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  دادستان تهران اعالم كرد
ادراك فساد مهم تر از مقابله با فساد است

دومين جلسه دادستاني تهران در سال 1397 با حضور تعدادي از معاونان دادستان 
و قضات زن اين دادسرا به رياست دادستان تهران برگزار شد. 

به گزارش ايس��نا، جعف��ري دولت آبادي از دادياران زن خواس��ت از ظرفيت مقام 
دادستاني در شكل گيري و هدايت تحقيقات پرونده ها استفاده كنند و در ذكر مثال، با 
اشاره به بخشنامه دادستاني تهران در تكليف سرپرستان نواحي به اينكه رأسا نسبت 
به قرارهاي بازداشت موقت اظهارنظر كنند، اظهار داشت: سنگ بناي نظارت در دادسرا 
را خودمان مستحكم بچينيم كه اين را گام مهمي مي دانيم و الزام معاونان به اظهارنظر 
نس��بت به قرارهاي بازداش��ت موقت، از اين باب است كه با صدور چنين قراري وفق 
ماده 242 قانون آيين دادرس��ي كيفري، ممكن اس��ت متهم تا دو سال در بازداشت 
باش��د و پسنديده نيست كه دادس��تان به عنوان مقام ناظر بر زنداني و حافظ حقوق 
متهم، از چنين بازداشتي مطلع نشود. دادستان تهران وجهه  ديگر مديريت دادستاني 
را، نظارت بر روند محاكمات در دادگاه ها خواند و با اش��اره به ضرورت حضور نماينده 
دادس��تان در دادگاه ها براي دفاع از كيفرخواس��ت، اظهار داشت: به عنوان مثال اخيرا 
خبر رسيده كه در يكي از پرونده هاي مهم، دادگاه قرارهاي ممنوع الخروجي صادره در 
مرحله دادسرا در مورد متهمان پرونده را لغو كرده است. ضمن اذعان به اختيار دادگاه 
در چنين اقدامي، نمي توان از نقش قضات اين پرونده ها در نقض قرار ممنوع الخروجي 
غاف��ل بود؛ چراكه اگر قاضي ادله را به ح��د كفايت جمع آوري مي كرد به گونه يي كه 
خطر خروج متهم از كشور و تاثير سوء آن بر روند تحقيقات توجيه مي گرديد يا اگر 
داديار دفاع از كيفرخواس��ت به خوبي از ادعانامه دادستان دفاع نمايد، چنين نقضي 

متصور نخواهد بود. 
جعفري دولت آبادي از دادياران نماينده دادستان در محاكم خواست با اعتماد به 
نفس كافي در جلسات دادگاه ها شركت كنند و از كيفرخواست صادره در حدود قانون 
دفاع نمايند و در ذكر مثال اظهار داشت: يكي از دادياران كه در جلسه دادگاه اجازه 
صحبت به او داده نشده و نقش قانوني وي ناديده گرفته شده بود، با ذكر اين جمله كه 
»اگر من نماينده محترم دادستان نيستم اما نماينده دادستان محترم هستم« دادگاه 
را متوجه اهميت نقش دادياران نماينده در محاكمات نمود و اين گونه ابراز وجود در 

جلسات محاكمات، مويد اعتماد به نفس نمايندگان دادستان است. 
دادس��تان تهران مرحله اجراي حكم را مهم ترين وجه��ه  عدالت قضايي خواند و 
خطاب به دادياران درخصوص مديريت صحيح در شعب اجراي احكام كيفري گفت: 
حكم بايد به خوبي و به س��رعت اجرا ش��ود لذا حكم هاي جدي��د را در وقت نظارت 
نگذاريد؛ چراكه حكم قطعي و الزم االجرا بايد در اسرع وقت و بدون معطلي اجرا شود. 
دادستان تهران جدي گرفتن مبارزه با فساد را راهكار ديگر در مقابله با تهديدهاي 
دش��من دانست و ضمن اش��اره به شيوه بنيانگذار جمهوري اس��امي ايران در كنار 
گذاش��تن مقامات متخلف، اظهار داش��ت: حضرت امام اگر يكي از مقامات كشوري 
تخلفي مرتكب مي شد، بدون هيچ حاشيه يي وي را بركنار مي كرد اما امروزه به عكس 
عمل مي كنيم؛ به اين نحو كه با توجيه ضرورت ش��فافيت، مردم را در مقابل موجي 
از اخبار فس��اد مسووالن قرار مي دهيم كه اين رويكرد موجب مخدوش شدن اعتماد 
مردم مي ش��ود و اين گونه اس��ت كه نه تنها ادراك فساد كاهش نمي يابد بلكه ادراك 

ديگري مقابل آن ايجاد مي شود.  
دادستان تهران با طرح اين جمله كه »ادراك فساد مهم تر از مقابله با فساد شده 
اس��ت«، در رد رويكرد اتهام زني هاي بدون مس��تند، اظهار داشت: براي حفظ اعتماد 
مردم نس��بت به نظام و مس��ووالن، الزم است كه اطاع رس��اني به مردم درخصوص 
جرايم، پس از تعقيب و محكوميت فرد متخلف از سوي دستگاه قضايي به عمل آيد؛ 
چراكه مردم وقتي با انتش��ار خبرهاي فساد مواجه مي شوند و به لحاظ بي مبنا بودن 
خبر، اقدام اجرايي از س��وي مسووالن مربوطه و در پي آن اقدام قضايي و محكوميت 
را ماحظه نمي كنند، ادراك فس��اد افزايش مي يابد. دادس��تان تهران از صدور حكم 
محكوميت 16 نفر زن داعشي در دادگاه هاي انقاب اسامي تهران خبر داد و اظهار 
داش��ت: اين زنان كه ب��راي حمايت از گروهك داعش به س��وريه رفته بودند و براي 
اقدامات تروريستي آموزش ديده و عملياتي نيز داشته اند، در بازگشت به ايران دستگير 

شدند.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  همين صفحه  

   ش��ايد 2500س��ال پيش زماني كه 
ماموران هخامنش��ي بر بلن��داي برج هاي 
 مخابرات��ي آن زم��ان از طري��ق آتش هاي 
س��ه رنگ، فرم��ان پادش��اه را در فاصل��ه 
يك ش��ب تا صبح به سراس��ر وسيع ترين 
امپراتوري جهان ارسال مي كردند، دستيابي 
بشر به فناوري ارسال پيام به دورترين نقاط 
در كس��ري از ثانيه قابل تص��ور نبود. حاال 
اما اس��تفاده از اين فناوري ن��ه تنها براي 
حكمران��ان و نخبه هاي سياس��ي كه براي 
اغلب ساكنان كره زمين تحقق يافته است. 
تطور و تحول وسايل ارتباطي در ايران طي 
25 قرن گذشته و به وي ژه در دو قرن اخير 
همواره سير صعودي داشته و تاش ها براي 
منع يا توقف استفاده از اين رسانه ها به ثمر 
نرس��يده و حتي با رشد شتابان تكنولو ژي 
مرزهاي دسترس��ي به وس��ايل ارتباطي و 
ارس��ال انواع پيام هاي متن��ي و غيرمتني 

آسان تر شده است. 
در اين شرايط تاش بخشي از حاكميت 
براي محدود سازي دسترسي به »تلگرام« به 

عنوان يك ابزار ارتباطي سوال ها و مسائل 
مختلف��ي را از منظر حوزه هاي سياس��ي، 
حقوقي و حتي اقتصادي پيش روي ناظران 
و ش��هروندان طرح كرده اس��ت. اما سوالي 
ك��ه از منظر علم ارتباط��ات پيش روي ما 
گشوده، اين است كه رسانه ها و شبكه هاي 
اجتماعي مجازي چه كاركرد مخربي دارند؟ 
چه اثري روي رفتار شهروندان مي گذارند؟ 
آي��ا اساس��ا از جامعه مدرن ام��روز حذف 

شدني هستند؟
در پاس��خ به سواالتي از اين دست بايد 
گفت، دوران انحصار رسانه ها و تك صدايي 
به س��ر آمده است. حاال در عصر اطاعات، 
دهكده جهاني،  ديجيتالي ش��دن و در يك 
كام در عصر اينترنت و ش��بكه يي ش��دن 
زندگ��ي مي كني��م. از همين رو وس��ايل و 
ابزاره��اي متنوعي براي برق��راري ارتباط 
ميان انس��ان ها وجود دارد و با حذف يكي 
از اين ابزارها، به س��رعت ابزاري جديدتر و 
مدرن تر جاي آن را خواهد گرفت. اساس��ا 
يكي از ويژگي هاي ابزارهاي ارتباطي جامعه 
مدرن، رقابت شديد ميان آنها در به حداكثر 
رس��اندن گزينه ها و انتخاب هاي مخاطبان 

اس��ت به گونه يي كه هر اب��زار ارتباطي به 
مثابه يك كاال، چندي��ن كاالي جايگزين 
دارد و مخاط��ب ني��ز گزينه هاي متعددي 
ب��راي انتخاب پي��ش روي خ��ود دارد. از 
اين رو قطع دسترسي شهروندان به فضاي 
ارتباطي مدرن در اغلب كش��ور هاي جهان 
عم��ا امكان ناپذير )يا در مورد كش��وري 
همچون كره شمالي بسيار پرهزينه( است. 
تجرب��ه جامعه ايران در م��ورد ماهواره نيز 
موي��د امكان ناپذي��ري يا پرهزين��ه بودن 
قطع دسترسي ش��هروندان به شبكه هاي 
ماهواره يي است. اما درباره اثر وسايل ارتباط 
جمعي و ش��بكه هاي اجتماع��ي مجازي، 
پيش��ينه مطالعات و پژوهش هاي ارتباطي 
حاكي از اين اس��ت كه رسانه ها اثرگذاري 
بسيار چشمگيري روي رفتار مخاطبان خود 
ندارند و تنها نگرش ها، گرايش ها و ايده هاي 
آنه��ا را تقويت مي كنن��د. در دوره آغازين 
مطالع��ات ارتباط��ي كه به هن��گام جنگ 
جهاني دوم و س��ال هاي اوليه پس از پايان 
اين جنگ شكل گرفت، اين باور بر فضاي 
ارتباطي س��يطره داشت كه اثر رسانه ها بر 
مخاطبان »مطلق« است و در اين چارچوب 
هم نظريه »تزريقي« يا »گلوله يي« تدوين 
ش��د. بر اس��اس اين نظري��ه مخاطب در 
برابر پيام هاي رس��انه يي موجودي بي پناه 

و ش��كننده اس��ت و پيام مانند يك گلوله 
اس��ت كه از يك تفنگ ب��ه مغز مخاطب 
ش��ليك مي شود. با گذش��ت زمان و انجام 
پروژه هاي مطالعاتي متعدد روي اثرگذاري 
پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان اين ديدگاه 
در چند مرحله تعديل شد، به گونه يي كه 
در تازه ترين نظريات ارتباطي، مخاطب نه 
موجودي بي پناه و منفعل كه انساني فعال، 
مختار و گزينش��گر در نظر گرفته مي شود 
كه هم رس��انه مورد عاقه و هم پيام هاي 
منتخب خود در رسانه مورد نظر را آگاهانه 
انتخاب مي كند و پس از خواندن، شنيدن 
يا ديدن )يا هر س��ه مورد( پيام را از فيلتر 
ذه��ن و رژيم معنايي خود عبور مي دهد و 
به نتيجه و معنايي جديد )كه الزاما مترادف 
با معناي مورد نظر فرس��تنده پيام نيست( 
دست مي يابد. از اين رو پيام رسان تلگرام اگر 
چه يكي از وس��ايل انتشار سريع اطاعات 
و اخبار اس��ت، اما في نفس��ه اثر معناداري 
در رفتار شهروندان نمي تواند داشته باشد. 
اين مس��اله با كش��ف و ش��هود فردي نيز 
همخوان اس��ت. ش��هود فردي ما حاكي از 
اين است كه هر فردي متناسب با سايق و 
نيازهاي خود در كانال يا كانال هاي خاص 
و مش��خصي عضويت دارد، اف��زون بر اين 
تمام پيام هاي اي��ن كانال ها را مورد توجه 

قرار نمي دهد و فق��ط روي پيام هاي مورد 
توجه خود متمركز شده و احتماال واكنش 

نشان مي دهد. 
در اي��ن ميان ش��ايد گفته ش��ود كه 
تلگ��رام بي��ش از اينكه يك پيام رس��ان 
جمع��ي )تولي��د محتوا توس��ط گروهي 
اندك براي جمعيت و مخاطباني معين( 
باشد، يك وسيله مجازي شبكه ساز است 
و مي توان��د افراد و گروه ه��اي مختلف را 
به هم ارتباط ده��د و از همين رو ممكن 
اس��ت تروريس��ت ها و... از اي��ن وس��يله 
سوءاس��تفاده كنن��د. بديهي اس��ت كه 
تروريست ها هم از وسايل مدرن ارتباطي 
استفاده مي كنند، اما به دليل سوءاستفاده 
گروهي اندك و انگشت شمار از »تلگرام« 
بايد اي��ن ابزار مدرن و فرصت س��از براي 
اقتص��اد و جامع��ه ايران��ي را فيلتر كرد؟ 
آيا با فيلتر ش��دن تلگ��رام مي توان جلو 
سوءاس��تفاده از آن را گرفت؟ پاس��خ هر 
دو سوال روشن اس��ت. تلگرام در جامعه 
ايراني جدا از كاركردهاي اطاع رس��اني، 
آموزش��ي، فرهنگي و اجتماعي، كاركرد 
منحصربه فرد »اقتصادي« نيز يافته است، 
به گونه يي كه به گفته مس��ووالن دولتي 
بي��ش از 100هزار فرصت ش��غلي ايجاد 
كرده است. از اين گذشته اگر ابزار تلگرام 

از سوءاس��تفاده كنندگان گرفته شود، با 
ساير ابزارهاي نوين ارتباطي مانند بيسيم، 
تلفن، فكس، انواع ايميل، وباگ، سايت و 
شبكه هاي گوناگون اجتماعي مجازي و... 

چه بايد كرد؟
بي گم��ان رس��انه »آيين��ه« جامعه و 
بازتاب دهنده مسائل است، از همين رو حل 
معضات سياسي، اقتصادي و اجتماعي با 
حذف رس��انه قابل دس��تيابي نيست، چرا 
كه مش��كات نه در دنياي مجازي كه در 
عال��م واقع بروز و ظه��ور يافته و مي يابند. 
به همي��ن دليل رف��ع آنها نيز مس��تلزم 
به كارگي��ري راه حل ه��اي واقعي و علمي 
است نه دس��تكاري عناصر سازنده فضاي 
مج��ازي! مضاف ب��ر اينكه ق��درت آيينه 
تلگ��رام، فض��اي اطاع رس��اني را بيش از 
پيش ش��فاف كرده و زمينه هاي الزم براي 
نظارت شهروندان بر عملكرد دستگاه ها را 
فراهم آورده است. از اين رو  تلگرام بيش از 
اينكه تهديد باشد، يك فرصت براي رشد 
و بالندگي كشور به شمار مي رود. بي گمان 
مفيدترين راه مواجهه با تلگرام و وس��ايل 
ارتباطي مشابه آن، مديريت انرژي حاصل 
از حض��ور و فعالي��ت ش��هروندان در اين 
پيام رسان در جهت توس��عه و رفاه كشور 

است. 

ايران|
 »در س��ال97 پيش بين��ي بي��ش از 
100ميلي��ارد دالر درآم��د ارزي داري��م؛ 
بنابراين در كشور مش��كل ارزي نداريم.« 
اين عباراتي اس��ت ك��ه رييس جمهوري 
با بي��ان آنه��ا تاش ك��رده تا پاس��خي 
ب��ه انتقاده��اي اي��ن روزه��اي مخالفان 
دول��ت بدهد و تصوي��ري از چش��م انداز 
برنامه ريزي ه��اي آتي دولت در حوزه هاي 
پولي و مالي ارائه كند. مخالفاني كه تاش 
مي كنند نوسانات ارزي را به بهانه يي براي 
انتقاد از مجموعه تصميم سازي هاي دولت 
ب��دل كنند و ه��ر روز در آت��ش انتقاد و 
مخالف��ت به دولت مي دمند. رييس دولت 
دوازدهم سرچشمه نوس��انات ارزي را در 
خارج و راهبردهاي دش��منان دانس��ت و 
خطاب به كارآفرينان و اهالي اقتصاد اعام 
ك��رد كه دولت ارز مورد ني��از آنها را براي 
فعاليت هاي مولد اقتصادي تامين خواهد 
كرد. در كنار موضوع نوسانات ارزي، رييس 
دولت دوازدهم با تاكيد بر اينكه امريكا اگر 
بخواه��د از برج��ام خارج ش��ود به زودي 
خواهد ديد كه پش��يماني تاريخي براي او 

به ب��ار خواهد آورد، گف��ت درباره توانايي 
دفاعي خود با كسي مذاكره نمي كنيم.«

سفر روحاني به استان خراسان رضوي 
نه از ش��هر مش��هد بلكه از س��بزوار آغاز 
ش��د؛ ش��هري ك��ه در جري��ان انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم هم مانند اكثر 
ش��هرهاي استان خراس��ان رضوي با راي 
قاطع به روحاني از گفتمان اعتدال حمايت 
و پشتيباني كرده بودند و با گذشت بيش 
از ح��دود يك س��ال از انتخابات دوازدهم 
رياس��ت جمهوري در جريان ديدار چهره 
ب��ه چه��ره ب��ا رييس جمه��وري اجراي 
مطالبات ش��ان را طلب مي كردند. س��فر 
رييس جمهوري به استان خراسان رضوي 
با ورود او به س��بزوار آغاز ش��د و براساس 
برنامه هاي تدارك ديده شده پس از ديدار 
با مردم اين شهرستان و سخنراني در جمع 
آنان، پروژه فوالد جوين را بهره برداري كرد. 
روحاني در فرودگاه سبزوار يكي از اهداف 
اين س��فر را پيگيري طرح ها و پروژه هايي 
كه در سفر قبلي به تصويب رسيده، عنوان 
كرد و با تاكيد بر نهضت اش��تغال زايي در 
كش��ور مجموع��ه برنامه ريزي هاي دولت 

دوازده��م را در راس��تاي بهبود وضعيت 
اشتغال زايي عنوان كرد. روحاني اما سفري 
هم به نيشابور داشت. بعد از ديدار با مردم 
اين ش��هر در ادامه واحد فوالد نيشابور با 
بهره برداري  حضور رييس جمهوري مورد 
قرار گرف��ت؛ واحدي كه براس��اس اعام 
نظر كارشناس��ان تاثي��ر قابل توجهي در 
فرآين��د اش��تغال زايي منطق��ه و بهب��ود 
معيشت مردم خواهد داشت. در ادامه اين 
س��فر نيز رييس جمهور در مشهد مقدس 
عاوه بر تش��رف به بارگاه من��ور رضوي، 
نشس��تي با نخبگان استان خواهد داشت. 
رحماني  فضلي وزير كشور، واعظي رييس 
دفتر رييس جمهور و رش��يديان استاندار 
خراسان رضوي در اين سفر رييس جمهور 
را همراهي مي كنند. رييس جمهوري ايران 
به برجام و موضع گيري هاي رييس جمهور 
امريكا در اين خصوص اش��اره و بيان كرد: 
خروج ترامپ از برجام پش��يماني تاريخي 
براي امريكا خواهد داشت. روحاني ديروز 
در نخستين روز س��فر به خراسان رضوي 
در جمع مردم سبزوار در ورزشگاه شهيد 
مطهري اين ش��هر افزود: ب��ه ملت بزرگ 

ايران و مردم خراسان عرض مي كنم امريكا 
در برابر ملت ايران كاري از پيش نخواهد 
برد. امريكا هميش��ه عليه ملت ايران فتنه 
ك��رده اما هيچ گاه در براب��ر عظمت ايران 
موفقيت به دس��ت نياورده اس��ت. اين بار 
نيز دوباره اش��تباه مي كن��د و اگر بخواهد 
از برجام خارج ش��ود به زودي خواهد ديد 
پش��يماني تاريخ��ي ب��راي او خواهد بود. 
رييس جمه��وري گفت: به مل��ت ايران با 
صراحت مي گوي��م از چند ماه پيش تمام 
دستورات الزم به بخش هاي اجرايي كشور 
داده ش��ده است، به س��ازمان انرژي اتمي 
دستورات الزم اباغ شده و چند روز پيش 
نيز با مسووالن ارشد اين سازمان صحبت 
كرده ام. روحاني تاكيد كرد: مسير ما روشن 
اس��ت و در بخش اقتصادي نيز دستورات 

الزم را گرفته ايم. 

 تحريم هسته اي كار اشتباهي بود
روحان��ي اف��زود: در برجام س��ال 92 
بناي دول��ت و ملت ايران اي��ن بود كه با 
ايران هراس��ي دروغيني كه امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي در دني��ا ايجاد ك��رده بود، 

مب��ارزه كند و به دنيا ثابت كنيم كه ملت 
اي��ران ملت��ي صلح طلب اس��ت. از اين رو 
موفق شديم سياست خارجي را با هزينه 
كمتر اما با عزت و سربلندي پيش ببريم. 
با برجام مي خواستيم به مردم دنيا بگوييم 
تحريم هسته يي عليه ايران كار اشتباهي 
ب��وده و دني��ا باي��د از اين طرح اش��تباه 
خود عقب نش��يني كند. رييس جمهوري 
گفت: همان ط��ور كه رزمندگان ايراني در 
مي��دان دفاع مقدس پيروز بودند، نش��ان 
دادي��م ديپلمات هاي ايراني نيز با بهترين 
توانمندي و منطقي ترين سخنان مي توانند 
پاي مي��ز مذاكره مقابل دني��ا و 6 قدرت 
بزرگ جهان س��خن گفته و منطق خود 
را به كرسي بنش��انند. از آذر ماه سال 92 
نخستين گام رفع تحريم در ايران برداشته 
شد. توانستيم بخشي از تحريم در زمينه 
پتروشيمي، خودروسازي و فلزات گرانبها 
را بش��كنيم و بخش ديگ��ر تحريم نيز در 
س��ال 94 ط��ي توافق نهايي ب��ا 6 قدرت 
بزرگ دنيا برداشته شد. روحاني ادامه داد: 
ص��ادرات و فروش نفت پ��س از برجام دو 
برابر ش��د، مبادالت بانكي با دنيا آغاز شد 
و بيمه ش��رايط عالي خ��ود را پيدا كرد و 
صادرات و واردات در مس��ير درست خود 
قرار گرفت. با وجود كارشكني هاي امريكا، 
ما ب��ه تعهداتي كه به دني��ا داده ايم عمل 

كرده ايم. ترامپ سخنان خود را از 15 ماه 
پيش شروع كرده و مرتب مي گويد برجام 
بدترين توافقي بوده كه داش��ته و به ضرر 
امري��كا و به نفع ايران اس��ت، دولت قبلي 
امريكا در برجام دچار اشتباه شده و ايران 
سر ما كاه گذاشته است. رييس جمهوري 
اف��زود: م��ا در مذاكرات ب��ا منطق حرف 
زده ايم و به توافقي رس��يديم كه سازمان 

ملل متحد نيز آن را تاييد كرد. 

س�ناريوهاي  براب�ر  در  آمادگ�ي   
امريكايي

او همچنين گفت: درخصوص برجام با 
وحدت و اتحاد قدم مس��تحكم و درستي 
برداش��ته ايم. م��ا همه متحدي��م و با هم 
هستيم. در چهار و نيم سال گذشته مردم 
جهان به ايران ب��زرگ و قدرتمند باليدند 
و افتخار كردند. هيچ كس در دنيا نيس��ت 
بگويد كار ما اشتباه بوده جز امريكا، رژيم 
صهيونيستي و عربستان كه مدعي هستند 
برجام اشتباه است. روحاني افزود: امروز نيز 
بايد با وحدت پيش رويم، امريكا نسبت به 
برجام ممكن است چند طرح داشته باشد 
يا از برجام خارج شود يا به آن لطمه وارد 
كند يا راه خود را از اروپا جدا كند ولي بايد 
بداند در مقابل تمام توطئه ها ايستاده ايم. 
ادامه در صفحه2
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   شايد 2500سال پيش زماني كه ماموران 
هخامنش��ي بر بلن��داي برج ه��اي مخابراتي آن 
زم��ان از طري��ق آتش هاي س��ه رن��گ، فرمان 
پادش��اه را در فاصله يك شب تا صبح به سراسر 
وس��يع ترين امپراتوري جهان ارسال مي كردند، 
دستيابي بشر به فناوري ارسال پيام به دورترين 
نقاط در كسري از ثانيه قابل تصور نبود. حاال اما 
اس��تفاده از اين فناوري نه تنها براي حكمرانان 
و نخبه هاي سياسي كه براي اغلب ساكنان كره 
زمين تحقق يافته اس��ت. تطور و تحول وسايل 
ارتباطي در ايران طي 25 قرن گذشته و به وي ژه 
در دو قرن اخير همواره س��ير صعودي داش��ته 
و تاش ها ب��راي منع يا توقف اس��تفاده از اين 

رسانه ها به ثمر نرسيده ...

گروه دانش و فن| مرجان محمدي|
تلگرام دهم ارديبهشت ماه به دستور بازپرس 
ش��عبه دوم دادس��راي فرهنگ و رس��انه تهران 
مس��دود ش��د و به دنبال آن، برخي شهروندان 
در گزارش هاي��ي اع��ام كردن��د در فعاليت هاي 
اينترنت��ي آنها اختال هايي ايجاد ش��ده اس��ت. 
از اي��ن رو با اعت��راض گس��ترده كارب��ران وزير 
ارتباطات خواس��تار رس��يدگي به اي��ن موضوع 
ش��د. در همين خصوص رييس س��ازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباطات راديويي ايران با اش��اره به 
درياف��ت گزارش هايي مبني بر اختال در برخي 
فعاليت ه��اي اينترنتي با اجراي دس��تور قضايي 
مسدودس��ازي تلگرام گفت: مردم اين اختال ها 

را به سامانه 195 گزارش كنند ...

فرصت سازي تلگرام

رگوالتوري:كاربران اختالل  
اينترنت را گزارش دهند
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 ايران از بازار انرژي 
حذف  شدني نيست 
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 دليل�ي وجود ندارد كه تلگ�رام رفع فيلتر 
ش�ود-ايلنا| معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: فعال 
نيازي به تشكيل دادگاه كتاب نمي بينيم چراكه حجم 
شكايات به اندازه يي نيست كه نياز به دادگاه تخصصي 

داشته باشد. 
حجت االس��الم ه��ادي صادقي ديروز در حاش��يه 
بازديد از نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران همچنين 
درباره بحث هايي كه پيرامون فيلتر نرم افزار تلگرام در 
جريان است، گفت: وقتي كه اكثر اعضاي شورا با ادامه 
فعاليت اين نرم افزار مخالفت كردند، دموكراسي حكم 
مي كند كه به آن تن بدهيم تا امنيت كش��ور به بازي 
گرفته نش��ود. ما نمي دانيم پشت پرده چه خبر است و 
آ يا كساني كه با فيلتر تلگرام مخالف هستند، معامله يي 
ب��ا رييس تلگرام انجام داده ان��د يا خير؟ اتهامي هم به 
كسي نمي زنيم اما بايد به نظر كارشناسان توجه كرد. 
سوال اين است چرا با وجود نظر كارشناسان مبني بر 
خطر ادامه فعاليت تلگرام براي كشور، برخي افراد كه 
تعدادش��ان كم است و از محترمين هم هستند، با اين 

راي مخالفت مي كنند؟!
 دستگيري فردي مرتبط با جريان نفاق در 
مشهد-ايسنا| معاون دادستان مشهد از دستگيري 
فردي 37 س��اله و مرتبط با جريان نفاق در مشهد 
خبر داد. قاضي حيدري درخصوص دستگيري يك 
فرد مرتبط با جريان نفاق در مش��هد اظهار كرد: در 
واقع اين جريان تالش داش��ت از فضاي روز كارگر 
و هفت��ه معلم اس��تفاده ك��رده و هجمه ي��ي عليه 
زيرس��اخت هاي موردحمايت حاكمي��ت قرار دهد. 
البته اين افراد زيرنظ��ر اداره اطالعات بودند و اداره 
كل اطالعات استان نيز باتوجه به وظايف ذاتي خود 
اين كار را انجام داد. در واقع پيوند بهاييت و جريان 
نفاق براي ما مساله است در حالي كه جريان بهاييت 
ادعايي خالف اين مساله را دارد ولي در اين جريان 

اين مساله زير ضربه قرار گرفت. 
 طرح س�پاه انص�ار براي حفاظ�ت از اماكن 
حساس و حياتي-تس�نيم| فرمانده سپاه حفاظت 
انصار المه��دي )ع��ج( مي گوي��د: ما ام��روز طرح هاي 
به روز حفاظتي براي حفاظت از ش��خصيت ها و اماكن 
حس��اس و حياتي نظام را دراختيار داريم. س��رهنگ 
سيدمحمدرضا س��يدي ديروز در مراسم گراميداشت 
س��الروز تاس��يس س��پاه حفاظت انصار المهدي طي 
س��خناني اظهار داش��ت: پس از پيروزي انقالب گارد 
ملي زيرنظر دولت موقت، س��ازمان مجاهدين انقالب 
و مجموعه هايي هم زيرنظر ش��هيد منتظري به وجود 
آمده بودند كه پس از تاس��يس س��پاه و آغاز ترورهاي 
گروهك فرقان و ترور ش��هيد مطهري، سپاه پاسداران 

حفاظت از شخصيت ها را به عهده گرفت. 
 بيانيه مشترك روسيه و چين در حمايت 
از برجام- ايس�نا| فدراس��يون روسيه و جمهوري 
خل��ق چي��ن در دومين نشس��ت كميت��ه آمادگي 
كنفرانس بازنگ��ري اعضاي معاهده منع گس��ترش 
سالح هاي هسته يي )ان . پي . تي( بيانيه يي مشترك در 
حمايت از برجام منتش��ر كردند. بنا بر گزارش پايگاه 
اينترنتي وزارت امور خارجه روس��يه، در بخش��ي از 
اين بيانيه آمده اس��ت: روسيه و چين حمايت قاطع 
خ��ود را از اج��راي جامع و موثر برنام��ه جامع اقدام 
مش��ترك )برجام( ك��ه در قطعنامه 2231 ش��وراي 
امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد، اعالم مي كند. 
دو كشور اجراي پايدار برجام را گامي مهم در تقويت 
معماري منع اشاعه هسته يي جهاني و به عالوه امنيت 

بين المللي مي دانند. 
 قاس�مي ص�دور راي دادگاه امريكا عليه 
اي�ران را محك�وم ك�رد- ايرنا| بهرام قاس��مي 
ب��ا محكوم ك��ردن اق��دام دادگاه��ي در امريكا در 
ص��دور راي غياب��ي و سياس��ي علي��ه اي��ران در 
ش��رايطي ك��ه هيچ گون��ه ش��واهد و قرائني مبني 
 ب��ر مش��اركت اي��ران ي��ا اتب��اع ايران��ي در حادثه 
11 سپتامبر وجود نداشته، اعتراض شديد كشور را 
نس��بت به صدور اين گونه آراي سياسي و مبتني بر 
اتهامات بي پايه و اس��اس كه در گذش��ته نيز تكرار 
شده است، اعالم كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه 
افزود: صدور اين اح��كام مردود و غيرقابل قبول، نه 
تنها نظام حق��وق بين الملل كه مردم امريكا به ويژه 
بازماندگان و قربانيان حادثه 11 سپتامبر را به سخره 

گرفته است. 
  سفر جانسون به امريكا براي حفظ برجام- 
تعادل| رييس جمهوري اياالت متحده و نخس��ت وزير 
بريتاني��ا درم��ورد ايران و برخي ديگر مس��ائل، تلفني 
گفت وگو كرده اند. وزير خارجه بريتانيا نيز قرار اس��ت 
در س��فري دو روزه به امريكا، در مورد تهران با معاون 
و مشاور امنيت ملي ترامپ گفت وگو كند. بريتانيا، در 
كنار آلمان و فرانسه، خواستار حفظ »برجام« هستند. 
پي��ش از اين، ماكرون رييس جمهور فرانس��ه و مركل 
صدراعظ��م آلمان به امريكا رفت��ه و در مورد برجام با 

ترامپ گفت وگو كرده بودند. 

روي موج خبر
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جدال  سياست  و  اقتصاد  بر  سر لوايح مالي
در  حال��ي  هم��ه  نگاه ه��ا  ب��ه  روز  22  ارديبهش��ت  و  تصمي��م  دولت 
 امري��كا  ب��ه  ماندن  يا  خ��روج  از  برجام  اس��ت  ك��ه  ايران  چال��ش  بزرگ 
 ديگ��ري  در  م��راودات  مالي  خود  ب��ا  دنيا  دارد.  رفع  آن  هم  نه  در  دس��ت 
 غربي ه��ا  ك��ه  در  ي��د  دولت  و  مجلس  ش��وراي  اس��المي  اس��ت.  دولت 
  از  مدت ه��ا  پيش،  ش��روط  گ��روه  وي��ژه  اق��دام  مال��ي  )FATF(  را  در 
  3  اليحه  به  مجلس  فرس��تاده  و  در  انتظار  تصويب  آن  در  پارلمان  اس��ت.

 3  اليحه  الحاق  ايران  به  كنوانسيون  مبارزه  با  تامين  مالي  تروريسم،  اليحه 
 اصالح  قوانين  مبارزه  با  تامين  مالي  تروريسم  و  اليحه  اصالح  قوانين  مبارزه 
 با  پولشويي  كه  قرار  است  به  FATF  اطمينان  دهد  سيستم  بانكي  ايران 
 با  پولش��ويي  مبارزه  مي كند  و  بس��تري  براي  نقل  و  انتقال  مالي  تروريسم 
 نيست.  اين  لوايح  كه  ماه ها  بود  در  كميسيون هاي  مجلس  دست  به  دست 
 مي شد،  روز  گذشته  به  صحن  علني  آمد  تا  نمايندگان  تصميم  قطعي  خود 
 براي  پذيرش  شروط  FATF  را  بگيرند؛  بپذيرند  يا  آنكه  با  مخالفت  خود  به 
 ادامه  مسير  فعلي  راي  دهند.  عباس  عراقچي  معاون  سياسي  وزارت  خارجه 
 و  كرباسيان  وزير  اقتصاد  هم  به  مجلس  آمده  بودند  تا  از  لوايح  دولت  دفاع 
 كنند،  هرچند  شلوغي  مجلس  اين  فرصت  را  به  آنان  نداد.  بررسي  كليات 
 اليحه  اصالح  قانون  مبارزه  با  پولش��ويي  نخستين  دستور  كار  مجلس  در 

 بررسي  لوايح  مربوط  به  پذيرش  شروط  گروه  ويژه  اقدام  مالي  بود.  

  از  مخالفت هاي  سياسي تا  ضرورت هاي  اقتصادي
گزارش  كميس��يون  حقوقي  مجلس  كه  در  اين  باره  خوانده  شد، 
 موافقان  و  مخالفان  اليحه  پشت  تريبون  آمدند.  مخالفت ها  از  جنس 
 مخالفت هاي  پيش��ين  بود  و  موافقان  هم  همچنان  بر  استدالل هاي 
 خود  ايس��تاده  بودند.  كاظم  دلخوش  نماينده  صومعه  س��را  به  عنوان 
 نخستين  موافق  كليات  اين  اليحه،  تصويب  قوانين  مربوط  به  مبارزه  با 
 پولشويي  در  تمام  كشورهاي  دنيا  را  مورد  اشاره  قرار  داد  كه  به  گفته 
 او  ايران  هم  در  س��ال  ۸۶  در  كميس��يون  اقتصادي  قانون  پولشويي 
 را  تصويب  كرده  اس��ت.  دلخوش  افزود  ك��ه  امروز  مجددا  اصالح  اين 
 قان��ون  در  مجلس  مورد  بررس��ي  قرار  گرفته  ت��ا  جرايم  و  روش هاي 
 جايگزين  به  جاي  روش هاي  قديمي  باشد.  اصالحيه يي  كه  به  اعتقاد 
 اين  نماينده  مجلس  با  تصويب  آن  بس��ياري  از  مفاس��د  اقتصادي  از 
 طريق  شناسايي  جريان هاي  مالي  و  مبارزه  با  پولشويي  قابل  شناسايي 
 است.   طيبه  سياوشي  هم  در  موافقت  با  اين  اليحه  از  ضرورت  تصويب 
 آن  س��خن  گفت  كه  امنيت  سرمايه گذاري  را  افزايش  داده  و  موجب 
 حضور  س��رمايه گذاران  در  كشور  مي ش��ود.  به  اعتقاد  سياوشي  يكي 
 از  مشكالت  حضور  س��رمايه گذاران  در  كشور  عدم  اطمينان  نسبت 
 به  حفظ  اس��رار  بانكي  است  كه  اين  موضوع  بايد  در  اليحه  مبارزه  با 

 پولشويي  مورد  توجه  قرار  گيرد.  در  اين  بين  دو نفر  از  نمايندگان  هم 
 به  مخالفت  با  تصويب  كليات  اين  اليحه  برخاستند.  از  علي  ادياني  كه 
 به  تركيب  ش��وراي  مبارزه  با  پولشويي  انتقاد  داشت  تا  احمد  سالك 
 كه  در  تكرار  موضع  پيش��ين  مخالفان  دولت،  مدعي  ش��د  با  تصويب 
 اين  لوايح  اس��تقالل  كشور  خدشه دار  مي شود.  ادياني  با  ادعاي  اينكه 
 اين  اليحه  مشكالت  جدي  دارد،  گفت  كه  كميسيون  حقوقي  تالش 
 كرده  اين  مشكالت  را  برطرف  كند  اما  در  ماده  ۴  آن  موضوع  تشكيل 
 ش��وراي  عالي  مبارزه  با  پولش��ويي  آمده  اس��ت.  اين  يعني  تشكيل 
 شورايي  كامال  حاكميتي  كه  قرار  است  از  اين  به  بعد  همه  امور  زيرنظر 
 دولت ها  باشد.  به  اعتقاد  او  اين  شورا  بايد  حاكميتي  باشد،  نه  دولتي. 
 سالك  نماينده  اصفهان  هم  معتقد  بود  كه  قانون  مبارزه  با  پولشويي 
 11  سال  پيش  در  مجلس  تصويب  شده،  از  اين  رو  به  اعتقاد  او  هيچ 
 الزامي  وجود  نداش��ت  كه  از  خارج  از  كش��ور  دستور  دهند  كه  قانون 
 پولشويي  را  تغيير  دهيم.  سالك  طعنه يي  هم  به  علي  الريجاني  زد  و 
 با  بيان  اينكه  برجام  را  در  15  دقيقه  تصويب  كرديم،  گفت  كه  نبايد 
 اي��ن  اتفاق  در  مورد  دو  اليحه  مبارزه  با  قانون  پولش��ويي  و  مبارزه  با 
 تامين  مالي  تروريسم  بيفتد.  اظهارنظري  كه  واكنش  علي  الريجاني 
 رييس  مجلس  را  در  پي  داشت  و  او  با  اشاره  به  بررسي  دو  ماهه  برجام 
 در  مجلس  از  سالك  خواست  كه  مدام  روي  اين  موضوع  مانور  ندهد. 
 از  دس��ت  رفتن  اقتدار  كش��ور،  تحت  نظر  قرار  گرفتن  معامالت  مالي 
 توسط  كساني  كه  سالك  دشمن  خواند  و  استقالل  كشور  سه  ادعايي 
 بود  كه  نماينده  اصفهان  در  مخالفت  با  اليحه  اصالح  قانون  مبارزه  با 
 پولشويي  مطرح  كرد،  ادعاهايي  كه  الريجاني  در  پاسخ  به  آنها  گفت 

 صحبت هايش  مربوط  به  اليحه  مبارزه  با  پولشويي  نيست.  

  مخالفت ها و موافقت ها
ام��ا  ش��لوغي  برنامه ه��اي  مجل��س  فرص��ت  به  نط��ق  ديگر 
 نمايندگان  موافق  و  مخالف  را  نداد  تا  ادامه  بررس��ي  اين  لوايح  به 
 روز  سه  شنبه  موكول  شود.  لوايحي  كه  برخالف  برخي  گروه هاي 
 سياسي  مخالف  دولت،  اقتصاددانان  از  ضرورت  تصويب  اين  لوايح 
سخن  مي گويند.  تا  آنجا  كه  يكي  از  اقتصاددانان  ايراني  مي گويد 
 كه   تعامل  با  FATF  براي  ايران  يك  اجبار  اس��ت  نه  انتخاب.   به 
 اعتق��اد  علي  تركماني  اگر  ايران  به  اين  كارگروه  نپيوندد،  ممكن 
 اس��ت  تحريم ها  ادامه  پيدا  كرده  و  آس��يب هاي  جدي  به  اقتصاد 
 كش��ور  وارد  شود.  بس��ياري  از  اقتصاددانان  انتقادات  به  پذيرش 
 ش��روط لواي��ح مالي  را  سياس��ي  مي دانند.  از  اي��ن  رو  معتقدند 
 در  ش��رايطي  كه  در  اقتصاد  ايران  پولش��ويي  صورت  نمي گيرد، 
 دليل��ي  براي  مقاومت در  پذيرش  ش��روط  گروه  ويژه  اقدام  مالي 
 وجود  ندارد.  آلبرت  بغازيان،  يكي  از  اين  اقتصاددانان  اس��ت  كه 
 در  اي��ن  باره  توضيح  مي دهد:   عدم  عضويت  در  اين  س��ازمان،  به 
 شفافيت هاي  داخلي  و  خارجي  كشورها  لطمه  مي زند  و  مراودات 
 و  تمام  بحث هاي  مالي  را  زير  سوال  خواهد  برد.  اگرچه  ايران  در 
 زمينه هاي  تروريس��تي  فعاليت  ندارد،  اما  عدم  عضويت  ايران  در 
 FATF  ممكن  اس��ت  اين  ش��بهه  را  براي  ديگر  كشورها  ايجاد 
 كن��د  كه  چرا  اي��ران  نمي خواهد  عضو  اين  كارگروه  ش��ود  و  در 

 مسائل  تروريستي  شفافيت  داشته  باشد؟ 
با  اين  همه،  روز  سه شنبه  بار ديگر  لوايح  دولت  درباره لوايح مالي  در 
 دستور  كار  مجلس  قرار  مي گيرد  و  بايد  ديد  مناقشات  سياسي  نتيجه 

 بررسي  لوايح  را  رقم  مي زد  يا  عوايد  اقتصادي.  

ادامه از صفحه اول
او همچنين به مشكل ارزي اخير اشاره و بيان كرد: 
اين يك��ي از توطئه هاي امريكا ب��ود ولي دولت طرح 
س��اماندهي ارز را اجرا كرد و به همان نرخي كه اعالم 
نم��ود ارز را در اختيار واردكنندگان و كارآفرينان قرار 
خواهد داد و هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد. 
روحاني همچنين گفت: طب��ق پيش بيني درآمد 
نفتي و غيرنفتي امس��ال 100 ميلي��ارد دالر و ميزان 
هزينه هاي كش��ور 70 ميليارد دالر خواهد بود. امريكا 
بدان��د ملت ايران با پيروي از رهبري فرزانه انقالب در 
مقاطع حساس ايستاده است و ترس و هراسي ندارند. 
او اف��زود: مل��ت با رهب��ري فرهيخت��ه و در كنار 
مسووالن راه پيشرفت و توسعه را ادامه مي دهد. امريكا 
هي��چ گاه در مقابل عظمت ملت و نظام ما موفقيت به 

دست نياورده است و نمي آورد. 
رييس جمهوري ادامه داد: مردم ايران در ۴0س��ال 
گذش��ته با وحدت و همدلي در مس��ير نظام و انقالب 
گام برداش��ته اند و امسال نيز مردم و تمام جريان هاي 
سياس��ي اصولگرا، اصالح طلب و اعتداليون با وحدت، 
اتحاد و هماهنگي در مقابل ترامپ و رژيم صهيونيستي 

ايستاده اند. ترامپ بايد بداند ملت ما متحد است. 

 مذاكره نمي كنيم 
رييس دولت دوازدهم همچنين گفت: ملت ايران به 
عهد خود وفادار است اما به صراحت مي گويد، راجع به 
سالح و دفاع از كشور با كسي مذاكره نخواهيم كرد. هر 
مقدار سالح، امكانات و موشك مورد نياز كشور باشد، 
مي س��ازيم و انبار مي كنيم به كسي ربطي ندارد، ملت 
ايران براي دفاع خود چه تصميمي اتخاذ كرده اس��ت. 
ما راجع به قدرت و بنيه دفاعي خود با كس��ي مذاكره 
نخواهيم كرد. رييس جمهوري افزود: در منطقه نيز به 
دنب��ال صلح، ثبات و امنيت هس��تيم، دنبال جنگ و 
تنش نيستيم اما اهل دفاعيم و در مقابل هر توطئه يي 
قاطعانه دفاع مي كنيم. با تركيه و روس��يه درخصوص 
وضعيت س��وريه و با س��اير كش��ورها نيز درخصوص 
وضعيت يمن درحال مذاكره هس��تيم. با تروريسم در 
هر كجاي منطقه باشد، مبارزه مي كنيم و نمي گذاريم 

داعش ديگري در منطقه ايجاد كنيد. 
روحاني گفت: هفته آينده در زندگي ما تغييري 
ايجاد نخواهد شد، هر تصميمي كه ترامپ بگيرد در 
مقابل آن ط��رح و برنامه داريم و مقاومت مي كنيم. 
مل��ت آزاد، غي��ور و مقاوم ايران همواره س��ربلند و 

دشمنانش ذليل خواهند بود. 

 خراسان رضوي در ايجاد اشتغال سرآمد است 
گف��ت: خراس��ان  رييس جمه��وري همچني��ن 
رضوي اس��تان س��رآمد در زمينه ايجاد اشتغال در 
كشور و جزو استان هاي برتر است؛ پارسال در همه 

اس��تان هاي كشور جز ۶ اس��تان نرخ بيكاري پايين 
آمد و وضع اش��تغال بهتر شد كه يكي از استان هاي 
سرآمد در اشتغال خراسان رضوي با ايجاد 12۴هزار 

شغل بوده است. 
روحان��ي ادام��ه داد: اي��ن ب��ه معن��اي ت��الش 
كارآفرين��ان، بخش خصوصي، م��ردم، فرهيختگان، 
معلمان و همه مس��ووالن اجرايي خراس��ان رضوي 
اس��ت. رييس جمهوري اف��زود: همچنين پارس��ال 
ص��ادرات اين اس��تان به خارج از كش��ور 15درصد 

نسبت به سال ما قبل افزايش پيدا كرده است. 
رييس جمه��وري گف��ت: بخش ترانزي��ت كاال از 
خراسان رضوي نيز سال گذشته 1۸درصد نسبت به 
سال 95 افزايش يافته و تراز بازرگاني 22درصد رشد 

داشته كه اين به معناي آن است كه خراسان رضوي 
در مسير رشد و تعالي درحال حركت است. خراسان 
رضوي قطب گردش��گري كشور با 30ميليون زائري 
است كه سال گذشته به زيارت آستان مقدس مولي 
علي بن موسي الرضا)ع( شرفياب شدند، ايران بزرگ 
ما هر چه دارد از بركت مواليمان امام رضا)ع( است. 
روحان��ي ادام��ه داد: خراس��ان رض��وي قط��ب 
كش��اورزي اس��ت و بسيار خوش��حالم كه در بخش 
كش��اورزي اين استان در زمينه س��امانه هاي نوين 
آبياري، گام هاي بس��يار ارزش��مندي برداشته شده 
اس��ت. در طول دولت هاي گذشته از ابتداي انقالب 
تا ابتداي س��ال 92 كل طرح هاي مربوط به سامانه 
نوين آبياري در خراسان رضوي 110هزار هكتار بود 

اما در طول ۴س��ال گذش��ته 5۶ هزار هكتار زمين 
به س��امانه نوين آبياري مجهز ش��د ك��ه به معناي 
قدم ارزش��مند بخش كشاورزي، كشاورزان و بخش 
خصوصي اس��ت. اين مهم با توجه به كم آبي كشور 

حركت بسيار ارزشمندي است. 
او گفت: ۶ هزار و ۸00 رش��ته قنات در خراسان 
رضوي وج��ود دارد كه تصميم بر احيا و بازس��ازي 
ح��دود ۴هزار كيلومتر داش��ته ايم كه قرار بر احياي 
ح��دود 2هزار كيلومتر آن ش��د ك��ه تاكنون بخش 
زيادي از اين بازس��ازي انجام شده و بخش ديگري 

در سال هاي پيش رو اجرا مي شود. 
رييس جمهوري اف��زود: در زمينه انتقال آب 
با لول��ه به زمين هاي كش��اورزي ني��ز گام هاي 

خوبي برداشته ش��ده و 75درصد قول هاي سفر 
گذش��ته ام به خراس��ان رضوي اجرا شده و بقيه 
نيز اجرا مي شوند. او ادامه داد: در سال هاي پيش رو 
500كيلومتر لوله گذاري در خراس��ان رضوي انجام 
مي شود كه نشانگر توجه خاص دولت به مشكل كم 

آبي در اين استان است. 

 مشكل كم آبي در كشور
روحاني گفت: بارش در خراس��ان رضوي امس��ال 
در مقايس��ه با پارس��ال 50 درصد كاهش داش��ته كه 
بايد مش��كل آب را جبران كنيم. خراس��ان رضوي در 
محصوالت كش��اورزي پيشگام و پيشقدم بوده و رشد 

خوبي در سال گذشته داشت. 
او در ادامه س��خنانش با ابراز خرس��ندي از حضور 
در »ش��هر عاشقان واليت و دلدادگان به مولي علي بن 
موسي الرضا)ع( ش��هر و ديار سربداران سبزوار غيور و 
سربلند ايران، شهرستان هاي جوين، جغتاي، خوشاب 
و داورزن« افزود: سبزوار به عنوان شهر چند هزار ساله 
تاريخ ايران، شهر علم، شهر دانش، فرهيختگان، علما، 
دانشگاهيان، فيلس��وفان، شعرا و مفاخر بزرگ است و 
ش��هر ايثارگران و رزمندگان بزرگ و دالوران قهرماني 
اس��ت كه در ۸ س��ال دفاع مقدس از س��رزمين ايران 
ب��ه خوبي دفاع كردند. رييس جمه��وري ادامه داد: در 
اين س��فر خوش��حالم كه طرح ها و پروژه هاي فراواني 
به افتتاح خواهد رس��يد؛ در خراس��ان رضوي امروز و 
فردا ۴3۶طرح و پروژه بعد از ماه ها و س��ال ها تالش به 
افتتاح مي رسد يكي از طرح هاي مهمي كه امروز افتتاح 

خواهد شد، پارس فوالد سبزوار است. 
از  بي��ش  روز  دو  اي��ن  در  گف��ت:  روحان��ي 
30هزارميلي��ارد ريال و ح��دود 200ميليون يورو 
ط��رح و پروژه افتتاح مي ش��ود كه اي��ن به معناي 
حركت اقتصادي مردم غيور خراسان رضوي است.

رييس جمهوري ادامه داد: الزم مي دانم از مردم اين 
اس��تان، شهرستان سبزوار و جاي جاي اين ديار به 
خاطر تالش و كوشش و فعاليت هاي ارزشمندشان 
تشكر كنم. روحاني، خراسان رضوي را قطب صنعتي 
و ف��والد ايران توصيف و بيان ك��رد: در بخش هاي 
مختلف فوالد در سبزوار، نيشابور و خواف اقدامات 
خوبي صورت گرفته و توان 12ميليون تن گندله و 
13ميليون تن كنسانتره در اين استان وجود دارد. 

وي خط��اب به مردم س��بزوار گفت: قول مي دهم، 
پروژه ه��اي مورد تعهد دول��ت از تكميل خط راه آهن 
سبزوار گرفته تا تكميل بيمارستان حكمتيه و ورزشگاه 

15هزار نفري اين شهرستان پايان يابد. 
روحاني افزود: براي اجراي همه تعهدات در زمينه 
علم، دان��ش و بهداش��ت و درمان، پزش��كي، عمران 
شهري و روس��تايي و نيز ارتباطات و معادن قدم هاي 

ارزشمندي با كمك مردم برداشته مي شود.
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ايران2

چهرهها

بن��ا بر اظه��ار رحماني فضلي طرف 
بازگش��ايي گذرگاه هاي  ب��راي  عراقي 
جديد مرزي براي برگزاري هر چه بهتر 
مراسم اربعين حسيني قول مساعد داده 

است. 
به گزارش»تعادل« به نقل از پايگاه 
اطالع رساني وزارت كش��ور؛ عبدالرضا 
رحماني فضلي در ديدار سپهبد محمد بدر ناصر، معاون وزير كشور 
عراق با اشاره به برگزاري مراسم اربعين در سال گذشته اظهار كرد: 
مراسم اربعين حس��يني؛ منظم تر، بهتر، آرام تر و باشكوه تر برگزار 
ش��د. وزارت كشور عراق در ارائه خدمات به زائران در سال گذشته 
اقدامات بس��يار زيادي انجام داد همچني��ن مرز ها در دو طرف به 
خوبي كنترل كه موجب ش��د، خروج غيرمجاز در مرز ها نداش��ته 
باشيم. وزير كش��ور تصريح كرد: رييس جمهوري نيز در اظهاراتي 
اقدام��ات دولت و وزارت كش��ور عراق در برگزاري مراس��م اربعين 

حسيني را مثبت توصيف و تشكر كرد. 
رحماني فضلي گفت: تنها مشكل ما در سال گذشته مربوط به 
عدم بازگشايي مرز خسروي با وجود توافقات قبلي بود كه اميدواريم 
ان شاء اهلل با توجه به تفاهمنامه جديد بتوانيم در مراسم سال جاري 
شاهد بازگش��ايي گذرگاه هاي جديد خس��روي و چيالت باشيم. 
سپهبد محمد بدر ناصر، معاون وزير كشور عراق در اين ديدار با بيان 
اينكه براي نخستين  بار شهر سامرا براي زائران بازگشايي مي شود، 
گفت: براساس دستور نخست وزير و وزير كشور عراق همه خدمات 

و امنيت زائران اربعين حسيني تامين خواهد شد. 

 بازگشايي سامرا براي نخستين  بار 
براي زائران اربعين

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس 
معتق��د اس��ت، جناح هاي سياس��ي 
نباي��د ب��ا اختالف افكن��ي در ح��وزه 
برجام اين موضوع را وس��يله يي براي 
تسويه حساب هاي سياسي قرار دهند. 

حشمت اهلل فالحت پيشه در گفت وگو 
با خانه ملت با اشاره به فرا رسيدن زمان 
اعالم ترامپ مبني بر ماندن يا خروج از برجام در 22 ارديبهش��ت 
ماه گفت: در اين بين ممكن است نظرات مختلفي در داخل كشور 
ميان مسووالن درباره نحوه عملكرد و برخورد درخصوص ادامه كار 
با برجام وجود داشته باشد. او افزود: جناح هاي سياسي كشور نبايد 
برجام كه موضوعي در حوزه سياس��ت خارجي بوده و منافع ملي 
به آن بس��تگي دارد را وس��يله يي براي تسويه حساب هاي سياسي 
خود قرار دهند. فالحت پيشه ادامه داد: نكته بارز درخصوص برجام 
اين اس��ت كه امريكا در اجراي برجام عهدش��كني كرده و همواره 
با س��نگ اندازي مانع بهره برداري ايران از مزاياي آن ش��ده است. 
همچنين به تش��كيل كميسيون ويژه بررسي برجام در مجلس در 
زمان رس��يدگي به اين توافقنامه اش��اره و بيان كرد: در آن زمان 
اين دموكراس��ي در مجلس وجود داشت تا نمايندگان با حضور در 
اين كميس��يون زير و بم برجام را مورد بررس��ي قرار دهند. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
درخصوص تالش هاي اروپا براي نگاه داشتن امريكا در برجام از هر 
طريق��ي گفت: ايران بارها اعالم كرده كه اروپا نبايد از جيب ايران 

باج به امريكا بدهد تا آنها در برجام بمانند. 

 خروج احتمالي ترامپ از برجام
وسيله تسويه حساب جناحي نشود

وزي��ر ام��ور خارجه با اش��اره به دو 
يادداشت اعتراضي به دولت افغانستان و 
دعوت از وزير اين كشور به وزير خارجه 
درباره پرداخت حقابه جمهوري اسالمي 
اي��ران از رودخانه هيرمن��د و حريررود 
گفت: از دولت افغانس��تان توقع داريم 
قبل از اينكه ايران ناگزير به اقدام متقابل 
شود، به نيازهاي بحق و قانوني جمهوري اسالمي در موضوع حقابه 
توجه كند. به گزارش ايس��نا، محمدجواد ظريف در پاسخ به سوال 
دهمرده نماينده زابل در خصوص دليل انجام نشدن اقدامات جدي 
درباره حقابه ايران از رودخانه هيرمند از افغانس��تان گفت: موضوع 
حقابه جمهوري اس��المي ايران از رودخانه هيرمند و حريررود دو 
موضوعي است كه سال ها مساله دولت ايران و افغانستان بوده است. 
ظريف افزود: قرارداد 1351 بعد از ده ها س��ال مذاكره و گفت وگو 
به نتيجه رسيده است. اين از موضوعاتي است كه ايران به صورت 
جدي پيگيري كرده و تاكنون 1۶ بار جلسه ويژه حقابه هيرمند را 
بررسي كرده اند. در سفرهاي روساي جمهور ايران و افغانستان اين 
موضوع همواره مورد بحث جدي با دولت افغانس��تان بوده است. او 
گفت: اين موضوع به برنامه جامع احتياج دارد؛ البته وزارت خارجه 
ب��ه وظايفش در اين باره عمل كرده و مي كن��د. وزير امور خارجه 
يادآور شد: در سفري كه سال گذشته به افغانستان داشتم با اشرف 
غني رييس جمهور اين كشور ديدار داشته و در نهايت توافق شد كه 
كميته هاي پنج گانه يي براي بررسي موضوعات مختلفي بين ايران 

و افغانستان تشكيل شود. 

 در قبال افغانستان يك مسير باقي مي ماند
كه آن عمل متقابل است

مشاور مقام معظم رهبري در امور 
بين الملل با تاكيد بر اينكه در صورت 
خروج امريكا از برجام، ايران متناسب 
با شرايطي كه آنها تحميل كنند مقابله 
خواهد كرد، گفت: دس��ت ايران براي 
هر نوع تصميمي كه در رابطه با مساله 

هسته يي گرفته شود، باز است. 
به گزارش ايس��نا، علي اكبر واليتي در حاشيه بازديد از غرفه 
مجمع جهاني بيداري اس��المي در نمايشگاه بين المللي كتاب با 
تاكيد بر اينكه مس��اله اصلي منطقه فلسطين است، گفت: كاري 
كه رييس جمهور امريكا در جهت انتقال سفارت امريكا به قدس 
قصد دارد انجام دهد در حقيقت يك اعالميه بالفور شماره 2 است. 
او تصريح كرد: در اوايل قرن بيستم هم بعضي از خائنين منطقه 
با نظر انگليسي ها در جهت اشغال فلسطين توسط صهيونيست ها 
همراهي كردند و امروز نيز برخي ديگر و مش��خصا رژيم سعودي با 
امريكا براي انتقال سفارت به بيت المقدس همراهي مي كند. واليتي 
تصريح كرد: همانطور كه نوعي انتفاضه ش��روع ش��ده تحت عنوان 
انقالب بازگش��ت اين موضوع ادامه مي يابد اما ب��دون ترديد رژيم 
صهيونيس��تي رو به زوال است و با دخالت هايي هم كه در سوريه و 
برخي كشورهاي ديگر در منطقه انجام مي دهد، سقوط اسراييل را 
به تعويق نمي اندازد. اين عضو هيات نظارت بر برجام همچنين در 
رابطه با گزينه هاي احتمالي ايران براي واكنش نسبت به اقدام امريكا 
جهت خروج از برجام هم گفت: دس��ت ايران باز است براي هر نوع 

تصميمي كه در رابطه با مساله هسته يي گرفته شود.

ايران، امريكا را از بازي سياسي در زمينه برجام 
پشيمان خواهد كرد

رييس جمهور در جمع مردم نيشابور:
بدون فضاي مجازي نمي توان اشتغال ايجاد كرد

رييس جمه��وري اي��ران گفت: در دني��اي امروز ب��دون فضاي مجازي 
نمي توان براي جوانان اشتغال ايجاد كرد. 

روحاني در نخستين روز سفر به خراسان رضوي در جمع مردم نيشابور 
در ورزشگاه تختي اين شهر افزود: با فشار به نسل جوان به جايي نمي رسيم 
و نمي توان به نام تقويت پيام رس��ان داخلي مردم را از اشتغال محروم كرد. 
او با بيان اينكه وعده ما به ش��ما از روز اول ايجاد اش��تغال در جامعه بوده 
و اينكه جوانان بتوانند اش��تغال و صاحب كار و زندگي ش��وند، اظهار كرد: 

اش��تغال زنان و جوانان وعده من به ش��ما بوده اس��ت. وي گفت: يكي از 
حركت ه��اي دولت  يازدهم و دوازدهم اين بوده ك��ه راه ارتباطات مردم و 
راه كس��ب و كار از طريق فضاي مج��ازي را باز كند. امروز تالش مي كنيم 
اينترنت پرس��رعت را به تمام روس��تاهاي ايران برس��انيم. برخ��ي افراد از 
اينترنت پرسرعت خوش شان نمي آيد و مي گويند اينترنت بايد بسيار كند و 
به گونه يي باشد كه اگر بخواهيد به سايتي دسترسي پيدا كنيد، زمان فراوان 

ببرد تا از ادامه كار پشيمان شويد. 

