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شدوبااندكيتحليلبسياردقيقشرايطاقتصادي
امروزكش��ورراترس��يمميكند.يكيازس��واالت
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تداوم نرخ رشد دو رقمي 
كارگاه هاي صنعتي

ش��اخصكارگاهه��ايصنعتيب��زرگدرادبيات
حس��ابهايمليبهكارگاههاييگفتهميش��ودكه
100نف��رياب��االكارك��ندرآنهافعالي��تميكنند.
كارشناسانازاينكارگاههابهعنوانيكيازاصليترين
بخشهايتوليدمولددراقتصادكشوريادميكنندو
بههمينلحاظآمارهايمربوطبهش��اخصتوليدي
آنراب��رايرص��داوضاعبخشمولداقتصادكش��ور
درنظ��رميگيرن��د.آخرينآماربانكمركزينش��ان
ميدهد؛رش��دتوليدكارگاههايب��زرگصنعتيكه
درفصلس��ومس��ال95دورقميشدهبوددرفصل
آخرس��الهمحفظوتداومداش��تهاست.بهگزارش
»تعادل«،نماگرهاياقتصاديش��ماره۸۷ازس��وي
ادارهبررسيهاوسياستهاياقتصاديبانكمركزي
مربوطبهس��هماههچهارمس��ال95منتش��رشد.
مطابقبااينمحاسباتدرفصلزمستان95شاخص
توليدكارگاههايبزرگصنعتيبرمبنايس��الپايه
100=1390بهعدد106.۷رس��يدهكهنشاندهنده
رشد11.3درصدينسبتبهفصلمشابه)رشدنقطه

بهنقطه(سال94است...
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 تقويت انسجام و هم افزايي انتظار رهبر معظم 
انقالب از نيروهاي مس�لح است-ايلنا| سردار سرتيپ 
محمد شيرازي رييس دفتر نظامي فرمانده معظم كل قوا در 
مراسم معارفه رييس جديد سازمان عقيدتي سياسي ارتش 
با بيان اينكه رهبري در ابتداي حكم انتصاب حجت االسالم 
محمد حسني به اين سمت سه مدال افتخار به وي دادند كه 
البته مسووليت ايشان را سنگين تر مي كند، گفت: رهبري در 
اين حكم بر ارتقاي بصيرت و معنويت كاركنان ارتش تاكيد 
كرده و بر لزوم توجه به خانواده ها اشاره داشتند كه بايد بيش 
از پيش به آن توجه كنيم. وي با بيان اينكه رهبري همواره 
بر هم افزايي بين نيروهاي مسلح كه الزمه آن داشتن روحيه 
واحد و حركت بر صراط مس��تقيم نظام است، تاكيد دارند، 
اظهار كرد: البته وحدت و اخوت بين نيروهاي مسلح وجود 
دارد اما انتظار رهبري تقويت انسجام و هم افزايي نيروهاي 

مسلح است.
 ديدار اعضاي دادگاه قانون اساس�ي تايلند با 
آيت اهلل جنتي-ايس�نا| اعضاي دادگاه قانون اساس��ي 
تايلند با دبير و برخي اعضاي شوراي نگهبان مالقات كردند. 
روز گذشته رييس و اعضاي دادگاه قانون اساسي تايلند به 
همراه يك هيات 30 نفره با دبير و برخي اعضاي ش��وراي 
نگهبان مالقات كردند. هيات تايلندي در س��فر چند روزه 
خود، قرار اس��ت طي ديدارهايي با اعضاي شوراي نگهبان 
و مس��ووالن قضايي با فرآيند پاس��داري از قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران و نيز روند نظارت بر انتخابات آشنا 

شود. 
 اصالحي�ه قان�ون بودج�ه ۹۶ آم�اده اب�الغ 
شد-خانه ملت| حس��ينعلي اميري معاون امور مجلس 
رييس جمه��ور، اصالحيه قانون بودج��ه ۹۶ را كه پس از 
تصوي��ب مجلس در تاريخ ۲۴ خردادم��اه ۱3۹۶ به تاييد 
شوراي نگهبان نيز رسيده است، روز دوشنبه )۱۹ تير( در 
نامه يي براي ابالغ توسط حجت االسالم والمسلمين روحاني 
رييس جمهوري، به دفتر ايش��ان ارسال كرد. براساس اين 
اصالحي��ه كه به عنوان پاراگراف دوم بند )ج( تبصره )۱3( 
قانون بودجه س��ال ۱3۹۶ كل كشور تصويب و تاييد شده 
اس��ت »معادل يك هزار ميليارد ري��ال از محل منابع ماده 
)۱0( قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت و منابع 
ماده )۱۲( قانون تش��كيل سازمان مديريت بحران كشور 
براي پيش��گيري و مهار )كنترل( بيماري هاي واگير دامي 
و بيماري ه��اي مش��ترك بي��ن انس��ان و دام، مايه كوبي 
)واكسيناس��يون( دام ه��ا و بهداش��ت فرآورده هاي دامي 

دراختيار سازمان دامپزشكي قرار گيرد. 
 31 نفر از دبيران كل احزاب ملي و اس�تاني 
داوطلب عضويت در كميس�يون م�اده 10 -ايرنا| 
محمدامين رضازاده دبير كميس��يون م��اده ۱0 قانون 
فعالي��ت احزاب گف��ت: 3۱ نفر از دبي��ران كل احزاب 
استاني و ملي براي انتخابات عضويت در اين كميسيون 
داوطلب ش��ده اند. وي همچنين اف��زود: رمضان رنجبر 
نماينده رييس قوه قضاييه و پروانه مافي نماينده مجلس 
شوراي اس��المي و بنده به عنوان دبير كميسيون ماده 
۱0 احزاب با انتخاب اعضاي كميسيون به عنوان هيات 
نظارت بر اين انتخابات برگزيده شده ايم كه به مدت سه 
روز شرايط داوطلبان را براساس قانون انطباق و اسامي 

نامزدهاي نهايي را اعالم مي كنيم. 
 روحان�ي ۶ اليح�ه دولت را تقدي�م الريجاني 
كرد-پاد| رييس جمهور كشورمان در نامه هاي جداگانه يي 
به رييس مجلس ش��وراي اسالمي ۶ اليحه مصوب هيات 
وزيران را براي طي تش��ريفات قانوني تقديم كرد. در يكي 
از نامه ه��اي جداگانه روحاني به رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي در ارسال اين لوايح آمده است: »اليحه موافقتنامه 
هم��كاري در زمينه حفظ نبات��ات و قرنطينه گياهي بين 
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق كه 
 به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در جلسه ۲5 /۱3۹5/7 
هيات وزيران به تصويب رسيده است، براي طي تشريفات 

قانوني به پيوست تقديم مي شود.«
 به دنبال يكپارچه كردن نهاد وكالت هستيم-

ايلنا| مصطف��ي  پورمحمدي وزير دادگس��تري، از جذب 
وكيل در س��ال جاري توس��ط مركز مشاوران حقوقي قوه 
قضاييه و كانون وكالي دادگستري خبر داد. وي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا امس��ال مركز مشاوران قوه قضاييه 
اقدام به جذب وكي��ل خواهد كرد، گفت: هم براي كانون 
وكال و هم ماده ۱۸7 جذب داريم. وزير دادگستري گفت: 
بحث اساسي در اليحه وكالت، يكپارچه كردن اين دو نهاد 

حقوقي است كه دنبال آن هستيم. 
 زدن ان�گ فرصتي براي تروريس�ت هاي واقعي 
ايج�اد مي كند-ايس�نا| عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير 
كشور با اشاره به اينكه ما متعهد هستيم با تروريسم در هر 
لب��اس و تفكري كه آرامش، صل��ح و امنيت جامعه را برهم 
بزند برخورد كنيم، گفت: پديده تروريسم يكي از مهم ترين 
جنايات سازمان يافته فراملي است. در بيشتر اسناد سازمان 
ملل متحد هم تروريسم يك خطر جدي براي صلح و امنيت 
بين المللي ناميده شده است. وي ديروز در اجالس كارگروه 
عملياتي پروژه كالكان با اش��اره به اينكه ايران همواره در راه 
مبارزه با تروريسم و موادمخدر پيشتاز بوده است، گفت: قطعا 
مبارزه با تروريس��م و موادمخدر نيازمند توسعه هوشمندانه 
همكاري ه��اي بين المللي نظام مند و هدفمند اس��ت. ايران 
آمادگي كامل دارد با س��ازمان ها و كش��ورهايي كه حقيقتا 

خواهان مبارزه قاطع با تروريسم هستند، همكاري كند. 
 اگر معن�ي آتش ب�س جلوگي�ري از تندروي 
باشد اقدام خوبي است-ايلنا| علي اصغر احمدي معاون 
سياسي وزارت كشور گفت: تضارب آرا و افكار الزمه جامعه 
است اما هرگونه اقدامي كه بخواهد به امنيت ملي، وحدت 
و يكپارچگي آسيب برساند، قابل قبول نيست. وي با اشاره 
به آتش بس سياسي كه اين روزها مطرح شده است و بعد 
هم باز پس گرفته مي شود، عنوان كرد: منظور از آتش بس 
را نمي فهمم؛ مگر آتشي روشن شده كه آتش بس را بيان 
مي كنند. مثال حواشي كه اخيرا براي رييس جمهور اتفاق 
افتاده يك بداخالقي است و اگر معني آتش بس جلوگيري 

از اين گونه حركات تند است، اقدام خوبي است. 
 آخري�ن دفاعي�ات متعرض�ان ب�ه س�فارت 
عربس�تان اخذ ش�د-ايرنا| وكيل مدافع تع��دادي از 
متعرضان به س��فارت عربس��تان گفت: آخرين دفاعيات 
تعدادي از متعرضان به س��فارت عربستان و وكالي مدافع 
آنان در براب��ر اتهام��ات وارده در دادگاه تجديدنظر امروز 
اخذ شد. مصطفي شعباني ديروز با بيان اينكه امروز دادگاه 
تجديدنظر اين متهمان در ش��عبه 53 دادگاه تجديدنظر 
تهران برگزار ش��د، افزود: اين نخس��تين و آخرين جلسه 
دادگاه تجديدنظر بود كه دفاعيات انجام ش��د. وي با بيان 
غيرعلن��ي ب��ودن دادگاه، گفت: با توجه ب��ه اخذ آخرين 

دفاعيات، بايد منتظر راي دادگاه باشيم. 
 طالباني وارد تهران شد-تسنيم| جالل طالباني 
دبيركل اتحاديه ميهني كردس��تان عراق و رييس جمهور 
سابق اين كش��ور بامداد ديروز دوش��نبه وارد تهران شد. 
گفتني اس��ت طالباني در مدت اقامت خ��ود در ايران به 
استراحت و پاره يي گفت وگوها خواهد پرداخت. همچنين 
از آنجا كه س��فر دبيركل اتحاديه ميهني كردستان عراق 
غيررسمي و براي استراحت است، بيشتر هيات همراه وي 

را پزشكان تشكيل مي دهند. 

روي موج خبر

تالش دلواپسان پارلمان براي زمين زدن دستاورد ديگري از برجام

ابهام در طرحي به نام »توقف موقت قرارداد توتال«

در جلسه شوراي عالي انرژي به رياست معاون اول رييس جمهوري مطرح شد

طرح راه اندازي بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست
گروه ايران|

معادل��ه مص��رف ان��رژي در اي��ران ازجمل��ه 
موضوعاتي اس��ت كه طي س��اليان اخير، تبعات 
فراوان��ي را ب��راي كش��ورمان به دنبال داش��ته و 
در محاف��ل اقتص��ادي و كارشناس��ي درباره آن 
بحث ش��ده اس��ت. اي��ن واقعي��ت ك��ه ايرانيان 
به ط��ور غيرطبيعي در مصرف س��رانه هاي انرژي 
ركورده��اي جهاني ثبت كرده اند، باعث ش��ده تا 
چهره هاي ارش��د كابينه ك��ه از نزديك به اعداد 
و ارق��ام غيرطبيع��ي مص��رف ان��رژي در ايران 
دسترس��ي دارند، زنگ هاي خطر را در اين زمينه 
به ص��دا درآورند و از مردم و رس��انه ها بخواهند 
براي جلوگيري از خاموش��ي ب��رق و كمبود آب 
دس��ت به اقدامات عاجل بزنند.   اين بار نوبت به 
معاون اول رييس جمهوري رس��يد كه در جلسه 
ش��وراي عالي انرژي از معضل مصرف باالي برق 
در كش��ور صحبت كند و نگراني خود را با مردم 
و رس��انه ها در ميان بگ��ذارد. نگراني هايي كه از 
منظر جهانگيري، چنانچه هرچه س��ريع تر براي 
آنها فكري انديش��يده نشود، كش��ور را با بحران 

خاموشي برق و كمبود آب مواجه مي كند. 

 چالش نگران كننده مصرف برق
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به افزايش 
مصرف بي رويه در كش��ور گفت: افزايش مصرف 
بي روي��ه برق چالش��ي نگران كننده براي كش��ور 
اس��ت و جلوگيري از اين روند تنها با همراهي و 

همكاري مردم ميسر است. 
به گزارش »تع��ادل« از پايگاه اطالع رس��اني 
معاون اول رييس جمهوري، اس��حاق جهانگيري 
ديروز در جلس��ه ش��وراي عالي انرژي با اش��اره 
به گزارش نماين��ده وزارت نيرو درخصوص روند 
افزايش��ي مصرف برق در كشور، افزود: اگر مردم 
همكاري الزم را در راستاي اصالح الگوي مصرف 
ان��رژي با دولت انجام ندهن��د، تالش هاي وزارت 
ني��رو ب��ه تنهايي نتاي��ج چنداني در ب��ر نخواهد 
داشت. او همچنين با اشاره به يكي از موضوعات 
مط��رح در جلس��ه درب��اره تش��كيل كارگ��روه 
هماهنگي صادرات برق و گاز طبيعي، اظهار كرد: 
الزم است چارچوب روشني براي صادرات برق و 
گاز تعيين شود تا شركت هاي خصوصي متقاضي 
صادرات ب��رق و گاز بتوانن��د در اين چارچوب و 

براساس ساز و كاري مشخص فعاليت كنند. 

 صرفه جويي 448 ميليون بشكه نفت تا 
پايان سال ۹4

در اين جلسه كه وزراي نفت، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرس��ازي، معاون علمي و فناوري 
رييس جمهوري و روس��اي س��ازمان هاي برنامه و 
بودجه كشور، انرژي اتمي و حفاظت محيط زيست 
نيز حضور داش��تند گزارش��ي از عملكرد ماده 7۴ 
قانون اص��الح الگوي مصرف انرژي ارائه ش��د كه 
براساس اين گزارش از سال ۹0 تا پايان سال ۹۴ 
ب��ر اثر اقدامات وزارت نيرو، ح��دود ۱5۲ ميليون 
بش��كه نفت خ��ام صرفه جويي ص��ورت گرفته كه 
منجر به كاهش ۴۲ ميليون تن دي اكس��يدكربن 
ش��ده اس��ت. همچنين در اين گزارش اعالم شد 
ب��ر اثر اقدامات وزارت نفت از س��ال ۹0 تا ۹۴، به 
ميزان ۲7۲ميليون بش��كه نفت خام صرفه جويي 
ش��ده ك��ه منجر ب��ه كاه��ش ۱3۶ميلي��ون تن 
دي اكس��يدكربن گرديده و در همين مدت ۱۴.۱ 
ميليارد كيلووات ساعت برق توسط سازمان انرژي 
اتمي كش��ور توليد ش��ده كه اين مي��زان توليد، 
موجب صرفه جويي ۲۴ ميليون بشكه معادل نفت 
خام و كاهش ۹.5 ميليون تن CO۲ شده است. 

 طرح راه اندازي بازار بهينه سازي انرژي و 
محيط زيست

در اين نشست طرح راه اندازي بازار بهينه سازي 
ان��رژي و محيط زيس��ت به عنوان پيش��نهادي از 
س��وي معاونت علمي و فن��اوري رييس جمهوري 
مطرح ش��د كه پ��س از بح��ث و تبادل نظر مقرر 
ش��د ش��ركت هاي متقاض��ي بتوانن��د گاز و برق 
صرفه جويي ش��ده را به مصرف كنندگان داخلي با 

قيمت باالتر از نرخ هاي مصوب دولت بفروش��ند. 
پيشنهاد كميسيون تخصصي شوراي عالي انرژي 
مبني بر تشكيل كميته هماهنگي صادرات برق و 
گاز از ديگر موضوعات مطرح ش��ده در اين جلسه 
بود كه پس از بحث و بررسي مقرر شد چارچوبي 
روشن و سازوكاري دقيق براي صادرات برق و گاز 
توس��ط بخش خصوصي تعيين و در شوراي عالي 

انرژي مطرح شود. 

گروه ايران|
هنوز يك هفته از قرارداد نفتي توتال نگذش��ته 
اس��ت كه دلواپس��ان باز هم تمام توانشان را براي 
ك��م اهميت جلوه دادن اين قرارداد و تحت فش��ار 
گذاش��تن وزير روحاني به كار بستند. در دو هفته 
پيش وقتي كه براي نخس��تين بار عليرضا زاكاني، 
نماينده تندرو مجل��س نهم اعالم آتش بس كرد و 
به عبارتي به دوس��تان خود سفارش كرده بود كه 
دس��ت از چني��ن انتقاداتي بردارند ام��ا دو روز از 
حرف او نگذش��ته بود كه با بس��ته ش��دن قرارداد 
توتال در بيانيه يي اعالم كرد بايد عليه اين قرارداد 
ش��وريد و آتش ب��ه اختيار بر پا ك��رد. او افزود كه 
وقت فرياد  كشيدن است و پيش بيني كرد كه اين 

قرارداد، منشأ فساد و ننگ خواهد شد. 
عملي��ات تخريبي عليه قرارداد توتال تا جايي 
پي��ش رف��ت ك��ه روز گذش��ته حاجي دليگاني، 
 نماينده شاهين ش��هر از ط��رح 3 فوريتي»توقف 
موقت ق��رارداد توت��ال« در مجلس خب��ر داد و 
گفت:درحال حاضر مش��غول جمع آوري امضاي 
نماين��دگان براي اين ط��رح هس��تند. او انعقاد 
قرارداد ايران با ش��ركت  هاي توتال فرانسه و يك 
شركت چيني را يك قرارداد يك طرفه و كامال به 
نفع طرف هاي مقابل مي داند كه كامال در فضايي 
غيركارشناسانه تنظيم ش��ده و بايد بررسي هاي 
بيش��تري روي آن صورت گيرد ت��ا منافع مردم 
و كش��ور رعايت ش��ود. در همين حال يك عضو 
ديگر فراكس��يون واليت مجلس درباره اين خبر 
مبني بر اينكه طرح 3 فوريتي براي توقف موقت 
قرارداد توتال به مجلس ارائه مي شود، اظهار كرد: 
چنين طرح فوريتي در مجلس مطرح نيست، ما 
در م��ورد قرارداد توتال درحال نگارش نامه يي به 
رييس جمهوري هس��تيم. جب��ار كوچكي نژاد به 
ايرنا گفت: ارائه طرح 3 فوريتي براي توقف موقت 

قرارداد ايران با توتال مطرح نيست و ما در مورد 
اين قرارداد نامه يي ب��ه رييس جمهوري  خواهيم 
داد. وي در مورد محتواي نامه به رييس جمهوري 
يادآور ش��د »كه در اين نامه تاكيد ش��ده است، 
ق��رارداد ايران با توتال برخالف قانون اساس��ي و 
داراي ايراداتي اس��ت و س��لطه بيگانگان را بر ما 
بيشتر مي كند. اين نامه در يكي دو روز آينده به 
رييس جمهوري ارائه مي ش��ود.« هر چند طرح 3 
فوريتي حاجي دليگان��ي را تعدادي از نمايندگان 

مجلس تكذيب كردند اما بايد منتظر ماند و ديد 
كه چه سرانجامي خواهد داشت. 

 توتالچاي كور
منتق��دان توتال درحالي هنوز دس��ت از تخريب 
دس��تاوردهاي دول��ت يازدهم برنداش��ته اند و آن را 
ب��ا تعابيري مانن��د »توتالچاي« توصي��ف مي كنند 
ك��ه بس��ياري از صاحبنظران، اين ق��رارداد را يكي 
از بزرگ تري��ن دس��تاوردهاي دولت پ��س از برجام 

مي دانن��د. در روز ه��اي اخي��ر هم بار ها مس��ووالن 
دولت��ي از معاون اول رييس جمه��ور گرفته تا وزير 
نف��ت و معاون��ان او درباره جزييات ق��رارداد با غول 
نفتي فرانس��ه توضيح داده اند. ش��ايد طيف دلواپس 
باقي مانده را بايد هم��ان احمدي نژادي هايي بدانيم 
ك��ه حتي پ��س از تحويل ويرانه يي ۸ س��اله باز هم 
چش��م ديدن دولت را نداشتند.« معاون سابق وزير 
نف��ت پيش��ين يك��ي از همان هاس��ت. او به كمك 
رس��انه هاي اصولگ��را تمام توانش را ب��راي تخريب 

دستاوردهاي برجام به كار برد. اصغر ابراهيمي اصل 
درخصوص ق��رارداد توتال به »تس��نيم« گفته بود: 
توت��ال با ماموريت به ايران آم��ده براي اينكه منافع 
خودشان را در س��مت قطر كه به  صورت مشاركت 
در توليد هس��ت، حداكثر كنند و افزايش دهند. وي 
افزود: دوم اينكه كاري كه مي خواهد انجام ش��ود در 
بخش اول كامال ش��ركت هاي ايراني مي توانند انجام 
دهند؛ س��وم اينكه كس��اني ق��رارداد IPC را امضا 
كرده اند كه قرارداد كرسنت را هم امضا كرده بودند. 
معاون وزير احمدي نژاد با بيان اينكه مدل جديد 
قراردادهاي نفتي به  اس��م IPC كه ش��ركت هاي 
خارجي را در بهره برداري شريك ما مي كند خالف 
قانون اساس��ي است، خاطرنش��ان كرد: »متاسفانه 
موارد ۱5گانه يي كه ايرادات اساسي از سوي مقام 
معظم رهبري نسبت به مدل IPC اعالم شده بود، 
اصالح نش��د و بدون اصالحات اين ايرادات اساسي 
شاهد امضاي قرارداد بلندمدت با شركت بدسابقه 

و بدعهد توتال فرانسه هستيم.«
در ه��ر ص��ورت اصولگراياني كه اگ��ر برجام و 
دس��تاوردهاي آن را نداش��ته باش��ند ديگر كاري 
هم براي انج��ام دادن ندارند، وزي��ر را به پارلمان 
كشاندند. در همين راستا سخنگوي هيات رييسه 
مجل��س از حضور وزير نفت در جلس��ه علني روز 
چهارش��نبه مجلس براي ارائه گزارش��ي از فرآيند 
انعقاد ق��رارداد ايران ب��ا توتال خب��ر داد و افزود: 
قرارداد با توتال بر مبناي الگوي قراردادهاي جديد 
IPC انجام شده كه براساس اين الگو اجازه انعقاد 
ق��رارداد به دولت داده ش��ده و دولت نيز اختيار را 
به وزارت نفت داده است. بهروز نعمتي خاطرنشان 
كرد: براس��اس الگوي قراردادهاي جديد نفتي اين 
قرارداد فرآيند ش��وراي اقتص��اد، دولت، مجلس و 
تنقي��ح قوانين را طي كرده و ب��ر اين مبنا منعقد 

شده است. 
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وزي��ر امور خارجه كش��ورمان، واردات 
س��رمايه و علم و فن��اوري را عامل ايجاد 
بالندگ��ي تحقيق و توس��عه در كش��ور و 
بهبود  دهنده ش��رايط توليد و اش��تغال براي 

دانشجويان عنوان كرد. 
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف در سخنراني در دانشگاه 
تربي��ت مدرس با عنوان فرصت هاي علمي و فناوري پيش روي 
كشور و ديپلماسي علمي با بيان اينكه نگاه جمهوري اسالمي 
به توسعه كشور درون زاس��ت و پيشرفت، مشروعيت و امنيت 
خ��ود را از مردم خوي��ش اخذ مي كند و لذا اي��ران توان آن را 
دارد ك��ه قدرت خود را از طريق امكانات و ابزارهاي درون خود 
افزايش دهد، خاطرنشان كرد: با پيشرفت هاي به وجود آمده در 
عرصه فناوري و علم، انتخاب مخاطب از بين رفته و تكنولوژي 
باعث شده كه طيف مخاطبان گسترده و در عين حال پيچيده 
شود. از سوي ديگر علم و فناوري كنترل افكار عمومي از سوي 
بخش مشخصي از حاكميت را از بين برده و فضاي مجازي در 
حال حاضر قادر به جريان سازي هاي مختلف در عرصه سياست 
خارجي است و بدين جهت ميزان آسيب پذيري آن را افزايش 
داده اس��ت. وزير خارجه كشورمان تصريح كرد: رفع ممنوعيت 
تحصيل دانشجويان كشورمان در برخي رشته هاي دانشگاهي 
در دانش��گاه هاي خارج از كش��ور در جري��ان مذاكرات برجام 
يكي از دس��تاوردهاي قابل توجه توافقنامه برجام است. ظريف 
مهم تري��ن وظايف س��ه گانه وزارت امور خارج��ه در حوزه هاي 

صادرات و واردات را اين گونه عنوان كرد: 
ال��ف – ص��ادرات: ۱- ص��ادرات كاالهاي غيرنفت��ي۲- صادرات 

خدمات فني و مهندسي3- صادرات نيروهاي كارآمد 
ب – واردات: ۱- ج��ذب گردش��گر و ب��ه عبارت ديگ��ر واردات 

جهانگرد۲- واردات سرمايه3- جذب علم و فناوري 

ايران امنيت را در درون 
جست وجو مي كند

به��رام قاس��مي در ابت��داي نشس��ت 
مطبوعات��ي خ��ود آزادس��ازي موص��ل را 

تبريك گفت. 
به گزارش ايسنا، سخنگوي وزارت خارجه 
در اين نشس��ت درباره برخي ادعاها در رابطه با روابط ايران و آلمان 
گفت: هر گزارش��ي كه منتشر مي شود الزاما گزارش درستي نيست. 
روابط ما با آلمان روابط خوبي اس��ت. به تازگي وزير امور وزارت امور 
خارجه در ارتباط با ادعاهاي اخير سازمان امنيت داخلي آلمان مبني 
بر اينكه ايران اقدام به جاسوسي در  آلمان مي كند، تصريح كرد: وزير 
خارجه كشورمان به آلمان سفر كرد و با تعدادي از مقامات اين كشور 

رايزني و گفت وگو كرد. 
قاسمي افزود: در مورد صحت اين گزارش ترديد دارم و به نظرم 

ادعاي نابجايي مطرح شده و قابل اعتنا نيست. 
خبرن��گاري در ارتباط با آخرين روند گفت وگوهاي ايران و كانادا 
جهت برقراري روابط دوجانبه از سخنگوي وزارت خارجه پرسيد كه 
قاسمي در پاسخ اظهار كرد: پيش از برگزاري انتخابات آقاي ظريف به 
صورت تلفني با وزير خارجه كانادا صحبت كرد و در همان ايام هياتي 

كانادايي در سطح مديركل براي گفت وگو به تهران آمد. 
قاسمي با بيان اينكه فكر مي كنم دور بعدي اين مذاكرات در اوتاوا 
كانادا برگزار مي شود، افزود: خوش بين هستيم كه اين مذاكرات ادامه 

و به نتايج مطلوبي دست پيدا كند. 
خبرنگاري ديگري در اين نشست به ادعاي اخير برخي رسانه هاي 
پاكستاني مبني بر اينكه اخيرا چند راكت از طرف مرزهاي ايران به 
سمت بلوچستان پاكستان پرتاب شده است، اشاره كرد كه قاسمي در 
واكنش تصريح كرد: متاسفانه با وجود سفر چندي قبل آقاي ظريف 
به اسالم آباد هنوز گاهي در مرز با پاكستان شاهد اقدامات و فعاليت  
نيروهاي تروريس��تي هس��تيم. ايران در دفاع از مرزهاي خود جدي 

است و بر اين موضوع همواره تاكيد كرده ايم. 

مذاكرات بعدي ايران و كانادا 
در اوتاوا

رييس بس��يج با اش��اره ب��ه آمادگي 
س��پاه براي همكاري ب��ا دولت گفت: در 
موضوعات مختلف آماده همكاري هستيم 
و اين همكاري را وظيفه خود مي دانيم و به 

نوعي رسالت ما به شمار مي رود. 
به گزارش ايس��نا، سردار غالمحسين غيب پرور در حاشيه 
همايش تجلي اخالص در جمع خبرنگاران در مورد هجمه هاي 
وارد شده به سپاه پاسداران در روزهاي اخير اظهار داشت: اگر 
مي خواهند با شخص من برخورد كنند، مشكلي ندارد اما سپاه 
داراي جايگاهي اس��ت كه براي دوس��ت و دشمنان مشخص 

شده است. 
او در حاش��يه همايش تجلي اخالص در جمع خبرنگاران در 
مورد هجمه هاي وارد ش��ده به سپاه پاس��داران در روزهاي اخير 
گف��ت: ما عالقه ي��ي نداريم در اين راس��تا پاس��خي بدهيم؛ زيرا 
پاسخگويي گاهي اوقات مشكل را حل نمي كند؛ اما كساني كه اين 
هجمه را وارد مي كنند بايد بدانند كه به كجا ضربه مي زنند. سپاه 
يكي از مولفه هاي قدرت ملي است، اين موضوع امر كمي نيست. 
رييس بسيج يادآور شد: هر جايي نياز انقالب بوده است واقعا 
سپاه حضور داشته است، در عرصه اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و 
دفاعي كه در اوج فعاليتش بوده است سپاه هميشه حضور پررنگ 
داشته اس��ت، بنابراين درخواست مي كنيم كمي واقع بينانه تر به 

موضوع نگاه شود زيرا منافع ملي ما اين نگاه را ايجاب مي كند. 
غيب پرور اظهار كرد: اگر مطلبي بر س��پاه وارد است جاي آن 
مطرح كردن در رس��انه نيست، اميد اس��ت اين موضوع به اتمام 
برسد. او درباره همكاري بسيج با دولت گفت: محال است در هيچ 
سخنراني بنده همكاري بسيج با دولت را مشاهده نكنيد، بسيج در 
همه عرصه ها آماده همكاري با دولت را دارد، در بخش مهندسان 
كه ما با دريايي از كارشناس مواجه هستيم، مي توانيم كمك كنيم. 

بسيج آماده همكاري 
همه جانبه با دولت است

معاون حقوقي رييس جمهور مي گويد: 
تعداد بس��يار زيادي از تخلفات رسانه يي، 
تخلفات برخي نيروهاي نظامي، انتظامي، 
ائمه جمع��ه و جاه��اي مختل��ف در انتخابات 
وجود دارد كه دولت بر اساس آنها شكايت كرد. به گزارش خبرآنالين 
حجت االس��الم مجي��د انصاري درب��اره احضار برخي اس��تانداران به 
دس��تگاه قضايي گفت: تعداد محدودي از اس��تانداران، فرمانداران و 
بخشداران درباره مس��ائل انتخابات به دستگاه قضايي احضار شدند، 
دفاع و صحبت كردند، بعضي موارد منع تعقيب خورد و بعضي موارد 
نيز در دس��ت رسيدگي اس��ت. به هر حال اگر موردي خالف قانون 
باش��د، دس��تگاه قضايي رس��يدگي خواهد كرد. وي با بيان اينكه ما 
خواهان برخورد يكس��ان و عادالنه دستگاه قضايي هستيم، افزود: ما 
نيز مجموعه ش��كايات خود را به دستگاه قضايي ارسال كرديم چون 
به طور متقابل تعداد بس��يار زيادي تخلفات رسانه يي، تخلفات برخي 
نيروه��اي نظامي، انتظامي، ائمه جمعه و جاهاي مختلف در انتخابات 
وج��ود دارد كه دولت براس��اس آنها ش��كايت كرد. مع��اون حقوقي 
رييس جمهور تاكيد كرد: مجموعه تخلفات انتخاباتي در قالب شكايت 
ستاد كانديداها و ستاد وزارت كشور هم وجود دارد و بعضي هم جنبه 
جرم عمومي محسوب مي شود. مثل استفاده از اموال عمومي توسط 
برخي نهاده��ا و ارگان ها يا دخالت در انتخابات له يا عليه نامزدها از 
سوي اش��خاص يا دس��تگاه هايي كه براي ورود به اين حوزه ممنوع 
بودند. مجموعه اين شكايت ها از سوي معاونت حقوقي رييس جمهور 
به ش��وراي نگهبان و دس��تگاه قضايي فرستاده شد. در حال پيگيري 
هس��تيم كه قوه قضاييه به اين موارد رسيدگي دقيق كند. وي ادامه 
داد: طبق موازين قانوني و براس��اس تاكيدي كه رهبر معظم انقالب 
داشتند، بايد به مجموعه اين تخلفات رسيدگي شود. گرچه تخلفات 
در روند انتخابات تاثيري نداش��ت و روند انتخابات سالم بود، اما الزم 

است با تخلفات برخورد صورت گيرد كه در آينده تكرار نشود. 

