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س��ال 1397 را در حال��ي داريم ب��ه پاي��ان مي بريم كه 
رويدادهاي امسال را مي توان جزو بزرگ ترين چالش ها و 
سخت ترين سال هاي پس از انقالب حتي جنگ دانست. 
اگ��ر در دوران جنگ اي��ران با برخورد فيزيكي دش��من 
يعني عراق روبرو بود، اما با تحريم همه جانبه امريكا روبرو 
نبود و س��ختي آن دوران فقط در جبه��ه جنگ تصفيه 
مي شد . از يك سو دشمن بود و تس��خير خاك و از سوي 
ديگر رزمندگان ايراني كه درصدد عقب راندن دش��من و 
پاكسازي ميهن بودند .اما رويداد سال 1397 با رخدادهاي 
سال هاي قبل بسيار متفاوت است و آن را بايد يك رويداد 
همه جانبه ديد، يك جنگ تمام عيار كه مي توان آن را به 
نوعي، محاصره اقتصادي نام نه��اد . تحريمي كه امريكا از 
اواسط مرداد ماه اعمال كرد آنچنان سخت است كه حتي 
مي شود آن را بر گوشي هاي هوشمند اپل هم ديد. دولت 
امريكا تقريبا هيچ مف��ري را ب��راي دور زدن تحريم ها باز 
نگذاشته است . اين جنگي اس��ت كه ترامپ عليه ايران و 
مردم ايران ش��روع كرد. برخوردي كه فيزيكي نيست اما 
مي توان آن را با تمام وجود حس كرد و روزي نيس��ت كه 
از آن طرف خطابه اي عليه ايران خوانده نشود يا تصميمي 
عليه ايران گرفته نش��ود . اگر در ادبيات جنگ، جنگ از 
نوع اول، جنگ فيزيكي اس��ت و جنگ از نوع دوم جنگ 
ديپلماسي اين جنگ را مي توان جنگي از نوع سوم خواند؛ 

جنگ تمام عيار رواني كه همه مردم را درگير كرده است .
تصوري كه از همان ابتدا بر برنامه ري��زان جنگ رواني و 
اقتصادي عليه ايران حاكم بود اين بود كه با تحريم هاي 
سختي كه بر اقتصاد ايران اعمال مي شود،  كمتر از 6 ماه 
»قحطي« بر كشور حاكم مي شود . از همان ابتداي شروع 
اخبار تحريم، هجوم مردم را به س��مت فروش��گاه هاي 
شاهد بوديم،  س��پس با احتكار كاالها مواجه و پس از آن 
هم با ايجاد صف گوش��ت روبرو شديم ، همه اين رفتارها 
را مي ت��وان در چارچ��وب همين پيام دي��د. ناقالن پيام 
توانستند پيام هاي خود را به خوبي منتقل كنند اما با كمي 
درايت و برنامه ريزي از س��وي دولتمردان برنامه از پيش 

تنظيم شده »قحطي« از اقتصاد ايران رخت بر بست. اما 
همچنان مشكالت باقي ماند.  اكنون اقتصاد ايران با سه 
معضل ناش��ي از تحريم مواجه است: معضل اول،  كمبود 
كاال اس��ت . كمبود كاال در برخي موارد محسوس است، 
كه اتفاق اخير شكر را مي شود در همين زمره ديد كه البته 
دولت مي تواند با اتخاذ تصميمات و اعمال سياست هاي 
درست اين كمبودها را مديريت كند . معضل دوم، گراني 
اس��ت . به دليل اعمال تحريم ها درآمدهاي ارزي كشور 
كم ش��د. اكنون ميزان فروش نفت ايران، بنا بر آمارهاي 
غير رسمي،  تا 50 درصد كاس��ته شده است . هر چند كه 
ميزان درآمدهاي ارزي به همين مقدار كم نش��ده است 
اما هم كاهش درآمدهاي ارزي و هم نحوه انتقال آنكه در 
چارچوب تحريم امكان انتقال آن وجود ندارد باعث شده 
كه تعادل گذشته رفتار عرضه و تقاضاي ارزي به هم بخورد 
و رفتار جديد و تازه اي ش��كل بگيرد كه آن را در افزايش 
قيمت كاالها مشاهده مي كنيم. معضل دوم را به سختي 
مي توان حل نمود. زيرا از يك سو توليد كننده با هزينه هاي 
گزاف مواجه است و هر ماه به اين هزينه ها اضافه مي شود 
بطوري كه بنا بر آخرين آمارها ش��اخص هزينه توليد در 
فصل پاييز نسبت به دوره مش��ابه سال قبل حدود 35.2 
درصد رشد داشته است و از سوي ديگر به دليل باال رفتن 
قيمت ها، خريد و مصرف كاالها هم كم شده است كه اين 
هم به نوبه خود بر فروش كاال و تامين منابع توليد كننده 
و س��رمايه گذار تاثير مي گذارد كه در اين بخش معضل 
سوم خود را مي نماياند و آن كاهش مصرف است . بدون 
شك براي سال آينده كه آمارها منتشر مي شود مي توان 
مشخص كرد كه ميزان مصرف كاالها چقدر كم و كاسته 
شده است . كاالهايي مانند گوشت، اعم از گوشت سفيد و 
قرمز، تخم مرغ، فراورده هاي لبني، ميوه و سبزي و ديگر 
اقالم خوراكي تقريبا از س��فره مردم به ش��دت كم شده 
است و كاالهاي جايگزيني ديگر - اگر باشد - جاي آن را 
گرفته اند . بطور قطع كاهش مصرف بعدها اثر خود را بر 
سالمت و بهداش��ت مردم خواهد گذاشت. اينها از جمله 
مواردي اس��ت كه نمي توان باري به هر جهت از كنار آن 

گذشت و بهتر است تمهيداتي براي آنها انديشيده شوند.

جنگ از نوع سوم درسال 97 
سرمقاله

 همين صفحه  

سرمقاله

 جنگ از نوع سوم
 درسال 97

در  را   1397 س��ال 
حال��ي داريم ب��ه پايان 
مي بريم كه رويدادهاي 
امس��ال را مي توان جزو 
و  بزرگ ترين چالش ها 
س��خت ترين سال هاي 
پ��س از انق��الب حتي 
جنگ دانس��ت. اگر در 
دوران جنگ ايران با برخورد فيزيكي دشمن يعني 
عراق روبرو ب��ود، اما با تحري��م همه جانبه امريكا 
روبرو نبود و سختي آن دوران فقط در جبهه جنگ 
تصفيه مي شد . از يك سو دش��من بود و تسخير 
خاك و از سوي ديگر رزمندگان ايراني كه درصدد 
عقب راندن دش��من و پاكس��ازي ميه��ن بودند 
.اما رويداد س��ال 1397 با رخدادهاي س��ال هاي 
قبل بسيار متفاوت اس��ت و آن را بايد يك رويداد 

همه جانبه ديد، يك جنگ تمام عيار كه ...

منصور بيطرف
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پرونده

 چه كسي از فرار مغزها 
مي ترسد

 هيلل راپاپورت|
كت��اب »پيرام��ون ف��رار مغزها: آي��ا دولت ها 
مي توانند جل��وي مهاجرت را بگيرن��د؟« اثر 
جيلي��ن ب��راك و مايكل بل��ك ، چش��م انداز 
جديدي را در م��ورد يك��ي از ايده هاي نظريه 
سياسي ليبرال و نظام بين المللي حقوق بشر 
مطرح مي كن��د: يعن��ي مهاج��رت از حقوق 
بنيادين بشر اس��ت و بنابراين نبايد آن را زير 
سوال برد. كتاب به دو بخش تقسيم مي شود و..

صنعت،معدن و تجارت

 سال هاي سخت 
صنعت خودرو

محمد مهدي حاتمي|
منظومه تاريخ صنعت خودرو كش��ور، س��ال هاي 
1397 و 1398 را س��ال هاي سختي به ياد خواهد 
آورد كه خودروسازي كشور را از تداوم روند مناسب 
رشد خود باز داشته اند. سال 1397 با محدوديت 
و ممنوعيت واردات خودروه��اي خارجي و دپوي 
حدود 13 هزار دستگاه از اين خودروها در گمركات 
كشور، كاهش ش��ديد توليد خودروسازان داخلي 
و در عين حالي پيش فروش ح��دود يك ميليون 
دس��تگاه خودرو و بدهي 20هزار ميليارد توماني 
خودروس��ازان به قطعه س��ازان همراه بود. اين در 
حالي بود كه شركاي خارجي خودروسازان داخلي 
هم به ض��رب تحريم هاي يكجانب��ه آمريكا عليه 
اقتصاد ايران، ناچار به ترك صنعت خودروس��ازي 
كش��ور ش��دند و در موردي خاص مانند همكاري 
شركت فرانسوي رنو، حتي س��رمايه گذاري 650 

ميليون يورويي هم نتوانست اين خودروساز را ...
14

آخرين گزارش ماهانه اوپك  نشان مي دهد

»تعادل« از پشت پرده دو اقدام مهم بانكي سال 97  گزارش مي دهد

 افزايش توليد و قيمت نفت ايران 
دركناركاهش تقاضا براي نفت اوپك

ساماندهي 43درصدي بازار پول

گزارش

دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امريكا و 
برخي كشورهاي مشخص با اعمال تحريم ها عليه 
ايران مانع همكاري بين المللي در مب��ارزه با مواد 
مخدر و طرح هاي مش��ترك با دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سازمان ملل شده اند. به گزارش ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، »اسكندر مومني« در نشست 
وزراي ش��صت و دومين اجالس كميسيون مواد 
مخدر س��ازمان ملل متحد در وين اف��زود: توفيق 
جهاني ايران در عرصه هاي مختلف مرتبط با مواد 
مخدر، نه بر اس��اس كمك ها و حمايت هاي مالي، 
فني، تجهيزاتي و پش��تيباني كش��ورها و مجامع 
بين المللي بلكه به دليل پي��روي از تعاليم اصيل 
و توس��عه  يافته اسالمي و انس��اني حاكم بر كشور 
محقق ش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه تحريم ها و 
اقدامات يك جانبه قهري عليه هر كشوري از جمله 
ايران غيرقانوني و نامشروع است، يادآور شد: امريكا 
و برخي كش��ورهاي مش��خص با اعم��ال اينگونه 
تحريم ها عليه اي��ران مانع هم��كاري بين المللي 
در مبارزه با مواد مخدر و اج��راي ابتكار عمل هاي 
منطقه اي و دوجانبه و همچنين طرح هاي مشترك 
با دفتر مقابله ب��ا مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل 
متحد شده اند، در نتيجه مسوول مستقيم عواقب 
ناگوار در ايج��اد اختالل در مب��ارزه بين المللي با 
مواد مخ��در خواهند بود. دبيركل س��تاد مبارزه با 
مواد مخدر افزود: بر اس��اس اسناد و شواهد علمي، 
تحريم ها حتي س��بب تغيير الگ��وي مصرف در 
ميان معتادان، به س��مت الگوهاي پرخطرتر شده 
است كه در نتيجه آن، ضريب مرگ ومير در ميان 
معت��ادان به ش��دت افزايش يافته اس��ت، دخالت 
سياست در توسعه و بسط همكاري هاي بين المللي 
بشردوس��تانه عليه قاچاق مواد مخدر و صيانت از 
كرامت انساني افراد تحت تأثير مصرف مواد مخدر، 
يكي از مهم ترين چالش هاي جديد مساله جهاني 
مواد مخدر است. مومني همچنين گفت: بر اساس 
مستندات ارايه شده در گزارش جهاني دفتر مقابله 
با جرم و مواد مخدر ملل متحد، س��طح زير كشت 
خشخاش در س��ال 2017، در كش��ور مبدأ، 328 
هزار هكتار بوده است كه اين ميزان بدون احتساب 
زمين هاي زير كشت شاهدانه است. وي افزود: حال 
اين سوال مطرح است كه چگونه با حضور نيروهاي 
فرا منطقه اي، از زمين هاي زير كشت كه مساحت 
آنها حتي از مس��احت تعدادي از كشورها بزرگ تر 
بوده و هفت ماه تا زمان توليد طول مي كش��د، در 
همين سال تنها چيزي در حدود 200 تن كشف 
مي ش��ود ولي در جمهوري اس��المي ايران كه 40 
سال است تحريم هاي ظالمانه را تحمل مي كند، 
در سال 2017 ميزان كشفيات بالغ بر 800 تن بوده 
است؟ پاسخ به اين سوال مي تواند راه حل مناسبي 

براي مقابله با مواد مخدر در منطقه ارايه كند.

تحريم امريكا مانع همكاري 
در مبارزه با مواد مخدر است

جهان

»روز سياه « نيوزيلند

15 7

رييس مرك��ز امور اصن��اف و بازرگانان كش��ور گفت: 
سيس��تم توزيع كش��ور مورد گاليه مجلس ش��وراي 
اسالمي و مسووالن اس��ت كه در اين راستا براي سال 
98 برنامه ويژه اي تهيه و تنظيم شده است. به گزارش 
ايرنا، پيمان زندي روز گذش��ته در جمع اعضاي اتاق 
اصناف شهرستان اسدآباد اظهار داشت: در اين برنامه 
سيستم جامعي براي شبكه توزيع طراحي شده است 
و اميدواريم در نيمه نخس��ت س��ال جديد اين طرح 
اجرا ش��ود.  وي خاطرنش��ان كرد: در اين طرح از نظر 
و كم و كاس��تي هاي اعالم شده از س��وي اتاق اصناف 

استان ها آگاه شده و همه جوانب كار براي ساماندهي و 
يكپارچه سازي سيستم توزيع لحاظ شده است.  زندي 
با اش��اره به اينكه مركز امور اصناف و بازرگانان يكي از 
سازمان هاي دولتي است نظارت بر نظام صنفي كشور 
را مهم ترين وظيفه اين نهاد ذكر كرد. وي يادآوري كرد: 
اصالح امور اصناف، الكترونيكي كردن امور سازمان هاي 
صنفي، تعامل سازنده و اثربخش با تشكل هاي بخش 
خصوصي، آسان و حمايت از شيوه هاي نوين كسب و 
كار و كمك به بهبود مستمر فضاي كسب و كار رقابتي 

در اين سازمان پيگيري مي كنيم.

طرح جامع شبكه توزيع در كشور اجرا مي شود

خبر



روي موج خبر

  در خواس�ت ايران از دول�ت نيوزيلند در پي 
وقوع حادثه تروريستي اخير؛ ايسنا|

س��خنگوي وزارت امور خارجه كشورمان، حمله به 
دو مسجد مس��لمانان در شهر »چرچ كرايست« در 
نيوزيلند را كه منجر به شهادت و مجروحيت تعداد 
زيادي از مس��لمانان از مليت هاي مختلف ش��د را 
به شدت محكوم كرد و آن را اقدامي غيرانساني و كاماًل 

سبعانه دانست.
بهرام قاس��مي موكدا از دولت نيوزيلند خواس��ت با 
شناسايي سريع تر عاملين اين اقدام نژادپرستانه، با 
اجراي عدالت و ف��ارغ از هرگونه مالحظه اي، با آنان 
برخورد كند. س��خنگوي وزارت امور خارجه تاكيد 
كرد: هر اقدام تروريستي در هر جا و توسط هر كس و 
به هر بهانه و انگيزه اي صورت بگيرد بايد از سوي تمامي 
كشورها محكوم شود و دولت ها اجازه ندهند جريان ها 
و افكار نژادپرستانه و اسالم ستيزانه امنيت و آرامش 

شهروندان كشورها را به مخاطره بيندازند.

  ايران خواستار حل مسالمت آميز تنش بين 
هند و پاكستان است؛ تعادل|

معاون سياسي وزير امور خارجه از گفت وگوي تلفني با 
همتاي پاكستاني خود خبر داد و گفت: ايران خواستار 
حل مسالمت آميز تنش ها بين هند و پاكستان است.

»سيد عباس عراقچي« در توئيتر خود نوشت: »امروز با 
تهمينه جنجوعه معاون وزير خارجه پاكستان تلفني 
صحبت كردم. ايران و پاكستان همسايگان و دوستان 
نزديك هستند. براي تقويت همكاري در همه زمينه ها 
از جمله مبارزه با تروريسم توافق كرديم. ايران خواستار 
حل مسالمت آميز تنش ها بين هند و پاكستان است.«

   ۸۰ درصد مشكالت، داخلي است؛ پانا|
يك عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: امروز 
اكثر صاحب نظران و فعاالن اقتصادي كشور مي گويند 
۸۰ درصد شرايط اقتصادي امروز مربوط به مشكالت 
داخلي است.  س��عيد جليلي در سخنراني پيش از 
خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران اظهار كرد: 
ما از عزيزان دولت خواسته ايم بيان كنند مشكالت 
اقتصادي كشور چه ميزان به دستگاه هاي اجرايي و 
مديريت داخلي و چه ميزان به تحريم ها و چه ميزان به 
فالن كنوانسيون ربط دارد؟ اين عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام گفت: در آستانه گام دوم انقالب اسالمي 
هس��تيم. امروز همه دنيا اذعان دارند كه ۴۰ س��ال 

پر افتخار را پشت سر گذاشته ايم.

  نجات يك لنج ايراني توسط ناو ارتش 
در درياي عمان؛ روابط عمومي نداجا|

ناوگروه اعزامي نيروي دريايي ارتش يك فروند لنج 
تجاري ايراني را كه در دريا دچار مشكل فني شده بود، 
نجات داد. به دنبال تقاضاي كمك اضطراري توسط 
يك فروند لنج ايراني كه حامل حبوبات غذايي از عمان 
به كشور بود، ناوگروه شصتم نيروي دريايي ارتش كه 
در راستاي تعامالت نظامي در بندر مسقط عمان پهلو 
گرفته بود، بالفاصله با اعزام ناوشكن بايندر به محل و 
انجام تدابير الزم و اعزام تيم فني جهت رفع نواقص، 
لنچ مربوطه را تا بندر جاسك اسكورت كرد. اين لنج 
ايراني شامل 1۰ خدمه و مقدار زيادي مواد غذايي به 

همراه داشت.

    رفتار تل آويو عامل ناامني منطقه است؛ ايرنا|
دبيركل دبيرخانه دايمي كنفرانس بين المللي حمايت 
از فلسطين در مجلس، حمالت كور و ددمنشانه رژيم 
صهيونيستي عليه ملت فلسطين در غزه را محكوم كرد 
و گفت: رفتار تل آويو عامل بي ثباتي و نا امني منطقه 
است. حسين اميرعبداللهيان نخست وزير كودك كش 
رژيم صهيونيستي را تروريستي خواند كه براي پيروزي 
در انتخابات كنست از اعمال هر گونه جنايتي همانند 
اسالف خود رويگردان نيست و براي رسيدن به اين 
هدف شوم خود، حمله به مردم بي دفاع و بي گناه غزه 
را سازماندهي كرده است.  وي تل آويو را مسوول عواقب 
فتنه انگيزي و شعله ور شدن جنگ در فلسطين خواند 
و افزود: با توجه به قدرت مقاومت، تحمل عواقب اين 
جنايت براي رژيم صهيونيستي بسيار دشوار خواهد 

بود و زمان به نفع صهيونيست ها نيست.

   اليحه دايمي كردن قانون مديريت خدمات 
كشوري در دستور كار مجلس؛ خانه ملت|

نمايندگان مجل��س دهم هفته آتي رس��يدگي به 
اليحه اصالح و دايمي كردن قانون مديريت خدمات 
كشوري را در دستور كار خود دارند. نمايندگان مجلس 
در جلس��ات هفته آينده خود ادامه رسيدگي طرح 
يك فوريتي اصالح موادي از قانون انتخابات مجلس و 
اليحه اصالح و دايمي كردن قانون مديريت خدمات 
كشوري را در دستور كار خود دارند. اليحه اصالح و 
دايمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري كه به 
پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي كشور در 
جلسه 1396.1۰.17 هيات دولت به تصويب رسيد 
در 16 بهمن سال گذشته در مجلس شوراي اسالمي 

اعالم وصول شد.

  چه كساني اجازه دريافت اطالعات شخصي 
افراد را دارند؟؛ برنا|

معاون فضاي مجازي دادستاني كل كشور -جاويد 
نيا گفت: در هر موردي كه فعاالن فضاي مجازي به ما 
مراجعه كنند بر خود وظيفه مي دانيم پيگيري الزم 
را انجام دهيم. فقط توصيه مي كنيم اولين جايي كه 
احساس كردند برخورد غيركارشناسي انجام گرفته، 
همان ابتدا منعكس كنند تا بررسي صورت گيرد و 
اگر برداشت اش��تباه كرده اند توجيه شوند و اگر نياز 
به تصحيح داشت فورا اقدام شود. جواد جاويد نيا- در 
حاشيه نشست فعاالن فضاي مجازي با بيان اينكه 
فقط قضات داراي صالحيت خ��اص اجازه دريافت 
اطالعات شخصي افراد را دارند گفت: درخواست را به 
معاونت فضاي مجازي دادستاني كل كشور منعكس 
كنند و طبق روال قانوني بايد مراحل دريافت اطالعات 
طي شود؛ شكايت صورت بگيرد مانع ارايه غيرقانوني 
اطالعات و تج��اوز به حري��م خصوصي هموطنان 

مي شويم.
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رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري عنوان كردند 

لزوم بسيج حداكثري همه نيروها در مقابل تهاجم حداكثري دشمنان
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اس��المي صبح روز )پنج شنبه( در ديدار نمايندگان 
منتخب مل��ت در مجلس خبرگان رهبري، با تأكيد 
بر ضرورت ايجاد يك گفتمان و فهم عميق عمومي 
درباره »نوع و چگونگي مواجهه كشور و افراد موثر با 
چالش ها و حوادث« به تبيين يازده دوگانه مطرح در 
اين زمينه پرداختند و خاطرنشان كردند: در مقابل 
تهاجم حداكثري دشمنان بايد به بسيج حداكثري 
امكانات و توانايي ه��ا و نيروهاي خود اقدام كنيم تا 
در پرتو باور عميق مردم و مس��ووالن به ذكر الهي و 
توكل به خ��دا، پروردگار وعده ه��اي صادق خود را 

درباره ملت بزرگ ايران محقق سازد.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري؛ رهبر انقالب اس��المي در ابتداي س��خنان 
خود با ابراز تأس��ف از فقدان دو عاِلم فقيه، حضرات 
آيات هاشمي شاهرودي و مومن، آنان را استوانه هاي 
واقعي براي كش��ور و حوزه هاي علمي��ه خواندند و 
تأكيد كردند: هر دوي اين بزرگواران همواره بدون 

هيچ چشم داشتي در خدمت اهداف انقالب بودند.
رهب��ر انقالب اس��المي محور اصلي س��خنان خود 
يعني نحوه مواجهه با چالش ها و حوادث و همچنين 
اتفاقات مثبت را در قالب يازده دوگانه بيان كردند و 
گفتند: گاهي اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث 
و رويداده��ا »فعال« و چاره جويانه اس��ت و برخي 
مواق��ع نيز برخورد ما »انفعال��ي« و مبتني بر گاليه 
صرف و بي تحركي است. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
»مواجه��ه ابت��كاري« و »مواجه��ه عكس العملي« 
را يك��ي ديگر از دوگانه ها برش��مردند و افزودند: در 
مواجهه عكس العملي، حركت م��ا تابعي از حركت 
دشمن اس��ت اما در مواجهه ابتكاري، ابتكار عمل را 
به دس��ت مي گيريم و از ناحيه اي كه دشمن تصور 

نمي كند، به او ضربه مي زنيم.
ايشان با اش��اره به »مواجهه مأيوسانه« و »مواجهه 
اميدوارانه« به عنوان يكي ديگر از دو گانه هاي مطرح 
در مقابل حوادث و چالشها گفتند: يك دوگانه ديگر 
»مواجه��ه از روي ت��رس« و »مواجهه ب��ا دليري و 

شجاعت« است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه يكي ديگر 
از دوگانه ها، مواجهه ب��ا »حزم و تدبير« و »مواجهه 
از روي سهل انديشي و سهل انگاري« است، گفتند: 
به عنوان مثال در موضوع فض��اي مجازي مي توان 
دو نوع برخورد داشت؛ يك برخورد همراه با تدبير و 
دقت و برخورد ديگر همراه با سهل انديشي و نديدن 
پيچيدگي هاي موضوع و س��هل انگاري و بي تفاوتي 

نسبت به آن.
ايشان »نگاه جامع به تهديدها و فرصت ها« و »نگاه 
يكجانبه صرف به تهديدها يا فرصت ها« را، دوگانه 
ديگري دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: يك نمونه 
براي اي��ن دوگانه، موضوع نحوه مقابله با دش��مني 
امريكا اس��ت كه مي توان تهديده��ا و فرصت ها را با 
هم ديد يا اينكه فق��ط تهديدها يا فقط فرصت ها را 
ديد كه هريك از اين دو نوع برخورد، قطعًا پيامدها 

و آثاري دارد.
رهبر انقالب اس��المي با تأكيد بر اينكه »ش��ناخت 
واقعيت مي��دان« يا »نش��ناختن واقعيات« يكي از 
دوگانه هاي اساسي در مواجهه با چالش ها و حوادث 
است، افزودند: در مسائل داخلي، دشمن و دنباله هاي 
او تالش زيادي مي كنند تا جايگاه خودي را ضعيف 
و جايگاه دش��من را قوي نش��ان دهند و در نهايت 

اينگونه القاء كنند كه كش��ور با مش��كالت الينحل 
فراواني مواجه ش��ده و امكان هيچ اقدامي نيز وجود 

ندارد.
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي گفتند: يك نمونه ديگر، 
مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعيت و جايگاه خود 
را در منطقه و از اين واقعيت كه دش��من در منطقه 
از ما حس��اب مي برد، مطلع نباشيم، يك جور عمل 
خواهيم كرد اما اگر نس��بت به اين واقعيات آگاهي 

داشته باشيم، جور ديگري عمل خواهد شد.
ايشان در همين خصوص تأكيد كردند: كساني كه 
درباره حضور جمهوري اس��المي اي��ران در منطقه 
مطالب و س��خنان نادرس��ت و نابجاي��ي را مطرح 
مي كنند، در واقع در حال كمك به نقش��ه دش��من 

هستند.
رهبر انقالب اسالمي در بيان يكي ديگر از دوگانه ها 
به »مواجهه مبتني بر مديريت و كنترل احساسات« 
و »مواجه��ه با رهاش��دگي احساس��ات« اش��اره و 
خاطرنش��ان كردند: يك��ي از م��واردي كه ممكن 
است كشور دچار آسيب شود، موضوع عدم كنترل 
احساس��ات عمومي اس��ت. من بارها تأكيد كرده ام 
كه به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما اين به معناي 
كنترل نشدن احساسات جوانان در جامعه، نيست.

ايش��ان همچنين در تذكري درباره معناي حقيقي 
جوانگرايي افزودند: برخي گفته اند تأكيد اينجانب 
بر »جوانگرايي« به معناي »پيرزدايي« است اما اين 
برداشت غلط است و بايد درباره معناي جوانگرايي 

فكر و تعمق كرد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، »رعايت ضوابط و حدود 
ش��رعي و رعايت نكردن اين م��وارد« در مواجهه با 
حوادث و چالش ها را از ديگر دوگانه ها برشمردند و 
گفتند: يك نوع ديگر مواجهه، دوگانه »بهره گيري 
از تجربه ها« در مقابل »دو بار از يك س��وراخ گزيده 

شدن« است.
ايش��ان در همين زمينه به موضوع نحوه مواجهه با 
امريكا و اروپا اشاره كردند و افزودند: تجربيات ما از 
نحوه عملكرد امريكايي ها و اروپايي ها بس��يار زياد 
است اما تجربه اخير مربوط به برجام و تعهداتي كه 
امريكايي ها بايد انجام مي دادند اما زير آن زدند، در 
برابر ديدگان ما اس��ت و باي��د در برخورد با امريكا و 

جبهه مقابل، از اين تجربيات استفاده شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در بي��ان آخرين دوگانه 
گفتن��د: ي��ك دوگانه اين اس��ت ك��ه در مواجهه با 
حوادث، به يكديگر حمله كنيم و هركس ديگري را 
مقصر جلوه دهد ي��ا اينكه از درگيري داخلي پرهيز 
كنيم و به تعبير امام )ره( هرچه فرياد داريم بر س��ر 
امريكا بكش��يم. ايشان خاطرنش��ان كردند: دشمن 
واقعي ما امريكا اس��ت و ما در شناخت دشمن خود 

دچار خطا نخواهيم شد.
رهبر انقالب اسالمي سپس با استناد به آيات قرآني، 
نكات مهمي را درباره مواجه��ه صحيح با چالش ها 

بيان كردند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه در منابع 
ديني م��ا نحوه مواجهه با پيروزي ه��ا و رويدادهاي 
مثبت بيان ش��ده اس��ت افزودند: قرآن مي گويد در 
مواجهه با پيروزي ها دچار غرور نش��ويد و با تسبيح 
و اس��تغفار، آن پيروزي را مربوط به خدا بدانيد و نه 

مربوط به خودتان.
ايش��ان با اشاره به بيانات امام )ره( كه همواره دست 
قدرت الهي را در اين انقالب و حوادث مربوط به آن 

متذكر مي ش��دند، گفتند: امام بزرگوار در مواجهه 
با پيروزي ه��ا، آن را نتيجه لط��ف و عنايت خداوند 
متعال مي دانستند همان گونه كه گفتند »خرمشهر 

را خدا آزاد كرد.«
رهب��ر انقالب اس��المي ب��ه حض��ور اعجاب انگيز و 
گس��ترده تر مردم در راهپيمايي ۲۲ بهمن امس��ال 
نيز اشاره و خاطرنشان كردند: آيا هيچ عامل انساني 
مي تواند ادعا كند كه اين حضور متراكم و قوي كار او 
بوده است؟ قطعًا عامل راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال 

جز دست قدرت الهي نبود.
رهبر انقالب با استناد به آيات قرآن كريم افزودند: در 
مواجهه با حوادث تلخ نظير تحريم يا احتمال حركت 
نظامي دش��من بايد متوجه بود كه اين حوادث در 
واقع تحقق سخن پروردگار مبني بر مقابله دشمنان 
خدا با مومنان و حركت هاي ايماني اس��ت كه درك 
همين نكته بر ايم��ان مومنان مي افزايد همچنانكه 
صف آرايي مستكبران در مقابل انقالب اسالمي، بر 

ايمان ملت ايران افزود.
ايش��ان افزودند: نظام اس��المي توقع نداش��ت كه 
س��لطه گران جهاني در مقابل حرك��ت ملت ايران 
ساكت بمانند البته ما بايد كاري كنيم كه دشمنان 
حتي به فكر تحري��م و اقدام نظامي و ديگر اقدامات 
نيفتند اما اگر هم افتادند بايد كاري كنيم كه سركوب 
و دچار شكس��ت شوند. حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
اش��اره به اينكه نبايد در مقابل حوادث دچار ترس و 
دلهره ش��د، افزودند: امام خميني مظهر اين توصيه 
الهي بود و هيچ��گاه از هيچ حادث��ه اي دچار ترس 

نمي شد.
»پرهيز از نوميدي« نكته ديگري بود كه رهبر انقالب 
در تبيين »مواجهه صحيح كشور و افراد موثر كشور با 
چالش ها و حوادث« مورد تأكيد قرار دادند و گفتند: 
به فرموده پروردگار بايد هميشه اميدوار باشيم كه 
در سايه ايمان، توكل، عزم، تصميم و اقدام، اهداف 
خود را محقق كنيم و بين��ي قدرت هاي بزرگ را به 

خاك بماليم.
»پرهي��ز هم��ه اف��راد از ش��تابزدگي و بي صبري و 
بهانه گي��ري«، نكته ديگري بود كه حضرت آيت اهلل 
خامن��ه اي آن را در مواجه��ه ب��ا چالش ها ضروري 

برشمردند.
ايشان خاطرنش��ان كردند: بايد كمر همت بست و 
اقدامات الزم را در زمينه هاي گوناگون حتمًا انجام 
داد اما بدانيم كه تا رسيدن به مقصود صبر الزم است، 

چرا كه همه كارها امكان انجام سريع را ندارند.
رهبر انقالب اسالمي، همچنين »مرزبندي پررنگ 
با دش��من را براي مصونيت در مقابل تهاجم نرم«، 
بس��يار الزم خواندند و خاطرنشان كردند: مرزهاي 
فرهنگ��ي نيز همچون مرزه��اي جغرافيايي نياز به 
برجسته س��ازي و مراقبت دارند تا دش��من با فريب 
و خدعه و نفوذ از اين مرزها عب��ور نكند و بر فضاي 

مجازي و فرهنگ كشور مسلط نشود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي ب��ا وجود تأكيد فراوان بر 
مرزبندي با دشمن، يك نكته حاشيه اي اما ظريف را 
هم توصيه كردند و آن اينكه »نبايد به خاطر تعصب 
بجا عليه دشمن، مخالفان نظر خود را به همراهي با 

دشمنان منتسب كرد«.
ايش��ان در همي��ن زمين��ه افزودن��د: وقت��ي فالن 
كنوانس��يون يا معاهده در كشور مورد بحث است و 
موافقان و مخالفان استدالل ها و ديدگاه هاي خود را 
مطرح مي كنند دو طرف نبايد يكديگر را به همراهي 

با دشمن متهم كنند و به جان هم بيفتند.
رهبر انقالب در پايان دو نكته مهم را مورد تأكيد قرار 
دادند: »ضرورت بس��يج حداكثري نيروها در مقابل 
تهاجم حداكثري دشمن« و »پرهيز از غفلت از ذكر 

و ياد پروردگار«.
ايش��ان خاطرنشان كردند: دش��من يعني امريكا و 
صهيونيس��تها امروز همه امكان��ات و توانايي هاي 
خود را بر ضد ملت ايران بس��يج كرده اند و غربي ها 
و اروپايي ه��ا نيز به نوعي در حاش��يه آنه��ا با ايران 

دشمني مي كنند.
حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي با اش��اره به س��خنان 
امريكايي ها درباره اعمال شديدترين تحريم ها عليه 
ملت اي��ران افزودند: آنها در مقابل ايران دس��ت به 
تهاجم حداكثري زده اند اما اگر ما به بسيج حداكثري 
امكانات و توانايي هاي خود اقدام كنيم، به فضل الهي 
س��نگين ترين شكس��ت تاريخ امريكا را نصيب اين 

كشور خواهيم كرد.
رهبر انق��الب در نكت��ه پاياني، با يادآوري س��خن 
پروردگار به حضرت موسي مبني بر كوتاهي نكردن 
در ذكر و ياد خدا افزودند: ذكر الهي وس��يله و مايه 
همه توانايي هايي اس��ت كه بايد براي تحقق اهداف 
انقالب به كار گيريم كه اگر اينگونه شود خدا با ماست 
و وعده هاي ش��يرين و ص��ادق او در حق ملت ايران 

محقق خواهد شد.
پيش از س��خنان رهب��ر انقالب اس��المي، آيت اهلل 
جنت��ي ريي��س مجلس خب��رگان در گزارش��ي با 
گرامي داشت ماه رجب، گفت: هيات هاي انديشه ورز 
و كارگروه هاي پنج گان��ه آن در مجلس خبرگان با 
حضور كارشناس��ان و صاحبنظران فعال شده و در 

حال تدوين شاخص هاست.
رييس مجلس خبرگان با با بيان اينكه مردم انقالبي 
ايران هم��واره در هم��ه صحنه ها حاضر هس��تند، 
خاطرنش��ان كرد: وظيفه مس��ووالن اس��ت كه به 
مشكالت و مسائل مردم رسيدگي كنند. همچنين 
آيت اهلل موحدي كرماني نايب رييس مجلس خبرگان 
با اشاره به موضوعات مطرح ش��ده در جلسات اين 
مجلس، گفت: قدرداني از حضور مردم در راهپيمايي 
عظيم ۲۲ بهمن، تجليل از بيانيه گام دوم انقالب و 
ض��رورت توجه عملي به آن، اهمي��ت مقابله دولت 
با گراني و رس��يدگي به مش��كالت معيشتي مردم 
و كاه��ش ارزش پول مل��ي، ازمهم ترين محورهاي 
سخنان و نطق هاي اعضاي مجلس خبرگان در اين 

اجالس بود.

در سفر به عراق ۴ ميليارد دالر 
از طلب هايمان را وصول كرديم
ي��ك نماين��ده مجلس 
درب��اره س��فر روحان��ي 
به ع��راق گفت: در س��فر 
رييس جمه��ور ب��ه اين 
كش��ور ۴ ميليارد دالر از 
طلب هايم��ان را وصول 
كرديم كه در اين شرايط 
بسيار ارزشمند است. محمدجواد جمالي نوبندگاني 
در گفت وگو با ايلنا، درباره س��فر رييس جمهور به 
عراق بيان كرد: س��فر رييس جمهور از چند منظر 
قابل بررسي اس��ت؛ اين سفر در شرايط خاصي كه 
وجود دارد انجام ش��د و ويژگي ها و دس��تاوردهاي 
منحصر به فردي داشت. او خاطرنشان كرد: به دنبال 
خروج امريكا از برج��ام و عدم تعهدات اروپا يكي از 
راهكاري هايي كه مي توانيم براي دور زدن تحريم ها 
داشته باشيم، افزايش ارتباطات با همسايگان است 
كه در بين آنها عراق از جايگاه ممتازي برخوردار است 
نماينده مردم فسا تاكيد كرد: مجموع صادراتي كه 
ما به اروپا داريم، برابر با ارتباطات مالي با عراق است 
كه نشان مي دهد اين كشور چقدر اهميت دارد. وي 
درباره بازتاب اين س��فر در سطح جهاني بيان كرد: 
مشاهده كرديد كه آقاي هوك از روي عصبانيت چه 
موضعي گرفت كه به نوعي دخالت در امور داخلي دو 
كشور به حساب مي آيد كه خوشبختانه هر دو كشور 
ايران و عراق موضع مناسبي گرفتند. اين نماينده 
مجلس بيان كرد: سطح استقبال از آقاي روحاني و 
ديدارهاي كه با سران، مسووالن فعلي و قبلي مانند 
نوري المالكي، حيدرالعبادي، نمايندگان عشاير و 
احزاب مختلف داشتند نشان مي دهد همه در عراق 
به اهميت جمهوري اس��المي پي بردند و خواهان 
افزايش سطح همكاري ها هستند. وي  گفت: براي 
نخس��تين بار بود كه يك مقامي در اين س��طح به 

حساب مي آيد.

رويش هاي انقالب ده ها برابر 
بيشتر از ريزش هاي آن است

رييس دفتر مقام معظم 
رهبري با بيان اينكه بايد 
قدر انقالب را دانس��ت به 
حضور جوانان در مراسم 
معن��وي اعتكاف اش��اره 
كرد و گفت: رويش هاي 
انقالب اسالمي ده ها برابر 
بيش��تر از ريزش هاي آن اس��ت. به گ��زارش مهر، 
حجت االس��الم محمد محمدي گلپايگاني ديروز 
در ش��وراي اداري اس��تان هم��دان حكم انتصاب 
حجت االسالم حبيب اهلل شعباني موثقي از سوي 
رهبر انقالب به امامت جمعه همدان را قرائت كرد. 
حجت االسالم محمدي گلپايگاني با بيان اينكه بايد 
قدر انقالب را دانس��ت به حضور جوانان در مراسم 
معنوي اعتكاف اش��اره كرد و گف��ت: رويش هاي 
انقالب اسالمي ده ها برابر بيشتر از ريزش هاي آن 
است و اين موضوع در برنامه هايي چون نماز جمعه، 
اعتكاف و دفاع از ارزش هاي انقالبي مشهود است. 
وي با بيان اينكه بايد در مس��ير اشاعه ارزش هاي 
انقالب اسالمي كوشا بود، اضافه كرد: دوستداران 
انقالب اس��المي به مرزهاي داخل كشور محدود 
نمي ش��وند و در سراس��ر دنيا حضور دارند. رييس 
دفتر مقام معظم رهبري ب��ا تاكيد بر اينكه تكريم 
خانواده شهدا و ايثارگران از برنامه هاي ثابت مقام 
معظم رهبري اس��ت، گفت: در استان همدان نيز 
بايد رسيدگي به خانواده شهدا و ايثارگران باالخص 
شهداي مدافع حرم در اولويت باشد. حجت االسالم 
محمدي گلپايگاني با بيان اينكه حضرت آقا تاكنون 
از 1۰۰ خانواده ش��هيد ارمني سركشي كرده اند، 
عنوان كرد: در خانواده شهدا با حضور مقام معظم 
رهبري تصاوير ديدني ثبت مي شود كه زبان ناتوان 
در تشريح آن است و گاهي ميزبان از ديدن ميهمان 

شگفت زده مي شود.

 حوزه اقتصادي نيازمند 
نگاه ويژه است

رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس دهم گفت: ساالنه 
در ح��وزه ماليات ها ۴۰ تا 
۵۰ هزار ميلي��ارد تومان 
فرار ماليات��ي و همچنين 
۵۰ هزار ميلي��ارد تومان 
معافيت هاي مالياتي داريم 
كه بايد اصالح ش��ود. به گزارش ايس��نا، محمدرضا 
پورابراهيمي در جلسه ش��وراي گفت وگوي دولت و 
بخش خصوصي استان كرمان با حضور رييس اتاق 
ايران گفت: همه ابعاد اقتصاد در بودجه نيست و بايد 
نگاه ويژه اي در حوزه اقتصادي پديد ايد. نماينده مردم 
كرمان در مجلس سال 9۸ را سرآغاز تحوالت اقتصادي 
با اصالح ساختار اعالم كرد و افزود: محورهاي اصالح 
ساختار كامال مشخص اس��ت و اين رويكرد نيازمند 
اهتمامي اس��ت كه همه ظرفيت ها به اين مهم ورود 
پيدا كنند. پورابراهيمي با بيان اين مطلب كه دولت 
از حجم دارايي ه��ا، اطالعات جامعي ن��دارد، اظهار 
كرد: دارايي هاي بالاس��تفاده و كم استفاده دولت 6 
برابر حجم نقدينگي در اقتصاد كش��ور است كه بايد 
در اين راس��تا برنامه جدي و مدوني را از سوي دولت 
داشته باشيم. وي افزود: تعريف بودجه بدون در نظر 
گرفتن نفت امكان پذير است و متاسفانه اكنون ادبيات 
پوپوليستي در اقتصاد كشور حاكم است. او  ادامه مسير 
كشور را با اين ادبيات سنتي امكان پذير ندانست و بيان 
كرد: ساالنه در حوزه ماليات ها ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد 
تومان فرار مالياتي داريم و همچنين ۵۰ هزار ميليارد 
تومان معافيت هاي ماليات��ي داريم. وي ميزان يارانه 
پنهان، آش��كار، نقدي و غير نقدي در كشور را 9۰۰ 
هزار ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: اگر امريكايي ها 
به دنبال تهديد ايران با تحريم هاي اقتصادي هستند 
ما نيز بايد با اصالح ساختار اقتصادي اين تهديدها و 

تحريم ها را به فرصت تبديل كنيم.

 لزوم نظارت حداكثري مسووالن 
براي جلوگيري از فساد

امام جمعه موق��ت تهران 
تحق��ق گام دوم انقالب را 
نيازمند جهاد و كوش��ش 
جوانان كه مخاطبان اصلي 
اين بيانيه هستند، دانست.

به گزارش تسنيم، »محمد 
در  كاش��اني«  امام��ي 
خطبه هاي نمازجمعه ديروز ته��ران با بيان اينكه در 
پايان سال قرار داريم، بر لزوم محاسبه نفس در سالي 
كه گذشت تاكيد كرد و گفت: اعمال بد و گناهان خود 
را بايد بنويس��يم و گناه را هم نبايد كوچك بشماريم، 
چرا كه همين گناهان انسان را از بين مي برد. همچنين 
نبايد برخي گناهان همچون آبرو بردن و پول پرستي 

را توجيه كرد.
وي خاطرنشان كرد: توصيه شده است كه شب هنگام 
به محاسبه نفس خود بپردازيم. جوانان به حساب نفس 
خود بپردازند و مراقب هجمه دشمنان كه با برنامه ريزي 
صورت مي گيرد، باشند. عياشي و... هواي نفس است و 
بايد مراقب عمر خود باشيم.. امام جمعه موقت تهران 
با اش��اره به ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري با 
امام خامنه اي گفت: ايشان فرمودند كه دشمن فشار 
حداكثري را ايجاد كرده و ما نيز بايد بس��يجي ايجاد 
كنيم و آن وقت امريكا شكست سنگيني خواهد خورد. 
از سوره عصر مي آموزيم كه ايمان داشته باشيم. يعني 
به انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي باور داشته 
باشيم و عمل صالح انجام بدهيم. همه مسووالن بايد 
كارها را به خوبي انجام بدهن��د. رهبري فرمودند كه 
مش��كالت بايد در داخل حل شود و مراقبت كنيم كه 

برخي دزدي، احتكار و گران فروشي نكنند.
آيت اهلل امامي كاش��اني بيان داش��ت: م��ن به تمامي 
مفسدان مي گويم كه خداوند خساراتي را كه به وجود 
مي آورند را به خود يا به نس��لش خواهد زد. البته الزم 

است كه نظارت دقيق هم صورت بگيرد. 

مصوبه سهميه كنكور خانواده 
ايثارگران اصالح مي شود

رييس كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس گفت: 
طرح اص��الح بن��د )الف( 
ماده 9۰ قانون برنامه ششم 
توسعه )س��هميه خانواده 
شهدا و ايثارگران به دانشگاه 
ها( روز يكشنبه هفته آينده 
در دستور كار اين كميس��يون قرار دارد. »محمد رضا 
عارف ديروز در گفت وگو با ايرنا، اظهار كرد: طبق اين 
طرح در صورتي كه س��هميه ۲۵ درصدي ايثارگران 
توس��ط داوطلبان مشمول س��هميه تكميل نشود، 
خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه ۵ درصدي 
ايثارگران كه شرايط و حدنصاب الزم را داشته باشند، 
تخصيص يافته و اگر ب��از هم اين ظرفيت خالي ماند، 
باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص مي يابد. 
وي تصريح كرد: قانون سهميه ش��هدا و ايثارگران بد 
تصويب و تفسير شد و مساله اي كه مد نظر كميسيون 
بود، محقق نشد. دو سال در تالش هستيم تا در صحن 
مجلس اين قانون اصالح شود اما با توجه به تذكرات و 
نكاتي كه نمايندگان به اي��ن قانون مي دهند باز براي 
تغيير به كميس��يون باز مي گردد. عارف تصريح كرد: 
نگراني دانشگاه ها درباره اضافه بر ظرفيت هم به دليل 
وجود اين قانون به حق است و به همين دليل وضعيت 
دو س��ال گذش��ته براي دانش��گاه ها و حتي خانواده 

داوطلبان كنكور مناسب نبوده است. 
وي خاطرنش��ان كرد: بس��ياري از دانش آموزان و 
دانشجويان خوب كش��ور به دليل وجود اين قانون 
نگران هس��تند تا نتوانند در رشته و دانشگاه مورد 
نظر جذب ش��وند. اي��ن موضوع را ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي و مجلس نيز قبول دارد و اميدواريم 
قانون سهميه ايثارگران در سه مقطع كارشناسي، 
كارشناسي ارش��د و دكتري اصالح شود و اعضاي 

كميسيون آموزش پيگير اصالح آن هستند.
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اخبار كالن 3 كالن

»تعادل« افق 98 صندوق توسعه ملي را بررسي كرد

گزارش هاي منتشر شده از سوي گمرك نشان مي دهد 

وزير اقتصاد خبر داد

كاهش صفر تا 60 درصدي ورودي صندوق توسعه در سال سخت!

باالترين ميزان صادرات غيرنفتي و واردات، ارديبهشت ۹۷

رشد ۷۵ درصدي گردش تجاري بين ايران و آذربايجان

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه 
پيش بيني ها از ورودي هاي اين صندوق در سال جاري 
محقق شده، تصريح كرد در سال آينده ميزان ورودي 
به اين صندوق تا يك سوم سال جاري كاهش خواهد 
يافت. هر چن��د كاهش منابع صندوق تا اين س��طح 
مي تواند نگران كننده باشد اما برخي مطالعات حكايت 
از آن دارد كه اين پيش بيني خوش بينانه است و با توجه 
به كاهش فروش نفت تا سقف يك ميليون بشكه مركز 
پژوهش هاي مجلس پيش تر از احتمال صفر ش��دن 

ورودي منابع صندوق در سال 98 هم خبر داده بود.
به گزارش تعادل، مرتضي شهيدزاده در گفت وگويي 
كه در خبرگزاري فارس منتشر شد، در مورد اينكه آيا 
استقراضي از منابع صندوق توسعه ملي براي مصارف 
بودجه اي در پايان سال جاري انجام شده است، اظهار 
داش��ت: اصاًل چنين اتفاقي نيفتاده و درخواستي هم 
نبوده است. پولي از صندوق براي بودجه قرض نداديم.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه 
در بودجه 98 صادرات نفت روي 1.5 ميليون بشكه در 
روز بسته ش��ده است، گفت: برخي دوستان در جلسه 
كميسيون اقتصادي سران قوا معتقد بودند، اين رقم 
خوش بينانه است و بستگي به تحوالت منطقه دارد، اگر 
اوضاع بهتر از شرايط كنوني شود، امكان تبادل و تهاتر 
وجود دارد. بدبينانه ترين ميزان صادرات نفت روي يك 

ميليون بشكه در روز است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي نيز صادرات 
و يك و ني��م ميليون بش��كه اي در روز را خوش بينانه 
مي داند. كارشناسان مركز در چند گزارشي كه در اين 
رابطه منتشر كردند به اين مساله واكنش نشان دادند 
و ادعاهاي دولت اي��ران و امري��كا را رد كردند؛ دولت 
امريكا هدف خود از اعمال تحريم عليه ايران را به صفر 
رساندن فروش نفت دانست. تاكيد مركز پژوهش ها بر 
اين مساله ناشي از آن است كه پيش بيتي غلط در اين 
شرايط مي تواند به افزايش كسري بودجه منجر شود 
و در ش��رايطي كه كشور درگير مش��كالتي در تامين 
منابع اس��ت، بايد از نگاه هاي خوش بينانه و بد بينانه 

جلوگيري كرد.
وي در مورد اينكه صندوق توسعه ملي از محل صادرات 
نفت سال آينده چه قدر ورودي خواهد داشت: 20درصد 
از كل صادرات براي حس��اب صندوق توسعه مي آيد و 
مابه التفاوت تا 34 درصد، يعني 14 درصد آن به شكل 
تسهيالت پرداخت خواهد شد. بر اساس نامه مقام معظم 
رهبري كه به رييس مجلس داده شده و رونوشت آن 
در اختيار ما قرار گرفت، 2.5 ميليارد دالر براي برخي 

امور در نظر گرفته شده كه در بودجه درج شده است.
بخشي از منابع صندوق توسعه ملي در سال آينده بايد 
صرف هزينه هاي دفاعي و نظامي كشور شود. به طور 
كلي در اليحه بودج��ه نيز بودجه بخش هاي دفاعي و 
امنيتي كشور رو به افزايش گذاشت و مثال بودجه وزارت 
اطالعات با افزايش بيش از 30 درصدي به بيشتر از 5 

هزار ميليارد تومان رسيد. هر چند دولت ايران در سال 
آينده در بخش درآمدي با مش��كالت متعدد دست به 
گريبان است اما در بحث هاي امنيتي، دفاعي و نظامي 
هم آن طور كه ب��ر مي آيد، نياز به افزايش توان دفاعي 
بيشتري حس مي شود. از دو و نيم ميليارد دالر منابعي 
كه براي سال آينده از صندوق توسعه گرفته مي شود، 
يك و نيم ميلي��ارد دالر آن مرتبط ب��ه بخش دفاعي 

كشور مي شود 
در رابطه با منابع صندوق توسعه ملي و پيش از نامه و 
فرمان رهبري نظام و تصميمي ك��ه در رابطه با اجازه 
برداش��ت به دولت داده شد، كارشناسان به بحث هاي 
گوناگون پرداختند. قبال  محمود دودانگه، كارشناس 
اقتصادي و از مديران سابق صندوق توسعه ملي، ضمن 
تاكيد بر مشكالتي كه دولت در بخش درآمدي به آن 
دچار اس��ت، كاستن از س��هم صندوق توسعه ملي را 
اشتباه دانس��ت و به تعادل گفت: در گذشته نيز بارها 
چنين اتفاقي افتاده و دولت مناب��ع صندوق را صرف 
بودجه جاري خود كرد و هيچگاه نيز به بازپرداخت آنها 
توجه نكرد درنتيجه نقش صندوق در اقتصاد ايران كمتر 
از چيزي بود كه مي توانس��ت. در حالي كه مي توان از 
راه حل هاي ديگري استفاده كرد. مي توان به دولت اجازه 
انتشار اوراق مشاركت را داد و صند وق را موظف به خريد 
اين اوراق كرد تا هزينه هاي دولت تامين شود و در يك 
فرصت مناسب منابع گرفته شده از صندوق را بازگردند. 

شهيدزاده با بيان اينكه پيش بيني مي كنيم صندوق توسعه 
ملي در سال آينده به اندازه يك سوم درآمدهاي سال 97 
ورودي منابع خواهد داش��ت، تصريح كرد: 85 درصد از 
منابع مورد نياز اشتغال روستايي را پرداخت كرديم، كل 
اين منابع 1.5 ميليارد دالر بود، بانك هاي عامل هم قرار 

بود، به اندازه همين ميزان از منابع خود بگذارند.
مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني كرده در س��ال 
آينده در صورت وقوع اتفاقاتي سهم منابع ورودي اين 

صندوق صفر خواهد شد. 
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مورد اختالف 
حساب ها گفت: اكثر اختالفات حل شد. جلساتي نيز با 
بانك مركزي گرفتيم. تقريباً يك مورد مربوط به صندوق 
نوآوري و شكوفايي وجود دارد كه براي افزايش سرمايه 
رفته كه دولت بايد ضمانتنامه براي برگشت تسهيالت 
بدهد، يا بايد مجوز از مقام معظ��م رهبري براي عدم 
برگش��ت بگيرند. آنها مي گويند، چون براي صندوق 
شكوفايي اس��ت، بالعوض بوده، اما معتقديم بايد اذن 
رهبري را داشته باشد كه رقم آن 50 تا 60 ميليون دالر 

است كه در گذشته انجام شده بود.
ش��هيدزاده با بيان اينك��ه قباًل تمام مجوزه��ا اعم از 
س��تادهاي مختلف، س��تاد تحريم، مصوبات شوراي 
امنيت مستقيم به بانك مركزي مي رفت كه ما آنها را 
تجميع كرديم كه شفاف و مشخص شود، بيان داشت: 
روزانه برداش��ت و واريزي ما در بانك مركزي از طريق 

خط MPLS مش��خص اس��ت كه نامه هاي كتبي و 
درخواست ها بررسي شده است. وي در مورد اينكه منابع 
ورودي امسال صندوق توسعه ملي چقدر است، گفت: 

پيش بيني ها از ورودي سال 97 محقق شده است.

  پيش بين�ي مرك�ز از صف�ر ش�دن ورودي 
صندوق

دولت در سال آينده در اليحه بودجه پيش بيني فروش 
يك و نيم ميليون بش��كه اي نفت را ك��رده ولي مركز 
پژوهش هاي مجلس چنين رويكردي را بيش از اندازه 
خوش بينانه دانست و نسبت به عواقب آن هشدار داد. 
در گزارش هاي متعددي كه اين مركز در رابطه با اليحه 
بودجه 98 تهيه كرده بود، بحث درآمدهاي حاصل از 
فروش نفت و سهم صندوق توسعه ملي چند بار مورد 
بررس��ي قرار گرفت. در بخش��ي از جمع بندي مركز 
پژوهش هاي مجلس با اشاره به اين موضوع كه با توجه 
به ف��روض دولت در تدوين اليحه بودجه 98 و س��هم 
20درصدي صندوق توس��عه ملي، سهم اين صندوق 
در سال آينده 6.7 ميليارد دالر خواهد بود، آمده است: 
»با توجه به ش��رايط تحريم پيش  بيني ميزان فروش 
نفت دچار بيش برآوردي است. همانطور كه در جدول 
منابع صندوق توسعه ملي عنوان شده است با در نظر 
گرفتن صادرات روزانه يك ميليون بشكه اي نفت خام 
و ميعانات گازي و تحقق كامل منابع پيش بيني شده 

از محل خالص صادرات گاز، كل سهم صندوق توسعه 
ملي 4.64 ميليارد دالر خواهد بود.«

در گزارشي ديگر از بازوي كارشناسي مجلس درباره اين 
بخش از اين اليحه آمده است: »با توجه به اينكه دولت در 
پيش بيني خود نسبت به وصول درآمدهاي نفتي دچار 
بيش آوردي شده است احتمال وصول منابع بيشتر از 
منابع عمومي پيش بيني ش��ده، بعيد به نظر مي رسد 
و همچنين اصالحات س��اختاري ذكر شده در اليحه 
موضوع شفاف و دقيقي نيست و مشخص نيست كه در 
چه حدي امكان درآمدزايي از اين محل وجود داشته 
باشد. در همين راستا سازمان برنامه و بودجه 12عنوان 
برنامه جهت اصالحات ساختاري مورد نظر دولت در 
سال 1398 ابالغ كرده اس��ت كه بيشتر آنها ماهيت 
جلوگيري از هزينه بيشتر را دارند تا ايجاد درآمد. لذا از 
اين محل نمي توان انتظار درآمدي در حد 100 يا 200 
هزار ميليارد ريال داش��ت. بنابراين ظاهراً منبع اصلي 
تأمين 400 هزار ميليارد ريال س��قف دوم نيز، منابع 
صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده است. از آنجا كه 
منابع صندوق با محدوديت مواجه است به نظر مي رسد 
تداوم اينگونه تكاليف از سوي دولت ماهيت صندوق را 

از معنا تهي خواهد كرد.
با فرض تأمين 200 هزار ميليارد ريال منابع مورد نياز 
س��قف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملي و با در 
نظر گرفتن نرخ ارز 8 هزار توماني، بالغ بر 2.5 ميليارد 
دالر از منابع ورودي صندوق توسعه ملي كاسته خواهد 
شد و در صورت تأمين مابقي سقف دوم از محل منابع 
صندوق )در سناريوي صادرات يك ميليون بشكه اي 
نفت(، عماًل در سال 1398 منابع جديدي به صندوق 

اضافه نخواهد شد«.
نهايت��ا در جريان بررس��ي جزييات اليح��ه بودجه، 
كميس��يون تلفيق مجلس تصميم گرفت سقف دوم 
بودجه را حذف كند ولي متاس��فانه اين كميسيون به 
جاي آنكه تالش كند با استفاده از روش هاي مختلف 
مانند مقابله با فرار مالياتي، اصالح س��اختار بودجه و 
كاهش هزينه ها، منابع براي تحقق مصارف سقف دوم 
بودجه ايجاد كند عمال سهل الوصول ترين راه ممكن 
را صندوق توس��عه ملي ديد تا همراه با دولت، به سهم 
بخش خصوصي و توسعه زيرساخت ها ناخنك بزند. در 
حالي كه تاكيد شده بود مجلس و دولت به سمت اصالح 
س��اختار و جدا كردن هزينه هاي جاري از درآمدهاي 

پرنوسان نفتي بروند.
به نظر مي رسد حاكميت در سال آينده اولويت اول خود 
را حفظ منابع صندوق نمي داند و به جاي آن استفاده 
از مناب��ع اين صندوق براي توس��عه برخي طرح هاي 
كش��اورزي، اش��تغالي و تقويت توان دفاعي را مهم تر 
مي داند. هر چند همه بر اين نكته تاكيد مي ورزند كه 
منابع صندوق حمايت از آيندگان است اما هنگامي كه 
اقتصاد اكنون با مشكل رو به رو است، دولت ها حمايت 

از نسل آينده را به آينده موكول مي كند.

گزارش هاي منتش��ر شده از س��وي گمرك نشان 
مي دهد كه صادرات غيرنفتي و واردات كش��ور هم 
از نظر ارزش��ي و هم از نظر وزني در ارديبهشت ماه 

باالترين رقم را به خود اختصاص داده اند.
معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق تهران براساس 
آمار ارايه ش��ده از سوي گمرك، اعالم كرد كه ايران 
در 11 ماهه نخست امسال حدود 106 ميليون تن 
كاال به ارزش 40 ميليارد دالر كاالي غيرنفتي صادر 
كرده و در مقابل حدود 29 ميليون تن به ارزش 38.5 

ميليارد دالر كاال وارد كرده است.
كارشناسان اعتقاد داش��تند كه با باال رفتن نرخ ارز 
صادرات غيرنفتي كشور متناسب با آن از رشد قابل 
توجهي برخوردار خواهد شد. براين اساس باالترين 
صادرات غيرنفتي ايران در ارديبهش��ت ماه س��ال 
جاري ب��ا 4.6 ميليارد دالر و باالترين واردات نيز در 

همين ماه با رقم 4.8 ميليارد دالر بوده است. ارزش 
صادرات و واردات ايران در 11 ماهه سال 97 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتيب يك درصد 

و 21.5 درصد كاهش يافته است.
از لحاظ وزني نيز در 11 ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه س��ال 96، ميزان صادرات و واردات 

به ترتيب 6.4 و 17.4 درصد كاهش داشته است.
بررسي روند ماهانه تجارت ايران در 11 ماهه نخست 
امسال نشان مي دهد صادرات ايران از منظر ارزشي 
به طور متوسط ماهانه 2.3 درصد كاهش يافته است.

همچنين واردات ايران نيز به طور متوسط ماهانه با 
كاهش حدود 6 درصدي مواجه شده كه البته در اين 
زمينه آمار فروردين ماه لحاظ نشده است. در مدت 
مورد بررسي، ميانگين قيمت صادرات غيرنفتي 378 
دالر در ه��ر تن و ميانگين قيم��ت واردات كاال يك 

هزار و 331 دالر در هر تن )3.5 برابر صادرات( بوده 
است. براين اساس باالترين صادرات غيرنفتي ايران 
در ارديبهش��ت ماه سال جاري با 4.6 ميليارد دالر و 
باالترين واردات نيز در همين ماه با رقم 4.8 ميليارد 
دالر بوده است. همچنين رقم صادرات غيرنفتي در 
خردادماه 3.9 ميليارد دالر و در ماه هاي تير و مرداد 
نيز 3.8 ميليارد دالر گزارش شده است. اين رقم براي 

بهمن ماه نيز 3.7 ميليارد دالر گزارش شده است.
واردات كشور اما بعد از ارديبهشت ماه، باالترين رقم 
خود را در مهرماه با 4.1 ميليارد دالر تجربه كرده و 
بعد از آن ماه هاي خرداد و تير نيز شاهد واردات 3.9 

ميليارد دالري بوده اند.
از نظر وزني نيز باالترين رقم صادرات ايران مربوط به 
آذرماه با 11.7 ميليون تن و بعد از آن ماه هاي بهمن 
با 11 ميليون تن و ارديبهش��ت با 10.9 ميليون تن 

بوده اند. از طرف ديگر باالترين رقم واردات كشور از 
نظر وزني نيز مربوط به ارديبهشت ماه با 3.7 ميليون 

تن و بعد از آن ماه هاي تير با 3.2 ميليون تن و بهمن 
با 2.9 ميليون تن گزارش شده است.

