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   افشاي نقشه موساد 
براي ترور 15 دانشمند هسته اي ايران

يك روزنامه نگار صهيونيس��ت در جديدترين كتاب خود از نقش��ه چند س��ال 
پيش موس��اد براي ترور 15 دانشمند هسته يي ايران و نيز صرف هزينه 2ميليارد 

دالري تل آويو جهت »مقدمات« حمله هوايي عليه ايران پرده برداشت. 
به گزارش ايرنا، تارنماي امريكايي پوليتيكو با انتش��ار بخش هايي از كتاب اين 
روزنامه نگار صهيونيس��تي نوش��ت: ترور دانشمندان هس��ته يي، بخشي از راهبرد 

اسراييل براي جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هسته يي بود. 
»رونن برگمن« )Ronen Bergman( نويس��نده و روزنامه نگار پژوهش��گر 
صهيونيس��تي در كتابي جديد االنتشار با عنوان »برخيز و اول بكش: تاريخ سري 
ترورهاي هدفمند اس��راييل«، نقش��ه حمله هوايي تل آويو به ايران و برنامه ريزي 

موساد براي ترور دانشمندان هسته يي ايران را افشا كرده است. 
تارنماي پوليتيكو بخش هايي از اين كتاب را كه دربرگيرنده اطالعاتي دس��ت 
اول از اقدام هاي ضد ايراني رژيم صهيونيس��تي اس��ت، براي نخس��تين بار منتشر 

كرده است. 
به گزارش ايرنا پوليتيكو نوش��ت: معاون موس��اد در مه 2003 )ارديبهشت - 
خرداد س��ال 1382( نقش��ه يي فوق محرمانه به يك سازمان اطالعاتي جاسوسي 
ارائه داد كه حاصل تالشي چهارماهه و حاوي راهبرد فوق محرمانه اسراييل براي 

جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هاي هسته يي بود. 
پوليتيكو با اشاره به س��فر بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي به 
امريكا و ديدار با دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا عليه توافق هسته يي ايران 
نوشت اكنون كه اين دو عليه توافق هسته يي ايران نقشه مي كشند، ارزش آن را 

دارد تا بار ديگر به اين فصل از تاريخ نگاهي بيندازيم. 
اين تارنماي امريكايي ادامه داد »تمير پردو« معاون رييس وقت موساد مدعي 
شده بود: »فرض ابتدايي بر اين است كه كشوري پيشرفته و غني چون ايران كه 
به دنبال دس��تيابي به بمب اتمي اس��ت، در نهايت به آن دست خواهد يافت. به 
عب��ارت ديگر توقف ناگهاني اين پروژه تنها مي تواند نتيجه تغيير ديدگاه يا تغيير 

هويت مواضع سياسي در ايران باشد.«
معاون رييس وقت موس��اد به س��ه راهكار پيش روي رژيم صهيونيستي اشاره 
كرده و گفته بود: »در اين وضعيت، س��ه راهكار پيش روي اس��راييل اس��ت. اول 
اينك��ه اي��ران را فتح كند. دوم، رژيم اي��ران را تغيير دهد و راه س��وم اينكه جو 
سياسي حاكم بر ايران را متقاعد كند، هزينه يي كه با دنبال كردن پروژه هسته يي 
پرداخت خواهد كرد، بيش��تر از دستاوردهاي حاصل از متوقف كردن آن است و 
با توجه به اينكه دو راهكار اول واقع بينانه نبودند، تنها راهكار س��وم باقي ماند تا 

با اقدامات عيني و پنهاني آن قدر فشار وارد شود تا به سادگي تسليم شوند.«
 پوليتيك��و در ادامه به نقل از »مئير داگان« رييس پيش��ين موس��اد نوش��ت: 
»تا زماني كه به اين نتيجه برس��ند، بايد بارها و بارها از ابزارهايي براي به تاخير 
انداختن دس��تيابي آنان به بمب هسته يي استفاده كنيم تا در زمان تسليم، هنوز 

به بمب مسلح نشده باشند.« 
به نوش��ته اين رس��انه امريكايي، داگان طرح معاون خ��ود را تاييد و آن را به 
»راهبردي پنج جانبه ش��امل فشار ديپلماتيك س��نگين بين المللي، تحريم هاي 
اقتص��ادي، حمايت از گروه هاي مخال��ف ايران، اختالل در حمل و نقل تجهيزات 
و مواد خام براي برنامه هس��ته يي و در نهايت اجراي چند عمليات س��ري چون 

خرابكاري در تاسيسات و ترور چهره هاي اصلي اين برنامه، تبديل كرد.«
پوليتيكو با بيان اينكه »تاكنون به وسعت اين تالش ها به ويژه عمليات سري 
اسراييل كه شامل ترور دانشمندان ايراني بود، پرداخته نشده است«، نوشت: فكر 
پش��ت اين تالش هاي يكپارچ��ه، به تاخيرانداختن پروژه هس��ته يي ايران بود. يا 
تحريم ها باعث بروز بحران اقتصادي جدي مي شدند كه رهبران ايران را به توقف 

اين پروژه وادار مي كرد يا گروه هاي مخالف، قدرت كافي به دست مي آوردند. 
اين رس��انه امريكاي��ي ادامه داد: ب��راي حمايت از اين تالش ها در راس��تاي 
ق��رارداد همكاري ميان ج��رج دبليو بوش رييس جمهوري وق��ت امريكا و ايهود 
اولمرت نخس��ت وزير وقت اس��راييل، همكاري چهارجانبه يي ميان سازمان هاي 
س��يا، آژانس امنيت ملي امريكا )ان اس اي(، موساد و آمان )سازمان ضداطالعات 
ارتش اسراييل( ايجاد شد. اين در حالي است كه چنين قراردادي حتي در ميان 

كشورهايي كه از روابط خيلي خوبي برخوردارند، غيرمعمول است. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 13  همين صفحه  

گروه ايران|
»7معاون وزير و بيش از ۴۶مديركل 
جدي��د از بي��ن بان��وان در اي��ن دولت 
گزارش��ي  اين  يافته ان��د.«  مس��ووليت 
اس��ت كه روز گذشته در نشست هيات 
رييس جمهوري  به درخواس��ت  وزيران 
درباره اختص��اص 30درصد از مديريت 
ساختارهاي اجرايي به زنان قرائت شد. 
اع��داد و ارقامي كه نش��ان مي دهد هر 
چند هنوز تا رس��يدن به نقطه مطلوب 
فاصل��ه زيادي باقي مان��ده اما قدم هاي 
نسبتا خوبي براي مشاركت بيشتر زنان 
در س��اختار مديريتي كش��ور برداشته 

شده است. 
در كنار موضوع زنان ارتباط متقابل 
دول��ت و نظام موضوعي اس��ت كه طي 
روزه��ا و هفته ه��اي اخي��ر و بع��د از 
افزاي��ش دامنه ه��اي تخري��ب دولت از 
س��وي برخي گروه ه��اي مخالف دولت 
مدام از س��وي چهره هاي ارشد كابينه و 
شخص رييس جمهور درباره آن صحبت 
مي شود؛ ارتباط متقابلي كه توفيق يكي 
بالندگ��ي و پويايي ديگ��ري را به دنبال 
دارد؛ به عبارت روش��ن تر توفيق دولت 
در واقع توفيق كش��ور و نظام اس��ت و 
تبع��ات عدم توفيق دولت نه تنها دولت 
و كابينه را بلكه كل كش��ور و س��اختار 
كل��ي نظ��ام را در ب��ر مي گي��رد و يك 
طيف و گروه خاص را ش��امل نمي شود.   
رييس جمهور نيز روز گذشته با اشاره به 
اين ارتباط متقابل صحبت هايش را آغاز 
كرد تا به آن دس��ته از افراد و جريانات 
سياس��ي كه اين روزها تم��ام ابزارهاي 
ارتباطي و رسانه يي ش��ان را براي به بن 
بست كشيدن راهبردهاي اجرايي دولت 
بس��يج كرده اند؛ اين پي��ام را بدهد كه 
مجموعه نظام تصميم گير و تصميم ساز 
كش��ور در يك قايق نشسته اند و تالش 
براي س��وراخ كردن اين قاي��ق همه را 

غرق مي كند. 
روحاني با اش��اره به نزديك��ي به ايام 
س��ال جديد ضم��ن اظهار امي��دواري از 
اينكه س��ال آينده س��ال پربركتي براي 
مردم باش��د با اش��اره به اينكه ستادهاي 
نوروزي در ايام تعطيالت بايد فعال باشند 
و مسووالن در راستاي آماده سازي جاده ها 
و استقرار گروه هاي امدادي تالش كنند، 
اظهار اميدواري كرد كه همه در نشاط و 
خوش��حالي وارد سال جديد شده و سال 
97 سال نشاط مردم ايران، منطقه و همه 
مسلمانان باشد و بتوانيم همديگر را ياري 
كنيم و ش��رايط ما در سال آتي از لحاظ 
اقتصادي،  فرهنگي، اجتماعي، سياسي و 

امنيتي از سال هاي قبل بهتر و برتر باشد. 
رييس جمهوري درب��اره مطالبات زنان و 
دختران ايران نيز سخن گفت و اعالم كرد 
كه اگر قرار باش��د كه يك سخنگو براي 
ملت در نظر بگيريم اين رييس جمهوري 
اس��ت كه مي تواند سخنگوي ملت باشد 
و مطالب��ات ب��ه ح��ق آن��ان را پيگيري 
كند.  بعد از پايان نشس��ت هيات وزيران 
مطابق چهارش��نبه هاي گذشته برخي از 
چهره هاي كابين��ه در حياط دولت رو به 
روي خبرنگاران ايس��تادند و به مهم ترين 
موضوع��ات مطروح��ه در جامعه پاس��خ 

گفتند. 

كرامت زنان در جامعه ايراني
رييس جمهور در جلسه هيات دولت 
ضمن تبريك ايام ميالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( و روز زن و گراميداشت مقام 
م��ادر و ميالد امام خميني)ره( به مردم 
اي��ران تصريح ك��رد: ما مردس��االري، 
زن س��االري، مردس��تيزي و زن ستيزي 
را قبول نداش��ته و نه م��رد را مايه خير 
مطل��ق مي دانيم و نه براس��اس برخي 
از افكار نادرس��تي كه وج��ود دارد، زن 
را منش��أ ش��ر مي داني��م؛ زن و مرد هر 
دو انس��ان و در پيش��گاه خداوند داراي 
كرام��ت و ع��زت هس��تند و برت��ري و 
مق��ام آنها وابس��ته ب��ه ايم��ان، تقوا و 
مجاهدت خودشان است.  رييس جمهور 
خاطرنش��ان كرد: خوشبختانه امروز در 
فضاي اجتماع��ي جامعه ما زنان در پي 
حق��وق واقعي خودش��ان هس��تند و از 
ابتداي پيروزي انقالب تاكنون در علم، 
دانش و مشاركت اجتماعي نقش آفرين 
بوده اند. روحاني با اش��اره به نقش زنان 
در پي��روزي انقالب اس��المي و تعبيري 
ك��ه ام��ام راحل راج��ع به اي��ن نقش 
داش��ته اند، گفت: امروز نيز در انتخابات 
متع��دد در ايران و در تم��ام تظاهرات 
و راهپيمايي ه��ا كه به نف��ع نظام انجام 
مي گي��رد و ني��ز در مس��ائل اجتماعي 
و مش��اغل مختل��ف مديريت��ي، علمي، 
دانش��گاهي، پزشكي و مس��ووليت هاي 
گوناگ��ون حض��ور زنان پررنگ اس��ت. 
ام��روز به واس��طه فضاي مج��ازي كه 
به وج��ود آمده، زن��ان فرصت جديدي 
برايش��ان ايجاد ش��ده تا هم نظراتشان 
را اع��الم كنن��د و هم دان��ش و اعتقاد 
خودشان را تبيين كرده و براي اشتغال 
محترمانه و عزتمندانه در جامعه تالش 
كنند.  روحاني اظهار كرد: بايد مس��ائل 
و مش��كالت كش��ور حل و فصل شود و 
در اين راس��تا همه بايد دست به دست 

هم دهيم؛ اين طور نيس��ت كه در برابر 
مش��كالت جامعه فقط دولت مس��وول 
است و بقيه سخنگو هستند. اگر بناست 
كس��ي از طرف ملت سخنگو باشد، اين 
رييس جمهور اس��ت كه منتخب مردم 
بوده و مي تواند بهترين سخنگو از طرف 
مردم، مطالبات و خواست مردم باشد. 

رييس جمهور با بيان اينكه نادرست 
اس��ت كه برخي فكر كنند، س��خنگوي 
مردم هستند و دولت صرفا بايد پاسخگو 
باشد، اظهار كرد: دولت مسووليت هايي 
دارد و در براب��ر مس��ووليت هاي خ��ود 
پاسخگوس��ت و اين درحالي اس��ت كه 
هم��ه نهادها، ق��وا، اركان و ارگان ها در 
قبال ملت مسوولند و همه بايد پاسخگو 
بوده و به قانون اساس��ي عامل باشند و 
كس��ي كه طبق قانون اساسي مي تواند 
راجع به قانون اساسي حرف بزند، سوال 
كن��د و تذك��ر دهد و توضي��ح بخواهد، 
رييس جمهور اس��ت بنابر اين همه بايد 

به وظايف خود به خوبي عمل كنيم. 

اهميت حفظ وحدت براي رشد و توسعه
روحاني با اش��اره ب��ه ضرورت حفظ 
انس��جام اجتماع��ي و اس��تقرار اخالق 
سياس��ي و اجتماع��ي در جامعه گفت: 
در اين راس��تا باي��د بداني��م انتخابات 
۴س��ال يك  بار بوده و هر روز انتخابات 
نيس��ت؛ مردم در 29 ارديبهش��ت پاي 
صن��دوق آرا آمدند و نظر خودش��ان را 
اع��الم و رييس جمهور و اعضاي ش��ورا 
را انتخاب كردن��د كما اينكه در مقاطع 
ديگر نمايندگان مجلس و خبرگان را به 

همين شكل برگزيدند. 
رييس جمه��ور با بيان اينكه بعضي ها 
فكر مي كنند هنوز دوران انتخابات است 
و يادش��ان رفته كه انتخابات تمام شده، 
اظهار كرد: بسياري از سخنان، حرف ها و 
نكات از طرف افرادي به گوش مي رس��د 
كه وقتي عمق آن حرف ش��كافته شود، 
معنايش اين است كه هنوز ما در فضاي 
انتخاب��ات و رقابت انتخاباتي هس��تيم.  
روحان��ي با بي��ان اينكه ام��روز روز حل 
مش��كالت مردم اس��ت و هم��ه بايد در 
اين مس��ير دست به دس��ت هم دهيم، 
خاطرنش��ان كرد: همه حق دارند انتقاد 
كنند، انتقاد وظيفه همه و در اس��الم به 
معناي س��خن دلس��وزانه و اصالح گرانه 
است؛ همه در برابر پيشوايان و مسووالن 
حق نصيحت دارند؛ نصيحت همان انتقاد 
س��ازنده و دلسوزانه اس��ت و تخريب به 

معناي نقد نيست. 
ادامه در صفحه 2
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مركز پژوهش هاي مجلس با تجربه كشورهاي »او اي سي دي« درخصوص ايران  ارائه كرد

راه هاي كاهش شكنندگي اقتصاد
 صفحه 3 

 صفحه 7 

صنعت، معدن و تجارت

 سد آمريكايي 
در بازار عراق

14

رييس جمهور در جلسه هيات دولت :

 ضربه مخالفان به دولت در واقع ضربه به نظام است
7 معاون وزير و بيش از ۴۶ مديركل جديد از بين بانوان در دولت دوازدهم

به دنب��ال اع��الم خبر ب��رآورد فروش 
2۴0 هزار ميليارد تومان اوراق س��پرده 
ريالي با نرخ 20درصد در س��ال، اكنون 
اين پرس��ش مهم مطرح اس��ت كه نظام 
بانك��ي چگون��ه بايد هزين��ه اضافي 12 
هزار ميليارد تومان س��ود اي��ن اوراق را 
كه حاصل از 5درصد سود بيشتر نسبت 
به سپرده يك س��اله 15درصدي است را 
پرداخت كند؟ زيرا نظام بانكي فقط بايد 
بابت اين 2۴0 هزار ميليارد تومان معادل 
۴8 ه��زار ميليارد تومان س��ود س��االنه 
20درص��دي پرداخ��ت كن��د كه بخش 
عمده قابل توجهي از آن از س��پرده هاي 
يك س��اله 15درص��دي و حس��اب هاي 
جاري به س��مت اين اوراق سپرده ريالي 

20درصدي منتقل شده است. 
از سوي ديگر، باتوجه به حدود 1500 
ه��زار ميلي��ارد تومان نقدينگ��ي موجود 
كش��ور، رقمي معادل حداق��ل 75درصد 
يعن��ي 1200 ه��زار ميلي��ارد تومان آن 
در حس��اب هاي كوتاه م��دت و بلندمدت 
سپرده گذاري ش��ده است كه طبق اعالم 
رييس كل بانك مركزي، حدود ۴8درصد 
س��پرده هاي غيردولتي سپرده بلندمدت 
اس��ت كه حداقل بايد س��ود 15درصدي 

دريافت كند. 
بر اين اساس، رقمي معادل 720 هزار 
ميليارد تومان در حس��اب هاي بلندمدت 
باي��د حداقل س��ودي مع��ادل 15درصد 
دريافت كند كه سود يك ساله آن معادل 
108هزار ميلي��ارد تومان اس��ت و براي 
ح��دود ۴۶0هزار ميليارد تومان س��پرده 
كوتاه مدت كه حداقل سودي معادل 8 تا 
10درص��د بايد دريافت كند رقمي حدود 
30 تا ۴ هزار ميليارد تومان س��ود بايد به 

آنها تعلق بگيرد. 
به عبارت ديگ��ر، معادل حداقل 150 
هزار ميليارد تومان براي سود سپرده هاي 
درازمدت ش��امل كوتاه مدت و بلندمدت 
بايد ظرف يك س��ال پرداخت ش��ود و از 
س��وي ديگر، بايد رقمي مع��ادل ۴8هزار 
ميليارد توم��ان بابت س��ود 20درصدي 
2۴0هزار ميلي��ارد تومان اوراق س��پرده 
ريالي پرداخت ش��ود. يعن��ي در مجموع 
معادل حداق��ل 200 هزار ميليارد تومان 
س��ود بايد بابت سپرده هاي بانكي و اوراق 

سپرده پرداخت شود. 
اين رق��م را كه ب��رآورد كنيم معادل 
50درص��د بودج��ه عموم��ي ۴30 هزار 
ميلي��ارد توماني كش��ور اس��ت. ب��ر اين 
اساس، اين پرس��ش اساسي مطرح است 
كه بانك هاي كشور چقدر بايد تسهيالت 

پرداخ��ت كنند آن هم ب��ا چه نرخي كه 
عالوه بر هزينه 200 هزار ميليارد توماني 
سود اين سپرده ها و اوراق،  بتوانند هزينه 
سنگين پرسنل، ساختمان ها، تجهيزات، 
بانكداري الكترونيك، گس��ترش و امنيت 
شبكه پرداخت و هزينه هاي بي شمار ديگر 

سيستم بانكي را بپردازند. 
اگرچه مديران شبكه بانكي معتقدند 
كه س��هم اصلي هزينه ها را س��ود بانكي 
تشكيل مي دهد و هزينه تمام شده جذب 
منابع و پول بس��يار سنگين و كمرشكن 
اس��ت و بار اصلي را روي دوش بانك ها و 
س��هم اصلي را در هزينه ه��ا دارد، اما اين 
پرس��ش مطرح است كه سنگين تر شدن 
هزينه س��ود پرداخت��ي به س��پرده ها و 
جذب منابع تا كجا امكان پذير است و در 
شرايطي كه بخش عمده يي از دارايي ها و 
منابع بانك ها به خاطر ركود بخش مسكن 
و دارايي ها و وثايق بانكي، مطالبات معوق، 
بدهي س��نگين دولت ب��ه بانك ها عمال 
قفل ش��ده و امكان كس��ب درآمد و سود 
از حدود ۴0 تا 50درصد منابع و دارايي ها 
وجود ن��دارد، بانك ها با چ��ه نرخي بايد 
تس��هيالت بدهند تا هم قفل شدن منابع 
را جبران كنند و هم بتوانند سودي معادل 
200هزار ميليارد تومان براي پرداخت به 
سپرده گذاران و صاحبان اوراق را بدهند. 

همچنين نكته مهم ديگري كه مطرح 
است اين است كه تسهيالت با نرخ باالي 
هزينه تمام ش��ده پول، بايد با چه نرخي 
به فع��االن اقتصادي و واحدهاي صنفي و 
صنعتي پرداخت ش��ود ك��ه بتواند درآمد 
مورد انتظار بانك ها را تامين كند؟ زيرا اين 
وضعيت قطعا باعث رش��د نرخ تسهيالت 
و افزايش هزينه توليد خواهد ش��د. حال 
آنكه در ش��رايط امروز اقتصاد ايران، تنها 
بخشي از اقتصاد مي تواند به خاطر نرخ ارز 
و صادرات، از س��ود مورد انتظار برخوردار 
باش��د و بخش عم��ده اقتصاد ب��ه خاطر 
مس��ائل ركود، محيط كالن كسب و كار، 
وضعيت سياست خارجي و موقعيت ايران 
در منطقه و جهان، قادر به كس��ب س��ود 
باال نيست و وضعيت كارخانه ها، كارگران، 
صندوق هاي بازنشستگي و پرداخت حقوق 
و مزاياي كارگران و بازنشس��تگان نش��ان 
مي ده��د كه درآمد و س��ود م��ورد انتظار 
كس��ب نمي ش��ود و لذا نمي ت��وان انتظار 
داش��ت كه در چنين وضعيتي، تسهيالت 
با نرخ مناس��ب در اختيار همه واحدهاي 
اقتصادي قرار گيرد و منجر به رشد توليد 

و درآمد واحدهاي اقتصادي شود. 
ب��ر اين اس��اس، به نظر مي رس��د كه 
وضعي��ت موجود عم��ال حكاي��ت از آن 
دارد ك��ه تنهاي��ي بخش��ي از اقتصاد كه 

شامل بخش هايي از واردات، بخشي هايي 
از ص��ادرات، برخ��ي فعاليت هاي نفتي و 
پتروش��يمي، برخي طرح ه��اي عمراني و 
ساخت و ساز، فعاليت هاي خريد و فروش 
و داللي و... است كه از سود نسبي بهتري 
برخوردار هستند، قادرند تسهيالت بانكي 
با نرخ تحميل ش��ده به ش��بكه بانكي را 
ج��ذب و از محل آن س��ود م��ورد انتظار 
بانك ها را پرداخت كنند و شايد به همين 
دليل اس��ت كه س��هم بخش خدمات و 
بازرگان��ي از كل تس��هيالت بانك ه��ا به 
نس��بت صنعت و توليد و ايجاد و توسعه 

باالتر است. 
ام��ا بخش عم��ده اقتص��اد توليدي و 
صنعت��ي و خدماتي كش��ور ك��ه مولد و 
اشتغال زاس��ت يا با بخش هاي متوسط و 
كم درآمد كشور مرتبط است، عمال قادر 
به دريافت تس��هيالت بانكي ب��ا نرخ باال 
نيست لذا اين وضعيت نشان مي دهد كه 
عمال اقتصاد ايران ب��ه دو بخش بزرگ و 

عمده تبديل شده است. 
يك بخ��ش كه صاحب س��پرده هاي 
درشت بانكي اس��ت و از آن سود مي برد 
و در سوي ديگر اين طبقه، از سود باالي 
كسب و كار و درآمد زياد برخوردار است و 
قادر به بازپرداخت تسهيالت بانكي با نرخ 
باالست و يك بخش ديگر كه عمال سپرده 
زيادي ندارد كه از بانك سود باال دريافت 
كند و در توليد و كس��ب و كار نيز س��ود 
كم��ي دارد و در نتيجه ق��ادر به پرداخت 

تسهيالت با نرخ باال نيست. 
به عب��ارت ديگر، پرداخت س��ود باالي 
بانكي 15 تا 20درصدي كه دچار چسبندگي 
ش��ده و فاصله قابل توجه با ن��رخ تورم دارد، 
عم��ال به زيان بخ��ش مولد و اش��تغال زا و 
بخش عمده يي از فعاالن اقتصادي و طبقه 
دوم مورد بحث اس��ت و تنها طبقه اول كه 
صاحب سپرده هاي درشت هستند، قادرند 
از محل اين نرخ باالي س��پرده س��ود ببرند 
و همچنين در كس��ب و كار سود زيادي به 
دست آورند و بتوانند سود باالي تسهيالت 

را پرداخت كنند. 
ادام��ه چنين وضعيتي ك��ه منجر به 
پرداخ��ت 200هزار ميليارد تومان س��ود 
بانك��ي به س��پرده ها مي ش��ود، عمال به 
بزرگ شدن طبقه جديد و مرفه و صاحب 
س��پرده هاي ب��زرگ و كس��ب وكارهاي 
سودآور منجر مي شود و عمال اقتصادملي، 
مولد و توليدي و بخش بزرگي از جمعيت 
كشور كه نه سپرده زياد دارند و نه كسب 
و كار س��ودآور دارند را تضعيف مي كند و 
س��ر بزرگي از اقتص��اد را در مقابل تنه و 
پاهاي نحيف طرف ديگر قرار مي دهد كه 

به فاصله طبقاتي بيشتر منجر مي شود. 

سرمقاله

 پيام هاي 200 هزار ميليارد توماني سود سپرده و اوراق
  محسن شمشيري   
دبير گروه بانك و بيمه

به دنب��ال اعالم خب��ر برآورد ف��روش 2۴0 هزار 
ميليارد تومان اوراق س��پرده ريالي با نرخ 20درصد 
در س��ال، اكنون اين پرس��ش مهم مطرح است كه 
نظ��ام بانكي چگون��ه بايد هزينه اضاف��ي 12 هزار 
ميلي��ارد تومان س��ود اي��ن اوراق را ك��ه حاصل از 
5درصد س��ود بيش��تر نسبت به س��پرده يك ساله 
15درصدي است را پرداخت كند؟ زيرا نظام بانكي 
فقط بايد بابت اين 2۴0 هزار ميليارد تومان معادل 
۴8 هزار ميليارد تومان س��ود س��االنه 20درصدي 
پرداخ��ت كند كه بخش عم��ده قابل توجهي از آن 
از سپرده هاي يك س��اله 15درصدي و حساب هاي 
جاري به سمت اين اوراق سپرده ريالي 20درصدي 

منتقل شده است...

تصويب ح��ذف آزمون ورودي مدارس س��مپاد 
در مقطع متوسطه اول، خبري بود كه حاشيه هاي 
زيادي با خود به همراه داش��ت. بعد از آنكه وزارت 
آموزش و پ��رورش تصميم گرف��ت آزمون ورودي 
مدارس تيزهوشان را در مقطع متوسطه اول،  حذف 
كند، موجي از اعتراض ها و واكنش ها از سوي اقشار 
مختلف ايجاد ش��د ك��ه در راس آن دانش آموزاني 
قرار داش��تند ك��ه از ماه ها قبل خ��ود را براي اين 
آزمون آماده كرده بودند. مس��ووالن اين وزارتخانه، 
برگ��زاري چنين آزمون هاي��ي را تنها قوي تر كردن 
مافي��اي كالس ه��اي تقويتي، تس��ت و كتاب هاي 
كمك آموزشي مي دانند كه درنهايت هيچ نتيجه يي 
جز استرس،  تش��ويش و نگراني براي دانش آموزان 
دبس��تاني نخواهد داش��ت اما اعتراض ها عليه اين 

مصوبه جديد تا حدي پيش رفت...

  پيام هاي 200 هزار ميليارد 
توماني سود سپرده و اوراق

اما و اگرهاي يك آزمون

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 12  

نفت و انرژي

15

پتانسيل وزير براي كاهش 
تضارب در حوزه آب

گروه انرژي  عليرضا كياني 
رضا اردكانيان وزير نيرو، نشان داده است كه قصد 
تغييرات��ي بنيادي��ن در س��ازوكار تصميم گيري ها در 
حوزه آب را دارد. آن  طور كه مشخص است »شوراي 
حفاظ��ت از منابع آب اس��تان ها« يكي از نخس��تين 
اهداف او به حس��اب مي آيد. س��فر هي��ات دولت به 
هرم��زگان و آيين افتتاح طرح ه��اي آب و آبفا در اين 
اس��تان فرصت خوبي بود تا وزير نيرو بر لزوم تقويت 
نقش اين شوراها تاكيد كند. شوراي حفاظت از منابع 
آب طبق ش��رح جلس��ات آن با ه��دف ايجاد وحدت 
روي��ه اجرايي و نظامند كردن بهره برداري، حفاظت از 
منابع آب براي توسعه پايدار و نيز در جهت به تعادل 
رسيدن منابع و مصارف آب در دولت يازدهم تشكيل 
شد. جدي شدن كمبود منابع آب در ايران زمينه ساز 
توجه بيشتر مسووالن به مقوله آب، فرونشست زمين 
و مباحث مرتبط با كاهش ذخاير آب هاي س��طحي و 
زيرزميني ش��ده اس��ت. نگاهي به تاريخ عملكرد اين 
ش��ورا اما نگاه ه��ا را متوجه اختالفات ه��ر از چندگاه 

نهادهاي مختلف عضو مي كند...

 محسن شمشيري   

ميالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها و روز مادر را تبريك مي گوييم

كوهن، قرباني جنگ تجاري ترامپ شد

خروج مغز اقتصادي 
كاخ سفيد



 اي�ران و تركيه آماده اس�تفاده از پول ملي در 
معامالت مشترك هس�تند؛پاد  روساي جمهوري 
اسللامي ايران و تركيه در تماس تلفني تاكيد كردند 
كلله جزئيات به كارگيري و اسللتفاده از پللول ملي دو 
كشللور در معامللات مشللترك نهايي شللده و آماده 
اجراي آن هسللتند؛ حركتي كه مي تواند جهشللي در 
همكاري هللاي اقتصللادي تهران-آنكارا ايجللاد كند. 
روحاني ديروز در تمللاس تلفني رجب طيب اردوغان 
گسللترش همكاري هاي بانكي را كليد اصلي توسللعه 
روابط اقتصادي دو كشللور برشللمرد و اظهار داشللت: 
نهايي شدن جزئيات به كارگيري پول ملي دو كشور در 
معامات مشللترك، حركتي تازه و خبري خوب براي 
دو ملت است كه پيوسته خواهان تعميق همكاري هاي 
تهران–آنكارا هستند. رييس جمهور تركيه نيز در اين 
تمللاس تلفني با بيان اينكه موضللوع به كارگيري پول 
ملي دو كشللور در معامات مشللترك نهايي و آماده 
اجراسللت، گفت: اين موضوع مي تواند روابط اقتصادي 

دو كشور را وارد مرحله نويني كند. 
 كرباس�چي ب�ا ش�كايت اطالع�ات س�پاه به 
يك س�ال حب�س محكوم ش�د؛ ايس�نا   با حكم 
شللعبه 15دادگاه انقللاب دبيركل حللزب كارگزاران 
سازندگي به يك سال حبس محكوم شد.  سايت حزب 
كارگزاران سللازندگي اعام كرد: حكم دادگاه انقاب 
شللعبه 15 به رياست قاضي صلواتي براي غامحسين 
كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران سازندگي ايران روز 

چهارشنبه اباغ شد. 
بنا بر شكايت سازمان اطاعات سپاه، مبني بر فعاليت 
تبليغي عليه نظام براي غامحسللين كرباسللچي يك 

سال حبس حكم صادر شده است. 
 واكنش دادس�تان كل به حواش�ي مراسم روز 
زن در ب�رج ميالد؛ ايلنا  دادسللتان كل كشللور به 
دادستان عمومي و انقاب تهران دستور داد با بررسي 
مراسم برگزار شللده در برج مياد تهران تحت عنوان 
بزرگداشللت روز زن برخورد الزم را با هنجارشكنان و 
متخلفان اين مراسللم انجام دهد. دادستاني كل كشور 
اعام كرد: به دنبال برگزاري مراسمي خاف هنجارها 
و عفت عمومي كشللور، تحت عنوان بزرگداشللت روز 
زن در ايام خجسللته مياد بانوي بزرگ اسام، الگوي 
عفللت و پاكدامنللي و مظهر فضائللل اخاقي حضرت 
فاطمه زهرا )س( توسللط شللهرداري تهران در سالن 
همايش هاي برج مياد، دادسللتان كل كشللور با ابراز 
تاسللف نسللبت به برگزاري اين مراسللم به دادستان 
تهران دستور تعقيب و پيگيري الزم و برخورد قانوني 

با هنجارشكنان و متخلفان را صادر كرد. 
 وزير كش�ور ع�راق از نقش اي�ران در مبارزه 
علي�ه داعش تمجيد كرد؛ فارس  »قاسللم محمد 
جال حسللين االعرجي« وزير كشور عراق ديروز و در 
حاشلليه اجاس وزيران كشور جهان عرب در الجزيره 
تاكيللد كرد كه ايران نقش بزرگللي در كمك به عراق 
و ديگر كشللورهاي جهان در مبارزه عليه تروريسم از 
جمله داعش داشته است. وزير كشور عراق گفت: ايران 
بنا به درخواست دولت عراق براي مبارزه با داعش وارد 
عمل شللد. او تاكيد كرد كه در مبارزه عليه تروريسم 
حمايت ايران از عراق آشللكار بللوده و دولت عراق به 
هميللن دليللل از جمهوري اسللامي ايللران به دليل 
كمك هايش تشللكر كرده اسللت.  االعرجي گفت كه 
عراق از همه كشورهايي كه در مقابله با داعش در كنار 

آن ايستاده اند، تشكر مي كند. 
 الزام�ي ب�ودن رعايت نظرات »مجم�ع« را به 
مجل�س تذك�ر دهيد؛ ايس�نا  يك عضللو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در نامه يي خطاب به آيت اهلل 
شللاهرودي تذكر نسبت به الزامي بودن رعايت نظرات 
مجمع تشخيص مصلحت را به مجلس شوراي اسامي 
خواستار شد. در بخشي از نامه احمد توكلي به رييس 
مجمع تشللخيص مصلحت نظام آمللده: »با عنايت به 
مشللاهدات و شللنيده هاي موثق، كميسيون تلفيق و 
صحن مجلس شللوراي اسللامي در بررسي هاي خود 
پس از وصللول اين نظرات، صرفا به ايرادات شللوراي 
نگهبان توجه كرده و نسللبت به نظللرات هيات عالي 
نظللارت كه به حكم رهبري جانشللين مجمع اسللت، 
توجهي نداشللته و آن را الزم االتباع قلمداد نمي كنند. 
لذا ضللروري اسللت الزم االجرا بودن نظللرات اعامي 
توسللط هيات عالي نظارت كه مسللتند بلله تفويض 
صاحيت نظارت بر حسللن اجراي سياست هاي كلي 
نظام از سوي مقام معظم رهبري است، تذكر داده شود 
و الزامللي بودن رعايت اين نظرات به مجلس شللوراي 

اسامي و شوراي نگهبان اباغ شود. «
 ح�ق اظهارنظ�ر براي همه نماين�دگان فراهم 
ش�ود؛ برن�ا  عباس گللودرزي در جلسلله علني روز 
چهارشللنبه خانه ملت در تذكري گفت: شأن مجلس 
اين نيسللت كه هيات رييسه هرگونه كه بخواهد عمل 
كند. مجلس شوراي اسامي آيين نامه  داخلي دارد كه 
هيات رييسلله براي اجراي آن سوگند ياد كرده است. 
او بللا انتقاد از برخللي رفتارها اداملله داد: در مجلس 
نماينده تر وجود ندارد بايد حق اظهارنظر آزادانه داده 
شللود كه خاف اين رويه وهن مجلس است. نماينده 
بروجرد در مجلس خاطرنشان كرد: نبايد هر كسي كه 
داد مي زند و البي بيشللتري دارد، ميكروفن وي براي 
بيان صحبت ها روشن شللود. گودرزي از هيات رييسه 
مجلس شوراي اسامي خواست كه اين رويه را اصاح 

كند. 
 آخرين جزئيات طرح سوال از رييس جمهوري 
در مجلس؛ ايرنا  مجتبي ذوالنوري نماينده اصولگراي 
مجلس گفت: سوال نخست از رييس جمهوري درمورد 
موسسللات اعتباري بود كه توسط علي مطهري و علي 
وقف چللي نمايندگان تهللران و زنجان در مجلس طرح 
شللده بود ولي نهايتا از حد نصاب الزم افتاد و از دستور 
كار مجلس خارج شللد. او افزود: پللس از اين قضيه ما 
احساس كرديم مشكات سللرمايه گذاران كاسپين كه 
زندگي هاي شان متاشي شللده بايد در مجلس مطرح 
شللود، از اين رو بنده طرح سللوالي از رييس جمهور را 
درمورد موسسللات مالي و اعتباري مطللرح كردم. اين 
نماينده مجلس گفت: امضاهاي اين طرح سوال به 102 
امضا رسيده كه امروز اين طرح سوال از رييس جمهوري 

در هيات رييسه مجلس اعام وصول شد. 
 روحاني و اردوغان در مورد س�وريه گفت وگو 
سللخنگوي  كاليللن  ابراهيللم  ايس�نا   مي كنن�د؛ 
رياسللت جمهوري تركيه گفت: رييس جمهور ما ديروز 
در رابطه با اين موضللوع با آقاي پوتين رييس جمهور 
روسلليه، به طور تلفني گفت وگو كرد. آقاي پوتين نيز 
تاكيللد كللرد در رابطه با اين موضوع دسللتورات الزم 
را خواهللد داد. او افللزود: رييس جمهللور تركيه امروز 
بعدازظهللر نيز با آقللاي روحانللي رييس جمهور ايران 
به طور تلفني گفت وگو خواهد كرد. دسللتور كار اصلي 
اين گفت وگللو را نيز همين موضوع تشللكيل خواهد 
داد. اميدواريم طي روزهاي آينده نتايج ملموسللي را 

مشاهده كنيم. 

روي موج خبر

طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزي هم اعالم وصول شد

هفته استيضاحي پارلمان!

ضربه مخالفان به دولت در واقع ضربه به نظام است
ادامه از صفحه اول: 

روحانللي با بيللان اينكه بعضي هللا فكر مي كنند 
كلله اگر دولت تضعيف شللد، نهادهاي ديگر تقويت 
مي شللوند، گفت: اين طور نيسللت؛ ما امروز در يك 
كشللتي نشسته ايم و اگر بخشللي از كشتي تخريب 

شود، همه در كشتي با هم غرق مي شوند. 
روحانللي در بخللش ديگللري از سللخنان خود با 
اشللاره به تحركات برخي كشللورها در منطقه نسبت 
به ايران و دنبال كردن ماجراي قديمي ايران هراسللي 
از سوي آنها گفت: همه بايد بدانند كه ما نگران رشد 
ديگران نيسللتيم و مي دانيللم در اين منطقه وقتي به 
تعالي مي رسلليم كه همه با هم رشللد كنيم و دلمان 
مي خواهد همه كشورهاي همسايه و منطقه در رشد 
و در مسيري باشند كه موجب تعالي مادي و معنوي 

همه است. 
روحاني با بيان اينكه قدرت اقتصادي، فرهنگي، 
سياسللي، اجتماعي به ويژه قدرت نظامي جمهوري 
اسللامي ايران عليه ديگران نيست، افزود: ما قدرت 
نظامي مان را تقويت نمي كنيم تا كشللوري را مورد 
حمله قللرار دهيللم بلكه قللدرت دفاعي مللا صرفا 

بازدارنده يا در شرايطي براي دفاع از كشور است. 

 موافقت با امهال جرايم تسهيالتي كشاورزان
هيللات وزيران در جلسلله روز چهارشللنبه خود 
به رياسللت روحانللي با امهللال بدهي تسللهياتي 
كشللاورزان خسللارت ديللده از زلزله سللال 1۳۹1 
منطقلله ارسباران)شهرسللتان هاي ورزقللان، اهر و 
هريس( در استان آذربايجان شرقي به مدت ۳سال 
موافقللت كرد.  با توجه به برنامه ها و سياسللت هاي 
دولت تدبير و اميد و توجه خاص به موضوع اشتغال 
زنان، آمار اخير نشان دهنده رشد نرخ اشتغال زنان 

در سال هاي ۹5و ۹۶ است. 
در همين راسللتا گزارشللي از اقدامللات صورت 
گرفته در سطح دولت براي تحقق عدالت جنسيتي 
و رفللع كاسللتي ها در حوزه هايللي ماننللد تحصيل 

و كللودكان بازمانللده از تحصيللل، ورزش و تامين 
اجتماعي ارائه شد. با توجه به دستور رييس جمهور 
براي كسللب ۳0درصد از تيم هللاي مديريتي دولت 
توسط زنان، گزارشللي از انتخابات صورت گرفته از 
مهر ۹۶ تاكنون ارائه شللد كه نشان مي دهد در اين 
مدت ۷معللاون وزير و بيش از ۴۶مديركل جديد از 
بين بانوان مسللووليت يافته اند. معاونت امور زنان و 
خانواده همچنين در گزارش خود به برخي اقدامات 
شللاخص اين معاونت در جهت بهبود وضعيت زنان 
در كشور اشاره كرد كه ازجمله اين اقدامات مي توان 
اجراي طرح تاب آوري اجتماعي در سراسللر كشور 
با همكاري اسللتانداري ها و جامعلله مدني، آموزش 
استانداردسللازي محصللوالت كشللاورزي بلله زنان 
روستايي جهت دستيابي به بازار فروش، هماهنگي 
با سللازمان بسيج مستضعفين و سللازمان زندان ها 
در جهللت حرفه آمللوزي و ايجللاد اشللتغال پايدار 
براي خانواده زندانيان در سللطح كشور، حمايت از 
25طرح سازمان هاي مردم نهاد در سطح كشور در 
حوزه هاي اقتصاد و معيشت، تحكيم بنيان خانواده، 
ارتقاي سللامت، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
و اعطاي تسللهيات اعتباري خرد بلله ۳۳هزار زن 
سرپرسللت خانوار و بدسرپرسللت با همكاري بانك 
قرض الحسنه مهر ايران از طريق همكاري مشترك 
بين بانك و استانداري هاي سراسر كشور را نام برد. 

 سهم كار خانگي زنان در توليد ناخالص ملي
هم تقدير و هم نقد اين عباراتي است كه معصومه 
ابتكار با آنها به اسللتقبال گزارش هيات وزيران درباره 
به كار گيللري ۳0درصللدي زنان در سللاختار مديريت 
اجرايي كشللور مي رود. رويكردي كه نشللان مي دهد 
هر چند دولت دوازدهم قدم هللاي بلندي براي بهبود 
وضعيت زنان برداشللته اما هنوز تا رسيدن به افق هاي 
مللد نظر راه زيادي باقي مانده اسللت. معللاون زنان و 
خانواده رياسللت جمهوري با اشللاره به اينكه ۷معاون 
وزيللر و ۴۶مديركل خانم در دولت انتخاب شللده اند، 

گفت: روند به كارگيري زنان در دولت هم قابل تقدير 
است و هم جاي نقد دارد. 

معصومه ابتكار در حاشلليه نشست هيات دولت 
با اشللاره به اينكه براسللاس مصوبه رييس جمهور تا 
پايللان دولت بايد ۳0درصد از پسللت هاي مديريتي 
در اختيار زنان قللرار بگيرد كه ما هم در اين زمينه 
پيگيري هاي مسللتمر داريم، اظهار كرد: طي ۶ ماه 
گذشللته ۷معاون وزير و ۴۶مديركل زن به مجموع 
دولت اضافه شللدند. اين رونللد از نظر ما قابل قبول 
اسللت ولي بايد تسللريع شللود. همه وزارتخانه ها و 
مخصوصا اسللتان ها در اين زمينه بايد فعال تر شوند. 
مللن در اين زمينلله مكاتبه مجددي با اسللتانداران 
داشته ام. وزير كشور هم در اين زمينه تاش مي كند 
البته بايد خيلي تاش كنيم. اين انتصابات هم جاي 
تقديللر دارد و هم جاي نقد؛ البته آنچه اتفاق افتاده 

است، نشان دهنده يك تحول رو به جلو است. 
او با بيان اينكه ديروز نخسللتين جلسه ستاد ملي 
زن و خانواده را با حضور رييس جمهور برگزار كرديم، 
خاطرنشللان كرد: اين سللتاد يك سللتاد فرابخشي و 
فراقوه يي اسللت و عللاوه بر رييس جمهور در جلسلله 
ديللروز وزرا، معاون قوه قضاييلله و نمايندگان مجلس 
هم حضور داشللتند. در اين جلسه شاخص هاي عدالت 
اجتماعي را مورد بررسللي قرار داديم و سياسللت هاي 

اين شاخص ها را تاييد كرديم.
اين شللاخص ها ماك عمل ما براي بهبود وضعيت 
زنان خواهد بللود همچنين مصوبه يي درباره تقسلليم 
ملي كار درباره آموزش هللاي قبل ازدواج، حين و بعد 
ازدواج داشللته ايم. ابتللكار ادامه داد: امروز در جلسلله 
هيات دولت گزارشي از وضعيت زنان در نقاط مختلف 
كشللور ارائه كرده و كمبودها همچنين دسللتاوردهاي 
دولت يازدهم و دوازدهم در حوزه بهبود وضعيت زنان 
ارائه كرديم. مشللخصا درباره اشتغال كه در سال ۹5و 
۹۶ آمار بسلليار خوبي از وضعيت اشتغال زنان داريم. 
همچنين بحث كرديم اشتغال زنان را در حوزه اشتغال 
غيررسللمي و خانگي هم در نظر بگيريم. معاونت زنان 

درباره ارزش گذاري كار خانگي زنان پژوهشللي انجام 
داده كلله طبق آن تا ۳0درصللد ارزش توليد ناخالص 
ملللي ما حاصل كار خانگي زنان اسللت كه هيچ جا به 

حساب نمي آيد. 

 تعطيلي زود هنگام مدارس ممنوع
يكللي ديگللر از چهره هايي كه ايللن روزها اخبار و 
حواشللي بسللياري درباره روند تصميم سللازي هايش 
شنيده مي شللود، محمد بطحايي است. وزير آموزش 
و پللرورش ديروز هم تاكيد كرد كه مدارس حتي يك 
روز قبللل از تعطيات نوروز هم نبايد تعطيل شللوند. 
بطحايللي در ادامه اظهار كرد: به همكارانم در مدارس 
تاكيللد موكد، موكللد، موكد دارم كه بلله هيچ عنوان 
امسللال حتي يك روز زودتللر از ايللام تعطيلي نبايد 
تعطيل كنند. دانش آموزان تا آخرين روز سللال جاري 

بايد تحصيلشان را ادامه دهند. 
او درباره حذف آزمللون ورودي پايه هفتم تصريح 
كللرد: مصوبه شللوراي هماهنگي مللدارس غيردولتي 
را چند روز گذشللته ابللاغ كرده ايم كه هنوز شللايد 
به دسللت همه مدارس نرسيده باشللد. البته مدارس 

غيردولتي از تصميم ما اسللتقبال كرده اند؛ سللازمان 
مللدارس غيردولتي هم تيمللي در اختيللار گرفته تا 
بللا تخلفات در ايللن زمينه برخورد جللدي كند البته 
اميدوارم با اسللتقبالي كه مللدارس كرده اند، برگزاري 

اين آزمون متوقف شود. 
وزيللر آموزش وپرورش در ادامه با بيان اينكه يكي 
از مهم ترين برنامه هاي اين وزارتخانه در سللال آينده 
تحوالتي اسللت كه در محتللواي برنامه هاي آموزش و 
پرورش آغاز مي شللود، اظهار كللرد: وظيفه آموزش و 
پللرورش تحقق اقتصاد مقاومتي فرهنگ سللازي براي 
دانش آموزان است. ما در اين زمينه كتاب هاي درسي 

و مطالبي داشتيم كه البته كافي نيست. 
او افللزود: يكي از مهارت هايي كه در سللال ۹۶ 
شروع كرده و در سال آينده توسعه مي دهيم، بحث 
توسعه مهارت هاي الگوي اسامي- ايراني است كه 
در بخشللي از اين مهارت ها، اقتصاد مقاومتي نيز در 
نظر گرفته شده اسللت. دانش آموزان حتما بايد در 
مللدارس موضوع اقتصاد خانواده را تقويت كنند. در 
سال ۹۷ با جديت بيشتري موضوع اقتصاد مقاومتي 

را در مدارس دنبال مي كنيم. 

گروه ايران  
هنوز جوهر امضاي نمايندگان زير طرح استيضاح 
آخوندي و ربيعي خشللك نشللده بود كلله 10 نفر از 
نمايندگان سللوال كننده از وزير جهاد كشللاورزي با 
اصرارشللان خواهان استيضاح حجتي شللدند. اين را 
روز گذشته اكبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه مجلس 
اعللام كرد تا سلله روز آخرين هفتلله كاري مجلس 
شوراي اسامي در سال ۹۶ به طرح استيضاح سه وزير 
روحاني سللپري شود. استيضاح ربيعي و آخوندي كه 
روز سه شنبه اعام وصول شده بود، استيضاح حجتي 
وزير جهاد كشاورزي هم روز گذشته با توجه به اصرار 
10نفر از نمايندگان متقاضي برابر ماده 22۳ آيين نامه 

داخلي مجلس شوراي اسامي اعام وصول شد. 

 روايتي از روند استيضاح حجتي
داسللتان اسللتيضاح محمللود حجتي بلله دي ماه 
امسال بازمي گردد كه سللوال نمايندگان از حجتي به 
كميسلليون كشللاورزي مجلس ارجاع شد. آن طور كه 
نمايندگان عضو اين كميسيون مي گويند محور اصلي 
سوال از حجتي تنظيم بازار محصوالت بود. او سرانجام 
پللس از نزديك به دو ماه روز گذشللته به كميسلليون 
كشللاورزي رفت تا به سللواالت نمايندگان پاسخ دهد 
و حتي االمكان آنان را از اسللتيضاح منصرف كند. اما 
ظاهرا موفق به چنين كاري نشللده است. علي محمد 
شاعري سخنگوي كميسيون كشاورزي درباره مباحث 
مطرح شللده در جلسه نمايندگان عضو اين كميسيون 
بللا محمللود حجتي گفت كلله وزير جهاد كشللاورزي 
در نشسللت ديروز به بخشللي از سللوال ها پاسخ داد و 
ادامه پاسخ به سوال اسللتيضاح كنندگان و ابهامات به 
جلسلله بعدي موكول شللد كه احتماال نشست بعدي 
روز يك شللنبه هفته آينده برگزار مي شود. به گفته او 
تا روز دوشللنبه يا سه شللنبه هفته آينده بررسي هاي 
الزم درخصوص اسللتيضاح وزير جهاد كشللاورزي در 
كميسيون صورت بگيرد و بعد از بررسي و جمع بندي، 
گزارش به هيات رييسه ارائه و تصميمات الزم براساس 

روال قانوني و طي مراحل انجام مي شود. 
نماينده بهشللهر، نللكا و گلوگاه با اشللاره به اينكه 
در نشسللت ديللروز موضللوع تنظيم بللازار در بخش 
كشللاورزي مطرح شد و سللوال هاي اصلي تعدادي از 
استيضاح كنندگان درخصوص تنظيم بازار محصوالت 
محصوالتللي  صللادرات  و  واردات  كنتللرل  داخلللي، 
كلله مزيت هاي نسللبي بللراي بازارهاي هللدف دارند، 

مشللوق هاي صادراتللي و فرمول مناسللبي كلله بتوان 
محصللوالت اصلي را در بازار تنظيللم كند مانند برنج، 
مركبات، ذرت، دانه هاي روغني، خوراك دام و سلليب 
و سللاير محصوالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 

وزير نيز توضيحات خود را ارائه كرد. 
او بللا تاكيللد بر اينكلله باتوجه به كثرت سللوال هاي 
نمايندگان در يك جلسلله امكان بررسللي و جمع بندي 
وجود نداشت، عنوان كرد: تعدادي از استيضاح كنندگان 
به طوالني شللدن زمان بررسي اعتراض داشتند و طبق 
آيين نامه زماني كه سللوال به كميسلليون ارجللاع داده 
مي شللود، بايد يك هفته بعد با حضور وزير و نمايندگان 
اسللتيضاح كننده سللواالت مورد بررسللي قرار بگيرد و 
تصميم گيللري شللود.  اين نماينده مللردم در مجلس با 

بيللان اينكه باتوجه به اينكه در هفته هاي اخير مجلس 
شللوراي اسامي درگير بررسللي اليحه بودجه بود كه 
اين مساله باعث عدم تشكيل جلسات كميسيون هاي 
تخصصي شد و تعدادي از نمايندگان براساس آيين نامه 
اين حق را داشتند كه مستقيما مراتب استيضاح را به 
هيات رييسلله ارائه كنند، خاطرنشان كرد: »كميسيون 
روال خود را ادامه مي دهد و تصميم گيري نهايي در اين 

زمينه برعهده هيات رييسه است.«

 برچسب سياسي بر استيضاح
برخي اعتقاد دارند طرح استيضاح سه وزير به طور 
همزمللان آن هم در هفتلله پاياني كار مجلس نشللان 
مي دهد دسللت كم بخشللي از نماينللدگان از فرصت 

اسللتيضاح براي رسلليدن به مقاصد سياسي استفاده 
كرده انللد. تحليلي كه بلله اعتقاد يكللي از نمايندگان 
اصاح طلللب مجلللس شللوراي اسللامي بللا واقعيت 
همخوانللي نللدارد. فاطملله ذوالقللدر در گفت وگو با 
»تعادل« درباره احتمال سياسي بودن طرح استيضاح 
سلله وزير به طور همزمان براي تحت فشللار قرار دادن 
دولللت مي گويد: براي پاسللخ به اين شللائبه بايد ديد 
كساني كه طرح استيضاح وزراي جهاد كشاورزي، راه، 
مسللكن و شهرسللازي و كار و رفللاه اجتماعي را امضا 
كرده اند از چه طيف هايي هستند. حداقل درباره آقايان 
ربيعللي و آخوندي كه بنللده در جريان امضا كنندگان 
طرح اسللتيضاح آنان هسللتم، به صراحللت مي گويم 
اين طور نيسللت و نمايندگاني از طيف هاي مختلف در 

بين امضا كنندگان وجود دارند و اين طرح تنها محدود 
به جمع نماينده هاي مخالف دولت در مجلس نيست. 
هر چند اين نماينده عضو فراكسيون اميد مي گويد كه 
از اسامي نمايندگان درخواست كننده استيضاح حجتي 
اطاع ندارد؛ با اين حال به اعتقاد او استيضاح وزرا حق 

نمايندگان مجلس است. 
ذوالقدر مي افزايد: اكثر نمايندگان بر سللر اجراي 
برنامه اين وزرا و كارآمدي شللان ترديد داشللتند. اين 
حق قانوني نمايندگان اسللت كه وزيري را استيضاح 
كنند و درباره اين سلله وزير هم براسللاس آيين نامه 
مجلس عمل شده اسللت و هيات رييسه نيز براساس 

قانون به وظيفه خود عمل كرده است. 
او بللا اشللاره بلله اينكه از سلله فراكسلليون اميد، 
مستقلين و واليت نمايندگاني طرح استيضاح را امضا 
كرده اند، مي گويد كه آقايان ربيعي و آخوندي نيز در 
اين خصوص اعللام آمادگي كرده انللد و از اين بابت 
اتفاق عجيبي رخ نداده اسللت. ذوالقدر درباره فضاي 
مجلس براي راي به اسللتيضاح درباره هر يك از اين 
وزرا توضيللح مي دهللد: در اين باره نظللرات مختلفي 
وجللود دارد. برخي نمايندگان اعتقللاد دارند كار اين 
وزارتخانه ها گسترده اسللت و با رفتن وزراي فعلي و 
آمدن افراد جديد تغييللر خاصي رخ نخواهد داد؛ در 
مقابل برخي معتقدنللد آنها توانايي مديريت ندارند و 
بايد استيضاح شوند. در شرايط فعلي نمي توان گفت 

اكثريت با كدام گروه است. 
اين نماينده اصاح طلب مجلس راي فراكسيون ها 
را تاثيرگذار مي داند و مي گويد: راي فراكسيون ها در 
اسللتيضاح يا ابقاي وزرا نقش اساسي دارد. اين هفته 
فرصت نشللد كه جلسه فراكسلليون ها برگزار شود و 
به هفته آينده موكول شللد. از اين جهت اوايل هفته 
آينللده مي توان وزن هر گللروه از موافقان يا مخالفان 

استيضاح را سنجيد. 
به گفته ذوالقدر، فراكسلليون اميد براي بررسللي 
كارشناسي اسللتيضاح آخوندي و ربيعي كميته هايي 
را تشللكيل داده كلله در آن عللاوه بللر نمايندگان، 
كارشناسللاني هم خارج از مجلس حضور دارند تا به 

تصميم گيري اعضاي فراكسيون كمك كنند. 
آن طللور كه علللي مطهري نايللب رييس مجلس 
شللوراي اسللامي گفت، هر سه جلسلله علني هفته 
آينللده مجلس به اسللتيضاح وزراي دولت اختصاص 
مي يابد و به زعم او ان شاء اهلل عيدي خوبي به دولت و 

ملت داده مي شود.
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چهرهها

نماينده دايم ايران در آژانس بين المللي 
انللرژي اتمي گفت: ما همواره در سللطوح 
مختلف تاكيد كرده ايم كه برجام مسيري 
يك طرفه نيست و اجراي تعهدات از سوي 
ايران در صورتي مي توانللد، ادامه يابد كه 
كليه طرف هللاي ديگر برجام بلله اجراي 
كامل و بي قيد و شرط تعهدات خود ادامه 
دهند.  به گزارش ايسللنا رضا نجفي طي 
سخناني در سومين روز از نشست فصلي شوراي حكام آژانس بين المللي 
انللرژي اتمي در ويللن با تاكيد بر اينكه » هرچيللزي جز اجراي كامل 
تعهدات با حسللن نيت، بر خاف متن و روح برجام است«. در بخشي 
از سخنانش در واكنش به »برخي تفاسير خودسرانه كه بر خاف متن 
صريح بخش هاي مختلف ضميمه يك برجام و سابقه مذاكرات مربوط به 
آن مطرح شد«، اظهار كرد: آژانس در جايگاه تفسير برجام نيست. اين 
موضوع منحصرا در صاحيت كميسيون مشترك قرار دارد كه با اجماع 
در اين زمينه اقدام كند. از اين رو بند 25 گزارش حاضر صحيح نيست 
و  بايد اصاح شللود.  او كه در پاسللخ به ادعاهاي نماينده امريكا سخن 
مي گفت، همچنين در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به دسترسي 
رژيم صهيونيستي به ساح هاي هسته يي يادآور شد: رژيمي كه با تمام 
توان از هيچ كوششي براي جلوگيري از نهايي شدن برجام دريغ نورزيد، 
در كمال تعجب صحبت از نگراني درباره اجراي برجام مي كند كه خيلي 
مضحك است. اين رژيم با تاريخچه يي مملو از تجاوزگري و اشغالگري 
همه قطعنامه هاي شللوراي امنيت سللازمان ملل را آشكارا نقض كرده 
است. اين رژيم نمي تواند با چنين سخناني بر برنامه ساح هاي هسته يي 
غيرمشللروع خود كه تهديدي واقعي بللراي صلح و امنيت منطقه يي و 

بين المللي است، سرپوش بگذارد. 

 آژانس در جايگاه تفسير برجام 
نيست

سللخنگوي وزارت خارجه كشللورمان 
با رد اتهامات تكراري مطرح شللده نسبت 
بلله ايران در بخشللي از بيانيه مشللترك 
عربستان سعودي و مصر با محكوم كردن 
اين اقللدام اين گونلله اتهامللات را بي پايه 
دانسللت.  به گزارش مهر، بهرام قاسللمي 
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان با 
رد اتهامات تكراري مطرح شده نسبت به 
ايران در بخشي از بيانيه مشترك عربستان سعودي و مصر با تاكيد بر 
آنكه ايران تكرار اتهامات بي اساس عليه خود از جانب برخي كشورهاي 
منطقلله را دليل بللر ناتواني آنها در رويارويي بللا واقعيت هاي منطقه و 
جهان مي داند، تصريح كرد: جاي تاسللف اسللت كه ديدارهاي سياسي 
و ديپلماتيك ميان مسووالن برخي كشورها در منطقه ما به جاي آنكه 
به حل مشللكات و خروج از وضعيت فرسايشللي كنوني بينجامد، به 
صحنه يي براي اتهام زني هاي بي پايه و اسللاس عليه سللاير كشورهاي 
منطقه تبديل شده است.  او افزود: تكرار اتهامات خيالي و اصرار بر راه 
اشتباهي كه پيش از اين  بارها آزموده شده و بي حاصلي آن نيز مشخص 
شده است، نتيجه يي جز گردش در دور باطل مشكات منطقه ندارد و 
در شللرايطي كه منطقه ما نيازمند عقانيت و واقع بيني است، آن را به 
ورطه خصومت فرسايشي، دشمن سازي و تهديدانگاري باطل مي كشاند 
كه نتيجه اش جز عقب ماندگي و واگرايي و سوءاسللتفاده دشللمنان و 
بدخواهان نيست. او تاكيد كرد: اتهام مداخله ايران در كشورهاي منطقه 
به هر شكل و از سوي هر طرفي محكوم است و ايران همواره كشورهاي 
همسايه را اولويت خود در سياست خارجي دانسته و به اشكال مختلف 
در جهت حل منازعات منطقه و افزايش همگرايي تا حاكميت امنيت و 

ثبات در منطقه تاش كرده و مي كند. 

 اتهام مداخله ايران در كشورهاي منطقه
محكوم است

سللفير ايران در انگليللس گفت: ايران 
قصد دارد در نشسللت آتللي درباره توافق 
هسللته يي در وين، بار ديگللر امريكا را به 
نقض تعهداتش در اين توافق متهم كند.  
به گزارش ايسنا، حميد بعيدي نژاد سفير 
ايللران در لندن در گفت وگو با خبرگزاري 
كيودو، با اشللاره به توافق هسته يي ايران 
و گروه 1+5 كه در جوالي 2015 حاصل 
شد، اظهار كرد: امريكا به طور مرتب توافق هسته يي را نقض مي كند و 
اين موضوع موجب نگراني ايران است. بنابراين ما در نشست آتي وين 
اين مساله را مطرح خواهيم كرد.  او همچنين به اروپا و كنگره امريكا 
هشدار داده است كه اگر در ماه هاي پيش رو آنچه او نقاط ضعف توافق 
مي داند را اصاح نكند، واشنگتن از توافق خارج خواهد شد.  بعيدي نژاد 
همچنين گفت: دستور كار نشست برلين فراهم كردن مذاكراتي ديگر 
درباره موشك هاي ايران يا مسائل منطقه يي نيست. ما اطمينان يافته ايم 
كه موضع انگليس در نشسللت برلين متقاعد كردن امريكا براي ماندن 
در توافللق خواهد بود.  او ادامه داد: انگليللس به ما اعام كرده كه آنها 
مذاكراتللي كاما شللفاف و صريح با امريكا خواهند داشللت و از دولت 
ترامپ انتظار دارند كه به تعهداتش در اين توافق پايبند بماند.  سللفير 
كشورمان همچنين درباره پرونده نازنين زاغري شهروند ايراني-انگليسي 
كه از 201۶ تاكنون به اتهام جاسوسللي در زندان به سللر مي برد، گفت 
كلله وزارت امور خارجه ايران به دنبال يافتن راه هاي قانوني براي آزادي 
نازنين زاغري در كوتاه ترين زمان ممكن اسللت.  او خاطرنشللان كرد: 
پرونده وي حاوي مسائل قانوني پيچيده است اما دستگاه قضايي ايران 
به دليل جنبه هاي انسللاني آن به اين پرونده نگاه مثبتي دارد اما هنوز 

تاريخي براي آزادي وي مشخص نشده است.

 امريكا را به نقض توافق هسته اي
متهم خواهيم كرد

علللي الريجاني با تاكيد بللر اينكه در 
شرايط فعلي كشور بايد از توليدكنندگان 
حمايللت كرد گفت كه تاش شللد تا در 
بودجه سللال ۹۷، سللازوكاري اجرا شود 
كه مشللوق هاي صادراتي حتللي با وجود 
محدوديت هاي مالي، ناديده گرفته نشود 
و از هزينلله كللردن آن در بخش هللاي 
ديگللر جلوگيري به عمل آيللد.  او افزود: 
مشوق هاي صادراتي درنظر گرفته شللده ارتباطي به درآمدهاي نفتي 
ندارد و اين حمايت ها در سللال هاي آينده نيز تقويت خواهد شللد، در 
بسللياري از بخش هاي اقتصادي همچون توليد فرش دسللتباف براي 
رسيدن به جايگاه مطلوب بايد صادرات تقويت شود.  الريجاني با بيان 
اينكه مسللووالن حللوزه صنعت و تجارت بايد از قوانين طراحي شللده 
براي حمايت از صادركنندگان به نحو شايسللته اسللتفاده كنند، افزود: 
اگر در زمينه صادرات سللرمايه گذاري و از آن پشتيباني نكنيم، مشكل 
اتللكاي اقتصاد كشللور به درآمدهاي نفتي حل نخواهد شللد.  نماينده 
قم در مجلس شللوراي اسللامي گفت: بايد شللرايطي فراهم شود كه 
صادركنندگان كشور با اطمينان در بازارهاي بين المللي وارد شوند و با 
پيش بيني از آينده، فعاليت هاي اقتصادي موردنظر خود را انجام دهند. 
بسيار خوشحال مي شللويم كه توليدكنندگان و صادركنندگان كشور 
براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، وابسستگي به تسهيات بانكي نداشته 
باشند.  الريجاني گفت: تاش مي كنيم با وضع مشوق هاي الزم، بانك ها 
را به سللمت حمايللت از توليد هدايت كنيم، البته بانك مشللكل هايي 
هللم دارند كه بايد موردتوجه قرار گيللرد، در هر صورت بانك ها با ارائه 
تسهيات مي توانند نقش موثري در ايجاد فرصت هاي شغلي به خصوص 

براي فارغ التحصيان دانشگاهي داشته باشند. 