 ديدار خانواده هاي
 2 شهيد نيروي انتظامي

با رهبر معظم انقالب
خانواده هاي ش��هيدان رض��ا مرادي و رض��ا امامي 
- از ش��هداي ناجا در اغتشاش��ات بهمن سال گذشته 
در ته��ران- ظهر ديروز )يك ش��نبه( با حضرت آيت اهلل 

خامنه اي ديدار كردند. 
در اين دي��دار كه همراه با اقام��ه نماز ظهر و عصر 
برگ��زار ش��د، رهب��ر معظم انق��الب اس��المي ضمن 
گراميداش��ت ياد اين دو شهيد عزيز، به هر يك از اين 

خانواده ها يك جلد كالم اهلل مجيد اهدا كردند. 
س��رباز وظيفه شهيد رضا مرادي عملدار و گروهبان 
يكم ش��هيد رضا امام��ي قانلوبالغ، از مام��وران نيروي 
انتظامي بودند كه 30 بهمن ماه س��ال گذشته در شب 
ش��هادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل عليها( به دست 
اغتشاش��گران در خيابان پاس��داران تهران به شهادت 

رسيدند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي پيش از اين در اسفندماه 
س��ال گذشته در منازل ش��هيد محمدعلي بايرامي )از 
ماموران نيروي انتظامي( و بسيجي شهيد محمدحسين 
حداديان كه در اغتشاش��ات خيابان پاسداران تهران به 

شهادت رسيدند، حضور يافته بودند.
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3 كالن
 ذخاير ارزي ايران

۲۰ ميليارد دالر آب رفت
صندوق بين المللي پول اعالم كرد، ذخاير ارزي ايران 
در پايان س��ال ۲۰1۷ به 1.95ميليارد دالر رس��يد كه 
اين رقم نسبت به دو سال قبل از آن ۲۰.6ميليارد دالر 
كاهش يافته است. به گزارش تسنيم، صندوق بين المللي 
پول در جديدترين گزارش خود موس��وم به چشم انداز 
اقتص��ادي منطق��ه خاورميانه اعالم ك��رد، ذخاير ارزي 
عربستان در پايان س��ال ۲۰1۷ به 493.8ميليارد دالر 
رس��يده است. ذخاير ارزي عربس��تان سعودي در سال 
۲۰1۷ نسبت به دو سال قبل از آن 118.1ميليارد دالر 
كاهش يافته اس��ت. در پايان س��ال ۲۰15 ذخاير ارزي 
اين كشور 611.9 ميليارد دالر برآورد شده بود. صندوق 
بين الملل��ي پ��ول پيش بيني كرده اس��ت، ذخاير ارزي 
عربس��تان در سال جاري ميالدي اندكي افزايش يابد و 
به 495ميليارد دالر برس��د. براساس اين گزارش ذخاير 
ارزي اي��ران نيز در پايان س��ال ۲۰1۷ به 95.1ميليارد 
دالر رس��يده كه اين رقم نس��بت به دو سال قبل از آن 
۲۰.6ميليارد دالر كاهش يافته است. ذخاير ارزي ايران 
در پايان سال ۲۰15 بالغ بر 115.۷ميليارد دالر برآورد 
ش��ده بود. اين نهاد بين المللي پيش بيني كرده اس��ت، 
ذخاير ارزي ايران در پايان سال ۲۰18 به 1۰8.4ميليارد 

دالر و در سال ۲۰19 به 1۲۷ميليارد دالر برسد. 

مديريت كااليي و هماهنگي 
مرزها به گمرك واگذار شد

مديركل امور اس��تان ها و مجلس گمرك جمهوري 
اس��المي ايران اعالم كرد كه با ه��دف نظارت دقيق و 
سرعت بخش��ي به صادرات و واردات، مديريت كااليي و 
هماهنگي مرزهاي زميني و دريايي كش��ور به گمرك 
واگذار ش��ده اس��ت. امير نظري روز گذشته در حاشيه 
معارفه مديركل گمرك البرز در گفت وگو با ايرنا افزود: 
در مرزهاي كشور دستگاه هايي چون مرزباني، راهداري و 
حمل و نقل جاده يي، قرنطينه و استاندارد فعاليت دارند 

كه تا پيش از اين ناهماهنگي به وجود مي آمد. 
وي ب��ا بيان اينكه واگذاري مديريت مرزهاي زميني 
و دريايي به گمرك كش��ور از س��ال گذشته انجام شده 
و پ��س از ۲س��ال نيز قابل تمديد اس��ت، اظهار كرد: با 
واگ��ذاري اين مديريت به گم��رك مي توان هماهنگي 
بيشتري بين دستگاه ها با هدف سهولت و تسريع بخشي 

به واردات و صادرات كاالها به وجود آورد. 
نظ��ري با بيان اينكه گمرك براي دريافت اظهارنامه 
به 9۰درصد واحدهاي توليدي كش��ور مراجعه مي كند، 
خاطرنشان كرد: اين اقدام با هدف سرعت بخشيدن به 
روند صادرات كاالهاي اين توليد كنندگان و صرفه جويي 
در وقت و هزينه ص��ورت مي گيرد. وي گفت: ميانگين 
معطلي در گمرك 3روز است و با اين اقدام ديگر نيازي 

نيست كه كاالها در انبارهاي گمرك معطل بمانند. 

اخبار كالن

هيات واگذاري تصويب كرد

واگذاري 630 بنگاه در سال جاري
واگذاري 63۰ بنگاه قابل واگذاري براي سال 
9۷ در جلسه هيات واگذاري تصويب شد. ارزش 
اين بنگاه ها هنوز اعالم نش��ده است اما با توجه 
ب��ه نياز دول��ت به منابع و كوچك ش��دن آن به 
نظر مي آيد، ارزش آنها بيش از1۰۰هزارميليارد 

تومان باشد. 
به گزارش س��ازمان خصوصي س��ازي يكي از 
تكاليف هيات واگذاري در هر س��ال اين اس��ت 
كه فهرس��تي شامل اس��امي بنگاه هاي مشمول 
واگ��ذاري به همراه ميزان س��هام يا درصد قابل 
واگذاري آنها و نيز برنامه واگذاري را به تصويب 

برساند. 
از اين رو از آنجا كه طبق قانون تا پايان سال 
93  بايد همه واگذاري ها خاتمه پيدا كند بر اين 
اس��اس از س��ال 94 قانونگذار در قوانين بودجه 
س��نواتي اجازه واگذاري بنگاه ها تا خاتمه كامل 
واگذاري ها را به س��ازمان خصوصي س��ازي داده 

است. 
در اين راس��تا امس��ال هم به اعتب��ار قانون 
بودجه س��ال 139۷ كل كش��ور اجازه واگذاري 
براي بنگاه هاي مش��مول اصل 44 قانون اساسي 
ص��ادر ش��ده اس��ت. بنابراين در جلس��ه هيات 
واگ��ذاري كه در وزارت اقتصاد برگزار ش��د اين 
هيات تمامي بنگاه هاي شناس��ايي شده تاكنون 
را در ليس��ت واگذاري هاي سال جاري قرار داد 

و به تصويب رساند. 
اين بنگاه ها ش��امل مواردي كه فاقد هر گونه 
ابهام يا چال��ش در امر واگذاري هس��تند، بوده 
و 41۲بنگاه را ش��امل مي ش��ود و تع��دادي نيز 
بنگاه هاي نيازمند بررس��ي و كارشناسي بيشتر 

هستند كه تعداد آنها ۲۲۰مورد است. 
بر اين اس��اس در جلسه هيات واگذاري مقرر 
ش��د در مورد اين ۲۲۰بنگاه مش��مول واگذاري 
در جلس��ات آتي اين هيات، رسيدگي دقيق تري 
صورت گي��رد و صرفا چنانچ��ه الزم بود، هيات 
واگذاري درخص��وص خروج اي��ن ۲۲۰بنگاه از 

ليست واگذاري ها به دولت پيشنهاد بدهد. 
بنابراين در جلسه هيات واگذاري درخصوص 
ق��رار گرفت��ن ح��دود 63۰ بن��گاه در ليس��ت 
واگذاري هاي س��ال 9۷ براي واگ��ذاري مصوبه 
صادر شد. تصميم گيري درخصوص سود فروش 
اقساطي و خسارت تاخير در تاديه خريداران سال 

9۷ درخص��وص واگذاري ها نيز از ديگر مصوبات 
جلسه هيات واگذاري بود كه بر اين اساس مقرر 
ش��د، نرخ سود فروش اقس��اطي بنگاه هاي مورد 
واگذاري دولت به بخش خصوصي و تعاوني 1۰ 
درصد و بخش هاي عمومي غيردولتي 13درصد 

باشد. 
همچنين نرخ خس��ارت تاخير در تاديه كليه 
خريداران نيز در اين جلسه 6 درصد تصويب شد 
كه بدين ترتيب س��ود فروش اقساطي و خسارت 
تاخير مصوب نرخ معادل نرخ هاي مصوب س��ال 

1396 است. 
ع��الوه بر اي��ن در جلس��ه هي��ات واگذاري، 
تخفيف يكي از خريداران بنگاه هاي سنوات قبل 
كه اقدامات مثبت و موثري را درخصوص شركت 
خريداري ش��ده ازجمله حفظ و ارتقاي اشتغال، 
بهبود سرمايه گذاري و بهره وري انجام داده است 
مورد رس��يدگي و تصويب قرار گرفت. در پايان 
جلس��ه هيات واگ��ذاري نيز مقرر ش��د، گزارش 
جامعي از عملكرد س��ال 1396 توسط سازمان 
خصوصي سازي براي ارائه در جلسات بعدي اين 

هيات تهيه شود. 
پيش از اين رييس جمهوري از دس��تگاه هاي 
اجرايي خواسته بود كه بنگاه هاي خود را واگذار 
كنن��د. او همچني��ن بارها تاكيد ك��رده بود كه 
تمامي دس��تگاه ها از بنگاهداري دست بردارند و 
در اين راس��تا وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي را 
مامور واگذاري بنگاه هاي دولتي كرده اس��ت. در 
همين راس��تا وزير امور اقتص��ادي و دارايي هم 
بارها گفته است كه بانك ها بايد اموال مازاد خود 
را بفروش��ند. او پيش از اين رق��م فروش اموال 
مازاد بانك ها را تا پايان خرداد ماه امسال بالغ بر 

۲۰۰هزارميليارد ريال اعالم كرده بود. 
در سال 1396 هيات واگذاري تصويب كرده 
ب��ود كه 33۷ش��ركت و بنگاه دولت��ي را عرضه 
و به فروش رس��اند اما اگر به س��ايت س��ازمان 
خصوصي سازي رجوع كنيم در آن سال واگذاري 
حدود 8۰ شركت و بنگاه در سايت اين سازمان 
درج ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر عملكرد اين 
هيات در واگذاري ها تقريبا يك سوم هدف بوده 
است. در آخرين روزهاي سال گذشته وزير امور 
اقتصادي و دارايي از واگذاري 34شركت و بنگاه 

به ارزش 6۰۰۰ ميليارد ريال خبر داده بود. 

عملكرد مقايسه اي واگذاري هاي انجام يافته توسط سازمان خصوصي سازي در دولت هاي يازدهم و دوازدهم با واگذاري هاي قبل از آن

نسبت عملكرد دولت هاي يازدهم و 139۷/۰۲/۰۷-139۲/۰6/31139۲/۰۷/۰1-138۰نوع واگذاري
جمع كلدوازدهم به كل دوره قبل از آن 

عرضه و فروش سهام يا دارائي 
49866.8۲3%583.۰95۲83.۷۲8به عموم متقاضيان

واگذاري سهام يا دارائي به شيوه 
4۰581.899%416.55۰165.349انتقال مستقيم به ذي نفعان

451.448.۷۲۲%999.645449.۰۷6جمع

آمارهاي تحقق اهداف بودجه اي واگذاري سهام و بنگاه ها توسط سازمان خصوصي سازي از سال 139۰ لغايت 1397/۰۲/۰7

تحقق اهداف 
بودجه اي 
حاصل از 
واگذاري 

)ميليارد ريال(

جمع كل139۰1391139۲1393139413951396139۷

تكليف واريز به حساب درآمد 
عمومي به موجب قانون 
بودجه ساالنه كل كشور

45۰۰۰65۰۰۰6۲۰۰۰۷۷۰۰۰145۰۰۰115۰۰۰۷9۰۰۰488۰۰8115۰۰

عملكرد در راستاي واريز به 
535965149681558116831918۷8۷41164۰۷۲51۲165986۷9حساب درآمد عمومي

درصد تحقق هدف حساب 
۷4%۲4%*5۲%64%63%15۲%13۲%۷9%119%درآمد عمومي

*درصد تحقق هدف مذكور با توجه به تكليف بودجه تا تاريخ 139۷/۰۲/۰۷ محاسبه گرديده است.
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رشد 30.6 درصدي قيمت سكه، 23درصدي دالر و 38درصدي يورو در سال 96 

سكههايپيشفروششدهزودترتحويلميشود
۴.6 ميليارد دالر با ارز ۴200 تومان گشايش اعتبار شده است

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
هر چند كه بيش��ترين رشد شتابان نرخ سكه، 
دالر و ي��ورو در 9 ماهه اخي��ر مربوط به تحوالت 
فروردي��ن ماه 97 ب��وده اما بررس��ي روند 14ماه 
اخير بازار ارز و طال نش��ان مي دهد كه روند رش��د 
قيمت ها عمدتا از مرداد 96 ش��روع ش��ده و تحت 
تاثير عوامل مختلف اقتصادي، پولي و بانكي، داليل 
غيراقتص��ادي و تهديدهاي امري��كا براي خروج از 
برجام و برخي تحوالت منطقه يي ديگر، بازار ارز و 
طال را با رشد شاخص ها مواجه كرده كه همچنان 

اثر خود را بر بازار سكه و طال ادامه داده است. 
به گزارش »تعادل« تحوالت 14 ماه اخير بازار 
ارز و طال نشان مي دهد كه نرخ سكه از 1.2ميليون 
در اسفند 95 به 1.57ميليون در اسفند 96 و بيش 
از 2 ميليون تومان در فروردين و ارديبهش��ت 97 
رس��يده و نرخ دالر نيز از 3772 در اسفند 95 به 
4643 تومان در اس��فند 96 و باالي 6 هزار تومان 

در فروردين 97 افزايش داشته است. 
هر چند كه اقدامات گسترده ستاد تنظيم بازار 
ارز و ش��بكه بانكي موجب شد كه نرخ دالر در حد 
4200 تومان تثبيت شود، اما فشار تقاضا در بازار 
ط��ال و ارز از طريق افزايش قيمت س��كه خود را 
نش��ان داده و در روز يك شنبه 16 ارديبهشت 97 
نرخ س��كه جديد به 2 ميلي��ون و 130هزار تومان 
رس��يده كه نشانه ادامه رشد قيمت طال و سكه در 

سال 97 نسبت به اسفند 96 است. 
در حال حاضر هر قطعه نيم س��كه بهار آزادي 
با قيمت يك ميلي��ون و 63هزار تومان و هر قطعه 
ربع به��ار آزادي نيز 630ه��زار تومان و هر قطعه 
س��كه گرمي 3۸4هزار تومان معامله مي شود و هر 
گرم ط��الي 1۸ عيار به قيم��ت 207هزار تومان 

ارزش گذاري شده است. 
گزارش ش��اخص هاي ماهانه اقتص��ادي بانك 
مرك��زي كه گ��زارش اس��فند 96 آن ب��ه تازگي 
منتش��ر ش��ده و آمارهاي منتهي به اسفند 96 را 
نش��ان مي دهد، حكايت از آن دارد كه در اس��فند 
ماه 1396 متوس��ط قيمت فروش يك سكه تمام 
بهار آزادي در بازار آزاد ش��هر تهران با طرح جديد 
يك ميليون و 573 هزار و 100تومان بود كه نسبت 
به ماه قبل 3.1درصد و نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل يعني اسفند 95 معادل 30.6 درصد افزايش 

داشته است. 
متوسط قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي 
در بازار آزاد ش��هر تهران با طرح قديم يك ميليون 
و 543ه��زار توم��ان بود كه نس��بت ب��ه ماه قبل 
3.6درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل يعني 
اسفند 95 معادل 29.7درصد افزايش داشته است. 
ميانگين قيمت نيز در كل سال 96 براي سكه 
طرح جديد معادل يك ميليون و 326 هزار تومان 
با رشد 19.4درصدي نسبت به ميانگين سال 95 
و براي س��كه طرح قديم يك ميليون و 294 هزار 
تومان با رش��د 17.4 درصدي نسبت به سال 95 

بوده است. 
نمودار رشد قيمت س��كه نشان مي دهد كه از 
شهريور سال 96 روند صعودي به خود گرفته و در 
اس��فند ماه به اوج خود رسيده است. به طوري كه 
سكه طرح جديد از يك ميليون و 217هزار تومان 
در مرداد 96 به يك ميليون و 573 هزار تومان در 
اسفند 96 رسيده و طي 7ماهه پايان سال معادل 
بيش از 29درصد يا 356 هزار تومان رش��د كرده 

است. 
روند قيمت س��كه طرح جديد نش��ان مي دهد 
كه از 933 هزار تومان در سال 94 به 1.2ميليون 
تومان در اسفند سال 95 و يك ميليون و 573 هزار 
تومان در اسفند 96 رسيده و طي سال 96 معادل 

370 هزار تومان رشد كرده است. 

 رشد 23درصدي قيمت دالر در سال 96
از سوي ديگر روند رشد نرخ دالر نشان مي دهد 
كه متوس��ط قيم��ت دالر در ب��ازار آزاد تهران در 
اس��فند 96 معادل 4643 تومان بوده كه نس��بت 

به ماه قبل 0.2 درصد و نسبت به اسفند سال 95 
معادل 23.1درصد رش��د داشته است. همچنين 
متوس��ط قيمت فروش دالر در س��ال 96 معادل 
4045تومان بوده كه رشد 11 درصدي نسبت به 

سال 95 داشته است. 
قيم��ت دالر از 3405 تومان در س��ال 94 به 
3772 تومان در اس��فند س��ال 95 رس��يده و در 
اسفند 96 نرخ 4643 تومان را ثبت كرد كه نشان 
مي دهد در مدت يك س��ال مع��ادل ۸71تومان يا 

23.1درصد افزايش داشته است. 
روند نرخ دالر در طول سال 96 نشان مي دهد 
كه از شهريور 96 روند صعودي به خود گرفته و از 
3۸11 تومان در مرداد به 4643 تومان در اسفند 
96 رس��يده اس��ت و طي اين 7م��اه ۸32 تومان 

معادل 21.۸ درصد افزايش داشته است. 

 رشد 38درصدي قيمت يورو در سال 96
همچنين روند رشد نرخ يورو نيز نشان مي دهد 
كه قيمت يورو در اسفند 96 معادل 5672 تومان 
بوده كه نس��بت به ماه قب��ل 4.1درصد كاهش و 
نسبت به اس��فند 95 معادل 3۸.7درصد افزايش 
داشته است. متوسط قيمت فروش يورو نيز 4۸0۸ 
تومان بوده كه نسبت به متوسط سال 95 معادل 

19درصد رشد كرده است. 
رون��د نرخ يورو نش��ان مي دهد ك��ه از 3۸21 
تومان در س��ال 94 به 40۸۸تومان در اسفند 95 
و 5672 تومان در اس��فند 96 رس��يده و در طول 
يك س��ال به مي��زان 15۸4 تومان مع��ادل 3۸.7 

درصد افزايش داشته است. 
روند س��ال 96 نيز نش��ان مي دهد كه قيمت 
يورو از شهريور 96 روند صعودي به خود گرفته و 
طي 7ماه آخر س��ال 96 از 4547تومان در مرداد 
به 5672 تومان در اس��فند 96 رس��يده و معادل 
1125توم��ان يا 24.7درصد در ط��ول 7ماه آخر 

سال افزايش داشته است. 

 سكه هاي پيش  فروشي يك هفته زودتر 
تحويل مي شود

ريي��س كل بانك مركزي گفت: از 22فروردين 
تاكن��ون 4ميليارد و 650 ميلي��ون دالر يا معادل 
آن به س��اير ارزها براي ثبت س��فارش و گشايش 
اعتبار تخصيص داده شده و از اين رقم 2ميليارد و 

700ميليون دالر آن تامين شده است. 
ولي اهلل سيف اظهار كرد: اين جلسات با توجه به 
اهميت تصميمات جديد ارزي با حضور معاون اول 
رييس جمهور 2بار در هفته برگزار مي ش��ود تا اگر 
نياز به هماهنگي هاي بين دستگاهي وجود داشته 

باشد، تصميم گيري شود. 

وي با بيان اينكه ترتيبات اتخاذ ش��ده تاكنون 
به خوبي عملكرد خود را نش��ان داده است، افزود: 
سياست هاي جديد ارزي تا به حال عملكرد مثبتي 
داشته و ثبت سفارشات به صورت معمول درحال 
انجام است، واردات كاال نيز مسير طبيعي خودش 

را طي مي كند. 
س��يف با بيان اينكه واردات به صورت طبيعي 
درحال انجام اس��ت، گف��ت: براي ارز م��ورد نياز 
مس��افران ني��ز در اين م��دت 100ميلي��ون دالر 

تخصيص داده شده است. 
وي همچنين به نمايش��گاه كتاب اشاره كرد و 
افزود: در اين زمينه نيز ترتيبي اتخاذ ش��ده تا ارز 
كتاب هاي مورد نياز با قيمت 4هزار و 200تومان از 

طريق بانك شهر تامين شود. 
س��يف با ابراز اميدواري درخص��وص اينكه در 
روزهاي آينده شرايط بسيار مساعدتر خواهد شد، 
گفت: به زودي تمامي ذي نفعان و بازيگران در بازار 
جديد الكترونيكي ارز، نقش خود را به درستي ايفا 
مي كنند و با ورودشان به بازار و انجام تسهيل شده 

امورشان شرايط بهتر خواهد شد. 
ريي��س كل بانك مرك��زي درخصوص تحويل 
س��كه هاي پيش فروش ش��ده نيز گفت: براساس 
تعهدي كه داش��ته ايم 12روز ديگر موعد تحويل 
سكه هاي پيش فروش شده است اما امروز تصميم 
گرفتيم تا اين سكه ها يك هفته زودتر تحويل شود. 
سيف با بيان اينكه آمادگي كامل براي تحويل 

پيش از موعد س��كه ها به ص��ورت فيزيكي وجود 
دارد، گف��ت: البته در اين زمينه پيش��نهاداتي نيز 
به خريداران س��كه از جانب بانك هاي عامل ارائه 
مي شود كه اين خريداران اختيار دارند به هر نحو 
كه خودشان مي دانند، سكه هاي پيش خريد شده 

خود را تعيين تكليف كنند. 
همچني��ن در جلس��ه هم انديش��ي رييس كل 
بانك مركزي با مديران عامل بانك ها و نمايندگان 
صرافي ها كه در بانك مركزي برگزار ش��د، مديران 
عامل بانك ها و موسس��ات اعتب��اري و نمايندگان 
صرافي ه��ا ب��ه ط��رح س��واالت، ابهام��ات و ارائه 
پيش��نهادها در زمينه س��امانه نيما و چالش هاي 
موج��ود بازار ارز پرداختند. س��يف نيز با بررس��ي 
وضعيت ب��ازار ارز اعالم كرد ك��ه بانك مركزي بر 
بازار ارز با استفاده از سامانه نيما اشراف كامل دارد. 
البته بايد احتماالت و نواقص اين سامانه مورد نقد 
و بررسي قرار گيرد تا با قدرت بيشتري به فعاليت 
بپردازد. سامانه نيما در طول زمان مي تواند عملكرد 
خود را نش��ان دهد و بانك مركزي از هر گونه نقد 
و پيش��نهاد در اين زمينه با هدف ارتقاي عملكرد 

سامانه نيما استقبال مي كند. 

 هزار دالر؛ حداقل ارز الزم براي افتتاح 
حساب ارزي

حس��ين زاده،  محمدرض��ا  ديگ��ر  س��وي  از 
مديرعام��ل بانك ملي ايران اع��الم كرده كه براي 

افتتاح حس��اب هاي ارزي ب��ه حداقل معادل يك 
هزار دالر نياز اس��ت. اين بان��ك تضمين مي كند 
به حساب هاي ارزي با همان پايه پولي كه افتتاح 
حس��اب شده، س��ود بپردازد و موجودي نهايي را 
به همان ارز تحويل مشتري دهد. همه بانك هاي 
دولت��ي به وي��ژه بانك مل��ي ايران ب��راي افتتاح 
س��پرده هاي ارزي آماده ان��د و م��ردم مي توانند با 
گشايش اين حساب ها هم دارايي خود را در جاي 
امن نگهداري كنند و هم ماهانه از س��ود ارزي آن 

بهره مند شوند. 
وي همچنين از آمادگي اين بانك براي خريد ارز 
حاصل از صادرات خبر داد و گفت: صادركنندگان 
مي توانند هر ارزي را كه در ايران يا خارج از كشور 
دارند به نرخ روز به بانك ملي بفروشند. واحدهاي 
 ارزي بان��ك ملي براي گش��ايش اعتبار اس��نادي

)ال. سي( به ويژه براي واردات كاالهاي اساسي به 
نرخ مصوب 3۸00تومان آماده اند. 

 خريد طالي دست دوم باعث بيكاري 
كارگران طال ساز مي شود

در همين حال دبي��ر هيات مديره اتحاديه طال 
و جواهر تهران ضمن اش��اره به مش��كالت عرضه 
طالي دست دوم در بازار گفت: طالي بدون اجرت 
موجب تعطيلي كارگاه هاي طالسازي و بيكاري در 
اين صنعت مي ش��ود. »نادر بذرافشان« با اشاره به 
ممنوعي��ت فروش طالي دس��ت دوم در بازار طال 
درب��اره داليل اين ممنوعيت گفت: در هر صنعتي 
چرخش جريان اقتصادي و فعال بودن آن بستگي 
ب��ه توليد دارد كه با عرضه طالي دس��ت دوم اين 
چرخه به مشكل خورده و سبب تعطيلي و خلل در 
جريان توليد مي ش��ود. وي اشتغال و به كارگيري 
نيروي كار را در موقعيت فعلي كش��ور بسيار مهم 
برش��مرد و افزود: اگر به دنبال رونق و فعال سازي 
اقتصاد كش��ور و صنعت با سابقه طال و جواهر در 
كشور هستيم بايد به فكر توليد بيشتر و جلوگيري 

از فروش و عرضه طالي دست دوم باشيم. 
دبير هيات مدي��ره اتحاديه طال و جواهر تهران 
به مشكالت پوستي و بهداشتي استفاده از مصرف 
طالي دس��ت دوم اش��اره ك��رد و اف��زود: معموال 
طالي هايي كه به صورت دست دوم يا بدون اجرت 
به فروش مي رسد داراي عيار استانداردي نيست و 
عموما خريداران با خريد اين نوع محصول متضرر 

مي شود. 
بذرافش��ان به خريداران مصنوعات طال توصيه 
ك��رد كه ب��راي خريد طال از تولي��دات داخلي كه 
داراي عيار كنترل شده و با كيفيت است، استفاده 
و ب��ا خيال راحت از خريد خ��ود اطمينان حاصل 

كنند. 
اين فعال صنفي يك��ي از داليل گرايش مردم 
ب��ه طالي دس��ت دوم را ماليات ب��ر ارزش افزوده 
و كاه��ش قدرت خري��د دانس��ت و تصريح كرد: 
ماليات بر ارزش افزوده باعث ش��ده كه 9درصد بر 
هزينه هاي مش��تري افزوده شود و خريدار تمايلي 
براي خريد طالي نو نداش��ته و اين مورد س��بب 
كاهش توليد و بيكاري بس��ياري از سازندگان طال 

و جواهر مي شود. 
وي با اش��اره به انتخاب شعار سال توسط مقام 
معظم رهبري با عنوان »حمايت از كاالي ايراني« 
گفت: اگر خواهان رشد و ارتقاي اين صنف هستيم 
بايد جلو دس��ت دوم فروش��ي طال را بگيريم و از 
توليد كننده و كار با كيفيت داخلي حمايت كنيم. 

بذرافش��ان از مردم خواس��ت تا مصنوعات طال 
و جواه��ر خود را از واحدهاي داراي جواز كس��ب 
خري��داري كنند تا اگر به مش��كلي برخورد كنند، 

بتوان آن را پيگيري كرد. 
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر تهران در 
خاتمه اب��راز اميدواري كرد كه تالش اتحاديه طال 
و جواهر تهران و هم��ه اتحاديه هاي طال و جواهر 
سراس��ر كشور در مورد مش��كالت صنفي به ويژه 
ماليات بر ارزش افزوده به نتيجه مورد نظر رسيده و 
بتوان اين صنعت را به قله افتخار در جهان رساند. 

معاون اول رييس جمهور در جلسه ستاد اقتصادي ساماندهي امور ارزي تاكيد كرد 

دولت ترديدي در سياست هاي جديد ارزي ندارد 
معاون اول رييس جمهور با تاكيد مجدد بر اينكه 
دولت در اجراي سياس��ت هاي جديد ارزي مصمم 
اس��ت و كمترين ترديدي درخصوص موفقيت اين 
سياست ها ندارد، گفت: مردم مطمئن باشند كه با 
وجود فضاسازي هاي منفي عليه كشور، سياست هاي 

جديد ارزي با موفقيت اجرا خواهد شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، اس��حاق 
جهانگيري روز يك شنبه در جلسه ستاد اقتصادي 
ساماندهي امور ارزي كشور با اشاره به حمايت همه 
دس��تگاه ها و اركان نظ��ام از اجراي سياس��ت هاي 
جديد ارزي گفت: اين سياست ها موجب جلوگيري 
از خروج سرمايه هاي ملي، مقابله با قاچاق، حمايت 
از تولي��د داخلي و نيز ايجاد اطمين��ان در مردم و 
فعاالن اقتصادي براي ثبات و پيش بيني پذير كردن 
اقتصاد كش��ور مي ش��ود و دولت كمترين ترديدي 
درخصوص موفقيت اين سياست ها ندارد و با قدرت 

اين سياست ها را اجرايي خواهد كرد. 
معاون اول رييس جمهور با اشاره به انتشار اخبار 
بدون مبنا و بي اس��اس درخصوص خريد و فروش 
ارز در بازار غيررسمي، گفت: باتوجه به اينكه دولت 

نيازهاي واقعي ارزي را تامين مي كند و اگر كس��ي 
براي واردات كاال نياز به ارز داش��ته باشد، مي تواند 
با مراجعه به نظ��ام يكپارچه معامالت ارزي )نيما( 
ارز ب��ه قيمت مصوب 4200 توم��ان دريافت كند، 
منطقي نيست كه كس��ي براي واردات كاال از بازار 

سياه ارز تهيه كند. 
وي افزود: متاس��فانه اين اخبار نادرس��ت كه 
منبع آن مبهم و نامش��خص است توسط برخي 
رس��انه ها تيتر مي شود اما وقتي پرسيده مي شود 
اي��ن مي��زان ارز كجا و با چه منظ��وري خريد و 
فروش شده است؟ پاسخ مي دهند؛ كساني به آنها 
اين طور گفته اند ك��ه البته نبايد به اين اطالعات 
غيرصحيح اتكا كرد. جهانگيري با تاكيد بر اينكه 
دستور كار اصلي كليه دستگاه هاي كشور كمك 
به اجراي درست سياست هاي جديد ارزي كشور 
اس��ت، از وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانك مركزي خواست به صورت 
روزانه م��ردم را در جريان آخرين تحوالت ارزي 
و ميزان واردات كاالهاي اساس��ي به كشور قرار 
دهند تا از ايجاد شرايط براي فضاسازي و افزايش 

اخبار نادرس��ت كه موجب تشويش و نگراني در 
جامعه مي شود جلوگيري شود. 

مع��اون اول رييس جمهور در اين جلس��ه كه با 
هدف بررسي موانع پيش روي انتقال ارز حاصل از 
صادرات به اقتصاد كشور و چگونگي ثبت سفارش 
براي واردات برگزار ش��د، گفت: تغيير ساز و كار ها 
همواره به لحاظ رواني، اطالعاتي و اجرايي با مقاومت 
و مش��كالتي روبه رو بوده است اما با همت و تالش 
همه دستگاه ها و مردم از اين مرحله به نفع اقتصاد 
و منافع ملي كش��ور با موفقيت عبور خواهيم كرد. 
وي با تاكيد بر اينكه موضوع مديريت بازار ارز كشور 
و تامي��ن نيازهاي واقعي مردم به ارز موضوع اصلي 
دولت است، اظهار داشت: نيازهاي جاري كشور به 
ارز با بازگشت ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد 
مرتفع خواهد شد و در اين زمينه برنامه ريزي شده 
تا همانند سال گذشته حداقل ماهانه 3 ميليارد دالر 
ارز حاص��ل از ص��ادرات غيرنفتي به چرخه اقتصاد 

كشور بازگردد. 
مع��اون اول رييس جمه��ور گف��ت: دول��ت به 
اندازه كافي اب��زار الزم براي بازگرداندن ارز حاصل 

از ص��ادرات به كش��ور را دارد و با هماهنگي همه 
صادر كنندگان درصدد است عالوه بر شفاف سازي 
مب��ادالت ارزي و پولي، اقتصاد كش��ور را در برابر 

تكانه هاي خارجي مقاوم سازي كند. 
وي اف��زود: ب��ا اختص��اص مناب��ع اعتب��اري و 
ريال��ي الزم براي خري��د ارز به قيمت رس��مي از 
صادر كنن��دگان كاال توس��ط بانك مرك��زي، روند 
واريز ارز ناشي از صادرات غيرنفتي به اقتصاد كشور 

تسريع خواهد شد. 
 جهانگيري همچنين شناسايي نيازهاي واقعي 

مردم به ارز توس��ط بانك مركزي را ضروري خواند 
و با اش��اره به مسائل عنوان شده درباره نياز ارزي و 
ريالي مردم و غرف��ه داران داخلي و خارجي در ايام 
برگزاري نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران، گفت: 
دولت در اين زمينه پيش بيني ه��اي الزم را انجام 
داده و با توجه به جايگاه و اهميت اصحاب فرهنگ 
و تروي��ج فرهنگ كتاب و كتابخواني تدابير الزم را 
انديشيده اس��ت و ارز موردنياز اين بخش با تاييد 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي به قيمت مصوب 

اختصاص مي يابد. 

رييس كل بانك مركزي: بر اساس تعهدي كه داشته ايم 12روز ديگر موعد تحويل 
سكه هاي پيش فروش شده است، اما تصميم گرفتيم اين سكه ها يك هفته زودتر 

تحويل شود

قيمت فروش يك سكه تمام بهار آزادي با طرح جديد در اسفند 96 يك ميليون و 
573هزار و 100 تومان بود كه نسبت به اسفند 95 معادل 30.6 درصد يا 370 هزار 

تومان افزايش داشت. قيمت دالر نيز از 3772 تومان در اسفند سال 95 به4643 
تومان در اسفند 96 رسيد و در مدت يك سال معادل 871 تومان يا 23.1درصد 

افزايش داشت. همچنين نرخ يورو از 4088تومان در اسفند 95 به 5672 تومان در 
 اسفند 96 رسيده و در طول يك سال به ميزان 1584 تومان معادل

38.7 درصد افزايش داشت

طي 7 ماهه آخر سال 96 كه قيمت ها روند صعودي به خود گرفت، سكه طرح جديد 
از يك ميليون و 217 هزار تومان در مرداد به يك ميليون و 573 هزار تومان در اسفند 

96 رسيده و طي 7ماهه پايان سال معادل بيش از 29درصد يا 356 هزار تومان رشد 
كرده است. روند نرخ دالر از 3811تومان در مرداد به 4643 تومان در اسفند 96 رسيد 
و 832 تومان معادل 21.8 درصد افزايش داشت. قيمت يورو از 4547 تومان در مرداد 
به 5672 تومان در اسفند 96 رسيد و معادل 1125 تومان يا 24.7 درصد افزايش داشت

                                                                                                      

  مذاكره بانك مركزي
براي مانده گيري موبايلي

مع��اون فناوري ه��اي نوين بانك مرك��زي گفت: با 
وزارت ارتباطات مذاكره ش��ده تا احراز هويت فرد براي 
مانده گيري در اپليكيشن هاي پرداخت موبايلي با شماره 
س��يم كارت انجام ش��ود. ناصر حكيم��ي در گفت وگو 
ب��ا ايبنا درب��اره حذف و توق��ف قابلي��ت مانده گيري 
در اپليكيش��ن هاي پرداخ��ت موبايلي گف��ت: قابليت 
مانده گي��ري در اپليكيش��ن هاي پرداخ��ت موبايلي به 
عن��وان يك ابزار پرطرفدار نياز به KYC )احراز هويت 
مش��تري( دقيق تري دارد. حكيمي ادام��ه داد: برخي 
بانك ها درخواست كردند تا هر فرد صرفا از حساب هايي 
كه فرد مالك آن است عمليات مانده گيري را انجام دهد 
و فرد قابليت دسترسي به مانده گيري حساب ساير افراد 
را ب��راي رعايت حريم خصوصي و دسترس��ي به مانده 
حساب نداشته باشد؛ بر همين اساس قرار شده تا مدل 
احراز هويت براي مانده گيري اپليكيشن هاي پرداخت 
در ش��بكه ش��تاب در نظر گرفته شود كه هم اكنون در 
حال انجام است. معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي 
افزود: از سوي بانك مركزي با وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات براي اصالح نظام احراز هويت براي مانده گيري 
مذاكراتي شده تا سرويس مانده گيري با توجه به احراز 
هويت فرد بر اساس شماره تلفن سيم كارت انجام شود 
ت��ا دغدغه بانك ه��ا نيز برطرف ش��ود. وي تاكيد كرد: 
قابليت مانده گيري در اپليكيشن هاي پرداخت موبايلي 
تا يك الي دو هفته آينده دوباره بر اس��اس مدل جديد 

احراز هويت فعال مي شود. 

 هزينه ارزيابي خسارت بيمه 
شخص ثالث 100هزار تومان

ريي��س كل بيمه مرك��زي تعرفه هزين��ه ارزيابي 
خس��ارت موضوع تبصره ماده 39 قانون بيمه اجباري 
خس��ارات وارد شده به شخص ثالث را به ازاي هر فقره 
ارزيابي يك ميليون ريال تعيين كرد. عبدالناصر همتي، 
مصوبه ش��وراي عالي بيمه درباره تعيين تعرفه هزينه 
ارزيابي خس��ارت موضوع تبصره ماده 39 قانون بيمه 
اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث را ابالغ كرد. 
در متن ابالغيه وي به مديران عامل شركت هاي بيمه 
آمده است: تعرفه هزينه ارزيابي خسارت موضوع تبصره 
ماده )39( قانون بيمه اجباري خس��ارات وارد شده به 
شخص ثالث بر  اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 
س��ال 1395 ب��ه ازاي فقره ارزيابي براي س��ال 1397 
به ميزان يك ميليون  ريال تعيين مي شود. اين موضوع 
در جلس��ه شوراي عالي بيمه در تاريخ دوم ارديبهشت 

 ماه مصوب شده است. 

  چك هاي غيرصيادي
از شهريور پذيرش نمي شود

مديركل ريالي و نش��ر بانك مركزي گفت: با اجرايي 
شدن كامل سامانه صياد چك هاي با طرح قديم با اجرايي 
شدن كامل سامانه صياد از شهريور ماه امسال در سامانه 
چكاوك پذيرش نخواهد ش��د. به گزارش روابط عمومي 
بان��ك مركزي پ��س از رونمايي از ط��رح ملي صياد در 
2۸شهريور ماه سال 1396و راه اندازي موفق آن به همراه 
اصالح رويه و روال صدور دس��ته چك و يكسان س��ازي 
مولفه ها و خصيصه هاي محتوايي و امنيتي چك در شبكه 
بانكي عنوان شد به جهت گسترش هر چه بيشتر طرح 
از نيمه ارديبهش��ت ماه سال جاري از پذيرش چك هاي 
با طرح قديم در سامانه چكاوك خودداري مي شود. ولي 
درح��ال حاضر خبرها حاكي از ب��ه تعويق افتادن تاريخ 
مقرر ب��وده و تاكنون خبر موثقي در اين خصوص اعالم 
نشده است. مسعود رحيمي، مديركل ريالي و نشر بانك 
مرك��زي درخصوص برنامه بانك مرك��زي در مورد عدم 
پذيرش چك قديمي در چكاوك گفت: با توجه به ابعاد 
گس��ترده طرح صياد و لزوم اعط��اي فرصتي به بانك ها 
براي هماهنگي با سامانه جديد و انجام اقدامات الزم به 
صورت كامل همچنين حجم باالي چك هاي قديمي در 
دس��ت مردم، تاريخ مورد نظر تمديد ش��ده و براي آنكه 
حجم باالي چك هاي قديمي موجود در دس��ت مردم و 
نپذيرفتن چك ه��ا در چكاوك منجر به ايجاد اختالل و 
تشويش در شعب و جامعه نشود با اعطاي فرصتي براي 
تعيين تكليف چك هاي قديمي به دنبال كاهش تبعات 
مردمي هس��تيم در ضمن پس از شهريور ماه چك هاي 
مدت دار فقط در شعب بانك صادركننده قابليت تعيين  
تكليف را دارا هستند. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه 
عدم پذيرش چك هاي غيرصيادي در چكاوك به ابتداي 
شهريور ماه س��ال جاري موكول شد، الزم است بانك ها 
اطالع رس��اني الزم به مشتريان بانكي را براي مراجعه به 
ش��عب و تعويض دس��ته چك هاي قديمي انجام دهند 
همچنين از پذيرش چك جهت كارس��ازي آن در آينده 
در سامانه چكاوك خودداري كنند. وي افزود: با اجرايي 
ش��دن سامانه صياد به ش��كل كامل با توجه به كاركرد 
و ثمرات ارزنده آن مثل امكان اس��تعالم و اعتبارسنجي، 
افزاي��ش امنيت و كاهش جع��ل و كنترل دقيق اهليت 
متقاضي دسته چك پيش از صدور آن؛ مي توان شرايط را 
براي بازگشت اعتبار به چك فراهم آورد. وي اظهار كرد: 
برخ��ي از بانك ها كه تعداد زيادي هم نيس��تند تاكنون 
ش��رايط الزم را به صورت كامل فراهم نكرده اند. مواردي 
كه درحال حاضر در دست انجام بوده و براي رسيدن به 
اهداف پروژه مهم است شامل اتصال تمامي شعب بانك ها 
به سامانه صياد براي خدمت رساني صحيح به تمام نقاط 
كشور، برقراري تمهيدات الزم در ايستگاه كاري چكاوك 
بانك ها براي درج داده هاي الزم ازجمله شناسه استعالم 
صيادي در راس��تاي اعمال ممانعت سيستمي به جهت 
عدم پذيرش چك هاي با طرح قديم در چكاوك، تجهيز 
كامل شعب بانك ها به دستگاه ها و تجهيزات الزم جهت 
درج و خوان��ش بارك��د دو بعدي براي افزايش س��رعت 
پذيرش چك و كاهش اش��تباهات كارب��ري، راه اندازي 
كامل سامانه اس��تعالم همگاني چك براي اطالع رساني 
به موقع و مناسب س��وابق اعتباري صاحبان حساب به 
ذي نفعان چك در جهت ايجاد شفافيت اطالعاتي براي 
اخذ تصميم مناسب و كاهش حجم چك برگشتي، ايجاد 
مكانيسم مناس��ب جهت پذيرش چك هاي مدت دار از 
قبل واگذار ش��ده در ش��عب براي جلوگيري از تحميل 
زحمت مضاعف به اشخاص حقيقي و حقوقي به جهت 

بازپس گيري چك هاست. 

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 اختصاص 402 ريال س�ود به ازاي هر س�هم 
البرزدارو: شركت البرز دارو اطالعات و صورت هاي 
مالي مياندوره يي 12 ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 
96 را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 930ميليارد 
ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين، ش��ركت با انتش��ار 
عملكرد يكس��اله مالي 96 خود اع��الم كرد در دوره 
12 ماه��ه يادش��ده مبلغ يك ه��زار و 304 ميليارد 
و 116ميلي��ون ريال س��ود خالص كس��ب كرد و بر 
اين اس��اس مبلغ 402 ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 17 درصد كاهش داش��ت. افزون بر اين، 
»دالبر« در دوره 12ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
يك هزار و 697 ريال سود به ازاي هر سهم اختصاص 
داده بود. همچنين، با افزوده ش��دن س��ود خالص به 
سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ يك هزار و 
708 ميليارد و 863 ميليون ريال سود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 »قچ�ار« تعدي�ل مثب�ت اع�ام كرد: ش��ركت 
فرآورده ه��اي غذاي��ي و قند چهارمح��ال در خصوص 
پيش بيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به پايان 
اسفند 96 شفاف سازي كرد. عالوه بر اين، »قچار« اعالم 
كرده است عمده تغييرات مربوط به كاهش فروش شكر 
سفيد چغندري و افزايش موجودي پايان دوره محصول 
و همچنين كاهش بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 
اس��ت. بر همين اساس، اين ش��ركت اعالم كرده است 
س��ود هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند 96 از 

735 ريال به 815 ريال افزايش يافته است. 
 س�نگ س�ولفور در صدر تولي�دات »فملي«: 
ش��ركت ملي صنايع مس ايران با سرمايه ثبت شده 
50هزار ميليارد ريال )س��رمايه ثبت نشده 10هزار 
ميليارد ريال( گزارش فعاليت ماهانه منتهي به پايان 
فروردين ماه 97 را اعالم كرد. همچنين، شركت در 
يك ماهه فروردين 97 معادل 4 ميليون و 964 هزار 
و 665تن انواع محصول توليد كرده اس��ت. افزون بر 
اين، س��نگ س��ولفور با توليد 4 ميليون و 842هزار 
تن بيش��ترين حج��م توليد را در مي��ان محصوالت 
»فملي« از آن خ��ود كرد. عالوه بر اين، مبلغ فروش 
اين ش��ركت در پايان فروردين م��اه 391 ميليارد و 
35 ميليون ريال است. براساس اين گزارش، شركت 
مل��ي صنايع مس ايران در پاي��ان اين گزارش اعالم 
كرده اس��ت با توجه به تعطيالت نوروزي و با توجه 
به اينكه بخش��ي اعظمي از فروش هاي فروردين ماه 
در ارديبهش��ت م��اه حمل مي ش��ود، بنابراين مبلغ 
ي��ك هزار و 640 ميليارد ري��ال فروش فروردين در 

ارديبهشت ماه شناسايي خواهد شد. 
 »زاگ�رس« س�ود 96 را دو براب�ر اعام كرد: 
ش��ركت پتروش��يمي زاگرس اطالعات و صورت هاي 
مال��ي 12 ماه��ه منتهي به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرس��ي ش��ده و با س��رمايه مع��ادل 2 ه��زار و 
400ميليارد ريال منتش��ر كرد. عالوه بر اين، شركت 
با انتش��ار عملكرد س��ال مالي 96 معادل 19 هزار و 
497ميليارد و 320 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 8هزار و 124 ريال سود به 
ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره 
مش��ابه س��ال مالي قبل معادل 104 درصد افزايش 
داش��ت. افزون بر اين، »زاگرس« در سال مالي 95 به 
ازاي هر س��هم 3 هزار و 973 ريال سود محقق كرده 
بود. به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال 
اضافه ش��د و در نهايت مبل��غ 18هزار و 775ميليارد 
و 192ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار گزارش هاي ايران ارقام: شركت ايران ارقام 
اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 6ماهه منتهي 
به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و با سرمايه 
مع��ادل 500 هزار ميليون ريال منتش��ر كرد. عالوه بر 
اين، شركت با انتش��ار عملكرد 6 ماهه خود اعالم كرد 
در دوره ياد ش��ده مبلغ 15 ميليارد و 20ميليون ريال 
س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 30 ريال 
سود به ازاي هر سهم محقق كرد. اين شركت در دوره 
مشابه سال مالي قبل مبلغ 26ريال زيان شناسايي كرده 
بود. »مرقام« در پايان س��ال مالي گذش��ته به ازاي هر 
س��هم 213 ريال زيان محقق كرد. با افزوده شدن زيان 
انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ 
117 ميليارد و 82 ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره 
در حس��اب هاي اين شركت منظور شد. بر اين اساس، 
»مرقام« در پايان اين گزارش تاكيد كرده اس��ت سود 
انباشته ابتداي دوره مربوط به ابطال و صدور مجدد يك 

صورتحساب در سال1394 است. 
 افزايش س�ود »خفنارو«: ش��ركت مهندس��ي 
صنعت��ي روان ف��ن آور اطالع��ات و صورت هاي مالي 
مياندوره ي��ي 6 ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 
را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 100 هزار 
ميليون ريال منتشر كرد. همچنين، شركت با انتشار 
عملكرد 6ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ 
5ميليارد و 398 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 54 ريال سود به ازاي هر سهم 
محقق كرد. اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل 
مبلغ 22ريال س��ود شناسايي كرده بود. »خفناور« در 
پايان س��ال مالي گذش��ته به ازاي هر سهم 95 ريال 
س��ود محقق كرد. افزون بر اين، با افزوده ش��دن سود 
انباش��ته ابتداي سال به س��ود خالص دوره در نهايت 
مبلغ 21ميليارد و 337 ميليون ريال س��ود انباش��ته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش س�ود انباش�ته حفاري ش�مال: شركت 
حفاري شمال اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 
9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي نشده و 
با سرمايه معادل 2 هزار و 605 ميليارد و 405 ميليون 
ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين، ش��ركت با انتش��ار 
عملكرد 9 ماهه خود اعالم كرد در دوره ياد شده مبلغ 
487 ميليارد و 880 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 187ريال سود به ازاي هر 
سهم محقق كرد. در سويي ديگر، اين شركت در دوره 
مشابه سال مالي قبل مبلغ 283 ريال سود شناسايي 
كرده بود. همچنين اين ش��ركت در پايان دوره س��ال 
مالي قبل به ازاي هر س��هم 314 ريال س��ود محقق 
كرد. با افزوده شدن سود انباشته ابتداي سال به سود 
خال��ص دوره در نهايت مبلغ يك هزار و 784ميليارد 
و 481ميلي��ون ريال س��ود انباش��ته پاي��ان دوره در 
حساب هاي اين شركت منظور شد كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 23درصد افزايش يافت. 

رويخطشركتها

»تعادل« 3 عامل ريزش بورس  تهران را بررسي مي كند

سهامداران در التهاب

نخس��تين مركز مش��اوره س��رمايه گذاري در ب��ورس روز 
گذش��ته با حض��ور رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
جمع��ي از فعاالن بازار س��رمايه رونمايي ش��د. ب��ه گزارش 
سنا ش��اپور محمدي، رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
فرهنگ س��ازي و آموزش روش هاي صحيح سرمايه گذاري را 
از كاركردهاي اصلي نخس��تين مركز مشاوره سرمايه گذاري 
در ب��ورس دانس��ت و گفت: دفاع از حقوق س��رمايه گذاران و 
كارگ��زاران وظيفه ماس��ت و الزمه اين كار نيز ش��فاف بودن 
كارگزاري ه��ا در مواردي چون ثبت دفاتر، گردش حس��اب و 

ديگر امور است. 
محمدي اظهار كرد: براي تقويت شفافيت و فرهنگ سازي 
ب��ا هماهنگي وزير ام��ور اقتصادي و دارايي از ش��وراي عالي 
بورس مجوز مشاركت در توليد فيلم ها و سريال هاي مختلف 
تلويزيوني را دريافت كرده ايم. سخنگوي شوراي عالي بورس 

در ادامه با اشاره به برخي اتفاقات گذشته در موسسات مالي 
اعتب��اري بدون مجوز گف��ت: دليل عمده اي��ن اتفاقات عدم 
ش��فافيت بود و ما در بورس بايد به مردم آگاهي و مش��ورت 
دهي��م تا تلخي هايي نظير آنچه را در موسس��ات مالي بدون 
مجوز رخ داد، ش��اهد نباش��يم. محمدي يادآور ش��د: ش��ايد 
اگر در مس��اله موسس��ات مالي- اعتباري زودتر اطالع رساني 
عمومي مي ش��د با بسياري از مشكالت فعلي در كشور مواجه 
نبوديم. امروز ما در حوزه بازار سرمايه براي پيشگيري از اين 
اتفاقات اس��امي نهادهاي تحت نظارت س��ازمان بورس را در 
رسانه ملي به شكل زيرنويس اعالم مي كنيم. محمدي سپس 
با اش��اره به برخي برنامه هاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در س��ال جاري يكي از اصلي ترين برنامه ها را اصالح ساختار 
هيات پذيرش بورس ذكر كرد و گفت: دامنه نوس��ان و حجم 

مبنا را با دامنه نوسان پويا جايگزين خواهيم كرد. 

 كاهش تعداد نماد  هاي متوقف
وي همچنين افزود: اصالح ساختار بورس كه از سال گذشته 
آغاز شده امسال نيز ادامه خواهد داشت و تالش مي كنيم در 
زمينه فرهنگ س��ازي و آموزش صحيح براي س��رمايه گذاري 
در بورس كار بيش��تري انج��ام دهيم. محمدي مش��اوره به 
موقع و دلس��وزانه را يكي از خدمات مهم به س��رمايه گذاران 
دانس��ت و گفت: به طور قانوني س��ازمان بورس نمي تواند به 
س��رمايه گذاران خدمات مش��اوره يي دهد اما مي تواند آنها را 
به كارگزاراني كه خدمات مشاوره يي مي دهند، ارجاع دهد تا 
افراد براي ورود به بازار سرمايه، روش صحيح سرمايه گذاري 
را فرا بگيرند. رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در ادامه 
تصريح كرد: خوش��بختانه در اصالح ساختاري بازار سرمايه و 
توقف و بازگش��ايي نمادها موفق عمل كرده ايم. به نحوي كه 
امروز تعداد نمادهاي بسته از 70نماد به 10تا 15نماد كاهش 
پيدا كرده و اين با استانداردهاي موجود در دنيا نيز همخواني 
دارد. همچني��ن امروز حجم صندوق هاي ما از عددي نزديك 
ب��ه صفر به ح��دود 160هزارميليارد تومان رس��يده اس��ت. 
سخنگوي شوراي عالي بورس با تاكيد بر نقش مهم ابزارهاي 
نوين در توسعه بازار س��رمايه گفت: نيم قرن است كه سهام 
معامله مي كنيم اما فراموش نكنيم اگر اس��تفاده از ابزار هاي 

مالي نوين و سازوكارها و ظرفيت هاي جديد را توسعه ندهيم، 
سقف پروازي سهام چندان باال نخواهد رفت. 

 كارگزاران غفلت نكنند
محمدي در ادامه با اشاره به ابزارهاي مالي اسالمي گفت: 
كارگ��زاران نباي��د در معرفي اين ابزارها مث��ل اوراق اجاره و 
اجاره س��هام غفلت كنن��د؛ چراكه اين ابزارها به هر س��ليقه 
سرمايه گذار پاسخ مي دهد و در نهايت همه ما تالش مي كنيم 
تا باري از دوش توليد كش��ور  برداريم و در تحقق شعار سال 

كه استفاده از كاالي ايراني است، گام  برداريم. 
در اي��ن مراس��م همچنين حس��ين عبده تبري��زي، عضو 
ش��وراي عالي بورس با اشاره به اينكه سرمايه گذاري مستقيم 
توس��ط عامه مردم خطرناك است، گفت: هم اكنون در ديگر 
كشورهاي دنيا نيز س��رمايه گذاري مستقيم توصيه نمي شود 
و بخ��ش اعظ��م س��رمايه گذاري از طري��ق اف��راد متخصص 
و مش��اوران و كارگزاري ه��ا انج��ام مي ش��ود. وي اف��زود: 
س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم از س��ال 82 در بورس كش��ور 
پيگيري ش��ده و مزاياي زيادي هم دارد كه كمترين آن عدم 
گرفتاري عموم در كاري است كه لزوما شايد حرفه و تخصص 

اصلي آنها نباشد. 

گروه بورس  مسعود كريمي 
نبود آرامش و ثبات قيمت��ي در بازار هاي مالي 
روز به روز گريبان بازار س��رمايه را تنگ تر مي گيرد 
و تاالرنش��ينان بورس ايران هر لحظه ش��اهد افت 
س��رمايه هاي خود روي تابلو قرمز بورس هستند. 
به طوري كه در معامالت روز گذش��ته شاخص كل 
بورس اوراق بهادار تهران با ريزش همراه ش��د و در 
نهايت در كانال 92000واحدي آرام گرفت. در اين 
بين با نگاهي كالن به س��اير پارامتر هاي تاثير گذار 
و بازار ها در نقاط مختلف ش��هر مش��اهده مي شود 
نخست، بازار سكه اين روز ها بر خالف بورس تهران 
با رش��د قيمتي قابل مالحظه يي همراه شده و هر 
س��كه حدود 2ميليون و يك صد هزار تومان مورد 
معامل��ه قرار مي گيرد. اين درحالي اس��ت كه ثبت 
ركورد هاي روزانه در بازار هاي س��كه و ارز همچنان 
ادامه دارد و مشاهده مي شود درحال حاضر خبري 
از دالر 4200تومان��ي ك��ه دومي��ن عامل مهم در 
كاهش دماسنج بازار  س��هام محسوب مي شود در 
خري��د و فروش  ارز وجود ندارد و داد و س��تد هاي 
دالر در ب��ازار غيررس��مي)بيش از 6500 توم��ان( 
همانند گذشته بسيار داغ دنبال مي شود. به هر حال 
بورس تهران كه آينه تمام نماي اقتصاد كشور است 
با حدود 325شركت پذيرش شده در آن، اين روز ها 
به حالتي بي دفاع تبديل ش��ده كه هر لحظه مورد 
هجوم سياس��ت هاي غلط و رفتار هاي غيرحمايتي 
ق��رار مي گيرد. در اين بين نقش دولت دوازدهم در 
سامان دهي به بازار ها هم به اظهارنظر  هاي سطحي 
و در نوع خود جالب منتهي ش��ده اس��ت. برخي از 
كارشناس��ان بازار س��رمايه معتقدند كه با افزايش 
تقاضا در بازار  هاي م��وازي و تبعيت نكردن آنها از 
نرخ هاي رسمي، ريزش شاخص بورس در معامالت 
س��هام همچنان ادامه دار خواه��د بود. اين درحالي 
است كه سايه س��نگين ريسك سيستماتيك كه 
عامل نهايي و بس��يار مهم در نظر گرفته مي شود، 
تشديد نگراني هاي س��هامداران در موضوع برنامه 
جامع اقدام مشترك و حركت دست به عصاي آنها 
در جريان معامالت تا پايان بيست و دوم ارديبهشت 
 ماه را به دنبال دارد و در همين راس��تا پيش بيني 
مي شود كه نماگر بازار همچنان با التهاب به فعاليت 

خود ادامه دهد. 

 سقوط به كانال 92000 واحد
در همين راس��تا شاخص كل بورس تهران در 
جريان معامالتي ديروز ب��ا كاهش 250واحدي، 
رق��م 92هزار و 849 واح��د را به خود اختصاص 
داد. همچنين در داد و ستد  هاي ديروز نمادهاي 

خدم��ات انفورماتي��ك، مل��ي م��س و تاپيكو با 
بيش��ترين تاثي��ر منف��ي بر ش��اخص باعث افت 
اين متغير ش��دند. عالوه بر اين در معامالت روز 
يك شنبه، س��رمايه گذاران بورس��ي بيش از يك 
ميليارد و 125ميليون برگه س��هم، حق تقدم و 
س��اير دارايي هاي مالي را در بازار دست به دست 
كردند كه ارزش معام��الت بورس تهران در اين 
روز 3ه��زار و 532 ميليارد ريال محاس��به ش��د 
و در 42ه��زار نوبت معامالتي ص��ورت پذيرفت. 
همچني��ن در روز گذش��ته گروه ه��اي فل��زات 
اساس��ي، س��رمايه گذاري ها و خودرو با بيشترين 
برتري��ن  در ص��در  معام��الت  ارزش  و  حج��م 
گروه هاي صنعتي قرار گرفتند. اين درحالي است 
كه ديروز صدرنش��يني بازار نيز با بيشترين رشد 
قيمت متعلق به نمادهاي حمل و نقل بين المللي 
خليج ف��ارس، آلومينيوم ايران، س��رمايه گذاري 
صنعت بيم��ه، تكنوتار، مس ش��هيد باهنر، نورد 
آلوميني��وم و الكتريك خودرو ش��رق بود. افزون 
بر اين در مقابل نمادهاي قند ش��يرين خراسان، 
لول��ه و ماشين س��ازي ايران، چرخش��گر، تامين 
ماسه ريخته گري، س��رماآفرين، مهركام پارس و 
نيرومحركه با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي 
جدول معامالت نشس��تند. براساس اين گزارش 

در بازار روز گذش��ته س��رمايه گذاران براي خريد 
واحدهاي صن��دوق امين يكم، اوراق مش��اركت 
شهرداري سبزوار، واحدهاي صندوق پارند پايدار 
سپهر، اوراق صكوك سايپا، سهام سرمايه گذاري 
صنعت بيمه و واحدهاي صندوق كيان بيشترين 
تقاض��ا را ثبت كردن��د. در بازار دي��روز بيش از 
18ميليون حجم تقاضا در 7 نماد برتر ثبت شد. 
اين درحالي است كه اوراق صكوك سايپا، اوراق 
مش��اركت شهرداري مترو و س��هام كنتورسازي 
بيش��ترين عرضه ه��ا را در ب��ازار روز گذش��ته 
داش��تند. در پايان معامالت ديروز گسترش نفت 
و گاز پارس��يان ب��ا معامله بلوك��ي 400ميليون 
حجم بيش��ترين حجم معام��الت و پااليش نفت 
بندرعب��اس با معامله بلوكي ي��ك ميليارد ريالي 

بيشترين ارزش معامالت را داشتند. 

