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شراره رخشان |
 كارش�ناس ش�اخص قيم�ت توليدكنن�ده 

مركز آمار ايران|
اين روزها بحث تورم بيش از گذشته مطرح مي شود 
تا آنجا كه اين موضوع به تمام رس��انه هاي خبري؛ 
راديو، تلويزيون و روزنامه ها نيز كشيده شده است. 
اولين بار نيس��ت كه اي��ن قضايا مطرح ش��ده ولي 
اولين بار هس��ت كه بطور متمادي و گسترده اين 
بحث ادامه يافته است. با چند سوال بسيار ساده در 
خصوص ارايه آمار مي توان نظام آماري كشور را با 

نتيجه اي منطقي، به رهايي دايمي سوق داد. 
سوال اول اينكه آيا نظام آماري كشور و برنامه ريزان به 
ارايه چند عدد در خصوص تورم و رش��د اقتصادي نياز 
دارند؟ پاس��خ اين س��وال نه فقط ب��راي متخصصان، 
صاحب نظران، سياست گذاران و اس��تادان علم آمار و 
اقتصاد روشن است، بلكه براي عموم مردم نيز روشن 
است. قطعًا جامعه و اقتصاد هر كشوري تنها به يك نرخ 

عدد واحد تورم و رشد اقتصادي نياز دارد.
اعالم يك نرخ دقيق و به روز از س��وي يك س��ازمان 
آماري واحد منافع بسيار زيادي دارد، از آنجا كه آمار 
پايه و اساس برنامه ريزي در هر كش��وري است ارايه 
يك آمار واحد و منس��جم باعث رهاي��ي برنامه ريزان 
اقتصادي از سردرگمي مي ش��ود، به سرمايه گذاران 
ياري مي رساند و از همه مهم تر اعتماد عموم مردم را 

از آمار و اطالعات سلب نمي كند. 
سوال مهم ديگر اين است كه باتوجه به منابع محدود 
موجود در هر اقتصادي و هزينه باالي موازي كاري در 

كشور، آيا زمان آن نرس��يده كه به موازي كاري و هدر 
رفتن منابع مح��دود خاتمه داد و اعتم��اد عمومي به 
آمارهاي رسمي كشور احيا نمود؟ در ضمن، آيا نبايد به 
فهرست آمارهاي مهمي كه به علت موازي كاري و عدم 
وجود منابع مالي و انساني كافي توسط هيچ دستگاهي 

توليد نمي شود، پرداخت؟ 
سوال آخر دولت، مجلس و صاحب نظران اين حوزه با 
توجه به داليل قانوني، علمي و تجارب بين المللي كدام 
سازمان آماري را به عنوان يگانه مرجع توليد و انتشار 
ش��اخص هاي مهم اقتصادي تورم و رش��د اقتصادي 
به عموم م��ردم معرفي مي نمايد؟ ب��راي برنامه ريزان، 
سياست گذاران و بطور كلي آحاد مردم، داليل قانوني 
مطرح شده براي انتخاب يك مرجع توليد آمار اهميت 
چنداني ندارد ولي اعالم رس��مي آمار، تنها توسط يك 

نهاد قانوني از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. 
به نظر مي رس��د ج��واب تم��ام اين س��واالت بدون 
هيچ گونه پي��ش داوري و غرض ورزي به يك مس��ير 
منتهي مي ش��ود و آن هم اين اس��ت كه اگ��ر اعداد 
اعالمي توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي تفاوت 
معني داري با هم ندارند، كه دليلي براي اعالم دو نرخ 
وجود ندارد و اگر دو عدد متفاوت اس��ت كه اين گونه 
ارايه آمار، منفعت و كاراي��ي الزم را به همراه نخواهد 
داشت و در نهايت كشور ما نيز مانند اكثر كشورهاي 
دنيا بايد تنها يك مرجع قانوني براي توليد آمار هاي 
رس��مي تورم و رش��د اقتصادي داش��ته باشد و فقط 
يك عدد قابل اعتماد و به هنگام براي اين متغير هاي 

كليدي به عنوان آمارهاي رسمي كشور اعالم گردد.  

يك كشور با دو نرخ تورم و رشد اقتصادي متفاوت: 
آري يا خير؟!  حسين حقگو|

تحليلگر اقتصادي|
با س��خت تر ش��دن وضعيت اقتصادي و هر چه پيچيده 
شدن تر مسائل و مشكالت، ارايه راه حل هاي آسان ياب و 
سهل الوصول نيز بيشتر شده است. همچنانكه در شرايط 
س��رايت بيماري هاي واگيردار يا بالياي طبيعي و... رواج 
خرافات نيز افزون مي شود و كار و بار كساني كه عكس مار 
را مي كشند بس پررونق تر.  مشكالت دامنگير بنگاه هاي 
اقتصادي كه عمدتا به واسطه سياست گذاري هاي غلط 
دولتي و طي ساليان ايجاد شده است، فضا را براي انتشار 
گفتارهاي ضد توسعه اي فراهم كرده است تا با تكرار آنها 
توس��ط افراد و جريان هايي، دردي ب��ر دردهاي اقتصاد 
كشور افزوده شود. رانت خوار معرفي كردن كارآفرينان و 
صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي و درخواست سلب 
حق مالكيت بنگاه ها و اعمال سلطه دولت بر آنها يا حتي 
شورايي ش��دن اداره آنها )كه در هيچ كجاي جهان ديگر 
خريداري ندارد( از جمله ش��عارهايي است كه اين روزها 
به بهانه مبارزه با »نئوليبراليسم« سرداده مي شود .  اين 
در حالي اس��ت كه كش��ورمان بيش از هر زمان ديگري 
به س��رمايه گذاري بمنظور رش��د اقتصادي ب��ا ثبات و 
باال، توس��عه زير س��اخت ها و ايجاد كار براي ميليون ها 
ايراني به خصوص بيش از 5 ميليون جوان تحصيلكرده 
جوان، فراه��م آوردن كااله��اي مورد نياز م��ردم و رفع 
محروميت هاي منطقه اي و بهره برداري صحيح از منابع 
غني معدني و.... ني��از دارد. ضرورت هايي ك��ه جز از راه 
ثبات و اطمينان و تضمين حقوق مالكيت هاي مش��روع 
و اس��تحكام قراردادها به عنوان بسترهاي توسعه و رشد 
بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي آنهم به دست كارآفرينان 
و سرمايه گذاران و .. حاصل نمي ش��ود !   اما براستي مگر 
بخش خصوص��ي واقعي، چه مي گويد ك��ه باز اينچنين 
مورد انكار و آماج خشم و تهمت كساني قرار گرفته كه با 
آدرس غلط دادن به مردم قصد دارند اين افراد را از حضور 
اقتصادي و اجتماعي منصرف و به انفعال و گوشه نشيني 
و حتي ترك وطن وادار نمايند ؟!  پاسخ ساده است. آنچه 
بخش خصوصي مولد كش��ور در اين س��ال ها خواسته و 
روزانه در رس��انه ها چاپ و نشر شده اس��ت، چيزي جز 
مخالفت با انحصار و ايجاد ش��فافيت و بازار رقابتي نبوده 
است . اينكه دولت ها پاسخگوي سياست هايشان باشند 
و رفتاري غير قاب��ل پيش بيني ك��ه بزرگ ترين تهديد 
هرگونه سرمايه گذاري اس��ت از خود بروز ندهند. بخش 
خصوصي واقعي بر نظ��ام حكمراني معتب��ر و توانمند، 
محيط با ثبات اقتص��اد كالن، تعامل پاي��دار و متوازن با 
جهان، تجهيز و تخصيص مطلوب س��رماي�ه انس��اني و 
به كارگيري دانش در اقتصاد، نظام موث�ر مقابله با فق�ر، 
محيط زيس��ت مت�وازن و بهره برداري بهين��ه از ذخاير 
معدني و... نظاير آن تاكيد كرده است. براستي كداميك از 
اين خواست ها غيرمنطقي و ضد ارزشي و در جهتي غير از 
جهت منافع جمعي و ملي است ؟! آيا اينكه خواسته شود 
قيمت ارز تك نرخي يا يارانه ه��ا ريالي به جاي رانت هاي 
ارزي پرداخت ش��ود يا نظ��ام قيمت گذاري اص��الح و از 

قيمت گذاري دستوري و برخوردهاي تعزيراتي پرهيز يا 
آزادس��ازي اقتصادي و ايجاد فضاي رقابتي و ممنوعيت 
رقابت بخش هاي دولتي و شبه دولتي با بخش خصوصي 
در عرصه اقتصادي در خواست شود خواسته هاي نامعقول 
اس��ت؟! يا اينكه گفته ش��ود همه فعاالن اقتصادي بايد 
ماليات و عوارض خود را بپردازند يا كاهش سياست زدگي 
در نظام اداري و مب��ارزه جدي با فس��اد اداري و ارتقاي 
كيفيت مقررات بوروكراس��ي مطالب��ه و بازبيني حجم 
و اندازه و س��اختار دول��ت و حذف دس��تگاه هاي موازي 
غي��ر ض��رور و هزينه ه��اي زائد درخواس��ت ش��ود آيا 
»نئو ليبراليسم« است يا بالعكس آدرس دقيق دادن براي 
پيش��رفت و برون رفت از چرخه عقب ماندگي و توسعه 
نيافتگي و صنعت زدايي؟!   در مورد خصوصي سازي هاي 
انجام شده )سياست هاي اصل 44( هم بخش خصوصي 
اصيل و نهادهاي نمايندگي كننده آن همچون اتاق هاي 
بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي و هم كارشناسان 
برجس��ته اقتص��اد آزاد بارها از اج��راي نادرس��ت اين 
سياس��ت ها انتقاد كرده و خواس��تار اجراي صحيح آنها 
بوده اند . اينان مخالفت خود را با ورود مستقيم نهادهاي 
حاكميتي به حوزه بنگاه��داري، كه از پش��توانه و نفوذ 
سياس��ي قابل مالحظ��ه اي برخوردارن��د، و به تضعيف 
ايفاي درس��ت نقش سياس��ت گذاري و نظارت توسط 
نهادهاي دولتي منجر ش��ده و اصول شفافيت و رقابت را 
به محاق برده است ابراز و خواستار خصوصي سازي واقعي 
و خروج دولت از مالكي��ت و مديريت بنگاه هاي دولتي و 
به ويژه بنگاه هاي مربوط به سهام عدالت و محدود شدن 
بنگاهداري نهادهاي حاكميتي غير دولتي در چارچوب 
ماموريت اصلي اين نهاد ها شده اند. بنظر مي رسد ريشه 
اتفاقات اخير و س��ر برآوردن »چپ« از دنده »راست« را 
در اين گفته اقتصاددان برجسته كشورمان كه اين روزها 
مورد بيش��ترين هجوم و تهمت اس��ت مي توان تحليل 
كرد كه عنوان مي كند: »به دليل وجود  نفت... چگونگي 
انباشت سرمايه براي رشد و توس��عه اقتصادي در كشور 
ما مطرح نبود و مساله اي حل ش��ده بود. بنابراين اگر به 
مجموعه اظهارنظره��ا و متوني ك��ه در آن مقطع )اول 
انقالب( وجود دارد مراجعه كني��د. مي بينيد آن نظرات 
فقط ناظر به »توزيع« اس��ت و نه ناظر به »توليد« چون 
»توليد« را داده ش��ده تلقي مي كردند و آن هم به دليل 
نفت اس��ت )....( . در بعد توزيع هم صرفا يكس��ان توزيع 
شدن مطرح اس��ت و نه بازده و بهره وري عوامل و ارتباط 
برقرار كردن بين به��ره وري و تخصيص منابع ... “ )دكتر 
نيلي-اقتصاد سياس��ي جمهوري اس��المي – احمد ي 
امويي(  بايد اين واقعيت را پذيرفت كه بخش خصوصي 
مولد و صنعتي، اس و اساس توسعه در همه جاي جهان 
است و بدون وجود آن، تصور خروج از دايره عقب ماندگي 
تصوري محال اس��ت . افرادي ك��ه خيرخواهي و ميهن 
دوس��تي خود را طي چند دهه پس از انق��الب به اثبات 
رسانده و چند صباحي است كه حق شان بجا آورده شده 
است و گرامي و عزيز داشته شده اند اما باز ظاهرا قرار است 

در بر پاشنه قبل بچرخد كه چنين مباد !

چرا بخش خصوصي نفي مي شود ؟!
يادداشتسخن نخست

 همين صفحه  

سخن نخست

 چرا بخش خصوصي 
نفي مي شود ؟!

ب��ا س��خت تر ش��دن 
وضعيت اقتصادي و هر 
چه پيچيده ش��دن تر 
مس��ائل و مش��كالت، 
ارايه راه حل هاي آسان 
ي��اب و س��هل الوصول 
نيز بيش��تر شده است. 
همچنانكه در ش��رايط 
سرايت بيماري هاي واگيردار يا بالياي طبيعي 
و... رواج خرافات نيز افزون مي ش��ود و كار و بار 
كساني كه عكس مار را مي كشند بس پررونق تر.  
مشكالت دامنگير بنگاه هاي اقتصادي كه عمدتا 
به واس��طه سياس��ت گذاري هاي غلط دولتي و  
طي ساليان ايجاد شده است، فضا را براي انتشار 
گفتارهاي ضد توسعه اي فراهم كرده است تا با 
تكرار آنها توس��ط افراد و جريان هايي، دردي بر 
دردهاي اقتصاد كش��ور افزوده شود. رانت خوار 

معرفي كردن كارآفرينان و ...

حسين حقگو

 همين صفحه  

يادداشت

يك كشور با دو نرخ تورم و رشد 
اقتصادي متفاوت: آري يا خير؟! 

شراره رخشان |
اين روزها بحث تورم بيش از گذشته مطرح مي شود 
تا آنجا كه اين موضوع به تمام رس��انه هاي خبري; 
راديو، تلويزيون و روزنامه ها نيز كشيده شده است. 
اولين بار نيس��ت كه اين قضايا مطرح ش��ده ولي 
اولين بار هس��ت كه بطور متمادي و گسترده اين 
بحث ادامه يافته است. با چند سوال بسيار ساده در 
خصوص ارايه آمار مي توان نظام آماري كشور را با 

نتيجه اي منطقي، به رهايي دايمي سوق داد. 

صنعت،معدن و تجارت

 پرده آخر كانال مالي 
با سوئيس

تعادل|
پس از مدت ها كش و قوس در م��ورد زمان، مكان 
و س��از و كار ايجاد كانال مالي اتحادي��ه اروپا براي 
تداوم روابط تجاري با ايران، سوئيس براي ايجاد يك 
كانال مالي مستقل پيش قدم شد. اما هرچند هنوز 
خبري از SPV نشده، س��وئيس براي انتقال دارو، 
مواد غذايي و ساير اقالم بشردوستانه به ايران،  يك 
كانال مالي جديد ايجاد كرده است. آنچه سوييس 
وعده داده البته خارج از چارچ��وب وعده اتحاديه 
اروپا اس��ت. از اين رو، ممكن اس��ت راه اندازي اين 
كانال مالي مس��تقل، به منزله آزمايش نقاط قوت 
و ضعف ساز و كار مالي باش��د كه قرار است انتقال 
ارزهاي خارج��ي از منطقه يورو به اي��ران را تداوم 
بخش��د. در همين رابط��ه، رييس ات��اق بازرگاني 
مشترك ايران و سوئيس با تأييد اين خبر مي گويد 
اين كانال مالي به محض انتقال پ��ول هاي ايران از 

بانك هاي كشورهاي خريدار نفت ايران...
14  كاهش پيش بيني صندوق بين المللي پول

 از رشد اقتصاد جهان

شريعتمداري نامه وزيران به رهبر معظم انقالب براي لوايح مرتبط FATF  را تاييد كرد

دنيا كمربندها را محكم ببندد

ضرورت تسريع درتاييد لوايح مالي

خبر

رييس گروه روابط پارلماني جمهوري اسالمي ايران 
با اروپا با بيان اينكه جهان بايد امري��كا را به عنوان 
ناقض معاهدات بين المللي مج��ازات كند، گفت: 
كشورهاي اروپايي به ويژه امضا كنندگان برجام بايد 
اقدامي عملي در صيانت از برجام نش��ان دهند. به 
گزارش خبرگزاري خانه ملت، ماركوس اليتنر سفير 
سويس در تهران روز گذشته با كاظم جاللي رييس 
مركز پژوهش ه��اي مجلس و رييس گ��روه روابط 
پارلماني جمهوري اس��المي ايران ب��ا اروپا ديدار و 
گفت وگو كرد. جاللي در اين ديدار با اشاره به سوابق 
همكاري هاي جمهوري اس��المي ايران و سويس، 
حوزه  اين تعامالت دو جانبه را گسترده دانست و بر 
لزوم ارتقاي اين مناسبات تاكيد كرد. او با بيان اينكه 
فرصت هاي بسياري براي گس��ترش همكاري ها 
بين جمهوري اسالمي ايران و اروپا به ويژه سويس 
وجود دارد، تصريح ك��رد: ديدارها و گفت وگوهاي 
ديپلماتيك راهكاري براي توسعه اين تعامالت دو 
و چند جانبه است. او با اش��اره به توافقنامه برجام، 
يادآور شد: بر اس��اس گزارش هاي 12 گانه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اس��المي ايران 
همواره بر تعهدات خود در برجام پايبند بوده است 
از خود صداقت نش��ان داده اس��ت. او توضيح داد: 
افكار عمومي ملت بزرگوار جمهوري اسالمي ايران 
همواره به دنبال پاسخ به اين سوال هستند كه چرا 
در برابر اينكه ايران به تعهدات خود در برجام عمل 
نموده است، طرف هاي مقابل در عمل به تعهدات 
خ��ود كوتاهي مي كنند. عضو كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس با بي��ان اينكه 
امريكا با خروج يكجانبه از برجام قوانين و تعهدات 
بين المللي را زير پا گذاش��ت، تاكيد ك��رد: جهان 
بايد امريكا را به عنوان ناقض معاهدات بين المللي 
مجازات كند. وي با انتق��اد از اقدامات اروپايي براي 
حفظ برجام، خاطرنش��ان كرد: كشورهاي اروپايي 
به وي��ژه امضا كنندگان برجام باي��د اقدامي عملي 
و اراده اي ج��دي در صيانت از برجام نش��ان دهند. 
رييس مركز پژوهش هاي مجلس اب��راز اميدواري 
كرد با اق��دام موثر كش��ورهاي اروپايي براي حفظ 
برجام به ويژه راه اندازي سريع كانال مالي اس پي وي 
شاهد پايان دادن به كوتاهي اروپا در اين معاهده و 
احقاق بخش��ي از حقوق تضييع ش��ده جمهوري 
اسالمي ايران باش��يم. ماركوس اليتنر نيز در اين 
نشس��ت اعتماد دوجانبه و تعامل ايران و سويس را 
سرمايه ارزشمندي براي دو كشور دانست و يادآور 
شد: سويس به دنبال ايجاد همكاري هاي جديدي 
در حوزه هاي كش��اورزي و دانشگاهي با جمهوري 
اسالمي ايران است. وي با تاكيد بر اينكه كشورهاي 
اروپايي به دنبال حفظ برجام هستند، گفت: با وجود 
اينكه سويس عضو اتحاديه اروپا نيست اما با جديت 

موضوع اجرايي شدن اس پي وي را دنبال مي كند.

 امريكا به عنوان ناقض معاهدات 
بين المللي مجازات شود

ديپلماسي

شبكه تلويزيوني يورونيوز روز گذشته گزارش داد 
كه دو رويداد مهم درباره ايران س��بب شده تا اين 
روزها رايزني ه��ا و جنب و جوش وزي��ران اروپايي 
درباره اين كش��ور شدت بيش��تري به خود گيرد. 
به گزارش ايرن��ا، يورو نيوز افزود: اتحادي��ه اروپا به 
دنبال آن اس��ت كه بدون نقض تحريم هاي امريكا 
عليه ايران و بي آنكه بهانه اي به دس��ت واشنگتن 
دهد، راهي براي اجراي س��از و كار ويژه به منظور 
تجارت با تهران پيدا كند. نشس��ت وزيران خارجه 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا با عنوان »ش��وراي 
امور خارج��ه« هر ماه براي تعيين سياس��ت هاي 
خارجي اين اتحاديه تشكيل مي شود. بر اساس اين 
گزارش، در نشست آتي ش��وراي امور خارجه اروپا 
كه در بروكسل برگزار مي شود، اين شورا قرار است 
راه حلي بيابد تا بتوان��د از طريق قانوني به ادامه كار 
ش��ركت هاي اروپايي با ايران كمك كنند.  از زمان 
خروج امريكا از توافق هس��ته اي با ايران و آغاز دور 
جديد تحريم هاي سختگيرانه دولت دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا عليه تهران، اتحاديه اروپا با 
پيشنهاد ساز و كاري ويژه تالش كرد تا به تجارت با 
جمهوري اسالمي ادامه دهد. اما اروپايي ها تاكنون 
دريافتن راه حلي عملي براي اجراي اين ساز و كار 
ناكام بوده اند. يورو نيوز افزود: موضوع ديگر نشست 
آتي اروپايي ها كنفرانس لهستان درباره ايران است 

كه با انتقاد تند مقام هاي تهران روبه رو شده است. 
 وزيران امور خارجه اروپا قرار اس��ت در مورد اينكه 
در چه س��طحي در اين كنفرانس ش��ركت داشته 
باشند، با يكديگر رايزني كنند. نشست لهستان با 
موضوع خاورميانه و با محوريت ايران، به ابتكار امريكا 
و لهستان اواسط فوريه در ورشو برگزار خواهد شد 
كه تاكنون اخبار تاييد ش��ده اي درباره كشورهاي 
شركت كننده در آن منتشر نش��ده است. پيشتر 
وزارت امور خارجه ايران، كاردار لهستان در تهران 
را  به وزارت امور خارجه احض��ار و مراتب اعتراض 
جمهوري اسالمي را به اين ديپلمات لهستاني اعالم 
كرد. يكي از سخنگويان اتحاديه اروپا هفته گذشته 
گفت كه فدريكا موگريني مسوول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا در نشست ورشو شركت نخواهد كرد. 
بزرگ ترين كارزار توقف جنگ انگليس روز دوشنبه 
با صدور بيانيه اي، خواستار تحريم نشست ضد ايراني 
ورشو از سوي برخي كش��ورهاي جهان و افزايش 
فشارها براي بازگش��ت امريكا به توافق برجام شد. 
كارزار ائتالف توقف جن��گ انگليس در اين بيانيه، 
نوش��ته اس��ت كه خروج امريكا از برجام و رويكرد 
خصمانه دولت اين كش��ور عليه ايران به بي ثباتي 
منطقه دامن زده اس��ت. »اما از آنجا كه كشورهاي 
اروپايي همچنان به اين توافق پايبند و خواهان بهبود 
روابط خود با ايران هستند، توجيهي ندارد كه در يك 

كنفرانس ضد ايراني شركت كنند«.

ايران در كانون رايزني 
وزيران اروپايي قرار دارد

تشكل ها

نياز به برنامه هاي جديد 
براي تشكل ها
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معاون امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت ايران 
گفت: براي تامين مالي طرح نگهداشت و افزايش توان 
توليد نفت در ميادين نفتي در ح��ال بهره برداري، تا 
پايان امس��ال 30 هزار ميليارد ريال اوراق »منفعت« 
منتشر مي ش��ود. به گزارش ايرنا، رضا دهقان افزود: 
هفته آينده 10 هزار ميلي��ارد ريال از اي��ن اوراق در 
بازار سرمايه منتش��ر مي ش��ود. اوراق منفعت اسناد 
مالي بهادار و بيانگر مالكيت دارنده آن بر مقدار معين 
خدمات يا منافع آينده از يك دارايي بادوام اس��ت كه 

در ازاي پرداخت مبلغ معيني به وي منتقل مي شود.
نخستين اوراق منفعت بازار سرمايه در اسفند پارسال 
با نرخ سود 20 درصد عرضه ش��د. بر اساس ماده 2۷ 
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اس��المي ايران، اين 
اوراق از ثبت نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار معاف 
است. معاون امور توسعه و مهندسي شركت ملي نفت 

ايران اعالم كرد: اجراي 33 طرح در س��ه س��ال براي 
طرح هاي نگهداش��ت و توليد نفت تعريف شده است 
كه 29 مورد آن در خش��كي ق��رار دارد. به گفته وي، 
ميزان سرمايه گذاري مصوب براي اجراي اين طرح ها 
6 ميليارد و 200 ميلي��ون دالر خواهد بود كه پس از 
اجراي كامل آنه��ا، توليد نفت بط��ور ميانگين 280 
هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. دهقان اضافه كرد: 
توليد تجمعي حاصل از اجراي كامل اين طرح ها 410 
ميليون بش��كه خواهد بود.  وي ادامه داد: 80 درصد 
تامين مال��ي اين طرح ها از طريق ش��ركت واس��طه 
و بقيه توس��ط پيمانكاران تامين مي ش��ود.  دهقان، 
هدف اصلي از اجراي طرح هاي نگهداش��ت و افزايش 
توان تولي��د را بهره برداري حداكث��ري از توان فني و 
مهندسي شركت هاي داخلي و استفاده از تجهيزات 

داخلي برشمرد. 

معاون شركت ملي نفت ايران خبر داد
انتشار 30 هزار ميليارد ريال اوراق نفتي »منفعت« تا پايان سال

انرژي



روي موج خبر

  درخواست استرداد يك اليحه از سوي 
دولت؛پاد|

هيات وزي��ران به دليل تغيي��ر در اولويت هاي 
كنوني دولت، شرايط جاري كشور و لزوم تمركز 
وزارتخان��ه بر ماموريت هاي قانوني، خواس��تار 
اس��ترداد اليحه تشكيل وزارتخانه هاي »رفاه و 
تأمين اجتماع��ي« و »كار و تعاون« از مجلس 

دهم شده است.
با توجه به اينكه اليحه يادشده در جلسه علني ۹ 
مردادماه ۱۳۹۷ مجلس دهم مطرح شد و فوريت 
آن به تصويب نرس��يد و به صورت عادي اعالم 
وصول شد و به كميسيون اموراجتماعي ارجاع 
شد و پس از تصويب در كميسيون مزبور، مراتب 
در نوبت رس��يدگي صحن علن��ي مجلس قرار 
گرفته است معاونت امور مجلس رييس جمهور 
درخواست كرد، نظر به تعيين وزير جديد براي 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي، براي ادامه 
س��ير مراحل تصويب يا اس��ترداد اليحه فوق، 

هيات وزيران اعالم نظر كند.

  ورزش زنان اولويت دولت و وزارت ورزش 
است؛ برنا|

وزير ورزش وجوان��ان با مهم خوان��دن برنامه 
توسعه اي ورزش در حوزه زنان، توجه به ورزش 
زنان را اولوي��ت مهم دول��ت و وزارت ورزش و 

جوانان خواند.
مس��عود س��لطاني فر در جم��ع مس��ووالن و 
هيات هاي ورزش��ي و جوانان شهرس��تان بم، 
درباره ورزش زنان نيز گفت: توجه به ورزش زنان 
اولويت مهم دولت و وزارت ورزش و جوانان است 
و خوش��بختانه هم اكنون در رشته هاي متعدد 
ورزشي بانوان ايراني در جهان و در ميادين معتبر 
به ميدان مي روند.سلطاني فر با تاكيد بر توسعه 
زير ساخت هاي ورزشي خاطرنشان كرد: تا پايان 
دولت دوازدهم تالش مي كنيم پروژه هاي بزرگ 

ورزشي را به اتمام برسانيم.

  مس�تندات جانبازي حس�ين فريدون 
موج�ود اس�ت؛ رواب�ط عموم�ي وزارت 

خارجه|
س��خنگوي وزارت خارجه در واكنش به برخي 
اخبار درباره جانبازي حس��ين فريدون، تاكيد 

كرد كه مستندات جانبازي او موجود است.
روابط عمومي وزارت امور خارجه اعالم كرد: با 
توجه به انتش��ار برخي اخبار و مطالب نادرست 
 و ناقص در برخي س��ايت ها و فض��اي مجازي 
درخصوص موضوع جانبازي جناب آقاي حسين 
فريدون، به اطالع مي رساند كه براساس اسناد و 
مدارك موجود در بخش اداري و امور ايثاگران 
وزارت امور خارجه، ايشان به دليل تحمل ۲۷۹ 
روز زندان در دوران ستمشاهي و شكنجه هاي 
س��اواك، داراي عنوان “آزاده “ ب��ا “۳۰ درصد 
جانبازي “ اس��ت؛ لذا درج نام ايشان به عنوان 
جانباز در كتابي كه س��ه س��ال پيش تدوين و 
منتشر شده براساس اسناد، مدارك و مستندات 

موجود و مورد تاييد است.

  تجم�ع اعتراض آمي�ز در حماي�ت از 
خبرنگار پرس تي وي؛ ايسنا|

تجم��ع اعتراض آمي��ز به دس��تگيري مرضيه 
هاشمي، امروز مقابل دفتر سازمان ملل برگزار 

مي شود.
معاونت برون مرزي صداوسيما، سازمان بسيج 
رس��انه، انجمن روزنامه نگاران مسلمان و مركز 
بسيج رس��انه ملي روز  چهارشنبه  در واكنش 
به بازداشت غيرقانوني مرضيه هاشمي مجري، 
خبرنگار و مستندساز شبكه پرس تي وي توسط 
پليس امريكا، تجمعي اعت��راض آميز را مقابل 
دفتر س��ازمان ملل متح��د در ته��ران برگزار 

مي كنند.

  هدف غايي دشمن ايجاد جدايي مردم از 
دولت و حكومت است

رييس دفتر رييس جمه��ور گفت: هدف غايي 
دش��من از اقدامات خود اين است كه در فضاي 
غبارآلودگي كه ايجاد مي كند، جدايي مردم از 
دولت و حكومت را رق��م بزند لذا بايد در مقابل 
دسيسه هاي امريكا و شبكه رسانه اي اش مراقب 
باش��يم و چنانچه به خوبي و آگاهانه به نقش��ه 
دشمن واكنش نش��ان دهيم، مي توانيم آن را 

خنثي كنيم.
محمود واعظي در ديدار روس��اي روابط عمومي 
دس��تگاه هاي اجرايي و اس��تانداري هاي سراسر 
كشور با بيان اينكه دشمن با جنگ رواني و تبليغات 
گسترده به دنبال تزريق روحيه يأس و نا اميدي در 
جامعه است، گفت: در شرايطي كه دشمن براي 
يأس و نا اميدي م��ردم برنامه ريزي جدي دارد و 
اتاق فكري در اين زمينه درمنطقه و واش��نگتن 
فعال ش��ده اس��ت بايد بسيار هوش��يار و مراقب 
بود كه مواجهه درس��تي با اين موضوع داشته و با 
اطالع رساني مناسب ضمن خنثي كردن تبليغات 

دشمن، كليت نظام نيز صدمه نبيند.

 حكم پرونده ش�ركت »دوم�ان توكان«
در حال تايپ است؛ ايلنا|

وكيل متهم رديف اول پرونده شركت »دومان 
توكان« در خصوص آخرين وضعيت اين پرونده 
گفت: مطلع هس��تيم كه پ��س از اخذ آخرين 

دفاعيات، حكم پرونده در حال تايپ است.
مجتبي پناهي در پاس��خ به اين س��وال كه آيا 
درخواست موكل ش��ما براي خروج از زندان به 
جهت ديدار با شكات و تسويه بدهي ها محقق 
شده اس��ت يا خير، گفت: وقتي دادگاه به اتمام 
مي رسد ديگر تغييري وجود ندارد و باقي كار با 
اجراي احكام است. اگر متهم در اجراي احكام 
بتواند رضايت شكات را بگيرد، مي تواند تقاضاي 

تخفيف در مجازات داشته باشد. 

ايران2

شريعتمداري نامه وزيران به رهبر معظم انقالب براي لوايح مرتبط FATF  را تاييد كرد

ضرورت تسريع در تاييد لوايح مالي
گروه ايران| 

وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي، تقديم نامه برخي 
از وزيران ب��ه رهبر معظم انقالب درباره لوايح مرتبط 
ب��ا FATF را تاييد كرد و گفت: مفاد اين نامه تقاضا از 
ايشان براي تسريع در رسيدگي اين لوايح در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام است.
»محمد ش��ريعتمداري« دي��روز در جريان بازديد 
از ايرنا به برخي ش��روط و تحفظ هاي ايران در مورد 
كنوانسيون هاي مختلف و عضويت در سازمان هاي 
بين المللي اش��اره كرد و افزود: فك��ر مي كنم دو يا 
سه اظهارنظر مكتوب رهبر معظم انقالب ذيل نظر 
ش��وراي عالي هماهنگي س��ه قوه - هم منفردا در 
مورد هر ك��دام از اين لوايح به صورت جداگانه و هم 
مجتمعا اخذ شده اس��ت؛ يعني كامال پيداست كه 
متناس��ب با روند طبيعي قانون��ي كار، رهبر معظم 
 انقالب با تحقق اين ش��رايط موافق��ت فرموده اند.

وي با يادآوري ش��رايط پيش روي كشور و تحوالت 
بين المللي تصريح كرد: تاخي��ر در تصويب، ممكن 
اس��ت تبعاتي براي كش��ور در عرصه هاي گوناگون 
 داشته باشد و انتقاالت مالي را با مشكل مواجه كند.

وزي��ر تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي ادام��ه داد: از 
اين جه��ت موض��وع لواي��ح چهارگان��ه مرتبط با 
FATF ب��راي دول��ت از حساس��يت وي��ژه اي 
برخ��وردار ب��وده و دول��ت عالقه مند اس��ت تا در 
 اي��ن فرصت مح��دود اين اق��دام به نتيجه برس��د.

ش��ريعتمداري همچنين اظهار داشت: هيات عالي 
نظ��ارت مجمع برخ��ي تحفظ ها درب��اره اين لوايح 
دارد. اميدواري��م اي��ن لوايح در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام بررس��ي شود و به تصويب برسد تا ما 
 شاهد آثار زيانبار عدم تصويب آن در كشور نباشيم.

ش��ريعتمداري در عي��ن ح��ال گفت ك��ه او جزو 
امضا كنندگان اين نامه نيست .

به گزارش »تعادل«،  دو روز پيش اعالم شد كه برخي از 
وزرا،  نامه اي به مقام معظم رهبري نوشته اند كه در آن از 
ايشان خواسته شده بود تا دستور دهند مجمع تشخيص 

مصلحت نظام در بررسي لوايح مرتبط با اف اي تي اف، 
 س��رعت عمل داش��ته باش��د. كارگروه اق��دام مالي، 
 FATF ي��ا )Financial Action Task Force(
در سال ۱۹8۹ ميالدي از سوي كشورهاي گروه هفت 
)G۷( شكل گرفت؛ اين يك سازمان بين دولتي است 
كه اهداف توسعه و پيش��رفت واكنش بين المللي در 
مقابل پول شويي را دنبال مي كند. پس از واقعه يازدهم 
سپتامبر ۲۰۰۱ ميالدي، مساله تأمين مالي تروريسم 
به عنوان مس��يري تازه براي اين سازمان مطرح و اين 
موضوع به عنوان ي��ك ماموريت جديد به آنها محول 
شد. در س��ال ۲۰۰8، مساله تأمين مالي فعاليت هاي 
اشاعه اي و تسليحات كشتار جمعي شيميايي و اتمي 
به عن��وان ديگر ماموريت هاي اين گروه در فهرس��ت 
كارشناس��ي هاي FATF قرار گرفت. كاركرد كنوني 
آن، وضع اس��تانداردهايي براي مقابله با پول ش��ويي، 
تأمين مالي تروريسم و ساير جرايمي است كه سالمت 
نظام مال��ي را تهديد مي كن��د. آنچه اين گ��روه ويژه 
استانداردهاي جهاني براي مبارزه با پول شويي و تأمين 
مالي تروريسم مي نامد، در قالب 4۰ توصيه براي مبارزه 
با پول شويي و ۹ توصيه ويژه براي مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم منتشر شده است و تقريبا در سطح جهاني 

قبول عام يافته است .
اين نامه در حالي تقديم مقام معظم رهبري ش��ده 
اس��ت كه دو اليحه س��ي اف تي و پالرمو، كه هر دو 
مرتبط با اف اي تي اف هس��تند در كميس��يون هاي 
مجمع در دست بررسي هستند و اين در حالي است 
كه ايران كمت��ر از دو هفته ديگر بايد تكليف خود را 
نس��بت به موارد پولش��ويي كه مد نظر اف اي تي اف 
است مشخص و معلوم كند . پيش از اين اف اي تي اف 
دو بار ورود اسم ايران به ليست سياه خود را به حالت 
تعليق درآورده بود تا ايران وضعيت خود را نسبت به 
پول شويي مرتبط با تروريسم روشن سازد. در حال 
حاضر دو اليحه اصالح قانون مبارزه با پول ش��ويي 
و اصالح قانون مب��ارزه با تامين مالي تروريس��م از 

تصويب مجمع گذشته و تبديل به قانون شده اند .

   سي اف تي چيست ؟
كنوانس��يون بين الملل��ي مقابله ب��ا تأمين مال��ي 
 Combating the Financing( تروريس��م
of Terrorism( ي��ا CFT؛ تصوي��ب اين اليحه 
ه��م ازجمله ش��روط ح��ذف دايم ايران از ليس��ت 
س��ياه FATF ي��ا گروه وي��ژه اق��دام مال��ي عليه 
پول شويي اس��ت. اين اليحه هفته پيش با پافشاري 
مجل��س ب��ر مصوبه خوي��ش به مجمع تش��خيص 
 مصلحت نظام رفت تا سرنوش��ت آن در اين مجمع 

رقم بخورد.

    پالرمو چيست؟
كنوانسيون س��ازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم 
سازمان يافته فراملي، در تاريخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ 
در ش��هر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد - به همين 
خاطر نام اين كنوانس��يون پالرمو ش��ده اس��ت- و در 
تاريخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، براي كشورهاي عضو 
سازمان ملل متحد الزم االجرا شد و تاكنون ۱8۰ كشور 
آن را پذيرفته اند. اين كنوانسيون همانطور كه از نامش 
پيداست، گامي در جهت مبارزه با جرايم سازمان يافته 
فراملي و تشخيص كشورهاي عضو براي مصاديق آن 

براي جدي بودن مشكالت ناشي از جرايم فراملي است، 
همچنين اين كنوانسيون نش��ان  مي دهد كه نياز به 
تقويت همكاري هاي بين المللي به منظور مقابله با اين 

مشكالت در بين كشورهاي عضو وجود دارد.
اكنون سرنوش��ت اين دو اليحه در مجمع در دس��ت 
بررسي است و اين در حالي است كه به گفته كارشناسان 
و آگاهان يكي از شروط مهم اس پي وي يا ساز و كار ويژه 
مالي كه اتحاديه اروپا براي ايران و دور زدن تحريم هاي 
امريكا تعريف كرده است عضويت در اف اي ني اف است 

كه كماكان در حالت تعليق به سر مي برد.

معاون اول رييس جمهوري: 

ايران با اتكا به ظرفيت هاي داخلي بر تحريم غلبه مي كند
»ايران ب��ا اتكا ب��ه ظرفيت هاي داخلي ب��ر تحريم ها 
غلب��ه مي كند.«اي��ن  عبارتي اس��ت كه مع��اون اول 
رييس جمهوري با اس��تفاده از آنها ت��الش مي كند تا 
راهبرد دولت در مواجهه با شرايط تحريمي را تشريح 
كند. جهانگيري همچنين با اش��اره به اين واقعيت كه 
دولت از مشكالت معيشتي و اقتصادي مردم با خبر است 
اعالم كرد كه تمام ظرفيت هاي كشور بايد در مسير حل 

و فصا اين مشكالت به كار گرفته شود .
اسحاق جهانگيري ديروز در آيين افتتاح پروژه فوالدسازي 
در بردس��ير كرمان و در آستانه چهلمين سالگرد انقالب 
اس��المي افزود: بايد جريان توسعه را به سمتي ببريم كه 
دشمن بداند تحريم ها هيچ تاثيري بر ما نمي گذارد. بايد 
روح خودباوري داشته باشيم و خودمان را دست كم نگيريم 

زيرا ايران كشوري بزرگ با ظرفيت هاي فراوان است.
معاون اول رييس جمهوري گفت: برخي مسووالن ضعف 
خود را به ملت ايران نس��بت ندهند و ملت ايران مي تواند 
از چالش ها گذر كند و م��ا در اين زمينه به دنبال راه حل 
گفت وگو و منطق هستيم اما اهل زور و تحقير نيستيم.

وي بيان كرد: به عنوان اصلي ترين وظيفه بايد افقي روشن 
پيش روي كشور باز كنيم و در اين راستا مهم ترين رسالت 
بر دوش نخبگان و قواي سه گانه است و با جمهوري اسالمي 

آينده روشني خواهيم داشت.
جهانگيري عنوان كرد: امروز با برنامه ريزي دقيق، اشراف 
كاملي از مشكالت كش��ور داريم و از تنگناهاي مردم نيز 
اطالعات كامل وجود دارد.وي افزود: با مشكالت معيشتي، 
شغل و اش��تغال مردم آشنا هس��تيم و براي عبور از اين 
مشكالت برنامه داريم.معاون اول رييس جمهوري تصريح 

كرد: همچنين دولت در راستاي توسعه كشور، طرح هاي 
دشمن عليه ما، وضعيت اقتصادي مردم، صادرات و واردات 

و اداره زندگي مردم، برنامه ريزي كرده است.
وي گفت: زمينه هاي مختلف جريان توسعه به عنوان يكي 
از كارهاي مهم كش��ور در وزارتخانه هاي ذي ربط بحث و 
اولويت بندي شده است.جهانگيري با بيان اينكه مزيت هاي 
طبيعي و غيرطبيعي ايران كانون اصلي توسعه كشور است 
ادامه داد: ايران از نظر ذخاير ان��رژي نفت و گاز در رديف 
نخست دنيا قرار دارد و همچنين نيروي انساني مجرب و 
معادن خوبي دارد.وي افزود: در برخي رشته هاي صنعتي 
ذخيره نيروي انساني كم نظيري در اختيار داريم وبه لحاظ 

توان مهندسي براي تجهيزات كارخانه در بسياري صنايع 
و صنعت فوالد از توانمندي ويژه برخورداريم.

 كانون توسعه در منطقه
معاون اول رييس جمهوري ادام��ه داد: توانمندي ايران 
به نقطه اي رس��يده كه ايرانيان بسياري از ابتدا تا انتهاي 
رشته هاي صنعتي و معدني را مديريت مي كنند و بايد اين 

ظرفيت ها را به كانون هاي توسعه تبديل كنيم.
وي اضافه كرد: س��ال ۲۰۱8 در توليد فوالد خام دهمين 
كش��ور دنيا بوديم كه ترقي بزرگي براي كش��ور بود، اين 
در حالي است كه زماني بين توليدكنندگان فوالد مطرح 

نبوديم.جهانگيري افزود: ايران امروز در بين توليدكنندگان 
فوالد به روش آهن اسفنجي در رتبه دوم دنيا قرار دارد.

وي تاكيد كرد: نيروگاه سازي ايران به يكي از تعداد معدود 
كشورهاي نيروگاه ساز در دنيا تبديل شده و ايرانيان امروز 

براي ساخت به كشورهاي ديگر مي روند.
معاون اول رييس جمهوري گفت: همچنين در سد سازي 
ايرانيان بسياري به صورت بين المللي مراحل طراحي و 
ساخت سد را انجام مي دهند كه اين توانمندي مهندسي 

و نيروي متخصص انساني در كشور شكل گرفته است.
وي با بيان اينكه برگزاري جش��ن هاي انقالب اسالمي از 
شرايط خاصي برخوردار است اظهار داشت: امريكايي ها در 
چهل سال گذشته از هيچ اقدامي عليه جمهوري اسالمي 
فروگذار نكرده و سعي داشتند نگذارند اين نظام به اهداف 
خود برسد.جهانگيري با بيان اينكه برنامه هسته اي ايران 
بهانه اي براي دش��من بود گفت: ايران به دس��تاوردهاي 
مطلوبي در حوزه هاي مختلف رس��يده و به همين علت 
امريكا ما را تحريم كرد لذا مي خواستند ايرانيان نتوانند 
جشن چهلمين سالگرد انقالب را برگزار كنند.وي تصريح 
كرد: امريكايي ها جنگ اقتصادي عليه ملت، دولت و نظام 
جمهوري اس��المي را آغاز كردند و هدف آن را فروپاشي 
اقتصادي را براي برگزار نشدن جشن هاي 4۰ ساله انقالب 
اعالم كردند.معاون اول رييس جمهوري افزود: امريكايي ها 
اگر تدبير كنند مراسم امروز در شرايط تحريم نشان مي دهد 
كه جنگ اقتصادي تاثيري نخواهد كرد زيرا امريكا، شوراي 
امنيت و اتحاديه اروپا از س��ال ۹۰ تحريم سختي را عليه 

ايران آغاز كردند.
وي عن��وان كرد: فوالد، نفت، حم��ل و نقل و نظام بانكي 

ايران تحريم بود و پس از برجام تعليق شد تا اينكه دوباره 
 اين تحريم ها را بازگرداندند.جهانگيري گفت: نقطه ها و 
تكيه گاه هاي اقتصادي ايران را با نام كارخانه و توليدكننده 
در فهرست تحريم ها بردند تا كشور با دنياي خارج ارتباطي 
نداشته باش��د.وي افزود: بر اساس سازماندهي امريكا در 
دوره قبل تنها ۲ نفر تحريم هاي ايران را دنبال مي كردند 
اكنون 4۰۰ نف��ر در دفتر خزان��ه داري و دفتر مديريت 

تحريم هاي ايران، اين امر را پيگيري مي كنند.

   مديريت تحريم ها
معاون اول رييس جمهوري اضافه كرد: در شرايط دشوار 
اقتصادي كنوني به صورت مكرر ب��ه مردم اعالم كرديم 
كه ما سرفرازانه مي توانيم تحريم ها را مديريت كنيم و با 
برنامه ريزي اصولي شرايط دشوار را پشت سر مي گذاريم.

وي افزود: ب��ا مديريت اصولي و حضور مردم در صحنه ها 
بايد جوري حركت كنيم كه امريكا به اهداف خود نرسد.
جهانگيري اضافه كرد: مهم ترين پيام ۲۲ بهمن ايرانيان اين 
است كه با سرافرازي جشن سالگرد انقالب برگزار شود تا 
افق بهتري را براي كشور ترسيم كند كه جايگاه ايران را در 
حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي متناسب با شأن 
ملت ايران برسانند.وي گفت: اقتصاد كشور راهي جز بخش 
خصوصي ندارد و بايد به آنان ميدان دهيم اما برخي افراد 
با لباس بخش خصوصي رانت خوري مي كنند و اين افراد 
اندك سوءاستفاده گران آلوده شده به بيت المال بايد حذف 
ش��وند.معاون اول رييس جمهوري بيان كرد: بايد دامن 
نظام جمهوري را از فساد پاك كنيم و از بخش خصوصي و 

مديران كاردان دفاع كنيم.

ايران هيچ پايگاه يا انبار 
تسليحاتي در عراق ندارد

 حقوق هاي باالي ۱۰ ميليون
در ذهن جامعه نجومي مي شود

 صددرصد موافق 
»دادگاه علني« هستم

  برجام براي ما 
يك ابزار است

 عظمت ايران در منطقه
را نمي توان حذف كرد
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چهره ها

مل��ي  امني��ت  مش��اور 
رييس جمه��ور پيش��ين 
عراق در واكنش به شايعات 
مبني بر احتمال حمله رژيم 
صهيونيس��تي به نيروهاي 
الحشد الشعبي به بهانه وجود 
پايگاه هاي ايراني گفت: ايران 
هيچگونه پايگاه، انبار تسليحاتي يا پادگاني در عراق ندارد.

به گزارش ايسنا، توفيق السامرايي در مقاله اي كه پايگاه 
خبري بغداد اليوم آن را منتشر كرد نوشت: اخيرا شاهد 
حمات هوايي و موشكي گسترده اي از آسمان اسراييل، 
لبنان و بلندي هاي جوالن به سوي پايگاه هايي در نزديكي 
دمشق بوديم كه اسراييل آنها را انبار موشك يا پايگاه هايي 
سپاه قدس توصيف كرده است و ما در سال گذشته شاهد 
اين بوديم كه اسراييلي ها ۲۰۰۰ بمب و موشك به سوي 
همين اهداف پرتاب كردند.در اين مقاله آمده اس��ت: 
مساله روشن اين است كه اين اتفاقات با همكاري امريكا 
و اسراييل است و چيزي فراتر از چراغ سبز نشان دادن 
است به خصوص اينكه امريكا در عراق و سوريه چه از نظر 
نظامي و چه از نظر سياسي شكست خورده و به اهداف 
خود نرسيده است. السامرايي افزود: شكست امريكايي ها 
در به دست آوردن شرق فرات در سوريه، كشمكش امريكا 
و تركيه بر سر منافع شان در سوريه و...  عواملي هستند كه 

باعث افزايش تنش از سوي اسراييل شدند.

يكي از نمايندگان مجلس 
دهم معتقد است: هنگامي 
كه متوس��ط عادي حقوق 
در جامع��ه ۳ ميلي��ون 
اس��ت حقوق ه��اي باالي 
۱۰ ميليون و ۲۰ ميليون 
در ذه��ن جامع��ه نجومي 
مي ش��ود.عليرضا رحيمي در گفت وگو با ايلنا درباره 
اينكه برخي از مديران ارشد دولتي ميزان حقوق هاي 
باالي خود را اعالم مي كنند آن هم در ش��رايطي كه 
متوس��ط حقوق كارمندان و كارگران بسيار كمتر از 
آن چيزي اس��ت كه بيان مي ش��ود؛ اينگونه رفتارها 
چه تاثيري در فض��اي فعلي جامعه دارد، گفت: البته 
اين بيان كردن منافاتي با شفافيت ندارد ما نه مخالف 
ش��فافيت هس��تيم و نه از فضاي خاكس��تري دفاع 
مي كنيم .اين عضو هيات رييس��ه مجلس دهم ادامه 
داد: بعضي از مديران و كارشناسان حقوق هاي بااليي 
را دريافت مي كنند كه در عرف استخدامي و مناسبات 
مالي ممكن است از نظر خودشان يك حق طبيعي و 
عادي باشد؛ همچنان كه يكي از نمايندگان رقم حقوق 
خود را اعالم كرد و گفت اين حق من اس��ت. او گفت: 
افتخ��ار كردن به حقوق باال در ش��رايطي كه در حال 
حاضر كف جامعه و معيشت مردم مشكل دارد ، باعث 

رنجش جامعه مي شود.

س��خنگوي قوه قضايي��ه 
گفت: من صددرصد موافق 
هستم كه دادگاه ها علني 

برگزار شود.
ب��ه گ��زارش تس��نيم، 
غالمحسين محسني اژه اي 
به در رابطه با تعيين رياست 
دستگاه قضايي گفت: بطور طبيعي اگر كسي در قوه 
قضاييه باشد كه از شرايط قانون اساسي هم برخوردار 
باشد بهتر از كسي خواهد بود كه در بيرون قوه قضاييه 
است يعني اگر هم مجتهد عادل باشد هم آگاه به امور 

قضايي باشد و هم مدير و مدبر باشد.
سخنگوي دستگاه قضا در پاس��خ به اينكه آيا از شما 
درباره اين موضوع نظرخواهي شده است گفت: اگر از 
بنده سوالي شود نظر خود را خواهم گفت.او در ادامه 
گفت: اكنون پرونده هاي در گردش قوه قضاييه حدود 
۱6 ميليون پرونده اس��ت كه حدود 5 ميليون و ۲۰۰ 
هزار يا 5 ميليون و 4۰۰ هزار ورودي به دستگاه قضايي 
است، البته اين عدد به اين معني نيست كه همه آنها 
به دادگاه بروند و محكوم ش��وند، چون ممكن است 
 برخي رضايت بدهند يا منع تعقيب صادر شود لذا اين

۱6 ميليون پرونده در واقع گردش پرونده است، چون 
يك مرحله را طي مي كند و چند رفت و برگشت دارد 

كه نهايتًا مي شود حدود ۱6 ميليون پرونده.

فصلنامه مطالعات سياست 
خارجي تهران در مصاحبه  
ب��ا عل��ي ش��مخاني، دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي 
به طرح پرس��ش هايي در 
حوزه  سياس��ت خارجي و 
مسائل جاري در غرب آسيا 
پرداخت.دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با بيان 
اينكه تحريم به هيچ عنوان ابزاري براي مذاكره  مجدد 
روي مس��ائلي كه توافق شده است، نخواهد بود، گفت: 
امريكا در آزمون برجام مردود شد، از اين رو ايران نمي تواند 
در هيچ حوزه  ديگري به آنها اعتماد كند؛ مذاكره با امريكا 
بي فايده است و ما بيش از اين اجازه نداريم فرصت ملت 
ايران را صرف روندهاي بي حاصل كنيم.شمخاني درباره 
خطوط قرمز ايران در مذاكرات خارجي گفت: تنها خط 
قرمز ما در برقراري مناسبات خارجي، مذاكره و تعامل با 
امريكا به دليل روش سلطه طلبي و رويكرِد از باال به پايين 
در همه دولت هاي امريكا از ابتداي انقالب تاكنون است. 
البته جمهوري اسالمي ايران، رژيم اشغالگر صهيونيستي 
را نامشروع مي داند و بر همين اساس هيچ گونه ارتباطي با 
آن نخواهد داشت. او درباره نگاه ايران به برجام و دورنماي 
اين سند بين المللي گفت: نگاه ايران به برجام يك  نگاه 
ابزاري است. ما براي برداشتن موانع پيشرفت كشور وارد 

گفت وگوها شديم. 

رييس مجلس دهم گفت: 
دشمنان عليه ايران صحبت 
ك��رده و درب��اره مس��ائل 
موشكي دخالت مي كنند 
اما مي دانند ايران در منطقه 
عظمتي دارد كه نمي توان 

آن را حذف كرد.
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني در ديدار با اعضاي 
ستاد برگزاري مراسم چهلمين سالگرد انقالب اسالمي، 
صيانت از انقالب اس��المي را مهم ترين كار اين ستاد 
دانس��ت و گفت: انقالب اس��المي در مرحله اي است 
كه دشمن نسبت به آن حيله گري مي كند و به دليل 
اهميت آن به دنبال دسيسه هستند تا وزن انقالب را 
كاهش دهند و بسترهايي نيز وجود دارد؛ امروز انقالب 
اسالمي به 4۰ سالگي خود رسيده و بسياري از افرادي 
كه 5۰ س��ال هم دارند خيلي خ��وب انقالب را لمس 
نكرده اند.وي در ادامه نشس��ت ورش��و و نشست هاي 
مشابه را كنفرانس بازي توصيف كرد و اظهار كرد: آنها 
نمي توانند انقالب را حذف كنند و جمهوري اسالمي 
استراتژي بسيار روشن و دقيقي را از زمان امام راحل و 
مقام معظم رهبري پيموده و منزلت ملت ايران كه محب 
اهل بيت )ع( هستند اين امر در زمان رژيم شاه بسيار 
نزول پيدا كرده و باعث شده بود به چشم تحقيرآميز به 

ايران بنگرند، اصالح شد.
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گروهاقتصادكالن|اميرعباسآذرموند|
 اكنون مدتي اس��ت كه بحث همسان سازي حقوق 
بازنشستگان كش��وري مطرح ش��ده. موضوعي كه 
اميد مي رف��ت در جريان بودجه س��ال 1398 قابل 
پيگيري باشد. با اين حال آن گونه كه بسياري مطرح 
مي كنند اليحه بودجه 98 با چنين ظرفيتي طراحي 
نشده است. در همين راستا روز گذشته يك نماينده 
مجلس گفت: متاس��فانه دول��ت در بودجه 98 تنها 
۲۰۰۰ ميلي��ارد تومان اعتبار براي همسان س��ازي 
حقوق بازنشستگان اختصاص داده اين در حالي است 
كه به گواه مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري 
اين طرح نياز به 3۰ هزار ميليارد تومان اعتبار از سوي 
دولت و مجلس دارد. البته پيش از او نيز چند نماينده 
ديگر مجلس هم به اين موضوع اعتراض كرده بودند. 
ب��ا اين حال به نظ��ر مي رس��د در روزهايي كه حتي 
مي��زان دقيق درآمدهاي نفتي در س��ال آينده مورد 
توافق سازمان برنامه و مركز پژوهش هاي مجلس قرار 
ندارد، فرصت كمتري براي پرداختن به اين مس��ائل 

وجود دارد. 
به گزارش »تعادل«، با وجود تاكيد برنامه ششم توسعه 
بر يكسان س��ازي حقوق بازنشس��تگان و اعتراضات 
پي در پي آنها در مقاب��ل وزارت كار و مجلس، به نظر 
نمي رس��د دولت در اين رابطه و حداقل تا سال آينده 
برنامه اي براي اين كار داشته باشد. البته شرايط براي 
دولت هم آنگونه كه مي خواست و براي اين كار ضروري 
مي دانست هم فراهم نيس��ت؛ خروج امريكا از برجام 
و اعمال تحريم هاي يك طرفه از س��وي كاخ سفيد به 
نوعي رش��ته هاي دولت را پنبه ك��رد. كاهش حداقل 
يك بشكه اي فروش نفت در روز و افزايش نرخ تورم در 
كنار ركود اقتصادي، منابع درآمدي دولت را در هر دو 
بخش ماليات و نفت دچار مشكل كرده است. با توجه 
به روابط نس��بتا مهم اقتصاد ايران با جهان، اعمال ابن 
فشارها شرايط اداره كشور به ويژه دخل و خرج امور را 
بسيار دشوار كرده و حتي برخي از كارشناسان در اين 
موارد به دولت ح��ق مي دهند تا اندكي قصور كند. اما 
اين فقط تعداد معدودي از كارشناس��ان و نمايندگان 
مجلس را براي حمايت از همه كارها توجيه مي كند و 
در رابطه با بحث همسان سازي حقوق بازنشستگان هم 

همين وضعيت ديده مي شود؛ با وجود توجه بيشتر به 
مباحث كالن، تعدادي از نمايندگان هم نسبت به بودجه 
طرح هايي از اين دست انتقاد مي كنند.  ناهيد تاج الدين 
در گفت وگوي روز گذشته در خصوص همسان سازي 
حقوق بازنشستگان، اظهار كرد: متاسفانه با وجود آنكه 
در بند ب ماده 1۲ قانون برنامه ششم توسعه به صراحت 
آمده كه سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق 
قوانين مربوطه در طول اج��راي قانون برنامه، حقوق 
بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران را متناسب سازي 
كند و با وجود گذشت دو سال از اجراي برنامه ششم، 
همسان سازي حقوق بازنشستگان همچنان به دليل 
عدم تامين اعتبار اجرا نمي شود و عمده ترين بهانه آن 
نيز عدم پرداخت و عدم تعيين تكليف طلب بيش از 1۵۰ 

هزار ميليارد توماني تامين اجتماعي از دولت است .
وي افزود: در ماده 1۲ قانون برنامه شش��م توس��عه به 
صراحت آمده كه دولت مكلف اس��ت در طول اجراي 
قانون برنامه در قالب بودجه سنواتي نسبت به پرداخت 
بدهي حسابرسي شده خود به سازمان تأمين اجتماعي 
از محل هاي مشخص اقدام كند و در اجراي حكم اين 
بند بايد س��االنه حداقل 1۰%درص��د بدهي دولت به 
سازمان تأمين اجتماعي تسويه شود و هرگونه تعهد 
جديد براي س��ازمان تأمين اجتماع��ي بايد در قانون 

بودجه همان سال پيش بيني و تأمين شود.
دبير كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه داد: متاس��فانه دولت در بودجه 98 تنها ۲۰۰۰ 
ميلي��ارد تومان اعتب��ار براي همسان س��ازي حقوق 

بازنشستگان اختصاص داده؛ اين در حالي است كه به 
گواه مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري اجراي 
كامل همسان سازي حقوق بازنشستگان نياز به 3۰ هزار 
ميليارد تومان اعتبارات از سوي دولت و مجلس دارد و 
اعتباراتي كه تاكنون به اين امر اختصاص يافته حدود 
۴۴۰۰ ميليارد تومان در دو س��ال اخير اس��ت. ضمن 
آنكه همسان س��ازي حقوق در بودجه 98 نيز حداقل 

به تخصيص 1۵ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد .
تاج الدين اضافه كرد: اختصاص رقم ۲۰۰۰ ميليارد تومان 
در بودجه 98 براي اجراي همسان سازي در حالي كه 1۵ 
هزار ميليارد تومان براي اين امر الزم است، دقيقا به معناي 
اين است كه يكسال ديگر همسان سازي به تعويق مي افتد 

و ما شاهد يكسال اهمال در انجام برنامه ششم هستيم .

وي خاطرنشان كرد: نبايد بيش از اين قانون برنامه ششم 
بي اعتبار شود و بازنشستگان و مستمري بگيران عزيز كه 
هزينه هاي زندگي آنها به مراتب از كسور پردازان بيشتر 

است اينطور دچار بحران معيشت باشند.
البته اين تنها بخشي از برنامه ششم توسعه نيست كه در 
البحه سال آينده مورد غفلت قرار گرفته، در مواد ديگر 
چون سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي و با 
وجود تاكيد اين برنامه بر س��هم 3۴ درصدي دولت از 
نمايندگان خواسته اين سهم را تا ۲۰ درصد كاهش دهد 
تا از اين طرريق بتواند هزينه هاي ديگر را بپردازد. پيش 
از او نيز، يك عضو هيات رييس��ه كميسيون اجتماعي 
مجلس خطاب به رييس جمهور گفت: با ۲۰۰۰ ميليارد 
تومان نمي توانيم حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري 
و تامين اجتماعي را همسان سازي كنيم. در اين شرايط 
نياز به اعتباري بالغ بر 3۰ هزار ميليارد تومان احساس 
مي شود. نماينده مردم بوئين زهرا با اشاره به مشكالت 
گوناگون جامعه در ماه هاي اخير و پيش رو گفته بود: 
همه آگاهيم كه مردم و اقش��ار مختلف جامعه اعم از 
كارمندان، بازنشستگان و كارگران وضعيت نامطلوبي 
دارند. فكر و چاره اي نموده تا در بودجه 98 گوشه اي از 
مشكالت اين عزيزان را مرتفع كنيم. با دو هزار ميليارد 
نمي توانيم حقوق بازنشس��تگان كشوري و لشكري و 
تامين اجتماعي را همسازن سازي كنيد. در اين شرايط 
نيازمند اعتباري بالغ بر 3۰ هزار ميليارد تومان هستيم.

اعتراضات پي در پي بازنشستگان در روزها و ماه هاي اخير 
و اعالم مطالبات آنها از مسووالن براي بهبود شرايط خود، 
احتماال كار را براي دولتمردان جهت جلب رضايت اين 
قشر بسيار سخت كرده است. بازنشستگان مانند كارگران 
پس از اينكه مدتي فشارهاي اقتصادي را به خصوص پس 
از بحران ركود تورمي ابتداي دهه 9۰ تحمل كرده بودند، 
اكنون شرايط را سخت تر از گذشته مي دانند و دولت هم 
امكان عمل به وعده هاي خود را ندارد. در اين كشاكش 
اقتصادي و صنفي، البته سياس��ت ورزي هم مي تواند 
راهگشا باش��د ولي دولت هم بايد امكان و تالش كافي 
براي تامين مطالبات مردم داشته باشد. به بيان ديگر با 
وجود سخت شدن شرايط براي دولت اما مردم از او توقع 
دارند هر چه زودتر بر اوضاع مسلط شود و سكان امور را 

به نحو شايسته اي به دست بگيرد.