 بودجه 97 مشوق هاي صادراتي پايداري 
را درنظر گرفته است
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3 كالن
    اعالم مشوق هاي دولت 

براي واگذاري سهام 
معاون سازمان خصوصي س��ازي گفت: پله يي كردن اقساط، 
كاهش س��ود فروش اقساط و افزايش طول دوره اقساط ازجمله 
مزايايي اس��ت كه براي حضور بخش خصوصي واقعي و تعاوني 
در واگذاري ه��اي اين س��ازمان در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  به 
گزارش ايبنا، زهره عالي پور با اش��اره ب��ه اينكه در واگذاري هاي 
سازمان خصوصي  سازي هدف كسب درآمد نيست، گفت: كاهش 
تصدي گ��ري و خروج از فعاليت هاي اقتص��ادي ازجمله مواردي 
اس��ت كه دولت در راس��تاي اجراي خصوصي س��ازي به دنبال 
آن اس��ت و ب��ه همين دليل مش��وق هايي را براي حضور بخش 
خصوص��ي واقعي و تعاوني در واگذاري ها در نظر گرفته اس��ت.  
معاون واگذاري سهام و بنگاه هاي سازمان خصوصي سازي افزود: 
بر اين اس��اس پله يي كردن اقساط، كاهش سود فروش اقساط و 
افزايش طول دوره اقساط ازجمله مزايايي است كه براي حضور 
بخش خصوصي واقعي در واگذاري هاي اين سازمان تعيين شده 
است.  وي ادامه داد: با توجه به اين موارد در صورت حضور بخش 
خصوصي واقعي يا تعاوني در واگذاري هاي دولت، ميزان س��ود 
فروش اقس��اطي ۳درصد كمتر از سود پرداختي سيستم بانكي 
خواهد بود. عضو هيات عامل س��ازمان خصوصي سازي گفت: از 
سوي ديگر افزايش يك سوم زمان بيشتر به طول پرداخت دوره 
اقس��اط از ديگر مشوق هاي در نظر گرفته ش��ده در اين زمينه 
است كه موجب مي ش��ود، فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري 
خريداران در بنگاه فراهم شود.  وي افزود: همچنين پله يي كردن 
اقس��اط از ديگر مشوق هايي اس��ت كه در راستاي حضور بخش 
خصوص��ي واقعي و تعاوني در واگذاري ها در نظر گرفته اس��ت. 
عالي پور اظهار كرد: اين مش��وق ها مزيت خوبي را در راس��تاي 
تش��ويق و حضور بيش��تر بخش خصوصي واقع��ي و تعاوني در 

واگذاري هاي دولت فراهم مي كند. 

   امضاي سند پاياني كميسيون 
مشترك همكاري ايران و روسيه 

س��ند پاياني چهاردهمين كميس��يون مش��ترك همكاري 
اقتصادي ايران و روس��يه شامگاه سه شنبه توس��ط وزراي امور 
اقتصادي و دارايي ايران و وزير توس��عه اقتصادي روسيه در هتل 
پرزيدنت مسكو امضا شد.  به گزارش ايرنا، در چارچوب اين سند، 
تفاهمنامه كارگروه وزارت انرژي روسيه و وزارت نفت ايران براي 
همكاري درباره طرح لوله گاز هند- ايران- پاكس��تان، يادداشت 
تفاهم همكاري در زمينه زمين شناسي، يادداشت تفاهم همكاري 
در زمينه تامين مالي و س��رمايه گذاري در حوزه صنايع و معادن 
ايران، يادداشت تفاهم تحقيق و توسعه مشترك در زمينه منابع 
زيرزميني و بس��تر درياي خزر منعقد ش��د.  يادداش��ت تفاهم 
س��رمايه گذاري مش��ترك در طرح هاي برق حرارتي، يادداشت 
تفاهم در زمينه همكاري هاي فرهنگي و هنري، يادداشت تفاهم 
توافق هاي نخس��تين نشس��ت همكاري هاي مشترك فرهنگي، 
يادداش��ت تفاهم توافقات نهمين نشست كارگروه همكاري هاي 
حم��ل و نقل، تفاهمنامه ۳ جانبه ايران- روسيه-قزاقس��تان در 
زمينه ترانزيت و مبادله گندم از ديگر دستاوردهاي چهاردهمين 

كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و روسيه بود. 
سند پاياني با مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، 
ماكسيم اورشكين وزير توسعه اقتصادي روسيه و مهدي سنايي 

به امضا رسيد. 

اخبار كالن

مركز پژوهش هاي مجلس با تجربه كشورهاي »او اي سي دي« ارائه كرد

راه هاي كاهش شكنندگي اقتصاد ايران
گروه اقتصاد كالن| 

بع��د از ش��وك ارزي و افت جهان��ي قيمت نفت 
در ابت��داي ده��ه 90، يك بار ديگر سياس��تمداران و 
كارشناس��ان اقتصادي از ض��رورت افزايش تاب آوري 
اقتصاد ايران يا اقتصاد مقاومتي گفتند، اقتصادي كه 
با همين دو عامل ناگهان تمامي شاخص هاي مربوط 
به رشد آن افتي چشمگير داشت. ضرورت بومي سازي 
شاخص هاي ش��كنندگي باتوجه به اقتضائات اقتصاد 
ايران آسيب پذيري و شكنندگي بخش هاي اقتصادي 
معضلي اس��ت كه همه اقتصادها كم و بيش دچار آن 
هس��تند. بروز بحران هاي اقتص��ادي كوچك و بزرگ 
در اقتصادهاي جهان، سياس��ت گذاران به اين نتيجه 
رس��يده اند كه رش��د و رونق اقتصادي ب��دون درنظر 
گرفتن مالحظات ت��اب آوري چندان مطلوب نخواهد 
ب��ود چراكه ب��روز يك بحران مي توان��د اندوخته هاي 
چندين س��اله كش��ور در ح��وزه كنترل تورم، رش��د 
اقتص��ادي، تقويت تراز تجاري و... را خدش��ه دار كند. 
مركز پژوهش ه��اي مجلس در يك ترجمه از گزارش 
شاخص هاي شكنندگي اقتصادي، پيشنهادهايي هم 
براي اقتصاد ايران ارائه كرده است. متن اين ترجمه اگر 
چه حاوي مجموعه شاخص هايي براي سنجش ميزان 
آسيب پذيري براي كشورهاي »او اي سي دي« است، اما 
بايد دقت شود كه به دليل تفاوت هاي زيربنايي اقتصاد 
ايران با اقتصاد اين كشورها، سنجش شكنندگي هاي 
اقتصاد ايران مستلزم تهيه مجموعه شاخص هاي بومي 

است. 

 بومي سازي شاخص هاي شكنندگي براي ايران
به گزارش »تعادل«، براساس گزارش »شاخص هاي 
ش��كنندگي اقتصادي: مجموعه يي از ش��اخص هاي 
آس��يب پذيري ب��راي كش��ورهاي )OECD( و ارائه 
پيش��نهادهايي براي اقتصاد ايران« روند مداوم فضاي 
تحريمي عليه اي��ران از اول انقالب ت��ا به حال و باال 
ب��ودن احتمال ت��داوم آن در آينده، دال بر آن اس��ت 
كه »شرايط تحريمي عليه ايران« را نبايد يك متغير 
مقطعي و گذرا در نظر گرفت. بومي سازي شاخص هاي 
شكنندگي براي ايران مستلزم توجه جدي به پارامتر 
تحريم است. از اين رو در ادامه، شاخص هاي تكميلي 
مرتبط با ش��كنندگي بخش مال��ي، بخش عمومي و 
بخش خارجي پيش��نهاد شده اس��ت، قابل ذكر است 
شكنندگي در اين سه بخش، زمينه الزم براي اصابت 
حداكثري فشارهاي موج تحريمي سال هاي ۱۳۸9 - 

۱۳9۲ بر اقتصاد ايران را ايجاد كرد. 
اي��ن گزارش در ادامه به وابس��تگي ب��ه نهادهاي 
خارج��ي )بين الملل��ي( در تعام��الت مال��ي و بانكي 

بين الملل��ي اش��اره ك��رده و آن را يك��ي از مج��اري 
آس��يب پذيري براي كش��ورهاي در مع��رض تحريم 
دانسته است زيرا گس��ترش روابط اقتصادي كشورها 
مستلزم تراكنش هاي مالي در سطح بين المللي است 
به ط��وري كه روند روبه رش��د كمي��ت و مقياس اين 
تراكنش ها، صرفه هاي اقتصادي فراواني براي كشورها 
پديد آورده است؛ از طرف ديگر به دليل قدرت نسبي 
بعضي اقتصادها، به مرور زمان پول ملي آنها به عنوان 
ارز جه��ان روا ش��ناخته ش��ده اس��ت و در برهه هاي 
تاريخي و به فراخور مناقشات سياسي، مشاهده شده 
است كه سياستمداران اين كشورها به واسطه جهان 
رواي��ي ارز خود، از آن به عنوان ابزار مقابله سياس��ي 
اس��تفاده كرده اند. ممنوعيت كش��ورهاي به اصطالح 
متخاصم نس��بت به دسترسي به سيستم چرخه دالر 
نمونه يي از سوءاس��تفاده از اب��زار اقتصادي در جهت 

اهداف سياسي است. 

 نبود ضربه گير مالي يكي از مجاري آسيب پذيري
در ادام��ه اين گزارش آمده اس��ت: در حال حاضر 
به دلي��ل جه��ان رواي��ي نس��بي دالر در مجموع��ه 
تراكنش هاي بين الملل��ي و همچنين ايجاد نهادهاي 
بين الملل��ي با كارك��رد تخصصي پيام رس��اني مالي، 
انتقال وجوه، رصد تراكنش ها و راستي آزمايي ذي نفع 
نهايي در معامالت و... وابس��تگي به نهادهاي خارجي 
در تعامالت مالي و بانكي بين المللي پديده يي اس��ت 
كه در تمام كش��ورها كم و بي��ش وجود دارد؛ همين 
وابستگي، كشورهاي تحريم كننده را تحريك مي كند 
از ابزارهاي مالي و بانكي عليه كش��ورهاي به اصطالح 

بدرفتار استفاده كنند. 
مركز پژوهش ها با اش��اره به اين نكته كه استفاده 
مس��تمر از تحريم هاي مالي و بانكي عليه ايران كامال 
محتمل اس��ت؛ مي افزايد:  هم به دلي��ل پابرجا بودن 
شكنندگي در بخش مالي و بانكي ايران و هم به دليل 
كارآم��د بودن تحريم مالي و بانكي به عنوان يك ابزار 
در دست سياست گذاران كشورهاي تحريم كننده در 
ب��ازه زماني ۱۳۸9 ال��ي ۱۳9۱ تحريم هاي متعددي 
عليه جمهوري اس��المي ايران وضع ش��د؛ تحريم ها 
بخش هاي متعددي از اقتصاد ايران را نش��انه رفتند، 
اما هم براساس نگاه منطقي و هم براساس بررسي هاي 
تاريخي مي توان گفت كه تحريم ها، بخش هاي آسيب 
پذير اقتصاد ايران را هدف گرفتند؛ در اين بين، بخش 
مال��ي و بانكي هم از اهمي��ت فوق العاده يي برخوردار 
ب��ود به اين جهت كه هر معامله اقتصادي بين المللي، 
نيازمند حداقل يك تراكنش مالي و بانكي است و هم 
آسيب پذيري چشمگيري داش��ت، لذا تحريم بخش 

مالي و بانكي نسبت به ديگر بخش ها با شدت و حدت 
بيشتري انجام ش��د؛ تحريم شعب خارجي بانك هاي 
ايراني، محدود كردن معامله با برخي بانك هاي خاص 
ايران��ي، تحريم كليه بانك هاي ايران��ي، تحريم بانك 
مركزي، منع شركت سوييفت نسبت به ارائه خدمات 
پيام رس��ان مالي به بانك هاي تجاري و بانك مركزي 
اي��ران، منع بانك هاي اروپايي و امريكايي نس��بت به 
تس��ويه دالري معامالت به نفع اش��خاص حقيقي و 
حقوقي ايراني، مجموعه يي از تحريم هاي وضع ش��ده 

عليه نظام بانكي و مالي ايران هستند. 
به اعتقاد اين بازوي مجلس، حساسيت زياد بودجه 
دولت به درآمدهاي نفتي و نبود ضربه گير مالي يكي 
ديگر از مجاري آسيب پذيري در اقتصاد ملي است كه 
اين شكنندگي، مجال را براي تاثيرگذاري تحريم هاي 
اقتصادي فراهم مي كند. توضيح اينكه چنانچه بخش 
مهم��ي از مصارف بودج��ه عمومي دول��ت از طريق 
درآمدهاي نفتي تامين شود، وضع تحريم عليه فروش 
نفت آن كشور يا جلوگيري از ورود درآمدهاي حاصل 
از ف��روش نفت به داخل كش��ور باعث ناتواني و حتي 
اعس��ار دولت در پرداخت تعهدات��ش )اعم از حقوق و 

دستمزد كاركنان، پرداخت بدهي ها به پيمانكاران و...( 
مي ش��ود. حال چنانچه بودجه جاري دولت وابستگي 
وثيقي به درآمدهاي نفتي داش��ته باشد، خطر بسيار 
جدي تر اس��ت به اين دليل ك��ه بودجه جاري محل 
پرداخت حقوق و دس��تمزد كارمندان دولتي است و 
اين پرداخت ها بايد در فواصل زماني كوتاه انجام شود. 
تاخي��ر در پرداخت دس��تمزد كارمندان دولتي و 
بده��ي پيمانكاران، باع��ث نارضايتي عمومي خواهد 
ش��د؛ از طرف ديگر چنانچه بالطبع محقق نش��دن 
درآمده��اي نفت��ي، منابع مورد نياز ب��راي پرداخت 
حقوق و دستمزد از محل ماليات )با فشار بر موديان 
مالياتي( تامين ش��ود، نارضايتي بخش خصوصي را 
به دنبال خواهد داش��ت. تجميع اث��ر افزايش ماليات 
بخ��ش خصوص��ي« و »كاه��ش بودج��ه عمران��ي 
دول��ت« نيز مخرب خواهد ب��ود؛ به طور خاص براي 
اقتصادهاي��ي كه حجم دول��ت در آنها زياد اس��ت، 
كاهش بودجه عمراني باعث كاهش رش��د اقتصادي 
و گاهي ركود مي ش��ود. در نهايت، روندهاي توصيف 
ش��ده اين قابليت را دارند كه بخش عمومي كشور را 

وارد فاز بحراني كنند. 

  افزايش اختالل در بازار ارز
همچني��ن در اي��ن گ��زارش ب��ه وابس��تگي به 
ارزه��اي خ��اص و مح��دود در مب��ادالت تجاري و 
مالي بين المللي اش��اره ش��ده كه يك��ي از مجاري 
آس��يب پذيري در بخ��ش خارج��ي اس��ت. توضيح 
اينك��ه چنانچه بخش عمده يي از ذخاير ارزي بانك 
مركزي، متش��كل از ي��ك يا دو ارز خ��اص بوده و 
همچنين تبادالت تجاري كش��ور اكثر وابس��ته به 
تعداد محدودي از ارزها باش��د، در اين شرايط وضع 
محدوديت )براي مثال تحريم( در دسترسي كشور 
ب��ه مناب��ع ارزي )براي مثال ممنوعيت دسترس��ي 
ب��ه مناب��ع ارزي حاص��ل از فروش نف��ت( و ايجاد 
محدودي��ت نقل وانتقال ارز باع��ث ايجاد اختالل و 
آشفتگي در بازار ارز خواهد شد. تشديد سفته بازي 
در ب��ازار ارز داخلي به تبع كاه��ش عرضه، تبديل 
وج��وه نق��د مبتني بر پ��ول ملي ب��ه ارز خارجي و 
تبديل س��اير دارايي ها )براي مثال مس��كن، سهام، 
س��كه و...( به ارز خارجي و... باعث افزايش اختالل 
در بازار ارز و بالطبع، افزايش قيمت ارز خواهد شد. 
اي��ن مركز در پاي��ان نتيجه گيري كرده اس��ت: 
به ط��ور خالص��ه مي توان گف��ت ش��كنندگي هاي 
اقتصاد اي��ران )مواردي ك��ه در كوتاه مدت قابليت 
بح��ران زايي دارند( و همچني��ن تحريم هاي جديد 
ك��ه نقطه ه��دف آنه��ا آس��يب پذيري هاي اقتصاد 
اس��ت، ضروري اس��ت تاكيد ويژه ي��ي روي تعريف 
مضيق اقتصاد مقاومتي شود؛ به اين معنا كه برنامه 
كوتاه مدت، ميان م��دت و بلندمدت براي كاهش و 
رفع آسيب پذيري ها و شكنندگي هاي اقتصاد ايران 
طراحي ش��ود. براس��اس اين نگاه، ضروري اس��ت 
دس��تگاه هاي متولي سياس��ت گذاري، قانونگذاري، 
اجرا و نظارت از برداشت كلي و غيردقيق از مفهوم 
اقتص��اد مقاومتي عدول كرده و براي رفع يا كاهش 
ش��كنندگي هاي اقتصاد ايران چاره انديش��ي كنند. 
اين پيشنهاد سياس��تي مبتني بر تعريف مضيق از 
اقتصاد مقاومتي ارائه ش��ده اس��ت. اولويت تعريف 
موس��ع بر تعريف مضي��ق اقتص��اد مقاومتي امري 
پذيرفته ش��ده و غيرقابل خدشه اس��ت، اما تجربه 
سياس��ت گذاري، قانونگذاري و اجرا از سال ۱۳9۲ 
)از زمان ابالغ سياس��ت ها( از يك طرف و بررس��ي 
ش��واهد ميداني از ش��كنندگي هاي اقتصاد ايران و 
قص��د معاندين جمهوري اس��المي براي ضربه زدن 
به كش��ور از مجراي همين ش��كنندگي ها از طرف 
ديگر، اين گزاره را اثبات مي كند كه در حال حاضر، 
چاره انديش��ي در مورد شكنندگي هاي اقتصاد ايران 

از اولويت باالتري برخوردار است. 

رييس مركز آم��ار ايران از برنامه س��ازمان متبوع 
خود براي انتش��ار آمار جزييات مربوط به دستمزد در 
سال آينده خبر دارد. بر اين اساس گفته هاي اميدعلي 
پارسا در اين صورت تفاوت دستمزد بين زنان و مردان 
و... هم منتشر خواهد شد. در روزهاي اخير منتهي به 
۸ مارس كه مصادف با روز جهاني زن است بسياري از 
كارشناسان و فعاالن مدني از تبعيض در ارزش گذاري 

كار زنانه انتقاد كرده اند. 
اميدعلي پارسا در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين 
سوال كه برنامه مركز آمار ايران براي محاسبه جزييات 
مربوط به نرخ بيكاري چيست؟ گفت: مركز آمار ايران 
بايد با تفصيل و جزييات بيش��تري آمارهايش را ارائه 
كند كه مردم آن را احس��اس كنند. اكنون وضعيت به 

گونه يي است كه براي داشتن تصوير شفاف از بازار كار 
ايران فقط ارائه نرخ بيكاري كافي نيست. 

وي ادام��ه داد: البت��ه مركز آمار اي��ران اكنون به 
تفكيك كل كش��ور نرخ بيكاري زنان، مردان و جوانان 
را ارائه مي كند ولي بايد به س��متي برويم كه تفكيك 
قائل شويم بين كس��اني كه اضافه كاري، اشتغال تمام 

وقت، ناقص و بيكاران مطلق دارند. 
رييس مركز آم��ار ايران همچني��ن گفت: تاكنون 
جزييات اش��تغال ناقص را ارائه نكرده ايم، كساني هم 
كه گاهي درباره تعداد بيكاران برآوردي بيش از آنچه 
ما اعالم مي كني��م، دارند افراد داراي اش��تغال ناقص 
را بي��كار قلمداد مي كنند كه اين قطعا غلط اس��ت و 
كس��ي كه اش��تغال ناقص دارد، بيكار نيست. هر چند 

كه بايد به فكر اش��تغال ناقص هم بود. وي ادامه داد: 
اكن��ون تاكيد مي كنيم كه ۳ميلي��ون و ۲00هزار نفر 
بي��كار مطلق در كش��ور داريم و ح��دود ۲ميليون هم 
افرادي داريم كه اشتغال ناقص دارند و به دنبال شغل 

تمام وقتند. 
او در پاس��خ به اين س��وال كه چ��ه برنامه يي براي 
ارائه جزييات آماري از بازار كار در آينده داريد، گفت: 
س��ال آينده در برنامه مان است كه جزييات مربوط به 
دس��تمزد ارائه ش��ود. در اين ص��ورت مي توان تفاوت 

دستمزد بين زنان و مردان و... را هم منتشر كرد. 
پارسا در پاسخ به اين سوال كه آيا مركز آمار ايران 
برنامه يي ب��راي ارائه آمارهاي خط فق��ر ندارد، گفت: 
اكنون متولي ارائه خط فقر در كش��ور وزارت كار شده 
اس��ت و ما نيس��تيم ولي بايد موضوع انتشار خط فقر 

و جزييات آن پيگيري شود چون آمار مهمي است. 
رييس مركز آمار ايران با انتقاد از بودجه مركز آمار 
ايران گفت كه از بودجه س��ال ۱۳9۷ راضي نيست و 
اي��ن بودجه كم در محدوديت مركز آمار براي توليد و 

ارائه آمارهاي مورد نياز كشور موثر بوده است. 
وي اي��ن را هم گفت: مركز آم��ار ايران اكنون و با 
مجموعه بودجه يي ك��ه دارد ۶0 درصد آمارهاي ملي 
م��ورد نياز كش��ور را به تفكيك جنس��يتي و... تامين 
مي كند. به دليلي محدوديت هاي بودجه يي باعث شده 
كه كار به روال معمول پيش برود درحالي كه با تغيير 
در نظام آماري نيازمند يك جهش در بودجه هستيم، 
امي��دوارم مجل��س و دول��ت عنايت ك��رده و بودجه 

متفاوتي براي مركز آمار در نظر بگيرند. 

رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي گفت: در حال 
حاضر رتبه ايران در ش��اخص سالمت اداري ۱۳0 است 
و اميدواريم پس از يك دوره ۳ساله بتوانيم ۴۵رتبه ارتقا 

داشته باشيم. 
به گزارش مهر، جمشيد انصاري در هفتمين اجالس 
هم  انديشي پيرامون تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام 
اداري گف��ت: نظام اداري آيينه يي از رفتار عمومي مردم 
است و بايد به رسميت شناختن حقوق شهروندان تبديل 
به يك باور و نگرش عمومي شود.  معاون رييس جمهور با 
اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصالح نظام اداري 
از سال 9۷ تا 99 گفت: براي مرحله دوم برنامه جديدي 
را تحت عنوان »ارتقاي سالمت و مبارزه با فساد در نظام 
اداري« به عنوان يك برنامه مستقل و با نگاه ويژه تعريف 

كرده  ايم. 
رييس س��ازمان اداري و استخدامي كشور بيان كرد: 
براي مقابله با فساد در درون نظام اداري بايد شدت عمل 
بيشتري به خرج دهيم تا بتوانيم شاهد ارتقاي شاخص 
س��المت در نظام اداري باشيم. به دنبال بلندپروازي هم 
نيس��تيم. امروز رتبه ايران در اين شاخص ۱۳0 است و 
اميدواريم پس از يك دوره س��ه س��اله و تا پايان مرحله 
دوم برنام��ه جامع اصالح نظ��ام اداري بتوانيم حدود ۴۵ 
رتبه ارتقا داشته باش��يم تا رضايت مندي مردم و تامين 

حقوق آنها در نظام اداري افزايش يابد.  وي با اش��اره به 
اين موضوع كه شكل  گيري دولت ها به مفهوم حاكميت 
با اهدافي انجام مي ش��ود كه تم��ام آن اهداف با حقوق 
شهروندان در ارتباط مستقيم است، افزود: دسته اول اين 
اهداف تامين زيرساخت  هاي مورد نياز جامعه براي بهبود 
زندگي مردم اس��ت. اين زيرساخت  ها هم مي تواند مانند 
ايجاد جاده يا تاسيس��ات زيربنايي سخت افزاري باشد و 
هم مي تواند مانند استقرار نظام قضايي سالم براي احقاق 

حق يا تامين امنيت مردم به صورت نرم افزاري باشد. 
انصاري بخ��ش دوم اين اهداف را خدماتي دانس��ت 
ك��ه دولت باي��د به م��ردم ارائه كند و گف��ت: خدماتي 
مانند آموزش و تحصيل فرزن��دان اين مردم در مدارس 
يا دانش��گاه ها، خدمات بهداشتي و درماني از اين دست 
اهداف است. اينكه مردم بتوانند خدمات مناسب و كيفي 
را ب��ا رعايت عدالت دريافت كنند، جزو حقوق اساس��ي 

شهروندان هر كشوري است. 
انصاري ب��ا بيان اينكه ض��رورت رعايت حقوق آحاد 
م��ردم بايد براي خود مردم نهادينه ش��ود، تصريح كرد: 
قبل از اينكه حاكميت، دولت و نهادهاي اجرايي بخواهند 
اين حقوق را به رسميت بشناسند اين خود مردم هستند 
كه بايد از حقوق خود مطلع شوند. اگر اين آگاهي صورت 
گرفت، مي  توانند از حاكميت حقوق خود مطالبه كنند، 

ولي اگر اين ش��ناخت به وجود نياي��د فقط براي منافع 
شخصي مطالبه منفعت گرايانه خواهند داشت. 

وي بخش س��وم اهداف هر حاكميتي را بسترسازي 
براي انجام فعاليت  هايي دانست كه مردم مي خواهند براي 
زندگي و تامين معيش��ت خود انجام دهند و اظهار كرد: 
دولت ها بايد ش��رايطي را فراهم آورند كه شهروندان در 
يك فضاي توام با مساوات و عدالت بتوانند در هر حوزه يي 
كه براي گذران زندگي خود عالقه مند هس��تند، فعاليت 
كنند.  انصاري افزود: معموال گس��تره فس��اد در بخش 
س��وم بيش از ساير بخش هاست و ارتقاي سالمت اداري 

و مقابله با فساد بايد بيشتر در اين حوزه متمركز شود. 

مركز آمار براي انتشار جزئيات دستمزدها در سال آينده برنامه دارد

تفكيك دستمزد زنان و مردان

رييس سازمان اداري و استخدامي مطرح كرد

ترسيم بهبود 45رتبه اي ايران در شاخص سالمت اداري 



bankbimeh@taadolnewspaper.ir  66420769 
بانك و بيمه4  Thu. March  8. 2018  1059   پنج شنبه 17 اسفند 1396     19جمادي الثاني 1439  شماره 

افزايش نرخ انواع ارز از 10 تا 42 تومان 

حباب ۱۲۰هزار توماني قيمت سكه در آستانه روز زن
گروه بانك و بيمه  

افزاي��ش قيمت ارزهاي عمده از جمله دالر امريكا 
روز چهارش��نبه 16 اس��فند 96 نيز در بازار آزاد ادامه 
يافت و هر دالر با رش��د 10توماني ب��ه 4492تومان 
رس��يد. هر يورو در بازار آزاد تهران 42تومان افزايش 
قيمت داش��ت و 5594 تومان فروخته ش��د؛ هر پوند 
انگليس نيز با رش��د 20توماني به 6892تومان رسيد. 
دره��م امارات نيز با 12تومان افزايش 1357تومان به 

فروش رفت. 
به گزارش »تعادل« در س��امانه نظارت ارز )س��نا( 
نيز هر دالر امري��كا 4476تومان، يورو 5567تومان و 
درهم امارات 1285تومان قيمت گذاري شده كه بيانگر 
ميانگين نرخ فروش آنها در صرافي هاي مجاز سراسر 
كش��ور اس��ت. همچنين در ب��ازار ارز مبادله يي، نرخ 
 رس��مي 3 ارز كاه��ش و 33 ارز افزايش يافت و بهاي
3 ارز ه��م بدون تغيي��ر بوده اس��ت. دالر با 32 ريال 
افزاي��ش 3741.5توم��ان، پون��د با 227ريال رش��د 
5198.1 توم��ان و ي��ورو ب��ا 287ريال رش��د قيمت 
4645.2تومان ارزش گذاري شد. در حال حاضر تفاوت 
دو نرخ دالر مبادله يي و نرخ اعالم ش��ده صرافي هاي 

مجاز به 751 تومان رسيده است. 
در بازار طال نيز اونس جهاني به 1330دالر افزايش 
يافته و هر گرم طالي 18عيار در بازار داخلي ايران با 
231 تومان افزايش به 150هزار و 62 تومان فروخته 

شد. 
در بازار آزاد س��كه و طال نيز جز س��كه تمام، انواع 
سكه رشد قيمت داشت؛ هر سكه تمام طرح جديد با 
31 هزار ريال كاهش به يك ميليون و 588هزار تومان 
رس��يد اما هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
با 50هزار ريال رشد يك ميليون و 562 هزار تومان به 

فروش رفت. 
نيم سكه در معامالت بازار آزاد رشد 20هزار ريالي 
داشت و 779هزار تومان فروخته شد؛ هر ربع سكه با 
رش��د 10هزار ريالي 492هزار تومان عرضه شد و هر 
قطعه سكه گرمي با 80 هزار ريال افزايش 338 هزار 

تومان در ويترين طالفروشي ها قرار گرفت. 
از س��وي ديگر به مناس��بت روز مادر، بازار سكه با 
حباب مواجه شده و رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
هر قطعه سكه در آستانه روز مادر با حباب 120هزار 
توماني مواجه ش��د. محمد كشتي آراي در گفت وگو با 
ايبنا با بيان اينكه بازار سكه و طال با ركود مواجه است، 
اظهار داش��ت: با توجه به اينكه در آس��تانه شب عيد 
و روز زن قرار داريم، دادوس��تدها نس��بت به ماه هاي 
گذش��ته تا حدودي رونق گرفته، ام��ا باز هم ركود بر 

اين بازار حاكم است. 
وي ادامه داد: پيش بيني ها مبني بر رش��د ميزان 
تقاض��ا در بازار بيش از ميزان كنوني بوده، اما تاكنون 
اين اتفاق نيفتاده اس��ت. رييس اتحاديه طال و جواهر 
با اش��اره به نزديكي به ماه رجب پس از عيد نوروز نيز 
خاطرنش��ان كرد: اين موضوع هم باعث ش��ده تا بازار 
ط��ال با افزاي��ش قيمت طال و س��كه و هيجان كاذب 
مواجه شود. كشتي آراي با بيان اينكه اين هيجان باعث 
ش��ده كه توجه بيش��تري به طال و سكه شود، گفت: 

افزايش خريد س��كه باعث ايجاد حباب دوباره در بازار 
شده اس��ت. رييس اتحاديه طال و جواهر در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا طال نيز داراي حباب است يا خير؟ 
گفت: افزايش يا كاهش تقاضا در بازار تاثيري در بازار 
طال ندارد و نرخ ها بر اساس قيمت هاي جهاني تعيين 

مي شود. 

 مشكل بازار ارز با افزايش نرخ سود حل نشد 
به گ��زارش ايس��نا، دالر روي تابل��و 4476تومان 
است؛ توي دست 4780تومان. بسياري مردم كارشان 
اين ش��ده از صبح خروس خوان تا بوق ش��ب در صف 
صرافي هاي بانك ها با هدف خريد دالر 4467توماني 
بايستند تا در كف پياده رو باالي 4700تومان بفروشند. 
سودش هم بد نيست. هر 2000دالر تقريبا 600 هزار 
تومان س��ود دارد. حاال مي توان فهميد چرا اكثر افراد 
در صف را ش��هروندان عادي تشكيل داده اند كه هيچ 
قصدي براي مس��افرت خارج از كشور ندارند. شواهد 
نشان مي دهد، دالر قصد پايين آمدن ندارد و اقدامات 

پليسي هم بي نتيجه بوده است. 
دالر هفته هاس��ت ك��ه يكه ت��ازي مي كن��د و به 
مهم تري��ن خبر اقتصادي تبديل ش��ده اس��ت. انگار 
بعضي ها دوست ندارند، قبول كنند كه نرخ ارز جهش 
كرده اس��ت. بس��ته س��ه گانه ارائه كردن��د و با هدف 
كنترل نرخ ارز، س��ود بانكي را به 20درصد رساندند. 
ب��راي فروكش كردن مقطعي قيمت، مس��كن خوبي 
بود اما انگار دارد كمك مي كند تا ارز پرش بيش��تري 
داشته باش��د؛ چرا كه اقتصاددانان علت اصلي جهش 
دالر را س��ودهاي موهوم بانكي و رشد افسارگسيخته 
نقدينگي از 480 هزار ميلي��ارد تومان به 1450هزار 

ميليارد تومان از سال 1392 به بعد مي دانند. حسين 
عبده تبريزي مي گويد: »به  دليل همين نقدينگي است 
كه حاال تقاضا براي ارز تا اين حد افزايش يافته است. 
شگفتا كه حاال مي خواهيم با توزيع سود موهوم بيشتر 
قيم��ت ارز را كنترل كنيم! با اين خط اس��تدالل اگر 
قيمت ارز كنترل نش��د، آيا بايد نرخ سود سپرده را به 
25 و 30 درصد برسانيم؟! به نظر مي رسد جاي علت و 

معلول را اشتباه گرفته باشيم.«
بازار فردوس��ي ش��لوغ تر از بازارهاي كيف و كفش 
اس��ت. زن و م��رد و پي��ر و جوان در ص��ف صرافي ها 
ايس��تاده اند ت��ا در اين تجارت پرس��ود از غافله عقب 
نمانند. نرخ خريد دالر بر اس��اس آنچه روي تابلوهاي 
صرافي ها درج ش��ده، 4476توم��ان و نرخ فروش آن 
4484 تومان اس��ت. اما ن��رخ دالري كه تحت عنوان 
دالر آزاد اين روزها در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد 

4780 تومان است. 
در طرح سه گانه بانك مركزي، كنترل قيمت سكه 
نيز هدف گذاري ش��ده بود ام��ا ظاهرا اين طرح هم با 
شكست مواجه شده است. با وجود عرضه بيش از يك 
ميليون سكه از طريق حراجي و پيش فروش طي سه 
ماه اخي��ر به بازار اين كاال همچنان حب��اب دارد، در 
عين حال كه كاهشي در قيمت آن اتفاق نيفتاده است. 
قيمت س��كه تمام بهار آزادي از اواخر تابس��تان روند 
رو به رش��دي در پيش گرفت و ركوردهاي تازه يي به 
ثبت رسيد. در ادامه بانك مركزي براي حباب حدود 
250ه��زار توماني كه براي اين كاال ايجاد ش��ده بود، 
حراج س��كه در بانك كارگش��ايي را آغاز كرد. در اين 
مدت با وجود برگزاري حراج س��كه و افزايشي كه در 
نتيجه باال بودن قيم��ت دالر و البته اونس جهاني در 

قيمت آن اتفاق مي افتاد اما در هر حال حباب س��كه 
در حال تخليه ش��دن بود و به طوري كه چندي پيش 
حتي اعالم شد، حباب سكه به كمتر از 50 هزار تومان 

و در حد بسيار پاييني قرار گرفته است. 
كليه سطوح اقتصاد ايران در انتظار تعيين وضعيت 
نرخ دالر هس��تند. از جمله بخش مس��كن كه تجربه 
نش��ان داده بعد از جهش دالر در فاصله زماني كوتاه 
تاثير مي گي��رد. رييس اتحاديه ام��الك مي گويد كه 
سال آينده سرمايه ها از بازار ارز به سمت بازار مسكن 
مي آيد. اس��تداللش هم اين است كه به دليل ضعف 
صنعت و توليد، مس��كن تنها بازاري است كه قابليت 
جذب س��رمايه ها را دارد. مصطفي قلي خسروي گفت 
كه قيمت مسكن در سال آينده مطلقا پرش نخواهد 

كرد اما حدود 2درصد باالتر از نرخ تورم مي ايستد.

 ايجاد بازار الكترونيك ارز
 از سوي ديگر شبكه بانكي تالش دارد كه از راه هاي 
ديگر مراجعه فيزيكي به بازار ارز را كاهش دهد. سامانه 
نيما )نظام يكپارچه معامالت ارزي( س��امانه يي براي 
خريد و فروش ارز در فضايي رقابتي است. نيما )نظام 
يكپارچه معامالت ارزي( يك بازار الكترونيكي است كه 
همه مراحل خريد يا فروش ارز براي كاالهاي وارداتي 
يا عرضه ارز صادراتي را پوش��ش مي دهد. اين سامانه 
ب��ا همكاري بانك مرك��زي و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با هدف س��اماندهي بازار ارز، حذف واحدهاي 
ارزي غيرمجاز و تسهيل در فرآيند تجارت ايجاد شده 
و ارزش افزوده بااليي براي بازرگانان، بانك هاي عامل و 

صرافي ها ايجاد مي كند. 
واردكنندگان با استفاده از اين سامانه مي توانند ارز 

مورد نياز را درخواست و در فضاي رقابتي نياز خود را 
به بهترين قيمت ب��رآورده كنند. يعني متقاضيان ارز 
مي توانن��د بانك يا صرافي مورد نياز خود را انتخاب يا 
درخواس��ت خود را به مناقصه بگذارند كه مشابه اين 
فرآين��د ب��راي صادركنندگان با هدف ف��روش ارز به 
بهترين قيمت وجود دارد. س��امانه نيم��ا با اتصال به 
س��امانه جامع تجارت بين جري��ان كاال و ارز ارتباط 
ايجاد مي كند و تامين ارز براي واردكنندگان و فروش 
ارز را براي صادركنندگان با اطمينان و س��رعت باالتر 
فراه��م مي كند. عدم مراجعه حض��وري به صرافي ها، 
دسترس��ي به تمام صرافي ها و بانك هاي عامل به طور 
همزمان، بهب��ود فرآيند تامين ارز مورد نياز يا فروش 
ارز و تراكنش هاي ريالي مرتبط از مزاياي نيماس��ت. 
بازرگانان براي استفاده از خدمات رايگان سامانه نيما 
كافي اس��ت به س��امانا جامع تجارت مراجعه كرده و 

درخواست خريد با فروش ارز را ثبت كنند. 

 ورود خريداران اتوبوسي به بازار ارز
مش��اهدات ميداني خبرنگاران از ب��ازار ارز حاكي 
اس��ت با وجود افزايش قابل توجه عرضه ارز از س��وي 
بانك مرك��زي در هفته هاي اخير ب��ر حجم تقاضاي 
خريد ارز افزوده شده و به نظر مي رسد، سير صعودي 

تقاضا همچنان ادامه دارد. 
به گزارش فارس، سياست عرضه ارز بانك مركزي 
با قيمت مص��وب به صرافي ه��ا و ممنوعيت خريد و 
فروش ارز خارج از دامنه قيمتي تعيين ش��ده، فضاي 

بازار ارز را به سمت و سوي عجيبي برده است. 
صف هاي متقاضيان خريد ارز در اين مدت طوالني 
و طوالني ت��ر ش��ده و ازدح��ام در كن��ار صرافي هاي 
توزيع كنن��ده ارز بانك مركزي در خيابان فردوس��ي 
آنقدر افزايش يافته كه ماموران ش��هرداري هم براي 

جلوگيري از سد معبر وارد عمل شدند. 
در جل��و يكي ديگر از صرافي ها ب��راي دقايقي دو 
مامور نيروي انتظامي حاضر ش��دند و از افراد در صف 
خواستند كه با نظم در كنار صرافي بايستند، ازدحام 

نكنند و به ترتيب و در نوبت وارد صرافي شوند. 
فضاي اين روزهاي بازار ارز بي ش��باهت به صفوف 
خريد اقالم كوپني در دهه 60 نيس��ت. هر چند قدم 
يك صف طوالني و ناتمام اس��ت ك��ه از صبح تا بعد 
از ظهر سراس��ر بازار را گرفته است. دالر مداخله يي با 
قيمت 4484تومان به افراد متقاضي در صف پرداخت 

مي شود و يورو هم حدود 5500 تومان است. 
يكي از فعاالن بازار ارز مي گويد كه بعضي ها با اقوام 
و آش��نايان خود با اتوبوس به بازار مي آيند و در صف 

خريد ارز مي ايستند. 
به نظر مي رسد اين روش فروش ارز در بازار بيش 
از آنكه تقاضاي واقعي ارز را پوشش دهد همچنان بر 
تنور تقاضاي سفته بازي و سرمايه گذاري ارز مي دمد. 
ب��ا توجه به اينكه قائم مقام بان��ك مركزي اعالم كرد 
با بازگشت تعادل به بازار ارز مكانيسم بازار مجددا در 
بازار ارز حاكم خواهد شد، دورنماي ثبات در بازار ارز با 
توجه به ساختار فعلي خريد و فروش ارز كامال نامعلوم 

و مبهم است. 

مهدي هاديان  صاحب نظر پولي و بانكي   
گسترش مقبوليت ارزهاي ديجيتالي، بانك هاي 
مرك��زي را به گذر از پول اعتباري به پول ديجيتالي 

ترغيب مي كند. 
با وجود حجم بس��يار كم در مقايس��ه با ذخاير 
جهاني ارزهاي عمده، ارزهاي ديجيتالي توانسته اند 
ط��ي كمتر از يك دهه توجه��ات زيادي را به خود 
جل��ب كنند؛ به نحوي كه به نظر مي  رس��د چيزي 
فراتر از تلقي آنها به عنوان وس��يله مبادله س��بب 
اين موفقيت ش��ده باش��د. با اينك��ه تاكنون بيش 
از 1000 ارز ديجيتال��ي ش��كل گرفته   اس��ت، اما 
بيت كوين بزرگ ترين و معروف ترين ارز رمزنگاري 
ش��ده در دنياس��ت. افزاي��ش دسترس��ي عمومي 
ب��ه تلفن  هاي هوش��مند، نفوذ فن��اوري در عرصه 
خدمات مال��ي و ب��روز تكنولوژي  ه��اي جديد در 

عرصه زيرس��اخت  هاي مالي مانن��د بالك  چين در 
كنار عواملي مانند پيش��رفت در هوش مصنوعي و 
فناوري  هاي تحليل  كالن  داده س��بب شده رغبت 
عمومي به ارزهاي ديجيتالي افزايش يابد. در چنين 
شرايطي سوال اصلي كه مطرح مي شود، اين است 
ك��ه آثار و پيامدهاي اين روند بر پول هاي اعتباري 
و بانكداري متداول چيس��ت؟ در س��طحي باالتر، 
آث��ار و داللت  هاي اين تح��والت بر بانك مركزي و 
سياس��ت گذار پولي چه خواهد ب��ود؟ هر چند كه 
پاس��خ به اين سواالت در اين يادداشت نمي  گنجد، 

اما بيان چند نكته ضروري خواهد بود. 
نكته اول از آنجا كه اين فناوري س��بب كاهش 
هزينه ه��ا و كارمزدهاي خدمات ش��ده و كارايي و 
امنيت را در عين س��هولت و سادگي افزايش داده، 
گسترش اين ارزها و فراگير شدن آنها كماكان ادامه 

خواهد داش��ت. نكته دوم با گس��ترش كاربرد اين 
ارزها، نقش واس��طه  گرهاي مالي به تدريج كاهش 
خواه��د ياف��ت و بدين ترتيب خلق پ��ول از كانال 
بانك ها كاهش خواهد يافت. نكته سوم با گسترش 
فناوري هاي جديد، ايجاد پايگاه هاي اعتبارس��نجي 
يا رتبه بندي اعتباري بر اس��اس اطالعات استخراج 
شده به مراتب آسان تر از قبل خواهد بود. در نتيجه 
خدمات وام  دهي بر مبناي اين تكنولوژي و بر بستر 
قراردادهاي هوشمند افزايش خواهد يافت و درآمد 
بانك ها از محل كارمزد خدمات نيز كاهش خواهد 

يافت. 
نكت��ه چه��ارم حق آقاي��ي هر پول��ي در اختيار 
انتشاردهنده آن پول اس��ت؛ در صورت مقبوليت و 
رواج ارز ديگري به جاي پول ملي در فرآيند مبادله، 
بانك هاي مركزي از اين امكان محروم خواهند بود. 

نكته پنجم بخش��ي از مبادالت كاالها و خدمات 
بر مبناي پول جديد انجام خواهد ش��د كه اين پول 
نيز در كنترل بانك هاي مركزي نخواهد بود. هر چه 

حجم كاالهاي مورد مبادله با اين ارزها افزايش يابد، 
محتواي اطالعاتي كل  هاي پولي مورد رصد بانك هاي 

مركزي كاهش خواهد يافت. 
نكته ششم براي تنظيم فعاليت  هاي اقتصادي و 
دستيابي به اهداف اقتصاد كالن مانند ثبات قيمت  ها 
و رشد اقتصادي، بانك هاي مركزي ناگزير به بازنگري 
در تعاريف پول و رصد كل  هاي پولي متفاوت خواهند 
بود. عالوه بر اين براي نجات بانك ها به عنوان آخرين 
وام  دهن��ده ممكن اس��ت ني��از به اعم��ال تغيير در 

نسبت  هاي قانوني باشد. 
اي��ن تحوالت حاكي از آن اس��ت كه بالك چين 
و ارزهاي ديجيتالي توانايي اثرگذاري بر مكانيس��م 
انتقال پولي و محتواي اطالعاتي نماگرهاي پولي را 
خواهد داش��ت كه در صورت عدم كنترل و نظارت 
بر آن، تهديدكننده ثبات مالي كشورها خواهد بود. 
به همين جه��ت برخي بانك هاي مركزي در دنيا با 
اتخاذ رويكردي س��لبي تصميم به غيرقانوني كردن 

اين ارزها گرفته  اند. 

با اي��ن ح��ال نوآوري  هاي مالي ط��ي دهه هاي 
گذشته نش��ان داده اس��ت كه توانايي تغيير قواعد 
زمين بازي را دارد. بر اين اساس يكي از راهبردهاي 
سياس��ت گذار، بهره  مندي از مزاياي فناوري جديد 
و تبديل تهديدهاي آن به فرصت اس��ت. به همين 
جهت، همان گونه كه در برخي مطالعات نيز بررسي 
ش��ده است، پيشنهاد مي شود كه بانك هاي مركزي 
خود راس��ا به ايجاد پول مجازي مخصوص به كشور 
خود اقدام كنند تا ضم��ن برخورداري از حق آقايي 
و تس��هيل مبادالت و نقل و انتق��االت مالي، امكان 
نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي براي نيل به اهداف 

كالن بيش از پيش فراهم شود. 
تح��ت اين ش��رايط انتش��ار ارز ديجيتالي بانك 
مركزي )Central Bank Digital Coin( مانند 
فدكوين با نرخ برابري واحد با پول ملي سبب خواهد 
ش��د كه گذر از پول اعتباري ب��ه پول ديجيتالي در 
بس��تري ايمن و بدون اخالل در ثبات مالي كشورها 

اتفاق افتد. 

سياست گذاري پولي در دهه  آينده

رييس كل بانك مركزي: 

بانك ها نبايد بستر پولشويي باشند

 ريي��س كل بان��ك مركزي در جلس��ه با مديران 
عامل شبكه بانكي كشور ضمن بيان الزامات تطبيق 
با قوانين و اس��تانداردهاي بين الملل��ي بانكداري، بر 
ل��زوم اهتم��ام ويژه بانك ها نس��بت به ايج��اد واحد 
»مديريت رعايت« و تقويت س��اختار آن تاكيد كرد 
و گفت: مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم، 

از ضرورت هاي اساسي در نظام بانكي كشور است. 
ب��ه گزارش روابط عمومي بان��ك مركزي، ولي اهلل 
سيف افزود: مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم 
يك ضرورت ملي اس��ت كه از نظر قانوني و ش��رعي 
موردتاكيد قرار گرفت��ه و نقش مهمي در جلوگيري 

از فساد دارد. 

وي تصري��ح كرد: دقت نظ��ر در تكميل اطالعات 
مش��تريان در موقع افتتاح حساب، نخستين حلقه از 
زنجيره طبقه بندي مش��تريان و گامي مهم در زمينه 
مبارزه با پولشويي و انطباق با قوانين بين المللي است. 
لذا بانك ها بايد به س��رعت اقدامات الزم درخصوص 
طبقه بندي مش��تريان و تعيين سطح فعاليت آنها را 

براساس استانداردها انجام دهند. 
رييس ش��وراي پ��ول و اعتبار خاطرنش��ان كرد: 
براساس استانداردهاي جهاني، تعيين سطح فعاليت 
مش��تريان براس��اس مش��خصاتي اعم از شغل، سن، 
منطقه جغرافيايي، ميزان گردش حس��اب و... انجام 
مي ش��ود. بر اين اس��اس هر تراكنش مغاير با سطح 
فعاليت مشتري بايد در بانك ها گزارش و بررسي شود. 
اين امر درنهايت موجب پيش��گيري از بروز عمليات 
مش��كوك به پولشويي و تامين مالي تروريسم شده و 
در افزايش سالمت و شفافيت نظام بانكي موثر است. 
وي همچنين با اشاره به نقش »مديريت رعايت« 
در بانك ها گفت: به نظر مي رسد هنوز كاركرد واحد 
مديري��ت رعايت در بانك هاي م��ا به خوبي اجرايي 
نشده كه اين امر مانعي جدي براي انطباق فعاليت 
نظام بانكي با اصول بانكداري مدرن است. بنابراين 
در ح��ال حاض��ر لزوم ايج��اد و ارتق��اي اين بخش 
در بانك ها بيش از پيش احس��اس مي ش��ود. بانك 
مركزي اين موضوع را به طور جدي پيگيري مي كند 

و آمادگ��ي دارد در اين خص��وص به كمك بانك ها 
بيايد تا ش��اهد اص��الح فرآينده��ا و تقويت جايگاه 
مديريت رعايت در بانك ها باشيم. رييس كل بانك 
مركزي با بيان اينكه در س��ال هاي گذشته با پديده 
ناخوش��ايند موسس��ات اعتباري غيرمج��از مواجه 
بودي��م كه صدم��ات فراواني به نظام بانكي كش��ور 
وارد كردن��د، گفت: بايد از اتفاقات گذش��ته درس 
بگيريم و حال كه اين معضل به پايان رسيده نبايد 
اجازه دهيم كه نظام بانكي بستري براي پولشويي، 

معامالت مشكوك و عمليات زيرزميني باشد. 
سيف همچنين با اشاره به نقش كاركنان بانك ها 
در ارتقاي سالمت نظام بانكي گفت: كاركنان بانك ها 
بايد نسبت به موارد مشكوك در شعب حساس باشند 
و هرگونه تخلف و س��هل انگاري را پيگيري و گزارش 
كنند. وي افزود: شفاف سازي عمليات بانكي در كشور 
يك��ي از اهداف اصلي بانك مركزي اس��ت و بانك ها 
نبايد با انگيزه جذب س��پرده، قوانين و استانداردها را 

ناديده بگيرند. 
رييس كل بانك مركزي بر اهميت توجه به افكار 
عمومي توسط بانك ها تاكيد كرد و گفت: امروز افكار 
عمومي يك شريك استراتژيك براي نظام بانكي است. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار با بيان اينكه عده يي 
درصدد هستند تا با افزايش بي اعتمادي به نظام بانكي 
به اعتب��ار بانك ها ضربه زده و مناف��ع خود را تامين 
كنند، افزود: خوشبختانه احساس مي شود با اقداماتي 
كه اخيرا و به ويژه درخصوص س��اماندهي موسسات 
غيرمجاز انجام ش��ده اس��ت، اعتماد افكار عمومي به 
ش��بكه بانكي افزاي��ش يافته و آرامش ب��ر بازار پولي 

كشور حاكم شده است. 
س��يف ادامه داد: رويكرد آگاهي بخشي و آموزش 

اثرگذار در اطالع رس��اني بانك ها بايد در اولويت قرار 
گيرد و تبليغات صرف و يكسويه ديگر كارآمد نيست. 
وي افزود: تبيين اهداف و رس��الت هاي بانكداري 
ب��راي آحاد جامعه براي اصالح انتظارات افراد از نظام 
بانكي و توانمندس��ازي آنها ب��راي پااليش اطالعات 
صحيح از اخبار غيرواقعي و نادرس��ت بايد از س��وي 

بانك ها موردتوجه قرار گيرد. 
س��يف تصريح كرد: ارتقاي سطح اطالع رساني و 
شفافيت اطالعاتي براي گروه هاي مختلف جامعه به 
افزايش نظارت عموم��ي و درنهايت اصالح رويه ها و 

اقدامات غلط منجر خواهد شد. 
محمدعل��ي كريم��ي مدير رواب��ط عمومي بانك 
مركزي نيز با اش��اره به تالش هدفمن��دي كه براي 
تخري��ب نظ��ام بانكي در داخ��ل و بيرون از كش��ور 
سازماندهي مي شود، گفت: در چنين شرايطي اتخاذ 
يك رويكرد يكپارچه، منس��جم و هدفمند با تكيه بر 
حداكثرسازي استفاده از توان متخصصان براي شنيده 
ش��دن پيام ها و اثر گذاري بهتر بر گروه هاي مختلف 
جامعه، توس��ط نظام بانكي بايد در دس��تور كار قرار 
گيرد. كريمي افزود: كاهش فشارهاي ناشي از ناآگاهي 
و انتظارات غلط بر شبكه بانكي، تشريح نقش آفريني 
نظام بانكي در توس��عه كشور و لزوم بازسازي اعتماد 
عمومي به آن، تولي��د ادبيات موضوعي حول مفهوم 
صنعت بانكداري و تبيين الزامات تحقق آن و افزايش 
آگاهي عمومي درخصوص خطر ش��كل گيري مجدد 
موسسات غيرمجاز ازجمله مهم ترين محورهايي است 
كه بانك ها در امور اطالع رساني خود بايد به آنها توجه 
كنند و اين مهم با فعال تر كردن شوراي اطالع رساني 
و تبليغ��ات نظ��ام بانكي با محوري��ت بانك مركزي، 

اجرايي خواهد شد. 

يادداشت

 قدرداني وزير بهداشت
از بانك صنعت و معدن 

سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي كشور از حمايت هاي بانك صنعت و 
معدن در راستاي ارتقاي سالمت همگاني، اجتماعي شدن 
سالمت و پذيرش مسووليت اجتماعي خويش در ساخت 
پنج پايگاه مجه��ز انتقال خون در تهران بزرگ قدرداني 
كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بانك صنعت و معدن، 
وي در نامه يي خطاب به علي اش��رف افخمي مديرعامل 
و رييس هيات مديره بانك صنعت و معدن آورده اس��ت: 
سازمان انتقال خون ايران، نقشي مهم و ارزنده در احياي 
نف��وس مردم بزرگوار ايران و بعضا جهان دارد. بي ش��ك 
فرهنگ سازي، ترويج و گس��ترش اهداي خون و تامين 
ملزومات سخت افزاري و كالبدي آن به ويژه در شهرهاي 
بزرگ، از اهم دغدغه هاي اين وزارت به شمار مي رود كه 
نيازمند پش��تيباني، ياري و مش��اركت بخش هاي ديگر 
است. بانك صنعت و معدن با پذيرش مسووليت اجتماعي 
خويش و ساخت پنج پايگاه مجهز و روزآمد انتقال خون 
در تهران بزرگ، بي ش��ك سهمي مهم در عرصه انتقال 
و اهداي خون ايفا كرده كه شايس��ته قدرداني و سپاس 
است. اميد كه اين نيك انديشي و نيكوكاري، الگوي ديگر 
بنگاه ه��ا و نهادهاي مالي و اقتصادي قرار گيرد تا ضمن 
 پذي��رش مس��ووليت اجتماعي خويش، گام��ي در خور

 در راس��تاي ارتقاي سالمت همگاني و اجتماعي شدن 
سالمت بردارند.

 رتبه شانزدهم بانك انصار
در ميان 500 شركت برتر

بانك انصار رتبه ش��انزدهم »ميزان ف��روش« در ميان 
500 ش��ركت برتر ايران را براساس اعالم سازمان مديريت 
صنعتي به دس��ت آورد تا در روزهاي پاياني س��ال 1396 
به موفقيت هاي حرفه يي خود طي س��ال هاي اخير تداوم 
بخش��د و با اميد به فرداي بهتر به اس��تقبال سال 1397 
 ب��رود. ب��ه گ��زارش اداره  كل روابط  عموم��ي و تبليغات،

 500 ش��ركت برت��ر و بزرگ اي��ران كه از آنه��ا به عنوان 
موفق ترين بنگاه هاي تجاري و صنعتي ياد مي ش��ود، طي 
مراسمي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان 
وي معرفي ش��دند. اين موفقيت كه مطابق اعالم سازمان 
مديريت صنعتي در بيس��تمين سال رتبه بندي شركت ها 
)100IMI-(، براساس ارزيابي عملكرد سال 1395 حاصل 
شده است، نشان مي دهد كه اجراي طرح هاي تحول 1و2 
در اين بانك داراي دس��تاوردهاي ارزشمندي بوده و سبب 
ش��ده كه بانك انصار در ميان 500 ش��ركت برتر ايران در 
يك ش��اخص كليدي و محوري صاحب رتبه ش��ود. اين 
گزارش مي افزايد كه نام شركت ايرانيان اطلس )هلدينگ( 
وابس��ته به اين بانك در ميان 10 شركت پيشرو در ميان 
500 شركت برتر رتبه بندي سال 1396 قرار گرفته و اين 
ش��ركت در شاخص »بيشترين صعود رتبه« نيز مقام دوم 
را كسب كرده است. عالوه بر اين، در رتبه بندي امسال، به 
ش��ركت هاي تازه واردي كه به فهرست صد شركت اول راه 
يافته اند نيز پرداخته شده و از شركت ايرانيان  اطلس به عنوان 
دومين شركت تازه وارد فهرست 100 شركت برتر نام  برده 
ش��ده است. گزارش مذكور نشان مي دهد كه عالوه بر اين 
موفقيت ها، رتبه نخست ليست بيشترين »بازده فروش« نيز 
به شركت ايرانيان  اطلس تعلق گرفته است تا نوار موفقيت 
اين شركت در ميان 500 شركت برتر ايران تداوم يابد و اين 
شركت وابسته به بانك  انصار در شاخص هاي تعيين كننده يي 
كه هر يك به تنهايي نش��انه يي از حرفه يي گرايي است، به 
موفقيت برسد. اين امر نشان مي دهد كه بانك ارزشي انصار 
و شركت هاي وابسته با اتكال به پروردگار متعال و وعده هاي 
نصرت��ش ب��ه مومنان و مجاه��دان و به ات��كاي مديران و 
كارشناسان مومن و متخصص خود در ميدان رقابتي اقتصاد 

و بانكداري صاحب جايگاه شايسته و وااليي است. 

 كاهش دوباره سقف
كارت به كارت درون بانكي 

مش��تريان برخ��ي بانك ه��ا اعالم مي كنن��د كه با 
وجود مراجعه به داخل ش��عب براي انتقال وجه باالتر 
از 3ميليون موفق به انجام اين كار نش��ده اند و بانك به 
آنها اعالم كرده كه س��قف كارت به كارت درون بانكي 
نيز به 3ميليون كاهش يافته اس��ت. به گزارش ايسنا، 
س��قف كارت به كارت براي دس��تگاه هاي خودپرداز از 
گذشته حدود 3ميليون تومان بوده و مشتري مي تواند 
از خودپرداز هر بانكي به بانك ديگر تا 3ميليون تومان 
در روز جابه جا كند اما از چندي پيش بانك ها اين امكان 
را داش��تند كه براي جابه جايي از طريق خودپرداز براي 
بانك خود تا سقف 15ميليون تومان اعمال كنند و البته 
ت��ا 50 ميليون تومان قابل افزايش بود يعني مش��تري 
مي توانس��ت از طريق خودپرداز يك بانك براي همان 
بانك تا اين مبلغ انتقال وجه دهد. البته اين امكان نيز 
بيش از يك ماه مي ش��ود كه حذف شده و در مجموع 
انتق��ال وجه از طريق خودپ��رداز در تمامي بانك ها به 

3ميليون تومان كاهش يافته است.  

 پايبندي بانك ها
به نرخ  هاي مصوب سود

نرخ سود سپرده هاي جديد همانند قبل از آغاز عرضه 
اوراق گواهي سپرده همچنان 15درصد است. به گزارش 
فارس، پس از اعالم س��ه طرح س��رمايه گذاري از سوي 
بانك مركزي برخ��ي تحليل ها كه فروش اوراق گواهي 
س��پرده با نرخ سود 20درصد را عقب گرد سياست گذار 
پولي از سياست تعديل نرخ سود عنوان كرده، ادامه اين 
جريان را رشد مجدد نرخ سود سپرده عنوان مي كنند. 
ام��ا با توجه اينكه س��پرده هاي بانكي بلندمدت تا قبل 
از 11 ش��هريورماه به مدت يك سال با نرخ هاي جذابي 
تمديد ش��د و از ط��رف ديگر در ش��عب همه بانك ها 
اوراق گواهي س��پرده قانون خريد بود، تاكنون بانك ها 
واكنش افزايش نرخ س��ود به ش��رايط جديد اقتصادي 
نداده اند. نرخ هاي س��ود ب��راي س��پرده گذاري جديد 
همچنان 10 درص��د براي كوتاه مدت و 15درصد براي 
سپرده هاي بلندمدت اس��ت. هر چند كه در اين مدت 
سود صندوق هاي سرمايه گذاري درآمد ثابت تا حدودي 
افزايش يافته و به س��طح 20درصد و بيش��تر رس��يده 
است و در همين باره پرويزيان رييس كانون بانك هاي 
خصوصي گفت: »بانك مركزي سياست هاي 19گانه يي 
را تدوين كرده كه تاكنون 3 مورد آن اجرا ش��ده است 
و به نظر مي رس��د، بانك مرك��زي جهت مديريت بازار 
پول بايد سياست هاي جبراني براي اين بخش طراحي و 
اجرا كند.بانك ها منتظر اقدامات تكميلي از سوي بانك 

مركزي هستند.

