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   دادستان تهران:  شهردار تهران به خاطر 
جشن روز زن احضار شد

دادستان تهران گفت: پس از نامه دادستان كل كشور براي رسيدگي به برگزاري جشن 
روز زن در برج ميالد، شهردار تهران و عوامل اين مراسم احضار و از شهردار تحقيق شد. 
به گزارش ايرنا از پايگاه اطالع رساني دادسراي عمومي و انقالب تهران، عباس جعفري 
دولت آبادي روز گذشته در سي امين جلسه شوراي معاونان دادسراي تهران كه با حضور 
معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران برگزار شد، از شوراي شهر تهران خواست بر 
اقدامات شهردار نظارت كند.  وي گفت: ساختارشكني از طريق اجراي برنامه مبتذل در 
جشن شهرداري تهران به مناسبت روز زن و توجيهات ارائه شده از سوي عده يي براي اين 
بخش از مراسم، قابل قبول نيست و عده يي درصدد توجيه برآمده اند و از جمله گفته اند كه 
رقص توس��ط چند كودك بوده يا اينكه، شادي در اسالم حرام نشده است و فاقد اشكال 
است؛ اين توجيهات بي اساس است چراكه اسالم با شادي مخالف نيست اما حتما با ابتذال 
مخالفت دارد.  جعفري دولت آبادي درباره اقدامات دادسرا از تشكيل پرونده در دادسراي 
تهران براي شهردار و ديگر عوامل حادثه خبر داد و اظهار داشت: پس از نامه دادستان كل 
كشور و گزارش سرپرست دادسراي ارشاد، در اين زمينه شهردار و ديگر عوامل اين مراسم 

احضار شدند و حسب گزارش واصله، در روز جاري از شهردار تهران تحقيق شده است. 
دادس��تان تهران از مسووالن دس��تگاه هاي دولتي خواست قوانين مملكتي و موازين 
شرعي را در اجراي برنامه ها رعايت كنند و افزود: دستگاه هاي دولتي بايد سردمدار رعايت 
نظم و مقررات و قواعد ش��رعي باش��ند و نبايد با ارتكاب چنين اقدامات خالف قانوني، 

درصدد توجيه اقدامات خالف قانون و شرع برآيند. 
جعفري دولت آبادي افزود: توجيهات شهردار تهران مبني بر اينكه از برگزاري چنين 
مراس��مي اطالع قبلي نداشته نيز مردود است زيرا براساس حسب تحقيقات انجام شده، 
ش��هردار تهران از اين مراسم اطالع قبلي داشته است؛ همچنين بر فرض بي اطالعي نيز 
مكلف بوده مانع از ادامه مراسم به اين نحو شود يا به نشانه اعتراض از جلسه خارج شود، 
عالوه بر آن، چنين ساختارشكني هايي به نحوي كه گزارش شده، ابتذال محسوب مي شود 

به ويژه آنكه در مراسم رسمي يك ارگان عمومي و با بودجه شهرداري باشد. 
دادستان تهران به شوراي شهر تهران توصيه كرد كه بر وضعيت شهرداري و عملكرد 
ش��هردار نظارت بيشتري كند و گفت: توجه شوراي شهر تهران را به وضعيت شهرداري 
جلب مي كنم.  ظاهرا ش��هردار تهران گرفتار امور ديگري اس��ت به گونه يي كه زمان الزم 
براي پرداختن به مسائل اصلي شهرداري را ندارد.  وي افزود: با عنايت به اينكه در آستانه 
س��ال نو هستيم، ش��هر تهران را به عنوان يك كالن شهر نمي توان رها كرد و بايد نظارت 
شود و الزم است شهردار از امور فرعي و فردي فارغ شود و به وظايفش درخصوص مسائل 
شهر بپردازد.  دادستان تهران با تاكيد بر اينكه همه دستگاه ها مكلف به تمكين از قانون 
هس��تند، افزود: وقتي مي توان انتظار رعايت نظم و قوانين مملكتي را از مردم داشت كه 
در مرتبه اول مسووالن مطيع قانون باشند. همچنين مسووالن دولتي بايد منزه باشند تا 

حرف و اظهارات و اقدامات آنان در ديگران موثر افتد.

    واليتي: انگليس در جلوگيري از 
حمله به سفارت ايران كوتاهي كرد

مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل با بيان اينكه »دولت انگليس درباره حمله 
به س��فارت ايران بايد پاسخگو باش��د«، گفت: دولت انگليس اگر مي خواست مي توانست 
جلوي هجوم چند نفر اوباش را بگيرد.  به گزارش ايسنا، علي اكبر واليتي پس از ديدار با 
رييس كميته بين المللي صليب سرخ در جمع خبرنگاران در مورد حمله به سفارت ايران 
در انگليس اظهار كرد: قطعا دولت انگليس مس��وول حفظ امنيت هيات هاي نمايندگي 
سياسي در اين كشور از جمله سفارت ايران در لندن است و اينها در جلوگيري از هجوم 

چند نفر از اراذل و اوباشي كه تعيين شده بيگانگان هستند كوتاهي كردند. 
وي افزود: هيچ بعيد نيس��ت كه اينها در ارتباط با برخي جريان ها در انگليس باشند؛ 
لذا دولت و پليس انگليس اگر مي خواس��ت مي توانست جلوي هجوم چند نفر اوباش در 
حمله به سفارت ايران را بگيرد و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.  وي همچنين با اشاره 
به ديدارش با رييس كميته بين المللي صليب س��رخ اظهار ك��رد: در اين ديدار در مورد 
مسائل منطقه و كمك هاي انساني كه بايد صورت بگيرد، گفت وگو كرديم و رييس كميته 
بين المللي صليب س��رخ نيز تاكيد كرد كه براي بازسازي و كمك هاي انساني به سوريه، 

عراق و يمن آمادگي كامل دارند تا كارهاي شان را تسريع بخشيده و تقويت كنند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 3  صفحه 2 

قرارداده��اي مش��اركت در س��اخت 
6پروژه آزادراهي ب��ه طول ۴۳۹كيلومتر 
ب��ه ارزش ۲۵۰۰ميلي��ارد توم��ان بي��ن 
سرمايه گذاران بخش خصوصي و شركت 
ساخت و توس��عه زيربناهاي حمل ونقل 
امروز در حضور وزير راه و شهرس��ازي به 

امضا رسيد. 
عباس آخوندي در اين مراسم خطاب 
به حاضري��ن اظهار ك��رد: درواقع روز ما 
روزي اس��ت كه گوش��ه يي از كشور آباد 
مي ش��ود. هم��واره بر اين اعتق��اد بوده و 
هس��تم ك��ه آباداني ايران با يك دس��ت 
صورت نمي گيرد و در واقع زماني آباداني 
در كش��ور حاصل مي ش��ود ك��ه همه به 
يكديگر مانند وزارتخانه و مجلس شوراي 
اسالمي،  دولت و بخش خصوصي اعتماد 
كنن��د كه س��رانجام موج��ب ايجاد يك 
س��رمايه اجتماعي در كش��ور مي ش��ود.  
به گ��زارش پاي��گاه خب��ري وزارت راه و 
شهرس��ازي، وي افزود: وقتي مش��اهده 
مي كنم در مورد ارقام بزرگي مانند بيش 
از ۳۵۰۰ كيلومتر آزادراه صحبت مي شود 
كه حجم آن بيش از ۲.۵ برابر آزادراه هاي 
موجود در تاريخ ايران است، بيش از اينكه 
نشان از عملكرد باش��د، بيانگر يك اميد 

ملي و اعتماد است. 
وزير راه و شهرس��ازي اظهار كرد: در 
سال ۹۲ قراردادها با مشاركت ۷۰درصدي 

دولت و ۳۰ درصدي بخش خصوصي بود 
كه اين رويه امروز برعكس شده است. در 
واقع دولت توانسته در اين ۴ سال اعتماد 
بخش خصوص��ي را جلب كند.  آخوندي 
تصريح ك��رد: همواره اعالم ك��رده ام كه 
تمام مسووليت هاي اين كار را مي پذيرم، 
روز اجرا ش��دن آزادراه ته��ران- پرديس 
مش��خص ب��ود ك��ه ع��وارض آن ۲۷۰۰ 
تومان باشد اما رقم مصوب حدود ۱۳۰۰ 
تومان ب��ود، در واقع آن حاتم بخش��ي از 
جيب بخش خصوص��ي بود. در حالي كه 
بن��ده در همان روز اول اع��الم كردم كه 
نمي پذيرم از دست كردن در جيب بخش 
خصوصي حاتم بخش��ي كنم.  وي با بيان 
اينك��ه »محبوب ش��دن در ازاي دس��ت 
ك��ردن در جيب بخ��ش خصوصي هيچ 
ارزشي ندارد«، گفت: ارزش كار در جلب 
اعتماد بخش خصوصي و سرمايه گذاري 
آنها در داخل كشور است كه اين اطمينان 

درازمدت خواهد بود. 
آخوندي با اش��اره به برنامه ريزي هاي 
انجام  شده در بخش راه سازي اظهار كرد: 
طب��ق برنامه ريزي تا س��ال ۱۴۰۴ طول 
آزادراه ه��ا به ۱۰هزار كيلومتر مي رس��د؛ 
ام��ا تا اين لحظه تعهدات دولت در برنامه 
شش��م توس��عه را ش��روع كرده و طي ۴ 
سال آينده عمليات ساخت وساز آنها اجرا 

خواهد شود. 

وزير راه و شهرسازي بيان كرد: اين كار 
بسيار بزرگي است و دست سرمايه گذاران 
را به گرمي مي فشاريم و سپاس مي گويم 
زي��را اين گون��ه فرصت ه��ا، فرصت هاي 
خدمت كردن است و اميدواريم بتوانيم از 
اين فرصت ها استفاده كرده و قانونگذار نيز 
اين فرص��ت را در اختيار دولت قرار دهد 
كه خوشبختانه هر دو موضوع فراهم شده 
است.  اين عضو كابينه دولت دوازدهم با 
اشاره به آگاهي نسبت به تنگناهاي مالي 
بخش خصوصي گفت: در حال تالش براي 
فراه��م كردن نحوه تامي��ن مالي از بانك 
براي بخش خصوصي هستم؛ زيرا بخش 
خصوصي كه ۷۰ درصد سرمايه گذاري در 
يك پروژه را بر عهده مي گيرد، عدد كمي 
را تقبل نمي كند، از اين رو بايد تمهيداتي 
انديشيده شود كه بخش خصوصي بتواند 

از بانك تامين مالي كند. 
آخوندي يادآور شد: براي تامين مالي 
از بانك اصلي ترين مساله تضمين است. اما 
بر فرض اينكه سرمايه گذار از دارايي هاي 
شخصي خود تضمين كند، اين اقدام نيز 
امكان پذير نيس��ت، در واقع بايد تضمين 
ب��ر پايه ف��روش خدمت باش��د. در ابتدا 
يك مش��كل تعريفي وجود داشت مبني 
بر اينكه آيا بانك ه��ا مي توانند ۱۵درصد 
تامين سرمايه كنند كه خوشبختانه اين 
مساله در شوراي پول و اعتبار مرتفع شد. 

وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به ايده 
ارائه  شده در بودجه سال ۹۷  گفت: طبق 
اين اي��ده پروژه ه��اي ب��زرگ مي توانند 
از صندوق توس��عه ملي براي مش��اركت 
استفاده كنند، نكته بسيار مهم اين است 
ك��ه اصل ايده توس��ط مجلس ش��وراي 
اس��المي پذيرفته  ش��ده اس��ت. آخر كار 
بايد به س��ازوكاري برسيم كه از صندوق 
توسعه ملي در جهت توسعه زيرساخت ها 

استفاده شود. 
وي با ابراز خوش بيني نسبت به آينده 
بيان كرد: نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
همه آزادراه ها از منابع جانبي برخوردارند 
اما من فكر مي كنم به نفع دولت و بخش 
خصوصي اس��ت ك��ه تامين س��رمايه از 
محل عوارض انجام ش��ود، زيرا تعيين هر 
نوع منابع ديگر ناپاي��دار خواهد بود. اگر 

مي توانند به عنوان منابع كمكي باشند. 
آخوندي با اشاره به طرح يكپارچگي 
سيس��تم اخ��ذ ع��وارض آزادراه��ي در 
كش��ور گف��ت: در ص��ورت تجهيز تمام 
آزادراه هاي كش��ور به سيس��تم عوارض 
الكترونيك يكپارچ��ه، پرداختي حاصل 
وارد  مس��تقيم  به ط��ور  عوارض��ي  از 
حساب س��رمايه گذار مي ش��ود و ديگر 
سيس��تم هاي پرهزينه براي شركت ها و 
دردسرس��از براي م��ردم از جهت ايجاد 

ترافيك برچيده مي شود. 

سخنگوي كميس��يون تلفيق اليحه 
بودجه س��ال ۹۷ مجلس از رفع ايرادات  
۱۰گانه ش��وراي نگهبان به بودجه خبر 

داد. 
علي اصغ��ر يوس��ف نژاد در گفت وگو 
با ايس��نا ب��ا اش��اره به نشس��ت صبح 
ديروز كميس��يون تلفيق بودجه س��ال 
۹۷ ب��راي رفع ايراد ش��وراي نگهبان به 
بودجه گفت: در اين نشس��ت ۱۰مورد 
از ايراداتي كه شوراي نگهبان مجددا به 
مصوبات مجل��س در بودجه وارد كرده 
بود مورد بررس��ي و اص��الح قرار گرفت 
و ب��راي چاپ در اختيار هيات رييس��ه 

مجلس قرار گرفت. 
وي اضاف��ه ك��رد: طبق نظ��ر هيات 
رييس��ه مجلس، اصالحات كميس��يون 
تلفي��ق در اليح��ه بودج��ه فردا)امروز( 
نخس��تين دس��تور كار صح��ن علن��ي 
مجل��س خواهد ب��ود كه اگر ش��وراي 
نگهب��ان مصوبات جدي��د را تاييد كند، 

قانون بودجه نهايي خواهد شد و در غير 
اين صورت ممكن اس��ت تا هفته آينده 
جلس��ه ديگري براي بررسي اصالحات 

مجدد تشكيل شود. 
وي افزود: ايرادات ش��وراي نگهبان 
در م��وارد قبل��ي هم وجود داش��ت كه 
در صح��ن علني اصالح ش��ده ب��ود اما 
مجددا مورد ايراد ق��رار گرفت؛ يكي از 
ايرادات درباره بودجه س��ازمان منطقه 
آزاد و وي��ژه اقتصادي بود كه در مصوبه 
جديد دولت مكلف شد، بودجه تلفيقي 
س��ازمان منطقه آزاد و ويژه اقتصادي را 
به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي 
ت��ا پايان تي��ر ماه تصويب و نس��خه يي 
از آن را ب��ه كميس��يون برنامه، بودجه 
و محاس��بات مجلس ش��وراي اسالمي 

ارسال كند. 
وي اضافه كرد: همچنين در مصوبه 
ديگري دولت مكلف ش��د، س��هم سهام 
خود در ش��ركت هايي كه س��هم سهام 

دولت در آن كمتر از ۵۰ درصد است را 
ب��ه رديف خاصي واريز كند. ايراد بعدي 
مربوط به تبصره ۴ و تسهيالتي بوده كه 
از صندوق توسعه ملي برداشت مي شود 
ك��ه بدين منظ��ور برخي قس��مت هاي 
مصوبه گذشته براي تامين نظر شوراي 
نگهبان حذف شد. در بند )و( تبصره ۴ 
برخي واژه ها مثل سيل زده، عشايري و 
كم فش��ار در مصارف تعيين شده كه از 
سوي رهبري اعالم شده، وجود نداشت 
لذا كميس��يون اين بخش را حذف كرد 
و آنچ��ه در حكم رهبري بود، جايگزين 

شد. 
يوس��ف نژاد ادامه داد: اي��راد بعدي 
ش��وراي نگهبان به تبص��ره ۱۲ اليحه 
بودجه ب��ود كه اين تبص��ره را مغاير با 
اصل ۵۲ قانون اساس��ي عن��وان كردند 
ك��ه اين مصوبه حذف ش��د. ايراد ديگر 
مرب��وط ب��ه تبص��ره ۱۴ ب��ود. در اين 
تبص��ره نظر ش��وراي نگهب��ان اين بود 

ك��ه بخش مربوط به دريافتي ناش��ي از 
صادرات محصوالت نفتي اصالح ش��ود 
كه اي��ن بخش نيز اصالح ش��ده و نظر 
شوراي نگهبان اعمال شد كه در ستون 
دريافتي ها و منابع عبارت»دريافتي هاي 
حاص��ل از فروش داخل��ي فرآورده هاي 
نفت��ي و درياف��ت حاص��ل از صادرات 

فرآورده هاي نفتي« حذف شد. 
وي با اش��اره به ايراد شوراي نگهبان 
به تبص��ره ۱۷ اضافه كرد: طبق مصوبه 
جديد دولت مكلف ش��د، درآمد حاصل 
از اجراي م��اده ۳۷ قانون الحاق برخي 
مواد به قانون تنظيم  بخشي از مقررات 
مالي دول��ت ۲ مندرج در رديف خاصي 
از طريق رديف هاي هزينه يي به صورت 
۱۰۰درصد تخصيص يافته، اعمال شود. 
همچني��ن تبص��ره ۲۰ اليح��ه بودجه 
مربوط به بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
بود كه براي تامين نظر شوراي نگهبان 

حذف شد. 

اخبار سرمقاله

  بديل جدايي

  ۱- در شرايطي كه اقتصاد كشور پس از سال ها بي تدبيري و تحمل تحريم هاي 
شديد بين المللي، رشد تقريبا مناسبي را تجربه مي كند اما در برابر تكانه هاي بيروني 
هنوز آس��يب پذيري باالي��ي دارد، بار ديگر زمزمه تغيير چارت و س��اختار دولت به 
گوش مي رسد. اين درحالي است كه رشد استوار و پيوسته اقتصادي مستلزم اصالح 
سياست هاي اقتصادي و بهبود شرايط نهادي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور است. 
در همين چارچوب، پيش از اين در س��رمقاله روزنامه تعادل در ۲۱ آبان ۹6 تصريح 
كرده بودم كه در شرايط كنوني هزينه فرصت تغيير چارت دولت، دست كم از دست 
رفتن فرصت ها براي اصالح ساختار اقتصاد ايران است. بي گمان، آنچه منجر به بروز 
برخي ابرچالش ها در كشور شده است، نه چارت تشكيالتي و سخت افزار كه نرم افزار 

مديريتي و اقتصاد كشور است. 
۲- در اي��ن ح��ال، بايد تصريح كرد كه جس��ت وجو براي يافتن س��اختاري 
مناس��ب كه زمينه هاي بالندگ��ي بيش از پيش بخش هاي اقتص��ادي را فراهم 
م��ي آورد، در اولوي��ت دوم قرار دارد و بايد در زماني مناس��ب م��ورد مداقه قرار 
گيرد و از بطن طرح صحيح مس��اله، به پاس��خ و نس��خه يي بومي و متناسب با 
شرايط كشور دست يافت. بررسي و مطالعه تجربه كشورها در مواجهه با مسائل 
ريز و درش��ت اقتص��ادي و غيراقتص��ادي و ازجمله تركيب چ��ارت دولت هاي 
متبوع آنان در صورتي مي تواند راهگش��ا باش��د كه ش��رايط نهادي حاكم بر آن 
كش��ورها نيز مدنظر قرار گيرد. در ادبيات توس��عه جهان، يكي از انتقادات وارده 
بر الگوي نوس��ازي، تجويز نس��خه كشورهاي پيش��رفته براي كشورهاي عقب 
 مانده يا در حال توس��عه است. بي گمان، نسخه اجرا شده در كشورهايي كه طي 
۱۰۰ سال مسير توسعه را طي كرده اند، براي كشورهايي است كه مي خواهند طي 
يك يا دو دهه اين مسير ۱۰۰ ساله را سپري كنند، نه علمي است و نه منطقي. 
۳- بررس��ي هاي اقتصادداناني همچون داگالس ن��ورث و همكارانش منتج به 
دسته بندي جوامع به دو گروه عمده جوامع با دسترسي باز )۲۵ كشور توسعه يافته 
جهان( و جوامع با دسترس��ي محدود )ساير كشورها( ش��ده است. هر يك از اين 
جوامع چن��د وي ژگي عمده دارند. در جوامع توس��عه يافته، برخ��الف تصور رايج، 
دولت ها بزرگ تر و غيرمتمركزتر هس��تند و در ساير كشورها دولت ها كوچك تر و 
متمركزترند. در جوامع توسعه يافته، جامعه مدني بسيار غني و شامل تعداد بسيار 
زياد س��ازمان ها است. بالعكس در جوامع و كشورهاي توسعه نيافته،  جامعه مدني 
نحيف و با تعداد نسبتا اندك سازمان ها زيست دارد. در جوامع توسعه يافته، روابط 
اجتماعي غيرش��خصي و گسترده اس��ت و قانون حاكميت دارد و حقوق مالكيت 
تضمين مي شود و انصاف و برابري )برخورد يكسان با همه افراد در تمام جنبه ها( 
در جامعه ساري و جاري است. اما در نقطه مقابل، در جوامع توسعه نيافته، روابط 
اجتماعي سازمان يافته در توزيع امتيازات، اجراي نابرابر قانون، نبود تضمين حقوق 
مالكيت و نابرابري حاكميت دارد. از اين رو، به نظر مي رسد  پيش از بررسي ساختار 
بهينه براي برخي وزارتخانه ها، الزم است زمينه هاي توسعه سازمان هاي خصوصي 
و نهادهاي مدني، حاكميت قانون، شناس��ايي حقوق مالكيت افراد، تمركززدايي از 
دولت و... فراهم شود. در چنين شرايطي است كه در همه امور و ازجمله در صنعت 

و تجارت گشايش ايجاد خواهد شد. 
۴- حدود 6 سال پيش، دولت و مجلس وقت، با ادغام چند وزارتخانه، به زعم خود 
دولت را »كوچك« كردند، اما اين روزها، موافقان اليحه جدايي تحقق نيافتن اهداف 
پيش بيني شده را دليل خود براي تفكيك اين وزارتخانه مطرح مي كنند. واقعيت آن 
است كه به نظر مي آيد از همان ابتدا ادغام اين وزارتخانه ها بر مبناي الگوي كشورهاي 
پيش��رفته بوده اس��ت در حالي كه در اين كشورها بنيادها و نهادها همسو با هم كار 
مي كنند نه آنكه واگرا باشند. درحالي كه در ايران نهاد راه با نهاد شهرسازي نه تنها 
همس��و نيستند بلكه در برخي مواقع در مقابل هم قرار مي گيرند. از اين رو بهتر بود 
قبل از ادغام، بنيادهاي اين نهادها را با هم همس��و مي كردند و س��پس ادغام. حال 
ش��رايط به گونه يي است كه اداره اين دو وزارتخانه باتوجه به همسو نبودن بنيادهاي 
آن بسيار س��خت است و حتي مديريت قدرتمندي هم براي اداره آن وجود نداشته 
و ندارد. از اين رو، به نظر مي رس��د دولت و نمايندگان موافق اين اليحه، كوتاه ترين 
راه را براي تحقق نيافتن اهداف ادغام اقامه مي كنند كه باتوجه به داليل باال به نظر 

مي آيد بهترين راه باشد. 
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ميزان ارز مداخله اي بانك مركزي به بازار ارز در سال ۹6، دوبرابر سال گذشته شد

تزريق22 ميليارد دالر به بازار
 صفحه 4 

آخرين واكنش آخوندي و ربيعي به استيضاح

 صفحه 2 

نفت و انرژي

63 درصد رودخانه هاي مرزي 
تشنه مذاكره ديپلماتيك

15

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه خبر داد

رفع ١٠ مورد ايراد شوراي نگهبان به بودجه

رنا
: اي

س
عك

  ۱- در ش��رايطي ك��ه اقتصاد كش��ور پس از 
س��ال ها بي تدبي��ري و تحمل تحريم هاي ش��ديد 
بين المللي، رش��د تقريبا مناسبي را تجربه مي كند 
و در برابر تكانه هاي بيروني آس��يب پذيري بااليي 
دارد، ب��ار ديگ��ر زمزم��ه تغيير چارت و س��اختار 
دول��ت به گوش مي رس��د. اين درحالي اس��ت كه 
رشد اس��توار و پيوس��ته اقتصادي مستلزم اصالح 
سياس��ت هاي اقتص��ادي و بهبود ش��رايط نهادي 
حاكم بر فضاي اقتصادي كش��ور اس��ت. در همين 
چارچوب، پيش از اين در س��رمقاله روزنامه تعادل 
در ۲۱ آبان ۹6 تصريح كرده بودم كه در ش��رايط 
كنوني هزينه فرصت تغيير چارت دولت، دست كم 
از دس��ت رفتن فرصت ه��ا براي اصالح س��اختار 

اقتصاد ايران است ...

نرخ ديه سال ۹۷ معادل ۲۳۱ ميليون تومان 
ب��راي ماه هاي غيرحرام تعيين ش��د. به گزارش 
فارس، مبلغ ديه براي س��ال ۹۷ از سوي رييس 

قوه قضاييه تعيين شد. 
براس��اس ابالغي��ه به واحده��اي قضايي و 
دادس��راهاي سراس��ر كش��ور در اجراي ماده 
۵۴۹ قان��ون مجازات اس��المي مصوب ۱۳۹۲ 
با توجه به بررس��ي هاي ب��ه عمل آمده قيمت 
ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 
۹۷ مبلغ ۲ميليارد و ۳۱۰ ميليون ريال تعيين 
مي گردد. گفتني اس��ت ديه سال ۱۳۹6 براي 
ماه هاي غيرح��رام ۲۱۰ ميليون تومان و براي 
ماه هاي حرام ۲8۰ ميليون تومان تعيين شده 

بود.

بديل جدايي

  افزايش نرخ ديه
 براي سال 97

سرمقاله

آخرين خبر

 همين صفحه  

صنعت، معدن و تجارت

14

 2 تكليف 
به وزارت صنعت

بهارستان نش��ينان براي حماي��ت از توليد داخل 
به وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اولتيماتوم دادند. 
مجلس ش��وراي اسالمي با اصالح دو تبصره در اليحه 
بودجه س��ال ۱۳۹۷ اين وزارتخانه را مكلف كرد تا در 
راس��تاي »تقويت توليد داخل و حف��ظ منابع ارزي« 
ت��ا پايان خرداد س��ال ۱۳۹۷ كاالهاي مصرفي عمده 
وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد داخل را شناسايي 
و براي افزايش سهم توليد داخل برنامه ريزي كند. حال 
براي اجراي چنين حكمي دولت نيز موظف اس��ت تا 
مش��وق هاي الزم موضوع م��اده ۳۱ قانون حمايت از 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به صورت 
جمعي- خرجي براي تولي��د حداقل ۱۰درصد ارزش 
كاالهاي اين بند را فراهم كند. حال پرسش��ي كه در 
اين زمينه مطرح مي ش��ود، اين است كه كدام توليد 
ملي نيازمند حمايت در مقابل واردات است؟ بررسي ها 
نش��ان مي دهد، حماي��ت از توليد مس��تلزم احصاي 
بخش ها و كاالهاي توليدي داراي مزيت هاي نسبي و 
مطلق در توليد و بخش هاي نوپا و استراتژيك و توجه 

به خلق مزيت هاي جديد است ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

وزير راه و شهرسازي: 

مشاركت بخش  خصوصي در پروژه ها به 7٠درصد رسيد



 انتصاب ۵ عضو هي�ات امناي كتابخانه هاي 
اح��كام  در  رييس جمه��ور  كش�ور-پاد|  عموم�ي 
جداگانه يي با پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، ۵ 
عضو هيات امناي كتابخانه هاي عمومي كش��ور را براي 
مدت چهار س��ال منصوب كرد. روحاني در اجراي بند 
)و( ماده )۲( قانون تاس��يس و نحوه اداره كتابخانه هاي 
عمومي كشور و بنا به پيش��نهاد وزير فرهنگ و ارشاد 
اس��المي، خانم ها »مهري پريرخ« و »فاطمه فهيم نيا« 
و آقايان »هوشنگ مرادي كرماني«، »محسن جوادي« 
و »عليرضا مختارپور قهرودي« را به مدت چهار س��ال 
به عن��وان »عضو هي��ات امناي كتابخانه ه��اي عمومي 

كشور« منصوب كرد. 
 واكنش س�خنگوي دولت به تعرض عده اي 
به س�فارت ايران در انگلستان-ايسنا| سخنگوي 
دولت نس��بت به تعرض عده يي به س��فارت كشورمان 
در لندن واكنش نش��ان داد و تاكي��د كرد اين موضوع 
واكنش قاطع ايران را در پي خواهد داش��ت. محمدباقر 
نوبخت در حاشيه نخستين روز از سيزدهمين همايش 
سراس��ري روسا و مديران پليس راهور ناجا در پاسخ به 
س��والي درباره تعرض به سفارت كشورمان در لندن از 
سوي عده يي گفت: همان طور كه سخنگوي وزارت امور 
خارجه بيان كردند اين اقدام به ش��دت از س��وي ايران 
تقبيح شد و در حال حاضر نيز همكاران من در وزارت 
امور خارجه با تمام ت��وان اقدامات را پيگيري خواهند 

كرد. 
 انتقادات در حوزه حقوق شهروندي را رصد 
مي كنيم-ايلنا| دستيار ويژه رييس جمهوري در امور 
حقوق ش��هروندي از پيگيري حادثه گلستان هفتم در 
دولت خبر داد و گفت: هفته گذش��ته قرار بود مالقاتي 
را با وكيل اين دراويش داش��ته باشيم كه نتوانست در 
جلس��ه حضور پيدا كنند. شهيندخت موالوردي درباره 
انتقاداتي كه نسبت به اجراي منشور حقوق شهروندي 
و نادي��ده گرفتن برخي از حقوق افراد در جامعه مطرح 
اس��ت نيز گفت: بله مي دانيم كه انتقادات زياد است. ما 
تمام نقدها در حوزه حقوق شهروندي را رصد و بررسي 

مي كنيم. 
 آمادگي بس�يج براي درختكاري در مناطق 
درگير گرد وغبار-تسنيم| فرمانده كل سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي گفت: نيروهاي بس��يج آمادگي دارند 
براي ارائه خدمات گوناگون مانند درختكاري در سراسر 
كش��ور به ويژه در اس��تان خوزس��تان وارد كار شوند.   
سرلش��كر محمدعلي جعفري ديروز در حاشيه مراسم 
هفته درختكاري سپاه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
نيروهاي زيادي در قالب بس��يج تحت فرماندهي سپاه 
پاس��داران قرار دارند، گفت: اي��ن نيروها آمادگي دارند 
براي ارائه خدمات گوناگون مانند درختكاري در سراسر 
كشور به ويژه در مناطقي كه نياز اولويت دار و مهم تري 
دارند مانند اس��تان خوزستان، وارد كار شوند.  او افزود: 
در سال گذشته در مناطق وسيعي از استان خوزستان 
و منش��أهاي گردوغبار، درختكاري انجام شد و اين كار 

در سال آينده نيز دنبال خواهد شد. 
 محمود كياني به سمت فرماندار شهرستان 
اردل منص�وب ش�د-برنا| وزي��ر كش��ور در حكمي 
»محمود كياني« را به س��مت فرماندار شهرستان اردل 
در اس��تان چهارمحال وبختياري منصوب كرد. در حكم 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور، خطاب به محمود 
كياني آمده است: به موجب اين حكم و بنا به پيشنهاد 
استاندار محترم چهارمحال وبختياري به سمت فرماندار 

شهرستان اردل منصوب مي شويد. 
 ارائه نقاط پيشنهادي براي انتقال پايتخت-

تسنيم| عضو ناظر در ش��وراي انتقال پايتخت، گفت: 
در جلسه اخير شورا اعضا مكلف شدند تا چند نقطه را 
به عنوان انتقال پايتخت پيشنهادي در دستور كار شورا 
بياورن��د. ابوالفضل ابوترابي با بيان اينكه در حال حاضر 
۲۲۵ دانش��گاه كوچك و ب��زرگ در تهران وجود دارند 
كه اين دانش��گاه ها به مركزي ب��راي جذب جمعيت از 
تمام ايران به تهران ش��ده اس��ت، تصريح كرد: خروج 
دانش��گاه ها، پادگان ها، كارخانه هاي بزرگ و همچنين 
انتق��ال پايتخ��ت سياس��ي و اداري از ته��ران مكمل 
يكديگر هس��تند كه بايد اجرايي شود. جلسات شوراي 
انتقال پايتخت با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول 

رييس جمهور برگزار مي شود. 
 كاظم جاللي ناظر انتخابات رياس�ت جمهوري 
روسيه شد-خانه ملت|  والنتينا ماتوينكو رييس شوراي 
فدراسيون مجلس فدرال فدراسيون روسيه از كاظم جاللي 
نايب ريي��س اتحاديه بين المجالس جهان��ي دعوت كرد تا 
به عن��وان ناظر بر انتخابات رياس��ت جمهوري فدراس��يون 
روسيه شركت كند. كاظم جاللي اخيرا به عنوان نايب رييس 
اتحاديه بين المجالس جهاني انتخاب شد، اين نخستين بار 
اس��ت كه يك نماينده از جمهوري اس��المي ايران در اين 
مس��ووليت انتخاب مي ش��ود. انتخابات رياس��ت جمهوري 
روس��يه ۲7 اس��فند ماه س��ال جاري )18 مارس ۲018( 
برگزار مي ش��ود. تعداد افراد واجد شرايط براي شركت در 

اين انتخابات نزديك به 109 ميليون نفر است. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب در ديدار جمعي از دانش آموزان و دانشجويان شركت كننده در كاروان هاي راهيان نور: 

نسل جوان امروز براي عقب  راندن دشمن آماده تر است

آخرين واكنش آخوندي و ربيعي به استيضاح
براي نخس��تين بار در جمهوري اس��المي ايران 3 وزير در يك هفته زير تيغ اس��تيضاح 
مي رون��د. 3 وزيري كه دو نفر از آنان طرح استيضاح ش��ان را در مجلس منطقي نمي دانند. 
عباس آخوندي وزير راه، مس��كن و شهرسازي كه براي سومين بار در دوره ۵ ساله وزارتش 
اس��تيضاح مي شود، معتقد اس��ت اين اقدام جمعي از نمايندگان مجلس نه حقوقي است نه 
منطقي. ربيعي، وزير كار هم نگاهي مش��ابه او دارد. او كه ابتدا از اقدام نمايندگان اس��تقبال 
ك��رده ب��ود و گفته بود، حاضر اس��ت همان فرداي اع��الم وصول طرح ب��ه مجلس برود و 
پاس��خگوي سواالت باش��د، چند روز بعد در مصاحبه يي دليل استيضاح خود را نگاه اشتباه 

نمايندگان به وزارتخانه متبوعش دانست. 
با اين حال به نظر مي رس��د، آخوندي موضع تندتري دارد، اين را مي ش��ود از تك تك 
كلمات يادداش��تش در رس��انه ها متوجه شد؛ آنجا كه خطاب به نمايندگان تلويحا گفت كه 
استيضاح او نه بر پايه درستي استوار است و نه عرف حقوقي را طي كرده در عين حال كه 
به گفته او نكته تاريكي هم با اين كار روش��ن نخواهد شد. وزير راه، مسكن و شهرسازي در 
يادداشتي به بهانه استيضاح خود، منطق استيضاح كنندگان را زير سوال برد با اين استدالل 
كه ابتدا »پرسش بايد بر پايه هاي درست و پايداري استوار باشد، بدين معني كه پرسش از 
آنچه مي دانيم بي مورد است و پرسش از آنچه كه پاسخش در نتيجه  آزمون بايد به دست  آيد 

قبل از آن بي نتيجه است« همچنين »پرسشگري بايد بر مبناي حقوق قانوني پرسش كننده 
و پاس��خگو بوده و فرآيندهاي حقوقي و قانوني در ش��كل گيري آن طي ش��ده  باشد« و آخر 
اينكه »در نتيجه  پرس��ش، حقيقتي روشن ش��ود و گره يي از امور كشور طي آن باز شود.« 
اما به اعتقاد آخوندي هيچ يك از اين 3 اصل در طرح استيضاح او رعايت نشده است. وزير 
راه براي اثبات گفته هايش دليل نمايندگان را به ميان مي كشد كه گفته اند، ضعف مديريت 
وزارت راه در دو حادثه كش��تي س��انچي و سقوط هواپيماي تهران-ياسوج مشهود است. اما 
آخوندي با اش��اره به صحبت هاي يكي از نمايندگان كه او هم وزارت راه را در حوادث اخير 
مقصر دانس��ته بود، مي گويد كه »چگونه و با چه مدركي به اين نتيجه رس��يدند؟ در كجاي 
فرآيندي كه منجر به سانحه  سانچي شد، وزارت راه قرار مي گيرد كه ايشان حكم به تقصير 
صادر فرموده اند؟« آخوندي تاكيد دارد كه هنوز رسيدگي به چرايي وقوع دو حادثه سانچي 
و سقوط هواپيماي آسمان رسيدگي نشده كه نمايندگان حكم صادر كرده اند:»درباره سقوط 
هواپيماي آس��مان در مسير تهران- ياسوج بر اس��اس ماده ۲۲ قانون هواپيمايي كشوري و 
آيين نامه اجرايي آن پس از وقوع س��انحه، ستاد رس��يدگي به سانحه بايد شكل گيرد تا به 
آن رس��يدگي نمايد. به  موجب قانون، استيضاح كنندگان  بايد تامل مي كردند تا گزارش اين 
س��تاد انتش��ار مي يافت و براساس آن قاصران يا مقصران احتمالي شناسايي و آنگاه اقدام به 
استيضاح يا استفاده از ساير ابزارهاي نظارتي مي نمودند.« او با طرح اين موضوع 
ك��ه درحال��ي كه او در محل وقوع س��انحه درحال تنظيم امور امداد، تجس��س، 
شناسايي و سركشي به خانواده هاي داغدار بوده، درخواست استيضاح را به هيات 
رييس��ه تقديم كرده اند، پرسيده اس��ت كه آيا واقعا درست است، مسوول درگير 
عملي��ات ميداني را در چني��ن موقعيتي از كار بازداش��ت؟ آن هم پيش از آنكه 

كوچك ترين اطالعي از كيفيت وقوع سانحه به دست  آيد؟
اما اين يادداش��ت تند آخوندي خطاب به نمايندگان مجلس بي پاس��خ نماند. 
غالمرض��ا تاجگ��ردون در واكن��ش به گفته ه��اي وزير راه در نوش��ته يي كوتاه و 
طعنه آلود در صفحه ش��خصي خود در اينس��تاگرام نوش��ت:»در اين ايام هر چه 
تالش كردم وزير عزيزي از س��قوط هواپيما عذرخواهي كند، نشد و نپذيرفتند و 
هر كس��ي گفت اگر عذرخواهي كنيم يعني مقصريم. وي با بيان اينكه نمي دانم 
نتيجه اس��تيضاح وزير چه مي ش��ود ولي دنا، تو مقصر بودي كه قامتت بلندتر از 

تص��ور ما ب��ود!« در نقطه مقابل تاجگردن، نماينده اصالح طل��ب مجلس يكي از نمايندگان 
اصولگراي مجلس آنچه آخوندي نوش��ته بود را طبيعي دانس��ت چراكه به گفته او با توجه 
به حوادث ناگوار اخير، فش��ار زيادي روي آقاي آخوندي ب��وده و اينگونه اظهارنظرات با در 
نظر گرفتن اين فشارها طبيعي به نظر مي رسد. به اعتقاد مهرداد الهوتي، آخوندي نبايد در 

گرفتن راي اعتماد مجدد از نمايندگان كار سختي داشته باشد. 
اما همزمان كه الهوتي از ابقاي آخوندي س��خن گفت، جلب راي اعتماد دوباره براي 
ربيعي را نيازمند تالش بيشتر نمايندگان حامي او دانست. علي ربيعي همچون آخوندي 
در يادداشتي طراحان استيضاحش را مورد انتقاد قرار داد. او با انتقاد از نمايندگان گفت 
ك��ه وزارتخانه متبوعش يك وزارتخانه بزرگ اجتماعي اس��ت ك��ه فعاليت هاي فراوان و 
تصميم��ات بزرگي راجع به حقوق مددجويان، س��بد غذا براي افراد داراي س��وءتغذيه، 
بازمان��دگان از تحصيل يا كاه��ش فقر را دربر مي گيرد؛ درحالي كه هيچ كس��ي در اين 
خصوص از او سوال نمي كند. ربيعي براي اين انتقاد خود خاطره عجيبي هم تعريف كرد 
اينكه او در دوران مدرس��ه س��وار اتوبوس بوده كه طي مس��ير شاگرد از شوفر مي خواهد 
بايس��تد چراكه يك سكه »دوزاري« ديده است. اما در واقع خبري از دوزاري نبوده بلكه 
آنچه ش��اگرد به شكل دوزاري ديده، مردي چاق بوده كه به دنبال اتوبوس مي دويده! در 
واقع ربيعي با تشبيه شستا به دوزاري گفت كه همه اقدامات اجتماعي وزير كار را ناديده 
مي گيرند و او را به ش��كل ش��ركت شستا مي بينند. متن طرح استيضاح ربيعي هم نشان 
مي دهد كه دس��ت كم طراحان استيضاح همان گونه كه ربيعي گفته، او را به شكل شستا 
مي بينند؛ آنچنانكه در 3 بند اول طرح اس��تيضاح، س��وءمديريت در سازمان بازنشستگي 
كشور و بسياري از شركت هاي وابسته، سوءمديريت و عدم نظارت در مديريت شركت هاي 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي و زيان ده بودن اكثر شركت ها ازجمله شركت شستا، عدم 
اجراي قوانين و مقررات در ارتباط با ش��فافيت اطالعات اقتصادي و بنگاه ها مورد اش��اره 
قرار گرفته است. پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم در گفت وگويي در 
اين باره گفته است كه مجلس در مورد استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كوتاه 
نمي آيد چراكه به گفته او اس��تمرار وضعيت كنوني و حتي يك روز ادامه فعاليت ربيعي 
به صالح كشور نيست. از سوي ديگر محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي كه چهارشنبه 
اس��تيضاح مي شود، سكوت اختيار كرده است. او نه يادداشتي انتقادي مي نويسد و نه به 
البي با نمايندگان مي پردازد؛ ش��ايد براي اينكه از ماندنش در وزارتخانه مطمئن اس��ت 
آنچنان كه از مواضع نمايندگان برمي آيد، او مخالف سرسختي هم در مجلس ندارد. براي 
همين ش��ايد نيازي ندارد همچون آخوندي يادداشت تندي بنويسد يا مانند ربيعي البي 

سنگيني به راه بيندازد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اسالمي 
صب��ح ديروز)ش��نبه( در ديدار جمع��ي از دانش آموزان و 
دانشجويان شركت كننده در كاروان هاي راهيان نور، دوران 
دفاع مقدس را قطعه يي نوراني و برگ زرين از تاريخ كشور 
و انقالب خواندن��د و با تاكيد بر اينكه كاروان هاي راهيان 
نور يكي از جلوه هاي پاسداش��ت آن دوران است، گفتند: 
قدرت هاي بين المللي، جنگ 8 ساله را با هدف از بين بردن 
انقالب اس��المي به ملت ايران تحميل كردند اما عظمت، 
فداكاري، ايمان، تدبير، شجاعت و بصيرت جوانان موجب 
شد كه جنگ به نفع ملت تمام و انقالب اسالمي ريشه دارتر 

و قوي تر از گذشته شود. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
رهبر معظم انقالب اسالمي، عزت، اقتدار، امنيت، استقالل، 
آزادي و سالمت امروز كشور و ملت را مرهون 8 سال دفاع 
مقدس دانس��تند و تاكيد كردند: دوران دفاع مقدس يك 
ذخيره است كه بايد برخالف خواست دشمنان كه درصدد 
به فراموشي سپردن آن هس��تند براي پيشرفت كشور و 
رشد ملي و آمادگي مردم و جوانان در ميدان هاي مختلف 

همواره زنده بماند و مورد تجليل قرار گيرد. 
ايش��ان، كاروان هاي راهيان ن��ور را يك مبارزه عظيم 
مردمي براي زنده نگه داشتن آن دوران پرعظمت خواندند 
و با اشاره به ابعاد گوناگون و ناگفته دفاع مقدس افزودند: 
يكي از اين ابعاد، تحليل چرايي آغاز جنگ تحميلي است 
ك��ه علت آن را بايد در عظمت و ابهت انقالب اس��المي و 
مرعوب ش��دن و وحشت قدرت هاي مس��لط آن زمان در 

دنيا جست وجو كرد. 
حض��رت آيت اهلل خامنه اي با تاكي��د بر اينكه پيروزي 
انقالب اسالمي در س��ال 13۵7 تخت قدرت قدرتمندان 
غرب و ش��رق را با نام اس��الم به لرزه درآورد، خاطرنشان 
كردند: با گس��ترش فرهنگ انقالب اسالمي در منطقه و 
در ميان ملت هاي مس��لمان در همان سال هاي ابتدايي، 
قدرت هاي س��لطه گر به  ش��دت نگران ش��دند و درصدد 
برآمدند تا به هر قيمتي كه مي توانند انقالب را از بين ببرند 
بنابراين صدام را كه شخصيتي خودخواه و ظالم بود براي 

آغاز جنگ و حمله به ايران تشويق كردند. 
ايش��ان با اش��اره به حمايت ه��اي گس��ترده مالي و 
تس��ليحاتي و اطالعات��ي امريكا و اروپا ب��ه ويژه انگليس، 
فرانسه و آلمان همچنين شوروي سابق از رژيم بعثي صدام 
گفتند: در اواسط جنگ، فرانسه پيشرفته ترين هواپيماها 
و بالگردهاي خود و آلمان رس��ما و علنا مواد شيميايي در 
اختيار صدام قرار داد كه هنوز پس از گذش��ت 30س��ال 
از پايان جنگ، بازماندگان زيادي گرفتار آثار آن هس��تند 

و تعداد زيادي نيز بر اثر همان مواد سمي شهيد شدند. 
حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي افزودن��د: در مقابل اين 
حمايت هاي جهاني از رژيم بعثي، جمهوري اسالمي ايران 
تنها چيزي كه در اختيار داش��ت، ملت با ايمان و رهبري 
مقتدري همچ��ون امام بزرگوار بود كه در نتيجه آن همه 
تالش هاي قدرت هاي ش��يطاني دنيا همچ��ون تيري به 
س��نگ خورد و ملت ايران در 8 سال دفاع مقدس بر همه 
قدرت ها پيروز شد. رهبر معظم انقالب اسالمي يكي ديگر 
از ابعاد ناگفته دفاع مقدس را كيفيت و نوع دفاع رزمندگان 
برشمردند و تاكيد كردند: دفاع جوانان ملت ايران در جنگ 
8 س��اله داراي ويژگي ها و خصوصي��ات فوق العاده يي بود 
ك��ه عبارتند از: »عزم و اراده قوي«، »ايمان مس��تحكم«، 

»ش��جاعت و فداكاري«، »ابتكار و ن��وآوري« و »عبادت و 
توسالت معنوي«. حضرت آيت اهلل خامنه اي، دوران دفاع 
مقدس را انسان ساز خواندند و افزودند: همت ها، خرازي ها، 
باكري ها، برونسي ها، چيت سازيان ها و هزاران جوان ديگر 
انسان هاي معمولي بودند كه جنگ آنها را به اسطوره هاي 
عظيم و چهره هاي ماندگار و ستاره هاي درخشان تبديل 
كرد. رهبر معظم انقالب اسالمي در بيان ويژگي هاي بارز 
جوان��ان دوران دفاع مقدس گفتند: عبادت، خردمندي و 
تدبير، دليري و شجاعت، فداكاري و ايستادگي و بصيرت 
ويژگي هاي ممتاز اين جوانان بود كه از آنان، شيران روز و 
عابدان شب ساخته بود و بر همين اساس امام)ره( با نگاه 

عميق خود تربيت چنين جواناني را فتح الفتوح خواندند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي خطاب به جوانان خاطرنشان 
كردند: آينده كشور متعلق به شماست. اگر خود را با چنين 
خصوصياتي پرورش دهيد قطعا كشور در آينده نزديك در 

همه زمينه ها به اوج تعالي و كمال خواهد رسيد. 
ايشان افزودند: دش��منان و بدخواهان اين ملت قصد 
داش��تند هنگامي كه نوبت به جوانان اين نسل مي رسد، 
نامي از اسالم و انقالب باقي نماند و امريكا مسلط بر همه 
امور كشور باشد و حمالت سخت و نرم خود را با اين نيت 
ادامه دادند اما اكنون با نس��لي مواجه هستيم كه ايمان، 
اس��تعداد و ش��كوفايي و اقتدار او از نسل اول بيشتر است 
و اين نس��ل براي عقب راندن دش��من از نس��ل هاي قبل 
آماده تر هستند. رهبر معظم انقالب اسالمي تاكيد كردند: 
ب��ا وجود چنين جواناني و با حركت هايي همچون راهيان 
نور، دشمن در مقابل ملت ايران همچون 40سال گذشته 

هيچ غلطي نمي تواند بكند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: البته آزار و اذيت هايي 
همچون تحريم هاي اقتصادي يا تبليغات سوء خواهند كرد 
اما اين آزارها، حركت عظيم ملت ايران را متوقف نخواهد 

كرد. ايش��ان در پايان سخنان خود توصيه هايي هم براي 
كاروان هاي راهيان نور داشتند. 

رهبر معظم انقالب اسالمي گفتند: همه دستگاه ها به 
اين حركت كمك كنند، ابعاد فرهنگي و اجتماعي راهيان 
نور هر چه بيش��تر تعميق ش��ود در روايتگري حوادث و 
مس��ائل، امانت رعاي��ت و از اغراق پرهيز ش��ود، حوادث 
برجسته دوران دفاع مقدس در كتاب هاي درس گنجانده 
ش��وند و ايمني مس��افران كاروان هاي راهي��ان نور حتما 
رعايت شود. پيش از سخنان رهبر معظم انقالب اسالمي، 
س��ردار كارگ��ر رييس بنياد حفظ آثار و نش��ر ارزش هاي 
دف��اع مقدس، راهيان نور را ظرفيتي ب��راي افزايش توان 
بازدارندگي و قدرت دفاعي كشور دانست و گفت: در سال 
گذش��ته حدود 6 ميليون نفر كه اكثري��ت آنان را جوانان 
تش��كيل مي دادند از ۵7 يادمان دفاع مقدس در 7 استان 

كشور بازديد كردند.

  موافقت رهبر معظم انقالب با شرايط 
و ضوابط عفو يا تخفيف مجازات محكومان

همچنين به مناسبت سالروز ميالد با سعادت حضرت 
فاطمه زه��را س��الم اهلل عليها و فرا رس��يدن عي��د نوروز و 
در اج��راي بند 11 از اصل 110 قانون اساس��ي، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي، رهبر معظم انقالب اس��المي در پاسخ 
به درخواست آيت اهلل آملي الريجاني، رييس قوه قضاييه با 
ش��رايط و ضوابط عفو يا تخفيف مجازات محكوماني كه 
محكوميت آنان تا تاري��خ 1396/1۲/۲9 قطعيت يافته و 
واجد شرايط استفاده از عفو يا تخفيف مجازات تشخيص 

داده مي شوند، موافقت كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري؛ 
متن نامه رييس قوه قضاييه و پاس��خ رهبر معظم انقالب 

اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
محض��ر مبارك حض��رت آيت اهلل  العظم��ي خامنه اي 

»ادام اهلل ظله الوارف«
رهبر معظم انقالب اسالمي

با اهداء سالم و تحيات
احترام��اً ضمن عرض تبريك به مناس��بت س��الروز 
ميالد با س��عادت حضرت فاطمه زهرا)س��الم اهلل عليها( و 
فرا رس��يدن عيد نوروز و در اج��راي بند 11 از اصل 110 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در راستاي كاهش 
اثرات سوء حبس بر خانواده زندانيان و باز اجتماعي شدن 
آنان، بدينوسيله ش��رايط و ضوابط عفو به محضر مبارك 
تقديم مي شود تا در صورت تصويب مقام عالي، محكومان 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب، س��ازمان قضايي نيروهاي 
مسلح و سازمان تعزيرات حكومتي كه محكوميت آنها تا 
مورخ 1396/1۲/۲9 قطعيت يافته و به ش��رح آتي واجد 
ش��رايط استفاده از عفو يا تخفيف مجازات تشخيص داده 
مي شوند، مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع و از رأفت 

اسالمي بهره مند شوند. 
الف – محكومان به حبس كه در زندان به سر مي برند: 
1( س��ه چهارم محكوميت محكومان به حبس تا يك 

سال. 
۲( ي��ك  دوم محكوميت محكومان به حبس بيش از 

يك سال تا ۲0سال. 
3( باقيمان��ده محكوميت محكوم��ان به حبس بيش 
از ۲0س��ال در صورتي كه حداقل 10سال تحمل حبس 

نموده باشند. 
4( باقيمانده محكوميت محكومان به حبس ابد براي 
م��ردان در صورتي كه حداقل 1۵س��ال و ب��راي زنان در 

صورتي كه حداقل 1۲سال تحمل حبس نموده باشند. 
۵( باقيمانده محكوميت حبس كليه محكومان جرايم 
غيرعمدي به استثناي موارد مذكور در مواد 718 و 719 
قانون مجازات اس��المي)تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده 

مصوب 137۵/3/۲( 
6( باقيمانده محكوميت حبس)غير از حبس ابد( زناني 
كه به حكم قانون سرپرس��تي يا حضانت فرزندانش��ان را 
عهده دار هستند در صورتي كه حداقل يك پنجم حبس 

را تحمل كرده باشند. 
7( باقيمان��ده محكومي��ت حبس محكوم��ان بيمار 
صعب الع��الج يا مبتاليان به بيماري ه��اي غيرقابل عالج 
ك��ه مراتب بيماري آن��ان تا تاري��خ 97/3/31 مورد تاييد 
كميسيون پزشكي قانوني قرار گرفته باشد و مطابق نظريه 

كميسيون مذكور قادر به تحمل حبس نباشند. 
بديهي است اقدامات دادگاه در جهت اجراي مواد ۵0۲ 
و ۵۲۲ قانون آيين دادرس��ي كيفري مانع اعمال اين عفو 

نيست. 
8( باقيمانده محكوميت تا دو سال نگهداري در كانون 
اصالح و تربيت و چهارپنجم محكوميت بيش از دو س��ال 
نگهداري در كانون اصالح و تربيت محكومان زير 18سال 
تمام)در زمان ارتكاب جرم( به اس��تناد اسناد سجلي و در 
مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تاييد پزشكي قانوني. 
9( باقيمانده محكوميت حبس محكومان ذكور باالي 
70س��ال تمام و اناث باالي 6۵ سال تمام به استناد اسناد 
س��جلي و در مورد اتباع بيگانه فاقد اسناد معتبر به تاييد 
پزشكي قانوني به شرط آنكه در محكوميت به حبس بيش 

از يك سال حداقل يك پنجم و در محكوميت به حبس ابد 
حداقل ۵ سال تحمل كيفر نموده باشند. 

ب – محكومان به جزاي نقدي: 
1( باقيمان��ده محكوميت محكومان به جزاي نقدي تا 
۵00 ميلي��ون ريال كه به لحاظ عج��ز از پرداخت جزاي 

نقدي در زندان به سر مي برند. 
۲( يك دوم محكوميت محكوم��ان به جزاي نقدي از 
۵00 ميليون و يك ريال تا يك ميليارد ريال كه به لحاظ 

عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان به سر مي برند. 
3( محكوميت محكومان به جزاي نقدي تا ۵ ميليون 

ريال كه به هر علت تاكنون اجرا نشده باشد. 
ج – شرايط استفاده از عفو: 

1( نداش��تن بيش از دو فقره س��ابقه محكوميت موثر 
كيفري. 

۲( عدم ارتكاب جرم عمدي جديد مستوجب مجازات 
درجه يك تا پنج موضوع ماده 19 قانون مجازات اسالمي 
مص��وب 139۲/۲/1 در اي��ام تحمل حبس ي��ا در زمان 

مرخصي اعطايي. 
3( نداش��تن ش��اكي خصوصي يا جلب رضايت وي يا 
جبران ضرر و زيان ش��اكي خصوصي و زيان ديده )اعم از 

اشخاص حقيقي و حقوقي( تا تاريخ 3/31 /1397. 
4( عدم استفاده از عفو در محكوميت هاي قبلي و فعلي. 
تبصره: معاونت در جرايم به استثناي قتل عمد نياز به 
جلب رضايت ش��اكي خصوصي نداشته و مانع اعمال عفو 

نيست. 
د – مرتكبين جرايم ذيل از شمول اين عفو مستثني 

هستند: 
1( قاچاق مسلحانه يا عمده مواد مخدر)منظور از قاچاق 
عم��ده، جرايم بندهاي 6 ماده ۵ و 6 ماده 8 قانون اصالح 

قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن است(. 
۲( قاچاق اسلحه و مهمات. 

3( اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. 
4( آدم ربايي. 

۵( اسيدپاشي. 
6( تجاوز به عنف. 

7( داير كردن مركز فساد و فحشا. 
8( سرقت، اختالس، ارتشاء و كالهبرداري و تحصيل 

مال نامشروع. 
90( جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبي. 

10( پولشويي. 
11( اخالل در نظام اقتصادي. 

1۲( جرايم مربوط به مشروبات الكلي. 
13( قاچاق كاال و ارز سازمان يافته، حرفه يي و عمده. 

تبصره: معاوني��ن جرايم موضوع بنده��اي 1، ۲، ۵ و 
 11 اين قس��مت نيز از ش��مول عفو مس��تثني هستند. 

»واالمر اليكم والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته«
صادق آملي الريجاني

96/1۲/16
بسمه تعالي

با سالم و تحيت و تبريك با پيشنهاد جنابعالي موافقت 
مي شود. 

والسالم عليكم و رحمه اهلل
سيدعلي خامنه اي
96 /1۲/18
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ايران2

معاون رييس جمهور تاكيد 
كرد: تا اين لحظه هيچ اسمي 
از سوي كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس به 
عنوان مدي��ر دوتابعيتي به ما 

داده نشده است. 
در  انص��اري  جمش��يد 
گفت وگو با ايلن��ا در واكنش 

به ادعاي يك نماينده عضو جبهه پايداري 
مبني بر وجود ليستي از مديران دوتابعيتي 
در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
گفت: يكي از نمايندگان اين مساله را مطرح 
كرده بود و از ليست 100 نفره مديران عضو 

دوتابعيتي در دولت سخن گفته بود. 
او ادامه داد: چون معموال از اين حرف ها 
از افراد مختلف زياد مطرح مي شود، بالفاصله 
من نامه يي را به رييس كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس نوشتم و 

گفتم يك��ي از نمايندگان در 
مصاحبه يي اعالم كرده اسامي 
در  دوتابعيت��ي  مدي��ر   100
اختيار كميس��يون است، شما 
لطف كنيد اسامي آن مديران 
را در اختي��ار ما قرار بدهيد تا 
ما بررسي كرده و طبق مقررات 
موض��وع را پيگي��ري كني��م. 
رييس سازمان اس��تخدامي و امور اداري با 
بيان اينكه تاكنون هيچ پاس��خي به نامه ما 
داده نشده است، اظهار داشت: تا اين لحظه 
هيچ اسمي از سوي كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس به عنوان مدير 
دوتابعيتي به ما داده نش��ده است. انصاري 
تصريح كرد: بايد به ما اسامي داده شود. به 
عبارت ديگر اگر كس��ي مدعي حضور مدير 
دوتابعيتي است، بايد به ما اسم آن مدير را 

بدهد تا ما بررسي كنيم. 

كميسيون امنيت ملي هيچ ليستي از مديران دوتابعيتي به ما نداد
لندن  در  اي��ران  س��فير 
درب��اره »فرق��ه ش��يرازي« 
نوشته است: »هر گروه، فرقه 
و جريان عقيدتي يا سياسي 
هويت خود را به هر حال در 
يك مقطعي از فعاليت خود 
نمايش  ب��ه  ب��دون روتوش 
عمومي مي گذارد و آنجاست 

كه همگان مي توانن��د در يك قاب تصوير 
برداشتي واضح از اعماق تاريك آن جريان 
يا فرقه پيدا كنند.« به گزارش ايسنا، حميد 
بعيدي ن��ژاد در ادامه آورد: فرقه ش��يرازي 
ك��ه يك جري��ان عقيدت��ي انحرافي بوده 
اس��ت، به يك باره اين نمايش را ديروز در 
لندن جلو چشم همگان به نمايش گذارد. 
آنها اوال با حمله ناگهاني در ش��هري مثل 
لندن به س��فارت ايران ب��ه نقض فاحش 
حق��وق بين الملل دس��ت زدن��د درحالي 

كه مي توانس��تند با برگزاري 
نظر  مسالمت آميز  تظاهراتي 
خ��ود را اع��الم كنن��د. دوم 
آنك��ه در تمام ط��ول تعرض 
به س��فارت 4 نف��ر نماينده 
فكري اي��ن فرقه ك��ه عرب 
زب��ان بودند ضمن ش��عارها 
عليه مقامات عالي كشورمان 
ب��ا فرياده��اي مس��تمر در جل��و دوربين 
ش��بكه هاي تلويزيوني ش��عارهاي بسيار 
توهين آميزي عليه عايش��ه همسر پيامبر 
اس��الم)ص( و خلفاي سه گانه اهل سنت 
يعني ابوبكر، عمر و عثمان دادند. اين فرقه 
به صورتي فشرده ايدئولوژي انحرافي خود 
را معرف��ي كردند كه مبتني بر اهانت هاي 
 آشكار عليه همسر پيامبر اسالم و خلفاي 
سه گانه و ترغيب شيعيان به قمه زني حتي 

در اروپاست. 

»فرقه شيرازي« به روايت حميد بعيدي نژاد
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3 كالن
  چشم انداز اقتصادي

سال آينده اميدبخش است
رييس س��ازمان برنامه و بودجه اعالم كرد: چشم انداز 
اقتصادي س��ال آينده كش��ور اميدبخش اس��ت و بالغ بر 
126هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني با مشاركت 
صندوق توس��عه ملي و بانك هاي بخش خصوصي درنظر 
گرفته ايم. به گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت روز شنبه در 
حاشيه همايش 2 روزه روساي پليس راهور افزود: پرداخت 
حقوق و عيدي ها از 15 بهمن ماه آغاز شد و ظرف روزهاي 
آينده حق��وق را كامل پرداخت مي كنيم. وي اضافه كرد: 
بي��ش از 30 هزار ميليارد توم��ان براي طرح هاي عمراني 
درنظ��ر گرفته ايم و 4 هزار و 500 ميليارد تومان ديگر در 
دس��ت توزيع داريم. نوبخت افزود: از سوي ديگر از منابع 
ديگري كه باقي مي ماند نس��بت به پرداخت ها به ويژه در 
عرصه عمراني استفاده مي كنيم. وي با تاكيد بر اينكه وضع 
سال آينده بهتر خواهد بود نيز افزود: پيش از اين نفت را 
زير 40دالر مي فروختيم اما اكنون باالي 60 دالر به فروش 
مي رس��د در حالي كه به طور متوسط عملكرد ما 51 دالر 
 است كه با پيش بيني هاي ما سال بهتري را از نظر اقتصادي 
پي��ش رو خواهيم داش��ت ضمن اينك��ه برنامه ها طوري 
تنظي��م ش��ده كه براس��اس مناب��ع دروني پي��ش برود. 
وي گف��ت: مهم تري��ن موض��وع حق��وق بازنشس��تگان 
اس��ت كه رق��م قابل توجه 3 ه��زار و 400 ميليارد تومان 
اختص��اص ياف��ت و 73 ه��زار و 400 ميلي��ارد ب��راي 
يك ميلي��ون و 43 هزار نفر فرصت ش��غلي تدارك ديده 
ش��د. رييس س��ازمان برنامه و بودجه اظه��ار كرد: دولت 
 بايد از نيروي انتظامي پش��تيباني كن��د به همين دليل 
با وجود منابع ما كه هر سال بنا به جهاتي تحقق نمي يابد 
اما به دليل اهميت و اولويت ناجا تالش شده تا تخصيص 
اعتب��ارات نيروي انتظامي را به نحو شايس��ته و متفاوت 
اختصاص دهيم. نوبخ��ت افزود: اعتبارات نيروي انتظامي 
را براس��اس ظرفيت و شايس��تگي ناجا براي ارائه خدمات 
بيشتر تامين مي كنيم اما اعتبارات جاري نيروي انتظامي را 
پرداخت مي كنيم؛ ضمن اينكه پرداخت اعتبارات 2 بخش 
آموزش و صندوق هاي بازنشستگي 100درصدي پرداخت 
مي شود. سخنگوي دولت در مورد راه اندازي از راه تهران-

شمال اظهار كرد: مسير جاده يي در شمال ايران براي عبور 
از البرز، فيروزكوه، هراز و كندوان و قزوين به سمت رشت 
وجود دارد كه فاز اول جاده كندوان، امسال به بهره برداري 
مي رس��د كه حداقل 60 كيلومتر مسير را كوتاه مي كند و 
اين موضوع در برنامه 97 ق��رار دارد. وي ادامه داد: بخش 
ديگر كه براي پليس راهور زحمت اس��ت مسير منجيل-
رودبار است؛ گرچه تونل هاي مسير، بهره برداري شده است 
اما جاده ديگري كه ترافيك را به ش��هر منجيل نياورد در 
دس��ت اجراست و اقدامات عمراني مسير هراز و فيروزكوه 
به اتمام رسيده است. وي ادامه داد: وضعيت جاده ها نسبت 
به گذشته بهتر ش��ده است اما هنوز با استانداردها فاصله 
داريم و باتوجه به زحمتي كه پليس راهور متقبل مي شود 
براي عبور و مرور مردم نگراني داريم بر اين اس��اس مردم 
س��فرهاي نوروزي را با اين واقعيت آغاز كنند كه جاده ها 
اين چنين است و بيش از هميشه مراعات و مراقبت كنند 

و قوانين و مقررات و توصيه هاي پليس را جدي بگيرند. 