شكايت دولت از تخلفات انتخاباتي 
برخي نيروهاي نظامي و ائمه جمعه

چهرهها

ريي��س مركز تحقيق��ات اس��تراتژيك مجمع تش��خيص 
مصلح��ت نظام اعالم كرد كه وضعي��ت مجمع در آينده يي نه 

چندان دور روشن خواهد شد. 
ب��ه گزارش ايلن��ا، علي اكب��ر واليتي در خص��وص تكليف 
رياست مجمع تش��خيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران 
گفت: اطالعي ن��دارم ولي بدون ترديد در آينده يي نه چندان 

دور ان شاء اهلل وضعيت مجمع روشن خواهد شد. 

مش��اور مقام معظم رهبري با بيان اينكه ما منتظر هستيم 
تا ببينيم تصميم نظام در اين مورد چيس��ت، اظهار داش��ت: 
بي تردي��د مجمع يك جايگاه بس��يار مهم��ي در نظام دارد و 
جايي اس��ت كه براي مش��ورت مقام معظم رهبري بر اساس 

اصل ۱۱0 قانون اساسي تشكيل شده است. 
وي در خصوص قرارداد نفتي توتال با ايران تصريح كرد: هر 
قراردادي كه اس��اس آن قانوني و در چارچوب قوانين موجود 

در ميان كشورها و موسسات اقتصادي اين كشورها باشد بايد 
روند قانوني خود را طي كرده و از سوي كارشناسان نظر داده 
ش��ود و در نهايت به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. او 
با تاكيد بر ش��فافيت قراردادها خاطرنش��ان كرد: طبيعتا اين 
قراردادهاي��ي ك��ه در چارچوب قوانين و م��ورد تاييد مجلس 
ش��وراي اسالمي است اگر باش��د مورد تاييد همه ملت است. 
اميدواري��م مجلس با دقت نس��بت به اين قرارداد رس��يدگي 

 كن��د و آنچ��ه خير و صالح جمهوري اس��المي ايران اس��ت، 
صورت گيرد. 

واليتي با بيان اينكه هر حركت تجزيه طلبانه در منطقه را به 
سود دشمنان جهان اسالم به ويژه امريكا و رژيم صهيونيستي 
مي دانيم، ابراز داش��ت: رابطه تاريخي اي��ران و تركيه موجب 
شده تا دو كشور در جهت تقويت پيوندهاي مشترك و ايجاد 

عوامل و همكاري هاي مشترك جديد تالش كنند. 

وضعيت مجمع تشخيص مصلحت نظام در آينده اي نزديك روشن مي شود
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 ماليات مضاعف
ناقض عدالت مالياتي است

نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شللوراي اسللامي گفت: اگر نظام ماليات بر 
ارزش افزوده به طور صحيح در نظام اقتصادي كشور 
اجرايللي شللود از اخذ ماليللات مضاعللف در جامعه 
جلوگيري مي شللود. هللادي قوامللي در گفت وگو با 
خانلله ملت درخصوص وضعيت اخذ ماليات گفت: در 
زمينه اخذ ماليات بر ارزش افزوده، توجه به تجربيات 
كشللورهاي موفق در اين رابطه تاثيرگذار اسللت. در 
برخي از كشللورها ماليات بر ارزش افزوده، جانشيني 
براي اخذ سللاير ماليات ها شده و اگر اين نوع ماليات 
مبنا در كشللور قرار گرفته شود، مانع از اخذ ماليات 

مضاعف مي شود. 
اين نماينللده مجلس دهم افللزود: درحال حاضر 
تمامللي حقوق بگيران در كشللور ملزم بلله پرداخت 
ماليات در رابطه با آن بخش از حقوق خود هسللتند 
اين درحالي است كه با وجود كسر ماليات از حقوق، 
هنللگام خريد نيز مجبورند 9درصللد بابت ماليات بر 

ارزش افزوده پرداخت كنند. 

خبر

زمان حركت دادن فيل سفيد
فراز جبلي |

مشاور سردبير|
 نماگرهاي اقتصادي سال 95 روز گذشته كامل شد 
و با اندكي تحليل بسلليار دقيق شرايط اقتصادي امروز 
كشور را ترسيم مي كند. يكي از سواالت بخش خصوصي 
در ماه هاي اخير اين بود كه رشد اقتصادي كشور مثبت 
اسللت و در عين حال فعاالن اقتصادي معتقد به وجود 
ركود هستند. اين موضوع به چالشي ميان فعاالن بخش 
خصوصي و دولت تبديل شده است؛ دولت مدعي است 
كه بر اساس آمارهاي رسمي، كشور از ركود خارج شده 
 اسللت و در مقابللل فعاالن اقتصادي چنين مسللاله يي

بر اسللاس ديده هاي شللان از بللازار را تاييللد نمي كنند. 
نماگرهاي اقتصادي سال 95 به خوبي دليل اين موضوع 
را نشان مي دهد. رشد اقتصادي 12.5 درصدي در سال 
95 را كه در نوع خود ركورد خوبي محسللوب مي شود 
ناشللي از بخش هاي مشخصي از اقتصاد است. اگر تنها 
آمار رشد نفت – كه رشدي 61.6 درصدي در سال 95 را 
تجربه كرد- از رشد اقتصادي كم كنيم، رشد GDP به 
عدد 3.3درصد كاهش پيدا مي كند كه اين رشد بيشتر 
به دليل رشد ارزش افزوده در خودرو و پتروشيمي بوده 
است. اما در بقيه بخش ها چه اتفاقي افتاده است؟ رشد 
منفي باال در بخش سللاختمان و همچنين رشد منفي 
برخي صنايع كه هر دو به علت كاهش سللرمايه گذاري 
در اين بخش ها بوده اسللت در واقع پيللام خوبي براي 
اقتصاد كشور ما نيست. در حقيقت بخش هايي از اقتصاد 
ايران كه نمونه مشخص آن ساختمان است، تبديل به 
فيل سفيد شده اسللت. اصطاح فيل سفيد در اقتصاد 
به سرمايه گذاري ها و دارايي هايي اشاره دارد كه هزينه 
زيادي براي به دسللت آوردن و در اختيار داشللتن آن 
بايد پرداخت و بازدهي آن در مقابل بسيار ناچيز است. 
مشهور اسللت كه روزي پادشاه سيام به يكي از حكام، 
چند فيل سفيد ارزشمند بخشيد و به ظاهر به وي لطف 
بزرگي كرد اما اين فيل ها كه عمري طوالني داشللتند 
نگهداري آنها هزينه هاي سللنگيني روي دست صاحب 
جديد مي گذاشتند و عما باعث ورشكستگي وي شدند. 
در خصوص ساختمان هم مساله به همين شكل تبديل 
شده است. چند سالي هست كه بازدهي بخش ساختمان 
نسبت به هزينه هاي سرمايه گذاري آن بسيار پايين آمده 
و بلله همين دليل در بازار، سللاختمان را به عنوان فيل 
سفيد مي شناسللند. همين موضوع خود را در آمارهاي 
سرمايه گذاري در بخش سللاختمان نشان مي دهد. در 
سال 92 شللاهد كاهش 7.5 درصدي سللرمايه گذاري 
بخش خصوصي در بحث ساختمان بوديم و روند منفي 
بودن رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان 
ادامه پيدا كرد تا سال گذشته كه به منفي 18.6درصد 
رسيد. حتي دولتي ها هم بخش ساختمان را به عنوان 
فيل سفيد مي نگرند و رشد سرمايه گذاري دولت نيز در 
بخش سللاختمان در دو سال گذشته منفي بوده است. 
نتيجه اين موضوع رشد منفي 17 درصدي ساختمان در 
سال 94 و رشد منفي 13.1 درصدي در سال 95 است. 
در سه ماهه اول سال گذشته رشد ساختمان به منفي 
27.6 درصد رسلليده بود. اما فيل سفيد انگاشته شدن 
تنها مختص ساختمان نيسللت. در بخش هاي ديگري 
بلله ويژه كارخانه هللاي صنعتي با سللرمايه گذاري هاي 
زياد اين موضوع به چشللم مي خورد. با وجود اين رشد 
اقتصاد به مدد نفت، خودرو و پتروشلليمي مثبت است. 
اما مشللكل اين است كه اكثر اين صنايع با بقيه صنايع 
ارتباط اساسي ندارند. در توسعه اقتصادي اين يك بحث 
جدي است كه اگر يك صنعت به عنوان صنعت پيشرو 
و هسته توسعه اقتصادي كشوري مطرح مي شود، بقيه 
صنايللع بايد با آن صنعت ارتباطي مشللخص و در هم 
تنيده داشللته باشند. نفت سال هاسللت كه تاش دارد 
محور توسعه اقتصادي كشور باشد اما هنوز هم با وجود 
چندين برنامه توسعه يي قبل و بعد از انقاب، يك عضو 
پيوندي به اقتصاد ايران محسوب مي شود. پتروشيمي 
و خللودرو نيز بللا وجود داشللتن صنايع باالدسللتي و 
پايين دستي اما از نظر ماهيتي نمي توانند با بسياري از 
بخش ها داراي ارتباط باشند.  بخش هايي كه مي توانند 
با رشد خود بقيه اقتصاد را به حركت آورند اتفاقا همان 
 بخش هايي هسللتند كه امروزه به عنوان فيل سللفيد

در نظر گرفته مي شوند. حدود 50 صنعت اصلي و صدها 
صنايع جانبي با ساختمان در ارتباط هستند. مشكات 
عدم سللرمايه گذاري در سللاختمان امللروز گريبانگير 
بخش هاي سيمان و آهن و بسياري از بخش هاي ديگر 
اقتصادي شللده و طبيعتا در آينللده نه چندان دور اين 
موضوع خللود را در موضوعات اساسللي مانند معدن و 
حتي خدمات نشللان خواهد داد. اگر فعاالن اقتصادي 
معتقد هسللتند كه در كشللور ركود وجود دارد منظور 
آنها ركود در بخش هايي اسللت كه بر كسب و كار آنها 
تاثير مستقيم گذاشته است وگرنه رشد نفت و خودرو 
هرقدر هم كه افزايش يابد بر بسياري از كسب و كارها 
بي تاثير است. به نظر مي رسد امروز بايد فكري به حال 
به حركت درآوردن فيل هاي سفيد اقتصاد ايران كرد تا 
سللرمايه گذاري در اين بخش ها دافعه يي نداشته باشند 
در غيللر اين صللورت ادامه روند سللرمايه گذاري منفي 
در آينده نه چندان دور گريبانگير دسللتاوردهاي بقيه 

بخش هاي اقتصادي خواهد شد.

سرمقاله

»تعادل« براساس جزئيات نماگرهاي اقتصادي سال 95 بررسي مي كند

تداوم نرخ رشد دو رقمي كارگاه هاي صنعتي

پيش بيني وزارت امور اقتصاد و دارايي از چشم انداز اقتصاد ايران

رشد 4.3درصدي اقتصاد در سال هاي 2017 و 2018

سخنان تند و تيز رييس سازمان خصوصي سازي درباره مخالفان اصل 44:

طفره رفتن پياپي مخابرات از پرداخت بدهي

گروه اقتصادكالن| 
وزارت اقتصللاد با ارائه تحليل هاي جديد از وضعيت قيمت نفت 
خللام ايران و جهللان، از پيش بيني نرخ رشللد 3.3 و 4.3درصدي 
اقتصاد ايران در سللال هاي 2017 و 2018 ميادي خبر داد. هفته 
پيللش نيز بانك جهاني در گزارش مفصلي درخصوص چشللم انداز 
اقتصاد ايران، رشد 4درصدي را براي كشورمان پيش بيني كرده بود. 
بلله گزارش »تعادل« در گزارش بانك جهاني آمده بود: »انتظار 
مي رود كه در ميان مدت و در فقدان اصاحات سللاختاري و تغيير 
عمده يي در سللرعت ادغام مجدد تجارت و سللرمايه گذاري كشور 
در نظللام بين المللي، رشللد اقتصادي به اندكي بللاالي 4 درصد در 
سللال محدود شود«. اما كارشناسللان بانك جهاني چندين چالش 
را سللد راه ايران بللراي بزرگ تر كردن كيك اقتصاد متذكر شللده 
بودنللد. آنها ريشلله يكي از اين چالش هللا را در نظام بانكي معرفي 
كرده و نوشتند: » از آن جايي كه بانك هاي ايران با موانع برقراري 
مجدد رابطه كارگزاري با بانك هاي بزرگ بين المللي مواجه هستند، 
ورود سللرمايه مستقيم خارجي به ايران و مناسبات تجاري با بقيه 

جهان محدود بوده است. با اين همه تحوالت اخير حاكي است كه 
بخش غيرنفتي و سرمايه گذاري  ها، احتماال در سال هاي آتي نقش 
پررنگ تري ايفا خواهند كرد و رشللد اقتصادي در دوره 98–1396 
به متوسللط 4.1 درصد در سال خواهد رسلليد.« البته اين ديدگاه 
مثبت بانك جهاني در خصوص رشللد متكي بللر اين فرض عنوان 
شده بود كه برخي توافق ها ميان ايران و شركت هاي عمده خارجي 
در بخللش نفت و گاز و ديگر بخش هاي كليدي و ازجمله توليدات 
صنعتي تحقللق پيدا كند. به موازات پيش بيني  نهادهاي بين المللي 
از شللرايط اقتصاد ايران، وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز پيش بيني 
خود را اعام كرده است. براين اساس، نگاهي به روند قيمت هاي در 
بازار جهاني نفت در ماه آوريل 2017 نشللان مي دهد كه هر بشكه 
نفت خام امريكا در اين ماه با 3 درصد رشللد به 51.06دالر رسلليد. 
در عين حال، هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال 52.59دالر و 
هر بشكه نفت خام اوپك نيز در اين ماه 51.34دالر بود كه 2 درصد 

رشد نشان مي دهد. 
بر پايه اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت خام ايران در ماه آوريل 

2017 )ارديبهشللت ماه( با 1.7درصد رشد، 51.12دالر بود. رشد 
اقتصادي ايران در سال 2017 ميادي به ميزان 3.3 درصد و براي 

سال آينده ميادي نيز 4.3درصد برآورد شده است. 
متوسللط نرخ رشللد اقتصادي جهان در سللال جاري ميادي 
3.5 درصد و براي سال 2018 نيز 3.6درصد است كه مقايسه آن با 
نرخ رشد اقتصادي ايران، حاكي از فراهم بودن شرايط مناسب رشد 

اقتصادي در ايران طي امسال و سال آينده ميادي است. 
با اين حال، پيش بيني ها نشان مي دهد رشد اقتصادي در برخي 
كشورها مانند چين در سال جاري ميادي به مراتب بيشتر از ايران 
و به ميزان 6.6درصد و در سال آينده ميادي نيز 6.2 درصد خواهد 
بود. همچنين براي كشور هندوستان نيز در سال جاري 7.2 درصد 
و در سللال آينده ميادي، 7.7 درصد رشللد اقتصادي برآورد شللد. 
تحليل ها نشللان مي دهد تقاضاي جهاني نفت اوپك در سال جاري 
ميادي به 31 ميليون و 73 هزار بشللكه در روز خواهد رسلليد كه 
اين ميزان نسبت به 32 ميليون و 47 هزار بشكه نفت خام توليدي 

اوپك در سال 2016 ميادي، كمتر است. 

گروه اقتصادكالن|
رييس سللازمان خصوصي سللازي مي گويللد: از وزارت اقتصاد و 
هيات عالي واگذاري ها خواسللته تا اجازه دهنللد، پرونده واگذاري 
مخابللرات را باز كند. او مي گويد: چك مخابرات بار ديگر برگشللت 
خورده است. پوري حسيني معتقد است، عده يي در برابر راي قطعي 
دادگاه و روند خصوصي سازي ها مقاومت مي كنند. او همچنين براي 
نخستين بار از بدهي صدرا به سازمان خصوصي سازي حرف مي زند. 
بلله گللزارش »تعللادل« و به نقللل از ايسللنا رييس سللازمان 
خصوصي سللازي با اشللاره به بخشللي از صحبت هاي مدير سابق 
سازمان خصوصي سازي گفت: ايشان در قسمتي از صحبت هايشان 
گفتند كه »صدرا به قرارگاه خاتم االنبيا سللپاه پاسللداران واگذار 

شللده« و ادامه دادند: »بزرگ ترين بدهي دولت به شللركت صدرا 
بود كه با دسللتور صفدر حسلليني وزير اقتصللاد دولت اصاحات 
به طور دستوري و با هدف جبران كسري بودجه به سرمايه گذاري 
توسللعه ملي وابسللته به بانك ملي به 9برابر قيمت واگذار شد.« 
در همين چند سللطري كه اشللاره كردم همكار سابق ما چندين 
غلط داشللته اند. اوال در ماجراي واگذاري صللدرا به قرارگاه خاتم 
هيچ واگذاري  از سللهام صدرا توسط سللازمان خصوصي سازي به 
قرارگاه خاتم االنبيا صورت نگرفته اسللت. اگللر االن قرارگاه خاتم 

مالك صدراست، توسط ما مالك صدرا نشده است. 
ايشللان در سللطرهاي بعدي خود نيللز گفته اند كه سللازمان 
خصوصي سازي در سال 1382 در بورس عرضه كرده و خريدارش 
شللركت سللرمايه گذاري بانك ملي ايران، مديريت سرمايه گذاري 
بانك ملي ايران، بانك مسللكن و بيمه ايران بوده است. اين چهار 
نفر خريدار سللهم صدرا بوده اند. حاال 6 سللال ديگللر اين آقايان 
سهامشللان را به يك شركت ديگري فروخته اند. اين موضوع ديگر 
بلله ما ربطي ندارد. اينكه آنها ارزان فروخته اند يا گران فروخته اند 
به ما ربطي ندارد. در نتيجه واگذاري ما به بانك ملي بوده اسللت 

و نه به قرارگاه خاتم. 
رييس سازمان خصوصي سازي اضافه كرد: نكته عجيب تر اينكه 
ايشان از صفدر حسيني نام برده. اول اينكه وي در ارديبهشت ماه 
1383 وزيللر اقتصاد شللد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سللال 
1382 واگذار شللدند. چطور ايشللان كه از مديران سابق سازمان 
خصوصي سللازي بودند، اين اتفاق ساده را خاطرشان نيست. مگر 
مي شللود آدم اين قدر بي دقت باشللد كه زمان واگللذاري صدرا و 
آذرآب را ندانللد. وزير اقتصاد دولللت اصاحات در زمان واگذاري 

صدرا و آذرآب آقاي مظاهري بود نه سيدصفدر حسيني. 
وي ادامه داد: وقتي صدرا و آذرآب به مزايده گذاشللته شدند، 
در بورس نيز به مزايده گذاشللته شدند در نتيجه مذاكراتي وجود 

نداشت كه ما بگوييم دستوري اين كار انجام شده است. همچنين 
مدير سللابق سللازمان خصوصي سللازي در آن گفت وگو يك واژه 
عجيبي اسللتفاده كرده و گفته كه صللدرا به 9 برابر قيمت واقعي 
واگذار شللده بود. من واقعا تعجب مي كنم كه ايشان اين اعداد را 
از كجللا درمي آورند. من از دوسللتانم خواهش كللرده ام كه به من 
بگوينللد كه در سللال 1382 قيمت صللدرا و آذرآب روي تابلوي 
بللورس چقدر بوده اسللت. من اين قيمت ها را از سلله ماه قبل از 
مزايده و سه ماه بعد از مزايده رصد كرده ام. جالب است كه عرض 
كنم يك بلوك صدرا كه در 6بهمن 1382 در بورس معامله شده، 
3.7 درصد از قيمت تابلوي بورس باالتر معامله شده است كه آن 
هللم براي بلوك 35 درصدي كاما طبيعي اسللت چرا كه در اين 
مللوارد خودمان معموال قيمت را 20 الللي 30درصد باالتر منظور 
 مي كنيللم. چطور مي شللود يك سللهمي بلللوك 35 درصدي اش

3/7 درصد از قيمت خرد باالتر معامله شللود بعد شللخصي بگويد 
9برابر يعني 900درصد باالتر فروخته شده است. 

پوري حسلليني اضافه كرد: عين همين ادعاها درباره دخانيات 
هم گفته شد. ايشللان گفته است كه شما دخانيات را به صندوق 
بازنشسللتگي فوالد گران فروخته ايد. من باز هم خدمت ايشان و 
خدمللت افللكار عمومي عرض مي كنم كه من در جلسلله يي بودم 
كلله آقاي طيب نيا وزير اقتصاد خطاب بلله آقاي ربيعي درباره آن 
پللك 12هللزار و 500 ميليللارد توماني بدهي دولللت به صندوق 
بازنشسللتگي فوالد كه بعضا از اين اعتراض ها در موردش شنيده 
مي شللد، گفتند كلله اگر فكر مي كنيد كه گللران خريده ايد و اين 
بسللته ايللن قيمت را ندارد، هميللن االن اقاله ناملله را امضا كنيد 
و سللهم را برگردانيد. وقتي كه گفته مي شللود كلله اقاله كنيم و 
برگردانيد كسللي از سهام دل نمي كند ولي وقتي سهام در اختيار 

خودشان قرار مي دهند، مي گويند اين گران است. 
وي ادامه داد: جالب اين است كه كسي كه آن سهم را خريده، 

در حال حاضر خود وزير اسللت و هر گاه كه آقاي ربيعي و هيات 
دولت به اين نتيجه برسللند كه به هر دليلي اين 12 هزار و 500 
ميليارد تومان صاح نبوده، مصوبه يي توليد مي كنند و آن سللهم 
را برمي گردانند. من خودم از كسللاني بودم كلله از ابتدا اعتقادي 
نداشللتم كه 12هللزار و 500 ميليللارد تومان سللهم به صندوق 
بازنشسللتگي فوالد داده شللود. خودم دو سللال پيش به سازمان 
مديريللت توصيه و پيشللنهاد كردم ايللن مصوبه را لغللو كنند و 

نيازمندي صندوق را خود دولت تامين كند. 

 اجازه مي خواهم تا پرونده مخابرات را مطرح كنم
سللازمان  كشللمكش  دربللاره  سللوالي  بلله  پاسللخ  در  وي 
خصوصي سللازي با مخابرات كه چند ماه پيش صورت گرفته بود، 
گفت: آن كشللمكش به خاطر آن بود كه آقايان در مخابرات پول 
بلوك خريداري شده را به ما نداده بودند. آنها 950ميليارد تومان 
به ما بدهي داشتند و چكشان برگشت خورده بود و ما هم هر چه 
خواهش كرديم، آن پول را به ما ندادند و ما مجبور شللديم فسخ 
قرارداد را اباغ كنيم كه آنها خدمت آقاي رييس جمهوري رفتند 
و از او براي ما دسللتور آوردند كه 15 روز ديگر به آنها وقت داده 
شللود كه اگر در آن فاصله آنها پول شللان را دادند، ما از فسخ مان 
صرف نظللر كنيم. آقايان هم در آن فاصله، كاري را كه بايد از قبل 
انجام مي دادند و ندادند، انجام دادند و پول را به ما دادند و ما هم 

فسخ را پس گرفتيم. 
رييس سللازمان خصوصي سللازي در پاسللخ به اينكه در حال 
حاضللر مبلللغ كامللل آن 950ميليارد تومللان به ما داده شللده 
اسللت، گفت: براي سللال گذشته بله ولي امسللال مجددا يكي از 
چك هايشللان كه براي ارديبهشت ماه اسللت، برگشت خورده كه 
مبلللغ آن حدود 600ميليللارد تومان اسللت و االن كه برج چهار 
هسللتيم، تقريبا دو ماه اسللت كه چك آنها برگشللت خورده و ما 
هللم اظهارنامه خدمت به آنها داديم تا اگللر پولمان را ندادند، آن 
وقت برخورد قانوني انجام دهيم. پوري حسيني در پاسخ به اينكه 
در حال حاضر چند چك از آنها باقي مانده اسللت، گفت: من فكر 
كنم دو چك باقي مانده كه يكي مربوط به ارديبهشللت ماه و يكي 
مربوط به آبان ماه است كه اگر آن دو چك را پرداخت كنند، فكر 

مي كنم اقساط شان تمام مي شود.  

گروه اقتصادكالن| هادي سلگي|
شللاخص كارگاه هاي صنعتي بللزرگ در ادبيات 
حسللاب هاي ملي به كارگاه هايي گفته مي شود كه 
100نفللر يا بللاال كاركن در آنهللا فعاليت مي كنند. 
كارشناسللان از ايللن كارگاه هللا به عنللوان يكي از 
اصلي ترين بخش هاي توليد مولد در اقتصاد كشللور 
ياد مي كنند و به هميللن لحاظ آمارهاي مربوط به 
شاخص توليدي آن را براي رصد اوضاع بخش مولد 
اقتصاد كشللور درنظر مي گيرنللد. آخرين آمار بانك 
مركزي نشان مي دهد؛ رشد توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي كه در فصل سللوم سال 95 دو رقمي شده 
بللود در فصل آخر سللال هم حفظ و تداوم داشللته 

است. 

 انتشار حساب هاي ملي سال 95
بلله گللزارش »تعللادل«، نماگرهللاي اقتصادي 
شماره 87 از سللوي اداره بررسي ها و سياست هاي 
اقتصادي بانك مركزي مربوط به سلله ماهه چهارم 
سللال 95 منتشر شللد. مطابق با اين محاسبات در 
فصل زمستان 95 شاخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي برمبناي سللال پايلله 100 =1390 به عدد 
106.7 رسيده كه نشان دهنده رشد 11.3درصدي 
نسللبت به فصل مشابه )رشللد نقطه به نقطه( سال 
94 اسللت. در فصل پاييز هم اين شاخص نسبت به 
مدت مشابه سال پيشين آن به ميزان 12.8 درصد 
رشد كرده بود كه يك ركورد بزرگ در دهه 90 اين 

صنعت محسوب مي شود. 
رشد فصلي اين شاخص هم نشان مي دهد كه از 
تابستان سللال 95 توليد اين صنايع رشدي متداوم 
داشللته اند به طوري كلله در فصللول دوم تا چهارم 
به ترتيب 9.3 درصد، 1.2 و 6 درصدي را نسبت به 

فصول پيشين خود تجربه كرده اند. 
اما با اين حال بايد اشاره كرد كه رشدهاي منفي 
پياپي سللال هاي بعد از سال 90 تا 95 موجب شد 
كه اين شاخص از سطع معيار خود يعني سال پايه 
)1390( كه شللاخص را در عدد 100 مبناي رشد 
سللال هاي آتي قرار داده بودنللد، پايين تر رود. اين 
رشللدهاي منفي به شللكلي بود كه در سال 92 به 
عدد 88.7 رسلليد. در سال 93 اين شاخص به رقم 
94.7 افزايللش يافت، اما اين پايا نبوده و مجددا در 
سال94 به سللطح 92 نزول كرد. اين سير كاهشي 
در فصل اول 95 با شللدت بيشتري ادامه يافت و به 
عدد 90.2 رسلليد. اما از تابسللتان سال گذشته به 
صورت مداوم سلله فصل پياپي رشد هاي مثبتي را 
تجربه كرده اند، حتي در 6 ماهه دوم سال رشدهاي 

نقطه به نقطه دو رقمي داشته اند. 

 رشد 66 درصدي تراز بازرگاني
يكي از مهم ترين سللري اطاعات در اين آمارها 
مربوط به تراز پرداخت ها در دو بخش حسللاب هاي 
جاري )كاال و خدمات و درآمد( و سللرمايه يي كشور 
مي شود. به طور دقيق تر تراز پرداخت هاي بين المللي 
بلله دو حسللاب عمده تفكيك مي شللود. نخسللتين 
حساب، حساب جاري است كه درآمد ناشي از فروش 
كاالها و خدمات توليد شده جاري نظير كشتيراني، 
بيمه، حمل و نقل توريسللت هاي خارجي با خطوط 
هوايي كشللور و استفاده از سللرمايه و تكنولوژي در 
خارج را ثبت مي كند. درآمد ناشي از تدارك و تامين 
ايللن خدمات سللرمايه يي به صللورت حق االمتياز و 
درآمد سللرمايه گذاري وارد كشللور مي شود. كل اين 
دريافت ها كه از فروش كاالها و خدمات توليد شللده 
جاري، حاصل مي شود در حساب هاي توليد و درآمد 
ملي به عنوان صادرات ظاهر مي شللود. حساب جاري 
همچنين پرداخت ها و واردات كاالها و خدمات توليد 

شده را نيز ثبت مي كند. 
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه در 12 
ماهه سللال 95 تللراز بازرگاني )حسللاب كاالها( به 
20.8ميليارد دالر رسلليده است كه نسبت به سال 
94 در حدود 66 درصد رشد كرده است. اين ميزان 

رشللد در ميزان ارز كشور عمدتا از افزايش صادرات 
نفت حاصل شده است. 

در ايللن مللدت ميللزان كل صللادرات نفتللي و 
غيرنفتي ايران به ميزان 83.9 ميليارد دالر شللامل 
55.7ميليارد دالر صللادرات نفتي و 28.2 ميليارد 
دالر صادرات غيرنفتي بوده است و از طرفي ميزان 
واردات كاالهللا به ميللزان 63.1 ميليارد دالر بوده 

اسللت. مطابق آمارهاي بانك مركللزي درآمدهاي 
حاصللل از صللادرات غيرنفتي از سللال 93 به طور 
متداوم رو به كاهش گذاشللته اسللت. در سال 93 
اين درآمدها در حدود 33 ميليارد دالر و در سللال 
94 بلله 31 ميليارد كاهش مي يابد و در سللال 95 
اين درآمدها به 28ميليارد دالر رسلليده است. اين 
درحالي است كه صادرات نفت در سال 95 نسبت 

به سال قبل به ميزان 67 درصد رشد داشته است، 
در سال 94 قيمت كل صادرات نفتي كشور 33.5 
ميليارد دالر بوده است، هرچند بايد اشاره كرد كه 
صادرات سللال 92 از سال 95 بيشللتر بوده است. 
در اين سللال مبلغ كل صادرات نفتي كشور 64.5 
ميليارد دالر بوده اسللت. اين آمارها نشان مي دهد 
كه حسللاب جللاري درآمدها كه منتللج از تفاضل 
سلله متغير صللادرات و واردات خدمللات، دريافتي 
و پرداخللت درآمد و دريافللت و پرداخت انتقاالت 
جاري است در سللال گذشته به 16.3ميليارد دالر 
رسيده است. جزييات اين جدول نشان مي دهد كه 
در سال 95 به ميزان 10ميليارد دالر صادرات و از 
طرفي بلله مبلغ 16 ميليللارد دالر واردات خدمات 

داشته ايم. 