اخبار
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5 بورس و فرابورس
 توزيع ۴۱ميليارد تومان س�ود سهام عدالت 
توسط گروه مپنا: گروه مپنا براي عملكرد سال مالي 
۱٣٩٥ مبلغ ۴۱ميليارد تومان سود سهام عدالت ميان 
مشموالن توزيع كرد. بر اين اساس طبق قانون تاكنون 
سهام ۴٩ش��ركت در سبد سهام عدالت قرار گرفته  كه 
اصطالحا به آنها شركت هاي سرمايه پذير گفته مي شود. 
همچني��ن وضعيت س��وددهي يا زيان ه��ر يك از اين 
شركت ها بر سود تقس��يمي ميان سهامداران عدالت و 
ارزش نهايي س��هام هر يك از مشموالن اثرگذار است 
كه يكي از اين شركت ها، ش��ركت گروه مپنا)مديريت 
پروژه هاي نيروگاهي ايران( اس��ت. سرمايه اين شركت 
ه��زار ميلي��ارد تومان منقس��م ب��ه ۱۰ميليارد س��هم 
۱۰۰توماني اس��ت كه تعداد ۲ميليارد و ٥٥۷ ميليون 
سهم معادل ۲۶ درصد سهام آن در تاريخ ۰۸/۱۰/۱٣۸٥ 
به ارزش ۲۶۷ميليارد تومان به طرح توزيع سهام عدالت 
واگذار شده است. سود تقسيم شده در مجمع عمومي 
ش��ركت گروه مپن��ا نيز كه يكي از ۴٩ش��ركت قطعي 
واگذار ش��ده با ۲۶درصد س��هام به طرح توزيع س��هام 
عدالت اس��ت براي عملكرد س��ال مالي ۱٣٩٥ متعلق 
به مش��موالن س��هام عدالت مبلغ ۴۱ميلي��ارد تومان 
بوده است. همچنين پيش بيني سود شركت گروه مپنا 
براي عملكرد س��ال مالي  ۱٣٩۶ مبل��غ ۶٥۲ ريال به 
ازاي هر س��هم اس��ت كه در صورت تقسيم تمام سود، 
سهم مشموالن س��هام عدالت از س��ود ياد شده مبلغ 

۱۶۶ميليارد تومان خواهد شد. 
  افزاي�ش ۱۴درص�دي عملك�رد »وغدير«: 
س��رمايه گذاري غدي��ر اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
ميان دوره ي��ي ۱۲ماه��ه منتهي به ٣۰ آذر م��اه ۶٩ را 
حسابرسي شده و با سرمايه معادل ۷۲هزارميليارد ريال 
منتشر كرد. همچنين شركت با انتشار صورت هاي مالي 
۱۲ماهه سال مالي ٩۶ اعالم كرد در دوره يك ساله ياد 
ش��ده، مبلغ ۱۴هزار و ۱٣ميليارد و ۸۶۰ ميليون ريال 
سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ ۱٩٥ريال 
س��ود به ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال مالي قبل معادل ۱۴درصد افزايش 
داش��ت. »وغدير« در دوره ۱۲ماهه مش��ابه سال مالي 
قبل مبلغ ۱۷۱ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشته 
بود. افزون بر اين به سود خالص دوره نيز سود انباشته 
ابتداي س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبل��غ ۲٥هزار و 
۷۴۲ميليارد و ۱۷۲ميليون ريال س��ود انباش��ته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاه�ي بر عملكرد 9ماهه »كگاز«: ش��ركت 
شيش��ه و گاز اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
٩ماهه منتهي به ٣۰ آذر ماه ٩۶ را حسابرس��ي نش��ده 
و با س��رمايه مع��ادل ۲٥۰ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
افزون بر اين ش��ركت با انتشار صورت هاي مالي ٩ماهه 
س��ال جاري اعالم كرد در دوره ٩ماهه ياد ش��ده مبلغ 
۴۸ميلي��ارد و ۴۶۷ميليون ريال س��ود خالص كس��ب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ ۱٩۴ريال س��ود به ازاي هر 
س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال 
مالي قبل روند مثبتي داش��ته است. »كگاز« در ٩ماهه 
مش��ابه سال مالي قبل مبلغ ۲۲۶ريال زيان به ازاي هر 
سهم كنار گذاش��ته بود. همچنين از سود خالص دوره 
زيان انباش��ته ابتداي سال كس��ر شد و در نهايت مبلغ 
٩۰ميليارد و ۸۶۱ ميليون ريال زيان انباشته پايان دوره 
در حس��اب هاي اين ش��ركت منظور ش��د. اين شركت 
داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به ٣۰ آذر ماه ٩۶ را 
حسابرس��ي نشده نسبت به اطالعيه قبلي منتشر كرد. 
دليل كاهش مبلغ فروش در س��ود و زيان بابت كس��ر 
عمليات متوقف ش��ده بلور است كه در گزارش توليد و 
فروش همچنين سود و زيان اين كاهش گزارش شده و 
در نتيجه، سود و زيان آن در آيتم سود و زيان عمليات 
متوقف ش��ده، آمده اس��ت. در گزارش ٩ماهه سال ٩٥ 
در قس��مت توليد و فروش گزارش، آيتم بطر صادراتي 
نمايانگر كل صادرات ش��ركت بوده كه در گزارش سال 
٩۶ صادرات به تفكيك س��ايت مهرآباد و ش��مس آباد 
گزارش شده است. الزم به ذكر است، واحد اندازه گيري 
در سال ٩٥تن بوده و از اول سال ٩۶ گزارش ها براساس 

واحد عدد تهيه شده است. 
 س�ود 368 ريالي »وصنعت«: سرمايه گذاري 
مال��ي  صنع��ت و مع��دن اطالع��ات و صورت ه��اي 
ميان دوره ي��ي ۱۲ماه��ه منتهي به ٣۰ آذر م��اه ۶٩ را 
حسابرس��ي شده و با س��رمايه معادل يك هزار و ٥۰۰ 
ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين ش��ركت با انتشار 
صورت ه��اي مالي س��ال مالي ٩۶ اعالم ك��رد در دوره 
۱۲ماه��ه ياد ش��ده مبلغ ي��ك ه��زار و ۱۰۲ميليارد و 
٩٥۸ميليون ريال س��ود خالص كس��ب ك��رد و بر اين 
اس��اس مبلغ ٣۶۸ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق 
كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
۱۰درصد كاهش داش��ت. افزون بر اين »وصنعت« در 
٣ماهه مشابه س��ال مالي قبل مبلغ ۴۰۸ريال سود به 
ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. به سود خالص دوره نيز 
سود انباش��ته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 
۲هزار و ۱۶۷ميليارد و ٣٥۱ميليون ريال س��ود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي »وسكاب«: شركت 
س��رمايه گذاري نور كوثر ايرانيان)صندوق بازنشستگي 
كاركن��ان بانك ه��ا( اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي 
ميان دوره ي��ي يك س��اله منتهي ب��ه ٣۰ آذر ماه ٩۶ را 
حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل ٣هزار و ٥۰۰ 
ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر اين شركت با انتشار 
صورت هاي مالي يك س��اله گذشته اعالم كرد در دوره 
۱۲ماهه ياد شده مبلغ ٩۱۲ميليارد و ۷٥۲ميليون ريال 
سود خالص كسب و بر اين اساس مبلغ ۲۶۱ريال سود 
ب��ه ازاي هر س��هم محقق كرد كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه س��ال مالي قبل معادل ٣درصد افزايش داشت. 
»وس��كاب« در ۱۲ماهه مش��ابه س��ال مالي قبل مبلغ 
۲٥٣ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشته بود. به 
سود خالص دوره نيز س��ود انباشته ابتداي سال اضافه 
ش��د و در نهايت مبلغ ۲هزار و ٩ميليارد و ۴۲۲ميليون 
ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 نگاه�ي بر پيش بيني عملكرد قند نيش�ابور: 
ش��ركت قن��د نيش��ابور اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
ميان دوره ي��ي ٣ماه��ه نخس��ت س��ال مال��ي منتهي به 
٣۱شهريور ماه ٩۷ را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 
۲۰۰ميليارد ريال منتش��ر كرد. افزون بر اين ش��ركت با 
انتش��ار صورت هاي مالي ٣ماهه نخس��ت سال مالي ٩۷ 
اع��الم كرد در دوره ٣ماهه ياد ش��ده مبلغ ۱۱ميليارد و 
٩٣٣ميليون ريال سود خالص كسب و بر اين اساس مبلغ 
۶۰ ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه 
با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل ۶۲ درصد افزايش 
داشت. »قنيش��ا« در ٣ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
٣۷ريال س��ود به ازاي هر سهم كنار گذاشته بود. به سود 
خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و در 
نهايت مبلغ ٥۷ ميليارد و ۲٩۷ميليون ريال سود انباشته 

پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل« از عرضه اوليه يك شركت جديد در بورس  تهران گزارش مي دهد

بازارسهامهمچنانميريزد
گروه بورس|

۸ روز كاري ديگر به پايان سال ٩۶ در بازار  هاي 
مالي كش��ور بيش��تر باقي نماده اس��ت. در همين 
حال با نگاهي به س��اير بازار ها از جمله بازار س��هام 
مش��اهده مي ش��ود كه اغل��ب س��هامداران در اين 
روز ها بيش��تر به دنبال نقدش��وندگي پرتفوي خود 
هستند و روز به روز سهام بيشتري را مطابق سنت 
هميش��گي پايان س��ال به پول نقد تبديل مي كنند 
و به اس��تقبال س��ال جديد مي روند. از طرفي اين 
روز ها در بازار ارز كه دستخوش رفتار هاي هيجاني 
شده است هم رفتار هايي غيرمنطقي ديده مي شود، 
چرا كه با كاهش دس��توري ن��رخ ارز تاكنون ثبات 
در اي��ن بازار ايجاد نش��ده و تع��داد خريداران دالر 
در روز هاي پاياني س��ال بيش��تر از چند وقت اخير 
شده اس��ت. اين در حالي است كه شنيده مي شود، 
ن��رخ دالر هنوز در م��رز ٥۰۰۰ تومان هم در خارج 
از بازار داد و س��تد مي ش��ود. به هر حال به عقيده 
كارشناس��ان روند حركتي بازار س��هام كش��ور كه 
ط��ي چند وقت اخير ش��وك هاي زي��ادي از جمله 
موضوع��ات مرب��وط ب��ه برج��ام، درگيري هايي در 
سطح منطقه، دس��تورالعمل هاي خلق  الساعه بانك 
مركزي و... را پش��ت سر گذاش��ته با حالتي كج دار 
و مريز س��ال ٩۶ را به پايان مي رساند و به استقبال 
س��ال ٩۷ مي رود. در س��وي ديگر روز چهارش��نبه 
نشست خبري همزمان با عرضه اوليه سهام شركت 
ش��فا دارو با حضور مديران بورس و اصحاب رس��انه 
در ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شد. 
گفتني است كه مديرعامل شركت شفادارو به دليل 
عارضه قلبي در اين مراسم حضور پيدا نكرد. بر اين 
اساس با اعالم پيام ناظر تعداد ۱۱۷ميليون و ٩۴٣ 
هزار س��هم معادل ۱۰درصد س��هام سرمايه گذاري 
ش��فادارو به عنوان پانصد و ش��انزدهمين ش��ركت 
پذيرفته ش��ده در گروه محص��والت دارويي عرضه 
ش��د. در اين نشست روح اهلل حس��يني مقدم معاون 
نظارت بر ناش��ران و اعضاي ش��ركت بورس عنوان 
كرد: قيمت گذاري اين ش��ركت بر اس��اس محاسبه 
ارزش خال��ص داراي��ي پرتفوي )NAV( ش��ركت 
صورت گرفته اس��ت. به اي��ن ترتيب حداقل قيمت 
ب��راي س��فارش گيري ۴۰۰توم��ان و حداكث��ر آن 
۴۱٥تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وي اذعان 
داش��ت: تمام صورت هاي مالي شركت مورد بررسي 
ق��رار گرفته اس��ت و بر اس��اس آخري��ن اظهارات 
كارشناس��ان ش��ركت بورس »ش��فا« از ش��فافيت 

كامل در صورت هاي مالي برخوردار اس��ت. معاون 
نظارت بر ناشران و اعضاي شركت بورس گفت: اين 
شركت متعهد ش��ده در مرحله پذيره نويسي تا ٥۰ 
درصد خريدار سهم باشد. روح اهلل حسيني مقدم در 
ادامه خاطرنش��ان كرد: احتمال اينكه تا پايان سال 
جاري س��هام يك ش��ركت ديگر به صورت اوليه در 
بورس عرضه ش��ود نيز وجود دارد، به طوري كه اگر 
ش��ركت س��امان پرداخت تا روز مقرر تمام مدارك 
درخواستي را ارائه كند، به زودي عرضه خواهد شد. 

 7 عرضه اوليه
در همين رابطه اسماعيل درگاهي مدير پذيرش 
ش��ركت بورس تهران اذعان داش��ت: ش��فادارو هر 
س��ال برنامه تقس��يم س��ود ۷٥درصدي در مجمع 
داش��ته كه احتماال در س��ال جاري ه��م به همين 
ميزان س��ود تقس��يم خواهد كرد. وي در خصوص 
عرضه هاي اوليه ش��ركت بورس نيز اظهار داشت: با 
عرضه اوليه ش��فادارو تعداد شركت هاي عرضه شده 
از ابتداي س��ال به ۷ش��ركت مي رسد. شركت هايي 

نظير توسعه صنعت و نفت پرشيا، ليزينگ پارسيان، 
آس��ياتك، گروه صنعتي مينو، نفت جي و توس��عه 
مولد نيروگاهي جهرم در برنامه عرضه اوليه س��ال 

آتي قرار دارند. 

 حمايت واقعي 
اف��زون ب��ر اي��ن نصرت��ي نماين��ده اداره كل 
س��رمايه گذاري بان��ك ملي نيز گف��ت: حمايت از 
سهام »شفا« ادامه دار است، چراكه سهامدار عمده 
از س��ود سهام ش��ركت منتفع اس��ت. وي افزود: 
در راس��تاي قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير، 
س��رمايه گذاري بان��ك مل��ي دارايي ه��اي خود را 
واگذار مي كند. در اين ش��ركت ط��ي مرحله اول 
۱۰درص��د و مابق��ي در مقاطع بع��دي به صورت 
بلوكي عرضه مي ش��ود. نصرتي اذعان داش��ت: در 
ح��ال حاضر NAV ش��فادارو مع��ادل ۶٥درصد 
آخرين رقم برآوردي كه بيش از مبلغ ۷۰۰تومان 
به ازاي هر س��هم بوده تعيين شده و اين در حالي 

است كه ارزش ذاتي سهام باالتر خواهد بود. 

 ريزش »تدپيكس«
ب��ر اين اس��اس در معامالت روز گذش��ته بازار 
س��هام ش��اخص كل ۱٣۰واحد كاهش پيدا كرد و 
رقم ٩۶ هزارو ۸۶۰ واح��دي را به خود اختصاص 
داد. عالوه بر اين ش��اخص كل ه��م  وزن با كاهش 
۱۱۶واح��دي رقم ۱۷هزار و ٣۱۲واح��د را تجربه 
كرد. اين در حالي اس��ت كه ش��اخص سهام آزاد 
ش��ناور نيز با كاهش ۲۲۸ واح��دي رقم ۱۰٣هزار 
و ۷۲٥ واحد را تجربه كرد. افزون بر اين ش��اخص 
ب��ازار اول با كاهش ۴۶ واح��دي به رقم ۶۸هزار و 
۷۰٩ واحد رس��يد. همچنين ش��اخص بازار دوم با 
كاه��ش ٥۲۰واحدي رقم ۲۰۶ه��زار و ۷٥۶ واحد 
را ثبت كرد. بر اساس اين گزارش، ديروز معامالت 
سهام در نماد معامالتي شركت هاي گسترش نفت 
و گاز پارس��يان با ۱۸ واحد، پااليش نفت تهران با 
۱٣واحد و پتروش��يمي ش��يراز با ۱۲واحد كاهش 
بيش��ترين تاثير منف��ي را بر برآورد ش��اخص كل 
ب��ورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت 
س��هام در نماد معامالتي ش��ركت هاي گروه مپنا 

با ۲۲واحد، گروه مديريت س��رمايه گذاري اميد با 
۲۰واحد و پتروش��يمي خارك با ۱۴واحد افزايش 
بيش��ترين تاثيرمثب��ت را در محاس��به اين نماگر 
به دوش كش��يدند. اين در حالي اس��ت كه ارزش 
كل معامالت ب��ورس تهران در حال��ي به بيش از 
يك ميليارد و ۷۰۷ميليون تومان نمايش داده شد 
كه ناش��ي از دست به دست ش��دن بيش از ۶۱٣ 
ميليون س��هم و اوراق مالي قاب��ل معامله طي ٥٣ 

هزار و ٩۴۷ نوبت داد و ستد بود. 

 افت »آيفكس«
اف��زون بر اين در آخري��ن روز معامالتي هفته 
ج��اري اف��زون ب��ر ۶۷۲ ميليون ورق��ه به ارزش 
بيش از ۱٣ه��زار و ۱۰۲ميليارد ريال در مجموع 
بازارهاي فرابورس ايران دس��ت به دس��ت شد. بر 
اين اس��اس ديروز در مجم��وع دو بازار اول و دوم 
حدود ٣۷۱ميليون س��هم به ارزش ۲٥٥ميليارد 
ريال دادوس��تد ش��د و نماد »ذوب« ضمن آنكه 
در صدر نمادهاي پربازديد قرار گرفت، بيش��ترين 
مق��دار حجم و ارزش معامالت را نيز در مقايس��ه 
با س��اير نمادها تجربه كرد. از سوي ديگر شاخص 
كل فرابورس با افت ۰.٩واحدي در پايان معامالت 
روبه رو شد كه عمده بار منفي بر آيفكس از جانب 
نمادهاي »دماوند«، »زاگرس« و »هرمز« تا سطح 
۲ واحد رقم خ��ورد. در مقابل تاثير مثبت بر اين 
نماگ��ر از جان��ب نمادهاي »م��ارون«، »ذوب« و 
»ش��رانل« مانع از افت بيشتر ش��اخص كل شد. 
عالوه بر اين سهامداران بازار پايه نيز ۲۸۲ميليون 
س��هم به ارزش بيش از ۱۶٩ميليارد ريال را ميان 
خود دس��ت به دس��ت كردند. در همين حال در 
بازار اوراق با درآمد ثابت ش��اهد جابه جايي بيش 
از ۱۲ميلي��ون ورق��ه به ارزش ۱۲ ه��زار و ٥۴۱ 
ميليارد ري��ال بوديم كه عمده اين حجم و ارزش 
به پذيره نويسي اوراق منفعت دولت بازمي گشت. 
در تابلو اوراق تسهيالت مسكن هم نزديك به ٥۶ 
هزار ورقه تس��ه به ارزش ٣۸ميلي��ارد ريال مورد 
مبادله قرار گرفت كه با رش��د قيمتي تمام اوراق 
م��ورد مبادله در اين تابلو، قيمت تس��ه ها در بازه 
۶۶۷ هزار تا ۶۸٩ هزار ريال قرار گرفت. در ميان 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله نيز بيش 
از ۶ ميلي��ون ورق��ه به ارزش بالغ ب��ر ٩۷ميليارد 
ريال دادوس��تد شد و صندوق آرمان آتي كوثر در 

صدر ايستاد.

عرضه شفاف و بدون واس��طه محصوالت در بورس كاال بدون 
ش��ك مي تواند، نقش موثري در اقتصاد داش��ته باش��د و در اين 
راس��تا با توجه به پيشينه عرضه محصوالت در بورس كاال كه اين 
بازار بس��يار جوان اس��ت، اما موفقيت هاي قابل توجهي را كسب 
كرده و مجلس هم از اين موفقيت ها حمايت خود را اعالم داشته 
اس��ت. به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: گس��ترش بازار سرمايه 
كه جنس آن ش��فافيت است، به نفع اقتصاد كشور بوده و ثمرات 
زي��ادي براي بخش توليد و مناف��ع ملي به همراه دارد. وي افزود: 
وقت��ي به جايگاه يكي از اركان بازار س��رمايه همچون بورس كاال 
ن��گاه مي كني��م، قاعدتا عرضه و تقاضا در اين س��ازوكار از جنس 
اوراق بهادار نيس��ت، بلكه كاالهايي در بورس عرضه مي ش��ود كه 
به توس��عه فعاليت ها در بخ��ش توليد كمك مي كند. وي با تاكيد 
بر تاثيرگذاري عرض��ه كاالها در بورس بيان كرد: بورس مي تواند 

براي ايجاد يك قيمت منصفانه در نظام اقتصاد كش��ور و شفافيت 
در عرضه و تقاضا و نيز تخصي��ص بهينه منابع نقش تاثيرگذاري 
داش��ته باش��د. به گفت��ه وي فرآيند عرض��ه كاال در بورس باعث 
مي شود كه از حضور دولت در ايجاد يك بازار مصنوعي و تصنعي 
كه در برخي بخش ها همچنان شاهد آن هستيم، جلوگيري شود. 
رييس كميس��يون اقتصادي با اشاره به توفيق بورس كاال در 
افزايش حجم و ارزش معامالت بيان كرد: در سال ٩۶ آمارهايي 
را در ب��ورس كاال مي بيني��م كه نش��ان دهنده وضعيت مطلوب 
سازوكار بورس است كه البته مورد تاييد مجلس بوده و حتما با 
دي��دگاه تخصصي به آن نگاه مي كني��م. پورابراهيمي با تاكيد بر 
ن��گاه مجلس در حمايت از بورس كاال اظهار داش��ت: در مجلس 
ش��وراي اس��المي در قانون برنامه شش��م احكام خوبي تصويب 
كردي��م كه نش��ان از اهتمام مجلس به حماي��ت از ظرفيت هاي 
بورس كاالست و در كنار آن نيز مجلس اين آمادگي را دارد كه 

هر كمكي كه الزم باشد براي پيشرفت و ارتقاي اين بورس انجام 
دهد. وي با اشاره به عرضه گندم در بورس كاال گفت: موافق آن 
هس��تيم كه كل عرضه گندم توليدي كشور در بورس كاال انجام 
شود؛ چرا كه گندم كاالي اس��تراتژيكي است كه مي تواند تاثير 
خود را در حوزه كالن اقتصادي بگذارد. پورابراهيمي با اشاره به 
آس��يب هاي ناشي از اجراي سياست خريد تضميني براي بخش 
كشاورزي بيان كرد: با توجه به ضايعات گندم خريداري شده در 
سياس��ت خريد تضميني، عرضه اي��ن محصول در بورس كاال به 
روش اجراي سياس��ت قيمت تضميني ضمن افزايش كيفيت، از 
سوءاستفاده ها و مشكالتي مانند واردات غيرقانوني اين محصول 
جلوگي��ري مي كن��د. وي افزود: ب��ا عرضه كل گندم در بس��تر 
ب��ورس كاال از برخي سوءاس��تفاده هاي احتمال��ي در خريد اين 
محصول جلوگيري مي ش��ود. ضمن اينك��ه دولت هم بايد منابع 
مالي س��نگيني براي خريد تضميني متحمل ش��ود كه با اجراي 

سياس��ت قيمت تضميني اين بار مالي از دوش دولت برداش��ته 
مي شود. رييس كميسيون اقتصادي مجلس جلوگيري از قاچاق 
كاال را ديگر مزيت عرضه در بورس دانست و گفت: عرضه كاال در 
بورس ضمن شفافيت قيمت و افزايش كيفيت كاال در جلوگيري 
از قاچ��اق كاال هم موثر اس��ت. از اين رو باي��د از مزيت هايي كه 
عرضه كاالهاي مختلف در بورس براي اقتصاد كش��ور به همراه 

دارد، استقبال كنيم. 

چهره
رييس كميسيون اقتصادي: 

مجلس موافق عرضه كل گندم در بورس كاالست

ش��ركت فرابورس اي��ران در آغ��از راه اندازي 
سامانه مذاكره ادغام و تمليك با دو عرضه كننده 
بزرگ تفاهمنامه امضا كرد تا ش��ركت هاي قابل 
واگذاري خود را از طريق اين س��امانه به اطالع 
عموم برسانند. معاون پذيرش و ناشران فرابورس 
اي��ران گف��ت: ارگان هايي كه موظ��ف به فروش 
سهام شركت هاي مازاد هستند، طبيعتا از امكان 
جديد فرابورس ايران استقبال مي كنند و عرضه 
س��هام را در يك بستر شفاف انجام خواهند داد. 
سيدمهدي علم الهدي درخصوص ظرفيت جديد 
فرابورس براي امكان معامله س��هام شركت هاي 
خ��ارج از ب��ازار س��رمايه گف��ت: در بازار س��وم 
فراب��ورس امكاني ايجاد ش��ده كه ش��ركت هاي 
خارج از بازار س��رمايه براساس قوانين معامالتي 
سهام ش��ركت هاي بازار س��رمايه بتوانند سهام 
خود را معامله كنند. به اين ترتيب ش��ركت هاي 
متقاض��ي مدارك��ي ارائ��ه مي كنند و براس��اس 

دس��تورالعمل اج��راي نح��وه انج��ام معامالت، 
معام��الت عمده اين ش��ركت ها در بازار س��وم 
فرابورس انجام مي ش��ود. به گزارش سنا، وي با 
اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري و همچنين 
رييس جمهوري مبني بر كوچك كردن دولت و 
خروج نهاده��اي نظامي از بنگاه داري و از طرف 
ديگر تقاضاي نهفته يي كه در بازار سرمايه بابت 
بازاريابي اين ش��ركت ها وجود داشت، گفت: بر 
همين اس��اس فرابورس اين ايده را اجرايي كرد. 
علم اله��دي ادامه داد: به اين ترتيب س��امانه يي 
راه اندازي ش��د كه دارندگان ش��ركت ها به جاي 
اينكه نفر به نفر در بازاري محدود و غيرش��فاف 
بازاريابي و معامله كنند با امكاني جديد در بازار 
سوم فرابورس س��هام شركت هاي خود را عرضه 
كنن��د؛ چراكه مدل قبلي، منجر به مش��كالت و 
حاشيه هاي متعددي شده بود و هزينه هاي نقل 
و انتق��ال را هم به دارندگان ش��ركت ها تحميل 

مي كرد. اين مقام مس��وول درب��اره جزئيات اين 
س��امانه معامالتي گفت: در بخش اول صاحبان 
سهام ش��ركت ها اعالم مي كنند متقاضي فروش 
س��هام هس��تند. عالقه مندان مي توانند از طريق 
فرابورس يا ش��ركت اطالعات موردنياز را كسب 
كنند و با ش��ركت وارد مذاكره شوند. علم الهدي 
افزود: پس از مشخص شدن حداقل يك خريدار، 
فروش��نده به فرابورس اع��الم آمادگي مي كند و 
س��هام آگهي مي شود. سپس در تاريخ مشخصي 
در فراب��ورس عرضه ش��ده و در ش��رايط توافق 
ش��ده با خريدار، در فضايي شفاف رقابت با ساير 
خريداران انجام مي ش��ود و س��رانجام س��هم به 
فروش مي رس��د. وي با تاكيد ب��ر اينكه در اين 
مدل فروش سهام غيربورسي و غيرفرابورسي در 
بازار س��وم فرابورس جايي براي هيچ حاش��يه و 
ش��ائبه يي وجود ندارد و هم��ه فرآيند از مجراي 
ب��ازار س��رمايه و در يك س��امانه ش��فاف انجام 

مي ش��ود، اظهار داش��ت: مخاطبان اين سامانه 
بانك هايي هس��تند كه قصد فروش سهام اموال 
م��ازاد را دارن��د، همچنين نيروهاي مس��لح كه 
بايد از س��هام شركت ها خارج شوند و سازمان ها 
و صندوق ه��اي بازنشس��تگي و ه��ر ارگاني كه 
فروشنده يك يا چند شركت غيربورسي هستند. 
ب��ه گفت��ه علم الهدي، در ح��ال حاضر صندوق 
 بازنشستگي نفت از طريق اين سامانه براي فروش

 ۴ ش��ركت زيرمجموعه اعالم آمادگي كرده است 
 و همچني��ن بنياد تعاون ناجا هم اطالعات بيش از

 ۲۰ ش��ركت را براي فروش به اين س��امانه اعالم 
كرده اس��ت ت��ا خري��داران اق��دام به مذاك��ره با 
فروش��نده كنند و پس از مش��خص شدن خريدار، 
آگهي فروش منتشر شود. معاون پذيرش و ناشران 
فرابورس اس��تفاده از اين س��امانه را ال��زام قانوني 
ندانست و آن را يك امكان براي عالقه مندان اعالم 
كرد و گفت: در حالت عادي فروش��نده سهام ابتدا 

در روزنامه آگهي منتش��ر مي كرد، س��پس مزايده 
برگزار مي شد، خريدار يا خريداران پاكت و قيمت 
ارائ��ه مي كردند و برنده مزايده خريدار بود كه اين 
سيس��تم كامال غيرشفاف است. علم الهدي با اشاره 
به اينكه در ش��رايط جديد فرابورس، اعالم فروش 
سهام ش��ركت از طريق تريبون بورس و فرابورس 
به اطالع همه فعاالن بازار س��رمايه و خارج از بازار 
سرمايه مي رسد، گفت: شركت فروشنده، همزمان 
مي تواند آگهي هم منتش��ر كن��د و بازاريابي انجام 
ده��د، اگر خريداري اعالم آمادگ��ي كرد، مي تواند 
اطالعات را هم از فرابورس و هم از شركت دريافت 
كند و هيچ اجباري نيس��ت كه اطالعات را فقط از 
فرابورس دريافت كنند. وي معتقد است سازمان ها 
و دس��تگاه هايي كه نهاد نظارتي دارند با اس��تفاده 
از اين س��امانه مي توانند س��هام شركت خود را در 
فضايي ش��فاف و بدون هيچ مشكل و شائبه يي به 

فروش برسانند.

سامانه مذاكره ادغام و تمليك؛ رسالت اجتماعي

نگاهي به تحوالت بازار
 اثرگ�ذاري امري�كا و چي�ن بر ب�ازار كاموديت�ي: بازار 
كاموديت��ي در هفته گذش��ته تح��ت تاثير چند عامل اساس��ي با 
تغييرات اساسي رو به رو بوده است. اين عوامل شامل وضع تعرفه 
سنگين براي واردات فوالد و آلومينيوم به امريكا، گزارش اقتصادي 
چين درخصوص فعاليت هاي صنعتي كه ضعيف تر از انتظارات بوده 
و ديگري احتمال تمديد محدوديت هاي زيست محيطي و تشديد 
س��خت گيري بر واردات س��اير ضايعات به چين است. به گزارش 
سنا، سيدفرهنگ حسيني، معاون اقتصادي هلدينگ مالي صندوق 
بازنشستگي درخصوص عوامل موثر بر روند قيمت كاموديتي ها در 
هفته گذش��ته ابراز كرد: بيش��ترين تاثير ناشي از آمارهاي ضعيف 
چين و تعرفه هاي جديد واردات امريكا بوده كه عمدتا سبب نزولي 
شدن قيمت فلزات اساسي در پايان هفته پيش شده است. قيمت 
فل��ز روي به حدود ٣هزار و ۲۰۰دالر كاه��ش يافته كه ٣۰۰دالر 
كمتر از س��قف اخير اس��ت. با اين حال موج��ودي انبارها به جز 
LME با رش��د روبه رو شده اس��ت. وي افزود: قيمت فلز مس نيز 
در محدوده ۷هزار دالر نوس��ان داش��ته و همچنان انتظار كمبود 
عرضه در اين محصول وجود دارد. حسيني در ادامه بيان كرد: آثار 

وضع تعرفه س��بب ايجاد واكنش هايي در بازار فوالد شده است. با 
وجودي كه صادرات محصوالت فوالدي چين به امريكا اندك است 
اما حجم بااليي از اين كاال به كشورهايي صادر مي شود كه پس از 
فرآوري مجددا به اياالت متحده صادر مي ش��وند. معاون اقتصادي 
هلدينگ مالي صندوق بازنشس��تگي در ادام��ه اعالم كرد: در اين 
بين مس��ائل زيست محيطي چين وزن بيش��تري داشت و سبب 
تقويت قيمت فوالد ش��د. اين رشد نتوانست مانع از كاهش قيمت 
سهام شركت هاي فوالدي در اكثر كشورهاي جهان شود. روند بازار 
داخلي نيز مش��ابه بوده و كاهش قيمت را در گروه فوالدي شاهد 
بوديم. با اين حال قيمت فروش شمش فوالد در بورس كاال فاصله 
قابل توجهي به قيمت هاي جهاني دارد و انتظار مي رود كه رش��د 
قيمتي رخ دهد و در پي آن بتوان شاهد رشد سودآوري فوالدي ها 
بود. وي خاطرنش��ان كرد: وضع محدوديت هاي جديد درخصوص 
ضايعات پالستيك نيز سبب تقويت قيمت محصوالت پليمري در 
چند هفته اخير ش��ده اس��ت. قيمت پلي اتيلن و پلي پروپيلن در 
چند هفته اخير در س��قف ٣ساله قرار گرفته است كه رشد قيمت 

نفت از مهم ترين عوامل اين موضوع بوده است. 

 معام�ات ثانويه صندوق ط�اي »زر«: نماد معامالتي 
دومي��ن صندوق طالي بازار س��رمايه كش��ور بع��د از اخذ مجوز 
فعاليت از س��ازمان بورس و اوراق بهادار و هماهنگي انجام شده 
ب��ا بورس كاالي ايران از روز ش��نبه ۱٩ اس��فند ماه جهت انجام 
معامالت ثانويه بازگش��ايي مي شود. به گزارش كاال خبر، صندوق 
سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان كه به عنوان دومين صندوق 
كااليي بازار س��رمايه كش��ور در مهر ماه س��ال جاري در بورس 
كاال پذيره نويس��ي شد از سازمان بورس اوراق بهادار تهران مجوز 
فعاليت گرفت و معامالت ثانويه اين صندوق از روز ش��نبه مورخ 

۱٩ اسفند ماه ۱٣٩۶ آغاز مي شود. 
پذيره  نويس��ي اين صن��دوق كه از تاريخ ۲۲ ال��ي ۲۶مهر ماه 
امس��ال آغاز شد با استقبال چشمگير سرمايه گذاران مواجه شد؛ 
به طوري كه در ٥ روز مهلت تعيين شده براي پذيره نويسي بيش 
از ۱۲۰ميلي��ارد ريال از واحدهاي اين صندوق)به ارزش هر واحد 
هزار تومان( توس��ط سرمايه گذاران خريداري شد و بيش از ٥۰۰ 
س��رمايه گذار حقيقي و حقوقي در آن س��رمايه گذاري كردند. به 
اين ترتيب براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، نماد معامالتي 

»زر« به عنوان دومين صندوق كااليي قابل معامله مبتني بر سكه 
طال در بازار س��رمايه از روز شنبه در سامانه معامالت بازگشايي 
ش��ده و آماده انجام معامالت ثانويه خواهد ش��د. معامالت ثانويه 
واحدهاي س��رمايه گذاري اين صندوق از س��اعت ۸:٣۰ تا ساعت 
 ۱٥:٣۰روزه��اي ش��نبه تا چهارش��نبه بدون حد نوس��ان قيمت

انجام مي شود. 
از آنجا كه صندوق سرمايه گذاري زرافشان اميد ايرانيان از نوع 
 )ETC(صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله در بورس كاال
اس��ت، خريد و فروش واحدهاي اين صندوق از طريق سيس��تم 
معام��الت آنالي��ن كارگزاري ها ني��ز قابل انجام اس��ت و خالص 
ارزش دارايي ه��اي)NAV( آن ه��ر دو دقيقه يك بار براس��اس 
ارزش دارايي صندوق به  روزرس��اني مي شود. تامين سرمايه اميد 
ايرانيان، مدي��ر و بازارگردان اين صندوق بوده و فعاليت صندوق 
تحت نظارت حس��ابرس، متولي و س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
 )Active(انج��ام مي ش��ود. مديريت صن��دوق به صورت فع��ال
ص��ورت خواهد گرفت و دارايي آن گواهي س��پرده س��كه طال و 

اوراق مشتقه مبتني بر سكه طالست. 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 
تشكلها6  Thu. March  8. 2018  1059   پنج شنبه 17 اسفند 1396     19جمادي الثاني 1439  شماره 

 چگونگي ايجاد نظم
و مديريت جهادي

چرخ گردون اقتصاد زماني بر 
آهنگ منافع مل��ي كوك خواهد 
شد كه تمام رسته ها و ارگان هاي 
اقتص��ا دي را در نظ��م و مديريت 
جه��ادي به خ��ط كني��م و اين 
نظم آفريني بايد از سيس��تم هاي 
مردمي ش��روع ش��ده و انعكاس 
فرادس��تي  سيس��تم هاي  آن، 
را متح��ول كن��د. باره��ا فعاالن 
اقتص��ادي به اج��راي قانون اصل 
44 تاكي��د ورزيدند، هدف از اجراي اين قانون نيز س��پردن 
امور اقتصادي به بخش خصوصي واقعي و مردم اس��ت. بايد 
گفت چنانچه اقتصاد ما دموكراتيزه ش��ده و به دست مردم 
مديريت شود بار سنگين مديريت اقتصادي اين گستره ملي 
از دوش دولت ها برداشته خواهد شد، به اين شكل هم مردم 
به سامان اقتصادي دس��ت پيدا خواهند كرد و هم دولت ها 
به وظايف مهم تر و چالش هاي اساس��ي تر يك ملت درگير 
خواهن��د بود. چنانچه م��ردم در نهاد اقتصادي فقط منتظر 
خروجي هايي باش��ند كه فقط به دس��ت  دولت گره گشايي 
شود، قطعا دست آوردهاي اين پردازش، براي مردم كوچك 
و ناچيز خواهد بود. حال با توجه به اينكه در اين بازه زماني 
كه اكثر كش��ورهاي توسعه يافته مركز توجه شان به سمت 
اقتصادهاي مردمي است ما نيز بايد به اين بخش توجه كنيم 

و تمهيداتي براي توسعه و رشد آن در نظر بگيريم. 
همان طور كه بارها هم گفته شده، اصناف بخش بزرگي 
از جامعه مردمي اقتصاد به ش��مار مي روند كه در راس��تاي 
توانمن��د ك��ردن اقتصاد داخل��ي، بزرگ ترين قدم ه��ا را در 
مقاوم سازي پايه هاي آن برداشته اند. به واقع اصناف هم سو 
با منويات و مطالبات رهبر معظم انقالب كه سال ۹۶ را سال 
اقدام و عمل در اقتصاد نامگذاري كردند و ترجيح بر آن شد 
كه از مسلك شعارهاي خفته و پر طمطراق اقتصاد درون زا 
گذشته و به سمت حقيقت كاركردي و عملكردهاي صحيح 
اين حوزه حركت كنند. در همين راس��تا امس��ال نيز مانند 
سال هاي گذشته جهت تحقق شعار سال رهبري تمام همت 
خود را به كار بستند و در آينده نيز پيرو واليت خواهند بود. 

خرده فروشي ها زير ذره بين 
اتاق اصناف 
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ايران گفت: بر اساس قانون نظام صنفي بحث چگونگي كنترل 
و نظارت بر بازار در س��طح خرده فروش��ي ها برعهده اتاق هاي 
اصناف سراس��ر كش��ور اس��ت. علي فاضلي اف��زود: هر اتاقي 
تعدادي بازرس براي چگونگي كنترل و نظارت بر بازار ش��هر، 
شهرستان و مركز استان در اختيار دارد كه اين مجموعه تحت 
يك مديريت واحد زيرنظر اتاق اصناف ايران فعاليت مي كند. 
او همچني��ن از وجود يك ه��زار و 4۵۰ بازرس اتاق اصناف در 
سراسر كشور اشاره كرد و افزود: پراكندگي بازرسان در كشور 
به تعداد واحدهاي صنفي هر ش��هر بستگي دارد. رييس اتاق 
اصن��اف ايران گفت: در كن��ار اين مجموعه 4۰۰ بازرس طرح 
تش��ديد س��ازمان حمايت و همين طور گش��ت هاي تعزيرات 
حكومت��ي براي كنترل بهتر و برخورد با متخلفان در س��طح 
بازار انجام وظيفه مي كنند. او در ادامه افزود: كنترل و نظارت 
بر بازار به صورت مستمر در طول سال انجام مي گيرد و مربوط 
به زمان و مقطع خاصي نيست. فاضلي بيان كرد: هر ساله روند 
نظارت و بازرس��ي از بازار در روزهاي پاياني س��ال به صورت 
جدي براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، ايجاد آرامش در 
بازار، فراهم كردن بستر مناسب براي تامين، توزيع و مايحتاج 
عموم��ي و همچنين كنترل و نظارت ب��ر وضعيت بازار كاال و 
خدمات در دستور كار اتاق اصناف، تعزيرات حكومتي و غيره 
قرار مي گيرد. او با بيان اينكه اتاق اصناف از روند اين بازرسي ها 
رضايت دارد، گفت: علي رغم موارد و مس��ائل مترتب بر فضاي 
كسب و كار كشور از قبيل افزايش نرخ ارز و غيره به طور نسبي 
بازار از شرايط مناسبي برخوردار است. رييس اتاق اصناف ايران 
افزود: بازار شب عيد برمدار ثبات قرار دارد و در بحث تامين و 

عرضه كاال با كمترين مشكل مواجه است. 

 تعداد كل بازرسي ها
از صنوف كشور
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از صنوف سراس��ر كشور در ۱۰ ماه منتهي به پايان دي ماه 
سال جاري ۲ ميليون و ۵۹۵ هزار و ۲۶فقره بود كه ۱۲۷هزار 
و ۱۳۰ فق��ره پرونده با برآورد جريمه پيش��نهادي به ارزش 
بيش از ۵۲۲ ميليارد و ۵۷۱ ميليون ريال تشكيل شده است. 
در ۱۰ماه مذكور ۱۰۹هزار فقره ش��كايت توسط واحدهاي 
بازرس��ي اصناف دريافت ش��د كه ۵۸ درصد در بخش كاال 
و 4۲ درص��د در بخ��ش خدمات بود. از مجموع ش��كايات 
دريافتي ۲۳درصد به صورت حض��وري، ۵4درصد تلفني و 
۲۳درصد به صورت كتبي دريافت و رسيدگي شده است. در 
عين حال پس از بررسي هاي معموله و ارزيابي كارشناسان 
تعداد ۱۰4هزار و ۲۰۱ فقره شكايت قابل پيگيري تشخيص 
داده ش��د كه براي رس��يدگي و برخورد قانوني به ادارات و 
مراجع ذيربط ارسال ش��ده است. همچنين از كل شكايات 
قابل پيگيري ۲۰درصد منجر به رضايت ش��اكي، ۳۱درصد 
متخلف، ۳۱درصد غيرمتخلف و ۱۸درصد در دست بررسي 
است. بيشترين عناوين تخلف مربوط به درج نكردن قيمت، 

گران فروشي و عدم صدور صورت حساب است. 

بزرگ ترين معضل؛ ناآگاهي از 
قانون نظام صنفي
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ايرانش��هر معتقد است: ناآگاهي از قانون نظام صنفي و اجرا 
نشدن آن بزرگ ترين معضلي است كه اصناف در اين شهر با 
آن دست به گريبان هستند. محمدرضا كشاورز درباره رعايت 
نش��دن قانون و تاثيرات منفي آن روي فضاي كسب و كار در 
اين ش��هر مي گويد: رعايت نكردن و پايبند نبودن به قانون 
موجب شده اس��ت تا واحدهاي صنفي زيادي بدون كسب 
پروانه و مجوزهاي الزم ش��روع ب��ه كار كنند و همچنان به 
كارش��ان ادامه بدهند. در اين مي��ان هيچ نهاد و ارگاني كه 
قان��ون آنها را موظف ب��ه برخورد با بي قانوني كرده اس��ت، 
حاضر به همكاري با ما نيست. او در ادامه مي گويد: نهادهاي 
مسوول بايد با محدود كردن و هدايت واحدهاي بدون مجوز 
س��مت اتحاديه ها يا حداقل س��امانه جديد ثبت نام؛ به اتاق 
اصناف كمك كنند. در حالي كه بزرگ ترين مش��كل ما در 
اين مورد خاص، نداش��تن بازرس به دليل مش��كالت مالي 

است و خودمان نمي توانيم با اين پديده برخورد كنيم. 

يادداشت

اخبار

»تعادل« بررسي مي كند

كژكاركرديتشكلها
محمدمهدي حاتمي|

تش�كل هاي صنفي در ايران نتوانسته اند 
به وظايف ذاتي ش�ان عمل كنند، لذا رش�د 
آنها در دهه هاي اخير قارچ گونه بوده اس�ت. 
ب�ا اين همه و در حالي كه اتاق هاي س�ه گانه 
بازرگاني، تع�اون و اصناف عمدتا  با انتقاد از 
حض�ور دولت در همه اركان اقتصاد كش�ور، 
س�عي در افزاي�ش نقش آفرين�ي در فرآيند 
داش�ته اند،  اقتص�ادي  تصميم گيري ه�اي 
پررنگ تر شدن حضور آنها در اين زمينه هم 
نتوانس�ته گره از كار اقتصاد ايران بگشايد. 
بر اين اس�اس، آسيب شناس�ي چرايي عدم 
كارايي تش�كل هاي صنفي در ايران را شايد 
بتوان در س�ه مولفه مهم »سياس�ت زدگي«، 
»وابس�تگي به بودجه هاي دولتي« و »تعدد 
تش�كل هاي م�وازي و عدم ادغام ي�ا اتحاد 

تشكل هاي همسو« دانست. 
  

فارغ از برخي تش��كل هاي سياس��ي كه سابقه 
آنها در پهنه س��رزميني ايران به س��ده ها قبل باز 
مي گ��ردد، اتاق هاي بازرگان��ي، به معناي امروزي 
كلم��ه، احتم��اال نخس��تين تش��كل هاي صنفي 
هس��تند ك��ه در ايران تش��كيل ش��ده اند. »اتاق 
تج��ارت تهران« ك��ه در واق��ع خل��ف اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي كنوني در 
اي��ران، بيش از يك قرن قدم��ت دارد و هدف از 
پايه گ��ذاري آن، چانه زني براي حفظ حقوق تجار 
و بازرگان��ان در مقابل دولت ب��ود. جالب آنكه در 
دو س��ال اخير، جايزه يي با عنوان »امين الضرب«، 
ب��ه ياد بنيانگذار اين اتاق ايجاد ش��ده و در واقع، 
اتاق هاي بازرگاني كش��ور فرآيند هويت يابي خود 
را قدرت بخش��يده اند. همه اين ها نشان مي دهد، 
پايه گذاري تش��كل هاي صنفي در ايران سابقه يي 
طوالني دارد. اما آيا اين تشكل ها امروز هم قادرند 
وظيفه ذاتي خود –چانه زني براي حفظ و افزايش 

حقوق اعضا- را به درستي ايفا كنند؟

 اتاقي براي انحصار يا پارلماني براي هم فكري؟
داستان را مي توان از اتاق هاي بازرگاني شروع 
كرد. اتاق  هاي بازرگاني كه اين روزها در بس��ياري 
از شهرهاي ايران به چشم مي خورند، محل تجمع 
آن دس��ته از تجار هستند كه كار تشكيالتي را بر 
كار فردي ترجي��ح مي دهند. اين اتاق  ها افزون بر 
اين، مي خواهند در بدترين حالت، با تشكيل يك 
بلوك چانه زني سهمي از نيروي اجرايي دولت در 
زمينه اقتصاد و تج��ارت را از آِن خود كنند و در 
بهترين حال��ت، بر نظام تصميم گي��ري در حوزه 

اقتصاد و تجارت در كشور اثرگذار باشند. 
ب��ا اين هم��ه، در س��ال هاي اخي��ر اتاق هاي 
بازرگاني به صورت دايم در زمينه سياست گذاري 
اقتصادي كش��ور فعال تر شده اند و بده بستان آنها 
با دولت نيز به س��طوح بي سابقه يي رسيده است: 
در دولت يازدهم براي نخستين بار يكي از روساي 
پيشين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران به رياس��ت  دفتر رييس جمهور منصوب شد 
و همي��ن چند س��ال پيش، مس��ووليت دعوت از 
هيات هاي تجاري خارجي هم به ش��كل مستقيم 

به اتاق  هاي بازرگاني در كشور واگذار شد. 
ع��الوه بر اين، رف��ت و آمد وزرا ب��ه اتاق هاي 
بازرگان��ي پربس��امدتر ش��ده و برخ��ي اتاق ها، از 
جمل��ه اتاق ايران و اتاق تهران، ش��روع به اعطاي 

طرح ه��ا و لوايح كارشناس��ي به دول��ت كرده اند. 
اي��ن نمونه موفق��ي بود از تاثيرگ��ذاري نهادهاي 
غيردولتي بر دولت در زمينه اقتصاد. اما آيا حضور 
پررن��گ »پارلمان بخش خصوصي« در س��اختار 
تصميم گيري كش��ور نتايجي به تمامي مثبت به 

دنبال دارد؟ پاسخ منفي است. 
كاس��تن از نق��ش بخ��ش عموم��ي )دولت( و 
اف��زودن ب��ر نقش آفريني تش��كل هاي صنفي در 
بخ��ش خصوصي آنچن��ان كه در ابت��داي امر به 
نظر مي رس��د عاري از مش��كل نيست. موضوعي 
كه برخي نگراني ها را به وجود آورده، شكل گيري 
»تراس��ت«هايي( تراس��ت از اتحاد چند شركت 
كه كااليي مش��ابه به هم توليد مي كنند و س��هم 
عمده ي��ي از ب��ازار را در اختي��ار دارن��د به وجود 
مي آيد(، اس��ت كه ب��ه دنبال ايج��اد انحصار در 
اتاق ه��اي بازرگان��ي، تع��اون و اصن��اف احتمال 
پديد آم��دن آنها وج��ود دارد. در واقع، واگذاري 
برخي مس��ووليت هاي دولت به اتاق هاي بازرگاني 
همچ��ون، دع��وت از تج��ار خارجي، پيش��نهاد 
طرح هاي كارشناس��ي به دول��ت و نيز نظارت بر 
اصن��اف، اين ش��ائبه را به وجود م��ي آورد كه در 
نبود ش��فافيت و قواني��ن ضدتراس��ت، اتاق هاي 
س��ه گانه ممكن است به چشم اس��فنديار فرآيند 

خصوصي سازي در ايران بدل شوند. 

 پارلماني كه از دولت پول توجيبي مي گيرد
بس��ياري از مدي��ران دولت��ي بعده��ا ج��ذب 
تشكل هاي شناس��نامه دار بخش خصوصي، مانند 
اتاق ه��اي بازرگاني و اتاق هاي تعاون، مي ش��وند. 
بسياري از مديران اين تشكل ها هم در صورت به 
جا گذاش��تن كارنامه مناسب، ممكن است بعدها 
ب��ه بخش دولتي بروند و اي��ن دو رخداد در چند 
س��ال اخير به كرات تكرار شده است. با اين همه، 
موضوع ديگري كه باز هم از اس��تقالل تشكل ها، 
به ويژه در مورد اتاق هاي تعاون مي كاهد، دريافت 

بودجه هاي دولتي است. 
اتاق ه��اي تع��اون به عنوان محل��ي براي نظم 

بخشيدن به فعاليت هاي حدود ۱۰۰ هزار تعاوني 
كشور، رديف بودجه دولتي دارند و به اين ترتيب، 
نمي توان آنها را آن چنان مستقل در نظر گرفت. 
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون كشور، چند ماه 
پيش خبر داده بود كه بودجه اتاق هاي تعاون در 
سراسر كشور تنها ۲ميليارد تومان است! اين عدد 
احتماال از بودجه روابط عمومي برخي ارگان هاي 
دولتي هم كمتر اس��ت و به اين ترتيب، نمي توان 
از »پارلمان بخش تعاون« انتظار داشت براي حل 
و فصل مش��كالت در اين بخ��ش تالش كند. اين 
در حالي اس��ت كه صرف دريافت بودجه از دولت 

مي تواند استقالل هر نهادي را خدشه دار كند. 

 كيكي كه بزرگ نمي شود
بخش تعاون يكي از سه بخش اصلي در اقتصاد 
ايران اس��ت و با اين هم��ه، تنها حدود ۶درصد از 
تولي��د ناخالص داخلي ايران را تش��كيل مي دهد. 
اف��زون بر اتاق هاي بازرگان��ي، اتاق  هاي تعاون در 
كش��ور نيز با هدف تجميع و هم  افزايي امكاناتي 
كه در اختيار تعاوني  هاي كشور هستند، تاسيس 
ش��ده اند و از الگوي��ي مش��ابه الگ��وي اتاق هاي 
بازرگاني پيروي مي كنند. با اين همه، كس��ي كه 
حتي يك بار در جلس��ات اتاق هاي تعاون شركت 
كرده باش��د و آن را با جلسات اتاق  هاي بازرگاني 
مقايس��ه كند، مي  توان��د به فاصل��ه عظيم ميان 
استاندارد هاي برگزاري جلسات اين دو پي ببرد. 

شكل  گيري تعاوني  ها در ايران، عمدتا به سوداي 
تقاضا براي تنوع  بخشي به ساختار اقتصادي بوده 
و تا پيش از انقالب اسالمي، تعاوني  ها تنها بخش 
كوچك��ي از اقتصاد ايران را تش��كيل مي  دادند. با 
اي��ن همه، وقوع جنگ تحميل��ي به ناچار اقتصاد 
ايران را به سمت نوعي اقتصاد شبه  سوسياليستي 
س��وق داد و موجب شد تا س��ال هاي پاياني دهه 
۱۳۶۰، توزيع كاال با نرخ هاي دولتي، به تعاوني ها 
واگذار شود و افزون بر اين، نوعي سركوب قيمتي 
ه��م تجربه ش��ود. در چني��ن فضاي��ي، اتاق هاي 
تعاون هم با هدف گس��ترش س��هم بخش تعاون 

در اقتصاد ايران تاس��يس ش��دند. با اين حال، با 
ادغام وزارتخانه هاي رفاه و تامين اجتماعي، تعاون 
و كار و امور اجتماعي در س��ال ۱۳۹۰، از اهميت 
بخ��ش تعاون در اقتصاد ايران حتي بيش از پيش 
كاس��ته شد و آنچنان كه مسووالن اين وزارتخانه 
باره��ا گفته  اند، س��هم بخ��ش تع��اون از اقتصاد 
ايران اكنون به ۶درص��د از توليد ناخالص داخلي 
)GDP( ايران مي رس��د. اين در حالي اس��ت كه 
بنا به برنامه  ريزي هاي باالدس��تي، اين بخش بايد 
دست  كم ۲۵درصد از توليد ناخالص داخلي ايران 

را از آِن خود كند. 

 خصولتي سازي: راند دوم
افزون ب��ر اين ها، برخ��ي اين گونه اس��تدالل 
مي كنند كه افزايش اعجاب انگيز تعداد تشكل هاي 
صنفي در اي��ران را نمي توان الزاما به ديده مثبت 
نگريس��ت. توضيح آنكه به طور كل��ي مي توان دو 
گونه تش��كل صنفي را در اي��ران از يكديگر تميز 
داد. گونه نخست، تش��كل هاي صنفي اي هستند 
كه الزام قانوني )عمدتا از طريق مجلس ش��وراي 
اس��المي( شكل گيري آنها را ممكن ساخته است. 
به عنوان نمونه، انجمن هاي صنفي كارگري از اين 
دسته هس��تند. گونه دوم اما تشكل هايي هستند 
ك��ه با فش��ار واقع��ي از طريق كنش��گران بخش 
خصوصي ايجاد شده اند و هدف واقعي آنها همان 
البي گري و چانه زني با نهادهاي فرادس��ت است. 
به عنوان نمونه يي از اي��ن گروه اخير هم مي توان 
به انجمن ناش��ران ديجيتال، يا اتحاديه بازرگانان 

تجهيزات پزشكي ايران اشاره كرد. 
تف��اوت اي��ن دو گونه تش��كل صنف��ي اما در 
توجهي اس��ت ك��ه نهادهاي فرادس��ت ب��ه آنها 
مي كنن��د. در اينج��ا هم مانن��د نمون��ه ناموفق 
خصوصي س��ازي در ايران كه اكن��ون حدود يك 
دهه از كليد خوردن آن مي گذرد، س��وداي ايجاد 
تشكل هاي صنفي از باال، به شكل گيري نهادهايي 
انجاميده كه در واقع نه حامي بخش خصوصي كه 
اه��رم پيگيري مطالبات بخش دولتي در بازارها و 

حوزه هاي مختلف هستند. اين نهادهاي خصولتي 
بودجه هاي دولتي هم دريافت مي كنند و از طريق 
فرآيند البي گري، فرآيند قانونگذاري در كشور را 
ني��ز از مطالبات خ��ود متاثر مي كنن��د. افزون بر 
اين، رفت و آمد متقابل بسياري از مديران بخش 
دولتي به اين تشكل ها و از اين تشكل ها به دولت، 
به در هم تنيدگي بيش��تر اين دو بخش انجاميده 
اس��ت. در واقع، ش��ايد پر بيراه نباشد كه فرآيند 
تش��كيل نهادهايي از اين دس��ت را به »راند دوم 
خصولتي س��ازي« تعبير كنيم. راند دومي كه بعد 
از فروش شبهه دار نهادها و شركت هاي دولتي به 
خريداران��ي كه در واقع تعلقي به بخش خصوصي 
نداش��تند، اقتصاد ايران را بي��ش از پيش از بدل 

شدن به يك اقتصاد باز دور كرده است. 

 تشكل هاي تك نفره
يك��ي ديگ��ر، از داليل عدم كارايي تش��كل ها 
انجمن ه��اي صنف��ي در ايران، نبود تش��كل هاي 
فراگير و در عين حال، تعدد تش��كل هاي موازي 
اس��ت. ادغام و اتحاد تش��كل هاي صنفي موجب 
افزاي��ش ق��درت چانه زن��ي آنه��ا و در عين حال 
كاه��ش هزينه ه��اي اجراي��ي آنها مي ش��ود. در 
واقع، تش��كل هاي فراگير با تعداد اعضاي باال قادر 
خواهن��د بود نهادهاي دولت��ي را براي حركت در 

مسير منافع خود راحت تر مجاب كنند. 
 اقتص��اد ايران ام��ا دقيقا در مس��يري وارونه 
حركت مي كند و فضاي فعاليت صنفي در كشور، 
از تعدد تش��كل ها رنج مي برد. ب��ه عنوان نمونه، 
در ح��وزه صنعت دارو و داروخانه داري، دس��ت 
ك��م چهار تش��كل صنف��ي مختلف وج��ود دارد 
كه هر يك از بخش��ي از فرآين��د توليد تا عرضه 
دارو به مصرف كننده نهايي را پوش��ش مي دهد: 
انجمن داروسازان، انجمن داروخانه داران، انجمن 
شركت هاي صنعت پخش و انجمن تكنيسين هاي 
داروخانه اي. وجود دو تش��كل انجمن داروسازان 
و انجم��ن داروخانه داران را مي ت��وان تا اندازه يي 
توجي��ه كرد، چراكه وجود اول��ي ناظر به فرآيند 
توليد دارو اس��ت و وجود دوم��ي ناظر به فرآيند 
توزيع دارو. انجمن شركت هاي صنعت پخش نيز 
عهده دار چانه زني براي بخش��ي از فرآيند توزيع 
عام دارو اس��ت. با اين همه، حتي اين سه انجمن 
ني��ز مي توانس��تند به وس��يله ادغام ب��ا يكديگر، 
چت��ر فراگيري براي چانه زن��ي در زمينه صنعت 
دارو ايج��اد كنند. وجود انجمن تكنيس��ين هاي 
داروخانه يي را اما بس��يار دشوارتر مي توان توجيه 
ك��رد. تكنيس��ين هاي داروخانه ي��ي در واقع آن 
دس��ته از متصديان داروخانه هستند كه مدارك 
آكادمي��ك در زمين��ه داروس��ازي ندارند و صرفا  
به عنوان فروش��نده ي��ا اجاره كنن��ده واحدهاي 
داروخانه مش��غول به كار هس��تند. گ��روه اخير، 
باره��ا در اعتراض به ناديده گرفته ش��دن حقوق 
صنفي و مالي خود از جانب انجمن داروس��ازان، 
ب��ه نهادهاي مربوط��ه اعتراض كرده ان��د و البته 
به تازگي، نخس��تين كنگره خود را نيز تش��كيل 

داده اند. 
ف��ارغ از ارزش گذاري بر كار اين يا آن گروه از 
فعاالن ش��اغل در صنعت داروي كش��ور، مي توان 
پرس��يد چرا اصن��اف گوناگون فع��ال در زنجيره 
توليد تا مصرف دارو، نتوانس��ته اند تش��كلي واحد 
ايجاد كنند كه به آنها قدرت چانه زني بيش��تري 

براي استيفاي حقوق شان را بدهد؟

رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران عنوان كرد

كاهش100درصديتوليدكاغذ
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح كرد

آفتبزرگمزرعهاستارتآپيايران
»هم��ه مي خواهن��د ديج��ي كاال و 
اسنپ دوم را راه بيندازند در حالي كه 
در اين فضا بايد خالق بود. استارت آپ 
لزوما آپ نيس��ت، مي تواند سخت افزار 
و خيل��ي چيزهاي ديگر هم باش��د.« 
اي��ن بخش��ي از جمله ه��اي عليرض��ا 
نمايندگان  هيات  عضو  كالهي صمدي 
اتاق تهران اس��ت. به گ��زارش پايگاه 
خب��ري ات��اق ته��ران كالهي صمدي 
گفت: به دليل حواشي كه ترامپ ايجاد 
كرده عالق��ه س��رمايه گذاران خارجي 
ب��ه ب��ازار داغ اس��تارت آپ هاي ايراني 

فروكش كرده اس��ت. البته در كنار اين تمايل س��رمايه گذاران داخلي به كار 
در اين حوزه بيش��تر شده اما بايد مراقب باشيم تا اين فضا به بيراهه كشيده 
نش��ود. او اظهاركرد: شاهد برخي سودجويي ها و اقدامات نامتعارف در فضاي 
اس��تارت آپي هستيم. افرادي با نقشه و برنامه كار سراغ سرمايه گذار مي روند، 
ب��ا اين عنوان كه مي خواهند اس��تارت آپ راه بيندازند يك ميليارد س��رمايه 
مي گيرند تا س��ال آينده و بعد مي روند سراغ سرمايه گذار ديگر. كالهي افزود: 
اين نش��ان مي دهد ك��ه بعضي به اين فضا مثل دكاني براي س��وداگري نگاه 
مي كنند. چنين رفتارهاي خطرناكي فعاالن خالص و خوش فكر اين حوزه را 
دچار چالش مي كن��د و به فضاي بدبيني دامن مي زند. فضايي كه كار در آن 
كار به راحتي ممكن نيست و امكان جذب سرمايه واقعي به حداقل مي رسد. 
به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران؛ رش��د اس��تارت آپ هاي 
ايراني روندي اس��ت كه در سال آينده با وجود تمام محدوديت ها در جذب 
س��رمايه گذار خارجي ادامه پيدا مي كند. خوبي بزرگ استارت آپ ها جذب 
جوانان نخبه است. اگر فضاي رشد استارت آپ ها در ايران نبود، سرمايه هاي 
انس��اني از بين مي رفت. از سوي ديگر وجود استارت آپ ها باعث شده مردم 
خدم��ات را با كيفيت بهتر و باالتري دريافت كنند. به نظر ما ش��ركت هاي 
پرچم دار مثل ديجي كاال، اس��نپ، كافه بازار و ديوار به رشد خودشان ادامه 
مي دهند. خوش��بختانه طرح ادغام در حوزه مس��افرت آنالين نشان داد كه 

تغيير فرهنگ كسب وكار رخ داده است. 
كالهي صمدي تصريح كرد: بايد ديد چه ايده جديدي در فضاي استارت 
آپي ايران مطرح مي ش��ود. متاس��فانه يك آفت بزرگ اكوسيس��تم استارت 
آپ��ي ايران حركت هاي گله يي و كپي كاري اس��ت. همه مي خواهند ديجي 
كاال و اس��نپ دوم را راه بيندازن��د درحالي كه در اي��ن فضا بايد خالق بود. 
اس��تارت آپ لزوما آپ نيست، مي تواند س��خت افزار و خيلي چيزهاي ديگر 
هم باش��د. اين عارضه س��ال ها پيش به صنعت هم وارد شده است و شاهد 
تعدد بي مورد ش��ركت ها به دليل روحيه هجوم گله يي به حوزه هاي مختلف 

و كپي برداري هاي بدون مطالعه است. 

با وجود اعالم مسووالن مبني بر كاهش 4۹درصدي ظرفيت توليد كاغذ روزنامه، 
چاپ و تحرير در س��ال جاري، رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ معتقد است 
تولي��د كاغذ تحرير حدود ۷۰درصد و كاغذ روزنامه حدود ۱۰۰درصد كاهش يافته 
است. به گزارش ايسنا؛ ابوالفضل روغني گلپايگاني درباره كاهش ظرفيت توليد كاغذ 
روزنامه و چاپ و تحرير و تامين نياز كش��ور از طريق واردات اظهار كرد: زماني كه 
ش��رايط توسط مس��ووالن به گونه يي فراهم ش��ده كه در بازار رقابتي فضا به سود 
وارد كنندگان است بنابراين بخش توليد كشور با چالش مواجه خواهد شد. او ادامه 
داد: در ح��ال حاضر تعرفه واردات كاغذ صفر اس��ت، به واردكنندگان ارز مبادله يي 
اختصاص مي يابد و آنها معاف از پرداخت ۹ درصدي ماليات بر ارزش افزوده هستند. 
اين در حالي است كه هيچ يك از تسهيالت مورد اشاره براي وارد كنندگان در بخش 

توليد وجود ندارد و دست و پاي آنها بسته شده است. 
رييس سنديكاي توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران با بيان اينكه شرايط برابري 
ب��راي فعاليت توليدكنندگان و واردكنندگان در حوزه كاغذ وجود ندارد، گفت: هيچ 
كمكي به توليد كنندگان كاغذ نمي شود و در فضاي كنوني شرايط براي توليد كنندگان 
مهيا نيس��ت و حتي دستگاه هاي دولتي به برخي داليل كه قابل تامل است حاضرند 
كاغ��ذ وارداتي با قيمت باالتر كه حدود 4۰ درصد اس��ت خري��داري كنند. با چوب 
بي كيفيتي بر سر كاالي داخلي مي زنند و اين در حالي است كه مقوله كيفيت كاغذ 
ش��اخص هاي قابل بررس��ي خود را دارند. روغني گلپايگاني ادامه داد: شايد در توليد 
كاغذ مربوط به كتاب هاي عتيقه عقب و نيازمند واردات در اين حوزه باش��يم، اما در 
خصوص س��اير كتاب ها از جمله رمان قابليت توليد داخلي وجود دارد و به هيچ وجه 
نياز به واردات نيس��ت. در ش��رايطي كه هيچ حمايتي از توليد كاغذ در داخل كشور 
نمي ش��ود؛ بنابراين بايد منتظر روزهاي بد و بدتر در س��ال آينده باشيم. ما حتي در 
زمينه كاغذ بسته بندي نيز بيش از ظرفيت، توان توليد داريم اما هيچ حمايتي از اين 
بخش نمي ش��ود. او با تاكيد بر اينكه فضاي فعلي كامال به سود وارد كنندگان بوده و 
اصال حمايتي از توليد داخل توس��ط دس��تگاه هاي ذي ربط از جمله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نمي شود، اظهار كرد: يكي از مشكالتي كه اين روزها با آن مواجهيم 
بحث افزايش قيمت كاغذ اس��ت. زماني كه توليد كننده توان رقابت نداش��ته باشد و 
ش��رايط را وارد كننده بر خريدار تحميل كند، بنابراي��ن انحصار تعيين كننده قيمت 
نهايي است و تنها راه حل اين مساله باالبردن توان توليد كننده داخلي است تا بتوان 
فضاي رقابتي را ايجاد كرد و موجب ش��د تا بازار به تعادل برس��د. رييس سنديكاي 
توليدكنندگان كاغذ و مقواي ايران همچنين در مورد كاهش ظرفيت توليد كاغذ در 
س��ال جاري، اعالم كرد: رقم اعالم ش��ده مبني بر كاهش 4۹ درصدي ظرفيت كاغذ 
واقعي نيس��ت و بايد بدانيم كه اين كاهش ظرفيت بيش از رقم اعالم شده است. در 
حال حاضر حدود ۷۰ درصد كاهش ظرفيت توليد در بخش كاغذ تحرير داريم و در 
بخش كاغذ روزنامه نيز تقريبا با كاهش ظرفيت ۱۰۰درصدي توليد مواجه شده ايم و 
هيچ گونه توليد كاغذ روزنامه يي صورت نمي گيرد. روغني گلپايگاني ادامه داد: در سال 
جاري قيمت كاغذ نيز به دليل موارد عنوان شده به شدت گران شده و كاغذ تحرير از 
هر بند ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۱۰ هزار تومان رسيده و كاغذ روزنامه نيز از 

۲۱۰۰ تومان به حدود ۳۵۰۰ تومان افزايش قيمت داشته است. 