خبر

گزارش وزارت اقتصاد از عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري نشان مي دهد

نوسان شديد در صندوق هاي سهام
گروه اقتصاد كالن  

براس��اس آمارهاي وزارت اقتصاد، در سال جاري 
بازده��ي نقطه به نقطه صندوق هاي س��رمايه گذاري 
در س��هام نوسان هاي ش��ديدي را تجربه كرده است. 
آن گونه كه آمارها نش��ان مي ده��د كمترين بازدهي 
نقط��ه به نقطه )درصد بازدهي فروردين 96 نس��بت 
به فروردين 95( اين صندوق ها به ميزان 1.6درصد و 
بيش��ترين آن كه در آذر اتفاق افتاده است، به ميزان 
14.3درصد بوده است. اين نوسان شديد در حالي در 
صندوق هاي سهام بروز كرده كه در بازارهاي بورس، 
سهام جزو كم ريسك ترين سرمايه گذاري ها محسوب 

مي شود. 

 كاهش تعداد صندوق هاي سهام
به گزارش »تعادل« براساس تقسيم بندي صورت 
گرفته توس��ط س��ازمان بورس و اوراق به��ادار ايران، 
صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه ايران 
به چهار دس��ته كلي صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق هاي سرمايه گذاري 
مختل��ط، صندوق هاي س��رمايه گذاري در س��هام و 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اختصاص��ي بازارگرداني 
تفكيك مي ش��وند. صندوق سرمايه گذاري را مي توان 
مانند ش��ركتي درنظر گرفت ك��ه با جمع آوري منابع 
پولي كوچك، به س��رمايه گذاري در س��بدي از اوراق 
بهادار مي پردازد كه اين سبد ممكن است شامل سهام، 
اوراق مش��اركت و ساير اوراق بهادار باشد. در حقيقت 
صندوق س��رمايه گذاري مجموعه يي اس��ت از سهام، 
اوراق مش��اركت و س��اير اوراق بهادار كه اين امكان را 
براي س��رمايه گذاران فراهم مي كند تا به جاي خريد 
يك س��هم يا اوراق مشاركت خاص، در مجموعه يي از 
اين دارايي ها، سرمايه گذاري كنند. معاونت اقتصادي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي در يك گزارش توصيفي 
آمارهاي مربوط به عملكرد اين صندوق ها را در آذر ماه 

امسال مورد بررسي قرار داده است. 
مطاب��ق آماره��اي اي��ن گ��زارش در آذر 1396، 
س��رمايه  ب��ازار  در  س��رمايه گذاري  199صن��دوق 
اي��ران فعالي��ت دارند كه نس��بت به ماه آب��ان تعداد 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در س��هام كاهش يافته 
و س��اير صندوق ه��ا به هم��ان تعداد ماه گذش��ته به 
فعالي��ت خ��ود ادامه مي دهن��د. 43.7درص��د از كل 
صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در بازار سرمايه ايران 
از نوع سرمايه گذاري در سهام، 23.7درصد مربوط به 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت، 13.6درصد اختصاصي بازارگرداني و 10.1درصد 

صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط هستند. 
در انتهاي آذر امس��ال مجموع ارزش صندوق هاي 
سرمايه گذاري در بازار سرمايه ايران 160 هزار ميليارد 
تومان اس��ت كه نسبت به ماه آبان 1.2درصد افزايش 
را نش��ان مي دهد. ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري 
در اوراق به��ادار با درآمد ثابت )مع��ادل يك درصد(، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اختصاص��ي بازارگرداني 
)مع��ادل 9.4درصد( صندوق هاي س��رمايه گذاري در 
سهام )معادل 4.1درصد( و صندوق هاي سرمايه گذاري 
مختلط )معادل 39.1درصد( در انتهاي آذر ماه نسبت 

به ماه گذشته افزايش داشته است. 
همچنين در انتهاي آذر امسال به ميزان 97.5درصد 
از كل ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در بازار 
س��رمايه ايران مربوط به صندوق هاي سرمايه گذاري 
در اوراق به��ادار با درآمد ثاب��ت، 1.4درصد مربوط به 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اختصاص��ي بازارگرداني 
و 1.1درص��د مربوط به صندوق هاي س��رمايه گذاري 
در س��هام و مختل��ط اس��ت. در پاي��ان آذر تع��داد 
س��رمايه گذاران در صندوق هاي س��رمايه گذاري بازار 
س��رمايه ايران معادل 2.3ميليون نفر بوده كه نسبت 
به ماه آبان 0.4درصد كاهش داشته است. 98.7درصد 
از كل س��رمايه گذاران در صندوق هاي سرمايه گذاري 
در آذر ماه، سرمايه گذاران حقيقي هستند كه نسبت 
به آبان معادل 0.4درصد كاهش يافته اند. در زمان ياد 
ش��ده تعداد س��رمايه گذاران حقوقي در صندوق هاي 
سرمايه گذاري نسبت به ماه گذشته 0.1درصد كاهش 
يافته كه بيشترين كاهش آن مربوط به صندوق هاي 
س��رمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اس��ت. تعداد 
س��رمايه گذاران حقيق��ي و حقوق��ي در صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در س��هام، اوراق بهادار با درآمد ثابت 
و اختصاصي بازارگرداني در انتهاي آذر نس��بت به ماه 
گذشته كاهش يافته ولي تعداد سرمايه گذاران حقيقي 
و حقوقي در صندوق هاي مختلط افزايش داشته است. 

 بازدهي صندوق ها
در اي��ن گ��زارش بازده��ي ان��واع صندوق ه��اي 
س��رمايه گذاري فعال در بازار س��رمايه اي��ران در آذر 
امس��ال نس��بت به ماه گذش��ته آن و نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته  )آذر 95( مقايسه شده و عالوه 
بر اين، مقايس��ه يي ب��ا بازدهي بازار س��رمايه در آذر 
نس��بت به ماه گذش��ته و مدت مش��ابه سال گذشته 
نيز صورت گرفته اس��ت. در ماه ياد شده صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت نسبت 
به آبان 96 بازدهي معادل 1.52درصد داش��تند كه از 

بازدهي شاخص كل بورس تهران در آذر 96 نسبت به 
ماه گذشته  )معادل 7.59درصد(  كمتر است. بازدهي 
اين نوع از صندوق هاي سرمايه گذاري در آذر نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته )دوره 12 ماهه(  19.2درصد 
اس��ت كه به ميزان ناچيزي از بازدهي ش��اخص كل 

بورس تهران در دوره مشابه كمتر است. 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مختل��ط نيز، در آذر 
نس��بت به آبان امس��ال مع��ادل 4.32درصد بازدهي 
داش��تند كه از بازدهي بازار س��رمايه در مدت مشابه 
كمتر اس��ت. اين نوع از صندوق ها در آذر 96 نس��بت 
به آذر سال گذش��ته بازده 18.19درصدي را به ثبت 
رساندند كه از بازدهي بازار سهام در دوره مشابه كمتر 
است. بازدهي صندوق هاي س��رمايه گذاري در سهام 
در آذر نس��بت ب��ه ماه گذش��ته 6.12درصد بوده كه 
از بازدهي ش��اخص كل بورس تهران كمتر بوده ولي 
نسبت به بازدهي ساير صندوق ها به آن بسيار نزديك 
اس��ت ولي در دوره 12 ماهه منتهي به آذر 96 داراي 
بازدهي 14.31درصدي هستند كه از بازدهي بازار در 

دوره مشابه به مراتب كمتر است. 
صندوق هاي سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني، 
در آذر 96 نس��بت به آب��ان بازده��ي 3.56درصدي 
داش��تند ولي در دوره 12 ماهه منته��ي به آذر بازده 

منفي را به ثبت رساندند. 
در مدت يك ماهه مورد بحث بيش��ترين بازدهي 
صندوق هاي س��رمايه گذاري متعل��ق به صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام است كه بازده 6.12درصدي را 
به ثبت رساندند و كمترين بازده مربوط به صندوق هاي 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت بوده است. 
در آذر 96 نس��بت به آذر 95، بيش��ترين بازدهي 
)19.02درص��د( را صندوق ه��اي س��رمايه گذاري در 
اوراق به��ادار با درآمد ثابت به خ��ود اختصاص دادند 
و بازده��ي صندوق ه��اي س��رمايه گذاري اختصاصي 
بازارگرداني منفي بوده اس��ت. به ط��ور كلي روند نرخ 
بازده ماهانه صندوق هاي س��رمايه گذاري در سال 96 
نوساني بوده ولي از مهر ماه روند صعودي را در پيش 
گرفته جز بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت كه كاهش يافته اس��ت. بازدهي 
ماهانه صندوق هاي س��رمايه گذاري در اوراق بهادار با 
درآمد ثابت در س��ال جاري، بين 1.4 تا 1.8درصد در 
نوسان بوده است. در سال 96 كمترين بازدهي ماهانه 
صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام منفي 2.8درصد 
بوده كه در خرداد ماه اتفاق افتاده و بيشترين نرخ بازده 
ماهان��ه در آذر ماه با نرخ 6.1درصد روي داده اس��ت. 
كمترين و بيش��ترين نرخ ب��ازده ماهانه صندوق هاي 

س��رمايه گذاري مختلط در سال 96 منفي 1.8درصد 
)خرداد ماه( و 4.3درصد )آذر ماه( بوده است. براساس 
اي��ن آماره��ا، بازدهي نقط��ه به نقط��ه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سال 
96، بين 18.6 تا 19.2درصد در نوسان بوده است. در 
سال 96 كمترين بازدهي نقطه به نقطه صندوق هاي 
سرمايه گذاري در سهام 1.6درصد بوده كه در فروردين 
ماه اتفاق افتاده و بيشترين نرخ بازده در آذر ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با نرخ 14.3درصد 
روي داده اس��ت. كمترين و بيشترين نرخ بازده نقطه 
به نقطه صندوق هاي س��رمايه گذاري مختلط در سال 
96 به ميزان 8.1درصد )مرداد ماه( و 18.2درصد )آذر 

ماه( بوده است. 

 تركيب دارايي ها
مجموع ارزش س��هام صندوق هاي سرمايه گذاري 
در بازار س��هام ايران 97.1 هزار ميلي��ارد تومان بوده 
كه نس��بت به ماه آب��ان 24.1درص��د افزايش يافته 
اس��ت. در مدت مذك��ور ارزش س��هام صندوق هاي 
اختصاصي بازارگرداني با 88.6درصد افزايش نس��بت 
به ماه گذش��ته، داراي بيشترين رشد در ارزش سهام 
ب��وده و در رده بع��دي صندوق هاي س��رمايه گذاري 

مختلط )ح��دود 30.7درصد( ق��رار گرفته اند. در آذر 
م��اه مجموع صندوق ه��اي س��رمايه گذاري فعال در 
بازار س��رمايه ايران 74.4درصد از منابع مالي خود را 
به صورت گواهي س��پرده و سپرده بانكي، 18.1درصد 
به ش��كل اوراق به��ادار با درآمد ثاب��ت و 6درصد در 
س��هام و حق تقدم سهام س��رمايه گذاري كرده اند. در 
ماه مذكور صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار 
با درآمد ثابت مع��ادل 75.6درصد از دارايي هاي خود 
را در گواهي سپرده و س��پرده بانكي، 18.4درصد در 
اوراق به��ادار با درآمد ثابت س��رمايه گذاري كرد ه اند. 
صندوق هاي سرمايه گذاري مختلط معادل 67درصد 
در گواهي س��پرده و س��پرده بانك��ي، 26.2درصد در 
سهام و حق تقدم س��هام و 5.6درصد در اوراق بهادار 
با درآمد ثابت س��رمايه گذاري كرده ان��د. 85.3درصد 
سهام و حق تقدم سهام، 5درصد اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت و 4.4درصد گواهي س��پرده و س��پرده بانكي، 
تركيب دارايي صندوق هاي س��رمايه گذاري در سهام 
را در آذر 96 تش��كيل مي دهد. تركيب سرمايه گذاري 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اختصاص��ي بازارگرداني 
در آذر 96، 83.9درص��د س��هام و حق تقدم س��هام 
7.5درصد گواهي سپرده و سپرده بانكي و 2.6درصد 

نقد است. 

روند بازدهي نقطه به نقطه صندوق هاي سرمايه گذاري و بازدهي نقطه به نقطه بازار سهام در سال 1396
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ميزان ارز مداخله اي بانك مركزي به بازار ارز در سال 96، دوبرابر سال گذشته شد

تزريق 22 ميليارد دالر به بازار ارز 
با وجود افزايش تزريق ارز تقاضا براي سفته بازي و كسب سود، افزايش يافته است

بررسي مشكالت شبكه بانكي در جلسه مديران عامل بانك ها و صندوق توسعه ملي
۷۰ درصد سپرده هاي ۱۵ درصدي به ۲۰ درصد تبديل شد

گروه بانك و بيمه   
 مديران ش��بكه بانكي در جلس��ه يي مش��ترك با 
مديران صندوق توسعه ملي مسائل و مشكالت فيمابين 
خود را مورد بررس��ي قرار دادند. به گزارش »تعادل« 
روز شنبه جلس��ه يي بين مديران بانك هاي دولتي و 
خصوصي و ش��هيدزاده رييس هي��ات عامل صندوق 
توسعه ملي به ميزباني بانك ملي كه مديرعامل آن را 
حسين زاده رياست شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
برعهده دارد، برگزار شد. در اين جلسه دو محور اصلي 
مورد بررس��ي قرار گرفت؛ اول مسائل و مشكالتي كه 
بين بانك ها و صندوق توسعه ملي وجود دارد و ديگري 
مس��ائل خاص خود بانك هاست. بنا بر توضيحاتي كه 
جمش��يدي دبير كانون بانك هاي خصوصي در رابطه 
با اين جلس��ه مش��ترك توضيح داده است با توجه به 
حضور رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي مسائل 
و مش��كالت فيمابين بانك ها و صندوق مورد بررسي 
ق��رار گرفته و توافق هاي مناس��بي در اين زمينه هم 

انجام شده است. 

 توافق صندوق و بانك ها
قرار بر اين ش��ده تا تعامل بيشتري براي استفاده 
از تس��هيالت صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال 
ب��ا بانك ه��ا ايجاد ش��ود. موضوع ديگر به نرخ س��ود 
س��پرده گذاري كه صندوق در بانك ها انجام مي دهد، 
مربوط مي ش��ود به طوري كه در حال حاضر با توجه 
به نرخ س��ود ۱۸درصدي كه بانك ها براي تسهيالت 
پرداخ��ت مي كنند تا حدي با نرخ س��پرده گذاري كه 
صندوق در بانك ها دارد متفاوت اس��ت، از اين رو قرار 
شده با همراهي صندوق توسعه ملي اين مساله مورد 

بررسي قرار گرفته و اصالح شود. 

 جريان فروش اوراق گواهي سپرده ريالي
جريان فروش اوراق گواهي س��پرده  ريالي با سود 
۲۰ درص��د كه از ۲۸ بهمن ماه در بانك ها ش��روع و تا 
دو هفته ادامه داش��ت، موضوع ديگري است كه مورد 
بحث قرار گرفته است. به هرحال بانك ها در اين ميان 
با توجه به افزايش 5درصدي س��ود در مقايسه با نرخ 

سود ۱5درصد دچار ضررهايي شدند كه اين موضوع 
را با اعالم ب��ه بانك مركزي درخواس��ت كمك هايي 
 براي جبران ضرر شدند. برخي بانك ها اعالم كردند تا
 ۷۰ درصد و بيش��تر از س��پرده هاي ۱5درصد آنها به

۲۰ درصد تبديل شده است. 

 درخواست دريافت هزينه ها
همچنين موض��وع تراكنش هاي بانك��ي و هزينه  
بانك ها از خدمات الكترونيك نيز مورد بررس��ي قرار 
گرفته اس��ت. بانك ها خواستار ش��دند تا هزينه هاي 
ناش��ي از تراكنش هاي زير 5۰۰۰تومان برطرف شود. 
به هرحال طي سال هاي اخير با وجود خدمات بانكي 
جريان كارمزدها تغييري نكرده و نه تنها مبلغ آن اضافه 
نشده بلكه به خدمات جديد كارمزد تعلق نگرفته كه 
اين موضوع موجب افزايش هزينه بانك ها شده است. 
از اين رو خواستار آن هستند تا بانك مركزي در مورد 
كارمزد بانك ها بازنگ��ري كند. جريان دريافت هزينه 

استعالم از ثبت احوال نيز مورد تاكيد است. 

 توضيح به روحاني درباره شعب بانك ها
مس��اله ديگر ب��ه اظهارات اخي��ر رييس جمهور 
در رابط��ه با ش��عب بانك ه��ا برمي گ��ردد كه وي 
گله مندانه خواس��تار كاهش ش��عب آنها شده است. 
رييس جمهور معتقد است در خارج از كشور تا اين 
حد ش��عبه بانكي وجود ندارد. در نشست مشترك 
دي��روز بانك ه��ا قرار بر آن ش��ده ت��ا توضيحي در 
اين رابطه ارائه ش��ود به طوري ك��ه معتقدند تعداد 
ش��عب در ايران در مقايس��ه با كشورها نه تنها زياد 
نيست بلكه كم است در عين حال كه بانك ها براي 
كاهش ش��عب خود با مشكالتي مواجهند و با توجه 
به واكنش هايي كه از س��وي برخي مقامات مسوول 
وجود دارد نس��بت به اين موض��وع اقدام كنند. در 
عين حال كه تاسيس ش��عب بانك ها زيرنظر بانك 
مركزي انجام شده و مجوزهاي جديدي براي ايجاد 

شعب صادر نشده است. 

 پيگيري مالياتي
جريان اخير دريافت ماليات از اموال مازاد بانك ها 
نيز مورد بررس��ي قرار گرفته است به هرحال بانك ها 
با توجه به اينكه موظف بودند طي س��ه س��ال اموال 
م��ازاد را واگذار كنند و اگر اي��ن اتفاق نمي افتاد بايد 
در پايان س��ال سوم پرداخت ماليات از ۲۸درصد را به 
اين اموال شروع مي كردند، اكنون سازمان امور مالياتي 

ب��ه آن ورود كرده اس��ت. اما موضوع اينجاس��ت كه 
بانك ها تاكيد دارند بايد اين پرداخت ماليات براساس 
روال تعيين ش��ده يعني با تاييد اموال مازاد از س��وي 
ش��وراي پول و اعتبار باش��د، ولي اكنون در زماني كه 
هنوز تاييديه يي از اين شورا صادر نشده سازمان امور 
ماليات��ي در اين مورد اقدام ك��رده و بانك ها به دنبال 

رايزني درباره اين جريان هستند. 

 زلزله كرمانشاه
زلزله نواحي غربي هم در جلس��ه مشترك بانك ها 
مطرح شده و تاكيد بر اين بوده بانك هايي كه تعهداتي 
در اين موضوع داش��تند آن را در حس��اب متمركزي 
ك��ه به بانك ملي قرار دارد، متمركز كرده و در نهايت 

بتوانند تعهدات خود را به موقع انجام دهند. 

 نوروز
مورد ديگري كه در اين نشس��ت مطرح ش��ده، به 
مواردي كه بانك ها در ايام پاياني سال با آن مواجهند، 
برمي گردد. مس��ائلي همچون اقدامات براي رفاه حال 
شهروندان و مشتريان بانك ها و آنچه الزم است در ايام 
پاياني سال و نوروز از سوي شبكه بانكي تسهيل شود، 
مورد هماهنگي قرار گرفته اس��ت. همچنين موضوع 
تغييرات س��اعت كاري بانك ها نيز مطرح و قرار شده 

جزئيات آن رسما اعالم شود. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
بر اس��اس برآوردهاي كارشناس��ان بازار ارز، بانك 
مركزي ت��ا پايان دي ماه 96 مع��ادل ۱۷ميليارد دالر 
تزريق ارز به بازار داشته و در صورتي كه قرار باشد نرخ 
دالر در س��طح 46۰۰ تومان تثبيت شود، الزم است 
ك��ه 5 ميليارد دالر ديگر به بازار ارز تزريق ش��ود. به 
عبارت ديگر رقم تزريق ارز به بازار در سال 96 حدود 
۲۲ميليارد دالر برآورد مي شود كه تقريبا دوبرابر رقم 
۱۲ميليارد دالري تزريق ارز به بازار در سال 95 و بيش 

از ۸3 درصد رشد داشته است. 
 به گزارش »تعادل« اين نكته نش��ان مي دهد كه 
تقاضاي ارز در بازار نس��بت به س��ال گذش��ته تقريبا 
دوبرابر ش��ده و تح��ت تاثير تح��والت و رويدادهاي 
مختلف با افزايش تقاضاي نامتناس��ب به نياز وارداتي 
كش��ور مواجه شده اس��ت. بر اين اساس با روش هاي 
اخير نمي توان بازار ارز و تقاضاي موجود را كنترل كرد 
و اين روش و افزايش نرخ دالر مداخله يي عمال باعث 
افزايش نرخ ارز و همچنين رش��د تقاضا در بازار شده 
است. همچنين صف مقابل صرافي ها و روش تامين ارز 
مسافران و متقاضيان واقعي عمال باعث رشد هيجان 
در بازار و تقاضاي كاذب، افزايش س��وداگري و كسب 
سود از محل دريافت ارز از صرافي ها و فروش در بازار 
به نرخ هاي باالتر ش��ده و همين موضوع رش��د تقاضا 
و هجوم نقدينگي به بازار براي كس��ب سود بيشتر را 

منجر شده است. 
برخ��ي صاحب نظران در اين زمينه معتقدند كه با 
رشد شديد تقاضاي ارز و به خصوص دالر، روش هاي 
اخي��ر براي كنترل بازار ارز نمي تواند مانع از التهاب و 
تقاضاي دالر شود و اين روش ها اگرچه به ظاهر مانع 
از اعالم نرخ هاي باالتر از صرافي هاي بانكي اس��ت اما 
نمي توان��د كنترل عرضه و تقاضا را به دس��ت بگيرد، 
زيرا خود اين روش ف��روش ارز مداخله يي در بازار به 
نرخ هاي باالتر از طريق صرافي ها باعث رش��د تقاضا و 
نرخ ها، افزايش سفته بازي و كسب سود شده است در 
حالي كه اگر تزريق ارز از طريق بانك ها انجام ش��ود، 
امكان ثبت و ضبط اطالعات، ارائه مدارك و كارت ملي 
و شماره حساب و مشخصات مشتريان بيشتر شده و 
نظارت بر بازار را تقويت مي كند و از رشد سفته بازي و 

سوداگري خواهد كاست. 
از س��وي ديگر، مقايسه آمار تزريق دالر به بازار ارز 
در سال هاي 95 و 96 نشان مي دهد كه هر چه التهاب 
ب��ازار به داليل غيراقتصادي و اقتصادي افزايش يافته 
و تزريق ارز از طريق صرافي ها و تش��كيل صف بيشتر 
ش��ده، بر هيجان و التهاب آن افزوده شده و در نتيجه 
تقاضاي كاذب نيز افزايش يافته و همين موضوع عمال 

امكان كنترل بازار را سخت تر كرده است. 
 همچني��ن نمي توان انتظار داش��ت ك��ه با فروش

۲4۰ ه��زار ميلي��ارد توم��ان اوراق س��پرده ريالي و 
6۰۰ هزار پيش ف��روش و فروش س��كه، نقدينگي به 
سمت بازار ارز و كسب سود و سوداگري حركت نكند. 
بر اين اساس آنچه بايد تغيير كند، روش مهار و كنترل 
بازار و تزريق ارز است و بانك مركزي بايد روشي جهت 

تامين ارز متقاضيان واقعي را در دستور كار قرار دهد 
و حداقل مدتي نس��بت به رش��د قيمت ها در حاشيه 
بازار بي اعتنا باشد و تامين مايحتاج زندگي اقتصادي 
و كاالهاي اساس��ي و تقاضاي واقعي را در دستور كار 
داشته باشد و تامين ارز براي تقاضاي سفته بازي را در 

حاشيه بازار كنترل كند. 

 بازگشت به داليل اقتصادي 
اگرچه دليل اصلي رشد نرخ ارز داليل غير اقتصادي 
تعريف شده، اما بانك مركزي بايد همچنان از ابزارهاي 
اقتص��ادي براي تامي��ن نيازهاي اساس��ي و تقاضاي 
واقع��ي و پاس��خ به نيازهاي ضروري اس��تفاده كند و 
به تقاضا براي س��فته بازي كه مسائل غيراقتصادي را 
دنبال مي كند، كمتر توجه كند و عمال توزيع ارز براي 
بخش هاي اساس��ي و واقعي اقتص��اد را به روش هاي 
تجربه ش��ده در س��ال هاي 9۲ تا 95 در دس��تور كار 
قرار دهد. بانك مركزي در سال  جاري به دنبال حذف 
بس��ياري از رديف هاي ارز مبادله يي كه باعث انتقال 
تقاضاي ارز از س��اير ارزها به س��مت دالر شده، عمال 
ميليارده��ا دالر در ب��ازار ارز و در قالب ارز مداخله يي 
به صورت نقدي عرضه كرده اس��ت، اما تعادل به بازار 
بازنگشته و معلوم نيست، قرار است چند ميليارد دالر 
ديگربه اين شيوه غلط توزيع شود تا سياست گذار ارزي 

به نتيجه يي متفاوت برسد. 
ل��ذا اگر با اس��تفاده از تجرب��ه ارز مبادله يي نياز 
واقع��ي بازار را تامي��ن كند و به ج��اي صرافي ها از 
بانك ها بهره ببرد، امكان تامين دقيق نيازهاي واقعي 

فراهم خواهد شد. 

 تقاضا براي سفته بازي كاهش نمي يابد
بانك مركزي س��ه طرح س��رمايه  گذاري معرفي 
ك��رد. فروش اوراق گواهي س��پرده با نرخ ۲۰درصد، 
فروش اوراق گواهي س��پرده ريال��ي مبتني بر ارز و 
پيش فروش س��كه، اما اين اقدامات نتوانست قيمت 
ارز را ب��ه س��طح مورد نظر كاهش ده��د. پس از آن 
بود كه بانك مركزي چارچوب جديدي براي بازار ارز 
تعيين كرد؛ فروش دالر و يورو با قيمت تعيين شده 
توسط بانك مركزي براي ارز، دالر و يورو مداخله يي. 
اما همين روش ها نتوانست تقاضا براي سفته بازي را 

كاهش دهد. 
بان��ك مركزي ت��الش كرد كه عالوه ب��ر اقدامات 
مختلف از جمله پيش فروش سكه، اوراق سپرده ريالي، 
سامانه نيما، برخورد با دالالن ارز، فروش ارز مداخله يي 
را با هدف كنترل بازار از كانال صرافي ها انجام دهد. اما 
به خاطر عالمت دهي اشتباه و فروش ارز مداخله يي با 
ن��رخ باال و حتي در مواردي نزديك به نرخ بازار باعث 
ش��د كه عمال نرخ ارز در س��طح باال باق��ي بماند. در 
ماه هاي ابتدايي با وجود عرضه ارز مداخله يي، قيمت 

ارز م��دام در حال افزايش بود و نرخ ارز مداخله يي به 
دنبال آن مي دويد. در حالي كه به عقيده كارشناسان 
ارزي، هدف از عرضه اين ارزها كاهش قيمت و تبعيت 

بازار از نرخ بانك مركزي است. 
تجربه س��ال هاي قبل نشان مي دهد، اين اقدامات 
نمي تواند بازار ارز را كنترل كند. هم اكنون تنها مزيت 
ف��روش نقدي ارز در بازار جمع آوري نقدينگي اس��ت 
ام��ا در مقاب��ل بر طبل تقاضاي س��فته بازي، داللي و 
سرمايه گذاري در بازار ارز افزوده است و صفوف در هم 
تنيده متقاضيان هر روز در مقابل صرافي ها خودنمايي 
مي كند. در حالي كه به عقي��ده صاحب نظران ارزي، 
بانك مركزي مي توانس��ت بدون ايجاد صف در مقابل 
صرافي ها و از طري��ق فروش ارز در بانك ها از هيجان 
بازار و افزايش كنترل ها و ثبت شماره حساب و كارت 
ملي و نظارت بهتر بهره مند شود. در حالي كه در بازار 
ارز ام��كان فروش بيش از مقدار اعالم ش��ده و بدون 
كارت ملي يا استفاده از كارت ملي ديگران امكان پذير 
اس��ت اما در بانك ها مي توان با كنترل بهتر ش��ماره 

حساب و ثبت بهتر اطالعات مانع از سفته بازي شد. 

در هر حال اين سياس��ت نتوانس��ت، قيمت ارز را 
كنترل كند و ن��رخ ارز به س��طح 5۰۰۰ هزار تومان 
نزديك ش��د و در اين زمان بود ك��ه اقدامات نظارتي 
در حوزه ارز جدي  گرفته شد. بسياري از دالالن خرد 
و درش��ت دستگير و حس��اب ده ها دالل بزرگ بسته 
ش��د. ممنوعيت ثبت سفارش دالر در دستور كار قرار 
گرفت اما با اين حال نرخ ارز نتوانست به سطح قبلي 
خود كاهش ياب��د و همچنان نزديك به 45۰۰تومان 
 در صرافي هاي بانكي اعالم ش��ود و در بازار نيز حدود

3۰۰ تومان باالتر معامله مي شود. 
از ط��رف ديگر با توجه به سياس��ت قيمت گذاري 
دستوري بانك مركزي در بازار ارز و ممنوعيت فروش 
دالر و ي��ورو بي��ش از نرخ تعيين ش��ده، بس��ياري از 
موجودي هاي ارزي بازار به بخش عرضه وارد نمي شود 
و در اين شرايط هر قدر ارز به بازار تزريق شود، بخش 
عمده آن سر از گاوصندوق ها و خانه و كيف خريداران 

در مي آورد. 
در همين باره س��يدكمال سيدعلي معاون اسبق 
ارزي بانك مركزي به فارس گفت: به نظر مي رسد در 
اين مقطع كه به اين ش��كل به بازار هجوم برده شده 
است، تزريق نقدي ارز از كانال صرافي ها موجب انتقال 
نقدينگي و س��رمايه ها به بازار ارز شده است و اگر ارز 
بانك مركزي به بازار عرضه نشود، متقاضيان اضافي از 

بازار خارج مي شوند. 
وي افزود: نرخ ارزي كه در قالب حواله يي پرداخت 
مي كند، همانن��د ارز مداخله يي و 3۰ ت��ا 4۰ تومان 
زير قيمت بازار بايد باش��د. يك بار كه مركز مبادالت 
ارزي راه افتاد، اين مركز تقاضاهاي واقعي ارز را تامين 
مي كرد. بخشي از تقاضاي نقدي و واقعي ارز تقاضاي 
ارز مسافرتي است كه براي اين افراد مي توان ارز را بعد 
از گيت پرواز پرداخت كرد تا مسافران براي تامين ارز 

به بازار مراجعه نكنند. 
برخي كارشناسان نيز در اين زمينه مي گويند كه 
براس��اس آخرين اطالعات سال 95 حدود ۱۲ميليارد 
دالر ارز مداخله يي از سوي بانك مركزي به بازار تزريق 
ش��ده و ميزان ارز تزريق ش��ده در سال جاري بيش 
از س��ال گذشته بوده اس��ت اما همه اين تزريق ها در 
س��ال جاري نتوانس��ته تعادل را به بازار ارز برگرداند. 
 در س��ال 96 نيز پيش بيني مي ش��ود كه در مجموع

۲۲ ميليارد دالر و دوبرابر س��ال 95 ارز به بازار تزريق 
ش��ود و اين موضوع نش��ان مي دهد ك��ه هرچه بانك 
مركزي ارز بيش��تر به بازار تزريق مي كند، سفته بازي 
افزايش يافته و عمال به خيل نقدينگي بيشتر به بازار 

ارز كمك مي كند. 
اين كارشناسان معتقدند كه اين روش كنترل بازار 
به نتيجه نخواهد رسيد اما به داليل نامشخصي هنوز 
اين سياست را ادامه مي دهد. سياستي كه چوب حراج 
بر ذخاير ملي زده است و عالوه بر اين هر روز در جلو 
چش��م هاي تيزبين اقتصاد جلوه هاي عدم تعادل را به 
تصوير كشيده و به ديگر بازارها نيز سيگنال هاي غلط 
مي دهد. حال بانك مركزي كي به فكر تجديدنظر و راه 

چاره اساسي مي افتد بايد منتظر ماند و ديد. 

بانك مركزي ش�رايط جدي�د فروش ارز 
در ب�ازار را اع�الم ك�رد. خري�داران ب�راي 
خري�د دالر باي�د م�دارك ذي�ل را هم�راه 
داش�ته باش�ند: ۱-اصل پاس�پورت و كارت 
مل�ي ۲-اصل عوارض خ�روج ٣-اصل بليت 

٤-ويزا به هر نفر ۱۰۰۰دالر پرداخت مي شود 
و كش�ورهايي كه نيازي به ويزا ندارند به هر 
نف�ر ۵۰۰دالر داده مي ش�ود. اي�ن در حالي 
اس�ت كه در گذش�ته تنها ارائ�ه كارت ملي 

براي خريد ارز كافي بود

شرايط جديد فروش ارز در بازار اعالم شد

گروه بانك و بيمه   
تح��والت هفته هاي اخير بازار ارز و س��كه باعث 
شده كه قيمت سكه تمام بهار آزادي در بازار تهران از 
مرز يك ميليون و 59۰ هزار تومان گذشته و نرخ دالر 
نيز به 449۱ تومان و در مرز 45۰۰ تومان رس��يده 
است. به گزارش »تعادل«، صرافي هاي پايتخت روز 
ش��نبه هر دالر امريكا را بدون تغيير قيمت نس��بت 
به پنج شنبه گذشته 4هزار و 49۱ تومان فروختند. 
همچنين هر يورو بدون تغيير 5 هزار و 6۲4 تومان و 
هر پوند نيز با ۸ تومان افت قيمت نسبت به پنج شنبه 

گذشته به قيمت 6 هزار و ۸95 تومان معامله شد. 
براس��اس اعالم بانك مركزي نرخ هر دالر امريكا 
براي روز شنبه نوزدهم اسفند ماه با 59 ريال افزايش 
نسبت به آخرين روز كاري هفته گذشته 3۷ هزار و 
499 ريال قيمت خورد. همچنين هر پوند انگليس 
با ۱34 ريال كاهش نسبت به روز پنج شنبه 5۱ هزار 
و 9۲9 و ه��ر يورو نيز ب��ا 3۱۰ ريال افت 46 هزار و 
 ۱46 ريال ارزش گذاري شد. اگرچه تفاوت ۲ نرخ ارز

۷4۱ تومان رس��يده اما فاصله نرخ هاي حاشيه بازار 

بي��ش از ۱۰۰۰ تومان اس��ت. هر قطعه س��كه بهار 
آزادي طرح جدي��د امامي در بازار تهران با يك هزار 
تومان افزايش نسبت به پنج شنبه گذشته يك ميليون 
و 59۰ هزار و 5۰۰ تومان فروخته ش��د. سكه تمام 
به��ار آزادي ط��رح قديم نيز با 4 هزار تومان رش��د 

قيمت يك ميليون و 55۷ هزار تومان معامله شد. 
همچنين نيم س��كه بهار آزادي با 5 هزار تومان 
كاهش قيمت نسبت به پنج شنبه گذشته ۷۷۲ هزار 
تومان به فروش رس��يد و ربع سكه 4۸9 هزار تومان 
قيمت خورد كه نسبت به روز پنج شنبه 3هزار تومان 
افت داشت. سكه گرمي روز شنبه در بازار با يك هزار 
تومان رشد قيمت در مدت مشابه 34۲ هزار تومان و 
هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز با يك هزار و ۱۰۰ تومان 

افزايش ۱5۰ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد شد. 

 هشدار درباره دستكاري وكيوم سكه هاي 
يك گرمي

همچني��ن رييس اتحاديه ط��ال و جواهر گفت: 
به وكيوم س��كه هاي يك گرمي كه از فروشگاه هاي 

مجاز خريداري مي كنيد، دس��ت نزنيد چون ارزش 
آنها پايين مي آيد. محمد كشتي آراي اظهار داشت: 
س��كه هاي يك گرمي تنها سكه هايي هستند كه با 
وكيوم بانك مركزي وارد بازار مي شوند و در صورتي 
كه اطراف اين وكيوم دس��تكاري »قيچي شود« از 
ارزش اين س��كه ها كاسته مي ش��ود، پس به مردم 
توصيه مي كنيم به وكيوم اين سكه هاي يك گرمي 

دست نزنند. 
وي ادامه داد: وكيوم اين سكه ها شماره سريال 
آنهاس��ت و شناسنامه يي اس��ت كه از طرف بانك 
مركزي براي اين سكه ها درنظر گرفته مي شود، به 
همين دليل مردم نبايد به وكيوم آن دست بزنند. 

رييس اتحاديه طال و جواهر با اش��اره به اينكه 
در حال حاضر قيمت هر س��كه يك گرمي حدود 
34۰ ه��زار تومان اس��ت، گفت: باتوج��ه به اينكه 
قيمت هر گرم طال حدود ۱5۰ هزار تومان اس��ت 
و قيمت اين س��كه هاي يك گرمي تقريبا دوبرابر 
هر گرم طالست، پس اين قيمت به دليل وكيومي 
اس��ت كه از طرف بانك مركزي براي اين سكه ها 
درنظر گرفته ش��ده و اگر از وكيوم خارج ش��ود يا 
اين وكيوم دس��تكاري شود س��كه يك گرمي در 
حكم يك گرم طال درنظر گرفته مي شود و قيمت 

آن نصف مي شود. 
كش��تي آراي افزود: س��كه هاي ديگر يعني نيم 

سكه، ربع سكه و تمام سكه بدون وكيوم وارد بازار 
مي شود و هر كسي به سليقه خود آنها را ساماندهي 
مي كند، در صورتي كه س��كه هاي يك گرمي تنها 
سكه هايي اس��ت كه با وكيوم بانك مركزي به طور 

رسمي وارد بازار مي شود. 

 علت توقف ثبت سفارش با دالر
همچنين رييس كميسيون بازار پول اتاق ايران 
با بيان اينكه توقف ثبت سفارش با دالر بايد زودتر 
انجام مي شد، گفت: استفاده از مكانيسم هاي تسويه 
چندجانبه يا پيمان هاي پول��ي مي تواند جايگزين 
دالر ش��ود. كوروش پرويزيان در گفت وگو با ايِبنا، 
درباره ممنوعيت ثبت سفارش با دالر امريكا اظهار 
داش��ت: اين اقدام ش��ايد بايد زودتر انجام مي شد، 
چراكه يك س��ري ش��رايط بيروني درب��اره اين ارز 

خاص وجود دارد. 
وي با بيان اينكه دالر حتي پس از توافق برجام 
باتوج��ه به اينكه مربوط به تحريم ه��اي اوليه بود، 
مستثنا شد، گفت: موضوع U-Turn دالر هميشه 
مطرح بود و مسائل مربوط به قفل شدن اين منابع 
و مشكالت تبديل و هزينه هايي كه براي ذي نفعان 
اتف��اق مي افتد، دغدغه تصميم گيران اس��ت و بايد 

راه حل هايي به عنوان جايگزين انتخاب شود. 
 رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق ايران 

با اش��اره به اينكه اگر مس��ائل مرب��وط به نيازهاي 
كسب و كار را تقسيم بندي كنيم، دقيق تر مي توان 
به آنها پرداخت، تصريح كرد: براي مثال در رابطه با 
عراق اين روابط در دو بخش از نظر اقتصادي قابل 
تقسيم است، يك بخش مربوط به زوار است كه از 
ايران به عراق يا عراق به ايران سفر مي كنند كه اگر 
سوييچ كارت بانكي ايران با عراق به هم وصل شود 
و زائران بتوانند با كارت ش��تابي هزينه را پرداخت 
كنند نياز به ارز ثالث نخواهد بود كه اين مساله به 

توافقات بانك مركزي دو كشور برمي گردد. 

»تعادل« از بازار ارز و سكه گزارش مي دهد 

سكه در مرز يك ميليون و ششصد 
شنبهپنج شنبهنوع سكه و ارز

۱5۸95۰۰۱59۰5۰۰سكه امامی
۱553۰۰۰۱55۷۰۰۰سكه بهار آزادی

۷۷۷۰۰۰۷۷۲۰۰۰نيم سكه
49۲۰۰۰4۸9۰۰۰ربع سكه

34۱۰۰۰34۲۰۰۰سكه گرمی
۱49۷۰۰۱5۰۸۰۰طالی ۱۸ عيار

449۱449۱دالر
56۲456۲4يورو
69۰36۸95پوند

قابل تبديل نبودن كارت 
اعتباري مرابحه به پول نقد

حسين ميثمي  صاحب  نظر پولي و بانكي 
تبديل كارت اعتباري مرابحه به پول نقد و استفاده 
از آن جهت مواردي مانند تس��ويه بدهي هاي گذشته، 
س��پرده گذاري در بانك ه��ا، قرض دادن ب��ه ديگري يا 
هبه سبب ابطال قرارداد مرابحه مي شود. الگوي كارت 
اعتب��اري مرابحه، جديدتري��ن ابزار و راهكار ش��رعي 
طراحي شده جهت پاسخگويي به خأل حاصل از حذف 
كارت هاي اعتباري متعارف در ايران و ساير كشورهاي 
اس��المي محس��وب مي ش��ود. اي��ن راهكار ب��ه دليل 
قابليت هاي گس��ترده يي كه جهت خريد كليه كاالها و 
خدمات ايجاد مي كند به صورت گسترده در كشورهاي 
اسالمي مورد استفاده بانك هاي اسالمي واقع مي شود. 

مرابح��ه يكي از زيرمجموعه هاي عق��د بيع بوده و 
مقص��ود از آن بيعي اس��ت كه فروش��نده قيمت تمام 
 شده كاال اعم از قيمت خريد، هزينه هاي حمل  و نقل و 
نگهداري و ساير هزينه هاي مربوط را به اطالع مشتري 
رسانده سپس تقاضاي مبلغ يا درصدي اضافي به  عنوان 
س��ود مي كند. به  عنوان مثال اعالم مي كند اين كاال را 
به قيمت يك ميلي��ون تومان خريداري كرده و حاضر 
است يك ميليون و ۲۰۰هزار تومان يا با ۲۰درصد سود 
به مش��تري بفروشد. در الگوي كارت اعتباري مرابحه، 
بانك ناش��ر بعد از اعتبارسنجي مش��تري متناسب با 
اعتب��ار وي، كارت اعتباري در اختي��ارش مي گذارد و 
طبق قرارداد، دارنده كارت را وكيل در خريد به  وسيله 
كارت براي بانك مي كند و متعهد مي ش��ود تا س��قف 
اعتبار، منابع الزم براي خري��د كاالها و خدمات مورد 
نياز دارنده كارت را بپردازد. زماني كه دارنده كارت در 
جاي��گاه وكيل بانك به خريد كاال اقدام مي كند، كارت 
را در دستگاه پايانه فروش)كه در فروشگاه ها قرار دارد( 
قرار مي دهد و با انجام اين كار بانك ناش��ر كارت)از راه 
بانك پذيرنده(، قيمت كاالها و خدمات را به فروش��گاه 
پذيرنده كارت مي پردازد و كاال را تملك مي كند. سپس 
بانك ناشر كارت، كاالها و خدمات خريداري  شده را به 
دارنده كارت به  صورت بيع مرابحه  نس��يه براي مدت 
معين و با نرخ س��ود مشخص مي فروشد)به طور مثال 
كااله��ا و خدمات خريداري  ش��ده را با احتس��اب نرخ 
س��ود ۱۸درصد با سررسيد دو س��اله به دارنده كارت 
مي فروش��د( در ادامه، دارن��ده كارت، كاالها و خدمات 
خريداري  ش��ده را تملك كرده و از فروش��گاه تحويل 
مي گيرد. با وجود نقاط قوت گس��ترده يي كه در كارت 
اعتباري مرابحه وجود دارد، شبهاتي نيز در رابطه با اين 
ابزار قابل طرح اس��ت كه يك��ي از مهم ترين آنها خطر 
تبدي��ل كردن كارت به پول نقد يا مواردي مش��ابه آن 
مانند: تس��ويه بدهي هاي گذشته، س��پرده گذاري در 
بانك ه��ا، قرض دادن به ديگري يا هبه اس��ت. در اين 
م��وارد عمال بيع مرابح��ه اتفاق نمي افتد ل��ذا قرارداد 
مرابحه بين بانك و مشتري باطل مي شود. پس از ابطال 
قرارداد، مشتري ديگر مالك منابع بانك نخواهد بود و 
بايد آن را به بانك بازگرداند. اگر هم س��ودي در رابطه 
با اين منابع ايجاد ش��ود متعلق ب��ه بانك)مالك اصلي 
و اول��ي پول( خواهد بود. همچنين بانك نيز نمي تواند 
از مش��تري س��ودي دريافت كند لذا بايد بخش��ي از 
اقس��اط دريافتي كه به دليل س��ود دريافت مي شود را 
به مشتري بازگرداند)هر قسط شامل بخشي از اصل و 
س��ود مي شود(. در پاسخ به اين شبهه به نظر مي رسد 
اصل اينكه عدم استفاده از كارت اعتباري مرابحه جهت 
خريد كاالها و خدمات س��بب باطل شدن قرارداد بين 
بانك و مشتري مي شود، صحيح است. اما مي توان با در 
نظر گرفتن تدابيري از ايجاد اين مشكل جلوگيري كرد.

 توزيع پول نو در بانك
ايران زمين به مناسبت عيد

در آستانه عيد نوروز ۱۰ شعبه منتخب بانك ايران 
زمين در ش��هر تهران به مشتريان پول نو مي دهند. به 
گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين، بر اساس اعالم 
مديريت خزان��ه داري اين بانك، متقاضيان مي توانند از 
روز يك شنبه بيستم اسفند ماه براي دريافت پول نو به 

شعب منتخب بانك مراجعه كنند. 

 ساعت كار بانك  پاسارگاد
در روز  هاي پاياني سال 96

 بانك  پاسارگاد ضمن تبريك پيشاپيش به مناسبت 
فرا رسيدن س��ال نو و آرزوي سالمتي و موفقيت براي 
كليه هموطنان گرامي، س��اعات كار شعبه هاي خود را 
در روزهاي پاياني س��ال ۱396 و تعطيالت نوروز سال 
۱39۷ اع��الم ك��رد. به گ��زارش رواب��ط  عمومي بانك 
پاس��ارگاد، باتوجه به فرا رس��يدن ايام پاياني سال 96 
و نزديك ش��دن ب��ه آغاز تعطيالت ن��وروز، جهت رفاه 
حال مشتريان، ش��عبه هاي بانك  پاسارگاد در تهران و 
شهرستان ها از روز  ش��نبه مورخ ۱9 اسفند لغايت روز 
دوشنبه مورخ ۲۸ اسفند به استثناي روز هاي سه شنبه 
مورخ ۲۲ اس��فند، پنج ش��نبه مورخ ۲4 اسفند، جمعه 
مورخ ۲5 اس��فند )تعطيل رس��مي(، تا ساعت ۱۷:3۰ 
آم��اده ارائه ان��واع خدمات بانكي به مش��تريان گرامي 

هستند.
س��اعت كار شعبه هاي بانك  پاس��ارگاد در روزهاي 
سه شنبه مورخ ۲۲ اسفند )چهارشنبه سوري( تا ساعت 
۱6 و ۲4 اس��فند تا ساعت ۱3 است. براساس اين خبر، 
شعبه هاي منتخب بانك  پاسارگاد در روز سه شنبه مورخ 
۲9 اس��فند ۱396 و روزهاي3، 4 و ۱۰ فروردين سال 
۱39۷ از ساعت 9 الي ۱3 خدمات بانكي را به مشتريان 

عزيز ارائه مي دهند.  

پول هاي اينترنتي مهم ترين 
تهديد نظام بانكي

رييس س��ازمان پدافند غيرعام��ل گفت: پول هاي 
ديجيتالي مهم ترين تهديد نظام بانكي اس��ت و قدرت 
نظ��ارت بانك مركزي و دولت در نظام پولي را كاهش 
مي دهد. به گزارش ايبنا، سردار غالمرضا جاللي اظهار 
كرد: در پول هاي ديجيتالي اگر س��رمايه افراد در نظام 
اينترنتي آس��يب ببين��د، امكان پاس��خگويي به اين 
زيان ها براي بانك مركزي و بانك هاي داخلي كش��ور 

وجود ندارد. 

يادداشت

اخبار
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5 بورس و فرابورس
حفظ حقوق شهروندي 

سرمايه گذاران
روز گذش��ته طي مراسمي از درگاه حمايت از حقوق 
ش��هروندي با نام »دادشهر« رونمايي ش��د. از اين پس 
فعاالن بازار سرمايه مي توانند از تارنماي رسمي سازمان 
بورس به اين درگاه دسترس��ي داشته باشند. به گزارش 
س��نا، مطهره مروج سرپرست مديريت فناوري اطالعات 
س��ازمان بورس، با بيان مطالب فوق بيان داشت: ديروز 
درگاه حمايت از حقوق ش��هروندي در سازمان بورس و 
اوراق بهادار افتتاح ش��د، به اي��ن ترتيب طي اين مدت 
و در مس��ير س��اخت اين درگاه مصاديق رعايت حمايت 
از حقوق ش��هروندي در س��ازمان بورس گردآوري شده 
اس��ت. وي در ادامه اشاره داشت: در قوانين بازار سرمايه 
از س��ال 84، حماي��ت از حقوق س��رمايه گذاران مدنظر 
قرار گرفته و س��ازمان در اين خصوص اقدامات متعددي 
داش��ته اس��ت. از اين رو تمام اي��ن اقدام��ات در درگاه 
 حمايت از حقوق شهروندي به صورت يكپارچه بنا شده و 
مورد دسترس اس��ت. مروج در تشريح اقدامات سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در اين زمين��ه ادامه داد: آموزش 
عمومي، اطالع��ات آزاد، پژوهش، قوانين و مقررات بازار 
سرمايه، افش��اي اطالعات، دريافت شكايات و تخلفات و 
هيات داوري از برنامه هايي اس��ت كه س��ازمان طي اين 
ب��ازه زمان��ي درخص��وص حمايت از حقوق ش��هروندي 
سرمايه گذاران اجرا كرده است. نايب رييس هيات مديره 
ش��ركت مديريت فناوري ب��ورس تهران با بي��ان اينكه 
لينك درگاه حمايت از حقوق شهروندي از سايت اصلي 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار )seo( قابل دسترس��ي 
است، اهداف اين درگاه را اين چنين برشمرد: در سامانه 
دادش��هر، هدف اصلي، ايجاد يك پنج��ره واحد از تمام 
خدمات ارائه ش��ده در سازمان بورس با رويكرد حمايت 
از حقوق شهروندي است. سامانه دادشهر يك زيرسامانه 
از درگاه حماي��ت از حقوق ش��هروندي اس��ت كه هدف 
آن درياف��ت گزارش ه��اي ناهنجاري هاي بازار س��رمايه 
است. وي افزود: در سامانه دادشهر، كليه افراد مي توانند 
به صورت بي نام نس��بت به ارس��ال گ��زارش ناهنجاري 
اقدام كنند و براي پيگيري نتيجه مي توانند مش��خصات 
تماس ارس��ال كنند. مطهره مروج قابليت هاي سيس��تم 
جديد را برشمرد و گفت: تعريف گردش كار، تنظيمات، 
زمان بندي و يادآوري، مانيتور آخرين وضعيت پيگيري، 
از قابليت هاي اين سيستم است. همچنين گزارش گيري 
براس��اس مهلت ه��اي مق��رر، امكان ثب��ت توضيح روي 
گ��زارش توس��ط بررس��ي كننده و تعري��ف طبقه بندي 
جديد ناهنجاري ها از ديگر امكانات اين س��امانه اس��ت. 
وي درخصوص الگو برداري پيرامون اين سيس��تم جديد 
بيان داش��ت: مطالعات تطبيقي براي س��امانه دادشهر و 
درگاه حمايت از حقوق شهروندي در كشورهاي امريكا، 
مالزي و آلمان به عنوان نمونه هاي مطرح انجام ش��ده و 
فرآيندها، تطبيق و بومي س��ازي ش��ده است. سرپرست 
مديريت فناوري اطالعات س��ازمان بورس در پايان بيان 
كرد: نمايش داشبورد وضعيت به تفكيك رنگ و قابليت 
تعريف، طبقه بندي جديد و س��اختار سلس��له مراتب از 
قابليت هاي منحصر به فرد سيس��تم دادشهر است كه به 

مخاطبان در بازار سرمايه ارائه شده است.

 افزايش ف�روش »پدرخش«: ش��ركت توليدي و 
صنعتي درخشان تهران با س��رمايه ثبت شده 51 ميليارد 
ريال درباره داليل تغيير با اهميت پيش بيني درآمد هر سهم 
اطالع رساني كرد. بر اين اس��اس، در اطالعيه شفاف سازي 
شركت آمده است كه فروش شركت به دليل توليد طرح هاي 
جديد همواره نس��بت به سال گذش��ته فزوني داشته و در 
چند ماه منتهي به پايان سال افزايش نرخ ارزهاي خارجي 
سبب تحريك تقاضاي بيشتري نسبت به ماه هاي قبل شده 
است و از طرفي تعطيلي يكي از واحدهاي بزرگ هم صنف 
نيز از عوامل ديگر افزايش فروش ش��ركت اس��ت. در ادامه 
اين متن آمده اس��ت؛ در مجموع مي توان عالوه بر افزايش 
فروش شركت، سه عامل توليد طرح هاي جديد، افزايش نرخ 
ارزهاي خارجي و تعطيلي فعاليت يكي از رقباي شركت را 

ازجمله داليل تغييرات با اهميت دانست. 
 عملكرد 9 ماهه امس�ال گروه مپن�ا: گروه مپنا 
 اطالعات و صورت هاي مالي مياندوره يي 9 ماهه منتهي به 
30 آذر ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با س��رمايه معادل 
10هزار ميليارد ريال منتش��ر كرد. بر اين اساس شركت با 
انتش��ار صورت هاي مالي 9 ماهه سال جاري اعالم كرد در 
دوره 9 ماهه ياد ش��ده مبلغ 2 هزار و 761 ميليارد و 150 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
276 ريال س��ود به ازاي هر سهم محقق كرد كه در مقايسه 
با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 9درصد افزايش داشت. 
افزون بر اين، »رمپنا« در 9 ماهه مشابه سال مالي قبل مبلغ 
253ريال س��ود به ازاي هر س��هم كنار گذاشته بود. اين در 
حالي است كه، به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي 
س��ال اضافه ش��د و درنهايت مبلغ 27هزار و 19 ميليارد و 
420 ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره در حساب هاي 

اين شركت منظور شد. 
  انتش�ار عملك�رد 9 ماهه پتروش�يمي غدير: 
ش��ركت پتروش��يمي غدير اطالع��ات و صورت هاي مالي 
مياندوره يي 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 96 را حسابرسي 
نشده و با سرمايه معادل يك هزار و 300 ميليارد ريال منتشر 
كرد. افزون بر اين، شركت با انتشار صورت هاي مالي 9 ماهه 
س��ال مالي جاري اعالم كرد در دوره 9 ماهه ياد شده مبلغ 
70 ميليارد و 234ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر 
اين اساس مبلغ 54 ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد 
كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 14درصد 
كاهش داش��ت. براساس اين گزارش، »شغدير« در 9 ماهه 
مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 63ريال سود به ازاي هر سهم 
كنار گذاش��ته بود. اين در حالي اس��ت كه، به سود خالص 
دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 
119ميليارد و 257 ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در 

حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 نگاه�ي بر عملك�رد 9 ماه�ه اي�ران مرينوس: 
كارخانج��ات اي��ران مرينوس اطالع��ات و صورت هاي مالي 
مياندوره يي سه ماهه سوم سال مالي 96 را حسابرسي نشده 
و با سرمايه معادل يكصد ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين، 
كارخانجات ايران مرينوس در دوره سه ماهه سوم سال مالي 
96 مبلغ 6 ميليارد و 417ميليون ريال س��ود خالص كسب 
كرد و بر اين اس��اس مبلغ 64 ريال س��ود به ازاي هر س��هم 
محقق كرد كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 
12درصد كاهش يافت. اين ش��ركت در دوره 9ماهه مش��ابه 
س��ال مالي قبل مبلغ 73 ريال سود به ازاي هر سهم پوشش 
داده بود. »نمرينو« با افزودن سود انباشته ابتداي سال به سود 
خالص هر س��هم مبلغ 33ميليارد و 405 ميليون ريال سود 

انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد.

رويداد

رويخطشركتها

اعضاي هيات مديره كنتور سازي در زندان
مدير امور حقوقي و انتظامي س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
از صدور قرار وثيقه 125 ميليارد توماني براي هر يك از اعضاي 
هيات مديره شركت كنتورسازي خبر داد. محمدعلي شيري زاده 
گفت: بازپرس دادسرا براي هر يك از اعضاي هيات مديره 125 
ميليارد تومان قرار وثيقه صادر كرده اس��ت و اين اعضا به دليل 
عدم پرداخت اين مبلغ روانه زندان شدند و هم اكنون همه اينها 
در بازداش��ت به س��ر مي برند. وي با بيان اينكه سازمان بورس و 
اوراق بهادار، در س��وم ش��هريور 95 اين شكايت را مطرح كرده 
ب��ود، افزود: پيگيري هاي فراواني درخص��وص پرونده »آكنتور« 
ص��ورت گرفت ك��ه نهايت��ا منجر به بازداش��ت هم��ه اعضاي 
هيات مديره آن شد. پيش از اين نيز، مديرعامل كنتورسازي نيز 
با وثيقه 500ميليارد توماني در بازداش��ت بود كه البته در قرار 
صادره جديد، اين مبلغ به 125 ميليارد تومان تعديل پيدا كرد. 
به گزارش س��نا، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و 
اوراق به��ادار توضيح داد: افراد ديگري هم دخيل در اين پرونده 
بودند ك��ه آنها هم تفهي��م اتهام و به زودي كيفرخواس��ت آنها 
صادر مي ش��ود. شيري زاده با بيان اينكه در پي تفهيم اتهام هاي 
اولي��ه، بعضي اف��راد مرتبط با پرونده آكنتور ب��ا قرار وثيقه آزاد 
هس��تند يا قرار وثيقه هاي كمتري براي آنها درنظر گرفته شد، 

اظهار داش��ت: با بررسي پرونده و كش��ف اين موضوع كه نقش 
اين متهمان پررنگ بوده، احتمال مي دهيم در كيفرخواس��ت و 
قرار وثيقه يي كه براي آنها صادر خواهد ش��د، اين مجازات ها و 
قرارها تش��ديد ش��ود. وي با بيان اينكه تحقيقات قضايي روي 
مجموعه يي از افراد جديد هم در اين پرونده انجام ش��ده است، 
گفت: ج��رم آنها تحت عن��وان كالهبرداري مط��رح و در حال 
رسيدگي است كه در مورد آنها هم ظرف چندماه آينده اقدامات 

قضايي الزم انجام مي شود. 
 ش��يري زاده تصري��ح كرد: پرونده جرايم بورس��ي ش��ركت 
كنتورسازي در حال تكميل است و دادسرا در مرحله پاياني كار 
قرار دارد و به زودي دادگاه اين پرونده برگزار مي شود. همچنين 
درخصوص اين افراد، مجموعه يي از جرايم عمومي و غيربورسي 
هم وجود دارد كه رس��يدگي هاي آن آغاز ش��ده است. گفتني 
اس��ت از ش��هريور سال گذش��ته، پرونده ش��ركت كنتور سازي 
متعاقب اطالعات اعالم ش��ده خالف واقع از سوي ناشر تشكيل 
شد و سپس سازمان بورس به نمايندگي از سهامداراني كه حق 
آنها تضعيف ش��ده و هم به دليل صدم��ات وارده به نظم جاري 
ب��ازار س��رمايه، در مجتمع امور اقتصادي ش��كايت خود از اين 

شركت را مطرح كرده است. 

رشد سودآوري شركت هاي ارز محور در سال 97
يك كارش��ناس بازار س��رمايه دليل در جا زدن بازار سهام در 
روزهاي پاياني س��ال را عقب نشيني دولت براي كاهش نرخ سود 
بانك��ي عنوان كرد و اف��زود: بايد به اين اوض��اع تالش حقوقي ها 
براي يافتن پول نقد در بازار س��هام را ني��ز افزود. نويد خاندوزي 
درب��اره دليل در جا زدن بازار س��هام در روزهاي پاياني س��ال و 
بي انگيزه بودن س��رمايه گذاران گفت: عمده اين موضوع ناش��ي از 
تصميم گي��ري بانك مركزي براي تغيير نرخ س��ود در بازار اوراق 
بدهي بود. شايد در ماه هاي قبل تعديل نرخ سود در صندوق هاي 
درآم��د ثاب��ت ك��ه بخش��ي از مناب��ع خ��ود را در بازار س��رمايه 
س��رمايه گذاري مي كردند و به نوعي مشتري بازار سهام محسوب 
مي ش��دند چندان به نگراني در بازار پول و س��رمايه نمي انجاميد 
اما وقتي دولت پس از س��ال ها از تصمي��م خود براي كاهش نرخ 
سود بازمي گردد و مشتري با نرخ هاي باالي 20درصدي مي شود، 
طبيعي اس��ت كه ابطال واحدهاي س��رمايه گذاري در صندوق ها 
افزايش يافته و خريد س��هام كم رنگ تر ش��ود. به گزارش فارس، 
مدير سرمايه گذاري يك ش��ركت بيمه تالش نهادهاي عمومي و 
ش��به دولتي يا ب��ه اصطالح حقوقي ها براي نق��د كردن دارايي ها 
در بازار س��هام را دليل ديگر درجا زدن بازار س��هام عنوان كرد و 
افزود: در حوزه سياست خارجي نيز سفر وزير امور خارجه فرانسه 

همچنين ابهام از نشس��ت گروه 5 كش��ور عضو شوراي امنيت به 
عالوه آلمان بر س��ر برجام در ارديبهشت ماه سال آينده نيز باعث 
ش��ده تا ريسك  غيرسيس��تماتيك در اين حوزه براي فعاالن بازار 
س��هام افزايش يابد. وي با رد تاثير دوره تسويه معامالت اعتباري 
كارگزاري ها بر رخوت بازار سهام عنوان كرد: عدم پيش بيني سود 
هر سهم پس از كسر ماليات شركت ها در سال مالي 97 منجر به 
ايجاد خأل اطالعاتي براي س��هامداران و سرمايه گذاران بازار سهام 
از ش��ركت ها شده و دوري از خريد س��هام در بازار را منجر شده 
اس��ت. خاندوزي با ارزيابي دورنماي بازار س��هام در سال 1397 
گف��ت: با توجه به انتظار براي افزايش نرخ ارز و اختالف قيمت ها 
در ب��ازار آزاد و ارز مداخله ي��ي اگر فرض ش��ود اي��ن وضعيت در 
نيمه اول سال آينده همچنان ادامه داشته باشد، مي توان اميدوار 
به رش��د سودآوري ش��ركت هاي ارز محور بود هر چند كه امكان 
اصالح قيمت ها در بازارهاي جهاني وجود خواهد داشت. به گفته 
وي صنع��ت خودرو فارغ از تحوالت بنيادي همواره با جريان پول 
حركت كرده و حتي تجدي��د ارزيابي دارايي ها نيز به آنها كمكي 
نكرده اس��ت. بر همين اس��اس جريان نقدينگ��ي همواره به طور 
موقت در اين گروه گردش كرده و دوباره به سمت صنايع بنيادي 

ارز محور حركت كرده است. 