گروهاقتصادكالن|
روز گذش��ته كميسيون تلفيق مجلس ش��وراي اسالمي 
مواردي از قبيل تخصي��ص 1۵۰۰ ميليارد تومان جهت 
گاز رس��اني به مدارس روس��تايي، اختصاص 3۰ ميليارد 
دالر فاينانس براي طرح هاي عمراني، پرداخت تسهيالت 
ارزي توسط بانك هاي عامل براي طرح هاي توسعه ميادين 
نفت و گاز و همچنين تشكيل كميته اي متشكل از رييس 
س��ازمان برنامه و بودجه، وزير اقتص��اد و رييس كل بانك 
مركزي جهت نظارت بر انتش��ار اوراق اسالمي را تصويب 
كرد. محمد مهدي مفتح سخنگوي كميس��يون تلفيق 
اليحه بودجه سال 1398 كل كشور در تشريح جلسه سه 
شنبه، ۲ بهمن ماه كميسيون تلفيق بودجه سال 98 گفت: 
با توجه به ضرورت پايان يافتن هر چه سريعتر كار كميسيون 
تلفيق و طرح بررسي اليحه بودجه در صحن علني مجلس، 
مقرر شد؛ دو الي س��ه مورد مانده از بخش درآمدي اليحه 
همچون »هدفمندي يارانه ها«و »حامل هاي انرژي« جهت 
بررسي بيشتر در كميته اي تشكيل شده زيرنظر كميسيون 
تلفيق بررسي شده و كميسيون بررسي بخش هزينه اي را 
آغاز كند تا همزمان بررسي موارد فوق با دقت بيشتري انجام 
و از طرفي بررس��ي بخش هزينه اي نيز آغاز شود. نماينده 
مردم تويسركان در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: در 
بند )د( تبصره )1( اليحه بودجه وزارت نفت مكلف شد؛ از 
محل سهم شركت ملي نفت ايران نسبت به گازرساني به 
روستاها و اتمام پروژه هاي نيمه تمام گازرساني در روستاها 
با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان  سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي 

اقدام كند.

 1500 ميلي�ارد توم�ان جه�ت گازرس�اني 
به مدارس روستايي

وي با بيان اينكه 1۵۰۰ ميليارد تومان جهت گازرس��اني 

به مدارس روستايي تخصيص داده شده، افزود: همچنين 
در مصوبه ديگري 6 هزار ميليارد تومان از منابع ش��ركت 
نفت براي تأمين قير اختصاص يافته است، در واقع از محل 
فروش خوراك مايع 6 هزار ميلي��ارد تومان به تأمين قير 
اختصاص پيدا كرد كه اين 6 هزار ميليارد تومان به ترتيب 
ذيل تقسيم بندي شده اند. سخنگوي كميسيون تلفيق 
اليح��ه بودجه س��ال 98 اضافه كرد: ۴8 درص��د از 6 هزار 
ميليارد تومان تخصيص داده شده به تأمين قير براي روكش 
و آسفالت راه هاي اصلي و فرعي روستاها، معابر و محالت 
هدف بازآفريني شهر، مسكن مهر و فرودگاه هاي كشور هم 
در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي گيرد. همچنين 11 
درصد به آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت كمتر از ۵۰ هزار 
نفر در اختيار شهرداري ها و دهيارها قرار خواهد گرفت، 17 
درصد نيز در اختيار سازمان جنگل ها و مراتع كشور براي 
انجام عمليات مالچ پاشي قرار مي گيرد تا خاك مناطقي كه 
از نظر ريزگردها مشكالتي محيط زيستي ايجاد كرده اند 
پوشش داده شود و 19 درصد در اختيار بنياد مسكن براي 
آسفالت معابر و بهسازي روستاها و ۵ درصد نيز به سازمان 
نوسازي و تجهيز و توسعه مدارس براي آسفالت و ايزوگام 

آنها تخصيص پيدا مي كند.

  اختص�اص 30ميلي�ارد  دالر )فاينان�س( به 
طرح هاي عمراني 

مفتح با اشاره به اينكه مطابق با بند )الف( تبصره )3( اليحه 
بودجه به دولت اجازه داده شد 3۰ ميليارد دالر )فاينانس( 
از منابع مالي خارج از كشور به طرح هاي عمراني فاينانس 
اختصاص دهد، اظهاركرد: مواردي از اين 3۰ميليارد دالر در 
اين جلسه تعيين تكليف شد بدين صورت كه يك ميليارد 
دالر براي تجهيز كارگاه ها و آزمايش��گاه هاي دانشگاه ها و 
مراكز فني – حرفه اي، دو ميليارد دالر براي ساخت و تكميل 
مترو در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد البته به شرط آنكه 

شهرداري ها خود 1۵ درصد آن را پرداخت كنند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اسالمي به مصوبه ديگر جلسه امروز كميسيون تلفيق بودجه 
سال 98 اشاره كرد و افزود: طبق اين مصوبه بانك هاي عامل 
اجازه دارند براي طرح هاي توسعه ميادين نفت و گاز با اولويت 
جمع آوري گاز هاي همراه و ميادين مشترك تسهيالت ارزي 
پرداخت كنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم اضافه كرد: 
همچنين تسهيالت ارزي به بانك هاي داخلي اختصاص پيدا 
كرد و بانك ها مي توانند براي طرح هاي توسعه و زيربنايي در 
بخش سازمان توسعه بخش صنعت و معدن از اين تسهيالت 
استفاده كنند البته به شرط آنكه ۵1 درصد طرح ها توسط 
خود بخش خصوصي يا تعاوني تأمين شود، همچنين مناطق 
محروم در اين مصوبه اولويت دارند. همچنين تسهيالتي 
به سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي 
عمومي و غيردولتي براي تكميل طرح هاي صنايع تبديلي و 
چغندر قند داده مي شود كه مي توانند از بانك هاي دولت وام 
گرفته و تأمين مالي كنند. سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه 
بودجه سال 98 با بيان اينكه در مصوبه ديگر به دولت اجازه 
داده شد؛ سهم 1۵ درصدي آورده فاينانس را براي طرح هاي 
ريلي از محل صندوق توسعه ملي تأمين كند، توضيح داد: به 
منظور تحقق يك فاينانس و تامين منابع از بانك هاي خارج 
از كشور، بايد 1۵ درصد مبلغ مورد نياز براي اجراي پروژه از 
طرف طراح تأمين شود؛ به عنوان مثال براي گسترش مترو، 
1۵ درصد هزينه را طراح آن در هر ش��هر و 8۵ درصد ديگر 
را دولت تأمين مي كند كه اين 1۵ درصد مي تواند از محل 
صندوق توسعه ملي تأمين شود و مابقي را از بانك هاي خارج از 
كشور فاينانس كنند. مفتح با بيان اينكه در تبصره )۵( به بحث 
اوراق در مباحث هزينه اي پرداخته شد، گفت: بر اين اساس 
شركت هاي دولتي كه ۴۵ هزار ميليارد ريال مجوز انتشار 
اوراق گرفته اند مي توانند اين اوراق مالي اسالمي را به صورت 
ريالي منتشر كنند اما بايد اين كار را در حوزه طرح هايي با 

توجيه فني، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و با تأييد شوراي 
عالي اقتصاد سران سه قوا انجام دهند، ضمن آنكه بازپرداخت 

اصل سود اين اوراق با خود شركت هاي دولتي است.

  تعيين سقف مجاز اوراق اسالمي 
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي همچنين اظهار كرد: دولت مجاز اس��ت اوراق 
مالي اس��المي را به صورت ريالي يا ارزي منتشر كند كه 
اين مساله در قس��مت درآمدي به تصويب رسيده است، 
اين اوراق براي طرح ه��اي عمراني نيمه تمام، طرح هاي 
ساماندهي دانشگاه ها و طرح هاي عمراني استان ها مي تواند 
مورد استفاده قرار گيرد. سقف مجاز اوراق منتشر شده نيز 
بايد به نحوي باشد كه دولت آنچه منتشر مي كند با آنچه 
تسويه مي كند جمعًا ۲9هزار ميليارد ريال شود، در واقع 
دولت مي تواند اين ميزان ايجاد بدهي كند. نماينده مردم 
تويسركان در مجلس شوراي اسالمي افزود: شهرداري هاي 
كشور و سازمان هاي وابسته به شهرداري ها با تأييد وزارت 
كشور مي توانند 8۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي 
به صورت ريال و با تضمين خودش��ان منتشر كنند. 6۰ 
درصد از اين اوراق بايد براي طرح هاي قطار شهري، حمل 
و نقل ش��هري و بازآفريني اطراف حرمين امام رضا)ع(، 

حضرت معصومه)س(، حضرت عبدالعظيم حسني)ع(، 
حضرت شاه چراغ)ع( هزينه شود.

   تشكيل كميته  نظارت بر اوراق
وي از تشكيل كميته اي متشكل از رييس سازمان برنامه و 
بودجه، وزير اقتصاد و امور دارايي و رييس كل بانك مركزي 
جهت ساماندهي اوراق كه مصارف آن متعدد بوده و باعث 
حاكم ش��دن سياستي يكس��ان در اقتصاد مي شود خبر 
داد و گفت اين كميته تش��كيل مي شود تا بر نحوه انتشار 
اوراق مشاركت نظارت كند. همچنين نرخ سود اسمي اين 

اوراق نيز توسط اين كميته تعيين خواهد شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 98 همچنين 
افزود: در مصوبه ديگ��ر وزارت اقتصاد ب��ه نيابت از دولت 
مسووليت انتشار اوراق مالي مربوط به دولت را برعهده گرفته 
است و از نظر كميسيون تلفيق وزارت اقتصاد مسوول انتشار 
انواع اوراق مشاركت است. همچنين در مصوبه ديگر بانك 
مركزي صرفًا مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اس��المي 
منتشر شده از سوي دولت و بانك مركزي در بازار ثانويه و به 

قيمت كشف شده در اين بازار است.
مفتح در پايان از احتمال سه شيفته شدن كميسيون تلفيق 

در روزهاي آتي خبر داد.
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 كشف1/5 تن مرغ زنده
 در بار گچ

ماموران گمرك موفق شدند 1.۵ تن مرغ زنده را كه 
تحت عنوان بار گچ، در حال خارج ش��دن از كش��ور 
بود شناسايي كنند. ماموران گمرك باشماق بيش 
از 1۰۰ كارتن مرغ زنده گوش��تي قاچ��اق به وزن 
حدود1۵۰۰ كيلوگرم را شناسايي و متوقف كردند. 
ماموران گمرك در پي تشديد بازرسي ها و به منظور 
جلوگيري از خروج ارزاق عمومي مردم، پس از بازرسي 
از كاميون حام��ل كاالي صادراتي تحت عنوان گچ، 
متوجه جاسازي مرغ زنده در ال به الي بار گچ و مغايرت 
آن با اظهار نامه شدند و مانع از خروج سبد هاي مرغ 
جاسازي شده در زير كيسه هاي گچ در اين محموله 
شدند. اين كاميون قصد خروج از كشور به مقصد عراق 
را داشت كه با بازرسي هوشمندانه ماموران گمرك 

باشماق از خروج اين محموله ممانعت به عمل آمد.

 صادرات آخال حبوبات 
و گوجه فرنگي آزاد شد

گمرك ايران طبق نظر س��ازمان توسعه تجارت 
صادرات آخال حبوبات، گوجه فرنگي و محصوالت 
آن را آزاد اع��الم ك��رد. در اين بخش��نامه آمده 
اس��ت: صادرات آخال حبوبات )به شرح كدهاي 
طبقه بندي مندرج در نام��ه رييس كل محترم 
س��ازمان توس��عه تجارت ايران( تا اطالع ثانوي 
بالمانع است. بديهي است مطابق مفاد بخشنامه 
ش��ماره ۲۰1۰۴۴/9۴/3۵۵ مورخ 9۴/1۰/۲۲، 
جهت تش��خيص آخ��ال حبوبات، الزم اس��ت 
نمون��ه كاال ب��ه معاونت امور زراعات س��ازمان 
جهاد كش��اورزي استان ها ارس��ال و تاييديه به 
معاونت مذكور مبني بر اينكه »نمونه ارسالي از 
نوع آخال حبوبات بوده و از س��اير كاه و كلش ها 
نيست«، اخذ ش��ود. شايسته اس��ت ناظران يا 
مدي��ران كل گم��ركات هر اس��تان هماهنگي 
الزم با سازمان جهاد كش��اورزي استان خود را 
جهت ايجاد امكان اخذ سيستمي تاييديه اشاره 
ش��ده به عمل آوردند. صادرات گوج��ه فرنگي 
و محصوالت آن به ش��رح كده��اي طبقه بندي 
مندرج در نامه اخير، از تاريخ 97/1۰/۲۰ لغايت 
97/11/3۰ با رعايت ساير مقررات بالمانع است. 

صادرات اقالم كاغذ و كارتن بس��ته بندي ، فيلم 
BOPP ، فيل��م پلي اس��تر ش��فاف ، تخم مرغ 
خوراكي و غيرخوراكي ، جوجه يك روزه ،  پيله 
كرم ابريشم، ابريشم خام، ضايعات ابريشم و نخ 
ابريشم،  پشم خام و نخ الياف پشمي تابيده شده  

تا اطالع ثانوي ممنوع است. 

تعيين تكليف بدهي 
شركت هاي دولتي به بانك ها

بودجه باالي ش��ركت هاي دولتي و رش��دي كه به 
هر دليلي براي آن در س��ال آينده پيش بيني شده 
است، كارايي اين ش��ركت ها براي دولت و اثر آن بر 
اقتصاد را مورد توجه قرار مي دهد؛ برخي كارشناسان 
معتقدند اين قبيل شركت ها نه تنها سودآوري ندارند، 
بلكه هزينه ها و زيان هاي قابل توجهي را هم با خود به 
همراه داشته اند و در اين بين براي جبران بخشي از 
كسري منابع، هر ساله بر ميزان بدهي آنها به بانك ها 

افزوده شده است.
 طبق آخرين گزارش بانك مركزي در مهرماه سال 
جاري، بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي به بيش 
از ۲97 هزار ميليارد تومان مي رس��د كه تا 37 هزار 
ميليارد آن مربوط به شركت ها و موسسات وابسته 

به دولت است.
اين در شرايطي است كه در كنار اختالف نظري كه در 
رابطه با رقم بدهي دولت به بانك ها وجود دراد در رابطه 
با همين بدهي شركت ها وموسسات دولتي نيز هموراه 
بحث هايي وجود داشته است. اين در حالي است كه 
بودجه مربوط به »ش��ركت ها و موسسات انتفاعي 
وابسته به دولت و بانك ها« در بودجه سال آينده حدود 

1۲7۴ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.
با اين حال توضيحاتي كه س��ازمان برنامه و بودجه 
به ايسنا درباره ماهيت بدهي شركت ها وموسسات 
دولتي ب��ه بانك ها ارايه كرده اس��ت، از اين حكايت 
دارد كه اين شركت ها در اين باره كامال مستقل بوده 
و مسووليت بازپرداخت با خود آنهاست. بنا بر اعالم 
س��ازمان برنامه و بودجه به استناد قانون محاسبات 
عمومي ۵۰ درصد از سهام شركت ها مربوط به دولت 
است اما به لحاظ شخصيتي كامال مستقل هستند؛ 
بطوري كه مجمع عمومي داش��ته و براساس قانون 
تجارت اداره مي شود و اصول حاكميت شركتي بر آنها 
حاكم است. در اين حالت رابطه شركت هاي دولتي با 
سيستم بانكي نيز در قالب همين شخصيت مستقل 
خواهد بود. بر اين اساس اگر شركت دولتي رابطه اي 
با سيستم بانكي دارد براي انجام فعاليت خود از جمله 
دريافت تسهيالت يا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نيز 
خود شركت است و تسهيالت در حساب بانكي به 
حساب خود شركت ثبت مي شود؛ از اين رو اطالق 
بدهي شركت به بانك با عنوان بدهي دولت پذيرفته 
شده نيست. طبق اين توضيحات، برخي شركت ها 
به عنوان مباشر دولت هستند و عمليات مربوط به 
آن را انجام مي دهند، با اين وجود اگر الزم باشد براي 
انجام وظايف تكليفي دولت تس��هيالتي دريافت 
كنند، بازپرداخت آن با تضمين خود دولت بود ولي 
در همين تضمين نامه دولت نيز همواره ذكر مي شود 
كه بازپرداخت اصل و س��ود تسهيالت دريافتي بر 
خود شركت هاست حتي اگر مباشر دولت باشد و آن 
را تضمين كند. با اين حال اگرشركت به هر دليلي 
نتواند بازپرداخت را انجام دهد دولت در سنوات آينده 
و در قوانين بودج��ه آن را آورده بازپرداخت خواهد 
كرد. گفتني است؛ بدهي دولت به بانك ها بر اساس 
آنچ��ه بانك ها مدعي مي ش��وند و رقمي كه دولت 
مي پذيرد متفاوت بوده و در نهايت گزارش سازمان 
حسابرسي است كه مورد تاييد دولت به عنوان مبناي 

پرداخت بدهي قرار دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در س��يصد و چهل و پنجمين 
جلسه هيات واگذاري، با بررسي انتقادات مطرح شده درباره 
واگذاري هاي صورت گرفته، استفاده از روش هاي مختلف 
واگذاري متناس��ب با اقتضائات را عامل مهمي در افزايش 
اثربخشي واگذاري ها دانست و اذعان كرد كه واگذاري ها تا 

رسيدن به وضع مطلوب فاصله زيادي دارند.
به گزارش تعادل، اخيرا سازمان خصوصي سازي نسبت به 
نحوه واگذاري هايي كه انجام داده به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفته. فشارها تا حدي گسترش يافت كه اخباري مبني بر 
لغو برخي از واگذاري ها و اقدام به واگذاري مجدد آنها منتشر 
ش��د. انتقادات بر واگذاري ها موضوعي بود كه در جلس��ه 
اخير هيات واگذاري به بحث گذاشته شد. فرهاد دژپسند 
در اين جلس��ه، ضمن بررس��ي انتقادات وارده به عملكرد 
واگذاري ها، انجام كالبدشكافي موشكافانه و آسيب شناسي 
از خصوصي س��ازي هاي انجام شده را براي استمرار مسير 
واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي اجتناب ناپذير 
دانست و ارزيابي عملكرد اقدامات پيشين را در تدوين مسير 

راه آتي ضروري خواند.
وزير اقتصاد واگذاري با مكانيزم ايجاد »شركت هاي تعاوني 
س��هامي عام فراگير«، واگذاري مديريت و اجاره به شرط 
تمليك با اس��تفاده از ظرفيت اصل ۴۴ قانون اساسي را از 
جمله پيشنهاداتي دانست كه در مدل هاي مختلف واگذاري 

از سوي كارشناسان مطرح مي شود.
وي همچنين درباره اس��تفاده از ظرفيت اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي تحت عنوان »ش��ركت هاي تعاوني سهامي عام 
فراگير« به عنوان يك نهاد غيردولتي اما منبعث از يك پايگاه 
خصوصي گسترش يافته نام برد و گفت: اين نهاد، زمينه ساز 
افزايش مشاركت قشرهاي مختلف آحاد جامعه مي شود و 
مي تواند ضمن تقويت انجمن هاي صنفي، به ماندگاري و 

پايداري اين حوزه نيز كمك كند.
دژپس��ند با اش��اره ب��ه تاريخچ��ه فرآيند ش��كل گيري 
خصوصي س��ازي از س��ال هاي آغازين نظ��ام جمهوري 
اسالمي گفت: حضرت امام)ره( از سال 1363 بر واگذاري 
فعاليت هايي ك��ه بخش خصوصي و بازار مي توانس��تند 

انجام دهند، تاكيد داش��تند اما به دليل شرايط جنگي آن 
زم��ان، امكان اج��راي آن وجود نداش��ت. در ادامه اجراي 
خصوصي سازي ها، واگذاري ها با اجراي طرح سهام عدالت 
و در راستاي پياده سازي سياست هاي ابالغي مقام معظم 
رهبري آغاز ش��د ولي آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسيدن به 

وضع مطلوب فاصله زيادي داريم. 
دژپسند افزود: در سال هاي اخير واگذاري برخي شركت ها 
و بنگاه ها با وجود لحاظ تمامي فرآيندهاي قانوني، به دليل 
شروط گذاشته شده، با چالش هايي روبه رو شد و در ادامه در 

برخي از آنها بحران هاي كارگري پديد آمد.
دژپسند با تاكيد بر اينكه، دولتي بودن بسياري از واحدها 
و بنگاه ها برازنده دولت نيس��ت، اضافه كرد: ضمن تسريع 
در خصوصي س��ازي اين بنگاه ها، اهداف تعيين ش��ده در 
خصوصي سازي بايد با حداكثر اثربخشي، حداقل حاشيه ها را 
ايجاد كند. در پايان وزير اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات 
و پيشنهادات اعضاي هيات واگذاري، جهت اتخاذ تصميمات 
مناسب در خصوص افزايش اثربخشي واگذاري ها، جلسه 

آتي هيات دو هفته آينده برگزار شود.
در س��يصد و چهل و پنجمين جلسه هيات واگذاري، 
اعضاي هيات پيش��نهاداتي در مورد ارتقاء و بازنگري 

نحوه واگذاري ها ارايه كردند.
همچنين دراين جلس��ه، ميرعلي اش��رف عبداهلل پوري 
حسيني، رييس سازمان خصوصي سازي هم حضور داشت 
و با اشاره به اينكه هيچ واگذاري در سازمان وجود ندارد كه با 
فروش شركت ها به بخش خصوص واقعي، گله و شكايتي را 
در آنها شاهد نباشيم اظهار كرد: بنابراين بايد به اين موضوع 
توجه كنيم كه آيا واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي به 

بهبود وضعيت شركت ها منجر شده است يا خير.
رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: بر اين اساس در 
سال گذشته دو تيم علمي و پژوهشي اقدام به مطالعه در 
خصوص وضعيت شركت هايي كردند كه به صورت بلوكي 
توسط اين س��ازمان واگذار ش��ده بودند. در اين خصوص 
نتيجه اين گزارش نشان داد بيش از ۵۰ درصد از شركتهايي 
كه به صورت بلوكي واگذار ش��ده اند، در آنها بهره وري كل 

و اش��تغال افزايش يافته و با وجود همه مشكالت موجود، 
خصوصي سازي با موفقيت همراه بوده است.

پوري حس��يني در تايي��د اين موضوع ك��ه واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي به بخ��ش خصوص��ي واقعي با 
نارضايتي و شكايت برخي افراد مواجه مي شود گفت: 
به عنوان مثال چون ش��ركت مخابرات توسط بخش 
خصولتي خريداري شد هيچ گونه شكايتي در اين زمينه 
نشده اس��ت، در حالي كه اگر اين شركت را به بخش 
خصوصي واقعي مي فروختند به يكي از جنجالي ترين 
واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي تبديل مي شد.

وي افزود: البته واگذاري هايي هم هستند كه در كارنامه 
خصوصي سازي مي توان از آنها به عنوان واگذاري موفق 
ياد كرد. به عنوان مثال واگذاري 17 درصد سهام شركت 
هلدينگ خليج فارس، ايران ايرتور، پتروشيمي تبريز 
و چند شركت ديگر بهترين ش��ركتهاي واگذار شده 
هستند و مي تواند چند ده واگذاري موفق ديگر را نيز 

در اين زمينه نام برد.



بانك و بيمه4اخبار

مركز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد كرد

اعطاي مجوز به بانك مركزي براي اجراي عمليات بازار باز
گروه بانك و بيمه|

 مركز پژوهش هاي مجلس با بررس��ي بند )م( تبصره 
)۵( اليحه بودجه سال ۹۸، پيشنهاد كرده كه اين بند 
به نحوي تغيير كند كه بر اعطاي مجوز قانوني به بانك 
مركزي در زمينه عمليات بازار باز تصريح داشته باشد.

به گزارش »تعادل«، اين گزارش نتيجه گيري كرده كه با 
توجه به تاثير سود واقعي اوراق دولتي بر نرخ سود بانكي، 
فراهم سازي زمينه هاي قانوني اجراي عمليات بازار باز 
به عنوان يك ابزار سياس��ت پولي، يك ضرورت است. 
قانون پولي بانكي مصوب ۱۳۵۱ بانك مركزي را تنها 
مجاز به خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي 
دانسته است، لذا بانك مركزي در راستاي خريد اوراق 
دولتي غير از اسناد خزانه اسالمي، نيازمند مجوز قانوني 
است. بنابراين اعطاي مجوز قانوني به بانك مركزي در 
قالب اين بند از تبصره )۵( از سوي اليحه بودجه، اقدام 

مناسبي ارزيابي مي شود.
اجراي بهينه اين عمليات با كاهش هزينه استقراض 
دولت و نقدشوندگي اوراق دولتي، هزينه تامين مالي 
دولت را كاه��ش مي دهد و با كاه��ش هزينه تجهيز 
منابع بانك ها موجب افزايش توان تسهيالت دهي آنها 
شده و بدين ترتيب آثار اقتصادي مثبتي به دنبال دارد. 
البته اجراي بهينه عمليات بازار باز و توثيق اوراق بهادر 
نزد بانك مركزي براي اضافه برداشت يا دريافت خط 
اعتباري، نيازمند عمق كافي بازار اوراق دولتي اس��ت 
كه اظهارنظر راجع به اينكه عمق كنون��ي بازار اوراق 
دولتي كافي است يا خير به پارامترهاي وابسته است 
كه مهترين آن، اصالح نظام بانكي اس��ت. همچنين 
اجرايي شدن وثيقه گيري، نيازمند تعريف جريمه هايي 
بازدارنده براي بانك هايي است كه قادر به تسليم وثايق 
نيستند بنابراين بايد توجه داشت كه از جهات متعدد، 
اجراي موفق عمليات بازار باز و توثيق اوراق، در گروي 
اصالح نظام بانكي و تعيين تكليف بانك هاي ناس��الم 

است.
اين مركز پيش��نهاد داده كه متن بند )م( تبصره )۵( 
اليح��ه بودجه ۹۸ به نحو زير تغيير كند تا بر اعطاي تا 
براعطاي مجوز قانوني به بانك مركزي، تصريح داشته و 
درعين حال با توجه مالحظات اجرايي عمليات بازار باز 
و وثيقه گيري اوراق بهادر دولتي در ازاي اضافه برداشت 
يا خط اعتباري، اختيار اجراي اين عمليات را به بانك 

مركزي واگذار كند: 
به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود 
و كنترل تورم، بانك مركزي مجاز به انجام عمليات بازار 
باز و خريد و فورش اوراق مالي اسالمي منتشره دولت 
است. همچنين بانك مركزي مي تواند در ازاي اضافه 
برداشت بانك ها يا اعطاي خطوط اعتباري به بانك ها، 
اوراق مذكور را به عنوان وثيقه بپذيرد. ش��وراي پول و 
اعتبار موظف است حداكثر دو ماه پس از ابالغ اين قانون 

دستورالعمل اجراي اين بندرا تصويب و ابالغ كند..
 مركز پژوهش ه��اي مجلس در گزارش��ي با عنوان 
»عمليات بازار باز و توثي��ق اوراق بهادار دولتي« بند 
)م( تبصره )۵( اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۸ را بررسي 

كرده و پيش��نهاد داده اس��ت كه اين بن��د به نحوي 
تغيير يابد تا بر اعطاي مجوز قانوني به بانك مركزي 
براي اجراي عمليات بازار باز تصريح داشته و درعين 
حال ب��ا توجه مالحظات اجرايي عملي��ات بازار باز و 
وثيقه گيري اوراق بهادر دولتي در ازاي اضافه برداشت 
يا خط اعتباري، اختيار اجراي اين عمليات را به بانك 

مركزي واگذار كند.
بن��د )م( تبص��ره )۵( اليح��ه بودج��ه س��ال ۱۳۹۸ 
پيشنهادي ناظر به افزايش اختيارات بانك مركزي در 
سياست گذاري پولي مطرح كرده است: به منظور اجراي 
سياست پولي و مديريت نرخ هاي سود و كنترل تورم، 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران انجام عمليات بازار 
باز و خريد و فروش اوراق مالي اسالمي منتشره دولت و 
وثيقه گيري اوراق مذكور در ازاي اضافه برداشت بانك ها 

يا اعطاي خط اعتباري را انجام مي دهد.
بخش ابتدايي بند فوق اجراي عمليات بازار كه به معناي 
خريد و فروش اوراق بهادر دولتي از سوي بانك مركزي 
اس��ت و در ادامه وثيقه گذاري اوراق مذكور نزد بانك 
مركزي در مقابل اضافه برداش��ت ها و اعطاي خطوط 

اعتباري را مجاز كرده است.
مركز پژوهش ها در اين گزارش گفته است كه در حال 
حاضر بانك هايي كه منابع نقدي مورد نياز براي تسويه 
بين بانكي را در اختيار نداشته باشند، بدون تسليم هيچ 
وثيقه اي از بانك مركزي اضافه برداشت مي كنند. بخش 
دوم بند فوق، اين اختيار را به بانك مركزي داده است 
كه عندالزوم به اين رويه غلط پايان دهد و با الزام بانك ها 
به تسليم وثيقه در ازاي اضافه برداشت ها و همچنين 
خطوط اعتباري، اس��تفاده از مناب��ع بانك مركزي را 
همچون بانك ها مركزي ساير كشورها  قاعده مند كند.

عمليات بازار باز يكي از ابزارهاي سياس��ت هاي پولي 
بوده و به خريد و فروش اوراق بهادر دولتي از سوي بانك 
مركزي با هدف تاثير نرخ سود با حجم پايه پولي اطالق 
مي شود. بانك مركزي با اجراي عمليات بازار باز و خريد 
و فروش اوراق دولتي، نرخ بهره بين بانكي را تحت تاثير 
قرار مي دهد. بدين نحو كه با خريد اوراق دولتي توسط 
بانك مركزي، ميزان پاي��ه پولي )ذخاير نقد بانك  ها( 
افزايش يافته و با افزايش حجم پايه پولي، نرخ بهره بين 

بانكي كاهش مي يابد.
بنابراين در حال حاضر بانك مركزي مجوز قانوني براي 
خريد و فروش اوراق دولتي و غير از اسناد خزانه اسالمي 
را نداش��ته و اليحه بودجه سعي كرده است در بند )م( 
تبصره )۵( خريد و فروش ساير اوراق مالي اسالمي را 

نيز در قالب عمليات بازار باز بطور قانوني بالمانع كند.

   توثيق اوراق بهادر دولتي 
مركز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش نوشته است: 
اگر چه ادبيات و نوش��تار بن��د )م( تبصره )۵( نيازمند 
بازنگري جدي است ولي عالوه بر اعطاي مجوز ضمني 
به بانك مركزي در اجراي عمليات بازار باز، بانك مركزي 
را مجاز به پذيرش اوراق دولتي به عنوان وثيقه بانك ها 
نزد خ��ود در ازاي اضافه برداش��ت ها اعطاي خطوط 

اعتباري ساخته است. منوط كردن اضافه برداشت از 
بانك مركزي به توثيق اوراق دولتي، مكانيسمي است 
كه نگهداري اي��ن اوراق را براي بانك ها الزامي كرده و 
تقاضاي اين اوراق را افزايش مي دهد. در اين مكانيسم 
در صورتي كه بانك ها در پايان روز و براي تسويه با ساير 
بانك ها با كس��ري نقدينگي مواجه شوند، بايد بيشتر 
از ميزان نقدينگي مورد ني��از خود، اوراق دولتي را نزد 
بانك مركزي به عنوان وثيقه قرار دهند، نسبت وثايق به 
نقدينگي مورد نياز از سوي بانك مركزي تعيين مي شود. 
اگر بانكي قادر به وثيقه گذاري نباش��د، بانك مركزي، 
جرايم مالي و غير مالي براي بانك در نظر مي گيرد كه 
در بدتري��ن حالت، منجر به گريز بانك مي ش��ود. اين 
طراحي مكانيس��م و افزايش تقاض��اي اوراق، موجب 
مي شود: انگيزه بانك ها براي تملك دارايي هاي با درجه 
نقدشوندگي باال، از جمله اوراق بهادر دولتي، افزايش 

يافته و ريسك نقدينگي بانك هاي سالم كاهش يابد.
همچنين با افزيش تقاضا براي اوراق دولتي، نرخ سود 
اين اوراق كاهش خواهد ياف��ت و براي نزديك كردن 
نرخ اوراق به نرخ هدف، مداخله كمتري از سوي بانك 
مركزي نياز خواهد بود. مداخله كمتر بانك مركزي، به 
معناي صرف پايه پولي كمتر براي كاهش نرخ سود در 

اقتصاد است.
بنابراين منوط كردن اضافه برداش��ت ها و بهره مندي 
از خطوط اعتب��اري از آنجايي كه تقاضاي اوراق بهادر 
دولتي را افزايش داده و نظام انگيزشي شبكه بانكي را در 
تحصيل دارايي هاي با نقدشوندگي باال اصالح مي كند، 

به خودي خود اقدام مطلوبي است، اما اجرايي شدن آن 
لوازمي دارد كه در بخش پيش نيازهاي اجراي بهينه 
عمليات بازار باز و توثيق اوراق بهادار دولتي نزد بانك 
مركزي، بدان اشاره خواهد شد. توجه به اين نكته نيز 
ضروري اس��ت كه بانك مرك��زي در صورتي كه لوازم 
توثيق فراهم نشد، مي تواند از اجراي آن خودداري كند 
و بند )م( تنها )مجوز( اجراي چنين اقدامي را به بانك 

مركزي داده است.

   آثار مثبت عمليات بازار باز
مركز پژوهش ها در گزارش خود مي نويس��د: اجراي 
عملي��ات بازار باز و خري��د اوراق دولتي از جانب بانك 
مركزي، به واسطه تقاضاي بااليي كه براي اوراق دولتي 
ايجاد مي كند، نرخ سود موثر اين اوراق را كاهش داده 
و نقد شوندگي اوراق دولتي را افزايش مي دهد. كاهش 
نرخ سود اوراق دولتي، موجب كاهش هزينه استقراض 
دولت شده و افزايش نقدشوندگي اوراق دولتي، فرآيند 

استقراض دولت را تسهيل مي كند.
بانك مركزي با مداخله اثر بخش، مي تواند نرخ سود موثر 
اوراق دولتي را حداقل به نرخ بازار بين بانكي برساند. بنابر 
گزارش بانك مركزي، نرخ سود متوسط موزون بازار بين 
بانكي در ۶ ماهه نخست س��ال ۱۳۹۷، برابر با ۱۹.۵۹ 
درصد بوده است، اين در حالي است كه در پايان مردماه 
سال جاري نرخ سود واقعي اوراق ۱۰.۵ درصد باالتر از 
نرخ بازار بين بانكي بوده است. بنابراين يكي از پيامدهاي 
مثبت اجراي عمليات بازار باز، كاهش هزينه استقراض 

و در عين حال تس��هيل استقراض دولت براي جبران 
كسري بودجه اس��ت. از آن رو كه كسري بودجه سال 
آينده دولت بسيار پيش تر از سنوات گذشته پيش بيني 
مي ش��ود اعطاي مجوز به بانك مرك��زي براي اجراي 

عمليات بازار باز، اهميت بسيار ويژه اي پيدا مي كند.
پيش بيني مي ش��ود تركيب دارايي ها بانك مركزي، 
با اجراي عمليات بازار باز تغيير كرده و سهم بدهي به 
بانك مرزي در پايه پولي افزايش يابد. شايان ذكر است 
كه اين كان��ال، مهم ترين مج��راي افزايش پايه پولي 
در كش��ورهاي مختلف است و برخي حساسيت ها در 
داخل كشور بي مورد است. براي مثال پيش از بحران 
مالي س��ال ۲۰۰۸ بدهي دولت به فدرال رزرو )اوراق 
دولت��ي(، ۹۶ درصد پايه پولي اي��االت متحده امريكا 
تشكيل مي داد؛ پس از بحران نيز كه بانك هاي مركزي 
با دنبال كردن سياست پولي غيرمتعارف برخي از اوراق 
بهادر غير دولتي را خريداري كردند و سهم بدهي دولت 
از پايه پولي موقتا كاهش يافت، بنابراين آخرين گزارش 
ترازنامه اي فدرال رزرو، سهم اوراق بهادار در پايه پولي به 
۵۵ درصد رسيده است. اين در حالي است كه بر اساس 
گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در پايان مهرماه 
۱۳۹۷ س��هم خالص بدهي دولتي به بانك مركزي از 
پايه پولي در ايران، حدود۲.۵ درصد است. لذا افزايش 
س��هم بدهي دولتي در مصارف پاي��ه پولي كه پيامد 
اجراي عمليات بازار باز است، امري رايج و جا افتاده در 
كشورهاي توسعه يافته است و نمي توان آن را به عنوان 

نكته منفي اجراي عمليات بازار باز مطرح كرد.

معاون ارزی بانک مرکزی اعالم کرد

تعامل بانک مرکزی و صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی
گروه بانك و بيمه| 

روز سه ش��نبه دوم بهمن ۹۷، با افزايش اونس جهاني 
طال به ۱۲۸۲ دالر و اعالم نرخ دالر به قيمت ۱۱۶۵۰ 
در سامانه سنا و همچنين ۱۲ هزار تومان در بازار  آزاد، 
نرخ سكه و طال نيز افزايش يافت و قيمت هرگرم ۱۸عيار 
۳۷۲ ه��زار تومان، مظنه مثقال ۱۷ عيار  يك ميليون 
و ۶۱۲ ه��زار تومان،  نيم س��كه ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار 
تومان، ربع سكه  يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، سكه 
طرح جديد 4 ميليون و ۱۳۰ هزار تومان، سكه گرمي 
۷۰۰ هزار تومان معامله شد كه نشان دهنده افزايش 

آن نسبت به روز دوشنبه است. 
به گزارش »تعادل«، در سامانه سنا نرخ لحظه اي دالر 
را ۱۱۶۵۰ و يورو ۱۳۳۰۰ تومان اعالم كرد و براي روز 
دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ نيز نرخ ميانگين معامالت انجام 
شده براي دالر را ۱۱۶4۵، يورو ۱۳۳۹۸، درهم ۳۱۸۲، 
ي��وآن ۱۸۰۰، پوند ۱4۹۷۹ و لير تركيه ۲۲4۹ تومان 

اعالم كرد. 
همچنين بانك مركزي با اعالم ن��رخ 4۷ ارز برای روز 
سه ش��نبه ۲ بهمن ۹۷،  قيم��ت ۱۲ ارز مانند پوند را 
افزاي��ش و قيمت ۲۳ واحد پولی ديگ��ر از جمله يورو 

را كاه��ش داد و نرخ ۱۲ ارز ديگ��ر مانند دالر نيز ثابت 
ماند. هر دالر 4۲ هزار ريال هر پوند انگليس با ۱۶ ريال 
افزاي��ش ۵4 هزار و ۹۰ ريال و هر ي��ورو نيز با ۶۵ ريال 

کاهش 4۷ هزار و ۷۱۰ ريال ارزش گذاری شد.

   تعامل با صادرکنندگان برای بازگشت ارز 
صادراتی

 از س��وي ديگر  معاون ارزی بانک مرکزی در جلس��ه 
هم انديش��ی ب��ا توليدکنن��دگان و صادرکنندگان با 
محوريت »بازگش��ت ارز حاصل از صادرات« در بانک 
مرکزی گف��ت: بانک مرک��زی آمادگ��ی همکاری و 
همراهی با صادرکنندگان به شرط تعاملی و دوجانبه 
بودن همکاری ها برای پيشبرد اهداف مشترک به ويژه 

رونق اقتصادی را داراست.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين جلسه که 
نمايندگانی از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نيز حضور داشتند، معاون ارزی بانک مرکزی با تاکيد 
بر اينکه رويکرد بانک مرک��زی در دوره اخير تعامل با 
بخش خصوصی است، گفت: توليد، سرمايه گذاری و 
ايجاد اش��تغال مولفه های قدرت هر کشوری است و 

همه وظيفه داريم در راستای تقويت آن فعاليت کنيم، 
در همين راستا بانک مرکزی بر اساس جايگاه و حوزه 
فعاليت خود معتقد اس��ت بايد به صورت مستقيم با 
فعاالن بخش خصوصی تعامل داشته باشد و بر همين 
مبنا جلسات همفکری و هم انديشی در راستای کمک 

به تجارت بين الملل کشور برگزار می شود.
غالمرض��ا پناه��ی با اش��اره به هدف مش��ترک بخش 
خصوصی و حاکميت در رونق اقتصادی گفت: همه در 
يک جهت و هدف در حرکت هستيم و اين هدف چيزی 
جز رونق اقتصادی، س��رمايه گذاری و ايجاد اش��تغال 
نيست. پناهی خواس��تار فعال تر شدن صادرکنندگان 
در برگش��ت ارز حاصل از صادرات ش��د و افزود: انتظار 
اين اس��ت صادرکنندگان در زمينه برگشت ارز حاصل 
از صادرات فعال تر و با مس��ئوليت بيشتری عمل کنند 
در مقاب��ل بانک مرکزی نيز  کام��ال آمادگی همکاری و 
همراهی با صادرکنندگان به ش��رط تعاملی بودن و دو 
جانبه بودن همکاری ها برای پيشبرد اهداف مشترک به 
ويژه رونق اقتصادی را داراست. همچنين در اين جلسه، 
توليدکنندگان و صادرکنندگان با برش��مردن برخی 
مش��کالت و مس��ائل حوزه کاری خود خواستار حل 

مشکالت حوزه صادرات و  توليد با هم انديشی بخش 
خصوصی شدند و به ارايه پيش��نهادها و راه کارهايی 

مشورتی پرداختند.

   بازار متشکل ارزی زمينه ساز بورس ارز
 از س��وي ديگر عب��اس آرگون، كارش��ناس اقتصاد و 
بازرگاني می گويد با راه اندازی بازار متشکل ارزی اين 
بازار مبنايی برای تعيين ارز خواهد بود و تاثيرپذيری 

از کوچه و بازار در تعيين نرخ ارز از بين خواهد رفت.
وي در گفتگو با ايِبنا درباره بازار متشکل ارزی و ساختار 
آن گفت: براس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار بازار 
متشکل ارزی در راستای ساماندهی و توسعه بازار ارزی، 
افزايش شفافيت و کارايی بيشتر شکل گرفته تا ارزها در 
اين بازار بر اساس قوانين و مقرراتی که برای آن تدوين 
می شود، عرضه شود. تامين نيازهای ارزی برای فعاالن 
تمامی بخش های اقتصادی با راه اندازی بازار متشکل 
ارزی فراهم تر خواهد بود. مکانيسم تعيين قيمت در اين 
بازار نيز عرضه و تقاضا خواهد بود که به صورت شفاف 
و مبتنی بر نيازهای واقعی است. وي تاکيد کرد: به طور 
حتم نقش بانک مرکزی، صرافی ها، بانک های عامل و 

بورس در ايجاد بازار متشکل ارزی تعيين کننده است 
و اگر عرضه ها در بورس انجام شود، زمينه ايجاد بورس 
ارز نيز فراهم خواهد شد. همچنين می توان در کنار آن 
بحث بازار مشتقه ارزی را پيگيری کرد تا بتوان به بحث 
هجينگ ارزی کمک شود و به نوعی از بروز نوسان های 
ارزی نيز جلوگيری شود تا بتوان نوسان ها و ريسک های 

ناشی از ارز را نيز پوشش داد.
آرگون گفت: اکن��ون به دليل نبود اب��زاری که فعال 
اقتصادی بتواند خود را از نوسان ارزی مصون نگه دارد، 
فعاالن اقتصادی مکلف شده اند تا تعهدات ارزی خود را 
با نرخ های جديد بازپرداخت کنند و خسارت سنگينی 
را از اين ناحيه متحمل می شوند، تسهيالتی نيز که در 
قالب يوزانس و يا فاينانس های بلندمدت بوده اکنون 
با مش��کالتی در بازپرداخت مواجه هس��تند. برخی 
حساب های باز برای واردات نيز وجود دارد و خريدهايی 
براساس ارز ۳۵۰۰ تومان صورت گرفته که اکنون بايد 
با نرخ ۸۵۰۰ و يا باالتر تس��ويه شود که در عمل منتج 
به ورشکستگی فعال اقتصادی خواهد شد، اگر ابزاری 
وجود داشته باشد که بتواند نوسان نرخ ارز را حفظ کند 
فعاالن اقتصادی اکنون با اين مشکالت مواجه نبودند.
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31 درصد شركت هاي بيمه در سطح توانگري دو و چهار هستند
گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري|

 بيمه مركزي، اطالعات توانگري مالي ۲۹ ش��ركت بيمه 
ايراني براي س��ال مالي جاري )كه در مارس ۲۰۱۹ پايان 
مي پذيرد( را اعالم كرد. بر اين اس��اس، ۲۰ شركت داراي 
س��طح توانگري ۱ با نمره شاخص باالي ۱۰۰ هستند كه 
به معناي توانمندي اين ش��ركت ها براي تحقق تعهدات 
خود نسبت به بيمه گزاران است. همچنين هشت شركت 
در سطح توانگري۲ با شاخص ۷۰ تا ۱۰۰ قرار دارند و يك 
شركت نيز در سطح توانگري 4 با نمره ۳۸ قرار داشته است. 
براين اساس ۶۹ درصد ش��ركت هاي بيمه در سطح يك 
توانگري، ۲۷.۵ درصد س��طح توانگري ۲ و ۳.۵ درصد در 

سطح توانگري چهار هستند.
به گزارش »تعادل«، بيمه مركزي، بسته به نسبت حاشيه 
توانگري مالي )SMR( شركت هاي بيمه گران را به سطوح 
مختلف تقسيم بندي كرده اس��ت. به بيان آماري هر چه 
ارقام SMR بيشتر باشد، توانگري مالي شركت هاي بيمه 

يا همان توان آنان براي پوش��ش ريسك ها بيشتر است. 
شركت هاي بيمه داراي سطح توانگري ۱ شامل نام هاي 
تجاري آس��يا )۱۰۷(، دانا )۱۱۰(، البرز )۱۰۱(، پارسيان 
)۱۰۰(، مل��ت )۲۶۶(، نوين )۱۷۲(، پاس��ارگاد )۱۲۲(، 
كارآفرين )۱۰۱(، كوثر )۱۰۰(، ما )۲۲۷(، سرمد )۱۳۱(، 
اميد )۱۲۰(، ايران معين )۲۶۶(، آسماري )۱۱۳(، حكمت 
صبا، تجارت نو، خاورميانه و شركت اتكايي امين )۱۵۹۲( 

ميليارد تومان است
شركت اتكايي امين باالترين رقم حاشيه توانگري را به خود 
اختصاص داد و از ۷۸4 در س��ال ۲۰۱۷ به ۱۵۹۲ در سال 
۲۰۱۸ رسيد. شركت هاي معلم )۷۷(، رازي )۷۵(، سينا 
)۸۶(، تعاون )۸۳(، دي )۷۳( و آرمان )۸۰( سطح توانگري 
۲ را كسب كردند و آمار شركت هاي معلم و سينا حاكي از آن 
است كه اين شركت ها، چهار سال متوالي هيچ نوع تغييري 

در توانگري مالي خود نداشته اند. 
همچنين، شركت هاي حافظ و ميهن كه سطح توانگري 

مالي آنان در سال گذشته، 4 بود، در سال جاري به سطح ۲ 
ارتقا يافته اند. دفتر نظارت مالي بيمه مركزي، شركت هاي 
سطح ۲ توانگري را ملزم كرده است تا طرح سه ساله خود 
را براي بهبود سالمت مالي خود تدوين كنند. ناظر بيمه 
ايران درصدد صدور مجوز براي افزايش س��رمايه در اين 
شركت ها است. بر اساس داده هاي بيمه مركزي، هيچيك 
از شركت هاي بيمه در س��طح توانگري ۳ در سال ۲۰۱۸ 
قرار نگرفتند. نسبت توانگري مالي شركت بيمه ايران، تنها 
ش��ركت دولتي حاضر در اين كشور، از ۲۸ در سال ۲۰۱۷ 
به ۳۸ در س��ال ۲۰۱۸ رسيد. با وجود اين بهبود، شركت 
بيمه ايران ۳۰ درصد از كل بازار بيمه را در دس��ت دارد و 
براي دومين س��ال پياپي در س��طح 4 توانگري مالي قرار 
گرفته است.  سطح 4 براي شركت بيمه ايران، به معناي آن 
است كه شركت مذكور توان تحقق تعهدات خود را بيش 
از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد دارد. همچنين، براي هر 
بند از آيين نامه توانگرى، دفتر نظارت مالي بيمه مركزي، 

اقدامات تنبيهي فوري براي شركت هاي سطح چهار در نظر 
گرفته است كه شامل كاهش توان صدور بيمه نامه، حذف 
پاداش مديران ارشد و به تعليق در آوردن سرمايه گذاري در 
بخش هاي توليدي مي شود. اما شركت بيمه ايران، سهم 
قابل توجهي از بازار بيمه محلي را داراست و حذف صدور 
برخي بيمه نامه ها، هيچ نتيجه اي در بر ندارد؛ به ويژه با لحاظ 
اين واقعيت كه شركت بيمه ايران، تنها بيمه گري است كه 
قانونا موظف به صدور بيمه خودرو است اما ديگر شركت ها، 
اين الزام قانوني را ندارند. غالمرضا سليماني، رييس كل بيمه 
مركزي پيشنهاد داده است كه حذف پر تفوي هاي زيان آور 
و تغيير برخي رويه ها به شركت بيمه ايران كمك مي كند تا 

توانگري خود را بهبود بخشند.
بر اساس گزارشي از كپيتال اينتليجنت، شركت رتبه بندي 
جهان��ي، صنعت بيمه اي��ران همچنان س��طح بااليي از 
گسس��تگي را تجربه مي كند و ويژگي اصلي آن  وضعيت 
غالب ش��ركت بيمه ايران، تنها ش��ركت بيمه دولتي، با 

۳۸ درصد سهم در س��ال ۲۰۱۷ در بازار اين كشور است. 
همچنين  اين شركت به حضور متعدد بيمه گران كوچك تر 
نيز به عنوان عامل ديگر اين گسستگي اشاره مي كند. اين 
شركت هاي كوچك در تالش هستند تا به حجم بحراني 
برسند تا بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند و اين سبب 
مي شود تا فضاي رقابتي شديدي ايجاد شود. بيشتر بيمه 
گران ايران وابسته به رشته بيمه خودرو هستند. در ايران، 
بيمه مسووليت شخص ثالث خودرو وابسته به تعرفه قيمت 
دولتي است و مبتني بر ريسك نيست و اغلب، اين مقوله 
سبب خسارت هاي فني پذيره نويسي شده كه تاحدي با 

درآمد سرمايه گذاري تعديل مي شود.
آگاهي از توانگري مالي شركت هاي بيمه براي مشتريان 
از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت و نه��اد ناظر عمدتا به 
منظور توجه به حقوق مردم و بيمه گذاران نسبت به انتشار 
اطالعات آن اقدام مي كند تا تصميم گيري را براي مخاطبان 

شركت هاي بيمه تسهيل كند. 
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 ۸40 هزار نفر وام ازدواج
در 10 ماه

بررس��ی عملكرد بانك ها در پرداخت تس��هيالت 
قرض الحسنه در سال ۹۷ نشان می دهد كه سهم وام 
ازدواج از اين تسهيالت ۵۵ درصد كل بوده و تا نيمه 
دی ماه سال جاری، نزديك به ۸4۰ هزار نفر وام ازدواج 
دريافت كردند. به گزارش »تعادل«، بر اساس گزارش 
بانك مركزی برای س��ال ۱۳۹۷ در مجموع بالغ بر 
۲۳۷ هزار ميليارد ريال تسهيالت قرض الحسنه در 
سرفصل های مختلف به تمامی بانك های كشور ابالغ 
شده است كه بخش عمده معادل ۱۹۵ هزار ميليارد 
ريال با س��هم ۸۳ درصد به تسهيالت قرض الحسنه 
ازدواج اختصاص دارد. همچنين مدد جويان تحت 
پوشش كميته امداد )با سهم ۶ درصد( مددجويان 
تحت پوشش بهزيستی )با سهم ۳ درصد(، مشاغل 
خانگی )با س��هم ۳ درصد( و ازدواج و وديعه مسكن 
كاركن��ان ارتش )با س��هم ۵ درص��د( بخش ديگر 
تس��هيالت ابالغی بانك مركزی را شامل می شود. 
براساس گزارش��ی كه مركز پژوهش های مجلس 
به تازگی منتش��ر كرده اس��ت، عملكرد بانك ها در 
۶ ماه ابتدايی سال نشان دهنده فاصله چشمگير از 
سهميه های ابالغی بانك مركزی است. بانك ها در 
اين مدت بالغ بر ۱۵۱ هزار ميليارد ريال تسهيالت 
قرض الحس��نه پرداخ��ت كرده اند كه تس��هيالت 
قرض الحسنه ازدواج با حدود ۸4 هزار ميليارد ريال 
عملكرد، سهمی حدود ۵۵ درصد را به خود اختصاص 
داده اس��ت. بعد از آن تسهيالت قرض الحسنه برای 
نيازهای ضروری )درمان و بيماری، تحصيل و ...( با 
عملكرد بالغ ب��ر ۵۸.۵ هزار ميليارد ريال )حدود ۳۹ 
درصد سهم( در جايگاه دوم پرداخت قرار دارد. اين در 
حالی است كه بانك مركزی سهميه ای برای پرداخت 
اين تسهيالت به بانك ها ابالغ نكرده است، همچنين 
در وب س��ايت بانك مركزی يا س��اير بانك ها افراد 
مشمول اين تسهيالت و سازوكار پرداخت آن بيان 
نشده است و بانك ها به تشخيص خود و با اشخاص 
مورد نظر خود اين تس��هيالت را پرداخت كرده اند و 

بانك مركزی نيز نتوانسته مانع آن شود.

شركت هاي پرداخت سرور 
خود را به داخل منتقل كنند

شركت ش��اپرك در راس��تاي تصميمات سازمان 
پدافند غيرعامل مبني بر ايمن سازي زيرساخت هاي 
پولي به شركت هاي پرداخت رزمايش قطع ارتباط 
س��رورهاي مقيم در خ��ارج از ايران را اب��الغ كرد. 
سازمان پدافند غيرعامل كشور با توجه به ضرورت 
ايمن سازي زيرساخت هاي پولي و بانكي به شركت 
شاپرك و ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك فعال 
كشور با هماهنگي بانك مركزي اعالم رزمايش قطع 
ارتباط سرورهاي مقيم در خارج از ايران را كرده و به 
س��ايت هايي كه داراي سرور خارجي هستند اعالم 
كرده بايد هرچه سريعتر سرور خود را به داخل كشور 
منتقل كنند كه در غير اينصورت در آينده اي نزديك 
خدمات پرداخت به آنها ارايه نخواهد شد؛ در همين 
راس��تا برخي از شركت هاي پرداخت الكترونيك به 
پذيرندگان خود نامه اي ارسال كردند كه باعث نگراني 

در اكوسيستم تجارت الكترونيك كشور شده است.
همچنين يك مقام سازمان پدافند غيرعامل كشور 
در گفت وگوي��ي با ايِبن��ا ضمن اع��الم تاييد انجام 
رزمايش براي شبكه پرداخت و شركت هاي پرداخت 
الكترونيك با هماهنگي شركت شاپرك تاكيد كرد: با 
توجه به تاكيدات انجام شده در زمينه رفع وابستگي ها 
و لزوم ايمن سازي و ورود سروهاي خارجي به داخل 
كشور به منظور جلوگيري از احتمال قطعي و خرابي 
با ايجاد محدوديت هايي ضروري است كه شركت هاي 
پرداخت الكترونيك سرورهاي خود از خارج از كشور 
را به سرعت به داخل كشور منتقل كنند و در غير اين 
صورت بر اساس ابالغيه رسمي در آينده اي نزديك به 
هيچ سايتي با سرور خارجي خدمات درگاه پرداخت 

اينترنتي ارايه نخواهد شد. 

بانك هاي تراز اول از نظارت 
قدرتمند بهره مي برند 

مديرعامل بانك رفاه گفت: ام��روزه بانك هاي تراز 
اول دنيا از يك حوزه نظارتي قدرتمند در راس��تاي 
اهداف و اس��تراتژي هاي كالن خود بهره مي برند و 
براي حفظ و نگهداشت مشتريان و كنترل و مديريت 
ريسك، حوزه هاي نظارتي خود را به صورت مستمر 

تقويت مي كنند.
به گ��زارش روابط عمومي بانك رفاه كارگران، دكتر 
سهماني در ايين افتتاحيه دوره سه روزه توانمندسازي 
بازرسان بانك رفاه طي سخناني با تصريح اينكه تقويت 
حوزه هاي نظارتي بانك تقويت بنيه مالي و ساختار 
س��ازماني بانك را به دنبال دارد گفت: ساختار هاي 
نظارتي قادر هستند در موقعيت هاي پاسخگويي به 
ذي نفعان، بانك را بيم��ه كنند در صورتي كه بانك 
در شرايط متالطم اقتصادي به دنبال پاسخگويي به 
نيازهاي ذي نفعان باشد حوزه هاي نظارتي مي توانند 
بازوي مشورتي قوي براي آن باشد. بنابراين براي ايفاي 
تعهدات خود در مقابل سپرده گذاران بايد ساختارهاي 

نظارتي بانك را تقويت كنيم و توسعه دهيم.
مديرعامل بانك رفاه به ض��رورت وجود حوزه هاي 
نظارتي كه به مس��ائل و دانش روز اش��راف و آگاهي 
كام��ل دارند پرداخ��ت و اظهار داش��ت: بانك ها به 
دليل اينكه با طيف بسيار متنوع و متكثري از آحاد 
جامعه در ارتباط هستند بايد مراقبت هاي ويژه اي 
را ملحوظ نظر قراردهند: چرا ك��ه در صورت وجود 
تالطم و چال��ش در يك بانك، نه تنها تعداد كثيري 
از س��پرده گذاران با مش��كل مواجه مي شوند بلكه 
اقتصاد كالن و دولت و حاكميت هم ممكن اس��ت 
دچار خسران جبران ناپذيري شوند. دكتر سهماني 
با تشريح نقش نظام بانك در اقتصاد كالن و اجراي 
برنامه هاي توس��عه اي دولت ها گفت: دولت ها براي 
اجراي برنامه هاي كالن خود نيازمند نظام بانكي با 
ثبات، داراي ساختار مالي قدرتمند و پايدار هستند؛ 
اين عوامل هم در نظام بانكي با وجود اس��تقرار يك 
نظام نظارتي پويا، فعال و دانش محور محقق مي شود.



آمار معامالت 5 بازار سرمايه

»تعادل«درگفتوگوباكارشناسانبهتحليلچرايينوسانشاخصبازارسهامميپردازد

بررسيسناريوهايمتفاوتسرمايهگذاريدراقتصادايران

رفتار شناسي معامله گران بورس

گروه بورس| مسعود كريمي|
 هيجان در زمينه سرمايه گذاري، نبود استراتژي خريد و 
فروش سهام صنايع و شركت ها، كمبود نقدينگي، ضعف 
تحليل معامله گران بورس در كنار ريسك هاي بيروني 
از جمله موضوعاتي پيرامون اقتصاد و سياست داخلي 
و بين المللي، بطور معمول سرمايه گذاران بازار سهام 
كشور را با چالش در امر سرمايه گذاري همراه مي كند. 
در همين حال، با توجه به تصميم شوراي پول و اعتبار 
و ابالغيه بانك مركزي به تمام بانك ها مبني بر اينكه 
پرداخت سود روزشمار به سپرده هاي كوتاه مدت ممنوع 
بوده و معيار پرداخت سود سپرده هاي سرمايه گذاري 
عادي از روزش��مار به ماه شمار تغيير پيدا كرده است، 
در گام نخس��ت اين موضوع مورد ارزيابي فعاالن بازار 
س��هام قرار گرفت. بر همين اساس، 2 سناريو از سوي 
صاحب  نظران اقتصادي مطرح مي شود كه در سناريوي 
نخست برخي از فعاالن بازار سهام بر اين باورند، سياست 
جديد بانك مركزي بطور قطع پس از گذش��ت زمان 
منجر به رونق معامالت بورس كش��ور مي ش��ود. چرا 
كه اين افراد هدف از سرمايه گذاري در بازار هاي مالي 
را كسب س��ود عنوان مي كنند و معتقدند با توجه به 
سياست جديد بانكي بطور قطع نقدينگي هاي موجود 
در بانك ها راهي جز ورود به بازار س��هام ندارند. اما در 
سناريوي دوم، صاحب نظران بازار سرمايه معتقدند كه 
ماهيت سرمايه گذاران سيستم بانكي با سرمايه گذاران 
فعال در بازار سرمايه تفاوت بسيار زيادي دارد. چرا كه 
سرمايه گذاران بازار س��هام حداقل ريسك هايي را در 
زمينه س��رمايه گذاري مي پذيرند، اين در حالي است 
كه در نقطه مقابل سرمايه هاي موجود در نظام بانكي 
غالبا ريس��ك گريز بوده و تحت هيچ عنوان به سمت 
خريد سهام س��وق پيدا نخواهد كرد. به هر روي، فارغ 
از اينكه سياس��ت گذاري هاي روزانه در حوزه اقتصاد 
كش��ور چه تاثير و تبعاتي را براي قش��ر سرمايه گذار، 
به خصوص فعاالن حوزه بازار س��هام به همراه خواهد 
داشت، اين مهم كه سهامداران تاالر شيشه  اي حافظ 
مي بايس��ت براي فعاليت در اين بازار نگاه خود را براي 
سرمايه گذاري از كسب سود هاي لحظه اي با خريد و 
فروش هاي مداوم تغيير دهند و چشم انداز معامالتي 
خود را در بازه زماني طوالني تري تعريف كنند نيز مهم 
ارزيابي مي شود. چرا كه بطور معمول سرمايه گذاري با 
چشم انداز بلندمدت مي تواند ريسك هاي مقطعي وارده 

به صنايع و شركت هاي مختلف را به نوعي پوشش دهد.

