران��ي  امريكايي ها در 
م��ورد امنيت خودروهاي ب��دون راننده، افزايش 
قابل توجهي يافت. آنطور كه گفته شده، تصادف 
مرگبار اين خودروها منجر به انتقادات گسترده اي 
به كمپاني سازنده خودروهاي بدون سرنشين شد. 
اوبر، يكي از شركت هاي توسعه دهنده خودروهاي 
بدون سرنش��ين به ش��مار مي رفت و ق��رار بود تا 
پايان سال ۲۰۱۸، خدمات گسترده اي در اختيار 
كارب��ران اين خودروها قرار ده��د، اما تصادف در 
ماه مارس در آريزونا، شكس��ت بزرگي براي اين 
شركت به دنبال داشت. آنطور كه گفته شده، اين 
تصادف اولين مرگ و مير ناشي از يك وسيله نقليه 
مستقل در امريكا بود. بر اين اساس، با توجه به ۲ 
نظرسنجي صورت گرفته در ماه ژانويه و اواخر ماه 
نوامبر، نگران��ي  امريكايي ها از امنيت خودروهاي 
ب��دون راننده، افزايش قابل توجهي يافته اس��ت. 
طبق آمار منتشر ش��ده، شمار امريكايي هايي كه 
وس��ايل نقليه بدون راننده را از ساير وسايل نقليه 
خطرناك تر مي دانن��د، از 3۶ درصد به ۵۰ درصد 
افزايش يافته اس��ت. همچنين، شمار افرادي كه 
پيش از اين، امنيت خودروه��اي بدون راننده را 

تاييد ك��رده بودند نيز كاهش يافته اس��ت. پيش 
از اين، در س��ال ۲۰۱۵، گوگل طرح خود را براي 
حضور خودروهاي بدون رانن��ده در جاده ها را به 
اداره ملي امني��ت ترافيك بزرگ��راه امريكا ارايه 
كرده بود. آنطور كه گفته ش��ده، اين خودروها با 
اس��تفاده از دوربين هاي ويديويي، سنس��ورهاي 
بسيار حساس ليزري، GPS و رادارهاي پيشرفته، 
قادر به نوعي ديدن و همچنين قدرت محاسباتي 
موثر براي كنترل عملكرد خود هس��تند و پيش 
بيني ش��ده ب��ود ك��ه مي توانند ب��دون كمترين 
حادثه، خود را به محل تعيين ش��ده برسانند. به 
عالوه، گفته شده بود كه در بحث كنترل خودرو، 
رايانه و ابزارهاي الكترونيكي بسيار بهتر از انسان 
عمل مي كنند؛ چ��را كه در زمان رانندگي چيزي 
نمي نوش��ند، مش��غول ارس��ال و مطالعه پيامك 
نمي ش��وند و از همه مهم تر بسيار س��ريع تر از ما 

فكر مي كنند. 
پ��س از ارايه اين طرح، مقام��ات امريكايي  نيز، با 
اعالم اينكه با خودروهاي بدون سرنشين شركت 
گ��وگل، مانند يك راننده عادي برخورد ش��ود، با 
اين طرح موافقت كردند. هرچند در همان س��ال 

ني��ز، اطمينان زيادي به رانندگ��ي اين خودروها 
وجود نداش��ت؛ چرا كه هنوز تاكيد بسياري براي 
ترمز با پا در اين خودروها بود. به عالوه، س��واالت 
قانوني بسياري درباره فعاليت خودروهاي بدون 

سرنشين ايجاد شد.
 آن طور كه گفته شده تصادفات اخير خودروهاي 
بدون سرنشين در امريكا، واكنش مقامات مختلف 

را نيز در امريكا برانگيخته است.
پس از اين حادثه، شركت سازنده خودروي بدون 
سرنش��ين، از اين اتفاق ابراز تاس��ف كرد و توليد 
آزمايشي خودروهاي بدون سرنشين در امريكا و 
كانادا نيز متوقف ش��د. آنطور كه گفته شده، اين 
اتفاق براي اين كمپاني بزرگ، گران تمام مي شود 
و باعث س��قوط اين كمپاني خواهد شد. بر اساس 
آمارهاي منتش��ر ش��ده، پي��ش از اولين تصادف 
خودروي بدون سرنش��ين در م��اه ژانويه، حدود 
33 درص��د از امريكايي ها، امني��ت اين خودروها 
را تايي��د مي كردند ام��ا طبق نظرس��نجي هاي 
صورت گرفته در آخرين نظرس��نجي ها، ش��مار 
افرادي ك��ه خودروهاي ب��دون رانن��ده را ايمن 

مي دانستند، به ۲7 درصد كاهش يافت. 

سقوط امپراتوري رانندگان نامرئي 

آمارنامه


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08
	Taadol-09
	Taadol-10
	Taadol-11
	Taadol-12
	Taadol-13
	Taadol-14
	Taadol-15
	Taadol-16