 توقف دو نماد معاماتي فرا بورس 
در سويي ديگر شاخص كل فرابورس ايران ديروز 
ب��ا 6 واحد افزايش در ارتفاع باالتر از 1047واحدي 
ايس��تاد و حجم معام��الت در بازار هاي 9گانه بالغ 
ب��ر 236ميليون ورق��ه و ارزش آن به بيش از يك 
ه��زار و 878 ميليارد ريال رس��يد. عالوه بر اين در 
مجموع بازار ه��اي اول و دوم فرابورس نيز بيش از 

103ميليون سهم به ارزش نزديك به 231ميليارد 
ريال جا به جا ش��د كه در اين ميان نماد »زاگرس« 
با بيش از 75ميليارد ريال ارزش، بيش��ترين ارزش 
معامالتي و سهامي ذوب آهن با بيش از 30ميليون 
جابه جايي سهم، بيش��ترين حجم معامالتي را در 
ميان اين دو بازار به خود اختصاص دادند. همچنين 
نماد معامالتي »زنگان1« به دليل نوس��ان قيمت 
بي��ش از 20درص��د ط��ي 5 روز معامالتي متوالي 
در نم��اد اصلي و نماد معامالتي »قچار1« به دليل 
افشاي اطالعات با اهميت مصاديق گروه)ب( براي 
ش��ركت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال در 
ب��ازار دوم فراب��ورس ايران متوقف ش��دند. در بازار 
اوراق ب��ا درآمد ثابت روز يك ش��نبه يك ميليون و 
500 هزار ورقه بهادار با ارزش��ي افزون بر يك هزار 
و 331ميليارد ريال جابه جا شد كه با تغيير مالكيت 
159هزار ورقه بهادار ب��ه ارزش 146ميليارد ريال 
»اشاد8« بيش��ترين حجم و ارزش را در معامالت 
امروز اي��ن بازار به خود اختص��اص داد. همچنين 
در روزي ك��ه گذش��ت 3تابل��و بازار پاي��ه ميزبان 
جابه جاي��ي بي��ش از 126ميليون س��هم به ارزش 
نزديك به 171ميليارد ريال معامله بودند. از سوي 
ديگر ديروز معامله بي��ش از 5 ميليون ورقه بهادار 
متعل��ق به صندوق ه��اي قابل معامل��ه)ETF( به 

ارزش اف��زون بر 74ميليارد ريال رقم خورد. افزون 
بر اين نگاهي به معامالت تابلو تس��هيالت مسكن 
نيز نشان مي دهد كه بيش از 104هزار ورق تسه با 
ارزشي بالغ بر 69 ميليارد ريال معامله شد كه تسه 
فروردين 97 بيشترين حجم و ارزش را در معامالت 
دي��روز به خود اختص��اص داد و همچنان در صدر 
معامالت اين گروه باقي ماند. براساس اين گزارش 
نماد ه��اي »ذوب«، »زاگرس« و »اپرداز« به ترتيب 
پر بيننده ترين نماد ها بودند و نماد  هاي »زاگرس« و 
»ميدكو« در مجموع با بيش از 8 واحد مثبت ترين 
اهرم هاي معامالت روز يك شنبه به  شمار مي روند. 

 از بازار چه  خبر
در  معام��الت  يك ش��نبه،  روز  ب��ازار  در 
نماده��اي معامالتي ش��ركت توليد ب��رق ماهتاب 
كهنوج)بكهن��وج1( و اوراق اجاره س��هام ش��ركت 
س��رمايه گذاري تامين اجتماعي)تامين971( مورد 
تاييد ق��رار نگرفت. عالوه بر اين در پايان معامالت 
ديروز نم��اد معامالتي اوراق اختي��ار فروش تبعي 
الب��رز دارو در نماد)هالبر704( ب��ا توجه به توقف 
نماد اصلي)دالبر( مبني بر برگزاري مجمع عمومي 
عادي ساالنه براي تصويب صورت هاي مالي متوقف 
شد. افزون بر اين نماد قرارداد اختيار معامله خريد 
سهام ش��ركت البرزدارو)ضلبر5000( در سررسيد 
م��رداد ماه 1397 با توج��ه به توقف نماد اصلي در 
بازار نقد)دالبر( مبن��ي بر برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه براي تصويب صورت ه��اي مالي در 
پايان جلس��ه معامالت��ي ديروز متوقف ش��د. اين 
درحالي اس��ت كه نماد معامالتي)قچار1( به دليل 
افشاي اطالعات با اهميت مصاديق گروه)ب( براي 
ش��ركت فرآورده ه��اي غذايي و قن��د چهارمحال 
متوقف ش��د. همچنين نماد معامالتي شركت هاي 
معدني امالح ايران)شامال( پس از برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��االنه مبني بر تقسيم سود نقدي 
و س��يمان كردستان)س��كرد( پ��س از برگ��زاري 
مجمع عمومي فوق العاده مبني بر تصويب افزايش 
سرمايه افشاي اطالعات با اهميت گروه الف بدون 
محدوديت نوس��ان قيمت با اس��تفاده از مكانيسم 
حراج آماده انجام معامله شد. براساس اين گزارش 
نماد معامالتي شركت س��يمان  داراب )ساراب1( با 
توجه به افشاي اطالعات با اهميت گروه ب متوقف 
شد. اين درحالي اس��ت كه در پايان معامالت روز 
يك ش��نبه نم��اد معامالتي ش��ركت هاي حمل و 
نقل توكا)حتوكا(، س��يمان خاش)سخاش( و البرز 
دارو)دالبر( جهت برگ��زاري مجمع عمومي عادي 
ساالنه براي تصويب صورت هاي مالي متوقف شدند. 

 عرضه گندم در بورس كاال مي تواند هزينه ها را به  شدت كاهش 
دهد چراكه عرضه اين محصول فرآيند تخصيص را تسريع مي كند. 
ب��ه گزارش كاال خبر، حامد س��لطاني نژاد مديرعامل بورس كاال با 
اشاره به مطالب فوق درخصوص مزاياي اين عرضه عنوان كرد: اگر 
گندم مازادي وجود داشته باشد اين گندم از طريق رينگ صادراتي 
ب��ورس كاال قابل ارزيابي به بازارهاي جهاني اس��ت. س��لطاني نژاد 
با بيان اينكه در س��ال گذش��ته نزديك به 500 هزار تن گندم و 
مش��تقات آن از طريق بورس كاال به بازارهاي جهاني صادر ش��ده 
اس��ت، تصريح كرد: زماني كه يك محص��ول در يك بازار متمركز 
و منسجم مورد معامله قرار مي گيرد، نظارت بر كشف و تخصيص 
آن قابل تصميم گيري و اجرا خواهد بود. سلطاني نژاد با بيان اينكه 
گندم يكي از محصوالت اس��تراتژيكي به حساب مي آيد، گفت: با 
وجود اينكه درخصوص تخصيص گندم شركت هاي بازرگاني دولتي 
زحماتي براي تخصيص آن انجام داده اند اما به نظر مي رسد، ورود 
ب��ورس مي تواند اين تخصيص را تس��هيل كند. به گفته اين مقام 
مسوول، دولت توجه ويژه يي به عرضه اين محصول در بورس كاال 
دارد چراكه مصوبه دولت هم ناظر بر اين است كه گندم مورد نياز 
صنف و صنعت مي تواند مجوز خود را از طريق بورس مورد عرضه 

و معامله قرار دهد. 

 ريسك حداقلي
در س��ويي ديگر خليل حيدري، استاديار موسسه مطالعات 
و پژوهش ه��اي بازرگاني وزارت جهاد كش��اورزي با اش��اره به 
پتانس��يل هاي بورس كاال نيز بيان كرد: راه اندازي قرارداد آتي 
زعف��ران امكان برنامه ريزي براي آينده را فراهم مي كند؛ عالوه 
بر اين افرادي كه مي خواهند ريس��ك خود را پوش��ش دهند، 
مي توانن��د وارد اين بازار ش��ده و با قيمت قطع��ي براي آينده 

خري��د كرده و در نتيجه ريس��ك خود را به حداقل برس��انند. 
وي گف��ت: ورود زعفران در بورس كاالي ايران در كنار كش��ف 
قيم��ت واقعي اين محصول باعث وصل ش��دن آن به بازارهاي 
جهاني ش��ده و ارزش افزوده بااليي را نصيب كش��ور مي كند. 
ب��ه گزارش مه��ر، خليل حيدري به مزاي��اي عرضه زعفران در 
بورس كاال اشاره كرد و افزود: زعفران براي ورود به بورس كاال 
محصول بس��يار مناسبي اس��ت زيرا ايران با توليد 90درصدي 
اين محصول س��هم عمده يي از توليد جهاني را در اختيار دارد 
و كشف قيمت اين محصول در بورس كاال مي تواند آثار مثبتي 
به همراه داشته باشد. وي افزود: از طرفي زعفران در بازارهايي 
مانند افغانستان، اسپانيا و تركيه با قيمت پاييني صادر مي شود 
به طوري كه اين محصول در كشورهاي هدف بسته بندي شده 
و ارزش اف��زوده بااليي نصيب آنها مي كند؛ لذا ورود زعفران در 
بورس كاال و وصل ش��دن آن به بازارهاي جهاني و بورس هاي 
بين الملل��ي باع��ث جذب تقاض��اي بين المللي به س��مت اين 
محصول شده و مي تواند ارزش افزوده بااليي نصيب كشور كند 
و آثار مثبتي براي توليد كننده داشته باشد. حيدري تاكيد كرد: 
بنابراي��ن عرضه زعفران در بورس كاال اقدام مثبتي اس��ت و با 
اس��تقبال مواجه مي شود زيرا باعث منتفع شدن توليد كننده و 
مصرف كننده ش��ده و كش��ف قيمت واقعي اين محصول را به 
همراه دارد. استاديار موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
وزارت جهاد كشاورزي به راه اندازي معامالت آتي زعفران اشاره 
كرد و گفت: راه اندازي قرارداد آتي زعفران ابزار مناس��بي است 
كه امكان برنامه ريزي براي آينده را فراهم مي كند عالوه بر اين 
افرادي كه مي خواهند ريسك خود را پوشش دهند، مي توانند 
وارد اين بازار ش��ده و با قيمت قطعي براي آينده خريد كرده و 

در نتيجه ريسك خود را به حداقل برسانند. 

سلطاني نژاد تشريح كرد

كاهش هزينه با عرضه گندم در بورس كاال
يكي از مديران خصوصي سازي اعام كرد

واريز 3000 ميليارد توماني سود سهام عدالت
تا به امروز بيش از 35ميليون و 500هزار نفر از مش��موالن 
سهام عدالت سود سهام خود را به طور كامل دريافت كرده اند. به 
گزارش سازمان خصوصي سازي، اسماعيل مختاري دولت آبادي 
مديركل دفتر امور س��هام س��ازمان خصوصي سازي گفت: اين 
ميزان س��ود حدود 3هزار ميليارد تومان است. وي افزود: اين 
دس��ته از مشموالن افرادي هستند كه تا اوايل بهمن ماه سال 
گذش��ته شماره شباي حساب بانكي خود را وارد سامانه سهام 
عدالت كرده اند و س��ود س��هام آنها پس از تاييد شماره شباي 
بانكي به حسابش��ان واريز ش��ده و تسويه س��ود سهام عدالت 
به طور كامل با آنها انجام ش��ده است. بنابراين يك دوره كامل 
س��ود مشموالني كه شباي آنان تا اوايل بهمن تاييد شده بود، 
پرداخت و با آنها تسويه شده است. وي اذعان داشت: افرادي كه 
در دو، سه ماه گذشته يعني از اوايل بهمن ماه سال 96 تا اوايل 
ارديبهشت ماه امسال شماره شباي بانكي خود را براي دريافت 
سود وارد سامانه سهام عدالت كرده اند نيز پس از تاييد شماره 
شباي بانكي به تدريج در حال دريافت سود سهام عدالت خود 
هستند كه اين دسته از مشموالن نيز جمعيتي حدود 3ميليون 
و 400هزار نفر را ش��امل مي شوند كه ارزش سود سهام عدالت 
آنها حدود 280ميليارد تومان اس��ت. دولت آبادي با اش��اره به 
  www.samanese.ir اينكه سامانه سهام عدالت به نش��اني
به صورت شبانه روز و بدون وقفه آماده ارائه خدماتي چون ارائه 
صورت حساب به مشموالن و ثبت شماره شباي بانكي آنهاست، 
گفت: از افرادي كه تاكنون اقدام به ثبت شماره شباي حساب 
بانكي خود در اين س��امانه نكرده اند، درخواس��ت مي كنيم در 
اسرع وقت اقدام به اين كار كنند تا پس از تاييد شماره شباي 
وارد ش��ده در س��امانه، هر چه سريع تر سود س��هام عدالت به 

حساب آنها واريز شود. 

وي با تاكيد بر استقبال سازمان خصوصي سازي از دريافت 
ش��ماره شباي مش��موالن جهت واريز سود س��هام عدالت به 
حس��اب آنها افزود: يكي از اهداف اصلي س��هام عدالت ايجاد 
درآمد براي مشموالن به ويژه افراد كم درآمد و كساني است 
ك��ه تحت پوش��ش نهادهاي حمايتي از جمل��ه كميته امداد 
و س��ازمان بهزيس��تي قرار دارند. بر اين اساس در هفته هاي 
گذش��ته مكاتبات گس��ترده يي با نهادهاي مختلف در سراسر 
كش��ور داشته و از آنها خواس��ته ايم به مشموالني كه تاكنون 
اقدام به ثبت ش��ماره ش��باي خود در س��امانه سهام عدالت 
نكرده اند، اطالع رس��اني كنن��د تا هرچه س��ريع تر اين اتفاق 
بيفتد و مشموالن از مزاياي سهام عدالت خود بهره مند شوند. 
مديركل دفتر امور سهام س��ازمان خصوصي سازي ادامه داد: 
اين س��ازمان كماكان تالش ها و پيگيري هاي خود را در قالب 
اطالع رساني، نامه نگاري، ارتباط با نهادهاي مختلف و رسانه ها 
در رابطه با دريافت ش��ماره شباي مشموالن جهت واريز سود 

سهام عدالت به حساب آنها ادامه خواهد داد. 
وي گفت: مطابق قانون تجارت ش��ركت هاي سرمايه پذير 
8ماه فرصت دارند تا سود تقسيمي مجامع خود را به حساب 
س��ازمان خصوصي س��ازي براي واريز به حس��اب مشموالن 
پرداخت كنند كه خوش��بختانه همكاري خوبي در اين رابطه 
توس��ط شركت هاي س��رمايه پذير با اين س��ازمان انجام شده 
اس��ت و جا دارد از همه اين عزيزان كمال تش��كر و قدرداني 
را داش��ته باش��يم. دولت آبادي افزود: البته در اين بين هنوز 
ش��ركت هايي هستند كه س��ود تقس��يمي مجامع خود را به 
صورت كام��ل پرداخت نكرده ان��د كه اميدواري��م اين تعداد 
معدود از ش��ركت هاي س��رمايه پذير نيز به زودي اين كار را 

انجام دهند. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

اخذ مجوز مشاركت در توليد فيلم و سريال 
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 كفاشان مواد اوليه توليد 
ندارند

رييس اتحاديه كفاشان دست دوز تهران گفت: تعداد 
قابل توجهي از كارگاه هاي توليدي تعطيل هستند و مواد 
اوليه در دسترس توليدكنندگان قرار نمي گيرد. رسول 
ش��جري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: نوسانات اخير 
ارزي عاملي شد تا بازار كفش دچار نابساماني شود و در 
ح��ال حاضر اين بازار با كمبود مواد اوليه مواجه ش��ده 
اس��ت. وي تصريح كرد: دليل اصل��ي كمبود مواد اوليه 
اين است كه نياز بازار كفش در مواد اوليه از طريق وارد 
تامين مي شود و در نوسانات اخير ارزي، واردكنندگان در 
تهيه ارز با مشكالتي مواجه شده اند و پيش بيني مي كنند 
نقدينگي آنها با كاهش همراه ش��ود كه عاملي ش��ده با 
احتياط مواد اوليه را در اختيار توليدكنندگان قرار دهند. 
رييس اتحاديه كفاشان دست دوز تهران خاطرنشان كرد: 
در گذشته تهيه مواد اوليه به صورت مدت دار بود كه با 
بروز نوسانات ارزي عرضه كنندگان مواد اوليه محصوالت 
را تنه��ا به صورت نق��دي در اختي��ار توليدكننده قرار 
مي دهند كه توليدكننده توان خريد مواد اوليه به صورت 
نق��دي را ندارد لذا ميزان توليد به ش��دت كاهش يافته 
است. او درباره بازديد رييس جمهور از بازار كفش تبريز 
خب��ر از صادرات كفش تبريز و حمايت از اين محصول 
ب��راي صادرات بيان ك��رد: در ماه هاي اخير اقداماتي در 
بازار تهران در زمينه صادرات كفش به روس��يه صورت 
گرف��ت كه به دليل نبود پش��توانه دولت��ي اين مهم به 
سرانجام مناسبي ختم نش��د. شجري خاطرنشان كرد: 
پش��توانه صادرات در ب��ازار كفش وج��ود دارد اما بايد 
ش��رايطي رقم بخورد تا محصوالت ب��ه بازارهاي هدف 
صادر شوند و صادرات در حال حاضر به صورت انفرادي 
است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نياز بازار داخلي از 
سوي توليدكنندگان تامين مي شود؟ گفت: ميزان توليد 
بيش از نياز بازار داخلي است؛ از اين رو بايد برنامه ريزي 
ص��ورت گيرد تا محص��والت به بازاره��اي هدف صادر 
ش��وند. به گزارش ايس��نا، هفته ابتدايي ارديبهشت ماه 
حس��ن روحاني رييس جمهوري ايران  بازديدي از بازار 
كفش تبريز داشت كه در اين بازديد اعالم شد »شرايط 

مناسبي براي صادرات كفش تبريز ايجاد خواهد شد.«

 كاهش ظرفيت توليد 
كارخانه هاي خوراك دام

مهدي مس��عودي، قائم مقام اتحادي��ه تعاوني هاي 
خ��وراك دام، طي��ور و آبزي��ان  ب��ا اش��اره ب��ه اينكه 
كارخانه ه��اي خ��وراك دام با يك س��وم ظرفيت خود 
مش��غول فعاليت هس��تند، اظهار كرد: هم اكنون 650 
كارخانه خوراك دام با ظرفيت اس��مي 20ميليون تن 
در كشور وجود دارد، در حالي كه با ظرفيت 9 ميليون 
تني در حال فعاليت اند. وي تمايل واحدهاي مرغداري 
به خريد خام نهاده ه��ا را عامل اصلي كاهش ظرفيت 
توليد كارخانه هاي خوراك دانس��ت و افزود: مرغداران 
پ��س از خريد خام ذرت و كنجاله س��ويا از كارخانه ها 
در واحدهاي خود با استفاده از آسياب ميكسر اقدام به 
توليد دان مي كنند كه در نهايت اين امر ضربه مهلكي 
به اقتصاد، توس��عه پايدار و كاهش كيفيت و بهره وري 
توليد وارد مي كند. مسعودي از كاهش 6 درصدي افت 
الشه مرغ خبر داد و گفت: كوچك شدن سنگدان هاي 
مرغ به سبب اس��تفاده از خوراك دام با كيفيت دليل 
اصلي كاهش افت الش��ه از 28 به 22درصد است كه 
اين امر در توليد ش��ير، گوشت و مرغ با كيفيت تاثير 
بسزايي دارد. قائم مقام اتحاديه تعاوني هاي خوراك دام 
با انتقاد از وابستگي شديد صنعت دامپروري به خارج 
از كشور بيان كرد: اگرچه خوراك دام به صورت آماده 
وارد كشور نمي ش��ود، اما صنعت دامپروري در تامين 
ذرت، كنجاله سويا، اسپرم، واكسن و گاوهاي سمينتال 
به شدت به خارج وابسته هستيم اما خوشبختانه توليد 
در حد خودكفايي كش��ور است. وي ادامه داد: با وجود 
آنكه توليد يك كيلو گوشت عشايري 500 دالر هزينه 
در ب��ر دارد، ام��ا عده يي معتقدند كه توليد به س��بب 
امنيت غذايي كش��ور با هر قيمتي بايد حفظ ش��ود و 
در مقابل برخي افراد مي گويند كه به هر قيمتي نبايد 

توليد كنيم. 

 ايرادات مكانيسم محاسبه 
ليست هاي پرداخت حق بيمه

دبيركل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
تهران در نامه يي به معاون فني درآمد سازمان تامين 
اجتماعي، مكانيس��م محاس��به ليس��ت هاي ارسالي 
كارفرمايان بابت پرداخت حق بيمه كه توسط نرم افزار 
نصب ش��ده در واحدهاي اجرايي محاس��به مي شود 
را داراي اش��كال دانس��ت و خواستار رفع اين مشكل 
شد. بهمن عش��قي در نامه خود به محمدحسن زدا 
با اش��اره به اينك��ه از ابتداي س��ال 1395 نرم افزاري 
در واحدهاي اجرايي س��ازمان تامين اجتماعي نصب 
شده كه دچار نقص و ايراد است، آورد: »عملكرد اين 
نرم افزار به گونه يي اس��ت كه در مكانيس��م محاسبه 
ليس��ت هاي ارس��الي كارفرمايان بابت پرداخت حق 
بيمه، صرفا دس��تمزد حقوق مبناي بهمن ماه س��ال 
1394 م��الك عمل قرار مي گيرد.« وي با بيان اينكه 
طي سال ممكن است كارفرمايان تغييراتي در مشاغل 
و مس��ووليت كاركنان خود اعمال كنند يا آنكه طرح 
طبقه بندي مش��اغل در واحدهاي مشمول قانون كار 
پياده س��ازي ش��ود، در ادامه نامه خود تصريح كرده 
 است: »اشكال پيش آمده براي كارفرمايان در اجراي 
قوانين به طوري است كه طي سال، بسياري از مشاغل 
تغيي��ر و در نتيجه موجب افزاي��ش يا كاهش ميزان 
دريافتي مزد مي شود. اين در حالي است كه واحدهاي 
اجرايي س��ازمان تامين اجتماعي بدون توجه به اين 
تغييرات و با مالك قرار دادن ليس��ت ارسالي كارفرما 
در بهمن ماه سال قبل، مابه التفاوت را محاسبه و بدون 
در نظ��ر گرفتن مراحل قانوني من��درج در ماده 101 
قانون تامين اجتماعي در مرحله ابتدايي ايجاد بدهي، 
آن را ب��ه صورت قطعي و غيرقابل اعتراض به كارفرما 
اب��الغ و مورد مطالبه قطعي قرار مي دهند. اين امر نه 
تنها مغاير با نص صريح مفاد ماده 101 اس��ت، بلكه 
دخالت در تعيين دس��تمزد فيمابين كارفرما و بيمه 
شده، با وجود رعايت كامل قانون كار از سوي طرفين 

)بيمه شده و كارفرما( در قرارداد است.«

اخبار

با گذشت 3 هفته از دستورالعمل ارزي معاون اول

ابهام در نرخ توافقي انتقال ارز صادرات به واردات

دبير انجمن قطعه سازان مطرح كرد

بدهي ۸ هزار ميلياردي سازندگان خودرو به قطعه سازان
فرهاد بهنيا دبير انجمن قطعه سازان با اشاره به 
ثابت ماندن قيمت قطعات اظهار كرد: طي 3س��ال 
گذش��ته ش��اهد افزايش س��االنه 20-15درصدي 
قيمت مواد اوليه و دس��تمزدها بوديم درحالي كه 

قيمت قطعات در اين مدت ثابت مانده است. 
دبي��ر انجمن قطعه س��ازان ب��ا اش��اره به عدم 
پاسخگويي ش��وراي رقابت تصريح كرد: با افزايش 
تورم طي مذاكراتي به شوراي رقابت پيشنهاد شد 
كه يا قيمت خودرو افزايش يابد يا قيمت مواد اوليه 
به 3س��ال قبل بازگردد كه متاسفانه پاسخ دقيق و 
روشني از سوي شوراي رقابت دريافت نشده است. 
وي با اش��اره به موانع دريافت ارز 4200توماني 
بيان كرد: با شروع سال جديد و افزايش قيمت ارز 
و كمبود آن در كشور، توليدكنندگان براي تهيه ارز 
مورد نياز براي خريد برخي از مواد اوليه با مشكالت 

عديده يي مواجه ش��دند و حتي مصوبه دولت براي 
ارز 4200توماني نيز به دليل قوانين سخت موجب 

دسترسي به ارز مورد نياز نشده است. 
دبير انجمن قطعه سازان با اشاره به قيمت گذاري 
ناصحي��ح از س��وي ش��وراي رقابت اظه��ار كرد: 
روش قيمت گذاري ش��وراي رقابت بر مبناي دالر 
4200تومان است كه با توجه به موانع موجود براي 
دريافت آن عمال فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان 
تاكنون دريافتي نداشته اند و براي تامين ارز به بازار  

آزاد مراجعه مي كنند. 
بهني��ا با بي��ان اينكه ب��ازار رقابتي ب��ه افزايش 
كيفيت كم��ك مي كند، گفت: زماني كه ش��وراي 
رقابت توانايي كنترل قيمت م��واد اوليه داخلي را 
نداشته باش��د بايد قيمت گذاري را به توليدكننده 
قطعات و خودرو محول كند تا بازار شرايط رقابتي 

مناس��بي پيدا كند و پيش بيني مي شود كه تحقق 
اين موض��ع مي تواند موجب كاهش قيمت خودرو 
در برخي از مدل ها ش��ود. دبير انجمن قطعه سازان 
با اشاره به كمبود منابع مالي براي توليدكنندگان 
اظهار كرد: مواد اولي��ه داخلي مانند فوالد، مس و 
صنايع پتروش��يمي در بورس ارائه مي ش��ود كه از 
لحاظ قيمت تف��اوت چنداني با بازار بورس جهاني 
ندارد و به دليل كمبود نقدينگي توليدكننده مجبور 
است همين مواد اوليه را با قيمت باالتر از واسطه ها 

خريد كند. 
وي ادامه داد: متاسفانه با وجود منابع غني اوليه 
در كشور، خام فروشي به شكل گسترده ادامه دارد 
و منابعي كه مي تواند در خدمت توليدكنندگان قرار 
گي��رد تا با تبديل آن به كاال ه��اي با ارزش افزوده، 
افزايش يابد به شكل خام فروشي به بازار هاي جهاني 

ارائ��ه مي ش��ود. بهنيا با بيان اينك��ه عدم پرداخت 
مطالبات مش��كالت فراواني را براي قطعه س��ازان 
به وجود آورده اس��ت، تاكيد كرد: ميزان مطالبات 
قطعه سازان از خودروس��ازان حدود 8 هزارميليارد 
تومان است كه فشار مضاعفي را بر توليدكنندگان 
وارد مي كند و بسياري از توليدكنندگان را مجبور به 
فعاليت با 50 درصد ظرفيت واقعي خود كرده است. 
وي با بيان اينكه تحريم ها در س��ال 92 موجب 
كاهش توليد خودرو شده است، اظهار كرد: تا قبل 
از اعمال تحريم ها در سال 92 ميزان توليد خودرو 
در كش��ور به يك  ميلي��ون و 600 هزار دس��تگاه 
رسيده بود كه با تحريم هاي اعمال شده و خودداري 
خودروس��ازان اروپايي از تامين قطعات براي ايران 

توليد خودرو در كشور كاهش يافت. 
بهنيا با بيان اينكه صنعت توليد قطعات خودرو 
در مسير خودكفايي است، گفت: به طور ميانگين 
بسته به نوع خودرو 60 تا 95درصد قطعات آن در 
داخل كشور تامين مي شود و فقط قطعات محدودي 
مانند بخشي از ترمز ABC و قطعات هاي تك وارد 
كشور مي شود. وي با بيان اينكه واردات قطعات از 
چين به دليل تحريم ها افزايش داشته است، تصريح 

ك��رد: در پي تحريم ه��اي بين المللي بس��ياري از 
توليدكنندگان اروپايي از تامين قطعات براي ايران 
خودداري كردند و در اين فضا توليدكنندگان چيني 

توانستند صادرات به ايران را افزايش دهند. 
دبير انجمن قطعه س��ازان با بيان اينكه كيفيت 
خودرو هاي داخلي بسيار باالتر از خودرو هاي چيني 
است، ادامه داد: خودرو هاي چيني به دليل كيفيت 
پايين نمي تواند جاي خودرو هاي ايراني را بگيرند و 
به دليل قطعات ضعيف و عدم خدمات دهي مناسب 
بسياري از مصرف كنندگان را با مشكل مواجه كرده 
اس��ت. وي با بيان اينكه ب��ا افزايش قيمت ارز كفه 
ترازو به نفع صادركنندگان برمي گردد، اظهار كرد: 
به دليل باال بودن هزينه هاي توليد در كشور افزايش 
نرخ ارز مش��وق خوبي براي توليدكنندگان است تا 
بتوانند با افزاي��ش صادرات در بازار هاي بين المللي 

حضور داشته باشند. 
بهني��ا در پايان گفت: سياس��ت غلط ش��وراي 
عال��ي رقابت مي تواند موج��ب تعطيلي واحد هاي 
قطعه س��ازان شود و بايد با تاملي صحيح به سمت 
ب��ازار آزاد و رقابت رفت تا ش��اهد ش��كوفايي اين 

صنعت باشيم. 

ب��ا گذش��ت 3 هفت��ه از سياس��ت هاي ارزي 
دول��ت، اثرات آن بر بخش صادرات هر روز بيش��تر 
احساس مي شود، سياس��ت هايي كه بسياري آن را 
شبيه سياس��ت هاي پيمان س��پاري ارزي و برخي 
كارشناس��ان بدتر از آن مي دانند. اعمال سياس��ت 
پيمان سپاري ارزي معموال در شرايط كمبود ارزي 
برقرار مي ش��ود و هدف آن بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات به كش��ور و جلوگيري از خروج س��رمايه 
است. پيمان سپاري ارزي براي نخستين بار در سال 
1319 و قب��ل از آنكه بانك مركزي ايجاد ش��ود در 
قالب قانوني به ن��ام »قانون واگذاري معامالت ارزي 
به بانك ملي ايران »تصويب شد. بر اساس ماده پنج 
اين قانون صادركنندگان مكلف بودند در موقع صدور 
كاال تعهد ارزي بر اساس ارزيابي گمرك به بانك ملي 
ايران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ايران 

انتقال داده و به بانك هاي مجاز بفروشند. 
از آن تاري��خ ت��ا امروز طي 80 س��ال دولت هاي 
متع��دد پنج مرتبه پيمان س��پاري ارزي را با تكرار 
آزمون و خطا پياده س��ازي كرده اند كه متعاقب آن 
آثار مث��ب و منفي اجراي اي��ن مصوبه تجار بخش 
خصوصي ب��ا محدوديت هاي فراوان��ي مواجه كرده 
اس��ت. كارشناس��ان معتقدند كه عدم شفافيت در 
نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به دليل 
س��هم قابل توجه منابع ارزي حاصل از اين صادرات 
در نوس��انات بازار ارز برخوردار اس��ت. رقم صادرات 
غيرنفتي كشور براس��اس آمار رسمي گمرك بطور 
متوسط ساالنه حدود 3۷ميليارد دالر طي سال هاي 
اخير )1394-1396( بوده است. براساس اين رقم، 
بي��ش از 40درصد از منابع ارزي كش��ور مربوط به 
صادرات غيرنفتي است كه مسير ورود اين منبع به 

اقتصاد شفاف نيست. 

 چالش كاهش دفعات صادرات در سال
عدن��ان موس��ي پور رييس كميس��يون صادرات 
اتاق ايران درخصوص پيش��نهاد نماينده كميسيون 
اقتص��ادي مجل��س در م��ورد اج��راي ع��دم الزام 
شركت هاي صادراتي به پيمان سپاري ارزي، اظهار 
داش��ت: يك صادر كننده واقعي چه در قالب شركت 
و بازرگان بخش خصوصي يا شركت هاي صادر كننده 
حاض��ر در ب��ورس ملزمند كه ارز حاص��ل از صدور 
كاال را به كش��ور بازگردانند در واقع صادر كنندگان 
نمي توانن��د كاالي��ي را در چند نوبت ص��ادر كنند 
بدون آنكه ارز آن را به كش��ور برگردانند. اما در اين 
زمينه هيچ توجيهي در تقس��يم بندي شركت هاي 
صادر كننده حاضر در بورس و بخش خصوصي براي 
الزام يا عدم پايبندي به اجراي اين سياس��ت ارزي 

وجود ندارد. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه تمام��ي صادركنندگان 
 بايد كاالهايي را در دس��تور كار داشته باشند كه از 
بازگش��ت ارز حاصل از آن به كشور اطمينان الزم را 
داشته باشند، يادآور شد: پيشنهاد مجلس براي عدم 
الزام اجراي پيمان س��پاري ارزي توسط شركت هاي 
صادراتي بورس��ي اقدامي مثبت است اما بايد به اين 
نكته توجه داشت كه صادر كنندگان در جايي كه قيد 
 و بند زيادي به پاي صادرات بسته مي شود به مشكل 
بر مي خورند. در جايي كه شرايط حاكم و تحريم هاي 

بين المللي، بانكي و حتي منطقه يي بر بازار صادرات 
اي��ران اثر گ��ذار اس��ت، روا نيس��ت كه ب��ا اعمال 
سياس��ت هاي محدود كننده داخلي نيز بازرگانان را 

بيش از پيش در تنگنا قرار دهيم. 
موسي پور با اشاره به اينكه معموال شركت هايي كه 
در حوزه صادرات در بورس فعاليت دارند شبه دولتي 
هستند، عنوان داشت: بخش خصوصي واقعي كه از 
حمايت دولت برخوردار نيس��ت نمي تواند در بورس 
حضور داشته باش��د بنابراين اگر دولت نگران عدم 
بازگشت ارز از سوي شركت هاي صادراتي شبه دولتي 
هستند، مي تواند در يك جلسه هماهنگي يا با صدور 
بخش��نامه اين مش��كل را برطرف كند اما اكنون به 
واسطه اجراي اين سياست، صادر كنندگان كوچك 
و متوس��ط بخش خصوصي كه با بروز كوچك ترين 
موجي در بازار ضربه مي خورند با اعمال اين مصوبه 
ترجيح مي دهند كه اصال فعاليتي نداش��ته باشند. 
بنابراين برداشتن اين محدوديت ها بايد شامل حال 

تجار بخش خصوصي هم بشود. 

 مكانيسم حمايت از صادرات وجود ندارد
رييس كميسيون صادرات اتاق ايران با تصريح بر 
اينكه اگر براساس نامگذاري سال در پي حمايت از 
توليد ملي هستيم بايد به اين مساله رسيده باشيم 
كه محقق شدن اين شعار به هيچ عنوان تنها با اتكا 
به بازارهاي داخلي امكان پذير نيس��ت، خاطرنشان 
ك��رد: در يك برآورد اولي��ه مي توان گفت كه حدود 
50درصد امكان تحقق حمايت از توليد كننده داخلي 
از مس��ير صادرات ميسر مي ش��ود كه در اين زمينه 
الزم اس��ت از مكانيسم تش��ويق استفاده شود تا ارز 
حاصل از صادرات به كش��ور برگردد نه با تضمين و 
تعه��د، در حالي كه بحث حماي��ت از توليد داخلي 
مطرح است، ما شاهد مسائلي هستيم كه با حمايت 
از اين ش��عار تطاب��ق ندارد. اگر تراز تجاري كش��ور 

در سال 1396 منفي ش��د جاي تعجب ندارد، زيرا 
حمايتي از صادرات انجام نشد كه توقع نتايج مثبت 

از آن را داشته باشيم. 
وي با بيان اينكه معيارهاي بازارهاي بين المللي 
ب��ا بازار ما متفاوت اس��ت و رقباي ما با به كارگيري 
ديپلماس��ي اقتصادي هماهنگ در ش��رايط بهتري 
در اي��ن بازارها فعاليت مي كنند، گفت: تا زماني كه 
الزام��ات ص��ادرات از قبيل مراودات بانكي با س��اير 
كش��ورها و زيرس��اخت حمل و نقل فراهم نش��ود، 
نمي توان انتظار بهبود وضعيت صادرات را داش��ت و 
در اين مورد اعمال سياست هاي منفعل كننده بخش 
خصوصي نيز مي تواند تاثير قابل مالحظه يي درعدم 

رشد حوزه صادرات داشته باشد. 

 مساله نرخ توافقي
اما مس��اله يي كه م��ورد تاكيد محم��د الهوتي 
رييس كنفدراس��يون ص��ادرات قرار گرفته بس��يار 
جدي تر است. رييس كنفدراس��يون صادرات ايران 
درخصوص دس��تورالعمل هاي تبدي��ل ارز صادراتي 
گفت: دستورالعمل هاي تعيين تكليف ارز صادراتي، 
راهكار اجرايي مشخصي براي اين مساله ارائه نداده 
اس��ت و آنچه بيش از هر مساله ديگر مورد اختالف 
اس��ت موضوع نرخ توافقي بخش��ي از تصفيه تعهد 
ارزي است كه در بخشنامه ها آمده و بايد صادركننده 
به واردكنن��ده به صورت مس��تقيم واگذار كند كه 
هنوز مبهم اس��ت.  محمد الهوتي با بيان اينكه اگر 
صادركنندگان براساس نرخ تثبيت شده ارز، معامله 
كنند دچار مش��كل خواهند شد، گفت: اين موضوع 
در حالي اس��ت كه صادركنن��دگان كاالي صنعتي، 
كشاورزي و ساير كاالها كه طي سه تا چهار ماه گذشته 
توانسته اند حداقل رشد ۷0 -60 درصدي در صادرات 
 را ايجاد كنند و در يك ماهه سال 9۷ تراز تجاري را 
600 ميليون دالر مثب��ت كنند. وي در مورد خطر 

حبس منابع ارزي صادركنندگان در خارج از كشور 
گفت: عموما صادركننده فعال منابع مالي محدودي 
دارد كه نمي تواند آن را حبس كند اما اگر مشكالت 
مطرح ش��ده ادامه داشته باشد و ضرر كند، صادرات 
را متوقف مي كند و در اين ميان اين اقتصاد كش��ور 
است كه لطمه مي بيند.  الهوتي بيان داشت: ثبات 
ن��رخ ارز همواره از وعده هاي انتخاباتي مهم دولت ها 
بوده و به نظر مي رسيد كه دولت يازدهم عزم جدي 
براي اين منظور به كار بس��ته ب��ود اما به داليلي از 
جمله عدم توانايي سيستم مالي در حفظ ثبات نرخ 

ارز اين تصميم به تعويق افتاد. 
الهوتي خاطرنش��ان كرد: شرايط نابسامان ارزي 
م��ورد تاييد هي��چ يك از فع��االن يا كارشناس��ان 
اقتصادي نبوده و نيس��ت؛ اينكه نرخ ارز اسما اعالم 
و تك نرخي اطالق ش��ود كافي نيس��ت و شرايطي 
كه اين جري��ان به وجود م��ي آورد، منجر به توقف 

فعاليت هاي اقتصادي مي شود. 
رييس كنفدراسيون صادرات ايران گفت: زماني 
كه پاسخگوي همه تقاضا ها در بازار باشيم مي توان 
نرخ موجود را تك نرخي خواند؛ وقتي بانك مركزي 
ليس��ت 29 قلم را اعالم و تخصي��ص ارز را تنها در 
اين مس��ير پيش بيني مي كند، نش��ان مي دهد كه 
تقاضاه��اي ديگر در بازار بدون پاس��خ خواهد ماند؛ 
اع��م از اينكه اين رويه را ت��ك نرخي، ممنوعيت يا 
قاچاق بگذاريم، اين وضعيت به تش��كيل بازار سياه 

منجر خواهد شد. 
وي درخصوص جايگزين كردن ارزهاي ديگر به 
جاي دالر در معامالت گفت: با توجه به تحريم هاي 
آش��كار و پنهاني كه عليه كش��ور در جريان است، 
عمال معامالت ارزي كشور براساس واحدهاي ديگر 
انجام مي شود. هر چند هدف گذاري ها براساس دالر 
صورت مي پذير اما به عقيده من ما نيازمند يك نوع 
يكسان سازي در سياست ها و عملكرد دولت هستيم. 

 الهوت��ي افزود: دالر در برخي معامالت كش��ور 
مانند نفت، سكه... گريز نا پذير است اما مي توان در 
بودجه و آمارهاي مرتبط به آن به صورت هماهنگ 

يورو را جايگزين دالر كرد. 
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران با 
اش��اره به موضوع تبديل نرخ ارز گفت: شكي نيست 
كه مساله تفاوت تبديل نرخ ارز در مبادالت بين دالر 
و يورو تاثير خود را بر قيمت ها خواهد گذاش��ت اما 
در بحث هاي آماري تفاوتي نخواهد داش��ت؛ نكته با 
اهمي��ت در اين ميان اين اس��ت كه هرگاه تعامل با 
يك واحد پولي به مشكل برخورد بايد بتوان براساس 
واحد هاي پولي موجود با كمترين هزينه هدف گذاري 
كرد و مطابق با اين هدف گذاري به صورت هماهنگ 

برنامه ريزي كرد. 

 اثرات بخشي نرخ ارز
ام��ا اين مس��اله جدا از بح��ث كالن درخصوص 
بازارها هم بسيار نگران كننده است. شاهرخ ظهيري 
از پيشكسوتان صنايع غذايي درباره وضعيت صنعت 
غذاي��ي و ص��ادرات صنايع غذاي��ي در دوره جديد 
سياس��ت ارزي مي گويد: »قانوني ك��ه دولت اخيرا 
وضع كرده اس��ت به صورت پيمان س��پاري ارزي با 
صادر كننده ها كار مي كند؛ يعن��ي بايد درآمد ارزي 
حاصل از صادرات به خزان��ه بازگردد و صادر كننده 
فق��ط مي تواند 5درصد از آن را ب��راي هزينه كاري 
خ��ود اس��تفاده كن��د.« او تاكيد مي كن��د: تصميم 
جديد دولت احياي سياس��ت پيمان س��پاري ارزي 
اس��ت؛ نه اقتصاددانان داخلي اين سياست را تاييد 
مي كنند و نه تجرب��ه دولت هاي قبل مويد صحيح 
بودن اين سياس��ت اس��ت. به گفته ظهيري، عضو 
هيات نمايندگان اتاق ايران طبق نظر كارشناس��ان 
كوتاه م��دت،  در  اگرچ��ه  ارزي  پيمان س��پاري 
سياس��ت گذار را به اهدافش نزديك مي كند، اما در 
ميان مدت آثار مخربي به دنبال دارد. پيمان س��پاري 
ارزي كاركردي ش��بيه تزريق داروي مسكن به بدن 
انسان دارد كه در كوتاه مدت، درد را كاهش مي دهد، 
اما در ميان مدت آثار بسيار زيان باري به دنبال دارد. 
او ادام��ه مي دهد: البته اين نگاه در تئوريك ش��ايد 
خيلي خوب باشد و شايد خيلي ها با اين موافق باشند 
كه ارز حاصل از صادرات به اين ش��يوه به كشور باز 
خواهد گشت، ولي در ديد عملي انجام چنين كاري 
ممكن نيست يا در شرايط افت شديد صادرات، اين 

نگاه به ضرر صادركننده ها خواهد بود. 
او درب��اره چرايي اين مس��اله مي گوي��د: باتوجه 
به قميت تمام ش��ده كاال در ايران، قيمت صادرات 
خلي باالتر از ارز 4200 توماني تمام مي ش��ود ولي 
صادر كننده مجبور اس��ت كاالي خ��ود را به قيمت 
پايين بفروش��د و بعد از ش��ش ماه ازر حاصل شده 
را به بانك مركزي برگرداند. اين در واقع نوعي ضرر 

مضاعف صادر كننده است. 
به گفته ظهيري صادر كننده مجبور اس��ت براي 
جلوگي��ري از تبعات كار و اينك��ه در بازار و در نگاه 
دولت برچس��ب قاچاقچي ارزي به او نخورد به اين 
سياس��ت جديد دولت تن دهد. ول��ي درنهايت اين 
سياست به ضرر صددرصد صادركننده ها خواهد بود 

و ادامه آن شايد با مشكالتي جديد روبه رو شود. 

مش��كالت روزمره يي كه در اقتصاد ايران وجود 
دارد، معموال اجازه نمي دهد برنامه هاي بلندمدت و 
طرح هاي اساسي و زيرساختي بتواند اجرايي شود 
به همين دليل مشكالت معموال در طي دهه ها ثابت 
باقي مي ماند. براي مثال موضوع گسترش معدني با 
هدف جايگزيني نفت يكي از اين طرح هاي اساسي 
بود كه گرفتار مس��ائل روزمره باق��ي ماند. يكي از 
مشكالت اساسي معادن كشور، تامين ماشين آالت 
معدني اس��ت به گونه يي كه در پنج سال گذشته 
قيمت ماشين آالت راهسازي و معدني 6 تا ۷ برابر 
افزايش پيدا كرده و اين رقم حتي با درنظر گرفتن 
حقوق ورودي و تعرفه هاي گمركي از ميزان تورم و 

افزايش نرخ ارز باالتر است.
از نظر اقتصادي بايد گفت: حتي نرخ 4200تومان 
اعالم ش��ده از س��وي دولت براي دالر براي بخش 

معدن به خصوص توليدكنندگان  كوچك و متوسط 
زياد است. گله يي كه در حوزه خريد ماشين وجود 
دارد نه از بابت تك نرخي شدن ارز يا مقدار افزايش 
صورت گرفته بلكه به دليل اتخاذ تصميم هاي يك 
ش��به و افزايش قيمت هاي ناگهاني است، چرا كه 
اكنون عمال تمام برآورده��اي اقتصادي طرح هاي 
معدني بي ارزش ش��ده است و اين برآوردها بايد در 

حوزه  اقتصادي مجددا بررسي شود.
به طور معم��ول طرح هاي معدن��ي برآوردهاي 
اقتص��ادي خود را براي س��ه تا چهار س��ال انجام 
مي دهن��د و براي آن قيمت ماش��ين آالت، نيروي 
انساني و موارد اقتصادي ديگر را محاسبه مي كنند 
كه با وضعيت فعلي عمر فني اين محاسبات به دو تا 
سه ماه كاهش پيدا كرده است. شايد بتوان گفت كه 
واحدهاي معدني كه در حوزه صادرات فعال هستند 

به نس��بت ديگر واحدهاي معدني فقط حدود 10 
ت��ا 15درصد باش��ند، در حالي ك��ه معادني كه به 
دليل هزينه هاي توليد ناشي از نوسانات غيرمنطقي 
نرخ ارز متضرر مي ش��وند بس��يار بيش��تر هستند. 
كارشناسان و صاحبنظران معدن هشدار مي دهند 
ك��ه اگر وضعيت كنوني ادامه پي��دا كند و دولت و 
مجلس شوراي اسالمي فكري به حال ضرر و زيان 
توليد كننده ها نكنند و شرايط را از طرق مختلف از 
جمله حمايت در تس��هيالت يا تسهيل صادرات و 
واردات فضا را منعطف تر اداره نكنند در سال جديد 
بايد آماده تعطيلي 50درصد معادن كوچك كشور 
باش��يم. همچنين به گفته سازمان توسعه تجارت، 
ميزان صادرات محصوالت معدني و صنايع معدني 
به حدود ۷.5ميليارد دالر در س��ال 96 رسيده كه 
رش��د 14 درصدي را نش��ان مي دهد و دولتمردان 

پيش بين��ي مي كنند با توجه به ظرفيت هاي ايجاد 
ش��ده، امس��ال حدود 1.5ميلي��ارد دالر در بخش 
مع��دن افزايش صادرات داش��ته باش��يم. با وجود 
هم��ه اين آماره��ا عبدالوهاب س��هل آبادي رييس 
خانه صنعت، معدن و تج��ارت ايران و رييس اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان معتقد 
اس��ت، هنوز جايگاه مناس��بي در بازارهاي جهاني 
محص��والت معدن��ي نداريم و اين بخ��ش نيازمند 

حمايت هاي جدي تر دولت است.
وي مي گوي��د: رك��ود حاك��م بر اقتص��اد ايران 
كه طي 50 س��ال گذشته بي س��ابقه بوده است در 
بخش معدن بيش��تر از همه رسته ها خود را نشان 
داده است. از طرفي براي بخش معدن سياست هاي 
دولت اغلب بازدارنده بوده و انگيزه سرمايه گذاران در 
اين بخش را تحريك نكرده است. با توجه به اينكه 
س��رمايه گذاري در بخش معدن اغل��ب در ابتداي 
زنجيره هاي توليد بوده و سياست هاي تشويقي براي 
سرمايه گذاري در حوزه فرآوري و ايجاد ارزش افزوده 
بيشتر به درستي اعمال نشده، در اغلب بخش هاي 
معدني در حوزه هاي مياني شاهد كمبود توليد بوده 

و در ابتداي زنجيره با مازاد توليد روبه رو هس��تيم. 
اين در حالي اس��ت كه ه��ر از چند گاهي دولت با 
ابراز اعمال ع��وارض بر صادرات، بازار هاي صادراتي 
را متشنج و كنترل آن را از صادركنندگان مي گيرد. 
آنچه فعاالن اين حوزه خواستار آن هستند داشتن 
برنامه يي منس��جم و هدف دار از سوي دولت، با در 
نظر گرفتن تمام جوانب و دريافت نظر هاي مشورتي 
تشكل ها و فعاالن اين صنعت است تا بتوانند طبق 
اين برنامه پيش رفته و از زدن برچسب خام فروشي 

به آنها پرهيز شود.
در اي��ن بين زنجيره ارزش نيز متعادل ش��ده و 
چالش هايي چ��ون هزينه هاي تحميلي تصميمات 
يك ب��اره نيز از بين مي رود. س��هم معدن در توليد 
ناخالص داخلي كش��ور، حدود يك درصد و س��هم 
صنايع معدني حدود 5درصد است، اما اگر بتوانيم 
ب��ا ايجاد ارزش اف��زوده بيش��تر در صنايع معدني 
و ص��ادرات آن بازاره��اي هدف بيش��تري بيابيم، 
مي توانيم شاهد افزايش صادرات بيشتر در صنايع 
معدني به ويژه س��نگ هاي س��اختماني در كشور 

باشيم. 

گرفتاري هاي روزمره، طرح هاي اساسي ناتمام

طرح »جايگزيني معدن به جاي نفت« روي زمين ماند
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7  جهان
 تقابل امريكا و چين

به عرصه بانكي كشيده شد
گروه جهان يك��ي از مقامات وزارت خزانه داري 
امريكا اعالم كرده واش��نگتن ب��ه  دنبال افزايش نرخ 
به��ره وام و نيز ح��ذف برخي كش��ورهاي مجاز به 
دريافت وام عضو بانك توس��عه آسياست. به گزارش 
رويترز، تغييرات پيش��نهادي ب��راي ارائه به اجالس 
ساالنه بانك توسعه آس��يا، مشابه اصالحات مدنظر 
امريكا براي بانك جهاني است كه در نهايت منجر به 
افزايش نرخ بهره كشورهاي در حال توسعه با سطح 
درآمد باالتر از سايرين ش��د. دولت دونالد ترامپ از 
بانك جهاني خواس��ته به تدريج به س��مت اعطاي 
وام هاي غيرتجاري به كشورهايي چون چين حركت 
كند. يكي از مقامات ارشد وزارت خزانه داري امريكا 
در حاشيه نشست بانك توسعه آسيا در فيليپين به 
خبرنگاران گفت: »برخ��ي اولويت هاي اصالحي كه 
چن��د هفته پيش به بانك جهاني پيش��نهاد كرديم 
ج��زو اولويت هاي ما ب��راي بح��ث و تصميم گيري 
در خصوص اس��تراتژي آتي اينجا نيز هس��ت. يكي 
از اصالحات پيش��نهادي ما تعهد به ارتقا و توس��عه 
استراتژي قيمت گذاري متفاوتي است كه در صورت 
وجود چنين انتخاب هايي كشورها را ترغيب به تامين 
مال��ي از بازارها به ج��اي بانك ها مي كند.« هر چند 
ك��ه اين مقام امريكايي مش��خصا از چين نام نبرده 
اما گفته برخي كش��ورها اكنون دسترس��ي بهتري 
به بازارهاي مالي دارند و بانك توس��عه آسيايي بايد 
آنه��ا را از صف دريافت وام توس��عه كنار گذارد. وي 
گفته واشنگتن ترجيح مي دهد پول ماليات دهندگان 
به كش��ورهاي فقيرتر برود. بانك توس��عه آس��يايي 
بانكي مس��تقر در فيليپين است كه ژاپن و امريكا از 
بزرگ ترين كمك كنندگان به آن هستند. اين بانك 
كه در سال ۱۹۶۶ تشكيل شد هدف خود را رفع فقر 
ميليون ها نفر از مردم آس��يا عنوان كرده است و ۶۷ 
كشور از بنگالدش و پاكستان گرفته تا هند و چين 
عضو آن هس��تند. چين در تالش است تا نام خود را 
در عرصه اس��تقراض جهان مطرح كند و در همين 
راستا پروژه موس��وم به »يك جاده و يك كمربند« 
را معرفي كرده و اقدام به تاس��يس يك بانك جديد 
توسعه يي با نام بانك سرمايه گذاري زيرساخت هاي 
آس��يا كرده است. مقامات وزارت خزانه داري از بانك 
جهان��ي گله كرده اند كه اين بانك به چين و س��اير 
بازارهاي بزرگ تر نوظهور بيش از س��اير كشورها وام 
مي دهد و اين بانك پذيرفته اس��ت اصالحاتي انجام 
دهد كه به موجب آنها هزينه استقراض كشورهايي با 

درآمد باالتر نظير چين افزايش يابد. 

50 كشته و زخمي در حمله 
به مسجدي در افغانستان

انفجار در مسجدي در واليت خوست افغانستان 
دست كم ۱4 كشته و 3۶ زخمي برجاي گذاشت. به 
گزارش يورونيوز، انفجار زماني رخ داد كه مردم پس 
از اقامه نماز در مسجد جمع شده بودند. اين مسجد 
همچني��ن محل ثبت ن��ام راي دهن��دگان انتخابات 
پارلماني افغانستان است. ماه گذشته حدود ۶۰ نفر 
در حمله انتحاري به يك مركز ثبت نام راي كش��ته 
ش��دند. مسووليت آن حمله را داعش برعهده گرفت 
در حالي كه گروه طالبان نيز مردم را از ش��ركت در 
انتخابات بر حذر داش��ته بودن��د. انتخابات پارلماني 

افغانستان قرار است ۲۸ مهر برگزار شود. 

اعتراض آنكارا به ممنوعيت 
فروش سالح به تركيه

وزي��ر خارجه تركي��ه اعالم كرده اگ��ر امريكا به 
فروش س��الح به آنكارا پايان دهد، تركيه دس��ت به 
اقدامي مقابله يي مي زند. به گ��زارش رويترز، مولود 
چاووش  اوغلو گفته پيشنهاد قانونگذاران در مجلس 
نماين��دگان امريكا براي توقف موقت فروش س��الح 
به تركيه ش��امل جنگنده هاي اف-35 كار درس��تي 
نيس��ت. وي تاكيد كرده اين پيشنهاد بدون منطق 
است و براساس توافق هاي ميان متحدان ناتو نيست. 
قانونگذاران  امريكايي اخيرا جزئيات اليحه سياست 
دفاعي س��االنه امريكا و بودجه نظامي ۷۱۷ميليارد 
دالري اين كشور را اعالم كردند كه شامل اقداماتي 
براي رقابت با چين و روسيه و اقداماتي درباره فروش 

سالح به تركيه مي شود. 

هشدار بارزاني درباره جنگ 
بر سر قانون اساسي عراق

رييس دس��تگاه امنيتي اقليم كردس��تان عراق 
گفته اين اقليم در آستانه جنگ ديگري درباره قانون 
اساسي در بغداد است. به گزارش سومريه نيوز، مسرور 
بارزاني رييس دستگاه امنيتي اقليم كردستان عراق و 
پسر مسعود بارزاني با اشاره به اختالفات عميق اربيل 
و بغداد گفته كردستان عراق در آستانه جنگ ديگري 
درباره قانون اساسي است. بارزاني بر لزوم دادن رأي 
اعتماد به كس��اني ك��ه خواهان حق��وق كردها در 
پارلمان عراق هستند، تاكيد كرده و گفته از تمامي 
فراكسيون هاي سياس��ي مي خواهد براي حمايت از 
حقوق كردها در پارلمان و قانون اساسي توافق كنند. 

سفر رييس ستاد مشترك 
تركيه به اسالم  آباد 

رييس س��تاد مش��ترك ارتش تركيه در سفر به 
پاكس��تان با فرمانده نيروي هوايي اين كشور ديدار 
كرده است. به گزارش رويترز، دو طرف در اين ديدار 
بر ادامه همكاري ها در حوزه هوايي و آموزش نظامي 
تاكيد كرده ند. خلوصي آكار رييس ستاد ارتش تركيه 
در اين سفر با نخست وزير و رييس جمهور پاكستان 

نيز ديدار كرده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

انتخابات پارلماني لبنان پس از 9 سال تاخير برگزار شد

سايه سنگين تحوالت خاورميانه بر صندوق هاي راي

كره شمالي 3 تبعه امريكايي را آزاد مي كند

چراغ سبز و زرد پيونگ يانگ براي صلح 
گروه جهان 

كره ش��مالي يك هفته پس از نشست تاريخي 
اجالس س��ران همچنان به تالش ه��ا براي جلب 
حمايت جامعه بين المللي ادامه مي دهد و به دنبال 
فراه��م كردن مقدم��ات اجراي معاه��ده صلح با 
كره جنوبي اس��ت. گفته ش��ده، دادگاه عالي اين 
كش��ور به عنوان نش��انه حس��ن نيت براي انجام 
مذاكرات س��ران اين كش��ور و امريكا، س��ه تبعه 
بازداش��تي امريكايي ك��ه در اردوگاه كار بودند را 
ب��ه زودي آزاد مي كند. اين س��ه نفر ك��ه به اتهام 
جاسوس��ي و اق��دام خصمان��ه عليه نظ��ام حاكم 
كره شمالي دستگير و زنداني شده بودند در نقطه 

مرزي پانمونجوم آزاد خواهند شد. 
ب��ه گزارش خبرگزاري يونه��اپ، توافق در اين 
ب��اره مي��ان وزارت خارجه كره ش��مالي و امريكا 
قطعي ش��ده و س��ه امريكايي-كره يي به نام هاي 
كيم دانگ چ��ول  و  توني كي��م  كيم هاك س��ونگ، 
احتماال شنبه آزاد مي ش��وند. اين اتفاق در حالي 
است كه در سه تا چهار هفته آينده دونالد ترامپ 
رييس جمه��ور امري��كا و كيم جون��گ اون رهبر 
كره ش��مالي، قرار اس��ت با يكديگر مالقات كنند. 
كارشناسان معتقدند يكي از پيش شرط هاي امريكا 
براي مذاكره با آزاد كردن اين زندانيان بوده است. 
كيم هاك س��ونگ، توني كيم و كيم دونگ چول 
اوايل ماه گذش��ته مي��الدي از اردوگاه كار خارج 

ش��ده و هفته گذش��ته ب��ه يك هت��ل در حومه 
پيونگ يان��گ منتقل ش��ده اند. وارمبي��ر نيز يك 
دانشجوي امريكايي بود كه سال گذشته ميالدي 
در حال��ي ك��ه در زندان هاي كره ش��مالي به كما 
رفت��ه بود به امريكا مس��ترد ش��د و پس از مدتي 
جان باخت. واشنگتن در آن زمان پيونگ يانگ را 

مسوول مرگ وي خواند. 
در كن��ار خبرهاي مربوط ب��ه آزادي احتمالي 
ش��هروندان امريكايي-كره يي، پيونگ يانگ درباره 
تهديدهاي نظامي و فش��ارهاي واشنگتن هشدار 
داده اس��ت. به گزارش بي بي سي، يك مقام وزارت 
كشور كره ش��مالي يك ش��نبه گفته امريكا عمدا 
كره شمالي را تحريك مي كند، آن هم در شرايطي 
كه ش��به جزيره كره به سمت صلح و آشتي ملي 

گام برداشته است. 
خبرگزاري رس��مي كره ش��مالي به نقل از يك 
مقام اين كش��ور گفته امريكا با گفتن اينكه ايجاد 
منطقه يي عاري از تس��ليحات در شبه جزيره كره 
ناش��ي از تحريم ها و فشارهاست، افكار عمومي را 
منحرف مي كند. دونال��د ترامپ رييس جمهوري 
امريكا، اخيرا با اش��اره به اينكه تحريم ها و س��اير 
فش��ارها بر كره شمالي به قوت خود باقي خواهند 
ماند، گفته موضع گيري سرس��ختانه او نسبت به 
اين كش��ور ب��ه فراهم آمدن زمين��ه صلح در اين 

منطقه كمك كرده است. 

