
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 اشتغال جوانان 
 و معيشت مردم 
دو اولويت دولت

منافع مشترك نفتي با اروپا 
 ُكند كننده
 تيغ تحريم

 رييس جمهوري 
در هيات دولت مطرح كرد

بررسي شدت تحريم هاي يك جانبه امريكا 
عليه ايران در 2 دوره مختلف نشان مي دهد

نيـاز اقتـصاد ايـران

 همين صفحه   صفحه 7 

   Vol.5  No .1292  Thu. Jan10. 2019  پنج شنبه  20 دي 1397  3  جمادي االول 1440  سال پنجم  شماره 1292 16صفحه  قيمت:2000 تومان

 صفحه 4 

LE
AD

ER
.IR

س: 
عك

دالر
--

يورو
--

تمام سكه
3768000  تومان

شاخص بورس
164829

گ�روه اي�ران| در پايان ي��ك هفته پ��ر از خبر و 
حاش��يه؛ اعضاي كابينه دوازدهم راهي نشس��ت 
خبري حياط دولت شدند تا پاس��خگوي مواردي 
باش��ند كه در ط��ي روزهاي اخير، فض��اي خبري 
كش��ور را تحت تاثير قرار داده اس��ت؛ از ادعاهاي 
مطرح شده از سوي اس��ماعيل بخشي تا سرانجام 
قيمت گ��ذاري خودروها توس��ط وزارت صمت و از 
ماجراي استاني ش��دن انتخابات تا طرح هايي كه 
دولت براي مهار مش��كل گراني گوش��ت و برخي 
اقالم اساس��ي در بازار انديشيده اس��ت؛ اما مطابق 
هفته هاي اخير چهره خبر ساز كابينه نه از ميان وزرا 
و معاونان روحاني بلكه رييس دفتر رييس جمهوري 
بود كه اين روزها در قامت س��خنگو مواضع رسمي 
دول��ت را در خصوص موضوعات مختلف تش��ريح 
مي كند.  واعظي ديروز در پاسخ به پرسش خبرنگار 
تعادل در خصوص دس��تور رييس جمهوري براي 
پيگيري موضوعات مطرح شده از سوي اسماعيل 
بخشي به اين نكته اشاره كرد كه بر اساس گزارش 
وزير اطالعات ادعاي بخش��ي كذب است و وزارت 
اطالع��ات حق ش��كايت را ب��راي خ��ود محفوظ 
مي دارد.  رييس دفتر رييس جمه��ور گفت: امروز 
وزير اطالعات گزارشي از بررسي هاي خود در مورد 
ادعاهاي اسماعيل بخش��ي را ارايه كرد و مشخص 
ش��د آن چه كه بخش��ي ادع��ا كرده ب��ه هيچ وجه 
درس��ت نبوده اس��ت. محمود واعظي اظهار كرد: 
براس��اس دس��تور هفته پيش رييس جمهور وزير 
اطالعات هياتي را به استان خوزستان فرستاد و از 
همه بخش هاي ذي ربط بررسي به عمل آمد. امروز 
وزير اطالعات گزارش خود را به دولت ارايه كرد. در 
اين بررس��ي ها حتي با خود با اسماعيل بخشي هم 
صحبت شده اس��ت. وي ادامه داد: آنچه اسماعيل 
بخشي اظهار كرد به هيچ وجه درست نبود و در اين 
زمنيه كار تبليغاتي انجام ش��ده است. رييس دفتر 
رييس جمهور تصريح كرد: موضع دولت حمايت از 
حقوق شهروندي و خود وزارت اطالعات هم تالش 
زيادي مي كند تا در مس��ير قان��ون مداري حركت 
كنند. قرار شد اين حق براي وزارت اطالعات و نظام 
در نظر گرفته شود كه از اسماعيل بخشي شكايت 
شود و قوه قضاييه نيز بررسي مي كند. اين موضوع 
ب��راي رييس جمهور خيل��ي مهم بود كه دس��تور 
رسيدگي دادند، اما نمي شود كه همين طور بعضي 
ادعايي مطرح كنند و نظام زير سوال برود. واعظي 
درباره انتقاد اصالح طلبان از وي، بيان  كرد: من در 
اين زمينه يك بار صحبت نكردم، خبرنگاران در اين 
زمينه از من سوال پرسيدند كه من گفتم من با همه 
گروه هايي كه معتدل هس��تند روابط بسيار خوبي 
داريم. با گروه هاي اصالح طلب هم در س��ال 92 و 
هم در سال 96 همكاري بسياري داشتيم االن هم 

با گروه هاي مختلف اصالح طلب روابط خوبي داريم، 
اما با گروه هاي تند چ��ه اصالح طلب و چه اصولگرا 
رابطه نزدي��ك آن چناني نداريم و ب��ا آنها ائتالفي 
نداش��تيم، اما برخي در رابطه ب��ا صحبت هاي من 
نسبت به گروه هاي تندرو جواب مي دهند كه آنها 
بايد خودشان را اصالح كنند. قبل از حضور اعضاي 
كابينه در نشس��ت حي��اط دول��ت رييس جمهور 
در جلس��ه هيات دولت با اش��اره با روند حوادث و 
حركت هاي مه��م انقالب از س��ال ۴2 تا بهمن ۵۷ 
كه به پيروزي انقالب اس��المي انجاميد، گفت: ياد 
و خاطره ش��هداي ۱9 دي را ك��ه از روزهاي مهم و 
فراموش نش��دني در تاريخ انقالب ما است، گرامي 
داش��ته و حركت و ايثار مردم قم و همه شهرهاي 
ايران در راه پيروزي انقالب ش��كومند اس��المي را 
پ��اس مي داريم . رييس جمهوري با تش��ريح س��ه 
حادثه مهم در روند اقتصادي كشور از روز پيروزي 
انقالب اس��المي تا امروز، گفت: تغيير ساختارهاي 
كش��ور با پيروزي انقالب، جنگ تحميلي ۸ ساله و 
تحريم هاي ظالمانه دشمنان عليه ايران، سه حادثه 
مهم در روند اقتصادي كشور در طول اين ۴۰ سال 
بوده كه به اشكال مختلف روي داده است. روحاني 
تاكيد كرد: امروز در آستانه چهلمين جشن پيروزي 
انقالب شكوهمند اسالمي، اشتغال جوانان و تامين 
معيش��ت مردم دو اولوي��ت اصلي و مه��م همه ما 
در كشور اس��ت و نبايد اجازه دهيم مردم با مشكل 
مواجه ش��وند. رييس جمهور اظهارداش��ت: مردم 
توجه دارند كه حركت توسعه اي و سازندگي كشور 
در شرايطي اتفاق افتاده است كه با ۳ مساله مواجه 
بوديم كه معمواًل در اين حوادث مهم، ارزش رشد و 
پيشرفت، چند برابر مي شود. روحاني با بيان اينكه 
اواًل وقتي انقالب مي شود، افراد، كارگاه ها، مسووالن  
سياس��ي و س��اختاري اقتصادي عوض مي شود و 
مشخص است كه در همان س��ال انقالب، خود به 
خود فعاليت ه��ا نيمه تعطيل مي ش��ود، ادامه داد: 
در س��ال بعد انقالب نيز تغييرات ايجاد مي شود و 
فعاليت ها نيمه تعطيل است . با حوادث و مشكالتي 
ك��ه در س��ال هاي ۵۸ و ۵9 براي اس��تقرار انقالب 
مواجه بوديم، معموال حركت به س��مت پيشرفت 
و توسعه سخت و مشكل مي ش��ود اما روند توسعه 
و پيش��رفت حتي در آن ش��رايط ه��م ادامه يافت. 
رييس جمهور با اش��اره به اينكه حادثه دوم، مساله 
جنگ تحميلي بود و ما را دچار مشكل كرد، اظهار 
داشت: جنگي بر ما تحميل و به كشورمان تجاوز و 
بخشي از سرزمين ما اشغال شد كه در ظاهر توسط 
بعثي ها در عراق و در باطن نيز تقريبًا همه از جمله 
كشورهاي منطقه و قدرت هاي جهاني به استثناء 

چند كشور در پشت اين جنگ بودند.
ادامه در صفحه 2
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اشتغال جوانان و معيشت مردم دو اولويت دولت
ايرنا| معاون وزير نفت گفت: با توجه ب��ه راه اندازي فاز 
۳ پااليش��گاه س��تاره خليج فارس، طرح هاي صادرات 
و ذخيره س��ازي بنزين م��ازاد را در دس��تور كار داريم و 
مي توان از ظرفيت بورس انرژي اس��تفاده كرد. عليرضا 
صادق آباد  روز چهارش��نبه در نشس��ت خب��ري افزود: 
كميته اي براي بررس��ي قيمت فرآورده ه��اي صادراتي 
از جمله بنزين در بازارهاي هدف تش��كيل ش��ده است. 
مديرعامل ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفت��ي گف��ت: در س��ال ۱۳96 ميانگين تولي��د بنزين 
كش��ور روزانه 6۷ ميليون و 2۰۰ هزار ليت��ر در روز بود 
اما اين ميزان از ابتداي امس��ال تا ۱۸ آب��ان به روزانه ۸۷ 
ميليون و 9۰۰ هزار ليتر افزايش ياف��ت، البته ظرفيت 
توليد بنزين تا پيش از راه اندازي فاز س��وم خليج فارس 
حدود 9۵ ميلي��ون ليتر ب��ود. وي ادام��ه داد: ظرفيت 
توليد بنزين كشور با راه اندازي فاز س��ه به بيش از ۱۰۵ 
ميلي��ون ليتر افزاي��ش مي ياب��د. به گفت��ه وي، حدود 
۷۰ درصد بخش هاي مختلف پااليش��گاه ستاره خليج 
فارس با استفاده از توان داخل س��اخته شده است. اين 
مس��وول يادآوري كرد به دليل افزاي��ش توليد داخلي، 
واردات بنزين از مهرماه امس��ال متوقف ش��د اما هشدار 
داد: اكنون در حاش��يه امن مصرف قرار گرفته ايم اما در 
صورت اصالح نش��دن الگوي مصرف در تابستان دوباره 
ميزان مصرف بنزي��ن به بي��ش از ۱۰۰ ميليون ليتر در 
روز افزايش مي يابد و فاصل��ه توليد و مصرف از بين رفته 
و ايران دوباره به واردكننده بنزين تبديل مي ش��ود. او با 
بيان اينكه اصالح الگوي مصرف بنزي��ن امري ضروري 
اس��ت، افزود: راهكارهايي مانند گس��ترش حمل و نقل 
عمومي و گسترش خودروهاي هيبريدي و گازسو براي 
مصرف بهينه سوخت الزم است. صادق آبادي گفت: در 
افق س��ال ۱۴۱2 در صورتي كه ظرفي��ت كنوني توليد 
روزانه ۱۰۵ ميليون ليتر بنزين حفظ ش��ود اما مصرف 
به طور ميانگين س��االنه هفت درصد باال برود، ش��كاف 
بين توليد و مصرف بنزين به روزان��ه ۱9۰ ميليون ليتر 
مي رس��د. وي ادامه داد: براي تامين اي��ن ميزان بنزين 
بايد ۵۷ ميليارد دالر براي ساخت پااليشگاه هاي جديد 
س��رمايه گذاري يا اينكه روزانه يكصد ميليون ليتر وارد 
كنيم. »مناب��ع مالي موجود كش��ور ظرفيت اين حجم 
س��رمايه گذاري در بخش پااليش��ي را ندارد؛ زيرا عالوه 
بر س��اخت پااليش��گاه بايد براي ايجاد زيرس��اخت ها، 
انبار و خطوط لوله انتقال نفت نيز س��رمايه گذاري شود. 
همچنين در صورت س��اخت اين ميزان پااليشگاه، بايد 
صادرات نفت خام براي توليد بنزين متوقف ش��ود.« او 
يادآوري كرد: در س��ال ۱۳96 ح��دود 9۴ ميليون ليتر 
گازوئيل در روز توليد شد كه 2۱ ميليون ليتر مربوط به 
گازوئيل يورو ۴ بود. صادق آبادي افزود: ميانگين توليد 
امسال تا هجدهم آبان به روزانه ۱۰۰ ميليون ليتر رسيد 
كه 2۸ ميلي��ون ليت��ر از آن به گازوئيل ي��ورو ۴ مربوط 
مي شد. به گفته وي، در پااليش��گاه هاي كشور از جمله 

بندرعباس و اصفهان واحدهاي جدي��د توليد گازوئيل 
يورو۴ راه اندازي شده اس��ت. او ادامه داد: تا پايان امسال 
واحد جديد توليد گازوئيل پااليشگاه ستاره خليج فارس 
راه اندازي مي شود و س��ال آينده نيز ۱6 ميليون ليتر به 
ظرفيت توليد پااليشگاه اصفهان افزوده مي شود. او گفت: 
با راه اندازي طرح هاي جديد، تولي��د گازوئيل يورو۴ به 
روزانه ۵2 ميليون ليتر افزاي��ش مي يابد. وي به افزايش 
كيفيت گازوئيل توليد اشاره كرد و افزود: ميزان گوگرد 
گازوئي��ل از ۱۰۰ ه��زار ppm ب��ه ppm ۵۰ افزايش 
يافته كه نشان دهنده ارتقاي كيفيت اين فرآورده است. 
اوافزود: بين توليد و مصرف گازوئيل حدود ۱۵ ميليون تا 
2۰ ميليون ليتر فاصله است كه با نوسازي ناوگان حمل 
و نقل عمومي و اس��تفاده از خودروهاي با مصرف كمتر 
بايد اين فاصله را كاهش داد. او درباره ظرفيت پااليشي 
كش��ور گفت: ظرفيت پاالي��ش نفت و ميعان��ات گازي 
كشور حدود 2 ميليون و يكصد هزار بشكه در روز است. 
او افزود: آمارهاي دقيقي نمي توان از ميزان قاچاق ارايه 
كرد اما كارگروه مقابله با قاچاق سوخت شامل نهادها و 
سازمان هاي مختلف تشكيل شده است. او درباره بهترين 
راهكار محاس��به ميزان قاچاق س��وخت گفت: در سال 
۱۳9۵ قيمت بنزين فوب خليج فارس و قيمت تكليفي 
در ايران بطور تقريبي برابر ش��د كه اين موضوع انگيزه 
قاچاق سوخت را تا اندازه بس��يار زيادي كاهش داد. »بر 
اين اساس مي توان س��ال 9۵ را به عنوان سال مبنا براي 
محاسبه ميزان دقيق مصرف سوخت در كشور دانست 
كه در آن روزانه بطور ميانگي��ن ۷۴ ميليون ليتر بنزين 
مصرف شد و اگر ما رش��د هفت درصدي را براي افزايش 
مصرف سوخت در كش��ور در نظر بگيريم ميزان مصرف 
امس��ال به ۸۵ ميليون ليتر مي رس��د كه نشان دهنده 
احتمال قاچاق روزانه 2 ميليون تا س��ه ميليون ليتري 
است و شايد بخشي از آن مربوط به افزايش مصرف داخل 
باش��د«. معاون وزير نفت درباره ادعاي مش��اركت هند 
در يك طرح پااليش��ي با ايران گفت: هندي ها تاكنون 
درخواس��تي را ارايه نكرده اند. وي يادآوري كرد: حدود 
2۰ ميليون خودرو فعال در كشور وجود دارد اما مصرف 
بنزين روزانه آنها بيش از ۸۵ ميليون ليتر است. او افزود: 
خودروهاي هيبريدي و نس��ل جديد روزانه 2 ليتر براي 
هر يكصد كيلومتر اس��تفاده مي كنند اما نسبت مصرف 
سوخت برخي خودروهاي داخلي ۱۴ ليتر به ازاي يكصد 
كيلومتر است. صادق آبادي به مشاركت با شركت هاي 
چيني براي توسعه پااليش��گاه آبادان اشاره كرد و گفت: 
اين پروژه در حال اجراست و برخي واحدهاي آن تا پايان 
امسال راه اندازي مي ش��ود. او درباره زمان الزامي شدن 
اس��تفاده از كارت س��وخت گفت: كارت سوخت زماني 
معنا مي يابد كه بنزين س��هميه بندي و دونرخي شود. 
وي اضافه ك��رد: با توجه به اينكه هن��وز تصميمي براي 
سهميه بندي بنزين گرفته نشده است استفاده از كارت 

سوخت توجيهي ندارد. 

معاون وزير نفت خبر داد

عرضه بنزين مازاد در بورس انرژي براي صادرات

گزارشانرژي

 صفحه15  

جهان

ابرهاي توفاني در آسمان 
اقتصاد جهان

 طال  تسليمي|
 چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2۰۱9 تيره و تار 
به نظر مي رسد. تجارت بين المللي و سرمايه گذاري 
كاهش داش��ته، تنش هاي تجاري تشديد شده و 
بسياري از بازارهاي بزرگ نوظهور در سال 2۰۱۸ 
ميالدي تحت فشارهاي شديد مالي قرار گرفته اند.   
انتظار مي رود با وجود اين چالش ها، رشد اقتصادي 
در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه 
در س��ال 2۰۱9 بدون تغيير باقي بمان��د. اما روند 
رش��د اقتصادي در كش��ورهايي كه به ش��دت به 
صادرات كاال وابسته هستند، احتماال خيلي كندتر 
از انتظارات خواهد بود. در بسياري از اقتصادهاي 
ديگر نيز كاهش رشد پيش بيني شده است. بانك 
جهاني چهارشنبه گزارش ماه ژانويه خود را درباره 
»چشم انداز اقتصادي سال 2۰۱9« منتشر كرد كه 
از كاهش رش��د اقتصادي جهاني و حتي مخاطره 
تضعيف بيشتر رشد در قياس با پيش بيني صورت 

گرفته، خبر داد. 

 صفحه13  

راه وشهرسازي

بازآفريني شهري در تعليق؟
در حالي كه بازس��ازي بافت فرس��وده و احياي 
بافت هاي ناكارآمد كش��ور و به ويژه شهر تهران 
از جمله مهم ترين سياس��ت هاي اعالمي دولت 
دوازدهم است، اما آنگونه كه نتايج بررسي مركز 
پژوهش هاي مجل��س درباره بودجه س��ال 9۸ 
نشان مي دهد، در بودجه سال آينده هيچ حكمي 
در خصوص بازس��ازي بافت فرسوده ديده نشده 
اس��ت. مركز پژوهش هاي مجل��س در گزارش 
»بررسي بخش مسكن اليحه بودجه سال 9۸« 
آورده اس��ت: در بررس��ي جهت گيري هاي ماده 

واحده اليحه بودجه سال 9۸ و ...

دولت

موافقت دولت با واردات 
بدون انتقال ارز مواد اوليه 

توليد تا سقف ۳۰۰ ميليون دالر
هيات وزيران در جلس��ه روز چهارش��نبه به 
رياس��ت حجت االس��الم والمس��لمين دكتر 
حسن روحاني رييس جمهوري، براي جبران 
خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه در برخي 
مناطق كش��ور، اعتب��ار و تس��هيالت بانكي 
اختصاص داد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
دولت، اين اعتبار و تس��هيالت بانكي ش��امل 
اج��راي پروژه ه��اي پيش��گيران و عمليات 
تثبيت رانش مس��ير لوله آب شرب مشكين 
ش��هر در اس��تان اردبيل، جبران خس��ارت 
و بازس��ازي اماكن مس��كوني و تأسيس��ات 
زيربنايي خس��ارت ديده ناشي از وقوع سيل، 
فرو نشس��ت زمين، ب��رف و ك��والك، توفان 
و زلزل��ه در اس��تان هاي آذربايج��ان غربي، 
اصفهان و خراس��ان رضوي و كمك بالعوض 
و اراي��ه تس��هيالت بانك��ي ارزان قيم��ت به 
آس��يب ديدگان و نيز امحاء س��موم سنواتي 
توسط س��ازمان حفظ نباتات كش��ور است. 
هيات وزيران به منظور تسهيل در فرآيند توليد 
داخلي براي سال هاي ۱۳9۷ و ۱۳9۸، مصوب 
ك��رد واردات ت��ا س��قف ۳۰۰ ميلي��ون دالر به 
صورت بدون انتقال ارز و صرفًا جهت تأمين مواد 
اوليه، قطعات و ملزومات ضروري خطوط توليد 
با تأييد وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بالمانع 
است.  هيات دولت با توجه به استقبال چشمگير 
از نمايش��گاه »ايران: مهد تمدن« كه در كشور 
هلند برگزار ش��د، با پيشنهاد س��ازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري مبني بر 
برگزاري نمايش��گاه مذكور در كش��ور اس��پانيا 
موافقت كرد.  هي��ات وزي��ران در ادامه، ضمن 
اع��الم نظر در خص��وص تع��دادي از طرح هاي 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، نماينده 

خود را براي پيگيري موضوع تعيين كرد.

رهبر معظم انقالب اسالمي:

شوراي پول و اعتبار تصويب كرد

 حل مشكالت طبقه ضعيف
 بايد اساسي ترين كار دولت باشد

سپرده ريالي با محاسبه سود ارزي

ايران

رييس جمهوري با اش��اره به جاي��گاه و وظايف 
مهم شوراي عالي فضاي مجازي و نيز تحوالت 
گس��ترده در حوزه ارتباطات اجتماعي، گفت: 
فرصت هاي بزرگ فضاي مجازي و ش��بكه هاي 
نوي��ن اطالع رس��اني باي��د در ش��رايط تحريم 
به س��مت كمك به تولي��د و ارتقاي اش��تغال 
هدايت ش��ود. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني 
رياست جمهوري، حس��ن روحاني عصر ديروز 
در نشست ش��وراي عالي فضاي مجازي، افزود: 
مردم ق��م از آغاز نهضت اس��المي و تا فروردين 
۴2 و حمله رژيم ستمشاهي به مدرسه فيضيه، 
۱۵ خرداد و س��خنراني تاريخ��ي حضرت امام 
)ره( در عاشوراي س��ال ۴2 نقش ارزنده اي ايفا 
و در كنار روحاني��ت و طالب وف��اداري كردند. 
روحاني قيام مردم ش��ريف قم در ۱9 دي سال 
۵6 را در آن مقطع مه��م، تاريخي و آغازي مهم 
براي بي��داري مردم و پيروزي انقالب اس��المي 
دانس��ت و گفت: مردم قم حق بزرگي بر گردن 
حوزه علميه، انقالب و كش��ور دارند. وي افزود: 
قيام ۱9 دي مردم قم در حمايت از حضرت امام 
)ره( به فرآيندي تبديل ش��د كه به پيروزي كل 
ملت در انقالب اسالمي رس��يد و از جمله مردم 
تبريز در چهلم شهداي ۱9 دي حماسه ديگري 
در مبارزه آفريدند. رييس ش��وراي عالي فضاي 
مجازي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به جايگاه و وظايف مهم اين شورا و نيز تحوالت 
گس��ترده در حوزه ارتباطات اجتماعي، افزود: 
فرصت هاي بزرگ فضاي مجازي و ش��بكه هاي 
نوين اطالع رس��اني بايد در ش��رايط تحريم به 
س��مت كمك به توليد و ارتقاي اشتغال هدايت 
شود. روحاني همچنين با تاكيد بر مطالب مهم 
رهبر معظم انقالب براي حضور پرشور و آگاهانه 
جوانان در فض��اي مجازي ب��راي خنثي كردن 
توطئه هاي دش��منان، تقويت روحي��ه اميد به 
آينده، اتحاد و اعتماد عمومي را مهم ترين اقدام 
براي مقابله با يأس آفريني و ترويج مطالب خالف 
واقع از سوي بدخواهان ارزيابي و خواهان توجه 

ويژه و هوشياري رسانه ها در اين زمينه شد.

هدايت فرصت هاي فضاي 
مجازي درتحريم به سمت اشتغال

خبر

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري 
و استخدامي كشور گفت: اينكه همه مشكالت 
را به دولت منتسب كرده و نقش خود و ديگران 
را ناديده بگيريم، ساده انديشي است. جمشيد 
انصاري روز چهارشنبه در جشنواره ملي حاتم 
)حمايت از توليد ملي( در س��الن همايش هاي 
صداوسيما افزود: همه ما در يك كشتي سواريم 
و بايد با عمل به تكاليف خود اجازه دهيم كشور 
به اهداف خود دس��ت ياب��د. وي تاكيد كرد در 
همه كش��ورها نهادي به نام دول��ت اداره امور 
را بر عهده دارد اما اكن��ون در يك دوگانه غلط 
»دولت- بخ��ش خصوصي« ق��رار گرفته ايم. 
انصاري از اين ديدگاه ك��ه دولت را مانع بخش 
خصوصي توصيف مي كند، انتقاد كرد و گفت: 
اي��ن، دوگانه اي غلط اس��ت؛ زيرا ام��كان دارد 
بخش خصوص��ي در مقاب��ل بنگاه هاي دولتي 
تعريف ش��ود؛ در حالي كه اين ديدگاه اشتباه 
است. معاون رييس جمهوري تغيير در اين نگاه 
را خواستار شد كه »دولت مانع است« و افزود: 
دولت برآمده و برآيند نظر آحاد جامعه است و 
بر اساس قوانين و مقررات وظيفه تسهيل گري 
امور همه بخش ها را بر عهده دارد و آحاد جامعه 
نيز بر اس��اس قوانين و مقررات با تصميم خود 
دولت را مشخص مي كنند.  انصاري تاكيد كرد 
بخش خصوصي بايد در چارچوب تعريف شده 
اقدام و براي حل مش��كالت در اين قالب عمل 
كند.  وي گفت: اينكه اداره دولت را با مديريت 
يك بنگاه همانند قلمداد مي كنند اشتباه است. 
معاون رييس جمه��وري تاكيد ك��رد در هيچ 
جاي جهان دولت و نظ��ام اداري قابل تعطيل 
شدن نيس��ت و از اقتضائات اس��ت كه بايد به 
كار خود ادام��ه دهد. به گ��زارش ايرنا، افزايش 
بهره وري در بخش هاي مختل��ف اقتصادي از 
بندهاي سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي است 
كه در سال ۱۳92 ابالغ ش��د. پس از آن، سال 
۱۳9۵ از س��وي رهبر معظم انقالب »اقتصاد 
مقاومتي؛ اق��دام و عم��ل« نام گرفت. س��ال 
۱۳96 نيز »اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال« 
بود. رهبر معظم انقالب اس��المي ش��عار سال 
۱۳9۷ را »حماي��ت از كاالي ايران��ي« اع��الم 
كردند.  جش��نواره ملي حاتم )حمايت از توليد 
ملي( ب��ا هم��كاري وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، مجلس ش��وراي اس��المي و شماري 
از دس��تگاه هاي اجراي��ي در قالب شش��مين 
گردهمايي بزرگ مس��ووالن دولتي و مديران 
بنگاه هاي برتر اقتصاد ايران بعدازظهر ديروز به 
كار خود پايان داد. در اين جش��نواره از يكصد 
ش��ركت برتر بخش خصوصي به سبب توليد 

ويژه ملي قدرداني شد.

اطالق همه مشكالت به 
دولت، ساده انديشي است
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واردات شير خشك آزاد شد
 محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي در نامه اي 
به وزير امور اقتص��ادي و داراي��ي، ورود موقت 
شيرخش��ك براي صادرات را مجاز اعالم كرد. 
در نامه وزير آمده است؛  به استناد قانون تمركز 
اختيارات و وظايف بخش كشاورزي در وزارت 
جهاد كشاورزي، به اس��تحضار مي رساند ورود 
موقت شيرخشك )براي صادرات( مطابق ماده 
۵۱ قانون امور گمركي مجاز است. خواهشمند 

است دستور فرماييد اقدام الزم به عمل آيد.



روي موج خبر

      مس�ووالن صداوس�يما ممنوع التصويري 
زائري را تكذيب كردند؛تعادل|

در پي انتش��ار مطالبي درب��اره ممنوع التصويري 
حجت االسالم زائري، معاون دفتر رييس جمهوري 
به نقل از رييس صدا و س��يما اع��الم كرد كه اين 
موضوع صحت ن��دارد.  پرويز اس��ماعيلي معاون 
ارتباطات و اطالع رساني دفتر رييس جمهوري در 
حساب كاربري خود در توئيتر نوشت: »امروز با دكتر 
علي عسگري رييس محترم صدا و سيما صحبت 
كردم. درباره مسائل اخير نكاتي را مطرح كردند كه 
در جاي خود درست و قابل توجه است، اما...صراحتًا 
گفت: حجت االسالم زائري از كارشناسان متعهد 
مس��ائل فرهنگي و اجتماعي است و بحث حذف 

و ممنوع التصويري او در تلويزيون صحت ندارد.

   دولت پاكس�تان معتقد به ارتقاي امنيت در 
منطقه است؛ ايسنا|

 فرمانده ناوگروه صلح و دوستي پاكستان گفت: برقراري 
گشت منطقه اي با مشاركت كشورهاي منطقه به ويژه 
ايران توانسته است امنيت منطقه و خطوط مواصالتي 
در اقيانوس هند را تأمين كند.   دريادار محمد سالم در 
ضيافت ش��ام جمعي از فرماندهان نظامي و مقامات 
سياسي مستقر در ايران به ميزباني ناوگروه پاكستان 
در بندرعباس افزود: دولت پاكستان معتقد به ارتقاء 
امنيت در منطقه است و در راستاي اين هدف نيروي 
دريايي پاكستان حضور مداومي را در اقيانوس هند 

جهت مبارزه با دزدان دريايي دارد

   هيچ ك�س نمي توان�د منك�ر حماي�ت 
اصالح طلب�ان از روحاني ش�ود؛ باش�گاه 

خبرنگاران|
عضو حزب اعتدال و توسعه حمايت اصالح طلبان 
از روحاني را بي دريغ دانس��ت و گفت: هيچ كس 
نمي تواند منكر اين مساله ش��ود. اكبر تركان، در 
خصوص اظهارات اخير واعظي مبني بر عدم ائتالف 
دولت با اصالح طلبان گفت: ائتالف در نظام سياسي 
ما تا به حال اتفاق نيفتاده اس��ت به دليل اينكه ما 
انتخابات كشورمان حزبي نيست و مفهوم ائتالف 
براي كشورهايي است كه انتخابت در آنان حزبي 
برگزار مي ش��ود. وي با بيان اينكه اصالح طلبان 
در دو دوره بي دري��غ از روحان��ي حمايت كردند، 
خاطرنشان كرد: اگر حمايت اصالح طلبان نبود، 
موفقيت روحاني در انتخابات ميس��ر نبود لذا ما 
قدردان حمايت آنان هستيم و فكر مي كنيم كه 
آنها بي دريغ و بدون هيچ چشم داشتي از او حمايت 

كرده و هنوز هم در حال حمايت هستند.

   نظر كارشناس�ي درب�اره حادث�ه واژگوني 
اتوبوس دانشگاه آزاد اعالم شد؛ ميزان|

جعف��ري دولت آبادي از اعالم نظر كارشناس��ي 
هيات هفت نفره در مورد حادثه واژگوني اتوبوس 
در دانش��گاه علوم و تحقيقات خبر داد. جعفري 
دولت آبادي در حاشيه نشست بررسي وضعيت 
پيش فروش خ��ودرو از اعالم نظر كارشناس��ي 
هيات هفت نفره در مورد حادثه واژگوني اتوبوس 
در دانشگاه علوم تحقيقات خبر داد و گفت: طبق 
وعده اي كه به مردم داديم در دو روز گذشته هيات 
نظر كارشناسي را اعالم كرده و سه عامل اساسي 
را مقصر دانسته است. دادستان تهران ادامه داد: 
راننده، دانش��گاه و پيمانكار كه مسوول خدمات 
رس��اني در آنجا بوده اس��ت مقصر اعالم شدند، 
رانن��ده فوت كرده اس��ت و از طريق بيمه، مبلغ 
ديه ها وصول مي شود. او اضافه كرد: به بازپرس و 
دادستان منطقه توصيه كرده ايم كه اگر خانواده ها 
آمادگي دارن��د ديه خود را بگيرند طبق مقررات 
ديه از طريق شركت هاي بيمه پرداخت مي شود.

   برخورد شديد وزارت خارجه با ديپلمات هاي 
اروپايي؛ ايسنا| 

در پي اقدام اتحاديه اروپا در تحريم يك نهاد و دو فرد 
ايراني روز سه شنبه شش تن از سفيران و كارداران 
اروپاي��ي با حض��ور در وزارت امور خارجه س��عي 
داشتند مواضع اتحاديه را توجيه كنند اما با برخورد 
تند مقام مالقات شونده مواجه شدند. همچنين 
در مالقات روز سه شنبه به علت غيرقابل پذيرش 
بودن اظهارات ديپلمات هاي اروپايي و استفاده از 
ادبيات نامناسب، اين ديدار در كمتر از ده دقيقه به 
اتمام رسيده است. بر اساس اطالع بهرام قاسمي 
سخنگوي وزارت خارجه، ايران در چارچوب عمل 
متقابل اقدامات مقتضي را در رابطه با اين رويكرد 
اتحاديه اروپا اتخاذ خواهد كرد. برخي منابع اعالم 
كرده اند كه به دليل حمايت كشورهاي اروپايي از 
گروه هاي شناخته شده تروريستي و ادامه پناه دادن 
به عناصر تروريس��ت، جمهوري اسالمي در حال 
ارزيابي و تجديد نظر در همكاري هاي اطالعاتي، 
امنيتي و انتظامي خود با كشورهاي اروپايي است و 
به زودي تصميماتي در اين خصوص گرفته خواهد 

شد كه حوزه هاي مهمي را در بر مي گيرد.

   س�فر دس�تيار ارش�د وزي�ر ام�ور خارجه 
به مسكو؛ برنا| 

دس��تيار ارش��د وزير امور خارج��ه در امور ويژه 
سياس��ي ديروز به منظور گفت وگ��و و رايزني با 
مقامات فدراسيون روس��يه به مسكو سفر كرد. 
دراين سفر مسائل منطقه به ويژه موضوع سوريه 
با مقامات اين كشور مورد رايزني و گفت وگو قرار 

خواهد گرفت .

  ديدار ظريف با وزراي خارجه هند و اسپانيا؛ 
پايگاه اطالع رساني وزارت خارجه| 

محمد جواد ظريف كه براي انجام س��فري سه 
روزه و ش��ركت در اجالس رايسينا به هند سفر 
كرده است، در حاش��يه برگزاري اين اجالس با 
وزير امور خارجه هند ديدار و در مورد مسائل دو 
جانبه گفت وگو كرد. همچنين وزير امور خارجه 
كشورمان با جوزف بورل، وزير امور خارجه اسپانيا 

نيز ديدار و گفت وگو كرد.

ايران2

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار هزاران نفر از مردم قم خطاب به مسووالن تأكيد كردند

حل مشكالت طبقه ضعيف بايد اساسي ترين كار دولت باشد
حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح ديروز )چهارشنبه( در سالروز قيام تاريخ ساز مردم 
قم در ۱۹ دي ۱۳۵۶ در ديدار هزاران نفر از مردم قم، با 
اشاره به ضرورت پرهيز از سهل انگاري و سهل انديشي 
درباره ريشه دشمني امريكا و استكبار با ايران اسالمي، 
»ماهيت و حقيقت انقالب و شجاعت و وفاداري ملت 
و نظ��ام به اهداف و مباني انق��الب« را علت اصلي اين 
خصومت عميق و مس��تمر خواندند و با بيان وظايف 
مهم »مسووالن و مردم« در اين مقطع تأكيد كردند: 
رسيدگي به مشكالت معيشتي مردم به ويژه قشرهاي 
ضعيف مهم ترين وظيفه امروز دولتمردان است و ملت و 
مسووالن بايد با هوشياري، تحريم هاي امريكا را همانند 
دوران دفاع مقدس به شكستي بي سابقه براي شيطان 

بزرگ تبديل كنند.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تجليل از قيام سرنوشت ساز 
مردم قم در ۱۹ دي س��ال ۵۶ ب��ه عنوان نقطه عطف 
انقالب اس��المي، قم را »ش��هر، مركز و مادر انقالب« 
خواندند و افزودند: البته انگيزه هايي براي تغيير فضاي 
انقالبي قم و كمرنگ كردن روحيه انقالبي و ديني در آن 
وجود دارد و نبايد از مكر دشمن و عوامل آن غفلت كرد.

ايشان با تأكيد بر هوش��ياري در مقابل اين انگيزه ها، 
تأكيد كردند: قم سرچش��مه اصلي و پشتوانه معنوي 
انقالبي است كه دنيا را متحول كرد، بنابراين بزرگان و 
جوانان قم نبايد اجازه دهند دست هاي خائن، قم را از 
مركزيت انقالب، خ��ارج و اين حركت تحولي را در آن 

كمرنگ كنند.
رهبر انقالب اسالمي سپس به بيان چند درس مهم و 
ماندگار از قيام ۱۹ دي پرداختند و خاطرنشان كردند: 
رييس جمهور وقت امريكا در ۱۰ دي ۵۶ به تهران آمد 
و با تمجيد اغراق آميز و دروغين از محمدرضا پهلوي، 
ايران را »جزيره ثبات« يعني مايه آرامش خيال امريكا 

از ايراِن وابسته و مسووالن نوكرمآب آن، خواند.
ايش��ان قيام مردم قم عليه رژيم ظالم، وابسته و فاسد 
پهلوي در فاصله اي كمتر از ده روز از اين سخنان را نشانه 
ضعف عميق دستگاه محاسباتي امريكا و غرب دانستند 
و گفتند: كمتر از ده روز پس از سفر رييس جمهور امريكا 
و تعبير او از ايران به جزيره ثبات، قيام عظيم مردم قم 
ش��كل گرفت و به دنبال آن، قيام مردم تبريز و توفان 
انقالب اسالمي و نابودي رژيم سرسپرده طاغوت محقق 
شد. حضرت آيت اهلل خامنه اي، استمرار ضعف دستگاه 
محاسباتي امريكا تا امروز را يك واقعيت برشمردند و 
افزودند: با وجود آنكه ع��ده اي غربزده و امريكازده، ُپِز 
قدرت محاسباتي و آينده نگري امريكايي ها را مي دهند 

اما امريكا همچنان دچار ضعف محاسباتي است.
ايشان با اش��اره به سخنان سال گذشته يك دولتمرد 
امريكايي در جمع اوباِش تروريست و وعده او به آنها كه 
جشن سال ۲۰۱۹ ميالدي را در تهران خواهيم گرفت، 
خاطرنشان كردند: توانايي محاسباتي دشمنان ايران 
در همين حد است، همانطور كه آن زمان صدام اميدوار 
بود يك هفته اي به تهران برسد و منافقين مزدور نيز 
خيال مي كردند در حمله مرصاد سه روزه از كرمانشاه 

به تهران خواهند رسيد.
رهبر انق��الب اس��المي افزودند: برخ��ي دولتمردان 
امريكايي اين طور وانمود مي كنند كه ديوانه اند، البته 
بن��ده اين را قبول ندارم اما آنه��ا حقيقتًا »احمق هاي 

درجه يك« هستند.
ايشان قيام مردم قم را نش��انه صف بندي دو دستگاه 
محاس��باتي يعني صف بندي »ليبرال دموكراس��ي 
دروغين و پاي در ِگل غربي« در مقابل »نظام توحيدي 
و اسالمي« برشمردند و گفتند: پس از انقالب نيز آنها با 

تحريم جمهوري اسالمي تصور مي كردند كار نظام در 
كمتر از شش ماه تمام خواهد شد در حالي كه انقالب 

اكنون به چهل سالگي رسيده است.
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: در مقابل اين 
محاسبات غلط استكبار، دستگاه محاسباتي دقيق نظام 
اس��المي وجود دارد كه امام بزرگوار ما فرمود »صداي 
شكسته شدن استخوان هاي ماركسيسم را مي شنوم« و 

يكي دو سال بعد همه دنيا آن صدا را شنيدند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، دشمني استكبار با پديده 
تمدني انقالب اس��المي را دشمني عميق دانستند و 
خاطرنشان كردند: برخي از روي نفهمي يا مسائل ديگر، 
علت دشمني مستكبران را سخنان امام يا فالن مسوول 
عليه امريكا مي دانند، در حالي كه زورگويان جهاني با 
يك قدرت جوان، رو به رشد، پر تالش و پر انگيزه دشمن 
هستند كه اين قدرت معنوي ۴۰ سال است در مقابل 
چش��م آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر ش��ده و 

ترك ها و شكاف هاي استكبار را عميق تر كرده است.
رهبر انقالب اسالمي، ايران را قّله موقعيت راهبردي در 
منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانيت امريكايي ها 
در اول انقالب اين ب��ود كه لقمه چرب و نرم ايران را به 
عنوان مهم ترين كشور منطقه و سرزميني سرشار از 

ثروت هاي مادي و منابع طبيعي از دست دادند.
ايشان با اش��اره به اعتراف چند روز پيش يك موسسه 
غربي افزودن��د: خود آنها مي گويند اي��ران با توجه به 
ظرفيت هاي فوق العاده اش پنجمين كشور ثروتمند 
جهان است، بنابراين طبيعي است كه به خاطر از دست 

دادن چنين ثروتي، عميقًا عصباني باشند.
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: اين عصبانيت 
همچنان ادامه دارد اما مساله اصلي و ريشه تقابل امريكا 
و ملت ايران، تقابل تاريخي و ذاتي حق و باطل است، چرا 
كه استكبار و استعمار از خون ملت ها تغذيه مي كنند و 
انقالب اسالمي در مقابل اين ظلم آشكار ايستاده و براي 

بيدار كردن ملت ها نيز تالش كرده است.
رهبر انقالب اسالمي، شنيده ش��دن فرياد »مرگ بر 
امريكا« در كشورهاي متعدد را بي سابقه و نشانه اي از 
موفقيت ايران برشمردند و خاطرنشان كردند: استكبار 
تالش مي كند ملت ها را با »ايران هراس��ي«، »اسالم 
هراسي« يا »شيعه هراسي« گمراه كند، اما ملت ها ذاتًا 
با ايران اسالمي دشمني ندارند و هر جا حقيقت روشن 

بشود، از آن حمايت مي كنند.
ايشان بروز برخي حوادث و رويدادها در اروپا و امريكا 
را نشانه آشكار شدن پيامدهاي خطرناك حفره هاي 
معن��وي در تمدن غرب خواندن��د و افزودند: در طرف 
مقابل، مردمس��االري ديني و حركت به سمت تمدن 
اسالمي با استفاده از امكانات و ابزارهاي روز دنيا ادامه 

دارد و اين واقعيت براي مستكبران رعب آور است.
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر پرهيز از سهل انگاري 
و سهل انديشي در زمينه علت واقعي و اصلي دشمني 
ظالمان جهاني با ايران افزودند: علت اصلي اين دشمني، 
»ماهيت و حقيقت حركت عظيم انقالب اس��المي، 
شجاعت، فداكاري و وفاداري ملت و پايبندي مستمر 
و كامل نظام به مباني انقالب اسالمي« است كه اگر به 
توفيق الهي، اين حركت به نتايج مورد نظر خود دست 

يابد، بساط استكبار و استعمار غرب را برمي چيند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با استناد به آيات قرآن مجيد 
افزودند: فرعون مي دانست موسي حق است اما دشمني 
مي كرد و خدا به حضرت موسي گفت »نترسيد، حركت 
كنيد من با شما هستم« كه اين خطاب امروز عينًا به 
ملت ايران است كه در مقابل دشمني آگاهانه فراعنه 

عالم، ايستاده است.
رهبر انقالب اس��المي در تبيين نتيج��ه صف آرايي 

استكبار و ملت ايران خاطرنشان كردند: هر جبهه اي 
كه در راه خدا حركت كند، وعده قطعي و بدون ترديد 
پروردگار درباره نصرت و پيروزي او محقق خواهد شد، 
همچنانكه در طول ۴۰ س��ال هر جا درس��ت حركت 
كرديم، پيروز شديم و هر جا كوتاهي داشتيم، پيروزي 
حاصل نشد. حضرت آيت اهلل خامنه اي رسيدن به چهل 
س��الگي را در روند ش��كل گيري تمدن ها، آغاز بلوغ و 
شكوفايي خواندند و افزودند: در اين مسير تمدني، چهل 
سالگي نه دوران پيري بلكه دوران عمق يافتن حركت ها 
است و به فضل الهي و به بركت »ايمان ديني، عزم راسخ، 
حضور و آمادگي و كار و تالش ملت به ويژه انبوه جوانان 
خوش فكر، مبتكر و اميدوار به آينده«، حركت تاريخي 

ملت ايران به نتايج درخشان خود خواهد رسيد.
ايشان پيروزي انقالب و تشكيل جمهوري اسالمي را 
مقدماتي براي شكل گيري »تمدن اسالمي متناسب با 
دوران فعلي« دانستند و خاطرنشان كردند: اگر خدا اراده 

نكرده بود، اين مقدمات فراهم نمي شد.
رهبر انقالب اسالمي سخنانشان در جمع هزاران نفر 
از مردم قم را با بيان نكاتي مهم خطاب به مسووالن 
و م��ردم ادامه دادند. حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در 
مهم تري��ن توصيه خ��ود به مس��ووالن به خصوص 
دولتمردان تأكيد كردند: اولويت كاري خود را حل 
مشكالت معيشتي مردم به ويژه قشرهاي ضعيف قرار 
دهيد، چرا كه اين مساله اهميت ويژه اي دارد. رهبر 
انقالب با اشاره به تمركز دشمن بر مسائل معيشتي 
مردم گفتند: منابع كش��ور كم است اما چرا با وجود 
تذكرات مكرر، جريانها و افرادي، ظالمانه اين منابع 
را مي بلعند و با دالل بازي و انحصارطلبي در تجارت، 
مانع پيش��رفت كشور مي ش��وند و در تقويت توليد 

داخلي كارشكني مي كنند.
رهبر انقالب بار ديگر مهم ترين كار امروز مس��ووالن 
را رسيدگي به مشكالت معيشتي خواندند و افزودند: 
البته اين كار فقط با پول پخش كردن حاصل نمي شود، 
بايد مراقب جريانها و دست هاي خطرناك و مضر بود، 
همچنانكه اين مس��ائل را بارها با جزييات در جلسات 

كاري به مسووالن تذكر داده ايم.

ايشان، كار و تالش و خدمت به انقالب ايران عزيز و ملت 
بزرگ را نعمتي الهي خواندند و به مسووالن و دولتمردان 
تأكيد كردند: قدر نعمت مسووليت در نظام اسالمي را 
بدانيد و به لوازم قدرشناس��ي از آن يعني »مراقبت در 
حرف و رفتار، پرهيز از گرايش به اشرافي گري و اسراف 
و رفتارهاي طاغوتي« پايبند باشيد و تالش كنيد مسير 
حركت شما همواره به سمت الگوي رفتاري و مديريتي 

اميرمومنان باشد.
»ش��جاعت« و »عقالنيت« دو نكته مهم و تذكر ديگر 

رهبر انقالب خطاب به مسووالن بود
ايشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و ياوه گويي هاي 
امريكا و اروپا پس نزنيد و بايستيد و بدانيد كه اينها نه 
تهديد، نه »وعده و قول« و نه حتي امضايش��ان اعتبار 
ندارد. حضرت آيت اهلل خامن��ه اي حرف هاي بي ربط 
برخي غربي ها را به حرفهاي دلقك ها تشبيه كردند و 
افزودند: آنها به ايران توصيه مي كنند حقوق بشر را از 
سعودي ها ياد بگيرد؛ آيا اين، حرف يك دلقك نيست؟

حضرت آيت اهلل خامنه اي خاطرنش��ان كردند: رفتار 
صحيح و عقالني وظيفه مس��ووالن اس��ت، چرا كه با 
احساساِت صرف، نمي شود كش��ور را اداره كرد البته 
احساسات به عنوان پشتوانه عملي شدن تصميمات 

عقالني الزم است.
»شناخت، قدرداني و اس��تفاده از ظرفيتهاي دروني 
به ويژه جوانان« ديگر توصيه موكد رهبر انقالب اسالمي 

به مسووالن و دولتمردان بود.
ايشان افزودند: جوانان مي توانند گره هاي دستگاه ها را 
باز كنند، بنابراين به آنها مراجعه كنيد و قدرشان را بدانيد 
چرا كه حتي بلندپروازي هاي آنها خوب است و كشور را 
به جلو مي برد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در بخش پاياني 
سخنانشان، مردم را نيز به كمك به مسووالن توصيه 
كردند و افزودن��د: بخش مهم تقويت توليد داخلي در 
زمينه هاي كيفي و توزيعي، به توليد كننده و فروشنده 
و مغازه دار و مردم مربوط مي شود. ايشان گفتند: امسال 
سال تقويت توليد كاالهاي ايراني بوده است، اما االن در 
آخر سال بايد ببينيم چقدر در اين زمينه پيش رفته ايم 

و چه كارهايي كرده ايم.

حضرت آيت اهلل خامنه اي حضور در صحنه هاي انقالب 
را بهترين كمك مردم به كش��ور دانس��تند و افزودند: 
دشمن در تالش است با شايعه سازي و تهمت پراكني 
مردم را مضطرب كند و به ج��ان يكديگر بيندازد كه 
البته نمي تواند، اما مردم بايد با اين شگردهاي دشمن 

مقابله كنند.
ايشان خاطرنش��ان كردند: انقالب و نظام با خواست 
و حمايت مردم ش��كل گرفت��ه و اس��تمرار يافته اما 
مس��تكبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همين 
نظام فرا مي خوانند كه الزم اس��ت مردم در مقابل اين 
تبليغات ايستادگي و عليه آن حركت كنند و جوانان 
با هوشمندي، فضاي مجازي را به ابزاري براي زدن تو 

دهني به دشمنان تبديل كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تحريم ها را باعث فشار و بروز 
مشكالتي براي كشور دانستند و افزودند: امريكايي ها 
با خوش��حالي مي گويند تحريم كنوني ملت ايران در 
تاريخ سابقه ندارد اما ملت ايران ان شاءاهلل در اين زمينه 

شكستي به آنها مي دهد كه در تاريخ بي سابقه باشد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به تحريم كامل ملت 
ايران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتي به ما 
سيم خاردار نمي دادند اما ملت و مسووالن، آن تحريم ها 
را به زمينه اي براي تكيه بر درون و شكوفايي استعدادها 
تبديل كردند، به گونه اي كه همان مسير، امروز ايران را 

به قدرت بي نظير منطقه تبديل كرده است.
رهبر انقالب تأكيد كردند: بايد ب��ا درس گيري از اين 
تجربه درخشان و تكيه بر جوانان، تحريم كنوني را به 
وسيله اي براي كار و تالش و شكوفايي تبديل كنيم و 
با بي نيازي از ديگران به جايي برسيم كه آنها نيازمند 

ايران عزيز باشند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: به فضل الهي 
و در پرتو مقاومت و هوشياري مردم و مسووالن و كار و 
تالش بي وقفه، از تحريم ها و مشكالت عبور خواهيم كرد 
و همچنانكه در جنگ تحميلي صدام را به خاك سياه 
نشانديم و به درك اسفل رفت، جمهوري اسالمي هر روز 
موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در امريكا و 

غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

اشتغال جوانان و معيشت مردم دو اولويت دولت
رييس جمهوري با اشاره به حادثه سوم و اينكه بعد از جنگ، 
كشور در مسير سازندگي و حركت درست قرار گرفته بود كه 
فشار تحريم ها افزايش يافت، تصريح كرد: تحريم امريكا براي 
سرمايه گذاري نفت و گاز به دولت آقاي هاشمي رفسنجاني 

مربوط مي شود و درآن زمان خريد نفت را تحريم كردند.
روحاني خاطرنش��ان كرد: آنچ��ه در اين انق��الب دنبال 
مي كرديم، اين بود كه از حكومت فردي نجات پيدا كنيم. 
فرد بر ما حاكم نشود، يك نفر به عنوان شاه بر مردم حاكم 
نباشد و بعد هم منتظر بمانيم كه هر وقتي كه مرد، پسرش دو 
مرتبه روي كار بيايد. اين سلطنت پدر و پسري را در انقالب 
از بين برديم و مردم حاكم شدند و رأي مردم حكومت را به 
وجود مي آورد، مجلس و خبرگان درست مي كند و اين رأي 

مجلس است كه دولت را درست مي كند.
رييس جمهور تصريح كرد: همه چيز در كشورمان بر مبناي 
آراء مردم است و اين حاكميت ملي، بزرگ ترين دستاورد 
انقالب اس��المي ما بود و اين را بايد تبيين كنيم. اين همه 
انتخاباتي كه در كشور برگزار شد و برگزار مي شود و ان شاء اهلل 
سال آينده هم انتخابات داريم، نشان مي دهد كه كشور ما 

بر مبناي انتخابات، رأي مردم و صندوق آراء است. روحاني 
در بخش ديگري از س��خنان خود دو وظيفه مهم دولت و 
مسووالن دولتي را در شرايط امروز جامعه مورد اشاره قرار 
داد و گفت: امروز هر كدام از ما در هر بخشي كه كار و تالش 
مي كنم دو وظيفه مهم اشتغال جوانان و معيشت مردم را 
برعهده داريم. رييس جمهور خاطرنشان كرد: ببينيد در 
اين شرايط س��خت اقتصادي اگر يك خانواده اي دو جوان 
داشته باشد و هر دو بيكار باشند، چه شرايط سختي برايش 
پيش مي آيد و چه فشاري بر او وارد مي شود، پس همه ما در 
ارگان ها و دستگاه ها بايد تالش كنيم جوان هاي ما مشغول 
به كار ش��وند. روحاني تاكيد كرد: يكي از وظايف سازمان 
برنامه و بودجه، اشتغال است. يعني سازمان برنامه و بودجه 
و وزارتخانه ها بايد بدانند، كه وظيفه بزرگ همه ما مساله 
اشتغال جوانان است. چون مي دانيم در شرايط سخت يك 
عده اي بيكار يا از كار بركنار مي شوند و يك عده نمي توانند 
ادامه كار بدهند. بايد جبران كنيم و براي آن كسي هم كه 

بيكار مي شود، بايد فكر كنيم.
روحاني در ادامه با بيان اينكه مساله دوم، معيشت مردم است 

كه نبايد در زندگ��ي روزمره و نيازهاي فوري و روزانه دچار 
مشكل شوند، تاكيد كرد: تورم ماه آذر، ۱۲ ماهه، ۱۸ درصد 
است ولي تورم مواد غذايي و خوراكي ما ۲۴ درصد است و اين 
به نظر من مهم است. رييس جمهور با بيان اينكه وقتي تورم 
كل را حساب مي كنيم، مردم به آن كاري ندارند و ۲۴ درصد 
بطور متوسط است كه براي برخي اجناس ۳۰ الي ۴۰ درصد 
و برخي ديگر كمتر و بيشتر است، گفت: از اين بدتر زماني 

است كه نوسان هفتگي و روزانه در قيمت ها داشته باشيم.

     دولت بازار ارز را تحت نظارت دارد
در ش��رايطي كه بعد از مطرح ش��دن طرح حذف ۴صفر 
ديدگاه هاي متف��اوت و بعضا متض��ادي در خصوص اين 
طرح مطرح مي شود، رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه 
مي دانيم حذف چهار صفر از پول ملي تاثيري در رشد و تورم 
ندارد، گفت : ما ادعا نكرديم حذف صفرها كار حقيقي است، 

بلكه يك كار ظاهري است.
 عبدالناصر همتي در جمع خبرنگاران، خاطرنشان كرد: 
پيش��نهاد حذف چهار صفر از پول ملي براي تسهيل امور 

جلوگيري از هزينه هاي چاپ اسكناس و متناسب سازي 
ارتباط پول ملي با ارزهاي خارجي اس��ت. او ادامه  داد: اين 
پيشنهاد بايد در دولت و مجلس در طول زمان و با آرامش 
بررسي شود. ما مي دانيم حذف اين چهار صفر تاثيري در 
رشد و تورم ندارد، بلكه اين كار يك كار ظاهري و اسمي و نه 
كار حقيقي است. همتي همچنين گفت : در جلسه شوراي 
پول و اعتبار مصوبه اي درباره بازار متشكل ارزي و مصوبه 

سپرده هاي ريالي مبتني بر ارز مصوب شده است.

     قيمت گوشت قرمز 
به علت قاچاق دام هنوز باالست

موضوع گراني و كمبود گوشت قرمز هم از جمله مواردي 
است كه اين روزها اظهارات فراواني در خصوص آن مطرح 
مي ش��ود؛ محمود حجتي در اين خص��وص با بيان اينكه 
نهاده هاي مورد نياز كشور تامين شده است، گفت: مواد مورد 
نياز تأمين شده است مشكلي كه هفته گذشته براي يكي از 
وارد كنندگان پيش آمده بود، باعث شد تا ما از محل ذخاير 
نزديك به ۴۵۰ هزار تن نهاد ها را توزيع كنيم كه پس از آن 

مشكل حل شد. با توجه به برنامه هاي اجرا شده، توانستيم 
از محل ذخائر ارزي كشور، بودجه نهاده ها را تامين كنيم و 
مشكلي كه براي وارد كنندگان نهاده ها براي تامين ارز وجود 

داشت، حل شده است. 
حجتي وزير جهاد كشاورزي در جمع خبرنگاران گفت: مواد 
مورد نياز تأمين شده است مشكلي كه هفته گذشته براي 
يكي از وارد كنندگان پيش آمده بود، باعث شد تا ما از محل 
ذخاير نزديك به ۴۵۰ هزار تن نهاد ها را توزيع كنيم كه پس 

از آن مشكل حل شد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت گوشت قرمز كاهش 
مي يابد، گفت: متأسفانه ما مشكلي داريم كه در جلسات 
هيات دولت هم در اين باره بحث ش��ده است، قاچاق دام 
با توجه به نرخ ارز به كش��ور هاي ديگر شدت پيدا كرده و 
اين باعث شده است، مس��اله قاچاق دام بر افزايش قيمت 
گوشت قرمز سايه انداخته است و ما ناچار هستيم از طريق 
افزايش واردات اين مساله را حل كنيم؛ اميدواريم با توجه به 
محموله هايي كه در راه داريم بتوانيم اين كاال ها را به صورت 

زيادي در شب عيد در بازار تزريق كنيم.
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چهره ها

ادامه از صفحه اول

كساني كه كار سالم مي كنند نبايد واهمه داشته باشند 
رييس سازمان تعزيرات كل كشور گفت: 
تصميمات و نظارت هاي ما و واهمه اي كه 
متخلفان از ما دارند و اينكه مردم از ابهت 
يك سازماني اطمينان حاصل مي كنند، 
يعني اين سازمان مي تواند براي مردم موثر 
باشد اما كساني كه كار سالم انجام مي دهند 
نبايد واهمه داش��ته باش��ند.  به گزارش 
اداره كل روابط عمومي و تشريفات سازمان تعزيرات حكومتي، جمال 
انصاري در نشست سراسري مديران كل ستادي و اجرايي اين سازمان 
اظهار داشت: اقدامات انجام شده در سال جاري رويكردهاي مثبت و 

منفي بسياري داشت و بيشتر از گذشته در معرض مطالبات عمومي 
هم از س��وي مردم و هم از سوي مس��ووالن قرار گرفتيم. وي افزود: 
خوب است كه قضاوت نگري بيروني نسبت به ما وجود داشته باشد 
اما بد نيست كه خودمان هم كارمان را قضاوت كنيم و من معتقدم 
كه سازماندهي مناسب براي ورود به شرايط اقتصادي كنوني براي 
سازمان وجود نداشت اما توفيقات اقدامات انجام شده بسيار خوب بوده 
است. انصاري تصريح كرد: اين توفيقات مبتني بر برنامه ريزي هاي 
انجام شده و آنچه اتفاق افتاده حاصل تالش هاي مديران و همكاران 
سازمان در سراسر كشور است و از ساير دستگاه ها نيز براي همكاري 

و تعاملي كه داشتند بسيار سپاسگزاريم.

ماجراجويي  هاي امريكا، مباني ديني ايران را نشانه گرفته است
رييس مجلس ش��وراي اس��المي گفت: 
ممكن است امريكا در ظاهر فضاي مبارزه 
امنيتي، سياسي و اقتصادي را عليه ايران 
مطرح كند، اما اصل ماجراجويي هاي آنها با 
مباني ديني است كه آن را نشانه گرفته اند.

علي الريجاني در نطق پيش از دس��تور 
دي��روز جلس��ه علن��ي دي��روز مجلس 
تأكيدكرد: هر گونه اصالحات سياسي و اجتماعي اگر بر ستون هاي 
تفكر ديني چه از نوع ايجابي و چه از نوع سلبي استوار شود، به دليل 
باورهاي عمومي اجتماعي موفق خواهد بود اما در غير اين صورت 

نمي تواند در توده ها تأثيري گذاش��ته و حركت آفرين باشد. وي با 
بيان اينكه اين نكته اساسي همواره مورد توجه ُمصلحان واقعي در 
تاريخ ايران بوده است، تصريح كرد: اما »سالطين جور« به دليل عدم 
لياقت و نداشتن درك درست جامعه شناختي، گاه با اين فرهنگ 
مبارزه كردند به گونه اي كه چه رضاخان و چه محمدرضا اين درد 
را نداشتند و به جاي آن تكيه بر امريكا و انگليس كردند و به خود و 

كشور لطمات جبران ناپذيري زدند.
الريجاني گفت: برخي گروه هاي سياسي مخصوصا ماركسيسم ها با 
گرته برداري از ساير قيام ها كه متناسب با شرايط ساير كشورها بود، 

مسيري را طي كردند كه توفيق نيافتند.
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وعده كوتاه مدت وزير كار در مسير وقت كشي 

كارمندان و بازنشستگان هنوز مورد حمايت قرار نگرفتند

»تعادل« از علت توقف روند ثبت نام در سامانه كارا گزارش مي دهد

طرح حمايت از مزدبگيران ناقص اجرا شد

تعليق در اشتغال فراگير

گرچ��ه وزي��ر كار از روزهاي نخس��ت حضورش در 
وزارتخانه متبوع بر پرداخت س��بد غذايي حمايتي 
از مزدبگي��ران تاكيد كرده بود ول��ي اين طرح هنوز 
به صورت كامل اجرا نش��ده است؛ آن طور كه محمد 
شريعتمداري پيش از اين گفته بود: دولت با شناسايي 
14 ميلي��ون كارگر و مزدبگيري ك��ه درآمد كمتر از 
س��ه ميليون تومان در ماه دارند تصميم دارد س��بد 
حمايتي )200 ه��زار توماني( به آنها تخصيص دهد 
با اين حال خبرها حاكي از آن اس��ت كه منابع كافي 
براي سبد معيشت آنها هنوز آماده نيست. اين تاخير 
در حالي صورت گرفت��ه كه نفس حمايت 200 هزار 
توماني از خانواده هايي با درآمد كمتر از س��ه ميليون 
تومان نيز مورد انتقاد بوده چرا كه براس��اس آخرين 
گزارش ها خط فقر در فصل تابستان و در تهران به دو 
ميليون و 850 هزار تومان رسيده و در مقابل بسياري 
از مزدبگيران اي��ران درآمدي كمتر از اين رقم دارند، 
همين امر س��بب شده تا برخي از كارشناسان چنين 
حمايت هاي��ي را ناكافي دانس��ته و خواهان اجراي 
برنامه هايي اثرگذارتر از سوي دولت و ديگر نهادهاي 
مرتبط باشند. سياست هاي حمايتي با هدف حفظ يا 
ارتقاي سطح زندگي فرودستان اجرا مي شود ولي به 
نظر مي رسد كمك 200 هزار توماني دولت در عمل 
نتواند تاثير چنداني بر زندگي اقشار مياني و پاييني 

جامعه بگذارد. 
به گزارش »تعادل«، روز 27 آبان ماه امسال، در جلسه 
هيات وزيران پيش��نهادي مشترك از سوي سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
به تصويب رسيد. بر مبناي اين مصوبه دستور العمل 
پرداخت كمك جبراني و حمايت غذايي از گروه هاي 
كم درآمد جامعه بر عهده وزارت كار گذاشته شد تا با 
شناسايي چهار گروه مشمول بسته حمايتي، نسبت 
به اين مس��اله اقدام ش��ود. چهار گروه مشمول اين 
طرح شامل خانوارهايي با درآمد كمتر از سه ميليون 
تومان در ماه مي شد و كارگران ساختماني، قاليبافان، 
مش��اغل آزاد و خويش فرما، رانن��دگان بين و درون 
ش��هري، كارگران باربري و چند گروه شغلي ديگر را 
هم در برمي گرفت. در مرحله اول بسته حمايتي 200 
هزار توماني به تعدادي از اين اقشار پرداخت شده اما 
هنوز بيش از 14 ميليون كارگر بسته حمايتي دريافت 
نكرده اند. پيگيري هاي چند خبرگزاري هم نش��ان 
مي دهد س��ازمان تامين اجتماعي اعالم كرده هنوز 
دس��توري براي تامين اين سبدها صادر نشده است. 
در اوايل دي ماه معاونت رفاه اجتماعي، وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي وع��ده داده بود پس از پرداخت 
سبد حمايتي به بازنشستگان، سبد حمايتي كارگران 
هم پرداخت خواهد شد. به اين اعتبار مي توان گفت 
ش��ريعتمداري پس از روي كار آمدن ب��ه اين وعده 

كوتاه مدت خود عمل نكرده است.
در اين رابطه آخرين اظهارات وزير كار، روز سه شنبه 
بوده كه چنين گفته اس��ت: توزيع س��بد كاال ميان 
بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي به پايان رسيده 

و مرحله بعد شامل بيمه شدگان شاغل در بخش هاي 
دولتي و غيردولتي است كه كمتر از سه ميليون تومان 
حقوق دريافت مي كنند. به تمامي اين افراد سبد كاال 
تعلق مي گيرد. ليس��ت كامل بيمه ش��دگاني كه زير 
س��ه ميليون حقوق دريافت مي كنند از سوي تامين 
اجتماعي تهيه ش��ده و براي توزيع سبد كاال منتظر 
تخصيص بودجه هس��تيم. ليست حقوق اين افراد از 
سوي تامين اجتماعي ارسال شده و به محض دريافت 

اعتبار خزانه توزيع سبد كاال آغاز مي شود.
شريعتمداري افزوده است: همچنين درصدي از افراد 
هستند كه در هيچ صندوقي سابقه پرداخت حق بيمه 
ندارند و كمتر از سه ميليون تومان حقوق مي گيرند كه 
اين افراد سبد كاال شامل حالشان مي شود و تا پايان 
سال در ميان آنها توزيع خواهد شد. كارگران فصلي، 

سربازان، قاليبافان و ... از جمله اين افراد هستند.