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان كرد

اقداماساسيمقرراتزداييدربازارسرمايه
پانزدهمين جلس��ه ش��وراي هماهنگي حقوقي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي و دس��تگاه هاي تابعه 
آن روز گذش��ته ب��ا حضور ش��اپور محمدي رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و اس��ماعيل جليلي 
معاون حقوق��ي و مجل��س وزارت اقتصاد در محل 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار برگزار ش��د و طي 
اين نشس��ت از درگاه حقوق شهروندي »دادشهر« 
رونمايي ش��د. بر اين اساس در ابتداي اين نشست 
ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار از تالش  
هم��كاران خ��ود در معاونت ه��اي حقوق��ي وزارت 
اقتصاد و س��ازمان بورس قدرداني كرد و انس��جام 
موج��ود در مباحث حقوقي بازار س��رمايه را نتيجه 
تالش مجموعه هاي اين س��ازمان دانست. محمدي 
با بيان اينكه تنوع فعاليت هاي حقوقي در س��ازمان 
بس��يار باالس��ت، اظهار داش��ت: مباح��ث حقوقي 
مختل��ف بازار س��رمايه ني��از به رس��يدگي و توجه 
گس��ترده دارد و س��اختار قوي و عملكرد مناس��ب 
معاونت حقوقي س��ازمان بورس از توانايي مديريت 
اين امر مهم برخوردار است. وي خاطرنشان كرد: در 
كنار حوزه ه��اي مختلف همچون فناوري اطالعات، 
مس��ائل حقوقي براي ب��ازار س��رمايه حايز اهميت 
است؛ چرا كه غفلت از يك تخلف حقوقي زيان هاي 
جبران ناپذيري در پي دارد و س��اختار حقوقي قوي 

مانع از اين موضوع مي شود. 

 3 حوزه معاونت
سخنگوي س��ازمان بورس و اوراق بهادار به سه 
حوزه اساس��ي معاونت حقوقي سازمان بورس اشاره 
كرد و گفت: حوزه نخس��ت حوزه اختالف است كه 
هيات داوري به آن رس��يدگي مي كند و رييس آن 
يكي از قضات ديوان عالي كشور است. اين حوزه دو 
كارش��ناس با تحصيالت عال��ي و تخصص حقوقي- 
مال��ي دارد. در ح��وزه داوري راي هاي��ي كه صادر 
مي ش��ود، قطعي و الزم  االجراست. در اين حوزه در 
مبحث خاتمه دعاوي سازمان بورس جايگاه بااليي 
دارد. ب��ه گزارش س��نا، محمدي نام ح��وزه دوم را 
تخلف��ات خواند و ادامه داد: در اين حوزه س��ازمان 
بر اس��اس قانون مي تواند اش��خاص و ش��ركت هاي 

متخل��ف را مجزا از هم جريمه كن��د كه اين مبلغ 
به خزان��ه دولت واريز مي ش��ود. وي بخش قضايي 
را حوزه س��وم عنوان كرد و گفت: در حوزه قضايي 
امور مربوط به جرايم پيگيري مي ش��وند. دادگاه به 
جرايم راي مي دهد و پيگيري اجراي احكام در اين 
خص��وص بر عهده همكاران م��ا در معاونت حقوقي 
سازمان است. دبير شوراي عالي بورس با بيان اينكه 
س��ازمان بورس، قوانين و مقررات و انصاف و عدالت 
را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است، تصريح 
كرد: تمام همكاران ما در وزارت اقتصاد و س��ازمان 
به اي��ن اصول مقيد هس��تند و ما ب��ه اين موضوع 
مي باليم كه جز قوانين و مقررات و انصاف و عدالت 
چيز ديگري را نمي شناس��يم و هرگ��ز مصلحت را 

مبناي قانون شكني قرار نداده و نخواهيم داد. 

 برخورد با جرايم
محمدي با اش��اره به احكام صادر شده از سوي 
معاونت حقوقي سازمان ابراز داشت: هر جا كه الزم 
بوده، احكامي از س��وي معاونت حقوقي صادر شده 
اس��ت، اما آنچه در اينجا اهميت بسيار بااليي دارد، 
پيشگيري است. الزم اس��ت، جلو تخلفات و جرايم 
گرفته ش��ود تا بر اين اس��اس سالم س��ازي شود تا 
هم رضايت و هم س��المت در بازار سرمايه افزايش 
يابد. وي ادامه داد: يكي از وظايف قانوني س��ازمان، 
برخورد با جرايم در بازار س��رمايه اس��ت و سازمان 
وظيفه قانوني پيشگيري از جرايم را مقدم مي شمارد 
و اداره پيش��گيري از تخلفات در سازمان به اين امر 
مهم رسيدگي مي كند. رييس سازمان بورس با بيان 
اينكه سامانه ايجاد شده در رايان بورس به اين مهم 

كمك مي كند، اظهار داشت: ما براي كاهش جرايم 
و پيش��گيري در تاخير، موضوعاتي همچون انتشار 
صورت هاي مالي ادواري و س��االنه را به ش��ركت ها 
يادآوري مي كنيم تا ش��اهد شفافيت بيشتر در اين 
بازار باش��يم. دبير ش��وراي عالي بورس حراس��ت و 
حفاظت از حقوق س��هامداران، چه س��هامدار خرد 
و چ��ه كالن را از جمل��ه ديگر وظايف س��ازمان در 
راس��تاي فعاليت هاي حقوقي خوان��د و افزود: حق 
معامله كردن از جمله حقوق اساس��ي ش��هروندي 
اس��ت و بايد از حقوق سهامداران حمايت شود و در 
اين خصوص تفاوتي ميان س��هامداران خرد و كالن 
وج��ود ندارد. به گفته رييس س��ازمان بورس توجه 
به حقوق س��هامداران خرد و كالن عامل اساسي در 

بهبود شاخص كسب و كار بازار سرمايه است. 

 تعديل يا حذف
وي در ادام��ه مقررات زداي��ي را يك��ي ديگ��ر از 
اقدامات س��ازمان عن��وان و تاكيد كرد: مقرراتي كه 
هي��چ ريس��كي را كنترل نمي كنند ني��از به تعديل 
دارن��د يا نياز هس��ت چنين قوانيني حذف ش��وند. 
همچني��ن مقرراتي كه مانع توس��عه مي ش��وند نيز 
نياز به تعديل يا حذف دارند. رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در انته��ا ضمن مفيد ب��ودن تداوم 
چنين نشس��ت هايي گفت: وزارت امور اقتصادي و 
دارايي بهترين فضا براي رس��يدن ب��ه تفاهم ميان 
ارگان و سازمان هايي همچون بورس و اوراق بهادار، 
خصوصي سازي، امور مالياتي، بانك ها و بيمه هاست. 

 كاهش تخلفات
در ادامه جعفر جمالي معاون حقوقي سازمان بورس 
ب��ا بيان اينكه تاكنون اقدامات گس��ترده يي در كاهش 
تخلفات و جرايم بازار سرمايه صورت گرفته عنوان كرد: 
مقررات جديد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با محور 
پيشگيري به روزرساني شده است و حوزه آي تي نقش 

بسيار زيادي براي كاهش تخلفات دارد. 

 دوران توسعه
همچني��ن اس��ماعيل جليلي مع��اون حقوقي و 
مجل��س وزارت اقتص��اد از برگزاري اين نشس��ت و 
همچنين اقدامات مثبت س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در مسير افزايش شفافيت و اصالح رويه هاي 
قانون��ي قدردان��ي كرد و گف��ت: توجه ب��ه حقوق 
ش��هروندي بر اس��اس قواني��ن و مق��ررات همواره 
سرلوحه فعاليت هاي وزارت اقتصاد و سازمان بورس 
ب��وده و در اين زمينه اقدام��ات مثبتي رقم خورده 
است. وي ادامه داد: سازمان بورس به درستي نيازها 
را پاسخ داده و ساير نهادها نيز مي توانند از اقدامات 
اين س��ازمان بهره برداري كنن��د. جليلي با تاكيد بر 
اينكه بازار س��رمايه دوران رش��د و توسعه را سپري 
مي كن��د، اب��راز اميدواري كرد كه رون��د فعلي بازار 
سرمايه و اقدامات مثبت س��ازمان بورس در مسير 
افزايش شفافيت و توجه به حقوق شهروندي تداوم 

داشته باشد. 

گروه بورس|
ش��اخص كل بورس تهران در معامالت ديروز با 265واحد 
ريزش همراه شد و به رقم 96 هزارو 594واحدي سقوط كرد. 
بر اين اس��اس در معامالت روز گذش��ته بيش از 685ميليون 
برگه س��هم، ح��ق تقدم و س��اير دارايي هاي مال��ي به ارزش 
يك ه��زار و 750ميليارد ريال در 133ه��زار نوبت معامالتي 
دست به دست ش��د.همچنين سهامداران بورس تهران بيش 

از 685ميليون برگه دارايي مالي را دس��ت به دس��ت كردند. 
اين در حالي اس��ت كه ديروز گروه هاي مواد دارويي، خودرو 
و فلزات اساس��ي با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر 
برترين گروه هاي صنايع ق��رار گرفتند.افزون بر اين نمادهاي 
پااليش نفت اصفهان، فوالد مباركه، پااليش نفت بندرعباس، 
هلدينگ نفت و گاز پارسيان، پتروشيمي فجر و پااليش نفت 

تهران بيشترين تاثير منفي بر شاخص داشتند. 

 ارتفاع 1084واحدي
در س��وي ديگر بازارهاي فرابورس ايران ميزبان  دادوستد 
بيش از 280ميليون س��هم به ارزش بالغ ب��ر 9 هزار ميليارد 
ري��ال بودند كه بي��ش از 70 درصد از اي��ن ارزش مبادالتي 

 مربوط به پذيره نويسي اوراق منفعت دولت بود.
 اين در حالي اس��ت كه از روز سه ش��نبه 15 اسفندماه به 
مدت دو روز كاري پذيره نويس��ي اوراق منفعت دولت در نماد 
»اف��اد 1« در ب��ازار ابزارهاي نوين مالي  فراب��ورس ايران آغاز 
ش��د و تا پايان روز نوزدهم اين ماه نيز اين پذيره نويسي ادامه 
ياف��ت كه طي روز ج��اري بيش از 6 ميلي��ون ورقه  افاد1 به 
ارزش افزون بر 6هزار و 650 ميليارد ريال به فروش رس��يد. 

 اوراق منفع��ت دولت به تعداد 30 ميليون ورقه با نرخ س��ود
20 درصد علي الحس��اب ساالنه تا سررس��يد منتشر  شده كه 
م��دت آن  42  ماه��ه ب��وده و مواعد پرداخت س��ود آن هر 6 
ماه يك بار اس��ت. افزون بر اين، دادوس��تدهاي بازار پايه نيز 
ب��ه نقل وانتقال بيش از 149 ميليون س��هم به ارزش بالغ بر 

167ميليارد ريال منتهي شد.
در نهايت نگاهي به تغييرات ش��اخص كل فرابورس نشان 
مي ده��د كه اين نماگر در نخس��تين س��اعات معامالتي روز 
گذش��ته افت كرد و  سپس روند صعودي را در پيش گرفت تا 
در نهايت با 4 واحد رش��د در ارتفاع 1084 واحدي به پيشواز 

مبادالت دومين روز كاري  هفته برود.

مروري بر آمار معامالت ديروز

شاخص در نيمه   96000 واحد

معاون شركت بورس اوراق بهادار تحليل كرد

تاثير افزايش نرخ ارز بر بورس
معاون بورس تهران معتقد اس��ت كه باال ي��ا پايين آوردن 
نرخ هاي بهره بدون ريس��ك براي كس��ب وكاره��ا بايد قبل از 
اعم��ال بهت��ر تحليل ش��ود. وي درباره نوس��ان ن��رخ ارز نيز 
مي گويد، افزايش قيمت ارز در مجموع در شركت هاي بورسي 
تاثير مثبت دارد. روح اهلل حس��يني مقدم درب��اره تاثير بازار ارز 
ب��ر بازار س��رمايه گفت: آنچه براي بازار س��رمايه مهم اس��ت، 
ثبات در بازارهاي موازي اس��ت چراك��ه آن متغيرها روي بازار 
س��رمايه تاثيرگذار اس��ت. هر چه متغيرها باثبات تر و مقاوم تر 

باش��ند تاثير آنها بر بازار س��رمايه قابل تحليل تر است. وي در 
پاس��خ به اينكه بازار سرمايه در چه سطحي از نرخ ارز به ثبات 
نسبي مي رس��د، گفت: اگر نرخ ارز در اين سطح فعلي باشد با 
توجه به اينكه بسياري از صنايع بورسي صادرات محور هستند، 
نوسانات ارز روي س��ودآوري آنها تاثير دارد. به گزارش ايسنا، 
معاون بورس تهران ادامه داد: در س��ال 1396 بخشي از رشد 
سودآوري شركت ها به خاطر افزايش ارزش كاالها در بازارهاي 
جهاني بود. اين موضوعات قاعدتا مي تواند در قيمت س��هم ها 

اثرگذار باش��ند. هر چند صنايعي هستند كه به واردات وابسته 
هستند ولي برآيند اينها در كل براي شركت هاي بورسي مثبت 
است. حس��يني مقدم درباره تاثير گواهي سپرده ريالي مبتني 
بر ارز بر بازارهاي پول و س��رمايه گفت: نگراني و دغدغه بانك 
مركزي اين اس��ت كه جريان نقدينگي را به س��مت بازارهاي 
مولد حتي خود بانك ها ببرند و نقدينگي به سمت جريان هاي 
مخرب وارد نش��وند. تاثير سياستي كه بانك مركزي دارد و از 
آن سياست دفاع مي كند را بايد بعدا ديد كه آيا توانسته اند در 
جذب نقدينگي كم��ك كنند يا خير؟ وي تاكيد كرد: كمتر از 
دو م��اه پيش با نرخ هاي پاييني مواجه بوديم ولي انتش��ار آن 
گواهي س��پرده ها باعث ش��د، نرخ كف بازار تغيير كند. در روز 
اول نيز ديديم كه اين موضوع روي اسناد خزانه و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري اثر منفي داش��ت و باعث ش��د تعدادي از آنها 

ابطال ش��وند. ولي در روزهاي آينده اين موضوع در بازار هضم 
ش��د. باال بردن نرخ بهره بدون ريسك براي كسب وكارها بايد 

بيشتر و بهتر تحليل شود. 

كف بازار

بازار سرمايه

 بورس كاال بس�تر حضور در بازار  هاي جهاني: عضو كميسيون 
كش��اورزي مجلس ش��وراي اسالمي گفت: سال آينده ش��اهد اتفاق هاي 
مثبت��ي در زمين��ه خريد گندم از كش��اورزان و اس��تفاده از ظرفيت هاي 
بورس كاال در اين بخش خواهيم بود. به گزارش ميزان، سيدراضي نوري 
با بيان اينكه بورس كاال فرصتي براي توليدكنندگان اس��ت، تصريح كرد: 
عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال باعث مي شود تا توليد كنندگان 
افزون بر پوش��ش بازار داخلي بتوانند براي حضور در بازارهاي جهاني نيز 
برنامه ريزي كنند؛ چراكه بورس كاال عالوه بر ايجاد يك بس��تر نظام مند، 
ش��فافيت آماري را به دنبال دارد و از طرفي در راستاي توليد باكيفيت تر 
محصوالت نقش موثري داش��ته اس��ت. اين نماينده مجلس اظهار كرد: 
ايجاد ش��فافيت آم��اري در مبادله كاالها، امكان س��نجش نياز داخلي به 

توليدكنن��دگان را مي دهد و آنها مي توانند براس��اس ظرفيت خود اقدام 
به توليد و صادرات محصوالت كنن��د. وي تاكيد كرد: تقويت بورس هاي 
كاالي��ي و عرضه انواع محصوالت در اين بورس ه��ا نه تنها در ايران بلكه 
در دنيا به دليل رقابتي ش��دن بازارها، تكاپوي��ي را براي توليد و بازاريابي 
محصوالت ايجاد مي كند و بدون ش��ك به نفع توليد كنندگان است. اين 
عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس ادامه داد: از ديگر مزاياي استفاده از 
ظرفيت هاي ب��ورس كاال، ارتباط نزديك تر توليدكننده و مصرف كننده با 
حذف واس��طه هاي غيرضروري است كه در اين شرايط پر نوسان بازارها، 

بورس كاال مي تواند امن ترين مسير براي فعاالن بازارها باشد.
 بهار گواهي س�پرده در زمستان بورس: معامله بيش از 8 هزار 
س��كه تمام بهار آزادي طرح امام)ره( با بازارگرداني تامين س��رمايه سپهر 

صورت گرفت. مدير مالي بين الملل اين ش��ركت با بيان اينكه در 45روز 
گذشته كه شامل 25روز معامالتي مي شود حدود 8 هزار سكه تمام بهار 
آزادي طرح امام)ره()80 هزار گواهي سپرده( مورد داد و ستد قرار گرفت، 
عنوان كرد: اين معامالت ارزش��ي بالغ بر 125ميليارد ريال داش��ته است. 
مهدي آس��يما درخصوص رونق بخش��يدن هر چه بيشتر به بازار گواهي 
س��پرده س��كه طال نيز عنوان كرد: براي نقدشوندگي بيش��تر اين اوراق 
همچنين استقبال بيش از پيش سرمايه گذاران خرد و افراد جامعه از آن، 
اين ش��ركت حتي فراتر از انجام تعه��دات بازارگرداني خود عمل كرده و 
شكاف بين سفارش هاي خريد و فروش را به كمترين ميزان در طول سابقه 
معامالتي اين نماد رس��انده اس��ت. وي با بيان اينكه طبق مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار و براس��اس اميدنامه صندوق هاي سرمايه گذاري، اين 
صندوق ها)س��هام، مختلط و درآمد ثابت( نيز مي توانند تا سقف 5 درصد 
از دارايي هاي خود را به گواهي سپرده كااليي اختصاص دهند از آمادگي 
تامين سرمايه سپهر براي مذاكره جهت انجام معامالت اين اوراق خبر داد.

 تحرك مثبت بورس هاي آسيايي: بازارهاي سهام آسيايي پس از 
ثابت ماندن نرخ بهره در اروپا و احتمال ديدار س��ران امريكا و كره شمالي 
روند صعودي داشتند. به گزارش ايبنا، رصد بازارهاي سهام در آسيا نشان 
مي دهد: شاخص »نيك كي225« بورس توكيو 3درصد افزايش يافت و در 
كره جنوبي، شاخص »كسپي« بيش از يك درصد افزايش يافت. براساس 
اين گزارش، ش��اخص »ام اس سي آي« بازارهاي منطقه آسيا - اقيانوسيه 
به جز ژاپن 0.6درصد و بورس استراليا 0.3درصد افزايش يافت. يكي ديگر 
از عوامل موثر بر روند صعودي بازارها مس��تثنا ش��دن كانادا و مكزيك از 
تعرفه ه��اي وارداتي جديد بر واردات آلومينيوم و ف��والد بود كه اميدها را 
نس��بت به مستثنا شدن كشورهاي بيشتري از اين تعرفه ها افزايش داد. از 
طرف ديگر بانك مركزي اروپا در اجالس خود آن طور كه انتظار مي رفت، 
نرخ هاي بهره را بدون تغيير باقي گذاش��ت و ماريو دراگي، رييس اين نهاد 
از آغاز تدريجي فرآيند كنار گذاشتن سياست هاي محرك خبر داد كه اين 

اتفاق هم تاثير خود را در بازارهاي سهام دنيا از خود بر جاي گذاشت. 

نگاهي به تحوالت بازار
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هرگونه افزايش قيمت 
ممنوع شد

صدا و سيما  دبير س��تاد تنظيم بازار از ممنوعيت 
ه��ر گونه افزاي��ش قيمت كاال ها و خدم��ات تا پايان 
فروردي��ن ۹۷ خبر داد. محس��ن بهرامي ارض اقدس 
گفت: رصد و پايش مستمر كاال هاي اساسي ضروري 
و خدم��ات مورد نياز مردم و جلوگيري از نوس��انات 
غيرمنطق��ي قيم��ت اي��ن كاال ها و خدم��ات يكي از 
كار هاي اصلي س��تاد است. او افزود: براي ايام پاياني 
س��ال و نوروز ۹۷ تصميمات ويژه يي در ستاد تنظيم 
بازار گرفته شده كه از جمله اين تصميمات ممنوعيت 
افزايش نرخ كاال ها و خدم��ات تا پايان فروردين ۹۷ 
اس��ت كه هم ش��امل نرخ كاال ها و خدمات دولتي و 
هم ش��امل نرخ كاال ه��ا و خدمات صنفي اس��ت. او 
تصريح كرد: دستورالعملي صادر شده مبني بر اينكه 
اصنافي كه خدمات مورد نياز ايام پاياني سال را ارائه 
مي كنند مانند خدمات شست وش��و، خشكشويي ها، 
خدمات اتومبيل و خدمات حمل و نقل شهري و بين 
ش��هري تا پايان فروردين ۹۷ حق هيچ گونه افزايش 

قيمت را ندارند. 
 بهرام��ي گفت: براي بلي��ت هواپيما هم از همه 
مبادي سقفي تعيين ش��ده تا به بهانه چارتر شدن 
پرواز هواپيمايي، اج��ازه افزايش قيمت باالتر از آن 
س��قف داده نشود. او افزود: همچنين براي تهران و 
مراكز استان ها نمايشگاه بهاره براي عرضه توليدات 
داخلي و با محوريت اقالمي كه در اين ايام بيش��تر 
مورد نياز اس��ت برگزار مي ش��ود كه اقالمي مانند 
كيف، پوشاك، آجيل و ش��يريني و اقالم معيشتي 
را ارائ��ه مي كنند. دبير س��تاد تنظيم ب��ازار گفت: 
فروش ه��اي فوق العاده ي��ي را در واحد هاي صنفي 
منتخ��ب با اعمال تخفيفات واقعي و كنترل ش��ده 
پيش بيني و برنامه ريزي كرديم تا اقالم معيش��تي 
و كاال هاي اساسي مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، 
تخ��م مرغ، حبوب��ات و ميوه در اين اي��ام از طريق 
مباش��رين دولت��ي مانند ش��ركت بازرگاني دولتي، 
ش��ركت پش��تيباني ام��ور دام و س��ازمان تع��اون 
روس��تايي به وفور عرضه ش��ود تا در شهر هايي كه 
به ويژه حجم باالي گردشگر را مي پذيرند كمبودي 
نداش��ته باش��ند. بهرامي اظهاركرد: براي رصد بازار 
و مراكز عرضه در اين ايام، س��تاد ويژه رس��يدگي، 
بازرس��ي و نظارت با مش��اركت اتاق اصناف ايران، 
س��ازمان حماي��ت و س��ازمان تعزي��رات حكومتي 
تش��كيل ش��ده، عالوه بر اين، گش��ت هاي س��يار 
رس��يدگي به ش��كايات مردم نيز از سوي سازمان 
حمايت تعزيرات حكومتي داير است تا به فوريت به 

شكايات مردمي رسيدگي كند. 

 هزينه تسعير ارز
به واردكنندگان تحميل  مي شود

حدود يك هفته از رس��انه يي شدن نامه رييس كل 
بانك مركزي به وزي��ر صنعت، معدن و تجارت مبني 
ب��ر ممنوعيت ثبت س��فارش دالري واردات س��پري 
ش��ده اس��ت و بازار ارز به دلي��ل محدوديت هايي كه 
از هفته هاي گذش��ته در س��مت عرضه متحمل شده 
بود، واكنش��ي به اين تصميم نش��ان نداده اس��ت، اما 
ممنوعي��ت اس��تفاده از دالر در ثبت س��فارش كاالها 
ممكن اس��ت، فعاليت هاي تجاري را تا حدودي تحت 
تاثير قرار دهد.محمدالهوت��ي عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران با اش��اره به اينكه در اواس��ط بهمن معاون 
ثب��ت  انج��ام  بخش��نامه يي  در  رييس جمه��ور  اول 
س��فارش بدون انتقال ارز براي واردات از كش��ورهاي 
چين، هن��د، كره جنوبي و تركيه را ممنوع اعالم كرد، 
گفت: اكنون نيز بان��ك مركزي طي نامه يي به وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت از ممنوعيت ثبت س��فارش 
كاالها س��خن گفته است؛ بانك مركزي، امكان تسويه 
اس��تناد خود از طريق دالر را ن��دارد و با اين تصميم 
درص��دد كنترل تقاضاي دالر برآمده اس��ت. از طرفي 
بانك مركزي قصد دارد بازار ارز را بنا بر ارزهايي چون 
ي��ورو، يوان و ين كه از مش��تريانش دريافت  مي كند، 
مديري��ت كند. رييس كنفدراس��يون صادرات با بيان 
اينكه حذف دالر از سيس��تم مالي كشور سال هاست 
ك��ه در مجل��س و دولت مط��رح بوده اس��ت، افزود: 
سياس��ت گذار پولي با اين تصميم��ات جديد، حذف 
دالر از سيس��تم ارزي كشور را كليد زده است. اما با 
توجه به گستردگي گردش دالر در مبادالت جهاني، 
حذف دالر از مراودات تجاري كش��ور، مشكالت خود 
را خواهد داشت. البته، بديهي است كه بانك مركزي 
تصميم حذف دالر از ثبت سفارش كاالها را بر اساس 

مقتضيات امروز اتخاذ كرده است. 
 او س��پس با اش��اره به اينكه قيمت برخي كاالها 
نظي��ر پتروش��يمي و خودرو به ويژه در كش��ورهايي 
چ��ون كره جنوبي و ژاپ��ن بر مبناي دالر محاس��به 
 مي شود، ادامه داد: اگر خريدار درخواست پروفرمايي 
از فروش��نده كند كه پول معامله ش��ده در آن غير از 
دالر باشد، ممكن اس��ت با مخالفت فروشنده مواجه 
ش��ود يا پروفرماي درخواس��تي خريدار را به او ارائه 

كند اما هزينه تسعير ارز را نيز به او تحميل كند. 
الهوتي ادامه داد: در عين حال ريسك هاي ناشي از 
افزايش يا كاهش س��اير واحد هاي پولي نسبت به دالر، 
طي زماني كه كاال س��فارش داده  مي ش��ود تا به دست 
خريدار برسد، متوجه خريدار ايراني خواهد بود. در واقع، 
نرخ برابري س��اير ارزها به دالر ممكن است گه به نفع 
خريدار و گاه به ضرر او تمام شود. اما تسعير واحدهاي 
پولي نس��بت به دالر، هزينه يي را به خريداران تحميل 
خواهد كرد كه در قيمت تمام شده كاالها اثرگذار است. 

معرفي نماينده وزير صنعت 
در اتاق اصناف ايران

با صدور حكمي از سوي محمد شريعتمداري وزير 
صنعت، معدن و تجارت، احمد محمودرباطي به عنوان 
نماينده وزير و عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران 
تعيين ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف 
اي��ران، در حك��م مذكور آمده اس��ت: »ب��ا عنايت به 
شايستگي و تجارب جنابعالي در اجراي ماده ۴۳ قانون 
نظام صنفي و بر اس��اس مصوب��ه يكصد و پانزدهمين 
جلس��ه هيات عالي نظ��ارت بر س��ازمان هاي صنفي 
كشور، به عنوان نماينده اينجانب و عضو هيات رييسه 
اتاق اصناف ايران تعيين مي شويد.« پيش از اين علي 
يزداني مس��ووليت ياد شده را بر عهده داشت. نماينده 
مجلس ش��وراي اس��المي و عضو كميسيون بازرگاني 
و همچنين عضو هيات عالي نظارت بر س��ازمان هاي 

صنفي كشور از جمله سوابق محمودرباطي است.

اخبار

فعاالن صنفي در گفت وگو با »تعادل« بر حذف قوانين زايد تاكيد كردند

خأل هاي قانون نظام صنفي

صنايع توربين، ژنراتور و ماشين هاي دوار، حوزه هاي راهبردي و  هاي تك
 سياوش پهلوان يلي  كارشناس 

برگزاري نخستين نمايشگاه بين المللي توربين، 
ژنراتور، ماش��ين هاي دوار و خدمات و فناوري هاي 
وابس��ته بهانه يي ش��د تا نكاتي در باب اين موضوع 
را ي��ادآوري و توصي��ه كني��م. اين بخش ه��ا كه از 
جمله صناي��ع راهبردي براي توس��عه كش��ورمان 
در حوزه هاي اقتصادي و فناوري اس��ت از س��اليان 
گذشته مورد توجه سياست گذاران و توليدكنندگان 
داخلي قرار گرفته است و خوشبختانه طي دو دهه 
اخير رشد مناسبي داشته بنحوي كه ايران در حال 

حاضر در حوزه مهندسي، طراحي و ساخت قطعات 
توربي��ن جزو پانزده كش��ور اول اين صنايع در دنيا 
است. توربين، ژنراتور و ماشين هاي دوار شايد يكي 
از پركاربردتري��ن و ب��ا اهميت ترين تكنولوژي ها در 
صنايع مختلف كش��ور به وي��ژه صنايع نفت و گاز و 
پتروش��يمي، صنعت برق وتوليد صنعتي در تمامي 
بخش ها اس��ت. بنابراي��ن نگاه سياس��ت گذاران در 
ق��واي مقننه و مجريه به وي��ژه بخش هاي صنعتي 
در تنظيم سياس��ت هاي حمايتي و تش��ويقي براي 
توس��عه دانش و فناوري در اي��ن حوزه ها و ترغيب 

و حمايت از اجراي طرح هاي تحقيقاتي مشترك با 
دانش��گاه هاي داخلي و خارجي و جلب شركت هاي 
آم��وزش مهندس��ين  ب��راي  بين الملل��ي  مط��رح 
ش��ركت هاي ايراني و نيز ايجاد زير ساخت ها براي 
افزايش عمق ساخت قطعات بسيار مهم و راهبردي 
اس��ت. اگر چه رتبه ايران طي دهه اخير در طراحي 
و س��اخت قطعات توربين بهبود قابل توجهي يافته 
اس��ت ولي آنچه هدف مهم ب��راي تثبيت و ارتقاي 
جاي��گاه فن��ي و مهندس��ي كش��ورمان در دان��ش 
طراحي و س��اخت قطعات انواع توربي��ن و ژنراتور 

و ماش��ين هاي دوار اس��ت كمك ب��ه افزايش كمي 
و كيفي توان مهندس��ي و توليد شركت هاي ايراني 
براي صادرات و حضور در بازارهاي جهاني و رقابت 
در اين عرصه اس��ت و اين موضوعي است كه شايد 
كمتر مورد عنايت بوده اس��ت. برگزاري نمايش��گاه 
مذك��ور يكي از مهم ترين اتفاقات اين حوزه اس��ت 
كه مي تواند توان مهندس��ي و توليد ايران را به دنيا 
معرفي كند. برگ��زاري كنفرانس بين المللي و چند 
كارگاه آموزش��ي بس��يار مهم با حضور متخصصين 
بين المللي و كارشناسان شركت هاي مطرح در دنيا 

در روزه��اي برگزاري نمايش��گاه از اقدامات خوبي 
است كه مهندسان و كارشناسان شركت هاي ايراني 
را با آخرين يافته هاي جهاني آش��نا خواهد ساخت 
و آنها را براي ورود ب��ه فضاي جديدي از تجارت و 
توليد اين صنايع هوش��يار مي نمايد. خالصه اينكه 
قابلي��ت ش��ركت هاي ايراني براي رش��د و توس��عه 
اين صنايع بس��يار فراوان اس��ت ل��ذا بايد دولت به 
بخ��ش خصوصي كم��ك كند تا ش��ركت ها بتوانند 
در بازارهاي ه��دف معرفي و به صادرات توليدات و 

خدمات اقدام كنند. 

تعادل  سميه سايش 
يكي از نقدهاي مهمي كه همه س��اله از س��وي 
جامع��ه صنفي مطرح مي ش��ود، »ضعف موجود در 
بنده��اي مختلف قانون نظام صنفي« اس��ت. قانون 
اصالح قانون نظام صنفي كشور در شهريورماه سال 
۹2 در مجلس شوراي اسالمي تصويب و براي تاييد 
به شوراي نگهبان رفت. اين در حالي است كه از آن 
س��ال به بعد هيچ تغيير و تحولي براي به روزرساني 
اين قانون و با توجه به ش��رايط روز اقتصاد كش��ور 
مدنظر قرار نگرفته است؛ همين موضوع باعث شده 
تا فع��االن صنفي به دليل عدم تطبيق بندهاي اين 
قانون با ش��رايط كنوني انتقادهايي را مطرح كنند. 
به عن��وان نمونه »تعيين ح��دود صنفي«، »حضور 
گس��ترده دولت در فعاليت ه��اي صنفي«، »تداخل 
فعاليت هاي صنفي« از جمله انتقادهايي اس��ت كه 
به قانون نظام صنفي وارد مي شود. از اين رو برخي 
متوليان صنفي معتقدند كه در شرايطي كه اقتصاد 
كشور بر مدار تجارت الكترونيكي مي چرخد، اجراي 
تعيين حدود صنفي ديگر توجيهي ندارد. از س��وي 
ديگ��ر، نمايندگان اصن��اف مختلف نيز نس��بت به 
ش��رايطي كه در تعيين حدود صنفي تعيين ش��ده 
انتقادات��ي را مطرح كرده و نس��بت به اين موضوع 
گاليه مند هس��تند. خواس��ته آنها اين اس��ت كه با 
اصالح بنده��اي قانون نظام صنف��ي، آن را به يك 
قانون جامع تبديل كرده كه داراي نگاه توس��عه يي 
به فعاليت اصناف باش��د؛ بنابه اظهارات آنها، اصالح 
هر قانوني جهت تس��هيل امور است اما قانون نظام 

صنفي در اين جهت حركت نكرده است. 

 ايرادات قانون نظام صنفي
در حال حاضر براس��اس قوانين موجود در بحث 
فاصله دو واحد صنفي از يكديگر شرايطي وجود دارد 
كه به اعتقاد برخي فعاالن صنفي موجب مي ش��ود 
كسب وكار واحدها رونق الزم را نداشته باشد. البته 
در تعيين اين حدود اين نكته نيز مدنظر قرار گرفته 
كه اين حد از فاصله مي تواند موجب رقابت ش��ده و 
كيفي��ت كار واحدها را ارتقا دهد، اما فعاالن صنفي 
انتقاداتي نس��بت به اين وضعي��ت دارند، كه تعيين 
حدود صنفي تابع قانون نظام صنفي كشور مصوب 
اسفند ماه سال 82 است كه در تبصره ۳ ماده ۳۰، 
بن��د ل ماده ۳۷ و بند الف ماده ۵۵ اين قانون مورد 

اشاره و تاييد قرار گرفته است. 
تعيي��ن فاصله براي واحده��اي صنفي همجوار و 
تعداد واحده��اي صنفي بر اس��اس ميزان جمعيت 
منطقه، چگونگي ايجاد واحدهاي صنفي در شهرهايي 
كه فاقد سازمان صنفي هستند يا تشكيل واحدهاي 

صنفي در بازارهاي س��نتي و پاساژها و الزامات بودن 
يا نبودن واحدهاي صنفي در ش��هرك هاي صنفي و 
صنعتي از مواردي اس��ت كه به صورت قانون تعيين 
حدود صنفي در 8 بند تهيه و در ش��هريور ماه سال 
81 به تصويب هيات عالي نظارت رس��يد كه از سال 
1۳82 اجرايي ش��د. اما اش��كاالت موجود در نحوه 
اجرايي كردن اين قوانين موجب شد كه قانون صنفي 
از س��ال 1۳82 تا 1۳۹2، پنج بار مورد بازنگري قرار 
گي��رد كه نه تنها موجب اصالح قوانين نش��د كه در 
س��ال 1۳۹2 منجر ب��ه حذف قان��ون تعيين حدود 
صنفي نيز شد. بر همين اساس طي اين سال ها بارها 
و بارها از سوي اصناف مختلف گاليه هايي نسبت به 

اين مساله مطرح شده است. 
بازنگ��ري در ماده ۴8 نيز يكي ديگر از مطالبات 
اصنافي هاس��ت. تاكي��د بر اصل ۴۴ قانون اساس��ي 
و واگ��ذاري امور به بخش خصوصي در س��ال هاي 
اخي��ر به عنوان يكي از اهداف دولت همواره مدنظر 
بوده اي��ن در حالي اس��ت كه اصالح قان��ون نظام 
صنفي در س��ال 1۳۹2، در حالي انجام ش��د كه به 
عقي��ده منتقدان نه تنها نق��ش خصوصي ها در آن 
كمرنگ ش��د؛ بلكه تمام اختيارات در اين قانون به 
كميس��يون هاي نظارت و هيات عالي نظارت واگذار 

شده كه تمامي آنها تركيب دولتي دارند. 

يكي از مهم ترين ايرادات ديگري كه فعاالن صنفي 
به قان��ون نظام صنفي فعل��ي وارد كردند، مربوط به 
تبصره يك ماده 22 در خصوص »خدمت و مسووليت 
اعضاي هيات مديره اتحاديه ها از تاريخ انتخاب« است. 
چراكه بر اين اس��اس اين ماده قانوني، اعضاي مذكور 
ح��ق عضويت بي��ش از دو دوره متوالي يا چهار دوره 
متناوب در هيات مديره اتحاديه را ندارند. باور فعاالن 
صنف��ي بر اين اس��ت كه با وج��ود اصالحات صورت 
گرفته بر قانون نظام صنفي در سال 1۳۹2، همچنان 
اي��ن قان��ون داراي ابهاماتي اس��ت كه نش��ان دهنده 
بي توجهي بهارستان نش��ينان ب��ه بخش خصوصي و 

عدم استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي آنها است. 
از اينرو، عضو هيات رييسه اتاق اصناف ايران درباره خأل 
قانوني نظام صنفي به »تعادل« مي گويد: يكي از ايرادهايي 
كه كارشناس��ان صنفي از دهه 8۰ تا به امروز نس��بت به 
قان��ون نظام صنفي خ��رده مي گيرند اين اس��ت كه اين 
قانون از مباحثي همچون استارتاپ ها، تجارت الكترونيك، 
فعاليت هاي مجازي صرفه نظ��ر كرده و اين موضوع ها در 
اصالحيه س��ال ۹2 قانون نظام صنفي درج نش��ده است. 
محمدعلي صديقي با اش��اره به ناديده گرفتن تجارت 
الكترونيك در قان��ون نظام صنفي مي افزايد: طي 12 
سال گذش��ته تاكنون چنين روزهايي را براي بخش 
اقتصاد كشور پيش بيني كرده بوديم، اما متاسفانه اين 

نوع پيشنهادهاي از سوي دولتمردان مورد توجه قرار 
نگرفت. او با اش��اره به پيشنهاد اصنافي ها در راستاي 
اجراي قانون تجارت الكترونيك تصريح مي كند: براي 
پيش��برد امور و كاهش اقدامات دس��تي پيشنهادي 
را به بهارستاني نش��ينان مبني بر الكترونيكي ش��دن 
پروانه هاي كس��ب و كار، گذراندن دوره هاي آموزشي 
در اين زمينه ارائه داديم اما متاس��فانه گوش شنوايي 
در اين باره وجود نداش��ت. زمان��ي كه آيين نامه براي 
اصالح قانون به دست بهارستاني نشينان رسيد به اين 

نوع خألها پرداخته نشد. 
به گفته اين متولي صنفي؛ با باب ش��دن فضاي 
مج��ازي بي��ش از 8۰ درصد واحده��اي صنفي در 
معرض خطر قرار دارند  از اينرو چنانچه تمهيداتي از 
سوي كارشناس��ان براي برطرف سازي اين خالهاي 
صنفي ش��كل نگيرد ش��اهد بيكاري قشر زيادي از 

جامعه صنفي خواهيم بود. 
صديقي درباره تعيي��ن حدود صنفي نيز معتقد 
است كه در جهان امروز كه امور الكترونيكي محور 
شده است تعيين حدود صنفي موضوعي قابل طرح 

نيست و نمي تواند جنبه عملياتي به خود بگيرد. 
عضو هيات رييس��ه اتاق اصناف ايران در بخش 
ديگر س��خنانش مي گويد: بعد از اصالح قانون نظام 
صنفي، متن كامل قانون در مجلس شوراي اسالمي 

نهايي ش��د و نياز به تنظيم آيين نامه  اجرايي داشت 
ت��ا بت��وان قانون جامع را ارائه داد كه در س��ال ۹۳ 
بخش��ي از مواد آيين نامه هاي اجراي��ي قانون نظام 
صنفي انجام گرفت. به واقع اصالح آيين نامه  اجرايي 
قانون نظ��ام صنفي كار طاقت فرس��ا و بزرگي بود 
و بيش از هزار س��اعت در تدوي��ن آيين نامه ها كار 
شده و با نظر خواهي از اتاق هاي اصناف استان ها و 
كارشناسان خبره اقدامات موثري انجام شده است. 
او در پاس��خ ب��ه اي��ن پرس��ش ك��ه آي��ا تدوين 
آيين نامه هاي قانون نظام صنفي نهايي ش��ده يا خير، 
تصريح مي كن��د: تدوين آيين نامه  ه��اي قانون نظام 
صنفي هنوز بطور كامل نهايي نشده كه اميدواريم در 
س��ال هاي آتي در اين زمينه به نتيجه نهايي برسيم. 
ب��راي ايجاد فض��اي مطلوب و موثر ب��راي صنوف به 
دنبال رفع نيازها و مطالبات اصناف هستيم تا بتوانيم 
گام هاي موثري را براي صنوف كشور برداريم. به گفته 
صديقي؛ برگزاري كالس هاي آموزشي و ارتقاي كمي و 
كيفي اصناف از اهداف اتاق اصناف ايران در سال پيش 
روس��ت كه انتظار مي رود با اين اقدامات گامي جهت 

توسعه برداشته شود. 

 حذف قوانين زايد
 از سوي ديگر، آرش راشدي رييس اتاق خرم آباد 
ه��م در رابطه با ضرورت اصالح قانون نظام صنفي به 
»تع��ادل« مي گويد: قانون نظام صنفي در س��ال ۹2 
مورد بازنگري قرار گرف��ت، اما در برخي بندهاي اين 
قانون ماده هايي وجود دارد كه امروز نياز اقتصاد كشور 
نيس��ت. به گفته اين فعال صنفي؛ متاس��فانه برخي 
قوانين زائد و مزاحم منجربه فرار س��رمايه ها مي شود 
كه پيشنهاد ما به عنوان يك متولي صنفي حذف اين 

قوانين مزاحم پيش روي سرمايه گذار داخلي است. 
او درب��اره تعيين ح��دود صنفي ني��ز مي افزايد: 
بررسي ها نشان داده هرچه محدوديت در امور بيشتر 
باشد منجربه افزايش فس��اد مي شود. حدود صنفي 
تنها فس��اد را در اتحاديه ها افزون مي كند و منجربه 
كاه��ش رقابت مي ش��ود. او درباره اص��الح ماده ۴8 
قانون نظام صنفي مي گويد: هماهنگي با دستگاه هاي 
دولت��ي براي حض��ور در مجالس بخ��ش خصوصي 
موضوعي بديهي است، اما بايد در كميسيون نظارت 
ي��ك بازنگري كلي ب��راي حضور اعضا انجام ش��ود. 
راشدي با اش��اره به چالش هاي ماده ۹1 قانون نظام 
صنف��ي هم تصريح مي كند: اي��ن ماده قانوني برخي 
استثنائات را براي فعاالن صنفي و حوزه گردشكري 
ايج��اد كرده كه اين ماده تنها دخالت دس��تگاه هاي 
دولت��ي در امور اصن��اف را به دنب��ال دارد، بنابراين 

مطالبه اصناف حذف اين ماده قانوني است. 

پس از آنكه اتاق تهران و تش��كل هاي بخش خصوصي، به ويژه 
بنگاه هاي پايين دستي مصرف كننده فوالد، به نحوه قيمت گذاري 
و عرضه اين فلز اساس��ي اعتراض كردند، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ممنوعيت هرگون��ه افزايش قيمت فوالد را تا پايان خرداد 
ماه ۹۷ اعالم كرد. در مورد عرضه فوالد و فرآيند قيمت گذاري آن 
در ب��ورس كاال، اختالف نظرهاي فراواني بين توليدكنندگان فوالد 
خام و توليدكنن��دگان محصوالت فوالدي از قبيل لوله و پروفيل، 
لوازم خانگي، خودرو و... كه خريداران و مصرف كنندگان ورق هاي 
فوالدي هس��تند، وجود دارد. اين اختالفات چ��ه در مورد ميزان 
عرضه و فرمول قيمت گذاري از سال هاي گذشته با شدت و حدت 
متفاوت، وجود داش��ته است. به گزارش پايگاه خبري اتاق تهران؛ 
توليدكنندگان محص��والت فوالدي كه در زنجيره پايين دس��تي 
صنع��ت فوالد قرار مي گيرند، هم��واره به تعيين يك جانبه قيمت 
و ميزان عرضه توس��ط توليدكنندگان فوالد ك��ه عمدتا دولتي و 
شبه دولتي هستند، انتقاد داش��تند. آنها معتقدند كه فوالدسازان 
به بازاره��اي صادراتي بيش از تامين تقاضاي داخل توجه دارند و 
حاضرند با قيمتي حتي پايين تر محصول خود را صادر كنند. اين 
در حالي است كه تعرفه واردات فوالد نيز از ديد آنها باالست و اين 
توليدكنندگان پايين دس��تي نمي توانند در رقابت با فوالدسازان از 
فوالد وارداتي بهره ببرند.  متقاضيان داخلي فوالد، همچنين عنوان 
مي كنند كه صادرات اين فلز اساس��ي به ص��ورت خام به خارج با 
قيمت��ي پايين تر انجام مي گيرد و ارزش افزوده بااليي ندارد. با اين 
حال انتقاد اصلي مصرف كنندگان فوالد به مكانيسم تعيين قيمت 
و عرضه اين فلز اساسي در بورس كاالست.  با اين حال زماني كه 
فوالدسازان به بهانه نوس��انات ارزي در داخل كشور، قيمت فوالد 
را افزاي��ش دادند، اتاق تهران در راس��تاي حمايت از فعاالن بخش 
خصوص��ي طي نامه يي به رييس جمه��ور از اين افزايش قيمت، با 
توج��ه به انحصار موجود در عرضه فوالد، انتقاد كرد و اين افزايش 
قيمت را با توجه به عدم وابستگي توليد فوالد به نهاده هاي خارجي 

و نرخ ارز غيرقابل توجيه دانست.
در اين نامه كه به امضاي مس��عود خوانساري رسيده، آمده 
است: »متاس��فانه صنعت فوالد كش��ور كه عموما از واحدهاي 
دولتي يا متعلق به نهادهاي عمومي تش��كيل شده، مبادرت به 
افزاي��ش نرخ ف��والد تا ميزان 2۰ درصد در خ��الل دوره زماني 
2ماه گذش��ته و اين در حالي اس��ت كه اص��وال كليه نهاده هاي 
توليد فوالد در ايران مبنايي داخلي داشته و فارغ از وابستگي به 
نرخ ارز اس��ت.« رييس اتاق تهران در ادامه اين نامه با توجه به 

اثرگذاري افزايش نرخ فوالد بر قيمت بالغ بر 6۰۰ گروه كااليي 
كه خود موجب افزايش نرخ عمومي و رش��د ش��اخص عمومي 
بهاي كاال مي ش��ود، از حس��ن روحاني، رييس جمهور، خواسته 
بود اقدامي در راس��تاي تمكين صنعت فوالد از اصول اقتصادي 
و افزايش عرضه در بورس كاال انجام شود تا نرخ اين فلز اساسي 
ب��ه دوره زماني پيش از بروز نوس��انات ارزي بازگردد. اين نامه 
كه در بهمن ماه س��ال جاري به مع��اون اول و معاون اقتصادي 
رييس جمهور نيز ارس��ال ش��ده بود، منجر به پيگيري از سوي 

رييس  دفتر رييس جمهور شد. 
محم��ود واعظ��ي در نامه يي به محمد ش��ريعتمداري، وزير 
صنعت، معدن و تجارت كه رونوش��ت آن به رييس اتاق تهران 
نيز ارس��ال شد، خواست تا »درخواست افزايش عرضه فوالد در 
بورس كاال توس��ط صنعت فوالد كشور جهت كاهش نرخ آن به 
دورزه زماني پيش از بروز نوس��انات ارزي« بررس��ي و نتيجه به 
رييس جمهور نيز منعكس ش��ود. اين نامه س��ه روز بعد از نامه 
اتاق تهران و در تاريخ 2 اسفند ماه سال جاري به وزير صنعت، 
معدن و تجارت نوشته ش��ده است. حاال برابر آنچه اعالم شده، 
ب��ا نامه نگاري ات��اق تهران و تالش پيگيرانه تش��كل هاي بخش 
خصوصي، ممنوعيت افزايش قيمت فوالد در بورس كاال تا پايان 
خرداد ماه 1۳۹۷ از سوي حسن سينكي، معاون امور اقتصادي 
و بازرگاني وزير صنعت، معدن و تجارت ابالغ ش��ده اس��ت. در 
نشستي كه با حضور معاونان وزير و مديران وزارتخانه با حضور 
نمايندگان فوالدس��ازان و توليدكنندگان محصوالت فوالدي و 
تش��كل هاي بخش خصوصي برگزار ش��ده، تصميم گرفته شده 
تا افزايش قيمت اين فلز اساس��ي به همراه آلومينيوم و مس تا 

پايان خرداد ماه ۹۷ انجام نگيرد. 

نامه نگاري اتاق بازرگاني تهران به رييس جمهور نتيجه داد
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گام افغانستان جهت اصالح زيرساخت هاي گردشگري
توجه به گردش��گري در كشورهاي درحال توسعه روند رو به 
رش��دي داش��ته و از عناصر اصلي درآمد ناخالص ملي كشورها 
محس��وب مي ش��ود. در ميان كش��ورهاي در حال توسعه شايد 
افغانس��تان يك��ي از آخرين انتخاب ها براي مقصد گردش��گري 
باش��د. از عمده دالي��ل آن مي توان به وج��ود ناامني در برخي 
شهرهاي اين كشور اشاره كرد. با اين وجود افغانستان از مناظر 
طبيعي مانند سلسله كوه هاي پامير، هندوكش، بابا، فيروزكوه، 

سياه كوه بهره مند است. 
افغانس��تان در كنار جاذبه هاي طبيعي، بناها و آثار تاريخي 
زي��ادي دارد كه هركدام از ويژگي ها و جذابيت خاص برخوردار 
هستند. جاذبه هايي مانند مجسمه هاي بودا، شهر ضحاك، شهر 
غلغله، چهل س��تون و قلعه بربر در باميان، مسجد جامع هرات، 
قلع��ه تاريخي هرات، مناره ها و آرام��گاه خواجه عبداهلل انصاري 
در هرات، باالحصار، قبر س��لطان محمود، آرامگاه سنايي. طبق 
پيش بيني س��ازمان جهاني جهانگردي در سال 2۰2۰ ميالدي، 
ضعيف تري��ن و پايين ترين كش��ورهاي توريس��ت پذير جهان از 
طري��ق اي��ن صنعت افزون ب��ر 2۰ ميليارد دالر درآمد كس��ب 
خواهند كرد و متوس��ط درآمد كش��ورهاي توريس��ت پذير نيز 
در س��ال به ۵۰ ميليارد دالر خواهد رس��يد كه افغانس��تان در 
ص��ورت س��رمايه گذاري و تاكي��د بر جذب گردش��گر طبيعي، 
مي تواند به راحتي به درآمدهاي پيش بيني شده سازمان جهاني 

جهانگردي دست يابد. 
رييس اتاق افغانس��تان از ايجاد خطوط هوايي و بازس��ازي 
راه هاي اين كش��ور براي توسعه زيرساخت هاي گردشگري اين 
كش��ور خبر داد. آذرخش حفيظي در گفت وگو با پايگاه خبري 
اتاق ايران از برنامه هاي افغانس��تان براي تقويت زيرساخت هاي 

گردشگري مي گويد. 
او با اعتقاد به اينكه وضعيت توريس��م پيش از شروع جنگ 
در اين كش��ور وضعيت مناسبي داشته مي گويد: پيش از جنگ 
ح��دود 1۳ درصد از توليد ناخالص داخلي را صنعت توريس��م 
تش��كيل مي داد و بيشتر گردش��گران از اتحاديه اروپا مخصوصا 
آلماني ها و هلندي ها بودند، از كش��ورهاي همسايه نيز ايرانيان 
زياد به هرات مي آمدند. اما در حال حاضر اين رقم بسيار كاهش 
يافته اس��ت. اما اكنون در حال فراهم سازي زيرساخت هاي الزم 
مانند خط��وط هواپيمايي و بازس��ازي راه ها هس��تيم تا بتوان 
صنعت توريس��م را تقويت كرد. همچنين هتل ها و اقامتگاه هاي 
بس��ياري در حال س��اخت هس��تند تا ظرفي��ت پذيرايي مان از 

گردش��گران را بيش��تر كنيم. حفيظي كه در جلسه اخير اكو به 
س��مت رياست اتاق اكو منصوب ش��د، درباره امنيت اين كشور 
توضي��ح مي دهد: ۳۰درصد جمعيت افغانس��تان در ش��هرهاي 
بزرگ مانند مزارشريف، هرات، كابل، فيض آباد زندگي مي كنند 
كه كامال امن اس��ت. بعضي مناطق ناامن مانن��د قندهار نيز با 
تالش نيروهاي امنيتي اين كش��ور در حال امن شدن هستند. 
او اميدوار اس��ت كه وضعيت گردشگري اين كشور با همكاري 

كشورهاي همسايه بهبود يابد. 
ريي��س ات��اق اكو همچنين درب��اره وضعي��ت مهاجران اين 
كش��ور مي گويد: مهاجران افغانستان چند دسته هستند، دسته 
اول كس��اني كه س��ال هاي دراز است در كش��ور مقصد زندگي 
مي كنن��د و تقريبا جزوي از آن كش��ور محس��وب مي ش��وند. 
ح��دود يك ميليون مهاجر در اتحادي��ه اروپا و امريكا داريم كه 
تع��دادي از  آنه��ا منبع درآمدي خانواده ها هس��تند و به تعادل 
ارزي افغانس��تان كم��ك مي كنند، برخي ديگ��ر نيز با تحصيل 
در كشورها كادر علمي افغانس��تان را بهبود مي دهند. حفيظي 
درباره دسته دوم مهاجران توضيح مي دهد: حدود چهار ميليون 
پناهنده در ايران و افغانس��تان وج��ود دارد كه عمدتا اليه هاي 
فقيرتر جامعه هستند. خوشبختانه ايران زمان بندي هاي معقول 
و مهربانانه ي��ي براي عودت مهاج��ران ارائه داده و آنها را اخراج 
اجباري نمي كند. در حالي كه به دليل روابط سياسي نامناسب 
پاكستان و افغانستان، زمستان گذشته تعداد زيادي از مهاجران 
را اخراج كرد كه باعث وخيم تر شدن وضعيت معاش آنها شد. او 
تاكيد كرد كه بايد مقدمات بازگرداندن آنها به افغانس��تان مهيا 
ش��ود، اما با توجه به وضعيت فقر و بيكاري در اين كشور هنوز 

آمادگي جذب آنها وجود ندارد. 

يادداشت
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آياجنگتجاريترامپبهامنيتمليامريكاآسيبميرساند

هشدار تجاري ماكرون به ترامپ

نگاهيبهصفبنديهايجديددرغربآسيا

روابطاسالمآباد-مسكوازجنگسردتااعتمادسازي
گروهجهانمنوچهرفخرزاد

بر هيچ كس پوشيده نيست كه روابط پاكستان و 
امريكا مسير سرد و پرتنشي را تجربه مي كند اما اين 
تيرگي روابط براي اسالم آباد مزيت هايي نيز داشته 
است. تنش ها با واش��نگتن دولتمردان پاكستاني را 
به اي��ن صرافت انداخته كه عالوه ب��ر چين در پي 
يافتن ش��ركاي ديگري باش��ند و اين شريك جديد 
كشوري جزو روس��يه نيست، كشوري كه روزگاري 
جهادگران سابق افغانستاني دولتمردانش را دشمن 

درجه يك خود مي دانستند. 
نشريه اكسپرس تريبيون نوشته، روابط پرتنش 
اسالم آباد و واشنگتن باعث شده تا سياستمداران 
پاكس��تان ب��ه فكر پر ك��ردن اين خأل ب��ه وجود 
آمده باش��ند به همين دليل ش��اهد توسعه روابط 
اين كش��ور با چين به عنوان نزديك ترين شريك 
تجاري؛ و روسيه دشمن سابق اين كشور در زمان 

جنگ سرد هستيم. 
در اي��ن گ��زارش آمده، چه كس��ي پيش بيني 
مي ك��رد كه پس از گذش��ت 3ده��ه و نقش مهم 
در  نيروه��اي ش��وروي  در شكس��ت  پاكس��تان 
افغانس��تان كه به فروپاش��ي قطب كمونيست در 
جه��ان منجر ش��د حاال وزراي خارجه دو كش��ور 
براي آغ��از روابط راهبردي در مس��كو يكديگر را 
در آغ��وش بكش��ند. خواجه آص��ف، وزير خارجه 
پاكس��تان ك��ه اخيرا س��فر 3 روزه يي به روس��يه 
داش��ته و قراردادهاي متعدد تجاري و بازرگاني و 
دفاعي با اين كش��ور امضا كرده، مدعي ش��ده كه 
سياس��ت خارجي كارآمد اسالم آباد باعث شده كه 

پاكس��تان بتواند روابط همه  جانبه خود با مس��كو 
را گسترش دهد. گذش��ته از اينكه چنين ادعايي 
درباره كارآمدي سياست خارجه پاكستان درست 
اس��ت يا خير بايد اذعان كرد كه گس��ترش روابط 
اس��الم آباد و مس��كو مي تواند به تقويت امنيت و 

ثبات در منطقه كمك كند. 
در ش��رايطي كه اياالت متحده تصميم گرفته 
ت��ا با اس��تفاده تمام از ق��وه قهريه ب��راي جبران 
شكس��ت هاي خود در افغانستان نيروهاي نظامي 
بيش��تري را ب��ه اين كش��ور اعزام كند، روس��يه 
كانال ه��اي ارتباطي را براي گفت وگ��و با طالبان 
ايج��اد كرده؛ چراكه مس��كو عميقا نگران اس��ت، 
افزايش قدرت گروه هاي تروريستي در افغانستان 
ازجمله گروه هاي وابس��ته به داع��ش مي تواند به 
گسترش افراط گرايي در آس��ياي مركزي منتهي 
ش��ود، ام��ري كه در نهاي��ت به طور مس��تقيم بر 
امنيت ملي روسيه تاثير خواهد گذاشت. عالوه بر 
اين هم روسيه و هم پاكستان بخشي از يك بلوك 
جديد منطقه يي هس��تند كه شامل تركيه و چين 
مي شود كه در رابطه با چگونگي برخورد با طالبان 
ايده هاي متفاوتي نسبت به بلوك هند، افغانستان 

و امريكا دارند. 
در شرايطي كه گروه اول طالبان را به عنوان خط 
دفاعي جديد در برابر توس��عه داعش در افغانستان 
و در مجم��وع منطقه مي دانند و قائ��ل به تعامل و 
مذاكره با اين گروه هستند، بلوك دوم)شامل هند، 
افغانس��تان و امريكا( طالبان را گروهي تروريس��تي 
مي دانند كه هيچ جايي ب��راي مصالحه و گفت وگو 

ب��ا آن وجود ندارد. به عبارت ديگر اقدامات خش��ن 
و افراطي گ��روه داعش و بلندپروازي هاي اين گروه 
باعث ش��ده تا گ��روه طالبان مقاب��ل آن قرار گيرد 
ب��ه همين دليل ش��اهد تمايل بلوك روس��يه براي 

مذاكرات با طالبان هستيم. 
دوم، روسيه معتقد است كه پاكستان همچنان 
مي تواند نق��ش مهمي در ايج��اد صلح منطقه يي 
داشته باش��د. همچنين روسيه به درستي از نفوذ 
دس��تگاه هاي نظامي و اطالعاتي پاكستان بر گروه 
طالبان آگاه اس��ت به همين دليل در نظر دارد از 
اين ظرفيت براي تامين امنيت و ثبات و مبارزه با 

داعش در منطقه استفاده كند. 
ب��ا توج��ه به گس��ترش روابط بين اس��الم آباد و 
مس��كو يك گروه نظامي روس��ي توانس��ت در سال 
2017مي��الدي از مناطق قبايلي پاكس��تان بازديد 
كند، موضوعي كه باعث حيرت رسانه هاي غربي شد. 
گفته مي شود اين واقعه پس از معاهده همكاري هاي 

نظامي بين دو كشور صورت گرفته است. 
دو كش��ور چند رزمايش مش��ترك نظامي نيز 
برگ��زار كردند و قرار اس��ت اي��ن همكاري ها بين 
دو كش��ور بيش از پيش توس��عه يابد. روسيه در 
حوزه هاي مختلف ازجمله سياس��ي، ديپلماس��ي، 
اقتصادي و بازرگاني در افغانستان درحال فعاليت 
اس��ت و اين نگراني هاي امريكا را در پي داش��ته 
است. روس��يه به تازگي كنس��ولگري افتخاري در 
پيش��اور مركز ايالت خيبر پختنخواه را راه اندازي 
كرده اس��ت. همچنين پاكس��تان ب��ه  تازگي پس 
از حماي��ت چين و روس��يه به عضويت س��ازمان 

همكاري ش��انگهاي درآمد و روسيه در چارچوب 
اي��ن س��ازمان منطقه يي ب��ا اس��الم آباد همكاري 
مي كن��د. به تازگ��ي خواجه آص��ف، وزير خارجه 
پاكس��تان ب��ه صراحت اع��الم كرده اين كش��ور 
سياس��ت خارجه خ��ود را كه در گذش��ته نگاه به 
غرب بود، تغيير داده اس��ت. دولت پاكستان حاال 
به گس��ترش روابط با قدرت هاي همسايه ازجمله 
چين و روس��يه اهميت مي دهد و منافع ملي خود 
را در آن جس��ت وجو مي كند. اما با توجه به اينكه 
امريكا سياست خود را در راستاي گسترش روابط 
با هند در منطقه گذاش��ته است، پاكستان نيز در 
تغيير سياس��ت راهبردي خود بايد دقت بيشتري 
كند و نبايد تمامي تخم مرغ هايش را در يك سبد 

قرار دهد. بدون ترديد قطع روابط با غرب به  ويژه 
امريكا براي منافع ملي پاكستان پيامدهاي منفي 
در سطح بين الملل در پي خواهد داشت. امريكا به 
عن��وان قدرت مطرح جهان اگ��ر با بي تفاوتي هاي 
پاكس��تان مواج��ه ش��ود يقين��ا براي اس��الم آباد 

دردسرهايي فراهم خواهد كرد. 
سوشانت سرين، كارش��ناس حوزه روابط هند 
و پاكس��تان درباره آغ��از فصلي جدي��د از روابط 
ديپلماتيك ميان مسكو و اسالم آباد مي گويد:»اگر 
روس ه��ا در حجم��ي ب��زرگ ازجمله در س��طح 
سياسي از پاكستاني ها حمايت كنند اين مي تواند 
براي رقب��اي منطقه يي پاكس��تان و البته اياالت 

متحده به طور جدي مشكل ساز شود.«

گروهجهانطالتسليمي
ترام��پ،  دونال��د  اخي��ر  تصميم گيري ه��اي 
رييس جمه��وري امريكا در زمين��ه وضع تعرفه بر 
واردات ف��والد و آلوميني��وم كه به ن��ام حمايت از 
توليد داخل��ي و محافظت از امني��ت ملي صورت 
گرفته، خشم جهان را برانگيخته است. چين خشم 
خ��ود را از اين تعرفه ها اعالم كرده و اتحاديه اروپا 
درباره وضع تعرفه هاي تالفي جويانه عليه كاالهاي 
امريكايي هش��دار داده اس��ت. امانوئ��ل ماكرون، 
رييس جمه��وري فرانس��ه ه��م معتقد اس��ت اين 
تصميم ترامپ به وقوع يك جنگ تجاري مي انجامد 

كه همه طرفي��ن در آن بازنده خواهند بود. برخي 
تحليلگران نيز معتقدند، مناقش��ات مرتبط با وضع 
اين تعرفه ها بيش��تر از آنك��ه به امنيت ملي امريكا 
كمك كنند به آن آس��يب خواهند رس��اند. اما به 
نظر مي رس��د بيش از همه نظام قانون  مدار تجارت 

جهاني در خطر است. 