 كاهش 6 برابري حساب سرمايه اي
دومين حساب عمده در تراز پرداخت ها حساب 
سللرمايه است. اين حسللاب، جريان سللرمايه ها از 
كشللور ما به خارج جهت خريد دارايي هاي خارجي 
و جريان سللرمايه ها از خارج به كشللور ما به عنوان 
خريللد خارجي هللا از دارايي هاي كشللور خودي را 
منعكللس مي كند. مانده حسللاب سللرمايه، خالص 
جريان خارجي سللرمايه ها جهت خريد دارايي هاي 

خارجي را اندازه مي گيرد. 
حسللاب هاي سللرمايه هايي كه شللامل دو جزو 
»خالص حسللاب سللرمايه يي« و »تغيير در حساب 
ذخايللر بين المللي« اسللت، مطابللق آمارهاي بانك 
مركزي بخش خالص حسللاب سرمايه در سال 95 
به منفي 18.2ميليارد رسلليده كه نسللبت به سال 
گذشللته بيش از 6 برابر منفي تر شده است. خالص 
حساب هاي سرمايه يي در سال 94 به ميزان منفي 
2.5ميليللارد دالر بود. عاوه بر اين حسللاب ذخاير 
بين المللي كلله بنابر تعريف همان دارايي هاي بانك 
مركزي اسللت، به منفي 7.6 ميليارد دالر رسلليده 
اسللت. در طول سال هاي اخير ذخاير بانك مركزي 
به طور مداوم رو به كاهش بوده اسللت. در حالي كه 
در سال 92 ارزش اين ذخاير 13 ميليارد دالر بود، 
در سللال 93 به 8.5 و در سللال 94 به 2.2 ميليارد 
دالر رسلليد. در 3 ماهه اول اين عدد منفي شد و تا 

اكنون اين روند كاهشي ادامه داشته است. 
آمارهاي بانك مركزي همچنين نشللان مي دهد 
كه بدهي هاي خارجي كشللور در پايان سال 95 به 
8.4ميليون دالر رسلليده است. اين عدد با احتساب 
معوقه هللا به مبلغ 2.3 ميليون دالر، كل بدهي هاي 
خارجي كشللور در مقطع پايان سال 1395 معادل 

10.8 ميليون دالر مي شود. 

مهم ترين شاخص هاي  حساب ملي كشور در پايان سال 95
16.3 ميليارد دالر تراز حساب جاري
20.8 ميليارد دالر تراز بازرگاني)حساب كاال)
83.9 ميليارد دالر (fob( صادرات كاال
63.1 ميليارد دالر (fob( واردات كاال
8.4 ميليون دالر كل بدهي هاي خارجي در پايان دوره

7.6 – ميليارد دالر تغيير در دارايي هاي بانك مركزي
18.2- ميليارد دالر خالص حساب سرمايه يي
34.5 ميليارد دالر صادرات غير نفتي
43.6 ميليارد دالر (CIF( واردات 
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پرداخت تا 100 ميليون تومان 
به سپرده گذاران ثامن الحجج 

بانك پارس��يان در فراخوان خود به سپرده گذاران 
تعاوني اعتبار درحال تس��ويه ثامن الحجج اعالم كرد، 
بازپرداخت وجوه تا سقف مبلغ 100ميليون تومان از 

روز سه شنبه 20تير 96 آغاز مي شود. 
به گزارش»تعادل« بانك پارسيان در اين اطالعيه 
اعالم كرد: در اجراي دس��تور بانك مركزي به آگاهي 
مي رساند همزمان با فرا رسيدن موعد پرداخت وجوه 
»فرم درخواس��ت« ارائه شده توس��ط بانك پارسيان 
به عن��وان بانك عامل، بازپرداخ��ت وجوه فرم مزبور 
تا سقف مبلغ يك ميليارد ريال از روز سه شنبه مورخ 

20تير 96 انجام خواهد شد. 
بدي��ن منظ��ور تمام��ي اش��خاص داراي »ف��رم 
درخواس��ت« مي توانند در سررس��يد تعيين شده در 
ف��رم و پ��س از آن با در دس��ت داش��تن اصل فرم و 
مدارك شناس��ايي معتبر مطابق با ساعت هاي كاري 
شعب بانك پارسيان به شعبه اوليه صادركننده »فرم 

درخواست« مراجعه نمايند. 

بيمه البرز تنديس طاليي 
گرفت

ش��ركت بيمه البرز به خاطر اقدامات موثر در حفظ 
كرامت مصرف كننده و عملي كردن فرهنگ استفاده از 
كاال و خدم��ات ايراني موفق به دريافت تنديس طاليي 
و ل��وح قدرداني حمايت از تولي��د و خدمات داخلي در 

»كنفرانس ملي ساخت ايران« شد. 
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز در اين كنفرانس 
كه ب��ا حضور مصطفي پورمحمدي وزير دادگس��تري، 
الهام امين زاده دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق 
ش��هروندي، دكتر رحمتي مش��اور رياس��ت جمهوري، 
حميدرضا فوالدگر نماينده مجلس ش��وراي اسالمي و 
غالمحسين شافعي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران برگزار شد، اميرساس��ان ترابي زاده، 
 مع��اون برنامه ريزي و فناوري اطالع��ات بيمه البرز به 
نمايندگي از سوي مديرعامل اين شركت نشان طاليي 
و ل��وح قدرداني حمايت از تولي��د و خدمات داخلي را 
درياف��ت ك��رد.  بنابر اين گ��زارش همچنين مصطفي 
پورمحمدي وزير دادگس��تري، الهام امين زاده دستيار 
وي��ژه رييس جمهور در امور حقوق ش��هروندي و دكتر 
رحمتي مش��اور رياس��ت جمهوري از نمايشگاه جانبي 
نخستين كنفرانس ملي س��اخت ايران و غرفه شركت 
بيم��ه البرز در اين نمايش��گاه بازديد كردن��د و با انواع 

خدمات بيمه يي بيمه البرز آشنا شدند. 
اين گزارش حاكي اس��ت، ش��ركت بيم��ه البرز در 
راس��تاي ارائه بهترين خدمات بيمه يي به هموطنان و 
حمايت از نوآوري در خدمات ملي طي 5 سال گذشته 
دو طرح نوين بيمه اميدآفرين)جبران هزينه هاي درمان 
سرطان( و بيمه تولد)جبران هزينه هاي درمان ناباروري( 

را ابداع و به طور انحصاري عرضه كرده است. 
همچنين اين شركت براساس اعالم رياست جمهوري 
با رعايت اصل حفظ كرامت مشتري توانسته است طي 
9س��ال متوالي رتبه اول مشتري مداري و تكريم ارباب 
رج��وع را بين بانك  ها و بيمه ها و دو س��ال متوالي بين 

تمام دستگاه هاي دولتي و عمومي كسب كند. 
دريافت تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان طي 
دو س��ال متوال��ي 1394و 1395 و دريافت گواهينامه 
رعايت حقوق مصرف كننده طي 3س��ال 88 و 91و 93 
از وزير صنعت،  معدن و تجارت از ديگر دس��تاوردهاي 

شركت بيمه البرز در سال هاي اخير است. 

رشد 4500 توماني سكه 
طرح جديد

هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد روز 
دوشنبه 19 تير96 با 4550تومان رشد، يك ميليون 

و 211هزار تومان قيمت خورد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز ب��دون تغيي��ر يك ميليون و 
1۷۷هزار تومان معامله ش��د. همچنين هر قطعه نيم 
س��كه بهار آزادي نيز 644هزار و 500 تومان در بازار 
آزاد معامله ش��د كه رش��د 3 هزار توماني را نس��بت 
به روز گذش��ته نش��ان مي دهد. هر قطعه ربع س��كه 
به��ار آزادي با 2هزار تومان كاه��ش به 3۷4 هزار و 
500 تومان رس��يد و هر قطعه سكه گرمي نيز بدون 
تغيير 250 هزار تومان اس��ت.  ب��ر پايه اين گزارش، 
اون��س جهاني ب��ه 120۷دالر كاهش يافت��ه و روند 
نزولي دارد. هر گرم طالي 18 عيار نيز با 231تومان 
افت نس��بت به روز يك شنبه 113هزار و 459 تومان 
ارزش گذاري ش��د. صرافي ه��اي پايتخت نيز هر دالر 
امريكا را با 3تومان كاهش نس��بت به روز قبل 3هزار 
و ۷86توم��ان فروختند. همچني��ن قيمت هر يورو با 
يك تومان كاهش به 4هزار و 353تومان رسيد و هر 
پون��د انگليس نيز با 2تومان افت 4هزار و 883تومان 

معامله شد. 

انتقال ٧ تعاوني به كاسپين 
كامل شد

در جريان انجام امور تصفيه براي ارزيابي دارايي ها 
و بدهي ه��اي تعاوني ه��اي زيرمجموع��ه كاس��پين، 
تازه تري��ن اخبار از آن حكاي��ت دارد كه تمامي امور 
مربوط��ه به پايان رس��يده و اين ۷ تعاون��ي به طور 
كامل به كاس��پين منتقل ش��دند.  به گزارش ايسنا، 
شكل گيري موسسه اعتباري كاسپين و صدور مجوز 
براي آن در پايان سال 1394 با تجميع 8 تعاوني كه 

پيش از آن انحالل آنها اعالم شده بود، همراه شد. 
 »فرش��تگان، الزهرا مش��هد، حس��نات اصفهان، 
دامداران و كش��اورزان كرمانش��اه، بدر توس مشهد، 
پيوند، اميد جليل گرگان و عام كشاورزان مازندران8 
تعاوني بودند كه در مجموعه يي تحت عنوان كاسپين 
گرد آم��ده و بانك مركزي مجوز فعاليت را براي اين 
موسسه صادر كرد اما قرار بود تا در ادامه هيات مديره 
كاس��پين امور مربوط به اي��ن تعاوني ها را انجام داده 
و به عبارتي آنها را س��اماندهي كند.  بر اين اس��اس 
بايد كاس��پين امور مربوط ب��ه تصفيه، ارزيابي و نقل 
و انتق��ال دارايي هاي 8 تعاون��ي زيرمجموعه را انجام 
م��ي داد و بع��د از اتمام آن به طور كام��ل كليه امور 
آنه��ا به اين موسس��ه منتقل مي ش��د و از آن به بعد 
ب��ود كه تمامي مش��تريان تعاوني ه��اي 8 گانه جزو 
سپرده گذاران موسسه مجاز كاسپين محسوب شده و 

دفترچه ها و حساب آنها تغيير پيدا مي كرد. 

اخبار

نسبت تسهيالت غيرجاري به 10درصد كاهش يافت

رقم مطالبات معوق به 91 هزار ميليارد تومان رسيد
گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري 

براس�اس اع�الم نماگرهاي بان�ك مركزي 
در س�ه ماه�ه چهارم س�ال 95 كه ب�ه تازگي 
منتش�ر شده، رقم مانده تس�هيالت بانك ها و 
موسس�ات اعتباري به 910هزار ميليارد تومان 
رس�يده و نسبت تس�هيالت غيرجاري ريالي 
و ارزي بانك ه�ا و موسس�ات اعتب�اري به كل 
تس�هيالت در پايان س�ال 95 شامل مطالبات 
معوق، مش�كوك الوصول و سوخت شده به 10 
رسيده اس�ت و مي توان نتيجه گرفت كه رقم 
مطالبات معوق در ح�ال حاضر بالغ بر 91هزار 

ميليارد تومان است. 
  

ب��ه گ��زارش »تع��ادل« نس��بت تس��هيالت 
غيرج��اري ريال��ي و ارزي بانك ها و موسس��ات 
اعتباري ش��امل مطالبات معوق، سوخت شده و 
مش��كوك الوصول به كل تسهيالت ريالي و ارزي 
بانك ها به 10درصد در اس��فندماه 95 رسيده و 
نس��بت به اس��فند 94 معادل 2- درصد يا 0.2 
واحد كاهش يافته و از 10.2درصد به 10درصد 
رسيده اس��ت. اين نسبت در سال هاي 92 و 93 
نيز ب��ه ترتيب 14.1درص��د و 12.1درصد بوده 

است.
براس��اس رق��م مان��ده تس��هيالت 910هزار 
ميلي��ارد تومان��ي بانك ها و موسس��ات اعتباري 
در پايان س��ال 95 مي توان نتيجه گرفت كه در 
ح��ال حاضر رقم مطالب��ات غيرجاري و معوق و 
مش��كوك الوصول و سوخت شده بالغ بر 91هزار 

ميليارد تومان است. 
روند رش��د رق��م مطالبات معوق نيز نش��ان 
مي دهد كه اگرچه نس��بت مطالبات غيرجاري از 
14.1 ب��ه 10 درص��د در اين چهار س��ال دولت 
يازده��م كاه��ش يافته و 4.1 واحد كمتر ش��ده 
اس��ت اما به خاطر رشد تس��هيالت دهي بانك ها 
و مانده تس��هيالت بانك ها، عم��ال رقم مطالبات 
مع��وق و غيرج��اري رش��د ك��رده و از ۷5هزار 
ميليارد تومان در س��ال 92 به 91 هزار ميليارد 
توم��ان در س��ال 95 افزايش داش��ته و 16 هزار 

ميليارد تومان بيشتر شده است. 
براس��اس گزارش نماگرهاي اقتص��ادي بانك 
مرك��زي ك��ه به تازگي منتش��ر ش��ده، نس��بت 
تس��هيالت غيرجاري ريالي بانك ها و موسس��ات 
اعتباري، ش��امل مطالبات معوق، سوخت شده و 
مش��كوك الوصول، به كل تسهيالت ريالي بانك ها 
نيز به 9.5درصد در اسفندماه 95 رسيده و نسبت 
به اس��فند 94 معادل 2.1- درص��د يا 0.2 واحد 
كاهش يافته و از 9.۷ درصد به 9.5درصد رسيده 
اس��ت. اين نسبت در س��ال هاي 92 و 93 نيز به 

ترتيب 13.2 درصد و 11.2 درصد بوده است. 
نس��بت تس��هيالت غيرجاري ارزي بانك ها و 
موسسات اعتباري شامل مطالبات معوق، سوخت 
ش��ده و مش��كوك الوصول به كل تسهيالت ارزي 
بانك ها نيز به 13.2درصد رس��يده كه نس��بت به 
س��ال 94 معادل 0.8 درصد يا 0.1 واحد بيش��تر 
شده است و از 13.1 به 13.2 درصد رسيده است. 
اين نس��بت در س��ال هاي 92 و 93 معادل 19 و 

1۷.۷ درصد بوده است. 
اما در عين حال كه متوس��ط نسبت تسهيالت 
غيرج��اري و مطالب��ات مع��وق تم��ام بانك ها و 
موسس��ات اعتباري به 10 درصد در اس��فند 95 
رس��يده، برخي كارشناسان معتقدند كه مطالبات 
معوق و در معرض معوق ش��دن در برخي بانك ها 
به حدود 30 درصد رسيده و با شرايط نامناسب و 

خطرآفرين براي برخي بانك ها همراه است. 
ضمن اينكه افزايش تسهيالت دهي بانك ها در 
سال هاي اخير، عمال بخش عمده يي از معوقات را 
به تسهيالت جاري تبديل كرده و برخي شركت ها 
هر س��ال رقم بدهي خ��ود را در ق��رارداد جديد 
استمهال مي كنند و از اين طريق، معوق محسوب 
نمي شوند. اما واقعيت اين است كه اين شركت ها 
ممكن است كه در شرايط ركودي سال هاي آينده 
و پر شدن ظرفيت وثيقه ها، امكان استمهال مجدد 

را نداشته باشند يا امكان پرداخت اقساط بانكي را 
نداشته و به ليست معوقات بانك ها اضافه شوند. 

به عبارت ديگر، اگرچه حجم تسهيالت سال 
95 نظ��ام بانكي حدود 540 هزار ميليارد تومان 
بوده اما همه اين مبلغ پول جديد نبوده و بخش 
عم��ده آن اس��تمهال بدهي هاي قبلي اس��ت و 
همين موضوع مي تواند در ش��رايط تنگناي مالي 
بانك ه��ا يا ركود بخش هاي اقتصادي، به افزايش 

مطالبات معوق منجر شود. 
از اي��ن رو نظ��ام بانك��ي بايد هوش��يار باش��د و 
تس��هيالت در مع��رض معوق ش��دن را مورد توجه 
قرار دهد و با كاهش سود بانكي، هزينه بازپرداخت 
وام ه��ا و همچني��ن معوق��ات و دارايي ه��اي مازاد 
بانك ه��ا و مصادره وثايق ب��ه خاطر مطالبات معوق 
را كاهش دهد و منابع مالي و نقدينگي در دسترس 

را افزايش دهد. 
پيم��ان قربان��ي معاون اقتص��ادي بانك مركزي 
در گفت وگ��و با ايبنا در اين زمين��ه گفت: در حال 
حاضر، ب��ه دليل ش��رايطي كه در زمينه انباش��ت 
مطالب��ات غيرج��اري، بدهي هاي دولت و رس��وب 
دارايي ه��اي غيرمال��ي در ترازنام��ه بانك ها داريم، 
عمليات واس��طه گري مالي با اختالل مواجه ش��ده 
كه خوشبختانه با اقداماتي كه در حال انجام است، 
اميدواري��م اين معضل برطرف ش��ود. اگر به مقوله 
ثبات مالي توجه نداش��ته باش��يم، ثب��ات بازارهاي 
داخل��ي از جمله بازار ارز، دس��تيابي به نرخ رش��د 
مس��تمر و باال و حفظ دس��تاورد تورم پايين ميسر 

نخواهد بود. 
چيزي كه امروز مهم اس��ت، با توجه به اينكه 
كش��ور ما داراي اقتصاد بانك محور است و نظام 
بانك��ي 90درص��د تامين مال��ي را برعهده دارد، 
سالمت مالي بانك ها و شرايطي كه آنها دارند از 
بُعد مقررات احتياط��ي براي تامين مالي اقتصاد 
بس��يار مهم است. ثبات مالي به وضعيتي اطالق 
مي شود كه نظام مالي كشور بتواند عملكرد خود 
را در هدايت منابع به س��مت فعاليت هاي مولد، 
كارآمد و مفيد داشته باشد و در مقابل شوك هاي 

وارده نيز به خوبي پايداري نشان بدهد. 

 رقم پايه پولي 
رق��م پايه پولي در اس��فند 95 ب��ه 1۷9 هزار و 
830ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال 92 با 
رقم 118هزار و 490 ميليارد تومان معادل 61 هزار 
و 340ميليارد تومان بيش��تر شده و در اين 4 سال 

52درصد رشد كرده است. 
 در س��ال 95 نيز پايه پولي با افزايش 26.5هزار 
ميليارد تومان معادل 1۷.3 درصد رشد كرده است. 

 رشد 23.23 درصدي نقدينگي 
رقم نقدينگي كش��ور نيز به رق��م 1253هزار و 
390ميليارد تومان رس��يده كه 23.2 درصد نسبت 
به سال 94 رش��د كرده و حدود 240 هزار ميليارد 
تومان افزايش داش��ته اس��ت. در اين 4 سال دولت 
يازده��م نيز نقدينگي از 640 ه��زار ميليارد تومان 
به 1253هزار ميليارد تومان رس��يده و معادل 613 
ه��زار ميليارد تومان افزايش داش��ته كه رش��د 96 

درصدي در 4سال داشته است. 

 ضريب فزاينده 6.9٧ شد
رابطه نقدينگي با پايه پولي نيز نش��ان مي دهد 
ك��ه ضري��ب تكاثر پول��ي ي��ا ضريب فزاين��ده كه 
نش��ان دهنده گردش پايه پولي در اقتصاد و حاصل 
تقس��يم نقدينگي بر پايه پولي اس��ت به عدد 6.9۷ 

رس��يده اس��ت.  ضريب فزاينده در سال 92 معادل 
5.4 ب��وده كه در س��ال 95 به 6.9۷ رس��يده و در 
اين 4سال معادل 1.5۷ واحد افزايش داشته است. 
از رق��م نقدينگ��ي 1253 هزار ميلي��ارد توماني 
مع��ادل 163هزار ميلي��ارد تومان آن پول ش��امل 
39.33هزار ميليارد تومان اس��كناس و مسكوك در 
دست اشخاص، و 123.۷هزار ميليارد تومان سپرده 

ديداري يا حساب جاري بوده است. 
رش��د حجم پول در س��ال 95 مع��ادل 19.3 
درصد، رشد اس��كناس 5.8 درصد و رشد سپرده 
ديداري با رشد باالتر از نقدينگي 24.3درصد بوده 

است. 
ام��ا س��پرده هاي غيردي��داري يا ش��به پول 
ش��امل س��پرده هاي كوتاه م��دت و بلندمدت و 
قرض الحس��نه رش��د قابل توجه 23.8 درصدي 
داش��ته و به 1090 هزار ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. به عبارت ديگر، با وجود رش��د نقدينگي 
22.3درص��دي، به دلي��ل كاهش حج��م پول و 
اسكناس و حساب جاري، بخش عمده نقدينگي 
اضاف��ه ش��ده و بخش��ي از پ��ول قبل��ي جذب 
سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت شده است كه 
به آن سود تعلق مي گيرد و تمايل مردم و اقتصاد 
به نگهداري پول به صورت س��پرده داراي س��ود 
همچنان روبه افزايش اس��ت و نگهداري پول به 

صورت حساب جاري و اسكناس در حال كاهش 
اس��ت. كل سپرده هاي غيردولتي نزد بانك ها نيز 
به رقم 1214هزار ميليارد تومان رسيده كه رشد 

23.9درصدي داشته است. 

 مجموع مطالبات سيستم بانكي 
مجم��وع مطالب��ات سيس��تم بانك��ي از بخش 
دولت��ي و بخ��ش غيردولتي به ع��دد 113۷ هزار 
ميليارد تومان رسيده كه رشد 25 درصدي داشته 
اس��ت كه باالتر از رش��د 23.2 درصدي نقدينگي 
اس��ت و نش��ان دهنده اين واقعيت است كه دولت 
در سال 95 مجبور به سياست انبساطي در بودجه 
و اعتبارات بانك ها بوده اس��ت، زيرا در س��ال هاي 
دول��ت قبلي، رقم مطالبات سيس��تم بانكي از كل 

حجم نقدينگي كمتر شده بود. 
از اين رقم مطالبات سيستم بانكي، بدهي بخش 
دولتي معادل 219166 هزار و ۷50 ميليارد تومان 
و بده��ي بخ��ش غيردولت��ي و خصوصي ي��ا مانده 
تس��هيالت بانك ها ح��دود 91۷.۷2 ه��زار ميليارد 

تومان است. 
كل س��پرده هاي بخ��ش غيردولت��ي ب��ه ع��دد 
1214هزار ميليارد تومان رس��يده و س��پرده دولت 
ني��ز ن��زد سيس��تم بانكي يعن��ي بانك ه��ا و بانك 
مركزي معادل 56.6۷هزار ميليارد تومان و س��پرده 
شركت هاي دولتي 4۷۷0ميليارد تومان بوده است. 

 اسكناس و مسكوك منتشر شده 
حجم اس��كناس و مس��كوك منتشر شده نيز به 
53 ه��زار و 510ميليارد تومان رس��يده كه معادل 

91۷0ميليارد تومان آن نزد بانك ها بوده است. 

 سپرده قانوني 
س��پرده قانون��ي بانك ها نزد بان��ك مركزي نيز 
ب��ا رش��د 23درصدي نس��بت به س��ال 94 به رقم 
125هزار و 390ميليارد تومان رس��يده كه معادل 
10.32درص��د حج��م س��پرده هاي غيردولتي نزد 
بانك هاي كش��ور است و نش��ان مي دهد كه درصد 
س��پرده قانوني نس��بت به قبل كه حدود 11 تا 13 

درصد بوده كمتر شده است. 
س��پرده ديداري بانك ها نزد بان��ك مركزي هم 
معادل 5هزار و 940 ميليارد تومان بوده كه رش��د 

4.2درصدي نسبت به اسفند 94 داشته است. 

 بدهي بانك ها به بانك مركزي
بدهي بانك ها به بانك مركزي كه شاخص عمده 
پول��ي و بانكي و نش��ان دهنده برداش��ت بانك ها از 
منابع بانك مركزي و اضافه برداشت بانك ها را نشان 
مي دهد شامل 50 هزار و 250ميليارد تومان بدهي 
بانك ه��اي تجاري بوده كه كاه��ش 90.۷درصدي 
داش��ته اس��ت. بدهي بانك هاي تخصص��ي نيز به 
رق��م 49هزار و 440ميليارد تومان بوده كه كاهش 

13.۷-درصدي داشته است. 
به عب��ارت ديگر، به دنبال سياس��ت هاي جديد 
بان��ك مرك��زي ب��راي تبدي��ل جريم��ه ديرك��رد 
34درص��دي به خط��وط اعتباري زي��ر 20 درصد، 
كاهش س��پرده قانوني، كاهش نرخ س��ود در بازار 
بين بانك��ي و تبدي��ل اضافه برداش��ت ها به خطوط 
اعتب��اري، رقم بدهي بانك ها ب��ه بانك مركزي در 

نهايت كاهش داشته است. 
اما در س��ال 95 بده��ي بانك هاي خصوصي و 
تجاري رشد باالي 90درصدي داشته است. بدهي 
بانك هاي تجاري از 5490 ميليارد تومان در سال 
92 به 50هزار و 250 ميليارد تومان در س��ال 95 
رس��يده و در اين سال ها با رشد 19، 445، 12- و 
90 درص��د در س��ال هاي 92 تا 95 مواجه ش��ده 

است. 

 بدهي هاي خارجي 
بده��ي كوتاه مدت خارجي ني��ز 3312 ميليون 
و  ميلي��ارد   5 بلندم��دت  و  ميان م��دت  و  دالر 
3391۷0ميليون دالر و كل بدهي كشور 8 ميليارد 

و 6481ميليون دالر 94 بوده است. 

احسان سلطاني  
حجم نقدينگي در پايان اسفند ماه سال 1395 
به 1253هزارميليارد تومان بالغ ش��د كه نسبت به 
ماه مش��ابه در س��ال قبل از آن 23.2درصد رش��د 
داش��ت. در دوره 95-1380 حج��م نقدينگ��ي ب��ا 
رش��د متوسط س��االنه 2۷.۷درصد 39برابر شد كه 
124درصد بي��ش از حجم اقتصاد كش��ور افزايش 

يافت. 
نقدينگي حاصل جمع پول)سپرده هاي ديداري 
بانك��ي و اس��كناس و مس��كوك نزد اش��خاص( و 
ش��به پول )س��پرده هاي غيرديداري بانكي( اس��ت. 
س��هم ش��به پول از نقدينگي از 55 درصد در سال 
1380 به 8۷ درصد در پايان س��ال 1395رسيد و 
در همين حال سهم پول از 45درصد كل نقدينگي 
به كمتر از يك سوم آن يعني 13درصد تنزل يافت. 
سهم پول از نقدينگي ايران در مقايسه با كشورهاي 
جهان)با س��هم بين 25تا ۷0درصد( به شدت پايين 
است. روند تغيير تركيب نقدينگي كشور به صورتي 
است كه سرعت گردش پول در 15سال اخير تنزل 
يافته و در دو سال اخير با كاهش سرعت حجم پول 

نيز توام شده است. 
بخ��ش اصل��ي ش��به پول ش��امل س��پرده هاي 
س��رمايه گذاري مدت دار)بلندم��دت و كوتاه مدت( 
بانكي است. طي دوره 95-1380 سهم سپرده هاي 
سرمايه گذاري از 44درصد نقدينگي در ابتداي دوره 
به 81 درصد در انتهاي دوره صعود كرده است. طي 
اين دوره ميزان سپرده هاي مدت دار ۷2برابر شد اما 
كل بده��ي بخش خصوصي به بانك ها)بدون س��ود 

آتي( 40برابر شد. 
در پايان س��ال 1395 ميزان سپرده هاي بانكي 
بخش خصوصي به 1214هزارميليارد تومان و ميزان 
مطالبات بانك ها)بدون س��ود آتي( از اين بخش به 

824 هزارميليارد تومان بالغ ش��د. در نتيجه شكاف 
بين مي��زان س��پرده ها و مطالب��ات بانكي)مجموع 
تس��هيالت اعطاي��ي( بخش خصوصي ب��ه باالترين 
س��طح خود صعود كرد و تراز سپرده ها و مطالبات 
بانك��ي بخش خصوص��ي به رق��م 390هزارميليارد 
تومان به نفع بانك ها افزايش يافت. اين تراز در سال 
1390 فقط 9300ميليارد تومان و به عبارت ديگر 
در اين سال ميزان سپرده ها و مطالبات بانكي بخش 
خصوص��ي كم و بي��ش برابر بود. در آذر ماه س��ال 
1395 ميزان معوقات بانكي حدود 100هزارميليارد 
تومان گزارش ش��د. بنابراين با وجود رشد مطالبات 

معوق بانكي با توجه به حجم عظيم مازاد سپرده ها 
به تس��هيالت بايد توان كلي تسهيالت دهي بانك ها 

به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا كرده باشد. 
در اس��فند ماه سال 1395 از مجموع تراز منفي 
390هزارميلي��ارد توماني بخش خصوصي و بانك ها 
55 ه��زار توم��ان مرب��وط ب��ه بانك هاي)تجاري و 
تخصصي( دولتي و 335هزارميليارد تومان مربوط به 
بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي 
اس��ت. به عبارت ديگر 86 درصد از نقدينگي بخش 
خصوصي نزد بانك هاي غيردولتي باقي مانده است 
و بانك هاي دولتي سهم كمي دارند. بخشي از منابع 

بانك��ي نزد بانك مركزي به صورت س��پرده قانوني 
ذخيره ش��ده يا به دولت و ش��ركت هاي دولتي وام 
داده ش��ده است و از س��وي ديگر بانك ها به بانك 
مركزي بدهي داش��ته و سپرده هاي بخش دولتي را 

نگهداري مي كنند. 
در پايان س��ال 1395 مجموع)1( س��پرده هاي 
بخ��ش خصوص��ي، )2(س��پرده ها و وج��وه بخش 
دولت��ي، )3(بده��ي به بانك مرك��زي و )4(وام ها و 
س��پرده هاي ارزي، بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري 
خصوصي به 1024ميليارد تومان و از س��وي ديگر 
مجم��وع )1(بده��ي بخ��ش خصوص��ي، )2(بدهي 

بخش دولتي و )3(س��پرده نزد بان��ك مركزي آنها 
ب��ه ۷02هزارميلي��ارد توم��ان بالغ ش��د. اين بدين 
مفهوم اس��ت ك��ه بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري 
خصوصي 322هزارميليارد توم��ان منابع اضافي از 
مردم و بخش خصوصي كش��ور اخذ كرده اند كه نه 
ن��زد دولت و نه نزد بانك مركزي اس��ت. اين حجم 
عظيم از منابع مالي معادل با 26درصد از كل حجم 
نقدينگي ي��ا 25درصد از كل ان��دازه اقتصاد ايران 
است. در كنار اين تراز منفي بانك هاي خصوصي در 
اسفند ماه سال 1395 بدهي دولت به بخش بانكي 
به 220هزارميليارد تومان افزايش يافت كه دو برابر 

پايان سال 1392 است. 
بح��ران بانك��ي و كمبود منابع مالي در كش��ور 
ب��ه ترتي��ب ب��ه عملك��رد بانك ه��اي خصوص��ي، 
بدهي هاي دولت به سيس��تم بانك��ي و پس از اين 
دو ب��ه معوق��ات بانكي مرب��وط مي ش��ود. با توجه 
به مازاد س��پرده ب��ه تس��هيالت 390هزارميليارد 
تومان��ي، مردم و بخش خصوص��ي قرباني اصلي آن 
به ش��مار مي روند. جمع آوري نقدينگي در گردش 
فعاليت ه��اي اقتصادي و توليدي مردم با اس��تمرار 
و تعميق ركود همراه ش��ده است. حجم عظيم سود 
پرداختي به س��پرده هاي بانكي خود بار بس گراني 
بر دوش اقتصاد ش��ده كه هر گونه سرما يه گذاري و 
فعاليت اقتصادي بخش خصوص��ي را بدون توجيه 
كرده اس��ت. با توجه به وضعي��ت كنوني بانك هاي 
خصوص��ي، وضعيت نظام بانك��ي فاجعه بارتر از آن 
اس��ت كه به چند موسس��ه اعتباري)ب��دون مجوز 
يا با مجوز( منحصر ش��ود. سياس��ت هاي پراشتباه 
سياس��ت گذاران اقتصادي و مسووالن بانك مركزي 
در حمايت مفرط از بخش بانكي خصوصي مس��بب 
بحران��ي در ذات نظام مالي ش��ده كه به س��ادگي 

اقتصاد ايران از آن رهايي نخواهد يافت.