خبرگزاري كره ش��مالي همچنين گفته امريكا 
ب��ا اعزام تجهي��زات نظامي به ش��به جزيره كره، 
درصدد اس��ت تا ش��رايط خوب فعل��ي را خراب 
كند. ناظ��ران بر اي��ن باورند كه اظه��ارات تازه 
كره ش��مالي يادآور اين نكته اس��ت ك��ه مذاكره 
پيش��روي ميان واش��نگتن و پيونگ يانگ آسان 
نخواه��د بود. رهب��ران كره ش��مالي و جنوبي در 
نشس��ت ماه گذش��ته توافق خود را ب��راي ايجاد 
منطقه ي��ي عاري از تس��ليحات هس��ته يي اعالم 
كردند. كيم جونگ اون نخستين رهبر كره شمالي 
است كه از زمان پايان جنگ در شبه جزيره كره 
در سال ۱۹53 قدم به خاك كره جنوبي گذاشته 
اس��ت. از س��ال ۱۹53 توافق آتش بسي بين دو 
كشور برقرار ش��ده، اما هنوز صلح كاملي در اين 

منطقه ايجاد نشده است. 
تالش هاي پيونگ يانگ براي جلب حمايت هاي 
بين المللي و همزمان هش��دار به امريكا نسبت به 
اقدام��ات و اظهارات تحريك كننده در ش��رايطي 
اس��ت كه »وانگ يي« وزير خارجه چين، سه روز 
پيش در سفر به كره شمالي، درباره برقراري صلح 

دايمي با پيونگ يانگ گفت وگو كرده است. 
وزارت خارج��ه چي��ن در پ��ي اي��ن س��فر با 
انتش��ار بيانيه يي اعالم كرد چين همچنان تاكيد 
دارد كه در كنار اصرار بر خلع س��الح هس��ته يي 
ش��به  جزيره كره، باي��د معاهده صل��ح نيز امضا 

ش��ود. از ن��گاه چي��ن اگ��ر رژيم دايم��ي صلح با 
خلع س��الح هسته يي همزمان ش��ود از امنيت و 
 ثبات منطقه حراس��ت خواهد ش��د. گفته ش��ده، 
شي جين پينگ رييس جمهوري خلق چين، قصد 
دارد به كره شمالي سفر كند، اقدامي كه مي تواند 
بزرگ ترين و جدي تري��ن گام پكن براي تضمين 

امضاي معاهده دايمي صلح باشد. 
دو ك��ره پس از دي��دار تاريخي كيم جونگ اون 
و » م��ون جائه اين« رييس جمه��وري كره جنوبي، 
بلندگوهاي تبليغاتي در ناحيه مرزي را جمع آوري 
كردن��د. كره جنوب��ي از س��ال ۱۹۶3 تاكنون در 
4۰ نقط��ه از مرز خود با كره ش��مالي بلندگوهاي 
تبليغات��ي نصب ك��رده كه در مواق��ع تنش ميان 
دو كش��ور از اين اب��زار براي اطالع رس��اني عليه 
دول��ت و حكومت كره ش��مالي اس��تفاده مي كرد. 

كره جنوب��ي از اي��ن بلندگوها ب��راي پخش اخبار 
عليه كيم جونگ اون، انتقاد از دولت كمونيس��تي 
كره شمالي، پخش موس��يقي پاپ و دعوت مردم 
اين كشور به پناهنده شدن به كره جنوبي استفاده 
مي كرد. كره ش��مالي نيز در واكنشي به اين اقدام 
و براي خنثي كردن اين تبليغات، در بس��ياري از 

مكان هاي مشابه بلندگو نصب كرده بود. 
پيونگ يان��گ همچني��ن به عنوان نخس��تين 
اقدام عملي براي تحقق صلح در ش��به جزيره در 
چارچوب بيانيه پانمونجوم، از شنبه ساعت رسمي 
خود را با كره جنوبي يكي كرد. كره شمالي پيش تر 
نيز اعالم كرده بود كه س��ايت هسته يي »پيونگ 
ري« خود را تعطيل مي كند. كيم جونگ اون گفته 
از كارشناسان هسته يي و خبرنگاران براي بازديد 

از اين سايت دعوت خواهد كرد. 

گروه جهان 
ش��هروندان لبناني پس از حدود ۹سال به پاي 
صندوق هاي راي رفتند تا نمايندگان پارلمان خود 
را انتخاب كنند. انتخابات لبنان زير س��ايه جنگ 
داخلي در كشور همسايه، بحران سوريه و تحوالت 
منطقه يي برگزار مي شود. در بسياري از شهرهاي 
لبن��ان به  ويژه بيروت تدابير امنيتي ش��ديدي به 
اجرا گذاش��ته ش��ده و نيروهاي امنيتي در اغلب 
گذرگاه هاي اصل��ي و اطراف حوزه هاي راي گيري 

مستقر شده بودند. 
يوروني��وز مي نويس��د: »برگ��زاري انتخاب��ات 
پارلمان��ي در لبنان پس از يك وقفه ۹س��اله پيام 
مثبتي به س��رمايه گذاران اس��ت كه مي تواند اثر 
مثبتي روي اقتصاد بحراني لبنان داش��ته باشد.« 
لبنان يكي از باالترين نس��بت هاي بدهي به توليد 
ناخال��ص داخل��ي در جه��ان را دارد و صن��دوق 
بين المللي پول هش��دار داده كه مس��ير مالي اين 

كشور به  شدت ناپايدار است. 
از انتخابات��ي كه به تش��كيل پارلمان كنوني 
لبنان منجر ش��د، نزديك به ۹ س��ال مي گذرد. 
مطاب��ق روال معم��ول دوره فعالي��ت پارلم��ان 
لبن��ان بايد در س��ال ۲۰۱3 به پايان مي رس��يد 
ام��ا نماين��دگان پارلمان به علت ه��اي گوناگون 
زم��ان انتخابات جدي��د را به تعوي��ق انداختند. 
بحران سياس��ي كه يكي از علت ه��اي به تعويق 
افتادن انتخابات بود، باعث شد لبنان براي مدتي 
از داش��تن رييس جمه��ور مح��روم بماند. جنگ 
س��وريه و تالش عربستان براي تقابل با حزب اهلل 
نيز از ديگ��ر علت هاي به تعويق افتادن انتخابات 
به ش��مار مي رود. انتخاب��ات لبنان يك بار هم به 
س��ال ۲۰۱4 موكول شد و در موعد تعيين شده 
ب��ه دليل ناكامي تش��كل هاي سياس��ي اصلي بر 
س��ر انتخاب رييس جمهور بار ديگر تا پاييز سال 
گذش��ته به تعويق افتاد. نتيج��ه انتخابات لبنان 

دوشنبه )امروز( اعالم خواهد شد.

 صف بندي جناح هاي سياسي 
لبناني ه��ا براي نخس��تين بار طبق سيس��تم 
نس��بي در انتخابات شركت مي كنند. طبق قانون 
جدي��د نظام انتخاباتي لبن��ان كه در ژوئن ۲۰۱۷ 

تصويب ش��د و جاي نظام پيشين را گرفت، لبنان 
به ۱5حوزه انتخاباتي تقس��يم ش��ده ك��ه تعداد 
كرس��ي هاي هر حوزه بين 5 تا ۱3 كرسي است. 
قانون پيش��ين در سال ۱۹۶۰ تصويب و به قانون 
»۶۰« مع��روف بود، ۱۲۸ عض��و پارلمان از طريق 

۲۶حوزه انتخابيه انتخاب مي شدند. 
اكن��ون لبناني ه��ا از ميان 5۸3 نام��زد، ۱۲۸ 
نف��ر را راهي پارلم��ان خواهند كرد ت��ا عالوه بر 
وظيفه قانونگذاري، بس��تر انتخاب رييس جمهور 
و نخس��ت وزير جديد را فراهم كنند. لبنان داراي 
نظام پارلماني اس��ت و كرس��ي ها به طور مساوي 
مي��ان مذاهب مختلف مس��لمانان و گرايش هاي 
گوناگ��ون مس��يحيان تقس��يم مي ش��ود. از ۶4 
كرس��ي مسلمانان، اهل س��نت و شيعيان هر يك 
علوي��ان و   ۲۷ كرس��ي، دروزي ه��ا ۸ كرس��ي 
۲ كرسي در اختيار خواهند داشت. براساس قانون 
اساسي لبنان، رييس جمهور بايد مسيحي ماروني، 

نخس��ت وزير مسلمان سني و رييس يا سخنگوي 
پارلمان هم بايد مسلمان شيعه باشد. احزاب اصلي 
شركت كننده در انتخابات پارلماني لبنان عبارتند 

از: 
- ح�زب اهلل: يك��ي از قدرتمندترين جنبش 
سياسي در لبنان است، حزب اهلل با جنبش امل با 
فهرست »اميد و اخالص« به كارزار انتخابات آمده 
اس��ت. ناظران براين باورند كه قدرت حزب اهلل در 
پارلمان آينده لبنان افزايش مي يابد اما با توجه به 
مشخص بودن سهميه كرسي هاي پارلماني، تغيير 

اساسي در تركيب پارلمان ايجاد نخواهد نشد. 
- جنبش المس�تقبل: رياس��ت اين جنبش 
را سعد حريري نخست وزير كنوني لبنان برعهده 
دارد. رقابت ميان جنبش المس��تقبل و حزب اهلل 
نزديك بوده، به  ويژه در رابطه با ش��هر بعلبك در 
دره بقاع كه هر دو حزب اميدوارند كرس��ي هايش 

را به دست آورند. 

- جنب�ش ام�ل: ام��ل يك��ي از جنبش هاي 
سياسي ش��يعه در دهه ۱۹۸۰ پيش از اوج گيري 
ح��زب اهلل بود. رهبري اين حزب را در حال حاضر 
نبيه بري رييس پارلمان لبنان برعهده دارد. انتظار 
مي رود بري براي شش��مين بار بر مسند خود ابقا 
ش��ود و موقعيت خود در مجلس را بيش از پيش 

مستحكم كند. 
- جنب�ش آزاد ميهن�ي: مهم تري��ن حزب 
مس��يحي لبنان كه جبران باس��يل وزير خارجه 
فعلي و داماد ميش��ل عون رييس جمهوري لبنان 
رياست آن را برعهده دارد. باسيل و بري دشمني 
عميقي با يكديگر دارند و سعد حريري در يك سال 
گذشته كوشيده ميان اين دو حزب و رهبرانشان 

ميانجيگري كند. 
- حزب سوسياليس�ت ترقي خ�واه: وليد 
جنب��الط كه مدت هاس��ت رهبري اي��ن حزب را 
برعهده دارد، عنان امور سياسي حزب را به تيمور 

جنب��الط واگذار ك��رده كه ب��راي انتخابات جاي 
پدرش را خواهد گرفت. 

- ح�زب كتائ�ب: حزبي غالبا مس��يحي كه 
س��امي جميل، پسر امين جميل رييس جمهوري 

پيشين آن را رهبري مي كند. 
- نيروهاي لبناني: حزبي مس��يحي است كه 
س��مير جعجع رهبر سابق و زنداني حزب كتائب، 

رياست آن را بر عهده دارد. 
- همه براي وطن: جديدترين گروه سياس��ي 
در لبن��ان اس��ت و هيچ نس��بتي با هي��چ يك از 
بخش هاي قدرت در لبنان ندارد. فهرست ۶۶ نفره 
اين گروه پيشينه عضويت در جامعه مدني دارند و 

اقوام مختلفي در آن عضويت دارند. 
به گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، قانون جديد 
ب��ه لبناني هاي مقيم خارج نيز اجازه داد كه براي 
نخس��تين بار بتوانند در انتخابات مشاركت داشته 
باشند مشروط بر اينكه پيش تر در سفارتخانه هاي 
لبنان نام نويس��ي كرده باش��ند. لبناني هاي مقيم 
خارج در دو مرحل��ه در روزهاي ۲۷ و ۲۹ آوريل 

آراي خود را به صندوق انداختند. 
اين انتخابات ش��اهد حضور گسترده گروه هاي 
جامعه مدني و فعاالن اس��ت كه در اعتراض هاي 
دو س��ال پي��ش لبن��ان درب��اره بح��ران زباله ها 
شركت داشتند. براس��اس آمارهاي رسمي دولت 
لبن��ان، مجموع راي دهندگان ك��ه براي انتخابات 
پارلمان��ي ثبت نام كرده  بودند حدود ۷5.3ميليون 
نفر بوده اس��ت. همچنين اعالم شده كه با دعوت 
دول��ت لبنان اتحاديه اروپا بي��ش از ۱۰۰ ناظر را 
ب��راي اين انتخاب��ات به لبنان اعزام كرده اس��ت. 
برگزاري انتخاب��ات پارلماني لبنان در ش��رايطي 
اس��ت ك��ه منطق��ه خاورميانه آبس��تن تحوالت 
بس��يار زيادي اس��ت. افزون بر انتخابات لبنان كه 
در تح��والت اين منطقه نقش بس��زايي دارد، قرار 
اس��ت انتخابات عراق نيز ۱۲ ماه مه برگزار شود و 
از س��ويي دولت امريكا ۱۲ ماه مه جاري را موعد 
تصميم گيري ترام��پ درباره ماندن ي��ا خروج از 
برجام اعالم كرده اس��ت. همچنين در ۱4 ماه مه 
نيز اياالت متحده اعالم كرده كه س��فارت خود را 
با وجود مخالفت هاي گس��ترده جامعه جهاني به 

بيت المقدس انتقال خواهد داد. 

 كاليفرنيا پنجمين
اقتصاد بزرگ جهان شد

 بازداشت صدها تن از
مخالفان پوتين در روسيه 

 ترزا مي: اراده مطلق من
اجراي برگزيت است

گروه جهان 
در اعتراض هاي خياباني عليه والديمير پوتين رييس جمهوري روسيه در شهرهاي 
مختلف اين كشور بيش از ۱5۰۰نفر از معترضان بازداشت شده اند. به گزارش رويترز، 
پوتين از سال ۲۰۰۰ تاكنون يا در پست رييس جمهوري يا نخست وزيري روسيه بوده 
و دو ماه قبل در انتخابات رياست جمهوري روسيه دوباره برنده اعالم شد و قرار است 
تا سال ۲۰۲4 سكان اداره اين كشور را در دست داشته باشد. وي فردا براي چهارمين 
بار سوگند رياست جمهوري ياد خواهد كرد و آلكسي ناوالني رهبر مخالفان از مردم 
خواسته بود كه در آستانه مراسم سوگند پوتين دست به اعتراضات سراسري بزنند.  
پوتين پس از ژوزف اس��تالين، ديكتاتور دوران اتحاد جماهير ش��وروي كه 3۰سال 
قدرت را در دس��ت داشت، دومين رهبري است كه چنين طوالني سكان اداره اين 
كشور را در دست دارد. ناوالني كه خود بازداشت شده، رييس جمهوري روسيه را به 
احياي قوانين استبدادي دوران پادشاهي تزار متهم كرده است.  كميسيون انتخابات 
روس��يه به  دليل اتهامات فس��اد مالي كه دولت روسيه عليه ناوالني اقامه كرده بود، 
صالحيت وي براي رقابت با پوتين در انتخابات را رد كرد و پوتين در غياب رقيبي 
جدي ماه گذشته توانست به راحتي برنده انتخابات شود. ناوالني اتهامات فساد مالي 
را ساختگي خوانده است.  گفته شده، بسياري از شهرهاي روسيه از شرقي ترين نقاط 
تا سيبري، مس��كو، سن پترزبورگ و ديگر شهرها شاهد اعتراضات خياباني بوده اند. 
پوتين ۶5 س��اله ك��ه در جريان انتخابات حمايت حزب حاك��م و تلويزيون دولتي 
را داش��ت با كس��ب ۷۷درصد آراي مردم به عنوان برنده انتخابات رياست جمهوري 
معرفي ش��د. حاميانش وي را به خاطر گسترش نفوذ كش��ور از اوكراين تا سوريه، 

افتخار ملي و پدر ملت لقب داده اند. 

گروه جهان 
ايالت كاليفرنيا امريكا توانس��ته با پشت سر گذاشتن بريتانيا به پنجمين اقتصاد 
بزرگ جهان تبديل ش��ود. به گزارش سي ان بي سي، توليد ناخالص داخلي امريكا در 
س��ال هاي ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميالدي با ۱۲۷ميليارد دالر افزايش به ۲.۷تريليون دالر 
رس��يده و اين در حالي اس��ت كه توليدات اقتصاد بريتانيا به  دليل نوسان نرخ ارز در 
مدت مش��ابه به تدريج كوچك تر ش��ده اس��ت.  طبق آمارهاي منتشر شده فدرال، 
كاليفرنيا با 4۰ميليون نفر جمعيت، خانه »سيليكون ولي« قطب تكنولوژي جهان و 
هاليوود و يكي از قطب هاي مهم كشاورزي امريكا به شمار مي رود. آمارها نشان دهنده 
چرخش بزرگي در وضعيت اقتصادي اين ايالت پس از ركود بزرگ جهاني است. ايرنا 
آسموندسن از كارشناسان ارشد اقتصادي وزارت دارايي ايالت كاليفرنيا مي گويد: »جز 
كشاورزي عملكرد همه بخش هاي اقتصادي به افزايش توليد ناخالص داخلي كاليفرنيا 
منجر شده اند. خدمات مالي و امالك ۲۶ميليارد دالر از اين رشد را تامين كرده اند و 
پس از آنها بخش اطالعات قرار دارد كه دربردارنده شركت هاي تكنولوژي زيادي است 
و ۲۰ميليارد دالر از رش��د را تامين كرده است؛ پس از آن بخش توليد با ۱۰ميليارد 
دالر قرار دارد.« كاليفرنيا آخرين بار سال ۲۰۰۲ پنجمين اقتصاد بزرگ جهان بود اما 
تا ۲۰۱۲ به رده دهم سقوط كرد. از زمان ركود بزرگ تاكنون بزرگ ترين ايالت امريكا 
۲ميليون شغل ايجاد كرده و ۷۰۰ميليارد دالر به توليد ناخالص داخلي خود افزوده 
است. توليدات اقتصادي كاليفرنيا در حال حاضر تنها كمتر از خود امريكا، چين، ژاپن 
و آلمان است. اين ايالت ۱۲درصد جمعيت امريكا را دارد، اما در سال هاي ۲۰۱۲ تا 
۲۰۱۷ نقش ۱۶درصدي از كل اش��تغال زايي در امريكا داشته است. در همين دوره 

زماني سهم اين ايالت از اقتصاد ملي امريكا به ۱4.۲درصد افزايش يافته است. 

گروه جهان 
ت��رزا مي  نخس��ت وزير بريتانيا تاكيد كرده ك��ه اراده مطلق او اين اس��ت كه 
برگزيت را با وجود تمام فش��ارها اجرا كند. به گزارش پرس آسوسيش��ن، اين در 
حالي است كه ترزا مي  از سوي برخي هم حزبي هايش در حزب محافظه كار تحت 
فش��ار قرار گرفته ك��ه رويه اش را تغيير دهد. آن دس��ته از محافظه كاران مخالف 
اتحاديه اروپا از ترزا مي  خواس��ته اند كه از پيشنهاد »شراكت گمركي« با اتحاديه 
اروپا كه به عقيده آنها باعث وابس��تگي بيش از حد لندن به اين اتحاديه مي شود، 
دست بردارد. محافظه كاران حامي اتحاديه اروپا نيز از ترزا مي خواسته اند از برخي 
خطوط قرمزش در مذاكرات با اتحاديه اروپا دس��ت برداشته و بريتانيا را در داخل 
ب��ازار واحد اين اتحادي��ه نگه دارد. با اين حال ترزا مي  در يادداش��تي در روزنامه 
س��ان نوش��ته: »اراده مطلق من اين است كه برگزيت را به موفقيت برسانم و اين 
كار را ب��ا ت��رك بازار واحد ب��ا اتحاديه گمركي و ايجاد يك رابطه جديد با ش��ركا 
در اتحادي��ه اروپا انج��ام دهم كه كنترل مرزها، قواني��ن و پول مان را به خودمان 
برگرداند. بريتانيا پيشرفت خوبي براي دستيابي به اين هدف كسب كرده و ما در 
ماه هاي آينده با عزم راس��خ اين كار را انجام خواهيم داد.« اين در حالي است كه 
تصميم گيري درباره مس��اله گمرك در دولت بريتانيا بعد از عدم توافق در كابينه 
در مورد اين مساله به تعويق افتاده است. گروهي از وزراي كابينه ترزا مي  با طرح 
وي درخصوص ش��راكت گمركي ك��ه طبق آن بريتانيا ب��ه نمايندگي از اتحاديه 
اروپ��ا تعرفه هاي اجناس به مقصد اين بلوك را دريافت مي كند، مخالفت كرده اند، 
چراكه ممكن است شركت ها بعدا تقاضاي خسارت از بابت باقيمانده محصوالت در 

بريتانيا در يك نظام با تعرفه پايين تر كنند. 
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پرونده8
مرغ و گوشت بايد ارزان شود

معاون وزيركشاورزي اعالم كرد: براي توليد و توزيع 
مرغ و گوش��ت در بازار ماه رمضان هيچ مشكلي وجود 
ن��دارد و با توجه به واردات دو ميليون تني خوراك دام 
و طيور با ارز دولتي، مرغ بايد ارزان ش��ود و نوس��انات 
گوش��ت قرمز اگر ادامه داش��ته باش��د قطعا با عرضه 

محصول گرم و سرد، بازار را كنترل مي كنيم. 
طي هفته هاي گذش��ته بازار مرغ و گوشت قرمز با 
تنش ها و نوساناتي همراه بود كه به گفته توليدكنندگان 
و مديران تشكل هاي بخش خصوصي،  كمبود و نوسانات 
قيمت��ي نهاده هاي توليد يا همان خ��وراك دام و طيور 
عامل اصلي ايجاد تنش در بازار مرغ و گوش��ت ش��ده 
است. مساله يي كه مس��ووالن وزارت جهاد كشاورزي 
باره��ا در هفته گذش��ته اعالم كردند كه حل ش��ده و 
به گفته معاون توس��عه بازرگان��ي و صنايع وزير جهاد 
كش��اورزي، بيش از دو ميليون تن انواع خوراك دام و 
طيور با تامين ارز دولتي ۳۸۰۰ توماني به كش��ور وارد 
ش��ده و اين كاالهاي اساس��ي بايد با قيمت مناسب به 

دست مرغداران و دامداران برسد. 
اين اظهارات در حالي مطرح شده كه طي هفته هاي 
گذش��ته و با وجود ترخيص بيش از ۲۰ فروند كشتي 
بزرگ حامل نهاده هاي دام و طيور هنوز بازار گوش��ت 
قرمز و مرغ با نوسان مواجه است و هر كيلوگرم از اين 
محصوالت به ترتيب به حدود ۶۰ هزار و بيش از ۸۰۰۰ 
تومان رس��يده اس��ت كه با توجه به نزديك بودن ماه 

رمضان، نگراني هايي در بازار ايجاد كرده است. 
در اي��ن ب��اره مرتض��ي رضايي مع��اون وزير جهاد 
كش��اورزي در امور دام به ايسنا گفت: نهاده هاي مورد 
نياز براي توليد محصوالت پروتئيني از جمله گوش��ت 
قرمز و مرغ، ش��امل ذرت،  كنجاله سويا و جو به عنوان 
اصلي ترين آنهاست و حاال با توجه به تامين ارز دولتي 
ب��راي واردات آنه��ا و ترخيص بي��ش از دو ميليون تن 
خ��وراك دام و طيور از گمركات كش��ور، دولت وظيفه 
خود را از نظر س��اختاري انجام داده اس��ت و بايد بازار 
به تدريج رنگ آرامش به خود بگيرد. البته يكي از عمده 
داليلي كه هنوز ش��اهد اين اتفاق نبوديم، بزرگ بودن 
صنعت دام و طيور در كش��ور اس��ت ك��ه اثرگذاري از 

سياست ها در آن به تدريج شكل مي گيرد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه طي هفته هاي گذش��ته حباب 
قيمتي در بازار مرغ و گوشت قرمز به وجود آمد كه مورد 
اعتراض همه قرار گرف��ت، تاكيد كرد: با توجه به نبود 
كمبود در اين بازار و مش��خص بودن ميزان، چگونگي 
و قيمت نهايي براي واردات كاالهاي اساسي مورد نياز 
توليد در صنعت دام و طيور، نبايد ش��اهد سودجويي و 
گرانفروشي اين محصوالت و كاالهاي اساسي از سوي 
برخي از تجار باش��يم و دستگاه هاي نظارتي بايد دقت 

بيشتري در حوزه نظارت كند. 
معاون وزير جهاد كش��اورزي در امور دام ادامه داد: 
ورود نهاده هاي اساس��ي توليد در انحصار نسبي برخي 
تجار كه تعداد كمي هم هستند، قرار دارد و دستگاه هاي 
نظارتي بايد به صورت قانوني به اين مس��اله ورود و بر 
بازار نظارت كنند، چرا كه معموال در ماه رمضان مصرف 

پروتئين هاي حيواني افزايش مي يابد. 
رضايي اظهار كرد: در مرغداري ها و دامداري ها از قبل 
سامانه هايي شكل گرفته تا توليد بيشتري براي بازه هاي 
زماني مانند ماه رمضان كه مصرف بيش��تر مي شود، به 
وجود آيد و هم اكنون هيچ مشكلي براي عرضه و توليد 
گوشت مرغ با توجه به جوجه ريزي صورت گرفته وجود 
ندارد و در بازار گوشت قرمز نيز نوسانات تا حدي قابل 
قبول است، اما اگر ادامه داشته باشد قطعا به بازار ورود 
مي كنيم و از طريق عرضه گوشت قرمز به صورت گرم 

و سرد آن را كنترل مي كنيم. 

 هيچ برنج آلوده اي
از گمرك ترخيص نشده است

مديرعامل ش��ركت بازرگان��ي دولتي گفت: هيچ 
برن��ج آلوده يي از گمرك ترخيص نش��ده و موضوع 
برنج هاي اروگوئه يي مربوط به تفاوت استانداردهاي 

حدمجاز آرسنيك بين ايران و كشور مبدا است. 
يزدان س��يف در پاس��خ به سوالي مبني بر اينكه 
شما س��ال گذش��ته گفته بوديد كه براي باال بردن 
قدرت چانه زني مي خواهيد مب��ادي واردات برنج را 
تنوع بخش��يد و اين موضوع به كجا رس��يد، گفت: 
زماني شرايط به گونه يي رقم خورده بود كه ما فقط 
مي توانس��تيم از هند واردات برنج داشته باشيم، اما 
ب��ا پيگيري هايي كه از س��وي رييس جمهور و وزير 
بهداشت انجام شد، ۲ ارديبهشت ماه وزير بهداشت 
به وزراي جهاد كشاورزي و صنعت و معدن، تجارت 
نامه يي را ابالغ كرد كه اعالم ش��ده، براي تس��هيل 
فرآيند واردات برنج از تمام كشورهاي واجد شرايط 
امكان واردات وجود دارد و اين موضوع توانس��ته در 
بازار جهاني برنج هم تاثير خوبي بگذارد و شاهد روند 
قطعي كاهش قيمت برنج در مبادي وارداتي هستيم. 
خبرن��گار فارس در مورد برنج هاي اروگوئه يي كه 
سال گذش��ته توسط ش��ركت بازرگاني دولتي وارد 
كش��ور ش��ده و ظاهرا گمرك به دليل آرسنيك باال 
اج��ازه ترخيص آن را نداده اس��ت، پرس��يد و اينكه 
باالخره اين موضوع به كجا رسيد، چرا كه اين نگراني 
وجود دارد كه اين برنج ها وارد بازار كش��ور شود كه 
س��يف در پاسخ به آن گفت: ما هيچ نوع برنجي كه 
مشكل ايمني داشته باشد، نه تنها توزيع نكرده ايم، 
حتي اجازه هم نمي دهيم وارد شود، اين موضوعي كه 
اشاره كرديد، مربوط مي شود به اختالف بين وزارت 
بهداشت كشور مبدا )اروگوئه( كه گواهي بهداشتي 
صادر كرده با وزارت بهداشت ما و اكنون يك پرونده 

حقوقي در همين زمينه در جريان است. 
وي درباره توضيح بيشتر اين موضوع گفت: يك 
كيلو از اين برنج وارد بازار نش��ده است، اما بايد اين 
را ه��م تاكيد كرد كه اين برن��ج هيچ ايرادي ندارد و 
فقط با مش��خصه هاي بهداشتي ما همخواني ندارد، 
چ��را كه طب��ق اس��تانداردهاي كدكس ك��ه مورد 
تاييد همه كشورهاس��ت، باقيمانده سموم از جمله 
آرسنيك تا سطح ۲۰۰PPb مجاز است ولي ما اين 
استاندارد را براي آنكه سالمت مردم در اولويت قرار 
دارد را ت��ا 1۲۰PPb پايين آورديم، يعني ۸۰درجه 
زيراس��تانداردهاي كدكس در حالي كه اين برنج در 
بس��ياري از كش��ورها در حال مصرف است و بسيار 

برنج خوب و ايده آلي است. 

اخبار

به بهانه سفر رييس جمهوري به استان خراسان رضوي

خراسان رضوي، مملو از امكانات اما توسعه نامتوازن

قطار برجام در ايستگاه كاخ سفيد متوقف نمي شود
نق��ض پيمان ه��اي بين المللي طي دو س��ال 
گذشته به رسمي مرس��وم در كاخ سفيد تبديل 
شده و بر همين اساس گرچه ممكن است توافق 
برجام هم به فهرست اين بدعهدي ها افزوده شود 
اما با تدبي��ر دولت و همدلي مردم مي توان قطار 
پيشرفت ملي را از ايستگاه برجام بدون امريكا به 

سالمت عبور داد. 
رييس جمهوري  تصميم  درباره  گمانه زني ها 
امريكا همزمان با نزديك شدن تاريخ اعالم اين 
تصمي��م هر روز پررنگ تر و ض��د و نقيض تر از 
گذشته در محافل سياسي و رسانه يي داخلي و 
خارجي پيگيري مي شود. گمانه هايي كه امكان 
خروج واشنگتن از توافق برجام را قوي دانسته 
و ب��ه تحليل و تفس��ير واكنش هاي پس از اين 
خ��روج مي پردازد. براس��اس بخش��ي از توافق 
برج��ام رييس جمه��وري امري��كا در يك بازه 
زماني مش��خص تعليق تحريم هاي هس��ته يي 
علي��ه اي��ران را تايي��د مي كند. اي��ن تاييد در 
زمان»ب��اراك اوباما« رييس جمهوري پيش��ين 
كاخ س��فيد ب��دون نگراني و ام��ا و اگر خاصي 

صورت مي گرفت. 
»دونالد ترامپ« تاجرپيش��ه اما هم در دوران 
پيش از رياس��ت جمهوري و هم در يك س��ال و 
چند ماه پس از حضور در كاخ س��فيد، شمش��ير 
عليه اين توافق بين المللي را از رو بس��ته اس��ت. 
اي��ن مي��ان خوش رقص��ي برخي رقيب��ان دور و 
نزدي��ك ايران ه��م در اي��ن مبارزه طلبي ترامپ 
بي تاثير نبوده اس��ت. ميان هياهوي رس��انه يي و 

سياس��ي كه اين روزها در داخل و خارج بس��يار 
ش��نيده و خوانده مي ش��ود نبايد چن��د نكته را 
فراموش كرد. 4دهه پس از پيروزي انقالب مردم 
ايران در فهرس��ت عنادورزي ه��اي منطقه يي و 
فرامنطقه يي عليه ايران، بدعهدي بر س��ر پيمان 
برجام موضوع تازه و غريبي نيس��ت. نقض توافق 
برجام از س��وي امريكا نه نخس��تين و نه آخرين 

نوع اين رويكردها خواهد بود. 
ب��ا فرض خ��روج ترامپ از برجام رس��انه ها و 
چهره هاي سياس��ي داخلي و خارجي پيش بيني 
و حت��ي پيش��گويي هاي متعددي درب��اره آينده 
اي��ن تواف��ق، ايران پس از اين خ��روج و واكنش  
كشورهاي ديگر حاضر در توافق ارائه مي دهند. 

»محمدج��واد ظريف« وزير ام��ور خارجه اما 
اعتق��ادي به مذاكره دوباره بر س��ر برجام ندارد، 
ظريف در ويديويي كه روزهاي گذشته او منتشر 
ش��ده به نوع��ي موضع رس��مي دول��ت را ابالغ 
مي كند. رييس دستگاه ديپلماسي مذاكره مجدد 
بر س��ر قيمت خانه يي كه دو سال پيش فروخته 
شده را منطقي نمي داند و با چنين قياسي تالش 
مي كند تا اصول حرفه يي حرفه س��ابق ترامپ را 

به او يادآور شود. 
ظري��ف در اين ويدي��وي 5 دقيقه يي جنايات 
ص��دام حس��ين، ديكتات��ور پيش��ين ع��راق و 
حمايت هاي بي دريغ جهان و در راس آن امريكا 
از جنايت ه��اي او را بازگ��و مي كند ت��ا بار ديگر 
رويكردهاي متناقض كاخ سفيد در خاورميانه را 

به ياد ترامپ آورد. 

تاكي��د ظري��ف ب��ر اين موض��وع ك��ه ايران 
آغازگ��ر حمله به هيچ س��رزميني نبوده اما توان 
دفاع��ي خود را برون س��پاري نخواهد كرد همان 
موض��ع قاطعانه نظ��ام در برابر خ��روج احتمالي 

رييس جمهوري امريكا از برجام است. 
»ب��راي ايران برج��ام آخر دنيا نيس��ت« اين 
بخش��ي از نظر»عل��ي نجفي« عضو كميس��يون 
امنيت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس درباره 
احتم��ال خروج امريكا از برجام اس��ت. س��خني 
تامل برانگيز كه با شرط و شروطي خاص مي تواند 

مسير آينده را از ابهام و تاريكي خارج كند.
واقعيت آن اس��ت كه برجام و خروج ترامپ از 
آن ب��راي ايران آخر دنيا نخواهد بود اگر در عرصه 
سياسي و اقتصادي و بين المللي همدالنه و مدبرانه 
ظاهر ش��ويم. تدبير در سياست مي تواند در قالب 

اعتمادافزايي ميان دولت و ملت تعريف شود. 
اگر بپذيريم كه نخس��تين بنيان اعتماد مردم 
ب��ه حاكميت نه در ايران بلكه در سراس��ر جهان 
اميد به بهبود اوضاع به دست آن حاكميت است 
پس نخس��تين اصل سياس��ت ورزي هر كنشگر 
سياسي در ايران بايد استحكام و استمرار چنين 

اميدي باشد.
ايران كنوني خانواده يي را مي ماند كه از سوي 
همسايه يي زياده خواه يا بيگانه يي سلطه طلب در 
معرض آس��يب اس��ت. منطق حكم مي كند كه 
اي��ن خانواده با وجود تم��ام اختالف هاي موجود 
در چارچ��وب منافع ملي به تقويت خود در همه 

حوزه ها اقدام كنند. 

ق��درت يافت��ن چنين خانواده يي و اش��تراك 
ص��داي برآمده از كانون آنه��ا مي تواند بذر نفاق 
را خش��كانده و از اين رهگذر منافع تمام اعضا را 
حفظ كند. همدلي در عرصه سياس��ي كه تاكيد 
س��اليان نه چندان دور رهب��ر معظم انقالب هم 
بوده، كيميايي اس��ت كه مس تفرقه را مي تواند 
به طالي اتحاد بدل كند. جريان هاي سياس��ي با 
سرلوحه قرار دادن اين رويكرد گرچه اختالف ها 
را از ياد نمي برند اما براي رفع و حل آنها نه از در 
رقابت بلكه با تكيه بر همدلي سياسي مي كوشند. 
تاريخ نش��ان داده است كه هم نفاق و هم اتحاد 
در عرصه سياس��ي به حوزه اجتماعي و اقتصادي 

هم جاري شده و ثمربخش بوده است. 
ايرنا در گزارش��ي افزود: تحليلگ��ران يكي از 
تبعات خ��روج احتمالي ترامپ از توافق برجام را 
بازگشت تحريم هاي هسته يي و سختي دادوستد 
تجاري ب��ا اي��ران مي دانند. تحريم هاي��ي كه بر 
دغدغه هاي اقتصادي و مشكالت معيشتي مردم 

تاثير خواهد گذاشت.
اين گ��زاره نزديك ب��ه واقعيت اس��ت و انكار 
آن پ��اك كردن صورت مس��اله خواه��د بود اما با 
چنين فرضي هم نمي توان خروج امريكا از برجام 
را نابود كننده اقتصاد ايران دانس��ت. ش��رط آنكه 
زياده خواهي ترامپ كمترين آس��يب را بر اقتصاد 
اي��ران وارد كن��د، بازنگ��ري سياس��ت هاي كالن 
اقتصادي در قالب حمايت و اتكا به توليد داخل از 
يك سو و مبارزه با قاچاق كاال از سوي ديگر است. 
پيشرفت  گرچه س��رمايه گذاري هاي خارجي 
اقتص��ادي را در پ��ي خواهد داش��ت ام��ا بهبود 
ش��يوه هاي كس��ب وكار، مبارزه ب��ا رانت جويي 
و فس��اد اقتصادي، ش��فافيت فعاليت و ثبات در 

بازار ارز و دالر مي تواند سرمايه گذاران داخلي را 
تقويت و س��رمايه گذاران خارجي را براي مقابله 
با منش پدرخواندگي كاخ س��فيد وسوس��ه كند، 
نباي��د از ياد برد كه بازار و مناب��ع ايران منافعي 
نيس��تند كه چين و روس��يه، اروپا و حتي امريكا 

بتوانند به آساني از آن عبور كنند. 
تدبي��ر دول��ت و نظ��ام در عب��ور از مرحل��ه 
س��خت ترامپ مي توان��د در عرص��ه بين المللي 
ياركشي هاي منطقه يي و فرامنطقه يي باشد. اگر 
برخي كش��ورهاي حاشيه خليج فارس به واسطه 
پروژه ايران هراسي سعودي زرادخانه هاي خود را 
از س��الح هاي امريكايي لبريز  و به مدد هياهوي 
رسانه يي ايران را همس��ايه خطرناكي براي خود 
و جهان ترس��يم مي كنند، اي��ران مي تواند حوزه 
تعامالت خود را با ديگر كشورهاي آسياي ميانه 
و جنوب شرق آسيا گسترش دهد. از سمت غرب 
نيز مي توان با حفظ هوش��ياري، تركيه را متحد 
ايران دانس��ت و از عراق و س��وريه هم به عنوان 

متحداني بالقوه مطمئن بود. 
اعتمادافزاي��ي در رواب��ط ديپلماتي��ك با هر 
يك از اين س��رزمين ها مي تواند منابع سياسي و 
اقتص��ادي آنها را به مرزه��اي ايران نزديك كند. 
در امري��كاي التين ظرفيت رواب��ط ديپلماتيك 
به واس��طه ديدگاه مش��ترك در زمينه مبارزه با 
س��رمايه داري افسارگس��يخته امريكاي��ي فراهم 
اس��ت. اتحاديه اروپا ش��ايد در عمل شريك قابل 
اعتمادي براي ايران نباش��د اما تكاپوي ماه هاي 
اخير س��ران اين اتحاديه به ويژه شركاي برجامي 
ايران نشان مي دهد كه ظرفيت بازارهاي نفتي و 
غيرنفتي ايران براي اين سرمايه گذاران قاره سبز، 

ارزش جنگيدن براي حفظ برجام را دارد. 

اس��تان خراس��ان رضوي يكي از استان هاي 
خراس��ان در شمال ش��رقي ايران به مركزيت 
مش��هد است كه از ۲۸شهرس��تان، ۷۰ بخش 
و 1۶4 دهس��تان تش��كيل ش��ده اس��ت. از 
مزيت  ه��اي عم��ده اس��تان خراس��ان رضوي 
موقعي��ت ممت��از جغرافيايي)ژئوپوليتيك��ي(، 
سابقه غني فرهنگي، تاريخي و روابط فرهنگي 
و قومي با افغانس��تان و آس��ياي مركزي، تنوع 
اقليمي و مراكز علمي- آموزش��ي و تحقيقاتي 
اس��ت. حوزه اجتماع��ي اين اس��تان متاثر از 
حاشيه نشيني، مهاجرت و كمبود آب است كه 
در كنار سياس��ت گذاري هاي نامناسب ملي و 
استاني موجب ايجاد برخي چالش ها و مسائل 

اجتماعي و فرهنگي شده است. 
گزارش حاضر، بازتاب چالش هاي توس��عه در 
استان خراسان رضوي است كه توسط كارشناسان 
مركز بررسي  هاي استراتژيك رياست جمهوري با 
هم��كاري »اتاق فكر اس��تان خراس��ان رضوي« 
تهيه و تدوين  ش��ده اس��ت. محورها و حوزه هاي 
سياستي كه در اين گزارش پوشش داده خواهد 

شد، عبارت اند از: 
 حوزه سياست اجتماعي- فرهنگي؛

 حوزه سياست زيست محيطي؛
 حوزه سياست گردشگري؛

 حوزه سياست اقتصادي و صنعتي؛
مت��ن كامل اين گ��زارش در ۲5 صفحه تهيه 
شده است. برخي از مهم ترين چالش هاي استان 
خراسان رضوي در 4 حوزه سياستي فوق به اين 

شرح است: 

 حاشيه نشيني
بنابر مطالعات انجام ش��ده در س��ال 1۳۹۰ 
جمعيت حاشينه نش��ين اس��تان خراسان رضوي 
۹1۲ه��زار و 1۰۳نفر برآورد ش��ده ب��ود كه در 
۹۹محل��ه اس��كان غيررس��مي و در ش��هرهاي 
مشهد، سبزوار، تربت حيدريه و نيشابور استقرار 
يافته بودند؛ اين ميزان، اس��تان خراسان رضوي 
را از نظ��ر جمعي��ت حاشيه نش��ين در رتبه اول 
كش��ور قرار مي داد. بنابر آخري��ن اظهارنظرهاي 
ص��ورت گرفت��ه از س��وي مس��ووالن اس��تاني 
و گ��زارش ات��اق فكر اس��تان خراس��ان رضوي، 
جمعيت حاشينه نشين شهر مشهد به تنهايي در 
ش��رايط كنوني بيش از يك ميليون و ۲۰۰هزار 
نف��ر برآورد مي ش��ود كه روند رو به رش��د قابل 

مالحظه يي را نشان مي دهد. 

 وضعيت نامناسب سرمايه اجتماعي
براس��اس آخرين تحقيقات انجام شده از سوي 
وزارت كش��ور پيرامون وضعيت سرمايه اجتماعي، 
اس��تان خراسان رضوي از نظر س��رمايه اجتماعي 
كالن در رتبه بيس��ت و نهم)۲۹(، از نظر س��رمايه 
اجتماعي مياني در رتبه سي)۳۰( و از نظر سرمايه 
اجتماعي خرد در رتبه بيس��ت و هفتم)۲۷( كشور 
قرار گرفته اس��ت؛ اين وضعيت اس��تان خراس��ان 
رضوي را در مجموع در جايگاه بيست و هشتم)۲۸( 
كش��ور قرار داده كه با توجه به وضعيت نامناس��ب 
سرمايه اجتماعي در ايران براساس رتبه بندي هاي 
جهاني صورت گرفته، وضعيت نگران كننده يي را از 

اين نظر در استان خراسان رضوي نشان مي دهد. 

 روند رو به رشد زنان سرپرست خانوار
اس��تان خراس��ان رضوي يكي از اس��تان هاي 
كش��ور اس��ت كه از نظر درصد زنان سرپرس��ت 
خانوار وضعيت نامناسبي را در مقايسه با ميانگين 
كشوري تجربه مي كند)4/1۳ در برابر 1/1۲(. زن 
بودن سرپرس��ت خانوار به خودي خود مساله و 
چالش��ي اجتماعي نيس��ت اما هنگام��ي كه در 
كنار وضعيت نامناس��ب زنان در زمينه دستيابي 

به فرصت هاي ش��غلي و فقدان مهارت هاي الزم 
براي كس��ب درآمدهاي اقتصادي يا وجود موانع 
اجتماعي و فرهنگي براي مش��اركت آنها در بازار 
كس��ب وكار قرار گيرد، مي تواند تبديل به مساله 
و چالش��ي اجتماعي- فرهنگي ش��ده و موجبات 

ايجاد آسيب هاي گوناگوني را فراهم آورد.
 

 برهم خوردن تعادل جمعيتي
درصد مهاجرپذيري اس��تان خراسان رضوي 
در س��ال 1۳۹۰ معادل ۸4/۶ اس��ت. همينطور 
مطالعات نش��ان مي دهد ۲1درصد از روستاهاي 
اس��تان در 1۰س��اله 1۳۷5-۸5 خالي از سكنه 
شده اند. مقايس��ه و تفاضل درصد مهاجرفرستي 
از مهاجرپذيري نش��ان از مهاجرپذير بودن اكثر 
دارد؛  خراس��ان رضوي  اس��تان  شهرس��تان هاي 
كه اي��ن موضوع مي تواند تهديدي براي اس��تان 
خراسان رضوي به شمار آيد زيرا اوال در مقايسه 
با كل كش��ور، افزاي��ش مهاجرپذيري را نش��ان 
مي ده��د، ثاني��ا با توج��ه به امكان��ات محدود و 
جمعيت زياد خود استان، اضافه شدن جمعيت، 
اين اس��تان را با مش��كالت زيادي مانند رشد و 
گسترش حاشيه نشيني و آسيب هاي اجتماعي و 

زيست محيطي مواجه مي كند. 

 باال بودن نرخ جرايم
براس��اس اطالعات س��ازمان زندان هاي كشور 
در س��ال 1۳۹۰ درصد جرايم مواد مخدر ۹/۳5، 
سرقت و ربودن مال غير 5/۲۲، اعمال بر ضدعفت 
و اخ��الق عمومي ۳/1۲، اقدام��ات مجرمانه عليه 
اش��خاص و اطفال ۳/۹ و عليه ام��وال و مالكيت 

۶/5 بوده است.
بن��ا ب��ر اطالع��ات موج��ود در س��ال 1۳۹۲ 
بيشترين تعداد زندانيان اس��تان خراسان رضوي 
مربوط به جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده است. 
نسبت جرم به جمعيت در خراسان رضوي ۳۷نفر 
در هر 1۰ه��زار نفر جمعيت)ميانگين كش��وري 
4/۲۹نف��ر در هر 1۰هزار نفر جمعيت( اس��ت كه 
نشان دهنده ميزان زياد جرايم نسبت به ميانگين 

كشوري است.
 

 رشد سريع نرخ طالق
در اس��تان خراس��ان رض��وي ب��ه خصوص 

شهرس��تان مش��هد، عموميت ازدواج كاهش و 
ميانگين س��ن ازدواج افزايش يافته است. رشد 
ازدواج در استان خراسان رضوي طي سال هاي 
اخير اندك و بعضا منفي بوده اس��ت. براس��اس 
آمار ارائه شده توسط سايت ثبت احوال خراسان 
رضوي در سال 1۳۹۲ در استان خراسان رضوي 
۷14۶5 ازدواج و 1۶1۷۸طالق ثبت شده است. 
در س��ال 1۳۹۳ تعداد كل ازدواج هاي اس��تان 
۶۹۲۰۰)ن��رخ ازدواج: 5/11( و مجموع طالق ها 
1۸۶۰1)نرخ ط��الق: 1/۳( بوده است)نس��بت 
ازدواج به طالق: ۷/۳(؛ در سال 1۳۹4، ۶۰4۷۲ 
ازدواج و 1۷1۶5طالق ثبت ش��ده است)نسبت 
ازدواج به ط��الق: 5/۳(. افزاي��ش آمار طالق و 
كاهش نرخ ازدواج با توجه به عدم چاره انديشي 
پيرام��ون روش ه��اي اساس��ي پاس��خ گويي به 
نيازه��اي رواني و جنس��ي ف��ردي مي تواند در 
آينده تبع��ات اجتماع��ي، رواني، بهداش��تي و 
امنيتي قاب��ل توجهي را در اس��تان هايي چون 

خراسان رضوي ايجاد كند. 

 پسماند و فاضالب در خراسان رضوي
استان خراسان رضوي ۶ ميليون نفر جمعيت 
دارد كه شهرس��تان مش��هد با ۳۰۶۹۹41نفر)با 
۲/51 درصد جمعيت اس��تان( پ��ر جمعيت ترين 
شهرس��تان استان اس��ت. روزانه بيش از 4۰هزار 
تن زباله در كش��ور توليد مي شود كه سهم مردم 
مش��هد از اين ميزان ۲هزار تن در روز اس��ت كه 
البت��ه در ايام اوج حضور زائران اين ميزان زباله تا 
۲۳۰۰تن در روز نيز افزايش مي يابد. براساس آمار 
روزانه ۲۰۰تن از زباله هاي توليد ش��ده در مشهد 
از سوي شهروندان تفكيك مي شود. اين درحالي 
است كه بيش از ۹۰درصد زباله هاي استان بدون 

تفكيك به مراكز دفن منتقل مي شوند. 

 آب هاي سطحي و زيرزميني
در  آب  مص��ارف  از  ۲۲درص��د  هم اكن��ون 
خراس��ان رضوي از منابع س��طحي و ۷۸درصد از 
منابع زيرزميني تامين مي ش��ود. اكنون مخازن 
دش��ت هاي خراسان رضوي با كس��ري افزون بر 
ي��ك ميلي��ارد مترمكعب روبه رو هس��تند و افت 
س��طح آب هاي زيرزميني در اين استان به بيش 
از يك متر رس��يده اس��ت. از مجموع ۳۷دش��ت 

تحت مطالعه اين استان، ۳4دشت ممنوعه است 
كه از آن ميان 15دش��ت ممنوعه بحراني است. 
تنها ۳دشت از ۳۷دشت خراسان رضوي ممنوعه 
نيست. يكي از دش��ت هاي غيرممنوعه خراسان 
رض��وي در شهرس��تان كالت و ۲دش��ت ديگ��ر 

مربوط به شهرستان سرخس است. 

 آلودگي هوا
تراكم باالي جمعيتي و گردش��گرپذير بودن 
ش��هر مش��هد باعث ش��ده كه اين ش��هر از نظر 
آلودگي هوا در كنار ۷كالن ش��هر كرج، ش��يراز، 
ته��ران، تبريز، اهواز، اصفهان و اراك جاي گيرد. 
مهم ترين عامل موثر در بروز آلودگي ۷۰درصدي 
در هواي مشهد خودروها و وسايل نقليه هستند. 
روزان��ه رف��ت و آمد ي��ك ميلي��ون و ۲۰۰هزار 
دس��تگاه خودرو غالبا فرسوده در سطح اين شهر 
مهم تري��ن دليل آلودگي اين ش��هر اس��ت. هزار 
دستگاه اتوبوس شركت واحد و 1۳هزار دستگاه 
تاكس��ي در شهر مشهد فرس��وده بوده و نياز به 
نوس��ازي و بهينه س��ازي دارند. هم اكنون تعداد 
۶۳هزار خودرو فرس��وده در سطح اين شهر تردد 
دارند كه نيازمند نوس��ازي هستند. دومين دليل 
آلودگي شهر مش��هد را مي توان فرودگاه مشهد 
دانس��ت. تعدد پروازها به اين شهر زيارتي باعث 
آلودگي ش��ديد هوا در فصول س��رد س��ال شده 
اس��ت)هر فروند هواپيما به ميزان ۶ هزار خودرو 
آلودگي ايجاد مي كند(. بر اين اس��اس در مشهد 
روزان��ه 4۳ميليون ليتر بنزين در باالي آس��مان 
شهر س��وخته مي شود كه حجم بس��يار فراواني 

است و بايد براي آن چاره يي انديشيده شود. 

 نبود نظام مديريت يكپارچه گردشگري
گردشگري، صنعتي فرابخشي است و ضرورت 
دارد س��ازمان ها و نهادهاي مختلف با هماهنگي 
كامل نسبت به انجام وظيفه توسعه در اين بخش 
اقدام كنند ام��ا درحال حاضر بيش از هماهنگي 
شاهد تعدد مديريت در حوزه گردشگري استان و 
تداخل فعاليت هاي سازمان حج و زيارت، آستان 
قدس، اوقاف و س��ازمان گردشگري هستيم. اين 
تعدد مديريتي س��بب ع��دم هماهنگي و وجود 
قواني��ن و مقررات متفاوت در حوزه گردش��گري 

شده است.

  عدم توازن توسعه در صنعت و معدن
با وج��ود اينكه ح��دود ۲۳ش��هرك و ناحيه 
صنعتي در مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته 
اس��تان واقع  ش��ده است باز هم ش��اهد نابرابري 
ش��ديد در اين استان هس��تيم. براساس آمايش 
اس��تان در بخش صنعت، هدف براي افق 14۰4 
وجود 4۹ش��هرك صنعتي در اس��تان اس��ت كه 
س��والي كه پيش مي آيد اين اس��ت كه آيا وجود 
اين تعداد شهرك صنعتي الزم است؟ آيا ظرفيت 
شهرك هاي صنعتي اس��تان تكميل  شده است؟ 
آيا تمامي ش��هرك هاي موجود صنعتي اس��تان 
از تمام��ي زير س��اخت ها بهره مند هس��تند؟ آيا 
مي توان اعتبار در نظر گرفته ش��ده براي احداث 
ش��هرك هاي جديد را صرف شهرك هاي موجود 
ب��راي ارتق��اي بهره ب��ري اين ش��هرك ها كرد؟ 
الزمه پاس��خ به اين س��وال ها همكاري ش��ركت 
ش��هرك هاي صنعت��ي و اداره صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان با فعاالن اقتصادي و كارشناسان 

اين حوزه است.
 

 جمع بندي
در مجموع اس��تان خراسان به ويژه شهرستان 
و شهر مش��هد يكي از نقاط بحراني كشور از نظر 
آسيب هاي اجتماعي و بحران هاي زيست محيطي 
به ويژه در زمينه منابع آب و پس��ماند اس��ت. اين 
اس��تان را مي توان نمونه يي ديگر از اس��تان هايي 
دانست كه با وجود وضعيت مناسب اقتصادي در 
مقايس��ه با ساير نقاط كشور به واسطه عدم توجه 
به توسعه متوازن و پايدار در سياست گذاري هاي 
س��ال ها و دهه هاي گذش��ته اكنون با بحران هاي 
اجتماع��ي و زيس��ت محيط��ي اي مواجه ش��ده 
ك��ه در ص��ورت ادام��ه رون��د كنون��ي مي تواند 
موفقيت ه��اي اقتص��ادي آن را نيز با چالش هايي 
ج��دي مواجه كند. بح��ران س��رمايه اجتماعي، 
بحران حاشيه نش��يني، بحران منابع آب و بحران 
پس��ماند نمونه هايي از بحران هاي بدخيمي است 
كه پايداري اين اس��تان به ويژه شهر مشهد را با 

چالش هاي جدي اي مواجه كرده است. 
تمركز امكانات و س��رمايه گذاري ها در ش��هر 
مش��هد و بي توجهي به توان اكولوژيك استان در 
زمينه بارگذاري هاي صنعتي، جمعيتي و كشاورزي 
سبب ش��ده كه با بحراني تر شدن وضعيت منابع 
آب و افزايش ش��كاف بين امكان��ات و فرصت ها 
در مش��هد و س��اير نقاط اس��تان، مهاجرت ها به 
شهرستان و شهر مشهد به شدت افزايش يابد كه 
كسب رتبه نخست از نظر جمعيت حاشيه نشين 
در ش��هر مشهد در مقايسه با س��اير نقاط كشور 
نتيجه اين امر اس��ت. اين موضوع زمينه مناسبي 
براي وقوع ساير آسيب هاي اجتماعي در اين شهر 

فراهم كرده است. 
در مجم��وع مي توان بيان كرد كه مس��ير طي 
ش��ده تاكنون در استان خراس��ان رضوي در چند 
دهه گذشته مس��يري بوده كه در چرخه يي خود 
تقويت كنن��ده قابليت پايداري اس��تان را كاهش 
داده و م��ي رود ك��ه در زمينه ه��اي اجتماع��ي و 
زيس��ت محيطي ب��ه نقطه بي بازگش��تي برس��د. 
رهاي��ي از وضعي��ت كنون��ي نيازمن��د مجموعه 
اقدامات��ي از قبيل تدوين نقطه مرجع اس��تان با 
توجه به ش��اخص قابليت پايداري، رصد مس��تمر 
اي��ن ش��اخص، ممنوعيت اقداماتي ك��ه منجر به 
بارگذاري هاي جمعيتي و صنعتي بيشتر در استان 
شود، آسيب شناسي سيستم حكمراني در استان، 
توانمندس��ازي و كارآمدس��ازي بدن��ه مديريتي 
و هم��كاري تمام��ي نهادهاي اس��تاني و ملي در 
جهت بهره گيري از پتانس��يل هاي مغفول استان 
در حوزه هاي تاريخي، گردشگري و... كه مي تواند 
از فش��ار اكولوژيك وارد بر منابع استان كاسته و 

قابليت پايداري آن را افزايش دهد، است. 
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موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي بررسي كرد

چالش هاي سه جانبه گرايي از منظر دولت
گروه اقتصاد كالن|

تقويت سه جانبه گرايي و گفت وگوي اجتماعي 
به عنوان يكي از الزامات اساس��ي حكمراني خوب 
از اهداف راهبردي سازمان بين المللي كار به شمار 
مي آي��د. در اي��ران نيز س��اختار س��ازمان تامين 
اجتماعي از بدو تاس��يس براساس اقدام سه جانبۀ 
كارگر، كارفرما و دولت طراحي شده است. دستيابي 
به شرايط عادالنه كار، شرايط كار مناسب و معقول 
و تحقق توس��عه، بدون مش��اركت فعال كارگران، 
كارفرمايان و دولت امري دش��وار اس��ت. از اين رو، 
فراه��م كردن زمينه هاي الزم ب��راي اِعمال چنين 
رويكردي، يكي از اهداف استراتژيك سازمان است. 
اين رويكرد به انطباق هرچه بيش��تر قوانين كار با 

نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كمك مي كند. 
در اي��ران طي دهه هاي اخي��ر، تحقق اين اصل 
اساس��ي با نارسايي ها و دشواري هايي همراه بوده و 
به تدريج دولت به عنوان يكي از كنش��گران، نقش 
برجس��ته تري در مديريت سازمان تامين اجتماعي 
ايفا كرد. ماهيت اين تحوالت موجب ش��ده اس��ت 
تا س��ازمان تامين اجتماعي نيز ب��ه عنوان يكي از 
كنشگران سه جانبه گرايي نقش متفاوتي پيدا كند. 
هر كدام از كنش��گران اين ميدان اعم از كارگران، 
كارفرمايان، دولت و س��ازمان تامي��ن اجتماعي از 
منظره��اي متفاوت��ي به موضوع س��ه جانبه گرايي 
مي نگرن��د و دامنه و س��طح متفاوت��ي از حضور و 
مش��اركت ديگر كنش��گران را مدنظر دارند. براي 
روشن شدن چالش ها و نارسايي هاي سه جانبه گرايي 
در سطح خرد، ميانه و كالن و متناسب با سه حوزۀ 
زمين هاي، س��اختاري و فرايندي، تدوين مجموعه 
گزارش هايي در دس��تور كار موسسۀ عالي پژوهش 
تامين ا جتماعي قرار گرفته است. در گزارش حاضر 
كه از س��وي معصومه شفيعي تدوين شده، تالش 
شده اس��ت تا با استفاده از مقاوله نامه هاي سازمان 
بين المللي كار دربارۀ حقوق بنيادين كار و همچنين 
مصاحب��ه ب��ا برخ��ي صاحب نظ��ران، چالش هاي 

سه جانبه گرايي از منظر دولت بررسي شود. 