وزير اقتصاد با تشريح اهداف سفر به كشور آذربايجان، 
از گس��ترش س��طح مناس��بات ايران ب��ا جمهوري 
آذربايجان خبر داد. فرهاد دژپس��ند در سيزدهمين 
همايش تجاري و س��رمايه گذاري ايران و جمهوري 
آذربايجان از رشد 75 درصدي حجم گردش تجاري 
ميان ايران و جمهوري آذربايجان در يك سال گذشته 

خبر داد.
فرهاد دژپس��ند كه ب��ه منظور ش��ركت در اجالس 
مش��ترك ايران و آذربايجان به اين كشور سفر كرده، 
در ب��دو ورود به باكو افزود: ام��روز اقتضا مي كند كه 
ما با جمهوري آذربايجان به دليل مش��تركات بسيار 
زياد فرهنگ��ي و اقليمي رواب��ط را فراتر از طرح هاي 
زيرساختي گسترش دهيم و در اين زمينه ظرفيت و 

زمينه هاي خوبي هم وجود دارد.
وي اظهار كرد: دو كشور ايران و جمهوري آذربايجان 
مي توانند روابط پولي و مالي، گردش��گري و كش��ت 
فراسرزميني را گس��ترش دهند. دژپسند با اشاره به 
اينكه ايران و جمهوري آذربايجان در حوزه زيرساختي 
از جمل��ه راه آهن تجربه خيلي خوب��ي دارند، گفت: 
مي توانيم اين كار را در دامنه هاي متعدد از جمله در 

حوزه هاي آب و برق نيز گسترش دهيم.
دژپسند خاطرنشان كرد: ايران در ديپلماسي خارجي 

خود بر برقراري و تقويت روابط با كشورهاي همسايه 
خيلي تاكيد دارد و خوشبختانه يك ارتباط تاريخي 
خيل��ي خوبي ميان اي��ران و جمه��وري آذربايجان 

برقرار است.
وي افزود: با توجه به اينكه ما تجربه خيلي خوبي در 
برخي از طرح ها داشتيم و اخيرا هم طرح مهم راه آهن 
رشت - قزوين با حضور مقامات دو كشور افتتاح شد، 
بن��ا داريم در اين اجالس و در حاش��يه آن با مقامات 
عالي از جمله رييس جمهوري، نخست وزير، وزراي 
اقتصادي، كشاورزي، رييس بانك مركزي و گمرك 
جمه��وري آذربايجان درخص��وص روابط اقتصادي 

فيمابين و اجراي طرح هاي جديد بحث كنيم.

س�خنراني در هماي�ش تج�اري اي�ران و 
آذربايجان

فرهاد دژپس��ند همچني��ن در هماي��ش تجاري و 
سرمايه گذاري ايران و جمهوري آذربايجان از ضرورت 
تاسيس شركت هاي سرمايه گذاري مشترك در جهت 

تعميق روابط اقتصادي بين دو كشور سخن گفت.
دژپس��ند كه براي ش��ركت س��يزدهمين اجالس 
كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و 
جمهوري آذربايجان، به اين كشور سفر كرده است، 

بيان كرد: بهترين راه ب��راي تعميق روابط اقتصادي 
بين دو كش��ور، تاس��يس ش��ركت هاي مشترك در 
حوزه هاي س��رمايه گذاري، خدماتي، گردشگري و 
تجارت بين المللي ب��ا يك رويكرد مبتني بر تضمين 

برد دو طرف است.
وي افزود: دو كش��ور اين ظرفي��ت را دارند و بايد اين 
كار را انجام دهند تا بتوانند به سرعت از آن بهره مند 
شوند. وزير اقتصاد تصريح كرد كه ايران معتقد است 
روابط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دو كشور هر چه 
بيشتر گسترش يابد، زمينه تسريع براي فرآيند رشد 

و توسعه هر دو طرف فراهم مي شود.
دژپسند سطح روابط سياسي دو كشور را عالي خواند 
و براي مصداق به 12 نوبت ديدار روساي جمهوري دو 
كشور طي 5 سال گذشته و بيش از 100 سفر متقابل 

هيات هاي بلند پايه دو طرف به كشور يكديگر اشاره 
كرد و گفت: در واقع يك ارتباط بسيار وسيع ميان دو 

كشور وجود دارد.
وي اف��زود: بايد از ظرفيت هاي موج��ود در روابط دو 
كش��ور در حوزه هاي مختلف و در سطحي باال بهره 
برد و از اين حسن روابط مسووالن ايران و جمهوري 
آذربايجان حداكثر استفاده را دو طرف داشته باشند.

دژپس��ند همچنين با اشاره به اينكه در سال گذشته 
حجم گ��ردش تج��اري مي��ان اي��ران و جمهوري 
آذربايجان 75 درصد رشد داشته، بر ضرورت گسترش 
همكاري و فعاليت مشترك ميان دو كشور تاكيد كرد.

وزير ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي كش��ورمان افزود: 
بحث ارتقاي روابط دو كش��ور يك ضرورت مقطعي 
كوتاه مدت نيس��ت و بايد يك راهبرد باشد و در اين 
صورت مي توانيم دس��ت آورد قابل توج��ه در روابط 

اقتصادي ميان خود داشته باشيم.
دژپسند اظهار داش��ت: در مسير فعاليت اقتصادي و 
سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف و متنوع اقتصادي 
نبايد هيچ مرزي باشد و مشكالت موجود در اين راه را 

بايد هر چه سريعتر برطرف كنيم.
وي بخش خصوصي دو كش��ور را براي توسعه روابط 
اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان، موثر دانست 

و افزود: براي اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود، نبايد 
تعلل كرد و با سرعت بيشتر و با كيفيت برتر بايد كارها 

را پيش ببريم.
وزير اقتصاد به كارگيري موثر و گسترش نظام بيمه 
را در همكاري ه��اي اقتصادي ناظر ب��ر حوزه هاي 
كاري دو كش��ور بس��يار مهم خواند و گفت: تجارت 
بايد تحت پوش��ش هاي الزم بيمه اي باش��د كه اين 
امر ب��ا موافقتنامه هاي بيم��ه اي دو جانبه مي تواند 
محقق ش��ود تا تاجران بتوانند به راحتي و اطمينان 

فعاليت كنند.
در س��يزدهمين اج��الس كميس��يون مش��ترك 
همكاري هاي اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان 
راهكارهاي گسترش همكاري هاي ايران و جمهوري 
آذربايجان در حوزه هاي سرمايه گذاري، تجاري، مالي 
و بانكي، گمرك و مس��ائل مرزي، ارتباطات، انرژي و 
محيط زيست، كشاورزي، امنيت غذايي و بهداشت، 
علمي و آموزش��ي و فرهنگ و گردشگري در قالب 8 

كميته تخصصي بررسي مي شود.
گفتن��ي اس��ت، دوازدهمين اجالس كميس��يون 
مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران و جمهوري 
آذربايجان اسفندماه سال گذشته در تهران برگزار 

شده بود.

  Sat. Mar 16.   شنبه   25 اسفند 1397   9 رجب 1440  سال پنجم    شماره   1344  2019 

حل مشكالت جامعه كارگري 
با اجراي سند كار شايسته

ايسنا|رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني 
گفت: اگر سند ملي كار شايسته را سال ها قبل تصويب 
مي كرديم بس��ياري از مش��كالت امروز كارگران و 

قراردادهاي كار برطرف مي شد.
فتح اهلل بيات، اظهار كرد: يكي از كمبودهايي كه امروز 
در حوزه روابط كار احساس مي شود سند كار شايسته 
است. در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه تدوين سند 
كار شايسته مورد تاكيد قرار گرفت و وزارت كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي موظف شد تا آيين نامه هاي مربوط 
به اين سند را با همكاري شركاي اجتماعي تنظيم 
و تدوين كند. وي ادامه داد: متأسفانه در دولت هاي 
گذشته اين امر محقق نش��د تا اينكه دولت يازدهم 
خود را نسبت به تدوين اين سند متعهد دانست، لذا 
با توجه به تاكيد برنامه ششم توسعه مبني بر تصويب 
اين سند تا پايان س��ال 1397 و ارسال آن به دولت 
اميدواريم هرچه سريع تر ولو در روزهاي پاياني سال 
تصويب ش��ود. رييس اتحاديه كارگ��ران قراردادي 
و پيماني خاطرنش��ان كرد: تصويب س��ند ملي كار 
شايسته موجب مي شود بس��ياري از مسائل حوزه 
كار اعم از دس��تمزد كارگران، قراردادهاي كار، بيمه 
بيكاري و قراردادهاي موقت حل شود. به اعتقاد بيات 
تدوين سند كار شايسته نظم و ترتيبي در حوزه روابط 
كار ايجاد مي كند و شاخصه هايي همچون دستمزد 
شايسته، كار شايسته و شأن و كرامت كارگر و نيروي 
كار را حفظ مي كند. براساس تعريف سازمان جهاني 
كار، كار شايسته به منزله دسترسي به فرصت هاي برابر 
براي زنان و مردان براي رسيدن به كار مناسب و مولد با 
حفظ كرامت انساني است. در ماده 120 برنامه ششم 
توسعه دولت موظف ش��ده تا پايان سال دوم اجراي 
اين قانون )1397( سند ملي كار شايسته را با رعايت 
قوانين و مقررات مربوطه تهيه كند و به تصويب هيات 

وزيران برساند.

تاييد دستي اسناد براي ترخيص 
بدون تاخير مواد اوليه توليد 

تس�نيم|معاون فني گمرك ايران ب��ا بيان اينكه 
انباش��ت مواد اوليه در گمرك و بندر شهيد رجايي 
مربوط ب��ه اخت��الل سيس��تم بيتا اس��ت، گفت: 
هماهنگي هاي الزم براي تاييد دستي اسناد جهت 

ترخيص كاال در حال انجام است. 
مهرداد جمال ارونقي با اش��اره به انباشت مواد اوليه 
توليد در گمرك و بندر شهيد رجايي گفت: بر اساس 
بررسي هاي انجام شده در حال حاضر سيستم گمرك 
كامال وصل بوده و صاحبان كاال فرآيند اظهار كاال را 
انجام مي دهند. اين در حالي است كه با وجود پرداخت 
كامل حقوق و عوارض به دليل عدم تسويه نهايي با انبار 
بنادر هنوز امكان ترخيص قطعي اين كاالها فراهم 
نشده اس��ت. معاون فني گمرك ايران گفت: به نظر 
ميرسد اختالل سيستم بيتا دليل اصلي عدم اتصال 
سامانه گمرك به سامانه بنادر باشد. وي با بيان اينكه 
در تالش هستيم تا با همكاري سازمان بنادر هرچه 
س��ريع تر تمهيداتي براي ترخيص اين كاالها انجام 
شود، گفت: در حال حاضر به كارشناسان گمرك در 
بندر شهيد رجايي ماموريت داده شد تا با تاييد دستي 
اسناد مسير را براي ترخيص هر چه سريع تر كاالهاي 
انباشت شده فراهم كنند. به گفته ارونقي، كارشناسان 
گمرك با مهر برجسته اسناد مربوطه را تاييد مي كنند 
و از اين طريق مي توان تا حدودي مش��كالت پيش 
آمده را تا زمان اتصال كامل سيس��تم بر طرف كرد. 
وي گفت: كارشناسان اي تي گمرك شهيد رجايي 
در حال مس��تقر شدن در محوطه بندري هستند تا 
با همكاري اداره كل بنادر استان هرمزگان و تاييديه 
گمرك مواداوليه توليد انباشت شده هر چه سريع تر 

ترخيص شود.

كاهش ارزش ريال مانع 
مبادله با پول ملي نمي شود

خان�ه ملت| عض��و كميس��يون برنام��ه، بودجه 
ومحاسبات مجلس با بيان اينكه هنوز از پول ملي در 
مراودات مالي استفاده نمي شود، عنوان كرد: اين ايده 
براي دور زدن تحريم ها و بي نياز شدن از دالر مطرح 
شده است كه مي توانيم در ارتباط با كشورهاي همسايه 
از جمله عراق و تركيه و شريك هاي استراتژيك مانند 
روس��يه و چين به كار بگيريم ت��ا از لحاظ اقتصادي 
شرايط بهتري بر كشور حاكم ش��ود. نماينده مردم 
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه در مجلس دهم 
شوراي اسالمي تاكيد كرد: ايده استفاده از پول ملي در 
مبادالت بين كشورها تاكنون خروجي قابل دفاعي 
نداش��ته و تاكنون گزارش كارشناسي از سوي بانك 
مركزي وزارت اقتصاد ارايه نشده تا بدانيم دليل عدم 
اجرايي شدن اين ايده چيست. وي بيان كرد: براي آنكه 
بتوان از پول ملي در مبادالت بين دو كشور استفاده كرد 
نياز به زير س��اخت دارد به طور مثال چيني ها عنوان 
مي كنند ك��ه در مراودات اقتصادي با ايران س��امانه 
نيما قابل شناسايي نيست، يا وقتي كانال مالي اروپا 
مطرح شد متوجه شديم سيستم الزم براي اتصال به 
اين كانال وجود ندارد تا بتوانيم از شرايط پيش آمده 
استفاده كنيم. قرباني با اشاره به اينكه سال هاي گذشته 
ريال ايران در عراق پذيرفته مي شد، عنوان كرد: اكنون 
كه ارزش پول ايران كاهش يافته براي خريد در كشور 
عراق بايد دالر خريداري شود در حالي كه اكنون براي 
دور زدن تحريم استفاده از پول ملي مي تواند راهكار 
مناسبي باشد. وي با اشاره به كاهش ارزش پول ايران 
گفت: با وجود اين واقعيت عراقي ها پذيرفته اند كه در 
مبادله اقتصادي با ايران از پول ملي استفاده كنند كه 
بايد اين ايده را عملياتي كرد. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه ومحاسبات مجلس تاكيد كرد: بااين حال بايد 
بانك مركزي، مركز پژوهش ها و وزارت اقتصاد گزارشي 
از مبادله با پول ملي با كشورها به كميسيون برنامه و 
بودجه بدهند تا بتوانيم راه كاري براي عملياتي شدن 

اين ايده پيدا كنيم.



بانك و بيمه4اخبار

»تعادل« از پشت پرده دو اقدام مهم بانكي سال 97  گزارش مي دهد 

تعادل از تحوالت بازار ارز و طال در روزهاي پاياني سال گزارش مي دهد 

ساماندهي 43درصدي بازار پولي

ثبات ارز و سكه در بازار شب عيد

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
شبكه بانكي كشور در سال 1397، عالوه بر امور جاري 
بازار پول كشور از جمله تالش براي تثبيت نرخ سود بانكي 
به 15 درصد، ماه ش��مار كردن سود سپرده كوتاه مدت، 
جمع آوري چك هاي بانكي مبل��غ دار در حال گردش و 
كاهش سقف تراكنش براي اثرگذاري بر ميزان تقاضاي 
ب��ازار ارز، پرداخت بي��ش از 600 هزار ميلي��ارد تومان 
تسهيالت به بيش از 3 ميليون واحد اقتصادي و تامين 
سرمايه در گردش آنها، دو اقدام عمده براي ساماندهي 
بازار پول و تش��كيل بازار متشكل پولي انجام داد كه اثر 
قابل توجهي بر عملكرد بانك ها و تقويت نظارت بر آنها 
در س��ال هاي آينده خواهد داش��ت.  به گزارش تعادل، 
اگرچه اقدامات مختلف شبكه بانكي در ارايه تسهيالت، 
مسووليت اجتماعي، حمايت از اشتغال زايي و ادامه حيات 
بنگاه هاي اقتصادي، در سال هاي قبل نيز در دستور كار 
بوده، اما اقدامات اخير بانك مركزي در س��ال هاي 96 و 
97 كه اوج آن در س��ال 97 بوده، به ش��كلي متفاوت از 
امور متعارف بانكداري كشور انجام شده است و دو اقدام 
مهم و سرنوشت س��از كه از اعتبار بازار پول كشور دفاع 
كرده شامل ساماندهي موسس��ات غيرمجاز و تقويت 
بازار متشكل پولي و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي 
و همچنين ادغام بانك هاي نظامي را ش��امل مي شود و 
كارشناسان از اين دو اقدام، به عنوان مهم ترين اقدام در 
ساماندهي شبكه بانكي كشور، ياد كرده اند كه اگرچه با 
هزينه ها و برنامه ه��اي اجرايي مختلفي همراه بوده، اما 
سرانجام از خسارات و مشكالت و چالش هاي متعددي 
جلوگيري كرد و توانست اعتبار بازار پول و بانكداري كشور 
را تقويت كند و در جهت برنامه عمده اصالح ساختار نظام 

پولي و مالي و ارزي كشور موثر واقع شود. 

 ساماندهي موسسات غيرمجاز و تقويت بازار 
متشكل پولي 

در سال 97 به دنبال برنامه ساماندهي موسسات غيرمجاز 
و منحل شده، كه از سال 95 در دستور كار قرار گرفته بود، 
پرداخت سپرده به س��پرده گذاران اين موسسات در سال 
97 نيز ادامه يافت و اگرچه اين روند با پرداخت حدود 40 
هزار ميليارد توم��ان اعتبار و همراهي بانك هاي صادرات، 
پارس��يان، آينده و... در پرداخت س��پرده ها انجام شد، اما 
در تقويت بازار متشكل پولي و حذف موسسات غيرمجاز 
وكوچك شدن بازار غيرمتشكل مالي كشور اثر قابل توجهي 
داشت و پرداخت سودهاي باال و موهوم، سرمايه گذاري هاي 
رانت جويانه و غيرمولد در اين گونه موسس��ات غيرمجاز و 
پرداخت هزينه هاي س��نگين بانك ها براي جذب سپرده 
را كاهش داد و در نتيجه از س��هم و گ��ردش 25 درصدي 
اين موسس��ات غيرمجاز از نقدينگي و بازار غيرمتش��كل 
پولي به شدت كاسته شد.همچنين ساماندهي موسسات 
غيرمجاز، عالوه برحذف اينگونه س��ودهاي موهوم ورفع 
نگراني مردم، به بانك هاي مجاز كشور امكان داد كه هزينه 
پرداخت س��ودهاي باال را كاهش دهند و با قدرت رقابتي 
باالتري بتوانند در جذب نقدينگي با هزينه هاي كمتر عمل 
كنند. براين اساس، در سال 97 از شتاب رقابتي و نرخ شكني 
و پرداخت سودهاي باالي 20 درصد خبري نبود و با تاكيد 
بر رعايت سود 15 درصدي به سپرده بلندمدت، ماه شمار 
كردن حساب كوتاه مدت، زمينه كاهش هزينه بانك ها و 
سودآوري آنها فراهم شود و بخشي از بدهي دولت، بدهي 
بانك ها و مطالبات معوق نيز از طريق تهاتر بدهي ها در دستور 
كار قرار گرفت و اين موضوع باعث شد كه عالوه بر كاهش 
هزينه و خسارت و زيان بانك هاي مشمول ماده 141 قانون 
تجارت، موضوع كفايت سرمايه، سودآوري و خروج آنها از 

زيان انباشته پيگيري شود. 

 ادغام بانك هاي نظامي 
اقدام مهم ديگري كه در س��ال 97 صورت گرفت و از 
ابتداي سال در دستور كار قرار داشت و مسووالن ارشد 
دولت و سيس��تم بانكي نيز بر ضرورت و برنامه ريزي 
آن تاكيد داشتند، ادغام شش بانك نظامي بود كه در 

اسفندماه 97 با ادغام بانك هاي قوامين، مهراقتصاد، 
حكمت ايرانيان، انصار، كوثر در بانك سپه كليد خورده 
و در بهار 98 به نتيجه خواهد رسيد و اين تصميم نشان 
مي دهد كه بانك مركزي به جاي رها كردن موسسات 
و بانك ها و پرداخت هزينه هاي سنگين هزاران ميليارد 
توماني، ساماندهي موسسات و بانك ها را با استفاده از 
تجربه ساماندهي موسس��ات غيرمجاز در دستور كار 
قرار داده و براي بهبود س��اختار مالي، اصالح ساختار 
بانك ها، بهبود كفايت سرمايه، رسيدگي به تعهدات و 
سرمايه گذاري ها و زيان ها و... ادغام بانك ها را راهي كم 
هزينه تر از روش هاي قبلي ارزيابي كرده تا زير چتر يك 
بانك رسمي و با سابقه مانند بانك سپه، وضعيت ساير 
موسسات و بانك ها نيز بهبود يابد.  پس از ادغام موسسه 
ثامن در بانك انصار، قرار بود كه بانك مهر اقتصاد نيز به 
اين دو اضافه ش��ود و بانك انصار را تشكيل دهند و سه 
بانك ديگر حكمت، قوامين و موسسه كوثر نيز با يكديگر 
ادغام شده و بانك كوثر را تشكيل دهند و در ادامه نيز اين 
بانك ها با هم ادغام شوند و يك بانك جديد را تشكيل 
دهن��د.  اما به دليل نياز به يك بانك قديمي، با س��ابقه، 
استاندارد ش��ده و خوشنام كه بتواند رهبري موسسات 
و بانك هاي ديگر را به عهده بگيرد، س��رانجام با تشكيل 
يك بانك ب��زرگ نظامي به رهبري بانك س��په، برنامه 
بزرگ ترين ادغام بانكي تاريخ كشور شكل گرفت و اكنون 
همه بانك هاي نظامي ش��امل س��په، حكمت ايرانيان، 
قوامين، كوثر، انصار، ثامن، مهراقتصاد، در يك مجموعه 
و با يك نام ادغام خواهند ش��د و اكنون بانك خوشنام و 
قديمي سپه كه اولين بانك ايراني با برنامه پرداخت حقوق 
به نظاميان و قشون ايران در سال 1304 تشكيل شده و 
كارنامه اي 94 ساله با نام تجاري معتبري را شكل داده، با 
ادغام شش موسسه و بانك ديگر، بزرگ ترين بانك كشور 
با بيش از 4 هزار شعبه و بيش از 230 هزار ميليارد تومان 

سپرده را به بازار پول ايران عرضه خواهد كرد. 

 سهم 18 درصدي نظامي ها از بازار پول كشور
به گفته مس��ووالن بانكي كش��ور، ادغام پنج بانك و 
موسسه وابسته به نيروهاي مسلح كه با مصوبه شوراي 
پول و اعتبار و ستاد اقتصادي سران قوا اجرايي شده و 
در مجموع 24 ميليون سپرده گذار و 215 هزار ميليارد 
تومان س��پرده و تس��هيالت پرداختي به ميزان130 
هزار ميليارد تومان، را ش��امل مي شود، سهمي حدود 
18 درصد از بازار پول كشور را به خود اختصاص داده 

اس��ت كه اين موضوع نه تنها ساماندهي اين بانك ها و 
موسسات و اصالح ساختار آنها را به همراه دارد بلكه عمال 
سهم قابل توجهي از نقدينگي و سپرده و تسهيالت و 
سپرده گذاران، سهامداران و ذي نفعان بانكي را در يك 
چارچوب حساب شده و فني و حرفه اي در خدمت به 

اقتصاد ملي به پيش خواهد برد. 
مسووالن بانكي از جمله رييس كل بانك مركزي در اين 
زمينه تاكيد كرده است كه بانك ها و موسسات ادغام 
شده، در ماه هاي آينده با برگزاري مجامع به حفظ حقوق 
سهامداران توجه كنند و با ادغام اين 6 بانك و موسسه، 
عمال با حفظ س��پرده هاي مردم در همان شعبه با نام 
جديد، حفظ كاركنان بانك هاي ادغام شده و دارايي ها 

و سرمايه هاي آنها تضمين خواهد شد. 

 قدمت و توانايي مالي و فني 
عامل اين ادغام بود

رييس كل بانك مركزي دليل انتخاب بانك سپه به عنوان 
راهبر طرح ادغام را قدمت و توانايي مالي و فني اين بانك 
برشمرد و تصريح كرد: بانك سپه از نظر مالي بنيه قوي 
و قابل توجهي دارد كه اطمينان خاطر خوبي براي بانك 

مركزي در زمينه ادغام ايجاد كرده است.
به گزارش تعادل، اين نكته نشان مي دهد كه مسووالن 
بانك مركزي، با كسب تجربه از ساماندهي موسسات 
غيرمجاز، به ج��اي پرداخت هزينه س��نگين اصالح 
س��اختار بانك ها و معرفي هر موسس��ه به يك بانك، 
ادغام را راه حل اصولي تري براي اين اصالح س��اختار 
ارزيابي كرده اند و در اين طرح اقدام، س��پرده گذاران 
و سهامداران و ذي نفعان، بدون نگراني و حاشيه هاي 
ديگر، سپرده هاي خود را در يك بانك بزرگ و قديمي و 
با سابقه خوشنامي حفظ خواهند كرد و در همان شعبه 
ش��اهد دريافت و پرداخت س��پرده و تسهيالت خود 
هستند.  رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده بود: بانك 
جديدي كه تحت نام سپه با ادغام پنج بانك و موسسه 
اعتباري، تشكيل مي ش��ود، بانكي قوي و ارايه دهنده 
خدمات بهتر در عرصه نظام بانكي خواهد بود و با اين 
ادغام بانك جديد موثرتر از قبل به ارايه خدمات اقدام 
مي كند.  همتي، موضوع ادغام بانك هاي وابس��ته به 
نيروهاي مسلح را امري حساس و ويژه خواند و گفت: با 
وجود فشارهايي كه در همه زمينه ها به ويژه در جنگ 
اقتصادي شاهد هس��تيم، تصميم خوب و تاريخي در 
جهت ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح گرفته 

شده كه به افزايش كارايي نظام بانكي كمك خواهد كرد.  
رييس كل بانك مركزي از نهايي شدن ادغام بعد از چهار 
ماه خبر داد و گفت: پس از چهار ماه اقدامات مقدماتي، 
ادغام نهايي صورت خواهد گرفت و شاهد تشكيل بانك 
سپه جديد با قدرت و توانايي بيشتري خواهيم بود. انجام 
پروژه ادغام با حجم عمليات و نيروي انساني شش بانك 
و با در اختيار داش��تن 18 درصد از منابع شبكه بانكي 
قطعًا كاري بزرگ و ماندگار در تاريخ نظام بانكي خواهد 
بود. همتي با اش��اره به ظرفيت هاي بانك سپه و ساير 
بانك هاي ادغامي از همه دس��ت اندركاران اين طرح 
خواست با استفاده از ظرفيت بانك هاي ادغامي در جهت 
پيشبرد هر چه بهتر اين پروژه اقدام كنند. رييس شوراي 
پول و اعتبار به كاركنان بانك هاي ادغامي اطمينان داد 
كه در بانك سپه نوين فضاي خدمت براي همه وجود 
دارد و كاركنان نبايد از اين بابت دغدغه اي داشته باشند. 
هيات مديره و مديران عامل بايد به موضوع ادغام با ديد 
پروژه نگاه كنند و در احص��اي دارايي ها و بدهي هاي 
اين بانك ه��ا نهايت دقت را صرف كنند. بانك مركزي 
همچون گذش��ته حامي بانك ها و موسسات اعتباري 
اس��ت و در اين طرح نيز با تمام توان وارد شده است.به 
گفته عبدالناصر همت��ي رييس كل بانك مركزي، در 
فرآيند ادغام تكليف سهامداران وابسته به نيروي هاي 
مس��لح مشخص است و 130هزار س��هامدار جزو نيز 

مشكلي نخواهند داشت.

 افزايش بهره وري، كاهش هزينه 
و كفايت سرمايه 

اين ادغام عالوه بر آنكه باعث تشكيل بزرگ ترين بانك 
كشور مي شود به دليل افزايش سرمايه و دارايي آنها، 
مي تواند در مسير اصالح س��اختار، استانداردسازي و 
قدرت رقابتي موثر باشد و هزينه هاي اين شش بانك 
در مجموع كاه��ش يافته و منجربه رش��د بهره وري 
و كارايي آن خواهد ش��د.  در اي��ن رابطه نائب رييس 
كميس��يون بازار پول اتاق تهران با اس��تقبال از ادغام 
5 بانك وابسته به نيروهاي مسلح دربانك سپه تاكيد 
كرد: اين اقدام به اقتصادكالن كشور كمك كرده وباعث 
افزايش سرمايه، بهره وري و كاهش هزينه آنها مي شود.

سيدحسين سليمي در گفت وگو با ايِبنا درباره ادغام 
بانك هاي انصار، قوامين، مهر اقتصاد، حكمت ايرانيان 
و موسس��ه اعتباري كوثر در بانك سپه اظهار داشت: 
متاسفانه بيشتر اين بانك ها زيان ده بودند و اين زيان 

متوجه اقتصاد كشور و تمام مردم مي شد. وي با اشاره 
به تصويب ادغام بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح 
در ش��وراي هماهنگي اقتصادي سران قوا و همچنين 
ش��وراي پول و اعتبار، گف��ت: اين ادغام در راس��تاي 
اصالح نظام بانكي بود و ب��ا اين هدف انجام گرفت كه 
بهره وري اين بانك ه��ا افزايش و زيان آنها كاهش يابد 
كه تصميم كامال درستي بود. سليمي خاطرنشان كرد 
كه ادغام اين بانك ها مش��كالتي كه ادغام موسسات 
مالي و اعتباري غيرمجاز براي كشور و سپرده گذاران 
به وجود آورد را باعث نخواهد شد زيرا سپرده هاي نزد 
اين بانك ها محفوظ است و عينا به بانك سپه منتقل 
خواهد شد.نائب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه 
اتاق تهران ادامه داد: الگوي خريد سهام اين بانك ها نيز 
تصويب شده و براساس آن سهام اين بانك ها براساس 
قيمت پايه بورسي كه در آخرين روز بسته شده بوده، 
فروخته مي شود و اگر صاحبان سهام نيز اعتراضي به 
اين موضوع داشته باشند، دادگاه خاصي براي رسيدگي 
به آن تعيين شده است. وي با بيان اينكه درباره ادغام 
بانك هاي وابسته به نيروهاي مسلح مطالعه شده است، 
خاطرنشان كرد: ادغام اين بانك ها مانند جمع كردن 
بس��اط موسسات غيرمجاز نيس��ت كه بانك مركزي 
ناچار شد 32 هزار ميليارد تومان پول و خط اعتباري 
تخصيص ده��د. اين بانك ها و زيرمجموعه هايش��ان 
هريك دارايي هايي دارند كه احتماال دارايي و زيان آنها با 
فروش اين دارايي ها سربه سر خواهد شد.سليمي درباره 
زمان مورد ني��از براي ادغام و فروش اموال اين بانك ها 
نيز گفت: در آيين نامه هاي تصويب شده، زمان ادغام 
بين 2 تا 3 ماه ديده است و براساس آن بايد سهام اين 
بانك ها خريداري و موضوع ادغام آنها در بانك سپه به 
تصويب مجمع برسد. نايب رييس كميسيون بازار پول 
و سرمايه ادامه داد: در حال حاضر اين 5 بانك و موسسه 
حدود 2300 شعبه دارند و با توجه به اينكه بانك سپه نيز 
تعداد متنابهي شعبه دارد، قطعا بعد از ادغام تعدادي از 

آنها فروخته خواهند شد.

 اثر سود و زيان بانك ها 
در نتيجه ادغام بانك هاي نظامي

مطابق اطالعات منتشرشده در سامانه كدال سود 4بانك 
ادغام ش��ده جمعا از 530ميليارد توم��ان فراتر مي رود 
اما مقدار زيان يكي از اين موسس��ات ني��ز در اين رابطه 
مطرح است كه به عقيده كارشناسان، اين ادغام مي تواند 
هزينه هاي به مراتب كمتري را در تامين اين زيان ايجاد 
كند، زيرا فروش اموال اين نوع بانك ها و تامين اعتبار بقيه 
رقم زيان از محل اعتبارات دولت، به مراتب اثر بيشتري 
روي پاي��ه پولي و تورم و نقدينگي دارد، اما ادغام بانك ها 
مي تواند فرصت بيش��تري براي رس��يدگي به اين امور، 
فروش و واگذاري دارايي ها و... ايجاد نمايد.  كارشناسان 
معتقدند كه اگرچه اقدام دولت در پرداخت اين زيان به 
افزايش پايه پولي و رشد نقدينگي منجر خواهد شد و آثار 
پايه پولي در سال هاي آينده رشد تورم و افزايش قيمت ارز 
است كه بهاي آن را بايد مردم پرداخت كنند.اما در مجموع 
منحل كردن يك موسسه مالي و پرداخت خسارت آن با 
اعتبار بانك مركزي به مراتب هزينه سنگين تري را ايجاد 
خواهد كرد اما در ش��رايط ادغام، ضمن رسيدگي به اين 
امور، زمان بندي، برنامه ري��زي و امكان فروش اموال در 
شرايط مناسب، مي تواند زيان كمتر و منابع كمتري را به 
كار بگيرد و لذا بايد گفت كه بانك مركزي با اين ادغام، عمال 
از اعتبارات چند هزار ميلياردي جلوگيري كرده و بدون 
ايجاد نگراني براي مردم شبيه آنچه در موسسات غيرمجاز 
شاهد بوديم، فرصت مناسبي براي استفاده از امكانات و 
دارايي ها ايجاد كرده و خس��ارت ها وچالش ها را كاهش 
داده است.  اما در مقابل برخي كارشناسان معتقدند كه 
هزينه هاي اصالح ساختار بانك ها و موسسات كه به دليل 
ناكارايي و بهره وري پايين و سوء مديريت به زيان رسيده اند 
نبايد از جيب دولت و اعتبارات دولت و بانك مركزي تامين 

شود و منجر به تورم بيشتر شود. 

گروه بانك و بيمه|
 بازار ارز و طال در هفته هاي آخر سال روزهاي كم نوساني را 
پشت سر گذاشته، به طوري كه روز پنجشنبه 23 اسفند 
97 نرخ دالر در س��امانه سنا 12 هزار و 916 تومان و يورو 
14 ه��زار و 799 تومان، درهم 3490، يوآن 1836، پوند 
16538، لير تركيه 2508 تومان اعالم شد. در صرافي هاي 
مجاز بانكي ني��ز دالر 13200 تومان فروخته و 13150 
تومان خريداري و يورو 15050 تومان فروخته و 15 هزار 

تومان خريداري شد. 
به گزارش تعادل، قيمت دالر در ب��ازار نقدي نيز با 200 
تومان افزاي��ش 13 هزار و 200 تومان فروخته و 13 هزار 
و صد تومان خريداري مي شود. همچنين يورو با افزايش 
250 توماني 15 هزار تومان فروخت��ه و 14 هزار و 900 
تومان خريداري مي ش��ود.  روز جمعه 24 اسفند 97 نيز 
با اعالم هر اونس جهاني به نرخ 1302 دالر و دالر به نرخ 
13170 تومان، نرخ س��كه و طال نيز تقريب��ا ثابت بود و 
سكه گرمي 865 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 630 
هزار تومان، نيم سكه 2 ميليون و 550 هزار تومان، سكه 
4 ميليون و 685 هزار تومان، س��كه گرمي 18 عيار 420 
هزار تومان، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 819 هزار 
تومان اعالم شد.  همچنين قيمت سكه طرح جديد، روز 
پنج شنبه 23 اسفند 97 به 4 ميليون و 642 هزار تومان 
رس��يد همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
جديد 4 ميليون و قديم 4 ميليون و 447 هزار تومان، نيم 
سكه 2 ميليون و 549 هزار تومان، ربع سكه 1 ميليون و 
647 هزار تومان و سكه يك گرمي 878 هزار تومان تعيين 
ش��د. هر اونس طال در بازارهاي جهاني نيز 1298 دالر و 

9 س��نت و هر گرم طالي 18 عيار ني��ز 420 هزار و 410 
تومان قيمت خورد.

در اين راس��تا ابراهيم محمدولي، رييس اتحاديه طال و 
جواهر تهران- به ايسنا، گفت: قيمت طال در بازار داخلي 
طي هفته گذشته نوس��ان داشت اما اين نوسانات خيلي 
آزار دهنده نبود و گاهي كاه��ش و گاهي افزايش قيمت 
داشتيم و قيمت هر اونس طال در بازار جهاني هم در اين 
هفته با نوسان روبه رو بود. به گفته وي، اگرچه قيمت طال 
نسبت به گذشته كمي كاهشي بوده، اما در روزهاي اخير 
درصد كمي افزايشي شده است. محمدولي با بيان اينكه 
بازار طال از اول هفته تاكنون نس��بت به هفته پيش از آن 
نوساناتي داشته اما چندان آزار دهنده و التهاب آور نبوده 
است، گفت: اگر سياس��ت اقتصادي كه در بحث ارز بوده 
براي اينكه بتواند بازار را هدايت كند، ادامه يابد و به خوبي 
رخ دهد، طبيعتًا نبايد التهابي داشت باشيم و طال بايد در 
همين رنج قيمت داد و س��تد شود و در هفته پيش رو كه 
هفته پاياني سال است آرامش در بازار وجود داشته باشد كه 
مردم بتوانند به راحتي هر آنچه نياز دارند خريداري كنند. 
او درباره پيش بيني تقاضاي طال در روزهاي پاياني سال 
اظهار كرد: مردم ما از گذشته سنت هايي داشتند، اينكه 
هر زمان در بازار آرامش است و فرصت دارند، خريد انجام 
دهند. البته ممكن است مثل تقاضا گذشته نباشد اما تقاضا 
در همه اصناف بازار درصدي افزايش پيدا كرده كه طال هم 
مستثني از اين قضيه نيست. با اين وضعيت دادوستد بازار، 
اگر در بحث اقتصادي آرامش در بازار باشد، ممكن است 
تقاضا در چند روزي كه تا پايان سال باقي مانده، نسبت به 

بقيه روزهاي سال افزايش پيدا كند.

 افزايش ناگهاني قيمت طال و سكه منتفي است
در اين رابطه دبي��ر اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان 
اينكه افزايش ناگهاني قيمت طال و سكه منتفي است، 
به مردم توصيه كرد، خريد س��كه و طال را از واحدهاي 
مجوزدار ك��ه زيرنظر اتحاديه ط��ال و جواهر فعاليت 
مي كنند، انجام دهند نادر بذرافشان گفت: بازار سكه و 
طال در روزهاي پاياني سال روند عادي خود را سپري 
مي كند و با وجود پيش بيني ها مبني بر افزايش تقاضا 
در آستانه نوروز اين تقاضا در بازار كمتر از پيش بيني ها 
افزايش يافته اس��ت. وي افزاي��ش قيمت طال را دليل 
اصلي ركود در بازار طال عن��وان كرد و افزود: برخالف 
برخي ش��ايعات مبني بر افزايش قيمت سكه و طال به 
دليل افزايش تقاضا در روزهاي پاياني بازار روند طبيعي 
خود را س��پري مي كند و افزايش ناگهاني قيمت  طال 
محتمل نيست.اين كارشناس صنعت طال و جواهر در 
ادامه افزود: البته قيمت طال به قيمت اونس جهاني و 
همچنين قيمت ارز بستگي دارد كه اميدواريم با نظارت 
بيشتر بانك مركزي بر بازار ارز و جلوگيري از نوسانات، 

همچنان شاهد ثبات در قيمت سكه و طال باشيم.
دبي��ر اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه هم اكنون 
خريداران و متقاضيان در بازار بيشتر عالقه مند به خريد 
سكه آن هم از نوع ربع سكه و نيم سكه هستند گفت: به 
مردم توصيه مي كنيم حتما سكه هاي خود را از واحدهاي 
مجاز خري��داري كنند و مش��خصات وكيوم س��كه را با 
مشخصات مغازه مطابقت دهند و درصورت عدم تطابق 
پرس سكه با تابلو مغازه از خريد خودداري كنند.وي با بيان 
اينكه متاسفانه سكه هاي غيربانكي در بازار زياد شده است 

گفت: براي يك خريد مطمئن داشتن هولوگرام اتحاديه 
طال و جواهر تهران برروي وكيوم سكه ضروري است و به 
مردم توصيه مي كنيم حتما سكه هايي را خريداري كنند 

كه هولوگرام اتحاديه برروي آن حك شده باشد.

 بازگشت 10 و نيم ميليارد دالر به نيما
همچنين گفته مي ش��ود از 40 ميليارد دالر صادرات 
غير نفتي حدود 10 و نيم ميليارد دالر آن به س��امانه 
نيما برگشته است. صادرات غير نفتي كشورمان در 11 
ماهه امسال به مرز 40 ميليارد دالر رسيد كه نسبت به 
مدت مشابه پارسال 75 صدم درصد كاهش داشت.در 
صادرات غير نفتي 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال روند رو به رش��د داشتيم اما در 11 ماه امسال 
نسبت به پارسال كاهش داشتيم. بيشترين دليل كاهش 
صادرات غير نفتي ما در اين يازده ماه، متوجه ميعانات 
گازي بود زيرا با محدوديت فروش مواجه شد و حدود 
37 و نيم درصد اُفت داريم اما در بخش اقالم صنعتي، 
پتروشيمي و كشاورزي، صادرات مان خوب بود و نسبت 
به مدت مشابه س��ال پيش حدود 2 درصد و در بخش 

پتروشيمي 14 درصد رشد داريم.
مودودي با بيان اينكه بخش��ي از مش��كالت، ناشي از 
دوگانه شدن مديريت است،  گفت: در چارچوب قوانين 
بايد حركت كنيم. در بخشي صنعتي و معدني در زمينه 
صادرات، كمترين مشكل را داريم.با توجه به اينكه بانك 
مركزي در دوره س��ختي قرار دارد، از 40 ميليارد دالر 
صادرات غير نفتي حدود 10 و نيم ميليارد دالر آن به 
سامانه نيما برگشته است. امسال به علت نوسانات نرخ 
ارز، ترافيك و فش��ار تقاضا را از طرف بخش خصوصي 
براي ثبت سفارش احساس كرديم و بالغ بر 76 ميليارد 
دالر تقاضاي بي سابقه ثبت سفارش داشتيم كه از اين 
ميزان حدود 46 ميليارد دالر تخصيص ارز شده است و 
از اين ميزان حدود 24 ميليارد دالر توسط بانك تامين 

ش��ده اس��ت و 10 و نيم ميليارد دالر هم از طريق ارز 
نيمايي انجام شده است.

 تركيدن حباب ارزي 
همچنين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس، با بيان اينكه قيمت واقع��ي ارز ٨ هزار تومان 
اس��ت، گفت: حباب نرخ ارز ب��ه زودي خواهد تركيد.

مهرداد بائ��وج الهوتي با تاكيد بر ضرورت بازگش��ت 
ارزهاي حاصل از صادرات به سامانه نيمايي، گفت: عدم 
بازگشت اين نوع ارزها به سامانه نيمايي پشتوانه ارزي 
كشور را تهديد مي كند.نماينده مردم لنگرود در مجلس 
شوراي اسالمي با بيان اينكه در گذشته بازگشت اين 
نوع ارزها به داخل اهميتي نداشته است، افزود: اكنون 
با توجه به وضعيت بازار و نوسانات اخير بايد با تضمين 
پشتوانه ارزي به كاهش تغيير در قيمت ها كمك كنيم.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به وضعيت 
آتي نرخ ارز در بازار، تصريح كرد: بخشي از قيمت فعلي 
ارز حباب بوده و بخش��ي ديگر واقعي است كه در همه 
دولت ها از ابتدا تاكنون تجربه شده است.بائوج الهوتي 
با بيان اينك��ه افزايش نرخ ارز تا ٨ ه��زار تومان طبق 
تجربه هاي پيشين طبيعي است، گفت: اكنون نرخ ارز 
بيش از ٨ هزار تومان حباب بوده كه جو رواني حاكم بر 
بازار بر ش��كل گيري آن موثر بوده است.وي با تاكيد بر 
اينكه به زودي با تركيدن حباب نرخ ارز شاهد قيمت 
واقعي آن در بازار خواهيم بود، افزود: به زودي ش��اهد 
كاهش نرخ ارز در بازار خواهيم ب��ود زيرا ادامه حباب 
ممكن نيست.عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي در پاسخ به به اين سوال كه در 
روزهاي پاياني سال ٩٧ شاهد ريزش نرخ ارز خواهيم 
بود يا خير، گفت: كاهش نرخ ارز بدون در نظر گرفتن 
تاريخ حتمي آن اجتناب ناپذير است اما بايد بدانيم كه 

حباب نرخ ماندگار نيست.
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بيمه البرز تعطيالت نوروز 
آماده خدمت رساني است

تمامي شعب شركت بيمه البرز در مراكز استان ها 
و ش��عبه تخصصي پرداخت خس��ارت خودرو و 
مجتمع تخصصي اش��خاص )واحد درمان( در 
اس��تان تهران در روزهاي تعطيل نوروز 1398 
آماده ارايه خدمات بيمه اي به هموطنان هستند.  
به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه  البرز، 
شعب سراسر كشور و شعبه تخصصي پرداخت 
خس��ارت خودرو ته��ران اين ش��ركت عالوه بر 
روزهاي غيرتعطيل ن��وروز 1398، در روزهاي 
تعطيل دوم، چهارم و دوازدهم فروردين 1398 از 
ساعت 9 تا 13 به مشتريان خدمات ارايه خواهند 
داد. اين گزارش حاكي اس��ت، همچنين مركز 
پرداخت خسارت سيار بيمه  البرز )سامان نگار( 
ب��ه ش��ماره تلف��ن 84325 )021( در روزهاي 
تعطيل نوروز جز 13 فروردين از ساعت 9 تا 19 و 
پنجشنبه اول فروردين از ساعت 12 تا 19 و مركز 
پرداخت خسارت سيار ديگر بيمه  البرز )ايرانيان 
پوشش( به ش��ماره تلفن 41558 )021( تمام 
روزهاي تعطيالت نوروز جز 13 فروردين در تبريز، 
آبادان، اصفهان، خرم آباد، شهركرد، ياسوج و يزد 
آماده ارايه خدمات ارزيابي خسارت به بيمه گزاران 

زيان ديده تصادفات رانندگي هستند.

استفاده از طرح هاي نوآورانه 
براي كاهش شكاف حق بيمه

عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه مي گويد راه 
كاهش شكاف موجود بين نرخ واقعي حق بيمه 
ثالث با حق بيمه دريافتي، افزايش انفجاري اين 
حق بيمه نيست و بايد از طرح هاي نوآورانه در اين 
رابطه استفاده كرد. مهدي سامري درباره فاصله 
26 درصدي نرخ حق بيمه دريافتي شركت ها از 
بيمه گذاران رشته ثالث با نرخ واقعي آن، اظهار 
داشت: راه ُپر كردن ش��كاف ارزشي كه موجب 
زيان شركت هاي بيمه شده از محل ثالث شده، 
افزايش انفجاري حق بيمه نيس��ت. وي با بيان 
اينكه، بخش��ي از اين فاصله بايد ب��ا طرح هاي 
جايگزين كم شود، ادامه داد: تمام اين فاصله نرخ 
واقعي تا نرخ كنوني، ناشي از خسارت پرداختي و 
ارزش بيمه نيست بلكه بخشي از آن نيز ناشي از 
تخلفات سازمان يافته است. عضو انجمن حرفه اي 
صنعت بيمه با اشاره به اظهارات رييس كل بيمه 
مركزي مبني بر اينكه 20 درصد از خسارت هاي 
پرداختي شركت هاي بيمه غيرواقعي و ساختگي 
است، اظهار داشت: بخش بزرگي از خسارت هايي 
كه شركت هاي بيمه در حال حاضر مي پردازند 
ناشي از تخلفات باندهاي س��ازمان يافته است. 
سامري ادامه داد: از س��وي ديگر نرخ حق بيمه 
ثالث كنوني متناسب با نوع كاربري خودرو، مانند 
خودروهاي عمومي يا پرتردد يا خودروهاي كم 
تردد و غيرعمومي نيست.وي خواستار آن شد كه 
نرخ گذاري براي بيمه هاي شخص ثالث خودروها 
با توجه به نوع كاربري، س��ن مصرف كننده و به 
شكل پلكاني يا پرداخت تجميعي تعيين شود.

عضو انجمن حرفه اي صنعت بيمه درباره پرداخت 
تجميعي حق بيمه ثالث توضيح داد: فرض كنيد 
فردي عالقه مند به خريد 5 س��اله بيمه شخص 
ثالث خود باش��د، بايد بتواند به عنوان مثال حق 
بيمه 2 س��اله خود را پرداخت كن��د و مابقي را 
نيز طي سه س��ال بعد پرداخت كند. ميزان عدم 
خسارت اين فرد مي تواند به شكلي باشد كه شايد 
اصال نيازي به پرداخت حق بيمه س��ال پنجم را 
نداشته باشد. از س��وي ديگر اجراي اين طرح ها 
باعث افزايش ظرفيت سرمايه گذاري رشته بيمه 

ثالث خواهد شد.

چابك سازي شبكه بانكي با 
واگذاري اموال مازاد بانك ها

عضو هيات رييس��ه كميس��يون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس، با بيان اينكه واگذاري اموال مازاد، 
بانك ها را از بنگاه داري نجات مي دهد، گفت: بورس 
بهترين گزينه براي اين مهم و چابك سازي شبكه 
بانكي است. محسن بيگلري در گفت وگو با ايِبنا، با 
اشاره به برخي اخبار مبني بر فروش اموال مازاد بانكي 
 از طريق بورس، گفت اين اقدام مي تواند بانك ها را از 
بنگاه داري دور كرده و رسالت اصلي آنها را بازگرداند. 
نماينده مردم سقز و بانه در مجلس شوراي اسالمي 
با تاكيد بر اينك��ه نگهداري ام��وال بانك ها اعم از 
س��اختمان و امالك ب��ه فريز ش��دن منابع منجر 
مي شود، افزود: بانك ها مي توانند با فروش اموال مازاد 
خود از طريق بورس به چابكسازي بيشتر در شبكه 
بانكي كمك كنند. اين نماينده مردم در مجلس 
دهم با بيان اينكه دوري بانك ها از بنگاه داري با 
فروش اموال مازاد مي تواند شرايط تسهيالت دهي 
سيستم مالي كشور را تقويت كند، تصريح كرد: 
در ش��رايط فعلي كه بس��ياري از بانك ها براي 
ارايه تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج و غيره با 
مش��كل كمبود منابع مالي مواجه هستند اين 
اقدام بهترين گزينه خواهد بود.بيگلري با تاكيد 
بر اينكه بورس به جهت ش��فافيت در معامالت 
مي توان��د بهترين گزينه براي واگ��ذاري اموال 
مازاد بانك ها باشد، گفت: هر چند تجربه اي در 
اين حوزه تاكنون نداش��ته اين اما به طور حتم با 
حمايت دولت و كمك بانك مركزي اين موضوع 
مورد توجه همه بانك ها قرار خواهد گرفت.وي 
ادامه داد: در نظر گرفتن مش��وق هايي از سوي 
بانك مركزي براي بانك هاي��ي كه در واگذاري 
اموال مازاد خود پيش قدم شوند مي تواند اين روند 
را تسريع كند.اين نماينده مردم در مجلس دهم با 
بيان اينكه واگذاري اموال مازاد بانك ها از طريق 
بورس به نفع شبكه بانكي است، گفت: با اين شيوه 
بانك ها در اين اقدام معطل نشده و با سرعت به 

كاهش اموال مازاد خود اقدام خواهند كرد.
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سود آوري صنعت دارويي در بازار سهام 
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نزولبورسامريكا

گروه بورس|
 برخي از كارشناسان بازار سرمايه كشور معتقدند رشد 
سودآوري صنايع و شركت هاي بورسي در سال 97 و 
پيش بيني تداوم روند صعودي در سال 98 با توجه به 
وضعيت مطلوب بنيادي شركت ها و اصالحات پي در 
پي شاخص طي چند وقت اخير، دور از ذهن نخواهد 
بود. از طرفي، پيش بيني افزايش مقطعي شاخص ها تا 
زمان برگزاري مجامع در سال 98 چشم اندازي است 
كه ديگر صاحب نظران اين حوزه براي آينده بازار سهام 
متصور مي شوند. به هر روي ريسك هاي اقتصادي و 
سياسي در سال 97 نقش بسزايي در افزايش قيمت ارز 
و به تبع آن افزايش سودآوري صنايع دالر محور بورسي 
داشت، بطوري كه صنايع و شركت  هاي مرتبط در اين 
حوزه شرايط مطلوب تري را نسبت به گذشته توانستند 
تجربه كنند. در همين حال، ش��اخص صنعت دارو از 
ابتداي سال تاكنون بازدهي ۶۰ درصدي داشته است. 
در عين حال، بسياري از شركت هاي اين گروه در 9 ماه 
ابتداي سال تحت تاثير رشد مقداري فروش توانستند 
حاشيه سود خوبي داشته باشند. به زعم كارشناسان 
اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني و افزايش قيمت دارو در 
سال 98 بر اي اين شركت ها سودآوري مطلوبي را رقم 
مي زند. گفتني اس��ت، صنعت دارو يكي از مهم ترين 
صنايع بورسي به ش��مار مي رود، اين صنعت با ارزش 
اسمي ۳۰هزار و ۲۴۱ ميليارد ريال، ۲.7 درصد از كل 
ارزش بازار بورس ته��ران را در اختيار دارد. دارويي ها 
حدود ۲۵ نماد فع��ال در بورس دارند كه از مهم ترين 
شركت هاي بازار سهام به شمار مي روند. شاخص گروه 
دارويي از ابتداي س��ال تاكنون )۲۰ اس��فند(، بالغ بر 
۶۰ درصد بازدهي به همراه داش��ته است. با اين حال 
با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني س��ال و آغاز سال 
جديد سهامداران فعال اين شركت ها در انتظار انتشار 
عملكرد يك ساله مالي آنها هستند تا بتوانند چشم انداز 
مناس��بي را براي سال آينده متصور باشند. در همين 
حال، عواملي همانند تس��هيل در وص��ول مطالبات 
شركت هاي دارويي، رشد قيمت بس��ياري از داروها 
و تخصيص ارز دولتي براي اين ش��ركت ها از مواردي 

است كه منجر به رشد سودآوري اين گروه شده است. 
با اين وجود طي روزهاي اخير خبرهاي مثبت ديگري 
در زمينه صنعت دارو شنيده شد، كه مي تواند بر تصميم 
سهامداران اثرات قابل توجهي داشته باشد. در همين 
حال، ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداشت از دور 
جديد افزايش قيم��ت اقالم دارويي خبر داد. به گفته 
وي در س��ال آينده دارو بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش 
قيمت دارد. از سوي ديگر اين مقام مسوول از ممنوعيت 
واردات داروهاي مش��ابه داخلي به كش��ور خبر داد. 
موضوعي كه مي تواند انگيزه هاي شركت هاي داخلي 

را براي توليد بيشتر افزايش دهد.

دالر۴۲۰۰تومانيداروييها
در اين ارتباط، نويد خاندوزي، كارشناس بازار سرمايه در 
گفت وگو با سنا، در مورد وضعيت اين صنعت در سالي 
كه گذشت اينچنين مي گويد: شركت هاي دارويي سال 
97 را مطلوب تر از سال هاي قبل پشت سر گذاشتند. 
دوره وصول مطالبات بسياري از اين شركت ها از ۳۶۵ 
روز كاهش يافت و اين شركت ها توانسته اند تا حد قابل 
توجه اي مطالبات خ��ود را از دولت دريافت كنند. وي 
افزود: اگر بخواهيم شركت هاي دارويي را در سالي كه 
گذشت بررس��ي كنيم، عالوه بر اينكه سود عملياتي 
و س��ود خالص اين ش��ركت ها افزايش يافته اس��ت، 

هزينه هاي مالي بسياري از اين شركت ها نيز كنترل شد. 
وي همچنين گفت: دولت به سبب پايين نگه داشتن 
هزينه هاي درمان، دالر چهار هزار و ۲۰۰ توماني را به 
صنعت دارو اختصاص داده است. اگر فرض كنيم دولت 
براي واردات دارو دالر نيمايي تخصيص دهد، به همان 

تناسب نرخ دارو رشد مي كند.

پيشبينينرخ98
اين كارشناس بورسي افزود: با افزايش نرخ دارو، حاشيه 
سود ريالي دارويي ها نيز افزايش پيدا مي كند و به تبع 
آن بدهي دولت به اين شركت ها زياد مي شود. به همين 

دليل دولت انگي��زه چنداني براي عدم تخصيص دالر 
۴ه��زار و ۲۰۰ توماني به صنعت دارو ن��دارد و به نظر 
مي رسد براي تمام س��ال 98 نرخ دالر در صنعت دارو 

همين رقم بماند.

نگاهيبهعملكرد
همان طور كه اشاره شد بازدهي شاخص اين صنعت از 
ابتداي سال بيش از ۶۰ درصد بوده است، همچنين عمده 
نمادهاي اين گروه در اين بازه زماني، با رنج مثبت به كار 
خود پايان داده است. داروس��ازي امين از ابتداي سال 
تاكنون بيش از 9۵ درصد بازدهي مثبت داشته است. 
عمده سودآوري اين شركت در بخش فروش محصوالت 
بوده است. به نحوي كه در ۱۱ ماهه سال جاري نسبت به 
سال قبل ۵۵ درصد رشد فروش داشته است. در همين 
حال، شركت داروس��ازي كوثر سهامدار عمده شركت 
داروسازي امين است كه بيش از ۴۴ درصد از سهام اين 
شركت را در اختيار دارد. اين ش��ركت در دوره 9 ماهه 
حدود ۲هزار درصد رشد سودآوري داشته است. در اين 
ميان داروپخش توليد محصوالت جدي��د را در برنامه 
دارد. اين شركت از ابتداي سال ۵۶ درصد رشد قيمتي 
داشته است. اين شركت نيز عمده رشد قيمتي را از بخش 
فروش داشته است. مديرعامل اين شركت طي روزهاي 
اخير خبرهايي از توليد محصوالت جديد در اين كارخانه 
داده اس��ت. به گفته محالتي، دستگاه سرم سازي خط 
جديد در حال نصب است و از خرداد سال آينده به توليد 
مي رسد. از سويي ديگر، »دشيمي« نيز از شركت هايي 
بود كه سهامداران آن در سال 97 شاهد روند سودآوري 
ش��ركت بودند. در آخرين اطالعيه منتش��ره شده اين 
شركت در ش��بكه كدال آمده است، شركت داروسازي 
تهران شيمي درپايان سال مالي 97 مبلغ 8۰7 ريال سود 
براي هر سهم با سرمايه ۴۴۵ ميليارد ريال محقق كرد. 
اين شركت در سال مالي 97 با رشد ۲۳ درصدي درآمد 
عملياتي و رشد 8۱ درصدي سود ناخالص همراه شد و 
توانست مبلغ ۳9۶ميليارد ريال سود عملياتي محقق 
كند كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9۰ درصد رشد 

داشته است.

مركز پردازش اطالعات مالي ايران پربازده ترين صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام، قابل معامله در بورس، مختلط و با 
درآمد ثابت را براي دوره هاي يك ماهه و يك ساله منتهي به 
۲۰ اسفندماه ۱۳97اعالم كرد. به گزارش سنا، صندوق هاي 
»آسمان يكم« سبدگردان آسمان، »مشترك آگاه« كارگزاري 
آگاه و »مشترك كارگزاري حافظ« باالترين بازدهي يك ماهه 
منتهي به ۲۰ اسفندماه ۱۳97 گروه صندوق هاي در سهام را به 
خود اختصاص دادند. همچنين، صندوق هاي سرمايه گذاري 
»آسمان آرماني سهام« سبدگردان آسمان، »هستي بخش 
آگاه« كارگزاري آگاه و »سپهر كاريزما« سبدگردان كاريزما، 
بيشترين بازدهي ماهانه را در گروه صندوق هاي قابل معامله 
در بورس )غيركااليي( كس��ب كردند. در همين حال، طي 
مدت مذكور در گروه صندوق هاي س��رمايه گذاري طالي 
قابل معامله در بورس به ترتيب صندوق هاي »در اوراق بهادار 
مبتني بر سكه طالي مفيد«، »پشتوانه طالي لوتوس« و »در 
اوراق بهادار مبتني بر سكه طالي كيان«، باالترين بازدهي 
يك ماهه را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش مركز 

پردازش اطالعات ايران، در گروه صندوق هاي سرمايه گذاري 
مشترك مختلط به ترتيب صندوق هاي »تجربه ايرانيان« 
كارگزاري بانك آينده، »توسعه ممتاز« سبدگردان انتخاب 
مفيد و »آسمان خاورميانه« سبدگردان آسمان، باالترين 
بازده��ي را به خود اختصاص دادند. عالوه ب��ر اين، در گروه 
صندوق هاي س��رمايه گذاري ب��ا درآمدثابت نيز به ترتيب 
صندوق هاي »صباي هدف« سبدگردان هدف، »كوثر يكم« 
كارگزاري آبان و »نيكوكاري درمان زنجيره اميد« مش��اور 
سرمايه گذاري هدف حافظ، باالترين بازده يك ماهه منتهي 

به ۲۰ اسفندماه ۱۳97 را كسب كرده اند.

عملكرديكساله
بر اس��اس اين گزارش طي س��ال منتهي به ۲۰ اسفندماه 
۱۳97، هم راس��تا با عملكرد مثبت ش��اخص كل بورس، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با بيش��ترين تركيب دارايي 
در سهام توانس��تند اغلب گروه هاي صندوقي را در كسب 
بازدهي پش��ت س��ر بگذارند. صندوق هاي سرمايه گذاري 

»دماسنج«، »سهم آشنا«، »نويد انصار«، »كارگزاري بانك 
ملي« و »يكم اكس��ير فارابي«، بيشترين بازدهي ساالنه را 
بين صندوق سرمايه گذاري در سهام كشور كسب كردند. از 
طرفي، صندوق هاي »آتيه درخشان مس«، »سپهر كاريزما«، 
»هس��تي بخش آگاه«، »توسعه اندوخته آينده« و » آرمان 
سپهر آيندگان«، باالترين بازدهي يك ساله منتهي به ۲۰ 
اسفندماه ۱۳97 گروه صندوق هاي قابل معامله در بورس را 
به خود اختصاص دادند. در همين حال، گروه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري طال از ديگر گروه هاي صندوقي موفق در 
يك سال گذش��ته بوده است؛ اين صندوق ها توانسته اند به 
موازات رشد قيمت سكه و طال بازدهي قابل توجهي نصيب 
سرمايه گذاران خود كند. به گزارش مركز پردازش اطالعات 
مالي ايران، در گروه صندوق هاي سرمايه گذاري طالي قابل 
معامله در بورس به ترتيب صندوق هاي »پش��توانه طالي 
لوتوس«، »در اوراق بهادار مبتني بر س��كه طالي كيان« و 
»پشتوانه سكه طالي زرافشان اميد ايرانيان« باالترين بازدهي 

يكساله را به خود اختصاص دادند.

يكي از كارشناسان بازار سرمايه معتقد است با گسترده شدن 
حجم عرضه  كاالها در بورس كاال به همراه ورود خريداران 
خارجي و استخراج قيمت كاالها از اين بورس، مي توان در 
س��طح منطقه در كاالهايي كه داراي مزيت نسبي توليد 
هستيم، مرجع قيمتي شويم. به گزارش سنا، علي صالح 
آبادي در خصوص مقاومت هايي در مس��ير توسعه بورس 
وجود دارد، عنوان كرد: بورس كاال با هدف ايجاد شفافيت 
شكل گرفت و به منظور اينكه رقابت در بازار شكل بگيرد و 
قيمت ها، عرضه و تقاضا به سمت شفافيت حركت كنند. 
گاهي شاهد هس��تيم كه نرخ ارز يا قيمت ها در بازارهاي 
جهاني نوسان مي كند. طبيعتا بايد قيمت كاالها در بورس 
كاال نيز به موازات نوس��انات قيمتي ارز و نرخ هاي جهاني 
تعديل شود تا به شفافيت و فضاي رقابتي خللي وارد نشود. 