    بيش  واكنشي بازار
در همين رابطه، حامد س��تاك مديرعامل ش��ركت 
سرمايه گذاري توس��عه آذربايجان با تحليل چرايي 
نوسان شديد شاخص بازار سهام طي معامالت چند 
روز اخير در گفت وگو با »تع��ادل« عنوان كرد: بطور 
معمول بازار س��هام براي تغيير روند، دچار يكسري 
رفتار   هاي نوساني شديد به صورت كوتاه مدت مي شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه اصلي ترين دليل نوسان 
اخير را اخبار و اتفاقاتي دانس��ت كه به بازار س��رمايه 
مخابره مي ش��وند و در عين حال تاكيد كرد: چنين 
عواملي بطور معمول باعث ايجاد تقاضا يا عرضه بيش از 
اندازه در روند معامالتي بازار سهام كشور مي شوند و در 
نهايت هم با غلبه هر كدام از طرف عرضه و تقاضا بازار با 

خروج از حالت سكون وارد روندي جديد خواهد شد.  
وي با تشريح برخي از اتفاقات تاثير گذار در جريان داد 
و ستد سهام نيز خاطرنشان كرد: افزايش نسبي قيمت 
كاالهاي اساسي نفت و طال، گمانه زني هاي مثبت در 
خصوص اجرايي شدن SPV بين ايران و اتحاديه اروپا، 
تنظيم اليحه اصالح ساختار بازار سرمايه، برنامه ريزي 
در راستاي اجرايي شدن بازار متشكل ارزي، احتمال 
راه اندازي ب��ورس بين الملل و عوامل��ي از اين قبيل 
مي توان از جمله اخبار اثر گذار مثبتي دانست كه در 

بازار سرمايه وجود دارند.
حامد ستاك تصريح كرد: متاسفانه وضعيت اقتصادي 
تغيير چنداني نسبت به گذشته نداشته و اتفاق بنيادي 
خاصي براي كليت اقتصاد كش��ور رخ نداده است. در 
همين حال، برخي از معامله گران با چنين رويكردي 
خيلي عالقه مند به طرف تقاضاي بازار سهام نيستند 

و بعضا مشاهده مي شود كه در سمت عرضه به فعاليت 
مي پردازند.

مديرعامل شركت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 
ابراز داشت: بطور كلي عوامل فوق مي توانند منجر به 
تغيير جهت بازار سهام شوند. اين در حالي است كه در 
كنار تمام اين موارد، موضوعاتي پيرامون مباحث مالي 
رفتاري نيز مي بايست مورد توجه قرار بگيرند چرا كه 
بازار نس��بت به اخبار مثبت يا منفي بعضا دچار بيش  
واكنشي مي شود. به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه، به 
هر اندازه كه بازار سهام پيشرفته تر و سواد مالي در آن 
بيشتر باشد از ميزان بيش واكنشي ها در روند معامالتي 
سهام كاسته خواهد شد. وي اذعان داشت: متاسفانه در 
بازار سهام ايران بعضا رنگ و بوي بيش واكنشي در بين 
معامله گران زياد ديده مي ش��ود و در نهايت باعث باال 

رفتن ريسك بازار سرمايه نيز خواهد شد.

    فرصت خريد سهام
از س��ويي ديگر، مهدي طحاني مدير سرمايه گذاري 
ش��ركت مديريت س��رمايه كيان به تشريح وضعيت 
ش��اخص ب��ورس ته��ران پرداخ��ت و در گفت وگو با 
»تع��ادل« بيان ك��رد: ب��ه اعتقاد تكنيكاليس��ت ها 
ش��اخص كل بازار س��هام در رقم 165 ه��زار واحدي 
ي��ك مقاوم��ت خواهد داش��ت، اين در حالي اس��ت 
كه نماگ��ر اصلي به مقاوم��ت خود رس��يد و در ادامه 
برخ��ي از تحليلگران تكنيكال نيز معتق��د بودند كه 
بازگش��ت به رقم 160 هزار واحدي و استارت مجدد 
ب��راي صعود دور از ذهن نخواهد بود. اين كارش��ناس 
بازار س��رمايه تاكيد ك��رد: واقعيت رون��د معامالتي 
چي��ز ديگري اس��ت. زماني كه گزارش ه��اي 9 ماهه 
شركت ها در صنايع متفاوت اعم از پتروشيمي، پااليشي، 
فلزي و معدني مورد بررس��ي قرار  مي گيرند، مشاهده 
 مي ش��ود كه گزارش ها درخ��ور و از مطلوبيت كافي 

برخوردارند.
وي خاطرنشان كرد: بازار گروه خودرو و بانك را به عنوان 
ليدر انتخاب كرد و اين گروه ها در جريان گزارش دهي 
نشان دادند كه از نظم و چهارچوب مشخصي برخوردار 
نيس��تند و متاس��فانه در ادامه گزارش هاي عملكرد 
مناسبي هم منتش��ر نكردند. بنابراين، با توجه به اين 
موضوع كه نقدينگي قابل توجهي به واس��طه بورس 
وارد گروه  بانك و خودرو شد اما در نهايت گزارش هاي 
نامناس��ب اين گروه ها توانس��ت به بازار سهام شوك 

منفي واردكند. 
مدير سرمايه گذاري ش��ركت مديريت سرمايه كيان 
با اش��اره به اينكه عوامل مذكور باعث نوس��اني شدن 
جو بازار ش��د، اذعان داش��ت: نوس��ان اخير نرخ دالر 
در كنار سايه بلند وقايع سياس��ي بر سر بازار سرمايه 
نيز به تداوم ف��راز و فرود ه��اي بازار دام��ن مي زنند. 
مهدي طحاني تصريح كرد: ب��ا نگاهي به صورت هاي 
مالي 9 ماهه و بررس��ي وضعيت شركت ها، مشاهده 
مي شود كه فرصت هاي خريد در بازار سرمايه به مراتب 
بيشتر از ساير فرصت هاست. وي با مقايسه بازار سرمايه 
و ساير بازار هاي موازي نيز تصريح كرد: بطور قطع بازار 
س��رمايه از جايگاه مطلوب تري نسبت به ساير بازار ها 
برخوردار است. به گفته اين تحليلگر بازار سرمايه در 
حال حاضر فرصت مناسبي براي خريد سهام در بازار 

فراهم شده است. 
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بازگشت شاخص ها به مدار  رشد
گروه بورس | شاخص بورس در پايان معامالت روز 
گذشته با رشدي بيش از ۸00 واحدي به 162 هزار و 
۸05 واحد رسيد.بر اساس آمارهاي معامالتي، همه 
شاخص هاي بورس با رشد مواجه شدند بطوري كه 
شاخص كل با ۸۸۳ واحد رشد معادل 0.55 درصد 
به 162 هزار ۸05 واحد، ش��اخص قيمت »وزني - 
ارزشي« با 256 واحد افزايش معادل 0.55 درصد 
به ۴۷ هزار 19۴ واحد، ش��اخص كل »هم وزن« با 
26۸ واحد رش��د معادل 0.9۴ درصد به 2۸ هزار و 
9۸5 واحد رسيد. از س��ويي ديگر 6 نماد »رمپنا با 
11۴ واحد، وتجارت با 96 واحد، فخوز با 90 واحد، 
حكش��تي با ۸۴ واحد، وبصادر با 6۴ واحد و كگل با 
50 واحد« رشد، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص 
كل بورس بر جاي گذاشتند.به اين ترتيب، در پايان 
داد و ستدهاي روز قبل بورس، در 1۳9 هزار و ۸۴۷ 
نوبت معامالتي، 2 ميليارد و 1۷1 ميليون برگه اوراق 
بهادار به ارزش 5 هزار و ۴۴1 ميليارد تومان در بورس 
معامله شد و ارزش بازار به 616 هزار و ۷۸9 ميليارد 

تومان رسيد. 

    رشد 0.4 درصدي »آيفكس«
شاخص كل فرابورس ايران با 9 واحد صعود در پايان 
معامالت روز گذشته در سطح 19۸0 واحدي ايستاد 
كه معامالت مثبت در نماد هاي »ميدكو« و »زاگرس« 
بيش��ترين تاثير را بر اين رشد برجاي گذاشتند.روز 
گذش��ته، 1۷ ميلي��ون و 66۳ ه��زار و 26۳ ورقه از 
سري جديد اسناد خزانه اسالمي در نماد معامالتي 
»اخزا۷1۳« كه در تاريخ 1۸ مهر ماه 9۷ توسط وزارت 
امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از دولت منتشر 
ش��ده بود، براي اولين بار در بازار ابزارهاي نوين مالي 
فرابورس ايران عرضه شد و تابلو اوراق با درآمد ثابت 
فرابورس ميزبان معامالت در اين نماد بود. اين اوراق در 
هر ورقه 601 هزار و ۸6۸ ريال قيمت خورد و معامالت 
اين سري از اسناد خزانه در سمت خريد با مشاركت 
تقريبا پاياپاي حقيقي ها و حقوقي ها و در سمت فروش 
با مشاركت بيش از 9۸ درصدي حقوقي ها همراه شد.

در ادام��ه معامالت در بازار ابزاره��اي نوين مالي، در 
روز سه شنبه، 12 ميليون ورقه به ارزش يك هزار و 
9۴۳ ميليارد ريال ميان معامله گران دست به دست 
شد كه نماد »اخزا۷09« بيشترين ارزش معامالتي 
را در اين ب��ازار از آن خود كرد. در اين بازار همچنين 
نماد »تسه9۷10« متعلق به اوراق گواهي تسهيالت 
مسكن دي ماه 9۷ با محدوديت دامنه نوسان قيمت 5 
درصدي گشايش يافت و هر ورقه آن نزديك به 55۴ 
هزار ريال كشف قيمت شد. همچنين بازار پايه در روز 
قبل ميزبان داد و ستد 2۷6 ميليون سهم بود كه اين 
حجم از معام��الت، ارزش 6۷۷ ميليارد ريالي را رقم 
زدند. در نهايت، حجم معامالت در مجموع بازار هاي 
ُنه گانه فرابورس 59۷ ميليون ورقه و ارزش آن 5 هزار 

و ۷02 ميليارد ريال بود.

مديرنظارتبربورسهايسازمانبورسواوراقبهادارعنوانكرد

نمايندهمجلسشوراياسالمي:بازارسرمايه،شفافتريننهاداقتصاديكشور

بازگشت معامالت آتي سكه در انتظار تصميم بانك مركزي

پايانخوشصعوديبرايبورس۹۷

مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
انتقال نمادهاي معامالتي بورس كاال به بورس تهران گفت: 
همه شركت ها پس از كسب استاندارد هاي الزم و ارتقا، به 
دنبال درج نماد خود در بورس هاي باالتر هستند و بورس 
كاال نيز از اين امر مستثني نيست.محسن خدابخش، مدير 
نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بيان 
مطلب فوق به سنا گفت: انتقال يك نماد از فرابورس به بورس 
تهران به استانداردهاي خاصي وابسته است و بديهي است 
كه اگر شركتي بتواند به شاخص هاي الزم برسد از فرابورس 
به بورس منتقل مي شود.وي ادامه داد: در اين ميان شركت 
بورس كاال نيز از اين امر مستثني نيست و اكنون توانسته 
با احراز شرايط الزم و كس��ب استانداردهاي قابل قبول از 
فرابورس به بورس منتقل شود.محسن خدابخش، عملكرد 
بورس كاال در سال گذش��ته را مثبت ارزيابي كرد و افزود: 
بحث شفافيت و كشف قيمت عادالنه محصوالت همواره در 
دنيا از اهميت زيادي برخوردار بوده و هست و بورس كاال نيز 
در همين مسير حركت مي كند.مدير نظارت بر بورس هاي 
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن اشاره به وجود پتانسيل 
كشف قيمت در بورس كاال با تكيه بر ابزارهاي ايجاد شده، 
عنوان كرد: بهتر آن است كه در فضاي شفاف مبتني بر عرضه 

و تقاضا كش��ف قيمت محصوالت انجام شود.وي احتمال 
خطا در معامالت بورس كاال را قابل رصد عنوان كرد و اظهار 
داشت: در بازار متشكل و نظام مندي مانند بورس مي توان 
هر گونه اختالل يا دستكاري در معامالت را رصد و پيگيري 
كرد و اين شرايط به كشف قيمت عادالنه در بورس ها از جمله 
بورس كاال منجر مي شود.مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس درباره توقف معامالت آتي سكه و احتمال بازگشت 
معامالت آن گفت: توقف بازار معامالت آتي سكه در بورس 
كاال فعاليت افراد عالقه مند به اين نوع س��رمايه گذاري را 
متوقف نكرد و تاثيري هم در قيمت بازار آزاد نداشت. پس 
چه بهتر بود كه اين نوع سرمايه گذاري در يك بازار متشكل 
و نظام مند و تحت كنترل و نظارت انجام مي شد.خدابخش 
با تاكيد بر اينكه سياست سازمان بورس گسترش بازارهاي 
مالي است، افزود: توقف معامالت آتي سكه در بورس كاال 
سياست اثربخش و كارآمدي براي كنترل بازار سكه نبود.
وي آغاز مجدد فعاليت آتي سكه در بورس كاال را وابسته به 
تصميم گيري بانك مركزي دانست و گفت: بانك مركزي 
ضمن تامين اهداف كالن اقتصادي مي تواند در راس��تاي 
سياست گذاري هاي خود از پتانسيل اين بازار نظام مند و 
متشكل استفاده كند.مديرنظارت بر بورس هاي سازمان 

بورس ادامه داد: با حذف معامالت شفاف سكه در بورس كاال 
افرادي كه به فعاليت در اين حوزه عالقه مند هستند در بازار 
آزاد غير قابل نظارت، داد و ستد مي كنند.وي خاطرنشان 
كرد: با بازگش��ت ثبات نسبي به بازار سكه طي چند هفته 
اخيرمي توان به تصميم بانك مركزي مبني بر فعاليت مجدد 
اين بازار در كنار ساير بازارها و ابزارهاي مالي با هدف كمك به 
اقتصاد و افزايش شفافيت اميدوار بود.خدابخش افزود: بورس 
كاال يك بازار نظام مند است كه در آن كشف قيمت عادالنه 

در يك فضاي شفاف انجام مي شود.

    ابزارهاي تعادلي فضاي هيجاني در راه بازار
اين مدير حوزه نظارتي سازمان بورس در خصوص بهره گيري 
از مدل هاي مالي براي كاهش ريسك فضاي هيجاني بازار 
سرمايه گفت: ما همواره به دنبال بازار سرمايه اي هستيم 
كه در همه زمان ها قابليت بازدهي داشته باشد. معامالت 
آتي سبد سهام نيز با همين هدف راه اندازي شد تا ريسك 
داد و ستد تك سهم كنترل شود.وي ادامه داد: اكنون نيز ما 
به دنبال عملياتي شدن فروش استقراضي با تعريف مدل 
بومي و شرعي هستيم. چنين تدابيري كمك مي كند در 

زمان تكانه ها و هيجانات، تعادل با سرعت به بازار بازگردد.

مديرعامل شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان، 
روند بازار را در روزهاي منتهي به پايان سال »صعودي«پيش 
بيني كرد . محمد صفري در گفت وگو با سنا، گفت: در دو ماهه 
پاياني به نظر مي رسد با بازاري صعودي رو به رو باشيم؛ از طرفي 
گزارش هاي 9 ماهه مطلوب )به ويژه گروه پااليشي و دارويي(، 
همچنين اصالح ساختار مالي گروه بانكي كه يكي از اهداف 
دولت در ماه هاي اخير ب��وده، مي تواند روند صعودي بازار را 
ادامه دار كند. عالوه بر اين افزايش احتمالي نرخ ارز در ماه هاي 
پاياني مي تواند يكي از عوامل اثرگذار باشد.اين كارشناس بازار 
سرمايه در پاسخ به اين سوال كه كدام صنايع 9 ماهه بهتري 
را روانه بازار خواهند كرد، اظهار داشت: با توجه به بررسي هاي 
صورت گرفته به نظر مي رس��د عموم شركت هاي دالري از 
جمله فلزي، پااليشي و پتروشيمي گزارش هاي 9 ماهه خوبي 
به بازار مخابره كنند.صفري در عين حال با بيان اينكه موضوع 
اصلي، چشم انداز آتي شركت ها خواهد بود افزود: در صورت 
ثبات شرايط، سودآوري شركت هاي متانولي و فوالدي در 

سال 9۸ با وجود گزارش هاي 9 ماهه مناسب چندان مطلوب 
نخواهد بود.وي ادامه داد: برخالف اين گروه، گروه پااليشي 
در صورتي كه گزارش هاي 9 ماهه خوبي به بازار ارايه دهند، 
آن هم در دوره اي كه قيمت جهاني نفت نزول چشمگيري 
داشت و اسپرد محصوالت اصلي از اين كاهش متاثر شده بود، 
چشم انداز مناسب تري خواهند داشت.او تصميم نگار ارزش 
آفرين��ان در خصوص تاثير قيمت هاي جهان��ي بر بازار هم 
گفت: نرخ هاي جهاني، تاثير مستقيم بر سودآوري شركت ها 
داشته است؛ به عنوان مثال متانول در ماه هاي اخير كاهش 
قابل توجهي داشته و س��ودآوري شركت هاي اين گروه را با 
چالش جدي رو به رو كرده اس��ت. ولي به نظر مي رسد وزن 
اصلي در كاهش ارزش سهام شركت هاي اين گروه و برخي 
از شركت هاي فلزي، ريسك كاهش حجم توليد و فروش و 
افزايش هزينه هاي انتقال پول بوده، تا نرخ هاي بازار جهاني.

صفري در پاسخ به اين سوال هم كه روند خريد گروه هاي كاال 
محور، خودرويي و بانكي از سوي حقيقي ها چطور ارزيابي 

مي شود بيان كرد: با توجه به تمايل دولت به اصالح ساختار 
مالي اين گروه، افزايش سرمايه از محل هايي از جمله تسعير ارز 
و تجديد ارزيابي دارايي ها، روند صعودي شركت ها را ادامه دار 
خواهد كرد. هر چه اين موضوعات با سرعت بيشتري ادامه 
پيدا كند، روند حركتي اين گروه پرشتاب تر خواهد بود.اين 
كارشناس بازار سرمايه در پايان گفت وگو با سنا درباره احتمال 
پايان جنگ تجاري چين و امريكا و تاثير آن بر قيمت هاي 
جهاني نيز گفت: جنگ تجاري، هر دو كشور به ويژه چين را با 
چالش هاي جدي رو به رو كرده است، يكي از عوامل تاثيرگذار 
بر قيمت نرخ هاي جهاني گروه كااليي جنگ تجاري و پيش 
بيني كاهش سطح توليدات كشور چين و در نتيجه كاهش 
تقاضاي جهاني گروه كااليي بوده است. لذا در صورت پايان 
جنگ تجاري يكي از عواملي كه بر نرخ هاي گروه كااليي تاثير 
منفي داشته مرتفع خواهد شد. همچنين از ديگر عوامل موثر 
مي توان به سياس��ت فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در سال 

2019 اشاره كرد.

با توجه به شرايط اقتصادي كشور و تشديد تحريم ها 
در سال آينده، بازار سرمايه، بورس كاال و بورس انرژي 
مي توانند تكيه گاه مطمئني براي اقتصادكشور باشند.

علي ابراهيمي، نماينده مجلس شوراي اسالمي ضمن 
بيان مطلب فوق به سنا، گفت: در شرايط فعلي اقتصاد و 
با توجه به تنگناهاي مختلف، بهره گيري از  اوراق تأمين 
مالي ابزار كارآمدي براي ب��از كردن فضاي اقتصادي 
كشور است.نماينده مردم ش��ازند در مجلس شوراي 

اسالمي با بيان اينكه بهره گيري از اوراق تامبن مالي به 
نفع فعاالن اقتصادي خواهد بود و به ارتقاي جايگاه بازار 
سرمايه نيز منجر مي شود، افزود: هرچند در بودجه 9۸ 
عرضه نفت در بورس و انتشار اوراق مالي اسالمي و ساير 
ابزار هاي مالي ديده شده اس��ت اما با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور بايد از ظرفيت هاي بازار سرمايه بيشتر 
استفاده شود.عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي در مجلس، با بيان اينكه بازار سرمايه شفاف ترين 

بازار در اقتصاد كشور به شمار مي رود، گفت: شفافيت 
درمعامالت بازار س��رمايه و اعتبار اين نهاد اقتصادي 
مي تواند در تامين مالي به دولت كمك بس��زايي كند.

ابراهيمي تصريح كرد: ابزارهاي نوين بسياري در بازار 
سرمايه وجود دارد كه مي تواند اثرگذاري بسيار خوبي 
در روند فعاليت اين بازار داشته باشد. بطور كلي ابزارهاي 
مالي بورس اين قابلي��ت را دارد كه س��رمايه گذاران 

بسياري را به سمت اين بازار جذب كند.

نگاه بازار



نظر

اخبار

تشكلها6

درس هايي از يك سالگي خانه تشكل ها

بررسي قانون منع واردات كاالهاي داراي مشابه داخلي

نياز به برنامه هاي جديد براي تشكل ها

كداممحصوالتتوسطوزارتخانههاواردكشورميشود

يك سال از تشكيل خانه تشكل هاي تهران مي گذرد. آمارها 
به خوبي نشان مي دهد با وجود ظرفيت زيادي كه اين نهاد 
داشت اما پتانسيل تشكل ها بسيار باالتر از اين بود و هر ميزان 
در تشكل ها سرمايه گذاري شود اندك است. كمتر از يك 
سال پيش، ساختماني مجهز و تازه ساز در يكي از مناطق 
مركزي تهران افتتاح شد كه طي يك سال گذشته به محل 
رفت و آمد مديران كانون هاي بزرگ و كوچك كسب و كار 
از بخش هاي مختلف اقتصادي درآمده است. در اين مدت 
كمتر از يكسال گذشته بيش از 423 نشست و گردهمايي 
توسط تش��كل هاي بخش خصوصي در خانه تشكل هاي 
اتاق بازرگاني تهران برگزار شده است. اين مساله يك معني 
مشخص دارد؛ تشكل ها تشنه كار هستند اما ظرفيت كافي 
در اختيار آنها قرار نگرفته است. گوشه اي از وظايفي كه بايد 
توسط اتاق ايران انجام مي شد توسط اتاق تهران انجام شد 

و ديديم كه چقدر ظرفيت در اين خصوص وجود داشت.

نگاهيبهخانهتشكلها
بهمن ماه سال گذشته بود كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي تهران سومين ساختمان ستادي خود را به نام 
»خانه تشكل ها« بازگشايي كرد تا تشكل هاي اقتصادي 
بخش  خصوصي اعم از انجمن ها، اتحاديه ها، سنديكا ها و ... 
صاحب مكاني براي برپايي گردهمايي ها و برگزاري جلسات 
كاري خود شوند. تجهيز بنايي شش طبقه با چندين سالن 
كنفرانس و اتاق هاي جلس��ات مجهز به سيستم صوتي و 
تصويري، در نقطه اي از تهران با قابليت دسترس��ي آسان 
براي فعاالن اقتصادي، ابتكاري بود كه با مصوبه هيات رييسه 
هشتمين دوره هيات نمايندگان اتاق تهران، به اجرا درآمد 
و به اين ترتيب، تشكل هايي كه با مشكل در تامين محل 
گردهمايي كنفرانس هاي عمومي و نشست هاي هيات مديره 
مواجه بودند، صاحب خانه شدند. طرحي شبيه به اين توسط 
نهادهاي مختلفي در خارج از كش��ور بارها اجرايي شد. در 
حقيقت ايده اصلي اين است كه تشكل ها به جاي هزينه هاي 
موازي از يك ظرفيت واحد استفاده كنند، مساله اي كه در 
بعضي از اتاق هاي بازرگاني به صورت خودجوش در حال 

انجام است.

مدلهايجديدتشكلگرايي
براي ساليان طوالني تشكل هاي بخش خصوصي از يك 

س��ري فرمول قديمي براي انجام وظايف خود اس��تفاده 
مي كنند در حالي كه مدل هاي جديدي در اين خصوص 
تعريف شده است. وظيفه تشكل ها صرفا برگزاري جلسات و 
چانه زني نيست. همچنين ابزارهاي نوين سايبري بسياري از 
روش هاي قديمي را حذف كرده است. اگر تشكل ها به جاي 
اينكه هر كدام بخواهند به روش جداگانه اقدام به فعاليت 
كنند از ابزارهاي در اختيار هم براي توسعه و بهبود شرايط 
استفاده كنند مطمئنا اثربخشي آنها بيشتر خواهد شد. در 
سال هاي گذشته به جاي رسيدگي به اين بخش بيشتر به 
موضوع گسترش تعداد تشكل ها توجه شده است در حالي 

كه مي توان به هم افزايي ميان اين تشكل ها توجه كرد.
شايد مهم ترين دليلي كه تاكنون مدل هاي جديد تشكلي 
مورد اس��تقبال قرار نگرفته اول اين باش��د كه شناخت و 
همچنين احساس ضرورت وجود نداشته است و مشكل 
دوم اين است كه اين انتظار از معاونت تشكل هاي اتاق ايران 
مي رفت. حال با تأسيس خانه تشكل ها مي توان اين انتظار 
را داشت كه جلسات هم انديشي بهبود وضعيت تشكل ها 
توسط خود تشكل ها برگزار ش��ده و وظايفي كه تاكنون 

مغفول مانده است مورد بازبيني قرار گيرد.

تشكلهادرتعاملبااتاق
يكي از مس��ائل مهمي كه در دوره اتاق هشتم مطرح شد 
لزوم همراهي و همكاري بيشتر ميان تشكل ها و اتاق بود. 
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار اتاق ايران را مسوول 
سازماندهي تشكل ها مي داند و براي اين مساله بودجه اي 
در نظر گرفته شد. به نظر مي رس��د بخش چنداني از اين 
بودجه به تشكل ها اختصاص پيدا نكرد و مي توانست اين 
بودجه هنگفت بيش از اين در راه بالندگي تشكل ها استفاده 
شود. مساله مهم اين است كه با حل بعضي مشكالت باعث 
حضور بيش��تر تش��كل ها در هيات نمايندگان اتاق هاي 

بازرگاني باشيم.

بازنگريدرشيوهآموزشتشكلها
آن طور كه مدير امور تشكل ها و مسووليت اجتماعي اتاق 
تهران مي گويد، ايجاد خانه تشكل ها از سوي اتاق تهران، مورد 
استقبال فعاالن اقتصادي و انجمن هاي حوزه كسب و كار قرار 
گرفته بطوري كه تشكل ها مي توانند به صورت آنالين و با 
مراجعه به سايت اتاق تهران، روزهاي مورد درخواست براي 

برگزاري جلسات هيات مديره، نشست هاي كميسيون ها و 
كارگروه هاي تخصصي يا همايش هاي خود را ثبت كرده و 
از امكانات اين ساختمان برخوردار شوند. به گفته غالمرضا 
ملكي، اتاق تهران با ساخت و تجهيز ساختمان خانه تشكل ها، 
مكاني را براي گفتمان تشكل ها و خودنمايي بيشتر مقوله 
تشكل گرايي در بخش خصوصي ايجاد كرد و در تالش است 
تا با جديت بيشتري در مسير توانمندسازي تشكل ها گام 
بردارد. بازنگري در ش��يوه هاي آموزشي تشكل ها و برپايي 
دوره هاي آموزش��ي متنوع، از ديگر خدماتي ارايه ش��ده از 
سوي اتاق تهران به تشكل ها است كه مدير امور تشكل ها و 
مسووليت اجتماعي اتاق تهران به آن اشاره دارد. در همين 
زمينه، ملكي به برگزاري دوره آموزشي MBA ويژه دبيران 
تشكل ها اشاره كرد كه از مرداد ماه امسال با پذيرش نزديك 

به 30 دانش پذير و با همكاري مشترك مركز آموزش اتاق 
بازرگاني تهران و دانشگاه صنعتي اميركبير آغاز شده و ترم 
دوم آن در حال اجراس��ت. ساختمان خانه تشكل ها كه به 
همت اتاق تهران ساخته و در حال حاضر نيز درهاي آن به 
روي تشكل هاي عضو اتاق بازرگاني باز است، در كل داراي 9 
سالن كنفرانس با ابعاد مختلف است كه براي برگزاري جلسات 
گروهي و نشس��ت هاي تشكل هاي اقتصادي تجهيز شده 
است. در طبقه سوم اين ساختمان، دفاتري براي تشكل هاي 
بخش خصوصي راه اندازي شده و در حال حاضر دفاتر كاري 
10 تش��كل از گروه هاي اقتصادي مختل��ف در اين طبقه 
افتتاح شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. همچنين 
در اين س��اختمان، مركز داوري اتاق تهران مستقر است و 
فعاالن اقتصادي و بنگاه هاي بخش خصوصي، موارد حقوقي 

مرتبط با كس��ب و كار خود در داخل و همچنين با شركاي 
تجاري خارجي را از طريق اين مركز به انجام مي رسانند. در 
طبقات بااليي ساختمان خانه تشكل ها نيز تحريريه نشريه 
آينده نگر به عنوان ارگان رسانه اي اتاق تهران مستقر است. 
تشكل هاي اقتصادي وابسته به اتاق بازرگاني براي استفاده از 
خدمات خانه تشكل ها، مي توانند طي تماس با امور تشكل ها 
و مسووليت اجتماعي اتاق تهران و دريافت شناسه و رمز عبور 
ورود به سامانه، امكان ثبت درخواست براي برگزاري جلسات 
مختلف در اين ساختمان را فراهم كنند. الزم به ذكر است كه 
در مدت زمان كمتر از يكسال كه از افتتاح و راه اندازي خانه 
تشكل ها مي گذرد، حدود 82 تشكل از امكانات آن استفاده 
و بهره برداري كرده اند و 423 نشست، همايش و گردهمايي 

)بيش از 1480 ساعت( در اين محل برگزار شده است.

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، در جريان بررسي طرح 
حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از 
كاالي ايراني با ماده 17 و تبصره آن موافقت كردند. بر اساس 
اين ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت 
سفارش كاالهاي مصرفي و مصرفي با دوام خارجي داراي 
مشابه ايراني كه با كيفيت مناسب و به ميزان كافي توليد 
ش��ده باش��د را تا پايان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
ايران ممنوع كرده يا بر اساس ماده 22 قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كش��ور از موانع تعرفه اي و فني جهت 
مديريت واردات استفاده كند. تصويب اين قانون در جهت 
حمايت از توليد داخلي مي تواند در تقويت اين حوزه در آينده 
موثر واقع شود اما شائبه اي كه پس از تصويب چنين قوانيني 
پيش مي آيد، اين است كه اين قوانين چقدر در مرحله اجرا به 
درستي انجام مي شود و همچنين اين نوع حمايت آيا موجب 
ايجاد انحصار در بازار داخلي و كاهش رقابت پذيري توليدات 

ملي خواهد شد يا نه؟

نباي�داج�ازهسوءاس�تفادهازممنوعيتثبت
سفارشكااليمصرفيدارايمشابهايرانيراداد

 فيروز ابراهيمي دبير خانه صنعت، معدن، تجارت خراسان 
رضوي اظهار كرد: در صورتي كه مصوبه اخير مجلس شوراي 
اسالمي مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش كاالي مصرفي 
داراي مش��ابه ايراني تا س��ال 1400 به اجرا در بيايد، براي 
توليد ملي خوب اس��ت اما بايد توجه داشت در اين زمينه 
نظارت كافي دستگاه هاي موظف به درستي اعمال شود تا 
توليدات داخلي نتوانند با بي كيفيتي، بازار خود را در كشور 
با ثبات ديده و تالشي در جهت رشد و ارتقاي توليدات خود 

نداشته باش��ند. ابراهيمي افزود: به عنوان مثال در صنعت 
خودرو، انحصار و حمايت هاي بي شائبه دولت موجب شد 
كه به مرور زمان كيفيت افت كند و اكنون شاهديم كه مردم 
از مصرف خودروهاي ملي رضايتي ندارند. وي بيان كرد: در 
واقع تصويب قوانين اينچنيني مي تواند كمك هاي مثبتي 
به حوزه توليد داخلي و كاالي ايراني داش��ته باشد اما بايد 
توجه داشت، نظارت دقيق مي تواند مكمل تصويب چنين 
قوانيني در حوزه توليد باش��د. دبير خانه صنعت، معدن، 
تجارت خراسان رضوي در خاتمه مطرح كرد: از آنجايي كه 
اجراي اين قانون تا پايان برنامه ششم الزامي شده است و در 
دوره كوتاه مدت قابل اجراست مي توان اميدوار بود اجراي 

اين قانون به نفع توليد و مردم تمام شود.

بايددرهمهش�رايطتوليدكنن�دهداخليدر
اولويتحمايتهاباشد

در ادامه محمد رضا بركتين عضو هيات مديره خانه صنعت، 
معدن، تجارت اصفهان اظهار كرد: تصويب قانون منع واردات 
كاالهاي مش��ابه داخل از چند بعد داراي اهميت اس��ت. 
وي افزود: از يك س��و، تصويب چنين قوانيني تنها جنبه 
شعاري داشته و بس��ياري از قانون گذاران يا دولتمردان به 
دنبال آن هستند كه در جامعه اعالم كنند پيگير حمايت 
از توليد داخلي هستند و در ش��رايط كنوني كه جامعه با 
كمبود نقدينگي مواجه است و واحدهاي توليدي از دولت 
و قانون گذاران توقع حمايت عملي در حوزه توليد را دارند، 
گاهي تصويب چنين قوانيني فقط شكل ظاهري داشته و 

در اجرا به درستي صورت نمي گيرد. بركتين تاكيد كرد: از 
بعد ديگر بايد توجه داشت زماني كه ثبت سفارش كاالي 
مصرفي مشابه داخلي ممنوع مي شود، نياز داخلي به چه 
ميزان است و آيا مي توان تنها با ظرفيت محدود توليد برخي 
از اين كاالها، نيازهاي جامعه را برطرف ساخت. وي ادامه داد: 
بطور معمول در دوران رونق كه دالرهاي نفتي فراوان است، 
توجهي به تصويب قانون در زمينه حمايت از توليد داخلي 
نمي شود و در شرايط ركود و سختي، همه به فكر حمايت از 
توليد ملي مي افتند. بركتين اضافه كرد: ضروري است كه چه 
در شرايط ركود و چه در شرايط رونق متناسب عمل كنيم و 
به توليدكننده داخلي اولويت داده شود، اما اين اولويت بايد 
درچارچوب ايجاد شرايط رقابتي و قيمتي صورت بگيرد. وي 
گفت: از يك طرف بايد هواي آحاد مردم را داشته باشيم تا بر 
اساس هزينه اي كه كرده اند، محصول دريافت كنند و از طرف 
ديگر بايد قوانين به شكلي تنظيم شود كه بتواند به درستي 
از كاالي ايراني و توليد ملي حمايت كند. بركتين اظهار كرد: 
در صورتي كه قانون گذاران و قوه مجريه در تصميم گيري ها 
تناسب داشته باشند، مي بايست اطالعات كامل و واقعي 
در جامعه را جمع آوري كرده و س��پس در حوزه واردات يا 

جلوگيري از واردات، تصميم گيري كنند.

برخيوزارتخانهها،اقدامبهوارداتكاالهاي
مشابهتوليدداخلميكنند

در ادامه عبداهلل رضيان عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: در موضوع حمايت از 
توليد داخلي كه در مجلس شوراي اسالمي مطرح بود يكي 
از مولفه هاي مهم، تأمين نياز داخلي با رعايت كيفيت بود، 
در غير اين صورت ثبت س��فارش كاالي خارجي ممنوع 

نمي ش��ود. وي افزود: متأس��فانه دس��تگاه هاي اجرايي و 
وزارتخانه هايي در كش��ور هس��تند كه با وجود كااليي در 
داخلي اقدام به واردات آن مي كنند و اين موضوع در بخش 
محصوالت صنعتي و توليدات كشاورزي به تعداد زياد ديده 
شده است. رضيان تاكيد كرد: ممكن است كاالي صنعتي 
وجود داشته باشد كه ما توانايي توليد داخلي آن را نداشته 
باشيم اما در مورد محصولي مانند لبنيات كه توانايي توليد و 
تأمين كامل بازار آن در داخل وجود دارد، واردات به واسطه 
رانت هاي ايجاد ش��ده به توليد ملي ضررهاي جدي وارد 
مي كند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان كرد: 
در دنيا تعداد زيادي از كش��ورها براي حمايت از توليدات 
خود اقدام به وضع چنين قوانيني مي كنند تا با جلوگيري از 
واردات كاالهاي مشابه توليد داخل به رشد صنعت و توليد 
ملي كمك شود. وي با اشاره به مطلق نبودن قانون تصويبي 
مجلس در حوزه عدم ثبت س��فارش كاالي مشابه توليد 
داخلي گفت: در صورتي كه در مورد محصول يا كااليي، نياز 
داخلي بيش از توان توليد باشد، مي توانيم اقدام به واردات 
كنيم و اين قانون موارد اينچنيني را پيش بيني كرده  است.

رضيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا قبل از تصويب اين قانون 
نيازسنجي براي تأمين بازار داخلي صورت گرفته است، گفت: 
مراجعي مس��ووليت تنظيم داده ها براي كميسيون هاي 
مجلس را به عهده دارند و وظيفه نمايندگان مجلس در حوزه 
حمايت از توليد داخلي ايجاب مي كند تا با تصويب قوانين 

اينچنيني به حمايت از كاالي ايراني بپردازد.
وي در خاتمه تاكيد كرد: بهتر است همه  موارد را همچون 
خودرو و كاالهاي بزرگ صنعتي ندانيم و بايد دانس��ت در 
بسياري از كاالهاي داخلي هنوز به شدت، نياز به تصويب 

قوانين حمايتي وجود دارد. 
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تقاضايماشينآالتدربخش
معدنجدياست

محمدرضا بهرامن| رييس خانه معدن|
هپكو يك واحد صنعتي است كه سرگذشت آن به 
قلم عوامل مختلفي در اقتصاد كشور نگاشته مي شود. 
اين عوامل مختلف در ماه هاي گذش��ته سرگذشت 
هپكو را طوري رقم زدن��د كه هم بخش توليد و هم 
بخش مصرف كنندگان از آن صدمه خورده اس��ت. 
هپكو ظرفيت بااليي در توليد ماشين آالت راه سازي 
و معدني دارد اما متاسفانه امروز از اين ظرفيت بطور 
كامل استفاده نمي شود. در چندماه گذشته به دليل 
افزايش نرخ ارز و س��ودآوري ص��ادرات محصوالت 
معدني كار معادن رونق بيش��تري گرفته است. اين 
رونق به تقاضاي بيشتر ماشين آالت معدني منجر شده 
درحالي كه اصلي ترين شركت توليدكننده ماشين 
آالت معدني و راه سازي يعني هپكو شرايط سختي 
را سپري مي كند. هرچند فعاليت هپكو پس از ماه ها 
تنش، دوباره آغاز شده اما سوال بزرگ اين است كه 
آيا خطوط توليد اين مجموعه صنعتي ارزشمند مثل 
سال هاي دهه 80 كار مي كند؟ امروز پاسخ ما به اين 
سوال منفي است. به نظر من دست كم نياز به دو سال 
كار و فراهم كردن مقدمات و الزامات براي بازگشت 
هپكو به دوران اوج آن هستيم اما پيشتر از هر اقدامي 
بايد براي آنچه از خطوط توليد انتظار داريم برنامه ريزي 
كنيم و در اين برنامه واردات انواع ماشين آالت معدني 
و راه سازي را با توجه به نياز مصرف كنندگان يعني 
پيمانكاران معادن و راه و شرايط توليدكنندگاني مثل 
هپكو مديريت كنيم. از سوي ديگر در بخش معدن 
و صادرات محصوالت معدني به همكاري بيش��تر 
در زمينه روان س��ازي امور ارزي و تجاري نياز داريم. 
انتقال ارز در شرايط كنوني به آساني ممكن نيست 
و اميدواريم دولت در كن��ار تقويت توليدكنندگان 
داخلي، زمينه واردات تجهيزات براي صادركنندگان 
ايراني را فراهم كند و البته شركت هايي كه صادرات 
ندارند هم بتوانن��د از ارزهاي صادراتي ديگران براي 
خريد تجهيزات و ماش��ين آالت مورد نياز استفاده 
كنند. در ش��رايط كنوني فراهم كردن تجهيزات و 
ماش��ين آالت براي بخش معدن يك مساله حياتي 
است و اگر با سدس��ازي دولت در اين مسير رو به رو 
شويم، در س��ال هاي 98 و 99 شاهد كاهش توليد و 

ركود فعاليت هاي معدني خواهيم بود.

ويژگيتشكلهاياقتصاديموفق
مجم��ع عموم��ي فوق الع��اده و ع��ادي اتحادي��ه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران دوش��نبه 
اول بهمن ماه 1397 در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران برگزار شد. در اين مجمع عالوه بر 
انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس��ان، اساسنامه 
اتحادي��ه با اكثري��ت آراء به تصويب رس��يد. در اين 
نشست، نادر سيف، معاون تش��كل هاي اتاق ايران 
يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها را كميت 
و كيفيت تشكلي كشورها برشمرد و تأكيد كرد: در 
حال حاضر بيش از 200 تشكل ملي اقتصادي و بالغ بر 
230 تشكل استاني زيرمجموعه اتاق ايران هستند 
كه دستاورد مطلوبي تلقي مي ش��ود. وي ادامه داد: 
بررسي وضعيت تشكل هاي اقتصادي كشور، نشان 
مي دهد كه در جهت دستيابي به يك جامعه تشكلي 
توانمندتر و تأثيرگذارتر، ضروري است كه معيارهاي 
حكمراني با دقت و حساسيت بيشتري توسط فعاالن 
تشكلي كشور مورد توجه قرار گرفته و تشكل ها براي 
تحقق اين ويژگي ها برنامه ريزي و اقدام كنند. سيف 
با اشاره به ويژگي هاي تشكل هاي موفق افزود: يكي 
از بارزترين ويژگي هاي مشترك تشكل هاي موفق، 
وجود اعضاي فعال است. در تشكل هايي كه تحت يك 
حكمراني خوب اداره مي شوند، بدون ترديد اعضاي 
آن مشاركتي فعال در تصميم گيري ها و كاركردهاي 
صنفي خود دانسته و اين مشاركت غالبا از طريق ايفاي 
نقش اعضا در كميته ها و كميسيون هاي مرتبط شكل 
مي گيرد. ادامه جلس��ه به برگزاري انتخابات تعيين 
اعضاي هيات مديره و بازرس��ان انجمن اختصاص 
يافت. براساس آراي به دست آمده مهدي نهاوندي، 
ابوالحس��ن خليلي، غالمعلي فارغ��ي، محمدعلي 
ضيغمي، سيدجالل طيباطيبا به عنوان اعضاي اصلي 
هيات مديره و داوود رنگي و محسن اميني به عنوان 
اعضاي علي البدل هيات مديره انتخاب شده و قبول 
سمت كردند. همچنين براس��اس نتيجه به دست 
آمده از انتخابات تعيين بازرسان، كسري لشگري به 
عنوان بازرس اصلي و حميد عليزاده به عنوان بازرس 
علي البدل اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 

ايران برگزيده شده و قبول سمت كردند.

قرنطينهگياهيبايدبه
ابزارهايروزمجهزباشد

حجتي گفت: با توجه به تصور غلط جامعه مبني بر 
آبياري سبزي با آب هاي غيرمتعارف، اختصاص كد 
رهگيري به محصوالت پر مصرف ضروري است. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمود حجتي 
وزير جهاد كشاورزي در سي و نهمين سمينار ساالنه 
حفظ نباتات اظهار كرد: زماني به علت معيشتي بودن 
كشاورزي، مبادله كاال و بحث قرنطينه محدود بود 
اما امروزه با تولي��د انبوه و به صرفه بودن محصوالت 
كشاورزي مبادالت در سطح ملي و بين المللي در حال 
انجام است. وي با تأكيد بر انجام بررسي و اصالحات در 
زمينه قانون گذاري، به كارگيري روش ها و ابزارها در 
زمينه قرنطينه گياهي متناسب با شرايط روز افزود: 
ديروز در حوزه مبادالت اندام گياهي ضرورتي نداشتيم 
اما امروز انجام اين مبادالت در سطح ملي و بين المللي 
ضروري است. حجتي به گسترش مبادالت گياهي و 
آفت نباتي نسبت به گذشته اشاره كرد و گفت: بعيد 
است ضايعه گياهي باشد كه در دنيا روشي براي مقابله 
با آن وجود نداشته باشد بنابراين در قرنطينه گياهي 

بايد به ابزارهاي روز مجهز شويم.

نشست مركز داوري اتاق ايران با روسا و دبيران تشكل هاي وابسته به اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور محسن محبي برگزار 
شد. محبي دبيركل مركز داوري اتاق ايران در اين نشست به توضيح درباره 
ماهيت داوري ميان فعاالن اقتصادي و اهميت تأسيس مركز داوري اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران پرداخت.  به گفته او، يكي از 
وظايف و اختي��ارات اتاق ايران حل وفصل اختالفات موجود بين فعاالن 
تجاري و اقتصادي است كه سازوكار انجام اين وظيفه، از طريق تشكيل 
مركز داوري انجام مي گيرد. محبي تصريح كرد: ش��يوه داوري، بديل و 
جانشين رسيدگي قضايي است و رأي داوري قطعي و الزم االجراست؛ با 
اين تفاوت مهم كه داوري، يك شيوه منعطف، محرمانه، ارزان تر و البته 
تخصصي است. دبيركل مركز داوري اتاق ايران تأكيد كرد كه رأي مركز 
داوري مانند رأي دادگاه الزم االجراس��ت و قانون گذار شيوه داوري را به 
رسميت مي شناس��د. محبي همچنين در خصوص نحوه انجام داوري 
توضيح داد: داوري به دو شيوه صورت مي گيرد؛ داوري موردي و داوري 
س��ازماني. در داوري موردي، ش��خص حقيقي كه مورد اعتماد طرفين 
است به عنوان داور انتخاب مي ش��ود و با توافق طرفين به موضوع مورد 
اختالف رسيدگي مي كند اما در داوري سازماني، يك موسسه رسمي كه 
در داوري تخصص دارد به اختالف رسيدگي مي كند. به اعتقاد محبي، 
داوري س��ازماني بر داوري موردي اولوي��ت دارد، به خصوص در دعاوي 
تجاري و اقتصادي اهميت اين نوع داوري چند برابر مي ش��ود. عالوه بر 
اي��ن، صرفه جويي در وقت و هزينه يكي از مهم ترين مواردي اس��ت كه 
نشان دهنده مزيت داوري س��ازماني در مقايسه با داوري موردي است. 

دبيركل مركز داوري اتاق ايران افزود: امروزه مراكز و موسس��ات داوري 
متعددي در س��طح دنيا وجود دارد كه به عنوان مثال مي توان به ديوان 
داوري اتاق بازرگاني بين المللي پاريس، انستيتوي داوري و دادگاه داوري 
لندن يا مركز داوري اتاق بازرگاني استكهلم اشاره كرد. ويژگي برجسته اين 
موسسات بين المللي داوري اين است كه براي امر داوري تأسيس شده اند 
و تخصصش��ان داوري است. در ايران نيز مركز داوري اتاق ايران عالوه بر 
تخصص در داوري، از حمايت قانون نيز برخوردار اس��ت. محبي تأكيد 
كرد: فعاالن اقتصادي هنگام تصميم گيري در خصوص ارجاع اختالفات 
خود به مراكز و موسسات داوري بايد دقت داشته باشند كه مركز داوري يا 
موسسه داوري مربوط چه ساختاري دارد و چگونه فعاليت مي كند. محبي 
دبيركل مركز داوري اتاق ايران، نداشتن قرارداد بين فعاالن اقتصادي و 
تجاري را يكي از عوامل اصلي بروز اختالف ميان آنها دانست و تأكيد كرد: 
تجربه نشان مي دهد كه بخش قابل توجهي از اختالفات تجاري ناشي از اين 
است كه طرفين قرارداد ندارند؛ بر همين اساس تأكيد مي شود كه فعاالن 
اقتصادي در معامالت خود حتمًا قرارداد منعقد و در اين قراردادها شرط 
حل وفصل اختالف را پيش بيني و درج كنند. دبيركل مركز داوري اتاق 
ايران در پايان از آمادگي اين مركز به منظور انعقاد تفاهمنامه با تشكل هاي 
اقتصادي خبر داد و افزود: توسعه همكاري هاي متقابل و اعمال تعرفه هاي 
ترجيحي مهم ترين هدف انعقاد اين تفاهمنامه است. عالوه بر اين مركز 
داوري اتاق ايران آمادگي دارد تا چند نفر از افراد معتمد و شاخص تشكل ها 
را در فهرست داوران يا كارشناسان مركز داوري قرار دهيم تا در هنگام بروز 

اختالف از تجربه آنها استفاده كنيم.

محبي در نشست با تشكل هاي وابسته به اتاق ايران اعالم كرد
آمادگي مركز داوري اتاق براي انعقاد تفاهمنامه با تشكل ها

رييس اتاق اصناف تهران از آمادگي براي تنظيم بازار ش��ب عيد خبر داد و 
گفت : براي اينكه كسبه آسيب ديده ساختمان پالسكو بتوانند تسهيالت 300 
ميليون توماني مصوب شده را دريافت كنند، اقدامات الزم انجام شده و آنها در 
حال گرفتن وام هاي خود هستند، اما براي پيگيري مصوبات ديگر ابالغي به 
اتاق نشده است. به  گزارش  ايسنا، قاسم نوده فراهاني در حاشيه نشست هيات 
رييسه اتاق اصناف ايران در پاسخ به اين سوال ايسنا، مبني بر اينكه اتاق اصناف 
چه كاري براي پيگيري مطالبات كسبه آسيب ديده پالسكو انجام داده است؟ 
اظهار كرد: گر چه آنهايي كه مصوبات پالسكويي ها را دو سال پيش تصويب 
كرده اند بايد پاسخگو باشند، اما در حال  حاضر براي تسهيالت 300 ميليون 
توماني مصوب شده كار خوبي انجام شده است و كسبه مي توانند با تشكيل 
پرونده در اتحاديه هاي تخصصي خود و دريافت تاييديه از اتاق اصناف تهران 
وام هاي 300 ميليون توماني مصوب شان را بگيرند كه البته هم اكنون اين 
كار در حال  انجام است و پالسكويي ها در حال  دريافت تسهيالت بانكي شان 
هستند. وي با اشاره به اينكه پيش از اين اتاق اصناف ايران در حال پيگيري 
وام هاي 300 ميليون توماني پالسكوي  ها بود كه اخيرا به اتاق اصناف ايران 
واگذار شده است، افزود: ديگر مصوباتي كه براي پالسكويي ها ابالغ كرده اند 
به اتاق اصناف تهران ارتباطي ندارد. به عنوان مثال كس��به آس��يب ديده 
پالسكو مقرر شده بود تا ماليات هاي آنها بخشوده شود و گفته مي شد كه 
اتاق اصناف بايد نسبت به شناسايي و معرفي آنها براي برخورداري از معافيت 
مالياتي اقدام كند، اما هنوز چيزي در اين زمينه به اتاق اصناف تهران ابالغ 
نشده است و اگر اين ابالغ صورت بگيرد كار را انجام خواهيم داد. رييس اتاق 
اصناف تهران در ادامه صحبت هاي خود درباره چگونگي تنظيم بازار شب 

عيد و اينكه اتاق اصناف مي تواند چه كاري در اين زمينه انجام دهد، توضيح 
داد: اگر تامين كنندگان كاال براي بازار شب عيد از وزارت جهاد كشاورزي تا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر دستگاه هاي متولي كاال را به موقع و به 
اندازه تامين كنند، به اتاق اصناف وظيفه اي در اين زمينه محول شود آمادگي 
كامل براي تنظيم بازار شب عيد را داريم. وي خاطرنشان كرد: گراني به اصناف 
ارتباطي ندارد، اما با گران فروشي قطعا برخورد خواهد شد و همه فروشندگان 
و عرضه كنندگان بايد بر اساس فاكتور و ضرايب سودي كه براي آنها در نظر 

گرفته شده است، كاالي مورد نياز مردم را عرضه كنند.
رييس اتاق اصناف تهران در ادامه و در پاس��خ به اين سوال مبني بر اينكه 
بس��ياري از عرضه كنندگان به دليل اينكه گفته مي شود به آنها فاكتوري 
ارايه نمي ش��ود، از ارايه فاكتور به مردم خ��ودداري مي كنند، تصريح كرد: 
همه فروشندگان بايد به مردم فاكتور بدهند و مردم بايد اين مساله را از آنها 
درخواست كنند حاال ممكن است يك نفر براي خريد چند كيلو ميوه فاكتوري 
از فروشنده نخواهد، اما كاالي ديگري مانند لوازم خانگي يا فرش يا كاالهاي 
ديگري كه خريداري كنند بايد فاكتور از فروشندگان بخواهند تا از خدمات 
پس از فروش آن بهره مند شوند. نوده فراهاني در بخش پاياني از صحبت هايش 
با بيان اينكه هنوز براي برگزاري نمايشگاه هاي بهاره برنامه ريزي نشده است، 
درباره برخورد برندهاي پوشاك قاچاق اينگونه توضيح داد كه اگر قرار است 
قانون اجرا شود بايد با همه برندهاي پوشاك قاچاق برخورد شود و اگر بخواهيم 
در اين زمينه موفق شويم همه نهادها و ارگان ها بايد پاي كار آيند و عزم ملي 
در اين زمينه شكل بگيرد، اما اگر تنها يك نهاد يا دستگاه متولي بخواهد اين 

كار را انجام دهد، قطعا موفق نخواهد شد. 

رييس اتاق اصناف تهران خبر داد
پرداخت وام ۳۰۰ ميليون توماني به كسبه پالسكو



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

در پنلي در نمايشگاه انرژي كيش مطرح شد 

آيا شركت هاي كوچك و متوسط اروپايي مي توانند در حوزه انرژي ايران ورود كنند؟ 

فصل بريدن چشم اميد پيمانكاران نفتي از بودجه دولتي

 گروه انرژي| نادي صبوري|
دوره جديدي كه ايران و صنعت نفت و انرژي آن از 
سر مي گذراند، ممكن اس��ت آخرين دوره اي باشد 
كه شركت هايي با قالب س��نتي پيمانكاري در اين 
حوزه فعاليت مي كردند. نشانه ها از اين حاكي است 
كه خصوصي هاي اين حوزه نيز تقريبا اين مس��اله 
را دريافته اند كه زم��ان وداع با بودجه هاي دولتي و 
درگير شدن با مقوالت تامين مالي فرا رسيده است. 
كيش در روزهاي 1 الي 4 بهمن ميزبان پانزدهمين 
دور از نمايشگاه بين المللي انرژي بود. آن چيزي كه 
به نوعي پيش زمينه اين دور از نمايشگاه بود، موضوع 
افق جديد پي��ش روي همكاري هاي بين المللي در 
حوزه انرژي بود. از زمان جدي تر ش��دن موضوع از 
سرگيري تحريم ها عليه ايران، اين موضوع نيز قوت 
گرفت كه به جاي ش��ركت هاي بزرگ حوزه انرژي 
اروپا كه با امريكا منافع دارند و عملكردشان نيز زير 
ذره بين ق��رار دارد، بر ورود ش��ركت هاي كوچك و 

متوسط نفتي تمركز شود. 
در همين راس��تا روز سه ش��نبه پنلي تحت عنوان 
»س��رمايه گذاري در حوزه ان��رژي و مدل همكاري 
ش��ركت هاي كوچك و متوسط داخلي« در حاشيه 
نمايش��گاه انرژي كيش در مركز همايش��هاي اين 
جزيره برگزار شد. رضا پديدار عضو هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني در اين پنل عنوان كرد كه از بهمن ماه 
سال گذشته تاكنون 114 شركت كوچك و متوسط 
انرژي ب��ه همكاري با ش��ركت هايي در اين ابعاد در 
ايران ابراز تمايل كرده ان��د. در واقع پنلي كه ديروز 
برگزار شد، تالشي از سوي خصوصي هاي نفت براي 
شناخت فرصت ها و چالش هايي بود كه در اين دوره 

پيش روي آنها قرار گرفته است. 
يكي از مسائل جالب توجهي كه در اين نشست مطرح 
ش��د موضوع آلترناتيوهايي ب��ود كه خصوصي هاي 
اي��ران در حال حاض��ر براي مقوالت��ي چون تامين 
مالي، تامين تجهيزات و دس��تيابي دوباره به منابع 
مالي براي بازس��رمايه گذاري پيش رو دارند. محمد 
دادفر كه روي مدل كسب و كار حوزه انرژي مطالعات 
دانشگاهي داشته است، موضوعاتي را پيرامون اين 

مساله ارايه داد. 
او ابتدا به آنچه كه بر فروش نفت خام ايران در دوره 
تحريم خواهد رفت اش��اره و تاكيد كرد كه پيگيري 
روندي كه تحريم ها دنبال مي كند به خوبي نش��ان 

مي دهد كه مساله اصلي »اقتصاد« است. 
دادفر 2 صنعت »فوالد« و »پتروشيمي« را صنايعي 
معرفي كرد كه به نس��بت ديگ��ر حوزه ها در تحريم 
عملكرد موفق تري را رقم زدند. در نتيجه از ديدگاه 
اين چهره دانشگاهي؛ پيگيري الگويي كه اين صنايع 
دنب��ال كردند مي تواند براي ديگر ش��ركت ها مفيد 

واقع شود. 
او در خصوص وضعيت و شرايط فوالد و پتروشيمي 
گفت: »بايد به اين نكته توجه كرد كه شروع كار اين 

2 حوزه قبل از جدي تر شدن تحريم ها كليد خورده 
بود. اي��ن حوزه ها پيش از آنكه فش��ار تحريم آنقدر 
زياد شود كه امكان فعاليت را دشوار كند، براي خود 

شبكه هايي طراحي كردند«
اين چهره آكادميك ادامه داد: »پتروش��يمي ها كه 
امروز در فعاليت در تحريم عملكرد بهتري دارند در 
گذشته در خارج از ايران شبكه ايجاد كرده و شبكه 
مالي را به يكديگر متصل كردند. اين باعث ش��د در 
دوران تحريم بتوانند از اين شبكه ها استفاده كنند. 
در واقع اين ش��بكه ها ريسك اصلي را در اين دوران 

به دوش مي كشند«
دادف��ر ب��ه تالش ه��اي ناموفقي مانن��د »صندوق 
ف��رآورده« و »ش��ركت نيكو« كه در ح��وزه نفت و 
فرآورده به دنبال راهي مش��ابه فوالد و پتروشيمي 
بودند اش��اره كرده و گفت كه دلي��ل نافرجام بودن 
اين تالش ها اين است كه هيچ وقت ادامه دار نبودند 
و منجر به اتفاق مهم ايجاد شبكه در خارج از كشور 

نشدند. 
او در سخنراني اش در پنل »سرمايه گذاري در حوزه 
انرژي و مدل همكاري شركت هاي كوچك و متوسط 
داخلي« بر اين موضوع تاكيد كرد كه بخش نفت در 
ايران بايد شبكه خود را ايجاد كند كه هم در دوران 
تحريم هم در دوران غي��ر تحريم به انجام اموراتش 

كمك كند. 
دادف��ر در تش��ريح مس��يري ك��ه در ح��ال حاضر 
ش��ركت هاي خصوصي فعال در حوزه انرژي ايران 
بايد دنبال كنند عنوان ك��رد: »راه دور زدن تحريم 
عدم توليد اس��ناد است. فرضا ش��ما در حال صادر 
كردن محمول��ه اي از فرآورده نفتي با يك كش��تي 
هس��تيد، ش��ما بايد ردياب را خاموش كنيد تا هيچ 
سندي ثبت نشود. در اين ميان ريسك پيش فرض 
عمليات بسيار باال مي رود. اگر طرف مقابل شما در 
معامله نكول كند، شما چون خود بر خالف موازين 
بين الملل عمل كرده ايد نمي توانيد در هيچ دادگاه 

بين المللي اقامه دعوي كنيد«
او ادام��ه داد: »در نتيج��ه خصوصي ه��ا باي��د ب��ه 
ش��ركت هاي تامين مال��ي كه اين مس��ير را به اين 
دليل كه اساس��ا تحريم بوده و مشكلي براي تحريم 
ش��دن ندارند دنب��ال كنند. از س��وي ديگ��ر براي 
تامين تجهيزات نيز بايد خصوصي ها ريس��ك خود 
را ك��م كنند كه اين اق��دام نياز ش��ديدي به ايجاد 
ش��بكه خارجي دارد. اين ش��بكه از طريق تاسيس 
شركت هايي ايراني با تابعيت ديگر كشورها عملياتي 
اس��ت« دادفر بر اين موضوع تاكيد كرد كه با وجود 
دنبال كردن تمامي اين راه ها، وضعيت فعلي كشور 
»ريس��ك غيراس��تاندارد« به كس��ب و كارها وارد 
مي كند. او عنوان كرد كه مواجه شدن شركت هاي 
كوچك و متوس��ط حوزه انرژي اي��ران با اين قبيل 
ريسك ها باعث مي شود كه آنها در موقعيت مناسبي 
ب��راي رقابت ب��ا خارجي ها ق��رار نگيرن��د. يكي از 

نمايندگان ش��ركت هاي اكتش��اف و توسعه ايراني 
نيز ب��ه ارايه اظهاراتي جالب توجه در اين نشس��ت 
پرداخت. او ابتدا به وضعيت رو به تنزل نمايش��گاه 
انرژي نس��بت به سال هاي پيشين اش��اره و عنوان 
كرد: »اين وضع نش��ان مي دهد م��ا با صنعت نفتي 
ورشكس��ته روبرو هستيم كه بايد براي تغيير در آن 

آماده بود«
او تمركز خود را به دعوت از خصوصي ها براي بريدن 
چشم اميد تامين مالي از بودجه دوخته و تالش كرد 
كه با تكيه به روش هاي مديريتي اين شركت ها را به 

دنبال كردن ساختار جديد ترغيب كند.
او عنوان كرد: »تاكنون صنع��ت نفت و گاز ايران بر 
پاي��ه پيمانكاراني كه از بودجه عمراني دولت تامين 
مالي كرده و با حاشيه س��ودهاي نسبتا باال فعاليت 
مي كردند، جلو مي رفت. اكن��ون اما وضعيت تغيير 
كرده اس��ت. ش��ركت ها بايد از وضعيت پيمانكاري 
خارج شده و خود درگير مقوله تامين مالي شوند« 

رضا خياميان رييس انجمن س��ازندگان تجهيزات 
صنعت نفت عصر دوشنبه در حاشيه افتتاح نمايشگاه 
ان��رژي عنوان ك��رده بود كه بيش از 110 ش��ركت 
كوچك و متوسط اروپايي براي حضور در پروژه هاي 
نفت و گاز ايران ابراز آمادگي كردند كه اين نيازمند 

برقراري كانال مالي ميان ايران و اروپا است. 
پيش تر اميرحسين زماني نيا معاون امور بين الملل 
وزارت نفت گفته بود كه اروپ��ا در موضوع برقراري 

كانال مالي جدي است و او باور دارد فاصله چنداني 
تا عملياتي شدن اين ساز و كار نمانده است. 