 جايگاه سه جانبه گرايي در دنياي كار
سه جانبه گرايي در ادبيات مربوط به دنياي كار 
جايگاه بس��يار ويژه يي براي تضمين تحقق منافع 
طرفين درگير ازجمله كارگران، كارفرمايان و دولت 
بازي مي كند كه عدم توجه به آن منجر به تضييع 
حقوق كارگران و به عقب رانده شدن استانداردهاي 

كار شايسته شده است. 
س��ه جانبه گرايي فراين��دي اس��ت كه توس��ط 
كارگران، كارفرمايان و دولت ها در جهت اس��تقرار 
حماي��ت اجتماع��ي و اس��تانداردهاي محيط كار 
صورت مي گيرد. اصل سه جانبه گرايي با امكان ايجاد 
گفت وگوي اجتماعي بين طرفين درگير مقوله كار 
)ش��ركاي اجتماعي( با دولت امكان تحقق كرامت 
انس��اني در كار، ايج��اد كار مول��د، برابري فرصت، 
آزادي در كار و برابري در كار را فراهم كرده اس��ت. 
سه جانبه گرايي پاسخي است به تناقضات ايجادشده 
فيمابين كارگر، كارفرما و دولت. درواقع گفت وگوي 
اجتماع��ي حاص��ل از س��ه جانبه گرايي، پارادايمي 
مديريتي اس��ت كه براي ترويج عدالت اجتماعي، 
روابط منصفانه محيط كار، توس��عه پايدار و ثبات 

سياسي و اجتماعي به كار مي رود. 
س��ازمان تامي��ن اجتماع��ي با ه��دف تحقق 
رس��الت خ��ود مبني بر ارائ��ه خدم��ات موثر و با 
كيفيت ب��ه ذينفعان اصلي اش يعن��ي كارگران و 
كارفرمايان، به عنوان صاحبان اصلي س��رمايه هاي 
اين س��ازمان، اصل سه جانبه گرايي را به تاسي از 
سازمان بين المللي كار به عنوان رويكرد مسلط در 
تصميم گيري ه��ا و پيگيري اه��داف كالن و خرد، 
موردتوجه قرار داده اس��ت. از طرف ديگر، جامعه 
كارگري و كارفرمايي كش��ور نيز خواس��تار تحقق 

س��ه جانبه گرايي در تمام��ي اركان س��ازمان و در 
بخش هاي مختلف تصميم گيري تا اجرا است؛ اما 
به نظر مي رسد تاكنون سه جانبه گرايي، آنگونه كه 
مراد سازمان بين المللي كار است، مبناي عمل اين 
سازمان به معناي واقعي كلمه نبوده است. مي توان 
با نگاهي به اساس��نامه س��ازمان تامين اجتماعي 
و تركي��ب اعضاي هيات امناي��ي و خروجي آن به 
حقاني��ت اين ادعا پي برد. در اين ميان مي توان به 
نق��ش هر كدام از اين اضالع در پيش��برد و تحقق 
اي��ن اص��ل در س��ازمان توجه كرد و با ش��ناخت 
نقش هاي��ي ك��ه تاكن��ون در تحقق اي��ن امر ايفا 
كرده اند و نواقص و كاستي هايي كه متوجه هر كدام 
اس��ت، تا اندازه يي به شناختي درست از وضعيت 
س��ه جانبه گرايي در س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
 دست يافت. در بخش��ي از اين مقاله به دو نظريه 
كثرت گراي��ي و كن��ش ارتباطي هابرماس اش��اره 
ش��ده است كه مي توان س��ه جانبه گرايي را توسط 
آ نها تبيين كرد. تح��ت لواي يك دولت تكثرگرا، 
گروه هاي اجتماعي هويتي مستقل داشته و باوجود 
اينك��ه منافع متض��ادي بين آنها حاكم اس��ت با 
ميانجي گري دولت و تحقق دموكراسي بر رابطه شان 
به س��وي اجماع حداقلي گام برمي دارند؛ بنابراين 
محقق با توجه به اين مباني نظري و در ضديت با 
نظريه هاي وحدت گرا، نقشي مسلط و تعيين كننده 
ب��راي دولت قائل نبوده و صرف��ا دولت را ميانجي 
گروه ه��اي اجتماعي در جامع��ه در نظر مي گيرد. 
در ارتباط با دنياي كار، دولت با ميانجي گري بين 
نيروهاي كار و سرمايه امكان ايجاد اجماع حداقلي 
و رف��ع تضادها و تناقض��ات احتمالي ميان اين دو 
گروه را فراهم مي كند؛ بنابراين آنچه اهميت دارد 
بررسي موشكافانۀ نقشي اس��ت كه دولت در اين 
ميان بازي مي كند. بدين منظور، محقق با مروري 
بر جايگاه سه جانبه گرايي در عرصه جهاني و داخلي 
به اهميت و نقش آن در پيش��برد اهداف موردنظر 
پرداخته و در ادامه با مروري نظري بر نظرياتي كه 
مي توان سه جانبه گرايي را توسط آ نها تبيين كرد 
به جايگاه نظري اين مفهوم پرداخته اس��ت. پس 
ازآن و براي حصول به اهداف اين تحقيق، محقق با 
روش تحقيق كيفي و با ابزار مصاحبه به گردآوري 
داده ه��اي خود ازمي��ان 13 نف��ر از صاحبنظران، 
مديران ستادي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و مديران سازمان تامين اجتماعي مبادرت ورزيده 
است كه در بخش روش تحقيق به ذكر مناصب و 

سمت هاي آ نها پرداخته شده است. 

 دو كاركرد سه جانبه گرايي
يك��ي از تم هاي اصلي تحقي��ق حاضر كه مورد 
تاكيد محقق و مصاحبه شوندگان بوده است، كاركرد 
سه جانبه گرايي در سازمان تامين اجتماعي است. در 
اين زمينه، مصاحبه ش��وندگان به دو كاركرد اصلي 
س��ه جانبه گرايي در سازمان تامين اجتماعي اشاره 
كرده اند كه ش��امل حل اختالفات و منافع متضاد 
بي��ن كارگ��ران و كارفرمايان و حص��ول مطالبات 
كارگران اس��ت. س��ازمان تامين اجتماعي با هدف 
پيگيري مطالبات كارگران تاسيس شده است و از 
طريق مشاركت كارگران در فرايند تصميم گيري و 
سياست گذاري مي توان به مرتفع شدن مطالبات به 
حِق آنها اميدوار بود. بنابراين كاركرد سه جانبه گرايي 
در س��ازمان تامين اجتماعي، برقراري توازن قدرت 
مي��ان س��ه مولف��ه تش��كيل دهنده و ذي نفع اين 
س��ازمان يعني دولت، كارگر )بيمه شده( و كارفرما 
اس��ت. در ادبي��ات مرب��وط به س��ه جانبه گرايي از 
بيمه شده و كارفرما تحت عنوان شركاي اجتماعي 
ياد مي كنند، چرا كه از يكس��و منبع مالي سازمان 
از مش��اركت اين دو حاصل ش��ده و از سوي ديگر 
سازمان تامين اجتماعي براي جلوگيري از تضييع 
حقوق كارگ��ر در براب��ر زياده خواهي هاي كارفرما 
و همچنين منتفع ش��دن كارفرما از اين مشاركت 
ش��كل گرفته اس��ت؛ بنابراين براي آنكه مسائل و 
مطالبات نيروي كار توس��ط نيروي سرمايه شنيده 
شود و از دست انداز ي هاي نيروي سرمايه به نيروي 
كار جلوگيري ش��ود، الزم اس��ت تح��ت نظارت و 
كنترل نيروي��ي پايدارتر و مقتدرت��ر يعني دولت، 
امكان ديالوگ اجتماعي بين آ نها برقرار شود؛ زيرا 
دولت به عنوان مدافع منافع ملي و بلندمدت جامعه 
به عنوان عامل تعيين كنند ه يي در جريان مذاكرات 
س��ه جانبه  مي تواند به ايفاي نق��ش ميانجي گري 
بپ��ردازد. نتيجه اين گفت وگ��و اجتماعي پيگيري 
مطالب��ات كارگري و كارفرمايي از س��ازمان تامين 
اجتماعي است. براي تحقق اين امر، امكان فعاليت 
انفرادي كارگران و كارفرمايان منتفي اس��ت، زيرا 
ماحصل چنين اقداماتي، پيگيري مطالبات شخصي 
خواهد بود، از اين رو، گروه هاي كارگري و كارفرمايي 
اقدام به تشكيل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي 
آزاد و مس��تقل از دولت و مطابق با استانداردهاي 
مندرج در مقاوله نامه هاي س��ازمان بين المللي كار 
كرده و از طريق برگزاري انتخاباتي شفاف به انتخاب 

نمايندگان خود مي پردازند. 
اينگون��ه مي ت��وان از تش��كل هاي كارگ��ري و 

كارفرمايي مس��تقل، تحت عنوان پيش شرط هاي 
تحق��ق س��ه جانبه گرايي ي��اد ك��رد؛ ام��ا س��وال 
اينجاس��ت كه آيا در ايران، پيش شرط هاي تحقق 
سه جانبه گرايي وجود دارد؟ براي اينكه به اين سوال 
پاسخ داده ش��ود، الزم است تحقيقاتي جداگانه با 
محوريت نقش اتحاديه هاي كارگري، كارفرمايي و 
دولت در اين زمينه به انجام برس��د. تحقيق حاضر 
ت��الش كوچكي اس��ت براي پرداختن ب��ه يكي از 
اضالع اين اش��تراك س��ه جانبه يعني دولت. بطور 
مش��خص، سعي محقق در اين گزارش بر اين بوده 
است تا با بررسي امكانات و موانع قانوني و ساختاري 
و تجربي سه جانبه گرايي در روابط كار ايران به نقش 
دولت در تحقق اين اصل بين المللي ناظر بر روابط 

كار بپردازد. 
در ادبيات جهاني مربوط به س��ه جانبه گرايي و 
همچني��ن در ادبيات داخل��ي آن در ايران بارها به 
موضوع تشكل هاي مس��تقل به عنوان پيش شرط 
ضروري تحقق سه جانبه گرايي اشاره شده است؛ تا 
جايي كه در مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار 

نيز مورد تاكيدقرار گرفته است. 

 قيموميت دولت
تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در ايران منطبق 
با اس��تانداردها و معيارهاي سازمان بين المللي كار 
نيس��تند و از زمان ش��روع به فعاليت شان تا زمان 
انحالل ش��ان تح��ت قيموميت دول��ت و اركان آن 
قرار دارند. در چني��ن وضعيتي نمي توان از تحقق 

سه جانبه گرايي ياد كرد. 
عالوه بر نقش تشكل ها، بايد از پيش شرط مهم 
ديگري يعني وجود دولتي تكثرگرا كه به صداهاي 
خاموِش گروه هاي اجتماعي مختلف اجازه شنيده 

شدن مي دهد نيز اشاره كرد. 
دولت متمركزي كه از پخش ش��دن قدرت در 
س��طح جامعه مدني ممانعت مي كن��د و حتي در 
اركان س��ه جانبه گرايي نفوذ كرده و ب��ا در اختيار 
گرفتن حداكثر آرا و اعضا عمال راه را بر مش��اركت 
نمايندگان كارگري و كارفرمايي مي بندد، نمي توان 

از سه جانبه گرايي و حصول آن حرفي زد. 
براي تعيين نقشي كه دولت هاي ايران در تحقق 
س��ه جانبه گرايي بازي مي كنن��د، از طبقه بندي 
ك��ه ريچارد هيمن براي توصي��ف انواع نقش هايي 
ك��ه دولت ه��اي مختل��ف در تنظيم رواب��ط كار 
بازي مي كنند، اس��تفاده ش��ده اس��ت. آنچنان كه 
از محتويات مصاحبه ب��ا 13 نفر از صاحبنظران و 

متصدي��ان عرصه كار و تامي��ن اجتماعي و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي برآمده اس��ت و با بذل 
توجه به محدوديت هاي زيرس��اختي و قانوني كه 
در ايران امكان تحقق سه جانبه گرايي را، به شكلي 
تام و تمام آن چنان كه مدنظر س��ازمان بين المللي 
كار است، با اش��كال روبه رو كرده است بايد اذعان 
داش��ت كه نقش��ي كه دولت هاي ايران تاكنون در 
عرصه س��ه جانبه گرايي ايفا كرده اند نقشي سراسر 

مداخله جويانه بوده است. 
از يك طرف عدم وجود تشكل هاي كارگري 
و كارفرمايي مس��تقل و هم پيمان كه به آگاهي 
مناسبي نسبت به مطالبات صنفي شان رسيده 
باش��ند و به معناي واقعي كلمه از خواسته هاي 
اعضايش��ان نمايندگي كنن��د و از طرف ديگر 
ع��دم وج��ود دولت��ي تكثرگ��را كه خواس��تار 
مجال دادن به صداهاي چندگانه و حاش��يه اي 
در رواب��ط كار باش��د و مضاف��ا خ��ود را حاكم 
بالمنازع رواب��ط كار مي داند، صحبت از تحقق 
سه جانبه گرايي آنچنان كه بايد و باشد خالي از 
اشكال نيس��ت. مويد اين ادعا نگاهي به قانون 
س��اختار نظام جامع رف��اه و تامين اجتماعي و 
هيات امناي سازمان تامين اجتماعي است كه 
كمتري��ن جايگاهي براي ورود آزادانه و عادالنه 

نمايندگان واقعي كارگري قرار نداده است. 
ام��ا اين ادعا ب��ه معناي نف��ي كامل وجود 
س��ه جانبه گرايي در ادبيات كار ايران نيست. با 
نگاه��ي به تاريخ اين مفه��وم در ايران مي توان 
به نقش تش��كل ها و دولت در راس��تاي محقق 
س��اختن آن اذعان داش��ت؛ اما وجود نواقصي 
قانون��ي و زيرس��اختي و تماي��ل دولت ها براي 
قبض��ه ك��ردن قدرت از يكس��و و ع��دم وجود 
آگاهي راس��تين براي شكل گرفتن خودجوِش 
ب��راي  كارفرماي��ي  و  كارگ��ري  تش��كل هاي 
نمايندگ��ي ك��ردن از مطالبات اعض��اي خود، 
عدم الح��اق ايران ب��ه مقاوله نامه هاي بنيادين 
و غيربنيادين س��ازمان بين الملل��ي كار راجع 
به س��ه جانبه گرايي و عدم اعتماد نيروي كار به 
اينكه دولت به  عنوان نيرويي بي طرف و مدافع 
مناف��ع عموم و نه به عن��وان كارفرمايي بزرگ 
در اين رابطه س��ه جانبه ايفاي نقش مي كند و 
مواردي از اين دس��ت، جملگي موانعي اساسي 
بر سر راه تحقق كامل سه جانبه گرايي در روابط 
كار ايران و منتفع شدن اضالع سه جانبه از اين 
اتفاق اس��ت. نكته قابل تام��ل ديگر در اين مورد، 
عدم شكل گيري كنش ارتباطي عقالني و انتقادي 
در جري��ان مذاكرات س��ه جانبه دول��ت، كارگر و 
كارفرما است كه خروجي اين جلسات را با اشكال 
روبه رو كرده اس��ت. آن چنانكه از متن مصاحبه ها 
برمي آي��د، نماين��دگان كارگ��ري و كارفرمايي در 
ش��رايطي برابر با دولت براي گفت وگوي اجتماعي 
قرار نداش��ته و اين موضوع عالوه ب��ر وجود موانع 
قانوني و نهادي تحقق سه جانبه گرايي در روابط كار 
ايران، مانعي جدي بر اثرگذاري شركاي اجتماعي 
بر تصميم��ات و سياس��ت هاي موردنظر بر عرصه 
روابط كار خواهد بود. همانطور كه در بخش نظري 
و در رابط��ه با ربط نظري كنش ارتباطي هابرماس 
و سه جانبه گرايي به آن اشاره شد؛ عدم شكل گيري 
گفت وگوي اجتماع��ي صحيح در عرصه روابط كار 

مي تواند به بحران مشروعيت نظام منجر شود؛ 
چ��را ك��ه تصميمات منتج ش��ده از جلس��ات 
س��ه جانبه، تحقق مطالبات نيروي كار و سرمايه را 
در پي نداشته و عقالنيت تصميم ها و توافق ها مورد 
شك و ترديد قرار دارد. بدين منظور از طريق آگاهي 
و آموزش به اضالع سه گانه روابط كار براي پيشبرد 
كنش ارتباطي عقالني در كن��ار دولتي تكثرگرا و 
تشكل هايي مستقل و خودجوش و آگاه،  مي توان به 

پيشبرد سه جانبه گرايي در ايران اميدوار بود. 

رييس س��ازمان امور مالياتي از ارائه پيش��نهاد كاهش نرخ 
مالي��ات واحده��اي توليدي از ۲۵ به ۲۰درص��د به مجلس در 

راستاي تحقق شعار امسال خبر داد. 
به گزارش ايبنا، س��يدكامل تقوي نژاد در مراس��م افتتاحيه 
دومين اجالس سراس��ري مديران مالياتي كش��ور كه در بندر 
انزلي برگزار ش��د با اشاره به نام گذاري امسال به سال »حمايت 
از كاالي ايران��ي« از س��وي مقام معظم رهب��ري تصريح كرد: 
نظ��ام مالياتي جزو نخس��تين دس��تگاه هايي اس��ت كه در اين 
زمينه پيش��قدم ش��د و حت��ي خودمان پيش��نهاد كاهش نرخ 
مالي��ات واحدهاي توليدي از ۲۵درصد ب��ه ۲۰درصد را مطرح 
كرده ايم كه تحقق آن مس��تلزم حماي��ت نمايندگان مجلس از 
اين پيشنهاد است و اين كاهش حدود 8 هزارميليارد توماني در 
درآمدها را با تمركز بر مبارزه با فرار مالياتي و شناسايي موديان 

جديد جبران خواهيم كرد. 
وي با بي��ان اينكه اعتمادآفرين��ي و مودي مداري مهم ترين 
جهت گيري س��ازمان در س��ال جاري اس��ت و ب��ه عنوان يك 
س��ازمان مردم نهاد بايد اعتماد عمومي را ارتقا ببخشيم، ادامه 
داد: ما امسال اين شعار كه بايد سازمان محبوب مردم باشيم را 
سرلوحه اقدامات خود قرار داده ايم و در تمامي تعامالت خود با 
اصن��اف و بخش خصوصي، اعتمادآفريني را به عنوان مهم ترين 

رويكرد سازماني دنبال مي كنيم. 
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اگر تاكنون 
نظام ما با وجود تهديدات و فش��ارهاي بين المللي به سالمت به 
اين نقطه رس��يده، اين به خاطر همين اعتماد مردم به نظام به 
عنوان مهم ترين س��رمايه اجتماعي اس��ت و فرض و مبناي ما 
نيز هميش��ه اين بوده كه مردم راستگو، درست كردار و وفادار 
هس��تند و نبايد ف��رار مالياتي عده يي را به حس��اب كل آحاد 

جامعه بنويسيم. 

 عدالت محور توسعه است
رييس كل س��ازمان امور مالياتي كشور، عدالت را محور 
توس��عه عنوان ك��رد و گفت: ماليات ه��م حق الناس و هم 
بيت المال است و بايد در وصول آن رعايت انصاف و عدالت 
ش��ود همچنين محيطي با نش��اط در ادارات مالياتي براي 

موديان ايجاد شود. 
وي با اش��اره به پذيرش 1.۵ ميليون اظهارنامه مالياتي 
در س��ال 13۹۶و صدور برگ قطعي بدون رس��يدگي براي 
اي��ن تعداد اظهارنامه عنوان كرد: ما س��ال گذش��ته بخش 
عمده يي از ماليات مش��اغل را بدون رسيدگي پذيرفتيم و 

سياست ما حركت به سمت خوداظهاري مالياتي است. 
تقوي نژاد ب��ا ذكر اين مطلب كه س��ازمان امور مالياتي 
كش��ور در تالش است كه سازماني مردم مدار باشد، اظهار 
كرد: بر اين اس��اس در سال گذشته اقداماتي همچون عدم 
افزايش ماليات ها، توافق با اصناف، بخش��ودگي جرايم قابل 
بخش��ش و تفوي��ض اختيار آن ب��ه مدي��ران زيرمجموعه، 
تقسيط پرداخت ماليات همچنين تقسيط پلكاني پرداخت 
مالي��ات براي بنگاه هاي كوچك و متوس��ط انجام ش��ده و 

استرداد به صادركنندگان صورت گرفته است. 

 حمايت از توليد و رونق اقتصادي
ريي��س كل س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور در ادامه به 
اهميت حمايت از توليد و رونق اقتصادي اشاره كرد و گفت: 
ماليات تا زماني وجود دارد كه توليد، رونق و اشتغال وجود 
داش��ته باشد و از يك منظر ما شريك سود و زيان موديان 
هس��تيم؛ بنابراين حمايت از توليد و اشتغال به عنوان يكي 
از محورهاي مهم سياس��ت اقتصاد مقاومتي از برنامه هاي 

مهم سازمان امور مالياتي كشور به شمار مي رود. 

رييس كل سازمان امور مالياتي اعالم كرد

پيشنهاد كاهش ۵ درصدي ماليات واحدهاي توليدي
يك كارشناس اقتصاد سياسي، اقتصاد مقاومتي را بهترين الگو 
براي دستيابي به توسعه يافتگي داخلي و مقابله با تهديدهاي امريكا 
براي خروج از برجام دانست كه مي تواند با جذب سرمايه، كشور را 

در برابر تهديدهاي جهاني مصون كند. 
كمال اطهاري در گفت وگو با ايرنا درباره بهترين پاس��خ ايران 
ب��ه خروج احتمالي امريكا از برج��ام گفت: تصميم هاي ما بايد در 
چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد و نبايد نگران جذب سرمايه ها بود. 
حمايت از خودكفايي در توليد كاالها و درونزايي و برون نگري 
از بندهاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي است كه در سال 13۹۲ 
ابالغ ش��د. پس از آن س��ال 13۹۵ از س��وي رهبر معظم انقالب 
»اقتص��اد مقاومت��ي؛ اقدام و عمل« نام گرفت و س��ال 13۹۶ نيز 

»اقتصاد مقاومتي؛ توليد- اشتغال«. 
رهبر معظم انقالب اسالمي، شعار س��ال 13۹7را »حمايت از 
كاالي ايراني« اعالم كردند. اطهاري گفت: همين كه ايران تكليف 
خود را از بابت اقتصاد توس��عه يي مش��خص كند، سرمايه ها سراغ 
كشور مي آيد؛ همان گونه كه سراغ ويتنام و چين رفت. وي افزود: 
ايران مدت ها داراي الگوي التزام بخش براي توسعه پايدار نبوده و 
در طول زمان، جريان انحصارطلب توانسته است، اقتصاد را از يك 
اقتصاد سرمايه داري وابسته به غرب به اقتصاد نوفئودالي غيروابسته 
از نظر سياس��ي اما برونزا به لح��اظ اقتصادي تبديل كند بنابراين 
اقتصاد مقاومتي در دس��تور كار قرار گرفت كه اقتصاد كش��ور را 
ب��ه اقتصادي برونزا اما درون نگر تبديل كن��د. »بزرگ ترين برانداز 
جمهوري اس��المي، جريان انحصارطلب اس��ت ك��ه هم انحصار 
اقتصادي و سياس��ي داشته و رانت جويي را بر اقتصاد ايران حاكم 
كرده است و هم مانع از تحقق اهداف برنامه چهارم شد كه اقتصاد 
دانش بني��ان با تعامل مثبت با جهان ب��ود.« اطهاري گفت: دولت 
بايد با يك وفاق ملي چنين الگويي را در دستور كار قرار دهد و به 
جاي اينكه رييس جمهوري به مديران تشر بزند كه برنامه بدهند 

در جهت ايجاد چنين وفاقي حركت كند. وي بر ضرورت وفاق ملي 
بي��ن جناح ها تاكيد كرد و افزود: اقتصاد بايد از انحصار جناح هاي 
اصولگرا و اصالح طلب خارج شود تا در چارچوب اقتصاد مقاومتي 
ش��رايط به گونه يي ساماندهي شود كه اقتصاد جهاني نتواند رشد 
ايران را دچار تزلزل كند. اين كارش��ناس اقتصاد سياس��ي افزود: 
از نظر مقوله بندي رايج در اقتصاد سياس��ي، تضادهاي دروني يك 
كشور بر تضادهاي بيروني آن تقدم دارد و اگر نتوان توسعه درونزا 

را ساماندهي كرد، عوامل و تضادهاي بيروني بر ما فائق مي شود. 

رويكردي منفعالنه نداشته باشيم
توافق هس��ته يي برجام)برنامه جامع اقدام مشترك( بيست و 
س��وم تير ماه س��ال 13۹4)چهاردهم ژوئيه ۲۰1۵( در وين بين 
نماين��دگان جمهوري اس��المي ايران، اتحاديه اروپ��ا و گروه ۵+1 

شامل انگليس، فرانسه، امريكا، روسيه، چين و آلمان امضا شد. 
ب��ا اجراي برجام از دي م��اه 13۹4 مقام ه��اي ايراني بارها به 
كارش��كني هاي طرف مقابل ب��ه ويژه امريكا ب��راي اموري مانند 
ارتباط ه��اي مالي و تجاري اعت��راض كرده اند. ترامپ كه از بهمن 
س��ال 13۹۵ به عن��وان رييس جمهوري امريكا بر س��ر كار آمده، 
باره��ا بر پايان دادن به برجام تاكيد كرده و اكنون بيس��ت و دوم 
ارديبهش��ت ماه بايد مي��ان ادامه برجام يا خ��روج از آن تصميم 
بگيرد. اين كارش��ناس اقتصاد سياس��ي گفت: نبايد به اين مساله 
توجه داشت كه امريكا از برجام خارج مي شود يا نه و با اين خروج 
چه اتفاقي مي افتد بلكه جمهوري اس��المي بايد به روشني اعالم 
كند، تصميم مقتضي را مي گيرد. وي افزود: بسنده كردن به پاسخ 
در مقاب��ل تهديدهاي اعمالي از س��وي امريكا و ترامپ، رويكردي 
منفعالنه است و ايران بايد پاسخي متناسب با اقدام ها و تهديدهاي 
امريكا داشته باشد. اطهاري اقدام هايي مانند افزايش توان هسته يي 

را در اين زمينه راهگشا دانست. 

كمال اطهاري در يك گفت  و گو بررسي كرد

راهكار مقابله با خروج امريكا از برجام

 كرواسي خواستار همكاري
با ايران شد

تقوي��ت  كرواس��ي،  نخس��ت وزير  مع��اون 
همكاري ها با ايران در بخش انرژي، خدمات فني 
و مهندسي، فرآورده هاي غذايي، دارو و طرح هاي 
عمران��ي را خواس��تار ش��د و گفت: ب��ا پيگيري 
س��فارت ايران در زاگرب، ش��ركت ملي نفت دو 
كش��ور گفت وگويي را براي آغ��از همكاري هاي 

مشترك انجام داده اند. 
ب��ه گ��زارش ايرن��ا، »مارتين��ا دالي��چ« ك��ه 
س��كاندار وزارت ام��ور اقتص��ادي كرواس��ي نيز 
است روز يك ش��نبه با محمدباقر نوبخت معاون 
رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه 

كشورمان ديدار كرد. 
وي در اين ديدار گفت: در س��ال هاي اخير با 
س��فر برخي مقام هاي ايران��ي از جمله وزير امور 
خارجه، و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايران 
به كرواس��ي، گفت وگوهاي مثبت و موثري ميان 
دو كش��ور و همچنين كارآفرينان كرواسي براي 
انجام پروژه هاي همكاري مشترك صورت گرفته 

است. 
وزي��ر ام��ور اقتصادي كرواس��ي ب��ا تاكيد بر 
توس��عه و تحكي��م رواب��ط اقتصادي ب��ا ايران، 
محدوديت هاي بانك��ي و مالي را مهم ترين مانع 
گس��ترش مب��ادالت اقتصادي ته��ران و زاگرب 
برشمرد و ابراز اميدواري كرد كه در اين سفر، با 
تالش براي كاهش محدوديت هاي بانكي و مالي 
دو كشور، پروژه هاي همكاري اقتصادي جديدي 
تعري��ف و مذاكرات الزم براي اجرايي كردن آنها 
انجام ش��ود. داليچ با بي��ان اينكه در زمينه امور 
گمركي نيز بايد موانع بين دو كش��ور رفع شود، 
گفت: براس��اس نظر بانك مركزي كرواس��ي، ما 
در زمين��ه حقوقي، هيچ مانعي ب��راي مبادالت 
اقتص��ادي و مال��ي با ايران نداري��م و اميدواريم 
با هم��كاري بانك هاي ب��زرگ و معتبر اروپايي، 
هماهنگي و همكاري هاي خوبي ميان دو كشور 

برقرار شود. 
معاون نخس��ت وزير كرواسي يادآورشد: زمينه 
صدور محصوالت و فرآورده هاي غذايي كرواس��ي 
به ايران با كمك وزارت بهداشت آغاز شده است. 

تقويت روابط گردشگري
دالي��چ همچنين ح��وزه گردش��گري را يكي 
از بخش ه��اي زمينه س��از توس��عه روابط تهران 
- زاگرب دانس��ت و خواس��تار ايجاد يك مس��ير 
مشخص براي تقويت روابط گردشگري دو كشور 
ش��د. وي ادامه داد: كرواس��ي مي توان��د با توجه 
ب��ه تجارت ارزنده در زمينه صنعت گردش��گري، 

تجربيات خود را در اختيار ايران قرار دهد. 
وزير امور قتصادي كرواس��ي، گسترس بخش 
خصوصي را فرصت مناسبي براي گسترش سطح 
روابط دانس��ت و از عزم و آمادگي كشورش براي 
ارتقاي سطح همكاري هاي موثر و سودمند براي 

هر دو طرف خبر داد. 

 عزم دولت براي گسترش روابط با كرواسي 
ريي��س س��ازمان برنامه و بودج��ه نيز در اين 
ديدار، گس��ترش روابط اقتصادي با كرواس��ي را 
يك برنامه موثر و قابل پيگيري دانس��ت و افزود: 
براي گس��ترش روابط و رفع موانع ارتباط بخش 
دولتي و خصوصي دو كشور تالش خواهيم كرد. 
محم��د باقر نوبخت بر ل��زوم حل موانع بانكي 
براي گسترش مناس��بات دو كشور تاكيد و ابراز 
امي��دواري كرد كه س��فر خانم دالي��چ به تهران، 
موج��ب تح��رك هرچه بيش��تر رواب��ط ايران و 

كرواسي شود. 
مع��اون رييس جمهوري فراهم ك��ردن امكان 
تعام��ل بخش خصوصي دو كش��ور را يك گام به 
جلو در سطح روابط دو كشور عنوان كرد و افزود: 
بي ترديد ايران و كرواسي با توجه به ظرفيت هاي 
موجود، مي توانن��د در زمينه هاي مختلف مكمل 

يكديگر باشند. 

گمرك سرخس به »ايكس ري« 
كانتينري پيشرفته مجهز شد

گمرگ س��رخس ب��ه عنوان يك��ي از گمركات 
مهم ترانزيتي و صادراتي با حضور فرود عس��گري 
و مرتضي بانك به نخس��تين ايك��س ري كاميوني 

پيشرفته مجهز شد. 
به گزارش تعادل، نخستين ايكس ري پيشرفته 
كانتين��ري به دنبال توس��عه ابزار ه��اي كنترلي با 
حضور فرود عس��گري؛ رييس كل گمرك ايران و 
مرتضي بانك؛ مش��اور رييس جمهور و دبير شوراي 

عالي مناطق آزاد در گمرك سرخس افتتاح شد. 
بر همين اساس، گمرك سرخس به عنوان يكي 
از گمركات مهم ترانزيتي و صادراتي به نخس��تين 
ايكس ري كاميوني پيش��رفته مجهز ش��ده اس��ت. 
گمرك سرخس در شمال ش��رقي كشور و استان 
خراسان رضوي، هم مرز با كشور تركمنستان است. 
اين گمرك در ميان سه مبادي گمركي مشترك با 
كشور تركمنستان دومين گمرك پُرتردد است. از 
اين گمرك روزانه بيش از ۲۰۰ دس��تگاه كاميوني 

ورودي و خروجي در حال تردد است. 
اين ايك��س ري با قابليت دوحالته پُرس��رعت و 
كم س��رعت عم��ل مي كند و در حالت پُرس��رعت 
تواناي��ي اس��كن دو كاميون در دقيق��ه را دارد. در 
حالت كم سرعت س��اعتي ۲۵ دستگاه كاميون را 
اس��كن مي كند. دستگاه به صورت موبايلي است و 
قابليت جابه جاي��ي دارد و يكي از مزايايي اينگونه 
دستگاه هاي ايكس ري است. يكي ديگر از مزايايي 
اين دستگاه ايكس ري اسكن در حال حركت است 
و اين به س��رعت عمل اسكن كمك مي كند كه در 
اين نوع اسكن نيازي به پياده شدن راننده كاميون 

وجود ندارد و همچنين براي راننده زياني  ندارد. 

روابط اقتصادي
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دانشوفن10
 نارضايتي از ايرانسل

و واكنش وزير ارتباطات
مهر| در پ��ي نارضايتي برخي كارب��ران از تصميم 
اپراتور ايرانس��ل مبني بر تغيير محاسبه تعرفه اينترنت 
در صورت اس��تفاده از فيلترشكن، وزير ارتباطات قول 
پيگيري اين موضوع را داد.  اپراتور ايرانسل اعالم كرده 
كه در صورت اس��تفاده از فيلترش��كن )vpn( با اتمام 
ترافي��ك ملي، هزين��ه اس��تفاده از اينترنت به صورت 
عادي محاس��به مي ش��ود. اين اپرات��ور در اطالعيه يي 
آورده اس��ت كه در صورت به كار ب��ردن نرم افزارهاي 
تغييردهنده IP در زمان اس��تفاده از اينترنت، با توجه 
به عدم توانايي شناس��ايي آن توس��ط سيستم، حجم 
مرب��وط به ترافيك ملي مورد اس��تفاده ق��رار نخواهد 
گرف��ت و در نتيجه امكان اعم��ال ترافيك ملي وجود 
نخواهد داشت. اين موضوع اعتراض كاربران شبكه هاي 
اجتماعي را به همراه داش��ت و كاربران نارضايتي خود 
را از اي��ن تصمي��م، به وزي��ر ارتباطات اع��الم كردند. 
محمدج��واد آذري جهرمي وزي��ر ارتباطات در توييتر 
خود در پاس��خ به اين موضوع اعالم كرد: ضمن تشكر 
از اطالع رس��اني ش��ما، از س��ازمان تنظي��م مقررات و 
ارتباطات راديويي خواستم اين شكايت از ايرانسل را تا 
پايان روز يك شنبه رسيدگي كند و در صورت تخطي 

از مقررات، حقوق مصرف كنندگان اعاده شود. 
وي تاكيد كرد: گزارش اين رس��يدگي ت��ا پايان روز 

يكشنبه طي اطالعيه يي منتشر خواهد شد. 

 پهپادي كه يك سال
در آسمان مي ماند

تلگراف| انگليس مش��غول س��اخت پهپادي است 
ك��ه مي تواند يك س��ال به طور مداوم پ��رواز كند. اين 
پهپاد ب��رق الزم را از انرژي خورش��يد تامين مي كند 
و جايگزي��ن ارزان��ي ب��راي ماهواره هاي فعلي اس��ت. 
ارت��ش انگليس قصد دارد پهپاد خورش��يدي با هدف 
جاسوس��ي بسازد كه يك س��ال بدون نياز به سوخت 
يا عمليات نگهداري در آس��مان پرواز كند. قرار است 
BAE Systems با همكاري ش��ركت پريس��ماتيك 
اين پهپاد را بس��ازد و پروازهاي آزمايش��ي آن نيز در 
۲۰۱۹ ميالدي انجام خواهد شد. اين هواپيماي بدون 
سرنشين با استفاده از خورشيد برق مورد نياز براي به 
حرك��ت درآوردن موتورهايش طي روز را جمع آوري و 
همزمان باتري هايش را براي عمليات ش��بانه نيز شارژ 
مي كند. پهپاد Phasa-35 نام گرفته است و مي توان 
آن را براي عمليات هاي نظارتي استفاده كرد. همچنين 
پهپ��اد قابليت برقراري ارتباط ب��ا مناطق دورفتاده در 
ارتف��اع ۲۱هزار مت��ري زمين را دارد. اي��ن هواپيماي 
High Altitude Low Energy )كه در ارتفاع باال 
و با انرژي ك��م مصرف مي كند( يك جايگزين ارزان تر 
براي فناوري ماهواره هاي فعلي است.  Phasa-35 با 
كمك فناوري باتري هايي با عمر توفاني و س��لول هاي 
خورشيدي بس��يار سبك مي تواند ۱۲ ماه به طور مدام 
پرواز كند.  از اين پهپاد مي توان در حوزه هاي نظامي، 
امنيتي، نظراتي و حتي تصويربرداري از محيط زيست 

نيز استفاده كرد. 

 ابداع ماده اي جديد
براي انتقال جريان برق

وي تري| مهندسان دانشگاه كاليفرنيا موفق به ابداع 
ماده يي جديد ش��ده اند كه قادر ب��ه هدايت جريان برق 
ب��ا چگالي 5۰ برابر بيش از كابل هاي مس��ي متداول در 
صنعت برق اس��ت. چگالي جريان الكتريكي بسيار باالي 
اين ماده كه در مقايسه با تمامي موادي كه در حال حاضر 
براي انتقال برق به كار مي روند بس��يار باالتر و بي سابقه 
اس��ت، مي تواند تحولي اساس��ي در خطوط انتقال برق 
ايجاد كند. پژوهشگران تركيبات دقيق اين ماده ابداعي 
را فاش نكرده اند. اما اعالم كرده اند كه ماده يادشده داراي 
تركيباتي از زيركوني��م تريتلوئوريد يا ZrTe3 بوده و از 
رشته هاي نانو نيز در آن استفاده شده كه چگالي جريان 
الكتريكي آن بسيار باالست و از تمامي انواع فلزات رساناي 
موجود فرات��ر مي رود. چگالي جريان الكتريكي يك تابع 
نقطه يي است كه مقدار جريان گذرنده از سطحي واحد و 
عمود بر مسير عبور جريان را اندازه مي گيرد. اين كميت 
را به اختصار با j نشان مي دهند. با استفاده از ماده جديد 
س��يم كش��ي محصوالت الكترونيك نيز متحول خواهد 
ش��د. زيرا اين ماده سيم كش��ي مينياتوري محصوالت 
مختلف برقي را با ظرفيت باالي انتقال الكتريسيته ممكن 
مي سازد. اين اختراع توليد محصوالت برقي بسيار كوچك 
كه مناسب اس��تفاده در عصر اينترنت اشيا باشند را هم 

تسهيل خواهد كرد. 

 وارن بافت سهام بيشتري
از شركت »اپل« را مي خرد

ونچربي�ت| وارن بافت ميلياردر مش��هور امريكايي 
قصد دارد مقدار بيش��تري از س��هام شركت فناوري اپل 
را خريداري كند و به اين منظور سرمايه قابل توجهي را 

كنار گذاشته است. 
وي در نشس��ت ساالنه شركت برك ش��اير كه خود 
مديرعامل آن اس��ت، اپل را به عل��ت توليد محصوالتي 
بسيار مهم ستايش كرد و افزود كه اين محصوالت روز به 
روز با استقبال بيشتري مواجه شده اند و به نظر مي رسد 
اپل در ميان ش��ركت هاي فناوري از جمله شركت هايي 
اس��ت كه بيش��ترين به��ره وري را دارد و از پولي كه در 
اختي��ار دارد به بهترين نحو اس��تفاده مي كند. بافت در 
بخشي از س��خنراني خود گفت: ما اميدواريم كه قيمت 
محص��والت اپل كاهش يابد. برك ش��اير در حال حاضر 
سومين ش��ركت بزرگ سهام دار اپل اس��ت. دو شركت 
ون��گارد گروپ و ب��الك راك در اين زمينه رتبه هاي اول 
و دوم را در اختي��ار دارن��د. بافت ب��ه تازگي 75 ميليون 
س��هم ديگر شركت اپل را خريداري كرده و شركت برك 
ش��اير در مجموع ۱65.3 ميليون سهم از اين شركت را 
در اختيار دارد. احتمال مي رود كه ميزان اين س��هام در 
ظرف روزهاي آينده 6 تا 7 درصد افزايش يابد. وارن بافت 
در سال ۲۰۰۸ به عنوان ثروتمندترين فرد جهان معرفي 
شد. وي س��ومين ميلياردر جهان در سال ۲۰۱7 است. 
اين كارآفرين، بازرگان و سرمايه گذار امريكايي به عنوان 

موفق ترين سرمايه گذار قرن بيستم شناخته مي شود. 

اخبار

مسدود شدن تلگرام، اينترنت را كند كرد

رگوالتوري:كاربران اختالل  اينترنت را گزارش دهند
گروه دانش و فن| مرجان محمدي|

تلگرام دهم ارديبهش��ت ماه به دس��تور بازپرس 
ش��عبه دوم دادس��راي فرهن��گ و رس��انه ته��ران 
مس��دود ش��د و به دنبال آن، برخي شهروندان در 
گزارش هاي��ي اعالم كردند در فعاليت هاي اينترنتي 
آنه��ا اختالل هاي��ي ايجاد ش��ده اس��ت. از اين رو با 
اعتراض گس��ترده كاربران وزير ارتباطات خواستار 
رس��يدگي به اين موضوع ش��د. در همين خصوص 
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
ايران با اش��اره ب��ه دريافت گزارش هاي��ي مبني بر 
اخت��الل در برخي فعاليت ه��اي اينترنتي با اجراي 
دستور قضايي مسدودسازي تلگرام گفت: مردم اين 
اختالل ها را به س��امانه ۱۹5 گزارش كنند. حسين 
فالح جوش��قاني تصري��ح كرد، كه اجراي دس��تور 
قضايي براي مسدودس��ازي تلگ��رام، نبايد اختاللي 
در ديگر كاربري هاي اينترنتي در برخي سايت ها و 
همچنين بازي هاي برخط )آنالين( و نرم افزارهاي 

كاربردي ايجاد كند. 
وي از شهروندان خواست، با توجه به گزارش هاي 
دريافت��ي از كارب��ران درب��اره اي��ن اختالل ها، اين 

مشكالت را به سامانه ۱۹5 اطالع دهند. 
س��امانه ۱۹5 به مش��كالت مطرح شده از سوي 

مردم درباره خدمات اينترنتي رسيدگي مي كند. 
وزيرارتباط��ات خاطرنش��ان س��اخت:  مع��اون 
رگوالتوري با دريافت گزارش هاي كاربران اينترنت، 
م��وارد را بررس��ي مي كند؛ در صورت��ي كه اختالل 
ايجاد ش��ده ناش��ي از عملكرد اپراتور باش��د ضمن 
تكليف به ش��ركت مربوطه براي جبران موضوع، با 
متخل��ف برخورد مي ش��ود. وي تاكيد كرد با وجود 
گذش��ت چن��د روز از اجراي دس��تور قضايي براي 
مسدودس��ازي تلگرام، ادامه اخت��الل براي كاربران 
به هيچ عنوان پذيرفتني نيس��ت. فالح جوش��قاني 
گفت: س��ازمان تنظيم مقررات، نتايج رسيدگي به 
گزارش هاي دريافتي مردمي و برخوردهاي صورت 
گرفته با اپراتور متخلف را اطالع رساني خواهد كرد. 
اي��ن در حالي اس��ت كه يك عضو فراكس��يون 
امي��د تاكيد ك��رد كه رييس جمهور باي��د با حضور 
در مجل��س درباره فيلترينگ تلگ��رام و نظرش در 

اي��ن خصوص توضيح دهد. مصطف��ي كواكبيان در 
تذكري ش��فاهي در جلس��ه علني روز گذش��ته در 
واكنش به فيلترينگ تلگرام، گفت: بايد اين موضوع 
بررسي شده و از آقاي رييس جمهور دعوت شود تا 
در جلسه علني و غيرعلني درباره فيلترينگ تلگرام 

پاسخ دهند. 
وي ادام��ه داد: مردم درباره فيلترينگ تلگرام از 
ما اين سوال را مطرح مي كنند كه اگر رييس جمهور 
مخالف آن اس��ت؛ چرا برخي ديگر مي گويند كه به 
صورت مخفيانه با فيلترين��گ موافقت كردند؟ اگر 
هم موافق فيلتر اس��ت چ��را مي گويد با آن مخالف 
اس��ت؟كواكبيان تاكيد كرد كه براي پاسخ به همه 
ابهامات رييس جمهور بايد در جلس��ه يي در مجلس 
چه به صورت علني و چه غيرعلني پاس��خ دهد كه 

با فيلتر تلگرام موافق است يا مخالفت. 

 شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه اي درباره 
فيلتر تلگرام نداشته است

ب��ا وجود اعالم يكي از نمايندگان مجلس مبني بر 
اينكه پيام رسان تلگرام با تصميم شوراي عالي فضاي 
مجازي مسدود ش��ده است، بررسي ها نشان مي دهد 
چنين موضوعي صحت ندارد. علي ساري عضو شوراي 
مركزي فراكس��يون اميد مجلس از برگزاري جلس��ه 
اين فراكس��يون با س��خنگوي قوه قضاييه با موضوع 
فيلترين��گ تلگرام خب��رداد و گفت: حجت االس��الم 
غالمحسين محس��ني اژه اي در اين جلسه اعالم كرد 
دستگاه قضايي بعد از چند جلسه بررسي كارشناسي 
و براس��اس تصميم شوراي عالي فضاي مجازي حكم 
فيلترينگ را صادر كرد. ب��ا اين حال پيگيري ايرنا از 
ش��وراي عالي فضاي مجازي نش��ان مي دهد كه اين 
ش��ورا نه تنها مصوبه يي در اين خصوص نداشته بلكه 

حتي تصميمي هم در اين زمينه نگرفته است. محمد 
حس��ين پور مدي��ر روابط عمومي مرك��ز ملي فضاي 
مجازي نيز به رس��انه ها اع��الم كرده كه تاكنون هيج 
مصوبه يي مبني بر فيلتر تلگرام صادر نش��ده است و 
هر زمان مصوب ش��د، از طريق ش��وراي عالي فضاي 
مجازي اعالم مي ش��ود. گقتني اس��ت بازپرس شعبه 
دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران نهم ارديبهشت 
ماه از صدور دستور قضايي مسدود سازي تلگرام خبر 
داد و اعالم كرد: فعاليت اين س��ايت در ايران از دهم 
ارديبهشت ممنوع است. شامگاه چهاردهم ارديبهشت 
ماه، صفحه اينس��تاگرام حجت االس��الم والمسلمين 
حس��ن روحاني رييس جمه��وري اي��ران در مطلبي 
نوش��ت: مسدودس��ازي اخير تلگرام نه توسط دولت 
اجرا شده و نه مورد تاييد دولت است؛ رييس جمهوري 

رياست شوراي عالي فضاي مجازي را برعهده دارد. 

 فيلترينگ فيلترشكن ها
از س��وي ديگر در روس��يه تالش ب��راي دور 
زدن فيلترين��گ ادامه دارد و خبر مي رس��د كه 
براي ممنوعي��ت دور زدن فيلترينگ گام بعدي 
روسيه فيلترينگ فيلترش��كن ها است به طوري 
كه سازمان نظارت بر اينترنت روسيه كه نزديك 
به يك ماه پيش پيام رس��ان تلگرام را فيلتر كرد، 
حاال به فيلترينگ اپليكيش��ن هاي فيلترش��كن 

روي آورده است. 
تقريبا يك ماه پيش بود كه سازمان رگوالتوري 
و نظارت بر اينترنت در روسيه با تحويل اليحه يي 
ب��ه دادگاه عال��ي مس��كو، حك��م فيلترين��گ و 
مسدودس��ازي پيام رسان تلگرام را در صورت عدم 

همكاري با اين كشور، اعالم كرد. 
دولت روس��يه بارها به بهانه اس��تفاده نادرست 
كارب��ران و همچني��ن رد و بدل ش��دن پيام هاي 
تروريست هاي داعش در پلت فرم پيام رسان تلگرام، 
اين اپليكيشن را در كشورش مسدود و فيلتر كرد. 
چراكه روس��يه بارها از تلگرام درخواست كرده بود 

كه سرورهايش را به اين كشور منتقل كند. 
دول��ت اين كش��ور پس از عدم هم��كاري اين 
پيام رس��ان جهت انتق��ال س��رورهايش، آن را به 
پرداخت جريمه هاي هنگفت و سنگين و همچنين 
مسدودس��ازي آن در اين كشور پهناور تهديد كرد 
ت��ا بتواند تلگرام را براي هم��كاري با خود متقاعد 
كند. اما پس از آنكه تلگرام خواس��ت روسيه براي 
همكاري با اين كش��ور را رد كرد، حكم فيلترينگ 
اين پيام رس��ان آبي رنگ صادر شد. هرچند كه به 
گفته بس��ياري از رس��انه ها، در جريان فيلترينگ 
تلگرام، دسترس��ي برخي از مردم به وب سايت ها، 
بانك ه��ا و كارهاي اينترنتي ديگر هم در روس��يه 
مس��دود ش��ده و موجب نارضايتي هاي بس��ياري 
ش��ده اس��ت. حاال به نظر مي رس��د دولت روسيه 
در اق��دام بعدي خود در راس��تاي مسدودس��ازي 
و قطع دسترس��ي مردم به تلگ��رام، به فيلترينگ 
 )vpn( فيلترش��كن ها و اپليكيشن هاي وي پي ان

كه فيلترينگ را دور مي زنند، روي آورده است. 

سي ان بي سي|
براساس تازه ترين آمار منتشر شده توسط استراتژي آناليتيكس، چهار گوشي 
توليدي ش��ركت اپل در صدر فهرس��ت پرفروش ترين و محبوب ترين گوشي هاي 

هوشمند قرار گرفته اند. 
 اين فهرست كه مربوط به 3ماهه اول سال ۲۰۱۸ است نشان مي دهد گوشي 
آيفون ايكس با فروش ۱6ميليون واحدي در صدر فهرس��ت گوش��ي هاي محبوب 
ق��رار دارد.  بع��د از آيفون ايكس، آيفون۸ و ۸پالس و 7 رتبه هاي دوم تا چهارم را 
در اختيار دارند. اپل با عرضه اين چهار گوشي پرطرفدار در مجموع 4.6درصد از 
س��هم بازار گوشي هاي هوشمند را در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ در اختيار داشته 
است. ميزان عرضه، آيفون۸ و ۸پالس و 7 طي اين مدت به ترتيب ۱۲.5، ۸.3 و 
5.6ميليون واحد بوده است.  بعد از اين چهار گوشي اپل، شركت شيوامي با عرضه 
تلفن همراه Redmi 5A رتبه پنجم را از آن خود كرده است. ميزان عرضه اين 
گوش��ي 5.4 ميليون واحد بوده است.  رتبه ششم نيز متعلق به سامسونگ است 
كه گوش��ي گالكس��ي اس۹ پالس را با نمايشگر 6.۲ اينچي توليد كرده است. در 
مجموع تعداد 5.3 ميليون واحد از اين گوش��ي در س��ه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به 
فروش رفته است. البته زمان زيادي از عرضه اين گوشي نمي گذرد و لذا احتمال 
مي رود گالكسي اس۹ پالس به رقيبي جدي براي آيفون مبدل شود.  پيش بيني 
مي شود در 3ماهه دوم سال ۲۰۱۸ هم محبوبيت آيفون ايكس ادامه يابد كه علت 

آن طراحي خاص، دوربين پيشرفته و برنامه هاي متنوع است. 

ورج|
 كنفرانس ساالنه توسعه دهندگان گوگل به زودي برگزار مي شود و انتظار مي رود اين 
شركت در جريان كنفرانس يادشده از نسخه جديد اندرويد و محصوالت هوش مصنوعي 

خود رونمايي كند. 
 اين كنفرانس دو روز ديگر آغاز خواهد ش��د و گمانه زني ها حاكيس��ت كه رونمايي 
از اندرويد پي در همين زمان صورت مي گيرد. در مورد قابليت هاي اين سيس��تم عامل 
اطالعات زيادي در دسترس نيست، اما گفته مي شود رابط كاربري آن تفاوت هايي اساسي 
با نسخه هاي قديمي تر اندرويد دارد.  همچنين تنظيمات حريم شخصي اين سيستم عامل 
و امكانات منوي آن متنوع تر بوده و احتماال هدايت و كنترل آن با حركات دست و صورت 
هم ممكن خواهد بود.  يكي ديگر از حوزه هاي عالقه شركت گوگل هوش مصنوعي است. 
ساندر پيچاي مديرعامل گوگل به تازگي هوش مصنوعي را چاشني مخفي شركت گوگل 
در آينده توصيف كرده بود. گوگل در تالش است از اين طريق نرم افزارهايي بسازد كه 
قادر به تماش��ا و درك جهان باشند، اشيا را بشناسند و بتوانند با زبان طبيعي با محيط 
اطراف تعامل كنند. توليد نرم افزارهاي مترجم و گوگل اسيستنت بر همين مبنا صورت 
گرفته و لذا پيش بيني مي ش��ود گوگل در كنفرانس توس��عه دهندگان خود محصوالت 
هوش مصنوعي تازه يي عرضه كرده و كاربران را غافلگير كند.  به روزرس��اني برنامه هاي 
گوگل اسيستنت و گوگل هوم نيز به احتمال زياد در دستور كار گوگل خواهد بود. گوگل 
به تازگي خريد صوتي بليت س��ينما را از طريق گوگل اسيس��تنت ممكن كرده و پيش 

بيني مي شود در آينده تعداد بيشتري از لوازم خانگي با اين دو محصول سازگار شوند. 

وي تري|
 شركت توشيبا مدعي يافتن روشي كامال ايمن براي انتقال پيام هاي رمزگذاري 

شده در فضاي مجازي با استفاده از قوانين مكانيك كوانتومي شده است. 
در قال��ب اين روش كه رمزگذاري كوانتومي ن��ام گرفته، بيت ها يا ذرات حاوي 
اطالعات در قالب پروتون هاي مجزا منتقل مي ش��وند كه خواندن داده هاي ذخيره 

شده در آنها بدون برجاي گذاشتن ردپاي ديجيتال ممكن نخواهد بود. 
 از همين رو هرگونه تالش هكرها براي سرقت و مشاهده اينگونه اطالعات كامال 
قاب��ل ردگيري و مش��اهده بوده و تالش هاي همراه با خط��ا و آزمون اين افراد نيز 

به طور دقيق امكان بررسي خواهد داشت. 
ش��ركت توشيبا مدعي است در صورت اس��تفاده از اين روش در آينده مي توان 

امنيت كليدهاي رمزگذاري كوانتومي را به طور كامل تضمين كرد. 
 اي��ن ش��ركت مي گويد با اس��تفاده از اين روش مبتني ب��ر مكانيك كوانتومي 
مي توان داده هاي فوق محرمانه و حساس��ي مانند اطالع��ات بيومتريك و ژنتيكي 
افراد را هم با حفظ امنيت منتقل كرد. در قالب اين روش به هر فرايند انتقال داده 
يك كليدرمزگذاري ش��ده خاص و بي همتا نيز اختصاص مي يابد كه استفاده از آن 

تنها توسط گيرنده و فرستنده پيام ممكن است. 
توش��يبا از اين روش رمزگذاري داده با موفقيت ب��راي انتقال اطالعات در يك 
مس��ير 55۰ كيلومتري استفاده كرده و اميدوار است در آينده آن را در مسيرهاي 

فيبرنوري ديگري نيز مورد بررسي و آزمايش قرار دهد. 

 امن شدن انتقال اطالعات محرمانه ديجيتاليرونمايي از اندرويد جديد در كنفرانس »گوگل«

بازار زاويهرويداد

در سه ماه سال ۲۰۱۸، هر ماه حدود ۱.۸ميليارد كاربر رجيستر 
ش��ده يوتيوب، ويديوهاي اين رس��انه را تماشا مي كنند. اين تعداد 
كاربر، به غير از كاربراني هس��تند كه رجيس��تر شده نيستند و از 

ويديوهاي يوتيوب تماشا مي كنند. 
Susan Wojcicki، مديرعام��ل يوتي��وب اي��ن خب��ر را در 
كنفرانس Brandcast اين ش��ركت اع��الم كرد و از موفقيت هاي 
ديگري مانند ركورد 4۱ ميليون تماش��اگر اليو استريم »بيانسه«، 
خواننده امريكايي و رس��يدن بازديدهاي ويديوي »دسپاسيتو« به 

بيش از 5 ميليارد بازار حرف زد. 
يوتيوب در اواسط س��ال ۲۰۱7 اعالم كرده بود به طور متوسط 
هر ماه ۱.5 ميليارد كاربر ثبت شده ويديوهاي اين شركت را تماشا 
مي كنند. يعني در چند ماه گذشته، حدود 3۰۰ ميليون كاربر جديد 

رجيستر شده به يوتيوب اضافه شده است. 
س��وزان، اين آمار بازديد و ركوردشكني ها را براي يوتيوب نقطه 

عطفي دانست كه البته به نفع تبليغ كنندگان هم هست. 
مديرعامل يوتيوب در اين مراسم سعي كرد به پرسش هاي مهم 
كاربران كه به نوعي مشكالت و چالش هاي يوتيوب در ماه هاي اخير 
هم بودند؛ جواب دهد. وي درباره انتش��ار محتواي نامناس��ب براي 
كودكان به افزودن گزينه Youtube Kids براي كودكان اش��اره 
كرد. همين طور قرار اس��ت ۱۰هزار مدير محت��واي جديد در اين 
ش��بكه ويديويي استخدام ش��وند تا نظارت بيشتري روي محتواها 

داشته باش��ند. ظاهرا قرار بوده قبال اين افراد جذب يوتيوب شوند 
ولي اكنون اين استخدام نهايي و اجرايي مي شود. 

Youtube Kids قرار محتواهاي مناس��ب ب��راي كودكان را 
نمايش دهد و به صورت يك اپليكيشن نيز عرضه شده است. 

مديرعامل يوتيوب درباره سوءاس��تفاده از بس��تر يوتيوب براي 
رفتارهاي خالفكارانه يا نظريه هاي توطئه نيز به پلتفرم باز اين شبكه 
اجتماعي اشاره كرد و گفت، همانطور كه يك پلتفرم باز اين چنيني 
مي تواند نقاط مختلف جهان را به يكديگر نزديك كند، چالش هايي 
ه��م با خود به هم��راه مي آورد. مثال ممكن اس��ت برخي به دنبال 
سوءاس��تفاده از اين پلتفرم باشند. وي وعده داد مديران و كاركنان 
يوتيوب به اين مساله انديشيده و به دنبال راه حل هاي درستي برايش 
باشند ولي از سوي ديگر بتوانند به طور مسووليت پذيري رشد كنند.

ورج |
اسپاتيفاي، به عنوان يكي از معروف ترين سرويس هاي استريم و 
پخش آنالين موسيقي در جهان، به ركورد جذب بيشترين كاربران 

و مشتركان دست يافته است. 
اس��پاتيفاي ك��ه يك نرم افزار و رس��انه پخش آنالي��ن و جاري 
موس��يقي، پادكس��ت و ويدئوست، به طور رس��مي در سال ۲۰۰۸ 
مي��الدي راه ان��دازي ش��د و از آن زمان نيز با اف��زودن قابليت هاي 
بس��ياري، توانسته است توجه بخش اعظمي از كاربران گوشي هاي 
هوش��مند را به خود جلب و طرفداران زيادي براي خود دست و پا 
كند. اسپاتيفاي يكي از برترين سرويس هاي استريم و پخش آنالين 
موس��يقي در جهان، به تازگي با انتشار نخستين گزارش مالي خود 
از ركوردشكني خود در جلب نظر كاربران رايگان و مشتركان پولي 
خود خبر داده اس��ت. طبق اين گزارش، اس��پاتيفاي به جذب 75 
ميليون مش��ترك و ۹۹ ميليون كاربر رايگان موفق شده است. اين 
سرويس محبوب موسيقي در مجموع ميزباني بيش از ۱7۰ ميليون 
كاربر فعال ماهانه و 75 ميليون مشترك پولي را به خود اختصاص 
داده است. اسپاتيفاي كه يكي از بزرگ ترين رقباي قدرتمند سرويس 
اپل موزيك اس��ت، از رقيب ديرينه خود، اپل، پيش��ي گرفته است 
چراكه تعداد كاربران رايگان اپل موزيك 4۰ ميليون اس��ت، اين در 
حالي اس��ت كه اسپاتيفاي ۹۹ ميليون كاربر دارد كه به طور رايگان 
از آن اس��تفاده مي كنند. بدون ش��ك، منطقه امريكاي شمالي كه 

شامل اياالت متحده امريكا و كانادا مي شود، از بزرگ ترين طرفداران 
و كاربران اپليكيشن هاي استريم موسيقي به شمار مي روند. اياالت 
متحده به تنهايي حدود 4۰ درصد از درآمد سرويس هاي موسيقي 
در جهان را به خود اختصاص داده است. درآمد سرويس هاي استريم 
موسيقي در اين كشور از ۲.5ميليارد دالر در سال ۲۰۱6 به بيش از 

4ميليارد دالر در سال ۲۰۱7 افزايش پيدا كرده است. 
برآورد مي شود تعداد مشتركين سرويس هاي استريم موسيقي 
در امريكا تا س��ال ۲۰۲5 به بيش از ۹۰.۱ميليون نفر خواهد رسيد 
كه در مقايسه با آمار 4۹.۱ميليون نفري كنوني، شاهد يك رشد دو 
برابري خواهد بود. محبوبيت سرويس هاي موسيقي عالوه بر اينكه 
توانسته درآمد اين صنعت را شكوفا كرده و افزايش دهد، به رعايت 
حقوق كپي رايت و حق نشر آهنگ ها نيز كمك بسياري كرده است. 