جنگيبدونبرنده
امانوئ��ل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه در 
تماس��ي تلفني به همتاي امريكايي خود هش��دار 
داده ك��ه وضع تعرفه وارداتي بر فوالد و آلومينيوم 

از اروپا خطر وقوع »جنگ تجاري« را در پي دارد 
كه همه طرفين در آن بازنده خواهند بود. براساس 
اعالم دفتر ماكرون، رييس جمهوري فرانسه گفته 
چني��ن اقداماتي عليه كش��ورهاي متح��د كه به 
قوانين تج��ارت بين الملل��ي احت��رام مي گذارند، 
تاثي��ري در مبارزه ب��ا رويكرده��اي غيرمنصفانه 
نخواهد داش��ت. ب��ه گزارش خبرگزاري فرانس��ه، 
ماكرون همچنين تاكيد كرده كه اتحاديه اروپا »به 
شيوه يي روشن و مناس��ب« به همه رويكردهايي 
ك��ه غيرمنصفانه يا مغاير قوانين تجارت بين الملل 
باش��ند، پاس��خ مي ده��د. ترام��پ پنج ش��نبه با 

بي اعتناي��ي به هش��دارهاي جامع��ه بين الملل و 
برخي از مش��اوران و وزراي كابين��ه خود در كاخ 
س��فيد اعالم كرد كه بر واردات فوالد و آلومينيوم 
ب��ه ترتي��ب تعرفه ه��اي 25و 10درص��دي وضع 
مي كن��د. رييس جمهوري امري��كا به طور موقت و 
تا زمان تعيين تكليف مذاكرات بر س��ر بازنويسي 
پيمان تجارت آزاد امريكاي شمالي)نفتا(، مكزيك 
و كانادا را از اين قانون جديد مس��تثنا كرده است. 
سيس��يليا مالستروم، كميسر تجارت اتحاديه اروپا 
معتقد اس��ت كه اين بلوك ني��ز در نهايت از اين 
تصميم ترامپ مس��تثنا مي شود اما بروكسل براي 
احتياط فهرس��تي از محص��والت امريكايي تهيه 
كرده تا در صورت لزوم با اقدام كاخ س��فيد مقابله 

به مثل كند. 

خطردركمينتجارتجهاني
ترامپ نخس��تين رييس جمهوري امريكا نيست 
كه تعرفه ه��اي يك جانب��ه ب��ر واردات وضع كرده 
اس��ت. به گزارش اكونوميس��ت، همه ساكنان دفتر 
رياس��ت جمهوري امري��كا از جيمي كارت��ر به بعد 
ب��ه  نوع��ي محدوديت هايي را در راس��تاي حمايت 
از تولي��دات داخل��ي بر تجارت و عمدت��ا بر واردات 
فوالد اعم��ال كرده اند. طرح ترامپ ب��راي افزايش 
تعرفه ه��اي واردات ف��والد و آلوميني��وم به  تنهايي 
نمي تواند آس��يبي ب��ه اقتصاد برس��انند چراكه در 
مجم��وع 0.2درص��د از واردات 2.4تريليون دالري 
كاال در س��ال گذش��ته 0.2درصد از توليد ناخالص 
داخلي را تشكيل مي دادند. شيوه ترامپ در حمايت 
از تولي��دات داخل��ي در حقيقت نوعي »آس��يب به 
 خود« غيرمنطقي است كه مي تواند هم براي امريكا 

و هم اقتصاد جهاني فاجعه بيافريند. 
ترامپ از ديرباز به تج��ارت آزاد بدگمان بوده 
و به چندين نظام تجاري چند جانبه حمله كرده 
و آنها را توافقنامه هايي »بد« براي امريكا خوانده 
است. دولت او آشفته است و بدتر اينكه با تصميم 
 گري كوهن به كناره گيري از س��مت مشاور ارشد 
اقتصادي رييس جمهوري س��بب شده كاخ سفيد 
در تص��رف حاميان تولي��دات داخلي درآيد. نظام 
تجارت جهاني از زم��ان روي كار آمدن در پايان 
جنگ جهاني دوم تاكنون هيچگاه تا اين اندازه در 

معرض خطر نبوده است. 
اين مخاط��ره چندين بع��د دارد. يكي از آنها 
مخاط��ره اقدامات تالفي جويانه، درس��ت مش��ابه 
تهدي��د اتحاديه اروپا به اعم��ال محدوديت عليه 
واردات كاالهاي امريكايي است. دومين مخاطره به 

منطق ترامپ براي وضع اين تعرفه ها بازمي گردد؛ 
اين تعرفه ها براساس قانون كمتر استفاده شده يي، 
وضع شده اند كه به رييس جمهوري اجازه مي دهد 
بر مبناي امنيت ملي، قوانيني در جهت محافظت 
از صناي��ع داخلي اقدام كند. ام��ا توجيه حمايت 
از توليدات داخلي كامال س��اختگي اس��ت چراكه 
بيشتر واردات فوالد امريكا از كانادا، اتحاديه اروپا، 
مكزيك و كره جنوبي صورت مي گيرد كه متحدان 
ديرين��ه اياالت متحده هس��تند. كانادا و مكزيك 
موقتا از تعرفه هاي جديد مس��تثنا ش��ده اند تنها 
به اي��ن دليل كه ترامپ مي خواه��د در مذاكرات 
نفتا اهرمي عليه اين دو كش��ور داش��ته باش��د و 
اين مس��اله هي��چ ارتباطي با امني��ت ملي ندارد. 
كش��ورهاي ديگر به طور قط��ع با به  خطر افتادن 
منافعش��ان واكنش نش��ان خواهند داد اما هنوز 
مش��خص نيس��ت كه از نظر قانوني مي توانند به 
مطرح شدن مساله امنيت ملي امريكا پاسخ دهند 
يا خير. اين اتفاق سازمان تجارت جهاني را در تله 
مي اندازد و شرايط را براي قضاوت دادگاه قضايي 
اين س��ازمان دش��وار مي كند و اين درحالي است 
كه سازمان تجارت جهاني در سال هاي اخير و در 
پي جلس��ات بي نتيجه، هدف انتقادهاي بسياري 
قرار گرفته است. اما جدا از مشكالت اين سازمان 
زير س��وال بردن آن ي��ك تراژدي ب��راي جامعه 
بين المللي خواهد بود. اگر امريكا در اعالن جنگ 
به نظام تجاري جهاني سياست موازنه اقتصادي را 
در پيش بگيرد)ترامپ با امضاي تعرفه هاي جديد 
اين روند را آغاز كرده اس��ت( ديگر كش��ورها نيز 
مجبور خواهند ش��د كه همين مس��ير را درپيش 
بگيرند. اين روند ممكن اس��ت فورا به فروپاش��ي 
س��ازمان تجارت جهاني منجر نشود اما به تدريج 
پاي��ه و اس��اس اقتص��ادي جهاني ش��ده را نابود 
مي كند و همه از اين اتفاق آس��يب خواهند ديد. 
تجارت وراي مرزها بدون سازمان تجارت جهاني 
هم ادامه خواهد داش��ت اما بدون قوانين و آيين 
دادرس��ي مناقشات بس��ياري پيش خواهند آمد. 
سياس��ت گذاري تجاري بر مبناي منافعي خاص 
صورت مي گيرد و قدرت نظامي نقش پررنگ تري 
در مناقش��ات تج��اري ايفا خواهد ك��رد. ممكن 
اس��ت به نظر برس��د كه امريكا به عنوان قاره يي 
بزرگ خس��ارت چنداني از اين روند نخواهد ديد 
ام��ا در عمل چيزهاي زيادي را از دس��ت خواهد 
داد كه مهم ترين شان ستون نظامي است كه نفوذ 
سياس��ي اياالت متحده پس از جنگ جهاني دوم 

را تثبيت كرده است. 

  قراردادهاي كالن نظامي غرب
با قطر و امارات 

 چراغ  سبز دهلي و پكن
براي بهبود روابط 

 تناقض در كاخ سفيد
بر سر ديدار ترامپ و »اون«

گروهجهان
وزارت خارجه هند با استقبال از پيشنهاد بهبود روابط از سوي چين اعالم كرده، 
دهلي نو عالقه مند به همكاري با چين جهت بهبود روابط براس��اس منافع مشترك و 
رفع اختالف ها با احترام به حساسيت هاي دو جانبه است. به گزارش تايمز او اينديا، 
وان��گ ي��ي وزير خارجه چين گفته بود، هند و چين باي��د بي اعتمادي به يكديگر را 
كنار بگذارند و اختالف هاي خود را مديريت كنند. راويش كومار، س��خنگوي وزارت 
خارج��ه هند در واكن��ش به اين اظهارات گفته اس��ت:»بهبود روابط هند و چين به 
عنوان دو كش��ور بزرگ آس��يا با اقتصادهاي عظيم نه تنها از نظر ارتباطات دو جانبه 
مهم اس��ت بلك��ه براي منطقه و جهان نيز اهميت زي��ادي دارد.« وزير خارجه چين 
درخصوص روابط دهلي و پكن پس از تنش »دوكلم« در 2017 گفته:»هند و چين 
باي��د موضع مقابله يي را كن��ار بگذارند. با وجود دش��واري ها و آزمون ها، روابط هند 
و چين گس��ترش خواهد يافت.«در س��ال گذش��ته تنش 72روزه دوكلم و مخالفت 
چي��ن با قرار گرفتن نام مس��عود اظهر، رهبر گروه جي��ش محمد كه به ادعاي هند 
مس��ووليت عمليات تروريس��تي متعددي را در خاك اين كش��ور ب��ه عهده دارد در 
فهرس��ت تروريستي س��ازمان ملل همچنين مخالفت پكن با عضويت هند در گروه 
تامين كنندگان هس��ته يي روابط دو كشور را به سوي تنش بيشتر هدايت كرد. پكن 
ماه گذشته در اقدامي كه نشان دهنده موضع نرم تر چين در مقابل هند است با قرار 
گرفتن پاكستان در فهرست سياه نيروي كاري عمليات مالي)FATF( موافقت كرد. 
اين درحالي اس��ت كه دهلي نيز از مقام هاي دولتي درخواست كرده تا در برخورد با 
موضوعاتي كه چين به آنها حساس است، احتياط بيشتري به خرج دهند. در همين 
راستا دولت هند از مقام هاي اين كشور خواسته تا در مراسم شصتمين سالگرد تبعيد 
داالي��ي الما رهبر بوداييان تبت كه قرار بود در دهلي برگزار ش��ود، ش��ركت نكنند. 
هند و چين نزديك به 4هزار كيلومتر مرز مشترك دارند. چين سال گذشته تصميم 
گرفت در منطقه »دوكلم« كه توس��ط بوتان كنترل مي شود، نفوذ كند. تنش مرزي 
س��ال گذش��ته بين چين، هند و بوتان در نهايت پس از عقب نشيني نيروهاي هند و 

چين از دوكلم پايان يافت. 

گروهجهان
دولت قطر در روزهاي اخير دس��ت كم دو قرارداد نظام��ي جديد با غرب امضا كرده 
اس��ت. امضاي اي��ن قراردادها گمانه زني تحليلگران درباره تالش غ��رب و به ويژه امريكا 
براي عادي س��ازي پيوندهاي ديپلماتيك ميان قطر از سويي و عربستان و متحدانش در 
حوزه خليج فارس از س��وي ديگر را تقويت مي كند. به گزارش يورونيوز، پنتاگون اعالم 
ك��رده وزارت خارجه امريكا مجوز ف��روش 1۹7ميليون دالر تجهيزات نظامي به قطر را 
صادر كرده است. بر اساس بيانيه دولت امريكا اين صادرات براي ارتقاي نيروي هوايي و 
تقويت مركز عملياتي قطر در نظر گرفته شده است. دولت امريكا همچنين مجوز فروش 
س��امانه هاي موقعيت ياب جهاني يا جي پي اس و نيز سامانه هاي توزيع داده ها به قطر را 
صادر كرده است. از سوي ديگر قطر با ناتو نيز يك پيمان همكاري تازه امضا كرده است. 
اين قرارداد هفته پيش در جريان ديدار ش��يخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر و ينس 
اس��تولتنبرگ دبيركل ناتو در مقر اين سازمان امضا ش��د. بر اساس اين قرارداد، قطر به 
نيروهاي ناتو اجازه ورود به اين كشور و استفاده از پايگاه هوايي العبيد را خواهد داد. امريكا 
بالفاصله پس از صدور مجوز فروش تجهيزات نظامي به قطر مجوز مشابهي براي ارسال 
270ميلي��ون و 400هزار دالر تجهيزات نظامي به امارات صادر كرد. اين مجوز ش��امل 
فروش 300 موشك »سايدويندر«، موشك هاي آموزشي، دستگاه هاي راهنماي تاكتيكي 
و همچنين قطعات يدكي و خدمات فني به ارتش امارات است. قراردادهاي جديد نظامي 
امري��كا و نات��و با قطر در حالي امضا ش��د كه بحران ديپلماتيك بين اين اميرنش��ين با 
عربستان س��عودي و متحدانش در منطقه كماكان ادامه دارد. عربس��تان سعودي، مصر، 
امارات و بحرين مدعي هس��تند كه قطر از گروه هاي تروريستي پشتيباني مي كند. اين 
موضوع باعث تيرگي پيوندها ميان اين چهار كشور با قطر و تحريم اين كشور شده است. 
تحليلگران بر اين باورند كه اقدام امريكا و به تبع آن ناتو در عقد پيمان هاي همكاري با 
قطر در چارچوب همين سياست تعريف مي شود. در واقع هدف از اقدام به ظاهر متناقض 
امريكا در همكاري نظامي همزمان با دو شيخ نشين رقيب در منطقه يعني قطر و امارات 
مي تواند نشانه يي از تالش امريكا براي پايان دادن به بحران ديپلماتيك موجود ميان قطر 

با عربستان و متحدانش باشد.

گروهجهان
در حال��ي كه خبر ديدار دونالد ترامپ و كيم جونگ اون در صدر اخبار جهان قرار 
گرفته، كاخ سفيد مي گويد: »ديداري شكل نخواهد گرفت مگر پيونگ يانگ ابتدا گامي 
جدي در جهت غيراتمي ش��دن ب��ردارد.« به گزارش بي بي س��ي، مايك پنس معاون 
رييس جمه��وري امريكا هم تاكيد كرده با وجود قبول ديدار ميان روس��اي جمهوري 
امريكا و كره ش��مالي تمام گزينه ها عليه پيونگ يانگ همچنان روي ميز خواهند ماند. 
پنس همچنين تاكيد كرده كه واش��نگتن هيچ وعده و تضميني به كره ش��مالي نداده 
اس��ت. روز جمعه سارا هوكابي سندرز سخنگوي كاخ سفيد نيز به خبرنگاران گفت كه 
هنوز درباره زمان و مكان اين ديدار توافقي صورت نگرفته اس��ت. اين در حالي اس��ت 
كه روز پنج ش��نبه همزمان با اعالم رس��مي پذيرش دعوت كيم جونگ اون از س��وي 
دونالد ترامپ، زمان اين ديدار ماه مه امس��ال عنوان ش��د و از پيش شرط خاصي براي 
برگزاري اين ديدار سخني به ميان نيامد. ترامپ روز جمعه در توييتر نوشت از نظر او 
توافق با كره در حال ش��كل گرفتن اس��ت و روي خواهد داد و اگر چنين شود، جهان 
از آن س��ود خواهد برد. بر همين اساس ناظران مسائل امريكا روز جمعه به رسانه هاي 
اين كش��ور گفتند كه به نظر مي رس��د تنها يك روز پس از اعالم اين توافق كاخ سفيد 
دچار »سردرگمي« شده و اكنون »مواضع متناقضي« اتخاذ مي كند كه مي تواند ناشي 
»شتاب زدگي« دولت امريكا در پذيرش دعوت رهبر كره شمالي باشد. ركس تيلرسون 
وزير خارجه اياالت متحده كه در آفريقا به سر مي برد ضمن استقبال از اين توافق گفته 
فرآيند غيراتمي شدن كره شمالي بسيار طوالني و پيچيده خواهد بود و امريكا به هيچ 
چيز كمتر از توقف، عقب گرد و برچيده ش��دن برنامه هس��ته يي پيونگ يانگ رضايت 
نخواهد داد. اعالم پذيرش اين دعوت از سوي ترامپ ناظران را شگفت زده كرد به ويژه 
كه در چند ماه گذش��ته، باالگرفتن تنش ه��اي كالمي ميان ترامپ و كيم جونگ اون 
بارها هراس از ش��كل گيري يك درگيري نظامي در ش��به جزيره كره را باال برده بود. 
ترامپ ضمن استقبال از دعوت كيم جونگ اون اين ديدار را »يك گام بزرگ« در حل 
بحران در ش��به جزيره كره خواند اما تاكيد كرد كه تحريم هاي اياالت متحده تا زمان 

رسيدن به توافق غيراتمي  شدن پيونگ يانگ پابرجا خواهد ماند.

انتخاباتكوبا؛آغازيبر
پايانكاستروها

گروهجهانكوبايي ها امروز يك ش��نبه براي تعيين 
۶05 عضو مجلس ملي به پاي صندوق هاي راي  مي روند. 
اين يك روند انتخاباتي بدون ش��گفتي است زيرا به تعداد 
نامزدها كرس��ي وجود دارد. تنها مساله اين است كه يكي 
از اعضاي منتخب ماه آوريل به عنوان رييس جمهوري كوبا 
جانش��ين رائول كاسترو مي ش��ود كه اين نخستين تغيير 
نسل رهبري در حكومت كمونيستي هاوانا را رقم مي زند. 
به گزارش خبرگزاري آسيا براي نخستين بار در حدود ۶0 
سال گذشته پس از دوره برادران كاسترو، رياست جمهوري 
كوبا به شخصي مي رس��د كه در انقالب 1۹5۹ نجنگيده 
است. نام او 1۹ آوريل مصادف با پنجاه و هفتمين سالروز 
حمله ناكام تحت امر س��يا به خليج خوك ها كه نخستين 
شكست امپرياليسم يانكي ها در امريكاي التين است، اعالم 
مي شود. رائول كاستروي ۸۶ ساله رسما در سال 200۸ با 
گذراندن دو س��ال رهبري موق��ت در پي بيماري برادرش 
فيدل به رياس��ت جمهوري رس��يد. فيدل كاسترو از زمان 
تس��خير قدرت در دوره انقالب، قدرت را در دست داشت 
و سرانجام در 201۶ درگذشت. بيش از ۸ ميليون كوبايي 
واجد شرايط شركت در انتخابات هيات هاي مجلس استاني 
و تعيين ۶05 تن براي مجلس ملي هستند. ليست نامزدها 
توس��ط تنها حزب اين كشور حزب كمونيس��ت ارزيابي 
ش��ده است. نامزدها از حزب كمونيست كوبا هستند يا به 
اتحاديه هاي تجاري يا دانشجويي تعلق دارند. رائول كاسترو 
در 2017 گفت:»احزاب سياسي شركت نكنند. كمپين ها 
تامين مالي نش��وند. انتخاب نامزدها براساس شايستگي، 
قابليت ها و تعهد به مردم است.« روزنامه رسمي»گرانما« 
كوبا در گزارشي نوشت هيچكس براي جمع آوري راي وعده 
نداد يا قابليت هايش را در چشم حاميانش بزرگ نكرد. اين 
چهره واقعي و اس��تثنايي آن چيزي است كه ما با افتخار 
به آن دموكراسي سوسياليستي مي گوييم. در ميان ليست 
اعضاي آتي مجلس ملي كوبا، نام رهبران حزب كمونيست 
ش��امل رائول كاس��ترو، دبي��ر اول او و چهره هاي تاريخي 
انقالب كوبا نيز ديده مي ش��ود. بي��ش از نيمي از نامزدها 
به عبارتي 322نفر از آنها زن هستند. رييس جمهوري كوبا 
از سوي هياتي 31نفره موسوم به »شوراي كشور« انتخاب 
مي ش��ود؛ در حقيقت رييس ش��ورا به ص��ورت اتوماتيك 
رييس جمهوري كشور مي شود. اما اين شوراي كشور اول 
بايد از سوي مجلس ملي انتخاب شود. گرچه كاسترو تاكيد 
كرده اس��ت كه نمي خواهد براي يك دوره ديگر سكاندار 
هاوانا باشد اما انتظار مي رود همچنان به عنوان رهبر حزب 
قدرتمند كمونيس��ت باقي بماند. انتظار مي رود، ميگوئل 
دياز-كانل 57 ساله معاون اول رييس جمهوري كوبا جاي 
رائول كاسترو را بگيرد. دياز-كانل بعد از انقالب كوبا متولد 
شده و مهندس است و به تدريج طي 3دهه فعاليت تحت 
نظارت رائول توانس��ته رده هاي ق��درت را طي كند. او ماه 
نوامبر گفت:»هنوز هم مي توان رييس جمهوري براي كوبا 

بود كه از انقالب دفاع مي كند.«

قراردادهايتجاري
۲ميليارددالريرياضولندن

در جريان س��فر محمد بن سلمان وليعهد عربستان به 
بريتانيا  قراردادهايي تجاري به ارزش 2ميليارد دالر بين دو 
كشور به امضا رسيد. به  گزارش رويترز، اشاره يي به جزئيات 
اين قراردادها نشده است. پيش تر نيز 1۸ موافقتنامه علمي، 
دارويي و بانكي بين لندن و رياض به امضا رس��يده است. 
گاردين نوشته، خالد الفالح وزير انرژي عربستان در جريان 
امضاي توافقنامه اقتصادي گفته رياض مي تواند به پيوندي 

موثر در تبادالت تجاري بريتانيا در منطقه تبديل شود. 

وزيردفاعامريكا
بهعمانميرود

وزير دفاع امريكا يك ش��نبه )امروز( در قالب ديداري 
رس��مي به عمان س��فر مي كند. به گ��زارش خبرگزاري 
عم��ان، جيمز متي��س وزير دفاع امريكا در اين س��فر دو 
روزه قرار اس��ت با بدر بن سعود بن حارب البور سعيدي 
همتاي عمان��ي خود ديدار كند. دو ط��رف در اين ديدار 

همكاري هاي دفاعي دوجانبه را بررسي خواهند كرد.  

دستگيريپسرعموي
فتحاهللگولندرتركيه

خبرگزاري آناتولي اعالم كرده كمال الدين گولن پسر 
عموي فت��ح اهلل گولن متهم ردي��ف اول كودتاي نافرجام 
201۶ دستگير شده اس��ت. به گزارش ايرنا، كمال الدين 
گولن به اتهام عضويت در گروه مسلح تروريستي به هفت 
س��ال و نيم محكوم و وي را به شرط ممنوع الخروج بودن 
آزاد ك��رده بودند ام��ا در پي اعتراض دادس��تان به حكم 

آزادي، وي بار ديگر دستگير شد.  

شاهسعودي800ميليوندالر
حقوقميگيرد

»ميدل ايس��ت اي« نوش��ته منبع نزديك ب��ه ديوان 
پادشاهي سعودي فاش كرده ملك سلمان بن عبدالعزيز 
هم اكن��ون نزديك به ۸00ميلي��ون دالر حقوق مي گيرد. 
اين در حالي است كه حقوق ساالنه ترزا مي  نخست وزير 
بريتانيا 150هزار و402پوند انگليس است. دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا هم س��االنه 400 هزار دالر حقوق 

و برخي مزاياي ديگر دريافت مي كند. 

نخستينپروازفرودگاهاربيل
پساز۵ماهتحريم

فرودگاه اربيل شنبه نخس��تين پرواز خارجي خود را 
از زمان تحريم پروازهايش از س��وي بغداد انجام داد. اين 
پرواز به مقصد عربس��تان س��عودي انجام شد. به گزارش 
اليوم الس��ابع، وزارت اوق��اف اقليم كردس��تان عراق اعالم 
كرده 150نفر از عمره گزاران فرودگاه اربيل را با هواپيماي 
وابس��ته به خطوط هوايي عراق به مقصد عربستان ترك 
كردند. حيدر العبادي  نخس��ت وزير ع��راق وعده داده بود 
پيش از عيد ن��وروز ممنوعيت پروازه��اي بين المللي دو 
فرودگاه اربيل و سليمانيه را لغو كند. بغداد در واكنش به 

همه پرسي پروازهاي بين المللي را ممنوع كرده بود. 

دريچه

دريچه
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پرونده8
 سهم12درصدي كشاورزي

از صادرات غيرنفتي
مع��اون برنامه ريزي و ام��ور اقتص��ادي وزارت جهاد 
كشاورزي اعالم كرد: در 10ماهه امسال 4ميليارد و 542 
ميليون دالر انواع محصوالت كش��اورزي از كش��ور صادر 
ش��د كه 12.29درص��د از ارزش كل ص��ادرات غيرنفتي 

كشور را تشكيل مي دهد. 
ب��ه گ��زارش وزارت جه��اد كش��اورزي، عبدالمهدي 
بخش��نده روز گذش��ته اظه��ار داش��ت: در اي��ن مدت 
بي��ش از 4.7ميليون تن انواع محصوالت كش��اورزي به 
كش��ورهاي هدف صادر شده اس��ت. وي افزود: بيشترين 
مي��زان صادرات بخش كش��اورزي از لحاظ وزني مربوط 
به زيربخش ه��اي زراعي با س��هم 62.36درصد، باغي با 
س��هم 22.88درصد و دام و طيور با سهم 11.82درصد 
ب��وده اس��ت. وي اضافه كرد: همچنين از لحاظ ارزش��ي 
بيش��ترين ميزان صادرات بخش كشاورزي كشور مربوط 
به زيربخش باغي با س��هم 48.62درصد، زراعي با سهم 
24.77درصد و دام و طيور با سهم 16.61درصد است. 

معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: در مدت ياد 
شده 1.1ميليون تن محصوالت باغي به ارزش 2 ميليارد 
و 208ميلي��ون دالر، 2.9ميليون ت��ن محصوالت زراعي 
به ارزش ي��ك ميليارد و 125ميليون دالر، 558 هزارتن 
 محص��والت دام و طي��ور ب��ه ارزش 754 ميليون دالر و

90 هزارتن محصوالت ش��يالتي ب��ه ارزش 327 ميليون 
دالر از كشور صادر شد. بخشنده گفت: در 10ماهه امسال 
109 هزار تن پسته به ارزش 972 ميليون دالر، 180 تن 
زعف��ران به ارزش 255 ميليون دالر، 194 هزار تن خرما 
به ارزش 191 ميليون دالر، 347 هزارتن س��يب درختي 
به ارزش 142 ميليون دالر و 91 هزار تن انگور به ارزش 

138 ميليون دالر از ايران به ساير كشورها ارسال شد. 
وي يادآور شد: در مدت ياد شده، صادرات محصوالت 
لبني 517ميليون دالر، گوجه فرنگي )تازه يا س��ردكرده( 
268ميلي��ون دالر و س��يب زميني )ت��ازه يا س��ردكرده( 

213ميليون دالر براي كشور ارزآوري داشته است. 
به گفته معاون وزير جهاد كش��اورزي اظهار داش��ت: 
 در 10 ماهه س��ال جاري، 236ه��زار تن گندم به ارزش
84 ميليون دالر از ايران صادر ش��ده است كه در مقايسه 
با مدت مش��ابه سال گذشته 1317 درصد از نظر وزني و 

724 درصد از نظر ارزشي افزايش نشان مي دهد. 
بر اس��اس آمارها توليدات ساالنه بخش كشاورزي به 
بيش از 120ميليون تن رسيده است. بنا بر تازه ترين آمار 
گمرك ايران، صادرات غيرنفتي كشور در 11ماهه امسال 
به 41ميليارد و 690 ميليون دالر رس��يد كه در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال 4.96 درصد افزايش داشته است. 

قانون جامع خاك در مجلس 
خاك مي خورد

ريي��س انجمن علوم خاك ايران گف��ت: قانون جامع 
خاك بيش از 12س��ال اس��ت در مجلس خاك مي خورد 
كه اميدواري��م با تصويب آن مي توان ب��ا مديريت بهينه 
خ��اك از افزايش ريزگردها و فرس��ايش خاك جلوگيري 
كرد. منوچهر گرجي در حاش��يه شركت در همايش ملي 
س��االنه علوم خاك در باغستان قزوين درگفت وگو با مهر 
اظهار داشت: آب و خاك دو منبع مهم و حياتي درعرصه 
كشاورزي است و اگر هر يك مورد بي توجهي قرار گيرد، 

مي تواند فاجعه بار باشد. 
وي اف��زود: صيانت از خ��اك در امنيت غذايي و حل 
مش��كالت آب و محيط زيس��ت هم اهمي��ت دارد و اگر 
به خاك بي توجهي ش��ود، خسارات زيادي به همه منابع 
طبيع��ي وارد مي كند كه متاس��فانه در دو دهه اخير هم 
در دني��ا و ه��م در ايران اي��ن غفلت ص��ورت گرفته كه 

نگران كننده است. 
گرجي يادآور ش��د: در س��ال هاي اخي��ر وقتي تداوم 
خشكس��الي، افزاي��ش ريزگردها، تغيي��ر كاربري اراضي 
كشاورزي و تبديل آن به شهرك هاي صنعتي و خانه هاي 
مس��كوني وضعيت را به ش��رايط بحران��ي و نگران كننده 
تبديل كرده و كاهش حاصل خيزي زمين هاي كشاورزي 
را كاه��ش داد برخ��ي انس��ان هاي فكور جامع��ه به فكر 
افتادند تا چاره انديشي كنند و اهميت صيانت از خاك را 
به  شدت مورد توجه قرار دادند و در جامعه ترويج كردند 

تا اين تهديد به اطالع همگان برسد. 
ريي��س انجمن علوم خاك اي��ران تصريح كرد: بيش 
از 12هزار س��ال اس��ت كه خاك در همه جهان به مردم 
خدمات مي دهد و بايد اين خدمات را همچنان ارائه كند 
تا زندگي بشر دچار چالش نشود و فاجعه يي رخ ندهد. 

وي اضافه كرد: تبديل اراضي كش��اورزي به مسكوني 
و شهرهاي صنعتي و ساير موارد بسيار نگران كننده است 
و در كنار آن كمبود اراضي حاصل خيز ايجاب مي كند از 
وضع موجود به ش��دت صيانت كنيم تا آينده فرزندانمان 
به مخاطره نيفتد. گرجي اظهار داشت: مساحت كشور ما 
حدود 165 ميليون هكتار است كه در يك اقليم خشك 
و نيمه خش��ك واقع شده بنابراين از لحاظ كيفي و كمي 
ما با محدوديت هاي ش��ديد منابع پاي��ه خاك مواجهيم. 
وي بي��ان كرد: حدود 50ميليون هكتار از اراضي كش��ور 
اگر آب باش��د، قابليت توس��عه كش��اورزي را دارد، ولي 
به دليل محدودي��ت منابع آبي چني��ن ظرفيتي نداريم 
و در ح��ال حاض��ر اراض��ي در چرخه توليد كش��ورمان 
 حدود 18.5ميليون هكتار اس��ت كه از اين ميزان حدود
8.5 ميليون هكتار آن آبي و حدود 10ميليون هكتار آن 
ديم اس��ت؛ بنابراين از حدود 32ميليون هكتار از اراضي 
قابل كش��ت به دليل محدوديت مناب��ع آب نمي توانيم، 
اس��تفاده كنيم. گرجي يادآور ش��د: از اين 18.5ميليون 
هكتار اراضي تنها 1.3ميليون هكتار آن فاقد محدوديت 
و باق��ي آن ني��ز ش��امل محدوديت هايي چون ش��وري، 
قليايي بودن، زهدار بودن، توپوگرافي، س��نگ دار بودن و 
عمق خاك اس��ت و در واقع فق��ط 1.3درصد اين اراضي 
در كالس يك ق��رار مي گيرد. گرجي بي��ان كرد: ميزان 
فرس��ايش در كشور ما باالس��ت كه دليل آن نيز شرايط 
اقليمي، ش��رايط بارندگي و رعايت نش��دن برخي اصول 
فني اس��ت و اين فرسايش در ايران ساالنه حدود 16تن 
در هكتار و در دنيا متوس��ط فرسايش خاك حدود 6 تن 
در هكتار اس��ت. وي با اظهار نگراني از سرعت فرسايش 
خاك در جهان و ايران گفت: فرس��ايش خاك در جهان 
حدود 2ميليارد تن است و به ازاي هر تن فرسايش خاك 
براي نمونه 28 دالر به امريكا خس��ارت وارد مي شود كه 
حدود 56 ميليارد دالر اس��ت. به گفته گرجي اين ميزان 
فرسايش خاك نسبت به متوس��ط دنيا خيلي باالست و 
موجب تخليه عناصر غذايي خاك مي شود و خاك زراعي 
م��ارا دچار مش��كل مي كن��د كه اين فرس��ايش فقط در 
اراضي زراع��ي اتفاق نيفتاده ودر جنگل ها، تپه ها، مراتع، 
دامنه ها، كوه ها نيز شاهد آن هستيم. وي بيان كرد: بيش 
از 12سال اس��ت كه قانون جامع خاك در مجلس خاك 
مي خ��ورد و بايد به تصويب نمايندگان برس��د تا بتوانيم 

مديريت بهينه منابع خاكي را محقق كنيم.

اخبار

بررسي تحوالت جمعيتي 10 سال گذشته و تاثير آن بر بازار كار

چالش هاي اشتغال و هرم ناموزون جمعيتي
»فرصت ها و چالش هاي اشتغال در ايران در مواجهه با هرم ناموزون جمعيتي« موضوع 
گزارشي است كه كميسيون جوانان، كارآفريني و كسب وكارهاي نوين و دانش بنيان اتاق 
ايران به  تازگي آن را منتش��ر كرده اس��ت. در اين گزارش آمده اس��ت: موضوع اشتغال و 
دستيابي افراد به شغل با توجه به انبوه جمعيت جوان و فارغ التحصيل يكي از موضوعات 
اساسي كشور است. بيكاري به عنوان يك پديده ي مخرب اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
مطرح است و رفع آن همواره ازجمله دغدغه هاي برنامه  ريزان بوده است. ايران در فاصله 
دهه 1330 تا 1360 با رش��د بي س��ابقه جمعيت مواجه ش��د به طوري  كه معدل رش��د 
جمعيت ساالنه حدود 3درصد را پشت سر گذاشت. اين امر منجر شد، جمعيت ايران در 
سال 1365 به حدود 50 ميليون نفر برسد. جمعيت ايران هر 20سال تقريبا دو برابر شد.

ش��رايط اجتماعي و سياس��ت هاي كاهش جمعيت دولت در دهه 70و 80 باعث شد، 
نرخ رش��د جمعيت از 3.9درص��د در دهه 1355تا 1365 به ح��دود 1.2درصد در دهه 
1395-1385 برس��د با اين روند درحال حاضر شاهد نرخ رشد جمعيت كشور به صورت 
بس��يار ماليم هستيم. جمعيت كش��ور براساس سرش��ماري عمومي نفوس مسكن سال 
1395 ب��ه ع��دد حدود 80 ميليون نفر رس��يد از اين تعداد 51 درص��د مرد و 49درصد 

زن هستند. 
طي تحوالت 10سال گذش��ته جمعيت غيرفعال پيوسته درحال افزايش است. تراكم 
جمعيت غيرفعال در افراد متولد دهه 60 توس��عه آموزش عالي و گرايش جمعيت جوان 
به س��مت افزايش تحصيالت عالي سبب ش��ده اقتصاد ايران با يك تحول مهم در سمت 
عرضه نيروي كار مواجه باش��د و جمعيت جوان و داراي تحصيالت عالي به خصوص زنان 
تصميم ورود به بازار كار بگيرند. موج ورود به بازار كار اتفاقي است كه نرخ بيكاري و نرخ 
مشاركت را در آستانه تغييرات قابل توجه قرار داده است. از اين  رو بحث ايجاد اشتغال با 
توجه به فرصت هاي شغلي با ويژگي هاي جمعيت جوان و داراي تحصيالت عالي بيش از 

گذشته نياز به توجه و سياست گذاري مناسب دارد. 
درحال حاضر هرم س��ني جمعيت س��ال 1395 نش��ان مي دهد 65-15 سال جامعه، 
بخ��ش اعظم��ي از جمعيت جامعه ايران را تش��كيل مي دهد. در اين ش��رايط در بس��تر 
تغييرات س��اختار سني در كشور ما فازي از تحوالت جمعيتي آغاز شده است كه نسبت 
جمعيت در س��نين فعاليت به حداكثر خود مي رسد به اين شرايط پنجره جمعيتي گفته 
مي ش��ود. پنجره جمعيتي يك وضعيت موقتي در س��اختار جمعيتي ايران اس��ت كه در 
س��ال 1385 باز ش��ده و براي حدود 4دهه طول مي كش��د. در اين دوره فرصت مناسبي 
براي برنامه ريزي دقيق و حركت كشور به سمت رونق اقتصادي و توليد و اشتغال وجود 
دارد. توجه نكردن به فرصت طاليي پيش رو مي تواند تهديدي براي آينده كش��ور ش��ود 
و مش��كالت و معضالت��ي به مراتب پيچيده تر ايجاد كند كه هر كش��وري را تا مدت ها به 

مشكالت و عقب افتادگي هاي سنگيني دچار مي كند. 

 بررسي هرم جمعيتي ايران
در ش��رايط حاضر با بررس��ي هرم جمعيتي س��ال 1395 پي به اين نكته مي بريم كه 
بيش��ترين برآمدگي جمعيت كش��ور مربوط به فاصله سني 34-30س��ال است. در واقع 
افراد متولدين دهه 60 جمعيت قابل  توجهي از هرم جمعيتي كشور را تشكيل مي دهند.

 ميانگين سني جمعيت كشور در سال 95 برابر با 31.1سال است. با مشاهده نمودار 
هرم جمعيتي س��ال 95 به نكته ديگري پي مي بريم اينكه جمعيت 40س��اله در تركيب 
جمعيتي كشور قابل توجه است. در واقع اين جمعيت حاصل فرزندآوري دهه 60 است. 
با اين ش��رايط ما در 10س��ال آينده نيز با موج دوم افزاي��ش جمعيت نيروي كار مواجه 
هس��تيم و ش��مار جمعيت جوان و آماده به  كار افزايش چش��مگيري مي يابد. با مشاهده 
نمودار ش��ماره)2( به نظر مي رس��د افراد متولدين دهه 60 در سال 1430 شروع دوران 
بازنشستگي و كهنسالي خود را پشت سر خواهند گذاشت و هرم سني جمعيت به شكل 
استوانه مي شود در اين شرايط افزايش جمعيت سالمند كشور به  نوبه خود تبعات منفي 

اقتصادي نيز به همراه دارد. 

 وضعيت بازار كار و اشتغال كشور
بررس��ي ها نش��ان مي دهد، تعداد بيكاران 10سال گذشته در كش��ور، ساالنه در بازده 
3.2-2.4ميليون نفر همچنين نرخ بيكاري بين 14-10درصد متغير بوده است. با مقايسه 
ن��رخ بيكاري و تعداد بيكاران به اين نتيجه مي رس��يم كه تعداد بيكاران تقريبا همگام با 

نرخ بيكاري ساالنه است. 

در ش��رايط حاضر در سال 1395 نرخ بيكاري در كشور برابر با 12.4درصد همچنين 
جمعيت بيكار كشور نيز به حدود 3.2ميليون نفر رسيده است. 

اس��ت. البته بايد توجه داشت در يك فصل نرخ بيكاري كاهش مي يابد اما اين كاهش 
را نمي توان به عنوان سيگنال از بهبود شرايط كسب وكار در نظر داشت زيرا ممكن است 
افراد به دليل كيفيت پايين كار يا نيافتن كار مناس��ب تصميم به خروج بازار كنند بدين 
معني كه با نيافتن ش��غل جزو جمعيت غيرفعال كش��ور شوند و مجددا در فصول آتي به 

بازار برگردند. 

 نرخ مشاركت اقتصادي
 آخرين آمار كار كشور در سال 1395 حكايت از نرخ مشاركت اقتصادي 39.4درصدي 
دارد. در واقع حدود 39.4درصد از جمعيت در سن كار كشور حاضر به عرضه كار خود در 

بازار كشور هستند كه اين شرايط خود معضلي براي كشور محسوب مي شود. 

زيرا بخش بزرگي از افراد س��ن كار كش��ور حاضر نيس��تند، كار خود را عرضه كنند و 
شرايط حضور براي فعاليت در بازار كار عمدتا به دليل ادامه تحصيالت و عدم وجود شغل 
با كيفيت ندارند و جمعيت غيرفعال محس��وب مي شوند. هر چه نسبت جمعيت غيرفعال 
به جمعيت كل بيش��تر باشد عاملي براي بروز نابس��اماني هاي اجتماعي است. همچنين 
نكته مهمي بايد توجه داش��ته باش��يم اين اس��ت كه چنانچه نرخ مشاركت افزايش يابد 
و تمهيداتي براي ايجاد اش��تغال انديشيده نش��ود، جمعيت بيكار و نرخ بيكاري افزايش 
مي يابد. در نمودار شماره )5( نرخ مشاركت اقتصادي نشان مي دهد طي 5 سال گذشته 
اين نرخ درحال افزايش اس��ت. عالوه بر اش��تغال زايي پايين در دهه گذش��ته و افزايش 
جمعيت جوان و غيرفعال كش��ور نسبت كل جمعيت به تعداد شاغالن به 3.6نفر رسيده 
كه اين رقم در مقايسه با ميانگين جهاني بسيار باالست. افزايش اين نسبت طي سال هاي 

اخير به معناي دشواري تامين نيازهاي خانوارها و در نتيجه گسترش فقر است. 

 جمعيت شاغلين كشور
در نمودار ش��ماره )6( تعداد ش��اغلين كشور طي سال هاي 1395-1384  نشان داده  
ش��ده است. شواهد اين موضوع را آشكار مي كند كه طي دهه جاري جمعيت شاغلين از 

20.6ميليون در سال 1384 به 22.6ميليون در سال 1395 رسيده است.

نكته قابل ذكر اين اس��ت كه تفاوت تعداد ش��اغلين سال 1384 با سال 1395 حدود 
2ميليون نفر است يعني در 10سال گذشته از نظر اشتغال زايي عملكرد مطلوبي در كشور 
صورت نگرفته اس��ت يعني در 10سال گذشته از نظر اش��تغال زايي عملكرد مطلوبي در 
كشور صورت نگرفته اس��ت. با بررسي هرم جمعيتي حدود 40درصد گروه هاي سني در 
كشور در سال 1395 را افراد جوان بين 15تا 34سال تشكيل داده اند كه نسبت به سهم 
گروه هاي س��ني گذشته بي سابقه است. افزايش كم تعداد شاغالن طي 10سال گذشته و 
همزماني آن با موج جمعيت جوان كش��ور و تحصيلكرده كشور به خودي خود بيانگر نياز 

اقتصاد ايران براي اشتغال زايي قابل  توجه طي سال هاي آتي است. 

 تركيب تحصيلي جمعيت بيكار كشور و سطح تحصيالت شاغالن كشور
ش��رايط در كشور به گونه يي است كه فضا براي اش��تغال افراد داراي تحصيالت عالي 
مناس��ب نيس��ت و مش��اغل موجود عمدتا با نيروي كار غيرتحصيلكرده س��ازگار است. 
درحالي ك��ه يكي از ويژگي هاي جمعيت جوان در س��ال هاي اخير دارا بودن تحصيالت 
دانش��گاهي اس��ت. لذا در س��ال هاي پيش رو عالوه بر اينكه الزم است كميت شغل هاي 
ايجاد شده زياد باشد، الزم است به كيفيت يا نوع اين شغل ها نيز توجه شود بدين معني 
كه اقتصاد ايران طي سال هاي آتي نيازمند فرصت هاي شغلي با تعداد زياد و مناسب براي 

افراد داراي تحصيالت عالي است. 

همانطور كه در نمودار ش��ماره )7( مش��اهده مي ش��ود درحال حاضر تقريبا نيمي از 
بيكاران كش��ور را افراد تحصيلكرده تشكيل مي دهند و روند بيكاران تحصيلكرده درحال 
افزايش اس��ت. در واقع آموزش عالي به جاي اينكه سرمايه هاي انساني ايجاد و به سمت 
بهره وري كار حركت كند، بيكاران تحصيلكرده توليد كرده اس��ت. توجه به اين نكات در 
سياس��ت گذاري براي اشتغال زايي بس��يار حائز اهميت اس��ت و مي تواند تمركز و مسير 

سياستگذاري را تغيير دهد. 

 نرخ بيكاري زنان و مردان در گروه هاي سني مختلف
 طبق شواهد نرخ بيكاري زنان شهري 24-20 سال بيش از 50 درصد است. در واقع 
از 2نفر زن در جامعه ش��هري كه به دنبال كار هستند يك نفر موفق به اشتغال مي شود. 
همچنين نرخ بيكاري براي مردان ش��هري 24-20سال بيش از 20درصد است كه مبين 

شرايط سخت براي پيدا كردن شغل براي جوانان است.

همچنين نرخ بيكاري زنان روس��تايي 24-20 س��ال كمتر از 30درصد و براي مردان 
روستايي 24-20سال، كمتر از 13درصد است كه نشان مي دهد مردان و زنان روستايي 
راه هموارتري نسبت به جمعيت شهري براي دستيابي به اشتغال دارند. البته بايد توجه 
داش��ت، شهرها كيفيت اش��تغال باالتري نسبت به روستاها دارند. در نمودار 9 و 10 نرخ 
بيكاري در گروه هاي س��ني مختلف و به تفكيك شهري-روستايي و جنسيت نشان داده 

است كه مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
الف. نرخ بيكاري در شهر بيشتر از روستاست. 

ب. با وجود نرخ مش��اركت پايين زنان نرخ بيكاري زنان با اختالف زيادي بيش��تر از 
مردان است. 

ج. نرخ بيكاري در گروه جوانان بسيار بيشتر از ساير گروه هاي سني است. 

  راهكار و پيشنهادهايي براي استفاده از فرصت پنجره جمعيتي و اشتغال زايي
سياس��ت هاي اقتصاد كالن، تورم پايي��ن و با ثبات، نرخ بهره بلندمدت پايين، 
سياس��ت ارزي مناسب، كسري بودجه پايين نس��بت پايين بدهي ملي به توليد 
ناخال��ص داخلي، ثبات ارزش پول، توس��عه بنگاه هاي كوچك و متوس��ط، بهبود 
زيرساخت ها و فضاي كسب وكار، سياست ها، نهادها و مقررات بازار كار، نهادسازي 

و اصالح قوانين و مقررات، تقويت بخش خصوصي و كوچك سازي دولت. 

مشاركت بخش خصوصي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و اجراي بدون 
كم وكاس��ت قانون بهبود مستمر فضاي كس��ب وكار كه نوعي مشاركت كارآمد و 
هم��كاري دولت و بخش خصوصي را تعيي��ن مي كند و الزام دولت به انجام همه 
تعه��دات در قبال بخش خصوصي مي تواند ب��ر تقويت جايگاه بخش خصوصي و 
روند خصوصي س��ازي نقش بسزايي داشته باش��د و در نتيجه كاهش تصديگري 
دول��ت در اقتصاد و در ادامه ايجاد فضاي رقابتي و رونق اقتصادي و اش��تغال به 

همراه دارد.

كميسيون جوانان، كارآفريني و كسب وكارهاي نوين و دانش بنيان 
در جديدترين گزارش خود فرصت ها و چالش هاي اشتغال در 

ايران و تاثير هرم جمعيتي بر بازار اشتغال را بررسي كرده است. 
نرخ بيكاري در شهر بيشتر از روستاست. نرخ بيكاري زنان با 

اختالف زيادي بيشتر از مردان است. نرخ بيكاري در گروه جوانان 
بسيار بيشتر از ساير گروه هاي سني است
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»تعادل« در آستانه نوروز 97 و افزايش تلفات رانندگي بررسي مي كند؛ 

رونقبومگردي،راهكاركاهشهزينههايبيمهثالث

بررسي كاربرد وثايق منقول با توجه به بحران وثيقه بانكي

ظرفيت مغفول اموال منقول در شرايط بحران وثايق
گروه بانك و بيمه  

وقت��ي براي دريافت وام و تس��هيالت به بانك ها و 
موسس��ات اعتباري مراجعه مي كنيم، بانك در مقابل 
دريافت وام از ما درخواست مي كند كه ضمانت كافي 
براي بازپرداخت وام ها و اقساط به موقع آن ارائه دهيم. 
ب��ا توجه به ميزان رقم وام ي��ا بايد ضمانت يك يا دو 
كارمند با فيش حقوقي و گواهي كس��ر از حقوق ارائه 
دهيم يا يك كاسب معتبر ضمانت كند تا وام دريافت 
كنيم و چنانچه اقس��اط پرداخت وام با تاخير مواجه 
شود ابتدا بانك به خود ما اخطار مي دهد و در مرحله 
بعد از حقوق و حس��اب كارمن��د ضامن يا مراجعه به 
حساب كاسب معتبر مبلغ اقساط و جريمه و سود وام 

را مطالبه مي كند. 
به گزارش»تعادل« اما در مورد س��اير تس��هيالت 
با مبال��غ باالتر از وام هاي خرد كه براي كس��ب وكار 
و س��رمايه گذاري پرداخت مي شود و معموال رقم آن 
از حد توان ضمانت يك كاس��ب معتب��ر يا كارمند و 
فيش حقوقي و گواهي كسر از حقوق باالتر است، بانك 
براي پرداخت تسهيالت از ما وثيقه معتبر غيرمنقول را 
مطالبه مي كند و ما با معرفي و ارائه سند خانه، مغازه 
يا ملك قابل فروش از بانك وام مي گيريم تا در صورت 
عدم بازپرداخت اقساط يا كل رقم وام، بانك از طريق 
ضبط اموال غيرمنقول و فروش آن به طلب خود برسد. 
در كشورهاي ديگر عالوه بر وثيقه غيرمنقول يعني 
ملك و خانه و آپارتمان، اموال منقول ش��امل خودرو، 
سهام، س��پرده بانكي و اوراق بهادار و... نيز در بانك ها 
پذيرفته مي شود و به خاطر نقد شوندگي بيشتر اموال 
منقول و گسترش بسيار زياد اينگونه اموال منقول در 
جامعه، روش وثيقه منقول نيز بس��يار متداول ش��ده 

است. 
اي��ن روش ام��ا در ايران هنوز متداول نش��ده و از 
وثيقه گذاشتن، خودرو، اوراق، سپرده ها، حساب جاري 
و ساير وثيقه هاي منقول خبري نيست. بر اين اساس 
از آنج��ا كه انبوه وثايق غيرمنقول مانند خانه، ملك و 
زمين روي دس��ت بانك ها مانده و قادر به فروش آنها 
در شرايط ركود بخش مسكن و ملك با قيمت مناسب 
نيس��تند در نتيجه بانك ها بايد به تدريج به س��مت 
روش ه��اي بهتر دريافت ضمانت و وثيقه مانند وثيقه 
اموال منقول قابل اتكا هدايت شوند و با فرهنگ سازي 
در اين زمينه امكان اس��تفاده از وثايق منقول افزايش 
ياب��د.  در اين زمينه، پژوهش��كده پول��ي و بانكي در 
يك يادداش��ت سياس��تي به قلم »زهرا خوشنود« به 
بررس��ي موضوع نظام حقوقي وثايق منقول در تعامل 
با بانكداري بين الملل پرداخته و نكاتي را يادآور شده 

است. 
نويس��نده اين گزارش نوش��ته اس��ت: با وجودي 

كه در بس��ياري از كش��ورهاي خارج��ي و در عرصه 
بانك��داري بين الملل، بانك ها به  واس��طه برخورداري 
از زيرس��اخت هاي الزم از امكان تامين  مالي وثيقه يي 
ب��ه پش��توانه گس��تره يي از وثايق منق��ول برخوردار 
هستند، اين مس��اله در نظام بانكي ايران مورد توجه 
الزم قرار نگرفته و در نتيجه نه تنها ميزان دسترس��ي 
ش��ركت هايي با اندازه كوچك و متوس��ط داخلي به 
تامين  مالي در كش��ور با محدوديت مواجه شده بلكه 
گس��تره فعاليت بانك هاي خارجي در كشور و ميزان 
س��وددهي فعاليت واسطه گري مالي آنها در كشور در 
مقايسه با فعاليت در خارج از كشور تحت تاثير زيادي 

قرار گرفته است. 
مطالع��ه انج��ام  ش��ده در اي��ن تحقيق ب��ر پايه 
پرسش��نامه هاي شاخص س��هولت انجام كسب  وكار 
بيانگر آن است كه براي ارتقاي زيرساخت هاي الزم در 
اين زمينه بايد در گام اول بر زيرساخت و بستر قدرت 

حقوق قانوني وثايق منقول متمركز شد. 
 در اين يادداشت سياس��تي تاكيد شده است: در 
طراح��ي معامالت وثيقه ي��ي و ظرفيت مغفول وثايق 
منقول در تامين  مالي به ظرفيت مغفول اموال منقول 
توجه ش��د كه نقش��ي كليدي در دارايي هاي افراد با 
س��طح درآمد پايين تر ايفا مي كند. حتي در كس��ب  
وكارهايي با اندازه كوچك و متوس��ط بخش اعظمي 
از س��بد دارايي اين ش��ركت ها در گروه اموال منقول 
طبقه بندي مي شود كه امكان تامين  مالي به پشتوانه 
آن در سطح مورد انتظار در نظام مالي به  وجود نيامده 
بود. به بيان دقيق تر عدم وجود زيرساخت هاي حقوقي 
و عملياتي در به رس��ميت شناختن دامنه وسيعي از 
اموال منقول در تامين  مالي منجر به عدم دسترس��ي 

بخش بزرگي از جامعه به منابع مالي شده بود. 
اين يادداش��ت سياس��تي نتيجه گي��ري كرده كه 
»هر چن��د بي��ش از دو دهه از توج��ه بين المللي به 
ضرورت پياده سازي ساختار حقوقي و قانوني الزم در 
معامالت وثيقه يي مي گذرد و ابعاد آن در بس��ياري از 
شاخص هاي بين المللي مورد توجه قرار گرفته اما در 
اي��ران توجه الزم به آن نش��ده و همچنان طرح هايي 
براي تامين  مالي توسط بانك هاي توسعه يي و در قالب 
نس��خه هاي مختلف- به ويژه براي بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط- مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. از اين رو با 
توجه به گس��تره اين روش تامين  مالي و اس��تفاده از 
وثايق منقول در ديگر كشورها جهت بسط بانكداري 
در عرص��ه بين الملل بايد به ارتقاي س��طح اين روش 

تامين  مالي توجه شود.«
 ارزيابي وضعيت ايران بر پايه ش��اخص س��هولت 
انجام كس��ب وكار و با تاكيد بر مولفه دريافت اعتبار، 
بيانگر ضرورت اولويت بخش��ي به ارتقاي زيرس��اخت 

حقوق��ي و قانوني به عنوان مهم ترين عامل اثرگذار بر 
قابليت افزايش ظرفيت اعتباردهي به پش��توانه وثايق 
منقول در بازار مالي است. در ارتقاي اين زيرساخت نيز 
كه در كل مشتمل بر قوانين ناظر بر معامالت وثيقه يي 
و قوانين ناظر بر ورشكستگي است در گام اول ضرورت 
تمركز بر قوانين و مقررات ناظر بر معامالت وثيقه يي 
در كنار طراحي و راه اندازي سامانه ثبت وثايق منقول 
مشاهده مي شود. از اين رو پرداختن به قوانين ناظر بر 
ورشكستگي و سهولت اجرا و اعمال حق تضمين وثيقه 
در اهميت دوم قرار مي گيرد. بنابراين ضروري اس��ت، 
برداشتن گام هايي در اين زمينه به سرعت در دستور 
كار قرار گيرد تا ش��كاف هاي عميق موجود در زمينه 
برق��راري ارتباط و همكاري مفيد در عرصه بين الملل 
بانكي برطرف ش��ود. جهت ارتقاي وضعيت ايران در 
شاخص قدرت حقوق قانوني به عنوان مهم ترين جزء 
مولفه دريافت اعتبار در گام اول تنظيم و پياده سازي 
فضاي مقرراتي وثيقه سپاري بر پايه ساختار قانوني و 
حقوقي ناظر بر معامالت وثيقه يي بايد در دستور كار 
مقامات ذي ربط قرار گيرد. در اين راستا تمركز بر ابعاد 
پوشش دهنده حقوق وثيقه سپاري در مقايسه با حقوق 

ورشكستگي نيز از اولويت برخوردار است. 
در ارزيابي شاخص عمق اطالعات اعتباري در ايران 
با توجه به ميزان باالي س��طح پوش��ش پرسش هاي 
مطرح ش��ده در تدوي��ن اين ش��اخص و صرف عدم 
پوش��ش پرسشي مبني بر عدم اس��تفاده از اطالعات 
خرده فروش��ي ها و ش��ركت هاي ارائه دهنده خدمات 
عمومي در كنار اطالعات موسسات مالي و بانك ها در 
هر دو موسس��ه اعتباري خصوصي و دولتي مالحظه 
مي شود كه انجام اقداماتي توسط مقامات ذي ربط در 
ارتقاي دامنه اطالعات مورد استفاده در اين دو موسسه 
اعتباري مي تواند به كس��ب امتياز 8 از اين مولفه كه 
س��قف امتياز آن است، منجر ش��ود. با وجود اين در 
مقام مقايس��ه بين دو شاخص قدرت حقوق قانوني و 
عمق اطالعات اعتباري و ميزان عدم پوش��ش اجزاي 
تشكيل دهنده آنها مش��اهده مي شود كه در مجموع 
جهت ارتقاي رتبه اي��ران در مولفه دريافت اعتبار به 
عنوان مهم ترين مولفه ش��اخص سهولت انجام كسب 
وكار در گام اول بايد بر بهبود ش��اخص قدرت حقوق 
قانوني تمركز ش��ود. در اين راستا ضروري است ابعاد 
ناظر بر فضاي مقرراتي وثيقه س��پاري مورد توجه قرار 
گرفته و اقدامات الزم جهت ارتقاي ابعاد زيربنايي آن 
مبتني بر پياده س��ازي موثر معامالت وثيقه يي بر پايه 

وثايق منقول در كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد
با وجودي كه در بس��ياري از كش��ورهاي خارجي 
و در عرص��ه بانكداري بين الملل، بانك ها به واس��طه 
برخ��ورداري از زيرس��اخت هاي الزم از امكان تامين 

مالي وثيقه يي به پش��توانه گستره يي از وثايق منقول 
برخوردار هستند اين مساله در نظام بانكي ايران مورد 
توجه الزم قرار نگرفته اس��ت. ب��ه اين ترتيب نه تنها 
ميزان دسترسي شركت هاي با اندازه كوچك و متوسط 
داخلي به تامين مالي در كش��ور با محدوديت مواجه 
شده است بلكه گستره فعاليت بانك هاي خارجي در 
كشور و ميزان سوددهي فعاليت واسطه گري مالي آنها 
در كشور در مقايسه با فعاليت در خارج از كشور تحت 

تاثير زيادي قرار گرفته است. 
از اين رو مطالعه انجام شده در اين تحقيق بر پايه 
پرسش��نامه هاي شاخص س��هولت انجام كسب وكار 
بيانگر آن است كه براي ارتقاي زيرساخت هاي الزم در 
اين زمينه بايد در گام اول بر زيرساخت و بستر قدرت 

حقوق قانوني وثايق منقول متمركز شد. 

 ظرفيت مغفول اموال منقول
در تامين مالي معامالت وثيقه يي و ظرفيت مغفول 
وثايق منق��ول از اواي��ل دهه 90مي��الدي در عرصه 
بين الملل��ي مورد توجه وافر قرار گرفت. تمركز بر اين 
وثايق نيز به عنوان راهكاري جايگزين تمركز بر تامين 
مالي توسط بانك هاي توس��عه يي در دستور كار قرار 
گرفت.  در حقيقت در طراحي اين روش تامين مالي 

به ظرفيت مغفول اموال منقول توجه ش��د كه نقشي 
كليدي در دارايي هاي افراد با سطح درآمد پايين تر ايفا 
مي كند. حتي در كس��ب وكارهاي با اندازه كوچك و 
متوسط بخش اعظمي از سبد دارايي اين شركت ها در 
گروه اموال منقول طبقه بندي مي شود كه امكان تامين 
مالي به پشتوانه آن در سطح مورد انتظار در نظام مالي 

به وجود نيامده بود. 
به بيان دقيق تر، عدم وجود زيرساخت هاي حقوقي 
و عملياتي در به رس��ميت شناختن دامنه وسيعي از 
اموال منقول در تامين مالي منجر به عدم دسترس��ي 
بخش بزرگي از جامعه به منابع مالي شده بود. از اين 
رو ش��كاف موجود در تامين مالي و ضرورت پوش��ش 
ريسك باالي اعتبار تامين مالي افراد صرفا برخوردار از 
وثايق منقول و غيرواجد شرايط وثيقه سپاري، ضرورت 
توس��ل به بانك هاي توس��عه يي و اتكا به منابع مالي 
دولت براي پوشش اين ريسك باال را به دنبال داشت. 
 اي��ن درحالي ب��ود كه صرف ارتقاي زيرس��اخت 
حقوقي و عملياتي الزم در اس��تفاده از وثايق منقول 
مي توانست تا حدود زيادي از حجم اين ريسك بكاهد 
و بس��تر تامين مالي را بدون انتقال ريس��ك به دولت 
از طري��ق به خط��ر انداختن مناب��ع آن در بانك هاي 

توسعه يي فراهم آورد. 