مانده تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري نسبت تسهيالت غيرجاري ريالي و ارزي - درصدسال 
رقم مطالبات غيرجاري و معوق به هزار ميليارد تومان 

9214.1534٧5.3

9312.1624٧5.5

9410.2٧29٧4.3

951091091

براساس رقم 910هزار ميليارد تومان مانده تسهيالت بانك ها و موسسات اعتباري 
و رقم 10درصدي نسبت تسهيالت غيرجاري ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 

اعتباري به كل تسهيالت در پايان سال 95 رقم مطالبات معوق در حال حاضر بالغ بر 
91هزار ميليارد تومان است

نسبت تسهيالت غيرجاري ريالي و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري، شامل مطالبات 
معوق، سوخت شده و مشكوك الوصول به كل تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها به 

10درصد در اسفندماه 95 رسيده و نسبت به اسفند 94 معادل 2- درصد يا 0.2 واحد 
كاهش يافته و از 10.2درصد به 10درصد رسيده است. اين نسبت در سال هاي 92 و 

93 نيز به ترتيب 14.1 درصد و 12.1 درصد بوده است

                                                                                                      

اقتصاد ايران در باتالق بانك هاي خصوصي
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5 بورس و فرابورس
بانك صادرات به زودي به 
تاالر شيشه اي بازمي گردد

عض��و كميس��يون اقتص��ادي مجل��س از انتظ��ار 
س��هامداران بورس��ي براي بازگش��ت بانك ها به تاالر 
شيش��ه يي س��خن گفت. به گزارش »تع��ادل« به نقل 
از عص��ر ايران، احمد اناركي با اع��ام اينكه نماد بانك 
صادرات در بورس به زودي بازگش��ايي مي شود، عنوان 
كرد: سهامداران اين بانك به هيچ وجه نبايد نگران افت 
قيمت سهام خود باش��ند زيرا افت قيمت سهام بعد از 
بازگش��ايي براي تمام بانك ها امري طبيعي است، البته 
اين افت مقطعي خواهد بود و بعد از مدتي قيمت سهام 

يا به حالت اول برمي گردد يا صعود خواهد كرد. 
نماينده انار و رفسنجان عنوان كرد: علت افت قيمت 
سهام در بورس جو رواني است كه برجامعه حاكم است، 
بانك صادرات با شفاف سازي صورت حساب ها، صداقت 
در اعمال بانكي خود را به اثبات رسانده و بنده مطمئن 
هستم به زودي اين بنگاه اقتصادي بزرگ جايگاه واقعي 
خود را در بورس پيدا خواهد كرد. وي در پايان خطاب 
به س��هامداران بانك صادرات ايران گفت: س��هامداران 
بانك صادرات نبايد به علت افت قيمت سهام، به التهاب 
و جو روان��ي موجود در اين زمينه دام��ن بزنند و بايد 
با آرامش و س��عه صدر اجازه دهن��د بانك صادرات به 
جاي��گاه اصلي خود در بورس بازگردد و تصميم به نقل 
و انتقاالت س��هام خود نگيرند زيرا بعد از سپري شدن 
زماني مشخص، شاهد صعود قيمت سهام شان در تاالر 

شيشه يي خواهند بود.
 

قيمت اوراق تسهيالت 
مسكن در مسير تعادل 

مدير رواب��ط عمومي فرابورس اي��ران در خصوص 
ش��رايط كنوني عرضه و تقاضا در بازار اوراق تسهيات 
مس��كن عنوان كرد: با توجه به آغاز فصل تابستان و در 
پي آن فعال شدن بازار معامات مسكن، شاهد استقبال 
بيش��تر از اوراق تسهيات نيز هستيم و با وجود اينكه 
متقاضيان اين اوراق در اين روزها بيشتر شده  اند، قيمت 
اين تسهيات روند متعادلي را در پيش گرفته و افزايش 
نيافته اس��ت. به گزارش »تعادل« به نقل از سنا، مبينا 
بني اس��دي درخصوص فراز و فروده��اي قيمت اوراق 
تس��هيات مسكن توضيح داد: از آغاز سال 95 تاكنون 
نه تنها قيمت تسه ها افزايش نيافته، بلكه شاهد كاهش 
تدريجي قيمت ها بوده ايم؛ براي مثال متوس��ط قيمت 
اوراق تسهيات مسكن در فروردين ماه سال 96 حدود 
70 هزار تومان بود كه اين رقم از ابتداي سال گذشته تا 

حال حاضر كم ترين ميانگين قيمتي بوده است. 
بني اس��دي با بيان اينكه معموال اوج تقاضاي اوراق 
گواهي تس��هيات مس��كن در طول س��ال مربوط به 
ماه هاي پاياني فصل بهار و آغازين تابستان است، افزود: 
با درنظر گرفتن اين مساله شاهد هستيم كه ميانگين 
قيمت اوراق تسهيات مسكن در تيرماه 95 حدود 88 
ه��زار تومان بوده در حالي كه اين رقم در س��ال 96 به 
75 هزار تومان رس��يده يعن��ي 13 هزار تومان كاهش 
يافته اس��ت. وي در پايان كاه��ش قيمت اوراق گواهي 
تس��هيات مس��كن را در سال جاري نس��بت به سال 
گذشته يادآور شد و گفت: در حال حاضر نيز ميانگين 
قيمت ها در بازه 73 تا 75 هزار تومان در نوس��ان است 
كه در مجموع نشانگر آن است كه قيمت اين اوراق در 

مسير تعادل قرار دارد. 

 برنج مازندران و گيالن
روي تابلوي تاالر نقره اي

هي��ات دولت تصويب ك��رد كه محص��والت ذرت 
و ج��و در كل كش��ور و برن��ج اس��تان هاي مازندران و 
گيان در راس��تاي اجراي سياست قيمت تضميني در 
 بورس كاالي ايران عرضه ش��وند. به گزارش »تعادل«،
 هيات وزيران در جلس��ه 14 تير 1396 به پيش��نهاد 
ش��ماره 020/36422 مورخ 22 اس��فند 1395 وزارت 
جهاد كشاورزي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم 
قانون اساس��ي جمهوري اسامي ايران، ماده 33 قانون 
افزاي��ش به��ره وري بخش كش��اورزي و منابع طبيعي 
مص��وب 1389 و ماده 36 قان��ون الحاق برخي مواد به 
قانون تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت 2 مصوب 
س��ال 1393 تصوي��ب كرد محص��والت ذرت و جو در 
كل كشور و برنج صرفا اس��تان هاي مازندران و گيان 
براي عرضه در بورس كاالي ايران تعيين مي ش��وند. در 
تبصره يك اي��ن مصوبه آمده اس��ت: »در صورت افت 
قيمت و ضرورت مداخل��ه دولت براي خريد تضميني 
برنج، س��ازوكار خريد محصول مذكور از طريق بورس 

كاال انجام مي گيرد.«

شرط عدم تعويق مجامع 
امسال بانك ها

مدي��ركل نظارت ب��ر بانك ها و موسس��ات اعتباري 
بانك مركزي با تاكيد بر ضرورت بهبود كفايت س��رمايه 
بانك ها، گفت: بر اين اس��اس بان��ك مركزي بانك هايي 
كه در صورت هاي مالي س��االنه سود شناسايي مي كنند 
را مل��زم به اختص��اص آن به افزايش س��رمايه مي كند. 
عباس كمره ئي در گفت وگ��و با فارس، در خصوص روند 
بررسي صورت هاي مالي بانك ها، اظهار كرد: بانك ها بايد 
براساس صورت مالي نمونه اباغي، صورت هاي مالي خود 
را تدوين و به بانك مركزي ارائه و پس از تاييد آن، مجمع 
عمومي را برگ��زار كنند. وي اف��زود: تاكنون چند بانك 
صورت هاي مالي ش��ان را به بانك مرك��زي ارائه كرده اند 
و پس از رس��يدگي و تاييد آن مي توانند مجامع خود را 
برگزار كنند، اگر هم��ه بانك ها اين فرآيند را طي كنند، 
امسال ديگر مجامع بانك ها به تعويق نمي افتد.  كمره ئي 
در پاس��خ به اين س��وال كه بانك مركزي تا چه زماني با 
نرخ كفايت سرمايه پايين اغلب بانك ها مدارا مي كند و آيا 
تمهيدات ويژه يي براي افزايش سرمايه در نظر نمي گيرد، 
گفت: بانك ها مكلف به رساندن نسبت كفايت سرمايه به 
نس��بت هاي مقرر هستند اما به هر حال افزايش سرمايه 
به وضعيت بازار سرمايه وضعيت سودآور بانك ها مرتبط 
اس��ت. وي با بيان اينكه يك��ي از برنامه هاي اصلي بانك 
مركزي بهبود نرخ كفايت س��رمايه بانك ها است، تصريح 
كرد: يك��ي از ابزارهايي كه بانك مرك��زي از اين به بعد 
به كار مي برد، اين اس��ت ك��ه اگر بانك ها در صورت هاي 
مالي خود، س��ود شناسايي كنند، بايد اين سود را صرف 
افزايش س��رمايه كنند تا به آن نس��بت كفايت سرمايه 
برس��ند. مديركل نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري 
تاكيد كرد: مجامع بانك ها هم زماني برگزار مي ش��ود كه 

بانك مركزي اين صورت ها را تاييد كرده باشد.

اخبار بورس

ادامه روند صعودي بازار با رشد 391 واحدي

شاخص كل با قدرت به كانال 79 هزار واحدي بازگشت
گروه بورس  

در حال��ي ك��ه در دومي��ن روز معاماتي هفته 
ش��اخص كل بورس تهران با رش��د 103واحدي به 
كار خود پايان داد، روز گذش��ته نيز اين روند ادامه 
پيدا ك��رد تا ش��اخص كل بورس ته��ران به كانال 
79هزار واحدي بازگردد. به اين ترتيب شاخص كل 
قيمت و بازده نقدي بورس و اوراق بهادار تهران در 
پايان معامات روز دوش��نبه 19 تير 96 با افزايش 
391 واح��دي روي رقم 79 ه��زار و 377 واحدي 

ايستاد. 
ب��ه گزارش »تعادل« معامله گ��ران بورس تهران 
ديروز در حالي ش��اهد معامات كم حجم در كليت 
بازار سهام بودند كه گروه معدني ها و فلزات اساسي 
با وجود س��ايه حقوقي ها در س��مت فروش ش��اهد 
اقبال خريداران براي جمع آوري سهام در اين گروه 
بود. بر اين اساس ارزش كل معامات ديروز بورس 
ته��ران به بي��ش از 158 ميليارد تومان رس��يد كه 
ناشي از دست به دست شدن بيش از 585 ميليون 
سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 49 هزار و 600 

نوبت داد و ستد بود. 
براس��اس اين گزارش، ديروز ب��ورس تهران در 
حال��ي نظاره گر معامات متع��ادل اما كم حجم بود 
ك��ه انتظار براي برخي خبره��اي مهم مديريتي در 
گ��روه معدني ها و ب��ه رهبري ف��والد مباركه باعث 
ش��د تا با وجود تحرك حقوقي ها براي اس��تفاده از 
فرصت فروش، اما گروه معدني ها و فلزي ها با اقبال 
عموم خريداران روبه رو باشد، در اين بين »كگل« با 
وجود معامله كمتر از 14 ميليون س��همي در سقف 
كامل قيمت ها در پايان معامات روز گذشته با صف 
خريد پايدار حدود 17 ميليون س��همي به كار خود 

پايان داد. 
در مل��ي صناي��ع مس ايران نيز ب��ا وجود تداوم 
عرضه س��هام از س��وي معامله گران اغلب حقوقي، 
ام��ا همچن��ان اقبال ب��ه خريد س��هام »فملي« در 
رون��دي متعادل ادام��ه دارد. همچنين ديروز فوالد 
مباركه اصفهان ش��اهد معامله بيش از 61 ميليون 
س��همي بود كه عمده آن را فروشندگان حقوقي به 
خريداران حقيقي در محدوده سقف كامل قيمت ها 
واگذار كردند، با اين همه همچنان س��فارش  فروش 

پرحجم براي ديروز در س��قف كامل قيمت هاي روز 
گذشته در سامانه معامات چيده مي شود. 

دي��روز در گروه خودرويي ها ني��ز با وجود تداوم 
معام��ات درون گروهي و همچني��ن معامله بلوكي 
درون گروه��ي »خگس��تر« ب��ا هدف تامين س��ود 
نقدي مجمع، نماد معاماتي ايران خودرو با روندي 
متعادل در دامنه نوسان مثبت قيمتي بود، هر چند 
كه حجم عرضه توان خريداران س��هام آن را بريده 

است. 
دي��روز بازار س��هام بازاري متع��ادل و كم حجم 
بود كه گروه معدني ها و فلزات اساس��ي در آس��تانه 
برگزاري مجامع باقي مانده در اين گروه و همچنين 
انتظار براي برخي خبرهاي مديريتي با اقبال عموم 
خريداران با وجود تداوم عرضه از سوي سهامداران 

حقوقي بود.
 

 بررسي نماگرهاي بورس
ش��اخص كل هم  وزن اما ب��ا افزايش 54 واحدي 
ع��دد 17 هزار و 323 واحد را به نمايش گذاش��ت. 
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 633 واحدي 
به رقم 86 هزار و 773 واحد دس��ت يافت. شاخص 
بازار اول اما در حالي با افزايش 380 واحدي به رقم 
54 هزار و 790 واحد دست يافت كه شاخص بازار 
دوم ب��ا افزايش 254 واحدي عدد 177هزار و 612 
واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين شاخص 
كل فراب��ورس )آيفكس( ب��ا افزايش يك واحدي به 

901 واحد رضايت داد. 

 نمادهاي تاثيرگذار
براس��اس اين گزارش، ديروز معامات سهام در 
نماد معاماتي شركت هاي همراه اول با 107واحد، 
صنعتي و معدني گل گهر با 54 واحد و ملي صنايع 
مس ايران با 49واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت 
را بر محاسبه ش��اخص كل بورس به نام خود ثبت 
كردند. در مقابل، معامات سهام در نماد معاماتي 
شركت هاي تاپيكو با 33 واحد، پتروشيمي پرديس 
ب��ا 13واحد و فوالد خراس��ان ب��ا 15واحد كاهش 
بيش��ترين تاثير منف��ي را در برآورد اي��ن نماگر به 

دوش كشيدند. 

 رفت  و آمد نمادهاي بورسي
در جري��ان معامات روز گذش��ته نماد معاماتي 
ش��ركت هاي گلوك��وزان و ح��ق تقدم خريد س��هام 
آن، ايران ترانس��فو، صنعت��ي پ��ارس خ��زر، روزدارو، 
نفت ايران��ول، حق تقدم خريد س��هام بانك حكمت 
ايرانيان، حق تقدم خريد س��هام بيمه حافظ از سوي 
ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل، نماد معاماتي 
ش��ركت هاي كارخانجات صنعتي آزمايش، فوالدافزا 
س��پاهان و حق تقدم استفاده نش��ده سهام آن، اوراق 
مشاركت شهرداري مشهد، صنعتي جام دارو، گسترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو، تايدواتر خاورميانه، فوالد 
هرمزگان جنوب، سرمايه گذاري ساختماني بين المللي 
نام آوران مهندس��ي متوقف ش��دند. ديروز همچنين 
240ميليون س��هم گس��ترش س��رمايه گذاري ايران 
خودرو معادل 16درصد از كل س��هام اين شركت به 
قيمت هر س��هم 667 تومان روانه ميز فروش بورس 
تهران در آس��تانه برگزاري مجمع عادي س��االنه اين 

شركت شد. 

 معامالت درون گروهي
ديروز ب��ازار2 بورس تهران ب��ه معامات درون 
گروهي س��هامداران عمده اختصاص داشت، اندكي 
بي��ش از 12ميليون س��هم ايران خ��ودرو به ارزش 
بي��ش از 3 ميليارد تومان ميان س��هامداران عمده 
اين سهم منتقل شد. در توليد برق ماهتاب كهنوج 
ني��ز اندكي بي��ش از 10ميليون س��هم ب��ه ارزش 
كمتر از 9ميليارد تومان ب��ا معامات درون گروهي 
س��هامدار عمده همراه ش��د. همچنين اندكي بيش 
از 7ميليون س��هم فوالد خراسان به ارزش كمتر از 
3ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي س��هامدار 
عمده انتقال يافت. روز گذش��ته همچنين 5ميليون 
سهم س��رمايه گذاري صندوق بازنشستگي به ارزش 
بي��ش از 700 ميلي��ون تومان كد به كد ش��د. در 
داروسازي الحاوي اما 4ميليون سهم به ارزش كمتر 
از 500ميليون تومان ميان س��هامداران عمده اين 

سهم با معامات انتقالي همراه شد. 

 صعود آيفكس به ارتفاع 901 واحدي
روز گذشته به موازات رشد يك واحدي آيفكس 

و صعود آن به ارتفاع 901 واحدي، حدود 70درصد 
از حج��م كل مبادالت نيز به بازاره��اي اول و دوم 
اختصاص يافت. معامله بالغ بر 292ميليون س��هم 
ب��ه ارزش بي��ش از 246ميلي��ارد توم��ان نتيج��ه 
دادوستدهاي بازارهاي فرابورس در روز 19 تير بود 
و ح��دود 70 درصد از حجم كل مب��ادالت نيز در 
بازارهاي اول و دوم دس��ت به دس��ت ش��د؛ به اين 
ترتيب نزديك به 197ميليون سهم به ارزش افزون 
ب��ر 43ميليارد و 700ميليون تومان در اين دو بازار 

بين سهامداران تغيير مالكيت يافت. 
در س��ه تابلو معامات��ي بازار پايه ني��ز بيش از 
91ميليون س��هم به ارزش افزون ب��ر 15ميليارد و 
800 ميليون تومان بين س��هامداران جابه جا ش��د 
و ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت نيز ميزبان دادوس��تد 
بال��غ بر يك ميلي��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش افزون 
بر 176ميليارد و 100 ميلي��ون تومان بود.  عنوان 
بيش��ترين افزاي��ش قيمت��ي در مي��ان نماده��اي 
فرابورس��ي به نام نمادهاي »غشهداب«، »دبالك« 
و »تليس��ه« تا س��قف نزديك ب��ه 5 درصدي تعلق 
گرف��ت و در مقابل نمادهاي »كوثر«، »ش��پاس« و 
»ثپرديس« بيش��ترين افت قيمت را تجربه كردند. 
در همي��ن حال نماده��اي »مارون« و »ش��پاس« 
بيش��ترين اثر منف��ي را بر آيفكس گذاش��تند و در 
مقاب��ل نماد »ميدكو« ب��ا 2/5 واحد اثر مثبت مانع 

از افت اين نماگر شد. 
در معامات ميانه هفته، همچنين شاهد دادوستد 
بيش از 89 هزار ورقه تس��هيات مسكن در فرابورس 

اي��ران بوديم كه ارزش��ي افزون بر 6ميلي��ارد و 900 
ميليون تومان را رقم زد. اين اوراق ديروز در بازه قيمتي 
76هزار و 100توم��ان تا 78هزار تومان خريدوفروش 
ش��دند و بيش��ترين حجم و ارزش معاماتي به تسه 
اسفندماه 95 با مبادله بيش از 29 هزار ورقه به ارزش 
2ميليارد و 200ميليون تومان اختصاص داش��ت. در 
پايان بيش از 2 ميليون س��هم ب��ه ارزش 3ميليارد و 
400 ميليون تومان در تابلو ETF دست به دست شد 
كه نماد صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان 
ب��ا دادوس��تد نزديك به 2 ميليون س��هم ب��ه ارزش 
بي��ش از 3ميليارد و 100 ميليون تومان صدرنش��ين 

صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله شد. 

 نخستين محصول ريفورميت در تاالر سبز 
روز گذش��ته رينگ داخلي ب��ازار فيزيكي بورس 
ان��رژي اي��ران ميزب��ان نخس��تين عرض��ه كاالي 
ريفورميت شركت پتروشيمي بوعلي سينا به ميزان 

2 هزار تن با حداقل خريد 500 تن بود. 
ب��ه گزارش »تع��ادل« و به نقل از ب��ورس انرژي، 
در جريان معامات روز گذش��ته اين بورس كاالهاي 
برش سنگين پتروشيمي شازند و تبريز، آيزوريسايكل، 
حال 402، 406، 400 و 410 پااليش نفت اصفهان، 
حال 404، آيزوريسايكل، نفتاي سنگين تصفيه نشده 
و بلندينگ نفتا حال 410 پااليش نفت شيراز، نفتاي 
سبك پااليش نفت تهران، متانول پتروشيمي زاگرس، 
س��وخت كوره س��بك پتروش��يمي تبريز و پروپيلن 

پتروشيمي شازند در رينگ داخلي عرضه شدند.

گروه بورس  علي رمضانيان 
از س��ال 1393 كه نرخ تورم روندي كاهشي 
پيدا كرد، شوراي پول و اعتبار تصميم گرفت كه 
ن��رخ س��ود بانكي را كاه��ش داده و آن را از 18 
به 15 درصد تقليل داد. اين كاهش در سال هاي 
گذشته سبب پويايي اقتصادي نشده و نقدينگي 
از بانك ها به سمت بازارهاي موازي مانند بورس 
هدايت نش��د و نش��ان داد كه بازار سرمايه هيچ 

جذابيتي براي پول هاي سرگردان ندارد. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، دولت ب��ا كاهش نرخ 
س��ود بانكي چندين ه��دف را دنبال مي كند كه 
مهم تري��ن آن تنظيم نرخ س��ود بانك��ي با تورم 
اس��ت. اما در عمل، هدف دول��ت از كاهش نرخ 
انواع سودهاي بانكي )س��پرده و تسهيات( اين 
اس��ت كه پول ه��اي فريز ش��ده در بانك ها را به 
سمت چرخه اقتصادي هدايت كند. علي طيب نيا 
وزير اقتصاد،   معتقد اس��ت ك��ه در حال حاضر 
نرخ سود در اقتصاد ايران به يك مانع مهم براي 

اش��تغال، توليد و يك عام��ل ثبات زدا براي نظام 
بانكي تبديل شده است.

وزير اقتص��اد مي افزاي��د كه كاه��ش انگيزه 
س��رمايه گذاري، عدم رونق بخش مسكن و بازار 
س��رمايه، كاهش قدرت بازپرداخت تس��هيات، 
افزايش مطالبات غيرجاري، كاهش س��ودآوري 
بنگاه هاي توليدي و افزايش هزينه تجهيز منابع 
بانك ها را ازجمله عواقب نرخ س��ود باال دانس��ت 
و تاكي��د كرد ت��ا زماني ك��ه الزام��ات نهادي و 
سياس��تي براي كاهش نرخ سود بانكي تدوين و 
اجرايي نشود، هدف رشد پايدار اقتصادي محقق 

نمي شود.
اما در سال هاي اخير دولت با كاهش نرخ سود 
بانكي موفق به اين اقدام نشده تا پول ها را سمت 
تولي��د هدايت كند زيرا بازدهي فضاي كس��ب و 
كار هنوز ب��ه مرحل قابل قبولي ب��راي پول هاي 
هوش��مند بازار در نيامده است بنابراين همچنان 
بازارهاي موازي غيرمولد جذابيت بيشتري براي 

اين پول هاي هوشمند دارد. حسين عبده تبريزي 
در اي��ن زمينه مي گويد كه ع��دم تعادل در كل 
بازارهاي مالي را ش��اهد هستيم كه به بازارهاي 
ديگر نيز گس��ترش پيدا كرده و آن هم به رابطه 
بين نرخ س��ود بانكي و نرخ تورم مرتبط اس��ت. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي مي افزايد كه نرخ 
س��ود بانكي هم اكن��ون، نرخ غيرتعادلي اس��ت 
ك��ه حاصل فعاليت نهادهاي مال��ي غيرقانوني و 
برخي موسسات مالي مشكل دار است. نرخ سود 
باال باعث ش��ده كه كار ك��ردن معناي خود را از 
دست بدهد چون كساني كه نرخ سود را دريافت 
مي كنند فرض مي كنند كه ريسكي وجود ندارد 
و اين نرخ س��ود بدون ريسك از نرخ سود كسب 
و كار باالتر رفته و از اين نظر ما مش��كل اساسي 
در كش��ور داريم و تا اين مساله حل نشود اصوال 
ما نرخ رش��د مناس��بي را نخواهيم داش��ت. وي 
درنهاي��ت مي گويد بايد دس��توري نرخ س��ود را 

كاهش داد. 

 عدم جذابيت بازارهاي موازي
مخالف��ان كاهش نرخ س��ود بانكي پيش بيني 
مي كنند كه كاهش نرخ سود بانكي ممكن است 
ميزان كمي از حجم سپرده ها را از بانك ها خارج 
كن��د، زيرا س��پرده هاي خارج ش��ده بايد مكاني 
ديگر را ب��راي خود انتخاب كنن��د كه بازارهاي 
موازي ب��ا توجه به عدم اعتم��اد و تغيير نگرش 
م��ردم آنچنان ج��ذاب نيس��تند. در كن��ار اين 
پيش بيني برخي بر اين اعتقاد هستند كه كاهش 
نرخ س��ود بانكي زماني باعث خروج س��رمايه از 
بانك ها خواهد شد كه بازارهاي همجوار و موازي 
داراي رون��ق و جذابي��ت خاصي باش��د.  برخي 
كارشناس��ان معتقدند كه در حال حاضر قيمت 
ارز، طا و مس��كن در س��طحي ق��رار دارند كه 
احتماال با كاهش نرخ س��ود بانكي با رشد اندك 
مواجه خواهند ش��د. اما به دليل اينكه نقدينگي 
در كشور بالغ بر 1200 هزار ميليارد تومان شده 
اس��ت دولت بايد كاري كند كه پول در بانك ها 
بمان��د نه اينكه به س��مت بازارهاي موازي مانند 

سكه، ارز و دالر برود. 
حسيني هاش��مي  بهاء الدي��ن  رابط��ه  اي��ن  در 
كارش��ناس اقتص��ادي، با تاكيد بر اينك��ه بازار طا 
و ارز بازار باثباتي نيس��ت، يادآور ش��ده اس��ت كه 
سياس��ت گذاري بايد به گونه يي باش��د كه س��رمايه 
در بانك ها ماندگار ش��ود ت��ا در اختيار امور مولد و 
رش��د دهنده اقتصاد اختصاص ياب��د و تا زماني كه 
دولت جذابي��ت در بازارهاي مولد ايجاد نكرد نبايد 

پول هاي پارك شده در بانك را آزاد كند. 

 شكست بورس در تجربه هاي قبلي 
زم��ان كاهش ن��رخ س��ود بانكي در س��ال هاي 
قب��ل مصادف بود با خوش بيني كارشناس��ان مبني 
ب��ر انتقال پ��ول از بانك به بازار س��رمايه، اما عما 
اين اتف��اق نيفتاد و حتي با راه ان��دازي بازار بدهي 
در بورس كه بازدهي مناس��بي هم داش��ت، دولت 
موفق ب��ه هدايت نقدينگي به بورس نش��د. در تير 
س��ال گذش��ته كه نرخ س��ود بانكي از 18 درصد به 
15 درص��د رس��يد ارزش معام��ات ب��ورس تهران 
به س��ختي ب��ه 150 ميليارد تومان رس��يد. حجم 
معام��ات نيز از ميانگين 600 ميليون س��هم فراتر 
نرفت كه اين نش��ان از عدم جذابيت بازار س��رمايه 

براي سرمايه گذاران است. 
حسين خانجمالي در اين زمينه معتقد است كه 
تجارب س��ال گذشته نش��ان داده كاهش نرخ سود 
بانك��ي نفع چنداني براي بازار س��رمايه نداش��ته و 
نقدينگي در حال حاضر به دليل بازدهي پايين بازار 
سرمايه اشتياق چنداني براي ورود به بورس ندارد. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تع��ادل« گفت: كاهش نرخ س��ود س��پرده بانكي 

به ص��ورت خيلي مح��دود و به مي��زان ناچيزي بر 
ب��ورس تاثير دارد، زيرا ان��واع اوراقي كه بازدهي به 
مراتب باالتر از بانك ها داش��تند نيز نتوانس��تند در 
جذب نقدينگي توفيق داش��ته باشند لذا در شرايط 
فعلي، بورس بازار هدف نقدينگي سرگردان نيست. 

 بازگشت سرمايه؛ دغدغه اصلي سرمايه گذاران
س��رمايه گذاران، هم��واره ب��ه موضوعاتي چون 
بازدهي و بازگش��ت س��رمايه اعتقاد داشته و بدون 
انگي��زه نف��ع بيش��تر از بازارهاي م��وازي اقدام به 

جابه جايي پول نمي كنند.
بازگش��ت س��رمايه، درواقع س��رمايه در گردش 
مابه التف��اوت دارايي جاري و بدهي جاري اس��ت و 
حاكي از مبلغي است كه مي توان آن را براي تامين 
هزينه هاي روزمره و همچنين تهيه مواد اوليه و كاال 
مورد اس��تفاده قرار داد. اين نس��بت از تقسيم سود 
خالص )پس از وضع ماليات( بر س��رمايه در گردش 

به دست مي آيد.
از مي��ان معياره��اى مرب��وط ب��ه بودجه بندى 
سرمايه يي، محاس��به و درك دوره برگشت از بقيه 
ساده تر اس��ت. دوره برگش��ت يا مدت زمانى است 
كه در آن مدت )برحسب سال( مجموع جريان هاى 
نق��دى ورودى با مبلغ خالص س��رمايه گذارى برابر 
مى ش��ود؛ به عبارت ديگر دوره برگش��ت س��رمايه 
مدت زمانى اس��ت كه در آن طرح به نقطه سربه سر 

مى رسد.
بهنام بهزادف��ر مدير اعضاي كان��ون كارگزاران 
معتقد اس��ت كه از ديدگاه علمي بازگشت سرمايه 
س��پرده گذاري در بانك ه��ا به عن��وان نماينده بازار 
پول با نرخ بازگش��ت س��رمايه بازار سرمايه، ارتباط 
مستقيمي دارد. در واقع اين دو بازگشت سرمايه با 
هم برابرند يا اينكه ي��ك يا دو واحد با هم اختاف 
دارند و معموال دوره بازگشت سرمايه بورس از بانك 

بيشتر است. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تع��ادل« گفت: چنانچه نرخ س��ود بانكي از 15 به 
12 درصد كاهش پيدا كند، بازگش��ت س��رمايه در 
بانك و بازار پول عما بيش از 8 س��ال خواهد بود. 
طبق آماري كه ش��ركت ب��ورس اوراق بهادار تهران 
درخصوص بازگش��ت س��رمايه بورس عنوان كرده 

بازگشت سرمايه آن حدودا 7 واحد است.
در نتيجه احتمال رش��د بازار س��رمايه به عنوان 
رقيب بازار پول بس��يار زياد خواهد بود. البته از ياد 
نبريم كه نرخ اصلي اين بازار نرخ اوراق مش��اركت و 
اوراق خزانه اس��ت كه در حدود 20 درصد در حال 
حاضر در بازار در جريان اس��ت و رقيب اصلي بازار 
سرمايه اين نرخ است. بنابراين باتوجه به اين نرخ ها 
ب��ازار س��رمايه چندان اميدي به كاهش نرخ س��ود 

ندارد. 