 سرويس پخش آنالين موسيقي ركورد زدبازديد ماهانه 1.8ميليارد كاربر ثبت شده از ويديوهاي »يوتيوب«

دريچهفراسو

 معرفي محبوب ترين گوشي هاي 3ماهه اول ۲۰18
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 3600 ميليارد ريال زكات در كشور جمع آوري 
شد

قزوين| نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي 
گفت: سال گذشته 3600ميليارد ريال زكات در كشور 
جمع آوري شد كه پيش بيني مي كنيم اين رقم امسال 
به 4هزارميليللارد ريال افزايش يابد. حجت االسللام 
سلليدرضا تقللوي ديروز در نشسللت شللوراي زكات 
اسللتان قزوين افزود: مصرف زكات صرف محرومان و 
مستضعفان مي شود و گره گشاي زندگي آنان است. او 
اضافه كرد: زكات در حوزه عمران و آباداني شللهرها و 
روسللتا نيز مصرف مي شود كه اين مساله بايد بيشتر 
اطاع رسللاني شود. حجت االسام تقوي با بيان اينكه 
پرداخللت زكات به مال كشللاورزان بركللت فراواني 
مي بخشللد، اظهار كرد: بايد در حوزه ترويج فرهنگ 
زكات و احيللاي آن بيش از پيش بكوشلليم و در اين 
خصوص بللا كمك ائمه جمعه و جماعات، بسلليج و 

رسانه ها يك جريان فرهنگي به راه بيندازيم. 
 آغاز عمليات اجرايي خط سوم مترو در شيراز

ش�يراز| رييس كميسلليون عمران، حمللل و نقل و 
ترافيك شللوراي شهر شيراز گفت: به زودي عمليات 
اجرايي خط سللوم قطار شهري شلليراز آغاز خواهد 
شللد. نواب قائدي ديللروز در يللك كنفرانس خبري 
همچنين از بررسي اضافه شدن 2خط جديد به قطار 
شهري شلليراز خبر داد و گفت: موضوع احداث مترو 
بين شهرك گلسللتان و ميدان احسان و اجراي يك 
خط براي اتصال شللهرك سعدي به ميدان ولي عصر 
مورد توجه شللوراي شيراز قرار دارد. اين عضو شوراي 
اسللامي شللهر شلليراز در عين  حال تاكيد كرد كه 
مخالف احداث پاركينگ هاي عمومي در مركز شللهر 
اسللت و گفت: احداث پاركينگ خصوصللا در مراكز 
عمده  و هسته هاي پر ترافيك شهر زمينه ساز افزايش 

تقاضا براي سفر است. 
 حلقه فرهنگي شهر با همگرايي همگان ايجاد 

مي شود
اصفه�ان| مديللركل ارتباطللات و امللور بين الملل 
شللهرداري اصفهان گفللت: حلقه فرهنگي شللهر با 
همگرايي همه نهادهاي شهري ايجاد مي شود. ايمان 
حجتي در نشسللت پاياني هفتلله فرهنگي اصفهان 
در جمللع خبرنگاران افزود: امسللال برنامه هاي هفته 
فرهنگي اصفهان به دليل ايجاد همگرايي و استفاده از 
نظرات اصفهان شناسان، فعاالن مردمي و سازمان هاي 
مردم نهاد نسبت به سللال هاي گذشته متمايز بود و 
مشاركت بخش هاي مختلف را در بر داشت. او اذعان 
كرد: مديريت شهري در اين دوره با احترام به نظرات 
فعللاالن مردمي و اصفهان شناسللان، روز اول آذر ماه 
را به عنوان روز نكوداشللت اصفهان و از سللوم تا نهم 
ارديبهشللت ماه را به عنللوان هفته فرهنگي اصفهان 
تعيين كرد و اين گفتمان براي نخسللتين  بار شللكل 
گرفللت. وي با تاكيللد بر اينكلله برنامه هاي فرهنگي 
هفته اصفهان با نشاط اجتماعي، سرزندگي و سامت 
عجين شللد، ادامه داد: در اين هفته برنامه هاي شللاد 
و با نشللاطي با مشللاركت گروه هاي مختلف مردمي 
ازجمله فرهيختگان، نخبگان، فعاالن محيط زيست، 
روزنامه نگاران و تاريخ نگاران، معلوالن، ورزشللكاران و 
هنرمندان در نقاط و محات مختلف شهر برگزار شد 

و همه شهروندان در آن سهيم بودند. 
 آغاز توزيع 270 تن بذر لوبيا در خمين

خمين| مدير شركت دانش بنيان بذرهاي اصاح شده 
لوبيللا در خمين از توزيع 270تن بذر لوبياي فرآوري 
شللده اين شهرستان براي كشللت بهاره كشور خبر 
داد. ابراهيللم كمانكش روز ديروز افللزود: 200تن از 
ايللن بذرها در طبقات گواهي شللده و 50 تن در رده 
بذرهاي مادري و 20تن بذر پيش مادري است كه در 
8 رقم لوبياي سفيد، قرمز و چيتي توليد شده است. 
بذرهاي اصاح شللده در 16 استان توليد كننده لوبيا 
بين بهره برداران و كشللاورزان لوبياكار پيشرو تا پايان 
ارديبهشت براي كاشت بهاره توزيع مي شود. او سطح 
زير كشت لوبياي كشور را 120هزار هكتار بيان كرد و 
ادامه داد: هر يك هزار كيلو بذر اصاح شده براي يك 

هكتار زمين زيركشت كاربرد دارد. 
 كالل�ه ميزبان جش�نواره ملي زيبايي اس�ب 

اصيل تركمن
گرگان| فرماندار شهرستان كاله گفت: جشنواره ملي 
زيبايي اسب اصيل تركمن چهارشنبه 19 ارديبهشت 
ماه با حضور پرورش دهندگان اسللب از سراسر كشور 
در مراتللع اين شهرسللتان برگزار مي شللود. »محمد 
حميدي« در جلسلله هماهنگي برگزاري جشللنواره 
اسب اصيل تركمن هدف از برگزاري اين جشنواره را 
كمك به اقتصاد روستا با توسعه صنعت پرورش اسب 
همچنين حفظ و تقويت ذخيره ژنتيك اسللب اصيل 
تركمن، تقويت صنعت گردشگري و ايجاد بستر نشاط 
و شادابي در جامعه عنوان كرد. حميدي خاطرنشان 
كرد: اين جشنواره با شركت بيش از 300رأس اسب 

از كره پاي مادر تا سيلمي برگزار مي شود.
 ص�ادرات 13 ميلي�ون دالري ش�ركت هاي 

دانش بنيان
اصفهان| صادرات محصوالت شركت هاي دانش بنيان 
مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در سال 
گذشته 13ميليون دالر ارزآوري داشته است. رييس 
شللهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در سي ودومين 
نشسللت علني شوراي اسامي شللهر اصفهان گفت: 
پارسال حدود 20شركت دانش بنيان محصوالت خود 
را به كشورهايي اروپايي و حاشيه خليج فارس ازجمله 
روسيه، چين، آذربايجان، تركيه و عراق صادر كردند. 
مهدي كشميري افزود: بيش از 70شركت دانش بنيان 
از شللهرك علمي- تحقيقاتي اصفهان جدا شده و به 

توليد انبوه رسيده اند. 
 لزوم فراهم شدن بسترهاي الزم براي توسعه 

صادرات به كشور قطر 
بوش�هر| سللفير ايران در قطر گفت: فراهم شللدن 
بسترهاي الزم براي توسللعه صادرات از بنادر استان 
بوشللهر به كشللور قطر ضللروري اسللت. محمدعلي 
سللبحاني در بازديد از توانمندي هاي بندري اسللتان 
بوشللهر با اشللاره به ظرفيت هاي تجاري و اقتصادي 
استان بوشهر بيان كرد: از اين ظرفيت ها مي توان براي 
توسللعه روابط اقتصادي با كشور قطر استفاده كرد. او 
بر فراهم شدن بسترهاي الزم براي توسعه صادرات از 
بنادر اسللتان بوشهر به كشور قطر تاكيد كرد و افزود: 
مسووالن تسهيات الزم را براي توسعه سرمايه گذاري 

در اين استان فراهم كنند. 

اخبارشهرستانها

با حضور رييس جمهوري انجام شد 

بهره برداري از كارخانه آهن اسفنجي سبزوار
معاون علمي و فناوري رييس جمهوري: خلق ارزش  افزوده با توسعه كسب وكارهاي بومي امكان پذير است

مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي در مراسم تقدير از كارگران نمونه ايرانول: 

كارگران از كمترين عايدات بهره مند هستند

گروه بنگاه ها 
سللفرهاي اسللتاني هيات دولت بللا محوريت 
رييس جمهور يكللي از راهكارهاي برقراري ارتباط 
نزديك تللر ميللان دولت  و مللردم و همللراه كردن 
مردم اقصا نقاط كشور با سياست هاي دولت است. 
سللفرهايي كه از زمان آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
در دولت سازندگي شللكل اجرايي مدوني به خود 
گرفللت؛ در دوران دولللت مهللرورز )84تللا92( با 
حاشيه ها و تصميم سازي هاي غير كارشناسي شده 
روبه رو شللد و نهايتا با ظهور دولت اعتدالگرايان به 

مسير تصميم سازي هاي منطقي بازگشت. 
اما سللفر رييس جمهور به سللبزوار بللا تصاوير 
جالب توجهي از همراهي جوانللان با دولت همراه 
بود؛ مللردان و زنان و جواناني كلله پيش از اين در 
29 ارديبهشللت 96 به اميد اشللتغال؛ آزادي هاي 
فردي و اجتماعي بيشتر و در نهايت رونق اقتصادي 
افزون تللر و به روحانللي راي داده بودنللد، ديروز با 
دست نوشللته هايي كه در آنها پيگيللري مطالبات 
خود را خواستار بودند به استقبال وي آمده بودند. 
جواناني كه همزمان با طرح شللعارهايي چون »با 
روحاني تا 1400؛ دسللته گل محمدي به شهر ما 
خوش آمدي و...« هم از رييس جمهورشللان اعام 
حمايت مي كردند و هم از او مي خواستند كه براي 
مشللكل بيكاري جوانان تحصيلكرده اين شهر فكر 
عاجلي بينديشد؛ در پاسللخ به اين مطالبات بحق 
است كه برنامه افتتاح پروژه هاي اقتصادي و صنعتي 
در راس برنامه ريزي هاي اجرايي دولت قرار گرفته تا 
از طريق توسعه زيرساخت هاي توليدي و صنعتي 
زمينه بلله كارگيري جوانان در واحدهاي اقتصادي 
مهيا شللود.  كارخانه آهن اسفنجي )واحد احياي 
مسللتقيم( كارخانه پارس فوالد سبزوار با فناوري 
مهندسللي ايراني و ظرفيت توليد ساالنه 800هزار 
تن آهن اسللفنجي يكي از همين پروژه هاست كه 
توسللط رييس جمهور افتتاح شللد. روحاني ديروز 
با حضللور در كارخانه پارس فوالد سللبزوار ضمن 
بهره بللرداري از واحللد احيللاي مسللتقيم در اين 
مجموعلله، از اتللاق كنترل و بخش هللاي مختلف 
كارخانلله بازديد و با توضيح مسللووالن در جريان 
رونللد احداث و بهره برداري و چگونگي فعاليت ها و 

توليدات اين كارخانه قرار گرفت. 
شللركت پارس فوالد سللبزوار در منطقه جوين 
براي مديريت و توسعه كارخانه هاي آهن اسفنجي، 
فوالدسللازي و ماشللين ريخته گري به ظرفيت هر 
واحللد 800هزار تن در فاز اول در خردادماه سللال 
94 تاسلليس شللده است.  اسللتفاده دانش فني و 
تكنولوژي سللاخت آهن اسفنجي از مهندسي پايه 
تا بهره برداري توسط پيمانكاران ايراني در راستاي 
تقويللت اقتصللاد مقاومتللي و تكميل طللرح آهن 
اسفنجي و زيرساخت هاي مربوط در جهت تكميل 
زنجيره فوالد در شركت سللرمايه گذاري پارسيان 
از استخراج سللنگ آهن تا توليد فوالد در راستاي 
تحقق سللند چشم انداز 1404 صنعت فوالد كشور 
از جمللله مللوارد كليدي در پروژه آهن اسللفنجي 
اسللت.  بر اسللاس برنامه ريزي انجام شده كارخانه 
فوالد سللبزوار قادر خواهد بود در فاز اول سللاالنه 
800هزار تن آهن اسللفنجي و محصوالت فوالدي 

بلللوم و بيلت را توليد كنللد. محصول خروجي اين 
كارخانه مشخصات فيزيكي و شيميايي الزم براي 
استفاده در واحدهاي فوالدسازي خراسان، قائنات، 
رخ، دامغان، ايرانيان و... را داراست.   بهره برداري از 
كارخانه آهن اسفنجي براي 300نفر به طور مستقيم 
و براي 1500نفر به طور غيرمستقيم اشتغال زايي به 

دنبال دارد. 

 تكميل زنجيره توليد محصول مجتمع 
فوالد خراسان

از سوي ديگر با حضور رييس جمهور در مجتمع 
فوالد خراسللان و افتتاح واحد گندله سازي، زنجيره 
توليللد محصول در اين مجتمع عظيللم از معدن تا 
محصول نهايي تكميل شد و به شكل رسمي مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
به گزارش پاد روحاني ضمن بازديد از بخش هاي 
مختلف اين مجتمع با توضيحات دسللت اندركاران 
مجتمع فللوالد خراسللان از جزئيللات فعاليت ها و 
توليدات اين كارخانه مطلع شد.  با افتتاح اين واحد، 
مجتمع فوالد خراسللان نخسللتين شركت فوالدي 
كشللور خواهد بود كه از زنجيللره كامل توليد فوالد 
به طور كامل از مرحله سنگ آهن تا محصول نهايي 

در استان محل استقرار برخوردار خواهد بود. 
اين واحد ظرفيللت توليد 2,5ميليون تن گندله 
در سللال را خواهد داشت كه بخشي از آن به توليد 
1,6ميليون تن آهن اسفنجي، 1,4ميليون تن شمش 
فوالدي و 640هزار تن محصول نهايي يعني ميلگرد 

اختصاص پيدا مي كند. 
ايجاد واحد گندله سازي با ظرفيت 2,5ميليون تن 
كه قابل افزايش تا 3,4ميليون تن در سللال است، با 
استفاده حداكثري از توان مهندسي و ساخت داخل 
براي نخسللتين بار در كشللور و در راسللتاي اجراي 
اقتصاد مقاومتي انجام شده است.  واحد گندله سازي 

مجتمع فوالد خراسان با سرمايه بالغ بر 500ميليارد 
تومان احداث شللده و حداقل 500 شغل مستقيم و 
صدها فرصت شغلي غيرمستقيم ايجاد كرده است. 

 خلق ارزش  افزوده با توسعه 
كسب وكارهاي بومي 

همزمان با سفر اسللتاني رييس جمهوري، ساير 
اعضاي كابينه هم با حضور در شهرستان هاي مختلف 
اسللتان راهكارهاي بهبود شللاخص هاي اقتصادي و 
اجتماعي را مورد بررسللي قرار مي دهنللد. در واقع 
در كنار افتتاح پروژه هاي اقتصادي؛ دولت دوازدهم 
تاش مي كند از طريق ايجاد اكوسيستم هاي كسب 
و كار جوانان كشور را ترغيب كند تا به جاي استفاده 
از ظرفيت هاي مشاغل دولتي به فكر راه اندازي كسب 
و كار خود باشند. ايده يي كه معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور در تربت حيدريلله و در ديدار با اهالي 
اقتصاد و جوانان اين شللهر ابعللاد و زواياي گوناگون 

آن را تشريح كرد. 
معاون علمي و فنللاوري رييس جمهور در جمع 
روساي شللركت هاي دانش بنيان و استارت آپ هاي 
شهرسللتان تربت حيدريه گفت: ايجاد زيسللت بوم 
كارآفرينللي و نوآوري سللازگار بللا مزيت هاي بومي 
شهرستان مي تواند با تكيه به نيروي انساني خاق و 
تحصيلكرده زمينه شكوفايي اقتصادي را فراهم آورد.  
سورنا سللتاري ديروز در جمع دانشگاهيان، فعاالن 
فناور و مسللووالن اجرايي شهرستان تربت حيدريه 
اظهللار كرد: تاش هللاي فعاالن فنللاوري و اجرايي 
شهرسللتان تربت حيدريه فراتللر از تصور من بوده و 
رشللد فناوري در اين شهرستان با سرعت و شتاب 

قابل  توجهي در حال حركت است. 
معللاون علمي و فنللاوري رييس جمهللور افزود: 
راهكارهاي پيشين توسعه مانند شكل دادن صنايع 
مخرب و ايجللاد كارخانه هاي آالينده محيط اكنون 

روش كارآمللدي براي توسللعه اقتصادي نيسللت و 
روش هايي كلله به مزيت هاي ذاتللي توجه نكردند، 
ضمللن اضافلله كللردن آالينده ها و مصللرف منابع 
زيسللت محيطي، حاصللل قابل  اعتنايللي در زمينه 

اشتغال و ايجاد ارزش  افزوده نداشته اند. 
ستاري عدم توجه به مزيت هاي بومي مناطق را 
مهم ترين مشكل در توسعه صنعتي كارآمد دانست 
و افزود: اسللتاني مانند اصفهان يا موارد مشللابه كه 
مي توانست قطب گردشگري، فرهنگ و هنر باشد، 
صنايعللي را تحمل كرده اسللت كلله اگرچه با نيات 
خير، اما در مسلليري اشللتباه و به  دور از مزيت هاي 
بومي اسللتان توسللعه يافته اند.  رييللس بنياد ملي 
نخبگان، ارزشللمندترين سرمايه كشللور را نيروي 
انسللاني خاق و تحصيلكرده عنوان كللرد و افزود: 
مهم ترين سللرمايه اين شهرستان 11هزار دانشجو، 
بيش از 8هزار فارغ التحصيل دانشگاهي و همچنين 
40هزار دانش آموز است كه بايد محيط شهرستان را 
براي ماندگاري، بروز خاقيت ها و رشد اين ظرفيت 
انسللاني و نوآور فراهم كرد.  نماينده هيات دولت در 
شهرسللتان تربت حيدريه با بيان اينكه ظرفيت هاي 
بومي تربت حيدريه با توسعه صنايع تبديلي و پيوند 
فناوري به اين توليدات شللكوفا مي شللود، افزود: در 
حال حاضر 96درصد زعفران دنيا توسط ايران توليد 
مي شود و گردش مالي 8/5 ميليارد دالري ماحصل 
صنعت زعفران دنياسللت. اين در حالي است كه در 
بهترين حالت، كشللور ما 400ميليللون دالر از اين 

صنعت را به خود اختصاص مي دهد. 

 توسعه استارت آپ هاي استاني
معاون علمي و فنللاوري رييس جمهوري ادامه 
داد: بايد تمام تاش ها در اين راسللتا به كار گرفته 
شللود كه با توسللعه صنايع تبديلي و ورود دانش و 
فناوري به اين عرصه، سللهم بيشللتري از گردش 

مالي محصللوالت ارزشللمندي چون زعفللران به 
كشورمان اختصاص يابد. دانش و فناوري از جمله 
توليد، فرآوري، بسللته بندي و برندسازي مي تواند 
ارزش افللزوده حاصللل از اين توليدات را به شللكل 

چشمگيري افزايش دهد. 
ستاري توسعه اسللتارت آپ ها و كسب وكارهاي 
دانش بنيان سللازگار با زيسللت بوم استان را راهكار 
توسللعه اقتصاد دانش بنيان و ايجللاد ارزش افزوده 
دانسللت و افزود: شللركت هايي كلله در حوزه هاي 
سللازگار با ذات و بوم شهرستان فعاليت مي كنند، 
مي توانند در تلفيق با فناوري، اطاعات و ارتباطات 
به نوآوري هايي دسللت پيدا كنند كه ضمن ايجاد 
ارزش  افزوده قابل  توجه، اشتغال تحصيل كردگان و 

نخبگان بومي استان را فراهم كنند. 
رييس بنياد ملي نخبگان با بيان اينكه ساختار 
دولتللي از سللاختار دانش بنيللان و اسللتارت آپي 
جداسللت، اعام كللرد: در طول سللال هاي اخير با 
تاش بللراي تفكيك اين دو حللوزه ضمن اصاح 
فرهنگ كارآفريني، نسللل جديللدي از كارآفرينان 
جوان و تحصيلكرده شكل  گرفته است كه به زودي 
با اسللتارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان خود در 
جاي بزرگ ترين شللركت ها و كسب وكارها حضور 
پيدا مي كنند.  او با تاكيد بر ايجاد زيرسللاخت هاي 
رشللد و توسعه كسللب وكارهاي فناور افزود: مراكز 
رشد، شتاب دهنده ها و مراكز نوآوري نقش مهمي 
در ايجاد زيرسللاخت الزم براي توسعه شركت هاي 

جوان و خاق شهرستان ايفا مي كنند. 
سللتاري عنوان كرد: شللرايط فرهنگي كنوني 
نسبت به گذشته متحول شللده و براي حمايت از 
كسب وكارهاي فناور مهياست. همچنين با اصاح 
نگرش و جهت گيري دانشللگاه ها كلله به  تازگي با 
اصول و قواعد حوزه دانش بنيان آشنا شده اند، زمينه 
براي رشد نيروي انساني كارآفرين مورد نياز استان 
فراهم شللده است.  ستاري تصريح كرد: دانشگاه ها 
بايد نيروي تخصصي خاق و نوآور مورد نياز براي 
آينده  شهرستان را تربيت كرده و به جامعه تحويل 
دهند.  معاون علمي و فناوري رييس جمهور با تاكيد 
بر عزم جدي مسووالن استاني براي ايجاد زيست بوم 
كارآفريني و نوآوري افزود: بايد با گذار از روش هاي 
پيشين مانند ساختار سنتي توليد فرآوري زعفران، 
اين شهرسللتان به قطب دانش و فنللاوري توليد، 
فرآوري و بسللته بندي محصللول راهبردي زعفران 
بدل شود. اين مهم تنها با جهت گيري جدي استان 
به سوي يك شللهر خاق و فناور ممكن مي شود.  
بر اساس اعام روابط عمومي معاونت علمي، معاون 
علمللي و فناوري رييس جمهور همچنين با حضور 
در پژوهشللكده زعفران تربت حيدريه از واحدهاي 
فناور و شركت هاي دانش بنيان مستقر در اين مركز 
ديدن كرد. بيش از 33 شركت فناور در شهرستان 
تربت حيدريه در حوزه هايي چون توليد، بسته بندي، 
فرآوري و توزيع محصوالتي چون زعفران، ابريشم 
و توليللدات كشللاورزي و دامللي فعاليت مي كنند. 
همچنين تعدادي از اين شللركت ها موفق شده اند، 
محصوالت خود را به بازارهاي جهاني عرضه كرده و 
ضمن ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري، اشتغال جوانان 

متخصص و بومي شهرستان را فراهم كنند. 

مديرعامللل شللركت سللرمايه گذاري تاميللن 
اجتماعي )شسللتا( در مراسللم تقدير از كارگران 
نمونه شركت نفت ايرانول گفت: كارگران با وجود 
بيشللترين نقش در توليد ملي از كمترين عايدات 

بهره مند هستند.
بلله گزارش »تعادل« به نقللل از روابط عمومي 
و تبليغات شللركت نفت ايرانللول، لطفي در جمع 

كارگران شللركت نفت ايرانللول و خانواده هاي آنها 
ضمللن گراميداشللت روز كارگر و مياد مسللعود 
منجي عالم بشللريت حضرت مهدي )عج(، گفت: 
كارگران با وجود اينكه بيشترين نقش را در توليد 
ناخالللص ملي دارند از كمترين عايدات اين تاش 
بهره مند هسللتند كلله در اين راسللتا ربيعي وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاش كرد اين كمبود و 

فاصله را برطرف كند و اميدواريم بتوانيم با افزايش 
حقوق و خدمات حاشلليه يي بخشي از اين كمبود 
را جبران نماييم. او افزود: در شسللتا بيش از 284 
شللركت فعاليت مي كنند و خوشللبختانه خانواده 
بزرگ شسللتا حدود صد هزار نفر هسللتند كه بار 
سنگين توليد و اقتصاد اين هلدينگ كه بزرگ ترين 
هلدينگ اقتصادي كشللور و در خاورميانه هم در 

رده هاي اول اسللت را به دوش مي كشللند. لطفي 
افزود: در سللال گذشته ايرانول با تاشي كه قطع 
يقين حاصل تاش تمام كارگران، مديران، مديران 
مياني، سرپرستان و همكاران بوده است، توانست 
در بين 284 شللركت شستا رتبه سللوم را هم در 
ايجاد سود و هم در عملكرد كسب كند و اميدواريم 
با تاش بيشتر بتواند در سال هاي آينده رتبه اول را 

در بين تمام شركت ها به دست آورد.
لطفللي تصريح كرد: افتخار مي كنم كه مديران 
خوبللي در شللركت ها داريم كه در كنللار توجه به 
توليد، توجه به مسائل خانواده و معيشتي پرسنل 
هم دارند. الزم به ذكر است در اين مراسم اسحاقي 
مديرعامل شركت نفت ايرانول گزارشي از اقدامات 

و پروژه هاي انجام شده در اين شركت و برنامه هاي 
آتللي، بيان كرد. گفتني اسللت در اين مراسللم از 
محصول مشللترك ايرانول و پترونللاس با حضور 

مسووالن دو شركت رونمايي شد.
همچنين در پايان اين مراسللم از بازنشستگان 
و كارگللران نمونه شللركت نفت ايرانللول با لوح و 
هديه تقدير به عمل آمد. اسللامي كارگران نمونه 
عبارتند از: شللهرام محمديان، صالح اميري، حامد 
بهاري، سلليدمنصور دراجللي زاده، رضا رضاخاني، 
كامران دارابي، حسن جعفري تفرشي، نادر غفراني، 
حميد يللزدي، ابوالفضللل باقري، مهنللاز آيتي و 
اسامي بازنشستگان غامحسين شهبازان و محمد 

اكبرزاده. 

سيستان وبلوچس�تان| عضللو 
شوراي شهرستان چابهار و عضو هيات 
رييسه شللوراي عالي استان ها گفت: 
 85 مدرسلله در بخش دشللتياري و

16 مدرسلله در شللهر چابهللار بللا 
وجللود گرماي زياد فاقد برق اسللت. 
شلله بخش گرگيللچ در گفت وگللو با 
تسللنيم در زاهدان اظهار داشت: مشللكات آموزش و پرورش 
سيستان وبلوچستان با همه استان هاي ديگر متفاوت است. عضو 
شوراي شهرستان چابهار افزود: در اين فصل گرما با شرايط آب 
و هوايي چابهار دانش آموزان و معلمان 101 مدرسه شهرستان 
چابهار بدون برق مشغول به تحصيل و تدريس هستند كه اين 
شرايط بسيار سخت و طاقت فرساست. او ادامه داد: از اين تعداد 
مدرسلله 85 مورد مربوط به حوزه بخش دشتياري است و 16 
مدرسه نيز در شهر چابهار فاقد برق هستند. گرگيچ با بيان اينكه 
كمبود فضاي آموزشللي يكي از بزرگ ترين مشكات آموزش و 
پرورش در سيستان وبلوچسللتان اسللت، تصريح كرد: در حوزه 
شهرسللتان چابهار و منطقه دشتياري با كمبود 1600 كاس 
درس مواجه هستيم كه اين آمار عاوه بر فضاهاي تخريبي است 
كلله در اين منطقه وجود دارد. او ادامه داد: عاوه بر مشللكات 
فضا و امكانات در آموزش و پرورش سيستان وبلوچستان در حال 

حاضر 12 هزار نفر كمبود نيروي انساني وجود دارد. 

 100 مدرسه شهرستان چابهار
برق ندارد

كميسلليون  رييس  اصفه�ان| 
فرهنگي و اجتماعي شللوراي شهر 
فرهنگي  برنامه هاي هفته  اصفهان، 
اصفهللان را كم هزينلله و خاقانلله 
ارزيابللي كللرد. رييس كميسلليون 
ورزشللي  و  اجتماعللي  فرهنگللي، 
شللوراي اسللامي شللهر اصفهللان 
گفللت: ارتباط موثر با جامعه نخبگان و اعتمادسللازي ميان 
آنان و مجموعه مديريت شللهري، عاملي براي ايجاد فضاي 
مشللاركتي و شكل گيري گفتمان بين گروه هاي مختلف، در 
هفتلله فرهنگي اصفهان بود. به گللزارش »تعادل« به نقل از 
اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري اصفهان، فريده روشن در 
نشسللت پاياني هفته فرهنگي اصفهان در جمع خبرنگاران 
افزود: در رويداد هفته فرهنگي اصفهان سللعي شللد با شعار 
شهري كه دوسللتش دارم، حس تعلق شهروندي به نمايش 
گذاشللته شود و همه دسللت اندركاران برنامه هاي اين هفته 
كوشلليدند به بهترين شللكل ممكن، اين شللعار را به منصه 
ظهور برسانند. وي ضمن تشكر از برگزاركنندگان برنامه هاي 
اين هفته اظهار كرد: هفته فرهنگي اين شهر، متعلق به همه 
نهادها و همه مردم است و در نتيجه ديگر دستگاه ها و نهادها 
نيز بايد بيش از پيش در برگزاري رويدادهايي از اين دسللت 

سهيم باشند.

ارتباط موثر با جامعه نخبگان، عامل ايجاد 
فضاي مشاركتي است

قم| در روزهايي كه اكثر استان هاي 
كشورمان به مشكل كمبود آب روبه رو 
هستند مديركل هواشناسي استان قم 
هم با بيللان اين نكته كه وضعيت قم 
از نظر منابع آبي اصا مناسب نيست، 
گفت: استفاده از منابع آب زيرزميني 
در بخش كشاورزي، باعث نابودي اين 
منابع شده اسللت. به گزارش ايسنا، يحيي زارع صبح ديروز در 
نشست چهارم از سلسله نشست هايي با موضوع مساله اقليم در 
نظام شهرسللازي قم، با محوريت مشللكات آب و هوا، پوشش 
گياهي و مساله مهاجران كه در ستاد جهاد دانشگاهي استان قم 
برگزار شللد، با اشاره به ظرفيت محدود استان در امر جمعيت، 
گفت: توان اقليمي اسللتان قم حدود 250هزار نفر است اما در 
حال حاضر جمعيت اسللتان يك ميليون و 300هزار نفر است 
كه بخش عمده اين جمعيت در شهر قم زندگي مي كنند و اين 
جمعيت همواره رو به افزايش است. او افزود: عمده مهاجران قم 
از استان هاي جنوب و جنوب غربي كشور هستند كه اين موضوع 
ناشي از سه عامل مشكل ريزگردها و گرد و غبارهاي استان هاي 
ياد شده، نزديك بودن اين استان ها به مرزهاي كشور و محيط 
مذهبي شللهر قم اسللت. زارع خاطرنشللان كرد: موضوع ارزاني 
اجنللاس در قم و همچنين تبليغات صورت گرفته در مهاجرت 

افراد تاثير داشته است.

 وضعيت آب قم
اصال مناسب نيست

كرمانشاه| رييس ستاد بازسازي 
مناطللق زلزله زده كرمانشللاه گفت: 
صاحبللان 55 هزار واحد مسللكوني 
خسارت ديده استان در جريان زلزله 
7,3 ريشللتري 21 آبان سال قبل، با 
عقد قرارداد با بانك ها در حال دريافت 
تسللهيات هسللتند. رضا خواجه يي 
ديللروز در گفت وگو بللا ايرنا اظهار كرد: تاكنللون صاحبان 77 
هزار واحد آسلليب ديده به بانك ها براي عقد قرارداد و دريافت 
تسللهيات معرفي شده اند. او با اشاره به عقد قرارداد بانك ها با 
صاحبان 55هزار واحد آسلليب  ديده اظهار كرد: 22 هزار واحد 
باقي مانده نيز عمدتا با نقص پرونده مواجه هستند كه بافاصله 
پس از رفع مشللكل، قرارداد الزم با آنها منعقد مي شللود. كار 
پي كني 15 هزار واحد نيز انجام شللده اسللت. او همچنين از 
اجراي فونداسيون 9 هزار واحد مسكوني خبر داد و گفت: كار 
ديوار چيني 3 هزار و 500واحد نيز به اتمام رسيده است. كار 
اجراي اسكلت گذاري 6 هزار و 50 واحد نيز به اتمام رسيده و 
سقف گذاري 3 هزار واحد هم انجام شده است. اين مقام مسوول 
در بنياد مسكن كشور در ادامه از پرداخت كمك باعوض به 36 
 هزار واحد خسللارت ديده در جريان زلزله 7,3ريشتري شامگاه 
21 آبان سال گذشته نيز خبر داد و گفت: ساير واحدها نيز در 

حال دريافت اين كمك هستند. 

55هزار واحد زلزله زده در حال دريافت 
تسهيالت هستند
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اقتصاد اجتماعي12
۳ واكسن جديد در راه ايران

رييس اداره بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشريح سابقه 
واكسيناسيون در كش��ور، از اضافه شدن سه واكسن 
جديد به برنامه واكسيناسيون كشور طي سال جاري 
خبر داد. محسن زهرايي با اشاره به سابقه طوالني برنامه 
واكسيناس��يون در ايران، گفت: ۲۰ سال بعد از كشف 
واكس��ن آبله در دنيا و در سال ۱۸۲۰ ميالدي سابقه 
واكسن در كشور ما هم ثبت شد و واكسيناسيون براي 
سربازان ايراني در جنگ هايي كه در ناحيه شمال قفقاز 
با روس ها داشتيم، استفاده شده است. او با بيان اينكه 
البته بايد توجه كرد كه واكسيناسيون علمي است كه 
به طور مداوم پيش��رفت مي كند، گفت: به اين ترتيب 
واكس��ن هاي جديدي به طور مداوم ساخته و آزمايش 
مي شوند و كشورها از آنها استفاده مي كنند. به عنوان 
مثال در سال ۱۹۷۴ كه در دنيا برنامه واكسيناسيون 
ش��كل گرفت و اكنون بيش از ۴۰ س��ال از آن زمان 
مي گذرد، كار با 6 واكسن آغاز شد، اما در حال حاضر 
تعداد واكس��ن هايي ك��ودكان به بي��ش از ۲۰ مورد 
افزايش پيدا كرده است. اكنون در برنامه واكسيناسيون 
ايران ح��دود ۱۰ بيماري را پوش��ش مي دهيم. البته 
براي برخي گروه هاي خاص واكس��ن هايي را استفاده 
مي كنيم، اما در برنامه واكسيناسيون مان ۱۰ بيماري 
را پوشش مي دهيم و انتظار داريم بتوانيم امسال يك 
واكس��ن تزريقي فلج اطفال را به برنامه كودكان اضافه 
كنيم كه اميدواريم از اوايل تابس��تان اين واكس��ن به 
برنامه اضافه ش��ود.  او همچنين گفت: عالوه بر آن دو 
واكسن پنوموكوك و روتاويروس هم به تدريج به برنامه 
واكسيناس��يون كشور اضافه مي ش��وند. خوشبختانه 
بودجه اين دو واكسن از سوي مجلس در بودجه سال 
۹۷ مصوب شده اس��ت و اميدواريم ساير اقدامات آن 
انجام ش��ود و در نيمه دوم امسال شاهد اضافه شدن 
اين دو واكسن بسيار مهم هم به برنامه واكسيناسيون 
باش��يم. اگر اين اتفاق بيفتد مي توان گفت كه برنامه 
واكسيناسيون كشور ما از جهت انواع واكسن هايي كه 
اس��تفاده مي كنيم، بسيار روزآمد مي شود. براي اضافه 
شدن اين دو واكسن اعتباري بالغ بر ۱۰۰ميليون دالر 
پيش بيني ش��ده است و اين اهميت مس��اله را براي 

تامين سالمت كودكان نشان مي دهد. 

 آب چاه  كشاورزي
آب شرب مردم

مديركل مديريت بحران اس��تان يزد با اش��اره به 
اس��تفاده از آب چاه ِ كش��اورزي براي آب شرب مردم 
از افزاي��ش بيماري هاي عفوني ب��ه دليل مصرف آب 
بي كيفيت خبر داد.  هادي هادي نسب درباره وضعيت 
كم آبي در اس��تان يزد، اظهار داشت: عمده آب شرب 
استان يزد، آب انتقالي است. در سال هاي گذشته ۳۰ 
درصد آب ش��رب از آب چاه ه��اي زير زميني بود كه 

امسال ۲۰ درصد از ميزان اين آب كم كرده اند. 
او با اش��اره به كاهش آب كوهرنگ در سال جاري 
به دليل كم بودن نزوالت آس��ماني، گفت: در همين 
راستا براي مديريت موضوع كم آبي در استان، »كميته 
تخصصي آب« تش��كيل ش��ده و هر هفت��ه با حضور 
مسووالن آب و فاضالب شهري، نماينده يي از صنعت 
و معدن و نماينده ش��هر ي��زد و معاون عمراني برگزار 
مي ش��ود كه در س��ال جاري تاكنون ۷ جلسه برگزار 
شده اس��ت؛ از س��وي ديگر نيز در كارگروه »شوراي 
حفاظت آب« جلس��ات به ص��ورت ماهيانه با حضور 
اس��تاندار يزد برگزار مي شود.  هادي نسب اضافه كرد: 
دستگاه ها را مكلف كرديم كه از شيرهاي كاهنده آب 
استفاده كنند، براي كولرهاي آبي سايه بان وصل كنند 
و شب ها فضاي سبز را آبياري كنند.  مديركل مديريت 
بحران استان يزد در ادامه خاطرنشان كرد: در جلسه 
روز گذش��ته پيشنهاد ش��د كه به جاي كولرهاي آبي 
از كولرهاي برقي )گازي( اس��تفاده كنند و قرار ش��د 
در اي��ن خصوص ميزان مصرف برق برآورد ش��ود كه 
چقدر هزينه به دنبال خواهد شد؛ همچنين قرار شد 
كاهش تعرفه برق در مناطق گرمسير مورد بررسي قرار 
گيرد و در   نهايت ميزان مصرف برق به دولت منعكس 
ش��ود، البته نظر دانشگاه علوم پزشكي براين است كه 
كولرهاي آبي را نمي توان حذف كرد. هادي نس��ب با 
بيان اين مطلب كه به دليل تعرض برخي در ورزنه به 
تاسيسات انتقال آب و شكستگي لوله ها، كيفيت آب 
يزد پايين آمده است، گفت: از سوي ديگر به اين دليل 
كه براي تامين آب شرب، از آب چاه هاي كشاورزي و 
زيرزميني استفاده مي شود، كيفيت آب پايين است و 
دانش��گاه علوم پزشكي معترض است كه به اين دليل 

بيماري هاي عفوني در ميان مردم زياد شده است. 

تسهيالت ويژه براي 
بازنشستگان تامين اجتماعي

مديرعام��ل س��ازمان تامين اجتماع��ي از تخصيص 
6۰۰ ميلي��ارد تومان تس��هيالت در بخش هاي مختلف 
براي بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران در سال جاري 
خب��ر داد. تقي نوربخش افزود: با توجه به اينكه حقوق و 
دستمزد اغلب بازنشستگان كفاف هزينه هاي زندگي آنها 
را نمي دهد به همين دليل ما نيز س��عي كرده ايم با ارائه 
تسهيالتي به آنها بخشي از اين كسري ها را جبران كنيم. 
او تاكيد كرد: در بودجه سال ۹۷ سازمان تامين اجتماعي، 
6۰۰ ميليارد تومان به عنوان تسهيالت براي بازنشستگان 
و مس��تمري بگيران اختصاص يافته است كه اين اعتبار 
در قالب وام هاي كم بهره، مسكن اجتماعي و... پرداخت 
مي شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به امكانات 
رفاهي كه براي بازنشس��تگان اختصاص يافته نيز اشاره 
كرد و به مهر گفت: همچنين امسال حدود ۱۱۰ميليارد 
توم��ان نيز براي س��فرهاي زيارتي مس��تمري بگيران و 
خانواده ه��اي آنها اختصاص يافته اس��ت كه اين بودجه 
نسبت به سال قبل افزايش داشته است. نوربخش گفت: 
در سال جاري تعداد بيشتري از بازنشستگان مي توانند 
از سفر زيارتي مشهد در طرح كرامت استفاده كنند كه 
افرادي كه تاكنون استفاده نكرده اند در اولويت قرار دارند.  
او با اشاره به اينكه يكي ديگر از اقدامات سال ۹۷ ارائه 
تس��هيالت به بازنشس��تگان براي خريد كاالي ايراني 
اس��ت، افزود: اين اقدامي است كه در راستاي حمايت 
از كاالي ايران��ي ص��ورت گرفته اس��ت ك��ه به زودي 

پرداخت آن نيز آغاز مي شود.

اخبار

عزم جدي براي اجراي مجازات هاي جايگزين زندان نيست

تالش»قانوني«برايخلوتكردنزندانها

شاخص هاي عدالت جنسيتي درحال تدوين است
يكي از شعارهاي انتتخاباتي حسن روحاني، 
رييس جمهوري، عدالت جنسيتي و ورود زنان به 
رده هاي مديريتي كشور بود؛ وعده يي كه كمتر 
از حد انتظار به آن عمل ش��ده اس��ت. اما حاال 
معاون امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري از 
تدوين ش��اخص هاي مربوط به عدالت جنسيتي 
با دستور حسن روحاني خبر داده و گفته است: 
در حال تدوين اطلس وضعيت زنان در كشور به 

تفكيك استان ها و شهرستان ها هستيم. 
معصومه ابتكار فلس��فه انتظار را يك حركت 
دايمي جامعه براي رسيدن به الگويي كه منجي 
بش��ريت بش��ارت داده است، دانس��ت و افزود: 
تالش مي كنيم در اين مس��ير خس��ته نش��ويم 
و امي��دوار باش��يم، همان گونه كه ش��عار دولت 

يازدهم و دوازدهم بوده است. 
او ادام��ه داد: متاس��فانه جريان��ي آمران��ه و 
عامدان��ه ب��ه دنبال ايج��اد نامي��دي در جامعه 
هس��تند و مي خواهن��د ب��ا پراكن��دن نااميدي 
ريش��ه جامعه و خانواده را بزنن��د، بنابراين بايد 
با سياس��ت صحيح و برنامه ريزي دقيق، رويكرد 
تحول��ي و نگاه دانش بنيان در مس��ير اهدافمان 

حركت كنيم تا اثربخشي خود را داشته باشد. 
مع��اون رييس جمهوري با اش��اره ب��ه اينكه 
دختران ج��وان جامعه از مس��ووالن انتظاراتي 
دارند، اف��زود: آنها از دنياي ديگ��ري آمده اند و 
انتظ��ارات و مطالبات آنها متفاوت اس��ت و اگر 
لحظه يي خ��ود را جاي آنه��ا بگذاريم، به جاي 
ش��ماتت، طعنه و برخ��ورد روان��ي و فيزيكي، 

مي بينيم كه چقدر به آنها ظلم كرده ايم. 
او ادام��ه داد: دخت��ران ج��وان ما ب��ه دليل 
سخت گيري هاي خاص، قومي و قبيله يي دچار 
مشكالتي هس��تند كه در آينده مهم ترين ركن 
خانواده را عه��ده دار خواهند بود پس بايد براي 
اس��تحكام خانواده، بدون ش��عار به مش��كالت 
رس��يدگي كنيم. ابتكار با اش��اره به شعار سال 
كه از س��وي رهب��ر معظم انقالب مطرح ش��ده 
اس��ت، گفت: در نظ��ر داريم ك��ه معاونت زنان 
رياس��ت جمهوري براي حمايت از كاالي ايراني 
آموزش هايي براي زنان ايراني داش��ته باش��د تا 

بتوانيم در اين مسير موثر باشيم. 
 ۹۷ س��ال  ب��راي  ك��رد:  تصري��ح  وي 
برنامه ريزي كالني درباره سياس��ت هاي ابالغي 

رييس جمهوري و اس��ناد باال دستي انجام شده 
ك��ه يكي از اين م��وارد گفت وگوي بين نس��لي 

است. 
معاون امور زنان رياس��ت جمهوري با اش��اره 
به حضور دو هزار و ۳۰۰ دهيار زن در سراس��ر 
كش��ور، افزود: حضور زنان در دهياري، شوراي 
ش��هر و ش��هرداري كه بس��ياري از آنان داراي 
تحصيالت تكميلي در مقاطع كارشناسي ارشد 
و دكتري هس��تند مي تواند ب��ه عنوان ظرفيتي 
ب��زرگ مورد اس��تفاده ق��رار گيرد. امس��ال نيز 
در ي��ك تفاهم نامه با وزارت جهاد كش��اورزي، 
خواه��ان آموزش توليد محص��والت ارگانيك و 
حماي��ت از صندوق هاي اعتباري بانوان ش��ديم 
كه اين وزارتخانه اعتبار خوبي را براي اين بحث 

و زنان روستايي اختصاص داده است. 
وي با اش��اره به اينكه ب��ا پيگيري از مجلس 
ني��م درصد از بودج��ه جاري اس��تانداري ها به 
مديريت بان��وان اختصاص يافته براي تخصيص 
اين اعتبارات پيش��نهاداتي ش��ده است، افزود: 
همچنين با دستور رييس جمهوري شاخص هاي 
مربوط به عدالت جنسيتي در حال تدوين است. 

ابتكار با بيان اينكه اطلس وضعيت زنان كش��ور 
ب��ه تفكيك اس��تان ها و شهرس��تان ها در حال 
نگارش اس��ت، اظهار داشت: اين اطلس با هدف 
بررسي دقيق آماري و علمي براي بهبود شرايط 

زنان كشور تهيه مي شود. 
او با ابراز اميدواري نس��بت به اينكه در سال 
۹۷ يك نشاط و اميد در بين جوانان و دختران 
كش��ور ايجاد شود، افزود: معاونت زنان به دنبال 
گس��ترش موضوع هويت زنان در جامعه اس��ت 
و ب��ه همين دليل به دنب��ال طراحي لباس هاي 

ملي براي حض��ور زنان در ادارات، دانش��گاه ها 
و مدارس براس��اس الگوي اس��المي - ايراني و 

فضاي ادارات و دانشگاه ها باشد، هستيم. 
او اظه��ار ك��رد: درباره لباس ه��اي محلي به 
تفكيك اقوام، كار شده كه در آن به موضوعاتي 
مانند رس��وم، طبيعت و عقايد توجه بس��ياري 
ش��ده و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي نيز در 
اين زمينه همكاري خوبي داش��ته و قرار اس��ت 
كه ۲5 ارديبهشت اين نمايشگاه در استان البرز 

افتتاح شود.

آماره��ا حكاي��ت از آن دارد ك��ه تع��داد 
زنداني��ان، بيش از ظرفيت زندان هاي كش��ور 
اس��ت. موضوعي كه هر روز جدي تر مي ش��ود 
و هزينه هاي بس��ياري را براي دولت به همراه 
م��ي آورد با وجود اين، هن��وز هم همه چيز در 
اين زمينه به برخورد سليقه يي قضات بستگي 
دارد تا اجراي طرح ها و بخشنامه هاي موجود 

در كشور. 
اگرچه س��ال ۱۳۹5، بخشنامه »ساماندهي 
زنداني��ان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها« 
از س��وي آيت اهلل آمل��ي الريجاني، رييس قوه 
قضاييه، صادر شد، اما هنوز هم معضل انفجار 
جمعيت در زندان هاي كش��ور ب��ه قوت خود 

باقي است. 
افزايش آمار۷.۲ درص��دي زندانيان و 5.۴ 
درصدي بازداشت موقتي ها در سال  ۹6 نسبت 
به سال ۹5، سبب شد تا بحث تبديل بخشنامه 
۳۳ ماده يي رييس قوه قضاييه به قانون در اين 
قوه و در مجلس شوراي اسالمي جدي تر شود. 
اما اكنون خبري از سرنوشت اين طرح نيست 
و حتي نمايندگان مجلس هم به درستي از آن 
اطالع ندارند. نتيجه پيگيري ها درباره تصميم 
نمايندگان مردم در مجلس ش��وراي اسالمي 
به آنجا رس��يد كه محمد كاظمي، نايب رييس 
كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اسالمي در پاسخ به تعادل نسبت به اين طرح 
اظهار بي اطالعي كرده و اعالم كرد در جريان 
جزئيات طرح نيست. چنين وضعيتي در حالي 
اس��ت كه سال گذشته و در زمان تصويب يك 
فوري��ت اين ط��رح، محمد پورمخت��ار، عضو 
كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس شوراي 
اس��المي و يكي از طراحان طرح س��اماندهي 
زنداني��ان و كاهش جمعي��ت كيفري زندان ها 
اعالم كرده بود: »بايد با يك قانونگذاري سريع 
تعداد زندانيان كه روز به روز در حال افزايش 
اس��ت و آثار و تبعات اجتماع��ي فراواني براي 

كشور دارد برطرف شود.«
او همچني��ن بر برخورد س��ليقه يي قضات 
تاكي��د كرده و افزود: »بخش��نامه ۳۳ ماده يي 
به طرح تبديل ش��ده تا تبديل به قانون شود 
و براي قضات و روس��اي دادگستري ها كاهش 
تعداد زندانيان الزام آور ش��ود. نگهداري موقت 
متهمان 5۴ درصد افزايش يافته است، قضات 
تا فردي دس��تگير مي ش��ود ب��راي اين متهم 
دستور بازداش��ت موقت صادر مي كنند لذا ما 

براي نگهداري زندانيان مقصر هستيم.«

 اجراي قانون در هاله اي از ابهام
هنوز هم آنچه حرف آخر را مي زند تصميمي 
اس��ت كه قاضي مي گيرد و خبري از قانونگذاري 
س��ريع براي حل اين موضوع نيست در حالي كه 
بخش��نامه ۳۳ ماده يي كه رييس قوه قضاييه به 
نام ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري 
زندان ها به قضات ابالغ كرده مبني بر اين اس��ت 
كه قضات، با هدف كاهش بازداشت هاي موقت و 
تعداد زندانيان راي صادر كنند و موضوع نظارت 
بر امور زندانيان را در اولويت قرار دهند. از طرف 
ديگ��ر در قانون برنامه شش��م توس��عه هم براي 
قضات تكاليفي مقرر ش��ده و آنها ملزم ش��دند با 
لحاظ ظرفيت اعالم ش��ده و تناسب قرار تامين، 
از ص��دور قرار هاي تامين منتهي به بازداش��ت يا 
احكام حب��س جز در موارد ض��روري به موجب 
قوانين مربوط خودداري كنند و با رعايت قوانين 
مربوط از تاسيس هاي جديد كيفري مانند تعليق 
تعقي��ب يا مجازات، تعويق ص��دور حكم، آزادي 
مشروط و مجازات هاي جايگزين حبس استفاده 
كنند. چنين وضعيتي س��بب ش��د تا پورمختار 
اجراي كامل اين قانون را در هاله از ابهام ارزيابي 

ك��رده و درباره آن به خانه ملت گفت: »بخش��ي 
از قض��ات عالقه من��د به اس��تفاده از زن��دان يا 
بازداش��ت موقت هستند، حتي آماربازداشت هاي 
موقت هم افزايش بسياري داشته است، بنابراين 
موفقيت هاي قاب��ل قبولي دراجراي قانون حبس 
زدايي درس��ال ۹6 به دليل ديدگاه برخي قضات 
حاص��ل نش��د؛ هرچند ك��ه بارها ش��كايت هايي 
درهمي��ن خصوص از س��وي مردم ب��ه مجلس 

ارسال شده است. 
وي با اش��اره به اينكه شكايت مردم بيشتر به 
دليل اس��تفاده بي جهت و غيرضرور از بازداشت 
موقت و زندان است، گفت: اين درحالي است كه 
اي��ن امكان و اختيار وج��ود دارد كه قضات افراد 
را براي گذراندن دوران محكوميت خود به زندان 
ارجاع ندهند، زيرا اس��تفاده از زندان حاش��يه از 
حيث اجتماعي، خانواده و مسائل اقتصادي براي 

كشور به وجود مي آورد. 
پورمخت��ار با تاكي��د بر اينك��ه برخي قضات 
نس��بت به اس��تفاده ازمجازات جايگزين حبس 
بي اعتماد هس��تند، اف��زود: از مس��ووالن درقوه 
قضاييه انتظار مي رود كه دراجراي قانون نظارت 

دقيق تري كنند، درشرايطي كه طبق آمارسازمان 
زندان ها تعداد زندانيان افزايش پيدا كرده است، 
بنابراين اين موضوع هش��داري است كه در اين 
ح��وزه بارها مطرح ش��ده اس��ت؛ بنابراين وقتي 
نظارتي نبوده و پرسشي از قضات نمي شود قطعا 

اين مشكل حل نخواهد نشد. 
عضو كميس��يون قضاي��ي و حقوقي مجلس، 
با بي��ان اينك��ه دس��تگاه هاي مختل��ف گرايش 
ب��ه كارگيري مج��رم دردس��تگاه هاي خود براي 
گذراندن دوران محكومي��ت دارند، تصريح كرد: 
تمام��ي دس��تگاه ها از آس��يب ها و تبعات حبس 
نگران هس��تند، اگردس��تگاه ها مج��ري مجازات 
جايگزين حبس شوند؛ قطعا همكاري هاو تعامل 
قاب��ل قبول��ي دراين راس��تا براي اج��راي قانون 

صورت مي گيرد. 

 عزم جدي براي اجراي قانون نيست
اما ابهام ها در اين زمينه به پايان نرس��يده 
و هن��وز هم آمار زندانيان رو به افزايش اس��ت 
بطوري كه روز گذشته يحيي كمالي پور، عضو 
هيات رييس��ه كميس��يون قضاي��ي و حقوقي 

مجلس اعالم كرد ش��رايط حاك��م برجامعه به 
س��مت افزايش تعداد زندان ه��ا پيش مي رود. 
او با اش��اره به اينكه زندان ه��ا ۲ برابر ظرفيت 
زندان��ي دارن��د، گفت: متاس��فانه هيچكدام از 
دستگاه هاي اجرايي قصدي براي كاهش تعداد 
زندانيان و اس��تفاده از مجازات هاي جايگزين 
حبس ندارند، بطوري كه درحال حاضر قوانين 
بسياري درآيين دادرس��ي و مجازات اسالمي 
دربحث اس��تفاده از مجازات ه��اي جايگزين و 
موارد ديگر وج��ود دارد، اما كمترين توجه به 

اين مصوبات قانوني مي شود. 
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد درمجلس 
ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه دستگاه هاي 
مرتبط با مجازات ه��اي جايگزين حبس اقدام 
موثري درجهت اس��تفاده از اي��ن قانون انجام 
نمي دهند، افزود: ضمن اينكه طرح ها و لوايحي 
ك��ه دركاهش جمعي��ت كيف��ري زندان ها به 
تصويب رس��يده به دليل نبود عزم جدي براي 
اجراي آن تاثيري دركاهش زندانيان نداش��ته 
اس��ت.  وي با تاكيد براينكه دربحث قرارهاي 
تامين و بازداشت هاي متهمان مشكالتي وجود 
دارد، تصريح كرد: تا زماني كه فرهنگ كاهش 
تع��داد زندانيان دردس��تگاه قضاي��ي نهادينه 
نش��ود، نمي توان دل خوش ب��ه اجراي قوانين 
بود؛ ضمن اينكه هيچ ضمانت اجرايي از سوي 
قضات براي درنظرگرفتن قوانين وجود ندارد، 
بنابراين درحال حاضر زندان ها شرايط بحراني 
داش��ته و بايد براي رهايي از اين كانون خطر 
تدابيري را اتخاذ كرد. كمالي پور با اش��اره به 
اينكه تمامي دس��تگاه ها بايد عزم جدي و گام 
موثري را دركاهش عناوين مجرمانه و جمعيت 
كيفري زندان ها بردارند، گفت: البته درگذشته 
مصوبه ي��ي ني��ز مبن��ي برانتق��ال زندان ها به 
خارج از ش��هر وجود داش��ت، اما براي اجراي 
اين قانون نيز درحال حاضر مش��كالتي وجود 
دارد؛ البته بايد با چش��م انداز 5۰ س��اله بحث 
انتقال زندان ها يا س��اخت زن��دان جديد را در 
دس��توركار قرار داد، بنابراي��ن نمي توان براي 
س��اخت زندان جديد شرايط فعلي يا وضعيت 

آينده را درنظرگرفت. 
عض��و هيات رييس��ه كميس��يون قضايي و 
حقوق��ي مجلس، با بيان اينكه ش��رايط حاكم 
برجامعه به سمت افزايش تعداد زندان ها پيش 
مي رود، افزود: ب��راي كاهش جمعيت كيفري 
زندان ها باي��د تمامي عوامل را مورد بررس��ي 

قرار داد.

 تعرفه هاي پزش��كي براي سال ۹۷، حدود 6 درصد افزايش 
يافته اس��ت و برخي پزش��كان و مراكز درمان��ي معتقدند اين 
افزاي��ش، كمتر از حد انتظار بوده اس��ت و البته برخي نيز اين 
افزايش را منطقي مي دانند. عضو كميسيون اجتماعي مجلس، 
ب��ا انتقاد از افزاي��ش جزيي تعرفه هاي پزش��كي دربخش هاي 
مختل��ف، گف��ت: دولت بايد از تس��عير نرخ ارز ب��راي افزايش 
تعرفه ها مطابق با نرخ تورم اس��تفاده مي كرد. رس��ول خضري 
درب��اره جزئي��ات افزاي��ش تعرفه ه��اي پزش��كي درحوزه هاي 
مختلف س��المت، گفت: متاسفانه دولت در اليحه بودجه سال 
۹۷ ح��دود ۸ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان براي حوزه س��المت 
اعتب��ار كمتري را در نظر گرفته بود، اما در كميس��يون تلفيق 
و صح��ن علني مجلس با كمك نمايندگان اعتبارات اين حوزه 
از طريق اس��ناد خزانه اسالمي افزايش پيدا كرد. نماينده مردم 
سردش��ت و پيرانشهر در مجلس شوراي اس��المي، با اشاره به 
اينكه از تسعير نرخ ارز بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار 
در دس��ت دولت قرار مي گيرد، افزود: افزايش نرخ ارز از ۳5۰۰ 
تومان در اليحه بودجه به ۴۲۰۰ تومان درطول يكس��ال بيش 
از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان به دارايي هاي دولت اضافه مي شود؛ 
بنابراين افزايش نرخ دالر از ۳5۰۰ تومان به 6۰۰۰ هزارتومان 
بودجه بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان براي دولت دارد.  او با 
بيان اينكه براس��اس نرخ تورم بايد تعرفه ها را به ميزان عادالنه 
افزايش داد، به خانه ملت گفت: شوراي عالي بيمه بايد تدبيري 
براي حوزه بسيار مشكل دار سالمت كند، درحال حاضر برخي 
دانش��گاه ها بيش از يكس��ال از دريافت كارانه مح��روم بودند؛ 

متاس��فانه سيستم ارائه خدمات بامشكالت جدي روبه رو شده 
و انگيزه از ارائه دهنده خدمات گرفته ش��ده اس��ت، بطور حتم 
اين شرايط مش��ابه با قبل از اجراي طرح تحول سالمت است. 
خض��ري با تاكيد بر اينك��ه بنيادي ترين عدال��ت بايد درحوزه 
سالمت مشاهده شود، گفت: كاهش تعرفه ها و افزايش حداقلي 
آن تنها موجب تحميل فشار بيشتر به پزشكان مي شود، درحال 
حاض��ر دولت هيچ مش��كل اعتباري نداش��ته و ادامه اين روند 
تنها به ضرر مردم تمام مي ش��ود؛ متاسفانه سياست هاي دولت 
دراداره امور كش��ور درحوزه هاي مختلف به نفع مردم نيس��ت.  
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس، با اش��اره به اينكه دراصول 
مصرح قانون اساسي نسبت به ارائه خدمات بهداشتي و درماني 
از س��وي دولت به مردم تاكيد شده است، افزود: هرسياستي از 
جمله كاهش تعرفه هاي پزشكي ممكن است منجر به اعتراض 

گروه هاي پزشكي در ماه هاي آينده شود.