در اين رابطه، يكسري مالحظاتي وجود دارد كه بخشي از 
اين مالحظات به حقوق مصرف كننده بر مي گردد تا براساس 
اين مالحظات، مصرف كننده در كشور هم با افزايش قيمت 
كاالي موردنظرش مواجه نش��ود. يا در زماني كه كاهش 
قيمتي اتفاق مي افتد، مالحظات توليدكننده مطرح مي شود. 
چراكه توليدكننده ممكن اس��ت از اين كاهش قيمت ها 
متضرر شود. وي با بيان يك مثال تصريح كرد: دوران هايي 
را شاهد بوديم كه عرضه كننده ها در مقابل كاهش قيمت 
مقاومت داشتند. زماني كه قيمت نفت به ۳۰ دالر كاهش 
يافت، طبيعتا قيمت فلزات هم در دنيا كاهش پيدا مي كرد؛ 
بنابراي��ن عرضه كننده ها در مقابل اف��ت قيمت مقاومت 
مي كردند. در مقابل، زمانيك��ه قيمت ها افزايش مي يابد، 
عرضه كنندگان به افزايش قيمت ها عالقه مند هستند و 

در مقابل خريداران نس��بت به اين افزايش قيمت از خود 
مقاومت نشان مي دهند. بنابراين بعضي از اين مقاومت ها 
به مالحظات عرضه كننده و توليدكننده، مصرف كننده و 
دستگاه ها و نهادهاي دولتي ذي ربط بر مي گردد. بطوري 
كه گاهي برخي دستگاه هاي دولتي ذي ربط هم در مقابل 

هر يك از اين شرايط مقاومت دارند. 

نوسانبورسهمگامبابازارهايجهاني
رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراين 
زماني كه اين شرايط تحت تاثير نوسانات قيمتي به وجود 
مي آيد معموال به اشتباه مقصر اصلي بورس كاال شناخته 
مي ش��ود. اين در حالي است كه در شرايط مختلف بازارها 
بايد تالش ش��ود تا همه فعاالن صنايع اعم از توليدكننده 

و مصرف كننده و دستگاه ها و نهادهاي دولتي، طبيعت و 
ذات بازار در افزايش و كاهش قيمت ها را بپذيرند. كما اينكه 
در بورس اوراق بهادار هم اين شرايط را داريم؛ در بازار سهام 
نيز زماني افزايش شاخص ها اتفاق مي افتد و در زماني ديگر 
شاهد كاهش قيمت ها هستيم. بنابراين متناسب با شرايط 
اقتصاد كشور و بازارهاي جهاني و تحت تاثير نوسانات نرخ 
ارز و در نهايت تغييرات سودآوري بنگاه ها، طبيعتا شاخص 
بورس هم نوسان مي كند كه البته اين نوسانات در بازار سهام 
و بين سرمايه گذاران بيشتر از بازيگران بورس كاال جا افتاده 
است كه بايد اين فرهنگ عمومي و پذيرش نوسان در بورس 

كاال هم اتفاق بيفتد كه البته زمان بر است.
وي در خصوص بازگشت نرخ هاي دستوري طي چند وقت 
اخير نيز ابراز داشت: بايد اين چند ماه گذشته را به عنوان يك 

دوره استثنايي در نظر گرفت؛ چراكه در اين برهه زماني شاهد 
نوسانات زيادي در نرخ ارز بوديم كه بخش قابل توجهي از آن 
كاذب بود و پس از مدتي با كاهش مواجه شد. در طول اين 
مدت، بخشي از اين نوسانات ارز ناشي از تحوالت سياسي 
و اقتصادي بود كه توجيه پذير است؛ اما بخش زيادي از اين 
نوس��انات توجيه پذير نبود و داليل غيراقتصادي داشت و 
ناشي از هيجانات كاذب ايجاد شده در بازار بود. در آن شرايط 
بخشي از رشد قيمت  كاالها نيز ناشي از نوسانات كاذب نرخ 
ارز بود. بنابراين بايد آن دوران را يك دوره خاص و استثنايي 
تلقي كرد كه خوش��بختانه از آن عبور كرديم. با اين حال، 
بورس كاال ابزارهاي متنوعي در اختيار دارد كه مي تواند در 
شرايط مناسب و بسته به حجم تقاضا كاربرد داشته باشد و 

بايد در چنين شرايطي از اين ابزارها بيشتر بهره برد.

ريزش ش��ديد س��هام ش��ركت بوئينگ كه به دليل 
ممنوعيت گس��ترده پرواز هواپيماه��اي مدل 7۳7 
اين شركت شدت گرفته اس��ت، از جمله مهم ترين 
داليل روند نزولي بازار سهام در امريكا بود. به گزارش 
آسوش��يتد پرس، اميدواري ها به توافق بين چين و 
امريكا بر سر مسائل تجاري، شاخص هاي بورسي در 
آس��يا و اروپا را صعودي كرد. در معامالت روز جمعه 
بورس هاي منطقه آسيا-اقيانوسيه، پس از آنكه بانك 
مركزي ژاپن اع��الم كرد نرخ بهره اين كش��ور را در 
س��طح منفي ۰.۱ درصد نگه مي دارد شاخص »نيك 
ك��ي ۲۲۵« ب��ورس توكيو با جه��ش ۱ درصدي در 
سطح ۲۱ هزار و ۵۰۶.9۲ واحدي بسته شد. در چين 
نيز افزايش اميدواري ها ب��ه توافق تجاري با امريكا و 
وعده نخست وزير اين كش��ور براي رونمايي از بسته 
كاهش ماليات��ي ۲ تريليون يواني ب��راي حمايت از 
رش��د اقتصادي، باعث افزايش شاخص هاي بورسي 
شد به گونه اي كه ش��اخص »شانگهاي كامپوزيت« 

با افزايش ۱.۵ درصدي خود را ب��ه ۳۰۳۵.۱۰ واحد 
رساند و شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 
با ۰.8 درصد افزايش در س��طح ۲9 ه��زار و 8۳.۰۳ 
واحدي بسته شد. همچنين، در بورس وال استريت 
شاخص ها عمومًا قرمزپوش بودند به گونه اي كه به جز 
شاخص »داوجونز« كه نسبتًا بدون تغيير در مقايسه 
با روز قبل در سطح ۲۵ هزار و 7۰9.9۴ واحدي باقي 
ماند، دو شاخص مهم ديگر يعني »نزدك كامپوزيت« 
و »اس اند پي ۵۰۰« نزولي بودند و به ترتيب در سطح 
7۶۳۰.9۱ واحد و ۲8۰8.۴8 واحد بس��ته ش��دند. 
افزون بر اين، در بورس هاي اروپايي، »فوتسي ۱۰۰« 
بورس لندن پس از موافقت مجلس انگليس با تمديد 
مهلت خروج از اتحاديه اروپا با ۰.۵۶ درصد افزايش به 
كار خود خاتمه داد و ش��اخص هاي »دكس« بورس 
فرانكفورت آلمان و »كك ۴۰« بورس پاريس فرانسه 
ب��ه ترتيب با ۰.۱۳ درص��د و ۰.8۲ درصد افزايش در 

مقايسه با روز ماقبل بسته شدند.
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    شناسايي زيان ۳5۳ريالي »غگز«: شركت 
گز سكه در صورت هاي مالي ۶ماهه، براي هرسهم 
۳۵۳ريال زيان شناسايي كرد. همچنين، شركت سود 
عملياتي اين دوره را با افت ۵8 درصدي ۲ميليارد و 
9۶۰ميليون ريال، سود خالص را با رشد ۳۱درصدي 
مبلغ ۱7ميليارد و ۳۶۱ميليون ريال و سود انباشته 
پايان دوره را با رشد ۶۴درصدي مبلغ 9۵ميليارد و 
۶۱۲ميليون ريال اعالم كرده اس��ت. “غگز “ در اين 
گزارش براي دوره ۶ماهه منتهي به ۲9اسفند۱۳97 
باتوجه به افزايش نرخ ارز قيمت تمام شده محصوالت 
سير صعودي داشته است. براساس تغييرات قيمت در 
مدت ۶ماه اول احتمال افزايش اين سير ادامه خواهد 
داشت. همچنين اين شركت در تشريح برنامه هاي 
تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي، باتوجه به 
تصميمات اتخاذ شده توسط مديريت شركت نسبت 

به افزايش صادرات اقداماتي را انجام داده است.
    نگاهي بر پرتفوي بهمن ماه »وغدير«: شركت 
سرمايه گذاري غدير در دوره يك ماهه منتهي به ۳۰ 
بهمن ماه سال جاري، از فروش سهام چند شركت 
بورس��ي مبلغ ۵ ميليارد و 878 ميليون ريال سود 
واگذاري كسب كرد و در همين دوره نيز خريدار سهام 
چند شركت بورس��ي بود. در همين حال، شركت 
با س��رمايه 7۲ هزار ميليارد ريال، صورت وضعيت 
پرتفوي سرمايه گذاري ها در دوره يك ماهه منتهي 
به ۳۰ بهمن ماه 97 را حسابرسي نشده منتشر كرد. از 
طرفي، شركت سرمايه گذاري غدير با انتشار عملكرد 
يك ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ماه سال جاري اعالم 
كرد در ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده، تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده ۵8 
هزار و 9۱۲ ميليارد و ۲9۵ ميلي��ون ريال و ارزش 
بازار معادل ۱۶7 هزار و ۳۵۳ ميليارد و 987 ميليون 
ريال در سبد سهام خود داشت. عالوه بر اين، بهاي 
تمام شده سهام بورسي اين شركت طي اين مدت با 
افزايش ۶ ميليارد و 9۶۴ ميليون ريال به ۵8 هزار و 
9۱9 ميليارد و ۲۵9 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار 
شركت سرمايه گذاري غدير نيز با كاهش ۱۴ هزار و 
9۴۳ ميليارد و ۱۵۶ ميليون ريال معادل ۱۵۲ هزار 
و ۴۱۰ ميليارد و 8۳۱ ميليون ريال محاس��به شد. 
»وغدير« تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با 
بهاي تمام شده معادل ۲ ميليارد و 7۰9 ميليون ريال 
به مبلغ معادل 8 ميليارد و ۵87 ميليون ريال واگذار 
كرد و از اين بابت ۵ ميليارد و 878 ميليون ريال سود 
كسب كرد . شركت سرمايه گذاري غدير طي دوره 
يك ماهه منتهي به بهمن ماه تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده 8 ميليارد و ۵۵9 

ميليون ريال خريداري كرد.
    آمادگي افزايش سرمايه »غفارس«: شركت 
ش��ير پاس��توريزه پگاه فارس در نظر دارد افزايش 
سرمايه ۲۲درصدي را عملياتي كند. بر اين اساس، 
ش��ركت اعالم كرد كه حسابرس و بازرس قانوني با 
افزايش سرمايه شركت موافقت كرده و اين شركت 
اقدام هاي بعدي را در دستور كار خود قرار داده است. 
هيات مديره »غفارس« قصد دارد سرمايه شركت 
را از مبلغ ۲۰۰ميليارد ريال به مبلغ ۲۴۴ميليارد و 
7۰۵ميليون ريال معادل ۲۲درصد افزايش دهد. اين 
افزايش سرمايه از محل سود انباشته است و به منظور 
اس��تفاده از معافيت قانوني جهت كاهش ماليات 
عملكرد و جلوگيري از خ��روج وجه نقدي معادل 
۱۰ميليارد ريال )استفاده از معافيت موضوع بند )ب( 
مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي( ارايه شده 
است. اين شركت اعالم كرده است كه انجام افزايش 
سرمايه منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصويب مجمع عمومي فوق العاده است كه در اين 

خصوص اطالع رساني الزم صورت خواهد گرفت.
    س�ود ۲۸۲ريالي هرس�هم »وس�بحان«: 
س��رمايه گذاري س��بحان با س��رمايه يك هزار و 
۳۰۰ميليارد ريالي سود هرسهم ۶ماهه منتهي به 
۳۰دي سال 97 را ۲8۲ريال اعالم كرد. همچنين، 
»وسبحان« سود عملياتي شركت را ۳۶۶ميليارد 
ريال، سود خالص را ۳۶۶ميليارد ريال و سود انباشته 
در پايان دوره ۵۴۵ميليارد ريال اعالم كرده اس��ت 
كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته به ترتيب 
با كاهش ۳۴، ۳۴ و ۲۲درصدي مواجه شده است. 
ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
نيز با كاهش ۱۴۵ميليارد و 89۶ميليون ريالي به 
7۲9ميليارد و 77۵ميليون ريال رسيد. عالوه بر اين، 
در دوره مورد گزارش ارزش س��هام خريداري شده 
“وسبحان “ در بورس به ۵78ميليارد و 7۲7ميليون 
ريال و س��هام واگذار شده آن با رشد ۳۲9ميليارد و 
7۲۴ميليون ري��ال به مبلغ ۲هزار و ۱97ميليارد و 

۱۶ميليون ريال رسيد.
     س�ود يك ريالي »كقزوي«: شركت شيشه 
قزوين در صورت هاي مالي مي��ان دوره اي ۶ماهه 
منته��ي به ۳۱ش��هريور97، توليد خ��ود را با افت 
۴.87درصدي به ميزان ۱۴ميلي��ون و ۵8۴هزار و 
۵۳۴مترمربع اعالم كرد. بر اين اساس، شركت در 
صورت هاي مالي مي��ان دوره اي ۶ماهه منتهي به 
۳۱شهريور۱۳97 سود هر سهم را يك ريال اعالم 
كرد. اين شركت سود عملياتي را ۱۱۴ميليارد ريال 
و س��ود خالص را يك ميليارد و 89۱ميليون ريال 
منتشر كرد. همچنين شيشه قزوين زيان انباشته 
در پايان دوره را يك ه��زار و 77ميليارد ريال اعالم 
كرد. بر همين اس��اس “كق��زوي “ دارايي هاي اين 
دوره را ۴ه��زار و ۵۴۶ميليارد ريال و بدهي هاي آن 
به ۴هزار و 8۴۳ميليارد ريال اعالم كرد. همچنين 
اندوخته قانوني را 8ميلي��ارد و ۴۰۰ميليون ريال 
منتش��ر كرد. يادآور مي ش��ود، اين شركت ميزان 
تولي��د مدت مذك��ور را ۱۴ميلي��ون و ۵8۴هزار و 
۵۳۴مترمربع اعالم كرد كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با افت ۴.87درصدي مواجه شده است. 
عالوه بر اين ميزان فروش ش��ركت به نس��ب دوره 
مشابه با افت ۱۲.۰7درصدي مواجه شده و به ميزان 
۱۲ميليون و 789هزار و ۱۰۳مترمربع كاهش يافته 
است. همچنين ارزش اين فروش به 77۴ميليارد و 
۳8۲ميليون ريال رسيد، كه با توجه به افزايش قيمت 
محصوالت با رشد ۱9.7۲درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته همراه شده است.

گروه بورس|
در پايان معامالت هفته گذشته شاخص كل با۶۲89 
واحد افزايش معادل 8۶ / ۳ درصد رشد نسبت به هفته 
ماقبل همراه شد و توانست رقم ۱۶9۱۱۶ واحدي را به 
خود اختصاص دهد. بر همين اساس، شاخص بازار اول 
با ۵۰۱۰ واحد افزايش به رقم ۱۲7۲۲۳ واحد رسيد و 
شاخص بازار دوم با ۱۰7۴۱ واحد افزايش رقم ۳۲۴۳۵۴ 
 واحدي را تجربه كرد و به اين ترتيب شاخص بازار اول

 ۱ / ۴ و شاخص بازار دوم هر دو با ۴ / ۳ درصد رشد نسبت 
به هفته ماقبل همراه ش��دند. عالوه بر اي��ن، در ۵ روز 
كاري هفته گذشته ارزش كل معامالت اوراق بهادار به 
۵۱8۰۶ ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته ماقبل 
۵۶ درصد افزايش يافته اس��ت. در همين حال، تعداد 
۱۴۴۴7 ميليون انواع اوراق بهادار در بيش از ۱ ميليون 
و ۱۵۲ ه��زار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب 

۲۴ درصد و ۶۴ درصد افزايش را نسبت به هفته ماقبل 
تجربه كردند. اين درحالي است كه تعداد ۲۳9 ميليون 
واحد از صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش كل بيش از ۲7۴۳ ميليارد ريال 
مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب با ۱۰۲ درصد و 9۴ 
درصد افزايش نسبت به هفته ماقبل همراه شدند. در 
بازار بدهي نيز 7 ميليون ۶۰۰ هزار برگه به ارزش 7۶۴۴ 

ميليارد ريال مورد داد و ستد قرار گرفت.

رشدنماگرها
 از س��ويي ديگر، مبادالت فرابورس ايران در هفته اي 
كه گذش��ت با تغيير مالكيت ۳7۴9 ميليون ورقه به 
ارزش ۳7 هزار و 9۵۵ ميليارد ريال پايان پذيرفت كه 
اين ارقام در مقايسه با هفته ماقبل، از افت ۴ درصدي 
حجم دادوستدها در برابر رش��د ۴۴ درصدي ارزش 

معامالت حكايت دارد. بر اين اساس، در هفته اي كه 
گذشت شاخص كل با ۱.۵ درصد افزايش در باالتر از 
سطح ۲۰9۵ واحدي ايستاد تا ميزان رشد اين متغير 
به 9۱ درصد از ابتداي امس��ال برسد. همزمان ارزش 
بازار فرابورس نيز با ۱.۱ درصد افزايش، ميزان رش��د 
خود را به ۵ درصد از ابتداي اس��فندماه رساند. نگاهي 
به دادوستدها در بازار سهام فرابورس نشان مي دهد به 
ترتيب در بازارهاي اول، دوم و پايه تعداد ۲79، ۱۴8۵ 
و ۱8۳۶ ميليون سهم به ارزش 8۶۵، ۵7۶۱ و ۶۳۵9 
ميليارد ريال مبادله ش��ده است كه در بازار اول و پايه 
حجم و ارزش مبادالت س��هام كاهش و در بازار دوم 
افزايش يافت. عالوه بر اين، در هفته اي كه گذش��ت 
۱۵۰ ميليون ورقه ب��ه ارزش ۲۴ هزار و 97۱ ميليارد 
ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي دست به دست شد كه 
در مقايسه با هفته ماقبل، از رشد بيش از 7۵ درصدي 

اين متغيرها حكايت دارد. اوراق بدهي و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در حالي با رشد حجم و 
ارزش معام��الت در اين بازار روبه رو ش��دند كه اوراق 
تسهيالت مسكن كاهش اين متغيرها را تجربه كرد. 
در اين بازار پذيره نويس��ي دو اوراق يعني اوراق اجاره 

شركت شس��تا و اوراق منفعت شركت توسعه نفت و 
گاز صبا اروند به ترتيب به ارزش ۶ و ۲۰ هزار ميليارد 
ريال صورت گرفت. همچنين ۴9 هزار واحد از صندوق 
سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي در نماد 

»فنابا۱« در اين بازار پذيره نويسي شد.

افزايشارزشمعامالتيبورس
مروريبرآمارمعامالتهفتهگذشتهنشانميدهد
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احتمال صفر شدن تعرفه تجاري ايران و سوريه

رييس انجمن سنگ آهن مطرح كرد

سوريه در راس اهداف توسعه بازارهاي صادراتي سال ۹۸

ضرورت كارآمدي سياست هاي معدني

قطعات مانده در گمرك، سرگردان بين ارزترجيحي و سامانه سناضرورت بازنگري در توزيع يارانه به صنعت

يكي از انتقاداتي كه به سياس��ت هاي اقتصادي ايران در 
سال هاي اخير صورت مي گرفت اين بود كه از پتانسيل هاي 
سياست خارجي براي منافع اقتصادي استفاده نمي شد. 
مثال هاي مهم اين موضوع استفاده از پتانسيل بازارهاي 
عراق و سوريه بود. در ماه هاي اخير قدم هاي مهمي درباره 
سوريه برداشته شد و اتاق ايران دفتر تجاري ايران در سوريه 
را تأسيس كرد. از س��وي ديگر سرپرست هيات تجاري 
سوريه طي نشس��تي كه روز دوشنبه هفته جاري با اتاق 
تعاون ايران داشت با اعالم احتمال صفر شدن تعرفه تجاري 
ايران و س��وريه، از امضاي ۱۸تفاهم نامه براي گسترش 

روابط تجاري خبر داد.
محمود ناصر الفتوح در ديدار با اعضاي اتاق تعاون ايران، با 
اشاره به برنامه ريزي مسووالن ارشد دو كشور براي توسعه 
اقتصادي گفت: براي آنكه مبادالت اقتصادي دو طرف به 
حجم مناسبي برسد، بايد ۱۸ تفاهم نامه همكاري تجاري 
كه بين ايران و دمشق منعقد شده به اجرا درآيد. براين اصل 
با توجه به آنكه ايران در روزهاي سخت مبارزه با تكفيري ها 
در كنار ملت سوريه ايستاد، معتقديم كه بازسازي سوريه 
بايد با اولويت ايران صورت بگيرد و در ميان همپيمانان ما، 

ايران بيشترين سهم را داشته باشد.
به گفته كاردار س��وريه در ايران، حجم مبادالت تجاري 
ايران و س��وريه ۲۰۰ ميليون دالر است كه بايد به حجم 
مناسبي برسد و افزايش يابد. تعرفه گمركي مبادالت كاال 
ميان دو كش��ور چهار درصد است كه مقرر شده است در 
مذاكره با مقام��ات گمركي دو طرف اين تعرفه را به صفر 

درصد برسانيم. 

   مشكل در ناآرامي ها است
دراين زمينه كيوان كاشفي رييس كميته مشترك ايران 
و سوريه در مورد صفر شدن تعرفه هاي گمركي بين ايران 
و سوريه، اظهارداشت: صفر شدن تعرفه بين دو كشور از 
مدت ها قبل در دستوركار دو كشور قرار دارد. سوريه تنها 
كشوري است كه ما از سال ها قبل با آن تعرفه آزاد تجاري 
داشته ايم در حالي كه با برخي كشورها مانند تركيه تعرفه 
ترجيحي داريم. تفاهم نامه و ق��رارداد تعرفه آزادتجاري 
پيش از اين بين دو كشور امضا شده و براساس آن به غير 
از ۸۸ قلم كاال باقي اقالم بين دو كش��ور شامل تعرفه آزاد 

مي شود.
وي با بيان اينكه به دليل بروز ناآرامي ها در سوريه هيچ وقت 
تبادالت تجاري بين دو كش��ور با قوت انجام نشد، گفت: 
اما اكنون شاهد يك موج جديد از روابط تجاري با كشور 

سوريه هستيم كه براساس آن بحث ترانزيت كاال از مسير 
عراق در حال نهايي شدن و به احتمال زياد از ماه هاي اوليه 
سال 9۸ اجرايي مي شود. براي اين منظور بايد يك تعامل 
سه منظوره بين گمركات ايران- عراق و سوريه انجام شود 

كه بخش بزرگي از كار پيش رفته است.
كاشفي با اش��اره به سفر دي ماه هيات عاليرتبه ايراني به 
سوريه براي گسترش تبادالت تجاري بين دوكشور، عنوان 
كرد: در اين سفر مقرر شد كه يك كميته مشترك براي 
تحقق موضوع صفر شدن تعرفه هاي گمركي تشكيل شود 
كه اكنون در مرحله فني اس��ت و از آنجا كه هر دو كشور 
درصدد حفظ منافع اقتصادي خود هستند بايد محاسبات 
الزم در اين زمينه انجام شود زيرا سوريه هم از ظرفيت هاي 
قابل توجهي در حوزه منسوجات و برخي اقالم كشاورزي 
برخوردار است. اين مس��اله تا حد زيادي پيش رفته و در 

مرحله نهايي به نشانه جهش تجاري بين دو كشور است.
وي با تاكي��د براينكه يكي از اهداف صادرات كش��ور در 

سال 9۸، توسعه بازارهاي تجاري در سوريه است، تصريح 
داشت: رويكرد فعاالن اقتصادي در بازارهاي سوريه بايد 
كامال متفاوت با بازارهاي كشورهاي همسايه باشد كه در 
اين مورد به همه شركت ها اعالم كرديم كه بعد از تعطيالت 
نوروز در ساختماني كه به همين منظور تهيه شده است 
مستقر شوند و بنا اس��ت يك هيات بزرگ ازتجار بخش 
خصوصي به سوريه اعزام شوند تا ضمن صادرات كاالهاي 
ايراني به اين كشور، به سمت سرمايه گذاري و انعقاد حساب 
مشترك با تجار سوري پيش بروند تا پايه هاي روابط تجاري 

بين ايران و سوريه از استحكام الزم برخوردار شود.

   نمايشگاه توانمندي هاي ايران در سوريه پس 
از ماه رمضان

رييس كميته مشترك ايران و سوريه در ادامه يادآورشد: 
تجار س��وري داراي پيش��ينه بس��يار قوي در ارتباط با 
كشورهاي اروپايي و لبنان هستند و قابل قياس با كشور 

عراق كه هيچ توليد كننده اي ندارد، نيس��تند. به همين 
منظور ايران در نظر دارد بعد از ماه رمضان سال آينده يك 
نمايشگان از توانمندي هاي اقتصادي جمهوري اسالمي 
در سوريه برگزار كند كه مقدمات اجرايي آن از هم اكنون 

در دستور كار است.
كاشفي با دعوت از حضور شركت هاي فني و مهندسي ايران 
در حوزه هاي نيروگاه هاي برق و فاضالب و زيرساخت ها 
در كشور سوريه، خاطرنشان ساخت: شركت هاي ايراني 
مي توانند با توجه به اشباع بازارهاي ايران و مشكل در تامين 
مالي پروژه ها در داخل، با هماهنگي نهادهاي اقتصادي با 
استقرار در اين كش��ور در بحث بازسازي سوريه شركت 
كنند. در حوزه هاي فني و مهندسي و ساخت و ساز فضاي 
مناسبي براي درخشش شركت هاي ايراني وجود دارد كه 

مي تواند تا سال ها تداوم داشته باشد.
وي با تاكيد براينكه اميدوارمي كه مسير ترانزيت ايران به 
سوريه از مسير عراق به زودي برقرار شود، گفت: صادرات 

برخي كاالها مانند كاشي، سيمان و سراميك كه به لحاظ 
بعد مسافت و هزينه تمام شده توجيه اقتصادي ندارد، از 
مسير عراق مي تواند به راحتي انجام شود كه در اين زمينه 
بازار بسيار مطلوبي را براي تجار و شركت هاي توليد كننده 

رقم خواهد زد.

   قدم اول تقويت صرافي ها است
كاشفي در پاس��خ به اين س��وال كه بحث تسهيالت 
مبادالت بانكي به عنوان ي��ك پيش نياز اصلي در امر 
تجارت بين ايران و سوريه به كجا رسيد؟ عنوان كرد: 
در سفر قبلي كه با رييس كل بانك مركزي داشتيم اين 
مساله با قدرت پيگيري ش��د اما از آنجا كه بانك هاي 
س��وري در كاركرد خود چن��دان مقيد به س��اختار 
بانك هاي غربي نيستند، تس��هيالت بيشتري وجود 
دارد كه ايران بتواند مراودات بانكي خود را با اين كشور 
گسترش دهد. براين اصل براساس توافقاتي كه انجام 
شده در مرحله اول مقرر شده كه صرافي ها كارهاي نقل 
و انتقال را با سرعت باال انجام دهند و در نهايت دو بانك 
از ايران و دو بانك از سوي سوريه با توجه به ارزهاي ملي 
و همچنين امكان تبادل ارزهاي ديگر، مراودات بانكي 

را براي تجار تسهيل كنند.
وي با تاكيد براينكه در اين زمينه تا دوماه آينده اقدامات 
عملي مهمي انجام خواهد ش��د در مورد امكان ايجاد 
بانك مشترك بين ايران و سوريه گفت: براساس توافقات 
فعال در اين حداس��ت كه دوبانك از سوي هر دوكشور 
تبادالت مالي را پوشش دهند و به مرور زمينه را براي 

ايجاد بانك مشترك فراهم كنند.
كاش��في با اش��اره به اينكه در مورد پش��رفت توسعه 
سرمايه گذاري در سوريه تالش براين است كه اشتباهات 
واگذاري بازارها در عراق را تكرار نكنيم، تصريح داشت: 
دراين زمينه مقررشده كه سازمان توسعه تجارت، ستاد 
روابط اقتصادي ايران و سوريه و بخش خصوصي اتاق 
بازرگاني كامال منسجم حركت كنند و اشتباهاتي را كه 
در عراق با آن مواجه بوديم اينجا تكرار نكنيم . در عراق 
ما از طريق پيله وري وارد شديم و تجار و توليد كنندگان 
اصلي ما بعد از سال ها بحث تجارت با اين كشور را شروع 
كردند. به همين دليل بدبيني كه نسبت به كاالي ايراني 
در ابتدا در عراق وجود داش��ت به اين خاطر بود كه از 
سطح پايين كار را شروع كرديم كه اميدواريم در سوريه 
اين اتفاق نيافتد چرا كه سوريه كامال متفاوت از عراق 

هستند و با پروسه توليد آشنا هستند.

معاون��ت معدن و صنايع معدن��ي وزارت صنعت چندي 
پيش اعالم كرد براي ادامه كار و ايجاد آرامش در جامعه 
در شرايط تحريم، كاالهاي وارداتي مورد نياز را شناسايي 
و كش��ورهاي جايگزين براي واردات كاالها را شناسايي 
كرده است؛ همچنين به دليل اهميت مديريت واردات و 
شناسايي كاالهاي غير ضروري، اين موضوع نيز در صدر 
مسائل مورد توجه معاونت معدن سازمان قرار گرفته است.

مهرداد اكبريان در مورد برنامه ريزي هاي نهادهاي مرتبط 
با حوزه معدن و صنايع معدني گفت: زماني كه راجع به يك 
نتيجه سياستي كه بخشي از آن به اقتصاد مرتبط مي شود 
بهتر است كه بررسي كنيم كه آن تاثيري كه قانونگذار يا 
فردي كه ايده اوليه اين سياست را پرورانده است در نهايت 
در جامعه اعمال شده است يا خير؟به بياني ديگر از نتيجه 
يك سياس��ت مي توان به ارضاي نيازي كه به موجب آن 

سياست مذكور ايجاد گرديده است پي ببريم. 
اكبريان با اش��اره به اتفاقات سال گذشته در حوزه معدن 
و صنايع معدني افزود: مع��دن و صنايع معدني روزهاي 
دشواري را طي دو سال اخير گذراند؛ بخشي از اين اتفاقات 
به افزايش قيمت ها و هزينه ها بوده است. قطعًا ما چنين 

پيش بيني را در ابتداي سال نداشتيم. 
وي گفت: عنوان مثال زماني كه يك پروژه آغاز مي گردد 
پيش از آن نسبت به هزينه هاي انجام، برآورد كارشناسي 
انجام مي دهيد اما در بخش اقتصادي ما بيش از ۴۰ درصد 
افزايش هزينه و قيمت را داشته ايم و جالب اينجاست كه 
اين رقم در كاالهاي اساسي و مصرفي حتي باالتر از درصد 
ذكر ش��ده اس��ت كه در برخي موارد تورم صددرصدي و 

باالتر را شاهد بوده ايم. 
رييس انجمن سنگ آهن اذعان داشت: دغدغه و نگراني ما 
اين است كه برخالف پيش بيني هاي وزارت خانه مربوطه، 
در حوزه مديريت و كنترل قيمت ها اتفاق محسوس��ي را 
تجربه نكنيم. وي گف��ت: تفاوت ارز نيمايي و قيمت بازار 
منجر به آشفتگي در بازار شد هر فرد نيز رقم دلخواه  خود 
را اعالم مي كند، به نظر مي رسد محدود سازي قيمت ارز 
و درآمد صادر كنندگان كار عبثي بوده و در واقع مشخص 
نيست هزينه اي كه از صادر كننده دريافت مي شود در بازار 
به نفع چه كس��اني پرداخت مي گردد؛ اين عمل دولت يا 
وزارت سمت، ساير وزارت خانه ها يا بانك مركزي رويكرد 

غلطي بوده است كه متاسفانه اعمال گرديده است. 

اكبريان تصريح كرد: افس��ار گسيختگي قيمت ها و بازار 
متالطم ناش��ي از عدم كنترل و به عبارتي عدم مديريت 
اس��ت. و آنچه تحت عنوان مديريت ب��ازار معدن و آهن 
و فوالد و موارد مش��ابه بيان مي ش��ود با واقعيت بازار اين 
محصوالت كاماًل متناقض اس��ت. وي گفت: واقعيت اين 
اس��ت كه قيمت گذاري دو محصول آه��ن و فوالد بطور 
مشخص به دو عامل خارج از منظر دولت و سيستم كنترلي 
و قيمت گذاري دولتي وابس��ته است از جمله اين عوامل 
تاثير بازار جهاني و نوسانات آن مي توان نام برد در واقع با 
كاهش يا افزايش قيمت جهاني اين دو محصول بازار داخلي 
و اقتصاد كوچك ايران را نيز متالطم مي ش��ود. مهرداد 
اكبريان از سياس��ت خارج��ه و عكس العمل دولت هاي 
خارجي در قبال موضوع تحريم ها و تهديد هاي اين حوزه 
به عنوان عامل موثر ديگر بر وضعيت صنعت معدن نام برد 
و گفت: جداي از تهديدهاي تحريم هاي يك جانبه، بعضًا 
ما را دچار تحريم داخلي هم مي شويم و گاها بدون در نظر 
گرفتن نگراني هاي فعاالن اقتصادي تصميم گيري هاي 
نامناسبي در اين حوزه اتخاذ مي شود؛ به نظر ميرسد اين دو 
عامل بيش از موارد ديگر، شرايط توليد كننده و صادر كننده 

را امسال تحت تاثير قرار داده است.
وي تاكيد كرد: در دو مورد ياد شده سال آتي، سالي متالطم 
است و پيش بيني را در مورد شرايط پيش روي اين صنعت 
دش��وار مي كند.  اكبريان در ادامه ب��ورس كاال را مكاني 
مناسب براي شفاف س��ازي قيمت كاال دانست و گفت: 
معتقدم بورس كاال يك��ي از روش هاي خوب براي ايجاد 
تعادل و باالنس عرضه و تقاضا است، هنوز هم فرمول عرضه 
و تقاضا حتي در اين شرايط تنها روش مطمئني است كه 
مي تواند شرايط توليد و مصرف را تغيير و بهينه سازي كند. 

 به گفته اكبريان قسمت عمده نگراني هاي خريداران و 
فروشندگان س��نگ آهن، كنسانتره، گندله يا هر كدام از 
حلقه هاي مياني زنجيره ارزش فوالد، بحث قيمت و نحوه 
قراردادهاست كه مي توان در بورس كاال يك روش مطمئن 
در اين خصوص پيدا كرد؛ تنها موضوع اين است كه وقتي 
بورس به صورت جامع عمل نمي كند و عده اي در بورس 
هستند و مابقي نيستند طبيعي است كه تبعيض  در بازار 
ايجاد خواهد ش��د كه در نهايت يكي از اين دو گروه ضرر 
خواهد كرد؛ يكپارچگي ب��ورس كاال در رفع اين نقيصه 

كارگشا خواهد بود.

 وي در مورد تصمي��م معاونت معدن ب��راي اختصاص 
تس��هيالت جهت حمايت از واحدهايي كه در پروس��ه 
تحريم ها دچار مشكل ش��ده اند، گفت: كمك دولت در 
ش��رايطي كه واحدهاي معدني در ميانه كار به مش��كل 
برخورد كرده اند كمك بزرگي محسوب مي شود؛ سياست 
حمايت از فرد و بنگاه، حمايت از سرمايه گذاري انحام شده 
است و بهترين تصميم اين است كه اينكه امروز صنايع و 
سرمايه انجام شده را ولو با پرداخت هزينه و ارايه تسهيالت 

ارزان قيمت حفظ كنيم.
گفتني است معاونت معدن و صنايع معدني با شناسايي و 
قراردادن كاالهاي وارداتي در سه گروه كاالهاي اساسي 
و ضروري، مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي و سرمايه اي و 
كاالهاي مصرفي با اختصاص ارزهاي مختلف به اين گروه ها 
جهت مديريت ارز موجود در كش��ور اقدام كرده اس��ت؛ 
همچنين براي حداقل دو سال آتي براي افزايش برگزاري 
جلسات مشترك با شركت بورس كاال به منظور تعيين 
نحوه قيمت گذاري كااله��اي قابل عرضه در بورس براي 
تامين نياز مواد اوليه و كمكي شركت هاي بزرگ توليدي 

برنامه ريزي صورت پذيرفته است.

بررسي تراز يارانه هاي كش��ور در سال 9۸ نشان مي دهد دولت قصد 
دارد در مجموع در سال اينده بيش از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان يارانه 

به بخش هاي مختلف اعطا كند.
از اي��ن رقم ۴۱ هزار و ۱۰۰ ميليارد توم��ان به صورت يارانه نقدي در 
اختيار خانوار قرار مي گيرد. اين رقم نشان مي دهد دولت قصد دارد به 
75 ميليون نفر يارانه نقدي بپردازد اين در حالي است كه در آخرين 
بررسي هاي صورت گرفته در مجلس قرار است ۲3 ميليون نفر از ليست 

يارانه بگيران حذف شوند.
اين موضوع باعث مي شود رقمي در حدود ۱3 هزار ميليارد تومان از روي 
دوش دولت برداشته شود. اين در شرايطي است كه دولت قصد دارد 
در بخش سالمت ۴9۰۰ ميليارد تومان يارانه بپردازد كه شامل كاهش 
هزينه هاي مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به 
خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير 
درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العالج مي شود. 6 
هزار و ۱۴5 ميليارد تومان نيز كل يارانه اي است كه براي خريد تضميني 

گندم و ارد كنار گذاشته شده است.
از طرفي به منظور كاهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش 
پرداخت ب��ه خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خط حمايتي كميته 
امداد امام خميني )ره( و س��ازمان بهزيستي كشور است و بيمه زنان 
سرپرست خانوار و بدسرپرست ۸ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان يارانه در 

نظر گرفته شده است.
به اين ترتيب حذف ۱3 هزار ميليارد تومان مي تواند بخش قابل توجهي 
از س��اير هزينه هاي مهم يارانه اي را پوشش دهد. كارشناسان در اين 
رابطه معتقدند دولت بايد در كنار اين يارانه ها بخش صنعت را نيز در 
نظر بگيرد و با تقويت اين بخش زمينه هاي خروج از ركود را فراهم كنيم.

به عنوان مثال در يك فقره فعاالن صنعت قطعه سازي كشور مي گويند 
۴ تا 5 هزار ميليارد تومان يارانه يا تسهيالت براي اين بخش مي تواند 
بخش زيادي از چالش هاي آن را برطرف سازد كه خود موتور محرك 

صنعت خودروسازي كشور و تنظيم بازار نابسامان آن خواهد بود.
در اين رابطه سيدجواد حسيني  كيا، نماينده مجلس در خصوص حذف 

يارانه دهك هاي باالي جامعه و صرف يارانه به  منظور توسعه توليد و 
اشتغال، اظهار داشت: شايد در بسياري از كشورهايي كه يارانه پرداخت 
مي كرده اند به اين نتيجه رس��يده اند كه شيوه توزيع يارانه به اينگونه 

داراي اشكال و اشتباه است.
عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اگر همين مبلغ كم را از خانواده هاي پر درآمد حذف و آن را در 
حوزه توليد و اشتغال صرف و براي جوانان ايجاد اشتغال كنيم جامعه 

راضي تر خواهد بود.
نماينده مردم سنقر در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه حوزه 
توليد و اشتغال نيازمند يك نظارت جدي است تا منابع هدر نرود و در 
محل مورد نظر استفاده شود، ادامه داد: نبايد به گونه اي باشد كه يارانه 
دهك هاي باالي جامعه به اسم اشتغالزايي حذف شود اما دولت آن را 

صرف هزينه هاي خود كند.
اين نماينده مجلس با بيا اينكه بايد بيشتر از حال حاضر به دهك هاي 
پايين جامعه رسيدگي شود، تصريح كرد: بخشي از دهك هاي باالي 
جامعه ني��ازي به يارانه ندارند اما بايد به دهك هاي متوس��ط جامعه 

به نحوي ديگر رسيدگي كنيم.
محمدرضا منصوري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس اما در 
گفت وگو با اگزيم نيوز نظر متفاوتي را مطرح كرد. او در خصوص حذف 
يارانه دهك هاي باال جامعه و صرف يارانه به  منظور توس��عه توليد و 
اشتغال، اظهار داشت: اين صحبت ها هميشه بوده و از روز اول اجراي 
قانون هدفمندي  يارانه ها مقرر شد بخشي از منابع حذف يارانه ها افراد 

با درآمد باال در توليد و صنعت آورده شود كه هيچ وقت محقق نشد.
وي با بيان اينكه بخش صنعت كشور بيمار است و درحال حاضر نياز 
به رس��يدگي ويژه دارد، گفت: تا زماني كه سيستم ناسالم در بخش 
توزيع هزينه ها وجود دارد اگر پولي نيز واريز ش��ود اين پول به دست 

اهل آن نمي رسد.
وي ادامه داد: با تزريق پول صنعت كشور جان تازه اي نمي گيرد، وام ها 
به جيب كساني مي روند كه به بانك بهتر رشوه مي دهند و هيچ وثيقه اي 

ارايه نمي كنند به جيب صنعت گران نمي رود.

چهارم اسفند ماه سال جاري، رييس سازمان بازرسي كشور از دپوي ۱۰هزار 
كانتينر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمركات كشور خبر داد متعاقب اين 
خبر در هفتم اسفند مديركل گمرك چابهار اعالم كرد كه 3 هزار كانتينر 
متعلق به دو خودروساز بزرگ است كه حدود پنج تا شش ماه از ورود آنها به 
كشور مي گذرد. اين دپوي قطعات در گمرك در حالي شكل گرفته كه طبق 
مصاحبه دبير انجمن قطعه سازان همگن ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در دو 

خودروسازي بزرگ بالتكليف مانده است.
در همان زمان، ناصر سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه جلسه 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در جمع خبرنگاران، گفت: متاسفانه حدود 
۱۰ هزار كانتينر لوازم يدكي خودرو در گمركات و مناطق آزاد وجود دارد كه 
آنها را بررسي كرديم و امروز هم با مديران عامل سايپا و ايران خودرو صحبت 
كرديم آنها مطالبي در رابطه با كمبود نقدينگي داشتند و قرار شد اقداماتي 
در رابطه با ترخيص اين ۱۰ هزار كانتينر لوازم يدكي انجام شود. اميدواريم 
هرچه سريع تر اين كانتينرها ترخيص شوند و به سيستم خودروسازي راه 

بيايند كه قبل از عيد مشكالت تا حدودي مرتفع شود.
پس از آن عزيز شمس مديركل گمرك چابهار طي مصاحبه اي ضمن تاييد 
دپوي 3 هزار كانتينر قطعات خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ كشور 
گفت: اخيرا اين شركت ها براي جلوگيري از متروكه شدن كانتينرهاي خود 

به گمرك مراجعه كرده اند.
وي افزود: بارها از سازمان بنادر خواسته ايم تا تكليف اين كانتينرها را مشخص 
كنند، در نهايت اعالم كرده اند اين محموله ها حدود 5 يا 6 ماه است در بندر 
باقي مانده و به عبارت دقيق تر اظهار نشده اند. اين شركت ها به دنبال تمديد 
مهلت هستند تا در ادامه كاالي خود را به گمرك اظهار كنند. آنها معتقد 
هستند در ثبت سفارش و مسائل بانكي مش��كالتي براي آنها وجود دارد. 
متروكه كردن اين محموله هاي اظهار نشده در اختيار گمرك است اما ابتدا 
انبارهاي زيرنظر سازمان بنادر بايد موضوع را به گمرك منتقل كنند. مبدأ اين 
قطعات خودرو چين است، به خودروسازان اعالم كرده ايم چنانچه تا بيست 
روز ديگر اين 3۰۰۰ كانتينر ترخيص نشود، آنها را جزو كاالي متروكه اعالم 

مي كنيم و ديگر ربطي به ما ندارد.
در اين زمينه مازياربيگلو دبيرانجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه هاي 

خودرو در مورد تعلل خودروسازان نسبت به ترخيص قطعات دپوشده در 
گمرك، اظهارداشت: دراين زمينه گمرك تسهيالتي براي خودروسازان در 
نظر گرفته و اعالم كرده است كه وارد كنندگاني كه با بانك مشكل دارند در 
مورد پرداخت ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ و سامانه سنا، مي توانند 7۰ تا ۸۰درصد 
از كاالي خود را ترخيص كنند و باقي كاالها را به عنوان وثيقه در گمرك نگه 
دارند. اما خودروس��ازان به دليل نگراني از اين موضوع كه ممكن است در 
صورت ترخيص اين كااله��ا از گمرك بانك ها ارز ۴۲۰۰ توماني دراختيار 
واردكنندگان قرار ندهند و ارز را به قيمت سامانه سنا ارايه كنند، از ترخيص 

اين كاالها امتناع مي كنند.
وي با اشاره به اينكه نقدينگي حاصل از فروش فوري و پيش فروش هاي دو 
خودروساز بزرگ اكنون بايد صرف پرداخت ديون اين كاالها شود تا بتوانند 
اموال خود را از گمرك ترخيص كنند، گفت: در اين مورد امكان ترخيص 
بخشي از اين قطعات وجود ندارد زيرا ش��امل 37۰۰ موردي مي شود كه 
گمرك در بخشنامه اخير خود اعالم كرده كه اين كاالها اجازه واردات ندارند 
مانند لنت ترمز، كه در اين صورت بايد بخشي از اين قطعات عودت داده شوند.

به گفته بيگلو براساس مصوبه مردادماه دولت، مقرر شده است كه ترخيص 
تمام كاالهايي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني خريداري شده و در گمرك مانده است، 
منوط به پرداخت مابه التفاوت مي شود كه براين اساس اكنون با توجه به اينكه 
شركت وارد كننده پيش از اين تمامي مبلغ را از خودروسازان دريافت كرده 
اكنون حاضر نيست مابه التفاوت ارز 9هزارتوماني و ارز دولتي را پرداخت كند 

و خودروسازان نيز تمايلي به واريز اين مبلغ ندارند.
وي افزود: فرآيند بانكي نيز ايجاد شده كه طي آن LC هايي كه از قبل گشوده 
شده بود نيزغيرقابل تسويه شود، كه براين اساس ترخيص 3هزار كانتينر را 
امكان پذير نخواهد كرد. همچنين مطالبات فروشندگان خارجي هم اكنون 
موانع زيادي براي واردكنندگان اين قطعات به وجود آورده است. زيرا با توجه 
به جهش هاي ارزي خريداراني كه به صورت اعتباري اقدام به خريد كرده 
بودند اكنون قادر به پرداخت بدهي هاي قبلي خود نيستند و از آن سو نيز 
فروشندگان به دليل عدم تسويه حساب مدارك فروش را ارايه نمي كنند، 
اين در حالي است كه براي ترخيص كاال ارايه مدارك خريد الزامي است و 

واردكنندگان از اين بخش نيز در تنگنا هستند.
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نمايشگاه هاي بهاره؛ راهي 
براي حذف واسطه ها

دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك 
اي��ران با بي��ان اينكه نمايش��گاه هاي به��اره با 
حذف واس��طه ها هم به س��ود توليدكنندگان 
و ه��م مصرف كنندگان اس��ت، گف��ت: به نظر 
مي رسد دست هايي در كار است كه نمي خواهد 
توليدكننده مس��تقيم با مصرف كننده ارتباط 
داشته باش��د و مصرف كننده با كاالي با كيفيت 
ايراني مواجه ش��ود. س��عيد جاللي قديري در 
گفت وگو با ايس��نا، با بيان اينكه نمايشگاه هاي 
بهاره با روش عرضه مستقيم هم به توليدكننده 
و هم به مصرف كننده كمك مي كند، اظهار كرد: 
چراكه توليدكنندگان مي توانند محصول خود را 
بدون واسطه عرضه و برند خود را به مردم معرفي 
كنند. وي با اشاره به اينكه حذف واسطه ها باعث 
كاهش هزينه ها مي شود و در نتيجه كاال با قيمت 
مناسب تري به دس��ت مصرف كننده مي رسد، 
تصريح كرد: نمايش��گاه ها يكي از نقاطي است 
كه اگر به درستي برگزار نشود و به دست دالالن 
بيفتد، ممكن است فس��اد در آنها نفوذ كند. به 
گفت��ه دبير اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و 
پوشاك ايران يكي از ويژگي هاي نمايشگاه هاي 
عرضه عمومي اين است كه مردم نظر خود را بطور 
مستقيم به توليدكنندگان مي گويند و آنها متوجه 

ضعف هاي خود مي شوند.
وي اف��زود: اگر توليدكنن��دگان واقعي مميزي 
ش��وند و به نمايش��گاه هاي بهاره راه پيدا كنند، 
اين نمايش��گاه ها مي تواند به عنوان يك مطالبه 
عمومي منجر به تعامل مستقيم توليدكنندگان 

و صادركنندگان شود.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاك 
ايران ب��ا بيان اينكه اين مش��كالت بيش��تر در 
نمايشگاه هايي كه از س��وي اتاق اصناف برگزار 
مي ش��ود رخ مي دهد، مدعي ش��د: اتاق اصناف 
هجمه اي به وجود آورد كه يكي از نمايشگاه هاي 
توليدكنندگان پوش��اك را پلم��پ كند. به نظر 
مي رسد دست هايي در كار است كه نمي خواهد 
توليدكننده مس��تقيم با مصرف كننده ارتباط 
داشته باش��د و مصرف كننده با كاالي با كيفيت 
ايراني مواجه ش��ود. جاللي قديري با بيان اينكه 
كساني كه با قاچاق مبارزه مي كنند، بايد محصول 
با كيفي��ت عرضه كنند، اظهار ك��رد: اما عده اي 
مي خواهند اين اتفاق نيفتد و بعد بگويند كه در 
بازار كمبود وجود دارد تا دوباره بتوانند به واردات 

غيرقانوني روي بياورند. 

محصوالت تراريخته 
وارد بازار شدند

مرتضي خدايي، رييس مجتمع مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز و تخلف��ات غذايي و دارويي س��ازمان تعزيرات 
حكومتي درباره سرنوشت كشف انبارهاي احتكار 
اظهار كرد: با توجه به اينكه در فصل اقتصادي بسيار 
بحراني قرار گرفته ايم، در ماه هاي گذشته انبارهاي 
احتكار كاالي زيادي كش��ف شده اس��ت كه بنا بر 
دستور قضايي پس از اينكه احتكار آنها توسط بازرس 
تاييد شود، كاالهاي موجود در آنها در فروشگاه هاي 
زنجيره اي توزيع مي شوند. وي افزود: البته تنها دليلي 
كه منجر شده است توزيع اين كاالها به تعويق بيفتد، 
طوالني بودن روند اثبات احتكار بودن اس��ت، شايد 
انباري توسط ماموران پليس و بازرسان كشف شود 
كه ماهيت آن در ظاهر شبيه به انبار احتكار باشد ولي 
در اصل اينطور نباشد. اثبات اينكه اين كاالها از چه 

زماني در اين انبار ذخيره شده اند كمي زمانبر است.
رييس مجتم��ع مبارزه با قاچاق كاال و ارز س��ازمان 
تعزيرات حكومتي با اش��اره به نوع واردات كاالهاي 
احتكار شده نيز گفت: در روند حكم توزيع كاالهاي 
احتكار شده مس��ووالن به بررسي صحت و سالمت 
كااله��ا هم مي پردازند در اصل بايد اثبات ش��ود كه 
اين كاالها به صورت قاچاق يا رس��مي وارد و سپس 
انبار ش��ده اند. وي در ادامه به رسمي شدن فعاليت 
توزيع محص��والت تراريخته بيان كرد: محصوالتي 
كه در چارچ��وب محصوالت تغيي��ر ژنتيك يافته 
شروع به توزيع ش��ده اند مجوزهاي الزم را از مراجع 
قضايي و بهداش��تي دريافت كرده اند اما روند ادامه 
كار اين محصوالت پس از يك دوره تقريبا يك ساله 
يا بيشتر مشخص مي ش��ود. خدايي تاكيد كرد: در 
صورتي فروش اين محصوالت متوقف خواهد شد كه 

مشكالتي را براي سالمتي مردم جامعه ايجاد كنند.
وي درخصوص قاچاق يا واردات محصوالت تراريخته 
گف��ت: تمام كااله��اي وارداتي ي��ا قاچاقي كه مهر 
تراريخته بر آنها درج شده است توسط كارشناسان 
استاندارد، وزارت بهداشت و تعزيرات حكومتي بررسي 
مي شوند و اگر حتي ذره اي براي سالمتي جامعه ضرر 

داشته باشد منهدم مي شوند.

ركود در صنف لوازم يدكي
غالمرض��ا بخش��ي زاده ريي��س اتحادي��ه صنف 
فروش��ندگان لوازم يدكي خودرو و ماشين آالت 7 
اظهار كرد: هم اكنون 7 هزار و 5۰۰ واحد مجوزدار 
و هزار و 5۰۰ واحد غيرمجاز در صنف لوازم يدكي و 
ماشين آالت تهران مشغول به فعاليت هستند. وي 
با اشاره ركود حاكم در اين صنف در سال هاي 95 و 
96 تصريح كرد: اميدواريم كه وضع بازار لوازم يدكي 
خودرو در س��ال جديد رونق ياب��د. اتحاديه صنف 
فروش��ندگان لوازم يدكي خودرو يادآوري كرد: در 
گذش��ته قيمت نهايي واردات كاال ها ارزان تر بود، 
اما هم اكنون واردات يا خريد اين كاال ها به سختي 
صورت مي گيرد چرا كه ارز نيمايي مشكالتي را در 

اين امر به وجود آورده است.
بخشي زاده افزود: قرار است براي بهبود شرايط بازار 
لوازم يدكي و ماشين آالت خودرو تصميماتي از سوي 
مسووالن ذي ربط اتخاذ شود، انتظار مي رود بيش از 
هرگونه تصميم گيري، عواقب و پيامد هاي احتمالي 

تصميمات مد نظر قرار گيرد

نشست مشترك تجاري اقتصاد ايران و سوريه با حضور اسحاق جهانگيري ،معاون اول رييس جمهور و محمد سامرالخليل،وزير اقتصاد سوريه؛9بهمن1397



كوتاه از دنياي انرژي 7 انرژي

گزارش ماهانه اوپك روز پنج شنبه منتشر شد

توليد نفت ايران روزانه 12 هزار بشكه افزايش يافت

افزايش توليد و قيمت نفت ايران در كنار كاهش تقاضا براي نفت اوپك 
گروه انرژي| فرداد احمدي| 

اوپك در جديدترين گزارش ماهانه خود به نقل 
از منابع ثانويه اعالم كرد، توليد نفت ايران در 
ماه فوريه 2019 با 12 هزار بشكه در روز افزايش 
نس�بت به ماه قبل از آن ب�ه 2 ميليون و 743 
هزار بش�كه در روز رسيده اس�ت. توليد نفت 
ايران در ماه ژانويه نيز نسبت به ماه قبل از آن 
7 هزار بشكه در روز افزايش يافته بود. گزارش 
اوپك همچنين ميانگين تقاضاي جهاني نفت 
خام براي اين س�ازمان براي سال 2019 را 100 
هزار بشكه به نسبت پيش بيني ماه پيشين اين 
سازمان كاهش داده اس�ت. بر اساس گزارش 
ماه مارس اوپك، تقاضاي نفت اين سازمان در 
سال 2019 بطور ميانگين 30 ميليون و 500 هزار 

بشكه در روز خواهد بود.

رش��د عرضه نفت كش��ورهاي غير اوپك در س��ال 
2018، نس��بت به گزارش پيش��ين اوپك به اندازه 
30 هزار بش��كه در روز تجديدنظر شد كه عمدتأ به 
واس��طه توليد نفت بيش از حد انتظار كانادا در سه 
ماهه چهارم س��ال 2018 بوده اس��ت. رشد عرضه 
نفت كشورهاي غيراوپك اكنون دو ميليون و 740 
هزار بش��كه در روز پيش بيني مي شود كه متوسط 
تولي��د آنان را به 62 ميليون و 190 هزار بش��كه در 

روز مي رساند. 
بازيگران اصلي رش��د عرضه كش��ورهاي غير اوپك 
اي��االت متحده، كانادا، روس��يه، قزاقس��تان و قطر 
بوده اند، در حالي كه مكزيك، نروژ و ويتنام باالترين 
كاهش توليد را نشان دادند. رشد عرضه كشورهاي 
غير اوپك در سال 2019 نيز به اندازه 60 هزار بشكه 
در روز اصالح ش��د كه به واسطه برآوردها از افزايش 
توليد نفت كانادا در ماه آوريل و همچنين رشد باالتر 
از انتظارات توليد نفت در سودان است. رشد عرضه 
نفت كش��ورهاي غير اوپك در سال 2019معادل 2 
ميليون و 240 هزار بشكه در روز پيش بيني مي شود 
كه متوس��ط توليد اين كش��ورها را به 64 ميليون و 
430 هزار بشكه در روز مي رس��اند. امريكا، برزيل، 
روسيه، انگلستان و استراليا هدايتگران اصلي رشد 
عرضه نفت كش��ورهاي غير اوپك خواهند بود، در 
حالي كه پيش بيني مي شود مكزيك، نروژ، اندونزي 

و ويتنام بيشترين كاهش توليد را خواهند داشت.
تقاضا براي نفت خام اوپك در سال 2018 معادل 31 
ميليون و 500 هزار بشكه در روز تخمين زده شد كه 
يك ميليون و 400 هزار بشكه در روز كمتر از سطح 
تقاضاي سال 2017 به شمار مي رود. در سال 2019، 
پيش بيني مي ش��ود كه تقاضا براي نفت خام اوپك 
30 ميليون و 500 هزار بش��كه باشد كه حدود يك 
ميليون و 100 هزار بشكه در روز پايين تر از تخمين 

سطح سال 2018 است.
تخمين زده شده اس��ت كه ميعانات غيرمتعارف و 
NGL اوپك 40 هزار بش��كه در روز در سال 2018 
رشد كند كه نسبت به تخمين پيشين تغييري نكرد 
و بطور ميانگين 4 ميليون و 980 هزار بشكه در روز 
تخمين زده ش��د. همچنين براي سال 2019، رشد 
روزانه 90 هزار بشكه اي براي اين ميعانات پيش بيني 

مي ش��ود و توليد آن بطور ميانگين 5 ميليون و 70 
هزار بشكه تخمين زده مي شود.

بر اساس داده هاي منابع ثانويه، در ماه فوريه 2019 
توليد نفت خام اوپك 221 هزار بشكه در روز كاهش 
ياف��ت و بطور ميانگين به 30 ميلي��ون و 550 هزار 

بشكه در روز رسيد.

   هند پيشران تقاضاي نفت 2019
بر اس��اس گزارش اوپك، تخمين زده مي ش��ود كه 
در س��ال 2018 تقاضاي جهان��ي نفت يك ميليون 
و 430 هزار بش��كه در روز رش��د كند ك��ه با توجه 
ب��ه بازبيني هاي كاهش��ي هر دو گ��روه OECD و 
non-OECDمعادل 40 هزار بشكه در روز كمتر 
از ارزيابي قبلي است. رشد تقاضاي نفت در بازبيني 
OECD، به واسطه رشد تقاضاي كمتر از انتظار نفت 

در بخش اروپايي اين س��ازمان و همچنين كاهش 
رشد اقتصادي در آسيا- اقيانوسيه در طول سه ماهه 
چهارم س��ال 2018معادل 30 هزار بش��كه در روز 
كمتر از ارزيابي پيشين بود؛ با وجود آنكه داده هاي 
OECD از امري��كا )به ويژه اياالت متحده( نش��ان 
از اس��تحكام رش��د اقتصادي آنان داشت. در بخش 
non-OECD، رشد تقاضاي نفت در سال 2018 
به كمي كمتر )20 هزار بشكه در روز كمتر( اصالح 
شد كه عمدتأ منعكس كننده تحرك آهسته تر ساير 

بخش هاي آسيا و خاورميانه بوده است.
براي س��ال 2019 پيش بيني مي شود كه تقاضاي 
جهاني نفت خام با رش��د يك ميلي��ون و 240 هزار 
بشكه اي در روز، نس��بت به پيش بيني هاي پيشين 
بدون تغيير باقي بماند. در نتيجه، پيش بيني مي شود 
كه تقاضاي جهاني نفت به روزانه 99 ميليون و 960 

هزار بشكه افزايش پيدا كند. پيش بيني مي شود كه 
رشد تقاضاي نفت توسط كشورهاي آسياي جنوبي، 
به ويژه هن��د به همان ان��دازه چين و كش��ورهاي 

امريكايي عضو OECD هدايت شود.
پيش بيني مي شود كه در سال 2019 تقاضاي نفت 
كشورهاي سازمان OECD، 240 هزار بشكه در روز 
 non-OECD افزايش پيدا كند و در كش��ورهاي
نيز اين تقاضا يك ميليون بشكه در روز بيشتر شود.

   رشد اقتصاد جهاني بدون تغيير 
رشد اقتصاد جهاني در س��ال 2018، بدون تغيير بر 
نرخ 3.6 درصد باقي ماند و پيش بيني ها براي س��ال 
2019 نيز تغييري نكرد و بر روي نرخ 3.3 درصد باقي 
ماند. در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي 
و توسعه )OECD(، رش��د اياالت متحده امريكا در 
س��ال 2018، همان نرخ پيشين 2.9 درصد را حفظ 
كرد و براي سال 2019 اين كشور، رشد 2.5 درصدي 
ارزيابي شد. منطقه اروپا نيز در سال 2018، بر رشد 
1.8 درص��دي باقي ماند و انتظار مي رود براي س��ال 
2019، رشد 1.3 درصدي را ثبت كند. رشد GDP در 
ژاپن براي هر دو سال 2018 و 2019 مورد تجديد نظر 
قرار گرفت و با ارزيابي نرخ 0.7 درصد، رشد كمتري 
به نسبت گزارش پيشين براي اين كشور برآورد شد. 
در كشورهاي غيرعضو سازمان همكاري اقتصادي و 
توسعه )non-OECD(، پيش بيني رشد اقتصادي 
هند رو به پايين تجديد نظر شد و در سال 2018، نرخ 
7.3 درصد و براي سال 2019، نرخ 7.1 درصد براي 
اين كشور در نظر گرفته شد. همچنين ارزيابي ماهانه 
پيشين اين كشور يك تخمين مجدد كاهشي براي 
رشد اقتصادي هند ديده شده است. نرخ پيش بيني 
رش��د اقتصادي چين بر 6.6 درصد در سال 2018 و 
6.1 درصد در س��ال 2019 باقي ماند. رش��د برزيل 
نيز در س��ال 2018 بدون تغيير ب��ر 1.1 درصد باقي 
ماند و براي س��ال 2019، 1.8 درصد پيش بيني شد. 
همچنين پيش بيني رشد GDP روسيه نيز براي هر 
دو سال 2018 و 2019 تغييري نكرد و بر 1.6 درصد 
باقي ماند. تهديدها براي رشد GDP جهاني همچنان 
به قوت خود باقي هس��تند و به نظر مي رسد كه روند 
كاهش��ي رش��د اقتصاد جهاني براي نيمه اول سال 

2019 ادامه داشته باشد. 