   كارمن�دان و بازنشس�تگان هن�وز م�ورد 
حمايت قرار نگرفتند

با اين همه عمده كس��اني كه تاكنون از كمك هزينه 
200 هزار توماني برخوردار شدند، كارمندان دولت و 
خانوارهاي تحت كميته امداد و س��ازمان بهزيستي 
هس��تند. از ميان بازنشس��تگان كش��ور نيز تا اوايل 
دي ماه تنه��ا 50 درصد موفق به دريافت س��بد كاال 
شدند. علت اين موضوع به گفته احمد ميدري، معاون 
رفاه وزارت كار اين است كه تاكنون 75 درصد بودجه 
براي بازنشستگان تأمين اجتماعي دريافت شده است، 
پس از تأمين كامل به بازنشستگان پرداخت مي شود 
و پس از اينكه سبد حمايتي به اين گروه تعلق گرفت 
نوبت به كارگران بيمه شده تأمين اجتماعي مي رسد.

مي��دري تأكيده اس��ت كرد: مبن��ا در اي��ن زمينه 
بيمه پردازي كارگران اس��ت؛ مثاًل كارگري حقوقش 
به س��ازمان تأمين اجتماعي 4 ميليون تومان اعالم 
شده، همين رقم برايش مبنا قرار مي گيرد و با توجه 
به پيش شرط دريافت بسته حمايتي كه به افرادي با 
درآمد زير 3ميليون تومان تعلق مي گيرد ديگر رقمي 

دريافت نخواهد كرد.
معاون وزي��ر كار همچنين درب��اره خانواده هايي كه 
بيش از يك نفر از اعضا بيمه ش��ده تأمين اجتماعي 
هس��تند هم گفته اس��ت: در خانواده اي كه بيش از 
يك نفر از اعضاي خانواده بيمه شده تأمين اجتماعي 
هس��تند، س��بد حمايتي صرفًا به سرپرست خانوار 
تعلق مي گيرد، لذا از 13 ميليون بيمه ش��ده ممكن 
اس��ت به نصف افراد تعلق گيرد زي��را اعضاي خانوار 
آنها در س��اير گروه ها دريافت كرده اند. گفتني است 
محمد شريعتمداري پس از آنكه توانست از مجلس 
راي اعتماد بگيرد، در همان اوايل آبان ماه وعده داده 
بود س��بد حمايتي تنظيم شود كه نيمي از جمعيت 
ايران را در بر گيرد. براساس اين طرح سازمان برنامه 
و بودجه موظف ش��د براي حماي��ت از گروه هاي كم 
درآمد جامعه و تامين بس��ته هاي حمايتي، در قالب 
واريز به حساب سرپرست خانوار از طريق حساب هاي 

بانكي متصل به يارانه هاي نقدي اقدام كند. بر اساس 
ابالغيه معاون اول رييس جمهور، س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور موظف است تا س��قف مبلغ 90 هزار 
ميليارد ريال از منابع موضوع بند4 را صرف اجراي اين 
تصويب نامه و مازاد بر سقف ياد شده را صرف حمايت 
از توليد، اش��تغال و قراردادهاي پيمانكاران كند. بر 
اين اساس، منابع مالي اين طرح از محل مابه التفاوت 
تس��عير قيمت خ��وراك كارخانه هاي پتروش��يمي 
و پااليش��گاه ها نسبت به متوس��ط نرخ سامانه نيما 
 و تغيي��ر قيم��ت گاز مصرف��ي كارخانه ه��اي فوالد

 تأمين مي شود.

   حمايت ها كافي نيست
آغاز سال جاري با افزايش قيمت شديد ارزهاي معتبر 
خارجي يا تضعيف قدرت پول ملي همراه شد. امري 
كه در كوتاه ترين مدت تبعات خود را در اقتصاد ايران 
نش��ان داد و تاثيرات تورمي فراواني به همراه داشت. 

اين مساله همزمان با خروج امريكا از برجام و آغاز دور 
جديد تحريم ها عليه ايران بيش از پيش فش��ار را بر 
اقتصاد ايران افزايش داد و قيمت ها به شكل ناگهاني 
افزايش يافتند. اي��ن افزايش به گونه اي بود كه مركز 
پژوهش هاي مجلس در گزارشي مربوط به خط فقر 
ابعاد مختلف��ي از نرخ تورم را نمايان كرد. بر اس��اس 
گزارش اين مركز در فصل تابستان نسبت به بهار خط 
فقر مطلق در تهران 300 هزار تومان گران تر شد و به 
دو ميليون و 850 هزار تومان براي هر خانواده رسيد 
و در شهريور ماه نسبت به مرداد نيز 100 هزار تومان 

ديگر بر حداقل هزينه هاي زندگي افزوده شد. 
تضعيف قدرت خريد اقش��ار فرودست و مياني اولين 
اتفاقي است كه حاصل تورم باال در اقتصادهايي مانند 
ايران است. در شرايط تورمي فقرا فقيرتر مي شوند و 
اليه هاي مياني نيز اغلب به س��مت فرودست شدن 
ريزش مي كنند. با وجود اي��ن بود كه دولت تصميم 
گرفت تا حدي به اقشار فرودست كمك كند. منتقدان 

در مقاب��ل چني��ن كمك هايي را ناكاف��ي و حداقلي 
مي دانند. پرداخت 200 هزار تومان به هر خانواده در 
شرايطي كه حداقل مزد تامين كنند كمتر از 50 درصد 
حداقل هزينه هاي معيشتي است و هر خانواده براي 
زير خط فقر نبودن بايد نزديك به سه ميليون تومان 
درآمد داشته باشد، عمال نمي تواند كمك محسوسي 

محسوب شود. 
سياس��ت هاي حمايتي در ش��رايط تورمي با هدف 
حفظ ق��درت خريد اقش��ار پاييني اجرا مي ش��ود 
ولي اجراي اين سياس��ت نيازمند برنامه ريزي هاي 
هدفمند است تا عالوه بر جلوگيري از اتالف منابع، 
بتواند نتايج در خوري داش��ته باشد. با وجود اينكه 
هنوز طرح حمايت از اقشار فرودست و خانواده هاي با 
درآمد كمتر از سه ميليون تومان به صورت كامل اجرا 
نشده ولي به نظر مي رسد اجراي كامل اين سياست 
تنها مي تواند بخش��ي بس��يار ناچيز از نيازهاي يك 

خانواده را تامين كند. 

گروه اقتصاد كالن|
س��امانه کارا که از سال گذش��ته به منظور ثبت نام و 
دريافت تسهيالت اشتغال روستايی برای متقاضيان 
طرح های اشتغالزا با اولويت مناطق روستايی، عشايری 
و مرزی آغاز به کار کرده بود، از حدود 4ماه گذشته اين 
سامانه متوقف شده است. بر اساس گفته هاي مسئوالن 
اين طرح »تا زمانی که طرح های موجود در کميته های 
فنی و بانک ها تعيين تکليف نش��ود س��امانه کارا باز 
نخواهد ش��د.« تا کنون حدود 6 ه��زار ميليارد تومان  
پرداخت شده است که مرحله اول و دوم است. مرحله 
سوم و چهارم به اندازه 15درصد اعتباراست که سازمان 

مديريت دستور پرداخت را داده است.

   ط�رح اش�تغال فراگي�ر ب�ا مناب�ع 12 هزار 
ميلياردي

به گ��زارش »تعادل« طرح اش��تغال فراگير از دی ماه 
س��ال گذش��ته و با هدف کاهش مهاجرت به شهرها، 
اش��تغالزايی و حل بي��کاری در مناطق روس��تايی و 
عشايری و همچنين ايجاد شغل در سطح شهرها آغاز 
شد. بر اساس اين قرار است معادل ريالی 1.5 ميليارد 
دالر )حدود 6 هزار ميلي��ارد تومان( از محل صندوق 
توسعه ملی نزد موسسات عامل )بانک های کشاورزی، 
پست بانک، توس��عه تعاون، صندوق کارآفرينی اميد 
و صندوق حمايت از توس��عه سرمايه گذاری در بخش 
کش��اورزی( س��پرده گذاری ش��ود و با تلفيق منابع 
هر موسس��ه برابر با س��هم صندوق توس��عه ملی به 
متقاضيان پرداخت شود.در راستای اجرای اين طرح، 
مجموع منابع صندوق توس��عه ملی ب��ا تلفيق منابع 
هر يک از موسس��ات مذکور ح��دود 12 هزار ميليارد 
 تومان برای پرداخت تس��هيالت اش��تغال روستايی

 اختصاص می يابد.
 همزمان با اجراي اين طرح، وزارت كار س��امانه اي به 
منظور تسهيل متقاضيان به راه انداخت تا روند ثبت نام و 
بررسي طرح ها از اين طريق صورت گيرد. در اين سامانه 
به متقاضيان وام اشتغال روستايی فهرست رسته های 

اولويت دار معرفي شده است. 
اين س��امانه برای پرداخ��ت تس��هيالت در قالب دو 
گروه »تس��هيالت اش��تغال فراگير« و »تس��هيالت 
اشتغال روس��تايی و عش��ايری« طراحی شده است 

که در زم��ان ورود به س��امانه، متقاضی متناس��ب با 
اجرای طرح کس��ب و کار خود در مناطق ش��هری يا 
غيرش��هری پس از اطالع از جزئيات ش��رايط، نسبت 
به انتخ��اب گزينه »تس��هيالت اش��تغال فراگير« يا 
 »تسهيالت اش��تغال مناطق روس��تايی و عشايری«

 اقدام می کند.
بر اساس گفته هاي مس��ئوالن اين طرح، متقاضيان 
دريافت تسهيالت تا س��قف 250 ميليون تومان پس 
از بررس��ی طرح در شهرس��تان و تايي��د کميته فنی 
استان و تسهيالت 250 ميليون تا 2.5 ميليارد تومان 
نيز بعد از بررسی دستگاه اجرايی و تاييد کميته فنی 
استان مربوطه برای پرداخت به موسسه عامل معرفی 
می شوند؛ اما گفته ش��ده كه در تسهيالت باالی 2.5 
ميليارد تومان در سطح ملی توسط وزارت کار با حضور 
نمايندگان دس��تگاه بخشی مرتبط با طرح توجيهی، 
س��ازمان برنامه و بودج��ه، معاون��ت مناطق محروم 
 رياست جمهوری بررسی و نسبت به تاييد يا رد طرح

 اقدام می ش��ود. مطابق اهداف اين برنامه، متقاضيان 
استفاده از تسهيالت بر اساس شاخص های »رسته های 
در اولويت«، »منطقه هدف کس��ب و کار« و »اهليت 

برای راه اندازی طرح اش��تغال« ارزيابی می شوند و در 
صورتی که طرح متقاضی در قالب »رسته های اعالمی 
دارای اولويت اشتغال« ارائه شده باشد طرح در دستور 
کار بررسی صالحيت پرداخت تسهيالت قرار می گيرد.

 در عين حال با توجه به اينکه مناطق روستايی و عشايری 
در اولويت اجرای طرح های اش��تغال هستند، اينکه 
اجرای طرح متقاضی کسب و کار در مناطق هدف قرار 
دارد يا خير با تشخيص دستگاه اجرايی مرتبط با طرح 
 توجيهی متقاضی و کميته فنی در سطح استان مشخص

 خواهد شد.
همچنين اگر فرد متقاضی، در طرح توجيهی اشتغال 
خود دو ش��رط رس��ته های در اولويت و منطقه هدف 
اجرای ط��رح را رعايت ک��رده باش��د در مرحله بعد، 
»اهليت« متقاضی بايد بررس��ی شود؛ به اين معنا که 
فرد به چه ميزان به کس��ب و کار پيشنهادی در قالب 
طرح توجيهی خود، تسلط دارد؛ همچنين با توجه به 
اينکه عمده طرح های اشتغال بايد مبتنی بر مشارکت 
جمعی و گروهی باش��ند بنابراين متقاضی استفاده از 
تسهيالت اشتغال بايد توانايی کارفرمايی و سرپرستی 

کسب و کار را داشته باشد.

   پرداخت 50 درصد منابع
به گفته معاون اش��تغال وزارت کار تاکنون 50 درصد 
از مناب��ع ي��ک و نيم ميلي��ارد دالر صندوق توس��عه 
ملی برای اجرای برنامه اش��تغال روستايی در اختيار 
4 موسس��ه عامل اجرای اي��ن طرح ق��رار گرفته و با 
دس��تور رئيس جمهور مرحله دوم تامين منابع مالی 
اجرای اين طرح با ابالغ رئيس سازمان برنامه و بودجه 
تخصيص پيدا مي كند و فاز دوم طرح توسعه اشتغال 
روستايی و عشايری به زودی اجرايی می شود. مطابق 
قانون آخر ش��هريورماه پايان مهلت جذب تسهيالت 
اشتغال روس��تايی در کل کشور است،  تاکنون نيمی 
از منابع 1.5ميليارد دالری صندوق توسعه ملی يعنی 
حدود 3 هزار ميلي��ارد تومان در قال��ب دو مرحله به 
چهار موسس��ه عامل پرداخت شده که با تلفيق3هزار 
ميلي��ارد از منابع داخلی بانک ه��ا در مجموع 6 هزار 
ميليارد تومان تاکنون برای اش��تغالزايی در روستاها، 
منبع مالی تأمين شده است. مطابق اظهارات عيسی 
منصوری، معاون اش��تغال وزارت کار مکاتبات برای 
ج��ذب 50 درص��د باقی مانده تس��هيالت اش��تغال 
روس��تايی با رئيس جمهور انجام ش��ده بود. قرار بود، 
 50 درصد باقی مانده تس��هيالت  اش��تغال روستايی 
پرداخت ش��ود.  به گفته معاون وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، در تخصيص50 درص��د اول منابع طرح 
اشتغالزايی، برخی رسته ها از جمله فرآوری مواد معدنی 
و خدمات نتوانس��ته اند منابع کافی را جذب کنند، به 
همين دليل در حال حاضر، تنها امکان ثبت نام در اين 
رسته ها در سامانه کارا فراهم شده است و بقيه رسته 
هايی که بيش از ظرفي��ت خود اعتبار جذب کرده اند 

بسته شده اند.
پي��ش از اي��ن وزارت کار بي��ان ک��رده ب��ود، ک��ه 
پيگيردرخواس��ت مرحله دوم تس��هيالت اشتغالی 
هس��تند.همين موضوع بهانه ای ش��ده بود تا سامانه 
کارا متوقف شود. سامانه کارا که از سال گذشته برای 
ثبت نام متقاضيان طرح های اشتغالزا با اولويت مناطق 
روستايی، عشايری و مرزی آغاز به کار کرد، در چندين 
مقطع به منظور بررس��ی طرح های ثبت شده متوقف 
و مجددا بازگش��ايی ش��د.اکنون، ثبت نام متقاضيان 
جديد تسهيالت اشتغال در اين سامانه متوقف است.

متقاضيان ثبت طرح های اشتغال روستايی و عشايری 

برای دريافت تسهيالت، هنگام ورود به بخش »ثبت نام 
متقاضی« اجازه ثبت نام ندارند.

   پرداخت قسط سوم اشتغال روستايی
حاال بعد از گذشت بيش از 2 ماه يکباره معاون اشتغال 
وزارت کار در س��فر اس��تانی خود اع��الم می کند که 
پرداخت قسط سوم اشتغال روس��تايی مدت زيادی 
است که ابالغ ش��ده اس��ت و منتظر واريز به حساب 

بانک ها هستيم.
عيس��ی منصوری،معاون اش��تغال وزارت کار گفت: 
پرداخت سوم قسط اشتغال روستايی از طريق سازمان 
برنامه وبودجه مدت زيادی است که ابالغ شده است و 
منتظر واريز به حساب بانک ها هستيم. همچنين مرحله 
چهارم روز سه ش��نبه هفته گذشته از طريق صندوق 
توسعه ملی و بانک ملی توافق شد و در اختيار استان قرار 
خواهد گرفت.  اما با وجود اينکه مرحله سوم تسهيالت 
اشتغالزايی هم تا چند روز آينده واريز می شود سامانه 
کارا همچنان متوقف و امکان ثبت نام برای متقاضيان 
وجود ندارد. اين سوال برای متقاضيان وجود دارد، مگر 
نه اين است که دليل توقف اين سامانه نبود منابع الزم 
برای طرح ها بود، اکنون که منابع برای ايجاد اشتغال 

رسيده است چرا سامانه کارا متوقف است.
مديرپروژه سرمايه گذاری وزارت تعاون در اين زمينه به 
تسنيم گفته است: صندوق کارآفرينی با صندوق توسعه 
ملی قرار داده بس��ته است تا برای پرداخت تسهيالت 
مشکلی نداشته باش��ند. بايد پول به حساب بيايد، تا 
زمانی که پولی تصويب شده است به حساب بانک های 
عامل واريز نشود نمی توانيم سامانه تسهيالت بدهيم.

 رامين اسدي با بيان اينکه سامانه کارا در حال حاضر 
در کرمانش��اه و سيستان بلوچس��تان باز است  اظهار 
كرده: تا زمانی که طرح ه��ای موجود در کميته های 
فنی يا ارسال شده به بانک ها ، بررسی و تعيين تکليف 
نشود س��امانه کارا باز نخواهد ش��د. اسدی با تأکيد بر 
اينکه نهادهای حمايتی در اولويت  دريافت تسهيالت 
هستند، گفته است: مکاتباتی را با سازمان مديريت و 
سازمان توسعه ملی داشته ايم برای اينکه منابع زودتر 
به بانک های عامل واريز شود. مرحله بعدی  تسهيالت 
اشتغال روستايی باوجود اينکه چندبار مکاتبه کرده ايم 

هنوز واريز نشده است.
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كاالهاي اساسي با ارز ارزان 
گران به دست مردم مي رسد

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ب��ا انتقال از 
عملكرد دولت ه��ا در خصوص نظ��ارت بر قيمت 
كاالهاي اساسي تاكيد كرد: متاسفانه قيمت كاالهاي 
اساسي با وجود ارز ارزان گران به دست مردم مي رسد.

محمدرضا پورابراهيمي نماين��ده مردم كرمان در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: اقدامات اخير بانك 
مركزي در مديريت بازار ارز قابل تقدير است. اتفاقات 
مثبتي در خصوص مصوبات شوراي عالي اقتصادي 
در كشور رقم خورده است. جا دارد از اقدامات بانك 
مركزي در تغيير س��ود روز ش��مار به ماه شمار، در 
حذف چك هاي حامل و به ص��ورت كلي اقدامات 
اخير براي ساماندهي نظام بانكي كشور تشكر كنم. 
ولي درخصوص قيمت كاالهاي اساس��ي از دولت 
گله داريم.وي افزود: امسال و در بودجه سال آينده 
دولت براي يك سال 14 ميليارد دالر منابع ارزي با 
نرخ ترجيحي در نظر گرفته است تا قيمت كاالها بر 
اساس قيمت پايان سال 96 در اختيار مردم قرار گيرد. 
متاسفانه بر اساس گزارش هاي كميسيون اقتصادي 
قيمت كاالهاي اساس��ي با وجود ارز ارزان، گران به 
دست مردم مي رسد. حدود 100 هزار ميليارد تومان 
معادل يك س��وم بودجه كش��ور به باد فنا مي رود و 
دليل آن هم عدم نظارت دولت بر قيمت كاالهاست. 
اگر دولت مي خواهد بر اين 100 هزار ميليارد تومان 
نظارت كند، بايد سامانه هاي اطالعاتي گمرك، وزارت 
اقتصاد و وزارت صنعت فعال شود. اگر دولت نمي تواند 
در اين خصوص نظارت كند پيشنهاد ما طرحي تحت 
عنوان تخصيص اعتب��ار مابه التفاوت يارانه ارزي بر 
اس��اس كارت هاي اعتباري به خود مردم است.وي 
ادام��ه داد: موضوع بعدي در خصوص كش��اورزي 
است. قرار بود كه در حوزه كشاورزي شاهد باشيم كه 
پس از ابالغ منابع وام ها اتفاق مثبتي ايجاد شود. اين 
موضوع بايد رسيدگي شود و اعتبارات آن افزايش پيدا 
كند. ما بايد در خصوص فرهنگيان، اهتمام بورزيم. 
بخشي از موضوع برنامه ششم در خصوص رتبه بندي 
معلمان اس��ت؛ بايد مورد توجه قرار گيرد. موضوع 
بعدي هم درخصوص مديريت س��وخت در كشور 
است. بر اساس شرايط امروز كشور پيشنهادي را در 
كميسيون اقتصادي آماده كرديم كه با عدم افزايش 
قيمت سوخت در سال آينده و فقط وضع عوارض بر 
مصرف و پرداخت اين عوارض در پايان دوره هاي سه 

و شش ماهه اين موضوع را مديريت كنيم.

دفاع مركز آمار از توقف اعالم 
شاخص ها  توسط بانك مركزي 

ايسنا| حسين زاده، معاون اقتصادي و محاسباتي 
مركز آمار اظهار كرد: در س��ال هاي گذشته همواره 
موازي كاري در انتشار آمارهاي رسمي از جمله در 
آمارهاي كالني مانند تورم و رش��د اقتصادي وجود 
داشته و از س��وي مركز آمار و بانك مركزي منتشر 
شده اس��ت، اين در حالي است كه طبق ماده )10( 
احكام دايمي برنامه توسعه مركز آمار مرجع رسمي 
تهيه، اعالم و انتشار آمار رسمي كشور است و البته 
طبق بند )پ( همين ماده دستگاه هاي اجرايي مانند 
بانك مركزي مكلف هستند در حدود وظايف قانوني 
و در چارچوب ضوابط و استانداردهاي شوراي عالي 
آمار نسبت به تهيه و اعالم آمارها اقدام كنند.معاون 
مركز آمار با اشاره به مصوبه اخير شوراي عالي آمار، 
اظهار كرد: در جلسه شوراي عالي آمار كه نمايندگان 
بانك مركزي و نخبگان و كارشناسان دانشگاهي و 
همچنين نمايندگاني از برخي وزارتخانه ها حضور 
داشتند موضوع انتشار آمار و رشد اقتصادي از سوي 
شوراي عالي آمار مورد تاكيد قرار گرفت و اعالم شد 
كه تورم و رشد اقتصادي از آمارهاي تخصصي هيچ 
دس��تگاهي از جمله بانك مركزي نيست و از اين رو 
اي��ن مركز آمار اس��ت كه بايد آن را منتش��ر كند و 
بانك مركزي نمي تواند در اين باره اقدام كند. براين 
اساس با توجه به اينكه ش��وراي عالي آمار باالترين 
مرجع تصميم گيري در نظام آماري بوده و مصوبات 
آن الزم االجراس��ت در صورتي كه بانك مركزي بار 
ديگر آمار تورم و رشد اقتصادي را اعالم كند، خالف 
مصوبه عمل كرده اس��ت.در ادام��ه اين گفت وگو، 
معاون مركز آمار به هزينه هاي سنگين انتشار آمار از 
سوي دو مرجع اشاره داشت و در اين باره توضيح داد 
كه آمار يك كاالي عمومي است و مركز آمار و بانك 
مركزي نهادهايي در دنيا هستند كه به عنوان سرمايه 
اجتماعي تلقي مي شوند، بنابراين آمار رابطه مستقيم 
با حاكميت شايسته دارد كه اگر به آن اعتماد وجود 
نداشته باشد، شفافيت و بسياري از شاخص هايي كه 
بايد براساس آن پاسخگو بود زير سوال خواهد رفت. 

 خروج ايران از ركود 
به 2020 موكول شد

بانك جهاني رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را 
منفي 1.5 برآورد و پيش بيني كرد اقتصاد ايران در 
سال 2019 رشد منفي 3.6 درصدي را تجربه كند.به 
گزارش »تعادل«، بانك جهاني در تازه ترين گزارش 
خود با عنوان دورنماي اقتصادي جهان برآورد كرده 
اس��ت كه خود رش��د اقتصادي ايران در سال هاي 
2018 و 2019 كاهش يابد.طبق گزارشي كه ژوئن 
2018  روي پاي��گاه اينترنتي اين نهاد بين المللي 
اقتصادي قرار گرفته بود پيش بيني مي شد اقتصاد 
ايران در سال 2018 معادل 4.1 درصد رشد كند، 
با اين حال در گزارشي كه روز گذشته منتشر شده 
رش��د اقتصاد اي��ران طي س��ال 2018 منفي 1.5 
درصد برآورد شده است.بانك جهاني در اين گزارش 
همچنين پيش بيني خود از رش��د اقتصادي ايران 
در سال 2019 را كاهش داده است. بر اساس پيش 
بيني اين نهاد بين المللي اقتصاد ايران در سال 2019 
ميالدي رشد منفي 3.6 درصدي را تجربه خواهد 
كرد. در گزارش ژوئن اين رقم 4.1 درصد پيش بيني 
شده بود.البته بانك جهاني پيش بيني كرده است 
اقتصاد ايران در س��ال 2020 از ركود خارج شود و 

رشد 1.1 درصدي را در اين سال تجربه كند.

  در خانواده اي كه بيش از يك نفر از اعضاي خانواده بيمه شده تأمين اجتماعي هستند، سبد حمايتي صرفًا به سرپرست خانوار تعلق مي گيرد، لذا از 
13 ميليون بيمه شده ممكن است به نصف افراد تعلق گيرد زيرا اعضاي خانوار آنها در ساير گروه ها دريافت كرده اند.

 سياس�ت هاي حمايتي در شرايط تورمي با هدف حفظ قدرت خريد اقشار پاييني اجرا مي شود ولي اجراي اين سياست نيازمند برنامه ريزي هاي 
هدفمند است تا عالوه بر جلوگيري از اتالف منابع، بتواند نتايج در خوري داشته باشد. با وجود اينكه هنوز طرح حمايت از اقشار فرودست و خانواده هاي 
با درآمد كمتر از سه ميليون تومان به صورت كامل اجرا نشده ولي به نظر مي رسد اجراي كامل اين سياست تنها مي تواند بخشي بسيار ناچيز از نيازهاي 

يك خانواده را تامين كند.

برش



بانك و بيمه4يادداشت

شوراي پول و اعتبار تصويب كرد

با افزايش سهم 2 درصدي وام قرض الحسنه و در راستاي مسووليت اجتماعي بانك ها رخ داد 

سپرده ريالي مبتني بر ارز و بازار متشكل معامالت ارزي 

افزايش سهم وام قرض الحسنه از كل تسهيالت در سه سال اخير

گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
شوراي پول و اعتبار در جلسه عصر روز سه شنبه 18 
دي ماه »مقررات مربوط به بازار متش��كل معامالت 
ارزي« را به تصويب رس��اند. بر اس��اس اين مصوبه به 
منظور ساماندهي و توس��عه بازار شفاف، منصفانه و 
كارا، »بازار متشكل معامالت ارزي« تشكيل مي شود 
تا ارزها در آن بصورت نقد مطابق مقررات اين مصوبه 
و ساير مقررات مرتبط با آن در بستر الكترونيكي مورد 
معامل��ه قرار گيرند. به گ��زارش »تعادل«، همچنين 
ش��وراي پول و اعتبار در جلس��ه چهارم دي ماه سال 
جاري دستورالعمل س��پرده ريالي مبتني بر ارز را در 
14 ماده و 3 تبصره م��ورد تصويب قرار داد. طبق اين 
دستورالعمل حساب سپرده س��رمايه گذاري ريالي 
مبتني بر ارز، نوعي حس��اب س��پرده سرمايه گذاري 
 مدت دار خاص ريالي است به درخواست متقاضي به 
صورت انفرادي يا مشترك افتتاح مي شود. در اين نوع 
سپرده، بانك به عنوان وكيل سپرده گذار، سپرده توديع 
ش��ده را براي سرمايه گذاري ارزي به كار مي گيرد. در 
سپرده عنوان ش��ده، دريافت و پرداخت وجه صرفًا به 
ريال است و با استفاده از ميانگين موزون نرخ اعالمي 
فروش نقدي ارز مندرج در س��امانه نظارت ارز بانك 
مركزي )سنا( در روز قبل از افتتاح حساب با ميانگين 
موزون نرخ اعالمي خريد نقدي ارز در سامانه نظارت 
ارز بانك مركزي )سنا( در روز قبل از بستن يا برداشت 
حسب مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب مزبور 

تعيين مي شود.

     يادداشت همتي 
اين مصوبه در حالي منتش��ر شد كه رييس كل بانك 
مركزي نيز در يادداش��تي از جزييات جلسه شوراي 
پول و اعتبار خبر داد و نوشت: شوراي پول و اعتبار دو 
سازوكار مهم در خصوص ارز را به تصويب رساند. اولي 
مقررات مربوط به راه اندازي »بازار متشكل معامالت 
ارزي« و دومي نيز دستورالعمل »سپرده ريالي مبتني 

بر ارز.« 
همتي ادامه داد: طرح اصالح نظام بانكي و برنامه ريزي 
براي استفاده از عمليات بازار باز در اعمال سياست هاي 
پولي نيز با دقت نظر و بررس��ي همه جانبه در جريان 

است كه در صورت آماده شدن عملياتي خواهد شد.

    بلازار متشلكل معاملالت ارز مرجع تعيين 
نرخ مي شود

در همين حال دبي��ركل كانون صرافان با بيان اينكه، 
بازار متشكل معامالت ارز مرجع تعيين نرخ مي شود، 
گفت: كانون بانك هاي خصوصي، شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي و كانون صرافان سه ركن متشكل بازار 

معامالت ارزي هستند.
رض��ا تركاش��وند در گفت وگو با ايِبنا درب��اره مصوبه 
شب گذشته ش��وراي پول و اعتبار براي تشكيل بازار 
متشكل ارزي، با بيان اينكه، از مدت ها قبل درخواست 
تشكيل بازار يا اتاقي شفاف براي مشخص شدن تمامي 
معامالت نقدي از سوي كانون صرافان به بانك مركزي 
اعالم شده بود، افزود: بر اساس اين درخواست تمامي 
فرآيندهاي خري��د و فروش ارز در ب��ازار از خريدار تا 
بانك عامل، حساب بانكي و فروشنده به صورت شفاف 

مشخص خواهد شد.
وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه اين اق��دام در نهايت منجر به 
شفافيت در كشف قيمت ها در بازار مي شود، گفت: در 
حالي كه مرجع تعيي��ن روزانه نرخ ارز در حال حاضر 
مشخص نيست و محلي مجهول دارد اما روزانه نرخ ها به 
بازار اعالم مي شود. تركاشوند ادامه داد: در همين حال 
با تشكيل بازار متشكل معامالت ارزي، قيمت گذاري و 
فعاليت شفاف و واقعي مشابه بازار سرمايه خواهد شد.

دبيركل كانون صرافان افزود: پيش از اين بازار افشار، 
سبزه ميدان به عنوان محلي براي داد و ستد اوليه ارز 
و اعالم قيمت پايه در بازار بود اما با غيرقانوني ش��دن 
فعاليت اين بازار و ممنوعيت اعالم قيمت هم اكنون بازار 
براي قيمت گذاري با گيجي و سردرگمي مواجه است 
و بطور حتم تشكيل بازار متشكل معامالت ارزي نقش 

مهمي در سر و سامان دادن اين شرايط دارد.
تركاش��وند درباره اعض��اي اين ب��ازار توضيح داد كه 
براس��اس مذاكرات انجام ش��ده در خصوص تشكيل 
اين بازار، مقرر ش��د تا كانون صرافان، كانون بانك ها 
و موسس��ات اعتباري خصوصي و شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي س��ه ركن تش��كيل دهنده اين بازار 
باش��ند و بانك مركزي نيز به صورت غير مس��تقيم و 
از طريق بانك هاي عام��ل در بازار دخالت و به صورت 

مستقيم بر فعاليت ها نظارت داشته باشد.
وي يادآور ش��د: روز گذشته در ش��وراي پول و اعتبار 
كليات تشكيل بازار متشكل معامالت ارزي تصويب 
ش��د و در آينده نيز بايد مذاكرات��ي براي جزييات آن 

انجام شود.

    استقبال از شفافيت
دبيركل كانون صرافان درباره واكنش صرافان درباره 
فعاليت اين بازار، گفت: صرافان همواره از شفافيت بازار 

و معامالت استقبال كرده اند.
تركاشوند درباره تاثير اين بازار بر داللي ها و معامالت 
ش��بانه، اظهار داش��ت: بطور حتم با تشكيل اين بازار 
تمامي س��فته بازي ه��ا در بازار كنترل خواهد ش��د. 
معامالت ش��بانه و روزانه تنها به دلي��ل نبود مرجع 
رسمي براي قيمت گذاري است. زيرا افرادي در هرات، 
س��ليمانيه و... با صالحديد و مناف��ع خود قيمت ها را 
تعيين و قيمت در بازار تهران مشخص مي شود اما با 
ايجاد اين بازار قيمت از طريق مرجعي رسمي تعيين 

خواهد شد.

    ساز و كار بازار غيرمتشكل ارزي 
وي گفت: مكانيزم قيمت گذاري در اين بازار به صورت 
عرضه و تقاضا ي اوليه اس��ت و براس��اس اعالم هاي 
بعدي در بازه زماني مشخص، قيمت تعيين مي شود 
و هر صرافي مي توان��د عرضه كننده يا متقاضي اوليه 
باشد. همچنين قيمت گذاري در چارچوبي مشخص 
و براساس آيين نامه  اي كه به صالحديد بانك مركزي 

منتشر خواهد شد، تعيين مي شود.
تركاشوند تاكيد كرد: صرافان در اين بازار نقش مشابه 
كارگ��زاران ب��ورس دارند و مي توانند ب��ه نمايندگي 
صادركنندگان و شركت هاي بزرگ در اين بازار فعاليت 

كنند و براي آنها خريد و فروش و معامله انجام دهند.

    سپرده ريالي مبتني بر ارز بر پايه نرخ »سنا «
در مورد سپرده ريالي مبتني بر ارز، گفته شده كه بانك 
سپرده را براي س��رمايه گذاري ارزي به كار مي گيرد. 
دريافت و پرداخت وجه صرفًا به ريال است و با استفاده 
از ميانگين موزون نرخ اعالمي فروش نقدي ارز مندرج 
در س��امانه نظارت ارز بانك مركزي )سنا( در روز قبل 
از افتتاح حساب با ميانگين موزون نرخ اعالمي خريد 
نقدي ارز س��نا در روز قبل از بستن يا برداشت حسب 
مورد، مقدار ارز مبنا براي درج در حساب مزبور تعيين 
مي شود. تجربه جمع آوري نقدينگي از بازار ارز و سكه 
و طال در بهمن و اسفند س��ال 96 نشان داد كه از سه 
روش ارايه شده از سوي بانك مركزي، استقبال مردم 
از پيش فروش سكه طال و همچنين خريد اوراق سپرده 
ريالي 20 درصدي بسيار باال بوده اما استقبال از اوراق 
سپرده ريالي مبتني برارز به نرخ روز ارز و با سود يكساله 
4 و دوساله 4.5 درصد كم بوده است. مردم بيش از 8 

ميليون سكه را پيش خريد كردند كه رقمي حدود 40 
تا 60 تن طال برآورد مي شود و همچنين بيش از 230 
هزار ميليارد تومان اوراق س��پرده ريالي 20 درصدي 
خريداري كردند، اما تمايلي به س��پرده ريالي مبتني 

بر ارز نشان ندادند. 
اما كارشناسان معتقدند كه روش فعلي سپرده ريالي 
مبتني بر ارز متفاوت از روش گذشته است و احتماال 
موف��ق خواهد بود. ز ي��را اوال بازار ارز با ثبات ش��ده و 
نوس��ان ماه هاي اخير را ندارد. ثانيًا، با توجه به عالقه 
فعاالن اقتصادي به بازار ارز در ماه هاي اخير و پيگيري 
نوسان نرخ ارز، سپرده گذار با سپرده گذاري بر مبناي 
ارز، نگران زيان خود نخواهد بود. لذا مصوبه ش��وراي 
پول و اعتبار و روش جديد س��رمايه گذاري ريالي در 
بازار ارز مبتني بر نرخ سنا، مي تواند كارايي موثرتري 
داشته باشد و با توجه به نرخ سود بانكي 15 درصدي 
كه كمتر از نرخ تورم كنوني است، احتماال با استقبال 
سپرده گذاران و سرمايه گذاران مواجه مي شود. زيرا در 
صورتي كه نرخ ارز در بازار سنا با افزايش نسبي مواجه 
شود، س��ودآور خواهد بود و حتي با پوشش نرخ تورم 
نيز جذابيت خواهد داشت و ممكن است با جذابيت و 
استقبال سپرده گذاران و سرمايه گذاران همراه شود.

ضمن اينكه بانك مركزي و شبكه بانكي از اين منابع 
براي ايجاد ثبات در گردش نقدينگي بهره خواهند برد 
زيرا وقتي سرمايه گذار احساس كند كه ريسك نوسان 
نرخ ارز را پوشش مي دهد و سرمايه خود را به صورت 
ارزي س��پرده گذاري كرده، دليلي ب��راي جابه جايي 
پول از س��پرده كوتاه مدت، بلندمدت، به بازار خودرو، 
مس��كن، طال و ارز و س��كه و... نخواهد داشت.  اما در 
مقابل برخي فع��االن بازار ارز مي گوين��د كه اگرچه 
بانك مركزي و ش��وراي پول و اعتبار تمايل دارند كه 
به ش��كل هاي مختلف نقدينگي بازار ارز را مديريت 
كنند و به همين خاطر روي س��پرده ريالي مبتني بر 
ارز متمركز شده اند، اما روش ارايه شده يعني نرخ سنا، 
به داليل مختلف جذابيت چنداني براي رشد اين نوع 
سپرده گذاري ندارد.  برخي فعاالن بازار و كارشناسان و 
از جمله تعدادي از صادركنندگان نيز معتقدند كه آنچه 
باعث كاهش نرخ ارز در شرايط كنوني و ماه هاي اخير 
شده، محدوديت در ميزان تقاضا از طريق جمع آوري 

چك هاي تضميني، سقف تراكنش 50 ميليون توماني 
به ازاي هر كارت، و كنترل بازار است و در حال حاضر 
به هر متقاضي ب��ه ازاي كارت ملي 2 هزار دالر به نرخ 
كانال س��نا داده مي شود، اما كساني مي توانند به بازار 
نيما مراجعه كنند كه براساس ثبت سفارش رسمي و 
مورد تاييد وزارت صنع��ت و معدن و تجارت، واردات 
كاال داشته باشند و از نيما به نرخ روز ارز تهيه كنند. در 
نتيجه كساني كه نتوانند در اين چارچوب عمل كنند، 
عمال براي دريافت ارز بيشتر از 2 هزار دالر بايد به بازار 
ارز و دالالن مراجعه كنند كه نرخ هايي باالتر از كانال 

10 هزار توماني ارز مي فروشند. 
اين موضوع باعث شده كه صادركنندگان نيز تمايلي 
به عرضه ارز به نرخ 8 هزار توماني نيما نداشته باشند و 
فروشنده ارز نيز بايد به نرخ سنا و بانك ها ارز بفروشد. 
در نتيجه اين موضوع باعث ش��ده كه عده اي نرخ ارز 
آزاد واقعي را باالتر ارزيابي كنند و در نتيجه تمايل به 
سپرده گذاري ريالي مبتني بر نرخ پايين و كنترل شده 
سنا از طريق محدوديت هاي مختلف تراكنش بانكي، 

چك تضميني و... ندارند.

    نرخ طال و ارز و سكه 
روز چهارشنبه 19 دي 97 نرخ لحظه اي دالر در سامانه 
سنا را 10 هزار و 880 تومان و يورو را 12 هزار و 720 
تومان اعالم كرد و براي روز س��ه ش��نبه نيز ميانگين 
مبادله ش��ده را براي دالر 10 هزار و 927 تومان، يورو 
12 هزار و 666 تومان، درهم 2 هزار و 990 تومان، يوان 
1592 تومان، پوند 13هزار و 920 تومان و لير تركيه 
را 2ه��زار و 126 تومان اعالم كرد. ن��رخ دالر در بازار 
آزاد تهران 11150 تومان و نرخ دالر در بازار هرات به 

10860 و نرخ درهم به 3010 تومان رسيد.
به گزارش »تعادل«، در بازار طال و س��كه نيز به دنبال 
كاهش نرخ اونس جهاني به 1280 دالر و نرخ دالر آزاد 
به نرخ 11150 تومان، روز چهارش��نبه هر عدد سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد س��ه ميليون و 768 هزار 
تومان و سكه طرح قديم سه ميليون و 651 هزار تومان 
معامله  شد. نيم سكه يك ميليون و 940 هزار تومان 
قيمت دارد و قيمت ربع س��كه به يك ميليون و 206 
هزار تومان و سكه گرمي به 663 هزار تومان رسيد. هر 

مثقال طالي 17 عيار يك ميليون و 492 هزار تومان و 
هر گرم طالي 18 عيار 344 هزار و 600 تومان در بازار 

دادوستد مي شود.
در اين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان و سازندگان 
طال، جواهر، نقره و س��كه تهران اعالم كرد كه گرچه 
قيمت ها در بازار امروز هم روند افزايشي داشته است، 
اما شدت رشد آن كاسته شده و انتظار كاهش قيمت در 
آينده بيشتر شده است. ابراهيم محمدولي اظهار كرد: 
روند و شدت افزايش قيمت ها در بازار طال بسيار كمتر 
از روزهاي گذش��ته بوده و نشان مي دهد كه دولت نه 
تنها بازار سكه و طال را رها نكرده بلكه در حال كنترل 
آن اس��ت. وي ادامه داد: رشد قيمت ها در بازار سكه و 
طال متاثر از نرخ هاي جهاني و نرخ دالر و ساير ارزها در 
بازار داخلي است كه به نظر مي رسد در آينده مجددا 

كاهش قيمت ها را مشاهده خواهيم كرد.
به گفته وي، محمدولي ابراز اميدواري كرد كه دولت 
در كنترل بازار سكه و طال موفق شود و مردم بتوانند 
در ماه هاي پاياني سال نسبت به خريد طال در بازار با 

خيال راحت اقدام كنند.

    قيمت طال در بازارهاي جهاني ثابت شد
به دنبال افزايش اميدواري ها نسبت به مذاكرات تجاري 
امريكا و چين، قيمت ط��ال در بازارهاي جهاني امروز 

چهارشنبه تغيير نكرده است.
در حالي كه گمانه زني هاي زيادي درباره متوقف شدن 
روند صعودي نرخ بهره فدرال رزرو امريكا وجود دارد، 

قيمت طال با تغيير چنداني همراه نشده است.
بر اس��اس اين گزارش قيمت هر اونس طال به 1283 
دالر رسيده كه نسبت به روز قبل تغيير چنداني نداشته 
است.مذاكرات تجاري امريكا و چين از روز سه شنبه 
آغاز شده و قرار اس��ت ادامه پيدا كند. اميدواري هاي 
زيادي وجود دارد كه دو ط��رف به يك توافق تجاري 
جديد دست پيدا كنند. اين اميدواري ها موجب شده 
است تا شاخص سهام در بازارهاي جهان براي سومين 
روز متوالي با افزايش روبرو شود. سخنراني پنج شنبه 
جرومي پاول رييس فدرال رزرو امريكا مي تواند تاثير 
مهمي بر نوسان قيمت كاالهاي راهبردي به خصوص 

طال و ارزش دالر داشته باشد.

گروه بانك و بيمه|
مانده تسهيالت قرض الحسنه بانك ها با رقم 71 هزار ميليارد 
تومان در پايان مهرماه 97، رشد 19 درصدي در 7 ماه اول 
سال 97 و سهم 6.1 درصدي آن از مانده كل تسهيالت شبكه 
بانكي، نشان دهنده اين واقعيت است كه با وجود نرخ تورم 
و همچنين نرخ سود بانكي باال در سال هاي اخير، بانك ها 
همچنان در راستاي مسووليت هاي اجتماعي خود به رشد 
تسهيالت قرض الحسنه، طرح هاي خوداشتغالي، وام ازدواج، 
بيماران و درمان، وام هاي ضروري و تعمير و وديعه مسكن و 

تسهيالت ويژه قرض الحسنه توجه داشته اند.
 وام ازدواج، تعمي��ر مس��كن، ايجاد مس��كن روس��تايي، 
تعاوني هاي توليدي، كش��اورزي، اش��تغال خانگي، ديه، 
جانبازان، نيازهاي ضروري، مدد جويان كميته امداد، بيماري 
و درمان، از مهم ترين سرفصل هاي وام قرض الحسنه بوده 
است. مدت پرداخت اقساط اين وام ها براي نيازهاي ضروري 
و تعمير مسكن 36 ماه يا سه سال، براي پرداخت ديه 215 ماه 
و براي موارد ديگر از جمله وام ازدواج 60 ماه يا 5 ساله است. 
ارقام اين وام ه��ا نيز از 10 ميليون و 20 ميليون تا حداكثر 
200 ميليون تومان اس��ت و براي وام ازدواج به ازاي هر نفر 

15 ميليون تومان بوده است. 
البته طبق مصوبه كميسيون فرهنگي كه به كميسيون 
تلفيق بودجه 98 رفته قرار است وام ازدواج به ازاي هر نفر 25 
ميليون تومان شود و 5 ميليون تومان نيز براي سفر ماه عسل 
در نظر گرفته شده است كه تا تصويب نهايي آن نيز به زمان 

و توافق نمايندگان مجلس و دولت نياز دارد. 
عملكرد بانك ها نشان مي دهد كه در هفت ماه اول سال 97 
مانده تسهيالت كل عقود بانكي 7.8 درصد رشد كرده اما 
مانده تسهيالت قرض الحسنه رشد 19.3 درصدي داشته كه 
باالتر از رشد مانده تسهيالت در بسياري ازعقود بانكي است 

و اين موضوع نشان مي دهد كه در سا ل هاي اخير بانك ها 
به حوزه مسووليت اجتماعي و وام هاي قرض الحسنه توجه 

بيشتري داشته اند. 
در اين زمينه، بانك هاي خصوصي با رقم 48520 ميليارد 
تومان مانده تسهيالت قرض الحسنه نه تنها مانده تسهيالت 
در 7 م��اه اول س��ال 97 را 19 درصد رش��د داده اند. بلكه 
سهم اين تسهيالت از كل تسهيالت بانك هاي خصوصي 
نيز به6.7 درصد رس��يده كه باالتر از س��هم 2.8 درصدي 
تسهيالت قرض الحسنه بانك هاي تخصصي است و مانده 
تس��هيالت قرض الحس��نه بانك هاي خصوص��ي از رقم 
مانده تسهيالت قرض الحس��نه 15 هزار ميليارد توماني 
بانك هاي دولتي و 7200 ميليارد توماني مانده تسهيالت 
قرض الحسنه بانك هاي تخصصي باالتر بوده است و نشانه 

توجه بانك هاي خصوصي در كنار ساير فعاليت هاي خود به 
حوزه مسووليت هاي اجتماعي است. 

سهم مانده تسهيالت قرض الحسنه با سياست هاي بانك 
مركزي، دولت و بانك ها، در سه سال اخير رشد قابل توجه 
19، 26 و 28 درصدي داش��ته و سهم آن از كل تسهيالت 
بانك ها از 5.1 درسال 95، به 5.5 درصد در سال 96 و 6.7 

درصد در سال 97 افزايش داشته است.
همچنين عالوه ب��ر بانك هايي كه ب��ه صورت تخصصي 
و حرف��ه اي، ح��وزه فعاليت خ��ود را در زمين��ه وام هاي 
قرض الحسنه و وام هاي ضروري، مسكن، ازدواج، بيماران و 
درمان تعريف كرده اند، بانك هاي حرفه اي نيز تالش كرده اند 
كه در كنار فعاليت هاي تجاري و سود آور، به ايجاد صندوق 
قرض الحسنه، تقويت حساب هاي قرض الحسنه، پرداخت 

وام ازدواج و... مبادرت كنند.  در اس��فند ماه س��ال 96 نيز 
59520 ميليارد تومان با سهم 5.5 درصدي از كل تسهيالت 
اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري كشور قرض الحسنه 
بوده كه اين ميزان نسبت به اسفندماه سال 95 كه 28 درصد 
رشد نشان مي دهد كه بانك هاي خصوصي با 41 هزار ميليارد 

تومان بيشترين وام قرض الحسنه را پرداخت كرده بودند. 
 در اسفند ماه سال 95 نيز 46270 ميليارد تومان با سهم 
5.1 درصدي از كل تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتباري كشور قرض الحس��نه بوده كه اين ميزان نسبت 
به اسفندماه س��ال 95 كه 26 درصد رشد نشان مي دهد. 
بانك هاي خصوصي 31 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ را 

وام قرض الحسنه داده اند. 
يك��ي از حوزه هاي اثرگذار فعاليت بانك ها در س��ال هاي 
اخير، حضور در حوزه مسووليت هاي اجتماعي و كمك به 
رفع محروميت مناطق كمتر برخوردار و رفع مشكالت و 
چالش هاي موجود اجتماعي بوده و در اين راستا عالوه بر 
پرداخت تسهيالت ازدواج و جهيزيه، درمان و بيماري هاي 
خاص، تعميرات و وديعه مسكن، خوداشتغالي و مشاغل 
خانگي، احتياجات ضروري و قرض الحسنه ويژه، تسهيالت 
اثرگذاري نيز براي اشتغال مددجويان، اشتغال روستايي، 
حمايت از بنگاه هاي زودبازده و كمك به كسب وكارهاي 
كوچك و متوسط، جايگزيني خودروهاي فرسوده، مشاركت 
در ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز و مشاركت در رفع 
مشكالت حوادث غير قابل پيش بيني از جمله جانمايي 

كسبه ساختمان پالسكو را نيز شامل مي شود. 
بانك هاي كش��ور در س��ال هاي اخي��ر، عالوه ب��ر ايجاد 
صندوق هاي قرض الحس��نه تقريبا در تم��ام حوزه هاي 
مسووليت اجتماعي بانك ها، حضور فعال واثرگذاري داشته 
و نه تنها تس��هيالت و كمك هاي مال��ي قابل توجهي را با 

مشاركت سايرنهادهاي مدني و اجرايي كشور به مناطق 
محروم و كمتر برخوردار اختصاص داده، بلكه در حل برخي 
مشكالت غيرقابل پيش بيني هموطنان از جمله جانمايي 
و كمك به كسبه ساختمان پالسكو در ساختمان جديد 
مجتمع تجاري نور، حمايت از طرح هاي حمايت از بيماران 
خاص مانند آلزايمر، پرداخت س��پرده هاي موسسه ثامن 

الحجج حضور داشته است. 
از س��وي ديگر، وجود اين صندوق هاي قرض الحس��نه، 
موجب جلب مشاركت مردم خيرخواه و نيك انديش شده 
و مشاركت مردم و افراد خير را در حل مشكالت هموطنان 
و احساس تعلق و مشاركت اجتماعي افزايش داده و شادابي 
و احساس بهتري را براي ياري دهندگان و افراد نيازمند به 

همراه داشته است. 
برگزاري مستمر و به  هنگام جشنواره قرعه كشي حساب هاي 
قرض الحس��نه پس انداز به دنبال كمپين هاي تبليغي و 
اطالع رساني، يكي از ابزارهاي صندوق براي گزارش دهي 
ش��فاف به هموطنان و افراد خيربوده و در كنارآن تشويق 
مردم به افتتاح حس��اب قرض الحسنه پس انداز و افزايش 
موجودي آن موجب شده كه منابع صندوق براي كمك به 

اقشار آسيب پذير افزايش يابد. 
اهم فعاليت هاي صندوق هاي قرض الحسنه با توجه به موارد 
ذكر شده شامل جذب منابع قرض الحسنه پس انداز و اعطاي 
تسهيالت قرض الحسنه به شكل پرداخت تسهيالت ازدواج 
و تسهيالت اش��تغال به مددجويان معرفي شده از سوي 
سازمان بهزيستي و كميته امداد در راستاي اجراي قانون 
بودجه كشور، تسهيالت درمان براساس تفاهمنامه هاي امضا 
شده با انجمن هاي حمايتي از بيماران در استان هاي محروم، 
تسهيالت مسكن به نيازمندان در استان هاي كم برخوردار و 

محروم، وام ضروري به نيازمندان بوده است. 
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پيش زمينه هاي تحقق اهداف 
بانك مركزي
ايلناز  ابراهيمي|

اگر بانك مركزي كشور، خود را ملزم به دستيابي به 
اهداف مختلف تعريف شده براي آن در اليحه قانون 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بداند ناگزير 
به تعريف برخي از مقدمات و مفاهيم خواهد بود.

انگار وظيفه رس��يدن به هر چه آمال و آرزوهاي 
بشري در زمينه اقتصاد است به دوش بانك هاي 
مركزي نهاده شده است. نگاهي به متون اقتصادي 
نشان مي دهد كه از كنترل تورم گرفته تا كمك 
به رش��د اقتصادي، س��امان بخش��يدن به نظام 
بانكي، كمك به ثبات ارزش پول ملي، تمركز بر 
حفظ ثبات مال��ي و چندين وظيفه و هدف ريز و 
درشت ديگر، همگي از اهدافي است كه قرار شده 
بانك هاي مركزي جهان براي رسيدن به آن نهايت 

تالش خود را به كار ببندد.
در اي��ران نيز هر چند بر اس��اس قان��ون پولي و 
بانكي كش��ور مصوب 1351 و اصالحات بعدي 
اعمال ش��ده، به اين وضوح از اه��داف و وظايف 
بانك مركزي به شكل امروزي آن خبري نيست 
ولي در طول زمان با تح��والت صورت گرفته در 
عرصه جهاني در مورد بانك هاي مركزي، در حال 
حاضر دستيابي به چنين اهدافي به عنوان وظيفه 
اولي��ه بانك مركزي، به صورت ضمني از س��وي 
اقتصاددانان و حتي عامه مردم موردانتظار است 
بطوري كه در نهايت در اليحه »قانون بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران« كه در اواخر پاييز امسال 
مورد تصويب كميسيون اقتصادي مجلس قرار 
گرفت، از حفظ ارزش پول ملي و ثبات قيمت ها 
ب��ه عنوان هدف اصلي و از حفظ ثبات و توس��عه 
نظام پولي و بانكي كش��ور، توازن بخش خارجي 
اقتصاد و تسهيل مبادالت تجاري و پولي و كمك 
به رشد اقتصادي و اشتغال به عنوان ساير اهداف 
بانك مركزي ياد و تأكيد شده كه »تحقق اهداف 
فوق بايد به گونه اي باشد كه تأمين ثبات قيمت ها 
به عن�وان هدف اصلي مورد نظر قرار گيرد و ساير 
اهداف فوق با اولويت ثبات قيمت ها دنبال شود«. 
به عبارت ديگر در اين اليحه به درستي و به صورت 
ضمني تأكيد شده است كه زماني كه امكان تحقق 
همه اهداف با هم وج��ود ندارد يا برخي از اهداف 
با برخ��ي ديگر در تعارض هس��تند، حفظ ثبات 
قيمت ها باي��د در اولويت بانك مركزي به عنوان 

مقام مسوول سياست گذاري پولي باشد.
اگر اينگونه باش��د و بانك مركزي كشور، خود را 
ملزم به دس��تيابي به اهداف فوق بداند ناگزير به 
تعريف برخ��ي از مقدمات و مفاهي��م و البته به 
رسميت شناختن بعضي از سازوكارهاي حاكم بر 
روابط بين متغيرهاي اقتصادي خواهد بود و بايد 
به بعضي از س��واالت اساسي در اين زمينه پاسخ 
دهد كه مي توان از جمل��ه مهم ترين آنها به اين 

موارد اشاره  كرد: 
 تعريف مشخصي از تورم و پايين بودن آن داشته 
باش��د به اين مفهوم كه مشخص شود زماني كه 
صحبت از ثبات قيمت ها است، نرخ تورم هدف به 
صورت ضمني يا صريح چه بايد باشد. آيا نرخ تورم 
حول و حوش 10 درصد براي كشور ايده آل است 
يا بايد مانند بسياري از كشورهاي جهان به دنبال 
تورم زير 5 درصد بود؟ آيا بايد نرخ تورم ش��ركاي 
تجاري در ارزيابي باال يا پايين بودن نرخ تورم كشور 
مبنا باشد يا از قاعده خاص ديگري در اين زمينه 

تبعيت كرد؟
 منظور از حفظ ارزش پول ملي چيست؟ آيا ثابت 
نگه داش��تن نرخ برابري اسمي بين ريال و اسعار 
مختلف زماني كه نرخ تورم مثبت وجود داش��ته 
و اغلب از متوس��ط نرخ تورم كشورهاي شريك 
تجاري باالتر است، حفظ ارزش پول ملي به شمار 
مي رود يا بايد بر حفظ نرخ برابري حقيقي تمركز 
داشته و هر س��اله بر اساس نرخ تورم يا هر متغير 
مورد نظر ديگري تعديالت الزم در نرخ ارز اسمي 

صورت گيرد؟
 در كمك به رش��د اقتصادي و اشتغال، حدود و 
ثغور وظايف بانك مركزي در چه حد است و نهاد 
تصميم گيرنده براي تشخيص لزوم كمك بانك 
مركزي كدام است؟ آيا بانك مركزي قائم به خود 
اين نياز را تشخيص مي دهد يا به درخواست دولت 

يا زيربخش هاي آن وارد عمل مي شود.
 در بين س��اير اهداف بانك مركزي  )غير از ثبات 
قيمت ها( اولويت با كدام اس��ت؟ به عنوان مثال 
كمك به رش��د اقتصادي مهم تر است يا تسهيل 
مبادالت تجاري؟ آيا اگر حفظ ثبات پولي و بانكي 
نيازمند چشم پوشي از مثاًل تمركز بر رشد اشتغال 

باشد، كدام را بايد در اولويت قرار داد؟
 س��ازوكار و ابزار دس��تيابي به اين اهداف از نظر 
بانك مركزي كدام اس��ت؟ آي��ا اجماعي در بين 
كارشناسان اقتصادي بانك مركزي در خصوص 
اولويت استفاده از يك ابزار براي دستيابي به يك 
هدف خ��اص وجود دارد؟ به عن��وان مثال، براي 
كنترل تورم استفاده از دستكاري نرخ سود بانكي 
در اولويت اس��ت يا با كنترل نرخ ارز و پايين نگه 
داشتن آن بايد نرخ تورم كاالهاي وارداتي و به تبع 
آن هزينه مصرف كننده و توليدكننده را كنترل 
كرد؟ يا زماني كه قصد بر كمك به توليدكننده براي 
كاهش هزينه هاي توليد و به تبع آن كمك به رشد 
اقتصادي است بايد بيشتر به تغييرات نرخ سود 
بانكي متكي بود يا از طريق تسهيالت ترجيحي 

سيستم بانكي در روند توليد مداخله كرد؟
با پاس��خگويي به اين پرس��ش ها و سواالتي از 
اين دس��ت، مي توان س��ازگاري بيشتري بين 
اه��داف و اعمال بانك مركزي مش��اهده كرد 
و اين س��ازگاري در طول زمان به همراه خود 
ش��فافيت در عملكرد بانك مركزي و افزايش 
اعتماد عمومي به سياس��ت هاي اين نهاد را به 
دنبال خواهد داشت، اعتمادي كه بزرگ ترين 
سرمايه تمام بانك هاي مركزي در رسيدن به 

اهداف مدنظرشان به شمار مي رود.