»تعادل« از تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه گزارش مي دهد

نفرت پول هوشمند از بورس

 گروه صنعتي ايران خودرو براي تنوع بخشي در ابزار هاي 
تامين مالي خود، براي نخس��تين بار در س��ال جاري، تعداد 
6هزار و 500 دس��تگاه خودرو دنا را در بورس كاالي ايران 

عرضه مي كند. 
ب��ه گزارش »تعادل«، هاش��م يك��ه زارع مديرعامل گروه 
صنعتي ايران خودرو ب��ا بيان اين مطلب افزود: طبق برنامه، 
قرار اس��ت در سال جاري 26 هزار دستگاه خودرو دنا توليد 
ش��ود ك��ه 25 درصد مي��زان توليد معادل 6 ه��زار و 500 
دس��تگاه آن از طريق بورس كاال عرضه مي شود. وي افزود: 
تقاضاي پذيرش خودرو دنا با مشاوره شركت تامين سرمايه 
لوتوس پارس��يان در ارديبهشت امسال مورد موافقت بورس 

كاالي ايران قرار گرفت. 
مديرعام��ل گروه صنعت��ي ايران خ��ودرو از ديگر اهداف 
عرضه دنا در بورس كاال را اس��تفاده از معافيت مالياتي 10 
درص��دي ماليات ب��ر درآمد حاصل از فروش، ش��فافيت در 

قيمت و معامات، انتش��ار اوراق س��لف موازي استاندارد در 
مس��ير تامين مالي جديد و آزاد سازي قيمت خودرو عنوان 
كرد. يكه زارع اظهار كرد: بر اس��اس ماده 18 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهاي مالي جديد، دولت مكلف اس��ت كاالهايي 
عرضه ش��ده در بورس كاال را از نظ��ام قيمت گذاري خارج 
كن��د. وي تاكيد كرد: عرضه خ��ودرو در بورس كاال موجب 
كش��ف قيمت واقعي خ��ودرو خواهد ش��د، چراكه عرضه و 
تقاض��ا موجب تعيين قيمت واقعي محصوالت مي ش��ود. در 
واق��ع ب��ورس محل تاقي عرض��ه و تقاضا و كش��ف قيمت 

منصفانه است. 
مديرعام��ل گروه صنعت��ي ايران خودرو اف��زود: به زودي 
عرضه دنا در بورس كاال كليد مي خورد و عرضه اين خودرو 
در ب��ورس امتحاني براي عرضه خودروهاي بعدي اس��ت و 
در ص��ورت موفق ب��ودن اين تجربه قطع��ا محصوالت ديگر 
ايران خودرو نيز وارد بازار معامات بورس كاال خواهد شد. 

عرضه ۶۵00 دستگاه خودرو دنا در بورس كاال
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گفت: عرضه گندم در بورس 
كاال در كنار پرداخت س��ريع وجه به كش��اورزان، موجب قطع دست 
دالالن از چرخه خريد، فروش و توزيع محصوالت كش��اورزي ش��ده و 
موجبات شفافيت قيمت را فراهم مي كند و باعث مي شود تا به سمت 
واقعي تر ش��دن قيمت گندم و انطباق ب��ا نرخ هاي جهاني گام برداريم. 
محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ايسنا افزود: بورس كاال يك ابزار 
قدرتمند براي تامين منابع مالي حوزه كش��اورزي اس��ت زيرا اساس و 
ساختار فعاليت هاي بازار سرمايه از جمله بورس كاال مبتني بر شفافيت 
اطاعات است و اين شفافيت كمك مي كند تا تصميم گيري مناسبي 
ب��راي عرضه كننده، تقاضا كننده و همچنين تعادل در تخصيص بهينه 
مناب��ع براي فعاليت هاي اقتصادي كش��ور از جمله بخش كش��اورزي 
صورت بگيرد.  پورابراهيمي با تاكيد بر اينكه بورس كاال بازاري متشكل 
و سازمان يافته اس��ت، افزود: در حال حاضر پول كشاورزان به صورت 
سنتي از س��وي دولت پرداخت مي شود اين در حالي است كه اجراي 
طرح قيمت تضميني گندم باعث مي ش��ود تا به سمت واقعي تر شدن 

قيمت گندم و انطباق با نرخ هاي جهاني گام برداريم به طوري كه گندم 
توليد شده در كشور در بورس كاال عرضه مي شود و مابه التفاوت قيمت 
بورس از س��وي دولت به كشاورزان پرداخت مي ش��ود. وي ادامه داد: 
نكته حائز اهميت اينجاست كه وجه معامله گندم كشاورزان در بورس 
ظرف چند روز به حس��اب كش��اورزان واريز مي ش��ود و به اين ترتيب 
عمده مطالبات كش��اورزان در اسرع وقت به آنها مي رسد يعني مشكل 
نقدينگي كه هر ساله دولت با آن رو به روست، برطرف خواهد شد. وي 
اف��زود: بنابراين به طور قطع مي توان گفت كه با عرضه گندم در بورس 
كاال، اين محصول مهم و اس��تراتژيك براساس استانداردهاي مشخص 
و در فضايي شفاف مورد معامله قرار مي گيرد. وي ادامه داد: مكانيسم 
معامات��ي بورس كاالي اي��ران تاثير قابل توجهي در نظام مند ش��دن 
قيمت گذاري محصوالت كش��اورزي و شفافيت معامات دارد، چراكه 
وقتي قيمت محص��والت در بازار و بورس تعيين ش��ود، نزديك ترين 
قيمت به واقعيت بازار بوده و كشاورزان نگران ارزان  فروشي محصوالت 

خود نخواهند بود و توليد كشاورزي نيز تشويق خواهد شد. 

حركت به سمت واقعي شدن قيمت گندم
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واكاوي وضعيت صندوق 
بيمه براي معدنكاران

پايگاه خبري اتاق ايران| رييس كميسيون معادن 
و صناي��ع معدني اتاق ايران معتقد اس��ت: ضعف نظام 
بانكي و بيمه يي كش��ور در س��رمايه گذاري پروژه هاي 
معدني بر دوش صندوق بيمه فعاليت هاي معدني است. 
افزايش بودجه اين صندوق مي تواند توانايي صندوق را 
در پوش��ش ضعف هاي بيمه و بانكي كش��ور ارتقا دهد 
و همچني��ن از من��زوي و مهجور ش��دن بخش معدن 
كشور بيش از اين جلوگيري كند. بهرام شكوري افزود: 
صن��دوق بيمه فعاليت هاي معدني در س��ال 1382 بر 
اس��اس ماده 31 قانون معادن با موضوع تحقق توسعه 
پاي��دار در بخش مع��دن و تامين تمام يا قس��متي از 
خسارات احتمالي س��رمايه گذاران تاس��يس شد. اين 
صن��دوق ب��ا تامين نيازه��اي بيمه يي اكتش��اف گران، 
معدنكاران، واحدهاي كانه آرايي و فرآوري مواد معدني 
جهت كاهش خطر س��رمايه گذاري و حفظ سرمايه ها 
ب��ه كمك مع��دن كاران آمد تا بلكه بتواند با پوش��ش 
ضعف بيمه يي موجود در كش��ور، بخشي از نياز معدن 
كاران را مرتفع كند. رييس كميسيون معادن و صنايع 
معدني اتاق ايران اظهار كرد: متاسفانه هدف از تشكيل 
شركت هاي بيمه يي در ايران تا حدودي توجه به اهداف 
تجاري موسس��ات بيمه گذار است و به جنبه حمايتي 
از بيمه شدگان در قبال فعاليت هاي پر ريسك توجهي 
نمي كند. به گفته شكوري؛ جبران كردن تمام يا بخشي 
از خسارت هاي غيرارادي مترتب بر فعاليت هاي معدني 
در تمام مراحل اكتشاف، استخراج، كانه آرايي و فرآوري، 
همچنين دارايي هاي ثابت، جاري و انساني مورداستفاده 
در قبال خطرات ناش��ي از فعاليت هاي معدني از جمله 
پوش��ش هاي حمايتي اين صندوق اس��ت ك��ه انتظار 
مي رفت ش��ركت هاي بيمه يي بتوانند پوش��ش دهنده 
اين قبيل خس��ارات باش��ند. وي افزود: صندوق بيمه 
فعاليت ه��اي معدني ع��اوه بر پوش��اندن ضعف نظام 
بيمه يي كشور به كمك نظام بانكي نيز آمده است. طبق 
تبصره يك ماده 9 قانون معادن، بانك ها موظف هستند 
با ارائه پروانه بهره برداري نس��بت به ارائه تسهيات به 
معدنكاران اقدام كنند كه البته بانك ها از اين مسووليت 
سرباز مي زدند. در نهايت اين صندوق با تضمين تمام يا 
قسمتي از وام هاي دريافتي سرمايه گذاران بخش معدن 
جهت فعاليت ه��اي معدني از طريق ص��دور بيمه نامه 
اعتباري به منظور برخورداري راحت تر سرمايه گذاران و 
فعاليت معدني از تس��هيات بانكي موجب شد تا روند 

اعطاي تسهيات از طريق بانك ها محتمل تر شود. 
اي��ن فع��ال معدني در ادام��ه عنوان ك��رد: بانك ها 
ب��ا اعطاي وام ه��اي كوتاه مدت و با نرخ ه��اي باال و در 
ح��دود 26 درص��د دررون��د اجراي وظاي��ف صندوق، 
س��نگ اندازي مي كنند. س��ود با نرخ بيش از نرخ مجاز 
و زمان ه��اي پرداخت كوتاه مدت دردي از معدن كاران 
دوا نمي كند. ب��ا اين  حال طي تاش ها و مذاكرات اين 
صندوق با بانك ها و بهبود ش��رايط و امكانات بانكي در 
اعطا تسهيات، در 3ماه گذشته نزديك به 80 ميليارد 
تومان ضمانت تس��هيات براي فع��االن معدني انجام 
گرفته است. در صورتي  كه سيستم بانكي همكاري الزم 
را با صن��دوق انجام دهد و تس��هيات را در قالب نرخ 
مص��وب بانكي و دوره بازپرداخت معقول ارائه كند، اين 
صندوق مي تواند 150 تا 200ميليارد تومان ضمانتنامه 

تسهيات براي دريافت وام صادر كند. 
شكوري با اشاره به افزايش منايع مالي صندوق هاي 
بيمه يي گفت: انجام سرمايه گذاري منابع مالي صندوق 
با رعايت آيين س��رمايه گذاري مصوب مجمع عمومي 
به عنوان ديگر دلگرمي فعاالن اين حوزه مطرح اس��ت. 
بنابراين افزايش بودجه اين صن��دوق مي تواند توانايي 
صندوق را در پوش��ش ضعف هاي بيمه و بانكي كشور 
ارتقا دهد و همچنين از منزوي و مهجور ش��دن بخش 
معدن كش��ور بيش از اين جلوگي��ري كند. براي مثال 
در سال گذش��ته 10بيمه نامه اعتباري و 47 بيمه نامه 
اكتش��افي از سوي اين صندوق صادر شد كه با افزايش 
بودج��ه صندوق مي توان اميد داش��ت كه فعاليت هاي 

صندوق گسترده تر شود.

 به اهداف كارآفريني
دست نيافتيم

پاي�گاه خبري ات�اق اي�ران| نايب ريي��س اتاق 
اي��ران اش��تغال زايي را تنه��ا ركن كارآفرين��ي خواند. 
حسين س��اح ورزي گفت: آن طور كه هدف ما و همه 
سياست گذاران در همه ادوار بوده، كارآفريني نتوانسته 
اس��ت در فرآيند توسعه كشور ايفاي نقش كند. مفهوم 
كارآفريني توام با خاقيت، نوآوري و پذيرش ريس��ك 
است. وي اظهاركرد: نزديك به 15سال است كه مفهوم 
كارآفريني در كش��ور ترويج يافته است. در طول همه 
س��ال هاي گذشته اغلب ما در مقابل مفهوم كارآفريني 
ذهنمان به س��مت ايجاد ش��غل رف��ت، درصورتي كه 
اش��تغال زايي مي تواند يكي از ابعاد كارآفريني باش��د. 
ساح ورزي با اشاره به طرح بنگاه هاي زودبازده در سال 
84 افزود: دولت وقت بر اساس الگوبرداري از طرح هاي 
موفق بين الملل��ي، در قالب ايجاد بنگاه هاي بين المللي 
اقدام به توزيع پول بدون برنامه كرد كه آثار زيانباري بر 
اقتصاد كشور داشت. تنها 5درصد اين بنگاه ها به معناي 
واقعي موفق بودند. خوشحاليم كه در دولت تدبير و اميد 

كارآفريني به مسير واقعي خود برگشت. 

افزايش ۲درصدي ارائه 
اظهارنامه مالياتي 

پايگاه خبري اتاق اصناف| سخنگوي كميسيون 
ماليات ات��اق اصناف تهران از افزاي��ش 2درصدي ارائه 
اظهارنامه مالياتي از سوي اصناف كشور در سال جاري 

خبر داد. 
محم��د آزاد درب��اره موضوع��ات مطرح ش��ده در 
كميس��يون ماليات اتاق اصناف تهران گفت: مهم ترين 
موضوع مطروحه در اين كميسيون بحث آموزش است. 
وي با اش��اره به برگزاري كاس هاي آموزشي در آينده 
نزديك بيان كرد: مقرر شده است، مردادماه سال جاري 
كاس هاي آموزش��ي براي نمايندگان بند 3 ماده 244 
قانون ماليات ها از س��وي اين كميسيون و اتاق اصناف 
تهران برگزار ش��ود. اين مقام صنف��ي در ارتباط با ارائه 
اظهارنام��ه ماالياتي از س��وي اصناف تصري��ح كرد: در 
راس��تاي اجراي تبصره ماده 100 قان��ون ماليات هاي 
مستقيم 894هزار اظهارنامه مالياتي از سوي مشموالن 
مشاغل گروه سوم و يك ميليون و 928 هزار اظهار نامه 
در قالب خود اظهاري براي مش��اغل گ��روه اول و دوم 

ارائه شده است. 

اخبار

رييس كارگروه رقابت اتاق ايران در گفت  و گو با »تعادل« تشريح كرد

مانع دولتي كسب و كارها

رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي عنوان كرد

نرخ سود سپرده مانع تزريق سرمايه به توليد
گروه تشكل ها|

رييس انجم��ن توليدكنندگان ل��وازم خانگي با 
اش��اره به جزئيات بازنگري در طرح كارت اعتباري 
خريد كاالي ايراني در ستاد اقتصاد مقاومتي گفت: 
بان��ك مركزي زير ب��ار اجراي طرح ف��روش كاالي 
ايران��ي نرفت اما براي حل مش��كل س��پرده گذاران 
راحت طل��ب موسس��ات مش��كل دار خ��ط اعتباري 
مي ده��د. محمدرض��ا ديان��ي بر اين باور اس��ت كه 
حمايت بانك مركزي از س��پرده گذاران موسس��ات 
مالي غيرمجاز موجب مي ش��ود، پول ملت به جيب 
عده ي��ي كه اش��تباه تصمي��م گرفته اند، ب��رود و به 

بخش هاي ديگري مانند صنعت ظلم شود. 
وي تاكي��د كرد: تا زماني كه س��رمايه الزم براي 
بخش توليد فراهم نشود اقدام موثري شكل نخواهد 
گرفت. از س��وي ديگر در ش��رايط فعلي و باتوجه به 
بهره ه��اي فعلي س��پرده گذاري دولت ت��ا هر اندازه 
نقدينگ��ي را افزاي��ش دهد منجر ب��ه رونق نخواهد 
ش��د، چرا كه مردم ترجيح مي دهند س��رمايه خود 
را روان��ه بانك ها كنن��د. دياني گفت: ت��ا زماني كه 
مباح��ث مربوط ب��ه س��رمايه گذاري و نقدينگي در 
بخش صنعت حل نش��ود، نمي توان انتظار داش��ت 
گام��ي موث��ر در اين زمينه برداش��ته ش��ود، اما در 
ش��رايط فعلي ب��ا توجه به نرخ به��ره بانكي نبايد از 
مردم انتظار داش��ت كه سرمايه خود را صرف خريد 
 ك��ه منجر ب��ه راه افت��ادن چرخه توليد مي ش��ود،

 كنند. 

ب��ه گفت��ه دياني، اكن��ون با توجه به نرخ س��ود 
س��پرده هاي بانكي، م��ردم ترجي��ح مي دهند تمام 
س��رمايه خ��ود را در بانك ها بگذارن��د و حتي براي 
خريد دس��ت نگ��ه دارند چ��را كه تورم در كش��ور 
كنترل شده و افراد مي توانند با عقب انداختن خريد 
كااله��اي مدنظر خود و قرار دادن پول آنها در بانك 
از سود سپرده بهره مند شوند. بر همين اساس براي 
رونق اقتصادي كش��ور چاره يي نداريم جز آنكه بهره 

بانكي را مورد توجه و بازنگري جدي قرار دهيم. 
رييس انجم��ن توليدكنندگان ل��وازم خانگي با 
اش��اره به خطرات نرخ سود در اقتصاد كشور، افزود: 
ما داعش دومي هم داريم كه بايد از آن غافل نشويم. 
داعش دروني ما نرخ س��ود س��پرده است. خطر اين 
داع��ش اگر بيش��تر از داعش بيرون مرزها نباش��د، 
كمتر از آن هم نيست. وي تصريح كرد: امپرياليسم 
درون ما كه تمام اجزاي نظام اقتصادي كش��ور را به 
مخاطره انداخته، نرخ س��ود سپرده است و اگر اين 
خطر برطرف نش��ود، نظام اقتصاد و توليد و اشتغال 

از هم خواهد پاشيد. 
وي اظه��ار كرد: من س��ه س��ال از بانك مركزي 
تقاض��ا كردم تا ي��ك خط اعتباري 2ه��زار ميليارد 
تومان��ي براي توس��عه توليد بدهد؛ ام��ا قبول نكرد. 
در حال��ي كه براي اينكه تجمع هاي س��پرده گذاران 
موسس��ات غيرمجاز را جمع كن��د ميلياردها تومان 
خط اعتباري اعطا كرده است. دياني به اين موضوع 
ني��ز اش��اره كرد كه ت��ا زماني كه نرخ س��ود بانكي 

كاهش پيدا نكند، ش��رايط اقتصادي كش��ور اصاح 
نمي ش��ود. كاهش نرخ س��ود نيز با توصيه و صلوات 

انجام نمي شود. 
رييس هيات مديره انجمن صنفي توليدكنندگان 
لوازم خانگ��ي درباره تاثيرگذاري ط��رح ارائه كارت 
اعتب��اري خريد نيز گفت: اگ��ر در اين حوزه كارتي 
به ش��كل عمومي ارائه ش��ود، منجر به سود نخواهد 
شد؛ چراكه مردم مي توانند اين هزينه را صرف خريد 
كاالهاي خارجي كنن��د اما اگر نهادهاي متولي اين 
بخش مانند بانك مركزي، س��ازمان برنامه و بودجه 
و... ب��ا س��عه صدر، تعامل و جديت بيش��تر مس��ير 
تحقيق��ات پيرامون اي��ن نوع طرح ه��ا را طي كند، 
باتوج��ه به اينكه چنين تجربياتي در كش��ور حالت 
اوليه دارد، ممكن است تاثيرگذاري اين نوع طرح ها 

بيشتر شود. 
به گفته او، اقتصاددانان بر اين نكته تاكيد دارند 
كه بهترين شيوه تزريق نقدينگي به يك جامعه آن 
است كه اين نقدينگي صرف بحث توليد شود. دياني 
افزود: مي توان اين كار را از كاالهاي واس��طه يي كه 
دامنه وس��يع تري دارند آغاز كرد و در مراحل بعدي 
با بهره گيري از تجربيات اين بخش سراغ بخش هاي 
ديگ��ر رفت. اكنون براي اج��راي طرح صدور كارت 
اعتباري خريد الزم اس��ت توليدات خارجي در نظر 

گرفته نشود. 
وي در ادامه درباره تاثيرگذاري فعاليت برندهاي 
خارجي در ايران توضيح داد: اگر اين برندها و حضور 

آنها در ايران شرايطي فراهم كند كه 50درصد توليد 
صرف صادرات ش��ود مي توان گف��ت كه اين حضور 
براي كش��ور ارزش افزوده به همراه داشته است اما 
اگر اتفاقي غير از اين رخ دهد، منجر به صدمه ديدن 

توليدكننده داخلي خواهد شد. 
ديان��ي با بيان اينك��ه در چنين حالتي رقابت در 
اين بازار به مراتب س��خت تر خواه��د بود، گفت: اما 
اگر حض��ور برندهاي خارجي در ايران ش��رايطي را 
فراهم كن��د كه ايران به عنوان مب��دا صادراتي آنها 
باشد، قطعا شاهد اتفاقات بهتري خواهيم بود. اكنون 
در برخي كش��ورها مانند چي��ن، ويتنام، مكزيك يا 
لهس��تان شرايط به گونه يي اس��ت كه اين شركت ها 
به عنوان هاب صنعتي س��راغ اين كشورها رفته اند و 
از آنه��ا براي صادرات كاال به كش��ورهاي ديگر بهره 

مي گيرند. 
ب��ه گفته او، اگر چني��ن اتفاقي در م��ورد ايران 

هم رخ ده��د، قطعا امري مثبت ارزيابي مي ش��ود، 
ام��ا فعاليت فعل��ي برندها در ايران نش��ان از چنين 
موضوعي ن��دارد و آنها تنها اي��ران را به عنوان يك 
بازار انتخاب كرده اند و مش��اركت آنها در توليد هم 

براي دستيابي به اين بازار است. 
ديان��ي به بحث قاچاق لوازم خانگي اش��اره كرد 
وگفت: ما در اقتصاد باز نيستيم كه بخواهيم بگوييم 
درهاي ما روي تمام كشورهاي دنيا باز است. اكنون 
كشورهاي مختلف دنيا در برخورد با توليدكنندگان 
ايراني يا حتي س��اير توليدكنندگان محدوديت هاي 
بسياري را در نظر مي گيرند. بر همين اساس مي توان 
در ايران همچنين رويكردي را مورد توجه قرار داد. 
وي اين را هم گفت كه طبق ارزيابي هايي كه صورت 
گرفته عمر مفيد كاالي ايراني را مي توان تا 10 سال 
تخمين زد و در بسياري از موارد مطرح كنندگان از 

كيفيت اين كاالها رضايت بسيار دارند. 

گروه تشكل ها| مهديه شكري|
 س�قوط دو پله ي�ي ايران در ش�اخص هاي 
سهولت محيط كسب وكار در سال ۲017 نشان 
داد اين كسب وكار در كشورمان، نياز به توجه 
و برنامه ريزي بيش�تري از س�وي دولتمردان 
و متولي�ان اقتص�ادي كش�ور دارد. از طرفي 
تحليل ها نشان مي دهد كه با استناد به فضاي 
كس�ب وكار در هر كش�ور مي توان به بررسي 
تجزيه و تحليل ش�رايط اقتصادي آن كش�ور 
پرداخت. از اين رو تجرب�ه جهاني بيانگر اين 
موضوع است كه هزينه هاي محيطي توليد در 
كشورهاي با فضاي كسب وكار مناسب، كاهش 
5 درصدي داش�ته اما هزينه در كش�ورهايي 
كه محيط كس�ب و كار مناس�بي ندارند حدود 
30درصد است. بر همين اساس بايد به دنبال 
راهكارهايي براي ارتقاي رتبه ايران در محيط 
كس�ب و كار بود. به عقيده فع�االن اقتصادي، 
اين ارتقا نيازمند تدوين يك س�ند استراتژي 
توس�عه اقتصادي اس�ت. در همين راس�تا به 
گفته رييس كارگروه رقابت كميسيون رقابت، 
خصوصي س�ازي و س�امت اداري اتاق ايران 
براي بهبود فضاي كس�ب و كار باي�د گام هاي 
مه�م ازجمل�ه »فراهم كردن بس�ترهاي الزم 
براي تحرك كس�ب وكارها، افزايش اطمينان 
از آين�ده اقتص�ادي بي�ن فع�االن اقتصادي، 
توسعه رتبه بندي اعتباري و مديريت ريسك، 
اعطاي مش�وق ها به خوش حساب ها« از سوي 
دولتمردان برداشته شود. اين فعال اقتصادي 
در عي�ن حال ب�ر اين باور اس�ت ك�ه با يك 
مشكل بس�يار بزرگ در حوزه اقتصاد، مواجه 
هس�تيم آن هم ب�زرگ جل�وه دادن دولت و 
نقش آن در تعامات اقتصادي اس�ت. اين در 
شرايطي است كه دخالت  دولت مثل يك سم 
فضاي كسب وكار را آلوده مي كند و مهم ترين 
عامل به هم ريختگي كس�ب وكارهاس�ت؛ از 
اي�ن رو بايد نگاه به »دولت بايدها« به »دولت 
نبايدها« تغيير كند. گفت وگوي ما با فرش�يد 

شكرخدايي را در ادامه مي خوانيد: 
  

گ�زارش اخي�ر بان�ك جهاني از ش�اخص 
س�هولت كس�ب  وكار ۲017 نش�ان مي دهد، 
ايران با س�قوط دوپله يي نسبت به سال قبل، 
رتب�ه 1۲0 را كس�ب ك�رده اس�ت. از اين رو 
كارشناسان با اش�اره به اهميت بهبود فضاي 
كس�ب  وكار آن را يك�ي از مطالب�ات خود از 
دولت دوازدهم عنوان كردند. به همين خاطر 
دول�ت چگون�ه و از چ�ه طرق�ي مي تواند در 
راستاي بهبود محيط كسب وكار گام بردارد؟

محيط كس��ب  وكار، فضايي است كه متغيرهاي 
بس��يار زي��ادي در آن نق��ش دارن��د و ه��ر گونه 
تصميم گي��ري در اي��ن فض��ا منوط به ش��ناخت 
متغيرهاست؛ يعني بايد متغيرهاي اثرگذار اين فضا 
را بشناسيم. البته بسياري از اين متغيرها چون نرخ 
ارز، نظ��ام بانكي،  مجوزهاي س��خت و... به يكديگر 
وابس��ته هس��تند. در عين حال در شرايط حاضر و 
با وج��ود باال بودن نقدينگ��ي در جامعه، جريان و 
روند حركت اين س��رمايه به سمت توليد و كسب 
 وكار نيس��ت. البته ريش��ه اين اتف��اق نااميد بودن 
صنعتگ��ران از آينده اقتصادي كش��ور اس��ت. زيرا 
سرمايه گذاراني در كشور داريم كه تمايل به توليد 
دارن��د اما ب��ه آينده كس��ب وكار در جامعه اعتماد 
ندارن��د. از اين رو به نظر مي رس��د، دولت دوازدهم 
وظايف س��نگيني در حوزه كسب  و كار دارد و بايد 
اقدام��ات زي��ادي را در اين فضا انجام دهد. ش��ايد 
يك��ي از اين اقدامات مهم، افزاي��ش اميد و اعتماد 
به آينده اقتصادي كشور بين سرمايه گذاران باشد. 
از س��وي ديگر حسن روحاني در دوره دوم فعاليت 
خود بايد تاش كند، بسترهاي الزم را براي تحرك 
بيشتر فعاالن كس��ب  وكار فراهم كرده و آنها را به 
س��مت سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال تشويق كند. 
كاهش ارزش پول ملي از ديگر اقداماتي اس��ت كه 
باي��د در دس��تور كار قرار گي��رد. از ديگر گام هاي 
مهم��ي كه دول��ت مي تواند در اي��ن زمينه بردارد، 
مي توان به »توسعه رتبه بندي اعتباري، و مديريت 
ريس��ك و ارائه تس��هيات به خوش حس��اب ها« 
اشاره كرد. چراكه به نظر مي رسد شرايط و قوانين 
فعلي بيشتر در راس��تاي تشويق و حمايت از افراد 
بدحس��اب اس��ت تا افراد خوش حس��اب. زيرا در 
برخي از موارد ش��اهديم اگر فردي ماليات و بدهي 
فعاليت اقتصادي خ��ود را به دولت پرداخت نكند، 
دول��ت پس از مدتي اين بدهي را تقس��يط و حتي 
در مواردي مورد بخشش قرار مي دهد. البته منظور 
اين نيس��ت كه بدهي هاي معوق بخش��يده نشود؛ 
بلك��ه معتقدم كه ب��راي افراد خوش حس��اب بايد 
مشوق هايي در نظر گرفته شود. به عبارتي مي توان 
اي��ن موضوع را هم��راه با دو گزين��ه ديگر »ايجاد 
راهكار براي كساني كه در محيط كسب  وكار دچار 
آسيب ش��ده اند و محكم تر كردن چارچوب ها براي 
متخلفان« همگام و به ص��ورت همزمان در فضاي 

كسب  وكار اجرايي كرد. 
برخي از فعاالن اقتصادي مهم ترين مشكل 
كس�ب  وكار كش�ور را وجود خألهاي قانوني 
در اي�ن بخش مي دانن�د. از طرفي براس�اس 
نتايج به دس�ت آمده از نخستين دوره پايش 
مل�ي محيط كس�ب  وكار در زمس�تان 1395 
»دش�واري تامين مالي« به عن�وان مهم ترين 

مانع كس�ب وكار در كشور معرفي شده است. 
ش�ما مهم ترين موانع كس�ب و كار در ايران را 

چه مي دانيد؟
به نظر من مشكات زيادي در حوزه كسب  وكار 
در كش��ور وجود دارد؛ اما مهم ترين مش��كل، نحوه 
برخورد با افراد خوش حس��اب و بدحساب مالياتي 
اس��ت. وقتي بدهي افراد بدحس��اب مورد بخشش 
قرار مي گيرد، افراد خوش حساب دچار سرخوردگي 
مي شوند كه چرا تشويق هايي براي خوش حساب ها 
در نظر گرفته نمي ش��ود. در نتيجه اين افراد انگيزه 
خ��ود را ب��راي فعاليت س��الم اقتصادي از دس��ت 
مي دهن��د و در عين  حال افراد بدحس��اب به ادامه 
روند بدحس��ابي تشويق مي ش��وند. به همين دليل 
اس��ت كه در اين حوزه دشواري تامين مالي نيز به 

وجود مي آيد. 
البته وزارت ام�ور اقتصادي و دارايي براي 
س�اماندهي مجوزه�اي كس�ب  وكار از طريق 
هي�ات مقررات زداي�ي كس�ب  و كار اقداماتي 
را انج�ام داده كه يكي از آنها تش�كيل بانك 
اطاع�ات مجوزهاي كس�ب  وكار اس�ت. اين 
درحال�ي اس�ت كه برخ�ي معتقدن�د كه اين 
بان�ك تاكن�ون خيل�ي ج�دي گرفته نش�ده 
اس�ت؛ ديدگاه بخش خصوصي در اين زمينه 

چيست؟
اتفاقي كه در بانك اطاعاتي رخ داد باعث از بين 
رفتن انگيزه بخش خصوصي شد؛ چراكه ابتدا قرار 
بر اين بود كه بخش دولتي همراه بخش خصوصي، 
مجوزها را احصا و پس از آن مش��خص كند، كدام 
مجوزها ضروري و باعث تنظيم روابط مي شوند. اما 
در عمل ش��اهد اتفاق ديگري بوديم؛ به طوري كه 
دولت، فهرس��ت مجوزها را تهيه و بخش خصوصي 
را مسوول شناسايي و تعيين مجوزهاي غيرضروري 
ك��رد؛ درحالي كه از نظر بخ��ش خصوصي تمامي 
مجوزها غيرضروري هس��تند و براي ش��روع كسب 

وكار نبايد دنبال مجوز بود. 
ديدگاه بخش خصوصي درباره غيرضروري 
ب�ودن مجوزها درحالي اس�ت كه ب�ه عقيده 
دولتي ها نب�ود مجوز باعث بروز مش�كات و 

دردسرهايي براي دولت مي شود... 
بل��ه اين دي��دگاه وج��ود دارد؛ دولتي ها بر اين 
باورن��د كه با وجود مج��وز، كيفيت كاالي توليدي 
افزايش مي يابد اما در عمل اينطور نيست؛ به عنوان 
مثال درحال حاضر در كش��ور ح��دود 3برابر مورد 
نياز مجوز توليد كاش��ي و سراميك داده شده است 
اما آيا وجود اين حجم از مجوز، ورود كاش��ي توليد 
ش��ده با كيفيت را به بازار تضمين مي كند؟ به نظر 
م��ن وجود مج��وز پيش از توليد، الزام��ا به معناي 
توليد كاالي با كيفيت نيس��ت. از طرف ديگر ادعا 

مي شود كه روند دريافت مجوز راحت تر شده اما در 
عمل اين اتفاق رخ نداده است. اما سوالي كه بخش 
خصوص��ي در اي��ن زمينه دارد اين اس��ت كه اخذ 
مجوز پيش از ش��روع يك كسب  و كار چه ضرورتي 
دارد؛ جز اينكه روند آغاز يك فعاليت اقتصادي را با 

مشكاتي روبه رو كند؟
دولت دوازدهم طي اين 4سال تاش كرده 
تا مش�كات و موانع كس�ب  وكار را رفع كند؛ 
فكر مي كنيد تا چه اندازه در اين زمينه موفق 