رييس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران 
گفته اس��ت كه فضاي كيش براي آغاز فعاليت هاي 
 مش��ترك حوزه انرژي ايران و اروپا مناس��ب است 
چرا كه زيرساخت هايي كه چنين نوعي از همكاري 

مي طلبد را در اختيار دارد. 
موضوع ورود ش��ركت هاي ابعاد متوسط و كوچك 
اروپايي به ح��وزه انرژي ايران، تاكن��ون از مجاري 
مختلفي مطرح ش��ده اس��ت. چند ماه پيش بود كه 
والديمير چخوف سفير روس��يه در اتحاديه اروپا با 
اشاره به اينكه روند خروج شركت هاي بزرگ حوزه 
انرژي اين قاره از ايران قابل درك اس��ت عنوان كرد 
كه اقدامات اتحاديه اروپا مي تواند به ش��ركت هاي 
متوس��ط و كوچك كه در امريكا ب��ازار ندارند براي 

فعاليت در ايران كمك كند. 
مي��گل آرياس كانتيه كميس��يونر ان��رژي اتحاديه 
اروپا نيز ارديبهش��ت امس��ال وقتي ب��راي ديدار با 
وزراي ح��وزه انرژي ايران به  تهران س��فر كرده بود 
بر اين موضوع تاكيد ك��رد كه اين اتحاديه به دنبال 
راهكاري براي حفظ تجارت با ايران است. او عنوان 
كرد كه ممكن اس��ت اين راهكار ب��راي مثال براي 
ش��ركت بزرگي چون توتال چندان كارآمد نباش��د 
اما شركت هاي كوچك و متوس��ط مي توانند از آن 
استفاده كنند. از سوي ديگر شركت هاي حوزه انرژي 

در ايران نيز در حال تغيير هستند. 11 شركت ايراني 
كه پيش تر با قالبي متفاوت در صنعت نفت فعاليت 
داشتند، بعد از دس��تور بيژن زنگنه وزير نفت براي 
ش��روع فعاليت »اكتشاف و توليد« از سوي معاونت 
مهندس��ي وزارت نفت مجوز ورود ب��ه اين حوزه را 

دريافت كردند. 
اين شركت ها البته براي اينكه بتوانند در اين حوزه 
حرف قابل توجهي براي گفتن داشته باشند به نوعي 
انقالب و تحول عميق احتياج دارند. وابستگي آنها به 
بودجه دولتي يكي از مهم ترين مواردي است كه در 

اولويت تغييرها قرار دارد. 
وزير نفت ايران پيش تر در مورد افقي كه براي ايجاد 
اين نوع ش��ركت ها در حوزه انرژي ايران وجود دارد 
 GC گفته بود كه تجربه تاس��يس شركت هاي نوع
در ايران موفق بوده و اين تجربه مي تواند در همين 

مسير قرار گيرد. 
مطابقت با ش��رايطي ك��ه تحريم در ح��وزه انرژي 
ايران ايجاد كرده البته كار س��اده اي نيست. مساله 
دشوار شدن راه هاي تامين مالي و تامين تجهيزات 
احتماال سبب مي ش��ود در ادامه برخي از شركت ها 
كه توانايي هاي كمتري نسبت به ديگر رقباي خود 
داش��تند از دور كنار روند. مسيري كه پيش رو قرار 
دارد مس��ير س��اده اي نيست. بايد ايس��تاد و تماشا 
كرد ك��ه در اين نبرد چه گروه هاي��ي موفق تر عمل 

خواهند كرد. 

قرارداد طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت با حضور زنگنه امضا شد

تأكيد وزير نفت بر حمايت از پيمانكاران ايراني
گروه انرژي| فرداد احمدي|

روز سه شنبه مراسم امضاي قرارداد مرحله اول طرح 
نگه داشت و افزايش توليد نفت در مركز همايش هاي 
كوشك نفت برگزار شد و شركت هاي تابعه وزارت 
نفت )شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت 
نفت فالت قاره و شركت نفت مناطق مركزي ايران( 
9 قرارداد با 8 پيمانكار به امضا رساندند. وزير نفت نيز 
در اين مراسم حضور يافت و در سخنان خود نحوه 
ش��كل گيري ايده اصلي طرح نگه داشت و افزايش 
توليد نفت در اوايل دولت دوازدهم را تشريح و دليل 
اصلي اين طرح ها را حمايت از پيمانكاران داخلي و 
گسترش روحيه نشاط در صنعت كشور عنوان كرد.

ديروز مراس��م امضاي ق��رارداد مرحل��ه اول طرح 
نگه داش��ت و افزايش توليد نفت با حضور وزير نفت 
و ب��ا امضاي 9 ق��رارداد برگزار ش��د. كل اين طرح 
 ب��ا س��رمايه گذاري 6.2 ميلي��ارد دالري در قالب

33 پروژه تعريف ش��ده اس��ت كه 29 پروژه آن در 
خشكي و 4 پروژه در دريا اجرا خواهد شد. اين طرح 
كه 7 اس��تان كشور را تحت پوش��ش قرار مي دهد، 
در پايان ظرفي��ت توليد نفت كش��ور را 280 هزار 
بشكه در روز بيش��تر خواهد كرد و روزانه درآمدي 
معادل 14 ميلي��ون دالر به ارمغ��ان خواهد آورد. 
وزير نفت ضمن تبريك اين روز به دست اندركاران 
صنع��ت نفت، در خصوص نحوه ش��كل گيري ايده 
اوليه پروژه ها بيان كرد: »در ابتداي ش��روع به كار 
دول��ت دوازدهم، ايده اي را مطرح كردم كه در كنار 
پروژه ه��اي IPC ك��ه درآنها ه��م ايراني ها حضور 
دارند، مجموعه اي از پروژه ها تعريف شود تا كل كار 
به ايراني ها سپرده شود و فقط از پيمانكاران ايراني 
براي پيش��برد برخي پروژه ها استفاده كنيم. هدف 
از اين ايده اس��تفاده از نقدينگي موجود در كشور، 
اشتغال زايي و تحرك براي پيمانكاران و سازندگان 

ايراني بوده است.«
زنگن��ه در ادامه اظه��ار كرد كه با توج��ه به تالش 
خارجي ها و برخي داخلي ها كه متوجه مسائل كالن 
نيستند به ترويج نااميدي در جامعه، هدف ديگر اين 
ايده ايجاد اميد در دل جامعه و به خصوص در بخش 

صنعت بوده است. 
زنگنه ادامه داد: »قرار اس��ت سياس��ت جديدي از 
اين ب��ه بعد ج��ا بيندازيم كه ه��ر كار جديدي كه 

انجام مي دهيم، درصدي از پروژه را صرف كارهاي 
اجتماعي منطق��ه اجراي پروژه كنيم. اين ميزان را 
 4 درصد در نظ��ر گرفتيم، زيرا معم��وال پروژه ها با

3 درص��د هزينه براي مس��ووليت اجتماعي وجود 
دارند. 4 درص��د از 6.2 ميليارد دالر، 240 ميليون 
دالر مي ش��ود كه بالغ ب��ر 2 هزار ميلي��ارد تومان 
مي ش��ود. اگر اين مبالغ در اس��تان ها هزينه شود، 
تحول بزرگي براي مسائل اجتماعي اتفاق مي افتد 
و رواب��ط خوبي بين نفت و حوزه ه��اي ديگر ايجاد 
مي ش��ود. زنگنه از دو ايده ديگر نيز كه در دس��ت 
بررس��ي اس��ت پرده برداري كرد و گفت: »يكي از 
طرح ها به نوسازي تأسيسات نفتي مربوط مي شود 
كه ب��ا اولويت مناطق نفتخيز دنبال مي ش��ود. زيرا 
بس��ياري از تأسيس��ات نفتي ما موزه هايي هستند 
كه در حال كار هس��تند و اين واحده��ا بايد كامال 
از نو س��اخته ش��وند. طرح بعدي انجام مهندس��ي 
مخزن ميدان هاي مهم در مناطق نفت خيز و ديگر 

مكان ها است.
وزير نفت ادامه داد: »هنر اين اس��ت كه از امكانات 
براي خلق پول اس��تفاده كنيم، بدون آنكه فشار به 
بودجه عمومي كش��ور وارد ش��ود. بنابراين منابع 
مالي طرح هايي كه امضا مي شوند، از دولت و حتي 
از منابع داخلي ش��ركت ملي نفت تأمين نمي شود 
و بنا بر اين اس��ت كه از بخش��ي از افزايش توليد بر 

اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، خرج پروژه ها 
مي ش��ود.«به گفته زنگنه از طرح هاي نگه داش��ت 
و افزاي��ش توليد نفت 20 ميلي��ارد دالر پول توليد 
مي شود كه تقريبأ 35 درصد آن خرج خود پروژه ها 

خواهد شد و بقيه در حساب دولت خواهد رفت. 
وي ادامه داد: انتشار اوراق منفعت براي تامين منابع 
مالي اين طرح ها در مرحله نخس��ت در نظر گرفته 
شده است و پس از حدود يك س��ال منابع مالي از 

توليد ميدان تامين مي شود.
وزي��ر نف��ت يكي ديگ��ر از اه��داف اج��راي طرح 
نگهداش��ت و افزاي��ش توليد نف��ت را اصالح روش 
اجراي طرح ها دانس��ت و گفت: به اعتقاد من روش 
اجراي طرح هاي ما به ويژه در بخش نگهداش��ت و 
توليد روش اماني بوده و اين طرح ها براي نخستين 
بار بطور سازمان يافته به EPC و EPD تبديل شده 
اس��ت كه بيش��تر پيمانكاران عمومي )جي س��ي( 

مي توانند آن را انجام دهند.
زنگنه با بيان اينكه هدف نهايي بايد استخراج نفت 
باش��د، گفت: »در اين طرح ها نظام اجرايي بايد به 
گونه اي باش��د كه ضمن باال رفتن كيفيت در اجرا، 
منطقي شدن هزينه ها و زمان اجراي پروژه حاصل 
ش��ود. بنابراين پروژه ها با يد ب��ه صورت زنجيره اي 

سپرده شود.«
وي ادامه داد: »پروژه ه��اي كنوني هنوز به مرحله 

ايده آل نرس��يده است. زيرا مس��ووليت مهندسي 
مخزن و مقدار توليد هنوز با خود دولت است. مرحله 
بعدي اين اس��ت كه كل مس��ووليت ها به پيمانكار 

اعطا شود.«
زنگن��ه با تاكي��د بر اينك��ه در اين طرح ه��ا تنها از 
پيمانكاران داخلي و استفاده حداكثر از سازندگان 
داخلي مدنظر اس��ت، گفت: »فهرست بلندبااليي 
از س��ازندگان داخلي تهيه شده است و پيمانكاران 

موظفند كاالهاي خود را از آنها تامين كنند.«
وي افزايش توليد نفت، توانمند سازي پيمانكاران 
داخل��ي و ايج��اد نش��اط در س��ازندگان داخلي را 
مهم ترين اهداف اجراي طرح هاي نگهداشت توليد 
عنوان كرد.وزي��ر نفت ادامه داد: اج��راي اين كار، 
بسيار مطلوب و در اين ش��رايط آغاز خوبي است و 
ارزش اين طرح ها در كنار قراردادي كه شركت نفت 
فالت قاره پيش تر امضا كرده، بيش از يك ميليارد 
دالر است.وي با بيان اينكه اجراي اين طرح حدود 
6 ماه با تصميم خود ما به تاخير افتاد، گفت: »دليل 
آن اين است كه وقتي توليد اين طرح ها آغاز مي شود 
بتواني��م نفت اضافه را به راحت��ي در بازار به فروش 
برسانيم و بخشي از درآمد آن را براي وام ها و اوراق 

مشاركت پرداخت كنيم.«
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اعالم قيمت فوب 
فرآورده هاي نفتي

ش�انا| مديري��ت بازرگاني ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي اي��ران، در اطالعيه اي قيمت 
FOB فرآورده هاي اصلي در بهمن  ماه را اعالم كرد.

در متن اين اطالعيه آمده اس��ت كه پيرو اطالعيه 
ش��ماره 500/159437 م��ورخ 97/10/01 
بدينوس��يله قيمت پنج فرآورده اصلي به منظور 
تعيي��ن غرامت و اس��تفاده از آن در تعيين قيمت 
فروش هاي س��ه گانه مرزي از س��اعت صفر مورخ 
97/11/01 براي اس��تحضار و هرگونه اقدام الزم 
بدين شرح اعالم مي شود: بنزين معمولي 30 هزار 
و 519 ريال بر ليتر، بنزين س��وپر 31 هزار و 463 
ريال بر ليتر، نفت كوره 29 هزار و 147 ريال بر ليتر، 
نفت گاز 36 هزار و 175 ريال بر ليتر، نفت سفيد 37 
ه��زار و 77 ريال بر ليتر و گاز مايع LPG 37 هزار و 
199 ريال بر كيلو. در توضيحات اين اطالعيه آمده 
است كه برابر اطالعيه شماره 500/168962 مورخ 
93/08/20 مابه التف��اوت نرخ هاي تعادلي فروش 
 )FOB( با قيمت )مرزي )مصوب كارگروه استاني
پس از كسر هزينه حق العمل اداره كننده )شركتي 
با بخش خصوصي( به عنوان هزينه باالس��ري به 
حساب شركت واريز خواهد شد.همچنين ارزش 
فرآورده هاي قاچاق خروجي براس��اس تبصره بند 
)خ( ماده )1( قانون مبارزه با قاچاق براي بهره برداري 
س��ازمان هاي نظارتي برون س��ازماني )تعزيرات 
حكومتي، ...( براس��اس ن��رخ FOB فوق الذكر به 
اضافه 30 درصد هزينه هاي باالس��ري محاس��به 
و اعالم مي ش��ود. مديريت بازرگاني شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران نرخ فروش سوخت 
هوايي )ATK( را نيز 42 هزار و 616 ريال بر ليتر يا 
184 سنت به ازاي هر گالن بر مبناي دالر يا 170 
سنت به ازاي هر گالن بر مبناي يورو اعالم كرد.در 
اين اطالعيه آمده است كه شركت هاي هواپيمايي 
خارجي داراي نمايندگي در ايران مي توانند بهاي 
س��وخت مصرفي را به ص��ورت ارزي )دالر/يورو( 
مطابق رديف هاي 1 و 2 يا به صورت ريالي مطابق 

رديف 3 جدول فوق پرداخت كنند. 

قيمت نفت كاهش يافت
ايس�نا| قيمت نفت روز سه شنبه تحت تاثير 
نشانه هاي گسترش كندي رشد اقتصاد جهاني 
كه نگراني ها نسبت به تقاضاي آتي براي سوخت 
را برانگيخت، كاهش پي��دا كرد.بهاي معامالت 
آتي نفت برنت 48 سنت يا 0.8 درصد نسبت به 
روز گذشته كاهش يافت و به 62.26 دالر در هر 
بشكه رس��يد.بهاي معامالت آتي وست تگزاس 
اينترمديت امريكا 0.7 درصد يا 36 سنت كاهش 
يافت و به 53.44 دالر در هر بش��كه رسيد.چين 
روز دوشنبه پايين ترين نرخ رشد اقتصادي خود از 
سال 1990 به اين سو را اعالم كرد. توليد ناخالص 
داخلي اين كشور 6.6 درصد در سال 2018 رشد 
كرد.شركت كارگزاري »ايست پورت« در سنگاپور 
در اين ب��اره گفت: كندي فعاليت توليد درچين 
احتماال روي تقاضا تاثير منفي مي گذارد و كندي 
اقتصادي به معني رشد كمتر از حد تقاضا براي 
محصوالت نفتي خواهد بود. در نشانه ديگري از 
گسترش كندي اقتصادي، آمار رسمي نشان داد 
اقتصاد صادرات محور كره جنوبي در سال 2018 

تنها 2.7 درصد رشد داشت. 
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هومو اكونوميكوس

نگاهي به سرگذشت دختر 18 ساله عربستاني كه قوانين سعودي عليه  زنان را به چالش كشيد

الگوي مناسب اندونزي براي توسعه

اقتصاد؛ رشته اي كه حاضر به تغيير نيست

از سياره اي به سياره ديگر

كشوري كه به ۳۰ سال آينده اش فكر مي كند

مولف:  آنتارا هالدر|
مترجم:  عليرضا شفيعي نسب|

آتالنتيك| در اواخر قرن نوزدهم، يكي از ماندگارترين 
شخصيت هاي داستاني تاريخ براي اولين بار وارد صحنه 
شد. نه، منظورم شرلوك هولمز يا اليور توئيست نيست، 
بلكه فردي گمنام تر اما تأثيرگذارتر: »هوموا كونوميكوس«. 
ريشه اصطالح هومو اكونوميكوس- لفظاً به معناي »انسان 
مقتصد و اقتص��ادي«- تا حدودي مبهم اس��ت )اولين 
ارجاع��ات به آن را مي توان در آثار »س��ي. اس. ديواس«، 
اقتصاددان دانش��گاه آكس��فورد، ريش��ه يابي كرد(، اما 
خصيصه هاي او كاماًل برايمان آشناست. او بي اندازه عقالني 
و داراي قابليت هاي ش��ناختي و دسترسي نامحدود به 
اطالعات است، اما صورتي شبيه مرد روي سيگار مارلبورو 
دارد: فردي زمخت و خودخواه، به شدت ماترياليست، يا 
يك رنجر تنهاي تمام عيار. هومو اكونوميكوس، كه به عنوان 
تجلي رفتار فرضًا عقالني انسان ها در بازار خلق شد، فوراً بر 

نظريه اقتصاد سيطره يافت.
اما در دهه ۱۹۷۰، »دنيل كانمن« و »آموس تورسكي« 
كش��ف بزرگي انجام دادند. اين دو با اس��تفاده از شواهد 
روان شناختي نشان دادند كه كنش هاي انسان ها به طرق 
مختلف از عقالنيت آهنين هومو اكونوميكوس منحرف 
مي شود: افراد خطاهاي نظام مندي در قضاوت هاي خود 
انجام مي دهند، مثاًل به شكل افراطي به داشته هاي خود 
دل مي بندند و، از سويي هم، دست ودلبازتر و متعاون تر از 
چيزي هستند كه به آنها نسبت داده مي شود. اين بينش ها 
منجر به پيدايش رشته جديدي به نام »اقتصاد رفتاري« 
شد كه در سال ۲۰۰۸ به نامي آشنا تبديل گشت. در آن 
سال، »كس سانستاين« و »ريچارد تيلر« كتاب پرفروش 
سقلمه را منتشر كردند و در آن نشان دادند كه اين درك 
جديد از رفتار انس��ان مي تواند پيامده��اي عمده اي در 
سياست گذاري داشته باشد. سال گذشته، تيلر برنده جايزه 
نوبل اقتصاد شد و قول داد ۱.۱ ميليون دالر جايزه را »در 

نهايِت غيرعقالنيت« خرج كند.
اما با وجود اين هياهو، هومو اكونوميكوس همچنان بخشي 
پابرجا و سمج از برنامه درسي رشته اقتصاد است. گرچه 
باب است اكثر دپارتمان هاي اقتصاد واحدهايي در مورد 
اقتصاد رفتاري داشته باشند، اما الزامات اصلي اقتصاد در 
بسياري از دانشكده ها معمواًل محدود به دو درس اصلي 
است: يكي در مورد اقتصاد خرد كه بررسي مي كند افراد 
چگون��ه تصميمات اقتصادي خ��ود را بهينه مي كنند، و 
ديگري در مورد اقتصاد كالن كه بر كليت بازارهاي ملي 
يا منطقه اي متمركز اس��ت. ضمن اينكه مطالعه اقتصاد 
رفتاري كاماًل اختياري است، كتب درسي مورداستفاده 

بسياري از دانشجويان هم ارجاعات خيلي كمي به تحوالت 
رفتاري دارند  اقتصاد خرد متوسط نوشته »هال واريان« 
تنها ۱۶ صفح��ه از ۷۵۸ صفحه خود را به اقتصاد رفتاري 
اختصاص داده و آن را انحرافي زودگذر در طرح كلي امور 
مي داند، »توهمي بصري« كه »اگر انسان ها زمان بگذارند 
و انتخاب هايش��ان را با به كارگيري معيارهاي عقالنيِت 
بي تعصب به دقت بررسي كنند« خيلي زود ناپديد خواهد 
ش��د. اصلي ترين كتاب درس��ي اقتص��اد كالن هم، كه 
گريگوري منكيو آن را نوشته، توجه چنداني به رويكردهاي 

رفتاري نداشته و به ندرت اشاره اي به آنها مي كند.
درعوض، اكثريت قريب به اتفاق درس هايي كه دانشجويان 

رش��ته اقتصاد پاس مي كنند به ش��دت متمركز بر آمار 
و اقتصادسنجي است. در س��ال ۲۰۱۰، موسسه »تفكر 
اقتصاد جديد« كارگروهي را فراخواند تا برنامه درس��ي 
دوره كارشناس��ي اقتصاد را پيرِو گزارشي مربوط به سال 
۱۹۹۱ بررسي كند. اين كارگروه دريافت كه آنچه در اين 
سال هاي مياني تغيير كرده »افزايش پيراستگي رياضياتي 
و فني بوده«، كه »براي پرورش عادات كاوِش انديشورانه 
كافي نبود«. به بيان ديگر، هومو اكونوميكوس در كالس ها 

و كتاب هاي درسي سرتاسر كشور يكه تاز است.
مقاوم��ت اقتصاددان��ان در برابر به كارگي��ري حكمت 
رويكردهاي رفتاري ش��ايد دغدغه اي بي اهميت به نظر 

برسد كه محدود به برج عاج است، اما پيامدهايي جدي 
دارد. آنچه در كالس هاي اقتصاد به دانشجويان تدريس 
مي شود مي تواند مدل ها و چارت هايي را كه بايد به واقعيت 
نزديك باشد به ايدئال هايي آرزومندانه تحريف كند. اكثر 
دانش��جويان اقتصاد، در س��ال اول و در اوج تأثيرپذيري 
خود، با هومو اكونوميكوس آش��نا مي شوند و ارزش هاي 
آن را نهادينه مي كنند: مثاًل پژوهش ها نش��ان مي دهند 
اخِذ واحدهاي اقتصاد مي تواند افراد را واقعًا خودخواه تر 
كند. چيزي كه باعث حادترش��دن پيامدها مي شود اين 
است كه كسب وكار، يعني نسخه پيشاحرفه اي اقتصاد، 
محبوب ترين رش��ته در ميان دانشجويان در امريكاست 

و حدود ۴۰ درصد از دانش��جويان كارشناس��ي حداقل 
يك درس اقتص��اد برمي دارند. اينكه تفكر جريان اصلي 
اقتصاد رفتاري را اين چنين تقليل داده و يك ناهنجاري 
جلوه اش مي دهد تأثيرات مهمي بر درك دانشجويان از 
بازارها و دنيا دارد. باتوجه به اين همه دودلي اقتصاددانان 
امروزي در جذب آموزه هاي اقتصاد رفتاري، نكته جالب 
اين است كه، تا قبل از ظهور هومو اكونوميكوس، توسل به 
روان شناسي در تدريس اقتصاد كاماًل استاندارد بود. مثاًل 
در دانشگاه كمبريج، قبل از شكل گيري گروه مستقلي در 
سال ۱۹۰۳، اقتصاد در كنار روانشناسي و فلسفه تدريس 
مي شد. پس از جنگ جهاني دوم، كه مركز ثقل اين رشته 
به امريكا منتقل شد، اين شكاف وخامتي اين چنيني يافت. 
سپيده دِم دوران امريكا در اقتصاْد منادي تعهدي شديدتر 

به تحليل رياضياتي و طرد هرچيز غيره بود.
اين تغيير شگرف در برنامه درسي اقتصاد منجر به رشته اي 
ش��ده كه بي بار، يكنواخت، و فاقد حيات عاطفي اس��ت، 
رش��ته اي كه در قابليت تبيين و پيش بيني ناتوان جلوه 
كرده است. اقتصاددانان سابقه چندان خوبي در پيش بيني 
تحوالت مهم اخير نداشته اند: كليت اين رشته در ركود 
بزرگ سال ۲۰۰۸ با چيزي غيرمنتظره روبرو شد و نيز دير 
توانست رشد چشمگير نابرابري را به رسميت بشناسد. اين 
رشته همچنين، در مواجهه با تغييرات عظيِم قريب الوقوع، 
همچون آثار شتابنده تغيير اقليم و نحوه تأثير پيشرفت هاي 
هوش مصنوعي بر كارگران، از موارد پيشين هم نامجهزتر 
است. با توجه به نقش بسيار برجسته اقتصاددانان حرفه اي، 
در هر سطح از سياس��تگذاري، اين حجم از بي ارتباطي 
اقتص��اد با واقعيت روزب��ه روز نگران كننده تر مي ش��ود. 
اجباري س��ازي اقتصاد رفتاري راهِ چاره اي همه جانبه بر 
ناخوشي هاي رشته اقتصاد نيست، اما مي تواند گامي بزرگ 
باشد تا دانشجويان را ترغيب كند مدل هاي اقتصادي را بر 
مبناي انسان هاي واقعي بسازند، نه هومو اكونوميكوس كه 
كاريكاتوري بيش نيست. اگر درسي عميق تر در انقالب 
رفتاري نهفته باشد، اين است كه دمدمي مزاجي هاي رفتار 
انسان باعث مي شود كه سخت بتوان آن را به صورت يك 
علم محض مدل سازي كرد و اقتصاددانان بايد چيزهاي 
زيادي از رش��ته هاي ديگ��ر ازجمله عل��وم اجتماعي و 
انساني بياموزند. اين شايد مستلزم كمي فروتني از سوي 
اقتصاددانان باشد، اما هم تحصيل دانشجوياِن اين رشته 
را غني خواهد كرد و هم شانس آنها را براي ايجاد تغييراتي 
مثبت در دنياي واقعي. پس حاال كه شايعات مبني بر مرگ 
هومو اكونوميكوس بسيار اغراق شده است، اساتيد امروزي 
اقتصاد هنوز هم فرصت دارند تا اين شخصيت منسوخ را 

يك بار براي هميشه كنار بگذارند.

نويسنده:  صابر مقدمي|
هنوز مركب رسوايي قتل وحش��يانه و مثله شدن جمال 
خاشقچي در سفارت عربستان در استانبول خشك نشده 
است كه خبر فرار رهف القنون دختر هجده ساله عربستاني 
و پناهنده شدنش به كانادا مانند زخم تازه اي سر باز كرد و 
حكومت عربستان س��عودي را با چالش ديگري در زمينه 
رعايت حقوق شهروندان عربستاني مواجه كرد. اين ماجرا 
از آن جهت ابعاد مهم و گسترده اي در مطبوعات دنيا يافته 
اس��ت كه عربستان پس از كشته شدن جمال خاشقجي، 
روزنامه نگار سعودي پيشينه تيره و ناروشني در برخورد با 
اتباع خود در خارج از كشور به جاي گذاشته است. نگاهي 

داريم به زندگي و سرگذشت اين دختر عربستاني.
نامش رهف محمد القنون است. دوست دارد فارغ از قيد و 
بندهاي يك جامعه سنتي و به شدت مردساالرانه عربستان 
زندگي كند و به تحصيل در رشته مورد عالقه اش بپردازد. 
انگليسي بياموزد و در رشته مورد عالقه اش يعني معماري 
به تحصيل بپردازد و راهش را با اطمينان به س��وي آينده 
دلخواهش طي كند. شهرت او اكنون مرزهاي جغرافيايي 
كش��ورش را در نورديده است. هنوز باور نمي كند در راس 
خبرهاي دنياي قرار گرفته باشد. باز شدن دروازه هاي شهرت 

به رويش او را حسابي غافلگير كرده است. 
رهف القنون دوست دارد مانند هر دختر نوجوان ديگري در 
سراسر دنيا خودش تصميم بگيرد به رشته و فعاليت مورد 
عالقه اش بپردازد و مسير آينده اش را خودش انتخاب كند. 
او در مصاحبه اي با روزنامه عصر تورونتو در كالسي در مركز 
پناهندگان آن شهر گفت:  مي خواستم كاري بكنم كه قبل از 

آن هيچ زن جوان عربستاني جرات انجامش را نداشته است...
رهف هجده ساله درس��ت در روزهاي نخست ورودش به 
كانادا ش��گفت زده ش��د. در كمتر از دو هفته زندگي آرام و 
بي سروصدايش در شهر حيل در شمالغربي عربستان زير و 
رو شده و اكنون به زندگي زني مستقل در گوشه ديگري از 
دنيا تبديل شده بود. ديگر از آن قيد و بندهاي سختگيرانه 
جامعه مردساالر و خشن عربستان خبري نبود: »از لحظه 
استقبال و خوشامدگويي ام در اين كشور تازه متوجه  شده ام 
كه وارد كشوري شده ام كه بر خالف كشورم به شان و مقام 

زن ارزش قائلند. هوا اينجا خيلي سرد است...«
حق با او بود دماي هوا س��ي درجه فارنهايت و درست ۳۸ 

درجه سردتر از حيل بود. 
رهف القنون بعد از ف��رار از هتل محل اقامتش در ۵ ژانويه 
امسال در تعطيالت خانوادگي شان در كويت ديگر به يك 
چهره مطرح رسانه هاي اجتماعي تبديل و سمبل اعتراض 
و مبارزه براي احياء حقوق زنان در جامعه سنتي عربستان 
سعودي شده بود. او فارغ از قوانين و محدوديت هاي اعمال 
شده روي زنان مبني بر برگشت به عربستان سعودي و با 
استفاده از كارت اعتباري يكي از دوستانش اقدام به خريد 
بليت استراليا با توقف كوتاه مدت در بانكوك نمود. در بانكوك 
مقامات تايلندي ضمن دستگيري او اعالم كردند كه او را به 

كشورش عربستان سعودي مسترد خواهند داشت. 
رهف القنون كه مجبور شد شش شب را در هتل فرودگاه 
بانكوك س��پري كند بدون اينكه فرصت را از دست بدهد 
زود دست به كار شد و اقدام به باز كردن يك حساب توييتر 
جديد كرد و از آنجا كمپيني براي جلوگيري از استردادش به 

عربستان سعودي  كليد خورد. او در توييتش چنين نوشت: 
مي ترسم خانواده ام مرا بكش��ند. چون فرار كرده ام و هيچ 
اعتنايي به رسم و رسوم آنان ندارم. آنان تهديدم كرده اند كه 
مرا خواهند كشت. آنان مانند يك دارايي يا يك برده فراري 

به من مي نگرند...
او عالوه بر تقاضاي كمك جهت جلوگيري از استردادش 
به كش��ورش قوانين و مقررات تبعيض آميز بر عليه زنان 

عربستان سعودي را نيز به چالش كشيده بود. 
در ظرف مدت كوتاهي خشم جهاني نسبت به استرداد رهف 

القنون به كشورش باال گرفت. 
رهف القنون ابتدا قصد رفتن به استراليا را داشت اما دولت 
كانادا زود آستين ها را باال زد و به او پناهندگي داد. متعاقب اين 
اقدام او وارد فرودگاه تورونتو شد و مورد استقبال شديد وزير 

امور خارجه كاناداد و خيل عظيم خبرنگاران شد. 
رهف در عربستان سعودي دانشجوي سال اول دانشگاه بود 
و در رشته علوم و رياضيات تحصيل مي كرد. يكي از ده بچه 
يك امير ثروتمند بود. مشكل مادي و مالي نداشته و به گفته 
خودش غير از آزادي هاي قانوني كه همه دختران دنيا از آن 

برخوردارند كمبود ديگري نداشت. 
به گفته رهف مشكل او از زماني شروع شد كه پدرش به يك 
شهر ديگر رفت و سرپرستي او را به برادر بزرگ ترش سپرد. 
او ناگهان خود را تحت كنترل و سيطره شديد خانواده اش 
يافت. رهف بعد از اينكه موهايش را به طرزي كه مورد قبول 
خانواده اش نبود كوتاه كرد توس��ط برادرش شش ماه در 
اتاقي حبس شد. چند ماه قبل از اين اقدام وقتي كه او نقاب 
زنانه اش را كنار گذاشت مورد ضرب و شتم شديد و زنداني 

مطالعه وضعيت تعدادي از كش��ور هاي در حال توسعه 
نش��ان مي دهد كه كشور هايي پيش��رفت خواهند كرد 
كه مديران آنها، به حداقل س��ي س��ال آينده فكر كرده و 
فعاليت هاي فعلي آنان براي دهه هاي بعدي باشد. اندونزي 
از جمله اين كشور هاس��ت. محمود س��ريع القلم، استاد 
دانش��گاه با بيان اين مطلب در يادداشتي كه در سايتش 
منتشر كرده نوشت: مهم ترين اجماع كالن هيات حاكمه 
اندونزي اين است كه: بايد تا مي توان از محيط اقتصادي 
و فرصت هاي سرمايه گذاري موجود جهاني بهره برداري 
كرد. عالوه بر اين، آنها به اين نتيجه رس��يده اند كه بدون 
مزيت نسبي در اقتصاد منطقه اي و بين المللي، نمي توان 
عموم شاخص هاي اقتصادي را بهبود بخشيد. اين تفكراز 
س��ه دهه پيش باعث شده اس��ت كه اندونزي در صنعت 
نساجي، پتروشيمي، صنعت حمل و نقل، لوازم منزل، مواد 
ساختماني، سيمان و مواد غذايي حدود ۱۷۰ ميليارد دالر 
در سال صادرات داشته باشد. براي تحقق اين امر ۳۷۵۷ 
شركت اندونزيايي با شركت هاي ژاپني، چيني، اروپايي 
و امريكايي همكاري س��ازماني و فناوري دارند و به نوعي 
قرار داد ها را تنظيم كرده اند كه به نفع شركت ها و كشور 

اندونزي باشد. اندونزي آگاهانه مهم ترين شريك تجاري 
خود را ژاپن انتخاب كرده كه هيچ اميال سياسي اي در اين 
كشور ندارد. اندونزي ۲۵۹ ميليون نفر جمعيت دارد و ۱۲۵ 
ميليون نفر در آن كار مي كنند. ۱۱۲۰۰۰ نفر متخصص 
خارجي در اين كشور مشغول هستند. ۵۰ ميليون بنگاه 
كوچك، حدود ۴۸ درصد اقتصاد اندونزي را در دست دارند. 
اين كشور يك تريليون دالر توليد ناخالص داخلي دارد و 
شانزدهيمن اقتصاد جهاني است. با وجود جمعيت باال، 
درآمد سرانه آن ۳۸۴۶ دالر است و نرخ رشد اقتصادي آن 
۵ درصد و نرخ بيكاري در اين كشور كه از ۱۳۰۰۰ جزيره 
و ۶۰۰۰ جزيره ساكن تشكيل شده است، حدود ۴ درصد 
اس��ت. نرخ تورم در اندونزي نيز حدود۳/۵ درصد است. 
دولت از ش��ركت ها ۲۵ درصد و از شهروندان ۳۰ درصد 
ماليات بر درآمد اخذ مي كند. ۶ ميليون اندونزيايي بيرون 
از كش��ور كار مي كنند و ۷ ميليارد دالر در سال به كشور 
 ،Joko Widodo خود منتقل مي كنند.  دولت آق��اي
سرمايه گذاري وسيعي براي آموزش و حمل و نقل جهت 

سي سال آينده اندونزي انجام داده است.
اي��ن آمار، دليل بر اين نيس��ت كه اندونزي مش��كالت و 

نارس��ايي ندارد بلكه كشوري اس��ت كه در حال بهبود و 
تكامل اس��ت و وضع آن روز به روز بهتر مي شود. با اتخاذ 
سياست هاي منطقي، با يادگيري از محيط بين المللي و 
از همه مهم تر با دستيابي به اجماع ميان دست اندركاران 
حزبي، سياس��ي، نظامي، امنيت��ي و آكادميك جامعه، 
اندونزي توانسته است به كشوري آرام و در حال پيشرفت 
تدريجي و مورد احترام در آسيا و خارج از آسيا تبديل شود. 
اما عموم اين مباحث محتاج يك چارچوب فكري خاص 
است. اين چارچوب فكري باعث شده است تا شخصيت 
اندونزيايي نيز آرام، ماليم، پركار و عالقه مند به يادگيري 
باشد. هنگامي كه افكار اصالح شوند، شخصيت هم اصالح 
مي شود. رييس جمهور قبلي اندونزي وقتي سمت خود 
را ترك كرد گفت: من خوش��حالم كه اندونزي حتي يك 
دشمن ندارد بلكه همه جا ميليون ها دوست دارد. اندونزي 
آنقدر در قالب آسه آن )ASEAN( تالش كرده تا تمامي 
مسائل خود را با همسايگان حل كند و به همين دليل با 
۲۵۹ ميليون نفر جمعي��ت، هزينه هاي نظامي آن فقط 
۸ ميليارد دالر اس��ت. اندونزي كه از بنيانگذاران نهضت 
عدم تعهد است، همچنان بي طرفي خود را در بسياري از 

مسائل و اختالفات حفظ كرده است. چين كه در قرابت 
جغرافيايي اندونزي قرار دارد نه خيلي به اين كشور نزديك 
است و نه از آن دور است. اندونزي انديشه حفظ فاصله از 
قدرت هاي بزرگ را يك اصل مسلم سياست خارجي خود 

قرار داده است.
خانم Marsudi، وزير خارجه اندونزي با همكاري يك 
تيم حرفه اي، با آرامش كالمي و به دور از نمايش هاي روزانه 

رسانه اي، طي پنج سال گذشته تالش كرده است چهره اي 
مثبت با روحيه تعامل و با ادبيات مس��تحكم حقوقي از 
اندون��زي به جاي بگذارد. اندونزي تيتر اول رس��انه هاي 
جهان نيس��ت زيرا مديران آن افكار متمركز بر پيشرفت 
داخل را دارند. با افكار متمايل به پيش��رفت و شخصيت 
آرام و كم هياهو، اندونزي به طرف آينده اي پيش��رفته تر 

حركت مي كند.
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انتظار 12 ساله براي ممنوعيت 
صادرات خاك

در شرايطي كه صادرات و خروج خاك از كشور منع 
قانوني ندارد، يك مسوول در وزارت جهادكشاورزي 
اميدوار است با تاييد نهايي اليحه حفاظت از خاك 
در شوراي نگهبان آن هم پس از ۱۲ سال، سدي در 
برابر خروج اين منبع تجديدناپذير و ذخيره طبيعي 

كشور ايجاد شود.
مجلس ش��وراي اس��المي اين هفته براي تامين 
نظر ش��وراي نگهبان اليحه حفاظ��ت از خاك را 
اصالح كرد و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان 
فرس��تاد؛ اين اصالحات اغلب در م��وارد مربوط 
به ممنوعيت انتق��ال خاك به خارج از كش��ور و 
همچنين محكومي��ت متخلفان به مجازات هاي 

تعزيري بود.
»منوچه��ر گرج��ي« مش��اور مع��اون وزي��ر 
جهادكشاورزي در امور خاك در اين باره به خبرنگار 
اقتصادي ايرن��ا اظهار داش��ت: بحث ممنوعيت 
صادرات و خروج خ��اك به ويژه خاك حاصلخيز 
كشاورزي از ۱۲ سال پيش در اليحه خاك ديده 
شد كه تصويب و قانوني شدن آن در اين مدت در 
دست پيگيري بود و بايد گفت تاكنون منع قانوني 
براي خروج خاك حاصلخيز كش��اورزي از كشور 

نداشته ايم.
وي با اعالم اينكه چند روز پيش اليحه خاك دوباره 
در مجلس اصالح و به شوراي نگهبان ارسال شد، 
اظهار داشت: در صورت اتمام مراحل قانونگذاري 
و ابالغ آن، تدوين آيين نامه هاي مورد نياز اجرايي 

آن بين ۶ ماه تا يك سال زمان مي برد.
گرجي درباره اينكه آيا خاك به ش��كل قاچاق از 
كشور خارج مي شود، اظهار داشت: پيش از ارايه 
اليحه حفاظت از خاك، احتم��ااًل خروج قاچاق 
خاك از كشور انجام مي شد زيرا حدود پنج سال 
پيش معاون آب و خاك وزارت جهاد كش��اورزي 
وقت در نامه اي به گمرك جمهوري اسالمي ايران 
خواستار ممنوعيت خروج خاك از كشور شد. وي 
با بيان اينكه چندي پيش رييس جمهوري نيز به 
خروج خاك از كشور اشاره كرد و گفت: آمار گمرك 
نشان مي دهد كه خاك حاصلخيز از مبادي قانوني 
خارج نمي شود. مشاور معاون وزير جهاد كشاورزي 
در امور خاك گفت: البته كشور داراي خاك هاي 
معدني اس��ت كه خروج آنها از كش��ور به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مربوط مي شود بطور مثال 
در جزيره هرمز در جنوب كشور داراي خاك هاي 
رنگي هستيم كه ممكن است فعاالن بخش معدني 
بتوانند اين خاك ها را از مبادي رسمي كشور خارج 
كنند و اش��كالي نداشته باشد. وي افزود: ايران در 
زمره مناطق خشك و نيمه خشك به شمار مي رود 
كه به طور معمول خاك حاصلخيز و مواد آلي كمي 
دارد؛ از اي��ن رو معتقديم بايد با مديريت وضعيت 
خاك كشور اصالح شود. گرجي با تاكيد بر اينكه 
خاك كشاورزي كشور نيازمند اصالح و مديريت 
صحيح است، گفت: اكنون مناطق مختلف كشور 
ما داراي خاك هاي آلي، متوسط و حتي نامرغوب 
اس��ت كه كيفي ترين خاك ها به مناطق شمالي، 

زاگرس و البرز مربوط مي شود.
وي خاك حاصلخيز كش��اورزي را از منابع پايه، 
ذخاير طبيعي و اس��تراتژيك كش��ور برشمرد و 
افزود: خ��روج اين منبع تجديدناپذير از كش��ور 
عالوه بر پيامدهاي زيست محيطي، ضربه به بخش 
كشاورزي و امنيت غذايي است و مي تواند در آينده 
منافع ملي كشور را با مخاطرات جدي مواجه سازد.

   اداره كل آب و خاك تشكيل مي شود
مش��اور معاون وزير جه��اد كش��اورزي يكي از 
مش��كالت در حوزه حفاظ��ت از خ��اك را نبود 
تشكيالت اداري منسجم برشمرد و گفت: تشكيل 
اداره كل خاك از س��وي وزير جهادكشاورزي به 
معاونت آب و خاك ابالغ ش��ده اس��ت تا بتوانيم 
برنامه هايي براي اصالح و مديريت خاك داش��ته 
باش��يم. گرجي اظهار داشت: ما به دليل نداشتن 
ش��اخص شناس��ايي و نقش��ه خاك نمي توانيم 
حاصلخيزي خاك كش��ورمان را با ديگر كش��ور 
بس��نجيم زيرا اين موضوع نيازمند تهيه نقش��ه 
خاك است. وي افزود: بيشتر كشورها حدود ۶۰ 
تا ۷۰ س��ال پيش نقشه خاك كشور خود را تهيه 
كردند؛ ما اكنون فاقد چنين نقشه اي هستيم و اگر 
بخواهيم همين امروز كار را آغاز كنيم، اجراي آن 
بين ۱۰ تا ۲۰ سال زمان مي برد يعني ما ۱۰۰ سال 

از كشورهاي ديگر در اين زمينه عقب هستيم.
به گفته اين مقام مسوول، نبود خاك حاصلخيز 
و مرغوب مش��كالتي اعم از ريزگردها، رس��وب 
رودخانه ها، تلفات ماهي ها، از بين رفتن شيالت و 
پرشدن سدها را براي كشور به دنبال داشته است.

   فرسايش خاك نگران كننده است 
گرجي با ي��ادآوري اينكه حفظ خاك براي تامين 
امنيت غذايي كش��ور از اهميت بااليي برخوردار 
است، اظهار داشت: در دنيا بيشتر از هرچيز به موضوع 
حفاظت از منابع پايه همچ��ون آب و هوا پرداخته 
مي شود زيرا مطالعات نش��ان مي دهد كه سرعت 
فرسايش، آلودگي و تخريب خاك سريع تر از تجديد 
آن است به طوري كه براي تشكيل يك سانتيمتر 
خاك به طور متوسط بيش از ۵۰۰ سال زمان نياز 
اس��ت. وي يكي ديگر از دغدغه مهم را فرس��ايش 
خاك عنوان كرد و افزود: ساليانه ۲ ميليارد تن خاك 
مورد فرسايش قرار مي گيرد در حالي كه متوسط 
جهاني آن ۲.۵ تن در هكتار است؛ اگر فرض كنيم 
سالي يك ميليون تن خاك حتي به صورت قاچاق 
از كش��ور خارج شود، در مقايسه معضل فرسايش 
خاك چيز ناچيز است. كارشناسان محيط زيست و 
بخش كشاورزي بر اين باورند: ابالغ قانون »حفاظت 
از خاك« كه در انتظار تاييد شوراي نگهبان است، 
مي تواند به سدي در مقابل تغييرات اقليمي، پيدايش 
فروچاله ها، بحران منابع آبي، فرسايش، آلودگي و 

حتي قاچاق خاك تبديل شود.

   آدم ها براي پول درآوردن حساب وكتاب مي كنند و براي خرج كردنش چرتكه مي اندازند. اين نسخه از انسان، كه همه چيزش روي نظم و قاعده است، 
اواخر قرن نوزدهم، همزمان با رشته اقتصاد به دنيا آمد. تصور اقتصاد از خريداران و فروشندگان موجوداتي عقالني است كه، تنها اگر كمي دقت به 
خرج دهند، تصميم اشتباه نمي گيرند. اما، در سال هاي اخير، مطالعات اقتصاِد رفتاري نشان داده كه ما انسان ها دمدمي مزاج تر از آنيم كه سنجش هاي 

آماري بتواند تصميمات مان را پيش بيني كند: فروشندگان و مشتري ها آنچنان هم عاقل نيستند.

برش

شدن توسط برادرش قرار گرفت… 
درس��ت چند روز بعد از فرار رهف اولين اظهارنظر از طرف 
دولت عربستان سعودي منتشر شد. رييس سازمان دولتي 
امنيت ملي براي حقوق انساني كشورهاي غربي را به خاطر 
تشويق مجرمان زن سعودي براي شورش در برابر ارزش هاي 
خانوادگي و دعوت براي پناهندگي متهم كرد. او اين اقدام 

را سياسي و غيرانساني خواند و آن را به شدت تقبيح كرد. 
اين موضوع باعث شعله ور ش��دن بيشتر آتش اختالفات 
سياسي بين كانادا و عربستان س��عودي شد. اين روابط از 
تابستان سال قبل به تيرگي گراييده بود و دليل آن اين بود 
كه وزير امور خارجه كانادا در دو توييت از دولت عربستان 
سعودي خواس��ته بود كه فعالين سياسي و اجتماعي در 
بند زندان هاي س��عودي را آزاد كن��د و اجازه فعاليت هاي 
سياسي آزاد را به آنان بدهد. دولت عربستان در واكنش به 
اين توييت ها خاموش ننشست و اقدام به اخراج سفير كانادا 
از رياض و فراخواني سفير عربستان از اوتاوا شد و همه روابط 
و معامالت تجاري و سرمايه گذاري با كانادا را متوقف كرد و 
به هزاران نفر از دانشجويان عربستاني مشغول به تحصيل در 
دانشگاه هاي كانادا فرمان داد كه براي تحصيل به كشورهاي 

ديگري بروند. 
اما دولت كانادا در اين ميان پا پس نكشيد و ذره اي از مواضع 

پيشينش عقب نشيني نكرد.
كانادا هر س��ال پذيراي ده ها هزارنفر پناهجو مي شود اما 
تعداد اندكي از اين پناهجويان شهرت و آوازه رهف را پيدا 
مي كنند. در ظرف يك هفته او صد و هفتادو شش هزار فالوئر 
در شبكه هاي اجتماعي يافت و تعداد اين فالوئرها روز به روز 
بيشتر و بيشتر مي شود. او مورد حمايت گروه هاي طرفدار 
حقوق زنان بوده و عكس هايش صفحات نخست روزنامه ها 

در سراسر دنيا را به خود اختصاص داده است. 
البته هيچ شهرت و آوازه اي مفت و مجاني به دست نمي آيد و 

او مجبور است تاوان اين شهرت و محبوبيتش را نيز بپردازد. 
او بارها از طريق شبكه هاي اجتماعي تهديد به مرگ شده 
است و كاركنان اداره اسكان پناهندگان در واكنش به اين 

تهديدات قول داده اند امنيت او را تضمين كنند. 
و رهف القنون مي گويد دلش براي خواهرش مي سوزد و آرزو 
دارد خواهرش را نيز ببيند و نگران اين است كه خانواده اش 
خشم و عصبانيتشان را سر خواهران ديگرش خالي كنند. 
القنون اكنون اميدوار است كه زندگي عادي و طبيعي اش 
را پيدا كند. او اكنون در فكر است كه آيا بايد از اين فرصت 
غيرمنتظره كه به دست آورده براي كمك به ساير پناهندگان 

نيز استفاده كند يا نه؟ 
او مي گويد: طرفداران زيادي دارم. همه صدايم را شنيده اند 

شايد بتوانم با آن كاري بكنم. 
اما او قبل از هر چيزي بايد چند اقدام اساسي انجام دهد. دولت 
كانادا براي آوارگاني مانند او كمك هاي مالي و كالس هاي 
رايگان زبان انگليسي فراهم مي كند. قرار است ظرف چند 
هفته ديگر كاركنان اداره اسكان پناهندگان به او كمك كنند 
تا بيمه سالمتي، بيمه تامين اجتماعي و حساب بانكي براي 
خودش افتتاح كند. به او كمك خواهند كرد كه آپارتماني 
پي��دا كند و آن را تجهيز كند. او عالوه بر اين بايد ياد بگيرد 
كه براي خريد از مراكز خريد بيرون برود و مس��ير حركت 
اتوبوس ها و مترو را ياد بگيرد. اينها چيزهايي هستند كه او 
قبال هرگز آنها را تجربه نكرده است. رهف القنون به ياسمين 
محمد يك فعال حقوق زن در كانادا چنين گفت: »مثل اين 
است كه از يك سياره به سياره ديگري پا گذاشته ام. هيچ چيز 

در اين سياره جدي مشابه سياره قبلي نيست...«
ياسمين محمد همان كسي بود كه توانست ۷۶۰۰ دالر براي 
كمك به رهف القنون جمع آوري كند. ياسمين محمد عقيده 
دارد: رهف قبل از اينكه سعي كند به ديگران كمك كند بايد 

به فكر موقعيت و سالمت رواني خود باشد...



گزارش 9 حملونقل

»تعادل« وضعيت حمل و نقل هوايي را بر اساس شاخص هاي بين المللي بررسي مي كند 

صنعت هوانوردي توان تخصيص سهم 5 درصدي از توليد ناخالص داخلي به خود را دارد

ظرفيت هاي مغفول صنعت هوايي ايران

گروه راه و شهرسازي|زهره عالمي|
نتايج گزارش اوليه ايكائو )س�ازمان بين المللي 
هوان�وردي غيرنظامي( از وضعي�ت حمل و نقل 
هواي�ي درس�ال 2018، حكاي�ت از آن دارد كه 
ش�اخص هاي اصلي مربوط به سنجش رشد اين 
صنعت در سال 2018 ميالدي نسبت به سال 2017 

افزايش قابل توجهي داشته است. 
براس�اس اين گزارش در س�ال گذشته ميالدي 
4.3 ميليارد مس�افر ازطريق حمل ونقل هوايي 
جابه جاشده اند كه اين جابه جايي نسبت به سال 
پيش از آن 6.1 درصد رشد داشته است. همچنين 
سهم حمل و نقل هوايي در توليد ناخالص داخلي 
نس�بت به سال 2017 رش�د 3.1 درصدي داشته 

است كه رشد قابل قبولي است.
  ش�اخص RPK )درآمد مس�افر- كيلومتر( هم 
درس�ال 2018 ميالدي نس�بت به س�ال قبل از 
آن رش�د 6.4 درصدي داش�ته اس�ت، شاخص 
FTK )حم�ل كاال تن- كيلومتر( ه�م كه يكي از 
شاخص هاي اصلي حمل و نقل هوايي محسوب 
مي شود در سال 2018 نسبت به سال 2017، رشد 

4.5 درصدي را تجربه كرده است.
نگاه�ي ب�ه ش�اخصASK )صندل�ي موجود- 
كيلومتر( هم در اين گزارش نش�ان مي دهد كه 
اين شاخص در سال گذش�ته ميالدي نسبت به 
س�ال 2017 رشد6 درصدي داشته كه چشمگير 

ارزيابي مي شود.
در گزارش منتشر شده از ايكائو درباره افزايش يا 
كاهش اين شاخص ها در حمل و نقل هوايي ايران 
آماري منتشر نشده است اما با توجه به فرسودگي 
75 تا 80 درصد ناوگان حمل و نقل هوايي، اعمال 
دوباره تحريم ها عليه ايران و نبود برنامه اي مدون 
در صنعت حمل و نقل هوايي به نظر نمي رسد كه 
شاخص هاي مربوط به سهم حمل و نقل هوايي در 
توليد ناخالص داخلي، درآمد مسافر- كيلومتر، 
حمل كاال تن- كيلومتر، صندلي موجود- كيلومتر 
رشد قابل مالحظه اي داشته باشد، درباره سهم 
حمل و نقل در توليد ناخال�ص داخلي كه به نظر 
مي رسد در ايران اين سهم باالي 1.5 درصد نباشد 
اما درباره 3 ش�اخص ديگر، ب�ا توجه به باالبودن 
تقاضا و كم بودن عرضه وضعيت ايران در شرايط 
نامطلوبي قرار ن�دارد اگرچه با گذش�ت زمان و 
عدم نوس�ازي ناوگان كه به افزايش هزينه هاي 
سربار مي انجامد وضعيت ايران در اين 3 شاخص 

بحراني مي شود.
ب�ا توجه به اهميت ش�اخص هاي ذكر ش�ده در 
وضعيت حم�ل و نقل هوايي هر كش�ور، تعادل 
مصاحبه اي با دو كارشناس ارشد حوزه هوايي، 
آرمان بيات و داوود ربيعي انجام داده است تا هم 
مفهوم اين شاخص ها شفاف سازي و هم وضعيت 
اين شاخص ها در صنعت حمل و نقل هوايي ايران 
مشخص شود، ضمن اينكه راهكارهايي هم براي 
بهبود وضعيت موجود ارايه مي شود كه مي تواند 

براي رشد اين شاخص ها در آينده كمك كند. 

     بهبود درآمد ايرالين؟
آرمان بيات، كارشناسي ارشد حوزه هوايي، در تحليل 
شاخص هاي حمل و نقل هوايي كه در گزارش ايكائو هم 
به آنها اشاره شده است، به »تعادل« مي گويد: مهم ترين 
شاخص ارزيابي عملكرد ش��ركت هاي هواپيمايي كه 
 ASK ،به ش��اخص هاي عمليات��ي هم معروف اس��ت
Availabel Seat kilometers(( يا همان صندلي 
عرضه شده به ازاي هر هواپيما است. كه از ضرب تعداد 

صندلي بر مسافتي كه طي مي شود به دست مي آيد.
بيات مي افزايد: هرچه پروازهاي يك هواپيما بيشتر باشد 
و تعداد فركانس هاي پروازي آن افزايش يابد، شاخص 

ASKهم رشد مي كند.
او ادامه مي دهد: درواقع در اين شاخص بحث برسراين 
اس��ت كه چه مقدار از ظرفيت صندلي ه��اي هواپيما 
اس��تفاده كرده ايم به عنوان نمونه هزار صندلي عرضه 
شده و حاال سوال اين است كه چه تعداد از اين صندلي ها 
مورد استفاده قرار گرفته است كه اين موضوع در شاخص 

ASK قرار مي گيرد.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي اظه��ار مي كند: 
 Revenue Passenger( كه مخفف RPK شاخص
Kilometers( است كه براين اساس محاسبه مي شود 
كه به عنوان نمونه در مس��يرتهران- مش��هد كه 736 
كيلومتر بوده و هزينه بليت مسير هم 200 هزار تومان 
است، براي به دست آوردن اين شاخص بايد 200هزار 
تومان را تقسيم بر 736 كنيم، تا ميزان نرخ پايه صندلي 

تقسيم بر فاصله طي شده به دست  آيد.
بيات بيان مي كند: اين ش��اخص بايد هزينه تمام شده 
هر صندلي را پوشش دهد، يعني مجموع درآمدي كه از 
صندلي به دست مي آوريم بايد هزينه صرف شده براي 
آن صندلي را پوشش دهد و هرچقدر هزينه هر صندلي 
با درآمد كسب شده از آن صندلي رابطه عكسي داشته 
باشند يعني هزينه روند كاهشي و درآمد روند افزايشي 
داشته باشد وضعيت مالي شركت هاي هواپيمايي بهتر 

مي شود.
او اضاف��ه مي كند: هرچه ضريب اش��غال صندلي هاي 
هواپيما بيشتر باشد، درآمد به ازاي هر صندلي كيلومتر 

هم بيشتر مي شود.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي درباره رابطه دوشاخص 
)درآمد مسافر- كيلومتر( و صندلي موجود- كيلومتر 
مي گويد: براي به دست آوردن ضريب اشغال صندلي، 
RPM را ASK تقسيم و سپس ضرب در 100 مي كنند 
ت��ا Load Factor به دس��ت  آيد، اين رقم نش��ان از 

بهره وري شركت هواپيمايي درس��ال عملياتي دارد و 
براساس آن ش��اخص هاي هزينه، درآمد، مسافر حمل 

شده و... به دست مي آيد.
بي��ات درب��اره ش��اخص FTK مي گوي��د: اي��ن 
 ش��اخص مرب��وط ب��ه جابه جاي��ي ب��ار اس��ت 
)Freight tone Kilometers( و به معناي ميزان 
بهره گيري از ظرفيت باري هواپيما است،  دركشورمان 
براي بهره گيري از ظرفيت باري هواپيماها با مشكالت 

متعددي روبرو هستيم.
او تصريح مي كند: بخش ب��اري در ايران مغفول مانده 
اس��ت درحالي كه نسبت هزينه به درآمد حاصل از اين 
بخش بسيار كم است و باتوجه به آنكه بازار مصرف كننده 
دراستفاده از برخي محصوالت محدوديت زماني دارند، 

اين بخش پتانسيل خوبي دارد.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، امروزه در دنيا 
 FTK از اين ظرفيت به خوبي بهره گرفته مي شود و آمار
هر ساله طي 10 سال گذشته با رشدي باالي 5 درصد 
همراه بوده و تقاضا براي شركت هاي باري و شركت هاي 
مس��افري كه در حمل و نقل باري فعال هس��تند رو به 

رشد است.
بيات مي گويد: در دنيا فارغ از كارگو از ظرفيت اين بخش 
در پست هم استفاده مي شود و جابه جايي مرسوالتي كه 
از طريق اينترنت قابليت جابه جايي ندارند از اين طريق 
انجام مي شود البته اين بخش اهميت سال هاي گذشته 
را ندارد اما همچنان مورد نياز است و درآمد خوبي را هم 

نصيب ايرالين ها مي كند و هزينه كمي هم دارد.

     وضعيت قابل قبول ايران 
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي ادامه مي دهد: وضعيت 
ايران در 3 ش��اخص مذكور مناسب است اما دليل آن، 
عملكرد خوب شركت هاي هواپيمايي كشورمان نيست 
بلكه تقاضاي باال براي استفاده از حمل و نقل هوايي بار و 
مسافر است، درواقع تقاضا نسبت به عرضه بيشتر است.

او مي افزايد: در صورتي مي توان درباره وضعيت ايران در 
اين شاخص ها نظر قطعي داد كه عرضه افزايش و تقاضا 
كاهش يابد و در شرايط فعلي كه عرضه كم و تقاضا زياد 
است نمي توان درباره درستي اين شاخص نظر قاطعانه 

و علمي داد.
اين كارشناس ارشد صنعت هوايي درباره شرايط سال 
آتي ايران در اين 3 ش��اخص ادامه مي دهد: ديپلماسي 
و روابط بين الملل ايران با ساير كشورها مشخص كننده 
ش��اخص هاي هوانوردي و رش��د پايه اي حمل و نقل 

هوايي است.

او اظهار مي كند: افزايش ساالنه شاخص هاي مذكور به 
معناي بهبود عملكرد شركت هاي هواپيمايي نيست بلكه 
چون ناوگان در حال زمينگير شدن هستند و بار از طريق 
هواپيماهاي كمتري جابه جا مي شود و بازار تشنه تر به 

نظر مي آيد، اين شاخص ها مناسب است.
بيات اضافه مي كند: درواقع چ��ون عرضه در ايران كم 
است، Load Factor )ظرفيت اشغال صندلي ها( زياد 
است و همين موضوع وضعيت اين شاخص ها درايران را 

مناسب كرده است.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي، تا سه 
چهارسال آينده وضعيت هوانوردي ايران در بخش بار 
و مسافر به گونه اي خواهد بود كه نمي توانيم جوابگوي 
متقاضيان در اين دو حوزه باشيم درواقع اگر همين مسير 
طي شود، حمل و نقل هوايي دچار بحران جدي مي شود 
و اين بحران به دليل كاهش عرض��ه و عدم جوابگويي 
به متقاضي نيست بلكه ناش��ي از افزايش هزينه سربار 

ايرالين ها است.
بيات اظهار مي كند: ب��ا افزايش تقاضا و كاهش عرضه، 
هزينه ه��اي س��ربار هم رش��د مي كن��د و زمينگيري 
هواپيما هزينه سربار شركت هاي هواپيمايي را به شدت 
افزايش مي دهد، براساس آمار رسمي، 75 تا 80 درصد 
هواپيماهاي موجود در ناوگان هوايي كش��ور زمينگير 
اس��ت و اگر با اين ش��رايط پي��ش برويم بس��ياري از 
شركت هاي هواپيمايي از گردونه صنعت خارج مي شوند.

او ادامه مي دهد: يكي از عمده ترين شاخص ها در حوزه 
هوايي مربوط به بخش باري اس��ت، براس��اس آمار 82 
درصد حم��ل و نقل هوايي بين باخت��ر و خاور يعني از 
اروپاي مركزي به آسياي شرقي، متعلق به شركت هاي 
باري است و تا 5.2 درصد در اقتصاد كشورهاي اروپايي 

اثرگذار است و اين نشان دهنده آن است كه رشد حمل و 
نقل باري در دنيا برنامه ريزي شده و يكي از اهداف اصلي 

ايرالين ها است.
بيات مي گويد: اگر مقايس��ه اي بين حمل و نقل هوايي 
بار در ايران با ساير كشورها انجام شود اين نتيجه كسب 
مي شود كه ايران با دنيا فاصله دارد البته وضعيت ايران 
نامناسب نيست و دليل آن هم اين است كه نسبت تقاضا 
به عرضه زياد اس��ت و اين موجب مي شود كه ميانگين 
Load Factor )ظرفيت اشغال صندلي( شركت هاي 
هواپيمايي، نزديك به 89 تا 90 درصد باشد درحالي كه 
اين آمار ضريب اشغال صندلي در ساير كشورها، كمتر 
است و متوسط 76 تا 77 درصد است اما واقعيت آن است 

كه بازار تقاضا نسبت به عرضه باالست.