ريي��س اتحادي��ه قن��ادان تهران 
گفت: نرخ ش��يريني شب عيد و ايام 
نوروز طبق نرخ مصوب ارديبهش��ت 
ماه امس��ال به فروش مي رس��د و با 
وج��ود افزاي��ش قيمت م��واد اوليه 
توليد، هيچ تغيي��ري در نرخ قيمت 
انواع ش��يريني نخواهيم داش��ت. به 
گ��زارش ايرنا؛ علي به��ره مند افزود: 
در ح��ال حاض��ر قيم��ت برخ��ي از 
مواد تهيه ش��يريني و كيك ش��امل 
تخم م��رغ ب��ه دليل ش��يوع بيماري 
آنفلوانزاي پرن��دگان، پودر نارگيل و 

پ��ودر كاكائو به دليل نوس��ان ن��رخ ارز افزايش يافته ام��ا به علت كاهش 
توان خريد مردم از قنادان خواس��ته ايم تا افزايش قيمتي روي محصوالت 
شب عيد نداشته باش��ند. او حداكثر سود مصوب هر كيلوگرم شيريني تر 
و خش��ك از سوي س��ازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
براي قنادان را ۱۵ درصد دانس��ت و اظهاركرد: نرخ ش��يريني ها بر اساس 
كيفيت مواد اوليه تعيين مي ش��ود زيرا هرچه شيريني ماندگاري باالتري 
داشته باشد بايد از مواد اوليه كيفي تر استفاده شود. رييس اتحاديه قنادان 
تهران تصريح كرد: اكنون قيمت هر كيلوگرم شيريني  تر و خامه يي درجه 
يك به ش��رط خالص فروشي ۲۱۵هزار ريال، شيريني هاي زبان، برنجي و 
پاپيوني ۱۸۰هزار ريال، ش��يريني دانماركي ۱۷۵هزار ريال و كيك يزدي 

۱۳۰هزار ريال است. 
او درباره نظارت بر عملكرد قنادي ها و ش��يريني فروشي هاي نيز گفت: 
تمامي قنادي ها و ش��يريني فروش��ي ها تحت نظارت و بازرسي بهداشتي 
و قيمتي مس��تمر س��ازمان تعزيرات، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي، بازرگاني، اصناف كش��ور و اتحاديه قنادان و شيريني فروشان در 
سراس��ر كشور قرار دارند. بهره مند افزود: در صورتي كه مردم در خصوص 
قيمت يا كيفيت محصوالت عرضه شده در قنادي ها و شيريني فروشي هاي 
تهران ش��كايتي داش��ته باشند، مي توانند با ش��ماره تلفن ۶۶۹444۱۱ و 

۶۶۹444۹۹ و در شهرستان ها با اتحاديه هاي مربوطه تماس بگيرند. 
براس��اس اين گزارش قيمت انواع ش��يريني از ارديبهشت ماه سال ۹۳ 
با وجود افزايش هزينه هاي توليد هيچ تغييري نداشت تا اينكه در ابتداي 
سال ۹۶ نرخ گذاري جديدي براي شيريني اتفاق افتاد. همچنين آمار شب 
يلداي گذش��ته، نرخ هر كيلوگرم انواع ش��يريني  تر و خامه يي درجه يك 
۱۵۰هزار ريال، شيريني دانماركي ۱۲۵هزار ريال، شيريني زبان، پاپيوني 
و برنج��ي ۱۲۵هزار ريال و كيك يزدي ۹۰ هزار ريال بوده كه با توجه به 
افزايش قيمت جديد امس��ال شاهد افزايش نرخ بين ۵۵ تا ۶۵ هزار ريال 

)معادل 4۳درصد( هستيم. 

رييس اتحاديه قنادان تهران:

شيرينيشبعيدگراننميشود

محمدعلي صديقي 
 عضو هيات رييسه
اتاق اصناف ايران
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7  جهان
   سفر پرحاشيه

وليعهد عربستان به لندن
گ�روه جه�ان   وليعه��د عربس��تان چهارش��نبه در ميان 
اقدام��ات  ب��ه  بريتاني��ا  م��ردم  گس��ترده  اعتراض ه��اي 
عربستان سعودي در يمن در سفري سه روزه وارد لندن شد. 
به گزارش خبرگزاري رس��مي عربستان )واس(، محمد بن 
سلمان وليعهد عربستان در سفري رسمي وارد لندن شد و 
بوريس جانسون وزير خارجه بريتانيا و سايمون كوليز سفير 
بريتانيا در عربستان از وي استقبال كردند. محمد بن سلمان 
چهارش��نبه با ترزا مي  نخست وزير بريتانيا در دفترش ديدار 
كرد و امروز پنج شنبه نيز ديدار ديگري با او دارد. سخنگوي 
ترزا مي  در اين باره گفت كه نخست وزير در ديدار با وليعهد 
سعودي نگراني عميق خود را از وضعيت انساني در يمن ابراز 
و بر اهميت دسترس��ي كامل و بي قيد و ش��رط كمك هاي 
انس��اني و تجاري ازجمله بازگش��ايي بن��ادر در يمن تاكيد 
خواهد داشت و به وليعهد خواهد گفت كه بريتانيا اتهامات 
درخصوص نقض قوانين انسان دوستانه بين المللي در يمن را 
به طور جدي دنبال مي كند و بر لزوم تضمين انجام تحقيقات 
س��ريع و كام��ل در اين خصوص تاكي��د دارد. به گفته اين 
سخنگو، ترزا مي  به صراحت مي گويد كه بريتانيا مي خواهد 
هرچه سريع تر شاهد يك پيشرفت سياسي براي خاتمه دادن 
به رنج و درد مردم يمن باشد. او افزود: مهم ترين بخش اين 
سفر يافتن راه هايي براي حمايت از عربستان جهت پيشبرد 

اصالحات در اين كشور است. 
محمد بن سلمان چهارشنبه در مراسم ناهار با ملكه اليزابت 
و مراسم شام با چارلز وليعهد بريتانيا و پسرش ويليام حضور 
و با رهبران سازمان اطالعات بريتانيا نيز ديدارهايي داشت. 
وليعهد عربس��تان همچني��ن همراه با ترزا مي  در مراس��م 
افتتاح شوراي ش��راكت استراتژيك عربس��تان-بريتانيا در 
دفتر نخس��ت وزيري شركت دارد. در اين نشست بر حمايت 
از اصالحات در عربستان س��عودي و روابط تجاري، دفاعي و 

امنيتي تاكيد مي شود. 
همزمان معترضان به اقدامات عربستان سعودي در يمن، در 
مقابل دفتر ترزا مي  تظاهرات كرده و اعتراض شان را به كشته 
ش��دن حدود ۱۰ هزار نفر در حمالت ائتالف متجاوز عربي 
ب��ه يمن و در خطر قرار گرفتن 8.3 ميليون يمني به خاطر 
نبود غذا و كمك ه��اي دارويي اعالم كردند. در همين حال 
اميلي ثورنبري وزير خارجه دولت س��ايه، دولت ترزا مي  را 
متهم كرده كه مقادير زيادي سالح به عربستان در چارچوب 
جنگ اين كش��ور عليه يمن، فروخته اس��ت. طبق گزارش 
اختصاصي س��ايت »ميدل ايستاي«، دولت بريتانيا با فروش 
س��الح به ارزش 6 ميليارد و 4۰۰ميليون دالر از زمان آغاز 
جنگ بن سلمان عليه يمن در سال 2۰۱5 ميالدي موافقت 
كرده اس��ت. قطعات يدكي هواپيماهايي كه يمن را بمباران 

مي كنند، از جمله مفاد اين قراردادها بوده است.

  تمايل تركيه اي ها
به سپرده گذاري ارزي 

تمايل شهروندان تركيه به سپرده گذاري ارزي در 
بانك ها رو به افزايش اس��ت ب��ه طوري كه ميزان اين 
س��پرده گذاري ها فقط در س��ال 2۰۱7 رقمي معادل 
37.7ميليارد دالر بوده است. پس از كودتاي نافرجام 
رون��د كاهش ارزش لير در برابر دالر و يورو س��رعت 
گرف��ت و بر ميزان ت��ورم بازار افزوده اس��ت. روزنامه 
كارار نوش��ته:»با مقايس��ه قيم��ت كنوني محصوالت 
در ب��ازار با قيمت پيش از كودتا به صورت آش��كاري 
ش��اهد افزايش ده ه��ا درصدي قيمت ها هس��تيم كه 
اي��ن وضعيت موجب نگراني در جامعه تركيه ش��ده؛ 
به طوري كه بسياري از شهروندان براي كاهش ضرر 
اقتصادي ناش��ي از تورم و كاهش ارزش پول ملي به 

سپرده گذاري ارزي روي آورده اند.«

 دولت پاكستان: تابستان 
قطعي برق نداريم

كابينه دولت پاكس��تان مصمم اس��ت كه مردم اين 
كشور تابستان آينده به  ويژه در ايام ماه مبارك رمضان 
دچار بحران انرژي نباش��ند و ب��رق بدون هيچ وقفه يي 
براي مصرف كنندگان پاكس��تاني عرضه شود. وعده يي 
كه تحقق آن در هاله ي��ي از ابهام قرار دارد. به  گزارش 
دنياي پاكستان، ساكنان اسالم آباد كه وضعيت بهتري 
نس��بت به ساير ش��هرها و مناطق به  لحاظ تامين برق 
دارند تا س��ال هاي گذش��ته مجبور بودند در شبانه روز 
6 ت��ا 8 س��اعت را بدون برق س��پري كنند. تابس��تان 
س��ال هاي گذشته بر اثر گرماي ش��ديد و قطع برق در 
برخي از شهرها به  ويژه در كراچي دست كم يك هزار و 

2۰۰نفر جان خود را از دست دادند. 

 تاكيد براي شفاف سازي 
درآمدهاي نفتي اربيل

روساي فراكسيون ها و نمايندگان كرد در كميسيون 
مال��ي پارلمان عراق و اقليم كردس��تان ع��راق در پي 
نشست با نخست وزير كردس��تان عراق بر شفاف سازي 
درآمده��اي اربيل تاكيد كردند. به گزارش ايرنا، رييس 
كميت��ه صنايع و ان��رژي در پارلمان كردس��تان عراق 
گفته، تش��كيالت كردستان عراق بايد با جزئيات كامل 
درآمده��اي حاصل از فروش نف��ت و گاز اقليم را اعالم 
كند ت��ا بتوان درب��اره اينكه با بودجه تعيين ش��ده از 
س��وي عراق موافقت ش��ود يا خير تصميم گيري شود. 
نمايندگان كرد عراقي بر اين باور هس��تند كه سهميه 
اختصاص داده شده به كردستان عراق جوابگوي نيازها 
نيست درحالي كه بغداد مي گويد، بودجه براساس آمار 

ساكنان اقليم تعيين شده است. 

 آغاز به كار هشتمين سال كاري 
پارلمان افغانستان

مجلس افغانس��تان چهارشنبه هشتمين سال كاري 
خود را با حضور اشرف غني، رييس جمهوري اين كشور 
آغاز كرد. به گزارش العربيه، محمد اش��رف غني گفته، 
دولت متعهد اس��ت تا بودجه مورد نياز انتخابات آينده 
پارلمان را پرداخت كند تا اين انتخابات به موقع برگزار 
ش��ود. مجلس افغانستان در ش��رايطي هشتمين سال 
كاري اش را آغاز كرده كه براس��اس قانون اساسي دوره 
آن ۱394 پايان يافته است. قرار است انتخابات مجلس 

سال آينده خورشيدي برگزار شود.

دريچه

كوتاه از منطقه

حمايت برلوسكني از حزب »ليگ« 
براي تشكيل دولت 

گروه جهان 
 در پي انتخابات سرنوشت ساز ايتاليا كه پيروز قطعي نداشت، سيلويو برلوسكني 
نخست وزير سابق اعالم كرده طبق توافق پيشين از ماتئو سالويني رهبر حزب ليگ 

به عنوان نخست وزير تازه حمايت مي كند. 
به گزارش رويترز، 4 حزبي كه ائتالف راست ميانه را تشكيل مي دهند در زمان 
كارزار انتخاباتي توافق كردند كه در نهايت از رهبر حزبي حمايت كنند كه بيشترين 
آراء را در اين انتخابات كسب كند. حزب راست ميانه »ايتاليا به پيش« به رهبري 
برلوس��كني در اين انتخابات با دو حزب راس��ت افراطي »ليگ شمالي« و »برادران 
ايتاليا« و حزب راست ميانه دموكرات مسيحي »با ما ايتاليا« ائتالف كرد. حزب ليگ 
در انتخابات حدود ۱7درصد آرا را كسب كرد. اين درحالي است »ايتاليا به پيش« به 

رهبري برلوسكني تنها توانست روي ۱4درصد از آراي مردم دست بگذارد. 
برلوسكني كه خود به  دليل محكوميت در دادگاه به  دليل پرونده فساد گسترده 
دس��ت كم تا 2۰۱9 قادر به نشس��تن بر هيچ منصب دولتي نيس��ت از تمام قدرت 
و محبوبيتش براي حمايت از حزب ليگ يا »ليگ ش��مالي« اس��تفاده كرده است. 
ب��ا اين حال هيچ  يك از احزاب و ائتالف نتوانس��تند حد نص��اب 4۰درصد را براي 
تش��كيل دولت كس��ب كنند و دولت آتي ائتالفي خواهد بود. در اين ميان حزب 
»جنبش پنج س��تاره« كه خود را ضد طبقه حاكم معرفي كرده و در ميان عوام از 
محبوبيتي چشمگير برخوردار است، بيشترين راي يعني 33درصد را به تنهايي به 
خود اختصاص داد و از همه جلو افتاد. از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه گزارش داده 
بود، اعضاي ارشد در حزب شكست خورده دموكرات ايتاليا در پي معامله با جنبش 
پنج ستاره هستند. اين درحالي است كه ماتئو رنتزي، رهبر اين حزب در پي اعالم 
نتيجه انتخابات از مقام خود كناره گيري و اعالم كرد هرگز با اين جنبش يا ائتالف 
دس��ت راس��تي ها كنار نخواهد آمد. احزاب دست راستي در انتخابات اخير به طور 
گس��ترده بر مساله مهاجران در ايتاليا تمركز كرده بودند و برلوسكني شخصا وعده 
اخراج 6۰۰ هزار مهاجر غيرقانوني را داده  اس��ت. غير از مس��اله مهاجران، بيكاري 
۱۰.8درصدي و كم رونقي اقتصاد ايتاليا از ديگر محورهاي مبارزه هاي انتخاباتي بود. 

ايتاليا پس از يونان بيشترين بدهي را در اتحاديه اروپا دارد. 

 تحريم هاي جديد امريكا
عليه كره شمالي

گروه جهان 
كره ش��مالي آماده اس��ت تا براي كنار گذاش��تن زرادخانه اتمي خود مذاكره كند و 
رييس جمه��وري امريكا نيز اين اتفاق را تحولي »بس��يار مثب��ت« در روابط با رهبر اين 
كش��ور آسيايي خوانده است. به گزارش شبكه خبري س��ي بي اس، اين گزارش از سوي 
هيات كره جنوبي كه به تازگي از نخستين مذاكراتشان با كيم جونگ اون رهبر كره شمالي 
بازگش��ته اند، منتش��ر ش��د. دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا با استقبال از پيشنهاد 
كره شمالي براي انجام مذاكرات هسته يي آن را گامي مثبت خواند و گفت: »ما بايد كاري 
انجام دهيم. نبايد اجازه دهيم اين وضعيت بدتر شود.« رييس جمهوري امريكا در دفتر كار 
خود به همراه نخست وزير سوئد درباره كاهش تنش ها گفت: »شاهدش هستيم. به نظر 
به صورت مثبتي گام برمي دارند. فكر مي كنم كه صحبت ها ميان كره شمالي و كره جنوبي 
بسيار مثبت بوده است. اين مساله خيلي خوبي براي جهان است. مي خواهم خوش بين 
باشم. به نظرم ما مذاكره يي بسيار خوب خواهيم داشت. ببينيم چه پيش خواهد آمد.« 
رييس جمهوري امريكا ديدار تاريخي با كيم جونگ اون را منتفي ندانست و گفت: »راهي 
بس��يار طوالني را با كره ش��مالي پيموده ايم. بايد كاري انجام شود.« ترامپ در عين حال 
هشدار داد كه اگر مذاكرات پيشرفتي نداشته و به شكست بينجامد، اقدام نظامي همچنان 
روي ميز است. دولت وي نيز گفته است همچنان به مانورهاي مشترك با كره جنوبي ادامه 
مي دهد. در همين حال وزارت خارجه امريكا با تحريم هاي جديدي عليه كره شمالي اعالم 
كرد: رژيم كيم جونگ اون از يك سالح شيميايي براي ترور برادر ناتني رهبر پيونگ يانگ 
استفاده كرده است. هدر ناوئرت سخنگوي وزارت خارجه امريكا در بيانيه يي گفت: »اين 
نمايش علني از اهانت به هنجارهاي جهاني عليه استفاده از تسليحات شيميايي بيش از 
پيش ماهيت بي پرواي كره ش��مالي را نشان مي دهد و ما نمي توانيم هيچ نوعي از برنامه 
تسليحات كشتار جمعي كره شمالي را تحمل كنيم.« طبق قوانين امريكا، زماني كه يك 
كش��ور يا يك رهبر ممنوعيت عليه تسليحات ش��يميايي و بيولوژيكي را نقض مي كند، 
عليه محصوالت آن ممنوعيت واردات اعالم مي شود؛ اما كره شمالي در حال حاضر تحت 
تحريم هاي ش��ديد امريكا و س��ازمان ملل متحد است و تصميم اخير تاثير اندكي بر آن 
خواهد داشت. اما به ميان كشيده شدن بحث ترور سال گذشته كيم جونگ نام مي تواند 

تالش ها براي آغاز مذاكرات دوطرف را به خطر بيندازد.

 هند به دنبال تبديل شدن
به يك قدرت جهاني

 گروه جهان 
رابرت اشلي رييس آژانس اطالعات دفاعي امريكا در گزارش خود به كميته خدمات 
نظامي سناي اين كشور گفته است هند به دنبال تبديل شدن به يك قدرت جهاني است 

و دهلي نو رسيدن به اين هدف را غايت راهبردي سياست هاي خود قرار داده است. 
به گزارش روزنامه »اينديا تايمز«، اين مقام ارشد هندي گفته كه دهلي نو در همين 
راستا به تقويت توان نظامي خود دست زده به طوري  كه زيردريايي هسته يي ساخت 
اين كشور به نام »اي ان اس اريهانت« را به خدمت گرفته است و تا اواخر همين سال 
دومين زيردريايي هس��ته يي خود به نام »اي ان اس اريگات« را به كار خواهد گرفت. 
رييس آژانس اطالعات دفاعي امريكا افزود: »هند به مدرنيزه كردن ارتش خود جهت 
تامين منافع اين كشور هم در داخل و هم در منطقه اقيانوس هند در كنار برقراري 
روابط ديپلماتيك و اقتصادي در سراس��ر آس��يا ادامه مي دهد.« هند توان تسليحات 
هسته يي خود را جزو الينفك چشم انداز دستيابي به جايگاه يك قدرت بزرگ  مي داند، 
به نحوي كه ارتقاي برنامه اتمي اش را هم براي اعتبار و هم دكترين امنيتي اش حياتي 
مي داند. البته تداوم برنامه هس��ته يي در هند با انتقادهايي نيز مواجه بوده است. اين 
كش��ور نه تنها عضو معاهده منع گسترش سالح هاي هس��ته يي )ان پي تي( نيست، 
حتي جزو پنج كش��وري هم كه اين معاهده حق آنها براي داش��تن توان تسليحات 
هسته يي را به رس��ميت مي شناسد، نيست. به عالوه آزمايش هاي هسته يي هند در 
سال هاي ۱974 و ۱998 به اعتراضات شديد و حتي اعمال برخي تحريم ها عليه اين 
كشور منتهي ش��د. به گفته مقامات هندي، اين كشور هم اكنون داراي 4۱ كارخانه 
مهمات س��ازي، 9 نهاد دفاعي دولتي، بيش از 2۰۰شركت صنايع نظامي خصوصي و 
چند هزار شركت كوچك نظامي در زنجيره توليد دفاعي خود است. سازمان تحقيق 
و توسعه دفاعي هند كه مسووليت پيشبرد برنامه موشكي هند را بر عهده دارد شامل 

5۰ مركز تحقيق مي شود. 
با توجه به جديدترين گزارش س��االنه موسسه بين المللي تحقيقات صلح استكهلم، 
هزينه هاي نظامي هند در سال 2۰۱6 با رشد 8.5درصدي به 55.9 ميليارد دالر رسيده 
و اين كشور را در رده پنجم از نظر هزينه هاي نظامي در جهان قرار داده است. هند قصد 

دارد تا سال 2۰2۱ ميالدي معادل 62۰ ميليارد دالر در بخش دفاعي هزينه كند. 

 گروه جهان  
كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس در حال بررس��ي 
طرحي هس��تند تا ب��ه تحريم هاي قطر ك��ه به رهبري 
عربستان س��عودي به اجرا گذاشته ش��ده، پايان دهند. 
بريتانيا و اياالت متحده امريكا نيز از رياض خواسته اند به 

اين تحريم ها پايان دهد. 
به گزارش يورونيوز، كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 
قصد دارند رياض و دوحه را تحت فشار بگذارند تا به عنوان 
نخس��تين گام، محدوديت ها در بخش هاي غيرنظامي را 
كاهش دهند. آنها در راس��تاي پايان دادن به اين تحريم 
9 ماهه، از دو طرف اختالف خواس��ته اند براي نشان دادن 
حسن نيت خود، به شهروندان يكديگر اجازه سفر آزادانه و 
ورود به خاك يكديگر را بدهند. همسايگان قطر همچنين 
خواس��تار پايان دادن به تحريم هوايي دوحه شده اند، اين 
تحريم هوايي مانع از آن مي ش��ود كه هواپيماهاي قطر از 
حريم هوايي اين كش��ورها استفاده كنند يا در خاك اين 
كش��ورها فرود آيند. اين محدوديت هاي هوايي، زميني و 
دريايي براي ده ها هزار ساكن حاشيه خليج فارس مشكالت 

بسياري ايجاد كرده است. 

 تحريم هايي كه بي اثر مي شوند
كشورهاي حاش��يه خليج فارس در شرايطي به دنبال 
پاي��ان دادن تحريم ه��اي قط��ر هس��تند ك��ه صندوق 
بين الملل��ي پول نيز اعالم كرده تاثي��ر مالي و اقتصادي 
مس��تقيم تحريم هاي دوحه قطر در حال كمرنگ شدن 
اس��ت. رويترز به نقل از صندوق بين المللي پول نوشته، 
سيس��تم بانكداري قطر از جريان هاي خروج سرمايه كه 

در اواي��ل بحران رخ داد، نجات پي��دا كرده و پيش بيني 
مي شود امسال رشد اقتصادي اين كشور 2.6درصد شود. 
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده كسري مالي قطر 
از 9/2درصد توليد ناخالص ملي در سال 2۰۱6 به حدود 

6درصد در سال 2۰۱7 كاهش يابد. 
پنجم ژوئن 2۰۱7 عربستان سعودي، امارات متحده 
عربي، بحرين و مصر با اتهام حمايت قطر از تروريسم، 
روابط ديپلماتيك و راه هاي ارتباطي خود با اين كشور 
 را قط��ع كردند و باعث ش��دند در واردات قطر اختالل 
به وجود  آيد و ميلياردها دالر سرمايه از بانك هاي اين 
كشور بيرون كشيده شود. اين تحريم به توليد ناخالص 
ملي قطر در س��ه ماهه دوم سال آس��يب زد ولي اين 
كشور كه بزرگ ترين صادركننده ال ان جي جهان است 
با بازگش��ايي راه هاي جديد تجاري، تزريق پول دولتي 
به بانك ها و كمك به ش��ركت هاي داخلي براي ايجاد 

توليدات داخلي برخي كاالها، با شرايط مقابله كرد. 

 تالش براي دور كردن قطر از ايران
گفته ش��ده، لندن و واشنگتن نيز از رياض خواسته اند 
به اين تحريم ها كه تنها باعث آس��يب رسيدن به اقتصاد 
كشورهاي حاشيه خليج فارس شده و تغييري در خط مشي 
سياسي قطر ايجاد نكرده است، پايان دهد. بر همين اساس 
بحران قطر يك��ي از موضوعات اصل��ي گفت وگوها ميان 
محمد بن سلمان وليعهد عربستان و ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا، در ديدار چهارشنبه آنها بوده است. همچنين در 
ديدار آينده محمد بن سلمان با دونالد ترامپ، اين موضوع 
بررسي خواهد شد و رييس جمهوري امريكا تالش خواهد 

كرد از شدت موضع گيري رياض نسبت به دوحه بكاهد. 
روزنامه گاردين در اين باره نوشته: طرح كشورهاي 
حاشيه خليج فارس شامل كاهش محدوديت هاي اعمال 
ش��ده بر رفت وآمد غيرنظاميان به عنوان نخس��تين گام 
براي دس��تيابي به توافقي گس��ترده تر است. اين طرح 
ابت��دا خواس��تار آزادي ش��هروندان اي��ن كش��ورها در 
رفت وآمد و س��فر در منطقه ش��ده و اين ام��ر نيازمند 
آن اس��ت كه كشورهاي همسايه قطر ممنوعيت اعمال 
ش��ده بر پروازه��اي دوح��ه را پايان دهند. ب��ر اثر اين 
ممنوعيت حدود ۱۰ هزار ش��هروند كش��ورهاي عربي 
ح��وزه خليج فارس در قطر و كش��ورهاي همس��ايه آن 
با مش��كالت عديده يي مواجه ش��ده اند. در اين طرح از 
عربس��تان و امارات خواس��ته ش��ده با بحران ياد شده 
ن��ه به عنوان ي��ك اختالف خانوادگي ميان كش��ورهاي 
منطقه بلكه به عنوان موضوعي جديد در رابطه با ادعاي 
حماي��ت دوحه از گروه هاي افراطي در خاورميانه مانند 
اخوان المس��لمين بنگرند. دوحه قاطعانه اتهامات مطرح 
ش��ده عليه  خود را رد كرده و ائتالف عربي ضديمن به 
رهبري عربستان را به  تالش براي نقض حاكميت خود 
متهم كرده اس��ت. قطر تاكيد كرده، واكنش آرام دوحه 
به محاصره باعث ش��ده اين كشور به شريكي نظامي و 

ديپلماتيك براي غرب تبديل شود. 
نشريه گاردين نوش��ته: »اكنون امريكا مي خواهد 
بح��ران پايان يابد تا قطر بيش از اين به ايران نزديك 
نش��ود. واش��نگتن به دنبال يك جبه��ه يكپارچه در 
منطقه خليج فارس براي مقابله با برنامه هاي هسته يي 
ايران و نفوذ ديپلماتيك اين كش��ور اس��ت. قطر نيز 

ميزبان بزرگ ترين پايگاه نظامي امريكا در خاورميانه 
ب��وده و به همين علت ركس تيلرس��ون وزير خارجه 
امريكا، براي تغيير موضع گيري كاخ س��فيد نسبت به 

مساله تحريم قطر تالش كرد.«

 چنگ و دندان رقبا 
گاردي��ن در ش��رايطي از فش��ارها بر ري��اض و قطر 
به منظور پايان دادن به بحراني 9 ماهه نوشته كه محمد 
بن  سلمان در سفر اخيرش به مصر گفته »انتظار مي رود 
بن بس��ت با دوحه براي م��دت طوالني ت��ري ادامه پيدا 
كند.« در همين ح��ال »جوعان بن حمد آل ثاني« برادر 
امي��ر قطر و رييس كميته ملي المپيك اين كش��ور، در 
پاس��خ به اهانت وليعهد عربس��تان به مردم قطر، وي را 
به ابوجهل تش��بيه كرده است. گفته شده، بن  سلمان در 
حاشيه سفرش به قاهره با اعالم اينكه بحران قطر مساله  

بسيار كوچكي است، گفته: »شمار ساكنان قطر به اندازه 
س��اكنان يك خيابان مصر هم نيس��ت و ه��ر وزيري در 
دولت سعودي قادر است بحران قطر را حل و فصل كند. 
عربس��تان به زودي نشست شوراي همكاري خليج فارس 
را ترتيب خواهد داد و مس��اله مشاركت قطر و غياب اين 
كشور در نشست كشورهاي حاشيه خليج فارس براي ما 

اهميتي نخواهد داشت.«
اين در حالي اس��ت كه پادشاه بحرين در ديدار با دو 
فرس��تاده وزارت خارجه امريكا براي حل بحران منطقه  
خليج ف��ارس تاكيد كرده راه حل اين بح��ران در رياض 
اس��ت. گفته ش��ده، حمد بن عيس��ي آل خليفه پادشاه 
بحرين، در ديدار با آنتوني زيني فرستاده وزارت خارجه 
امريكا و تيم ليندركينگ جانش��ين معاون وزير خارجه 
امريكا در امور منطقه خليج فارس، تاكيد كرده اين بحران 

بايد در رياض حل و فصل شود.

گروه جهان  طال تسليمي  
گري كوهن مشاور ارشد اقتصادي رييس جمهوري 
 امريكا، پس از شكس��ت در جنگ داخلي كاخ س��فيد 
بر سر برنامه تعرفه هاي وارداتي بر فوالد و آلومينيوم، از 
سمت خود استعفا كرد. كناره گيري كوهن بيش از همه 
ضربه مهلكي به جمهوري خواهان واشنگتن و رهبران 
تجاري محسوب مي شود كه سعي دارند رييس جمهوري 
را از آغاز يك جنگ تجاري جهاني منصرف كنند. اين 
در حالي است كه سازمان تجارت جهاني درباره »ركود 
شديد« ناش��ي از اين سياست گذاري در سطح جهاني 
هشدار داده و از ترامپ خواسته از تصميم خود در اين 

زمينه صرف نظر كند. 

 سقوط جهان به ورطه ركود شديد
انتظار م��ي رود ترامپ در چن��د روز آينده اعمال 
تعرفه ه��ا را به صورت قانون به امضا برس��اند. اتحاديه 
اروپا، كانادا و ديگر كشورها اعالم كرده اند كه اين اقدام 
امريكا را تالفي خواهند كرد. در همين حال، دبيركل 
سازمان تجارت جهاني دونالد ترامپ را به صرف نظر از 
اعمال تعرفه هاي وارداتي بر فوالد و آلومينيوم ترغيب 
كرده و گفته چنين اتفاقي مي تواند جهان را به »ركود 
شديد« بكشاند. به گزارش اينديپندنت، روبرتو آزودو 
به اعضاي س��ازمان تجارت جهاني گفته: »سياس��ت 
چش��م در برابر چش��م، همه ما را كور خواهد كرد و 
جهان را به ركود ش��ديد مي كش��اند. بايد همه توان 
خود را براي جلوگيري از افتادن نخستين قطعه اين 

دومينو به كار بنديم.«
دبيركل س��ازمان تجارت جهاني اين هشدار را در 
فاصله زماني كمتر از يك هفت��ه از آن اعالم كرد كه 
ترام��پ با اعالم برنامه اعمال تعرفه ها بر واردات فوالد 
و آلوميني��وم بازارهاي جهان را ش��وكه كرد. اما تنها 
جامعه جهاني نبود كه به اين برنامه رييس جمهوري 
اعتراض و تهديد به تالفي كرد. رييس جمهوري امريكا 
در كشور خود نيز با مقاومت و واكنش سياستمداران 
حزب جمهوري خواه مواجه ش��د. اين تصميم ترامپ 
در داخل كاخ س��فيد نيز با مناقشات گسترده همراه 
شد و مشاوراني همچون كوهن عقالنيت اعمال تعرفه 

بين المللي را زير سوال بردند. 

 كناره گيري؛ ضامن ثبات سياست هاي اقتصادي
ب��ه گ��زارش فايننش��ال تايمز، كناره گيري كوهن 
جديدترين مورد از جدايي هاي مقامات رده  باال از كاخ 
سفيد محسوب مي شود و احتماال به نگراني ها درباره 
هرج و مرج در دولت دامن مي زند. اين مساله همچنين 
شك و ترديدهايي را درباره مسير سياست گذاري هاي 
اقتص��ادي امريكا بدون حض��ور كوهن، در پي خواهد 
داشت؛ كوهن يك بانكدار سابق وال استريت و حامي 
بازار و تجارت بود و بايد ديد وقتي او رياس��ت شوراي 
اقتصادي ملي را برعهده ندارد، سياست گذاري ها چه 

روندي خواهند داشت.  از آنجا كه عواقب نبود كوهن 
در كاخ س��فيد بازارها را نگران كرده، قيمت سهام ها 
و ارزش دالر در معامالت چهارش��نبه همچنان پايين 
ماند و ارزش ش��اخص س��هام »اس اند پ��ي 5۰۰« در 
ساعات پاياني معامالت در نيويورك ۱.2درصد كاهش 
يافت. بهاي اوراق قرضه نيز باال رفت كه نشان مي داد 
تقاضا براي دارايي هاي ايمن زياد است. ارزش سهام در 

معامالت آسيايي و اروپايي نيز كاهش داشت. 
كاخ سفيد در بيانيه يي اعالم كرده كوهن 57 ساله 
مرد شماره دو پيشين بانك گلدمن ساكس و فردي كه 

ترامپ به عنوان يكي از نامزدهاي رياس��ت فدرال رزرو 
درنظ��ر گرفته بود در هفته ه��اي آينده دولت را ترك 
خواهد كرد. كوهن خود در اين باره گفته: »خدمت به 
كشورم و اعمال سياست هاي اقتصادي حمايت از رشد 
كه به مردمان امريكايي س��ود مي رساند، مايه افتخار 
بود؛ به ويژه تصويب اصالحات تاريخي مالياتي. به خاطر 
اين فرصت قدردان رييس جمهوري هستم و براي او و 
دولتش موفقيت آرزومندم.« ترامپ در واكنش به اين 
استعفا توييت كرده كه به زودي تصميم خود را درباره 
انتصاب مشاور ارشد اقتصادي جديد اعالم خواهد كرد. 

او نوشته »افراد بسياري اين سمت را مي خواهند و او 
عاقالنه برمي گزيند.«

كوهن ك��ه رهبري عمل گرا، متمرك��ز و در ميان 
كاركنان كاخ س��فيد محب��وب بود، ظاه��را در برابر 
برنامه ه��اي ترامپ ب��راي اعمال تعرفه ها ب��ر واردات 
آلومينيوم و فوالد به نام امنيت ملي امريكا ايستادگي 
كرده اس��ت. او در اعتراض به اين برنامه به ش��ماري 
از ديگر وزراي كابينه از جمله اس��توين منوچين وزير 
خزانه داري، ركس تيلرسون وزير خارجه و جيم متيس 
وزير دفاع پيوسته بود. با اين حال در نخستين ساعات 
روز چهارش��نبه ترامپ گزارش ها درباره هرج و مرج در 
دول��ت خ��ود را رد كرده و گفته كاخ س��فيد »انرژي 
عظيم��ي« دارد. ام��ا رييس جمه��وري در عين حال 
اعتراف كرده: »من از كش��مكش لذت مي برم. دوست 
دارم ناظر آن باش��م؛ دوس��ت دارم ش��اهد آن باشم و 
فكر مي كنم بهترين راه براي پيش��رفت است. من از 

ديدگاه هاي متفاوت لذت مي برم.«
استعفاي كوهن بالفاصله پس از كناره گيري هوپ 
هيكس مس��وول ارتباطات كاخ س��فيد و راب پورتر 
مس��وول دفتر ترام��پ رخ داد. اين اتفاقات همچنين 
با نگراني ه��ا درباره اختالل در روند سياس��ت گذاري 
با وجود حضور جان كل��ي به عنوان جايگزين رينس 
پريباس مصادف شده است. گفته شده، كوهن پس از 
آن از سمت خود استعفا كرد كه ترامپ نصيحت هاي 
او را ناديده گرفت��ه و اعالم كرده قصد دارد بر واردات 
فوالد و آلومينيوم از همه كشورها به ترتيب تعرفه هاي 

25 و ۱۰درصدي اعمال كند. 
كوهن موثرتري��ن صدا در ميان مش��اوران ترامپ 
بود كه ميانه رو محس��وب مي شد و از تجارت حمايت 
مي كرد. از عواقب نبود او در كاخ سفيد در كوتاه مدت 
احتماال تغيير توازن قدرت به نفع ملي گراهاي اقتصادي 
همچون پيتر ناوارو مشاور اقتصادي و ويلبر راس وزير 
بازرگان��ي، خواهد ب��ود كه ه��ر دو از حاميان افزايش 
تعرفه ه��ا ب��ر واردات فوالد و آلومينيوم هس��تند. يك 
كارشناس سياسي جمهوري خواهان گفته كه رهبران 
ح��زب كه تقريبا همه آنها ب��ا برنامه اعمال تعرفه هاي 
ترامپ مخالف هستند، كوهن را »تضمين كننده ثبات 

در مسائل اقتصادي« مي انگاشتند. 

كشورهاي حاشيه خليج فارس به دنبال پايان تحريم هاي قطر هستند

ميانجي گيري لندن و واشنگتن ميان دوحه و رياض

سازمان تجارت جهاني درباره »ركود شديد« هشدار داد

كوهن قرباني جنگ تجاري ترامپ
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پرونده8
 آغاز خريد توافقي برنج 

رييس س��ازمان جهاد كش��اورزي مازن��دران گفت كه 
خريد توافقي برنج ارقام محلي ش��اليكاران اس��تان شامل 
»طارم صدري« و »طارم هاش��مي« با قيمت هر كيلوگرم 
9 هزار و 100تومان از روز چهارش��نبه در استان آغاز شد. 
دالور حيدرپ��ور در گفت وگو با ايرنا افزود كه ش��ركت غله 
و خدمات بازرگاني مازندران مباش��ر خريد اين ارقام برنج 
اس��ت و هم اكنون كار خريد در سه شهر بابل، فريدونكنار 
و نكا آغاز ش��ده اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه مراكز خريد، 
برن��ج كش��اورزان را به صورت مس��تقيم از آنان خريداري 
مي كنند، پي��ش بيني كرد كه ح��دود 150هزار تن برنج 
ارق��ام محلي ط��ارم هاش��مي و طارم محلي ص��دري در 
شاليكوبي هاي اس��تان موجود باشد. كشاورزان مازندران با 
زير كش��ت بردن 230 هزار هكتار ش��اليزاري در هر سال، 
بيش از يك ميليون تن برنج س��فيد توليد مي كنند كه از 
اين مي��زان بيش از 70 درصد از نوع محلي اس��ت. دولت 
دوازدهم پيش از اين از اواس��ط دي م��اه براي خروج بازار 
برنج مازندران از ركود با اعالم قيمت توافقي، خريد سه رقم 
برنج پر محصول كشاورزان استان را آغاز كرده بود. بر اساس 
آمار ش��ركت غله و خدمات بازرگاني مازندران، از سيزدهم 
دي ماه س��ال جاري تاكنون بي��ش از 150 هزار تن انواع 
برنج پر محصول كشاورزان اس��تان شامل شيرودي، ندا و 
نعمت با قيمت توافقي خريداري شده است. شركت غله به 
عنوان مباشر خريد هر كيلوگرم برنج پرمحصول شيرودي 
را با 8 درصد شكس��تگي از قرار هر كيل��و گرم 54 هزار و 
500ريال، برن��ج ارقام ندا و نعمت را هم هر كيلو گرم 48 
هزار و 500 ريال خريداري مي كند. بر اساس اعالم اتحاديه 
شاليكوبي داران مازندران، 10 درصد از برنج هاي موجود در 
ش��اليكوبي ها استان در حال حاضر متعلق به تاجران و 20 
درصد نيز متعلق به خود كش��اورزان اس��ت. خريد توافقي 
ارقام محلي و بومي برنج مازندران در حالي آغاز شده است 
كه دستكم در 2 ماه گذشته بازار اين نوع برنج تا حدودي 
ب��ا ركود مواجه بود. هر چند ميل و ذائقه مصرف كنندگان 
ايراني به برنج ارقام محلي مازندران و گيالن سبب شده تا 
اين محصول هميشه مشتريان خاص خود را داشته باشد، 
اما اظهارات رس��مي و رسانه يي درباره واردات بيش از يك 
ميليون تن برنج در پنج ماهه اول امسال باعث شده تا تقاضا 
در شاليكوبي هاي استان مازندران كم شده و عمال بخشي از 
تجار استان هاي ديگر كشور هم اقدام به خريد برنج نكنند 
و بازار را در وضعيت انتظار نگه دارند. رييس سازمان جهاد 
كش��اورزي مازندران آغاز خريد توافقي برنج ارقام محلي را 
كمك بزرگ ديگر دولت دوازدهم به كش��اورزان استان آن 
هم در آس��تانه كش��ت و كار اين محصول راهبري ارزيابي 
كرد. وي گفت: سياس��ت دولت تدبير و اميد در ممنوعيت 
واردات برنج خارجي به بازار همزمان با برداشت و منطقي 
و واقعي كردن مقدار مورد نياز برنج براي واردات و حمايت 
ويژه از برنجكاري در 2 اس��تان مازندران و گيالن س��بب 
ش��د تا شاليكاران استان هاي ش��مالي در دو سال گذشته 
از وضعي��ت بازار برنج راضي باش��ند. حيدرپور تاكيد كرد: 
امسال با احتساب مجموع كشت اول و دوم در شاليزارهاي 
مازندران، بي��ش از يك ميليون و 300هزار تن ش��لتوك 
برداش��ت شد كه حدود 8درصد بيش��تر از سال قبل بوده 
است. كشاورزان مازندران به همراه كشاورزان استان گيالن 
80 درصد برنج كشور را توليد مي كنند كه از اين ميزان 42 
درصد مربوط به مازندران است. برنج محلي طارم صدري، 
هاش��مي و دم سياه به عنوان رقم هاي كم محصول كيفي 
زبانزد مردم كشور است و استقبال براي توليد و خريد اين 
ارق��ام همواره وجود دارد. روند كش��ت برنج در مازندران از 
اواس��ط اسفند هر سال با خيساندن بذر و خزانه گيري آغاز 
مي ش��ود و با انجام نشاء از اواس��ط فروردين، از نيمه دوم 

تيرماه به مرحله برداشت مي رسد. 

  ابزار »فائو« براي ارزيابي
منابع جنگلي 

فائو ابزار آنالين جديدي با هدف تس��هيل ارائه گزارش 
درباره تغييرات منابع جنگلي جهان ارائه كرده كه كشورها 
را قادر مي س��ازد فرآيند گزارش دهي و شفافيت داده هاي 
مرتبط با جنگل ها را بهبود بخشند. به گزارش مهر، دفتر 
نمايندگي س��ازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد )فائو( 
در اي��ران، پاي��ش و گزارش دهي كارآمد درباره پوش��ش 
جنگل ها و تغييرات كاربري اراضي از اهميتي اساسي براي 
ارزيابي پيشرفت به س��وي اهداف توسعه پايدار برخوردار 
بوده و نقش حياتي در اقدامات كشورها با هدف سازگاري 
ب��ا تغييرات اقليم��ي و كاهش پيامدهاي اي��ن پديده ايفا 
مي كند. پلت ف��رم مذكور كه با پش��تيباني مالي اتحاديه 
اروپ��ا و دولت فنالند توليد و در مراس��م ويژه يي در تولكا، 
مكزيك، رونمايي شده به عنوان منبعي قابل اتكا در فرآيند 
توليد گزارش »ارزيابي منابع جنگلي جهان 2020« مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. انسي پكارينن، كارشناس ارشد 
جنگل��داري در فائو، درباره اين ابزار آنالين گفت: »ارزيابي 
وضعيت منابع جنگلي جهان مستلزم دسترسي به جريان 
مداوم و قابل اتكاي داده ها اس��ت. پلت فرم جديد كشورها 
را قادر مي سازد كه داده هاي بروز و دقيقي درباره جنگل ها 
جمع آوري كنند، مشكالت گزارش دهي را كاهش دهند و 
ارزيابي بهتري از پيش��رفت به سمت اهداف توسعه پايدار 
داشته باشند.«ابزار جديد فائو شامل برخي امكانات جديد 
ب��ه مانند مدخل هاي اصالح ش��ده داده، تصويرس��ازي از 
داده ه��ا و نيز كاربري هايي چون بازبيني و تحليل اس��ت. 
اين پلت فرم از يك رابط كاربري س��اده تر برخوردار است 
كه افزودن داده، اس��تفاده از برگه هاي مدخل هاي موجود 
و نيز مستندسازي منابع داده هاي ملي را آسان تر مي كند. 
فائو براي نخس��تين بار پ��س از گ��زارش »ارزيابي منابع 
جنگل ه��اي جه��ان 2000«، تعداد متغيره��اي ارزيابي 
را كاهش چش��مگيري داده اس��ت تا كش��ورها بتوانند با 
سهولت بيش��تري گزارش ها را تدوين كنند. اين سازمان 
همچنين براي تس��هيل فرآيند گزارش دهي به ويژه براي 
كشورهايي كه اطالعات جنگل  در آنها محدود يا غير قابل 
دسترس است، فرصتي فراهم ساخته تا بتوانند از اطالعات 
خارجي و داده هاي جغرافيايي ابزار سنجش از دور جهاني، 
اس��تفاده كنند. پلت فرم جديد فائو از موتور جست وجوي 
گ��وگل ارث )Google Earth Engine( بهره مي برد و 
براي نخستين بار تمامي 171 كارشناس رسمي كشورهاي 
عضو كه مس��وول تدوين گزارش ها هستند قادر خواهند 
بود در كن��ار همكاران خود مي توانند دسترس��ي رايگان 
به مخازن جهان��ي داده ها، ابزار تحليل و همچنين قدرت 
پردازش گوگل داشته باشند. حتي افرادي كه تجربه قبلي 
در حوزه سنجش از دور ندارند، مي توانند از طريق اين ابزار 
به تصاوير ماهواره يي و ديگر داده هاي جغرافيايي دسترسي 
داشته و به پايش پوشش ملي جنگل ها و تغييرات كاربري 
اراضي در بازه هاي زماني متفاوت بپردازند. شايان ذكر است 
كه سال جاري ميالدي مصادف با هفتادمين سالگرد انتشار 
»ارزيابي منابع جنگلي جهان« بوده و به همين مناس��بت 
فائو گزارشي درباره تاريخ »ارزيابي منابع جنگلي جهان« در 
هفتاد سال گذشته و دستاوردهاي آن منتشر كرده است. 

اخبار كشاورزي

نگاهي به معضل پسماند و ارزيابي سياست هاي گذشته

چالش هاي حوزه پسماند در شهرهاي ايران

حفظ منابع طبيعي با مشاركت مردم توسعه يافت
حف��ظ و احياي منابع طبيعي ب��ه ويژه جنگل ها و 
مراتع با مش��اركت هاي مردمي، رويك��رد اصلي دولت 
تدبير و اميد در صيانت از طبيعت ايران بوده كه پوشش 
عمليات بيابان زدايي در بيش از 199هزار هكتار ازجمله 

اين اقدام ها به شمار مي رود. 
به گ��زارش ايرنا، با آغاز فعالي��ت دولت يازدهم در 
سال 92 تاكنون، سازمان جنگل ها با اجراي طرح هاي 
مديريت منابع طبيع��ي، اقدامات حفاظتي، حقوقي و 
مقابله با تخلفات، فرهنگ س��ازي و مشاركت مردمي و 
فعاليت هاي قانوني و ساختاري در حفظ و احياي منابع 

طبيعي موفقيت هاي قابل توجهي داشته است. 
س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور كه از 
س��ال 1284 ايجاد شد با سابقه 112س��اله به عنوان 
يك س��ازمان مس��تقل حاكميتي اجرايي و در جايگاه 
تش��كيالت يكي از معاونت هاي وزارت جهاد كشاورزي 
مس��ووليت حفظ، احيا، توسعه و بهره برداري اصولي و 
پايدار از منابع طبيعي تجديد ش��ونده كشور را برعهده 
دارد. اين سازمان بر 134.4ميليون هكتار عرصه منابع 
طبيعي ش��امل 16.9ميليون هكتار جنگل، بيشه زار و 
درختچه زار و 84.4 ميليون هكتار مرتع، 32.5ميليون 
هكت��ار بيابان به عنوان س��رمايه هاي مل��ي، حياتي و 

زيرس��اخت امنيت سياس��ي، اجتماع��ي، اقتصادي و 
زيس��تي كش��ور مديريت دارد. در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم، اين س��ازمان در يك هزار و 659 هزار هكتار 
عمليات آبخيزداري انج��ام داده همچنين 199.3هزار 
هكتار تحت پوشش عمليات بيابان زدايي شامل تثبيت 
شن هاي روان و مهار كانون هاي بحران فرسايش بادي 
قرار گرفت. توسعه زراعت چوب در 14هزار هكتار براي 
تامين نياز چوبي كشور، توسعه كشت گياهان دارويي 
در 75هزار هكت��ار، كاهش بهره ب��رداري از طرح هاي 
جنگلداري در راس��تاي صيانت از جنگل هاي هيركاني 
و انج��ام عمليات اصالح و احياي مراتع كش��ور در 60 
هزار هكت��ار از ديگر اقدام هاي اين س��ازمان در دولت 
تدبير و اميد بوده اس��ت. طي 5 س��ال گذش��ته شاهد 
احياي رويشگاه هاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي در 
110هزار هكتار و نيز اجراي طرح احيا و غني س��ازي 
جنگل ه��ا در 132هزارهكتار بوده اي��م ضمن آنكه در 
25.8ميليون هكتار عمليات حدن��گاري اراضي و اخذ 

اسناد تك برگي از اراضي ملي انجام شده است. 
اجراي طرح ترسيب كربن)رس��وب دادن و تخليه 
كرب��ن موج��ود در فضا ب��ا خ��اك( در 3.336ميليون 
هكتار و تعميم آن در 19 اس��تان كش��ور در 24سايت 

با رويكرد توجه به ابعاد اقتصادي و محيط زيس��تي از 
ديگر اقدام هاي انجام شده طي 5 سال گذشته به شمار 
م��ي رود. دولت تدبير و اميد توانس��ت 4031كيلومتر 
كمربن��د حفاظتي در حاش��يه اراضي مل��ي احداث و 
ن��اوگان زميني ي��گان حفاظت منابع طبيع��ي را با 5 
ه��زار و 477دس��تگاه تجهيز كند؛ تامي��ن تجهيزات 
انفرادي و گروهي اطفاي حري��ق 33هزار و 650 عدد 
و توقف بهره برداري از جنگل هاي ش��مال از س��ال 96 
طبق بند)ف( ماده)38( قانون برنامه شش��م توسعه به 
ميزان 440هزار و 288هكتار از ديگر اقدام هاي اجرايي 
در حوزه صيانت از منابع طبيعي و جنگل ها به ش��مار 
مي رود. گشت و مراقبت از عرصه هاي منابع طبيعي در 
سطح 135ميليون هكتار، حفاظت از جنگل ها و مراتع 
با مشاركت مردمي در سطح 19ميليون هكتار، اطفاي 
حريق جنگل ه��ا و مراتع در س��طح 80 هزار هكتار و 
كاهش مصرف سوخت هيزمي از طريق تامين سوخت 
فس��يلي انرژي خورشيدي و ملزومات آن براي حداقل 
40هزار خانوار عش��ايري و روستايي از ديگر اقدام هاي 
حفاظتي از منابع طبيعي در دولت تدبير و اميد است. 

 اقدام هاي حقوقي و مقابل��ه با تخلفات و تجاوز به 
حري��م منابع طبيعي، بخ��ش دوم اقدام هاي دولت در 

زمينه صيان��ت از جنگل ها و منابع طبيعي به ش��مار 
مي رود كه طي 5 سال گذشته منجر به كنترل مستمر 
اجراي طرح هاي عمراني معادن و طرح هاي گردشگري 
ش��ده اس��ت. تش��كيل كميته مبارزه با زمين خواري 
نظارت بر عملكرد اس��تان ها و تعيين تكليف 70 فقره 
پرونده مهم، رس��يدگي ب��ه بيش از 50 ه��زار پرونده 
اعتراضي)اراض��ي اختالفي( به مس��احت 1.1ميليون 
هكتار، پيشگيري و رفع تجاوز از اراضي ملي در سطح 
152هزار هكتار، كشف قاچاق چوب زغال و محصوالت 
فرع��ي به مي��زان 23هزار و 445مترمكع��ب و اجراي 
احكام قضايي خلع يد اراضي ملي از دس��ت متصرفين 
به مس��احت 73.6هزارهكتار از دستاوردهاي دولت در 
زمينه صيانت از حريم منابع طبيعي به ش��مار مي رود. 
نگرش دولت هاي يازدهم و دوازدهم به فرهنگ سازي و 
مش��اركت مردمي در حفظ و احياي منابع طبيعي نيز 
منجر به آموزش مجريان و بهره برداران منابع طبيعي به 
تعداد 4ميليون و 593 هزار و 808 نفر روز، ساماندهي 
و آم��وزش بيش از 134ه��زار نفر هميار طبيعت در 3 
رده دانش آموزي مروج و محافظ، ايجاد و س��اماندهي 
33 اتحاديه ملي و استاني تعاوني هاي منابع طبيعي)22 
اتحاديه تشكيل شده و 11 اتحاديه درحال شكل گيري( 

كه 1366تعاوني را تحت پوشش دارند، شده است. 
همچنين رويكرد مشاركت جويي از مردم در صيانت 
از منابع طبيعي كشور منجر به ساماندهي تشكل هاي 
مردم نهاد در حوزه منابع طبيعي در قالب 33دبيرخانه 

استاني و 400تشكل، اجراي 1.5ميليون هكتار الگوي 
مديري��ت جامع حوزه آبخي��ز با رويكرد مش��اركت و 
توانمندس��ازي جوامع محلي و جلب مشاركت خيرين 
در پروژه هاي آبخيزداري در سطح 392هزار هكتار شد. 
ايج��اد س��امانه هاي س��نجش و پاي��ش مناب��ع 
طبيعي)حريق، گرد و غبار، س��يل و پوشش گياهي(، 
توس��عه  و  توانمندس��ازي  بس��ته سياس��تي  تهي��ه 
مشاركت هاي مردمي در مديريت پايدار منابع طبيعي، 
تهي��ه برنامه توس��عه جنگلكاري اقتصادي و توس��عه 
گياهان دارويي با مشاركت مردم از دستاوردهايي است 
كه طي 5 س��ال گذشته به دس��ت آمد. تدوين و ارائه 
اليحه ارتقاي حفاظت و تقويت ساختار و فرهنگ منابع 
طبيعي ب��راي جرم انگاري و تش��ديد مجازات تخريب 
منابع طبيعي تقويت مشاركت مردمي و ارتقاي فرهنگ 
منابع طبيعي، تهيه برنامه ملي جنگل با رويكرد توقف 
بهره ب��رداري صنعتي و تجاري از جنگل هاي ش��مال 
و تهي��ه برنامه ه��اي راهب��ردي آبخي��زداري و كنترل 
كانون ه��اي بحران��ي توليد كننده گرد و غب��ار از ديگر 
اقدم��ات قانون��ي و س��اختاري دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم بوده است. خليل آقايي، معاون وزير و رييس 
جديد س��ازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با 
بيان اينكه امسال 194هزارهكتار پوشش گياهي توسعه 
يافته است، پيش بيني مي كند در صورت تامين اعتبار 
الزم در س��ال 97 توس��عه پوش��ش گياهي به ميزان 

248هزار هكتار برسد. 

معصومه سلطاني   
در كشورهاي مختلف بهره گيري مجدد از پسماندها 
در قال��ب بازياف��ت رواج دارد و بخش بس��يار كمي از 
پس��ماندها دفن مي شوند، ولي در ايران پديده پسماند 
با مسائلي مواجه شده است كه در مقاله حاضر به ذكر 

آنها و ارائه چند راهكار مي پردازيم. 
براس��اس آمارهاي ارائه ش��ده در قرن بيست ويكم، 
به دليل افزايش جمعيت در شهرها، اين سكونتگاه هاي 
انس��اني از اهميت به س��زايي برخوردار مي گردند و به 
دنبال گسترش اين مراكز تمدني، ميزان ارائه خدمات 
به وسيله نهادهاي مربوطه اعم از نهادهاي حوزه دولتي 
و ح��وزه خصوصي افزايش مي يابد. به ش��كل طبيعي، 
ميزان ارائه خدمات شهري به شهروندان براساس درصد 
توس��عه يافتگي آن جوامع، وضعيت مديريت شهري و 
ميزان مشاركت بخش خصوصي، گروه هاي مردم نهاد و 
شهروندان متفاوت خواهد بود و براساس ميزان، نحوه و 
كيفيت ارائه خدمات، شهرها قابل ارزيابي و طبقه بندي 

هستند. 
به عالوه پديده جهاني ش��دن و گسترش رسانه هاي 
ارتباط جمعي و ش��بكه هاي مج��ازي به طور همزمان 
مي تواند به مثابه فرصت و تهديد تلقي گردد، چراكه از 
يك سو، شهروندان بيشتر و بهتر به كسب اطالعات و 
در پي آن، مقايس��ه و قضاوت در رابطه با وضعيت شهر 
خود از منظرهاي گوناگ��ون همچون امكانات موجود، 
اقتصاد ش��هري، كيفيت مس��كن، بهداشت، وضعيت 
محيط زيست و جز آن مي پردازند و اين مقايسه زمينه 
خرسندي يا ناخرسندي آنان را از كيفيت شهر خود و 
وضعيت مديريت شهري ش��كل مي دهد و اين امر در 
شرايطي كه شهر فاقد استانداردهاي الزم زيست پذيري 
باشد، مي تواند به عنوان چالش و تهديد جدي محسوب 
گ��ردد. در عين حال، گس��ترش ارتباطات در س��طح 
جهاني مي تواند مس��ووالن حوزه مديريت ش��هري را 
به اتخاذ سياس��ت گذاري مطلوب ت��ر وادار نمايد. آنها 
مي توانند از تجارب موفق و ناموفق س��اير ش��هرهاي 
جهان درس گيرند و در نتيجه، از اتالف زمان و هزينه 
زائد جلوگيري نمايند. همچنين، مقايسه يك شهر در 
ابعاد گوناگون با شهرهاي موفق مي تواند بستر مناسبي 
را براي همكاري ميان ش��هري ب��راي بهبود حوزه هاي 
داراي مشكل يا آسيب فراهم نمايند. اين نوشتار، طرح 
مختصري از وضعيت پس��ماندها در شهرهاي ايران را 
به صورت كلي وجهه همت خود قرار داده است. بر اين 
اساس، نخست، به طرح مفهوم پسماند و وضعيت آن در 
ايران پرداخته شده است. در ادامه، به مشكالت موجود 
در اين حوزه اشاره شده است و آنگاه، راهكارهايي جهت 

بهبود وضع موجود پيشنهاد گرديده است. 
زباله يا پسماند به مجموعه مواد ناشي از فعاليت هاي 
انسان كه به طور معمول به صورت جامد بوده و غيرقابل 
استفاده و بي مصرف باشد، اطالق مي گردد. رشد شهرها 
همراه ب��ا تراكم جمعيت موجب مصرف مواد متعدد و 
در نتيجه، توليد پس��ماند شده است. به عالوه، توسعه 
صنايع كه خود بي ترديد ناش��ي از شكل گيري الگوي 
مصرف گرايي در جامعه بوده، سبب افزايش كمي مواد 
زائد از يك س��و و تنوع اين مواد از س��وي ديگر ش��ده 
است. به اين ترتيب، از مهم ترين مسائل شهرهاي مدرن 
كنوني و به ويژه شهرهاي بزرگ، مديريت پسماندهاي 
ش��هري همچون جمع آوري، دفع و بازيافت آنهاست. 
پسماندها چهره اي نازيبا و نامناسب به شهرها مي دهند 
و مي توانند به بروز بيماري هاي گوناگون منجر گردند. 
به عالوه، پس��ماندها با آلوده ك��ردن آب، خاك و هوا و 
ني��ز اثرات گلخانه اي خود خس��ارت هاي زي��ادي را به 
سكونتگاه هاي شهري وارد مي آورند. براساس آمارهاي 
موج��ود، در ايران روزانه بي��ش از 25 هزار تن زباله در 
ش��هرها توليد مي گردد كه ه��ر روز با هزينه يي حدود 
22ميليون تومان به وس��يله 530 ش��هرداري كشور با 
اس��تفاده از لوازم و ماشين آالت نامناسب، جمع آوري و 
به محل دفن در خارج از ش��هرها منتقل مي شوند. به 
عالوه، در ايران مساله مربوط به پسماندها در مقايسه با 
بسياري از كشورها از اهميت چنداني برخوردار نيست. 
در كشورهاي مختلف بهره گيري مجدد از پسماندها در 
قالب بازيافت رواج دارد و بخش بسيار كمي از پسماندها 
دفن مي گردند، ولي در ايران پديده پسماند با مسائلي 
مواجه ش��ده اس��ت كه در ادامه به ذكر تعدادي از آنها 

مي پردازيم. 
 1( عدم تفكيك زباله ها

از مش��كالت موجود در شهرهاي ايران، جمع آوري 
پس��ماندها به صورت يكجا و خودداري ش��هروندان از 
تفكيك آنهاست. امروزه، يكي از اقدامات بسيار سودمند 
در راس��تاي مديريت پسماند در سطح جهان، تفكيك 
پس��ماند در مبدا است. اين اقدام سبب كاهش زمان و 

هزينه در امر فرايند بازيافت پسماند مي گردد. از سوي 
ديگر، بي توجهي به اين مس��اله از س��وي شهروندان و 
بنگاه هاي توليدي و خدماتي در موارد متعددي بازيافت 
را غيرعملي مي س��ازد يا هزينه اي��ن اقدام را به حدي 
افزايش مي دهد كه دفع آن به لحاظ اقتصادي با هزينه 
كمتري همراه خواهد بود. البته، الزم به ذكر است كه با 
تالش هاي انجام شده از سوي شهرداري ها در تعدادي 
از شهرها در سال هاي اخير موضوع تفكيك پسماند با 
توجه و جديت بيشتري همراه شده و بنگاه هاي توليدي 
و خدماتي و ش��هروندان تا حدي ب��ه تفكيك زباله ها 
اقدام مي كنند. بديهي است كه اين اقدام گامي مثبت 
و ارزشمند محسوب مي ش��ود، اما تا حصول به نتيجه 
نهايي مس��ير زيادي باقي مانده اس��ت. براي نمونه، در 
1386ه.خ در كالن ش��هر تهران 3درصد پس��ماند در 
مب��دا تفكيك و ب��ه فروش رفته، ح��دود 12درصد به 
كمپوست تبديل شده و 85درصد باقي مانده نيز به طور 

نيمه بهداشتي دفن شده است. 
 2( عدم محدوديت در توليد زباله

از مس��ائل ديگري كه در اي��ن خصوص در رابطه با 
كشور ايران قابل ذكر است، نبود هيچ گونه محدوديتي 
در توليد پس��ماند به وس��يله افراد و نهادهاي مختلف 
اس��ت. نتايج پژوهش هاي به عمل آمده نشان مي دهد 
كاه��ش توليد پس��ماند و تفكي��ك از مب��دا از جمله 
ش��يوه هاي مديريت پسماند اس��ت كه بازدهي بااليي 
دارد. در برخي كش��ورها، ميزان توليد زباله با توجه به 
فعاليت هاي هر بخش جامعه اعم از بخش هاي توليدي، 
صنعتي، خدماتي، آموزشي و مسكوني كنترل و محدود 
شده است. اين امر به اين معناست كه افراد بخش هاي 
مختلف موظف به مديريت مصرف و توليد پسماندهاي 
خود هس��تند. براي نمونه، در انگلستان هزينه واقعي 
پس��ماند، عالوه بر هزينه دفع و هزينه هاي مواد، انرژي 
و منابع و دستمزد نيروي انس��اني، از واحدهاي توليد 
پس��ماند در قالب ع��وارض و ماليات ه��اي خاص اخذ 
مي ش��ود و واحدهاي توليدكننده، حت��ي اگر خانگي 
باش��ند، در صورت داش��تن حجم زباله بيش��تر از حد 
معمول ملزم به پرداخت جريمه مي شوند كه اين مورد 
در كاهش از مبدا پسماند نقش بهسزايي دارد. در ايران 
هيچ گون��ه س��ازوكار تعيين كننده درخص��وص ميزان 
پسماند توليدي گروه ها و بخش هاي مختلف جامعه به 
چش��م نمي خورد و آنها در توليد پس��ماند با هيچ گونه 
محدوديتي مواجه نيستند. در حالي كه توليد پسماند 
افزون تر به دليل مصرف بيشتر كاالهاي گوناگون است و 
افزايش مصرف نيز افزايش بهره برداري از منابع طبيعي 
و از جمله منابع تجديدناپذير را به همراه مي آورد؛ اين 

امر خود بي توجهي به پارادايم »توسعه پايدار« است. 
 3( محدودب�ودن قواني�ن و مقررات مش�وق- 

بازدارنده در زمينه مديريت پسماند
يكي از عواملي كه در پيوند تنگاتنگ با مورد پيش 
قرار دارد، فقدان حضور سازوكار نيرومند و موثر تنبيهي 
و تشويقي در زمينه توليد پس��ماند در ايران است. در 
حقيقت، مي توان فقدان محدوديت توليد پس��ماند از 
سوي ش��هروندان و نيز بنگاه هاي توليدكننده كاالها و 
خدمات را ناشي از ضعف و خأل قوانين و مقررات مشوق 
و بازدارنده دانس��ت يا دس��ت كم، نقش اين عامل را به 
صورت ملموس به حس��اب آورد. با اس��تفاده از قوانين 
تش��ويقي مي توان ش��هروندان را به مش��اركت مثبت 

تشويق و ترغيب نمود و با بهره گيري از قوانين بازدارنده 
در جهت كاهش حجم و ميزان توليد پس��ماند توسط 

خانوارها و بنگاه هاي توليدي و خدماتي اقدام نمود. 
 4( اطالع رس�اني، آم�وزش و فرهنگ س�ازي 

نابسنده
از مس��ائل قابل توج��ه در زمين��ه پس��ماند، توجه 
ب��ه فرهنگس��ازي در مي��ان ش��هروندان و آموزش و 
اطالع رس��اني به آنان در اين خصوص مي باشد. البته، 
در سال هاي اخير كوشش هايي در جهت ارتقاي آگاهي 
مردم در زمينه پسماند صورت گرفته است. براي مثال، 
درخصوص مس��اله تفكيك پس��ماند در مبدا اقدامات 
بسيار سودمندي انجام شده كه دربردارنده نصب بنرها، 
تابلوها و پوس��ترهاي آموزشي، ارائه جزوه ها و نشريات 
آموزش��ي، آموزش هاي حضوري ماموران، اطالع رساني 
به وسيله پيامك و رسانه هاي عمومي و انجام اقدامات 
فرهنگي هستند. با اين وجود، ضعف در آگاهي بخشي، 
آم��وزش و تبليغ��ات در اين عرصه همچنان مش��هود 
اس��ت. تالش هاي انجام گرفته بيشتر موقت و ناپايدار 
مي باشند، در حالي كه اين مهم آگاهي بخشي و آموزش 

بلندمدت و گسترده تر را مي طلبد. 
 5( فقدان توجه به مس�اله پس�ماند از س�وي 

دولت و شهروندان
توجه به مساله پس��ماند و فرصت ها و چالش هاي 
ناش��ي از آن مس��تلزم مطالعه و اقدام��ات هدفمند و 
مفيد مي باش��د. چنين مس��اله اي نمي تواند و نبايد با 
نگرشي محدود، كوتاه مدت و تك بعدي مورد بررسي 
قرار گيرد. تمركز جمعيت در شهرها و تشديد نگرش 
مصرف گرايان��ه از يك س��و و ندرت مناب��ع و امكانات 
موج��ود براي تداوم حيات بش��ري و تاكيد بر الزامات 
پارادايم توسعه پايدار از سوي ديگر، ضرورت توجه به 
مساله پسماند، تالش براي كاهش آن و روي آوري به 
فرآيند بازيافت كه ضمن امكان پذير نمودن بهره گيري 
مجدد از بخش قابل توجهي از پسماند، فشار و آسيب 
كمتري بر محيط زيست وارد مي آورد را اجتناب ناپذير 
نموده اس��ت. با وجود اين، به نظر مي رسد اين مساله 
در ايران چه در ميان مس��ووالن و چه ش��هروندان و 
بنگاه هاي توليدي، آن گونه كه بايد، شناسايي و تحقق 

نيافته است. 
بايد در نظر داش��ت كه بيان اين مس��اله به  هيچ 
روي ب��ه معناي نفي هرگونه اقدام موثر در اين زمينه 
نمي باش��د. براي مثال، از اقدامات قابل توجهي كه در 
زمينه قانونمند كردن مديريت پسماند در كشور انجام 
ش��د، تصويب »قانون مديريت پس��ماندها« به وسيله 
مجلس شوراي اسالمي در 1383/2/20ه.خ است كه 
از گام هاي بسيار نقش آفرين حوزه مديريت پسماند در 
ايران اس��ت. با اين حال، فق��دان اراده الزم را مي توان 
در ميان همه گروه ها به وضوح مش��اهده نمود. از يك 
س��و، بخش نه چندان كوچك از شهروندان هيچ گونه 
محدوديتي را در توليد پس��ماند رعايت نمي كنند و با 
خودداري از تفكيك پسماندها در عمل مشكل جدي 
در اين روند ايجاد مي كنند. از سوي ديگر، خأل حضور 
قوانين مش��وق- بازدارنده، فقدان توجه كافي به اجرا 
و رعايت قوانين، نابس��ندگي آموزش و اطالع رس��اني 
و فق��دان بين��ش جام��ع و بلندم��دت در اين زمينه 
آسيب زننده اس��ت. به نظر مي رسد مادامي كه درك 
مناس��ب در زمينه اهميت پسماندها در جامعه ايجاد 

نگردد، اقدامات محدود و مقطعي قادر به حل مناسب 
مشكالت اين حوزه نخواهد بود. 