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
براس��اس آخرين آم��ار اعالمي در 10ماهه س��ال 
96 تع��داد 13874 آمار تلفات جاده يي اس��ت كه از 
مي��زان 10889نفر مرد و 2985نف��ر زن بوده اند كه 
نشان دهنده 0/4درصد افزايش نسبت به سال گذشته 
بوده است. اين موضوع در شرايطي كه هزينه هاي بيمه 
ش��خص ثالث، پرداخت ديه و هزينه هاي بيمارستاني 
سنگين تر از حق بيمه هاس��ت كه مي تواند مشكالت 

صنعت بيمه را افزايش دهد. 
به گزارش »تعادل« يكي از ش��عب ش��ركت هاي 
بيمه ك��ه اتفاقا در مناطق باالي ش��هر ته��ران واقع 
اس��ت، مي گويد يك تصادف با پرداخت 560 ميليون 
تومان ديه دو نفر امس��ال باعث ش��د كه عمال رقمي 
بي��ش از كل درآمد حق بيمه ه��اي ثالث به اين يك 
تصادف تعلق گيرد و در ش��رايطي كه كل درآمد حق 
بيمه ثالث در اين ش��عبه كمتر از 500 ميليون تومان 
بوده، ش��ركت بيمه بايد تنها 560 ميليون تومان ديه 
اين تص��ادف را بپردازد. حال آنك��ه هزينه هاي ديگر 
تعميرات، بيمارستان و... نيز رخ داده و همين موضوع 
باع��ث عدم جذابيت بيمه ش��خص ثالث ش��ده و اگر 
شركت هاي بيمه از محل ساير رشته هاي بيمه درآمد 
نداشته باشند، شخص ثالث كل فعاليت بيمه را با زيان 
مواجه مي كند. البته در ش��اخص هزينه يي كل رشته 
شخص ثالث كه تا چند سال پيش با زيان مواجه بوده، 
تحوالتي رخ داده و در يكي دو سال اخير به نقطه سر 
به س��ري و حتي سود اندك رس��يده است اما با اين 
حال به نظر مي رس��د كه فرهنگ سازي، بهبود نقاط 
حادثه خيز جاده ها و اطالع رس��اني به مردم به مراتب 
بهت��ر از هر عملكردي مي تواند به صنعت بيمه كمك 
كند. لذا بررس��ي وضعيت تصادف جاده يي آن هم در 
مقاطع تابستان و شهريور ماه، عيد نوروز يك هشدار 

منطقي است كه بايد انجام شود. 
براساس اعالم س��ازمان بهداشت جهاني، ايران در 
ميان 190كش��ور از نظ��ر بهبود ن��اوگان و جاده ها و 
حمل و نق��ل و بروز تصادف رتبه 189را داراس��ت و 
اين يعني فاجعه در كمين همه رانندگان و سرنشينان 
خودروهاس��ت بنابراي��ن بايد با تصحيح اش��تباهات 
رانندگي و توجه به قوانين كاري كنيم كه اين جايگاه 

را هر چه سريع تر از دست دهيم. 
40درصد حوادث جاده يي در نوروز 96 كه منجربه 
فوت هموطنان شده به دليل خستگي و خواب آلودگي 
بوده و س��بب خروج خودرو از جاده، واژگوني، انحراف 

به چپ و برخورد با خودروهاي رو به رو شده است. 
در مراحل بعد س��بقت غيرمجاز، انحراف به چپ 
به وي��ژه در جاده هاي دو طرفه 30درصد تصادفات را 
به خ��ود اختصاص داده و متاس��فانه 70درصد عامل 
تصادفات همچنان انساني است كه در شرايطي اتفاق 
افتاده ك��ه در جاده ها مه گرفتگي، لغزندگي و كاهش 
ديد اعالم شده و بايد گفت بيشترين حوادث جاده يي 
در مسيرهاي طوالني به ويژه كويري اتفاق افتاده زيرا 
اين شرايط موجب خستگي و خواب آلودگي بيشتر در 
رانندگان ش��ده و در نهايت موجب انحراف به چپ و 

تصادف��ات رخ به رخ مي ش��ود. در جاده هاي دو طرفه 
نيز سرعت و سبقت غيرمجاز و انحراف به چپ موجب 

تصادفات رخ به رخ شده است. 
براس��اس آمار اعالم ش��ده 60 درص��د تصادفات 
نوروزي در 30كيلومتري ش��هرها رخ داده كه در اين 
ميان اس��تان هاي اصفهان، فارس و خراس��ان رضوي 
بيشترين آمار تصادفات نوروزي را داشته اند كه پرتردد 
بودن جاده ها، خس��تگي و خواب آلودگ��ي رانندگان 
علت عمده باال بودن آمار تصادفات در محورهاي اين 

استان ها گزارش شده است. 
بررسي ها نش��ان مي دهد، ميزان تلفات حاصل از 
تصادفات در نوروز 96 نس��بت به سال 95 با 8 درصد 
كاه��ش همراه بوده و اين يعني در س��ال 95 هر 60 
دقيقه يك نفر جان خود را به دليل حوادث رانندگي 
از دست داده درحالي كه در نوروز امسال هر 71دقيقه 

متاسفانه يك هموطن جان سپرده است. 
هر چند هنوز آمار قطعي و رسمي تعداد كشته هاي 
تصادفات نوروزي از سوي مسووالن اعالم نشده است 
ام��ا به جرات مي توان گفت با توجه به همكاري مردم 
در رعايت هر چه بيش��تر قان��ون و توجه به تذكرات 
پليس و ش��رايط جوي و جاده يي به حتم آمار تلفات 
تصادفات نوروزي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 

كه برابر با 756نفر بوده، كاهش خواهد داشت. 
خوش��بختانه 2س��ال اس��ت كه كمپي��ن »نه به 
تصادفات جاده يي« سبب شد تا مردم ايمن تر رانندگي 
كرده و با رعايت قوانين، خطر وقوع تصادف را كاهش 
دهند. هر ساله تعداد سفرهاي جاده يي در تعطيالت 
نوروزي و تابس��تاني و تعطيالت چند روزه در اواسط 

سال افزايش مي يابد. نياز به سفر و گردشگري يكي از 
نيازهاي اساسي انسان ها در زندگي به عنوان تفريحات 
س��الم و تجديد قواي فكري اس��ت و به همين علت 
صنعت توريس��م در دنيا به يكي از صنايع پولس��از و 

خدمات اساسي دنياي نوين تبديل شده است. 
در آس��تانه تعطي��الت ن��وروزي ش��اهد دعوت از 
هموطنان به س��فرهاي اس��تاني از س��وي رسانه ها و 
بازديد از مناطق مختلف كش��ور هستيم و بسياري از 
هموطنان براي مالقات با اعضاي خانواده خود يا بازديد 
از استان ها و ش��هرهاي دور با استفاده از خودروهاي 
شخصي و عمومي به سفر مي روند. در طول تعطيالت 
نيز ش��اهد تالش هاي گس��ترده نيروه��اي پليس و 
امدادي در جاده ها براي حفظ نظم و ترتيب و كنترل 
رفتاره��اي ناايمن برخي از رانندگان و كاهش ضريب 

تصادفات و ياري به مسافران هستيم.
با وجود اجراي اين اقدامات موثر باز هم شاهد تواتر 
زياد سوانح رانندگي جاده يي در ايام تعطيالت هستيم 
كه به علت افزايش حجم ترافيك جاده يي در يك بازه 
كوتاه زماني رخ مي دهند. از سوي كارشناسان مجرب 
حوادث رانندگي، داليل و عوامل مختلفي را براي اين 
نوع و زمان رخداد س��وانح ذكر مي كنند كه در جاي 

خود قابل مطالعه هستند. 
اما يك��ي از علل اصلي رخداد حوادث رانندگي در 
جاده هاي كشور در حجم باالي ترافيك ايام تعطيالت، 
خستگي فيزيكي و خواب آلود بودن رانندگان به خاطر 
طي كردن مسافت طوالني بين نقاط مبدا و مقصد به 
علت پهنه وسعت جغرافيايي و فاصله زياد بين شهرها 
و اس��تان هاي ايران و بيش از آن به نگرش هموطنان 

در شيوه نادرست انجام سفرهاي داخلي نهفته است. 
كه آن هم از يك مبدا تا مقصد طوالني را در چندين 

ساعت فشرده و توسط يك راننده طي كردن است.
تجربه س��اليان متمادي رانندگي شخصي و سفر 
به اقصا نقاط كش��ور و تردد در جاده ها و نيز مشاهده 
رفتارهاي رانندگي و رويكرد بسياري از هموطنان به 
تردد و سفر در مسيرهاي مختلف به من آموخت كه 
عجله در رسيدن به نقطه تعيين شده در هدف گذاري 
س��فرهاي خانوادگي و مس��افرت هاي جمعي يكي از 

داليل اصلي و منشا بروز سوانح رانندگي شده است. 
در چند بررسي آماري و كارشناسي، بيشترين تعداد 
سوانح رانندگي در جاده ها را در فاصله 30كيلومتري 
شهرها و س��اعات اوليه س��پيده دم صبحگاهي اعالم 
كرده اند. راه حل اين مشكل در تغيير فرهنگ مسافرت 
و ش��يوه هاي سفر كردن با فراهم كردن امكانات مورد 
نياز هموطنان حين گردش��گري نهفته است. مديران 
حوزه اش��تغال زايي در دنيا امروزه ب��ر اين باورند كه 
صنعت گردشگري داراي پتانسيل باالي كارآفريني و 
موجب درآمدزايي پايدار براي خانوارها و جوانان است. 
اكنون در فاصله بين شهرهاي مختلف، روستاهايي 
وج��ود دارند ك��ه به دليل ك��م آبي يا زيان��ده بودن 
كش��اورزي س��نتي- برخ��وردار ب��ودن از جاذبه هاي 
طبيع��ي و... مس��تعد تبديل به مناط��ق بوم گردي و 
مراكز گردش��گري داخلي هستند كه بسياري از اين 
روستاها در كنار يا نزديك جاده هاي اصلي تردد كشور 
قرار دارند. اگر اين روس��تاها با كمك سازمان ميراث 
فرهنگي و گردش��گري و ش��وراهاي روستايي تبديل 
به مراكز اقام��ت كوتاه مدت بوم گ��ردي و پذيرايي از 

مسافران توسط سرمايه گذاران و خود اشتغاالن محلي 
شوند و توس��ط يك شبكه اطالع رس��اني مركزي به 
همه مردم براي گردش��گري توليد و فروش سوغاتي 
محلي و توقف بين راهي با نرخ مناس��ب خدمات دهي 
معرفي شوند و فرهنگ توقف و استراحت بين راهي در 
س��فرهاي داخلي نزد هموطنان ترويج و نهادينه شود 
دو فايده ملموس از آن حاصل مي ش��ود، اول ريسك 
خس��تگي رانندگي طوالن��ي و خواب آلودگي به علت 
توقف و تجديد قواي فيزيكي و فكري رانندگان كاهش 
مي يابد و دوم نرخ س��وانح رانندگي به پايين ترين حد 
ممكن در س��ال هاي آتي مي رس��د و با ايجاد اشتغال 
براي بخشي از روستاهاي مستعد، طبيعت و بوم گردي 
در كش��ور رواج مي يابد ك��ه از جهات مختلف به نفع 

اقتصاد ملي خواهد بود. 
هميشه حل مشكالت)اجراي برنامه هاي مديريت 
ريس��ك( ب��ه پ��ول و س��رمايه ف��راوان و تصميمات 
پيچيده وابسته نيس��ت. فقط مديريت برنامه ريزي و 
سازماندهي مناسب براي پياده سازي ايده هاي كارآمد 
و به همت مش��ترك س��ازمان ها، اشخاص و استقبال 
فراگير هموطنان عزيز نيازمند است. اميدواريم شاهد 
بهره برداري مناسب از امكانات توزيع منابع روستايي 
و ش��هري در سطح كش��ور در راستاي ايجاد فرهنگ 
نوين گردشگري با بهره برداري از نگرش هاي روزآمد-

اشتغال زايي و ارتقاي سطح درآمد بخشي از هموطنان 
عالقه مند ورود به بخش خدمات گردشگري به همراه 
افزايش ضريب س��المت س��فرهاي جاده يي با اجراي 
برنامه توام مديريت ريسك و اشتغال زايي در طرح هاي 

جامع سراسري باشيم. 

 تصادفات درون شهري و برون شهري
مقايس��ه آم��ار تلف��ات تصادفات درون ش��هري و 
برون شهري كشور از سال 90تا 95 نشان مي دهد كه 
حدود 30درصد كل تلفات تصادفات ترافيكي مربوط 
به تصادفات درون شهري است. معابر شهري به دليل 
افزايش شهرنش��يني و تعداد وس��ايل نقليه مستعد 

تصادفات ترافيكي هستند. 
تف��اوت آمار تلف��ات تصادف��ات درون ش��هري و 
برون ش��هري در نوع تلفات اس��ت. در شهرها كاربران 
آس��يب پذير راه مانند عابران پياده، دوچرخه سواران و 
موتورسيكلت سواران بيشتر در معرض خطر هستند. 
اگرچه س��رعت حرك��ت وس��ايل نقليه در ش��هرها 
كمتر اس��ت اما امكان مرگ كاربران راه پس از وقوع 
تصادف بيشتر است زيرا احتمال درگير شدن كاربران 

اسيب پذير راه در تصادف بيشتر است. 
ايمني معابر ش��هري بر عهده سازمان هاي متولي 
راه هاي درون شهري است. اين آمار نشان مي دهد كه 
شهرداري ها نيز سهم عمده يي در ايمني راه دارند. در 
6 سال گذشته تعداد تلفات تصادفات درون شهري با 
شيب بيشتري نسبت به تلفات تصادفات برون شهري 
كاهش يافته است به طوري كه تعداد تلفات تصادفات 
درون شهري 26درصد و تلفات تصادفات برون شهري 

تنها 15درصد كاهش داشته است. 

كارويژه هاي بانك هاي تجاري 
در نظام پولي

 سيدمجيد حسيني  صاحب  نظر پولي و بانكي   
وجود تعداد زيادي از مشتريان اين امكان را براي بانك 
تجاري فراهم مي كند تا بيش از س��پرده هاي در اختيار 
خود به مش��تريان تس��هيالت بدهد. بانكداري تجاري، 
يك��ي از اصلي ترين گونه ها و مدل هاي صنعت بانكداري 
محسوب مي شود كه نقش مهمي در موفقيت نظام مالي 
در هر كش��وري بر عهده دارد. عالوه ب��ر اين بانك هاي 
تجاري مهم ترين نوع موسس��ات سپرده پذير با باالترين 
حجم دارايي ها به حساب مي آيند. با توجه به اينكه كليه 
محصوالتي كه بانك هاي تجاري به مشتريان خود)شامل 
سپرده گذاران و تس��هيالت گيرندگان( ارائه مي دهند به 
لحاظ سررسيد كوتاه مدت هستند و به لحاظ ريسك نيز 
معموال ريسك كمي دارند لذا مي توان بانك هاي تجاري 
را اصلي ترين نهاد بازار پول به حساب آورد. در نظام هاي 
پولي و اعتباري نوين، بانك تجاري كاركردهاي مهمي را 
بر عهده دارد كه به جرات مي توان گفت در صورت نبود 
بانك تجاري هيچ نهاد ديگري نمي تواند اين كارويژه ها را 
ايفا كند. عالوه بر اين كاركردهاي مذكور مخصوص بانك 
تجاري اس��ت؛ به عبارت ديگر كاركردهاي مورد اشاره يا 
در س��اير انواع بانك ها وجود ندارد ي��ا اينكه به اهميت 
كاركرد مذكور در بانك تجاري نيست. در ادامه به برخي 

از مهم ترين آنها اشاره مي شود. 
 الف- واسطه گري پولي

واس��طه گري در ب��ازار پول مهم تري��ن و اصلي ترين 
كاركرد هر بانك تجاري اس��ت. در واقع در هر اقتصادي، 
اش��خاص حقيقي و حقوقي وجود دارند كه در هر دوره 
زماني داراي مازاد منابع هستند. از طرف ديگر اشخاص 
ديگ��ري وجود دارند ك��ه در هم��ان دوره زماني داراي 
كسري منابع بوده و نيازمند نقدينگي هستند. در اينجا 
بانك تجاري به عنوان واسط بين اين دو گروه عمل كرده 
و منابع را از اش��خاص داراي مازاد دريافت و بدين وسيله 

اشخاص داراي كسري را تامين مالي مي كند. 
 ب- كاهش هزينه هاي مبادالتي

همانطور كه ذكر شد در هر اقتصادي همواره گروهي 
از اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي كسري بوده و گروه 
ديگر داراي مازاد هس��تند. اين مساله هم در سطح يك 
ش��هر مطرح اس��ت، هم در س��طح ملي و هم در سطح 
بين المللي. حال اينكه ش��خص توليدكننده يي كه مثال 
در ش��هر اصفهان داراي كسري اس��ت، بخواهد شخصا 
به ش��هرهاي مختلف مراجعه كرده و با جس��ت وجوي 
فراوان، اش��خاص داراي كس��ري را شناس��ايي و منابع 
را از آنها دريافت كند بس��يار س��خت و پرهزينه بوده و 
عمال غيرممكن اس��ت. از طرف ديگر اين جست وجوها 
منجر به باال رفتن هزينه تامين مالي و در نتيجه هزينه 
توليد براي توليدكننده شده و اين خود از رونق مبادالت 
مي كاهد. اين درحالي اس��ت كه بانك هاي تجاري با در 
اختيار داشتن ش��عب گوناگون مي توانند اين مشكل را 

برطرف كنند. 
 پ- فعاليت بر اساس قاعده اعداد بزرگ 

قانون اعداد بزرگ قاعده يي رياضي است كه در نظريه 
احتماالت مطرح ش��ده و بدين معني است كه هر مقدار 
تعداد دفعات تكرار يك آزمايش بيش��تر شود، ميانگين 
نتايج به اميد رياضي نزديك تر مي ش��ود. به عنوان مثال 
اگ��ر يك تاس 6  وجهي يك مرتبه ريخته ش��ود، نتيجه 
يكي از اعداد 1تا 6 )با احتمال مس��اوي( خواهد بود؛ اما 
اگ��ر آزمايش ريخت��ن تاس به دفعات زياد تكرار ش��ود، 
ميانگين اعداد به دست آمده 3.5خواهد بود كه در واقع 

همان اميد رياضي است. 
كاربرد بحث مذكور در عمليات بانكداري تجاري آن 
اس��ت كه اگر بانك تجاري صرفا يك يا دو س��پرده گذار 
داشت اين احتمال وجود دارد كه اين سپرده گذاران هر 
لحظه براي برداش��ت از سپرده هاي خود اقدام كنند. لذا 
بانك تجاري مجبور بود تا همواره منابع آنها را به صورت 
نقد نگه دارد. اما وقتي بانك تجاري با تعداد بسيار زيادي 
از سپرده گذاران كار مي كند معموال)و به طور ميانگين( 
حجم مشخصي از سپرده ها در هر ماه برداشت مي شود 
و باق��ي منابع نزد بانك باقي مي ماند. كار كردن با تعداد 
زيادي از مشتريان اين امكان را براي بانك تجاري فراهم 
مي كند تا بيش از سپرده هاي در اختيار خود به مشتريان 

تسهيالت دهد)پول خلق كند(. 
مشابه همين مساله در زمينه اعطاي تسهيالت بانك 
تجاري ني��ز وجود دارد. اگر بانك تج��اري صرفا به يك 
يا دو مش��تري تس��هيالت مي داد، اين احتمال زياد بود 
كه به هر دليل پروژه هاي اين مش��تريان جهت دريافت 
تسهيالت با شكس��ت مواجه شده و نتوانند منابع بانك 
را بازگردانند. اين خود منش��أ ايجاد ريسك در عمليات 
بان��ك تجاري بود. اما در ش��رايطي كه بانك به تعدادي 
بسيار زيادي از مشتريان تسهيالت مي دهد عمال ريسك 
فعالي��ت خود را بين تمامي آنه��ا توزيع مي كند. در اين 
ش��رايط تعداد پروژه هايي كه در هر دوره مالي به نتيجه 
نرسيده و تسهيالت مرتبط با آنها به مطالبات غيرجاري 
تبديل مي شود از ابتدا براي بانك مشخص بوده و مي تواند 

مبناي مديريت ريسك قرار گيرد. 

يادداشت
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دانشوفن10
كيبوردي كه گرد و خاك 

جذب نمي كند
مش�بل   اپل حق امتياز اختراع كيب��وردي را ثبت 
ك��رده كه ذرات گ��رد و خاك الب��ه الي كليدهاي آن 
گير نمي كند.  اپل به تازگي حق امتياز اختراع جديدي 
را ثبت كرده كه نش��ان مي دهد اين شركت قصد دارد 
كيبورد فعلي مك بوك را ارتقا دهد و نمونه يي بسازد كه 
در برابر گرد و خاك و ذرات ريزي كه بين كليد ها جمع 
مي شوند، مقاوم باشد. اين درحالي است كه بسياري از 
كاربران مك بوك ش��كايت دارند كه كليدهاي كيبورد 
دستگاه ش��ان به دليل تكه يي از گ��رد و غبار گير كرده 
اس��ت. به هرحال در توضيح اين اخت��راع جديد آمده 
است: كيبورد با استفاده از يك محافظ و پوششي براي 
كليدها، مواد آالينده را از مكانيسم حركت دور مي كند.   
همچني��ن توضيح داده ش��ده كيبورد با كمك واش��ر، 
برس، تميز كننده و فلپ ها هرگونه شكافي ميان كليدها 
را مي پوش��اند و اجازه نمي دهد ذرات ريز وارد ساختار 
دستگاه شوند.  پيش بيني مي شود اپل مك بوك جديد 

را در سال جاري رونمايي كند. 

قاب موبايلي كه فشارخون 
مي گيرد

 نيواطلس به تازگي قابي براي موبايل ساخته شده كه 
مي تواند فشار خون كاربر خود را اندازه بگيرد.   محققان 
دانشگاه ايالتي ميشيگان قابي براي موبايل ساخته اند كه 
فشار خون كاربر را نيز اندازه مي گيرد.   نمونه اوليه اين 
گجت قابي با ضخامت يك سانتي متر است كه به پشت 
موبايل مي چس��بد و همراه آن اپليكيشني وجود دارد. 
در قاب مذكور يك واحد حس��گر تعبيه شده كه شامل 
حس��گر بصري و يك حسگر فشار است.  براي استفاده 
از آن كافي است، كاربر موبايل را در راستاي قلب خود 
نگه دارد و انگشت اشاره خود را روي واحد حسگر فشار 
دهد. قاب به وس��يله بلوتوث با اپليكيشن ارتباط برقرار 
مي كند، سپس راهنماي روي نمايشگر به كاربر اطالع 
مي دهد چه مقدار به قاب فشار بياورد و تا چه زمان اين 
وضعيت را حفظ كند. زمان اندازه گيري فش��ار خون با 
اين دس��تگاه، تفاوتي با استفاده از دستگاه هاي معمول 
ندارد.   البته اين دس��تگاه هنوز دقت فشارس��نج هاي 
معمول را ندارد، با وجود اين كارآمد اس��ت. جالب آنكه 
اپليكيش��ن همراه آن متوسط فش��ار خون را براساس 
خوانش هاي متعدد محاسبه مي كند. محققان هم اكنون 

مشغول ارتقاي صحت خوانش سيستم هستند. 

 پردازنده هاي قدرتمند
سال 2020 در بازار 

ديجيتال ترندز   جزئيات برنامه ه��اي اي ام دي براي 
عرضه نس��ل جديد پردازنده هاي قدرتمند رايزن براي 

استفاده در رايانه هاي روميزي اعالم شد. 
ق��رار اس��ت اي��ن پردازنده ها ت��ا س��ال 2020 عرضه 
 +Zen ش��وند. پردازنده ه��اي مذكور مبتني بر معم��اري
پردازنده ه��اي اي ام  از  نس��ل  س��ومين  اي��ن  هس��تند. 
دي اس��ت ك��ه ب��ر مبن��اي معم��اري مذك��ور طراحي 
 و عرض��ه مي ش��وند.  م��دل اول اي��ن پردازنده ه��ا ك��ه
 14 دارن��د  ن��ام   Threadripper 1000 Series
نانومتري بوده و تنها براي اس��تفاده در رايانه هاي شخصي 
 عرض��ه مي ش��وند. م��دل دوم پردازنده هاي يادش��ده كه
Threadripper2000 Series نام دارند 12 نانومتري 
بوده و هم براي رايانه هاي روميزي و هم براي لپ تاپ ها در 
 دسترس خواهند بود. اما مدل سوم پردازنده هاي مذكور با نام
 )Treadripper 3000 Series Castle Peak(
هف��ت نانومت��ري هس��تند و ب��راي رايانه ه��اي روميزي 
م��دل نهاي��ت  در  تاپ ه��ا عرض��ه مي ش��وند.  ل��پ   و 
 )Threadripper 4000 Series NG HEDT(
هف��ت يا پن��ج نانومتري ب��وده و باز هم ب��راي رايانه هاي 
روميزي و لپ تاپ ها در دسترس خواهد بود. قيمت نهايي 

اين پردازنده ها در زمان عرضه آنها اعالم مي شود. 

سازگاري »دستيار هوشمند 
گوگل« با برنامه هاي ثالث 

س�ي نت  گوگل دس��تيار هوش��مند خود موس��وم 
به گوگل اسيس��تنت را ب��ه روز كرد تا برنامه نويس��ان و 
توسعه دهندگان ثالث بتوانند برنامه ها و ابزار متنوعي را بر 

اساس امكانات آن طراحي و روانه بازار كنند. 
يكي از نخستين محصوالت عرضه شده بر اين اساس 
ساعت زنگ دار اي هوم است كه قادر به دريافت فرامين 
صوتي اس��ت. تا به حال اين نوع خدمات تنها محدود به 
برخ��ي برنامه هاي موبايلي بوده تا بتوان كنترل آنها را با 
صداي كاربر انجام داد. از جمله اين ابزار و وسايل مي توان 
به برخي لوازم خانگي، سيستم هاي تهويه مطبوع، برنامه 
تقويم، برنامه خبرخوان و غيره اشاره كرد. از جمله ديگر 
ابزاري كه احتماال با اين دستيار صوتي هوشمند سازگار 
مي ش��وند، مي توان به دودياب هاي ضدآتش اشاره كرد 
كه امكان كنترل صوتي آنها اهميت زيادي دارد. گوگل 
مي گويد ابزار و وسايلي كه بدين شيوه ساخته شوند قادر 
به اج��راي طيف متنوعي از دس��تورات خواهند بود كه 

محدود به روشن و خاموش نخواهد بود. 

افزودن اطالعات كارت ويزيت 
به فهرست تماس گوشي 

انگج�ت  مايكروسافت برنامه هوش مصنوعي به نام 
Pix را ب��ه روز كرده و قابليت ه��اي جذابي را از طريق 
دوربين عكاسي گوش��ي به آن افزوده است. با استفاده 
از اين برنامه مي توانيد تمام اطالعات يك كارت ويزيت 
تجاري را به فهرست تماس هاي خود در گوشي آيفون 
بيفزاييد و همچنين حساب كاربري فرد مورد نظر را در 
شبكه اجتماعي حرفه يي لينكدين بررسي كنيد.  براي 
دسترسي به اين خدمات تنها كافي است برنامه Pix را 
باز كنيد و دوربين گوش��ي هوش��مند خود را به سمت 
كارت ويزي��ت فرد مورد نظر بگيري��د. با اين كار برنامه 
Pix به طور خودكار متوجه خواهد ش��د كه تكه كاغذ 
پيش رو يك كارت ويزيت است و با جست وجو حساب 
آن فرد را در س��ايت لينكدين مي يابد.  سپس اگر شما 
خود عضو شبكه اجتماعي يادشده باشيد، مي توانيد فرد 
ياد شده را به جمع دوستان حرفه يي خود اضافه كنيد. 
اين برنامه همچنين مي تواند با دقت باالتر از حد معمول 
از اسناد و ديگر نوشته ها عكس بگيرد تا كاربر براي مرور 
آنها مشكل زيادي نداشته باشد. برنامه يادشده با برنامه 

تبادل ايميل اوت لوك نيز سازگار است. 

اخبار

با مخالفت وزير ارتباطات

سرمايهگذارخارجيفيبرنوريبهايراننميآيد
گروه دانش و فن  

وزي��ر ارتباطات و فناوري ارتباطات از ممانعت ورود 
س��رمايه گذار خارجي به پروژه فيبر ن��وري خبر داد و 
گفت: شركت MTN براي س��رمايه گذاري در اپراتور 
چهارم اظهار تمايل كرده است. تفاهمنامه اوليه انجام 
ش��ده و ش��روط ضمن عقد قرارداد توافق شده است، 
اما ش��ركت MTN مكاتبه يي داش��ته است كه تغيير 
تعرفه ها و تغيير نرخ ارز س��بب ش��ده تا بيزينس مدل 
آنها با مش��كل مواجه شود و خواس��تار مذاكره در اين 

حوزه هستند. 
وي اف��زود: ما اي��ن موض��وع را نپذيرفتيم چرا كه 
افزايش نرخ ارز در مرحله س��رمايه گذاري اتفاقا به نفع 
آنهاست. در حوزه تعرفه ها هم استداللشان را نپذيرفتيم 
و قرار ش��د در اين ب��اره گزارش مدون��ي بدهند. ما از 
سرمايه گذار خارجي استقبال مي كنيم اما تفاوتي ميان 

MTN و شركت هاي داخلي قائل نخواهيم شد. 
آذري جهرم��ي كه در نشس��ت خب��ري آنالين به 
س��واالت خبرنگاران پاس��خ مي داد، گف��ت: برگزاري 
مناقص��ه براي تامي��ن پهناي باند كش��ور از س��مت 
زيرساخت از گذشته انجام ش��ده است. هم اكنون هم 
همه خريدها از طريق استعالم قيمت است. در گذشته 
بين زيرس��اخت و تامين كنندگان پهناي باند خارجي 
واسطه هايي وجود داشتند كه قيمت خريد پهناي باند 
را با الب��ي و رانت 10 برابر مي كردند. در يك س��ال و 
نيم گذش��ته همه اين ش��بكه داللي را حذف كرديم و 

قيمت ها بطور قابل قبولي كاهش يافته است. 
وزير ارتباطات گفت: رفع فيلتر شبكه هاي اجتماعي 
يوتيوب و توييتر مس��تلزم تصميم گيري ۳ قوه است و 
در اين زمينه ش��وراي عالي فضاي مجازي اين فرآيند 

را نهايي مي كند. 
وي گف��ت: فيلتركردن و رفع فيلتر س��رويس هاي 
اينترنتي از جمله يوتيوب و توييتر به صورت مستقيم 
در مسووليت وزارت ارتباطات نيست و اين وزارتخانه در 

كميته فيلترينگ يك راي دارد. 
وي اف��زود: با اين حال ما اي��ن موضوع را پيگيري 
مي كني��م؛ اما به صورت كلي اين فرآيند در مركز ملي 
فضاي مجازي در حال بحث است و بايد از سوي ۳ قوه 

مجريه، مققنه و قضاييه تصميم گيري شود. 
جهرم��ي ادام��ه داد: اين فرآيند ي��ك تصميم بين 
دستگاهي اس��ت و با توجه به نگاه هاي مثبت و منفي 
كه به اين سرويس ها وجود دارد جمع بندي نهايي آن از 

سوي مركز ملي فضاي مجازي و طرح در شوراي عالي 
فضاي مجازي اعالم خواهد شد. 

وزي��ر ارتباط��ات در مورد برخي انتق��ادات به عدم 
حماي��ت وزارت ارتباط��ات از پي��ام رس��ان هاي بومي 
گفت: ارائه تسهيالت ۵ ميليارد توماني به پيام رسان ها 
با حداقل تضمين و با س��ود كم، در پس��ت بانك آماده 
پرداخت است.  وي با تاكيد بر اينكه ارائه وام ۵ ميليارد 
توماني به پيام رسان هاي موبايلي بومي، تكليف وزارت 
ارتباطات طبق مصوبه ش��وراي عال��ي فضاي مجازي 
اس��ت، افزود: در اين زمينه ليست پيام رسان هاي مجاز 
از سوي مركز ملي فضاي مجازي به ما اعالم شده است 
كه اين تسهيالت با سود كم و زمان بازپرداخت زياد و 
نيز حداقل تضمين، آماده پرداخت از سوي پست بانك 
است.  جهرمي با اشاره به اينكه مشكلي در پرداخت اين 
تس��هيالت وجود ندارد، ادامه داد: اين شركت ها اعالم 
كردند كه نمي توانن��د ضمانتنامه هاي الزم را پرداخت 
كنن��د و ما ضمانتنامه را به اخذ س��فته، تقليل داديم. 

اما با اين حال برخي از اين ش��ركت ها عنوان مي كنند 
كه ضامن معتبري كه اين سفته ها را تضمين كند نيز 
ندارن��د.  وزير ارتباطات در مورد برخي اقداماتي كه در 
راستاي اش��اعه ارز ديجيتال بر بستر شبكه پيام رسان 
تلگرام صورت مي گيرد، گفت: بانك مركزي مس��وول 
تصميم گيري در مورد قانوني بودن اين فعاليت هاست. 

وي گفت: همان طور كه در خصوص سرويس پيام 
صوتي تلگرام، مراجع تصميم بر توقف فعاليت آن شدند 
و با حكم قضايي اين س��رويس مس��دود شد، در مورد 
فعاليت ارز ديجيتال از طريق ش��بكه تلگرام نيز بانك 
مركزي بايد تشخيص دهد كه اين فعاليت مخرب است 

و آن را به مراجع قانوني اعالم كند. 
جهرم��ي تاكيد ك��رد: اگ��ر بانك مرك��زي به اين 
جمع بندي برسد كه فعاليت ارز مجازي تلگرام مخرب 
است، بايد آن را به مراجع قانوني اعالم كند تا جلو آن 
گرفته ش��ود و ما نيز اين حكم قضايي را بدون هرگونه 

اغماض، اجرايي مي كنيم. 

وي در مورد آخرين وضعيت راه اندازي ارز ديجيتال 
ملي نيز گفت: مطابق با فراخوان اعالم شده و همكاري 
با پژوهش��كده پولي بانكي، پيش بيني مي كنيم كه در 
ابتداي س��ال آين��ده، به يك جمع بن��دي از نتايج اين 
فراخوان و همفكري با نخبگان اين بخش برسيم و يك 

تصميم كالن ملي در اين باره بگيريم. 
محمدج��واد آذري جهرم��ي در پاس��خ به س��والي 
درخصوص تاخير در راه اندازي ش��بكه علمي كش��ور 
گفت: دليل اين تاخير مدل فعاليت اپراتوري است كه 

قرار بوده اين شبكه را راه اندازي كند. 
وي گف��ت: ما ب��ه دليل اي��ن تاخير ب��ه اپراتور 
مدنظ��ر، اخطار داديم و اعالم كردي��م كه اگر نتواند 
تعه��دات خود را محقق كن��د، ما در مورد اين پروژه 
مجددا تصميم گيري مي كنيم. وزير ارتباطات گفت: 
منتظر هس��تيم كه اين اپراتور پاس��خ به اخطار ما را 
بدهد و گزارش��ي نيز از عملك��رد اين پروژه دريافت 
كرده ايم. در نهايت اينكه تا خردادماه س��ال ۹۷ پس 

از ارزياب��ي فعاليت اين اپرات��ور، تصميم گيري نهايي 
را در اين باره خواهيم داش��ت. جهرمي از تش��كيل 
كميته برقراري ارتباط��ات نوروزي براي برنامه ريزي 
ارائه خدمات مناس��ب در اين اي��ام خبر داد و گفت: 
شب گذشته نيز در راس��تاي حل مشكل آنتن دهي 
موبايل مردم خوزس��تان، رومينگ ملي ايرانس��ل و 

همراه اول در اين شهر برقرار شد. 
وي با بيان اينكه طراحي شبكه اپراتورهاي موبايل 
متناسب با پيك ترافيك ارتباطي در ايام خاص نيست، 
اف��زود: در اين زمينه با توجه ب��ه تجربه موفق كميته 
ارتباطات اربعين با همكاري اپراتورها و سازمان تنظيم 
مقررات، دبيرخانه دايمي كميته ارتباطات مناس��بتي 
را راه اندازي كرديم.  جهرمي گفت: در اين راس��تا اين 
كميته از دو هفته گذش��ته جلس��اتي را براي برقراري 

ارتباطات مناسب نوروز ۹۷ تشكيل داده است. 
وي با اشاره به برنامه ريزي براي رسيدن به اينترنت 
20 مگابيت��ي گف��ت: هم اكنون از ح��دود 10ميليون 
مش��تركي كه از اينترنت ADSL اس��تفاده مي كنند 
۵ درصد مش��تركان مي توانند از اينترنت 1۶مگابيتي 
اس��تفاده كنند و ۹۵درصد مشتركان از نظر فني قادر 
به اس��تفاده از اين سرعت نيس��تند. براين اساس براي 
رس��يدن به اينترن��ت 20مگابيت��ي، نيازمند تعويض 
تكنولوژي و حركت به س��مت استفاده از فيبرنوري و 

سرويس VDSL هستيم. 
وزي��ر ارتباط��ات از افزايش ۶0 درص��دي مصرف 
محتواي داخلي خبر داد و گفت: با اجراي مصوبه توقف 
فروش حجمي اينترنت، ميزان مصرف محتواي داخلي 
در كشور ۶0 درصد رشد كرد و اين ميزان ۳ برابر رشد 

ميزان محتواي خارجي است. 
وي گفت: طي اين مدت ش��اهد رشد 20 درصدي 
اس��تفاده از اينترنت ميان كارب��ران ايراني بوديم كه با 
توجه به روال معمول آن، روند تقريبا كاهشي را نشان 
مي دهد. اما از سوي ديگر مصرف سرويس هاي داخلي 
روي شبكه داخلي كشور، ۶0 درصد رشد داشته است. 
جهرمي با اش��اره به اينكه رفتار اقتصادي كاربران 
پس از مصوبه اينترنت غيرحجمي تغيير كرده اس��ت، 
گفت: تا پيش از اين پيك مصرف اينترنت غيرحجمي 

يك شب بوده كه هم اكنون به 11 شب رسيده است. 
وزي��ر ارتباط��ات در خاتم��ه گفت: تا ب��ه حال به 
رياس��ت جمهوري فكر نك��رده ام و ايده ي��ي هم براي 

رياست جمهوري ندارم. 

اسلش گير   شركت Bose نمونه اوليه يك عينك هوشمند را عرضه كرده كه از فناوري 
واقعيت افزوده به صورت صرفا صوتي بهره مند است. 

بازوهاي اين عينك مجهز به بس��ته هاي آكوستيك يكپارچه يي است كه خدمات صوتي 
شخصي و خصوصي را به كاربر ارائه مي دهند. كيت Bose AR SDK نيز از ابتداي تابستان 
در دسترس توسعه دهندگان خواهد بود تا آنها بتوانند محصوالت و خدماتي را براي استفاده 
كاربران اين عينك طراحي و عرضه كنند.  تا به امروز بخش اعظم محصوالت واقعيت افزوده 
مبتني بر ارائه خدمات بصري بوده اند و با اس��تفاده از آنها اشيا و جانداراني به محيط اطراف 
افزوده مي ش��د. اما عينك هاي ياد ش��ده كه كامال ش��بيه به عينك هاي عادي هستند براي 
دسترس��ي به خدمات صوتي واقعيت افزوده طراحي ش��ده اند تا كاربر بتواند به دستيارهاي 
صوتي هوش��مند متنوعي مانند گوگل اسيس��تنت، س��يري و حتي تماس هاي تلفني خود 
دسترس��ي داشته باش��د.  اين عينك داراي ميكروفون بوده و با فناوري بي سيم بلوتوث هم 
سازگاري دارد. حسگرهاي عينك ياد شده ردگيري موقعيت مكاني كاربر را با استفاده از جي 
پي اس گوشي و حركات سر فرد ممكن كرده و برنامه اندرويدي و iOS طراحي شده براي آن 

از اين اطالعات براي ارسال داده هاي صوتي براي كاربر استفاده مي كنند. 
اين اطالعات جانبي از محيط اطراف به كاربر كمك مي كند تا داده هاي بيشتري را براي 
تعامل بهتر با افراد و اشياي اطراف خود به دست آورند. اين عينك كه قيمت آن هنوز اعالم 

نشده، تابستان امسال به بازار مي آيد.

زد دي نت   اپليكيشن اسنپ چت از اين پس به كاربرانش اجازه مي دهد در استوري ها دوستان 
و افراد مورد نظرشان را تگ كنند.  يكي از بزرگ ترين رقباي شبكه اجتماعي اينستاگرام در چند 
س��ال اخير، اپليكيشن اسنپ چت بوده كه توانست در س��ال هاي اخير تعداد كثيري از كاربران و 
طرفداران ش��بكه هاي اجتماعي مختلف همچون اينس��تاگرام و فيس بوك را به خود جذب كند.  
اس��نپ چت )snapchat( كه يك برنامه ارسال و دريافت تصاوير در پلتفرم گوشي هاي هوشمند 
است و نخستين بار در سپتامبر 2011 ميالدي در دسترس عموم كاربران قرار گرفت، به كاربران 
امكان مي دهد تا به ثبت و ضبط تصاوير و ويديوهاي موردنظر خود بپردازند، متن و تصاوير ديگري 
به آن بيفزايند و آنها را ويرايش كنند. اما يكي از بارزترين قابليت هاي اين شبكه اجتماعي، استوري 
اس��ت كه دقيقا مشابه استوري هاي اينستاگرام، تنها در زمان كوتاهي براي كاربران قابل مشاهده 
است.  اسنپ چت در رقابت تنگاتنگي كه با اينستاگرام دارد، گاهي به افزودن قابليت هاي جديدي 
به امكانات كنوني خود اقدام مي كند. حاال يكي ديگر از اين قابليت ها آن است كه كاربران اسنپ 
چت قادر خواهند بود، دوستان و افراد مورد نظرشان را در استوري هاي خود تگ كنند. اين بدان 
معناست كه نام و آدرس كاربري اسنپ چت آنها به صورت گزينه يي كه قابليت كليك مستقيم را 
داراس��ت، روي عكس و ويديوهاي استوري اضافه مي شود. اين قابليت به صورت آزمايشي به اين 
ش��بكه اجتماعي افزوده شده و هم اكنون تعداد كاربران معدود و داوطلبي قادر خواهند بود به آن 
دسترسي يابند. كاربران اسنپ چت مي توانند با تايپ كردن عالمت و نشانه @ نام و آدرس كاربري 

دوستان خود را سرچ كرده، بيابند و تاييد كنند تا روي استوري آنها قابل مشاهده شود. 

ديجيتال ترندز   شركت امنيتي  اي او اكتيو هشدار داده كه هكرها مي توانند با نصب باج افزار 
روي روبات هاي مختلف ميليون ها دالر از افراد و همين طور شركت هاي سازنده اين روبات ها 
باج بگيرند. در حالي كه تا به حال گوشي هاي هوشمند و رايانه هاي شخصي دو هدف اصلي 
حمالت هكري بوده اند، با افزايش اس��تفاده از روبات ها ش��اهد تبديل آنها به يك هدف ديگر 
براي حمالت هكري خواهيم بود.  استفاده گسترده از روبات ها در شركت هاي خودروسازي، 
فروشگاه ها، هتل ها، فرودگاه ها، بيمارستان ها و مراكز درماني مي تواند فجايع جدي به بار آورد 
و حتي زندگي روزمره انس��ان ها را مختل كند.  روبات هاي پيش��رفته حاوي اطالعات زيادي 
در مورد فعاليت هاي روزمره هزاران انسان بوده و بسياري از آنها به طور مداوم در حال تبادل 
هستند و لذا باج گيري از طريق قفل كردن اين اطالعات مي تواند به يك كسب و كار پرسود 
ب��راي هكرها و كالهبرداران اينترنتي مبدل ش��ود.  از جمله اطالعاتي كه از اين طريق قابل 
س��رقت است مي توان به انبوهي از فايل هاي صوتي و ويدئويي، داده هاي مربوط به مسافران، 

بيماران، مالكان كسب و كارهاي حساس و غيره اشاره كرد. 
يك��ي از روبات هاي��ي كه در جريان بررس��ي هاي موسس��ه امنيتي اي او اكتيو به ش��دت 
آس��يب پذير تش��خيص داده شده OAN است كه به طور گس��ترده براي انجام فعاليت هاي 
آموزشي و تحقيقاتي در بيش از ده هزار موسسه در نقاط مختلف جهان به كار گرفته مي شود. 
يكي ديگر از اين روبات ها به نام سافت بنكر كه كاركرد تجاري دارد نيز توسط بيش از دو هزار 

موسسه و شركت در حال استفاده است. 

عرضهعينك»واقعيتافزوده«تمامصوتي آلودهشدنروباتهابهباجافزارافزودنقابليتهايجديدبه»اسنپچت«

رويداد زاويهفراسو

ورج   
بريتيش ايرويز در حال توسعه و افزايش تعداد فرودگاه هايي است كه 
به گيت هاي تشخيص چهره و احراز هويت هوشمند و الكترونيكي مجهز 
مي ش��وند.   چندي پيش بود كه خبر مجهز شدن فرودگاه بين المللي 
ميامي در اياالت متحده امريكا توسط بريتيش ايرويز در فضاي مجازي 
منتشر شد. حاال ظاهرا اين شركت هواپيمايي پيشگام قصد دارد تعداد 
فرودگاه هاي بين المللي را كه اين فناوري هوشمند را در اختيار دارند، 
افزايش بدهد. اين شركت اعالم كرده است كه فرودگاه هاي بين المللي 
نيويورك و اورالندو نيز در يك قدمي تجهيزات هوش��مند براي احراز 

هويت و تشخيص چهره الكترونيكي مسافران هوايي هستند. 
اسكنرهاي تشخيص چهره و هويت مسافران در فرودگاه به متوليان 
فرودگاه ه��اي بين المللي كه ميزبان حجم زيادي از مس��افران در روز 
هستند، اجازه مي دهد تا با كمترين سرعت ممكن و بدون نياز به چك و 
بازرسي كردن گذرنامه مسافران و چهره آنان توسط ماموران فرودگاهي، 
هويت آنها را شناسايي كنند. اين امر از ايجاد خطاي انساني و احتمال 

بروز مشكالت و خطرات پس از آن پيشگيري خواهد كرد. 
فن��اوري مذكور از سيس��تم ورود و خروج بيومتريك پش��تيباني 
مي كن��د و از طريق دوربين هاي فوق پيش��رفته و هوش��مندي كه در 
فواصل مختلف و در گيت ورودي فرودگاه نصب شده اند، به احراز هويت 
مس��افران اقدام مي كند. كشورهاي بسياري هم اكنون در حال نصب و 
تجهيز فرودگاه هاي بين المللي خود به فناوري تشخيص هويت مسافران 
و اسكنرهاي هوشمند هستند.  البته فرودگاهاي معدودي هستند كه به 
اين فناوري هوشمند مجهز شده اند هرچند كه فرودگاه هاي بين المللي 
نيوزيلند و اس��تراليا از پيش��گامان استفاده از اس��كنرهاي بيومتريك 

تش��خيص چهره و هويت در فرودگاه ه��اي خود بوده اند به گونه يي كه 
مي توان گفت تقريبا چند س��الي است كه اين فناوري در فرودگاه هاي 
اصلي اس��تراليا استفاده مي ش��ود و مس��ووالن مربوطه در اين كشور 
اميدوارند تا س��ال 2020 ميالدي هيچ فرودگاهي در اس��تراليا كه به 
اسكنرهاي بيومتريك تشخيص هويت مجهز نباشد، وجود نداشته باشد. 
اين فناوري نخس��تين بار در فرودگاه بين المللي لس آنجلس امريكا 
به طور آزمايشي راه اندازي شد و بسيار موفقيت آميز هم بود. اين فناوري 
به گونه يي اس��ت كه به مسافران هوايي اجازه مي دهد گذرنامه، رواديد 
و تمام مدارك و تصاوير مربوط به مهاجرت خود را تنها با اس��تفاده از 
گيت هاي الكترونيكي و هوشمند نش��ان داده و پس از تاييد صحت و 
درستي آنها و باز شدن درب گيت هاي ورودي، وارد قسمت هاي مربوطه 

فرودگاهي و سپس سوار هواپيما شوند. 

هكرنيوز   
دولت هاي تركيه، مصر و سوريه تعدادي از هكرها و مجرمان 
س��ايبري را رديابي كرده اند كه براي اس��تخراج ارزهاي مجازي 

اقدام به انتشار بدافزار در رايانه هاي شخصي مي كرده اند. 
اين روز ها تب ارزهاي مجازي رمزنگاري ش��ده و اس��تخراج 
بي رويه و غيرقانوني آنها از پلتفرم هاي ديجيتالي در كش��ورهاي 
بس��ياري در جه��ان ب��اب ش��ده اس��ت و هكرها بدين وس��يله 
مي توانند بدون اجازه كاربران ش��خصي، از دستگاه الكترونيكي 
و حس��اب هاي كاربري مجازي آنها اس��تفاده ك��رده و اقدام به 
اس��تخراج ارزهاي مجازي كنند. در حقيقت رايانه هاي موردنظر 
قرباني اهداف ش��وم و مادي گرايانه مجرمان سايبري و متحمل 

آسيب هاي بسياري خواهند شد. 
حاال دولت هاي سه كشور تركيه، سوريه و مصر اعالم كرده اند 
كه گروه بزرگي از هكرها را كه ارزهاي مجازي رمزنگاري ش��ده 
همچون بيت كوين، ريپل و مونرو استخراج يا ماينينگ مي كردند 
را به كمك دس��تگاه هاي اطالعاتيشان رديابي كرده اند. به گفته 
آنه��ا، مجرمان س��ايبري مذك��ور بدافزاره��اي خطرناكي را در 
فضاي مجازي و وب س��ايت هاي داخلي ش��ان منتش��ر كرده اند 
تا از رايانه ها و حس��اب هاي كاربري افراد قرباني براي اس��تخراج 

ارزهاي ديجيتالي سوءاستفاده كنند. 
 ب��ر اس��اس تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده از س��وي

Citizen Lab، شبكه مخابراتي تركيه با استفاده از دستگاه هاي 
امنيتي توانستند صدها كاربر قرباني را كه شامل روزنامه نگاران، 
وكيالن و مدافعان حقوق بش��ر نيز مي ش��دند را شناسايي كرده 

و س��پس منبع انتشار بدافزار را رديابي كنند. گفته مي شود اين 
كارب��ران عادي زماني كه مي خواس��تند از منابع رس��مي و وب 
س��ايت هاي موردنظرش��ان فايلي را دانلود كنند، هدف هكرها و 
 StrongPity و FinFisher بدافزاره��ا و جاس��وس افزارهاي
قرار مي گرفتند. اين بدافزارها نيز اين امكان را در اختيار هكرها 
قرار مي داده كه از پلتفرم حساب هاي كاربري شان براي استخراج 

ارزهاي ديجيتالي سوءاستفاده كنند. 
مش��ابه اين مس��اله دقيقا در كشورهاي س��وريه و مصر نيز 
اتفاق افتاده است به گونه يي كه تمام كاربراني كه از مرورگرهاي 
 ،Avast آنتي وي��روس  همچ��ون  نرم افزارهاي��ي  و  اينترنت��ي 
سي كلينر، مرورگر اوپرا و اپليكيشن Zip-۷ استفاده مي كردند، 

هدف مجرمان سايبري سوري قرار گرفته اند. 

رديابيهكرهايارزهايديجيتالياحرازهويتهوشمندمسافراندرفرودگاهامريكا

دريچهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 برگزاري چهارمين همايش 
ملي فضاي مجازي پاك

چهارمين همايش ملي فضاي مجازي پاك با محوريت 
تدوي��ن دكترين فض��اي مجازي پ��اك و آينده پژوهي با 
حمايت همراه اول در مش��هد برگزار شد. به گزارش اداره 
كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، چهارمين 
هماي��ش مل��ي فضاي مج��ازي پاك روز پنج ش��نبه ۱۷ 
اس��فندماه با حضور جمع��ي از اس��اتيد و صاحب نظران 
در حوزه فضاي مجازي و روانشناس��ان مطرح كش��وري 
در دانش��گاه بين المللي امام رضا )ع( مش��هد برگزار شد. 
رضا س��عيدي رييس دانش��گاه بين المللي امام رضا )ع(، 
غالمعلي افروز عضو شوراي سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي ايران، س��لمان كوناني پژوهشگر فضاي مجازي 
رس��انه يي و ش��بكه هاي اجتماعي و... از جمله سخنرانان 
اين مراس��م بودند. جهاني سازي محتوا در فضاي مجازي، 
مباني روانشناختي پيامدها خوشايند و ناخوشايند فضاي 
مجازي، تناسب عرضه و تقاضاي محتوا در فضاي مجازي 
كشور و تجارب بين المللي در عرصه اينترنت پاك برخي 
موضوعات مطرح شده در اين همايش بود. مستند تحليلي 
بررسي آسيب شناسانه و آينده نگارانه فضاي مجازي، ارائه 
ش��فاهي مقاالت منتخب، ارائه سه فعال منتخب فضاي 
مجازي )درسا، گپ، شتابنده علوم و معارف اسالمي افق(، 
ميزگرد نقش زيرساخت و محتوا در تحقق فضاي مجازي 
پ��اك نيز از برنامه هاي اجرايي اختتاميه اين همايش بود. 
اين همايش با همكاري پژوهش��كده نوين ش��هر معنوي 
ثامن و با حمايت همراه اول برگزار ش��د و دكترين فضاي 
مجازي پاك و آينده پژوهي، توليد و عرضه محتواي پاك، 
شناسايي آسيب ها، تهديدها و فرصت ها در فضاي مجازي، 
فناوري در خدمت فضاي مجازي پاك و توليدات فرهنگي، 
تدوين اس��تانداردها، نظام رده بن��دي توليد و رگوالتوري 
عرضه محت��واي پاك در فضاي مج��ازي از موضوعات و 
محورهاي��ي بود كه در چهارمي��ن همايش ملي »فضاي 

مجازي پاك« مورد بررسي قرار گرفت. 

 راه اندازي منطق�ه ويژه اقتصادي بجنورد قبل از 
هفته دولت سال 97

بجنورد| اس��تاندار خراس��ان ش��مالي گفت: با استقرار 
گمرك، منطقه ويژه اقتصادي بجنورد قبل از هفته دولت 
سال 9۷ افتتاح مي ش��ود. محمدرضا صالحي ضمن ابراز 
رضايت از روند پيش��رفت منطقه ويژه اقتصادي بجنورد 
گفت: منطقه وي��ژه اقتصادي بجنورد فرصتي براي ترقي 
و توس��عه مركز استان است. او ضمن ابراز رضايت از روند 
پيش��رفت اين منطقه افزود: با استقرار گمرك در منطقه 
ويژه اقتص��ادي بجنورد همه تالش��مان را مي كنيم اين 
منطقه قب��ل از هفته دولت در س��ال 9۷ به بهره برداري 
برسد. گفتني است، خراس��ان شمالي داراي ۱5 ناحيه و 
منطقه صنعتي اس��ت كه منطقه ويژه اقتصادي بجنورد 
ج��زو مصوبات هيات دولت در س��ال 8۷ بوده و عمليات 
اجرايي فاز نخس��ت آن در مساحت 49هكتار از سال 93 

آغاز شده است. 
 نابودي 10 هزار هكتار از گندمزارهاي اميديه

اهواز| مدير اداره جهاد كش��اورزي اميديه گفت: ۱0هزار 
هكت��ار از محص��ول گندم پايي��زه شهرس��تان به دليل 
خشكسالي و كم آبي دچار خسارت ۱00درصدي شدند و 
از بين رفتند. سيدداوود علوي فر اظهار كرد: امسال به دليل 
خشكسالي، عدم مديريت منابع آبي رودخانه زهره توسط 
وزارت نيرو و برداش��ت هاي بيش از ح��د از اين رودخانه 
در باالدست، بخشي از اراضي پاييزه اين شهرستان دچار 
خس��ارت ۱00درصدي شده اند. او افزود: مزارع گندم آبي 
بخش مركزي اميديه ك��ه از طريق رودخانه زهره تامين 
آب مي شوند در سطح ۱0هزار هكتار به دليل خشكسالي 
و عدم مديريت منابع آبي در اين رودخانه توس��ط وزارت 
نيرو و برداش��ت هاي غيرمجاز و بيش از حد در حوزه هاي 
باالدس��تي به ويژه استان كهگيلويه و بويراحمد، خسارت 

۱00درصدي ديدند و كامال از بين رفتند. 
 افزايش كشف كاالي قاچاق در مازندران

ساري| دبير كميسيون قاچاق كاال و ارز مازندران گفت كه 
كشف كاالي قاچاق در اين استان در سال جاري نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 25درصد بيشتر شد. علي پيرفلك 
روز ش��نبه در مصاحبه ب��ا خبرنگاران در س��اري، ارزش 
كاالهاي قاچاق كشف شده در سال جاري را 3۷0ميليارد 
ريال اعالم كرد. او افزود كه در مدت مش��ابه س��ال پيش 
290ميلي��ارد ري��ال كاالي قاچاق در مازندران كش��ف و 
ضبط ش��ده بود. پيرفلك علت رشد كشفيات قاچاق كاال 
را تعامل و هماهنگي مناسب نيروهاي انتظامي، امنيتي و 
ساير دستگاه هاي مرتبط در برخورد با قاچاقچيان برشمرد. 
 تامين سيب مصرفي شب عيد در آذربايجان غربي

اروميه| مديركل تعاون روستايي آذربايجان غربي گفت: 
نيمي از سيب مصرفي شب عيد كشور توسط آذربايجان 
غربي تامين مي شود. شهريار حيدري در نشست خبري با 
اصحاب رسانه افزود: با خريد ۱0هزار تن سيب شب عيد 
كش��ور از باغداران آذربايجان غربي توسط دولت، استان 
تامين كننده نصف سيب شب كشور است. حيدري با اشاره 
به تامين ميوه شب عيد استان تصريح كرد: براي شب عيد 
اس��تان هزار و ۷۶0تن پرتقال و 800 تن سيب خريداري 
شده است. مديركل تعاون روستايي آذربايجان غربي اظهار 
كرد: طرح تنظيم بازار از 25 اسفند شروع و تا ۱5فروردين 
9۷ در4۶0مركز توزيع در آذربايجان غربي و 90مركز در 

اروميه ادامه خواهد داشت. 
 گلريزان براي آزادي زندانيان نس�وان در استان 

كرمان
كرمان| 8 زنداني نس��وان جرايم غيرعمد ديروز با كمك 
خيران از زندان هاي كرمان آزاد شدند. مديركل زندان هاي 
اس��تان كرمان گفت: جشنواره گلريزان همزمان با والدت 
حضرت زهرا)س( با همكاري س��تاد دي��ه و امور بانوان و 
خانواده اس��تانداري كرمان برگزار ش��د. امي��ري افزود: با 
برگزاري اين جش��ن 8 زنداني نس��وان با اعتباري بالغ بر 
۱3۱ميليون تومان آزاد مي ش��وند. مدي��ركل زندان هاي 
استان كرمان از حضور بانوان خير در اين جشن و اعطاي 
كمك براي آزادي زندانيان نسوان خبر داد. اميري افزود: 
ب��ا آزادي اين زنان، زنداني نس��وان بدهكار مالي و جرايم 

غيرعمد در زندان هاي كرمان وجود ندارد. 

ويژه

اخبارشهرستانها

معاون علمي و فناوري رييس جمهور در زنجان مطرح كرد

خطر آلوده شدن دانش بنيان ها به پول دولتي
پول و رانت دولتي باعث از بين رفتن خالقيت و نوآوري است

معاون اقتصادي شهردار مشهد خبر داد 

تاكيد بر ظرفيت ها و پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي در مشهد 

گروه بنگاه ها  
»پول و رانت دولت��ي باعث از بين رفتن خالقيت 
و نوآوري اس��ت.« اين عبارات را ش��ايد بتوان ش��يره 
كالم اظهارنظرهاي س��ورنا ستاري در جريان سفر به 
زنجان تفس��ير كرد؛ معضلي كه پي��ش از اين هم از 
زبان چهره هاي ديگري چون شخص رييس جمهوري 
و جهانگيري معاون اول دولت��ش بارها به زبان آورده 
شده است. ستاري همچنين درباره خطر آلوده شدن 
ش��ركت هاي دانش بنيان به پول دولتي هشدار داد و 
از فع��االن اين نوع كس��ب و كار خواس��ت كه در اين 
زمين��ه ايده پردازي كنند و راهكاره��اي اجرايي براي 
مصون س��ازي شركت هاي دانش بنيان از خطر اقتصاد 
دولت��ي ارائه كنند. س��فر مع��اون علم��ي و فناوري 
رييس جمهوري به زنجان با هدف ش��ركت در جلسه 
شوراي اداري و افتتاح مدرسه كارآفريني اين استان در 
دستور كار قرار گرفت و به گفته ستاري دستاوردهاي 
فراواني را براي فضاي كسب و كار و كارآفريني كشور 

به دنبال خواهد داشت. 
معاون علم��ي و فناوري رييس جمه��ور در ادامه 
صحبت هايش با اشاره به اين واقعيت كه شركت هاي 
دانش بنيان نبايد همچون برخي ش��ركت ها آلوده به 
پول دولتي ش��ود، گفت: نتيحه اين كار ايجاد رانت و 

از بين رفتن خالقيت و نوآوري است. 
سورنا س��تاري ديروز در بيس��ت و دومين جلسه 
ستاد اقتصاد مقاومتي استان زنجان اظهار كرد: اقتصاد 
دانش بنيان ن��وع جديدي از اقتصاد ب��وده كه مطرح 
ش��ده است. در گذشته بر اين باور بوديم كه با آوردن 
صنعت از خارج از كش��ور صاحب صنعت و تكنولوژي 
هستيم و با پول نفت مي توانيم همه نيازهاي كشور را 
خريداري كنيم و اين در حالي بود كه با خريد صنعت 
صاحب كارخانه شده ايم نه صنعت و تكنولوژي با پول 

خريداري نمي شود بلكه بايد آن را ياد گرفت. 
اي��ن مس��وول ادامه داد: در گذش��ته دانش��گاه ها 
نتوانس��تند با صنعت ارتب��اط خوبي برق��رار كنند و 
نتوانستند از صنايع بومي مانند فرش آن گونه كه بايد 
حمايت كنند و گاهي سياست هايي نيز به وجود آمد 
ك��ه موجبات نابودي صنايع بومي را فراهم آورد. براي 
مثال صنعت فرش درس��ت حمايت نشد و اين نشان 
مي دهد كه دانش��گاه بر اس��اس صنايع بومي ش��كل 
نگرفت��ه بود و اين در حالي اس��ت ك��ه در همه جاي 
دنيا هر آنچه در صنعت نياز اس��ت، رشته دانشگاهي 
هم دارد. وي با اش��اره به پتانس��يلي كه دانشگاه هاي 
استان زنجان دارد، افزود: نسل جوان و خالقي در اين 
دانشگاه ها تحصيل مي كنند و بايد تفكري كه نسبت 
به نس��ل جوان وجود دارد تغيير كند؛ چرا كه جوانان 
امروز مانند گذشته نيستند و اعتقادات و تفكرات خود 
را دارند و حقوق بگيري و اس��تخدام ش��دن براي آنان 

جزو افتخارات محسوب نمي شود بلكه ريسك پذيري 
براي آنان افتخار است. 

س��تاري با بيان اينكه استخدام ش��دن نوآوري و 
خالقيت را از بين مي برد، خاطرنش��ان كرد: نوآوري، 
آرزو و ابتكارات اس��ت كه موجبات رشد بشر را فراهم 
مي كن��د و بايد در اين راس��تا از جوانان حمايت كرد 
و ب��ا جهت گيري ه��اي جديد در اقتصاد اج��ازه ورود 
جوانان به اقتصاد داده شود و محيط كسب و كار براي 
آنان تسهيل ش��ده و قوانين دست و پاگير براي آنان 
حذف ش��ده كه اين مهم در اس��تان ها به نسبت و به 
سهولت قابل دسترسي تر است. معاون علمي و فناوري 
رييس جمهور با اش��اره به واردات تكنول��وژي يادآور 
ش��د: زماني در برخي اس��تان ها يك سيستم وارداتي 
براي صنعت اجرايي ش��د كه اين صنايع زيس��ت بوم 
اين اس��تان ها نبودند و به همي��ن دليل بعد از مدتي 
مش��كالتي را ايج��اد كردند. در حال حاضر داش��تن 

صنعتي با مصرف آب افتخار نيست. 