رويترز از مذاكرات فشرده مشتريان نفتي ايران با امريكا براي تمديد معافيت ها خبر داد 

دست و پا زدن امريكا براي ترسيم مسير دور بعدي معافيت هاي نفتي
گروه انرژي| نادي صبوري |

آن طور كه شواهد نشان مي دهد، امريكا براي اينكه با 
پايان يافتن اين دور از معافيت هاي مشتريان نفت خام 
ايران پس از ارديبهشت چه راه و روشي را دنبال كند در 
حال تقال و دست و پا زدن بسيار زياد است. كارشناسان 
اعتقاد دارند اياالت متحده نخواهد توانست صادرات 
نفت خام ايران را به زير 1 ميليون بشكه در روز برساند 
چرا كه اين مقدار از تقاضا از سمت چين، هند و تركيه 

به شكلي كامال جدي و غير قابل مذاكره وجود دارد. 
ماجراي سرنوشت معافيت هاي نفتي اعطايي امريكا 
به 8 خري��دار نفتي ايران اين روزه��ا بيش از هر زمان 
ديگري داغ شده و مورد بحث در رسانه هاي بين المللي 
حوزه انرژي قرار گرفته است. در همين راستا رويترز در 
گزارشي به نقل از منابع آگاه ادعا كرده است كه امريكا 
قصد دارد از ارديبهشت س��ال آينده مصادف با اواخر 
آوريل و اواس��ط ماه مه 2019 صادرات نفت خام ايران 
را نسبت به سطح فعلي 20 درصد كاهش دهد. برآورد 
صورت گرفته از صادرات فعلي ايران 1 ميليون و 250 
هزار بشكه در روز بوده كه در نتيجه طبق ادعاي منابع 
رويترز امريكا قصد كاهش 250 هزار بش��كه اي آن و 
رساندن به صادرات 1 ميليون بشكه در روز را دارد. اين 
البته با چي��زي كه دولت ترامپ پيش تر روي آن مانور 
مي داد كه صفر كردن صادرات نفت خام ايران اس��ت 

فاصله اي قابل توجه  دارد. 
رويترز در گزارش خود در مورد س��از و كاري كه 250 
هزار بش��كه از صادرات فعلي اي��ران را كم خواهد كرد 
ادعا مي كند كه ش��مار مشتريان نفتي ايران كه داراي 
معافيت بودند از 8 كشور به 5 كشور كاهش مي يابد. 2 
كشور »ايتاليا« و »يونان« كه پيش تر بيژن زنگنه وزير 
نفت ايران گفته بود با وجود معاف شدن از ايران نفت 
خريداري نمي كنند دو مورد از سه گزينه اي هستند كه 
ادعا مي ش��ود امريكا قصد دارد معافيت شان را تمديد 
نكند. مورد ديگر نيز »تايوان« است.  مقام هاي آگاه به 
رويترز گفته اند كه اين 3 كشور از معافيت خود استفاده 

نكرده اند و لزومي به تمديد آن وجود ندارد. 
از سوي ديگر آن طور كه به نظر مي رسد امريكا در حال 

مذاكره با ژاپن، كره جنوبي، هند، چين و تركيه است تا 
آنها را مجبور كند نفت كمتري از ايران بخرند. رويترز 
البته تاكيد مي كند كه تمام 8 كش��ور از جمله ايتاليا، 
يون��ان و تايوان در حال مذاكره ب��ا امريكا براي تمديد 

معافيت هايشان هستند. 
3 كشوري كه روي سطح واردات نفت خام خود از ايران 
ني��ز مقاومت كرده و قصد دارن��د آن را كاهش ندهند 

»هند«، »چين« و »تركيه« هستند. 
رويترز مي نويسد كه سخنگوي دپارتمان انرژي دولت 
ترامپ از تاييد يا تكذيب اهداف تعيين شده براي دور 
جديد معافيت ه��ا امتناع كرده و فق��ط به گفتن اين 
مساله كفايت كرده است كه مقامات اياالت متحده به 
دقت در حال رصد بازار نفت هستند تا براي دور جديد 

تصميم بگيرند. 
پيش تر برايان هوك گفته بود امري��كا نمي خواهد در 
خالل تحريم نفتي ايران به بازار نفت خام ش��وك وارد 
شود. آموس هوشستاين كه معاون انرژي جان كري در 
دولت اوباما بود در م��ورد برآوردش از آنچه رخ خواهد 
داد به رويترز گفته اس��ت كه دولت ترامپ براي اينكه 
صادرات نفت خام ايران را به زير 1 ميليون بشكه در روز 
برساند بايد دس��ت و پاي زيادي بزند چرا كه تقاضاي 
خيلي جدي از سوي هند، چين و تركيه براي اين نفت 

وجود دارد.
او در ادامه مي گويد: »نگاهي به وضعيت فعلي بازار نفت 
خام نشان مي دهد كه صادرات نفت خام ايران چيزي 
بين روزانه 800 هزار بشكه تا روزانه 1 ميليون و 100 

هزار بشكه باقي خواهد ماند«
هوشستاين كه در دولت اوباما باالترين مسوول حوزه 
انرژي مرتبط با تحريم ايران بود تاكيد مي كند كه صرفا 
چين و هند تقاضايي غيرقابل مذاكره بين روزانه 800 
هزار بشكه تا 900 هزار بشكه از نفت خام ايران را به خود 

اختصاص مي دهند. 
البته احتماال ابهام در وضعيت رشد اقتصادي كه نتيجه 
جنگ تجاري بوده و باعث شده است برخي برآوردها 
از تقاضاي نفت خام جهاني كاهش يابد دست امريكا 
را اندكي بازتر خواهد كرد. در همين زمينه گزارش��ي 

كه امروز در روزنامه تعادل به نقل از اوپك چاپ ش��ده 
است نشان مي دهد كه اين سازمان برآورد خود از رشد 
تقاضاي جهاني براي نفت خام در سال 2019 را معادل 

روزانه 130 هزار بشكه كاهش داده است. 

سعودي عصباني است 
در بحبوحه گمانه زني در مورد سرنوشت معافيت هاي 
نفتي مشتريان ايران، بلومبرگ در گزارشي مدعي شد 
كه تصميم ترامپ براي ارايه معافيت در دور پيش��ين 
موجب عصبانيت پادشاهي سعودي شده است چرا كه 
آنها اميد داشتند با كنار رفتن رقم صادراتي نفت خام 
ايران، بهاي نفت خام به باالي 80 دالر در هر بشكه رفته 

و خيالشان را بابت بودجه 2019 راحت كند. 
دولت ترامپ اما در حالي كه حاضر است به مشتريان 
نفتي ايران كه در صورت وارد نكردن نفت خام از ايران 
مجبورند نفت خام هايي با هزينه باالتر را جايگزين كرده 
و با مشكل روبرو شوند فشار بياورد، به هيچ وجه قصد 
ندارد صداي مصرف كنندگان بنزي��ن در امريكا را در 

بياورد و باعث افزايش هزينه سوخت آنها شود.
ترامپ از سال ها پيش از آنكه رداي رياست جمهوري 
اياالت متحده را بر تن كند از منتقدان سياس��ت هاي 
امري��كا در قبال اوپك بوده اس��ت ك��ه از نظر او باعث 
مي ش��وند قيمت نفت باال باش��د و امريكا هزينه آن را 
بپردازد. به اين ترتيب پيش��ينه اي براي خود ساخته 
است كه با ادعاهاي اوليه او در مورد ايران )صفر كردن 

صادرات نفت خام ايران( در تناقض است. 
بلومبرگ مي نويسد كه امريكا براي خود يك مرز 60 
دالري به ازاي هر بش��كه را در نظر گرفته و هر عددي 
باالي آن را مطلوب نمي داند، بر خالف آنها سعودي ها 
دنبال نفت باالي 80 دالر در هر بش��كه هس��تند. اما 
هر كدام از اين دو اعداد، مس��يري متفاوت را در مورد 

صادرات نفت خام ايران ترسيم مي كنند. 
با اس��تناد به اين موارد خبرگ��زاري بلومبرگ مدعي 
مي ش��ود كه به نظر مي رسد سعودي ها و امريكايي ها 
از هيچ منظري نتوانسته اند در مورد تحريم هاي نفتي 

ايران به توافق برسند. 

  Sat. Mar 16.   شنبه   25 اسفند 1397   9 رجب 1440  سال پنجم    شماره   1344  2019 

انفجار در خط لوله گاز 
اهواز- ماهشهر

ايسنا| در پي انفجار روز پنج شنبه خط لوله گاز در 
آزادراه اهواز به ماهش��هر، 5 نفر جان خود را از دست 

داده اند و 6 تن نيز مجروح شدند.
علمدار متولي، يكي از مسووالن روابط عمومي شركت 
ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اينكه لوله هاي گاز 
در مسير آزادراه اهواز به ماهشهر روز پنج شنبه دچار 
انفجار و حريق شدند، اظهار كرد: اميدواريم اين حادثه 
تلفات زيادي نداشته باشد.بر اس��اس اين گزارش، 
آتش سوزي خط لوله 20 اينچ گاز كريت كمپ اهواز 
خط لوله 20 اينچ انتقالي گاز به كارخانه گاز و گاز مايع 
800 در منطقه كريت كمپ اهواز دچار آتش سوزي 
شد.طبق بررسي ها، نشت گاز از خط لوله موجب وقوع 

اين حادثه شده و علت اصلي در حال بررسي است.
در اين رابطه، احمد محمدي، مديرعامل ش��ركت 
ملي مناطق نفتخي��ز جنوب ني��ز در پيامي اظهار 
كرد: »ضمن اع��الم مراتب تس��ليت و همدردي با 
خانواده هاي درگذشتگان و آرزوي سالمت و شفاي 
عاجل براي مجروحان اين حادثه، به اطالع مي رساند، 
به درخواس��ت اينجانب و تاكيد وزير محترم نفت، 
پيگيري كامل درمان مجروحان، همراهي و همدردي 
با بازماندگان و رسيدگي به امور جانباختگان اين حادثه 
در دس��تور كار اين شركت قرار گرفته است و در اين 

زمينه از هيچ كوششي دريغ نخواهد شد.«

قدرداني پاكستان
از دريافت بي وقفه برق ايران

ايرنا| وزير انرژي پاكستان از همكاري شركت توليد 
و انتقال نيروي جمهوري اسالمي ايران )توانير( براي 

صادرات بي وقفه برق به پاكستان قدرداني كرد.
به گزارش رس��انه هاي دولتي پاكستان، هياتي از 
شركت توانير به رياست »علي اصغر اسماعيل نيا« 
عضو هيات مدي��ره و معاون مالي اين ش��ركت در 
اسالم آباد با »عمر ايوب خان« وزير انرژي پاكستان 

ديدار كرد.
طرفين در اين نشست مسائل مربوط به واردات برق 
از ايران به مناطق مختلف پاكستان را مورد بحث و 
بررسي قرار دادند.وزير نيروي پاكستان گفت: تهران 
و اس��الم آباد داراي مواضع و نقطه نظرات مشترك 
در خصوص روابط دوجانبه و موضوعات منطقه اي 
هس��تند.عمر ايوب خان اظهار داشت: روند انتقال 
برق از ايران به پاكس��تان ادامه دارد و ما نس��بت به 
اين همكاري از ش��ركت توانير قدرداني مي كنيم.

حدود 17 سال پيش در سال 1380 شمسي، ايران 
و پاكستان نخس��تين موافقت نامه صادرات برق را 
امضا كردند و اكنون اين رقم به 3 افزايش يافته است.
ب��ا تكميل پروژه هاي در دس��ت اح��داث مي توان 

صادرات برق به پاكستان را تا 2 برابر افزايش داد.

توليد نفت خام کشورهای اوپک )هزار بشکه در روز(
اختالفماه ژانويهماه فوريهنام کشورهااختالفماه ژانويهماه فوريهنام کشورهااختالفماه ژانويهماه فوريهنام کشورها
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نگاهي به ديدگاه اقتصاددانان توسعه در باره فرار مغزها

چه كسي از فرار مغزها مي ترسد
نويسنده | هيلل راپاپورت|

  1-  مقدمه
كتاب »پيرامون فرار مغزها: آيا دولت ها مي توانند جلوي 
مهاجرت را بگيرن��د؟« اثر جيلين ب��راك و مايكل بلك ، 
چش��م انداز جديدي را در مورد يك��ي از ايده هاي نظريه 
سياسي ليبرال و نظام بين المللي حقوق بشر مطرح مي كند: 
يعني مهاجرت از حقوق بنيادين بشر است و بنابراين نبايد آن 
را زير سوال برد. كتاب به دو بخش تقسيم مي شود و در آن، له 
يا عليه امكان ايجاد محدوديت بر مهاجرت توسط كشورهاي 
در حال توسعه براي جبران خس��ارت هاي برآمده از فرار 
مغزها( يعني مهاجرت كارگران ماهر )استدالل مي شود. 
براك اظهار مي كند كه دولت هاي كشورهاي درحال توسعه 
ممكن است زماني كه دچار خسارت هايي اساسي از ناحية 
خروج كارگران ماهرشان شوند، محدوديت هايي موقت بر 
مهاجرت اعمال كنند. اين در حالي است كه بلك با چنين 
محدوديت هايي مخالفت مي ورزد. هر دو نويسنده بر سر 
اين مساله توافق دارند كه چنين محدوديت هايي مخالفت 
مي ورزد. هر دو نويسنده بر سر اين مساله توافق دارند كه 
»با وجود مزاياي زيادي كه مهاجرت براي كشورهاي مبدأ 
دارد، در برخي موارد ممكن است خسارت هايي اساسي به بار 
آورد.«  اگرچه من با اين جمله كه برخي كشورها از مهاجرت 
نخبگان متضرر مي شوند، مخالفتي ندارم، اما با نتيجه گيري 
سياسي براك مبني بر اعمال قوانين محدوديت زايي كه 
نخب��گان را از مهاجرت منع مي كند، مخالف��م. در ادامه، 
اس��تدالل خواهم كرد كه از جنبه مهم ت��ري از مهاجرت 
نخبگان ندارد. زماني كه يافته هاي تحقيقات اقتصادي »فرار 
مغزها« نقطه نظري اقتصادي، مفهوم اخير را مرور كنيم، پي 
مي بريم كه استدالل هاي هنجاري و ايجابي براي ايجاد مانع 

در راه مهاجرت، عمدتاً كنار گذاشته شده اند.
حتي اگر برخي كشورها دچار خس��ارت هاي اساسي در 
نتيجه مهاجرت نيروي كار ماهرشان شوند، استدالل من 
اين است كه به جاي محدوديت و ممنوعيت مهاجرت، آنان 
بايد سياست هايي را در پيش بگيرند كه مزاياي مربوط به 

ايجاد و چرخه نخبگان را بيشتر مي كنند.

  2- آيا بايد بر فرار مغزها ماليات ببنديم )يا براي 
آن ممنوعيت ايجاد كنيم( ؟

چهل س��ال پي��ش، جاگدي��ش باگواتي، اقتص��اددان 
ب��زرگ جهان، اين پيش��نهاد را مطرح ك��رد كه مالياتي 
به عن��وان »ماليات بر مغزه��ا« در نظر گرفته ش��ود تا از 
فرار مغزها از كش��ورهاي در حال توس��عه به كشورهاي 
توسعه يافته جلوگيري ش��ود. خود او به عنوان عضوي از 
پراكندگي دانشگاهي هندي نخبه، كه از دانشگاه كمبريج 
فارغ التحصيل شد و ابتدا استاد دانشگاه  ام اي تي بود و سپس 
به دانشگاه كلمبيا پيوست، به دليل تجربه شخصي اش از 
جايگاه مناسبي جهت اظهارنظر در اين مورد برخوردار است.  
پيشنهاد او، كه اكنون به عنوان پيشنهاد »ماليات باگواتي« 
شناخته مي شود، در آن زمان با ديدگاه هاي نئوكالسيك 
سفت و س��خت او در مورد بازار آزاد در تضاد بود، اما با روح 
نظم جديد اقتصاد بين المللي كه در دهه 1970 در بسياري 
از حلقه هاي سياس��ي، اجتماعي و دانشگاهي در حال پا 

گرفتن بود، انطباق داشت.
بنيان اصلي »ماليات بر مغزها« بر اين مفهوم استوار است 
كه خسارِت از دست رفتن سرمايه انساني كشورهاي مبدأ 
كه در نتيجه فرار مغزها به وجود آمده، بايد جبران ش��ود. 
جبران كنندگان بايد آنهايي باش��ند كه از اين مهاجرت 
مزايايي به دست آورده اند، يعني خود مهاجر نخبه و كشور 
مقصدي كه از آن سرمايه انساني منفعتي نصيبش شده و 
مزايايي به دست آورده كه ديگران سرمايه گذاري اش را انجام 
داده اند. اين اعتقاد در راستاي ديدگاه راديكالي كه مي گويد 
فرار مغزها شكلي از اس��تعمار نوين است كه بدان وسيله 
كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در حال توسعه را از منابع 
خودشان محروم مي كنند شكلي مدرن از استثمار و چپاول 
قرار دارد. به عالوه، اين امكان وجود دارد كه سرمايه انساني 
كمياب ترين منبع در ميان تمام منابع كشورهاي در حال 
توسعه باشد، منبعي كه صادر نمي شود مگر آنكه رشد و ابعاد 
مختلف توسعه با مخاطره مواجه شوند. اين ديدگاه منفي و 
بدبينانه نسبت به فرار مغزها )خود اين اصطالح تحقيرآميز 
است( به خوبي در اين جمله از كتاب معروِف مايكل تودارو 
در زمينه اقتصاد توس��عه خالصه مي شود، كتابي كه هر 
دانشجوي دوره كارشناسي بايد در مباحث توسعه اقتصادي 
بخواند: »طنز مهاجرت بين المللي امروز در اينجا است كه 
بسياري از افرادي كه به طور قانوني از سرزمين هايي فقير 
به ممالك ثروتمند مهاجرت مي كنند، همان هايي هستند 
كه كش��ورهاي جهان سوم به س��ختي مي توانند فقدان 
آنها را تحمل كنند: يعني افراد با تحصيالت و مهارت باال. 
چون اكثر اين مهاجران به شكل دايمي كشورشان را ترك 
مي كنند، اين پديده معيوب نه تنها نشانگر از دست دادِن 
منابع »انس��اني باارزش اس��ت، بلكه مي توان آن را مانعي 
جدي بر سر پيش��رفت اقتصادي آينده ملت هاي جهان 
سوم نيز تلقي نمود.«  شايان ذكر است كه نقل قول باال كه 
برگرفته از پنجمين ويراست اين كتاب است، تقريباً بيست 
سال بعد در دهمين ويراست آن نيز همچنان وجود دارد. 
اين امر نشان مي دهد كه ديدگاه غالب در مورد فرار مغزها 
و توسعه چندان تكاملي پيدا نكرده است، با وجود اينكه در 
اين بيست سال اخير، شاهد پيشرفت عظيمي در زمينه 
تحقيقات اقتصادي پيرامون فرار مغزها و توسعه بوده ايم؛ 
به گونه اي كه بسيار متوازن تر و متعادل تر از ادبيات منفي 
دهه هاي 1970 و 1980 شده است. اجازه دهيد اضافه كنم 
كه دعواي اقتصادي له يا عليه فرار مغزها داراي پيامدهاي 
سياسي مهمي است. به همان اندازه كه فرِض وارد شدن 
خسارت به كشورهاي مبدأ در نتيجه مهاجرت نخبگان، 
توجيهي مي شود براي پيشنهادها و سياست هايي جهت 
ممانعت از فرار مغزها از طريق مثاًل ماليات باگواتي در دهه 
1970، اين فرض امروز نيز در حكم توجيهي براي ايجاد 
محدوديت بر سر راه مهاجرت آزادانه نيروهاي حرفه اي ماهر 
كه اهل كشورهاي درحال توسعه مشخصي هستند، به كار 
مي رود. گستره اين محدوديت ها، از تحريم هاي يكجانبه 
كشور مبدأ بر كساني كه در موعد مقتضي برنگردند )از جمله 

پس گرفتن حق شهروندي، فرستادن به خدمت سربازي 
يا زنداني كردن آنان به خاطر ترك كش��ور( تا ممنوعيت 
استخدام نيروهاي حرفه اي و ماهر كشورهاي در حال توسعه 
در دولت ميزبان را دربر مي گيرد. يك مثال مشهور در اين 
زمينه، ممنوعيت استخدام نيروهاي حرفه اي بهداشت و 
سالمت از تعداد زيادي از كش��ورهاي آفريقايي است كه 

توسط مقامات بريتانيا در اواسط دهه 2000 تصويب شد.

  3- آزادي مهاجرت براي همه به جز نخبگان؟
داليل زيادي براي مخالفت با مح��دود نمودن مهاجرت 
آزاد تمامي افراد در كل، و نخبگان بطور خاص، وجود دارد. 
اگرچه زادگاه افراد دو سوم تا سه چهارم نابرابري جهاني را 
توضيح مي دهد )يعني نابرابري در داخل كشور كه به واسطه 
تفاوت ها در آموزش، تجربه زندگي، جنس، نژاد، پيشينه 
خانوادگي و امثالهم به وجود آمدهاند، تنها يك چهارم تا 
يك سوم نابرابري كلي جهاني را در برمي گيرند، مابقي به 
خاطر تفاوت در درآمد سرانه ميان كشورهاي مختلف است 
، اما همه ايجاد محدوديت بر ورود آزادانه افراد به كشورها 
را پذيرفته اند. پذيرش اين واقعيت اساسي كه جنبش هاي 
بين المللي به ش��دت با هر مفهوم��ي از عدالت جهاني در 
تنگنا قرار مي گيرند، دشوار است. يكي از داليل اين مساله 
را بايد در اينجا جست وجو كرد كه اگر قرار بود ما در مورد 
قوانين حاكم بر مهاجرت بين المللي در پس پرده بي خبري 
تصميم بگيريم، به نظرم معلوم بود كه، اگر نه مرزهاي باز، اما 
دست كم مرزهايي را انتخاب مي كرديم كه از وضعيت كنوني 

بازتر بودند. بايد همچنين به خاطر داشته باشيم كه 711 
سال پيش، در طليعه انقالب صنعتي، نسبت درآمد سرانه 
ميان ثروتمندترين و فقيرترين كشور جهان، حدود 7 يا 3 
برابر بود. اكنون اين نرخ باالتر و نزديك به 411 برابر است 
)در برابري قدرت خريد( . اين انفجار نابرابري ميان كشورها، 
با باب شدن پاسپورت ها، ويزاها و تمام انواع محدوديت ها بر 
مهاجرت افراد همراه شده است، آن هم درست زماني كه 
انگيزه هاي مهاجرت قوي تر شده اند.  حتي اگر به انديشه هاي 
عدالت جهاني هم باور نداش��ته باش��يم و اجازه دهيم كه 
كشورها در راه مهاجرت داخلي )درون كوچي( مانع ايجاد 
كنند، اين بدين معنا نيس��ت كه كشورها مي توانند براي 
خروج افراد از كشور، يعني مهاجرت خارجي )برون كوچي( 
محدوديت اعمال كنند. پژوهشگران ساير رشته ها بهتر از 
من مي توانند بنيادهاي حقوقي و هنجاري حق مهاجرت 
را توضيح دهند؛ و در واق��ع، محدوديت ها بر مهاجرت در 
س��طحي كالن، تنها در رژيم هاي ديكتاتوري و اقتدارگرا 
مانند كشورهاي كمونيستي سابق اروپا، يا همين اواخر در 
كوبا، چين و كره شمالي اعمال شده اند. كشيدن ديوار براي 
جلوگيري از آمدن افراد به داخل كشور يا ممانعت از رفتن 
آنان، به لحاظ اخالقي و قانوني بي معني اس��ت. به عالوه، 
توجيه چنين محدوديت هايي يا كمك به اعمال آنها به اين 
بهانه كه اين افراد داراي مهارت هاي ارزشمندي هستند، 
مانع بررسي جدي اين موضوع نمي شود.  دولت ها، مدعيان 
باقي مانده سرمايه انساني نيستند. از اين گذشته، ما در مورد 
انگيزه هاي شخصي و شرايطي كه افراد را به مهاجرت سوق 
مي دهد، چه مي دانيم؟ آيا اينكه يكي مي خواهد به خاطر 
تفاوت هاي موجود در دستمزد يا ترس از شكنجه و آزار و 
اذيت در كشورش به جاي ديگري مهاجرت كند، تفاوتي 
ايجاد مي كند؟ فرقي مي كند كه يكي پزشكي از اتيوپي باشد 

يا مهندسي از بوليوي يا پرستاري از فيليپين؟
در عين حال كه معتقدم بحث هاي سياستي بايد بطور جدي 
حقوق فردي مهاجران را به جاي تمركز ِصرف بر خسارت 

هاي كشورهاي مبدأ مورد توجه قرار دهد )يعني اين بحث 
بايد اصلي اساسي باشد(، به اين نكته واقفم كه خسارت هاي 
كشورهاي مبدأ همچنان به عنوان توجيهي اساسي براي 
اعمال سياست هاي محدوديت زا عمل مي كنند. بنابراين، 
در ادامه اين مقاله، تمركز من بر جنبه هاي خاص اين بحث 
است. استداللي كه مي خواهم ارايه دهم اين است كه: فرار 
مغزها براي كش��ورهاي در حال توسعه لزومًا بال و معضل 
نيست، بلكه مي تواند يك فرصت باشد. فرض افكار عمومي 
و سياست گذاران شايد همچنان اين باشد كه فرار مغزها بد 
است، اما شواهد نشان مي دهند كه اين طور نيست. بياييد 

ببينيم چرا.

  4- موضوع پيچيده تر از آن است كه مي بينيم 
ديدگاه سنتي )و همچنان رايج ترين ديدگاه( در مورد فرار 
مغزها اين است كه اين پديده كشورهاي مبدأ را از بخشي 
از سرمايه انساني خود، كه براي رشد و توسعه آنها ضروري 
است، محروم مي كند. براي بحث درباره اين انديشه، اجازه 
دهيد از استعاره كيك استفاده كنم )انباشته سرمايه انساني 
كشور(. فرض كنيد فرار مغزها مثل برش زدن يك قطعه 
كيك )مثال يك چهارم آن( است كه آن را به خارج ارسال 
مي كنيد از اين رو شما آن را از دست داده ايد. اما اين ديدگاه 
كه معتقد به ضرر مطلق است، دو چيز را ناديده مي گيرد. 
نخس��ت، آنهايي كه به خارج مي روند، شرايطي را فراهم 
مي كنند كه مي توانند تعامل با وطن خود را به بس��ياري 
از شيوه هاي مفيد اقتصادي حفظ كنند. من در مورد اين 
تعامل در بخش بعدي بحث خواهم كرد. و دوم، اين ديدگاه 
به اين فكر نمي كند كه خود اين كيك چطور درست شده 
است. با اين حال، حقيقت اين است كه اندازه كيك اوليه، 
هماني كه قطعه مورد نظر از آن بريده شد، زماني بزرگ تر 
است كه امكان هاي مهاجرت بيشتري در كار باشد. يا به زبان 
اقتصاددانان، سرمايه انساني انباشته به مهاجرت درونزا است. 
فرار مغزها ممكن است بريدن يك قطعه از كيك سرمايه 
انساني باشد، اما همين كيك بزرگ تر از آن كيكي است كه 
اگر فرار مغزها اتفاق نمي افتاد، وجود مي داشت. با اين همه، 
معلوم نيست كه كدام تأثيرات نقش بيشتري دارند: تأثير 
انگيزشي )افزايش اندازه كيك به خاطر وجود امكان هاي 
مهاج��رت بگذاريد اين را اثر مغز بناميم(، يا تأثير خروج از 
كشور )كاهش به خاطر مهاجرت- بگذاريد اين را اثر فرار 
بناميم. تحت شرايطي معين كه به لحاظ نظري و تجربي 
در مطالعات متعددي به خوبي مورد بررسي قرار گرفته اند، 
فرار مغزها درحقيقت مي تواند منجر به افزايش مغزها شود. 
ش��واهد نظري براي اين نتيجه گيري، به بهترين نحو در 
مثال هاي بي ش��ماري وجود دارد. داده هاي زير را در نظر 
بگيريد: افراد كش��ورهاي درحال توسعه مي توانند باشند 
)اگر در چارچوب يك برنامه آموزش��ي معي��ن روي آنها 
س��رمايه گذاري شود( يا »ماهر« يا غيرماهر )اگر از چنين 
برنامهاي بي بهره باشند( . دستمزد كارگر غيرماهر را 1000و 
دستمزد كارگر ماهر را 5000 در نظر مي گيريم. بر اساس 
هزينه هاي كسب آموزش )كه شامل دستمزدهاي صرف 
نظر ش��ده در طول دوره مقدماتي، هزينه هاي مستقيم 
تحصيل و غيره مي ش��ود )، تعداد معيني از افراد، بگوييم 
10 درصد جمعيت، از اين سرمايه گذاري منتفع مي شوند. 
ح��ال فرض كنيد كه فقط براي كارگ��ران ماهر، مثاًل 20 
درصد، امكان مهاجرت به جايي وجود دارد كه دس��تمزد 
بيشتري نصيب شان مي شود، جايي كه مزد كارگران ماهر 
مي تواند 30000 باشد. دستمزد انتظاري براي يك كارگر 
ماهر اكنون برابر است با 80 درصِد دستمزدي كه در داخل 
كشور پرداخت مي شود به اضافه 20 درصد دستمزدي كه 
از كشور خارجي مي گيرد، كه سرجمع مي شود 10000 
واحد. به عبارت ديگر، دستمزد او به يمن فرصت مهاجرت 
دو برابر مي ش��ود. بر اين اس��اس، مي توانيم انتظار داشته 
باشيم كه برخي از افراد روي آموزش سرمايه گذاري كنند، 
كه در غير اين صورت بدون امكان منتفع شدن از بازدهي 
بيشتري از سرمايه انساني خود در خارج، چنين نمي كردند. 
اين تاثير انگيزه تا چه ميزان است و آيا مي تواند آنقدر قوي 
باش��د كه بر تاثير فرار مغزها غلبه كند؟ طبق نمونه هاي 
بي ش��ماري كه وجود دارند، اگر نس��بت افرادي كه روي 
آموزش س��رمايه گذاري مي كنند به 15 درصد برس��د، و 
اگر ما همچنان فرض بگيريم كه 20 درصد آنها كش��ور را 
ترك مي كنند، نسبت به زماني كه درهاي اقتصاد به روي 
مهاجرت بسته شده باشند، افراد تحصيل كرده بيشتري 
در كش��ور وجود خواهند داش��ت. آيا اين فقط يك امكان 
نظري اس��ت يا امكاني واقعي؟ خوب، تحقيقات تجربي 
كه تالش كرده اند به اين پرس��ش پاسخ دهند، تمايل به 

حمايت از فرضيه منافع مغزها( يا فرار مغزهاي منفعت زا 
)دارند. اين، هم در مورد مطالعات مقايسه اي بين كشورها 
صحت دارد و هم در مورد مطالعات موردي در يك كشور.   
يكي از مطالعات مقايسه اي مهم در اين زمينه مقاله اي است 
كه به همراه مايكل بين و فردريك داكواير نوشته ام، تحت 
عنوان »فرار مغزها و تشكيل سرمايه انساني در كشورهاي 
در حال توسعه: برندگان و بازندگان« كه در سال 2008 در 
اكونوميك ژورنال چاپ شد. ما در دو سطح بررسي هاي خود 
را انجام مي دهيم: نخست كشش سرمايه انساني را نسبت به 
مهاجرت محاسبه نموده و به ارزيابي اين موضوع مي پردازيم 
كه چگونه ديدگاه هاي نخبگان درباره مهاجرت بر تشكيل 
سرمايه انساني در كشورهاي مبدأ تاثير مي گذارد، ضمن 
اينكه سطوح سرمايه انساني در گذشته و ويژگي هاي خاص 
هر كش��ور را مد نظر قرار مي دهيم. نقطه برآوردي كه به 
دست مي آيد تقريبا 2 درصد است؛ اين يعني دوبرابر شدن 
ميل به مهاجرت در نخبگان )فارغ التحصيالن كارشناسي 
يا مدارج باالتر( سبب افزايش 2 درصدي موجودي سرمايه 
انس��اني پيش از مهاجرت مي ش��ود. در مرحله بعد، از آن 
نقطه برآورد براي محاسبه سود و زيان هاي به وجود آمده 
در كليه كشورهاي نمونه مان )كه شامل 127 كشور درحال 
توسعه مي شود( اس��تفاده مي كنيم. براي اين كار بايد از 
يك شبيه سازي وضعيت نقض كمك بگيريم. اين را اين را 
هم مي شود با يك مثال آماري به بهترين نحو توضيح داد. 
كشوري را در نظر بگيريد كه مثاًل 100 نفر جمعيت دارد؛ از 
ميان آنان 20 نفر تحصيل كردهاند و 80 نفر بقيه تحصيل 

كرده نيستند. فرض كنيد نرخ مهاجرت براي تحصيلكرده ها 
يك دوم )50 درصد( و براي بقيه يك هشتم؛ يعني تمايل 
به مهاجرت براي تحصيلكرده ها 4 برابر )در نمونه نظري 
باال، تمايل به مهاجرت بي س��وادها علن��ا صفر بود( باالتر 
است. پس از مهاجرت، در اين كشور 10 نفر تحصيلكرده 
)چون 10 نفر از 20 نفر مهاجرت كرده اند( و 70 نفر بدون 
تحصيالت )چون 10 نفر از 80 نفر مهاجرت كرده اند( باقي 
مي ماند. با فرض آنچه در مورد تاثير انگيزه مي دانيم، آيا اين 
كشور از مهاجرت دچار خس��ران شده يا چيزي به دست 
آورده است؟ پيش بيني موجودي سرمايه انساني را پيش 
از اينكه مهاجرت اتفاق بيفتد، به وسيله شاخص Ha نشان 
مي دهيم. اين شاخص قابل مشاهده است و در مثال ما برابر 
مي شود با 20 درصد .موجودي واقعي سرمايه انساني، پس 
از اينكه مهاجرت انجام شد، نيز قابل مشاهده است و در فوق 

برابر است با ده هشتادم .
اما اگر مهاجرتي وجود نداشت، موجودي سرمايه انساني 
كشور چقدر بود؟ براي پاسخ به اين سوال، ما از شبيه سازي 
وضعيت نقض استفاده مي كنيم كه در آن صورت اين بدان 
معنا است كه كشور نيم واحد درصد )يا 4 درصد( سرمايه 
انساني خود را به خاطر فرار مغزها از دست داده نه 20 درصد 
آن را، چيزي كه مي شد تصورش را كرد اگر اين واقعيت را 
ناديده نمي گرفتيم كه تشكيل سرمايه انساني تا حدودي 

تحت تاثير چشم انداز نخبگان به مهاجرت قرار دارد.
وقتي ب��ه داده هاي واقعي برمي گردي��م، در مي يابيم كه 
كشورهاي متضرر بيش��تر از كشورهايي هستند كه نفع 
مي برند و اينكه متضررها همچنان بيشتر متضرر مي شوند، 
اما به لحاظ سرش��مار )يا تغييرات مطل��ق(، منافعي كه 
كشورهايي كه سود مي برند به دست مي آورند بر مجموع 
ضرر و زيان هاي كشورهاي متضرر مي چربد. براي مثال، 
سورينام ممكن است 20 درصد از سرمايه انساني خود را 
از دس��ت بدهد و چين ممكن است تنها 1 درصد سرمايه 
انساني به دست آورد، اما 1 درصد موجودي سرمايه انساني 

چين بسيار بيشتر از 71 درصد موجودي سرمايه انساني 
سورينام است. بنابراين، اگرچه برندگان و بازندگاني وجود 
دارند، اما فرار مغزها به افزايش تعداد كارگران ماهري كه در 
كشورهاي در حال توسعه زندگي مي كنند، كمك مي كند.

  5- مطالعات موردي كشورها: دو تجربه واقعي
مطالعات موردي درباره كشورهاي زيادي وجود دارد كه 
از داده هاي ُخرد )داخلي يا فردي( اس��تفاده مي كنند، به 
خصوص در كشورهايي كه آمار فرار مغزها بسيار باال است، 
مثل جزاير كوچك اقيانوس آرام و درياي كاراييب. يافته هاي 
اين مطالعات به طور مدام تأثير مثبت مهاجرت را بر شكل 
سرمايه انساني نشان مي دهند، و بيان مي دارند كه حتي 
در مواردي كه سطح فرار مغزها بسيار باال است، كشورهاي 
مبدأ همچنان ميتوانند دستاوردهاي زيادي داشته باشند، 
مثل اينكه نوعي سازمان و ساختار خاص براي آنها وجود 
دارد. من در اينجا تنها دو مورد را گزارش خواهم كرد و فكر 
مي كنم به اين دليل قانع كننده ترين مواردند كه به اصطالح 

بر »تجارب واقعي« مبتني هستند.
اجازه دهيد ابتدا به تأسي از چاند و كلمنس  مطالعه روي 
فيجي را شروع كنم. داستان از اين قرار است: فيجي مستعمره 
سابق بريتانيا است كه در ابتدا پولنزي ها در آن ساكن بودند 
)بياييد به آنها بگوييم فيجيايي هاي بومي(. در طول دوران 
استعمار، بريتانيا كارگران هندي زيادي را براي كار در مزارع 
نيشكر و ساير محصوالت كشاورزي به فيجي برد. حول و 
حوش دوران استقالل و پس از آن، اين دو جمعيت- بومي ها 
و هندي ها- وضعيت اجتماعي و اقتصادي مشابهي داشتند 
)س��طح درآمد و آموزش كاماًل يكسان بود( و جمعيتشان 
هم برابر بود. تاريخ سياس��ي فيجي در اواخر دهه 1980 و 
اوايل دهه 1990 به خاطر تنش هاي قومي موجود آشفته تر 
شد و س��رانجام در يك كودتاي نظامي به رهبري افسران 
بومي فيجيايي، آشفتگي به اوج خود رسيد. پس از كودتا، 
نوعي سياست تبعيض آميز در پيش گرفته شد كه به نفع 
فيجيايي هاي بومي بود و منجر به اعمال محدوديت هايي 
بر دسترسي هندي ها به دانش��گاه ها، استخدام عمومي، 
كارآفريني و غيره شد. بس��ياري از هندي ها در مواجهه با 
خشونت و تبعيض، دست به مهاجرت زدند. به كجا؟ معلوم 
است، دو مقصد اصلي استراليا و نيوزيلند بود. با اين حال، 
مهاجرت به اين كشورها به خاطر سيستم حاكم بر آنها كه 
اهميت زيادي به افراد با تحصي��الت و مهارت باال مي داد، 
به ش��دت با محدوديت و قواعد سفت و سخت همراه بود.  
بنابراين، فيجيايي هاي هندي شروع كردند به سرمايه گذاري 
ش��ديد روي آموزش و با وج��ود تبعيض هايي كه در خانه 
عليه شان وجود داش��ت، در مدت زمان كوتاهي از لحاظ 
دستاوردهاي آموزشي و تحصيلي از فيجيايي هاي بومي 
گوي س��بقت را ربودند. برخي از آنها مهاجرت كردند، اما 
برخي ديگر ماندند، و بيست سال پس از كودتا، فيجيايي هاي 
هندي ساكن فيجي از سرمايه انساني بيشتر و استانداردهاي 
زندگي باالتري نسبت به هموطنان بومي شان برخوردارند. 
همان طور كه ديويد الندس )1999( مي گويد: »آدم هاي 
كوچك را توسري نزنيد!«. اين يكي از نمودهاي تمام عياِر 
استدالِل »ارزش انتخاب« است كه در اثر كاتز و راپاپورت 
)2005( ارايه شده است: در بستري كه بي ثباتي سياسي 
باال اس��ت و نوس��ان در اقتصاد كالن وجود دارد، آموزش، 
امكان انتخ��اب مهاجرت را وقتي ش��رايط در خانه خوب 
نيست، پيش پاي فرد آموزش ديده مي گذارد و اين ارزش 
انتخاب نيز با عدم وجود اطمينان افزايش مي يابد. از اين رو، 
پس از كودتا و مواجهه با آينده نامعلومي كه فيجيايي هاي 
هندي پس از آن تجربه كردند، آنها هرچه بيشتر بر آموزش 
به عنوان يك اس��تراتژي تنوع بخش��ي به ريسك بر پايه 
مهاجرت سرمايه گذاري كردند.  دومين مطالعه ُخرد مربوط 
به نپال است . مجددا تاريخ پيچيده نپال را به دليل استدالل 
شهودي خود ساده سازي مي كنم. جمعيت نپال متشكل 
از گروه هاي قومي است كه يا نزديك به تبتي ها هستند يا 
هندي ها و اقليت هاي ديگري مثل گورخاها نيز در اين كشور 
وجود دارند. اين گروه هاي اقليت در قرن 19 به طرفداري از 
قدرت استعماري انگلستان پرداختند، به گونه اي كه مردان 
گورخايي به عضويت ارتش بريتانيا درآمدند. به مدت بيش 
از يك قرن، مردان جوان گورخايي براي عضويت در ارتش 
بريتانيا و افتخارآفريني و كسب درآمد براي خانواده هاي شان 
)حقوق س��رباز بريتانيايي 411 برابر بيش��تر از دستمزد 
بومي هاي نپال بود( آموزش هاي سنگيني را براي گذراندن 
آزمون هاي دشوار ارتش مي ديدند. گورخايي ها همچنان 
يكي از فقيرترين گروه هاي قومي نپال به لحاظ تحصيالت 
و درآمد هستند. در اوايل دهه 1990، ارتش بريتانيا براي 
جذب س��ربازان جديد از تمام جهان آزمون هاي سنجش 
سواد در نظر گرفت و تمامي افراد نيز بايد مقطع راهنمايي 
را به پايان رسانده باش��ند. به ناگهان، كساني كه به لحاظ 
بدني و ذهني مناسب بودند، به حد نصاب نرسيد. حدس 
بزنيد چه اتفاقي افتاد؟ گورخاها، فرزندان خود را نه تنها به 
آمادگي جسماني بلكه به مدرسه فرستادند و همگي روي 
استخدام معلم و نهادهاي آموزشي سرمايه گذاري كردند. 
حتي دخترها نيز از رهگذر اين اقتص��اد جديد و تأثيرات 
اين وضعيت ايجادشده، به مدرسه رفتند. اما فقط 4 درصد 
داوطلب ها در آزمون قبول شدند، بنابراين گورخاهايي كه 
به ارتش راه نيافتند، در نهايت سرمايه انساني خود را صرف 
ساير حوزه ها، مثل كشاورزي كردند. امروز سطح تحصيالت 
گورخاها در نپال باالي سطح متوسط است، روندي رو به 
رشد كه مي شود آن را كاماًل به تغيير در قوانين سربازگيري 
ارتش بريتانيا نس��بت داد. من اين داستان را دوست دارم، 
چون نمونه كاملي از بينش هاي سودمندنگرانه به نظريه 
فرار مغزها است: مهاجرت بين المللي به واسطه فرصت هاي 
كوچك ب��راي موفقيت )در مهاجرت( و ش��رايط عالي در 
صورت موفقيت )مانند تفاوت هاي باال دستمزد( شناحته 
مي شود. افراد بيشتري در اين بستر سرمايه گذاري خواهند 
كرد، يا به عبارت ديگر، افراد بيشتري در تحصيالت و آموزش 
سرمايه گذاري خواهند كرد تا شانس خود را براي مهاجرت و 
برخورداري از دستمزدهاي باالتر و تسهيالت بهتر در خارج 

)در بهترين حالت( افزايش دهند.
ادامه در صفحه 9

  »طنز مهاج�رت بين المللي امروز در 
اينجا اس�ت كه بس�ياري از اف�رادي كه 
به ط�ور قانون�ي از س�رزمين هايي فقير 
به ممالك ثروتمن�د مهاجرت مي كنند، 
همان هايي هستند كه كشورهاي جهان 
سوم به س�ختي مي توانند فقدان آنها را 
تحمل كنند: يعني اف�راد با تحصيالت و 
مه�ارت باال. چون اكثر اي�ن مهاجران به 
شكل دايمي كشورشان را ترك مي كنند، 
اين پدي�ده معيوب ن�ه تنها نش�انگر از 
دست دادِن منابع »انساني باارزش است، 
بلك�ه مي توان آن را مانعي جدي بر س�ر 
پيشرفت اقتصادي آينده ملت هاي جهان 

سوم نيز تلقي نمود.«

برش
  بنيان اصلي »ماليات بر مغزها« بر اين مفهوم 
استوار است كه خسارِت از دست رفتن سرمايه 
انساني كشورهاي مبدأ كه در نتيجه فرار مغزها 
به وجود آمده، بايد جبران شود. جبران كنندگان 
بايد آنهايي باشند كه از اين مهاجرت مزايايي 
به دس�ت آورده اند، يعني خود مهاجر نخبه و 
كشور مقصدي كه از آن سرمايه انساني منفعتي 
نصيبش ش�ده و مزايايي به دس�ت آورده كه 
ديگران سرمايه گذاري اش را انجام داده اند. اين 
اعتقاد در راستاي ديدگاه راديكالي كه مي گويد 
فرار مغزها شكلي از استعمار نوين است كه بدان 
وسيله كشورهاي توسعه يافته، كشورهاي در 
حال توسعه را از منابع خودشان محروم مي كنند 

شكلي مدرن از استثمار و چپاول قرار دارد.

برش
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مشكل تامين گوشت مرغ 
وجود ندارد

معاون بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: با توجه به 121ميليون جوجه ريزي در بهمن 
ماه براي تامين گوشت مرغ شب عيد هيچ مشكلي 

درسطح كشور وجود ندارد.
مرتض��ي رضاي��ي درايي��ن تقدي��ر از برگزيدگان 
بخش كشاورزي استان بوش��هر افزود: با اين ميزان 
جوجه ريزي 220 هزار تن گوشت مرغ توليد مي شود 

كه اين ميزان توليد دركشور بي سابقه است. 
وي يادآور شد: همه مسووالن دراين شرايط سخت 
به دنبال تامين معيش��ت مردم هستند وتغييرات 
قيمت ناشي از كمبود فرآورده نيست بلكه ناشي از 
تغيير قيمت هاست.  رضايي با اشاره به چهل سالگي 
انقالب بيان كرد: ميزان توليد گوشت مرغ براساس آمار 
سازمان خواربار و كشاورزي )فائو( درابتداي انقالب 
160 هزار تن بود كه امروز بعد از 40 سال اين ميزان 

به 2ميليون و 400 هزارتن رسيده است. 
رضايي اضافه كرد: يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي 
مصرف پروتئين به ويژه حيواني است كه امروز اين 
ميزان 28 گرم و با احتس��اب توليدات ش��يالتي به 
34گرم مي رسد.  وي تاكيد كرد: ايران دربخش سرانه 
مصرف گوشت مرغ جزو هفتمين كشور دنيا به شمار 
مي رود و س��رانه مصرف هر ايراني دراين بخش 28 
كيلوگرم اس��ت.  رضايي اضافه كرد: كمبود گوشت 
قرمز همواره در كشور وجود داشته هر سال مطابق با 
نياز مقداري وارد مي شود و تاكنون نيز160 هزار تن 
گوشت قرمز سرد و تازه گوسفندي وگوساله منجمد 

براي تامين نياز و تنظيم بازار وارد شده است. 
وي گفت: هرچند اين ميزان واردات نسبت به سال 
گذشته افزايش نشان مي دهد اما با توجه به قيمت 

مناسب اين فرآورده تقاضاي بيشتري وجود دارد. 
رضايي درباره نرخ نهاده هاي دامي افزود: با توجه به 
اينكه پرورش طيورصنعتي بزرگ اس��ت و نوسان 
كوچك مش��كالت و اثرات بزرگي را ب��ه دنبال دارد 
برهمين اساس وزير جهاد كشاورزي دستور داد همه 
نهاده هاي وارداتي به ويژه كنجاله س��ويا به صورت 
متمركز توسط سازمان هاي جهاد كشاورزي تامين 

و در اختيار توليد كنندگان قرارگيرد. 
وي تاكيد كرد: در زمان حاض��ر نهاده هاي دامي به 
صورت كامل تامين و ش��ركت پش��تياني امور دام 
مسووليت توزيع را برعهده دارد.  رضايي گفت: با توجه 
به ايام نوروز كاميون هاي مربوط به تامين نهاده هاي 
دامي مانند ساير كاميون هاي حامل سوخت اجازه 
تردد دارند و مشكلي درتامين نهاده ها در نوروز براي 

توليد كنندگان به وجود نمي آيد. 

برنامه ريزي براي واردات 
دام زنده 

استاندار سيس��تان و بلوچستان با بيان اينكه براي 
واردات 600 هزار رأس گوشت و دام زنده به كشور 
برنامه ريزي شده است، از كش��ف 2700 رأس دام 

قاچاق در 11 ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلي موهبتي استاندار 
سيستان و بلوچس��تان در حاشيه عمليات تخليه 
دام هاي رومانيايي از كشتي كه در بندر چابهار پهلو 
گرفته است، اظهار داش��ت: واردات دام در راستاي 
تنظيم بازار و ارايه خدم��ات بهتر به مردم از طريق 
دريا، زمين و هوا انجام مي شود كه اولين محموله دام 
وارداتي با كشتي ديروز وارد بندر چابهار شده است.

موهبتي با اشاره به اينكه اين كشتي حامل حدود 
50 هزار رأس گوس��فند اس��ت، افزود: دو كشتي 
ديگر نيز طي يك هفته آينده وارد كشور مي شود 
و در مجموع براي واردات 600 هزار گوشت و دام 
زنده هزار رأس دام به كشور برنامه ريزي شده است. 
استاندار سيستان و بلوچس��تان ادامه داد: با اين 
واردات گوشت مورد نياز مردم براي ايام نوروز و ماه 
رمضان تأمين مي شود. موهبتي با بيان اينكه اين 
دام هاي وارداتي در استان سيستان و بلوچستان 
كشتار مي شود، گفت: 20 درصد گوشت حاصل 
از اين كشتار در خود اس��تان و 80 درصد آن بين 
ساير استان هاي كشور توزيع مي شود. وي با اشاره 
به قاچاق دام از استان سيستان و بلوچستان گفت: 
در گذشته به دليل تغيير نرخ ارز با پديده قاچاق دام 
به خارج از كشور مواجه بوديم و در 11 ماهه امسال 
2700 رأس دام ك��ه قرار بود ب��ه صورت قاچاق از 
كشور خارج ش��ود، كشف شده اس��ت. استاندار 
سيستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر نه دامي 
از مرزهاي كشور به صورت غيرقانوني خارج مي شود 
و نه واردات غيررس��مي داريم. تمام آنچه كه وارد 

استان مي شود به صورت رسمي است.

توزيع 30 هزار تن مرغ منجمد 
مديركل بازرگاني داخلي شركت پشتيباني امور دام 
گفت: در راستاي تنظيم بازار 30 هزار تن مرغ منجمد 
وارد كشور شده و به قيمت كيلويي 10 هزار و 500 
تومان عرضه مي شود. به گزارش فارس، رضا كريمي، 
در حاشيه ترخيص 50 هزار رأس گوسفند وارداتي كه 
از طريق كشتي براي تنظيم بازار وارد كشور شده اند، 
بيان كرد:  در راستاي كاهش قيمت مرغ از فردا  30 هزار 
تن مرغ منجمد وارد بازار مي شود. مديركل بازرگاني 
داخلي شركت پشتيباني امور دام گفت: مرغ منجمد 
به قيمت كيلويي 10500 تومان براي مصرف كننده 
در سراسر كشور عرضه مي شود. به گفته وي، عرضه 
مرغ تنظيم بازاري از دو روز پيش براي تنظيم بازار آغاز 
شده اس��ت. وي گفت: 30 هزار تن مرغ به دو منظور 
تأمين ذخاير استراتژيك و همچنين تنظيم قيمت 
براي مصرف كننده در بازار در سراس��ر كشور عرضه 
مي ش��ود. به گفته كريمي، اولين كشتي حامل 50 
هزار رأس گوسفند زنده از كشور روماني وارد چابهار 
شده در حال تخليه است. وي گفت: براي تنظيم بازار 
گوشت قرمز در چند روز باقيمانده به سال جاري دو 
فروند كشتي ديگر هر كدام به ظرفيت 20 هزار رأس 
گوسفند وارد كشور شده و براي توزيع در شهرهاي 

مختلف ارسال مي شود.



همه كساني كه به مهاجرت فكر مي كنند به ناسا نمي روند. 
همه قرار نيست دارا خسروشاهي هاي بعدي باشند، در واقع 
داستان هاي »بسيار موفق« مهاجرت در اقليت هستند، 
همه مهاجران هم چمدان هاي پ��ر از پول، كيف هاي پر 
از كتاب و مقاالت علمي و افتخار و ابتكارهاي ثبت ش��ده 
ندارند. در واقع بسياري از مهاجران، به غير از »اميد« هيچ 
چيز ديگري ندارند و اينها كساني هستند كه به كشوري 

ديگر »پناه« مي برند.
مالله يوس��ف زي اخيراً در مصاحبه اي يادآوري كرد كه 
»پناهندگي، آخرين گزينه پناهندگان اس��ت«. آنها كه 
مي خواهند از ايران به جاي ديگري »پناه« ببرند هم هر 
كدام درگير گره هس��تند كه فكر مي كنند ديگر با دست 

باز نمي شود.

   داستان آنها كه مي خواهند بروند
»نيما« بازارياب است. مي گويد: »مادرم هيچ وقت از پدرم 
حرف نمي زند. تنها چيزي كه مي دانم و تازه اين را هم وقتي 
بچه بودم از حرف هاي مادرم با ديگران شنيدم اين است 
كه پدرم رفت تركيه كار كند و ديگر برنگشت. در تمام اين 
سال ها هم خبري از خودش يا خانواده اش نداريم. من با 
خاله ها و دايي هايم و بيش��تر از همه در خانه مادربزرگ 
مادرم، بزرگ شدم. مادرم بعد از پدرم ديگر ازدواج نكرد. 
هميشه به من مي گفت »مرد من تويي«. همين حاال هم 

گاهي همين حرف را مي زند.«
با وجود اين نيما ديگر قصد ندارد در ايران بماند .اما معني 
اين حرف اين است كه االن در تهران زندگي براي امثال 
نيما سخت است؟ خودش مي گويد: »به هر حال آن طور 
نيست كه مثاًل در محل كارم راحت باشم يا بتوانم با خيال 
راحت دست دوستم را بگيرم و در خيابان ها راه بروم. مردم 
هنوز ما را بد نگاه مي كنند. البته در اين سال ها كه كار كردم 
براي خودم يك خانه قولنامه اي خريده ام. مادرم هم خيلي 
كمكم كرده و از اينكه خانه دارم راضي است. براي ما جاي 
خوب، تركيه است. من هم كلي وقت گذاشته ام زبان تركي 
ياد گرفته ام و حاال هم برنامه داريم كه زودتر از ايران برويم.«

به نظر مي رسد آدمي كه خانه و كار و زبان دوم دارد، نيازي 
ندارد كه براي پناهندگي اقدام كند اما نيما مي گويد راه 
ديگري پيش پايش نيست: »نمي خواهيم غيرقانوني از مرز 
برويم. برنامه مان اين است كه با ويزاي توريستي برويم و 
در تركيه براي پناهندگي اقدام كنيم. ما االن شرايطش را 
داريم و مي توانيم خيلي راحت به يك كشور ديگر برويم. 
 UN آن هم نه از راه زميني و ب��ا هزينه زياد. مي توانيم از

كمك بگيريم و خيلي هم در تركيه معطل نمي شويم.«
نيما از آن نمونه هايي اس��ت كه ظاهراً فكر تمام كارها و 
مراحل گرفتن پناهندگي را كرده اس��ت اما هيچ كاري 
نيست كه بدون مشكل پيش برود. مي گويد سال هاست 
كه برنامه اش را دارد اما هنوز اعتماد به نفس بيرون رفتن 

از كشور را ندارد.
»مسعود«، مرد جواني است كه روي مچ دست راستش 
يك خالكوبي باريك دارد؛ طرح سينوس��ي ضربان قلب 
كه وقتي به انتها مي رس��د تبديل به طرح تن يك دونده 
مي شود: »در سال هاي دبيرستان عضو تيم دو و ميداني 
منطقه بودم. چندتايي مدال طالي منطقه اي و استاني 
هم دارم اما ورزش كه در اين مملكت فايده اي ندارد. ديگر 

تصميم گرفتم كه بروم.«
فرزند آخر يك خانواده پنج نفره اس��ت: »برادر بزرگ ترم 
ازدواج كرده است. برادر وسطي و من هنوز در خانه ايم؛ يك 
خانه چهل متري نزديك پل جواديه كه آن را هم به تازگي 
فروخته ايم و با بخشي از پولش ماشين خريده ايم تا نوبتي 
در اسنپ كار كنيم. باقي را هم داديم رهن همان خانه.«

اما همه چيز آن ط��ور كه پيش بيني مي كرد، پيش نرفته 
اس��ت: »تصادف كردم. چون گواهينامه نداشتم مجبور 
شديم ماش��ين را بدهم به اوراقي و هر چه گرفتيم را هم 
بدهم به يارو. تازه باز ه��م ۱۰ ميليون تومان ديگر قرض 
كرديم تا يارو دست از سرمان برداشت. داداشم شاكي است 
كه تقصير من اس��ت. در صورتي كه ربطي به من نداشت 
و يارو مقصر بود ولي اگر افس��ر مي آمد صد در صد من را 
مي گرفتند. چند ماهي رفتم اصفهان، همان جا دانشگاه 
علمي - كاربردي ثبت نام ك��ردم. با چند نفر ديگر خانه 
اجاره كردم تا اوضاع كمي بهتر شد ولي هر چه نگاه مي كنم 
مي بينم ماندن فايده ندارد. هر چه كار كني بايد بريزي توي 
شكم اين و آن. اين تصادف تمام شود، بعدش سربازي است. 
س��ربازي تمام شود، بعدش بايد پادويي ننه بابا را بكني. 
پس كي زندگي كنيم؟ تصميم گرفتم بروم خارج. ما كه 
مي خواهيم از صفر ش��روع كنيم، چه اينجا چه خارج. باز 
خارج حداقل آدم مي تواند براي خودش يك زندگي درست 
كند. هر كسي كه مي رود آنجا آزادي دارد، كار هست، رفاه 
هست، امكانات هست. اگر بروم شايد دوباره ورزش را هم 
شروع كنم. اينجا قدر اين چيزها را نمي دانند. هر چقدر هم 
كه زحمت بكشي باز با پارتي بازي و آشنابازي، يك نفر 
ديگر را انتخاب مي كنند. براي كي اينجا زحمت بكشم؟«

البت��ه زحمت هاي��ي ك��ه اينج��ا كش��يده آنقدره��ا 
هم زياد نب��وده: »هنرس��تان، كامپيوت��ر خواندم. همه 
كامپيوترهاي خفن داشتند. من با يك لپ تاپ ۱۰ كيلويي 
مي رفتم و برمي گشتم. تازه در هنرستان هاي ما كه چيزي 
ياد نمي دهند. من خودم خيلي با استعداد بودم و هر چيزي 
را زود ياد مي گرفتم ولي اصاًل نمي توانس��تم پش��ت ميز 
بنشينم. هيچ وقت پشت ميز نشستن را دوست نداشتم. 
همان را هم ادامه ندادم چون اينجا كه فايده اي ندارد. باز 
اگر خارج بود يك چيزي. آنجا براي اين چيزها ارزش قائل 
مي شوند اما اينجا همه كارها را دانشجوها مي گيرند، تازه 
بعدش آنها را مي اندازند بيرون. همه دارند توي اسنپ كار 

مي كنند ديگر. وضع مملكت كاًل خيلي خراب است.«
مسعود به خودش حق مي دهد كه بخواهد از ايران برود: 
»تصميم گرفتم بروم. چندتايي فاميل در انگليس داريم. 
ب��ا آنها صحبت كردم و همه گفتند بيا ولي س��ربازي كه 
نرفتم، ماجراي ماشين هم كه پيش آمد و ديگر نمي توانم 
پاسپورت بگيرم. تصميم گرفتم بروم تركيه و از آنجا بروم 
برس��م انگليس. فاميل هاي پدرم آنج��ا مي آيند كمك 
مي كنند. فقط بايد يك مقدار پول جمع كنم. بابام قول 

داده يك وام بگيرد، خودم ه��م يك وام ديگر مي گيرم و 
پولش اين طوري درس��ت مي ش��ود. خارج هم كه رفتم 
باالخره يك مدت سختي دارد تا آدم جا بيفتد ولي آخرش 

روشن است.«
»طيبه« اصالتًا اهل سنندج است. سي سالگي را تازه پشت 
سر گذاشته است. دختر بزرگ يك خانواده پنج نفره است 
كه به جاي پدرش در بانك اس��تخدام شده است. بعد از 
او دو برادر هستند كه هر دو ازدواج كرده اند و سر زندگي 
خودشان هستند. بچه آخر خانه هم يك دختر ۱۹ ساله 
است كه به تازگي در رشته سينما در دانشگاه سوره قبول 
شده و بين تهران و سنندج در رفت و آمد است. طيبه هم 
مشغول برنامه ريزي است كه در همين چند ماه آينده از 
ايران خارج شود: »اگر پدرم نبود كه شغلش را به من بدهد، 
هيچ وقت نمي توانستم بروم سر كار. برادرهايم كه هر دو 
تايشان توي سنندج مغازه دارند هنوز سركوفت مي زنند 
كه بابا گذاش��ت تو درس بخواني و بعد هم تو را گذاشت 
توي بانك جاي خ��ودش. خيال مي كنند من حق آنها را 
خورده ام. پدر و مادرم از من راضي هستند. صبح ها در بانك 
كار مي كنم و بعدازظهرها در يك كلينيك ليزر تا بتوانم پول 
بيشتري پس انداز كنم. اول مي خواستم خواهرم را تنهايي 
بفرستم، پول هم پس انداز كرده بودم كه از اينجا برود مالزي 
و بعد هم برود استراليا. براي اينكه جوان است و حيف است 
كه اينجا بماند. اينجا فضاي سينما خيلي كثيف است و 

دلم نمي خواهد آلوده به چيزي شود يا مجبور شود كاري 
بكند كه دوست ندارد يا مثل من پشت ميزنشين بشود. 
ولي آنقدر گريه و التماس كرد و گفت كه تنهايي نمي توانم 
بروم، قرار گذاشتيم كه پول بيش��تري پس انداز كنيم و 
با هم برويم. خيلي از همكالس��ي هاي سابقم در استراليا 
هس��تند. هر كس كه مي رود هم��ان اول چند هزار متر 
زمين بهش مي دهند و خودشان برايش كار پيدا مي كنند. 
همه بيمارستان هايشان رايگان است. البته چيزهاي ديگر 
گران است اما باز هم دولت حمايت مي كند و اين همه تورم 
ندارند. خواهرم مي تواند آنجا به آرزوهايش برسد و من هم 

مي توانم ادامه تحصيل بدهم.«
طيبه مي گويد مهم ترين چيزي كه اينجا آزارش مي دهد 
محيط كوچك اس��ت: »توي تهران ممكن است خيلي 
چيزها فرق داشته باشد اما در شهرهاي كوچك مردم هنوز 
فكر مي كنند هر دختري كه مجرد اس��ت حتمًا مشكلي 
دارد. پدر و مادر من اين طوري نيستند كه به من سركوفت 
ديگران را بزنند و هي بگويند چرا ازدواج نمي كني ولي در 
محيط كارم واقعًا اذيتم. در خيابان و در و همسايه و فاميل 
همه به دختر مجرد بد نگاه مي كنند. از آن طرف كسي را 
پيدا نمي كنم كه بشود با او ازدواج كرد. نمي دانم به خاطر 
مردس��االري است يا فرهنگ يا هر چيز ديگر اما به نظرم 
مردهاي ما اصاًل به درد نمي خورند! آدم نمي تواند بهشان 
اعتماد كند. انگار دخترها در اين سال ها بزرگ شده اند و 
مردهايمان همه در سن بچه هاي دبيرستاني مانده اند. تازه 
اينجا ماندن فايده اي ندارد. هر چي هم كار كني آخرش 
به هيچ جا نمي رسي. پدر من ۳۰ سال كار كرده، االن همه 
بچه هايش طلبكار هستند كه چرا بيشتر نداري. مي گويند 
تو بيا خانه ات را بفروش سرمايه كن ما برويم با آن كار كنيم. 
آن وقت يك بيمارستان يا دندانپزشكي هم كه مي خواهد 
برود بايد نصف حقوقش را بده��د به آنها. براي همين ها 
مي خواهم خواهرم را بفرس��تم برود كه سختي هايي كه 
من كشيدم را او تحمل نكند. تازه اگر بتوانيم زندگي مان را 
آنجا بسازيم مي توانيم پدر و مادرمان را هم ببريم و از اينجا 

نجات پيدا كنيم.«
»فرش��اد«، مرد جوان ديگري اس��ت كه قرارهايش را با 
»آدم بر« گذاش��ته است. يك سالي هس��ت كه در كافه 
كار مي كند تا قهوه زدن و درس��ت كردن نوشيدني هاي 

مختلف را ياد بگيرد. در اين يك سال هر وقت هم فرصت 
پيدا كرده با فل��ش كارت كلمه حفظ كرده به اميد اينكه 
»زبان ياد بگي��رم«. در مورد تصميمش براي پناهندگي 
مي گويد: »وقتي ديپلم برق گرفت��م در جا رفتم دِر يك 
مغازه وايسادم سر كار. همه اش دلم مي خواست و هنوز 
هم دلم مي خواهد كه بيشتر بخوانم و بيشتر بدانم و چيز 
ياد بگيرم. كار بدي هم نداشتم. در چاردانگه ساختمان زياد 
مي ساختند. برق كار الزم بود. پول بدي هم در نمي آوردم. 
پدر و مادرم به اينكه پول در بياورم عادت كرده بودند. پدرم 
ديگر همان مقدار كمي كه قباًل كار مي كرد را هم نمي كرد. 
من هم هر چه پ��ول توي خانه مي ب��ردم خرج خودش 
مي كرد. رفته بود وام گرفته بود قرضش را هم انداخته بود 
گردن من. ديدم هر چه كار كنم وضع همين اس��ت. تازه 
درآمدي هم نداشتم كه. فوق فوقش ماهي يك تومان به 
من كه وردست بودم مي دادند. براي خود صاحب كار مگر 
چقدر كار بود كه براي من باش��د؟ بعد هم ديدم هي كار 
كني باز بايد بريزي توي اين خانه و زندگي. سي سال با هم 
زندگي كردند اوضاعشان درست نشده، حاال من چه كار 
مي توانم بكنم كه اين زندگي را درست كنم؟ مادرم هي 
مي گويد بيا زن بگير. زن بگيرم يك نفر ديگر را هم بدبخت 
كنم؟ تازه من كه نه سربازي رفته ام، نه پولي توي دست 
و بالم دارم، چرا بايد بروم زن بگيرم؟ تصميم گرفتم بروم 
خارج، آنجا شايد بتوانم بروم دانشگاه، درس بخوانم براي 
خودم يك چيزي بشوم. از اينكه كار كنم خرج اعتياد بابا 
را بدهم بهتر است! يكي از رفيق هايم رفته است استانبول 
در كافه كار مي كند، من هم آمدم كار ياد گرفتم، مي روم 
استانبول، آنجا يك كمي پيش همين آشناها كار مي كنم، 
بعد كه پولم جفت و جور شد مي روم اروپا، هر جا كه شد. 
مي خواهم بروم دانش��گاه درس بخوانم. مجبور نيستم تا 
آخرش توي كافه كار كنم، ولي فعاًل براي اينكه جور بشود 
همه كاري مي كنم. حاضرم توالت هم بشويم اما پولش را 

بگذارم توي جيب خودم.«

   داستان آنها كه مي برند
اقدام كردن براي پناهندگي راه هاي مختلفي دارد. يكي از 
اولين چيزهايي كه به ذهن مهاجران مي رسد خروج از مرز 
و تسليم خودشان به دفاتر UN يا همان سازمان ملل در 
كشوري ديگر است. تمام كشورهايي كه عضو كنوانسيون 
حمايت از پناهندگان هس��تند بايد به كساني كه اعالم 
پناهندگي مي كنند پناه بدهند اما بررس��ي پرونده ها و 
قبول و ردشان در كشورهاي مختلف روند متفاوتي دارد. 
همين مساله باعث مي شود برخي كش��ورها با ترافيك 
بيشتر پناهندگان رو به رو باشند و برخي مقصدها از ديگر 
مكان ها محبوب تر باشند. مساله اينجاس��ت كه چطور 

بايد به آنها رسيد!
خروج غيرقانوني از مرزهاي ايران كار س��ختي نيس��ت؛ 
ب��ه خصوص با در نظر گرفتن اينكه بيش��تر مهاجران به 
س��مت غرب حرك��ت مي كنند و مرزه��اي جغرافيايي 
بين استان هاي كردنشين ايران و عراق با مرزهاي ديگر 
مثل مرز ايران و تركمستان يا پاكستان تفاوت دارند. به 
همين دليل خيلي ها كه مي خواهند از ايران بيرون بروند، 
»آدم بر« ش��ان را در آذربايجان غربي مالقات مي كنند. 
بررس��ي هاي ميداني خبرنگار ايسنا نشان مي دهد كه با 
مبلغي كمتر از ۱۰ ميليون تومان، مي شود به راحتي در يك 
مسافرت شبانه مرز را پشت سر گذاشت. آدم برها معمواًل 
در كردس��تان عراق همكاراني دارند كه مدارك هويتي 
مورد نياز براي رفتن از كردس��تان به تركيه را هم جعل 
مي كنند، هر چند با صرف هزينه اي بيشتر مي شود بدون 

اين دردسرها به تركيه رسيد.
از اينجا به بعد پناهندگان دو دسته مي شوند: آنها كه اقدام 
براي پناهندگ��ي را در تركيه آغاز مي كنن��د و آنها كه از 
تركيه عازم جاي ديگري هستند. برخي آدم برها همين 
طرف مرز، قول و قرارهاي مسير اروپا را مي گذارند و نيمي 
از مبلغ سفر زميني را هم طلب مي كنند. قيمت ها براي 
طي كردن اين مسير متفاوت است. كمترين رقم حدود ۵۰ 
ميليون تومان است اما رقمي كه آدم برها طلب مي كنند، 
براي رس��يدن به آلمان حدود ۷۰ ميلي��ون براي هر نفر 
و براي رسيدن به انگلس��تان حدود ۱۰۰ ميليون تومان 

براي هر نفر است.
راه ه��اي ديگري هم هس��ت كه به زن��ان و آدم هايي كه 
مي خواهن��د خطر كمتري را بپذيرند توصيه مي ش��ود. 
»احمد«، يكي از آدم برهايي كه با خبرنگار ايسنا صحبت 
كرده است، مي گويد: »مسير انگلستان اين روزها مسافران 
زيادي دارد. براي رس��يدن به انگليس دو راه هست: يكي 

همين راه زميني است كه همه مي روند و خطرهايي هم 
دارد، راه ديگر هم اين است كه كيس )فردي كه مي خواهد 
برود( را به يك آش��نا بدهيد. ما خودمان در سفارت آشنا 
داريم. مي توانيم كارهاي ويزاي توريستي را به سرعت و 
با مبلغي اندك جور كنيم. وقتي هم به انگليس برس��يد، 
آنجا وكيل آشنا داريم كه مي آيد كارهاي الزم را برايتان 
انجام مي دهد. بين سه تا شش ماه طول مي كشد تا تمام 

كارهايتان درست شود.«
راهي كه احمد پيشنهاد مي كند البته هزينه زيادي دارد. 
براي ي��ك زن تنها و يك بچه، ۲۵۰ ميليون وثيقه بانكي 
الزم است. احمد براي هر نفر ۱۰۰ ميليون تومان دستمزد 
مي گيرد و تضمين مي دهد كه در انگلستان همه چيز فراهم 
باشد. اين جدا از پولي است كه هر نفر بايد همراه خودش 
داشته باشد تا هزينه هاي مدت زمان بررسي شدن پرونده 
در انگلستان را پرداخت كند. مشخص است كه راه ارزاني 
نيست اما آنطور كه احمد اطمينان مي دهد، راه سختي 
هم نيست. ايسنا البته موفق نشده كسي از مشتريان اين 

شيوه اقدام براي پناهندگي را پيدا و با آنها گفت وگو كند.
آدم برهايي كه ايس��نا موف��ق به گفت وگو با آنها ش��ده 
اس��ت، بيشتر از آنكه مايل باشند داس��تان پناهنده ها را 
بدانند، مايلند از وضعيت مالي آنها با خبر باش��ند. هزينه 
خارج ك��ردن زندانياني كه در مرخصي هس��تند، مردان 
جواني كه سرباز فراري هستند، محكومان امنيتي و زنان، 

با هزينه خارج كردن ديگران فرق مي كند؛ به همين دليل 
است كه بسياري از كساني كه مي خواهند براي پناهندگي 
اقدام كنند ترجيح مي دهند به جاي مراجعه به آدم برها از 
مرزهاي قانوني كش��ور و با ويزاي توريستي خارج شوند؛ 

البته اگر بتوانند.
گاهي كساني كه براي خروج از كشور دچار مشكل هستند 
ترجيح مي دهند به جاي اعتماد به آدم برها ريسك گرفتن 
مدارك تقلبي را بكنند. جعل مدرك البته داستان ديگري 

دارد كه در اين گزارش نمي گنجد.