نگاه بازار 5 بازار سرمايه

فروش اوراق اسالمي در بودجه سال آتي 14 درصد رشد كرد

واگذاري بدهي هاي دولت عامل توسعه بازار بدهي در سال 98
گروه بورس|سميرا  ابراهيمي|

يكي از مهمترين بخش هايي كه در اليحه بودجه سال 
98 مش��اهده مي شود، رشد چش��مگير ارقام مربوط 
به انتش��ار اوراق بدهي در بودجه اس��ت كه به صورت 
برنامه ريزي شده قرار است س��ال آينده در بازارهاي 
ذيل بازار سرمايه،  معامله ش��وند. معامالتي كه اگر با 
حجم هاي درج شده در اليحه بودجه،  توسط مجلس 
تاييد ش��ود حجم بازارها را در برخي از موارد تا 2 برابر 
نيز افزايش مي دهد. مقايسه عناصر مربوط به بخش 
واگ��ذاري دارايي هاي مالي س��ال 98 با اليحه بودجه 
سال 1397 نشان دهنده اين است كه اين واگذاري ها 
در برخي از موارد تا 64 درصد هم پيش رفته است. در 
اليحه بودجه 1398  بند جديدی  تحت عنوان  انتشار 
اوراق صکوک اجاره به منظور تسويه مطالبات قطعی 
اشخاص حقيقی و حقوقی  اضافه شده كه در مقايسه با 
قانون بودجه 1397 بخش »انتشار اوراق مالی اسالمی 
جهت تکميل فضاهای مديريت تحقيق و توسعه بورس 
اوراق بهادار تهران و آموزشی آموزش و پرورش« حذف 
شده است. البته در قانون بودجه 1397، بند نهم اين 
س��رفصل با عنوان »منابع حاصل از تسويه مطالبات 
قطعی اشخاص حقيقی و حقوقی« ارايه شده است.  با 
بررسی آمارهای پيش بينی شده در سرفصل واگذاری 
دارايی های مالی، اليحه بودجه سال 1398 مشاهده 
می شود که منابع حاصل از واگذاری دارايی های مالی 
با افت 19.1 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1397 
و افت 25.09 درصدی نس��بت به اليحه بودجه سال 
1397 همراه ب��ود. همچنين منابع حاصل از دريافت 
اصل وام ها که در قانون بودجه 1397 در حدود 2/24 
هزار ميليارد پيش بينی شده بود با افت 4/8 درصدی به 
13/ 2 هزار ميليارد تومان کاهش يافت.  همچنين منابع 
حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسالمی در 
قانون بودجه سال 1398 با رشد 14/3 درصدی نسبت 
به قانون و اليحه بودجه سال 1397 همراه بوده است. 

 تعميق بازار بدهي با اوراق اسالمي 
بررسی زير بخشهای اين بند حاكي از آن است كه انتشار 
اسناد خزانه داری اسالمی، در اليحه بودجه سال 1398 
در حدود 13 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده که اين 
رقم در مقايسه با قانون و اليحه بودجه سال 1397 در 

حدود 36/84 درصد رشد داشته است.
 انتشار اوراق مالی اسالمی، در اليحه بودجه سال 1398 
در حدود 29 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده که 
اين رقم در مقايسه با قانون بودجه 1397) با احتساب 

انتش��ار يک هزار ميليارد تومان اوراق مالی اس��المی 
جهت تکميل فضاهای آموزش��ی آموزش و پرورش( 
و اليحه بودجه سال 1397 به ترتيب با رشدی معادل 
3/6 و 11/54 درصدی همراه بود.  رشد ارقام مربوط به 
انتشار اسناد خزانه اسالمی و ساير اوراق مالی اسالمی 
بيانگر تعميق بازار بدهی در سال آتی و انتشار بيشتر 
حجم ان��واع اوراق با درآمد ثابت در اي��ن بازار در کنار 
اوراق اسناد خزانه اسالمی است. رقم پيش بينی شده 
برای انتشار اوراق تسويه خزانه جهت دريافت مطالبات 
قطعی دولت از اش��خاص حقيقی و حقوقی تعاونی و 
خصوصی(جمعی و خرجی) در اليحه بودجه س��ال 
1398 در حدود 2 هزار ميليارد تومان پيش بينی شده 
که اين رقم در مقايسه با مبلغ مصوب قانون بودجه سال 

1397 تغييری نکرده است.
در بخش واگذاری دارايی های مالی، زير بخشی تحت 
عنوان »انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و 
سود اوراق سررسيد شده در سال 1398« آورده شده 
که در مفاد بودجه سال 1397 نيز وجود داشت. اگرچه 
رقم كلي  برای اين بخش در جداول اليحه وجود ندارد، 
با اين حال در اين بخش از بودجه، اشاره شده است كه 
دولت بايد برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد 
شده در سال 1398،  معادل 5 هزار ميليارد تومان اوراق 
مالی اسالمی ريالی منتشر كند. اصل و سود و هزينه های 
مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه های سنواتی کل 
کشور پيش بينی می شود. اين در حالی است که رقم 
مذکور در قانون بودج��ه 1397 مبلغ 3 هزار ميليارد 
تومان بود که بيانگر رشد 66/7 درصدی است. شايان 
ذکر است که رقم پيش بينی ش��ده در اليحه بودجه 

1397 نيز معادل 5 هزار ميليارد تومان بود. 

  3 ميليارد دالر اوراق اسالمي نفتي
همچنين قرار است وزارت نفت از طريق شرکت های 
دولتی تابع��ه ذی ربط برای بازپرداخت اصل و س��ود 
اوراق ارزی-ريالی سررسيدش��ده، تس��هيالت بانکی 
 و تضامي��ن سررسيدش��ده و همچني��ن بازپرداخت 
بدهی های سررسيدشده به پيمانکاران قراردادهای بيع 
متقابل طرح های باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل 
سه ميليارد دالر اوراق مالی اسالمی )ريالی يا ارزی( با 
تصويب هيأت وزيران منتشر كند. شرکت های مذکور 
موظف اند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا 
پنج سال از محل منابع داخلی خود تسويه كنند.  مبلغ 
مذکور تغييری نس��بت به ارقام اليحه و قانون بودجه 

1397 نداشته است. 

 واگذاري سهم الشركه مالي دولتي ها
بند پنجم  بخش واگذاری دارايی های مالی نيز حاکی 
از واگذاری شرکت های دولتی، سهم الشرکه، حقوق 
مالی... ب��ه ارزش 3/6 هزار ميلي��ارد تومان دارد. اين 
رقم در مقايس��ه با قانون بودج��ه 1397)6/75 هزار 
ميليارد تومان( و اليحه بودج��ه 1397 )6/15 هزار 
ميليارد توم��ان( به ترتيب با اف��ت 46/67 و 41/46 
درصدی همراه بوده است در اين بخش منابع حاصل 
از واگذاری شرکت های دولتی در اليحه بودجه سال 
1398 ح��دود 2/48 هزار ميليارد تومان پيش بينی 
ش��ده که اين رقم در مقايسه با قانون و اليحه بودجه 
س��ال 1397) 4/88 هزار ميليارد تومان( بيانگر افت 
49/18 درصدی اس��ت.  منابع حاص��ل از واگذاری 
سهام، سهم الشرکه، اموال، دارايی ها و حقوق مالی و 
نيروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های 
دولتی وابس��ته و تابعه در اليحه بودجه سال 1398 
در ح��دود 620 ميليارد تومان پيش بينی ش��ده که 
اين رقم در مقايسه با قانون بودجه سال 1397) 1/8 

هزار ميليارد تومان( و اليح��ه بودجه 1397) 1/22 
ه��زار ميليارد تومان(  به ترتي��ب بيانگر افت 65/93 
درصد و 49/18 درصد اس��ت.  در اليحه بودجه سال 
1398منابع حاصل از فروش س��هام و سهم الشرکه 
شرکت های دولتی وابسته به جهاد کشاورزی به ارزش 
500 ميليارد تومان وجود دارد که اين رقم نسبت به 
مبلغ مندرج در قانون و اليحه بودجه سال 1397) 50 

ميليارد تومان( 10 برابر شده است.
 بند هشتم بخش واگذاری دارايی های مالی، حاکی 
از واگذاری باقيمانده سهام دولت در بانک ها و بيمه ها 
به ارزش 400  ميليارد تومان است که نسبت به مبلغ 
قانون و اليح��ه بودجه س��ال 1397)350 ميليارد 

تومان( رشد 14/29 درصدی را داشته است. 
 در اليحه بودجه س��ال 1398 بن��دی تحت عنوان  
انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسويه مطالبات 
قطعی اش��خاص حقيقی و حقوقی  آورده شده است 
که در قوانين بودجه س��نوات گذشته وجود نداشته 
است. البته براي اين بند، رقمي در نظر گرفته نشده 

اما بررسی متن اليحه بودجه سال 1398 اين موضوع 
را نش��ان مي دهد كه در اجرای بن��د »پ» ماده )10 
( قانون برنامه شش��م توسعه کش��ور به وزارت امور 
اقتصادی و دارايی اجازه داده می ش��ود با هماهنگی 
سازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور، نسبت به مکان 
محور نم��ودن اطالع��ات اموال غيرمنق��ول دولتی 
اقدام كند و با استفاده از ابزارهای مالی( اعم از اجاره 
بلندمدت، صک��وک اجاره، ترهي��ن و توثيق) اموال 
غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاه های اجرايی بصورت 
کلی يا جزيی( بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی 
و س��اير اموال ) را نسبت به مولدس��ازی دارايی های 
دولت تا سقف بيست هزار ميليارد ريال بدون الزام به 
رعايت قوانين و مقررات عمومی با تشخيص و موافقت 
وزير امور اقتصادی و داراي��ی اقدام و وجوه حاصل را 
به رديف درآم��دی 210220 واريز كن��د.  البته در 
قانون بودجه 1397 اين بند با عنوان »منابع حاصل 
از تسويه مطالبات قطعی اشخاص حقيقی و حقوقی« 

آورده شده است.
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پيشنهاد سازمان بورس به دولت 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارايه دو طرح 
به دولت براي افزايش مش��اركت م��ردم در بورس 
اوراق به��ادار و اقتص��اد ملي خب��ر داد. به گزارش 
فارس، شاپور محمدي در پاسخ به اين پرسش كه 
در حال حاضر كمتر از 10 درصد جمعيت در بازار 
س��رمايه حضور دارند و چه برنامه اي براي افزايش 
مش��اركت مردم در بورس وجود دارد، گفت: براي 
مش��اركت عموم مردم در بورس، الزم است، براي 
اينكه مردم دچار زيان ناشي از نوسان سهام نشوند، 
در صندوق هاي س��رمايه گذاري مشاركت كنند. 
وي افزود: س��رمايه گذاري م��ردم در صندوق هاي 
قابل معامله با يك س��قف معين و ب��ا تخفيف 20 
درصد قيمت تابلوي بازار و داشتن اختيار فروش از 
طرف دولت توسط خريداران يونيت ها يا واحدهاي 
صندوق قابل معامله طراحي شود و مردم مي توانند 
اين يونيت ها را خريداري كرده و دارنده سهام اين 
صندوق ها ش��وند. محمدي از ارايه پيشنهادي به 
دولت براي هدايت نقدينگي به سمت توليد و بورس، 
خبر داد و گفت: با اين كار همچنين افزايش مشاركت 
مردم و ايجاد فرصت سرمايه گذاري و افزايش تعداد 
دارندگان كدهاي معامالتي دنبال مي شود. به اعتقاد 
وي، به اين طريق مي توان نقدينگي هاي ريز جامعه را 
جمع كرده كه در كاهش تورم و كنترل سفته بازي در 
ارز و طال نقش داشته باشد. سخنگوي سازمان بورس 
و اوراق بهادار ادامه داد: طرحي براي افزايش حضور 
مردم در بازار به وزير امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد 
داديم، در صورتي كه تصويب شود، اين روش بعد از 
مصوبه ستاد هماهنگي دولت، راهكاري براي جذب 
مش��اركت مردم در اقتصاد خواه��د بود. محمدي 
پيشنهاد دوم را براي مشاركت دادن مردم در بورس 
و اوراق بهادار، فروش اوراق هيبريدي يا تركيبي در 
بازار سهام با بازده ريالي و ارزي عنوان كرد و گفت: 
معتقديم براي پروژه هاي��ي كه بازده و فروش ارزي 
دارند، اين راهكار قابل اجرا است و دولت در محاسبه 
نرخ سود اين اوراق با معيار نرخ بهره بين بانكي لندن 
اليبور + ايكس درصد براي اين اوراق طراحي كند و 
اين معيار به تصويب جلسه سران سه قوه برسد كه 
نرخ بازده اين اوراق اليبور + ايكس چقدر باشد. اگر 
دولت دسترسي به بازار ارز دارد و با مصوبه سران سه 
قوه باش��د، اين طرح يعني اوراق هيبريدي با بازده 
ارزي و ريالي قابل اجرا است و اگر دولت دسترسي 
به ارز نداش��ت، بازده ريالي اين اوراق به صورت 2 تا 
3 درصد باالتر از نرخ سپرده بانكي به مردم پرداخت 
ش��ود. دبير ش��وراي عالي بورس افزود: پروژه هاي 
توليدي كشور با اوراق ارزي و ريالي تركيبي قابليت 
تأمين مالي دارد و در واقع اين اوراق يك نوع اوراق 
مش��اركت ش��امل صكوك اجاره، قرارداد جعاله، 
وكالت، اوراق منفعت و مشاركت به عنوان انواع ابزار 

مالي اسالمي قابل استفاده است.

طرح قيمت تضميني كمكي بزرگ به خزانه است
بر پايه گزارش سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد وزارت جهاد كشاورزي با 
جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني در سال 
96 براي محصوالت جو و ذرت، بار مالي زيادي را از دوش 
دولت برداشت؛ به عبارتي با استفاده از سازوكار بورس كاال، 
دولت به جاي پرداخت كل وجه يك محصول، تنها بخشي را 
پرداخت مي كند كه قرار است يارانه دهد؛ اين رويداد كمك 
بزرگي به خزانه است. به گزارش كاالخبر، سازمان برنامه و 
بودجه درباره گزارش عملكرد وزارت جهاد كشاورزي براي 
كاهش التهابات بازار كاالهاي اساس��ي كشاورزي نوشته 
است اين وزارتخانه برنامه ريزي جهت جايگزيني تدريجي 
سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني و انتخاب 
محصوالت پيشرو در سال 95 )جو و ذرت دامي( تنها در 4 
استان به صورت پايلوت اجرا شد. اين وزارتخانه پيگيري و 
اجراي اين سياست در سال 96 به صورت كشوري بطوري 
كه حجم معامالت جو در بازار بورس تحت سياست قيمت 
تضميني بيش از 114 درصد در سال 96 نسبت به سال 95 
افزايش يافته است كه طبعًا بار مالي دولت را به صورت قابل 
توجهي كاهش داده است. اين تغييرات به صورت تقريبًا 

مشابه در مورد ذرت دامي نيز اتفاق افتاده است. در گزارش 
سازمان بودجه آمده است كه وزارت جهاد كشاورزي ورود 
معامالت گندم به صورت محدود در بازار بورس كاالهاي 
ايران در س��ال 96 انج��ام داد كه در نتيج��ه اين اقدامات 
در جهت توس��عه اس��تفاده از ظرفيت بازار بورس كاالي 
ايران براي مش��اركت بخش خصوصي و با هدف حمايت 
از كاالي ايراني محصوالت مختلف در بازار بورس س��ال 
96 نسبت به سال 95 رشد 18 درصدي را نشان مي دهد. 
همچنين وزارت جهاد رصد و پايش ذخاير موجودي را به 
صورت مداوم و اقدام الزم براي رفع كسري ها را انجام داده 
است. همچنين نظارت بر توزيع شركت هاي واردكننده 
گوشت گوسفندي هماهنگي و توزيع كاالهاي حساس در 
فروشگاه هاي زنجيره اي با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار 
را عملي كرده اس��ت. وزارت جهاد برنامه ريزي خريد صد 
هزار تن شكر از كارخانجات چغندرقند به منظور تسريع 
در پرداخت بهاي محصول چغندرقند خريداري ش��ده از 
كشاورزان تا پايان سال 96 را انجام داده است. در گزارش 
سازمان برنامه و بودجه اشاره شده است كه ذخيره سازي، 

حفظ و نگهداري كاالهاي اساسي )برنج، روغن خام و شكر 
خام( در انبارهاي تحت پوش��ش سراس��ر كشور از جمله 
اقدامات وزارت جهاد در س��ال 96 بوده است. در ماده 32 
برنامه ششم توسعه وزارت جهاد مكلف شده بود به منظور 
كاهش التهابات بازار كاالهاي اساسي كشاورزي و كاهش 
نوسان غيرعادي فصلي محصوالت كشاورزي و به منظور 
كاهش بار مالي دولت براي تأمين نقدينگي در گردش و 
هزينه تبعي مورد استفاده در سياست هاي تنظيم بازار و 
تأمين ذخاير محصوالت راهبردي، شركت بازرگاني دولتي 
ايران يا هر يك از شركت هاي دولتي مسوول تنظيم بازار 
هر محصول به تش��خيص وزارت جهاد كشاورزي حسب 
مورد بر اساس برآوردهاي ماهانه، فصلي و ساالنه، عرضه 
داخل��ي و تقاضاي هر يك از محصوالت نس��بت به اتخاذ 
موقعيت مناس��ب خريد يا فروش در قراردادهاي سلف و 
ابزارهاي مالي موض��وع بند 24 ماده يك قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 01/09/84 بر روي 
هر يك از دارايي هاي مشمول اين بند در چارچوب مقررات 

بازار سرمايه اقدام كند.

اگر شفافيت مي خواهيم، سيمان را در بورس كاال عرضه كنيم
رييس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران:

به گفته رييس اتحاديه مصالح ساختماني استان تهران 
وجود بورس كاال در هر كشوري الزم است، در صورتي كه 
مسووالن به دنبال شفافيت قيمت برخي از كاالها مانند 
سيمان هستند بايد نسبت به عرضه سيمان در بورس 
كاال اقدام كنند. به گزارش كاالخبر، اسماعيل كاظمي 
استفاده از كاالهاي خارجي را از جمله معضالت مهم بازار 
مصالح ساختماني دانس��ت و عنوان كرد: دولت در اين 
زمينه بايد مانع واردات كاالهايي شود كه فعاالن ساخت 
و س��از در كشور را با مشكل همراه كرده است. وي بيان 
كرد: وجود محدوديت در اين زمينه عالوه بر ايجاد رونق 
بازار داخلي زمينه تشويق توليدكنندگان داخلي به رقابت 
با بازارهاي خارجي، تغيي��ر در فناوري هاي توليد و نيز 
جذب نيروي بيكار در كشور را فراهم مي كند. وي معتقد 
است كه ايران به دليل ارتقا در توليد مصالح ساختماني 
حرف هاي زيادي براي گفتن با رقباي خود دارد بنابراين 
ممانعت از واردات كاالهاي خارجي باعث بهبود وضعيت 
بازار در كشور مي شود. كاظمي تورم ساالنه نرخ كاالها، 
تغييرات دستمزد پرداختي به كارگر، نرخ حمل و نقل و 
قيمت تمام شده در برخي از موارد مانند بسته بندي را از 
جمله عوامل تاثيرگذار بر تغييرات ايجاد شده نرخ مصالح 

ساختماني در نيمه نخست سال جاري عنوان كرد. رييس 
اتحاديه مصالح س��اختماني تهران ادع��ا كرد كه نحوه 
مديريت برخي واحدهاي توليدي مانند كارخانه هاي 
سيمان باعث ش��د تا افزايش قيمت ها در حد متعارف 
باش��د و روند معقولي را براي معامالت در پيش گيرند. 
كاظمي در واكنش به برخي خبرها در خصوص افزايش 
قابل مالحظه قيمت س��يمان نس��بت به ديگر مصالح 
ساختماني اين طور پاسخ داد: عرضه بيش از حد سيمان 
به بازار باعث ضرر كارخانه داراني شد كه طي چند سال 
اخير تخفيف هاي ويژه اي را براي اين محصول در نظر 
گرفته بودند، لغو تخفيف هاي موجود باعث گمان برخي 
افراد به افزايش قيمت سيمان شد. رييس اتحاديه مصالح 
ساختماني استان تهران با بيان اينكه ميزان تخفيف هاي 
در نظر گرفته شده توسط توليدكنندگان سيمان ثابت 
نيس��ت ادامه داد: هر كارخانه بنا بر شرايط روز و ميزان 
تقاضا تخفيف هايي را براي خريداران در نظر گرفته بود 
كه اينك تا حدودي از اين تخفيف ها كمرنگ شده است، 
همچنين هزينه بسته بندي باعث افزايش 15 درصدي 
قيمت سيمان در بازار ش��د اما سيمان فله كه نيازمند 
بسته بندي نيس��ت طي دو ماه اخير با افزايش قيمت 

چنداني همراه نبود. كاظمي همچنين اظهارداش��ت: 
وجود بورس كاال در هر كشوري الزم است، در صورتي كه 
مسووالن به دنبال شفافيت قيمت برخي از كاالها مانند 
سيمان هستند بايد نسبت به عرضه سيمان در بورس 
كاال اقدام كنند. رييس اتحاديه مصالح ساختماني استان 
تهران با بيان اينكه اكنون توليد سيمان در كشور بر تقاضا 
غالب است و اين موضوع باعث نگراني توليدكنندگان اين 
كاال شده گفت: بهتر است از طريق اقدامات كارشناسي 
بحث عرضه س��يمان به بورس كاال مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گيرد. وي راه درم��ان ركود موجود در خريد و 
فروش مسكن را اتخاذ تمهيدهايي معرفي كرد كه دولت 
بايد براي پرداخت وام و نيز بازپرداخت آن متناس��ب با 
درآمد متقاضيان مسكن در نظر گيرد.  كاظمي گفت: 
كاهش ساخت و سازها در كشور به منظور جلوگيري از 
انبوه سازي و تراكم بيش از حدي بود كه شهرداري تهران 
طي شش ماه نخست سال در سياست هاي خود لحاظ 
كرده است. گفتني است، تعداد واحدهاي صنفي فروش 
مصالح ساختماني در تهران بيش از دو هزار و 500 مورد 
اعالم شده است؛ به گفته متوليان حدود 600 واحد بدون 

پروانه در حال فعاليت هستند.

تاالر نقره اي

رشد پارامتر  هاي سهامي
گروه بورس| شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در 
معامالت هفته گذشته با افزايش 862 واحدي همراه شد 
و در نهايت توانست رقم 164 هزارو 829 واحد را به خود 
اختصاص دهد. عالوه بر اين  شاخص بازار اول با افزايش 
845 واحد، رقم 121 هزار و 851 واحدي را به ثبت رساند و 

در نقطه مقابل شاخص بازار دوم با رشد 704 واحدي، رقم 
326 هزار و 331 واحد را تجربه كرد. افزون بر اين، شاخص 
كل هم  وزن با افزايش 179 واحدي به رقم 28 هزار و 434 
واحد رسيد. بر اس��اس اين گزارش، ارزش كل معامالت 
ديروز بورس تهران در حالي به بيش از 443 ميليارد تومان 

رسيد كه ناشي از دست به دست شدن يك ميليارد و 838 
ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 146 هزار و 
813 نوبت داد و ستد بود. از سويي ديگر، ديروز شاخص 
كل فرابورس با افزايش 21 واحدي توانست رقم يك هزار 

و 944 واحدي را به خود اختصاص دهد.



تشكلها6اخبار 

در نشست كارگروه كارشناسي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مورد تاكيد قرار گرفت

رييس كميته مشترك اقتصادي ايران و سوريه توضيح مي دهد

صادرات دو برابر گران تر از واردات شد

لزوم ادغام دو گروه كااليي ارز بگير

شرايط حضور بخش خصوصي در سوريه

تعادل |
»كاالهاي گروه يك و دو ارز بگير با هم ادغام ش��وند.« 
اين درخواستي بود كه در نشست كارگروه كارشناسي 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مطرح شد. 
دليل چنين خواس��ته اي به گفته نماينده فدراسيون 
واردات، اين است كه با ادغام گروه هاي كااليي يك و دوم 
كه كاالهاي »ضروري، دارو، تجهيزات پزشكي« را در 
بر مي گيرد، سبب كنترل قيمت ها و حفظ فرصت هاي 
برابر براي بخش  دولتي و خصوصي خواهد شد. از اين 
رو، عضو هيات مديره فدراسيون واردات ايران پيشنهاد 
داد: باتوجه به اينكه قدرت تامي��ن 85 درصد واردات 
كاالهاي حوزه دارو، تجهيزات پزشكي و ملزومات با ارز 
4200 توماني، امكان پذير است، به منظور جلوگيري از 
بهم ريختگي در بازار، 15 درصد باقي مانده نيز در گروه 
يك قرار گيرند يا هم��ه كاالها با ارز نيمايي در گروه 2 
تامين شوند. »تعهدات 35 درصدي بانك براي ارز نيما 
و بخشنامه »خريد نسيه« بانك مركزي، از ديگر مسائلي 
بود كه در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
همچنين در اين نشست، فعاالن بخش خصوصي در 
مورد افزايش قيمت تمام  شده كاالهاي رسوب شده در 
گمرك، بالتكليفي نحوه تامين ارز نيما از سيستم بانكي 
با توجه به مسدود بودن مسيرهاي بانكي و كاهش مهلت 
متروكه شدن كاال براساس بخشنامه گمرك از 6 ماه به 5 
ماه با احتساب حداكثر 3ماه تمديد آن، مغايرت حقوقي 
اين تصميم به دليل عطف به ماسبق كردن رويه ها و عدم 
مستثني شدن برخي واحدهاي توليدي از مابه التفاوت 

نيز گله مند بودند. 

   طرح سه مشكل 
نشس��ت كارگروه كارشناس��ي ش��وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي پيرام��ون تامين ارز كاالهاي 
گروه اول يعني كاالهاي »ض��روري، دارو، ملزومات و 
تجهيزات پزشكي« به رياست رياست علي چاغروند، 
مدي��ر پژوهش هاي حرفه  اي كس��ب و كار ش��وراي 
گفت وگ��وي دولت و بخ��ش خصوصي و ب��ا حضور 
محمدرضا مودودي سرپرست سازمان توسعه تجارت، 
عليرض��ا حبيبي نماينده بان��ك مركزي، محمدعلي 
صالحي و س��يد مهدي نيازي نماين��دگان گمرك و 
برخي از نمايندگان بخش خصوصي از جمله ابوالفتح 
صانعي، عض��و هيات مديره فدراس��يون واردات ايران 
و محمدمه��دي نهاوندي، عضو كارگ��روه غالت اين 
فدراسيون برگزار شد. در اين نشست، مشكالت فعاالن 

بخش خصوصي متاث��ر از مواردي »اجراي مصوبه بند 
5 هيات دولت، تامين ارز كاالهاي فهرست گروه اول و 
دوم حوزه دارو، تجهيزات پزشكي و و ملزومات به نرخ 
رسمي و نحوه تسويه حساب و صدور مجوز ترخيص« 
مورد بررس��ي قرار گرفت. به گ��زارش روابط عمومي 
فدراسيون واردات ايران، عضو هيات مديره فدراسيون 
واردات ايران، پيرامون سه موضوع، گروه هاي يك و دو 
كاالهاي اساسي در بخش تجهيزات پزشكي، تعهدات 
35 درصدي بانك براي ارز نيما و بخش��نامه »خريد 
نسيه« بانك مركزي، طرح مساله كرد.ابوالفتح صانعي 
بااشاره به اينكه دولت 14 ميليارد دالر ارز 4200 توماني 
جهت تامين كاالهاي اساس��ي در نظر گرفته، كه 3.5 
ميليارد دالر آن به منظور تامين دارو و تجهيزات پزشكي 
و ملزومات آن پيش بيني ش��ده اس��ت، گفت: بر اين 
اساس چه ضرورتي دارد در تغييرات جديد، 40 درصد 
كاالها در گروه يك و 60 درصد در گروه دو قرار دارند. 
رييس هيات مديره اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكي 
ايران تاكيد كرد: تغييرات اي��ن گروه  كااليي درحالي 
صورت گرفته ك��ه ما قادريم 85 درصد نياز اين بخش 
را از طريق و مح��ل بخش تجهيزات 3.5 ميليارد دالر 
پيش بيني شده تامين كنيم و صرفا 10 الي 15 درصد 
آن نيازمند خريد از طريق نيما است.به گفته صانعي، 
در شرايط جديد به يقين بيمارستان ها قادر به تامين 
مالي تجهيزات پزشكي و ملزومات مورد نياز آن در دوره 
كوتاه نخواهند بود؛ زيرا زماني كه با ارز 4200 توماني 
تجهيزات وارد مي ش��د، بيمارستان ها نمي توانستند، 
زودتر از 2 س��ال پول آنها را بطور كامل بپردازند. حال 
چگونه با اين رويك��رد مي توانند، خريد كنند و هزينه 
كاالها را حتي مثل گذشته بپردازند و اين درحالي است 
كه اعتبار مناسب با افزايش ارز 4200 توماني به نيما 
پيش بيني نش��ده و مراكز بيش از پيش دچار كمبود 
نقدينگي مي شوند. البته اكنون »هيات امناي صرفه 
جويي ارزي در معالجه بيماران«، مجموعه وابسته به 
وزارت بهداش��ت، مجوز ورود كاالهاي گ��روه دو با ارز 
4200 توماني را به صورت ويژه دارد. اما اين موضوع به 
گفته صانعي نه تنها موجب كاهش قيمت بلكه به شدت 
موجب بر هم ريختن بازار اين گروه كااليي و همچنين 
افزايش قيمت آنها مي شود. او تاكيد كرد: تازماني كه 
هيات امناي صرفه جوي��ي ارزي در معالجه بيماران، 
مج��وز ورود كاالهايي گروه 2 را ب��ا ارز 4200 توماني 
داشته باشند؛ بازرگانان قادر به برنامه ريزي نخواهند بود، 
در نتيجه براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از اختالف 

زياد قيمت كاالهاي مذكور پس از وارد شدن، آنها قطعا 
دست نگه مي دارند. در نتيجه اين عدم اطمينان نسبت 
به شرايط جديد باعث كاهش ورود كاالهاي گروه دو 
مي شود. موضوعي كه بر روي قيمت نهايي تاثير منفي 
و افزايش��ي غيرقابل انكاري خواهد داشت. از اين رو، 
عضو هيات مديره فدراس��يون واردات ايران پيشنهاد 
داد: باتوجه به اينكه قدرت تامي��ن 85 درصد واردات 
كاالهاي حوزه دارو، تجهيزات پزشكي و ملزومات با ارز 
4200 توماني پيش بيني شده، امكان پذير است. براي 
جلوگيري از بهم ريختگي در بازار، 15 درصد باقي مانده 
نيز در گروه يك قرار گيرند يا همه كاالها با ارز نيمايي 
در گروه 2 تامين شوند.در بخش ديگري از اين نشست، 
صانعي در مورد تعهدات 35 درصدي بانك براي ارز نيما، 
سخن گفت. به گفته او، در حال حاضر واردكنندگان، با 
وجود اينكه ارز 9 تا 10 هزارتوماني در نيما مي پردازد، 
بايد 35 درصد پول كاال را به صورت نقدي جهت تضمين 
به بانك بپردازد. اين اتفاق باعث مي ش��ود واردكننده 

بيش از نرخ ارز بانكي 11.5 دالري هزينه كنند. حال 
به گفته صانعي، چرا بايد اين اتفاق بيافتد؟ درحالي بايد 

صرفا در قالب چك و سفته تضمين بگيرد.

   اختالل در خريد نسيه
ام��ا موضوع ديگري ك��ه رييس هيات مدي��ره اتحاديه 
بازرگان��ان تجهيزات پزش��كي ايران، ب��ه آن پرداخت 
بخشنامه »خريد نس��يه« بانك مركزي است. صانعي 
در اي��ن باره هم توضيح داد كه طبق بخش��نامه مذكور 
شركت هاي تجهيزات پزشكي، كاال را بعد از ترخيص، از 
طريق بانك عامل ثبت خدمت كردند، اما بانك عامل اعالم 
مي كند، بانك مركزي پولي نداده است. از آنسو، نماينده 
بانك مركزي در واكن��ش به اين موضوع عنوان كرد كه 
تمديد مهلت درخواست هايي كه قبل از 30 آبانماه وجود 
داش��ته، ثبت خدمت آنها انجام شده اس��ت و وجه آنها 
پرداخت شده است. موضوعي كه از ديد صانعي حداقل در 
بخش تجهيزات پزشكي رخ نداده است. در ادامه، عليرضا 

حبيبي عنوان كرد كه بانك فقط مجري مصوبه ها بوده و 
نقشي در تاريخ آن ندارد، از طرف ديگر بخش خصوصي 
بايد با تحليل ش��رايط بازار اي��ن وضعيت را پيش بيني 
مي كرد . همچنين در اين نشست، فعاالن بخش خصوصي 
در مورد افزايش قيمت تمام  شده كاالهاي رسوب شده در 
گمرك، بالتكليفي نحوه تامين ارز نيما از سيستم بانكي 
با توجه به مسدود بودن مسيرهاي بانكي و كاهش مهلت 
متروكه شدن كاال براساس بخشنامه گمرك از 6 ماه به 5 
ماه با احتساب حداكثر 3 ماه تمديد آن، مغايرت حقوقي 
اين تصميم به دليل عطف به ماسبق كردن رويه ها و عدم 
مستثني شدن برخي واحدهاي توليدي از مابه التفاوت 
س��خن گفتند. نماينده وزارت صمت ني��ز اظهاركرد، 
پيشنهاد مستثني شدن واحدهاي توليدي از مابه التفاوت، 
براي شركت هايي كه قبل از تاريخ مصوبه كاال را از گمرك 
ترخيص كردند، مشمول مابه التفاوت نخواهند بود. نهايتا 
مقرر ش��د جمع بندي جهت طرح در شوراي گفت وگو 

تنظيم و ارايه شود.

رييس كميته مش��ترك اقتص��ادي ايران و س��وريه 
مي گويد: فعاالن اقتصادي بايد كامال روشن باشند كه 
نبايد سوريه را با عراق مقايسه كنند؛ تجار سوري بسيار 
قديمي و به اصطالح اس��تخوان دار هستند. توليد در 
سوريه قدمت دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلي، سوريه 
يكي از مهم ترين رقباي اي��ران در بازارهاي عراق بود. 
آذرماه سال جاري، اتاق ايران در جهت تقويت روابط 
اقتصادي ميان ايران و س��وريه براي اولين بار »كميته 
مشترك اقتصادي ايران و سوريه« را كه اعضاي آن از 
تشكل هاي ملي فعال در زمينه هاي صادرات خدمات 
فني و مهندسي، صنايع غذايي، صنايع دارويي، مواد 
معدني، برق و لوازم خانگي هستند، به رياست كيوان 
كاش��في و نايب رياست حس��ين پيرموذن از اعضاي 
هيات رييس��ه اتاق ايران تش��كيل داد. رييس كميته 
مشترك اقتصادي ايران و سوريه معتقد است در حال 
حاضر كه جنگ و ناآرامي در س��وريه رو به پايان است 
و س��فارتخانه كش��ورهاي مختلف در دمشق در حال 
بازگشايي هس��تند، توجيهي براي بخش خصوصي و 
دولت��ي ايران وجود ندارد كه روابط اقتصادي ش��ان با 
سوريه را به گستردگي سطح روابط سياسي نرسانند. 
به گفته كيوان كاش��في، سوريه يكي از بازارهاي الزم 
براي صادرات كاالهايي است كه توليدات آنها در كشور 

به اشباع رسيده است.
كاش��في در گفت وگو با »پايگاه خبري اتاق ايران« در 
تش��ريح اقدامات كميته مش��ترك اقتصادي ايران و 
سوريه با اشاره به سفر اخير خود و حسين پيرموذن به 
دمشق گفت: ايران و سوريه صرف نظر از روابط سياسي 
كه بس��يار گس��ترده اس��ت هنوز در روابط اقتصادي 
نتوانس��ته اند هم تراز شوند. دولت س��وريه به خوبي از 
زحماتي كه دولت ايران براي اين كش��ور كشيده آگاه 
اس��ت و خود را مديون دولت ايران مي داند. به همين 
دلي��ل زماني كه خود اي��ن دولت از س��رمايه گذاري 
بخش خصوصي ايران در س��وريه اس��تقبال مي كند، 
بخش خصوص��ي بايد از اين برگ برن��ده به نفع خود 

استفاده كند.
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران تصري��ح كرد: كميته 
مشترك اقتصادي ايران و سوريه ظرف مدت كوتاهي 
كه تشكيل شد مس��ائل مختلف را مدنظر قرارداد. از 
همان ابتداي تشكيل اين كميته تالش شد تا از ظرفيت 
تشكل هايي بهره برده شود كه مطمئن بوديم اولويت 
اصلي دولت س��وريه براي واردات و س��رمايه گذاري 

هس��تند. از طرفي در س��فر هفته گذشته به حلب كه 
قلب صنعتي سوريه به ش��مار مي رود، طي مذاكره با 
مقام هاي اقتصادي سوريه مقرر شد تا مشكالت مرتبط 
در بخش هاي حمل ونقل و نقل وانتقال پول ظرف مدت 

نهايتًا 2 ماه حل وفصل شوند.
كاشفي معتقد است در حال حاضر مهم ترين مساله بين 
ايران و سوريه، بحث حمل ونقل است. او گفت: اكنون 
براي ارسال كاال به سوريه يا بايد از تركيه اقدام شود يا 
اگر قرار باشد از بندرعباس محصوالت به سوريه ارسال 
شوند، بسيار زمان بر است و به همين دليل هزينه هاي 
حمل ونقل بس��يار باال مي رود. كاش��في در عين حال 
تاكيد كرد: درصدد آن هستيم تا مسير ترانزيت ايران به 
سوريه از طريق عراق بازگشايي شود كه در همين زمينه 
مقدمات كار انجام شده است و اميدواريم تا شركت هاي 

مشتركي را بين ايران، عراق و سوريه شكل دهيم.
رييس كميته مشترك اقتصادي ايران و سوريه تردد 
از مس��ير هوايي را با توجه به ايجاد آرامش در سوريه 
ضروري دانست و تصريح كرد: خطوط هواپيمايي ايران 
بايد رفت و آمد به سوريه را افزايش دهند و از طرفي در 
آژانس هاي هواپيمايي نيز بليت هاي پرواز به دمش��ق 

فروخته شود.
وي همچنين با اش��اره به ايجاد رواب��ط مالي ميان دو 
كشور افزود: در فاز اول بر همكاري صرافي ها متمركز 
ش��ده ايم كه در س��فر اخير هم مقرر ش��د تا ب��ا اعزام 
هياتي اين مورد دقيق تر بررس��ي ش��ود و در مرحله 

بعدي سيستم هاي بانكي بين دو كشور برقرار شوند. 
كاش��في همچنين با اشاره به بازديد از يك ساختمان 
در منطقه آزاد دمشق گفت: طي صحبت هايي كه در 
اين سفر با مالك اين ساختمان 11 طبقه و مقام هاي 
بازرگاني سوريه اي داشتيم، اميدواريم با حمايت اتاق 
ايران اين س��اختمان را به عنوان پايگاهي براي مركز 
تجارت ايرانيان راه اندازي كنيم تا كليه تش��كل ها در 

آن مستقر شوند.

   مانع حضور در بازارهاي سوريه
كيوان كاشفي كم اطالعي فعاالن اقتصادي ايراني را 
يكي از موانع عمده حضور آنها در بازارهاي س��وريه 
عن��وان كرد. به گفته عضو هيات رييس��ه اتاق ايران، 
واردات و صادرات ايران و س��وريه رق��م ناچيزي در 
حدود 200 ميليون دالر است كه عمدتًا هم صادرات 
از طرف ايران است. با اين  حال به دليل عدم شناختي 
كه بي��ن طرفين وج��ود دارد، فع��االن اقتصادي از 
ظرفيت هايي كه بين ايران و سوريه وجود دارد، كاماًل 

بي اطالع هستند.
كاشفي تأكيد كرد: فعاالن اقتصادي بايد كاماًل روشن 
باشند كه نبايد س��وريه را با عراق مقايسه كنند؛ تجار 
سوري بسيار قديمي و به اصطالح استخوان دار هستند. 
توليد در سوريه قدمت دارد. تا قبل از بروز جنگ داخلي، 
سوريه يكي از مهم ترين رقباي ايران در بازارهاي عراق 
بود. صنعت پوشاك و كشاورزي سوريه بسيار قدرتمند 

است و خواسته مقام هاي اقتصادي اين كشور حتي اين 
است كه سوريه صادرات خود را به ايران تقويت كند.

كاشفي تأكيد مي كند س��وريه تنها كشوري است كه 
ايران ب��ا آن »توافقنامه تج��ارت آزاد« دارد و با وجود 
آنكه اجرايي نشده، اكنون كه جنگ رو به پايان است، 
قابليت فرصت بسيار مناس��بي براي توسعه روابط به 
شمار مي رود و براي هر دو كش��ور يك بازي برد-برد 
محسوب مي ش��ود. بر همين اس��اس رييس كميته 
مشترك اقتصادي ايران و سوريه توصيه مي كند فعاالن 
اقتصادي نبايد تنها با ني��ت فروش كاال وارد بازارهاي 

سوريه شوند.
كاشفي با تأكيد بر س��رمايه گذاري مولد شركت هاي 
ايران��ي به خص��وص در حوزه هاي��ي مانن��د انرژي، 
ساختمان سازي و آب در سوريه تصريح كرد: در همين 
زمينه حساب ويژه اي بر روي هلدينگ هاي كشور باز 
كرديم. براي نمونه در ح��ال حاضر هلدينگ »مپنا« 
قرارداد بسيار خوبي را در حوزه انرژي دنبال مي كند و 
اميدواريم شاهد نقش آفريني هلدينگ هاي ايراني در 

بازارهاي سوريه باشيم.

   دولت حمايت كند
ب��ه گفته رييس كميته مش��ترك اقتص��ادي ايران و 
سوريه در حال حاضر اشتياقي كه در فضاي اقتصادي 
س��وريه براي همكاري ب��ا ايران وج��ود دارد در هيچ 
كشور ديگري وجود ندارد. بنابراين اگر دولت و بخش 
خصوصي ايران از فضا به خوبي و البته به موقع استفاده 
كنند تا سال هاي سال از نتايج مثبت اين رابطه منتفع 
خواهند شد. كاشفي همچنين با تاكيد بر ضرورت رفع 
خودتحريمي ه��ا افزود: در اين زمين��ه اگر دولت تنها 
حمايت از بخش خصوصي داشته باشد و هماهنگي هاي 
الزم را انجام دهد براي بخش خصوصي كفايت مي كند. 
هم زمان با مطرح شدن مساله بازسازي سوريه پس از 
سركوب داعش و گروه هاي تروريستي، اقتصاد ايران 
با تأكيد بر مشاركت خصوصي اين امكان را پيداكرده 
است تا در پروژه بازسازي س��وريه نقش آفريني كند. 
فعاالن اقتصادي معتقدند در شرايطي كه آرامش نسبي 
در سوريه حكم فرماست و چرخه توليد و واردات در اين 
كش��ور به حركت افتاده است، فرصت بسيار مناسبي 
براي مش��اركت بخش خصوص��ي در صنايع مختلف 
ازجمله جاده س��ازي، پل س��ازي و احداث واحدهاي 
مسكوني و همچنين سيستم تصفيه آب، دارو، صنايع 

غذايي، پتروش��يمي، معدن، لوازم خانگي، سيمان و 
حمل ونقل فراهم شده است.

به گفته وليد معلم وزير خارجه س��وريه، اين كش��ور 
كه در جريان جنگ با تروريس��ت ها از روسيه و ايران 
كمك گرفته بود، بنابراين درروند بازس��ازي س��وريه 
نيز طبيعتًا اولويت به اين كش��ورها داده خواهد شد. 
همچنين، حموده يوسف صباغ رييس مجلس سوريه 
كه دي ماه سال گذشته با علي اكبر واليتي مشاور امور 
بين الملل رهبري و همچنين مصطفي كواكبيان عضو 
كميس��يون امنيت ملي مجلس ديدار داشت، تأكيد 
كرده بود جمهوري اس��المي اي��ران همان گونه كه از 
ابتداي جنگ هشت ساله در كنار ملت و دولت سوريه 
ايستاد در مرحله بازسازي نيز كنار اين كشور خواهد 
بود. حسين عرنوس وزير مسكن سوريه هم در جريان 
نشس��ت با هيات اقتصادي ايران در 24 مرداد 139۷، 
از ورود جدي بخش خصوصي ايران به روند بازسازي 

مناطق ويران شده در اين كشور خبر داده بود.
اما تازه ترين موضع گيري رس��مي مقام هاي س��وري 
درباره ضرورت ورود بخش خصوصي براي بازس��ازي 
سوريه به حضور س��امر الخليل وزير اقتصاد و تجارت 
خارجي س��وريه در اتاق بازرگان��ي، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران بازمي گردد كه ماه ج��اري همراه با 
هياتي تجاري با غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران 
و محمد اسالمي وزير راه و شهرس��ازي ديدار كرد. او 
كه در اين ديدار حامل پيام بش��ار اسد رييس جمهور 
س��وريه براي فعاالن بخش خصوصي بود و از اولويت 
دولت سوريه به منظور اعطاي تسهيالت به شركت هاي 
ايراني براي بازسازي سوريه و همچنين تمايل بخش 
خصوصي اين كشور براي همكاري با شركت هاي ايراني 
خبر داد. به گفته الخليل بازسازي سوريه حدود 400 

ميليارد دالر هزينه خواهد برد.
در اين ديدار، غالمحسين ش��افعي رييس اتاق ايران 
آمادگي بخش خصوص��ي را به منظور تأمين كاالهاي 
اساسي و بازسازي كشور س��وريه اعالم كرد و به ارايه 
راهكارهاي بخش خصوصي براي حل مشكالت بانكي 
ميان ايران و س��وريه كه در حال حاضر مانع توس��عه 
روابط اقتصادي ش��ده پرداخت. همانطور كه فعاالن 
اقتصادي تاكيد مي كنند بايد از تعامل خوب سياسي 
بين دو كشور ايران و س��وريه، به نفع اقتصاد هم بهره 
گرفت و الزمه اين امر شناخت دقيق فعاالن اقتصادي 

از ظرفيت هايي است كه در كشور سوريه وجود دارد.

نگاهي به آمار تجارت خارجي محصوالت كش��اورزي و 
صنايع غذايي نش��ان مي دهد كه در آذر ماه امسال، تراز 
بازرگاني در اين بخش حدود 600 ميليون دالر منفي تر 
شده است كه در اين ميان ميزان واردات بيشتر از همه به 
چشم مي خورد كه بيشتر از 14 ميليون تن شده اما با توجه 
به ارزش  دو برابري صادرات نسبت به واردات، تراز بازرگاني 

روند نزولي عجيب و غريبي پيدا نكرده است. به گزارش 
ايسنا، براساس تازه ترين آمار منتشر شده از سوي وزارت 
جهاد كشاورزي در 9 ماهه امسال، بيش از پنج ميليون و 
50 هزار تن انواع محصوالت كشاورزي و غذايي به ارزشي 
بالغ بر چهار ميليارد و ۷56 ميليون دالر به كش��ورهاي 
مختلف صادر شده است كه رشد نسبتا مناسبي را نسبت 

به همين آمارها در پايان آبان  ماه نشان  مي دهد.
اما در سوي ديگر ميزان واردات همين بخش بيش از 14 
ميليون و 44۷ هزار تن به ارزشي باالتر از هفت ميليارد و 
562 ميليون دالر بوده است. آنچه با توجه به اين آمار به 
دست مي آيد تراز وزني منفي 9 ميليون و 396 هزار تني 
بخش كشاورزي و غذايي و تراز تجاري منفي دو ميليارد و 

805 ميليون دالري است. و جالب تر از همه اينكه با وجود 
رشد باالي وزني واردات در اين بخش، تراز بازرگاني افت 
محس��وس و زيادي نداشته است و تنها با 600 ميليون 
دالر تغيير و رشد منفي نس��بت به هشت ماهه امسال 
رو به رو هستيم. اين مساله نشان مي دهد كه صادرات 
محصوالت كش��اورزي از نظر وزني و ارزشي رشد قابل 

مالحظه اي داشته و محصوالت گران و با ارزش زيادي 
وارد كشور نش��ده اند كه براي آنها ارز هنگفتي مصرف 
كنيم. همين آمارها گوياي اين اس��ت كه هر كيلوگرم 
صادرات محصوالت كش��اورزي تقريبا يك دالر ارزش 
دارد در حالي كه هر كيلوگرم واردات براي ما تقريبا نصف 

آن يعني 50 سنت به صورت ميانگين آب مي خورد.
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صادرات گوجه فرنگي آزاد شد
شاتا | وزير صنعت، معدن و تجارت در ابالغيه اي 
جديد ص��ادرات گوجه فرنگ��ي و رب آن را بالمانع 
اعالم كرد. چند ماه پس از افزايش قابل توجه قيمت 
گوجه فرنگي در بازار داخلي ايران كه به ممنوعيت 
صادرات اين كاال منجر شده بود، رضا رحماني وزير 
صمت در نامه اي رسمي اعالم كرد كه در حال حاضر 
صادرات اين كاالي كشاورزي ممنوع نخواهد بود.در 
كنار گوجه، رب گوجه فرنگي نيز جزو كاالهايي است 
كه با ابالغيه جديد وزير صنعت، معدن و تجارت در 
حال حاضر صادرات آن ممنوعيتي نخواهد داشت. 
اين رفع محدوديت در يك دوره زماني مش��خص 
اجرايي خواهد ش��د و صادرات اين دو محصول در 
بازه 20 دي ماه 9۷ تا 30 بهمن ماه 9۷ مجاز اعالم 
شده است.رحماني در ابالغيه جديد خود، چند كاال 
را نيز به جمع كاالهاي ممنوع صادراتي اضافه كرده 
است. بر اين اساس و با توجه به افزايش قيمت مواد 
اوليه چاپ و بسته بندي مورد نياز واحدهاي توليدي 
و ضرورت تامين نياز داخل، تا اطالع ثانوي صادرات 
چند قلم كاالي مرتبط با اين بخش ممنوع اس��ت. 
كاغذ و كارتن بسته بندي، فيلم BOPPو فيلم پلي 
استر شفاف جزو اين دستور العمل هستند.در كنار 
آن سازمان توسعه تجارت اعالم كرده كه تا اطالع 
ثانوي صادرات تخ��م مرغ خوراكي و غير خوراكي، 
جوجه يك روزه و پيله كرم ابريش��م، ابريشم خام، 
ضايعات ابريشم و نخ ابريشم، پشم خام و نخ و الياف 
پشمي نيز ممنوع خواهد بود. پيش از اين دولت در 
روزهاي ابتدايي مهر ماه سال جاري صادرات گوجه 
فرنگي را ممنوع كرده بود. در ابالغيه اي جداگانه نيز 
در روزهاي انتهايي مهر ماه صادرات سيب زميني، 
رب گوجه فرنگي و خوراك دام و طيور ممنوع شده 
بود. صادرات كاالهاي كش��اورزي پس از توليدات 
پتروشيمي و صنعتي، اصلي ترين محصول صادراتي 

ايران به شمار مي روند.

چرا اصرار داريم صادركننده 
واردات كند؟

ايسنا|چند ماه پس از آغاز اجراي دستورالعمل ارزي 
بانك مركزي حاال اين بار براي بهبود شرايط اقتصادي 
صادركنندگان تصميمات جدي��دي گرفته اند كه 
واردات در ازاي ارز حاصل از صادرات، بخش��ي از آن 
اس��ت. در طول ماه هاي گذشته يكي از اصلي ترين 
دغدغه هايي كه همزمان ذهن دولت و فعاالن بخش 
خصوصي را به خود مشغول كرده، موضوع چگونگي 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات است.هرچند طبق 
دستورالعمل آبان ماه بانك مركزي صادركنندگان 
بس��ته به قرار گرفتن در گروه صادركنندگان بزرگ 
تا كوچك بايد الاقل بخش��ي از س��رمايه حاصل از 
صادرات خود را وارد سامانه نيما كنند و پس از آن از 
طريق فرآيندهاي پيش بيني شده به فروش اين ارزها 
اقدام كنند، اما در اين مس��ير دو اختالف نظر و ابهام 
بزرگ باقي مانده است. يكي از آنها مربوط به چگونگي 
بازگشت ارز است.برخي از صادركنندگان معتقدند 
با توجه به شرايط تحريم و دشواري وارد كردن ارز به 
ايران آنها لزوما نمي توانند در زمان بندي مدنظر بانك 
مركزي ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگردانند.از 
سوي ديگر نيز هر يك از اعضاي اتاق بازرگاني معتقدند 
كه معافيت يك ميليون دالري صادركنندگان از وارد 
كردن ارزش��ان به سامانه نيما به نوعي دشوار كردن 
شرايط صادركنندگان بزرگ است، زيرا در رقم هاي 
باال اين معافيت يك ميليون دالري نمي تواند چندان 
تاثيرگذار باش��د. هرچند در جلس��ه اخير شوراي 
گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي وزير اقتصاد 
وعده داد كه با تشكيل يك كارگروه جديد مشكالت 
فعاالن بخش خصوصي بررسي شده و در صورت لزوم 
تغييراتي در دستورالعمل فعلي صورت گيرد، اما بانك 
مركزي نيز اخيرا امكاني را به صادركنندگان داده كه 
مي تواند يك گزينه جديد پيش روي آنها قرار دهد.

براساس اين دستورالعمل صادركنندگان مي توانند 
ارز حاصل از صادرات خود را معطوف به واردات كنند 
و تنها چگونگي اجراي اين فرآيند را در سامانه نيما 
اطالع داده و به ثبت برسانند، موضوعي كه هرچند در 
نگاه كلي مي توانست براي بعضي از فعاالن اين عرصه 
مثبت باشد، اما رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق 

بازرگاني ايران نظري جز اين دارد. 
عدنان موسي پور در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اينكه 
ما توقع داشته باشيم هر صادركننده اي لزوما شرايط 
الزم براي واردات را نيز داش��ته باشد از واقعيت ها به 
دور است، اما به نظر مي رسد دستورالعمل اخير بانك 
مركزي صادركننده را به واردات تشويق مي كند كه 
هدف اين مساله مشخص نيست. وي با بيان اينكه 
لزوما دو حوزه واردات و صادرات ارتباطي با يكديگر 
ندارند، توضيح داد: ما تع��دادي زيادي صادركننده 
داريم كه از س��ال ها پيش به شكل تخصصي در اين 
حوزه فعاليت كرده اند و با توجه به اينكه مواد اوليه شان 
را نيز از داخل تامين مي كنند، لزوما ارتباطي با خارج 

از كشور نداشتند.
رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران 
ادام��ه داد: در كنار آن واردكنندگان ما نيز وضعيتي 
مشخص دارند و قطعا با برنامه ريزي طوالني و عبور از 
چالش ها جايگاه خاص خود را خواهند داشت، از اين رو 
نمي توان به اين فكر كرد كه صادركنندگان از امكان در 

نظر گرفته شده استفاده خواهند كرد.
موس��ي پور با اش��اره به شرايط س��خت پيش روي 
صادركنندگان ايراني، اظهار كرد: در ش��رايط فعلي 
هرچند تغيير نرخ ارز مي تواند به عنوان فرصتي براي 
گسترش صادرات در نظر گرفته شود، اما تحريم ها 
محدوديت هايي را نيز ايجاد كردند. امروز صادركننده 
ما بايد براي حفظ بازارهاي خ��ود و بازاريابي جديد 
تمركز كند و با حضور در فضاهاي بين المللي كاالي 

خود را به دست مصرف كنندگان احتمالي برساند.
وي خاطرنشان كرد: از اين رو شايد پيگيري مسائل 
بخش خصوصي از س��وي بانك مركزي و بهبود 
شرايط دو طرف صادركننده و واردكننده گزينه 
بهتري باشد نسبت به اينكه صادركنندگان را براي 

حضور در بازارهاي وارداتي تشويق كنيم.
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مجريطرحخطانتقالگازششمسراسري:

تداومرشدقيمتنفتبهدنبالمذاكراتتجاريچينوامريكا

منافع مشترك نفتي با اروپا، ُكند كننده تيغ تحريم

رفعمشكلاُفتياقطعفشارگازدرسراسركريدورغربكشور

نفت برنت در مرز 60 دالر قرار گرفت 

گروه انرژي |
تير ماه سال 1396 اصلي ترين دستاورد برجام 
براي ايران رقم خورد، در اي�ن روز قراردادي به 
ارزش 4.8 ميليارد دالر ميان شركت ملي نفت 
ايران و كنسرسيومي به رهبري شركت فرانسوي 
توتال منعقد شد. طوالني شدن روند تاييد مدل 
جديد قراردادهاي نفتي ايران عمال باعث ش�د 
فرصت انعقاد قراردادهاي بيشتر كه بطور مثال 
در م�ورد ميدان نفت�ي آزادگان واق�ع در غرب 
كارون مشترك با كشور عراق؛ دست يافتني بود 
از دس�ت برود. گزارش پي�ش رو به اين موضوع 
پرداخته اس�ت كه تعداد قرارداده�اي نفتي و 
گازي چطور در دور پيشين تحريم هاي امريكا 
موسوم به »داماتو« توانس�ت به تعريف منافع 
اقتصادي مشترك بيشتر با اروپا، ترك ايران از 
سوى شركت هاى اروپايي را سخت كند. اتفاقي 

كه اين بار زور دور پيشين را نداشت. 

 توس��عه اقتصادي، افزايش حضور در ب��ازار تجارت 
جهان��ي، جذب س��رمايه گذاري خارج��ي، تعامل با 
كشورهاي جهان فارغ از نوع و چگونگي ساختارهاي 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي آنها و دغدغه هاي خرد و 
كالني كه هر كدام از آنها دنبال مي كنند، از مهم ترين 
اهداف استراتژيك دولت هاي در حال توسعه است چرا 
كه محور قرار دادن اقتصاد و تالش براي به كارگيري 
و توسعه ديپلماسي اقتصادي، افزون بر تامين منافع 
ملي و بهبود ش��رايط داخلي كشور، افق تازه اي را در 
مس��ير تثبيت و ارتقاي جايگاه كش��ورها در جامعه 

بين المللي ترسيم مي كند.
جمهوري اس��المي ايران نيز به عنوان كش��وري در 
حال توسعه، همواره تعامل سازنده با اقتصاد جهاني 
و به��ره بردن از فرصت هاي اعت��الي اقتصادي براي 
تبديل ش��دن به قدرت اول منطقه را در برنامه خود 
داشته و در اين زمينه تالش كرده است. با اين وجود 
در ش��رايط حاضر به دليل عدم اصالح سياست هاي 
توسعه اقتصادي، عدم گسترش روابط خارجي، اعمال 
تحريم هاي بين المللي و وابستگي اقتصادي به نفت، 
نه تنها وضعيت اقتصاد داخلي كشور، دولت و ساختار 
سياس��ي آن را به چالش مي كش��اند بلكه مناسبات 
اقتصادي ايران در س��طح جهاني و بين المللي را هم 

تحت الشعاع قرار داده است.
اقتصاد ايران اقتصادي وابسته به نفت است؛ هر چند 
در دهه هاي اخير بر ضرورت كاهش وابستگي اقتصاد 
به نف��ت و جلوگيري از خام فروش��ي تاكيد و در اين 
زمينه نيز اقداماتي انجام شده است اما همچنان آمار 
و ارقام مي گويد س��هم نفت در توليد ناخالص داخلي 

چشمگير است.
وابستگي اقتصاد به نفت ايجاب مي كند فعاليت هاي 
توليد و توسعه در صنعت نفت به ويژه در ميدان هاي 
مش��ترك كه رقب��ا با همه ت��وان در حال برداش��ت 

حداكثري هستند با شتاب بيشتري انجام شود. 
به علت وابس��تگي اقتصاد ايران ب��ه نفت، همواره در 
مناسبات سياسي اين صنعت بوده كه آماج تحريم و 
وسيله اي براي تهديد و فشار بر ايران از سوي اياالت 
متح��ده امريكا و اتحاديه اروپا قرار گرفته اس��ت. در 
فضايي كه سايه تحريم ها بر سر صنعت نفت سنگيني 
مي كرد ب��ا مذاكرات وزير ام��ور خارجه و تالش هاي 
تيم او، برنام��ه جامع اقدام مش��ترك )برجام( امضا 
ش��د و وزارت نفت براي جذاب كردن شرايط اجراي 
پروژه هاي نفتي در ايران، مدل جديدي از قراردادهاي 
نفتي موس��وم به IPC طراحي و همين امر موجبات 
استقبال غول هاي نفتي دنيا براي حضور در صنعت 

نفت ايران را فراهم كرد و آنها را پاي ميز مذاكره نشاند. 
اما اين استقبال و اشتياق خارجي ها براي حضور در 
پروژه هاي نفت��ي به مذاق برخي خ��وش نيامد. اين 
وضعيت باعث ش��د س��نگ اندازي ها و كارشكني ها 
و انتق��ادات و اعتراضات به عملك��رد صنعت نفت در 

امضاي قراردادها به شيوه جديد آغاز شود. 
بر اس��اس پيش بيني ها قرار بود بيش از 30 قرارداد 
به شيوه جديد با شركت هاي خارجي در ميدان هاي 
نفتي و گازي ايران امضا شود.طبق آمارهاي موجود 
تا پاي��ان س��ال 1396 تع��داد 31 قال��ب همكاري 
مختلف شامل »تفاهم نامه«، »موافقت نامه اصولي« 
و چارچوب قرارداد ميان شركت هاي مختلف مرتبط 
با نفت با شركت هاي بين المللي امضا شده و مطالعات 
پرش��ماري روي ميادين نفتي توسط اين شركت ها 

صورت گرفت. 
»زيمنس« و »راش��ينگ«از آلم��ان، »زاروبژنفت«، 
»تات نفت«، »گازپروم نفت« و »لوك اويل« از روسيه، 
»پرتامينا از اندونزي«، » شركت دولتي نفت و گاز و 
معدن لهس��تان«، »دي ان او« و »او آر جي« از نروژ، 
»شلمبرژه« از فرانس��ه، »شركت ملي نفت تايلند«، 
»شل« از هلند، »شركت نفت دولتي فيليپين«، »اني« 
و »آنس��الدو« از ايتاليا، »تويو« از ژاپن و »يرالنژ« از 
سنگاپور 18 شركتي را تشكيل مي دهند كه در فاصله 
زماني كوتاه پس از برجام تا خروج امريكا از آن، با ايران 
در قالب  هاي مختلف استارت همكاري را زده بودند. 
 اما انتقادها و كارش��كني ها سبب ش��د از ميان اين 
قالب ها كه هر كدام جلس��ات طوالني را پشت خود 
داش��تند، تنها يك مورد كه قرارداد توس��عه فاز 11 
بود با غول نفتي فرانس��ه امضا ش��ود. فرصت برجام 
كمك ك��رده بود تا صنعت نفت در طي يك س��ال با 
كش��ورهاي صاحب دان��ش و تكنولوژي هاي جديد 

نفتي پاي مذاكره بنشيند كه نتيجه آن امضا بيش از 
30 تفاهمنامه همكاري با كشورهاي ايتاليا، روسيه، 
فرانسه، آلمان، هلند، اتريش، اندونزي، چين و ... بود.

در صورت��ي ك��ه صنع��ت نف��ت مي توانس��ت اين 
تفاهمنامه ها را به ق��رارداد تبديل كند افزون بر يك 
شركت غربي سرنوشت چندين شركت غربي با نفت 
ايران گره مي خورد و شايد همين امر سبب مي شد كه 
امريكا نتواند ايران را تهديد و تحريم هاي نفتي جديد 
را اعمال كند و امضاي اين قراردادها س��دي مي شد 

مستحكم براي مقابله با تحريم ها.
حدود 20 س��ال پيش، پياده س��ازي اين رويكرد در 
ديپلماسي انرژي ايران توانسته بود، پاي شركت هاي 
خارجي را ب��ه صنعت نفت ايران باز كن��د و با وجود 
تحريم ه��ا، ت��داوم فعالي��ت آنها در صنع��ت نفت را 

تضمين كنند.