GDP سهم كمتر از 2 درصد در     
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي درباره سهم صنعت 
 )GDP( هوانوردي در ش��اخص توليد ناخالص داخلي
مي گويد: براساس آمارهاي غيررسمي سهم اين صنعت 
در توليد ناخالص داخلي حدود 3 درصد است اما با توجه 
به مشكالت پيش آمده و فرسودگي ناوگان و... بيش از 1 تا 
1.5 درصد نيست اگرچه توليد ناخالص داخلي دريكي 

دو سال گذشته كاهش يافته است.
بيات ادامه مي دهد: البته با شرايط كنوني مي توان اين 
سهم را به 5 درصد هم رساند اما به شرطي كه درست و 

هدفمند از ظرفيت هاي هوانوردي خود استفاده كنيم.
او اظهار مي كند: حدود 80 درصد فرودگاه هاي كشور 
كه ظرفي��ت بااليي در زمين��ه تجاري دارن��د يا نيمه 
فعال هس��تند يا غيرفعال و علت آن هم اين اس��ت كه 
متناسب با نياز مناطق مختلف و نيازهاي تخصصي )از 
جهت مسيرهاي پروازي متناسب با ناوگان مورد نياز( 
بهره نبرده ايم، از ظرفيت باري اس��تفاده نكرده ايم و از 
پتانسيل هاي خدمات هوايي عمومي درست بهره برداري 

نكرده ايم.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي با انتقاد از كم كاري ها 
در صنع��ت حمل و نق��ل هواي��ي بيان مي كن��د: در 
زيرس��اخت هاي مورد نياز اين صنعت سرمايه گذاري 
انجام نشده و وابستگي خارجي داريم و هزينه هاي ارزي 

كشور با بازگشت تحريم ها بازگشته است.
بيات معتقد اس��ت: در زمينه نگهداري به خودكفايي 
رسيده ايم اما دربخش تعمير وابسته هستيم به ويژه در 
بخش تعميرات قطعات هواپيما مي توانستيم عملكرد 
بهتري داشته باش��يم كه نداشتيم و اين موضوع حجم 
وابس��تگي م��ا را افزاي��ش داد و علت بخ��ش زيادي از 
زمينگيرشدن ناوگان هوايي، مشكل در بخش تعميرات 
است، درواقع همواره نياز به تأمين قطعات نيست بلكه 

قطعات مي توانند تعمير شوند. 
او اظهار مي كن��د: در حوزه هليكوپتري بس��يار عقب 
هستيم؛ در زمينه خدمات ويژه هوايي هم عملكرد خوبي 
نداش��ته ايم كه در مجموع اگر بتوانيم در اين زمينه ها 
عملكرد و كارنامه بهتري داشته باشيم و به اين بخش ها 
توجه شود، شاهد سهم 5 درصدي صنعت هوانوردي در 

توليد ناخالص داخلي خواهيم بود.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوايي، سازمان 
هواپيمايي كش��وري وظيفه دارد كه از صنعت حمل و 
نقل هوايي حمايت كند و هدايت اين بخش را به عهده 
بگيرد در كنار نقش حاكميتي و نظارتي كه برعهده دارد 
در حالي كه اين سازمان بيش از همه دربخش نظارتي 

فعاليت دارد.
بيات ادامه مي دهد: سازمان هواپيمايي كشوري هيچگاه 
هدايت كننده خوبي نبوده است و اگر حمايتگر خوبي بود 
وضعيت صنعت هوانوردي كشور بسيار بهتر از شرايط 

كنوني بود.
او مي گويد: يكي ديگر از انتقادات وارده به صنعت حمل 
و نقل هوايي اين است كه يك نظام واحد در اين صنعت 

وجود خارجي ندارد و مدعي در اين بخش زياد است.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي با اشاره به اينكه اين 
صنع��ت به صورت جزي��ره اي درايران اداره مي ش��ود، 
مي گويد: در حوزه فرودگاهي شركت فرودگاه ها، ادعاي 
خود را دارد، در بخشي سازمان هواپيمايي كشوري، در 
بخشي ديگر ايران اير و... ادعاي خود را دارند و در زنجيره 
تكميل فرودگاه هم هر سازمان و بخشي از جمله گمرك 

و... حرف خود را مي زنند.
بيات مي افزايد: اين درحالي است كه درساير كشورها 
رييس فرودگاه در بخش گمرك، س��وخت، امنيت و... 
حرف اول و آخر را در فرودگاه مي زند اما در ايران از بخش 
حفظ نباتات وزارت جهاد كشاورزي نماينده ويژه اي دارد 
تا پليس گمرك، پيشگيري و امنيت كه نماينده خود را 

دارند و اين نماينده ها هم باهم هماهنگ نيستند.
او ادامه مي دهد: سازمان هواپيمايي كشوري در ايفاي 
نقش خود در بخ��ش هدايتي و نظارت��ي موفق نبوده 
اس��ت، درحالي كه اگر تمام اين موارد رعايت مي ش��د 

مي توانستيم سهم اين صنعت را افزايش دهيم.

     بهترين راهكار براي مقابله با بحران
اين كارشناس ارش��د حوزه هوايي با اشاره به اينكه اگر 
وضعيت موجود در صنعت حمل و نقل هوايي ادامه يابد، 
شرايط مناسبي درآينده نخواهيم داشت، پيشنهادهايي 
ارايه مي دهد: در اين بازار آشفته مي توان اقداماتي انجام 
داد كه بهترين بهره گيري را داشته باشيم عمده ترين اين 

موارد به تعداد هواپيما، تعداد شركت هاي هواپيمايي و 
تعداد صندلي عرضه شده در بخش حمل و نقل باري و 

مسافري... برمي گردد.
او براي مقابله با بحران دراين صنعت پيشنهاد مي دهد: 
راهكارهايي پيش روي صنعت حمل و نقل هوايي وجود 
دارد يكي از اين راهكارها اين اس��ت كه ش��ركت هاي 
جديدالتاسيس وارد اين صنعت شوند كه اين شركت هاي 
تازه توان سرمايه خوبي دارند و رقابت را در صنعت افزايش 
مي دهند، دومين راهكار اين اس��ت كه ش��ركت هاي 
هواپيمايي بتوانند تسهيالت داخلي يا خارجي را جذب 
كنند تا اقدام به نوس��ازي ناوگان خود كنند، س��ومين 

راهكار حضور در بورس است.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي تصريح مي كند: درباره 
راه��كار دوم كه دريافت تس��هيالت داخلي يا خارجي 
است موانع بزرگي س��رراه شركت هاي هواپيمايي قرار 
دارد، تس��هيالت داخلي كه به دليل سود حاكم صرفه 
اقتصادي ندارد و درباره تسهيالت خارجي هم ريسك 
ايران باالس��ت و نمي توان روي اين گزينه هم حساب 
كرد، چون تسهيالت دهندگان خارجي ارزيابي ريسك 
انجام مي دهند كه اين موضوع نشان مي دهد كه ريسك 
س��رمايه گذاري در ايران و در شركت هاي هواپيمايي 

باالست.
بيات عنوان مي كند: اگروضعي��ت موجود ادامه يابد يا 
شركت ها بايد واگذار شوند يا اعالم ورشكستگي كنند 
يا اينكه مجبور مي شوند كه با يكديگر تجميع شوند، يا 
از ظرفيت بورس استفاده كنند كه بعيد به نظر مي رسد 

كه شركت هاي هواپيمايي در اين زمينه موفق باشند.
او اضافه مي كند: با توجه به اينكه شركت هاي هواپيمايي 
در زمينه هويت س��ازي و برندسازي موفق نبوده اند و با 

كوچك ترين حادثه اي شاخص هاي آنها در بورس تغيير 
مي كند، بنابراين به نظر نمي رسد كه حضور ايرالين هاي 

ايراني در بورس با موفقيت همراه باشد.
اين كارشناس ارشد صنعت حمل و نقل هوايي، با اشاره به 
وضعيت نامناسب شركت هاي هواپيمايي ادامه مي دهد: 
ورود شركت هاي تازه تأسيس تنها راهكار بهبود وضعيت 
موجود است و اين شركت ها بايد با دورزدن تحريم ها، خأل 
كمبود ناوگان را جبران كنند تا اينكه دوباره فرصتي مانند 

برجام براي شركت هاي هواپيمايي ايجاد شود.
بيات ادام��ه مي دهد: البت��ه ايرالين ها پ��س از برجام 
نتوانستند از ظرفيت هاي موجود درست استفاده كنند و 
در برنامه ريزي هاي خود دچار مشكل شدند وگرنه بهتر 

از اين مي توانستند عمل كنند.

     ورود به بورس توصيه نمي شود
داوود ربيعي، كارشناس ارش��د حوزه هوايي نيز درباره 
ام��كان حضور ش��ركت هاي هواپيماي��ي در بورس به 
»تعادل« مي گويد: در سال 96 ظرفيت صندلي عرضه 
شده 7.7 درصد نس��بت به سال 95 رشد داشته است، 
پروازهاي بين المللي ارز آور اس��ت، 55 درصد از سهم 
پروازهاي بين المللي را ايرالين هاي ايراني و 45 درصد 

آن را هم ايرالين هاي خارجي، انجام داده اند.
ربيعي ادامه مي دهد: تركيش اير بيش��ترين س��هم در 
جابه جايي مسافران را داشته است و پس از آن امارات، 
ع��راق و ... قراردارند، ضمن اينكه جابه جايي توس��ط 
ايرالين هاي ايراني به صورت نقطه به نقطه است يعني 
شركت ايراني مس��افر را از فرودگاه امام خميني)ره( به 
فرودگاه استانبول برده است و دوباره به ايران بازگشته 
است اما شركت تركيش اير پس از جابه جايي مسافر از 
فرودگاه امام به اس��تانبول، با بهره گيري از قراردادهاي 
مربوط به پروازهاي بين المللي مي تواند مسافران را به 

كشور ديگري منتقل كند.
او ادام��ه مي دهد: براين اس��اس ش��ركت تركيش اير 
مي تواند از چندين مسير براي درآمدزايي استفاده كند 
درحالي كه شركت هاي ايراني نمي توانند از اين فرصت 

استفاده كنند.
به گفته اين كارشناس ارشد حوزه هوايي، درحالي كه 
ايرالين هاي ايراني سهم باالتري در جابه جايي مسافران 
به خ��ود اختص��اص داده اند اما ش��ركت هاي خارجي 

مي توانند درآمدزايي بيشتري داشته باشند.
ربيعي با تاكيد ب��ر توان اندك ايرالين ه��اي ايراني در 
درآمدزايي و سودآفريني اظهار مي كند: در بازار سرمايه، 
اگرچه ثبات خاصي حاكم است اما بي ثباتي هم سريع در 
زمينه شاخص بورس شركت ها رخ مي دهد و با يك خبر 
يا اتفاق منفي، شاخص سهام بورس شركت مورد نظر به 
سرعت تغيير مي كند و موضوع مهم كنترل و هدايت افكار 
عمومي است و تمام شركت هاي بزرگ هواپيمايي دنيا، 

به نظر مشتري اهميت ويژه اي مي دهند.
او با اش��اره به ضرورت برندسازي در ايرالين هاي ايراني 
ادامه مي دهد: زماني كه شركتي پرريسك است حضور او 
در بورس بسيار سخت مي شود در اين ميان شركت هاي 
هواپيمايي هم با ريس��ك هاي متفاوتي روبرو هستند 
ضمن اينكه افراد با فرهنگ هاي مختلف هم از هواپيما 
استفاده مي كنند كه هر كدام مي توانند تريبوني براي 

تبليغات يا ضد تبليغات محسوب شوند.
اين كارشناس ارشد حوزه هوايي مي گويد: شركت هايي 
كه دربورس فعال هستند و شاخص هاي خوبي دارند از 
نظر رسانه اي و افكارعمومي ثبات ويژه اي دارند و مديران 
روابط عمومي آنها و مديران عامل شركت ها بسيار حساب 

شده اظهارنظر مي كنند.
ربيعي اضافه مي كند: با توجه به اينكه بسياري از مديران 
روابط عمومي شركت هاي هواپيمايي درايران حضور 
فعالي دررس��انه ها ندارند و گاهي در موضع گيري هاي 
خود درقبال حوادث اشتباهاتي هم دارند به نظر نمي رسد 

كه حضور اين شركت ها در بورس موفقيت آميز باشد.
او مي افزايد: پيش بيني مي ش��ود كه اگر شركت هاي 
هواپيمايي در بورس حضور پيدا كنند به دليل نداشتن 
پيش زمينه هاي الزم در اين زمينه، عملكرد و شاخص 
خوبي دربورس نخواهند داش��ت بنابراين در ش��رايط 
كنوني، حض��ور ايرالين هاي ايران��ي در بورس توصيه 

نمي شود.

 Wed. Jan 23. 2019  1303   چهار   شنبه    3 بهمن 1397   16 جمادي االول 1440  سال پنجم    شماره 

 طرح جامع ۱۵ فرودگاه
در حال تدوين است

مهرماه س��ال ج��اري مدي��ركل دفت��ر مقررات 
فرودگاهي، مديريت بح��ران و پدافند غيرعامل، 
در گفت وگوي��ي اعالم كرد كه در 6 ماه اول س��ال 
97 قرارداد مطالعات طرح جامع 15 فرودگاه كشور 

منعقد و به مشاوران ذي صالح ابالغ شده است. 
فرش��يد گليج گفته بود كه فرآيند انتخاب مشاور 
خارجي براي مطالع��ات طرح جامع فرودگاه هاي 
بين المللي مهرآباد، مش��هد، اصفهان و شيراز هم 

شروع شده است.
حال با گذش��ت بيش از 4 ماه از انعقاد قراردادهاي 
مطالعات مربوط به طرح ه��اي جامع فرودگاهي، 
مديركل دفتر مقررات فرودگاهي از تدوين طرح هاي 
جامع خبرداده است،  طرح جامعي كه به نوعي سند 

باالدستي محسوب مي شود.
گليج، با اعالم خبر تدوين طرح جامع 15 فرودگاه 
گفت: در زمينه مطالعات طرح جامع پيش گفت: 
طبق برنامه زمانبندي، مقرر ش��د فصل اول آن در 

مهرماه سال جاري به سرانجام برسد.
مديركل دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران 
و پدافند غيرعامل در كارگاه آموزش��ي مشترك 
معاونان توسعه مديريت و منابع، عمليات فرودگاهي 
و برنامه ريزي گفت: اكنون طرح جامع 15 فرودگاه 
توسط مش��اوران ذي صالح و با نظارت اداره طرح 

جامع اين دفتر در حال تدوين است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، او با 
اشاره به اينكه اين دفتر داراي سه اداره طرح جامع، 
بازرسي و نظارت و مديريت بحران و پدافند غيرعامل 
اس��ت، گفت: وظيفه اداره ط��رح جامع نظارت بر 
مطالعات طرح جامع فرودگاه ها اس��ت كه اكنون 
طرح جامع 15 فرودگاه توسط مشاوران ذي صالح 

در حال انجام است.
او ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ط��رح جامع ي��ك برنامه 
توسعه اي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي 
فرودگاه هاست، وظيفه اين اداره را صيانت از طرح 
جامع عنوان كرد و افزود: همچنين وظيفه كنترل 
موانع داخل فرودگاه ها، سايت يابي اجراي پروژه ها در 
سطوح پروازي و ابنيه با همفكري بهره بردار مربوطه 
و نظارت بر تخريب س��اختمان ها از ديگر وظايف 

اين اداره است.
گليج ادام��ه داد: در ح��وزه طرح جام��ع تاكنون 
بخشنامه هايي شامل بخشنامه كنترل موانع داخلي، 
بخشنامه ارسال اطالعات موانع، بخشنامه تحويل 
زمين به پيمانكار، بخشنامه وابسته به تملك اراضي 
و بخشنامه مربوط به سرمايه گذاري در فرودگاه ها 

براي اجرا تدوين و ارسال شده است.
او در م��ورد وظايف اداره نظارت و بازرس��ي گفت: 
كارهاي اين اداره خيلي زياد است يكي از آنها بررسي 
و تاييد طرح هاي اضطراري ارس��ال ش��ده توسط 
فرودگاه ها است كه پس از تاييد آنها را براي تاييد 
نهايي به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال مي كند. 
برنامه ريزي و نظارت بر اجراي تمرين هاي محدود 
و دورميزي فرودگاه ها نيز در اين اداره اجرا مي شود.

اين مقام مسوول با اش��اره به اينكه اداره نظارت و 
بازرسي براي هر سال اقدام به تنظيم تقويم برگزاري 
دوساالنه هاي طرح اضطراري فرودگاه ها مي كند، 
گفت: براي س��ال 97 اج��راي تمرين كامل طرح 
اضطراري 17 فرودگاه برنامه ريزي شده كه 11 مورد 
آن تاكنون انجام شده است و به زودي تقويم سال 

آينده هم نهايي خواهد شد.
گليج ادام��ه داد: تدوين نظامنامه هاي فرودگاهي 
براي اخذ گواهي نامه ه��اي فرودگاهي هم در اين 
اداره انجام مي شود كه پس از بازرسي هاي حضوري 
در فرودگاه ها معايب براي رفع شدن اعالم مي شود 
تا در زمان بازرس��ي كارشناسان سازمان كمترين 

معايب وجود داشته باشد.
او با اشاره به اينكه در اداره مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل وظايف شامل چهار مرحله »پيشگري«، 
»آمادگي«، »مقابله و بازتواني و بازگشت به شرايط 
عادي« اس��ت، گفت: جدا از وظاي��ف اداري خود، 
پيشگيري از وقوع حوادث و سوانح وظيفه اخالقي 
ماست و از شما مي خواهم هر موردي در فرودگاه ها 
كه باعث كاهش ايمني مي شود را جدي بگيريد و 

به ما هشدار دهيد.
مديركل دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران 
و پدافند غيرعامل در مورد پدافند غيرعامل ادامه 
داد: در اين زمينه براي اولين بار براي فرودگاه هاي 
ياري رسان و ياري جو دستورالعملي تدوين كرديم.

گليج گفت: با توجه به اينكه براي بيشتر سامانه ها 
هوانوردي موضوع بك آپ گيري وجود دارد خود به 
خود بخش اعظمي از موضوع پدافند غيرعامل در 
شركت در حال اجراست. همچنين قرار است كه پنج 
برج موبايل تهيه كنيم و در پنج نقطه كشور مستقر 
كنيم تا در زمان نياز به س��رعت به منطقه مربوطه 
اعزام ش��ود، البته اكنون در شيراز يك برج موبايل 

مستقر و عملياتي است.
گفتني اس��ت كه مطالعات طرح جامع بر اساس 
اس��تانداردهاي بين المللي است و مطالعات طرح 
جامع هم به مشاور ذي صالح سپرده مي شود. اين 
مشاور مطالعاتي را انجام مي دهد و در نهايت، منجر 
به ارايه يك برنامه مي ش��ود . داشتن برنامه كمك 
مي كند تا مديران فرودگاهي به صورت سليقه   اي 

عمل نكنند.
 بر اساس اين برنامه كه در ستاد توسط مديرعامل 
شركت تصويب و ابالغ مي شود، مديران فرودگاهي 
ملزم هستند بر اساس اين روند پيش بروند. بنابراين، 
طرح جامع، يك سند باالدستي است و اين مطالعات 
با طرح هاي كالن استاني »طرح هاي جامع شهري 
و طرح هاي هادي روستايي« هماهنگ مي شود و 
ش��ركت فرودگاه ها هم به استان اعالم مي كند كه 
براي محدوده پروازي فرودگاه و توسعه درازمدت، 
برنامه ويژه در نظر گرفته شده است و توسعه چند ده 
ساله فرودگاه ها مد نظر است كه تعريف كاربري هاي 
جديد از طرف مقامات اس��تان محدوديتي براي 

توسعه آتي به وجود نياورد. 

   آرمان بيات: بخش باري در ايران مغفول 
مانده اس�ت درحال�ي كه نس�بت هزينه 
به درآمد حاص�ل از اين بخش بس�يار كم 
اس�ت و باتوجه به آنكه بازار مصرف كننده 
دراستفاده از برخي محصوالت محدوديت 
زماني دارند اين بخش پتانسيل خوبي دارد.
    براساس آمارهاي غيررسمي سهم اين 
صنعت در تولي�د ناخال�ص داخلي حدود 
3 درصد است اما با توجه به مشكالت پيش 
آمده و فرسودگي ناوگان و... بيش از 1 تا 1.5 
درصد نيست اگرچه توليد ناخالص داخلي 
دريكي دو سال گذشته كاهش يافته است.

    ت�ا س�ه چهارس�ال آين�ده وضعي�ت 
هوان�وردي ايران در بخش بار و مس�افر به 
گونه اي خواهد بود كه نمي توانيم جوابگوي 
متقاضيان در اين دو حوزه باشيم درواقع اگر 
همين مس�ير طي شود، حمل و نقل هوايي 
دچار بح�ران جدي مي ش�ود و اين بحران 
به دليل كاهش عرضه و عدم جوابگويي به 
متقاضي نيست بلكه ناشي از افزايش هزينه 

سربار ايرالين ها است.

برش
       داوود ربيعي :در سال 96 ظرفيت صندلي 
عرضه ش�ده 7.7 درصد نسبت به سال 95 
رشد داش�ته اس�ت، پروازهاي بين المللي 
ارز آور اس�ت، 55 درصد از سهم پروازهاي 
بين المللي را ايرالين هاي ايراني و 45 درصد 
آن را هم ايرالين هاي خارجي، انجام داده اند.
     تركيش اير بيشترين سهم در جابه جايي 
مسافران را داشته است و پس از آن امارات، 
عراق و ... قراردارند، البته جابه جايي توسط 
ايرالين ه�اي ايران�ي ب�ه ص�ورت نقطه به 
نقطه است يعني ش�ركت ايراني مسافر را 
از فرودگاه ام�ام خميني)ره( ب�ه فرودگاه 
اس�تانبول برده و دوباره به ايران بازگشته 

است.
    اگر ش�ركت هاي هواپيماي�ي در بورس 
حضور پي�دا كنند به دليل نداش�تن پيش 
زمينه ه�اي الزم در اي�ن زمين�ه، عملكرد 
و ش�اخص خوب�ي درب�ورس نخواهن�د 
داشت بنابراين در ش�رايط كنوني، حضور 
ايرالين ه�اي ايران�ي در ب�ورس توصي�ه 

نمي شود.

برش
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رگوالتوري با ارسال كنندگان پيامك هاي تبليغاتي برخورد جدي مي كند 

مجازاتبراياپراتورهايمتخلفودفاترفروشسيمكارت
گروه دانش و فن|مرجان محمدي|

پيامك هاي تبليغاتي همچنان براي كاربران ارس��ال 
مي شود و كاربران همچنان به اين پيامك ها اعتراض 
دارند، هرچند مسووالن ارتباطي كشور به دفعات خبر 
از برخورد با ارس��ال كنندگان اين پيامك ها را داده اند 
و در مرحله اي چندين هزار سيم كارت ارسال كننده 
پيامك هاي تبليغاتي نيز مس��دود شد،  اما همچنان 
ارسال اين پيامك ها ادامه دارد بطوريكه پيامك هاي 
تبليغاتي مزاحم در جلسه ديدار رييس جمهور با وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات مطرح شد و رييس جمهور 
از وزير ارتباطات و فناوري اطالعات خواست تا در اسرع 
وقت با ارس��ال كنندگان اي��ن پيامك هاي تبليغاتي 

برخورد كنند . 
روحاني در بخشي از سخنانش گفته بود: وقتي گردش 
آزاد اطالعات رواج يابد و نظارت بر آن تقويت ش��ود، 
ديگر ش��اهد آن نخواهيم بود كه هر كسي يا گروهي 
بطور ناش��ناس و بدون شناسنامه بتواند از اين عرصه 
براي بي اخالقي هاي خود سوءاستفاده كند يا از سوي 
ديگر شاهد آن نخواهيم بود كه عده اي بطور فله اي با 
يك سيم كارت پيامك هاي تبليغاتي انبوه بفرستند و 
وقت و عمر مردم را تلف كنند؛ اينگونه اتالف وقت و عمر 
مردم و آزار و اذيت هاي بي حساب شرعًا حرام است و 
راه مقابله با آن ايجاد فضاي آزاد و البته قانونمند نشر 

اطالعات و نظارت قانوني و دقيق بر آن است.
 پس از انتقاد رييس جمهوردرباره پيامك هاي تبليغاتي 
مزاحم و عدم رعايت حقوق شهروندان در اين حوزه، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پستي در توييتر 
نوش��ت “اخطار جدي به دفاتر خدمات ارتباطي كه با 
شيوه هاي غيرقانوني سيم كارت تلفن همراه در اختيار 
ارس��ال كنندگان پيامك هاي مزاحم قرار مي دهند؛ 
جريمه »لغو مجوز« ب��دون اغماض و پذيرش توجيه 
در قبال اين تخلف، به سازمان تنظيم مقررات ابالغ و 

اجرايي خواهد شد.
بر اس��اس گزارش »تعادل«،  پس از انتقاد روحاني از 
پيامك هاي تبليغاتي مزاحم و اولتيماتوم وزير ارتباطات 
به دفاتر ارتباطي روز گذش��ته رييس سازمان تنظيم 

مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به اينكه موضوع 
پيامك هاي تبليغاتي تازه اي نيست گفت: با توجه به 
اينكه افراد و شركت هاي كوچك راهكارهاي مناسب و 
ارزان قيمتي براي تبليغات در اختيار ندارند، به ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي روي مي آورند كه باعث مزاحمت 

براي مردم شده است.
وي اف��زود: پي��ش از اين اف��راد و ش��ركت ها با ايجاد 
س��امانه هايي اقدام به ارس��ال پيامك هاي تبليغاتي 
به مردم مي كردند كه ما با ايجاد س��امانه ستاره ۸۰۰ 
مربع با درخواس��ت مردم اقدام به مس��دود كردن آن 

سامانه ها كرديم.
فالح جوشقاني ادامه داد: اما اين كار باعث شد افراد به 
سمت استفاده از س��يم كارت هاي شخصي بروند و با 
ارسال پيامك هاي با حجم زياد مزاحمت هاي بسياري 
را براي مردم ايجاد كردند كه همين موضوع با واكنش 
رييس جمهوري و دس��تور وي براي برخ��ورد با اين 

پيامك هاي تبليغاتي مزاحم همراه شد.
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
وزارت ارتباط��ات افزود: بطور مش��خص از يكس��ال 
گذشته تاكنون اقدامات زيادي را در كميسيون تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي به كار بستيم، همچنين 
با ايجاد سامانه هايي اقدام به شناسايي سرشماره هاي 
پيامك هاي مزاحم كرديم كه درنهايت توانستيم باالي 

۷۰ هزار سيم كارت تبليغاتي مزاحم را قطع كنيم.
فالح جوشقاني با اعالم اينكه از يك هفته پيش برخورد 
با اين پيامك ها تش��ديد ش��ده اس��ت، تصريح كرد: 
آستانه هايي را كه براي شناسايي سيم كارت ها ايجاد 
كرده بوديم، افزايش داديم تا سيم كارت هاي مزاحم 
بيشتري را شناسايي كنيم و در همين مدت شناسايي 
سيم كارت هاي مزاحم به دو برابر افزايش يافته است.

 وي اف��زود: ما ب��راي مقابله با اين موض��وع به تامين 
س��يم كارت ها هم ورود كرديم كه يكي از حلقه هاي 
تامين سيم كارت ها، اپراتورها و ديگري دفاتر ارتباطي 

آنها هستند كه سيم كارت ها را مي فروشند.
بر اس��اس اطالعات س��ايت وزارت ارتباطات، رييس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان 

اينكه در بررس��ي هاي انجام ش��ده مشخص شد كه 
در اي��ن مس��يرها هم تخل��ف صورت گرفته اس��ت، 
خاطرنش��ان كرد: از اين رو روز گذش��ته در ابالغيه و 
بخشنامه اي به اپراتورها اعالم كرديم كه اگر مشخص 
شود خود اپراتورها يا دفاتر فروش آنها زمينه ساز ارسال 
پيامك هاي تبليغاتي باشند، از همه خدمات محروم و با 

آنها برخورد مي شود.
وي همچني��ن راهكار ديگ��ر مقابله ب��ا پيامك هاي 
تبليغاتي را كمك مردم به س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديويي دانس��ت و گفت: اگر مردم پيامك 
تبليغاتي را دريافت كردند، شماره آن پيامك را به ۱۹۵ 

ارسال كنند كه در اسرع وقت نسبت به قطع آن شماره 
اقدام كنيم.فالح جوشقاني افزود: براي حل اين مشكل 
نيازمند همكاري همه دستگاه ها و اصالح قانون هستيم 
البته به جز برخوردهاي سلبي بايد روش هاي تشويقي 
نيز در نظر گرفته ش��ود و بهترين مسير اين است كه 
كسب و كارهاي كوچك براي كارهاي تبليغاتي خود 
با ش��ركت هاي تبليغاتي ديجيتال��ي همكاري كنند 
و محصول خود را تبليغ و ه��م باعث مزاحمت مردم 
نشوند.به نظر مي رسد بحث پيامك هاي تبليغاتي با 
اولتيماتوم رييس جمهور وارد فاز تازه اي شده است و 
وزير ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات بايد به دنبال 

راهكاري براي مسدود شدن دايمي سيم كارت هايي 
باشند كه اين پيامك ها را براي كاربران ارسال مي كنند. 
اين در حالي اس��ت كه تا به امروز دس��تورالعمل ها و 
بخشنامه هاي مختلف و مشخصي براي جلوگيري از 
ارسال پيامك هاي تبليغاتي در دستوركار رگوالتوري 
و اپراتوره��ا قرار گرفته اس��ت،  اما با اي��ن حال بازهم 
پيامك هاي تبليغاتي براي كاربران ارس��ال مي شود، 
مس��اله اي كه وزير ارتباطات ب��راي آن ضرب االجل 
تعيين كرده اس��ت و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا اين 
ضرب االجل باالترين مق��ام وزارت ارتباطي مي تواند 

مانع ارسال اين پيامك هاي مزاحم شود .

ورج| به نظر مي رسد كه اپليكيشن واتس اپ قصد دارد به 
منظور مقابله با انتشار اخبار كذب محدوديت جديدي را در 
قابليت فوروارد و ارسال پيام ها در اين پيام رسان ايجاد كند.

وات��س اپ كه يك��ي از محبوب ترين اپليكيش��ن هاي 
پيام رسان در جهان به شمار مي رود، به نظر مي رسد كه 
به منظور جلب نظر و رضايت كاربرانش هر از گاهي اقدام 
به انتشار به روزرساني هاي جديدي مي كند تا به كاربران 
اجازه دهد از قابليت هاي جذاب و جديدي در پلت فرم 
مورد استفاده خود بهره مند شوند.غول هاي تكنولوژي 
متعددي در سراسر جهان در چند سال اخير با اتهاماتي 
همچون انتش��ار اخبار كذب و دروغين مواجه شده اند 
كه به دنبال آن تحت فشارهاي سياسي فراواني نيز قرار 
گرفته اند.حاال به نظر مي رسد كه اپليكيشن پيام رسان 
واتس اپ تصميم گرفته اس��ت كه در راستاي مقابله با 
نشر اخبار كذب و دروغين در فضاي مجازي، محدوديت 
جديدي را به پلتفرم اين پيام رسان بيفزايد تا بدين ترتيب 
كاربران نتوانند يك پيام واحد را بيشتر از ۵ بار و براي ۵ 
نفر ارسال و به اصطالح فوروارد كنند.مديران و مقامات 
ارشد واتس اپ بر اين باورند كه چنين قابليت و محدوديت 
جديدي بدون شك كمك بسزايي در جلوگيري از انتشار 

و ارس��ال اخبار و گزارش هايي كه صحت آنها از لحاظ 
خبري تاييد نشده، خواهد كرد و بدين ترتيب جوامع و 
دولت هاي زيادي را از چالش ها و مشكالت پيش روي 
خود دور مي كند.به نظر مي رس��د اين روزها با توجه به 
نقش بسيار پررنگي كه شبكه هاي اجتماعي، رسانه ها 
و پيام رسان ها در انتشار اخبار و همچنين شايعات ايفا 
مي كنند، فشار مضاعفي از سوي جوامع بين المللي روي 
غول هاي تكنولوژي و شبكه هاي اجتماعي وارد مي شود 
و اينطور كه پيش مي رود انتظار مي رود قانون گذاران در 
كشورهاي پيشرفته كه ميزبان اين غول هاي تكنولوژي 
و شبكه هاي اجتماعي هس��تند نيز قوانين و مقررات 

سختگيرانه تري را در قبال آنها وضع كنند.

فوربس| بعد از هش��دار رييس جديد سازمان امنيت 
داخلي آلمان درباره افزايش حمالت س��ايبري و تالش 
كشورهاي ديگر براي جاسوسي از اطالعات اين كشور، 
تحليلگران نيز ب��رآورد كرده اند ك��ه وضعيت حمالت 

سايبري در همه كشورهاي جهان رو به وخامت است.
بعد از آنكه توماس هالدنوانگ - رييس س��ازمان امنيت 
داخلي آلمان - نس��بت به افزايش خطر جاسوسي هاي 
بدافزاري و حمالت س��ايبري در اين كشور و همچنين 
ساير كشورهاي جهان هشدار داد، بسياري از كارشناسان 
و تحليلگران فعال در حوزه امنيت سايبري بر اين باورند كه 
زنگ خطر و هشدار حمالت سايبري و جاسوسي نهادهاي 
مختلف و هكرها در جهان به صدا درآمده است چراكه به 
نظر مي رسد اطالعات محرمانه و فوق سري سازمان هاي 
مختلف امنيتي، نظامي و دولتي در بسياري از كشورها 
تحت نظارت، كنترل و نفوذ هكره��ا قرار گرفته و از آنها 
جاسوسي شده است.هالدنوانگ در مراسم معرفي معاونان 
خود با حضور هورس��ت زهوفر - وزير كشور آلمان - در 
كلن، ضمن اشاره به افزايش خطر فعاليت هاي جاسوسي 
سايبري در آلمان يا از ساير كشورهاي جهان عليه آلمان 
اظهار كرده بود كه اين كش��ور ازس��وي س��رويس هاي 
اطالعاتي ساير كشورها تحت نظارت شديدي قرار دارد. 
بنابراين از لزوم همكاري هاي بيشتر و جدي تر نهادهاي 
امنيتي و نظارتي در اين آلمان سخن گفته كه از اطالعات 
محرمانه و فوق سري س��ازمان و نهاد و وزارت خانه هاي 
آلمان محافظت شود و امنيت سايبري زيرساخت هاي 
دولتي آلمان را افزايش دهد.البته اين اظهارات درحالي 
است كه زهوفر، وزير كشور آلمان خاطرنشان كرده است 
كه امنيت سايبري و غيرسايبري كنوني در آلمان در تاريخ 
اين كشور بي نظير بوده و ادامه داده است كه اداره حراست 
از قانون اساسي آلمان همچنان به وظيفه خطير خود در 

حفظ اين امنيت ادامه خواهد داد.

انگجت| روسيه كه از مدت ها قبل خواستار ذخيره سازي 
داده هاي كاربران روس فيس بوك و توييتر روي سرورهايي 
در داخل اين كش��ور اس��ت، قصد دارد اين دو شركت را 
مجبور به اي��ن كار كند. مقامات روس اين دو ش��ركت را 
به همين علت به نقض قواني��ن داخلي خود متهم كرده 
و تصري��ح كرده ان��د هيچ ي��ك از اين دو ش��ركت برنامه 
خاصي براي ذخيره س��ازي داده هاي كاربران روس روي 
س��رورهايي در داخل مرزهاي روسيه ندارند.رسانه هاي 
روسيه از ارس��ال نامه هايي براي دفاتر اين دو شركت در 
روسيه در تاريخ ۱۷ دسامبر در همين زمينه خبر داده اند. 
 در اين نامه ها تصريح ش��ده كه دو ش��ركت يادشده تنها

۳۰ روز براي ارايه يك پاسخ معتبر و قابل قبول از نظر حقوقي 
فرصت دارند.ظاهرا دو شركت يادشده هنوز در اين زمينه 
واكنشي از خود نشان نداده اند و همين مساله موجب خشم 
مقامات روسي شده است. فيس بوك و توييتر در واكنش 
به درخواست رسانه هاي مس��تقل براي اظهارنظر در اين 
زمينه هم سكوت كرده اند.انتظار مي رود در صورت تداوم 
اين وضعيت مقامات روس جريمه هاي سنگيني را براي 
فيس بوك و توييتر در نظر بگيرند. در همين حال زمزمه هاي 
فيلتركردن اين دو سايت در صورت تداوم ايستادگي در برابر 
خواسته هاي روس ها نيز به گوش مي رسد. در اواخر سال 
گذشته ميالدي الكساندر ژاروف رييس رگوالتوري روسيه 

اين احتمال را بطور جدي مطرح كرده بود.

ناسا| آژانس فضايي اروپا اخيرا تصويري از يك كهكشان 
بيضوي باشكوه منتشر كرده است.

آژانس فضايي اروپا اخيرا در ش��بكه اجتماعي خود در 
اينستاگرام تصويري از كهكشان پرستاره »مسيه ۸۹« 
)Messier ۸۹( كه توسط »تلسكوپ فضايي هابل« 
ثبت شده را منتشر كرده است. حدود ۱۰۰ ميليارد ستاره 
در اين كهكشان وجود دارد. كهكشان مذكور ۵۵ ميليون 
 Messier( »۸۹ سال نوري از زمين فاصله دارد.»مسيه
۸۹( يك كهكش��ان بيضوي در صورت فلكي دوشيزه 
است و توسط »شارل مس��يه« و در ۱۸ مارس ۱۷۸۱ 
كشف شد. »مسيه ۸۹« عضو خوشه »دوشيزه« است. 
پيكر آسماني دوشيزه )خوشه( يا صورت فلكي سنبله از 
صورت هاي فلكي منطقه البروجي است. مساحت آن 
۱۲۹۴ درجه مربع است. اين پيكر آسماني در نيمكره 
شمالي آسمان و دومين صورت فلكي از لحاظ بزرگي 
است.كهكشان هاي بيضوي كهكشان هايي هستند كه 
شكلي بيضي گون دارند و بازوهاي مارپيچي در آنها ديده 
نمي شود. كهكشان هاي بيضوي بيشترين تعداد را در 
ميان انواع ديگر دارند. شكل يكنواختي كه در ساختار آنها 
وجود دارد نشان سن زياد و پيري اين كهكشان ها است. 
شكل گيري ستارگان در كهكشان هاي بيضوي متوقف 
شده  است. ۶۰ درصد كل كهكشان ها و كوچك ترين و 

بزرگ ترين كهكشان هاي كيهان بيضوي هستند.

ورج| اس��پاتيفاي قابليت جديدي را به پلت فرم اين 
اپليكيشن افزوده اس��ت تا به كاربرانش اجازه دهد از 
خواننده هايي ك��ه مورد عالقه آنها نيس��تند، آهنگ 

جديدي دريافت و مشاهده نكنند.
اپليكيش��ن پخ��ش آنالين موس��يقي اس��پاتيفاي 
)Spotify( ك��ه هم اكنون يك��ي از پرطرفدارترين و 
بهترين برنامه ها از نوع خود به ش��مار مي رود، حاال به 
تازگي اعالم كرده است كه قابليت و امكان جديدي را 
به پلتفرم اين اپليكيشن فزوده و اضافه كرده است تا به 
كاربرانش اين امكان را بدهد تا در صورت عدم عالقه به 
خواننده يا گروه موسيقي مربوطه، از آنها آهنگ و آلبوم 
جديدي مشاهده و دريافت نكنند.اين بدان معناست 
كه كاربران رايگان و مشتركان پولي اپليكيشن پخش 
انالين موسيقي اسپاتيفاي قادر خواهند بود با انتخاب نام 
خواننده و گروه موسيقي موردنظر و كليك روي گزينه 
مسدودسازي )Block( آنها را بالك كنند تا در دفعات 
بعدي، الگوريتم هاي هوش��مند و خودكار تشخيص 
موسيقي موردعالقه كاربران، به آنها هيچ آهنگ و آلبوم 
جديدي را كه از سوي خواننده و گروه موسيقي مذكور و 
بالك شده منتشر شده است، نمايش داده نشود.نرم افزار 
و اپليكيشن اسپاتيفاي كه براي سيستم عامل اندرويد، 
iOS، ويندوز و مك قابل استفاده و اجراست، به كاربران 
اين امكان را مي دهد تا به صورت كامال قانوني با رعايت 
حق كپي رايت و ناشران موس��يقي، به صورت آنالين 
موسيقي هاي مورد عالقه خود را جست وجو كرده و به 
آنها گوش بسپارند. اپليكيشن اسپاتيفاي در سال ۲۰۰۶ 
ميالدي در سوئد تاسيس و راه اندازي شد و از آن سال 
تاكنون نيز توانسته است توجه و عالقه ميليون ها كاربر 
موبايل را به خود جلب كند و موجب رضايت و تجربه 
لذت بخش آنها در گوش س��پردن به موس��يقي هاي 

موردنظرشان شود.

پي سي ورلد| شركت تراشه س��ازي كوالكام بعد از 
تش��ديد تنش و درگيري با اپل، به تازگي مدعي شده 
است كه اپل بدون همكاري اين شركت قادر نخواهد 

بود حتي يك گوشي آيفون توليد كند.
به نظر مي رسد كه دعوا و كشمكش هاي ميان كوالكام و 
اپل به شدت باال گرفته است و سريال درگيري هاي اين 

دو غول تكنولوژي امريكايي نيز پاياني ندارد.
چندي پي��ش بود كه اخب��ار و گزارش هاي متعددي 
مبني بر پرونده شكايت كوالكام از اپل، اين توليدكننده 
بزرگ گوشي هاي هوشمند منتشر شد كه گفته شده 
بود ش��ركت اپل قصد داش��ته براي تامين تراشه هاي 
پردازنده موردنياز براي توليد و مونتاژ گوشي هاي آيفون 
ايكس اس، آيفون ايكس اس مكس و آيفون ايكس آر از 
تراشه هاي مودم و پردازنده هاي كوالكام استفاده كند، 
اما اين شركت به دليل تشكيل پرونده شكايت اپل از 
اين ش��ركت در خصوص حق امتياز و پتنت، از فروش 
تراشه به اپل خودداري كرده است و اپل از تراشه هاي 

LTE شركت اينتل بدين منظور استفاده كرده است.
كوال��كام و اينت��ل كه دو ش��ركت امريكاي��ي بزرگ 
توليدكنن��ده تراش��ه هاي پردازنده و مودم به ش��مار 
مي روند، در رقابت تنگاتنگي براي جلب توجه اپل در 
تامين تراش��ه هاي موردنياز آن در توليد آيفون به سر 
مي برند.كوالكام در حال حاضر به اقدامات انحصارگرايانه 
متعددي متهم شده است كه از مهم ترين آنها مي توان 
به مواردي همچون دريافت حق پتنت بيشتر، ممانعت 
و خودداري از فروش پتنت ها به ساير توليدكنندگان و 
اجبار اپل و ساير توليدكنندگان به همكاري انحصاري با 
خود اشاره كرد.حاال به نظر مي رسد كه كوالكام به تازگي 
مدعي شده است كه بدون فناوري و تراشه هاي مودم و 
پردازنده كوالكام، اپل قادر نخواهد بود به توليد و توسعه 

گوشي هاي آيفون با همين كيفيت بپردازد.

روابط عمومي وزارت ارتباطات | وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات در ديدار با وزير ارتباطات عراق 
با اش��اره به دس��تاوردهاي فضاي��ي و ماهواره هاي 
سنجشي، اين دس��تاوردها را زمينه مناسبي براي 

همكاري مشترك با عراق عنوان كرد.
محمدجواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات روز گذش��ته در ديدار نعيم ثجيل يس��ر 
وزير ارتباطات عراق با اش��اره ب��ه اينكه هم اكنون 
زمان بازسازي عراق است، گفت: زمينه هاي توسعه 
بسياري در عراق وجود دارد و وزارت ارتباطات ايران 
نيز عزم جدي براي توسعه همكاري ها در حوزه هاي 

مختلف دارد.
وي با اش��اره به اينك��ه اقتصاد ديجيتال��ي يكي از 
عرصه هاي اقتصادي مهم دنياست، افزود: ما در ايران 
در حال مطالعه و برنامه ريزي در اين حوزه هستيم 
و عراق نيز با توجه به نيروهاي جوان و با اس��تعداد 
فضاي خوبي براي توسعه دارد و ايران آماده همكاري 

مشترك در اين حوزه با عراق است.
آذري جهرم��ي، تصريح ك��رد: ترانزي��ت و امنيت 
سايبري هم از حوزه هايي است كه مي توانيم با كشور 

عراق همكاري داشته باشيم.وي سرمايه گذاري در 
حوزه تلفن ثابت و موبايل عراق را از ديگر زمينه هاي 
همكاري بين دو كش��ور عنوان كرد و پيشنهاد داد: 
براي پيشرفت كارها كارگروه مشتركي بين دو كشور 

تشكيل شود.
وزي��ر ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات با اش��اره به 
دستاوردهاي فضايي كشور و ماهواره هاي سنجشي، 
تاكيد كرد: در ايران از فناوري فضايي در حوزه هاي 
مديريت منابع آب، بهبود كشاورزي و محيط زيست 
اس��تفاده مي شود و با توجه به ش��رايط كشور عراق 
اين دس��تاوردها مي تواند براي اين كشور نيز بسيار 

كاربرد داشته باشد.

آذري جهرم��ي در اين ديدار از وزير ارتباطات عراق 
دعوت كرد به همراه شركت هاي عراقي در نمايشگاه 

الكامپ ايران در سال آينده شركت كنند.
نعيم ثجيل يس��روزير ارتباطات ع��راق نيز در اين 
دي��دار با اش��اره به مذاكرات��ي كه با ش��ركت هاي 
ايراني براي هم��كاري در حوزه ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات عراق داش��ته اس��ت، گف��ت: اميدواريم 
ب��ا هم��كاري وزارت ارتباط��ات اي��ران، زمين��ه 
 فعاليت و مش��اركت ش��ركت هاي ايران��ي در عراق 

فراهم شود.
وي با اش��اره به اينكه عراق در دوران بازسازي قرار 
دارد، افزود: ما در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات، 
عقب ماندگي هاي بس��ياري داري��م و به همكاري و 
فناوري ه��اي اي��ران در حوزه ارتباط��ات و فناوري 

اطالعات بسيار نياز داريم.
وزي��ر ارتباطات ع��راق تصريح كرد: ش��ركت هاي 
ايراني مي توانند در حوزه ش��بكه فيبرنوري، نس��ل 
س��وم و چهارم تلفن همراه، گذرگاه هاي بين الملل، 
پهناي باند اينترنت و زيرساخت هاي ارتباطي عراق 

سرمايه گذاري و مشاركت كنند. 

برنامه »واتس اپ«  براي ممنوعيت فوروارد پيام
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رويداد

كاربر دريچه

 واردات مسافري گوشي
آزاد شد

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه 
از آزاد شدن واردات گوشي به صورت مسافري از 
دي ماه امسال خبر داد و گفت : بر اساس وعده و 
قول مسووالن مقرر ش��د تا موبايل هاي وارداتي 
توقيف شده آزاد ش��وند و بر اين اساس در اواخر 
هفته  جاري يا هفته  آينده اين محصوالت عرضه 
مي شوند.ابراهيم درس��تي اظهار كرد: بر اساس 
توافقات صورت گرفته و وعده مسووالن قرار شد 
تا موبايل هاي وارداتي توقيف شده نهايتا تا هفته  
آينده يا اواخر هفته  جاري در بازار عرضه شوند كه 

تعدادشان به حدود ۶۰۰ هزار دستگاه مي رسد.
وي اف��زود: از نظر قيمت تف��اوت چنداني بين 
گوشي هاي عرضه ش��ده با نرخ گوشي هاي وارد 
شده ندارد، چرا كه مقرر شد تا با نرخ ارز »نيمايي« 
اين موبايل ها وارد شوند و مابه التفاوت آن تا نرخ 

ارز آن را از وارد كنندگان دريافت كنند.

تشكيل كميسيون مشترك 
فضاي مجازي 

ايسنا| در جلسه مشترك دبير شوراي عالي 
انقالب فرهنگ��ي و دبير ش��وراي عالي فضاي 
مجازي، در ايجاد كميسيون مشترك در حوزه 

فضاي مجازي توافق شد.
فيروزآبادي دبير ش��وراي عالي فضاي مجازي 
در جلسه مشترك با دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي پيشنهاداتي براي توسعه همكاري هاي 
مشترك ميان اين دو شورا ارايه كرد و مقرر شد 
كميسيون مش��تركي در حوزه علم و فناوري 
فضاي مج��ازي براي موضوعات مش��ترك در 
دو شورا تشكيل شود و دبيرخانه شوراي عالي 
انق��الب فرهنگي ب��ا دبيرخانه ش��وراي عالي 
فضاي مجازي در اين زمينه تعامل و همكاري 

داشته باشند.
توسعه و برنامه ريزي رشته هاي جديد درسي 
مورد توجه قرار گرفت و تأكيد شد با همكاري 
دبيرخانه هاي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
و ش��وراي عالي فضاي مج��ازي و وزارت فاوا و 
وزارت بهداش��ت و درمان، سياستگذاري هاي 
راهبردي مرتبط با رش��ته هاي تحصيلي ميان 
رش��ته اي مرتبط با فناوري هاي نوين با تاكيد 
بر رون��د جديد مطالع��ات داده مبنا طراحي و 

راه اندازي شود.

 ساخت سمعك مترجم
با حسگر و هوش مصنوعي 

مدگجت| يك شركت امريكايي در نمايشگاه 
فناوري از سمعك بسيار پيشرفته خود كه درون 
آن حسگر تعبيه شده اس��ت و قابليت ترجمه 

همزمان را نيز دارد، رونمايي كرد.
اي��ن ش��ركت از حس��گرها و فن��اوري هوش 
مصنوع��ي به منظ��ور بهبود كيفي��ت صدا در 
توسعه سمعك ها اس��تفاده مي كند. برخي از 
سمعك هاي Starkey نامرئي هستند و كامال 
در داخل كانال گوش ق��رار دارند، در حالي كه 
ديگر سمعك ها قابل شارژ هستند و مي توانند 
با گوشي هوشمند، تلويزيون يا سيستم صوتي 

ماشين ارتباط برقرار كنند.
يكي از ويژگي ه��اي خاص اين س��معك اين 
اس��ت كه قابليت ترجمه را نيز دارد، اين به آن 
معنا است كه اين س��معك مي تواند مكالمات 
اف��راد با بيش از ۲۰ زب��ان مختلف را به صورت 
مستقيم و بالفاصله براي كاربر ترجمه كند. اين 
ويژگي به حدي خاص اس��ت كه حتي افرادي 
كه مشكل شنوايي ندارند نيز مشتاقند تا آن را 

امتحان كنند.

اسپيكرهاي هوشمند 
XBOOM در نمايشگاه فناوري

س�خت افزار| سري جديد محصوالت صوتي 
XBOOM در نمايشگاه CES۲۰۱۹ به نمايش 
گذاشته شد. اين محصول نوآورانه جديد با صداي 
عالي و ظاهري منحصربه فرد توانس��ته اس��ت 

كاربران را جذب كند.
سري جديد محصوالت XBOOM همچنان به 
ذات اين برند وفادار بوده صداي بسيار قدرتمند 
و باكيفيت را در قالبي كاربرپسند ارايه مي كند. 
خانواده XBOOM ش��امل محصوالت صوتي 
كوچ��ك، اس��پيكرهاي بلوتوث��ي قابل حم��ل 
ب��ا عن��وان XBOOM GO و اس��پيكرهاي 
 هوش��مند XBOOM AI ThinQ يكپارچه

)all-in-one( هس��تند. محص��والت صوتي 
ال جي XBOOM براي استفاده هوش مصنوعي 

و صداي فوق العاده شان تحسين شده اند. 
پرچ��م دار س��ري محصوالت صوت��ي كوچك 
XBOOM مدل CL۹۸ است كه يك خروجي 
 Compression نيرومند ۵۰۰واتي داشته و از
Horn براي توليد صداي واضح تر و دقيق تر در 

فركانس هاي باالتر استفاده مي كند.
نام XBOOM مترادف با قدرت و كيفيت است 
و ب��ه ال جي كمك كرده تا موقعيت��ي برتر را در 
محصوالت صوتي كوچك و يكپارچه به دس��ت 
 LG XBOOM Go آورد. اس��پيكرهاي سري
PK با وجود اندازه جمع و جور و وزن سبك صداي 
عالي با وضوح باال توليد مي كنند و در نمايشگاه 
CES به نمايش درخواهند آمد. اين اسپيكرهاي 
قابل حمل از فرمت aptX™ HD پش��تيباني 
مي كنند و به همين خاطر براي پخش يك صداي 
 G۷ بسيار باكيفيت از جديدترين گوشي ها مثل
 PK مشكلي نخواهد داشت. صداي باكيفيت سري
حتي شنوندگان سخت گير و عاشق موسيقي را 

هم راضي مي كند.
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نقش رسانه در رسيدن به آرمان هاي تعاون در كشور

بررسي عملي كاركرد اينترنت نسل 4 موبايل

چرا سيم كارت خود را يوسيم كنيم؟

حلقه مفقوده عدم گس��ترش 
تعاوني ها و فرهن��گ تعاون به 
سازوكار و اراده اي باز مي گردد 
كه بايد سند باالدستي نظام براي 
گس��ترش تعاوني ها را اجرايي 
مي كرد ك��ه آن را بايد در قواي 
مقننه و مجريه جست وجو كرد، 
اما مق��دم بر متهم ك��ردن اين 
دو ق��وه اجراي��ي و قانونگذاري 
كشور، در عدم توجه به نخبگان 
اقتصادي و سياسي به عنوان كساني كه اين دو نهاد اصلي 
كش��ور را اداره مي كنند، نهفته اس��ت.اقتصاد ايران طبق 
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي به 3 گروه كالن دولتي، 
خصوصي و تعاوني تقسيم مي شود، كه نشان مي دهد در 
حوزه فرانظري؛ به آموزه هاي قرآني توجه ش��ده و بخش 
تعاوني به عنوان يكي از اركان اصلي اقتصاد مورد توجه قرار 
گرفته است. سهم ۷ درصدي تعاوني ها از اقتصاد ايران؛ در 
عمل؛ نشان مي دهد كه مجموعه قوانين و اسناد باالدستي 
نظام ذيل قانون اساس��ي، در مسير اجراي قانوني اساسي؛ 
قوانين كشوري و بخشنامه هاي اجرايي دولت؛ در بخش 
مربوط به تعاوني حركت نكرده و اقتصادي ايجاد شده است 
كه در آن بخش تعاوني به حاشيه رانده شده و جاي خود را به 
بخش هاي خصوصي )با تاكيد بر خصوصي سازي( و دولتي 
داده است.در دوره واگذاري صنايع و شركت هاي دولتي كه 

با اجراي فرمان سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
آغاز شد، بخش تعاوني كه مي توانست بهترين مصداق براي 
مردمي كردن اقتصاد و نه خصوصي كردن اقتصاد )تاكيد 
رهبر معظم انقالب( باش��د، ناديده گرفته شد و نتوانست 
بخشي از واگذاري ها را جذب كرده و به مردمي شدن اقتصاد 
كمك كند. بنابراين، با وضعيتي روبرو هستيم كه بخش 
تعاوني در حوزه نظري و اسناد باالدستي نظام جايگاه عالي 
دارد، اما در عمل به حاشيه رانده شده و به آن توجه نشده، و 
در حقيقت؛ يعني قانون اساسي اجرا نشده است.گزاره هايي 
مانند تمركز ۹۹ درصدي كشاورزي كشور در دست قشر 
روستايي، گس��ترش صندوق هاي قرض الحسنه  خانگي، 
امكان ايجاد اشتغال خرد با هزينه ۱۰ ميليون تومان و باالتر؛ 
مقايسه شود با هزينه يك ميليارد توماني براي هر شغل در 
صنايع سنگين؛ و مواردي از اين دست؛ نشان مي دهد كه 
ايجاد سازوكاري كه پيوند دهنده اراده ها و نيازهاي آحاد افراد 
جامعه در مساله كار و توليد باشد، پاسخگوي مشكالت بوده 
و مي تواند گره از اقتصاد زمينگير شده كنوني ايران باز كند.

تناقِض جايگاه متعالي تعاون در اس��ناد باالدستي نظام؛ 
ويژگي هاي خاص بحران عميق اقتصادي كنوني كه فقر 
نهادي در استفاده از ظرفيت هاي خرد در آن مشهود است و 
به حاشيه رانده شدن تعاون؛ نشان مي دهد كه كمبود چند 
حلقه واسط بين اسناد باالدستي و آنچه در زمين اقتصاد روي 
مي دهد باعث ايجاد وضعيت كنوني شده است. به بيان ساده: 
در سطح راهبردي تعاوني اهميت دارد. در سطح پايين نياز 

به نهاد پيونددهنده سرمايه هاي انساني و مالي خرد مشهود 
است. در سطح مياني سازوكار عملياتي كردن نهاد تعاون 

وجود ندارد.

    حلقه مفقوده
حلقه مفقوده عدم گسترش تعاوني ها و فرهنگ تعاون به 
سازوكار و اراده اي باز مي گردد كه بايد سند باالدستي نظام 
براي گسترش تعاوني ها را اجرايي مي كرد كه آن را بايد در 
قواي مقننه و مجريه جس��ت وجو كرد، اما مقدم بر متهم 
كردن اين دو قوه اجرايي و قانونگذاري كشور، در عدم توجه 
به نخبگان اقتصادي و سياسي به عنوان كساني كه اين دو 
نهاد اصلي كشور را اداره مي كنند، نهفته است. اگر نخبگان 
تصميم گير كشور توجيه نشوند كه فرهنگ تعاون مي تواند 
مساله اشتغال، توليد و ايجاد روحيه جمعي كار و زندگي را 
تقويت كند؛ در نهادهاي قانونگذاري و اجرا هم براي عملياتي 
كردن آن تالش نخواهند كرد، كه در عمل اتفاق افتاده است.

اقناع نخبگان، قانونگذاران و مديران با دو سازوكار كلي قابل 
انجام است: مذاكره و ديدار مشخص رودرو با تصميم گيران 
و تصميم سازان و استفاده از عرصه عمومي براي اثرگذاري.

بطور كلي هر دو روش كارب��رد دارد، اما روش اول ناكافي و 
مستلزم چندين ده سال كار؛ غيرممكن؛ براي اقناع نخبگان 
و سال ها تالش براي البي با تصميم گيران، تصميم سازان، 
قانونگذاران و مديران است كه روشن است جواب نمي دهد 
و نيز استفاده از روش هاي موثر ديگري به عنوان مكمل يا 

موازي وجود دارد. در همه دنيا با استفاده از عرصه عمومي، 
اثرگذاري كالن انجام شده؛ و اتمسفر كلي حاكم بر سوژه؛ 
مديريت شده و آن را از موجودي سركش به موجودي قابل 
هدايت تبديل مي كند. پس از تغيير كلي فضاي سوژه، امكان 
كاناليزه كردن مذاكره و اقناع موردي فراهم شده و نسبت 
به تالش هدفمند براي تغيير ريل هاي كالن مديريتي اقدام 
مي ش��ود كه اثرگذاري آن بارها اتفاق افتاده و ديده ش��ده 
است. در ايران، در اوايل دهه ۷۰؛ رسانه هاي دولتي و حزبي 
با قداست بخشيدن به خصوصي سازي و به حاشيه راندن 
بخش هاي دولتي و تعاوني، 3۰ سال سياست واگذاري را بر 
قوانين كلي و الگوهاي اجرايي كشور تحميل كردند، و ساير 

نگرش ها به اقتصاد را به حاشيه راندند.

   طرح واره كلي
گس��ترش فرهنگ تعاون مبتني بر دو مرحله كلي است.، 
نخست، عيان كردن شفاف سياست هاي موازي دولتي و 
به خصوص؛ خصوصي سازي كه در 3۰ سال گذشته حاكم 
شده و س��اير بخش ها را به حاشيه رانده است. و دوم، طرح 
ايجابي نش��ان دادن مزيت ها و راهكارهاي »تعاون« براي 
نجات اقتصاد كش��ور يا حداقل برعهده گرفتن سهمي از 
طرح كالن نجات اقتصاد كشور؛ كه بتواند نخبگان و مردم 
را قانع كند.الزم است، تعاون را به »مساله« مردم و فعاالن 
اقتصادي تبديل كرده و اصطكاك هاي ناشي از تالش براي 
»مقررات زداي��ي« را كاهش داد. »مس��اله« اصلي و »زير 

مس��اله« هاي آن از حالت تيپيكال خارج شد و در فضاي 
كارشناسي و مديريتي كشور بررسي شوند تا در نهايت در 
نظام قانونگذاري و مديريتي كشور موضوعيت پيدا كرده و 

به عنوان راه حل مورد استفاده قرار گيرند.

   مرد نامرئي
روش طرح تبديل كردن مشكالت كشور به »مساله« اي 
كه با منطق تعاون قابل تخفيف باش��د نيازمند محتواي 
غني و اس��تفاده از ابزار رس��انه اي اس��ت كه اصالح افكار 
عمومي، كارشناسان و نخبگان؛ و مديران و قانونگذاران را به 
يكديگر پيوند مي دهد.ميز كارشناسي با دريافت داده هاي 
اقتصادي و بايسته هاي مساله تعاون براي كنش رسانه اي با 
هدف اثرگذاري بر تصميم هاي مديران و فعاالن سياسي 
كه كشور را اداره مي كنند و همچنين، نخبگان كشور كه 
اثر غيرمستقيم در اداره كش��ور دارند برنامه ريزي كرده و 
سياست هاي خود را در رسانه ها اجرا مي كند. با پايش آنچه 
در رسانه ها اتفاق افتاده ضريب خطا و كاستي ها را شناسايي 
كرده و براي برنامه ريزي مجدد اقدام كرده و اين چرخه ادامه 
پيدا مي كند. با اين شرايط كه در هر دوره زماني؛ كاستي ها 
كاهش و مزيت ها افزايش يافته اس��ت.اميد اس��ت حوزه 
ارتباطات و رسانه بتواند در جهت معرفي ظرفيت هاي عالي 
حوزه تعاون كشور گام هاي موثري بردارد تا اهداف متعالي 
تعاون در نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران بر اساس 
قوانين موجود و ساير قوانين مورد نياز، دست يافتني تر شود.

با وجود سرمايه گذاري  سنگين اپراتورهاي موبايل براي 
توس��عه نس��ل ۴ ارتباطات در كش��ور، هنوز بسياري از 
مش��تركان دليل كافي براي تعويض سيم كارت قديمي 
خود با USIM نمي بينند. اين گزارش مهم ترين داليل 

ضروري براي اين تغيير را يادآوري مي كند.

  كاربران بيشتر به اينترنت ثابت تمايل دارند يا 
اينترنت همراه؟

با وجود افزايش عالقه و وابس��تگي مردم به اس��تفاده از 
اينترنت، جديدترين گزارش وضعيت بازار ارتباطي كشور 
نشان از كاهش ش��يب رشد تعداد مش��تركان اينترنت 
پهن باند در كشور در سه ماهه دوم سال جاري نسبت به سه 
ماهه ابتداي سال دارد. براساس اين آمار تا پايان شهريور ماه 
۹۷ در مجموع حدود ۷۱ ميليون مشترك اينترنت پهن باند 
در كشور وجود داشت كه از اين تعداد، ۱۰ ميليون مشترك 
»اينترنت پهن باند ثابت« و 6۱ ميليون مشترك »اينترنت 
پهن باند سيار« بوده اند. اما در فصل تابستان در مقايسه با 
فصل بهار ۹۷ تعداد مش��تركان اينترنت پهن باند حدود 
يك و نيم ميليون نفر كاهش يافت و رشد تعداد مشتركان 
اينترنت پهن باند س��يار ادامه يافت تا ش��اخص ضريب 
نفوذ اين بخ��ش از ۷3.۱6 درصد در فصل بهار به ۷۴.58 
درصد در فصل تابس��تان برس��د.اين آمار نشان مي دهد 
به داليل متعددي بازار مشتركان اينترنت ثابت در حال 
كوچك شدن و بازار اينترنت موبايل در حال توسعه است.

  اينترنت موبايل سريع تر است يا اينترنت ثابت؟
آخرين بررسي ش��ركت »Ookla« از وضعيت جهاني 
اينترنت كه آماري ماهانه را در بر مي گيرد نشان مي دهد 
سرعت اينترنت موبايل ايران باالتر از ميانگين جهاني است.