   داستان آنها كه رفته اند
وقتي صحب��ت از پناهندگي مي ش��ود، تقريب��ًا در هر 
خانواده اي يك نفر هست كه در بيست سي سال گذشته 
به جايي »پناه« برده باشد. انقالب، جنگ و… باعث شده 
گروهي از جمعيت ايران در خارج از كش��ور در وضعيت 
»پناهندگي اجتماعي« زندگي كنن��د؛ اقامت تا پايان 
دوران كار، اغلب بدون تضميني براي دوران بازنشستگي 
و مش��روط بر اينكه دولت ميزبان بتواند آنها را به كشور 
خودشان برگرداند. يكي از اين پناهندگان اجتماعي در 
دوران موش��ك باران تهران از ايران فرار كرده و به آلمان 
پناهنده شده اما اين روزها بعد از سي سال به ايران بازگشته 
است: »در برلين با يك مرد ايراني ازدواج كردم. سه پسر 
دارم كه هر سه شهروندي آلمان را گرفته اند. وقتي رفتم 
اوضاع با امروز خيلي فرق داش��ت. ي��ك مدت در كمپ 
ماندم ولي خيلي زود برايم كار پيدا ش��د. نظافتچي يك 
اداره دولتي در مركز شهر شدم اما بعد از سي سال كار بايد 
برمي گشتم ايران. پس اندازم را آوردم ولي درآمد ديگري 
ندارم. با توجه به اينكه طالق گرفته ام مي توانم درخواست 
حقوق بازنشستگي پدرم را بكنم. كارهاي اداري زيادي 
دارد ول��ي اگر بتوانم آن مس��تمري را دوباره برقرار كنم 
مي توانم براي خودم خانه اي اجاره كنم. مي توانم گاهي 
بروم به بچه هايم سر بزنم اما هزينه هاي زندگي در آنجا 
خيلي زياد اس��ت. نمي توانم بروم سربار آنها بشوم، براي 
همين ديدم بهتر است برگردم. از دوستانم كسي نمانده 
اس��ت كه در اين مدت پيدايش كرده باشم اما از فاميل 
بعضي ها هستند كه مي توانم يك معاشرتي با آنها بكنم. 
شايد خانه را كه گرفتم بتوانم براي كساني كه مي خواهند 

زبان ياد بگيرند معلم س��رخانه ش��وم. باالخره من هم 
بازنشسته هستم منتها با حقوق پدرم!« خانم »صفايي«، 
ش��وهر و بچه چهارساله ش��ان هم تازه از سفر انگلستان 
برگشته اند. االن ش��ش ماه است كه هر سه در آپارتمان 
كوچك پدرشوهر و مادرش��وهرش زندگي مي كنند. 
خانم صفاي��ي روزهايش را در كالس زب��ان مي گذراند. 
پدرش��وهرش وام مختصري گرفته و براي پسرش يك 
ماشين قسطي خريده كه كار كند و بتواند دوباره روي پاي 
خودش بايستد. خانم صفايي در مورد رفت و برگشتشان 
مي گويد: »دو تا برادرم و چند تاي ديگر از فاميل هايمان 
در انگليس هستند. ما هم براي آينده بچه تصميم گرفتيم 
برويم انگليس. خانه مان را در كرج فروختيم، تمام جهيزيه 
و طال و هرچه داشتيم، تا كالسكه بچه را هم فروختيم، هر 
چه داشتيم نقد كرديم و داديم به يك نفر كه اينجا بهمان 
معرفي كرده بودند. بيشتر افغاني ها را مي برد ولي با كلي 
ضرب و زور راضي شد كه ما را هم ببرد. تقريبًا تمام پولمان 
را داديم به او. از اينجا رفتيم اس��تانبول، تقريبًا دو ماه در 
اس��تانبول بوديم و بعد هم با پرواز رفتيم انگلستان. به ما 
گفته بود كه همه كارها درس��ت است و اصاًل قرار نيست 
مشكلي برايمان پيش بيايد. ما هم اعتماد كرده بوديم و 
آنجا هم قرار بود برادرهاي من بيايند و يك مدتي هوايمان 
را داشته باشند. رسيديم آنجا و براي پناهندگي هم اقدام 
كرديم ولي بعد از چند وقت گفتند شما شرايطش را نداريد 
و بايد برگرديد. ديگر اين بچه چقدر اذيت شد و آنجا چقدر 
خودمان خوار و خفيف شديم بماند. ما را مجبور كردند 
كه برگرديم. از وقتي آمديم اين بچه مدام مي گويد كي 

برمي گرديم؟«

   » داستان آنها كه گير افتاده اند
تعداد ايراني هايي كه قانوني يا غيرقانوني از مرز ايران به 
تركيه مي روند تا از آنجا براي پناهندگي اقدام كنند كم 
نيست. تركيه آخرين توقفگاه آسيايي مردم افغانستان، 
عراق، سوريه و ايران اس��ت. خيلي ها در اين كشور به 
كميسارياي پناهندگان مراجعه مي كنند و خيلي ها 

هم از مرزهاي آبي اين كشور به سمت اروپا مي روند. 
»علي«، در ايران س��ابقه كار در انتش��اراتي را دارد. با 
پيشنهاد كار براي يكي از رسانه هاي فارسي زبان، از مرز 
كردستان غيرقانوني خارج شده است تا درگير سربازي و 
تعهدات ديگرش نباشد. از همان روز اول كه به استانبول 
رسيده براي گرفتن پناهندگي يك كشور ثالث اقدام 
كرده اس��ت اما در هفت هش��ت ماه گذشته خبري از 
پذيرش درخواستش نشده است. البته منتظربودن، 
بدترين قسمت سفرش براي پيداكردن يك خانه دوم 
نيس��ت: »در اس��تانبول يك اتاق اجاره كرده بودم كه 
يك شب يكي از دوستانم كه از ايران مي شناختم آمد 
دنبالم و گفت بيا برويم با ماش��ين بگرديم. در ماشين 
ب��ه غير از من و خودش دو نف��ر ديگر هم بودند كه من 
آنها را نمي ش��ناختم. كمي كه از ش��هر دورتر شديم، 
ايست بازرسي ما را متوقف كرد و شروع كرد به گشتن 
ماشين. در ماش��ين مواد جاس��ازي كرده بودند و هر 
چهار نفرمان را بازداشت كردند. من كه پرونده ام براي 
پناهندگي باز بود، شانس آوردم و با UN تماس گرفتم و 
زود خودم را خالص كردم. اينكه در اين مدت چه باليي 
سرم آمده است هم كه مشخص است. االن منتظر هستم 
كه يك كشور ديگر پيدا شود و هر چه زودتر از اين تركيه 
خراب شده فرار كنم و ديگر هرگز به اينجا برنگردم. ولي 
اصاًل معلوم نيست كه اين وضعيت چقدر طول بكشد.«

كساني كه برگشته اند و زندگي شان را در راه پناهندگي 
باخته اند، يك قدم جلوتر از كس��اني هستند كه براي 
پناهندگي اقدام كرده اند و در كشور دوم گير افتاده اند. 
»رضا« يكي از اين پناهنده هاست. در موج پناهندگان 
ايراني كه به سمت استراليا روان شده بود، خيلي ها كه 
پول رساندن خودشان به مالزي و بعد از آن سفر دريايي 
براي رسيدن به آب هاي استراليا را نداشتند، در ايران 
با آدم برهايشان توافق مي كردند كه براي آنها چيزي را 
جابه جا كنند يا خودشان براي اينكه بتوانند در مالزي 
پول نقد فراهم كنند، با خودشان مواد مخدر مي بردند 
كه بفروش��ند و هزينه رس��يدن تا مرزهاي استراليا را 
فراهم كنند. عالوه بر اين از ميان بسياري افراد كه مسافر 
مالزي مي شدند، برخي هم دست به كارهاي غيرمعمول 
مي زدند و در كشور دوم بازداشت يا حتي روانه زندان 
مي ش��دند. از اين زندانيان، يكي هم »رضا« است كه 
االن حدود ۸ س��ال اس��ت در مالزي گير افتاده. تعداد 
ديگري از ايراني ها هم هستند كه مثل او به جرم قاچاق 
زنداني ش��ده اند و امكان ارتباطشان با خارج از زندان و 
حتي در داخل زندان با زندانيان و نگهبان هاي زندان 
بسيار محدود است. يكي از اين زندانيان چندي پيش 
در تماس كوتاهي از داخل زندان، موفق شد اطالعات 
بس��يار محدودي را در اختيار خبرنگار ايسنا بگذارد و 
درخواست كمك از وزارت امور خارجه را مطرح كند اما 
اين راه ارتباطي هم دوام آنچناني ندارد و از سرنوشت 

اين زندانيان خبر تازه اي در اختيار ايسنا نيست. 
»محمد« و »جعفر« هم دو پناهنده اي هستند كه از مرز 
كردستان خارج ش��ده اند و به صربستان رسيده اند. حاال 
مدتي است كه به همراه زن و فرزند، در كمپ پناهندگان 
در صربستان گير افتاده اند. نه راه پس دارند، نه راه پيش. 
در تماسي كه با ايسنا گرفته اند از وضعيت بد كمپ ها، نبود 
امكانات بهداش��تي و بالتكليفي در فصل زمستان گاليه 
كرده اند اما راه تماس آنها هم با ايسنا طوالني مدت نبود و 

خبر تازه اي از وضعيت آنها نداريم.
نمي ش��ود رد كرد كه همه پرونده هاي پناهندگي هم 
ختم ب��ه گرفتاري هاي محيرالعقول نمي ش��وند زيرا 
خيلي از كساني هم كه براي پناهندگي اقدام مي كنند 
در نهايت، پناهي در جايي كه مورد نظرشان است پيدا 
مي كنند اما همانطور كه مالله مي گويد »پناهندگي 
آخرين راه پيش روي پناهنده هاست« و به نظر مي رسد 
با اين همه مشكالتي كه در اين مسير وجود دارد، بهتر 
است هميشه به عنوان آخرين گزينه باقي بماند؛ شايد 

هم هرگز در بين گزينه ها نباشد.
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چه كسي از فرار مغزها مي ترسد
براي آنهايي كه باقي ميمانند، س��رمايه گذاري هاي 
انجام شده ممكن است به اندازه موفقيت در مهاجرت 
منفعت زا نباش��ند، اما همچنان به لحاظ اجتماعي 
سودآور هستند و حتي ميتوانند به دليل اثرات جانبي 
آن به لحاظ فردي نيز مفيد فايده واقع شوند. در اينجا، 
چشم اندازهاي مهاجرت نقش يارانه آموزش را ايفا 
مي كنند )تا آنجا كه دس��تاورد تحصيلي و آموزشي 
مح��دود به اعتبار مالي نباش��د( و س��رمايه گذاري 
خصوصي در آم��وزش را به س��طح كمال مطلوب 
اجتماعي خود نزديكتر مي كنن��د )چنان كه بازده 
اجتماعي آموزش بيشتر از بازده فردي آن است(. بر 
مبناي آنچه در باال گفته شد، جاي ترديد وجود دارد 
كه اتيوپي يا غنا اگر از مهاجرت منع مي شدند، اصاًل 
دكتر و پرستاري مي داشتند. يا اگر تحصيلكرده هاي 
فيليپين و هند از مهاجرت منع و دلسرد مي شدند 
)به واس��طه ماليات يا اينكه بر اس��اس ش��عارهاي 
مركانتيليستي وطن فروش خوانده مي شدند( و به آنها 
اتهام خودفروشي به استثمارگران غربي وارد مي آمد، 
جاي ترديد وجود داشت كه فيليپيني ها اكنون برخي 
از بهترين و پرطرفدارترين مدارس پرستاري، و هند 
برخي از بهترين مدارس مهندسي را در جهان در حال 

توسعه داشته باشند.

  6- شبكه هاي ارتباطي مهاجران نخبه 
 »تأثير انگيزش��ي« كه در باال توضيح داديم پيش از 
آنكه مهاجرت اتفاق بيفتد رخ مي دهد ؛ اما  همچنان 
مي توانن��د بر خروجي ه��اي اقتصادي، سياس��ي و 
اجتماعي كشورش��ان تاثير بگذارند. آنها اين كار را 
مي توانند از طريق فرستادن پول يا برگشتن پس از 
مدتي يا از رهگذر تشكيل شبكه هاي ارتباطي مهاجران 
نخبه كه به عنوان پلي ميان كشورهاي ميزبان و مبدأ 
است، انجام دهند. به وس��يله اين پل هاي ارتباطي، 
چيزهاي زيادي مي توانند رد و بدل ش��وند: كاالها، 
سرمايه ها، فناوري ها، ايده ها و ارزش ها. اين آخرين 
اليه از تحقيق پيرامون فرار مغزها است كه مي خواهم 
پيش از جمع بندي بر آن تاكيد كنم. در واقع، توجه 
به ش��بكه اي از هموطنان نخبه كه در اطراف جهان 
پراكنده اند )به خصوص اگر آنها در كشورهايي به سر 
ببرند كه به لحاظ فناوري، قدرت مالي و استانداردهاي 
دموكراتيك پيش��رفته باش��ند(، در جست وجوي 
بسياري از كشورهاي در حال توسعه و در حال ظهور 
براي ادغام بهتر در اقتصاد جهاني امري مهم و ضروري 
است. شواهد رو به رشد و درك فزاينده اي وجود دارد 
مبني ب��ر اينكه مهاج��ران در كل، و مهاجران نخبه 
و ماه��ر باالخص، توجه ويژه اي ب��ه ادغام اقتصادي، 
مالي و حتي سياس��ي و فرهنگي كشورهاي خود در 
اقتصاد جهاني نشان مي دهند. مطالعات اخير، كه با 
تاثير مهاجرت در »ايجاد تجارت« شروع مي شوند و 
در نهايت به نشان دادِن »وجوه برگشتي اجتماعي« 
مهاجران در حوزه هاي جمعيت شناختي يا سياستي 
ختم مي گردند، مداومًا اين موضوع را نشان داده اند. 
در اينجا، دو نيرو ايفاي نقش مي كنند. نخست، يك 
»كانال اطالعاتي«، كه به وسيله آن مهاجران هزينه 
انتقال ميان كش��ور، »كانال اطالعاتي« در اينجا، دو 
نيرو ايفاي نقش مي كنند. نخست، يك خود و كشور 
ميزبان را كاهش مي دهند؛ بدين ترتيب جريان هاي 
تجارتي بيش��تري( هم در واردات و ه��م صادرات )و 
همچنين جريان هاي سرمايه گذاري هاي مستقيم 
خارجي و ساير س��رمايه گذاري مالي )مانند وام هاي 
بانكي بين المللي، خري��د اوراق قرض��ه داخلي( به 
درون كشور سرازير مي گردند. در حالي كه در زمينه 
تجارت، به لح��اظ توانايي در انتقال اطالعات مربوط 
به تسهيل معامله ها، هيچ تفاوت چشمگيري ميان 
مهاجراِن با مه��ارت باال و پايين وجود ن��دارد، اما در 
زمينه جريان هاي مالي به طور كلي و سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي به طور خاص، مهاجران ماهر به نظر 
مي رسد جايگاه ويژه اي دارند. و دوم، يك »كانال انتشار 
دانش« كه به وسيله آن مهاجران، دانش را كه شامل 
دانش تكنولوژيك و همچنين هنجارها، اولويت ها و 
ارزش هاي اجتماعي )به مانند اولويت ها براي باروري 
پايين تر يا دموكراسي( مي شود، از اقتصاد كشور ميزبان 
به اقتصاد كشور مبدأ منتقل مي كنند. معلوم نيست 
كه آيا مهاجران با مهارت ب��اال در پايه گذاري چنين 
انتقال هايي امتياز بيشتري دارند يا مهاجران با مهارت 
پايين. تنها در امر اتخاذ و انتشار خالقيت و نوآوري است 

كه آشكارا اولي بر دومي برتري دارد.

  نتيجه گيري
همانطور كه ديدي��م، ادبيات اقتص��ادي اخير اين 
ديدگاه سنتي و همچنان رايج را نمي پذيرد كه فرار 
مغزها مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي كنوني و آينده 
كشورهاي در حال توسعه اس��ت. در مقابل، امكان 
»فروش« س��رمايه انس��اني در خارج براي مردمان 
كش��ورها، انگيزه هايي جهت سرمايه گذاري هرچه 
بيشتر در س��رمايه انساني ايجاد مي كند، و آنان را به 
سمت كيفيت باالتر و آموزش و تحصيالت قابل انتقال 
بين المللي بيشتر سوق مي دهد كه در نهايت نسبت 
به كس��اني كه مهاجرت نمي كنند، منافع بيشتري 
نيز نصيب شان مي كند. البته نيروهاي متضادي نيز 
وجود دارند: مثال تاثير كاهشي مهاجرت فقدان انگيزه 
در صورتي كه افراد به لحاظ مالي شكننده باشند، و 
انحراف از رشته هاي تحصيلي مورد نياز كشور مبدأ 
)براي مثال، اولويت دادن به طب سالمندان در جايي 
كه به طب اطفال نياز بيشتري وجود دارد( . گذشته 
از اين، مزاياي پراكندگي نيروهاي ماهر، كه به نظر 
مي رسد بسيار حائز توجه و چندبعدي است، نبايد 
ناديده گرفته شود. بنابراين، حتي اگر كسي ديدگاهي 
پيامدگر نيز اتخاذ كن��د، ديدگاهي كه منحصرا بر 
تاثيرات مهاجرت بر كشورهاي مبدأ تمركز مي كند، 
حقوق افراد را براي مهاجرت ناديده مي انگارد و وزن 
كمي براي خود مهاجران قائل مي ش��ود، اما شواهد 
خالف آن چيزي هستند كه من آن را مركانتيليسم 

منسوخ شده در مورد فرار مغزها مينامم. 
 منبع : مركز بررسي هاي استراتژيك
 رياست جمهوري

آنهايي كه رفته اند، آنهايي كه مانده اند و آنهايي كه مي خواهند بروند

داستان مهاجران ايراني

  نمي ش�ود رد كرد ك�ه هم�ه پرونده هاي 
پناهندگ�ي ه�م خت�م ب�ه گرفتاري ه�اي 
محيرالعق�ول نمي ش�وند زي�را خيل�ي از 
كس�اني ه�م ك�ه ب�راي پناهندگ�ي اقدام 
مي كنند در نهايت، پناهي در جايي كه مورد 
نظرش�ان اس�ت پيدا مي كنند ام�ا همانطور 
كه مالله مي گوي�د »پناهندگ�ي آخرين راه 
پيش روي پناهنده هاست« و به نظر مي رسد با 
اين همه مشكالتي كه در اين مسير وجود دارد، 
بهتر است هميشه به عنوان آخرين گزينه باقي 

بماند؛ شايد هم هرگز در بين گزينه ها نباشد.

برش
  همه كساني كه به مهاجرت فكر مي كنند 
به ناس�ا نمي رون�د. همه قرار نيس�ت دارا 
خسروشاهي هاي بعدي باش�ند، در واقع 
داس�تان هاي »بس�يار موف�ق« مهاجرت 
در اقلي�ت هس�تند، هم�ه مهاج�ران هم 
چمدان هاي پ�ر از پ�ول، كيف ه�اي پر از 
كتاب و مقاالت علمي و افتخار و ابتكارهاي 
ثبت ش�ده ندارن�د. در واق�ع بس�ياري از 
مهاجران، به غير از »اميد« هيچ چيز ديگري 
ندارند و اينها كساني هستند كه به كشوري 

ديگر »پناه« مي برند.

برش



دانش و فن10اخبار

وزير ارتباطات درجمع فعاالن فضاي مجازي مطرح كرد

رونق آي تي در سال 98 با وجود تحريم ها 
گروه دانش و فن   

وزير ارتباطات گفت: معتقدم در س��ال آينده با وجود 
تحريم ها در حوزه فن��اوري اطالعات ب��ا رونق روبرو 
مي شويم و بخش هاي مختلف براي ايجاد بهره وري به 

سراغ فناوري اطالعات مي آيند.
محمدجواد آذري جهرمي در نشست با فعاالن مجازي 
جري��ان تكنول��وژي را توقف ناپذير دانس��ت و گفت: 
نمي توان مقابل جريان تكنولوژي ايس��تاد و اين كار 
منطقي هم نيست. در مقابل بايد بدانيم ظرفيت هاي 

فناوري چيست.
وي گفت: معتقدم در سال آينده با وجود تحريم ها در 
حوزه فناوري اطالعات با رونق روبرو مي شويم. چراكه 
بخش هاي ديگر به دليل محدوديت هاي ايجاد شده از 
سوي تحريم ها براي ايجاد بهره وري و صرفه جويي در 

منابع به سراغ فناوري اطالعات مي آيند.
وزير ارتباطات با اش��اره به تحريم هاي تحميلي حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات، افزود: اگرچه تحريم ها 
براي ما ضررهايي به هم��راه دارد اما از نگاه اقتصادي 
براي ما ايجاد فرصت مي كند. به همين دليل معتقدم 
در اين حوزه در س��ال آينده با رونق همراه مي شويم و 

اين به خاطر ذات مساله است.
آذري جهرم��ي اف��زود: تدبي��ر مقام معظ��م رهبري 
براي هماهنگ سازي دس��تگاه هاي مختلف در حوزه 
فضاي مجازي، ايجاد مركز ملي فضاي مجازي و براي 
برنامه ريزي اين فضا، تش��كيل ش��وراي عالي فضاي 
مجازي بود كه ۷ سال از عمر اين مجموعه مي گذرد و 
در اين سال ها شوراي عالي فضاي مجازي روزهاي پر 

فراز و نشيبي را سپري كرده است.

وي افزود: ش��وراي عالي فضاي مجازي در س��ه سال 
نخست بيشتر درگير س��اختمان و در دوره اي ديگر، 
مجموعه اي كه بايد پيش��رو و برنامه ريز باشد، درگير 
فيلترينگ و موضوعات س��لبي بود. اما در دوره آقاي 
فيروزآبادي برنامه هاي جديدي شروع شد و راه درستي 

در پيش گرفته شد.
آذري جهرمي با بي��ان اينكه فناوري اطالعات، تحول 
بزرگ تري را در دنيا رقم مي زند و بر حوزه هاي ديگري 
چون فرهنگ، اقتصاد و حتي سياست تأثيرگذاري دارد، 
اظهار كرد: وقتي تلفن، شهرها را به هم و تلفن همراه 
انسان ها را به هم متصل كرد، تحول بزرگي ايجاد شد. 
اما امروز با تحول بزرگ تري روبرو هستيم كه قرار است 

اشيا را به هم متصل كند.
عضو شوراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان كرد: امروز 
مي بينيم فناوري چگون��ه تقابل هايي در عرصه هاي 
سياسي و اقتصادي به وجود مي آورد، چراكه اين تحول 
چند وجهي است و نمي توان تك بعدي آن را پيش برد 
و الزمه آن اس��ت كه همه ابعاد رش��د پيدا كنند. پس 
نيازمند انديش��يدن براي تدابي��ر الزم و برنامه ريزي 

هستيم.
آذري جهرمي گفت: وقتي مجموعه اي، انحصار رسانه 
را داشته و حاال كسب و كارهاي نوپا بازار تبليغات آن را 
مي گيريد، طبيعي است كه مقابل شما مي ايستد و اگر 

اين اتفاق نيفتد، نمي توانيد تحول ايجاد كنيد.
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات ب��ا تاكيد بر اينكه 
دولت ه��ا بايد تس��هيل گري كنن��د و اج��ازه دهند 
خالقيت ها در كس��ب و كارها رش��د پي��دا كند ادامه 
داد: زمان��ي انتقاده��ا مبن��ي بر اين بود كه دس��تگاه 

قضا، فيلترينگ را باعث بس��ته شدن يك كسب و كار 
نمي دانست كه الحمداهلل اين موضوع رفع شده است و 
نشان مي دهد كه در اين حوزه همه با هم در حال رشد 

هستيم. اين جلس��ه كه با حضور سيدعباس صالحي 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، سيدمحمود علوي وزير 
اطالعات، ابوالحس��ن فيروزآبادي دبير شوراي عالي 

فضاي مجازي و سردار وحيد مجيد رييس پليس فتا 
برگزار شد و از سردار هاديانفر رييس پيشين پليس فتا 

تقدير به عمل آمد.

پي سي ورلد | 
 بسياري از كارشناس��ان برآورد كرده اند كه احتماال در 
آين��ده اي نزديك ه��وش مصنوعي قادر به شناس��ايي 

هوشمندانه سارقان در اماكن عمومي خواهد بود.
 ه��وش مصنوع��ي و يادگي��ري ماش��يني از جمله 
فناوري هاي نوي��ن و منحصر بفردي هس��تند كه به 
تازگي توانسته اند تغيير و تحوالت عظيمي را در صنايع 

و عرصه هاي مختلف ايجاد كنند.
با توجه به گس��ترش روزاف��زون فناوري هاي نويني 
همچ��ون هوش مصنوع��ي و يادگيري ماش��يني در 
صنايع و حوزه هاي مختلف تكنولوژي و غيره، بسياري 
از شركت هاي فعال در عرصه هاي گوناگون معتقدند 
كه اين فناوري ها به صورت كامل فعاليت هاي شان را 
تحت تأثير قرار خواهد داد، به گونه اي كه ديگر نيازي 
به وجود چنين اس��تارت آپ و شركت هايي در جهان 
نخواهد بود و كاركنان آنها نيز با روبات و رايانه هاي مجهز 

به هوش مصنوعي جايگزين خواهند شد.

كارشناسان و تحليلگران فعال در حوزه فناوري هر از گاهي 
با انتشار گزارشي جديد به تشريح كاربردهاي مختلفي كه 
هوش مصنوعي مي تواند داشته باشد، مي پردازند و حاال 
نيز اعالم كرده اند كه هوش مصنوعي در سال هاي آتي به 
احتمال زياد به مرحله اي از تكامل و شكوفايي خواهد رسيد 
كه مي تواند سارقان و مجرمان احتمالي حاضر در اماكن 
عمومي را شناسايي كرده و با تشخيص هوشمندانه آنها در 
ميان خيل عظيمي از جمعيت، به افزايش امنيت افراد و 

شهروندان در سطح شهر كمك بسزايي كند.

ايسنا | 
برخي از اخبار حكايت از آن دارد كه گوشي هاي تلفن 
همراه توقيفي به بازار وارد ش��ده است و اين  در حالي 
اس��ت كه بازار تلفن همراه در چن��د روز اخير افزايش 
قيمت داشته و ورود اين دست تلفن ها هيچ تاثير رواني 

و اقتصادي بر بازار نداشته است.
در روزه��اي گذش��ته اخباري مبني ب��ر عرضه چراغ 
خاموش گوش��ي هاي توقيفي منتشر ش��د و اين در 
حالي بود كه قيمت ان��واع تلفن همراه در بازار با توجه 

به نوسانات نرخ ارز روند صعودي به خود گرفته است.
گوش��ي هاي توقيفي كه خبر ورود آنها به بازار منتشر 
شده بود، عموماً گوشي هايي بودند كه توسط قوه قضاييه 
از شركت هاي متخلف جمع آوري شده بود و در كنار آن 
گوشي هايي بود كه در گمركات كشور جا خوش كرده 
بودند كه در اين زمينه مهدي محبي، رييس اتحاديه 
دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي به ايسنا، 
گفت : عرضه گوش��ي هاي توقيفي در گمركات چراغ 

خاموش نبوده است و تنها مقداري از آنها در بازار عرضه 
شده است و اطالعي در رابطه با گوشي هاي توقيفي از 
شركت ها توسط قوه قضاييه در دست نيست و به نظر 
مي رسد به دليل اينكه هنوز مابه التفاوت نرخ ارز براي 

آنها پرداخت نشده است، در بازار عرضه نشده اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا عرضه اين محصوالت 
در بازار كاهش قيمت ها را به همراه نداش��ته اس��ت، 
گفت : به دليل اينكه براي عرضه گوشي هاي توقيفي 
مابه التفاوت ارزي دريافت شده است اختالف قيمتي 

با محصوالت ديگ��ر در بازار ايجاد نكرده و اين موضوع 
كاهش قيمت براي محصوالت به همراه نداشته است.

همچنين ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان 
تلفن همراه به ايس��نا، گفت : حجم قاب��ل توجهي از 
گوشي هاي توقيفي شركت ها و گوشي هاي مانده در 
گمركات در طي چند وقت اخير در بازار عرضه ش��ده 
است و مهم ترين دغدغه بازار تلفن همراه آن است كه 
در كنار واردات مسافري گوشي تلفن، گوشي به صورت 
تجاري و با تخصيص ارز »نيمايي« و ارز آزاد به كشور 

وارد شود.
وي با تاكيد بر اينكه اگر واردات تلفن همراه به صورت 
تجاري انجام شود، بازار با مشكلي مواجه نخواهد بود، 
در اين رابطه يادآور شد: روزانه نياز بازار حدود ۷۰۰ تا 
۸۰۰ هزار گوشي تلفن همراه است كه مبناي قيمتي آن 
با ارز آزاد است و اين موضوعي دليلي بر آن شده است تا 
عرضه گوشي هاي توقيفي و خاك خورده در گمركات 

كاهش قيمت بازار را به همراه نداشته باشد.

روابط عموي وزارت ارتباطات | 
رييس پژوهشگاه فضايي ايران گفت: ماهواره مخابراتي 
»ناهيد ۱« در سال ۹۸ در مدار قرار مي گيرد و ماهواره 
مخابراتي »ناهيد ۲« تا پايان سال ۹۸ تحويل كارفرما 

مي شود.
حس��ين صميمي با اش��اره به برنامه هاي س��ال آتي 
پژوهشگاه فضايي اظهار كرد: پژوهشگاه فضايي ايران 
پنج پروژه كليدي دارد ك��ه طبق برنامه بايد به انجام 

برسد كه از دستاوردهاي مهم در حوزه فناوري فضايي 
كشور اس��ت. وي با اعالم اينكه مدل پروازي ماهواره 
»ناهيد ۱« ساخته شده است و در سال ۹۸ در مدار قرار 
مي گيرد، افزود: مدل مهندسي پروژه ماهواره سنجشي 
پارس ۱ ساخته شده و سال آتي، بايد مدل پروازي اين 

ماهواره آماده تحويل شود.
صميمي يكي ديگر از پروژه هاي مهم پژوهش��گاه را 
سامانه بلوك انتقال مداري )سامان( اعالم كرد و گفت: 

مدل پروازي اين طرح بايد در س��ال ۹۸ آماده شود و 
همچنين بالن مخابراتي )بام( در نيمه اول سال ۹۸ به 

بهره برداري مي رسد.
رييس پژوهش��گاه فضايي ايران با بيان اينكه ماهواره 
مخابراتي »ناهيد ۲« پايان س��ال بعد تحويل كارفرما 
مي شود، تصريح كرد: در كنار اين پروژه هاي كليدي، 
پروژه هاي توس��عه فناوري ديگري در پژوهشگاه در 
دست اجرا اس��ت كه در جهت دس��تيابي به اهداف 

راهبردي تعريف شده اند. صميمي با تاكيد بر تعامل 
سازنده پژوهشگاه فضايي ايران با دانشگاه ها و مراكز 
تحقيقاتي كشور گفت: ما پروژه هاي متعددي را بنا بر 
قراردادهاي منعقده با اين مراكز در دست اجرا داريم و 
از دانشجويان تحصيالت تكميلي نيز حمايت مي كنيم.

وي ب��ا اش��اره به هم��كاري ب��ا س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي و جهاد كشاورزي گفت: تفاهمنامه اي با 
سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تهيه سند آمايش 
كشور امضا شده است كه متخصصان مركز تحقيقات 
فضايي پژوهشگاه در حال انجام آن هستند و همچنين 
با وزارت جهاد كشاورزي هم در حوزه پايش محصوالت 
كشاورزي مذاكره كرده ايم و گزارشات بسيار مفيدي 

را در اين مورد با اس��تفاده از فناوري س��نجش از دور 
در اختيار مديران ارشد اين وزارتخانه و ديگر مقامات 

مسوول كشوري قرار داده ايم.
رييس پژوهش��گاه فضايي كشور با اشاره به همكاري 
پژوهشگاه با س��ازمان هواشناسي گفت: اين سازمان 
نيازهاي خ��ود را در حوزه رادار هواشناس��ي و راديو 
سوند به پژوهش��گاه اعالم كرده كه در دست بررسي 

و اجرا است.
وي افزود: اينكه سازمان ها با كاربرد فناوري فضايي در 
تأمين نيازهاي خود آش��نا شده اند، فرصت مغتنمي 
براي ما به وجود آورده است تا در اسرع وقت پاسخگوي 

نياز آنان باشيم.

هوش مصنوعي مچ سارقان و مجرمان را مي گيرد اخبار ضد و نقيض از ورود گوشي هاي توقيفي به بازار 

ساخت ماهواره مخابراتي »ناهيد ۲« تا پايان سال ۹۸ 
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ايندپندنت |  
پنجش��نبه شب اختاللي گس��ترده در فيس بوك و 
اينستاگرام دسترسي كاربران را در نقاط مختلف دنيا 
به اين شبكه هاي اجتماعي قطع كرد. هنوز دليل اين 

اختالل اعالم نشده است.
اخت��الل در فيس ب��وك، مس��نجر فيس ب��وك و 
اينس��تاگرام در نقاط مختلف جهان رخ داده است 
و ك��م و بيش ادام��ه دارد . به گفت��ه برخي كاربران 
اين بدترين اختالل در تاريخ فيس بوك است. البته 
چند س��اعت پس از اين اختالل اينستاگرام دوباره 

فعال شد.
كاربران اين شركت در سراسر اس��تراليا، امريكاي 
شمالي و جنوبي، اروپا، ژاپن و مالزي اين اختالل را 
گزارش كرده اند. كاربران اعالم كردند نمي توانند در 

اين شبكه هاي اجتماعي پست ارسال كنند.
پس از اين رويداد فيس بوك در توييتر اعالم كرد: ما 
سعي داريم اختالالت به وجود آمده را هرچه زودتر 
حل كنيم. به هرحال تاكيد مي كنيم اين اختالالت 

به حمالت DDoS مرتبط نيست.
ش��بكه اجتماعي اينستاگرام كه به فيس بوك تعلق 

دارد نيز دچار اختالل شده بود.
اين ش��بكه اجتماعي نيز در حساب كاربري توييتر 
خود نوشت: ما مطلعيم كه اختاللي در اينستاگرام 
به وجود آمده و كاربران نمي توانند به آن دسترسي 
يابند. تيم ما مشغول تالش است تا اين مشكل هرچه 

زودتر حل كند.
به هرحال هنوز دليل اين اختالل مش��خص نش��ده 
است.آخرين بار در سال ۲۰۰۸ ميالدي فيس بوك 

شاهد چنين اختالل گسترده اي بود.
از سوي ديگر مديرعامل و موسس فيس بوك احتمال 

حمله سايبري به سرورهاي فيس بوك، اينستاگرام 
و واتساپ را رد كرد.

اين در حالي است كه اخبار و گزارش هاي متعددي 
از س��وي ميليون ها كاربر در در فض��اي مجازي به 
 instagramdown خصوص توييتر با هش��تگ
منتشر شد كه نشان مي داد ش��بكه هاي اجتماعي 
زيرمجموعه فيس بوك نظير اينستاگرام و واتس آپ 
و همچني��ن خود فيس بوك با اخت��الالت و قطعي 
گسترده اي در بسياري از كشورهاي مختلف جهان 
مواجه ش��د و موجب قط��ع دسترس��ي كاربران به 
صفحات كاربري خود در اين ش��بكه هاي اجتماعي 

شد.
مارك زوكربرگ- موسس و مديرعامل فيس بوك- 
در صفحه توييتري و رسمي فيس بوك اعالم كرده 
اس��ت كه اختالالت گس��ترده به وجود آمده هيچ 
ارتباطي با حمالت سايبري به سرورهاي فيس بوك 

نداشته است.
هنوز علت دقي��ق قطعي و اختالل در ش��بكه هاي 
اجتماعي فيس بوك و اينس��تاگرام مشخص نشده 
و اي��ن در حالي اس��ت ك��ه بس��ياري از كاربران و 
كارشناسان از احتمال حمله سايبري و عمدي بودن 

اين اتفاق خبر داده بودند.

امبو |  
محققين به بررسي دو نوع سلول مغزي و نورون هاي 
مغ��زي پرداختن��د و از اي��ن طريق به س��رنخ هاي 
جديدي در م��ورد كاهش عملكرد ش��ناختي مغز 

دست يافتند.
محققان گزارش كرده اند كه س��طح نيكوتين آميد 
آدني��ن دي نوكلئوتيد )NAD( با افزايش س��ن در 
هيپوكام��پ موش ك��ه ناحيه مربوط ب��ه عملكرد 

شناختي در مغز است، كاهش مي يابد.
در ادامه محققين تكنيك هاي ژنتيكي را براي يافتن 
اين امر انجام دادند كه زماني كه ساخت NAD در 
س��لول هاي بنيادي عصبي بالغ مغز موش خاموش 

مي شود، چه اتفاقي مي افتد.
سلول هاي بنيادي عصبي از نظر متابوليكي پر هزينه 
هس��تند و مي توان انتظار داشت كه آنها به از دست 

دادن منبع انرژي آسيب پذير باشند.
منابع انرژي مانند گلوكز نيز براي اين س��لول هاي 
بنيادي عصبي وجود دارند اما به نظر مي رسد كه اين 
سلول ها بيش از همه به NAD حساس باشند، ولي 
منبع تأمين NAD هنوز به خوبي مورد شناس��ايي 

قرار نگرفته است.
مس��ير با ويتامين B نيكوتين آميد شروع مي شود. 
سلول هاي نيكوتين آميد رژيمي را مي گيرند كه اين 
امر با كمك پروتئيني به نام Nampt اتفاق مي افتد 

و در ادامه NMN و در نهايت NAD را مي سازند.
حذف Nampt از سلول هاي بنيادي عصبي موجب 
ش��د كه تغييرات قابل توجه متعددي اتفاق بيافتد. 
س��طح NAD س��قوط كرد و س��لول هاي بنيادي 
عصبي تقسيم شأن را متوقف كردند. آنها خود نوزايي 
ش��أن را متوقف كردند و قادر به توليد س��لول هاي 

عايق كننده آكسون ها نبودند.
به همين دليل انتقال س��يگنال ها آهسته شده و در 

نتيجه عملكرد مغزي مختل شد.
بررسي هاي جانوري نشان داد كه مي توان با تغذيه 
موش هايي كه Nampt در آنها از دست رفته است 
با NMN به عنوان يكي از مولكول هاي موجود در 
زنجيره توليد NAD، مانع از دس��ت رفتن عملكرد 

سلول هاي بنيادي عصبي شد.
اين موش ه��ا NMN را ب��ه مدت ۱۲ م��اه در آب 
آشاميدني شأن دريافت كردند و استفاده از دوز باالي 
اين ماده موجب نجات و حفظ س��لول هاي بنيادي 
عصبي در موش هاي پير ش��د. ب��ه عقيده محققين 
مي توان با آزمايش بيش��تر و تس��ت دستاوردهاي 
اين مطالعه در كارآزمايي هاي باليني، اس��تفاده از 
NMN را به عنوان يك مكم��ل غذايي براي حفظ 
عملكرد شناختي انسان در بيماري هايي مانند زوال 

عقل )dementia( يا آلزايمر توصيه كرد.
اي��ن تحقيقات هن��وز در مرحله اوليه ق��رار دارد و 
دانش��مندان در حال تكميل اطالعات هس��تند، به 
نظر مي رس��د با توجه به پيشرفت فناوري و راه هاي 
جديد علمي به زودي ش��اهد اتفاق هاي خاصي در 

اين عرصه باشيم.

آسوشيتدپرس | 
آسوشيتدپرس- در المپيك ۲۰۲۰ توكيو از فناوري هاي 
رباتيك براي كمك به تماش��اچيان و توريس��ت ها در 
ورزشگاه استفاده مي شود.احتماالً المپيك ۲۰۲۰ توكيو 

به »بازي هاي رباتيك« مشهور شود.
برگزاركنندگان اين رويداد ورزشي از ربات هايي رونمايي 
 »National stadium« كرده اند كه در ورزش��گاه
جديد توكيو با اس��تفاده از ويلچر به تماشاچيان كمك 

مي كنند.
»ماس��اكي كوميا« يكي از مقام��ات المپيك توكيو به 
ش��هرت فناوري هاي رباتيك ژاپن اش��اره كرد و گفت: 
بازي هاي تابس��تانه المپيك ۲۰۲۰ مكان خوبي براي 

نمايش اين فناوري ها است.
به هر حال شركت »تويوتا« يكي از حاميان اصلي المپيك، 
اين ربات ها را ساخته است. مقامات تويوتا اعالم كرده اند 
 National« ۱۶ »ربات پشتيباني از انسان« در ورزشگاه
stadium« ب��ه افراد كمك مي كنن��د. همچنين ۵ 
»ربات پشتيباني تحويل محموله« نيز براي خدمت به 

تماشاچيان به كار گرفته مي شوند.
از س��وي ديگر ش��ركت »پاناس��ونيك« كه از حاميان 
 »power assist suit« بازي هاي المپيك است، نيز از
رونمايي كرد. اين سيس��تم كه در حقيقت شبيه يك 
اگزواسكلتون است هنگام بلند كردن اجسام سنگين 
از كمر و قس��مت هاي عضالني پشت فرد را پشتيباني 
مي كند و اجازه نمي دهد به اين قسمت ها از بدن انسان 
 power assist« فشار وارد شود. به گفته اين شركت
suit« در بازي ها المپيك به توريست ها در حمل چمدان 

و جابه جايي بار كمك مي كنند.

ادامه اختالل در فيس بوك و اينستاگرام فناوري هاي رباتيك به كمك سرنخ هاي جديد در مورد كاهش عملكرد شناختي مغز
تماشاچيان المپيك مي آيند

رويداد

رويداد

دريچه فراسو

آتش سوزي در مجتمع 
پايتخت ميرداماد

ايسنا | سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني ش��هرداري تهران روز پنجشنبه از وقوع 
آتش س��وزي در مجتمع تجاري »پايتخت« در 
خيابان ميرداماد تهران خبر داد.  سيدجالل ملكي 
گفت: در پي اعالم انتش��ار دود از مجتمع پاساژ 
پايتخت واقع در خيابان ميرداماد آتش نش��انان 
به محل حادثه اعزام ش��ده و پس از ورود به اين 
مجتمع تجاري منبع اين دود را جست وجو كردند. 
وي با بيان اينكه »آتش نشانان بعد از مدتي متوجه 
شدند منبع اين دود، آتش سوزي در طبقه سوم 
اين ساختمان است«، گفت: آتش نشانان در حال 
حاضر مش��غول انجام عمليات و اطفاي حريق 
هس��تند. ملكي تأكيد كرد: اين حادثه تاكنون 
تلفات جاني نداشته اس��ت. سخنگوي سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در 
ادامه با بيان اينكه آتش سوزي در طبقات اول و 
سوم اين ساختمان رخ داده بود، گفت: دود ناشي 
از اين آتش سوزي تا طبقه پنجم اين ساختمان 
را فرا گرفته بود. وي با بيان اينكه پنج ايس��تگاه 
آتش نشاني به همراه سه نردبان در محل حاضر 
هس��تند، افزود: عمليات اطفا حريق از س��وي 
آتش نشانان به اتمام رسيده و آتش به طور كامل 
خاموش شده است. آتش نشانان در حال حاضر 

در حال تخليه دود و ايمن سازي محل هستند.

ثبت »آنالين« گوشي هاي 
مسافري در سامانه گمرك 

رواب�ط عموم�ي گم�رك | بر اس��اس اعالم 
گمرك، ثبت گوشي هاي مسافري در سامانه هاي 

رجيستري به صورت آنالين انجام مي شود.
گم��رك اي��ران در اطالعي��ه اي به مس��افران و 
متقاضيان ثبت اطالعات تلفن همراه مسافري 
اعالم كرد كه ثبت گوشي هاي مسافري در سامانه 
رجيستري آنالين شده و ضروري است متقاضيان 
ثبت گوشي هاي مسافري نكاتي را در نظر داشته 
باش��ند. در اي��ن اطالعيه آمده اس��ت: به اطالع 
مي رساند در بروزرساني اخير سامانه »اظهارنامه 
گمركي تلفن همراه« اين امكان اضافه شده است 
كه بعد از ثبت اطالعات و پرداخت عوارض گوشي 
به صورت آنالين اطالعات به سامانه همتا ارسال 
خواهد شد و كد فعال سازي از طرف همتا در همان 
روز پيامك خواهد ش��د. گوشي هايي كه قبل از 
اين تاريخ در سامانه ثبت شده و شناسه پرداخت 
دريافت كرده اند ولي بعد از به روزرساني سامانه 
اقدام به پرداخت عوارض كرده اند در مرحله آخر با 
پيغام »خطا در استعالم IMEI از سامانه همتا: كد 
متناظر گمركي براي اين شناسه )IMEI( تعريف 
نشده است« مواجه مي ش��وند كه اطالعات اين 
دسته بعد از بررسي هاي الزم به همان روش قبل و 
با ارسال فايل از سمت گمرك به همتا انجام خواهد 

شد و فعال سازي نيز از سمت همتا خواهد بود.

آزمايش قابليت تماشاي ويدئو 
با دوستان در اينستاگرام

ورج | اينستاگرام در حال آزمايش قابليتي براي 
تماش��اي چندنفره ويدئوها است تا حضور خود 
را در آن حوزه محتواي س��رگرمي، بيش ازپيش 
افزايش دهد. تماشاي ويدئو يكي از آن فعاليت هاي 
سرگرمي محسوب مي شود كه دركنار دوستان، 
لذتي دوچندان دارد. فيس بوك، سال گذشته با 
معرفي قابليت جدي��د Watch Party تالش 
كرد تا س��همي از اين ن��وع از فعاليت اجتماعي 
كسب كند. به نطر مي رسد آنها در تالش هستند تا 
قابليتي مشابه را در اينستاگرام نيز آزمايش كنند. 
جين مانكوم وونگ از هنگ كنگ، در توييتي خبر 
آزمايش اينستاگرام را بيان كرد. احتماال قابليت 
مذكور، در يك چت ويدئويي در اينستاگرام قابل 
دسترسي باشد و با كليك كردن روي يك دكمه 
مخص��وص بت��وان آن را اجرا ك��رد. البته، هنوز 
مشخص نيست كه چه نوع از ويدئوها را مي توان با 
قابليت جديد، همراه  با دوستان مشاهده كرد، اما 
اگر اينستاگرام، بخش يادشده را براي گسترش 
بيشتر IGTV توسعه دهد، قطعا رقابت با يوتيوب 

شديدتر خواهد شد.

 اپليكيشن هاي اندرويدي
به ويندوز ۱۰ مي آيند

ورج | مايكروس��افت اع��الم كرده اس��ت كه 
 screen اپليكيشن هاي اندرويدي را با قابليت
mirroring به سيس��تم عام��ل ويندوز ۱۰ 
خواهد آورد. كاربران گوش��ي هاي اندرويدي از 
اين پس قادر خواهند بود اپليكيش��ن هاي مورد 
 screen اس��تفاده خود در گوش��ي را با قابليت
mirroring روي رايانه مبتني بر ويندوز ۱۰ 
خود مشاهده كرده و استفاده كنند. مايكروسافت 
به عنوان شركت توسعه دهنده ويندوز ۱۰ با انتشار 
بياني��ه و پيامي خطاب به كاربران گوش��ي هاي 
اندرويدي خبر داده اس��ت كه قابليت جديدي 
به ويندوز ۱۰ اضافه خواهد ش��د كه به واس��طه 
آن كارب��ران مي توانند ب��دون نص��ب و دانلود 
اپليكيشن هاي موردنياز خود روي رايانه، تمامي 
اطالعات موجود در آنها را در رايانه خود مشاهده 
و استفاده كنند. مايكروسافت همچنين در اين 
بيانيه نام و مدل گوش��ي هايي كه از اين قابليت 
جديد پشتيباني مي كنند، را نيز عنوان كرده كه 
از مهم ترين آنها مي توان به گلكسي اس ۸، اس 
۸ پ��الس، اس ۹ و اس ۹ پالس اش��اره كرد. اين 
شركت همچنين خاطرنشان كرده است كه بعد 
از انتشار اين قابليت و در دسترس قرار گرفتن آن 
به طور عمومي براي كاربران، درصدد خواهد بود 
تا مدل هاي گوشي و رايانه هايي كه از اين قابليت 

پشتيباني مي كنند، را افزايش و توسعه دهد.
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وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتاق تعاون و معاونين وزارت صمت خواستار شد

از تمام ظرفيت ها براي گسترش تعامالت اقتصادي با سوريه استفاده كنيد
بنگاه ها|

وزير صنعت، مع��دن و تجارت، در دي��دار با هيات 
تجاري و س��فير س��وريه، با اش��اره به آمادگي اتاق 
تعاون ايران و عزم س��فير س��وريه در اي��ران براي 
شكل گيري همكاري هاي تجاري گفت: اتاق تعاون 
ايران، تشكل مردمي، گسترده و پا به كار است كه با 
 ساختاري چابك، به دور از بروكراسي اداري حركت 

مي كند.
به گزارش »تعادل« از پايگاه اطالع رساني اتاق تعاون 
ايران، رضا رحماني در نشس��ت مشترك با فعاالن 
بخش خصوصي ضمن ابراز خوش��حالي از بازگشت 
ثبات و آرامش به سوريه افزود: توسعه روابط تجاري 
و اقتصادي دو كشور مورد تاكيد مقامات است و اين 
گس��ترش روابط اقتص��ادي مجاهدت هاي نظامي 

ايرانيان در سوريه را تكميل مي كند.
وزير صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به اهميت 
بخش خصوصي در روابط بين دو كشور اظهار كرد: 
بايد پتانسيل ها و نيازهاي دو كشور شناسايي شده 
و به يك برنامه ريزي دقي��ق، بلندمدت و راهبردي 

ختم شود.
او افزود: در گذش��ته روابط تجاري بين دو كش��ور 
بيشتر از ميزان فعلي بوده كه اين زمينه وجود دارد 

سطح روابط حتي فراتر از گذشته شود.
رحمان��ي با بي��ان اينكه صادرات و واردات س��وريه 
نشان مي دهد كه در تمامي زمينه ها مانند صنعت و 
كشاورزي پتانسيل خوبي براي همكاري اقتصادي 
وجود دارد، گف��ت: نبايد مراودات تجاري را محدود 
به بازار دو كشور كنيم و بايد بازار هاي عراق، لبنان و 

حتي جنوب اروپا را هم در گستره مروادات تجاري 
و اقتص��ادي خود قرار دهيم.وزي��ر صنعت، معدن و 
تجارت اضافه كرد: ايران با كشورهاي آسياي ميانه 
و كش��ورهايي همچون پاكس��تان نيز مرز و مراوده 
تجاري دارد كه سوريه مي تواند از طريق اين ارتباط، 

تجارت خود را گسترش دهد.
او با اش��اره به آمادگي اتاق تعاون ايران و عزم سفير 
س��وريه در ايران براي ش��كل گيري همكاري هاي 
تجاري گفت: ات��اق تعاون ايران، تش��كل مردمي، 
گس��ترده و پا به كار است كه با ساختاري چابك، به 

دور از بروكراسي اداري حركت مي كند.
رحماني با اش��اره به سفر بشار اسد رييس جمهوري 
س��وريه به ايران و دي��دار با رهبر معظ��م انقالب و 
رييس جمه��وري اف��زود: از معاونين خ��ود و اتاق 
تعاون مي خواهم از ظرفيت هاي موجود مثل توافق 
نامه تجارت آزاد بين دو كش��ور، كاهش تعرفه هاي 
تج��اري و… براي گس��ترش م��راودات اقتصادي 

استفاده كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به پروژه هاي 
عمراني و مهندسي ش��ركت هاي ايراني در سوريه 
پيش از ش��روع جنگ در اين كش��ور اظه��ار كرد: 
ايران در همه رش��ته ها، اعم از توليد انواع فلزات در 
رنكينگ هاي جهاني داراي رتبه اس��ت و توليدات 
شركت هاي ايراني با كيفيتي كه دارد حتي به اروپا 

صادر مي شود.
وي با اشاره به سابقه و روابط تاريخي بين دو كشور 
اظهار كرد: در س��ال هاي اخير كه س��وريه با حمله 
تروريسم روبرو شد، جوانان ايراني نيز در اين كشور 

فداكاري كردند و رابطه بين دو كشور را با خون خود 
مس��تحكم كردند.رحماني با تاكيد بر اينكه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ايران در گسترش همكاري 

با سوريه هيچ محدوديتي قائل نيست، گفت: هفته 
گذشته نشستي نيز با فعاالن اقتصادي عراق داشتيم 
كه در حمل نقل ريلي و زمين��ي تفاهم هاي خوبي 

صورت گرفت و با فراهم شدن زيرساخت هاي حمل 
و نقل بين سه كشور مطمئنا شاهد گسترش حجم 

تجارت خواهيم بود.
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از داوران مركز داوري اتاق 
تعاون ايران تقدير شد

طي مراسمي به پاس خدمات شايسته، از داوران 
مرك��ز داوري ات��اق تعاون ايران تقدير ش��د. به 
گزارش »تع��ادل« از پايگاه اطالع رس��اني اتاق 
تعاون ايران، امروز طي نشس��تي به مناس��بت 
فرارس��يدن س��ال جديد و به منظ��ور تقدير و 
تش��كر، از داوران مركز داوري اتاق تعاون تقدير 
شد. محمد رنجبر دبير مركز داوري اتاق تعاون 
ايران ب��ه ضرورت و اهميت موض��وع داوري در 
پيش��برد اهداف عاليه بخش تع��اون و كاهش 
اختالف��ات موج��ود در تعاوني ها اش��اره كرد و 
گزارش مبس��وطي در خصوص عملكرد ساالنه 
اين مركز كه جمع بندي عملكرد مراكز داوري 
اتاق هاي تعاون سراسر كشور است را ارايه داد. در 
ادامه اين مراسم، داوران نيز در راستاي خدمت 
رساني به خانواده بزرگ تعاون و تحقق اهداف گام 
دوم انقالب در توسعه بخش تعاون و ايفاي نقش 
محوري در اقتصاد كشور اعالم آمادگي كردند. 
در پايان اين مراسم لوح تقدير به داوران اهدا شد.