 آلودگي به پول دولتي
او با اش��اره به اينكه نبايد شركت هاي دانش بنيان 
آل��وده به پ��ول دولت��ي همچون ش��ركت هاي قبلي 
ش��ود، چون در نتيحه آنها خالقي��ت و نوآوري خود 
را از دس��ت دادند، گفت: اين ام��ر در رابطه با صنايع 
 خالق رخ نمي دهد. در اقتصاد دانش بنيان پايه اقتصاد

نيروي انساني نوآور است كه مي تواند شغل ايجاد كند. 
او تصريح ك��رد: در تفكر اقتص��اد خالق ديگر بخش 
خصوصي رقيب بخش دولتي محس��وب نمي ش��ود و 
كس��ب و كارهاي جديد بس��ياري از روش ها را تحت 
تاثي��ر قرار خواه��د داد و آينده از همي��ن حاال قابل 
پيش بيني اس��ت؛ چرا كه آينده جرياني است كه در 

حال حاضر در حال اتفاق افتادن است. 
 اين مقام مس��وول، زنجاني ه��ا را در حوزه آي تي 
صاح��ب برن��د دانس��ت و اف��زود: در بح��ث اقتصاد 
دانش بنيان در حوزه آي تي استان زنجان صاحب برند 
اس��ت ولي اينكه چرا اين افراد براي فعاليت به استان 
خود بازنمي گردد بايد بررسي شود و ساختار اقتصادي 
 اس��تان براي اين مه��م آمادگي و تس��هيالت الزم را 

داشته باشد. 

 اهميت پارك هاي فناوري
س��تاري با بيان اينكه كل اس��تان مي تواند پارك 
عل��م و فناوري باش��د، گفت: بايد زيس��ت بوم خالق 
در هر اس��تان داش��ته باشيم و كل اس��تان مي تواند 
اي��ن زيس��ت بوم را ايجاد كند كه در اين راس��تا همه 
دستگاه هاي دولتي و مردم بايد همكاري كنند و نبايد 
فراموش كرد كه آينده كشور در دست جواناني است 
كه ابتكار و خالقيت دارند و استخدام دولت نيستند. 

در ادامه اين جلسه سرپرست دفتر سياست گذاري 

و برنامه ري��زي امور فناوري وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري گف��ت: اميدواريم كه پارك عل��م و فناوري 
اس��تان زنجان با توجه به پتانس��يلي كه در اس��تان 
زنجان در اين ح��وزه وجود دارد، بتواند جايگاه خود 

را به دست آورد. 
مهدي كش��ميري ادام��ه داد: بايد توجه داش��ت 
كه بخ��ش عمده توفيقات پارك ه��اي علم و فناوري 
استان ها ارتباط مس��تقيمي با حمايت هاي استان از 
اين بخش دارد به طوري كه شهرك علمي و تحقيقاتي 
اصفه��ان معادل آنچه از منابع مل��ي دريافت كرده از 

طرف دستگاه هاي استاني نيز حمايت شده است. 
او با بيان اينكه شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 
در بخش هاي مختلف تجاري، فرهنگي، اجتماعي و... 
مراكزي را دارد، خاطرنشان كرد: اميدواريم كه پارك 
علم و فناوري استان زنجان نيز همين رويكرد را داشته 
باشد و به همكاري با ديگر بخش ها توجه جدي كند. 
در ادامه اين جلس��ه رييس پ��ارك علم و فناوري 
استان زنجان با اشاره به پياده سازي برش استاني ستاد 
فرماندهي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد دانش بنيان گفت: 
برش استاني براي استان زنجان برابر با ۱.2 درصد بوده 
كه با تعداد 35 شركت دانش بنيان در استان، مطابق با 
ابالغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور در سال 

94 تحقق يافته است. 
داوود مرادخاني ادامه داد: شركت هاي دانش بنيان 

اس��تان زنج��ان در حوزه هاي فناوري زيس��تي، مواد 
پيشرفته و محصوالت مبتني بر نانو، سخت افزارهاي 
برق، الكترونيك و ليزر، فناوري اطالعات و ارتباطات، 
ماشين آالت و تجهيزات پيشرفته و... فعاليت مي كنند. 
او در رابطه با مش��كالت ش��ركت هاي دانش بنيان 
استان زنجان افزود: فقدان كارگزار ارزياب دانش بنيان 
استاني، نبود امكان ايجاد ساختمان فناوري صندوق 
نوآوري و شكوفايي در استان، عدم وجود شركت هاي 
مديريت صادرات دانش بنيان در اس��تان و... از جمله 
مشكالتي اس��ت كه پارك علم و فناوري استان با آن 

مواجه است. 

 فرآيند جذب سرمايه  خارجي
استاندار زنجان نيز در اين برنامه گفت: زنجان جزو 
5 استان برتر در جذب سرمايه گذاري خارجي است. 

به گزارش ايسنا، اسداهلل درويش اميري اظهار كرد: 
اس��تان زنجان جزو اس��تان هايي بود كه پارك علم و 
فناوري مس��تقلي نداش��ت و با تالش هايي كه انجام 
شد فروردين امس��ال براي اين پارك مجوزهاي الزم 
درياف��ت و در اليحه بودجه 9۷ ني��ز براي آن بودجه 

مستقل تعريف شد. 
اين مس��وول ادامه داد: به دلي��ل تاخير در ايجاد 
پارك علم و فناوري اس��تان زنجان، اين پارك در رده 
چهارم رتبه بندي ش��ده كه با توجه به پتانسيل هايي 
كه استان زنجان در اين زمينه دارد، اين مهم زيبنده 
استان نيست و بايد به رده هاي اول و دوم ارتقا يابيم. 

وي هماهنگي و هم افزايي دستگاه ها را زمينه ساز 
ايجاد اشتغال دانس��ت و افزود: هرچه اين هماهنگي 
بيش��تر شود، زمينه حضور س��رمايه گذاران در استان 
بيش��تر مي شود و خوش��بختانه اس��تان زنجان جزو 
اس��تان هاي هماهنگ محسوب مي ش��ود و به لحاظ 

امنيتي نيز امن ترين استان است. 
درويش اميري خاطرنشان كرد: وجود اختالف نظرها 
در استان سبب نشده كه اخاللي در كارهاي استان به 
وج��ود آيد و امور آن گونه كه بايد پيش  رفته اس��ت و 
عمده ترين هدف مديريت استان حفظ آرامش، ايجاد 
اشتغال و سرمايه گذاري است و براي استان در بحث 

شاخص هاي كسب وكار اتفاقات خوبي افتاده است. 
نماينده عالي دولت در اس��تان زنجان يادآور شد: 
اس��تان زنجان جزو سه اس��تان برتر در حوزه وصول 
درآمدها بود و با تالش هايي كه انجام ش��ده بخش��ي 
از مازاد درآمدي كه استان داشت به استان بازخواهد 
گشت و س��هم صادراتي استان به بيش از آنچه براي 
اس��تان پيش بيني شده بود، رسيده به طوري كه سال 
گذشته سهم صادرات استان زنجان 85صدم درصد از 
صادرات كشور بود كه اين مهم در حال حاضر به بيش 

از يك درصد رسيده است. 

نشس��ت مش��ترك انعقاد تفاهمنام��ه همكاري 
فيمابي��ن معاون��ت اقتصادي ش��هرداري مش��هد و 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني 
ايران پنج ش��نبه ۱۷ اسفندماه برگزار شد. به گزارش 
»تعادل« و به نقل از روابط عمومي معاونت اقتصادي، 
در راس��تاي معرف��ي و تامي��ن مال��ي ظرفيت هاي 
اقتص��ادي و س��رمايه گذاري ش��هر مقدس مش��هد 
تفاهمنامه ي��ي مي��ان معاونت اقتصادي ش��هرداري 
مشهد و سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي 
و فني ايران منعقد ش��د. بر اس��اس اين تفاهمنامه 
دو ط��رف متعهد ش��دند تا در راس��تاي ش��ناخت 
فرصت ه��اي اقتص��ادي و س��رمايه گذاري و ت��الش 
جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي براي اجراي 
فرصت هاي مذكور در حوزه ش��هر مش��هد همكاري 
كنند. همچنين بر اس��اس مفاد اين تفاهمنامه مقرر 
شده است كه طرفين در راستاي معرفي فرصت هاي 
سرمايه گذاري ش��هرداري در همايش هاي داخلي و 

خارجي همكاري داشته باش��ند. رضا خواجه ناييني 
با اش��اره به ظرفيت ها و پتانسيل هاي سرمايه گذاري 
خارجي موجود در ش��هر مشهد بر اهميت همكاري 
ميان نهادهاي مختلف در راستاي بهره مندي هرچه 
بيش��تر از اين ظرفيت ه��ا تاكيد ك��رد و گفت: »بر 
همين اس��اس و براي تحقق هرچه بيشتر پروژه هاي 
سرمايه گذاري اقدام به عقد تفاهمنامه يي با سازمان 
س��رمايه گذاري و كمك هاي اقتص��ادي و فني ايران 
كرده ايم تا بدين وس��يله امكانات الزم جهت تحقق 
پروژه ه��اي ش��هري و افزاي��ش رفاه ش��هروندان را 
فراهم آوريم.« معاون اقتصادي ش��هردار مش��هد در 
ادام��ه صحبت هاي خ��ود از تالش هاي طرفين براي 
حضور و معرفي پتانس��يل هاي سرمايه گذاري مشهد 
مقدس در رويداده��اي بين المللي داخلي و خارجي 
خبر داد و خاطرنش��ان كرد: »در تالش هس��تيم تا 
ب��ا معرفي هرچه بيش��تر ظرفيت ه��اي اقتصادي و 
سرمايه گذاري شهر مش��هد به توسعه و آباداني اين 

ش��هر ياري رس��انيم، براي نمونه حوزه قطار شهري 
مش��هد يكي از زيرساخت هاي ش��هري است كه در 
راستاي تامين منابع مالي اين پروژه درصدد هستيم 
تا عالوه بر اوراق مشاركت و تسهيالت بانكي از جذب 
فاينانس نيز بهره ببريم.« وي در انتهاي صحبت هاي 
خود اظهار اميدواري كرد كه در سال پيش رو شاهد 
افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي و فاينانس براي 
تحقق پروژه هاي ش��هري و همچني��ن رونق هرچه 

بيشتر اقتصاد شهري باشيم.
در انته��اي اي��ن نشس��ت ني��ز معاون س��ازمان 
س��رمايه گذاري و كمك هاي اقتص��ادي و فني ايران 
از تالش هاي اين س��ازمان در تحقق رشد اقتصادي 
8 درصدي برنامه شش��م توس��عه خب��ر داد و گفت: 
»در اين راس��تا نياز اس��ت كه س��االنه ۶5 ميليارد 
دالر در قال��ب فاينان��س، قراردادهاي مش��اركتي و 
سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شود كه تقريبا 
2.8 درصد از كل رش��د اقتصادي از اين منابع مالي 

خارجي تامين خواهد ش��د.« جمال فرج اهلل حسيني 
با اش��اره به ظرفيت هاي مشهد نيز خاطرنشان كرد: 
»اين ش��هر ب��ا توجه به ميزباني از تع��داد كثيري از 

زائران و گردش��گران نيازمند توس��عه و گس��ترش 
پروژه هاي شهري بسياري است كه مي توانند از منابع 

مالي خارجي نيز بهره ببرند.«

مركزي| سومين مركز ساماندهي 
كارگران و اس��تادكاران س��اختماني و 
فصلي كشور روز شنبه با حضور جمعي 
از مس��ووالن استاني و محلي در اراك 
راه اندازي شد. به گزارش ايرنا، شهردار 
اراك در اين آيين گفت: اين مركز پس 
از مش��هد و همدان با هم��كاري اداره 
كار، تامي��ن اجتماعي، فني و حرفه يي 
و شوراي صنفي كارگران در كالن شهر اراك راه اندازي شده است. 
داود تاجران نظم بخشي به مشاغل، بهره گيري از خدمات جديد، 
ايمن سازي و استفاده از خدمات بيمه يي ويژه كارگران را از اهداف 
راه اندازي اين مركز عنوان كرد و گفت: اجراي عدالت، داشتن بيمه، 
حفظ كرامت كارگران، باال بردن شرايط شغلي و به كار گيري افراد 
ماهر در زمينه هاي كاري از مزاياي راه اندازي اين مركز تخصصي 
است. شهردار اراك گفت: در اجراي طرح ساماندهي كارگران تمام 
مشاغل ساختماني نظير نقاش، بنا، سنگ كار، لوله كش و گچكار با 
اخذ كارت مهارت از فني و حرفه يي در سامانه ثبت نام مي كنند. 
تاجران اظهار كرد: با راه اندازي اين مركز افراد جوياي كار ديگر در 
ميدان هاي شهر اراك تجمع نمي كنند و سيما و منظر شهري نيز 
ساماندهي مي شود. ش��هردار اراك افزود: شهر اراك ظرفيت هاي 
مطلوبي براي ارائ��ه انواع خدمات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
دارد و در سال آينده هر ماه يك طرح در اين كالن شهر راه اندازي 
مي ش��ود. او اظهار ك��رد: بخش عمده ي��ي از فعاليت هايي كه در 
ش��هرها انجام مي شود با همكاري شهرداري به نتيجه مي رسد و 
يكپارچه بودن مديريت ش��هري به درآمدزايي و توس��عه پايدار و 

كاهش هزينه ها مي انجامد. 

راه اندازي مركز ساماندهي كارگران ساختماني 
در اراك

گيالن| مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلي خواستار الحاق تاالب انزلي 
به مح��دوده اين منطقه ب��راي امكان 
كمك براي نجات اين سرمايه ارزشمند 
ملي شد.  به گزارش ايسنا، رضا مسرور 
در آيي��ن اختتاميه جش��نواره تاالب 
دوخان كه در منطقه آزاد انزلي با بيان 
اينكه نام انزلي از تاالب ريشه گرفته و با 
تاالب گره خورده است، اظهار كرد: تاالب انزلي حال و روز خوشي 
ندارد و كار ديگر از حد ش��عار و حرف گذشته و نيازمند اقدامات 
عملياتي موثر اس��ت. رييس هيات مديره و مديرعامل س��ازمان 
ضمن تشريح وضعيت نامساعد تاالب انزلي افزود: تاالب انزلي يك 
سرمايه ارزشمند ملي است كه به ما به ارث رسيده و خواستار آن 
هستيم كه تاالب انزلي به محدوده منطقه آزاد انزلي الحاق شود تا 
به عنوان يك دستگاه توانمند در عرصه اقتصادي بتوانيم به روند 
احي��اي، نجات اين تاالب بين المللي كمك كنيم. وي در ادامه با 
تاكيد بر وضعيت بحراني تاالب انزلي خطاب به معاون س��ازمان 
محيط زيس��ت حاضر در اين مراسم خاطرنش��ان كرد: مالكيت، 
حاكمي��ت و مديريت تاالب را نمي خواهيم و فرصت براي احياي 
تاالب بسيار كم است و مسووالن كشور بايد همان نگاهي كه به 
درياچه اروميه داش��ته اند را به تاالب انزلي داش��ته باشند. رييس 
هيات مديره منطقه آزاد انزلي اف��زود: تاالب انزلي ذخاير ماهيان 
خاوياري و اس��تخواني درياي خزر بوده و يك موقعيت ممتاز در 
بخش گردش��گري دارد اما مشكالت تاالب نظير ورود رسوبات و 
آالينده ها آن قدر شدت يافته كه بايد كار عملياتي جدي در رابطه 

با مديريت اكولوژيك تاالب صورت بگيرد.

 الحاق تاالب انزلي
به محدوده منطقه آزاد

قزوين| مع��اون هماهنگ��ي امور 
گف��ت:  قزوي��ن  اس��تاندار  عمران��ي 
330تخ��ت به ظرفي��ت مراكز اقامتي 
قزوين اضافه ش��ده اس��ت. به گزارش 
»تع��ادل« و به نق��ل از صداوس��يما، 
عل��ي فرخ��زاد با اش��اره ب��ه تقويت 
زيرس��اخت هاي گردشگري قزوين در 
سال هاي اخير گفت: افزايش ظرفيت 
مراكز اقامتي قزوين امس��ال با راه اندازي چندين هتل و اقامتگاه 
بوم گ��ردي، 300 تخت به ظرفيت مراكز اقامت��ي قزوين افزوده 
شده است. او افزود: تقويت زيرساخت هاي گردشگري و همچنين 
اجراي طرح هاي حوزه راه همچون خط آهن قزوين-رش��ت، دو 
خط��ه كردن خط آهن قزوين-ته��ران و قزوين-زنجان و احداث 
قزوين-الموت-كالچ��اي  و  قزوين-الموت-تنكاب��ن  جاده ه��اي 
افق هاي جديدي را پيش روي گردش��گري استان بازخواهد كرد. 
فرخزاد با بيان اينكه در سال جاري قزوين به عنوان يكي از مقاصد 
20 گانه گردشگري ايران شناخته شد، افزود: با تالش هاي صورت 
گرفته و هم افزايي دستگاه هاي مربوطه طي سال هاي اخير موفق 
شديم قزوين را از يك گذرگاه و محل عبور به مقصد گردشگري 
تبديل كنيم ولي با توجه به جاذبه هاي فراوان تاريخي و طبيعي 
استان در اين بخش هنوز جاي كار زيادي داريم. معاون هماهنگي 
امور عمراني استاندار همچنين با بيان اينكه دولت ارائه منابع مالي 
در قالب تسهيالت ارزان قيمت را با هدف رونق بخشي به روستاها با 
جديت دنبال مي كند، افزود: در استان قزوين سهم در نظر گرفته 
شده از اين اعتبارات 4هزار ميليارد ريال است كه اولويت نخست 

پرداخت اين منابع با متقاضيان بخش گردشگري است.

 افزايش ظرفيت پذيرش
مراكز اقامتي قزوين

مرك�زي| مديركل كميت��ه امداد 
استان مركزي گفت: در آستانه سال نو 
بيش از 2هزار پايگاه جش��ن نيكوكاري 
از ۱۶ اس��فندماه، كمك ه��اي نقدي و 
غيرنقدي م��ردم را در نق��اط مختلف 
استان مركزي جمع آوري مي كنند. قنبر 
موسي نژاد در آستانه جشن نيكوكاري 
در جمع خبرنگاران در اراك، با اش��اره 
به پيام امس��ال اين جشن با عنوان »جوانه لبخند بكاريم«، اظهار 
داشت: هر ساله در آستانه س��ال جديد از سوي كميته امداد امام 
خميني)ره( جش��ن نيكوكاري با هدف تامين نيازهاي نيازمندان 
تحت پوشش اين نهاد مردمي برپا شده و اين آيين مقدس امسال 
نيز چون سنوات گذشته از ۱۶ اسفند در استان مركزي آغاز شد. وي 
افزود: از 2هزار پايگاه پيش بيني شده، ۱09 پايگاه به صورت سيار 
و ثابت، يك هزار و 345 پايگاه در مدارس اس��تان، 5۷9 پايگاه نيز 
در پايگاه هاي بسيج، مساجد و حسينيه ها و بقيه نيز در روز جمعه 
پاياني س��ال براي مصالها پيش بيني شده است. مديركل كميته 
امداد اس��تان مركزي خاطرنشان كرد: در روز ۱۶ اسفندماه جاري 
همزمان با سراسر كشور زنگ نيكوكاري در يك هزار و 342 مدرسه 
به صدا درآمد، كه اين مراس��م در يكي از مدارس اراك به صورت 
نمادين اجرا شد. موسي نژاد بيان داشت: در جشن نيكوكاري سال 
گذش��ته 4ميليارد و 500 ميليون تومان از سوي مردم جمع آوري 
شد كه از اين رقم 3ميليارد تومان در قالب كمك هاي غيرنقدي بود 
و بقيه به صورت وجه نقد اعطا ش��ده است. مديركل كميته امداد 
استان مركزي گفت: اين رقم نسبت به جشن نيكوكاري سال قبل 

يعني 94 بيش از 30 درصد رشد نشان مي دهد.

۲هزار پايگاه به جمع آوري كمك هاي مردمي 
در جشن نيكوكاري مي پردازند
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اقتصاد اجتماعي12
 تاكيد پليس

بر برخورد با بي حجابي
فرمانده نيروي انتظامي اعالم كرد: پليس با هر جرم 
مشهودي طبق قانون برخورد خواهد كرد و اگر معدود 
افرادي حجاب را رعايت نكنند پليس به وظيفه خود در 

اين زمينه عمل خواهد كرد. 
سردار حس��ين اش��تري تاكيد كرد: بارها گفته ايم 
ك��ه عمده مردم عزي��ز و بزرگوار ما و زن��ان جامعه ما 
موضوعات عفاف و حج��اب را رعايت مي كنند، اما اگر 
معدود افرادي هستند كه هنجارشكني كرده و حجاب 
را رعايت نمي كنند پليس در قبال آنان به وظايف خود 
عمل كرده و بر اساس قانون با جرم مشهود كه در منظر 

عموم باشد، برخورد خواهد كرد. 
او با بي��ان اينكه ما بايد در اين زمينه با جديت كار 
خود را انجام دهيم، خاطرنشان كرد: در اين مورد بيشتر 

صحبت خواهد شد. 

افزايش وام هاي اشتغال 
مددجويان

ريي��س كميته ام��داد امام خمين��ي )ره( از افزايش 
وام هاي اش��تغال و ضروري مددجويان در س��ال آينده 
خبر داد و گفت: ۵۰۰هزار خانوار پش��ت نوبتي در سال 

۹۷ تحت پوشش قرار مي گيرند. 
پروي��ز فتاح در مورد پرداخت وام قرض الحس��نه به 
مددجويان تحت پوش��ش كميته امداد به مهر گفت: با 
تاس��يس صندوق واليت در شرايطي كه تصميم دولت 
حذف بانك هاي خصوصي بود، در اين شرايط توانستيم 
به صورت قانوني مجوز تاس��يس صندوق قرض الحسنه 

امداد واليت را بگيريم. 
او افزود: س��قف وام اشتغال تا ۳۰ ميليون تومان نيز 
به مددجويان پرداخت ش��د و ميزان اعتبار وام اشتغال 
بر اس��اس مش��اغل و حرفه آموزي مددجويان اس��ت 
و همچني��ن ۵ميلي��ون تومان نيز س��قف وام ضروري 
مددجويان اس��ت. فت��اح اظهار كرد: براي س��ال آينده 
اعتبار وام هاي اش��تغال و ضروري از طريق اين صندوق 

به ۱۵۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا مي كند. 
او در مورد اعتباري كه دولت براي اشتغال هر سال 
اختص��اص مي دهد، گفت: در س��ال ۹۶ در تبصره ۱۶ 
دولت ۲ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان متعهد شده بود كه 
تا آخر اس��فند توانستيم هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان آن 
را محقق كنيم و اميدواريم تا پايان فروردين نيز مابقي 

اين اعتبار را بگيريم. 

ماجراي تخريب خانه خانواده 
داراي 3 معلول در اروميه 

نماين��ده اروميه در مجلس در م��ورد حادثه تخريب 
ناگهان��ي بنايي در اروميه توس��ط ش��هرداري گفت: اين 
اقدام بدون هماهنگي با س��ازمان بهزيستي به عنوان قيم 
اين خانواده انجام ش��ده اس��ت.  نادر قاضي پور در تشريح 
جزئيات حادثه تخريب ناگهاني بنايي در اروميه توس��ط 
ش��هرداري گفت: البته نبايد اين اقدام در روز مادر انجام 
مي ش��د، ضمن اينكه ش��هرداري بايد قبل از تخريب اين 
بنا به دليل اينكه اين خانواده تحت پوش��ش بهزيس��تي 
قرار داش��تند با اين س��ازمان هماهنگ مي كرد. نماينده 
اروميه در مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: در گذشته 
اين خانواده رقم ۳۰ميليون تومان از س��ازمان بهزيستي 
براي تامين سرپناهي براي خود دريافت كرده و به وسيله 
آن يك واحد آپارتمان خريداري كرده بودند س��پس آن 
را ب��ه فروش رس��انده و با پ��ول آن زمي��ن آزاد خريده و 
بدون دريافت مجوز اقدام به ساخت آن كرده  و در نهايت 
كارگران ش��هرداري نيز به دليل س��اخت غيرمجاز اقدام 
به تخريب اين بنا كرده اند.  قاضي پور با اش��اره به انتش��ار 
ش��ايعاتي مبني بر تخريب اين بنا همزمان با حضور اين 
خانواده در آن يادآور شد: اين ساختمان نيمه ساخته بوده 
و در زمان تخريب آن توس��ط ش��هرداري نيز هيچ كس 
در آن حضور نداش��ته است.  او ضمن تشكر از مسووالن 
سازمان بهزس��تي اس��تان آذربايجان غربي كه در جهت 
تامين هزينه هاي الزم به  منظور ايجاد س��رپناه براي اين 
خانواده اقدام كرده اند، تصريح كرد: اين خانواده نبايد بدون 
اينكه به سازمان بهزيس��تي اطالع دهند اقدام به فروش 
آپارتمان خود مي كردند، از سوي ديگر نبايد بدون كسب 
مجوز از ش��هرداري اقدام به ساخت زمين مي كردند. اين 
نماينده مردم در مجلس دهم افزود: البته ما از شهرداري 
از اي��ن جهت گاليه داريم كه بايد قب��ل از هر اقدامي به 
بهزيس��تي اطالع مي دادند تا اين س��ازمان به عنوان قيم 
اين خانواده پاي كار مي آمد و تخريب اين بنا با هماهنگي 
بهزيستي انجام مي شد، ضمن اينكه روز بسيار بدي را نيز 
براي انجام اين ماموريت انتخاب كردند.  نماينده اروميه در 
مجلس شوراي اسالمي در پايان در مورد وضعيت كنوني 
اين خانواده تاكيد كرد: اين خانواده در حال حاضر در يك 

واحد آپارتمان اجاره يي سكونت دارند.

اخبار

400 هزار مادر، بالتكليف وضعيت تابعيت فرزندان خود هستند

رنجبيهويتي

سرپل ذهاب، 10 روز مانده به پايان سالتغيير چهره با »ترقه«

آماريازمهمترينبيماريهايغيرواگيردرزنانايراني

هنوز آفتاب به نيمه آس��مان نرسيده و صداي همهمه 
نزديك ظهر يك روز تعطيل در شهر نپيچيده بود؛ صداي 
س��وت ورزش��ي مي آمد. با وقفه هاي مش��خص. با صداي 
اول، دس��ت ها باال مي رفت. سوت بعدي، به سمت راست 
و بعدي، به چپ. براي بازي فوتبال آماده مي شدند؛ مردان 

شهر سرپل ذهاب. 
از مي��ان فنس هاي��ي ك��ه چند مت��ر دورت��ر از اين 
فوتباليس��ت ها، دور زمين كشيده ش��ده بود مي شد ديد 
كه زمين چمن ورزش��گاه احرار ديگر مانند صبح فرداي 
زلزله ۷.۳ ريش��تري غرب كش��ور، تصويري آخر الزماني 
ندارد. ديگر خبري از نشس��ت و برخاس��تن بالگردهايي 
نبود كه آب، تغذيه و كيسه جسد مي آوردند و مصدومان 
را مي  بردن��د. ديگر نه آمبوالنس ها كن��ار زمين بودند، نه 
زخمي هايي كه هر گوشه دراز كشيده باشند و نه مادري 
كه ش��يون كنان پي فرزن��دش كه روي برانكارد س��وار 
بالگرد مي كردند باش��د. امروز، س��رپل ذهاب وحشت زده 
نيس��ت، بهت زده نيست. ساكت تر اس��ت ولي، آرام... نه. 
به گزارش ايس��نا، از گوشه همان فنس ها مي شد فوتبال 
س��رپلي ها را ديد. فنس هايي كه روي آن حوله، پيراهن، 
جوراب و ليف آويزان شده بود تا خشك شوند. فنس هايي 
كه رخت آويز مردمي ش��ده بود كه س��اكن كانكس هاي 
دور تا دور ورزش��گاه بودن��د. كانكس هايي كه روي پياده 
روها قرار داشتند. پياده روهايي كه تا چندي پيش محل 
رفت و آمد مردم در مركز ش��هر بودند اما حاال مس��كن 
مردمي كه سقف خانه هايشان كوتاه تر شده. كمي پايين تر 
از بيمارستان شهداي سرپل ذهاب؛ همان بيمارستاني كه 
بعد از زلزله به جاي اينكه ملجا  و مأواي آس��يب ديدگان 
باشد؛ خود چنان زير بار اين حادثه كمر خم كرد كه ديگر 
هيچگاه بلند نشد و حاال بعد از گذشت چهار ماه سكوت 
يك متروكه در فضاي آن سنگيني مي كند؛ نزديك همين 
بيمارس��تان، يك خياب��ان پايين تر، در محوطه مدرس��ه 
استثنايي مي شد چند خانواده ساكن در چادر را ديد. دو 
برادري كه با همس��ر و كودكان، مجموعا ۹ نفر جمعيت 
داش��تند با چس��باندن دو چادر به ه��م همچنان در اين 
شرايط زندگي مي كنند. مي گفتند كه نه پول كانكس را 
گرفتند، نه كانكس هاي دولتي به آنها رسيده و نه توانسته 
بودند از كانكس هايي كه خيره در منطقه توزيع مي كنند 

اس��تفاده كنند.  در حالي بعضي خانواده ها هنوز اينطور 
زندگ��ي مي كنند كه بعضي ديگر بي��ش از يك كانكس 
گرفته اند و يكي را محل س��كونت كرده اند و يكي ديگر را 
محل نگهداري وسايل شان و عده يي هم از كانكس ها براي 
كسب و كارشان استفاده مي كنند. در سطح شهر به چشم 
مي خوردند. يكي شده بود آموزشگاه زبان، يكي آموزشگاه 
موسيقي و يكي هم كسب و كارش را با زلزله پيوند داده 
و »فالفل��ي زلزله« راه انداخته ب��ود. بعضي كارخانه هاي 
كانكس س��ازي هم آنجا كانكس هايي را ب��ه عنوان دفتر 
فروش تعبيه كرده بودند و سفارش مي گرفتند. هر كسي 
كه مي توانست چند ميليوني پول جور كند مي توانست از 
آنها كانكس بخرد.  بعضي اهالي هم راه و روشي را به كار 
مي بستند تا از نيت خيرهايي كه در منطقه كانكس توزيع 
مي كنند سوءاس��تفاده كنند و از اي��ن كاله نمدي براي 
خود بس��ازند. يكي از اهالي س��رپل ذهاب كه چادرنشين 
بود، مي گف��ت: بعضي ها معلوالن را با خود مي برند پيش 
خيرها تا كانك��س بگيرند. مي گويند كه ب��ا آنها زندگي 
مي كنند. بعد هم كانكس را مي گيرند و مي فروش��ند به 
آنها كه نياز دارند. يكي از چادرنشين ها معلمي بازنشسته 
بود كه مي گفت: حتي همين چادر هم براي من نيس��ت 
و اماني گرفتم. يك��ي كانكس گرفت و چادرش را به من 
داد. كانكس هم ندارم. ش��ايد چون معلم بودم گفتند به 
تو كانكس نمي دهيم؟! چادر نمي دهيم؟! بعضي ها چند تا 
چند تا كانكس گرفته اند و بعضي ها هم مثل ما، چادرشان 

هم براي خودشان نيست. 
اين حال و روز مردمي است كه خانه هاي شان تخريبي 
اس��ت و نيمه تخريبي است و ساكن كوچه ها و خيابان ها 
ش��ده اند. خانه هاي��ي كه در چند ثانيه آوار ش��دند و حاال 
انگار سر بلند كردنش��ان چندان ساده نيست. براي سرپا 
كردن خانه و س��اختن دوباره پيش از هر چيز بايد ميزان 
تخريب هر كدام كارشناس��ي شود. بعضي ها تخريبي اند و 
بعضي ها تعميري. تعميري ها هم بر اساس ميزان خسارت 
تقسيم بندي مي شوند. تسهيالت و بازسازي هر كدام از آنها 
هم متفاوت است. همين كارشناسي ها نيز نارضايتي برخي 
مالكان را ب��ه همراه دارد. خانه هايي كه حال و روزش��ان 
چندان خوش نيست، معموال تعميري نوع يك هستند، اما 
بعضي مالكان مي گفتند كه اين خانه ها خانه بشو نيستند 

و باي��د تخريبي مي زدند. بعضي ها هم مي گفتند آش��نا و 
پارتي در كارشناس��ي خانه ها بي تاثير نيس��ت. مي گفتند 
خانه هايي در سرپل ذهاب وجود دارد كه مي تواند تعميري 
نوع ۲ باشد ولي كارشناس آشنا آنها را نوع يك مي زند تا 

تسهيالت باالتري بگيرند. 
مالكاني كه تكليف كارشناس��ي خانه هاي شان معلوم 
شده و مي توانند كار را شروع كنند، دست به كار تعميرات 
ش��ده بودند. »امين« هم يكي ديگ��ر از خيرهايي بود كه 
ب��راي چندمين بار به س��رپل ذهاب آمده ب��ود و عالوه بر 
رسيدگي به اوضاع خانواده ها و تهيه كمك هزينه تحصيلي 
براي دانش آموزاني كه به دنبال فوت سرپرس��ت ش��رايط 
س��ختي داش��تند، چند كانكس هم آورده بود و اولويتش 
را هم گذاش��ته ب��ود روي خانواده هايي كه معلول دارند و 
كانكس ها را به آنها مي رساند؛ كاري كه با تحقيق و پرس 

و جو از شرايط خانواده ها انجام مي داد. 
ويراني ش��هر و بي��كاري آدم ها و تقاضاي��ي كه براي 
كارهاي مرب��وط به تخريب س��ازه ها وج��ود دارد، باعث 
شده بود ش��غل هاي متناسب با ش��رايط هم ايجاد شود. 
ش��غل هايي همچون تخريب و برش كاري و بنايي و... در 
شهر مي شد ماشين هايي را ديد كه يا روي كاپوت بنر زده  
بودند يا باالي خودرو تابلويي چسبانده  بودند و شغل شان 
را تبليغ مي كردند. اين بازار كار اما تماما براي مردم منطقه 
نبود؛ روي ديوارهاي ش��هر متعدد ش��ماره هايي به عنوان 
تخري��ب كار، بنا و... ديده مي ش��ود و از پيش ش��ماره هاي 
آنها مي شد فهميد افرادي هم از شهرهاي ديگر براي كار 
آمده اند اينجا. در اين ميان كار رفتگران شهر انگار از همه 
بيشتر شده بود، شهري كه خانه هايش همه روي خاك بنا 
شده پاك كردن زباله هايش سخت تر مي شود. آنها هر روز 
با جاروي هاي بلندشان دور تا دور شهر را تميز مي كنند و 

فردا باز، روز از نو... 
 سرپل ذهاب، ۴ ماه بعد از آن شب جهنمي، بعد از آن 
روزهاي وحشت و بهت و غم؛ بعد از آن روزها و شب هاي 
شلوغ پر از صداي شيون، حاال اين گونه مي گذرد؛ مردمي 
خس��ته، با وزنه هاي س��نگين مش��كالتي كه به پاي شان 
چس��بيده، با كش كشان دردهاي زلزله و زخم هاي كهنه 
قديمي كه حاال بعد از زلزله سر باز كرده؛ با همه اينها پس 

از زنده ماندن حال لنگ لنگان به سمت زندگي مي روند. 

رييس بيمارستان سوختگي شهيد مطهري تهران نسبت به سوختگي هاي ناشي از انفجار ترقه و 
مواد منفجره هشدار داد و گفت: اين سوختگي ها مانند سوختگي عادي نيست و ماندگار است؛ حتي 

قطع عضو آن نيز متفاوت است؛ چراكه دراين حوادث عضو منفجر مي شود. 
مصطفي ده مرده اي با اش��اره به آمار ارجاع مصدومان حادثه چهارشنبه س��وري س��ال گذشته به 
اين بيمارس��تان اظهار كرد: س��ال گذشته ۸۶ بيمار به دليل حوادث چهارشنبه سوري به بيمارستان 
مطهري منتقل شدند كه از اين تعداد ۷۰ مورد به صورت سرپايي درمان و باقي آنها بستري شدند. 
بيش��ترين موارد سوختگي نيز مربوط به دست، صورت و چشم بوده  است. موارد قطع عضو و صدمه 

چشم نيز به بيمارستان هاي حضرت فاطمه و فارابي ارجاع داده شدند. 
او افزود: بيشترين گروه سني كه در اين حوادث آسيب ديدند جوانان و نوجوانان بودند. هنوز هم 
بيماراني هس��تند كه درمان سوختگي آنها از سال گذش��ته تاكنون ادامه دارد. ما بيماري داريم كه 
هنوز آثار ناش��ي از انفجار ترقه روي صورت او ديده مي ش��ود و هر كاري براي او انجام مي دهيم اين 
مشكل برطرف نمي شود. رييس بيمارستان سوختگي شهيد مطهري به ايسنا گفت: سوختگي ناشي 
از انفجار ترقه و مواد منفجره مانند سوختگي عادي نيست و ماندگار است و صدمات وحشتناكي به 
دنبال دارد. حتي قطع عضو آن نيز متفاوت اس��ت؛ چون دراين حوادث عضو منفجر مي شود. درمان 
سوختگي بيمه است، اما هزينه هاي سربار دارد. مصدومان اين حوادث به جلسات متعدد فيزيوتراپي 
و كاردرماني، پماد ضداسكار و... نياز دارند كه اين موارد بيمه نيستند و هزينه بااليي ايجاد مي كنند. 
نق��ص عضو ناش��ي از اين حوادث كارايي فرد را كاهش مي دهد. تغيي��ر چهره يي كه در صورت آنها 
ايجاد مي ش��ود، مي تواند فرد را منزوي كند. اعضاي مصنوعي نيز كه براي آنها اس��تفاده مي ش��ود 
كاربردي نيس��ت و فقط مشكل زيبايي را برطرف مي كند. او همچنين اظهار كرد: بيشتر كساني كه 
در چهارشنبه س��وري صدمه مي بينند، كس��اني هستند كه به صورت گذري دچار حادثه شده اند؛ به 
همين دليل مردم بهتر اس��ت در اين روز از خانه بيرون نيايند. پدران و مادران نيز مراقب فرزندان 
خود باش��ند و اجازه ندهند يك لحظه نيز فرزندش��ان از آنها جدا شود. سال گذشته كودك ۱۰ساله 
نيز در ميان مصدومان چهارشنبه سوري بود. بايد توجه كرد كه بيشتر اين ترقه ها دست ساز هستند 

و اين خطر وجود دارد كه در دست كسي كه از آن استفاده مي كند، منفجر شوند. 

مش��اور وزير بهداش��ت در ام��ور زنان با اش��اره به 
مهم ترين بيماري ه��اي غيرواگير در زنان ايراني، تاكيد 
كرد: بر اس��اس گزارش سازمان جهاني بهداشت نسبت 
مرگ و مير مادران در ايران در دو دهه اخير روند نزولي 
داشته است.  س��اره محمدي گفت: شيوع درد مفاصل 
كوچك و بزرگ در زنان از ۲۰ س��الگي ش��روع شده و 
در زنان بيش��تر از مردان اس��ت. همچنين ش��يوع درد 
مفاصل در سنين ۳۰ تا ۵۰ سالگي در زنان براي مفاصل 
بزرگ حدود چهار برابر و براي مفاصل بزرگ حدود دو 
برابر بيش��تر از مردان است.  او افزود: طبق بررسي هاي 
س��ال ۹۴ مشخص ش��د ميزان ش��يوع ديابت در زنان 
۱۰.۳درص��د، چاق��ي ۲۹.۷، فش��ارخون ۲۸.۱۹درصد 
و چرب��ي خون ۲۹.۵درصد اس��ت. در مردان نيز ميزان 

ديابت ۸.۸درصد، چاقي ۱۵.۲۹، فش��ارخون ۲۸.۳۱ و 
چربي خون ۲۲.۵درصد در همين س��ال گزارش شده 

است.
محمدي در ادامه ۱۰ س��رطان اول در زنان كشور از 
نظر ميزان بروز را س��رطان سينه، سرطان روده بزرگ، 
معده، مري، خون، ريه، تيروئيد، مغز وسيستم اعصاب، 

لنفوم و مثانه اعالم كرد.
محمدي با اشاره به كاهش مرگ ومير مادران در دو 
دهه اخير، تصريح كرد: براساس گزارش سازمان جهاني 
بهداشت نسبت مرگ و مير مادران در ايران در دو دهه 
اخير روند نزولي داش��ته است. در سال ۱۳۶۹ اين رقم 
۱۲۳ از مي��ان هر هزار تولد بوده اس��ت، اما اين آمار در 
س��ال ۷۴ به ۸۰ مورد، در س��ال ۷۹ ب��ه ۵۱ مورد، در 

س��ال ۸۴ به ۳۴ مورد، در سال ۱۳۸۹ به ۲۷ مورد و در 
س��ال ۱۳۹۴ به ۲۵ مورد كاهش يافته اس��ت. او درباره 
مهم تري��ن عوامل مرگ ومير زنان ۳۰ تا ۷۰ س��ال نيز 
توضيح داد و به ايسنا گفت: بيماري هاي قلبي و عروقي، 
س��رطان ها و تومورها، حوادث غيرعمدي، بيماري هاي 
غدد، تغذيه و متابوليك، بيماري هاي دس��تگاه تنفسي، 
بيماري هاي دستگاه ادراري و تناسلي، دستگاه گوارش، 
سيستم عصبي، حوادث عمدي، عفوني و انگلي، رواني و 
اختالل رفتاري، اسكلتي عضالني، بيماري هاي سيستم 
خونس��از و دس��تگاه ايمني، عوارض بارداري و زايمان، 
ناهنجاري هاي مادرزادي و كوروموزومي و بيماري هاي 
جلدي و زيرجلدي به ترتيب مهم ترين عوامل مرگ زنان 

۳۰ تا ۷۰ سال در كشور در سال ۹۰ بوده اند. 

قانون حق��ي ب��راي ك��ودكان دو تابعيتي قائل 
نيس��ت، كودكاني كه تنها جرم ش��ان داشتن پدري 
خارجي بوده و داش��تن يك مادر ايراني و اينكه در 
خاك ايران متولد ش��ده باش��ند، داليل قدرتمندي 
نيس��ت تا تبعه ايران ش��ناخته ش��ده و براي ش��ان 
شناس��نامه صادر ش��ود. به اين ترتيب داشتن يك 
برگه هويتي كه اس��م و رسم داش��ته باشد، تبديل 
به آرزويي ش��ده كه سال هاست رس��يدن به آن به 
تعويق مي افتد. كودكاني كه از حق تحصيل محروم 
ش��ده و گاه براي زدن واكس��ن هاي بعد از تولد هم 
پشت درهاي بس��ته مراكز بهداشت مي مانند چون 
شناس��نامه ندارند. حاال دغدغه هر روز مادرانش��ان 
تالش ب��راي احقاق حق فرزندان اس��ت كه گهگاه 
ب��ه تجمع مقابل نهاده��اي مرتبط از جمله مجلس 
ش��وراي اس��المي مي انجامد و اگرچ��ه نمايندگان 
مجلس هر بار بر تغيير قانون و به رسميت شناختن 
حقوق اين كودكان تاكيد مي كنند و اگرچه در سال 
۱۳۸۵، تغييرات��ي در قانون ايجاد ش��د  اما در عمل 
هنوز هم در بر پاش��نه قواني��ن قديمي مي چرخد. 
۴۰۰ هزار م��ادر ايراني بالتكلي��ف مانده اند چراكه 
قانون تابعيت كه در سال ۱۳۱۳ تصويب شد، براي 
انتقال تابعيت فقط مرد را به رسميت مي شناسد. با 
هدف تعديل در قوانين قديمي، طرح اعطاي تابعيت 
ب��ه كودكاني ك��ه از مادر ايراني و پ��در خارجي در 
ايران متولد شده اند، اين روزها به يكي از طرح هاي 
مورد بحث در مجلس ش��وراي اسالمي تبديل شده 
اس��ت. از طرف ديگر آنچ��ه تصميم گيري براي اين 
موض��وع را به تعويق مي اندازد، نب��ود آمار دقيق از 
تعداد كودكان دو تابعيتي بدون شناس��نامه است، 
 در حالي كه وزارت اطالع��ات آمار فرزندان حاصل 
از ازدواج زن��ان ايراني ب��ا اتباع خارجي را ۳۵۰هزار 
نف��ر اعالم كرده، مركز پژوهش هاي مجلس آن را ۱ 
ميليون نفر اعالم مي كند اما آنچه مس��لم است اين 
اس��ت كه با ازدواج هاي آينده اين جمعيت افزايش 
يافته و اگر فك��ري به حال حل قانوني اين موضوع 
نش��ود در آين��ده تبديل به يك معض��ل اجتماعي 

پيچيده خواهد شد. 

 جزئيات قانون در برخورد با كودكان دو تابعيتي
مرضيه محبي، فعال حق��وق زنان درباره جزئيات 
قان��ون در برخورد با كودكاني كه از مادر ايراني و پدر 
خارجي در ايران متولد شده اند، مي گويد: اغلب ازدواج 
زنان ايراني با اتباع خارجي به دليل مقررات س��ختي 
كه در اين زمينه وجود دارد، ثبت نمي ش��ود، در حال 
حاضر بيشتر زناني كه با اين مشكل دست و پنجه نرم 
مي كنند، زنان و دختران كم سن و سالي هستند كه 
به دليل شرايط سخت اقتصادي يا خانوادگي، با اتباع 

خارجي كه ممكن است فاقد اوراق شناسايي باشند تن 
به ازدواج مي دهند، به اين ترتيب معموال ازدواج شان 
نيز ثبت نمي ش��ود. ك��ودكان حاصل از اي��ن ازدواج 
حامالن مناسبي براي انواع آسيب هاي اجتماعي نظير 
قاچاق انسان، بهره كشي، استثمار و سوءاستفاده هاي 
جنس��ي هس��تند، زيرا آنها مدرك هويت��ي ندارند و 
به راحتي در معرض هر آسيب و ستمي قرار مي گيرند.

او با اشاره به قوانين مدني ايران كه انتقال تابعيت 
را تنها بر اساس نسب خوني و از طريق پدر امكان پذير 
مي داند اضافه كرد: براساس اين قانون مادر نقشي در 
انتقال تابعيت به فرزند ندارد. از س��وي ديگر براساس 
همين ماده قانوني محل تولد نيز نمي تواند در انتقال 
تابعي��ت موثر باش��د يعني فرزندي ك��ه در ايران و از 
م��ادري ايراني به دنيا آمده باش��د ايراني محس��وب 
نمي شود. قانون مدني كشور مصوب سال ۱۳۰۷ است 

و در نتيجه به طور سنتي در كشور اعمال مي شود. 
محبي ب��ا بيان اينكه ماده ۹۷۶ قانون مدني طفل 
متولد شده از پدر ايراني را، صرف نظر از اينكه در كجا 
به دنيا آمده است ايراني مي داند اظهار كرد: همچنين 
در اي��ن ماده آمده اس��ت فرزندي ك��ه از پدر يا مادر 
غيرايراني در ايران متولد ش��ود در صورتي كه بعد از 
رسيدن به س��ن ۱۸ سال، يك س��ال در ايران بماند 
مي تواند تابعيت ايراني داش��ته و دريافت كند. اما اين 
قانون سال ها اجرا نمي شد تا اينكه سال ۱۳۸۵ مجلس 
شوراي اسالمي دست به تعيين تكليف اين قانون زد 
و ب��ا افزودن محدوديت هايي آن را مورد بازنگري قرار 
داد. براي مثال ضرورت ثبت ش��رعي و رسمي ازدواج، 
همچنين درنظر گرفتن محدوديت زماني براي شمول 
كودكاني كه حداكثر يك س��ال بع��د از تصويب اين 
قانون يعني تا س��ال ۸۶ متولد مي شوند، ازجمله اين 

تغييرات و بازنگري ها هستند. 
اي��ن فعال حقوق زنان، با انتقاد از اينكه كودكي 
كه در ايران، از مادري ايراني و پدري خارجي متولد 
مي شود، هيچ هويتي ندارد و شهروند هيچ كشوري 
محس��وب نمي ش��ود تصريح كرد: »عالوه بر اين بر 
اس��اس مقررات الزم اس��ت تا طفل متولد ش��ده از 
م��ادر ايراني كه بعد از ۱۸ س��ال زندگ��ي در ايران 
از پ��در »رد تابعي��ت« بگيرد. اما اين س��وال وجود 
دارد كه اين فرد چه طور و با كدام اوراق شناس��ايي 
مي تواند از كش��ور خارج شود؟ همچنين در صورت 
خروج از كش��ور و رفتن به كش��ور متبوع پدر، چه 
طور درخواس��ت صدور شناس��نامه بدهد و سپس 
با بازگش��ت به ايران و گذراندن يك س��ال ديگر در 
كشور درخواس��ت تابعيت ايران را داشته باشد؟ به 
نظر مي رس��د زمان آن اس��ت كه تمام اين قوانين 
اصالح شوند. بيش��تر افراد فاقد شناسنامه يي كه از 
مادران ايراني متولد ش��ده اند در واقع تبعه كش��ور 

افغانستان هستند زيرا بيشترين مهاجران از مقصد 
افغانستان وارد كشورمان شده اند. اين درحالي است 
كه اين كش��ور سياس��تي تحت عنوان قبول »ترك 
تابعي��ت« ندارد و به ش��دت نس��بت ب��ه اين قضيه 
مقاومت مي كند. البته اين سياس��ت هايي است كه 
براي مقابل��ه با دو تابعيتي بودن افراد اتخاذ ش��ده 
است. بنابراين اين عمال ممكن نيست كه طفلي كه 
در ايران به دنيا آمده و هيچ اوراق شناس��ايي ندارد 

بتواند ترك تابعيت از كشور پدري اش بگيرد. 

 اتفاق نظر مسووالن براي تغيير قانون
اينكه هنوز هم قوانين قديمي سرنوشت كودكان 
دو تابعيت��ي را تعيين مي كند،  در حالي اس��ت كه 
مس��ووالن و نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، 
معتقدن��د قواني��ن باي��د در اين زمين��ه تغيير كند 
به همين دليل اس��ت كه طرح اعط��اي تابعيت به 
كودكان��ي كه از مادر ايراني و پدر خارجي در خاك 
اي��ران متولد ش��ده اند، بار ديگر ب��ه موضوع بحث 
نماين��دگان مجلس تبديل ش��ده اس��ت. در س��ال 
۱۳۸۵ كه قانون در اين زمينه گام هايي برداش��ت، 
ح��دود ۱ ميلي��ون نفر مادر ايراني و فرزندان ش��ان 
بالتكلي��ف بودند اما دول��ت اليحه يي در اين زمينه 
ارائ��ه نكرد،  بعد از آن چندي��ن بار در مجلس طرح 
شد اما هر بار ايراد مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي 
و ب��ار مالي براي دولت آورده ش��د و به اين ترتيب 
امروز ۴۰۰ هزار مادر بالتكليف از وضعيت كودكان 
خود هس��تند. ابوالفضل ابوتراب��ي،  نماينده مجلس 
درب��اره اين موض��وع مي گويد: »كش��ورهاي دنيا با 
تغيير قوانين تهديد اينگونه جمعيت ها را به فرصت 
تبديل كرده اند. تغيير قوانين تابعيت در كشورهاي 
مختلف مش��كالت كم جمعيتي و جذب نخبگان را 

براي آنان حل كرده اس��ت. مواد ۹۷۶ به بعد قانون 
مدني در مورد تابعيت ديگر پاس��خگوي نياز جامعه 
م��ا نيس��ت. از طرف ديگ��ر ما به كنوانس��يون هاي 
رفع تبعيض زنان هم نپيوس��ته ايم كه از آن طريق 

تغييرات ايجاد كنيم. 
ابوترابي به طرح مجل��س در دولت نهم در مورد 
فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زن��ان ايراني ب��ا مردان 
غيرايراني اش��اره كرد و گفت: دس��تگاه هاي امنيتي 
به دلي��ل ب��ار مالي اي��ن ط��رح را نپذيرفتن��د. ما از 
معاونت هاي رياست جمهوري در حوزه زنان و حقوق 
ش��هروندي انتظار داريم. باالترين حقوق شهروندي 
حقوق اجتماعي،  سياسي و مدني است كه به تابعيت 
برمي گردد. اقشار محروم و آسيب پذير هستند كه از 

اين مساله ضرر مي كنند. 
او خاطرنش��ان ك��رد: ط��رح اعط��اي تابعيت به 
فرزندان مادر ايراني در كميسيون قضايي مجلس هم 
تصويب ش��د، اما دولت هنوز بع��د از چند ماه هيچ 

اليحه يي ارائه نكرده است.
احمد مي��دري معاون وزي��ر كار، رف��اه و تعاون 
اجتماع��ي معتقد اس��ت تنها هفت كش��ور دنيا در 
قوانين تابعيت خود تبعيض جنسيتي دارند. او بيان 
كرد: در حال حاضر فقط ۷ كشور جهان هستند كه 
در قوانين تابعيت خودشان تبعيض جنسيتي دارند: 
قطر، لبنان، كويت، برونئي، س��ومالي، س��وازيلند و 
اي��ران. قوانين تابعي��ت ايران مصوب س��ال ۱۳۱۳ 
هستند و براي انتقال تابعيت فقط مرد را به رسميت 
مي شناس��د. برابري زن و مرد ايجاب مي كند كه اين 
مس��اله حل شود. با اين حال وظيفه  وزارت كار،  رفاه 
و تامين اجتماعي رسمي س��ازي هر چيزي است كه 
در اقتصاد ش��يوع پيداكرده اس��ت. اين وزارتخانه در 
ح��وزه صدور كارت اختيار قانوني ندارد، اما در س��ه 

سال گذشته مطابق با وظيفه اش مطالعات و كارهاي 
ميداني انجام داده اس��ت.اظهارات ميدري در حالي 
است كه روز گذشته عزت اهلل يوسفيان مال، نماينده 
آمل در مجلس ش��وراي اس��المي، اعالم كرد،  طرح 
اعط��اي تابعيت ب��ه فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان 
ايران��ي با م��ردان خارجي به دنب��ال اعطاي تابعيت 
بي ضابط��ه نيس��ت. او بيان ك��رد: تابعي��ت درايران 
براساس نس��بت هاي خوني انجام مي شود، اما اصل 
خاك درمساله تابعيت به هيچ عنوان موردتوجه قرار 
نمي گيرد؛ يعني فردي كه درخاك ايران متولد شود 

به اصل خاك براي تابعيت توجهي نمي شود. 
نماينده مردم آمل درمجلس ش��وراي اس��المي، 
با اش��اره به اينكه درطرح نماين��دگان براي اعطاي 
تابعي��ت به فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي به اصل خاك نيز توجه اساسي شده 
است، افزود: يعني اگر از اتباع بيگانه فردي درداخل 
ايران متولد شده باشد، عالقه مند به اين كشور بوده 
و سال هاي سال دراين خاك زندگي كرده است؛ بايد 
تابعيت ايراني به اين فرد تعلق گيرد، نمي توان گفت 
فرد به دليل نداشتن پدر ايراني فرزند ايران نيست. 

يوس��فيان مال با بيان اينك��ه جزئيات ديگر طرح 
بايد در زمان بررس��ي درصح��ن علني مجلس مورد 
توج��ه قرارگيرد، تصريح كرد: اظهارات منتقدان اين 
طرح مبني بر اينكه طرح نمايندگان به دنبال اعطاي 
تابعيت بي حد ومرز اس��ت، به هيچ عنوان قابل قبول 
نيس��ت؛ بلكه اين طرح حد و مرزداشته و بي ضابطه 
به دنبال اعطاي تابعيت نيس��ت، اين طرح ويژه براي 
افرادي اس��ت كه درايران متولد ش��ده و داراي مادر 
ايراني اس��ت؛ اگر تابعيت به ف��رد داراي پدر و مادر 
خارج��ي تعلق گيرد، مي توان گفت كه بدون ضابطه 

انجام شده است.
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»تعادل«داليلافتمعامالتمسكندراسفند96رابررسيميكند

سرعت گير نوروز در مسير بازار مسكن
گروهراهوشهرسازيزهرهعالمي

بررس��ي گزارش ه��اي ميدان��ي از دفاتر امالك 
سطح شهر نش��ان مي دهد، حجم معامالت خريد و 
فروش مس��كن در اسفندماه، كاهش يافته است. در 
اين ميان نگاهي به س��امانه اطالع��ات بازار امالك 
هم مه��ر تاييدي بر اين گ��زارش ميداني مي زند و 
ثبت 5 هزار و 570 قرارداد امضا شده تا 18 اسفند 
ماه، حكايت از كاهش استقبال خريداران از معامله 

ملك دارد. 
حال��ي  در  اس��فندماه  در  مس��كن  معام��الت 
كاه��ش يافته كه از ابتداي نيمه دوم س��ال جاري 
روند معام��الت صعودي بوده و اين س��ير مثبت تا 
بهمن ماه ادامه داش��ته اس��ت و طي اين مدت هم، 
كارشناسان و مسووالن حوزه مسكن بارها به ظهور 
نشانه هاي خروج از ركود و سپري شدن پيش رونق 

در بازار مسكن اشاره كردند. 
البت��ه  ناگفته نماند كه تعداد معامالت مس��كن 
در بهمن ماه هم نس��بت به دي م��اه كاهش يافت 
و در پ��ي آن كارشناس��ان اع��الم كردند ك��ه تاثير 
»هيجانات ارزي« موجب كاهش 3.2درصدي حجم 
قراردادهاي خريد و فروش مسكن در بهمن نسبت 

به ماه قبل از آن، شده است. 
ام��ا با وجود افت معامالت مس��كن در بهمن ماه، 
باتوجه به روند 11 ماهه تحوالت مسكن و به ويژه روند 
روبه رشد قراردادها در نيمه دوم سال جاري، بسياري 
از كارشناسان اقتصاد مسكن، كاهش معامالت مسكن 
در بهمن ماه را يك »سكته خفيف« در روند رو به رشد 
معامالت ارزيابي كردند. اينك اما با كاهش قراردادهاي 
خريد و فروش در 17 روز ابتدايي اس��فند ماه، به نظر 
مي رسد،  كاهش سرعت معامالت ملك در اسفند 96 و 
فروردين 97، برخالف روند رو به رشد معامالت در آذر 
و دي و تمايل شديد متقاضيان مصرفي به خريد واحد 

مسكوني موردنظر خود نيز تداوم يابد. 
در اي��ن ميان، كاهش حجم معامالت مس��كن در 
روزهاي ابتدايي اس��فندماه در ش��هر تهران )به عنوان 
شهر پيش��روي مسكن( از ديد مس��ووالن اين حوزه 
هم پوش��يده نماند و مصطفي قلي خس��روي  رييس 
اتحاديه امالك، در نخس��تين نشست خبري خود از 
افت 7.9درص��دي حجم معامالت در 13 روز ابتدايي 

ماه جاري، در پايتخت خبر داد و علت آن را التهابات 
بازار ارز دانس��ت. همچنين س��عيد لطفي، از اعضاي 
هيات مديره اتحاديه ام��الك در گفت وگو با فارس در 
پاسخ به اينكه افت معامالت مسكن در اسفند ماه به 
چه دليل بوده است، گفت: ابهامات قيمت مسكن در 
س��ال 97 موجب شد تا فروشنده ها با اين احتمال كه 
ش��ايد 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. 
او ادام��ه داد: دليل ديگر افت معامالت مس��كن 
در حال��ي كه بخ��ش مس��كن در دوره پيش رونق 
ق��رار گرفت��ه و روند خوب��ي را طي مي ك��رد، اين 
اس��ت كه بخش مس��كن چند ماهي ب��ود كه روند 
خوبي پيدا كرده بود و متقاضيان مس��كن آرام آرام 
وارد بازار ش��ده و واحد مس��كوني موردنظر خود را 

خريداري مي كردند و همين موضوع موجب ش��ده 
بود تا س��ازنده هايي كه از بازار مس��كن خارج شده 
بودند مجددا براي ساخت اقدام كنند اما به يك باره 
وضعي��ت ن��رخ ارز و ط��ال در بازار به ه��م ريخت و 
موجب ش��د تا دولت براي كنت��رل نرخ ارز اقدام به 
فروش اوراق در بانك ها با نرخ س��ود 20درصد كند 
و همين اقدام بس��ياري از مردم را به سرمايه گذاري 

در بازار ارز و اوراق سوق داد. 

كاهشحجممعامالتطبيعياست
باتوجه به داليل مطرح ش��ده از سوي مسووالن 
بخ��ش مس��كن درباره اف��ت معام��الت در اين ماه 
كه ش��امل ابهام در قيمت مس��كن و ع��دم تمايل 
فروشندگان براي فروش ملك، التهابات بازار ارز و... 
مي ش��ود، اين نگراني تشديد مي ش��ود كه آيا سير 

مثبت حجم معامالت مس��كن متوقف شده است و 
دوباره بازار مس��كن در ركود فرو م��ي رود؟ آيا اين 
روند كاهش��ي، طبيعي اس��ت، يعني هر س��ال در 
ماه هاي پاياني سال شاهد افت قراردادهاي خريد و 
فروش هستيم يا اينكه داليل ديگري از جمله موارد 

ذكر شده در اين افت اثرگذار بوده اند؟
عباس زينعلي كارش��ناس ارش��د حوزه اقتصاد 
مس��كن چندان ب��ا اي��ن اظهارنظرها درب��اره علل 
كاهش حجم معامالت مسكن در بهمن و اسفندماه 
موافق نيست و درباره علت افت معامالت مسكن در 
اين دو ماه و به ويژه اسفندماه به »تعادل« مي گويد: 
كاهش حجم قراردادهاي خريد و فروش در ماه هاي 
پاياني س��ال، روندي طبيعي اس��ت كه هر ساله از 
اواخر دي ماه آغاز مي شود و تا اوايل سال بعد از آن 
ادامه مي يابد.  زينعلي مي افزايد: هر س��ال، از اواخر 

دي ماه، ش��اهد كاهش حجم معامالت هستيم كه 
اين افت گاه تا اس��فند و گاهي هم تا س��ال بعد از 
آن تداوم پيدا مي كند و دليل آن هم اين اس��ت كه 
در ماه ه��اي پاياني س��ال، اولويت هاي ديگري براي 
خانواده ه��ا مطرح مي ش��ود كه خانواره��ا به دنبال 
انج��ام آن اولويت ها مي رون��د. او ادامه مي دهد: در 
ماه هاي پاياني سال، گذراندن ايام تعطيالت، انجام 
هزينه هاي پايان سال از جمله خريد پوشاك و... در 
اولوي��ت خانوارهاي ايراني قرار مي گيرد و بر همين 
اس��اس، انجام تصميمات جدي و اساس��ي در س��ه 

ماهه پاياني و به ويژه اسفند اجرايي نمي شود. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د بخش مس��كن، 
خانواره��ا تا اوايل س��ال آينده منتظ��ر مي مانند تا 
شرايط بازار مس��كن روشن شود، ضرايب اقتصادي 
و اجتماعي بازتعريف ش��ود، بع��د تصميم به خريد 
مسكن كنند. زينعلي اظهار مي كند: عالوه بر تغيير 
اولويت خانوارها در ماه هاي پاياني س��ال، س��رعت 
انتق��ال و جابه جاي��ي مبالغ بين بانكي در اس��فند و 
بهم��ن ماه كاه��ش مي يابد و مجم��وع اين عوامل 
موجب مي ش��ود كه حجم معامالت در اس��فندماه 
كاهش يابد كه براس��اس آمارها در اسفندماه سال 

جاري هم شاهد افت خريد و فروش ها بوديم. 
اين كارشناس ارشد اقتصاد مسكن بيان مي كند: 
كاه��ش حجم معامالت مس��كن در ماه هاي پاياني 
س��ال تا اوايل و حداكثر تا اواس��ط ارديبهشت ماه 
ادامه مي يابد و به عبارت ديگر تا دو ماه ديگر شاهد 

تداوم افت معامالت مسكن خواهيم بود. 
او معتق��د اس��ت: هر س��اله تا ارديبهش��ت ماه 
خانوارها تصميمي براي خريد مس��كن نمي گيرند و 
از ماه دوم س��ال نو، دوباره شاهد رشد قراردادهاي 

خريد و فروش مسكن هستيم. 
زينعلي درباره وضعيت قيمت مس��كن طي سال 
آتي مي گويد: پيش بيني مي ش��ود ك��ه در 6 ماهه 
نخس��ت س��ال 97، افزايش قابل توجهي در قيمت 
مسكن نداشته باشيم و اگر افزايشي هم رخ دهد در 

مرداد ماه شاهد رشد قيمت ها خواهيم بود. 
اين كارش��ناس ارش��د مس��كن اضافه مي كند: 
انتظار مي رود كه قيمت مس��كن از مردادماه حدود 

10 تا 15درصد افزايش يابد. 