    گذري  بر تحريم  داماتو 
زماني كه براساس قانون داماتو، دولت اياالت متحده 
امريكا در سال 1996 ميالدي، سرمايه گذاري بيش 
از 40 ميليون دالر ش��ركت هاي نفت��ي خارجي در 
طول يك س��ال در صنعت نفت ايران را ممنوع كرد، 
رون��د مثبت مذاكره ه��اي قراردادي براي توس��عه 
ميدان مش��ترك پارس جنوب��ي و ميدان هاي نفتي 
غرب كارون و ديگر ميدان هاي فراساحلي در فالت 
قاره اي��ران در خليج ف��ارس با وقفه روبرو ش��د، اما 
سرانجام در قرارداد توس��عه ميدان سيري، شركت 
فرانس��وي توتال، جايگزين شركت امريكايي كونكو 
فيليپس ش��د و به اين ترتيب نخستين قرارداد بيع 
متقابل در صنع��ت نفت ايران به ثمر نشس��ت و در 
ادامه آن نيز در آن س��ال ها، بيش از 35 ميليارد دالر 
قرارداد بيع متقابل با كنسرس��يوم هايي متش��كل 

از ش��ركت هاي بزرگ بين المللي همچ��ون توتال، 
گازپروم، اني، ش��ل و پتروناس امضا شد. در آن زمان 
 اجراي اين قراردادها توانست توليد ناخالص داخلي
)Gross Domestic Product( را ح��دود 
12درصد رش��د دهد. همه اين اتفاق ها در زماني به 
وقوع پيوست كه تحريم هاي امريكا عليه ايران جاري 
بود، اما ايجاد منافع مش��ترك با دولت هاي اروپايي، 
آنها را بر آن داشت تا براي فعاليت شركت هاي متبوع 

خود در صنعت نفت ايران، از امريكا مجوز بگيرند.
چنانچه همين اش��تراك مناف��ع زودت��ر از اينها با 
شركت هاي نفتي معتبر بين المللي و دولت هاي آنها، 
ايجاد مي شد، بطور قطع در ديوار تحريم هاي جديدي 
كه از سوي دولت امريكا عليه صنعت نفت ايران وضع 

شد، رخنه ايجاد مي كرد.
واضح و مبرهن اس��ت زماني كه اقتصاد يك كش��ور 
با اقتصاد س��اير كشورها در هم آميخته باشد تحريم 
كردن و قطع ارتباط و تهديد ساير كشورها براي قطع 
همكاري كمي دشوارتر مي شود زيرا تحريم ها نه تنها 
اقتصاد كش��ور هدف، بلكه اقتصاد كشورهاي طرف 
همكاري را هم متاثر مي كند. در ش��رايطي كه ايران 
تنها با 8 كشور همكاري و تبادل نفتي دارد تحريم كار 
ساده اي است اما اگر به جاي اين 8 كشور، كشورهاي 
زيادي ديگري با ايران مبادالت نفتي داشتند باز هم 

امريكا مي توانست به اعمال تحريم بينديشد؟ 
شواهد نش��ان مي دهد حتي در ش��رايط حاضر كه 
تعامالت جهاني ايران چندان هم گس��ترده نيست، 
امريكا با وجود ادعاهايي كه در خصوص اعمال مطلق 
تحريم و قطع مناسبات تجاري ايران با جهان دارد، در 
عمل با محدوديت هاي بسياري رو به رو است و مجبور 
اس��ت از مواضع خود در خصوص محدوديت فروش 
نفت ايران و تداوم روابط تجاري جهاني و بين المللي 

با ايران كوتاه بيايد.  ايران در بخش انرژي به همكاري 
بين المللي ني��از دارد، نيازي ك��ه در اصول اقتصاد 
مقاومتي نيز به آن تأكيد شده است. در دنياي امروز 
ارتباطات بين المللي يك ضرورت اس��ت و نمي توان 
تنها با اتكا به توان داخل صنعت بزرگي همچون نفت 
را اداره ك��رد. تكنولوژي ها و فناوري هاي روز دنيا در 
زمينه نحوه برداشت از ميدان هاي نفتي و گازي كه 
حاال اكث��ر قريب به اتفاق آنها در نيمه عمر دوم خود 
قراردارند هر روز در حال نو شدن است و ايران چاره اي 
جز همكاري با شركت هاي بزرگ صاحب فن در اين 

زمينه ندارد. 
ميدان هاي فعال در پارس جنوب��ي به زودي با افت 
توليد روبه رو مي ش��وند و ضرورت نصب س��كوهاي 
20 هزار تني تقويت فشار گاز انكارناپذير است )ساير 
س��كوهاي پارس جنوبي زير س��ه هزار تن هستند( 
اين در حالي است كه تكنولوژي ساخت و نصب اين 
ايستگاه ها در ايران موجود نيست. ميدان هاي نفتي 
نياز به استفاده از روش هاي نوين فرازآوري مصنوعي 
م��درن دارند. توس��عه و تولي��د از ميدان هاي نفتي 
نيازمند سرمايه گذاري هنگفتي است كه نه شركت 
ملي نف��ت ايران و نه توان داخل ي��اراي تامين آن را 
ندارد. ميدان ها مش��ترك اند و رقبا با قدرت در حال 
برداشت و زمان براي ما از اهميت ويژه اي برخوردار 
است. همه اين عوامل ضرورت حضور فعال شركت ها 
و سرمايه گذاري هاي خارجي را نشان مي دهد از اين 
رو بايد از فرصت ها نهايت استفاده را كرد چه بسا اگر 
فرصت را از دست بدهيم معلوم نيست باز هم چنين 

فرصتي پيش بيايد يا خير؟
در نبود شرايط رقابت و امكان فاكتور گيري از زمان 
و هزين��ه، حمايت از توان داخ��ل و بردباري در برابر 
آزمون و خطا مي تواند راهگشا باشد اما در شرايطي 
كه ش��ركت هاي خارجي با توان و س��رمايه گذاري 
باالتر ق��درت اجراي پروژه ه��ا را با هزين��ه و زمان 
كمتر و تضمين كيفيت دارن��د بطور قطع اولويت با 

خارجي هاست. 
مدافعان اين ايده كه صرفا بايد به شركت هاي داخلي 
در نفت ب��ازي داد ادعا مي كنند صنعت نفت ايران با 
30 س��ال گذشته تفاوت چش��مگيري كرده است و 
هم اكنون شركت هاي بزرگ و توانمند ايراني فرمان 
مديريت طرح هاي توس��عه صنعت نفت را به دست 
گرفته اند، بطوري كه اكن��ون مي توانند صفر تا صد 
توسعه يك ميدان را بر عهده بگيرند، كما اينكه براي 
مثال بهره برداري از طرح توس��عه ميدان مش��ترك 
آزادگان جنوبي در سال هاي اخير با مديريت و اجراي 
شركت هاي ايراني انجام ش��ده است و حتي امكان 
توسعه اين ميدان مشترك تا توليد نهايي 320 هزار 

بشكه در روز به سادگي قابل اجرا است.
 اما نكته اينجاست كه اين ميزان توليد با دانش كنوني 
شركت هاي ايراني با ضريب بازيافت 6 درصد محقق 
شدني اس��ت، در حالي كه به كارگيري فناوري هاي 
روز دنيا در اي��ن ميدان، مي توان��د ضريب بازيافت 
از اي��ن ميدان را دس��ت كم 2 رقم��ي و 2 برابر كند، 
بنابراين، نقطه مورد مناقشه همين موضوع است كه 
به تعامل و مش��اركت شركت هاي معتبر بين المللي 
براي دسترس��ي به دانش روز صنعت نفت به منظور 
افزايش منافع ملي در برداشت از ميدان هاي مشترك 
بطور قطع نياز است. از سوي ديگر چنانچه بتوانيم با 
شركت هاي چند مليتي كه اتفاقا از سوي دولت هاي 
متبوع خود حمايت مي شوند، اشتراك منافع ايجاد 
كنيم، روش��ي كه دقيق��ا منطبق بر اص��ول اقتصاد 
مقاومتي است، بطور قطع مي توانيم در عرصه مقابله 

با تحريم ها، گام موثري برداريم. 

ايلنا|
مجري طرح خط انتقال گاز شش��م سراسري بيان 
كرد: با تكميل و راه اندازي خط شش��م سراس��ري، 
مشكل ُافت يا قطع فشار گاز در سراسر كريدور غرب 

كشور رفع شده است.
خط ششم سراسري كه عهده دار انتقال گاز عسلويه 
از كريدور جنوب به كريدور غرب كشور است با تكيه 
بر توان جوان��ان و متخصصان ايراني و بهره مندي از 

تجهيزات ساخت داخل، راه اندازي شده است.
رمضان علي سنگدويني درباره راه اندازي خط انتقال 
گاز ششم سراسري كه از خطوط پراهميت كشور به 
شمار مي آيد، گفت: اين خط دستاوردهايي ارزنده 
براي كش��ور به همراه داش��ته و به افزايش پايداري 

انتقال گاز شهرهاي غربي كشور منجر شده است.
وي يكي از مشخصه هاي اصلي اين پروژه را تدوين 
و اراي��ه راه هايي تازه ب��راي تامين مالي ب��ا تكيه بر 

توان س��رمايه گذاران داخلي دانس��ت و ادامه داد: 
خط انتقال گاز ششم سراسري بزرگ ترين قرارداد 
سرمايه گذاري در ميان پروژه هاي شركت ملي گاز 
ايران است كه در قالبBOT به ثمر نشست و الگويي 
موفق در جذب منابع بخش خصوصي را پيش روي 

تصميم گيران اين عرصه قرار داد.
مجري طرح خط انتقال گاز ششم سراسري با بيان 
اينكه خط شش��م از نتايج واقعي و به ثمر نشس��ته 

اقتصاد مقاومتي محس��وب مي ش��ود، تصريح كرد: 
با وجود محدوديت ها، خط ششم مطابق با بهترين 

استانداردهاي جهاني و باالترين كيفيت اجرا شد.
خط شش��م سراس��ري انتقال گاز، به عنوان يكي از 
راهبردي ترين خطوط سراسري، عهده دار انتقال گاز 
عسلويه به سوي شمال غرب و غرب كشور است. با 
تكميل و راه اندازي اين خط، مشكل افت يا قطع فشار 
گاز در سراس��ر كريدور غرب كشور رفع شده است. 

همچنين صادرات گاز ايران به عراق نيز با بهره مندي 
از همين خط ميسر شده است.

ساخت خط ششم سراس��ري از سال 8۷ آغاز شد و 
در دولت هاي يازدهم و دوازدهم ش��تاب بيش��تري 
گرفت. مبدا خط ششم عسلويه و مقصد آن دهگالن 
اس��ت. اين خط 56 اينچي به طول 1200 كيلومتر 
ظرفيت انتق��ال گاز روزانه 110 ميليون مترمكعب 

را دارا است.

رويترز|
قيمت نفت برنت روز چهارش��نبه ح��دود يك درصد 
افزاي��ش يافت. صع��ود قيمت ه��ا به دلي��ل تقويت 
اميدواري ها نسبت به حل وفصل جنگ تجاري ميان 

امريكا و پكن در آينده نزديك، آغاز شد.
بهاي معامالت آتي نفت خام س��بك وس��ت تگزاس 
اينترمديت امري��كا )WTI( ديروز ب��ا 50 دالر و 42 
سنت معامله ش��د كه اين رقم 64 سنت يا 1.3 درصد 
افزايش نسبت به روز سه شنبه نشان مي دهد. همچنين 
براي اولين بار در سال 2019 بهاي نفت وست تگزاس 

اينترمدييت به باالتر از 50 دالر در هر بشكه رفت.
بهاي معامالت آتي شاخص جهاني برنت نيز 69 سنت 
باال رفت و با 1.2 درصد افزايش به 59 دالر و 41 سنت 

رسيد.
هر دو ش��اخص برنت و دبليو ت��ي اي در معامالت روز 

سه شنبه بيش از 2 درصد صعود كرده بودند.
استفان اينس، مدير معامالت آسيا-اقيانوسيه شركت 

اف بي او در سنگاپور بيان كرد: بر اساس گزارش هاي اوليه 
از پكن درباره مذاكرات تجاري و تقويت خوش بيني هاي 
به موفقيت مذاكرات تجاري ميان چين و امريكا، قيمت 

نفت خام به افزايش صعود خود ادامه خواهد داد. 
اينس همچنين اظهار كرد: پ��س از آنكه بازار نفت در 
ماه دسامبر ريسك وحشتناكي را پشت سر گذاشت، 

باالخره در مسير مناسبي افتاد..
جهش قيمت نفت به دنبال رونق بازار سهام آسيا اتفاق 
افتاد كه در روز چهارش��نبه به باالترين سطح خود در 

3هفته و نيم گذشته رسيد.
روزنامه دولتي چاينا ديلي روز چهارش��نبه اعالم كرد 
پكن مايل است كه به اختالفات تجاري خود با امريكا 
پاي��ان دهد، اما هي��چ امتياز غيرمعقول��ي را نخواهد 
بخش��يد و هرگونه توافق بايد شامل مصالحه از سوي 

دو طرف باشد.
در همين حال ترامپ تهديد كرده است كه اگر تا دوم 
مارس منعقد نشود، تعرفه واردات 200 ميليارد دالر 

كاالي چين��ي را از 10 درصد ب��ه 25 درصد افزايش 
خواهد داد.

از سوي ديگر با توجه به تنش هاي تجاري، بانك جهاني 
پيش بيني خود از رشد اقتصاد جهاني در سال 2019  را 
يك دهم درصد كاهش داد و از 3 درصد در سال 2018 

به 2.9 درصد در سال 2019 برآورد كرد. 
كريستينا گرجيوا، مدير اجرايي بانك جهاني در گزارش 
شش ماهه خود كه در روز يكشنبه انتشار يافت، بيان 
كرد: در ابتداي سال 2018، اقتصاد جهاني از هر جهت 
رشد داش��ت، اما اين رش��د همه جانبه در طول سال 
سرعت خود را از دست داد و اين روند مي تواند در سال 

2019 نيز ادامه پيدا كند. 
كاهش توليد نفت اوپك پس از افزايش عرضه نفت در 
جهان روي داد كه بخشي از آن مربوط به كشور امريكا 
مي ش��ود. امريكا در س��ال 2018 توليد نفت خود را 
2ميليون بشكه  در روز افزايش داد و به ركورد 11ميليون 

و ۷00 هزار بشكه در روز رساند.

 راه اندازي فاز سوم 
ستاره خليج فارس

گروه انرژي| مديرعامل شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي از توقف واردات بنزين 

به كشور از ابتداي مهرماه خبر داد.
عليرضا صادق آبادي در مراسم راه اندازي فاز سوم 
س��تاره خليج فارس در روز چهارشنبه گفت: در 
س��ال 96 ميانگين توليد روزان��ه بنزين 6۷.28 
ميليون ليتر بوده كه اين رقم در سال 9۷ تا 18 دي 

ماه به 8۷.95 ميليون ليتر رسيده است. 
وي بيان ك��رد: از نظر ظرفيت توليد بدون فاز 3، 
ستاره خليج فارس 95 تا 9۷ ميليون ليتر بود كه 
زمان پيك مصرف تابس��تان به 9۷ ميليون ليتر 
رسيد و اكنون بدون احتساب فاز 3 در اين ماه 95 

ميليون ليتر توليد شد.
مديرعامل پااليشگاه س��تاره خليج فارس نيز با 
اعالم خبر افزايش ١٢ تا ١٥ ميليون ليتر بنزين 
توليدي در كش��ور اظهار ك��رد: براي تحقق اين 
امر ٦٠ ميليون دالر، عالوه بر فازهاي يك و دو و 

مشتركات فاز سه هزينه شده است.
محمدعل��ي دادور با بيان اينك��ه توليد بنزين تا 
روز سه شنبه در ستاره خليج فارس ٣٠ ميليون 
ليتر بود، افزود: با راه اندازي فاز سوم، ميزان توليد 
بنزين در س��تاره طي هفته آينده به ٤٥ميليون 

ليتر مي رسد.
به گفته دادور، اين پااليشگاه مجاز است كه ميزان 
گوگرد در بنزين را ت��ا ١٠PPM رعايت كند اما 

ميزان گوگرد نيم PPM است.

هند پرداخت پول نفت 
ايران را آغاز كرد 

ايلنا|پااليشگاه هاي نفتي هند پرداخت پول نفت 
ايران را به روپيه آغاز كرده اند. اين اولين پرداخت 
هندي ها از زمان اعمال تحريم هاي جديد امريكا 

عليه ايران در ماه نوامبر به حساب مي آيد.
به گزارش رويترز، چندي پيش واشنگتن معافيت 
6 ماهه به 8 كشور از جمله هند اعطا كرد تا هند 

بتواند به واردات نفت از ايران ادامه دهد.
هند به عنوان س��ومين واردكنن��ده بزرگ نفت 
جهان مايل اس��ت به خريد نف��ت از ايران ادامه 
دهد، اين در حالي اس��ت كه اي��ران هم از روپيه 
براي پرداخت پول واردات نفت از هند اس��تفاده 

خواهد كرد.
 UCO چاران سينگ، مدير اجرايي بانك دولتي
)يو، سي، او( روز چهارشنبه اعالم كرد: »امروز ما 
حجم زيادي نفت از تعدادي از شركت هاي نفتي 

دريافت كرديم«.
س��ينگ نام پااليشگاه ها و همچنين مقدار نفت 

دريافت شده را اعالم نكرد.
دهلي نو به تازگي در اطالعيه اي اعالم كرد پول 
پرداختي به شركت ملي نفت ايران را براي واردات 
نفت، از اعمال ماليات معاف كرده است. بنابراين 
پااليش��گاه ها مي توانند چيزي در ح��دود 1.5 

ميليارد دالر از اين پرداخت ها سود ببرند.
يك منبع آگاه در اين باره افزود كه شركت ملي 
نفت هند و شركت پااليش��گاهي مانگالور پول 

واردات نفت از ايران را پرداخت كرده اند.

 تركيه واردات نفت ايران را 
از سر گرفت

تسنيم| تركيه واردات نفت خام از ايران را پس از 
يك وقفه يك ماهه از سر گرفته است. اين كشور در 
ماه نوامبر پس از اعمال دوباره تحريم هاي امريكا، 

واردات نفت از ايران را متوقف كرده بود.
به گزارش رويترز، امريكا در اوايل نوامبر به تركيه 
و ساير كشورها براي واردات نفت از ايران معافيت 
داد. تركي��ه اعالم كرد كه اج��ازه دارد طبق اين 
معافيت اعطاشده، ساالنه 3 ميليون تن، معادل 

60 هزار بشكه در روز نفت از ايران بخرد.
تركيه قبل از اعالم خروج امريكا از معاهده اتمي 
برجام و اعمال دوباره تحريم ها، حدود 200 هزار 

بشكه در روز نفت از ايران وارد مي كرد.
تركي��ه واردات خود از اي��ران را در ماه هاي قبل 
از اجرايي ش��دن تحريم ها در نوامبر كاهش داد. 
واردات اين كش��ور از ايران در ماه نوامبر به صفر 
رس��يد. ولي تركيه در طول دسامبر دو محموله 
نفتي ايران را معادل حدود 54 هزار بشكه در روز 
دريافت كرد و قرار اس��ت در ژانويه يك محموله 

نفتي از نفتكش ايراني سينوپا دريافت كند.

سقوط توليد نفت اوپك
ايسنا|طبق نظرسنجي اس اند پي گلوبال پالتس، 
توليد نفت اوپك در دس��امبر به ميزان 630 هزار 
بش��كه در روز كاه��ش يافته و ب��ه 32 ميليون و 
430هزار بشكه در روز رسيد كه پايين ترين ميزان 
در شش ماهه اخير بود. بدون در نظر گرفتن قطر 
كه در اواخر دسامبر از اوپك خارج شد و ايران، ليبي 
و ونزوئال كه از مشاركت در پيمان جديد كاهش 
توليد نفت معاف شدند، 11عضو ديگر اوپك ماه 
ميالدي گذشته 26ميليون و 890هزار بشكه در 
روز نفت توليد كردند كه تقريبا يك ميليون بشكه 
در روز باالي س��قف توليد گروهي 25ميليون و 
940 هزار بش��كه در روز اس��ت كه از اول ژانويه 
اجرايي شده است. طبق اين نظرسنجي، عربستان 
س��عودي توليد خود را در دس��امبر ب��ه ميزان 
401هزار بشكه در روز كاهش داد و به 10 ميليون 
و 600 هزار بشكه در روز رساند. بر پايه نظرسنجي 
جداگانه اي كه از س��وي بلومبرگ منتش��ر شد، 
توليد نفت اوپك در دسامبر 530 هزار بشكه در 
روز كاهش يافت و به 32 ميليون و 600هزار بشكه 
در روز رسيد كه بزرگ ترين كاهش از ژانويه سال 
201۷ بوده است كه اين گروه براي نخستين بار 
اس��تراتژي كاهش توليد را براي مقابله با اشباع 

عرضه در بازار جهاني به كار گرفت.

   بر اساس پيش بيني ها قرار بود بيش از 30 قرارداد به شيوه جديد با شركت هاي خارجي در ميدان هاي نفتي و گازي ايران امضا شود.طبق آمارهاي 
موجود تا پايان سال 1396 تعداد 31 قالب همكاري مختلف شامل »تفاهم نامه«، »موافقت نامه اصولي« و چارچوب قرارداد ميان شركت هاي مختلف 

مرتبط با نفت با شركت هاي بين المللي امضا شده و مطالعات پرشماري روي ميادين نفتي توسط اين شركت ها صورت گرفت. 

برش
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تحليل شرايط امروز افغانستان از پنجره فلسفه سياسي

دولت درمانده، لوياتان دروغين

صلح افغانستان، باجي براي موازنه  قوا در منطقه

گروه جهان| 
طالبان نشست چهارش�نبه خود را با نمايندگان 
امريكايي در قطر لغو ك�رد كه دليلش اصرار كابل 
براي حضور پررنگ در اين مذاكرات بوده اس�ت. 
تالش ها براي برقراري صلح در افغانستان آن هم 
بدون حضور دولت اين كشور باال گرفته و بسياري 
بر اين باورند كه ورود مستقيم امريكا و روسيه به 
اين مذاكرات نشان دهنده ضعف عميق دولت در 
كابل است. رنگين دادفر سپنتا وزير خارجه پيشين 
افغانس�تان كه از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۲ در دانشگاه آخن 
آلمان علوم سياس�ي و روابط بين المللي تدريس 
مي كرده، با اشاره به اين ناتواني هم در عرصه داخلي 

و هم خارجي در روزنامه ماندگار نوشته:
 

توماس هابز فيلسوف و نظريه پرداز سياسي، اثر نامدار 
خود »لوياتان« را در سال ۱۶۵۱ نوشت. اين كار او يكي 
از كالسيك هاي روزگار عصر نو در پيوند با تئوري هاي 
دولت )تئوري هاي ظهور دولت( پنداشته مي شود كه در 
نوع خود، يكي از مهم ترين فرآورده هاي دانش اجتماعي 
بشر در ميان تئوري هاي »پيمان هاي اجتماعي« است. 
به ندرت ش��ايد بتوان يك اثر پايه اي علم سياست و يا 
تئوري هاي سياس��ي و دولت را پيدا كرد كه فصلي از 
مطالعاتش را به اين تئوري ها و از جمله تئوري  »قرار داد 
اجتماعي« هابز اختصاص نداده باشد. اين اثر در تاريخ 
افكار و ايده هاي سياس��ي به همان اندازه اهميت دارد 
كه تئوري»پيمان اجتماعي« ژان ژاك رسو. درونمايه 
فرضيه هابز درباره منشأ دولت را مي توان نوعي نظريه 
مردم شناسانه سياسي پنداش��ت. هابز خالف ارسطو 
بر اين باور نيست كه انس��ان طبيعتًا موجود سياسي 
)اجتماعي( است. بر بنياد تئوري  هابز، انسان در حالت 
طبيعي گرِگ انس��ان است. انس��ان ها بر مبناي اين 
تئ��وري  در حالت طبيعي با يكديگر در پيكار، جدال و 
تخاصم ق��رار دارند. فرايند گذار به جامعه با ايجاد يك 
ساختار سياسي )دولت( به واقعيت مي پيوندد. با ايجاد 
دولت، انسان از مرحله زند گي طبيعي مي گذرد و به يك 
زند گي كه در آن دولت، سازمان جامعه را نظم مي دهد 
دست مي يابد. با ايجاد دولت، بر بنياد فرضيه هابزي، 
انسان قدرت خود را به دولت داراي حق حاكميت، به 
يك قدرت برتر انتقال مي دهد. اين فرايند انتقال قدرت 
از منظر وي، نوعي از پيمان اجتماعي است كه اعضاي 
يك جامعه دولتي داوطلبانه اما برگش��ت ناپذير حق 
حاكميت شان را به دولت شان تفويض مي كنند. اين 
ابرنهاد را توماس هابز با بهره گيري از اساطير ديِن  مسيح 
به يك هيوالي افسانه اي، به لوياتان، مانند مي كند. بر 
اساس گمانه زني هابز، در اين فرايند حق حاكميت كه 
چگونگي آن ب��ا يك قرارداد اجتماعي تدوين و تبيين 
مي ش��ود، به يك ابر پديده يا يك هيوالي عظيم براي 
هميش��ه انتقال مي يابد. و با ظهور اين پيكره عظيم، 
روزگار همه بر ضد همه كه حالت طبيعي بود، به پايان 
مي رسد و جمعيت از بي نظمي و بي قوارگي همگاني و 
از آنارشي پايدار رهايي مي يابد و به جامعه ارتقا مي يابد؛ 

به جامعه اي صاحب دولت.
از پاي��ان جنگ داخلي انگلس��تان )۱۶۵۱-۱۶۴۲( و 
بحران ميان جمعيت هاي انگليسي، سال هاي بسيار 
گذش��ت و با انقالب امريكا )۱۷۶۶( و به ويژه با انقالب 
بزرگ فرانسه )۱۷۸۹(، به دليل تأثيرات جهان شمول 
آن، تا امروز دولت ها دستخوش دگرگوني هاي بسيار 
شدند. از جمله دستاورد هاي تاريخ سياسي انساني در 
پيوند به ساختار دولت، يكي هم تفكيك قواي دولت 
است كه در كليت خود در دو راستا به وقوع مي پيوندد. 
تفكيك افقي قواي دولت يكي از ان��واع جدايي قواي 
دولت است. در بس��ياري از دولت ها حتا در همان نوع 
قدرت گراي آن هم مي توان ب��ه نحوي تفكيك قواي 
دولت را مش��اهده كرد. تفكيك افق��ي قواي دولت در 
نظام هاي رياستي، شبه رياستي و پارلماني در واقعيت 
شامل مبحث جدايي معروف حقوقي ميان حكومت 
)قوه مجريه(، قانون گذاري )قوه مقننه( و دادگستري 
)قوه قضاييه( است كه تا اندازه اي در گفتمان سياسي 
و علمي و همچنين در آزمايش هاي دموكراسي هاي 
معيوب و مصدوم افغانستان نيز راهش را گشوده است. 
تفاوت ميان دموكراس��ي ها و نظام ه��اي قدرت گرا و 
ديكتاتوري از اين منظر بيشتر به استقالل، قانون مداري 
و مش��روعيت تبلور و كنش اين نهادها بستگي دارد. 
برناور، جان كوهن و والتر در اثر عظيم مشترك ش��ان 
»مدخلي بر علم سياس��ت«، به اين باورند كه در ميان 
اين نيرو ه��ا و فرايندهاي تصميم گي��ري آنها احزاب 
سياسي، گروه هاي فشار، ابتكار هاي شهروندي، رسانه ها 
و جنبش ه��اي اجتماعي به مثاب��ه تبيين كنند گان، 

تبلور دهند گان و انتقال دهندگان آرزوها و خواست هاي 
شهروندان ميان جامعه و دستگاه هاي ياد  شده دولت 
عم��ل مي كنند. بر مبناي اين باور، اي��ن ابزار و نهادها 
همراه با جامعه و يا به مثابه دستگاه هاي انتقال آرزو ها 
و خواست هاي جامعه، طلب ها و تقاضاهاي جامعه را به 
نهادهاي دولت انتقال مي دهند. از دستگاه هاي سه گانه 
دولت انتقاد مي كنند، حمايت مي كنند و آنها را تشويق 
به اصالحات و كنش هاي گوناگون مي كنند. گاهي هم 
نحوه انتقاد و نارضايتي شان را با تكيه به مردم به گونه 
اعتراض ها و اعتصاب ها بيان مي كنند. در دموكراسي ها 
قواي دولت، به ويژه قوه مجريه )حكومت(، اين تقاضاها 
را ج��دي مي گيرند و به آنها پاس��خ مي دهند. حتا در 
دموكراس��ي هاي معيوب و نظام هاي قدرت گرا نيز به 
خواست ها و اعتراض هاي مردم توجه مي شود. در اردن، 
مراكش و بسياري كشورهاي ديگر اعتراض هاي مردم 

موجب اصالحات نسبي شدند.
منظور از آوردن فرضيه لويات��ان هابز در باال توضيح و 
تشريح فرايند تبلور تئوري  هابز، جزيياِت آن و يا بازتاب 
دادن انتقاد ها بر آن نبود. منظور استفاده از اين استعاره 
سياسي كوششي است براي بازتاب دادن ناتواني يك 
پديده درمانده كه در كشور ما )افغانستان( نام دولت را 
يدك مي كشد. و شايد پسنديده باشد تا بر اين امر اشاره 
شود كه در تمام تئوري ها و فرضيه هاي ظهور دولت، 
چه تئوري  ارسطو، تئوري هاي الهي ظهور دولت، چه 
تئوري  هابس، رسو و ديگران و حتا تئوري  لنيني دولت، 
در يك مورد اتفاق نظر وجود دارد و آن كنش دولت به 
مثابه قدرت برتر و فراتر از جامعه است. قدرتي كه به بيان 
ماكس وبر انحصار اعمال قهر مشروع را در دست دارد 
و به كمك آن، به اجراي قانون و تأمين نظم مي پردازد 
و از حاكميت ملي در برابر قدرت هاي خارج از مرز هاي 

دولت دفاع مي كند.
در افغانس��تان امروز اما، تفكيك قوا كار نمي كند و به 
شكل وحش��ت باري ناكارايي اش را آشكار كرده است. 
)نوع ديگر تفكيك قواي دولت، تفكيك عمودي قواي 
دولت است كه ش��امل مركز گريزي، مركز گرايي و يا 
مباحث فدرال و مانند آن مي شود.( تبادل اطالعات و 
انتقال آرزوها، خواست ها و حسرت هاي مردم نيز توسط 
دستگاه هايي كه بايد اين پيام ها را به تصميم گيرند گان 
انتقال دهند، انجام نمي شود و يا اگر نهادي در پي انتقال 
آرزوها و آمال مردم به دستگاه هاي دولت باشد، دولت 
ناشنوا است و در نهايت خواست هاي مردم مورد توجه 
قرار نمي گيرند. از جمله ب��ه اين دليل كه دولتمردان 
مي دانند با تحريك احساسات قومي و مذهبي مي توانند 
هر  وقت كه بخواهند، از بروز چنين خواس��ت هايي به 
مثابه خواست اجتماعي كالن )ملي( جلوگيري كنند. 
مهم تر از اين امر، س��ركوب و قتل عام معترضان است 
كه مانع تبلور و انتقال خواست ها با پشتوانه اعتراضي 
مي شود. درباره عدم كارآيي تفكيك قواي سه گانه دولت 
در افغانستان، طبيعي است كه بايد عوامل گوناگون را در 
نظر گرفت. با درنظرداشت مطلوِب من در اين نوشته، 
علت هاي ناكار ايي تفكيك قواي دولت در اين سرزمين 
را، با يك رويكرد تقليل گرايانه، مي توان به اختصار چنين 
برشمرد: نخست، نبود كارايي معرفت و باور شهروندي 
و در نهايت، نبود فرهنگ شهروندي. رييس قوه قضاييه 
افغانستان در سال ۲۰۰۴، پس از اينكه مراسم سوگند 
را به جا آورد، به رييس جمهور گفت: »حاال مي خواهم با 
شما بيعت كنم كه اولواالمر من هستيد.« اين برداشت 
در برخ��ورد با رييس جمهور، بازت��اب يك تفكر و باور 
غيردموكراتيك است كه از دوران هاي پيش جمهوريت 
به ميراث مانده است. حال آنكه رييس جمهور منتخب، 
اولواالمر شهروندان نيست؛ در برابر شهروندان مسوول و 
پاسخگو است. مردم صاحبان قدرت اند و رييس جمهور 
منتخب ب��ه نمايند گي از آنها و برخاس��ته از اراده آنها 
به اعمال سياس��ت مي پردازد. گذش��ته از اين ها، قوه 
قضاييه افغانستان بر اساس حكم صريح قانون اساسي 
اين كشور كاماًل مس��تقل است و از رييس جمهور هم 
تبعيت نمي كند. در غير آن، نفس استقالل و بي طرفي 
دادگري كاماًل زير سوال مي رود. انسان رعيت كه خود 
آگاهانه ش��هروند بودنش را به حرمت رعيت بودن زير 
سوال ببرد، نمي تواند داراي معرفت شهروندي باشد و 
به مثابه صاحب قدرت سياسي و صاحب حق حاكميت 
به اعمال دموكراسي بپردازد. حاكمان و روساي دولت 
كه مي دانند حق استقالل و آزادي قوه هاي دولت را با 
دادن تعويض  و برآوردن خواست هاي غيرقانوني سران 
و مسووالن آن از آنها سلب كنند و هم عميقًا مي دانند 
كه با چنين س��لب صالحيتي كسي از آنها بازخواست  
نمي كند، به آساني، پيوسته و نظام مند آزادي قوه هاي 
ديگر را س��لب مي كنند. از جمل��ه، رييس جمهور به 

كميس��يون هاي انتخابات امر و نه��ي مي كند. وقتي 
انتخاب، برد گي جمعي باش��د، مشكل است كه بتوان 
آزادي را ب��ه زور بر مردم رعيت تحمي��ل كرد. آزادي 
محصول پيكار هاي رهايي طلبان اس��ت و نه محصول 

برده  خويي و رعيت خويي جمعي.
اما دولت افغانس��تان، لوياتان افغاني، در واقعيت خود 
يك هيوالي مجعول )جعل شده(، درمانده، مفلوك، 
نامشروع و زمين گير اس��ت. به اين دليل كه هم فاقد 
مشروعيت عقالني و دموكراتيك است، هم از مشروعيت 
سنتي برخوردار نيست و هم رهبري آن فاقد مشروعيت 
كاريزماتيك اس��ت. اش��اره من در اينجا به يك دولت 
ناكام نيست، اشاره من به فرآيندي است كه در آن روند 
تكاملي دولت سازي در افغانستان ميان تهي و بي معنا 

شده است.
مطالعه مشروعيت سياسي را ماكس وبر در بررسي هايش 
در مورد جامعه شناسي قدرت انجام داده است و من در 
اين ج��ا مي خواهم با تكيه بر همين تئوري  به مش��كل 
مشروعيت حاكمان افغانستان بپردازم. به اعتقاد ماكس 
وبر، پايه همه مشروعيت هاي سياسي، داعيه مشروعيت 
از جانب حاكميت و باور به چنين مشروعيتي از جانب 
كساني اس��ت كه بر آنها حكمروايي مي شود. كسي كه 
داراي مشروعيت كاريزماتيك است، داراي فره  ايزدي 
و ش��كوه و جاللي است كه رعايا و يا شهروندن به او باور 
دارن��د، از او حمايت مي كنند و مورد تأييد آنها اس��ت. 
حاكميت سنتي مش��روعيتش را مرهون يك فرآيند 
تاريخي است، مانند حاكميت خاندان هاي سلطنتي و 
مانند آن ها. مشروعيت عقالني و دموكراتيك، مشروعيت 
مولود قانونيت است. اين حاكميت از فرايند هاي پذيرفته 

قانوني مايه گرفته است. 
مشروعيت به تعبيري كه در اين جا مورد بحث است، 
عبارت اس��ت از مقبوليت و قانونيِت ي��ك دولت و يا 
مقبوليت نظ��ام حكمرواي��ي آن از جان��ب آناني كه 
ش��هرونداِن آن تلقي مي شوند. چنين حالتي طبيعي 
اس��ت كه با قانونيت محض داراي تفاوت هايي است. 
قانونيت موجب مشروعيت شكلي مي شود؛ در حالي 
كه مشروعيت مورد نظر در اين بحث افزون بر قانونيت 
)كه در افغانس��تان كنوني نيز وجود ندارد( اش��تراك 
و هم س��ويي شهروندان اس��ت در پذيرش ارزش هاي 
سياسي  اي كه دولت آن را نمايند گي مي كند. در حقوق 
دولت )حقوق اساسي( دولت مشروع، دولتي است كه 
برخاس��ته از ايجاب هاي قانوني و موازين و روند هاي 
تعيين شده توسط آن باشد. و مشروعيت برخاسته از 
ايجاب هاي اجتماعي بر بنياد روش هاي جامعه شناسانه، 
مش��روعيتي اس��ت كه از واقعيت ي��ك جامعه مايه 
مي گيرد. به احتمال زياد، بس��ياري از كس��اني كه در 
آس��تانه ايجاد حكومت وحدت ملي آن را به مثابه شر 
اصغر پذيرفته بودند، به اين توهم مبتال بودند كه شايد 
رهبري حكومت بتوان��د با عرضه خدمات، اصالحات، 
تأمين امنيت و فراهم  كردن مشاركت بيشتر شهروندان 
بر پايه عدالت و دسترس��ي به بازدهي هاي اقتصادي، 
موجوديتش را در اذهان عامه توجيه كند و اين توجيه 
موجب شود كه مردم صاحب حاكميت )شهروندان( به 
آن تمكين كنند. اين مشروعيت، مشروعيت اجتماعي 

است كه از واقعيت ها و بازدهي دولت ناشي مي شود؛ و 
نه از فرايندهاي قانوني و يا دموكراتيك.

لوياتان مضحك ما، حتا در محدوده هاي يك كالن شهر 
مانند كابل نيز نمي توان��د توانايي انحصار قدرت را كه 
الزمه داشتن يك دولت مشروع است، به نمايش بگذارد. 
برخي از اين درماند گي نظام مند شده مولود و محصول 
جنگ ويرانگر تروريستي است، اما بخش هايي هم از 
طبيعت لوياتاِن افغاني و فرهنگ سياسي حاكم بر آن 

ناشي مي شود. 
در كتاب لوياتان هابز، تصويري با زيرمجموعه هايي از 
يك هيوالي شب هانسان به نمايش گذاشته شده است. 
سر هيوالي هابزبه انسان مي  ماند. يعني جايي كه فكر 
و انديشه و دولت گري به معناي پديده برخاسته از اراده 
زيرمجموعه هاي اجتماعي تبلور مي يابد. اما در لوياتان 
ما، هم زيرمجموعه ها معيوب و مصدوم اند و هم س��ر 

هيوالي  دولت.
رأس حكومت ما، خودش را آگاهانه و منظم نماينده 
مردمي ك��ه داراي هويت ها و باوره��اي متفاوت اند، 
نمي داند. شخصيت هاي رهبري كننده آن با رويكردي 
آميخته از نژادگرايي پيش مدرن و نژادگرايي معاصر 
در پي ايجاد دولتي نژادي، يك دست و تك هويتي اند. 
به دليل اينكه تحقق چنين دولتي در دنياي معاصر و 
با در نظرداشت بافت اجتماعي و سياسي افغانستان، 
سخت دشوار اس��ت، دولت همه روزه بيشتر از پيش 
منزوي شده و با مردمي كه بايد به آنها امنيت و سعادت 
اجتماعي عرضه كند، رو  در  رو قرار مي  شود. از سوي 
ديگر، فشار جنگ و ترور هم دولت قومي قشري شده 
را كه در نتيجه شكست هاي پي درپي، حتي خودي ها 
را هم تصفيه مي كند، بيشتر به سوي مهجوري و تقليل 
تكيه گاه به يك قش��ر كوچك اجتماعي مي رود. در 
نهايت، دولت در برخورد با تروريست ها، قانون گريزان 
و قانون شكنان پيوسته رويه اي دوگانه را اتخاذ مي كند. 
تروريست ها يا به گونه آشكار و يا پنهاني به خودي ها و 
غيرخودي ها تقسيم مي شوند. ناقضان قانون و حقوق 
نيز برخي خودي اند و از معافيت برخوردارند و برخي 
ديگر غيرخودي اند و بايد سركوب شوند. در اين ميان، 
براي قانون گريزاني كه به غيرخودروي ها تعلق دارند 
اما زور كافي دارند، مانن��د خودي ها اصل معافيت از 
مجازات جاري اس��ت. در مواردي ك��ه اين هيوالي 
بي دس��ت وپا در پي اعمال قدرت مي ش��ود و شايد از 
منظر قانوني حق هم داشته باشد اما به دليل ناتواني، 
ندان��م كاري و رويارويي با مردم متأثر از بس��يج هاي 
قوم��ي، اقداماتش ب��ه مضحكه ها و ب��ه نمايش هاي 
ي��ك موجود مفل��وك و درمان��ده تقلي��ل مي يابد و 
پيوسته ناگزير به عقب نشيني مي شود. در اين ميان، 
دستگيري هاي اندوهبار، ناسنجيده و گزينشي بدون 
تحليل درست از شرايط سياسي و مناسبات قدرت، 
دو مشكل اساسي را آش��كار مي كند. نخست اينكه 
دولت تهي شده از قدرت در جا ي اشتباه نمايش قدرت 
مي دهد و پس از نمايش مضحك ناتواني اش به گونه اي 

دردآور به هزيمت روي مي آورد. 
تهي ش��دن دولت از درون و ناتوان ش��دن آن در اداي 
مس��ووليت هاي دولت��ي و ارايه خدم��ات در نهايت 

باعث مي ش��ود تا از دولت بودن دولت كاس��ته  شود و 
از آن تنها ش��يِر بي يال ودم، يك كالبد بي نفس و يك 
اس��تخوان بندي بي جان بماند. اين فرايند با راه يافتن 
رهبران طالبان به نشست هاي بين المللي و ديپلماتيك 
و سفر آنها به كالن شهر هاي كشورهاي ديگر، همگي 
زمينه هاي فروپاشي و درهم ريختگي بيشتر را موجب 

مي شوند. 
لوياتان افغاني، خرد خفته است؛ از اين رو روزگار دشواري 
را مي گذران��د و با خ��ود، مردم را نيز بيش��تر از پيش 
زمين گير مي كند. نه عربده هاي بيجا، نه بس��يج هاي 
قومي و نه اقدام هاي ناس��نجيده هيچ كدام راه گش��ا 
نخواهند بود. داشتن يك حكومت ضعيف در شرايطي 
كه نهاد هاي دموكراتيك و مدني، ساختار هاي مشروع 
كنترل كننده قدرت سياسي ناتوان اند و شخصيت هاي 
رهبري كننده حكومت نيز قدرت گرا، انحصارطلب و 
قانون گريزند، ظاهراً بسيار بد نيست؛ اما شرايطي كه 
امروز افغانس��تان در آن قرار دارد، تضعيف حكومت و 
نهاد هاي دولت به سود افغانستان نيست. از اين  رو، به 
باور من، در كوتاه مدت داشتن يك سياست دورويه به 
سود سالمت افغانستان است. در مسائل كالِن ملي بايد 
همه نيرو هاي سياسي از جمله حكومت با هم همراه و 
همسو باشند. مسائلي مانند حفظ استقالل، تماميت 
ارضي، حفظ نظام مبتني بر قانون اساسي و پيش گيري 
از سلطه دوباره پاكستان بر افغانستان از اين قبيل اند. اما 
مبارزه با حكومت براي جلوگيري از مشروعيت زدايي 
بيشتر و احياي مش��روعيت هاي دموكراتيك، تالش 
براي نابود كردن انحصار طلبي و جدال با قومي  سازي 
قدرت از جمله مسائلي هستند كه بايد يك اپوزيسيون 

قانوني به آن بپردازد.
در بلندمدت و در ُبعد اس��تراتژيك بايد چاره اي از نو 
انديشيد و در جست وجوي راهكارهايي كه معطوف 
به رهايي، آزادي و عدالت اند، برآمد. تابوسازي حريم 
اين واقعيت م��رده، اين آزمايش ناكام و خون آلود، ما 
مردِم افغانستان را به مقصد نمي رساند. و اين ممكن 
نيس��ت مگر اينكه در رويكرد سياس��ي خود به يك 
عزيمت سياسي و به يك چرخش بينديشيم. اتحاد 
دموكراسي خواهان و تالش براي داشتن افغانستاني 
ك��ه در آن تأمين حاكميت م��ردم و رعايت حقوق و 
آزادي هاي ش��هروندان و رعايت حقوق بشر بر بنياد 
اصول آزادي و برابري انس��ان، بنياد همه ارزش هاي 
سياسي را بسازند، راهي است كه مي تواند سير تاريخي 
مبارزه يك سده  اي تحول طلبان و ترقي خواهاِن كشور 
ما را دوباره هدف مند كن��د. تمكين ما به قدرت هاي 
خارجي و اُمي��د  واهي به دموكراس��ي هاي وارداتي، 
نه تنها به ُبن بست رس��يد، بلكه به گونه دردآوري به 
شكست انجاميد. دموكراس��ي بدون دموكرات ها به 
پيروزي نمي رس��د و با اندرز هاي كناره نشين ها نيز 
راه به جايي نخواهيم ب��رد. مبارزه در تالش و تپش و 
استواري در برابر دشواري ها به بار خواهد نشست. با  
خواب مرداب هاي سكوت و عزلت نشيني هاي مصون 
در آغوش آرامش ه��اي دور از كارزار پيكار، به هدف 
نخواهيم رسيد. آنكه در درون تنور است، مي داند كه 

سوختن چه معنايي دارد!

گروه جهان| 
نگاهي گذرا به تاريخ قدرت، مسير ظهور، اوج و افول 
را براي هر قدرت بزرگي بي گريز و گزير مي س��ازد. 
هنري كس��ينجر استراتژيس��ت مطرح امريكايي، 
مي گويد امريكا به سان هر قدرت قدر ديگري، روزي 
به جبر، بايد س��كوي بزرگي جه��ان را بدرود گويد، 
ولي انتخاب ه��ا و اقدام هاي امريكا مي تواند در افول 

زود هنگام يا ديرهنگام تاثير بسزايي داشته باشد.
امريكا براي دوام و قوام اي��ن هيمنه اش كه از كران 
تا به كران به نحوي حضور دارد، به اس��تراتژي هاي 
متفاوت��ي متوس��ل مي ش��ود. موازنه  ق��وا يكي از 
ماندگار ترين نظريه هايي است كه امريكا براي بقاي 
هژموني خود ه��ر از گاهي به آن تكيه مي كند. براي 
استقرار موازنه قوا از اين ابزار ها مي توان سود جست: 
سياس��ت تفرقه بيانداز و حكومت  ك��ن، بازگذاري 
اراضي اشغال ش��ده پس از جنگ، ايجاد دولت هاي 
حائل، تش��كيل اتحاديه ها، احاله  مسووليت، ايجاد 

حوزه هاي نفوذ، چانه زن��ي ديپلماتيك، حل و فصل 
حقوقي و مسالمت آميز اختالفات، كاهش تسليحات، 
رقابت يا مسابقه  تسليحاتي و جنگ به عنوان آخرين 

راه حل.
يكي از كشور هايي كه در آينده  نزديك براي امريكا 
دردسر ساز خواهد بود، چين است. جان ميرشايمر 
نظريه پرداز امريكايي، معتقد اس��ت، چين اژدهايي 
اس��ت خاموش. مادام��ي كه ت��وان اقتصادي  چين 
پشت بند توان نظامي اش شود، اين كشور غير قابل 
مهار مي شود. اغلب متون و ادبيات نظري در امريكا، 
جديدا چين را به عن��وان يك رقيب جدي به خورد 
مخاطب مي دهد. امريكا براي مهار چين در منطقه 
تدابيري را در پيش گرفته است. هدف نهايي امريكا 
در اين منطقه، ايجاد موازنه قوا است. به گونه اي كه 
قدرت چين در در گيري هاي منطقه اي هدر رود و تا 
مدت طوالني از شتاب چين براي افزايش قدرت در 

سطح جهاني جلوگيري كند.

با حضور دونالد ترام��پ در راس قدرت امريكا، اين 
تقابل، رنگ و روي جدي به خود گرفت. اس��تراتژي 
جنوب آس��ياي امريكا كه ۲۰۱۴ اعالم ش��د، نقطه 
عطفي در تشديد اين رقابت بود. در اين استراتژي، 
هند محور اصلي برنامه هاي امريكا در منطقه فرض 
شده است. امريكا به ظن اينكه هند با وجود تنش هاي 
سياس��ي و ارضي كه با چي��ن دارد، جمعيت تقريبا 
مساوي، وس��عت خاك، قدرت هس��ته اي و ادعاي 
رهبري منطقه، مي تواند هن��د را در برابر چين علم 
كن��د و موازنه قواي منطقه اي را به منظور به چالش 
كشيدن چين رقم بزند، تا از سرعت چين در جايگاه 
قدرت بزرگ تر جهاني جلوگيري كند. اما اين الگوي 
رفتاري امري��كا در خصوص هند، جواب گو نبود و با 
دو چالش جدي روبرو ش��د: نخست اينكه؛ تكيه بر 
هند در منطقه جنوب آسيا، شريك قديمي امريكا، 
پاكستان را به خش��م آورد. و منجر به ايجاد گسل و 
معضل در رابطه  امريكا و پاكستان شد. پاكستان نيز 

در برابر اين تك امريكا، پاتك محكمي به او زد و وارد 
تعامل عميق تري با چين شد. اين تعامل شامل كمك 
بزرگ دو ميليارد دالري چين به پاكس��تان، فروش 
تسليحات نظامي چين به پاكستان، تداوم جدي تر 
كار بر س��ر دهليز اقتصادي چين و پاكس��تان و… 
است. رابطه چين و پاكستان در واكنش به حمايت 
امريكا از هند به حدي پي��ش رفته كه مدعيان امر، 
بحث محور ژئوپليتيك جديد آسيا را كه دوسوي آن 

چين و پاكستان هستند، مطرح كردند.
مورد دومي كه استراتژي احاله  مسووليت را به چالش 
كشيد، درگير نشدن جدي هند با چين است. خالف 
آنچه امريكا توقع داش��ت، هند و چين در تعامالت 
منطق��ه اي، از وارد ش��دن به درگي��ري خودداري 
كردند و در عوض تعامالت اقتصادي و نظامي خود را 
جدي تر كردند. نارندرا مودي نخست وزير هند، و شي 
جي پينگ رييس جمهور چين، اخيرا بر سر تقويت 
روابط اقتصادي و كاهش تنش هاي سياس��ي توافق 

كردند. روس��يه هم به اين جرگه پيوسته و درصدد 
به حاشيه راندن رقيب س��نتي اش، يعني امريكا در 
منطقه است. به همين منظور روسيه در اواخر سال 
ميالدي گذشته، توافق نامه  فروش  سامانه موشكي 
اس۴۰۰ را ب��ا هند امضا كرد. و اي��ن توافق واكنش 
شديد امريكا را در پي داشت. امريكا به هند هشدار 
داد كه اگر اين سامانه را از روسيه خريداري كند، با 

تحريم هاي جدي مواجه خواهد شد.
اياالت متحده با درك اينكه احتمال آن مي رود كه 
عنان منطقه از دستش خارج شود، وارد تعامل جديد 
با پاكستان شد و تن به خواسته اي داد كه در ۱۷سال 
گذشته، جدي ترين تقاضاي پاكستان از امريكا بود 
يعني، مشاركت طالبان در ساختار رسمي قدرت در 
افغانستان، اما اين خواسته تاكنون اجابت نشده بود. 
پيگيري جدي موضوع صلح از طرف دولت امريكا و 
فرستادن نماينده  ويژه به منظور تعقيب اين برنامه، 
در پي وصل دوباره  پاكستان و اياالت متحده است. 
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چالش هاي نظام فدرالي
گروه جهان| افغانس��تان در وضعيت كنوني  خود 
هنوز آمادگي عيني و ذهني تحقق نظام سياس��ي 
فدرالي را ندارد و اگر تالشي هم در اين راستا صورت 
گيرد، بطور منطقي شكست خواهد خورد. ساختار 
نظام فدرالي بر اين مبناس��ت كه هر ايالت در عين 
حال  كه عضو متحد و متعهد نظام فدرال است، داراي 
نظم پارلماني، انتخابات صدارتي، شوراهاي شهري، 
صالحيت هاي دخل و خرج مالي، هويت مس��تقل 
زباني و فرهنگي منحصر به خود نيز باشد. به عبارت 
ديگر، هر ايالت تحت ش��رايط نظ��ام فدرالي، داراي 
قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه است. اين اتحاد 
ميان ايالت هاي مختلف، نه در اثر زور و فشار فكري 
و فيزيكي، بلكه باي��د در پرتو رضايت كامل متقابل 
و با در نظرداش��ت خير و مصلحت عمومي صورت 
گيرد؛ چون هر ايالت به تنهايي قادر نخواهد بود تمام 
نيازهاي علمي، دفاعي، اقتصادي، فرهنگي و…خود 
را مستقالنه رفع كند. اگر اتحاد ايالت ها و قرار دادن 
آنها بر محور يك دولت مركزي فدرال، بطور داوطلبانه، 
رضامندانه و آگاهانه صورت نگيرد، ساختار و ماهيت 
سياسي � جغرافيايي اجباري، غيرمنطقي و شكننده 
را به خود خواهند گرفت و چه بس��ا كه هر ايالت در 
صورت تنها ماندن يا تك تازي هاي سياسي- اقتصادي، 
عاقبت براي همسايگان قدرتمند حكم لقمه اي نان را 
پيدا كنند. مساله مهم ديگر در متن نظام فدرالي اين 
است كه دولت مركزي هيچگاه ميان ايالت ها تبعيض 
و تفاوت قايل نمي شود. براي برقراري اين فضا دولت 
مركزي بايد بر اساس منافع شخصي، خانوادگي، قومي 
يا زباني استوار نباشد و به بيماري ويرانگر حب وبغض 
مبتال نباشد. اين در حالي است كه افغانستان هنوز 
فاقد يك دولت مقتدر مركزي قانون محور است كه 
بتواند امنيت جاني و مالي شهروندانش را تأمين كند، 
كسي براي قانون اساسي ارزشي قائل نيست، نظام 
اقتصادي توام با توليد، تقسيم، صادرات و عوايد كافي 
وجود ندارد، جنگ ادامه دارد و باالخره افغانس��تان 
هنوز تحت كنترل نيروهاي خارجي است. پس چگونه 
ممكن است كه به سوي تاسيس نظام فدرالي رفت؟

افغانستان هنوز كشوري ضعيف با زيرساخت  هاي 
ويران است. در چنين شرايطي فدراليسم مي تواند 
موجب گسترش نفوذ نيروهاي خارجي و پيچيده  تر 
شدن شرايط شود. مالك مقايسه اغلب ما درباره نظام 
فدراليسم، كشورهاي غربي اس��ت. اما اين مثال ها 

نمي توانند نمونه عملي براي افغانستان باشند. 

چشم انداز تغيير ساختار 
سياسي افغانستان

گروه جهان| به تاز گي بحث و سخن هايي مبني 
بر تغيير س��اختار سياسي افغانس��تان از رياستي 
به پارلمان��ي به عنوان پيش ش��رِط حضوِر برخي 
سياس��تمداران در تيم ه��ا و فهرس��ت انتخاباِت 
رياس��ت جمهوري مطرح شده اس��ت. اغلب اين 
سياس��تمداران، اش��رف غن��ي رييس جمهوري 
فعلي افغانستان، را مخالف تئوري تغيير دانسته و 
مي گويند از نامزد يا نامزداني حمايت مي كنند كه 
حامي تغييِر ساختار نظام از متمركز به نامتمركز 

 باشند.
طرح تغيير س��اختار نظ��ام، اولين بار نيس��ت كه 
در گي��روداِر آمادگي ب��راي برگ��زاري انتخابات 
رياس��ت جمهوري مط��رح مي ش��ود. از آن جا كه 
قرار است س��اِل آينده ش��اهد برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري باشيم، باِر ديگر اين بحث داغ شده 
و هر كس از زاويه اي نگاه خود به آن مي پردازد. پيش 
از اين، ائتالف بزرِگ ملي طرحي را پيش��نهاد داده 
بود كه بر اساِس آن مي بايست جريان هاي دخيل 
در اين ائتالف با اعالم يك فهرست واحد، انتخابات 
رياست جمهوري را به سكويي براي تغيير ساختار 

سياسي كشور بدل كنند.
حامياِن طرح تغيير را اگر برشماريم، به چند شخص 
و چهره خالصه نمي شود؛ قريب به اتفاِق جريان ها 
و چهره ه��اي متعلق به حوزه مقاومت كه بيش��تر 
جريان هاي سياسي و چهره هاي تأثيرگذار را در بر 
مي گيرد به عالوه روشنفكران، جامعه مدني و غالب 
شهروندان كه طعم تلِخ انحصار قدرت و استبدادي 
سياسي را چشيده اند، در ذيِل حامياِن اين طرح قرار 
مي گيرند. تاريخ طرح بحِث نامتمركزسازي نظام 
سياسي افغانستان نيز به اوايل تشكيل حكومت و 
تصويب قانون اساسي، به ۱۷ سال پيش، برمي گردد. 
برحسب ادعاها، شماري از مجراي حوزه مقاومت در 
جريان تدوين لويه  جرگه تصويب قانون اساسي، در 
مقام طراح نظام پارلماني قد برافراشتند كه به دليل 
آن چه مخالفت ش��ديد با نظام نامتمركز و تمايل 
شديد به نظام رياستي گفته مي شود، قوياً با اين طرح 
مخالفت صورت گرفت و سنگ بناي انحصار قدرِت 

سياسي در قانون اساسي افغانستان گذاشته شد.
 از آن زمان تاكنون بحث تغيير ساختار نظام همواره

 � هرچند با نوس��اناتي �  مطرح ش��ده و چند دور 
برگزاري انتخابات پارلماني و رياس��ت جمهوري، 
نقطه اوِج مطرح ش��دِن اين طرح را تش��كيل  داده 
اس��ت. با اين حال اما مخالفان طرح تغيير ساختار 
نظام سياسي همچنان پرش��مارند و موافقان آن 
نيز براي اجرايي ش��دن طرح تغيير، كار ويژه اي از 
پيش نبرده اند. گرچه درگيرودار انتخابات پيشرو 
ديده مي ش��ود كه حاميان طرح تغيير س��اختار 
نظام، حال بهتري از گذش��ته ندارند. در انتخابات 
پيشين دست كم يك فهرست قدرتمند انتخاباتي 
با احتمال قوي پيروزي در انتخابات پشت اين طرح 
قرار داشت؛ اما اكنون مدعيان طرح تغيير قرار است 
در فهرست هاي مختلف انتخاباتي آن هم از سمت 
معاونت، براي تغيير ساختار سياسي نظام چانه زني 
كنند. اين افراد البد برحسب اعتماد به آينده طرح 
تغيير را دنب��ال خواهند كرد، اما ناكام��ي آنان از 

پراكند گي شان هويداست.

تحليل
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 نهادينه كردن 
فرهنگ مشاركت با شوراياري 

شوراياري ها از آغاز تا امروز به تدريج مسووليتي فراتر 
از ناظر در مديريت شهري ايفا كردند. محله محوري 
كه در س��ال هاي اخير اساس كار مديريت شهري 
تهران قرار گرفته بدون حضور شوراياري ها تحقق 
نمي يافت. ايجاد هيات امناي محله و تعيين مدير 
محله توسط اين هيات و واگذاري فضاهاي فرهنگي 
و اجتماعي محله و سپردن برنامه ريزي هاي محلي 
به اين هيات كه اكثريت آن در اختيار شوراياري ها 
است و رييس آن دبير شوراياري محله خواهد بود، 
وظايف و مس��ووليت هاي تخصصي ش��هري را بر 
دوش شوراياران نهاده است. تجربه 4 دوره گذشته 
حاكي از آن است كه در انتخاب اين نمايندگان هر 
جا كه مردم حضور فعال تر و پررنگ تري داشته اند، 
انتخاب شدگان از توانايي علمي، تخصصي، فكري، 
تجربي و شايستگي هاي انساني مورد نياز برخوردار 
بوده اند. محله سامان بهتري يافته و نمايندگان در 
همكاري با مديريت شهري نفع عمومي، كيفيت 
زيس��ت پذيري محله و انتقال مطالبات ساكنان و 
رفع نيازهاي محله موفق تر بوده اند. از اين رو، دقت 
در انتخاب كانديداهاي اصلح براي اين مهم رابطه 
مستقيمي با آينده محله خواهد داشت. در اين شرايط 
كه مديريت شهري با تاكيد بر تمركز زدايي و اتخاذ 
راهبرد محله محوري پيشگام واگذاري امور محله ها 
به مردم است، انتخاب نمايندگان براي عضويت در 
شوراياري نيازمند توجه بيشتري به قابليت ها و توان 
فردي و برخورداري از اعتماد عمومي، احترام به خرد 
جمعي و توانايي جلب مش��اركت آحاد مردم براي 
انتخاب و برداشتن گامي در راستاي مردم ساالري 
ديني است. هدف ازتشكيل شوراياري ها بهره گيري 
از انديش��ه، تخصص و تجربه ش��هروندان در اداره 
امور شهري، جلب مشاركت معتمدين و ساكنين 
محله ها، برقراري ارتباط بين س��اكنين محله ها با 
شوراي شهر، شهرداري تهران و ساير دستگاه هاي 
اجرايي، گسترش نظارت شهروندان در امور مختلف، 
واگذاري امور محله ها به خود مردم و نهادينه كردن 
فرهنگ مشاركت شهروندان است. بخشي از وظايف 
شوراياري ها بر اساس اساس��نامه مصوب شوراي 

اسالمي شهر تهران به اين قرار است: 
  تالش در جهت ايجاد محيطي سالم از نظر زيست 
محيطي با اهداف مب��ارزه با آلودگ��ي خاك، آب، 
آلودگي هاي صوتي و صرفه جويي انرژي در اماكن از 
طريق همكاري با شوراي اسالمي شهر تهران بنا به 

درخواست آنها.
  ارايه طرح ها و پيشنها د براي بهبود وضع سفرهاي 

درون شهري با هدف بهينه سازي حمل و نقل.
  تهيه طرح ها و پيشنهاد ها در زمينه ايجاد نشانه ها 
و يادمان هاي ش��هري و پيشنهاد نامگذاري معابر، 

ميادين، خيابان ها و كوچه ها.
   تالش در جهت فراهم كردن امكانات گذران اوقات 
فراغت جوانان و نواجوانان و گسترش مراكز تفريحي، 

ورزشي و هنري با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .
  همكاري با شوراي اسالمي شهر تهران براي معرفي 
و آموزش حقوق و وظايف شهروندان و مشاركت هاي 

مردمي و آگاه سازي همگاني.
   ارايه طرح و پيش��نهاد براي خود گرداني اماكن 
عمومي، تمهيد و تدارك زيباسازي و بهينه سازي 

فضاي زيست شهري.
  همكاري در ايجاد و گس��ترش فضاي سبز و اداره 

خودگردان بوستان هاي شهري.
  بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي 
اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي، 

رفاهي و عمراني محله.
در شوراي اسالمي شهر تهران 5 نفر از اعضاي شوراي 
شهر به عنوان اعضاي ستاد هماهنگي شوراياري ها 
مسووليت سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و 
هدايت امور ش��وراياري  ها را بر عهده دارند. اعضاي 
شوراياري هر محله پس از انتخاب، از بين خود يك 
نفر را به عنوان دبير، يك نفر را به عنوان جانشين و 
يك نفر را به عنوان منشي محله انتخاب مي كنند.