عمل كرده است؟ 
تاش ها ب��راي رفع موانع كس��ب  وكار آنچنان 
كه بايد موفقيت آميز نبوده اس��ت؛ حتي در برخي 
موارد س��خت تر و دش��وارتر هم شده است. يكي از 
مسائلي كه باعث دش��واري شروع يك كسب  و كار 
در كشور شد، تغييرات سريع نرخ ارز بود. همچنين 
يك مش��كل كه همچنان بر سر راه كسب  وكار در 
ايران وجود دارد، قانون كار است كه بر نقش دولت 
به عنوان نفر س��وم بي��ن كارگ��ر و كارفرما تاكيد 
مي ش��ود. درحالي كه دولت  بايد نقش حداقلي در 
اين موضوع داش��ته باش��د و اين رابطه را به دست 

خود كارگر و كارفرما بسپارد. 
نق�ش بخ�ش خصوص�ي در اينج�ا چگونه 
تعريف مي شود، آيا اين بخش مي تواند به رفع 

موانع كسب وكار كمك كند؟ 
بخ��ش خصوص��ي مي توان��د از طريق توس��عه 
شفاف س��ازي ب��ه رفع اين مش��كات كم��ك كند. 
توس��عه شفاف سازي به معني دوري از پنهان سازي 
در تمام فعاليت هاي اقتصادي است. به عنوان مثال 
عملكردهاي مالي بس��ياري از ش��ركت ها به صورت 
محرمانه اما بايد به س��مت شفاف س��ازي رفت. اما 
در اينجا ما با يك مش��كل بس��يار ب��زرگ در حوزه 
اقتصاد كش��ور مواجه هس��تيم آن هم بزرگ جلوه 
دادن دولت و نقش آن در تعامات اقتصادي است. 
مثا گفته مي ش��ود دولت بايد اش��تغالزايي كند يا 
از صنع��ت داخلي حمايت كن��د كه اين نگاه را بايد 
تغيير داد و به جاي »دول��ت بايد« بگوييم »دولت 
نبايد«؛ چراك��ه وقتي مي گوييم دول��ت بايد يعني 
دول��ت بزرگ ك��ه در تمامي امور نق��ش دارد و هر 
خطايي هم بر عهده اوس��ت. اين در شرايطي است 
كه دخالت هاي دولت مثل يك س��م فضاي كس��ب 
وكار را آل��وده مي كن��د و مهم تري��ن عام��ل به هم 
ريختگي كسب وكارهاست؛ چراكه دولت هيچ  وقت 
كاس��ب، س��رمايه گذار، صنعتگر و بازرگان موفقي 
نبوده اس��ت. اما مي بينيم كه اين مفاهيم منس��وخ 
به گونه يي در ذهن مس��ووالن و مردم نهادينه شده 
كه انگار دولت حال تمامي مشكات است درحالي 
كه اساسا مشكل اقتصاد كشور وجود همين تفكرات 
بين جامعه و مس��ووالن اس��ت. بايد اين خواسته را 
به ي��ك مطالبه ملي تبديل كنيم ك��ه دولت نبايد 
در قيمت گ��ذاري محصوالت، نرخ به��ره، نرخ ارز و 
مسائلي از اين دس��ت دخالت كند؛ چراكه اگر قرار 
بود با دخالت هاي دولت اين حوزه ها س��ر و سامان 

بگيرد در اين 40سال همه مشكات حل مي شد. 
همانط�ور كه به نقش دولت اش�اره كرديد 
در اصل 44 قانون اساس�ي نيز به اين موضوع 
اشاره و اصلي ترين اهداف آن افزايش كارايي، 
مش�اركت مردمي و كوچك سازي دولت ذكر 
ش�ده اس�ت؛ اما به گفته برخي كارشناس�ان 
ش�اهد خصوصي س�ازي در اقتصاد نبوديم و 
دولت همواره نقش�ي پررن�گ در فعاليت هاي 
اقتصادي داش�ته است. اگر راه حل ساماندهي 
نظام اقتص�ادي، واگذار ك�ردن امور به بخش 
خصوصي است پس چرا اين اقدام عما انجام 

نمي شود؟
بخ��ش خصوصي ني��ز موافق خصوصي س��ازي 
اقتص��اد و پياده كردن اصل 44 قانون اساس��ي به 
طور صحيح اس��ت اما ش��واهد حاكي از آن اس��ت 
كه نه تنها اهداف مش��خص ش��ده در قانون تحقق 
نيافت��ه بلك��ه در اغلب مواقع خصوصي س��ازي نيز 
ب��ه معناي واقعي آن رخ نداده اس��ت. از  اين  رو نه 
تنها دولت پاي خود را از اقتصاد بيرون نكش��يده؛ 
بلكه س��اير نهادها نيز وارد حوزه كس��ب  و كار شده  
و به اصطاح درحال بنگاه داري هس��تند. دليل اين 
اق��دام، عدم  ش��فافيت در قانون و از س��وي ديگر 
ع��دم  پايبندي به قانون اس��ت. البت��ه تاش هايي 
براي خصوصي س��ازي اقتصادي ص��ورت گرفته و 
مجلس شوراي اس��امي در 1388 قانون انتشار و 
دسترس��ي آزاد به اطاع��ات را تصويب كرد و پس 
از آن در تي��ر م��اه 1393 قانون اص��اح مواد 1 و 
6 و 7 قان��ون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 44 

ب��ه تصويب مجلس رس��يد؛ اما متاس��فانه به دليل 
كم توجهي س��ازمان ها و شركت هاي مشمول قانون 
و نبود ضمانت اجراي��ي الزم، قانون مزبور به مورد 
اجرا گذاشته نشد. در شهريور ماه سال گذشته نيز 
مجلس ش��وراي اسامي بار ديگر به تصويب قانون 
اصاح مواد 3و 6 و 24 قانون اجراي سياس��ت هاي 
كل��ي اصل 44 قانون اساس��ي به ص��ورت جدي تر 
پرداخت و اباغ س��ريع آن توس��ط رييس جمهور 
ني��ز اهتمام دولت ب��ه اجراي قانون را نش��ان داد. 
همچنين پارلمان بخ��ش خصوصي در بيانيه يي با 
استقبال از اين اقدام تاريخي به نمايندگي از بخش 
خصوصي ضمن درخواس��ت اجراي سريع، صحيح 
و كامل قوانين فوق، برخي از تكاليف دس��تگاه ها و 
س��ازمان ها را يادآوري كرد و اجراي اين قوانين را 
مطالبه عمومي و همگاني بخش خصوصي دانست. 
در بيانيه بخش خصوصي به چه موضوعاتي 

اشاره شده بود؟
در اين بيانيه از چند سازمان دولتي درخواست 
ش��ده بود كه در اجراي اصل 44 قانون اساس��ي به 
نقش و وظايف خود توجه و عمل كنند. در نخستين 
درخواس��ت از وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي و 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار كشور خواسته شده 
كه در اس��رع  وقت اقدام به انتش��ار عمومي اسامي 
ش��ركت ها و سازمان هاي مشمول اين قوانين كرده 
و شركت هايي كه نس��بت به شفاف سازي عملكرد 
خوي��ش اقدام نكرده اند، مش��خص كنن��د. دومين 
درخواس��ت خطاب به بانك مركزي ايران است كه 
طب��ق آن بانك مركزي موظف به مس��دود كردن 
حساب شركت هايي اس��ت كه تاكنون طبق قانون 
عم��ل نكرده و از شفاف س��ازي اطاعات ش��ركت 
خود س��رپيچي كرده اند. از س��وي ديگر س��ازمان 
ثبت اس��ناد و اماك كش��ور موظف شده كه برابر 
قانون از ثبت تغييرات ش��ركت هاي مش��مول اين 
قوانين كه فاقد مجوز از س��ازمان بورس هس��تند، 
جلوگيري كند. همچنين از س��ازمان بازرس��ي كل 
كشور و ساير دستگاه هاي نظارتي درخواست شده 
تا تدابير الزم را براي برخورد با مديران شركت هاي 
متخل��ف اتخاد كرده و گزارش آن را جهت اطاع و 
امكان پايش اجراي قانون منتش��ر كنند. از ديدگاه 
خصوصي ها در صورتي ك��ه دولت دوازدهم به اين 
مس��ائل توجه داش��ته و به قوانين مصوب در حوزه 
كسب  وكار عمل كند،  بخش خصوصي نيز مي تواند 

در فضاي اقتصادي تنفس كند. 
فك�ر مي كني�د، تجرب�ه ك�دام كش�ورها 
مي توان�د به بهب�ود فضاي كس�ب  و كار ايران 

كمك كند؟
گرجس��تان يكي از كش��ورهاي موفق در حوزه 
كس��ب  و كار است. اين كش��ور در سال 2006 بين 
كش��ورها رتبه 100 را كس��ب كرده بود و در سال 
2015 موفق ش��د به رتبه 16صع��ود كند. به نظر 
مي رسد، مهم ترين دليلي كه باعث بهبود در فضاي 
كسب  وكار اين كشور شد، تغيير قوانين مربوط به 
اين حوزه بود. يعني فعاالن اقتصادي اين كش��ور با 
اصاح س��اختارها و قوانين مربوطه موفق به رش��د 
فضاي كسب  وكار در كش��ور خود شدند. البته هر 
كش��ور، اقتضائات و امكان��ات خود را دارد و منظور 
اين نيس��ت هر اقدامي كه در گرجس��تان يا ساير 
كش��ورها رخ داده است را در كشورمان پياده سازي 
كني��م؛ بلكه تصميم گيري ها در حوزه كس��ب  وكار 
كشور نيازمند شناخت شرايط و از سوي ديگر عزم 

و اراده جدي است. 
بح�ث ديگري ك�ه قابل طرح اس�ت اينكه 
در زمين�ه رقابت پذير ش�دن ح�وزه صنايع و 
بنگاه ها اساسا برخي افراد به شارژ بنگاه هاي 
صنعت�ي از مح�ل درآمده�اي دول�ت تاكيد 
دارن�د. از س�وي ديگر برخي ديگ�ر معتقدند 
كه اين نوع اقدامات اساس�ا رانت است. براي 

رقابت پذير شدن حوزه صنايع چه بايد كرد؟
حمايت هاي مالي از س��وي دولت اساس��ا رانت 
اس��ت اما حال كه اين رانت پرداخت مي شود بايد 
ب��ه صورت عادالنه توزيع ش��ود. رقابت پذيري مثل 
مس��ابقات المپيك اس��ت. حال س��والي كه مطرح 
مي ش��ود اين اس��ت كه اگر در فض��اي المپيك به 
ورزش��كاران كمك مالي ش��ود آيا اين افراد حتما 
قهرم��ان مي ش��وند؟ خير اين طور نيس��ت و براي 
قهرمان ش��دن ني��از به تاش و تمرين هس��ت. از 
اي��ن رو براي رقابت پذير ش��دن بنگاه ها بايد قواعد 
و قوانين را براي همه واحدها به طور يكس��ان اجرا 
ك��رد و بنگاه ها نيز تاش ه��اي الزم را براي بهبود 

محصوالت توليدي انجام دهند. 
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7  جهان

 باراك اوباما
به سياست باز مي گردد

 قليچدار اوغلو: اردوغان ۲۰۱۹ 
از سياست مي رود

 تاكيد دولت فرانسه بر اجراي
طرح كاهش مالياتي ماكرون

گروه جهان|
رهبر اپوزيسيون تركيه با اشاره به انتخابات آيند ه گفت كه رجب طيب ارد وغان 
سال ۲۰۱۹ از عرصه سياست خواهد  رفت و از آنجا كه خود  اين مساله را مي د اند ، 

فشارها عليه مرد م را افزايش د اد ه است. 
كمال قليچد اراوغلو رهبر حزب جمهوري خلق تركيه، د ر گفت وگو با خبرگزاري 
د ويچه وله گفت: »ارد وغان مي گويد  كه اواخر امسال محكوميت هاي جد ي صاد ر 
خواهد  ش��د . اين اظهارات نشان مي د هد  كه خود  او مستقيما به سيستم قضايي 
د ستور مي د هد . زمان محكوميت هر فرد ي مشخص است.« وي د ر پاسخ به سوالي 
د رباره اظهارات ارد وغان مبني بر اينكه صالح الد ين د ميرتاش رهبر محبوس حزب 
د موكراتيك خلق، تروريست است، افزود : »ارد وغان خود  را جاي قاضي مي گذارد  
و همه را تروريست اعالم مي كند . ارد وغان با تمام تالش هاي خود  نتوانست آراي 
اكثريت را د ر همه پرس��ي به د س��ت آورد . خود  او نيز مي د اند  كه د ر انتخابات آتي 
خواهد  رفت؛ بايد  بد اند  هرقد ر فش��ارها را افزايش د هد  و هر اقد امي بكند ، باز هم 
د ر س��ال ۲۰۱۹ از قد رت كنار گذاشته مي ش��ود .« قليچد ار اوغلو د رباره بازد اشت 
خبرنگاران تركيه هم گفت: »قابل قبول نيست كه يك خبرنگار به اتهام تروريستي 
محكوم شود . چنين رفتاري اين مساله را به د نيا القا مي كند  كه تركيه توسط يك 
د يكتاتور اد اره مي ش��ود . د ر واقع كس��ي كه اتهام وارد  مي كند ، كسي كه قضاوت 
مي كند  و كس��ي كه حكم صاد ر مي كند  يكي است و اين مساله بسيار خطرناك 

است.«
د ر همي��ن حال، رييس جمهوري تركيه براي كاهش تنش  و حل بحران ميان 
قطر و كشورهاي تحت نفوذ عربستان، سفري به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس 
خواهد  د اشت. به نوشته روزنامه حريت، وي د ر بازگشت از هامبورگ به خبرنگاران 
گفت: »پس از ۱۵جوالي، يك س��فر ويژه د يپلماتيك خواهم د اشت و مي خواهم 
بار د يگر به منطقه خليج فارس سفر كنم. ممكن است بتوانيم با سفر به منطقه، به 
احياي مجد د  مذاكرات كمك كنيم. قصد  د اريم به قطر، كويت و خصوصا عربستان 
برويم.« وي افزود  كه د رباره بحران قطر با د ونالد  ترامپ رييس جمهوري امريكا و 
والد يمير پوتين رييس جمهوري روسيه، گفت وگو كرد ه و به همه رهبراني كه د ر 
نشست گروه ۲۰ د ر آلمان با آنها د يد ار د اشته د رباره لزوم يافتن راه حلي از طريق 

مذاكره گفته است. 

گروه جهان|
رييس جمهوري پيشين امريكا قرار است با بر عهد ه گرفتن رهبري يك كميته 
به مس��ير اصلي سياس��ت بازگرد د  و به د موكرات ها كمك كند  تا با تغيير حد ود  

حوزه هاي انتخاباتي، حزب جمهوري خواه را به چالش بكشند . 
به نوشته روزنامه اكسپرس، باراك اوباما از قد رت و نفوذ خود  براي حمايت از 
يك كميته د موكراتيك اس��تفاد ه مي كند ؛ اين كميته قصد  د ارد  از طريق تنظيم 
شكايت نامه يي تقسيم بند ي  »غيرمنصفانه« حوزه هاي انتخاباتي را به چالش بكشد . 
حد ود  حوزه هاي انتخاباتي نش��ان مي د هد  كه يك ح��زب و طرفد اران  آن د ر يك 
منطقه متمركز هستند  و از اين رو به حزب كمك مي كنند  تا د ر انتخابات مزايايي به 
د ست آورد . د موكرات ها، قانون گذاران جمهوري خواه را به تقسيم بند ي غيرمنصفانه 
حوزه هاي انتخاباتي د ر ايالت هايي چون اوهايو متهم كرد ه اند ؛ جايي كه د ر س��ال 
۲۰۱۴ميالد ي با وجود  اينكه ۴۰د رصد  راي د هند گان از نامزد هاي حزب د موكرات 
حمايت مي كرد ند  ۱۲كرسي از ۱۶كرسي به قانون گذاران جمهوري خواه اعطا شد . 
كوين لوييس، سخنگوي باراك اوباما گفت كه چهل و چهارمين رييس جمهوري 
كش��ور مي خواه��د  از تالش ه��اي اين كميته براي رس��يد گي به تقس��يم بند ي  
غيرمنصفانه حوزه هاي انتخاباتي كه باعث شد ه بسياري از راي د هند گان امريكايي 
احساس كنند  كه د يگر امكان مطرح  كرد ن راي و عقيد ه خود  را د ر روند  انتخابات 
ند ارند ، حمايت كند . وي افزود :»احياي عد الت و انصاف د ر د موكراس��ي كشور ما 
با حمايت از نقش��ه هاي ناحيه يي جامع تر و منصفانه تر د ر سراس��ر كشور يكي از 

اولويت هاي باراك اوباما محسوب مي شود .«
اري��ك هولد ر، ريي��س كميته ملي تقس��يم بند ي د موكراتيك ك��ه د ر زمان 
رياست جمهوري اوباما به عنوان د اد ستان كل كشور خد مت كرد ه بود  مرتبا اوباما 
را از برنامه هاي��ش براي تغيير حد ود  حوزه هاي انتخاباتي مطلع كرد ه اس��ت. وي 
گفت:»كميته ملي تقس��يم بند ي د موكراتيك مفتخر اس��ت كه از حمايت باراك 
اوباما برخورد ار اس��ت چراكه ما د ر تالشيم تا تقسيم بند ي غيرمنصفانه حوزه هاي 

انتخاباتي را تغيير د اد ه و وضعيت عاد النه تري را د ر د موكراسي  ايجاد  كنيم.«
اين نخس��تين اقد ام اوباما براي بازگش��ت به مس��ير اصلي سياست محسوب 
مي شود ؛ وي از زمان خروج از كاخ سفيد  بارها د ر د فاع از برنامه د رماني »اوباماكر« 

استفاد ه كرد ه و رهبري د ونالد  ترامپ را زير سوال برد ه است. 

گروه جهان|
يك مقام وزارت د ارايي فرانسه روز د وشنبه اعالم كرد  كه د ولت اين كشور به 

وعد ه امانوئل ماكرون د رباره كاهش ماليات د ر سال ۲۰۱8 عمل مي كند . 
رويت��رز به نقل از وزارت د ارايي فرانس��ه گزارش د اد  ك��ه رييس جمهوري د ر 
نشستي د ر روز يك شنبه تاكيد  كرد ه است كه قصد  د ارد ، طرح هاي كنترل ماليات 
بر س��رمايه و لغو ماليات بر اموال محلي را ب��راي 8۰ د رصد  از افراد ي كه تاكنون 
چني��ن ماليات هايي را پرد اخت مي كرد ه اند ، د ر س��ال ۲۰۱8 اجرايي كند . تاكيد  
د ولت فرانسه بر تحقق چنين وعد ه يي د ر حالي انجام مي شود  كه د يوان حسابرسي 
اين كشور ماه گذشته د رباره كسري 8 ميليارد  يورويي )۹.۱ ميليارد  د الري( بود جه 

هشد ار د اد ه است. 
اعالم اين مطلب از سوي وزارت د ارايي فرانسه مهر تاييد ي بر گزارش هاي اوليه 
رسانه هاي فرانسوي د ر اين زمينه محسوب مي شود . اين د ر حالي است كه اد وارد  
فيليپ، نخس��ت وزير فرانسه چند  روز پيش پيش��نهاد  د اد ه بود  د ر پي مشكالت 
پيش روي د ولت براي مهار كس��ري بود جه، اجراي طرح كاهش مالياتي تا س��ال 
۲۰۱۹ به تعويق افتد . اما رهبران تجاري فرانسه خشم خود  را از تعويق پيشنهاد ي 
ابراز كرد ند  و هش��د ار د اد ند  كه كشورشان براي احياي رقابت پذيري به اصالحات 

مالياتي نياز د ارد . 
د يوان حسابرسي فرانسه ماه گذشته گزارش د اد ، كسري بود جه به جا ماند ه از 
د ولت فرانسوا اوالند ، رييس جمهوري پيشين سبب شد ه كه د ولت كنوني با كسري 
3.۲د رصد ي مواجه شود  و اين د ر حالي است كه پيش بيني كسري بود جه رقمي 
ح��د ود  ۲.8 د رصد  توليد  ناخالص د اخلي بود . كس��ري بود جه 3 د رصد ي يكي از 
شروط اصلي عضويت د ر اتحاد يه اروپاست و ماكرون وعد ه د اد ه به كاهش كسري 

بود جه تا سطح مورد  قبول اين نهاد  اروپايي تا پايان سال ۲۰۱7 پايبند  باشد . 
ماكرون د ر جريان تبليغات انتخاباتي »نبرد  اقتصاد ي و اجتماعي« را به عنوان 
اولويت برنامه هاي خود  اعالم كرد  و وعد ه د اد  كه د ر حوزه اقتصاد ي، سياست هاي 
سوسيال - ليبرال، كاهش ماليات شركت ها و هزينه هاي عمومي را د ر پيش بگيرد . 
د ر اين حال، پيش بيني  مي ش��ود  كه تعه��د ات رييس جمهوري د ر زمينه كاهش 
ماليات اموال محلي و محد ود  كرد ن ماليات بر س��رمايه د ر سال هاي آتي به فشار 

بيشتر بر د رآمد ها منجر شود . 

قطر از عربستان  و متحدانش 
درخواست غرامت مي كند 

گ�روه جه�ان| رك��س تيلرس��ون وزي��ر خارج��ه 
اياالت متحده، دوش��نبه پس از سفر به تركيه راهي كويت 
شد تا در نشست بين المللي با حضور وزراي خارجي برخي 
كش��ورهاي اروپايي ازجمله بريتانيا، آلمان و اتحاديه اروپا 
و رهبران كش��ورهاي عربي بحران قطر را بررسي كند. در 
همين حال قطر اعالم كرده كه درنظر دارد با شكايت عليه 

همسايگان عربش از آنها غرامت بگيرد. 
ب��ه گزارش يورونيوز، دادس��تان كل قط��ر اعالم كرده 
دوحه با تشكيل كميته يي براي ثبت شكايات شركت هاي 
تج��اري كه از تحريم ها و بس��ته ش��دن مرزهاي زميني و 
هوايي توسط عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين 
و مصر زيان ديده اند بر آن است تا از آنها غرامت طلب كند. 
از س��وي ديگر به گفته ش��يخ عبداهلل بن سعود ثاني، 
رييس بانك مركزي قطر، اين كش��ور با 3۴۰ميليارد دالر 
ذخيره مي تواند در برابر تالش همسايگان عرب در به انزوا 
كشيدن اين كشور تاب بياورد. اين مقام ارشد قطري گفته 
اس��ت: »به لطف برخورداري از اعتبار سيستم براي مقابله 
با هر ضربه ي��ي به اندازه كافي پول نق��د داريم.« عالوه بر 
۴۰ ميليارد دالر پش��توانه ط��ال در بانك مركزي، حاكمان 
قطر 3۰۰ميليارد دالر سرمايه دارند كه قابل تبديل شدن 
به پول نقد است.« عربستان، امارات، بحرين و مصر پنجم 
ژوئن با متهم كردن قطر به حمايت از گروه هاي تروريستي 
و اق��دام ب��راي بي ثبات��ي در منطقه، رواب��ط ديپلماتيك 
خود با اين كش��ور را قطع كردن��د و با اعمال تحريم هايي 
 ت��الش كردن��د دوحه را من��زوي كنند. چن��دي بعد آنها

 ۱3 ش��رط را براي عادي س��ازي روابط خود با قطر تعيين 
كردند كه پاسخ منفي دوحه را به دنبال داشت. 

قطري ه��ا در ش��رايطي از مقاوم��ت در برابر تحريم ها 
صحب��ت مي كنند ك��ه گفته ش��ده، اين احتم��ال وجود 
دارد عربس��تان و متحدانش دوحه را از ش��وراي همكاري 

خليج فارس و حتي اتحاديه عرب اخراج كنند. 
معاون نخست وزير قطر در آستانه نشست كويت با اشاره 
تلويحي به اين گمانه زني ها گفته است: »ما شوراي همكاري 
خليج فارس را در س��ال ۱۹8۱ تاس��يس كرديم اما اكنون 
به نظر مي رس��د اين ش��وراي همكاري تقريبا به پايان كار 
خود رس��يده است.« وزير خارجه قطر نيز دوشنبه خطاب 
به عربستان گفت كه انتخاب گزينه نظامي هزينه هنگفتي 
براي منطقه ب��ه همراه دارد و قطر در برابر خواس��ته هاي 
غيرقانوني تحريم كنندگان تس��ليم نخواهد ش��د. روزنامه 
قطري الش��رق نوش��ته، محمد عبدالرحمن آل ثاني تاكيد 
كرده كه دوحه خواس��ته هايي خ��الف قوانين بين المللي 
را نخواه��د پذيرفت. آل ثاني بار ديگر اتهامات كش��ورهاي 
عربس��تان، مصر، ام��ارات و بحرين را در م��ورد حمايت از 
تروريسم و گروه هاي تروريستي در سوريه و ليبي از سوي 
اين كش��ور را رد كرده و گفته اس��ت: »قطر به شكل هاي 
مختلف براي مبارزه با تروريسم تالش كرده و اين عربستان 
و امارات هس��تند كه اتباع آنها به دست داشتن در اعمال 
تروريستي و حمايت و پشتيباني از تروريسم متهم هستند.«

مخالفت ارد وغان با همه پرسي 
د ر اقليم كرد ستان 

رييس جمهور تركيه با اعالم اينكه مبارزه با د اعش 
د ر ع��راق به مرحله پاياني رس��يد ه، گف��ت: هرگونه 
استقالل طلبي يا رفراند وم د ر عراق بايد  كنار گذاشته 
ش��ود  و موجود يت پ ك ك ريشه كن ش��ود . اين د و 

مساله براي آيند ه عراق الزم و ضروري است. 
به گزارش حريت، رجب طيب ارد وغان د ر كنگره 
بين المللي نفت د ر اس��تانبول با اشاره به اعالم آزاد ي 
كامل موصل گفت: تركيه از پايان عمليات آزاد سازي 
موصل خش��نود  است اما اكنون موصل به يك خرابه 
تبد يل شد ه است. نبايد  هيچ گونه اتفاقي د ر راستاي 

بي ثبات سازي د ر عراق رخ د هد . 

قرارد اد  كالن تسليحاتي 
مسكو و رياض

مسكو و رياض قرارد اد  اوليه يي د ر زمينه همكاري 
 تكنولوژيك��ي نظام��ي ب��ه مبل��غ 3/۵ميلي��ارد  د الر 

امضا كرد ند . 
به گزارش خبرگزاري تاس، رييس شركت د ولتي 
روس��يه اعالم كرد ه عربس��تان يك پيش شرط براي 
عملي ش��د ن اين قرارد اد  گذاشته و آن را مشروط به 
تحويل بخشي از تكنولوژي كرد ه  است. د ر اين راستا 
روس��يه بنا د ارد  كه كارخانه توليد  س��الح  سبك به 
عنوان مثال كالشنيكف را د ر عربستان بسازد . قرارد اد  
فروش سامانه هاي د فاعي اس3۰۰ از سوي مسكو به 
تهران د ر ۲۰۰7 منعقد  شد  اما روسيه اجراي آن را تا 

۲۰۱۰ به حالت تعليق د رآورد . 

درگيري نيروهاي مرزي 
پاكستان و هند

ارتش پاكس��تان اع��الم كرده در حمل��ه متقابل 
نيروهاي اين كشور به نيروهاي مرزي هند در منطقه 
كشمير ۴نفر از آنها كشته شده اند. به گزارش آناتولي، 
 در اي��ن حمله ۲ ايس��ت بازرس��ي هند ني��ز منهدم

ش��ده اس��ت.گفتني اس��ت پيش تر در نتيجه حمله 
نيروه��اي هند در خط مرزي ۲ كش��ور ۵ غيرنظامي 
پاكس��تاني جان باختند. پاكس��تان و هند از س��ال 
۱۹۴7 تاكنون بر س��ر منطقه كش��مير ب��ا يكديگر 
اخت��الف دارن��د. بي��ش از 7۰ هزار نف��ر در حوادث 

خشونت بار اين منطقه جان باخته اند. 

اتريش وزير اقتصاد تركيه را 
راه نداد 

دولت اتريش اع��الم كرده به نه��اد زيبكچي وزير 
اقتصاد تركيه كه مي خواست براي حضور در مراسمي 
در ارتب��اط با كودتاي نافرجام س��ال پيش تركيه وارد 
وين، پايتخت، ش��ود اجازه ورود نمي دهد. س��خنگوي 
وزارت خارجه اتريش دليل اين تصميم دولت را بزرگي 
مراسمي كه ترك تبارها مي خواهند آن را برگزار كنند 
و ني��ز خطري كه متوجه نظم عمومي و امنيت اتريش 
اس��ت، عنوان كرد. هلند نيز اخيرا در تصميمي مشابه 
مانع ورود معاون نخست وزير تركيه به خاك خود شد. 

دريچه

از منطقه

پاي پسر رييس جمهوري امريكا هم به »روسيه گيت« كشيد ه شد 

يك گام به عقب ترامپ

حبس خانگي رهبر اپوزيسيون پيشنهاد صلح نيست!

فشارهاي مضاعف مخالفان و حاميان بر مادورو
گروه جهان|

تظاهرات ضد دولتي در ونزوئال صد روزه شد و اگرچه 
بس��ياري موافقت نيكالس مادورو با انتقال بزرگ ترين 
رهبر اپوزيس��يون از زندان به حبس خانگي را پيشنهاد 
صلحي از س��وي رييس جمهوري مي دانند، اما اين اقدام 
عمال دو چالش جدي براي مادورو در پي خواهد داشت؛ 
ب��ه مخالفان انرژي و قدرت مي بخش��د و به دش��مني 

حاميان سوسياليست وي مي انجامد. 
در عم��ل حكم آزادي لئوپولد لوپز از زندان و حبس 
خانگي وي، احتماال به نارضايتي هاي بيشتر منجر مي شود 
و مادورو را بيش از پيش منزوي مي كند و احتمال اينكه 
اين به اصطالح پيشنهاد صلح مزاياي قابل توجهي براي 
دولت داش��ته باشد، بسيار اندك است. مخالفان دولت و 
حاميان آنها از تصمي��م دولت براي آزادي لوپز از زندان 
با آتش بازي در خانه وي اس��تقابل كردند و وعده دادند 
كه تا زمان دس��تيابي به خواسته هايش��ان در خيابان ها 
خواهند ماند كه اين مس��اله نش��ان مي دهد تالش هاي 
مادورو براي فرونش��اندن اعتراض ها بيهوده بوده اس��ت. 
هزاران نفر از مخالفان دولت روز يك ش��نبه در ميداني 
در ش��رق كاراكاس گردهم آمدند تا به س��خنراني هاي 
چهره هاي اصلي مخالف از جمله ليليان تينتوري، همسر 
لوپ��ز گوش فرا دهند. در طرف ديگر ماجرا »چاوزي ها« 
كه حاميان اصلي دولت سوسياليس��ت حاكم محسوب 
مي شوند، خشمگين ش��ده اند و مادورو احتماال حمايت 

آنها را از دست خواهد داد. 

  انرژي تازه براي مخالفان 
پ��س از بيش از س��ه ماه تظاه��رات خياباني كه در 
بيش��تر موارد خش��ونت آميز بوده و بيش از ۹۰ كشته و 
هزاران زخمي برجاي گذاشته است، ديوان عالي ونزوئال 
كه از حاميان مادورو محس��وب مي ش��ود، با آزادي لوپز 

از زن��دان و بازگش��ت وي به خانه موافقت كرد. لوپز ۴۶ 
ساله، تحصيلكرده رش��ته علوم اقتصادي و رهبر حزب 
»اراده ملي« به اتهام تحريك به خش��ونت در تظاهرات 
س��ال ۲۰۱۴ به زندان محكوم ش��د. به گزارش رويترز، 
اگرچه بسياري از مخالفان موضع گيري سرسختانه وي را 
تمجيد مي كنند و حتي او را رييس جمهوري آتي ونزوئال 
مي دانن��د، اما بس��ياري در حزب حاك��م از لوپز متنفر 
هستند و وي را از طرفداران كودتا براي براندازي دولت 

سوسياليست ها مي دانند. 
دول��ت آزادي لوپ��ز را كه تقريبا ب��ا ميانجي گري 
نخس��ت  وزير اس��پانيا صورت گرفت، نش��انه يي دال 
ب��ر تالش براي حل مس��ائل از طري��ق گفت وگو و نه 
درگي��ري توصيف كرد. م��ادورو بالفاصله پس از اين 

اقدام لوپز را ترغيب كرد كه زمام تظاهرات را به دست 
گيرد و اين در حالي است كه رييس جمهوري ونزوئال 
اعتراض هاي خياباني را تالشي براي كودتا عليه دولت 

وي در ميانه بحران شديد اقتصادي مي داند. 
اما مخالفان آزادي لوپز را اكسيژني تازه مي دانند 
و بر اي��ن باورند كه اين اقدام »نش��ان دهنده ترس 
دولت از وخيم ش��دن اوضاع و فشارهاي بين المللي 
بر مادورو« اس��ت و اكنون اي��ن اميد وجود دارد كه 
تظاه��رات نتيجه بخش باش��د. اين در حالي اس��ت 
ك��ه مخالفان قص��د دارند، هفته آينده همه پرس��ي 
غيررس��مي برگ��زار كنن��د و نظ��ر ونزوئاليي ها را 
در م��ورد برنام��ه جنجال برانگيز م��ادورو در مورد 

بازنويسي قانون اساسي جويا شوند. 