 راهكارهاي پيشنهادي
با توجه به موارد مطرح شده در سطور باال و با عنايت 
به اين نكته كه در اين زمينه تجارب بس��يار موفقي در 
ساير نقاط جهان وجود دارد، مي توان راهكارهايي را به 

شرح ذيل پيشنهاد نمود: 
 1( بهب�ود و تقوي�ت روش هاي اطالع رس�اني

و آموزش
به منظ��ور تس��هيل فعاليت ه��اي اجتماع��ي لزوم 
همراهي و مش��اركت ش��هروندان احس��اس مي شود. 
چنانچه پديده پسماندها را پديدهاي اجتماعي درنظر 
 گيريم، انجام هر گونه اقدام در جهت كاهش يا بازيافت 
پس��ماند، در درجه نخست، مس��تلزم آشنايي صحيح 
و ش��ناخت كامل اعضاي جامعه از اين پديده اس��ت. 
آنان بايد نس��بت به موضوع ندرت مناب��ع، لزوم تداوم 
منابع براي تامين تقاضاي نس��ل هاي آتي و پيامدهاي 
زيس��ت محيطي دفع پسماندها آگاه گردند. همچنين، 
از توجه كش��ورها به مساله پس��ماند به عنوان منبعي 
قابل بهره برداري و اقدامات گسترده و علمي به منظور 
تبديل آنها به كاالهاي سودمند بيشتر مطلع گردند و 
بدانند كه اين اقدام مهم بدون درك و مس��اعدت آنان 
موفقيت آميز نخواهد گرديد. در ادامه، لزوم همكاري و 
مساعدت آنان چه در زمينه كاهش توليد پسماند و چه 
تفكيك پسماندها احساس مي گردد، چراكه در صورت 
انجام چنين اقداماتي به وس��يله آحاد جامعه مي توان 
فرآيند بازيافت پس��ماند را با سهولت بيشتر، پرداخت 
هزين��ه كمتر و ص��رف زمان كوتاه ت��ر عملياتي نمود. 
براي نيل به اين هدف، آگاهي بخش��ي و آموزش نقش 
بي بديلي را ايفا مي كند. فرآيند اطالع رساني و آموزش 
بايد بلندمدت و هدفمند باش��د. گذش��ته از شيوه هاي 
مرسوم در اطالع رساني همچون بهره گيري از رسانه هاي 
جمع��ي و مطبوعات، پخش بوروش��ورها، اس��تفاده از 
بيلبوردها و فضاي مجازي مي تواند امكانات مناس��بي 
ب��راي اطالع رس��اني تلقي گ��ردد. امروزه، ب��ا توجه به 
گرايش بخش عظيمي از شهروندان به ويژه نسل جوان 
به شبكه هاي مجازي و بهره گيري از نرم افزارهاي جديد 
در جذب جامعه مي توان بستر مناسب را براي مشاركت 
آنان در اي��ن زمينه فراهم نمود. از طرف ديگر، فرآيند 
آموزش شهروندان را نبايد به صرف از طريق رسانه هاي 
جمعي و شبكه هاي مجازي تعقيب نمود، بلكه آموزش 
را مي توان از سال هاي نخست تعليم و تربيت كودكان 
از راه مهده��اي كودك و م��دارس پيگيري كرد. طرح 
مطلب به طور ساده و البته، سودمند در كتب درسي و 
نيز به طور شفاهي در كالس هاي درس مي تواند توجه 
كودكان را در رابطه با اين پديده به خود معطوف كند. 
در اين زمينه، مطالب بايد جذاب باشد تا بتواند كودكان 
را به خود بخواند. همچنين، طرح اين مطالب را مي توان 
به صورت عملي تر و جدي تر در كتب درسي نوجوانان 
پي گرفت و كساني كه قابليت ها و مهارت هاي بيشتري 
در مقايسه با كودكان كسب نموده اند و نيز در كودكي از 
طريق آموزش در كودكستان ها و مدارس نسبت به اين 

موضوع آگاهي كسب كرده اند، آموزش داد. 
 2( بهره گيري از تجارب ديگر كشورها

همان گونه كه پيش از اين نيز مطرح شده، بسياري 

از كشورها در اين زمينه اقدامات بسيار مفيدي را انجام 
دادهاند و به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يافته اند. 
براي مثال، كشورهايي نظير سوييس، دانمارك، امريكا، 
كانادا و استراليا ابتكارات بسيار سودمندي را در رابطه 
با پس��ماندهاي مختلف اعم از انواع كاغذها، شيشه ها، 
پس��ماندهاي س��بز، آلومينيوم، حلبي، باتري ها و مواد 
ش��يميايي ايجاد كردهاند. با مطالعه و بررسي موردي 
اقدامات هر كدام از كش��ورها در اي��ن زمينه مي توان 
مجموعه يي از تج��ارب اعم از اقدام��ات صورت گرفته 
در زمينه تفكيك پس��ماند، اطالع رس��اني و آموزش و 
سياست هاي به كارگرفته شده در اين زمينه را، گردآوري 
و با توجه به شرايط و موقعيت خاص شهرهاي ايران از 

آنها استفاده نمود. 
 3( تشويق و حمايت از پايان نامه ها و طرح هاي 

پژوهشي
از ديگ��ر اقدام��ات مه��م در اين زمين��ه، حمايت 
از طرح ه��ا و پروژه هاي پژوهش��ي در زمينه پس��ماند 
مي باش��د. بايد در نظر داشت كه فرآيند پسماند زماني 
ارزشمند بوده كه كليه مراحل الزم از قبل مورد بررسي 
علم��ي قرار گرفته باش��د و انجام تمام��ي اقدامات در 
طول اين فرآيند به طور كامل محاس��به شده و علمي 
باش��د. اين مهم زماني محقق مي گردد كه از طرح هاي 
سودمندي كه در اين زمينه انجام گرفته، حمايت گردد 
و پژوهش��گران عالقه مند به تحقي��ق و ارائه طرح هاي 

انضمامي و عملياتي تشويق گردند. 
 4( اصالح و وضع قوانين جديد

از راه هاي مناسب در زمينه فرايند پسماند، اصالح 
قوانين موجود و وضع مقررات جديد در بخش هاي داراي 
خأل قانوني مي باشد؛ قوانين از اين حيث كه الزم االجرا 
بوده و مي توانند نقش بس��زايي در اين روند ايفا كنند. 
در درجه نخست، ببايد ميزان توليد پسماند را كنترل 
نمود. تعيين ميزان توليد پسماند بر اساس نوع فعاليت 
گام موثري در جهت كاهش توليد پسماند مي باشد. در 
ش��رايطي كه اعضاي جامعه بدانند كه باتوجه به حوزه 
فعاليت خود مجاز به توليد حد مش��خصي از پسماند 
خواهند بود و در صورت تجاوز از آن موظف به پرداخت 
جريمه هس��تند، بي ترديد ميزان توليد زباله را محدود 
مي نمايند و آنها را در مقابل اقدامات روزانه شان مسوول 
مي گرداند. حال آنكه، فقدان سازوكار كنترل كننده به 
اعضاي جامع��ه چنين اختي��اري را مي دهد كه بدون 
هيچ گونه محدوديتي به توليد پسماند مبادرت نمايند. 
از س��وي ديگ��ر، در تعدادي از كش��ورها مانند آلمان، 
س��وييس، اياالت متحده امري��كا و ج��زو آن قوانيني 
تصويب ش��ده كه به موج��ب آن كارخانه ها موظف به 
تامين بخش��ي از م��واد اوليه مورد ني��از خود از طريق 
پسماندهاي بازيافت شده مي باشند. مطالعه اين قوانين 
و بهره گيري از آن در ايران مي تواند بسيار مفيد باشد. 
ب��راي نمونه، مي توان كارخانه ها را به بهره گيري از اين 
روش به وسيله كاهش ميزان ماليات ماليات آنها تشويق 
و ترغيب نمود. همچنين، اتخاذ تدابيري براي اجباري 
نمودن تفكيك پس��ماندها در مح��ل توليد اقدام موثر 
ديگر در اين زمينه است. البته، اين اقدام در قالب تدابير 
بازدارنده مي گنجد كه خود مستلزم فراهم بودن بسترها 
و امكانات كافي و مناسب براي تفكيك است. اين اقدام 
اجباري را مي توان، نخست، در مناطق و فضاهاي اداري 
و عمومي نظي��ر ادارات، محيط هاي تفريحي همچون 
پارك ها و س��ينماها، مراكز آموزشي و مراكز درماني و 
ج��زو آن به ط��ور جدي و كامل به اجرا گذاش��ت و در 
مراحل بعد، اين طرح را به بنگاه هاي توليدي و خدماتي 
بخ��ش خصوصي، مراكز تجاري و منازل اش��اعه داد و 
ب��ا تعيين مجازات هاي��ي در قالب جراي��م نقدي براي 
ش��هروندان و وضع ماليات ب��راي بنگاه هاي توليدي و 

خدماتي و... آن را تعقيب نمود. 
 5( ارزيابي اقدامات كنوني

ارزياب��ي و ارائ��ه انتقادات و راهكارهاي مناس��ب از 
مراح��ل ضروري و موثر در اين حوزه اس��ت. با مطالعه 
و بررس��ي اقدامات انجامي در ش��هرهاي ايران به ويژه 
از 1383ه.خ مي ت��وان به اطالعات مناس��بي در زمينه 
خأله��ا و اي��رادات موجود در قوانين، مش��كالت اجرا، 
ميزان همكاري شهروندان، اندازه و كيفيت اطالع رساني 
و آموزش، وضعيت ساختار بروكراسي، ميزان تحقيقات 
و پژوهش ه��اي اي��ن بخش و درصد اط��الع از تجارب 
جهان��ي در اي��ن خصوص پ��ي برد و براس��اس آن، به 
سياس��ت گذاري و اتخاذ تصميمات كارآمد پرداخت. با 
وجود امكان دسترسي به تمامي داده ها مرتبط با مقوله 
پسماند و همچنين، ارزيابي و نقد سياست ها و اقدامات 
موجود مي توان به ارتقاي اين حوزه بسيار مهم حيات 

بشري اميدوار بود. 
شبكه مطالعات سياست گذاري عمومي 
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»تعادل«رابطهمعكوسساختوسازوآبهايزيرزمينيرابررسيميكند

ركود منابع آبي با رونق پروژه هاي عمراني

پدي��ده فرونشس��ت زمين در تهران مش��كل و 
معضلي تازه در كنار مشكالت بزرگ اين كالن شهر 
مانند آلودگي ه��وا، ترافيك و... به ش��مار مي رود. 
براس��اس تحقيقات انجام ش��ده و به گفته برخي 
كارشناس��ان اين فروريزش ه��ا نتيجه عدم اجراي 
طرح جامع ايجاد كانال تاسيسات شهري در تهران 

است كه مغفول مانده است. 
اگرچ��ه كالبد تهران در يك دهه اخير توس��عه 
پيدا كرده اس��ت، اما به اندازه نيم قرن تاسيس��ات 
خدمات��ي در زير ش��هر تهران عقب مان��د. وجود 
لوله ه��اي آب ك��ه گاهي قدم��ت برخ��ي آنها به 
يك قرن مي رس��د و عدم توس��عه زيرساخت هاي 
تاسيس��اتي به اندازه رش��د تهران باعث ش��ده تا 
اي��ن روزه��ا تهراني ها نگ��ران نش��ت آب و ايجاد 
فروريزش هايي در معابر، كوچه ها باش��ند و خيلي 
راحت بگويند در زير خانه هايشان آب رفته است. 

حس��ين يوس��في، عضو هي��ات علمي اس��تاد 
دانش��گاه تهران در گفت وگو با »تع��ادل« در اين 
باره گفت: با تكميل ش��بكه فاضالب تهران بخش 
زي��ادي از آب چاه هاي جذب��ي منازل كه عالوه بر 
آلوده كردن آب هاي زير زميني، از دسترس خارج 
مي شود، وارد اين شبكه فاضالب خواهد شد. اكثر 
من��ازل تهراني دو نوع چاه جذب��ي دارند كه يكي 
مخصوص فاضالب و يكي هم مخصوص آشپزخانه 
و بارندگي هاس��ت. البته قرار نيست همه آب شهر 
تهران وارد شبكه فاضالب شود بلكه فقط فاضالب 
توالت و حمام ها و مجتمع هاي مس��كوني وارد اين 

شبكه مي شود. 
وي با بيان اينكه حدود 96درصد فاضالب، آب 
اس��ت كه بعد از تصفيه چنانچه از اس��تانداردهاي 
الزم برخوردار باش��د معموال به مصرف كشاورزي 
مي رسد، گفت: البته چنانچه استانداردهاي الزم را 
رعايت مي كند مي تواند به مصارف ديگر هم برسد 

اما معموال اين كار مرسوم نيست. 

ذخيرهآبتهراندرشرايطهشدار
اين اس��تاد دانش��گاه در پاس��خ به اينكه نقش 
شبكه فاضالب شهري در فرو نشست ها چه ميزان 
است، تصريح كرد: اكنون آب هاي زير زميني تهران 
بيش از 60 متر فرو رفته است، هر سال نيز دو متر 
س��طح آب هاي زير زميني تهران كاهش مي يابد. 
مخازن آب هاي زير زميني قابليت محاسبه دارد. بر 
اساس استانداردها، چنانچه در شهري حدود هزار 
و 750 متر مكعب ذخيره آب به ازاي هر نفر وجود 
داشته باشد، آن ش��هر حالت تعادل دارد. چنانچه 
اين ميزان به هزار مترمكعب برس��د شروع بحران 
محس��وب مي شود. اگر به 500 متر مكعب به ازاي 
هر نفر برس��د به معناي ش��رايط بحراني است اما 
االن ش��هر تهران كمتر 350 مترمكعب به ازاي هر 
نفر ذخيره آب زيرزميني دارد. يعني شرايط بحران 

را نيز رد كرده و به مرز هشدار رسيده است. 
وي ادامه داد: معموال آب هاي سطحي به عنوان 
ذخي��ره درنظر گرفته نش��ده و هم��واره آب هاي 
زيرزميني به عنوان ذخيره محس��وب مي ش��وند. 
در واق��ع 75درصد آب هاي س��طحي و 25درصد 
آب هاي زي��ر زميني به عنوان ذخي��ره آب منظور 
مي ش��وند. اكن��ون در ش��هر ته��ران 50درصد از 
آب ه��اي زير زمين��ي و 50درصد ني��ز از آب هاي 
س��طحي استفاده مي ش��ود كه اين اشتباه است و 
بايد به س��مت اس��تفاده از آب هاي سطحي روي 
بياوريم،  البته اين موض��وع را بايد مدنظر قرار داد 

كه پشت سدها نيز آب چنداني وجود ندارد. 

نقششبكهفاضالبدرفرونشستها
اين اس��تاد دانش��گاه با بي��ان اينكه در ش��هر 
تهران به طور معمول خشكس��الي و هش��دار براي 
آب هاي زير زميني وجود دارد، تصريح كرد: اينكه 
ش��بكه فاضالب تهران به عنوان يكي از داليل فرو 
نشست هاي شهر تهران ش��مرده مي شود، صحيح 
نيس��ت. زيرا با وج��ود اينكه 75درصد از ش��بكه 
فاض��الب ش��هر تكميل ش��ده اما هن��وز آب هاي 
ش��هر تهران به شبكه فاضالب وصل نيست و وارد 
چاه هاي جذبي مي ش��ود. بنابراين نشس��ت ها، فرو 
ريزش ها و ترك ها روي س��اختمان هاي ش��هرك 
غ��رب و ديگر محالت ش��هر نتيج��ه پايين رفتن 
س��طح آب هاي زير زميني است و شبكه فاضالب 

تهران نقشي در فرو نشست ها ندارد. 

گفته مي شود بخش عمده يي از فرونشست هاي 
ته��ران ناش��ي از فعاليت هاي عمراني ش��هرداري 
است. يوس��في در اين باره توضيح داد: همان طور 
ك��ه گفتم دليل اصلي فرو نشس��ت ها پايين رفتن 
س��طح آب هاي زير زميني است اما اين سوال نيز 
مطرح اس��ت كه چ��را به ناگه��ان و طي يك دهه 
آب هاي زير زميني ش��هر تهران كاهش قابل توجه 
يافته اس��ت. در پاسخ بايد گفت كه طي سال هاي 
گذش��ته ميزان بارندگي در ش��هر تهران نس��بت 
به ميانگين 30 س��اله، بي��ش از 50درصد كاهش 
يافته اس��ت. تا 10 س��ال گذش��ته تهران س��االنه 
400ميلي متر بارندگي داشت اما اكنون اين ميزان 
ب��ه كمت��ر از 250 ميلي متر رس��يده يعني ميزان 
بارش ها 50درص��د از ميانگين س��االنه بلندمدت 
ته��ران كاه��ش يافته اس��ت. همچني��ن از 250 
ميلي متري كه ميانگين 30ساله شهر تهران بوده، 
مي��زان بارندگي 40درصد كاهش داش��ته اس��ت. 
بنابراين وقتي منابعي براي تقويت س��فره آب هاي 
زير زمين��ي نداريم و از س��وي ديگر ش��هروندان 
تهران��ي روزانه 3 ه��زار و 300 ميليون مترمكعب 
آب مصرف مي كنند، اين خش��ك شدن و كاهش 
سفره هاي آب هاي زير زميني طبيعي خواهد بود. 

چهكسيمقصراست؟
اكثر خيابان هاي ش��هر تهران آس��فالت شده و 
هن��گام بارندگ��ي عمال راهي ب��راي ورود بارش ها 
به داخل زمين وجود ندارد. به همين دليل اس��ت 
ك��ه يك بارندگي كوتاه منجر به راه افتادن آب در 
خيابان هاي شهر مي شود. تنها فضاي سبز تهران را 
مي توان منفذي براي رسوخ آب هاي زير زميني به 
داخل زمين به ش��مار آورد. يوسفي ديدگاه مثبتي 
به عملكرد ش��هرداري در توسعه فضاي سبز دارد 
و معتقد اس��ت نباي��د همه تقصيره��ا را بر گردن 
ي��ك ارگان خاص ازجمله ش��هرداري انداخت. به 
گفته وي، ش��هرداري براي آبياري فضاي س��بز از 
منابع آب خام اس��تفاده مي كند و نه از آب شرب. 
با وجود اين، بخش��ي از منابع آب هاي زير زميني 
در عمق هاي كمتر توسط ش��هرداري براي ايجاد، 
توسعه و نگهداري فضاي سبز شهر تهران استفاده 

مي شود. 
وي با اش��اره به اينكه ش��ركت آب و فاضالب 
503 حلقه چاه آب در ش��هر دارد، گفت: شركت 
آب و فاض��الب ه��ر زمان كه ب��ا كاهش آب هاي 
س��طحي مواجه شده يا فش��ار آب به اندازه كافي 
مناس��ب نباش��د از محل اين چاه ها به آب شهري 
تزريق و آب ش��رب را تامين مي كند. اين موضوع 
خودش باعث كاهش س��طح آب ه��اي زير زميني 
مي ش��ود. همه باي��د كمك كنند ك��ه از آب هاي 
زيرزميني به ش��كل بهينه اس��تفاده شود. اكنون 
ش��هرداري در تالش اس��ت تا آبياري فضاي سبز 
را هوش��مند ك��رده و ب��ه جاي كاش��ت چمن به 
سمت كاشت درخت ها و گونه هاي گياهي كه نياز 

كمتري به آبياري دارند، برود. 

منتظرفرونشستهايبيشتريباشيم
اين اس��تاد دانشگاه يكي ديگر از موضوعاتي كه 
منجر به كاهش بارندگي در ش��هر تهران مي ش��ود 
را وج��ود ذرات گ��رد و غبار، كربن س��ياه و جزاير 
حرارتي در هواي ش��هر دانس��ت و توضيح داد: اين 
عوامل منجر شده تا ميزان بارندگي در شهر تهران 
كاه��ش يابد كه خ��ود اينها معلول وج��ود عوامل 
ديگري نظير بنزين آل��وده، تعداد زياد خودروها و 
ديگر مش��كالتي اس��ت كه منجر به آلودگي هواي 
ش��هر شده اند. تمام اين عوامل باعث شده تا ميزان 
فرو نشست ها طي چند س��ال اخير افزايش يابد و 
در آينده نيز بايد منتظر فرونشس��ت هاي بيشتري 

باشيم. 
يوس��في با اش��اره ب��ه اينكه يك��ي از الزام هاي 
ش��بكه فاضالب ش��هري وج��ود تصفيه خانه هايي 
اس��ت كه بتواند آبي كه وارد اين ش��بكه مي شود 
را تصفي��ه كن��د، تصريح ك��رد: در جن��وب تهران 
تصفيه خانه هاي عظيم��ي وجود دارد كه حتي در 
ش��رايط سيالب هاي احتمالي به داد مردم مي رسد 
و به جاي اينكه آب در س��طح خيابان ها روان شود 
از طريق ش��بكه فاضالب ب��ه تصفيه خانه ها هدايت 
ش��ده و مورد استفاده قرار مي گيرد. اكنون نيز يك 
تصفيه خان��ه ديگر در منطق��ه 22 در حال احداث 
است. به گفته وي يكي از مواردي كه در اين زمينه 
مغفول مانده اين اس��ت كه الگوي كش��ت در شهر 
تهران الگوي مناسبي نيست و بهتر است به سمت 
كشت محصوالتي برويم كه نياز به آبياري كمتري 
داشته و با شرايط آب و هوايي تهران سازگار باشند. 
هر چند به گفته يوسفي، شبكه فاضالب شهري 
نق��ش چنداني در ايجاد فرونشس��ت ها ن��دارد اما 
مي ت��وان گفت ش��هروندان تهراني طي س��ال هاي 
گذش��ته مش��كالت زيادي را از نبود ش��بكه آب و 
فاضالب شهري متحمل شده اند. البته در سال هاي 
اخير ش��ركت آب و فاضالب ش��هر تهران اقدام به 
توسعه اين شبكه كرده است، اما واقعيت اين است 
ك��ه نمي توان امي��د زيادي به طرح جامع ش��بكه 
فاضالب ش��هر تهران داش��ت زيرا بعد از گذش��ت 
22 س��ال، تجهيزات ش��بكه پوسيده ش��ده است. 
در يكي دو س��ال اخير بروز حوادث��ي مانند ايجاد 
فروريزش يا نشس��ت زمين باعث شد تا در مواردي 
مس��ووالن داليل بروز اين اتفاقات را بر گردن مترو 
بيندازند. هر چن��د اين اقدام به معناي پاك كردن 
صورت مساله عدم تونل تاسيسات شهري، مديريت 
يكپارچه و عدم توس��عه شبكه آب و فاضالب شهر 
تهران اس��ت، اما واقعيت اين است كه در بروز اين 
حوادث بيشتر از آنكه مقصر يا مقصران مهم باشد؛ 

نگراني شهروندان اهميت دارد. 

نبودهمكاريوهماهنگيبينسازمانها
محمد س��االري، رييس كميس��يون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر نيز در گفت وگو با »تعادل« 
يكي از مهم ترين چالش هاي شهر تهران را تكميل 
ش��بكه فاضالب دانس��ت و گفت: ش��بكه فاضالب 

ته��ران از جمله طرح هاي موف��ق مناطق 22 گانه 
بوده كه طي س��ال هاي اخير انجام ش��ده است. با 
وجود اينكه اجراي پ��روژه مذكور نياز به اعتبارات 
قاب��ل توج��ه دارد و در فرايند اجراي اين ش��بكه 
مش��كالت و چالش هاي بس��ياري زيادي با نهادها، 
سازمان ها و شهرداري هاي مناطق وجود داشت اما 
در مقايس��ه با طرح هاي مش��ابه مي توان گفت كه 

موفق بوده است. 
ساالري با اش��اره به زمان بسيار طوالني اجراي 
اي��ن پروژه گفت: باتوجه به اهميت موضوع و توجه 
نهادهاي مسوول انتظار مي رود ظرف دو تا سه سال 
آينده اين شبكه تكميل شود. در واقع اين پروژه در 
اولويت قرار گرفته تا مجبور با حفر چاه هاي جذبي 

در منازل نباشيم. 
وي يكي از مشكالتي كه منجر به طوالني شدن 
روند اجراي پروژه شده است را عدم همكاري جدي 
بين ش��ركت آب و فاضالب وشهرداري هاي مناطق 
دانس��ت و گف��ت: برخ��ي ش��هرداري هاي مناطق 
همكاري خوبي با ش��ركت آب و فاضالب نداشتند 
و همين موضوع منجر به طوالني ش��دن روند كار 
شد. چنانچه تصفيه خانه ها سريع تر احداث مي شد 
مي توانس��تيم ب��راي آبياري پارك ه��ا به خصوص 
پارك ه��اي جنگلي ش��هر از آب هاي تصفيه ش��ده 
اس��تفاده كنيم. اما متاسفانه طي سال هاي گذشته 

اين فرصت هاي بي نظير از شهر دريغ شده بود. 
وي درباره فرسوده ش��دن شبكه فاضالب شهر 
تهران هم گفت: بارها در اين مورد تذكر دادم عمر 
متوس��ط لوله هايي كه در ساخت شبكه فاضالب به 
كار رفته اس��ت 40 تا 50 س��ال است و با توجه به 
اينكه بيش از 20 س��ال از رون��د احداث اين پروژه 
مي گذرد تا چند س��ال آينده بايد به دنبال تعويض 
لوله ها باش��يم و دوباره نيازمند س��رمايه گذاري در 
اين زمينه خواهيم بود. البته شركت آب و فاضالب 
يك سازمان مستقل است اما به دليل نبود مديريت 
يكپارچه ش��هري و نب��ود يك مديري��ت يكپارچه 
شاهد طوالني شدن روند چنين طرح هايي هستيم. 
وي در ادام��ه درخصوص كم آبي پايتخت گفت: 
اكن��ون اگر ش��هر ته��ران را از باال رص��د كنيم از 
نظر زيست محيطي قبال ش��مال شهر تهران بسيار 
ش��اداب و سرس��بز بود در صورتي كه االن جنوب 
ش��هر اين وضعيت را دارد و شمال به لحاظ كم آبي 
وضعيت بدي پيدا كرده اس��ت، اكنون كه ش��ركت 
آب و فاصالب فرصتي را در اختيار شهر تهران قرار 
داده، شهرداري مي بايس��ت از اين فرصت استفاده 

وحتي سرمايه گذاري كند. 
زهرا صدر اعظم نوري رييس كميسيون سالمت 
خدمات و محيط زيس��ت ش��ورا نيز در گفت وگو با 
»تعادل« در اين باره توضيح داد و گفت: كميسيون 
سالمت خدمات ش��هري و محيط زيست تعامالتي 
با س��ازمان آب و فاضالب تهران دارد و برنامه هاي 
اين سازمان را بررس��ي مي كند. طبق گزارش هاي 
س��ازمان آبف��ا اكنون ح��دود 73درصد از ش��بكه 
فاضالب ش��هر تهران به بهره برداري رسيده و قرار 

اس��ت تا س��ال 1400 عمليات اجرايي آن تمكيل 
ش��ود. در اين صورت تمام ش��هر ته��ران مجهز به 
اين شبكه شده و فاضالب شهري به تصفيه خانه ها 
هدايت خواهد شد و درآن جا بعد از تصفيه مجددا 
در ام��ور كش��اورزي و آبياري مورد اس��تفاده قرار 

خواهد گرفت. 
به گفته نوري، ساخت تصفيه خانه هايي كه براي 
شبكه فاضالب پيش بيني شده از پيشرفت كمتري 
برخوردار بوده و حدود 37درصد پيش��رفت داشته 
اس��ت. وي مهم ترين دليل عدم پيشرفت ساخت و 
س��از را كمبود منابع برشمرد و گفت: تا زماني كه 
به اندازه كافي منابع تخصيص داده نشود، نمي توان 
كار را پيش برد. واقعيت اين است كه از زمان بندي 
برنامه بسيار عقب هستيم. بخشي از هزينه هاي اين 
طرح از طريق فيش هاي آب كه از ش��هروندان اخذ 
مي شود تامين ش��ده و بخشي از طريق كمك هاي 
دول��ت. اي��ن منابع تكاف��وي هزينه ه��اي طرح را 
نمي كن��د و منج��ر به طوالني ش��دن روند تكميل 

پروژه شده است. 

رفعآلودگيآبهايزيرزميني
 وي درباره تعداد تصفيه خانه ها نيز گفت: گزارشي 
از تعداد تصفيه خانه ها ندارم اما يك تصفيه خانه در 
جنوب و يكي در غرب تكميل ش��ده است. اما قطعا 
تعداد پيش بيني شده جوابگوي شبكه فاضالب شهر 
خواهد بود. با راه اندازي اين تصفيه خانه مي توان آب 
قابل مالحظه يي را به شهر برگرداند تا از آب شرب 
ش��هر جهت مصارف ديگ��ر نظير آبياري اس��تفاده 
نش��ود. همچنين با راه اندازي شبكه فاضالب پسابي 
كه اكنون در داخل چاه هاي جذبي تخيله مي ش��ود 
و باعث آلودگي آب هاي زير زميني مي شود، به اين 
 ش��بكه هدايت شده و ديگر مشكل آلودگي آب هاي 

زير زميني را نخواهيم داشت. 

همكاريشهرداريمناطقبا»آبفا«
محم��د س��االري رييس ش��وراي ش��هر تهران 
درباره عدم همكاري برخي مناطق در اجراي پروژه 
فاضالب ش��هري خبر داده بود،  صدراعظم نوري در 
پاس��خ به اينكه آيا اكنون اين مشكل برطرف شده 
اس��ت يا خير عنوان كرد: تاكنون گزارشي مبني بر 
عدم همكاري مناطق به دست ما نرسيده و شركت 
آبفا ني��ز اعتراضي مبني بر عدم همكاري نداش��ته 
اس��ت. طبيعتا اجراي اي��ن پروژه ني��از به حفاري 
دارد و تاكنون ش��هرداري هاي مناط��ق براي انجام 
حفاري ها هم��كاري خوبي داش��ته اند و مجوزهاي 

الزم را صادر مي كنند. 
نوري در پاس��خ به اينكه گفته مي ش��ود به دليل 
مدت زمان طوالني اجراي پروژه تجهيزات ش��بكه 
تا زمان كامل بهره برداري از رده خارج خواهد شد، 
اظهار داش��ت: باتوج��ه به محدودي��ت منابع حتما 
پيش بيني هاي الزم در نظر گرفته ش��ده اس��ت اما 
اين گونه نيس��ت كه با گذشت زمان شبكه فاضالب 

فرسوده شده و قابل استفاده نباشد. 
وي در مورد چاه هاي ش��هرداري گفت: چاه هاي 
احداث شده براي آبياري فضاي سبز مورد استفاده 
قرار مي گي��رد. اين كار با هماهنگ��ي با فضاي آب 
منطقه انجام مي شود و مجوز الزم براي بهره برداري 
را دارند. خوش��بختانه فضاي س��بز ته��ران بيش از 
90درصد به وسيله آب خام وآب غير شرب آبياري 

مي شود. 
الزم به ذكر است، 33درصد سهام شركت آب و 
فاضالب تهران مربوط به شهرداري هاس��ت. شركت 
آبف��ا در تهران ۸ ش��ركت دارد كه خدمت رس��اني 
به ش��هروندان تهراني را برعهده دارند. در اس��تان 
ته��ران 13.5 ميلي��ون نفر تحت پوش��ش آبفا قرار 
دارند ك��ه حدود 4 ميليون واحد آحاد مش��تركين 
را تشكيل مي دهد. 25درصد توليد آب شرب كشور 
در اس��تان تهران انجام مي ش��ود كه چيزي معادل 
1350 ميليون مترمكعب اس��ت. اين در حالي است 
كه حجم آب توليد ش��ده در كشور 5400 ميليون 
مترمكعب اس��ت. آب ش��رب ش��هر تهران از 5 سد 
ماملو، طالقان، الر، اميركبير و لتيان تامين مي شود. 
175 ايس��تگاه پمپ��اژ در اس��تان ته��ران وظيف��ه 
انتق��ال آب به نقاط مرتف��ع را با ظرفيت 224 هزار 
مترمكعب در س��اعت برعهده دارند كه اكثر آنها به 
عمق فرس��ودگي خود رسيده اند و بايد جايگزيني و 

نوسازي انجام شود. 

آسيبهاينبود
شبكهفاضالبدرتهران

بهره ب��رداري از طرح ه��اي 
فاضالب در كش��ور همگام با 
توس��عه طرح هاي آب رس��اني 
نبوده است. در شهر    هاي ديگر 
كشور مانند رشت، كرمانشاه، 
س��نندج، خرم آب��اد و اهواز از 
چاه هاي جذبي يا ش��بكه هاي 
سنتي اس��تفاده مي ش��د. در 
با  فاض��الب  انتقال  اصفه��ان 
دس��ت و چرخ س��نتي انجام 
مي گرفت و براي نخس��تين بار 

در س��ال 1336 كار لوله گ��ذاري ش��بكه فاضالب آغاز 
ش��د. تا س��ال 1340 حدود ۸5 كيلومت��ر لوله گذاري 
شبكه فاضالب انجام ش��د. در سال 1349 تصفيه خانه 
آن احداث ش��د و در سال 1354 مطالعه نخست و دوم 

انجام گرفت. 
فاضالب شهرهاي استان تهران نيز از گذشته كه 
جمعيت زيادي نداشت از طريق چاه هاي جاذب دفع 
مي ش��د و براي جلوگيري از آلوده ش��دن آب چاه ها 
و قنات ها، تمهيداتي براي دور نگه داش��تن چاه هاي 
فاضالب از آنها به كار مي گرفتند. با توس��عه ش��هرها 
و رش��د جمعيت، آ ب رس��اني به جمعيت شهر تهران 
از توان قنات ها و چاه هاي س��نتي خارج ش��د و آب 
از طريق احداث س��د روي رودخانه هاي كرج، لتيان 
و س��پس الر، منتقل ش��د. ورود آب از منابع جديد 
در چرخه طبيعي آب اثر گذاش��ت و باعث باال آمدن 
تدريجي س��طح آب هاي زيرزميني ش��ده اس��ت به 
گونه ي��ي كه در بعضي از مناط��ق بيم آن مي رود كه 
آب هاي زيرزميني با چاه ه��اي فاضالب تداخل پيدا 
كنند و منجر به آلودگي منابع آب هاي زيرزميني در 
اين مناطق شوند. در بعضي از مناطق ميزان افزايش 
سطح آب ها به حدي بود كه حتي به زيرزمين ها نيز 
نفوذ كرد. از طرف ديگر توس��عه ش��هرها به مناطق 
س��نگي و رسي باعث احداث س��اختمان در مناطقي 
ش��د ك��ه چاه هاي فاض��الب در آنها كاراي��ي الزم را 
ندارند. در نتيجه ب��ه تدريج قنات ها و جوي ها، معبر 
فاضالب ش��د و يكي پس از ديگري به فهرست منابع 

آب آلوده اضافه شدند. 
يكي از معضالت شهرستان هاي استان تهران، مساله 
فاضالب اس��ت. اصالح جوي و انه��ار و هدايت صحيح 
آبهاي س��طحي براي كاهش آس��يب ها به آب هاي زير 
س��طحي، تخصيص حق آبه ها به مناطق كم برخوردار 
از ح��وزه آب، كاهش هدر رفت آب با ترميم و تصحيح 
ش��بكه آبرس��اني، بهره بردن از آبياري تحت فش��ار و 
قطره يي و افش��اني در حوزه كش��اورزي، بهره بردن از 
كشت هيدروپونيك، جداسازي آب شرب از آب مصرفي 
و اس��تفاده روزافزون از تصفيه خانه فاضالب ش��هري و 
حركت در مسير بازچرخاني آب از جمله مواردي است 

كه بايد به خوبي به آن توجه كرد. 
متاسفانه در كشور ما به بحث هيدرولوژي و هدايت 
هدفمند آب هاي سطحي به اندازه كافي پرداخته نشده 
است اين بي توجهي تا حدي است كه با بارش يك باران 
نسبتا تند، آب هاي سطحي به سمت ايستگاه هاي مترو 
زيرگذر ه��ا و تونل ها حركت مي كن��د و باعث به وجود 
آمدن مش��كالتي براي شهر و ش��هروندان مي شود در 
صورت��ي كه با اس��تفاده از عل��م روز و با تكيه بر همت 
جوان��ان متخصص، مي توان س��طح كل ش��هر را براي 
هدايت و اس��تفاده بهينه از آب هاي سطحي آماده كرد. 
در حال حاضر بس��ياري از آب هاي س��طحي از طريق 
دريچه هاي فاضالب وارد شبكه فاضالب شهري مي شود 
و اي��ن منجر به افزاي��ش ورودي تصفيه خانه و كاهش 

كاركرد مناسب آن مي شود. 
در برخي شهر ها جانمايي نادرست تصفيه خانه ها و 
نزديكي آنها به شهر براي شهروندان مشكالت عديده يي 
را ايجاد كرده است. در جانمايي و طراحي تصفيه خانه ها 
بايد به مباحث جغرافيايي از جمله جهت گلباد ها توجه 

ويژه شود. 
نبود فاضالب در ش��هر تهران تا به امروز آسيب هاي 
جدي به شهر و ساكنان آن وارد كرده است. بزرگ ترين 
آس��يب آن تصويري اس��ت كه ش��هر از خود در ذهن 
مس��افران و گردش��گران داخل��ي و خارج��ي بر جاي 
مي گذارد. در علم و هنر شهرسازي، هر شهر يك رايحه 
و بويي دارد كه مخصوص همان شهر است. براي مثال 
هرگاه اس��مي از شهر شيراز به ميان مي آيد، ناخودآگاه 
ب��وي بهارنارن��ج در ذه��ن تداعي مي ش��ود و در مورد 
اصفهان بوي زاينده رود در شهر هاي شمالي بوي جنگل 
و زيتون و در ش��هرهاي جنوبي بوي دريا و نخلستان، 
اما بوي تهران در ذهن مس��افران و گردشگران چيزي 
جز فاضالب نيس��ت. به همين دليل است كه هميشه 
مي گويم جاي شهرس��ازان واقعي در شهرسازي خالي 

است. 
باي��د بدانيم هزينه براي اقدامات پيش��گيرانه نوعي 
س��رمايه گذاري طوالني مدت اس��ت و اگ��ر اقدامات را 
ب��ا برنامه ريزي هدفمند پيگيري كني��م، بازخورد هاي 
مناس��بي را دريافت خواهيم ك��رد و اين موارد در يك 
تفكر سيس��تمي بر مبناي برنامه ري��زي دانش بنيان و 

تخصصي محقق مي شود. 
آبي��اري م��زارع و زمين هاي كش��اورزي با فاضالب 
ش��هري و تصفيه نش��ده يكي ديگر از مشكالتي است 
كه سال هاس��ت مورد توجه كارشناسان محيط  زيست 
و كشاورزي و مسووالن قرار گرفته، زيرا كه اين موضوع 
بس��يار مهم و با اهميت اس��ت و با سالمت شهروندان 
جامع��ه ارتباط مس��تقيم دارد. محصوالت كش��اورزي 
محصوالتي هستند كه به وفور مورد استفاده مردم قرار 
مي گيرد و مي توانند با خود بيم��اري را وارد بدن افراد 

كنند. 
 اين درحالي اس��ت كه هر سال با شروع فصل گرما 
و شيوع برخي بيماري ها در اين مورد صحبت شده، اما 
رسيدگي به اين معضل پس از مدتي فراموش مي شود. 
انواع س��بزي، صيفي و محصوالتي كه در اين زمين ها 
توليد مي ش��ود، بدون نظارت بر شيوه پرورش و آبياري 
وارد بازار مي شوند و ممكن است با مصرف آن سالمت 

افراد زيادي به خطر  افتد. 
با اجراي 9000 كيلومتر كل ش��بكه فاضالب شهر 
تهران كه هم اكن��ون حدود 6527 كيلومتر آن اجرايي 
شده، شبكه فاضالب ش��هر تهران حدود ۸50 ميليون 
مترمكعب فاضالب مي تواند به چرخه مصرف بازگردانده 

شود. 
به گفته مس��ووالن تا سال 1400 سيستم فاضالب 
ته��ران تكمي��ل ش��ده و از ۸50 ميلي��ون مترمكعب 
فاض��الب، 150 ميليون مترمكعب از پس��اب به فضاي 
س��بز، 400 ميليون به آبخوان و ح��دود 300 ميليون 

مترمكعب به كشاورزي اختصاص داده خواهد شد. 
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محمد ساالري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر: يكي از مشكالتي كه منجر به طوالني 
شدن روند اجراي پروژه شده است؛ عدم همكاري جدي بين شركت آب و فاضالب وشهرداري هاي مناطق 

است. برخي شهرداري هاي مناطق همكاري خوبي با شركت آب و فاضالب نداشتند و همين موضوع منجر به 
طوالني شدن روند كار شد. چنانچه تصفيه خانه ها سريع تر احداث مي شد مي توانستيم براي آبياري پارك ها به 

خصوص پارك هاي جنگلي شهر از آب هاي تصفيه شده استفاده كنيم. اما متاسفانه طي سال هاي گذشته اين 
فرصت هاي بي نظير از شهر دريغ شده بود

حسين يوسفي، عضو هيات علمي استاد دانشگاه تهران: شركت آب و فاضالب 503 حلقه چاه آب در شهر دارد و هر زمان كه با 
كاهش آب هاي سطحي مواجه شده يا فشار آب به اندازه كافي مناسب نباشد از محل اين چاه ها به آب شهري تزريق و آب شرب را 

تامين مي كند. اين موضوع خودش باعث كاهش سطح آب هاي زير زميني مي شود. همه بايد كمك كنند كه از آب هاي زيرزميني 
به شكل بهينه استفاده شود. اكنون شهرداري در تالش است تا آبياري فضاي سبز را هوشمند كرده و به جاي كاشت چمن به سمت 

كاشت درخت ها و گونه هاي گياهي كه نياز كمتري به آبياري دارند، برود

زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت خدمات و محيط زيست شورا: ساخت تصفيه خانه هايي كه 
براي شبكه فاضالب پيش بيني شده از پيشرفت كمتري برخوردار بوده و حدود 37درصد پيشرفت داشته است. 

تا زماني كه به اندازه كافي منابع تخصيص داده نشود، نمي توان كار را پيش برد. واقعيت اين است كه از 
زمان بندي برنامه بسيار عقب هستيم. بخشي از هزينه هاي اين طرح از طريق فيش هاي آب كه از شهروندان اخذ 

مي شود تامين شده و بخشي از طريق كمك هاي دولت. اين منابع تكافوي هزينه هاي طرح را نمي كند و منجر 
به طوالني شدن روند تكميل پروژه شده است
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دانشوفن10
دستور كاخ سفيد براي ساقط 

كردن پهپادهاي غيرنظامي
انگجت  مقام��ات كاخ س��فيد از نهادهاي نظامي 
و انتظام��ي و همين طور س��ازمان هاي امنيتي اين 
كشور خواسته اند تا پهپادهاي غيرنظامي را ردگيري 

و ساقط كنند. 
برنامه ري��زي ب��راي انجام چني��ن كاري از ماه ها 
قب��ل در جريان بوده و تع��دادي از نهادهاي قضايي، 
انتظامي و امنيت��ي امريكا در حال برنامه ريزي براي 
هم��كاري مش��ترك در اي��ن زمينه هس��تند. البته 
جزئيات بيشتري در مورد اين طرح افشا نشده است. 
براساس اين طرح پهپادهاي غيرنظامي مشكوك 
و مزاحم ردگيري ش��ده و با استفاده از سيگنال هاي 
راديويي كنترل آنها در دس��ت گرفته شده يا ساقط 
مي شوند. اگرچه براس��اس قوانين موجود هوانوردي 
كاخ س��فيد اجازه طرح چنين درخواس��تي را ندارد، 

اما دولت ترامپ در اين زمينه كامال مصمم است. 
البته در قالب اين طرح برخي پهپادهاي كوچك تر 
امكان خواهند يافت تا با ارس��ال اطالعات هويتي و 
مكاني خود از سرنگوني خود جلوگيري كنند. پيش 
از اي��ن دولت امريكا قانون��ي را تصويب كرده بود كه 
ب��ه موجب آن تمامي پهپادهاي فعال در امريكا بايد 
مشخصات هويتي خود را به ثبت مي رساندند. هنوز 
مش��خص نيست كه چه تعداد از مالكان پهپادها اين 

دستورالعمل را اجرا كرده اند. 

 هوشمند هاي جديد
با طرح هاي جسورانه 

آي تي رس�ان   در كنگره جهاني تلف��ن همراه در 
بارس��لونا از هوش��مند هاي متفاوت��ي رونمايي ش��د 
و بس��ياري از برند ه��اي دنيا در اي��ن كنگره حضور 
داش��تند تا محص��ول متف��اوت خود را ب��ه نمايش 

بگذارند. 
اشلي جان گفت: اكسپريا ايكس زد 2 و كامپكت 
اين مدل تازه ترين محصول سوني هستند كه مجهز 
به يكي از پيش��رفته ترين دوربين ه��اي تلفن همراه 

هستند 
وي گفت: دستيار شخصي درون گوشي، محصول 
هوش��مندي اس��ت كه بدون دخالت دس��ت شيوه 

جديدي از ارتباطات را ارائه مي كند. 
   وي افزود: ماموريت ما خلق و ارتقاء تجربه هاي 
روزمره اس��ت. بل��ه، اين تجربه ه��ا از طريق فناوري 
ممكن شده اند ولي اين عنصر انساني است كه آنها را 

يك سر و گردن باالتر از بقيه نگه مي دارد. 

مشاركت »گوگل« در پروژه 
نيروهاي مسلح امريكا

انگج�ت   گ��وگل به تازگي اعالم كرده اس��ت كه 
قصد دارد با نيروهاي مسلح اياالت متحده امريكا در 
تفس��ير فيلم هاي ضبط شده توسط پهپاد، همكاري 

كند. 
امري��كا  متح��ده  اي��االت  مس��لح  نيروه��اي    
»م��اون« پ��روژه  در   )The US military( 

)Maven( خود، براي تفس��ير فيلم هاي ضبط شده 
توس��ط پهپاد، از يك منبع كامال غيرمنتظره كمك 

مي گيرد يعني شركت گوگل. 
به گفته گوگل، اين شركت، كيت هاي برنامه ريزي 
»تنسورفلو« )TensorFlow( را به شكل بخشي از 
يك آزمايش عمل��ي، به »وزارت دفاع اياالت متحده 
امري��كا« )USDOD( ارائ��ه مي دهد ك��ه به پروژه 
»ماون« در پردازش س��ريع شمار زيادي از فيلم هاي 

پهپاد كمك مي كند. 
گ��وگل تاكيد مي كند كه اين فن��اوري يادگيري 
ماشيني، فقط براي استفاده هاي غيرتهاجمي است و 

براي بررسي  انساني، ضعيف عمل مي كند. 
برخي از كاركنان گوگل، از مشاركت اين شركت 
در فن��اوري ه��وش مصنوعي براي عملي��ات پهپاد، 
ناراضي هس��تند. ضمنا، ديگ��ران معتقدند اين كار، 
س��واالتي اخالقي را درباره موضوعات تحت پوشش 

يادگيري ماشيني، مطرح خواهد كرد. 
وزارت دف��اع اي��االت متح��ده امري��كا، در مورد 
همكاري با گ��وگل در پروژه »م��اون« نظري نداده 
اس��ت. درهرحال، مش��اركت گ��وگل در اين زمينه، 

تعجب آور نيست.

معرفي پرطرفدارترين 
شبكه هاي اجتماعي

ديجيتال ترندز   درحالي كه بسياري از شبكه هاي 
اجتماعي به داليل مختلف در امريكا مورد توجه قرار 
گرفته اند، فيس بوك و يوتيوب كماكان محبوب ترين 
شبكه هاي اجتماعي در اين كشور هستند. يافته هاي 
موسس��ه تحقيقاتي پيو نش��ان مي دهد كه در ميان 
ش��بكه هاي اجتماع��ي مختل��ف موج��ود در امريكا 
بيش��ترين ميزان اس��تفاده مربوط ب��ه فيس بوك و 

يوتيوب است. 
براس��اس تحقيقات موسسه پيو 68 درصد از كل 
امريكايي ه��ا از فيس بوك اس��تفاده مي كنند و س��ه 
چهارم مردم اين كش��ور هم به صورت روزانه از اين 
ش��بكه اجتماعي بهره مي گيرند. فيس بوك در ميان 
افراد زير 65 سال يك شبكه اجتماعي محبوب است 
و در تمامي نقاط امريكا به طور گسترده كاربرد دارد. 
يوتيوب كه براي به اش��تراك گذاري ويدئو مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد اگرچه يك ش��بكه اجتماعي 
عادي و مشابه با ديگر ش��بكه هاي اجتماعي نيست 
اما در ميان 74درصد از بزرگساالن امريكايي طرفدار 
دارد. اما نكته جالب اين است كه اين ميزان استفاده 
در ميان جوانان 18تا 24س��ال به 94درصد افزايش 

پيدا مي كند. 
به طور كلي اس��تفاده افراد جوان از ش��بكه هاي 
اجتماعي بيش از افراد مس��ن است و در ميان افراد 
18تا 29ساله 88 درصد از يكي از اشكال شبكه هاي 

اجتماعي بهره مي گيرند. 
در ميان كاربران 18تا 24س��اله شبكه اجتماعي 
اس��نپ چت هم بس��يار محبوب اس��ت به گونه يي 
ك��ه 78درصد از اين جوانان در امريكا كاربر اس��نپ 
چت هس��تند. در ميان كاربران 25تا 29س��اله تنها 
54 درصد از اس��نپ چت استفاده مي كنند كه نشان 
مي دهد اس��نپ چت بيش��تر در ميان افراد كم سن 
و س��ال محبوب اس��ت. اس��تفاده از توييتر در ميان 

بزرگساالن امريكايي به تنها 24درصد مي رسد. 

اخبار

در سال 1397

اينترنتگرانترنميشود
 گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

اينترن��ت در اي��ران آنگون��ه كه بايد و ش��ايد 
نتوانس��ته نظر كاربرانش را جل��ب كند، هنوز در 
برخ��ي مواق��ع اينترنت قطع مي ش��ود ي��ا آنقدر 
س��رعت آن كاهش پيدا مي كند كه عمال كاربران 
نمي توانند از آن استفاده كنند. اين در حالي است 
كه وضعيت اينترنت در س��ال هاي اخير نسبت به 
ساليان گذش��ته تا حدودي بهبود يافته است اما 
همچنان قيمت باالي اينترنت با توجه به كيفيت 
و خدم��ات آن ب��راي كاربران باال اس��ت. اين در 
حالي اس��ت كه طي چند ماه گذشته با توجه به 
مصوب��ه رگوالتوري در خصوص ارائه اينترنت غير 
حجمي به يك باره ش��وك قيمتي به كاربران وارد 
شد و قيمت ها از سوي ارائه دهندگان اينترنت به 
كاربران افزايش يافت هرچند كه وزارت ارتباطات 
و ش��ركت هاي ارائه دهنده اينترن��ت اعالم كردند 
ك��ه اين مصوبه در مجموع به نفع كاربران اس��ت 
و كارب��ران اينترنت را ارزان ت��ر در يافت مي كنند 
مس��اله يي كه كام��ال برعكس اس��ت و كاربران با 
اعتراض ه��اي فرواني خواس��تار توقف اين مصوبه 
ش��دند ولي در مجموع مصوبه اجرايي ش��د و به 
جاي آنكه براي كارب��ران ارزاني به ارمغان بياورد 

باعث گراني شد. 
از س��وي تعرفه هاي جديد اينترنت باعث شد تا 
برخي ارائه دهندگان اينترنت با زيركي خاص مبالغ 
بيش��تري را از كاربران دريافت كنند به عنوان مثال 
وقتي كاربر اقدام به ارائه شارژ ماهانه مي كرد و مبلغ 
را پرداخت مي كرد مش��خص مي ش��د كه اين رقم 
پرداختي براي اس��تفاده شبانه است. )از ساعت يك 
بامداد تا هش��ت صبح( كه براي بسياري از كاربران 
بي استفاده است ولي به دليل اطالع رساني نادرست 
باعث ش��د تا بس��ياري از كاربران مبال��غ بااليي را 
پرداخت كنند، دس��ت آخر ه��م اپراتور ارائه دهنده 
اينترن��ت با تهدي��د اينكه اگر انص��راف دهيد مبلغ 
پرداختي مي س��وزد و قابل بازگشت نيست به كاربر 
اعالم مي كرد كه پول ش��ما سوخت شده و از سوي 

شركت ارائه دهنده اينترنت استرداد نمي شود. 
حال با توجه به ش��وكي كه مصوبه رگوالتوري 
به كاربران وارد كرد و عمال باعث افزايش قيمت ها 
ش��د و كاربر را متضرر كرد امروز وزير ارتباطات و 

فناوري اطالعات از گرانتر نشدن اينترنت در سال 
97 خبر داد. 

وي گف��ت: اينترن��ت در س��ال آين��ده گران 
نخواهد شد و هميش��ه در دنيا اين گونه است كه 
قيمت هاي پهناي باند در حال ارزان شدن است. 
مطابق آخرين آمارهاي منتش��ر ش��ده توسط 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوري اطالع��ات، تع��داد 
مشتركين پهن باند سيار در كشور تا پايان خرداد 
ماه س��ال ج��اري )1۳96( ب��ه 41 ميليون و 57 
هزار نفر رس��يده است. اين رقم نتيجه رشد 1۰4 
درصدي ضريب نفوذ مش��تركين تلفن همراه در 
كش��ور در چهار س��ال گذش��ته بوده است و آمار 
مش��تركان پهن باند ثابت ب��ه 1۰ ميليون و 282 

هزار مشترك رسيده است. 
همچنين در ابتداي دولت يازدهم چهار ميليون 
مش��ترك به شبكه پهن باند ثابت از طريق اينترنت 
پرس��رعت و ۳۰۰ هزار مشترك به شبكه پهن باند 
موباي��ل آن هم تنه��ا در تهران و كرج دسترس��ي 
داشتند، اما هم اكنون شمار مشتركان پهن باند ثابت 
1۰ ميلي��ون نفر و پهن بان��د موبايل به 41 ميليون 
رسيده است. در همين حال، ميزان سرانه دسترسي 
كارب��ران ايراني به اينترنت در ابتداي دولت يازدهم 
ي��ك كيلوبيت بر ثانيه بود كه هم اكنون اين پارامتر 

به ۳5 كيلوبيت بر ثانيه رسيده است. 
كاه��ش ش��كاف در برخ��ورداري از خدم��ات 
ارتباطات و فناوري اطالعات بين مناطق ش��هري و 
روستايي، افزايش 541 درصدي ظرفيت زيرساخت 
پهن باند يا IP داخلي، افزايش 66۰ درصدي پهناي 
بان��د اينترنت بين المل��ل، افزايش ح��دود 5۳55 
كيلومتر ش��بكه اصلي فيبر نوري كش��ور، افزايش 
12درص��دي ضريب نف��وذ تلفن هم��راه، افزايش 
پايانه هاي فروش در روس��تاها به 42641 دستگاه 
و افزايش 8 درصدي ارائه خدمات دولت به صورت 
الكترونيكي بخش��ي از اقدام��ات وزارت ارتباطات 

دولت يازدهم در چهار سال گذشته بوده است. 
در ح��وزه ارتباط��ات موبايلي البت��ه همچنان 
حدود نيمي از س��يم كارت هاي كش��ور در حالت 
بالاس��تفاده و غيرفعال قرار دارند؛ طبق آمارهاي 
منتشرش��ده از س��وي س��ايت وزارت ارتباطات و 
فناوري 156 ميليون س��يم كارت هم��راه واگذار 

ش��ده كه از اي��ن تعداد تا پايان خرداد ماه س��ال 
1۳96، تنها 8۳ ميليون و 224 هزار س��يم كارت 

در كشور فعال است. 
همچنين تعداد تلفن هاي ثابت داير در كش��ور 
۳۰ ميليون و 59۰ هزار است كه ضريب نفوذ تلفن 
ثاب��ت را ب��ه ۳8.61 درصد افزايش داده اس��ت. از 
اين تعداد 48 هزار خط ثابت متعلق به روستاييان 
است. تعداد تلفن هاي همگاني در كشور نيز مطابق 
11۳ هزار دس��تگاه اس��ت كه در قياس با س��ال 

گذشته حدود 8هزار دستگاه كمتر شده است. 
ارائ��ه خدمات به ص��ورت الكترونيكي تا پايان 
آذر م��اه س��ال 1۳95 ب��ه 15 درص��د و ظرفيت 
ذخيره س��ازي محتواي بومي در داخل كش��ور به 

7۰ درصد افزايش يافته است. 
افزون بر 8۰۰۰ روستا نيز به اينترنت پرسرعت 
دسترس��ي پيدا كرده اند. همچنين وسعت شبكه 
اصل��ي فيبرنوري ب��ه56 ه��زار و 616 كيلومتر و 
شبكه انتقال نيز 267۰ گيگابيت بر ثانيه افزايش 

يافته اند. 

گفتني است كه ضريب نفوذ اينترنت شاخصي 
است كه نش��انگر درصدي از جمعيت يك كشور 
يا منطقه اس��ت كه از اينترنت استفاده مي كنند. 
روش هاي مختلفي براي محاس��به اين ش��اخص 
ب��ه كار م��ي رود كه تفاوت آنه��ا در نحوه تعريف 

كاربران است.
همچني��ن وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
با اش��اره به اينكه در س��ال جاري رش��د كس��ب و 
كارهاي حوزه فاوا قابل توجه بوده است، اظهار كرد: 
مهم ترين پروژه اقتصادي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، كريدور فاوا اس��ت كه اين پروژه در حال 

اجرا است. 
وي در ادام��ه افزود: تكليفي هم در حوزه پهناي 
باند ثابت منازل داشته كه در حال برنامه ريزي براي 
رفع موانع س��رمايه گذاري در اين بخش هس��تيم. 

تنظيم مقررات اين بخش نيز انجام شده است. 
آذري جهرم��ي با اش��اره ب��ه اينك��ه افزايش 
محت��واي داخلي جزئ��ي از برنامه هاي ما اس��ت 
خاطرنشان كرد: با تغيير تعرفه ها در مصوبه 266، 

ظرفي��ت محتواي داخلي 4۰ درصد رش��د كرده 
اس��ت كه عدد قابل توجهي اس��ت اما بايد تالش 

كنيم اين عدد را رشد دهيم. 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات در ادامه با 
بي��ان اينك��ه مهم ترين پروژه اقتص��ادي ما كريدور 
فاوا اس��ت، كه در مجموعه ف��رودگاه پيام در حال 
پيگيري اس��ت بيان كرد: فاز اول اي��ن پروژه تمام 
شده و فاز دوم آن نيز آغاز شده است و فاز سوم كه 
فاز نهايي است، در سال آينده انجام مي شود. هشت 
شركت برنامه هاي خود را آغاز كرده اند و دو شركت 

بين المللي نيز در اين پروژه فعال هستند. 
آذري جهرمي با اش��اره به اينكه رش��د كسب و 
كار حوزه فاوا امس��ال قابل توجه بود، تصريح كرد: 
در س��ال آينده براي رفع موانع اين كس��ب و كارها 
برنامه ري��زي خواهيم كرد و بس��تر مناس��ب براي 

زيست بوم اين كسب و كارها را فراهم مي كنيم. 
وي در پايان با بيان اينكه پيوس��ت فناوري در 
عرص��ه توليدات داخلي نيز ابالغ ش��ده و در حال 

پيگيري است. 

انگج�ت   اس��تفاده از هدس��ت هاي واقعي��ت مج��ازي ب��راي انجام ام��ور حرفه يي و 
بازي هاي هيجان انگيز روز به روز در حال گس��ترش است، اما نرم افزارهاي سازگار با آنها 

محدوديت هاي خاص خود را دارند. 
يكي از محدوديت هاي نرم افزارهاي واقعيت مجازي آن اس��ت كه تعداد شخصيت هاي 
موج��ود در آنه��ا و همين طور صحنه هاي به تصوير كش��يده ش��ده در اي��ن نرم افزارها 

محدوديت هايي دارند و تعداد شخصيت هاي طراحي شده براي تعامل زياد نيست. 
اينت��ل براي حل اين مش��كل نرم افزار ويژه يي توليد كرده كه ق��ادر به افزودن تعداد 
زيادي شخصيت سه بعدي به محيط هاي واقعيت مجازي است. به عنوان مثال اين نرم افزار 
مي تواند محيط يك اس��تاديوم را با حضور هزاران نفر بازسازي كند تا كاربر واقعا خود را 

در درون آن حس كند. 
توليد اين نرم افزار بخشي از طرح شركت اينتل موسوم به Arena محسوب مي شود 
كه در قالب آن برنامه ها و نرم افزارهاي تازه س��ازگار با هدست هاي واقعيت مجازي توليد 
خواهند شد. در نسخه آزمايشي اين نرم افزار افزودن 25۰۰ نفر برنامه ريزي شده كه اين 

رقم در آينده افزايش خواهد يافت. 
اين نرم افزار به گونه يي توليد مي ش��ود كه ديگر برنامه نويس��ان و توسعه دهندگان هم 
بتوانن��د صحنه ه��ا و اجزاي مورد نظر خود را به آن اضافه كنن��د. طراحي اين نرم افزار با 

همكاري يك شركت فناوري ديگري به نام Glimpse Group صورت گرفته است. 

فون آرنا   شركت كانادايي بلك بري رسما از اينستاگرام، فيس بوك و واتس آپ به دليل 
سرقت حق امتياز و اختراعاتش شكايت كرد. 

ش��ركت بلك بري در اين ش��كايت مدعي ش��ده است كه ش��ركت مادر فيس بوك كه 
اپليكيشن هاي اينس��تاگرام و واتس آپ را هم در اختيار دارد، از بسياري از پتنت ها، حق 
امتي��ازات و اختراعات متخصصان آن سوءاس��تفاده كرده  و آنها را براي نخس��تين بار در 

شبكه هاي اجتماعي به نام خودشان معرفي كرده اند. 
بلك بري در س��ال هاي فعاليتش، حدود 4۰ هزار حق اختراع به ثبت رسانده و از اين 
طريق توانس��ته درآمد و سود هنگفتي را به جيب بزند. اما حاال ادعا كرده كه فيس بوك 
و ش��ركت هاي زي��ر مجموعه آن از اين حق اختراعات به خص��وص در ارتباط با پيام هاي 
ورودي و tag كردن نام افراد در تصاوير منتش��ر ش��ده، به طور غيرقانوني سوءاس��تفاده 
كرده اند و حاال در اين باره عليه اين سه غول شبكه هاي اجتماعي اقامه دعوي كرده است. 
بلك بري ش��كايت خ��ود را ب��ه دادگاه فدرال اياالت متحده امريكا مس��تقر در ش��هر 
لس آنجلس تحويل داده و منتظر اس��ت كه حق خود را از فيس بوك و ش��ركت هاي تابعه 

پس گيرد. 
شركت بلك بري پس از ركود و افت شديدي كه در ميزان فروش گوشي هاي هوشمند 
خود در بازارهاي جهاني تجربه كرد، با ش��ركت تي س��ي ال چين قرارداد مش��اركت و 

همكاري در زمينه گوشي هاي هوشمند را به امضا رسانيده است. 