خبرهاي جديد و مثبت تهاتر 
بدهي هاي ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان در كدال نگ��ر اعالم نمود: پيرو 
اطالعيه مورخ 1397/10/18 مبني بر اخذ تاييديه 
تهاتر مبلغ 2400 ميليارد تومان از بدهي هاي بانكي 
ش��ركت ذوب آهن اصفهان با مطالبات س��ازمان 
تامين اجتماعي از دولت، با عنايت به اقدامات انجام 
شده و سقف اعتباري بانك ها مبلغ 1102 ميليارد 
تومان از بدهي هاي بانكي شركت به صورت قطعي 
در سال 1397 تهاتر گرديد. با عنايت به جزو 2 بند 
و تبصره 5 اليحه بودجه سال 1398 كل كشور كه 
به دولت اجازه داده ش��ده است مطالبات نهادهاي 
عمومي غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به 
آنها با بدهي هاي آنها به بان��ك مركزي يا بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 1396 
ايجاد شده، تهاتر گردد، شركت ذوب آهن اصفهان 
در حال پيگيري است كه ساير بدهي هاي بانكي خود 
را نيز با عنايت به ظرفيت بند و تبصره 5 اليحه بودجه 
سال 1398 تهاتر نمايد كه اين امر نيز پس از اقدام 

نهايي در سال آتي اطالع رساني خواهد شد.

سازوكار توزيع كاالهاي 
اساسي بايد تغيير كند

 خرم آباد|نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس 
گفت: توزيع كاالهاي اساسي ابهام دارد، سازوكار 
بايد تغيير كند تا بتوانيم اين كاالها را به عدالت در 
اختيار اقشار مختلف قرار دهيم.به گزارش ايسنا، 
مجيد كيانپور در جلس��ه ش��وراي اداري استان 
لرستان، اظهار كرد: وقتي در بين مردم حضور پيدا 
مي كنيم نگراني ها و مشكالت و گرفتاري هايي را 
عنوان مي كنن��د و آمار موجود با آنچه در جامعه 
مي بينيم يكسان نيست.وي تصريح كرد: آمار نرخ 
بيكاري و مهاجرت استان لرستان نشان دهنده اين 
است كه در شرايط موجود بايد به استان لرستان 
توجه ويژه اي شود.نماينده مردم دورود و ازنا در 
مجلس خاطرنشان كرد: در حوزه تامين اجتماعي 
در زمينه دستورالعمل ها و بخشنامه ها مشكالت 
زيادي وجود دارد و روي��ه فعلي نمي تواند براي 
بخش خصوصي راهگش��ا باشد كه در اين راستا 
بايد فكري به حال س��هم بيمه 4 درصد سختي 

و زيان آور شود.

 پرداخت »عيدي« 
به مددجويان و زندانيان

كرمانش�اه|مديركل مديريت بحران استان 
كرمانشاه از پرداخت عيدي ويژه به مددجويان 
كميته امداد و خانواده  ه��اي زندانيان مناطق 

زلزله زده استان خبر داد.
جليل بااليي با اش��اره به ض��رورت حمايت از 
خانواده هاي نيازمند در مناطق زلزله زده استان، 
گفت: در همين راستا با پيگيري هاي استاندار، 
از محل هدفمندي يارانه ها پنج ميليارد تومان 
اعتبار به اس��تان جهت كمك ب��ه نيازمندان 

مناطق زلزله زده تخصيص شد. 
وي افزود: تاكنون از محل اي��ن اعتبار، بدهي 
يازده زنداني در مناطق زلزله زده اس��تان كه با 
بدهي كمتر از 20 ميليون تومان در زندان به سر 
مي بردند، پرداخت شده تا اين افراد بتوانند عيد 

نوروز پيش رو در كنار خانواده هايشان باشند.

تشكيل 6 هزار پرونده قاچاق 
سوخت در سيستان و بلوچستان

 زاهدان|فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان 
گفت: 6 هزار پرونده در رابطه با قاچاق س��وخت در 

سيستان و بلوچستان تشكيل شده است.
سردار قنبري در جمع خبرنگاران بيان كرد: امسال 
بيش از 12 ميليون 517 هزار ميليون ليتر سوخت 

قاچاق كشف شده كه رشد 61 درصدي دارد.
سردار قنبري با اشاره به كشفيات نيروي انتظامي 
از ابتداي امسال تاكنون در سيستان و بلوچستان 
گفت: كشف 10 هزار سرقت، كاهش پنج درصدي 
سرقت هاي مسلحانه، س��رقت به عنف 14 درصد 
كاهش، س��رقت مغازه 11 درصد كاهش، سرقت 
موتورس��يكلت 2 درصد كاهش، كش��ف سرقت 
اتومبيل 33درصد افزاي��ش، وقوع آدم ربايي چهار 
درصد كاهش، وقوع قتل 10 درصد كاهش، كشف 
جرايم رايان��ه اي 86 درصد افزايش و كش��ف مواد 

مخدر 10 درصد افزايش يافته است.

 رييس مركز تحقيقات آمايش سرزمين واحد يادگار امام )ره(
 شهرري گفت: رويكرد راهبردي در آمايش سرزمين منجر 
به توس��عه پايدار مي ش��ود. به گزارش »تع��ادل« از پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، تهمينه دانيالي مشاور امور 
بانوان اتاق تعاون و رييس مركز تحقيقات آمايش سرزمين 
واحد يادگار امام )ره( شهرري، با اشاره به سپري شدن سه سال 
از اخذ مجوز فعاليت مركز تحقيقات آمايش سرزمين دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد يادگار امام )ره( گفت: مركز تحقيقات آمايش 
سرزمين واحد يادگار امام )ره( با هويتي دانشگاهي به دنبال 
اراي��ه گزاره هاي برتر برنامه ريزي و مديريت آمايش درصدد 

اثبات جايگاه خود رده هاي مديريتي و تصميم سازي است.
رييس مركز تحقيقات آمايش س��رزمين واحد يادگار امام 
)ره( ش��هرري درباره وجود مصوبات و اسناد باالدستي در 

اين حوزه گفت: سند آمايش سرزمين در اسناد باالدستي 
بسياري ازجمله برنامه ششم توسعه كشور، سند چشم انداز 
4104، س��ند الگوي اسالمي- ايراني پيشرفت به تفصيل 
گنجانده شده است كه با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري 
به امر پژوهش در بيانيه گام دوم، گس��ترش تحقيقات در 
حوزه آمايش سرزمين ضرورت مي يابد.دانيالي افزود: رويكرد 
راهبردي كه در حوزه آمايش سرزمين اتخاد مي شود منجربه 
توسعه پايدار كشور خواهد شد.وي درباره چشم انداز مركز 
تحقيقات آمايش سرزمين واحد يادگار امام )ره( اظهار كرد: 
مركز تحقيقات آمايش سرزمين بايد به عنوان تأمين كننده 
نيازهاي تحقيقاتي و آموزش��ي، ارايه دهنده بس��ته هاي 
مشاوره اي تمام س��ازمان هاي ذي ربط در حوزه مديريت و 
برنامه ريزي آمايش سرزمين به منظور پشتيباني از راهبرد 

درآمدزايي پايدار، ارتقاي شاخص هاي كيفيت و توليد علم 
در مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي معرفي شود. رييس مركز 
تحقيقات آمايش سرزميني واحد يادگار امام )ره( شهرري 
با اش��اره به رويكرد رييس هيات امنا و رييس دانشگاه آزاد 
اسالمي مبني بر مساله محوري دانشگاه آزاد اسالمي تصريح 
كرد: نبود نگاه ويژه به مسائل آمايش سرزميني موجب محقق 
نشدن برنامه هاي كالن و راهبردي خواهد شد.دانيالي درباره 
ذي نفعان مركز تحقيقات آمايش سرزمين واحد يادگار امام 
)ره( بيان كرد: سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي، مديريت 
واحد به ويژه معاونت پژوهشي واحد يادگار امام )ره(، اعضاي 
هيات علمي، محققان و دانشجويان تخصص هاي مرتبط 
نظير برنامه ريزي شهري، روستايي، معماري و شهرسازي، 
سازمان مديريت و برنامه ريزي، اس��تانداري، فرمانداري، 

وزارت راه و شهرس��ازي، بنياد مسكن، شهرداري ها و ساير 
س��ازمان هاي متناظر از ذي نفعان مركز تحقيقات آمايش 
سرزمين به شمار مي رود. وي با بيان اينكه نبود برنامه آمايشي 
موجب ايجاد بحران شده است، عنوان كرد: نبود طرح آمايش 
و پيش بيني هاي علمي در حوزه اقتصاد، امروز موجب ظهور 
و بروز مشكالت عديده اي در معيشت مردم شده است. براين 
اساس واحد يادگار امام )ره( در راستاي مساله محوري اهتمام 
وي��ژه اي در آمايش منطقه اي دارد.رييس مركز تحقيقات 
آمايش س��رزمين واحد يادگار امام )ره( شهرري با اشاره به 
ماموريت واحد مبني بر شبكه هاي ارتباطي و حمل ونقل 
گفت: مركز تحقيقات آمايش سرزميني در راستاي ماموريت 
واحد شهرري جلساتي با مديران كل شهرستان، فرمانداري و 
شهرداري هاي مناطق براي استفاده ظرفيت هاي منطقه اي 

برگزار كرده اس��ت كه در نهايت واحد ش��هرري به عنوان 
عضو كارگروه سرمايه گذاري شهرري وارد ارتباط سازنده 
و تعاملي با ساير دستگاه ها شده است.دانيالي با بيان اينكه 
مراكز تحقيقاتي هيچ اطالع��ي از اقدامات و ظرفيت هاي 
يكديگر ندارند، عنوان كرد: ايجاد شبكه ارتباطي بين مراكز 
تحقيقاتي به ويژه مراكز با فعاليت هاي مرتبط و متناظر با 
يكديگر موجب هم افزايي و تس��هيل در جذب طرح هاي 
برون دانشگاهي خواهد شد. وي افزود: زمان بر بودن برخي از 
اقدامات معمول نظير ارسال نامه يا اخذ مجوز، وقوف پايين 
حوزه هاي ذي ربط واحد دانشگاهي به قراردادها و امور بيمه 
و ماليات و ضعف نظام ارزشيابي كارآمد كاركنان و اعضاي 
هيات علمي در قالب مراكز تحقيقاتي از نقاط چالشي و موانع 

رشد مراكز به حساب مي آيد.

راه هاي بهبود ارتباطات و رفع موانع ارتباطي 

رويكرد راهبردي در آمايش سرزميني منجر به توسعه پايدار مي شود

در مديري��ت ام��وري چ��ون 
ارتباطات انساني، عوامل موثر بر 
ارتباطات، گروه هاي غيررسمي 
و رس��مي، راه ه��اي بهب��ود 
ارتباطات در رفع موانع ارتباطي 
و مدنظر داشتن مراودات انساني 
در سازمان مطرح است. بيشتر 
وقت مديران به ارتباط رودررو يا 
تلفني با زيردستان، همكاران يا 
مشتريان مي گذرد و گاهي در زماني كه مديران تنها هستند 
ممكن است به واسطه ارتباطات ذهني با مسائل حاد روز 
خلوت آنها به يك محيط كاري تبديل شود. اين موضوع 
مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد 

بررسي قرار مي دهد.

    ارتباط
ارتباط فرآيندي است كه اشخاص از طريق انتقال عاليم 
پيام به تبادل معيني مب��ادرت مي ورزند. در يك فرآيند 

ارتباط 7 بخش وجود دارد: 
   منبع ارتباط

   به رمز درآوردن پيام
  پيام

  كانال
   از رمز خارج كردن پيام

   گيرنده پيام
   بازخورد نمودن نتيجه

پيام عبارت اس��ت از ش��كل عيني ش��ده مفهوم ذهني 
فرستنده پيام. 

پيام ممكن است كالمي يا غيركالمي باشد. پيام كالمي به 
صورت نوشتار يا گفتار است و پيام غير كالمي عالئم، اشارات 
و تصاويري هستند كه براي ايجاد ارتباط به كار مي روند مثل 
تصوير پرستاري كه انگشت خود را بر بيني نهاده و شما را 
دعوت به سكوت مي كند.در بياني ديگر پيام ها به صورت 
س��معي، بصري، كتبي، سمعي- بصري، بصري- كتبي، 
سمعي- كتبي، تقس��يم بندي شده اند كه فرستنده پيام 
موظف است براي فرستادن پيام خود از يكي از فعاليت هاي 
سخن گفتن، كاربرد وس��يله مكانيكي براي ارسال پيام، 
عمل، تحرير و نوشتن يا تركيبي از اين فعاليت ها متناسب 
با پيامي كه مي خواهد بفرستد استفاده كند و گيرنده پيام نيز 
موظف است جهت دريافت گوش دادن، مشاهده، خواندن 
يا تركيبي از اين فعاليت ها متناسب با پيام فرستاده شده 
استفاده كند.در تقسيم بندي ديگر راه هاي شناخته شده 
در ايجاد ارتباط، ارتباطات گفتاري، نوشتاري و غير گفتاري 
هستند. عيب ارتباطات گفتاري در سازمان اين است كه 
پيام از چندين نفر عبور مي كند. هر قدر تعداد افرادي كه 
پيام از آنها عبور مي كند بيشتر باشد احتمال تحريف پيام 
بيشتر است. هر فرد پيامي را كه دريافت مي كند از ديد خود 
تفسير مي كند و پس از آنكه پيام به نفر آخر رسيد محتواي 
آن كاماًل تحريف شده است. پيام نوشتاري بر پيام گفتاري 
ارجح اس��ت، زيرا هر گاه كسي بخواهد مطلبي را بنويسد 

دقت بيشتري به عمل مي آورد و پيام دهنده مجبور است 
ژرف تر بينديش��د. بنابراين پيام هاي نوشتاري پشتوانه 
منطقي قوي تري دارند و رساتر و روشن ترمي باشند. عيب 
پيام نوشتاري هم در وقت گير بودن آن است و عيب ديگر 
آن بازخورد ننمودن نتيجه و اينكه نمي توان تضمين كرد كه 
آيا پيام نوشتاري به دست فرد مورد نظر رسيده و اينكه وي 
چگونه آن را تفسير كرده است. ولي در ارتباطات گفتاري 
مي توان از گيرنده پيام خواست آنچه را دريافت كرده بازگو 
كند. ارتباطات غيرگفت��اري دربرگيرنده حركت اعضا و 
اندام است و ش��امل آهنگ، صدا، اشاره هاي چشم و ابرو و 
ساير اندام بدن مي شود. از طرفي بايد بدانيم حركت يك 
عضو نمي تواند يك مقصود يا مفهوم جهاني به خود بگيرد 
ولي هنگامي ك��ه آن را با زبان گفتاري در هم آميزيم پيام 

كامل تري به گيرنده مي دهد.

     انواع ارتباطات
ارتباطات يك جانبه: هر گاه عكس العمل )واكنش(  گيرنده 
نسبت به پيام ابراز نشود آن ارتباط را يك جانبه گويند. اين 
نوع فرآيند ارتباط فاقد بازخورد است. در فرآيند ارتباط يك 
طرفه هر گاه فرستنده پيام مطالب دشوار، كسل كننده يا 
بيش از حد تخصصي ارايه كند آن گاه تا زماني كه شنوندگان 
ق��ادر به درك و دريافت مفاهيم هس��تند بازدهي مثبت 
اس��ت ولي هر گاه توان و انرژي شنوندگان براي دريافت و 
تحليل ذهني مفاهيم كاهش يابد با حركاتي چون خميازه 
و دهن دره و ح��االت ديگر اين عدم دريافت پيام را مطرح 
مي كنند. در صورتي كه فرستنده ادامه بحث را براي زماني 
ديگر بگذارد ارتباط دو طرفه باقي مي ماند ولي در صورتي 
كه به اين حاالت كه ناشي از عدم دريافت مفهوم است توجه 

نكند ارتباط يك طرفه مي شود.
ارتباطات دوجانبه: چنانچه محيط استقرار به گونه اي باشد 
كه گيرنده عكس العمل ها و نظرهاي خود را درباره محتواي 
پيام به اطالع فرستنده برساند و عماًل اينچنين كند به اين 
نوع ارتباط دوجانبه گويند.به هر حال بايد توجه داش��ت 
فرستنده اي موثر است كه عوامل محيطي را مورد بررسي 
قرار داده و اطمينان حاصل كند كه پيام دريافت شده است.

    ضرورت برقراري ارتباط در مديريت
ارتباطات براي مديريت به داليل زير مهم است: 

برقراري رابطه موثر و كاهش تنش ها در محيط كاري
ارتباط فرآيندي است كه وظايف برنامه ريزي، سازماندهي، 
هدايت، رهبري و كنترل توسط آن انجام مي گردد. پس 
ايجاد ارتباطات سالم و موثر، تنش هاي موجود در مسير 

انجام اين وظايف را از بين مي برد يا الاقل كاهش مي دهد.
ارتباط فعاليتي است كه مديران جهت هماهنگ كردن و 

متناسب نمودن وقت خود از آن بهره مي گيرند.

    ارتباطات در سازمان
ارتباط سازماني فرايندي است كه مديران را براي گرفتن 
اطالعات و تبادل معني با افراد فراوان داخل سازمان و افراد 
در ارگان هاي مربوط به خارج از آن سيستم توانا مي سازد. 

انواع ارتباط س��ازماني عبارتن��د از: ارتباطات عمودي در 
سازمان، ارتباطات رسمي و ارتباطات غيررسمي. ارتباطات 
عمودي از باال به پايين با اهداف هدايت، آموزش، اطالع و 
ابالغ دستورات مقامات مافوق به زيردستان است و ارتباطات 
عمودي از پايين به باال جهت ارايه گزارش، پيشنهاد، اداي 
توضيحات و درخواست هاي گوناگون است. در ارتباطات 
از پايين به باال هر گاه زير دس��ت دريابد مافوق نسبت به 
پاره اي اطالع��ات واكنش منفي از خود نش��ان مي دهد 
آن گاه در ارس��ال آن نوع اطالعات امساك كرده يا آنها را 
تعديل مي كند.در ارتباط از ب��اال به پايين هر گاه مديران 
از دادن اطالعات واقعي و كافي به زيردس��تان خودداري 
كنند آن گاه مرئوس��ان اعتماد خود را نس��بت به آنان از 
دست داده و نمي توانند پاس��خ هاي صحيح و درستي به 
پيام هاي ارتباطي آنها بدهند و اين امور باعث تنش هايي 
در سازمان مي ش��ود.ارتباط رسمي در گروه هاي كوچك 
رسمي شامل شبكه هاي همه جانبه، چرخي و زنجيره اي 
هستند. در ارتباط همه جانبه همه اعضا مي توانند آزادانه با 
هم در ارتباط باشند. در شبكه چرخي رهبر به عنوان كانون 
و مركز اين ارتباطات فعاليت مي كند و در شبكه زنجيره اي 
يك زنجير فرماندهي رسمي وجود دارد. وجود هر يك از 
اين سه شبكه به هدف گروه بستگي دارد.افراد به محض 
ورود به سازمان بنا بر علل مختلف مانند عاليق و سليقه هاي 
مشترك، همفكري ها و همدلي ها، الفت و نزديكي ها و غيره 
با هم رابطه برقرار مي كنند و شبكه ارتباطات غير رسمي را 
تشكيل مي دهند. ارتباطات غير رسمي در سازمان گاهي 
اوقات آنقدر توس��عه مي يابد كه ارتباطات رسمي در آن 
محو مي شود. در صورتي كه ارتباطات غيررسمي با اهداف 
سازمان در تعارض باشد در راه رسيدن به اين اهداف اختالل 
ايجاد مي كند و در جو سازمان تنش پديد مي آورد.هر گاه 
مدير اينگونه روابط را در راستاي اهداف سازماني ببيند آن 
گاه بايد از آنها بهره گيرد و هر گاه آنها را مخالف و بازدارنده 
ببيند آن گاه بايد در توقف اينگونه روابط بكوشد تا بتواند 

تنش زدايي كند.

 روش هاي بهبود ارتباطات
از جمله ويژگي هايي كه باعث مي شود تا تنش هاي ارتباط 
مديران و كاركنان و تنش هاي ارتباطي موجود در محيط 
س��ازمان كاهش يابد اطالع داش��تن مديران و كاركنان 
از موضوعاتي چون نواحي چهارگانه ش��خصيت هر فرد، 
بازخورد نمودن، افش��اء يا خودگش��ودگي، زبان س��اده، 
گوش دادن صحيح، كنترل احساس��ات و توجه به عالئم 
غيرگفتاري است.بايد بدانيم بيشتر سوءتفاهم هايي كه 
بين مدير و كاركنان پيش مي آيد از عدم شناخت شخصيت 
مدير و درك نشدن پيام هاي مدير به عنوان يك فرستنده 
ناش��ي مي شود. ش��خصيت هر فرد عبارت است از تعبير 
و تفسير ديگران از رفتارهاي نس��بتًا پايدار او. شخصيت 
مدير را رفتارها و نگرش هاي وي كه براي ديگران شناخته 
شده است و همچنين حوزه اي كه براي ديگران ناشناخته 
است شامل مي شود.شخصيت افراد كه مدير هم جزيي از 
آنهاست بر حسب آنچه براي خود مدير يا ديگران شناخت 

شده يا ناشناخته اس��ت به چهار ناحيه تقسيم مي شود: 
ناحيه عمومي رفتارها و ويژگي هاي��ي كه هم براي مدير 
و هم براي ديگران ش��ناخته شده است. ناحيه خصوصي 
آن رفتارها و ويژگي هايي كه براي مدير ش��ناخته ش��ده 
ولي براي ديگران ناشناخته است.ناحيه كور آن رفتارها و 
ويژگي ها كه براي مدير ناشناخته و براي ديگران شناخته 
شده است.ناحيه ناش��ناخته كه هم براي خود مدير و هم 
براي ديگران ناشناخته باقي مانده است.در ارتباط بين افراد 
كه ارتباط مدير و كاركنان نوعي از آن است هر چه ناحيه 
عمومي بيشتر و وسيع ترباشد تعارضات و سوءتفاهمات 
كاهش مي يابد.توسعه منطقه عمومي از طريق دو مكانيزم 
بازخورد و افشاء انجام مي گيرد. در افشاء مديران مايل به در 
ميان گذاشتن اطالعات مربوط به خود با ديگران هستند. 
اين كار منطقه خصوصي را كاهش مي دهد و بازخورد هم 
باعث مي شود تا مديريت آن قسمت از رفتار و ويژگي هاي 
خود را كه نمي شناسد، شناسايي كند و منطقه عمومي او 
افزايش يافته و تنش هاي ارتباطي او با كاركنان كاهش يابد. 
در ارتباط بين كاركنان با هم نيز اجراي اين دو شيوه باعث 

كاهش تنش ها و تعارضات مي شود.

    موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش
در مس��ير ارتباطات اثربخش موانعي موجود اس��ت كه 
مديريت با شناخت و آگاهي داشتن از آنها مي تواند در دنياي 
واقعي آنها را شناسايي كرده و به شيوه صحيح جهت ايجاد 

پويايي در ارتباطات عمل كرده و تنش زدايي كند.
از صافي گذراندن: در صورتي كه اطالعات هنگام طي 
مراحل توسط افراد مختلف از صافي گذرانده و دستكاري 
مي ش��وند، احتمال اينكه در پايان مس��ير آن اطالعات 

براي گيرنده نهايي تحريف شده باشد زياد است.
ويژگي هاي ش�خصي: م��ا واقعي��ت را نمي بينيم زيرا 
چيزهايي را كه مي بينيم از ديدگاه خود تفس��ير كرده و 

واقعيت مي ناميم.
جنس�يت: زنان و مردان به داليل مختلف بايد بين خود 
ارتباط گفتاري برقرار كنند و تحقيقات نشان داده كه مردان 
با زباني صحبت مي كنند و مطالبي را مي شنوند كه درباره 
مقام سازماني و استقالل در كار باشد و زنان با زباني صحبت 
مي كنند و مطالبي را مي شنوند كه درباره روابط و صميمت 
است البته اين امر نسبي است ولي بايد آن را مدنظر داشت.

عواطف: نوع احساس گيرنده پيام هنگام گرفتن پيام 
بر تفسيري كه او از محتواي پيام مي كند اثر مي گذارد. 
احساسات شديد مثل اندوه يا خوشحالي بيش از حد 
شبكه ارتباطي موثر را خدشه دار مي كند. در اين شرايط 
فرد نمي تواند بخردانه و معقول عمل كند و نوع قضاوت 
او بر پايه عاطفه و احساسات است. زبان كالم براي افراد 
مختلف معاني مختلف دارد. سن، ميزان تحصيالت و 
زمينه فرهنگي سه متغير مشخصي هستند كه كلمه ها، 
معاني و مفاهيمي كه ما براي اين كلمات قائليم را تحت 
تأثير قرار مي دهند. در صورتي كه مي دانستيم هر يك از 
ما چه برداشت هايي از كلمات داريم مشكالت ارتباطي 

به پايين ترين حد خود مي رسيد.

ارتباطات غيرگفتاري: اكثر اوقات ارتباطات گفتاري با 
ارتباطات غيرگفتاري همراه است. در صورتي كه طرفين 
ارتباط توافق كامل با يكديگر داش��ته باش��ند به گونه اي 
رفتار مي كنند كه رفت��ار يكديگر را تقويت مي كنند ولي 
هنگامي كه ارتباطات غيرگفتاري با پيام ها سازگار نيست 
دريافت كننده پيام دچار سردرگمي مي شود و نمي داند 

پيام واقعي چيست.
ادراك: هر فرد حوادث را برحسب زمينه فرهنگي، اجتماعي 
و رواني مختص به خ��ود درك مي كند. ادراك فرد از يك 
پديده ممكن اس��ت با ماهيت واقعي آن متفاوت باشد، از 
طرفي هر پديده واحد ممكن است به وسيله افراد مختلف 
به صور گوناگون درك ش��ود . همچنين فهم و درك يك 
پديده واحد مي تواند از راه ها و طريقه هاي مختلفي انجام 
گيرد. ادراك فرد با نيازهاي شخصي رابطه نزديك دارد و 
بطور كلي امري است فردي و منحصر به فرد كه نمايانگر 
تمام يا قس��متي از موقعيت آنگونه كه فرد مي بيند است. 
ادراك اجتماعي تحت نفوذ عواملي چون تعميم گروهي، 
تعميم فردي، يكسان بيني و انتظار و توقع است و بايد مراقب 
باشيم كه اينگونه عوامل ادراك ما را تحت تأثير قرار ندهند.
پارازيت و جمالت بي سر و ته در ارتباطات مانع پويايي روابط 
مي شود. ش��ايعه يكي ديگر از عواملي است كه در سازمان 
ايجاد تنش مي كند. شايعه پيامي است كه در بين مردم رواج 
مي يابد. ولي واقعيت ها آن را تأييد نمي كنند. شايعه زماني 
رواج مي يابد كه مردم مشتاق خبر باشند ولي نتوانند آن را از 
منبعي موثق دريافت كنند. راه هاي كاهش شايعه در سازمان 
عبارتند از اطالع رساني، برگزاري جلسات حضوري و گفت 
و شنود، استقرار نظام پيشنهادها در سازمان، توجه ملموس 
به امنيت خاطر شغلي كاركنان، تلفيق سازمان رسمي و غير 

رسمي، خنثي كردن شايعه و آموزش هاي اخالقي.
زبان نيز ممكن است به مانعي بر سر راه ارتباطات تبديل 
شود. مدير بايد ساختار پيام را به گونه اي در آورد كه روشن 
و واضح باشد. همچنين كلمات بايد با دقت انتخاب شوند و 
زبان در خور فهم شخص گيرنده باشد. گوش دادن مي تواند 
ارتباط��ات را بهبود داده و تنش ه��ا را بكاهد. گوش دادن 
شنيدن نيست. گوش دادن يعني به صورت فعال به دنبال 
معني و مقصود گشتن در حالي كه شنيدن يك اقدام غير 
فعال است. هر گاه مدير به كسي گوش مي دهد مغز او نيز 
در حال تجزيه و تحليل و مصرف انرژي است. در صورتي كه 
در مورد مساله اي آشفته و دچار احساسات شويم نمي توانيم 
پيام ها را به شكل صحيح دريافت و ارسال كنيم. بهترين راه 
اين است كه چنانچه دچار احساسات شديم اندكي تأمل 

نماييم و صبر كنيم تا به وضع عادي برگرديم.

    نتيجه گيري
با توجه به مطالب گفته شده در مورد عوامل پديدآورنده 
تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه هاي ايجاد 
ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در س��ازمان، روش هاي 
بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي بهترين راه 
براي مديران جهت ايجاد محيط و ارتباطات پويا در سازمان، 

تنش زدايي و افزايش آگاهي است.

ديدگاه

محسن حاج محمدي 
 دكتري مديريت حرفه اي 

روابط عمومي و مدرس دانشگاه



اقتصاد اجتماعي12اخبار

نگاهي به وضعيت پيوند عضو در ايران 

هر 3 روز، مرگ يك بيمار نيازمند پيوند عضو 
بنا بر آمارهاي مركز پيوند وزارت بهداش��ت س��االنه 
حدود هش��ت هزار نفر در ايران دچار »مرگ مغزي« 
مي ش��وند. از اين تع��داد، بين 2500 ت��ا 4000 نفر 
مي توانند اعضاي خود را اهدا كنند اما در سال گذشته 
فقط 926 اهداي عضو در كشور انجام شده است و هر 
سه ساعت يك بيمار نيازمند پيوند عضو جان خود را از 
دست مي دهد. در سال 6۸ با فتواي امام خميني )ره( 
ش��رايط پيوند در كشور تغيير پيدا كرد و پيوند عضو 
از افراد فوت شده و حتي انسان هاي زنده فراهم شد، 
انجام عمل پيوند از نظر ش��رعي در ايران فراهم شد، 
اما ١١ سال طول كش��يد تا پيوند اعضا در مجلس به 
صورت قانوني در بيايد و دو سال هم زمان برد تا هيات 
وزيران اين مصوبه را به سراسر كشور ابالغ كند.از آن 
زمان تا امروز 54 هزار پيوند عضو در ايران انجام شده 
و هنوز راه اهداي عضو به چندين و چند دليل مختلف 
هموار نشده است. اين وضعيت درحالي است كه بنا 
بر گفته نايب رييس انجمن اهداي عضو ايرانيان اگر 
دو سوم بيماران مرگ مغزي در كشور اعضاي خود را 
اهدا كنند ديگر بيمار نيازمند به اهداي عضو در كشور 

نخواهيم داشت. 

  جايگاه نخست پيوند كبد را داريم اما آمار 
اهدا مطلوب نيست

آن طور ك��ه رييس مرك��ز پيوند وزارت بهداش��ت 
مي گويد، دانشگاه علوم پزشكي شيراز يكي از مراكز 
پيوند كبد در كش��ور است و ساالنه ۷00 پيوند كبد 
در آن انج��ام مي ش��ود، اين مركز رتب��ه اول پيوند 
كبد در دنيا را دارد و بعد از آن يك بيمارس��تاني در 
كاليفرنياي امريكا با انجام س��االنه 400 پيوند كبد 
رتبه دوم جهاني را در اختيار دارد با اين حال مهدي 
ش��ادنوش، معتقد اس��ت آمار م��ا در زمينه اهداي 
عضو قابل قبول نيس��ت. او روز گذش��ته درباره اين 
موضوع بيان كرد : در ش��رايط فعلي 25 هزار نفر در 
ليس��ت انتظار براي انجام عمل پيوند هستند كه از 
اين تعداد متاسفانه روزانه بين ۷ تا ۱0 نفر كه چشم 
انتظار تماس مراكز پيوند هس��تند و در كشور فوت 
مي كنند. س��االنه ۱6 هزار حادثه در كش��ور اتفاق 
مي افتد و ۸ هزار نفر دچار مرگ مغزي مي ش��وند و 
از اي��ن تعداد بين 2 هزار و 500 تا 4 هزار نفر امكان 

اهداي عضو را دارند بنابراين نگاهي به آمارها نشان 
مي دهد وضعيت پيوند عضو با تمام پيش��رفتي كه 

داشته هنوز هم مطلوب نيست. 
او افزود: هر فرد فوت ش��ده مي تواند به ۸ نفر عضو و 
بيش از 50 بافت مانند قرنيه و پوس��ت را به بيماران 
نيازمند اهدا كند و باعث ارتقاي كيفيت زندگي و نجات 
جان آنها شود. در سال 96 كه بهترين آمار اهداي عضو 
در كشور طي ۱۸ سال گذشته را داشتيم، تنها 926 
اهدا يعني يك چهارم افراد اهداي عضو داش��تند.در 
حوزه اهداي عضو شاخصي به نام PMP وجود دارد كه 
اين شاخص با جمعيت ۸0 ميليوني ما در حوزه اهداي 
 عضو بايد 45 باش��د و اگر در مواردي اين شاخص به
 ۳0 كاهش پيدا كند نيز مطلوب است، اما متاسفانه 
باي��د بگويم ك��ه در س��ال 96 كه اي��ران در بهترين 

 PMP ش��رايط از نظر آمار اهداي عضو بود شاخص
در كشورمان تنها ۱۱.5 بود و اين مساله نشان دهنده 
آمار پايين اهداي عضو در كشورمان است. شادنوش 
درباره ابعاد اقتصادي پيوند عضو بيان كرد: جراحي پيوند 
براي ايرانيان رايگان انجام مي شوند و جراحان زبردست 
ما براي انجام عمل جراحي هزينه اي دريافت نمي كنند. 
دارو هاي پيوند كه بيماران بايد مادام العمر مصرف كنند 
با اينكه گرانقيمت هستند رايگان در اختيار بيماران 
پيوند شده قرار مي گيرند و كمتر كشوري مانند ايران 
از بيماران پيوندي اينچنين حمايت مي كند در حالي 
كه هزينه پيوند عضور در كشوري چون امريكا چند صد 
هزار دالر است و در مجموع با پيوندهاي اعضاي انجام 
شده در ايران ۸ ميليارد دالر صرفه جويي ارزي صورت 
گرفته است. رييس مركز پيوند وزارت بهداشت افزود: 

در حال حاضر ۳0 مركز پيوند كليه در كشور وجود دارد 
كه به صورت متوازن در كشور پراكنده هستند و شما 
اين موضوع را با اعزام بيماران به خارج از كشور مقايسه 
كنيد، اكنون نه تنها نياز به اعزام بيماران به خارج وجود 
ندارد بلكه در همه استان هاي كشور امكان پيوند وجود 
دارد. 9 مرك��ز پيوند قلب، ۷ مركز پيوند كبد و ۳ مركز 
پيوند ريه در كشور داريم و تعداد پيوند هاي كليه از مرز 
50 هزار پيوند در كش��ور گذشته است، همچنين در 
حال حاضر بيش از 6 هزار پيوند كبد و هزار پيوند قلب 

در ايران انجام شده است.

  فرهنگ سازي براي گسترش اهدا
اظهارات ش��ادنوش در حالي اس��ت ك��ه مديرعامل 
انجمن اهداي عضو ايرانيان درباره اين موضوع بيان 

كرد:  5 الي ۸ هزار مرگ مغزي در كشور رخ مي دهد 
از اين تعداد م��رگ مغزي تنها يك س��وم به اهداي 
عضو مي رس��ند و اين در حالي است كه 25هزار نفر 
در صف پيوند اعضا چش��م انتظار هستند و متاسفانه 
روزانه ۷ الي ۱0 نفر به دليل نرسيدن به موقع و ضعف 
سيستماتيك به اهداي عضو نمي رسند و مي ميرند. با 
وجود اينكه سال گذشته اعضاي بدن حدود هزار نفر 
مرگ مغزي اهدا شد با كمال تاسف 2هزار نفر نيز به  
داليل متعدد كه مهم ترين آنها عدم رضايت خانواده  

افراد مرگ مغزي است، جان خود را از دست دادند.
كتايون نجفي زاده افزود: حس نوع دوستي در ايران 
وجود دارد و در حال حاضر انواع پيوند اعضا و نسوج در 
ايران به كمك پزشكان حاذق و متبحر و با استفاده از 
تجهيزات و امكانات كافي صورت مي گيرد. اهدا و پيوند 
عضو مشكل شرعي ندارد و مسووالن هم از آن حمايت 
مي كنند پس مساله اصلي در فرهنگسازي است كه 
نقش مهمي در فرايند پيوند و اهداي عضو دارد. بايد 
فرهنگس��ازي در زمينه مرگ مغزي صورت گيرد تا 
خانواده ها اطالعات الزم را در اين زمينه داشته باشند 
زيرا هر چقدر پزشك حاذق در ايران داشته باشيم تا 
زماني كه خانواده ه��ا رضايت به اهداي عضو ندهند، 

پيوند امكان پذير نيست.
اظهاراتي كه رييس مركز پيوند وزارت بهداشت هم 
آن را تاييد كرده و درباره راه حل ترويج پيوند عضو در 
كشور بيان كرد: با تمام فعاليت هايي كه در كشورمان 
انجام مي شود ما نيازمند انجام كار فرهنگي و ترويج 
اهداي عضو در كشور هستيم مشكل اساسي اين است 
كه مردم ما شناخت كافي از پديده مرگ مغزي ندارند 
و ما بايد اين پيام را به خانواده ها برسانيم كه اگر عزيزي 
دچار مرگ مغزي ش��ود صدم درصد امكان برگشت 
به حيات براي آن وجود ندارد و تنها به دليل مكانيزم 
فيزيولوژيكي قلب، ضربان خود را ادامه مي دهد و حتي 
اگر قلب در بدن نباشد ضربان بين 4 تا 6 دقيقه خارج 
از بدن ادامه پيدا مي كند. ما پيش از اين تجربه تاثير 
فرهنگ س��ازي بر اهداي عضو را داشته ايم. شاخص 
PMP بندرعباس در گذش��ته حدود 5/0 بوده، ولي 
بعد از س��ه ماه و با انجام كار فرهنگ سازي و ديدار با 
مسووالن ذي ربط در حال حاضر شاخص اهداي عضو 

به 4 رسيده است.
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پلمب دايمي انبارهاي 
نگهداري مواد محترقه

معاون نظارت بر اماك��ن عمومي پليس امنيت 
پايتخت از پلمب دايمي انبارهايي كه مواد محترقه 
و منفجره نگهداري مي كنند خبر داد. تقي افرند در 
اين باره اظهار كرد: طي جلساتي كه با اتحاديه هاي 
مرتبط داش��تيم صنف ها توجيه ش��ده اند تا از 
فروش و عرضه مواد اوليه مواد محترقه، منفجره، 
همچنين خريد و ف��روش هرگونه مواد محترقه 
وارداتي، قاچاق، صنعتي و دست ساز خودداري 
كنن��د، بنابراي��ن در صورت مش��اهده فروش و 
عرضه اين مواد برابر قانون با فروشندگان برخورد 
مي شود. به گفته وي مالكان انبارهايي كه محل 
خود را به نگه��داري و توليد اين نوع مواد تبديل 
كنند ني��ز با پلمب و ابطال دايم��ي جواز مواجه 
خواهند شد. افرند در پايان گفت: از خانواده ها در 
خواست داريم كه در ايام پاياني سال به هشدارهاي 
انتظامي پيرامون پيشگيري از آسيب ها و سوانح 
ناشي از اس��تفاده از مواد محترقه توجه كنند تا 
در آستانه سال نو بدون خسارت مالي و جاني به 

استقبال عيد نوروز برويم. 

كاهش 12 تا 15 درجه اي دما 
در نيمه شمالي كشور 

مديركل پيش بيني و هش��دار س��ريع سازمان 
هواشناس��ي از كاهش ۱2 تا ۱5 درجه اي دما در 

نيمه شمالي ايران از روز يك شنبه خبر داد.
احد وظيفه با بيان اينكه امروز ش��نبه س��امانه 
بارشي در ش��مال ش��رق فعال بوده و به تدريج 
از كشور خارج مي ش��ود، اظهار كرد: همچنين 
اواسط روز شنبه سامانه بارشي جديدي از شمال 
غرب وارد كشور خواهد شد. روز يك شنبه سامانه 
بارشي تمام كشور را فرا خواهد گرفت و در جنوب 
غرب و جنوب كشور از شدت بيشتري برخوردار 
خواهد بود. مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
سازمان هواشناسي با اش��اره به اينكه بارش در 
نقاط مرتفع و سردسير به شكل برف خواهد بود، 
تصريح كرد: جمعه نواحي غربي و مركزي خليج 
فارس مواج اس��ت. به گفته وظيفه طي روزهاي 
آينده نوسانات محسوس��ي در نيمه شمالي رخ 
خواهد داد، بطوريكه جمعه كاهش دماي 5 تا ۸ 
درجه اي، يكشنبه افزايش دماي 6 تا ١٠ درجه اي 
و بعدازظهر يكشنبه و طي روز دوشنبه كاهش ۱2 
تا ۱5 درجه اي براي نوار شمال كشور پيش بيني 
مي ش��ود.او با تش��ريح آخري��ن وضعيت جوي 
پايتخت طي دو روز آينده گفت: هواي تهران امروز 
ابري تا نيمه ابري همراه با رگبار باران، رعد و برق 
و وزش باد شديد و با بيشينه دماي ۱4 و كمينه 
دماي ۱0 درجه س��انتيگراد خواه��د بود. هواي 
تهران ب��راي فردا نيز صاف تا كمي ابري همراه با 
وزش باد با حداق��ل دماي 5 و حداكثر دماي ۱6 

درجه سانتيگراد پيش بيني شده است.

آماده باش پليس براي 
چهارشنبه سوري

جانش��ن فرمانده ناجا از آماده باش پليس براي 
تامي��ن امنيت و حف��ظ آرامش ش��هروندان در 
چهارشنبه س��وري خبر داد. ايوب سليماني در 
اين باره گفت: البته در اين خصوص دستگاه ها و 
نهادهاي ديگري هم مسووليت دارند كه وارد عمل 
شده اند، پليس هم از مدت ها قبل اقدامات خود در 
اين زمينه را آغاز كرد و با نظارت و توان اطالعاتي 
خود موفق شد تا در گلوگاه هاي مختلف از قاچاق و 
توزيع مواد محترقه خطرناك در كشور جلوگيري 
كند. چندي��ن انبار نيز طي اين مدت از س��وي 
ماموران پليس كشف شده است.او با بيان اينكه 
اقدام اصلي پليس در اين راستا صورت گرفت كه 
مواد محترقه خطرناك در جامعه پخش نشود، 
درباره برگزاري محله محور چهارش��نبه سوري 
نيز گفت: آنچه ما مي گوييم اين اس��ت كه معابر 
عمومي، جاهايي ك��ه محل تردد و ازدحام مردم 
باشد نبايد دچار مشكل شود و طبيعي است كه 
براي حفظ آرامش و امنيت مردم در جاهايي كه 
در تردد مردم خلل ايجاد ش��ود، چنين اجازه اي 
نخواهي��م داد. به گفته جانش��ين فرمانده ناجا، 
رويكرد پليس در چهارشنبه سوري اين است كه 

از وقوع تخلفات جلوگيري كند.

اما و اگرهاي طرح خريد 
خدمات آموزشي 

معاون اداره كل آموزش و پرورش ش��هر تهران 
گفت: اس��تفاده از نيروي انساني در طرح خريد 
خدمات آموزشي اگر بر مبناي استانداردها باشد 
و به خوبي اجرا شود، متضمن كيفيت خواهد بود. 
پانته آ دري در ي��ك برنامه راديويي درباره خريد 
خدمات آموزش اظهار كرد: تبديل برنامه درسي 
مصوب به چهار دوره سه ساله مشتمل بر دو دوره 
سه ساله در ابتدايي و دو دوره سه ساله متوسطه و 
يك دوره پيش دبستان منجر به افزايش بد تعداد 
دروس شد. او افزود: در سنوات گذشته - دو دهه 
قبل- فقدان چرخه طبيعي نيروي انساني آموزش 
و پرورش را داشتيم، يعني ساالنه برنامه ريزي براي 
جايگزين كردن اين افراد با جذب فارغ التحصيالن 
فراهم نشد و به همين دليل براي عدم خالي ماندن 
كالس هاي درس، ناگزير به اس��تفاده از افرادي 
بوديم كه شرايط ورود به كالس را داشته باشند. 
دري ادامه داد: خريد خدمات آموزش��ي يعني از 
نظام بيمه اي كشور به اندازه نياز ساعت آموزشي 
خريداري كنيم و اين تركيب از جايي ناشي شده 
اس��ت كه فردي در اس��تخدام رسمي آموزش و 
پرورش نباشد اما حق و حقوق قانوني او مشتمل 
بر دستمزد و كس��ورات بايد پراخت شود و به او 
اجازه مي دهد به اندازه ساعات مورد نياز ]آموزش 

و پرورش[ وارد حوزه تعليم و تربيت شود.

مجال فعاليت پرستارنماها در منزل با زباله هاي خانه تكاني چه كنيم
يك كارشناس پس��ماند اداره محيط زيست استان 
تهران با تاكي��د بر تفكيك پس��ماندهاي حاصل از 
خانه تكاني ها گفت: بيش��تر پس��ماندهاي توليدي 
حاصل از خانه تكاني ها پس��ماندهاي حجيم شامل 
مبلم��ان من��زل، كابينت آش��پزخانه و... هس��تند 
بنابراين مدي��ران اجرايي پس��ماند بايد تمهيداتي 
براي جمع آوري اين دسته از پسماندها در روزهاي 
پاياني سال داشته باشند. فاطمه اكبرپور اظهار كرد: 
هر چه به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم مردم 
كش��ور طي آيين كهن خود ش��روع به خانه تكاني 
مي كنند كه حاصل اين خانه تكاني، توليد و افزايش 
توليد پسماند و تحميل هزينه آن بر محيط زيست 

و مديريت شهري است.
او ادام��ه داد: عم��ده پس��ماندهاي توليدي حاصل 
از خان��ه تكاني  ه��ا پس��ماندهاي حجي��م ش��امل 
مبلمان من��زل، كابين��ت آش��پزخانه، المپ هاي 
مهتابي، قفس��ه كتاب و... كه حج��م قابل توجهي 
دارن��د و حت��ي ن��اوگان حم��ل و نق��ل عموم��ي 
 پس��ماندهاي ش��هري، قابليت انتقال اين دسته از 

پسماندها را ندارد.
 اين كارشناس پس��ماند اداره محيط زيست استان 
تهران با تاكيد بر اينكه مديران اجرايي پسماند بايد 
تمهيداتي براي جمع آوري اين دسته از پسماندها در 
روزهاي پاياني س��ال داشته باشند، تصريح كرد: در 
بسياري از مواقع بخش قابل توجهي از اين پسماندها 

به دليل تغيير دكوراس��يون منازل ايجاد مي شود_ 
هر چن��د كه امس��ال پيش بيني مي ش��ود به دليل 
شرايط اقتصادي اين موضوع كمتر اتقاق بيفتد_ با 
اين وجود بيشتر اينگونه پسماندها قابليت استفاده 
مجدد دارند و مي توان آنها را در اختيار افراد نيازمند 
 يا موسس��ات و مراكزي كه از آنها استفاده مي كنند

 قرار داد.
اكبرپ��ور در ادام��ه گفت: ب��راي مديري��ت بهينه 
پس��ماندهاي حاصل از خانه تكاني ها مي توان آنها 
را از مب��دا تفكيك كرد و پس��ماندهاي ارزش��مند 
را در اختيار غرف بازيافت س��طح ش��هر ق��رار داد. 
او ب��ا اش��اره به اينكه مي ت��وان براي پس��ماندهاي 
خش��ك دس��ته بندي هاي متفاوت��ي انج��ام داد و 
پالستيك ها، شيش��ه ها، قوطي هاي فلزي، كارتن و 
مقوا و پسماندهاي برقي و الكترونيكي را از يكديگر 
جدا كرد، اظهار كرد: با قرار دادن اين پسماندها در 
دسته هاي جداگانه مي توان در صورت امكان از آنها 
اس��تفاده مجدد كرد و در غير اينص��ورت به مراكز 

بازيافت تحويل داد.
اين كارشناس محيط زيس��ت ادامه داد: شهرداري 
تهران نس��بت به ايج��اد غرفه بازياف��ت در برخي 
از مناط��ق ش��هر تهران اق��دام كرده اس��ت، از اين 
رو ش��هروندان مي توانن��د پس��ماندهاي تفكي��ك 
ش��ده را به اي��ن مراك��ز تحويل دهن��د همچنين 
ش��هرداري هاي برخي از مناطق تهران از نرم افزار و 

اپليكيش��ن، براي تفكيك از مبدأ استفاده مي كنند 
 و ش��هروندان مي توانن��د از اين اپليكيش��ن ها نيز

 استفاده كنند.
 اين كارشناس پس��ماند اداره محيط زيست استان 
تهران افزود: همچنين پيمان��كاران طرف قرار داد 
شهرداري نسبت به جمع آوري پسماندهاي خشك 
از سطح مناطق تهران اقدام مي كنند كه شهروندان 
مي توانند پس از تفكيك پس��ماندها، پسماندهاي 
خشك ارزش��مند خود را تحويل يكي از اين مراكز 

دهند.
ب��ه گفته او، تحويل پس��ماندهاي خش��ك به يكي 
از مراك��ز جمع آوري كنن��ده، از رهاس��ازي آنها در 
محيط زيست بهتر اس��ت و در كنار كنترل آلودگي 
محيط زيس��ت، هزينه هاي جمع آوري و دفع آن را 
نيز كاهش مي ده��د. اكبرپور در پاي��ان با تاكيد بر 
اينكه در حوزه مديريت پس��ماند بايد تالش كنيم 
تا جايي كه امكان دارد پسماندكمتري توليد كنيم 
ت��ا در مرحله بعدي انرژي كمت��ري براي تفكيك و 
دفع پسماند صرف ش��ود، اظهار كرد: با توليد كمتر 
زباله مي توان براي حفاظت از محيط  زيس��ت قدم 
جدي برداشت اما واقعيت اين است كه امروزه توليد 
پس��ماند تبديل به بخش جدايي ناپذيري از زندگي 
روزمره شده است و تنها كار مفيدي كه مي توان در 
 اين ب��اره انجام داد، توليد پس��ماند كمتر و تفكيك 

از مبدأ است. 

عضو هيات رييس��ه كميس��يون بهداشت مجلس، 
به تش��ريح داليل نبود برخورد با پرس��تارنماهايي 
كه بدون برخ��ورداري از تحصيالت و تخصص الزم 
در منازل به ارايه خدمات به بيم��اران مي پردازند، 

پرداخت.
منوچه��ر جمالي سوس��في در واكنش به هش��دار 
رييس س��ازمان نظام پرستاري نس��بت به فعاليت 
پرستارنماها كه معتقد است نبود نظارت بر خدمات 
پرستاري زمينه را براي فعاليت آنها باز كرده است، 
گفت: آنچه مسلم است يك سري از نيازهاي بيماران 
بايد حتما در بيمارس��تان ها تامين ش��ده و در اين 
مراكز به آنها رسيدگي شود، چرا كه در بيمارستان ها 
فرآيندهاي مش��خص و چارچوب قانوني براي ارايه 
خدمات به بيماران وجود دارد و بر اساس آن تعيين 
شده كه كدام افراد چه نوع خدماتي را به هر كدام از 

بيماران بايد ارايه دهند.
نماينده مردم رودبار در مجلس ش��وراي اس��المي، 
ادام��ه داد: البته بيماراني هس��تند كه بنا بر داليلي 
نمي توانند در بيمارستان  بستري شوند و بايد مرخص 
ش��وند و در منزل خدمات پرستاري دريافت كنند، 
بنابراين در اين راس��تا مي توانند هم از شركت هاي 
خدماتي مشاوره پرس��تاري و هم شركت هايي كه 
ب��راي ارايه خدمات بهداش��ت و درم��ان از مراجع 
ذيصالح مجوز دريافت كرده اند، كمك بگيرند. او با 
اش��اره به تبعات به كارگيري پرستارنماها در منزل، 

به خانه ملت گفت: گاه اين افراد به ارايه خدمات در 
منزل مي پردازند كه حتما نياز است در بيمارستان ها 
صورت بگيرد و مجوز ارايه آن در منزل داده نش��ده 
است، بنابراين در اين شرايط چنانچه مشكلي براي 
بيمار ايجاد شود فردي كه در منزل به ارايه خدمات 
پرداخته است، مس��وول بوده و بايد پاسخگو باشد. 
جمالي سوس��في تاكيد ك��رد: بي ترديد افرادي كه 
تخص��ص و تحصيالت كاف��ي براي اراي��ه خدمات 
پرستاري نداشته و مجوز قانوني براي اين نوع فعاليت 
را ندارند نبايد در منزل به ارايه خدمات پرس��تاري 
بپردازند، چرا كه در قبال بروز هر نوع مش��كل براي 

بيمار مسوول هستند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، خاطرنشان كرد: 
هم اكنون نياز اس��ت كه بيماران ب��ا حق و حقوقي 
كه دارند، آشنا ش��وند و بدانند كه به چه نحوي بايد 
خدمات پرستاري را دريافت كنند و چه افرادي مجوز 
ارايه اين نوع خدمات را در منزل دارند. عضو هيات 
رييسه كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسالمي، 
يادآور شد: اين موضوع تكليف روشني دارد و مادامي 
كه مش��كلي ايجاد نشده است و ش��كايتي صورت 
نگرفت��ه، روند فعالي��ت اين نوع اف��راد هم پيگيري 
نمي ش��ود، ضمن اينكه نبود اطالع رس��اني در اين 
حوزه باعث ش��ده، اف��راد از قوانين موج��ود در اين 
حوزه و حقوقي كه براي دريافت كنندگان خدمات 

پرستاري تعيين شده، بي اطالع باشند.

ارز دولتی به لوازم آرايشي تخصيص نداديم 
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی اخبار مبنی 
بر تخصيص ارز دولتی به فرآورده های آرايشی و بهداشتی 
نظير رژ ل��ب، الک و ...، گفت: هيچگون��ه ارزی از طريق 
س��ازمان غذا و دارو به فرآورده های آرايش��ی و بهداشتی 

تخصيص پيدا نکرده است.
کيانوش جهانپور با اش��اره ب��ه اظهارنظرهاي��ی درباره 
تخصيص ارز دولتی به فرآورده های آرايشی- بهداشتی 
مانند رژل��ب، الک و...، گفت: هيچ ي��ک از فرآورده های 
آرايشی و بهداشتی جزو اقالمی که از ارز ترجيحی استفاده 
کنند، نيستند و به هيچ وجه هم چنين مجوزی برايشان 

از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمی شود.
او با بي��ان اينکه صدور تخصيص ارز ترجيحی برای اقالم 
غيردارويی، در حوزه وزارت بهداش��ت و س��ازمان غذا و 
دارو نيس��ت، افزود: س��ازمان غذا و دارو بحث تخصيص 
ارز دولتی را صرفا با معرفی شرکت های واردکننده مواد 
اوليه داروي��ی، داروها و تجهي��زات و ملزومات ضروری 
پزشکی پيش می برد. در حوزه ساير فرآورده ها و کاالهای 
س��المت محور اعم از فرآورده های غذاي��ی و.... که حتی 
ممکن است ارز ترجيحی هم بگيرند يا اقالم ديگری مانند 
کاالهای آرايشی و بهداش��تی، مکمل ها و فرآورده های 
طبيعی و س��نتی که محل ارتزاق ش��ان از ارز ترجيحی 
نيست، به هيچ وجه سازمان غذا و دارو در زمينه تخصيص 
ارز به اين حوزه ه��ا ورود ندارد. جهانپور با تاکيد بر اينکه 
مجوزی که برای کاالهای س��المت محور غي��ر از دارو و 
تجهيزات پزشکی ضروری، از سوی س��ازمان غذا و دارو 
صادر می شود، صرفا مربوط به سالمت و ايمنی آن هاست، 
به ايسنا گفت: نظارت سازمان غذا و دارو هم به جز در حوزه 

دارو و تجهيزات پزشکی، در ساير اقالم سالمت محور بر 
ايمنی و سالمت شان متمرکز است و ارتباطی به تخصيص 
ارز و موارد مشابه ندارد. بنابراين ارزی هم از طريق سازمان 
غذا و دارو به فرآورده های آرايشی و بهداشتی تخصيص 
پيدا نکرده است. اگر هم کسی در جايی ارزی برای اين کار 
گرفته باشد يا به نوعی با دستکاری اسناد، کااليی از اين 
دس��ته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعا تخلف کرده 
و از طري��ق مراجع قضايی مورد پيگي��ری قرار می گيرد. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بيان اينکه به هيچ وجه در 
سازمان غذا و دارو چنين موردی وجود ندارد، گفت: البته 
به هر حال در حوزه ه��ای مختلف تخلف وجود دارد و در 

مواردی ممکن است قيمت اظهاری کاالهای وارد شده در 
گمرک يا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اوليه مغايرت داشته 
باشد و تخلفاتی رخ دهد. در اين زمينه در حوزه تجهيزات 
پزشکی و دارو چندين مورد تخلف وجود داشت که آن ها 

را رسانه ای کرده و با تخلفات برخورد شد.
جهانپور با اشاره به تشديد نظارت ها در اين حوزه، اظهار 
کرد: در ادامه برخورد با اين تخلفات شديدتر هم می شود. 
اص��وال هر گونه موردی ک��ه در تخلفات حوزه تخصيص 
ارز ترجيحی باش��د، جزو تخلفات ويژه اقتصادی بوده و 
دستگاه های نظارتی،  قضايی و امنيتی هم به طور ويژه در 

اين موارد ورود می کنند. 