احتمالصدورمجوزاوفك
برايفروشهواپيمابهايران

يك پايگاه خب��ري امريكايي ب��ه نقل از يك 
منبع ايراني مدعي ش��د ك��ه وزارت خزانه داري 
امري��كا مجوز الزم براي ف��روش چند هواپيما از 
يك شركت كانادايي به ايران را صادر كرده است. 
به گزارش ايس��نا، ب��ه نقل از پاي��گاه خبري 
المانيت��ور، اكن��ون ترديدهايي در م��ورد اينكه 
آي��ا دفت��ر كنت��رل دارايي هاي خارج��ي وزارت 
خزانه داري امريكا )OFAC( به شركت كانادايي 
بمبارديه كه در حوزه ساخت و طراحي تجهيزات 
هواپيماي��ي فعاليت دارد، مجوز الزم براي فروش 
هواپيماهاي مس��افربري به اي��ران را صادر كرده 
است. در صورت صحت اين موضوع اين نخستين 
مج��وز وزارت خزانه داري امريكا در دولت ترامپ 
خواه��د ب��ود. آن هم زمان��ي كه ته��ران تالش 
مي كند ت��ا از چالش هاي مال��ي مرتبط با توافق 
خري��د هواپيما كه پس از برجام به امضا رس��يد، 

عبور كند. 
المانيت��ور به نقل از يك منبع ايراني نوش��ت: 
ش��ركت بمباردي��ه از وزارت خزان��ه داري امريكا 
مجوز الزم براي ف��روش 10 هواپيماي CRJ به 

شركت هواپيمايي قشم را داده است. 
اين منبع گفت: ما و ش��ركت كانادايي درحال 
بررس��ي پيش نويس ق��رارداد هس��تيم اما هنوز 

سندي ميان دو طرف رد و بدل نشده است. 
به گفته او مجوز فروش اين هواپيماها از سوي 

اوفك به تازگي صادر شده است. 
براس��اس اين گ��زارش، ش��ركت بمبارديه به 
درخواس��ت المانيتور براي گفت وگو در اين باره 
پاس��خي نداد و يك سخنگوي وزارت خزانه داري 
امريكا با اعالم اينكه اين موضوع مربوط به اسناد 
محرمانه تجارتي اين وزارتخانه اس��ت از پاسخ به 

سوالي در اين باره خودداري كرد. 
بنابر گزارش المانيتور طي دو س��ال گذش��ته 
درخواس��ت هاي ص��دور مج��وز براي ص��ادرات 
هواپيما به اي��ران در وزارت خزانه داري روي هم 

جمع شده است. 
عالوه بر ش��ركت كاناداي��ي بمباردي��ه تعداد 
ازجمل��ه  از ش��ركت هاي هواپيماي��ي  ديگ��ري 
ش��ركت هاي بويينگ، ايرباس، شركت فرانسوي 
ايتاليايي ATR، ش��ركت برزيل��ي امبرائر و نيز 
ش��ركت هواپيمايي سوخوي روس��يه با خطوط 

هوايي ايراني مذاكره كرده اند. 
بنابر قانون امريكا زماني كه بيش از 10درصد 
هواپيماهاي شركت هاي خارجي از امريكا تامين 
ش��ود اين ش��ركت ها نياز دارند تا براي صادرات 
هواپيما چراغ س��بز وزارت خزان��ه داري امريكا را 

دريافت كنند. 

هشدارسازمانهواشناسي
دربارهوزشباد9۰كيلومتري

سازمان هواشناسي از بارش باران و برف طي 
روزهاي يك ش��نبه و دوش��نبه در برخي مناطق 
كش��ور خبر داد و اعالم كرد: به دليل وزش باد با 
سرعت 90كيلومتر در ساعت احتمال وارد شدن 
خس��ارت به تاسيسات ش��هري و روستايي نيمه 

شرقي كشور وجود دارد. 
به گزارش تس��نيم فريبا گودرزي، كارشناس 
س��ازمان هواشناس��ي اظهار كرد: با ورود سامانه 
بارش��ي ب��ه ش��مال كش��ور در برخ��ي مناطق 
اس��تان هاي اردبي��ل، دامنه هاي البرز، س��واحل 
درياي خزر، ش��مال شرق و ش��رق رگبار باران، 
رع��د و برق و وزش بادهاي ش��ديد را پيش بيني 
مي كني��م. وي با بيان اينك��ه در دامنه هاي البرز 
مركزي نيز انتظار بارش ه��اي پراكنده را داريم، 
تصريح كرد: در نيمه ش��رقي وزش باد به نسبت 
شديد است و سرعت باد به 90كيلومتر در ساعت 

خواهد رسيد. 
وي ادامه داد: احتم��ال خيزش گرد و غبار و 
خس��ارت به تاسيسات شهري و روستايي در اين 

مناطق وجود دارد. 
وي بي��ان كرد: فردا در اس��تان  هاي س��احلي 
درياي خزر بارش ها پراكنده مي شود اما همچنان 
در ش��مال ش��رق برخي نقاط زاگرس ش��رقي و 
جنوبي و قس��مت هايي از مركز كش��ور بارندگي 

خواهيم داشت.
 به گفته وي، روز دوش��نبه در س��احل درياي 
خزر و ش��مال ش��رق، ش��رق و زاگ��رس جنوبي 

بارش ها تشديد مي شود. 
كارشناس سازمان هواشناس��ي با بيان اينكه 
هوا در استان هاي شمالي سردتر مي شود، اظهار 
كرد: بارش ه��اي پراكنده و وزش باد براي تهران 

طي امروز پيش بيني شده است.

ايرانشهر

انجام 13 درصد از سفرهاي شهري تهران با مترو

افزايش ظرفيت مراكز معاينه فني تهران به ۴3 خط

نام گذاري ساختماني به نام حجاريان منتفي شد

مديرعامل مترو  تهران گفت: مترو در اين س��ال ها نتوانسته سهم 
خود را از جابه جايي هاي روزانه شهروندان تهراني به دست بياورد. 

ب��ه گ��زارش مه��ر، وي ب��ا بي��ان اينك��ه حمل و نق��ل ريل��ي 
درون ش��هري كه يكي از ش��اخص هاي توس��عه حمل ونقل عمومي 
در كالن ش��هرها محس��وب مي ش��ود، هنوز نتوانسته س��هم بايسته 
خ��ود را در جابه جاي��ي روزانه ش��هروندان تهراني به دس��ت بياورد، 
 گف��ت: البت��ه اين ام��ر داليل متع��دد و متنوعي دارد كه از مس��ائل 
 فرهنگ��ي گرفته تا عدم تكميل زيرس��اخت ها را ش��امل مي ش��ود. 
ب��ا اين اوصاف اگر بتوان خطوط 6 و 7 را تكميل كرد و تعداد واگن ها 
را در خطوط موجود به مرز موردنظر رساند، قطعا مترو تهران مي تواند 
نقش بيشتري داشته باشد. در حال حاضر حدود 13درصد از سفرهاي 
روزانه درون شهري در تهران از طريق خطوط مترو انجام مي پذيرد كه 
اين آمار مي تواند با يك برنامه ريزي ميان مدت و حداكثر تا پايان سال 

1397 به 20درصد برسد. 
وي تصريح كرد: البته در شهرهاي بزرگ و مترقي دنيا سهم مترو 
از سفرهاي درون شهري به حداقل 50درصد مي رسد كه براي رسيدن 
به آن هدف بايد كارهاي زيادي صورت پذيرد؛ راه اندازي مترو شهرهاي 
اقم��اري و خطوط سريع الس��ير را مي توان در اي��ن زمره از تمهيدات 
دانس��ت.  وي در پاس��خ به اينكه اگر بخواهيد ادوار مختلف مديريتي 
مترو تهران را مقايس��ه كنيد، كدام ضعف ها را س��اختاري و كداميك 
را برنامه يي مي دانيد، اظهار كرد: مترو تهران عمدتا در 20 سال اخير 
همواره درگير مشكالت مالي و تامين منابع بوده است كه اين معضل 
در بازه هاي زماني مختلف، كمرنگ و پررنگ شده است. در واقع اهداف 
نشانه گذاري شده از ابتدا مشخص و دقيق بوده و براساس افق دوردست 
ترسيم شده است. البته نمي توان كتمان كرد كه در طول اين سال ها 
ضعف هايي بعضا وجود داشته است اما وقتي پاي مساله مهمي همچون 
كمبود اعتبارات تخصيص يافته به ميان كشيده مي شود، صحبت كردن 
از مشكالت س��اختاري و برنامه يي تحت تاثير عدم تامين منابع مالي 
شايد چندان منطقي نباشد. با اين حال، واقعيت آن است كه ساختار 
كنوني مترو نيازمند ترميم و به روز رساني براساس نيازهاي حال حاضر 
است.  وي در ادامه اولويت هاي مترو تهران را اين گونه برشمرد: اولويت 
كنوني مترو در مبحث س��اخت و سازها، ايمن سازي و تكميل خط7 

و نيز تكميل و توس��عه خط 6 اس��ت. با بهره برداري حداكثري از اين 
2خط و همچنين كاهش سرفاصله قطارها كه نيازمند اقدامات مهمي 
همچون افزايش ناوگان حمل ونقل ريلي و تكميل پايانه خطوط است، 
شهروندان سفرهاي كم هزينه، كم دردسر و سريع زيرزميني را به انواع 
ديگر وس��ايل حمل ونقل درون ش��هري ترجيح خواهند داد. البته اگر 
دولت در توس��عه مترو ش��هرهاي اقماري به تعهدات خود عمل كند 
و از طرف��ي بتوان حداقل 2 خط 8 و 9، 2 خط از خطوط اكس��پرس 
پيش بيني ش��ده را راه اندازي كرد، سطح خدمات رساني به شهروندان 
ارتقاي محسوس��ي خواهد يافت و دغدغه هميشگي شهروندان براي 

رفت و آمد در شهر تاحدود زيادي برطرف مي شود. 
عل��ي امام در م��ورد حمايت هاي دولت نيز گف��ت: دولت خود با 
مشكالت عديده يي در زمينه تامين منابع مالي دست به گريبان است 
اما به هر حال اگر صرفا مشكالت مربوط به آلودگي هوا و آسيب هاي 
جاني و مالي نشأت گرفته از آن را درنظر بگيريم و هزينه هاي مادي و 
معنوي مترتب بر اين قضيه كه بار مالي سنگيني روي دوش سازمان ها 
و ارگان هاي دولتي مي گذارد را محاسبه كنيم، به اين نتيجه مي رسيم 
كه تخصيص اعتبار از طرق مختلف به امر توسعه حمل ونقل عمومي، 
سرمايه سوزي ها و اتالف منابع مالي و انساني را تا حدود زيادي منتفي 
مي كند. دولت البته نهايت س��عي خود را مي كند تا در اين زمينه به 
مديريت ش��هري كالن شهرها ياري رساند اما آنها نيز مشكالت خاص 
خود را دارند. با اين اوصاف به دنبال يافتن راهكاري قابل اجرا هستيم تا 
با يك اجماع اصولي و عملي، بتوان منابع موردنياز براي توسعه و بهبود 

سطح كارايي مترو را با سرعت بيشتري تامين كرد. 
وي ادامه داد: اخيرا هم اقداماتي از س��وي وزارت كشور در زمينه 
تامي��ن واگن صورت گرفته كه اين مس��اله نش��ان از اهتمام دولت 
براي حل مش��كالت مترو در كالن شهرها دارد. از طرفي با تخصيص 
فاينانس و اوراق مشاركت هم مي توان فصل جديدي در تامين منابع 
مالي موردنياز حمل ونقل ريلي درون ش��هري باز كرد و اين مهم در 
نوع نگاه جديد دولت و ش��هرداري به يكديگر قابل تحقق اس��ت. به 
تعبير ديگر، اميد زيادي به پررنگ تر شدن نحوه حمايت هاي دولت 
از مبحث توسعه حمل ونقل ريلي داريم و فضاي موجود نشانگر ايجاد 

تحول در اين زمينه است. 

مديرعامل مركز معاينه فني از افزايش ظرفيت 
مراكز معاينه فني تهران به ۴3 خط خبر داد. 

به گ��زارش مهر، نواب حس��يني منش درباره 
تمهي��دات مرك��ز معاين��ه فني ب��راي تعطيالت 
نوروزي، عن��وان كرد: از ابتداي اس��فندماه همه 
مراكز معاين��ه فني تهران از س��اعت7:30 صبح 
ال��ي 2۴ ش��ب در 2 ش��يفت فع��ال هس��تند و 

خدمت رساني انجام مي دهند. 
وي با بيان اينكه مراكز معاينه فني در روزهاي 
تعطيل نيز باز هس��تند و خدمت رساني مي كنند، 

گفت: اين مراكز در روزهاي جمعه از س��اعت 7 
صبح تا 1۴ بعدازظهر باز هستند. 

 حس��يني منش ب��ا اش��اره به وضعي��ت اين 
مراك��ز در تعطي��الت ن��وروز، اظه��ار ك��رد: جز 
س��اير  م��اه،  فروردي��ن  س��يزدهم  و  اول  روز 
روزه��ا هم��ه مراك��ز از س��اعت 7 صب��ح تا 1۴ 
 بعدازظه��ر ب��از هس��تند. روزه��اي جمع��ه نيز 
2 مركز به صورت كشيك خدمت رساني مي كنند. 
وي با اشاره به اينكه پيك كاري مراكز معاينه 
فني س��فرهاي نوروزي است، بيان كرد: از بهمن 

ماه فش��ار كار را با 2 ش��يفته ك��ردن تعدادي از 
مراكز تسهيل كرده ايم. در حال حاضر نيز برخي 
مراكز به صورت كامل فعال هستند و همه خطوط 

خدمت رساني مي كنند. 
حس��يني منش با اعالم اينك��ه در حال حاضر 
ي��ك خ��ط معاينه فني س��يار در مرك��ز نيايش 
خدمت رس��اني كرده و 2 خط معاينه فني س��يار 
ديگر نيز هفته آينده وارد مدار مي ش��وند، گفت: 
به اي��ن ترتيب، ظرفيت مراكز معاينه فني تهران 

به ۴3 خط خواهد رسيد. 

رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
ش��هر تهران گفت: نام گذاري س��اختمان شماره 2 
ش��ورا به نام س��عيد حجاريان تنها پيش��نهاد بود و 

اكنون منتفي شده است. 
به گزارش ف��ارس، محمدجواد حق ش��ناس در 
نشس��ت خبري اعضا و رييس كميس��يون فرهنگي 
و اجتماع��ي، اظهار داش��ت: در 6 ماهه گذش��ته و 
همين طور در س��ال هاي قبل بار اصلي انتقال اخبار 
در شورا و شهرداري به شهروندان برعهده رسانه ها 
بوده اس��ت. كار خبرنگاري سخت، دقيق و نيازمند 

توانمندي حرفه يي و تعهداست. 
وي ادام��ه داد: تاكن��ون كميس��يون فرهنگي و 

اجتماعي ش��وراي شهر تهران 15 جلسه فوق العاده 
برگزار كرده اس��ت و اعضاي كميس��يون در مدت 
6ماهه سر جمع 30 تذكر داده اند كه در صحن اين 

تذكرات ارائه شده است. 
رييس كميس��يون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
ش��هر تهران اف��زود: يك��ي از اقدامات كميس��يون 
فرهنگ��ي و اجتماعي ش��كل دادن ب��ه كميته هاي 
7گان��ه بوده ك��ه در ضلع كميس��يون بايد فعاليت 
كند. كميته ورزش و مشاركت ها، كميته اجتماعي، 
كميته گردش��گري و ميراث فرهنگ��ي و... از جمله 
و  فرهنگ��ي  كميته ه��اي مط��رح در كميس��يون 
اجتماعي است. حق شناس درباره نام گذاري خيابان 

كارگر به مصدق اظهار داش��ت: در حال حاضر اين 
موض��وع در كميس��يون مط��رح و در انتظار نوبت 
صحن براي راي گيري است.  وي افزود: كميسيون 
فرهنگ��ي و اجتماعي در قالب حمايت از هنرمندان 
و نويس��ندگان وام هايي را ب��ه آنها ارائه مي دهد كه 
تاكن��ون 1800 نفر مش��مول دريافت وام بودند كه 
باتوجه به اينكه ميزان اعتبار به شدت محدود است و 
پرداخت وام براي 1800 نفر خارج از توان و بودجه 
بوده اس��ت، بنابراي��ن به اين جمع بندي رس��يديم 
ك��ه وام 10 ميليوني هنرمندان و نويس��ندگان به 
5ميليون تومان كاهش پيدا كند تا بتوانيم به افراد 

بيشتري اين وام را ارائه دهيم. 

فرج اهلل رجبي رييس س��ازمان نظام مهندسي كه عضو كميسيون 
عمران مجلس نيز هس��ت، درخصوص استيضاح وزير راه و شهرسازي 
گفت، عضو امضاكنندگان اس��تيضاح نيست اما به هر حال نمايندگان 
س��واالت و ابهاماتي دارند. رييس نظام مهندسي درباره موارد اختالفي 
نظام مهندس��ي با وزارتخان��ه نيز گفت كه فقط نص صري��ح قانون را 
مي پذيرد، نه بخشنامه هاي وزارت راه و شهرسازي را.  رجبي در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار كرد: درخصوص موارد اختالفي و بخشنامه هايي كه اخيرا 
به ما ابالغ شده به موارد قانوني تكيه مي كنيم. يكي از جلوه هاي فعاليت 
ما به عنوان تشكيالتي كه كار مهندسي مي كند اين است كه مهندسان 
بايد حتما به قانون پايبند باشند. در مواردي كه اختالفي بين وزارت راه 
و شهرسازي و شوراي مركزي نظام مهندسي كشور اتفاق افتاده است، 
م��ا ارجاع داده ايم به نص صريح قانون و همچنين نص صريح آيين نامه 
هي��ات دولت كه مصوب هيات وزيران اس��ت. ضمن اينكه بس��ياري از 
اتفاقاتي كه در حوزه نظام مهندسي افتاده معلول بخشنامه هاي ابالغي 
دولت اس��ت. ما فكر مي كنيم اصالحات بايد از مس��ير خودش صورت 
بگيرد. مثال فرض كنيد كه بخش��نامه نمي تواند آيين نامه هاي دولت را 
نقض كند و بايد دولت خودش نس��بت به تغيير و اصالح آيين نامه هاي 
دولتي اقدام كند. هر آيين نامه يي كه بيايد قطعا ما به آن عمل خواهيم 
كرد.   وي درخصوص علت استيضاح وزير راه و شهرسازي گفت: دليل 
اس��تيضاح آقاي آخوندي صرفا سقوط هواپيما نيست ، بلكه چند عامل 
در مطرح شدن استيضاح نقش داشته است. به طور كلي نحوه مديريت 
حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي مطرح است كه يكي از اتفاقات هم 
س��قوط هواپيما بوده اس��ت.  رجبي با بيان اينكه بايد فضاي مهندسي 
كشور را از مونولوگ به ديالوگ تبديل كنيم، افزود: درمورد بخشنامه ها 
يا دستورالعمل هايي كه وزير محترم صادر كرده اند من فكر مي كنم كه 
اگر قبل از آن، نشس��ت تخصصي در حد 6 نفر برگزار مي ش��د، حتما 
نظر وزارتخانه تامين مي شد و جامعه مهندسي از آن پشتيباني مي كرد. 
ما به عنوان مجموعه يي كه در يك مس��ير مي رويم و اهداف مشخصي 
نظير افزايش كيفيت ساخت وساز و منافع بهره بردار را پيگيري مي كنيم، 
عالقه مند هس��تيم كه با وزارتخانه به نقطه مش��تركي برسيم و بر اين 
باوريم كه اصال تعارض و درگيري پاسخگو نخواهد بود. اما از طرف ديگر 
م��ا مجبور و مقيديم به آيين نامه ها، بخش��نامه ها و قوانيني كه مصوب 

شده، عمل كنيم. هم اكنون در مورد نظريه آقاي وزير درباره ارجاع كار، 
مش��خصا من نامه يي به استان ها نوشتم و عين متن بند 2۴ آيين نامه 

ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان را مورد استناد قرار دادم. 
رييس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان در پاس��خ به اينكه اگر 
هيات دولت مصوب كند مرجع باالدس��تي ش��ما وزارتخانه است و هر 
بخش��نامه يي كه وزارتخانه صادر كند نافذ خواهد ب��ود، در آن صورت 
موضع ش��ما چه خواهد بود؟ گفت: مرجع باالدستي ما را قانون تعيين 
مي كند. اگر آيين نامه يي در هيات دولت تصويب ش��ود حتما ما به آن 
عمل خواهيم كرد. ما غير از اين، سيستم سرخود آزاد و يله يي نداريم. 
آنچه ما گفته ايم اين بوده كه قانون را رعايت كنيم و از كانال و بس��تر 
خودش دولت نسبت به تغيير قوانين اقدام كند. در كنار اين ما بايد به 
بحث و گفت وگو نيز بپردازيم. گفت وگو بين صاحبان حرفه دستگاه هاي 
دولتي مثل راه و شهرس��ازي و تش��كل هاي حرفه يي نظام مهندسي، 
پيمانكاران، جامعه مهندسان مش��اور و سازمان نظام كارداني مي تواند 
در تشخيص و تعيين جهت ها موثر باشد.  وي، بخشنامه هاي وزير راه و 
شهرسازي را تحريك افكار عمومي مهندسان دانست و گفت: بزرگ ترين 
اش��كال اين بخشنامه ها اين اس��ت كه افكار عمومي نظام مهندسي را 
تحري��ك مي كند و بعد م��ا بايد برويم به عنوان نمايندگان مهندس��ان 
پاسخگو باشيم. همين مساله انرژي زيادي از ما مي گيرد. اما اگر اجازه 
بدهند ما درصدد هستيم چند كار را با وجود همه اين فراز و نشيب ها 
تا چندماه آينده در حوزه س��اخت و س��از، اجرا و نظارت انجام دهيم. 
نظام نامه هاي جديدي در دست بررسي داريم كه مشكالت قبلي برطرف 
ش��ود و رويكرد، حفظ حقوق بهره بردار، صيانت از حوزه حرفه مندان و 
مواجهه با كس��اني كه در اين حوزه كم فروشي مي كنند باشد ولي بايد 
به ما فرصت داده شود.  رجبي ادامه داد: در جلسه يي كه اخيرا با وزير 
داش��تيم باز هم آقاي وزير حرف ها و مواضع خود را تكرار كردند. البته 
اين تنها فضايي بود كه طرفين مواضع خود را از نزديك گفتند. اما در آن 
جلسه آقاي وزير هيچ گونه اشاره يي به مواضع ما نكردند. يعني مواردي 
كه من عنوان كردم وزير نفيا يا اثباتا پاسخي نگفتند. بنابراين مسكوت 
ماند يا احاله ش��د به بررسي هايي كه بايد صورت بگيرد. من نامه هايي 
نوشتم و س��ه نفر را به عنوان اعضاي نمايندگان براي كميته گفت وگو 

درمورد موارد في مابين معرفي كردم. 

رييس نظام مهندسي: استيضاح آخوندي را امضا نكردم
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صنعت، معدن و جتارت14
تدوين آيين نامه تاسيس 

بانك خارجي در مناطق آزاد
مهر  دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي 
از اتم��ام تدوين آيين نامه تاس��يس بان��ك خارجي در 

مناطق آزاد و ارسال آن به شوراي اقتصاد خبر داد. 
مرتضي بانك در نشست هم انديشي مديران مناطق آزاد 
كشور در فرودگاه امام خميني)ره( در جمع خبرنگاران گفت: 
اين نشست براي تبادل تجربيات مديران مناطق آزاد برگزار 
مي ش��ود و براي اينكه بتوانيم، هماهنگي هاي گسترده يي 
بين مناطق آزاد تجاري-صنعتي ايجاد كنيم، هر دو هفته 
يك بار اين جلسات را در يكي از مناطق آزاد برگزار خواهيم 
كرد كه نخستين جلس��ه آن دو هفته قبل در منطقه آزاد 
قشم برگزار ش��د و امروز دومين نشست را در منطقه آزاد 
ف��رودگاه امام خميني)ره( برگزار مي كنيم. او با بيان اينكه 
مديران عامل و معاونان مناطق آزاد و اعضاي شوراي عالي 
مناطق آزاد در اين نشست ها حضور دارند و با پيشرفت هاي 
هر منطقه به صورت مستقل آشنا مي شوند، افزود: به نظر 
مي رس��د فعاليت هاي اقتصادي صرف��ا در چارچوب رقابت 
آزاد و س��الم ايجاد خواهد ش��د. مناطق آزاد نيز به عنوان 
مناطقي كه براي فعاليت آزاد اقتصادي، تجاري و صنعتي 
در نظر گرفته شده اند و در كشورهاي مختلف نيز اين نوع 
مناطق بر پايه رقابت سالم حركت مي كنند، رقيب اصلي ما 
كساني خواهند بود كه بتوانند فعاليت جدي تر اقتصادي را 
در حوزه منطقه يي انجام دهند. مشاور رييس جمهور ادامه 
داد: ش��ركت هاي خارجي در مناطق آزاد حضور دارند و با 
توجه به توافقات خوبي كه انجام داده ايم، تالش شده سهم 
ويژه يي از ۳۰ ميليارد دالر فاينانس خارجي را براي مناطق 
آزاد تخصيص دهيم. طبيعي است كه مرحله اجرايي هر نوع 
فعاليت اقتصادي منوط به سرمايه گذاري است. دبير شوراي 
عال��ي مناطق آزاد تصري��ح كرد: پس از برج��ام از تركيه، 
چين، ايتاليا، كره جنوبي و فرانسه در مناطق آزاد در حوزه 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط سرمايه گذاري شده است. به 
گفته بانك در چهار سال اخير 4.5ميليارد دالر در مناطق 
آزاد سرمايه گذاري مصوب شده كه ۹۰۰ ميليون دالر آن به 
مرحله اجرا و عملياتي رسيده است. او تاكيد كرد: امتيازاتي 
كه قانون در مناطق آزاد براي فعاليت هاي اقتصادي در نظر 
گرفته براي س��رمايه گذاران در اين مناطق اعمال خواهيم 
كرد كه شامل معافيت مالياتي و عوارض گمركي به مدت 
۲۰ سال، تردد بالمانع اتباع خارجي در حوزه مناطق آزاد و 
اختصاص زمين ۱۰۰درصد رايگان به سرمايه گذاران است. 
اين مقام مس��وول در وزارت امور اقتصادي و دارايي يادآور 
شد: آيين نامه تاسيس بانك خارجي از سوي بانك مركزي 
تدوين و به شوراي اقتصاد ارسال شده كه نتيجه آن امكان 
ايجاد بانك خارجي در مناطق آزاد اس��ت. بانك بيان كرد: 
تاكنون ارتباط منسجمي ميان شوراي عالي مناطق آزاد و 
منطقه آزاد فرودگاه امام خميني)ره( وجود نداشت كه پس 
از تغيير مدير ف��رودگاه امام خميني)ره( اين ارتباط برقرار 

شده و زيرساخت هايي نيز ايجاد شده است. 

خط  و نشان براي 
خرده فروشان سيگار

 ايس�نا   رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
اع��الم كرد كه صرف��ا س��وپرماركت ها، خواربارفروش��ان و 
سقط فروش��اني كه پروانه خرده فروش��ي محصوالت دخاني 
درياف��ت كرده اند، مي توانند محصوالت تولي��دي و وارداتي 
را درياف��ت كنند و به فروش برس��انند. علي اصغر رمزي در 
خصوص ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق كاال مبني بر نصب 
شناسه كاال و شناس��ه رهگيري و راه اندازي سامانه مربوطه 
براي محصوالت دخاني و س��يگار اظهار كرد: پيشرفت كار 
در اين زمينه بس��يار مطلوب ب��وده و در حال حاضر واردات 
محصوالت دخاني و ثبت سفارش آنها صرفا با ثبت سفارش 
كاال امكان پذي��ر اس��ت. او ادامه داد: تم��ام مراحل طراحي، 
تعيين شناسه محصوالت دخاني و ثبت آنها در سامانه نهايي 
ش��ده و در حال اجراست و از يك ماه قبل نيز ثبت توليدات 
تمام كاالهاي سيگارت س��ازي به صورت روزانه در س��امانه 
الزامي و اجرايي ش��ده اس��ت.  رييس مرك��ز برنامه ريزي و 
نظارت بر دخانيات با اشاره به اينكه ثبت فروش كارخانه هاي 
سيگارت س��ازي به توزيع كنندگان سراسري )كشوري( نيز 
ط��ي ماه جاري الزامي و اجرايي ش��د، بيان ك��رد: در حال 
حاض��ر ثبت انتقال مكان و مالكيت محصوالت در س��امانه 
اس��ت و در آينده نزديك فروش توزيع كنندگان كش��وري 
به توليدكنندگان اس��تاني و نيز ثبت فروش توزيع كنندگان 
استاني به خرده فروشان محصوالت دخاني در سامانه الزامي 
و اجرايي مي ش��ود. به گفته او، توزيع كنندگان استاني صرفا 
مجاز به توزيع و فروش سيگار به خرده فروشاني هستند كه 
پروانه خرده فروشي محصوالت دخاني را دريافت كرده اند و 
اطالعات آنها در سامانه وجود دارد، در غير اين صورت مجوز 

توزيع كننده استاني باطل مي شود. 

راهكار جذب سرمايه  افغان ها 
رييس ميز افغانس��تان در سازمان توسعه تجارت تاكيد 
كرد: الزم اس��ت، برنامه ريزي هاي مناسبي داشته باشيم تا 
به واس��طه آن سرمايه گذاران افغان جذب بازار ايران شوند.  
محمدمهدي جوانمردقصاب در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
تاكنون با توجه به مشكالت موجود در عرصه جذب سرمايه 
افغان ها در ايران توفيق خاصي نداشته ايم، زيرا در اين زمينه 
يك بخ��ش و مجموعه خاص وجود ن��دارد كه بتواند تمام 
پروژه هاي ايران را به طور عملياتي براي سرمايه گذاران اين 
كشور تشريح كند. بايد توجه داشت كه جذب سرمايه نيز به 
مثابه فروش فرصت هاي سرمايه گذاري است و مانند فروش 
كاال باي��د ب��راي اين موضوع نيز تيم مجرب و منس��جمي 
تشكيل شود.  رايزن تجاري سابق ايران در افغانستان متذكر 
شد كه در موارد متعدد با ارسال يك سي دي تالش مي شود 
برنامه ه��ا و پروژه هاي مختلف براي س��رمايه گذار خارجي 
توضيح داده ش��ود، اما آيا يك س��ي دي قابليت قانع كردن 
س��رمايه گذاران را خواهد داش��ت؟! او با بيان اينكه قوانين 
مربوط به ويزا و جذب سرمايه گذار خارجي ناكارآمدي هاي 
متعددي دارد، افزود: سرمايه داران افغانستان برخالف آنچه 
تصور مي ش��ود، امكان سرمايه  گذاري در كشورهاي ديگر را 
دارند. عده يي از سرمايه داران اين كشور نيز تمايل بسياري 
براي حضور در بازار ايران دارند اما ما در بسياري موارد براي 
حضور اين افراد در بازار ايران كاري انجام نداده ايم و برنامه 
خاصي هم نداري��م. در برخي موارد وقتي به ايران مي آيند 
درگير باندبازي ها و بروكراسي هايي مي شوند كه نيامدن را 
بر آمدن ترجيح مي دهند.  به گفته جوانمردقصاب بسياري 
فكر مي كنند، افغانس��تان كش��وري فقير است، در صورتي 
كه مي ت��وان به صورت تقريبي گفت: ۱۰درصد از جمعيت 
اين كشور داراي سرمايه هاي بسيار هستند، ۳۰ درصدشان 
كارمندان دولت و حقوق بگيران هس��تند و شايد ٦۰درصد 
جمعي��ت اين كش��ور داراي امكان مالي بااليي نيس��تند و 
مي توان گفت در حال حاضر براي سرمايه داران ۱۰درصدي 

اين كشور برنامه ريزي خاصي نداريم.

اخبار

بهارستان نشينان به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حمايت از توليد اولتيماتوم دادند

2 تكليف به وزارت صنعت
 تعادل   

بهارستان نش��ينان براي حمايت از توليد داخل 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اولتيماتوم دادند. 
مجلس ش��وراي اس��المي با اص��الح دو تبصره در 
اليحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ اين وزارتخانه را مكلف 
ك��رد تا در راس��تاي »تقويت تولي��د داخل و حفظ 
منابع ارزي« تا پايان خرداد س��ال ۱۳۹۷ كاالهاي 
مصرف��ي عمده وارداتي و قاچاق داراي مزيت توليد 
داخل را شناسايي و براي افزايش سهم توليد داخل 
برنامه ريزي كند. حال ب��راي اجراي چنين حكمي 
دولت نيز موظف اس��ت تا مشوق هاي الزم موضوع 
ماده ۳۱ قانون حمايت از توليد رقابت پذير و ارتقاي 
نظام مالي كش��ور به ص��ورت جمعي- خرجي براي 
توليد حداقل ۱۰درص��د ارزش كاالهاي اين بند را 
فراهم كند. حال پرسش��ي كه در اين زمينه مطرح 
مي ش��ود، اين اس��ت كه كدام توليد مل��ي نيازمند 
حمايت در مقابل واردات اس��ت؟ بررس��ي ها نشان 
مي دهد، حمايت از توليد مستلزم احصاي بخش ها 
و كاالهاي توليدي داراي مزيت هاي نسبي و مطلق 
در تولي��د و بخش ه��اي نوپا و اس��تراتژيك و توجه 
ب��ه خلق مزيت هاي جديد اس��ت. البت��ه اين امر از 
طريق »تدوين و اجراي اس��تراتژي توسعه صنعتي 
و اس��تراتژي تجاري بلندمدت« ب��ه دور از هرگونه 
بخش��ي نگري، منطقه گرايي و س��ليقه هاي شخصي 
محقق خواهد شد. بر همين اساس بازوي پژوهشي 
مجلس شوراي اسالمي فروردين ماه سال جاري به 
معرف��ي انواع واردات مخ��رب و همچنين ابزارهاي 
جديد مديريت واردات براي حمايت از توليد داخل 
پرداخت كه در متن به آنها اش��اره خواهد شد. حال 
بايد ديد اولتيماتوم مجلس به وزارت صنعت تا چه 
اندازه مي تواند متوليان صنعتي را به سمت ابزارهاي 
جديد كنترل واردات سوق دهد و منجر به باز شدن 

گره كور حمايت از توليد شود. 

 همه طرح هاي حمايتي
امس��ال دومين س��الي اس��ت كه بنا به بودجه 
عمومي ساالنه كشور عالوه بر تسهيالتي كه به طور 
عمومي و كلي در اختيار مردم قرار مي گيرد، رديف 
تس��هيالت خاصي براي بخش توليد در نظر گرفته 
شده است. به طوري  كه از ابتداي سال ۹٦ سه طرح 
حمايتي تحت عناوين »رونق توليد«، »بهس��ازي و 
نوس��ازي صنايع« و »حمايت از توليد و اشتغال« با 
اعتب��اري معادل 5۰هزار ميليارد تومان مدنظر قرار 
گرف��ت. اين طرح ها به ترتيب مربوط به رونق توليد 
۱۰ه��زار واحد صنعتي با اعتب��اري معادل ۲۰هزار 
ميلي��ارد تومان، نوس��ازي و بهس��ازي 5۰۰۰واحد 
صنعت��ي با اعتباري معادل ۱۰ه��زار ميليارد تومان 
و حمايت از توليد و اشتغال ۱۰هزار بنگاه اقتصادي 
و تامي��ن مالي ٦هزار واحد نيمه تمام با پيش��رفت 
فيزيكي حداق��ل ٦۰درصد بود. اما در اين بين تنها 
آمار مربوط به پرداختي ها در طرح رونق توليد قابل 
اشاره بوده و دو طرح ديگر تحت عنوان »بهسازي و 

نوس��ازي صنايع« و نيز »حمايت از توليد و اشتغال 
بنگاه ه��اي اقتصادي و طرح هاي نيمه تمام« را عمال 

مي توان شكست خورده دانست. 
بر اس��اس اين گزارش س��ال گذش��ته در طرح 
رون��ق توليد اقتصادي، پرداخت تس��هيالتي معادل 
۱۷هزارميلي��ارد توم��ان ب��ه حدود ۲4ه��زار واحد 
تولي��دي صنعتي و كش��اورزي در دس��توركار قرار 
گرفت و پس از آن تصميم بر اين ش��د كه در سال 
جاري نيز اي��ن طرح به عنوان مكم��ل طرح قبلي 
در جه��ت پرداخت تس��هيالت ب��ه ۳۰هزارميليارد 
توماني به ۱5ه��زار واحد صنعتي مدنظر قرار گيرد 
كه ۲۰هزارميلي��ارد تومان اعتبار جهت پرداخت به 
۱۰ه��زار واحد صنعتي در راس��تاي بهبود وضعيت 
فعل��ي و ۱۰هزارميليارد تومان ب��راي 5 هزار واحد 
صنعتي كوچك، متوس��ط و بزرگ براي نوسازي و 

بهسازي تعريف شد. 
بر اس��اس آخرين اطالعات از ۲۰ه��زار ميليارد 
توم��ان اعتب��ار در نظر گرفته ش��ده در طرح رونق 
توليد ب��راي بهبود وضعيت فعل��ي واحدها از زمان 
آغ��از طرح رونق توليد در س��ال ج��اري كه اواخر 
تيرماه كليد خورد تاكنون ح��دود ٦۸ هزارميليارد 
توم��ان تس��هيالت بانكي ب��ه ح��دود ۹5۰۰واحد 

توليدي پرداخت شده است. 
نكته قابل تامل در خصوص »بهس��ازي و نوسازي 
صنايع« و »حمايت از توليد و اش��تغال« اين است كه 
در طرح بهس��ازي و نوس��ازي صنايع قرار بر اين بود 
كه ۱۰هزار ميليارد تومان تس��هيالت جهت نوسازي 
و بهس��ازي صنايع پرداخت ش��ود كه از اين رقم تنها 

4۸۰ميليارد تومان تاكنون محقق شده است. طرحي 
كه محس��ن صالحي نيا مع��اون امور صناي��ع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به صراحت ضمن ابراز تاسف 
از ع��دم موفقيت در پرداخت تس��هيالت نوس��ازي و 
بهسازي صنايع خبر داد. عالوه بر اين و براي حمايت 
از توليد و اشتغال، تامين مالي سرمايه در گردش مورد 
نياز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادي و تامين مالي ٦هزار 
طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي حداقل ٦۰درصد 
با اختصاص ۲۰۰هزار ميليارد ريال با همكاري وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كش��اورزي در 
برنامه س��ال جاري نظام بانكي قرار گرفته اس��ت كه 
در اي��ن رابطه نيز هيچ آمار مش��خصي تاكنون اعالم 
نشده است. حال بايد منتظر ماند و ديد اين اولتيماتوم 
مجلس ش��وراي اس��المي ب��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تا چه حد مي تواند كارگش��ا باش��د تا براي 
حمايت از توان توليد داخل با حفظ منابع ارزي كشور 
كااله��اي مصرفي عمده وارداتي و قاچ��اق كه داراي 
مزيت توليد در داخل كش��ور هستند، شناسايي شده 
و پس از آن بتوان با برنامه ريزي صحيح و اصولي سهم 
توليد داخل در مورد اين رديف از كاالها را افزايش داد. 

 واردات مخرب
بررسي روند واردات كشور بر اساس آمار رسمي 
گمرك ايران نش��ان مي دهد، واردات تا سال ۱۳۸۹ 
روند صعودي داش��ته و از حدود ۱۳ميليارد دالر در 
س��ال ۱۳۷۸ ب��ه بيش از ٦4ميليارد دالر در س��ال 
۱۳۸۹ رسيد. البته به  دليل تشديد تحريم ها و بروز 
محدوديت هاي ارزي در كشور روند كاهشي واردات 

از س��ال ۱۳۸۹ آغاز و به دليل افزايش فزاينده نرخ 
ارز و كاهش تقاضا به  دليل تش��ديد شرايط ركودي 
روند كاهش��ي واردات ادامه يافت و در سال ۱۳۹4 
ب��ه حدود 4۱ميليارد دالر رس��يد كه تقريبا معادل 
ميزان واردات در سال ۱۳۸5 بود. بنابراين مي توان 
عن��وان كرد كه به  دليل ش��رايط حاك��م بر اقتصاد 
كالن و اتخاذ سياست هايي براي كاهش تقاضاي ارز 
در طول س��ال هاي اخير مديريت واردات به صورت 

نسبي موردنظر و اجرا قرار گرفته است. 
همچنين براساس پژوهشي كه ابتداي سال ۹٦ 
از س��وي بازوي پژوهشي مجلس ش��وراي اسالمي 
صورت گرفت، 5 اث��ر واردات بر توليد مورد تحليل 
قرار گرفت، چراك��ه واردات كاال مي تواند: ۱- مواد 
اولي��ه و كااله��اي موردنياز بخش تولي��د را تامين 
كند. ۲- بخش��ي از كاالهاي مورد نياز براي مصرف 
و تنظيم بازار در كش��ور را تامي��ن كند. ۳- فضاي 
رقابت��ي ميان توليدات داخل��ي و كاالهاي خارجي 
ب��ا هدف افزايش كيفي��ت و كارايي توليد و كاهش 
قيمت تمام ش��ده و افزايش به��ره وري ايجاد كند. 
4- همچني��ن از منابع محدود كش��ور به واس��طه 
جلوگي��ري از ناكاراي��ي در توليد ب��ه صورت بهينه 
حراس��ت كند. 5- و درنهايت بخش��ي از تكنولوژي 
تولي��د كاال را وارد كن��د. در نتيج��ه واردات كاال 

في النفسه امري نامطلوب قلمداد نمي شود. 
در بخش ديگري از اين گزارش به تشريح واردات 
در ۹ بخ��ش ك��ه مي تواند بر امر تولي��د تاثير مخرب 
داشته باشد؛ پرداخته شده كه شامل موارد زير است: 
۱-- ورود كاال به صورت غيررس��مي و قاچاق با توجه 

به عدم پرداخ��ت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه 
و ورود ب��ا قيمت پايين تر از قيم��ت رقابتي. ۲- ورود 
كااله��اي غيراس��تاندارد و فاقد ضواب��ط فني كه به 
بخ��ش توليد و مص��رف ضربه مي زن��د. ۳- ورود كاال 
به  صورت غيرمنصفانه با اس��تفاده از ابزارهايي مانند 
دامپين��گ )قيمت ش��كني( به قصد لطم��ه به توليد 
داخلي 4- واردات كاالي مش��ابه توليد داخلي مربوط 
به توليدكنندگان نوپايي كه در زمان شكل گيري نياز 
ب��ه حمايت در زمانبندي مش��خص دارن��د. 5- ورود 
محصوالت كشاورزي كه موجب لطمه به توليد داخلي 
مي ش��وند. ٦- واردات كاالهاي مورد نياز كشور از يك 
يا چند فروشنده عمده و چند كشور خاص يا واگذاري 
تامين برخي كاالهاي اساسي و استراتژيك به يك يا 
چن��د فرد خاص كه تامي��ن كاال را انحصاري كرده و 
در معرض تهديد ق��رار مي دهد و مي تواند بازار توليد 
و تامي��ن داخل��ي را به مخاطره بين��دازد. ۷- واردات 
كاالهاي��ي كه به واس��طه تخفيف ه��ا و معافيت هاي 
منطقه يي گسترده و غيرهدفمند بدون در نظر گرفتن 
آثار آن بر ركود و رونق صنايع داخلي صورت مي گيرد. 
۸- ورود كااله��اي مغاير با فرهنگ و آموزه هاي ديني 
كشور ۹- افزايش ناگهاني واردات از يك يا چند منبع 
يا افزايش ناگهان��ي واردات يك يا چند كاال مي تواند 
آثار منفي بخش��ي بر توليد و س��رمايه گذاري در آن 
بخش خاص داشته باشد. انجام اين اقدامات موقت و 
مقطعي يكي از ابزارهاي مهم جلوگيري از بروز بحران 

و مواجهه با تهديدهاست. 
 

 ابزارهاي مديريتي
اي��ن تحليل در ادامه ب��ه معرفي ۸ ابزار مديريت 
واردات پرداخته اس��ت: ۱- وضع ن��رخ تعرفه بهينه 
۲- اتخاذ سياست هاي ضد دامپينگ و وضع عوارض 
ويژه ضد بازارش��كني براي اين كاالها ۳- اس��تفاده 
از ابزاره��اي قانوني و سياس��ت هاي مناس��ب براي 
مبارزه موثر با قاچاق كاال 4- استفاده از ظرفيت هاي 
تنظيمي قانون حمايت از مصرف كنندگان 5- اعمال 
محدوديت ه��اي وي��ژه ب��راي ورود كااله��اي فاقد 
اس��تاندارد با افزايش پوش��ش كاالهاي اس��تاندارد 
اجب��اري و ضواب��ط فني ك��ه ورود آنه��ا منوط به 
اخذ گواهي از موسس��ه اس��تاندارد است. ٦- اعمال 
محدوديت ه��اي قانوني ب��راي ورود برخ��ي كاالها 
با اس��تفاده از تقس��يم بندي )كااله��اي مجاز، مجاز 
مش��روط و ممنوع( ۷- امكان اس��تفاده از مقررات 
تنظيمي بر اس��اس قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
براي جلوگي��ري از ورود كاالهايي كه موجب اغفال 
خري��دار و مصرف كننده مي ش��ود و نظاير آن و در 
نهاي��ت ۸- امكان اعم��ال محدوديت هاي تعرفه يي 
و غيرتعرفه ي��ي ب��راي واردات كاالهاي كش��اورزي 
براس��اس قانون. طريقه مديري��ت واردات و حمايت 
از توليد، همان گره كوري اس��ت ك��ه دولتمردان و 
متولي��ان صنعتي نيز خود بر آن واقف هس��تند، اما 
ظاهرا هنوز به يك عزم جدي و جمع بندي كلي براي 

حل معضل قاچاق و مديريت واردات نرسيده اند. 

 مهر  
 مش��اور خودرويي وزير صنع��ت، معدن و تجارت با انتقاد از 
خصوصي سازي خودروس��ازان در دولت هاي قبل، برنامه دولت 

دوازدهم براي خصوصي سازي اين دو شركت را تشريح كرد.
اصغ��ر خسروش��اهي مش��اور خودرويي وزي��ر صنعت، طي 
گفت وگويي با اشاره به اين موضوع كه سياست و رويكرد وزارت 
صنع��ت، حمايت از توليد داخلي اس��ت، گفت: صنعت خودرو، 
به عنوان يكي از صنايع بزرگ كشور است كه بايد توجه ويژه يي 

به آن شود. 
او ب��ا بيان اينكه در ح��ال حاضر س��االنه ۲ ميليون خودرو 
نياز كش��ور است، گفت: طبيعتا چنين ظرفيتي در بازار داخلي، 
فرصت بس��يار مناسبي براي نوس��ازي و توسعه صنعت خودرو 
كش��ور اس��ت كه باي��د از اين فرصت اس��تفاده ك��رد. به گفته 
خسروش��اهي، صحيح نيس��ت كه چني��ن ب��ازار بزرگي صرفا 

دراختيار خارجي ها قرار گيرد. 
مش��اور خودرويي وزير صنعت بيان كرد: نياز بازار داخلي به 
خ��ودرو و از طرف ديگر وجود ظرفيت مناس��ب توليد و وجود 
نيروه��اي متخصص فني بومي زمينه را براي رش��د و توس��عه 

صنعت خودرو مهيا كرده است. 
او گفت: من معتقدم بايد به سمت توليد داخل حركت كنيم، 
اما اين به معناي آن نيست كه رقابت وجود نداشته باشد. ما در 
داخل كش��ور مي توانيم رقابت ايجاد كنيم تا توليدكنندگان در 
رقابت با يكديگر بهترين محصول را با قيمت و كيفيت مناس��ب 

به مردم ارائه كنند. 
ب��ه گفته او، يك��ي از سياس��ت هايي كه بايد دنبال ش��ود، 
خصوصي سازي ش��ركت هاي خودروسازي است كه باعث ايجاد 

رقابت و مديريت حرفه يي در صنعت خودرو خواهد شد. 
خسروش��اهي، با بيان اينكه دولت به ش��دت از سياست هاي 
خصوصي سازي حمايت مي كند، تصريح كرد: اين كار در صنعت 
خودروس��ازي عملياتي اس��ت و خصوصي س��ازي شركت هاي 
خودروس��ازي در برنامه دولت اس��ت ولي از نظ��ر اجتماعي در 

جامعه بايد آمادگي الزم وجود داشته باشد. 
او افزود: باتوجه به جايگاه و وسعت صنعت خودرو در كشور، 

دولت صرفا تصميم گير نيس��ت. نهادهاي ديگري نيز تاثيرگذار 
هستند كه بايد همه دست به دست همديگر دهند. 

خسروش��اهي با اش��اره ب��ه اينكه ظاه��را س��هم دولت در 
خودروسازان حدود ۲۰درصد اس��ت، خاطرنشان كرد: واقعيت 
امر اين اس��ت كه ش��ركت هاي خودروس��ازي همچنان دولتي 

هستند. 
ب��ه گفت��ه اين مق��ام در وزارت صنع��ت، با انتق��اد از نحوه 
خصوصي سازي خودروسازان در دولت هاي قبلي گفت: سياست  
دولت هاي قبلي در خصوصي س��ازي خودروسازان اشتباه بوده و 
خصوصي واقعي صورت نگرفته اس��ت. بايد به بخش خصوصي 
واقعي واگذار شود كه اهليت آن را داشته باشند و تخصص شان 

در حوزه خودرو باشد. 
او افزود: متاس��فانه در روند خصوصي س��ازي، ش��ركت هاي 
زيرمجموعه ايران خودرو و س��ايپا اقدام به خريد س��هام اين دو 
ش��ركت نموده اند. لذا ب��ه نحوي اكثري��ت هيات مديره اين دو 

شركت در اختيار مديران دولتي است. 
خسروش��اهي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ايجاد قطب 
س��وم با محوريت ايدرو عملياتي اس��ت، گفت: من با اين شكل 
ك��ه دولت بايد قطب س��وم ايجاد كند، مخالف هس��تم. ما قرار 
است خصوصي سازي كنيم اين به آن معناست كه دولت حضور 
نداش��ته باشد. پس معنا ندارد كه قطب سوم با محوريت دولت 

صورت گيرد. 
او در ادام��ه اف��زود: باي��د سياس��ت هايي ايج��اد كنيم كه 
خودروس��ازان خارجي ي��ا بخش خصوص��ي در صنعت خودرو 
س��رمايه گذاري كنند و قطب سوم با محوريت بخش خصوصي 
ش��كل گيرد. وزارت صنايع و دولت بايد زمينه را مهيا كند و نه 

اينكه خودش سرمايه گذاري نمايد. 
خسروش��اهي در پايان درخصوص قرارداد اي��درو و رنو نيز 
گفت: سهم ايدرو در قرارداد رنو حداقل و حدود ۲۰درصد است. 
اين س��هم به نوعي تضمين كننده سرمايه گذار بخش خصوصي 
داخلي و س��رمايه گذار خارجي اس��ت. به گفته او، قرارداد ايدرو 
و رن��و در حال مذاكرات نهايي اس��ت و به زودي مراحل اجرايي 

كار آغاز مي شود.

كاردار س��فارت هن��د در ايران با بيان اينكه هيچ مش��كلي 
براي پرداخت پول نفت ايران از س��وي هند وجود ندارد، گفت: 
بع��د از تحريم ها تمام بدهي هاي مالي هن��د به ايران پرداخت 
ش��ده اس��ت.  »دوش اوت��ام« در جمع خبرنگاران در مراس��م 
افتتاح نمايش��گاه س��ورس، گفت: در سفري كه حسن روحاني 
رييس جمهور ايران به هند داش��تند، توافق ش��د تا دولت هند 
مبلغ ۸5 ميليون دالر براي توس��عه بندر چابهار اختصاص دهد 
و يك خط اعتباري ۱5۰ميليون دالري براي توس��عه اين بندر 
عالوه بر مبلغ مذكور اختصاص داده ش��د. كاردار سفارت هند 

افزود: بندر چابهار يك فرصت بسيار مناسب تجاري براي ايران 
و هند محس��وب مي ش��ود و اين بندر تجارت با افغانس��تان و 

آسياي ميانه را تسريع مي كند. 
او با اش��اره به تجارت ۱۲.۸ ميليارد دالري ايران و هند در 
س��ال گذش��ته، گفت: بخش انرژي در رواب��ط تجاري دوجانبه 
دو كش��ور بس��يار اهميت دارد. به گفته »اوت��ام« حدود ۲۷.۱ 
ميليون تن نفت خام از ايران به هند س��ال ۲۰۱۷ صادر ش��د 
كه اين ميزان معادل ۹ميليارد دالر اس��ت. كاردار سفارت هند 
در اي��ران اظهار كرد: همچنين در س��فر روحاني به هند تاكيد 

ش��د تا س��رمايه گذاران هندي در بخش نفت و انرژي به ايران 
بياين��د و وي از اين موضوع اس��تقبال كرد و دو كش��ور تالش 
دارند تا همكاري هاي بخش انرژي را افزايش دهند. او در پاسخ 
به پرسش��ي درخص��وص بدهي هاي نفتي ايران ب��ه هند، بيان 
ك��رد: تمام بدهي هاي مالي هند باب��ت خريد نفت كه در زمان 
تحريم ها اتفاق افتاده بود، پرداخت ش��ده است. اوتام بيان كرد 
كه بعد از برداش��ته ش��دن تحريم ها هيچ مشكلي در پرداخت 
پول نفت ايران از طرف هند وجود ندارد و االن دولت هند پول 
نفت را ب��ه ايران پرداخت مي كن��د.  او اظهار كرد:  درخصوص 

پول تج��ارت غيرنفتي يوكوبانك هند در ايران دفتري دارد كه 
٦ بان��ك ايراني با اين بانك همكاري مالي دارند و پرداخت ها از 

اين طريق صورت مي گيرد. 
اي��ن مقام هندي در پاس��خ به پرسش��ي درخصوص قانون 
FATF و اينك��ه اي��ن قان��ون آيا باعث مي ش��ود تا حس��اب 
ايراني ها در هند بازنگري يا بس��ته ش��ود، گفت: هيچ مشكلي 
براي حس��اب هاي ايراني در هند وجود ندارد. او در پايان افزود: 
همچنين براي پرداخت پول نقد مشكلي وجود ندارد و مي توان 

پول آن را به يورو به ايران پرداخت كرد.

 شاتا  
مديرعام��ل صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع كوچك 
با اش��اره به رشد فعاليت اين صندوق نس��بت به سال گذشته، 
افزود: در ۱۱ ماه س��ال جاري، تعداد صدور ضمانتنامه از رشد 
۱۳درصدي برخوردار بود و از نظر ارزش ريالي رشد ۷۱درصدي 

در همسنجي با پارسال تجربه كرد. 
به گفته محمدحس��ين مقيس��ه، در ۱۱ ماه امسال ۲هزار و 
۳۸4 ميليارد ريال ضمانتنامه صادر شد كه در مقايسه با صدور 
يك ه��زار و ۳۹5 ميليارد ريال ضمانتنامه در ۱۱ ماه پارس��ال 
۷۱درصد رشد داشته است.  او افزود: جمع كل ضمانتنامه هاي 
صادره در ۱۱ ماه امس��ال نزديك به ۱٦۹ ضمانت به مبلغ هزار 
و 4۷۲ميلي��ارد ري��ال بوده كه اس��تان هاي »خراس��ان رضوي، 
خوزستان، گيالن و ايالم« به ترتيب با ۱۹5، ۱٦5، ۱4۷ و ۱۱۷ 

ميليارد ريال بيشترين متقاضي ضمانت صندوق بوده اند. 
مقيس��ه يادآور شد: استان تهران با ۱۲ ضمانتنامه به ارزش 
5٦ ميلي��ارد ريال بيش��ترين و اس��تان چهارمحال و بختياري با 
يك مورد ب��ه ارزش ۲ميليارد ريال ضمانت كمترين ضمانت را 
درياف��ت كردند، اردبيل نيز طي اين مدت هيچ گونه خدماتي از 

اين صندوق دريافت نكرد. 
او با اش��اره به اليحه بودجه س��ال ۹۷ افزود: وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت تالش كرد در اليحه بودجه س��ال ۹۷ افزايش 
س��رمايه صندوق ديده شود، اما درنهايت اين مهم محقق نشد؛ 
اين موض��وع مي تواند در روند فعاليت صندوق در س��ال آينده 
تاثي��ر منفي بگذارد.  مقيس��ه با اش��اره به اينك��ه طبق اصول 
صندوق، براي پذيرش ريس��ك در ش��رايط نرم��ال اقتصادي و 
صنعتي حداكثر بايد هفت برابر س��رمايه ريسك  برداريم، اظهار 
كرد: اين ريس��ك و ضمان��ت باتوجه به يك هزار و ۱۰۰ميليارد 

ريال سرمايه صندوق حداكثر ۸هزار ميليارد ريال است. 
اين مقام مسوول ادامه داد: مجموع تعهدات صندوق تا پايان 
امسال به حدود ٦ هزار ميليارد ريال بالغ مي شود، معنايش اين 

است كه ديگر نبايد ضمانتنامه صادر كنيم. 
او با بيان اينكه در سه سال گذشته رشد خوبي را در صدور 
ضمانتنامه ش��اهد بوديم، اف��زود: موضوع افزايش س��رمايه در 

اليحه بودجه ۹۷ حذف ش��د، هر چند ممكن است به شكل سر 
جمع و تحت عناوين كلي تر حمايت و رونق توليد ديده شود. 

مقيسه همچنين از قرارگيري مجدد نام صندوق در فهرست 
واگذاري ه��ا انتق��اد كرد و گفت: بنابر اصل 44 قانون اساس��ي، 
ش��ركت ها در ۳ گروه در فهرس��ت واگذاري ها قرار گرفتند كه 

براساس آن صندوق ها نيز در اولويت دوم قرار گرفتند. 
او درباره اقدام هاي صن��دوق درخصوص واحدهاي زلزله زده 
اس��تان كرمانشاه هم گفت: هيات مديره صندوق مصوب كرد به 
اين واحدهاي صنعتي تا سقف ۳ميليارد ريال ضمانتنامه فقط با 
اخذ چك و سفته با تعهد ضمان ها تعلق گيرد. به گفته مقيسه، 
سهولت در دريافت اين ضمانتنامه و دريافت نكردن وثيقه هاي 

ملكي و غيره، از جمله مزيت اين مصوبه است. 
مقيس��ه ادامه داد: همچنين مقرر ش��د صدور ضمانتنامه با 
مبال��غ بي��ش از ۳ ميليارد ريال با پذي��رش ارزش محل اجراي 
طرح )هرچند دچار آس��يب شده باشند( با تعهد ضامن ها انجام 
ش��ود.  وي اضافه كرد: مطاب��ق مصوبه هيات مدي��ره صندوق، 
واحده��اي صنعت��ي آس��يب ديده ك��ه پيش تر نس��بت به اخذ 
ضمانتنام��ه از صندوق ضمانت س��رمايه گذاري صنايع كوچك 
اقدام، اما ضمانتنامه هاي صادره مشمول پرداخت خسارت شده 
و صندوق نسبت به وصول مطالبات خود اقدام كرده، بين ٦ ماه 

تا يك سال استمهال شوند. 
مديرعامل صندوق حمايت صنايع كوچك اظهار كرد: طبق 
قانون و اساسنامه صندوق، براي توسعه صنعتي و ايجاد اشتغال 
ب��ا تمركز ب��ر مناطق كمتر توس��عه يافته اج��ازه قانوني داريم، 
به طوري كه در مناطق برخوردار حداكثر ۷۰درصد اصل و س��ود 
تس��هيالت را پوش��ش مي دهيم و در مناطق كمتر برخوردار تا 
۸5درصد اضافه مي ش��ود. او اف��زود: در مناطق كمتر برخوردار 
و كمتر توس��عه يافته، صندوق خود را ب��ا وثيقه هاي متقاضيان 
تطبيق مي ده��د و تا حد امكان در قبول وثيقه هاي كم ارزش و 
ضامنين متقاضيان اغماض مي كند. پيش از اين اعالم شده بود 
يك هزار و ۸۸۰ميليارد ريال ضمانتنامه در ۹ ماهه امسال براي 
صنايع كوچك صادر و تمديد ش��د كه در همسنجي با پارسال 

رشد ۸۲درصدي داشت. 

مشاور خودرويي وزير صنعت: 

آمادگي واگذاري 2 خودروساز به بخش خصوصي 

كاردار سفارت هند در ايران خبر داد 

سرمايه گذاري هند براي توسعه بندر چابهار 

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك مطرح كرد: 

رشد صدور ضمانتنامه صندوق سرمايه گذاري صنايع كوچك 
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15 نفت و انرژي
طرح سوال نمايندگان مجلس 

از زنگنه و اردكانيان
تسنيم| ۸ نماينده مجلس شوراي اسالمي با طرح سوال 
از زنگنه خواستار حضور وي در بهارستان و پاسخگويي به 

سواالت مدنظر شدند. 
بيژن زنگنه وزير نفت ميهمان جلسه عصر روز سه شنبه 
كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي خواهد بود تا به 

سواالت نمايندگان پاسخ دهد. 
در صورتي كه سوال كنندگان از پاسخ هاي زنگنه اقناع 
نش��وند، طرح س��وال از وزير نفت به صحن علني مجلس 

شوراي اسالمي خواهد رفت. 
ام��ا طرح ۴ س��وال از وزير نيرو نيز در برنامه جلس��ه 
كميس��يون انرژي مجلس شوراي اس��المي قرار دارد. اين 
براي نخستين بار است كه طرح سوال از وزير نيروي دولت 
دوازدهم در دستور كار كميسيون انرژي مجلس قرار گرفته 
اس��ت.  وزير نيرو با حضور در كميسيون انرژي، پاسخگو 
خواهد ب��ود. در صورتي كه هر يك از س��وال كنندگان از 
پاس��خ هاي وزير قانع نشوند، س��وال مربوطه براي طرح و 
راي گيري تمام نمايندگان به صحن علني مجلس مي آيد. 

امضاي نخستين قرارداد فروش 
گاز مشعل در پارس جنوبي

ش��ركت ملي گاز| نخستين قرارداد فروش گاز مشعل 
پااليشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبي بين مجتمع گاز 

پارس جنوبي و يك پيمانكار داخلي امضا شد. 
همسو با صرفه جويي مصرف بهينه انرژي و جلوگيري از 
هدررفت و آلودگي محيط زيست، نخستين قرارداد فروش 

گاز مشعل در مجتمع گازي پارس جنوبي منعقد شد. 
جواد سهيلي سرپرست مديريت بازرگاني مجتمع گاز 
پ��ارس جنوب��ي در اين باره توضيح داد: همس��و با تحقق 
اهداف زيس��ت محيطي منطقه و اص��الح الگوي مصرف، 
ق��رارداد ف��روش گاز مش��عل ف��از ۱۲ بي��ن مجتمع گاز 
پارس جنوبي و يك ش��ركت داخلي ب��ه مبلغ ۸ميليون و 
۴۸۰هزار دالر به مدت ۲سال امضا شد.  سهيلي اظهار كرد: 
با توجه به تجديدناپذيري انرژي هاي فسيلي ميزان افزايش 
سطح گازهاي گلخانه يي و دي اكسيدكربن اهميت مبحث 
صرفه جويي، مصرف بهينه انرژي و جلوگيري از هدررفت و 
آلودگي محيط زيست، موضوع فروش گاز مشعل پااليشگاه 

نهم )فاز ۱۲( مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت. 
سرپرست مديريت بازرگاني مجتمع گاز پارس جنوبي 
با اش��اره به موارد مطرح شده براي استفاده از گاز مشعل 
فاز ۱۲ اظه��ار كرد: در طرح اول بهره برداري و تبديل گاز 
مش��عل به محصولي ديگر نظير برق، راهكار كوتاه مدت و 
صدور گاز مشعل به خارج از كشور براي صادرات محصول 
جديد در بازه زماني بلندمدت در نظر گرفته ش��ده است.  
سهيلي تصريح كرد: در صورتي كه زمينه خريد گاز مشعل 
در قالب ق��رارداد بلندمدت فراهم ش��ود، امكان خاموش 
كردن همه مش��عل هاي منطقه پارس جنوبي وجود دارد 
و ش��ريك هاي تجاري نيز حاضر به سرمايه گذاري در اين 

زمينه هستند. 