فيوچريسم   تا به حال اطالعات چنداني در مورد توليد پردازنده كوانتومي توسط گوگل 
در دست نبود، اما حاال مشخص شده كه اين شركت يك پردازنده كوانتومي قدرتمند به نام 

»بريستلكن« طراحي كرده است. 
 از چند س��ال قبل اخباري در مورد توليد پردازنده هاي كوانتومي توس��ط »اي بي ام« به 
گوش مي رس��د. اما گوگل نيز با توليد پردازنده Bristlecone نشان داده كه نمي خواهد از 
رقباي خود عقب بيفتد.  بيت هاي كوانتومي يا كيوبيت واحد اصلي اطالعات در پردازنده هاي 
كوانتومي است و هر قدر تعداد كيوبيت هاي يك پردازنده بيشتر باشد، اطالعات قابل پردازش 
توس��ط آن و قدرت اين پردازنده بيشتر است.  آي بي ام در ماه هاي اخير موفق به توليد يك 
پردازنده 5۰ كيوبيتي شده، اما Bristlecone از توان پردازش 72 كيوبيتي برخوردار است. 
پردازنده هاي رايانه هاي كوانتومي بايد در فضايي به شدت سرد كار كنند تا از شوك ناگهاني 
و خرابي جان به در ببرند و حتي توليد صداي ناگهاني و پيش بيني نشده ممكن است عملكرد 
آنها را مختل كند.  تا به حال نرخ خطاي بهترين پردازنده هاي كوانتومي كمتر از ۰. 5 درصد 
 Bristlecone به ازاي هر دو كيوبيت بوده است. اما گوگل مدعي است نرخ خطاي پردازنده
كمتر از اين رقم است. هر چند گوگل رقم دقيق آن را افشا نكرده است.  شركت هاي فناوري 
اميدوارند در آينده نزديك قادر به توليد رايانه هاي كوانتومي با پردازشگرهاي 1۰۰ كيوبيتي 
باش��ند، تحقق اين هدف توليد ابررايانه هايي را ممكن مي كند كه توان پردازش بسيار بااليي 

داشته و قادر به انجام ده ها وظيفه برنامه ريزي شده به طور همزمان هستند. 

نرمافزار»واقعيتمجازي«باشخصيتسهبعدي اطالعاتتازهدرموردپردازندهكوانتوميشكايت»بلكبري«ازشبكههاياجتماعي

رويداد زاويهفراسو

تك كرانچ   اپليكيش��ن اينس��تاگرام به زودي مجهز به قابليت 
عكاسي چهره و پرتره خواهد شد. 

پ��س از آنكه ش��ايعاتي مبني بر اضافه ش��دن قابليت تماس 
صوتي و تصويري به اينس��تاگرام در فضاي مجازي منتش��ر شد، 
حاال تك كرانچ اعالم كرده اس��ت كه ش��واهدي در اين ش��بكه 
اجتماعي مشاهده كرده اس��ت كه نشان دهنده احتمالي افزودن 

قابليت عكاسي پرتره است. 
طبق اين گزارش هاي منتش��ر شده، حالت پرتره به قابليت و 
امكاني گفته مي شود كه پس زمينه تصوير تيره و تاريك مي شود 
و عكس روي سوژه موردنظر تمركز دارد. اين حالت دقيقا مشابه 
همان عكس پرتره يي خواهد بود كه در عكاس��ي ها براي مدارك 

شناسايي خود مي گيريم. 
تك كرانچ همچنين گزارش داده است كه آيكون شاتر پرتره 
در قسمت رابط دوربين استوري هاي اينستاگرامي پديدار خواهد 
ش��د و كاربران قادر خواهند بود به دلخواه خود يكي از افكت و 

حاالت مختلف موجود را انتخاب و براساس آن عكاسي كنند. 
اين وب س��ايت فعال در زمينه تكنولوژي به وجود اين آيكون 
شاتر پرتره در نسخه سيستم عامل اندرويد اين شبكه اجتماعي 
محبوب و پرطرفدار اش��اره كرده اس��ت و گفته ك��ه احتماال به 

زودي اين قابليت به اينستاگرام اضافه خواهد شد. 
اين اقدام اينس��تاگرام به نظر مي رسد كه در رقابت با دوربين 
عكاس��ي آيفون 7 و نسل هاي جديدتر گوشي هاي آيفون افزوده 
اس��ت چراكه در دوربين آنها قابليت عكاس��ي پرتره وجود دارد. 

اينستاگرام هنوز به اين مساله واكنش و پاسخي نداده است. 

هر چند كه اين آيكون هم اكنون تنها در نسخه اندرويد يافت 
و كش��ف شده اس��ت اما به نظر مي رسد در نسخه سيستم عامل 

iOS نيز در حال گذراندن تست و آزمايش هاي فراواني باشد. 
در ح��ال حاض��ر، تنها گوش��ي هاي آيفون نس��ل 7 به بعد و 
گوگل پيكس��ل 2 از اين ويژگي بهره مند هستند و كاربران ساير 

گوشي ها هنوز از چنين قابليت عكاسي محرومند. 
بس��ياري از كارشناس��ان و تحليلگ��ران ب��ر اي��ن باورند كه 
اينس��تاگرام در س��ال هاي اخير پس از آنكه با اپليكيش��ن هاي 
رقيب همچون اس��نپ چت به رقابت تنگاتنگي دچار شده است، 
همواره در تالش اس��ت تا با اف��زودن قابليت هاي منحصر بفرد و 
جدي��د، كاربران خود را حفظ كرده و به افزايش و جلب رضايت 

آنها بيفزايد.

زد دي ن�ت   اندون��زي بس��ياري از صفح��ات مجازي ش��بكه 
اجتماع��ي Tumblr كه حاوي مطالب و تصاوير مس��تهجن و 

غيراخالقي بودند را مسدود و بالك كرد. 
مقام��ات ارتباطات و فناوري كش��ور اندونزي روز دوش��نبه، 
مسدودس��ازي و بالك كردن بس��ياري از صفح��ات مجازي در 
ش��بكه اجتماعي tumblr را آغاز كردن��د. آنها علت اين كار را 
انتش��ار مطالب و تصاوير نامناسب، مستهجن و غيراخالقي اعالم 

كرده اند. 
مقامات و مس��ووالن مربوطه در اين باره تشريح كرده اند كه 
وزارت ارتباطات و فناوري اندونزي در اواخر ماه گذش��ته، فوريه 
س��ال جاري 2۰18 ميالدي، در نامه ي��ي به مقامات اجرايي اين 
كش��ور دستور داده و خواستار حذف، مسدودسازي و فيلترينگ 
برخي از وب س��ايت ها و وبالگ هايي كه در اين شبكه اجتماعي 
به انتشار مطالب و تصاوير غيراخالقي اقدام مي كنند، شده بود. 
دس��ت اندركاران و مس��ووالن اجرايي نيز عرض 48 س��اعت 
گذشته، نامه و دستور مذكور را اجرا كرده و تمامي اين صفحات 

مشكل ساز را فيلتر و مسدود كرده اند. 
نور ايزا – س��خنگوي وزارت ارتباط��ات و فناوري اندونزي – 
عنوان كرد: ما دست كم ۳6۰ اكانت و حساب كاربري در شبكه 
اجتماعي tumblr را كش��ف و ثبت كرده ايم كه حاوي تصاوير 
هم جنس گرايانه، هنجارشكنانه و غيراخالقي بوده است. بالفاصله 
بع��د از ردياب��ي و حصول اطمينان از صحت اين مس��ائل، طبق 
قوانين و دستور وزارت مربوطه، آنها را مسدود و فيلتر كرديم. 

البت��ه اين نخس��تين باري نيس��ت ك��ه اندون��زي فيلترينگ 

هوش��مند را در ش��بكه اجتماعي tumblr انجام مي دهد بلكه 
در س��ال 2۰16 ميالدي نيز بس��ياري از صفحات مجازي حاوي 
مس��ائل جنس��ي و غيراخالقي در اين كشور از دسترس كاربران 
خارج شدند. در گذشته نيز، صفحات خاصي در ساير شبكه هاي 
اجتماع��ي نظي��ر يوتيوب و ويمو در اين كش��ور جنوب ش��رق 

آسيايي تحت فيلترينگ هوشمند قرار گرفته بودند. 
پلتف��رم  ي��ك   )Tumblr( تامبل��ر  اجتماع��ي  ش��بكه 
ميكروبالگين��گ و وب گاه ارائه دهنده خدمات ش��بكه اجتماعي 
اس��ت كه توسط ش��ركت تامبلر راه اندازي شده و اداره مي شود. 
ويژگي اصلي آن، آس��اني در استفاده و داشتن امكانات متفاوت 
براي كاربرانش اس��ت ت��ا بتوانند در قالب ه��اي مختلف مطالب 

كوتاه خود را بيان كنند.

فيلترشدنحسابهايكاربريغيراخالقيتجهيز»اينستاگرام«بهقابليتعكاسيپرتره

دريچهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 نام گ�ذاري بل�واري در س�منان به ن�ام آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني

س�منان| بلوار آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني در س��منان 
افتت��اح و بهره ب��رداري ش��د. با تصميم اعضاي ش��وراي 
اس��امي ش��هر س��منان و با حضور محس��ن هاش��مي 
رييس ش��وراي اس��امي ش��هر تهران، يكي از بلوارهاي 
س��منان به نام آيت اهلل اكبر هاشمي رفسنجاني نام گذاري 
ش��د. ريي��س ش��وراي ش��هر س��منان در حاش��يه اين 
 مراس��م گفت: تصميم بر اين گرفته ش��د بل��وار واقع در 
حد فاصل مسكن مهر صنعتي ساز و بلوار بسيج در ضلع 
شمالي شهرك مديران سمنان به نام رييس سابق مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام نام گذاري ش��ود. سيدمسعود 
سيادتي افزود: امروز در حاشيه شصتمين مجمع مشورتي 
شوراهاي اس��امي مراكز استان ها در سمنان كه ميزبان 
رييس شوراي اسامي شهر تهران هستيم، از لوح يادبود 
اين بلوار كه به نام آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني مزين شده 

است، رونمايي مي شود. 
 كاهش 50درصدي توليد گز در پايتخت گز ايران

شهركرد| رييس اتحاديه گزس��ازان بلداجي از كاهش 
50درص��دي تولي��د گ��ز در بلداجي خب��ر داد. مهران 
تركيان با اش��اره به مرغوبي��ت و كيفيت گز توليدي در 
شهر بلداجي، اظهار كرد: 60درصد از گز كشور را بلداجي 
تامي��ن مي كن��د. او ادام��ه داد: از نمونه ه��اي اين گزها 
مي توان به گز آردي، پس��ته يي، زعفراني، شيرخشتي و 
انگبيني اشاره كرد. تركيان با اشاره به وجود 100 كارگاه 
بزرگ توليد گز در شهر بلداجي، افزود: متاسفانه به دليل 
مش��كات اقتصادي موجود در بازار، ح��دود 20 كارگاه 
نيمه فعال و 10 كارگاه غيرفعال شده اند. رييس اتحاديه 
گزسازان بلداجي درخصوص ميزان اشتغال زايي توليد گز 
در استان، خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر در نيم سال 
اول ب��راي ح��دود يك هزار نفر به صورت مس��تقيم و در 
نيم س��ال دوم براي چهار هزار نفر به صورت غيرمستقيم 
شغل ايجاد مي ش��ود. تركيان با اشاره به سوءاستفاده  از 
برند گز بلداجي در بسياري از استان ها، تصريح كرد: الزم 
است تبليغاتي در اين خصوص از سوي رسانه ها صورت 
گيرد. او با بيان اينكه رونق در اين محصول نيازمند انجام 
اقدامات الزم از س��وي مس��ووالن متولي اس��ت، گفت: 
انتظ��ار مي رود دس��تگاه هاي متولي در اي��ن زمينه، در 
ارائه تس��هيات به توليدكنندگان و توجه به آنان تاش 

بيشتري كنند. 
 آسفالت شدن 450 متر از عرصه تاريخي هگمتانه

همدان| مدير پايگاه محوطه باستاني هگمتانه از آسفالت 
شدن 450 متر از عرصه تاريخي هگمتانه خبر داد و گفت: 
متاس��فانه اين عمل با وجود هم��ه مخالفت هاي ميراث 
فرهنگي انجام گرف��ت. بهرام توتونچي تصريح كرد: بارها 
و بارها اعام كرديم و نظر كارشناس��ي داديم كه مخالف 
اين كار هس��تيم اما متاسفانه شهرداري متراژي از عرصه 
تپه هگمتانه را آسفالت كرد و همين موضوع ثبت جهاني 
اي��ن محوطه را كم مي كند. او ب��ا تاكيد بر اينكه مخالف 
امور اجرايي و طرح هاي مديريت ش��هري نيستيم، افزود: 
اي��ن عرصه در دس��ت خريد از بخش خصوصي اس��ت و 
خريد بخشي از آن نيز انجام شده اما باتوجه به محدوديت 

اقتصادي تملك آن كند شده بود. 
 1302 تن شيشه ساختماني از بندر لنگه به قطر 

صادر شد
بندرعباس| مدي��ر اداره بنادر و دريان��وردي بندر لنگه 
گفت: براي نخستين بار، يك هزار و 302 تن ورق شيشه 
س��اختماني از اين شهرس��تان به مقصد قطر صادر شد. 
قاسم عسكري نس��ب ديروز در تشريح اين خبر در جمع 
خبرنگاران افزود: در راس��تاي بازاريابي و تكريم مشتري، 
اي��ن محموله صادرات��ي متعلق به بخ��ش خصوصي به 
ارزش 10 ميليارد ريال براي مصرف س��اختماني كش��ور 
قطر بارگيري ش��د. او بيان داش��ت: شهرستان بندر لنگه 
داراي بستر مناسب اقتصادي و امكانات تخصصي بندري 
موردني��از تخليه و بارگي��ري انواع كااله��اي صادراتي و 

وارداتي است. 
 28 الشه گاو مسموم شده در زابل معدوم شد

زاه�دان| ريي��س اداره دامپزش��كي زاب��ل در ش��مال 
سيستان وبلوچستان گفت: 28 الشه گاو مسموم شده به 
علت سم پاشي ناصحيح در روستاي محمدآباد بنجار اين 
شهرستان معدوم شد. حامد گنجعلي ديروز اظهار داشت: 
كارشناس��ان اداره دامپزش��كي زابل در جري��ان بازديد 
ميداني از دامداري اين روس��تا متوجه ش��دند كه مالك 
گاوداري هنگام سم پاشي براي مقابله با كنه، خودسرانه 
اق��دام به باال بردن ُدز س��م مصرفي ك��رده كه درنهايت 
گاوها مسموم شده اند. او با بيان اينكه اين الشه ها به علت 
مسموميت با سم غيرقابل مصرف انساني تشخيص داده 
شد، گفت: كارشناسان اين اداره پس از انجام هماهنگي 
الزم ب��ا مراجع قضايي به منظور جلوگيري از مخاطرات 
بهداش��تي و تهديد س��امت مردم در محل كشتارگاه 
صنعتي دام اين شهرس��تان معدوم سازي را انجام دادند. 
رييس اداره دامپزشكي زابل وزن الشه هاي معدوم شده 

را در مجموع 6 هزار و 127 كيلوگرم ذكر كرد. 
 دستفروش�ان حاش�يه راه هاي البرز جمع آوري 

مي شوند
كرج|  مديركل راهداري و حمل ونقل جاده يي البرز از استقرار 
20 اكيپ راهداري در محورهاي مواصاتي استان در طرح 
نوروزي استان خبر داد.  مهرداد جهاني اظهار كرد: در طرح 
نوروزي امسال 20 اكيپ راهداري در محورهاي مواصاتي 
استان مستقر بوده و 250 راهدار به مردم خدمات رساني 
 مي كنند . او ادامه داد: در اجراي اين طرح 85 دس��تگاه و 
وس��يله نقليه سنگين و نيمه س��نگين و 35وسيله نقليه 

سبك در محورهاي مواصاتي البرز مستقر مي شود . 
 افتتاح 6 مدرسه ابتدايي به همت پويش ايران من

زاهدان| مدرس��ه 6 كاس��ه »ايران من 37« با حضور 
مقامات وزارت آموزش و پرورش در روس��تاي اسام آباد 
كن��ارك واق��ع در شهرس��تان چابهار افتتاح مي ش��ود. 
»مدرس��ه  ايران م��ن 37« با حضور مس��وولين وزارت 
آموزش وپ��رورش، پ��درام س��لطاني نايب ريي��س اتاق 
بازرگان��ي، جمعي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران 
و سيستان وبلوچس��تان و مديركل نوسازي مدارس اين 
استان، روز پنج شنبه 17 اسفند در كنارك چابهار افتتاح 
مي ش��ود. 5 مدرس��ه ديگر ش��امل »ايران من 40« در 
روستاي شوشگيم شهرستان راسك، »ايران من 47« در 
شيشگيدر شهرستان سرباز، »ايران من 45« در روستاي 
زهك شهرستان نيك شهر، »ايران من 44« در روستاي 
بادكوب شهرستان قصرقند و »ايران من 43« در روستاي 

گازگز شهرستان قصرقند افتتاح خواهند شد. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس جمهور در روز نخست سفر با نخست وزير عراق ديدار كرد

دورنماي تجارت 30ميليارد دالري ايران و عراق
جهانگيري: اراده توسعه روابط اقتصادي در هر دو طرف وجود دارد

گروه بنگاه ها 
اسحاق جهانگيري ديروز در حالي راهي بغداد شد 
كه نام ايران در اتمسفر اقتصادي عراق به عنوان يكي 
از 3 ش��ريك اول تجاري و اقتصادي ثبت شده است، 
در اين بين و هر ساله بر رقم تعداد سفرهاي زيارتي و 
گردشگري ميان دو كشور نيز افزوده مي شود، به طوري 
كه شمار گردشگران عراقي كه در سال گذشته از ايران 

ديدن كردند، از رقم 2/5ميليون نفر گذشت. 
روابط اقتصادي و تجاري ايران و عراق را كه از سال 
2003 ميادي و بعد از سقوط رژيم بعثي صدام كليد 
خ��ورد، مي توان به دوره هاي مختلف��ي از جمله دوره 
انتظ��ار فعال )85- 82(، دوره س��اماندهي تجارت دو 
كش��ور )89 - 85(، دوره ماقبل داع��ش )93 - 89( 
و دوره س��قوط قيمت نف��ت )95 – 93( و در نهايت 
دوران پساداعش تقس��يم بندي كرد كه در هريك از 
اين دوره ها بخشي از چالش هاي پيش روي دو كشور 
براي توس��عه اقتصادي پايدار از ميان برداش��ته شده 
است. اما علي رغم اين فضاي ارتباطي سيال؛ بسياري 
از تحليلگران معتقدند كه اقتصاد ايران هرگز نتوانسته 
به اندازه دايره نفوذ سياس��ي و امنيتي خود در فضاي 
اقتصادي ايران در اين كشور حضور فعال و سازنده يي 
داشته باشد و از اين منظر سفر جهانگيري به عراق را 
مي توان يكي از مهم ترين س��فرهاي مقامات ايراني به 
اين كش��ور ارزيابي كرد.  سفري كه دامنه وسيعي از 
چهره هاي اقتصادي و تجار ايراني در تيم ايران حضور 
دارند تا درباره راهكارهاي توسعه مناسبات اقتصادي 
و تجاري دو كش��ور گام هاي بلندي برداش��ته ش��ود. 
پيگيري صحبت هاي جهانگيري نيز در بدو حضور در 
عراق نشان مي دهد كه ايران چشم اندازهاي تازه يي را 
براي جهش اقتصادي با همسايه غربي اش تدارك ديده 
است. ديدار و گفت وگو با نخست وزير عراق، شركت در 
نشس��ت مذاكرات مشترك دو كشور، امضاي اسناد و 
نشست خبري مشترك از برنامه هاي روز نخست سفر 

معاون اول رييس جمهور به عراق را تشكيل مي داد. 
گفتني است، وزراي امور خارجه، جهاد كشاورزي و 
رييس كل بانك مركزي در اين سفر همراه معاون اول 

رييس جمهور هستند. 
معاون اول رييس جمهور همچني��ن در بدو ورود 
ب��ه فرودگاه بغداد در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
ايران و عراق روابط بسيار خوبي در زمينه هاي سياسي 
اقتص��ادي، فرهنگ��ي و اجتماعي دارن��د و دو دولت 
و دو مل��ت از روابط تاريخي، فرهنگي و ديني بس��يار 

مستحكمي برخوردارند. 

جهانگيري با تاكيد بر اينكه اراده دو كشور بر اين 
است كه روابط تهران و بغداد هم از نظر سياسي و هم 
از نظر اقتصادي گسترش پيدا كند، افزود: عراق كشور 
بسيار مهمي است و مردم اين كشور در مقاطع مختلف 
نق��ش تاريخي ايفا كرده اند و دولت، مردم و مرجعيت 
عراق موفق ش��دند كش��ور خود را از دست گروه هاي 
تروريس��تي نجات دهند و امروز امنيت خوبي در اين 
كشور برقرار شده و دولت عراق بر همه مسائل كشور 
حاكم اس��ت و فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري و 

كار در عراق فراهم آمده است. 
معاون اول رييس جمهور كشورمان ديروز از سوي 
نخست وزير عراق به صورت رسمي مورد استقبال قرار 
گرفت. در مراسم استقبال رس��مي حيدر العبادي از 
اس��حاق جهانگيري پس از نواخته ش��دن سرود ملي 
دو كش��ور، مع��اون اول رييس جمهور كش��ورمان و 
نخس��ت وزير عراق هيات هاي عال��ي رتبه همراه را به 
يكديگر معرفي كرده و از يگان تشريفات سان ديدند. 

گفتني است، همزمان با ماقات خصوصي معاون 
اول رييس جمه��ور كش��ورمان و نخس��ت وزير عراق، 

وزراي دو كش��ور نيز پيرامون توافقنامه هاي فيمابين 
گفت وگو خواهند ك��رد. پس از پايان ديدار خصوصي 
جهانگي��ري و حيدر العب��ادي، مذاك��رات مش��ترك 

هيات هاي عالي رتبه دو كشور برگزار شد. 

 اراده تهران و بغداد بر توسعه مناسبات
دو كشور است

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور ديروز 
پ��س از ورود به فرودگاه بغداد از س��وي وزير صنايع 
ع��راق و ريي��س نمايندگي اي��ران اين كش��ور مورد 

استقبال قرار گرفت. 
معاون اول رييس جمهور همچني��ن در بدو ورود 
ب��ه فرودگاه بغداد در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
ايران و عراق روابط بسيار خوبي در زمينه هاي سياسي 
اقتص��ادي، فرهنگ��ي و اجتماعي دارن��د و دو دولت 
و دو مل��ت از روابط تاريخي، فرهنگي و ديني بس��يار 

مستحكمي برخوردارند. 
معاون اول رييس جمهور افزود: اين سفر به دعوت 
نخست وزير عراق انجام مي شود و رفت و آمد هيات هاي 

عالي رتبه ميان دو كش��ور مي تواند به شناسايي و رفع 
موانع گسترش مناسبات فيمابين منجر شود. 

جهانگيري با تاكيد بر اينكه اراده دو كشور بر اين 
است كه روابط تهران و بغداد هم از نظر سياسي و هم 
از نظر اقتصادي گسترش پيدا كند، افزود: عراق كشور 
بسيار مهمي است و مردم اين كشور در مقاطع مختلف 
نق��ش تاريخي ايفا كرده اند و دولت، مردم و مرجعيت 
عراق موفق شدند، كش��ور خود را از دست گروه هاي 
تروريس��تي نجات دهند و امروز امنيت خوبي در اين 
كشور برقرار شده و دولت عراق بر همه مسائل كشور 
حاكم اس��ت و فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري و 

كار در عراق فراهم آمده است. 

 رقباي اقتصادي ايران در عراق
اما علي رغم اين مناسبات دوستانه در بخش هاي 
سياس��ي و امنيتي؛ ايران و عراق هرگز نتوانس��ته اند 
در بخش ه��اي اقتصادي و تجاري بر اس��اس اهداف 
از پي��ش تعيين ش��ده پي��ش بروند. حض��ور رقباي 
منطقه يي ايران در اين كش��ور و برنامه ريزي معقول 

اين رقبا باعث شده تا س��هم ايران در تجارت با اين 
همسايه قبلي به اندازه پيش بيني ها نباشد. 

تركيه به دليل حضور سنتي اش در بازار عراق طي 
15 سال گذشته، همچنان در رتبه اول تجارت با عراق 
حضور داش��ته و 22درصد س��هم اين بازار را به خود 
اختصاص داده است. خيلي ها باور نداشتند كه ايراني ها 
بتوانند با حضور رقي��ب قدرتمندي مانند تركيه وارد 
بازار عراق ش��وند و آن هم به صورت جهشي در يك 
دوره 10سال بتوانند سهم قابل توجهي از اين بازار را 

به خود اختصاص دهند. 
به گفته ابراهيم رض��ازاده رايزن بازرگاني ايران در 
بغ��داد، اي��ران و چين در اين 15 س��ال ب��ا 13 و 12 
درصد، دومين و سومين شريك تجاري عراق محسوب 
شده اند و ايران به طور متوسط 10 تا 15 درصد از سهم 

بازار وارداتي عراق را به خود اختصاص داده است. 
رض��ازاده مي گويد: اما نكته يي ك��ه از نظر ناظران 
اقتصادي مغفول مانده، اينجاس��ت كه در سال 2015 
به رغم افت شديد واردات عراق، سهم ايران در بازار اين 
كش��ور از 15 به 19 درصد رسيد و اين نشانگر نقاط 

ممتاز و ويژه در روابط دو كشور است. 
به ويژه آنكه مي بينيم، واردات عراق در س��ال هاي 
93 تا 95 از 51ميليارد دالر به 32ميليارد دالر كاهش 
يافت كه دليل آن هم كس��ري بودجه شديد ناشي از 
افزايش هزينه هاي جنگ و كاهش درآمدهاي نفتي به 

خاطر سقوط جهاني قيمت طاي سياه بوده است. 
به گفته ناظران و تحليلگران اقتصادي، ايران و عراق 
داراي روابطي ممتاز هستند كه داليل و ريشه هاي آن 
را بايد در اش��تراكات فرهنگي، مذهب��ي و ذائقه هاي 
نزدي��ك دو ملت به هم و ايام اربعين حس��يني و نيز 
مرزهاي مش��ترك طوالني جست وجو كرد، به طوري 
كه عراقي ها طي اين س��ال ها به مواد غذايي ايراني از 
جمله لبنيات و مرغ و گوش��ت وارداتي از ايران عادت 
كرده اند و به كيفيت و شرعي بودن آن باور و تجارش 
به ايراني ها اعتماد بيش��تري دارند و همين است كه 

روابط دو كشور را بي مانند كرده است. 
از همين رو پيش بيني مي ش��ود كه بعد از حضور 
جهانگيري در عراق و در صورت حضور حس��اب شده 
تجارت ايران، س��ال هاي آينده شاهد گسترش شديد 
حجم مبادالت دو كشور در همه زمينه ها باشيم و در 
همين راس��تا فعاالن اقتصادي و سازمان هاي دولتي 
ذي ربط در دو كش��ور مي گويند براي رس��يدن حجم 
مبادالت تجاري ايران و عراق طي 3 تا 4 س��ال آينده 

به 30 ميليارد، تاش مي شود. 

رييس  سيستان و بلوچس�تان| 
سازمان جهاد كش��اورزي سيستان و 
بلوچس��تان گفت: س��االنه 480هزار 
تن محصوالت زراع��ي خارج از فصل 
از زمين هاي كشاورزي جنوب استان 
برداش��ت و روانه بازار مصرف كش��ور 
مي ش��ود. به گزارش ايسنا رضا نجفي 
در كارگروه كش��اورزي افزود: اس��تان 
سيس��تان و بلوچستان با داشتن ش��رايط آب و هوايي گرم و در 
نواحي جنوب اس��تان مرطوب مس��تعد پرورش انواع ميوه هاي 
گرمسيري است كه كشت و پرورش اين محصوالت در نقاط ديگر 
كش��ور امكان پذير نيست. او بيان كرد: توليد محصوالت خارج از 
فصل يكي از ش��اخصه هاي بارز دراس��تان سيستان وبلوچستان 
است كه نقش بسزايي در تامين اقتصاد منطقه و معيشت مردم 
ساير اس��تان هاي كش��ور دارد، نجفي گفت: اين استان با وجود 
خشكسالي هاي پياپي چندين ساله با توليد محصوالت كشاورزي 
خارج از فصل توانس��ته است، بازار كشور را از بحران قيمت ها و 
بازار س��ياه محصوالت كشاورزي و صيفي در امان بدارد. او ادامه 
داد: »پاپايا« يا خربزه درختي كه موطن آن نواحي گرمس��يري 
امريكاي مركزي اس��ت به اين اس��تان راه يافته، خربزه بس��يار 
ش��يرين با پوستي نازك است كه عاوه بر مصرف خوراكي قابل 
اس��تفاده در صنايع تبديلي نيز هست. نجفي افزود: پسته دشت 
گوهركوه شهرس��تان خاش نيز از انواع خاص پسته است كه در 
س��اير نقاط ايران از اين نمونه ديده نمي شود. او بيان كرد: عاوه 
بر ميوه هاي گرمسيري منحصربه فرد مركبات اين استان شامل 
ترنج، پرتقال، گريپ فروت و نارنگي، انواع انار و ميوه هاي جاليزي 
نيز از ديگر محصوالتي هس��تند كه طعم آنها متفاوت از اقسامي 

است كه در ساير نقاط كشور كشت مي شود. 

 توليد 480هزار تن محصوالت زراعي
خارج از فصل

زنج�ان| مديركل كار، تعاون و رفاه 
اجتماع��ي زنج��ان گفت: از س��ال 90 
تاكن��ون 40هزار نفر در اس��تان زنجان 
مجوز مشاغل خانگي را دريافت كردند 
ك��ه از اين تع��داد 78 درص��د معادل 
31 هزار و 200 نفر بانوان هس��تند. به 
گزارش مهر محمدرضا يوس��في ديروز 
در جم��ع بان��وان كارآفري��ن در محل 
اس��تانداري زنجان، مش��اركت اقتصادي بانوان را در استان زنجان 
15درصد اعام كرد و افزود: بايد اين ميزان نرخ مشاركت بانوان در 
استان بيشتر شود. او با بيان اينكه استان زنجان 112شركت تعاوني 
دارد، اظهار كرد: 70درصد از اين شركت ها را بانوان عضو هستند و 
بيش از 300هزار نفر از بانوان عضو اين شركت هاي تعاوني هستند. 
مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان زنجان گفت: خوشبختانه 
بانوان اس��تان زنجان در بخش هاي مختلف فعال هستند و اين امر 
باعث ش��ده تا نرخ مش��اركت اقتصادي بانوان بيشتر شود. يوسفي 
به مش��اغل خانگي در استان زنجان اشاره كرد و گفت: از سال 90 
تاكنون 40هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل خانگي را دريافت 
كردن��د كه از اين تعداد 78درصد معادل 31هزار و 200 نفر بانوان 
هس��تند. او ابراز كرد: بانوان استان زنجان توانمندي الزم را دارند و 
در راستاي حوزه مشاغل خانگي موفق بوده اند. مديركل كار، تعاون 
و رفاه اجتماعي اس��تان زنجان گفت: مشاغل خانگي به صورت يك 
واحد كس��ب وكار در جامعه فعاليت مي كنند و در قانون بر حمايت 
از مشاغل خانگي تاكيد شده است و در اين ميان بسترسازي براي 
توسعه مش��اغل خانگي مي تواند باعث توسعه اشتغال بانوان شود. 
يوسفي افزود: ايجاد مشاغل خانگي، توسعه استان و محروميت زدايي 
را به دنبال دارد و در اين راستا اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي 

بر توسعه مشاغل خانگي تاكيد جدي دارد. 

40هزار نفر در استان زنجان مجوز مشاغل 
خانگي را دريافت كردند

اردبي�ل| مع��اون ام��ور عمران��ي 
استاندار اردبيل گفت: طرح انتقال آب از 
سد شهريار ميانه به اردبيل پيگيري و با 
اجراي آن مشكل عمده آب آشاميدني 
اين شهرس��تان به لحاظ كمي و كيفي 
برطرف مي ش��ود. به گزارش »تعادل« 
و به نقل از صدا و س��يما؛ بهروز ندايي 
با بيان اينكه مش��كات آب آشاميدني 
اردبيل بارها مورد بررس��ي ق��رار گرفته و راهكار ه��اي الزم براي 
جبران كمبود آب هم پيش بيني ش��ده اس��ت، افزود: قرار اس��ت 
براي تامين آب آشاميدني اين شهر ساالنه 50 ميليون مترمكعب 
آب از س��د ش��هريار ميانه انتقال يابد به شرطي كه نقشه اجرايي 
آن تهي��ه و وزارت نيرو هم س��رمايه گذاري در اي��ن طرح را دنبال 
كند. او گفت: اين طرح در صورت اجرا بس��ياري از مش��كات آب 
اردبي��ل را مرتفع مي كند ول��ي اگر وضعيت فعلي به همين منوال 
پيش برود در آينده مش��كل آب اردبيل بحراني خواهد بود. معاون 
امور عمراني اس��تانداري اردبيل با بيان اينكه تامين آب آشاميدني 
سالم در ديگر مناطق استان نيز پيگيري مي شود، افزود: با احداث 
تصفيه خانه هاي مدرن، برنامه ريزي براي تغيير الگوي كشت، اصاح 
ش��بكه و لوله هاي داخل شهر توسط آب و فاضاب و انتقال آب از 
چشمه گورگور، سد شهريار، رودخانه ارس و قزل اوزن مي توان آب 
آش��اميدني سالم و بهداشتي براي اس��تان تامين كرد. معاون امور 
عمراني استاندار اردبيل با اشاره به اجراي چهار طرح مهار آب هاي 
مرزي در استان افزود: با تكميل اين طرح ها تحول بزرگي در استان 
به لحاظ اش��تغال زايي و رونق اقتصادي ايجاد خواهد شد. او اظهار 
كرد: براي اجراي اين طرح ها در 2 سال اخير 7هزار و 500ميليارد 
ريال هزينه شده و امسال هم 7هزار و 500ميليارد ريال براي آنها از 

محل صندوق توسعه ملي اعتبار اختصاص يافته است. 

 پيگيري طرح انتقال آب
از سد شهريار به اردبيل

يزد| مديركل استاندارد استان يزد با 
اش��اره به برخي نقايصي كه در كاالهاي 
ايران��ي وجود دارد، گفت: ب��ا بهبود اين 
استانداردها مي توان بخش قابل توجهي 
از اين نقاي��ص را رفع ك��رد. به گزارش 
مهر، محمدحس��ين ماجدي اردكاني در 
جلسه تبيين ش��اخص هاي استاندارد و 
اهميت فرهنگ س��ازي در اين زمينه در 
بين دانش آموزان، دانش آموزان و دانش��جويان را از گروه هاي اثرگذار 
در فرهنگ سازي در زمينه استاندارد دانست. او عنوان كرد: بر اساس 
بند 6 ماده 7 قانون تقويت و توس��عه نظام اس��تاندارد مصوب س��ال 
1396 مجلس شوراي اس��امي، ترويج استانداردهاي ملي از جمله 
وظايف سازمان استاندارد است ضمن اينكه دانش آموزان تمام مقاطع 
تحصيلي نيز در فراگير ش��دن اين موضوع در جامعه و خانواده خود 
نق��ش موثري ايفا مي كنن��د. ماجدي اردكاني ادامه داد: مس��ووليت 
اجتماع��ي همه ما ايجاب مي كند كه اس��تانداردها را جدي بگيريم 
و در راس��تاي توس��عه فرهنگ آن تاش كنيم و اگر اين كار توسط 
دانش آموزان آغاز شود، خود به خود جامعه به حقوق اصلي خود كه 
بهداشت و سامت و ايمني و امنيت است، مي رسد. مديركل استاندارد 
اس��تان يزد گفت: توجه دانش آموزان به استاندارد و مصرف كاالهاي 
استاندارد ايراني و گسترش فرهنگ آن در خانواده هايتان باعث ايجاد 
اشتغال پايدار مي شود و به طور قطع روزي كه شما خواستيد وارد بازار 
كار شويد، ثمره آن را خواهيد ديد. او تاكيد كرد: اگر با علم وارد عرصه 
توليد ش��ويد به طور قطع كمبودهايي كه امروزه در مصرف كاالهاي 
ايراني مي بينيد را با بهبود استانداردها مي توانيد حل كنيد و در جهت 
صادرات آنها گام هاي مهمي  برداريد. ماجدي اردكاني اظهار داش��ت: 
عاق��ه به مصرف كاالهاي خارجي به وي��ژه كاالهاي قاچاق، جامعه 

تحريم زده ما را از ارزش هاي ملي دور مي كند. 

نقايص كاالهاي ايراني با بهبود استانداردها 
قابل رفع است

توضيح و تصحيح
روز گذشته در ستون اخبار ويژه عكس مربوط به 
خبرهاي همراه اول و ايرانول به اشتباه چاپ شده بود 

كه بدينوسيله تصحيح مي گردد.

هم��راه اول در جش��نواره »تورن��ادوي انارس��تان« بس��ته هاي 
ش��گفت انگيز و جوايز توفاني هديه مي دهد. ب��ه گزارش »تعادل« و 
به نقل از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مشتركان 
س��يم كارت هاي انارستان در جشنواره »تورنادوي انارستان« تا پايان 
فروردي��ن ماه 97 فرص��ت دارند تا بس��ته هاي ارزان قيمت اينترنت 
نسل4 را خريداري كرده و از مزاياي جانبي اين طرح بهره مند شوند. 
در جش��نواره تورنادوي انارس��تان س��بد بزرگي از بسته هاي متنوع 
اينترنت نسل4 به مشتركان سيم كارت هاي انارستاني ارائه مي شود؛ 
بس��ته هايي با حجم هاي مختلف كه به ص��ورت هفتگي، يك ماهه، 
3ماهه، 6ماهه و يك س��اله با قيمت هاي استثنايي در اين سبد قرار 
گرفته اند. اين جش��نواره تا پايان 30 فروردين 97 برگزار مي ش��ود.  
در طول اين جش��نواره مشتركان س��يم كارت هاي كودك و نوجوان 
انارستان عاوه بر بهره مندي از بسته هاي شگفت انگيز در قرعه كشي 
10دستگاه گوشي آيفون X( 10( و 20 سكه تمام بهار آزادي شركت 
خواهند كرد. مشتركان مي توانند با جمع آوري امتياز شانس خود را 
در قرعه كش��ي افزايش دهند. بدين ترتيب كه فعال سازي سيم كارت 
راي��گان انارس��تان معادل 20 امتي��از و هر هزار توم��ان مصرف در 
طول جش��نواره معادل يك امتياز محسوب مي شود. گفتني است، 

سيم كارت انارستان يك سيم كارت اعتباري همراه اول براي كودكان 
و نوجوانان در گروه س��ني 6 تا 18 سال است. دريافت و فعال سازي 
س��يم كارت انارستان رايگان است. مشتركان مي توانند براي دريافت 
سيم كارت رايگان انارستان عدد 220 را به 30006860 پيامك كنند. 
براي فعال سازي اين سيم كارت  كافي است يكي از والدين با در دست 
داش��تن كارت يا كد فعال سازي س��يم كارت، تصوير كارت ملي والد 
)پدر يا مادر( و تصوير شناس��نامه فرزند به يكي از دفاتر پيش��خوان 

خدمات الكترونيك همراه اول در سراسر كشور مراجعه كند. 

 بسته هاي شگفت انگيز و جوايز توفاني سيم كارت هاي
انارستان همراه اول

مرك��ز فروش محص��والت و ارائ��ه خدم��ات رايتل جهت 
فروش بي واس��طه و ارائه مس��تقيم خدمات ب��ه هموطنان در 
ش��هر زاهدان افتتاح ش��د. به گزارش »تع��ادل« و به نقل از 
روابط عموم��ي رايتل، نخس��تين مركز ف��روش محصوالت و 
ارائ��ه خدمات اين اپراتور براي ارائه س��رويس  هاي حضوري و 
بي واس��طه در اس��تان سيستان و بلوچس��تان و شهر زاهدان 

افتتاح شد. 
بنا بر اين گزارش اي��ن مركز كه در زاهدان، خيابان خيام 
حد فاصل چهارراه مدرس و خيام راه اندازي ش��ده است، تمام 
محصوالت و س��رويس   هاي رايت��ل و همچنين خدمات آن را 
ارائه مي كند. فروش انواع س��يم كارت رايتل، انواع بس��ته هاي 
اينترنت��ي، انواع مودم، انواع آنتي وي��روس و خدماتي از قبيل 
تعويض سيم كارت، ترابرد س��يم كارت، تغيير مالكيت، اصاح 
مشخصات، تنظيمات تلفن همراه و فعال سازي سيم كارت در 
اين مركز امكان پذير اس��ت. گفتني اس��ت، همزمان با افتتاح 
اي��ن مركز، رايتل نس��بت به ارائه طرحي تش��ويقي نيز اقدام 

كرده است. 
در اين طرح مشتركان فعلي رايتل كه در تاريخ 16 تا 19 

اس��فندماه به مركز فروش محص��والت و ارائه خدمات رايتل 
مراجعه كنند، مي توانند از بس��ته هاي مصرفي اينترنت هديه 
براي انواع سيم كارت دايمي، اعتباري و ديتا بهره مند شوند. 

همچني��ن در اين بازه زماني عاوه بر بس��ته تش��ويقي به 
مش��تركان فعلي رايت��ل به بيمه ش��دگان تامي��ن اجتماعي 
س��يم كارت رايگان اهدا خواهد ش��د. گفتني اس��ت، س��اعت 
كاري مركز فروش محصوالت و ارائه خدمات زاهدان شنبه تا 

چهارشنبه 9 الي 13 و 16 الي 21 است. 

 مركز فروش محصوالت و ارائه خدمات رايتل
در استان سيستان و بلوچستان افتتاح شد
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اقتصاد اجتماعي12
تعهدات باالي بيمه سالمت 

در برابر درآمدهاي كم

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس 
نسبت به واقعي نبودن حق بيمه در سازمان بيمه 
س��امت انتقاد كرد و افزود: تعه��دات هزينه يي 
بيم��ه خدم��ات درماني با س��طح درآمدهاي آن 

همخواني ندارد. 
همايون هاش��مي در مورد واقعي نبودن حق 
بيمه در سازمان بيمه سامت، گفت: اصل مبلغي 
كه براي هر فردي به عنوان حق بيمه درسازمان 
بيمه سامت تعريف مي شود، تا حدودي نزديك 
به واقعيت اس��ت؛ اما پ��س از اجراي طرح تحول 
س��امت افراد بس��ياري به ص��ورت رايگان تحت 
پوشش بيمه سامت قرار گرفتند كه هزينه كامل 

پرداخت حق بيمه بردوش دولت قرارگرفت. 
نماين��ده ميان��دوآب، ش��اهين دژ و تكاب در 
مجلس ش��وراي اس��امي، افزود: بيمه س��امت 
يا بيمه خدمات درماني  طي س��اليان گذش��ته با 
چرخ��ه دولتي فعاليت مي كند، متاس��فانه دولت 
درطي س��نوات گذشته س��هم خود در تعهدات 
نس��بت به افراد بيمه شده را بطوركامل پرداخت 
نكرده و اين مس��اله تبديل به ديون ش��ده است؛ 
بنابراين در كاركرد هزينه يي بيمه تاثير منفي به 

وجود آورده است.
هاش��مي ب��ه خانه ملت گفت: وقتي قس��مت 
ب��ه  وابس��ته  بيم��ه  درآم��دي  بخ��ش  عم��ده 
تخصيص ه��اي دولت��ي بوده و در همين راس��تا 
نيز اعتب��ارات دولتي به طور كامل اختصاص پيدا 
نمي كن��د، به ط��ور حتم س��وءتدبيري رخ داده و 
بيمه از عهده تعهدات هزينه يي خود برنمي آيد؛ 
بنابراي��ن درحال حاضر تعه��دات هزينه يي بيمه 
خدمات درماني با سطح درآمدهاي آن همخواني 

ندارد. 
عضو كميس��يون بهداشت و درمان مجلس با 
بيان اينكه درهيچ كش��وري بيم��ه دولتي وجود 
ندارد، اظه��ار كرد: دولت يا بايد به تعهدات خود 
عم��ل كرده ي��ا اينكه روند را براي پايدارس��ازي 
مناب��ع بيمه يي مورد بازنگري ق��رار گيرد، ضمن 
اينك��ه س��ازمان هاي بيمه ي��ي باي��د هيچ گون��ه 
وابس��تگي به دولت نداش��ته و درص��ورت خريد 

خدمت ازسوي دولت تعهدات اجرايي شود. 

ارائه طرح افزايش حداقل سن 
ازدواج به هيات رييسه

رييس فراكس��يون زنان مجلس از تهيه طرح 
افزايش حداقل س��ن ازدواج خبر داد و گفت كه 

اين طرح تقديم هيات رييسه شده است. 
پروانه سلحش��وري اظهار ك��رد: طرح افزايش 
حداق��ل س��ن ازدواج در راس��تاي اص��اح ماده 
۱۰۴۱ قانون مدني با ۶۷ امضا به هيات رييس��ه 

ارائه شد. 
وي در توضي��ح جزئي��ات اين ط��رح، گفت: 
براس��اس اين ط��رح، حداقل س��ن ازدواج براي 
دختران ۱۶ سال و براي پسران ۱۸ سال در نظر 
گرفته شده اس��ت، البته براي ازدواج بين ۱۳ تا 
۱۶ س��ال دختران و ۱۶ تا ۱۸ س��ال پسران در 
صورت اذن ول��ي و دادگاه صالحه و وجود احراز 
س��امت و صحت جسمي آن هم توسط پزشكي 

قانوني منعي وجود ندارد. 
رييس فراكس��يون زن��ان درباره اينك��ه آيا از 
مراجع عظام كسب نظر شده است، گفت: آيت اهلل 
مكارم ش��يرازي پيش از اين درباره اصاح س��ن 

ازدواج فتوا دادند. 
سلحش��وري همچنين با اش��اره به تش��كيل 
كارگروه��ي در فراكس��يون زنان ب��راي پيگيري 
موضوع حج��اب اجباري، گفت: قرار اس��ت بعد 
از تعطيات نوروز جلس��ه يي در فراكسيون زنان 
با حضور موافق��ان و مخالفان حج��اب اجباري، 
فع��االن مدني، كارشناس��ان ح��وزه علميه، قوه 
قضايي��ه، مرك��ز پژوهش ه��ا، مرك��ز تحقيقات 
اس��امي و... برگزار ش��ود چون حجاب اجباري 
مطالبه قش��ري از جامعه است لذا بررسي آن در 

اين نشست ضروري است.

اخبار

 ورود شوراي عالي انقالب فرهنگي
به حذف آزمون ورودي مدارس تيزهوشان

اما و اگرهاي يك آزمون

۱۸۳ عمل براي دانش آموزان شين آبادي

ربيعي: در گذشته به غلط بنگاه ها را به وزارتخانه دادند

جزئيات امريه سربازي در تشكل هاي مردم نهاد

آب و جاروهاي نوروزي در بحبوحه بحران آبي

وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، همچنان 
در براب��ر اع��زام دانش آموزاني كه 5 س��ال پيش بر اثر 
آتش س��وزي مدرسه يي در ش��ين آباد دچار سوختگي 
ش��ديد ش��دند، مقاومت مي كنند. اي��ن دانش آموزان 
دخت��ر كه دچار س��وختگي هاي عمي��ق و نقص عضو 
ش��ده اند، ديگر حتي نمي توانند بيهوش شوند، چراكه 
بر اثر عمل ه��اي زياد جراحي، فعا بدنش��ان در برابر 
داروي بيهوش��ي واكن��ش نش��ان نمي ده��د. دختران 
ش��ين آبادي حاال ديگر براي بس��ياري از مسووالن و 
مردم شناخته ش��ده اند، اما همچنان اع��زام به خارج از 
كش��ور و درمان در بيمارس��تان هاي پيشرفته، آرزويي 

دست نيافتني براي آنها شده است. 
سرپرس��ت تيم درمان دانش آموزان شين آبادي در 
پاسخ به برخي اظهارات درباره اعزام به خارج از كشور 
اين دانش آموزان جهت ادامه درمان گفت: هنوز از اعزام 
اين دانش آموزان به خارج از كش��ور ب��راي ادامه روند 
درماني خبري نيس��ت و فروردين م��اه ۹۷ درباره اين 

موضوع تصميم گرفته مي شود. 
محمدج��واد فاطمي درباره برخ��ي اظهارات مبني 
ب��ر تصميم��ات اتخاذ ش��ده جه��ت اع��زام ۱۲ تن از 

دانش آموزان شين آبادي به خارج از كشور جهت ادامه 
درم��ان بعد از تعطيات نوروز، گف��ت: هنوز خبري از 
تصميم براي اعزام اين دانش آموزان به خارج از كش��ور 
نيس��ت. او افزود: قرار اس��ت بعد از عي��د و نيمه دوم 
فروردين ماه يك تيم جراحي پاس��تيك با حضور اين 
كودكان، والدين و نماينده وزارت بهداش��ت براي همه 
آنها كميسيوني تشكيل داده و آنها مجددا ويزيت شوند 
و به اين ترتيب بانظر گروه جراحي پاستيك و كودكان 
مش��خص شود كه چه كاري به صاح آنها است، با آنها 
صحبت شود و براي تك تك آنها تصميم گرفته شود، 
در نهايت نيز نتيجه صورت جلس��ه ش��ده و به وزارت 

بهداشت اعام شود. 
او ب��ا تاكيد ب��ر اينكه هن��وز تصميم��ي درباره 
اعزام اين كودكان گرفته نش��ده اس��ت، به ايس��نا 
گف��ت: تاكن��ون ۱۸۳ عمل جراح��ي، ۸۴ بار ليزر، 
۴۳۶ تزري��ق، ۱۱۱ مرتب��ه ويزيت روان شناس��ي و 
۱۳۹ ب��ار فيزيوتراپي، كاردرماني و تهيه لباس ويژه 
براي آنها انجام ش��ده است. با اين حال همچنان به 
حمايت هاي رواني و برنامه هاي منظم روان شناسي، 
پروتز، ليزر و لباس س��وختگي نياز دارند. عمل هاي 

جراحي براي آنها انجام ش��ده و مش��كلي نيز وجود 
نداشته است، اما با اين وجود الزم است كه در روند 

درمان بازنگري انجام شود. 
سرپرست تيم درمان كودكان شين آبادي همچنين 
با اش��اره به س��وختگي ش��ديد ۱۲نفر از اين كودكان، 
افزود: وزارت بهداش��ت يك بار در سال اول كه درمان 
آنها پذيرفته ش��د، براي درمان آنها معادل ۱.5 ميليارد 
تومان پرداختي داشته است، اما در حال حاضر اطاعي 
از اينك��ه آيا دوباره پرداختي داش��ته اس��ت، ندارم. در 
حال حاضر نيز به ش��ركت هاي تجهيزات پزشكي بابت 
اجناس مورد نياز و بيمارستان هاي مختلف براي انجام 
عمل ه��اي جراحي بدهكاري وج��ود دارد و هزينه آنها 

پرداخت نشده است. 
آذرماه س��ال ۹۱ آتش گرفتن بخاري در مدرسه 
دختران��ه انق��اب اس��امي در ش��ين آباد از تواب��ع 
پيرانش��هر، باعث س��وختن ۲۴ دانش آموز ش��د كه 
۱۲نف��ر از آنه��ا جراحات جدي تري داش��تند. از آن 
زم��ان تاكنون وعده هاي زيادي ب��راي تامين هزينه 
درمان اين كودكان مطرح ش��ده ، اما آنها همچنان با 

مشكات عديده يي دست و پنجه نرم مي كنند. 

وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي معتقد اس��ت 
كه در گذش��ته به غلط بنگاه ه��اي اقتصادي را به 
زور و اجبار به وزارتخانه چسباندند و حاال همان ها 

قضاوت مي كنند و به دنبال نقد مي گردند. 
بان��وان و  عل��ي ربيع��ي دي��روز در نشس��ت 
مش��اوران امور زنان و خان��واده وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماع��ي كه به مناس��بت مياد حضرت 
فاطم��ه زه��را)س( و روز زن و ب��ا حض��ور دكتر 

معصومه ابتكار، رييس مرك��ز امور زنان و خانواده 
رياس��ت جمهوري و دكتر وحيده نگين مشاور امور 
زنان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، 
گفت: اگر اصرار دارم كه مديريت زنانه گس��ترش 
پي��دا كن��د به خاطر اين اس��ت كه سياس��ت هاي 

معطوف به زنان گسترش يابد. 
او تاكي��د كرد: ما باي��د بتوانيم وضعيت زنان را 
بهبود ببخشيم و به عنوان يك مساله مهم موضوع 

آنها را مورد توجه قرار دهيم و اميدوارم كه بتوانيم 
اينها را پيش ببريم و اگر مي خواهيم موفقيت هاي 
ب��زرگ حاصل ش��ود باي��د موفقيت ه��اي كوچك 
تعريف ش��وند.  وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
در ادامه افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
بزرگ ترين وزارتخانه اجتماعي كش��ور اس��ت كه 
۳۰۰ميلي��ون بار مراجعه ب��ه وزارتخانه ما به دليل 
تول��د، بيماري، ازدواج، م��رگ و... وجود دارد و هر 

فرد به  طور متوس��ط ۲۰ب��ار مراجعه دارد. او ادامه 
داد: اما اين بعد وزارتخانه خيلي خوب درك نش��د 
و برخي هم نقدهايي انجام مي دهند. ربيعي گفت: 
در گذش��ته به غلط بنگاه ه��اي اقتصادي را به زور 
و اجبار ب��ه وزارتخانه چس��باندند و حاال همان ها 

قضاوت مي كنند و به دنبال نقد مي گردند. 
وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي ادامه داد: ما 
هم اكنون با زنان سرپرست خانوار، زنان معلول در 
معرض آس��يب، زنان سالمند تنها، سالمندي زنان 
و زن��ان كارگر مواجه هس��تيم ك��ه وزارتخانه نيز 
به فكر آنان هم هس��ت چراكه ممكن اس��ت زنان 

بيشتر مورد ظلم واقع شوند.  او در ادامه گروه هاي 
خوديار محله را مورد تاكيد قرار داد و بيان كرد: در 
اين زمينه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيش 

از وزارتخانه هاي ديگر كار كرده است. 
ربيعي در بخش ديگري از س��خنانش با اش��اره 
ب��ه مقام واالي حض��رت فاطمه زه��را)س( گفت: 
فاطمه زهرا پر از رمز و راز و مفهوم اس��ت و ايشان 
بزرگ ترين كنش سياس��ي و اجتماعي را در زمان 
خودش ساخته بوده و وارد عرصه سياسي مي شود 
و حق جويي و حق طلبي مي كند و قهرمان مي شود 

و جلو انحراف جامعه مي ايستد. 

معاون س��اماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
گفت: تفاهمنامه يي بين وزارت ورزش و جوانان و ستاد كل 
نيروهاي مس��لح امضا ش��ده كه طي آن مشوق هايي براي 
تش��كل هاي مردم نهاد در حوزه جوانان در نظر گرفته شده 
است.  محمدمهدي تندگويان در رابطه با حمايت از تشكل ها 
و س��من ها به خصوص در حوزه مهارت آموزي اظهار كرد: 
طبق تفاهمنامه يي كه بين وزارت ورزش و جوانان و س��تاد 
كل نيروهاي مسلح امضا شده براي سازمان هاي مردم نهاد 
اين امكان ايجاد ش��ده اس��ت كه در رابط��ه با اجراي طرح 
مهارت آموزي سربازان توسط اين تشكل ها مشوقي براي آنها 
در نظر گرفته شود و طبق اين توافق تشكل هاي كارآفرين 

در ح��وزه جوانان به خصوص تش��كل هايي ك��ه در حوزه 
روستايي و شهرستاني فعاليت هاي كارآفريني و اشتغال زايي 
مي كنند، بتوانند به عنوان يك مشوق بخشي از خدمت خود 
را در همان تش��كل طي كنند. توافقات آن صورت گرفته و 
اين موضوع مورد توافق دوطرف اس��ت. تندگويان در پاسخ 
به اين س��وال كه بر اساس اين تفاهمنامه آيا به مشموالن 
خدمت سربازي كسري خدمت تعلق مي گيرد يا خير، بيان 
داشت: خير، اين مشوق ها شامل كسري خدمت نمي شود.  
او افزود: بر اس��اس اين مش��وق ها افرادي كه در تش��كل ها 
فعاليت مي كنند، امريه مي گيرند به اين معني كه بخشي از 
سربازي را در سازمان هاي مردم نهاد فعال در حوزه اشتغال و 

كارآفريني مي گذرانند كه حداقل زمان آن ۶ ماه است. قرار 
ش��د يك كميته مشترك ذيل تفاهمنامه به وجود بيايد تا 
در اين كميته مشترك بر اساس تخصص ها و مدل اشتغال 
و كارآفريني كه ايجاد مي شود يك جدول طراحي شود كه 
براساس اين جدول يك دستورالعمل اعام مي شود كه اگر 
زمان امريه بيشتر يا كمتر شد شامل حال كدام تشكل ها و 
با چه مدل اش��تغال آفريني مي ش��ود؛ اما در نهايت حداقل 
زمان امريه ۶ ماه اس��ت. او در پاسخ به اين سوال كه آيا هر 
سازمان مردم نهاد مي تواند در راستاي اين تفاهمنامه فعاليت 
كند به ايلنا گفت: تشكل هايي كه در حوزه اشتغال آفريني و 
كار فعاليت مي كنند و مورد تاييد وزارتخانه هستند به ستاد 
كل نيروهاي مسلح معرفي مي شوند و افراد ذكوري كه در 
اين تشكل ها فعال هستند از اين مشوق ها استفاده مي كنند 

بنابراين تاييديه اول با وزارت ورزش و جوانان است. 

ايراني��ان بنا به يك س��نت قديمي ب��ا خانه تكاني به 
استقبال سال جديد مي روند و در روزهاي آخر هر سال با 
شستن و تميز كردن فرش ها، ملحفه ها، پرده ها و... غبار 
و چركي را از خانه هايشان پاك مي كنند اما در اين روزها 
افزايش مص��رف آب، موضوع نگران كننده يي اس��ت. در 
چنين شرايطي يك فعال محيط زيست به منفك نبودن 
آب شرب و مصارف بهداشتي اشاره مي كند و اين وضعيت 
را بر ميزان مصرف آب از سوي مردم موثر مي داند.  محمد 
درويش اظهار كرد: در مورد خانه تكاني در كشور متاسفانه 
يك مش��كل جدي وجود دارد چراكه آب مورد نياز براي 
شرب و مصارف بهداشتي جدا نيست. در نتيجه مجبوريم 

براي شست وشو از آب تصفيه شده و سالم شرب استفاده 
كنيم. در هيچ كش��وري چنين كاري رايج نيست و همه 
جا آب ش��رب و بهداشتي جداس��ت. او افزود: اگر دولت 
اي��ن دو نوع مصرف را جدا مي ك��رد، طبيعتا قيمت آب 
ش��رب افزايش پيدا مي كرد و مردم خودشان حواسشان 
جمع بود كه براي شست وش��و، خانه تكاني، استحمام و 
شستن ماشين از آب شرب استفاده نكنند چون استفاده 
از آب شرب براي اين مصارف اصا صرفه اقتصادي براي 
شهروندان نداشت. اين فعال حوزه محيط زيست با انتقاد 
از يك��ي بودن كنت��ور آب آپارتمان ه��ا در مجتمع هاي 
مسكوني، به ايسنا گفت: متاسفانه مجتمع هاي آپارتماني 

تنها يك كنتور آب دارند و طبيعي اس��ت كه در چنين 
ش��رايطي انگيزه يي براي كاهش مصرف آب وجود ندارد 
چ��ون ميزان مصرف آب در مجتمع ها تقس��يم بر تعداد 
هر خانواده مي شود. درويش تاكيد كرد: اگر لوله هاي آب 
ش��رب و بهداشتي جدا باش��د طبيعي است كه مردم با 
كاهش مصرف آب س��عي مي كنند هزينه كمتري براي 
شست وش��و بپردازند. متاس��فانه دولت اين كار را انجام 
نمي دهد و تنها توپ كاهش مصرف آب را به زمين مردم 
مي اندازند و قيمت آب شرب را باال ببريم. در اين صورت 
مردم خود اتوماتيك وار مصرف آب را كاهش خواهند داد. 
دروي��ش اظهار كرد: تا زماني مكانيس��م هاي الزم فراهم 
نباش��د و آب شرب و بهداشتي از هم جدا نشود و قيمت 
آب ش��رب گران نش��ود نمي توانيم تنه��ا از مردم انتظار 

كاهش مصرف آب داشته باشيم. 