آخرين وضعيت تسويه معوقات فرهنگيان
معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش 
و پ��رورش آخري��ن وضعي��ت پرداخ��ت معوقات 

فرهنگيان را در روزهای پايانی سال تشريح کرد.
علی الهيار ترکمن در حاشيه گردهمايی مشترک 
معاونان و مشاوران و مديران کل آموزش و پرورش 
اس��تان ها که در اردوگاه ش��هيد باهنر برگزار شد، 
آخرين وضعي��ت پرداخت معوق��ات فرهنگيان را 
تشريح کرد و گفت: با توجه به پيگيری های انجام 
ش��ده برای پرداخ��ت چند آيتم همچ��ون حقوق 
کارکنان رسمی، پيمانی و قراردادی، حقوق سرباز 
معلمان و حق التدريس آزاد مشکلی وجود ندارد و 
درخواست وجه در خزانه است که متناسب با نياز 

کارکنان پرداخت خواهد شد. 
وی اف��زود: برخی مطالبات مانن��د خريد خدمات 
آموزش��ی، حق��وق معلم��ان خ��ارج از کش��ور، 
حق التدريس ش��اغلين، اضافه کار پرس��نل اداری 
و برخ��ی معوقات از س��ال 96 مانن��د حق الزحمه 
امتحانات و مواردی از اين دست منوط به تخصيص 
اعتبار است که خوش��بختانه تخصيص اعتبار را از 
س��ازمان برنامه گرفتيم و در خزانه اس��ت که اگر 
آن را هر چه زودت��ر پرداخت کند اين موارد زودتر 

تسويه می شود.
معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش 
و پرورش با اشاره به اينکه تجربه نشان داده که اين 
معوقات معمواًل در روزهای پايانی س��ال پرداخت 
می ش��ود گفت: البته در مواردی که ذکر شد قطعًا 
پيش از پايان سال کار پرداختی خواهيم داشت. با 

توجه به برنامه ريزی های انجام شده حدود ۱۷00 
ميلي��ارد تومان از کس��ری ها به س��ال 9۸ منتقل 
می شود که با اس��تفاده از ساز و کارهای مالی سال 
9۸ پرداخت آن نيز انجام می ش��ود. الهيار ترکمن 
درباره ماجرای فيش های حقوقی نجومی که چندی 
است در فضای مجازی دست به دست می شود نيز 
گفت: سيس��تم ها اتوماسيون است و مشکل ايجاد 
ش��ده درباره فيش های حقوقی به دليل نقص فنی 

بوده است.
او افزود: اين موضوع از آنجايی قابل اثبات است که 
جمع آيتم های فيش حقوقی با مجموع عدد نهايی 
يکسان نيس��ت. احتمال می دهيم عمليات انجام 
ش��ده برای جمع نهايی نقص داشته است که البته 
اين مشکل برطرف شده و به افراد ذی نفع ابالغ شده 
است. معاون توس��عه مديريت و پشتيبانی وزارت 
آم��وزش و پرورش ب��ا تأکيد بر اينکه در سيس��تم 
دولتی نمی توان در حساب کسی به جز آيتم هايی 
ک��ه در حکم وجود دارد عددی کم يا اضافه ش��ود 
گفت: نهادهای نظارتی بر اين موضوع نظارت های 

الزم را دارند.
الهيار ترکمن با بيان اينکه همه پرداخت ها از طريق 
خزانه انجام می شود و اين اعتبارات به يک حساب 
مرکزی واريز می ش��ود و در يک حس��اب متمرکز 
بانک مرکزی ق��رار می گيرد گفت: هر برداش��تی 
از آن با تأييد ذی حس��اب خواهد ب��ود و از آنجا به 
حساب افراد ذی نفع واريز می شود و دست شخص 

خاصي نيست.
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»تعادل« كاهش حجم معامالت در ماه پاياني سال را بررسي مي كند 

آروين از تالش براي تك برگي شدن اسناد مستغالت شهرداري پايتخت خبر داد

بازار مسكن در فاز استراحت نوروزي

نورافكن شفاف سازي روي امالك شهرداري تهران

حفظ امنيت شهروندان، خط قرمز مديريت شهري ممنوعيت پرواز بويينگ ۷۳۷ در آسمان ايران

گروه راه و شهرسازي| 
نگاهي به آمار منتشرش��ده از سوي سامانه اطالعات بازار 
امالك وزارت راه و شهرسازي حكايت از آن دارد كه از اول تا 
23 اسفند سال جاري، 7 هزار و 892 قرارداد خريد و فروش 

واحد مسكوني در پايتخت ثبت شده است.
امضاي حدود 8 هزار مبايعه نامه واحد مسكوني طي 22 روزه 
نخست اسفند 97 در حالي است كه حجم معامالت مسكن 
در ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته با اختالف چند هزار 
فقره اي باالتر از اين آمار بوده و همين مساله نشان مي دهد 
كه تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن در اسفندماه 

سال جاري افت داشته است.
براساس تازه ترين گزارش بانك مركزي، در بهمن امسال، 
تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن 9343 فقره بوده 
است، البته آمار بهمن ماه مربوط به تمامي 30 روز ماه بوده و 
آمار اسفند فقط 23 روز از ماه را شامل مي شود، اما با توجه به 
اينكه در هفته پاياني سال، بازار مسكن نيمه تعطيل بوده و 
بازار پوشاك، آجيل و شيريني پررونق است، به نظر نمي رسد 
كه طي روزهاي آتي بيش از 500 تا 1000 فقره معامله به 
حجم قراردادها اضافه شود و در نهايت تعداد قراردادهاي 

امضا شده به 8500 يا 9000 فقره مي رسد.
مقايسه حجم معامالت اسفند سال جاري نسبت به اسفند 
سال 1396 هم نشان از كاهش چشمگير تعداد قراردادهاي 
امضا شده در پايتخت طي ماه پاياني سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته دارد، برطبق آمار در اسفند سال 
96، حجم معامالت 12 هزار و 600 واحد مس��كوني بوده 
اس��ت كه در اسفند س��ال جاري اين رقم به 8 هزار واحد 

رسيده است.
اما كاهش معامالت مسكن در اسفند سال جاري نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل در شرايطي است كه مسووالن 
حوزه مسكن پيش بيني مي كردند كه در دوماه پاياني سال، 
حجم معامالت نسبت به ديگر ماه هاي نيمه دوم سال رشد 
خوبي داشته باشد و حتي ركورد بزند كه اين پيش بيني 

عملياتي نشد. 
بررسي بازار مسكن از مهر ماه سال گذشته حاكي از آن است 
كه در اين ماه نشانه هاي رونق بازار مسكن خودنمايي كرد 
و همگام با افزايش حجم معامالت، قيمت ها هم تاحدودي 
افزايش يافت اما اين رش��د در حدي نبود كه مانعي براي 
ورود متقاضي��ان مصرفي به بازار ش��ود و تا بهمن س��ال 
گذشته بسياري از متقاضيان اصلي بازار مسكن با توجه به 
قيمت هاي مناسب، موفق به خريد مسكن شدند اما از بهمن 
ماه سال گذشته حجم معامالت افت كرد و تا ارديبهشت 

سال 97 اين روند ادامه يافت.
در ارديبهشت ماه با تشديد نوسانات نرخ ارز و جهش قيمت 
دالر، بازار مسكن هم تكان شديدي خورد و قيمت مسكن 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل خود رشد 278.8 و 

16.7 درصدي را تجربه كرد.
اما در ماه هاي بعد ش��رايط به اين خوب��ي پيش نرفت و از 
خرداد ماه هم قيمت ها دوب��اره افزايش يافت و هم اينكه 
حجم معامالت روندي كاهش��ي را در پيش گرفت، اين 
وضعيت يعني همگامي افزايش قيمت و به تبع آن كاهش 

معامالت تا شهريور ماه ادامه يافت و در اين مدت )6 ماهه 
ابتدايي سال( تعداد قراردادهاي امضا شده نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 12.1 درصد افت كرد و متوسط قيمت يك 
متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده هم 50.5درصد 

افزايش داشت.
اگرچه در شش ماهه ابتدايي سال جاري حجم معامالت و 
رشد قيمت، روندي معكوس را طي مي كردند، اما با آغاز نيمه 

دوم سال جاري و از مهر ماه تقريبا روند رو به رشد افزايش 
قيمت مسكن در هر ماه نسبت به ماه قبل به زير 7 درصد 
رس��يد. در حالي كه در نيمه ابتدايي سال در اغلب ماه ها، 

رشدي باالي 8 درصد را تجربه مي كرد.
در نيمه دوم س��ال جاري تنها در مهرماه حجم معامالت 
نزديك 10 هزار واحد مس��كوني بود و پس از آن تا بهمن 
ماه، حجم معامالت در كانال 6 هزار واحد مسكوني ثابت 

ماند، در اين مدت حجم معامالت به باالي 10 هزار واحد 
مسكوني نرسيد و در دي ماه هم كمترين ميزان قراردادهاي 
امضا شده در سال 97 را شاهد بوديم اما در بهمن ماه حجم 
معامالت رشد خوبي نسبت به ماه هاي قبل خود داشت كه 
كارشناسان علت آن را در افزايش نرخ ارز و نزديك شدن به 

پايان سال مطرح كردند.
هر ساله با نزديك شدن به ماه هاي پاياني سال به دليل ابهام 

در آينده بازار مسكن در سال آتي و داغ شدن شايعات، تعداد 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن تا حدودي رونق مي گيرد 
اما بررسي ها نشان مي دهد كه اين سنت هر ساله، اگرچه در 
بهمن ماه سال جاري تكرار شد اما در اسفند ماه ادامه نيافت 
و حجم معامالت دوباره روندي نزولي را در پيش گرفت. يكي 
از داليل اين مساله،  ابهام در فضاي كلي اقتصاد و افزايش 
انتظارات تورمي طي ماه هاي آتي است. از همين رو، به نظر 
مي رسد، در غياب  فروشندگان و خريداران واقعي ملك، 
اين بازار در دست سفته بازان است و بخش قابل توجهي از 
خريد و فروش هاي واحدهاي مسكوني طي ماه هاي اخير را 

مي توان از اين جنس دانست. 
در اين ميان، كارشناسان حوزه مسكن پيش بيني مي كنند 
كه قيمت متوس��ط هر مترمربع واحد مسكوني در سال 
آينده بين 10 ميليون تا 14 ميليون تومان باشد، درواقع 
در سال آينده شاهد جهش دوباره قيمت مسكن همچون 
سال جاري نخواهيم بود اگرچه رشد قيمت مسكن با روندي 

كند ادامه مي يابد.
افزايش قيمت مسكن در سال آينده به طور حتم بر حجم 
معامالت اثرگذار خواهد بود و انتظ��ار مي رود كه حضور 
دالالن و واسطه گران در سال 98 در بازار مسكن پررنگ تر 
شود و توان اقتصادي متقاضيان مصرفي مسكن هم براي 

خريد نسبت به سال جاري كمتر شود.
طي 11ماه گذشته و با جهش قيمت مسكن، پاي دالالن 
و واسطه گران كه در سال هاي ركود نشانه هاي كمتري از 
حضور آنها را در بخش مسكن مي ديديم دوباره به آشفته 
بازار مسكن باز شد و با بازار گرمي ها و فروش هاي چندين 
باره يك ملك، به مشكالت مسكن دامن زدند، موضوعي كه 
در سال آينده و با گران تر شدن قيمت مسكن مي تواند راه را 

براي حضور تاثيرگذار خريداران مصرفي ببندد.
البته وزيرراه و شهرسازي طي5 تا 6 ماهه گذشته بارها وعده 
داده است كه با حمايت از بخش توليد و افزايش تسهيالت 
بخش عرضه تالش دارد كه از افزايش قيمت مسكن بكاهد 
و از سوي ديگر رونق را به بازار نابسامان مسكن بازگرداند 
اما بحث بر سر اين است كه رشد توليد مسكن طي دو، سه 
سال آينده مي تواند بخش عرضه و تقاضا را متعادل كند و 
رونق را به اين بازار بازگرداند و در شرايط كنوني بايد فكري 
براي جهش شديد قيمت مسكن و كاهش توان اقتصادي 
خانوارهاي مصرفي شود. ادامه اين وضعيت يعني جوالن 
واس��طه گران و دالالن در بازار طي س��ال آينده حتي اگر 
همراه با افزايش عرضه مسكن در دو، سه سال آينده باشد 
به صالح بخش مسكن نيست و مسووالن اين بخش بايد 
هر چه سريع تر به دنبال راه حلي فوري در كنار راه حل هاي 
ميان مدت براي اين بازار باشند. كارشناسان بخش مسكن 
معتقدن��د كه اعمال ماليات بر خانه ه��اي خالي با آغاز به 
كار س��امانه امالك و مستغالت و تكميل هر چه سريع تر 
پروژه هاي مسكن مهر مي تواند تاحدودي به ساماندهي 
بخش مس��كن كمك كند و وزيرراه و شهرسازي بايد به 
همراه حمايت از ساخت و توليد مسكن، طرحي اضطراري 
را براي واگذاري هر چه سريع تر واحدهاي مسكوني خالي 

و مسكن مهر كند.

رييس كميته شفافيت و ش��هر هوشمند در شوراي شهر 
تهران اظهار اميدواري كرد، همه 61 هزار و 488 س��ندي 
كه شهرداري تهران در اختيار دارد، تك برگي شود تا ضرر و 

زيان ها در اين حوزه كاهش يابد.
به گزارش مهر، بهاره آروين، عضو كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر تهران با بيان اينكه به همراه رييس شوراي شهر 
تهران بازديدي از سازمان امالك و مستغالت داشته و نتيجه 
تصميم گيري هاي جلسه گذشته را پيگيري كرده است، 
گفت: در اين جلسه گزارشي از عملكرد مصوبه »ساماندهي 
اسناد امالك و مستغالت ش��هرداري تهران و موسسات 
تابعه« كه در س��ال 95 به تصويب رس��يده بود، ارايه شد. 
همچنين تالش شد در يك زمان بندي مشخص بتوانيم 
اين مصوبه را كه متأسفانه هنوز بخش هاي زيادي از آن اجرا 

نشده به اجرا برسانيم.
وي ادام��ه داد: اتص��ال س��ازمان امالك و مس��تغالت به 
سامانه هاي ثبت عملكرد مالي و اتصال سه سامانه قراردادها، 
جام��ع مالي و جامع ام��الك از موضوعاتي بود كه كميته 
شفافيت در اين جلسه آن را پيگيري كرد تا داده هاي موجود 
در اين سامانه ها از طريق اتصال و يكپارچگي معتبر شوند 
كه خوشبختانه پيشرفت هاي خوبي در اين زمينه حاصل 
شد. همچنين سازمان امالك جلس��ه اي با سازمان ثبت 
اسناد و امالك كشور در رابطه با مصوبه ساماندهي امالك 
شهرداري تشكيل داده و قرار شده است تمهيداتي انديشيده 

شود تا با استفاده از اليه اي كه بر نقشه اطالعات مكاني تهران 
طراحي خواهد شد و همه چند هزار سند شهرداري تهران 
كه مشمول تغيير انتقال اسناد مالكيت شده اند روي اين اليه 
مشخص خواهند شد، كار انتقال قطعي اسنادشان به صورت 

يكجا انجام شود.
آروين افزود: به دليل آنكه بس��ياري از طرح هاي توس��عه 
شهري به اتمام رس��يده، جانمايي اين امالك تا حدودي 
مساله ساز و زمانبر است؛ با وجود اين، پيش بيني شد برنامه 
زمان بندي براي تفاهمنامه اي كه قرار است با سازمان ثبت به 
امضا برسد، به زودي ارايه شود. همه 61 هزار و 488 سندي 
كه شهرداري تهران در اختيار دارد، اسكن و آرشيو شده و 
نسخه الكترونيك آن موجود است. اميدواريم اين جانمايي ها 
هر چه زودتر از طريق معاونت اطالعات مكاني س��ازمان 
فناوري اطالعات و ارتباطات )فاوا( روي نقشه تهران، انجام و 
به سازمان ثبت ارسال شود. همچنين اميدواريم همه اسناد، 
تك برگي و الكترونيك شوند. در اين راستا ضرر و زيان هايي 
كه معمواًل بابت عدم انتقال مالكيت رسمي، به شهرداري 

تهران وارد مي شد، حل خواهد شد.
رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران 
با بيان اينكه مش��خصات همه امالك شهرداري تهران به 
خصوص امالكي كه ذيل بند 6 ماده 55 به صورت رايگان در 
اختيار اشخاص و نهادها قرار گرفته روي سامانه جامع امالك 
قرار خواهد گرفت، گفت: در دوره مديريت جديد شهري 

حدود 2 هزار ملك مورد كشف و رصد قرار گرفته كه در دوره 
گذشته به رايگان به اشخاص و نهادها واگذار شده بود. از اين 
تعداد، مشخصات 900 ملك در سامانه جامع امالك، ثبت 
شده و هزار و 4 ملك باقي مانده وارد فرآيند ثبت شده است 
تا مالكيت شهرداري در اين امالك، به زودي تعيين تكليف 
شود. طبق گزارش سازمان امالك و مستغالت، 756 مورد 
از اي��ن امالك، انحراف صد درص��دي از موضوعي كه قرار 
بوده با توجه به بند 6 ماده 55 از آن استفاده شود، داشته كه 
پيگيري تخلفات انجام شده در اين خصوص و بازپس گيري 
اين امالك آغاز شده است. باقي مانده امالك اين ليست نيز 
طبق مصوبه مهرماه 96 شوراي اسالمي شهر تهران، به شورا 
ارسال خواهد شد تا در مورد وضعيت آنها تصميم گيري شود.

آروين با بيان اينكه زير سيستم اجاره در سامانه جامع امالك 
در سه سال گذشته راه اندازي نشده است، گفت: در صورت 
اتصال س��ازمان امالك به س��امانه مالي و ايجاد فيلدهاي 
اجباري در اين سامانه، هنگامي كه درآمد تهاتر، فروش و 
اجاره در اين سامانه ثبت مي شود، مشخصات پالك ثبتي 
كه درآمدها بر آن اعمال شده نيز در سيستم وارد شده و از اين 
طريق به سامانه جامع امالك متصل مي شود و مشخصات و 
پالك ثبتي آن را مي خواند. اميدواريم از اين پس اين روند در 
خصوص اجاره ها و واگذاري هاي انجام شده صورت گيرد و 
همه آنها تبديل به قرارداد شوند و بتوانند طبق مصوبه شورا 

روي وب سايت شفاف منتشر شوند.

رييس كميته شفافيت و شهر هوشمند شوراي شهر تهران 
گفت: س��ازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران براي 
واگذاري امالك به سمت مزايده سوق پيدا كرده و در حال 
حاضر 2 مزايده برگزار شده و آگهي مزايده سوم نيز به زودي 

منتشر مي شود.
بهاره آروين همچني��ن در خصوص نحوه پرداخت بدهي 
پيمان��كاران از طريق تهاتر و آس��يب هاي ناش��ي از ورود 
كارگزاري ها به اين فرآيند گفت: مطالبه كميته شفافيت 
از سازمان امالك و مستغالت، راه اندازي بازار آنالين تهاتر 
بود كه چنين امري مي تواند كارگزاري ها را بالموضوع كند. 
س��ازمان امالك موافق چنين راهكاري بود. از آنجايي كه 
دريافت ملك توسط شهرداري در ازاي مطالباتش ممنوع 
است، تا به حال تنها اين انتقال در اختيار كارگزاران بود، اما با 
وجود بازار آنالين، بدهكار و طلبكاري كه بخواهند ملكي را در 
ازاي طلب و بدهي شان منتقل كنند، بايد در اين بازار يكديگر 
را شناسايي كنند و اگر بين آنها توافق شد، اين سازمان اوراق و 
حواله هايي را براي تهاتر اين بدهي ها و طلب ها صادر مي كند. 
به س��ازمان امالك ماموريت داده شده است كه در اجراي 
مصوبه شورا، حكم برنامه س��وم و تبصره بودجه سال 98، 
دستوراالعمل اجرايي بازار آنالين تهاتر را حداكثر تا پايان 
فروردين ماه 98 تهيه كند تا راه اندازي اين بازار كه زيرساخت 
فني آن از طريق سازمان فاوا و بر مبناي دستورالعمل تدوين 

شده، فراهم خواهد شد، هرچه زودتر اجرايي شود.

او ادامه داد: عالوه بر اين، اتفاق خوبي كه در سازمان امالك 
و مستغالت افتاده، اين است كه اين سازمان در رابطه با 
امالك، به س��مت برگزاري مزايده سوق پيدا كرده و در 
اين رابطه مزايده اي با حدود 34 درصد افزايش از قيمت 
پايه كه در آن مجموع چندين ملك به ارزش 17 ميليارد 
تومان به فروش مي رسد، برگزار شده است. البته دومين 
مزايده هم برگزار شده و آگهي سومين مزايده نيز به زودي 

منتشر مي شود.
آروين با بيان اينكه متأس��فانه مناطق براي تهاتر امالك 
توافقاتي كرده اند، گفت: سازمان امالك اعالم كرد مناطق 
سازمان را تحت فشار گذاشته اند كه تا پايان سال اين توافقات 
تاييد ش��ود ولي روند كلي اين است كه ما به مناطق و كل 
مجموعه ش��هرداري اعالم كنيم كه رويكرد دوره جديد، 
برگزاري مزايده است حتي اگر طلبكار شهرداري بخواهد 
ملكي را بگيرد، بايد در مزايده شركت كند و اگر در آن مزايده 
برنده شد، طلبش تهاتر مي شود. اين در حالي است كه ما 
در جريان بررسي دستورالعمل اجرايي منابع غيرنقد چنين 
پيشنهادي را مطرح كرديم ولي به تصويب نرسيد. بااين حال 
به نظر مي رسد رويكرد سازمان امالك و مستغالت به سمت 
برگزاري مزايده سوق پيدا كرده است بدين صورت كه اگر 
طلبكار برنده شد، ملك در ازاي طلبش تهاتر مي شود و اگر 
فرد ديگري برنده شد، مطالبات پيمانكاران به صورت نقد 

پرداخت مي شود.

پرواز بويينگ 737 مكس بر فراز آسمان ايران ممنوع شد.
 به گزارش ايسنا، به دنبال اعالم ممنوعيت پرواز هواپيماي 
بويينگ 737 س��ري مكس در آس��مان اكثر كشورهاي 
جهان، پرواز اين هواپيما در آس��مان اي��ران هم ممنوع 

اعالم شد.
به دنبال سقوط يك فروند بويينگ 8-737 سري مكس 
در كش��ور اتيوپي در تاريخ 10 مارس سال جاري و مرگ 
157 سرنشين آن، بسياري از كشورهاي جهان پرواز اين 
هواپيما در آسمان كشور خود را ممنوع اعالم كرده اند. اين 
دومين سانحه مرگبار اين هواپيما در 5 ماه اخير به شمار 
مي رود. پيش از اين هم در تاريخ 29 اكتبر س��ال 2018، 
يك فروند از اين مدل هواپيما متعلق به خطوط الين اير 
اندونزي در آس��مان اين كشور سقوط كرده و 189 نفر را 
به كام مرگ كش��انده بود. تنها چند ماه از توليد و ورود به 
خدمت هر دو هواپيما مي گذش��ت و هر دو هواپيما نو و با 

طراحي نو به حساب مي آمدند.

س��ري مكس جديدترين س��ري هواپيم��اي پرطرفدار 
بويينگ 737 به حس��اب مي آيد ك��ه از طراحي نوين و 
فناوري به روز برخوردار اس��ت. بويينگ 8-737 مكس 
اولين پرواز خود را در تاريخ 29 ژانويه سال 2016 ميالدي 
انجام داده و از جديدترين هواپيماهاي معرفي ش��ده به 
صنعت هوانوردي به ش��مار م��ي رود. هرچند تا پيش از 
اعالم گزارش نهايي اين دو سانحه، نمي توان در مورد علت 
سانحه اظهارنظر كرد، اما طبق بررسي هاي اوليه به نظر 
مي رسد سقوط هر دو هواپيما به علت نقص در يك سامانه 
كامپيوتري باش��د كه به منظور جلوگيري از واماندگي 

)Stall( هواپيما طراحي شده است.
البته س��وانح مرگبار تنها رخدادهاي پي��ش آمده براي 
بويينگ 737 مكس نيستند، تاكنون بيش از 12 حادثه 
براي اين نوع هواپيما پيش آمده كه يك��ي از آنها بر فراز 
آسمان ايران بوده است. در تاريخ 14 دسامبر سال 2018 
هواپيم��اي بويينگ 8-737 س��ري Max هواپيمايي 

نروژي كه از دوبي عازم اس��لو بود، بر فراز آس��مان ايران 
با افت فش��ار روغن يكي از موتورهاي خود مواجه ش��د 
و به ناچار در فرودگاه ش��يراز فرود اضط��راري كرد. اين 
هواپيما به علت تحريم هاي امريكا عليه صنعت هوانوردي 
كش��ورمان نزديك به 4 ماه در فرودگاه شيراز زمين گير 
بود، چراكه امكان تأمين قطعات مورد نياز براي تعمير آن 

فراهم نمي شد.
ناگفته نماند كه دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي ايران 
بعد از افزايش نگراني ها از هواپيماي بوئينگ 737 مكس 
گفت: اين نوع هواپيما از توليدات جديد شركت امريكايي 
بويينگ است و ناوگان كشورمان چنين هواپيمايي را در 
اختيار ندارد. مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با ايرنا 
افزود: مطابق قراردادي كه با بوئينگ پس از برجام منعقد 
كرده بوديم، مقرر ب��ود حدود 50 فروند از اين هواپيما به 
ناوگان كشورمان اضافه شود، اما با خروج امريكا از برجام 

در عمل منتفي شد.

به گفته شهردار تهران حفظ امنيت شهروندان اولويت و خط 
قرمز مديريت شهري است.

به گزارش ايلنا، پيروز حناچي در صفحه توئيتر خود نوشت: 
حفظ امنيت ش��هروندان اولويت ما و خط قرمز مديريت 
شهري است. براي بهره برداري از ٣ ايستگاه از پروژه عظيم 
خط ٧ مترو تهران، يك سال تالش شبانه روزي شده تا به 
استاندارد كامل ايمني برسيم و مشكلي بابت تهويه وجود 
ندارد. با افزايش واگن ها و مسافران، سيستم تهويه تونلي 

نيز ارتقا خواهد يافت.
به نظر مي رسد اين صحبت هاي شهردار در واكنش به توئيت 
رحمت اهلل حافظي عضو پيشين شوراي شهر تهران باشد.

حافظي روز چهارشنبه در توئيتي نسبته به راه اندازي خط 7 
مترو هشدار داده و گفته بود: »بيش از هفت كيلومتر از خط 
هفت مترو، حد فاصل ايستگاه نواب تا ميدان صنعت بدون 
بهره گيري از هواكش مياني آماده افتتاح شده است. لطفا 
با جان مردم بازي نكنيد. نظاره گر واكنش اعضاي شوراي 

شهر و دادستان تهران خواهيم بود.« علي امام مديرعامل 
مترو نيز در واكنش به توييت حافظي گفت: هواكش مياني 
خط هفت در حال تكميل اس��ت اما اين به آن معنا نيست 
كه موارد ايمني رعايت نشده است. اينكه فكر كنيم به دليل 
كامل نبودن هواكش، ايمني رعايت نمي شود سخني اشتباه 

و غيركارشناسي است.
او با بي��ان اينكه دلس��وزي و دغدغه ه��اي آقاي حافظي 
شناخته شده است و ايشان حتما با نيت خير اين توييت را 
منتشر كرده اند، اما شايد منابعي كه به ايشان اطالع رساني 
كرده اند، مطلب را به درستي ادا نكرده اند.در خط هفت از 
نظر ايمني تهويه اقدامات الزم انجام شده است و ما نسبت به 
حفظ سالمتي شهروندان متعهد هستيم. امام با طرح اين 
سوال كه آيا گمان مي كنيد هواكش هاي خطوط قبلي مترو 
كامل است، گفت: مثال هواكش هاي خط 3 كامل نيست و ما 
در حال تكميل آن هستيم. اما اين به آن معنا نيست كه اين 
خط ايمني ندارد. نحوه طرح مساله و ورود به آن مهم است.
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زلزله هاي ايران در سال 97 
همزمان با فرا رس��يدن 
روزه��اي پاياني س��ال 
1397 و آغاز س��ال نو، با 
آرزوي اينكه كشورمان 
به س��طحي از تاب آوري 
برس��د ك��ه در مقاب��ل 
مخاط��رات، حداق��ل 
آسيب پذيري ها را داشته 
باشد، نگاهي انداخته ايم به 
زلزله هاي ايران زمين در 
سال 1397 و نحوه پراكنش آنها در سطح استان هاي 
كشور. در اين مطالعه، زمين لرزه هاي با بزرگي 2.5 و 
بزرگ تر از آن تا عصر هنگام روز 22 اسفند 1397 از 
سايت مركز لرزه نگاري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه 

تهران، برگرفته شده است.
تعداد زلزله هاي س��ال 1397 تا تاريخ مزبور بالغ بر 
3903 زمين لرزه از بزرگي 2.5 به باال بوده اس��ت. 
نس��بت زلزله هاي با بزرگي 4 و باالتر به زلزله هاي 
با بزرگي 2.5 تا 4 حدود 5 درصد اس��ت كه نش��ان 
مي ده��د به طور معمول درصد عم��ده اي از زمين 

لرزه ها، زلزله هاي خرد بوده اند.
در گس��تره ايران زمين در س��ال 1397، تنها يك 
زلزله با بزرگي باالي 6 در جنوب غرب سرپل ذهاب، 
مورخه 4 آذر 1397 رخ داده اس��ت. حداكثر عمق 
رخ��داد زلزله هاي رخ داده در پهن��ه ايران زمين تا 
حدود 30 كيلومتر و عمق متوسط كانوني زلزله هاي 
سال 1397 ايران، 10.4 كيلومتر برآورد شده است.

ح��دود 30 درصد كل زمين لرزه ه��اي رخ داده در 
استان كرمانشاه واقع شده كه عدد بااليي است. 16 
درصد زمين لرزه ها نيز در استان كرمان قرار دارند. 
كمترين تعداد رخداد در اس��تان تهران با دو زمين 
لرزه بوده كه معرف سكون لرزه اي قابل تاملي است. 
بر اساس تعداد كل زلزله هاي رخ داده در سال 1397، 
استان هاي كرمانشاه، كرمان، خوزستان، فارس و 
هرمزگان داراي بيشترين تعداد زلزله و استان هاي 
تهران، قم، زنجان و البرز داراي كمترين تعداد رخداد 

زلزله هاي سال 1397 هستند.
كميت تراكم زلزله ها در پهنه استان هاي كشور بيانگر 
عدد قابل توجه 325 براب��ري مقدار تراكم زلزله ها 
در استان كرمانشاه نس��بت به استان تهران است. 
استان هاي كرمانشاه، خوزستان، بوشهر، كهگيلويه 
و بويراحمد، ايالم و كرمان داراي بيش��ترين تراكم 
و اس��تان هاي تهران، خراسان جنوبي، زنجان و قم 

كمترين مقدار را دارند.
همچنين زلزله هاي رخ داده سال 1397 در 3 گروه 
بزرگي 2.5 تا 4 و 4 تا 5 و 5 تا 6 استان هاي مختلف 
كشور مورد بررسي قرار گرفته كه بر اين اساس يك 
زمين لرزه با بزرگي 6.4 هم در گستره استان كرمانشاه 

قرار مي گيرد. 
 )2.5=< 4<M( در گ��روه زلزله ه��اي كوچ��ك
استان هاي كرمانش��اه، كرمان، خوزستان و فارس 
داراي بيشترين تعداد رخداد خرد لرزه بوده اند. در 
بازه بزرگي )M=<4>5( نيز استان هاي كرمانشاه، 
كرمان، خوزستان، فارس و هرمزگان داراي مقادير 
بيشتري اند. در بازه زلزله هاي با بزرگي 5 و باالتر از 
آن نيز استان كرمانش��اه با 9 زمين لرزه و كرمان و 
فارس با دو زلزله در رده هاي اول اس��تان هاي لرزه 
خيز س��ال 1397 قرار گرفته اند. الزم به ذكر است 
كه زلزله هاي جانمايي شده در پهنه هاي آبي درياي 
مازندران، خليج فارس و درياي عمان در اين نوشتار 

مورد محاسبه قرار نگرفته است.
نكته جالب توجه اين اس��ت با اينكه استان تهران 
را گس��له هاي متعددي در بر گرفته و از نظر نقشه 
پهنه بندي خطر زلزله )نقش��ه ايي��ن نامه 2800 
ويرايش 4( مساحت عمده اي از گستره اين استان در 
زون خطر بسيار باال قرار مي گيرد، با اين وصف تعداد 
كم رخداد زلزله ها در اين پهنه قابل توجه است. چنين 
به نظر مي رس��د كه نه تنها در سال 1397 و بلكه از 
چند سال اخير، گستره استان تهران در يك سكون 
لرزه اي قابل توجهي به س��ر مي برد. اين امر به نظر، 
بيشتر بيانگر پديده قفل شدگي گسله هاي اطراف 
تهران بوده تا به معني نبود تنش تكتونيكي و الزم 
است كه پايش ديناميسم گسله ها و تغيير شكل ها 
و تغيير در مختصات نقاط نشانه به طور جدي براي 

استان و كالن شهر تهران اجرايي شود. 

 آرام سازي ترافيكي 
ميدان راه آهن در جنوب تهران 
مديرعامل سازمان زيبا سازي شهر تهران از آرام سازي 
ترافيكي مي��دان راه آهن در جنوب تهران خبر داد و 
گفت كه رويكرد اين ميدان تاريخي به عنوان دروازه 
ورودي پايتخت از پايانه حمل و نقل به پالزا تغيير و 

ميزبان مراسم و آيين هاي نوروزي است.
به گزارش ايرنا، برزين ضرغامي با بيان اينكه ميدان 
راه آهن به عنوان يكي از ميادين اصلي شهر تهران در 
جنوب پايتخت شناخته مي شود، گفت: اين ميدان 
عالوه بر اينكه يكي از مبادي اصلي ورودي و خروجي 
مس��افران به پايتخت است، داراي س��ابقه و ارزش 

تاريخي نيز به حساب مي آيد.
او با اش��اره به ضرورت ارتقاي كيفي ميدان راه آهن 
افزود: يكي از رويكردهاي مديريت شهري در بهبود 
كيفي اين ميدان، توجه ويژه به عابران پياده و رويكرد 
انسان محوري در فضاهاي شهري است. ضرغامي با 
بيان اينكه توجه به ارزش هاي تاريخي ميدان راه آهن 
برعهده سازمان زيبا سازي است، ادامه داد: طراحي، 
عمليات اجرايي و ساماندهي ميدان راه آهن در دو 
فاز اجرايي شده است. او به تبديل شدن اين محور 
شهري به پايانه وسايل حمل و نقل عمومي به عنوان 
مهم ترين آسيب اشاره كرد و گفت: هم اكنون تمامي 
عرصه اين ميدان تبديل به ترمينال اتوبوس و تاكسي 

شده و اين مجموعه تنها كاركرد تبادل سفر را دارد.

علي بيت اللهي
رييس بخش 

زلزله شناسي وزارت راه

رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان با بيان 
اينكه افزايش بدون برنامه وام مسكن موجب 
افزايش تورم مي شود، گفت: ساماندهي بازار 
مسكن نيازمند تشكيل يك تيم اقتصادي با 
مديريت وزارت راه و مشاركت وزارتخانه هاي 
تعاون، اقتصاد، بانك مركزي، ش�وراي پول و 

اعتبار است.
به گزارش تس�نيم، فرج اهلل رجبي ادامه داد: 
افزايش وام مسكن پس از مصوبه اخير مجلس 
در اليحه بودجه سال 98 درباره افزايش 5 هزار 
ميليارد توماني سرمايه بانك مسكن صورت 
گرفته و اين موضوع بسيار حايز اهميت است 
كه آي�ا در نهايت مي خواهي�م قاعده عرضه و 

تقاضا را در بازار مس�كن قبول كنيم.  او اظهار 
ك�رد: از اين رو اولويت نخس�ت در اين حوزه، 
بازگشت سرمايه ها به بازار مسكن است و پس 
از آن مي توان اقداماتي مانند افزايش تسهيالت 

مسكن را در دستور كار قرار داد.
به گفته رجبي يك�ي از نكات قاب�ل توجه در 
بحث افزايش وام مس�كن، مساله ميزان سود 
تسهيالت است، از اين رو بايد به نقطه اي برسيم 
كه ن�ه از جيب مردم براي اراي�ه وام به عده اي 
خرج كنيم و نه اينكه متقاضيان بدون پشتوانه 

مالي بمانند.
اين مقام مسوول با اشاره به اينكه طي سه سال 
اخير كمبود ساخت 1.5 ميليون واحد مسكوني 

داش�ته ايم كه باع�ث افزايش قيمت مس�كن 
و افزايش بيكاري كارگران س�اختماني ش�ده 
است، افزود: س�اماندهي بازار مسكن نيازمند 
تشكيل يك تيم اقتصادي با مديريت وزارت راه 
و شهرسازي و مشاركت وزارتخانه هاي تعاون، 
وزارت اقتص�اد، بانك مركزي، ش�وراي پول و 

اعتبار است.
عضو كميس�يون عمران مجلس گف�ت: قطعا 
افزايش تسهيالت مسكن با برنامه ريزي صورت 
گرفته و افزايش وام بخشي از مراحل ساماندهي 
بازار مسكن باشد، اين مساله مي تواند به تحريك 
بازار كمك شاياني كند، اما در غير اين صورت، 

مشكالتي مانند افزايش تورم رخ مي دهد.

راهكار
هشدار درباره افزايش تورم ملك
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»تعادل« وضعيت بازار خودرو در سال جاري و پيش بيني اين بازار در سال 1398 را بررسي مي كند

سال هاي سخت صنعت خودرو
تعادل|محمد مهدي حاتمي|

منظومه تاريخ صنعت خودرو كشور، س��ال هاي 1397 و 
1398 را سال هاي سختي به ياد خواهد آورد كه خودروسازي 
كشور را از تداوم روند مناسب رشد خود باز داشته اند. سال 
1397 با محدوديت و ممنوعيت واردات خودروهاي خارجي 
و دپوي حدود 13 هزار دستگاه از اين خودروها در گمركات 
كشور، كاهش شديد توليد خودروسازان داخلي و در عين 
حالي پيش فروش حدود يك ميليون دستگاه خودرو و بدهي 
20هزار ميليارد توماني خودروسازان به قطعه سازان همراه 
بود. اين در حالي بود كه شركاي خارجي خودروسازان داخلي 
هم به ضرب تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه اقتصاد ايران، 
ناچار به ترك صنعت خودروسازي كشور شدند و در موردي 
خاص مانند همكاري شركت فرانسوي رنو، حتي سرمايه 
گذاري 650 ميليون يورويي هم نتوانست اين خودروساز 
را مجاب به تداوم حضور در ايران كند. اين در حالي اس��ت 
كه آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي هم با وجود تصميم 
گيري ها، هنوز نهايي نشده و ممكن است دولت از موضع خود 
در اين خصوص هم عقب نشيني كند. از آن سو اما در ماه هاي 
پاياني سال، افزايش توليد خودروسازان از حدود هزار دستگاه 
به حدود 4 هزار دس��تگاه در روز، نويد نزديك شدن ميزان 
عرضه به تقاضا را در سال 1398 مي داد، اما به دليل پيش 
فروش شدن حدود يك ميليون دستگاه خودرو در طول سال 
جاري )عددي كه نزديك به تقاضاي خريد در بازار داخلي( 
ممكن است در سال آتي هم توليد همچنان از تقاضا عقب 
بماند. بر اين اساس، به نظر مي رسد، سال 1398 براي صنعت 

خودروسازي كشور چندان متفاوت از سال 1397 نباشد.

  97، سال تحريم و ركورد
ماجراي بحراني شدن وضعيت صنعت خودرو در كشور در 
س��ال 1397، حتي پيش از اعمال تحريم هاي آمريكا آغاز 
شد،  يعني زماني كه سامانه ثبت سفارش واردات خودروهاي 
خارجي، بدون توضيح قانع كننده، از تابستان سال جاري و 
به شكل ناگهاني مسدود شد. اين در حالي بود كه همزمان، 
محدوديت هايي ب��راي واردات خودروهايي با حجم موتور 
باالتر از 2500 س��ي سي و قيمت باالتر از 40 هزار دالر هم 
اعمال شد. در آن زمان، برخي كارشناسان، كاهش ذخاير 
ارزي كشور و پيش بيني خروج آمريكا از برجام را به عنوان 
عامل اصلي وض��ع ممنوعيت و محدوديت ب��راي واردات 
خودروهاي خارجي عنوان مي كردن��د و اين در حالي بود 
كه ممنوعي��ت واردات خودروهاي خارجي، بخش بزرگي 
از تقاضاي اين بازار را به س��مت بازار خودروهاي داخلي با 
قيمت هاي باالتر منحرف كرد و جرقه اي شد بر انبار باروت 
قيمت خودرو.اين در حالي است كه پس از زنجيره صنعت 
نفت، زنجيره صنعت خودروس��ازي دومين صنعت بزرگ 
كشور به ش��مار مي رود و به همين دليل، همزمان با اعالم 
خروج آمريكا از برج��ام، صنعت خودرو هم در فهرس��ت 
اساسي ترين تحريم ها قرار گرفت. با اين همه، كند شدن 
روند انتقال ارزهاي خارجي به كش��ور در ماه هاي ابتدايي 
سال 1397، صنعت خودرو را با شوك ديگري مواجه ساخت. 
در دس��ترس نبودن ارز جهت واردات قطعات مورد نياز در 
صنعت خودروسازي به نوبه خود موجب توقف فرآيند ساخت 
بسياري از خودروهاي داخلي و به دنبال آن دپو اين خودروها 
در انبارهاي خودروسازان شد. كار حتي به جايي رسيد كه 
شايعاتي مبني بر تعمدي بودن دپوي خودرو در انبارها به 
قصد باالبردن قيمت ها دست به دست شد، اما خيلي زود و با 
كاهش روند توليد و حتي افزايش زيان انباشته خودروسازان، 

مشخص شد كه چنين شايعاتي را نبايد جدي گرفت.از سوي 
ديگر، فشارها براي افزايش قيمت خودرو و اجراي همزمان 
طرح هاي پيش فروش در حالي كه بسياري از خودروهاي 
توليدي كف انبارها مانده بودند، به بحران قيمت خودرو بيش 
از پيش دامن زد. به عبارت ساده تر، خودروسازان تعهداتي 
بيش از توانايي توليد خود قبول كرده بودند و اين خود به خود 
به افزايش قيمت ها انجامي��د. در اين ميان، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت زير بار افزايش رسمي قيمت خودروها نرفت و 
البته در عين حال، تغييراتي بنيادين در ساختار قيمت گذاري 
خودروهاي داخلي به وقوع پيوست.استدالل خودروسازان 
اين بود كه س��ركوب قيمتي خودرو در طول چند س��ال 
گذش��ته، عمال به زيان خودروسازان تمام شده و قيمت ها 
بايد بر اساس نرخ حاشيه بازار تعيين شود. در راستاي همين 
استدالل، قيمت گذاري بر اساس قيمت 5 درصد پايين تر از 
نرخ حاشيه بازار، خواسته اصلي خودروسازان بود و آنها مي 
گفتند تجربه موفق اين شيوه از قيمت گذاري در دهه 1370 
شمسي مي تواند خودرو را مجددا از كااليي سرمايه اي، به 
كااليي مصرفي بدل كند. همزمان با تغييرات در بروكراسي 
اقتصادي كشور اما شوراي رقابت نيز از گردونه قيمت گذاري 
خودروهاي داخلي كنار گذاشته شد و شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي قواي س��ه گانه، مستقيما تصميم گيري در اين 
م��ورد را به عهده گرفت. اين در حالي بود كه اولين تصميم 
اين شورا، خروج دولت از قيمت گذاري خودروهاي داخلي با 
قيمت هاي پايين تر از 45ميليون تومان بود و به اين ترتيب، 
بعد از دهه ها قيمت گذاري دستوري، دولت از قيمت گذاري 
حوزه خودرو خارج شد. با اين همه، تصميم گيري در اين مورد 
چندان بدون ترديد و با قدرت صورت نگرفت. وزرات صنعت 
ابتدا به نمايندگي از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي 
سه گانه، براساس يك برنامه زمان بندي شده 3 نوع ساز و 
كار قيمت گذاري براي خودروهاي داخلي را پيشنهاد كرد. 
بر اساس اين برنامه، خودروهاي پيش فروش شده تا پيش از 
تاريخ 31 مرداد سال 1397، بايد بر اساس قيمت هاي قبلي 
به فروش مي رسيدند و خودروس��ازان حق اعمال افزايش 
قيمت را نداش��تند. خودروهاي پيش فروش شده در حد 
فاصل 31 مرداد تا 30 دي ماه ني��ز با افزايش 30 درصدي 
قيمت ها مواجه شدند و اين در حالي بود كه از ابتداي بهمن 
ماه، قيمت درب كارخانه خودروسازان مي توانست به سقف 
5 درصد كمتر از نرخ هاي حاشيه بازار برسد. شرط وزارت 
صنعت اما اين بود كه خودروسازان با افزايش تيراژ توليد خود، 
به تدريج شيب افزايش قيمت ها را كند كنند تا در نهايت بازار 
به تعادل برسد. عالوه بر اين، خودروسازان تعهد داده بودند 
كه 80 درصد از توليدات خود را براي تكميل تعهدات پيش 
فروش شده و تنها 20 درصد از توليدات را براي فروش فوري 
تخصيص دهند. با اين همه، كمي بعد حتي اين سياست هم 
كنار گذاشته و اعالم شد كه افزايش 30 درصدي هم در فاصله 
انتهاي مردادماه تا انتهاي دي ماه اعمال نمي شود. اكنون نيز 
با افزايش توليد خودروسازان به حدود 4 هزار دستگاه در روز 
و طبق پيش بيني ها، قيمت خودروها بايد روندي نزولي را 
طي كند، اتفاقي كه اكنون عكس آن در حال رخ دادن است.

  دپو شده ها آزاد مي شوند؟
عالوه بر اين، محبوس ماندن حدود 13 هزار دستگاه خودروي 
خارجي در گمركات كشور به داليل مختلف )اعم از تخلف 
در ثبت سفارش واردات، عدم تسويه ارزي و حتي الزام دولت 
به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز( كسب و كار واردكنندگان 
خودرو به كشور را هم كساد كرده است. عالوه بر اين، زماني كه 

زمزمه ترخيص اين خودروها و كسب درآمد 5600 ميليارد 
توماني براي دولت از ناحيه اين آزادسازي مطرح شد، بخشي 
از نقدينگي بازار براي خودروهاي گران قيمت تر آماده ورود 
به اين عرصه بود. با اين همه، اين طرح به داليل نامعلوم عمال 
به محاق رفت و نقدينگي بازار هم سمت و سوي ديگري پيدا 
كرد و به نوبه خ��ود به افزايش قيمت در بخش خودروهاي 
داخلي ختم شد.از طرفي، ركود در صنعت خودروسازي در 
سال 1397، به ركود در صنايع جانبي همچون صنعت قطعه 
سازي هم سرايت كرده و مشكالت اين دو صنعت را دوچندان 
كرده است. بر اين اساس، در حالي كه مطالبات انباشته شده 
قطعه سازان از خودروسازان در سال جاري به بيش از 20 هزار 
ميليارد تومان بالغ شده و خودروسازان نيز قادر به تسويه اين 
مبالغ نيستند، هنوز در مورد تزريق نقدينگي از سوي دولت و 
نظام بانكي به قطعه سازان توافق جمعي وجود ندارد. به عنوان 
نمونه، در جريان چهل و هشتمين نشست هيأت نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران در هفته گذشته، نمايندگان برخي از 
تشكل هاي اقتصادي نس��بت به زمزمه تخصيص حدود 
30 هزار ميليارد تومان نقدينگي به صنايع خودروسازي و 
قطعه سازي واكنش نش��ان دادند و اين موضوع را به منزله 

اعمال تبعيض نسبت به صنايع مختلف در نظر گرفتند.

  خارجي هايي كه رفتند
بازار خودرو در س��ال 1397 اما ش��اهد اتفاقي مسبوق به 
س��ابقه هم بود كه البته بار ديگر گريبان مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان ايراني را گرفته بود: خروج خودروس��ازان 
خارجي از بازار خ��ودروي ايران. اين اتفاق پي��ش از اين و 
در فاصله س��ال ه��اي 1390 و 1391 و همزمان با اعمال 
تحريم هاي هسته اي عليه ايران تجربه شده بود و همان زمان 
هم فشار زيادي به بازار خودرو كشور وارد كرده بود. اين بار 
هم تهديد رييس جمهوري آمريكا براي تنبيه خودروسازان 
خارجي كه به رابطه تجاري خود با ايران ادامه بدهند، كارگر 

افتاد و ش��ركت هاي خودروس��ازي خارجي،  يكي پس از 
ديگري طرح هاي فعال و يا در حال فعال سازي خود در ايران 
را نيمه كاره رها كردند و از بازار خودروي ايران بيرون رفتند. 
در رأس اين شركت ها هم خودروسازان فرانسوي رنو و پژو 
بودند كه خروج آنها از بازار خودروسازي كشور، ضربه بزرگي 
به اين بازار وارد كرد. اين در حالي بود كه رنو در سال 1396 و با 
سرمايه گذاري 650 ميليون يورويي براي توليدات مشترك با 
ايران، ركورد بزرگ ترين سرمايه گذاري در صنعت خودروي 
كشور را شكسته بود و به همين دليل خروج اين شركت از 
بازار، نه فقط به ضرر ايران كه به ضرر خود اين شركت هم بود.
حاال اما معاون وزير صنعت، مع��دن و تجارت مي گويد به 
دليل حجم باالي سرمايه گذاري اين شركت، احتمال ورود 
مجدد آنها به بازار خودروي ايران دور از انتظار نيست. فرشاد 
مقيمي با توجه به سرمايه گذاری معادل يک ميليارد دالری 
شرکت رنو در ايران، مي گويد: در پی مذاکرات و رايزنی های 
صورت گرفته و همچنين با توجه به ميزان سرمايه گذاری ای 
که شرکت رنو در کش��ور کرده، اين نويد را خواهيم داد که 
اين شرکت خودروس��ازی دوباره به ايران باز خواهد گشت 
و برای اين مهم نيز س��از و كاري در نظر گرفته ايم که توليد 
رنو را دوباره در ايران آغاز خواهيم کرد. مقيمی همچنين در 
جلسه مشترک کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد و کارگروه 
تنظيم بازار استان کرمان با اشاره به مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان گفت: احتماالً هفته آينده بدهی خودروسازان 

به قطعه سازان به طور کامل پرداخت شود. 
با اين همه، تعبير نادرس��ت از سخنان معاون وزير صنعت 
موجب ش��د او كمي بعد توضيحات بيشتري در اين مورد 
بدهد و بازگش��ت رنو را ناشي از تحليل هاي وزارت صنعت 
عن��وان كند. مقيمي در تش��ريح خبر منعکس ش��ده در 
رسانه ها در مورد بازگشت رنو به ايران اينگونه توضيح داد: 
شرکت رنو سرمايه گذاری قابل توجهی در ايران کرده است 
و منتظر مشخص شدن تحريم است. بنابه اظهارات او، رنو 

س��رمايه گذاری حدود يک ميليارد دالری در کشور انجام 
داده و با توجه به حجم فعاليت های انجام شده، قطعًا پس از 
مشخص شدن شرايط تحريم به ايران باز می گردد. مقيمي 
اين نكته را هم اضافه كرد: البته به تازگی هيچ مذاکره ای با 
اين شرکت صورت نگرفته، اما تحليل ما بازگشت آن در آينده 

به بازار ايران است.

  آزادسازي قيمتي در هاله اي از ابهام
اما بازار خودرو در س��ال آينده به كدام سمت خواهد رفت؟ 
محتمل ترين س��ناريوها حاكي از تداوم ركود در صنعت 
خودروس��ازي در سال آينده هستند و در حالي كه كاهش 
منابع ارزي، احتمال واردات خودروهاي خارجي و قطعات 
مورد نياز صنعت خودرو را دشوارتر از قبل خواهد كرد، كاهش 
تقاضا براي خودروهايي كه قيمت شان سر به فلك كشيده، 
ركود را فراگيرتر مي كند. عالوه براين،  واكنش هاي ستاد 
تنظيم بازار هم حكايت از آن دارد كه سياست قيمت گذاري 
بر اس��اس نرخ هاي حاش��يه بازار نيز قرار نيس��ت به اين 
سادگي اجرايي شود وممكن است قيمت گذاري دستوري 

خودروهاي داخلي همچنان ادامه پيدا كند.
در اين ميان برخي معتقدند با توجه به پيش فروش حدود 
يك ميليون دس��تگاه خودرو توسط خودروسازان در سال 
1397 )رقمي كه البته نزديك به تقاضاي واقعي بازار خودرو 
در كشور است( اكنون توانايي خودروسازان براي پاسخگويي 
به تقاضاي بازار در س��ال آينده عمال پيش خور شده است. 
عالوه بر اين، با توجه به احتمال تنگ تر شدن حلقه تحريم ها 
و گس��ترش مضيقه ارزي دولت، به نظر مي رس��د دپوي 
خودروهاي داخلي در انبارها به دليل نقص در دسترسي به 
قطعات همچنان ادامه داشته باشد. چنين اتفاقي اما با كاهش 
عرضه خودرو به بازار، همچنان بر آتش قيمت ها خواهد افزود. 
براين اساس، به نظر مي رسد، اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، بازار 

خودرو در سال 1398 درگير تداوم ركود خواهد بود.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با آيات عظام در قم: 

ايست صادرات در مرز 40 ميليارد دالر

دشمنان سركوب توليد را محور تحريم قرار داده اند

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غير نفتي 
كش��ورمان در 11 ماه منتهي به بهمن سال جاري به مرز 
40 ميليارد دالر رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
افت 0.75 درصدي داشت. به گزارش خبرگزاري تسنيم، 
محمدرضا مودودي افزود: در صادرات غير نفتي 10 ماهه 
نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند 
روبه رشد داشتيم اما در 11 ماه سال جاري نسبت به سال 
گذشته كاهش داشتيم. او ادامه داد: بيشترين دليل كاهش 
صادرات غير نفتي ما در اين 11 ماه، متوجه ميعانات گازي 
بود؛ چرا كه با محدويت فروش مواجه شد و حدود 37 و نيم 
درصد اُفت داريم اما در بخش اقالم صنعتي، پتروشيمي و 
كشاورزي، صادراتمان خوب بود و نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، حدود 2 درصد و در بخش پتروشيمي 14 درصد 
رشد داريم. مودودي با بيان اينكه بخشي از مشكالت، ناشي 
از دوگانه شدن مديريت است، گفت: در چارچوب قوانين 
بايد حركت كنيم. در بخشي صنعتي و معدني در زمينه 
صادرات، كمترين مشكل را داريم. او با اشاره به اينكه بانك 
مركزي در دوره سختي قرار دارد، افزود: از 40 ميليارد دالر 
صادرات غير نفتي حدود 10 و نيم ميليارد دالر آن به سامانه 

نيما برگشته است. 
سخنان سرپرست سازمان توسعه تجارت در حالي مطرح 
است كه چندي پيش رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
روايت ديگري از بازگشت ارز هاي صادراتي به سامانه نيما 
داش��ت. به گفته محمد الهوتي، طبق آماري كه از سوي 

بانك مركزي اعالم شده، حدود 2 ميليارد دالر ارز صادراتي 
در سامانه نيما با نرخ درخواستي صادركننده معامله شده 
اس��ت. در مجموع نيز 12 ميليارد دالر ارز به سامانه نيما 
برگشته كه 10ميليارد دالر آن مربوط به پتروشيمي ها و 
فلزات رنگين است. الهوتي همچنين گفته بود كه برخي 
از صادركنندگان، كاالهايي را به نام خود وارد كرده اند كه 
ميزان بازگشت ارز آنها بررسي نشده. پيش بيني الهوتي اما 
از سهم اين بخش، 5 درصد بود و عنوان كرده كه نهايتا 35 

درصد ارز صادراتي بازگشته است.
سرپرست سازمان توس��عه تجارت اما در بخش ديگري 
از سخنان خود در خصوص وضعيت ثبت سفارشات در 
سال جاري گفت: در سال جاري به علت نوسانات نرخ ارز، 

ترافيك و فش��ار تقاضا را از طرف بخش خصوصي براي 
ثبت سفارش احس��اس كرديم و بالغ بر 76 ميليارد دالر 
تقاضاي بي سابقه ثبت سفارش داشتيم كه از اين ميزان 
حدود 46 ميليارد دالر تخصيص ارز شده است. به گفته 
او، از اين ميزان حدود 24 ميليارد دالر توسط بانك تامين 
شده و 10 و نيم ميليارد دالر هم از طريق ارز نيمايي انجام 
شده است. مودودي با اشاره به اينكه بازار در كشورمان، 
مدرن نيس��ت، گفت: بخش خصوصي برند كش��ورمان 
بايد در تجارت داخلي و خارجي ايفاي نقش بيش��تري 
كند و ش��ركت هاي كوچك را مديريت كند.اما از ديگر 
سو، سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران كه با سفير 
بالروس در ايران ديدار كرد، در خصوص برنامه ريزي براي 

پانزدهمين كميسيون مشترك همكاري هاي اقتصادي 
دو كشور به توافق رسيدند. محمدرضا مودودي در نشست 
با »الزارچيك«، س��فير بالروس در اي��ران، اظهار كرد: 
بالروس از كشورهاي تأثيرگذار بر مذاكرات اوراسيا است و 
با توجه به اينكه به نتايج مذاكرات نزديك مي شويم، انتظار 
داريم نقش بالروس پررنگ باشد. او افزود: ظرفيت هاي 
خوب صنعتي بالروس اين امكان را مي دهد كه بخشي 
از نيازهاي صنعتي كش��ور را از آن محل تأمين كنيم كه 
نيازمند تسهيل تجارت از طريق به كارگيري حداكثري 
زيرساخت هاي تجارت خارجي، نظير روابط بانكي، كه 
متاسفانه هنوز در شأن تجارت خارجي دو كشور صورت 

نگرفته است. 

رضا رحماني در س��فري يك روزه به قم، در ديدار با آيات 
عظام مكارم ش��يرازي، شهرس��تاني، صافي گلپايگاني، 
نوري همداني، علوي گرگاني و اعرافي گفت: دشمنان محور 
تحريم هاي خود را توليد قرار دادند كه واحد هاي توليدي 
را تعطيل كنند و بخش ديگر تحريم ها نيز تبادالت مالي 

را نشانه گرفته است. 
به گزارش تع��ادل، رحماني افزود: س��تادهاي الزم را در 
وزارت صنعت تشكيل داده ايم و اقدامات ما نيز الهام گرفته 
از فرمايش مقام معظم رهبري اس��ت كه حفظ وضعيت 
فعلي توليد و اش��تغال جهاد اس��ت.رحماني اضافه كرد: 
در س��ال 97 مردم و توليد كنن��دگان همراهي كردند و 
همكاران ما نيز در وزارت صنعت هر چه در توان داشتند، 
گذاشتند و سال آينده نيز با تمام توان پاي كار ايستاده ايم.

به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت در سال 97، يك هزار 
و800واحدي كه تعطيل شده بود، احيا شد.

 فعال سازي معادن
رحماني با بيان اينكه فعال سازي معادن كوچك و زنجيره 
ارزش را در دستور كار قرار داديم، گفت: 15 پروژه ويژه در 
سال آينده براي حفظ توليد داريم، اگرچه تحريم مشكالتي 
را براي توليد به وجود آورده است، اما فرصت هايي هم ايجاد 
كرده است مانند اينكه صادرات را توجيه پذير كرده و قاچاق 

را از توجيه انداخته است.او افزود: توليد پوشاك كه عمدتا 
از خارج انجام مي شد را در برنامه قرار داديم، به طور مثال 
چادر مشكي را وارد مي كرديم كه در حال حاضر برنامه اي 
با توليدكنندگان پارچه در پيش گرفتيم و در حال آزمايش 

براي توليد پارچه مناسب هستند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي س��ال آينده 
تكمي��ل پروژه هاي نيمه تم��ام را در اولويت داريم كه به 

ترتيب درصد پيشرفت، آنها را تكميل مي كنيم.

 تامين نقدينگي الزم
رحماني با اشاره به مش��كالت واحدهاي توليدي افزود: 
تامين نقدينگي يكي از مشكالت واحدهاي توليدي بود 
كه بانك ها بايد تامين كنند و تصميم شد واحد هايي كه 

مي توانند توليد كنند و بفروشند، تامين نقدينگي شوند.
رحماني با بي��ان اينكه مهم ترين اقدام ما اين اس��ت كه 
نگذاريم واحد هاي توليدي تعطيل شود، گفت: در برخي 
حوزه ها مثل فوالد و پوشاك توليد نسبت به سال گذشته 
افزايش يافته اس��ت.او افزود: در برخي صنايع مثل لوازم 
خانگي نيز جا دارد كه توسعه پيدا كند.وزير صنعت، معدن 
و تجارت با تاكيد بر اينكه سال آينده تمهيداتي براي ادامه 
توليد انديشيده شده است، گفت: در حوزه معدن برنامه 
وي��ژه اي داريم كه انقالبي در مع��دن رخ بدهد، صادرات 

كاالهاي صنعتي و معدني را در برنامه قرار داديم كه براي 
سال آينده در داخل كه با تقاضا مشكل داريم با صادرات 
اش��تغال را حفظ كنيم.رحماني با اش��اره به تنظيم بازار 
كاالهاي اساس��ي افزود: در تنظيم بازار كاالهاي اساسي 
جهاد كش��اورزي تالش فراوان��ي دارن��د و دارو را وزارت 

بهداشت انجام مي دهد و با آنها همكاري داريم.
رحماني اضافه كرد: دولت با وجود كمبود هاي ارزي، بودجه 

ارزي براي اين كاالها اختصاص داده است.

 ضرورت توجه به توليد
آيت اهلل مكارم شيرازي نيز در اين ديدار، گفت: توليد باشد 
درآمد و اشتغال مي آورد و وابستگي را كم مي كند در حالي 
كه اگر توليد با مشكل مواجه ش��ود گراني بيكاري و... به 
همراه مي آورد.وي افزود: آلمان و ژاپن دو كشور در جنگ 
جهاني دوم بخش هايي از آنها ويرانه شد، اما امروز پيشرو 
در عرصه اقتصادي دنيا هستند، چون اين كشورها توليد 

خود را احيا كردند و اين باعث شد در سطح اول بيايند.
آيت اهلل مكارم شيرازي تصريح كرد: بايد فرآيند كاهش 
توليد به طور كامل عارضه يابي شده وراهكارهاي الزم براي 
طرف شدن اين موضوع اتخاذ شود.اين مرجع تقليد اضافه 
كرد: در كشور ما توليد با مشكالتي همچون مسائل بانكي، 

ماليات، اداره كار و نوسانات ارزي مواجه است.

 نظارت بر قيمت كاالها
آيت اهلل نوري همداني نيز با اشاره به لزوم كنترل قيمت ها، 
گفت: بايد در فرآيندي بررسي شود كااليي كه توليد شده 
چقدر هزينه داشته است و در تمام كشور با يك قيمت به 
فروش برسد.وي افزود: بايد به قيمت كاال و خدمات نظارت 
ش��ود، البته بخشي از مش��كالت به مديريت باز مي گردد 
و ارتباطي با تحريم ندارد.آيت اهلل شهرس��تاني با اشاره به 
ضرورت توليد كاالي با كيفت متذكر ش��د: براي توس��عه 
صادرات بايد كاالي مناسب توليد كنيم.وي افزود: توليد 
كاالي استاندارد زمينه ساز توسعه صادرات خواهد شد و 
چنين كااليي حتما با استقبال مشتريان در ساير كشورها 

روبرو خواهد شد.آيت اهلل صافي گلپايگاني نيز بر گسترش 
روابط با كشورها تاكيد كرد كه بايد در دستور كار دستگاه 
سياست خارجي كشور قرار گيرد.آيت اهلل علوي گرگاني نيز 
در ديدار با رضا رحماني بر استفاده از افراد و مديران شايسته 
تاكيد كرد و گفت: توليد حساس ترين مساله كشور است و 
بايد احياي واحدهاي توليدي در اولويت قرار گيرد.وي ادامه 
داد: وزارت صنعت حوزه هاي بسياري دارد و بايد حساسيت 
توليد را مد نظر قرار داد و سياس��ت هاي الزم را اتخاذ كرد.

آيت اهلل اعرافي مدير حوزه هاي علميه كشور نيز در اين ديدار 
از آمادگ��ي كامل حوزه براي كمك به تحقيق و پژوهش و 

فرهنگ سازي براي استفاده از توليد داخل خبر داد.
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قيمت مصوب مرغ اعالم شد
ايسنا| رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان با تاكيد بر اينكه ورود و خروج مرغ از 
كشتارگاه و مرغداري بدون فاكتور ممنوع است، گفت: 
نهاده هاي دامي با ارز 4500 توماني وجود ندارد، پس 
چرا وزارت جهاد كشاورزي پاسخگوي اين اتهامات 
نيست؟ اگر در اين كشور ارز غير از 4.200 تومان براي 
نهاده ها داده شده، به ما اعالم كند. عباس تابش اظهار 
كرد: حدود 5 ماه پيش مرغ را قيمت گذاري كرديم و در 
آن جلسه مقرر شد هر كيلو مرغ در بازار 9.800 تومان 
توزيع شود اما تنها اتفاقي كه نيفتاد اجراي اين مصوبه 
بود. سپس در يك جلسه ديگر قيمت هر كيلو مرغ را به 
شرط اجراي آن 11 هزار و 500 تومان مصوب كرديم. 
او ضمن يادآوري جلسه چند روز اخير وزير صنعت، 
معدن و تجارت در خصوص قيمت مرغ در سطح كشور 
اظهار كرد: استان ها از تصميم هاي استاني و جزيره اي 
خودداري كنند، زيرا اين محصوالت ملي است و در 
اين جلسه مقرر شد استانداران و دستگاه هاي مرتبط 
تنظيم بازار به دستگاه هاي ناظر كمك كنند. معاون 
وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه ورود و 
خروج مرغ بدون فاكتور ممنوع است تا بتوانيم تخلفات 
در اي��ن زمينه را رصد كنيم، تصريح كرد: در خريد و 
فروش مرغ فاكتور صادر نمي ش��ود و بين مرغدار و 
كشتارگاه كه بايد دو تا سه عامل مانند فروشگاه و… 
وجود داشته باشد تنها با يك موبايل و ماشين معامالت 
صورت مي گيرد كه اين موضوع به هيچ عنوان قابل 
قبول نيست. او بيان كرد: شركت پشتيباني دام مكلف 
است به صورت مس��تمر مرغ منجمد به قيمت 10 
هزار و 500 به بازار عرضه كند. تابش ضمن انتقاد از 
قيمت 14 هزار و 500 توماني هر كيلو مرغ در كرمان 
اظهار كرد: نهاده هاي دامي با ارز 4500 توماني وجود 
ندارد، پس چرا وزارت جهاد كشاورزي پاسخگوي اين 
اتهامات نيس��ت؟ اگر در اين كشور ارز غير از 4.200 
تومان براي نهاده ها داده ش��ده، به م��ا اعالم كند. او 
خاطرنشان كرد: آمار جوجه ريزي اعالمي با واقعيت 
متفاوت است و اين يك معضل است كه ما آمار دقيق 

جوجه ريزي را نداريم.

تاسيس اتاق بازرگاني در دمشق
ايسنا| رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: ساختمان 
11 طبقه اتاق بازرگاني را در شهر دمشق خريداري 
كرديم و قرار اس��ت در استان هاي مختلف تقسيم 
ش��ود. غالم حس��ين ش��افعي با بيان اينكه س��فر 
رييس جمهور به عراق بس��يار بي بديل بود، عنوان 
كرد: مذاكرات و توافق هايي در آنجا صورت گرفته 
كه انعكاس بين المللي بااليي داشته است، همچنين 
به واسطه تفاهم نامه اي كه در آنجا به امضا رسيد، به 
زودي براي تجار و بازرگانان مش��كل ويزا نخواهيم 
داش��ت. موضوع قرارداد طرح ه��اي ترجيحي كه 
منتهي به تجارت آزاد مي شود نيز در عراق به انجام 
رسيد و تأسيس شهرك هاي صنعتي مشترك در 
مناطق مرزي بين ايران و عراق نيز انجام شد. شافعي 
بيان كرد: در سفر قبلي به سوريه نيز كارهاي قابل 
توجهي انجام شد و بايد به بخش خصوصي اطالع 
دهم كه اتاق بازرگاني، ساختماني 11 طبقه در شهر 
دمشق را خريداري كرده و قرار است در استان هاي 
مختلف تقسيم شود. ما از اس��تان خراسان انتظار 
داريم كه بخش خصوص��ي و تعاوني در اين زمينه 
پيش��رو باش��د، جزو اولين نفراتي باش��ند كه يك 
طبقه را براي تجارت خراس��ان با كشورهاي ديگر 
در دست بگيرند و فعاليت خود را آغاز كنند و ما نيز 
اطالعات كافي را در اختي��ار آنها قرار خواهيم داد. 
او خاطرنش��ان كرد: انتخابات اتاق به انجام رسيد 
و ميزان مش��اركت كنندگان در اس��تان خراسان 
نسبت به سال قبل 30 درصد افزايش داشته كه اين 
نشان دهنده اين موضوع است كه با وجود وضعيت 
بد اقتصادي، اميد به آينده وجود دارد. بار سنگيني 
بر دوش منتخبين اين دوره قرار گرفته و بايد پاسخ 
مناس��ب را به اين شور و اشتياق بدهند، همچنين 
براي تمام كساني كه آماده فعاليت در اتاق بازرگاني 
بودند، راه باز است و از كمك آنان استقبال خواهيم 
كرد. رييس اتاق ايران افزود: اينكه قوه قضاييه به اين 
نتيجه رسيده كه 70 درصد مشكالت و پرونده هاي 
قوه قضاييه به مش��كالت اقتص��ادي بازمي گردد و 
توسعه اقتصادي توس��عه همه جانبه كشور را در بر 
دارد، براي ما فرصتي طاليي است. همچنين بايد 
از اين انديشه، فضا و شرايطي كه در خراسان ايجاد 
شده، اس��تفاده كنيم. او خطاب به دادستان گفت: 
بيشتر مديران آگاه هستند كه در شرايط غيرعادي 
بايد تصميمات غيرعادي گرفته ش��ود اما از سويي 
به خاطر فضاهايي ك��ه در بعضي موارد وجود دارد، 
قدرت جس��ارت تصميم گيري متقابل از مديران 
گرفته مي ش��ود كه با ديدگاه ش��ما مي توان از اين 

موانع عبور كرد.