شوراياري ها به عنوان جزئي از شوراهاي اسالمي به 
صراحت در قانون اساسي ذكر شده است. مقننين 
قانون اساس��ي، بعد از بيان اصل ششم با مضمون 
»اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و از راه انتخاب 
رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
اعضاي شورا ها يا از طريق همه پرسي«، به صراحت 
در اصل هفتم قانون اساس��ي به نقش ش��وراهاي 
محلي يا همان شوراياري ها در اداره امور كشور اشاره 
مي كنند و آن را ركني از اركان تصميم گيري و اداره 
كشور مي دانند. در اين خصوص اصل هفتم قانون 
اساسي اشعار مي دارد كه: »طبق دستور قرآن كريم: 
›› و امرهم ش��وري بينهم ‹‹ و ›› شاورهم في االمر« 
شوراها، مجلس شوراي اس��المي، شوراي استان، 
شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از 
اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز 
تش��كيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين 

قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند«.
بر اساس اين اصل، شوراياري ها )شوراي محل( يكي 
از اركان تصميم گير و اداره كننده در جامعه به حساب 
مي آيد كه ش��رح وظايف و حدود اختيارات آن به 
قوانين عادي در جمهوري اسالمي سپرده شده است 
كه نكته بسيار مهمي در مباحث تدوين قانون به شمار 
مي رود. به تعبيري مي توان گفت، جايگاه شوراها و 
شوراياري ها در اين قانون كامال مستحكم شده و از 

ابهامات معنايي پيرامون آن كاسته شده است. 
شوراياي ها به مثابه شوراهاي كوچك محلي، هرچند 
كه از ايده آل خود، فاصله معن��ا داري دارند ولي در 
عمر كوتاه خود، به خوبي توانسته اند جا پاي خود را 
در ساختارهاي بسته، باز كنند و مورد استقبال مردم 
و مديريت شهري قرار بگيرند. با اين همه هميشه 
انتقاداتي پيرامون اين نهاد وجود داشته كه نمي توان 
منكر آن بود ولي دس��ت زدن ب��ه اقدامات تخريب 
گونه به جاي تالش براي پيراستن آن از كمبودها و 
ناكارآمدي ها، بزرگ ترين جفايي است كه در حق اين 

نهاد مردمي و اجتماعي صورت مي گيرد.

»تعادل«چالشهاوچشماندازهايشوراياريهارابررسيميكند

شكست واگذاري امور محالت به مردم 
گروه راه و شهرسازي|  آزاده كاري |

ش��وراياري ها با هدف ايجاد شبكه گس��ترده اي از روابط 
اجتماعي و فرهنگي، ايجاد همدلي و اعتماد، ايجاد حس 
تعلق شهروندي، ايجاد فضاي مشاركت فعال و درگيرانه و 
در نهايت تشكيل و افزايش سرمايه اجتماعي شكل گرفتند. 
از ديگر اهداف تشكيل شوراياري ها مي توان به بهره گيري 
از تجربه و تخصص شهروندان هر محله در اداره امور شهر 
و هم��ان محله و برقراري ارتباط بين مردم و مس��ووالن و 
در نهايت واگذاري اداره امور محالت به خود مردم اش��اره 
كرد. شوراها نهاد مردمي هستند كه عماًل نقش نظارتي در 
محالت و مناطق را دارند و انگيزه تشكيل آنها بستر سازي 
مشاركت مردم در اداره امور شهر و پل ارتباطي شهرداري 

با مردم هستند.
هدف از تشكيل شوراياري ها در ماده يك اساسنامه انجمن 
ش��وراياري ها اينگونه آورده شده است: »در جهت تحقق 
و اجراي قانون ش��وراها و تقويت مشاركت هر چه بيشتر 
شهروندان تهراني در ساماندهي امور مختلف شهري و جلب 
همكاري واقعي آنان در ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان 
انجمن هاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر 

تهران تشكيل مي شود«.
با اين اهداف فعاليت و ش��كل گيري شوراياري ها در سال 
1378 به تصويب شوراي شهر دوره اول رسيد و پا به عرصه 
عمومي مديريت شهري در ش��هر تهران گذاشت .اولين 
انتخابات ش��وراياري   اواخر سال 1389 در محله جوانمرد 
قصاب )منطقه 20( و پس از آن در محله حكيميه )منطقه4( 
برگزار شد و نهايتًا در فاز نخست طرح در 10 محله تهران 
به صورت پايلوت اجرا شد. در شوراي شهر دوم نيز موضوع 
شوراياري ها مورد توجه قرار گرفت و براي نخستين بار در 
371 محله تهران انتخاب شوراياري ها برگزار شد، رياست 
ستاد شوراياري ها در اين دوره به عهده آقاي رسول خادم بود.

در دوره س��وم شوراي شهر تهران نيز شوراياري ها فعاليت 
داش��تند و در واقع مي توان نخستين اقدام آنها را برگزاري 
انتخابات شوراياري ها براي سومين بار نام برد. اين در حالي 
بود كه بيشترين مقاومت در برابر انتخابات شوراياري ها در 
اين دوره انجام گرفت و براي نخستين بار در ايران انتخابات 
در روز غيرتعطيل و در ماه رمضان برگزار ش��د. با اين حال، 
بيش از نيم ميليون نفر در اين دوره رأي دادند. رياست اين 
دوره بر  عهده احمد مسجدجامعي بود كه از سال 1386 تا 
1392 ادامه داشت و در اين دوره تعداد محله هاي تهران به 
374 محله افزايش يافت و نسبت به دوره هاي قبل شوراياري 
بيشتر در كانون توجه مسووالن قرار گرفت و دليل اين امر 

اقداماتي بود كه توسط ستاد شوراياري ها انجام شد.
انتخابات دوره چهارم شوراياري ها   اواخر سال 93 با سبكي 
متفاوت از دوره هاي گذشته برگزار شد و تعداد محله ها به 
354 محله كاهش يافت و س��اختمان ستاد از پارك شهر 
به ميدان ش��عاع انتقال پيدا كرد و سامانه ارتباط سازماني 
شوراياري ها كاماًل مكانيزه شد. كارها به سمت تخصصي 
شدن و استفاده از ظرفيت هاي موجود سوق داده شد .رياست 

اين دوره نيز به عهده مرتضي طاليي بود.
با آغاز به كار شوراي شهر تهران در دوره پنجم تغييراتي در 
هيات رييسه ستاد هماهنگي شوراياري هاي شهر تهران 
صورت گرفت و در جريان پنجمين جلس��ه شوراي شهر 
تهران ) 14 شهريور 96( با رأي اعضاي شوراي شهر تهران، 
اعضاي ستاد شوراياري ها مشخص شدند.در همين رابطه 
از 20 رأي كسب شده، احمد مسجدجامعي با 20 رأي، الهام 
فخاري با 20 رأي، افشين حبيب زاده با 20 رأي، علي اعطا 
با 16 رأي، به��اره آروين با 16 رأي، آرش ميالني 18 رأي و 
محمود ميرلوحي با 16 رأي به عنوان اعضاي ستاد هماهنگي 

شوراياري هاي شهر تهران انتخاب شدند.
در ادامه نيز در جلس��ه كميس��يون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي ش��هر تهران كه در 22 مهر 96 برگزار شد، احمد 
مسجدجامعي با كسب اكثريت آرا به عنوان رييس ستاد 
شوراياري ها انتخاب شد. همچنين آرش ميالني به عنوان 
نايب رييس و الهام فخاري به عنوان مخبر انتخاب شدند. با 
مشخص شدن هيات رييسه شوراياري ها انتظار مي رفت 
كه نظمي به ادامه فعاليت شوراياري ها داده شود و از ظرفيت 
آنها براي اداره شهر استفاده شود اما احمد مسجدجامعي 
رييس ستاد ش��وراياري هاي شهر تهران در 24 بهمن 96 
استعفاي خود را به محسن هاشمي، رييس شوراي اسالمي 
ش��هر تهران، ارايه داد. استعفاي مسجدجامعي با توجه به 
سابقه اش در شوراياري ها سوال برانگيز بود البته اين استعفا 

از سوي رييس شوراي شهر رد شد.

اما در يك نگاه كلي مي توان گفت، فعاليت شوراياري ها در 
دوره پنجم دستخوش تغييراتي شد كه نتيجه آن كاهش 
فعاليت هاي اين نهاد مردمي اس��ت. به گونه اي كه گفته 
مي شود شوراياري ها اين روزها حال و روز خوبي ندارند و 
نيمه تعطيل شدند و كار خاصي در اين نهاد محلي صورت 
نمي پذيرد، دفتر ستادهماهنگي شوراياري هاي محالت 

تهران نيز اين روزها در تعطيلي بسر مي برد.
در دوره گذشته حضور دبيران شوراياري مناطق در صحن 
ش��وراي ش��هر تهران و ارايه گزارش عملكرد شوراياري 
محله و منطقه خود حاكي از توجه شوراي شهر تهران به 
اين انجمن محلي ب��ود بطوري كه هر هفته يك در ميان 
شاهد حضور دبيران شوراياري ها در صحن شوراي شهر 
تهران بوديم كه مسائل مختلفي را مطرح مي كردند كه 
حتي برخي از اين مسائل باعث مصوبه شوراي شهر تهران 
مي شد.در يكي از جلسات شوراي پنجم نيز آرش ميالني، 
عضو كميسيون سالمت و محيط زيست شورا نسبت به 
اين موضوع هشدار داد و قرار شد شرايط حضور شوراياران 
در صحن شوراي ش��هر فراهم شود كه تا امروز اين اتفاق 

نيفتاده است.
موضوع ديگري كه شايد بتوان گفت در كاهش فعاليت هاي 
شوراياران بي تاثير نبوده است، حكم وزارت كشور در سال 
95 مبني بر غيرقانوني بودن نهاد ش��وراياري ها بود و به 
همين دليل اجازه برگزاري انتخابات شوراياري ها داده نشد. 
هر چند بعدها وزارت كشور اعالم كرد كه برخي مشكالت 
در تشكيل ش��وراياري ها وجود دارد و با اصل آن مخالف 
نيست. در دوره پنجم نيز برخي اعضاي شواي شهر از جمله 
علي اعطا سخنگوي شورا در حال رايزني با وزارت كشور 
براي برگزاري انتخابات شوراياري ها تا پايان سال هستند.

او در اين خصوص چند نامه به وزارت كشور ارسال كرده و از 
موافقت اين وزارتخانه براي برگزاري انتخابات شوراياري ها 

تا پايان سال جاري خبر داد.
اين هفته اعطا در پاسخ به اينكه آخرين رايزني هاي صورت 
گرفته از سوي شوراي شهر تهران با وزارت كشور درباره 
زمان برگزاري انتخابات شوراياري ها به كجا رسيده است، 
اظهار كرد: در حال فراهم كردن شرايط برگزاري انتخابات 
شوراياري ها هستيم و به محض اينكه موافقت نهايي به 
شوراي شهر تهران اعالم شود ما انتخابات را برگزار مي كنيم 

و تا اين لحظه موافقت اعالم نشده است.
اعطا افزود: پس از نامه رييس شوراي شهر تهران به وزير 
كشور درباره برگزاري انتخابات شوراياري ها، با برگزاري 
اين انتخابات موافقت ش��ده اما هنوز به صورت كتبي به 
شوراي شهر تهران ارسال نشده است؛ ما آماده برگزاري اين 
انتخابات هستيم ضمن اينكه در ادوار گذشته نيز شوراي 
ش��هر تهران و ش��هرداري تهران برگزار كننده انتخابات 
شوراياري ها بودند و در نامه اي كه براي وزير كشور ارسال 
ش��ده پيش��نهاد ما اين بوده كه اين انتخابات را مديريت 

شهري برگزار كند.

    شوراي شهر براي برگزاري انتخابات آماده 
مي شود

محمد جواد حق شناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي ش��هر در گفت وگو با »تعادل« درباره 
ش��وراياري ها گفت: زمان انتخابات ش��وراياري ها هنوز 
فرا نرس��يده و م��ا در اين زمينه تاخير نداش��ته ايم. اين 
موضوع مورد توجه شوراي شهر قرار دارد . اعضاي ستاد 
شوراياري ها با حضور در جلسات هم انديشي شورا نظرات 
خود را در اين زمينه ارايه كردند و به نظر من شورا در حال 
آماده كردن خود است تا بتواند با هماهنگي وزارت كشور و 
برخي نهادهاي حقوقي كه قبال در اين باره اظهارنظر كرده 

بودند، انتخابات را برگزار كند.
حق شناس با بيان اينكه شوراياري ها ابتكاري بود كه توسط 
شوراي شهر تهران شكل گرفت، تصريح كرد: شورا در طول 
سال هاي گذشته در دو مرحله موفق شد زمينه تشكيل 
شوراياري ها را فراهم كند تا از طريق انتخاب مردم، چهره ها 
و افرادي كه عالقه مند بودند در سطح شهر و محله خود 
به فعاليت بپردازند زمينه براي فعاليت شان آماده شود و 

بتوانند به مديريت شهري در اداره شهر كمك كنند.
رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
در ادامه عنوان كرد: البته اكنون با گذشت زمان شاهد 
نظرات متفاوت��ي در خصوص عملكرد ش��وراياري ها 
هستيم. برخي از صاحبنظران مرزهايي را براي فعاليت 
ش��وراياران مطرح مي كنند و انتظارشان اين است كه 
بتوانيم ضوابط مشخص، روشن و مبتني بر قانون آماده 
شود تا عملكرد شوراياران ضابطه مند شده و از پراكنده 
كاري و اختالفاتي كه بين شوراياران وجود دارد كاسته 
شود. همچنين بايد جلوي مداخالت برخي شوراياري ها 
كه به دنبال سودجويي هاي شخصي، ايجاد اخالل و گذر 
از ضوابط ش��هري هستند، گرفته شود.در مجموع بايد 
بتوان از اين ظرفيت به گونه اي كه آثار مثبت و مفيدي 
براي شهر داشته باشند استفاده كرد و عملكرد نامطلوب 
برخي از شوراياري ها نبايد مانعي براي ادامه فعاليت كل 
شوراياري ها باشد. حق شناس با بيان اينكه مبناي اين 
تفكر كه بخشي از امور به خود مردم واسپاري شود كامال 
قابل دفاع است، تصريح كرد: از آن جا كه ضوابط به روشني 
مشخص نيست و بحث نظارت هم به درستي مورد توجه 
قرار نگرفته است، متاسفانه اين نهاد كه مي توانست آثار 
بسيار مثبتي از خودش به جا بگذارد در حد انتظار ظاهر 
نشده است.  او افزود: از آن جا كه اين نهاد مخلوق شوراي 
شهر است ضوابط آن هم بايد توسط شورا تعيين شود و 
همانطور كه عنوان كردم نياز است تا فعاليت شوراياري ها 
قاعده مند تر ش��ود. در اين خصوص ستاد شوراياري ها 
بايد پيشنهادهاي خود را به شورا ارايه كنند تا در صورت 
لزوم به مصوبه شوراي شهر تبديل شود و چنانچه نياز به 
هماهنگي با ساير نهادها و ارگان ها داشت، اين كار انجام 
شود. او ادامه داد: در كميسيون فرهنگي و اجتماعي نيز 

به دنبال اين بوديم كه س��تاد سراي محله را ايجاد كنيم 
زيرا اكنون رابطه روشن و مشخصي بين سراي محالت 
وش��وراياري ها تعريف نشده است. از سوي ديگر تغيير و 
تحولي در ستاد محالت صورت گرفت و به تركيب آن كه 
متشكل از ش��وراياران و برخي از نهادهاي انتصابي بود، 
اضافه شد. در نتيجه بايد سازوكارهاي جديدي براي آن 
تعريف شود .در مجموع به دنبال اين هستيم تا پيشنهادها 
و مطالعاتي كه منجر به بهبود وضعيت شوراياري ها مي شود 

را تصويب و تاييد كنيم.

    حكم به خودداري از برگزاري انتخابات
الهام فخاري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر و عضو ستاد ش��وراياري ها در گفت و گو با »تعادل« 
عنوان كرد كه وزارت كشور شوراياري را غيرقانوني اعالم 
نكرده است بلكه س��ازمان بازرسي كل كشور در نامه اي 
كه البته اين نامه مربوط به االن نيست، مستندات قانوني 
موجود براي تش��كيل ش��وراياري ها اعالم شده از سوي 
شوراي اسالمي شهر تهران را ناكافي دانسته و پيشنهاد 
داده است تا رفع اين مشكالت و شبهات قانوني از برگزاري 

دوره پنجم شوراياري خودداري شود.
او ادامه داد: اتفاقا وزارت كشور و شخص وزير محترم كشور 
چندي پيش با نامه رييس محترم ش��وراي شهر اعالم 
موافقت كرد وخطاب به استاندار وقت تهران دستور اقدام 
داده است. در چهار دوره گذشته از تشكيل شوراياري ها 
و به خصوص هن��گام انتخابات آن چني��ن چالش ها و 
مباحثي وجود داشته كه با رايزني وتعامل حل شده است. 
از نظر ما مستندات قانوني تشكيل شوراياري ها ازجمله 
اختيارات و وظايف قانوني شوراي شهر در ماده 80 قانون 
شوراها )بندهاي 2، 5و به ويژه بند 7 اين ماده( اساسنامه 
شوراياري ها مصوب سال 1378 شوراي شهر واصالحات 
والحاقات آن كه بارها م��ورد تاييد فرمانداري تهران قرار 
گرفته، مصوبه هيات وزيران در آس��تانه انتخابات دوره 
چهارم شوراياري ها، راي هيات مركزي حل اختالف در 
موافقت با انتخابات شوراياري ها و... مباني استواري براي 

تشكيل شوراياري هاست.
به گفته او، بيشتر بحث ها مربوط به شكل وچگونگي تقسيم 
كار در برگزاري انتخابات، شفاف تر شدن و قانونمند شدن 
بيشتر ساز و كارهاي اجرايي انتخابات است كه انشااهلل با 
تعامل وهماهنگي ورفع ابهام توافقات الزم حاصل خواهد 
شد. وي در پاس��خ به اينكه گفته مي شود شوراي پنجم 
چندان موافق شوراياري ها نيست و به همين دليل نسبت 
به آن بي توجه است، گفت: اصال اينگونه نيست كه شوراي 
پنجم مخالف ش��وراياري يا بي عالقه به حضور آنهاست 
دست كم به 3 دليل محكم. اول اينكه شوراياري برخاسته از 
شوراي اصالح طلب دوره اول است . دليل دوم اين كه يكي 
از مهم ترين شعارها و وعده هاي انتخاباتي شوراي پنجم 
گسترش ونهادينه كردن مش��اركت شهروندان در اداره 

شهر وتمركز زدايي وتراكم زدايي بوده است. دليل ديگر 
اين است كه شوراياري در واقع خواست ومطالبه عمومي 
جامعه است ومديريت شهري راهي به جز نهادينه كردن 

وتوسعه مشاركت هاي مردمي ندارد.
اين عضو شوراي شهر تصريح كرد: تجربه هاي جهاني نيز 
اين راه را به ما نشان مي دهد آنچه شوراي پنجم در مورد 
ش��وراياري مد نظر دارد اصالح برخي فرآيندها، روندها 
وعملكردها وساختار آن است. همچنين رفع اشكاالتي كه 
تقريبا همگان روي آن اتفاق نظر دارند. البته اعتقاد دارم 
كه به دليل برخي مسائل از جمله تغييرات مديريت ارشد 
اجرايي شهر ما تا االن آنگونه كه شايسته و بايسته بوده به 
موضوع شوراياري ها نپرداخته ايم و اين نقد را وارد مي دانم 
و چه بسا در فرآيندهاي اجرايي ستاد هماهنگي مشكالتي 
هم وجود داش��ته اس��ت. به گفته فخاري، ش��وراياري، 
نهادي است با وظايف نظارت گونه، مشورتي، برنامه ريزي 
وهمكاري وجذب ظرفيت هاي مردمي؛ عمده تعامالت 
شوراياري ها در سطح محله پيرامون فعال سازي سراهاي 
محله و در سطح نواحي و مناطق با شهرداري هاي مناطق 
ونواحي ش��كل مي گيرد. بنابراين شوراي شهر دخالتي 
مستقيم در امور شوراياري ها ندارد. در حوزه هاي مختلف 
فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي، رفاهي وخدماتي 
ش��وراياري ها تعامل وهمكاري مناس��بي با شهرداري 
ونهادهاي ديگر دارند وبه مردم محله خدماتي مي دهند 
هرچن��د در اين بخش هم معتقدم ب��ه دليل عدم ثبات 
مديريت شهرداري در سطح مناطق وتمركز شوراي شهر 
بر موضوعات ديگر سازماندهي وساماندهي مناسبي براي 
استفاده بهينه از ظرفيت شوراياري ها در پيشبرد امور نشده 

است وتا وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم.
او ادامه داد: ش��وراياران بهترين تسهيل گران اجتماعي 
براي انجام الگوي همكاري مردمي در توسعه، نگهداشت و 
تغييرهاي شهري-محله اي هستند. شوراياران مي توانند 
خوانش بودجه و برنامه ها به زبان ساده، شناسايي اولويت ها 
و نيازهاي محله-منطقه اي، و مشاركتي كردن امور شهري 

را به انجام برسانند. 
البته بايد اين را مد نظر داش��ت كه شوراياري در معرض 
خطرهايي از جمله نفوذ رانت خواهان باشد ولي بيشتر 
شوراياران كنش گران مردمي و  معتمدان محله ها بوده اند. 
ضرورت دارند كه جامعه مدني نسبت به شوراياري حساس 
و فعال باشد تا از كشيده شدن فضاي انتخابات شوراياري به 
رقابت هاي سياست زده يا مجادله احزاب پيشگيري شود.

    كم كاري شوراياري ها 
محمود ميرلوحي، عضو كميس��يون برنامه و بودجه نيز 
درباره عملكرد شوراياري ها گفت: بحث مشاركت در جامعه 
ما نهادينه نشده است، اگر بخواهيم شهري مانند تهران را 
با 22 منطقه، 120 ناحيه و 150 محله مورد ارزيابي قرار 
داده و نقش مردم را در تصميم گيري ها، تصميم سازي ها و 
حوزه هاي مختلف عمراني، فرهنگي، اجتماعي و تخصصي 
بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه كم كاري هايي در اين 

حوزه وجود داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه در قانون اساسي تشكيل شوراهاي 
محله پيش بيني شده است، گفت: با وجود پشتوانه هاي 
قانوني اما اين موضوع مسكوت مانده است، درحالي كه الزم 
بود در راستاي اجراي قانون، سلسله مراتب شوراي محله 
شكل مي گرفت و به ترتيب شوراهاي ناحيه اي و منطقه اي 
تشكيل مي شد، اما اكنون چنين ترتيبي رعايت نمي شود.

ميرلوحي با بيان اينكه در گذشته نيز ميزان مشاركت مردم 
در انتخابات شوراياري ها قابل توجه نبود، گفت: در گذشته 
مشاركت در انتخابات قابل توجه نبود به گونه اي كه جمع 
آراي انتخابات قبلي 500 هزار راي در تهران اس��ت، در 
حالي كه در بين 8.5 ميلي��ون نفر جمعيت تهران، راي 
 500 هزار نفري قابل توجه نيس��ت و مي توان آن را بين

6 تا 7 درصد تخمين زد. ميرلوحي تصريح كرد: بايد رقابتي 
در منطقه هاي شهر تهران رخ دهد تا مشخص شود، كدام 
شوراياري ها در كدام منطقه فعال تر عمل كرده است، در 
اين ميان الزم است، شاخص هاي ارزيابي تعريف كنيم تا 

به درستي شوراياران موفق معرفي شوند.
وي در تشريح ش��اخص هاي ارزيابي انتخاب شوراياران 
موفق گفت: تشكيل تعداد كارگروه، فعاليت هاي داوطلبانه 
محلي و فعاليت هاي موفق در حوزه زيس��ت محيطي از 
جمله مواردي است كه مشخص مي كند »ان جي او «هاي 

محلي تا چه اندازه توانسته موثر واقع شود.

ضرورت تغيير روش انتخابات شوراياري ها
 همانطور كه مي دانيم انس��ان 
موج��ودي اجتماعي اس��ت 
و به همي��ن دليل اس��ت كه 
از زمان ه��اي قدي��م تاكنون 
انس��ان ها به ص��ورت جمعي 
زندگ��ي مي كنند و ب��ه دليل 
گس��ترش و تن��وع نياز ه��ا و 
خدمات و تخصص ها، هر يك از 
ما مسووليت هايي را در جامعه 
به عه��ده گرفته ايم و در محيطي بزرگ به نام ش��هر در 
كنار يكديگر زندگي مي كنيم. ش��هر هاي ما ابتدا بسيار 
كوچك بودند و اكثر مردم يكديگر را مي ش��ناختند و از 
كم و كاستي هاي يكديگر با خبر بودند به گونه اي كه در 
روستا ها بيشتر كارها فقط توسط كدخدا مورد بررسي 
قرار مي گرفت ولي به تدريج با رشد شهر نشيني و افزايش 
جمعيت، شاهد گس��ترش محالت و ش��هرها بوديم و 
هم اكن��ون جمعيت هر محله از ته��ران با جمعيت يك 

روستا برابر است.
 بنابراي��ن مي توان ته��ران را به ص��ورت مجموعه اي از 
روستاهاي به هم چسبيده تصور كرد كه هر كدام فرهنگ 
و خ��رده فرهنگ هاي خاصي را در خود ج��اي داده اند و 
مش��كالت خاص خود را دارند. همان طور كه قبال در هر 
روس��تا يك كدخدا وجود داش��ت كه با مردم به صورت 

مستقيم در ارتباط بود، بايد در هر محله نيز يك نفر آگاه 
به تمام مسائل آن محل، مس��ووليت را بر عهده بگيرد و 
مسائل و مشكالت را به مسووالن اطالع دهد و رسيدگي 

و پيگيري كند. 
هدف اين فرد بايد رسيدگي و حل مشكالت مردم محله 
باش��د و نمي توان براي اين فرد به صورت ساعتي حقوق 
مشخص كرد، زيرا واحد حل مشكالت مردم و رسيدگي 
به آن، ساعت نيس��ت! آمار ها نشان مي دهد در ادارات ما 
كار مفي��د با بهره وري مثبت ص��ورت نمي گيرد و عمال 
بهره وري ما صفر است. اين بدين معني است كه نمي توان از 
شهرداري ها، استانداري ها، شوراي شهر و مجلس شوراي 
اسالمي توقع داشت مشكالت كوچك و بزرگ مردم را در 
سطح محالت برطرف كنند. زيرا مشكالت فعلي كشور 
تمام ارگان ها و س��ازمان ها را درگير كرده است و فرصت 
شناسايي و رسيدگي به مشكالت در سطح محالت شهري 
تهران وجود ندارد. در اين بين نياز به چند داوطلب آگاه و 
متخصص و توانمند در سطح محالت است تا به صورت 
داوطلبانه و با انرژي و انگيزه بسيار زياد، اقدام به تشكيل تيم 
و جمع آوري آمار و شناسايي مشكالت و پيگيري و مطالبه 

آنها از مسووالن باالسري كنند.
رضاي��ت و نارضايتي م��ردم از حكومت ه��اي محلي، از 
پايين ترين و ملموس ترين مشكالت و در سطح محالت 
سرچش��مه مي گيرد. اين مش��كالت مي توان��د از دير 

آمدن ماشين حمل زباله و خراب بودن پياده رو تا كرايه 
تاكسي هاي آن محله و كمبود سرانه فضاي سبز و زمين 
بازي كودكان در آن محله باشد، در حالي كه شوراي شهر 
فقط در حال رس��يدگي به مش��كالت كالن شهر است، 
ش��وراياري ها مي توانند به مشكالت در مقياس محالت 
رس��يدگي كنند و زمينه رضايت م��ردم را تا حد زيادي 
فراهم كنند. ش��وراياري ها پلي براي ارتباط بين مردم و 
مسووالن هستند، زيرا مردم مشكالت را به زبان عاميانه 
براي شورايارها مطرح مي كنند و شوراياها نيز مشكالت 
را دسته بندي و راه حل هاي مختلف را بررسي و به شوراي 
شهر منتقل مي كنند. بدين ترتيب مش��كالت مردم با 
زبان تخصصي همراه با راه حل به مسووالن گزارش داده 
مي شود. تا اينجا همه چيز خيلي زيبا و خوب مطرح شد و 
همه ما با ادامه كار شوراياري ها موافق هستيم، ولي مشكل 
از انتخابات شوراياري ها شروع مي شود. متاسفانه انتخابات 
شوراياري ها به روش اشتباه برگزار مي شود و اكثر افرادي 
كه توسط مردم انتخاب مي شوند و راي مي آورند، نماينده 
مردم نيستند و حتي مردم آنها را نمي شناسند! به همين 
دليل است كه در ادامه كار انگيزه الزم براي رسيدگي به 
مشكالت مردم وجود ندارد و در نتيجه مشكالت هر روز 
بيشتر مي شوند و شوراياري ها، خروجي و نتيجه خوبي 
نخواهند داشت. در اين ميان، عده اي كه شاهد اين نتيجه 
منفي هستند، پيشنهاد انحالل شوراياري ها را مي دهند و 

در نتيجه يك اقدام بسيار مثبت و خوب، به دليل انتخابات 
نادرست و بدون تفكر منحل مي شود. اگر بخواهيم دنبال 
مقصر اصلي بگرديم مي توانيم بگوييم كانديداهاي فرصت 
طلبي كه به دنبال پست و مقام پول هستند، مقصر اصلي 
محسوب مي ش��وند.  راهكار نگارنده براي عدم انحالل 
تنها نهاد مردمي كه نجات بخش مشكالت فعلي كشور 
و مردم اس��ت، تجديد نظر و بازنگري در روش انتخابات 
شوراياي هاست. در ماده 5 از فصل دوم قانون شوراياري ها، 
شرايط عضويت و نحوه انتخاب اعضاي انجمن يا ساختار 
ش��وراياري، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن بيان 
شده است در صورتي كه اين يك توهين بزرگ به مردم 
يك كالن شهر مثل تهران است كه فيلتر سواد نماينده يك 
محله را فقط خواندن و نوشتن بيان كرده اند. اين فيلتر براي 
انتخاب كدخداي يك روستا شايد مناسب باشد ولي براي 
انتخاب نماينده يك محله از تهران به هيچ وجه مناسب 
نيست.  سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 
)يونسكو(، باسوادي را توانايي »تغيير« )Change( اعالم 
كرد. به اين معني كه ديگر تنها توانايي خواندن و نوشتن 
يا تس��لط بر دو زبان يا حتي توانايي استفاده از كامپيوتر 
مدنظر نيست. تعريف اخير بيانگر اين است كه »باسواد 
كسي اس��ت كه بتواند از خوانده ها و آموخته هاي خود، 
تغييري در زندگي خود ايجاد كند«. بر اساس تعريف جديد 
سواد، الزمه كانديدا شدن براي انتخابات شوراياري ها بايد 

سواد كانديدا بر اساس تعريف جديد باشد. بايد بدانيم آن 
فرد چه تغييري در زندگي خود و مردم شهر ايجاد كرده 
است و بر اساس اين تغيير كارشناسي صورت گيرد و به 
عنوان كانديدا انتخاب شود. سپس دفترچه اي جامع از 
نام و ليست و رزومه كانديداها همراه با سواد و تغييري كه 
براي خود و مردم شهر خود ايجاد كرده اند توسط شوراي 
ش��هر براي هر محله چاپ و بين مردم منتشر شود و در 
سايت شهرداري آن منطقه قرار گيرد. يعني كانديدا ها 
حق هيچگونه تبليغات به صورت پيامك و چاپي و مجازي 
در س��طح محالت را نخواهند داشت زيرا تبليغات بدين 
شكل چيزي جز فساد، وعده وعيد هاي خارج از قانون به 

اسپانسر ها نخواهد داشت. 
به اين ش��كل، م��ردم در ش��رايط مس��اوي مي توانند 
كانديداهاي مورد نظر را انتخاب و طبق تخصص و سواد، 
به آنها راي دهند. همچنين راي گيري نيز بايد به صورت 
الكترونيكي انجام شود و راي دهندگان نيز بايد حداقل 
يك سال س��اكن آن محل بوده باشند. يعني كانديدا ها 
نتوانند همشهريان و اقوام خود را براي دادن راي به پاي 
صندوق بكش��انند و جلوي هر گونه تخلف و بي عدالتي 
گرفته مي ش��ود. همچنين هيچ ح��زب و گروهي نبايد 
براي كانديداي خاصي تبليغات انجام دهد. اگر انتخابات 
شوراياري ها بدين شكل انجام شود، بهترين شورايار براي 
هر محله انتخاب مي شود و شاهد انحالل آن نخواهيم بود. 

عباس رياضت
رييس انجمن شهرسازي



دانش و فن10اخبار

معضلي به نام پيامك هاي مزاحم 

ضرب االجل وزير ارتباطات براي حذف پيامك هاي تبليغاتي 
گروه دانش و فن   مرجان محمدي 

پيامك هاي تبليغاتي مزاحم چندين س��ال اس��ت 
كه ص��داي كاربران را در آورده اس��ت و كاربران به 
اين پيامك ها معترض هستند، پيامك هايي كه به 
دفعات مسووالن ارتباطي و شخص وزير ارتباطات 
درباره آنها صحبت كرده اس��ت و قوانيني نيز براي 
آن وضع شده است و حتي سامانه اي براي كاربران 
در نظر گرفته شده تا ش��كايت خود را اعالم كنند، 
اما همچنان اين پيامك ها ارس��ال مي شود . ارسال 
پيامك هاي تبايغاتي كار را به جايي رس��انده است 
كه طي چند روز گذش��ته وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات در توييتي اقدام به نظر سنجي در خصوص 
اين پيامك ها ك��رد و پس از دو روز در يك رش��ته 

توييت نتايج اين نظر سنجي را منتشر كرد .
 آذري جهرمي در توييت خود نوش��ته است: علت 
رواج پيامك هاي مزاحم، نب��ود راهكار موثر، ارزان 
و در دس��ترس براي تبليغ مشاغل است. در مصوبه 
۲۷۰ كميس��يون تنظيم مق��ررات، راهكاري براي 
تبليغ قانونمند با رضايت مشتري و پرداخت هزينه 
به دريافت كننده ديده ش��ده است.  اين مصوبه بايد 
توس��ط اپراتورها عملياتي شود. همچنين در هفته 
آتي در جلس��ه اي با فعالين »بازاريابي ديجيتال« 
راهكارهاي ايجاد كانالي موثر، ارزان و در دسترس 
براي مش��اغل به ج��اي پيامك بررس��ي و اجرايي 

خواهد شد.
 محمدج��واد آذري جهرمي ادام��ه داد: ظرف پنج 
روز آينده سيستم كش��ف تخلفات سازمان تنظيم 
مقررات با تنظيم��ات س��خت گيرانه تري فعاليت 
خواه��د ك��رد. برخورد ب��ا دفاتر خدمات��ي فروش 
سيم كارت هاي غيرقانوني و لغو مجوز آنها در دستور 

كار قرار گرفت. وي تصريح كرد: فعال سقف مشخصي 
براي ارسال روزانه مشخص شد. دو پيشنهاد وجود 
دارد، اول اينكه باالتر از سقف، ارسال نشود يا اينكه 
با تعرفه بيشتري محاسبه شود، اتخاذ تصميم در اين 
خصوص قانون با كميسيون تنظيم مقررات است و 

تا يكشنبه هفته بعد نهايي خواهد شد.
وزير ارتباطات همچنين اعالم كرد: با توجه به عدم 
اقب��ال عمومي مردم، گران ك��ردن تعرفه پيامك و 
قيمت سيم كارت از دس��تور كار خارج شد. تالش 
خواهيم كرد ب��ا اجرايي كردن اي��ن تصميم ها، بر 

معضل پيامك هاي مزاحم فائق آييم.
اين در حالي است كه برخي كاربران از پيامك هاي 
تبليغاتي گله مند هستند كه از شماره هاي شخصي 
ارسال مي شود و از اپراتورها خواسته بودند كه اين 
شماره ها را مسدود كنند،  اما طبق گفته رگوالتوري 
بايد كاربر از ش��ماره مذكور شكايت مي كرد تا پس 
از محرز شدن،  شماره مذكور مسدود مي شد،  حال 
با دستورالعمل جديد بدون ش��كايت شماره هايي 
كه اقدام به ارس��ال پيامك ه��اي تبليغاتي بكنند، 

مسدود مي شود .
بدين صورت كه طبق دستورالعملي كه به اپراتورها 
ارايه شده است ش��ماره هايي كه تعداد پيامك شان 
از يك حدي بيش��تر باشد يا چند روز قبل از ارسال 
پيام��ك هيچ تماس تلفن��ي و اس��تفاده اينترنتي 
نداشته باشند،  در زمره شماره هايي قرار مي گيرند 
كه صرفا براي ارسال پيامك تبليغاتي از آن استفاده 
مي ش��ود و اپراتور مجاز به مسدو د كردن آن است. 
همچنين عالوه بر مس��دود شدن س��يم كارتي كه 
پيامك هاي تبليغاتي ارس��ال مي كند،  دارنده خط 
شناسايي مي ش��ود و تمامي ش��ماره هاي شخص 

ارسال كننده نيز مس��دود مي شود . به گفته رييس 
س��ازمان تنظي��م مق��ررات و ارتباط��ات راديويي 
 تاكنون بالغ بر دو هزار ش��ماره شناسايي و مسدود 

شده است .
حال به نظر مي رس��د وزي��ر ارتباط��ات و فناوري 

اطالع��ات تصميم��ات جدي��دي را در خص��وص 
پيامك هاي تبليغاتي اتخاذ كرده اس��ت تا شايد از 
اين پس شكايت كاربران از اين پيامك هاي تبليغاتي 
مزاحم كاهش پيدا كن��د، راهكارهايي كه از آنها به 
عنوان تصميمات نهايي براي رهايي از پيامك هاي 

تبليغاتي قرار اس��ت اتخاذ شود، هرچند كه به نظر 
مي رسد عوامل بازدارنده تا به امروز نتوانسته است 
مانع ارسال اين پيامك ها ش��ودو هستند بسياري 
از افراد كه توانس��ته اند از اين پيامك ها درآمدهاي 

ميلياردي به جيب بزنند .

روابط عمومي صنف رايانه| 
رييس اتحاديه رايانه با بيان اينكه به صورت مس��تمر 
ارزش كاالهاي رايانه اي را به گمرك ارسال مي كنيم، از 
به روزرساني ارزشگذاري اين كاالها با توجه به نوسانات 
نرخ ارز خبر داد. س��يد مهدي ميرمهدي با بيان اينكه 
گمرك ايران در خصوص ارزش كاالهاي حوزه رايانه و 
لوازم جانبي و ثبت آن در سامانه جست وجوي ارزشي 
)TSC( از اتحاديه فناوران رايانه استعالم مي  گيرد، گفت: 
در آخرين جلسه با رياست كل گمرك ايران مصوب شد 
تا اتحاديه فناوران ارزش كاالهاي حوزه رايانه را به دفتر 
بررس��ي و تعيين ارزش گمرك ارسال كند.وي افزود: 
اتحاديه رايانه به صورت مستمر ارزش گمركي كاالهاي 
حوزه رايانه و لوازم جانبي را كه تغييرات قيمتي دارد به 
دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك ارسال مي كند تا پس 
از بررسي و راستي آزمايي در كنار ساير دستورالعمل هاي 
قانوني بهره برداري شود.رييس اتحاديه فناوران رايانه 
اف��زود: معموال ارزش كاال در س��امانه جس��ت وجوي 
ارزشي )TSC( گمرك نسبت به قيمت واقعي آن كمتر 
اس��ت و اين امر موجب بروز مش��كل بيش اظهاري يا 
بيش بود براي واردكنندگان مي شود. بنابراين اتحاديه 
رايانه تالش مي كند طي هماهنگ��ي با گمرك ارزش 

كاال را به روزرس��اني كند تا مشكلي در اين رابطه براي 
واردكنندگان كاالهاي رايانه اي پيش نيايد.ميرمهدي 
اضافه كرد: سامانه جست وجوي ارزشي )TSC(، پنجره 
دسترسي به بانك اطالعات وسيعي از ارزش كاالهاي 
توليدي و وارداتي است كه با هدف يكسان سازي ارزش 
كاالي وارداتي و رعايت عدالت مالياتي در دريافت حقوق 
ورودي، توسط گمرك راه اندازي شده است. وي گفت: 
سه سال پيش نيز با جلسات بسيار زيادي كه بين اتحاديه 
رايانه و رياست كل گمرك برگزار شد، اتحاديه به عنوان 
تنها مرجع استعالم ارزش كاالهاي حوزه رايانه و لوازم 
جانبي و ثبت آن در س��امانه TSC تعيين شد و در اين 
رابطه كارگروهي با حضور كارشناسان صنف در اتحاديه 

تشكيل شد، اما متاسفانه خروجي موفقي نداشت.

يورك ال�رت| پژوهش��گران اس��تراليايي ب��راي 
تش��خيص نوعي بيماري چشمي ناش��ي از ديابت، 

روشي مبتني بر هوش مصنوعي ارايه داده اند.
پژوهش��گران هوش مصنوعي را ب��ه كار گرفته اند تا 
يك بيماري چشمي ناشي از ديابت كه از مهم ترين 
داليل نابينايي است، در مراحل ابتدايي آن به سرعت 
تشخيص دهند.»شبكيه رنجوري« يا »رتينوپاتي« ، 
به اختالالتي گفته مي شود كه به آسيب شبكيه چشم 
مي انجامند. شبكيه، محل تش��كيل تصوير چشم و 
انتقال داده ها به مغز است؛ در نتيجه شبكيه  رنجوري 
بسته به شدت آن مي تواند موجب تاري ديد يا نابينايي 
شود.شبكيه  رنجوري ديابتي، از انواع اين بيماري و 
يكي از داليل مهم فقدان بينايي در بزرگساالن است 
و تخمين زده شده كه تا س��ال ۲۰3۰، حدود 191 
ميليون نفر را در سراسر جهان تحت تاثير قرار دهد.

اين بيماري در مراحل ابتدايي، نش��انه هاي زيادي 
ندارد ممكن اس��ت افراد مبتال فقط با آغاز از دست 
دادن بينايي، متوجه آن ش��وند. تشخيص ابتدايي و 
درمان به موقع مي توانند تفاوت چشمگيري در ميزان 
بينايي بيماران ايجاد كنند.گروهي از پژوهش��گران 
»موسسه س��لطنتي فناوري ملبورن« استراليا، يك 
الگوريتم پردازش تصوير اراي��ه داده اند كه مي تواند 
به صورت خودكار، نش��انه هاي اصلي اين بيماري را 
با دقت 98 درصد تشخيص دهد.پروفسور »دينش 
كانت كومار«، پژوهش��گر ارش��د اين پ��روژه گفت: 
اين روش، عملك��رد فوري دارد و مق��رون به صرفه 
اس��ت. از ميان افرادي كه به ديابت مبتال هس��تند، 

تنها نيم��ي از آنها تحت آزمايش مرتب چش��م قرار 
دارند و يك س��وم اين تعداد نيز هرگز مورد بررسي 
ق��رار نمي گيرند. روش هاي اس��تاندارد تش��خيص 
شبكيه رنجوري ديابتي، معموال تهاجمي و پرهزينه 
هستند و اغلب در دسترس ساكنان بخشي از جهان 
قرار نمي گيرند. نتايج حاصل از روش مبتني بر هوش 
مصنوعي ما، دقت اس��كن هاي باليني را دارند اما بر 
تصاويري از شبكيه تكيه مي كنند كه با ابزار معمول 
بينايي سنجي تهيه شده اند. افزايش سرعت و كاهش 
هزينه تشخيص اين بيماري غيرقابل درمان، مي تواند 
تغيير چشمگيري در زندگي افرادي كه به اين بيماري 
مبتال هس��تند اما آن را تش��خيص نداده اند، ايجاد 
كند. اسكن هاي مبتني بر »آنژيوگرافي فلورسين«  
و »مقطع نگاري همدوس��ي اپتيك��ي« ، دقيق ترين 
روش هاي باليني براي تش��خيص شبكيه رنجوري 
ديابتي هستند. يك جايگزين كم هزينه تر براي اين 
كار، تحليل تصاوير شبكيه است كه با ابزار ارزان تري 
موسوم به »دوربين فوندوس« امكان پذير مي شود اما 

اين روش، زمان بر و غيرقابل اطمينان است.

انگجت| شركت اوكولوس ريفت سازنده هدست هاي 
واقعيت مجازي كه توسط فيس بوك خريداري شده، 
با انجام به روزرساني هايي پخش زنده تصاوير واقعيت 

مجازي را در فيس بوك ممكن كرده است.
شركت اوكولوس ريفت سازنده هدست هاي واقعيت 
مجازي كه توسط فيس بوك خريداري شده، با انجام 
به روزرساني هايي پخش زنده تصاوير واقعيت مجازي 

را در فيس بوك ممكن كرده است.
 با اين كار مشاهده تصاوير هدست هاي واقعيت مجازي 
اوكولوس ريفت براي دوس��تان يك فرد يا به صورت 

عمومي ممكن مي شود.
البته توس��عه دهندگان نيز مي توانن��د تغييراتي در 
ويژگي ه��اي اي��ن خدمات به وج��ود آورن��د. انتظار 
 مي رود در آينده صدها اپليكيش��ن مانند اكو وي آر و

Dead & Buried براي استفاده بهينه از اين خدمات 
طراحي و عرضه شود.

ارايه اين خدمات در فيس بوك باعث افزايش كاربران 
حاضر در فضاي واقعيت مجازي مي ش��ود. اوكولوس 
ريفت يك شبكه اجتماعي واقعيت مجازي هم ابداع 
كرده تا افراد عالقه مند به اين فناوري به آن بپيوندند. قرار 
است براي ارتقاي اين خدمات، تغييراتي در تنظيمات 
امنيتي و حريم شخصي مشاركت كنندگان ايجاد شود.

خدمات يادشده فعال به صورت آزمايشي در دسترس 
اس��ت و عموم كاربران عالقه مند از اواخ��ر ماه ژانويه 

مي توانند از خدمات مذكور استفاده كنند.

نيو اطلس| محققان دانشگاه استنفورد كاليفرنيا موفق 
به ساخت سنسوري براي تشخيص انسداد عروق شدند.

پس از جراحي عروق، بررس��ي رگ هاي مسدود شده در 
روند بهبودي براي پزش��كان امري مهم است. اكنون به 
لطف يك سنسور قابل تجزيه زيستي، چنين انسدادهايي 
مي تواند سريع تر و آسان تر از هميشه تشخيص داده شود.

دانشگاه »استنفورد كاليفرنيا« دستگاه ايمپلنتي را ارايه 
كرد كه از يك نوار خازني ساخته شده و يك طرف آن به 

رگ هاي خوني و طرف ديگر به يك آنتن متصل است.
با عبور پالس هاي خوني از ميان رگ ها، به سطح داخلي 
سنسور فشار وارد شده و منجر به تغيير شكل آن مي شود. 
اين تغيير شكل گنجايش دستگاه را براي ذخيره يك بار 
الكتريكي تغيير مي دهد. با استفاده از يك دستگاه خارجي 
با آنتن »پينگ« بي سيم، پزشكان قادر به خواندن اطالعات 
و تشخيص ميزان جريان خون هستند. اگر جريان خون 
كاهش يابد، بدان معناست كه احتمال انسداد وجود دارد 
و پزش��كان اقدام به حل آن مي كنند.اين سنسور نيازي 
به باتري ن��دارد و داراي تجزيه بيولوژيكي بي ضرر پس از 
بهبودي رگ ها است. اين دستگاه اكنون با موفقيت بر روي 

شريان هاي يك موش زنده آزمايش شد.
عالوه بر اين، با قرار دادن برچسب الكتريكي بر روي پوست 
بيمار، اطالعات رگ ها با گوش��ي هاي هوش��مند همراه 
خوانده شده و از طريق اينترنت به پزشكان منتقل مي شود. 
بنابراين ديگر نيازي به حضور بيمار در مطب پزشك براي 

بررسي روند پيشرفت بيماري نيست.

سي ان بي س�ي| گوگل در نمايشگاه محصوالت 
مصرفي الكترونيكي با ارايه يك س��فر سه دقيقه اي 
با قطار، كاربردهاي دس��تيار هوش��مند خود را براي 
بازديدكنن��دگان نمايش داد و توجه��ات زيادي به 
خود جل��ب كرد.گ��وگل در نمايش��گاه محصوالت 
مصرفي الكترونيكي ۲۰19 توجهات بس��ياري را به 
خود جلب كرد. اين ش��ركت حضور خود را نسبت به 
سال قبل بيشتر كرد و جالب آنكه جذاب ترين بخش 
حض��ور گوگل در CES گجت ه��اي عجيب و غريب 
نيست.جذاب ترين بخش حضور گوگل يك سفر سه 
دقيقه اي با قطاري است كه به افراد آموزش مي دهد 
چگونه مي توانند از دس��تيار گوگل در فعاليت هاي 
روزانه استفاده كنند.سفر عجيب گوگل از اتاقي آغاز 
مي ش��ود كه مردي در آنجا خوابيده اس��ت و به نظر 
مي رسد تماشاچيان ش��اهد فعاليت هاي روزانه او با 
كمك دستيار گوگل هستند. در مرحله بعد افراد در 
صفي منتظر مي مانند. هر كوپه قطار ظرفيت دو نفر 
را دارد.در بخش اول سفر به افراد نشان داده مي شود 
آنها با اس��تفاده از »گوگل مپس« و خودرو مي توانند 
مسيريابي كنند.گوگل مي تواند ترافيك يا آب وهواي 

بد كاربر را راهنمايي كند.
هنگام ورود دوباره قطار به نمايش��گاه اين اتاق نشان 
مي دهد با كمك دستيار گوگل مي توان يك نانوايي 
يافت يا اين دس��تيار مي تواند دستور پخت نان براي 

كاربر فراهم كند.

نيو اطلس|
 باكتري ها موجودات ريز و بسيار سختي هستند كه در 
محيط هاي خشن مي توانند زندگي كنند و محققان 
قصد دارند با ارس��ال باكتري به فضا تاثير محيط را بر 

آنان مورد بررسي قرار دهند.
گفته ها حاكي از آن است كه فضا، محيطي نسبتا خشن 
و ناماليم است. مطالعات ناسا نشان داد كه زندگي در 
فضا »بيان ژن«-فرآين��دي كه در آن اطالعات درون 
ژن استفاده مي ش��ود تا يك محصول كاربردي از آن 
به دس��ت آيد- در انسان ها را تغيير مي دهد و گياهان 
تحت فش��ار قرار مي گيرند. در ح��ال حاضر محققان 
تاثير محيط روي باكتري ها در فضا را مورد بررسي قرار 
دادند، باكتري ها موجودات ريز و سختي هستند كه به 
طور منظم در مكان هايي كه گمان مي رود براي زندگي 
نامتعارف باشند، ظاهر مي شوند. هنگامي كه آنها در 
معرض خطراتي قرار مي گيرند به سرعت تغيير كرده 

و خود را با شرايط وفق مي دهند.
يكي از نمونه هاي نگران كننده ، وجود افزايش مقاومت 
سريع آنها در برابر آنتي بيوتيك ها است كه ممكن است 
تهديدي براي سالمت انسان در آينده باشد. مصرف 
داروهاي آنتي بيوتيك تقريبا تمام باكتري ها را از بين 

مي برد اما بيشتر باكتري هاي »واجهشي« كه از حمله 
آنتي بيوتيك ها جان س��الم ب��ه در مي برند به صورت 

باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ظاهر مي شوند.
گفتني است برخي نگراني ها وجود دارد مبني براينكه 
ميكروب هاي مق��اوم به آنتي بيوتي��ك مي توانند در 
سختي ها و محيط ناماليم فضا ساخته شوند. اگرچه 
ايس��تگاه فضاي��ي بين المللي يك محيط به ش��دت 
كنترل شده است اما پاكس��ازي كامل باكتري ها غير 
ممكن است. اين باكتري ها بطور ناگزير به فضانوردان 

و تجهيزات متصل مي شوند.
نمونه هايي از اين ميكروب ه��اي فضايي جمع آوري 
و در پاي��گاه اطالعاتي مديريت ش��ده توس��ط مركز 
ملي اطالع��ات بيوتكنولوژي نگهداري مي ش��وند و 

سپس مورد مطالعه قرار مي گيرند.محققان دانشگاه 
»نورت وس��ترن« در مطالعه جديد خ��ود، ژنوم هاي 
باكتري هاي يافت شده در ايستگاه فضايي بين المللي 
را مورد آزمايش قرار دادند و آنها را با نمونه هاي زميني 
مقايسه كردند. آنها دريافتند كه اگرچه اين ميكروب ها 
در محيط هاي متفاوتي وجود داش��تند اما هيچ گونه 

خطري براي سالمت انسان ندارند.
دو ن��وع از اي��ن ميكروب ه��اي آزماي��ش ش��ده 
»استافيلوكوكوس اورئوس« و »باسيلوس سرئوس« 
بودند كه پيش از اين بر روي پوس��ت انس��ان زندگي 
مي كردند و اغلب در ش��كل »استافيلوكوك اورئوس 
مقاوم به متي س��يلين« بي ضررند. اين باكتري ها در 
فهرست الوويت هاي باكتري هاي مقاوم به آنتي بيوتيك 

سازمان جهاني بهداشت هستند.
 با توجه بررس��ي هاي ژنوم��ي به نظر مي رس��د اين

باكتري ه��ا تنها براي زندگي رش��د مي كنند نه براي 
بيماري زايي.

»رايان بلستين« نويسنده ارش��د اين مطالعه گفت: 
ما هيچ نكته خاصي درباره مقاومت آنتي بيوتيكي يا 
واگيردار بودن اين باكتري ها در ايستگاه فضايي پيدا 

نكرديم.

به روزرساني ارزش گذاري كاالهاي كامپيوتري در گمرك

تشخيص بيماري چشمي ناشي از ديابت با هوش مصنوعي پخش زنده واقعيت مجازي در 
فيس بوك براي اولين بار

ساخت سنسوري براي 
تشخيص انسداد عروق

قطار سواري 3 دقيقه اي براي 
تبليغ دستيار هوشمند گوگل

باكتري ها به فضا رفتند
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رويداد

مهر| آخرين آمار برخورداري خانواده هاي ايراني 
و اس��تفاده افراد از فناوري اطالعات و ارتباطات در 
كش��ور، اعالم ش��د. برمبناي اين آم��ار، ۶۴ درصد 

ايراني هاي باالي ۶ سال كاربر اينترنت هستند.
آخرين آمار برخورداري خانوار ايراني و استفاده افراد 
از فن��اوري اطالعات و ارتباطات در كش��ور تا پايان 
سال 9۶ از س��وي نظام پايش شاخص هاي فناوري 

اطالعات و ارتباطات در ايران )مربوط به س��ازمان 
فناوري اطالعات ايران(، اعالم ش��د.اين اطالعات 
برمبناي طرح آمارگيري دسترس��ي خانوار ايراني 
به ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق 
شهري و روستايي كه زمستان سال گذشته توسط 
مركز آمار و با همكاري س��ازمان فناوري اطالعات 
ايران انجام شد به دست آمده است. بررسي ها نشان 

مي دهد كه ۶۰ درصد ايراني هاي باالي ۶ س��ال به 
اينترنت دسترسي داشته و كاربر اينترنت محسوب 

مي شوند. 
در اين دس��ته بندي، كاربر اينترنت به كسي گفته 
مي ش��ود كه در 3 ماه گذش��ته از اينترنت استفاده 
كرده است؛ براين اساس ۴۶ ميليون و 31۵ هزار و 
۵۴۵ نفر در كشور از اينترنت استفاده مي كنند.اين 

آمار حاكي از آن است كه ۷۲.8 درصد خانوار ايراني 
به اينترنت دسترسي دارند. به بيان ديگر شمار خانوار 
متصل به اينترنت 1۷ ميلي��ون و 9۶3 هزار خانوار 
اعالم شده است.درهمين حال 1۷ ميليون و ۲1۶ 
هزار خانواده ايراني به رايانه دسترس��ي دارند و اين 
به اين معناست كه ۶9.۷ درصد خانوار، رايانه دارند.

اين درحالي اس��ت كه تا پايان سال 9۵ و برمبناي 
آمار دسترسي خانوار ايراني به ICT، شمار كاربران 
اينترنت در كش��ور ۵3.۲3 درصد بود و آمار جديد، 
از رش��د 1۰ درصدي كاربران اينترنت در يك سال 

حكاي��ت دارد.همچنين تا پايان س��ال 9۵ ميزان 
دسترسي خانوار به اينترنت ۶۲.۲1 درصد و ميزان 
دسترس��ي خانوار ايراني به ابزارهاي رايانه، ۶1.39 
درصد گزارش شده بود. از اين رو، ميزان دسترسي 
خان��وار ايراني ب��ه اينترنت نيز رش��د 1۰ درصدي 
را طي يك س��ال نش��ان مي دهد.طرح آمارگيري 
دسترسي خانوار ايراني به ابزارهاي فناوري اطالعات 
و ارتباطات، بر مبناي 19 نشانگر و شاخص توصيه 
شده از س��وي اتحاديه جهاني مخابرات )ITU( به 

اجرا درآمد.

۴۶ ميليون ايراني كاربر اينترنت هستند
كاربر

بازار فضا

توليد مونوپاد تاشو براي 
عاشقان عكس هاي سلفي

 تشديد خروپف 
با گوشي هاي هوشمند

 آينه هوشمند 
مجهز به دستيار گوگل

آزمايش قابليت هاي جديد 
توييتر در برنامه بتا

نيو اطلس| يك شركت تجاري براي عالقه مندان 
به تهيه عكس هاي سلفي، مونوپاد خاصي را توليد 
كرده كه تاشو و منعطف است و لذا مي توان آن را 

به راحتي حمل كرد.
 ط��ول اين مونوپاد ك��ه ميني - اس ن��ام دارد به 
حداكثر ۴۶ سانتي متر مي رسد و مي تواند گوشي 
را به ش��كل عمودي يا افقي در اختيار گرفته و با 
استفاده از دكمه اي كه بر روي بدنه آن قرار دارد، 
عكس هاي سلفي بگيرد.البته اتصال ميني - اس 
به گوشي با اس��تفاده از بلوتوث هم ممكن است. 
اپليكيشن اين مونوپاد Moza Genie نام دارد و با 
استفاده از آن مي توان برخي جلوه هاي تصويري را 
به عكس هاي تهيه شده افزود يا فايل هاي تصويري 
را مديريت كرد.تاشدن بازوهاي ميني- اس باعث 
مي شود كه جمع كردن آن بطور كامل ممكن باشد. 
بر خالف ديگر مونوپادها كه تنها بازوي اصلي آن 
قابل تاكردن است، سر ميني- اس نيز داراي بازويي 
تاشدني است. قيمت آن 1۵۰دالر است.شركت 
موزا، س��ازنده اين مونوپاد قبال محصول مشابهي 
به نام ميني - مي را به قيمت 99 دالر عرضه كرده 
بود كه اگر چه تا بدين حد منعطف نبود.امابه علت 

قابليت شارژ گوشي با استقبال مواجه شده بود.

ديلي ميل|نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد، 
در اثر اس��تفاده از گوشي هوشمند خروپف افراد در 
طول دو دهه گذش��ته بيش از دو برابر رش��د كرده 
است. كارشناسان دانشگاه لندن باور دارند، استفاده 

از گوشي هوشمند خروپف را تشديد مي كند.
نتايج يك بررس��ي جديد بيانگر آن اس��ت كه طي 
۲۰ سال گذشته، نرخ افرادي كه خروپف مي كنند 
با دو برابر رشد مواجه بوده است. براساس تحقيقات 
صورت گرفته، افزايش نرخ چاقي و ميزان استفاده از 
گوشي هاي هوشمند منجر به تشديد خروپف در افراد 
شده است. داده هاي به دست آمده از پژوهش ها نيز 
نشان مي دهد، تقريبا ۴ نفر از هر 1۰ نفر سه شب در 
هفته خروپف شديد دارند؛ نرخ قابل توجهي از اين 
آمار را مردان به خود اختصاص داده اند. يافته هاي اين 
پژوهش كه در مجله »Sleep Medicine« منتشر 
شده تاييد مي كند، افزايش نرخ چاقي و استفاده از 
گوش��ي هوش��مند عالوه بر اينكه منجر به تشديد 
خروپف مي شود، اختالالت خواب را ايجاد مي كند 

و منجر به خواب آلودگي افراد درطول روز مي شود.

س�ي ن�ت| ش��ركت »Capstone« در 
نمايش��گاه CES ۲۰19 از ي��ك آينه هوش��مند 
 كه اف��راد را قادر ب��ه مكالمه با »دس��تيار گوگل« 
)Google Assistant( مي سازد، رونمايي كرد. 
اين آينه صفحه لمس��ي »Capstone« نام دارد 
و كاربران را قادر مي س��ازد ت��ا برنامه هاي خود را از 
فروش��گاه »گوگل پلي« )Google Play( دانلود 
كنند، در »يوتي��وب« )YouTube( فيلم ببينند 
و از دس��تيار هوشمند گوگل هر س��والي كه دارند 
را بپرس��ند. كاربران همچني��ن مي توانند با تايپ 
كردن مس��تقيم در آينه، ايميل ها و پيام هاي خود 
را نوش��ته و ارس��ال كنند. كنترل صدا آينه مذكور 
مي تواند ش��ش صداي مختلف را شناسايي كند. 
كاربران همچنين مي توانند توسط آينه مذكور به 
حس��اب كاربري خود در گوگل وارد و از آن خارج 
ش��وند. به گفته اين ش��ركت، اي��ن روش با وجود 
امكاناتي ك��ه دارد، اطالعات كاربر را خصوصي نگه 
 م��ي دارد. اين آينه براي عملكرد ني��از به اتصال به 
 »Capstone Connected Control Hub«
دارد. اين hub يك دستگاه صفحه نمايش لمسي 
مانن��د يك تبلت اس��ت كه همانن��د مركز فرمان 
آينه عمل مي كند. افراد مي توانند آينه هوش��مند 
»Capstone« را به ديوار متصل كنند. اين آينه در 
چندين اندازه در دسترس خواهد بود و اندازه هاي آن 
19 اينچ تا ۲۲ اينچ متغير است و بنابر برنامه ريزي ها 
تا چند ماه آينده عرضه خواهد شد. اين شركت هنوز 

قيمت اين محصول را اعالم نكرده است.

انگجت| توييتر قابليت ه��اي جديدي را براي 
عده اي از كاربران خود ارايه مي كند كه وضعيت 
آنالين آنها را نشان مي دهد و به آنها اجازه مي دهد با 
پين كردن سوال در پروفايل با افراد گفت وگو كنند.