  ناراحتي »چاوزي ها«
امتيازده��ي دولت ب��ه لوپز كه فرزن��د خانواده يي 
ثروتمند اس��ت، احتماال ش��كاف هاي موجود در ميان 
چاوزي ها را عميق تر مي كند؛ افرادي كه پيش تر تنها 
تحت سلطه و به دليل كاريزماي هوگو چاوز با يكديگر 
متحد ش��ده بودند. ساليان طوالني مقامات ونزوئاليي 
لوپز را قاتل و عامل خش��ونت معرف��ي كردند و براي 
حدود ۱۰۰ كش��ته در تظاهرات سال ۲۰۱۴ مسوول 
دانس��تند و در نتيجه اين آزادي ناگهاني كه ظاهرا به 
دلي��ل نگراني در مورد وضعيت س��المتي وي صورت 
گرفته اس��ت، به شدت برخي چاوزي ها را خشمگين و 

نااميد مي كند. 
ايريس وارال، وزير پيش��ين زندان ه��ا و از مقامات 
دايمي حزب سوسياليست در اين باره گفت: »امروز با 
خبري از خواب بيدار شديم كه خشم ما را برانگيخت.« 
وي افزود كه اين تصميم نشان دهنده تقسيم قدرت در 
ونزوئالست. برخي ديگر از مقامات دولتي و افرادي در 
نيروهاي مس��لح نيز نارضايتي خود را از اين اقدام ابراز 
كردند و ديگر حاميان چاوز در شبكه هاي اجتماعي به 
شكوه و ش��كايت پرداختند و آزادي لوپز را خيانت به 

ميراث رهبر فقيد توصيف كردند. 
برخ��ي ديگر داليل آزادي لوپ��ز از زندان و حبس 
خانگي وي را زير س��وال بردند، چ��را كه وي در زمان 
تشكر از حاميانش كامال سالم به نظر مي رسيد. افرادي 
هم بودن��د كه اين اق��دام را بي احترامي ب��ه قربانيان 

تظاهرات ۲۰۱۴ دانستند. 

 تحوالت جديد امكان پذير است؟
اگرچ��ه برخي ابراز اميدواري كردند كه تصميم در 
م��ورد تغيير وضعيت لوپز و احياي نقش ميانجي هاي 
خارجي مي تواند مس��يري براي مذاك��رات آتي ايجاد 
كند، اما به نظر نمي رس��د كه آزادي لوپ��ز از زندان و 
حبس خانگ��ي او تاثير چنداني به حال اپوزيس��يون 
داشته باش��د؛ چرا كه مادورو همچنان نهادهاي حايز 
اهميت كش��وري از جمله ديوان عالي را تحت كنترل 
دارد و با وجود اعتراض هاي گسترده، همچنان برنامه 

خود را براي ايجاد مجمع قانون جديد قانون اساسي با 
قدرت بازنويسي منشور ملي و جايگزين كردن نهادها 
پيش مي برد. مخالفان هش��دار داده اند؛ راي گيري 3۰ 
جوالي براي انتخاب اعضاي اين مجمع با هدف تحكيم 
قدرت هاي مادورو به عنوان يك »ديكتاتور« طرح ريزي 
شده است. از سوي ديگر، ائتالف مخالف مجبور است 
خود را با آزادي لوپز كه فردي لجوج و سلطه جوست، 
وفق دهد. لوپز و انريكه كاپريلس، ديگر رهبر مخالفان 
كه وكيلي ميانه رو با تاكتيك هاي معتدل است، پيش تر 
بر سر راهبرد و رهبري اعتراض ها اختالف نظر داشتند. 
شرايط حبس خانگي لوپز نيز هنوز به صورت عمومي 
اعالم نش��ده و از اين رو مشخص نيس��ت كه او تا چه 
ان��دازه در تعيي��ن راهبردها در مي��ان مخالفان نقش 
خواه��د داش��ت. اما ه��ر دو گروه مخال��ف در راهبرد 
اعتراض ه��اي خياباني متحد عمل مي كنند و ش��ايد 

همين مساله به كاهش تنش ها منجر شود. 
آرماندو بريكت، مش��اور سياس��ي و مدير كمپين 
كاپريلس در انتخابات رياست جمهوري گذشته گفت: 
»اكنون زمان دشمني نيست. مسووليت اصلي اكنون 
يافتن راهي به جلو براي كش��ور اس��ت، از اين رو من 

شخصا نگران اختالف نظرها نيستم.«
در اين حال خبرگزاري فرانسه نوشته، انتقال رهبر 
مخال��ف از زندان به حصر خانگي اميدها براي مذاكره 
دول��ت و مخالف��ان با هدف پاي��ان دادن به تنش ها را 
بيش��تر كرده اس��ت. آزادي لوپز از سوي چند كشور 
امريكاي التين، اس��پانيا و امريكا مورد اس��تقبال قرار 
گرف��ت و مادورو هم در بيانيه  تلويزيوني ارس��ال پيام 
صلحي از سوي رهبر مخالفان را خواستار شد و اعالم 

كرد كه خودش به دنبال صلح است. 
لوئيس ويس��نته لئون، تحليلگر مس��ائل ونزوئال 
گف��ت كه دولت امي��دوار اس��ت در مواجهه با خطر 
جدي بي ثباتي در كش��ور تنش ه��ا را كاهش دهد و 
مخالفان ميانه رو هم مي خواهند از اقدامات ناگوار در 
يك ش��رايط باخت- باخت جلوگي��ري كنند؛ از اين 
رو به نظ��ر زمينه برگزاري مذاك��رات ميان دولت و 

مخالفان فراهم شده است. 

گروه جهان|
 رييس جمه��وري امريكا گفته فكر نمي كند  ايد ه 
تشكيل واحد  امنيت س��ايبري با روسيه تحقق يابد . 
د ونالد  ترامپ س��اعاتي پ��س از اينك��ه از همكاري 
مشترك د ر حوزه امنيت سايبري با روسيه خبر د اد ه 
بود  به د ليل توفان اعتراض هاي فراجناحي د ر امريكا 
مجبور به عقب نش��يني شد  و گفت كه فكر نمي كند  

اين ايد ه تحقق يابد . 
به گ��زارش رويترز، ترام��پ د ر صفحه توييترش 
نوش��ت: »اين حقيقت كه م��ن و پوتين د رباره واحد  
امنيت س��ايبري گفت وگو كرد يم بد ان معنا نيس��ت 
كه اين اتف��اق رخ د هد .« اگرچ��ه ترامپ د ر توييت 
جد يد ش توافق با روسيه د ر موضوع امنيت سايبري 
را عملي ند انسته اما تاكيد  كرد ه د ر موضوع برقراري 
آتش بس د ر جنوب س��وريه، توافق با روسيه حاصل 

شد ه و اين توافق اجرا خواهد  شد . 
س��خنان پيش تر ترامپ د رب��اره گفت وگوهايش 
ب��ا پوتين د رباره تش��كيل واحد  امنيت س��ايبري با 
واكنش ش��د يد  جمهوري خواهان مواجه ش��د ه بود . 
ليند س��ي گراهام س��ناتور جمهوري خ��واه و رييس 
كميته خد م��ات نيروهاي مس��لح س��ناي امريكا و 
ماركو روبيو س��ناتور فلوريد ا، از اين د يد گاه به شد ت 
انتقاد  كرد ند . د ر ميان د موكرات ها نيز اش��تون كارتر 
وزير د فاع امريكا د ر د وران رياس��ت جمهوري اوباما، 
با هش��د ار د رباره بازگش��ت به د وران اتحاد  جماهير 
شوروي گفت: »مانند  اين است به فرد ي كه د ر خانه 
شما د ست به سرقت زد ه است، پيشنهاد  تشكيل يك 
گروه كاري د ر پروند ه س��رقت بد هيد .« آد ام ش��يف 
نماين��د ه د موكرات نيز روس ها را ش��ريكي غيرقابل 

اعتماد  د ر بخش امنيت سايبري خواند ه بود . 
اته��ام ارتباط و تباني با روس ها از همان روزهاي 
آغ��از كار ترام��پ بر كابينه او س��ايه افكند ه اس��ت. 
نزد يكان ترامپ متهم هستند  كه د ر جريان انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ با روس ها، ازجمله س��فير 

روسيه د ر واشنگتن تماس د اشتند . به تازگي نيز پسر 
بزرگ ترامپ به ارتباط با روس ها متهم شد ه، اتهامي 

كه از طرف وي رد  شد ه است. 

  د يد ار با وكيل روسي
نيويورك تايمز نوشته كه پسر بزرگ رييس جمهور 
امري��كا با يك وكي��ل روس مالقات ك��رد ه كه گويا 
اطالعات مخرب��ي د رباره هيالري كلينتون د اش��ته 
اس��ت. بنا بر اين گزارش، پس��ر بزرگ ترامپ ژوئن 
۲۰۱۶ با ناتاليا وسلنيتس��كايا وكيل روس كه با كاخ 
كرملين د ر ارتباط بود ه، مالقات كرد ه اس��ت. د ر اين 
مالقات كه د ر برج ترامپ انجام ش��د ه، جرد  كوشنر 
د ام��اد  ترامپ و پ��ل مانافورت ريي��س وقت كمپين 
انتخاباتي ترامپ نيز حضور د اش��ته اند . مايك كورالو 
س��خنگوي تيم حقوقي د ونالد  ترامپ د وشنبه اعالم 
كرد  كه رييس جمهوري امريكا از اين نشست اطالع 

ند اشته و د ر آن نيز شركت نكرد ه است. 
پليس ف��د رال )اف ب��ي آي( و كميته يي از كنگره 
امري��كا هم اكن��ون د ر ح��ال تحقيق د رب��اره تباني 
احتمال��ي تي��م انتخابات��ي ترامپ ب��ا روس ها براي 
تاثيرگذاري د ر انتخابات ب��ه زيان هيالري كلينتون 

نامزد  د موكرات ها هستند . 
يك ماه پس از ورود  ترامپ به كاخ سفيد ، مايكل 
فلين مش��اور امنيت ملي او به د ليل تماس با روس ها 
به ويژه سرگئي كيسلياك سفير روسيه د ر واشنگتن، 
از مق��ام خود  كناره گيري كرد . پس��ر ب��زرگ ترامپ 
مالق��ات با ناتاليا وسلنيتس��كايا را تاييد ، اما گزارش 
نيويورك تايم��ز د رب��اره محتواي اين مالق��ات را رد  
ك��رد ه اس��ت. نيويورك تايمز نوش��ته، د ونالد  ترامپ 
جوني��ور پس از آن با اين نشس��ت موافقت كرد ه كه 
ب��ه او قول د اد ه ش��د  اطالعاتي ارائه ش��ود  كه بتوان 
عليه كلينتون استفاد ه كرد . با اين حال پسر ترامپ با 
انتشار بيانيه يي اعالم كرد ه كه از او خواسته شد ه بود  
با فرد ي د يد ار كند  كه ممكن است اطالعات مفيد ي 

براي كمپين انتخاباتي پد رش د ر اختيار د اشته باشد  
اما خيلي زود  مشخص ش��د  كه ناتاليا وسلنيتسكايا 
هيچ اطالعات ارزش��مند ي د ر اختيار ند ارد . به گفته 
فرزند  ترامپ، اظهارات وكي��ل روس د ر اين مالقات 
مبه��م و بي معني بود  و خيلي زود  معلوم ش��د ه كه 
مي خواس��ته د رباره موضوع فرزند خواند گي كود كان 

روس د ر امريكا گفت وگو كند . 
پسر ترامپ د ر بيانيه خود  تاكيد  كرد ه كه پد رش 
از اين مالقات مطلع نبود ه اس��ت. پسر ترامپ خالف 
د خت��ر و د اماد ش د ر د ولت پد رش حضور و نقش��ي 

ند ارد . 
مقام هاي د ول��ت امريكا به تازگي اعالم كرد ند  كه 
هك ش��د ن س��امانه هاي تجاري ش��ركت هسته يي 
امري��كا و د يگر ش��ركت هاي مرتبط با ان��رژي، كار 
هكرهاي وابس��ته به د ولت روسيه بود ه است. د ولت 
اوباما به طور مستقيم روسيه را عامل هك سرورهاي 
حزب د موكرات و انتشار ايميل مقام هاي كميته ملي 
 اين حزب خواند ه بود . اوباما د ر واكنش به اين مساله

 3۵ د يپلمات روس را اخراج و د ستور توقف فعاليت 
د و مجتمع د يپلماتيك روس��يه د ر خ��اك امريكا را 
صاد ر كرد . روس��يه اما اتهامات وارد  ش��د ه را مرد ود  

د انسته است. 
ويكي ليك��س د ر م��اه جوالي و د رس��ت پيش از 
برگ��زاري همايش ملي حزب د موكرات براي معرفي 
نام��زد  رياس��ت جمهوري، هزاران ايمي��ل مقام هاي 
ارش��د  د موكرات را منتش��ر كرد . ايميل هاي منتشر 
ش��د ه نش��ان مي د اد  كه مقام هاي كميته ملي حزب 
د موكرات گرچه وظيفه د اشتند  د ر جريان رقابت هاي 
مقد مات��ي و د رون حزبي، بي طرفانه رفتار كنند  اما از 
همان ابتد ا پنهاني عليه برني سند رز، رقيب هيالري 
كلينتون، وزير خارجه پيشين امريكا د سيسه چيني 

كرد ه و سعي د ر تخريب او د اشتند . 
الجزيره د ر گزارش��ي با اشاره به نخستين د يد ار 
پوتين و ترامپ نوش��ته: »نخس��تين د يد ارها اغلب 
ناخوش��ايند  است و د يد ار روس��اي جمهور امريكا و 
روس��يه نيز قطعا همين طور بود ؛ ناخوشايند . قطعا 

د يگر موضوع��ات مورد بحث د ر نشس��ت گروه ۲۰ 
نيز مانن��د  مواجهه ترامپ و پوتي��ن ناراحت كنند ه 
بود ، د و رهب��ري كه محبوبي��ت چند اني د ر جهان 
ند ارن��د . با اين حال هيچ چيز د ر نشس��ت گروه ۲۰ 
هيجان انگيزتر و پر سر و صد اتر از اين د يد ار نبود . د و 
طرف د ر اين د يد ار توافق هاي د اشتند  ازجمله د رباره 
همكاري مشترك د ر امنيت سايبري و... واقعيت اين 
اس��ت كه ترامپ نخس��تين رييس جمهوري امريكا 
نيس��ت كه قد م د ر اي��ن راه مي گذارد . اوباما هم كه 
رياس��ت جمهوري خود  را با انتقاد  از وضعيت حقوق 
بش��ر د ر روس��يه آغاز كرد  اواخر ۲۰۰۹ يك كميته 
مش��ترك امريكايي-روسي براي فعاليت هاي مد ني 
تش��كيل د اد . ش��ايد  به ظاهر اين د يد ار د ستاورد ي 
ند اش��ت اما پوتي��ن برند ه اي��ن ميد ان ب��ود . براي 
رييس جمهوري روسيه خود  اين د يد ار ارزش د اشت 
نه نتيجه اش. رهبر قد رتمند ترين كش��ور جهان د ر 
اين د يد ار د س��ت پوتين را فشرد  و د ر برخي موارد  

با او توافق كرد .«
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ايرانشهر8
 تداوم حادثه آفريني 

شهربازي ها 
شهربازي براي نخستين بار در اوايل قرن ۱۸ ميالدي 
با توده وس��يعي از ابزارهاي س��رگرم كننده متولد شد و 
در س��ال ۱۸۶۰ پس از اختراع چرخ و فلك بخار توسط 
»توماس بنوا« ش��كل نوآورانه يي به خود گرفت. سپس 
در س��ده بيس��تم با ورود دانش جديد و نبوغ طراحان، 
وسايل تفريحي توسعه يافت. به روايت مستندات موجود، 
ش��هربازي در اي��ران از اواخ��ر ده��ه۴۰ و اوايل دهه۵۰ 
خورش��يدي متولد و نمونه هايي از آن در جنوب، غرب و 
شمال تهران ساخته شد. اين روند به تدريج در شهرهاي 

بزرگ كشور نيز ادامه پيدا كرد. 
ش��هربازي هاي امروزي س��اختار پيچيده يي دارند و 
به اين دلي��ل، موضوع عملكرد صحيح و ايمني در همه 
آنها پر رنگ و با اهميت اس��ت. عده زيادي از شهروندان 
به ويژه خردس��االن، ك��ودكان و نوجوانان براي تفريح و 
س��رگرمي به ش��هربازي ها مراجعه مي كنند و خواهان 
تخلي��ه هيجان هاي دروني خود هس��تند. در اين اماكن 
همه انتظار دارند لحظات خوشي داشته باشند و حداقل 

سالم به خانه بازگردند. 
در بس��ياري از ش��هرهاي دنيا مراكز تفريحي آنقدر 
گسترده و متنوع هستند كه براي هر شهروند با هر نوع 
سليقه، خصوصيت رفتاري و از هر گروه سني گزينه هاي 
تفريحي بس��يار زيادي وجود دارد. شهربازي هاي بزرگ، 
پارك هاي آبي، آكواريوم، جنگل هاي مصنوعي، باغ وحش 
و... از ابتدايي ترين مراكز تفريحي شهرهاي مختلف دنيا 
محس��وب مي شود اما مردم ايران )حتي پايتخت( نيز از 

چنين امكاناتي محرومند. 
جز پارك ارم كه بيشتر دستگاه ها و وسايل بازي اش 
متعلق به سال ها پيش است، شهر بازي ديگري در تهران 
وج��ود ندارد، البته چند مجموع��ه كوچك بازي نيز در 
گوشه و كنار تهران ايجاد شده كه وسايل بازي آنها بسيار 
ابتدايي است و اگر شهروندان به اين مجموعه ها مراجعه 
مي كنند به اين دليل است كه جاي ديگري براي تفريح 

وجود ندارد. 
سقوط سه دختر از ترن هوايي پارك ارم، جان باختن 
۶ دانش آموز دختر در حادثه پارك ش��هربازي در س��ال 
۸۵، تركيدگي سرسره بادي در شهربازي تهرانپارس در 
سال ۸۵، سقوط 2 نفر از چرخ  و فلك پارك ارم در سال 
۸3، س��قوط دختر و پسر جواني به دليل شكسته شدن 
ميله هاي نگهدارنده بشقاب پرنده بوستان شاهد در سال 
۸7، س��قوط صندلي پرنده يكي از شهربازي هاي اطراف 
تهران در ۱3 فروردين ۸7 كه شهرداري تهران با اين ادعا 
كه محدوده اين شهربازي در اسالمشهر است، از پذيرفتن 
مس��ووليت اين حادثه شانه خالي كرد و... حوادثي است 

كه طي سال هاي گذشته به وقوع پيوسته است. 
در س��طح كشور نيز حادثه هاي مربوط به شهر بازي 
فراوان اس��ت. حادثه چ��رخ و فلك ش��هربازي برازجان 
يكي از آخرين حوادث مربوط به ش��هربازي ها در كشور 
است. اين حادثه كه در فروردين ماه سال گذشته اتفاق 
افتاد، باعث به كما رفتن كودك ۴ ساله و فوت مادر 3۵ 
ساله اش شد. اين مادر و فرزند به دليل قفل شدن چرخ و 

فلك از ارتفاع ۱2 متري به زمين افتادند. 
در تاري��خ ۵ فروردين ماه ۱3۸9 در ش��اهين ش��هر 
اصفهان شيلنگ روغن هيدروليك دستگاه ماشين هوايي 
قطع شد و 2۵ نفر از تِرن هوايي به بيرون پرت شدند؛ در 
ادامه حوادث اين چنيني در تاريخ 2۶ خرداد ماه ۱3۸9 
در منطقه تهرانپارس تهران يك سرس��ره بادي تركيد و 

چهارده نفر به زمين سقوط كردند. 
اين حوادث بطور تقريبي سالي يك بار در كشور رخ 
مي دهد، يك س��ال بعد و در مرداد ماه ۱39۰ دس��تگاه 
س��قوط آزاد شهربازي ش��يراز دچار حادثه شده و سيم 
بكس��ل حايلش پاره مي شود. دستگاه سقوط و به زمين 
برخورد مي كند؛ در پي اين حادثه نيز دختري ۱۶ ساله و 

پسري ۱7 ساله از كمر دچار آسيب شديد شدند. 
ش��هريور ماه 9۱ بود كه زن جواني به دليل باز شدن 
حفاظ ايمني گردونه بزرگ بازي در پارك ارم از باالترين 
ارتفاع، به پايين سقوط كرد و به دليل شدت خونريزي به 
كما رفت. پيش از اين در مرداد ماه همان سال در اردبيل 
دستگاه رنجر ش��هربازي شورابيل حادثه آفريد و در پي 
آن دو نفر كش��ته و ۱2 نفر مجروح شدند. شهربازي قم 
و ش��هربازي ائل گلي تبريز نيز از جمله شهربازي هايي 
بودند كه ۵ سال اخير مصون از حادثه و كشته نبود. اما 
اين حوادث در يك و دو سال گذشته از بين نرفته است 
و همچنان جان هموطنانمان را مي گيرد. در ارديبهشت 
ماه 93 دس��تگاهي معروف به موش ديوانه در پارك ارم 
باعث ش��د ت��ا 3 زن از ارتفاع 7 متري پرتاب ش��وند و 
دچار مصدوميت شوند. آخرين مورد حوادث اينچنيني 
به فاطمه كوچولو مربوط مي ش��ود. كودك معصوم كه با 
خانواده به پارك ش��هرك رضويه رفته بود، به حوضچه 
آبشار پارك افتاده و در اثر برخورد با پمپ آبنماي آبشار 
تكه تكه مي ش��ود. فاطمه كوچولو تنها ۵ س��ال داشت! 
اكن��ون حدود يك س��ال از آن ماجرا مي گ��ذرد. تاريخ 
حوادث ش��هربازي در كشور نش��ان داده كه هرساله در 

شهربازي و پارك هاي كشور چنين حوادثي داريم. 
به گفته يكي از كارشناس��ان، كنت��رل كيفيت براي 
تايي��د صالحيت ايمن��ي و عملكردي ش��هربازي ها ۱۰ 
س��ازمان، ارگان و دس��تگاه اجرايي و نظارتي وظايف و 
مس��ووليت هاي تعريف ش��ده يي دارند و ع��الوه بر آنها 
مالكان چنين مجموعه هايي موظف هس��تند نسبت به 
انج��ام بازديدهاي فني و دوره يي از طريق ش��ركت هاي 
كنترل و بازرسي اقدام كنند كه در بسياري از موارد اين 
روال رعايت نش��ده يا به اشكال گوناگون قانون دور زده 
مي شود. مسوول مستقيم حوادث عملكردي شهربازي ها 
مال��كان و بهره برداران هس��تند كه با س��هل انگاري در 
انجام بازرس��ي و عدم تمكين به تذكرات كارشناس��ي، 
زمينه را براي وقوع حوادث تلخ و ناگوار فراهم مي كنند. 
بايد توجه داش��ت بيمه وس��ايل بازي، امري اجباري و 
ارزيابي صالحيت فني دستگاه ها و تامين سالمت جاني 

استفاده كنندگان، اقدامي الزم و ضروري است. 
به گفته اين كارشناس در كل كشور ۶۵۰ شهربازي 
با بيش از ۶ هزار وسيله بازي وجود دارد كه از اين تعداد 
فقط ۱3۰ شهربازي و حدود ۱2۰۰ دستگاه وسيله بازي 
)حدود 2۰ درصد كل شهربازي ها( در شرايط استاندارد 
و ايمن به كارگرفته مي شوند. اين در حالي است كه نيره 
پيروزبخت، رييس سازمان استاندارد ايران پيش تر اعالم 
كرده بود، در رويكرد نوين استانداردس��ازي و همچنين 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، اس��تاندارد بودن تمامي 
خدم��ات و كاالهاي داخلي از جمله وس��ايل تفريحي و 
سرگرمي ش��هربازي ها و مهدهاي كودك مورد توجه و 
تاكيد است. سازمان استاندارد از طريق ناظران مستقر در 
اداره هاي اس��تاني بازديدهاي دوره يي را انجام داده و در 
صورت مشاهده وسايل غيراستاندارد تذكرات الزم را به 

مسووالن اين مراكز مي دهند.«

مرور

»تعادل« موانع پيشرفت »شهر بازي« ها در ايران را بررسي مي كند

غربت فضاهاي بازي در شهرها

استاندارد سازي ايمني در تنها شهربازي تهران
گروه راه و شهرسازي|

 مجموعه تفريحي ارم در غرب تهران تنها ش��هر 
بازي تهران را در دل خود جاي داده و با وسعتي بالغ 
بر 7۰ هكتار، از پارك هاي قديمي محس��وب مي شود 
ك��ه در اواي��ل دهه ۱3۵۰ احداث ش��ده اس��ت و به 
گفته ايرج جهانگي��ر در روزهاي پاياني هفته حداقل 
۶۰ هزار نفر از ش��هروندان تهراني براي گذران اوقات 
فراغت به اين مجموعه مي روند. پارك ارم بيش از ۴۰ 
سال سابقه دارد. البته هنگام ساخت كاربرد شهربازي 
نداشته و فقط تعداد بسيار محدودي دستگاه بازي در 
آن وجودداشته اما بعد از انقالب دستگاه هاي جديد به 
آن اضافه مي شود. با تعطيلي شهربازي تهران واقع در 
بزرگراه چمران وس��ايل بازي آن به اين پارك انتقال 
يافت وطي س��ال ها دستگاه هاي جديدي به مجموعه 
اضافه ش��د ت��ا امروز كه س��ه ش��هربازي در دل اين 
مجموعه جاي گرفته اس��ت. همچنين با تعطيلي باغ 
وحش تهران در خيابان وليعصر،  تنها باغ وحش تهران 
در مجموعه تفريحي ارم ايجاد ش��د. موزه پول نيز در 

اين مجموعه واقع شده است. 
اتفاقات��ي كه هر چند وقت يك ب��ار در پارك ها و 
شهربازي هاي شهر رخ مي دهد به نوعي شهروندان را 
دل نگران كرده و بس��ياري ترجيح مي دهند به جاي 
گذراندن اوقات فراغت همراه با ترس و دل نگراني در 
شهربازي ها در اماكني كه از خطر كمتري برخوردارند، 
وقت بگذرانند. هر چند نمي توان منكر ناايمني وسايل 
بازي در بس��ياري از پارك ها و ش��هر بازي ها شد، اما 
اي��رج جهانگير مديرعامل مجموع��ه تفريحي ارم در 
گفت وگو ب��ا خبرنگار تعادل به ش��هروندان اطمينان 

مي دهد كه وسايل بازي اين مجموعه تفريحي امن و 
استاندارد است و براي صحت گفته هايش نيز گواهي 
استانداردهاي دريافت شده براي وسايل بازي مختلف 

را نشان مي دهد. 
به گفته ايرج جهانگير، اس��تاندارد ش��هر بازي در 
ايران بسيار جوان بوده و فقط ۴ يا ۵ سال است كه اين 
استاندارد موردتوجه قرار گرفته و به آن عمل مي شود. 
اس��تاندارد شهربازي ها از روي اس��تاندارد استراليايي 
تهيه و تنظيم و به ش��هرهاي بازي ابالغ ش��د. پس از 
حوادثي كه در شهربازي هاي مختلف كشور به وجود 
آمد اين استاندارد مستحكم تر، به روزتر و سختگيرانه تر 
ش��ده و استاندارد كشورهاي ديگر نيز در آن گنجانده 
شد. در نتيجه در چند سال اخير شاهد كاهش حوادث 
ش��هربازي ها در كش��ور بوده ايم. در واقع سال ۸۱ بود 
كه تدوين استانداردهاي ملي تجهيزات زمين بازي و 
تجهيزات شهربازي در دستور كار سازمان استاندارد و 

تحقيقات صنعتي ايران قرار گرفت. 
جهانگير در گفت وگو با تعادل درباره استانداردهاي 
وسايل بازي مجموعه تفريحي ارم توضيحاتي ارائه كرد 
و گف��ت: ما در اين مجموعه ت��الش كرديم تا فراتر از 
اس��تانداردهاي الزامي عمل كني��م و به همين دليل 
استاندارد HSC را مطرح كرديم كه به معناي ايمني، 
بهداشت و استاندارد سازي براي پيشگيري از حوادث 
اس��ت. براي كسب اين استاندارد شركتي را استخدام 
كرديم تا كارهاي مربوط به را انجام دهد. عالوه بر اين، 
استاندارد دستگاه هايي كه از آلمان و اتريش خريداري 
ش��ده اند مطابق با شركت ايمني توف )TÜV( است 
كه يك ش��ركت آلماني است. همچنين از آن جا كه 

نياز به كسب اس��تانداردهاي مورد نياز ايران بود،  اين 
استاندارد را نيزكس��ب كرديم. در واقع دستگاه هايي 
كه وارد اين مجموعه مي ش��وند به غير از اس��تاندارد 
سازمان ملي اس��تاندارد، شركت توف آلمان كه يكي 
از معتبرترين شركت هاي بازرسي استاندارد دنياست 

را نيز دارند. 
ب��ه گفت��ه جهانگير ب��ا قانون جديد كه ش��ركت 
استاندارد گذاشته است هيچ دستگاه غير استانداردي 
اجازه روش��ن ش��دن ندارد و در صورت روشن شدن 
سريع پلمب مي شود. شركت هاي بازرسي هر سه ماه 
يك بار از دستگاه ها بازديد مي كنند و اگر ايرادي وجود 
داشته باشد گوش��زد مي كنند و در صورت رفع ايراد، 
گواهي اس��تاندارد را به ش��كل موقت صادر مي كنند. 
عالوه بر اين مهندسان فني مجموعه نيز هر روز تمام 

دستگاه ها را تست مي كنند. 
جهانگير ادام��ه داد: بطور كل��ي در اين مجموعه 
۸۰ دس��تگاه وسيله بازي وجود دارد كه سال گذشته 
بزرگ ترين و هيجان انگيزترين وس��يله بازي را براي 
نخس��تين بار وارد كش��ور كرديم. ورود دستگاه هاي 
جديد نيازمند از رده خارج كردن دستگاه هاي قديمي 
است. س��ال گذشته ۵دستگاه از رده خارج شد وسال 
آينده نيز ۵ دستگاه ديگر از مجموعه خارج مي شود. 
 وي اف��زود: باتوج��ه ب��ه اينك��ه ب��راي پايتخ��ت

۱2 ميليون نفري فقط يك شهربازي وجود دارد عجيب 
نيست كه مورداستقبال شهروندان تهراني قرار گيرد. 
من نمي خواهم از مجموعه تحت پوشش خودم تعريف 
كنم اما روزهاي پنج شنبه و جمعه استقبال به گونه يي 
است كه ترافيك شديد در اتوبان ايجاد مي شود. حتي 