طبق اين آمار، ايران در زمينه سرعت اينترنت موبايل از بين 
۱۲۴ كشور بررسي شده در رتبه 58 قرار گرفته است. اين 
در حالي است كه ايران در شاخص اينترنت ثابت در شرايط 
نامناس��بي قرار دارد و در بين ۱33 كشور بررسي شده، با 
دو رتبه بهبود در جايگاه ۱۰۷ قرار گرفته است.در اين بازه 
زماني، ميانگين سرعت اينترنت موبايل ايران براي دريافت، 
۲3.۷۹ مگابيت در ثانيه و ميانگين ارسال ۹.3۴ مگابيت بر 
ثانيه بوده است. نكته قابل توجه اينجاست كه بر اساس آمار 
اين شركت، ميانگين سرعت جهاني براي دريافت ۲۲.8۱ و 
براي ارسال ۹.۱3 مگابيت است كه ايران در هر دو دسته، از 
اين ميانگين باالتر است.اما وضعيت اينترنت ثابت برعكس 
است و ايران حتي به ميانگين جهاني، يعني ۴6.۴۱ مگابيت 
براي دريافت و ۲۲.۴8 مگابيت براي ارسال نزديك نيست. 
ميانگين س��رعت اينترنت ثابت در ايران معادل ۱۲.۱۴ 
مگابيت براي دريافت و 5.۲۷ مگابيت براي ارسال است.ابزار

Speedtest، محصول پرچمدار شركتOokla، يكي از 
معروف ترين ابزارها براي اندازه گيري سرعت اينترنت در 
ايران اس��ت و كاربران به خوبي با آن آشنا هستند. همين 

مساله باعث مي شود تا بتوان به اين آمار اتكا كرد. 

  س�ريع ترين س�رعت و كامل تري�ن پوش�ش 
اينترنت 4G متعلق به كدام اپراتور است؟

نقطه عطف توسعه پهن باند سيار در كشور را بايد مصادف با 
شكسته شدن انحصار خدمات نسل سوم ارتباطي در سال 
۹3 دانس��ت كه پس از آن، اپراتورهاي موبايل به سرعت 

سرمايه گذاري براي توسعه نسل 3 و ۴ را آغاز كردند.
به طوري كه اپراتور اول تلفن همراه كشور، در كمتر از 3سال 
پس از دريافت پروانه ارتقاء شبكه خود به نسل هاي 3، ۴ و 
باالتر در ۲۷ اسفندماه س��ال ۱3۹۴، توانست در برنامه اي 
فش��رده تمام شهرهاي كش��ور را تحت پوشش اينترنت 
پرس��رعت قرار دهد و در ۱6 بهمن ۱3۹6، در مراسمي با 
حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مشهد مقدس، 
تكميل پوشش سراسري نس��ل 3 و ۴ اينترنت همراه اول 
در تمام ۱۲۴6 شهر كشو، به صورت رسمي اعالم شد.اين 
ارايه دهنده اولين خدمات موبايل در كشور، حتي به عنوان 
اولين ارايه دهنده فناوري نسل ۴.5 تلفن همراه نيز شناخته 
شد.حداكثر سرعت اينترنت همراه در كشور يك گيگابيت 
بر ثانيه است كه ۲5 ارديبهشت۹۷، در برنامه اي با حضور وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات تست و ثبت شد كه بيشترين 

سرعت ارايه شده در نسل ۴.5 تلفن همراه كشور است.

 اينترنت نس�ل 4 چه مزيتي نسبت به نسل هاي 
پايين تر دارد؟

با راه اندازي ش��بكه نس��ل ۴ همراه اول در به��ار ۱3۹۴، 
مشتركين تلفن همراه و كاربران خدمات باند پهن همراه 
اول توانس��تند از اينترنت نوترينو نس��ل چهارم )شبكه 
LTE( و سرعت باالي اين سرويس بهره مند شوند. سرعت 
اين س��رويس بسته به ميزان فاصله مش��ترك از آنتن تا 
چهار برابر بيشتر از سرعت نسل سوم است.سرعت چهار 
برابر اين سرويس نسبت به نسل س��وم، امكان مشاهده 
فايل هاي ويدئويي با كيفيت HD، انجام بازي هاي آنالين 
بدون تاخير زماني، اس��تفاده همزمان ب��راي چند كاربر 
بدون كاهش كيفيت و اس��تفاده از برنامه هاي كاربردي 
و خدمات مبتني بر اينترنت با س��هولت و كيفيت بيشتر 
فراهم شد. همچنين اين نسل نيز امكان استفاده از مودم 
را دارد كه در نسل چهارم تعداد افراد بيشتري مي توانند 
از يك سرويس اينترنت استفاده كنند بدون اينكه سرعت 

سرويس كند شود.
آخرين نسل ش��بكه تلفن همراه )LTE( به امكان تماس 
صوتي مجهز شده است و براي مشتركين امكان مكالمه با 

بهترين كيفيت را فراهم مي كند.

 پايان جست وجو براي داليل كندي اينترنت 
و راه حل افزايش سرعت ديتا

كندي و اخت��الل هرازگاهي گريبان گير مش��تركان 
اينترنت كش��ور مي ش��ود و اتفاق��ات غيرمعمول از 
جمله محدوديت ه��اي مقطعي و افزايش اس��تفاده 
از فيلتر شكن ها به كندي س��رعت سرويس اينترنت 
مش��تركان دامن مي زند.همچنان كه از س��ال پيش 
تاكنون پس از فيلتر ش��دن تلگرام در كش��ور تعداد 
اس��تفاده كنندگان از فيلترش��كن بطور چشمگيري 
افزايش يافت كه اين ابزار به خودي خود و به ش��كلي 
غيرمعمول از سرعت اينترنت كاربر مي كاهد و از آنجا 
كه اغلب فيلترشكن هاي رايگان داراي كيفيت تضمين 
شده نيستند موجب كندي و اختالل اينترنت خارج 
از اختيار ش��ركت هاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي 
مي شوند. در اين بين افزايش ميانگين سرعت اينترنت، 
راه حل موثري براي كاهش نارضايتي   ها از پيشامدهاي 
اينچنيني است. در گذشته كه سرويس اينترنت روي 
نسل هاي قبلي موبايل سرعت به مراتب كمتري نسبت 
به نس��ل هاي امروزي داشت، بروز هر گونه اختالل در 
اينترنت، در عمل س��رويس اينترنت همراه را مختل 
مي كرد اما اكنون به مدد فراگير شدن نسل هاي 3 و ۴ 
موبايل، تعداد كمي از مشتركان از اين اتفاقات به صورت 
جدي متاثر مي شوند و حتي اين تاثيرات با ارتقاي نسل 
شبكه مورد استفاده مشترك به صورت قابل مالحظه اي 

كاهش مي يابد و كم اثر مي شود.

  4.5G با 4G تفاوتي دارد؟
عالوه بر ۴G، همراه اول ۱۱ هزار سايت شبكه ۴.5G در 
سراسر كشور راه اندازي كرده كه اين سرويس حتي داراي 

مزيت هايي در مقايسه با ۴G است.ميانگين سرعت دانلود 
در بستر ۴.5G حدود ۲ تا 3 برابر بيشتر از ۴G است و حتي 
س��رعت دانلود تا G ۱.3 نيز مي رسد. تاخير در اينترنت 
نس��ل ۴.5G كمتر از تاخير در نس��ل ۴G است و ميزان 
تاخير در اين نس��ل تا ۱۰ ميلي ثانيه كاهش مي يابد. در 
شبكه ۴.5G تعداد اتصال هاي بسيار بيشتري را به صورت 
همزمان، نسبت به شبكه ۴G مي توان ايجاد كرد. امكان 
 ،)nB-IOT( پشتيباني از فناوري اينترنت اشياء باند باريك
تجميع LTE و WiFi )LWA( كه در نسل۴G وجود 
ندارد اما در شبكه ۴.5G امكان پذير است. مشتركين براي 
استفاده از شبكه پرسرعت ۴.5G بايد سيم كارت خود را 
به USIM تعويض كنند و گوشي با قابليت پشتيباني از 
۴.5G داشته باشند كه پس از آن در صورتي كه مشتركين 
در مكان هاي تحت پوشش آنتن دهي ۴.5G همراه اول قرار 
بگيرند مي توانند از اينترنت پرسرعت ۴.5G استفاده كنند.

  شرايط استفاده از اينترنت نسل 4
براي اينكه مشترك بتواند از اينترنت نسل ۴ استفاده كند 
تلفن همراه وي بايد قابليت استفاده از شبكه ۴G را داشته 
باش��د. براي اطمينان از اين مساله مي توانيد به راهنماي 
تلفن همراه خود يا تنظيمات شبكه آن مراجعه كنيد. بايد 
سيم كارت نسل چهارم )USIM( تهيه و جايگزين سيم 
كارت قبلي خود كنيد. يك بسته اينترنت بخريد. شبكه 
LTE را در تنظيمات گوشي خود فعال كنيد و در محدوده 

پوشش شبكه ۴G قرار بگيريد

  چ�ه ط�ور از ام�كان VoLTE ب�راي اس�تفاده 
همزمان از ديتا و مكالمه در نسل 4 استفاده كنيم؟

 LTE يا G ۴ براي پش��تيباني از مكالمه صوتي در شبكه
استفاده از فناوري انتقال صدا بر بستر نسل چهارم تلفن 
همراه )Voice over LTE( يا )VoLTE( ضروري است و 
بدون استفاده از اين فناوري نمي توان در شبكه  نسل چهارم 
تماس برقرار كرد. تماس VoLTE از بس��تر شبكه هاي 
۲G و 3G نمي گذرد و عالوه بر اين تجربه مكالمه صوتي 
با كيفيت، امكان استفاده همزمان از صوت و ديتا را فراهم 
مي كند براي مثال مشتركين مي توانند حين مكالمه بر 
بستر اينترنت پيغام، عكس، ويديو و محتواي ديگر دريافت 

و ارسال كنند.
نح��وه برقراري تماس از طري��قVoLTE هيچ تفاوتي با 
تماس عادي ندارد و تمام مشتركيني كه داراي تلفن همراه 
با قابليت VoLTE باشند با قرارگرفتن در پوشش شبكه 
 VoLTE و برقراري تماس به صورت معمول، تماس LTE
خواهند داش��ت. گوشي مش��ترك بايد حتما از قابليت 
VoLTE پش��تيباني كند كه در حال حاضر گوشي هاي 
 Samsung S8 و +Huawei p۱۰ و Huawei P۱۰
و Samsung S8+ و LG M۷۰۰ ي��ا مدل Plus Q6 و 
LG M۷۰۰ يا مدل Prime Q6 اولين مدل هاي تلفن 
همراه با قابليت پشتيباني از VoLTE همراه اول هستند 
و مدل ه��اي ديگري نيز ب��ه اين ليس��ت اضافه خواهند 
شد. مش��تركيني كه داراي اين تلفن هاي همراه هستند 

مي توانند با شماره گيري *۱۰*۲۴5۱# و در صورت نياز 
به روزرساني گوشي خود، اين سرويس را فعال كنند. اگر 
گوشي مشترك اين قابليت را نداشته باشد، اين مطلب با 
شماره گيري *۱۰*۲۴5۱# به وي اعالم مي شود. براي 
استفاده از VoLTE همراه اول، بايد سيم كارت مشترك

USIM باش��د اما براي برقراري تماس VoLTE ديتاي 
تلفن همراه مصرف نمي شود.

 چگونه سيم كارت خود را به رايگان با يوسيم 
تعويض و سيم كارت جديد را دريافت كنيم؟

تمامي مشتركين دايمي و اعتباري همراه اول كه تاكنون 
اقدام به تعويض يوس��يم نكرده اند، مي توانند به صورت 
رايگان س��يم كارت خود را به سيم كارت يوسيم تعويض 
كنند و هديه بگيرند. مشتركين اعتباري ۱5 گيگابايت 
اينترنت 3۰ روزه و مشتركين دايمي ۲۰ گيگابايت اينترنت 
3۰ روزه حداكثر تا يك هفته پس از تعويض يوسيم دريافت 

مي كنند.
۲ راه براي تعويض سيم كارت فعلي به سيم كارت يوسيم 
وجود دارد: اول؛ پيامك كردن كد پستي محل سكونت به 
سرشماره 8۹6۲؛ مشتركين دايمي و اعتباري همراه اول 
مي توانند كد پستي محل سكونت خود را به صورت پيامك 
به سرشماره 8۹6۲ ارسال كنند، همراه اول يوسيم هديه را 
به صورت رايگان از طريق پست به آدرس محل كد پستي 
پيامك شده ارس��ال خواهد كرد.براي اين كار، مشترك 
بايد به چند نكته توجه داشته باشد؛ اينكه پيش از ارسال 
پيامك، از صحت كد پستي ارسال شده اطمينان حاصل 
كند، يوسيم فقط براي مشتركيني كه گوشي هوشمند 
با قابليت پشتيباني از ش��بكه ۴G يا ۴.5G دارند و سيم 
كارت همراه اول حداقل يك هفته گذشته در آن گوشي 
بوده است ارس��ال خواهد شد. هزينه فعال سازي يوسيم 
براي اين گروه از مشتركين رايگان است.دوم؛ مشتركان 
با مراجعه حضوري به فروشگاه هاي زنجيره اي همراه اول، 
مراكز تلفن ثاب��ت و دفاتر خدمات ارتباطي )دفاتر بخش 
خصوصي( مي توانند اقدام به تعويض س��يم كارت فعلي 
خود با سيم كارت يوسيم كنند كه در دفاتر منتخب همراه 
اول تعويض براي افرادي كه پيش از اين يوسيم نگرفته اند 

به صورت رايگان انجام مي شود.

  چگونه سيم كارت يوسيم را فعال كنيم؟
پس از دريافت يوس��يم، مشتركين بايد 3 مرحله را براي 

فعال سازي يوسيم انجام دهند.
 ۱. كد *۱۰*۴5*شماره س��ريال ۱۹ رقمي پشت سيم 
كارت# را با سيم كارت فعال فعلي خود شماره گيري كنند.

PIN .۲ ۱ يوسيم را وارد كنند.
در صورتي كه شماره سريال يوسيم و PIN ۱ متناظر با آن 
به درس��تي وارد شده باشند سيم كارت فعلي پس از يك 

ساعت غير فعال شده و يوسيم جديد فعال خواهد شد.
3. سيم كارت قبلي خود را از گوشي خارج كنند و يوسيم 

را در گوشي قرار دهند.
مش��تركان براي دريافت هديه توجه داش��ته باشند كه 

حداكثر يك هفته پس از تعويض يوسيم، بسته اينترنت 
آلفا+ 3۰ روزه ۱5گيگابايت براي مشتركين اعتباري و ۲۰ 
گيگابايت براي مشتركين دايمي به صورت رايگان فعال 
خواهد شد. براي استفاده از ش��بكه ۴G بايد در قسمت 
تنظيمات تلفن همراه، تنظيمات اينترنت را روي سرويس 
۴G يا LTE قرار دهند. مهلت تعويض يوسيم و بهره مندي 
از بس��ته اينترنت هديه فقط ۱5 روز اس��ت و در صورت 
عدم تعويض يوسيم در مهلت مقرر بسته هديه اينترنت 

غير فعال مي شود.

 USIM چگونه با پيشنهاد تعويض سيم كارت به 
اينترنت رايگان دريافت كنيم؟

مش��تركان عالوه بر اينكه با تعويض س��يم كارت خود به 
سيم كارت USIM از اپراتور هديه مي گيرند، مي توانند 
با پيش��نهاد كردن تعويض س��يم كارت ب��ه USIM به 
ديگران نيز هديه دريافت كنند. براساس طرح همراه اول، 
مش��تركان اين اپراتور از ابتداي دي م��اه ۱3۹6 تاكنون 
مي توانند با تشويق مش��تركيني كه تاكنون از اينترنت 
نسل ۴ استفاده نكرده  اند، بسته اينترنت 5 گيگابايت يك 

ماهه هديه بگيريد. 
براي اين كار بايد چند اقدام را انجام دهيد: 

۱- اگر گوشي تلفن همراه دوستانتان از نسل ۴ پشتيباني 
نمي كند، آنها را تشويق به تعويض گوشي كنيد.

۲- اگر گوشي تلفن همراه آنها از نسل ۴ پشتيباني مي كند 
اما تاكنون يوس��يم دريافت نكرده  اند، آنها را تش��ويق به 
تعويض سيم كارت فعلي شان با سيم كارت يوسيم كنيد. 

3- اگر تنظيمات گوشي آنها براي استفاده از نسل ۴ صحيح 
نيست، آنها را در انجام اين كار كمك كنيد.

در نهايت پس از اينكه دوستانتان براي اولين بار موفق به 
استفاده از اينترنت نسل ۴ شدند از آنها بخواهيد تا شماره 
شما را با شماره گيري كد دستوري *۱۰*3۴3*۱# به 
همراه اول اعالم كنند تا كد فعال سازي بسته هديه خود 

را دريافت كنيد.
درگاه USSD ب��ا عنوان »دوس��تاتو يوس��يمي كن« با 
ش��ماره  *۱۰*3۴3# ب��راي اي��ن طرح در نظ��ر گرفته 
 ش��ده اس��ت. زي��ر منوه��ا ب��ه ش��كل ذي��ل اس��ت: 

استعالم معرف: *۱۰*3۴3*#۰
اعالم معرف: *۱۰*3۴3*#۱

راهنما: *۱۰*3۴3*#۹
مشتركين براي استفاده از اين طرح بايد به چند نكته توجه 
كنند؛ همه مشتركين دايمي و اعتباري قديمي و جديد 
همراه اول مي توانند با تش��ويق ساير مشتركين به اولين 
استفاده از اينترنت نسل چهارم، بسته هديه دريافت كنند، 
هر مشترك جديد نسل ۴ مي تواند فقط يك نفر را به عنوان 
معرف انتخاب كند. هر مشترك از زمان اولين استفاده از 
اينترنت نس��ل ۴، تنها ۱ ماه فرصت دارد تا معرف خود را 
اعالم كند. مشترك مي تواند از سوي چند مشترك جديد به 
عنوان معرف شناسايي شود. معرف در يك زمان نمي تواند 
۲ بسته رزرو داشته باشد بنابراين اگر مشترك يك بسته 
هديه را رزرو بسته اينترنت فعلي خود قرار داده باشد و اقدام 
به شماره گيري كد هديه ديگر كند با خطا مواجه خواهد 
شد بنابراين بايد تا فعال شدن بسته هديه خود صبر كند 
تا امكان رزرو يك بسته هديه ديگر براي وي فراهم شود. 
اختصاص هديه مع��رف به علت زمانبر ب��ودن پردازش 

اطالعات، ممكن است با چند روز تأخير اتفاق بيفتد.

  نس�ل 4 موبايل، تجربه  جديد خوشايندي كه 
عادت مي شود

بسياري از فناوري هاي جديد براي افراد جالب اند اما برخي 
از آنها كاربران را ش��يفته خود مي كنند بطوري كه آنچه 
كه تا چندي پيش وجود نداشته به سرعت به يك عادت 

جدايي ناپذير در زندگي روزمره تبديل مي شود.
اينترنت پر سرعت از اين دست فناوري ها  است كه كاربر 
پس از تجربه كار با سرعت باالي اينترنت هرگز نمي تواند به 
بازگشت به سرعت پايين  تر فكر كند حتي اگر تا روز پيش 
با همان سرعت كمتر امور خود را حل و فصل مي كرد. به 
همين دليل است كه مشتركان وقتي از سرعت اينترنت 
3G رضايت دارند اما براي تجربه خوشايند تر سيم كارت 

خود را يوسيم  مي كنند.
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محسن حاج محمدي 
دكتري مديريت 

حرفه اي روابط عمومي

سگ گرداني در شهر و 
پارك هاي فرديس ممنوع شد

كرج| دادستان فرديس گفت: با توجه به پرونده هاي 
متعدد ناشي از گازگرفتگي سگ و براي جلوگيري از 
بروز اتفاقات مشابه، سگ گرداني در شهر و پارك هاي 
فرديس ممنوع مي شود. حسن جهانشاهلو در ارتباط 
با موضوع س��گ گرداني در س��طح ش��هر از نيروي 
انتظامي خواست به محض مشاهده افرادي كه اقدام 
به آوردن سگ در سطح شهر، معابر عمومي و پارك ها 
به عنوان تفريح يا خودنمايي مي كنند متذكر شوند تا 
نسبت به انتقال حيوان اقدام كنند. دادستان عمومي 
و انقالب شهرستان فرديس ضمن تاييد ابالغ اين نامه 
گفت: سگ ها تحويل مراكز نگهداري حيوانات شود و 
مامورين شهرداري هم موظف به همكاري در اجراي 

دستور قضايي هستند.

گردوهاي اوكرايني
به مازندران نرسيد

زنجان| مديركل تعزيرات حكومتي استان زنجان 
گفت: بيش از يك تن مغز گردوي قاچاق در شهرستان 
زنجان كشف و ضبط شده است. مرتضي مميزي با 
اشاره به كشف مغز گردوي قاچاق، اظهار كرد: بيش از 
يك تن مغز گردوي قاچاق از يك واحد نيسان كه در 
حال حركت به سمت استان  مازندران، كشف و ضبط 
شده است و اين محموله از كشور اوكراين وارد شده و 
در سنندج بارگيري شده بود. اين مسوول ادامه داد: 
۱3۹8 كيلوگرم گردو كه در ۱۴۰ گوني بسته بندي  
شده به ارزش اوليه ۷8۰ ميليون ريال با دو نفر متهم به 
شعبه ويژه قاچاق كاال و ارز اداره كل تعزيرات حكومتي 
استان معرفي ش��د و اين پرونده خارج از نوبت مورد 
بررسي قرار گرفت. او افزود: قاچاق بودن محموله محرز 
شده و پرونده در حال رسيدگي است و پس از انجام 
تحقيقات الزم وو دريافت گزارش هاي كارشناسي، 

حكم مقتضي صادر خواهد شد.

12اقامتگاه بوم گردي در 
كرمانشاه به بهره برداري مي رسد

كرمانشاه|كارشناس معاونت سرمايه گذاري اداره 
كل ميراث فرهنگي اس��تان كرمانش��اه گفت: دهه 
فجر امس��ال ۱۲ واحد بوم گردي جديد در استان به 
بهره برداري خواهد رس��يد. شهال جواهري توسعه 
گردشگري روس��تايي و عشايري و تاكيد بر اقتصاد 
مقاومتي را از جمله اهداف برنامه ششم توسعه كشور 
خواند و اظهاركرد: راه اندازي اقامتگاه هاي بوم گردي 
يكي از راه هاي توسعه گردشگري روستايي و تحقق 
اقتصاد مقاومتي است كه ميراث فرهنگي كرمانشاه 
از دوسال پيش آن را بصورت جدي مورد توجه قرار 
داده است. وي بابيان اينكه طي دوسال گذشته حدود 
۱۰ واحد اقامتگاه بوم گردي در استان به بهره برداري 
رسيده، گفت: براي دهه فجر امسال نيز ۱۲ اقامتگاه 

بوم گردي ديگر در استان راه اندازي خواهيم كرد.

500 روستا؛ در صف متقاضيان 
آبرساني سيار

زاهدان|  سرپرست معاونت طرح و توسعه شركت 
آب وفاضالب روستايي سيستان و بلوچستان گفت: 
تانكرهاي آبرساني س��يار 5 ميليارد و 3۰۰ ميليون 
تومان از شركت آب و فاضالب روستايي استان طلب 
دارند.  حسن عابدي اظهار كرد: شاخص دسترسي 
به شبكه آب در روس��تاهاي سيستان و بلوچستان 
۴6 درصد اس��ت كه با شاخص بيش از ۷۰ درصدي 
كشوري اختالف فاحشي دارد . وي افزود: بيش  از نيمي 
از جمعيت سيستان و بلوچستان در روستاها زندگي 
مي كنند و اين استان روستايي ترين استان ايران است 
و در عين حال كمترين شاخص دسترسي به شبكه 
آب در ميان 3۱ استان ايران را دارد. سرپرست معاونت 
طرح و توسعه شركت آب وفاضالب روستايي سيستان 
و بلوچس��تان تصريح كرد: از ميان ح��دود 55۴۰ 
روستاي اين اس��تان، ۲5۰۰ روستا با جمعيت يك 
ميليون نفر داري شبكه آب و حدود 3 هزار روستاي 

ديگر فاقد شبكه آبرساني هستند .

تعمير ماشين لباسشويی را 
از متخصصان باتجربه آن 

بخواهيد
لوازم خانگی مصرفی هس��تند، اين موضوع را بايد 
بپذيريد؛ بنابراين هنگام خريد يک وس��يله بايد با 
احتياط از آن اس��تفاده کنيد و به اين موضوع توجه 
داشته باشيد که ممکن است يک روز نياز به تعمير 
ماشين لباسشويی، تعمير يخچال، تعمير ماشين 
ظرفشويی يا تعمير جاروبرقی داشته باشيد. آيا تصور 
می کنيد تعمير ماش��ين لباسشويی س��اده است و 
خودتان می توانيد از عهده آن بر بيايد؟ يا اين که برای 
تعمير لباسشويی هميش��ه از متخصصين اين امر 
کمک می گيريد؟  اگر هميشه خودتان برای تعمير 
لباسشويی دست به کار می شويد، بايد اين موضوع 
را به شما گوشزد کنيم که دير يا زود بايد منتظر بروز 
مشکالت بيشتر برای دستگاه باشيد؛ زيرا شما تجربه 
الزم در زمينه تعميرات ل��وازم خانگی و مخصوصًا 
لباسشويی را نداريد و تنها با دانش ابتدايی دست به 
اين کار می زنيد؛ بنابراين بديهی است که لباسشويی 
هنگام استفاده با مشکالتی مواجه شود که برطرف 
کردن برخی از آن ها غيرممکن می باشد. يخچال با 
تامين سرمايش کافی مواد غذايی را تازه نگه می دارد 
و برخی از م��واد غذايی که برای اس��تفاده طوالنی 
مدت خريداری ش��ده اند را فريز می کند تا نگرانی از 
بابت فاسد شدن آن ها نداشته باشيد. برای دريافت 
خدمات تعمير ماشين لباسش��ويی و... کافی است 
به وب سايت فراز پشتيبان مراجعه کنيد يا از طريق 
شماره ی 86۰۲۴۰۲۷-۰۲۱ با کارشناسان اين مرکز 

در ارتباط باشيد. 

ويژه



اقتصاد اجتماعي12اخبار

سرپرست وزارت بهداشت از ايرادهاي 5 ساله طرح تحول سالمت گفت 

رييس سازمان سنجش آموزش كشور اعالم كرد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح كردرييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور:

چالش منطق اقتصادي طرح تحول سالمت 

طبق قانون، سوابق تحصيلي بايد جايگزين كنكور شود

»مجمع ملي جوانان« آرزوي جوانان بعد از انقالبنمي توانم از عملكرد محيط زيست دفاع كنم

گروه اقتصاد اجتماعي| ريحانه جاويدي| 
از نخس��تين روزهاي آغاز به كار بيمه سالمت، ايرادهاي 
بسياري به اين طرح كه قرار بود تمام افراد فاقد بيمه را تحت 
پوش��ش بيمه رايگان درماني همگاني قرار دهد، وارد بود؛ 
طرحي كه با يك ايده خوب در راستاي برون رفت از وضع 
نامناسب بهداش��ت و درمان در دولت احمدي نژاد مطرح 
شد، اما زماني كه قرار بود در ماه هاي نخست دولت حسن 
روحاني عملياتي شود، با اشتباهات راهبردي و محاسبات 
غلط وزارت بهداشت مواجه شد، تا جايي كه امروز به گواه 
كارشناسان بيمه، به چاه ويلي تبديل شده كه قرار نيست 
هيچ زماني پر شود. حاال با گذشت پنج سال از آغاز به كار اين 
طرح، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به 
اشتباهات  زيرساختي اين طرح صحه گذاشته و معتقد است 
طرح تحول، منطق اقتصادي نداشت. طرحي كه در شرايط 
فعلي، همه نگران آن هس��تند تا به سرنوش��ت طرح هاي 
بدون حساب و كتاب دولت نهم و دهم مانند مسكن مهر 
يا هدفمندسازي يارانه ها دچار شود اما كارشناسان بر اين 
باورند كه هنوز هم مي توان با انج��ام اقدامات واقع نگرانه، 

طرح تحول را نجات داد.

  طرح »تحول« منطق اقتصادي نداشت
مس��عود نمكي، سرپرس��ت وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي، روز گذشته در جلسه مديران سالمت 
گفت: »طرح تحول سالمت همه چيز داشت، اما فرمول 
اقتصادي و تفكر و منطق اقتصادي نداشت. در هيچ كجاي 
دنيا با درآمد سرانه ۵۰ تا ۶۰ هزار دالري نمي گويند كه به 
هر سيستمي خواستيد، مراجعه كنيد و خدمت بگيريد و 
پولش را دولت مي دهد. اما يكي از عوارض بيمه همگاني اين 
بود كه كسي كه پيش از اين يك بيمه خويش فرما داشت 
و تاجر و سرمايه دار هم تحت پوش��ش بيمه رايگان قرار 
گرفتند و از طرفي بار س��نگين ما اي��ن بود كه مقدماتي 
مانند پزشك خانواده و نظام ارجاع و راهنماهاي باليني 
و غيره را مورد توجه قرار نداديم. اين زيرساخت هاي مهم 
را بالاقدام گذاش��تيم؛ در حالي كه اين موارد جزو موارد 
برنامه ۵ و ۶ توسعه بودند و معطل مانده بودند. همچنين 
آزمون وسع و بررسي استحقاق كساني را كه بايد از منابع 
عمومي استفاده كنند را شوخي گرفته بوديم و به همين 
دليل است كه هرچه در اين چاه ويل مي ريزم، باز هم اين 

حوزه دچار گرفتاري است.«
سرپرس��ت وزارت بهداش��ت اظهار كرد: »نبايد به دليل 
صرفه جويي ما حق محرومي پايمال شود. اگر خدمات را 
محدود مي كنيم بايد محرومان را ببينيم وآنها را فراموش 
نكنيم؛ چراكه همه ما براي خدمت به دردمندان مملكت دور 
اين ميزها نشسته ايم. نبايد به دليل صرفه جويي مستضعفان 
را پايمال كنيم كه اگر اين اتفاق بيفتد ديگر حكومتي نيستم 
كه براي مردم كار مي كند، بلكه براي ماندمان پش��ت اين 
ميزها كار مي كنيم. بنابراين يادمان نرود كه نبايد دردمندي 

با دلتنگي دواخانه اي را ترك كند.«

   چرا بيمه سالمت به وضع فعلي دچار شد
محسن ايزدخواه، معاون سابق حقوقي و امور مجلس سازمان 
بيم��ه تامين اجتماعي، در گفت وگو ب��ا »تعادل«  معتقد 
اس��ت تنها راه برون رفت از مشكالت فعلي بيمه سالمت 
و طرح تحول، واقع نگري مس��ووالن بوده و بايد در اجراي 
زيرساخت هاي اين طرح كه از اهداف روي زمين مانده برنامه 
ششم توسعه است تعجيل كرد تا بتوان بيمه سالمت و طرح 
تحول را نجات داد. او درباره اين موضوع گفت: »براي آنكه 
متوجه ارزشمندي طرح تحول سالمت شويم بايد نقبي به 
گذش��ته بزنيم تا متوجه شويم دولت آقاي روحاني در چه 
شرايطي حوزه بهداشت و درمان را تحويل گرفت. آن زمان 
با پايان كار دولت آقاي احمدي نژاد، از لحاظ وضع بهداشت 
و سالمت شرايط مطلوب نبود بطوري كه برآوردها نشان 
مي دهد س��االنه بين پنج تا هفت درصد از مردم به دليل 
هزينه هاي باالي درمان طبقه اجتماعي خود را از دست داده 
و تنزل مي كردند. ضمن اينكه آن زمان آثار تورم در حوزه 
سالمت، 2.۵ برابر س��اير حوزه ها بود، به اين معني كه اگر 
تورم 1۵ درصدي باشد، آثارش در حوزه سالمت 4۵ درصد 
مي ش��د. از طرف ديگر هزينه پرداخت شده از جيب مردم 
براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني تا 7۵ درصد هم 
مي رسيد.« او افزود: »در چنين وضعي دولت آقاي روحاني 
وزارت بهداش��ت را تحويل گرفت. آن زمان صورت مساله 
اين بود كه بايد از وضع نامطلوب بهداشت كه در دولت قبل 

شاهدش بوديم خارج شويم بنابراين طرح تحول سالمت و 
بيمه سالمت مطرح شد، طرحي كه راه حل عالي براي پايان 
دادن به آن بحران بود اما زماني كه وارد بخش عملياتي شد با 
اشكاالت جدي دست و پنجه نرم كرد كه البته نبايد تمام اين 
اشتباهات را  امروز  بر گردن وزارت بهداشت و وزير بهداشت 
سابق بيندازيم بلكه سهل انگاري مسووالن وزارت تعاون، 
سازمان برنامه و بودجه و شوراي عالي خدمات درماني هم 
در بروز وضعي كه امروز در آن هستيم جاي تامل دارد. در آغاز 
اين طرح وزارت بهداشت تصور مي كرد كه مي تواند با افزايش 
تعرفه پزشكي انگيزه الزم را در ارايه خدمات درمان از سوي 
پزشكان ايجاد كند، بر اين اساس كتاب ارزش تعرفه هاي 
نسبي را به شوراي عالي خدمات درماني ارايه كرد و اين كتاب 
به تصويب هيات وزيران رسيد كه دقيقا در همين زمان سنگ 
بناي طرح كج نهاده شد. از طرف ديگر وزارت تعاون هم كه 
در واقع بيمه سالمت زيرمجموعه آن بود،  به دليل ضعف در 
امور كارشناسي نتوانست پيامدهاي اين افزايش تعرفه ها را 
به درستي بررسي كند. از طرف ديگر در اين مرحله طرح 
تحول و بيمه سالمت دچار تعارض منافع با مديران وقت 
هم شد. چرا كه آن زمان تمام مديران دست اندركار طرح از 
وزير بهداشت تا رييس شوراي عالي خدمات درماني، همه 
پزشك بودند. تصويب اين طرح كه به موجب آن تعرفه هاي 
پزشكي افزايش يافت از همان زمان زمينه چندده برابر شدن 
خدمات پزشكي را فراهم كرد و سبب شد ميان آنچه بايد 

تحقق مي يافت و آنچه در توان مردم و بيمه ها براي پرداخت 
هزينه هاي طرح تحول و بيمه س��المت بود، شكاف ايجاد 
شود.« معاون س��ابق حقوقي و امور مجلس سازمان بيمه 
تامين اجتماعي به آماده نبودن زيرساخت هاي طرح تحول 
به عنوان يك عامل كليدي در ايجاد وضعيت بحراني فعلي 
اشاره كرد و گفت: »اگرچه ايده طرح تحول بسيار ايده خوبي 
بود اما مسائل كليدي و زيرساخت هاي الزم براي اجراي آن 
مورد غفلت واقع شد، مسائلي مانند پزشك خانواده، نظام 
ارجاع و تهيه راهنماهاي باليني كه در برنامه ششم توسعه 
به آن اشاره شده و بر عهده دولت گذاشته شده اما بدون اجرا 
مانده بود. در حال��ي كه بايد پيش از آنكه طرح تحول اجرا 
مي شد اين طرح هاي بر زمين مانده عملياتي مي شد. نتيجه 
چنين وضعيتي موازي كاري پزشكان در درمان مراجعان بود 
كه هزينه آن هم از سوي بيمه ها تامين مي شد. در حالي كه 
بررسي ها نشان مي دهد يك پزشك در يك استان 1۰۰ ام 
آر اي تجويز كرده كه اصال به 8۵ درصد آن نياز نبوده است 
و هزينه اين را هم دولت و بيمه پرداخت كرده در حالي كه 
اگر پزشك خانواده و نظام ارجاع اجرايي شده بود جلوي اين 
هزينه هاي اضافي كه به دولت تحميل شد گرفته مي شد.«

ايزدخواه نتيجه چنين وضعيتي را وارد آمدن فشار مضاعف 
بر بدنه بيمه هاي كش��ور دانس��ت و بيان كرد: »سازمان 
بين المللي كار و تامين اجتماعي بر اين موضوع تاكيد دارد 
كه اگر طرح هاي بيمه پشتوانه مالي پايدار نداشته باشند،  به 

ضد خود تبديل مي شوند. نمود عيني اين جمله را در طرح 
تحول سالمت مي بينيم. چرا كه بر اساس آمار موجود در دو 
نيم و سال ابتدايي اجراي طرح تحول، سازمان بيمه تامين 
اجتماعي 2 برابر ۵2 سال گذشته خود، بودجه صرف هزينه 
درمان كرد و تمام ذخاير خود را به پاي اين طرح ريخت. از 
طرف ديگر عالوه بر پيش بيني نكردن منابع مالي به عنوان 
پشتوانه طرح، شتابزدگي و فقدان بنيان هاي كارشناسي 
در وزارت تعاون هم باعث شد امروز بيمه سالمت در چنين 
بن بس��تي گير كند، زماني كه قرار بود بيمه سالمت اجرا 
شود، مس��ووالن وقت اعالم كردند، افرادي كه فاقد بيمه 
هستند، بطور رايگان بيمه مي شوند، برآورد وزارت تعاون 
نش��ان مي داد كه اين افراد بايد حدود ۶ ميليون نفر باشند 
اما اين آمار و ارقام خطا بود و 11 ميليون نفر در سايت بيمه 
سالمت ثبت نام كردند تا جايي كه مسووالن مجبور به بستن 
سايت ش��دند تا افراد جديد ثبت نام نكنند. اين جمعيت 
بدون انجام آزمون وسع به صورت رايگان بيمه شدند و عمال 
هزينه هاي كمرشكن درمان را متوجه سازمان بيمه تامين 
اجتماعي و بيمه سالمت كرد. امروز مشاهده مي كنيم كه 
اين پيش بيني هاي غلط انباشتي از بدهي هاي چند هزار 
ميلياردي را بر دوش بيمه سالمت، تامين اجتماعي و ساير 
صندوق هاي بيمه گذاشته تا جايي كه شاهد اين بوديم آقاي 
قاضي زاده هاشمي ناچار به استعفا شد و سرپرست فعلي هم 
روز گذشته به اين اشتباهات صحه گذاشت. گذشته از آن 
اين اشتباهات راهبردي عالوه بر اينكه منابع مالي را به هدر 
داد، با ايجاد شكاف در بدنه وزارت بهداشت و ايجاد شكاف 
درآمدي بين پزشك و پرستار و متخصص، سرمايه اجتماعي 

اين وزارتخانه را هم از بين برد.«

  راهكار براي خروج طرح تحول از بحران
اگرچه بر هيچ كسي پوشيده نيست كه طرح تحول و بيمه 
سالمت با بحران جدي دسته و پنجه نرم مي كند، ايزدخواه 
بر اين باور است كه هنوز هم مي توان اين طرح را نجات داد. 
او درباره اين موضوع بيان كرد: » طرح تحول سالمت بايد در 
چارچوب توان مالي مردم و صندوق هاي بيمه، همچنين به 
اندازه توان پرداخت دولت و وضع اقتصاد كشور، حفظ شود. 
درگام نخست مسووالن بايد به اين طرح با نگاه واقع نگرانه، 
نگاه كنند. از طرح تحول انتظار معجزه نداشته باشند. شوراي 
عالي خدمات درماني و وزارت بهداشت بايد متناسب با سبد 
درآمدهاي واقعي كشور و توان باقي مانده براي بيمه ها طرح 
را مورد تجديد نظر قرار دهن��د و به جاي آنكه بخواهند با 
افزايش تعرفه هاي پزشكي كمبود بودجه را جبران كنند 
بايد آن  را به نفع مردم كاهش دهند.« او افزود: »در گام بعدي 
بايد به صورت ضربتي و فوري اقدام به اجراي زيرساخت ها 
مانند پزشك خانواده و نظام ارجاع كنند. چراكه تا اين امور 
اجرايي نشود، نمي توان جلوي هدر رفت منابع مالي را گرفت. 
همچنين راهنماهاي باليني بايد از نو تدوين و تصويب شود 
همچنين، رويكرد وزارت بهداش��ت بايد به جاي بيماري 

محوري به سمت بهداشت محوري حركت كند. 

جدال درباره حذف شيوه سنتي جذب دانشجو گويا پاياني 
ن��دارد. مافياي كنكور خواهان پابرجا ماندن اين ش��يوه 
هس��تند و مخالفان، از مضرات كنكور از جمله استرس 
به دانش آموزان و خانواده ها و غيرعلمي بودن اين ش��يوه 
مي گويند و معتقدند سوابق تحصيلي و شيوه هاي ديگر 
بايد جايگزين كنكور ش��ود. رييس س��ازمان س��نجش 
درخصوص ش��رايط حذف كنكور گف��ت: آن چيزي كه 
در قانون به عنوان جايگزين كنكور مطرح ش��ده، سوابق 

تحصيلي آموزش متوسطه است.
ابراهيم خدايي در واكنش به اظهارات دبيركل ش��وراي 
عالي آموزش و پرورش مبني بر اينكه سازمان سنجش در 
مورد حذف كنكور طفره رفته و شرايط را بهانه كرده است، 
گفت: ايشان فرافكني مي كند و متاسفانه هم قانون را خوب 
نمي داند و هم وظايف دستگاه ها را بطور كامل نمي شناسد. 
من به عنوان يك برادر به ايشان توصيه مي كنم، اول قانون 
را بخواند، بعد مصاحبه كند. حتي ايشان تفاوت 8۵ درصد 

ظرفيت را كه در قانون سال ۹2 بصورت صريح آمده، 8۵ 
نمره مي گويند، اين نشان مي دهد، ايشان حتي فرصت 

مطالعه قانون را هم نداشته اند.
خدايي درباره رويكرد س��ازمان سنجش جهت حذف 
تدريجي كنكور توضي��ح داد: آن چيزي كه در قانون به 
عنوان جايگزين كنكور مطرح ش��ده سوابق تحصيلي 
آموزش متوسطه است. طبق قانوني كه در سال 8۶ وجود 
داشت، وزارت آموزش و پرورش بايستي سوابق تحصيلي 
كل سه س��ال دبيرس��تان به عالوه پيش دانشگاهي را 
به عنوان س��وابق تحصيلي در نظر بگيرد كه آموزش و 
پرورش فقط اطالعات يك سال از اين چهار سال را داشت، 
درنتيجه اصوال جايگزيني براي آن ايجاد نشد. از سال ۹2 
به بعد نيز س��ه يا چهار درس اضافه شد تا مالك سوابق 
تحصيلي قرار بگيرد كه آموزش و پرورش آن را هم پوشش 
نداد. اين نكات هم در قانون اصالحيه س��ال ۹۵ و هم در 
آيين نامه اجرايي مصوب هيات دولت آمده است. رييس 

سازمان سنجش به ايلنا گفت: لذا هر موقع كه آموزش و 
پرورش اين جايگزين ها را ايجاد كرد، شوراي سنجش و 
پذيرش دانشجو ميزان تاثير سوابق تحصيلي را با توجه 
به سهم آن براي رشته هاي با آزمون را افزايش مي دهد. 
بنابراين لزومي ندارد كه وظايفي كه ما بايد خودمان انجام 
بدهيم را انجام ندهيم و بعد آن را گردن دستگاه هاي ديگر 
بيندازيم. خداي��ي در خصوص ترميم نمره و تاثير آن بر 
سوابق تحصيلي گفت: پيش تر آموزش و پرورش در اين 
مورد روند موردنظر را اعالم كرده بود، البته مصوبه شوراي 
سنجش و پذيرش در مورد اين مساله و براي كساني كه 
مي خواهند س��وابق تحصيلي خود را ارتقا بدهند، سازو 

كاري را در نظر گرفته است.
او اظهار كرد: وزارت آموزش و پرورش اين قسمت را طبق 
روتين اجرايي كرده نه اينكه انجام ندهد، اما شخصي كه 
ديپلم خود را سال ۹8 مي گيرد و مي خواهد مهرماه وارد 
دانشگاه ش��ود ديگر فرصتي براي ترميم نمره ندارد، زيرا 

بالفاصله بعد از دريافت س��وابق تحصيلي وارد دانشگاه 
خواهد شد. از طرفي اگر داوطلبي بخواهد براي سال آينده 
سوابق تحصيلي خود را ارتقا بدهد براي سال ۹۹ مي تواند 
با سوابق تحصيلي جديد وارد ش��ود. او گفت: نكته حائز 
اهميت اين است كه ترميم نمره براي دانش آموزان سال 
جاري امكان پذير نيست، اما دانش آموزان براي سال آينده 

مي توانند اين كار را انجام دهند. رييس سازمان سنجش 
در پايان تاكيد كرد: س��ازمان س��نجش از اينكه وزارت 
آموزش و پرورش براي ترميم نمره چقدر هزينه مي گيرد 
اطالع ندارد، اما اينكه داوطلبان چگونه مي توانند سوابق 
تحصليي خود را افزايش دهند به تفصيل در آيين نامه ها 

و ضوابط قيد شده است.

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه 
توسعه كشور طي چهار دهه گذشته يك قرباني به نام 
محيط زيست داشته است، گفت: نمي توانم از عملكرد 

محيط زيست دفاع كنم.
عيسي كالنتري در بيستمين همايش ملي صنعت و 
خدمات س��بز گفت: در آستانه  ورود به چهلمين سال 
انقالب هستيم. كشور در بخش هاي مختلف از جمله 
بهداشت، صنايع، خدمات و... توسعه پيدا كرده است و 
توسعه مناسبي در حوزه هاي مختلف به شكل متناسب 
نسبت به عمر انقالب رخ داده است اما تنها حوزه اي كه 
در آن نه تنها وضعيت بهبود نيافته بلكه قرباني توسعه 

نيز شده، محيط زيست است.
او ادامه داد: عمر متوس��ط ايراني ها حدود 2۰ س��ال 
اضافه شده و بيسوادي تقريبا در حال محو شدن است. 
تعداد دانشجويان كشور ساالنه حدود يك ميليون و 
2۰۰ هزار نفر شده است. نيروي انساني متخصص در 
كشور بسيار است. وضعيت ارتباطات كشور و وضعيت 
زير بنايي كشور بهبود يافته است. بيش از ۹۰ درصد 
منابع كش��ور از گاز بهره مند هستند اما من به عنوان 
رييس سازمان محيط زيس��ت نمي توانم از عملكرد 
محيط زيس��ت دفاع كنم. رييس س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با بيان اينكه متاسفانه در زمينه  فرسايش 

خاك، وضعيت آب، از بين رفتن پوشش هاي جنگلي، 
آلودگي هواي كالن شهرها و بهره وري انرژي اتفاقات 
بدي افتاده است، گفت: متاسفانه كشور ما بعد از روسيه 
به عنوان كشوري كه بيشترين هدر رفت انرژي را در 
جهان دارد، شناخته مي ش��ود. شدت انرژي در ايران 
ضريب ۰.2۳ دارد و در روس��يه ضريب ش��دت انرژي 
۰.۳2 است بنابراين كش��ور ما بعد از روسيه بدترين 
وضع را در زمينه  بهره وري انرژي دارد. جالب اس��ت 
بدانيم كه حتي از كشوري مثل عربستان نيز در بخش 
انرژي كم بهره ورتر هستيم. معاون رييس جمهور تاكيد 
كرد: نمي توانم به مردم دروغ بگويم كه وضعيت محيط  
زيست ما بهتر شده است چه قبل و چه بعد از انقالب 
اصول اوليه حفظ محيط زيست را رعايت نكرديم. حتي 
مهندس��ان ما جهت وزش باد را در محل احداث يك 

نيروگاه در نظر نگرفتند.
كالنتري با اش��اره به توليد 44۰ هزار بش��كه مازوت 
توسط پااليشگاه هاي كشور، گفت: اين موضوع كشور 
را با يك مساله  جديد محيط زيستي مواجه كرده است. 
اين بش��كه هاي مازوت يا در وزارت نيرو مورد استفاده 
قرار مي گرفته يا صادر مي ش��ده است اما امروزه اجازه 
نمي دهيم كه سوخت مازوت حداقل در نيروگاه هاي 
حاشيه كالن شهرها استفاده شود. مازوت بحران ايجاد 

كرده است. او با تاكيد بر اينكه مسووالن توسعه كشور 
كوتاه��ي كرده اند، گفت: 12 تن فرس��ايش خاك، از 
بين رفتن جنگل هاي هيركاني، از بين رفتن زاگرس 
دستاوردهاي چند دهه گذشته است البته مي توانم از 
مديريت دوره  خودم دفاع كنم اما بطور كلي عملكرد 
محيط زيست قابل دفاع نيس��ت و توسعه كشور يك 

قرباني به نام محيط زيست داشته است.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در 
سال گذش��ته رييس جمهوري چهار دستور كار براي 
سازمان حفاظت محيط زيست مشخص كرد، گفت: 
بهبود وضعيت كيفي هواي كالن شهرها، كنترل گرد و 
غبار، مديريت پسماند به ويژه در شهرهاي شمالي كشور 
و بهبود وضعيت تاالب ها چهار دستور كاري بود كه آقاي 

روحاني در سال گذشته معين كرد.
كالنتري با اشاره به بهبود كيفيت هواي كالن شهرها 
طي س��ال جاري نسبت به سال گذش��ته اظهاركرد: 
امسال با حركت هاي جزئي كه از سوي شهرداري ها و 
پليس راهنمايي و رانندگي انجام شد همچنين همراهي 
و كمك طبيعت وضعيت هواي كالن ش��هرها بهتر از 
سال قبل شده است. وي تاكيد كرد: امسال وزارت نفت 
قدري همت كرد و توانست توليد گازوئيل با سولفور باال 

را تاحدي كنترل كند.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تشكيل مجمع 
ملي جوانان را تحقق آرزوي ٢٠ ساله جوانان و بزرگ ترين 

دستاورد جوانان بعد از انقالب عنوان كرد.
محمدمه��دي تندگويان در مراس��م دومين مجمع ملي 
سازمان هاي مردم نهاد جوانان كشور گفت: تشكيل مجمع 
ملي جوانان دس��تاورد بزرگي در كشور است و با تشكيل 

مجمع، جوانان به آرزوي بزرگشان رسيدند.
او در ادامه اظهار كرد: بررسي مصوبات شوراي عالي جوانان 
نش��ان مي دهد مصوبه سال ٧۶ براي تشكيل مجمع ملي 
جوانان مربوط به ٢٠ سال پيش است و تشكيل اين مجمع 

دستاورد بزرگي براي دولت است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش با بيان اينكه امروز سنديكاي 
غير دولتي ملي جوانان تش��كيل شده اس��ت، اظهار كرد: 
تشكيل اين مجمع يك سال زمان براي توافق با وزارت كشور 
و ساير نهادها و دريافت مصوبه شوراي عالي جوانان صرف 
كرد. دو سال پيش انتخابات مجامع استاني برگزار شد و همه 

استان ها مجامع استاني تشكل دادند.
تندگويان با اش��اره به اينكه ١٨٠ تشكل مردم نهاد حوزه 
جوانان از ابتداي شروع دولت به ٢٢٠٠ تشكل رسيده است، 
اظهار كرد: طي يكسال گذشته شبكه سازي تخصصي در 
اشتغال، پژوهش و تحقيقات شكل گرفته است و بزرگ ترين 
شبكه هم كه در حوزه گردشگري است در حال حاضر هم در 

تنظيم بازار داخلي و هم تفاهمات بين المللي نقش فعال دارد. 
تندگويان با بيان اينكه پيشنهاد ما به همه جوانان اين است 
كه وارد تشكل ها شوند، گفت: امسال با استفاده از تسهيالت 
صندوق اميد و رسالت تنها در نيمه دوم سال تا االن ١٠٠٠ 
اشتغال مستقيم ايجاد شده و اميدواريم تا سال بعد به ٢٠٠٠ 

مورد افزايش يابد.
او ادامه داد: البته وزارت ورزش و جوانان مسووليت اشتغال 
جوان��ان را به عهده ندارد اما اين ط��رح و ايده خود ما بود تا 
تشكل ها به سمت اشتغال زايي بروند. انتظار داريم دولت 

هم در برون سپاري كارها همكاري كند.
تندگويان اظهار ك��رد: به ويژه در آس��يب هاي اجتماعي 
بيش��ترين خدم��ت را در همه حوزه ها انج��ام مي دهيم. 
بزرگ ترين دس��تاورد جوانان بعد انق��الب در كرمان رقم 
خورد. انتخابات نهايي شكل گرفته و سمبل اجراي اخالق 
در انتخابات جوانان بودند.٣١ كانديدا ٣ دقيقه وقت داشتند 
خودشان، كار، برنامه و فعاليتشان را معرفي كنند و در اين 
ميان هيچ تشكلي به ديگري توهين نكرد. تندگويان با بيان 
اينكه اين انتخابات به شكل الكترونيكي برگزار شده است، 
ادامه داد: يكي از خواسته هاي ما بحث تامين اجتماعي، بيمه 
و سنوات خدمت جوانان در بخش خدمات عمومي است. 
معاون امور جوانان در پايان اس��امي اعضاي هيات رييسه 
مجمع ملي سازمان هاي مردم نهاد امور جوانان را قرائت كرد.
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افزايش استعمال قليان
رييس انجمن پزشكان و متخصصان داخلي ايران 
نس��بت به اضافه كردن ماده مخ��در »گل« به مواد 
توتون براي شادي آور كردن آن هشدار داد و گفت: 
همين موضوع باعث افزايش روزافزون اس��تعمال 
قليان در جوانان و نوجوانان شده است. ايرج خسرونيا 
در اين باره گفت: متأس��فانه مردم ايران از عوارض 
قليان و مواد س��يگار اطالعات كاف��ي ندارند. هنوز 
وسايل ارتباط جمعي به ويژه سازمان صدا و سيما به 
صورت جدي به اين امر نپرداخته اند و آگاهي كامل 
به مردم داده نشده است. رييس انجمن پزشكان و 
متخصصان داخلي ايران افزود: االن وضعيت طوري 
ش��ده كه خانواده ها قليان را به عنوان س��رگرمي و 
اس��باب بازي در دس��ترس بچه ها قرار مي دهند و 
همين باعث شده شاهد افزايش استعمال دخانيات 
به ويژه قليان در بين دانش آموزان دبيرستاني باشيم، 
غافل از اينكه چه عواقبي براي سالمتي آنها خواهد 
داشت. خسرونيا يادآور شد: در حال حاضر سيگار در 
جامعه تقريبا به ضد ارزش تبديل شده، اما استعمال 
قليان در خانه ها خيلي بيشتر از زمان هاي قديم شده 
است. عالوه بر ضررهايي كه توتون دارد و انواع مواد 
سمي را مستقيما وارد بدن ما مي كند، موادي را هم 
به آن اضافه مي كنند تا مشتريان قليان بيشتر شوند. 
او افزود: در مواردي براي ش��ادي آور كردن مصرف 
قلي��ان، ماده مخدر گل را هم به م��واد توتون اضافه 
مي كنند و اين باعث افزايش روزافزون اس��تعمال 
قليان در جوانان و نوجوانان شده است. رييس انجمن 
پزشكان و متخصصان داخلي ايران گفت: در گذشته 
افراد ۵۰ تا ۶۰ ساله قليان مي كشيدند و در سن 7۰ 
سالگي سرطان مي گرفتند، اما االن كه جوانان گرفتار 
اين دخانيات و قليان شده اند، انتظار داريم سرطان و 
بيماري هاي دستگاه تنفسي شيوع بيشتري پيدا كند. 
خسرونيا مطرح كرد: برخي مسائل در ايران با گران 
شدن و اقدامات تنبيهي درست نمي شود. تنها با باال 
رفتن قيمت مواد دخاني مانند سيگار و قليان نمي توان 
مردم را از اين كار بازداشت. به نظر مي رسد بهترين 
كار افزايش آگاهي مردم در اين رابطه است. توتون 
بيشتر از كشورهاي عربي وارد ايران مي شود و افزودن 
مواد دخاني مانند »ُگل« به توتون ها نيز از كشورهاي 

اطراف انجام مي شود.

 دولت بايد معوقاتش 
به صندوق فرهنگيان را بپردازد

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان از احقاق حق 
اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان و صدور راي ديوان 
عدالت اداري براي پرداخت معوقات دولت به صندوق 
ذخيره فرهنگيان خبر داد. مهدي نيكدل در جلسه 
مش��ترك مديران عامل و هيات مديره شركت هاي 
تابعه و مديران صندوق ذخيره فرهنگيان با بيان اينكه 
مهم ترين ذي نفعان صندوق همكاران ما در صندوق 
و شركت هاي تابعه هستند گفت: هرچقدر بيشتر آنها 
را وارد سازوكارهاي تصميم گيري كنيم در ارتقاي 
عملكرد و شفاف سازي امور موثر است. او افزود: برخي 
س��رمايه گذاري ها در دوران گذشته كه بدون توجه 
به كار كارشناس��ي صورت گرفته با مشكالتي روبه 
رو ش��ده اند. نتيجه خريد با لحاظ كار كارشناسي، 
سودآوري بيشتر و كسب منافع بيشتر براي اعضاي 
صندوق است. مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان با 
اشاره به اينكه مديران صندوق بايد با فلسفه تصميمات 
اتخاذ ش��ده در صندوق آشنا باشند گفت: بر اساس 
تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توس��عه، دولت مكلف 
بوده معادل مبلغي كه از حقوق اعضاء كسر مي شود، 
واريزي به صندوق داشته باشد. تا پايان برنامه چهارم 
توسعه دولت سهم خود را واريز كرده، ولي با وجود آنكه 
تا ۵ درصد اجازه كسر از حقوق وجود داشته به اندازه 
1.2 درصد كسر شده است. نيكدل ادامه داد: دولت 
تا پايان برنامه چهارم توسعه، معادل سهم كسورات 
1.2 درص��دي را پرداخت كرده ولي در برنامه پنجم 
توسعه، حذف شده است و سازمان برنامه خود را مكلف 

ندانسته و آن را در بودجه قرار نداده است.