اندونزي؛ خواستار توسعه 
همكاري هاي نفت و گاز با ايران

ايرن��ا | عض��و كميس��يون هفتم مجل��س نمايندگان 
جمهوري اندونزي اظهار اميدواري كرد كه اندونزي بتواند 
همكاري در زمينه هاي نفت و گاز را با ايران گسترش دهد.  
»فاضل محمد« عضو مجلس اندونزي افزود: در حال حاضر 
هم��كاري بين اندونزي و اي��ران از جمله در زمينه نفت و 
گاز ايجاد شده كه خريد گاز از جمله اين همكاري هاست. 
وي با اي��ن عنوان كه همكاري ه��اي ديگري نيز بين 
شركت هاي اندونزيايي با همتايان ايراني خود وجود دارد، 
افزود كه در حال حاضر تراكنش معامالت اين حوزه بيش 
از 3۰۰ميليون دالر است، اما ظرفيت توسعه آن وجود دارد. 
تارنماي رپابليكا با انعكاس اين اظهارات به نقل از وي 
نوشت: بر اساس اين ظرفيت ها مي توان تراكنش معامالت 
اي��ن حوزه را به بيش از دو تا س��ه ميليارد دالر در س��ال 
افزايش داد.  اين نماينده مجلس اندونزي در ديدار با هيات 
پارلماني ايران همچنين تصريح كرد كه ظرفيت هايي براي 
همكاري هاي بين دو كش��ور وج��ود دارد كه بهبود برخي 
شرايط به ويژه در حوزه بانكي و خدمات مالي مي تواند در 

عملياتي شدن آنها نقش مهمي ايفا كند. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« بر مبناي اظهارات مشاور وزير نيرو در امور آب هاي مرزي گزارش مي دهد 

63 درصد رودخانه هاي مرزي تشنه مذاكره ديپلماتيك
گروه انرژي| مهدي نيكويي | 

عب��اس عراقچي، ديپلمات سرش��ناس ايراني از 
نخس��تين  بارهايي كه در نشستي عمومي پيرامون 
»دپيلماسي آبي« صحبت كرد، نشان داد در تالش 
اس��ت وزن��ه مديريت »داخل��ي« در ح��وزه آب را 
س��نگين تر از وزنه »ديپلماتيك« در به وجود آمدن 
وضعي��ت فعلي بداند. او دي��روز نيز در گفت وگويي 
با روزنامه همش��هري خواس��ته اس��ت كه به جاي 
شكس��تن كاس��ه و كوزه ها بر س��ر وزارت خارجه، 
تصميم ه��اي داخل��ي در حوزه آب بازنگري ش��ود. 
اما تا چه اندازه بايد اي��ن اظهارات عراقچي را قابل 
تامل دانست و چه مقدار اين حرف ها دور از واقعيت 
اس��ت؟ نگاهي به سخنراني ابوالقاسم مظفري، عضو 
هيات علمي دانش��گاه امام حسين)ع( و مشاور وزير 
نيرو در امور آب هاي مشترك و رودخانه هاي مرزي 
كه چندي پيش در همايش ديپلماس��ي آبي مطرح 
شد، پاس��خي به اين پرسش هاست. او معتقد است 
ب��راي 63 درصد از رودخانه هاي مرزي كش��ور نياز 
ب��ه مذاكره وجود دارد. مش��روح اي��ن صحبت ها را 
در ادام��ه مي خوانيد. ايران هم اكن��ون قراردادهايي 
پيرام��ون آب ه��اي م��رزي دارد و در آين��ده ني��ز 
قراردادهاي جديد تنظيم خواهد شد؛ چراكه آب ها 
و رودخانه ه��اي مرزي، زمين��ه تنش زايي در روابط 
كشورها را دارند و اين موضوع را در اختالف امريكا 
و مكزيك بر سر رود ريوگراند، تنش اردن و سوريه 
بر س��ر رودخانه يرم��وك و بس��ياري از مثال هاي 

مشابه مشاهده شده است. 
در ايران نيز رودخانه هاي مرزي بس��ياري وجود 
دارد كه نهنگ، هيرمند، هريرود، اترك، ارس، زاب و 
سيروان بخشي از آنهاست. البته تعداد رودخانه هاي 
مرزي ايران بس��يار بيشتر از اين فهرست محدود اند 
و حت��ي اگر تنها بخواهيم ب��ه رودهاي مهم مرزي 
اشاره كنيم بايد از 5 رود ورودي به كشور و 35رود 
خروجي نام ببريم. اين رودخانه ها نيز مانند س��اير 
رودخانه هاي مرزي جهان زمينه تنش آفريني دارند 
و باي��د به آنها توجه كرد. اما همانطور كه در ش��عار 
وزارت نيرو مش��خص شده است، هدف آن است كه 
با »همكاري و ايجاد س��بد منافع مش��ترك پايدار« 
زمينه حل مسالمت آميز اختالف ها بر سر منابع آبي 

مشترك با همسايگان فراهم شود. 
در اي��ن ميان بيش��ترين تنش هاي آب��ي ايران 
با افغانس��تان اس��ت كه اين موضوع در برنامه هاي 
مذاكرات آينده خود را نشان خواهد داد. اما به طور 
كلي و درباره رودخانه هاي مرزي كشور بايد عنوان 
كرد كه در 9۱درصد موارد، قراردادها و معاهده هاي 
بين المللي وجود دارد و مش��خص اس��ت كه تا چه 
حد در اين زمينه كار ش��ده اس��ت. با اين حال در 
5۸ درص��د از كل رودخانه ه��اي م��رزي، جزييات 
تقس��يم آب به وضوح مش��خص نشده و هنوز جاي 
كار زيادي وجود دارد. با جمع بستن اين 5۸ درصد 
معاهده هاي غيرش��فاف و 9درصد مواردي كه فاقد 

معاهده هس��تيم، متوجه مي ش��ويم ك��ه براي 63 
درص��د از رودخانه هاي مرزي كش��ور هنوز هم نياز 
به مذاكره و رسيدن به توافق است؛ توافقي كه براي 
رس��يدن به آن ديپلماسي نقش بس��يار حساس و 

مهمي بر عهده دارد. 
البته براي تمام رودخانه ها و ايجاد توافق بر س��ر 
آنها نمي توان به يك راه حل مش��خص بس��نده كرد 
و هر مورد ش��رايط خاص خ��ود را دارد. اما به طور 
كلي در ۸9 درص��د رودخانه هاي مرزي)55 درصد 
مناب��ع آبي مرزي( ايران موقعيتي باالدس��تي دارد. 
در ۸ درصد رودخانه ها)۱7درصد منابع آبي مرزي( 
موقعيت ايران پايين دس��تي اس��ت و در بقيه موارد 

رودخانه ها مشترك هستند. 
ام��ا درباره معاهده هاي ايران بايد به اين موضوع 
اش��اره كرد كه تاكنون دس��ت كم ۱۱معاهده بزرگ 
بر س��ر منابع آبي مش��ترك بين ايران و كشورهاي 
همس��ايه شكل گرفته است. نخس��تين معاهده كه 
در س��ال ۱9۲۱ صورت گرفت بين ايران و شوروي 
بود و براس��اس آن دو همس��ايه ش��مالي و جنوبي 
تواف��ق كردند كه حقوقي مس��اوي از اين رودخانه 
داشته باش��ند.  پس از آن و در سال ۱9۲6 دوباره 
بين ايران و ش��وروي معاهده يي امضا شد. براساس 
معاهده جديد س��هم دو كش��ور از رودخانه هريرود 
تا انتهاي مس��ير آن كه به دري��اي خزر مي ريزد به 
ط��ور برابر تعيين ش��د. در س��ال ۱955و در ادامه 
تالش ه��اي ديپلماتي��ك ايران براي تعيين س��هم 
خود از آب هاي مش��ترك، معاهده يي با تركيه امضا 

ش��د كه براساس آن ش��يوه اس��تفاده دو كشور از 
رودخانه هاي قره سو و ساري سو تعيين تكليف شد. 
دو سال بعد يعني در سال ۱957 معاهده ديگري بر 
سر آب هاي مشترك مرزهاي غربي كشور امضا شد. 
اين معاهده با عراق و بر س��ر نحوه استفاده از منابع 
آبي اروندرود، كش��تيراني در آن و مرز آبي ايران و 
عراق بود. كمتر از 6 سال پس از اين معاهده، جنگ 

تحميلي شروع شد. 
در سال ۱973ميالدي)مقارن با ۱35۱شمسي( 
ش��ايد براي نخس��تين  بار معاهده يي امضا شد كه 
در سرنوش��ت كشور اثر بس��ياري داشت. دليل اين 
موضوع آن اس��ت كه در تمام معاهده هاي پيش از 
سال ۱973 ايران در موقعيت باالدستي يا مشترك 
قرار داشت و مقام هاي مذاكره كننده مجبور نبودند 
تا براي تامين حقوق كش��ور ت��الش زيادي بكنند. 
اما اين  بار افغانس��تان موقعيت باالدس��تي داش��ت 
و اي��ران بايد امتياز مي گرفت. ب��ا اين حال در اين 
معاهده س��هم ايران از هيرمند ساالنه ۸۲۰ ميليون 
مترمكع��ب تعيين ش��د و طرف ايراني ب��راي زنده 
ماندن هامون هاي سيس��تان و بلوچستان نتوانست 
حقابه ي��ي دريافت كند. از اين رو نياز اس��ت تا در 
بقيه مذاكراتي كه بر س��ر ديگر رودخانه هاي مورد 
اختالف ايران و افغانستان انجام مي شود، حقابه هاي 

مورد نياز براي هامون ها را دريافت كرد. 
اما مس��اله اصلي سدهايي اس��ت كه هم اكنون 
افغانس��تان درحال س��اخت روي هيرمند است. با 
اتمام اين سدها كه البته افغانستان در مورد آنها به 

ايران هش��دار داده است، ميزان ورودي آب هيرمند 
ب��ه ايران دقيقا برابر ب��ا ۸۲۰ ميليون مترمكعب در 
س��ال خواهد بود و ايران بايد خود را با آن س��ازگار 
كند. مش��كل آنجاست كه از س��ال ۱35۱ تاكنون 
اين س��هميه رعايت نش��ده و ورود بيش از سهميه 
آب ب��ه ايران كه اكنون)و در زمان خشكس��الي ها( 
برابر با ۱.5ميليارد مترمكعب اس��ت، باعث شده تا 
زمين هاي زيادي در خراس��ان جنوبي و سيستان و 
بلوچستان به زير كش��ت بروند. با قطع شدن مازاد 
آب ورودي هيرمند به ايران اين كش��ت وكارها بايد 
مح��دود ش��وند. به طوري ك��ه تنه��ا ۴5۰ميليون 
مترمكعب به كشاورزي اختصاص خواهد داشت و با 
آن مي توان حداكثر ۴6هزار هكتار زمين كشاورزي 

را به صورت مكانيزه آبياري كرد. 
اما مش��كالت آبي ايران و افغانستان به اين رود 
ختم نمي شود و با توجه به اينكه بايد حقابه هامون  
را از س��اير رودخانه ه��اي افغانس��تان دريافت كرد، 
كار بس��يار دش��واري پي��ش روي مذاكره كنندگان 
كشور اس��ت. آنها دس��ت كم بايد بتوانند 3ميليارد 
مترمكع��ب آب به عن��وان حقابه زيس��ت محيطي 
ب��راي حفظ و نجات هامون ها دريافت كنند. در اين 
ميان نكته مثبت آن اس��ت كه 5۰ ه��زار هكتار از 
هامون ها در فهرس��ت ذخيره هاي زيس��ت محيطي 
جهاني ثبت شده اند و مي توان براي حفاظت از آنها 
كمك جهان��ي گرفت. با اين حال يكي از مهم ترين 
چالش هايي ك��ه پيش روي ديپلماس��ي آبي ايران 
و افغانس��تان است، رس��يدن به يك معاهده بر سر 

مناب��ع آبي رودخانه هريرود اس��ت. اين رود مهم با 
آنكه بخش چشمگيري از آب شرب مشهد را تامين 

مي كند هنوز معاهده يي بر سر آن موجود نيست. 
اما ديگر معاهده مهم آبي ايران، معاهده با عراق 
است كه در تاريخ ۱975 منعقد شده است. براساس 
اين معاهده براي اس��تفاده از مناب��ع رودخانه هاي 
مش��ترك بناواس��وته، قورتو و گنگير توافق حاصل 
ش��د. در اين معاهده همچني��ن ظرفيت ايجاد يك 
كميس��يون دايمي فني مش��ترك در نظ��ر گرفته 
ش��ده كه تاكنون از آن اس��تفاده نش��ده است. اين 
كميس��يون در صورت ب��روز اختالف هاي جديد بر 
س��ر منابع آب 3 رودخانه ذكر ش��ده در اين مورد 
تصميم گي��ري خواهد كرد ك��ه آب رودخانه ها بايد 
ب��ه چه مصارف��ي برس��د و چگونه مي ت��وان از آن 
بهترين اس��تفاده را برد. چنين ظرفيتي در معاهده 
۱975 كنوانس��يون ۱997 و قاضي كردن نهادهاي 
بين الملل��ي در اختالف هاي آب��ي را به ذهن متبادر 
مي كند. اين احتمال وجود دارد كه پيوس��تن ايران 
به كنوانس��يون ۱997 براي ارجاع اختالف هاي آبي 
به س��ازمان  ملل به نفع كشور باش��د؛ چراكه عراق 
ه��م به اي��ن كنوانس��يون پيوس��ته و اختالف ها را 
مي توان ب��ه مراجع بين المللي ارج��اع داد. يكي از 
مش��كالتي كه ممكن اس��ت براي ايران رخ دهد به 
خطر افتادن اس��تفاده از منابع آبي اروند رود است. 
هنوز معاهده يي بين ايران و عراق بر سر اروند وجود 
ندارد و در صورتي كه عراق روي اين رود سد بزند، 
منابع آن ممكن است به طور كامل از دست برود. 

البته پيوس��تن به كنوانسيون ۱997 به تنهايي 
ياريگر ايران در ديپلماسي آبي نخواهد بود و بايد در 
اجراي پروژه هاي داخلي هم به مسائل بين المللي و 
مس��ائل حقوقي و سياس��ي هم توجه كرد. توجه به 
اين مس��ائل در كنار مس��ائل فني باعث مي شود تا 
ق��درت ديپلماتيك و توان مذاك��ره ايران در مقابل 
كشورهاي همس��ايه افزايش يابد. يكي از اقداماتي 
كه در اين راس��تا و با لحاظ كردن مس��ائل حقوقي 
و سياسي انجام شد، كاهش دادن ارتفاع سد داالن 

نسبت به ارتفاع اوليه مد نظر بود. 
 از سوي ديگر در سال ۱99۱ ايران و تركمنستان 
در راس��تاي معاهده هايي كه پيش از اين با شوروي 
امضا ش��ده بود ب��ه معاهده جديد دس��ت يافتند و 
براس��اس آن منابع آبي هريرود را بين خود تقسيم 
كردند. اين معاهده ش��امل سد دوستي هم مي شود 
كه خروجي آن به طور مش��ترك به استفاده ايران 
و تركمنستان مي رس��د. 6۰ تا 7۰درصد آب شرب 
مش��هد هم از اين طريق تامين مي شود كه البته با 
توجه به سدسازي هاي اخير افغانستان نگراني هايي 
وجود دارد. هم اكنون اين كش��ور در باالدس��ت سد 
دوس��تي، سد سلما را ساخته و آبگيري كرده است. 
عالوه بر آن درحال ساخت سد پيشما نيز هست كه 
اثر س��اخت هر دو اين سدها در بلندمدت بر مخزن 

سد دوستي مشاهده خواهد شد. 

گروه انرژي|
با وجود توجه ديگر غول هاي نفتي به امريكا،  توتال 

همچنان به آينده نفت خاورميانه اميدوار است. 
به گزارش بلومبرگ، مدير توتال پاتريك پويانه به 
جنگندگي مشهور است؛ از همين رو تعجبي ندارد كه 

نگاه وي به مساله ريسك با ديگران متفاوت باشد. 
غول نفتي فرانس��ه، توتال نخستين شركت نفتي 
بود كه با برداشته شدن تحريم ها قراردادي را با ايران 
به امضا رساند، همچنين در ابوظبي و قطر پروژه هاي 
جديد نفتي را ش��روع كرده اس��ت. پويانه همچنين 
ق��رارداد ۴5۰ميليون دالر هفته پيش ش��ركت تحت 
مديريتش با ليبي را »يكي از بهترين معامالت« خواند. 
اشاره او به گرفتن حق اس��تخراج بزرگ ترين ميدان 
نفتي ليبي از ش��ركت ماراتن اويل كرپ است. توتال 
در حالي تجارت خود در خاورميانه و ش��مال آفريقا را 
گسترش مي دهد كه بعضي از بزرگ ترين رقباي اين 
شركت با توجه به ثبات سياسي و امنيتي امريكا نگاه 

خود را معطوف به نفت شيل در اين كشور كرده اند. 
در مصاحبه يي با بلومبرگ در هيوستون مديرعامل 
غول نفتي فرانسوي گفت كه ما براي پذيرفتن ريسك 

آماده ايم. در واقع توتال در منطقه يي س��رمايه گذاري 
مي كند كه س��ال ها براي اين ش��ركت نفتي درآمد زا 
بوده اس��ت. پويانه به دنبال ارزان ترين بشكه هاي نفت 
در خاورميانه و آفريقاس��ت و در حال كسب سود در 
كشورهايي است كه جنگ و ناامني ديگر شركت هاي 

نفتي را از سرمايه گذاري منصرف كرده است. 
بلومبرگ در گ��زارش خود اين رويك��رد توتال را 
به قمار تش��بيه كرده است. در ليبي توتال منطقه يي 
را براي عمليات اس��تخراج در دست گرفته كه خطر 
امنيتي بااليي ندارد و حمله هاي زيادي را تجربه نكرده 
اس��ت. در ايران فعاليت توتال در س��ايه تمديد الغاي 
تحريم ها توسط ترامپ در حال ادامه است. همچنين 
با س��رمايه گذاري در دو كش��ور قطر و امارات، توتال 
خط��ر درگيري در مخاصمه ديپلماتيك كنوني ميان 

دو كشور را به جان خريده است. 
پويان��ه در اين مورد به بلومبرگ گفت: »ما س��اده 
نيس��تيم، البته كه كار در ليبي خطرناك اس��ت. اما 
دسترسي به امتياز اين ميدان كه منابع بسياري دارد، 

سرمايه گذاري بسيار خوبي براي آينده است.« 
در سال ۲۰۱5 توتال در امتياز ۴۰سال برداشت از 

بزرگ ترين ميدان نفتي واقع در خشكي هاي  ابوظبي 
ش��ريك ش��د. اين در حالي بود كه رويال داچ ش��ل و 
اگزون موبيل كه سال هاست در اين كشور حضور دارند 
از فرصت همكاري در اين ميدان نفتي چشم پوش��ي 
كردند. در س��ال بعد توتال موفق ش��د تا با كنار زدن 
رقبايي چون ش��ل در بزرگ ترين مي��دان نفتي قطر 
جاي شركت اي پي مولر -مائرسك را بگيرد. توتال در 
حال حاضر مشتاق است تا فعاليت خود را در آب هاي 

اطراف ابوظبي نيز شروع كند. 
هليما كرافت سياس��ت گذار در ش��ركت آر بي سي  
كاپيتال و تحليلگر س��ابق آژان��س اطالعات مركزي 
امري��كا، س��ي آي اي در گفت وگ��و ب��ا بلومب��رگ در 
هيوس��تون در اين باره گفت: »پويانه ريس��ك پذيري 
بااليي دارد. مثال س��رمايه گذاري ش��ركتش در ليبي 
را ببينيد. در ليبي مجادالت مس��لحانه بسياري بين 
گروه هاي ش��به نظامي در حال وقوع است. داعش نيز 

در اين كشور فعاليت پررنگي دارد.« 
ش��ايد بخش��ي از اس��تدالل پويان��ه در م��ورد 
س��رمايه گذاري در مناط��ق پرخطر و ن��اآرام به نحوه 
نگاه توتال به آينده مصرف نفت برگردد. در حالي كه 
پيش بيني هاي شل و بي پي حاكي از كاهش و سكون 
مصرف س��وخت تا دهه ۲۰3۰ است، برآورد توتال از 

تقاضاي نفت صعودي حكايت مي كند. 
موفقيت هاي چشمگير توتال و همتايان اروپايي آن 

را مي توان به دسترس��ي اين شركت ها به منابع نفتي 
عظي��م و ارزان آفريقا و خاورميانه نس��بت داد. با اين 
همه پيشرفت فناوري قفل نفت نهفته در سنگ هاي 
ش��يل امريكا را گش��ود تا صورت انرژي در يك دهه 
اخير در سطح جهان دگرگون شود. سرعت تغييرات، 
غول ه��اي نفتي را غافلگير كرده اس��ت. بس��ياري از 
شركت ها مانند ش��ل عزم خود را جزم كرده اند كه از 
س��ير وقايع عقب نيفتند.  پويان��ه اما عقيده  ندارد كه 
توتال بايد دارايي هاي خود از حوضچه هاي نفتي شيل 
را گسترش دهد. وي گفته كه نفت خاورميانه قابليت 
اس��تخراج با بهاي ارزان و 5 دالر در ازاي هر بش��كه 
را دارد. اين در حالي اس��ت  كه بهاي حق اس��تخراج 
در حوضچه نفتي پرمين كه بزرگ ترين ميدان نفتي 
شيل در امريكاست، با افزايش توليد اوج گرفته است. 

ماراتن اويل كرپ كه س��ابق بر اين در ليبي فعال 
بود، اعالم كرد كه مي خواهد خود را از ريس��ك ليبي 
خالص و در نفت ش��يل امريكا س��رمايه گذاري كند. 
پويانه اظهار مي كند كه همين مس��اله باعث ش��د تا 
توتال مس��ير س��اده تري براي متقاعد ك��ردن آنها به 
ف��روش را طي كند.  پويانه به بلومبرگ گفت: »توتال 
نيازي به س��رمايه گذاري در ش��يل نمي بيند، چرا كه 
منابع نفتي اين ش��ركت مي توان��د در برابر تغييرات 
قيمت انعطاف پذيري خوبي نشان دهد. البته در امريكا 
هم ريس��ك كم نيس��ت.« رييس شركت نفتي توتال 
براي روش��ن كردن نكته خود به »پيچيدگي مسائل 
حقوقي در امريكا« اش��اره كرد و همچنين گفت: »در 
دنيا، انواع و اقسام ريسك وجود دارد. چيزي كه وجود 

ندارد جاي آرام و بدون مشكل است.« 

چرا غول نفتي در خاورميانه مي ماند؟

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي آرش فارضي فرزند علي
خواهان خانم ليال رضائي دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي آرش فارضي به خواس��ته مطالبه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به ش��ماره پرونده كالس��ه 96۰99۸۸6۰3۰۰۰۴۱7 ش��عبه 3۰ ش��وراي حل اختالف مجتمع امام خميني)ره( 
شهرس��تان كرمانش��اه ثبت و وقت رس��يدگي و اتيان سوگند مورخ ۱397/۲/۴ س��اعت ۱۰:۰۰ تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
ي��ك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگه��ي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 3۰ شوراي حل اختالف مجتمع امام خميني )ره( شهرستان كرمانشاه- پوريا ترك بيات

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي روح اله حيدري فرزند عزت اله
خواه��ان خان��م ليال رضائي دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي روح اله حيدري به خواس��ته مطالب��ه مطرح كه به اين 
ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده كالسه 96۰99۸۸6۰3۰۰۰۴۱6 شعبه 3۰ ش��وراي حل اختالف مجتمع امام خميني 
)ره( شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگي و اتيان سوگند مورخ ۱397/۲/۴ ساعت ۱۱:۰۰ تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
ي��ك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگه��ي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش��ار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
دبير شعبه 3۰ شوراي حل اختالف مجتمع امام خميني )ره( شهرستان كرمانشاه- پوريا ترك بيات

 
 پرونده كالس��ه 96۰99۸۸6۰۲9۰۰3۸7 شعبه ۲9 ش��وراي حل اختالف مجتمع امام خميني )ره( شهرستان كرمانشاه 

تصميم نهايي شماره 
خواهان: آقاي عليمراد رنجبرتپه كلي فرزند كاكامراد با وكالت آقاي س��يد مس��لم حس��يني فرزند سيدابراهيم به نشاني 
كرمانش��اه- چهارراه جوانش��ير- طبقه دوم گالري فرش ماهان- دفتر وكالت حس��يني و آقاي سيد يزدان حسيني فرزند 

سيد ابراهيم به نشاني كرمانشاه- چهارراه جوانشير- روبروي بانك مسكن- طبقه فوقاني دفترخانه اسناد رسمي۸3 
خوانده: آقاي امير قرباني زالوآبي فرزند علي به نشاني

خواسته: مطالبه وجه چك
)) راي قاضي شورا((

در خصوص دادخواس��ت تقديمي آقاي عليمراد رنجبرتپه كلي به طرفيت آقاي امير قرباني زالوآبي به خواس��ته مطالبه وجه به 
مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ وجه يك فقره چك و خسارات دادرسي و تاخير در تاديه، با عنايت به مجموع اوراق و محتويات پرونده 
و مدارك ابرازي خواهان كه از هرگونه ايراد واعتراض خوانده مصون مانده اس��ت و وجود اس��ناد در يد خواهان نيز داللت بر 
بقاء دين و اش��تغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابالغ وقت دادرس��ي در جلسه دادرسي حضور نيافته و دليلي بر اثبات 
برائت ذمه از س��وي وي ارائه نش��ده است لذا دادگاه با تمسك به اصل استصحاب دعوي را وارد دانسته و به استناد مواد ۱9۸ 
و 5۱5 و 5۲۰ و 5۲۲ قان��ون آيين دادرس��ي مدني و م��واد 3۰9 و ۲۴9 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال از بابت اصل خواسته و هزينه دادرسي به ميزان ۲/6۴۰/۰۰۰ريال و حق الوكاله وكالي خواهان بر 
اس��اس تعرفه و خس��ارت تاخير در تاديه از تاريخ صدور چك لغايت اجراي حكم بر اس��اس تغيير شاخص قيمت ها كه توسط 
بانك مركزي اعالم مي ش��ود در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. بر اس��اس تعرفه و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ صدور 
چك لغايت اجراي حكم بر اساس راي صادره غيابي ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس 
از انقضاي موعد مزبور ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه مي باشد.

فرهاد كاميابي فر- قاضي شوراي حل اختالف كرمانشاه
رونوشت برابر اصل و اداريست دفتر شعبه۲9 حقوقي مجتمع امام خميني )ره(

 دادنامه
پرونده كالس��ه 96۰99۸۸3۱۱5۰۰5۴3 ش��عبه ۱5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانش��اه تصميم نهايي شماره 

96۰997۸3۱۱5۰۰936
خواهان: ش��هرداري كرمانش��اه با نمايندگي آقاي سيد سهراب دكه اي فرزند س��يد يارمحمد به نشاني كرمانشاه- ميدان 

غدير شهرداري مركزي اداره حقوقي
خوانده: اختر زينتي زاده به نشاني مجهول المكان

خواسته: الزام به تنظيم سند رسمي ملك
راي دادگاه

در خصوص دعواي شهرداري كرمانشاه به طرفيت خانم اختر زينتي زاده به خواسته ۱- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال 
مق��دار ۱57 مترمرب��ع از اراضي واقع در پالك ثبتي ۱39 اصلي قطع��ه ۱۱ تفكيكي پالك 395 فرعي از 3۲ فرعي بلوار 
طاقبس��تان موضوع دادنامه هاي شعبه محترم ۸ دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان كرمانشاه و شعبه محترم ۱9 دادگاه 

تجديدنظر استان كرمانشاه ۲- مطالبه هزينه دادرسي و خسارت وارده مالحظه مي گردد:
۱( دادخواست خواهان توسط آقاي سيد سهراب دكه اي تقديم شده است و مدرك مثبت سمت ايشان به موجب نامه 
ش��ماره ۱۰۱/۲7۲3۱ مورخ ۱396/9/9 مي باش��د )صفحه ۱۱ پرونده( كه به امضاي آق��اي كامبيز جلوند رييس اداره 
حقوقي شهرداري كرمانشاه رسيده است و در راستاي اثبات آقاي كامبيز جلوند در راستاي معرفي نماينده حقوقي از 
س��وي خواهان نامه ش��ماره ۱۰۱/۲9۴۴۴ ارائه شده است )صفحه ۲ پرونده( كه در اين نامه از سوي شهردار كرمانشاه 
اختي��ار طرح دعوا به آقاي كامبيز جلوند داده ش��ده اس��ت اما در نامه مذكور اختيار معرف��ي نماينده به آقاي كامبيز 
جلوند تفويض نگرديده اس��ت بر اس��اس ماده 3۲ قانون آيين دادرسي مدني تش��خيص احراز شرايط نماينده حقوقي 
بر عهده باالترين مقام اجرايي س��ازمان يا قائم مقام ايش��ان است و از سوي شهردار كرمانشاه اختيار معرفي نماينده به 
آقاي كامبيز جلوند در زمان تقديم دادخواس��ت تفويض نش��ده است و بر اين اساس ايشان قائم مقام شهردار كرمانشاه 
در تشخيص شرايط نماينده محسوب نمي گردند. تفويض اختيار بعد از تقديم دادخواست نيز رافع ايراد موجود نخواهد 
بود چرا كه در هر حال ش��خص تقديم كننده دادخواس��ت در زمان تقديم دادخواس��ت فاقد سمت بوده است و سمت 
فردي كه اقامه دعوا كرده است در زمان اقامه دعوا محرز نيست. نامه شماره ۱۰۱/53۱۸۰ مورخ ۱396/۱۱/۸ داللت 
بر تفويض اختيار معرفي نماينده به آقاي كامبيز جلوند دارد اما اين نامه از تاريخ تفويض اختيار موثر اس��ت و ناظر بر 
زمان تقديم دادخواس��ت نخواهد بود. بند 5 ماده ۸۴ قانون آيين دادرس��ي مدني داللت بر لزوم احراز س��مت در زمان 

اقامه دعوا )تقديم دادخواست( دارد.
۲( حسب مفاد دادنامه استنادي و اظهارات نماينده حقوقي خواهان در جلسه اول رسيدگي اراضي موضوع دعوا در حال 
حاضر تبديل به فضاي سبز )پارك( شده است و فضاي سبز حسب ماده ۲5 قانون مدني در زمره اموال عمومي محسوب 
مي گردد و با لحاظ اين موضوع خواسته خواهان از لحاظ قانوني محل ايراد است. شهرداري مالك اموال عمومي محسوب 
نمي گردد و نمي توان س��ند رس��مي مالكيت آن را به نام خواهان تنظيم نمود. در واقع مي بايس��ت ميان اموال عمومي و 
اموال دولتي قائل به تفكيك شد و اموال عمومي بر اساس ماده ۲۴ و ۲5 قانون مدني در مالكيت شخص خاصي نيست 
و حس��ب ماده ۲5 قانون مدني ملك موضوع دعوا به جهت آنكه در زمره اموالي اس��ت كه مورد اس��تفاده عمومي است از 
مصادي��ق اموال عمومي محس��وب مي گردد. ماده ۲6 قانون مدني به خوب��ي نمايانگر تفاوت اموال عمومي و اموال دولتي 
اس��ت و قانونگذار در ماده ۲6 قانون مدني بيان داش��ته است كه اموال دولتي قابل تملك خصوصي نيست و اين موضوع 

حكايت از آن دارد كه مالكيت دولت بر آن با مانعي مواجه نيست.
بنابراين با عنايت به مطالب فوق به جهت اينكه اوال( س��مت فرد تقديم كننده دادخواس��ت محرز نمي باشد. ثانيا( مورد 
دعوا مشروع نمي باشد و تنظيم سند رسمي انتقال اموال عمومي مطابق قانون نمي باشد با استناد به مواد۸۴ )بند 5 و۸( 
و ۸9 قانون آيين دادرس��ي مدني قرار رد دعواي خواهان صادر و اعالم مي گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابالغ 

قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان است.
عرفان عمراني- دادرس شعبه ۱5 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

رونوشت برابر با اصل اداريست- مدير دفتر شعبه پانزدهم دادگاه حقوقي كرمانشاه- شريفي

 گاردين-كودكان افغان در حاشيه رودخانه هيرمند
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

لوونهفتوانازدنيارفت
لوون هفتوان بازيگر سینما و تئاتر ايراني ـ ارمني درگذشت. به گفته مجید برزگر كارگردان سینما اين بازيگر ساعت 11 صبح 

شنبه 19 اسفندماه به دلیل حمله قلبي در بیمارستان درگذشت. 
ــب هنگام حالش بد مي شود و صبح روز شنبه 19 اسفند هم در  ــرصحنه فیلمبرداري بود اما ش او گفت: اين بازيگر روز جمعه س

بیمارستان فوت مي كند. 
ــال ها دوري از وطن  ــال 1345 بود كه اواخر دهه 80 پس از س ــینما و تئاتر ايران متولد س لوون هفتوان بازيگر ايراني- ارمني س
ــینما داشت و با فیلم »پرويز« به كارگرداني مجید برزگر مطرح شد و بازي اش  ــت. او در دهه 90 حضور فعالي در س به ايران بازگش
در فیلم هايي همچون »مردي كه اسب شد«، »يك دزدي عاشقانه«، »دراكوال«، »غیرمجاز«، »كوپال« و »هجوم« ادامه يافت و در 
جشنواره فیلم فجر امسال هم با فیلم »كار كثیف« خسرو معصومي در اين رويداد حضور داشت. او سال گذشته نمايش »بازي يالتا« 

را هم به صحنه برد. اين بازيگر در آرامگاه ارامنه به خاك سپرده مي شود ولي هنوز جزئیات مراسم تشییع مشخص نشده است.

چهرهروز

نگاهيبهنتايجنظرسنجيدرموردوابستگيبهفضايمجازيدرامريكا

امكانزندگيبدونشبكههاياجتماعي
گروهگوناگون|

ــیاري از كاربران فضاي  اين روزها بس
مجازي بر اين باورند كه نمي توانند بدون 
دستگاه هاي هوشمند خود زندگي كنند. 
طبق بسیاري از گزارش هاي منتشر شده، شبكه هاي 
ــر جهان به  خود  ــیاري افراد را در سراس اجتماعي بس
جذب كرده اند؛ تا جايي كه به طور متوسط حدود 4 تا 
5 ساعت از روز افراد در فضاي مجازي صرف مي شود. 
ــي  ــوان گفت كه دنیاي ديجیتال بخش در واقع مي ت
ــدني از زندگي افراد شده است. بسیاري نیز بر  جدانش
اين باورند كه وابستگي به ابزار فناوري مانند اعتیادي 
ــاي روزمره را نیز  ــده كه گاهي فرصت انجام كاره ش
ــیاري از گزارش هاي  ــلب مي كند. طبق بس از افراد س
ــانه هاي اجتماعي در زندگي  ــده، ورود رس منتشر ش
 افراد، آنها را وارد جامعه يي ديجیتال كرده و تغییراتي 
در رفتار اجتماعي به وجود آورده است. بسیاري افراد، 
ــا اطرافیان خود را بدون  ــي اجتماعي و ارتباط ب زندگ

استفاده از ابزارهاي ديجیتال ناممكن مي دانند. 
ــده،  ــر ش ــاي منتش ــیاري از گزارش ه ــق بس طب
ــترين كاربران  ــورهاي افريقايي بیش خاورمیانه و كش
شبكه مجازي را به خود اختصاص داده اند. اين موضوع 
مي تواند ارتباط مستقیمي با بحران ها و درگیري هاي 
ــورها داشته باشد؛ چراكه به گفته  داخلي در اين كش
بسیاري افراد در اين مناطق، اخبار و اطالعات مربوط 
ــبكه هاي  ــان را از طريق ش به اوضاع داخلي كشورش
ــتراك مي گذارند. اين  ــي دنبال كرده و به اش اجتماع
ــت كه براساس تازه ترين اطالعات منتشر  درحالي اس
ــتگي امريكايي ها به فضاي مجازي  شده، میزان وابس
در مقايسه با بسیاري از كشورها كمتر است. هر چند 
ــكا يكي از  ــده، امري ــر ش كه طبق گزارش هاي منتش
ــت كه بیشترين كاربران اينترنت را به   كشورهايي اس
ــاس نتايج آخرين  ــت اما براس خود اختصاص داده  اس
نظرسنجي ها 59 درصد از امريكايي ها تصور مي كنند 
ــانه هاي اجتماعي فاصله  كه به  راحتي مي توانند از رس
ــان 18تا  ــا در میان جوان ــن میان تنه ــد. در اي بگیرن
24سال، جدايي از شبكه هاي اجتماعي سخت به  نظر 
مي رسد. آن طور كه در اين گزارش  گفته شده حدود 

ــني اعالم كرده اند  ــد از افراد در اين گروه س 51 درص
ــخت است و  كه جدايي از فضاي مجازي براي آنها س
ــن باورند كه در صورت لزوم به  49درصد از آنها بر اي
 راحتي مي توانند از شبكه هاي اجتماعي فاصله بگیرند. 
ــاله  ــت كه امريكايي هاي 25تا 29س اين درحالي اس
ــبكه هاي اجتماعي دل بكنند.  راحت تر مي توانند از ش
طبق نتايج اين نظرسنجي حدود 60 درصد از افراد در 
ــني اعالم كرده اند كه به  راحتي مي توانند  اين گروه س
از رسانه هاي اجتماعي فاصله بگیرند. در میان اين رده 
سني تنها حدود 40درصد زندگي بدون دسترسي به 
ــن مي دانند. به  نظر  ــبكه هاي اجتماعي را غیرممك ش
ــغلي اين گروه  ــد درگیري هاي تحصیلي و ش مي رس
ــاله درگیر كرده  ــتر از افراد 30تا 49س ــني را بیش س
ــاله  ــت؛ چراكه در میان امريكايي هاي 25تا 29س اس
وابستگي كمتري نسبت به شبكه هاي اجتماعي وجود 
ــنجي حدود 43درصد از  دارد. طبق نتايج اين نظرس
ــبكه هاي  ــاله، جدايي از ش امريكايي هايي 30تا 49س

اجتماعي را غیرممكن مي دانند. 
ــده كه در  ــه ش ــا گفت ــیاري از گزارش ه در بس
سال هاي اخیر بیشترين افزايش كاربران اينترنت در 

میان گروه سني 50 تا 64 ساله بوده است. اين آمار 
درحالي اعالم شده كه میزان وابستگي به شبكه هاي 
اجتماعي در اين گروه بسیار كمتر از ساير گروه هاي 
ــت. به نظر مي رسد هر چند كه  ــني در امريكاس س
ــه عموما  ــراي اين گروه ك ــبكه هاي اجتماعي ب ش
ــته بوده و فعالیت اجتماعي خاصي ندارند،  بازنشس
ــت اما به  راحتي مي توانند از آنها  سرگرم كننده اس
ــنجي منتشر شده  دل بكنند. طبق تازه ترين نظرس
حدود 66 درصد از امريكايي هاي باالي 50 سال بر 
اين باورند كه جدايي از شبكه هاي اجتماعي راحت 
بوده و مي توانند بدون وابستگي به آنها به زندگي و 

روابط خود ادامه دهند. 
ــد  هر چند كه در اين گزارش به طور كلي گفته ش
ــد از امريكايي ها اعالم كرده اند كه به  حدود 59 درص
ــبكه هاي اجتماعي دل بكنند  ــي مي توانند از ش راحت
ــبكه هاي  و تنها 40درصد از امريكايي ها جدايي از ش
ــا اين  حال  ــري غیرممكن مي دانند ب ــي را ام اجتماع
ــزوم تا چه حد مي توانند به  ــد ديد كه در صورت ل باي
ــانه هاي اجتماعي روز خود را  ــور واقعي جدا از رس ط

بگذرانند. 

آمارنامه

بازارهنر

تجليلجايزهشعرخبرنگاراناز»منصوراوجي«
ــاعر پیشكسوت در  »منصور اوجي« ش
ــعر  ــن دوره جايزه ش ــه  دوازدهمی اختتامی
خبرنگاران)جايزه كتاب سال شعر به انتخاب 

خبرنگاران( تجلیل مي شود. 
بنا بر اعالم دبیرخانه  اين جايزه، مراسم 
ــعر  ــن دوره جايزه ش ــه دوازدهمی اختتامی
خبرنگاران عصر امروز- يك شنبه 20 اسفند 
ــادل كتاب تهران  ــاه جاري - در مركز تب م

برگزار خواهد شد. 
ــاله،  ــم طبق روال هر س در اين مراس

جايزه يك عمر دستاورد شعري به يكي از پیشكسوتان 
ــابقه فعالیت مستمر  ــعر با حدود نیم قرن س حوزه ش
اهدا خواهد شد. امسال »منصور اوجي« در اين بخش 
تجلیل خواهد شد. پیش تر سیمین بهبهاني، محمدعلي 

سپانلو، جواد مجابي، احمدرضا احمدي، 
ــنگ ابتهاج، عمران  مفتون امیني، هوش
ــي باباچاهي  ــداهلل رويايي، عل صالحي، ي
ــدگان اين بخش از  ــاء موحد برگزي و ضی
ــل بوده اند. هیات  ــزه در دوره هاي قب جاي
ــش ديگر يعني  ــزه در دو بخ داوران جاي
ــال و بخش ويژه شاعران  بخش كتاب س
بدون كتاب نیز برگزيدگان خود را در اين 

مراسم معرفي خواهد كرد. 
آيین پاياني دوازدهمین دوره جايزه شعر 
خبرنگاران از ساعت 17:30 روز يك شنبه 20 اسفند ماه 
ــارراه ولي عصر تهران  ــز تبادل كتاب واقع در چه در مرك
ــان برادران مظفر  ــطین، ابتداي خیاب قبل از خیابان فلس

شمالي)صباي شمالي( برگزار خواهد شد.

شعرخوانيشمسلنگروديدركنسرت»ساكنروان«
نخستین برنامه »موسیقي تجربه« با 
شعرخواني شمس لنگرودي در كنسرت 
»ساكن روان« برگزار شد. كنسرت گروه 
ــه از  ــتین برنام ــاكن روان« در نخس »س
ــیقي تجربه«  ــله رويدادهاي »موس سلس
ــرج آزادي تهران روي صحنه رفت و  در ب

روايتي از خوانش اشعار معاصر ارائه داد. 
ــرت با اجراي قطعه »بدرود« با  كنس
شعري از احمد شاملو آغاز شد و در ادامه 
ــعر »انسان«  ــي متفاوت از ش نیز خوانش

ــد. موسیقي ساكن روان به لحاظ جنس  م.آزاد ارائه ش
ــايد با  ــت به همین جهت ش بافت هارموني مدرن اس
ــنیداري مخاطبان كمي تفاوت داشته باشد؛  عادت ش
ــرم تالش كرده اند به  ــري و بیرقدار در اين ف فقیه نصی
ــخصي برسند كه براي مخاطبان جدي تر  يك بیان ش

موسیقي قابل پذيرش باشد. 
دو قطعه بعدي اين اجرا نیز به اشعار شاملو و م.آزاد 
اختصاص داشت؛ »بي تو خاكسترم« و »به تو بگويم« 
ــعر مدرن به  ــعر نو بودند. ش ــن اين دو قطعه ش عناوي
ــت  لحاظ وزن، طول ابیات و ريتم با ترانه متفاوت اس
و به همین جهت آهنگسازي و موسیقي  نوشتن براي 
ــه بتواند مخاطب را نیز با خود  ــعر ك اين نوع خاص ش
همراه كند، كار ساده يي نیست. »ساكن روان« در واقع 
ــعر  به دنبال ايده هايي رفته تا بتواند فضاي اين نوع ش

مدرن را به خوبي منتقل كند. 
در ادامه اين اجرا با دعوت احسان بیرق دار، شمس 
لنگرودي شاعر نامدار روي صحنه آمد و شعر »بهاريه« 

ــا بداهه نوازي پیانو بصیر  خود را همراه ب
ــرت  ــراي مخاطبان كنس ب فقیه نصیري 
ــعري از  ــرماي درون« با ش خواند. »بر س
احمد شاملو، »زنده باد بال خدا« با شعري 
از شمس لنگرودي و »اما اگر بهار نیايد« 
ــتاني عناوين  ــعري از منوچهر نیس با ش
قطعاتي بودند كه در ادامه براي حاضران 
ــرا درآمد.  ــه اج ــران ب ــرج آزادي ته در ب
ــراي اين قطعات طي  بیرق دار پس از اج
ــیقي  ــخناني گفت: بايد از گروه »موس س
ــیقي  تجربه« به دلیل ايجاد يك حركت تازه در موس
ــتم در ادامه جريان  ــم و امیدوار هس ــكر كن ايران تش
ارزشمند حمايت از موسیقي هاي مستقل و جدي ادامه 
ــدا كند« »میوه هاي مالل«، »بادها«، »چنین يگانه  پی
ــه خواهد بود؟«، »آرام باش« و »جهاني در آرامش«  ك
نیز در ادامه اجرا شد تا اجراي اسفند ماه ساكن روان در 
برج آزادي به پايان برسد. »موسیقي تجربه« حركتي 
ــیقي ايران است كه تالش مي كند  تازه در عرصه موس
براي اجراي زنده آثار ارزشمند و غیرتجاري زمینه الزم 
ــیقي در  را فراهم كند. اين گروه در تمام ژانرهاي موس
ــت تا به سهم خود براي ارتقاي  پي تحقق اين امر اس
دانش موسیقايي در میان تماشاگران و ارتقاي كیفیت 
ــاد فرهنگي هنري  ــیقي گامي بردارد. بنی هنري موس
رودكي و دفتر موسیقي در اين راه »موسیقي تجربه« را 
حمايت مي كنند. اجراهاي »موسیقي تجربه« در اسفند 
ــفند »هوشیار خیام« و »بابك  ماه با اجراي روز 24 اس

كوهستاني« در تاالر رودكي تهران به پايان مي رسد.

وداعباكارگردان»دليرانتنگستان«
ــال ها قبل  ــهنواز كه س پیكر همايون ش
نزديك به 300تن از قهرمانان گمنام ملي را 
به تصوير كشید در آخرين روزهاي سال 96 با 
سرود ملي ايران روانه استان بوشهر شد تا در 
كنار ريیسعلي دلواري، قهرمان ملي كشورمان 

به خاك سپرده شود. 
ــییع پیكر همايون شهنواز،  ــم تش مراس
ــريال هاي »دلیران تنگستان« و  كارگردان س
ــینمايي  ــاي به ياد ماندني« و فیلم س »روزه
ــك هاي  ــاه خاموش« ديروز در میان اش »ش

جمعي از هنرمندان، مردم و خانواده اش درحالي راهي خانه 
ابدي شد كه سرود ملي ايران نواخته مي شد. 

ــینما، مجید  ــواري، مديرعامل خانه س منوچهر شاهس
ــین شريفي، حسین  ــادمهر راستین، امیرحس مشیري، ش
محجوب، ضیاءالدين دري، محمدمهدي حیدريان)ريیس 
ــینمايي(، محمدجواد حق شناس)عضو شوراي  سازمان س
ــیان، محمد  ــا درمیش ــد دادفر، رض ــران(، محم ــهر ته ش
ــن  ــريفیان، محس ــن ش ولي زاده، حبیب احمدزاده، محس
ــفي، حبیب دهقان نسب، مهدي میامي، جهانگیر  امیريوس
الماسي، محمدرضا عرب، علیرضا رضاداد و مصطفي كیايي 
ــم بودند. كامران ملكي، عضو  ازجمله حاضران در اين مراس
ــینما كه اجراي اين مراسم را بر عهده  هیات مديره خانه س
داشت ابتدا در سخناني با بیان خاطره يي از دوران كودكي 
خود از تاثیر همايون شهنواز و سريال »دلیران تنگستان« 
ــخن گفت. او اظهار كرد:  در درك معناي میهن پرستي س
ــتي صحبت مي كردند.  بچه كه بودم همه درباره ايران دوس

ــايد خیلي مفهوم اين موضوعات  آن زمان ش
ــتم. 14ساله كه شدم با تماشاي  را نمي دانس
ــام آنچه  ــتان« تم ــران تنگس ــريال »دلی س
ــنیده بودم را در تصوير درك كردم. دفاع  ش
ــتي آنچنان در اين سريال  ملي و ايران دوس
ــیده شد كه براي نخستین بار  به تصوير كش
مفهوم واقعي دفاع از آرمان و وطن پرستي را 
ــردم. ملكي ادامه داد: اين پیكر فقط  درك ك
ــت بلكه كلي انديشه است كه  يك پیكر نیس
متاسفانه ما بايد با آن وداع كنیم. انديشه يي 
ــون كارگردانان  ــدگار خواهد ماند. كان ــه ما مان كه در هم
سینماي ايران امروز عزادار است كه بزرگي را از دست داده 
ــناس، عضو شوراي شهر تهران و  است. محمدجواد حق ش
ــیون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر نیز در  ريیس كمیس
ــخت و اندوهگین است كه  ــخناني اظهار كرد: بسیار س س
ــینماي كشور  ــده ايم تا با يكي از بزرگان س امروز جمع ش
ــیب ديده از رنجي كه در اين  ــوخته و جسمي آس با تني س
سال ها تحمل كرده بود، وداع كنیم اما روح همايون شهنواز 
آنقدر بزرگ بود كه هیچگاه شفافیت و تعالي بخشي خود را 
ــت نداد. او با بیان خاطره يي از تاثیر سريال »دلیران  از دس
ــه ما همايون  ــد: هم ــتان« بر زندگي خود يادآور ش تنگس
شهنواز را با نام و اثر بزرگ او در دهه 50 مي شناسیم. من 
ــي كه نوجوان بودم در خانواده يي زندگي مي كردم كه  زمان
به جهت گرايش هاي مذهبي تلويزيون و راديو چندان مورد 
استقبال قرار نمي گرفت اما سريال »دلیران تنگستان« باعث 

شد تا براي نخستین بار با تلويزيون آشنا شوم. 

شروطترامپبراي»اون«
والاستريتژورنال:
در صدر اخبار بسیاري 
ــر جواب  ــانه ها، خب از رس
به  ــد ترامپ  ــت دونال مثب
ــر  ــمالي منتش رهبر كره ش
ــق گزارش  ــده بود. طب ش
ــز، بعد از  ــه نی ــن روزنام اي
ــخ  پاس ترامپ  آنكه دونالد 
ــه دعوت  ــود را ب مثبت خ
ــمالي  ــر كره ش ــم رهب كی

ــفید مي گويد اگر كره شمالي  اعالم كرد اكنون كاخ س
ــن ديداري صورت  اقدامات ملموس انجام ندهد چنی
ــن در تويیترش گفته  نخواهد گرفت. ترامپ همچنی
ــت توافق با كره شمالي مي تواند يك توافق »بسیار  اس
خوب« براي جهان باشد. دونالد ترامپ ريیس جمهور 
ــب در تويیتي در واكنش به تحوالت  امريكا جمعه ش
ــمالي گفت: توافق با كره شمالي  اخیر مربوط به كره ش
ــود  ــرف تحقق بوده و اگر نهايي ش تا حد زيادي در ش
يك توافق خیلي خوب براي جهان خواهد بود. اين در 
حالي است كه پیش تر اعالم شد ريیس جمهور امريكا 
ــمالي براي  قبول كرده با كیم جونگ اون رهبر كره ش
ــك اجالس رودرروي تاريخي ديدار كند. با اين حال  ي
ــش از آنكه هرگونه توافقي  ــفید اعالم كرد: پی كاخ س
ــت  آيد يا تحريم ها برداشته  بین اين دو كشور به دس
ــوند، واشنگتن، پیونگ يانگ را ملزم خواهد كرد كه  ش
ــتاي خلع  ــي« در راس »اقدامي ملموس و قابل بررس

سالح هسته يي شبه جزيره كره صورت دهد. 

فايننشالتايمز:
ــاره  درب ــا  پیگیري ه
ــرگئي  س ــه  ب ــوءقصد  س
ادامه  ــكريپال همچنان  اس
ــال  فايننش هفته نامه  دارد. 
ــه اول خود  تايمز  در صفح
گزارشي از حاشیه هاي اين 
ــت.  ــر كرده اس اقدام منتش
ــزارش به دنبال  طبق اين گ
ــوءقصد با گاز اعصاب به  س

ــكريپال، جاسوس سابق روسیه و دخترش  سرگئي اس
ــكي  در بريتانیا تاكنون 21 نفر تحت مراقبت هاي پزش
قرار گرفته اند. اين افراد ازجمله ماموران پلیس هستند 
ــه بودند. وضعیت  ــه اين دو نفر رفت ــه براي كمك ب ك
ــیه و دخترش بحراني  ــابق روس ــالمت جاسوس س س
گزارش شده است. طبق اين گزارش وزير كشور بريتانیا 
در مصاحبه يي اعالم كرد كه در اين سوءقصد از گازي 
ــت. وزير كشور  ــیار نادر استفاده شده اس ــمي و بس س
ــد نام گاز سمي را فاش كند. آن طور  بريتانیا حاضر نش
ــوءقصد به جاسوس  ــده، س كه در اين گزارش گفته ش
ــابق روسیه در بريتانیا بحراني در روابط دو كشور به  س
ــت. وزارت امور خارجه روسیه هرگونه  وجود آورده اس
ــورش با اين حادثه را رد و بريتانیا را متهم  ارتباط كش
كرده كه با ايجاد »يك كارزار ساختگي« به دشمني با 

روسیه پرداخته است. 

نيويوركتايمز:
ــه در صفحه  ــن روزنام اي
اول خود گزارشي از نشست 
ــت  نشس ــتین  نخس خبري 
ــعه  پیرامون اصالحات و توس
امور مالي چین منتشر كرد. 
ــورك تايمز،  به گزارش نیوي
ــارس،  م ــم  نه ــه  جمع روز 
ــتین  نخس خبري  ــت  نشس
اصالحات  پیرامون  ــت  نشس

ــتین  ــعه امور مالي چین در مركز مطبوعاتي نخس و توس
ــیزدهمین دور مجلس ملي نمايندگان خلق  ــت س نشس
چین برگزار شد. مسوول بانك مركزي چین در اين نشست 
خبري گفت، چین در امور مالي درهاي خود را بیشتر باز 
كرده و روند بین المللي شدن رن مین بو واحد پول چین 
ــي رود. به گفته ريیس بانك مركزي چین،  نیز به پیش م
ــبرد تدريجي مبادالت پروژه هاي  اين كشور در حال پیش
ــت. با وجود محدوديت در اين  ــرمايه گذاري با يوان اس س
زمینه، اين محدوديت  به تدريج و قدم به قدم كاهش يافته 
ــدن يوان واحد پول  و تا لغو كامل آن، روند بین المللي ش

چین بیش از پیش پیشرفت خواهد كرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

كريستوفرآبوتبازيگرنقشاولسريالجرجكلوني
ــريالي  ــتوفر آبوت در نقش اول س كريس
كه جرج كلوني در دست ساخت دارد، جلو 

دوربین مي رود. 
به گزارش ورايتي »كچ 22« سريالي كه 
جرج كلوني تهیه كننده و كارگردانش است 
با حضور كريستوفر آبوت در نقش شخصیت 

ــاخته مي شود. كريستوفر آبوت قرارداد بازي در نقش اين شخصیت را امضا  اول س
كرده است. 

اين سريال 6 قسمتي بر مبناي رمان كالسیك جوزف هلر به همین نام ساخته 
ــريال در ايتالیا و در دوره جنگ جهاني دوم مي گذرد و  ــتان اين س ــود. داس مي ش
ــاريان با بازي آبوت متمركز است كه يك  ــتان بر شخصیت كاپیتان جان يوس داس
ــت كه درگیر يك ماده قانوني به نام »كچ 22« يا »تبصره  ــرباز نیروي هوايي اس س
ــود. خود جرج كلوني هم در اين سريال بازي مي كند و در نقش كلنل  22« مي ش
كتكارت ظاهر مي شود. گرانت هسالو كه همكار كلوني در تهیه اين سريال است، در 

كنار وي كارگرداني اين مجموعه كوتاه را نیز انجام مي دهد. 
آبوت بازيگر سريال تحسین شده لنا دانهام با عنوان »دخترها« در شبكه اچ بي او 
ــونت آمیزترين سال« نیز بازي كرده بود و در فیلم  بود. او در فیلم هايي چون »خش
بعدي دمین شازل از زندگي نیل آرمسترانگ نیز قرار است در برابر رايان گاسلینگ 
ــمت اين سريال توسط لوك ديويس و ديويد میچود  بازي كند. فیلمنامه هر 6 قس

نوشته شده و سريال توسط پارامونت تي وي ساخته مي شود. 
ــكي »اي. آر« در اوايل دهه  ــريال پس از بازي جرج كلوني در درام پزش اين س
ــت. از »كچ 22« پیش تر در سال  ــتین نقش آفريني تلويزيوني وي اس 1990 نخس
ــام در نقش  ــاريان و مارتین بالس ــي با بازي آلن آركین در نقش يوس 1970 فیلم

كتكارت ساخته شده بود و مايك نیكولز كارگردان آن بود.

ناكارآمدهمدانراتوبيخكنيد لطفامديران
ــاحتي  مس ــردن  ك ــفالت  آس از  روز   4
ــر مربعي در محوطه تاريخي  حدود 450مت
ــدت نه تنها  ــذرد. در اين م ــه مي گ هگمتان
ــراث فرهنگي به  ــاالن می ــتداران و فع دوس
ــدار  ــبت به اين وضعیت هش طور دايم نس
ــاون ريیس جمهور و ريیس  ــد بلكه مع دادن

سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون میراث فرهنگي سازمان 
ــهري  ــووالن ش و مديركل پايگاه هاي ملي و جهاني نیز به صورت جداگانه به مس
ــتند و درخواست كردند هر چه سريع تر به وضعیت  ــتانداري همدان نامه نوش و اس
هگمتانه رسیدگي كنند اما به نظر مي رسد تا امروز هیچ كدام از نامه نگاري ها جواب 
ــهري همدان همچنان به حرف خود پايبندند. اما بي توجهي  نداده اند و متولیان ش
ــد 76نفر از هنرمندان و فعاالن همداني در نامه يي به وزير  به اين وضعیت باعث ش
كشور درخواست توجه بیشتر به عملكرد مديران شهري همدان را بكنند. در نامه 
هنرمندان و فعاالت فرهنگي و مدني همدان به عبدالرضا رحماني فضلي، وزير كشور 
آمده است؛ »همانطور كه مستحضر هستید در اقدامي شتابزده و كارشناسي نشده، 
بخشي از تپه باستاني هگمتانه بدون موافقت و هماهنگي با سازمان میراث فرهنگي 
ــوراي تامین استان توسط شهرداري همدان آسفالت و قسمتي از آن  به دستور ش
مبدل به پاركینگ شده است.«همزمان عمارت قديمي »جناني« در خیابان شهدا 

نیز به دلیل كم كاري مديران در حفاظت از اين بنا در آستانه ويراني است. 
ــگري آسیا در سال 2018 معرفي  درحالي كه همدان به عنوان پايتخت گردش
ــما تقاضاي  ــهر از ش ــتداران میراث فرهنگي اين كهن ش ــده، ما به عنوان دوس ش
ــي و توبیخ مديران  ــان فوق الذكر، حفاظت از عمارت جنان ــیدگي، حذف خیاب رس
ناكارآمدي را داريم كه به وظايف اولیه خود در حفظ میراث فرهنگي اين شهر آگاه 

نیستند و هر از گاهي به تخريب و نابودي بخشي از شهر مي پردازند.«

تاريخنگاري

انتقال ظل السلطان از اصفهان به فارس 
ــتم اسفند 1286 مسعود میرزا ظل السلطان پسر ناصرالدين شاه كه با  بیس
ــهر بركنار شده بود، با حكم محمدعلي  قیام مردم اصفهان از فرمانداري اين ش

شاه قاجار فرماندار فارس شد. 
ــاه قاجار در تاريخ به دو  ــلطان حاكم اصفهان در عصر ناصرالدين ش ظل الس
ــتمي كه در طول زمامداري 34 ساله خود بر  ــناخته مي شود؛ ظلم و س چیز ش
مردم روا داشت و ديگر تخريب گسترده بناها و آثار تاريخي برجسته برجا مانده 

از دوران صفويه. 
سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان شاهزاده و حاكم اصفهان و بعد 
ــاه و محمدعلي شاه، يكي از ظالم ترين  فارس در عصر زمامداري ناصرالدين ش
ــلطنت را دلیل آن  ــر قاجار بود كه برخي، بازماندن او از تخت س ــان عص حاكم

همه خشم و جنون مي دانند. 
ــادري غیرقجري  ــر بزرگ ناصرالدين به خاطر آنكه از م ــعود میرزا پس مس
ــاه  ــت از برادرش مظفرالدين ش ــر تاج و تخ ــود در رقابت بر س ــده ب متولد ش
ــون مجهز  ــان قش ــارس و اصفه ــت در ف ــورد. او در دوران حكوم ــت خ شكس
ــردم پرداخته و  ــا آن به باج گیري و غصب امالك م ــي فراهم كرد و ب و منظم
ــركوب مي كرد. ظل السلطان بیش  ــختي س ــورش  هاي گاه و بي گاه را به س ش
ــت و اصرار داشت تا وزارت جنگ  ــرباز در اختیار داش ــت و يك هزار س از بیس
ــدازه او بیمناك بود  ــه از قدرت گرفتن بیش از ان ــاه ك ــود اما ش به او واگذار ش
ــلطان يك بار در سال  ــت كه ظل الس ــنهاد او را رد مي كرد؛ حتي نقل اس پیش
ــت در ازاي دريافت  ــه حاضر اس ــنهاد كرد ك ــاه پیش ــه ناصرالدين ش 1261 ب
ــنهاد را  ــاه اين پیش ــكش كند اما ش ــغ هنگفتي پیش ــدي، مبل ــام واليتعه  مق
رد كرد. با اين حال جنون آمیزترين اقدام اين شاهزاده قاجاري تخريب بناهاي 
تاريخي در اصفهان بود؛ گفته مي شود او بیش از 50 بنا و اثر تاريخي مربوط به 

عصر صفوي را در اصفهان تخريب كرد. 
ــان را در اصفهان حاكم كرده بود  ــلطان فضاي رعب و خفق ــه ظل الس گرچ
ــلطان براي تاج گذاري محمدعلي  اما در 21 محرم 1325 هنگامي كه ظل الس
شاه به تهران رفته بود مردم اصفهان در اقدامي اعتراضي بازارها را بستند و در 

میدان نقش جهان تحصن كردند. خواسته آنها يك چیز بود؛ عزل ظل السلطان 
پس از 34 سال. اين اعتراضات دو هفته به طول انجامید و در اين مدت صدها 
ــاه وي را از حكومت اصفهان  ــد تا اينكه محمدعلي ش تلگراف به تهران زده ش
ــلطنه را جانشین وي كرد. مسعود میرزا در اواخر عمر مدتي را  عزل و نظام الس
ــدن به اختالل حواس در دهم تیر ماه  در اروپا گذراند تا اينكه پس از دچار ش

1297 شمسي در حدود 70 سالگي از دنیا رفت. 
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