به نظر مي رسد توييتر تصميم دارد پلتفرم خود را 
به مكاني تبديل كند كه افراد در آن باهم گفت وگو 
داشته باش��ند.اين شبكه اجتماعي در نمايشگاه 
محصوالت مصرفي الكترونيكي CES اعالم كرد به 
زودي به كاربران خود اجازه مي دهد در يك برنامه 
بتا شركت كنند كه طي آن مي توانند ويژگي هاي 
مختلفي را آزمايش كنند. در آينده تمام كاربران 
 »icebreaker« مي توانند ويژگي هايي مانند
يا نشانگرهاي وضعيت را استفاده كنند. نشانگر 
وضعيت به بقيه افراد نشان مي دهد كاربر چه زمان 
 icebreaker.در تايم الين خود آنالين اس��ت
نيز به كاربران اجازه مي دهد يك سوال را درباره 
موضوع مورد نظر خود در پروفايلش پين و به اين 
ترتيب محاوره اي را با كاربران ديگر آغاز كنند. اين 
برنامه بتا در چند هفته آتي اجرا مي ش��ود. البته 
توييتر فقط اين برنامه را براي چند هزار نفر اجرا 
مي كند. كاربران انتخاب��ي، قابليت ها را آزمايش 
مي كنند و بازخوردي از آنه��ا ارايه مي كنند. در 
مرحله بعد توييتر بازخوردها را بررس��ي و درباره 

اجراي قابليت ها تصميم گيري مي كند.
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زخم تحريم هاي داخلي بر  پيكره توليد و صادرات
گروه بنگاه ها| مهدي بيك|

»وضعي��ت محيط هاي كس��ب و كار اي��ران چگونه 
اس��ت و آيا برنامه هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد 
طي س��ال هاي زعامت بر راس هرم اجرايي كش��ور 
توانسته گرهي از هزار توي مشكالت توليد؛ صادرات 
و اشتغالزايي كشور بگشايد؟«اين پرسشي است كه 
اگر آن را با مسووالن اجرايي در ميان بگذاريم با ارايه 
يك س��ري عدد و رقم و از طريق مقايسه تطبيقي با 
وضعيت سال هاي گذشته اعالم مي كنند كه اوضاع 
بنگاه هاي توليدي رو به سمت بهبود مي رود و بسياري 
از مش��كالت ريش��ه اي اقتصاد درحوزه هايي چون 
»تعدد درمراكز تصميم گيري«، »تامين مالي بنگاه 
ها«، »انتق��ال تكنولوژي«و...در مس��ير حل و فصل 
شدن قرار گرفته است. اما چنانچه همين پرسش ها 
را ب��ا اهالي اقتصاد و فعاالن بخش خصوصي در ميان 
بگذاريم؛ ديدگاه ه��اي متفاوتي مطرح مي كنند كه 
در برخ��ي موارد با اعداد و ارقامي كه از س��وي مراكز 
آماري ارايه مي شود تفاوت چشمگيري دارند.  هرچند 
مسووالن مي گويند كه روش هاي محاسبه آمارهاي 
رسمي منطبق بر روش هاي بين المللي است اما برخي 
كارشناسان در محافل مختلف اقتصادي بر اين باورند 
كه اين آمار با واقعيات و مشاهدات جامعه همخواني 
ندارد. با توجه به اهميت موضوع در جريان اين گزارش 
سراغ 2تن از مديران تشكل هاي بخش خصوصي در 
اتاق تهران و ات��اق البرز رفتيم تا نوري به ابعاد پنهان 

اين بحث تابانده شود.

   بازي با اعداد  و ارقام
سيد رضي حاجي آقا ميري رييس كميسيون توسعه 
صادرات اتاق ايران در جريان گفت وگو با »تعادل« در 
پاسخ به اين پرس��ش كه وضعيت محيط هاي كسب 
و كار اي��ران را بعد از خ��روج ترامپ از برج��ام و بروز 
نوس��انات اخير چطور ارزيابي مي كنيد؟ مي گويد: » 
براي پاسخگويي به يك چنين پرسشي بايد به اعداد و 
ارقام دقيق دسترسي داشت كه در حال حاضر من به 
اين آمار دسترسي ندارم؛ اما اگر منظور شما وضعيت 
كلي بازار كسب و كار باشد كه بايد به اين نكته اشاره 
كنم كه همچنان بازار كس��ب و كار ايران دچار همان 
مشكالتي است كه طي سال هاي اخير با آن دست به 
گريبان بوده؛ البته دولتمردان تالش مي كنند تا اثرات 
نوسانات بر بازار را تا حد امكان مهار كنند، اما واقعيت 
آن است كه وضعيت فضاي توليدي كشور هم متاثر از 
فضاي كالن اقتصاد ايران دوره اي از ركود را پشت سر 
مي گذارد. « حاج��ي آقاميري با تاكيد بر اين واقعيت 
كه نتيج��ه برنامه ريزي هاي اجراي��ي و اقتصادي در 
نهايت بايد در بازار بطور ملموس قابل مشاهده باشد 
مي گويد: »برخي اوقات مسووالن اقتصادي آمارهايي 
ارايه مي كنن��د كه با واقعيات ب��ازار همخواني ندارد؛ 
مثال مس��وولي در گفت وگو با رسانه ها اظهار مي كند 
كه اوضاع صادرات فرش رش��د قابل توجهي داش��ته 
اما من كه بطور تخصص��ي در اين حوزه فعاليت دارم 
و به ابعاد و زواياي گوناگون آن آش��نا هستم، مي دانم 
كه محيط هاي كس��ب و كار در حوزه توليد؛ عرضه و 
صادرات ف��رش روزگار چندان مناس��بي هم ندارند؛ 

زماني كه تصويرسازي مسووالن با واقعيات موجود در 
بازار همخواني نداشته باشد بايد نسبت به چشم انداز 
آينده نگران باشيم. در دفتر پنجم مثنوي معنوي موالنا 
داستان جالبي است كه به نظرم با شرايط امروز اقتصاد 
كشورمان تناسب دارد؛ موالنا در اين روايت مي گويد: 
آن يكي پرسيد اشتر را كه هي/از كجا مي آيي اي اقبال 
پي/گفت از حمام گرم كوي تو/گفت خود پيداست در 
زانوي تو....يعني اگر اعداد و ارقامي كه مس��ووالن به 
تناوب درباره رشد بخش هاي مختلف اقتصادي ارايه 
مي كنند؛ در نهايت بايد اثر خود را روي بازار و وضعيت 
كار و معيشت مردم داشته باشد مانند شتري كه اگر 
به حمام رفته باش��د حداقل بايد زانويش خيس شده 
باشد. اما در ش��رايط فعلي فاصله معناداري بين آمار 
ارايه ش��ده اقتصادي و واقعيات موجود در بازار وجود 
دارد كه برخي از تحليلگران اقتصادي را نسبت به آينده 
نگران مي كند.« رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق 
ايران در پاسخ به اين پرسش كه مهم ترين مشكالت 
پيش پاي محيط هاي كسب و كار در كشورمان كدام 
مواردند مي گويد: »شرايط كسب و كار ايران در امتداد 
س��اير متغيرهاي اقتصادي مشكالتي دارد كه بخش 
قابل توجهي از آن��ان به تعدد در مراكز تصميم گيري 
برمي گ��ردد. اي��ن در حالي اس��ت كه بررس��ي روند 
توس��عه پايدار در تمام كشورهاي توسعه يافته نشان 
مي دهد كه هيچ كش��وري با بخشنامه هاي متعدد و 
مراكز تصميم گيري متفاوت نتوانسته پله هاي ترقي 
و پيشرفت را طي كند؛ ما هم از اين طريق نمي توانيم. 
كشورهايي كه به سمت توسعه حركت كرده اند قبل از 
هر اقدامي نقشه راه مشخصي را تعيين كرده اند و بعد 
تمام اركان كشور بر اساس اين نقشه راه قدم برداشته 
اند؛ ماهم اگر قصد داريم تا وضعيت توليد، صادرات و 
اشتغالزايي كشور را مطلوب كنيم بايد تالش كنيم تا 
يك وضعيت تثبيت شده را براي فعاالن اقتصادي ايجاد 
كنيم. اينكه هر روز بخشنامه تازه اي در حوزه كسب 
و كار ارايه ش��ود و فردا ارگان ديگري همان بخشنامه 
را نسخ كند و دستور العمل تازه اي صادر كند؛ فعاالن 
اقتصادي را س��ردرگم و بالتكليف مي كند و طبيعي 
است كه در يك چنين شرايطي امكان تحقق اهداف از 
پيش تعيين شده هم وجود ندارد.«  حاجي آقاميري 
در پايان صحبت هايش به اين نكته اش��اره مي كند: » 
من هم فعال اقتصادي هستم هم در اتاق حضور دارم، 
هم دستي در توليد دارم و هم به گلوگاه هاي صادراتي 
اشراف دارم؛ بنابراين ابعاد و زواياي گوناگون اقتصادي 
را مي شناسم؛ معتقدم كه اثر تحوالت اقتصادي قبل از 
هر حوزه اي بايد به اهالي اقتصاد برسد. وقتي مسووالن 
آماري از بهبود وضعيت كسب و كار اعالم مي كنند؛ اما 
اهالي اقتصاد ردپاي اين رشد را احساس نكرده باشند 
و مهم تر از آن تاثيري بر س��فره عموم مردم نداش��ته 
باشد نش��ان مي دهد كه يك جاي كار مي لنگد. بايد 
ديد مشكل كجاست كه واقعيات بازار با آمارها تناسب 

منطقي ندارد.«

   تنزل در رتبه كسب و كار ايران
از س��وي ديگر رحيم بنامواليي ريي��س اتاق البرز در 
جريان گفت وگو با »تعادل« در پاس��خ به اين پرسش 

كه فضاي كسب و كار كشور را چطور ارزيابي مي كنيد 
مي گويد: »در سال 2018 رتبه ايران در فضاي كسب و 
كار 122 بود كه اين رتبه در سال2019 به 128 رسيده 
است كه نوعي تنزل را نشان مي دهد؛ عامل اصلي اين 
كاهش رتبه نيز نه به دليل تحريم هاي خارجي كه به 
دليل تحريم هاي داخلي و س��وءمديريت هايي است 
كه در پهنه اقتصادي رخ مي ده��د. موضوعاتي چون 
عدم تعادل در بازار ارز، تغييرات مداوم مديران ارش��د 
دولتي به دليل قانون بازنشس��تگي، تع��دد در مراكز 
تصميم گيري، بخش��نامه هاي روزانه و ساعتي بانك 
مركزي و... بخش��ي از داليلي اس��ت كه باعث شده تا 
فضاي كس��ب و كار ايران بر اس��اس چشم اندازهايي 
كه پيش از اين ترسيم شده بود رشد نكند. در آستانه 
40سالگي انقالب اس��المي بايد از منظر كارشناسي 
داليل اين عدم رش��د پايدار در فضاي كسب و كار در 
محيط هاي تخصصي اقتصادي و آكادميك بررسي شود 
تا پاسخي مناسب براي پرسش هاي بنيادين كشور در 
حوزه اقتصاد و فضاي كس��ب و كار پيدا شود.« رييس 
اتاق البرز در ادامه اظهاراتش مي گويد: » يكي از مسائلي 
كه مقام معظم رهب��ري طي س��ال هاي اخير تاكيد 
موكدي بر آن داشته اند؛ حمايت از توليد داخلي است؛ 
البته دولت به اندازه امكانات و توانايي هايش تالش كرده 
تا به اين دغدغه هاي رهبري و مردم پاسخ دهد؛ مثال در 
حوزه مهار قاچاق كارهاي خوبي انجام شده كه اثرات 
خوبي داش��ته اند اما براي بهبود ش��اخص هاي كسب 
و كار نيازمن��د اجراي مجموع��ه اي از عوامل اثر گذار 
هستيم. مثال بحث توسعه صادرات يكي از المان هايي 
اس��ت كه دولت بايد تمام قد به دنبال تحقق آن باشد. 
موضوعي كه ردپاي آن در تمام بخش هاي اقتصادي 

پيداست؛ ش��ما اگر مي خواهيد توليد متنوعي داشته 
باشيد نيازمند صادرات هستيد؛ اگر بخواهيد هيوالي 
بيكاري را مهار كنيد نيازمند صادرات هس��تيد؛ براي 
بهبود شاخص هاي معيشتي جامعه نيازمند صادرات 
هستيد و...در ش��رايط فعلي خوشبختانه بازار داخلي 
از توليد اشباع ش��ده و ظرفيت هاي توليدي نيازمند 
قلمروهاي تازه اي هستند؛ قلمروهايي كه بدون كمك 
و مس��اعدت وزارت خارجه دس��تيابي به آنها ممكن 
نيست. سال هاس��ت كه دولت از ديپلماسي اقتصادي 
صحبت مي كند امادر صحنه عمل فعل و انفعالي الزم 
صورت نپذيرفته است. اين در حالي است كه كشوري 
مانند تركيه با استفاده از ديپلماسي اقتصادي توانسته 
به بازاري مانند عراق ورود كند و با توافقاتي كه در سطح 
عالي سياسي ميان دو كش��ور صورت گرفته توانسته 

گوي سبقت را از ساير فعاالن اقتصادي بربايد.«

   استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي اقتصادي
بنامواليي با بازخواني سند چشم انداز 20ساله كشور 
اعالم مي كند: » موارد تاثيرگذاري در سند چشم انداز 
اشاره ش��ده كه دولت ها نتوانستند بسترهاي تحقق 
آن را فراهم كنند. در حال حاضر تا زمان رس��يدن به 
موعد سند چشم انداز كمتر از 6سال زمان باقي مانده 
است؛ بايد اين پرس��ش را از دولتمردان مطرح كنيم 
كه آيا وزارت خارجه در سطح منطقه اي تالشي براي 
رش��د بازار هاي صادراتي داشته؟ آيا تفاهم نامه هاي 
اقتصادي در اين ز مينه با همس��ايگان منعقد ش��ده 
اس��ت؟ اين در حالي اس��ت كه دول��ت تركيه براي 
گرفتن بازار ع��راق تعرفه هاي تجاري خود را به صفر 
رس��انده اما صادركننده ايراني با تعرفه هاي 30الي 

40درصدي مواجه است؛ از ش��ما مي پرسم آيا شما 
به عنوان يك وارد كنن��ده عراقي ترجيح مي دهيد از 
ايران با تعرفه هاي باال جن��س وارد كنيد يا از تركيه 
كه تعرفه ه��اي آن صفر اس��ت؟ طبيعي اس��ت كه 
فعال اقتص��ادي ايراني در اين زمين ب��ازي را به رقبا 
واگذار مي كند چرا كه دولت و س��اختارهاي اجرايي 
حمايت هاي الزم را از او ترتيب نداده اند. اينجاست كه 
مي گويم مشكالت اقتصادي ايران نه به دليل تحريم ها 
بلكه به دليل سوءمديريت ها و ناهماهنگي هاي داخلي 
است. اين روزها كه بازار جام ملت هاي آسيا داغ شده؛ 
همانطور كه در زمين هاي ورزشي و مسابقات فوتبال 
همه كشور پشت س��ر تيم ملي فوتبال مي ايستند و 
شرايط را براي موفقيت آنها فراهم مي كنند در زمين 
رقابت اقتصادي هم بايدهمه اركان كشور پشت سر 
تيم فعاالن اقتصادي كشورمان بايستند تا در مواجهه 
با رقباي منطقه اي و جهاني نتيجه اي آبرومند كسب 
كنيم. «رييس اتاق البرز در نهايت با اشاره به گردش 
مال��ي 944 ميليارددالري در بازارهاي كش��ورهاي 
همسايه مي گويد: »بايد بررسي كنيم كه سهم اقتصاد 
ايران از اين بازار 944 ميليارددالري چقدر است؟ در 
حالت خوشبينانه اقتصاد ايران كمتر از 34ميليارددالر 
صادرات غير نفتي به كش��ورهاي همس��ايه دارد كه 
حدود 24ميليارد دالر آن هم س��هم پتروش��يمي و 
ميعانات است. يعني ما از ظرفيت 944ميليارد دالري 
كمتر از 10ميليارد دالر ص��ادرات خالص غير نفتي 
داريم؛ طبيعي است كه نتيجه يك چنين ساز و كاري 
خود را در فضاي كس��ب و كار نش��ان مي دهد و رتبه 
ايران در فضاي كسب و كار بين المللي به جاي رشد 

كاهش پيدا مي كند.«

مديرعاملشستاضمنتقديرازعملكردايرانول:

براياستفادهبهينهازخدمات

ايرانول در اكثر شاخص ها رشد خوبي داشته است 

باويژگيهايمركزتماسهمراهاول۹۹۹۰بيشترآشناشويد

مديرعامل شس��تا درآبادان ضم��ن تقدير از عملكرد 
مديريت ش��ركت نف��ت ايرانول گف��ت: ايرانول طي 
س��ال هاي اخير در اكثر شاخص ها رشد خوبي داشته 

است. 
به گزارش »تعادل« از روابط عمومي و تبليغات شركت 
نفت ايرانول، رضواني فر در شوراي مسووالن پااليشگاه 
روغن س��ازي آبادان كه با حضور مخدومي مديرعامل 
تاپيكو برگزار ش��د، گفت: روند رش��د ايرانول در اكثر 

شاخص ها خوب است و بايد با جديت ادامه يابد .
وي ضمن تقدي��ر از مديريت اس��حاقي مديرعامل 
ايرانول كه توس��عه همه جانبه اي را در اين شركت 
انجام داده اس��ت، گفت: ش��رط بقاي هر ش��ركتي 
داش��تن طرح هاي توسعه اي اس��ت و مطمئنا اين 
شرايط سخت فعلي نيز خواهد گذشت و شركت هايي 

كه طرح هاي توسعه اي اجرا كنند در آينده موفق تر 
خواهند بود.

 ،HSE ،رضواني فر بر توجه ويژه به طرح هاي توسعه اي
توس��عه همه جانبه منابع انس��اني و پيگيري جدي 
پرونده هاي حقوقي تاكيد كرد و خواس��تار استفاده از 

روش هاي نوين در بازاريابي محصوالت شد .
او كاهش خام فروش��ي روغن پايه در ايرانول با هدف 
افزايش محصول نهايي و س��ود در س��ال هاي اخير را 
استراتژي درس��ت و مناسبي دانست و گفت: افزايش 
سهم بازار و افزايش 60 درصدي فروش ريالي ايرانول 
در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان از استراتژي 
مناس��ب اين شركت اس��ت و بايد در جهت تداوم اين 

روند گام برداشت.
در اين ديدار عيسي اسحاقي مديرعامل شركت نفت 

ايرانول نيز گزارشي از عملكرد شركت نفت ايرانول طي 
پنج سال اخير ارايه داد و گفت: خوشبختانه با تدوين 
استراتژي 1404 ايرانول در نه ماهه سال جاري بيش 
از 40 درصد نسبت به سال قبل روغن موتور فروخته 
است و اين عامل باعث افزايش 60 درصدي سود شركت 

نسبت به سال گذشته شده است.
وي تاكيد كرد: طي پنج سال اخير با برنامه ريزي انجام 
ش��ده ركورد توليد، فروش، صادرات، س��ود و فروش 
محصول نهاي��ي را از اول تاس��يس ايران��ول تاكنون 

شكسته ايم .
گفتني است؛ رضواني فرمديرعامل شستا و مخدومي 
مديرعامل تاپيكو ديروز )19دي ماه 97( از پااليشگاه 
روغن سازي آبادان و مجتمع صنعتي بريم كه پس از 36 
سال توليد روغن موتور درآنجا انجام شد، بازديد كردند.

اگر مشترك همراه اول هستيد خوب است با ويژگي ها و 
خدمات مركز تماس همراه اول به شماره 9990 بيشتر 
آشنا شويد. هر مشترك تلفن همراه در كشور يك بار هم 
كه شده به تماس با مركز مشتركين براي برطرف كردن 
مشكل يا س��وال در مورد خدمات نياز پيدا كرده است. 
مركز تماس همراه اول با شماره 9990 يا 0912990 از 

خطوط ثابت در دسترس مشتركين است.
خوشبختانه تماس با اين مركز برخالف ايرانسل براي 
مشتركين همراه اول هزينه اي ندارد و مي توانيد در هر 
ساعت از شبانه روز براي ارايه هرگونه انتقال، پيشنهاد 
يا بررسي مشكالت خود با اين سامانه تماس بگيريد. 
اين س��امانه از طريق كارشناسان پاسخگو به صورت 
تلفني يا از طريق س��امانه هوش��مند تلفني IVR به 

مشتركين خدمات زير را ارايه مي دهد: 
   اراي��ه اطالعات مربوط به س��رويس ها، خدمات و 

صورتحساب به مشتريان
  پيگيري و حل مشكل مشتريان در كوتاه ترين زمان 

ممكن و تشكيل تيكت در صورت لزوم

  اعالم وضعيت سيم كارت و علت قطع تلفن همراه
  اط��الع از مدت و مبلغ اعتبار س��يم كارت، افزايش 

اعتبار، انتقال شارژ و نحوه استفاده از آن
  راهنمايي در مورد خريد، ثب��ت نام و نقل و انتقال 

تلفن همراه
  راهنمايي مش��تركين درباره چگونگي اس��تفاده 
از رومينگ بين الملل، كش��ورهاي ط��رف قرارداد و 

تعرفه هاي جاري
  ف��روش ان��واع Device ه��اي اينترن��ت همراه 

)به زودي( 
  نحوه فعال سازي و اتصال به اينترنت

  راهنمايي مشتركين در خصوص نحوه فعال سازي 
بسته هاي هوشمند اينترنت، پيامك و مكالمه

  دريافت گزارشات مربوط به مشكالت شبكه اعم از 
پوشش شبكه و آنتن دهي و پيگيري زمان رفع مشكل

  قط��ع و وص��ل پيامك ه��اي انب��وه تبليغات��ي و 
پيامك هاي مبتني بر محتوا

   همين خصوص.. 

   اول چگونه به كمك كس��ب وكارهاي ديجيتالي 
مي آيد؟ 

   دوزبانه IVR )پاسخگويي هوشمند( نيز خدمات 
زير را براي مشتركين ارايه مي دهد: 

  خدم��ات مالي )اعالم جزيي��ات و پرداخت قبض 
پايان دوره و ميان دوره، اطالع از تعرفه  ها و …( 

  دريافت اطالعات، فعالس��ازي و غيرفعالس��ازي 
س��رويس هاي ويژه )اينترنت هم��راه، آواي انتظار، 

همراهان اول، پيامك تبليغاتي، تماس بان و …( 
  دريافت خدمات غيرحضوري )قطع و وصل خط، 
دريافت PIN و PUK، دريافت ريز مكالمات، تغيير 

رمز عبور( 
  اطالع از اينترنت همراه )نوترينو(، خريد بسته ها 

و اعالم مشكالت
  ش��ركت در نظرس��نجي و اراي��ه پيش��نهادات و 

انتقادات
  امكان شارژ TOP UP )مستقيم( بصورت دلخواه
  خروج از ليست سياه )ويژه مشتركين اعتباري( 

   بهتر است به جاي اينكه با سامانه 19۵ رگوالتوري 
براي مط��رح كردن انتقادات خ��ود تماس بگيريد، 
مراتب را با مركز تم��اس 9990 همراه اول در ميان 

بگذاريد. چرا كه شكايات شما در نهايت به اين مركز 
خدمات منتقل خواهد شد و به اين ترتيب مي توانيد 

با تماس مستقيم زودتر به نتيجه برسيد.
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فارس ، رکورد دار توليد گل 
نرگس در کشور

شيراز | استان فارس با بيش از ۵00 هکتار نرگس 
زار مقام نخست توليد گل نرگس را در کشور دارد. 
مدير باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس 
گفت: ۵00 هکتار از مزارع اس��تان به کش��ت گل 
نرگس اختصاص يافته که شهرستان های جهرم 
با 300 و کازرون با 170 هکتار عمده ترين توليد 
کننده گل نرگس هس��تند. پاکاری اظهار داشت: 
نرگس در استان فارس به شکل ديم و آبی کشت 
می شود و بيشتر نرگس زار های کازرون ديم است.

وی از برداش��ت 300 ميليون ش��اخه گل نرگس 
از نرگس زار های اس��تان فارس خب��ر داد و افزود: 
گل نرگس فارس به لحاظ داشتن مرغوبيت باال، 
زيبايی و طراوت، بوی مطبوع و ماندگاری آن بعد از 
برداشت، عالوه بر ارسال به ساير استان ها به کشور 
عراق هم صادر می شود.وی ش��هال، پرپر، هزارپر 
و ش��يپوری را از انواع گل نرگس فارس برشمرد و 
افزود: برداشت اين گل در استان از ابتدای دی آغاز 

و تا نيمه اسفند ادامه دارد.

عزم جدی برای حل مشکل  
تامين مواد اوليه ذوب آهن

اصفهان |ذوب آهن اصفهان با برپايی غرفه و ارائه 
محصوالت و توانمندی ها وهمچنين نيازمنديهای 
خود در حوزه بومی سازی ، حضوری فعال در اولين 
نمايشگاه و جشنواره ملی فوالد ايران دارد . اين 
نمايشگاه و جشنواره از امروز آغاز به کار نمود و تا 
20 دی م��اه در برج ميالد ادامه دارد . اين رويداد 
مهم ، با حضور حميدرضا فوالدگرنماينده مردم 
اصفه��ان در مجلس دهم و رئيس کميس��يون 
صنايع و معادن ، خداداد غريب پور رئيس هيات 
عامل ايمي��درو و معاون وزير صناي��ع و معادن ، 
جعفر سرقينی معاون امور معادن و صنايع معدنی 
وزارت صمت ، بهرام سبحانی رئيس انجمن توليد 
کنندگان فوالد و رئيس هيات مديره ذوب آهن 
اصفهان و...افتتاح و سپس نمايشگاه فوالد نيز با 

حضور اين مسئولين آغاز به کار كرد . 
غريب پور رئيس هيات عامل ايميدرو در افتتاحيه 
اين همايش گفت : اخيراً جلسات خوبی در وزارت 
صنعت ، معدن وتجارت برای رفع مشکالت تامين 
مواد اوليه به ويژه س��نگ آهن ب��رای ذوب آهن 
اصفهان برگزار شده است که نتايج مهمی در بر 
خواهد د اشت  . در جنگ تجاری نقش موثر فوالد 
در دنيا و مبادالت تجاری ميان اقتصادهای بزرگ 

نمايان است.

اجرای طرح ملی ققنوس
در مدارس سيستان و بلوچستان

 زاه�دان| ب��ا اج��رای ط��رح ملی ققن��وس در 
سيستان بلوچستان 2 هزار بخاری تابشی در مدارس 
استان توزيع می شود. رئيس جمعيت هالل احمر 
کش��ور گفت: اين طرح با همکاری ه��الل احمر، 
سازمان نوسازی مدارس و بنياد اجتماعی احسان 
وابس��ته به س��تاد اجرايی فرمان حضرت امام اجرا 
می ش��ود. محمودرضا پيروی گفت: در مرحله اول 
200 بخاری بين مدارس سيس��تان و بلوچستان 
توزيع ش��د و تا پايان هفته ۵00 بخاری تابشی در 
مدارس استان نصب خواهد شد. مدير کل تجهيز 
و نوسازی مدارس سيستان و بلوچستان هم گفت: 
براساس توافق انجام شده با وزارت آموزش وپرورش 
، هالل احمر و اس��تانداری ، تمام مدارس استان تا 
سال آينده از نظر گرمايشی استاندارد خواهند شد.

۱۹۲پايگاه جشن عاطفه ها 
كمك ها را جمع آوري مي كنند

اراك| مديركل كميته امداد استان مركزي گفت: 
در جشن عاطفه هاي امسال 192 پايگاه در استان 
مركزي كار جمع آوري كمك هاي مردم و خيرين 
با هدف تامين نيازهاي محرومين در آس��تانه سال 

تحصيلي را به عهده دارند.
به گزارش »تعادل« در اراك قنبر موس��ي نژاد در 
نشست با اصحاب رس��انه و خبرنگاران با اشاره به 
اينكه شعار امسال جش��ن عاطفه ها »لبخند مهر 
بسته به مهر شما« تعيين شده است، اظهار داشت: 
از 192 پايگاه پيش بيني شده، 32 پايگاه ثابت، 36 
مركز نيكوكاري و 124 پايگاه سيار در نقاط مختلف 
استان كار جمع آوري كمك هاي مردمي و خيرين را 
برعهده دارند.وي در بخش ديگر سخنان خود گفت: 
هم اكنون در استان مركزي بيش از پنج هزار و 321 
نفر دانش آموز تحت پوشش كميته امداد قرار دارند 
كه از اين رقم يك هزار و 146 نفر در مناطق محروم 
استان زندگي مي كنند كه اين بخش را بيشتر مورد 

توجه قرار داده ايم.
مديركل كميت��ه امداد امام خميني )ره( اس��تان 
مركزي خاطرنشان كرد: همچنين 780 دانشجو 
نيز تحت پوشش اين نهاد قرار دارند و از كمك هاي 

اين كميته امداد بهره مند مي شوند.

رحيم بنا مواليي سيد رضي حاجي آقا ميري
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جرم مشهود سوءاستفاده از كودكان متكدي
ريحانه جاويدي|

 طبق قانون، كار براي كودكان كمتر از 15 سال ممنوع 
اس��ت و كودكان 15 تا 18 س��اله نيز تنه��ا مي توانند 
در مش��اغل شايس��ته مش��غول به كار ش��وند، اما در 
واقعيت اينگونه نيس��ت؛ كودكان كار شبانه روزشان 
را يا به تكدي گ��ري در چهارراه ه��ا مي گذرانند يا در 
كارگاه هاي توليدي به كار گرفته ش��ده و از نگاه قانون 
پنهان مي مانند اما تفاوتي ندارد كه قانون آشكارا نقض 
شود يا بي سروصدا؛ در هر دو صورت ساز وكاري براي 
س��اماندهي به كودكان كار نيس��ت. براساس قانون، 
1۲ دس��تگاه براي رس��يدگي به امور اف��رادي كه به 
عنوان متكدي جمع آوري مي ش��ود، تعيين شده اما 
سازمان هاي مس��وول وظايفشان را به گردن يكديگر 
مي اندازند تا آمار تكدي گري كودكان هر روز بيش��تر 
شود. در اين ميان مسووليت رسيدگي به امور كودكان 
متكدي برعهده س��ازمان بهزيستي كش��ور است اما 
مسووالن اين س��ازمان معتقدند تا ساير نهادها مانند 
اداره اتب��اع، وزارت كش��ور و ش��هرداري ها به وظايف 
خود عمل نكنند، اين س��ازمان نمي تواند اقدام جدي 
براي س��اماندهي كودكان كار انجام دهد. نتيجه اين 
پاسكاري ميان س��ازمان ها به آنجا ختم شده كه بنابر 
آمار اعالم شده از سوي فرماندار تهران، 4هزار متكدي 
در پايتخت وجود دارد كه از اين ميان ۲ هزار نفر كودك 
هستند و از ميان كودكان هم حدود 14۰۰ نفر را اتباع 

بيگانه تشكيل داده اند. 

  عملكرد نامناسب بهزيستي و شهرداري 
آن طور كه عيسي فرهادي، فرماندار تهران اعالم كرد، 
۲۰سرتيم حرفه اي كودكان متكدي را هدايت مي كنند. 
او روز گذش��ته در در دوازدهمي��ن جلس��ه كارگروه 
تخصصي اجتماعي و فرهنگي استان تهران كه با موضوع 
مقابله با آسيب هاي اجتماعي به ويژه در حوزه  كودكان 
كار و تكدي گري برگزار ش��د، گفت: » در مجموع ۳۰ 
درصد افراد متكدي از شهروندان خود تهران هستند و 
۷۰ درصد براي ساير شهرستان ها هستند. بايد اين نكته 
مورد توجه قرار گيرد و به اطالع مردم برسد كه از ميان 
4۰۰۰ هزار نفر متكدي تهران، تنها ۳۰ درصد نيازمند 
هستند و مابقي به اين كار معتاد شده اند. قطعا امروز در 
شرايطي قرار نداريم كه موضوعات رفاهي را براي افرادي 
كه دچار مشكل و گرفتاري مي شوند افزايش دهيم. در 
حال حاضر بايد قطعا اقدامات كوتاه مدتي را كه باالترين 

ميزان تاثير گذاري را دارند در دستور كار قرار دهيم.«
او با اشاره به تشكيل مجتمع فوريت هاي آسيب هاي 
اجتماعي افزود: »در حال حاضر اين مجتمع تشكيل 
ش��ده و فعاليت مي كنند؛ اما فعاليت هاي آن رضايت 
بخش نيست. ما وظايف خود را به خوبي انجام نمي دهيم 
و مدام در حال تخري��ب و وظايف را به گردن يكديگر 
مي اندازيم. ظرف 18 ماه گذشته تنها سه بار شهرداري 
تهران، معاونت اجتماعي خود را تغيير داده است و در 
بحث جمع آوري بايد شهرداري تهران به صورت فعال 
حضور داشته باشد. از سوي ديگر بهزيستي نيز از صد 
در صد وظايف خود تنها ۲۰ درصد از وظايفش را انجام 
مي دهد و روزانه ۲ نفر را پس از جمع آوري در مجتمع 
فوريت هاي آس��يب هاي اجتماعي جذب مي كند. به 
اين ترتيب زمان بسيار زيادي براي جذب كودكاني كه 

مشغول به تكدي گري هستند نياز است.«
اظهارات فرماندار تهران درباره كوتاهي سازمان بهزيستي 
كشور در زمينه رسيدگي به وضعيت كودكان متكدي 
در حالي اس��ت كه حبيب اهلل مس��عودي فريد، معاون 
اجتماعي س��ازمان بهزيستي كش��ور بر اين باور است 
كه تا زماني كه س��ازمان هاي ديگر مانند وزارت كشور  
و ش��هرداري ها به وظايف خود عمل نكنند، بهزيستي 
نمي تواند اقدام خاصي براي كودكان متكدي انجام دهد. 
او به »تعادل« گفت: »در آيين نامه ساماندهي كودكان 
خياباني مشخص شده كه مسوول رسيدگي به وضعيت 
كودكان كار سازمان بهزيستي كشور است اما در همين 
آيين نامه هم به وظايف ساير سازمان ها اشاره شده كه 
تازماني كه آنها اقدام نكنند، بهزيستي نمي تواند كاري 
انجام دهد. براي نمونه مسووليت تخصيص و تجهيز 
فضاي فيزيكي مناسب براي اجراي مراحل ساماندهي 
به عهده شهرداري است اما بايد پرسيد آيا شهرداري اين 

اقدام را انجام داده است يا خير؟ 
آن طور كه فرماندار تهران اعالم كرده است بيشترين 
آمار كودكان متكدي را كودكان اتباع تشكيل مي دهند 
و بر اساس بررسي بهزيستي 6۷ درصد كودكان متكدي 
اتباع هستند و بعضا غيرقانوني وارد كشور شده كه مجوز 
حضور هم ندارند اما بايد پرسيد اداره اتباع وزارت كشور 
در زمينه جمع آوري اين ك��ودكان چه اقدامي انجام 
داده؟ فرمانداري چقدر در زمينه شناسايي اين كودكان 
پيشرفت داشته و در گام نخست بايد مشخص شود كه 
اين كودكان از چه راهي وارد كشور مي شوند و آزادانه 
در خيابان تردد مي كنند و نهادهاي امنيتي چرا در اين 

زمينه مداخله نمي كنند؟ چرا كه بيشتر اين كودكان 
قاچاق شده و براي كار به ايران منتقل مي شوند.«

او افزود: »در شرايط فعلي آنچه سبب شده بهزيستي 
نتواند به وظايف خود عمل كند، نخس��ت كوتاهي 
اداره اتباع در زمينه شناسايي اين كودكان است و در 
مرحله دوم هم تامين مكان مناسب براي نگهداري 
و س��اماندهي كه اين هم به عهده شهرداري است. 
آنچه به عهده بهزيستي گذاش��ته شده، استفاده از 
نيروي كارش��ناس و مددكار براي حل مش��كالت 
اين كودكان اس��ت كه ما بارها اعالم كرديم در اين 
زمينه هيچ مشكلي نداشته و در صورت ايجاد ساير 
شرايط آماده همكاري هس��تيم. ساز و كار فعاليت 
بهزيس��تي براي رسيدگي به كودكان كار به صورت 
مديريت م��وردي و مراكز حمايت و آموزش كودك 
و خانواده است با رويكرد توانمندسازي خانواده ها. 
مديريت موردي هم به اين ترتيب است كه بهزيستي 

به صورت موردي ريشه يابي كرده تا مشخص شود 
علت ورود كودك به بازار كار چيس��ت آيا مشكالت 
خانواده باعث ش��ده ي��ا كودك ب��راي كار از طرف 

خانواده فروخته مي شود.«

  بهزيستي بدون حكم قضايي 
حق جمع آوري ندارد

از طرف ديگر، معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي 
كشور معتقد اس��ت برخي سرپرست هاي خانواده ها، 
خودشان كودكشان را به باندهاي تكدي گري مي دهند 
و س��ازمان بهزيس��تي بدون حكم قضايي نمي تواند 
اقدامي در جهت نگه��داري و جمع آوري اين كودكان 
داشته باش��د. حس��ين نحوي نژاد درباره اين موضوع 
بيان كرد : » سازمان بهزيستي به دليل ضوابط قانوني 
نمي تواند اين كودكان را به منظور فعاليت هاي آموزشي 
و نگه��داري از خيابان جمع آوري كند. بحث كودكان 

كار به يك موضوع توافقي تبديل شده است و سازمان 
بهزيس��تي تنها مراقب آن اس��ت كه به اين كودكان 
آسيبي نرس��د. براي اينكه چهره شهر از اين كودكان 
بي گناه، پاك ش��ود نياز به حكم و ضابط قضايي داريم 
كه بارها رييس بهزيستي اعالم آمادگي كرده كه توان 
نگهداري، سرپرس��تي و آموزش اين كودكان را دارد. 
سازمان بهزيس��تي در اين موضوع مشكل مالي ندارد 
و آمادگي اين را داريم تا كودكاني كه سرپرس��ت موثر 
ندارند را نگهداري كند. بايد مشكالت قضايي حل شود 
و هم��ه تصميم بگيرند كه ديگر در س��ر معابر بچه اي 
تكدي گري يا فروشندگي نكند. بهزيستي يك كودك 
را از ش��يرخوارگي تا سن 18 س��الگي به عنوان فرزند 
خود نگهداري مي كند اما چون اينها داراي شناسنامه 
سرپرست هستند نمي توان بدون حكم قضايي كاري 
كرد.« او افزود: »وضعيت اقتصادي و اجتماعي از عوامل 

ايجاد آسيب هاي اجتماعي مانند كار كودكان است.«

افزايش 20-15 درصدي اعتبار طرح سالمت
وزير سابق بهداشت حاال ديگر به دليل يا بهانه كمبود 
بودجه طرح تحول سالمت استعفا كرده و سرپرست 

جديد، درانتظار اصالح بودجه اين وزارتخانه است. 
ديروز سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراي اسالمي جزييات بودجه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي را منتشر كرد. حيدر علي عبادي در 
تشريح دستوركار جلس��ه اخير كميسيون بهداشت 
و درمان مجلس ش��وراي اس��المي گفت: دستور كار 
كميسيون بهداشت پيرامون وضعيت بودجه سال 98 

وزارت بهداشت ودرمان و آموزش كشور بود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
بودجه هزينه هاي عمومي وزارت بهداش��ت ودرمان 
۲9هزارو 8۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است  كه 
از ميان اين مبلغ ح��دود 16 هزار ميليارد تومان براي 
دانشگاه  هاي بهداشت و درمان، 5/5 هزار ميليارد تومان 
براي دانش��گاه ها، همچنين رديف بهداشت و درمان 
حدود 5 هزار ميليارد تومان، يك درصد ارزش افزوده 
ح��دود ۲۳۰۰ ميليارد تومان و رديف هاي متفرقه نيز 

5۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
نماين��ده م��ردم در مجلس ده��م ادام��ه داد: درآمد 
اختصاصي بهداش��ت ودرمان كه ش��امل تشخيص و 

درمان مي شود كه قسمت اعظم آن را بايد بيمه تامين 
اجتماعي يا بيمه سالمت پرداخت كنند. از اين رو بودجه 
اختصاصي وزارت بهداشت و درمان 4۰ هزار ميليارد 
تومان است و براي بخش هاي مختلفي چون آموزش 
و پژوهش، بهداشت و درمان در نظر گرفته شده است. 

همچنين 49۰۰ ميليارد توم��ان جهت طرح تحول 
س��المت از محل هدفمندي يارانه ها تامين مي شود. 
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي، به خانه ملت گفت: بودجه تمالك و دارايي 
وزارت بهداش��ت نيز يك درصد ارزش افزوده حدود 4 

هزار ميليارد تومان، ديده شده و بقيه موارد نيز حدود 
هزار ميليارد تومان است. مجموع درآمدهاي تملك و 
دارايي وزارت بهداشت 5هزار و 1۰۰ ميليارد تومان در 
نظر گرفته شده است كه صرف ساخت مراكز بهداشتي 
و درماني، بيمارستان ها و س��اير مراكزي كه خدمات 

بهداشتي درماني ارايه مي كنند خواهد شد.
 نكته قابل توجه در اين بخش از بودجه اين اس��ت كه 
شايد در وزارتخانه هاي ديگر اين بخش تمالك و دارايي 
تخصيص پيدا نكند اما در وزارت بهداشت حتما محقق 

خواهد شد.
 اين موارد شماي كلي بودجه وزارت بهداشت و درمان 
بود كه امروز در كميس��يون مورد بررسي قرار گرفت.

او در پايان گفت: متاس��فانه وقت كافي براي بررس��ي 
پيشنهادات بودجه 98 وزارت بهداشت و درمان وجود 
نداشت، به همين دليل در جلسه آتي كميسيون مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت. 

  قطار  طرح تحول متوقف نمي شود
اما ديروز سرپرست وزارت بهداشت نيز گفت: بسته هاي 
حمايتي طرح تحول نظام سالمت كه شامل حمايت از 
بيماران صعب العالج و بيماران خاص به ويژه در زمينه 

دارو، كاهش هزينه هاي كمرشكن در خدمات بستري 
و ماندگاري پزشك در نقاط محروم است، قطعا تامين 
خواهد شد. سعيد نمكي در پاسخ به اينكه آيا دارويي از 
طرح پوشش بيمه اي خارج شده يا خير، اظهار كرد: هيچ 
داروي اساسي به  هيچ قيمت از پوشش بيمه اي خارج 
نشده و اين يك شايعه است؛ اگر كسي نيز موردي دارد 
حتما به دفتر من منعكس كن��د. ما داروهاي بيماران 
خاص، صعب العالج و داروهاي اساسي را تحت پوشش 

قرار داده ايم و از اين جهت هيچ مشكلي نداريم.
او تاكي��د كرد: طرح تحول نظام س��المت، مطمئنا به 
سرعت و قدرت ادامه خواهد يافت و قطار طرح تحول را 
در هيچ ايستگاهي متوقف نخواهيم كرد، بلكه آن را در 
طول حركت تعمير مي كنيم. نمكي ادامه داد: بسته هاي 
حمايتي طرح تحول نظام سالمت كه شامل حمايت از 
بيماران صعب العالج و بيم��اران خاص به خصوص در 
زمينه دارويي، كاهش هزينه هاي كمرشكن از دوش 
مردم در خدمات بستري و ماندگاري پزشك در نقاط 
محروم است، قطعا تامين خواهد شد. در سال آينده هم 
نسبت به سال قبلي، تامين هزينه قابل توجهي حداقل 
در طرح تحول نظام س��المت خواهيم داش��ت و اين 

افزايش بين 15 تا ۲۰ درصد خواهد بود.
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دو  عامل تهديدكننده »زاگرس«
يك عضو هيات مديره انجمن نهضت سبز زاگرس 
با اشاره به اينكه خشكسالي و بروز پديده گرد و غبار 
درختان بلوط و پوش��ش گياهي زاگرس را تهديد 
مي كند، گفت: معيشت بسياري از جوامع محلي 
وابسته به زاگرس و الزم است كه سازمان جنگل ها 

براي رفع اين مشكالت برنامه ريزي كند.
اميد سجاديان با اشاره به بيماري پوشش گياهي 
منطقه زاگرس اظهار ك��رد: از جمله بيماري هاي 
ش��ايع در اين منطق��ه مي توان به بيم��اري زغال 
بلوط، آفت جوانه بلوط و پروانه بلوط اشاره كرد كه 
مشكالتي را براي درختان زاگرس به وجود آورده اند.

او ب��ا بيان اينكه بيماري زغال بلوط از گذش��ته در 
جنگل هاي زاگرس وجود داشته است، تصريح كرد: 
طي دهه اخير به دليل خشكسالي، كاهش بارش ها و 
بروز پديده گرد و غبار اين بيماري تشديد شده است 
و درختان در مقابل آن ضعيف شده اند. متاسفانه در 
حال حاضر نيز بيماري زغال بلوط بسيار شيوع پيدا 
كرده اس��ت و مي توان گفت كه تقريبا 5۰ درصد 
درختان بل��وط زاگرس در نواحي ايالم، لرس��تان 
وكهگيلويه و بويراحمد به اين بيماري دچار شده اند. 
اين عضو هيات مديره انجمن نهضت سبز زاگرس به 
ايسنا گفت: الزم است كه سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري روش هاي مقابله با اين بيماري را مورد 
مطالعه قرار دهد و آن را به صورت پايلوت اجرايي 
كند. درمان بيماري هاي زاگرس درخواست جوامع 
محلي نيز اس��ت چرا كه معيشت بسياري از مردم 
محلي از همين جنگل ها و گياهان تامين مي شود.

سجاديان اظهار كرد: روش شيميايي براي كنترل 
بيماري ها مالحظات خاص خود را دارد چراكه اگر 
اصولي و مطالعه شده نباش��د مي تواند گونه هاي 
طبيعي و جانوري منطقه را از بين ببرد. روش هاي 
ديگري مانند قطع درختان آلوده و ساختن منبع آب 
در كنار درختان براي مقابله با بيماري زغال بلوط 

مطرح مي شود.
او در ادامه با اش��اره به گياه��ان دارويي و خوراكي 
منطقه زاگرس اظهار كرد: جاشير، بن سرخ، بيلهر، 
كرفس كوهي، ريواس، چاي كوهي، آويشن دنايي، 
بومادران، پونه كوهي، هلمه، گل گاو زبان، خاري 
و درمه كوه��ي از جمله گياهان دارويي و خوراكي 
منطقه زاگرس هستند كه به دليل ناآگاهي جوامع 
محلي و گردش��گران در معرض خطر انقراض قرار 
گرفته اند. سجاديان با بيان اينكه متاسفانه در منطقه 
زاگرس بسياري از گياهان خوراكي و دارويي بدون 
آنكه به مرحله گل دادن برسند يا حتي ريشه آنها 
حفظ شود، برداشت مي ش��وند، تصريح كرد: اين 
كار موجب نابودي كامل نس��ل اين گياهان شده 
است. س��اختار گياهان دارويي و خوراكي خودرو 
به گونه اي اس��ت كه پياز يا ريش��ه گي��اه آنها در 
محيط هاي غيرطبيعي قابليت تكثير ندارد. به اين 
معني كه ريشه اين گياهان را نمي توان در مزارع يا 
گلخانه تكثير ك��رد. اين عضو هيات مديره انجمن 
نهضت س��بز زاگرس با تاكيد بر اينكه اين گياهان 
دارويي و خوراكي تنها در رويشگاه هاي طبيعي و 
در مناطق خاص مي رويند، گفت: اين گياهان منبع 
درآمد جوامع محلي هستند ولي برداشت بي رويه 
و غيراصولي بيشتر گونه هاي گياهي دارويي را در 
مع��رض انقراض داده و حت��ي برخي گونه ها مثل 
بن سرخ و جاش��ير در برخي مناطق كامال از بين 

رفته است.
س��جاديان در ادامه با تاكيد بر ض��رورت آموزش 
جوامع محلي براي حفظ گياهان خوراكي و دارويي 
اظهاركرد: جوامع محلي بايد بتوانند از اين گياهان 
تخم گيري كنند و در مناطقي كه شرايط مناسب 
رش��د گياه را دارد آنها را كشت كنند. متاسفانه در 
حال حاضر ما ش��اهد هستيم كه برخي افراد گياه 
را از ريش��ه مي كنند و نمي گذارن��د كه به مرحله 

تخم ريزي برسد.

 مخالفت با تجاري شدن
مطب پزشكان 

عضو كميسيون بهداشت مجلس، در مخالفت با 
اليحه تاسيس مطب پزشكان در مكان هاي تجاري 
تاكيد كرد كه ارايه اين پيشنهاد در صحن علني با 

مخالفت نمايندگان مجلس مواجه خواهد شد.
محمد حس��ين قرباني در واكن��ش به اظهارنظر 
سرپرست س��ازمان نظام پزشكي در مورد ارسال 
اليحه تاس��يس مطب پزش��كان در مكان هاي 
تجاري از سوي شوراي عالي استان ها به مجلس 
شوراي اسالمي مبني بر اينكه اين تصميم منجر 
به افزايش هزينه ها و باال رفتن تعرفه هاي پزشكي 
مي شود، گفت: بنده هم به شدت با اين پيشنهاد 
مخالف هستم كه پزشكان براي ايجاد مطب تنها 
مجوز تاس��يس در مكان هاي تجاري را داش��ته 
باشند و قطعا نمايندگان مجلس هم با اين اليحه 
موافقت نخواهند كرد. نماينده مردم آستانه اشرفيه 
در مجلس شوراي اس��المي، به خانه ملت گفت: 
مراكزي كه در ش��رايط كنوني ب��ه عنوان مطب 
پزشكان در سراسر كشور ايجاد شده اند، بر اساس 
قوانين هيچ نيازي وجود ندارد كه الزاما در مراكز 
تجاري ايجاد شوند، بنابراين مراكز غيرمسكوني 
هم مي توانند محلي براي ارايه خدمات پزشكان 
قرار گيرند. اين نماينده م��ردم در مجلس دهم، 
تصريح كرد: پيش از ارسال اليحه تاسيس مطب 
در مكان هاي تجاري از سوي شوراي عالي استان ها 
به مجلس، اين موضوع در قالب طرح نيز از سوي 
تعدادي از همكارانمان در مجلس شوراي اسالمي 
مطرح شده بود و اظهارنظرهايي هم در اين رابطه 
در صحن علني مجلس مطرح شد. عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي، تاكيد 
كرد: موضوع ضرورت تاسيس مطب در مكان هاي 
تجاري با مجموعه وزارت كش��ور هم مطرح شد 
كه خوش��بختانه دولت ه��م با آن مواف��ق نبود، 
بنابراين باور دارم كه پيشنهاد اين طرح در صحن 
علني مجلس هم به نتيجه نرس��يده و با مخالفت 

نمايندگان مجلس همراه خواهد شد.

دروسپيشنيازدردبيرستانحذفشد
مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوس��طه نظري وزارت 
آم��وزش و پرورش از ح��ذف دروس پيش ني��از در دوره 
متوس��طه دوم خب��ر داد. عباس س��لطانيان در اين باره 
توضيحاتي ارايه و اظهار كرد: طبق ماده 6 آيين نامه آموزشي 
دوره دوم متوسطه، دروس پايه دهم پيش نياز دروس پايه 

يازدهم نبود و وقتي دانش آموزي ارتقاي پايه پيدا مي كرد 
مي توانس��ت همه دروس پايه يازدهم را انتخاب كند و به 
تحصيلش ادامه دهد. او افزود: اما در تبصره هاي ماده 6 آيين 
نامه آمده بود كه برخي دروس پايه يازدهم، پيش نياز پايه 
دوازدهم محسوب مي شوند و دانش آموز بايد كف نمره را 

كسب كند. معموال در هر رشته تخصصي سه تا چهار درس 
اين گونه بود و پيش نياز مي خورد. مديركل دفتر آموزش 
دوره دوم متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه اين ماجرا در دوره هاي قبل از ما نيز وجود داش��ت 
و تجربه خوبي نداش��تيم گفت: دانش آموز ناچار مي شد 

دروسي كه در آنها مردود شده را دوباره بردارد و به همين 
ترتيب بايد چند درس پايه دوازدهمش را تابس��تان بعد 
برمي داشت و اين يك پنجره باز در برنامه هفتگي دانش آموز 
ايجاد مي كرد و در فارغ التحصيلي نيز با مشكالتي روبه رو 
مي ش��د.  س��لطانيان ادامه داد: به همين علت امسال به 

شوراي عالي آموزش و پرورش پيشنهاد داديم بحث دروس 
پيش نياز در دوره متوسطه حذف شود كه خوشبختانه در 
كميسيون معين به تصويب رسيد و ابتداي هفته جاري به 
كليه استان ها ابالغ شد و ديگر دروس پيش نيازي براي 

بچه ها در دوره متوسطه نخواهيم داشت.

دستگيري193مجرمحرفهايدرپايتختتبديل۸۵درصديآبتهرانبهفاضالب
رييس اداره محيط زيست شهر تهران گفت: تقريبا حدود 
85 درصد آب مصرفي تهران به فاضالب تبديل مي شود. 
يعني85۰ ميليون متر مكعب فاضالب شهري در سطح شهر 

داريم و طرح فاضالب تهران هم كامل نيست.
محمدحسين بازگير اعالم كرد: رواناب هايي كه از ارتفاعات 
شمال تهران مثل رودخانه كن يا رود-دره هايي مثل فرحزاد، 
دربند، گالبرده و ... منشأ مي گيرند آب هاي سالمي را داخل 
شهر مي آورند اما متأسفانه جاهايي فاضالب هايي از اماكن 
مسكوني و س��اير امكاناتي كه در شهر است به اين رودها و 
رود دره ها كه آب ناشي از باران و بارش ها را مي آورند اضافه 
مي شود. بازگير افزود: آلودگي هايي در سطح خيابان روي 
سطح زمين هس��ت كه از تردد خودروها و مواد شيميايي 
همچون الستيك و غيره ناشي مي شود. اينها هم شسته 
مي شود و به اين رواناب ها اضافه مي شود. بعضي جاها هم 
پسماندهاي متفرقه مردم، گردشگران وافراد مختلف به 
اين رودخانه ها وارد مي شود و حاصل اين قضيه اين است 
كه رواناب هاي س��طحي آلوده مي شود و به جنوب تهران 
مي رود و اگر از آن براي هر كاري اس��تفاده شود مشكالتي 
خواهد داش��ت. او تأكيد كرد: اين رواناب هاي آلوده خاك 
را آلوده مي كند و كش��اورزي با آن سالم نخواهد بود. براي 
ساماندهي اين قصه ما اول بايد آن فاضالب هاي توليد شده 

در سطح شهر را شناسايي و رفع كنيم. رييس اداره محيط 
زيست شهر تهران به ايسنا گفت: در تهران حدود يك ميليارد 
متر مكعب آب در سال مصرف مي شود. تقريبا حدود 85 
درصدش به فاضالب تبديل مي شود. يعني 85۰ ميليون 
متر مكعب فاضالب ش��هري در سطح ش��هر داريم. طرح 
فاضالب تهران هم كامل نيست اگرچه شروع شده است. 
بازگير در مورد پيشينه اين طرح توضيح داد: صحبت اين 
طرح از 1۳۳۷ بوده اس��ت. وزير كشور وقت به طور رسمي 
اعالم كرده كه اين طرح را مي خواهيم اجرا و ش��روع كنيم 
اما در حد همان حرف و همين پيگيري ها باقي مانده است. 
يك طرحي تهيه شده كه اين طرح مرتب هر چند سال يك 
بار ويرايش شده و از اين مشاور به آن مشاور جابه جا شده و 
نهايتا كار اجرايي از 1۳۷4 شروع شده و لنگ لنگان پيش 
آمده است. مدتي وقفه داشته و دوباره بازنگري و دوباره اجرا 
شده و امروز يك بخشي از اين طرح اجرا شده است. او ادامه 
داد: حدود ۷۰ درصد ش��بكه اكنون نصب شده اما تصفيه 
خانه هاي ايجاد شده تقريبا ۳5 درصد ظرفيت هستند. پس 
يك بخشي از فاضالب هاي خانگي ما همچنان رهاست يا 
وارد آب هاي سطحي مي شود. يك جاهايي هم به آب هاي 
زيرزميني اضافه مي شود. رييس اداره محيط زيست شهر 
تهران تأكيد كرد: درواقع بخش زيادي از فاضالب ما از طريق 

چاه هاي جاذب به آب هاي زيرزميني مي رود. يك بخشي 
همين آلودگي است كه در سطح مي بينيم اما منابعي هم 
به علت اس��تقرار واحدهاي صنعتي و خدماتي بسيار زياد 
در سطح شهر تهران است.  بازگير اظهار كرد: رفع بخشي 
از آلودگي ها را ما از خود مراكز صنعتي و خدماتي خواستار 
شده ايم. با ضرب و زور و با پيگيري هاي محيط زيست حدود 
5۰۰ تصفيه خانه در مراكز صنعتي و خدماتي شهر ايجاد 
شده است. اين 5۰۰ تا را ما هم خودمان و هم با كمك بيش 
از 8۰ آزمايشگاهي كه در سطح شهر هست پايش مي كنيم. 
از خروجي اينها نمونه برداري مي كنيم و اگر استاندارد نباشد 
اقدامات قانوني را براي ملزم كردن آن واحدها به رفع مشكل 
دنبال مي كنيم. او افزود: ما دنبال اين هستيم كه فاضالب 
صنعتي و فاضالب بهداشتي مربوط به دستگاه هاي خدماتي 
وارد آب هاي سطحي مان نشود. اگر هم چيزي وارد مي شود 
پساب استاندارد شده قابل رهاسازي باشد. ممكن است اين 
تصفيه خانه ها اشكاالتي داشته باشند كه سعي مي كنيم با 
پايش اين موضوع را مشخص كنيم. ضمن اينكه اگر جايي 
هم در شناسايي اينها اشكال داريم مردم مي توانند كمك 
كنند و اگر واحدي را مي شناسند كه بدون لحاظ كردن اين 
تجهيزات و تامين تاسيسات فعال است مي توانند از طريق 

سامانه 154۰ به ما اطالع بدهند.

رييس پليس پايتخت از دستگيري 19۳ نفر از مجرمان 
جرايم مختلف در تهران خبر داد. سردار حسيني رحيمي 
در اجراي شش��مين مرحله از طرح دستگيري سارقان 
حرفه اي كه پيش از ظهر ديروز چهارشنبه در مقر مركزي 
پليس آگاهي تهران بزرگ برگزار شد، اظهار كرد: در اجراي 
اين طرح كه طي 48 ساعت گذشته در تهران به اجرا درآمد 
19۳ نفر از مجرمان حرفه اي، باندي و محكومان فراري 
كه در قالب 46 باند اقدام به ارتكاب جرايم مختلف كرده 
بودند، دستگير شدند. رحيمي با بيان اينكه ۲۳ درصد از 
دستگير شدگان معادل 6۲ نفر از آنان اقدام به سرقت به 
عنف و زورگيري ك��رده بودند، گفت: تا كنون 68۰ فقره 
سرقت و زورگيري از سوي اين افراد كشف شده است كه 
تحقيقات براي كشف ديگر جرايم نيز ادامه دارد. رحيمي 
از دستگيري ۳4 نفر كه در قالب 1۰ باند اقدام به سرقت 
از مغازه و اماكن ك��رده بودند نيز خبر داد و ادامه داد: اين 
افراد معادل 18 درصد از كل دستگير شدگان هستند و تا 
كنون به 1۷5 فقره سرقت از منزل و اماكن اعتراف كرده اند. 
رييس پليس پايتخت ادامه داد: 69 نفر از دستگير شدگان 
كه در 16 باند فعاليت داشتند نيز اقدام به سرقت خودرو، 
موتورسيكلت و لوازم خودرو كرده بودند كه تا كنون شمار 
اعترافاتش��ان از ۳۳4۰ فقره عبور كرده است. رحيمي با 

بيان اينكه در مجموع سارقان دستگير شده تا كنون به 
۲۳۷5 فقره سرقت و جرم مختلف اعتراف كرده اند، گفت: 
بررس��ي هاي ما نشان مي دهد كه 1۲6 نفر يعني معادل 
64 درصد از دستگير ش��دگان نيز داراي سوابق قبلي و 
دستگيري از بيش از دو بار به باال هستند. رييس پليس 
پايتخت از كشف محموله هاي كاالي قاچاق نيز در اجراي 
اين طرح خبر داد و تصريح كرد: در مجموع كاالي قاچاق 
به ارزش بيش از ۷5۰ ميليارد ريال از سوي قاچاقچيان 
كشف شده است كه منجر به دستگيري 1۷ قاچاقچي 
عمده شده اس��ت. او اضافه كرد: از جمله بيشترين اقالم 
كشف شده از اين قاچاقچيان مي توان به 1۰ تن پوشاك 
قاچاق معادل 15 هزار ثوب و 65۰ رول پارچه قاچاق اشاره 
كرد. وي از كشف مقادير قابل توجهي مواد محترقه نيز خبر 
داد و گفت: همكاران من در پليس آگاهي، پليس امنيت و 
پليس پيشگيري طرح هاي خود براي برخورد با قاچاق و 
خريد و فروش مواد محترقه را آغاز كرده و همين اخيرا نيز 
در بازرسي از چندين انبار 15 تن مواد محترقه غير مجاز 
و قاچاق را كش��ف و ضبط كردند. رحيمي به متخلفان و 
قاچاقچيان هشدار داد كه پليس به جد بر رفتار آنان نظارت 
كرده و در صورت عرضه هر گونه مواد محترقه در واحدهاي 

صنفي با آن برخورد خواهد كرد. 
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بافت فرسوده از اليحه بودجه ۹۸ حذف شد

»تعادل« مزاياي تأسيس ايرالين هاي كم هزينه را بررسي مي كند 

بازآفريني شهري در تعليق؟

راهكار سيستماتيك كاهش هزينه سفرهاي هوايي

مدت خانه دارشدن درتهران به ۵۰ سال افزايش يافت

گروه راه وشهرسازي|
در حالي كه بازسازي بافت فرسوده و احياي بافت هاي 
ناكارآمد كشور و به ويژه شهر تهران از جمله مهم ترين 
سياس��ت هاي اعالمي دولت دوازدهم است، اما آنگونه 
كه نتايج بررس��ي مركز پژوهش ه��اي مجلس درباره 
بودجه سال ۹۸ نش��ان مي دهد، در بودجه سال آينده 
هيچ حكمي در خصوص بازسازي بافت فرسوده ديده 

نشده است.
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش »بررسي بخش 
مسكن اليحه بودجه سال ۹۸« آورده است: در بررسي 
جهت گيري هاي ماده واحده اليحه بودجه س��ال ۹۸ 
و تغييرات آن نس��بت به بودجه مصوب سال ۹۷ نكته 
مهم اين است كه نه در تبصره ۴ و نه در تبصره ديگري، 
در خصوص بافت فرسوده در اليحه بودجه ۹۸ حكمي 
پيش بيني نشده است، در حالي كه بافت فرسوده ۱۲۰ 
هزار هكتار از وسعت شهرهاي كشور را تشكيل مي دهد 
و در نظر گرفتن اقدامات مناس��ب در خصوص آن در 
تبصره هاي اليحه  بودجه سال ۹۸ يك ضرورت و عدم 

اتخاذ تمهيدات الزم در خصوص آن يك ضعف است.
بنابراين گزارش، بررسي تبصره هاي ماده واحده اليحه 
بودجه مرتبط با امور مسكن و شهرسازي نشان مي دهد، 
اين بخش از اليحه بودجه در سال ۹۸ نسبت به اليحه 
بودجه سال ۹۷ تغييراتي داشته است، تغييرات كامل 
مواد و تبصره هاي اليحه بودجه مربوط به دو سال ۹۷ و 
۹۸ در انتهاي اين بخش به صورت مقايسه اي در قالب 

يك جدول قابل ارزيابي است. 
به گزارش تعادل، حس��ن روحان��ي، رييس جمهور در 
آخرين مصاحبه تلويزيوني خود در س��ال گذشته، از 
نوس��ازي بافت فرسوده و همچنين نوس��ازي ناوگان 
مستهلك جاده اي كشور با هدف ايجاد اشتغال و صرفه 
جويي در مصرف سوخت به عنوان دو برنامه اصلي دولت 
دوازدهم ياد كرد. مساله اي كه در جريان معرفي اعضاي 
كابينه دولت دوزادهم به مجلس در تابستان سال ۹6 نيز 
مطرح شده بود. روحاني وقتي خواست عباس آخوندي را 
براي وزارت راه و شهرسازي معرفي كند از اختالف نظر 
خود با او در »نوسازي بافت هاي فرسوده« سخن گفت.

عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در دولت يازدهم 
و در سال اول دولت دوازدهم نيز در مهرماه سال جاري 
در استعفا نامه خود به صراحت از اختالف نظر با روحاني 
در رابط��ه با »روش بازآفريني ش��هري« و»سياس��ت 
دخال��ت حداكثري دولت در بازار و روش س��اماندهي 
امور اقتصادي به لحاظ ش��رايط موجود كشور« سخن 
گفته بود.  آخوندي به بلندمرتبه سازي در بافت فرسوده 
باور نداشت و در چارچوب انديشه ايرانشهري، خواهان 

اجراي رويكرد محله محور دربافت هاي فرس��وده بود. 
همچنين او با مداخله مستقيم دولت در ساخت مسكن 
براي مردم مخالف بود و نقش دولت در بازار مسكن را در 
جايگاه سياست گذار ترسيم مي كرد. از اين رو، با توجه به 
متن استعفاي آخوندي به نظر مي رسد كه رييس جمهور 
رويكردهاي ديگري را دنبال مي كرده است. در نهايت 
هم اين اختالف منجر به خداحافظي آخوندي از كابينه 
شد. اينك با چنين پيشينه و اهميتي كه رييس دولت 
دوازدهم براي بازسازي بافت فرسوده قايل بوده است، 
نبود هيچ حكمي در بودجه سال ۹۸ درباره بازآفريني 
شهري سئوال هاي زيادي را در ذهن كارشناسان و افكار 
عمومي طرح كرده كه چرا دولت براي مهم ترين برنامه 

خود هيچ حكم و بودجه در نظر نگرفته است.

   تبصره هايي كه در اليحه ۹۸ نيستند
موجب بن��د »ب« تبصره ۴ ماده واحده بودجه مصوب 
سال ۱۳۹۷ دولت مجاز شده كه مبلغي معادل ۱۴ هزار و 
۳۷5 ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي برداشت 
و بخش��ي از منابع حاصله از آن را در جهت بازس��ازي 
مناطق آس��يب ديده از زلزله و كمك به س��اماندهي 
بافت هاي فرسوده مصرف كند. نكته مهم اين است كه 
نه در تبصره ۴ و نه در تبص��ره ديگري از اليحه بودجه 
سال ۹۸ در خصوص بافت فرسوده حكمي پيش بيني 
نشده است، در حالي كه بافت فرسوده ۱۲۰ هزار هكتار 

از وسعت شهرهاي كشور را تشكيل مي دهد. 
 به موجب بن��د »ه�« تبصره »۱۰« ماده واحده بودجه 
سال ۹۷ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده شده است 
كه عرصه و اعيان تعدادي از واحدهاي مسكوني مسكن 
مهر كه فاقد متقاضي اس��ت رابا مجوزهاي مربوطه و 
تس��هيالت پرداخت ش��ده براي تحويل به مستمري 
بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و 
سازمان بهزيستي كشور واگذار كند،  اما اين تبصره نيز در 
ماده واحده اليحه بودجه سال ۱۳۹۸ ديده نشده است. 

   تبصره هاي جديد در اليحه بودجه ۹۸
مهم ترين تبصره اي كه در بخش مسكن و شهرسازي 
در اليحه بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شده، تبصره »۸« 
است، به موجب مفاد اين تبصره به دولت اجازه داده شده 
است، براي عمليات آماده سازي، تأمين خدمات روبنايي 
و زيربنايي و تكميل واحدهاي مسكن مهر، طرح هاي 
بازآفريني شهري و احياي بافت هاي فرسوده و همچنين 
احداث واحدهاي مسكن اجتماعي و حمايتي اقداماتي 
به عمل آورد. نكته اصلي در خصوص اين تبصره، تأمين 

منابع مالي براي اهداف اجراي طرح هاي آن است. 

در جزو »۱« بند »ب« اين تبصره بيان شده كه بدهي 
بانك مس��كن به بانك مركزي ايران بابت اصل س��ود 
خطوط اعتباري طرح مس��كن مهر تا س��قف 5 هزار 
ميليارد تومان به حساب بدهي دولت به بانك مركزي 
منتقل و مبلغ مذكور به عنوان افزايش سرمايه دولت در 
بانك مسكن منظور مي شود. براساس اين بند، در واقع 
هيچ منبع مالي براي اجراي طرح هاي يادش��ده ايجاد 
نخواهد شد، به اين ترتيب، پيشنهاد اول حذف اين بند 
از تبصره اس��ت و در غير اين صورت پيشنهاد مي شود 
سقف تسهيالت براي آن مشخص شود. به اين صورت 
كه بانك مسكن موظف شود از محل منابع داخلي خود 
مبلغي در حدود حداقل يك هزار ميليارد تومان را عالوه 
بر تعهدات جاري خود در جهت اجرايي شدن اين بند 
از تبصره به كار گيرد. در جزو »۲« بند »ب« اين تبصره 
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده شده تا سقف ۱.5 
هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي يا تهاتر اراضي و 
امالك متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي 
جديد و س��ازمان ملي زمين و مسكن را صرف اجراي 

طرح هاي گفته شده كند. 

   واگذاري قطعي زمين هاي اجاره اي ۹۹ ساله 
در جزو »۳« بند »ب« اين تبصره بيان شده كه در صورت 
درخواس��ت مالكين اعياني، واحدهاي مس��كن مهر، 
شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان 
ملي زمين و مسكن مجاز به واگذاري قطعي زمين هاي 
اجاره اي ۹۹ ساله هستند. منابع حاصله پس از واريز به 
حساب اين شركت ها نزد خزانه داري كل كشور صرف 

اجراي طرح هاي فوق خواهد شد. 
در رابطه با اين بند تبصره بايد گفت، طبق ماده 6۸ قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در 
صورت درخواس��ت مالكان اعياني نسبت به واگذاري 
قطعي زمين هاي اجاره اي ۹۹ ساله پروژه مسكن مهر 
به قيمت كارشناس��ي روز اق��دام و درآمد حاصله را به 
حس��اب خزانه واريز كند. ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از 
طريق بودجه سنواتي براي اجراي طرح هاي زيرساخت 
مس��كن مهر با اولويت همان مجموعه ها يا شهرهاي 
جديد به مصرف مي رس��د. براس��اس اين گ��زارش، با 
مقايسه حصول زيرمجموعه اي امور مسكن مشاهده 

مي شود كه در اليحه سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، 
فصل مسكن )با اعتبار ۱۳۷ ميليارد تومان( ۱۱.۹ درصد 
كاهش، فصل تحقيق و توسعه در امور مسكن، عمران 
شهري و روستايي )با اعتبار ۱۴۳ ميليارد تومان( ۲۲.6 

درصد افزايش دارد. 
با درنظر گرفتن افزاي��ش ۲۲ درصدي فصل تحقيق و 
توسعه در امور مسكن، عمران شهري و روستايي به نظر 
مي رسد تغييرات تخصيص بودجه در فصول مختلف 
امور مسكن به اين صورت بوده است كه رديف هايي كه 
همواره حجم اعتبارات عمده اي را دربرمي گيرند، كاهش 
يافته و از محل اين كاهش، رديف هاي خرد و بطور خاص 
فصل تحقيق و توسعه افزايش يافته است به گونه اي كه 
تراز كل كاهش يافته است.بديهي است كه نمي توان در 
تمامي رديف ها و فصول و امور انتظار افزايش متناظر با 
تغييرات كالن سنواتي بودجه را داشت، اما در حالي كه 
كل بودجه امور بخشي بيش از ۱۰ درصد نسبت به سال 
گذشته افزايش داشته، به طور قطع، كاهش ۳ درصدي 
امور مس��كن، عمران شهري و روس��تايي نشان از قرار 
نداشتن اين امور در اولويت هاي بودجه سال ۹۸ دارد. 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
گزارش منتشر شده از سوي ايكائو )سازمان بين المللي 
هوان��وردي غيرنظامي( درب��اره وضعيت حمل و نقل 
هوايي در س��ال ۲۰۱۸ ميالدي حاكي از آن است كه 
سهم ايرالين هاي كم هزينه در جابه جايي مسافر طي 
سال گذشته ميالدي، ۳۱ درصد از كل سفرهاي هوايي 

بوده است. 
اما پررنگ ش��دن س��هم ايرالين هاي كم هزينه در سال 
گذشته ميالدي در جذب مس��افران هوايي در شرايطي 
اس��ت كه در ايران و با وج��ود ايرالين هاي متعدد حتي 
يكي از ش��ركت هاي هواپيمايي هم در رده كم هزينه ها 
قرار نمي گيرند، در اين ميان، ايجاد و تأسيس ايرالين كم 
هزينه يا تغيير كاربري ايرالين هاي فعال در كش��ورمان، 
زماني اهميت مي يابد كه طي ماه هاي اخير با نوسان شديد 
نرخ ارز، اعمال تحريم از سوي امريكا و ... شاهد جهش دو 
برابري قيمت بليت هواپيما درسالجاري نسبت به سال 
گذشته بوديم، براساس آمار رسمي منتشر شده با افزايش 
چشمگير قيمت بليت، تقاضا براي سفر هوايي داخلي و 
خارجي در ايران كاهش يافته است و در اين ميان راه اندازي 
ايرالين كم هزينه مي تواند براي اين مشكل يك راه حل 

مناسب و منطقي باشد.
داوود ربيعي، كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي درباره 
ايرالين هاي كم هزينه به »تعادل« مي گويد: ايرالين هاي 
كم هزينه )lcc( ش��ركت هاي هواپيمايي هس��تند كه 
كم هزينه بودن هم درساختار و مديريت سيستم و هم در 

قيمت گذاري نرخ بليت مشاهده مي شود.
ربيعي مي افزايد: دو ش��اخص مه��م در ايرالين هاي كم 
هزينه، مديري��ت ايرالين ها و فرهنگ بهره برداري از آنها 
وج��ود دارد، به عبارت ديگر ب��راي بهره گيري از اين نوع 
ايرالين و خدماتش در كش��ورمان بايد بر اين دو شاخص 

مهم تمرك��ز كنيم.او ادامه مي دهد: در ايران اس��تراتژي 
متفاوتي بين ايرالين ها از نظر كس��ب و كار وجود ندارد 
درحالي كه در س��اير كش��ورها ايرالين ها به دسته هاي 
مختل��ف از جمله ايرالين هاي منطق��ه اي، ايرالين هاي 

كالسيك، ايرالين هاي كم هزينه و ... تقسيم مي شوند.
به گفته اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوان��وردي، براي 
بهره گيري از سيستم ايرالين هاي كم هزينه در ايران كه 
ضرورت هوانوردي كشور است، ايرالين ها بايد استراتژي 
كسب و كار خود را مشخص كنند و براساس استراتژي ها، 
مشخص مي شود كه اين شركت هواپيمايي بايد در چه 

مسيرهايي پرواز كند و از چه هواپيماهايي بهره ببرد.
ربيعي اظهار مي كند: نگاهي به اس��تراتژي ايرالين هاي 
ايراني نش��ان مي دهد، تم��ام ايرالين ها براي پ��رواز در 
مسيرهاي مختلف برنامه دارند و قصد قابت با يكديگر را 
دارند ضمن اينكه به دنبال هزينه كمتر و درآمد بيشتر هم 
هستند و همين يكس��ان بودن استراتژي كسب و كار به 

صنعت هوانوردي كشور ضربه زده است.
او بيان مي كند: ايرالين هاي كم هزينه در گام نخست تالش 
مي كنند كه در ساختار خود، هزينه ها را كاهش دهند و 
در همين رابطه از يك نوع هواپيما به تعداد بسياراستفاده 
مي كنند.اين كارشناس ارشد حوزه هوانوردي با اشاره به 
مزيت هاي اين استراتژي تصريح مي كند: يكسان بودن 
تايپ هواپيما موجب مي شود كه اين ايرالين تنها نياز به 
يك نوع خلبان، يك نوع مهندس، يك نوع مهماندار و يك 
نوع از قطعات هواپيما داشته باشند، اين درحالي است كه 

در ايران يك ايرالين تايپ هاي مختلف هواپيما را دارد.
ربيع��ي اضافه مي كن��د: ايرالين هاي كم هزين��ه با اين 
استراتژي هزينه تمام شده هر صندلي در پرواز را كاهش 
مي دهند. همچنين اين ش��ركت ها تالش مي كنند كه 
ساختمان هاي اداري خاصي نداشته باشند، نمايندگي هاي 

متعددي در ش��هرهاي مختلف ندارند.او ادامه مي دهد: 
ايرالين هاي كم هزينه در رنگ آميزي هواپيماهايش��ان 
هم مالحظاتي دارند چ��ون هرچه ميزان رنگ آميزي بر 
بدنه هواپيما بيشتر باشد، سوخت مصرفي افزايش مي يابد 
چون رنگ آميزي بدنه بر سرعت موثر است، بنابراين اين 
ايرالين ها براي كاهش مصرف سوخت، هواپيماهاي خود 
را رنگ آميزي خاص و پيچي��ده اي نمي كنند.اين فعال 
حوزه هوانوردي اظهار مي كند: اگر چه ميزان اثرگذاري 
رنگ بر سرعت و س��وخت چندان قابل مالحظه نيست، 
اما اين موضوع در بازه يكس��اله و براي ۳۰ فروند هواپيما 

چشمگير خواهد بود.
به گفته ربيعي، شركت هاي هواپيمايي كم هزينه عالوه بر 
كاهش هزينه هاي ساختاري ايرالين، در زمينه خدمات 
ارايه شده به مس��افر هم مالحظاتي را در نظر مي گيرند، 
درواقع هواپيماهاي مربوط به اين ايرالين ها يا خدماتي 

ارايه نمي دهند يا آن را پولي مي كنند.
او مي افزاي��د: به عنوان نمونه در بخ��ش كترينگ مانند 
ايرالين ه��اي ايراني براي وعده صبحانه چندين نوع مربا 
وجود ندارد، بلكه تنها يك بطري آب معدني به مسافر داده 
مي شود و مسافر هم با شناختي كه از اين نوع ايرالين ها 

دارد، آنها را انتخاب مي كند.
اين كارشناس ارش��د حوزه هوانوردي بيان مي كند: در 
ايرالين هاي كم هزينه ميزان بار همراهي مسافر كمتر از 
ايرالين هاي ديگر است. درواقع سقف وزني اين ايرالين ها 
كمتر است و مسافر براي جابه جايي بار بيشتر بايد هزينه 
اضافي پرداخت كند.ربيعي اضافه مي كند: در ايرالين هاي 
كم هزينه مسافر درصورت تمايل مي تواند از منوي انتخابي 
غذا اس��تفاده كند و بايد هزينه اي اضافي به شركت هاي 
هواپيماي��ي پرداخت كند.او اظهار مي كند: مس��يرهاي 
پروازي ايرالين هاي كم هزينه يكسان نيست، بلكه ايرالين 

براساس نوع هواپيما و بازار مسير را مشخص مي كند. يعني 
درآمدزايي مسيرها سنجيده مي شود برهمين اساس يك 
ايرالين كم هزينه ممكن است سفرهاي منطقه اي داشته 
باشد و ديگري سفرهاي كوتاه مدت را در برنامه كاري خود 

قرار داده باشد.

   پيشنهادي براي سرمايه گذاران بخش هوايي
ربيعي با اشاره به افزايش سهم ۲ تا ۳ درصدي استفاده از 
ايرالين هاي كم هزينه مي گويد: دليل اين افزايش اين است 
كه در كل وضع اقتصاد جهاني در شرايط خوبي نيست و هر 
ساله ميزان تقاضا براي استفاده از اين ايرالين ها افزايش 
مي ياب��د. ضمن اينكه بايد تالش ش��ود با كاهش هزينه 
بليت هواپيما امكان بهره گيري افراد بيشتري از سفرهاي 

هواپيمايي فراهم شود.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوان��وردي ادامه مي دهد: 
واقعيت اين اس��ت كه در دنيا حمل ونقل هوايي كاالي 
لوكس نيست و همه كشورها به سمتي پيش مي روند كه 
حجم بهره گيري از سفرهاي هوايي را براي شهروندانش 

افزايش دهند.
ربيعي درباره استقبال مسافر ايراني از اين نوع ايرالين ها 
اظهار مي كند: براي استفاده مسافر ايراني از ايرالين كم 
هزينه در گام اول بايد فرهنگسازي و اطالع رساني شود، 
يعني ايرالين به مسافران خود درباره خدمات ارايه شده، 
هزينه بليت و امتيازات بهره گيري از هواپيماهاي اين نوع 

ايرالين ها را اطالع رساني كند.
او ادامه مي دهد: با توجه به وضعيت اقتصادي كشور بايد 
تالش شود كه مسافرت هوايي به كااليي لوكس تبديل 
نشود و يكي از راهكارهاي آن ايجاد ايرالين هاي كم هزينه 
است.به گفته اين كارش��ناس ارشد، ماهيت ايرالين كم 
هزينه اين نيست كه هزينه بليت ساير ايرالين ها از مسافر 

دريافت شود، اما خدمات ارايه شده كمتر از شركت هاي 
هواپيمايي ديگر باشد. ربيعي اظهار مي كند: يكي ديگر 
از ش��اخص هاي ايرالين هاي كم هزينه اين است كه اين 
ش��ركت ها در فرودگاه ه��اي اصلي پ��رواز نمي كنند كه 
يكي از دالي��ل آن باالبودن هزينه خدمات فرودگاهي در 
فرودگاه هاي اصلي اس��ت و علت ديگر آن است كه بايد 
تفاوتي بين مس��افر اين نوع ايرالين ها با ساير ايرالين ها 

باشد، در واقع توازن بازار بايد رعايت شود.
اين كارش��ناس ارش��د حوزه هوانوردي بي��ان مي كند: 
هواپيماه��اي اين ايرالين ه��ا از فرودگاه ه��اي نزديك 
فرودگاه هاي اصلي اس��تفاده مي كنن��د، به عنوان نمونه 
اگر اين ايرالين ه��ا در ايران آغاز ب��ه كار كنند، فرودگاه 
پيام در كرج مي تواند يكي از فرودگاه هاي مبدا يا مقصد 
اين ايرالين ها باش��د. او با اش��اره به تبع��ات مثبت آغاز 
ب��ه كار ايرالين هاي كم هزينه مي گويد: ب��ا آغاز به كار 
ايرالين هاي كم هزينه بس��ياري از فرودگاه هايي كه در 
كنار فرودگاه هاي اصلي هستند، فعال مي شوند و براي 
فراهم كردن خدمات مربوط به جابه جايي مسافران در 

اين فرودگاه ها شاهد اشتغالزايي خواهيم بود.
ربيعي درباره پتانسيل ايرالين هاي ايراني براي تبديل 
ب��ه ايرالين هاي كم هزين��ه مي افزاي��د: تغيير كاربري 
ايرالين ه��اي ايراني به ايرالين هاي ك��م هزينه، زمانبر 
اس��ت و هزينه هايي را به ايرالين ها وارد مي كند، چون 
بايد اقدام به تعديل نيرو، يكسان كردن تايپ هواپيماها 
و ... دارد اما با توجه به ضرورت اس��تفاده از ايرالين هاي 
كم هزينه در ايران بايد نگاه سازمان هواپيمايي كشوري 
تغيير كن��د و پيش��نهادهاي به س��رمايه گذاران براي 
تأس��يس ايرالين هاي كم هزينه داشته باشد، درواقع از 
س��رمايه گذاران جديد خواسته شود كه پيرو استراتژي 

ساير ايرالين ها نباشد.

کارشناس��ان اقتصاد مس��کن معتقدند احيای انواع 
ماليات های بخش مس��کن می توان��د از روند فزاينده 

قيمت مسکن جلوگيری کند.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، حس��ين عب��ده تبريزی 
درخصوص علت اصلی افزايش قيمت تصاعدی مسکن 
گفت: امسال مسکن نيز مانند ساير کاالها پرش قيمت 
داشت و دليل آن اين است که امس��ال نرخ تورم باال و 
نقدينگی که در طول س��ال های ۹۱ به بعد در کشور 

جمع شده بود وارد بازار مسکن و بازارهای موازی شد.
وی افزود: در س��ال های قبل اين حجم نقدينگی روی 
قيمت ها انعکاس پيدا نمی کرد؛ چون نرخ سود بانکی 
خيلی باال بود و اين نرخ سود بانکی سپری برای کنترل 
تورم شده بود؛ با اتفاقات بعد از برجام، تورم و حجم پول 
روی قيمت ها منعکس شد و اولين جاهايی که منعکس 

شد روی دالر و بعد طال و سهام و قيمت مسکن بود.

مش��اور س��ابق وزير راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: ما با 
سياس��ت های مالياتی نبايد اجازه دهيم که منابع در 
زمين دفن ش��ود، مثال اگر قيمت زمين در تهران يک 
سوم قيمت موجود باشد، دو سوم پول آزاد می شد برای 
اينکه بايد کار مولد انجام دهيم. چون باال رفتن قيمت 
زمين اشتغال ايجاد نمی کند. بنابراين يکی از وظايف 
اساس��ی که وزارت خانه ها دارند اين اس��ت که قيمت 
زمين و ساختمان را ارزان نگه دارند و در اين حوزه در5۰ 
سال گذش��ته حتما کوتاهی شده است، يعنی افرادی 
ميلياردها س��ود کردند ولی ۴۰ ميليون تومان ماليات 
دادند.اين اقتصاددان با بيان اينکه ما در حوزه حفظ عمر 
ساختمان نيز کوتاهی کرديم، گفت: قوانينی را شورای 
شهر مصوب کرد و اش��تباهاتی رخ داد که بايد اصالح 
شود.وی به ارائه راه حل هايی در اين خصوص پرداخت 
و اظهار كرد: در مورد راه حل ها اول اينکه بايد صندوق 

پس انداز مسکن تقويت شود و بانک عامل بخش مسکن 
وام های بيشتری بدهد. مسئله دوم بافت فرسوده است. 
يک سوم خانه ها نيازمند بازسازی است، بنابراين عمده 
توان دولت بايد صرف بازسازی خانه ها و توانمندسازی 
افراد شود.در ادامه اين برنامه، بهزاد ملک پور اصل عضو 
هيئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه 
ش��هيد بهش��تی يادآور ش��د: يکی از داليل اصلی که 
مشکل مس��کن در ايران خيلی جدی شده اين است 
که مسکن در ايران به کاالی سرمايه ای تبديل شده و 
بيشتر بحث های سوداگری مطرح شده است.وی افزود: 
مسکن در ايران بيشتر برای سودآوری ساخته شده؛ اما 
سودآوری نه از راه سرمايه گذاری با سود منطقی، بلکه 
سودآوری از طريق سوداگری؛ اين موضوع باعث شده 
مسکن تبديل به کاالی سرمايه ای شود.پژوهشگر حوزه 
مسکن تصريح کرد: طبق آمار، ۸۸ درصد از خالص ثروت 

خانوار ايرانی مربوط به امالک و مستغالت است که اين 
م��ورد در دنيا به طور ميانگين ۳۰ تا ۳5 درصد اس��ت. 
ملک پور در مورد تغيير ايده از وام دادن به خانه اولی ها 
به فرهنگ سازی برای اجاره نشينی گفت: يکی از بحث 
های مهم برای کنترل بازار مسکن، اجاره های بلندمدت 
است. مشکلی که ما برای اجاره در ايران داريم اين است 
که اجاره ها بلندمدت نيستند. ما نياز به نظام استيجاری 
بلندمدت داريم يعنی نهادهای عمومی مسکن هايی 
ارزان قيمت در نقاط مختلف شهر درست کنند.وی ادامه 
داد: در دهک اول جامعه، سال های انتظار دسترسی به 
مسکن در تهران به 5۰ سال رسيده است. طبق اعالم 
مرکز آمار اين مورد به ۱۸ سال برای کل کشور رسيده 
است در صورتی که ميانگين کشورهای دنيا بين ۱۰ تا 
۱۲ سال است.اين مدرس دانشگاه درباره راهکار رونق 
بازار مسکن خاطرنشان کرد: اولين راهکار اين است که 

ماليات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه که ۲ميليون 
و 6۰۰ه��زار واحد اس��ت را جدی بگيري��م. بايد بانک 
اطالعاتی زمين را تکميل کنيم، درحال حاضر سازمان 
ملی زمين و مسکن نوع زمين ها را بايد طبقه بندی کند. 
همچنين نهادهای دولتی و عمومی بايد به عرضه زمين 
نه فقط پيرامون شهر بلکه داخل شهر برای ساخت وساز 
روی بياورند. ضمن اينکه بازيگران حوزه مسکن بايد به 

صورت شفاف، رسمی و شناخته شده باشند.
وی تأکيد کرد: بايد از نظام ملکی به نظام اس��تيجاری 
بلندمدت حرکت کرده و به س��امان دهی نظام پيش 
فروش بپردازيم که در اين خصوص می توان از تجارب 
کشورهای موفق استفاده کرد.به گفته ملک پور اصل، 
ش��هرداری ها بايد به وظيفه خود در س��اخت مسکن 
استيجاری و اجتماعی عمل کنند که اين وظيفه مغفول 

مانده است.
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پرجمعيت و كم جمعيت ترين 
محله تهران

محله فتح در منطقه ۹ ته��ران با ۸6 هزار نفر به 
عنوان كم جمعيت ترين محله ش��هر ش��ناخته 
مي ش��ود؛ از طرفي تهرانپارس غربي با داش��تن 
جمعيتي بالغ بر ۱۲5هزار نفر پرجمعيت ترين 

محله پايتخت است.
به گزارش ايسنا، طبق آمار منتشر شده در سايت 
داده نم��اي تهران، محله تهرانپ��ارس غربي در 
منطقه چهار با داشتن جمعيتي بالغ بر ۱۲5هزار 
نفر پرجمعيت ترين محله و شلوغ تر از شهرهاي 
بزرگ و قديمي مثل بندر انزلي، الهيجان و چابهار 
است.محله مسعوديه در منطقه ۱5 و جنت آباد 
جنوبي در منطقه 5 به ترتيب پس از تهرانپارس 
غربي پرجمعيت ترين و همچنين محله بوستان 
واليت در منطقه ۱۹ و كوهسار در منطقه يك نيز 
بعد از فتح، كم جمعيت ترين محالت شهر تهران 
هستند.طبق آخرين آمار منتشر شده در سايت 
داده نم��ا در تهران بيش از ۸ ميليون و 6۰۰هزار 
نفر زندگي مي كنند كه منطقه چهار با داش��تن 
جمعيتي بالغ بر ۹۲۰ هزار نفر، پرجمعيت ترين 
و منطقه ۹ با داش��تن ح��دود ۱۷۴ هزار نفر كم 
جمعيت ترين منطقه ش��هر تهران محس��وب 
مي شوند. همچنين متراكم ترين منطقه تهران به 
لحاظ جمعيت، منطقه ۱۰ با آمار ۳۹۹ نفر بر هر 
هكتار محسوب مي شود. منطقه ۲۲ نيز با آمار ۳۰ 
نفر بر هر هكتار كم تراكم ترين منطقه تهران است. 
وجود بافت ريزدان��ه در منطقه ۱۰ و زمين هاي 
عريض در منطقه ۲۲ نشان دهنده و دليل حجم 

باال و تراكم كم در اين دو منطقه است.

بازديد سرزده حناچي از محل 
احداث ساختمان پالسكو

روز گذشته ش��هردار تهران بطور سرزده از محل 
احداث ساختمان پالسكو بازديد كرد.

به گزارش ايسنا، پيروز حناچي روز گذشته بطور 
سرزده در محل احداث ساختمان پالسكو حضور 
پيدا كرد و در جريان آخرين اقدامات انجام شده 
براي ايمن س��ازي بخش ش��مالي س��اختمان و 
احداث ساختمان در بخش هايي كه بطور كامل 
تخريب ش��ده اند، قرار گرف��ت.در همين رابطه، 
معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران در 
مورد آخرين وضعيت س��اخت ساختمان جديد 
در محل پالسكو توضيحاتي ارايه كرد.عبدالرضا 
گلپايگاني با بيان اينكه در ابتدا نظر شهرداري بر اين 
بود كه محل ساختمان پالسكو با برگزاري مسابقه 
معماري، محلي براي تجليل از شهداي آتش نشان 
شود و يك يادماني براي حادثه پالسكو باشد، گفت: 
برهمين اساس مسابقه اول معماري براي طراحي 

ساختمان جديد پالسكو برگزار شد.
وي افزود: اما مش��كلي بين بنياد مستضعفان به 
عنوان مالك و مستاجران و ذي نفعان ايجاد شد، 
چراكه مستاجران اصرار داشتند ساختمان جديد 
در همان محل و به مانند ساختمان قبلي ساخته 
شود كه كش مكش بين بنياد و ذي نفعان طوالني 
شد و در نهايت تصميم گرفتند كه ساختمان جديد 

با همان سبك و سياق گذشته، ساخته شود.
گلپايگان��ي با بي��ان اينك��ه در اين م��دت بنياد 
مستضعفان حاضرشده بود كه پاركينگ مجاور را به 
فضاي ساخت و ساز اضافه كند اما اين اتفاق نيفتاد، 
گفت: طرح ساخت پالسكوي جديد در كميسيون 
ماده 5 به تصويب رس��يد و قرار ش��ده اس��ت كه 
س��اختمان جديد پالسكو در ۱5 طبقه و 5طبقه 
منفي ساخته ش��ود.وي با بيان اينكه با تصويب 
كليات طرح ساختمان جديد پالسكو، مقرر شد 
كه تغييراتي نيز در معماري كلي ساختمان جديد 
ايجاد شود و بر همين اساس دوباره مسابقه معماري 
برگزار شد و در حال طي فرآيندها هستند، اظهار 
كرد: در چارچوب هاي تدوين شده مسابقه، قرار 
شده عالوه بر تأمين خواسته مالكان به بحث يادمان 

شهدا هم توجه شود.

غفلت از درآمد هزار ميلياردي 
در حوزه حمل و نقل شهري

دبيركميس��يون عم��ران وحمل ونقل ش��وراي 
ش��هرتهران گفت: ظرفيت بالقوه اي درحدود هزار 
ميلياردتوم��ان درآمدازطريق واگذاري ۸ مجتمع 
ايستگاهي وجود داردكه معاونت حمل ونقل اولويتي 

براي انجام و پيگيري آن ندارد.
به گ��زارش مهر محمد علي كروني، ب��ا بيان اينكه 
متاس��فانه به علت عدم جديت و پيگيري معاونت 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، بهره گيري 
از ظرفيت درآم��د زايي مجتمع هاي ايس��تگاهي 
مترو تهران مغفول مانده است گفت: مجتمع هاي 
ايس��تگاهي به علت ارزش افزوده قابل توجهي كه 
پديد مي آورند، كمك موثري در تامين منابع توسعه 
خطوط و ايستگاه هاي مترو هستند كمااينكه تا سال 
۹6، بيش از ۲5۰۰ ميليارد تومان از محل واگذاري 
مجتمع هاي ايس��تگاهي، در آمد براي ش��هرداري 
حاصل شده است.وي ادامه داد: با وجود پيگيري هاي 
جدي كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر از 
آغاز به كار دوره پنجم، در خصوص بازگشت شركت 
مجتمع هاي ايستگاهي به شركت مترو به منظور احيا 
جايگاه اصلي شركت و كمك به تامين منابع مالي 
موردنياز توسعه و ايجاد مترو، اين امر از سوي معاونت 
حمل و نقل انجام نشد.به گفته كروني، درحال حاضر، 
ظرفيت بالقوه اي در حدود هزار ميليارد تومان درآمد 
از طريق واگذاري ۸ مجتمع ايستگاهي كه تماما در 
تملك مترو و شهرداري مناطق هستند و هيچ گونه 
مشكلي خارج از مجموعه شهرداري اعم از تملك و 
ساير موارد ندارند وجود دارد كه متاسفانه معاونت 
حمل و نقل و ترافيك اولويتي براي انجام و پيگيري 
آن ندارد و قاعدتا به علت جايگاه فعلي شركت، اهداف 

مصرح در اساسنامه آن مغفول واقع شده است. 
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14 مدل از محصوالت ايران خودرو  مشمول افزايش قيمت شد

ايستگاه آخر افزايش قيمت خودرو
تعادل|

ب�ا اع�ام قيم�ت جدي�د محص�والت گروه 
خودروس�ازي ايران خ�ودرو، افزايش قيمت 
خودروهاي داخلي سرانجام وارد فاز عملياتي 
شد. روز گذشته، اين خودروساز بزرگ داخلي، 
قيمت 14 م�دل از محصوالت توليدي خود در 
رده قيمت�ي پايين تر از 45 ميلي�ون تومان را 
افزاي�ش داد تا پس از كش و قوس هاي فراوان 
در چند ماه گذش�ته در زمينه افزايش قيمت 
خودروه�اي داخلي، اي�ن موض�وع باالخره 
رن�گ واقعيت به خود گرف�ت. قيمت 14 مدل 
خودرويي مش�مول افزايش قيم�ت اما بطور 
متوسط حدود 10 ميليون تومان افزايش پيدا 
كرده و اكنون تمام اين محصوالت، وارد كانال 
قيمتي 40 ت�ا 55 ميليون تومان ش�ده اند. به 
نظر مي رسد، اما ميزان افزايش قيمت خودرو 
در رفت و آم�د ميان دولت و خودروس�ازان، 
ب�ه اندازه اي نب�وده كه خودروس�ازان انتظار 
داش�ته اند. در اي�ن ميان البت�ه وزير صنعت، 
موض�وع افزايش قيم�ت خ�ودرو را به بحث 
كيفيت و تيراژ گره زده و گفته است كه دولت 
بر حفظ توليد در اين بخش متمركز شده و اين 
در حالي اس�ت كه خودروسازان ممكن است 
همچن�ان در حال�ت زيان دهي به س�ر ببرند. 
عاوه ب�ر اين اما بر اس�اس توافق�ي كه ميان 
خودروسازان و وزارت صنعت صورت گرفته، 
خودروسازان متعهد ش�ده اند ضمن افزايش 
تيراژ، نس�بت به كنترل »ب�ازار آزاد« و »بازار 
س�ياه« خودرو نيز اقدام كنند. خودروسازان 
عاوه بر اين تنها مج�از به عرضه 20 درصد از 
محصوالت توليدي خود در بازار هستند و 80 
درصد از توليدات آنها بايد براي ايفاي تعهدات 
ش�ان در زمينه خودروهاي پيش فروش شده 
باش�د. در اين ميان، هنوز مشخص نيست سه 
خواسته »افزايش تيراژ توليد«، »عرضه تنها 
20 درصد از خودروهاي توليدي به خريداران 
جدي�د« و »البته توقع ب�راي كاهش قيمت به 
دليل افزايش عرضه«، چگونه با يكديگر قابل 
جمع هستند؟ از آن سو اما انتشار وعده دولت 
ب�راي تزريق ح�دود 12 هزار ميلي�ارد تومان 
نقدينگي به زنجيره صنعت خودروس�ازي در 
شرايطي كه منابع مالي اين طرح هنوز مشخص 
نشده، نش�ان از آن دارد كه افزايش قيمت در 
س�طح كنوني، به اندازه اي نبوده كه نيازهاي 

خودروسازان را پاسخ بدهد.

  فاز نخست قيمت هاي جديد
روز گذش��ته قيمت بخش عم��ده اي از خودروهاي 
داخلي ارزان تر از 45 ميليون تومان، رس��ما افزايش 
پيدا كرد. به اين ترتيب، ايران خودرو سرانجام مجوز 
افزايش قيمت ان��واع خودروهاي زي��ر 45 ميليون 
توماني خود را از دولت دريافت كرد و تغييرات قيمتي 
خودروهاي پژو 206، خانواده س��مند، پژو405، رانا 
و »پژو پارس سال« را در ليست دي ماه خود منتشر 
كرد. براين اس��اس، تغييرات قيمتي در محصوالت 
ايران خودرو بطور متوسط بيش از 10 ميليون تومان 

در انواع محصوالت بوده است.
بحث تغييرات در قيمت خودروهاي داخلي از چند 
ماه پيش در فهرست موضوعات مورد مناقشه ميان 
خودروس��ازان و وزارت صنعت قرار داشته و اين در 
حالي اس��ت كه ش��وراي رقابت در اوايل ماه جاري، 
در نامه اي خطاب به رييس جمهور به عنوان رييس 
ش��وراي عالي هماهنگي اقتص��ادي، فرمولي براي 
افزاي��ش قيمت خودروهاي ارزان ت��ر از 45 ميليون 
تومان ارايه كرده بود. براس��اس اي��ن فرمول اما قرار 
بر اين بود كه خودروهاي انحصاري توليد داخل، بر 

اساس مدل »سقف قيمتي« قيمت گذاري شوند. 
اين اما به معني آن است قيمت هايي كه از فرمول به 
دست مي آيند، حداكثر بوده و خودروساز مي تواند 
محصوالت خود را به كمت��ر از آن قيمت نيز عرضه 

كند. بر اساس اين فرمول، در فرآيند قيمت گذاري 
اين خودروها، متغيرهاي »قيمت خودرو در س��ال 
قبل«، »نرخ تورم س��االنه نهاده هاي توليد خودرو 
در طول يك س��ال بر اس��اس گزارش رسمي بانك 
مركزي«، »بهره وري مورد انتظار از خودروس��ازان 
نس��بت به س��ال قبل« و »تغيير ش��اخص كيفيت 
خودرو در طول س��ال« دخالت دارن��د. با اين همه، 
شوراي رقابت تأكيد دارد كه افزايش قيمت خودرو 
با توجه به رعايت 5 ش��رط قابل اج��را خواهد بود؛ 
نخست اينكه ميزان توليد خودرو در سطح قابل قبول 
)مورد تأييد ش��وراي رقابت( قرار گيرد؛ دوم اينكه 
آپشن هاي نصب ش��ده روي خودروها به هيچ وجه 
نبايد اجباري باش��ند )به غير از الزام��ات قانوني(؛ 
سوم اينكه طرح هاي فروش بايد به به نحوي اجرايي 
شوند كه دريافت كننده خودرو مصرف كننده نهايي 
آن باشد؛ چهارم اينكه بازار حاشيه از ميان برداشته 
شود و البته پنجم اينكه فرمت قراردادها طبق نظر 
ش��وراي رقابت )به نحوي منصفانه( اصالح ش��ود. 
قيمت هاي جديد اعالم شده از سوي ايران خودرو اما 
بر اساس عوامل مورد اشاره در باال، تقريباً  قابل پيش 
بيني بوده و اين نشان دهنده آن است كه قيمت هاي 
جديد، نزديك به سقف قيمتي مجاز از نظر شوراي 

رقابت بوده است.

   كنترل »بازار آزاد« و »بازار سياه«
از آن سو، اما وزير صنعت، معدن وتجارت، در حاشيه 
جلسه هيات دولت، در پاس��خ به پرسشي در مورد 
افزايش قيمت خودروهاي داخلي گفت: هدف وزارت 
صنعت اين است كه تيراژ خودرو افزايش پيدا كند و 
قيمت خ��ودرو حتمٌا از اين قيمت بازار آزاد پايين تر 
بيايد. از طرف ديگر، برنامه و تعهدي كه خودروسازان 
به ما داده اند مستلزم اين است كه بازار سياه حذف 
و بازار آزاد هم كنترل ش��ود. رضا رحماني در مورد 
اينكه قيمت اعالم شده خودروها تا چه اندازه واقعي 
است، ادامه داد: ما با يك اصولي موضوع را پيگيري 
مي كنيم كه نهايتًا منجر به افزايش توليد، كيفيت، 
تيراژ و كاهش قيمت بش��ود و اينها اهداف نهايي ما 

هستند. 
او گفت: هدف مجموعه اي از اقدامات از جمله برپايي 
نمايشگاه خودرو در شهر آفتاب هم اين است قطعاتي 
كه سابق بر اين از خارج وارد مي شد را در داخل توليد 
و بين خودروساز و قطعه س��از ارتباط برقرار كنيم. 
رحماني ادامه داد: قيمت هاي موجود در بازار خودرو 
را بايد به عنوان يك واقعيت بپذيريم و اين را هم بايد 
در نظ��ر بگيريم كه بين اين قيمت و قيمت كارخانه 
تفاوت زيادي وجود دارد. با اين همه، اينكه بگوييم 
قيمت تمام شده خودرو پايين يا باال است جاي بحث 

دارد و نمي توان اين دو موضوع را با هم خلط كرد. او 
ادامه داد: ما فعاًل دنبال اين هستيم كه توليد را حفظ 
كنيم و به ويژه از خودروسازان هم برنامه گرفته ايم كه 
تيراژ را باال ببرند. روند توليد هم اكنون خوشبختانه 

صعودي است.
ب��ا اين همه در اين ميان همچن��ان موضوع مبهمي 
باقي مي ماند و آن اينك��ه ده ها هزار خودروي پيش 
فروش ش��ده توسط خودروس��ازان اصلي كشور، بر 
اساس كدام قيمت به دست مشتري خواهند رسيد؟ 
به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، بر اساس توافق 
ميان خودروس��ازان و وزارت صنع��ت، 80 درصد از 
توليدات خودروس��ازان بايد به ايف��اي تعهدات در 
زمينه محصوالت پيش فروش شده اختصاص پيدا 
كند و 20 درصد بقيه قابل عرضه در بازار خواهد بود. 
رحماني در اين مورد گفت: خودروسازان به تعهداتي 
كه داده اند پايبند هستند و ما به سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كننده هم گفته ايم كه اين موضوع را 
جدي بگيرند. حاال ممكن اس��ت كارخانه دار بگويد 
شرايط عوض شده اما عمومًا اين دليل را نپذيرفته ايم 
و گفته ايم آنچه كه از سوي كارخانه به صورت قطعي 
فروخته شده است، حتما بايد به دست خريدار برسد. 
به هرحال كارخانه يك روز سود كرده و يك روز هم 

زيان مي دهد.

ب��ا اين همه، هنوز هم مي توان پرس��يد كه اگر بنا بر 
عرض��ه تنها 20 درص��د از خودروه��اي توليدي به 
بازار باش��د، قيمت هاي جديد چگون��ه مي توانند بر 
قيمت هاي فعلي در بازار تأثي��ر بگذارند؟ به عبارت 
ساده تر، به نظر مي رسد فشار دولت به خودروسازان 
براي افزايش تيراژ توليد، عرض��ه تنها 20 درصد از 
خودروهاي توليدي به خريداران جديد و البته توقع 
براي كاهش قيمت به دليل افزايش عرضه، قابل جمع 

با يكديگر نباشند.

  آيا خودرو بايد باز هم گران تر شود 
اين اما در حالي است كه به نظر برخي فعاالن صنعت 
قطعه سازي، قيمت خودروهاي داخلي بايد متناسب 
با ش��رايط بازار باش��د. رييس انجمن صنايع همگن 
نيرو محركه و قطعه سازان كش��ور ضمن اعالم زيان 
حدود هفت هزار و 500 ميليارد توماني خودروسازان 
در ۹ ماهه امس��ال گفت: ض��رورت دارد تا قيمت ها 
متناس��ب با بازار باشد و در دوره هاي زماني مجبور به 
جهش هاي قيمتي نشويم. به گزارش ايرنا، محمدرضا 
نجفي منش گفت: س��ال هاي گذشته با افزايش نرخ 
ت��ورم، ثبات نس��بي قيمت خودروها در ب��ازار وجود 
داشت. اين در حالي اس��ت كه چنانچه در سال هاي 
گذشته مجوز متناسب س��ازي نرخ ارز با شرايط روز 
داده مي شد، امروز شاهد ارقام ارز فعلي در بازار نبوديم. 
او پيرامون درخواس��ت خودروس��ازان از دولت براي 
تامين 30 هزار ميليارد تومان تسهيالت گفت: زماني 
ش��اهد بوديم دولت براي مالباختگان موسس��ه هاي 
مالي و اعتباري غيرمجاز مش��ابه چنين مبلغي را به 
ش��كل بالعوض اختصاص داد. هرچند از دولت براي 
صنعت خودروسازي چنين تقاضايي وجود ندارد، اما 
حداقل به روز ش��دن قيمت ها مطابق با شرايط بازار، 
مورد انتظار اس��ت. نجفي منش دليل اصلي افزايش 
قيمت خودروها را رش��د قيمت م��واد اوليه داخلي از 
جمله آلومينيوم، مس، فوالد و محصوالت پتروشيمي 
برش��مرد؛ بطوري كه رشد س��ه تا چهار برابري را در 
ماه هاي گذشته داشتند، در حالي كه نرخ ارز 2.5 برابر 
بود. او خواستار آن شد كه دولت در اين زمينه سياستي 
اتخاذ كن��د و گفت: اتاق بازرگاني ني��ز در اين زمينه 
بيانيه اي 10 ماده اي تنظيم كرده تا صادرات مواد اوليه 
از معافيت هاي الزم برخوردار نباش��د و ترتيبي اتخاذ 
ش��ود كه فروش اين محصوالت در ب��ازار داخل براي 
شركت ها جذابيت داشته باشد. اين مقام صنفي اضافه 
كرد: منطقي نيست يك شركت توليدكننده مواد اوليه 
پتروش��يمي س��ود 60 تا 70 درصدي در اين شرايط 
كسب كند، اما توليد خودروسازان با ضرر و زيان همراه 

باشد و بايد تعادلي در اين زمينه ايجاد شود.
از آن سو اما در روزهاي ابتدايي هفته جاري، خبري 
منتش��ر ش��د مبني بر اينكه دولت قصد دارد رقمي 
حدود 12 هزار ميليارد توم��ان نقدينگي در اختيار 
زنجيره خودروسازي كشور قرار دهد. بر اين اساس، 
در جلسه اي كه يكشنبه شب ميان قطعه سازان و وزير 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شده، وزير وعده تزريق 
اين مبلغ را داده و گويا معاون اول رييس جمهوري نيز 
آن را در گفت وگو با قطعه س��ازان تلويحا تاييد كرده 
اس��ت. رييس انجمن صنايع همگ��ن نيرو محركه و 
قطعه سازان اما پيش از اين در گفت وگو با »تعادل«، 
خبر از درخواست دو فقره تسهيالت 10 هزار ميليارد 
توماني براي هر يك از دو خودروس��از بزرگ كشور 
داده بود، تس��هيالتي كه قرار بود به شكل مستقيم 
توس��ط بانك مركزي تأمين ش��وند. اكنون به نظر 
مي رس��د بخش بزرگي از اين تسهيالت تأمين شده 
و خودروسازان كشور قرار است با محوريت پرداخت 
مطالب��ات صنعت قطعه س��ازي، اين تس��هيالت را 
دريافت كنند. پرس��ش اما اينجا است كه اين مبلغ 
قرار است از چه منبعي تأمين شود و آيا بانك مركزي 
قصد دارد با چاپ پول به اين درخواست پاسخ دهد؟ 
پاس��خ هر چه باش��د، نش��ان از اين دارد كه افزايش 
كنوني قيمت خودروهاي داخل��ي، به احتمال زياد 
تكافوي نيازهاي صنايع خودروسازي و قطعه سازي 

را نخواهد كرد.

بازار متشكل معامالت ارزي چطور كار مي كند؟
روز س��ه ش��نبه ش��وراي پول و اعتبار مقررات بازار 
متشكل معامالت ارزي را تصويب كرد تا زمينه براي 
رفع يكي از دغدغه هاي بانك براي س��اماندهي بازار 
ارز و پاس��خ گويي به نيازهاي اين بازار فراهم ش��ود. 
بازاري ك��ه برخي آن را با ب��ورس ارز تحت مديريت 
س��ازمان بورس تهران يك��ي دانس��ته اند – در اين 
خصوص گزارش صفحه 4 را بخوانيد - اما بر اس��اس 
شواهد موجود، مي توان انتظار داشت اين بازار نسخه 
به روزتري از س��امانه هاي نيما و سنا با نظارت آنالين 

بانك مركزي باشد.
آبان ماه امسال بود كه عبدالناصر همتي، رييس كل 
بانك مركزي از ايجاد بازار متش��كل ارز براي معامله 
آزاد ارز اعم از نقد و حواله خبر داد. بازاري كه س��ريعًا 
از سوي برخي رسانه ها به راه اندازي بورس ارز )شبيه 
بارهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس( تعبير شد 
اما اتفاقات بعدي نشان داد اين بازار چيزي جداي از 

بورس است.
همتي راه اندازي بازار متشكل ارزي براي معامله آزاد، 
اعم از نقد و حواله اسعار بين المللي توسط كارگزاران 
)بانك ها و صرافي هاي مج��از( را يكي از دغدغه هاي 
بانك مركزي براي س��اماندهي بازار ارز و پاسخ گويي 
به نيازهاي طبيع��ي مردم عنوان كرده بود چراكه در 
آن روزها نرخ ارز اس��كناس در كوچه و پس كوچه ها 
و توسط س��فته بازان تعيين مي ش��د و اين موضوع 

به هيچ وجه براي بانك مركزي قابل تحمل نبود.
در آن زمان رييس كل بان��ك مركزي به صورت كلي 
اعالم كرد: پس از نشست هاي مشورتي و كارشناسي، 
در مورد راه ان��دازي بازار معامالت آزاد نقدي و حواله 
ارز، مبتني بر س��ازوكار حراج، با هدف كشف قيمت 
ارز و تسهيل تأمين نيازهاي خدماتي و خرد مردم به 

جمع بندي رسيديم.
طبق اظه��ارات او اين ب��ازار با مش��اركت بانك ها و 
صرافي هاي مجاز و تحت نظارت و بازارگرداني بانك 
مركزي با تمركز بر معامالت نقدي راه اندازي خواهد 
ش��د و صادركنن��دگان هم مي توانن��د در چارچوب 
مقررات اعالمي، بخشي از ارز صادراتي خود را در اين 

بازار عرضه كنند.
همتي گفته بود: اين بازار به صورت معامالت آني است 
و بانك مركزي به عنوان بازيگردان اصلي در اين بازار، 
نرخ ارز را كنترل مي كند و كش��ف قيمت هم در اين 

بازار انجام مي شود.
رييس كل بانك مركزي اظهار امي��دواري كرده بود 
راه اندازي اين بازار زمينه س��از شفافيت شكل گيري 
نرخ تعادلي ارز ش��ود و تجربه مفيدي براي معامالت 

حواله هاي تجاري در سامانه نيما باشد.
در اين وضعيت شاپور محمدي، رييس سازمان بورس 
در نيز در گفت وگو با رسانه ها از تعامل و همفكري با 
رييس كل بانك مركزي درباره بورس ارز خبر داد. به 

گفته محمدي، طرفي��ن در اين تعامل به اين نتيجه 
رسيدند كه بازار نقدي ارز بايد در خود بازار پول باشد 
و نظام بانكي و بانك مركزي آن را عهده دار باش��ند و 
در ادام��ه اگر بازار فيزيكي و نق��دي ارز پا بگيرد بعداً 
طرح ايجاد بورس آتي ارز در ش��وراي بورس مطرح 
ش��ود؛ چراكه بورس آتي بايد قيمت مرجع را از بازار 

نقدي بگيرد.
بر اين اساس، بازار متشكل ارزي مدنظر بانك مركزي 
نمي تواند بورس ارز باشد بلكه بازار شفاف و برخطي 
اس��ت كه كارگزاران مجاز ب��ازار ارز )اعم از بانك ها و 
صرافي هاي داراي مجوز( كه اينك در س��امانه نيما 
فعاليت مي كنند و مس��ووليت تعيين ن��رخ توافقي 
فروش��نده و خريدار ارز را بر عه��ده دارند، مي توانند 

در آن به انجام معامالت نقد و حواله ارزي بپردازند.
بر اساس »مقررات مربوط به بازار متشكل معامالت 
ارزي« نيز كه روز سه ش��نبه به تصويب شوراي پول 
و اعتبار رسيده اس��ت، بازار متشكل معامالت ارزي، 
براي س��اماندهي و توسعه بازار ش��فاف، منصفانه و 
كارا تشكيل شده تا ارزها در آن به صورت نقد مطابق 
مقررات اين مصوبه و س��اير مقررات مرتبط با آن در 

بستر الكترونيكي مورد معامله قرار گيرند.
در مصوبه شوراي پول و اعتبار آمده است كه در بازار 
متش��كل ارزي، ارزها به صورت نقد معامله مي شوند 
و با توجه ب��ه اينكه كارگزاران مجاز ب��ازار ارز )اعم از 

بانك ها و صرافي هاي مج��وز دار( بازيگران اين بازار 
هس��تند، مي توان انتظار داشت معامالت انجام شده 
در بازار متشكل ارز بر همان سبك و سياق معامالت 
جاري بازار باشد كه بر اساس نرخ كشف شده در سنا و 
با اخذ كارمزد انجام مي شود با اين تفاوت كه در بازار 
متشكل جديد، نرخ ارز نيز تحت نظارت بانك مركزي 

كشف مي شود.
اين مس��اله مي تواند به واقعيت و ش��فافيت نرخ ارز 
كم��ك كند چراكه كل عرضه و تقاض��اي بازار ارز در 
يك پلتفرم جمع مي شود و نرخ كشف شده از طريق 
معامالت اين بازار، بيش از نرخ كشف شده در سامانه 

سنا واقعيت دارد.

دستاورد ديگري كه راه اندازي بازار متشكل معامالت 
ارزي مي تواند داشته باشد، زمينه سازي براي كاهش 
تعداد نرخ هايي است كه اينك براي ارز وجود دارد. به 
عبارت ديگر، با ايجاد اي��ن بازار، قيمتي در معامالت 
توافقي كش��ف مي ش��ود كه عميق تر و با اعتبارتر از 
نرخ هاي صرافي، س��نا، بانكي، غيررسمي و ... است و 

احتماال جايگزين همه آنها خواهد شد.
در اين وضعيت بانك مرك��زي مي تواند جداي از ارز 
ترجيح��ي بر مبن��اي دالر 4200 تومان��ي كه بنا به 
ضرورت دوران تحريم براي واردات كاالهاي اساسي 
اختصاص مي يابد، بقي��ه ارز موجود در اقتصاد ايران 

را با نرخ بازار متشكل قيمت گذاري و مديريت كند.
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 اعتبار ثبت سفارش كاال
 6 ماهه شود

تس�نيم| رييس اتاق بازرگاني ايران با ارسال 
نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواهان 
6 ماهه ش��دن اعتبار زماني ثبت سفارش براي 
واردات كاال از 3 ماه فعلي شد. غالمحسين شافعي 
رييس اتاق بازرگاني ايران با ارسال نامه اي به وزير 
صنعت، معدن و تجارت خواهان 6 ماهه ش��دن 
اعتبار ثبت سفارش براي واردات كاال از 3 ماه فعلي 
شد و اعالم كرد كه اين امر مشكالتي براي تجار 
ايجاد كرده است .در اين نامه اشاره شده است كه 
با توجه به قوانين بي��ن المللي تجارت فرامرزي 
و تجربه موفق اعتبار 6 ماهه ثبت س��فارش اين 
وزارتخانه طي بخ��ش نامه اي اعتبار زماني ثبت 

سفارش را دوباره 6 ماه كند.

بخشنامه برگشت ارز صادراتي 
به استان ها ابالغ شد

شاتا| وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال 
نامه اي به سازمان هاي خود در استان ها بخشنامه 
تعهد ارزي صادركنندگان و برگشت ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور را ابالغ كرد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت كش��ور با ارسال 
بخشنامه اي به استان هاي خود در كشور اعالم 
كرد كه براساس نامه بانك مركزي در خصوص 
» رفع تعهد ارزي صادركنندگان و برگش��ت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كش��ور« 
دستور العمل نحوه ثبت اطالعات واردات در مقابل 

صادرات، ارسال مي شود. 

صادرات سيمان به عراق
از صرفه افتاد

تس�نيم| دبير انجمن كارفرماي��ان صنعت 
س��يمان با اش��اره به اينكه انتقال ارز صادراتي 
از عراق به كش��ور براي توليدكنندگان سيمان 
به صرفه نيس��ت، گف��ت: باور غلطي اس��ت كه 
صادركنندگان حاضر به برگش��ت ارز به كشور 
نيستند. عبدالرضا شيخان  با اشاره به اينكه در 
حال حاضر صنعت س��يمان با تمام مش��كالت 
موجود همچنان تا حد توان به توليد مي پردازد، 
اظهارك��رد: ب��راي كاهش مش��كالت نيازمند 
كمك دولت هس��تيم تا موان��ع را از پيش پاي 
توليدكنن��دگان برداري��م. او ب��ا اع��الم اينكه 
عمده صادرات س��يمان كش��ور به كشورهاي 
عراق و افغانس��تان اس��ت، افزود: قبل از ابالغ 
بخش��نامه جديد بانك مركزي در برگشت ارز 
صادركنندگان به س��امانه نيما، روند صادرات 
سيمان به اين دو كشور با سرعت مناسبي انجام 
مي شد اما متأسفانه ابالغ اين بخشنامه مشكالتي 
را براي توليدكنندگان س��يمان به وجود آورده 
اس��ت. دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان 
با اش��اره به اينكه انتق��ال ارز صادراتي از عراق 
به كشور براي توليدكنندگان سيمان به صرفه 
نيست و همين موضوع حجم صادرات سيمان 
به اين كشور را كاهش داده است، گفت: عالوه بر 
اين هزينه حمل و نقل هم افزايش پيدا كرده كه 
اين امر قيمت تمام شده را براي توليدكنندگان 
افزايش داده  است. شيخان اضافه كرد: تعدادي از 
توليدكنندگان سيمان با نامه نگاري هايي با بانك 
مركزي خواستار اصالح بخشنامه صادراتي بانك 
مركزي هستند. او با اعالم اينكه باور غلطي است 
كه صادركنندگان حاضر به برگشت ارز به كشور 
نيستند، تصريح كرد: اگر ارزي به كشور منتقل 
نشود كار تجاري چگونه انجام مي شود؟مشكل 

ما ارايه ارز به سامانه نيما است.

آسيب هاي واردات الستيك 
بازيافتي چيني

مهر| نايب رييس كميس��يون عمران مجلس 
گفت: الستيك هاي بازيافتي عمر مفيد كوتاه تري 
نسبت به الستيك هاي اس��تاندارد دارد و خطر 
تركيدگي آنها چندين برابر ديگر الستيك هاست.  
س��يد احس��ن علوي با هشدار نس��بت به نبود 
نظ��ارت بر واردات الس��تيك گفت: متأس��فانه 
بخشي از واردات الس��تيك خودروهاي سبك 
و سنگين از كش��ور چين صورت مي گيرد و در 
اين ميان اين نگراني وجود دارد كه بخشي از اين 
الس��تيك ها محصوالت بازيافتي باشد. او ادامه 
داد: الستيك هاي بازيافتي عمر مفيد كوتاه تري 
نسبت به الستيك هاي اس��تاندارد دارد و خطر 
تركيدگي آنها چندين برابر ديگر الس��تيك ها 
است، زيرا آنها الس��تيك ها كهنه را جمع آوري 
كرده و بار ديگر براي آن عاج درس��ت مي كنند. 
نايب رييس كميس��يون عمران مجلس افزود: 
ما در سال هاي گذشته س��فري به كشور چين 
داشتيم و در اين سفر بازديدي از مناطق صنعتي 
اين كشور صورت گرفت، در يكي از بازديدها ما 
را به نزديكي چند روس��تا برده و اعالم كردند كه 
محصوالت صادرش��ده به اي��ران در اين مناطق 
توليد مي شود؛ اين در حالي است كه اين مناطق 
زيرس��اخت هاي الزم را براي توليد نداش��تند. 
نماين��ده م��ردم در مجلس دهم با بي��ان اينكه 
واردات الستيك از كشور چين بايد كامال متوقف 
شود گفت: به نظر من كشورهاي اروپايي حتي 
كش��ورهاي كوچك اين قاره جايگزين بهتري 
نسبت به چيني ها هستند و بايد محصوالت از اين 
كشورها وارد شود. علوي يادآور شد: در هفته هاي 
اخير خبرهايي در رس��انه ها مطرح شد مبني بر 
اينكه شايد فرآيند بازرسي و آزمايش مرغوبيت 
الستيك هاي وارداتي كاهش يابد كه اين مساله به 
ضرر مصرف كنندگان و مردم ما خواهد بود. نايب 
رييس كميس��يون عمران مجلس تصريح كرد: 
آزمايش و بازرسي الستيك دو مولفه اي است كه 
بايد توسط س��ازمان هاي نظارتي مانند سازمان 

استاندارد عملياتي شود.