 افزايش وام اشتغال از 
۲۰ ميليون به ۵۰ ميليون تومان

رييس كميته امداد ام��ام خميني)ره( با بيان اينكه 
تالش كرديم تا صف هاي انتظار دريافت وام را برداريم، 
گفت: با همكاري دولت و منابعي كه در اختيار ما قرار 
دادند، سقف وام اشتغال را از 2۰ ميليون تومان به ۵۰ 
ميليون تومان افزايش داديم. پرويز فتاح در پاسخ به 
اين سوال كه با توجه به شرايط اقتصادي چه تعداد 
افراد متقاضي وام كميته امداد هس��تند، گفت: وام 
كميته امداد چند بخش را شامل مي شود، يكي از اين 
وام ها؛ وام ضروري و كارگشايي است كه تا سقف پنج 
ميليون تومان پرداخت مي شود. ضمانت اين وام بسيار 
ساده است و افراد به راحتي مي توانند، آن را دريافت 
كنند. او اظهار كرد: طي چند ماه گذش��ته به دليل 
شرايط اقتصادي منابع زيادي را از كمك هاي مردمي، 
سپرده ها و امدادي به بخش وام تزريق كرديم و در اين 
بخش از منابع دولتي استفاده نكرديم. رييس كميته 
امداد امام خميني با بيان اينكه در پرداخت وام هاي 
ضروري از منابع دولتي استفاده نكرديم، خاطرنشان 
كرد: به لطف خداوند توانستيم صفحه وام ضروري و 
كارگشايي را از بين ببريم و به صفر برسانيم يعني االن 
پرداخت وام ضروري در كل كشور به روز شده است 
و كسي در صف انتظار وجود ندارد و صف ها را از بين 
برده ايم. فتاح درباره وام اشتغال توضيح داد: پرداخت 
وام اشتغال متفاوت از ديگر وام ها است، منابع عمران 
دولت چه در بخش شهري و چه در بخش روستايي از 
منابع دولتي تامين مي شود و سقف آن از 2۰ ميليون 
تومان به ۵۰ ميليون تومان رسيده است و ما به دليل 
ش��رايط نامس��اعد اقتصادي مجوز افزايش وام را از 
دولت دريافت كرده ايم و سقف آن را باال برده ايم، البته 
بايد بگويم كه خوشبختانه بانك ها در پرداخت وام 
با ما همكاري خوبي داشته اند و معتقدم صددرصد 
بتوانيم منابعي را كه در قانون پيش بيني شده، براي 

وام اشتغال جذب كنيم.
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اعضاي شورا درباره يك طرح ترافيكي اظهارات ضد و نقيضي مطرح كردند

وزارت راه و شهرسازي گزارش كرد

ابهام در اخذ عوارض از معابر خاص 

رشد 90 درصدي قيمت مسكن در دي ماه نسبت به سال قبل

جلوگيري از امضاهاي طاليي، ماموريت كميته هاي جديد نماهاي ساختماني 

گروه راه و شهرسازي| 
با گذشت بيش از دو هفته از سخنان محسن پورسيدآقايي، 
معاون حمل و نقل شهرداري تهران مبني بر اخذ عوارض 
از برخي معاب��ر بزرگراه ها و تونل ها، همچنان واكنش ها 
نسبت به اين موضوع ادامه دارد و اظهارات ضد و نقيضي 
از سوي مس��ووالن و بخصوص اعضاي شوراي شهر در 
اين خصوص عنوان شده است. در اين رابطه روز گذشته 
سخنگوي ش��وراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه موضوع 
دريافت ع��وارض در 5 تونل ش��هري در حد يك پيش 
نويس اليحه در ش��هرداري بود و حتي ش��هردار هم با 
آن موافقت نكرد، اظهار ك��رد كه حتي اگر اين اليحه به 
شورا مي رس��يد، اعضا با آن موافقت نمي كردند. اين در 
حالي است كه محمد عليخاني رييس كميسيون برنامه 
و بودجه شورا نيز در گفت وگويي با اشاره به تصويب بند 
5 ماده 5۴ برنامه 5 ساله س��وم شهرداري مبني بر الزام 
ش��هرداري به تدوين لوايح نظام قيمت گذاري استفاده 
از زيرساخت هاي ش��هري، اخذ عوارض را يكي از منابع 
درآمدي مهم ش��هرداري در ش��رايط كنوني بر شمرد و 
گفت: اگر به همين ش��كل پيش برويم، شايد تا ۲۰ سال 
آتي هم هيچ اتفاق مثبتي نيفت��د. علي اعطا كه در يك 
برنامه راديويي با موضوع »دريافت عوارض در تونل هاي 
ش��هري و چالش نبود درآمد پايدار براي شهرداري ها« 
س��خن مي گفت، در اين ب��اره بيان كرد: اي��ن اليحه به 
عنوان پيش نويس در كارگروه هاي معاونت برنامه ريزي 
تنظيم شده و هنوز قطعي نشده و براي شهردار هم ارسال 
نشده و حتي به ش��ورا هم نيامده است. اگر اين اليحه به 
شورا مي آمد قطعًا در چنين شرايط اقتصادي به تصويب 
نمي رسيد. اگر اين اليحه به شورا رسيده بود، شورا حتما 
همه ابعاد را براي تصميم گيري بررسي مي كرد. بنابراين 

اين موضوع منتفي است.
»اخذ عوارض تردد از معابر ش��هري« يادگاري است كه 
شهردار و شوراي شهر پيشين مطرح كردند. ۴ سال پيش 
محمدباقر قاليباف در تاريخ ۲۴ دي1393 اليحه اي را با 
عنوان »مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهري« به 
شوراي شهر ارايه كرد كه در آن براي معابر پيشنهاد اخذ 
عوارض مطرح ش��ده بود. اليحه اصالحي آن نيز در تير 
139۴به شورا فرستاده شد اما نهايتا به صحن شورا نرسيد. 
از سويي ماده 15۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداري مصوب 
شوراي شهر چهارم، شهرداري را موظف كرده كه اليحه اي 
را براي اخذ هزينه هاي استفاده از زيرساخت هاي شهري 
همچون پل ها و تونل ها به شورا ارايه كند. شوراي پنجم 
نيز با تصويب بند 5 ماده 5۴ برنامه پنجساله سوم توسعه 
شهر تهران به اين موضوع ورود پيدا كرد. در اين بند مقرر 
ش��ده تا براي قيمت گذاري اس��تفاده از زيرساخت هاي 
شهري اليحه اي تنظيم شود و بنابراين اين موضوع نياز به 
تصويب شوراي شهر تهران دارد. محمد ساالري، رييس 
كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر نيز هفته 
گذش��ته در گفت وگو با »تعادل« گفته بود: »تصور من 
بر اين است كه در مقطع زماني كنوني تصميم گيري در 
اين خصوص زودهنگام بوده و نياز است مطالعات جامعي 
توسط مديريت شهري صورت گيرد و در اصل در خصوص 

چرايي ارايه چنين اليحه اي شفاف سازي شود.«
بعد از انتش��ار اين خبر شهروندان تهراني نسبت به اخذ 
عوارض از تونل ها به شدت واكنش نشان داده و آن را نوعي 

اجحاف در حق خودش��ان دانستند. برخي معتقدند در 
شرايط اقتصادي كنوني كه قدرت خريد مردم روز به روز 
كاهش مي يابد اضافه كردن فشار اضافي به مردم،  تبعات 
خوبي نخواهد داش��ت. پويا عالء الديني استاد دانشگاه 
تهران در اين باره به »تعادل« گفت: »دليل اين امر عدم 
مشاركت مردم در اداره شهر است. متاسفانه طي سال هاي 
گذشته مديران ش��هري اعتقادي به مشاركت مردم در 
اداره امور شهر نداشته و هر طور كه صالح مي دانسته اند 
شهر را اداره كرده اند و هر پروژه اي كه دلشان خواسته اجرا 
كرده اند. بنابراين طبيعي است كه مردم به مديران شهري 
اعتم��اد ندارند. در واقع ش��هروندان متوجه اين موضوع 
نيستند هزينه اي كه بابت عوارض پرداخت مي كنند در 
نهايت براي بهبود وضعيت شهر خودشان مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت و منجر به توس��عه و پيش��رفت شهر 
مي ش��ود. مردم به دنبال اين هستند كه با هر ترفندي از 

دادن عوارض خودداري كنند.«
عباس رياضت رييس انجمن شهرسازي نيز معتقد است 
براي اجرا و پياده س��ازي اين طرح بايد ابتدا مسيرهاي 
عمومي و جايگزين براي حركت در سطح شهر طراحي و 
جايگزين كنيم و سپس تونل ها و اتوبان هايي با كيفيت 
بسيار باال را نيز به صورت موازي با آن طراحي و اجرا كنيم 
. بعد به مردم حق انتخاب دهيم كه آيا ترجيح مي دهند 
از مس��ير هاي معمول��ي داراي چ��راغ قرم��ز و ترافيك 
اس��تفاده كنند يا از مسير هاي خلوت و بدون چراغ قرمز 
. بدين ترتيب با توجه به درآمد و فرصتي كه دارند يكي از 

اين مسير ها را انتخاب كنند .
همانطور كه اشاره شد، محمد عليخاني رييس كميسيون 
عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران از موافقان اجراي 
اين طرح است. او با اشاره به اينكه يكي از راه هاي كسب 

درآمد پايدار و كاهش ترافي��ك در دنيا دريافت عوارض 
از مردم براي تردد در معابر ش��هري خاص است، گفت: 
به ش��هرداري تهران اجازه داديم تا ب��راي اتمام پروژه ها 
و بزرگراه هاي نيمه تمام، مش��اركت بخش خصوصي را 
جذب كند و هزين��ه آن را از محل ع��وارض دريافتي از 

مردم تامين كند.
عليخاني درباره تصويب بند 5 ماده 5۴ برنامه پنج ساله 
سوم ش��هرداري مبني بر الزام شهرداري به تدوين لوايح 
نظام قيمت گذاري اس��تفاده از زيرساخت هاي شهري 
)شبكه معابر و پاركينگ(، گفت: در حال حاضر پروژه هايي 
داريم كه نيمه تمام هستند. به عنوان مثال بزرگراه هايي 
داريم كه نيمه تمام مانده اند؛ به همين دليل به شهرداري 
تهران اجازه داديم تا با استفاده از روش BOT مشاركت 
و س��رمايه بخش خصوصي را جذب كند تا احداث اين 
بزرگراه ها تكميل ش��ود و در نهايت هزينه آن را از محل 
عوارض دريافتي از م��ردم در اين بزرگراه ها تامين كند. 
پيش بيني كرده ايم ت��ا از محل عوارض دريافتي از مردم 
برخي كارها انجام ش��ود، چراكه اگر بخواهيم به همين 
شكل پيش برويم، ش��ايد تا ۲۰ سال آتي هم هيچ اتفاق 

مثبتي نيفتد.
رييس كميس��يون عمران و حمل و نقل ش��وراي شهر 
تهران ادامه داد: اين مثل همان مشاركت دولت با بخش 
خصوصي براي احداث اتوبان هاست كه بعد اصل پول و 
سود بخش خصوصي يا بانكي كه با دولت مشاركت كرده 
از محل عوارض تامين مي شود. در شهر هم به دليل منابع 
مالي محدود شهرداري و 5۰ هزار ميليارد تومان بدهي 
كه دارد، پيش بيني كرده ايم تا از محل عوارض دريافتي 
از مردم چنين كارهايي انجام شود، چراكه اگر بخواهيم 
به همين شكل پيش برويم شايد تا ۲۰ سال آتي هم هيچ 

اتفاق مثبتي نيفتد.بايد روش هايي تعريف شود تا بخش 
خصوصي در فعاليت هاي ش��هرداري مشاركت كند. در 
بند 5 ماده 5۴ برنامه سوم توسعه شهري نيز قرار است، 

شهرداري به شوراي شهر تهران اليحه دهد.

   يكي از راه هاي مديريت ترافيك
عليخاني با بيان اينكه يكي از راه هاي مديريت ترافيك، 
وضع عوارض براي معابر خاص است،  تصريح كرد: اين كار 
در بسياري از شهرهاي توسعه يافته انجام مي شود. اكنون 
در خيابان شيخ زائد و بسياري از خيابان هاي ديگر دوبي 
عوارض دريافت مي شود. عوارض تردد در معابر شهري 
در اروپا خيلي بيشتر از دوبي اس��ت، براي مثال در اروپا 
براي يك ساعت پارك اتومبيل كنار خيابان، مردم بايد 
حدود ۲ يورو )بي��ش از ۲۰ هزار تومان( پرداخت كنند. 
البته برخي از محدوده هاي ش��هر براي تعبيه پاركومتر 
مناسب نيست، اما در بعضي از محدوده ها تعبيه پاركومتر 
تعريف شده اس��ت و بايد عوارض از مردم دريافت شود.

در ساير كشورها ش��هرداري ها تراكم نمي فروشند و در 
كوچه ها مجوز نمي دهند، بلكه از محل عوارض ساخت و 
ساز قانوني، پارك هاي حاشيه اي يا تردد در معابر شهري 
درآمد كسب مي كنند.اينكه وضع اقتصادي مردم بد است، 
درست اس��ت، اما نمي توان به دليل وضع بد مردم هيچ 

كاري در كشور انجام نداد.
وي تاكيد كرد: البته قرار نيست اين اتفاق در تهران رخ دهد 
و اكنون هيچ طرحي در اين راستا در دستور كار نيست. ما 
فقط براي پروژه هاي نيمه تمام كه نياز به جذب مشاركت 
سرمايه گذار اس��ت، چنين بندي را پيش بيني كرده ايم. 
ما فقط دست ش��هرداري را نبس��ته ايم تا اگر مي تواند، 
پروژه هاي��ش را به تنهايي تمام كند و اگ��ر نمي تواند، با 

داوطلبان بخش خصوصي مذاكره كند و پيشنهاد خود را 
به شوراي شهر ارايه دهد.

  طرح ترافيك هم مفت است
عليخاني در پاس��خ به اين سوال كه آيا راهي جز دريافت 
عوارض از مردم براي جذب مش��اركت بخش خصوصي 
وجود ن��دارد؟ عنوان ك��رد: در غير اي��ن صورت بخش 
خصوصي پولش را از چه كسي دريافت كند؟ اكنون طرح 
ترافيك هم مفت است؛ مردم مي آيند و مي روند و جريمه 
هم نمي شوند. اينكه وضع اقتصادي مردم بد است، درست 
است، اما نمي توان به دليل وضع بد مردم هيچ كاري در 
كشور انجام نداد. به هر حال بدهي شهرداري را مسووالن 
سابق آن باال آورده اند و اين به گردن ما نيست. شهرداري 
در دوره جديد بده��ي ندارد. تمام بدهي ه��ا مربوط به 
دوره هاي قبلي است. آيا شهرداري مي تواند بگويد بدهي 
مردم، بانك ها يا پيمانكاران را پرداخت نمي كند؟ وانگهي 
بدهي بانك ها درحال كنتور انداختن و افزايش اس��ت.

درآمد پايدار شهرداري در دنيا شامل اخذ عوارض براي 
پارك حاشيه اي، تردد در معابر خاص و... است و ما اينها را 

از خودمان نساخته ايم.
رييس كميسيون حمل و نقل و عمران شوراي شهر تهران 
افزود: از س��وي ديگر از دوره جديد خيلي از درآمدهاي 
قبلي شهرداري ممنوع شده است. بطور مثال ديگر قرار 
نيس��ت تراكم بفروشيم، يا اينكه شهرداري قبال از محل 
اعطاي مجوز به مجتمع هاي بزرگ كه در معابر كوچك 
احداث مي ش��دند، درآمد داش��ت و اكنون ممنوع شده 
است. در گذشته حتي بعضا در يك كوچه مجوز احداث 
برج مي دادند. در شوراي معماري مناطق شهرداري نيز 
بعضا مجوز اضافه شدن طبقات برخالف طرح تفصيلي 

داده مي شد و اكنون اين كار ممنوع شده است. 
عليخاني تاكيد كرد: قرار نيست مشكل مالي مردم براي 
هميشه باقي بماند. االن به صورت موقت به بحران و تحريم 
خورده ايم و ان ش��اءاهلل به زودي حل خواهد شد. البته تا 
زماني كه مردم مشكل دارند، نبايد به آنان فشار آورد، اما 
اينگونه طرح ها بايد باشند تا براي آينده در صورت لزوم 
استفاده شوند. ما نبايد دست شهرداري را در اين زمينه 
ببنديم. بررسي صحبت هاي مسووالن وكارشناسان مويد 
اين مطلب است كه همگي بر درس��ت بودن اطرح اخذ 
عوارض از معابر اتفاق نظر دارند اما آنچه مانع از اجراي اين 
طرح مي شود به شرايط اقتصادي حاكم بر شهر و كشور 
بر مي گردد. اعضاي شوراي شهر معتقدند اين طرح عالوه 
بر اينكه منبع درآمد خوبي براي شهرداري خواهد بود در 
درازمدت منجر به كاهش ترافيك و در نتيجه آلودگي هوا 
نيز خواهد شد اما محمد ساالري آن را طرحي زودهنگام 
مي داند و علي اعطا معتقد اس��ت در ش��رايط اقتصادي 
كنوني نبايد فش��ار بيش��تري بر مردم وارد كرد. برخي 
كارشناسان نيز معتقدند ابتدا بايد زيرساخت هاي الزم 
فراهم شود تا شهروندان حق انتخاب داشته باشند كه از 
چه سيستم حمل و نقلي براي تردد استفاده كنند. محمد 
عليخاني نيز عن��وان مي كند كه در حال حاضر به دنبال 
اين طرح نيستند اما از صحبت هاي او به خوبي مي توان 
متوجه شد هر چند اين طرح به اين زودي ها در شوراي 
شهر مطرح نخواهد شد اما در نهايت تهراني ها بايد خود را 

براي چنين طرحي آماده كنند.

گروه راه و شهرسازي|
براساس گزارشي كه دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن 
وزارت راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسكن منتشر 
كرده است، متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در 
تهران در دي ماه امسال، 9 ميليون و ۶31 هزار تومان 
بوده است كه نس��بت به دي ماه پارسال ۸9.9 درصد 

رشد داشته است. 
به گزارش مهر، بر اساس اين گزارش، در دي ماه امسال 
۶ هزار و ۸۶5 فقره مبايعه نامه مس��كن در پايتخت به 
امضا رسيده كه نسبت به ماه گذشته )آذرماه 9۷( كه 
تعداد مبايعه نامه ه��ا ۶ هزار و 95۰ فقره بود، ۸5 فقره 
معادل 1.۲ درصد كاهش و نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل )دي ماه 9۶( كه تعداد معامالت مسكن 1۶ هزار 
و ۸۷۶ فقره بود، 1۴5.۸ درصد كاهش )نزديك منفي 
۲.5 برابر( داشته است. نگاهي به آمار حجم معامالت 
و قيمت ها دربازار مس��كن به خوبي مي تواند وضعيت 
كنوني بازار را توضيح دهد. با افزايش چشمگير قيمت 
مسكن در ارديبهشت ماه سال جاري، تعداد قراردادهاي 

خريد و فروش روندي كاهش��ي را طي كرد چون توان 
اقتصادي خانوارها كاهش يافت. اين روند نزولي حجم 
معامالت و روند افزايشي قيمت ها از ارديبهشت تا بهمن 
ماه سال جاري ادامه داشته است البته در برخي ماه ها، 
رقم هايي در اين دو بخش ثبت ش��ده كه با روند كلي 
هماهنگ نبوده اما در كل طي 1۰ماه گذشته درسال 
ج��اري، همگام با افزايش قيمت ه��ا، حجم معامالت 

كاهش يافته است.

  كاهش معامالت در منطقه 22 
متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در دي ماه 
امس��ال در تهران 9 ميليون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان 
بوده است كه نسبت به ماه گذش��ته )آذر ماه 9۷( كه 
متوسط قيمت هر متر مربع در تهران، 9 ميليون و ۶31 
هزار و ۴۰۰ تومان بود، 1۴۷ ه��زار تومان معادل 1.5 
درصد رشد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته )دي ماه 
9۶( كه ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در 
تهران، 5 ميليون و 1۴۸ هزار و ۲۰۰ تومان بود، معادل 

۸9.9 درصد افزايش قيمت به ثبت رسيده است.
در اولين ماه فصل زمس��تان امس��ال بيشترين تعداد 
معامله واحد مسكوني در منطقه 5 تهران با ۷5۰ فقره 
مبايعه نامه انجام شد و پس از آن منطقه ۴ با 5۷۲ فقره 
و منطقه ۲ تهران با ۴۴9 فقره معامله بيشترين تعداد 
معامله را به خ��ود اختصاص دادن��د. كمترين تعداد 
معامله واحد مسكوني در تهران به منطقه 19 با 3۸ فقره 
معامله و پس از آن به منطقه ۲۲ با 5۴ فقره مبايعه نامه 
اختص��اص دارد، پايين بودن رقم معامالت در منطقه 
۲۲ درحالي است كه پيش از اين، اين منطقه باالترين 
حجم معام��الت را در كنار مناط��ق ۲، ۴ و 5 به خود 
اختصاص مي داد. از نظر متوس��ط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني، بيشترين قيمت هر متر واحد مسكوني 
به منطقه يك تهران با هر متر ۲۲ ميليون و 9۷۴ هزار 
تومان تعلق داش��ته و پس از آن منطقه 3 با ميانگين 
متري 1۷ ميليون و ۲3۴ هزار تومان در رتبه دوم قرار 
گرفته اس��ت. كمترين ميزان ميانگين هر متر واحد 
مس��كوني در تهران به منطقه 1۸ با هر متر ۴ ميليون 

و ۲۴5 ه��زار تومان و پس از آن به منطقه ۲۰ با هر متر 
۴ميليون و ۴9۴ هزار تومان اختصاص يافته است.

رييس اتحاديه مشاوران امالك در گفت وگويي كه به 
تازگي با »تعادل« داش��ته است، درباره رشد قيمت ها 
در دي ماه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل بيان 
كرد: با توجه به افزايش قيمت از ارديبهشت ماه، هر ماه 
شاهد افزايش قيمت هستيم البته اين افزايش قيمت 
جايي به ثبات مي رسد همانند تجربه اي كه درسال 91 

داشتيم و با وجود جهش قيمت، ثبات قيمت را پس از 
گذشت چندماه شاهد بوديم.

قلي خسروي گفت: همان طور كه درسال 91، قيمت 
مس��كن افزايش پيدا كرد و ديگر كاه��ش پيدا نكرد، 
نمي توان انتظار داش��ت كه قيمت ها در ماه هاي آتي 
كاه��ش يابد، درهمان س��ال هم اگرچ��ه دالر پس از 
افزايش، روندي كاهش��ي را درپيش گرفت اما مسكن 

افت نكرد و فقط به ثبات رسيد.

معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري تهران از تشكيل 
كميته هاي جديد نماهاي ساختماني براي جلوگيري از 

امضاهاي طاليي خبر داد.
به گزارش ايلنا، عبدالرضا گلپايگاني در نشست خبري با 
موضوع »نما با محوريت مصالح و جزييات اجرايي« برگزار 
شد، اظهار كرد: كميته هاي جديد نماهاي ساختماني را براي 

جلوگيري از امضاهاي طاليي تشكيل داديم.
وي افزود: در بحث نماي س��اختمان اگر فقط به پوس��ته 
توجه كنيم، مانند خيلي از ساختمان هايي كار كرده ايم كه 
تاكنون ساخته شده اند. در خصوص معماري ساختمان ها 
يك نكته مهم، فاصله طوالني است كه بين ايده تا اجرا داريم. 
ساختمان ها در شهرهاي ما خيلي درهم و بي نظم هستند. 
ش��هر بايد مجموعه اي در هم تنيده و موزون باش��د و اگر 
قسمت هاي مختلف هرساختمان اعم از نما بخواهند ساز 
خود را بزنند شهر به يك جنگل ناموزون تبديل مي شود. در 
فرآيند احداث ساختمان ها وزارت مسكن و ساير نهادهاي 
ذي ربط بايد مديريت رسيدن به يك طرح را عملياتي كنند 

و بعد مهندسان ناظر و... وارد عمل مي شوند اما متاسفانه 
اكنون حلقه هاي اين زنجيره  ارتباط درستي با هم ندارند. 
اينكه هر روز در مواجهه با ساختمان هاي بي نظم هستيم 

باعث احساس ناامني مي شود.
گلپايگاني در خصوص نماي شيشه اي ساختمان ها گفت: 
ما درباره محدوديت هاي اين گونه نماها مصوب ش��وراي 
عالي شهرسازي و معماري را بايد رعايت كنيم اما با توجه به 
تغييرات تكنولوژيكي در خصوص شيشه ها ممكن است، 
پيشنهاداتي مطرح شود و بعد از تصويب در كميسيون ماده 
5 لحاظ شود. در كنار اتوبان همت يا حكيم كه صبح و عصر 
تابش آفتاب داريم، شيشه ممكن است سبب ايجاد خيره گي 
شود و در اين رابطه يك ضابطه خاص وجود دارد كه استادان 
كميته هاي ما اين تذكرات را به مجريان مي دهند. حداكثر 
سطحي كه مي توان به شيش��ه يك نما اختصاص داد ۶۰ 
درصد است . معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران 
با اشاره به برخي ساخت و سازها كه ارگان هاي نظامي در شهر 
انجام مي دهند گفت: ما يك بخشنامه داريم كه براساس آن 

هيچ ارگاني و حتي هيچ مسجدي نبايد بدون پروانه ساخت 
و ساز انجام دهد و مراكز نظامي هم از اين قاعده مستثني 
نيستند. گلپايگاني در خصوص دو كميته پايش و اجراي 
نماهاي ساختماني كه اخيراً در شوراي شهر تهران مصوب 
شد گفت: در تهران يك ميليون پارسل )قطعه( داريم كه 
تيپ نيستند. هر قطعه زمين در تهران شرايط خود را دارد 
مثاًل در منطقه 1۲ هم عوالدج��ان را داريم، هم بازار و هم 
ساختمان هاي نوساز. در راستاي ايجاد نظم در ساختمان ها 
تنها ايجاد ضابطه كفايت نمي كند و ما نياز داريم كه حتمًا 

نظارت هايي هم در اين حوزه وجود داشته باشد.
وي در پاس��خ به اينكه آيا دو كميته اي كه در شوراي شهر 
تهران مصوب شد، باعث افزايش امضاهاي طاليي نمي شود، 
بيان ك��رد: ما اين كميته ها را به منظور جلوگيري از ايجاد 
امضاهاي طاليي اصالح كرده ايم. در اصل قرار اس��ت يك 
مجموعه شامل كارشناسان خبره، نماينده شوراي شهر 
تهران، نيروهاي شهرداري و... بر اين كار نظارت كنند. البته 
قباًل كميته هايي در اين رابطه وجود داش��تند اما ما آنها را 

تبديل به مجموعه هايي كرده ايم كه از ايجاد امضاهاي طاليي 
جلوگيري مي كند. ما نمي خواهيم كميته نما را تبديل به 
سدي براي دشواري فرآيند صدور پروانه كنيم و به دنبال 
ايجاد نظم از اين فرآيند هستيم.در اليحه شفافيت هم مقرر 
شده مصوبات كميسيون ها از جمله كميسيون ماده 5، آراي 

قطعي ماده 1۰۰ در دسترس و ديد مردم قرار گيرد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در پاسخ به 
سوالي در خصوص مسجد و مجتمع فرهنگي وليعصر كه 
جنب تئاتر شهر ساخته شده و برخي مي گويند شباهتي به 
مسجد ندارد و بايد كوبيده و از نو ساخته شود گفت: قرار است 
اعضاي شوراي شهر تهران ظرف امروز و فردا جلساتي در 
اين خصوص تشكيل دهند.مسجد در ايران اصول معماري 
خاص خود را دارد و اگر يك طراح براس��اس اين اصول كار 

نكرده بايد از خودش سوال كرد.
در ادامه اين نشست خبري سيد حميد موسوي مديركل 
معماري و ساختمان ش��هرداري تهران با اشاره به تهيه و 
تدوين ضوابط عام و خاص نماهاي ساختماني گفت: ضوابط 

عام نما در مراحل پاياني اس��ت و به زودي تصويب خواهد 
شد و در مورد ضوابط خاص نيز براي مناطق يك، 13 و 19 
ضوابطي را تعيين كرده ايم و قرار است براي كليه مناطق 
تهران تا پايان سال 9۸ ضوابط را تدوين كنيم. ضمن اينكه 
اليحه ساماندهي نما نيز در شوراي شهر با مساعدت اعضاي 
محترم به تصويب رسيده و االن در اين رابطه داراي يك سند 

باالدستي هستيم.
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران اضافه كرد: 
رنگ نما، مصالح، اس��تفاده از انرژي و تولي��د آن و رويكرد 
استفاده از انرژي هاي تجديذپذير در نما در قالب يك كميته 
در حال پيگيري اس��ت. البته اكنون استانداردها رعايت 
نمي شود ما كميته هاي نماي مناطق را تقويت و ساماندهي 
كرده ايم و تالش داريم طول زمان صدور پروانه را به حداقل 
برسانيم همچنين كميته نماهاي شاخص نيز بسيار فعال 
شده است و دو نماينده شامل نماينده سازمان آتش نشاني و 
كارشناس سيوينگ انرژي و توليد انرژي پاك به كميته هاي 

نما اضافه شده است.
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صدور حكم قضايي براي 200 
ملك شهرداري در شمال تهران

محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران گفت: ۲ 
هزار ملك شهرداري در مناطق شمالي تهران بعضا 
بدون ضابطه و قانون در تصرف افرادي قرار گرفته 
است كه اكنون حاضر به تخليه نيستند. به گزارش 
فارس، ميرلوحي درباره امكاناتي كه از ش��هرداري 
تهران در دس��ت افراد غير قرار گرفته است، اظهار 
كرد: بايد آنهايي كه اين امكان��ات را در اختيار اين 
افراد گذاشتند پاسخگو باشند.  وي افزود: در حال 
حاضر شهرداري تهران به بانك ها، پيمانكاران و ديگر 
نهادهاي بدهكار است و خيلي از پروژه ها نيمه باقي 
مانده است و بايد تكميل شود. بنابراين اجاره، فروش 
و تهاتر كردن اين ملك هايي كه در دست افراد غير 
است براي شهرداري تهران مي تواند راهگشا باشد.  
عضو شوراي ش��هر تهران با اشاره به اينكه حدود ۲ 
هزار ملك در دس��ت افراد حقيقي و حقوقي بعضا 
بدون اجاره نامه و ضابطه قانوني واگذار شده است، 
گفت: وقتي براي تحويل اين امالك مراجعه مي كنيم 
آنها نه تنها مقاومت مي كنند بلكه پاسخگو نيستند 
و حتي براس��اس حكم قضايي نيز اقدام نمي كنند.

تاكنون براي ۲۰۰ ملك از امالكي كه در اختيار افراد 
غير قرار گرفته است و بايد تخليه كنند حكم قضايي 
گرفته ايم و اميدواريم هرچه زودتر نسبت به تخليه 
اين اماكن اقدام شود.  ميرلوحي با اشاره به اينكه اكثر 
امالك واگذار شده به افراد غير در شمال شهر تهران 
واقع شده است، گفت: اين امالك در اختيار مديران 

سابق و بعضي از افراد خاص است.

پيشنهاد اخذ عوارض از 
بهره برداري امالك تجاري

رييس كميسيون معماري وشهرسازي شوراي شهر 
تهران از انجام مطالعات امكان سنجي به منظور اخذ 
عوارض بهره برداري از اماكن باكاربري هاي تجاري، 
اداري و... ب��ه جاي دريافت ع��وارض فرآيند صدور 
پروانه خبرداد. به گزارش مهر، محمد س��االري با 
اشاره به پيش��نهادي كه در جريان بررسي برنامه 
5 ساله سوم ش��هر تهران در خصوص اخذ عوارض 
از بهره برداري امالك تجاري در راس��تاي افزايش 
درآمد پايدار از سوي وي ارايه و تصويب شد، گفت: 
پيشنهادي كه به تصويب رس��يد، انجام مطالعات 
امكان سنجي به منظور اخذ عوارض از بهره برداري 
اماكن با كاربري هاي تج��اري، اداري و خدماتي به 
جاي درياف��ت عوارض فرآيند ص��دور پروانه بوده 
است. وي ادامه داد: تجربيات جهاني نشان مي دهد 
كالن شهرهاي دنيا به جاي اخذ عوارض درمرحله 
صدور پروانه، عوارض را در مرحله بهره برداري براي 
هميشه دريافت مي كنند. اين روش كه براي تبديل 
يك عرصه به كاربري تجاري يا اداري، خدماتي ما 
بر اساس يك فرمول يك بار عوارض دريافت كنيم 
و براي هميشه شهرداري خدمات بدهد ما را از يك 
درآمد پايدار محروم مي كند در حالي كه ما مي توانيم 
بخشي از عوارض را دريافت كنيم يا حتي دريافت 
نكنيم اما بر اساس شاخص هايي مشخص كه تدوين 
مي كنيم ب��ه صورت دايمي در زم��ان بهره برداري 
عوارض دريافت كنيم. اين عضو شوراي شهر تهران 
اضافه كرد: من چنين پيشنهادي را در دوره چهارم 
نيز دادم كه طي آن بحث هايي هم با شهردار تهران 
داش��تم كه وي منطق اين پيش��نهاد را پذيرفت. 
ساالري با بيان اين در خصوص شيوه دريافت عوارض 
با يكسري از دستگاه ها و نهادهاي ديگر نياز است، 
هماهنگي هاي الزم انجام ش��ود، گفت: اين شيوه 
باعث مي شود تا ما درآمد شهر را براي آيندگان حفظ 
كنيم و اين طور نباشد كه همه تغيير و تحوالت مانند 
بارگذاري هاي عظيم، بلندمرتبه سازي ها، ساخت 
پروژه هايي مثل مال ها و مگامال ها را در مقطعي به 
يك باره  انجام دهيم و همه منابع درآمدي را از شهر 
بگيريم كه براي آيندگان چيزي وجود نداشته باشد. 
رييس كميسيون معماري وشهرس��ازي شوراي 
ش��هر تهران با اشاره به ويژگي هاي ديگر اين شيوه 
براي اخذ عوارض گفت: با اتخاذ چنين ش��يوه اي، 
عدالت اجتماعي و عدالت در اخذ عوارض از طيف 
كاربري هاي مختلفي كه ذيل كاربري هاي تجاري 
يا اداري و خدماتي تعريف مي شوند، برقرار مي شود 
به اين مفهوم كه اگر بطور مثال كس��ي خواس��ت 
كتابفروشي يا مجموعه  كاربري هاي مختلفي كه در 
حوزه فرهنگي وجود دارد تأسيس كند، بايستي آن 
مغازه را تجاري كند و هزينه تجاري پرداخت كند 
درحالي كه در اين شيوه شهرداري مي تواند مبتني 
بر يكسري شاخص ها، بر اساس نوع كاربري هايي كه 
در آنجا مستقر شده، نسبت به تعيين عوارض اقدام 
كند و تعرفه يك كاربري فرهنگي با كاربري مانند 

نمايشگاه اتومبيل و رستوران يكي نباشد.

 آلودگي هوا در پايتخت 
و شهرهاي صنعتي

طي دو روز آينده در اغلب مناطق كشور جوي آرام 
پيش بيني مي ش��ود كه پيام��د آن افزايش غلظت 
آالينده ه��اي جوي، كاهش كيفيت هوا و ش��رايط 
ناس��الم براي گروه هاي سني حساس در شهرهاي 
صنعتي و پرجمعيت خواهد بود. به گزارش فارس، بر 
اساس تحليل آخرين داده ها و نقشه هاي پيش يابي 
هواشناسي ماندگاري هواي سرد در اغلب نقاط كشور 
تا يكي دو روز آينده ادامه دارد. روزهاي چهارشنبه 
)ام��روز( و پنجش��نبه هفته ج��اري در دامنه هاي 
زاگرس مركزي در استان هاي لرستان، چهارمحال و 
بختياري، كهگيلويه و بويراحمد و شمال خوزستان 
افزايش ابر و بارش پراكنده رخ خواهد داد. آس��مان 
تهران امروز صاف تا كمي ابري همراه با غبار محلي 
پيش بيني مي شود. بيشينه و كمينه هوا در تهران 9 
و صفر درجه خواهد بود. بندرعباس با بيشينه دماي 
۲3 درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان و شهركرد 
با كمينه دماي 11 درجه زير صفر سردترين مركز 
اس��تان خواهد بود، امروز در ۲5 استان سرماي زير 

صفر درجه حاكم است.
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رييس اتاق مشترک ايران و سوييس تشريح مي كند

پرده آخر كانال مالي با سوييس 
تعادل|

پس از مدتها كش و قوس در مورد زمان، مكان و ساز و كار 
ايجاد كانال مالي اتحاديه اروپا براي تداوم روابط تجاري با 
ايران، سوييس براي ايجاد يك كانال مالي مستقل پيش 
قدم شد. اما هرچند هنوز خبري از SPV نشده، سوييس 
براي انتقال دارو، مواد غذايي و س��اير اقالم بشردوستانه به 
ايران،  يك كانال مالي جديد ايجاد كرده است. آنچه سوييس 
وعده داده البته خارج از چارچوب وعده اتحاديه اروپا است. 
از اين رو، ممكن است راه اندازي اين كانال مالي مستقل، به 
منزله آزمايش نقاط قوت و ضعف ساز و كار مالي باشد كه 
قرار است انتقال ارزهاي خارجي از منطقه يورو به ايران را 
تداوم بخشد. در همين رابطه، رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و سوييس با تأييد اين خبر مي گويد اين كانال مالي 
به محض انتقال پول هاي ايران از بانك هاي كش��ورهاي 
خريدار نفت ايران به اروپا، آغاز به كار خواهد كرد. بر اساس 
اين خبر، ممكن است يكي از دو بانك سوييسي »هريتيج« 
و يا »بی سی پی«، به عنوان بانك عامل در اين زمينه معرفي 
شوند و در مرحله نخست، به انتقال دارو به ايران بپردازند. 
اين در حالي است كه اقالم بشردوستانه اعم از دارو، تجهيزات 
پزشكي و مواد غذايي، مشمول تحريم هاي امريكا نمي شوند 
و به اين ترتيب، ممكن است طرف سوييسي غير از دارو و 
تجهيزات پزشكي، انتقال غالت و مواد غذايي به ايران را هم 

در دستور كار قرار دهد.

     SPV نيامد، سوييس پيش قدم شد
سوييسي ها پيش از آنكه اتحاديه اروپا بتواند ساز و كار ويژه 
مالي خود براي حفظ تجارت با ايران در قالبي غير دالري 
را كليد بزند، به شكل مستقل يك كانال مالي براي انتقال 
كاالها و اقالم بشردوس��تانه به ايران ايجاد كرده اند. به اين 
ترتيب، يک ماه پس از آنکه وزير تجارت س��وييس اعالم 
کرد اين کشور به دنبال ايجاد يک کانال مالی مستقل برای 
ادامه تجارت با ايران است، اکنون خبرها از آماده شدن اين 
سازوکار تازه حکايت دارد. سوييس ششمين توليدكننده 
دارو در جهان است و به تنهايي حدود 5 درصد از توليدات 
دارويي جه��ان را توليد مي كند. از ديگر س��و، حدود 60 
درصد از صادرات سوييس به ايران مربوط به صادرات دارو 
و تجهيزات پزشکی اس��ت و راه اندازی کانال مالی جديد 
برای تأمين داروی داخلی از اهميت بااليی برخوردار است.

اين در حالي است كه اين كشور در طول دو دهه گذشته، 
عمدتا در فهرست ده كشور نخست طرف تجارت با ايران 
قرار داش��ته و بخش بزرگي از صادرات اين كشور به ايران 
نيز در زمينه محصوالت كشاورزي و دارويي بوده است. بر 
اساس آمار گمرک، در سال گذشته بخش زيادی از صادرات 
س��وييس به ايران؛ جو، ذرت دامی، لوبيای سويا، دانه های 
کلزا، شير خش��ک، مکمل های غذايی، تخم سبزيجات و 
انواع دارو و مکمل های دارويی بوده اس��ت. از اين رو به نظر 
می رسد با راه اندازی کانال مالی اختصاصی سوييس، حجم 
واردات ايران از اين کشور کاهش چشمگيری نداشته باشد، 
يا دست کم ايران برای وارد کردن محصوالت سوييسی با 

چالش فراوانی رو به رو نشود.

   عمل به وعده يك ماهه
حدود يك ماه قبل، روزنامه فايننشال تايمز گزارش داده 
بود كه گروهی از بشر دوس��تان ش��هر »برن« مذاکرات 

دوطرفه با مقامات ايرانی و ديپلمات های اياالت متحده را 
ب��رای آغاز به کار دروازه پرداخت را برعهده دارند تا به اين 
ترتيب، انتقال اقالم بشردوستانه به ايران، حتي با وجود 
تشديد تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران، ادامه پيدا 
كند. هدف از ايجاد اين کانال، تسهيل تجارت اقالم دارويی، 
کشاورزی، لوازم پزشکی و مواد غذايی گزارش شده بود و 
اين در حالي بود كه مقامات واشنگتن مدعی شده بودند 
ايجاد موانع در مسير تجارت غذا و دارو مغاير سياست های 
امريکا است. از ديگر سو، بر اساس اين گزارش، طرف ايراني 
قادر خواهد بود با استفاده از منابع حاصل از فروش نفت كه 
به يكي از بانك هاي واسط پرداخت مي شد، محصوالت 
مورد نظر را از طريق شركت هاي سوييسي دريافت كند. 
گزارش فايننش��ال تايمز اين س��از و كار مالي را »کانال 
تجارت س��المت« عنوان كرده بود و البته از قول »برايان 
هوك«، نماينده وي��ژه امريكا در موض��وع تحريم ايران 
نوشته بود كه اين س��از و كار مالي بايد از »يک ساز و كار 
کامال شفاف« در راستای تسهيل واردات انسان دوستانه 
و جلوگيری از دخالت عناصر پشت پرده برخوردار باشد 

تا بتواند مجوز فعاليت را از سوي واشنگتن دريافت كند.
س��وييس البته در زمينه تداوم همكاري هاي تجاري با 
ايران، خوشنام تر از ساير كشورهاي اروپايي است. دولت 
سوييس همزمان با اعمال تحريم هاي جديد امريكا عليه 
اقتصاد ايران از شركت ها و موسسات بازرگاني اين كشور 
خواسته بود به تجارت با ايران ادامه دهند. با اين همه، پس 
از اجرايی ش��دن تحريم های امريکا، شماری از بانک ها و 
موسسات سوييسی اعالم کردند که مبادالت جديد خود 
با ايران را از بيم جريمه هاي دولت آمريكا متوقف خواهند 
کرد. احتياط موسسات بازرگاني سوييسي البته چندان 
هم بي دليل نبوده، چراكه بانک ها و موسسات زيادی طی 
دهه های اخي��ر و در دوره هاي گوناگون تحريم، به دليل 
رابط��ه تجاری با ايران به جرايم س��نگين نقدی محکوم 
ش��ده اند. به عنوان نمونه، حدود يك دهه پيش و قبل از 
اعمال تحريم های گسترده عليه ايران، يک موسسه مالی 
سوييسی به دليل نقض تحريم های مالی ايران به پرداخت 

536 ميليون دالر جريمه محکوم شده بود.
در اين بي��ن، اروپايی ها که همچنان خواهان ادامه توافق 
هسته ای هستند، به دنبال ايجاد کانال های مالی مستقلی 
می گردن��د که تحريم ه��ای امريکا را بی اث��ر کند. ايجاد 
سازوکار ويژه مالی اروپا، موسوم به SPV، وعده ای است که 
اتحاديه اروپا به ايران برای ادامه مراوده مالی ميان دو طرف 
داده است. پيش تر گفته شده بود اين سازوکار به صورت 
نمادين در 15 آبان ماه راه اندازی خواهد شد و دست کم 
تا پيش از آغاز س��ال 2019 ميالدي اجرايی می شود. با 
اين همه، اروپايي ها هنوز اقدام عملي در اين زمينه انجام 
نداده اند، تا آنجا كه ايران به ش��يوه هاي مختلف، از پايان 
يافتن مهلت اروپا در اين زمينه سخن گفته است. ظاهرا 
يافتن محل استقرار اين سازوکار و کارمندانی که در آن کار 
کنند، چالش اروپايی ها است. چراکه دولت های اروپايی 
بيم دارند با ميزبانی از اين کانال مالی با تحريم های امريکا 
مواجه شوند؛ کارمندان آن هم از ورود به امريکا و تجارت 

با اين کشور محروم شوند.

   سوييس منتظر پول است
اكنون اما رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس 

مي گويد كانال مالي سوييس براي حفظ ارتباط مالي با 
ايران آماده راه اندازي است و حتي ويژگي هاي عملياتي 
آن هم اعالم شده، اما فعال منتظر ورود پول ايران از بانك 
هاي ديگر در سراسر جهان است. شريف نظام مافی با اشاره 
به ضرورت تزريق پول به کانال مالی سوييس مي گويد: 
در حال حاضر پولی متعلق به ايران در اروپا وجود ندارد و 
بيشتر پول های ايران در کشورهای واردکننده نفت يعنی 
هند، عراق، چين و کره جنوبی است. به گفته نظام مافی 
در صورت ورود پول نفت ايران از آسيا به اروپا، کانال مالی 

سوييس بالفاصله آغاز به کار خواهد کرد. 
او ادام��ه مي ده��د: در دوره قبلی تحريم ه��ا، زمانی که 
سوييس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه اندازی کند، 
به بانک هايی که مجوز انتقال پول ايران را دريافت کرده 
بودند، 24 س��اعت فرصت داده شد تا پول های ايران را از 
ژاپن به سوييس منتقل کنند. نظام مافی مي گويد که در 
دوره قبل وزارت خزانه داری آمري��کا مجوز الزم را صادر 
ک��رده بود و اکنون نيز انتقال پ��ول نيازمند مجوز امريکا 
است، موضوعی که طی ماه های گذشته محور مذاکرات 
دولت س��وييس با دول��ت امريکا بوده اس��ت. به گزارش 
پايگاه خبري اتاق ايران، رييس اتاق مش��ترک بازرگانی 
ايران و س��وييس در پاسخ به اين سوال که آيا زمانی برای 
عملياتی شدن سازوکار مالی سوييس در نظر گرفته شده، 
مي گويد: هنوز زمان مشخصی اعالم نشده اما همه چيز 
منتظر ورود پول از سوی ايران به اين ساز وكار مالی است. 
به گفته نظام مافی، دولت سوييس بانک عامل را تعيين 
کرده اما هنوز به طور رسمی نام آن را اعالم نکرده است. او 
 ادامه مي دهد: يکی از دو بانک »هريتيج« و »بی سی پی« 
 )Banque de Commerce et de Placements(
وظيفه مديريت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت. 

به اعتقاد من احتمااًل بی سی پی از سوی دولت سوييس 
برای اين کار تعيين شده است. نظام مافی با اشاره به نقش 
بانک بی س��ی پی در مبادالت مالی گذشته ميان ايران و 
سوييس مي گويد: بی سی پی قبل از تحريم ها نقل و انتقال 
پول های ايران به س��وييس را انجام م��ی داد. اين بانک با 
بانک های ترکيه در ارتباط است و می تواند پولی که ترکيه 
بابت خريد نفت به ايران بدهکار است را به سوييس منتقل 
کند. اين را هم بايد در نظر داشت كه فعاليت کانال مالی 
سوييس فعال برای صادرات دارو به ايران استفاده خواهد 
شد و در مرحله بعد صادرات غله را نيز در بر خواهد گرفت.

   پيش زمينه اي براي ايجاد SPV؟
رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و سوييس اما پيش 
تر، روي��ه تحريم هاي امريكا عليه اي��ران به تحريم هاي 
نفت در برابر غذا تش��بيه كرده و گفته بود: شواهد کنونی 
نشان می دهد که بدون اشاره مستقيم به اين مساله، ايران 
به س��مت نفت در برابر غذا و دارو حرکت می کند. به نظر 
نمی رسد که تا دو سال آينده تجارت در حوزه های مختلف 
از جمله تکنولوژی های روز مثل هواپيما و ماشين آالت 
برای ايران ممکن شود يا دست کم به راحتی انجام شود. 
به اين ترتيب، در دو سال آينده، بيشتر تمرکز طرف های 
خارجی برای تجارت با ايران در حوزه غالت و سالمت است 
و اين فعاليت ها هم بايد با دريافت مجوزهای الزم از جمله 

اوفک و ديگر نهادهای بين المللی انجام شود.
او در گفت و گويي با »تعادل« نيز گفته بود: ايران اكنون 
برای راه اندازی هر چه سريع تر اين کانال به اتحاديه اروپا 
فشار می آورد، اما ايجاد يک ساز و کار مالی جديد که پيش 

از اين نمونه ای نداشته، بسيار زمانبر است. 
همچنين بنابر اظه��ارات او، اتحاديه اروپا پيش از اين 

برای جلوگيری از فشار يک جانبه امريکا بر کوبا، دست 
به فعاليت های مشابهی زده بود اما نکته اينجا است که 
ساز و کار مالی جديد برای تداوم تجارت با ايران اساسا با 
نمونه کوبايی آن متفاوت است. در مورد کوبا، آنچه پديد 
آمده بود يک ساز و کار حمايت قانونی از شرکت های 
اروپايی بود که حاضر بودند ريس��ک م��راوده مالی با 
شرکت های کوبايی را بپذيرند و در صورت مواجهه اين 
شرکت ها با تحريم های امريکا، آنها را قادر می ساخت 
شکايت متقابلی از نهاد تحريم کننده اقامه کنند. ايجاد 
کانال مالی برای تداوم تجارت با ايران اما نسخه متفاوتی 
است که در صورت شکل گيری، نخستين نمونه از نوع 

خود در جهان خواهد بود. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوييس در عين 
حال،  ع��دم پذيرش ميزبانی اين نهاد مالی از س��وی 
کش��ورهايی مانند آلمان يا فرانس��ه را ريسک باالي 
مواجهه با تحريم های آمريکا برای کش��ورهای عضو 
اتحاديه مي داند و  معتقد اس��ت كه  در مورد ماهيت 
اين کانال هم اطالعات چندانی در دسترس نيست، اما 
تجربه جريمه برخی بانک های آلمانی و انگليسی که 
در زمان تحريم های سال های گذشته با ايران کار می 
کردند، نشان دهنده آن است که به احتمال زياد تداوم 
مبادالت مالی با اي��ران از رهگذر بانک های کنونی در 
اتحاديه اروپا انجام نخواهد شد. می توان حدس زد که 
ساز و کار مالی مورد اشاره، به احتمال زياد از طريق يک 
بانک تازه تأسيس اجرايی خواهد شد. اين بانک جديد 
به احتمال زياد هيچ گونه مبادله دالری نخواهد داشت؛ 
چرا که تقريبا تمامی بانک های جهان، هر چند به ميزان 
ناچيز،  دارای مبادالت دالری هستند و به اين ترتيب 
به راحتی در معرض تحريم های آمريکا قرار می گيرند.

طرح تامين و توزيع كاالهاي اساسي از سوي بسيج   اصناف ايران تهيه شد

مديرعامل سازمان حمايت اعالم كرد

7  فاكتور براي تنظيم بازار 

ضوابطي براي اجراي تعهدات خودروسازان

طرح مشترك اتاق بازرگاني و اصناف براي تامين و توزيع 
ارزاق و كاالهاي اساسي و ضروري مورد نياز مردم با مصوبه 
شوراي مركزي بس��يج تخصصي اتاق اصناف تهيه شد. 
غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن 
و كشاورزي ايران، س��عيد ممبيني، رييس اتاق اصناف 
ايران و غالمرضا حسن پور، رييس سازمان بسيج اصناف، 
طرحي را ب��راي تامين و توزيع بهتر كاالهاي اساس��ي و 
ضروري مورد نياز دهك هاي پايين جامعه تهيه كردند. در 
متن اين طرح آمده است كه تامين كاالهاي اساسي مورد 
نياز جامعه با تكيه بر اولويت تامين نيازهاي اقشار ضعيف و 
متوسط جامعه به اين اقالم از ضروري ترين اقدامات اقتصاد 
مقاومتي در زمان مواجه با بحران هاي ايجاد شده توسط 
دشمنان انقالب اسالمي است. اما تجربه موفق دهه هاي 
گذشته كه در زمان انقالب و زمان مواجه با جنگ تحميلي 
و چه در بحران هاي ايجاد شده در اوايل دهه 80 به واسطه 
اعمال تحريم هاي ظالمانه ابرقدرت ه��ا، اين ضرورت را 
جهت اقدام سريع و با اس��تفاده از تكنولوژي هاي جديد 

بيش از پيش عيان ساخته است.
به گزارش فارس، همچني��ن در اين طرح به اين موضوع 
اشاره شده كه اجتناب از دولتي كردن اقتصاد و نيفتادن در 
دام اقتصادهاي دولتي كه بسيار پر هزينه، پرخطر، پر فساد 
و اشتباه است، از ضروريات اين اقدامات است كه همواره از 

سوي رياست جمهور و دولتمردان دولت تدبير و اميد به آن 
تأكيد شده است. بديهي است، ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل 
سه تشكل سراسري تخصصي يعني  اتاق هاي بازرگاني، 
اصناف ايران و تعاون كامال ب��راي انجام اين كار عظيم و 
ضروري مل��ي كافي بوده و تجربيات فش��رده و متمركز 
اعضاي حاضر در اين س��ه تش��كل اختصاصي به عنوان 

سرمايه هايي بايد توسط دولت به خدمت گرفته شود. 
در ادامه متن اين طرح آمده اس��ت كه رش��د بي رويه 
قيمت هاي كاالهاي اساسي در چند ماه گذشته و عدم 
توفيق كافي نهاده هاي رسمي در برخورد با اين پديده 
و حتي كنترل آن و مفاسد ايجاد شده در مهار بحران 
اقتصادي و عدم اس��تفاده از تجربيات اعضاي اين سه 
تش��كل بزرگ بوده، بزرگ ترين دليل براي عدم تكرار 
اين اشتباهات با واگذاري امر به اين سه تشكل اقتصادي 
است. البته وظايف ذاتي دولت كه برنامه ريزي و نظارت 
بر انجام كار اس��ت، در طرح جاري در نظر گرفته شده 
و مسلم اس��ت كه نقش هدايت، برنامه ريزي و نظارت 
دولت قابل حذف نيس��ت. توقع مردم و جامعه فعاالن 
اقتصادي متشكل در اين سه نهاد از رياست جمهوري 
اسالمي ايران و مديران ارشد نظام، اعتماد عملي بيش 
از پيش به توان و تخصص جامعه فعاالن اقتصادي كشور 
گرد آمده در اين سه اتاق است. همچنين در اين طرح 7 

مولفه براي تنظيم بازار كاالهاي اساسي در نظر گرفته 
شده اس��ت.جامعه هدف طرح: جامعه هدف گذاري 
شده در اين طرح عبارتند از: »كاركنان و حقوق بگيران 
وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي«، »كاركنان 
و حقوق بگي��ران وزارتخانه ها، س��ازمان ها و نهادهاي 
دولت��ي«، »فرهنگيان و كارمن��دان وزارت آموزش و 
پرورش«، »پرس��نل و كارمندان نيروهاي مسلح اعم 
از ارتش، س��پاه، نيروي انتظامي، بسيج «، »كارگران 
و افراد تحت پوش��ش س��ازمان تأمين اجتماعي« و » 
خانواده هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي و كميته 
امداد امام خميني )ره( « كه شامل دهك هاي درآمدي 
متوسط و ضعيف جامعه است. همچنين بانك اطالعاتي 
نسبتا كاملي از اين خانواده ها در كشور موجود است كه 
با رفع برخي از اش��كاالت كوچك كامال قابل اعتماد و 

عملياتي است.
برنامه ريزي، تصويب برنامه و نظارت بر انجام كار: بر پايه 
اين طرح ستاد تنظيم بازار كشوري به رياست معاون اول 
رييس جمهور در سطح كشور و با عضويت وزراء »صنعت، 
معدن و تجارت«، »جهاد كشاورزي«، »ارتباطات و فناوري 
اطالعات«، »رييس كل بانك مركزي«، »دادس��تان كل 
كش��ور«، »نايب رييس اول مجلس ش��وراي اسالمي«، 
»روساي اتاق هاي بازرگاني اصناف و تعاون«، »ستادهاي 

تنظيم بازار اس��تاني در هر اس��تان به رياست استاندارد 
و عضويت مديران اس��تان ها« در س��طح استان تشكيل 
مي ش��ود. اين س��تادها مس��ووليت برنامه ريزي، تامين 
كاالهاي مشمول، ميزان توليد داخلي، ميزان واردات مورد 
نياز و قيمت فروش هر كدام را در س��طح ملي و سطح هر 

استان به عهده خواهند داشت.
تامي��ن ارز و ريال م��ورد نياز پروژه: بر اس��اس اين طرح 
بانك مركزي وظيفه تأمين ماهيانه حداقل 800 ميليون 
يورو مورد نياز اين طرح را عهده دار اس��ت. واردكنندگان 
مي توانند در قبال ارايه ضمانتنامه هاي مورد تاييد بانك 
مركزي، تس��ويه حس��اب هاي خريدهاي انجام شده را 
حداكثر تا 6 ماه پس از ترخيص و با سود تعيين شده توسط 
ستاد تنظيم بازار انجام دهند. در صورتي كه سود تعيين 
شده كمتر از سود مصوب شوراي پول و اعتبار باشد ستاد 
تنظيم بازار كشوري چگونگي تأمين مابه التفاوت را تعيين 

تكليف مي كند.
واردات مواد اوليه و نهاده هاي مورد نياز براي توليد: بر اساس 
اين طرح، واردات كاالهاي اوليه توسط مباشريني كه سابقه 
انجام اين كار را در س��ال هاي قبل داش��ته و با تشخيص 

صالحيت مراجع ذي ر بط انجام مي شود.
خريد و جمع آوري مواد اوليه توليدي كشور: سازمان هاي 
تعاون روستايي كشور و اس��تان و شهرستان مسووليت 

خريد، جمع آوري و تحويل نهاده هاي توليد داخل كشور 
اعم از گندم، ذرت، جو، سويا و ... را بر عهده خواهند داشت.

توليد و فرآوري كاالهاي مورد نياز: توليد و فرآوري كاالهاي 
مورد نياز دامداري ها، مرغداري ها، كشتارگاه ها و صنايع 
تبديلي مربوطه و واحدهاي توليدي مشمول طرح، اعم از 
كارخانجات لبن��ي و صنايع مربوطه و واحدهاي فرآوري 
گوشت قرمز، سفيد، با تصويب ستاد تنظيم بازار استان 
و عقد قرارداد با سازمان جهاد كشاورزي، صنعت، معدن 
و تجارت استان مسووليت توليد و فرآوري كاالهاي مورد 

نياز را بر عهده خواهند داشت.
 توزي��ع مواد اولي��ه و كاال: واحده��اي توزيعي به معرفي 
اتاق هاي اصناف و تعاون و تصويب ستادهاي تنظيم بازار 
)ملي و استاني با توجه به محدوده فعاليت( مسووليت توزيع 
مواد اوليه و كاال را به عهده خواهند داشت. همچنين توزيع 
اقالم نهايي تعاوني هاي اسكان، اسكاد، اتكا و فرهنگيان با 
همكاري صنوف توزيعي مربوطه مسووليت توزيع اقالم 
نهايي را به عهده خواهند داش��ت. تمامي اين مراحل در 
بس��ته نرم افزار مكان محور با محوريت سيمكارت تلفن 
همراه انجام مي شود. از س��ويي ديگر، وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات مسووليت تامين زيرساخت، هماهنگي 
با اپراتورهاي تلفن هم��راه و پيش بيني فني و اجرايي را 

عهده دار خواهد بود.

مديرعام��ل س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان گفت: اگر خودروساز به داليلي نمي تواند 
برخي خودروها را تحويل دهد، بايد سبدي از خودروهاي 
توليدي خودش را در اختيار مشتري بگذارد تا مشتري از 
ميان آنها انتخاب كند و اگر نخواس��ت پولش را به روز و با 
محاسبه سود و جريمه تاخير پس بدهد. عباس تابش كه در 
يك برنامه تلويزيوني سخن مي گفت، افزود: خودروسازها 
موظف شده اند از همين فردا خودروهايي را كه مي توانند 
توليد كنند به بازار عرضه كنند. مديرعامل سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه ناظران اين 

سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چيز را 
رصد مي كنند، گفت: خودروسازها در خودروهاي پر تيراژ و 
قابل توليد بايد افزايش توليد و عرضه داشته باشند بدون هيچ 
گونه كوتاهي از تعهداتشان يا دستكاري آپشن خودروها. 
تابش ميزان افزايش قيمت خودروهاي پرتيراژ را از ابتداي 
ش��هريور به بعد بين 20 تا 23 درصد اع��الم كرد و گفت: 
خودروسازها بايد خودروهايي را كه فروش قطعي بودند و 
مشتري پولش را تمام و كمال پرداخته است، بدون افزايش 
قيمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتري 
تحويل دهد. از ديگرسو، معاون امور صنايع وزارت صنعت 

هم گفت: يكي از مشكالتي كه بايد به آن رسيدگي مي شد 
موضوع قطعه سازي و قطعه سازها بود كه با مشكل تامين 
نقدينگي روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با 
افزايش قيمت خودرو بايد قيمت قطعات هم افزايش يابد و 
اولين موضوعي هم كه بررسي و مصوب شد اصالح قيمت 
قطعات در قراردادهاي بين خودروسازها و قطعه سازها بود. 
فرشاد مقيمي با اشاره به محدوديت هاي خودروسازها در 
توليد و تحويل برخي خودروها گفت: البته هيچ خودرو سازي 
حق اعمال تكليف به مشتري براي انصراف ندارد. اين مسوول 
دولتي افزود: خودروس��از حداكثر مي توان��د 20 درصد از 

توليداتش را فروش فوري داشته باشد آن هم براي تنظيم 
بازار و بايد حداقل 80 درصد توليداتش را به پيش فروش ها 

اختصاص دهد.
از آن سو، عضو كميسيون صنايع و معدن مجلس شوراي 
اسالمي نيز گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشي كه 
مي خواهند با مشتري برخورد كنند و نمي شود قيمت تمام 
شده توليد خودروي ما باالتر از قيمت منطقي و متعارف آن 
باشد و هزينه اين سوء مديريت را از مشتري بگيرند. سيد 
مهدي مقدسي افزود: بايد در محاسبات قيمت خودرو منطق 
اقتصادي حاكم باشد و بايد پرسيد؛ چرا وقتي خودروساز 

قطعه ندارد خودرو پيش ف��روش مي كند. او با بيان اينكه 
خودروسازها بايد با مردم شفاف صحبت كنند، گفت: نگرش 
در طرح ساماندهي عمدتا به كيفيت و ارتقاي كيفيت خودرو 
است و بخش كوچكي از آن هم به خودروهاي هيبريدي و 
برقي اختص��اص دارد. او، نظارت را وظيفه وزارت صنعت و 
دولت دانست و گفت: هر جا كه دولت بيشتر دخالت كرده 
آسيب هم بيشتر شده است بايد مرزي بين نظارت و دخالت 
قائل شد. مقدسي گفت: در بحث قيمت گذاري هم نبايد فقط 
جانب توليدكننده را درنظر گرفت، بلكه بايد بخش مصرف و 

خريداران را هم ديد.
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توزيع قطعات تقلبي خودرو 
در بازار 

مهر|رييس امور بازرسي اصناف گفت: هم اكنون 
حجم تامين و توزيع قطع��ات تقلبي خودرو در بازار 
به مرز هشدار رسيده كه بايد براي آن تدبيري فوري 
انديشيده ش��ود. عليرضا نيك آيين با اشاره به اينكه 
كمبود قطعات اصلي در بازار زمينه را براي سود جويي 
متخلفان فراهم كرده، افزود: اين افراد قطعات تقلبي 
بي كيفيت را در بس��ته بندي هاي قطعات اصلي و با 
نشان هاي معروف به بازار عرضه مي كنند، به نحوي 
كه اين قطعات حتي براي تعمير كاران خودرو قابل 
تشخيص نيس��ت. او با بيان اينكه آزمايشگاهي در 
تعميرگاه هاي خودرو براي تش��خيص اين قطعات 
وجود ندارد، گفت: اين موضوع باعث طرح شكايات 
بس��يار زيادي از س��وي مردم به بازرس��ي اصناف و 
اتحاديه هاي مربوطه شده است. رييس امور بازرسي 
اصناف افزود: اين تقلب بيش��تر در قطعات حساس 
تعليق و ترمز خودرو وجود دارد كه به دليل نداشتن 
اس��تانداردهاي الزم و گيرايي ك��م در هنگام ترمز 
مي تواند بسيار خطرناك باشد. نيك آيين با اشاره به 
اينكه ما آمادگي الزم براي همكاري با سازمان هاي 
ذيصالح به منظور مقابله با سودجويان را داريم ادامه 
داد: در بين اين قطعات، فيلترهاي تقلبي هم سبب 
ايجاد خسارت بسيار شديد براي مصرف كنندگان 
مي شود، زيرا همين فيلتر مي تواند موتور خودرو را 
از بين ببرد.او با بيان اينكه بخش��ي از اين قطعات در 
كشور توليد و بخشي نيز وارد مي شود گفت: توان توليد 
شركت هاي قطعه ساز داخلي به اندازه حجم توليد 
خودرو نيست بنابراين اين بخش نياز به واردات قطعات 
دارد كه همين روند زمينه را براي سودجويي متخلفان 
فراهم كرده است. رييس امور بازرسي اصناف افزود: 
نبود خدمات پس از فروش قطعه يكي از معضالت اين 
بخش است به همين دليل تعمير كاران خودرو به دليل 
خريد قطعه و نصب آن در خودرو متحمل پرداخت 
خسارات زيادي مي شوند، زيرا امكان تشخيص قطعه 
تقلبي از اصلي وجود ندارد. نيك آيين گفت: ورود قطعه 
اصلي به كشور به دليل روند تعيين شده در دريافت 
ارز نيمايي و شكل واردات به سختي انجام مي شود و 
اين در حالي است كه ما با نزديك شدن به شب عيد و 
نياز خودروها به آماده سازي براي مسافرت، با كمبود 
قطعات هم مواجه هس��تيم. او خريد از قطعه سازان 
اصلي را راهكار مقابله با قطعات تقلبي در بازار دانست 
و افزود: قطعه در گمرك وج��ود دارد، اما ورود آن به 
كشور بسيار سخت و در حجم بسيار كم انجام مي شود. 
رييس امور بازرسي اصناف با اشاره به نياز ماشين هاي 
راه سازي، مسافربري و كاميون ها به قطعات با كيفيت 
ادامه داد:  با نزديك ش��دن به پايان س��ال و ش��روع 
سفرهاي نوروزي خودروهاي مسافربري نياز به برخي 
آماده سازي ها و تعويض قطعه دارند كه حتما بايد براي 

اين بخش برنامه ريزي مناسبي انجام شود.

نگراني توليدكنندگان
از اليحه بودجه ۹۸ 

تس�نيم| رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران با اشاره به افزايش بودجه شركت هاي دولتي 
و كاه��ش اخذ ماليات از آنها در س��ال 98، گفت: 
تصميم گيري دولت در تدوين بودجه سال آينده 
توليدكنندگان را در نگراني قرار داده اس��ت. سيد 
عبدالوهاب س��هل آبادي در گفت وگو با تس��نيم 
با بيان اينكه ثبات نرخ ارز باعث ش��ده تا بخش��ي 
از فعاليت ه��اي توليدكنندگان رون��ق پيدا كند، 
اظهاركرد: اما بايد اين نكت��ه را مدنظر قرار دهيد 
ك��ه تصميم گيري دولت در تدوين بودجه س��ال 
آينده توليدكنندگان را در نگراني قرار داده است. 
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره 
ب��ه افزايش بودجه ش��ركت هاي دولتي و كاهش 
اخذ ماليات از آنها در س��ال 98، اف��زود: دولت به 
جاي كوچك ك��ردن خود م��دام درصدد اعمال 
تصميم گيري ها ب��راي افزايش تصدي گري خود 
است. او اضافه كرد: در حال حاضر توليدكنندگان 
با تمام توان مش��غول حفظ واحده��اي توليدي 
هستند اما بايد از دولت پرسيد آيا در شرايط تشديد 
تحريم ها حمايت ويژه اي از توليدكنندگان داشته 
است. آنها هر روز با نگراني فعاليت كرده و نمي دانند 
در روزه��اي آين��ده با چه مش��كالت جديدتري 
روبرو خواهند ش��د. س��هل آبادي تصريح كرد: به 
نظر مي رسد دولت بايد برنامه روشن خود را براي 
مقابله با تحريم هاي بين المللي اعالم كند تا تكليف 

واحدهاي توليدي هم مشخص باشد.