نگهداري۵۰كودكدريكزيرزميناعتراضبهافزايشجزئيتعرفهها
معاون امور اجتماعي بهزيستي تهران گفت: مشاهده شده 
كه برخ��ي از مهدكودك هاي غيرمج��از ۴۰ تا 5۰ كودك را 
در يك زيرزمين ب��دون نور نگهداري مي كنند.  احمد خاكي 
در رابطه ب��ا فعاليت غيرمجاز ۹۰ درص��د از مهدكودك هاي 
تهران بيان داش��ت: آمار كل جمعيت زير 6 س��ال را در نظر 
گرفته ايم و اين مس��اله را مورد بررس��ي ق��رار داديم كه چه 
تع��داد از اين كودكان در مهدكودك ه��ا حضور دارند. نتيجه 
بررسي ها نش��ان داد؛ تنها ۴5هزار و ۷۱۳ كودك زير 6 سال 
در مهدهاي كودك مجاز بهزيستي حضور دارند كه اين تعداد 
تنها ش��امل ۱۰ درصد از كودكان زير 6 سال حاضر در تهران 
اس��ت و اين س��وال به وجود مي آيد كه باقي اين كودكان در 
كدام مهدكودك ها هس��تند؟! او افزود: اين تعداد نشان دهنده 
فعالي��ت غيرمجاز مهدهاي كودك اس��ت كه ب��دون رعايت 
قانون فعاليت مي كنند، اغلب مش��كالتي ك��ه براي كودكان 
پيش مي آيد در همين مهدكودك ها اتفاق مي آفتد و بسياري 
از مس��ائل نيز به دليل غيرقانوني بودن فعاليت اين مهدهاي 
كودك گزارش نمي ش��ود، ام��ا مهدهاي كودك��ي كه مجوز 
بهزيس��تي يا آموزش و پرورش دارند، شناس��نامه دار هستند 

و نظارت سختي بر آنها انجام مي شود.
او تاكي��د ك��رد ك��ه مهدكودك ه��اي مج��وزدار دوربين 
مداربس��ته دارن��د و كلي��ه محتواه��اي آموزش��ي آنها تحت 
نظارت كارشناس��ان اس��ت و اگر كوچك ترين مشكلي ايجاد 
ش��ود به دليل نظارت س��خت گيرانه بهزيستي با آنها برخورد 
مي شود. معاون سازمان بهزيستي به ايلنا گفت: در ۹۰ درصد 

مهدكودك ه��ا كه فاقد مجوز هس��تند هر اتفاقي كه رخ دهد 
كسي خبردار نمي ش��ود، مگر اينكه اوليا شاكي شوند كه آ ن 
هم به دليل غيرقانوني بودن فعاليت آنها قابل پيگيري نيست.  
معاون امور اجتماعي بهزيس��تي تصريح كرد: كودكان زير 6 
س��ال سن حساس��ي دارند و والدين نبايد فرزندان خود را به 
هر جايي بس��پارند، چرا كه ساعت هاي طوالني از پدر و مادر 
خود دور هستند. خاكي تاكيد كرد كه تمامي مهدكودك هاي 
مجوزدار مكلف هستند پروانه فعاليت، ميزان دريافت شهريه 
را در ورودي درب مهدكودك ه��ا نص��ب كنند. همچنين در 
زم��ان مراجعه والدي��ن بايد تفاهم نامه يي بي��ن پدر و مادر و 
مدير مهدكودك امضا ش��ود.  او افزود: اين تفاهم نامه توسط 
بهزيس��تي تعريف شده است و در آن مشخص شده كه پدر و 
مادر چه درخواستي دارند و مهدكودك بايد چه فعاليت هايي 

را در رابطه با كودك تا پايان سال انجام دهد.
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آغاز عيارسنجي نامزدهاي شهرداري تهران در شورا
گروهراهوشهرسازيآزادهكاري

روز گذش��ته س��ه نف��ر از كانديداه��اي تص��دي 
ش��هرداري تهران در صحن ش��وراي شهر برنامه هاي 
خود براي مديريت ش��هري را ارائ��ه كردند. هر چند 
ق��رار بود محمدابراهيم انصاري الري س��اعت 8 صبح 
و به عنوان نخس��تين كانديدا صحبت كند، اما بعد از 
اعالم رس��مي انصراف وي، حج��ت ميرزايي به عنوان 
نخستين كانديداي شهرداري تهران به ارائه برنامه هاي 
خود پرداخت. محمدعلي افش��اني و سميع اهلل مكارم 
نامزدهاي بع��دي بودند كه برنامه هاي خ��ود را ارائه 
كردند. به نظر مي رس��د، رويه انص��راف كانديداها در 
دور قبل كه منجر به انتخاب نجفي شد، اين بار نيز در 
حال تكرار اس��ت. در دور گذشته بعد از انصراف همه 
كانديداه��ا نجفي به عنوان تنها كانديداي ش��هرداري 
توانست راي همه اعضا را كسب كند. اين بار نيز افزون 
بر اعالم انصراف رس��مي انصاري الري از كانديداتوري 
شهرداري تهران توسط محسن هاشمي رييس شوراي 
شهر، حين برگزاري جلس��ه ديروز شوراي شهر بازار 
ش��ايعه مبني بر اس��تعفاي محمود حجتي داغ بود و 
بعد از چند س��اعت، خبر اس��تعفاي وي روي سايت 
ش��وراي ش��هر قرار گرفت. بنا بر اين تاكنون 2 نفر از 
7 نامزد انصراف داده اند و احتمال اينكه برخي ديگر از 
كانديداها به تدريج انصراف بدهند، چندان بعيد نيست. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، به ه��ر ك��دام از اعضا دو 
س��اعت وقت داده شد و قرار بود يك ساعت اول اعضا 
برنامه هاي خود را معرفي كنند و يك ساعت دوم نيز 
به سواالت اعضاي شورا پاسخ دهند. اما عمال اين گونه 
نشد و بعد از اتمام صحبت هاي ميرزايي با وجود اينكه 
 تعداد س��واالت اعضا بس��يار زياد بود، ميرزايي فقط 
20 دقيقه فرصت يافت تا به سواالت پاسخ دهد. بعد 
از استراحت 5 دقيقه يي نيز محمدعلي افشاني به ارائه 

برنامه هاي خود پرداخت. 
مي توان گفت، محور برنامه ها تقريبا شبيه هم بود 
و س��ه كانديداي ياد شده بيش��تر بر هوشمندسازي، 
محله محوري و رفع مش��كالت محيط زيس��تي شهر 

تهران تاكيد داشتند. 
حجت ال��ه ميرزايي معاون توس��عه و برنامه ريزي 
فعلي ش��هرداري با شعار تهران،  ش��هري براي آينده، 
محمدعلي افشاني با شعار شهر زيست پذير، شهروند 
مشاركت پذير و سميع اهلل مكارم نيز با شعار »طهران 
ب��راي تهران« برنامه هاي خ��ود را ارائه كردند. حجت 
ميرزايي برنامه هاي خود را در قالب سه راهبرد كليدي 
و »سه حوزه تمركز« تشريح كرد و گفت: سه راهبرد 
كليدي شامل هوشمند س��ازي، انباشت سرمايه هاي 
اجتماعي سازماني و حكمراني ش��هري را در دستور 
كار ق��رار خواهم داد كه اين س��ه منجر به حكمراني 

هوشمند شهر خواهد شد. 

ماليهمبتنيبراقتصادسنتيكلنگي
وي يكي از مهم ترين كاس��تي هاي شهر تهران را 
عدم ارتباط و تعام��ل با بازارهاي منطقه يي و جهاني 
دانست و گفت: ماليه ش��هر تهران به شدت مخرب و 
مبتني بر اقتصاد س��نتي كلنگي و فاقد رقابت پذيري 
و ني��ز داللي مخرب بوده اس��ت. بنابراين بايد به اين 
س��ازمان مبادله با بازارهاي ملي را بياموزيم. در واقع 
نيازمن��د تدوين رژيم هاي بلندمدت براي ش��هرداري 
تهران هس��تيم. از س��وي ديگر نبايد ش��هر تهران را 
بيش از اين گران كنيم زيرا تهران بين س��ال هاي 84 
ت��ا 92 به اندازه كافي گران ش��د و براي مثال قيمت 
مس��كن در اين چند س��ال بيش از هزار برابر افزايش 
يافته است. همچنين از سال 85 تا 95 تعرفه خدمات 
ش��هري 7برابر ش��ده و مي توان گف��ت روند تخريب 
تهران از همين سال ها آغاز شد. شهر تهران اكنون در 
مخاطره است و بايد با استفاده از اقتصاد رقابت پذير و 
دانش بنيان و نيز سازمان اجتماعي ماليه شهري تهران 

را سرو سامان دهيم. 
ميرزاي��ي ناكارآمدي اجتماع��ي، ناكارآمدي نظام 
حمل و نقل و ترافيك، ت��اب آوري پايين و ناپايداري 
كالب��دي نابرابري ه��اي فضايي و تبعي��ض را از ديگر 
كاستي هاي شهر تهران برش��مرد و اظهار كرد: يكي 
از فرصت هاي خوبي كه تاكنون در تهران ديده نشده، 
برخورداري از ظرفيت ش��ب هاي تهران اس��ت. بيدار 
كردن ش��ب هاي ته��ران فرصت بس��يار خوبي براي 
بازسازي آسيب هاي اجتماعي و نيز تقويت حس تعلق 

شهري و محله يي است. 
ميرزاي��ي در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
عنوان كرد: به ش��دت به توان جوانان ب��اور دارم و در 
تيم مديريتى ام از جوانانى كه نمي شناختم اما رزومه 
خوبى داش��تند اس��تفاده كردم و حتما در شهردارى 
هم استفاده خواهم كرد. راه حل هاى جدى براى حل 

مش��كالت دارم.  وي افزود: درخص��وص بحث زنان، 
نخس��تين معاونى بودم كه مدير و معاون زن انتخاب 
كردم و تاكي��د كرده ايم در هم��ه مناطق از ظرفيت 
زنان اس��تفاده ش��ود. زنان بايد در همه حيطه ها وارد 
ش��وند. ما با مازاد نيروى انسانى روبه رو هستيم و بايد 
بازنشستگى و ترازبندى كاركنان را اصالح كنيم. بخش 
بزرگى از مشكالت با هوشمندسازى قابل حل است. 

مديرچندسازماندرحدشهرداريبوديد؟
بع��د از صحبت هاي ميرزايي، نوبت اعضاي ش��ورا 
بود كه س��واالت خود را از معاون شهردار و كانديداي 
شهرداري بپرسند. محمد ساالري رييس كميسيون 
معماري و شهرسازي شوراي شهر از مخالفان ميرزايي 
خطاب به او گفت: 8 ماه است با ما در حال همكاري 
هستيد. مجموعه نظرات شما به قبل برمي گردد و در 
شرايطي كه مديريت يكپارچه ش��هري وجود ندارد، 
بس��ياري از مواردي كه نام برديد امكان تحقق در سه 

سال آينده را ندارد!
اما حسن رسولي عضو كميسيون برنامه و بودجه 
ش��ورا انتقادات تندتري به ميرزايي وارد كرد و گفت: 
شما تاكنون چند س��ازمان در حد و اندازه شهرداري 
ته��ران اداره كرده اي��د و چگون��ه مي توانيد مديريت 
شهري را بدون گراني با توجه به عدم همكاري سه قوا 
اداره كنيد.  رسولي در خالل صحبت هايش عنوان كرد 
كه اداره اين سازمان با توجه به پيچيدگي هاي دروني 
و بيروني نيازمند برخ��وردي از روابط پنهان، توانمند 
و ق��درت رايزني با اركان قدرت اس��ت. امروز در كنار 
ساير بحران هاي دولت، نحوه اداره شهر تهران باتوجه 
به كاهش 8 هزار ميليارد تومان نيز به س��رفصل هاي 

بحران هاي حكومت اضافه  شده است. 
مرتضي الويري رييس كميس��يون برنامه و بودجه 
نيز س��وال خ��ود را اين گون��ه مطرح ك��رد: در مورد 
مازاد نيروي انس��اني در چند سال اخير چه برنامه يي 
مدنظر داريد؟ درخصوص س��رمايه گذاري مشاركتي 
چه برنامه يي داريد؟ نگرش ش��ما درخصوص مديران 
موجود ش��هرداري تهران چيس��ت؟ تعامالت شما با 
مراجع قدرت چگونه است؟ ميرلوحي، مسجدجامعي، 
اعطا، فراهاني، فخاري، خداكرمي و عليخاني از ديگر 
اعضايي بودند كه ميرزايي را مورد پرسش قرار دادند. 
يكي از ايراداتي كه به حجت ميرزايي گرفته شد 
به جوان بودن وي برمي گش��ت و اينكه س��ابقه كار 
اجرايي در نهادي مانند ش��هرداري را نداشته است. 
زهرا نژادبهرام عضو هيات رييس��ه شورا در اين باره 
نظر مخالف داشت و گفت: ما به دنبال اين نيستيم كه 
كانديداي مورد نظرمان سوابق مديريتي فوق العاده 
 داشته باشد. در بيشتر كش��ورهاي دنيا جوانگرايي 
مورد اس��تقبال عموم مردم ق��رار گرفته و ما نيز از 
حضور آقاي ميرزايي به عن��وان جوان ترين كانديدا 
حمايت مي كنيم. به گفته وي 70درصد شهرداران 

دنيا زير٦0 سال دارند. 

شهرزيستپذير،شهروندمشاركتپذير
در ادامه محمدعلي افش��اني به معرفي برنامه هاي 
خود با عنوان شهر زيست پذير، شهروند مشاركت پذير 

پرداخت. 
وي ادامه داد: فراموش نكنيم ش��هردار بايد بتواند 
با هم��ه اركان نظام كار كند و فقط رضايت ش��وراي 
شهر مطرح نيست. همه اركان نظام موافق حضور من 
هستند و بدون همكاري همه اركان شهردار نمي تواند 

در تهران كاري از پيش ببرد. 
افش��اني با اشاره به انتقاداتي كه اعضاي شورا به او 

درخصوص فردمحوري مي كنند، افزود: نگاه و نگرش 
من كامال سيستمي است. وي با بيان اينكه بي ترديد 
از نظرات اعضاي شورا در اداره تهران استفاده مي كند، 
ادامه داد: مطالب مدنظر ما با مطالبي كه ش��ما به آن 

اشاره كرديد هيچ فاصله يي ندارد. 
ازجمل��ه محوره��اي برنام��ه او مي ت��وان ارتقاي 
زيس��ت پذيري ش��هري، حمل و نقل پايدار، مسكن 
عادالنه و قابل اس��تطاعت، شفافيت عملكرد و اصالت 
بخش��ي به محالت را نام برد. همچنين توسعه پايدار 
محله ي��ي، هوشمند س��ازي،  چالش ه��اي پيش روي 
سيس��تم هاي مالي و اقتصادي پي��ش روي مديريت 
شهري و توجه به اقتصاد خالق و دانش بنيان از ديگر 

مواردي بود كه افشاني به آنها اشاره كرد. 
افشاني چالش هاي آلودگي هوا را از دغدغه هاي 
خود برشمرد و گفت: كالن ش��هر تهران براي سال 
1395، تنها 17روز س��ال داراي ه��واي پاك بوده 
و 89 روز هواي ناس��الم داش��ته اس��ت. او در ادامه 
راهكارهايي ب��راي بهبود آلودگي ه��وا عنوان كرد 
كه عبارتند از: توس��عه حمل و نق��ل عمومي پاك 
و افزايش س��هم آن در سفرهاي ش��هري، خريد و 
س��اخت واگن براي مترو، توس��عه خط��وط مترو، 
پيگيري ه��اي الزم ب��راي دريافت س��هم دولت در 
خصوص حمل و نقل عمومي، جلب مشاركت بخش 
خصوصي در سيس��تم حم��ل و نقل اتوبوس��راني، 
تحديد تردد وس��ايل نقليه آالينده از طريق اعمال 
نظارت و س��از و كارهاي بازدارن��ده، متوقف كردن 
تردد موتورس��يكلت ها، توقف اس��تفاده از وسايل و 
كاميون هاي آالينده پيمانكاران خصوصا پيمانكاران 

شهرداري، تجهيز و گسترش مراكز معاينه فني. 
به نظر مي رس��د ب��ر خ��الف برنامه هاي حجت 
ميرزايي كه بيش��تر مبتني بر نظريه و تئوري بود، 
برنامه افشاني جنبه عملياتي دارد اما در راهكارهاي 
پيشنهادي وي خالقيت و راهكار جديدي به چشم 
نمي خورد. موردي ك��ه زهرا صدراعظم نوري نيز به 
آن اشاره كرد و گفت: شما چقدر از تهران شناخت 
داري��د در صحبت هايت��ان اصال از ته��ران صحبت 

نكرديد، چقدر تهران را مي شناسيد. 
نوري با تاكي��د بر اينكه تهران نيازمند خالقيت و 
نوآوري اس��ت، تصريح كرد: م��ن خيلي خالقيتي در 
برنامه شما نديدم. استفاده از دوچرخه و حمل و نقل 
عمومي بارها براي كاهش آلودگي هوا پيشنهاد شده 
اينها موارد جديدي نيس��ت و رويكرد خالقانه يي در 
برنامه ش��ما وجود ندارد. شما مي گوييد براي كاهش 
آلودگي بايد موتورسيكلت ها را متوقف كنيم، چگونه 

مي خواهيد 3 ميليون موتور را متوقف كنيد. 
نوري با بيان اينكه چيزهايي كه مي گوييد خروجي 
عملياتي ندارد،  اضافه كرد: ش��ما مي گوييد شهرداري 
بايد اعمال س��ختگيرانه بر س��ازمان محيط زيس��ت 
داشته باشد، ش��هرداري چگونه عمل كند كه اعمال 
سختگيرانه محس��وب شود؟ همه مسائلي كه گفتيد 
در برنام��ه دوم پنج س��اله اس��ت و چي��ز جديدي در 
برنامه شما وجود ندارد. نگرانم كه در صورت شهردار 
شدن شما با س��ازمان تك لهجه مواجه باشيم، البته 
در توضيحات اعالم كرديد از بدنه اس��تفاده مي كنيد 
اما يكي از بيماري هاي مديريت نظام اداري ايران تك 

لهجه يي بودن برخي از سازمان هاست. 

مخالفتافشانيبانظراتميرزايي
افشاني در بخش��ي از صحبت هاي خود درباره 
به  كارگيري از ظرفيت هاي زنان و جوانان صحبت 
كرد كه حسن رسولي به اين بخش از صحبت هاي 

وي واكن��ش نش��ان داد و گفت: در بحث ش��وراها 
معتقد به رش��وه دهي به زنان و جوانان نيستم، اما 
بايد جوانان و زن��ان را توانمند كنيم. انتصاب زنان 
و جوانان به  صورت جرثقيلي در مسووليت هايي كه 
فاقد توانمندي الزم براي امور باشد، ظلمي آشكار 
نسبت به زنان و جوانان و كشور است. ما پيرمردها 
بايد جوان تره��ا را آموزش دهي��م.  حجت نظري 
جوان ترين عضو شورا اما در اعتراض به صحبت هاي 
رسولي گفت: بهترين كار اين است كه شما پيرها 

كار را رها كنيد. 
افشاني بعد از استماع صحبت هاي اعضا عنوان 
كرد: نگاه من فردمحور نيست، زيرا سيستم مديريت 
كيفيت را تعبيه كردم و نگرش من كامال سيستمي 
است. س��ازمان را نمي توان با نگاه فردي اداره كرد. 
اگر مديري مي خواهد بداند، بايد به س��ازمان قبلي 
خود سري بزند تا از نگاه كارمندان و مديران بفهمد 
كه كارنامه او چگونه بوده است. مديران جمهوري 
اس��المي نه مي ميرند نه مي روند بلكه از پستي به 

پست ديگري منتقل مي شوند. 

طهرانبرايتهران
سميع اهلل  حس��يني مكارم معاون مالي و اقتصادي 
ش��هردار نيز از س��اعت 14.30 تا 1٦.30 با در دست 
گرفتن پوس��تر برنامه هاي خود تحت عنوان »طهران 
براي تهران« برنامه هاي خود را در 7 محور در صحن 

شورا توضيح داد. 
سرپرست ش��هرداري تهران گفت: نكته بعدي 
كه در برنامه من مورد توجه قرار گرفته، مطالبات 
مردم اس��ت كه بر اساس نظرس��نجي هاي علمي 
به دس��ت آمده اس��ت. در نظرس��نجي ها از مردم 
پرسيده ش��ده كه مهم ترين مساله تهران چيست 
كه به ترتيب 4 مس��اله اساسي و يك مساله تبعي 
را مشاهده كرديم. نخستين مساله ترافيك سپس 
آلودگي هوا، مس��اله بعدي آسيب هاي اجتماعي و 
مس��اله چهارم تاب آوري است. مساله ديگر نيز در 

كنار اينها فساد و فسادستيزي است. 
وي ادام��ه داد: چالش ه��اي متع��ددي وجود 
دارد ك��ه يك��ي از آنه��ا درآمدهاي پايدار اس��ت. 
اينك��ه االن 52ه��زار ميليارد توم��ان بدهكاري و 
3٦ه��زار ميليارد پروژه داري��م. در ارتباط با مترو 
در س��ال هاي گذشته، ميزاني كه هزينه بزرگراه ها 
كردي��م، 3.1برابر هزينه متروس��ت كه اگر تغيير 
مي يافت، ش��ايد امروز وضعي��ت متروها بهتر بود.  
سرپرس��ت ش��هرداري تهران اف��زود: يكي ديگر 

از مس��ائل، توس��عه تفرجگاه ها و مال هاس��ت كه 
ترافي��ك تهران را ب��ه هم زده اس��ت. پروژه ها بر 
اساس هزينه فايده دقيق نبوده و قيمت تمام شده 
پروژه ها بس��يار باالست. در فاصله سال هاي 92 تا 
95، 235 پروانه س��اختماني حدود ٦ هزار هكتار 

در اراضي باغي شهر تهران صادر شده است. 
سرپرس��ت ش��هرداري ته��ران ادام��ه داد: بنا 
داريم تا س��امانه زباله س��وز ايجاد كنيم. مقدمات 
آن فراهم ش��ده اس��ت. قطعا اين كار موجب بهتر 
شدن وضعيت زيست محيطي مي شود. همچنين 
توس��عه برق را از ش��يرآبه ها و زباله هاي آرادكوه 
داري��م؛ در اين خصوص با پيمانكار بر س��ر قيمت 
چانه زني كرده ايم. بنابراين زباله هايي كه 50سال 
در آرادكوه جمع شده به درآمد تبديل مي شود و 
س��االنه 120ميليارد تومان درآمد براي ما خواهد 
داش��ت. وي با اش��اره ب��ه تكميل خط��وط مترو 
گفت: به يقين تا 3 س��ال آينده خط ٦ و 7 ادامه 
خط ي��ك را تكميل مي كني��م و ظرفيت حمل و 
نقل را توس��ط حمل و نقل ريل��ي ارتقا مي دهيم. 
٦ميليون قطعا حمل و نقل خواهيم داش��ت و اگر 
برس��يم، يك خط ديگر را هم شروع خواهيم كرد 
و خط ه��اي پيرامون و اقم��اري را با كمك دولت 

پيگيري مي كنيم. 

درپروندهامالكنجوميتبرئهشدم
سميع اهلل حسيني مكارم پس از ارائه برنامه هاي 
خود در پاسخ به سوال مطرح شده از سوي اعضاي 
شوراي شهر در رابطه با پرونده امالك نجومي گفت: 
در اين رابط��ه بايد توضيحاتي را ارائ��ه كنم، البته 
اس��ناد و مدارك آن موجود اس��ت از سال 85 وارد 
شهرداري تهران شدم و در حوزه سرمايه گذاري در 
ابتدا با رياس��ت آقاي ياوري و در ادامه با رياس��ت 
آقاي كرباس��يان مشغول به كار بودم. او با اشاره به 
اينكه در همان زمان اعالم شد؛ كارمنداني كه پنج 
س��ال سابقه حضور در ش��هرداري دارند، مي توانند 
عضو تعاوني مس��كن شهرداري تهران شوند، گفت: 
بن��ده نيز ب��ا توجه به زمان حضورم در ش��هرداري 
ته��ران عضو اي��ن تعاوني ش��دم و در همان مقطع 
٦00ه��زار تومان از بنده درياف��ت كردند بعد از دو 
س��ال اعالم شد كه در تعاوني مسكن سهم داريم و 
در ادامه نيز جلسات متعددي برگزار شد در نهايت 
خانه ي��ي به متراژ 74متر به من واگذار ش��د و تمام 

مراحل به صورت قانوني بوده است. 
او تاكي��د كه در اين رابط��ه هيچ تخلفي صورت 

نگرفته و اسناد و مدارك آن موجود است. 
مكارم در ادامه گفت: در همان مقطع بابت دريافت 
واحد مس��كوني پ��ول آن را نقدا پرداخ��ت كردم در 
فرآيند ثبت نام هيچ تخفيفي داده نش��ده اس��ت. اين 
گزينه تصدي ش��هرداري ته��ران در پايان گفت: بعد 
از انتشار اس��امي برخي افراد به عنوان دريافت كننده 
امالك نجومي اين موضوع پيگيري شد و دادگاه حكم 

بر برائت من داد و اسناد و مدارك آن موجود است. 
 حسيني مكارم با اش��اره به بافت فرس��وده افزود: 
ب��ا دولت كارهايي را آغاز كرده ايم و در حال نوش��تن 
آيين نامه مربوطه هس��تيم. اگر آيين نامه نوشته شود، 
طرح احياي بافت هاي فرسوده مي تواند كمك هايي را 
به تهران داشته باشد. حتما بسته هاي تشويقي را تهيه 

و اجرا خواهيم كرد. 
به گفته وي، اقتصاد خالق و اقتصاد سبز در تهران 
بس��يار مغفول واقع شده اس��ت. اقتصاد سبز در دنيا 
درآمد بااليي دارد كه مورد توجه قرار مي دهيم. امسال 
30ميليارد تومان براي استارت آپ ها گذاشتيم تا ايجاد 

پهنه كنيم كه قطعا اين كار را انجام مي دهيم. 

نسبتگزارشسانحههوايي
بافرآيندقضايي

تاكيد  به دليل  گفته مي شود، 
قوه قضايي��ه بر لزوم شناس��ايي 
مقصران وقوع سانحه پرواز شماره 
3704 )تهران – ياسوج( و وجود 
روند قضايي، گ��زارش نهايي اين 
س��انحه به بازپرس پرون��ده داده 
ش��ده اس��ت.  هيچ كس ترديد 
ندارد كه گزارش نهايي س��انحه 
هواي��ي، كامل تري��ن اطالعات را 

درباره س��انحه در اختيار قرار مي دهد و بهتر از هر مدرك 
ديگري، اوضاع و احوال وقوع سانحه را به تصوير مي كشد.  
اما آيا اين مدرك ارزش��مند و جام��ع را مي توان در جهت 
شناسايي شخص مسوول و مقصر سانحه مورد استفاده قرار 
داد يا به اس��تناد نتايج يا علت  )ه��اي( مندرج در گزارش 
نهايي به مس��ووليت يا تقصير شخص يا اشخاص حقيقي 
يا حقوقي حكم كرد؟  ب��ه داللت پاره يي از مواد آيين نامه 
بررس��ي س��وانح و حوادث هوايي مي توان پاسخ مثبت به 
پرس��ش داد:  نخست، به موجب ماده 14 آيين نامه مذكور 
در صورت طرح دعاوي مربوط به س��انحه يا حادثه هوايي، 
سازمان هواپيمايي كش��وري بايد به عنوان مرجع بررسي 
ضمن همكاري با مقامات ذي ربط زمينه دسترسي مرجع 
قضايي را به اطالعات مربوط فراهم كند؛ اين مقرره بيش از 
هر مقرره ديگري گوياي اين واقعيت است كه مرجع قضايي 
براي اجراي عدالت و دادگس��تري بهتر، حق دسترسي به 
اطالعات بررس��ي ايمني سوانح و حوادث هوايي و استفاده 
از آن اطالعات را دارد.  دوم، تبصره دوم ماده 31 آيين نامه 
ياد ش��ده مقرر مي دارد كه در صورت تقاضاي سازمان هاي 
بيمه، شركت ها و موسسات داخلي و خارجي براي دريافت 
نس��خه يي از گزارش نهايي سانحه بايد تقاضاي مربوط به 
س��ازمان ارسال تا پس از بررس��ي هاي الزم و به تشخيص 
س��ازمان، اقدام الزم در مورد آنها معمول شود. اين مقرره 
ني��ز اگرچه دريافت گزارش نهايي را موكول به بررس��ي و 
تشخيص س��ازمان كرده اس��ت، ولي مي تواند حاوي اين 
معني نيز باش��د كه آيين نامه به شركت هاي بيمه و ساير 
اش��خاص اجازه داده  اس��ت تا گزارش نهايي را از جمله در 
دعاوي قائم مقامي و غرامت مورد اس��تفاده و اس��تناد قرار 
دهند.  با وجود اين مقررات به نظر مي رس��د، اس��تفاده از 
گزارش نهايي س��انحه هوايي و اس��تناد به آن در راستاي 
هدف دادگستري و شناسايي مقصر و مسوول سانحه، نقض 
آش��كار هدف منحصر به بررسي ايمني س��وانح و حوادث 
هوايي اس��ت، زيرا ب��ه موجب م��اده 2 آيين نامه هدف از 
بررسي س��وانح و حوادث هوايي، صرفا پيشگيري از وقوع 
سوانح و حوادث مشابه است و منظور از اقدامات سرزنش يا 
مقصر شناختن اشخاص نيست.  به راستي چگونه مي توان 
گزارشي را كه منظور و مقصود آن شناسايي مقصر نيست، 
در راس��تاي شناسايي مقصر مورد اس��تفاده و بهره برداري 
قرار داد؟ آيا اس��تفاده از گزارش در جهت شناسايي مقصر 
يا مس��وول، نقض آش��كار هدف منحصر به بررسي ايمني 
س��انحه و حادث��ه هوايي نيس��ت؟ آيين نامه، پيش��گيري 
 از وقوع س��وانح و حوادث مش��ابه را ه��دف عمده يا اصلي 
)main purpose( بررس��ي س��وانح و ح��وادث هوايي 
نخوان��ده، بلكه ب��ا ذكر قيد »صرفا« ب��ه يگانگي و انحصار 
هدف بررس��ي ايمني سوانح و حوادث هوايي تصريح كرده 
و از اتخاذ هدف دوگانه احتراز كرده اس��ت.  افش��اي كامل 
 ،)full and frank disclosure( و راس��تين اطالع��ات
بنيان مسلم و مخدوش ناپذير بررسي ايمني سوانح و حوادث 
هوايي است؛ اگر دارندگان اطالعات از ارائه آنچه مي دانند، 
امتناع كنند يا اطالعات نادرست به سازمان بررسي ايمني 
ارائه دهند، آن وقت مسير بررسي ايمني منحرف مي شود؛ 
در اين صورت بررسي ايمني نه فقط به هدف منحصر خود 
كه همان جلوگيري از وقوع سوانح و حوادث مشابه است، 
نمي رس��د، بلكه ضربات غيرقابل جبراني بر پيكره ايمني 
هوايي وارد مي كند.  با رويكرد فعلي مقامات قضايي و اصرار 
آنان به دريافت گزارش نهايي سانحه هوايي و استفاده از آن 
در جهت شناس��ايي مقصر، انتظار افشاي كامل و راستين 
اطالعات در س��وانح آتي، دور از ذهن و غير واقعي خواهد 
بود. وضعيتي كه نه ايمني را به سر منزل مقصود مي رساند 

و نه به نفع دادگستري بهتر تمام مي شود. 

يادداشت

فراخوانمناقصهعمومی
مناقصه عمومى يك مرحله شماره م م/97/0022 مربوط به احداث جاده و محل چاه غرب 49٦ جنوب مارون )پسماند(

الف- شرح مختصر خدمات:
انجام عمليات خاكى. عمليات بنايى باس��نگ. اندود و بندكش��ى قالب بندى و چوب بس��ت. كارهاى فوالدى. بتن ريزى. زيراساس و اساس. عالئم و تجهيزات ايمنى. احداث محوطه چاه. احداث سلر. 

احداث گودال آب و گل. احداث گودال سوخت. احداث آبرو بتنى در طول مسير و جاده دسترسى به آن مدنظر مى باشد.
ب- به محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

 محل اجراى خدمات در ٦0 كيلومترى اهواز- و مدت انجام آن ٦ ماه مى باشد.
ج- برآورد كارفرما

 برآورد كارفرما جهت انجام خدمات -/13.٦11.٦12.447 ريال و تعديل پذير مى باشد.  
د- شرايط مناقصه گران متقاضى

مناقصه گران داراى حداقل پايه 5 گرايش راه و ترابرى
 در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر، اولويت با شركت هاى بومى استانى مى باشد.

 توانايى ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ ٦80.580.٦22  ريال كه بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد.
الف: ارائه رسيد وجه صادره از سوى حسابدارى كارفرما مبنى بر واريز مبلغ فوق الذكر به شماره حساب 4001111٦040220٦7 نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران شعبه مركزى جمهورى 

اسالمى ايران - اهواز كد. حساب - بنام شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب.
ب: ارائه ضمانتنامه بانكى به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براى مدت )90روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما براى مدت )30 روز( ديگر قابل تمديد باشد. همچنين 

بدينوسيله تاكيد مى گردد كه قيد شماره و عنوان مناقصه روى رسيد وجه نقد و ضمانت نامه بانكى ضرورى و الزامى است.
 توانايى ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمين انجام تعهدات. 

 http://saj ar.Mporg.ir داشتن ظرفيت آزاد )تعدادى و ريالى( در رشته مربوطه و نيز معتبر بودن اسم شركت در پايگاه ساجار با آدرس 
ه- محل و مهلت دريافت اسناد

 از كلي��ه متقاضي��ان واجد ش��رايط دعوت به عم��ل مى آيد ظرف مدت مقرر در اين فراخوان ضمن اعالم آمادگى به صورت كتبى جهت دريافت اس��ناد با ارائه اصل فيش بانكى و معرفى نامه كتبى 
معتبر در يكى از روزهاى ادارى به يكى از آدرس هاى ذيل الذكر مراجعه نمايد تا ارزيابى هاى الزم وفق آيين نامه اجرايى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات )ارزيابى ساده( به عمل آيد.

1-مهلتدريافتاسناد: از تاريخ 29 /02/ 1397 لغايت 03/08/ 1397 
2-محلدريافتاسناد: واقع در اهواز، كوى فدائيان اسالم، خيابان پارك 4 )روبه روى امور مسافرت(، مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها اتاق كنترل و توزيع اسناد قراردادها )اتاق شماره1( 

و يا تهران ميدان آرژانتين، ابتداى خيابان بيهقى، پالك 28، ساختمان مركزى يازدهم، شركت ملى نفت ايران طبقه دوم، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفت خيز جنوب.
3-مبلغخريداس�نادوش�مارهحس�اب:واريز مبلغ 1.700.000 ريال به حساب ش��ماره 4001111٦040220٦7 نزد بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران شعبه مركزى جمهورى اسالمى 

ايران - اهواز كد و ارائه فيش مربوطه به امور حقوقى و قراردادهاى شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب.
و- محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها

 متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 15:30روز يكشنبه مورخ 1397/03/27 به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم خيابان نفت ساختمان پنج طبقه بلوك 
1 طبقه دوم اتاق ج 251 تس��ليم نمايند. ضمناً پيش��نهادات در س��اعت08:30 روز دوشنبه مورخ 1397/03/28 گشايش و قرائت خواهد ش��د و حضور نماينده مناقصه گران با معرفى نامه و كارت 

شناسى معتبر بالمانع است.
همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.

تذكر:حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه، شركتنامه و آگهى تاسيس و آخرين تغييرات ثبتى الزامى مى باشد.
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حقوقهوافضا

گروهراهوشهرسازي
در حال��ي كه تيرماه س��ال گذش��ته مديركل 
دفتربرنامه ري��زي و اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي از تكميل و بهره برداري كامل سامانه 
طرح ماليات خانه هاي خالي در پايان سال 9٦ خبر 
داده بود اما همچنان با گذش��ته دو س��ال از موعد 
قانوني اعالم شده، راه اندازي اين سامانه در هاله يي 
از ابهام است، اگرچه وزير راه و شهرسازي به تازگي 
در گفت وگويي اعالم كرده كه اين سامانه به زودي 
راه اندازي و به مرحله اجرا مي رسد.  عباس آخوندي 
وزير راه وشهرسازي در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به اين س��وال كه عدم راه اندازي س��امانه خانه هاي 
خالي از س��كنه موجب برخي انتقادها ش��ده است 
و حتي برخي تهديد به ش��كايت در اين خصوص 
كردند، گفت: معاونت مس��كن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازي درحال پيگيري راه اندازي سامانه 
دريافت ماليات از خانه هاي خالي از س��كنه است و 

اين معاونت درحال پيگيري اين موضوع از سازمان 
امور مالياتي است.  آخوندي با تاكيد بر اينكه سامانه 
طرح دريافت ماليات از خانه هاي خالي از سكنه به 
زودي به مرحله اجرايي مي رس��د، گفت: مس��وول 
اين س��امانه سازمان امور مالياتي است و وزارت راه 
و شهرس��ازي به آنها كمك خواهد كرد.   او يادآور 
شد: اجرايي شدن اين طرح در حال پيگيري است و 

سامانه شناسايي اين واحدها تهيه شده است. 

اميديبهاجرانيست
راه ان��دازي مقدماتي ط��رح ماليات خانه هاي 
خالي در تابس��تان سال گذش��ته انجام شد، اما 
تكمي��ل اين طرح ب��ا توجه ب��ه گفته هاي وزير 
با تاخيري دو، س��ه ماهه نس��بت به وعده داده 
ش��ده از س��وي مدي��ركل دفت��ر برنامه ريزي و 
اقتصاد مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي اجرايي 
مي ش��ود، در اين ميان تاخيرهاي مكرر در اجرا 

و راه ان��دازي اي��ن طرح، اميدها ب��راي عملياتي 
شدن اظهارات آخوندي را كمرنگ مي كند، زيرا 
اين س��امانه  قرار بود در ابتداي سال 95 و براي 
اجراي اصالحيه قانون ماليات مس��تقيم اجرايي 
شود كه به علت بي توجهي متوليان آن عملياتي 
نشد.  در اين ميان انتقادها از ابتداي سال جاري 
و با عدم تكميل س��امانه اوج گرفت. انتقاد اصلي 
كارشناسان حوزه اقتصاد مسكن به وجود بيش 
از 2ميليون و ٦00هزار خانه خالي در كل كشور 
و بر هم ريختگي تعادل در اين زمينه است، البته 
وجود خانه هاي خالي به ميزان نرخ طبيعي براي 
ايجاد تعادل در بازار مسكن ضروري است اما به 
هر حال فاصل��ه قابل توجه نرخ واقعي خانه هاي 
خالي )نس��بت تعداد خانه هاي خال��ي به تعداد 
كل واحدهاي مس��كوني( نسبت به نرخ طبيعي، 
نشان دهنده نبود تعادل در بازار است و »تقاضاي 
سوداگرانه خانه هاي خالي« آن را رقم زده است. 

ماليات ستاني از خانه هاي خالي تحقق مي يابد؟ 

سميعاهللحسينيمكارمحجتالهميرزاييمحمدعليافشاني
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صنعت، معدن و جتارت14
اخبار

وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح كرد

معضل نبود استراتژي در صنعت ايران
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
نب��ود اس��تراتژي هاي كلي در صنعت كش��ور 
گف��ت: يكي از مش��كالت اساس��ي صنعت در 
ايران اين اس��ت كه به طور كلي معلوم نيست 
چه فعاليت ه��اي اقتصادي در كجاي كش��ور 
راه اندازي شود؛ البته چارچوب ها روشن است. 
محمد ش��ريعتمداري در نشست تخصصي 
پوش��اك و نس��اجي در ات��اق اصناف مش��هد 
اظه��ار كرد: به عنوان نمون��ه در حوزه صنعت 
خودرو طرح ه��اي مختلفي وج��ود دارد ولي 
اينكه كدام يك از اين طرح ها مركز و هس��ته 
اصلي فعاليت ها باش��د، مش��خص نيست. آيا 
مي خواهيم قطعه سازي را محور فعاليت ها قرار 
دهيم يا توليدكننده ش��ويم؟ اگر اين وضعيت 
روش��ن باشد، مشخص مي ش��ود ما در كجاي 

صنعت قرار داريم.
 او خاطرنش��ان كرد: در صنعت پارچه نيز 
با وضعيت مش��ابهي مواجه هس��تيم. در واقع 
مش��خص نيس��ت آيا مي خواهيم نخ باكيفيت 
تولي��د كنيم يا ب��ه توليد پنب��ه بپردازيم. ما 
در تصميم گيري ه��اي راهبردي با يك چنين 
دوگانه هايي مواجه هس��تيم. امروز ما در همه 
اي��ن زمينه ه��ا فعاليت داريم؛ مث��ال هم پنبه 
در داخ��ل تولي��د مي كنيم و ه��م پنبه وارد 
مي كنيم؛ نخ توليد داخل در اختيار داريم و نخ 
توليد خارج نيز وارد مي كنيم. در مورد پارچه 
ني��ز همين وضعيت ص��ادق اس��ت. او اضافه 
كرد: اگر كش��ور بخواهد اس��تراتژي روش��ني 
داش��ته باش��د، بايد زمانبندي و برنامه جامع 
توسعه روش��ني در اين خصوص داشته باشد. 
كار دول��ت حمايت از توليد اس��ت نه طراحي 
برنام��ه. اين كار مربوط به اتحاديه هاي صنفي 
و بخش خصوصي است. با اين حال شرايط در 
حال حاضر به گونه يي است كه بايد به صورت 
مشترك اين مسير را طي كنيم. اين كار كمي 

زمان بر است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: نساجي 
يك��ي از مهم تري��ن و قديمي تري��ن صناي��ع 

ايران اس��ت. كش��ور ما ش��ايد به دليل برخي 
محدوديت ه��ا مانند كمب��ود آب در برخي از 
صنايع پيشرفت زيادي نداشته باشد يا باتوجه 
ب��ه ميزان آاليندگي برخي صنايع مانند فوالد 
بايد محل اس��تقرار آن خارج از شهر باشد اما 
در صنعت نس��اجي وضعيت اين گونه نيس��ت. 
در واق��ع برخ��ي صنايع مانند ف��والد كه بايد 
حتم��ا در مناطق��ي مانن��د مناطق س��احلي 
راه ان��دازي ش��ود، به اين دليل ك��ه نمي تواند 
اش��تغال متوازني ايجاد كند، به حل مش��كل 
اشتغال كش��ور نيز كمك زيادي نخواهد كرد. 
اين درحالي اس��ت كه صناي��ع توليدي مانند 

كيف و كفش مي تواند در دل ش��هر قرار گيرد 
و به فعاليت خود ادامه دهد. در نتيجه به اين 
صنعت مي ت��وان به عنوان ي��ك صنعت رو به 

رشد نگاه كرد. 
او با اش��اره به مش��كالت صنعت نس��اجي 
اظه��ار ك��رد: عل��ت عمده مش��كالت صنعت 
نس��اجي مس��اله تقاضاس��ت. عالوه ب��ر اين 
اقدامات، بايد در ح��وزه فعاليت هاي فرهنگي 
ني��ز اقداماتي صورت گيرد ت��ا اراده و ميل به 
اين سمت نيز بطور طبيعي به اين محصوالت 
به وجود بيايد. قيمت تمام شده توليد نيز بايد 
كاه��ش يابد. همچنين بانوي��ي كه چادر را به 

عنوان حجاب برتر انتخاب كرده، بايد بتواند با 
هزينه كمتري چادر را خريداري كند زيرا اين 

يك مساله اقتصادي نيز هست. 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
در اين زمينه مس��ائل فرهنگي و قيمت تمام 
شده دخيل اس��ت. عالوه بر اين هيچ مباالتي 
در تامين نيازمندي هاي مناس��ب براي جامعه 
اسالمي در فرهنگ توليد داخلي ما براي تامين 
كاالهاي��ي كه ب��ه صورت قاچاق وارد كش��ور 
مي ش��ود، وجود ندارد. در واقع ما نتوانسته ايم 
به طور طبيعي و به صورت مناس��ب پوش��اك 
تولي��د ك��رده و اين فرهنگ را به درس��تي به 

م��ردم منتقل كنيم تا اين انگي��زه در جوانان 
كشور براي استفاده از اين نوع پوشش و عالقه 
به آن ايجاد شود. شريعتمداري ادامه داد: يك 
كميت��ه ويژه  براي اين منظور راه اندازي ش��د 
كه بتواند طي مذاكراتي با گروه ها و نهادهايي 
از جمل��ه صدا و س��يما ك��ه مي توانند در اين 
زمينه كمك كنند، به اين مهم دس��ت يابيم. 
البته وزارت ارش��اد ني��ز در اين زمينه كميته 
ويژه يي تشكيل داده كه در اين رابطه فعاليت 
دارد. بايد توجه داش��ت اي��ن تغيير عادت در 
كوتاه م��دت رخ نمي ده��د و بايد ب��ه صورت 
دوره يي اين تغيير نگاه و رويكرد انجام ش��ود. 

توليد نيز بايد به اين سمت حركت كند. 
او خاطرنش��ان كرد: جمع آوري لباس هاي 
نامناس��ب توس��ط نيروي انتظامي نيز موجب 
مي ش��ود واحدهاي توليدكننده با مش��كالت 
بس��ياري مواجه ش��وند؛ بنابراين بايد در اين 
زمينه مس��ائل فرهنگي و اقتصادي به صورت 
توأمان پيش رود. براي انجام اين كار نيازمند 
يك برنامه و زمانبندي هستيم تا به اهداف از 
پيش تعيين ش��ده، دست يابيم. وزير صنعت، 
معدن و تجارت خاطرنش��ان كرد: مش��كالت 
منطقه يي صنايع ما دو دسته است. يك دسته 
از اين مسائل، مشكالت عام مربوط به صنعت 
اس��ت و دس��ته ديگر مس��ائل خاص نساجي 
بوده و باز دس��ته ديگر اين مش��كالت مسائل 
نس��اجي و كفش و پوشاك همين شهر است. 
اين مس��ائل در كارگروه مشخصي كه تعيين 
ش��ده در س��ه دس��ته موجود ب��ا راه حل هاي 
متناس��ب مورد پيگيري ق��رار خواهد گرفت. 
ش��ريعتمداري با اش��اره به جواي��ز صادراتي 
گفت: امس��ال براي اين مساله ۱۳۰۰ ميليارد 
تومان منابع ديده ش��ده است كه مقدمات آن 
فراهم شده تا تخصيص يابد. براي پرداخت ها 
و طلب هاي گذش��ته جوايز صادراتي نيز دفتر 
جدايي گش��وده شده و پيگيري مي كنيم تا به 
صورت جداگانه اين مبالغ نيز پرداخت ش��ود. 

ما متعهد به اين مساله هستيم. 

صادركنن��دگان  و  توليدكنن��دگان  انجم��ن  ريي��س 
س��نگ آهن گفت: ش��كل گيري بازار موازي با دالر ۴۲۰۰ 
توماني نرخي بس��يار باالتر را پيش روي فعاالن اقتصادي 
قرار داده اس��ت. به گزارش مهر، مهرداد اكبريان با اش��اره 
به تغييرات نرخ ارز و ش��كل گيري بازار موازي در كنار نرخ 
تعيين ش��ده براي دالر از س��وي دولت گفت: واقعيت آن 
است كه امس��ال سال عجيبي براي صادركنندگان است و 
متاس��فانه هيچ چيز در آن قابل پيش بيني نيست. اين در 
شرايطي است كه س��اده ترين تعبير از افزايش نرخ ارز آن 
است كه صادركنندگان از اين افزايش نرخ منتفع مي شوند. 
درحالي كه اكنون اين طور نيست و به نظر مي رسد تصميم 
دولت ب��راي تعيين نرخ ۴۲۰۰ توماني براي هر دالر كامال 
منطقي و براس��اس واقعيت هاي موجود در ش��رايط خاص 

كشور است. 
صادركنن��دگان  و  توليدكنن��دگان  انجم��ن  ريي��س 
س��نگ آهن افزود: اگر دولت نخواه��د وارد كنترل بازار ارز 
ش��ده و در آن دخالت كند معلوم نيس��ت وضعيت قيمت 
دالر چگون��ه خواهد ب��ود كما اينكه ظرف ي��ك ماه اخير 
افزايش قيمت دالر ركوردهاي جديدي را به ثبت رس��انده 
اس��ت كه متاس��فانه به نفع اقتصاد ايران نيست. او تصريح 

ك��رد: آن نرخي كه ب��راي دالر تك نرخي از س��وي دولت 
مش��خص ش��ده براي جلوگيري از تنش مصنوعي در بازار 
ارز اس��ت و ما به عنوان معدن دار كه گوش��ه يي از صادرات 
كش��ور را برعهده داريم اكنون به دنب��ال اينكه نرخ دالر از 
سوي دولت چه رقمي تعيين شده نيستيم و خواسته ما آن 
است كه هر نرخي از سوي دولت اعالم شده در صادرات و 

واردات باالنس شود. 
ب��ه گفته اكبري��ان، نرخ ارز با قدرت پ��ول ملي باالنس 
مي ش��ود و بر همين اس��اس اگر ريال ارزش��مندتر ش��ود 
واردات افزاي��ش مي يابد و اگر تضعيف گردد صادرات رونق 
خواهد داش��ت اما به هر حال كش��ور ما نيازهاي حساس 
و ض��روري واردات��ي دارد كه به نظر مي رس��د باالنس نرخ 
ارز بهتري��ن وضعي��ت را ب��راي همه رقم خواه��د زد. اين 
صادركننده سنگ آهن خاطرنشان كرد: نگراني ديگر ما اين 
اس��ت كه دولت نتواند بازارهاي موازي نرخ ۴۲۰۰ توماني 
را كنترل كند، چراكه اكنون اب��زاري براي صادركنندگان 
و واردكنندگان در خري��د و فروش هاي نرخ ارز به صورت 
واقع بينان��ه درنظ��ر گرفت��ه نش��ده و اكنون مع��دن داران 
نمي دانند محاسبات دفتري خود را بايد با چه نرخي انجام 
دهن��د و س��ازمان امور مالياتي با آنها براس��اس چه نرخي 

برخ��ورد خواهد كرد. اكبريان گفت: در ش��رايط كنوني ما 
براي بس��ياري از هزينه هاي خود همان ن��رخ بازار موازي 
در ه��ر دالر را مي پردازيم و خب��ري از دالر ۴۲۰۰ توماني 
نيس��ت. به اين معنا كه حتي كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران نيز كه ارگاني وابسته به دولت است در حمل و نقل بار 
صادركنندگان نرخ ۴۲۰۰ تومان را لحاظ نمي كند و البته 
مطابق با قانون هم عمل مي نمايد. به اين معنا كه خواستار 
تس��ويه ارزي كرايه حمل بار و واريز قيمت آن در حسابي 

در خارج از كشور به دالر است كه در نهايت صادركنندگان 
بايد دالر را براي اين تس��ويه حس��اب از خارج از كش��ور 
تامي��ن كنند ك��ه امروز نرخي حدود ۷ ه��زار تومان دارد. 
رييس هيات مديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
 س��نگ آهن خاطرنش��ان ك��رد: امروز س��ايه ب��ازار موازي 
بر س��ر واردات و صادرات بسيار س��نگين تر از دالر ۴۲۰۰ 
تومان��ي اس��ت كه همي��ن موض��وع صادركنن��دگان را با 

مشكالت متعددي روبه رو كرده است. 

 واردات خودرو
آسان تر نمي شود

ايس�نا  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد 
كرد: قطعا امس��ال وضعيت واردات خودرو آس��ان تر از 
قبل نخواهد ش��د. رضا رحماني در خصوص سياس��ت 
و برنامه ه��اي وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال 
ج��اري در قب��ال واردات خ��ودرو اظهار ك��رد: واردات 
خودرو بر اساس مصوبه دولت كه در سال گذشته ابالغ 
ش��د، صورت مي گيرد و ما به عنوان وزارتخانه موظف 
به اجراي اين سياس��ت ها هستيم. اما به هر حال براي 
بخ��ش خودرو كه يكي از سياس��ت هاي كلي توليدات 
مش��ترك است قطعا به نفع توليد داخل اصالح خواهد 
شد و سياست ما آن است كه براي تقويت خودروهاي 
س��اخت داخل اي��ن روند را دنبال كني��م. معاون وزير 
صنع��ت، مع��دن و تجارت همچنين در پاس��خ به اين 
س��وال كه با اين ش��رايط آيا بايد انتظار س��خت شدن 
مق��ررات واردات خودرو را داش��ت؟ توضيح داد: قطعا 
وضعيت واردات از ش��رايط فعلي آسان تر نخواهد شد. 
اكنون پروژه هاي جديدي در دست اجراست كه اگر به 
بهره برداري برسند، همان خودروهاي خارجي با همان 
كالس و كيفيت را در ايران خواهيم داشت. معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از س��خنان 
خود گفت: با اين وجود حتما در طول زمان، خودروهاي 
كيفي تر در همين كالس قيمت جايگزين موارد قبلي 
خواهند ش��د و در س��ال هاي آينده بايد روي اين روند 
حس��اب كنيم. قوانين مرتبط با واردات خودرو در سال 
گذشته باعث شده است، تعرفه واردات خودرو افزايش 
يافته و واردات برخي خودروها عمال ممنوع ش��ود. در 
دس��تورالعمل واردات خودرو تعرف��ه واردات خودرو با 
حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰سي سي از ۴۰درصد به ۵۵ 
درصد، تعرفه واردات خودروهاي با حجم موتور ۱۵۰۰ تا 
۲۰۰۰سي سي از ۵۵ درصد به ۷۵درصد و تعرفه واردات 
خودروهاي با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰سي سي نيز 
از ۵۵درص��د به ۹۵ درصد افزاي��ش يافته و طبق اين 
دستورالعمل واردات خودروهاي با ارزش گمركي بيش 
از ۴۰ هزار دالر نيز ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. به اين 
ترتيب واردات برند پورش��ه به كش��ور متوقف ش��ده و 
در برندهاي��ي همچون بي ام و، بنز و لكس��وس نيز تنها 
مدل ه��اي پايه و ارزان تر از ۴۰هزار دالر، امكان ورود به 

كشور را خواهند داشت. 

 چشم انداز تجارت
با آفريقاي جنوبي تا ۲۰۲۲

مهر   مديركل عربي- آفريقايي س��ازمان توسعه 
تجارت با اش��اره به طراحي برنامه توس��عه حجم 
مب��ادالت تج��اري اي��ران و آفريقاي جنوب��ي ب��ه 
يك ميلي��ارد دالر تا س��ال۲۰۲۲، خواس��تار رفع 
موان��ع پي��ش رو از جمله مش��كالت بانكي ش��د. 
»ف��رزاد پيلتن« كه در نشس��ت تج��اري ايران و 
آفريقاي جنوبي ك��ه در اتاق تعاون اي��ران برگزار 
ش��د س��خن مي گفت، با اش��اره ب��ه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري دو كش��ور گف��ت: براي توس��عه 
همكاري هاي تجاري اهميت و اولويت خاصي براي 
كشور آفريقاي جنوبي قائل هستيم. او همچنين از 
طراحي و تدوي��ن برنامه يي براي مبادالت تجاري 
و اقتصادي دو كش��ور به مي��زان يك ميليارد دالر 
تا س��ال ۲۰۲۲ با مش��اركت بخش هاي اقتصادي 
س��فارتخانه هاي اي��ران و آفريقاي جنوبي خبر داد 
و گفت: هر چند هدف گذاري دو كش��ور، توس��عه 
مب��ادالت ب��ا حجم ۲ميلي��ارد دالر اس��ت اما در 
حال حاضر برنامه توس��عه مب��ادالت اقتصادي تا 
يك ميلي��ارد دالر هدف گذاري ش��ده اس��ت. اين 
مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت با اشاره به 
تجارت ۷۰ ميليون دالري ايران و آفريقاي جنوبي 
در سال گذش��ته ادامه داد: عالوه بر همكاري هاي 
حال حاضر دو كش��ور، توسعه سرمايه گذاري ها در 
حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي و همچنين 
گسترش ظرفيت هاي فعاليت در حوزه گردشگري 
پيش بين��ي ش��ده ك��ه اميدواري��م ب��ا همكاري 
س��ازمان ها و نهادهاي دولتي دو كشور، در نتيجه 
استفاده از اين ظرفيت ها، حجم يك ميليارد دالري 
هدف گذاري ش��ده تا س��ال ۲۰۲۲ تحق��ق يابد. 
مديركل عربي- آفريقايي س��ازمان توسعه تجارت 
اي��ران همچني��ن از هدف گذاري دو كش��ور براي 
توسعه مناسبات اقتصادي در سال ۲۰۱۸ ميالدي 
در ۲۰ محور خبر داد و افزود: محور همكاري ها در 
سال جاري در چارچوب تبادل هيات هاي تجاري، 
برگ��زاري نمايش��گاه ها ب��راي ارائ��ه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري و توانمندي هاي دو كشور، تبادل 
تيم هاي اقتصادي و معرفي قوانين و مقررات ايران 
و آفريقاي جنوبي خواهد ب��ود. »فرزاد پيلتن« در 
بخش ديگري از اظهاراتش به موانع پيش رو براي 
توس��عه حل مبادالت تجاري دو كشور اشاره كرد 
و گفت: نخس��تين مانع پيش رو در حوزه مبادالت 
مال��ي و همكاري هاي بانكي دو كش��ور اس��ت كه 
اميدواريم در نشست كميسيون اقتصادي مشترك 
دو كشور و مذكرات دوجانبه مسووالن، مشكالت 

بانكي پيش روي تجار برطرف شود.

رايزن بازرگاني ايران در بغداد با اشاره به وجود 
جذابيت هاي مختلف ب��راي فعاليت اقتصادي در 
عراق، ۱۰ دليل مناس��ب بودن بازار اين كش��ور 

براي سرمايه گذاري ايراني ها را تشريح كرد. 
ناص��ر بهزاد درخصوص مزيت نخس��ت گفت: 
ع��راق در خاورميانه و در طول تاريخ از موقعيت 
محوري عالي برخوردار بوده اس��ت چراكه داراي 
بنادر و فرودگاه هاي مهمي از لحاظ اس��تراتژيك 
است و امكان ثابت كردن موقعيت توزيع كننده با 
كمترين هزينه در تجارت را دارد. رايزن بازرگاني 
اي��ران عامل دوم را تعداد زياد فرصت هاي جديد 
قاب��ل اج��را در بخش ه��اي متعدد عن��وان كرد 
و گف��ت: نيازه��اي س��رمايه گذاري متعددي در 
بخش ه��اي متف��اوت اقتصاد عراق وج��ود دارد. 
ب��ه گفت��ه او دولت ع��راق صدها ط��رح فرصت 
س��رمايه گذاري ارائه داده اس��ت كه بيش��ترين 
فرصت هاي موجود براي سرمايه گذاري در بخش 

بازسازي اين كشور است. 
بهزاد، دليل س��وم را نيازهايي دانست كه بازار 
داخل��ي عراق امكان تامي��ن آن را ندارد و متكي 
به واردات اس��ت. او افزود: موقعيت اس��تراتژيك 
ع��راق و تعداد جمعي��ت آن و قيمت هاي رقابتي 
از جمله داليلي هس��تند كه باعث مي شود عراق 
مقص��د صادراتي ممت��ازي در منطق��ه و جهان 
باش��د. او جمعيت ۳۸ميليوني ع��راق را فرصتي 
خ��وب براي توليد و ف��روش كاال و فراهم كردن 
خدمات جايگزين واردات دانست. رايزن بازرگاني 
جمهوري اس��المي ايران در بغ��داد، وجود طبقه 

متوس��ط بزرگ در عراق را عامل ديگري دانست 
كه منجر به باال رفتن تقاضاي خدمات و توليدات 

جديد شده است. 
او گفت: به دليل بهبود وضعيت امنيتي و ثبات 
در عراق، تكنيسين ها شروع به مهاجرت معكوس 
و در حال بازگش��ت به ميهن خود هستند. بهزاد 
فراهم ب��ودن نيروي كار آموزش دي��ده را دليل 
پنجم بر مناس��ب ب��ودن بازار اين كش��ور براي 
سرمايه گذاري دانس��ت. او گفت: نيروي كاري و 
كارشناس��ان در عراق از آموزش خوبي برخوردار 
هس��تند. ۲۱درصد جمعيت داراي مدرك ديپلم 
و دانش��گاه هس��تند و ۱۴درص��د م��دارك فني 
و آكادمي��ك دارند. به��زاد، هزين��ه راه اندازي و 
دس��تمزد رقابتي كم را شش��مين دليل جذابيت 

سرمايه گذاري در عراق دانست. 
ب��ه گفت��ه او هزينه هاي اساس��ي در عراق از 
بيش��ترين هزينه ه��اي رقابتي در منطقه اس��ت 
به عن��وان مث��ال دس��تمزد مهندس��ي در عراق 
۸۹درص��د ارزان تر از امارات اس��ت در حالي كه 
كارگر ماهر ۹۲درصد ارزان تر از عربستان سعودي 

و ارزان تر از امريكا و اروپا است. 
رايزن فرهنگي ايران در بغداد هفتمين دليل 
جذابيت س��رمايه گذاري در ع��راق را »امتيازات 
س��رمايه گذاري ق��وي، معافي��ت از مالي��ات و 
ضمانت ها« دانست و گفت: در عراق سرمايه گذار 
تا ۱۰س��ال از ماليات و عوارض معاف اس��ت. به 
گفت��ه او، اي��ن معافيت مالياتي ممكن اس��ت تا 
۱۵ سال تمديد ش��ود، اين در صورتي است كه 

ش��ريك عراقي درصد بيشتري از سهام را داشته 
باشد. 

او ماليات كم براي ش��ركت ها را دليل هشتم 
تلقي كرد و گفت: س��رمايه گذاران حتي پس از 
انته��اي م��دت مالياتي از درص��د پايين ماليات 
براي ش��ركت ها بهره مند خواهند ب��ود. بهزاد از 
»فرصت ه��اي بزرگ براي ش��ركت هاي محلي« 
به عن��وان مزي��ت نه��م كار در عراق ي��اد كرد و 
گفت: اقتصاد عراق ش��امل تعدادي از شركت ها 
و موسس��ات دولتي اس��ت كه مي توانند شركاي 
خوب��ي براي طرف ه��اي خارجي باش��ند و اين 
ام��ر با ادامه بهبود اوضاع كش��ور ب��راي محيط 
سرمايه گذاري و ثبات براي فعاليت هاي سياسي 
و امنيتي و اقتصادي بيشتر خود را نشان خواهد 
داد. رايزن بازرگاني ايران در بغداد امكان انتقال 
لوازم و تجهيزات و نيز اس��تفاده از مواردي چون 
رواب��ط بانكي قانوني و توزيع را از بهترين عوامل 
موفقي��ت كار در ع��راق دانس��ت. از نظ��ر بهزاد 
دلي��ل دهم »فراوان بودن مواد اوليه در عراق« و 
برخورداري اين كش��ور از يكي از باالترين منابع 

ذخاير نفت و گاز جهان است. 