تصويب ح��ذف آزم��ون ورودي مدارس س��مپاد 
در مقطع متوس��طه اول، خبري بود كه حاش��يه هاي 
زي��ادي با خود به همراه داش��ت. بع��د از آنكه وزارت 
آم��وزش و پ��رورش تصمي��م گرفت آزم��ون ورودي 
مدارس تيزهوش��ان را در مقطع متوسطه اول،  حذف 
كند، موجي از اعتراض ها و واكنش ها از س��وي اقشار 
مختلف ايجاد ش��د كه در راس آن دانش آموزاني قرار 
داشتند كه از ماه ها قبل خود را براي اين آزمون آماده 
كرده بودند. مسووالن اين وزارت خانه، برگزاري چنين 
آزمون هايي را تنه��ا قوي تر كردن مافياي كاس هاي 
تقويتي، تس��ت و كتاب هاي كمك آموزشي مي دانند 
كه درنهايت هيچ نتيجه يي به جز اس��ترس،  تشويش 
و نگراني براي دانش آموزان دبس��تاني نخواهد داشت 
اما اعتراض ها علي��ه اين مصوبه جديد تا حدي پيش 
رفت كه در نهايت شوراي عالي انقاب فرهنگي به اين 
موضوع ورود و روز گذشته، محمدرضا مخبر دزفولي، 
دبير ش��وراي عالي انقاب فرهنگي اعام كرد: »قرار 
شد اين موضوع در شوراي عالي انقاب فرهنگي پس 
از كارشناسي هاي الزم مطرح شود و هر تصميمي كه 
شورا اتخاذ كند، رويه اجرا باشد. همچنين مقرر شد تا 
تصميم گيري ش��وراي عالي انقاب فرهنگي هر گونه 
اقدام غير از اين مس��ير در اين زمينه متوقف شود تا 
نگراني ه��اي به وجود آمده رفع ش��ود.« با وجود اين 
برخي كارشناسان آموزش��ي معتقدند موج اعتراضي 
ايجاد ش��ده عليه اين مصوبه، بيش��تر ريشه سياسي 
داش��ته كه از سوي مسووالن آموزش و پرورش دولت 
دهم هدايت مي ش��ود آن ه��م با هدف تخريب چهره 
دولت و نه با نگاه دلسوزانه نسبت به وضعيت آموزش 
و پرورش كش��ور. آنها معتقدند تصميم گيري بر س��ر 
ح��ذف يا ابقاي اين آزمون بايد با در نظر گرفتن تمام 
جزئيات باش��د و خانواده ها نسبت به فايده يي كه اين 
تصميم گيري براي س��امت روح و روان فرزندانشان 
دارد، آگاه ش��وند. محمدرض��ا نيك نژاد،  كارش��ناس 
آموزش و پرورش، درباره اين موضوع به تعادل مي گويد: 
»مشكل مدارس تيزهوشان از جايي شروع مي شود كه 
در ايران س��از و كار مناس��بي براي اجراي اين طرح 
اتخاذ نشده اس��ت. طبق آمارهايي كه دولت در سال 
گذشته اعام كرد، تعداد مدارس تيزهوشان در ايران 
نسبت به جمعيت كشور ۱۰ برابر مدارس تيزهوشان 

كشور امريكاست. سياست نخبه پروري درست نيست 
بلكه امروز بايد تاش كرد انس��ان هاي درستي تربيت 
كنيم. دوره ابتدايي، زماني نيست كه كودك بخواهد با 
تست و آزمون عجين شود بلكه آموزش بايد همراه با 
بازي وروش هاي نوين صورت گيرد كه دانش آموزان از 

محيط مدرسه فراري نباشند.«
او افزود: »ورود آزمون هاي آموزش��ي و تس��ت زني 
 كه ازسوي مافياي موسسات آموزشي پولي به مدارس 
راه يافته اس��ت باعث مي ش��ود فرهنگ مدرسه ها از 
بين رفته و بهترين دوره س��ني ب��ه كام كودكان تلخ 
ش��ود. از طرف ديگر توهم باه��وش بودن در كودكان 
ايجاد مي ش��ود ح��ال آنكه در بس��ياري از موارد اين 
دانش آموزان در آزمون ها موفق مي شوند اما به صرف 
مهارت در تس��ت زني نه با تكيه بر هوش خودش��ان، 
 چرا كه بررس��ي ها نشان مي دهد برخي دانش آموزاني 
ك��ه در م��دارس تيزهوش��ان درس مي خوانن��د ب��ا 
فاكتوره��اي جهاني، باهوش نيس��تند. از طرف ديگر 
آمارها نش��ان مي دهد از ه��ر ۱۶ دانش آموزي كه در 
آزمون هاي ورودي اين مدارس شركت مي كنند، تنها 
يك نفر موفق به ورود به مدرس��ه تيزهوشان مي شود 
و نتيجه چنين وضعيتي س��بب مي شود آن دسته از 
دانش آم��وزان كه موفق به قبول��ي در آزمون ورودي 
مدارس نشده اند،  اين تصور را داشته باشند كه توانايي 
الزم را ندارند،  شكس��ته خورده هس��تند و نسبت به 
خودشان احساس خوبي نخواهند داشت كه اين اتفاق 

نقطه ورود به بحران هاي روحي و رواني است.«

 تسويه حساب سياسي
به قيمت آسيب روحي به كودكان

نيك نژاد معتقدند اس��ت بخش��ي از موج اعتراض 
عليه مصوبه حذف آزمون ورودي مدارس تيزهوش��ان 
ريش��ه سياس��ي دارد و از سوي دلس��وزان آموزش و 
پرورش هدايت نمي شود. او درباره اين موضوع گفت: 
»افرادي كه با حذف آزمون ورودي مخالف هس��تند 
را مي توان در س��ه گروه تفكيك كرد،  گروه نخس��ت 
خانواده ه��ا و دانش آموزاني هس��تند كه تاكنون وقت 
و هزينه بس��ياري را صرف آمادگي ب��راي اين آزمون 
كرده ان��د كه دولت بايد در اي��ن زمينه به آنها آگاهي 
دهد تا از مضرات چنين آزمون هايي مطلع ش��وند، اما 

درصد بااليي از مخالفت ها از سوي معاونان و مديران 
آموزش و پرورش دولت نهم و دهم هدايت مي ش��ود 
كه ريش��ه سياس��ي دارد. در واقع ب��ه دنبال تخريب 
چهره دولت هس��تند. استدالل هاي آنها پايه و اساس 
آموزش��ي ندارد و بيشتر بر اساس معيارهاي سياسي 
سعي مي كنند فضا را عليه اين مصوبه ملتهب كنند. 
گروه سوم هم فارغ التحصيان اين مدارس هستند كه 
طبق قانون بايد در اين مدارس تدريس كنند اما اين 

مصوبه مي تواند زمينه بيكاري آنها شود.«

 جزئيات حذف آزمون 
بعد از آنكه دولت حذف برگ��زاري آزمون ورودي 
مقطع متوسطه اول مدارس تيزهوشان را تصويب كرد، 
ابهام هاي بس��ياري در زمينه اينكه تكليف متقاضيان 
تحصيل در اين مدارس چه مي ش��ود و به طوري كلي 
جزئيات اين طرح چيس��ت،  ايجاد شد. علي زرافشان 
 معاون آموزش متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش، 
در راس��تاي ابهام زدايي از جزئيات اين مصوبه و پايان 
دادن به نگراني هاي دانش آم��وزان و خانواده ها، اعام 
ك��رد: »در بند دوم مصوبه اخير ش��وراي عالي حذف 
آزمون ها در پايه شش��م براي م��دارس نمونه دولتي، 
اس��تعدادهاي درخش��ان و س��اير مدارس كه آزمون 
ورودي دارن��د م��ورد تاكيد قرار گرفته اس��ت. برخي 
مدارس هيات امنايي، مدارس ماندگار و برخي مدارس 

غيردولتي نيز از اين جمله هستند. در بند سوم مصوبه 
نيز به ممنوعيت به كارگيري جزوات كمك آموزشي در 

دوره ابتدايي اشاره مي كند.«
او افزود: »در يك فرآيند سه ساله دانش آموزاني كه 
فعا در اين مدارس هس��تند ادامه تحصيل مي دهند تا 
دوره تحصيلي شان به پايان برسد. همچنين درباره نحوه 
ادامه فعاليت اين مدارس پس از اين دوره سه ساله نيز 
جلساتي خواهيم داشت. سه روش پيشنهاد شده است، 
يكي از آنها اين اس��ت كه اين مدارس تا دو سال ديگر 
فعال هس��تند و بعد از دو سال تبديل به مدرسه عادي 
دولتي مي شوند. يك پيش��نهاد ديگر اين است كه هر 
دو مدرس��ه سمپاد ادغام ش��وند تا يك فضا خالي شده 
و تبديل به مدرسه دولتي شود. يك پيشنهاد ديگر هم 

هيات امنايي شدن اين مدارس است.«
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
از توافقاتي براي كاهش استرس آزمون دوره متوسطه 
دوم م��دارس س��مپاد و نمونه دولتي ني��ز خبر داد و 
گفت: ارديبهشت ماه هرسال آزمون تيزهوشان و اواخر 
خرداد آزمون مدارس نمونه دولتي برگزار مي ش��ود و 
توافق كرديم براي كاهش استرس و تنش در اين دوره 
نيز برگزاري اين دو آزمون يك بار و به صورت مشترك 

برگزار شود. 
وي ب��ه س��والي درب��اره چگونگ��ي شناس��ايي 
اس��تعدادهاي برتر پس از برچيده ش��دن آزمون پايه 

هفتم نيز اظهار كرد: براساس پژوهش هايي، مشخص 
شد در حوزه توجه به استعدادها تك حوزه يي شده ايم 
و ب��ا تك روش آزمون، غربالگ��ري مي كنيم در حالي 
كه ما بايد به همه اس��تعدادها توجه و از تنوع روش ها 
براي شناس��ايي آنها استفاده كنيم. بيش از ۱۶ روش 
در دنيا در اين زمينه وجود دارد كه ما برخي آنها نظير 
برگزاري جشنواره ها و مسابقات و جهش تحصيلي را 
انجام مي دهيم و روش هاي ديگر را بررسي مي كنيم. 

زرافشان با اشاره به شناسايي و بررسي روش هاي 
متنوع شناسايي استعدادها و پيشنهاد احياي سازمان 
ملي اس��تعدادهاي درخشان عنوان كرد: در سال هاي 
اخي��ر بخش عمده ي��ي از جوايز در جش��نواره جوان 
خوارزمي نصيب دانش آموزان فني و حرفه يي مي شود 

در حالي كه آنها را تيزهوش تلقي نمي كنند. 
معاون آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش 
همچنين در پاسخ به پرسشي درباره علت تعجيل در 
اعام اين مصوبه در سال جاري و دو ماه مانده به آزمون 
مدارس تيزهوشان گفت: عجله يي نبوده و از چهار سال 
قبل مطرح بوده است و آقاي بطحايي )وزير فعلي( از 
مرداد كه به وزارتخانه آمد در نخس��تين گفت وگو ها 
در اين باره س��خن گفتند و دكتر دانش آشياني )وزير 
قبلي( هم يكي از چالش هاي اصلي را انحراف از مسير 
ارزشيابي مي دانست. تصميم گيري در اين زمان اتفاق 

افتاده و مسيري يك ساله براي آن طي شده است. 



دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي درباره سفرهاي هوايي نوروز 
گف��ت: همه ظرفيت هاي ن��اوگان هوايي كه در اختيار ش��ركت هاي 
هواپيمايي اس��ت در ايام نوروز به كار گرفته خواهد شد و پيش بيني 

شده در ايام نوروز ۱۶۰فروند هواپيماي فعال داشته باشيم. 
مقص��ود اسعدي س��اماني در گفت وگو با مهر اظه��ار كرد: در 
نوروز ۹۶)از ۲۵ اس��فند ۹۵ تا ۱۵فروردي��ن ۹۶( روزانه ۷۵۶پرواز 
داش��تيم كه پيش بيني مي ش��ود امس��ال به ۹۰۰پرواز در روز در 
مجموع پروازهاي داخلي و خارجي برسد. او ادامه داد: ضمن اينكه 
پيش بيني مي ش��ود سال ۹۷ شاهد افزايش و رشد ۱۵درصدي در 
سفرهاي هوايي نوروز نسبت به نوروز ۹۶ باشيم. ساماني اضافه كرد: 
ش��ركت هاي هواپيمايي مجوزهاي الزم را از س��ازمان هواپيمايي، 
ش��ركت فرودگاه ه��ا و فرودگاه هاي مبدأ و مقص��د بابت مديريت 
پروازهاي نوروزي و پروازهاي فوق العاده دريافت كرده اند همچنين 
ايرالين ها درحال انج��ام اقدامات الزم براي انواع چك و تعميرات 
اساسي هواپيماهاي خود براي ايام نوروز ۹۷ هستند. به گفته دبير 
انجمن شركت هاي هواپيمايي در حوزه اختياردار كردن مسووالن 
ايس��تگاه ها و دفاتر آنها واقع در فرودگاه ها هم هماهنگي هاي الزم 
با س��ازمان هواپيمايي كش��وري و ش��ركت فرودگاه ها انجام شده 
تا در مواق��ع ضروري و تاخيرات پروازي بتوانند رأس��ا تصميمات 
الزم را اتخ��اذ كنند. او ادامه داد: ش��ركت هاي هواپيمايي از ديگر 
اقداماتي كه براي س��فرهاي نوروزي انجام داده اند، اين اس��ت كه 
ه��م نرخ كالس هاي پ��روازي مختلف و هم لينك راس��تي آزمايي 
بليت هاي خريداري ش��ده را در س��ايت شركت هاي خود و سايت 

انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي قرار داده اند. س��اماني اظهار كرد: 
بنابراين افرادي كه از جاهايي غير از آژانس هاي مس��افرت هوايي 
بليت خريداري مي كنند، مي توانند با مراجعه به س��ايت ش��ركت 
هواپيمايي مذكور يا سايت انجمن شركت هاي هواپيمايي از صحت 
و سقم بليت ها مطمئن شوند. اسعدي ساماني در ارتباط با تاخيرات 
پروازي در ايام نوروز گفت: متاسفانه به دليل باال بودن سن ناوگان 
هوايي تاخير در پروازها خواهيم داشت اما برخي تاخيرها به مسائل 
برون س��ازماني شركت هاي هواپيمايي مرتبط مي شود كه رفع اين 
نوع اش��كاالت نيازمند بررسي دس��تگاه هاي حاكميتي در صنعت 
هوانوردي و ارائه دهنده س��رويس هاي م��ورد نياز همچنين ايجاد 

هماهنگي هايي بين اين دستگاه هاست. 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره اجراي آيين نامه حقوق 
مسافر از سوي شركت هاي هواپيمايي درخصوص تاخيرهاي پروازي 
اظه��ار كرد: موضوع اس��كان مس��افران داخل��ي در آيين نامه حقوق 
مس��افران نيامده است ضمن اينكه ش��رايط فرودگاه ها امكان اسكان 
دادن ندارد. اسعدي ساماني بيان كرد: اگر در فرودگاه مهرآباد پروازي 
تاخير داشته باشد اصال هتل فرودگاهي نداريم كه بخواهيم مسافران 
را اس��كان بدهيم ب��ه همين دليل در آيين نامه حقوق مس��افران اگر 
تاخيرها با مس��ائل و كمبودهاي فني ناوگان مرتبط باش��د، شركت 
هواپيمايي مالك آن پرواز موظف به اس��ترداد هزينه بليت و پرداخت 
جريمه به مس��افر است و اگر تاخير پرواز در پي شرايط آب و هوايي 
رخ دهد، پرداخت جريمه از دوش شركت هواپيمايي برداشته شده و 

شركت صرفا موظف به استرداد هزينه بليت خواهد بود. 
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قرارداد فاينانس 700 ميليون دالري با شركت »سايناكاست« چين امضا شد

ورود چيني ها به راه آهن شيراز-بوشهر
گروه راه و شهرسازي|

روز گذشته قرارداد ساخت راه آهن شيراز-بوشهر به 
ارزش ۷۰۰ ميليون دالر بين وزارت راه و شهرس��ازي 
اي��ران و ش��ركت سايناكاس��ت چين امضا ش��د. اين 
قرارداد كه معادل ۲ هزار و 3۶۰ ميليارد تومان برآورد 
مي ش��ود، با حضور وزير راه و شهرسازي بين شركت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و طرف چيني 

به امضا رسيد. 
قرارداد س��اخت راه آهن شيراز-بوشهر در شرايطي 
امضا شد كه براساس برنامه هاي دولت، در سال جاري، 
س��اخت ۹۱۹ كيلومتر مس��ير ريلي جدي��د به پايان 
مي رس��د كه اين رقم معادل عملكرد ۵ ساله اقدامات 
در حوزه ريلي كشور است، اما ناگفته نماند كه باوجود 
ساخت اين حجم از ريل، همچنان وعده هاي وزارت راه 
و شهرسازي درباره اتمام راه آهن آستارا-آستارا تا پايان 
سال عملي نشده است و مسيرهاي استراتژيكي مانند 
شلمچه-بصره كه تنها نيازمند 3۲ كيلومتر خط ريلي 

هستند، رها شده اند. 

 اولويت برتر توسعه شبكه ريلي
اما در مراسم امضاي قرارداد ساخت راه آهن شيراز-

بوشهر، مديرعامل شركت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل  ونقل، توسعه شبكه ريلي را اولويت دولت دانست 
و گفت: مس��ير تامين مالي و روند مطالعات و تكميل 
برآورد ريالي پروژه ها پيش از اين، از س��وي وزير راه و 

شهرسازي تعيين شده است. 
خيراهلل خادمي افزود: 3 هزار و 4۱۰ كيلومتر مسير 
ريلي در حال مطالعه و اجرا داريم كه بخش هايي از آن 
به بهره برداري رسيده، اما هدف اصلي ما اتصال ۵مركز 

استان به شبكه ريلي تا اوايل سال ۹۷ است. 
او ب��ا بيان اينكه براي تكميل محورهاي ريلي بايد 
تامين اعتبار از منابع خارجي پيگيري مي شد، افزود: 
۷ پروژه در برنامه تامين مالي قرار گرفت كه ۲ هزار و 
۲۷۰ كيلومت��ر طول دارد و مطالعات فاز يك و ۲ آنها 

بايد انجام مي شد تا درنهايت، با فاينانسر براي تامين 
مالي به توافق مي رسيديم. 

ب��ه گفته مديرعامل ش��ركت س��اخت و توس��عه 
زيربناهاي حمل ونقل، ب��راي اين ۷ پروژه، ۱۲ هزار و 
8۰۰ميليارد تومان هزينه اجرا درنظر گرفته ش��د كه 

يكي از اين پروژه ها خط آهن شيراز-بوشهر بود. 
او با اشاره به اينكه با احداث خط راه آهن شيراز به 
بوش��هر،  كريدور ريلي جنوب تكميل مي شود، افزود: 
مطالعات فاز يك و ۲ پروژه تا بوش��هر به اتمام رسيد 
و با كارشناسي در شركت ساخت و همكاري فاينانسر 
چيني و همكار ايراني توافق ش��د ك��ه مبناي برآورد 
مالي براساس فهرست بهاي ايران باشد كه كار بزرگي 
محسوب مي شود. مديرعامل شركت ساخت و توسعه 
زيربناهاي حمل  ونقل كش��ور درباره ويژگي مهم اين 
پروژه بيان كرد: در اين پروژه مبنا براس��اس فهرست 
 بهاي ايران ق��رار گرفت و درنهايت ضرايب متعلقه به 
آن اعمال ش��د. او افزود: مبلغ توافق ش��ده براي اين 
پروژه ۲3۶۰ميليارد تومان به صورت ريالي كه معادل 
۷۰۰ميليون دالر يا ۵ ميليارد يوان چين است. خادمي 
اظهار كرد: برآورد مس��افر و بار در اين محور طي ۲۰ 
سال آينده در بخش مسافر ساالنه يك ميليون نفر و در 
بخش بار ساالنه ۱۲ ميليون تن است و اين مسير در 
۲ قطعه ۲۵۰ و ۲۰۰ كيلومتري اجرا مي شود. چيني ها 
پي��ش از اين هم در س��اخت خطوط ريل��ي با ايران 
همكاري داش��ته اند و هم اكنون س��اخت مسير ريلي 
سريع الس��ير تهران-قم-اصفهان با مشاركت چيني ها 

در حال اجراست. 

 تشكر از مجلس
درحالي ك��ه خيراهلل خادمي مديرعامل ش��ركت 
ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل  ونقل كشور كه به 
تشريح چگونگي امضاي قرارداد ساخت راه آهن شيراز-

بوشهر پرداخت، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، 
در جريان اين مراس��م به دلي��ل تصويب قانون تامين 

۱۵درصد سهم ايران در فاينانس هاي خارجي از محل 
صندوق توسعه ملي از مجلس شوراي اسالمي تشكر 
ك��رد و تصويب اين قانون را عاملي براي تس��ريع در 
پروژه ريلي شيراز-بوشهر دانست. آخوندي در مراسم 
امضاي قرارداد س��اخت راه آهن شيراز-بوش��هر اظهار 
كرد: خوش��بختانه در بودجه ۹۷ مش��خص  شده كه 
۱۵درصد مذكور از صندوق توس��عه ملي تامين شود 
كه نكته بس��يار كليدي و مهم است. زيرا با اين اتفاق، 
 پروژه شيراز-بوشهر مي تواند با سرعت پيشرفت  كند 
و وعده دولت محقق  ش��ود و ما مي توانيم بار ديگر به 

ملت عزيز ايران، شهروندان استان هاي فارس و بوشهر 
خدمت كنيم. 

به گفته او، در راستاي سياست توسعه شبكه ريلي 
كش��ور به بنادر يك خط ريلي اصفهان-شيراز وجود 
دارد، اما اس��تان فارس عالقه مند به اتصال اين استان 
به بنادر جنوبي كش��ور بود. آخوندي بيان كرد: يكي 
از پروژه هاي بس��يار مهم و در حال اجرا، از ش��يراز به 
گل گهر و انش��عاب آن به بندرعباس، كرمان و اتصال 
به چابهار اس��ت كه ۲ بندر بزرگ كش��ور محس��وب 

مي شوند. 

او افزود: پروژه ديگر، اتصال شيراز به بوشهر است. 
در ابت��داي دولت يازدهم پروژه بس��يار بزرگي تحت 
عنوان بندر نگين تعريف ش��د و باتوجه به اينكه بندر 
بوش��هر در فضاهاي ش��هري محصور شده است و در 
س��مت ديگر آن دريا قرار دارد، عمليات احداث بندر 
جديدي در قطعي زميني تحت عنوان »بندر نگين« 
با هدف اتصال به شبكه ريلي در برنامه گنجانده شد. 

وزي��ر راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه »اين اتفاق 
موجب اتصال بندر بوش��هر به ش��بكه ريلي كش��ور 
مي ش��ود«، گفت: اي��ن اقدام عالوه ب��ر تقويت حوزه 
مس��افري مي تواند در جهت توسعه ظرفيت باري در 
ش��بكه ريلي كش��ور، صرفه جويي در مصرف انرژي، 
كاه��ش تلف��ات جاده ي��ي، افزايش ايمن��ي و بهبود 

محيط زيست در اين پروژه محفوظ باشد. 
گفتني اس��ت پيش از اين مس��ووالن وزارت راه و 
شهرسازي بارها به اهميت اجراي پروژه ريلي شيراز- 
بوشهر اش��اره كرده بودند. امير اميني معاون وزير راه 
و شهرس��ازي در تير ماه سال جاري با اشاره به اينكه 
براي اجراي طرح ريلي شيراز-بوشهر به عسلويه 4هزار 
ميليارد تومان ارزيابي مالي ش��ده اس��ت، گفته بود: 

اجراي اين پروژه نيازمند فاينانس كننده دارد. 
اميني بيان كرده بود: امس��ال براي اجرايي شدن 
پروژه راه آهن بوشهر به شيراز فاينانس كننده انتخاب 
مي شود و اعتبارات الزم براي تحقق اين مهم مصوب 

و اختصاص مي يابد. 

 سهم 85درصدي چيني ها
مس��ير راه آهن ش��يراز به بوش��هر 4۵۰ كيلومتر 
و مس��ير طرح ريلي شيراز-بوش��هر به عسلويه ۶4۰ 
كيلومتر تعيين شده است و اعتبار ۷۰ تا ۹۰ ميليارد 
تومان براي اجرايي ش��دن اين پروژه پيش بيني شده 
بود كه براس��اس برنامه قرار بود اين طرح با مشاركت 
8۵درصدي فاينانس خارجي و ۱۵درصدي اعتبارات 

منابع داخلي اجرايي  شود. 

 آينده ترابري
در دست ريل پرسرعت

منظ��ور از رقابت چند نوعي 
در تراب��ري، رقابت ميان اقس��ام 
 مختل��ف حم��ل و نق��ل اس��ت

 I n t e r m o d a l (
"Competition(، ن��ه رقاب��ت
آن  از  خ��اص  ن��وع  ي��ك   در 
 I n t r a m o d a l (

. )Competition
به ص��ورت س��نتي، اقس��ام 
تراب��ري كمت��ر با ه��م دعواي 

رقابت داش��ته اند. ترابري هوايي ذاتا وسيله يي براي حمل 
مسافر است كه حمل بار در آن چهره فرعي دارد. در مقابل 
ترابري دريايي ذاتا وسيله يي براي حمل بار است كه حمل 
مس��افر در آن چهره ثان��وي دارد. ترابري جاده يي و ريلي 
ني��ز با وجود چهره دوگانه خود، ب��ا دو محدوديت روبه رو 
هستند. يكي از نظر س��رعت با ترابري هوايي توان رقابت 
ن��دارد و ديگر آنكه اغلب به مرزهاي ملي محدود ش��ده  و 

كمتر توسعه بين المللي يافته اند. 
با اين حال، با رش��د و توسعه شبكه ريل پرسرعت 
در  ه��م  آن   ،)High Speed Rail Network(
مقياس بين الملل��ي، رقابت ميان حمل و نقل ريلي و 
هوايي پديدار مي ش��ود. با آنكه تعريف جهاني و واحد 
از ريل پرسرعت در دسترس نيست، اما پذيرفته شده 
اس��ت كه ريل پرسرعت، ريلي اس��ت كه قطار در آن 
دس��ت كم ۲۰۰ ماي��ل/3۲۱ كيلومتر )يا بيش��تر( در 

ساعت، سرعت دارد. 
غير از خصيصه سرعت باال، استفاده از ريل پرسرعت 
منافعي ب��راي مصرف كنندگان به هم��راه مي آورد كه 
ترابري هوايي يا از عرضه آن منافع ناتوان است يا آنها را 
به همان كيفيت فراهم نمي كند. حمل و نقل هوايي به 
داليلي چون ترافيك فرودگاهي، شرايط جوي و مسائل 
ايمني، بس��يار در معرض تاخير و لغو س��فر قرار دارد، 
درحال��ي كه تاخير در حمل و نق��ل ريلي، به كمترين 
ميزان خود مي رسد. مسافر ريلي، آزادي عمل بيشتري 
نسبت به مسافر هوايي دارد و به راحتي قادر به استفاده 
از وسايل الكترونيكي و ارتباطي در طول مسافرت است. 
در ترابري ريلي، بازرس��ي هاي امنيتي به ميزان ترابري 
هواي��ي اهميت و جديت ندارد و در نتيجه حساس��يت 
نسبت به حمل برخي اشياي همراه مسافر پايين مي آيد 
و حال آنكه در ترابري هوايي گاه مسافر از حمل برخي 
اش��ياي همراه خود از قبيل ادكلن، اسپري  و سيم هاي 
برق و مخابرات منع مي شود. ريل پرسرعت نزديك ترين 
دسترس��ي را به مركز ش��هر فراهم مي كن��د، درحالي 
ك��ه مكان گزيني اغلب فرودگاه ه��ا، فاصله يي چندين 

كيلومتري را با مراكز شهري ايجاد مي كند. 
بدين س��ان اگر قرار باش��د مسافري مس��يري را با 
قطار پرس��رعت در كمتر از 3 ساعت و در مقابل همان 
مس��ير را با وسيله هوايي در يك س��اعت طي كند، با 
يك حس��اب و كتاب ساده و متعارف، به احتمال بسيار 
زياد قطار پرس��رعت را به عنوان وسيله حمل مناسب و 
مطلوب خود انتخاب خواهد كرد، اگرچه ترجيح وي به 
مجموعه يي از عوامل دروني )همچون ترس از مسافرت 
به وسيله هواپيما( و بيروني )همچون تفاوت قيمت دو 
بليت( نيز بس��تگي دارد. هم اكنون قاره آس��يا )عمدتا 
كش��ورهاي شرق آس��يا( و اروپا بيش��ترين شبكه ريل 
پرسرعت در جهان را دراختيار دارند. بيش از ده ها هزار 
كيلومتر شبكه ريل پرس��رعت در اين دو قاره در حال 
استفاده، س��اخت، احداث و برنامه ريزي است. برعكس 
ش��بكه ريل پرسرعت در اياالت متحده امريكا پيشرفت 
زيادي نداش��ته و گفته مي شود كه دولت اياالت متحده 
امريكا به كمك دولت ژاپن به دنبال توسعه شبكه ريل 
پرس��رعت است. بي ش��ك دولت ايران نيز نبايد از اين 
غافله عقب بماند. ايجاد رقابت چند نوعي در ترابري هم 
مصرف كننده را سودمند مي كند، هم به سمت اهداف 
توسعه پايدار حركت مي كند و هم تاجران حمل و نقل 

و دولت را درنهايت منتفع مي سازد. 
 اتخاذ يك نگرش بي طرفانه و جامع نخس��تين گام 
در راستاي توسعه شبكه ريل پرسرعت است. بي ترديد 
در اي��ن نگرش بي طرفان��ه، هر اقدام و تالش��ي كه به 
خالف روح رقابت چند نوعي و مانع از ش��كل گيري آن 
باشد، مردود است. پس اگر مخالفت نمايندگان حامي 
ش��ركت ها و صنايع نفتي و فش��ار آنها به دولت مانع از 
توس��عه شبكه ريل پرس��رعت ش��ود يا اگر در قرارداد 
توس��عه فرودگاهي، ش��رط عدم احداث ريل پرسرعت 
به نفع س��رمايه گذار داخل��ي يا خارجي درج ش��ود يا 
ترابري هوايي از امتيازات و مزاياي بيش��تري نسبت به 
تراب��ري ريلي برخوردار گ��ردد يا دولت به انگيزه حفظ 
منافع اقتصادي خطوط هواپيمايي از توسعه شبكه ريل 
پرسرعت در مسيرهاي پرتردد هوايي )مسيرهاي نسبتا 
طوالني( خودداري كند و آن را به مس��يرهاي كوتاه يا 
نسبتا كوتاه محدود سازد، چنين اقدامات و تالش هاي 
سياس��ي )غيرحقوقي( بايد شكس��ته ش��ود تا حداقل 

مقتضيات توسعه شبكه ريل پرسرعت فراهم آيد. 

يادداشت

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
 خريد، نصب )بازسازی اتاق های عمل( مركز آموزشی درمانی امام علی)ع(

 بوسيله ديوارهای ماژوالر و كف پوش دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه- بار دوم
دانش��گاه علوم پزش��كی و خدمات بهداش��تی درمانی كرمانش��اه در نظر دارد نسبت به خريد، نصب )بازس��ازی اتاق های عمل( مركز 
آموزش��ی درمانی امام علی)ع( خود بوس��يله ديواره��ای ماژوالر و كف پوش از طريق مناقصه عمومی)ي��ك مرحله ای( اقدام نمايد. لذا 
از كليه ش��ركت ها و موسس��ات واجد شرايط دعوت می شود از تاريخ نش��ر اين آگهی لغايت پايان وقت اداری روز چهارشنبه به تاريخ 
۹۶/۱۲/۲3 بابت خريد اسناد مناقصه با ارائه فيش واريزی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال به حساب شماره ۲۱۷84۲3۷۰۵۰۰8 بانك ملی به 
نام درآمد غيربهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه به نشانی كرمانشاه: بلوار شهيد بهشتی، 
س��اختمان شماره يك دانشگاه علوم پزشكی، طبقه اول، اداره تداركات )تلفن:383۷۵۱۶۱-۰83( و يا تهران: خيابان انقالب، چهارراه 
وليعصر، ضلع ش��رقی پارک دانش��جو، خيابان استاد ش��هريار، پالک 3۱، طبقه اول، دفتر نمايندگی دانش��گاه علوم پزشكی كرمانشاه 

)تلفن:۶۶۷۱8۱4۱( مراجعه نمايند.
۱( سپرده شركت در مناقصه 4۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال )چهارصد و پنجاه ميليون ريال( به صورت ضمانتنامه معتبر بانكی و يا واريز نقدی 
وجه مذكور به حس��اب ش��ماره ۰۱۰4۱۷3۷۰۲۰۰۷ بانك صادرات شعبه مدرس)كرمانش��اه( به نام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 

بهداشتی درمانی كرمانشاه می باشد.
۲( آخرين مهلت تحويل پيشنهادات توسط شركت كنندگان در مناقصه تا ساعت ۱۵ روز شنبه تاريخ ۹۷/۱/۱8 می باشد.
3( محل تحويل پيشنهادات كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتی، ساختمان شماره يك، طبقه سوم، دبيرخانه محرمانه می باشد.

4( هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
۵( تاريخ بازگش��ايی پيش��نهادات واصله روز يك ش��نبه تاريخ ۹۷/۱/۱۹ س��اعت 8/3۰ صبح در محل كرمانش��اه، بلوار شهيد بهشتی، 

ساختمان شماره يك دانشگاه علوم پزشكی، طبقه اول، دفتر مديريت پشتيبانی و امور رفاهی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كرمانشاه

گاه علوم زپشکی دانش
شتی ردمانی کرمانشاه  و خدمات بهدا

ميالد صادقي 
  پژوهشگر

حقوق هوافضا

مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران اعالم كرد كه 
مهلت پرداخت قبوض عوارض پايدار فقط تا ۲۹ اسفند ماه است. 

به گزارش ايسنا، مهدي رزمي با اعالم پايان يافتن توزيع قبوض 
و مهلت پرداخت قبوض انبوه عوارض پايدار شهرداري تهران گفت: 
اين عوارض ش��امل عوارض نوسازي، كسب و پيشه و بهاي خدمات 
مديريت پس��ماند اس��ت كه براي حضور در باشگاه خوش حسابي 

شهرداري تهران اعالم شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه با پاي��ان يافتن توزيع قب��وض انبوه عوارض 
ش��هرداري تهران، ش��هروندان تهراني فقط تا ۲۹ اس��فند ماه سال 
جاري فرص��ت پرداخت قبوض عوارض و به��اي خدمات مذكور را 
دارن��د، گفت: ش��هرونداني كه عوارض متعلقه ملك خ��ود را تا اين 
تاريخ پرداخت كنند ش��امل تسهيالت خوش  حس��ابي شهرداري 

تهران خواهند شد. اين دسته از شهروندان از ۱۰درصد جايزه خوش 
حس��ابي عوارض نوس��ازي و مشاغل بهره مند مي ش��وند و چنانچه 
قبوض عوارض نوسازي تا پايان مهلت فوق پرداخت نشود مشمول 
۹درصد جريمه ديركرد خواهد ش��د. مديركل تش��خيص و وصول 
درآمد ش��هرداري تهران افزود: شهروندان مي توانند از طريق پورتال 
شهرداري تهران به نشانيwww.tehran.ir، سامانه تلفني ۱3۷، 
اينترنت بانك، همراه بانك، تلفنبانك، ATM و از طريق درگاه هاي 
غيرحضوري بانك هاي طرف قرارداد ش��هرداري تهران نس��بت به 
پرداخت قبوض اقدام كنند. رزمي گفت: براي رفاه حال ش��هروندان 
و تكريم ارباب رجوع، ستادهاي ويژه پاسخگويي به سواالت احتمالي 
شهروندان در ادارات درآمد مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران و اداره 

كل تشخيص و وصول درآمد داير شده كه جوابگوي موديان است.

عض��و هيات مديره اتحاديه امالک با اش��اره ب��ر افت معامالت 
مسكن در اسفندماه گفت: اين كاهش معامالت به دليل خودداري 
فروشنده ها با اين تصور است كه ببينند قيمت در سال ۹۷ چگونه 

خواهد بود. 
 سعيد لطفي در گفت وگو با فارس گفت: ابهامات قيمت مسكن 
در س��ال ۹۷ موجب ش��د تا فروش��نده ها با اين احتمال كه شايد 
قيمت ها در س��ال آينده افزايش يابد از فروش مس��كن خودداري 
كنند، بنابراين اين يكي از داليل افت معامالت در اسفند ماه بود. 
لطفي اضافه كرد: بخش مسكن چند ماهي بود كه روند خوبي 
پيدا كرده بود و متقاضيان مسكن آرام آرام وارد بازار شده و واحد 
مس��كوني موردنظر خود را خري��داري مي كردند و همين موضوع 
باعث شده بود تا سازنده هايي كه از بازار مسكن خارج شده بودند 

مجددا براي س��اخت اقدام كنند. عضو هيات مديره اتحاديه امالک 
ادام��ه داد: ام��ا به يك ب��اره وضعيت نرخ ارز و ط��ال در بازار به هم 
ريخت و باعث ش��د تا دولت ب��راي كنترل نرخ ارز اقدام به فروش 
اوراق در بانك ها با نرخ س��ود ۲۰درصد كن��د، همين اقدام باعث 
ش��د تا بسياري از مردم س��رمايه هاي خود را وارد بازار ارز و خريد 

اوراق كنند. 
او يادآور شد: قيمت مس��كن اگر بخواهد سال آينده تغييراتي 
هم داش��ته باش��د در حد نرخ تورم خواهد بود و اين يك موضوع 
عادي اس��ت. لطفي با اش��اره به اينكه رش��د بيش از حد و جهش 
قيمتي مس��كن براي سال آينده به هيچ وجه پيش بيني نمي شود، 
اظهار كرد: س��ال آينده سال آرامي براي بازار مسكن خواهد بود و 

اين قطعا به نفع خريدار و فروشنده خواهد بود. 

داليل افت 17درصدي معامالت مسكن در اسفندمهلت پرداخت قبوض عوارض پايدار تا پايان سال

انجام پروازهاي نوروزي با 160 فروند هواپيمافاكتور 2 ميليارد توماني آش نذري به اسم كار فرهنگي
عضو ش��وراي ش��هر تهران ضمن تش��ريح جزيي��ات فاكتور 
۲ميلي��ارد تومان��ي  آش نذري به اس��م كار فرهنگ��ي از وجود 
مستندات درباره فاكتورهايي خبر داد كه 3برابر هزينه كرد صادر 

شده اند. 
ش��هربانو اماني، عضو شوراي شهر تهران در تشريح جزييات 
فاكت��ور ۲ميليارد توماني براي پخ��ت و توزيع  آش نذري گفت: 
ف��ردي فاكتوري ب��ه مبلغ ۲ميليارد تومان را نزد ش��هردار يكي 
از مناط��ق مي برد و مي گويد ۲  ميليارد تومان  آش نذري پخته 
و توزيع كرده اس��ت. متاس��فانه از اينگونه اقدامات در قالب كار 
فرهنگي و فاكتورهاي اينچنيني زياد پيدا مي شود. اماني با بيان 
اينكه اين فاكتور به دوران مديريتي شهري گذشته برمي گردد، 
ادام��ه داد: بعد از جابه جايي مديريت ش��هري، فرد فاكتورش را 
براي ش��هردار جديد آورده و از اين فاكتورها بس��يار وجود دارد. 
متاسفانه برگزاري مناسبت ها با هزينه هاي بيش از حد تبديل به 
رسم ش��ده است و من هم نمي دانم كه چقدر  آش نذري پخش 
كردن��د كه هزينه اش ۲ميليارد تومان ش��ده اس��ت. وي با بيان 
اينكه نمونه هاي ديگر ش��بيه اين مورد بسيار زياد است درحالي 
ك��ه فعاليت هاي فرهنگي بايد ش��هروندمحور باش��د، ادامه داد: 
همين تخم مرغ هاي س��يماني كه به مناسبت عيد رنگ مي شود 
و هزينه هاي هنگفتي روي دست شهرداري مي گذارد و مثل آن 
 آش نذري است و راه حل آن هم فقط مشاركت خود مردم است. 
اين عضو ش��وراي شهر با بيان اينكه در گذشته برگزاري اين 
مناس��بات به عهده خ��ود مردم بود و خودش��ان با هزينه كمتر 

برگزار مي كردند، افزود: س��وال اين اس��ت كه چرا مناسبت هاي 
مذهبي، ملي و شادي آور را خود مردم برگزار نمي كنند درحالي 
كه فاكتورهايي موجود اس��ت كه نشان مي دهد در مناسبت هاي 
مذهبي به خصوص س��وگواري ها، هزينه هاي بس��ياري صورت 
گرفته و گران برگزار مي ش��وند و همين خرج زيادي روي دست 

شهروندان گذاشته است. 
اماني ادامه داد: بعضا ش��اهد بودي��م به همين بهانه ها 3برابر 
هزينه كرد، فاكتور رد و بدل كردند و مس��تندات آن هم موجود 
است متاسفانه اين درحالي است كه بايد اصل بر مبناي صداقت 
باشد. اين مناسبت ها از بودجه عمومي و شهرداري با هزينه هاي 
گزاف برگزار مي شود درحالي كه اگر مردم را در اين مناسبت ها 
مشاركت دهيم نه تنها با هزينه كمتر برگزار مي شود بلكه باعث 
مي شود، جوانان در كنار خانواده ها باشند و فضاي زمخت و سرد 
مردانه جامعه تلطيف ش��ود. اين عضو شوراي ش��هر با انتقاد از 
رويكرد مديريت ش��هري جديد گفت: دغدغه من اين اس��ت كه 
چرا همان برنامه هاي قبلي توس��ط مديران جديد باز هم درحال 
اجراس��ت به نظر مي رسد؛ همان رويكرد قبلي ادامه دارد و فقط 
يك تيم جديد آمده اند. تهران پايتخت رنگين كمان اقوام اس��ت 
و اگر اقوام گوناگون مراس��م خود را برگزار كنند و ش��رايط اجرا 
و هنر خياباني براي هنرمندان مهيا ش��ود، مي توان فعاليت هاي 
فرهنگي شهروندمحوري داش��ت كه هم اعتماد اجتماعي و هم 
مش��اركت را افزايش مي دهد. متاسفانه سرنخ هاي رانت بسياري 

در اين حوزه وجود دارد. 
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صنعت، معدن و جتارت14
انتقاد از اختصاص يك درصد 

از فروش معادن به خزانه 
ايرن�ا  رييس خانه مع��دن ايران گف��ت: اختصاص 
يك درص��د از فروش واحدهاي معدن��ي در قالب بودجه 
1397 به خزانه مغاير قانون معادن است و عالوه بر آنكه 
تاثير منفي در جلب و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي 
دارد، مان��ع از حركت اين بخش مي ش��ود. كميس��يون 
مع��ادن و صنايع معدني اتاق ايران به تازگي با انتش��ار 
بيانيه ي��ي با الحاق يك بند به تبصره 7 اليحه بودجه در 
مجلس شوراي اسالمي مبني بر الزام معادن به پرداخت 
يك درصد از فروش معادن به خزانه دولت مخالفت كرد. 
محمدرضا بهرامن گفت: برابر قانون معادن كه به تصويب 
مجلس ش��وراي اسالمي رسيده، ساالنه حقوق معادن از 
س��وي دولت تعيين و از بهره برداران اخذ مي ش��ود. وي 
افزود: سرمايه گذاران خارجي نيز براي مشاركت در بخش 
معدن، قان��ون معادن را مالك و معي��ار فعاليت در اين 
عرصه مي دانند، اما موضوع تخصيص يك درصد در قانون 
پيش بيني نشده است. بر اساس بيانيه كميسيون معادن 
و صنايع معدني اتاق ايران كه در هفته جاري صادر شد، 
اخ��ذ يك درصد از فروش مع��ادن براي خزانه را موجب 
ايجاد بار اضافه بر اقتص��اد معدن، مغاير با قانون معادن 
و موجب از دست رفتن بخشي از توليد و اشتغال كشور 
دانسته اس��ت. بهرامن خاطرنشان كرد: كارشناسان اين 
حوزه انتظار دارند، مجلس شوراي اسالمي براي مباحث 
تخصصي از متخصصان مربوطه مشاوره كارشناسي اخذ 
كند و امروز خانه معدن ايران بهترين مشاور و امين قواي 
س��ه گانه براي هرگونه تصميم س��ازي و سياست گذاري 
تخصصي اس��ت. وي همچنين گفت: اعضاي كميسيون 
معتقدند آنچه س��د راه توس��عه  معدن و صنايع معدني 
محسوب مي شود، نه دشواري هاي ذاتي اين كسب و كار 
كه بي مهري تصميم گيران و تصميم سازان اين حوزه در 
تدوين مقررات معدني اس��ت. رييس خانه معدن ايران 
يادآور ش��د: مديران معادن بزرگ كشور نسبت به واريز 
يك درص��د از فروش معادن به خزانه توجيه نيس��تند و 
واحدهاي كوچك و متوسط نيز بيم آن دارند كه نتوانند 

در سال آينده تداوم فعاليت داشته باشند. 

 نمايشگاه هاي بهاره
و شهربازي ها زير ذره بين

ايسنا  در آس��تانه فرا رسيدن سال جديد و در ايام 
نوروز، گشت هاي ويژه استاندارد در سراسر كشور از 1۵ 
اس��فند 139۶ تا 1۵فروردين 1397 با نظارت بر مراكز 
تمرك��ز، توزيع و فروش كاال به ويژه در نمايش��گاه هاي 
بهاره افزايش مي يابد. نيره پيروزبخت رييس س��ازمان 
ملي اس��تاندارد ايران با اع��الم اين خبر افزود: اين طرح 
با هدف حف��ظ و صيانت از حق��وق مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان كاالها و با همكاري س��اير س��ازمان ها و 
نهاده��اي ناظر اجرا مي  ش��ود. پيروزبخت با بيان اينكه 
در اجراي اين طرح، كميت و كيفيت كاالهاي مشمول 
اس��تاندارد اجباري و تشويقي در مراكز تمركز، توزيع و 
فروش كنترل مي شود، افزود: كاالها از نظر وزن، حجم 
و ابعاد كنترل خواهند شد تا مطابق استانداردهاي مورد 
نظر باشند و از صحت و كاليبره بودن وسايل سنجش از 
قبيل ترازو ها و باس��كول ها نيز اطمينان به عمل خواهد 
آمد. وي افزود: مواد غذايي، بهداشتي، شوينده ها، قطعات 
خودرو و همچني��ن ترازوها و وزنه ها در ميادين ميوه و 
تره ب��ار و مراكز عرضه عم��ده و جزئي، كنترل نازل هاي 
س��وخت و همچنين وس��ايل بازي در ش��هربازي ها و 
تله كابين ه��ا از جمل��ه كاالها و محص��والت پرمصرفي 
هستند كه مشمول مقررات استانداردهاي اجباري بوده 

و در ايام نوروز مورد نظارت و كنترل قرار مي گيرند.  

 همكاري ايران و تركيه
در بازرسي قبل از حمل كاال

پاي�گاه اطالع رس�اني دولت  نشس��ت بررس��ي 
برنامه اجرايي تفاهمنامه س��ازمان ملي استاندارد ايران 
و موسس��ه اس��تاندارد تركيه با موضوع چگونگي روش 
بازرسي كاالهاي وارداتي و صادراتي قبل از حمل برگزار 
ش��د. هيات اس��تاندارد تركيه كه به سرپرستي الهامي 
مدير روابط بين الملل موسس��ه استاندارد تركيه در اين 
نشست حضور داش��ت با معرفي ظرفيت هاي علمي و 
فني موسسه اس��تاندارد تركيه در زمينه آزمايشگاهي 
و بازرس��ي كاال پيش��نهادات خود را مطرح كردند. در 
اين نشست هيات ايراني نيز به سرپرستي مسلم بيات 
معاون ارزيابي كيفيت س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران 
خواهان استفاده از ظرفيت هاي استاندارد تركيه درباره 
صدور گواهي اس��تاندارد اتحاديه اروپ��ا براي كاالهاي 
صادراتي ايران شد. بيات در اين نشست ابراز اميدواري 
كرد كه با اجرايي ش��دن تفاهمنامه امضا شده بين دو 
مجموعه اس��تاندارد ايران و تركيه در س��ال ۲۰1۶ به 
نقاط مشتركي در زمينه ارزيابي انطباق و بازرسي قبل 
از حمل كه در تفاهمنامه مذكور به آن تاكيد شده است، 
برسيم. در اين نشست مقرر ش��د، گروه كاري ويژه يي 
براي بررسي پيش نويس اجرايي بازرسي پيش از حمل 
ظرف يك ماه آينده تش��كيل شود تا با اجراي اين بند 
از يادداشت تفاهم امضا شده در تسهيل تجارت بين دو 

كشور گام بلندي برداشته شود. 

عارضه يابي واحدهاي 
كوچك و متوسط صنعتي

ايرن�ا  س��ازمان صناي��ع كوچك و ش��هرك هاي 
صنعتي ايران با دانش��گاه خوارزمي تفاهمنامه يي امضا 
كردند كه بر اس��اس آن واحدهاي كوچك و متوس��ط 
صنعت��ي عارضه ياب��ي مي ش��وند. به گزارش س��ازمان 
صناي��ع كوچ��ك و ش��هرك هاي صنعتي اي��ران، در 
راستاي گس��ترش همفكري و همكاري هاي آموزشي 
- پژوهشي، تفاهمنامه همكاري مشترك بين سازمان 
صنايع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي ايران با دانشگاه 
خوارزمي منعقد ش��د. در اين تفاهمنامه كه به امضاي 
»صادق نجفي« مديرعامل س��ازمان صنايع كوچك و 
شهرك هاي صنعتي ايران و »محمدعلي سبحان الهي« 
رييس دانشگاه خوارزمي رسيد، مقرر شد طرفين براي 
راه اندازي مركز نوآوري و ش��كوفايي در مراكز خدمات 
فناوري و كس��ب و كار در همه اس��تان ها و نيز تدوين 
راهكاره��اي مناس��ب عملياتي براي راهبري ش��هرك 
صنعتي ICT تهران همكاري هاي مشترك انجام دهند. 
براس��اس اين تفاهمنامه عارضه يابي واحدهاي صنايع 
كوچك و متوسط توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه و 
تدوين دوره MBA و DBA كسب و كارهاي كوچك 

و متوسط پيگيري خواهد شد. 

اخبار

منوي همكاري »تهران« - »بغداد« ترسيم شد

سد آمريكايي در بازار عراق
تعادل 

»زن��گ خطر ح��ذف ب��ازار ع��راق« ك��ه خيلي 
وقت اس��ت به صدا درآمده، موجب ش��د يك هيات 
بلندپايه اقتصادي از تهران به سرپرس��تي معاون اول 
رييس جمهور راهي بغداد ش��ود ت��ا چالش ها و موانع 
موجود بر س��رراه تجارت با اين كش��ور را بررس��ي و 
برطرف كند. البته فعاالن اقتصادي نس��بت به خطر 
حذف بازار عراق بارها هشدار داده بودند و سوء استفاده 
عراق از محدوديت بازارهاي صادراتي ايران، سياس��ت 
حمايت��ي عراق از توليد داخلي و مش��كالت مراودات 
بانكي را از جمله چالش هاي پيش روي تجار ايراني در 
بازار دانسته و بر لزوم رفع آنها تاكيد كردند. اما در اين 
ميان كارشكني و سختگيري هاي امريكا براي حضور 
ايران در بازار عراق را هم نبايد ناديده گرفت؛ موضوعي 
ك��ه حتي خود مس��ووالن عراقي در دي��دار با بخش 
خصوصي ايران بر اين گزاره صحه گذاش��ته و راه حل 
عبور از اين چالش را ايجاد ش��ركت هاي استراتژيك 
و س��رمايه گذاري هاي مش��ترك بين دو كشور عنوان 
كردن��د. در مقابل از نگاه دولتم��ردان ايراني و بخش 
خصوصي ايران هم »ايجاد ستاد مشترك اقتصادي به 
جاي كميسيون مشترك، تجارت از طريق يورو و ديگر 
ارزهاي رايج به جاي دالر، ايجاد مركز داوري اختالفات 
احتمالي بين تجار در اتاق هاي مش��ترك دو كشور و 
حركت به س��مت تجارت آزاد با عراق« را مي توان از 
ديگر گام هايي دانس��ت كه مسير تجارت فيمابين دو 

كشور را تسهيل مي كند. 

 چرا عراق شريك مهم تجاري ايران است؟ 
 عراق كه يكي از اصلي ترين شركاي تجاري ايران 
در صحن��ه تجارت خارجي به ش��مار مي رود، اما طي 
يكي، دو س��ال اخير در تالش است تا وابستگي خود 
را به محصوالت ايراني بكاهد، از اين رو دولتمردان اين 
كشور در تالش بودند تا به بهانه حمايت از توليد داخل 
مان��ع ورود كاالها و محصوالت ايراني به كشورش��ان 
شوند. حتي جديدترين آمار تجارت خارجي كشور بر 
اين گزاره صحه مي گذارد كه صدور كاالهاي ايراني در 
11م��اه منتهي به بهمن 139۶ به عراق با افت همراه 
بوده است. به طوري كه صادركنندگان ايراني در همين 
بازه زماني توانسته اند 11ميليون و ۵۶۰ هزارتن كاال به 
ارزش ۵ميليارد و ۵7۸ ميليون دالر روانه بازارهاي اين 
كشور كنند كه نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 
لحاظ وزني با افت بيش از 1۲درصدي مواجه بوده و به 
لحاظ ارزشي رشد نيم درصدي را به ثبت رسانده است. 
ام��ا فعاالن اقتصادي در تحليل اين موضوع بر اين 
باورن��د كه دچار يك خوش بيني  ب��ه جايگاه ايران در 
بازار عراق هس��تيم. اين در ش��رايطي اس��ت كه بايد 
به طور جد نگران بسته شدن درهاي تجاري اين كشور 
ب��ه روي بازرگانان ايراني باش��يم. ام��ا و اگرها و تمام 
نگراني ها براي حضور ايران در بازار عراق موجب ش��د 
تا يك هيات بلندپايه اقتصادي به سرپرس��تي، معاون 
اول رييس جمهور و وزي��ر صنعت، معدن و تجارت و 
همچنين با همراهي رييس پارلمان بخش خصوصي 
راهي بغداد شوند تا بلكه با رايزني با دولتمردان عراق 
ضمن رفع موانع موجود، نقش��ه راهي براي توس��عه 

مبادالت اقتصادي در سال هاي آتي ترسيم كنند. 
در همين راستا وزير صنعت، معدن و تجارت ايران 
روز گذشته با سه وزير عراقي ها ديدار و درباره برچيدن 
موان��ع بازار عراق به گفت وگو نشس��ت. وزير صنعت، 
معدن و تجارت در ديدار با وزير مس��كن و شهرسازي 
عراق حل مشكل تعامالت بانكي را يكي از عوامل مهم 
در توسعه همكاري اقتصادي بين دو كشور دانست و 
گفت: با ايجاد خطوط اعتباري و اقدامات جديد امكان 
حل مس��اله تعامل بانكي بين دو كشور وجود دارد و 
اين اميد مي رود اين سفر نقشه راه همكاري اقتصادي 
بين دو كش��ور را ترس��يم كند. محمد شريعتمداري 

ب��ر ضرورت تعريف كردن يك س��قف مناس��ب براي 
فعاليت هاي اقتصادي بين دو كشور تاكيد كرد و افزود: 
در حال حاضر حجم مبادالت تجاري غيرنفتي بين دو 
كشور حدود ۶ ميليارد دالر است كه اين رقم در شأن 
دو كشور همسايه و مرزهاي گسترده  آنها نيست و از 
اين رو بايد تمهيدات براي گس��ترش بازارهاي هر دو 
طرف در نظر گرفت تا به اين ش��كل سطح مبادالت 
تجاري در سال هاي پيش رو افزايش يابد. به گفته اين 
مقام مس��وول براي تحقق توس��عه اقتصادي بين دو 
كشور بايد مناس��بات از روابط ساده تجاري به روابط 
پيچيده تر در زمينه هاي فني و مهندس��ي و همكاري 

صنعتي و ساختمان سازي گسترش يابد. 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت ايران براي توس��عه 
مناس��بات اقتصادي به ويژه در حوزه فني و مهندسي 
پيش��نهاد تشكيل يك هيات مش��ترك كرد كه وزير 
مس��كن و شهرس��ازي عراق از اين پيشنهاد استقبال 
كرد. شريعتمداري همچنين در بخش ديگر سخنانش 
گس��ترش روابط همه جانبه با اين كش��ور را از اهداف 
مهم دولت ايران برشمرد. او افزود: در اين مذاكرات به 
بررسي و تالش براي گسترش روابط دو كشور در همه 
زمينه هاي سياسي و اقتصادي از جمله مشاركت ايران 
در بازس��ازي مناطق جنگ زده ناشي از تهاجم داعش 
مي پردازد. از س��وي ديگر در اين ديدارها مقرر ش��د، 
كميته هاي كارشناسي براي بررسي توافق هاي قبلي، 
به روزرساني و ارائه پيشنهادات مناسب جهت توسعه 

همكاري ها در طول اين سفر فعال شود. 

 محور مذاكرات چه بود؟ 
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين روز گذشته 
در كنار هي��ات اقتصادي اتاق ايران حاضر ش��د و به 
گفت وش��نود با آنها براي چگونگ��ي افزايش مبادالت 
تجاري با ع��راق پرداخت. ش��ريعتمداري به اهميت 
كار فع��االن بخش  خصوص��ي براي برق��راري روابط 
خارجي اشاره  كرد وگفت: براي ورود به بازار عراق در 
هر زمينه يي بايد ش��رايط خاص اين كش��ور از جمله 

امنيت و حضور امريكا در اين كشور را مورد توجه قرار 
دهيم. او با اشاره به مالقات هاي متعدد خود با مقامات 
عراق��ي افزود: ارتباط با عراق رو به پيش��رفت اس��ت. 
همچنين براي موفقيت در بازار عراق نظير بخش هايي 
همچون س��يمان بايد به دنبال كار مش��ترك با آنها 
باشيم. شريعتمداري اظهار كرد: در زمينه گردشگري 
س��المت موقعيت خوبي داريم اما اين بخش نيز نياز 
به برنامه ريزي بيشتر دارد، چراكه صنعت گردشگري 
يكي از صنايع پرمزيت به شمار مي رود و براي تقويت 
اين بخش بايد ب��ه دنبال ارائه راهكار و پياده س��ازي 

برنامه هاي جذاب باشيم. 
به گفته او يكي از مش��كالت اساسي در خصوص 
سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي تامين منابع مالي 
است كه در داخل بايد براي اين موضوع فكر شود. در 
اين باره نيز بايد نشست هاي چندجانبه يي را با مقامات 
پولي و بانكي فراهم كرد تا بتوان در اين زمينه موانع را 

برطرف كرد و به سمت توسعه گام برداشت. 
ش��ريعتمداري ادامه داد: ب��راي فروش ملزومات و 
مصالح س��اختماني در بازار عراق با تاس��يس شركت 
مش��ترك با عراقي ها ب��ه توافق رس��يده ايم و از آنها 
خواس��تيم در مناقص��ات س��قف مش��خصي را براي 
ش��ركت هاي ايران��ي با توج��ه به هم م��رزي در نظر 
بگيرند. به گفته او ايجاد س��تاد مشترك اقتصادي به 
جاي كميسيون مشترك براي حل مشكالت فرصت 
جديدي است كه بايد از آن نهايت استفاده را بكنيم. 

در عين حال س��فير ايران در عراق نيز در ديدار با 
مقامات دولتي و بخش  خصوصي ايران به چالش هاي 
پيش روي دو كش��ور پرداخت. س��فير ايران در عراق 
در اين نشس��ت گفت: با شناخت چالش هاي موجود 
در ارتباط دو كش��ور توانس��ته ايم، فضاي جديدي در 
ارتباط��ات بخش خصوصي باز كنيم. ايرج مس��جدي 
اف��زود: حضور اعضاي دولت به خص��وص معاون اول 
رييس جمهور در عراق به همراه افزايش رفت و آمدها 
مي تواند ما را به مقاصد اقتصادي مان نزديك كند. بايد 
اش��اره كرد كه  در مسائل سياسي، فرهنگي، دفاعي و 

امنيتي، س��از و كار خوبي داريم. در مسائل اقتصادي 
به يك س��تاد اقتصادي در عراق نياز اس��ت تا مسائل 
بخش خصوصي را با جديت پيگيري كند كه اين امر 

محقق شده است. 
محور ديگر، س��فر هيات دولت و بخش  خصوصي 
اي��ران بر مس��ائل مربوط ب��ر تقوي��ت همكاري هاي 
پزشكي چرخيد. از اين رو مس��ووالن ايراني و عراقي 
راه ه��اي تقويت همكاري و هماهنگي هاي مش��ترك 
در زمينه ه��اي مختلف پزش��كي را بررس��ي كردند. 
وزي��ر صنعت، معدن و تجارت با »عديله حمود« وزير 
بهداشت و محيط زيست عراق ديدار و گفت وگو كرد. 
دو طرف پس از اين ديدار بر تمايل كش��ورهاي خود 
براي تقويت همكاري و تبادل تجربيات در زمينه هاي 

مختلف تاكيد كردند. 
ش��ريعتمداري در اين ديدار ب��ر اهميت همكاري 
ميان دو كش��ور در زمينه هاي پزش��كي تاكيد كرد و 
گفت: افق هاي جديد و مناس��بي در اين زمينه براي 
تقوي��ت روابط وجود دارد. وزير بهداش��ت عراق نيز از 
مشاركت و كمك ايران به نهادهاي پزشكي و بهداشتي 
عراق تقدي��ر ك��رد. همچنين »حبيب الموس��وي« 
قائم مقام وزارت تجارت عراق اظهار اميدواري كرد كه 
اراده دو طرف در توسعه روابط در همه زمينه ها بيش 

از پيش تحقق يابد. 

 خواسته بخش خصوصي ايران  از عراقي ها؟ 
از آن س��و رييس پارلم��ان بخش خصوصي كه به 
همراه يك هيات 4۰نفره عازم بغداد ش��ده بود، عراق 
را يك��ي از ش��ركاي اصلي اقتصادي ايران دانس��ت و 
تاكيد كرد كه ظرفيت هاي قابل  توجهي براي ارتقاي 
مناس��بات اقتصادي دو كش��ور وج��ود دارد. به گفته 
غالمحس��ين ش��افعي در اين س��فر براي رفع برخي 
مش��كالت موجود بر س��ر راه فع��االن اقتصادي براي 
مبادالت به خصوص موضوع حمل ونقل مذاكره خواهد 
ش��د. او تاكيد كرد: الزم اس��ت، موضوع داوري و حل 
اختالف تجار در اتاق هاي مش��ترك دو كش��ور مورد 

توج��ه قرار گرفته و مرك��ز داوري اختالفات احتمالي 
بين آنان را برطرف كند. 

رييس اتاق ايران با اش��اره ب��ه ديگر موانع موجود 
توضيح داد: صادرات برخ��ي كاالهاي ايراني به عراق 
ممنوع ش��ده و مهم ترين مساله اين است كه بايد به 
س��مت تج��ارت آزاد با عراق حرك��ت كنيم. به گفته 
شافعي؛ درحال حاضر حتي قرارداد تعرفه يي ترجيحي 
مناس��بي بين دو كشور وجود ندارد و الزم است براي 
استفاده بيشتر از ظرفيت ها به سمت برقراري تجارت 

آزاد با عراق حركت كنيم. 
از سوي ديگر محمدرضا كرباسي، معاون بين الملل 
اتاق ايران هم گفت: سفر هيات تجاري ايراني به دعوت 
رسمي رييس اتاق عراق انجام گرفته و قرار است طي 
آن ظرفيت ه��اي گردش��گري س��المت و توانمندي 
ش��ركت هاي ايراني در زمينه صادرات خدمات فني و 
مهندسي و ديگر ظرفيت هاي همكاري به طرف عراقي 
معرفي شود. همچنين تسهيل حمل ونقل كاال، مسائل 
گمركات مرزي و صدور رواديد از موضوعاتي است كه 
در ديدارهاي مختلف با مقامات عراقي پيگيري خواهد 

شد. 
از آن سو، رييس فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق 
و رييس ات��اق بازرگاني بغداد با حضور در هتل محل 
اقامت هيات تجاري ات��اق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران در بغداد از س��فر اين هيات به عراق 
اس��تقبال كردند. »جعفر رس��ول الحمدان��ي« با ابراز 
خرسندي از حضور هيات ايراني در بغداد گفت: رييس 
فدراسيون اتاق هاي بازرگاني عراق گفت: شرايط عراق 
از ۵ س��ال گذش��ته تا امروز فرق ك��رده و با خروج و 
شكست داعش و برقراري امنيت نسبي نگاه بسياري از 

كشورها به بازار عراق معطوف شده است. 
الحمدان��ي با اش��اره به مخالفت ها و س��ختگيري 
امريكا براي حض��ور ايراني ها در بازار عراق گفت: بايد 
به دنبال ايجاد ش��ركت هاي اس��تراتژيك باشيم و با 
س��رمايه گذاري هاي مشترك اين حق ايراني ها از بازار 
عراق از بين نرود. وي گفت كه آماده هر نوع همكاري 

با ايراني ها هستيم. 
رييس اتاق ايران هم ضمن تقدير از استقبال رييس 
اتاق بازرگاني بغداد گفت: دو كش��ور ايران و عراق در 
س��ال هاي اخير نزديكي خوبي با هم داشته اند و اراده 
سياسي دو كش��ور هم بر همين موضوع استوار است 
كه فعاالن اقتصادي بايد براي افزايش حجم مناسبات 

خود از اين فرصت استفاده كنند. 
 غالمحس��ين ش��افعي، اتاق هاي مش��ترك ايران 
و ع��راق را به عن��وان حلقه پيوند فع��االن اقتصادي 
دو كش��ور دانس��ت و گفت: به دليل اهميت اين سفر 
تعدادي از روساي اتاق هاي استاني، روساي تشكل هاي 
بخ��ش خصوصي و دو نف��ر از نمايندگان مجلس اين 

هيات را همراهي مي كنند. 
به گفته او دولت ها وظيفه دارند، زيرس��اخت هاي 
الزم را براي حركت فع��االن اقتصادي فراهم كنند و 
فعاالن اقتصادي دو كشور نيز بايد با استخراج موانع، 
راه حل هاي مناس��ب را به دولت هاي خود ارائه كنند. 
ش��افعي با اش��اره به برگزاري همايش تجاري ايران و 
عراق گفت: حامل پيشنهادهايي هستيم كه مطمئنا 
حجم مناسبات ما را با عراق در آينده افزايش خواهد 

داد. 
 ريي��س اتاق مش��ترك ايران و ع��راق هم در اين 
جلسه با اشاره به اينكه حمايت هاي اتاق ايران و عراق 
مي تواند زمينه ارتباط تجاري دو كشور را فراهم كنند، 
گف��ت: برخي از ش��ركت هاي ايراني ب��ه زودي دفاتر 
خودش��ان را در عراق راه ان��دازي خواهند كرد. يحيي 
آل اس��حاق افزود: م��ا از حضور رقيب در ب��ازار عراق 
واهمه يي نداريم و آماده رقابت هستيم به شرطي كه 
تمام ش��رايط به طور يكسان باش��د و از حمايت هاي 

دولت و اتاق عراق هم بهره مند باشيم. 

در نشست مشترك كميسيون سرمايه گذاري و بازار پول و سرمايه اتاق ايران تاكيد شد

ضرورت ايجاد نهادهاي مشاوره  براي دريافت فاينانس
تعادل 

اعضاي كميسيون هاي سرمايه گذاري و بازار پول و 
سرمايه اتاق ايران با توجه به ابراز عالقه بخش خصوصي 
براي دريافت فاينانس هاي خارجي، الزامات، مفاهيم و 
ظرفيت هاي اس��تفاده از فاينانس را مورد بررسي قرار 
دادند. اعضاي كميس��يون هاي س��رمايه گذاري و بازار 
پول و سرمايه اتاق ايران در نشستي مشترك، الزامات، 
مفاهيم و ظرفيت هاي اس��تفاده از فاينانس را با حضور 
قائم مق��ام وزير راه و شهرس��ازي در امور بين المللي و 
تامين مال��ي، عضو هيات مديره صندوق توس��عه ملي 
و مع��اون اداره و تامين اعتب��ارات ارزي بانك مركزي 
بررسي كردند.  علي اصغر فخريه كاشان، قائم مقام وزير 
راه و شهرس��ازي ضمن تش��ريح الزمه ها و روند تامين 
مالي مي گويد: بنگاه ها و واحدهايي كه نيازمند تامين 
مالي هس��تند ب��ا چگونگ��ي و نحوه ارائه درخواس��ت 
خود براس��اس استانداردهاي جهاني آش��نايي ندارند. 
»س��ازگاري ب��ا قوانين، چگونگي خروج، پاس��خگويي 
به ريس��ك ها و توجيه منافع براي تامين كننده مالي« 
4 موضوعي هس��تند كه در نحوه طرح درخواس��ت ها 
اثرگذار اس��ت. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، وي 

بيان ريسك ها و اشاره به نوع برخوردها با اين ريسك ها، 
نقشه راه و اجراي طرح را ازجمله موضوعاتي دانست كه 
هنگام تامين مالي بايد از سوي درخواست كننده منابع 
تشريح شود. قائم مقام وزير راه و شهرسازي در ادامه به 
انواع ريسك هاي احتمالي اشاره كرد. براساس اظهارات 
اين مقام مسوول تحريم، وضع قوانين و بخشنامه هاي 
ناگهاني و اتخاذ تصميمات الس��اعه كه منجر به تغيير 
شرايط اقتصادي كشور مي شود، مهم ترين عواملي است 
كه تامين ريس��ك تامين مالي پروژه ه��ا را باال مي برد. 
ايجاد نهادهاي ارائه دهنده خدمات مشاوره براي پيگيري 
مسائل و الزمه هاي دريافت منابع مالي پيشنهادي بود 
كه فخريه كاشان براي انجام هر چه بهتر اقدامات اوليه 
دريافت فاينانس مطرح كرد و يادآور مي شود: در فرآيند 
درياف��ت فاينانس بايد خود، پ��روژه و توجيه اقتصادي 

پروژه مورد نظر را به خوبي معرفي كنيم. 
وي ادامه مي دهد: اين موضوع در صحنه بين المللي 
با روند درياف��ت فاينانس هاي داخلي متفاوت اس��ت. 
استفاده از دفاتر حقوقي معتبر نيز اهميت بااليي دارد. 
اين دفاتر در تهيه يك قرارداد جامع و كامل براي حضور 

قدرتمند در بازارهاي جهاني ضروري است. 