از سرگيري ثبت شركت هاي 
ايراني در منطقه آزاد »صحار«

پاي�گاه خبري اتاق ايران| ب��ا پيگيري هاي اتاق 
مشترك ايران و عمان و سفارت ايران در »مسقط«، 
كار ثبت شركت هاي ايراني كه در منطقه آزاد »صحار« 
متوقف ش��ده بود، دوباره آغاز ش��د. طبق اعالم اتاق 
مشترك ايران و عمان، روند ثبت شركت هاي ايراني كه 
به دليل تحريم هاي جديد متوقف شده بود، بر اساس 
تصميم پارلمان حقوقي منطقه آزاد »صحار« با شرايط 
جديد آغاز شده است. بر اساس اين تصميم، آن دسته از 
شركت هايي كه نوع كاال و خدمات آنها و همچنين نام 
مديران و و سهامدارانشان درليست تحريم هاي اعمالي 
نباشد مي توانند در زمينه مواد غذايي، صنايع فلزي، 
لجستيك و زيرس��اخت هاي نفت گاز و پتروشيمي 
اقدام به ثبت ش��ركت كنند. همچنين آن دس��ته از 
شركت هايي كه بخشي از توليد خود را در خاك عمان 
انجام دهند مي توانند از مزاياي گواهي مبداء عماني 
بهره مند ش��وند. عالوه بر اين، حمل و نقل دريايي و 
كانتينري كاالهاي غير تحريمي بين بنادر ايران و عمان 
برقرار اس��ت و امكان ترانزيت كاالهاي ايراني از بندر 
صحار به ساير كشورها فراهم است. حمايت از افتتاح 
حساب بانكي واحدهاي توليدي شركت ها با سهامدار 
ايراني، براي بهره مندي از حس��اب ارزي بانك هاي 
عماني از ديگر تسهيالت در نظر گرفته شده در منطقه 

آزاد صحار براي ايراني ها اعالم شده است.
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زوج سالخورده اروپايي پيمان دوستي خود را تجديد كردند

مركل و ماكرون و معاهده مودت 1963
گروه جهان| طال تسليمي| 

آنگال م��ركل صدراعظم آلم��ان، و امانوئ��ل ماكرون 
رييس جمه��وري فرانس��ه، در تالش ب��راي مقابله با 
ظهور نيروهاي پوپوليس��تي در هر دو كشور، نسخه 
به روز رساني شده »معاهده اليزه« مربوط با سال 1963 
را امضا و تعهد خود را به دوستي ايجاد شده بين دو كشور 
پس از جنگ جهاني دوم، مجددا اعالم كردند. نسخه 
اوليه اين معاهده 6۵ سال پيش توسط شارل دو گل و 
كنراد آدنوئر امضا و نخستين گام براي فراموش كردن 
قرن ها جنگ و تنفر برداشته شد. به نظر مي رسد اكنون 
كه اتحاد اروپايي در پي مشكالتي همچون كاهش روند 
رشد اقتصادي، ظهور نيروهاي پوپوليستي، مشكالت 
بر سر مهاجران و پناهجويان و خروج دشوار بريتانيا از 
اتحاديه اروپا دچار لغزش شده، رهبران فرانسه و آلمان 
سعي دارند با تجديد تعهد به پيمان مودت نشان دهند 
كه احزاب سنتي همچنان قدرتمند و تاثيرگذار هستند.

به نوشته »گاردين«، در متن معاهده آمده است كه دو 
كشور همكاري هاي خود را در »امور خارجه، دفاعي، 
امنيت داخلي و خارجي و توس��عه« افزايش خواهند 
داد و بطور همزمان روي تقوي��ت »توانايي اروپا براي 
عملكرد مس��تقل« هم��كاري خواهند ك��رد. اين در 
حالي است كه اتحاديه اروپا به دليل مسائلي همچون 
برگزي��ت و سياس��ت گذاري هاي يك جانب��ه دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا و اقدامات ملي گرايانه 
دولت ها در ايتاليا، لهستان و مجارستان تحت فشار قرار 

گرفته و به نظر مي رسد مركل و ماكرون سعي دارند تا 
دستاوردهاي احتمالي احزاب مخالف اتحاديه اروپا در 
انتخابات ماه مه پارلمان اروپايي را محدود كنند. با اين 
حال، متن معاهده از س��وي مخالفان داخلي در هر دو 
كشور فرانسه و آلمان مورد انتقاد قرار گرفته و از سوي 
مخالفان اروپا در ديگر كشورهاي منطقه رد و »اظهاراتي 

توخالي از سوي دو رهبر ضعيف« توصيف شده است.
در متن اي��ن توافق از همكاري ه��اي نزديك امنيتي 
سخن گفته شده و دو كش��ور وعده داده اند در صورت 
حمله نظامي، به دفاع از يكديگر بشتابند و يك شوراي 
امنيتي و دفاعي مش��ترك ايج��اد و قوانين صادرات 
تجهيزات نظام��ي را هماهنگ كنن��د. در اين توافق 
همچنين از يكپارچه سازي اقتصاد با هدف تشكيل يك 
منطقه اقتصادي فرانسوي-آلماني با قوانين مشترك 
ايجاد كنند. به عالوه، اين معاهده به دنبال ايجاد روابط 
مس��تحكم در مرز دو كش��ور و تقويت همكاري ها در 
مناط��ق مرزي و ايج��اد نوعي خودمخت��اري در اين 

مناطق است.
به نوشته »فرانس24«، طرف فرانسوي با امضاي اين 
معاهده سعي داشت نفس تازه اي به همكاري موسوم به 
»زوج آلماني-فرانسوي« كه سنگ بناي اتحاد اروپايي 
محسوب مي ش��ود، بدمد و نيروهاي پوپوليستي كه 
سعي دارند در انتخابات پارلمان اروپايي قدرت بيشتري 

كسب كنند را به حاشيه براند.
ماكرون در ماه مه سال 2017 به قدرت رسيد و اميدوار 

بود كه بتواند حمايت م��ركل را براي اصالحات عمده 
در اتحاديه اروپا و در تالش براي بازگرداندن اعتماد به 
پروژه اروپايي به دست آورد، اما در اين زمينه پيشرفت 
كمي داشت به اين دليل كه صدراعظم آلمان خود در 
پي نتايج نامطلوب انتخابات سراسري ضعيف شده بود. 
از آن زمان تاكنون ش��رايط چندان براي مركل خوب 
پيش نرفته و او كه از رهبري حزبش كناره گيري كرده، 
گفته در س��ال 2021 ديگر ب��راي صدراعظمي نامزد 
نخواهد شد. اما شرايط ماكرون هم چندان در فرانسه 
خوب نيست. او به شدت تحت فشارهاي داخلي ناشي 

از جنبش اعتراضي جليقه زردها قرار دارد.
جناح راست و چپ افراطي فرانسه هر دو اعالم كرده اند 
كه به انتقاده��ا از اين معاهده ادامه خواهند داد و آن را 
به حراج گذاشتن حق حاكميت ملي فرانسه مي دانند. 
رهبران اين احزاب همچنين درب��اره قدرت فزاينده 
همسايه ش��رقي و چالش هاي اقتصادي و اجتماعي و 
سياسي داخلي كشور ابراز نگراني كرده اند. مارين لوپن 
رهبر حزب راست افراطي »اتحاد ملي« حتي اعالم كرد 
كه اين معاهده مي خواهد كرس��ي فرانسه در شوراي 
امنيت و مناطق مرزي آلزاس-لورن را به آلمان واگذار 
كند. اگرچه دروغ بودن اين خبرها بسيار زود آشكار شد، 
اما انتشار و دست به دست شدن آنها حساسيت بسياري 
از فرانسوي ها به هرگونه تغيير و تحول در روابط با آلمان 

را آشكار ساخت.
اگرچه آشكار اس��ت كه فرانسه به هيچ وجه از كرسي 

خود در شوراي امنيت سازمان ملل متحد صرف نظر 
نمي كند، اما معاهده امضا ش��ده اين مس��اله را نشان 
مي دهد كه كس��ب اطمينان از كرس��ي ديگري براي 
بزرگ ترين و ثروتمندترين كش��ور اتحادي��ه اروپا در 
ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد در ديپلماس��ي 
فرانس��وي-آلماني در اولويت خواهد ب��ود. منتقدان 
معتقدند كه چنين تالش هايي بيه��وده خواهد بود و 
ديگر اعضاي دايم شوراي امنيت يعني روسيه و چين 
با اضافه شدن يك كشور غربي ديگر به گروه پنج نفره 

موافقت نخواهند كرد.
در همين حال ماريون گيالرد تاريخ نويس و كارشناس 
روابط فرانس��وي-آلماني در موسس��ه علوم عالي در 
پاريس به اين مس��اله اش��اره كرد كه روابط عميق دو 
كشور در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه 

در نتيجه معاهده 1963 ايجاد شده، حقيقتا بي مانند 
اس��ت و از اين رو، نيازي به تجديد معاهده و بازنويسي 
آن نبوده اس��ت. او به »فران��س 24« گفت: »معاهده 
اوليه كوتاه، ساده و قابل دستيابي بود و اساس حقوقي 
مناسبي براي توسعه بيشتر روابط بين دو كشور فراهم 
مي آورد. امض��اي يك معاهده جديد حقيقتا ضروري 
نبود.« او تاكيد كرد عدم پيشرفت در روابط دو كشور در 
سال هاي اخير به دليل نبود »اراده و نيت سياسي« بوده 
و از محدوديت ها در پيمان 1963 ناشي نمي شده است. 
گيالرد در ادامه گفت هدف از يك معاهده جديد، منتشر 
كردن يك بيانيه سياسي در زماني دشوار براي پروژه 
اروپايي بوده است: »يك زوج سالخورده پيمان ازدواج 
خود را تجديد كردند. چيزي در زندگي آنها تغيير نكرده 

است و اين تجديد پيمان تنها اهميت نمادين دارد.«

دريچه

 فرانسه گوگل را
 ۵۰ ميليون يورو جريمه كرد

گروه جهان| فرانس��ه ش��ركت امريكايي گوگل را 
به دليل نقض قوانين حريم خصوصي اتحاديه اروپا ۵7 
ميليون دالر جريمه كرد. كميسيون ملي اطالعات و 
آزادي ها در فرانسه كه نهاد ناظر بر حفاظت از اطالعات 
در اين كش��ور اس��ت، اعالم كرده شركت گوگل بايد 
مبلغ ۵0 ميليون يورو )۵7 ميليون دالر( به دليل نقض 
قوانين اين اتحاديه در موضوع حفظ حريم خصوصي در 
فضاي اينترنتي پرداخت كند. به گزارش يورونيوز، اين 
مبلغ يكي از بزرگ ترين جريمه هايي است كه تاكنون 
عليه اي��ن غول بزرگ حوزه فن��اوري اطالعات وضع 
شده است. به گفته اين كميسيون، گوگل بزرگ ترين 
موتور جست وجوي جهان، فاقد شفافيت و وضوح الزم 
براي آگاه س��ازي كاربران درباره چگونگي استفاده از 
اطالعات شخصي آنها به ويژه براي تبليغات هدفمند 
است. مقررات حفاظت از اطالعات عمومي اتحاديه اروپا 
كه بزرگ ترين مجموعه قوانين حفظ حريم خصوصي 
در بيش از دو دهه اخير محس��وب مي شود، از ماه مه 
اجرايي شده است. اين قوانين به كاربران اينترنت امكان 
مي دهد تا داده هاي شخصي خود را بهتر كنترل كنند و 
به نهادهاي ناظر نيز قدرت مي دهد تا بتوانند جريمه اي 
به ارزش حداكثر 4 درصد از مبلغ درآمد جهاني شركت 
ناقض وضع كنند. به گفته كميسيون ملي اطالعات و 
آزادي ها در فرانسه، رقم اين جريمه با توجه مقررات 
حفاظت از اطالعات عمومي اتحاديه اروپا تعيين شده 
يعني مقرراتي كه بر شفافيت، اطالع رساني و رضايت 

تاكيد دارد. 

 واكنش تند مسكو 
به تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا
گروه جهان| روس��يه در واكن��ش به تحريم هاي 
جدي��د اتحاديه اروپ��ا تهديد كرد كه اي��ن اقدام را 
بي جواب نخواهد گذاش��ت. اين هش��دار در حالي 
مطرح مي ش��ود كه بروكسل از اعمال مجازات هاي 
جديد عليه برخي مسووالن و مقام هاي سرويس هاي 
اطالعاتي روسيه خبر داد. وزارت خارجه روسيه در 
واكنش به اين تحريم ها اعالم ك��رد: »ما حق اقدام 
متقابل را ضد اين رويكرد خصمانه براي خود محفوظ 
نگاه مي داريم.« تحريم ها در واقع ضد افرادي اعمال 
شده كه از س��وي غرب به دست داشتن در ماجراي 
س��وء قصد به سرگئي اس��كريپال، جاسوس سابق 
روس��يه در بريتانيا متهم شده اند. بر اساس تصميم 
ش��وراي اتحاديه اروپا كه دوشنبه اعالم شد رييس 
سرويس اطالعاتي ارتش روسيه به همراه معاون و 
دو تن از عوامل اين س��رويس كه به مسموم كردن 
اسكريپال متهم شده اند مشمول تحريم هاي جديد 
بروكسل قرار گرفته اند. بر اساس اين تحريم ها، اموال 
و دارايي هاي احتمالي افراد ياد شده در كشورهاي 
عضو اتحاديه اروپا توقيف خواهد ش��د و از سفر آنها 
به اروپا ممانعت به عمل خواهد آمد. وزارت خارجه 
روسيه در بيانيه اي كه براي واكنش به اين تصميم 
منتشر كرد بار ديگر اتهام هاي مطرح شده ضد اين 
كشور در ماجراي سوء قصد به اسكريپال را رد و آنها را 
سست و بي مايه خواند. در اين بيانيه همچنين اعمال 
تحريم هاي جديد به عنوان »كارزاري اطالعاتي« از 

سوي دولت بريتانيا محكوم شده است. 

 درخواست جهاني از چين 
براي آزادي دو شهروند كانادايي

گروه جهان| جمعي از شخصيت هاي ديپلماتيك و 
دانشگاهي جهان در نامه اي به خواستار آزادي شهروندان 
بازداشتي كانادايي در چين شده اند. نخست وزير كانادا از 
ارسال اين نامه قدرداني كرده است. به گزارش بي بي سي، 
در نامه سرگش��اده 143تن از ديپلمات هاي س��ابق و 
دانش��گاهيان از 19 كش��ور جهان كه خطاب به شي 
جين پينگ رييس جمهوري خلق چين، فرستاده شده 
اين اتهام كه مايكل كووريك ديپلمات سابق، و مايكل 
اسپاور بازرگان كانادايي، امنيت جمهوري خلق چين را 
به مخاطره انداخته اند مردود اعالم و از او خواسته شده تا 
دستور آزادي آنان را صادر كند. در چين، اصطالح تهديد 
امنيت ملي معموال به معني جاسوسي براي قدرت هاي 
خارجي به كار مي رود. كووريك واسپاوور ماه گذشته در 
چين بازداشت شدند و هنوز در اين كشور زنداني هستند. 
به گفته مقامات كانادايي، دولت چين به تالفي بازداشت 
منگ وانژو مدير ارشد مالي شركت چيني هواوي توسط 
مقامات قضايي كانادا، اين دو شهروند كانادايي را بازداشت 
و زنداني كرده است. منگ به درخواست   اياالت متحده 
و در ارتباط با پرونده اتهامي در مورد نقض تحريم هاي 
امريكا 11دس��امبر در ونكوور بازداشت ش��د. او با قرار 
وثيقه اي 10ميليون دالري آزاد شده و قرار است دادگاه 
رسيدگي به درخواست اس��ترداد او روز ٦ فوريه برگزار 
شود. مقامات كانادايي معتقدند چين به منظور تحت 
فشار قراردادن اين كشور براي خودداري از استرداد وانژو 
به بازداشت شهروندان كانادايي و ايراد اتهامات غيرعادي 

به آنان مبادرت كرده است.

 رشد اقتصادي كره جنوبي
در 2۰18 كاهش يافت

گروه جهان| بان��ك مركزي كره جنوبي نرخ رش��د 
اقتصادي اين كش��ور را ب��راي س��ال 2018 ميالدي 
2.7 درصد اعالم كرد كه پايين ترين رشد در 6 سال گذشته 
بوده است. كره جنوبي چهارمين اقتصاد بزرگ آسيا به 
شمار مي رود. به گزارش ايرنا، بانك مركزي كره جنوبي 
روز سه شنبه با انتش��ار بيانيه اي اعالم كرد رقم رشد در 
سال گذشته ميالدي به دليل كاهش سرمايه گذاري هاي 
صنعتي ب��ا رش��د 3.1 درصدي س��ال 2017 ميالدي 
0.4 درصد فاصله دارد. بانك مركزي كره جنوبي همچنين 
اعالم كرد اين ميزان كمترين افزايش نرخ رشد در 6 سال 
گذشته بوده است؛ آخرين مرتبه در سال 2012 ميالدي 
بود كه نرخ رشد برابر با 2.3 درصد اعالم شد. آمارها بيانگر 
اين اس��ت كه رش��د اقتصادي كره جنوبي در سه ماهه 
آخر سال 2018 ميالدي به ميزان يك درصد نسبت به 
سه ماهه قبل از آن افزايش يافته است. با اين حال بانك 
مركزي اين كشور اعالم كرده درآمد واقعي ناخالص ملي 
كره جنوبي در سال گذش��ته براي اولين بار به 31 هزار 
دالر به ازاي هر نفر رسيده است. اين رقم در سال 2017 
ميالدي 29 ه��زار و 74۵ دالر براي هر نفر بود. مصرف 
خصوصي، هزينه هاي دولت و صادرات در سال گذشته 
ميالدي در كره جنوبي افزايش يافته است در حالي كه 
سرمايه گذاري در ساخت و ساز و تاسيسات مانند سال 
قبل بوده است. بخش صادرات كه يكي از تاثيرگذارترين 
بخش ها در اقتصاد كره جنوبي به شمار مي رود، در سال 
گذشته 4 درصد رشد كرده و بخش خدمات نيز رشدي 

2.8 درصدي داشته است.

افزايش نارضايتي كشاورزان 
هندي از دولت نارندرا مودي 

گروه جهان| كشاورزان هندي از كاهش قيمت مواد 
غذايي ناراضي هستند و نارندرا مودي نخست وزير اين 
كشور، را به جانبداري از ناسيوناليست هاي هند متهم 
مي كنند. به گزارش ايرنا، پايين بودن قيمت مواد غذايي 
در هند با هدف دسترسي اقش��ار فقير به مواد غذايي، 
سود چنداني عايد كش��اورزان كشور نمي كند و آنها را 
به نشانه اعتراض به خيابان ها كشانده است. كشاورزان 
هندي خواس��تار بخش��ودگي بدهي و وام هاي خود و 
افزايش قيمت محصوالت ش��ان از سوي دولت مودي 
هستند. يك كشاورز هندي گفته: »دولت كشاورزان را 
ناديده مي گيرد، شركت هاي بزرگ را مشمول معافيت 
مالياتي مي كند و براي جلب آرا، به جنجال ها بر سر معابد 
هندو دامن مي زند. كشاورزان در حال مرگ هستند و 
خودكشي ميان آنها همه گير شده است.« يك اقتصاددان 
هندي با اشاره به رفتار محتاطانه دولت مودي در رابطه 
با افزايش قيمت ها مي گويد، كش��اورزان خواستار باال 
رفتن قيمت ه��ا و مصرف كنندگان خواس��تار پايين 
آمدن قيمت ها هستند. از اين رو، با افزايش قيمت هاي 
حمايتي براي كشاورزان مخالفت مي شود زيرا اين به تورم 
منتهي خواهد شد. همزمان با نزديك شدن به برگزاري 
هفدهمين انتخابات سراسري هند در ماه آوريل يا مه 
سال جاري ميالدي، احزاب سياسي كه براي جلب آراي 
كشاورزان در تالش هستند، خواستار بخشودگي بدهي 
كشاورزان به بانك هاي دولتي هس��تند. اين در حالي 
است كه بيشتر بدهي هاي كشاورزان مربوط به بخش 
خصوصي است. ميانگين نرخ سود وام، 40 درصد است.
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 مذاكرات پنهاني 10 ساله
 امريكا و كره شمالي

گروه جهان| مقامات اطالعاتي امريكا و كره شمالي 
به صورت مخفيانه در يك دهه گذشته با يكديگر ديدار 
داشته اند. اين كانال پشت پرده در دوران هاي پرتنش 
اجازه برقراري ارتب��اط داد، به آزادي زندانيان كمك 
كرد و به هموار شدن مسير نشست رهبران امريكا و 
كره شمالي در سال گذشته كمك كرد. روزنامه وال 
استريت ژورنال به نقل از مقامات كنوني و سابق امريكا 
فاش كرده اين كانال ارتباطي ميان آژانس اطالعات 
مركزي امريكا )سيا( و جاسوسان كره شمالي از جمله 
شامل دو ماموريت به پيونگ يانگ در سال 2012 در 
دوره رياس��ت جمهوري باراك اوباما مي شد كه يكي 
به رياس��ت مايكل مورل معاون وقت سيا و دست كم 
يكي ديگر از س��وي آوريل هينس جانشين او انجام 
شد. به نظر مي رسد از فعاليت كانال مذكور در اواخر 
دوره اوباما كاسته ش��ده، اما زماني كه مايك پومپئو 
به رياست س��ازمان سيا رسيد آن را دوباره احيا كرده 
و يكي از افس��ران اين س��ازمان اطالعاتي را در اوت 
2017 براي ديدار با همتايانش به كره شمالي اعزام 
كرده است. در اوايل 2018 موجي از مذاكرات پنهان 
و آش��كار در دس��ت انجام بود. اين كانال اطالعاتي 
در برگزاري نشس��ت ماه ژوئن سنگاپور ميان دونالد 
ترامپ رييس جمهوري امريكا و كيم جونگ اون  رهبر 
كره شمالي، نقش داشت و طرفين قصد دارند تا اواخر 
فوريه براي دومين بار مالقات كنند. اما ظاهرا اين شبكه 
تنها عامل در زمينه چيني نشست رهبران واشنگتن 
و پيونگ يانگ نبوده اس��ت. ارتقاي روابط دو كره هم 
كمك كننده بوده، اما افشاي اين كانال اطالعاتي ابعاد 
جديدي از مناسبات امريكا – كره شمالي افشا مي كند.  
اين كانال دست كم در سال 2009 روابطي ميان عوامل 
امنيتي ايجاد كرد كه مسير به سوي ديپلماسي شد. 
اصلي ترين مخاطب امريكايي ها، ژنرال كيم يونگ چول 
رييس سابق آژانس جاسوسي »دفتر كل شناسايي« 
كره شمالي بود. برخي از نشست هاي اطالعاتي علني 
انجام شد. كره شمالي سال 2014 اعالم كرد يك مقام 
ارشد امريكايي براي ارايه درخواست آزادي دو شهروند 
امريكايي به پيونگ يانگ سفر كرده است كه جيمز 
كالپر مدير وقت اطالعات ملي امريكا بود، اما  عمده 
تماس هاي مذكور پنهاني انجام مي شد. بررسي اين 
كانال اطالعاتي مخفيانه كه مقام هاي دولتي كنوني 
و س��ابق امريكايي درباره آن صحبت كردند، نشان 
مي دهد كه چگونه دولت واش��نگتن از آن استفاده 
كرده و چطور تالش هاي اين شبكه به برگزاري نشست 

تاريخي ميان ترامپ و كيم منجر شد. 

كوتاه از منطقه

ديدار دوباره نمايندگان 
طالبان با نماينده امريكا 

با وج��ود آنكه طالبان تهديد كرده بود به مذاكرات با 
امريكا بر س��ر صلح و آينده افغانستان پايان خواهد 
داد، نماينده ويژه اياالت متحده و نمايندگان طالبان 
در پايتخت قط��ر ديدار كردند. به گ��زارش رويترز، 
سخنگوي طالبان گفته مذاكرات هيات اين گروه با 
مقام هاي امريكايي از دوش��نبه آغاز شده است. يك 
منبع آگاه گفته گفت وگوهاي زلمي خليل زاد نماينده 
امريكا و اعضاي دفتر سياسي طالبان روي چگونگي 
و مكانيزم خروج نيروهاي بين المللي از افغانس��تان 
متمركز بوده است. خليل زاد پيش تر از روند مذاكرات 

ابراز رضايت كرده بود.

رييس جمهوري عراق در 
اجالس داووس شركت نمي كند

رييس جمهوري عراق از شركت در مجمع جهاني 
اقتصاد معروف به اج��الس بين المللي داووس در 
كشور سويس منصرف شده است. سخنگوي برهم 
صالح درباره علت ش��ركت نكردن صال��ح در اين 
اجالس گفته كه به دليل ش��رايط حساس عراق و 
منطقه، برهم صالح ترجيح داده ب��ه داووس نرود. 
اين در حالي است كه برخي رسانه ها دليل انصراف 
صالح از اين اجالس را نگنجاندن نام او در فهرست 
سخنرانان اجالس عنوان كرده اند. گفته شده، فواد 
حسين وزير دارايي  و محمدعلي حكيم، وزير خارجه 

عراق در نشست داووس حضور خواهند داشت.

 اعتراض هند به پاكستان
 به دليل بدرفتاري با ديپلمات ها

دولت هند اعالم كرده ديپلمات ها و ساير كارمندان 
سفارت اين كشور همچنان از سوي اسالم آباد آزار و 
اذيت مي شوند. تايمز او اينديا نوشته، دو ديپلمات 
هندي هفته گذشته آزار و اذيت شده اند. اين در حالي 
است كه دهلي نو ماه جاري يك ديپلمات پاكستاني را 
به دليل اقدامات غيراخالقي بازداشت كرد. پس از اين 
اقدام، اسالم آباد ضمن اعتراض به بازداشت ديپلمات 
خود اعالم كرد كه واكنش متقابلي نشان خواهد داد. 
دولت هند ضمن اعالم اينكه اينگونه اقدامات خالف 
كنوانسيون 1961 وين درخصوص روابط ديپلماتيك 
است خواهان بررسي اين موضوع و انجام تحقيقات 

كامل از سوي پاكستان و اعالم نتايج آن شد.

 اعتراض گسترده
 به نتايج انتخابات در كابل 

ورودي هاي اصلي در چهار سوي شهر كابل پايتخت 
افغانستان از سوي معترضان به نتايج اوليه انتخابات 
مجلس سه شنبه بسته ش��د. به گزارش ايرنا، نتايج 
انتخابات در كابل پس از س��ه ماه تاخير در 24 دي 
اعالم ش��د كه اعتراض هاي گس��ترده اي را در پي 
داش��ت. معترضان مدعي اند كه در انتخابات حوزه 
كابل عالوه بر تقلب و بروز مشكالت فني، فساد مالي 
و اخالقي هم توسط كارمندان كميسيون و نامزدان 
رخ داده و همه اين عوامل روي نتايج و برنده شدن 

افراد در فهرست اوليه تاثير گذاشته است.

كاهش پيش بيني صندوق بين المللي پول از رشد اقتصاد جهان

كمربندها را براي مقابله با كاهش رشد  محكم كنيد
گروه جهان|

همزمان با برگزاري نشست مجمع جهاني اقتصاد در 
داووس سوييس، صندوق بين المللي پول پيش بيني 
خود درباره رشد اقتصادي جهان در 2019 ميالدي را 
از 3.7 درصد به 3.۵ درصد كاهش داد. رشد اقتصادي 
جهان در 2020 هم حدود 3.7 درصد پيش بيني شده 
است. صندوق تشديد تنش هاي تجاري و افزايش نرخ 
بهره را دليل كاهش پيش بيني خود از رشد اقتصادي 
جهان اعالم كرده است. در گزارش صندوق بين المللي 
پول آمده: »ما بنا را ب��ر اين مي گذاريم عواملي كه ما 
را وادار ب��ه تصحي��ح پيش بيني ها مي كنند بيش��تر 

خواهند شد.«
نشريه تايم نوشته، بازارهاي جهاني دوشنبه عالوه بر 
كاهش رش��د اقتصادي چين كه در 28 سال گذشته 
بي سابقه بود، با اخبار نااميدكننده ديگري هم روبرو 
شدند: كاهش پيش بيني صندوق بين المللي پول از 
رشد اقتصادي جهان در 2019 و هشدار رييس اين 
صندوق درب��اره تاثير تنش هاي تج��اري بر اقتصاد 

جهان. 
كريس��تن الگارد رييس صن��دوق بين المللي پول، 
كه براي حضور در نشس��ت مجمع جهاني اقتصاد به 
داووس رفته است، گفته: »پس از دو سال رشد خالص، 
اقتصاد جهان به مراتب آهسته تر از پيش بيني ها رشد 

مي كند و ريسك ها هم دوباره ظاهر مي شوند.«
اما اين تنه��ا صن��دوق بين المللي پول نيس��ت كه 
نس��بت به رش��د اقتصادي جهان بدبين است. بانك 
جهاني، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و ديگر 
س��ازمان هاي بين المللي نيز پيش بيني هاي خود را 
درباره رش��د اقتصادي جهان كاه��ش داده اند. يكي 
از مهم ترين نگراني ها، اقتصادي چين اس��ت. رش��د 
اقتص��ادي چين در حالي ُكند ش��ده كه رهبران اين 
كشور تالش مي كنند تا با كاهش وابستگي به توليد، 
صادرات و افزايش هزينه مصرف كنندگان، اقتصاد اين 

كشور را مدرن كنند. 
دولت چين دوشنبه گزارش داده كه رشد اقتصادي 
اين كش��ور در 2018 مي��الدي 6.6 درصد بوده كه 
كمترين رش��د اقتص��ادي از س��ال 1990 ميالدي 
تاكنون بوده است. تقاضا براي صادرات چين در سال 

گذشته كاهش يافت و صندوق بين المللي پول انتظار 
دارد كه رشد اقتصادي چين در سال جاري ميالدي 
به 6.2درصد هم برس��د. در دوران رياست جمهوري 
دونالد ترامپ، اياالت متحده ب��ر فوالد، آلومينيوم و 

صدها محصول چيني تعرفه اعمال كرد كه با واكنش 
متقابل پكن روبرو شد.

صن��دوق بين الملل��ي پ��ول در گ��زارش اخير خود 
پيش بيني از رش��د اقتصادي اياالت متحده در سال 

جاري را تغيير نداده اس��ت. صندوق رشد اقتصادي 
امريكا در سال 2019 ميالدي را 2.۵درصد پيش بيني 
كرده اس��ت. پيش بيني براي رش��د اقتص��ادي اين 
كش��ور در 2020 اما تنها 1، 8 درصد است. به اعتقاد 

كارشناسان صندوق بين المللي پول، يكي از خطراتي 
كه رونق اقتص��ادي در امريكا را تهديد مي كند بحث 
و جدل طوالني دولت و كنگره بر س��ر بودجه اس��ت 
كه باعث مي ش��ود صدها هزار كارمن��د دولت پولي 

دريافت نكنند. 
صندوق بين المللي پول چشم انداز رشد اقتصادي 19 
كش��وري كه از ارز مشترك يورو استفاده مي كنند را 
هم از 1.8درصد به 1.6درصد كاهش داده اس��ت. در 
ميان اين كشورها، آلمان بيشترين كاهش پيش بيني 
رشد را داشته كه دليلش تقاضاي ضعيف تر محصوالت 
آلماني و مشكالت صنعت خودروي اين كشور اعالم 

شده است.
 بنا بر پيش بيني صندوق بين المللي پول، رشد اقتصاد 
آلمان در 2019 ميالدي از 1، 9 به 1، 3 درصد كاهش 
خواه��د يافت در حالي كه براي س��ال 2020 همان 
ميزان پيش بيني ش��ده 1، 6 درصد پابرجاس��ت. در 
گزارش صن��دوق همچنين آمده كه جنجال جدايي 
بريتاني��ا از اتحادي��ه اروپا )برگزي��ت( و بحران مالي 
پيش روي ايتاليا از جمله ريس��ك هاي جدي رش��د 

اقتصادي در اروپا هستند. 
صندوق اعالم كرده رشد اقتصادي بازارهاي نوظهور 
در سال 2018 ميالدي از 4.6 درصد پيش بيني  شده 
به 4.۵ درصد برسد كه يكي از داليل اصلي آن كاهش 
رشد اقتصادي چين است. گيتا گوپينات اقتصاددان 
ارش��د صندوق بين الملل��ي پول، مي گوي��د: »روند 
نزولي رشد اقتصادي چين مي تواند فراتر از انتظارها 
سرعت بگيرد، به ويژه اگر تنش هاي تجاري ادامه يابد 
و اين ش��رايط مي تواند به سرعت در بازارهاي مالي و 

محصوالت اختالل ايجاد كند.« 
صن��دوق بين المللي پ��ول پيش بيني خود از رش��د 
اقتص��ادي خاورميانه، ش��مال آفريقا، افغانس��تان و 
پاكس��تان را هم از 2.7درصد ب��ه 2.4درصد كاهش 
داده و دليل آن را كاهش قيمت نفت خام و تنش هاي 
فزاين��ده ژئوپليتيك اعالم كرده اس��ت. بر اس��اس 
پيش بيني صندوق، كاهش توليد نفت، فش��ارهاي 
مالي در پاكس��تان، تحريم هاي امري��كا عليه ايران و 
تنش هاي ژئوپليتيك در منطقه عواملي هستند كه 

رشد اقتصادي منطقه را كاهش خواهند داد. 

در پي تشديد نگراني ها نسبت به آينده رشد اقتصادي جهان، ارزش شاخص هاي سهام در معامالت سه شنبه بازارهاي آسيايي و امريكايي سقوط كرد. 
به گزارش رويترز، شاخص »ام اس سي آي« كه شاخص اصلي سهام آسيا-اقيانوسيه در خارج از ژاپن به شمار مي رود ۰.5 درصد افت داشته و از ركورد ۷ هفته اي 
خود پايين تر آمد. اما سهام چين بيشترين افت را داشتند. شاخص »سي اس آي۳۰۰« شركت هاي برتر چين نيز با افت ۰.۶ درصدي روبرو شد و »هنگ سنگ« 
هنگ كنگ ۰.۴ درصد كاهش يافت. شاخص اصلي بورس استراليا هم ۰.5 درصد از ارزش خود را از دست داد. نيكي ژاپن هم اگرچه در آغاز معامالت شرايط 
خوبي داشت، اما سود اوليه خود را از دست داد و در مقايسه با روز پيش از آن بدون تغيير باقي ماند. بازارهاي جهاني سهام هم پس از انتشار داده هاي اقتصادي 

ضعيف چين افت كردند. گذشته از آمار نااميدكننده رشد اقتصادي چين در 2۰18، هشدار صندوق بين المللي پول هم هم به نگراني ها دامن زده است. 

برش
افت سهام آسيايي و امريكايي 
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عكسروز

چهرهروز

استعفاي معاون مطبوعاتي پذيرفته شد
با استعفاي محمد سلطاني فر كه حدود يك سال معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را بر عهده داشت، موافقت شد. عباس 
صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، ديروز سه شنبه با استعفاي محمد سلطاني فر از سمت معاونت امور مطبوعاتي موافقت كرد. محمد سلطاني فر 
پنجم دي ماه سال گذشته جايگزين حسين انتظامي در معاونت مطبوعاتي شده بود. در كارنامه كاري اين استاد علوم ارتباطات، مدير مسوولي 
روزنامه انگليسي زبان TEHRAN TIMES - )از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۳(، مديريت گروه مطالعات رسانه اي مركز تحقيقات استراتژيك 
مجمع تشخيص، مديريت دفتر مطالعات و برنامه ريزي رسانه ها در دولت يازدهم نيز ديده مي شود.  از علي معزي، دبير شوراي اطالع رساني 

دولت و همچنين عالءالدين ظهوريان، عضو هيات نظارت بر مطبوعات، به عنوان گزينه هاي احتمالي جايگزيني سلطاني فر نام برده مي شود.

بازارهنر

»كيومرثپوراحمد«بهتئاتربازميگردد
كيومرث پوراحمد ۸ سال بعد از اجراي 
نماي��ش »خرده خانم« در تماش��اخانه 
ايرانشهر، قصد دارد نمايشي جديد را در 

سال ۹۸ روي صحنه ببرد.
كيومرث پوراحمد كارگردان س��ينما و 
تئاتر كه سال ۹۰ نمايش »خرده خانم« 
را در تماشاخانه ايرانشهر روي صحنه برد، 
درباره اينكه آيا قصد دارد نمايش جديدي 

را در س��ال ۹۸ روي صحنه ببرد، گفت: دوست دارم و 
واقعا به فكر اجراي تئاتر هستم، ولي گرفتار ساخت 
فيلمم )تي��غ و ترمه( بودم كه همين ام��روز صبح از 
آماده سازي آن براي حضور در جشنواره فجر فارغ شدم.

او ادامه داد: س��ال ها پيش كتاب »سقوط اصفهان« 
را كه يك كتاب ۱۰۰ صفحه اي است و توسط دكتر 
سيدجواد طباطبايي ترجمه شده خواندم. اگر بخواهم 
در حالت عادي اين كتاب را بخوانم طي چند ساعت 
اين اتفاق مي افتد ولي من كتاب »سقوط اصفهان« را 
طي ۱۰ شب مي خواندم زيرا وقتي يك پاراگراف آن 
را مي خوانيد بايد چشمانتان را ببنديد تا در دقايقي 
طوالني بتوانيد رذالت ها، شقاوت ها و شجاعت هايي 
را كه در زمان س��قوط اصفهان رخ داد و حيرت انگيز 
است، هضم كنيد. خيلي سال است كه دوست دارم 
نمايشي بر اساس اين كتاب را روي صحنه ببرم. اين 

كارگردان باسابقه سينما درباره وضعيت 
نگارش نمايش��نامه اي بر اساس كتاب 
»سقوط اصفهان« هم به مهر گفت: من 
كتاب »كالون و قيام كاستليون« را خوانده 
بودم و وقتي در سال ۹۳ فهميدم كه آقاي 
حميدرضا نعيمي اين اث��ر را تبديل به 
نمايشنامه كرده و در تماشاخانه ايرانشهر 
اجرا مي ش��ود، تعجب كردم كه چگونه 
اين اثر تبديل به نمايشنامه شده است. وقتي نمايش 
را ديدم خيلي خوشم آمد و ديدم كه آقاي نعيمي از 
پس نوشتن نمايشنامه اي بر اساس كتاب »سقوط 
اصفهان« بر مي آيد. با آقاي حميدرضا نعيمي خيلي 
وقت پيش درباره اين نمايش صحبت كردم و حاال بايد 
دوباره درباره اين اثر با او صحبت كنم. پوراحمد درباره 
گزينه ديگري كه ب��راي اجرا بر صحنه تئاتر مدنظر 
دارد، توضي��ح داد: به غير از اي��ن نمايش، يك فيلم 
كانادايي خيلي زيبا و قشنگ هست كه خيلي دوست 
دارم آن را هم روي صحنه ببرم، البته خودم مي توانم 
اين فيلم را تبديل به نمايشنامه كنم. اين فيلم درباره 
مردي خواننده و نوازنده خياباني است كه با خانمي كه 
مديرعامل يك شركت است تصادف مي كند و بعد از 
آن اتفاقاتي براي آنها مي افتد. اين فيلم خيلي درخشان 

و انساني است.

كمالتبريزي:تلويزيونمتعلقبههمهاست
كمال تبريزي ك��ه اين روزه��ا درگير 
حاشيه هاي حضور در برنامه »ميزانسن« 
و نقد فيلم »مارموز« در اين برنامه بوده 
است، با انتشار مطلبي در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام، درباره حضورش در 

صدا و سيما حرف زد. 
اين كارگ��ردان كه چند روز قبل، پس از 
حضور در برنامه ميزانسن، مطلبي را در 

انتقاد به صداوسيما و اين برنامه سينمايي در صفحه 
شخصي اش در اينستاگرام منتشر كرده بود، بار ديگر 
مطلبي را منتشر كرد و با اشاره به اينكه در حال حاضر 
مشغول ساخت سريال تلويزيوني است، چنين نوشت: 
»اين روزها مشغول يك سريال تلويزيوني هستم با 
فيلمنامه اي استثنايي از يك جوان با استعداد به نام 
حامد افضلي و كنترل نگارش فوق العاده محمدرضا 
هنرمند عزيز كه خيلي از جزييات را به قاعده درآورده 
اس��ت! هنگام فيلمبرداري به كشمكش اين روزها 
با برنامه مخرب »ميزانس��ن« فكر مي كردم و اينكه 
برخي معتقد بودند كمال تبريزي كه با تلويزيون كار 
مي كند، حق اعتراض ندارد! واقعيت اين است كه آنها 

حق دارند من مثل خيلي هاي ديگر در 
سينما، كارهاي ابتداعي و سكوي پرش ام 

از تلويزيون بوده است.
من متعلق به تلويزيون و تلويزيون متعلق 
به من است. متعلق به همه مردم است. 
حرف من در مورد باصطالح حق التحرير 
آقاي دانش كه از تلويزيون مي گيرند يا 
ميلي بودن آن، قضاوت درس��تي نبود! 
تلويزيون رسانه ملي است و متعلق به همه ايرانيان 
شريف است.« برنامه »ميزانسن« شبكه شما جمعه 
۲۸ دي به نقد فيلم مارموز با حضور نيما حسني نسب 
و مهرزاد دانش پرداخت و البته از خود كارگردان هم 
براي ش��ركت در بخش��ي از برنامه دعوت شده بود. 
فرداي پخش اين قسمت از ميزانسن، كمال تبريزي 
كه به نظر مي رس��يد از محتواي نقدها دل خوشي 
ندارد، در واكنش به اين برنامه، يادداشتي را در صفحه 
اينستاگرام خود منتشر كرد كه حاشيه هايي با خود 
به همراه داشت. در پي انتشار اين مطلب نيما حسني 
نس��ب )منتقد ميزانس( و سپس روابط عمومي اين 

برنامه به اظهارات كمال تبريزي پاسخ دادند.

»پارادايس«از3بهمنرويپردهسينماها
اولين پوستر فيلم سينمايي »پارادايس« 
ب��ه كارگرداني علي عطش��اني كه پس از 
گذش��ت 4 س��ال از توليد از چهارشنبه 
۳ بهمن ماه روي پرده مي رود، با طراحي 
حميدرضا اسحاقي )گروه تبليغاتي آلبوم( 

رونمايي شد.
فيلم سينمايي »پارادايس« به كارگرداني 
و تهيه كنندگ��ي علي عطش��اني كه در 

س��ال ۱۳۹4 در كش��ورهاي آلمان، اس��پانيا و ايران 
فيلمبرداري ش��ده، از روز چهارش��نبه ۳ بهمن ماه در 
گروه س��ينمايي زندگي اكران عمومي مي شود.  اين 
فيلم تاكن��ون در بيش از ۲۰ جش��نواره بين المللي از 
جمله جش��نواره بين المللي آفروديت طاليي قبرس 
)۲۰۱۷(، جشنواره فيم هاي منطقه كاراييب فلوريدا 
)۲۰۱۷(، جش��نواره فيلم ماركي واشنگتن )۲۰۱۷(، 
جش��نواره فيلم هاي ايراني سانفرانسيسكو )۲۰۲۷(، 
بخش مس��ابقه دهمين جش��نواره بين المللي فيلم 
»ويليامزبِرگ« در شهر نيويورك كشور امريكا، بخش 
رقابتي جشنواره بين المللي فيلم »سوييس«، مرحله 

 فينال دومين جشنواره بين المللي فيلم
»Out Of The Can« كشور انگلستان، 
بخ��ش داوري اصل��ي هش��تمين دوره 
جشنواره فيلم »ليفت آف« در شهر لندن 
كشور انگلستان، بخش مسابقه سومين 
جشنواره بين المللي فيلم »هاي كوست – 
High Coast « در واسِتر ُنورلند )ُنورلند 
غربي( كش��ور س��وئد و... حضور داشته و 
توانسته جايزه بهترين كارگرداني، بهترين بازيگر مرد و 
بهترين بازيگر مكمل مرد از جشنواره چلسي نيويورك 
)۲۰۱۶( و جايزه بهترين فيلم بلند در سومين جشنواره 
 » High Coast – بين المللي فيلم »هاي كوس��ت
)۲۰۱۸( را به خود اختصاص دهد. مهران رجبي، جواد 
عزتي، محمدعلي نجفيان، سامان صفاري و بيتا عطشاني 
از ايران و اليويا بوركات، ماتياس متس، كالتسيدا روبرت 
و كاترين فولوس از كشور آلمان در فيلم »پارادايس« به 
ايفاي نق��ش پرداخته اند. جواد عزتي، طلبه اي جوان و 
دوستش در اينستاگرام با دختري آلماني آشنا مي شوند 

و براي ديدن او راهي آلمان مي شوند!

تاريخنگاري

حضور تقي زاده در شوروي براي قراردادهاي تجاري 
درست ۹۷ سال پيش در چنين روزي، در سوم بهمن 
۱۳۰۰، گروهي به رياس��ت سيد  حسن تقي زاده براي 
بستن قراردادهاي تجاري ميان ايران و اتحاد جماهير 

شوروي به مسكو رفتند. 
تقي زاده پس از مذاكرات فش��رده و طوالني، سرانجام 
معاهده اي تجاري و اقتصادي در ۱۳ ماده در ارديبهشت 
۱۳۰۲ )آوريل ۱۹۲۳( با كاراخان كميسر روابط خارجي 
روسيه منعقد كرد و به برلين بازگشت. در مراجعت از 
مسكو به برلين با زني آلماني ازدواج كرد و نام او را عطيه 
گذاشت، همسري كه تا پايان عمر تقي زاده همراه او بود. 
سيدحس��ن تقي زاده،  زاده ش��هريور ۱۲۵۷ تبريز، 
از رهب��ران انقالب مش��روطيت، از رجال سياس��ي 
بحث انگيز معاصر و از شخصيت هاي علمي و فرهنگي 
ايران معاصر، در زمره كساني است كه جمعي به شدت 
هوادار و موافق، و مخالفان��ي از طيف هاي گوناگون 
دارد. وي مدتي رييس مجلس سناي ايران بود.  او در 
انتخابات دوره چهارم مجلس باز هم غيابا به نمايندگي 
انتخاب ش��د، اما نپذيرفت و به ايران نيامد. در دولت 
مستوفي الممالك به وزارت خارجه انتخاب شد، اما اين 
سمت را هم نپذيرفت. تقي زاده تا ۱۳۰۳ خورشيدي 
)۱۹۲4(، جمعًا حدود نه سال در آلمان ماند و پس 
از پايان گرفت��ن جنگ، وقوع كودت��اي ۱۲۹۹ و 
انتخاب شدن به عنوان وكيل دوره پنجم مجلس 

شوراي ملي، در تابستان ۱۳۰۳ وارد تهران شد.
تق��ي زاده در دوران جدي��د در اي��ران، از چپ گرايي 
آرمان خواهانه سابق فاصله گرفت و به طرفداري از سردار 
سپه پرداخت. در آبان ۱۳۰4، نمايندگان پنجمين دوره 
مجلس شوراي ملي، ماده واحده »انقراض دودمان قاجار 

و خلع احمدشاه« را مورد بحث و راي گيري قرار دادند. 
از ۸۵ نماين��ده حاضر ۸۰ نفر رأي مثبت دادند و ۵ نفر 
ممتنع. تنها 4 نماينده )حسن تقي زاده، محمد مصدق، 
حسين عالء و يحيي دولت آبادي( در مخالفت علني با 
انقراض قاجاريه در مجلس نطق كردند.  رضاشاه پس 
از استقرار سلطنت خود منصبي به او نداد. تقي زاده در 
كنار مخالفان پرنفوذ رضاشاه، نامزد وكالت مجلس ششم 
شد، و از حوزه انتخابيه تهران وارد مجلس شد. اما پيش 
از افتتاح مجلس، توسط هيات وزرا به عنوان مسوول 
غرفه ايران در نمايشگاه فيالدلفيا )كه به مناسبت يكصد 
و پنجاهمين سال استقالل امريكا تشكيل شده بود( 
تعيين ش��د و به امريكا رفت. در نوروز ۱۳۰۶ به تهران 
بازگشت و در جلسات مجلس ششم حضور يافت. اما 
پس از پايان دوره مجلس ششم در مرداد ۱۳۰۷ رضاشاه 
تصميم گرفت مجلس را كاماًل مطيع خود كند؛ بنابراين 
از انتخ��اب افرادي مانند مدرس، مص��دق و تقي زاده 

جلوگيري كرد.
عده اي يكي از علل تأثير و نفوذ او را در س��ازمان هاي 
علمي- فرهنگي عصر پهلوي، وابستگي به تشكيالت 
فراماسونري و پيوندهاي نزديك ميان اعضاي تشكيالت 
دانس��ته اند. در منابع��ي كه در خصوص تش��كيالت 
فراماسونري در ايران انتشار يافته اس��ت، تقي زاده را 
داراي مقام استادي اعظم و از موثرترين اعضا شمرده اند. 

ايستگاه

بازيگر »بیمار انگلیسی« ريیس 
»سزار« شد

كريستين اسكات توماس 
بازيگر اسكاری فيلم »بيمار 
انگليسی« به عنوان رييس 
ش��ب اهدای جوايز سزار 
فرانس��ه انتخاب شد. به 
گزارش هاليوود ريپورتر، 
پس��ت افتخاری رياست 
ش��ب اهدای جوايز سزار 

فرانسه پس از اينكه سال پيش خالی ماند، امسال به 
بازيگر انگليسی نامزد اسكار رسيد. كريستين اسكات 
توماس بازيگر نامزد جايزه اس��كار امس��ال رياست 
بزرگ ترين شب سينمای فرانسه را برعهده گرفت تا 
در شبی كه به عنوان اسكار فرانسه شناخته می شود، 
روی صحنه مراسم برود. او كه در كنار رابرت ردفورد، 
بازيگر فيلم »نجواگر اسب« بود با كارگردان اين فيلم و 
بازيگر همراهش كه قرار است امسال جايزه افتخاری 
س��زار را دريافت كند، به اين مراسم می رود. پست 
افتخاری رياست مراسم اهدای جوايز سزار سال پيش 
خالی مانده بود و دليل آن هم اعتراض ها و راهپيمايی 
زنان فرانس��ه پس از انتخاب رومن پوالنس��كی به 
عنوان رييس اين مراسم در سال ۲۰۱۷ بود. پس از 
يك هفته اعتراض سرانجام پوالنسكی از اين پست 
كنار كشيد و در نتيجه سال پيش اين مراسم بدون 
رييس برگزار شد. رييس شب اهدای جوايز به صورت 
سنتی سخنرانی افتتاحيه مراسم را ادا می كند. اين 
مراسم امسال در »سله پليه« پاريس و 4 فوريه برگزار 
می شود.  خانم اسكات بازيگری است كه در طول مسير 
كاری اش در فيلم های انگليسی و فرانسوی زبان بازی 
كرده و نامزدی اس��كار را برای »بيمار انگليسی« به 
دست آورده و بفتا را در سرزمين مادری اش بريتانيا 
برای »چهار عروسی و يك عزا« كسب كرده است. او 

سه بار نامزدی جوايز سزار را كسب كرده است.

  »رايان رينولدز« به چین رفت
بازيگر سرشناس فيلم های 
ابرقهرمانی عمل جراحی 
بازويش را لغو كرد تا برای 
معرفی »ددپول« به چين 
ب��رود و ب��ا هوادارانش در 
پكن ديدار كند. به گزارش 
مووی ني��وز، در حالی كه 
هفته پيش كمپانی فاكس 

خيلی ناگهانی اعالم كرد »ددپول۲« در چين از روز 
جمعه راهی س��ينماها می شود و برای نخستين بار 
فيلمی از اين مجموعه در چين بدون سانسور روی 
پرده ها می رود، اين خبر موجب تغيير برنامه از پيش 
تعيين شده رايان رينولدز بازيگر فيلم شد. رينولدز 
كه كانادايی است و می داند رابطه چين و كانادا برای 
دستگيری ِمنگ مديرعامل هواوی در كانادا به هم 
خورده، بدون نگرانی از اين مسائل اعالم كرد بالفاصله 
راهی چين می شود. او گفت: اين برايم يك رويا است 
كه »ددپول« در چين و برای مردم چين به نمايش 
درآيد و برای همين انگار در بهشتی روی زمين باشم. 
رينولدز اين حرف ها را برای مخاطبان چينی فيلمش 

در سفر يك روزه به اين سرزمين اعالم كرد.
آرنج چپ رينولدز در حين فيلمبرداری آسيب ديده 
بود و قرار بود يكش��نبه صب��ح در نيويورك زير تيغ 
جراحی برود اما او برنامه عمل را به هم ريخت و گفت: 
اين سفر خيلی مهم تر است. به هيچ وجه نمی خواهم 

حضور در چين را از دست بدهم.
بيشتر مخاطبان چينی دو فيلم »دد پول« و دنباله آن 
را به صورت آنالين ديده اند و بسياری از شوخی های 
فيلم بيشتر برای مخاطبان امريكايی ملموس است و 
فيلم محتوايش را در ترجمه از دست می دهد. در اين 
ميان بسياری از مخاطبان چينی می گويند ترجيح 
می دهند تا بليت بخرند و اين بار فيل��م را روی پرده 
بزرگ تماشا كنند. در عين حال برخی هم می گويند 

دليل ندارد كه بخواهند فيلم را دوباره تماشا كنند. 

میراثنامه

باز شدن دوباره كاروانسراي قاجاري ها پس از 200 سال
در سال هاي اخير بسياري از كاروانسراهاي قديمي يزد كه سال ها بالاستفاده به حال خود 
رها و بعضًا نيز تخريب شده بود، به ويژه آنهايي كه در كنار راه هاي ارتباطي واقع شده، 

مجدداً براي خدمات رساني به مسافران و گردشگران احيا شده است.
بناي ثبت ملي شده كاروانسراي شمسي در بخش رستاق شهرستان اشكذر يكي از اين 
كاروانسراهاست كه با توجه به قرار گرفتن در مجاورت جاده ترانزيني بندرعباس – يزد 
– تهران، به همت ميراث فرهنگي اين شهرستان در حال مرمت نهايي براي تبديل مجدد 

به مكاني جهت ارايه خدمات به مسافران و گردشگران است.
محمود اديبان، مسوول ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان اشكذر 
در اين باره از واگذاري اين كاروان شمسي پس از مرمت به بخش خصوصي خبر مي دهد 
و مي گويد: ميراث فرهنگي در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب تالش دارد تا پس 
از مرمت و بازسازي اين كاروانسرا و واگذاري به بخش خصوصي، آن را جهت پذيرايي از 
مسافران و گردشگران تجهيز و مورد استفاده قرار دهد. به گفته او، كاروانسراي شمسي 
يكي از بناهاي تاريخي و ثبتي بخش رستاق شهرستان اشكذر است كه در كنار جاده 
ترانزيتي يزد – تهران و روبروي روستاي شمسي بنا شده و از موقعيت مناسبي براي 
جذب گردشگران برخوردار است. اين مسوول اضافه مي كند: عمليات مرمت اين اثر 
تاريخي از چند س��ال پيش آغاز و پس از انجام مراحل مرمت و بازسازي قسمت هاي 
تخريب شده، جهت راه اندازي واحد گردشگري ضمن برخورداري از زيرساخت هاي الزم 
براي واگذاري به بخش خصوصي آماده شد. او با بيان اينكه سفره خانه سنتي كاروانسراي 
شمسي راه اندازي شده است، تصريح مي كند: كاروانسراي شمسي مي تواند به عنوان 
كيوسك گردشگري و اطالع رساني عمل كند بطوري كه عالوه بر معرفي آثار و ابنيه 
تاريخي شهرستان، به هدايت گردشگران و مسافران به داخل شهرستان كمك كند تا 
به بازديد از آثار و ابنيه تاريخي منجر شود. اديبان، روستاي شمسي رستاق را داراي بافت 
تاريخي ارزشمند معرفي مي كند و مي افزايد: بافت تاريخي و ابنيه اي مانند بافت تاريخي 
كوي ميراث و آثار ثبتي اين محدوده به ويژه مسجد حاج حسن صفي، خانه مالنوري و 
مسجد آب انبار تقي به همت بنياد مسكن و ميراث فرهنگي مرمت شده است. معاون 

حفاظت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد در سال ۸۳ گفته، مرمت 
بخشي از كاروانسراي شمسي كه داراي ساختمان خشتي با دو محوطه باز در ضلع غربي 
و جنوبي اس��ت به پايان رسيده است. ذاكري نيا، معاون حفاظت فني سازمان ميراث 
فرهنگ وگردشگري استان يزد با بيان اين مطلب افزود: از جمله مرمت هاي كاروانسراي 
شمسي را مي توان به كونوهاي فرسوده، ديوار چيني و شيب بندي و اندودكاهگل پشت 
بام اشاره كرد. او اظهار كرد: از جمله ويژگي هاي اين كاروانسرا مي توان به وجود بركه اي 
در داخل يكي از اتاق هاي كاروانسرا درگوشه  غربي ساختمان ذكر كرد كه از آب باران 
يا قنات عبوري مشروب مي شده است. ذاكري نيا با بيان اينكه كاروانسرا به يك هشتي 
با پوشش از نوع تاق و تويزه است، گفته، در سه ضلع حياط، صفحه ها به صورت قرينه 
ديده مي شود. اين بنا متعلق به دوره قاجار و به شماره ۲4۳۶ در فهرست آثار ملي كشور 

به ثبت رسيده است. 

پیشنهاد رسمي »نیوكاسل« براي مدافع ايراني

چايناديلي:ايرانبهدنبالشكستنطلسميكچهارمنهايي

باشگاه نيوكاسل خواستار به خدمت گيري 
ميالد محمدي مدافع تيم ملي ايران شد. 
به گزارش ديلي ميل، رافائل بنيتس سخت 
به دنبال جذب يك مدافع چپ است تا بتواند براي ادامه 
رقابت هاي لي��گ برتر تقويت ش��ود و در ليگ بماند. به 
همين خاطر اين باشگاه پيش��نهاد رسمي خود را براي 
جذب ميالد محمدي به اخمت گروزني ارسال كرد.  پل 
دامت تنها مدافع چپ حاضر در تركيب نيوكاسل است كه 
به دليل مشكل همسترينگ، چهار بازي اخير تيمش را از 
دست داده است و به همين خاطر اين باشگاه كه وضعيت 
چندان خوبي در جدول رده بندي ندارد به دنبال جذب 
مدافع ايراني است. ميالد محمدي اكنون همراه ايران در 
رقابت هاي جام ملت هاي آسيا است و بايد روز پنجشنبه 
برابر تيم ملي چين در يك چه��ارم نهايي قرار گيرد كه 

مارچلو ليپي را به عنوان سرمربي در اختيار دارد. 

روزنامه چيني نوشت ايران شانس بااليي براي عبور از چين 
و رسيدن به مرحله بعد جام ملت هاي آسيا دارد.

اين روزنامه نوشته است كه در يكي از ديدارهاي حساس 
يك چهارم نهايي جام ملت هاي آسيا، تيم ملي فوتبال 
ايران بايد برابر چين قرار گيرد. اين ديدار در حالي برگزار 
مي شود كه معموال ايران در جام هاي ملت هاي آسيا در 
مرحله يك چهارم نهايي به مشكل خورده است. در جام 
گذشته ايران برابر عراق در اين مرحله در ضربات پنالتي 
حذف شد و از رقابت ها كنار رفت. همچنين در سال هاي 
۲۰۱۱ و ۲۰۰۷ اين تيم كره جنوبي بود كه در اين مرحله 
س��د راه ايران ش��د. در واقع بعد از سال ۲۰۰4، تيم ملي 
فوتبال ايران هرگز نتوانس��ته است از اين مرحله در جام 
ملت ه��ا پا را فراتر بگذارد. با اين ح��ال تيم فعلي ايران از 
شانس بيشتري نسبت به چين برخوردار است تا در بازي 
پنجشنبه به برتري برسد. ايران در جام ملت ها تاكنون ۹ 
گل در چهار ديدار به ثمر رسانده است و از بازيكنان هجومي 
خوبي در تركيب خود بهره مند است. نكته ديگري هم كه 
مي تواند در ديدار يك چهارم نهايي به سود اين تيم باشد، 
جو ورزشگاه خواهد بود. بايد ديد ايران مي تواند طلسم 
يك چهارم نهايي ها را بشكند و براي اولين بار بعد از سال 
۲۰۰4 به جمع چهار تيم برتر آسيا برسد يا شاگردان ليپي 

كار بزرگي خواهند كرد و با شكست ايران به مرحله بعد 
خواهند رسيد. اما خبر ديگر اينكه داور ديدار ايران- چين 
مشخص شد. داوري از كشور قطر قضاوت مسابقه ايران و 
چين را بر عهده گرفت. به گزارش شبكه تلويزيوني الكاس، 
قضاوت ديدار ايران- چين به عبدالرحمن جاسم از كشور 
قطر سپرده شد. تيم ملي فوتبال ايران روز پنجشنبه و از 
ساعت ۱۹: ۳۰ به وقت ايران در مرحله يك جهارم نهايي 
جام ملت هاي آس��يا به مصاف تيم مل��ي چين مي رود. 
اي��ن داور در دور گروهي، ديدار تيم هاي عراق - ويتنام و 
همچنين چين - كره جنوبي را بر عهده داش��ته است و 
ديدار اس��تراليا و ازبكستان را نيز سوت زد.  ازسوي ديگر 
كاپيتان تيم ملي فوتبال ژاپن نيز به تمجيد از فوتبال ايران 

پرداخت و از اين تيم به عنوان بهترين تيم آسيا در حال  
حاضر نام برد. تيم   ملي فوتبال ژاپن موفق ش��د با برتري 
برابر عربستان سعودي به مرحله يك چهارم نهايي جام 
ملت هاي آسيا ۲۰۱۹ راه يابد. در صورتي كه ژاپن بتواند 
در مرحله بعد ويتنام را شكس��ت دهد و ايران نيز از پس 
چين بر ايد در مرحله نيمه نهايي شاهد تقابل ايران و ژاپن 
خواهيم بود. مايا يوشيدا، كاپيتان تيم   ملي فوتبال ژاپن با 
تمجيد از تيم   ملي فوتبال ايران، گفت : ايران در حال  حاضر 
بهترين تيم آسيا محسوب مي شود ولي مهم ترين مساله 
در حال  حاضر اين است كه ما بتوانيم ويتنام را شكست 
دهيم و راهي مرحله بعد از رقابت ها شويم. خب زمان كمي 
براي استراحت و ريكاوري داريم. اطالعاتي از تيم ويتنام در 
اختيار نداريم. فعال به بازي برابر تيم   ملي فوتبال ايران فكر 
نمي كنيم و بعد از مسابقه با ويتنام درباره بازي با ايران فكر 
خواهيم كرد. يوشيدا در بخش پاياني صحبت هاي خود، 
گفت : صادقانه به آب و هواي امارات عادت نكرده ايم ولي 
شكايتي هم از اين بابت نداريم. تالش مي كنيم كه بازي به 
بازي پيش برويم و بتوانيم به هدف خودمان برسيم. ژاپن 
فردا پنجشنبه بايد در اولين بازي مرحله يك چهارم نهايي 
جام ملت هاي آس��يا ۲۰۱۹ به مصاف تيم   ملي فوتبال 

ويتنام برود.

ورزشي
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