رايزن بازرگاني ايران در بغداد تشريح كرد

10 دليل جذابيت سرمايه گذاري در عراق
سيمان گران مي شود؟

آگهی فراخوان شركت فوالد مباركه اصفهان
مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مدارك
مديريت
مرتبط

خريد مواد مصرفی۱۳۹۷/۰۲/۲۴خريد شش رديف لوله فوالدی بدون درز به وزن ۱۵۸.۰۰۰كيلوگرم طبق مشخصات فنی۴۸۴6۳۲6۱عمومی۱

خريد مواد اوليه ۱۳۹۷/۰۲/۳۱شناسايی توليد و تامين كننده محمول تثبيت كننده خاك---شناسايی۲
و انرژی

طراحي، نصب و تست و راه اندازي وآموزش و تضمين عملكرد پكيج نرم افزار SCADA و ۴۸۴۵۳۰۰۵عمومی۳
قراردادهای خريد۱۳۹۷/۰۳/۰۱اتوماسيون به همراه اليسنس، كابل نوری و سخت افزارهای مورد نياز پروژه 

۴۸۴۵۸۲۹۷عمومی۴
انجام عمليات حفاری، تهيه، تست و اجرای سازه و سيويل و تونل های مابين فوالدسازی 

واحد نورد گرم ۲ و پست MISS، تهيه و اجرای سينی بين و پست MIS2 و تونل 
فوالدسازی

قراردادهای خريد۱۳۹۷/۰۳/۰۱

جهت دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir لينك مناقصات و مزايدات بخش خريد و تامين كنندگان مراجعه و طبق راهنماي 
موجود نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تامين كنندگان )SRM( ا قدام نمائيد. 

كد آگهی : ر - ۹۷۰۱۳

 

روابط عمومي شركت فوالد مباركه اصفهان 

تس�نيم    دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت س��يمان با بيان اينكه در خردادماه امس��ال 
پيش��نهاد خود براي قيمت سيمان را اعالم خواهيم كرد، گفت: امروز در مرحله ارزيابي قيمت 
تمام ش��ده س��يمان در كارخانجات و صورت هاي مالي واحدهاي توليدي هس��تيم اما طبيعتا 
س��يمان نيز متاثر از تغييرات هزينه هاي توليد در س��ال جديد خواهد بود. عبدالرضا ش��يخان 
همچنين با اشاره به اينكه صنعت سيمان هم اين روزها از تاثيرات نوسانات نرخ دالر بي نصيب 
نمانده اس��ت، اظهار كرد: واحدهاي توليدي در خريد قطعات با مشكل روبه رو هستند. در كنار 
اي��ن موضوع در بخش پيمانكاري نيز ش��اهد افزايش قيمت ها بوده اي��م. او همچنين در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به صادرات سيمان گفت: افزايش نرخ دالر براي صادرات سيمان 
مثبت است اما فروش برخي واحدها به كشورهاي همسايه از جمله عراق و افغانستان به صورت 
ريالي است ولي تسويه ارزي كاالهاي صادراتي در سيستم بانكي براي صادركنندگان با ابهاماتي 

همراه است كه بانك مركزي بايد در اين رابطه شفافيت الزم را اعمال كند. 

رييس انجمن توليدكنندگان سنگ آهن مطرح كرد

سايه بازار موازي سنگين تر از دالر۴۲۰۰ توماني 
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15 نفت و انرژي
توزيع تجهيزات كاهنده 

مصرف آب
ايسنا  مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب كشور، 
روز يك شنبه در حاشيه سومين جشنواره و نمايشگاه 
توانمندي ه��اي آب و فاضالب كش��ور بي��ان كرد: با 
پيگيري هاي انجام شده و در راستاي كاهش مصرف 
آب ق��رار ش��د، تجهيزات كاهنده مص��رف در برخي 
استان ها در اختيار متقاضيان قرار گيرد و هزينه آن در 
قبوض آب به صورت درازمدت از اين مش��تركان اخذ 
شود. حميدرضا جانباز با بيان اينكه تجهيزات كاهنده 
مص��رف به راحتي مي تواند ۲۰درصد مصارف خانگي 
را كاهش دهد، اظهار كرد: با توجه به ش��رايط كم آبي 
توصيه مي ش��ود كه مش��تركان مديري��ت مصرف را 
سرلوحه كار خود قرار دهند، چراكه به راحتي مي توان 
با كاهش ۲۰درصدي مصرف شرايط پيك را مديريت 
كرد. وي افزود: عمدتا ۷۵درصد مشتركان آب، الگوي 
مصرف را رعايت مي كنند و درصد كمي از مشتركان 
هستند كه مي توان آنها را پرمصرف خطاب كرد. البته 
در شهرهايي كه تنش آبي وجود دارد، سعي كرده ايم 
با انجام اقداماتي همچون مديريت فشار آب و مديريت 

مصرف، شرايط را متعادل تر كنيم. 

 پيوستن 2 مدير زن
به بخش آب

ايلنا  در جلس��ه عصر يك شنبه شوراي معاونين 
وزارت نيرو، رضا اردكانيان با صدور احكام جداگانه، 
مدي��ران جديدي ب��راي بخش آب اي��ن وزارتخانه 
منصوب كرد كه بر اين اساس صديقه ترابي به عنوان 
مدي��ر كل دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفاي وزارت 
نيرو منصوب ش��د. مدير كل جديد دفتر برنامه ريزي 
كالن آب و آبف��اي وزارت نيرو فارغ التحصيل مقطع 
دكتري رشته مهندسي عمران- مديريت منابع آب 
)رتبه اول دوره دكتري( دانش��گاه اميركبير و نخبه 
و پژوهش��گر برتر كش��ور اس��ت كه حدود ۲۵سال 
فعاليت هاي علم��ي و اجرايي در زمينه هاي مختلف 
مديري��ت و برنامه ري��زي منابع آب داش��ته اس��ت. 
ترابي همچنين طراحي و نظارت عاليه بر سازه هاي 
هيدروليكي، كار روي طرح جامع جمع آوري آب هاي 
سطحي تهران بزرگ و ايجاد تحول در استقرار نظام 
تخصيص آب را در كارنامه كاري خود داش��ته است. 
همچنين در اين نشس��ت بنفش��ه زهرايي با صدور 
حكمي از س��وي وزير نيرو ب��ه عنوان مدير كل دفتر 
مديريت مصرف و ارتقاي بهره وري آب و آبفا منصوب 
ش��د تا تعداد حضور بانوان در راس مديريت وزارت 
ني��رو به عدد س��ه برس��د.  او پي��ش از اين معاونت 
علمي موسس��ه منطقه يي آموزش عالي آب، مشاور 
دفتر برنامه ري��زي كالن برق و ان��رژي وزارت نيرو، 
مش��اور دفتر برنامه ري��زي كالن آب و آبفاي وزارت 
نيرو و عضويت در ش��وراي راهبردي كرسي آموزش 

مهندسي يونسكو را در كارنامه كاري خود دارد. 
 

 توليد انرژي پاك روي
بام منازل فارس

پاون  معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت 
توزيع نيروي برق استان فارس بيان كرد: شهروندان 
با اس��تفاده از بام منازل خود، امكان توليد و فروش 
انرژي س��بز و پاك خورش��يدي را دارند. حميدرضا 
جالير اظهار كرد: انرژي پاك و تجديدپذير خورشيد 
به عنوان يك منبع بي پايان انرژي مي تواند حل كننده 
مش��كالت موجود در زمينه انرژي و محيط زيست 
بوده و براي اس��تان پر آفتاب فارس بس��يار به صرفه 
اس��ت. وي عدم نياز به سرمايه گذاري توسط دولت 
در امر توليد انرژي، كاهش تلفات انرژي و در نتيجه 
كاهش آالينده هاي محيط زيس��تي را از نتايج توليد 
پراكن��ده و پ��اك ان��رژي از طريق نص��ب پنل هاي 
خورش��يدي عن��وان ك��رد. وي در بخ��ش ديگري 
از س��خنان خود، فارس را اس��تاني مناس��ب جهت 
سرمايه گذاري در توليد انرژي سبز عنوان كرد و بيان 
داش��ت: در حال حاضر 99 نيروگاه توليد برق پاك 
و س��بز خورشيدي در استان فارس در حال فعاليت 
هس��تند كه اين تعداد نيروگاه توانسته اند به ميزان 
36۵هزار كيلووات ساعت انرژي توليد كنند. جالير 
در خاتمه يادآور شد: ساختگاه هاي مناسب نيروگاه 
خورش��يدي در سطح اس��تان به صورت بسته هاي 

سرمايه گذاري آماده ارائه به متقاضيان است. 

قطر به داد روس رسيد
رويترز  قطر حدود ۱9درصد سهم روس نفت را 
خريداري كرده تا اين غول نفتي روسي را از قرارداد 
نافرجامش با شركت CEFC چين نجات دهد. اين 
قرارداد روابط ميان مس��كو و دوحه را در ش��رايطي 
ك��ه قطر با بايك��وت همس��ايگانش در خليج فارس 
روبروس��ت، تحكيم مي كند. صندوق سرمايه گذاري 
دولتي قطر زماني كه روس نفت در س��ال ۲۰۱6 به 
خصوصي س��ازي جزيي اقدام كرد، به همراه شركت 
سوييس��ي گلنكور ۱9درصد س��هم روس نفت را به 
ارزش ۱۰.۲ميلي��ارد ي��ورو )۱۲.۲ ميلي��ارد دالر( 
خريداري كرد. در س��ال گذش��ته اين كنسرس��يوم 
در ق��راردادي ب��ه ارزش 9.۱ميلي��ارد دالر موافقت 
ك��رد، ۱4.۱6درصد س��هم روس نفت را به ش��ركت 
CEFC چاين��ا انرژي بفروش��د. اما پس از اينكه يه 
 CEFC جيان مينگ، موسس و رييس هيات مديره
به ظ��ن جرايم اقتصادي، ه��دف تحقيقات مقامات 
چيني ق��رار گرفت، اين قرارداد به مش��كل برخورد 
ك��رد. گلنكور روز جمعه اعالم كرد: كنسرس��يومي 
كه س��هام روس نفت را فروخت، منحل شده و قطر 
و گلنكور اكنون س��هام اين ش��ركت را مستقيما در 
اختيار دارند. بنابراين س��ازمان سرمايه گذاري قطر 
۱8.93درص��د س��هم و گلنكور ۰.۵۷درصد س��هم 
روس نفت را كنترل خواهند كرد. براس��اس گزارش 
رويت��رز، روس نفت از تحريم هاي امريكا به  ش��دت 
لطمه ديده اس��ت، با اين همه منابع آگاه در سازمان 
س��رمايه گذاري قطر مي گويند روس نفت با توجه به 
اينكه تنها 6۵ميليارد دالر ارزش دارد، ممكن اس��ت 

سرمايه گذاري بلندمدت سودآوري باشد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« از نخستين روز يك رويداد تجاري مهم خبر مي دهد 

ايران از بازار انرژي حذف  شدني نيست 
مديرعامل شركت ملي نفت: تصميم ترامپ روي فروش سنتي نفت ايران اثري ندارد

گروه انرژي  نادي صبوري - عليرضا كياني  
تم��ام خروجي هايي كه در اط��راف اتوبان 
چمران به محل نمايش��گاه ها در كنار باش��گاه 
انقالب منتهي مي ش��ود، قفل هس��تند. مردم 
با لباس هاي اغلب رس��مي و كيف به دست از 
ترافيك كالفه ش��ده و پياده از گوش��ه و كنار 
خيابان س��ئول راهي درب نمايشگاه مي شوند. 
اي��ن راه��ي اس��ت كه به بيس��ت و س��ومين 
نمايش��گاه نف��ت، گاز و پتروش��يمي منته��ي 
مي ش��ود. در كش��وري ك��ه عم��ده بودجه به 
درآمد نفتي وابس��ته است، غيرطبيعي نيست 
كه نمايش��گاهي مرتبط با اين حوزه، با چنين 
استقبالي روبه رو ش��ود. در واقع براي بسياري 
از ش��ركت ها، اينجا نقطه يي محسوب مي شود 
كه مي توانند خود را به س��همي از درآمد نفتي 
كش��ور متصل كنند و ش��ايد به نوعي نش��ان 
بدهند كه ق��درت و تمول اين را پيدا كرده اند 
كه غرفه يي را در نمايش��گاه گران قيمت تهران 
اجاره كنند. نمايشگاه بيست و سوم نفت اما در 
فاصله 6 روز تا تاريخي برگزار ش��د كه ممكن 
است روي صنعت نفت ايران نيز تاثير بگذارد. 
 شايد همين باعث شد كه با فاصله اندكي تا روز 
۱۲ مه  و تصميم گيري دونالد ترامپ درخصوص 
نق��ش امريكا در برجام، بي��ژن زنگنه پيامي را 
ب��ه جهان مخابره كند. اي��ن پيام كه »ايران از 
بازار انرژي حذف ش��دني نيست.« علي كاردر 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت نيز در نشس��تي 
خبري كه در جريان نمايش��گاه برگزار ش��د، 
عنوان كرد كه بعيد اس��ت تصميم ترامپ روي 
فروش س��نتي نفت خام ايران تاثير بگذارد. او 
همچنين عنوان كرد ك��ه چند قرارداد فروش 
بلندمدت )يك تا دو س��اله( نفت خام ايران در 

ماه مارس تمديد شده اند. 
مراسم افتتاحيه بيست و سومين نمايشگاه 
نفت، گاز و پتروش��يمي دي��روز در فضاي باز 
مح��ل دايم��ي نمايش��گاه هاي بين المللي و با 
حض��ور بيژن زنگنه وزير نف��ت و چند مقام از 
كش��ورهاي ديگر برگزار شد. هر چند اگر مبنا 
را بر قياس با س��ال هاي گذش��ته بگذاريم چه 
در س��طح داخل��ي و چه در س��طح خارجي، 
نمايشگاه نفت مورد توجه كمتري قرار گرفت. 
غير از نمايندگان شركت هاي بين المللي حاضر 
در نمايش��گاه، وزير انرژي آذربايجان و معاون 
رييس جمه��ور كرواس��ي ميهمان��ان خارجي 
مراس��م افتتاحيه  را تش��كيل مي دادند. بيژن 
زنگن��ه وزير نف��ت ايران ام��ا، مهم ترين بخش 
اظهارات خود در اين مراس��م را به انتهاي آن 
موك��ول كرد. او در بخ��ش پاياني صحبت هاي 
خود، لحن را تغيير داده و با صدايي رسا تر پيام 
ايران در موضع فعلي را به جهان مخابره كرد.

وزير نفت گفت: »ايران قريب به ۱۱۰ سال 
اس��ت كه در بازار جهاني ان��رژي ايفاي نقش 
مي كن��د و در تمام اين م��دت از آزادي تبادل 
ان��رژي و امنيت ان��رژي در بازارهاي جهاني و 
همين طور غيرسياس��ي بودن اين بازار صيانت 
ك��رده و هم��واره بر اي��ن نكته تاكيد داش��ته 
كه سياس��ي ك��ردن ب��ازار ان��رژي ازجمله از 
طري��ق اعمال محدوديت هاي مال��ي بازرگاني 
و تكنولوژي��ك درنهايت نه تنها بر كش��ورهاي 
توليد كننده بلكه بر مصرف كنندگان بزرگ هم 
در اي��ن بازار لطمه وارد مي كن��د و اين كاري 
اس��ت كه به نف��ع هيچ كس در اي��ن بازار در 

ميان مدت و درازمدت نخواهد بود.«
وزي��ر كهنه كار نفت اي��ران در ادامه عنوان 
ك��رد: »ما كام��ال نظرمان اين اس��ت كه بازار 
انرژي بايد غيرسياس��ي باشد و سياست را در 
اين بازار دخال��ت ندهند چون موجب اختالل 
در روند توس��عه و روند تبادالت و تعامالت در 
بازار خواهد ش��د. در زمينه قيم��ت نفت نيز، 
ايران هم��واره طرفدار قيمت هاي معقول براي 
نفت بوده كه هم توليدكنندگان را تش��ويق به 
توليد بيشتر نفت كند و در هم در جريان رشد 
اقتصادي جهاني اختاللي ايجاد نكند.« او ادامه 
داد: »ب��ه ويژه اين قيمت ها به نحوي نباش��د 
كه مرتبا بازار دستخوش نوسان هاي مداوم هر 

چند سال يك بار در حوزه قيمت باشد.«
در وضعيت��ي ك��ه بس��ياري از تحليلگران 
جهاني اعتقاد دارند عربستان س��عودي به دليل 
تصمي��م بر عرضه ش��ركت نفتي آرامكو تالش 
دارد قيمت هاي نفت را باال نگه دارد، زنگنه در 
اظهارنظري قابل توجه عنوان كرد: »در شرايط 
كنوني هم م��ا مدافع قيمت ه��اي باالي نفت 
نيستيم گرچه تنش هاي مصنوعي و نه عوامل 
پايه يي بازار در شرايط فعلي موجب باال رفتن 

قيمت نفت شده است.«
وزير نفت ايران كه پيش از اين موفق ش��د 
اي��ران را از اج��راي طرح كاه��ش توليد نفت 
خ��ام معاف كند در بخش ديگري از س��خنان 
مهم خود عنوان كرد: »ايران كش��وري نيست 
كه كس��ي بتوان��د از آن در بازار جهاني نفت و 
در حوزه انرژي چشم پوش��ي كن��د. ايران قابل 

ناديده  گرفته شدن نيست.«
زنگن��ه در ادامه عنوان كرد: »ممكن اس��ت 
كه بخواهند توسعه ما را به تاخير بيندازند اما 
به اتكاي ظرفيت عظيمي كه از نظر توانمندي 
اجرا و س��اخت تجهيزات و پيمانكاري و حتي 
تامين منابع كشور وجود دارد، ان شاءاهلل برنامه 

خودمان را ادامه مي دهيم.«
وزي��ر نفت اي��ران البت��ه بالفاصل��ه به طور 

ش��فاف توضيح داد ك��ه اي��ران از محدوديت 
اس��تقبال نمي كند، او بخ��ش پاياني پيام خود 
را به نيازه��اي صنعت نفت ايران به س��رمايه 
و تكنول��وژي اختص��اص داده و خط��اب ب��ه 
حاض��ران عن��وان ك��رد: »البته ما خواس��تار 
هي��چ محدوديتي نيس��تيم و فكر مي كنيم. ما 
مي خواهي��م با ش��ركت هاي غرب��ي، هندي و 
چيني و ش��ركت هاي روسي و آسيايي و... كار 

كنيم. ما عالقه مند به فناوري هستيم.«
او اضاف��ه كرد: »م��ا براي توس��عه صنعت 
نفت مان به ويژه در بخش باالدستي به فناوري 
برجس��ته و بهتر نياز داريم كه اقتصاد طرح ها 
و نف��ع درازمدت ما را تامين مي كند. اما به هر 
ح��ال ما متوقف نخواهيم ش��د و جلو خواهيم 

رفت.«
وزي��ر نف��ت در پايان عن��وان ك��رد: »اين 
نمايش��گاه ه��م نمونه ي��ي براي همين اس��ت 
كه م��ا مي توانيم كارهاي بزرگ��ي را به اتكا و 
كمك همديگ��ر انجام دهيم. م��ن براي همه 
ميهمان هاي��ي ك��ه در اينج��ا حض��ور دارن��د 
آرزوي توفي��ق دارم و امي��دوارم در روزهاي��ي 
كه در اينجا در كنار همديگر هس��تيد، بتوانيد 
بنيان هاي جديدي را براي كس��ب و كار بهتر 
و ت��الش بهتر براي كار نه تنها در ايران كه در 

منطقه با هم تدبير كنيد.«
ام��ا همان طور كه پيش از اين عنوان ش��د 

اي��ن پي��ام زنگنه بخ��ش آخ��ر صحبت هاي 
وي را تش��كيل م��ي داد. او در بخش نخس��ت 
صحبت هايش نيز ش��مايي كلي از برنامه هاي 
وزارت نفت براي ايجاد اش��تغال در اين بخش 
مط��رح كرد. زنگنه در اين زمينه گفت: »براي 
فعال ك��ردن صنايع و پيمان��كاران ايراني، در 
بخ��ش صنعت نف��ت كه ام��روز موضوع بحث 
ما اس��ت به معناي عامش كه باالدس��تي نفت 
باش��د يا پايين دس��تي نف��ت و گاز باش��د و 
پتروش��يمي بايد تقاضا ايجاد ك��رد. پيش نياز 
ايج��اد تقاض��ا هم باي��د منابع مطمئ��ن قابل 
اتكا براي س��رمايه گذاري تامين ش��ود وگرنه 
اجرا و ش��روع طرح هايي ك��ه منابع الزم براي 
اجراي آنها تامين نش��ده موجب ورشكستگي 
و بيچارگ��ي پيمانكار و س��ازنده ضايع ش��دن 

كارفرما مي شود.«
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
گفت: »چنانكه پيش بين��ي مجلس بوده و در 
دول��ت تاييد كرده، در ۵ س��ال آينده به ۲۰۰ 
ميليارد دالر س��رمايه گذاري نياز داريم. بخش 
مهمي از اين سرمايه گذاري بايد از محل منابع 
خارجي تامين ش��ود. ما در اي��ن كار ارجاع به 
منابع خارجي هم منابع را الزم داش��تيم و هم 

تكنولوژي و مديريت را.
براي اينكه بازيافت نفت در بخش باالدستي 
باال رود و ما بتوانيم با بازيافت باال از منابع مان 

اس��تفاده كنيم.« وزير نفت اضاف��ه كرد: »اما 
ما ب��از هم به دنبال ارجاع كار به ش��ركت هاي 
داخلي هستيم و در همين زمينه طرحي براي 
واگذاري بهره برداري و نگهداشت چند ميدان 
نفتي ب��ه ش��ركت هاي خصوصي به ش��وراي 

اقتصاد رفته است.« 

 قراردادهاي فروش نفت ايران
تمديد شدند 

عل��ي كاردر مديرعامل ش��ركت ملي نفت 
اي��ران دي��روز و پ��س از پايان گيري مراس��م 
افتتاحيه نمايش��گاه بيست و س��وم نفت، گاز 
و پتروش��يمي نشس��ت خبري را برگزار كرد. 
نشس��تي كه حاوي نكاتي مهم و كليدي بود. 
يك��ي از مهم ترين نكات نشس��ت علي كاردر 
توضيح وضعيت ف��روش نفت ايران در صورت 
خروج امري��كا از برج��ام ب��ود. كاردر تصريح 
ك��رد ك��ه ايران در ف��روش س��نتي نفت خام 
خود مش��كلي پيدا نخواهد ك��رد. او خبر داد 
ك��ه همين حاال ه��م بس��ياري از قراردادهاي 
بلندمدت نفت خام ايران تجديد ش��ده اند كه 

يك  الي ۲ سال ادامه خواهند داشت. 
مديرعامل ش��ركت ملي نف��ت ايران ديروز 
عنوان ك��رد كه ايران توانس��ته اس��ت، توليد 
نف��ت خام خود را به 4 ميليون بش��كه در روز 
برساند اما به طور مستمر نمي تواند روي توليد 

4 ميليون بش��كه در روز بمان��د. كاردر افزود: 
»اكن��ون تولي��د را روي 3ميليون و 9۰۰ هزار 

بشكه مستمر حفظ كرديم.«
عل��ي كاردر در ادامه گزارش��ي از جزئيات 
برنامه ه��اي افزايش توليد نف��ت خام ايران در 
س��ال گذش��ته مطرح كرد كه در نهايت باعث 
ش��ده اند، توليد نفت خام ايران در سال ۱396 
نسبت به سال ۱39۵ معادل ۱۲۰ هزار بشكه 
در روز افزاي��ش يابد. البته اي��ن افزايش صرفا 
توانسته است جاي خالي بشكه هايي كه از افت 

توليد ميدان ها ناشي شده اند را پر كند. 
او در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هاي خود 
ب��ه موضوع مه��م »تصميم ب��راي تغيير نظام 
مهندس��ي اج��راي پروژه ها« در ش��ركت ملي 
نفت پرداخت. مديرعامل شركت ملي نفت در 
اين زمينه گفت: »در گذشته ما كار مهندسي 
را انج��ام مي داديم و خريد تجهي��زات نيز در 
همين راس��تا انجام مي ش��د ولي حاال راهبرد 
عوض شده است. ما ديگر كاال نمي خريم تا در 

انبار نگهداري كنيم.«
در واق��ع در نظ��ام جديد اي��ن پيمانكاران 
صاحب صالحيت هس��تند كه از سوي شركت 
مل��ي نفت انتخاب ش��ده و كاالها را خريداري 

مي كنند. 
كاردر با اش��اره ب��ه اينكه با توج��ه به اين 
تغيير، نمايشگاه نفت محل بسيار مهمي براي 
ارتباط ميان پيمانكاران و توليدكنندگان است، 
عنوان كرد: »كس��اني كه پيمانكار هستند بايد 
توليدكنندگان را در اين نمايشگاه  ها شناسايي 
كنند. باي��د بدانند قيمت هاي��ي كه مي دهند، 
چقدر است و چند مي خواهند بخرند؟ البته ما 
دخالت��ي در قيمت و موارد اينچنيني نداريم و 

وظيفه ما نظارتي است.«
البت��ه اي��ن تنها تغييري نيس��ت ك��ه قرار 
اس��ت از اين ب��ه بعد در س��اختار فعاليت هاي 
ش��ركت ملي نفت ايران، شركتي كه 6۷ سال 
از عم��ر فعاليت هاي��ش مي گ��ذرد، ب��ه وجود 
آي��د. مديرعامل اين ش��ركت در بخش بعدي 
اظه��ارات خود عن��وان كرد ك��ه NIOC به 
دنبال اين است كه بهره برداري ميدان ها را نيز 

به شركت هاي خصوصي بسپارد.
هر چند ش��ركت هاي ايران��ي در اين زمينه 
تجرب��ه چنداني ندارند و ب��ه همين خاطر اين 

اتفاق تدريجي صورت خواهد گرفت. 
تم��ام اي��ن م��وارد حاكي از اين اس��ت كه 
ش��ركت ملي نفت ايران ديگر استخدام سنتي 

انجام نمي دهد. 
مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران، بخشي 
از صحبت هاي خ��ود را به تاثي��رات احتمالي 
خ��روج امريكا از برجام بر انعق��اد قراردادهاي 
نفت��ي اي��ران اختص��اص داد. او در اين زمينه 
عنوان ك��رد: »در م��ورد قرارداده��اي جديد 
نفتي ما اكن��ون به نقاط خوبي رس��يديم. در 
ابتدا ابعاد كار دقيق نبود و طرف هاي خارجي 
حرف قرارداد را متوجه نمي ش��دند و بعضي از 
بخش ها براي آنها روش��ن نبود. اكنون اما اين 
وضعيت عوض ش��ده است. حاال نيز 3 قرارداد 
در حال مذاكره داريم كه به جدي ش��دن آنها 

اميدواريم.«
معاون وزي��ر نفت تصريح ك��رد: »در ميان 
ش��ركت هاي ط��رف مذاك��ره، آن دس��ته از 
شركت هايي كه در امريكا حضور ندارند، قرص 
و محكم هستند و خودشان اعالم مي كنند كه 
با ما خواهند بود. در مورد ديگر ش��ركت ها نيز 
بايد جلو تر برويم تا همه  چيز مش��خص شود. 
بخش��ي از تبع��ات رواني اس��ت و نمي توان بر 

اساس آن صحبت كرد.«
كاردر ب��ا تكرار مواضع بي��ژن زنگنه درباره  
»حذف ناپذير بودن« ايران از بازار انرژي عنوان 
كرد: »ما همچنان در مورد قيمت تمام ش��ده 

ارزان ترين كشور دنيا هستيم.«
معاون وزير نفت ديروز همچنين از رويكرد 
جدي��دي كه ب��راي تامين مناب��ع پروژه ها در 
دس��تور كار ش��ركت مل��ي نفت ق��رار خواهد 
گرفت، صحب��ت كرد. طبق اظه��ارات كاردر، 
اين رويكرد مبتني بر ايجاد يك صندوق پروژه 
است كه واحدهاي سرمايه گذاري آن در بورس 

عرضه خواهد شد. 
كاردر در اي��ن زمينه گف��ت: »اين واحدها 
در روز عرض��ه بر مبن��اي دالر 4۲۰۰ توماني 
محاس��به خواهند ش��د، اما در زمان به نتيجه 
رسيدن پروژه به قيمت روز دالر سرمايه مردم 

بازگردانده مي شود.
داراي  ايراني ه��ا  ك��ه  اس��ت  الزم  البت��ه 
حساب هاي ارزي باش��ند. اكنون با چند بانك 
صحبت كرديم كه براي صاحبان كسب و كار، 

حساب هاي ارزي ايجاد كنند.«
مع��اون وزير نف��ت عنوان كرد ك��ه به اين 
ترتيب اين نخستين بار در تاريخ ايران خواهد 
ب��ود كه منابع مردم به صورت »مس��تقيم« به 

پروژه هاي نفتي تزريق مي شوند. 
كاردر در بخ��ش ديگ��ر صحبت ه��اي خود 
عنوان كرد كه صادرات نفت خام ايران در ماه 
آوريل به ركورد ۲ ميليون و 6۰۰ هزار بش��كه 
در روز دست پيدا كرده كه حتي قبل از تحريم 

نيز اين سطح وجود نداشته است. 
گفتن��ي اس��ت، بيس��ت و س��ومين دوره 
نمايش��گاه نف��ت، گاز و پتروش��يمي ت��ا روز 

چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت برقرار خواهد بود. 
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يكي از نكات جالب توجه در روز نخس�ت نمايشگاه نفت، 
گاز و پتروشيمي را بايد به نحوه حضور تيم شركت پرتاميناي 
اندون�زي اختصاص داد. اين ش�ركت غرفه خود را به ش�كل 
س�نتي كش�ور اندونزي طراحي كرده و نمايندگان حاضر در 
غرفه نيز س�ربندهاي مخصوص منطقه بالي در اين كش�ور را 
پوشيده بودند. غرفه اين شركت به يكي از جالب توجه ترين 
غرفه ها تبديل شده بود كه با وجود حضور غرفه شركت هايي 
چون توتال فرانس�ه و او ام وي اتريش حاضران را بيش�تر به 
خود جذب مي كرد. گفتني اس�ت، ش�ركت پرتامينا در حال 
مذاكره با ش�ركت ملي نفت ايران براي توس�عه ميدان نفتي 

منصوري است. 

در حاشيه نمايشگاه

مارتين��ا دالي��چ، وزي��ر اقتص��اد و صنايع 
كرواس��ي ه��دف از حض��ور اين كش��ور در 
بيست وسومين نمايش��گاه بين المللي نفت را 
بررسي ش��رايط همكاري در حوزه اكتشاف و 
توسعه صنعت نفت ايران و گسترش مناسبات 
تهران و زاگرب در بخش هاي اقتصادي عنوان 
ك��رد. خانم داليچ كه همزمان س��مت معاون 
نخست وزير كرواس��ي را نيز عهده دار است با 
ابراز رضاي��ت از كيفيت برگزاري نمايش��گاه 
بين الملل��ي نفت، گاز، پااليش و پتروش��يمي 
ايران بيان كرد: با اينكه نخس��تين  بار اس��ت 
كه در اين نمايش��گاه هس��تم اما فضا را براي 
همكاري بيشتر ش��ركت هاي كروات با ايران 
بس��يار مثبت مي بينم. وي ب��ا ابراز اميدواري 
ب��ه افزاي��ش همكاري ش��ركت نف��ت و گاز 
كرواسي)INA( با ش��ركت ملي نفت ايران، 
هدف اين كش��ور از حضور در بيست وسومين 
نمايش��گاه بين الملل��ي نف��ت، گاز، پااليش و 
پتروش��يمي ايران را بررسي شرايط همكاري 
با ايران و اعالم آمادگي كرواسي براي توسعه 

روابط به  ويژه در بخش نفت اعالم كرد. 
به گفت��ه وزير اقتصاد و صنايع كرواس��ي 
ب��ا توجه به مش��تاق بودن اين كش��ور براي 
مش��اركت در صنع��ت نفت ايران قرار اس��ت 
در طول برگزاري نمايش��گاه نشس��تي ميان 
همچني��ن  نف��ت  خصوص��ي  ش��ركت هاي 
ش��ركت هاي مل��ي نفت دو كش��ور در زمينه 

اكتشاف و توسعه با حضور وي انجام شود. 

دالي��چ عالقه مندي ش��ركت نف��ت و گاز 
كرواس��ي به خريد نفت از ايران را يادآور شد 
و گفت: به تازگي شماري از مقام هاي دولتي 
كرواسي و ايران درحال برگزاري نشست هايي 
در دو كش��ور هس��تند ت��ا همكاري ه��ا در 
حوزه ه��اي مختل��ف به  ويژه صنع��ت نفت را 

افزايش دهند. 
ش��مار  و  نمايش��گاه  كيفي��ت  از  وي 
ش��ركت كنندگان ابراز رضاي��ت كرد و گفت: 
اين نمايشگاه فرصت هاي بسيار مطلوبي براي 
همه ش��ركت كنندگان از سراس��ر دنيا براي 

حضور در بازار نفت ايران فراهم مي كند. 
داليچ معتقد اس��ت با توجه به فعال بودن 

 )INA(ش��ركت نفت و گاز آي ان اي كرواسي
در زمينه اكتش��اف، توس��عه و پااليش نفت، 
كرواس��ي همچني��ن مي توان��د مهارت ه��اي 
فني، كارشناسي و تجهيزات ويژه يي ازجمله 
تاسيسات زيرساختي زيرزميني و زميني نفت 
را در اختيار ش��ركت هاي ايراني قرار دهد. به 
گفته وي همكاري هاي از اين دست هم اكنون 
مورد مطالعه و رايزني دو كش��ور قرار گرفته 
اس��ت. ش��ركت نفت و گاز آي ان اي كرواسي 
هم اكن��ون خريد نفت از اي��ران را آغاز كرده 
اس��ت. نخس��تين محموله در دس��امبر سال 
۲۰۱۷مي��الدي به كرواس��ي ارس��ال ش��د و 

محموله دوم در راه است. 

تمايل كرواسي به گسترش همكاري هاي نفتي با ايران
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اساسنامهخانهتئاتراصالحشود
ي��ك بازيگ��ر و كارگردان تئاتر معتقد اس��ت: خانه تئاتر براي بهبود وضعیتش بايد دچار تغییر در اساس��نامه و 
يك انقالب در سیس��تم خود ش��ود. علي س��رابي در آس��تانه برگزاري انتخابات خانه تئاتر درباره اينكه باتوجه به 
انتقادهاي��ي كه به اين نهاد صنفي وارد مي ش��ود چه میزان امكان رقابت براي تغیی��ر در برنامه ها و نحوه فعالیت 
خانه تئاتر وجود دارد تا در جريان روز تئاتر كشور اثرگذار باشد؟ به ايسنا گفت: قبل از هر چیز بايد به اين اشاره 
كنم كه حضور اعضا در راي گیري كه مي تواند تغییري را ايجاد كند اقدامي نیكو و حس��نه اس��ت، اما اينكه چطور 
اين كار توس��ط مديريت مجموعه انجام ش��ود و آنها در اين س��ال ها چه كرده اند براي من جاي بحث دارد. سرابي 
به يادآوري موضوعي پرداخت و گفت: وقتي ش��نیدم بنیاد ملي نخبگان قصد داشته نخبگان هنري را معرفي كند 
و در فهرستي كه از سوي خانه تئاتر اعالم شد بیشتر نام اعضاي هیات مديره خانه تئاتر ديده مي شد، ديگر كامال 

واضح است كه فاتحه اين خانه خوانده شده است.

چهرهروز

بررسيشمارتلفاتتيراندازيهايمرگباردرامريكا

شليكباحمايتترامپ
گروهگوناگون|

 در چهارمی��ن س��خنراني ترامپ در 
هماي��ش س��االنه انجمن ملي س��الح، او 
اعمال هر گونه محدوديت را براي س��الح هاي گرم رد 
كرد. اين صحبت ها درحالي مطرح شد كه ترامپ پس 
از تیراندازي در دبیرستان فلوريدا در آغاز سال 2018 با 
اعمال برخي تغییرات محدود در زمینه حمل و استفاده 
از سالح گرم موافقت كرده بود. آن طور كه گفته شده، 
دونالد ترامپ در اين سخنراني اعالم كرده تا زماني كه 
در قدرت اس��ت از حقوق ش��هروندان امريكايي براي 
داش��تن اسلحه دفاع خواهد كرد؛ او اين مجوز را كه در 
قانون اساسي امريكا نیز آمده، حق امريكايي ها مي داند. 
اين درحالي است كه در ماه هاي گذشته تیراندازي هاي 
مرگبار بس��یاري در ايالت هاي مختلف امريكا به  وقوع 
پیوس��ت و به  دنبال آنها صدها هزار دانش آموز، معلم و 
شهروند امريكايي در اعتراض به خشونت و استفاده از 
اسلحه در اين كشور تظاهرات كرده بودند. همچنین در 
تازه ترين گزارش پلیس فدرال امريكا اين كشور در سال 
2017 بیشترين شمار تیراندازي هاي مرگبار را از سال 

2000 تاكنون داشته است. 
طب��ق گزارش ه��اي به دس��ت آم��ده، درصد قابل 
 توجهي از تلفات حمل اس��لحه عالوه بر خشونت هاي 
خیاباني مربوط به خودكش��ي افراد است. آن طور كه 
گفته شده، میزان مرگ ومیر با سالح گرم در امريكا از 
ش��مار تلفات جنگ هاي استقالل در اين كشور بیشتر 
اس��ت. براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده، بیشترين 
شمار تلفات تیراندازي در امريكا مربوط به سال 2017 
بود كه مرگبارترين سال امريكا در 10سال اخیر معرفي 
ش��د. در اين س��ال در حادثه تیراندازي الس وگاس در 
يك جش��نواره موس��یقي حدود 58 نفر كشته و 527 
نفر مجروح ش��دند. آن طور كه گفته شده پس از اين 
حادثه، ستاره هاي موس��یقي در شبكه هاي اجتماعي 
خواهان تصويب قوانین محكمي براي كنترل اس��لحه 
در اياالت متحده امريكا شدند. پس از حادثه تیراندازي 
الس وگاس بیشترين آمار تلفات به تیراندازي در باشگاه 
ش��بانه اورلندو اختصاص دارد. آن ط��ور كه در آمارها 
گفته ش��ده در اين تیراندازي حدود 49نفر كش��ته و 
53 نفر زخمي ش��دند. به گفته پلیس اورلندو مهاجم 
يك س��الح تهاجمي، يك اسلحه كمري و يك وسیله 

انفجاري به همراه داشته است. تیراندازي دانشگاه فني 
ويرجینیا در سال 2007 نیز با 32كشته و 23مجروح به 
عنوان سومین تیراندازي مرگبار از سال 1982 تاكنون 
معرفي شده است. در همان سال گزارش هاي بسیاري 
در اعتراض به البي اس��لحه در امريكا منتش��ر شد. به 
گفته تحلیلگران، آزاد بودن حمل سالح در امريكا روزانه 
به بروز خشونت هاي مرتبط با شلیك گلوله در سراسر 
اين كشور منجر مي ش��ود اما البي سالح در امريكا به 
اندازه يي قدرتمند است كه كنگره اين كشور حاضر به 
تصويب قوانیني براي محدود كردن حمل سالح نیست. 
چهارمین تیراندازي مرگبار در امريكا مربوط به حادثه 
تیراندازي در دبستان سندي هوك در سال 2012 بود 
كه 27كش��ته و 2مجروح بر جاي گذاشت. آن طور كه 
در س��اير گزارش ها گفته شده در س��ال 2012 تعداد 
تلفات سالح در امريكا در هر يك هزار نفر 7برابر كانادا، 

50 برابر آلمان و 60 برابر بريتانیا بود. 
همانطور كه گفته ش��د، س��ال 2017 مرگبارترين 
حوادث تیراندازي را در 10س��ال گذشته داشته است. 
در اين گزارش حادثه تیراندازي كلیساي تگزاس، رتبه 
پنجمین تیراندازي مرگبار از سال 1982 تاكنون را به 

خود اختصاص داده است. 
آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته شده، 

ش��مار قابل  توجهي از حوادث تیران��دازي در مراكز 
آموزش��ي و دانش��گاه هاي امريكا روي داده است اما 
كشتار در كافه لوبي تگزاس در سال 1991 در میان 
تیراندازي ه��اي مرگبار امريكا ق��رار دارد. اين حادثه 
24كش��ته و 20زخمي به  دنبال داش��ت. پس از آن 
حادثه تیراندازي مك دونالد كالیفرنیا در سال 1984 
همچنین تیراندازي دبیرستان استون من داگالس در 
فلوريدا در آغاز سال 2018و تیراندازي در اداره پست 
كالیفرنیا در سال 1986 به  ترتیب رتبه هاي هفتم تا 
نه��م را در میان تیراندازي هاي مرگبار امريكا به خود 

اختصاص داده اند. 
در دسامبر 2015 نیز حادثه تیراندازي در مجتمع 
بهزيس��تي س��ن برناردينوي كالیفرنیا حدود 14كشته 
و 21مج��روح بر جاي گذاش��ت. در میان مرگبارترين 
ح��وادث تیران��دازي در امريكا، حادث��ه تیراندازي در 
فورت هود- بزرگ ترين پايگاه نظامي امريكا در جهان- و 

تیراندازي در دبیرستان كلمباين نیز قرار دارد. 
همانط��ور كه گفته ش��د، س��ود هنگف��ت فروش 
تسلیحات سبب شده است، شركت هاي تسلیحاتي از 
البي هاي قدرتمندي در كنگره امريكا برخوردار ش��وند 
ت��ا مانع از تصويب و اعمال ه��ر گونه قوانین مرتبط با 

محدود كردن خريد و حمل سالح شوند. 

آمارنامه

بازارهنر

روزيازروزهايروزگارنوسپريميشود
مه��رداد كوروش نیا قص��د دارد در 
س��ال جاري 2 نمايش��نامه »روزي از 
روزه��اي روزگار ن��و« و »عزازيل« را 

روي صحنه ببرد. 
مه��رداد كوروش نی��ا نويس��نده و 
كارگ��ردان تئاتر درب��اره برنامه ريزي 
خود ب��راي ن��گارش و اج��راي تئاتر 
 در س��ال ج��اري ب��ه مه��ر گف��ت:
روزه��اي  از  »روزي  نمايش��نامه   2

روزگار نو« و »عزازيل« را نوشته ام و قصد اجراي 
اين 2 اثر را دارم. »روزي از روزهاي روزگار نو« به 
ماجراي كشف حجاب مي پردازد و »عزازيل« نیز 
داس��تان دختري را روايت مي كند كه در دوران 
قرون وس��طي در كش��ور فرانس��ه، مدعي ديدن 
مسیح مي شود و اين س��رآغاز رخ دادن اتفاقاتي 

براي اوست. 
او درباره زمان و مكان اجراي نمايش��نامه هاي 

مدنظ��ر اظه��ار كرد: مترصد ش��رايط 
مناسب براي تولید و اجراي نمايش ها 
هس��تم و نمي خواهم با هر ش��رايط و 
فرم��ي اج��را كنم. نماي��ش »روزي از 
روزه��اي روزگار ن��و« داراي 2 بازيگر 
اس��ت و ب��ه احتمال زياد ب��راي نیمه 
اول س��ال ج��اري آن را ب��ه صحن��ه 
خواهم ب��رد. كوروش نیا يادآور ش��د: 
براي اجراي »روزي از روزهاي روزگار 
نو« در س��الن هاي خصوصي اق��دام خواهم كرد و 
سالن هايي چون ش��هرزاد، پالیز و مستقل را براي 
 اج��را مدنظر دارم ام��ا نمايش »عزازي��ل« داراي

4 بازيگر اس��ت و به دلیل فضا و داستاني كه دارد، 
بايد در سالن دولتي تئاتر اجرا شود و در عین حال 
م��ورد حمايت قرار گیرد. اي��ن كارگردان تئاتر در 
پاي��ان گفت: به طور حتم اجراي نمايش »عزازيل« 

در نیمه دوم سال جاري خواهد بود. 

آخرينكنسرتچشمآذر
مراس��م تش��ییع پیكر زنده ياد ناصر 
چشم آذر آهنگساز و نوازنده پیشكسوت 
يك ش��نبه  روز  كش��ورمان  موس��یقي 
شانزدهم ارديبهشت ماه در تاالر وحدت 

تهران برگزار شد. 
به��رام حصیري، همايون اس��عديان، 
ايرج حسابي، س��تار اوركي، محمدرضا 
عقیل��ي، پ��وري بناي��ي، غالمحس��ین 
ش��اه علي، محمد س��رير، فرهاد هراتي، 

هوش��نگ كامكار، بیتا فرهي، باب��ك چمن آرا، علي 
ثابت نی��ا، ش��هرام صارمي، همايون نصیري، رس��ول 
ترابي، بابك صحرايي، بیژن كامكار، مهراج محمدي، 
حمیدرض��ا نوربخش، س��امان احتش��امي، حس��ن 
رضايي، منوچهر اس��ماعیلي، بی��ژن بیرنگ، محمد 
فرش��ته نژاد، محمد س��اربان، حمید حامي، خشايار 
اعتمادي، س��عید داخ، حبیب اسماعیلي، باربد بیات 
از جمله افرادي هس��تند كه در اين مراس��م حضور 

داشتند. 
محمد سرير آهنگساز پیشكسوت در ابتداي اين 
مراس��م بیان كرد: من از سال 40 در جريان داوري 
مسابقات دانش آموزي با چشم آذر آشنا شدم. وي از 
جمله هنرمندان��ي بود كه از همان ابتداي نوازندگي 
خود به همه ما نشان داد كه آينده بسیار خوبي دارد. 
زنده ياد چشم آذر در حضور خانواده يي هنرمند رشد 
كرد و فضاي ارزشمندي در كارهاي او وجود داشت. 
حمیدرض��ا نوربخش مديرعامل خانه موس��یقي 
نیز ضمن گرامیداش��ت ياد و خاط��ره زنده ياد ناصر 
چش��م آذر گفت: درگذش��ت اس��تاد ناصر چشم آذر 
اتفاقي ناباورانه است كه زبان ياراي بیان آن را ندارد. 

رس��ول ترابي مدير موسسه فرهنگي 
و هن��ري »آواي دوران« و تهیه كنن��ده 
كنس��رت هاي ناصر چشم آذر نیز در اين 
مراسم گفت: امروز شانزدهم ارديبهشت 
ب��ود و ق��رار ب��ود در همی��ن جايي كه 
امروز مراسم تشییع را برگزار مي كنیم، 
میزبان ش��ما مخاطبان عزيز با كنسرت 
اس��تاد ناصر چشم آذر باشیم. حیف شد، 
خیلي حیف شد كه ديگر نمي توانیم اين 

كنسرت را برگزار كنیم. 
ش��اهد احمدلو بازيگر و كارگردان سینماي ايران 
و ب��رادر همس��ر زنده ياد ناصر چش��م آذر هم در اين 
مراس��م گف��ت: هر وقت ب��ا ناصر از م��ردم صحبت 
مي كرديم، او مي گفت »نگو م��ردم، بگو ياران باران 
عش��ق«. ناصر رفیق جواني من بود، ناصر دنیاي من 
بود و من با ملودي هاي او بود كه عاشق سینما شدم. 

او اين مملكت را رها نكرد و در ايران ماند. 
اش��كان خطیبي بازيگ��ر و خواننده نی��ز در اين 
مراسم كه با اجراي بابك صحرايي همراه بود، ضمن 
ابراز تاسف از مرگ ناصر چشم آذر عنوان كرد: من بر 
اين باورم كه ناصر را ما كشتیم، اين ما بوديم كه با او 
بي مه��ري كرديم و آنجايي كه بايد همراهش بوديم، 
كمكي نكرديم. نمي دانم او چه انگیزه عجیبي داشت 
كه هم��واره اين بي مهري ها را تحمل مي كرد و حاال 
من از شما خواهش مي كنم با جنس ناصر چشم آذر 

از او خداحافطي كنیم. 
او بعد از صحبت هايش قطعه موسیقايي را خواند 
و از مخاطبان خواس��ت تا با تكرار اين قطعه او را در 

بدرقه ناصر چشم آذر همراهي كنند. 

عكسهايمتفاوتيازتئاتر
نمايش��گاه  ك��ه  كري��م  ش��كرانه 
»س��رگیجگي« را با نمايش عكس هايي 
از چند نمايش برپا كرده درباره نگاهش 
به هنر تئاتر و تكنیكي كه براي عكاسي 
از تئاترها در نظر گرفته اس��ت، توضیح 
داد. شكرانه كريم هنرمند عكاس درباره 
نمايش��گاه عكس »سرگیجگي« كه روز 
جمعه 14 ارديبهشت در گالري »ساتیا« 
افتتاح شد به مهر گفت: 18 عكسي كه 

در نمايشگاه به نمايش درآمده است، خودم عكاسي 
ك��ردم و اكثرا عكس هاي��ي از تئاترهاي روي صحنه 
س��ال گذش��ته بوده اس��ت مثل »بانويي از اسلو« و 
»س��ونات«. به گفته او، عكس ها به گونه يي عكاسي 
شده اند كه انگار يك سوژه از پیش تعیین شده است 

نه اينكه يك لحظه از تئاتر. 
او در مورد تكنیك عكاس��ي عكس هاي نمايشگاه 
»س��رگیجگي« بی��ان كرد: اين عكس ه��ا با تكنیك 
س��رعت و چرخش لنز ثبت شده است به طوري كه 

دره��م كش��یدگي در عكس ها به وجود 
آي��د. كريم درباره ه��دف از ثبت چنین 
لحظاتي از تئاتر توضیح داد: قصدم اين 
بود تا نگاهي ديگر به صحنه و لحظه يي 
كه تئاتر اجرا مي ش��ود، در اذهان بیايد. 
همچنین قص��دم اين بود به دوس��تان 
هم رش��ته خودم در عكاس��ي و افرادي 
كه نگاه��ي تخت به مس��ائل دارند اين 
منظور را برس��انم كه مي توان در لحظه 
طوري يك صحنه را عكاس��ي كرد كه تخت نباشد و 
لزوما آكسسوار و موقعیت صحنه، عكس را زيبا نكند 
و يك ع��كاس مي تواند نگاه ويژه ت��ري غیر از اينكه 
قاب را بشناسد، داشته باشد. اين نگاه ويژه تر به اين 
موض��وع كمك مي كند كه عكس در راس��تاي حس 
آن صحنه ثبت شود. او هدف اين عكس ها را نمايش 
درون و برون و روح و جس��م انسان دانست و افزود: 
حس هايي كه در صحنه تئاتر در اين عكس ها وجود 

دارد با تكنیك سرعت، تشديد شده است. 

شهروندانمعترض
جهان

اينديپندنت:
دي��روز بس��یاري از 
صفحه  در  روزنامه ه��ا 
خب��ر  خ��ود،  اول 
آلكس��ي  بازداش��ت 
مخالفان  رهبر  ناوالني 
را  روس��یه  دول��ت 
منتش��ر كردند. آنطور 
ك��ه اينديپندن��ت نیز 
در صفح��ه اول خ��ود 

گفته، ناوالن��ي و جمعي از هوادارانش كه در 
ش��هرهاي مختلف روسیه دست به تظاهرات 
زده بودند، توس��ط نیروهاي پلیس دستگیر 
ش��دند. براس��اس گزارش برخي رسانه هاي 
روس��ي، مخالفان دولت در چندين ش��هر از 
جمله والدي وستوك، نووسیبیرسك، تومسك 
و مايك��وپ نی��ز تجمع اعتراضي برپ��ا كردند. 
آنطور كه گفته شده اين تظاهرات در اعتراض 
به برگزاري مراس��م تحلیف رياست جمهوري 
والديمیر پوتین، صورت گرفته و بیش از 350 
نفر در چند ش��هر مختلف اين كشور، از جمله 

مسكو دستگیر شدند. 

الپايس:
ال پايس، در صفحه 
خب��ري  خ��ود،  اول 
از پوجدم��ون، رهب��ر 
جدايي طل��ب كاتالونیا 
منتش��ر ك��رد. طب��ق 
كارلس  گ��زارش،  اين 
سابق  رهبر  پوجدمون 
ش��نبه  روز  كاتالونی��ا 
ائتالف »با  با اعض��اي 

هم ب��راي كاتالونیا« در برلین ديدار كرد. به 
گزارش ال پايس، قانونگذاران حزب پیش��رو 
جدايي طل��ب كاتالونی��ا، ت��الش مي كنند تا 
رهبر سابق و فراري خود را به عنوان ريیس 
اين منطق��ه خودمختار مج��ددا برگزينند. 
س��خنگوي اين ائتالف گف��ت كه آنها تالش 
مي كنن��د تا 14 مه س��ال ج��اري میالدي 
كارلس پوجدمون را بار ديگر انتخاب كنند. 
قانونگذاران جدايي طلب كاتالونیا روز جمعه 
قانون را به گونه يي تغییر دادند كه براس��اس 
آن به ريی��س دولت منطقه ي��ي اجازه داده 
مي ش��ود تا بدون حضور داشتن در مراسم، 

سوگند ياد كند. 

لوموند:
ب��ه گ��زارش لوموند، 
ديروز  فرانس��ه  پايتخت 
شاهد تظاهرات بزرگي در 
با سیاست هاي  مخالفت 
اي��ن  ريیس جمه��وري 

كشور بود.
آنط��ور ك��ه گفت��ه 
اي��ن تظاهرات  ش��ده، 
در آس��تانه نخس��تین 

سالگرد مراسم تحلیف امانوئل ماكرون صورت 
گرفته اس��ت. طبق گزارش لوموند، كارگران 
راه آه��ن و حامیان جناح چ��پ در پاريس به 
خیابان ها رفتند و علیه امانوئل ماكرون، شعار 
دادند. بر پالكاردها شعارهايي نظیر »ماكرون 
كافي اس��ت« و »يك س��ال كافي اس��ت« به 
چش��م مي خ��ورد. گفته مي ش��ود اصالحات 
مختلفي ك��ه دولت ماكرون ب��ه راه انداخته، 
مهم ترين دلیل اين اعتراض هاست. منتقدان، 
ماكرون را متهم مي كنند كه با سیاس��ت هاي 
خود در درجه اول منافع ش��ركت ها و اقش��ار 

مرفه جامعه را در نظر دارد. 

كيوسك

تاريخنگاري

ميراثنامه

ورود مورگان شوستر به ايران 

ميراث فرهنگي در حال پيگيري موضوع موميايي

هفدهم ارديبهش��ت 1290، مورگان شوس��تر امريكايي كه براي س��ر و 
س��امان دادن به وضع مالي ايران اس��تخدام ش��ده بود، به اتفاق 16 نفر از 

همكاران خود وارد تهران شد. 
شوس��تر در 1290 شمس��ي 5 سال پس از انقالب مش��روطه و 9 سال 
پی��ش از كودتاي رضاخان به ايران آمد تا در 35س��الگي خزانه داري كل را 
در اي��ران برعهده گیرد. او پیش از آنك��ه امريكا را به قصد ايران ترك كند، 
كتاب انقالب مش��روطه »ادوارد براون« را خوانده و س��خت تحت تاثیر آرا 
و نظرات براون قرار گرفت. مورگان شوس��تر در جهت گیري هاي سیاسي به 
حزب دموكرات گرايش بس��یار داشت و مش��روطه ايراني را به ديده مثبت 
مي نگريس��ت. او پی��ش از آنكه به ايران اعزام ش��ود، در میانه راه در ش��هر 
استانبول با سیدحسن تقي زاده يكي از اعضاي دموكرات مجلس اول مالقات 
كرد و پیش از آن تحت تاثیر بیانات علیقلي نبیل الدوله كاردار سفارت ايران 

در واشنگتن قرار گرفت. 
م��ورگان شوس��تر عالوه بر 4 مع��اون و 14 كارمند امريكاي��ي در ايران 
2 مع��اون ايراني نیز داش��ت ك��ه در كار مالیه و حسابرس��ي ها به او ياري 
مي رس��اندند. ورود شوستر به تهران در روز 12 جمادي االول 1329 صورت 
گرف��ت. اين امريكايي از   همان روز اول ش��روع به مطالع��ه اوضاع و احوال 
سیاس��ي و اقتصادي و حتي اجتماعي و شناخت رجال و دولتمردان ايراني 

كرد. 
در ابتداي ورود شوس��تر، موضوع اس��تقراض 1250000 پوندي از بانك 

شاهي مطرح شد و به تصويب رسید. 
روزي كه ويلیام مورگان شوس��تر، خزانه را تحويل مي گرفت فقط حواله 
600 ه��زار تومان موجودي در خزانه بود. تنها محاس��بات عددي در خزانه 
نبود كه مورگان شوستر را از ادامه اصالحات اقتصادي بازمي داشت. چرخش 
معادالت سیاسي و اتفاقات ناگوار و غیرمترقبه كه شايد طي هر دهه هركدام 

از آنها يك بار صورت مي گرفت، باعث ش��د كه شوستر به سرعت به حاشیه 
كش��انده شود، قتل عالءالدوله و ترور نافرجام مشیرالسلطنه به دستور يپرم 
خان ارمني ريیس نظمیه كه از ش��ائبه توطئه پردازي شوس��تر خبر مي داد، 
حمله محمدعلي میرزا و شكست او و برادرانش شعاع السلطنه و ساالرالدوله 

به تدريج ابرهاي توفان زايي براي شوستر به بار آورد. 
در نهايت با اصرار روس ها در ايران، شوستر از ايران اخراج شد. او پس از 
اينكه در بهمن 1290 ايران را ترك كرد به امريكا بازگشت و در كتابي به نام 
»اختناق ايران« ش��رح مفصل اين ماجرا و تجربه خود در ايران را نوش��ت. 

شوستر با تقديم نامه يي انفصال خود را از خدمت اعالم كرد. 

ريیس سازمان میرات فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري مي گويد: در حال پیگیري هستیم تا 
ببینیم قضیه منسوب به مومیايي چه بوده است. 
بیش از 10روز پیش ب��ه دنبال اجرايي كردن 
طرح توسعه شبس��تان غربي حرم عبدالعظیم)ع( 
ش��هرري، لودر درحال كار ب��ه جنازه يي برخورد 
مي كن��د ك��ه برخ��ي اف��راد آن را مومیايي اعالم 
مي كنند و به دلیل پیدا ش��دنش در مكان س��ابق 
مقبره بنیانگ��ذار پهلوي آن را به اين ش��خصیت 
نس��بت مي دهن��د. اما از س��وي ديگ��ر، متولیان 
حرم آن را يك جس��د معمولي مي دانند كه حتي 
چهره اش قابل تش��خیص نبوده بنابراين آن را در 

نقطه يي ديگر از شبستان دفن مي كنند. 
در میان ان��كار متولیان ح��رم عبدالعظیم)ع( 
و س��ندهايي كه برخي رس��انه ها براي اثبات اين 
فرضیه داش��ته اند و البته تايید زودهنگام حس��ن 
خلیل آبادي ريیس كمیته میراث فرهنگي شوراي 
ش��هر تهران مبني بر مومیايي بودن جس��د كشف 
شده و احتمال تعلق آن به رضا شاه پهلوي و حتي 

گمانه زني هايي درباره انتقال مومیايي به نقطه يي 
ديگر يا دفنش در يك مكان ديگر مهم ترين نكته 
حايز اهمیت، س��كوت متولیان می��راث فرهنگي 
بود كه باالخره توس��ط علي اصغر مونس��ان معاون 
ريیس جمهور و ريیس س��ازمان میراث فرهنگي، 

صنايع دستي و گردشگري شكسته شد. 
مونسان ريیس سازمان میراث فرهنگي درباره 
علت اين س��كوت اظهار مي كن��د: »حوزه میراث 
فرهنگي به  نوعي حوزه كارشناس��ي اس��ت. از ما 
بايد خواس��ته ش��ود تا در اين زمینه وارد شويم. 

ما آمادگي كار كارشناس��ي را داري��م. اكنون نیز 
درحال پیگیري هس��تیم ك��ه ببینیم موضوع چه 

بوده است.«
او در پاس��خ به اين پرسش كه اكنون وضعیت 
اين مومیايي چه ش��ده است؟ مي گويد:»به  نظرم 
بايد از بخش هايي كه االن به آنها مربوط مي شود 
و در اختی��ار آنهاس��ت، بیش��تر اي��ن پرس��ش را 

بپرسید.«
وي سپس در پاسخ به اينكه »براين اساس اين 
قضیه به میراث فرهنگي مربوط نمي شود؟« ادامه 
مي دهد: »ما درحال پیگیري هس��تیم كه ببینیم 
موضوع چه بوده است اما خودمان هنوز نديده ايم 

كه بتوانیم كارشناسي كنیم.«
درحالي مونسان اين نكته را تاكید مي كند كه 
در تازه تري��ن اظهارنظرها دالور بزرگ نیا مديركل 
میراث فرهنگي اس��تان تهران اعالم كرده اس��ت: 
»اين مس��اله در حیطه میراث فرهنگي نیس��ت و 
»اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي« قرار شده تصمیم 

نهايي را درباره اين مومیايي اعالم كند!«
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