در ادام��ه فري��ال مس��توفي، ريي��س كميس��يون 
س��رمايه گذاري اتاق ايران به مش��كالتي كه بر سر راه 
دريافت انواع فاينانس هاي داخلي و خارجي وجود دارد، 
اش��اره و اعالم كرد: آنچه تاكنون به عنوان فاينانس در 
ايران گرفته شده داراي ضمانت دولتي است. از طرفي 
تا به امروز بخش خصوصي كش��ور نتوانس��ته از منابع 
فاينانس استفاده كند. بانك ها براي ارائه اين فاينانس ها 
ضمانتنامه ه��اي بزرگي مي خواهن��د كه از توان  بخش 
خصوصي خارج اس��ت اما دولت به راحتي از پس اين 
وثاي��ق برمي آيد. وي از اين مس��اله به عنوان مش��كل 
اصلي بخش خصوصي در اين ح��وزه ياد مي كند. اين 
فعال اقتصادي مس��اله ديگر را مربوط به زمان اجراي 
پروژه ها در داخل كشور مي داند و ادامه مي دهد از آنجا 
كه بيش��تر طرح ها در كشور دولتي هستند، مي بينيم 
موضوع زم��ان در اجراي اين پروژه ها كمتر مالك قرار 
مي گي��رد و اين يكي از ضعف ه��اي جدي در پرداخت 
فاينانس هاي داخلي محسوب مي شود. فخريه كاشان در 
ادامه سخنان خود اين نكته را هم مورد تاكيد قرار داد 
كه غير از صندوق توس��عه ملي و فاينانس، روش هاي 
ديگري براي تامين مالي وجود دارد مانند ليزينگ، انواع 

اوراق، BLT ،BRT ،BOT و... ك��ه همگي روش هاي 
جديدي هس��تند كه در س��طح دنيا براي تامين مالي 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. عليرضا س��اعدي، عضو 
هيات عامل صندوق توسعه ملي يادآور شد: منابع اين 
صندوق به صورت تسهيالت در اختيار بخش خصوصي 
ق��رار مي گيرد و ۲۰درصد از كل دارايي صندوق هم به 
عنوان وام به نهادهاي عمومي غيردولتي تعلق مي گيرد 
كه درحال حاضر س��هم مربوط ب��ه نهادهاي عمومي 
غيردولتي پر شده است. براساس اظهارات وي، صندوق 
توس��عه ملي هنگام اعط��اي وام دو ويژگ��ي اصلي در 
م��ورد طرح ها را مورد توجه ق��رار مي دهد؛ صادراتي و 
اش��تغال زا بودن طرح ها براي دريافت وام و تسهيالت 
از صندوق توس��عه مل��ي مورد ارزيابي ق��رار مي گيرد. 
ساعدي همچنين تشريح كرد: با وجود اينكه صندوق 
توجه خاصي به بخش صادرات و اشتغال زايي پروژه ها 
دارد و تاكنون طرح هاي قابل  توجهي موفق به دريافت 
تس��هيالت از اين صندوق شده اند، متاسفانه مي بينيم 
در افزاي��ش ص��ادرات محص��والت صنعت��ي و بهبود 
ش��رايط اشتغال كش��ور توفيقي نداشتيم. عضو هيات 
عامل صندوق توس��عه ملي در مورد ميزان تسهيالتي 
كه تاكنون از س��وي صندوق اعطا ش��ده است، گفت: 
47درصد منابع و تسهيالت در اختيار پروژه هاي نفت 
و گاز، ۲7درص��د ب��ه طرح هاي كش��اورزي و مديريت 
آب، 19درص��د در حوزه صنع��ت و معدن، ۶ درصد به 
حوزه پتروش��يمي و يك درصد مربوط به ساير طرح ها 
مي ش��ود. وي به ابالغيه دولت به صندوق توسعه ملي 

در ماه ارديبهش��ت سال جاري اش��اره و تصريح كرد: 
صندوق موظف ش��د، برنامه عملياتي براي استفاده از 
منابع در راس��تاي جذب سرمايه خارجي ارائه دهد. در 
اين راس��تا قدم هايي برداشتيم و تصميم گرفتيم براي 
طرح هاي��ي كه از روش هاي داخلي قادر به تامين مالي 
نيس��تند از س��رمايه هاي خارجي بهره ببري��م. در اين 
قالب ۸ ن��وع طرح را تعريف كرديم ام��ا آنچه براي ما 
مهم اس��ت، همكاري با ش��ركت هاي معتبر و با تجربه 
در س��طح دنيا و محيط حقوقي مناس��ب است. عضو 
هيات عامل صندوق توس��عه ملي معتقد است فعاليت 
در جذب سرمايه خارجي عالوه بر منابع مالي مي تواند 
دانش مالي را نيز وارد كش��ور كند كه مورد دوم هدف 
اصلي صندوق اس��ت. او تاكيد كرد: با تمام برنامه هايي 
كه براي جذب س��رمايه هاي خارجي منظور ش��ده اما 
همچن��ان طرح و پروژه يي براي اس��تفاده از اين منابع 
ارائه نش��ده است. كوروش پرويزيان، رييس كميسيون 
بازار پول و سرمايه اتاق ايران دسترسي بخش خصوصي 
به منابع صندوق توس��عه ملي و در گذش��ته حس��اب 
ذخيره ارزي را نس��بت به بخش هاي دولتي محدودتر 
ارزيابي كرد و افزود: بخش خصوصي مي خواهد س��هم 
مشخصي از اين منابع در اختيار داشته باشد. اين فعال 
اقتصادي درخواس��ت كرد كه به دليل نوس��انات ارزي 
موجود و از طرفي محدوديت هاي ناشي از تحريم بستن 
قراردادهاي ارزي، هزينه هاي جانبي زيادي را به بخش 
خصوصي تحميل مي كند بنابراين بهتر است از ارزهاي 

قابل معامله استفاده شود. 

ايسنا 
در پ��ي ممنوع ش��دن ثبت س��فارش واردات ب��ا دالر امريكا، 
رييس سازمان توس��عه تجارت اعالم كرد: تاكنون مشكل مهمي 
از س��وي واردكنندگان مطرح نش��ده و با توجه ب��ه نوع كاالهاي 
وارداتي و كشورهاي طرف مبادله نبايد مشكل جدي ايجاد شود. 
از نهم اس��فند امسال براس��اس ابالغ بانك مركزي، ثبت سفارش 
واردات با نوع ارز دالر امريكا ممنوع و اعالم شد كه ثبت سفارش 
واردات ب��ا نوع ارز دالر امريكا امكان پذير نخواهد بود. البته بر اين 
نكته نيز تاكيد ش��د كه اين ابالغيه ش��امل درخواس��ت هايي كه 
قب��ل از اين تاريخ مجوز ۸ رقمي ثبت س��فارش خود را دريافت 
كرده ان��د، نمي ش��ود. در ارتباط با تاثير اين تصمي��م بر واردات و 
امور واردكنندگان مجتبي خس��روتاج، معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت گفت: سياست هاي ارزي كشور و نحوه استفاده از آن از 
اختيارات بانك مركزي محسوب مي شود. وي اظهار كرد: عدم اتكا 

به دالر، سال هاي سال است كه بحث محافل اقتصادي است و در 
واردات كاالهايي كه از طريق ش��بكه بانكي انجام مي شود از دالر 
اس��تفاده نمي شود و در سيستم ثبت سفارش نيز استفاده از دالر 
براي واردات با نرخ مبادله يي چند سالي است كه ممنوعيت وجود 
دارد. خس��روتاج افزود: با توجه به اينكه در دو س��ال اخير بخشي 
از كاالهاي وارداتي به س��مت ارز آزاد)ارز صادراتي( رفته و س��هم 
آن در تجارت خارجي كشور افزايش يافته و درحال حاضر حداقل 
۵۰ درصد اس��ت با همان هدف خروج از اتكا به دالر در مبادالت 
تجاري طبيعي بود كه بانك مركزي به دنبال چنين سياستي در 
واردات كش��ور به خصوص در شرايط فعلي باشد. رييس سازمان 
توس��عه تجارت اظهار كرد: اتخاذ اين سياس��ت ب��ا توجه به نوع 
كاالهاي وارداتي و كش��ورهاي طرف مبادله نبايد مش��كل جدي 
ايجاد كند. با وجود اين از همكاران خواسته ام در تماس با محافل 

تجاري چنانچه توصيه يا نظري باشد، دريافت و منعكس كنند. 

رييس سازمان توسعه تجارت: 

ممنوعيت ثبت  سفارش با دالر مشكلي ايجاد نمي كند
ايرنا 

 رييس هيات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازي صنايع 
ايران)ايدرو( با رد يك طرفه بودن قراردادهاي پيش��ين به نفع 
ش��ركت خودروس��ازي رنو گفت: قرارداد با رنو دو طرفه بوده 
و تامين كنن��ده منافع هر دو ش��ركت اس��ت. منصور معظمي 
در آيين امضاي قرارداد تامين و س��اخت 4۵۰دس��تگاه واگن 
مترو براي ش��هرهاي اهواز، تبريز و شيراز بين ايدرو و شركت 
پ��وژن چين در جمع خبرن��گاران افزود: ق��رارداد با رنو طبق 
روال موج��ود درحال انجام اس��ت و اكنون رنو آم��اده انتقال 
منابع مالي   به تهران اس��ت. به گفته اين مقام مسوول در اين 
قراردادها ضمن ارتقاي داخلي س��ازي، توسعه صادرات خودرو 
ني��ز پيش بين��ي ش��ده و نزديك ترين مدل ها ب��ه خودروهاي 
روز جهان وارد كش��ور مي ش��ود. معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت يادآور ش��د: با اين قراردادها، مردم س��وار خودروهايي 

خواهند ش��د كه از كيفيت و قيمت هاي مطلوبي برخوردارند. 
ريي��س هي��ات عامل ايدرو با اش��اره به اينكه با ق��رارداد رنو، 
شمار قطعه س��ازان در بازارهاي جهاني از 1۵قطعه ساز به ۶۰ 
قطعه ساز افزايش مي يابد، افزود: 3۰درصد صادرات محصوالت 
با تعهد ش��ركت رنو انجام مي ش��ود و توليد داخلي گيربكس 
موتور در اين قرارداد گنجانده ش��ده اس��ت. ايدرو، سياس��ت 
حض��ور برنده��اي بزرگ خودروس��ازي در ايران ب��راي توليد 
مش��اركتي و صادرات را پيگيري مي كند؛ هدفي كه با اجرايي 
ش��دن برجام در دي ماه س��ال 94 بيش از هر زمان به ايران 
نزديك است. صنعت خودرو كشور يكي از بخش هاي اقتصادي 
كشور به ش��مار مي رود كه از فضاي پيش آمده پس از برجام 
حداكثر استفاده را انجام داد و دوازدهم ارديبهشت ماه امسال 
رييس جمهوري نخستين محصول مشاركتي بين ايران خودرو 

و پژو فرانسه را رونمايي كرد. 

رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران: 

 قرارداد با رنو بر اساس منافع دو طرف منعقد شده است
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15 نفت و انرژي
 شام بي حاصل اوپك و شيل

ايرنا  ش��ام كاري مقامات كش��ورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( و ش��ركت هاي توليدكننده نفت ش��يل امريكا در 
حالي پايان يافت كه نش��انه چنداني از ش��كل گيري رابطه 
همكاري ميان دو طرف مش��اهده نمي شود. علت برگزاري 
اين نشس��ت ش��ام، افزايش بي س��ابقه توليد نفت ش��يل 
امريكاس��ت كه موجب كم اثر ش��دن تالش هاي س��ازمان 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپك( براي ايجاد تعادل در 
بازارهاي نفت مي ش��ود.  »محمد باركيندو« دبيركل اوپك 
به بلومبرگ گفت: ما يك دوره بس��يار سخت را پشت سر 
گذاشته ايم، كنفرانس سراويك فرصتي براي تبادل اطالعات 
و تجارب فراهم كرده است.  وي ضمن ارزشمند و آموزنده 
دانستن گوش دادن به تجربيات ساير بازيگران بازار نفت در 
پاسخ به اين سوال كه آيا اوپك نگران افزايش هر چه بيشتر 
توليد نفت امريكا در سال هاي 2018 و 2019 است، گفت: 
اصال ما از پيش��رفت نفت شيل اس��تقبال مي كنيم، تقاضا 
خيلي زياد است.  باركيندو دوشنبه گذشته در نخستين روز 
برگزاري كنفرانس پنج روزه »سراويك« از شركت هاي نفت 
شيل امريكا خواست براي حفظ قيمت هاي نفت در سطوح 
فعلي با اين سازمان متحد شوند. كنفرانس امسال سراويك 
با حضور دست اندركاران حوزه انرژي از كشورهاي مختلف از 
14 اسفند در شهر هوستون امريكا آغاز شده است و تا 18 
اسفند ادامه دارد؛ يكي از محورهاي نشست امسال سراويك، 
گفت وگو ميان دست اندركاران نفت در جهان با شركت هاي 

توليدكننده نفت امريكاست. 

  خبر وزير انرژي روسيه
از توافق قريب الوقوع با ايران

تسنيم  وزير انرژي روسيه اعالم كرد: شركت هاي نفتي 
روس ممكن است تا پايان سال 9۶ قراردادهايي با ايران منعقد 
كنند كه به آنها اجازه بدهد روي ميادين نفتي ايران كار كنند.  
به گزارش رويترز، الكس��اندر نواك وزير انرژي روس��يه گفت: 
شركت هاي نفتي روس ممكن است تا 21 مارس قراردادهايي 
با ايران منعقد كنند كه به آنها اجازه بدهد روي ميادين نفتي 
اي��ران كار كنند. ن��واك همچنين گفت: اي��ران آماده عرضه 
نفت خام به روس��يه اس��ت، اما اين بستگي به توافقات آينده 
ب��ا خريداران نفت دارد.  وي همچني��ن در مصاحبه با كانال 
24 تلويزيون روسيه گفت: ايران و روسيه در خصوص تحويل 
هواپيماهاي سوپرجت 100 سوخو به تهران مذاكراتي را انجام 
داده اند.  وي درباره نتايج نشس��ت كميسيون مشترك ايران 
و روس��يه هم گفت: »ما امكان خريد هواپيماهاي سوپرجت 
100 س��وخو توسط ش��ركاي ايراني را مورد بحث قرار داديم 
و طرحي را در مورد چگونگي اجرايي ش��دن اين مساله تهيه 
كرديم. « نواك گفت: طرفين همچنين توافق كرده اند كه چند 
نوع وسيله نقليه روسي تحويل ايران شود. »امروز ما در مورد 
تحويل واگن هاي ريلي بح��ث كرديم. پيش از اين ما 1200 
واگ��ن ريلي را به آنها تحويل داده ايم و قصد داريم در س��ال 
2018، حدود 3 هزار واگن ديگر را نيز تحويل ايران بدهيم.« 
وي افزود: شركت كنندگان در اين نشست درخصوص فروش 
بيش��تر اتوبوس هاي روسي و وسايل نقليه توليد شده توسط 

كارخانه هاي روسي كاماز و يو اي زد نيز بحث كردند. 

 آب زاينده رود به كشاورزي 
اختصاص نمي يابد

پاون| مديرعامل شركت آب منطقه يي اصفهان از پرداخت 
هزينه نكش��ت به كش��اورزان اصفهاني خبر داد.  »مس��عود 
ميرمحمد صادقي« مديرعامل شركت آب منطقه يي اصفهان با 
بيان اينكه با توجه به آب موجود در پشت سد، امكان تخصيص 
آب كشاورزي تاكنون ميسر نشده است، گفت: امسال امكان 
تامين حقابه براي كشاورزان نيست، لذا قانون و شوراي عالي 
آب براي اين كار مكانيسم مشخصي را تعيين كرده و به ازاي 
آن، هزينه نكشت از طرف بخش هايي كه از حقابه آنها استفاده 
مي كنند به كشاورزان پرداخت مي شود.  وي با اشاره به اينكه 
استاندار اصفهان پيگير اين موضوع است و اميدواريم در چند 
روز آينده نتيجه آن مشخص و به كشاورزان اعالم خواهد شد، 
گفت: ضمن اينكه قرار شده است، تسهيالتي براي كشاورزان 
اصفهان براي اش��تغال و رفع مش��كالت بيمه يي آنان درنظر 
گرفته ش��ود، تالش مي كنيم فش��ار از روي دوش كشاورزان 
برداش��ته شود.  مديرعامل شركت آب منطقه يي اصفهان 
تصريح كرد: تالش مي كنيم با انجام يك سري اقدامات، 

وضعيت معيشت كشاورزان بهبود يابد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« در گفت و گو با دبير ستاد احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني بررسي كرد

پتانسيل وزير براي كاهش تضارب در حوزه آب

شانا  
با آغاز رس��مي فعاليت پيدو، مردم مي توانند در هر نقطه از شهر 
تهران مشروط بر ايمني محيطي كه حضور دارند از طريق اپليكيشن 
اين كس��ب وكار ب��راي خودرو خود درخواس��ت س��وخت كنند تا 
كاميون هاي سوخت رسان كه ظرفيت انتقال  هزار ليتر بنزين را دارند 

به مكان توقف راننده مراجعه كرده و سوخت را به او برسانند. 
پ��س از اپليكيش��ن هاي ضروري كه در حوزه ه��اي حمل و نقل 
ش��هري و فس��ت فودها فعاليت خود را آغاز كرده اند روز دوشنبه از 
اپليكيشن درخواست سوخت رسان سيار پيدو به طور رسمي رونمايي 
ش��د كه به يكي از نيازهاي اساس��ي مردم در طول روز مي پردازد و 

مي تواند مانع بسياري از هزينه هاي غيرضروري مردم شود. 
به طوري كه طي س��ال هاي اخير و با افزاي��ش تعداد خودرو در 
ش��هر تهران، مصرف س��وخت و حجم ترافيك شهري افزايش يافته 

و در برخ��ي مواقع رس��يدن به يك جايگاه عرضه س��وخت به يك 
معضل بزرگ براي مردم تبديل ش��ده و بايد زم��ان و انرژي فراواني 
را براي دريافت س��وخت صرف كنند اما هم اكنون با رونمايي از اين 
خدمت رس��اني اينترنتي مردم مي توانند به  راحت��ي و بدون نياز به 
حضور در صف هاي طوالني جايگاه هاي س��وخت و هدر دادن انرژي، 

نياز خود را برطرف كنند. 

 نحوه سوخت رساني آنالين
اما پرسش��ي كه براي بس��ياري از مردم پيش آمده اين است كه 
نحوه اس��تفاده از اپليكيشن پيدو چگونه است و آيا قيمت بنزين در 

اين اپليكيشن گران تر از جايگاه هاي عرضه سوخت است؟
براي پاسخ به اين پرسش ها بايد اعالم كرد بر خالف تصور قيمت 
بنزين درخواستي از پيدو همانند قيمت بنزين در جايگاه هاي عرضه 

سوخت است؛ قيمت بنزين معمولي و سوپر اين اپليكيشن به ترتيب 
هزار و هزار و 200تومان به ازاي هر ليتر است. 

در اين بين اما فردي كه درخواس��ت سوخت رساني از اپليكيشن 
پي��دو را دارد بايد هزينه حمل و نقل كاميون هاي سوخت رس��ان را 
با توجه به ش��رايط مختلف ازجمله ترافيك ش��هري، ش��رايط آب و 
هوايي و فاصله با كاميون حامل سوخت بپردازد. البته پيش از اينكه 
سوخت رساني صورت گيرد به مصرف كننده اعالم مي شود كه هزينه 
حمل و نقل چقدر است و اگر مصرف كننده تاييد كرد، سوخت  رساني 
صورت مي گيرد.  به اين ترتيب اگر فردي بخواهد از اپليكيشن پيدو 
استفاده كند بايد ابتدا اين اپليكيشن را از طريق اپليكيشن بازار)براي 
گوشي هاي اندرويدي( يا آپ اس��تور)براي گوشي هاي آيفون( روي 
تلفن همراه خود نصب و ثبت نام كند. پس از آن درخواس��ت خود 
براي دريافت س��وخت را اعالم كرده و منتظر باش��د تا نزديك ترين 
كاميون سوخت رسان به او برس��د و فرآيند سوخت رساني با قيمت 
بنزين معمولي و س��وپر به ترتيب هزار و هزار و 200تومان براي هر 

ليتر انجام شود. 
اف��زون ب��ر اي��ن پي��دو تاييدي��ه اداره بهداش��ت، ايمن��ي و 
محيط زيست)HSE( وزارت نفت را گرفته و كاميون هاي آن براساس 

استانداردهاي NSPA ساخته شده است. 

 اهداف سوخت  رساني آنالين
همه كسب وكارهاي اينترنتي كه در سال هاي اخير فعاليت خود 
را آغاز كرده اند، اهدافي را داشته اند كه بررسي ها نشان مي دهد بخش 
اعظمي از اين كس��ب وكارها به اهداف خود رسيده اند و اين موضوع 

را مي توان از استقبال خوب مردم از اين كسب وكارها متوجه شد. 
اپليكيشن سوخت رسان سيار پيدو نيز اهداف راهبردي را دنبال 
مي كند كه به اعتقاد كارشناس��ان كاهش مصرف س��وخت، كاهش 
ترافي��ك و كاهش آلودگ��ي هوا همچنين جلوگي��ري از هدر رفتن 
زم��ان متقاضيان دريافت س��وخت از اهداف اصلي سوخت رس��اني 
آنالي��ن خواهد بود. به ط��وري كه افراد براي سوخت رس��اني ديگر 
نيازي به رفتن تا مراكز سوخت رساني و تردد در مسيرهاي منتهي به 

جايگاه هاي سوخت ندارند. 
افزون بر اين كارشناس��ان معتقدند ب��ا توجه به مصرف باالي 
س��وخت در كشور و مش��كل آلودگي هوا كه در سال هاي اخير با 
آن روبه رو هس��تيم، مردم مي توانند با اس��تفاده از اين اپليكيشن 
ب��ه ميزان قابل توجهي در كاهش مصرف س��وخت و حل معضل 
آلودگي هوا مش��اركت داشته باشند و افزون بر اين در هزينه هاي 
خود نيز صرفه جويي كنند. اپليكيش��ن پيدو را با نام »Pido« از 

آپ  استور و پلي استور دريافت كنيد. 

گروه انرژي  عليرضا كياني 
رضا اردكانيان، وزير نيرو نش��ان داده است كه قصد 
تغييراتي بنيادين در سازوكار تصميم گيري ها در حوزه 
آب را دارد. آن  طور كه مشخص است »شوراي حفاظت 
از منابع آب اس��تان ها« يكي از نخس��تين اهداف او به 
حس��اب مي آيد. سفر هيات دولت به هرمزگان و آيين 
افتتاح طرح هاي آب و آبفا در اين استان فرصت خوبي 
بود تا وزير نيرو بر لزوم تقويت نقش اين شوراها تاكيد 
كند. ش��وراي حفاظت از منابع آب طبق شرح جلسات 
آن با هدف ايجاد وحدت رويه اجرايي و نظامند كردن 
بهره برداري، حفاظت از منابع آب براي توسعه پايدار و 
نيز در جهت به تعادل رس��يدن منابع و مصارف آب در 
دولت يازدهم تش��كيل شد. جدي شدن كمبود منابع 
آب در ايران زمينه ساز توجه بيشتر مسووالن به مقوله 
آب، فرونشست زمين و مباحث مرتبط با كاهش ذخاير 
آب هاي س��طحي و زيرزميني شده اس��ت. نگاهي به 
تاريخ عملكرد اين ش��ورا اما نگاه ها را متوجه اختالفات 
ه��ر از چندگاه نهادهاي مختل��ف عضو مي كند. با اين 
همه رضا اردكانيان نش��ان داده اس��ت كه قصد دارد، 
سطح همكاري  ميان نهادهاي ذي ربط را افزايش داده 
و تمركز ارگان هاي مس��وول روي بحران آب را تقويت 
كند. »تعادل« در گفت وگو با عبداهلل فاضلي، دبير ستاد 
احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني كه در چند سال 
اخير به واس��طه اقدام براي بس��تن چاه هاي غيرمجاز 
آب در جريان وضعيت اين ش��وراها بوده است، ميزان 
عملياتي بودن تصميم وزير نيرو را ارزيابي كرده است. 

مشروح اين گزارش را در ادامه مي خوانيد. 
»كم آبي موضوعي مستمر در كشور ماست بنابراين 
ابت��دا در س��طح س��ازمان هاي دولتي و بعد در س��اير 
بخش ها و قوا و در نهايت مصرف كنندگان محترم برنامه 
متناس��ب و سازگار طراحي و اجرا شود.« اين اظهارات 
رضا اردكانيان بعد از جلسه هيات دولت در هفته پيش 
است. جلسه يي كه ماحصل آن تصويب تشكيل كارگروه 
ملي س��ازگاري با كم آبي بود. از نگاه اردكانيان »اساس 
اين مصوبه همكاري نزديك تر و بيش��تر دس��تگاه هاي 
دولتي است كه ضمن تاكيد بر وظايف ذاتي دستگاه ها 

4 موضوع براي اين كارگروه تعريف شده است«. 
ايجاد كارگروه س��ازگاري با كم آبي در زماني انجام 
پذيرفت��ه كه به قول وزير نيرو »از ابتداي مهر )ش��روع 
س��ال آبي جاري( تا امروز مي��زان بارش ها به  گونه يي 
است كه حدود 50 درصد كمتر از پارسال و 50 درصد 
كمتر از ميانگين درازمدت بوده است«. اظهارات بعدي 
اردكانيان نش��ان داد كه او اميدوار اس��ت اين كارگروه 
بتواند جان تازه يي در كالبد شوراي حفاظت منابع آب 

اس��تان ها بدمد. نگاهي به پيشينه فعاليت ستاد احيا 
و تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني در زمينه »بستن 
چاه هاي غيرمجاز« كه ش��ايد مهم ترين خروجي اين 
ش��وراها باش��د از تضارب آرا ميان نمايندگان وزارت 
نيرو در اين ش��ورها و اس��تانداري به عنوان نماينده 

وزارت كشور حكايت دارد.
عبداهلل فاضلي، دبير اين س��تاد بارها در گفت وگو 
با »تعادل« از مقاومت استانداري ها در مقابل بستن 
چاه هاي غيرمجاز آب كه ممكن است نارضايتي هاي 
عمومي را در ميان كش��اورزان ايجاد كنند، س��خن 

گفته بود. 
 اردكانيان، وزير ني��رو اما احتماال با علم به ديدگاه 
و رويكرد نمايندگان وزارت كش��ور در قبال تصميمات 
آبي، قس��مت مهمي از حفاظ��ت منابع آبي را بر عهده 
استانداري ها دانسته و اظهار كرده است:»استانداران به 
عنوان نماينده دولت با همكاري نزديك با دستگاه هاي 
مسوول، دست به كار شوند و براي احتمال كاهش آب 
برنامه ري��زي كنند و روش هاي قابل قبولي را براي اين 
وضعيت تعيين كنند.« چنانكه در گفت وگوي »تعادل« 
با رييس س��تاد احيا و تعادل بخشي آب هاي زيرزميني 

مطرح ش��د با ايج��اد اين كارگروه ممكن اس��ت، افق 
همكاري  نهادهاي مسوول بهبود يابد. 

عبداهلل فاضلي، دبير ستاد احيا و تعادل بخشي آب هاي 
زيرزميني معتقد اس��ت كه اردكانيان خواهد توانس��ت 
تغيي��ري را در رويه س��ابق ايجاد كن��د. در گفت وگوي 
تلفني كه »تعادل« با عبداله فاضلي، دبير س��تاد احيا و 
تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني داشت، وي نسبت به 
آينده و افق همكاري نهاده��اي ذي ربط ابراز اميدواري 
كرد و گفت:»بابي كه آق��اي اردكانيان باز كرده اند، باب 
خوبي است كه نويد همگرايي بين وزارت كشور و وزارت 
نيرو را مي دهد. كارگروهي در دولت تش��كيل شده كه 
ش��امل وزارت جهاد، صنعت، كش��ور و سازمان محيط 
زيست و س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت كه قرار است 
به طور هفتگي جلس��اتي داش��ته باشند و مصوبات اين 

كارگروه براي تصويب به هيات وزيران برود«. 
دالي��ل اصلي بحران آب در كش��ور از نگاه مقامات 
مس��وول كاه��ش بارندگ��ي، حفر چاه ه��اي غيرمجاز 
و برداش��ت اضاف��ه اس��ت. از طرف ديگ��ر راه حل هاي 
موج��ود براي بهبود مص��رف آب مواردي چون تجهيز 
چاه هاي كش��اورزي به كنتور هوش��مند، س��اماندهي 

و پيش��رفت كار تعيين حد و حريم بس��تر رودخانه ها، 
ندادن مجوز برق جهت زهكش هاي غيرمجاز، پيشبرد 
بح��ث جبران خس��ارت به آبخوان و اص��الح و تعديل 
پروانه ه��ا، برخورد جدي با تخلف��ات حوزه آبي و قطع 
برق چاه هاي كشاورزي غيرمجاز و چاه هاي مجاز داراي 
اضافه برداش��ت را در مي گيرد. از اي��ن  رو تالش براي 
كنترل بحران، هماهنگي هاي الزم براي اجرايي شدن 
احكام قضايي صادره بين دستگاه هاي دولتي، قضايي و 

انتظامي را ناگزير مي سازد. 
ح��ال اما فاضلي عقي��ده دارد ك��ه كارگروه جديد 
»باعث همگرايي خوبي بين دس��تگاه ها ش��ده است.« 
او ش��اهد اين مدع��ا را ابالغيه وزير كش��ور به تمامي 
اس��تانداران درخص��وص برگ��زاري منظم ش��وراهاي 

حفاظت منابع آب دانسته است. 
 طبق بررس��ي »تعادل« ش��رح جلسات شوراهاي 
حفاظت از منابع آب در اس��تان ها گوياي اين اس��ت 
كه اولويت كاري مس��ووالن ذي ربط، حفظ منابع آبي 
از طريق مديريت صحيح منابع آب اس��ت. لذا اهميت 
داش��تن برنامه و الگ��وي اجراي طرح ه��اي مديريت 
منابع به  دليل كمبود بارش و كاهش منابع زيرزميني 

اهميت��ي ويژه مي يابد. فاضلي نيز ب��ر وخامت اوضاع 
تاكيد كرده و مي گويد:»امس��ال س��ال خاصي است 
چراكه در تاريخ آمار منابع آب كش��ور س��الي به اين 
خشكي نداشته ايم. همين موضوع باعث شده تا همه 
دستگاه ها به فكر افتاده باشند. شوراي مديريت بحران 
تشكيل ش��ده و ابالغيه هايي داشته و وظايفي تعيين 
كرده براي دس��تگاه هاي مسوول و االن تقريبا زمينه 

آماده شده است«. 
ام��ا فاضل��ي ب��ر خ��الف دفع��ات قب��ل از روند 
همكاري ه��ا در چند وق��ت اخير رضايت داش��ته و 
مي گويد:»در طول س��ال 9۶ تا اول بهمن 7۶ جلسه 
ش��وراي حفاظت در اس��تان ها به رياست استاندارها 
داش��تيم اما در بهمن  ماه و با تاكيد وزير كش��ور به 

استانداران 22جلسه تشكيل شده است«. 
عبداله فاضل��ي تجربه رضا اردكاني��ان در خارج از 
كش��ور و كار براي سازمان ملل را در شروع و ادامه اين 
همكاري ها مهم ارزيابي كرده و عنوان مي كند: »تجربه 
آق��اي اردكانيان در خارج از كش��ور ب��راي هم افزايي 
نهادهاي مختلف��ي كه مي توانند به حفاظت منابع آب 
بينجام��د گرانبهاس��ت چراكه كار ايش��ان در خارج از 
كشور نزديك  كردن ديدگاه ها و ايجاد يك نگاه يكسان 

به موضوع بوده است«. 
 سابقه اختالفات بين نهادهاي اجرايي در بعضي از 
استان ها باعث مي ش��ود تا نگراني ها در مورد مديريت 
منابع آبي س��ر ج��اي  خود باقي بمان��د. برخي بر اين 
باور هس��تند كه صرف تعداد جلس��ات اما تا زماني كه 
ب��ه تغييرات جدي در آمار مص��رف آب در بخش هاي 
مختلف به  خصوص كشاورزي منجر نشود، اقدام عملي 

كافي به حساب نمي آيد. 
عبداله فاضلي، اما وج��ود تنش جدي ميان وزرات 
كشور و وزارت نيرو را رد كرده و عنوان مي كند: »البته 
تنش خاصي وجود ندارد. ش��ايد در بعضي اس��تان ها، 
اس��تانداران و فرمانداران مالحظات اجتماعي داش��ته 
باش��ند. الن اما ش��رايط طوري نيست كه بشود منافع 
كش��ور را فداي افراد كرد چون بحث ما االن آب شرب 
الزم براي كشور است. امسال با بحران پيش آمده همه 
متوجه شده اند كه بايد به بحث آب نگاه خاصي داشته 
باش��ند.« زماني كه از دبير س��تاد احيا و تعادل بخشي 
آب هاي زيرزميني در مورد حكم و ميانجي در اختالفات 
محتمل ميان اعضاي كارگروه سوال كرديم، وي اظهار 
كرد:»حكم هيات دولت است چراكه كارگروه زماني كه 
تشكيل شده و تصميمات آن زير نظر رييس جمهور و 
در هيات وزيران مصوب مي شود، آنگاه تمام وزارتخانه ها 

مكلف به اجراي احكام هستند«. 

اپليكيشن سوخت رسان اضطراري فعاليت خود را آغاز خواهد كرد

الو بنزين!

      آگهي ارزيابي كيفي تامين كننده كاال
شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد كاالهاي موضوع بند »يك« آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي 

از تامين كننده واجد شرايط خريداري و تامين نمايد.
1( موضوع مناقصه

الف( شرح مختصر كاال

برآورد هزينه انجام مقدارشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
موضوع مناقصه )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيند ارجاع كار )ريال(

1RND-9۶18174-MH خريد يكصد تن متيل دي
MDEA 100،00012،000،000،000۶00،000،000 كيلوگرماتانول آمين

ب( شرايط اوليه متقاضي
1- داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2- داشتن كدملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهينامه هاي موردنظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي خريداران قبلي در صورت لزوم.

4- توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )در صورت تاييد در ارزيابي كيفي مناقصه گران( و همچنين تضمين انجام تعهدات )در صورت برنده شدن در مناقصه( 
مطابق آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب نامه هيات وزيران به شماره 123402/ ت مورخ 1394/09/22

5- ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت.
2( نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار

شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند واقع در استان مركزي، اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد.
3( مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي

متقاضياني كه داراي ش��رايط اوليه )بند ب( بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند مي توانند پس از انتش��ار آگهي نوبت دوم )3 روز پس از انتش��ار آگهي 
نوبت اول( به مدت 5 روز كاري ضمن ارس��ال تقاضاي ش��ركت در مناقصه موردنظر از طريق نمابر 33۶72013-08۶ فرم هاي اس��تعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي 

اين شركت به آدرس WWW.IKORC.IR دريافت و براساس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفا بر روي لوح فشرده )CD( به اين شركت تحويل يا ارسال نمايند.
4( زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي )تكميل شده توسط متقاضيان(

زمان تحويل اس��ناد ارزيابي كيفي توس��ط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارس��ال تقاضاي شركت در مناقصه مي باش��د. ضمنا محل تحويل يا ارسال لوح فشرده 
)CD( حاوي فرم ها و مدارك تكميل شده، به نشاني اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند- اداره تداركات و امور 
كاال- ساختمان ب- طبقه همكف اتاق 118- كدپستي 41111-38۶71 تلفن: 42و33492840-08۶ )عظيمي( مي باشد. بديهي است به مدارك ارسالي بعد از مهلت مقرر 
ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پيشنهاد و ارائه اسناد و مدارك هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند، الزم بذكر است دستگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح 

فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شركت )همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم( مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك 
مربوطه، صرفا بر روي لوح فشرده )CD( درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شركت هايي 

كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند

شماره مجوز: 1396-5804
نوبت اول شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 

شازند »سهامي عام«
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

كارگردان»دليرانتنگستان«درگذشت
كارگردان سريال »دلیران تنگستان« كه چندي قبل در حادثه يي در منزل شخصي خود دچار حادثه شده بود، به دلیل شدت 

سوختگي و همچنین ايست قلبي در بیمارستان درگذشت. 
محمد ولي زاده روزنامه نگار و دوست همايون شهنواز  كارگردان سريال تلويزيوني »دلیران تنگستان«، »روزهاي به يادماندني« و 
فیلم سینمايي »شاه خاموش« اين خبر را تايید كرده است. ولي زاده در توضیح اين خبر گفت: شرايط جسمي همايون شهنواز پس 
از عمل جراحي حادتر شد و روز گذشته ايست قلبي داشت كه احیا شد. او تا شب گذشته هم شرايط مناسبي نداشت و در نهايت 
متاسفانه به دلیل شدت سوختگي درگذشت. اين روزنامه نگار در ادامه درباره زمان برگزاري مراسم خاكسپاري مرحوم همايون شهنواز 
توضیح داد: خانواده مرحوم ش��هنواز در حال فراهم كردن مقدمات براي برگزاري مراس��م هستند و اكنون منتظر هستیم تا خانواده 
ايشان از خارج از كشور به ايران بیايند. همايون شهنواز چندي قبل در منزلش دچار حادثه آتش سوزي و ۸۰ درصد سوختگي شد. 
پس از اين حادثه تالش هايي براي اعزام وي به بیمارستاني در اشتوتگارت آلمان انجام شد كه در نهايت به دلیل پاره يي مشكالت از 

جمله نبود امكانات فني براي اعزام وي به عمل جراحي در ايران تصمیم گرفته شد. 

چهرهروز

بررسيشمارافراديكهبهدنيايديجيتالسازيواردشدهاند

جهان5ميليارديديجيتاليها
گروهگوناگون|

در س��ال هاي اخیر الگوهاي جهاني 
ش��دن تغیی��رات قابل  توجهي داش��ته 
اس��ت. پیش از اين جهاني شدن به طور 
انحص��اري در اختیار دولت ها و ش��ركت هاي بزرگ  
چندملیت��ي و مال��ي بود ام��ا امروز اي��ن موضوع در 
اختیار ايده صنعتگران، كارآفرينان، توسعه دهندگان 
نرم افزار، كسب وكارهاي كوچك و به طور كلي تمام 
افرادي است كه مس��تقیم با دنیاي ديجیتال ارتباط 
دارند. در واقع مي توان گفت امروزه ديجیتال س��ازي، 
بزرگ ترين شاهراهي است كه جهان را به هم متصل 
مي كن��د. آن طور كه در بس��یاري از گزارش ها گفته 
ش��ده دو س��وم از مجموع جمعیت جه��ان، كاربران 
تلفن هاي همراه هس��تند كه بی��ش از نیمي از آنها 
ب��ه  تلفن هاي همراه هوش��مند دسترس��ي دارند. بر 
اين اس��اس در س��ال هاي اخیر، كاربرد رس��انه هاي 
ديجیتال)رايان��ه، تلفن هم��راه و اينترن��ت( ب��ه يك 
ضرورت تبديل ش��ده است. با توجه به اطالعات ارائه 
شده توسط موسس��ه هوت  س��وئیت تقريبا نیمي از 
مردم جهان به اينترنت دسترسي دارند. آن طور كه 
در اين گزارش اعالم شده در میان 7.6میلیارد نفر از 
جمعیت جهان حدود 5.1 میلیارد نفر از آنها كاربران 
تلفن هاي همراه به  شمار مي روند. بر اين اساس بیش 
از نیم��ي از مردم جهان به دنیاي ارتباطات ديجیتال 
راه يافته اند. طبق بس��یاري از گزارش هاي منتش��ر 
ش��ده، پیش بیني مي شود كه به زودي شمار كاربران 
تلفن هاي همراه از جمعیت جهان بیش��تر شود. اين 
درحالي است كه طبق آمارهاي قبلي تعداد كاربران 
تلفن همراه در سال 2۰۰۰ كمتر از يك  میلیارد نفر 

اعالم شده بود. 
طبق اين گزارش از مجموع جمعیت جهان حدود 
4میلیارد نفر كاربر اينترنت هس��تند. آن طور كه در 
ساير گزارش ها گفته شده، بیشترين كاربران اينترنت 
در آسیا هس��تند. طبق آمار بیش از 7۰۰میلیون نفر 
در چین از اينترنت استفاده مي كنند كه اين تعداد در 
هند به بیش از 4۰۰میلیون نفر مي رسد. بعد از چین 
و هند كش��ورهاي امريكا، برزيل و اندونزي بیشترين 

شمار كابران اينترنت را به  خود اختصاص داده اند. 
طب��ق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، ش��بكه هاي 
اجتماعي حاكمیت دنیا مج��ازي را در اختیار دارند 
و آن  طور كه آمارهاي رس��مي نش��ان مي دهد، يك 
س��وم مردم جهان در اين پلتفرم ه��اي تعاملي عضو 
هس��تند. در س��ال هاي اخیر پیش از ورود تلفن هاي 
همراه هوش��مند به ب��ازار ديجیتال بس��یاري افراد 
از طري��ق رايان��ه  و لپ تاپ ها به اينترنت دسترس��ي 
داش��ته و كاربران شبكه هاي اجتماعي و وبالگ ها به 
 ش��مار مي رفتند. براس��اس آخرين آمار منتشر شده 
از س��ال 2۰1۸ ح��دود 3.2میلیارد نف��ر از جمعیت 
جهان، كاربران ش��بكه هاي اجتماعي با تعريف ارائه 
ش��ده، هس��تند. به گفته بس��یاري از كارشناس��ان، 
ش��بكه هاي اجتماع��ي يك عرصه جهاني به  ش��مار 
مي رون��د ك��ه تقريبا تم��ام مردم در سراس��ر جهان 
به  نوعي با آن درگیر هس��تند. به گفته بس��یاري از 
تحلیلگران، محبوبیت شبكه هاي اجتماعي به  قدري 
افزاي��ش يافت��ه كه به كم��ك آنها مي ت��وان رفتار و 
عملك��رد يك جامع��ه را تغیی��ر داد. همچنین گفته 
شده كه با توجه به رشد استفاده از تلفن هاي همراه 

هوش��مند و امكان دسترس��ي به اينترن��ت از طريق 
اين ابزار، تعداد ش��بكه هاي اجتماعي و پیام رسان ها 
در سراس��ر جهان نیز افزايش قابل  توجهي داش��ته 
اس��ت. براس��اس تازه ترين آمار منتشر شده از سوي 
موسس��ه هوت  س��وئیت امروزه ح��دود 3میلیارد نفر 
از جمعی��ت جه��ان، كاربران ش��بكه هاي اجتماعي 
هس��تند كه از طريق گوش��ي هاي هوشمند خود به 
اينترنت و شبكه هاي اجتماعي دسترسي دارند. طبق 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، جهان تاكن��ون چندين 
موج از فرآيند جهاني شدن را پشت سر گذاشته كه 
براساس آنچه گفته ش��ده، آخرين فرآيندها انقالبي 
اس��ت كه رس��انه ها، رايانه ها و اينترن��ت و ارتباطات 
حاصل از آنها در سراسر جهان به وجود آوردند. موج  
اخیر مديون  تس��هیل  روند تبادل  اطالعات  و رش��د 
بي سابقه  كامپیوتر، تكنولوژي  هاي  مخابراتي، رايانه ها 
به خصوص رس��انه هاي ديجیتال و اينترنت  است  كه  
مهم تر از كاهش چشمگیر هزينه ها، تحوالتي جديد 
و كیف��ي را در همه عرصه هاي زندگي انس��ان پديد 
آورده هر چند كه چالش هاي بسیاري را نیز به  همراه 

داشته است. 

آمارنامه

بازارهنر

بازتاب»لوور«تهراندرپاريس
سايت ش��بكه خبري »فرانس 24« 
برپايي نمايشگاه بي س��ابقه »لوور« در 
تهران را بازتابي از تالش فرانس��ه براي 
احیاي مناسبات سنتي با ايران دانست. 
اين رسانه فرانسوي برپايي نمايشگاه 
۹۰ روزه ل��وور در ته��ران را نتیجه دو 
سال كار از زمان برقراري معاهده تبادل 
فرهنگي میان ايران و فرانس��ه مي داند 
كه در ژانويه 2۰16 و در ش��هر پاريس 
می��ان »حس��ن روحان��ي« و »امانوئل 

ماكرون« روساي جمهور دو كشور به امضا رسید. 
»ژان ل��وك مارتین��س« ريیس م��وزه لوور كه 
براي افتتاح اين نمايش��گاه به ته��ران آمده بود نیز 
معتقد اس��ت: »روابط میان ايران و فرانسه روابطي 
قديمي و عمیق هستند، چرا كه فرانسوي ها پیشگام 
كاوش هاي باستان شناس��ي در كشور تاريخي ايران 
بوده اند. اين نمايشگاه بي سابقه در تهران اين امكان 
را براي م��ا فراهم مي كند تا پلي می��ان اين روابط 
ش��كوه مند برقرار كنیم كه قدم��ت آن به قرن 1۹ 
می��الدي بازمي گ��ردد.« »جولین كان��ي« يكي از 
موزه گردانان نمايش��گاه موزه لوور در تهران كه در 
زمینه ايران نیز تخصص دارد با اش��اره به مناسبات 
فرهنگي میان ايران و فرانسه گفت: »اولويت فرانسه 
در اواخر قرن 1۹میالدي مس��ائل فرهنگي بود و در 
آن زمان تنها كشوري بود كه در ايران حفاري هاي 
باستان شناس��ي انجام م��ي داد و حاكمان ايراني  كه 
نمي خواس��تند همه  چیز را به دست بريتانیايي ها و 
روس ها بدهند، مسوولیت بیش��تر امور فرهنگي را 

به فرانس��وي ها س��پردند. در سال هاي 
پس از انقالب اس��المي در ايران نیز با 
توجه به افت شديد محبوبیت بريتانیا، 
اياالت متحده و روس��یه میان ايرانیان؛ 
فرانس��ه ش��هرت و محبوبی��ت خود را 
ن��زد ايراني ه��ا حفظ كرده اس��ت. يك 
ديپلمات فرانسوي نیز به »فرانس 24« 
گفت: »زماني كه بريتانیايي ها به دنبال 
نف��ت در ايران بودند م��ا در حال انجام 
پروژه ه��اي باستان شناس��ي در اي��ران 
بوديم و به همین دلیل روابط ما روي مسائل مثبت 

متمركز بوده است.«
صفحه اينستاگرام موزه لوور نیز با اشاره به افتتاح 
نمايشگاه موزه لوور در تهران، برپايي اين نمايشگاه 
را روي��دادي فرهنگي و ديپلماتیك برجس��ته براي 
هر دو كش��ور قلمداد كرد. از س��ويي ديگر نش��ريه 
»گاردي��ن« انگلیس نی��ز در مطلبي كه بیش��تر با 
رويكردي سیاس��ي به موضوع افتتاح نمايشگاه لوور 
در تهران پرداخته اس��ت، اين نمايشگاه را نخستین 
نمايش��گاه بزرگ توس��ط يك موزه مه��م غربي در 
ايران معرفي كرد كه موجب ش��كوفايي ديپلماسي 
فرهنگي میان ايران و فرانس��ه مي ش��ود، گرچه در 
ح��ال حاضر اي��ران و اروپا تنش هاي��ي در رابطه با 

مسائل هسته يي و امنیتي دارند. 
نمايش��گاه موزه لوور در تهران روز دوش��نبه با 
حضور »ژان لودريان« وزير امور خارجه فرانس��ه و 
»ژان ل��وك مارتینس« ريیس م��وزه لوور در محل 

موزه ملي ايران افتتاح شد. 

بودجههنررابهمانميدهند
مجید رجبي معم��ار مديرعامل خانه 
هنرمندان ايران با اش��اره به س��ال پركار 
خانه هنرمندان در س��ال ۹6 گفت: ما در 
سال ۹6 با سختي هاي بسیاري در حوزه 
جذب حمايت مال��ي روبه رو بوديم و اين 
در حالي اس��ت كه چندين هزار میلیارد 
بودجه براي هنر در نظر گرفته مي ش��ود 
و اين بودجه ها عمدتا براي موسس��ات و 
نهادهايي اس��ت كه نقش و اثري در هنر 
كش��ور ندارن��د و خانه هنرمن��دان ايران 

و انجمن ه��اي تخصص��ي آن حتي يك ري��ال از اين 
بودجه ها برخوردار نبوده ان��د و تنها محل حمايتي ما 

شهرداري تهران بوده است. 
او از كمیسیون فرهنگي مجلس و سازمان برنامه 
و بودجه خواس��تار ش��د كه اين نقیصه را حل كنند 
و با انتقاد از خصوصي س��ازي هن��ري و اقتصاد هنر 
اظهار كرد: خودگرداني حوزه هنر با توجه به شرايط 
اقتصادي كش��ور جور درنمي آيد و به نظر من شعار 
»اقتصاد هنر« بهانه يي اس��ت تا مس��ووالن فرهنگي 
كشور زير بار مسوولیت هايش��ان نروند، چراكه همه 
مي دانن��د اولويت ه��اي اصلي مردم، مس��كن، غذا و 
پوش��اك است و طبیعي است خريد آثار هنري براي 

آنها دوردست است. 

مديرعامل خانه هنرمن��دان ايران در 
بخش ديگري از نشس��ت درب��اره برنامه 
ويژه ايام ن��وروز ۹7 به خبرنگاران گفت: 
از روز دوم فروردي��ن ماه ۹7 به مدت 1۰ 
روز برنامه يي تحت عنوان »تهران ش��هر 
هنر« خواهیم داشت كه شامل برنامه هاي 
هنري در تمام گالري ها و محوطه بیروني 
است. تمام گالري هاي خانه هنرمندان در 
اختیار انجمن هاي تخصصي است كه هر 
يك برنام��ه ويژه يي را ارائه مي كنند و در 
مدت اين 1۰ روز، درهاي گالري ها از ساعت 15 روي 

بازديدكنندگان باز است. 
رجبي معمار همچنین از حضور محمدعلي نجفي 

شهردار تهران در افتتاحیه اين برنامه خبر داد. 
او در ادامه گزارش آم��اري از برنامه هاي مختلف 
س��ال ۹6 ارائه ك��رد و گفت: ۸7 نمايش��گاه هنري 
ش��امل نمايش��گاه هاي كوچ��ك و بزرگ��ي كه تمام 
گالري هاي خانه را درگیر كرده اس��ت، داش��تیم كه 
با بیش��ترين اقبال مواجه بوده است. همچنین 1۰6 
نشس��ت آموزشي و پژوهشي، 2۰ مراسم بزرگداشت 
هنرمن��دان و ۹ هفته فیلم برگزار كرديم. س��ه هفته 
فیل��م آلم��ان، برزي��ل و ارمنس��تان را ب��راي گروه 

سینمايي هنروتجربه میزباني كرديم. 

»تگزاس«بهفرورديننرسيد
ب��ا حذف »تگ��زاس« ب��ه كارگرداني 
ن��وروزي،  اك��ران  از  اطیاب��ي  مس��عود 
»مص��ادره« به كارگرداني مهران احمدي 
روي پرده س��ینماها م��ي رود. با توجه به 
اينكه تنها 13 روز به پايان س��ال جاري 
و آغاز سال ۹7 باقي مانده است، سینماي 
ايران در انتظار مشخص شدن فیلم هايي 
اس��ت كه در اك��ران ن��وروزي روي پرده 

مي روند. 
هرچند تا دي��روز آيین نامه ش��وراي 

صنفي نمايش كه اين روزها ب��ا نام نظام نامه اكران از 
سوي سازمان سینمايي رسانه يي شد به صنوف ابالغ 
نشده است، اما از گوشه و كنار نام برخي فیلم ها براي 
اكران نوروزي اعالم مي شود. در اين میان نام نخستین 
فیلم��ي كه اك��ران آن در نوبت نوروز قطعي ش��ده به 
گوش مي رسد، فیلم سینمايي »مصادره« به كارگرداني 
مهران احمدي و تهیه كنندگي محمدحسین قاسمي 

است. اين اثر سینمايي در سي و ششمین 
جشنواره ملي فیلم فجر به نمايش درآمد 
و آنچه در پرون��ده اين فیلم جلب  توجه 
مي كند، س��رمايه گذاري محمد امامي در 

آن است. 
»مصادره« در كن��ار چهار فیلم ديگر 
سینمايي توسط شركت »فیلمیران« براي 
اكران نوروزي اعالم آمادگي كرده بود و با 
توجه به اينكه هر دفتر نمي تواند بیش از 
2 فیلم در هر فصل اكران داشته باشد از 
اين بین »مصادره« براي اكران نوروزي انتخاب و فیلم 
س��ینمايي »تگزاس« به كارگرداني مسعود اطیابي از 
اين گردونه حذف شده است. با اين حساب »تگزاس« 
نخستین قرباني اكران نوروزي شركت پخش فیلمیران 
اس��ت. حال باي��د ديد فیلم هاي بعدي كه قرار اس��ت 
ب��ا قدرت صاحبان فیلم ها در نوروز اكران ش��وند، چه 

گزينه هايي هستند.

معمايترورجاسوسروسيه
تايمز:

اول  صفح��ه  دي��روز 
بس��یاري از نش��ريات ب��ا 
انتش��ار عكس��ي از دختر 
اس��كريپال«  »س��رگئي 
گمانه زني ها  از  گزارش��ي 
در م��ورد ترور جاس��وس 
سابق روس��یه و دخترش 
منتش��ر كردند. تايمز نیز 
در صفح��ه اول خ��ود در 

اين باره نوش��ت كه روس��یه قصد ترور جاس��وس 
س��ابق خود را داشته است. به گزارش اين روزنامه، 
»اس��كريپال« 66 س��اله در كن��ار دخت��رش يولیا 
پس از تماس با ماده ناش��ناخته و ابتال به بیماري 
ناگهان��ي به بیمارس��تان ش��هر س��الزبري واقع در 
جنوب بريتانیا منتقل شد و حال او همچنان وخیم 
است. به گزارش تايمز، مقامات دولتي بريتانیا اعالم 
كرده اند كه نهادهاي امنیتي بر اين باورند كه دولت 
روس��یه قصد ترور اسكريپال را داشته، هرچند اين 
احتم��ال نیز وجود دارد كه رقباي والديمیر پوتین 
ريیس جمهوري روس��یه در جهت تضعیف جايگاه 
وي دس��ت به چنین اقدامي زده اند. همچنین وزير 
خارج��ه بريتانیا در اين باره اع��الم كرد: اگر اثبات 
ش��ود كه روس��یه در ماج��راي بیماري جاس��وس 
پیش��ین روسي دست داشته است، لندن با اقدامي 

شديد و مناسب به آن واكنش نشان خواهد داد. 

نيويوركتايمز:
در صفح��ه اول اي��ن 
از  گزارش��ي  روزنام��ه 
جنگ چی��ن و امريكا در 
منتش��ر  فناوري  عرص��ه 
ش��ده اس��ت. طب��ق اين 
تیلرس��ون  گزارش ركس 
وزير ام��ور خارجه امريكا 
س��فر خود به چند كشور 
آفريقايي را آغاز كرد؛ اين 

در حالي اس��ت كه پیش از اين گفته شده بود كه 
آفريقا عرص��ه جديدي براي رقابت ه��اي امريكا با 
چین محسوب مي شود. آنچه در اين سفر متفاوت 
اس��ت و چالشي به مراتب مهم تر براي امريكا تلقي 
مي شود، ظهور چین به عنوان يك قدرت اقتصادي 
و ديپلماتیك رقیب غرب در آفريقاس��ت. همچنین 
دن كوت��س مدير س��ازمان اطالعات مل��ي امريكا 
هش��دار داد، چی��ن در حال صرف »می��زان پولي 
هنگف��ت« براي تقويت جاي��گاه و نفوذ بین المللي 
خود بوده كه اين هم مايه نگراني همس��ايگانش و 

هم موجب تهديد نفوذ امريكاست. 

واشنگتنپست:
اي��ن  ك��ه  ط��ور  آن 
روزنام��ه در صفح��ه اول 
ترام��پ  نوش��ته،  خ��ود 
را  كره ش��مالي  پیشنهاد 
صادقانه  مذاك��ره  ب��راي 
خوانده اس��ت. طبق اين 
ترامپ  دونال��د  گ��زارش 
امريكا  ريیس جمه��وري 
مي گوي��د ب��ر اي��ن باور 

اس��ت كه پیش��نهاد كره ش��مالي براي مذاكره بر 
سر تسلیحات هس��ته يي اين كش��ور »صادقانه« 
اس��ت. همچنین گفته ش��ده كه دونالد ترامپ بر 
اين باور اس��ت ك��ه تحريم هاي وضع ش��ده علیه 
پیونگ يان��گ يك��ي از عواملي اس��ت كه منجر به 
طرح پیش��نهاد مذاكره از س��وي كره شمالي شده 
اس��ت. از طرفي همزمان با سخنان ترامپ، مايك 
پنس معاون دونالد ترامپ تاكید كرد: واش��نگتن 
به اعمال »حداكثر فش��ار« بر پیونگ يانگ ادامه 
خواهد داد. همچنین گفته ش��ده كه قرار اس��ت 
گروهي از مقام��ات كره جنوبي كه هفته جاري با 
رهبر كره شمالي ديدار كرده بودند، روز پنج شنبه 
براي ديدار با مقامات امريكايي به واش��نگتن سفر 
كنند. ه��دف از اين ديدار رايزني در مورد مذاكره 
با پیونگ يانگ بر س��ر برنامه تسلیحاتي اين كشور 

عنوان شده است. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

جريمه60ميليوندالريتهيهكننده»گرگوالاستريت«
به دنبال رسوايي مالي در پرونده مشهور 
به اخت��الس در صندوق اقتص��ادي مالزي، 
تهیه كننده فیلم »گرگ وال اس��تريت« كه 
با بازي لئوناردو دي كاپريو ساخته شد، 6۰ 

میلیون دالر جريمه مي دهد. 
به گزارش ورايتي، كمپاني »رد گرانیت 

پیكچرز« تهیه كننده فیلم »گرگ وال استريت« پذيرفت 6۰ میلیون دالر به دولت 
امريكا بدهد تا شائبه تامین مالي تهیه اين فیلم از موردي كه به فساد و اختالس از 
صندوق اقتصادي مالزي شناخته مي شود، برطرف شود. اين كمپاني كه تهیه كننده 
فیلم مش��هور اسكورسیزي اس��ت، روز سه ش��نبه با حكمي از دادگاه فدرال براي 

پرداخت اين مبلغ روبه رو شد. 
اين كمپاني كه انجام هر عمل اش��تباهي را رد مي كند، با صدور بیانیه يي اعالم 
كرد از اينكه اين موضوع س��رانجام حل ش��د، خوشحال است و آنها با نگاهي رو به 
جلو وظیفه شان را كه ساخت فیلم است، انجام مي دهند. دادستان در سال 2۰16 
دادنامه يي را علیه اين كمپاني به دادگاه برده بود و از آن به عنوان بخشي از تالش 
براي پولش��ويي چند میلیارد دالري از سوي سوءاستفاده كنندگان مالي از صندوق 

اقتصادي مالزي ياد كرده بود. 
رضا عزيز مديرعامل اين كمپاني پسر ناتني نخست وزير مالزي و دوست نزديك 
جو لو تاجري است كه در مركز اين رسوايي مالي جاي دارد. دادستان ها ادعا كرده 
بودند كه وي بیش از 1۰۰ میلیون دالر از شركت مالزيايي براي سرمايه گذاري در 
س��اخت »گرگ وال استريت«، »احمق و احمق تر« و »خانه بابا« استفاده كرده بود. 
اين كمپاني بايد 3۰ میلیون دالر را ظرف 3۰روز، 2۰میلیون دالر را ظرف 1۸۰روز 

بعدي و 1۰میلیون دالر را ظرف 1۸۰روز بعدتر پرداخت كند. 

برايثبتجهانيمراسممذهبيقرهكليسا تالش
مدي��ر پايگاه میراث جهاني كلیس��اهاي 
اي��ران گفت: قصد داريم تا مراس��م مذهبي 
قره كلیس��ا را در فهرس��ت می��راث جهاني 

ناملموس يونسكو به ثبت برسانیم. 
ش��رلي آوديان گفت: مراس��م بادراك يا 
همان مراس��م مذهبي قره كلیسا چهار سال 

پیش ثبت ملي ش��د به همی��ن منظور مي خواهیم اين مراس��م را به ثبت جهاني 
نیز برس��انیم. همچنین س��ال 2۰1۸ دهمین س��الگرد ثبت جهاني بناي تاريخي 

قره كلیساست. 
تادئوس يا طاطائوس يكي از حواريون مسیح است كه در سال 4۰میالدي به 
ارمنس��تان آمد و به تبلیغ مسیحیت پرداخت. گروه زيادي به آيین مسیح روي 
آوردند كه از آن جمله ساناتروك پادشاه ارمنستان و دخترش ساندخت بود. ولي 
س��لطان كمي بعد پشیمان ش��د و به مخالفت با آيین جديد پرداخت و دستور 
داد تا تادئوس، س��اندخت )دخترش( و گروهي ديگر را كه به مسیحیت گرويده 
بودند به قتل برسانند. در سال 3۰2 میالدي زمان پادشاهي تیرداد از پادشاهان 
ارمنس��تان مسیحیت در اين كشور دين رسمي و همگاني شد. مسیحیان ارمني 
كه خاطره ش��هادت تادئوس و س��اندخت را نسل به نس��ل حفظ كرده بودند در 
محل فرار آنان كلیساهايي بنا كردند كه قره كلیسا يكي از آنهاست. بنا بر عقیده 
ارامنه كلیس��اي طاطائوس نخس��تین كلیسايي اس��ت كه به دستور مبشرين و 
حواريون مس��یح در دنیا س��اخته ش��ده اس��ت و چون از نظر مذهبي شهادت 
را بزرگ ترين س��عادت براي بش��ر مي دانند، هر س��ال در روزهاي آخر تیرماه و 
هفته هاي اول مردادماه كه مصادف با قتل تادي مقدس و پیروان مسیحي اوست 

در قره كلیسا مراسم خاصي بر پا مي كنند. 

تاريخنگاري

كنارهگيريمستوفيالممالكازرييسالوزرايي
هفدهم اس��فند 12۸۹ میرزا حس��ن خان مس��توفي الممالك كه در سي ام تیر 
سال پیش مامور تشكیل كابینه شده بود از مقام ريیس الوزرايي كناره گیري كرد. 
مس��توفي الممالك از معدود سیاستمداراني بود كه البته بعد از كودتا و پس از 

سلطنت رضاخان نیز در حكومت پهلوي حضور داشت. 
او پیش از وزارت در س��ال 12۸۰ هجري خورش��یدي به اروپا رفت. اين سفر 
هفت س��ال به طول انجامید. پ��س از پیروزي انقالب مش��روطه به دعوت میرزا 
علي اصغرخان امین الس��لطان به ايران بازگشت و جمعیتي به نام مجمع انسانیت 
تشكیل داد و به همراه محمد مصدق به فعالیت سیاسي پرداخت. در همین زمان 
به وزارت جنگ نیز منصوب شد و پس از قتل اتابك در چند كابینه ديگر نیز اين 
سمت را حفظ كرد. پانزده روز پیش از به توپ بستن مجلس شوراي ملي از وزارت 
جنگ اس��تعفا داد. مدتي مجددا وزير جنگ و مدتي وزير دربار احمدشاه بود. در 
س��ال 12۸۸ هجري خورشیدي در نخس��تین كابینه محمد ولي خان تنكابني به 
وزارت مالیه منصوب ش��د. مستوفي الممالك نخس��تین بار در مرداد سال 12۸۹ 

ريیس الوزراي ايران شد و تا اسفندماه همین سال سه كابینه تشكیل داد. 
پنجمین و آخرين دوره نخست وزيري او در دوران قاجاريه از 25 بهمن 13۰1 
در حدود دو سال بعد از كودتاي 12۹۹ آغاز شد. رضاخان كه در كابینه هاي بعد 
از كودتا وزير جنگ بود در دولت مس��توفي الممالك نیز همین سمت را داشت. با 
قدرت يافتن رضاخان كه خود داوطلب مقام نخست وزيري بود، مستوفي الممالك 
در خرداد 13۰2 استیضاح مدرس از وزير خارجه )محمدعلي فروغي( را بهانه كرد 
و اس��تعفا داد. بخشي از سخنراني او در پاس��خ مدرس مشهور است: »... مي دانم 
فترت در پیش اس��ت و ايام فترت دوره بره كش��ي اس��ت و داوطلب صدارت زياد. 
آقايان مي دانند معده ضعیف من تحمل خوردن گوشت ندارد. وانگهي در اين ايام 
كس��ي بايد سر كار بیايد كه آجیل بگیرد و آجیل بدهد. من كه آجیل گیر نیستم 

ناچار به كسي آجیل نمي دهم... « 
مس��توفي در انتخابات مجلس ششم نماينده مجلس شد ولي با شروع جريان 
تغییر س��لطنت قاجار در مجلس حضور نیافت. رضاش��اه كمي بعد از تاجگذاري 
در ارديبهش��ت 13۰5 مس��توفي الممالك را ب��ه نخس��ت وزيري انتخ��اب كرد. 
مس��توفي الممالك روز 22 خرداد 13۰5 اعضاي كابینه خود را به رضاشاه معرفي 

كرد. ششمین و آخرين دوره نخس��ت وزيري مستوفي الممالك قريب يك سال به 
طول انجامید. ايجاد تش��كیالت نوين دادگستري، الغاي كاپیتوالسیون و مقدمات 

احداث راه آهن سراسري ايران در دوران زمامداري او انجام شد. 
او ظهر روز يك ش��نبه ششم ش��هريور 1311 در خانه سردارفاخر حكمت در 
نزديكي امامزاده قاس��م ش��میران به دلیل س��كته قلبي درگذش��ت. جنازه او از 
اختیاري��ه تا ونك تش��ییع و در آرامگاه خانوادگي مس��توفي الممالك در ونك به 

خاك سپرده شد. 
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