نمايشگاه، ويتريني براي 
كاالهاي صادراتي 

ايسنا |مديرعامل شركت نمايشگاه هاي بين المللي 
ايران اعالم كرد: ب��ا پيگيري هاي صورت گرفته در 
آينده نزديك مقدمات ورود خط 7 متروي تهران به 
نمايشگاه دايمي و بين المللي پايتخت فراهم خواهد 
شد. بهمن حس��ين زاده با اشاره به اهميت صنعت 
نمايش��گاهي در عرصه اقتص��اد بين المللي تاكيد 
كرد: اگر ايران قصد دارد صادرات را گسترش دهد 
بايد به صنعت نمايش��گاه به شكل جدي فكر كند، 
چراكه نمايشگاه مقدمه اي براي معرفي محصوالت 
سپس عرضه آنها به شمار مي رود. مديرعامل شركت 
نمايش��گاه هاي بين المللي ايران ادامه داد: در اين 
زمينه ما با 13 كشور مذاكرات جدي داشتيم و براي 
ايران، كشورهاي همس��ايه و كشورهايي همچون 
هند و چين در مرحله نخست اولويت قرار دارند. ما 
در ماه هاي گذشته مذاكرات گسترده اي با بسياري از 
اين كشورها داشتيم و اميدواريم در آينده نه چندان 
دور ش��رايط براي برگزاري نمايشگاه هاي جديد و 

استفاده از اين صنعت فراهم شود.
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»روز سياه « نيوزيلند

تهديد ترامپ به تحميل درد اقتصادي به اتحاديه اروپا

گروه جهان|
 حمله همزمان به دو مسجد در شهر كرايست چرچ 
در نيوزيلند دست كم ۴۹ كشته و بيش از ۲۰ زخمي 
بر جاي گذاشته است. حال بيشتر مجروحان وخيم 
اعالم شده اس��ت. دولت نيوزيلند در پي اين حادثه 
كه واكنش هاي گس��ترده بين المللي در پي داشته، 
فعاليت تمامي مس��اجد را به داليل امنيتي تا اطالع 

ثانوي تعطيل كرده است.
رويترز نوش��ته، س��ه مرد و يك زن در ارتباط با اين 
حمله بازداشت ش��ده اند. خبرگزاري فرانسه نيز به 
نقل از نخست وزير استراليا نوشته يكي از مهاجمان 
برينتوت ترانت نام دارد؛ شهروند ۲8ساله استراليايي 
كه در صفحه فيس بوك خود از اشغال سرزمين هاي 
اروپايي توسط مهاجمان مسلمان، ابراز خشم كرده 
و پدر و م��ادري بريتانيايي دارد.او بطور رس��مي به 
قتل متهم شده و شنبه در دادگاه حاضر خواهد شد. 
جاسيندا آردرن نخس��ت وزير نيوزيلند، در واكنش 
به اي��ن حمالت ك��ه روز جمعه رخ داد اي��ن روز را 
»س��ياه ترين روز« نيوزيلند توصيف كرده اس��ت. 
ويدئوي حمله كه حاوي تصاوير دلخراش از شليك 
به حاضران در مس��جد اس��ت ۱۶ دقيق��ه به طول 
مي انجام��د و روي صفحه متعلق به ترانت منتش��ر 
ش��ده بود. اين ويدئو كه به نظر مي رسد از دوربيني 
قابل نصب روي سر مهاجم گرفته شده باشد، مردي 
را داخل خودرو با جليقه جنگي نشان مي دهد كه به 
سمت مسجد نور در مركز كرايست چرچ در حركت 
است. او پس از رسيدن به محل و پارك خودرو، يكي 
از چندين اس��لحه داخل خودرو را برداش��ته و وارد 
مسجد مي شود. مهاجم پس از ورود چندين دقيقه 
به تيراندازي مي پردازد و به دفعات خش��اب اسلحه 

خود را عوض مي كند.
در ويديو ديده مي ش��ود كه فرد ضارب در مقطعي 
از مس��جد خارج شده و اس��لحه ديگري را از درون 
خودروي خود برم��ي دارد. وي در همان حال كه به 
عابران ش��ليك مي كند به داخل مس��جد بازگشته 
و افراد افتاده ب��ر زمين را هدف مج��دد گلوله قرار 

مي ده��د. پس از اتمام تيران��دازي مهاجم به درون 
خودرو بازگشته و زن عابري كه در حال درخواست 
كمك اس��ت به رگبار مي بندد. فرد ضارب در حالي 
كه از شيشه خودرو در حال ادامه تيراندازي است از 

صحنه مي گريزد. 
پليس نيوزيلند از كاربران خواسته است از به         اشتراك 
گذاش��تن ويدئو خ��ودداري كنند. اي��ن در حالي 
اس��ت كه اين ويدئو به طور گسترده در شبكه هاي 
اجتماعي به اشتراك گذاش��ته شده است. كميسر 
پليس نيوزيلند نيز از كشف بمب هايي دست ساز در 

نزديكي دو مسجد خبر داده است.

  واكنش جهان به حمله تروريستي 
اندونزي نخس��تين كش��وري بود كه اين حمالت را 
محكوم كرد. رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه، 
نيز به اين حادثه واكنش نش��ان داده است. به گزارش 
رويترز، رنتو مرسودي وزير خارجه اندونزي، در بيانيه اي 
اعالم كرده: »اندونزي قويًا اين تيراندازي ها را محكوم 
مي كند به ويژه در مكان عبادت و در جريان برگزاري 
نماز جمعه.« اردوغان نيز حمله تروريستي در نيوزيلند 
را محك��وم ك��رده و آن را جديدتري��ن نمونه افزايش 
نژادپرستي و اسالم هراسي دانسته است. اردوغان گفته: 
»انزجار ضد اسالمي كه باعث بروز اين حمالت شده، به 

سرعت در حال گسترش در جوامع غربي همچون يك 
سرطان است.« انور ابراهيم رهبر بزرگ ترين حزب در 
ائتالف حاكم مالزي، نيز گفته يك شهروند اين كشور 
در ميان مجروحان اين تيراندازي است و اعالم كرده كه 
اين يك تراژدي سياه است كه بشريت و صلح جهاني با 
آن روبرو است. عمران خان نخست وزير پاكستان، نيز 
در توييتي نوشته: »اين حمالت تروريستي را ناشي از 

اسالم هراسي مي دانم.«
ژان كلود يونكر كميسيونر اروپا، نيز در توييتي نوشته كه 
با وحشت و ناراحتي زيادي متوجه اين حمله شده است. 
يونكر نوشته: »اتحاديه اروپا همواره در كنار نيوزيلند و 

در مقابل كساني است كه مي خواهند جوامع و روش 
ما براي زندگي را نابود كنند.« كريستوف كاستانر وزير 
كشور فرانسه، نيز به مقام هاي منطقه اي فرمان داد تا به 
عنوان يك اقدام احتياطي امنيت را در مساجد بيشتر 
كنند. صادق خان شهردار لندن، نيز گفته نيروي پليس 
متروپوليتن در مقابل مس��اجد حضور دارند. او گفته: 
»لندن در كنار مردم كرايست چرچ ايستاده است. لندن 
همواره از تنوعي كه برخي به دنبال تخريب آن هستند، 

استقبال كرده است.« 
انور قرقاش وزير مش��اور در امور خارج��ي امارات در 
توئيتي مراتب تسليت خود را به نيوزيلند ابراز داشته 
است. دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا نيز در توئيتر 
ضمن تسليت به خانواده قربانيان اعالم كرده كه امريكا 
در كنار نيوزيلند ايس��تاده است. ترامپ در حالي پيام 
همدردي با نيوزيلند صادر كرده كه برخي رس��انه ها 
نوشته اند يكي از قاتالن در مانيفستش خود را حامي 

ترامپ و اسالم ستيز معرفي كرده است. 
والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه، نيز در پيام 
تسليت خود براي نخست وزير نيوزيلند، تاكيد كرده 
حمله تروريس��تي عليه مردم نمازگزار خشم و نفرت 
مردم روس��يه را برانگيخته و مسكو خواستار مجازات 
عامالن اين جنايت اس��ت. هايكو م��اس وزير خارجه 
آلمان نيز مراتب همدردي كش��ورش با دوس��تان و 
خانواده هاي قربانيان اين حمله ابراز داش��ته و گفته: 
»اين حمله وحشتناك تروريستي در كرايست چرچ 
مسلمانان در حال نماز را هدف قرار داده است. اگر مردم 
تنها به خاطر مذهبشان كشته مي شوند اين حمله عليه 

همه ماست.« 
محمدجواد ظريف وزير خارج��ه ايران، نيز جمعه در 
توئيتر در واكنش به كش��تار مسلمانان در نيوزيلند و 
اهانت صهيونيس��ت ها به مسجد و سجاده مسلمانان 
نوش��ت: »بي مجازات بودن ترويج نژادپرس��تي در به 
اصطالح دموكراس��ي هاي غربي به اين مي انجامد كه 
در فلسطين مزدوران اس��راييلي با ورود به مسجد به 
مسلمانان اهانت مي كنند و در نيوزيلند تروريست ها 

كشتار ۴۹ نمازگزار را به طور زنده پخش مي كنند.« 

گروه جهان| طال تسليمي|
دونالد ترامپ رييس جمهوري اياالت متحده، هشدار 
داده اس��ت كه اگر بروكسل با واشنگتن وارد مذاكرات 
تجاري نش��ود، دولت او مي تواند »درد بس��يار شديد 
اقتصادي« به اتحاديه اروپا تحميل كند. دونالد ترامپ 
پس از ديدار با لئو وارادكار نخست وزير جمهوري ايرلند، 
در واشنگتن گفته كنار آمدن با اتحاديه اروپا در زمينه 
تجاري در س��ال هاي گذشته بسيار دشوار بوده است. 
رييس جمهوري اي��االت متحده امريكا گفته اتحاديه 
اروپا در سال هاي گذشته در رابطه با تعرفه ها رفتاري 
به شدت »غير منصفانه« با اياالت متحده داشته و اكنون 
زمان آن رسيده است كه دو طرف درباره روابط تجاري 

خود مذاكره كنند.
به نوشته »فايننشال تايمز«، دونالد ترامپ گفته: »آنها 
تمايلي به مذاكره با دولت باراك اوباما نداشتند و پيش 
از آن هم نمي خواستند صادقانه عمل كنند. انتقاد من 
فقط متوجه اوباما نيست. اگر آنها با ما صحبت نكنند، 
اقدامي خواهيم كرد كه از نظر اقتصادي عواقب زيادي 
خواهد داشت. بر بسياري از كاالهاي آنها تعرفه وارداتي 
اعمال خواهيم كرد.« در حقيقت در زمان دولت اوباما 
اتحاديه اروپا مذاكراتي بسيار طوالني با اياالت متحده 
درباره يك توافق جامع تجاري داشت، اما اين مذاكرات 
پيش از پايان رياست جمهوري او به نتيجه نرسيدند. 
بروكسل و واشنگتن در دوره رياست جمهوري ترانپ 

از تصميم به از س��رگيري مذاكرات تجاري به منظور 
كاهش تعرفه هاي كاالهاي صنعتي سخن گفتند، اما 
اين مذاكرات به دليل اصرار دولت ترامپ به بررس��ي 
كاالهاي كشاورزي و مقاومت بروكسل در اين زمينه، 
به بن بست خورده است.در همين حال، اياالت متحده 
امريكا بر واردات فوالد و آلومينيوم از اتحاديه اروپا تعرفه 
اعمال و تهديد كرده است كه عليه واردات خودروهاي 
س��اخت اتحاديه اروپا هم اقدام مي كند و اين اقدامات 
اعتماد پايتخت هاي اروپايي به دولت ترامپ را كاهش 
داده و بر فضاي مذاكراتي تاثير منفي گذاش��ته است. 
افزايش ۲5درصدي تعرفه وارداتي خودروهاي اروپايي 
به اياالت متحده مي تواند تا حدود ۱۰هزار يورو )۱۱هزار 
و 3۴۶دالر( به قيمت تمام شده خودروهاي اروپايي در 
اين كشور بيفزايد. اين مساله بر ميزان خريد خودروهاي 
وارداتي در اياالت متحده به ش��دت تاثير مي گذارد و 
انتظار مي رود در ميان كشورهاي اروپايي بيش از همه 
آلمان از اين تعرفه ها متضرر شود. حجم صادرات خودرو 
و قطعات يدكي خودرو از اتحاديه اروپا به اياالت متحده 
در سال ۲۰۱7 برابر با 58ميليارد يورو برآورد شده است.

  اختالف نظر در بروكسل
مشكل در روابط تجاري اتحاديه اروپا و اياالت متحده 
روز پنج ش��نبه و در پي راي پارلم��ان اروپايي عليه 
پيشبرد مذاكرات با واشنگتن، وخيم تر شد. به نوشته 

»بيزينس تايمز«، اعضاي اتحاديه اروپا بر سر مذاكره 
كردن يا نكردن با دولت ترامپ با يكديگر اختالف نظر 
دارند. سيسيليا مالمستروم كميسر تجاري اتحاديه 
اروپا معتقد اس��ت كه خودداري از عمل به تعهدات 
س��ال ۲۰۱8 در رابطه با ورود ب��ه مذاكرات با اياالت 
متحده بر سر كاهش تعرفه ها اعتبار بلوك اروپايي را 
زير س��وال مي برد و خودداري از مذاكره با واشنگتن 

مايه شرمندگي بروكسل خواهد شد.
انتشار خبرها و اظهارنظرهاي ترامپ اسباب نگراني 
بس��ياري را در اتحادي��ه اروپا درب��اره احتمال بروز 
مناقش��ات تجاري آن هم در شرايطي كه كند شدن 
رش��د اقتصادي و مش��كالت اقتصادي قاره س��بز را 
شكننده و آسيب پذير كرده، برانگيخته است. دولت 
ترامپ و ژان كلود يونكر رييس كميسيون اروپايي سال 
گذشته به توافقي موقت بر سر تعليق اعمال تعرفه ها 
دست يافتند كه ديدار نمايندگان تجاري دو طرف در 
واشنگتن در هفته گذشته را در پي داشت. اما جلسه 
نمايندگان تج��اري تاثيري در حل اختالف نظرهاي 
وجود درباره سياس��ت هاي تجارت اقالم كشاورزي 
نداش��ت. اياالت متحده اتحاديه اروپا را براي فروش 
بيشتر محصوالت كش��اورزي تحت فشار گذاشته و 
همين مس��اله به عامل مناقشات جديد تبديل شده 
است. ترامپ سال گذشته يك سري تعرفه هاي مازاد 
وارداتي را در قبال ش��ركاي تجاري از جمله اتحاديه 

اروپا و چين در نظر گرفته است. چين كه بزرگ ترين 
واردكننده محصوالت كش��اورزي امريكا محسوب 
مي شود، در پي مناقشات تجاري دو كشور واردات اين 
محصوالت كشاورزي را محدود كرده و همين مساله 
دولت ترامپ را بر آن داشته است تا درصدد يافتن بازار 

جديدي براي اين محصوالت برآيد.
سيسيليا مالمستروم كميس��ر تجاري اتحاديه اروپا 
روز چهارش��نبه در اظهارات��ي خطاب ب��ه پارلمان 
اروپايي گفت كه هرگونه تاخيري در عمل به تعهد به 
مذاكرات با مخاطره آغاز چرخه غير سازنده مبادالت 
و متهم شدن اتحاديه اروپا به نقض تعهداتش همراه 
خواهد بود. اما كشورهاي عضو اتحاديه اروپا معتقدند 
كه موافقت بروكس��ل با خ��ودداري از افزايش تعرفه 
واردات فوالد پيش از آغاز مذاكرات خودش به مثابه 

امتيازدهي به واشنگتن اس��ت. آنها همچنين اصرار 
دارند كه دس��تيابي به توافق تجاري تنها در رابطه با 
كش��ورهايي امكان پذير خواهد بود كه به توافقنامه 
آب و هوايي پاريس پايبند هستند. بِْرند النگ رييس 
كميته بازرگاني بين المللي پارلمان اروپا گفت: »آنچه 
ش��اهدش بوديم يك سري امتيازاتي بوده كه توسط 
اتحاديه اروپا براي اياالت متحده در نظر گرفته شده 
اس��ت در حالي كه اياالت متحده حاضر نشده هيچ 
امتيازي قائل شود.« راي روز پنجشنبه پارلمان اروپا 
در رد پيش نويس قطعنامه اي درباره روابط بازرگاني 
فرا آتالنتيك پس از اظهارات مالمس��تروم، نش��انه 
بارزي از تفاوت ديدگاه ها در اتحاديه اروپا در رابطه با 
سياست گذاري تجاري در قبال اياالت متحده تحت 

رهبري دونالد ترامپ به  شمار مي رود.
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تمام اعضاي ناتو به تعهدات 
مالي پايبند نبوده اند

گروه جهان| س��ازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
)ناتو( مي گويد كه بزرگ ترين وظيفه اش حفظ صلح 
و پيشگيري از وقوع درگيري است و براي انجام اين 
وظيفه، اعضا بايد سهم خود را براي تامين بودجه هاي 
نظامي اين سازمان بپردازند. به گزارش يورو نيوز، اين 
سازمان پنجشنبه گزارش س��االنه خود مربوط به 
فعاليت هاي سال ۲۰۱8 ميالدي را منتشر كرد. بر 
اساس اين گزارش، در سال گذشته ميالدي تنها چند 
كشور اروپايي به تعهدات خود در مقابل اين سازمان 
از جمله تعهد صرف ۲ درصد از توليد ناخالص داخلي 
خود در هزينه هاي دفاعي عمل كرده اند. اين گزارش 
همچنين حاكي از آن است كه كشورهاي اروپايي در 
مجموع در 5سال گذشته، تعهدات خود را تا سطح 
۱.5۱ درصد پر كرده اند. داده هاي اين گزارش نشان 
مي دهد كه در ميان كشورهاي اروپايي تاكنون تنها 
۶ كشور يونان، لهس��تان، استوني، لتوني، ليتواني و 
بريتانيا براي بخش دفاعي هزينه اي باالتر از ۲ درصد 
توليد ناخالص داخلي را صرف كرده اند و كشورهاي 
آلمان، ايتاليا، اسپانيا، لوكزامبورگ و بلژيك هنوز به 
اين سطح نرس��يده اند. ميزان مشاركت كشورهاي 
منطقه بالتيك، همچنين هلند و بلغارستان نيز در 
سال گذشته در مقايسه با سال قبل از آن ۲۰ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت، اما يونان و كانادا در قياس 
با س��ال ۲۰۱7 بودجه كمت��ري را به بخش دفاعي 
اختصاص داده ان��د. اياالت متحده امريكا همچنان 
نزديك ب��ه 7۰ درصد از هزينه ه��اي نظامي ناتو را 
تامين مي كند كه اين مساله به انتقاد شديد دونالد 
ترامپ رييس جمهوري اين كشور از ديگر اعضاي ناتو 
انجاميده است. ترامپ در يكي از اولين اظهارنظرهاي 
خود درباره ناتو گفت كه چرا واش��نگتن بايد تا اين 
اندازه براي محافظت از يك س��ري »كش��ورهاي 
ثروتمند« هزينه كند؟ او حتي تهديد كرد كه ممكن 
اس��ت كش��ورش را از اين اتحاد نظامي خارج كند. 
ترامپ سال گذشته در توئيتي نوشت: »بسياري از 
كش��ورهاي عضو ناتو كه انتظار دارند ما از آنها دفاع 
كنيم، نه تنها به تعهد ۲درصدي خود )كه رقم پاييني 
است( عمل نكرده اند، بلكه براي سال ها اين پرداخت 
را به عقب انداخته اند. آيا آنها پول امريكا را بازپرداخت 
مي كنند؟« يانس اشتولتنبرگ دبيركل ناتو در جريان 
ارايه گزارش ساالنه خود بار ديگر از اعضاي سازمان 

خواست به تعهدات مالي در قبال ناتو عمل كنند.

كوتاه از منطقه

قطر تجاوز صهيونيست ها به 
مسجداالقصي را محكوم كرد

وزارت خارج��ه قط��ر تج��اوزات و ورود مك��رر 
صهيونيس��ت ها به مس��جداالقصي را محكوم 
كرده اس��ت. به گزارش ف��ارس، وزارت خارجه 
قطر در بيانيه اي ضمن محكوم كردن تجاوزات 
صهيونيست ها عليه مسجداألقصي، تأكيد كرد كه 
اين اقدامات تحريك آميز، احساسات يك ميليارد 
و 5۰۰ ميليون مس��لمان را جريحه دار مي كند 
و يك سياست هدفمند براي نيروهاي اشغالگر 
است. در اين بيانيه درباره تبعات سكوت در برابر 
رويكرد رژيم صهيونيستي مبني بر ناديده گرفتن 
تمامي چارچوب هاي قانوني و انساني هشدار داده 
شده است. قدس اشغالي از اواسط فوريه گذشته 
شاهد تنش به دليل اصرار رژيم صهيونيستي براي 
بستن مصالي باب الرحمه در مسجداالقصي است.

افغانستان دومين كشور 
مهاجرفرست به اروپا 

افغانستان ۲۰۱8 دومين كشور مهاجرفرست به 
اروپا بوده و فرانسه بزرگ ترين ميزبان پناهجويان 
تبعه افغان در اين س��ال بوده اس��ت. به گزارش 
يورونيوز، دفتر آم��ار اتحاديه اروپا اعالم كرده در 
۲۰۱8 تعداد 58۰هزار نفر در كش��ورهاي عضو 
اتحادي��ه اروپا تقاضاي پناهندگ��ي كرده اند كه 
اين آمار نس��بت به شمار متقاضيان پناهندگي 
اروپا در س��ال ۲۰۱5 حدود نصف شده و نسبت 
به س��ال ۲۰۱7 ني��ز ۱۱درصد كاهش نش��ان 
مي دهد. افغانستان با حدود ۴۱هزار پناهجو در 
رده دوم و عراق با 3۹هزار و ۶۰۰ نفر در رده سوم 
كش��ورهايي قرار دارند كه بيشترين مهاجر را به 

اروپا فرستاده اند.

حكم اينترپل براي بازداشت 
قاتالن خاشقجي 

يك روز پس از تهديد رييس جمهور تركيه مبني بر 
ارجاع پرونده ترور خاشقجي به محاكم بين المللي، 
اينترپل حكم بازداشت عوامل اين جنايت را صادر 
كرد. به گزارش آناتولي، اينترپل به درخواست آنكارا 
درباره ۲۰تبعه و مقام ارشد سعودي دخيل در قتل 
جمال خاشقجي روزنامه نگار عربستاني، هشدار 
قرمز اعالم كرده است. هشدار يا اعالن قرمز اينترپل 
يكي از مهم ترين اعالن هاست كه به معناي حكم 

جلب يا حكم تحت پيگرد بين المللي است. 

رأي پارلمان اروپا به تعليق 
مذاكرات عضويت تركيه

پارلمان اروپا خواستار تعليق رسمي مذاكرات براي 
پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا شده است. به گزارش 
رويترز، 37۰ قانونگذار اروپايي به تعليق مذاكرات 
با تركيه رأي مثب��ت دادند. اي��ن در حالي بود كه 
۱۰۹نماينده با تعليق اين مذاكرات مخالفت كردند. 
۱۴3نماين��ده نيز رأي ممتنع دادن��د. اين مصوبه 
غيرالزام آور بوده و تصميم نهايي در اين خصوص بر 
عهده كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است. نمايندگان 
اروپا اردوغان را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند.

گ�روه جهان| يك مقام ارش��د كره ش��مالي گفته 
پيونگ يانگ در حال بررسي توقف مذاكرات هسته اي 
با امريكا است و رهبر كره شمالي ممكن است درباره 
تعطيلي كنوني آزمايش هاي موشكي تجديدنظر كند. 
به  گزارش آسوشيتدپرس، پس از شكست مذاكرات 
هسته اي كيم جونگ اون رهبر كره شمالي، و دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا، نماينده ارشد كره شمالي 
در زمينه هس��ته اي از احتمال توقف مذاكرات خلع 
سالح هسته اي خبر داده است. چوئه سون هوي معاون 
وزير خارجه كره شمالي، گفته: »به هيچ عنوان قصدي 
براي برآورده كردن خواسته هاي امريكا كه در نشست 
هانوي مطرح ش��د، نداريم و تمايلي هم به شركت در 
مذاكراتي اين چنيني نداريم.« اين مقام كره شمالي 
گفته قرار است كيم به زودي اعالميه رسمي اي را درباره 
موضعش در خصوص مذاكرات با امريكا و ديگر اقدامات 

كره شمالي صادر كند.
چوئه همچنين گفته، واش��نگتن در نشست هانوي 
فرصتي طاليي را از دست داد. اين اظهارات اما خالف 
بيانات يكي از مذاكره كنندگان امريكايي اس��ت كه 
با وجود شكس��ت مذاكرات در دومين ديدار س��ران 
امري��كا و كره ش��مالي، در اين باره اب��راز خوش بيني 
كرده بود. اس��تفن بيگان نماينده ويژه اياالت متحده 
در امور كره شمالي، گفته بود امريكا انتظار دارد بتواند 
مشاركت نزديك خود را در اين مذاكرات ادامه دهد. 
لي كي چيانگ نخست وزير چين، نيز جمعه در نشست 
خبري ساالنه خواستار صبر و گفت وگو ميان اياالت 

متحده امريكا و كره شمالي شده است. 

گروه جهان|در پي شكست مجدد طرح برگزيتي 
دولت ترزا مي، مجلس عوام بريتانيا به تعويق 3ماهه 
زمان خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپ��ا راي داد. 
اما طرح برگزاري همه پرس��ي مجدد درباره خروج 
بريتانيا از اتحاديه اروپا با مخالفت قاطع نمايندگان 
روبرو ش��د. به گزارش يورونيوز، ۴۱۲ عضو مجلس 
عوام ب��ه طرح تعويق برگزي��ت راي مثبت دادند و 
۲۰۲ نماينده ديگر ب��ا آن مخالفت كردند. باتوجه 
به اي��ن راي پارلمان، دولت محافظ��ه كار ترزا مي 
 باي��د از اتحاديه اروپ��ا بخواهد تا رون��د خروج اين 
كش��ور را 3ماه به تعويق بيندازد. موافقت با چنين 
درخواس��تي به راي مثبت همه كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا بستگي دارد. قرار بود پروسه برگزيت 
تا ۱5 روز ديگر يعني ۲۹ مارس نهايي شود.موافقت 
نمايندگان بريتانيا با تعويق زمان خروج از اتحاديه 
اروپا تنها ساعاتي پس از مخالفت گسترده با برگزاري 
همه پرسي جديد برگزيت اعالم شد. 33۴ نماينده 
با همه پرسي جديد مخالفت كرده و تنها 85 عضو 
مجلس عوام به اين ط��رح راي مثبت دادند. پيش 
از اين نمايندگان مجلس عوام قاطعانه توافق دولت 
ترزا مي  نخست وزير بريتانيا با اتحاديه اروپا را رد كرده 
بودند. بريتانيا در سال ۲۰۱۶ ميالدي با راي بيش 
از 5۰ درصد شهروندان، تصميم خود را براي خروج 
از اتحاديه اروپا اعالم كرد. روند جدايي اين كش��ور 
از اتحاديه اروپا كه براي نخستين بار روي مي دهد، 
يكي از پيچيده ترين و فني ترين بحث هاي سياسي و 

حقوقي را در هر دو طرف در پي داشته است.

گ�روه جهان|مجل��س س��ناي امري��كا ط��رح 
پيش��نهادي براي پايان دادن به وضعيت اضطراري 
در مرزهاي جنوبي كشور را تصويب كرد. ۱۲ سناتور 
جمهوري خواه به دموكرات ها در س��نا پيوس��تند و 
ط��رح رد وضعيت اضط��راري ب��ا 5۹ راي در مقابل 
۴۱ را تصوي��ب كردند. ماركو روبي��و و ميت رامني از 
جمله س��ناتورهاي جمهوري خواه بودند كه از طرح 
دموكرات هاي حمايت كردند. پس از راي سنا دونالد 
ترام��پ رييس جمهوري امريكا، در توييتر نوش��ت: 
»وتو!«. به گزارش رويت��رز، ترامپ چند هفته پيش 
با اس��تفاده از اختيارات رياس��ت جمهوري وضعيت 
اضطراري را اعالم كرد. او هشدار داده بود تصميم سنا 
در لغو اين دستور را وتو خواهد كرد. رييس جمهوري 
امريكا حال ۱۰روز فرصت دارد تا مصوبه كنگره را وتو 
كند. اين نخستين بار خواهد بود كه ترامپ از اختيار 
خود براي وتوي يك مصوبه كنگره استفاده مي كند. 
 در صورت وتوي اين مصوبه توس��ط ترامپ، حداقل

۶7 راي در سناي امريكا براي لغو اقدام رييس جمهوري 
الزم است. پيش از راي گيري، 5 سناتور جمهوري خواه 
گفته بودند از مصوبه فوريه مجلس نمايندگان براي لغو 
دستور ترامپ حمايت خواهند كرد. تصويب اين اليحه 
در سنا عالوه بر ۴5 راي دموكرات و دو راي سناتورهاي 
مستقل حداقل به ۴ راي جمهوري خواهان نياز داشت. 
اما ۱۲ س��ناتور جمهوري خواه از آن حمايت كردند. 
ناظران بر اين باورند كه بعيد است اين طرح به قانون 
بدل شود چون براي رد وتوي رياست جمهور دو سوم 

آراي سنا ضروري است. 

گروه جهان|مقامات هندي اعالم كردند كه به  دليل 
مخالفت چين با قرار گرفتن نام »مسعود اظهر« سركرده 
گروه موسوم به جيش محمد در فهرست سياه سازمان 
ملل، دهلي نو به  دنبال اق��دام تالفي جويانه عليه پكن 
نخواهد بود. به نوش��ته تايمز آو اينديا، چين در نشست 
اخير شوراي امنيت سازمان ملل بار ديگر با قرار گرفتن 
مسعود اظهر سركرده گروه موسوم به جيش محمد در 
فهرست سياه اين سازمان مخالفت كرد. اگرچه هند از 
اين اقدام چين ابراز نارضايتي كرده، اما دهلي نو با پكن 
كس��ري تجاري قابل توجهي دارد و سعي مي كند اين 
عدم توازن تجاري با پكن را كاهش دهد. يك مقام دولتي 
هندي در اين باره گفت: »دهلي نو نمي تواند هيچ اقدام 
يك جانبه اي عليه چين انجام دهد، زيرا هر دو كش��ور 
عضو سازمان تجارت جهاني هستند؛ افزايش صادرات به 
چين تنها راه پيش روي هند است.« چين كه بزرگ ترين 
شريك تجاري هند محسوب مي شود، مازاد تجاري ۴۱.۲  
ميليارد دالري با هند دارد. ارزش تجارت دوجانبه دو كشور 
به بيش از ۶۶ ميليارد دالر مي رسد. بيسواجيت دار يك 
كارشناس اقتصادي هندي نيز در اين باره گفت: »دهلي نو 
نبايد به  دنبال مجازات پكن باش��د، زيرا افزايش تعرفه 
گمركي براي كاالهاي خام چيني سبب افزايش قيمت 
تمام شده كاالهاي توليدي هند مي شود.« هند عالوه بر 
محصوالتي مانند كاالهاي الكترونيكي، تلفن هاي همراه 
و رآكتورهاي هس��ته اي، مقدار زيادي مواد شيميايي، 
كودهاي شيميايي، پالستيك، آهن و فوالد از چين وارد 
مي كند. دهلي نو در واردات وس��ايل پزشكي و جراحي، 
داروهاي عمده يا مواد اوليه دارويي به پكن وابسته است.

گ�روه جه�ان| بانك مرك��زي ژاپن در نشس��ت 
سياس��ت گذاري پولي خود نرخ به��ره كوتاه مدت را 
بدون تغيير ۰.۱ درصد تعيين كرد. به گزارش رويترز، 
بانك مركزي ژاپن همچنين اعالم كرده كه اوراق قرضه 
دولتي ۱۰ساله خواهد خريد كه سود آن حدود صفر 
درصد باقي خواهد ماند. بان��ك مركزي ژاپن ارزيابي 
ضعيف تري را نسبت به صادرات و توليد كاالهاي ژاپني 
ارايه و اعالم كرده ريس��ك هاي بين المللي مي توانند 
تهديدي براي خارج كردن بهبود اقتصادي ضعيف ژاپن 
شوند.بانك مركزي ژاپن همچنين چشم انداز خود را در 
مورد اقتصاد اين كشور تغيير داده كه علت آن به رشد 
كند اقتصادي در جهان باز مي گردد. تصميم گيري براي 
حفظ نرخ بهره با 7 راي مثبت و ۲ راي منفي تصويب 
شد. بانك مركزي ژاپن اعالم كرده صادرات به تازگي 
ضعيف شده است؛ در حالي كه پيش از اين در ماه ژانويه 
بانك ژاپن اعالم كرده بود صادرات روند افزايش��ي به 

خود خواهد گرفت.
در همين حال بزرگ ترين بان��ك امريكا پيش بيني 
كرده كه فدرال رزرو نرخ بهره را در سال جاري ميالدي 
افزايش نخواه��د داد. به گزارش رويت��رز، بانك جي 
پي مورگان بزرگ تري��ن بانك امريكا به لحاظ دارايي 
محسوب مي شود پيش بيني كرده افزايش نرخ بهره از 
سوي بانك مركزي امريكا در سال جاري انجام نخواهد 
گرفت. تيم تحقيقات اقتصادي جي پي مورگان گفته: 
»پيش از اين ۲ مرتبه افزايش نرخ بهره را در سال جاري 
پيش بيني كرده بوديم؛ ام��ا اكنون اين پيش بيني را 
بازبيني و افزايشي را در سال جاري برآورد نمي كنيم.« 
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عكسروز

چهرهروز

پيام روز هنرهاي نمايشي را كشاورز امضا كرد
در حالي كه دو هفته تا رسيدن روز جهاني تئاتر باقي مانده و پيام جهاني آن هم يك ماهي است كه منتشر شده، سرانجام پيام روز ملي 
هنرهاي نمايشي در ايران توسط محمد علي كشاورز صادر شد. با حضور مديركل هنرهاي نمايشي در منزل محمدعلي كشاورز، اين 
هنرمند پيام روز ملي هنرهاي نمايشي را صادر و امضاء كرد. شهرام كرمي، مديركل هنرهاي نمايشي به ديدار محمدعلي كشاورز رفت 
و در اين ديدار كشاورز پيام خود به مناسبت روز ملي هنرهاي نمايشي را امضاء كرد. در اين مالقات پوستر روز ملي هنرهاي نمايشي 
در سال ۹۸ نيز توسط اين هنرمند شناخته شده تئاتر و سينماي ايران رونمايي شد. همچنين چندي قبل پيام روز جهاني تئاتربه 

رسم هر ساله توسط يكي از هنرمندان اين عرصه نوشته و منتشر شد.   

بازارهنر

نفس تازه موسيقي آذربايجان در تاالر وحدت

خاطره سازي ناظري در روزهاي آخر اسفند

يادبود پروين اعتصامي در باغ موزه نگارستان تهران

مدير برگ��زاري كنس��رت »دلنوازان 
آذربايجان« در تش��ريح ح��ال و هواي 
اجراي اين برنام��ه در تاالر وحدت طي 
روزهاي پاياني هفته گذشته از اجراي 
يك موسيقي متفاوت با حضور استادان 

مطرح سخن گفت.
دامون ش��ش بلوكي پژوهشگر و مدير 
برگزاري كنسرت »دلنوازان آذربايجان« 

در گفت وگو با مهر ضمن اشاره به برگزاري با كيفيت 
اين كنسرت كه چهارشنبه ش��ب ۲۲ اسفندماه با 
همكاري انجمن موس��يقي اي��ران در تاالر وحدت 
تهران برگزار ش��د، توضيح داد: در اين كنسرت كه 
به سرپرس��تي، آهنگس��ازي و خوانندگي فرامرز 
گرمرودي ميزبان مخاطبان موس��يقي بود الشن 
منص��وراف نوازن��ده كمانچه، علي آقا س��عدي اف 
نوازنده تار، شيرزاد فتحعلي اف نوازنده باالبان، سرنا 
و توتك، كامران كريم اف نوازنده نقاره آذربايجاني، 
حسام الدين عزيزاف نوازنده بم نقاره، هاشيم غالب اف 
نوازنده بم تار، فريد بابايف نوازنده بم كمانچه گروه 
اجرايي را تشكيل مي دادند. كه خوشبختانه اين اجرا 
با تكيه بر قدرت نوازندگان جهاني موسيقي كشور 

آذربايجان كه اس��امي آنه��ا را معرفي 
كردم مخاطبان شاهد يك اجراي بسيار 

مستحكم و خوبي بودند. 
او درباره قطعات اجرا ش��ده كنس��رت 
كه طي دو بخش ب��ه مخاطبان عرضه 
 شد، اظهار كرد: همنوازي گروه اجراي 
بر اساس قطعات فولكلور، درآمد و رنگ 
همايون شوش��تري، تصني��ف »نيمه 
گئتدين« با شعري از حسين جاويد و آهنگسازي 
فرامرز گرمرودي، در آمد س��ه گاه، رنگ و تصنيف 
»منيم جانوم« با شعر و آهنگ فرامرز گرمرودي، در 
آمد دشتي، رنگ و تصنيف »چاره نئدير« با شعر و 
آهنگ فرام��رز گرمرودي آثاري بودند كه در بخش 
اول كنسرت به مخاطبان ارايه شد. در بخش دوم نيز 
موغام راست شامل درآمد، رنگ و تصانيف با اشعار 
فضولي، علي آقا واحد، ايلقار فهمي و فرامرز گرمرودي 
با آهنگسازي فرامرز گرمرودي پيش روي مخاطبان 
قرار گرفت، اي��ن در حالي بود كه رض��ا پرويز زاده، 
محمد امين اكبرپور، پروين بهمني، رضا مهدوي، 
سيامك جهانگيري از جمله هنرمنداني بودند كه در 

برنامه حضور داشتند.

تازه ترين كنس��رت ش��هرام ناظري 
خواننده موس��يقي حماسي در حالي 
چهارشنبه شب ۲۲ اسفند ماه ميزبان 
تماش��اگران در برج ميالد تهران بود 
كه منظومه آرش كمانگير اثر سياوش 
كسرايي با روايت قطب الدين صادقي و 
آهنگسازي پژمان طاهري پيش روي 
مخاطبان قرار گرف��ت. اين در حالي 

است كه اركستر مجلسي تهران به رهبري برديا 
كيارس بع��د از مدت ه��ا دوري از اجراهاي زنده 
بخش��ي از گروه نوازن��دگان را تش��كيل مي داد. 
پيش از برگزاري بخش اصلي برنامه، چند كليپ 
از پروژه جهاني »زبان عش��ق« ك��ه در برخي از 
اماكن تاريخي كش��ورمان تصويربرداري ش��ده 
بود ب��راي مخاطبان پخش ش��د. اي��ن در حالي 
اس��ت كه بعد از پخش تصاوير گروه نوازندگان به 
همراه قطب الدين صادق��ي در ابتدا وارد صحنه 
ش��ده و پس از آن نيز ش��هرام ناظ��ري در ميان 
تشويق تماشاگران روي صحنه آمد. در بخش اول 
اين كنسرت كه به همت شركت فرهنگي هنري 
»ققنوس« به مديريت محمد حسين توتونچيان 
به عالقه مندان موسيقي ايراني ارايه شد، قطعات 
»ش��ب«، »قص��ه«، »امي��د«، »آهن��گ دگر«، 
»ب��درود«، »آرش«، »س��وگ« از آلبوم »آرش 

كمانگي��ر« بر اس��اس منظومه آرش 
كمانگير مرحوم س��ياوش كس��رايي 
اجرا شد. در اين بخش شهرام ناظري 
به عنوان خواننده، قطب الدين صادقي 
به عنوان راوي، فرهاد صفري و جواد 
حسيني نوازندگان سازهاي كوبه اي، 
پژمان طاهري نوازنده سنتور، اردوان 
طاهري نوازنده س��ه تار و بابك باربد 
نوازنده عود، اركستر مجلسي تهران و گروه كر به 
رهبري برديا كيارس را همراهي مي كردند. در اين 
بخش روايت متفاوت و حماسي گونه قطب الدين 
صادقي كه تجربيات ارزشمندي در عرصه تئاتر به 
عنوان كارگردان و بازيگر دارد، فضاي متفاوتي را 
پيش روي مخاطبان قرار داد. در بخش دوم برنامه 
نيز بخش هاي از آلبوم »اميركبير« و منتخب آثار 
شهرام ناظري اجرا شد كه اين بخش از برنامه به 
دليل حس نوستالژيك آثار و فضاي خاطره انگيز 
قطعات مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. در اين 
قسمت نيز شهرام ناظري خواننده، پژمان طاهري 
نوازنده سنتور، آهنگساز و سرپرست گروه، شروين 
مهاجر نوازن��ده كمانچه و كمانچ��ه آلتو، فرهاد 
صفري نوازنده سازهاي كوبه اي، اردوان طاهري 
نوازنده سه تار و دف و بابك باربد نوازنده عود گروه 

اجرايي را تشكيل مي دادند. 

كميته هنرهاي تجسمي ايكوم ايران، 
براي سومين سال متوالي، برنامه يادبود 
بانوي شاعر »پروين اعتصامي« را برگزار 
كرد. اين رويداد فرهنگي به مناس��بت 
تولد ش��اعره معاصر، ديروز جمعه ۲۴ 
اسفند در باغ موزه نگارستان برگزار شد. 
مسوول كميته هنرهاي تجسمي ايكوم 
با اعالم اين خبر گف��ت: انتخاب مكان 

جديد، پس از دو دوره اجرا در محل س��راي پروين 
به دليل اشتغال اين شاعر در سمت معاون كتابخانه 
دانشگاه تهران- دانشسراي عالي آن زمان- كه در باغ 
موزه نگارستان فعلي قرار داشته، انجام گرفته است.

درنا حميدي افزود: مراس��م از بخش هاي متنوعي 
همچون س��خنراني، اجراي موسيقي زنده توسط 
دو گروه و اجراي موس��يقايي س��روده هاي پروين 
اعتصامي تشكيل شد. همچنين حاضران به تماشاي 
شعرخواني كودكي نه ساله از اشعار ايشان نشستند 

و كليپي از برنامه اختصاصي اين كميته 
در ارتباط با شيوه هاي جديد معرفي اين 

شاعر به كودكان امروز را ديدند. 
حميدي با اش��اره به ش��ناخت اندك 
كودكان از پروي��ن، از برپايي كارگاهي 
يكروزه ويژه دانش آموزان دبس��تاني و 
خانواده هاي ش��ان در روزهاي گذشته 
خبر داد. ش��ركت كنندگان در كارگاه 
»مهماني در خانه ش��اعر تنها« ب��ا زندگي، زمانه و 
تعدادي از آثار پروين آشنا ش��ده و به خلق يك اثر 
هنري گروهي پرداخته بودند. آشنايي با نويسنده اي 
نوجوان و بازديد از نمايش��گاه تصويرسازي كتاب 
از قسمت هاي ديگر برنامه سالروز تولد پروين بود. 
مراسم سالروز تولد پروين اعتصامي توسط كميته 
هنرهاي تجس��مي ايكوم و با مش��اركت كاخ موزه 
نگارستان، از س��اعت ۱۵تا ۱۷ جمعه ۲۴اسفند در 

محل كتابخانه سابق دانشسراي عالي برگزار شد.

تاريخنگاري

بمباران حلبچه به وسيله رژيم بعث عراق
۲۵ اسفند سال ۱366 شهر حلبچه از شهرهاي كردنشين عراق در يك اقدام غير انساني به 
وسيله عوامل رژيم بعث عراق بمباران شيميايي شد. پيروزي رزمندگان اسالم در عمليات 
والفجر ۱0 و آزادسازي بسياري از مناطق كردنشين از جمله شهر استراتژيك حلبچه و 
اس��تقبال مردم شهرها و روستاها از اين اتفاق، سبب شد تا رژيم بعث عراق در يك اقدام 
غيرانساني، به قصد انتقام گيري از اين شكست فاحش و دشمني با مردم، شهر حلبچه 
و اطراف آن را هدف بمب هاي ش��يميايي قراردهد و با ارتكاب به اين عمل ضد بش��ري، 
هيروشيماي ديگري آفريده در اين فاجعه بزرگ، حدود پنج هزار نفر به شهادت رسيده و 
هفت هزار تن ديگر مصدوم شدند كه بيشترشان غيرنظامي بودند. فاجعه حلبچه عالوه 
بر جنبه هاي انساني و اخالقي، زيان هايي در روابط خارجي رژيم بعثي عراق در پي داشت 
و حتي بس��ياري از حاميان آن را برآشفته كرد. انعكاس صحنه هاي دلخراش قربانيان 
گازهاي س��ّمي حلبچه در سراسر جهان، موقعيت بين المللي رژيم عراق و حاميان وي 
را بسيار تضعيف نمود. اعزام خبرنگاران خارجي به ايران و بازديد از منطقه، به مرور ابعاد 
اين جنايت دهشتناك را افش��ا كرد و واكنش هاي متعددي را برانگيخت. به كارگيري 
س��الح هاي شيميايي از سوي عراق در حالي صورت مي گرفت كه اين كشور جزو ۱۲0 
كشور امضا كننده پروتكل ژنو راجع به منع استفاده از سالح هاي سمي و خفه كننده قرار 
داشت. تا حدود پس از يك ماه از بمباران حلبچه، بازتاب آن در رسانه هاي خبري خارجي 
مشاهده مي شد. ليكن با اتمام حمالت عراق به شهرهاي ايران و نيز اعزام نمايندگان ايران 
وعراق به سازمان ملل و مذاكره با دبيركل سازمان ملل، تدريجا از جنايات عراق در حلبچه 
همه چيز به فراموشي سپرده شد.  شانزدهم فروردين ۱36۷ بمباران شيميايي حلبچه از 

طرف كشورهاي چين، هلند، آلمان شرقي و استراليا در كنفرانس خلع سالح ژنو محكوم 
شد. اين مهم ترين واكنش بين المللي به فاجعه بمباران شيميايي صدام بود؛ واكنشي كه 
البته با حمايت جامعه جهاني همراه نبود. فاجعه شيميايي حلبچه در شرايطي رخ داد كه 
پيروزي رزمندگان ايراني در عمليات والفجر۱0 آزادسازي بسياري از مناطق كردنشين 

ازجمله شهر حلبچه را به  دنبال داشت.

میراثنامه

گردهمايي فعاالن مجازي در »دزفول گرام«
دزفول ميزبان 60 س��فرنگار فضاي مجازي شده كه با 
هدف معرفي جاذبه هاي فرهنگي و طبيعي و تاريخي 
آن به اين شهر س��فر كرده اند.  »جشنواره سفرنگاري 
دزفول گ��رام« با تاكيد بر يك��ي از مهم ترين نيازهاي 
گردشگري ايران، برگزار شد. آرش نورآقايي ايده پرداز 
و دبير اين جشنواره معتقد است موضوع »توليد محتوا« 
در حوزه گردش��گري ايران به اندازه كافي مورد توجه 
قرار نگرفته و از سوي متوليان اين حوزه به آن پرداخته 
نشده است. با همين رويكرد مرداد ماه امسال جشنواره 
س��فرنگاري ماكوگرام با همكاري منطقه آزاد ماكو و 
با حضور س��فرنگاران برگزار شد و بازتاب گسترده اين 
رويداد باعث شد تا پس از 6 ماه رويداد ديگري با حضور 
مجدد سفرنگاران با رويكرد توليد محتوا و با همكاري 
شهرداري و شوراي شهر در دزفول برگزار شود. نورآقايي 
در مورد بازخوردي كه برگزاري ماكوگرام در اين شهر 
داش��ت مي گويد: »ماكو نتايج مثبت زيادي داش��ت. 
بس��ياري از مردم نام اين شهر را نشنيده بودند و تصور 
مي كردند ماكو شهري است در كشورهاي همسايه، اما 
با جريان سازي كه در قالب اين جشنواره اتفاق افتاد ماكو 
در سطح گسترده اي معرفي شد. در حال حاضر شاهد 
ساخت هتل هايي در اين شهر هستيم. در نزديكي قره 
كليسا كه اثري جهاني است زميني خريداري شده و 
قرار است اقامتگاهي ساخته شود و تعدادي از هتل ها 
در شهر بازسازي شده اند.« نورآقايي در مورد اقداماتي 
كه پس از برگزاري اين جشنواره انجام شده تا عالوه بر 
معرفي جاذبه ها، آموزش الزم به فعاالن گردشگري شهر 

ارايه شود مي گويد: »اينطور نيست كه ما يك جشنواره 
برگزار كنيم و بعد موضوع را رها كنيم. اين رويداد يك 
رويداد پايدار است. اين جشنواره بعد از برگزاري براي 
آموزش فعاالن گردشگري شهرها هم برنامه هايي دارد. 
در حال حاضر برنامه هاي آموزشي در حوزه گردشگري 
براي هتل داران و مديران و كاركنان خانه هاي بوم گردي 
و حتي رانندگان تاكس��ي ماكو داري��م.« حاال پس از 
آنكه كه ماكو گرام برگزار ش��د و توانست اين شهر را به 
گردش��گران معرفي كند، برنامه ديگري تحت عنوان 
دزفول گ��رام در حال برگزاري اس��ت. دزفول يكي از 
شهرهاي خوزستان است كه هنوز در برخي نقاط آن 
مي توان ردپاي جنگ را ديد، اما در كنار تمام رنجي كه 
مردم اين شهر در دوران جنگ تجربه كرده اند، صاحب 
فرهنگي غني با مولفه هايي قابل توجه هستند. اين شهر 
آثار شاخص تاريخي و فرهنگي بسياري دارد كه به اندازه 
كافي معرفي نشده اند. وجود نخستين و قديمي ترين 
دانشگاه جهان )جندي شاپور( در اين شهر، مي تواند 

دزفول را در رده شهرهاي شاخص در جهان قرار دهد. 
اما ناشناخته ماندن اين آثار تمدني شاخص و همچنين 
سايه سنگين جنگ بر سر اين شهر باعث شده آنطور 
كه بايد به جايگاه شايس��ته خود در حوزه گردشگري 
دست پيدا نكند. نورآقايي در مورد اهدافي كه »دزفول 
گرام« دنبال مي كند مي گويد: »ما در اين جشنواره به 
دنبال مفهومي هستيم كه در زير مجموعه خود، تمامي 
مفاهيمي كه دزفول با آن شناخته مي شود را پوشش 
دهد. ظرفيت هاي موجود در اين ش��هر، چندان مورد 
توجه قرار نگرفته، اما معرفي جاذبه هاي پنهان ش��هر 
مي تواند منجر به جذب سرمايه گذاران براي توسعه زير 
ساختهاي مورد نياز در گردشگري هم شود. دزفول در 
اين جشنواره از نگاه كساني كه اهل اين شهر نيستند 
معرفي مي شود و محتواهاي توليد شده در دزفول گرام 

مورد تحليل قرار خواهد گرفت.
 هدف ما در اين جشنواره رسيدن به برند شهري دزفول 
است. برندي كه مي تواند در آينده در مبلمان شهري و 
فضاهاي گردشگري اين شهر مورد توجه قرار گيرد.« 
محتواي توليد شده توسط ش��ركت كنندگان در اين 
جشنواره توسط داوران اين جشنواره ارزيابي شد و عصر 
روز جمعه ۲۴ اسفند ماه، برگزيدگان دزفول گرام معرفي 
ش��دند. اما هدف دزفول گرام تنها معرفي برگزيدگان 
نيست، اين جش��نواره در قالب پروژه كلي تري به نام 
etravelgram دنبال مي ش��ود، اهداف بلندمدتي 
دارد كه توسط تيم اجرايي جشنواره و مديران شهري 

دزفول در آينده نيز پيگيري خواهد شد.

ايستگاه

  نسخه باليوودي 
»فارست گامپ« ساخته مي شود

بازيگر سريال »امپاير«
 در دادگاه

»اميرخان« سوپراس��تار 
هندي در نسخه باليوودي 
فيل��م برن��ده اس��كار و 
»فارس��ت  كالس��يك 
گامپ« مقاب��ل دوربين 
م��ي رود. ب��ه گ��زارش 
هاليوود ريپورتر، اين فيلم 
كه به زبان هندي ساخته 

مي ش��ود » Lal Singh Chadha« ن��ام دارد و 
»ادويت چاندان« كارگرداني آن را بر عهده دارد، ضمن 
اينكه »اميرخان« بازيگر مشهور باليوودي عالوه بر 
بازي در نقش اصلي، تهيه كنندگي فيلم را نيز بر عهده 
دارد. فيلم »فارس��ت گامپ« به كارگرداني »رابرت 
زمكيس« محصول س��ال ۱۹۹۴ براساس رماني به 
همين نام از »وينسنت گروم« ساخته شد و با فروش 
جهاني 66۷ ميليون دالر، پرفروش ترين فيلم امريكا 
در آن سال شد و »تام هنكس« بازيگر نقش اصلي آن 
بود. »اميرخان« در يك رويداد رسانه اي به مناسبت 
پنجاه و چهارمين سالگرد تولدش از بمبئي از ساخت 
اين فيلم خبر داده و گفت كه حق ساخت نسخه هندي 
»فارست گامپ« را از كمپاني پارامونت خريداري كرده 
اس��ت. وي همچنين عنوان كرد كه همواره عاشق 
فيلمنامه »فارست گامپ« بوده كه داستاني فوق العاده 
دارد. »فارست گامپ« نامزد دريافت ۱3 جايزه اسكار 
شد كه موفق به دريافت 6 جايزه بهترين فيلم، بهترين 
كارگرداني، بهترين جلوه هاي ويژه، بهترين بازيگر 
نقش اول مرد )تام هنكس(، بهترين فيلم نامه اقتباسي 
و بهترين تدوين شد. اين فيلم همزمان با فيلم موفق 
»رستگاري در شاوشنگ« در يك سال ساخته شد و 
تقريبًا در تمامي جايزه هاي اسكار با اين فيلم رقيب 
بود و در همه رقابت ها پيروز ش��د و »رس��تگاري در 
شاوشنگ« موفق به كسب هيچ جايزه اي نشد، هر 
چند كه بعدها در ليست ۲۵0 فيلم برتر تاريخ سينما 
در سايت معتبر IMDB »رستگاري در شاوشنگ« 
در رتبه ۱ و »فارست گامپ« در رتبه ۱۵ قرار گرفت. 

بازيگري كه متهم شده تا با 
صحنه سازي عليه خودش 
ترتيب يك حمله دروغين 
نژادپرس��تانه را داده، ب��ه 
دادگاه رفت. ب��ه گزارش 
ورايتي، جاسي اسمولت 
بازيگر س��ريال »امپاير« 
روز پنج شنبه با حضور در 

جلسه دادگاه خود در پاس��خ به اتهامي ۱6 فقره اي 
ك��ه او را متهم به س��ازمان دهي يك جرم عليه خود 
مي كرد، اظهار بي گناهي كرد. اسمولت در دادگاهي 
در شيكاگو حاضر شد تا به اتهام خود پاسخ دهد. اگر 
اين ستاره تلويزيوني محكوم شود، مي تواند تا سه سال 
به زندان بيفتد؛ البته اين احتمال هم وجود دارد كه به 
او آزادي مشروط داده شود.  اسمولت متهم شده كه روز 
بيست ونهم ژانويه حمله اي را عليه خود سازمان دهي 
كرده است. او به پليس گفت دو مرد به او حمله كردند، 
فحش هاي نژادپرستانه دادند، رويش مايع سفيدكننده 
ريختند و يك طن��اب دور گردنش انداختند. پليس 
توانس��ت دو م��رد را از طريق تصاوي��ر دوربين هاي 
مداربسته و آرشيوهاي تاكسي رديابي كند. به گفته 
دادستان ها، اين دو مرد ايبل و اولي اوسوندارو بودند كه 
هر دو در »امپاير« كار مي كردند. دادستان ها مي گويند 
اس��مولت به آنها 3۵00 دالر پول داده تا اين حمله را 
جعل كنند و ظاهراً هدف��ش جذب همدردي مردم 
بوده است. پليس همچنين باور دارد او مي خواست از 
اين طريق در »امپاير« دستمزد باالتري كسب كند. 
وي متهم به ثبت كردن يك شكايت دروغين هم شده 
است. اسمولت از سريال معلق شده و از فيلمنامه دو 

اپيزود آخر اين فصل هم بيرون كشيده شد. 

هفته سيزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان

شفر: با فشار سكوها و رسانه تركيب تيم را عوض نمي كنم

در هفته سيزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان 
تيم ملوان بندرانزلي با سه گل از سپاهان 

شكست خورد.
هفته سيزدهم ليگ برتر فوتبال بانوان با انجام 6 ديدار 
به پايان رس��يد. در يكي از مهم ترين بازي هاي اين 
هفته ياران مريم ايراندوست در ملوان مهمان سپاهان 
اصفهان بودند كه در نهايت با نتيجه 3 بر يك شكست 
خوردند. اين نتيجه سنگين ترين شكست ملوان در 
فصل جاري اس��ت. نماينده انزلي نيم فصل دوم را با 
دو شكس��ت پياپي آغاز كرده و اختالف امتيازش با 

تيم هاي برتر جدول بيشتر شده است.
دو نماينده كرمان ه��م برابر حريفان خود به برتري 
رسيدند تا همچنان رتبه هاي باالي جدول را در اختيار 
داشته باشند. ذوب آهن اصفهان نيز برابر پارس جنوبي 

بوشهر با پنج گل به پيروزي رسيد.

سرمربي تيم فوتبال استقالل از عمل جراحي بازيكن جوان 
تيمش خبر داد و براي او آرزوي سالمتي كرد. او همچنين 
تاكيد كرد كه برابر نس��اجي »تيمي كه به نظرش خوب 

است« را به ميدان خواهد فرستاد.
وينفرد شفر، سرمربي استقالل در نشست خبري قبل 
بازي تيمش برابر نساجي مازندران در هفته بيست و دوم 
ليگ برتر اظهار كرد: قبل از اينكه درباره بازي صحبت كنم 
بايد بگويم كه رضا آذري، بازيكن جوان تيم ما يك عمل 
جراحي داشت و براي او بهترين آرزوها را مي كنم. او بازيكن 
خوب و مهمي براي استقالل است. فكر نمي كنم مشكل 
خاصي داشته باشد ولي در آينده خيلي آماده و سرحال 
مي شود. پزشكان مي گفتند دو هفته طول مي كشد كه اين 
بازيكن آماده عمل شود ولي خيلي سريع عمل جراحي 

او را انجام دادند.
شفر در مورد مصاف تيمش با نساجي اظهار كرد: بازي روز 
شنبه، بازي راحتي نيست. نساجي، تيم خوب، جنگنده 
و در ضد حمالت بسيار قوي اس��ت بايد مثل نيمه دوم 
بازي با العين، با تمركز باال باش��يم و بتوانيم همه دقايق 
ب��ازي را كنترل كنيم. ما هر چهار روز يك بار بازي داريم 
و بايد ببينيم كدام بازيكنانمان آماده و سرحال هستند و 
شرايط جسماني مطلوبي دارند. اميدوارم بتوانيم نتيجه 
خوبي كس��ب كنيم. بايد با همه وجودمان در اين بازي 

تالش كنيم.
سرمربي اس��تقالل در ادامه گفت: در رسانه ها در مورد 

گلي كه مهدي رحمتي در بازي با العين خورد صحبت 
مي كردند ولي در آن صحنه رحمتي نمي توانست از دروازه 
بيرون بيايد و اگر بيرون مي آمد، ما ش��ايد مستقيمًا گل 
مي خورديم. نبايد در آن موقعيت زماني و مكاني به حريف 
ضربه ايستگاهي مي داديم ولي در آن صحنه ما بدشانس 
هم بوديم. بازيكن ژاپني تيم حري��ف از ميالد زكي پور 
زودتر بازي خواني مورد نياز را انجام داد و توپ را شوت كرد 
و مهدي رحمتي هم فرصتي براي خارج شدن از دروازه 
نداشت. شفر افزود: در اين زمان بسيار سخت به خاطر اين 
بازي ها، دكتر، بدنساز و كادر پزشكي بسيار مهم است. چند 
بازيكن مشكل دارند و بايد ديد در چه شرايطي هستند كه 

يازده نفر اصلي خود را انتخاب كنيم.
او درباره فشردگي بازي ها و غايبان و مصدومان تيمش 
هم گفت: خوب است كه نفرات تيم آماده باشند نه فقط 
يازده بازيكني در يك ب��ازي بودند بلكه تمام بازيكن ها 

به خصوص از لحاظ ذهني. به عنوان مثال ميالد زكي پور 
چند بازي از تركيب تيم خارج بود و اميد نورافكن جاي او 
بازي كرد اما در بازي گذشته تيم به ميدان آمد و بهترين 
بازي ش��ش ماه اخير خود را ارايه داد. اين اتفاق در تمام 
تيم هاي دنيا طبيعي است. شايد بايرن مونيخ، ليورپول، 
منچستر س��يتي يا حتي العين دچار اين مساله بشوند. 
در بازي العين با ما بهترين مهاجم تيمشان روي نيمكت 
نشسته بود و ۱0 دقيقه پاياني وارد زمين شد و بسيار در آن 
دقايق خوب جنگيد. سرمربي استقالل اضافه كرد: همه 
بازيكنان بايد آماده باشند و خيلي خوب تمرين كنند و از 
لحاظ ذهني و جسمي آماده و منتظر شانس حضور در 
ميدان باشند. زماني كه اين شانس به آنها رسيد، با تمام 
وجود در زمين بازي كنند. مهم اين است كه همه به لحاظ 
ذهني آماده مسابقه باشند. درست است كه وريا نمي تواند 
بازي كند و ما بايد يك بازيكن به جاي او به ميدان بياوريم 
اما در شرايط كنوني، چيدن بازيكناني كه در هر مسابقه با 
يكديگر بازي كنند سخت است. بايد ساير نفرات همچون 
فرشاد محمدي مهر آماده باشند. طارق هم در دقايقي از 
بازي گذشته بازي كرد و آماده بود و اين طور نيست كه من 
به خاطر فشار سكوها و رسانه تركيب تيم را عوض كنم. 
آن تيمي كه به نظر من خوب است را من به ميدان خواهم 
فرستاد. وينفرد شفر در پاسخ به سوالي درباره جزييات بازي 
گذشته تيمش برابر العين در ليگ قهرمانان آسيا گفت: 

فقط در مورد بازي شنبه سوال كنيد.

ورزشي
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