قيمت بازارقيمت جديدقيمت قبلنوع خودرو
32،945،60042،829،20056.500.000پژو405 بنزينی GLX با ترمز ضد قفل و ايموبيايزر و کيسه هوای راننده و سرنشين و يورو 4 بهينه
34،746،20045،170،00057.000.000پژو405 دو گانه سوز )GLX( با ترمز ضد قفل و ايموبيايزر و کيسه هوای راننده و سرنشين و يورو 4

34،746،20045،170،00057.000.000پژو405 دو گانه سوز )GLX( با ترمز ضد قفل و ايموبيايزر و کيسه ه وای راننده و سرنشين تريم بژ و يورو 4
35،106،80045،638،80060.500.000پژو 405 بنزينی SLX با موتور 16 سوپاپ TU5 و ترمز ضد قفل  و ايموبيايزر و کيسه هوای راننده و سرنشين  يورو 4  و بهينه

33،536،40043،597،30059.000.000سمند LX سال بنزينی مالتی پلکس
36،083،20046،908،10063.500.000سمند LX مدل EF7 پايه گاز سوز مالتی پلکس

36،618،0047،603،40065.000.000سمند LX مدل EF7 پايه گاز سوز مالتی پلکس با مخزن 100 ليتری
34،339،20044،640،90061.500.000سمند LX مدل EF7 بنزينی با کيسه هوای راننده

36،287،90047،174،20059.500.000پژو 206 تيپ 2 با ترمز ضد قفل و کيسه هوای راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و يورو 4 بهينه
پژو 206 تيپ 5 با کيسه هوای راننده و سرنشين و سنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبی و شيشه باال بر عقب 

41،943،60054،526،60070.000.000برقی و يورو 4 بهينه

پژو 206 صندوق دار V8 با کيسه هوای راننده و سرنشين وسنسور دنده عقب و تهويه اتوماتيک و آينه جانبی و شيشه باال بر 
42،764،10055،593،30071.000.000عقب برقی و يورو4 بهينه

39،510،10051،363،10060.000.000رانا LX با کيسه هوای راننده و سرنشين و يورو 4 بهينه
40،775،80053،085،0070.700.000پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ايموبيايزر  و کيسه هوای راننده و سرنشين و سيستم اخطار سرقت و يورو 4 بهينه
40،596،70052،775،70070.400.000پژو پارس سال با ترمز ضد قفل و ايموبيايزر  و کيسه هوای راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد  و يورو 4

42،242،00054،914،60071.500.000پژو پارس سال دو گانه سوز با ترمز ضد قفل و ايموبيايزر  و کيسه هوای راننده و سرنشين و غربيلک فرمان طرح جديد  و يورو 4



15 جهان

بانك جهاني تضعيف چشم انداز رشد را پيش بيني كرد

امریكا جایگاه نمایندگان اتحادیه اروپا را تنزل داد

ابرهاي توفاني در آسمان اقتصاد جهان

زمستان ديپلماتیك دوسوی آتالنتیک

گروه جهان| طال تسليمي|
 چشم انداز اقتصاد جهاني در سال 2019 تيره و تار به نظر 
مي رسد. تجارت بين المللي و سرمايه گذاري كاهش داشته، 
تنش هاي تجاري تشديد شده و بسياري از بازارهاي بزرگ 
نوظهور در سال 2018 ميالدي تحت فشارهاي شديد مالي 
قرار گرفته اند. با اين ح��ال، انتظار مي رود كه با وجود اين 
چالش ها، رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي 
در حال توسعه در سال 2019 بدون تغيير باقي بماند. اما 
روند رشد اقتصادي در كشورهايي كه به شدت به صادرات 
كاال وابس��ته هس��تند، احتماال خيلي كندتر از انتظارات 
خواهد بود. در بسياري از اقتصادهاي ديگر نيز كاهش رشد 

پيش بيني شده است.
بانك جهاني چهارشنبه گزارش ماه ژانويه خود را درباره 
»چشم انداز اقتصادي س��ال 2019« منتشر كرد كه از 
كاهش رشد اقتصادي جهاني و حتي مخاطره تضعيف 
بيشتر رشد در قياس با پيش بيني صورت گرفته، خبر 
داد. بانك هاي مركزي اقتصادهاي پيشرفته همچنان به 
حذف سياست هاي محرك رشد كه بهبود از بحران مالي 
جهاني 10سال پيش را ممكن ساختند، ادامه مي دهند. 
احتمال بروز اختالفات تجاري بيش��تر هم وجود دارد. 
سطح باالي بدهي ها هم مي تواند برخي از اقتصادها به ويژه 
كش��ورهاي فقيرتر را در برابر افزايش نرخ بهره جهاني، 
تغييرات در احساسات سرمايه گذاران يا نوسانات نرخ ارز، 

آسيب پذيرتر مي كند.
به عالوه، رويدادهاي آب و هوايي متداول تر احتمال نوسانات 
شديد در قيمت مواد غذايي را افزايش مي دهد كه اين مساله 
مي تواند به تشديد فقر بينجامد. از آنجايي كه رشد عادالنه 
براي از بين بردن فقر و گس��ترش رفاه مشترك ضرورت 
دارد، بازاره��اي نوظه��ور و اقتصادهاي در حال توس��عه 
مجبور هس��تند با چالش هاي فضاي اقتصادي از طريق 
اقداماتي براي كنترل تحرك هاي اقتصادي، آمادگي براي 
مواجهه با آشفتگي ها و دستيابي به رشد بلندمدت مقابله 
كنند. بازسازي بودجه و حائل هاي بانك مركزي، پرورش 
سرمايه انساني، ترويج يكپارچه سازي تجارت، و رسيدگي 
به چالش هاي ناشي از برخي بخش هاي غيررسمي بزرگ 
از جمله شيوه هاي حائز اهميت در مواجهه با چالش هاي 

اقتصادي هستند.
كريس��تالينا جورجيوا مدير ارشد اجرايي بانك جهاني، 
گفت: »در آغاز سال 2018 اقتصاد جهاني با تمام قوا پيش 

مي رفت، اما در طول س��ال به شدت از سرعت آن كاسته 
شد و مسير در سال آينده بسيار پر دست اندازتر خواهد 
بود.با تش��ديد ش��دن باد مخالف مالي و اقتصادي براي 
كشورهاي در حال توسعه و نوظهور، احتمال به مخاطره 
افتادن پيشرفت هاي جهاني در كاهش فقر شديد وجود 
دارد. براي حفظ پيشروي ها در اين زمينه، كشورها بايستي 
روي مردم سرمايه گذاري و رشد عمومي را تقويت كنند 
و جوامعي مقاوم بسازند.« ترويج رشد اقتصادي متعادل و 
پايدار از اهداف بانك جهاني براي پايان دادن به فقر شديد 

و افزايش رفاه مشترك است.

  بار سنگین بدهي ها
رسيدگي به س��طوح باالي بدهي يكي از نگراني هاي 
اصلي در سطح جهاني است. در سال هاي اخير بسياري 

از كشورهاي كم درآمد توانسته اند به منابع جديد مالي 
از جمله منابع خصوص��ي و اعتباردهندگاني خارج از 
گروه پاريس )كشورهاي بزرگ اعتباردهنده( دسترسي 
داشته باشند. اين دسترسي به منابع امكان تامين بودجه 
نيازهاي توسعه را براي اين كشورها فراهم آورده، اما در 
عين حال، به افزايش بدهي هاي عمومي منجر ش��ده 
است. سطح بدهي هاي عمومي كشورهاي كم درآمد 
طي چهار س��ال گذش��ته از 30 به 50 درصد از توليد 
ناخالص داخلي افزايش يافته است. در چنين شرايطي 
اگر تامين مالي بطور ناگهاني با مشكل مواجه يا دشوار 
شود، اين كش��ورها احتماال با خروج ناگهاني سرمايه 
مواجه خواهند شد و براي بازپرداخت بدهي هاي خود 
به مشكل برخواهند خورد. كشورهاي كم درآمد مي توانند 
با اس��تفاده از تخصيص نيرو به ش��يوه اي كارآمد، مخارج 

عمومي و همچنين تقويت مديريت بدهي ها و شفاف سازي، 
فشارهاي ناشي از استقراض هاي پر هزينه را كاهش دهند، 
از بخش مالي حمايت كنند و نوسانات در اقتصاد كالن را 

كاهش دهند.

  وقتي غیررسمي، عادي مي شود
يكي از ديگر راه ها براي رسيدن به عملكرد خوب اقتصادي 
رسيدگي به چالش هاي مرتبط بخش گسترده غيررسمي 
است. اشتغال و كسب و كارها در خارج از حيطه از نظارت، 
قانون و ساختارهاي مالي در بسياري از بازارهاي نوظهور 
و اقتصادهاي در حال توسعه، متداول است. در كشورهاي 
در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور حدود يك سوم توليد 
ناخالص داخلي به بخش هاي غيررسمي مربوط مي شود 
و ح��دود 70 درص��د از اش��تغال زايي ها در اين اقتصادها 

غيررسمي است. در برخي از كشورها در جنوب صحراي 
آفريقا اش��تغال غيررس��مي بيش از 90 درصد از بخش 
اشتغال كشور را تش��كيل مي دهد و مسوول 62 درصد از 
توليد ناخالص داخلي است. در اغلب مواردهم زندگي فقرا 

به همين بخش غيررسمي وابسته است.
سياست گذاران مي توانند استراتژي هايي را براي توسعه 
جامع در نظر بگيرند كه يكي از مزاياي جانبي آن كاهش 
فعاليت بخش غيررسمي اس��ت. به عالوه، آنها بايستي از 
انتقال ناخواس��ته و اتفاقي كارگران به بخش غيررسمي 
ممانعت كنند. تركيبي از سياست گذاري هاي درست از 
جمله اصالح اداره ماليات، ايجاد بازار كار، انعطاف پذيري 
بيش��تر، تقويت اجراي قانون و بهبود نظ��ارت بر كاالها و 
خدمات عمومي در تقويت بيشتر نظام هاي امنيت اجتماعي 

موثر خواهند بود.

  پايان يك عصر!
حتي اگر سياس��ت گذاران درصدد حفظ و تس��ريع رشد 
اقتصادي در شرايط كنوني برآيند، باز هم نخواهند توانست 
يك ش��اخصه كه در سال هاي اخير نقش��ي موثر و مهم 
در تحريك رش��د ايفا كرده را ناديده بگيرند و آن دوره اي 
طوالني از نرخ پايين و پايدار تورم است. تورم كم و پايدار با 
توليد بيشتر، ثبات در اشتغال زايي، رشد باالتر و نتايج بهتر 

توسعه همراه بود. 
ب��ا اين حال، حفظ نرخ تورم در س��طوح پايين هميش��ه 
امكان پذير نيس��ت و عواملي وجود دارد كه در سال هاي 
آين��ده به افزايش اين نرخ مي انجام��د. يك دهه از بحران 
مالي جهاني مي گذرد و بسياري از اقتصادها به اشتغال زايي 
كامل رسيده اند. در چنين شرايطي معموال احتمال كاسته 
شدن از سرعت يكپارچه سازي جهاني يا معكوس شدن اين 
روند وجود دارد. فشارها براي تامين مالي دولت ها مي تواند 
استقالل و شفافيت بانك هاي مركزي را از بين ببرد. افزايش 
بدهي ها هم مي تواند تعهد نظام هاي پولي و مالي قدرتمند 

را تضعيف كند.
با تيره و تار ش��دن چشم انداز اقتصاد جهاني، محافظت از 
پويايي اقتصادي مستلزم استفاده حداكثري از فرصت هاي 
رشد، اجتناب از اشتباه و ايجاد حائل هايي در برابر شوك هاي 
احتمالي خواهد بود. درس هاي گذشته درباره بدهي، اعتماد 
به نهادهاي دولتي، امنيت غذايي و ثبات قيمت ها مي توانند 

راهنمايي خوب در محيطي با چالش هاي فزاينده باشند.

گروه جهان|
 اتحاديه اروپا اميدوار بود 2019 چالش های کمتری با امريكا 
داشته باشد،  اما در نخستين روزهاي سال جديد اعالم شد 
كه واشنگتن بدون اطالع، جايگاه ديپلمات های اين اتحاديه 
در واش��نگتن را تنزل داده اس��ت. به گزارش يورونيوز، اين 
مسئله که با تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهوری اياالت 
متحده، و از طريق تغيي��ر در پروتکل های ديپلماتيک رخ 
داده به اين معناس��ت که ديپلمات های مستقر در امريكا 
احتماال کمتر از قبل به مراس��م و رويدادهای مهم در اين 
کشور دعوت خواهند شد يا جايگاهی نازل تر از گذشته در 
مراسم های رسمی خواهند داشت. اين اقدام در اواخر سال 
2018 رخ داده است، اما مقامات اتحاديه اروپا می گويند چون 
اطالعی از سوی امريكا در اين خصوص داده نشده است، اين 
اتحاديه نمی داند دقيقا از چه زمانی اين موضوع در دستور کار 

واشنگتن قرار گرفته است.
گفته ش��ده، تنزل جايگاه ديپلماتيك نمايندگان اروپا در 
مراسم خاکسپاری جورج هربرت واکر بوش رييس جمهوري 
اسبق آمريكا، نمايان شده، زمانی که ديويد ساليوان سفير 
اتحاديه اروپا در امريكا جزو آخرين اف��رادی بوده که برای 
ش��رکت در اين مراسم دعوت شد. دولت آمريكا همچنين 
ساليوان را به برخي از مراسم هاي رسمي پايان سال 2018 

هم دعوت نكرده است.

مايا کوچيانچيک سخنگوی کميسيون اروپا در اين باره گفته: 
»از تغييراتی که اخيرا در تشريفات ديپلماتيک با امريكا ايجاد 
شده مطلع هستيم و در حال رايزنی با مقام های امريکايی 

درخصوص چرايی اين اقدام اياالت متحده هستيم.«
نشريه اينديپندنت نوش��ته: »دولت ترامپ بار ديگر خشم 
اتحاديه اروپا را برانگيخته اس��ت؛ چرا ك��ه وزارت خارجه 
امريكا با اين تصميم، سطح هيات نمايندگی اتحاديه اروپا 
در واشنگتن را از يک کش��ور عضو به سازمانی بين المللی 
کاهش داده است.« آسوشيتدپرس هم نوشته كه يك گروه 
از قانونگذاران اتحاديه اروپا چهارشنبه در واكنش به اقدام اخير 
دولت آمريكا در نامه اي به كنگره اياالت متحده هشدار داده 
كه سياست هاي كاخ سفيد كه گسست بيشتر روابط دوسوي 
آتالنتيك منجر مي شود و اين شرايط در نهايت به نفع رقباي 

جهاني خواهد بود. 
نمايندگان اروپايي در اين نامه با انتقاد شديد از رويكرد زيان بار 
كاخ س��فيد، تنزل جايگاه ديپلماتيك نمايندگان اتحاديه 
اروپا در واش��نگتن را محكوم كرده و از دو طرف خواس��ته 
است كه يكديگر را تضعيف نكنند. يكي از اين نمايندگان به 
آسوشيتدپرس گفته: »دولت ترامپ بدترين زمان ممكن را 
براي حمله به اتحاديه اروپا انتخاب كرده است. اين در حالي 
است كه ما، 28 كشور عضو اتحاديه اروپا و اياالت متحده بايد 
به جاي جنگ با يكديگر، در كنار هم بايستيم و با چالش هايي 

ناشي از سياست هاي چين و روسيه مقابله كنيم.«  يك مقام 
ديگر اروپايي نيز از رويكرد ترامپ در ستايش جريان هاي 
راست افراطي و پوپوليس��م در اروپا انتقاد كرده و گفته در 
جايي كه اياالت متحده به طور سنتي متحد ما به شمار مي رود 
آشكارا جريان ها و گروه هايي را تحسين مي كند كه در مقابل 

دولت هاي اروپايي قرار گرفته اند. 
دونالد ترامپ از زمان رسيدن به قدرت در سال 2016 ميالدي 
روابط پر فراز و نشيبی با رهبران کشورهای اروپايی داشته 
است. اگر خروج ترامپ از پيمان تغييرات آب و هوايی پاريس، 
نخستين ضربه سخت به مناسبات تاريخی دو طرف بود، پس 
گرفتن امضا از بيانيه گروه هفت، بحران روابط اروپا و امريكا را 
وارد فاز جديدی کرد. خروج يک جانبه اياالت متحده از توافق 
هسته ای ايران، با وجود رايزنی های اروپا، واکنش فرانسه، 
بريتانيا و آلمان را در پی داشت. همچنين امانوئل ماکرون 
رئيس جمهوری فرانس��ه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان، 
چندين بار بر سر چالش های مشترک و جهانی از جمله بحران 

مهاجرت با ترامپ وارد جنگ های لفظی شده اند.
در يك مورد رئيس جمهور اياالت متحده در مراسم يادبود 
قربانيان جنگ جهانی اول در پاريس شرکت کرد اما از شرکت 
در مراسم جان باختگان جنگ امريکا در فرانسه طفره رفت... 
گرچه بدی هوا را علت اين کار عن��وان کردند اما ترامپ به 
بی احترامی به سربازان متهم شد. همچنين در شرايطي كه 

فرانسه و آلمان بر تأسيس ارتش اروپايی اصرار مي كردند،  
ترامپ در مقابل مدعی شد چنين سخناني اهانت آميز است. 
او همچنين با لحني تمسخر آميز درباره اظهارات ماكرون 
مبني بر لزوم تاسيس ارتش اروپايي براي دفاع از اروپا به طور 
مستقل، گفت كه بهتر است اروپايي ها به جاي تشكيل ارتش، 

سهم هزينه هاي خود در پيمان ناتو را بپردازند. 
سياس��ت »اول امريكا« دونالد ترامپ ه��م اروپايي ها را 
ناخرسند كرده اس��ت. پس از ماليات بس��تن بر واردات 
فلزات اروپايی صحبت از جنگ تجاری هم شد. ترامپ در 
واكنش به انتقادها گفت: »اتحاديه اروپا در زمينه تجاری 
با اياالت متحده خيلی بد تا کرده است. آن ها با کارگران 
ما خيلی بد تا کردند.« دونالد تاسک رئيس شورای اروپا، 

در واكنش به اين س��خنان ترامپ گفت: »فکر می کنم با 
دوستان اين چنينی ديگر دشمن نمی خواهيم.« اروپا هم 
با وضع تعرفه های تازه گمرکی بر کاالهای امريکايی نظير 
موتورس��يكلت هم مقابله به مثل کرد و در مقابل ترامپ 
تهديد کرد که تعرفه های بيش��تری اعمال خواهد کرد. 
اختالفات باال گرفته بود كه هياتي اروپايی که به رياست 
ژان کلود يونکر به منظور گفت وگو پيرامون آينده تجارت 
ميان اروپا امريکا به واشنگتن سفر کرد. در نتيجه اين سفر 
دو طرف بر سر رفع اختالفات تجاري توافق کردند. دو طرف 
همچنين در مورد افزايش داد و ستد در زمينه خدمات و 
محصوالت کشاورزی، مانند صادرات بيشتر فرآورده هايی 

مانند سويا به کشورهای اتحاديه اروپا به توافق رسيدند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

سنگ اندازي پارلمان بریتانيا
بر سر راه برگزیت بدون توافق
گروه جهان| قانون گذاران بريتانيايي با راي منفي 
به قانون مالياتي، دولت ترزا مي نخست وزير اين كشور 
را براي اجراي برگزي��ت بدون توافق با مانعي جدي 
مواجه ساختند. به  گزارش  ايسنا، در اين راي گيري 
330 راي موافق در مقابل 296 راي مخالف ارايه شد 
كه به اين معني است كه دولت بريتانيا براي استفاده 
از اختيارات قوانين مالياتي بايس��تي براي خروج از 
اتحاديه اروپا تاييديه پارلمان را به دس��ت آورد. اين 
اصالحيه در زمينه قوانين بودجه سال گذشته ميالدي 
حاكي از آن است كه اختيارات اصالح قوانين مالياتي 
به منظور اجرايي ماندن آنها پس از جدايي بريتانيا از 
اتحاديه اروپا صرفا در شرايطي ممكن خواهد بود كه 
توافقي مورد قبول مجلس عوام به دست  آيد يا برگزيت 
لغو شده باش��د، يا دولت براي جدايي بدون توافق از 
پارلمان كسب اجازه كرده باشد. اين شكست دولت 
بريتانيا نشان دهنده جايگاه ضعيف ترزا مي به عنوان 
رهبر دولت اقليت، چنددستگي در حزب حاكم و يك 
پارلمان منتقد به سياست هاي نخست وزيري است. 
ترزا مي قرار است چند روز ديگر توافق برگزيتي حاصل 
از مذاكرات لندن و بروكسل را در مجلس عوام به راي 
بگذارد. به گزارش رويترز، جرمي كوربين رهبر حزب 
اپوزيسيون كارگر گفت : »اين راي گيري گام مهمي 
براي جلوگيري از يك جدايي بدون توافق اس��ت و 
نشان مي دهد كه هيچ اكثريتي در پارلمان، كابينه و 
يا كشور وجود ندارد كه از خروج بدون توافق از اتحاديه 

اروپا حمايت كند.«

ریيس ستاد انتخاباتي ترامپ
به ارتباط با روس ها اعتراف كرد
گروه جهان| پل مانافورت رييس سابق ستاد انتخاباتي 
دونالد ترامپ اعتراف كرده كه اطالعات انتخاباتي را به 
يك تاجر روس داده است. اين تاجر به ارتباط با سرويس 
اطالعاتي روسيه متهم اس��ت. به گزارش دويچه وله، 
پل مانافورت رييس س��ابق س��تاد انتخاباتي دونالد 
ترامپ، در جريان انتخابات رياست جمهوري 2016، 
اطالعاتي در اختيار كنستانتين كيليمنيك قرار داده 
است. كنستانتين كيليمنيك يك تاجر روس است 
كه به ارتباط با سرويس اطالعات مخفي روسيه متهم 
شده است. رسانه هاي امريكايي با استناد به مداركي 
كه وكالي مانافورت منتش��ر كردند، نوش��ته اند كه 
مانافورت به رابرت مولر بازرس ويژه تحقيقات درباره 
دخالت روس��يه در انتخابات امريكا دروغ گفته است. 
گفته شده، بخش��ي از مداركي كه وكالي مانافورت 
منتشر كردند محرمانه بوده و با وجود ماژيك سياهي 
كه روي آن كشيده بودند، خوانا بوده است. نيويورك 
تايمز نوش��ته، مانافورت اطالعاتي شامل نتيجه يك 
همه پرسي كه توسط يك شركت خصوصي براي ترامپ 
صورت گرفته بوده را به كيليمنيك داده است. در ميان 
اسنادي كه وكالي مانافورت منتشر كردند، پاسخ او به 
يك اتهام هم ديده مي شود: اتهام دروغ گويي به مقامات 
قضايي امريكا، آن هم پس از آنكه مانافورت تعهد داده 
بود با بازپرس مولر همكاري مي كند. مولر رييس ستاد 
انتخاباتي ترامپ و شماري از اعضاي ديگر ستاد را متهم 
كرده كه مخفيانه با هدف تباني با نمايندگان روسيه 

ديدار كرده اند و در مورد اين ديدارها دروغ گفته اند.

تحریم هاي جدید امریكا عليه 
»شبكه ارزي« ونزوئال

گروه جهان| كاخ سفيد تحريم هاي جديدي عليه 
دولت ونزوئال كه هدف آن بطور مشخص شبكه ارزي 
اين كشور اس��ت وضع مي كند. به گزارش يورونيوز، 
وزارت خزان��ه داري امريكا هدف اصلي اين تحريم ها 
را س��رمايه چند تن از مقامات بلندپايه كشور اعالم 
كرده است. تحريم ها عليه اشخاص حقيقي نيز وضع 
شده اند. از جمله آنها مي توان به وزير پيشين دارايي 
اين كشور كلوديا پاتريش��يا دياز اشاره كرد. به گفته 
وزارت خزانه داري امريكا در حالي كه بسياري از مردم 
ونزوئال در فقر كامل زندگي مي كنند برخي از مقامات 
كشور ميليون ها دالر سرمايه خود را از ونزوئال خارج 
كرده ان��د. به گفته دولت امري��كا، تحريم هاي جديد 
اجازه تبديل »دالرهاي بادآورده« مقامات ونزوئاليي 
و سرمايه گذاري در خارج از خاك اين كشور را از اين 
افراد مي گيرد. تش��ديد فش��ارها بر دولت ونزوئال در 
شرايطي است كه نيكوالس مادورو قرار است پنج شنبه 
)امروز( س��وگند ياد كند. آسوشيتدپرس با اشاره به 
مراسم سوگند مادورو و افزايش گمانه زني ها نسبت 
به كودتا عليه او در ونزوئال به نقل از دو سازمان حقوق 
بشري گزارش داده كه نيروهاي مسلح ونزوئال به اتهام 
توطئه چيني عليه دولت بازداشت و شكنجه مي شوند. 
خوزه ميگوئل ويوانكو مدير قاره امريكا ديده بان حقوق 
بشر گفته: »كاراكاس نظاميان متهم به توطئه را شديدا 
سركوب مي كند و حتي در برخي موارد كه نيروهاي 
پليس و امنيتي نمي توانند مظنونان را بيابند، اعضاي 

خانواده را مورد پيگرد قرار مي دهند.

پلوسي: ترامپ با تعطيلي دولت 
از مردم گروكشي مي كند

گروه جهان| نانسي پلوسي رييس دموكرات مجلس 
نمايندگان امريكا، دقايقي پ��س از آنكه دونالد ترامپ 
رييس جمهوري اين كش��ور خطاب به مردم وضعيت 
مرزهاي مكزيك را بحران انساني و امنيتي توصيف كرد، 
گفت: »ترامپ بايد به گروكش��ي از مردم پايان دهد و با 

بازگشايي دولت مانع تشديد بحران شود.«
به گزارش القدس العربي، پلوسي با سخنراني در كنار 
چاك شومر رييس اقليت دموكرات سناي امريكا افزود 
كه رييس جمهوري از تعطيلي دولت براي بحران سازي 
و اعمال فش��ار بر كنگره و حذف توجه ها از نابس��اماني 
دولتش استفاده مي كند. اين اظهارات پلوسي در واكنش 
به درخواست ترامپ از كنگره براي اختصاص بودجه پنج 
ميليارد و 700 ميليون دالري براي ساخت ديوار مطرح 
ش��د. ترامپ خطاب به مخالفان دموكرات خود، آنها را 
مسوول تعطيلي دولت خوانده و اين گروه را به مخالفت با 
حمايت مالي از تامين امنيت مرزهاي كشور متهم كرده 
است. پلوس��ي ادامه داد: »حقيقت اين است كه زنان و 
كودكان در مرزها خطر امنيتي به شمار نمي روند، بلكه 
يك چالش انساني هستند كه با سياست هاي سخت و 
ظالمانه تشديد شده است.« شومر نيز گفت: »اشباه نكن! 
دموكرات ها و رييس جمهوري همگي خواهان تقويت 
امنيت در مرزها هستند؛ اما همزمان اختالف نظر عميقي 
در زمينه روش كار داريم.« شومر همچنين ترامپ را متهم 
كرد يك بحران ساختگي ايجاد كرده است: »ترامپ دست 
به دامان ترس و نه واقعيت ها، ش��ده است. نماد امريكا 

بايد مجسمه آزادي باشد، نه ديواري ده متري در مرز.«

مذاكرات محرمانه هيئت 
كره شمالي در كانادا

گروه جهان| منبعي در دولت كانادا اعالم كرد هياتي از 
كره شمالي اواخر سپتامبر 2018 ميالدي براي مذاكرات 
محرمانه به اوتاوا پايتخت كانادا سفر كرده بود. اين منبع 
به سي بي سي گفت: »اين مذاكرات با هيات كره شمالي 
به مدت دو روز به طول انجاميد و طرف كانادايي بر پيشبرد 
روند خلع تس��ليحات اتمي و همچنين توجه به نقض 
جدي حقوق بشر در كره شمالي تاكيد كرد.« طبق اين 
گزارش، هيات كره شمالي كه براي يك سري مذاكرات 
با مقامات كانادايي به اوتاوا سفر كرده، متشكل از پنج نفر 
بوده است. هنوز مشخص نيست كه اين نشست ابتدا از 
سوي چه كسي پيشنهاد  يا سازماندهي شده، اما به گفته 
منبع كانادايي، مقامات اين كشور از اين مذاكرات استقبال 
كرده اند: »اين چيزي نيست كه كانادا هر روز فرصت انجام 
آن را داشته باشد. در حالي كه چنين ارتباطاتي در سطح 
مقامات عاليرتبه با كره شمالي امري نادر هستند، اما اين 
بخشي از يك تالش كلي براي عادي سازي روابط نبوده 
است.«گيوم بروبه سخنگوي وزارت امور خارجه كانادا 
هم به شبكه سي بي سي نيوز گفت: »اين نشست به منزله 
تغيير در وضعيت روابط ديپلماتيك كانادا با كره شمالي 
نيست. اگرچه مذاكرات بين دو كره دلگرم كننده است، 
اما ما همچنان درباره عدم اقدامات ملموس از س��وي 
پيونگ يانگ در رابطه با خلع تس��ليحات اتمي نگران 
هس��تيم.« به گفته وزير خارجه كانادا، سفر اين هيات 
كره شمالي به اوتاوا با متحدان كانادا از جمله امريكا مطرح 
شده بود.روابط ديپلماتيك ميان كانادا و كره شمالي از 

سال 2010 ميالدي خدشه دار شده است.
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راي به بركناري عباس در غزه
گروه جهان| ش��ورای قانون گذاری فلسطين در 
غزه لغو مشروعيت محمود عباس، رئيس تشکيالت 
خودگردان فلسطين را تصويب کرد. به گزارش ايسنا، 
اين شورا چهارشنبه  تاييد کرد كه محمود عباس رئيس 
تشکيالت خودگردان فلسطين، دوره مسئوليتش به 
پايان رسيده و او شايس��تگی قانونی و ملی خود را از 
دست داده است.طبق گزارش راديوی صوت االقصی، 
احمد بحر معاون اول اين مجلس، گفته: »اقداماتی که 
محمود عباس خالف قانون اساسی و اصول ملی انجام 
داده برای لغو شايستگی او به عنوان رئيس تشکيالت 
خودگردان کافی است. امتيازات سياسی که عباس 
رايگان به اش��غالگران داد، مقابله او با محور مقاومت، 
افتخار به همکاری های امنيتی، تروريست خواندن 
مردم و کش��ته خواندن ش��هدای آنها همگی باعث 
می شود عباس شايس��تگی امنيتی، سياسی و ملی 

خود را به عنوان رئيس فلسطينی ها از دست بدهد.«
مع��اون اول مجلس قانون گذاری فلس��طين تاکيد 
کرده: »اقدام محمود عباس در خارج کردن کارمندان 
تشکيالت خودگردان از گذرگاه رفح  به منزله حرکتی 
خطرناک برای جدا کردن غ��زه از نوار غزه و تصويب 
معامله قرن در توطئه ای خطرناک با اشغالگران است.« 
اين مقام فلسطيني در ادامه از نهادهای حقوق بشری، 
اتحاديه عرب، کشورهای عربی و اسالمی و پارلمان های 
آنها و نيز سازمان همکاری اسالمی و تمامی آزادگان 
جهان خواست موضعگيری روشنی نسبت به مجوز 
نداش��تن عباس برای در دست گرفتن قدرت و عدم 
نمايندگی او برای فلسطينی ها داشته باشند. احمد 
بحر از مصر به عنوان ناظر روند آشتی فلسطين خواست 
وخامت شديد وضعيت فلسطين به دليل سياست های 
ظالمانه عباس را متوقف کند. او همچنين از گروه های 
فلسطينی و نهادهای داخلی خواست نشست جامعی 
برای تش��کيل جبهه نجات ملی جهت دستيابی به 
رويکردی استراتژيک برای نجات طرح ملی فلسطين 
برگزار کنند. طبق گزارش خبرگزاری معا فلسطين، 
دادگاه قانون اساس��ی به عنوان عالی ترين دستگاه 
قضايی در اين کش��ور پيش تر حکم انحالل مجلس 
قانون گذاری انتخاب شده از سال 2006 را که بيشتر 
اعضای آن را جنبش حماس تشکيل می داد، صادر 
کرد. عباس با اشاره به اين تصميم دادگاه قانون اساسی 
فلسطين پايبندی خود به اجرای آن را اعالم کرد، در 
مقابل حماس با اين حکم مخالفت و تاکيد کرد، هيچ 
کس��ی قدرت انحالل اين مجل��س را ندارد. حماس 
همچنين تشکيل نشست اين مجلس در نوار غزه را 
خواستار شد.روزنامه سعودي االشرق االوسط پيش تر 
نوشته بود كه محمود عباس اقداماتي را به منظور از بين 
بردن قدرت حماس در غزه يا مجبور کردن اين جنبش 

برای تحويل غزه تصويب کرده است. 

سفر وزير خارجه امريكا
به بغداد و اربیل

وزير خارجه امريكا براي ديدار با مقامات عراقي وارد 
بغداد ش��د و پس از ديدارهايي در اين شهر به اربيل 
رفت. به گزارش سومريه نيوز، مايك پمپئو چهارشنبه 
در بغداد با محمد الحلبوسي رييس پارلمان عراق، 
ديدار كرد. او با عادل عبدالمهدي نخست وزير عراق، و 
نيروهاي امريكايي حاضر در عراق نيز ديدار كرده است. 
پمپئو در ديدار با مقامات عراقي درباره خروج نظاميان 
كشورش از سوريه تضمين داده است. پمپئو پس از 

سفر به بغداد راهي اربيل شده است.

سازمان ملل درخواست پناهندگي 
دختر سعودي را پذيرفت

كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد در 
تايلند با درخواست پناهندگي رهف محمد القنون، 
دختر 18 ساله سعودي موافقت كرده است به گزارش 
يورونيوز، رهف محمد القنون، دختر 18 ساله تبعه 
عربستاني هنگامي كه با خانواده اش به كويت سفر 
كرده بود از فرصت استفاده كرد و با تهيه بليت تايلند 
قصد داشت به اس��تراليا بگريزد، اما پليس تايلند او 
را به دليل نداش��تن ويزا دستگير كرد. دولت تايلند 
ابتدا قصد داش��ت او را به كويت مس��ترد كند، اما با 
فشار سازمان هاي حقوق بشري و كميسارياي عالي 
پناهندگان سازمان ملل از اين تصميم صرف نظر كرد.

ديدار قريب الوقوع پوتین
و اردوغان در مسكو

رييس جمهوري تركيه قرار است به زودي براي مالقات 
با همتاي روس خود به مسكو سفر كند. زمان دقيق 
اين سفر اعالم نشده است. به گزارش رويترز، سخنگوي 
كرملين گفت��ه رجب طيب اردوغان ب��راي ديدار با 
والديمير پوتين به مسكو مي رود.  فروش موشك هاي 
اس400 روسي به تركيه، تحوالت سوريه و تقويت 
روابط دو كشور از جمله موضوعات مورد بحث در اين 

ديدار خواهد بود. 

پاكستان مديريت مدارس 
گولن را به آنكارا سپرد

پاكس��تان پس از راي دادگاه عالي درباره تشكيالت 
فتح اهلل گولن، مديريت م��دارس »پاك-ترك« را از 
عوامل گولن سلب و به بنياد معارف دولت تركيه انتقال 
داد. به گزارش ايرنا، فتح اهلل گولن يكي از شخصيت هاي 
مخالف دولت تركيه است كه در امريكا به سر مي برد و 
با وجود بارها درخواست آنكارا براي عودت او به تركيه، 
واشنگتن از اين اقدام اجتناب كرده است. گولن داراي 
مدارسي در برخي كش��ورهاي اسالمي است كه در 
پاكس��تان اين مدارس با نام اختصاري پاك - ترك 
شناخته مي شوند. در اسالم آباد مركز پاكستان، چهار 
شعبه و در مجموع بيش از 20 شعبه مدارس پاك -

ترك در سراسر پاكستان فعال هستند.
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عكسروز

چهرهروز

خارجي هايي كه آش دهان سوزي نيستند
صمد طاهري مي گويد: برخي نويسندگان تركي كه مطرح شده اند  آش دهان سوزي نيستند؛ اما جنس خارجي، جنس خارجي است و محبوب. 
نويسنده »زخم  شير«، برگزيده بخش مجموعه داستان جايزه »احمد محمود« درباره اينكه چرا ادبيات ما جهاني نشده، اظهار كرد: يكي از داليل 
اين موضوع به خاطر اين است كه ما زبان بسته اي داريم. شايد ۱۲۰ ميليون نفر در دنيا بتوانند زبان ما را بخوانند و بنويسند، اما سه تا چهار ميليارد 
نفر به زبان انگليسي مي توانند حرف بزنند. ديگر اينكه حكومت و دولت ها تا چه حد از كارها دفاع مي كنند. تركيه نيز مانند ما زبان بسته اي دارد، اما 
در سفارتخانه هاي خود در كشورهاي ديگر اعالم كرده  است هر مترجمي يكي از آثار اين كشور را ترجمه كند مبلغ قابل توجهي به او مي پردازند.  

حتي اگر كتاب مطرح نشود، فروش نرود و سود نداشته باشد، مبلغي كه دولت تركيه پرداخت مي كند. در كشور ما چنين چيزي وجود ندارد.

بازارهنر

»تكسيم تريو« در برج ميالد روي صحنه رفت

شخصيت هاي شكسپير در منهتن زنده مي شوند

»كالبدشكافي« سامان ارسطو در تئاترشهر

كنسرت گروه »تكسيم تريو« كه شامگاه ۱۸ دي 
ماه دردو س��انس در برح ميالد روي صحنه رفت با 
صداي سازهاي باغالما و قانون همراه با تصاويري 
از غروب آفتاب در ساحل شروع شد. بعد از دقايقي 
صداي ساز كالرينت هم اضافه و با تشويق بسياري 
از مخاطبان اين كنسرت روبه رو شد. آيتاچ دوغان با 
نواختن ساز قانون، شروع كننده قطعه دوم شد و بعد 

از چند دقيقه، اجرا، ريتم تندي پيدا كرد. 
سپس، اس��ماعيل تونچ بيك نوازنده ساز باغالما، 
خطاب به حاضران در س��الن برج مي��الد به زبان 
فارس��ي س��الم كرد و بعد از آن به زبان انگليسي 
گفت: مي خواهم فارسي صحبت كنم اما نمي توانم، 
و يك روزي صحبت مي كن��م. ولي بايد بگويم كه 
موسيقي زبان بين المللي است و با زبان موسيقي 
امش��ب با شما س��خن خواهيم گفت. او سپس به 
زب��ان تركي اس��تانبولي به حاض��ران خوش آمد 
گفت و مخاطبان اين اجرا نيز، بارها به زبان تركي 
ج��واب خوش آمدگويي ش��ان را دادند. مخاطبان 
اين كنس��رت، بارها در طول اجرا از گروه تكسيم 
خواستند قطعه »آه اس��تانبول« را اجرا كنند كه 
اسماعيل تونچ بيك از آنها خواست كمي صبر داشته 
باشند و سه بار با لبخند گفت: »صبر، صبر، صبر...«

صداي باالي كالرينت در قطعه چهارم كه هوسنو 
شان اندريجي آن را مي نواخت، مخاطبان اين اجرا 
را به وجد آورد. جوري كه صداي تشويق ها از صداي 
گروه بيشتر شده بود. سرانجام اين گروه، به درخواست 
حاضران قطعه »آه استانبول« را اجرا كردند كه همه 
با صداي كالرينت هوسنو ش��ان اندريجي به وجد 
آمدند و اين نوازنده را بارها تشويق كردند. قطعه اي 
كه اگر حتي يك بار به اين ش��هر خيال انگيز س��فر 
كرده باش��يد مي توانيد تاثيرگذاري باالي آن را در 
شنونده متوجه شويد. »هوسنو« جزو شاخص ترين 
نوازندگان كالرينت اس��ت و همين باعث شده بود 
بسياري از دوستداران موسيقي از ابتداي اين برنامه 
براي ديدن تكنوازي هاي اين هنرمند هيجان جالبي 

داشته باشند.

ميكايي��ل شهرس��تاني كارگ��ردان و بازيگ��ر 
»آوازه خ��وان خيابان هاي منهتن« با اش��اره به 
ويژگي هاي اين اثر عنوان ك��رد اين نمايِش تك 

پرسوناژ، تركيبي از تئاتر و سينما خواهد بود.
ميكاييل شهرس��تاني بازيگر و كارگ��ردان تئاتر 
درب��اره روي صحنه بردن نماي��ش »آوازه خوان 
خيابان هاي منهتن« ب��ه مهر گفت: از چند وقت 
قبل طرحي در ذهن داشتم كه آن را با نيما مهر كه 
از سال ها قبل عالقه مند بوديم با هم كاري را اجرا 
كنيم در ميان گذاش��تم و طي چندبار بازنويسي 
و گپ و گفت نمايشنامه توسط وي آماده شد كه 
من آن را به اداره كل هنرهاي نمايشي ارايه دادم.

او ادام��ه داد: خوش��بختانه مديريت تئاتر ش��هر 
ب��ا من همكاري داش��ت و با اج��راي اين نمايش 
موافق��ت كرد و چ��ون متمايل بودم ك��ه قبل از 
آغاز جش��نواره تئاتر فجر كارم اجرا ش��ود سالن 
چهارس��و را در اختيارم قرار دادند بنابراين بعد از 
۵ س��ال كه در تئاتر دولتي نمايش��ي را به صحنه 
نبرده بودم، قرار است از ۱۹ دي ماه »آوازه خوان 
خيابان هاي منهتن« را در تئاترش��هر اجرا كنم. 

شهرس��تاني كه عالوه بر كارگردان��ي تنها بازيگر 
اين نمايش نيز اس��ت درباره داستان اثر توضيح 
داد: »آوازه خوان خيابان هاي منهتن« درباره يك 
هنرپيشه بازنشسته است كه در نظام فرهنگي يك 
سيستم غلط مورد بي مهري قرار گرفته و به قول 
خودش نفرين شده است و ارزش هاي باطني اش 

اجازه بروز پيدا نكرده اند.
 او هميش��ه آرزو داش��ته كه آثار شكسپير را اجرا 
كند اما االن با توجه به ش��رايط مجبور اس��ت در 
خيابان ها كارهايش را ضبط كند و براي دخترش 
كه ۲۰ سال اس��ت او را نديده بفرستد تا بهانه اي 

براي ديدار آخر با او بيابد. 

اج��راي نماي��ش »كالبدش��كافي« ب��ه كارگرداني 
سامان ارسطو از شب گذش��ته در تئاترشهر آغاز شد. 
»كالبدشكافي« به طراحي و كارگرداني سامان ارسطو 
از ۱۹ دي تا ۱۸ بهمن در سالن سايه مجموعه تئاترشهر 
اجرا مي ش��ود. ناديا باوند، هدي��ه خانيان، حميدرضا 
سنگيان، مانا شريفيان، سيما شكري، ماهي عظيمي، 
مرتضي عليدادي، ميثم غني زاده، حميدرضا قبادي، 
اميرمويد باوند و سامان ارسطو بازيگران اين اثر نمايشي 
هس��تند. ديگر عوامل اين نمايش عبارتند از: دستيار 
كارگردان و برنامه ريز: اميرموي��د باوند، طراح لباس: 
سامان ارس��طو، عكاس��ان: بابك حقي، علي مرزبان، 
ساخت تيزر: عليرضا قيديان، موسيقي تيزر: آوا اعرابي 
و گرافيست: ميثم قهرماني نژاد. ارسطو سال گذشته 
نماي��ش »همان باش؛ كه نيس��تي« را در جش��نواره 
»فايند٢٠١٧« به صحنه كمپاني شابونه برلين برد و 
پ��س از دو اجراى موفق در كنار بزرگانى چون توماس 
اوستر ماير و رومئو كاستلوچى با همان نمايش به ال-نف 
پاريس دعوت ش��د. »خودكاِر بيكار« آخرين نمايش 

آواى ديوانگان بود كه سال گذشته اجرا شد.
در خالصه اين كار آمده اس��ت: »كالبدشكافي بر پايه 

تناقض هاس��ت. اي��ن تئاتر نمى خواهد جنبش��ى در 
ش��ما صورت بگيرد، بلكه فقط مى خواهد ما را در برابر 
تناقضات خودمان آگاه كن��د. اوضاع ناتوان از هرگونه 
تغيير اس��ت؛ چراكه خود را كالبدشكافى نمى كند و 
به دنبال چراها نيس��ت.« گروه نمايش آواي ديوانگان 
فعاليت پژوهشي و نمايشي خود را از سال ۱۳۷۰ آغاز 
كرده و تا امروز بيش از ۲۲ نماي��ش را تهيه كرده و به 

صحنه برده است.
طبق اطالعات منتشر ش��ده توسط گروه اين نمايش 
براي افراد زير ١٥ س��ال توصيه نمى شود. اين نمايش 
تا ۱۸ بهمن، هر روز جز شنبه ها رأس ساعت ۱۸ روي 

صحنه مي رود.

تاريخنگاري

قتل اميركبير 
بيس��تم دي ۱۲۳۰، ميرزامحمدتق��ي خان اميركبير 
صدراعظم با تدبير و سياستمدار حكومت قاجار در كاشان 

به دستور ناصرالدين شاه در 4۳ سالگي به قتل رسيد. 
بيس��تم آب��ان ۱۲۳۰ ناصرالدين ش��اه با ارس��ال اين 
دست خط، امير را از صدارت عزل كرد: »چون صدارت 
عظمي و وزارت كبري زحمت زي��اد دارد و تحمل اين 
مشقت براي شما دشوار اس��ت، شما را از آن كار معاف 
كرديم. باي��د به كمال اطمينان مش��غول امارت نظام 

باشيد.«
اما بازهم وجود اميركبيِر بدون منصب و مسووليت و دور 
از پايتخت را نيز برنتافتند و از ترس بازگشت دوباره او به 
قدرت، نقشه قتل امير را كشيدند. مهدعليا و ميرزا آقاخان 
نوري براي دس��تيابي به اهداف خود نبودن امير را الزم 
مي شمردند، اما گرفتن چنين فرماني از ناصرالدين شاه 
كار ساده اي نبود و با سخن چيني و بدگويي از امير نزد 
شاه، نتيجه اي حاصل مهدعليا و ديگران نشد. مهدعليا 
 كه احساس شاه نسبت به امير را مي دانست، سعي كرد

 در موقع غيرعادي فرمان قتل امير را از او بگيرد.
مهدعليا، مادر ناصرالدين شاه پس از اجرايي شدن نقشه 
بركناري و تبعيد امير كبير فرصت مناسب را به دست 
آورد. چه��ل روز پس از تبعيد اميركبير به كاش��ان در 
شبي كه جشن عروسي عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه 
با سلطان خانم بود، شاه پس از نوشيدن شراب مفصل، 
مست اليعقل شد و مهدعليا فرصت را مغتنم شمرده، 
فرمان كشتن ميرزا تقي خان را خطاب به حاج علي خان 
حاجب الدوله فراش باش��ي، از فرزندش گرفت. شاه كه 

نيمه هاي ش��ب به حالت طبيعي بازمي گردد، دستور 
مي دهد كه حاج علي خان را ببيند و حكم را برگرداند، 
اما به او گفتند كه حاج علي خان براي اجراي دستور به 

سمت كاشان راه افتاده است. 
هنگامي كه حاج علي خان فراش باشي به كاشان رسيد، 
اميركبير در حمام بود. مام��وران دولتي درهاي حمام 
را بستند تا كسي داخل نش��ود. حاج علي خان به امير 
پيشنهاد داد كه خود طريقه كشتنش را انتخاب كند. امير 
نيز كه عادت به رگ زدن و خون گرفتن داشت، گفت با 
قطع رگ دستانش جان شريفش گرفته شود. پس از قطع 
رگ هاي امير با اشاره حاج علي خان، ضربه اي به ميان دو 
كتف امير وارد شد و او به زمين افتاد و سپس دستمالي در 
دهان او فروبردند تا نفس هاي به شماره افتاده اميرنظام 
را براي هميشه قطع كنند. به اين ترتيب، با حسادت ها، 
كينه توزي ها و دسايس بسياري ازجمله مهدعليا؛ مادر 
شاه، ايران يكي از شريف ترين و نجيب ترين اصالحگران 

خود را از دست داد.

میراثنامه

بقعه ادريس نبي به دليل مرمت غيراصولي فرو ريخت
بقعه ادريس نبي يا قدمگاه در ۱۵ كيلومتري دزفول در 
روستاي فضيلي بخش چغاميش قرار دارد و چند روزي 

است كه خبرها از ريزش گنبد اين بقعه حكايت دارند.
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
دزفول دليل فرو ريختن گنبد و سقف بقعه ادريس نبي 
را فرس��ايش بنا و مرمت غيراصولي آن طي س��ال هاي 
گذش��ته عنوان كرد. حجت اهلل آريايي در مورد چرايي 
فرو ريختن گنبد و سقف بقعه ادريس نبي گفت: علت 
اين فرو ريختن، فرسايش بنا به دليل مرمت هاي بدون 
هماهنگي و غيراصولي اس��ت كه در سال هاي گذشته 
در اين بنا انجام شد. به گفته او، اين بقعه در اختيار اوقاف 
است و چند سالي است كه يك متولي در آن فعال است. 
طي چند سال گذشته با وجود آنكه زمين هاي اطراف اين 
بقعه وقف است و مي توانستند از اين درآمد آن براي حفظ، 
مرمت و نگهداري اين بقعه اس��تفاده كنند، اما دانسته 
يا ندانس��ته، اين كار انجام نشده است. مديركل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردش��گري دزفول در ادامه 
به نامه هايي اشاره كرد كه سال گذشته براي شهرداري 
چغاميش نوشته شده است. او گفت: در اين نامه ها بر لزوم 
توجه به مرمت اصولي و نگهداري بقعه ادريس نبي تاكيد 
كرديم اما پاسخي دريافت نكرديم. حتي يك ماه پيش از 
شروع بارندگي ها، نام اين بقعه را در ميان مكان هايي قرار 
داديم كه نيازمند مرمت است و از آنجا كه در اختيار اوقاف 
 است از آنها درخواس��ت كرديم تا طرح مرمتي خود را

 ارايه دهند كه در نهايت نيز هيچ طرحي ارايه نشد.
او اظهار كرد: در سال هاي گذشته شاهد مرمت غيراصولي 
اين بقعه بوديم چنانكه سقف آن توسط سيمان پوشانده 
شده است. اين درحالي است كه كل بنا از خشت و گل 
است. سيمان بر اثر گرماي زياد منطقه ترك خورده بود 
و بارندگي هايي كه در منطقه اتفاق مي افتاد، سبب شد تا 
سقف سيماني بقعه مانند قلك عمل كند و تمام آب باران 
در دل آن بماند تا آنكه شاهد نشت آب و در نهايت ريزش 
سقف بوديم چراكه آب، دشمن خشت و گل است. چينه 
جنوب شرق از يك سو ريزش كرد و درنهايت نيز سقف 
ريزش كرد. آريايي با اشاره به آنكه بقعه ادريس نبي در 
شرف ثبت ملي است، گفت: به زودي شاهد ثبت اين بنا 
در فهرست ميراث ملي خواهيم بود. او افزود: بخش هايي 
از اين بناي تاريخي در سال ۹۶ ريزش كرده بود. در عين 
حال در اوايل ماه جاري دو طاق از ضلع غربي و قسمت 
پيش��ين اين بقعه كه از آثار تاريخي ارزش��مند بخش 

چغاميش دزفول است به دليل نشست ريزش كرده بود. 
اما مس��ووالن به اين مهم توجه نكردند تا آنكه باالخره 
شاهد ريزش تمام س��قف يا حداقل تخريب ۹۰ درصد 
گنبد اين بناي تاريخي بوديم. مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري دزفول تصريح كرد: جلساتي 
با اداره اوقاف و شهردار چغاميش برگزار كرديم و قرار شد 
برنامه هايي براي مرمت بخش هايي كه قابل مرمت است 
و بازسازي بخش هايي كه فروريخته، در نظر گرفته شود.

او ب��ا تاكيد برآنكه معماري بقعه ادريس نبي ش��بيه به 
معماري دوره تيموري است، گفت: هرچند پايه هاي اصلي 
بنا به دوره تيم��وري و قبل تر بازمي گردد اما آنچه امروز 
شاهد هستيم در دوره قاجار و پهلوي بازسازي شده است. 
به گفته آريايي، مسووالن اداره اوقاف نيست درخصوص 
صحت اين امر كه اين بنا متعلق به ادريس پيامبر است يا 
خير، تجميع نظر ندارند. برخي معتقد هستند كه ادريس 
پيامبر زنده است و برخي مي گويند مقبره او اينجاست. 
البته مقبره اي كه در زير اين بقعه قرار دارد به دوره قاجار 
بازمي گردد چراكه آجر فرش است. آريايي با تاكيد بر آنكه 
در دزفول بي��ش از ۲۰۰ هكتار بافت آجري وجود دارد، 
گفت: بافت آجري دزفول از نظر گس��تردگي، بي نظير 
اس��ت. همچنين ۱۱4 تپه باستاني داريم كه عمدتا در 
جنوب و جنوب شرق دزفول قرار دارند كه هر كدام از آنها 
نيازمند حفاظت است. در اين ميان به تعداد انگشتان يك 

دست، تعيين حريم و عرصه شده اند.

برتري خفيف ژاپني ها  در  اولين گام

از ليپي تا كي روش؛ ۷ سرمربي برجسته جام ملت هاي آسيا

تيم ملي فوتبال ژاپن توانست در اولين ديدار 
خود در جام ملت هاي آسيا تركمنستان را 
۳ بر ۲ شكست دهد. تيم ملي فوتبال ژاپن 
در اولين ديدار خود در رقابت هاي جام ملت هاي آس��يا 
با قضاوت عليرضا فغاني به ديدار تركمنستان رفت كه 
اين ديدار با برتري ۳ بر ۲ ژاپن به پايان رس��يد. هر چند 
بازي با ميدان داري سامورايي ها همراه بود ولي از خلق 
موقعيت عاجز بودند تا اينكه در دقيقه ۲۷ بازي ارسالن 
آمانف با شوتي سنگين دروازه ژاپن را به زيبايي باز كرد. 
نيمه نخست با برتري يك بر صفر تركمنستان به پايان 
رسيد. در شروع نيمه دوم ژاپني ها با صبر زياد خودشان 
سعي در نزديك ش��دن به دروازه تركمنستان داشتند. 
يويا اوساكو در دقيقه ۵۶ بعد از چرخش توانست دروازه 
تركمنستان را باز كند. چهار دقيقه بعد بار ديگر اوساكو 
توانست براي بار دوم گلزني كند تا سامورايي ها بازي باخته 
را برنده شوند.  در دقيقه ۷۱ ريتسو دوان موفق شد گل 
سوم را نيز وارد دروازه تركمنستان كند و خيال تيمش را 

براي كسب برد راحت كند. در دقيقه ۸۰ مسابقه عطايف 
از روي نقطه پنالتي اختالف را كم كرد و توانست دروازه 

ژاپن را باز كند تا نتيجه ۳ بر ۲ باشد و ژاپن بتواند گام اول 
را با برد به پايان ببرد.

سرمربيان بزرگ و پر افتخاري در جام ملت هاي آسيا 
۲۰۱۹ حضور دارند. در حالي كه ديروز، چهارشنبه، 
دور اول گ��روه جام ملت هاي آس��يا ۲۰۱۹ به پايان 
رسيد، سايت آس در يك گزارش به هفت سرمربي 
برجسته اين جام پرداخت كه نام “كارلوس كي روش “ 

نيز در اين ميان ديده مي شود.

  اسون گوران اريكسون؛ هدايتگر فيليپين 
او يكي از سرمربيان به نام دهه نخست قرن ۲۱ بود. او 
پنج سال هدايت تيم   ملي فوتبال انگليس را بر عهده 
گرفت و همچنين سرمربي بنفيكا و منچسترسيتي 
نيز بود. سرمربي سوئدي، آگوست گذشته به فيليپين 
رفت تا هدايت اين تيم را براي جام ملت هاي آسيا بر 

عهده بگيرد.
  كارل�وس ك�ي روش؛ هفت س�ال موفق 

در ايران
س��رمربي كه هدايت رئال مادريد را در فصل ۰4 �� 
۲۰۰۳ بر عهده داشت، هفت سال است كه مربي تيم  
 ملي فوتبال ايران است. او توانست براي نخستين بار 
دو دوره پياپي “تيم ملي “ را راهي جام جهاني كند. 
در جام جهاني روسيه، ايران در گروهي كه اسپانيا و 
پرتغال نيز حضور داشتند، نزديك به صعود به مرحله 

يك هشتم نهايي بود.
  پائولو بنتو؛ با كره جنوبي هنوز نباخته است

س��رمربي پرتغالي پس از يك دوره كوتاه مدت در 
تيم دانگ داي چين در آگوست ۲۰۱۸ با تيم   ملي 

كره جنوبي قرارداد امضا كرد. او پس از اين تاريخ 
در هش��ت بازي هدايت تيم   ملي ك��ره را بر عهده 
داش��ت و توانس��ت چهار پيروزي و چهار تساوي 
به دس��ت آورد. بيش��ترين موفقيت بنت��و در تيم 

اسپورتينگ رخ داد.
  مارچلو ليپي؛ قهرمان جهان، سرمربي چين

او بدون ش��ك پ��ر افتخارترين و برجس��ته ترين 
س��رمربي حال  حاضر جام ملت هاي آسيا ۲۰۱۹ 
است. از قهرماني هاي برجسته سرمربي ايتاليايي 
مي ت��وان به فتح ليگ قهرمان��ان اروپا با يوونتوس 
در س��ال ۱۹۹۶ و جام جهاني ۲۰۰۶ به همراه تيم  
 ملي ايتاليا اش��اره كرد. ليپي پس از آخرين دوران 
حضورش در تي��م   ملي )بين س��ال هاي ۲۰۰۸ و 
۲۰۱۰( به چين رفت تا هدايت گوانگژو اورگرانده 
را بر عهده بگيرد. در اين تيم توانست سه قهرماني 
در ليگ به دست بياورد و در سال ۲۰۱۳ با اين تيم 
فاتح ليگ قهرمانان آسيا شود. پس از اين موفقيت 
هدايت تيم   ملي چين را بر عهده گرفت كه نتوانست 

به جام جهاني ۲۰۱۸ روسيه صعود كند.

  هكتور كوپر؛ پس از جام جهاني به ازبكستان 
رفت

س��رمربي آرژانتيني در نزد هواداران اسپانيايي شناس 
اس��ت. او هدايت مايوركا، والنسيا، راسينگ سانتاندر و 
رئال بتيس را بر عهده داشت. همچنين سرمربي تيم هاي 
بزرگي همچون اينتر بود. كوپر در سال ۲۰۱۵ هدايت تيم  
 ملي مصر را بر عهده گرفت و توانست اين تيم را راهي جام 
جهاني ۲۰۱۸ كند. سرمربي آرژانتيني پس از جام جهاني 

با تيم   ملي ازبكستان قرارداد امضا كرد.
  آنتوني�و پيتس�ي؛ هدايت عربس�تان پس از 

موفقيت   شيلي
س��رمربي آرژانتيني در اواخر سال ۲۰۱۷ به عربستان 
آمد ت��ا هدايت اين تيم را برعهده بگيرد. اين اتفاق پس 
از قهرماني اش با تيم   ملي شيلي در كوپا آمه ريكا رخ داد. 
پيتسي كه در آرژانتين متولد شده است، به عنوان بازيكن 
براي تيم   ملي اس��پانيا به ميدان رفت. او در اين كشور 

هدايت والنسيا را بر عهده داشت.
  آلبرتو زاكروني؛ هدايت امارات ميزبان را 

بر عهده دارد
او يكي از برجسته ترين سرمربيان فوتبال ايتاليا است. 
زاكروني هدايت تيم هايي همچون يوونتوس، ميالن، 
اينتر و التزيو را بر عهده داش��ت. اين نخستين تجربه 
سرمربي ايتاليايي در جام ملت هاي آسيا نيست. او در 
س��ال ۲۰۱۱ هدايت ژاپن را بر عهده داشت و با اين تيم 
عنوان قهرماني را به دس��ت آورد. سرمربي ايتاليايي در 

سال ۲۰۱۷ با تيم   ملي امارات قرارداد امضا كرد.

ورزشي

ايستگاه

 مخاطب ۲۶ فيلمي يك فيلم 
در يك هفته

»محبوب« پيشتاز نامزدهاي 
جوايز بفتا شد

فيلم آخرالزماني »جعبه 
پرن��ده« در اولي��ن هفته 
انتشار از س��وي كمپاني 
نتفليكيس توانس��ت ۲۶ 
ميلي��ون مخاطب جذب 
كند. به گ��زارش هاليوود 
ريپورت��ر، اي��ن فيل��م به 
كارگرداني »سوزان بير« 

س��ينماگر برنده اس��كار دانماركي و با بازي »سادرا 
بوالك« در اولين هفته انتش��ار در امريكا با استقبال 
چشمگيري روبه رو شده است و نزديك به ۲۶ ميليون 
مخاطب از طريق س��رويس اينترنتي نتفليكس به 
تماشاي اين فيلم نشستند و تنها يك ميليون مخاطب 
با ركورد مخاطب��ان فصل دوم س��ريال »چيزهاي 
عجي��ب« در اين بازه زماني فاصله دارد. بيش��ترين 
مخاطب روزانه فيلم »جعبه پرنده« در روز ۲۸ دسامبر 
رقم خورد كه ۳.۹ ميليون كاربر به تماشاي اين فيلم 
نشستند.  كمپاني نتفليكس كه بسيار به ندرت آمار 
مربوط به ش��مار مخاطبان محصوالتش را منتشر 
مي كند اعالم كرد فيلم »جعبه پرنده« كه از تاريخ ۲۱ 
دسامبر ۲۰۱۸ عرضه شده، ركورددار پرمخاطب ترين 
محصول اين كمپاني در يك هفته اس��ت و بيش از 
4۵ ميلي��ون نفر )بيش از يك س��وم از همه كاربران 
نتفليكس در سراسر جهان( بخش هايي از اين فيلم را 
تماشا كردند. براي اينكه كاربران به عنوان مخاطبان 
اين سريال در آمارها در نظر گرفته شوند بايد حداقل 
۷۰ دقيقه از اين فيلم را تماشا كرده باشند.  همچنين 
۵۷ درصد مخاطبان اين فيلم زن و 4۳ درصد نيز مرد 
بوده اند، ضمن اينكه ۳۶ درصد مخاطبان بين ۱۸ تا 
۳4 سال سن داشته اند. فيلم »جعبه پرنده« روايتگر 
داستاني آخر الزماني اس��ت كه در آن كشور روسيه 
ويروسي به سراس��ر جهان ارسال كرده و هر كسي به 
بيرون از محل زندگي خود نگاه كند به اين ويروس مبتال 
مي شود و بالفاصله شروع به خودكشي مي كند. در اين 
ميان عده اي بازمانده براي زنده ماندن تالش مي كنند.

آكادمي هنرهاي فيلم و 
تلويزيون بريتانيا )بفتا( 
فهرس��ت نامزده��اي 
جوايز س��االنه خود را در 
ش��اخه هاي گوناگ��ون 
اع��الم كرد. ب��ه گزارش 
ورايتي، فيلم »محبوب« 
به كارگرداني »يورگس 

النتيموس« با نامزدي در ۱۲ ش��اخه از جوايز بفتا 
۲۰۱۹، پيش��تاز اين رويداد سينمايي نام گرفت و 
پس از آن »راپسودي بوهمي«، »نخستين انسان«، 
»روما« و »ستاره اي متولد شده است« هر يك با هفت 
نامزدي جاي گرفته اند.  فيلم »معاون« به كارگرداني 
»آدام مكي كي« نيز در شش شاخه و »كلنزمن سياه« 
ساخته »اسپايك لي« نيز در پنج شاخه شانس كسب 
جايزه از آكادمي فيلم و تلويزيون بريتانيا دارد. جوايز 
بفتا، مهم ترين جوايز سينمايي خارج از امريكاست 
و اغلب به عنوان يكي از پيش بيني كنندگان اصلي 
جوايز اسكار شناخته مي شود.  نامزدهاي بهترين 
فيلم مهم تري��ن ش��اخه هاي هفتادودومين دوره 
جوايز بفتا كلنزمن سياه، محبوب، كتاب سبز، روما، 
س��تاره اي متولد شده است، هس��تند.  نامزدهاي 
بهترين فيل��م بريتانيايي نيز، حيوان، راپس��ودي 
بوهمي، مك كوئين، اس��تن و اُلي و تو هرگز اينجا 
نبودي اعالم شده اند.  نامزدهاي بهترين فيلم خارجي 
نيز، كفرناحوم )لبنان(، جنگ سرد )لهستان(، داگمن 
)ايتاليا(، روما )مكزيك(، دزدان فروش��گاه )ژاپن( 
هستند.  مراسم اعطاي جوايز هفتادودومين دوره 
جوايز سينمايي بفتا روز ۱۰ فوريه )۲۱ بهمن( در 

سالن رويال آلبرت هال لندن برگزار مي شود. 
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