هفته گذش��ته ناچار شديم به دليل درخواست پليس 
راهنماي��ي و رانندگي كه از ايجاد ترافيك ش��ديد در 
اتوبان خبر داد ساعت 9 درهاي پارك را ببنديم. يكي 
ديگر از داليل اس��تقبال شهروندان از اين مجموعه به 
دسترس��ي خوب آن به بزرگراه ه��ا و وجود پاركينگ 
بزرگ برمي گردد. وي آماري در خصوص ميزان حضور 
شهروندان در پارك ارم ارائه كرد و گفت: سال گذشته 
۵ ميليون نفر از امكانات اين مجموعه استفاده كردند. 
روزهاي پنج شنبه وجمعه حدود ۱۴ هزار ماشين وارد 
پاركينگ مجموعه ارم مي شوند كه اگر هر ماشين چهار 
نفر سرنشين داشته باشد بطور ميانگين حدود ۶۰ هزار 
نفر در ايام پاياني هفته وارد اين پارك مي شوند. البته 
اين آمار بدون در نظر گرفتن خانواده هايي است كه با 
مترو و تاكسي به پارك مي آيند. اين ميزان در روزهاي 

وسط هفته به نصف تقليل مي يابد. در برخي شهرهاي 
كوچك آسيايي و اروپايي حداقل سه شهربازي وجود 
دارد اما قطعا پارك ارم براي ش��هري مانند تهران كم 

است و نياز مجموعه هاي تفريحي بيشتري است. 
وي درب��اره باغ وحش ته��ران نيز توضيحاتي ارائه 
دارد و گف��ت: م��ا عضو افتخاري EAZA هس��تيم. 
EAZA س��ازماني اس��ت كه باغ وحش هاي اروپا را 
كنترل و هدايت مي كن��د. تنها فيل هايي كه درايران 
وجود دارد از س��ري الن��كا وارد كرديم و االن يكي از 
فيل ها باردار اس��ت و تا چن��د وقت ديگر وضع حمل 
مي كند. در حال رايزني با EAZA هس��تيم تا بعد از 
۱2۰ س��ال كه نسل شير ايراني در ايران از بين رفت، 
از اروپا وارد تهران كنيم و بعد از۰ ۱2 سال شير ايراني 

به ايران بر مي گردد. 

| آزاده كاري| گروه راه و شهرسازي
 يكي از مهم ترين ش��اخصه ش��هرهاي بزرگ در 
دنيا، داشتن شهربازي هاي مدرن و پيشرفته است كه 
مخاطبان زيادي هم دارد. گاهي هم بعضي شهرهاي 
بزرگ دنيا را به شهربازي ها مي شناسند. اما در تهران 
بايد راضي و قانع بود به چند بوستان،  چند شهربازي 
سرپوش��يده و يك ش��هربازي ب��زرگ قناعت كرد. 
كمبودش��هر بازي و اماكني براي تفريح در پايتخت 
۱2 ميلي��ون نفري تهران معضلي اس��ت كه در كنار 
ساير مش��كالت تهران مانندآلودگي و هوا و ترافيك 
شايد چندان به چشم نيايد اما واقعيت اين است كه 
نبود مراكز تفريحي كه همه شهروندان توانايي مالي 
استفاده از آن را داشته باشند در درازمدت شهروندان 
را افسرده و دلمرده مي كند اتفاقي كه كم كم شاهد 

آن در تهران هستيم و دور از انتظار نيست. 
عب��اس رياضت، كارش��ناس ارش��د برنامه ريزي 
شهري و رييس انجمن شهرسازان ايران در گفت وگو 
ب��ا تعادل به بيان توضيحات��ي در خصوص و اهميت 
شهربازي براي شهر پرداخت و گفت: انسان عالوه بر 
نياز ه��اي روزانه، نياز هايي دارد مانند نياز به تفريح و 
تفريحگاه و هيجان. جايي كه بتواند در آن خود را از 
استرس ها و نگراني ها ناشي از زندگي شهري برهاند. 
در واقع در عصر جديد نياز به مجموعه هاي رفاهي و 
تفريحي با شرايط كيفي مناسب مشهود است. بازي 
يكي از شيرين ترين لذت هاي دوران كودكي است كه 
بدون ش��ك بهترين خاطرات انسان را هم مي سازد. 
اين روز ها ديگر بازي فقط مخصوص كودكان نيست. 
بس��ياري از ش��هروندان براي گ��ذران اوقات فراغت 
خ��ود و فاصل��ه گرفت��ن از كار و مش��غله روزانه، به 
شهربازي ها مراجعه مي كنند تا لذت و هيجان را در 
كنار خانواده ودوستان خود تجربه كنند. اما واقعيت 
اين اس��ت كه در ايران به نس��بت جمعيت س��رانه 
فضاهاي تفريحي در كليه ش��هر ها رقم پاييني دارد 
و با وجود طرح هاي جامع براي گس��ترش فضاهاي 
تفريحي از س��ال ۱3۴7 در تهران همچنان تغييرات 
نس��بت به برنامه هاي در نظر گرفته ش��ده كند بوده 
و س��رانه تفريحاتي در مترمربع تغييرات محسوسي 
نداشته اس��ت. به گفته وي مهندس��ان شهرساز در 
طرح هاي توس��عه شهري طبق س��رانه ها فضاهايي 
را به فضاي س��بز و زمين بازي ك��ودكان تخصيص 
مي دهند ولي در موقع اجرا به داليل مختلف طرح ها 
اجرا نمي ش��وند. يكي از مهم ترين داليل عدم حضور 
موث��ر متخصص��ان شهرس��ازي و علوم ش��هري در 
بدنه اجرايي شهرداري هاس��ت و بدين ترتيب نهايت 
قدرت شهرس��ازان فقط روي كاغذ مي ماند.  از سوي 
ديگر عدم تناس��ب بين فضاهاي فرهنگي، هنري و 
مراك��ز تفريحي به ويژه براي ك��ودكان و نوجوانان و 
جوان��ان از ديگر معضالت در اين زمينه اس��ت. عدم 
وجود مكان هاي تفريحي مناس��ب به خصوص براي 
جوانان تنش ه��اي رواني را درجامعه افزايش خواهد 
داد. در كش��ور هاي پيش��رفته توس��عه تفريحات و 
ش��هربازي ها عالوه بر مس��له س��رگرمي و تفريح و 
فراغت براي جلوگيري از مشكالت جسماني و وراني 
م��ردم مورد توجه قرار گرفته اس��ت. مركز تفريحي 
مدرن ب��ا تلفيق آموزش و بازي براي كودكان زمينه 
ش��كوفايي اس��تعداد هاي آنان را فراهم كرده است و 
مراكز اينچنين تبديل به مراكز اس��تعداد يابي براي 

كشور ها شده اند. 

 داليل كندي ترقي صنعت بازي
به گفته اين كارش��ناس مديريت شهري باتوجه 
به كم اهميت بودن ايجاد ش��هربازي ها براي دولت 
و ع��دم حمايت از اين صنعت ب��ا وجود تعرفه هاي 
گمرك��ي باال و نب��ود كمك هاي مال��ي تنها بخش 
خصوص��ي به صورت حرفه ي��ي در اين بخش فعال 
اس��ت، اما به دليل عدم حمايت هاي الزم پيشرفت 
اين صنعت بسيار كند اس��ت. همچنين استفاده از 
مش��اوره هاي نادرست براي ايجاد ش��هربازي براي 
س��رمايه داران و عالقه مندان اين بخش باعث شده 

تا تعداد شهربازي هاي خوب محدود شود. 
رياض��ت ادامه داد: ش��هربازي ها در جهان و در 
ابتدا به ش��كل ام��روزي نبودن��د. كارناوال هايي در 
كش��ور هاي مختلف به صورت س��يار با برنامه هاي 

متنوع وجود داش��تند و ب��ا برنامه هاي مانند اجراي 
تئات��ر و بازي هاي س��اده اقدام به ج��ذب مخاطب 
مي كردند و فضاهاي بازي سيار در كنار كارناوال ها 
بر پا مي شد. نمونه آن كارناوال هايي بود كه در سال 
۱۱33 در لندن به اج��راي برنامه مي پرداخت. اين 
كارناوال ها ۱۰۰۰ سال قدمت دارند. شهربازي باكن 
واقع در كالمپنبرك دانمارك در سال ۱۵۸3 شروع 
به فعاليت كرد كه مي توان نسل جديد شهربازي ها 
را به آن لقب داد. از س��ال هاي ۱۸۶۰ و ۱۸7۰ بود 
كه دستگاه هاي بازي نيز به مجموعه هاي شهربازي 
اضافه ش��د و با ورود به دوران صنعتي شدن تعداد 

شهربازي ها افزايش يافت. 
رييس انجمن شهرس��ازان كش��ور اف��زود: بين 
سال هاي ۱9۰۰ تا۱9۱۰ شهربازي ها با دستگاه هاي 
چوبي ش��روع به فعاليت كردند و بعد از مدتي آتش 
سوزي هايي كه در اين شهربازي ها اتفاق افتاد باعث 
ش��د تا تغييراتي در كاربرد وس��ايل ايجاد شود. در 
اين سال ها شهربازي ها در امريكا گسترش بيشتري 
داشت و تا س��ال ۱93۵ به دوره اوج خود رسيد. با 
شروع جنگ جهاني رشد شهربازي ها كم و متوقف 

شد زيرا مردم فرصتي براي تفريحات نداشتند. 

 پيشينه شهربازي در ايران
به گفت��ه وي تفريحات در اي��ران نيز تاريخچه 
دارد. تفريحات مردم معموال در دوران قديم شامل 
بازي ه��اي مختلف ب��ه صورت گروه��ي مانند الك 
دولك تماشاي شعبده بازي و معركه گيري وتماشاي 

نمايش هاي مختلف بود. 

نخستين ش��هربازي ايران شهربازي پارك شهر 
در س��نگلج ب��ود. اكروبات ب��ازي و تير ان��دازي به 
اهداف جزو بازي هاي س��نگلج بود ك��ه بعدها تاب 
و سرس��ره و ي��ك چ��رخ و فلك هم ب��ه آن اضافه 
ش��د و ن��ام گاردن پارتي به خود گرف��ت. البته اگر 
سرسره هاي شاهي دوره قاجار را به حساب نياوريم. 
بعدها ش��هربازي ف��ان فار در ونك افتتاح ش��د كه 
دس��تگاه هاي بيشتري داش��ت و تا اوايل سال هاي 
۵۰ فان فار بهترين ش��هربازي تهران بود و س��پس 
ب��ا افتتاح پ��ارك خرم كه بعدا به پ��ارك ارم تغيير 
نام داد ادامه يافت. شهربازي هاي مدرن ايران البته 
با دو ش��هربازي سرپوشيده ش��روع به فعاليت كرد 
و تغييرات به سمت پيش��رفته شدن آغاز كرد. اين 
ش��هربازي ها س��رزمين عجايب تهران در سال ۸2 
و س��رزمين عجايب مشهد در س��ال ۸۶ بودند. كه 

توسط بخش خصوصي ساخته و راه اندازي شد. 
رياضت افزود: در كش��ور ما شهربازي ها فقط در 
چند كالن ش��هر بزرگ وجود دارند و نبايد فراموش 
كني��م كه ما در هر محله بايد يك فضاي مناس��ب 
براي بازي كودكان و نوجوانان داش��ته باش��يم زيرا 
وجود اين فضاه��ا در محله باعث ايجاد حس تعلق 
بيش��تر در محله و حضور و مش��اركت بيشتر افراد 
و س��اكنان آن محل��ه مي ش��ود ولي متاس��فانه در 
بس��ياري از محالت، فض��اي بازي وج��ود ندارد يا 
اگر هم وجودداش��ته باش��د در بين فضاهاي خالي 
كن��ار اتوبان ي��ا زير پل ها و كنار مسيل هاس��ت كه 
بيش��ترين آلودگي هوا و آلودگي صوتي و بصري را 

براي كودكان و نوجوانان به دنبال دارد. 

 فضاي مطلوب براي بازي
به گفته اين كارش��ناس سرانه مطلوب فضاهاي 
بازي در كشورهاي توسعه يافته 2 مترمربع به ازاي 
هر نفراس��ت، اين فضا در كشورهاي در حال توسعه 
)مانند ايران( يك متر مربع به ازاي هر نفر پيشنهاد 
ش��ده است و به اين ترتيب فاصله زيادي تا نزديك 
ش��دن به س��رانه مطلوب فضاي بازي داريم و اين 
يك��ي از داليل افت كيفيت زندگ��ي كودكان عصر 

حاضر در كالن شهرهاست. 
يك��ي از مس��ائل و مش��كالت ما اين اس��ت كه 
متاس��فانه وسايل بازي مناسب با وضعيت آب و هوا 
و اقليم هر ش��هر انتخاب نمي ش��وند. براي مثال در 
بازدي��دي كه از يكي از پارك ها و فضا هاي بازي در 
جزيره هرمز داش��تم متوجه ش��دم كه از وسايل و 
تجهيزات آهني استفاده كرده اند و در آن دماي باال 
و آفت��اب س��وزان مي توان از اين ل��وازم بازي براي 

تنبيه بچه ها استفاده كرد و نه تفريح!
ب��ه گفته رياضت هر چنددرصد حوادث رخ داده 
در ش��هربازي ها در مقايس��ه با حوادثي كه در ساير 
حوزه هاي اجتماعي رخ مي دهد بس��يار كمتر است. 
با وجود اين حوادث ش��هربازي و پارك ها مي تواند 

مرگبار باشد. 
انجم��ن جهان��ي ش��هربازي و ش��وراي مل��ي 
اس��تاندارد و ايمن��ي امريكا، بررس��ي آم��اري در 
خصوص ش��هربازي ها و آسيب ها در شهربازي هاي 
امري��كا بي��ن س��ال هاي 2۰۰3 ت��ا 2۰۱۰ انج��ام 
داده اس��ت. ب��ه اين ترتي��ب كه گزارش��ي از كليه 
شهربازي هاي كش��ور جمع آوري شده و ثبت و در 

مرحل��ه دوم كليه گزارش ها آناليز و ذخيره س��ازي 
شدند. براساس اين گزارش تقريبا 29۰ ميليون نفر 
از ۴۰۰ ش��هربازي در امريكا بازديد داشته اند كه از 
۱.7 بيليون دس��تگاه بازي در اين كش��ور استفاده 
كرده ان��د. همچني��ن احتمال آس��يب ديدگي در 
ش��هربازي هاي امريكا ۱ به 2۴ ميليون اس��ت. ۵9 
حادث��ه از بي��ن ۱2۰۶ حادثه رخ داده به بس��تري 
ش��دن در بيمارس��تان ها مي انجامد ك��ه معادل ۵ 

درصد از كل حوادث رخ داده است. 
رياضت س��ه عامل را در بروز آسيب هاي وسايل 
ش��هربازي ها موثر دانس��ت و گفت: مشكالت فني 
و مكانيكي، ش��امل شكس��ته ش��دن يا گم ش��دن 
بخش��ي از دس��تگاه ها. قطعات ايمني كه درس��ت 
كار نمي كنند يا جداش��دن غير منتظره بخش��ي از 
قطعات يكي از داليل حوادث شهربازي هاست. مورد 
دوم رفتار هاي فردي كه ش��امل رفتار مش��تريان و 
همچنين اپراتورهاي دس��تگاه اس��ت. عدم پيروي 
از قوانين و مقررات هاي مربوط به ايمني اس��تفاده 
از دس��تگاه ها مي تواند خطر ساز باشد و دليل سوم 
مسائل مربوط به طراحي، چه در مورد دستگاه هاي 
بازي چه درمورد طراحي شهربازي ها. مانند كمبود 

نور يا شكاف در پله هاست. 
نكته مهمي كه بايد به آن اش��اره كرد، اين است 
كه كمتر خانواده يي به هنگام انتخاب ش��هربازي يا 
پارك، به اس��تاندارد بودن وس��ايل بازي آن توجه 
مي كند و اساس��اً امكان شناسايي وسايل استاندارد 
يا معيوب توسط خانواده ها وجود ندارد. اين رويكرد 
يعني رعايت مس��ائل امنيتي و توجه به اس��تاندارد 
وسايل بازي بايد از سوي مسووالن فضاي هاي سبز 
و پارك ه��ا ي��ا گردانندگان ش��هرهاي بازي صورت 

پذيرد. 
 وس��ايل ب��ازي فلزي كهن��ه و غير اس��تاندارد، 
بس��ت هاي شكس��ته، بلبرينگ ه��اي زن��گ زده و 
معيوب، زنجيره��اي غير مطمئن و نامتوازن تاب ها 
و كف س��ازي هاي خطرناك مملو از سنگ و ماسه و 
ش��ن، حاكي از بي توجهي به موازين اس��تاندارد در 
ش��هرهاي بازي و پارك ها اس��ت. وجود اين وسايل 
غير اس��تاندارد، ب��ا ايج��اد احتمال ب��روز حوادث 
ناگ��وار براي كودكان، باعث افزايش دلهره و نگراني 
والديني مي شود كه براي گذراندن ساعاتي خوش، 

به اين مكان ها مي روند. 

 استانداردسازي شهر بازي ها
در اكثر كشورهاي دنيا، استانداردهاي گوناگوني 
براي وس��ايل ب��ازي تعريف مي ش��ود و بطور كلي 
وس��ايل بازي از 2 نظر فيزيكي و ش��يميايي مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد. بخش اس��تانداردهاي مواد 
شيميايي شامل آزمون هاي بررسي ميزان آرسنيك، 
باريم، كادميم، كرم، س��رب و جيوه در مواد به كار 
رفته در وسايل بازي است. در بخش استاندارد هاي 
فيزيك��ي ني��ز آزمون هاي بررس��ي م��واردي نظير 
داشتن لبه تيز، سقوط، گشتاور، كشش، فشردگي، 
مواد، استفاده درست و نادرست از مواد اوليه، پرتاب 
و انواع صداها، احتمال شكس��تن و شاخص هايي از 

اين دست، مد نظرند. 
بدون شك بررسي اين موارد نياز به متخصصاني 
دارد ك��ه در اي��ن زمين��ه تجربه كاف��ي دارند، در 
صورتي كه در كش��ور ما عمده خريد وس��ايل بازي 
براي پارك ها و ش��هرهاي بازي، توس��ط مسووالن 
خريد س��ازمان ها انجام مي ش��ود كه ش��ناختي از 
مواد ش��يميايي مجاز و غيرمجاز در ساخت وسايل 
بازي ندارند و بيش��تر به اعتبار نام شركت ها، ارزاني 
محص��ول، نحوه همكاري آنها يا نوع پرداخت مبالغ 

خريد، اهميت مي دهند. 
متاسفانه در كشور ما عالوه بر بي  دقتي به هنگام 
خريد وس��ايل بازي براي پارك ها و شهر هاي بازي، 
براي نص��ب و نگهداري آنها نيز ني��ازي به تجارب 
متخصص��ان ام��ر احس��اس نمي ش��ود، به ش��كلي 
ك��ه هرگاه وس��يله يي از كار بيفتد يا شكس��تگي و 
اس��تهالك آن مشهود باشد، توس��ط يك جوشكار 
دوره گ��رد يا جوش��كار واحد خدمات ش��هرداري 
تعويض يا تعمير مي ش��ود و در اي��ن مورد عماًل از 

بازديد هاي دوره يي خبري نيست.  

باتوجه به اينكه تهران يك ش��هر بازي بيشتر ندارد، شهرداري تهران تصميم 
گرفت تا ش��هربازي جديد براي اين شهر با نام هزار و يك شب بسازد. هزار و 
يك ش��هر »نام مجموعه فرهنگي، تفريحي، ورزش��ي و تجاري« است كه قرار 
است در زميني به مساحت ۱3۶ هكتار در امتداد اتوبان همت در غرب تهران 
)منطقه 22( به صورت مشاركتي بين شهرداري تهران، به نمايندگي سازمان 
سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهر تهران و شركت سرمايه گذاري در 
بخش خصوصي احداث شود. اين مجموعه شامل مجتمع تجاري با 39۶ هزار 

مترمربع مساحت مفيد تجاري به عنوان بزرگ ترين مجتمع تجاري خاورميانه 
اس��ت كه در آن پارك آبي در كالس جهاني ك��ه مي تواند پذيراي 7۵۰ هزار 
نفر باش��د. خيابان س��رگرمي با طول ۴۰۰ متر كه شامل فروشگاه هاي بزرگ، 
كافي شاپ ها، رستوران ها و فضاي باز عمومي پيش بيني شده و در اين خيابان 
تئاتره��اي روباز و قصه خواني انجام مي ش��ود. همچنين در پروژه »هزار و يك 
شهر« سه هتل چند ستاره با گنجايش 3۰۰۰ تخت براي گروه هاي اقتصادي 

مختلف مراجعه كننده به مجموعه در نظر گرفته شده است.

هزار و يك شهر؛ شهر بازي جديد پايتخت 

عباس رياضت: در كشورهاي توسعه يافته ۲ مترمربع به ازاي هر نفراست، اين فضا در كشورهاي در حال توسعه )مانند ايران( يك 
متر مربع به ازاي هر نفر پيشنهاد شده است و به اين ترتيب فاصله زيادي تا نزديك شدن به سرانه مطلوب فضاي بازي داريم و اين 
يكي از داليل افت كيفيت زندگي كودكان عصر حاضر در كالن شهرهاست. يكي از مسائل و مشكالت ما اين است كه متاسفانه 

وسايل بازي مناسب با وضعيت آب و هوا و اقليم هر شهر انتخاب نمي شوند. براي مثال در بازديدي كه از يكي از پارك ها و 
فضا هاي بازي در جزيره هرمز داشتم متوجه شدم كه از وسايل و تجهيزات آهني استفاده كرده اند و در آن دماي باال و آفتاب سوزان 

مي توان از اين لوازم بازي براي تنبيه بچه ها استفاده كرد و نه تفريح!
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2 سرعت گير برنامه دولت در بخش مسكن
گروهراهوشهرسازيشهالروشني

نقشهراهبازارمسكن1400كهچندروزپيش
توسطوزيرراهوشهرسازيارائهشد،دربرگيرنده
چندراهكاراساس�يبرايتوانمندس�ازيمالي
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چراييناكاميبستههايتسهيالتيمسكن

حال به نظر مي رس��د دولت يازدهم هم به خوبي 
متوج��ه ش��ده ان��واع تس��هيالت ب��ا روش حاضر 
جوابگ��وي نيازه��اي جامعه هدف  نيس��ت. به طور 
مثال، گزارش هاي اطالعات آماري نش��ان مي دهد 
در دو م��اه اول س��ال 1395 ح��دود 5 هزار نفر در 
صندوق يكم ش��ركت و پرسه 12 ماه توقف سرمايه 
خ��ود را در بانك هاي عامل طي كردند، اما با وجود 
گذش��ت چند ماه از موعد مقرر )از فروردين 95 تا 
فروردين سال 96( به دليل ناتواني در پر كردن حد 
نصاب س��پرده در حس��اب خود، همچنان اندر خم 

يك كوچه در انتظار تسهيالت هستند. 
به عقيده كارشناسان ازآنجايي كه سپرده گذاران 
توانايي سپرده گذاري مناسبي در اين بازار نداشتند، 
مجبور ش��دند كف الزم براي س��پرده گذاري را در 
نظر بگيرند بنابراين اين صندوق دچار كمبود منابع 
كافي براي ارائه تس��هيالت به س��پرده گذاران شد؛ 
بنابراين قطع به يقين تعداد معامالت مسكن بعد از 
18 ماه و از ابتداي نيمه دوم شاهد بروز رونق شود. 
به باور اين افراد، آمارها بيانگر اين موضوع است 
كه اكث��ر تهراني ها براي درياف��ت وام 160ميليون 
توم��ان )ب��راي هري��ك از زوجي��ن( با نرخ س��ود 
9.5درص��دي حدود 25 ميلي��ون تومان يعني كف 
مبلغ س��رمايه گذاري )براي دريافت وام 80 ميليون 
توم��ان بايد 12 م��اه مبلغ 40 ميلي��ون تومان در 
صن��دوق بلوكه ش��ود( را در صن��دوق لحاظ كرده 
و از آنجايي ك��ه مطابق با فرمول دس��تورالعمل اين 
صندوق موظف به پرداخت يك برابر مبلغ س��پرده 
در هر 6 ماه است، ميزان 25 ميليون تومان نيازمند 
18 تا 19 ماه توقف دارد به هرحال به نظر مي رس��د 
از نيمه دوم س��ال 96 اكثر سرمايه گذاران صندوق 
يكم )با س��پرده گذاري 25ميليون تومان( وارد بازار 
خريد ش��وند. البته به علت شرايط خاص تسهيالت 
بافت فرسوده و حساب پس انداز جوانان نيز تاكنون 
نتوانسته بازتاب مناس��بي در بازار معامالت داشته 

باشد. 

تطابقكاملباوضعيتكنوني؟
در همين زمينه عطا آيت اللهي، كارش��ناس بازار 
مس��كن با بيان اينكه نقشه راه بازار مسكن 1400 
همان چيزي اس��ت ك��ه بازار كنون��ي و متقاضيان 
ب��ه آن نياز دارند، گفت: ب��دون ترديد اجراي طرح 
توانمندس��ازي مالي مي تواند تاثير مطلوبي بر س��ه 
دس��ته از تقاضاي مس��كن ش��امل زوج هاي جوان، 
حاشيه نش��ين ها و س��اكنان بافت فرس��وده داشته 

باشد. 
آيت اللهي بابيان افزود: در حال حاضر در سراسر 
كشور بيش از 11ميليون حاشيه نشين و 9 ميليون 
بافت فرسوده نش��ين وجود دارد كه اين نقش��ه راه 

مي تواند در بهبود زندگي اين اقشار موثر باشد. 
وي ب��ا بيان اينكه اين نقش��ه تطاب��ق كاملي با 
وضعي��ت كنوني كش��ور دارد، گفت: در حال حاضر 
ب��ه علت كاهش روند جمعيتي كش��ور، نياز مبرمي 
وجود دارد كه دولت نگاه جامعي به وضعيت زندگي 

ش��هروندان خود داشته باشد. متاس��فانه در برخي 
مناطق كالن شهرها ش��هروندان در امالكي زندگي 
مي كنند كه فاقد زيرساخت هاي اوليه است و حتي 

تناسب مناسبي با تعداد ساكنان آن ندارد. 
وي همچنين افزود: بحث تسهيالت بانكي عامل 
تاثيرگذار بر رونق بازار مسكن است اما بدون ترديد 
اي��ن مبالغ تنه��ا جوابگوي متراژهاي پايين اس��ت 
يعني در صورت اصالح نرخ سود بهره بانكي و مدت 
بازپرداخت بازهم شاهد رونق در متراژهاي متوسط 

نخواهيم بود. 
آيت اللهي بابيان اينكه كاهش تدريجي نرخ سود 
بانكي دردي از مش��كالت خريداران حل نمي كند، 
گفت: اگر هدف اصلي وزارت راه و شهرسازي تامين 
مسكن براي خريداران است بايد اين كار را قاطعانه 

انجام دهد
وي گف��ت: اگرچه دولت يازده��م از طريق ارائه 
تس��هيالت تالش زيادي براي خانه دار كردن اقشار 
متوس��ط جامعه داش��ته اما به دو علت مهم يعني 
عدم توانايي بازپرداخت وام هاي س��نگين اداري در 
اي��ن امر موفق نبوده، به ط��ور مثال، در حال حاضر 
برخ��ي بانك ه��ا از متقاضي��ان درخواس��ت ضامن 
كارمند مي كنند كه اين مورد باعث ش��ده بخش��ي 
از درخواست ها سرشكن شود.  وي گفت: به هرحال 
قيمت سنگين اوراق، بروكراسي هاي سنگين اداري، 
ع��دم توانايي زوج هاي ج��وان در تامين نرخ معين 
براي س��پرده گذاري باعث ش��ده اين وام ها چنانچه 

انتظار مي رفت موفق عمل نكند. 

شرطموفقيتبستههايحمايتي
در همي��ن رابط��ه ريي��س يكي از ش��عبه هاي 
بان��ك دولتي با بي��ان اينكه يك��ي از بندهاي بيان  
شده توس��ط وزير راه و شهرسازي طوالني تر شدن 
پرداخت اقساط وام اس��ت، گفت: وام 160ميليوني 
صندوق يكم، در حاضر با دوره بازپرداخت 12ساله 
پرداخ��ت مي ش��ود كه مبل��غ قس��ط آن به روش 
بازپرداخت س��اده، حدود 1.7ميليون تومان در ماه 

است كه با افزايش  زمان بازپرداخت مبلغ سود قابل 
پرداخت توس��ط وام گيرنده افزايش خواهد داشت. 
پروي��ز كاكايي افزود: اگرچه ب��ا افزايش طول مدت 
بازپرداخت وام اقس��اط وام از ي��ك ميليون و 700 
هزار تومان به يك ميليون و 200 هزار تومان تقليل 
مي ياب��د، اما به طور حتم بازن��ده نهايي اين معامله 
باز گيرنده ها هستند زيرا طوالني تر شدن بازپرداخت 

اقساط باعث افزايش سود نهايي وام مي شود. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر وام 160ميليون 
توماني با بازپرداخت 12س��ال س��ودي برابر با 89 
ميلي��ون تومان دارد، گفت: ب��دون ترديد با افزايش 
طول مدت بازپرداخت به 20 يا 25 س��ال اين سود 
رقمي براب��ر با 161 ميليون تومان مي ش��ود يعني 
زوجي��ن با دريافت 160 ميلي��ون تومان بايد 321 
ميليون تومان پ��س بدهند كه به هيچ عنوان توجيه 

اقتصادي براي گيرندگان وام ندارد. 
كاكايي بابيان اينكه بازپرداخت طوالني مدت در 
كشورهاي ديگر هم يك روال منطقي است گفت: اما 
در آن كش��ورها وام ها نرخ سود دورقمي ندارند. در 
اكثر كشورهاي توس��عه يافته وام مسكن كمتر از 4 
درصد و با كمترين فشار به متقاضيان ارائه مي شود. 
در اين صورت اس��ت كه طوالني شدن بازپرداخت 

فشاري بر قشر متقاضي وارد نمي كند. 
وي گفت: ج��داي از اين مباحث در حال حاضر 
بانك ها با كمبود مالي زيادي روبه رو هستند. بيشتر 
بانك ه��ا در تامين مالي تس��هيالت صن��دوق يكم 
درمانده ش��ده اند به هرحال ارائه تسهيالت نيازمند 
دو فاكتور اساس��ي تامين س��رمايه به منبع اصلي و 
ارائه تس��هيالت منطقي است كه متاسفانه در حال 
حاضر دو فاكتور فوق به چالش كشيده شده است. 
وي همچني��ن تصريح ك��رد: به هرح��ال دولت 
دربس��ته هاي حمايتي خود بايد ب��ه دو نكته توجه 
كن��د، يك��ي اينكه س��ودهاي بانكي در ح��د توان 
پرداخت )تمام نرخ هاي س��ود بايد تك رقمي و زير 
8 درص��د باش��د( بوده و همچني��ن از لحاظ زماني 
درازمدت باش��د كه امكان استفاده براي همه اقشار 

جامعه وجود داش��ته باشد. در صورتي كه نظارت بر 
روند ارائه تس��هيالت وجود نداش��ته باشد معامالت 
صوري و اخذ وام مسكن با پرونده سازي رخ خواهد 
داد كه نتيجه واضح و مبرهن آن رش��د نرخ تورم و 

سوداگري در جامعه است. 
كاكايي اف��زود: مجلس در راس��تاي تامين نياز 
جامع��ه در بخش مس��كن بايد به تصوي��ب قوانين 
موردنياز ازجمله برنامه هاي پنج ساله، قوانين بودجه 
ساالنه و... بپردازد. اقتصاد مسكن يكي از شاخه هاي 
جوان علم اقتصاد اس��ت. وي بابي��ان اينكه يكي از 
راهكارهاي نجات وضعيت كنوني در سرازير كردن 
منابع مكمل نهفته ش��ده اس��ت گف��ت: اگر دولت 
بتواند منابع مكملي معقولي را وارد نظام بانكي كند 
مي توان��د به نتايج مثبتي در حف��ظ تعادل منابع و 

مصارف صندوق پس انداز مسكن برسد. 
كاكاي��ي بابيان اينكه بين حجم وام دهي بانك ها 
و س��پرده هاي بانكي ارتباط گذش��ته وجود ندارد، 
يادآور ش��د: اگ��ر حجم وام س��ال 1390 بر مبناي 
نرخ دالر با امس��ال مقايس��ه كنيم مي بينيم حجم 
وام ده��ي بانك ها فقط 11 درص��د افزايش يافته اما 
قيمت مس��كن س��ه برابر شده اس��ت؛ يعني با وام 
بانكي ديگركس��ي نمي تواند خانه بخرد. درحالي كه 
در هم��ه دنيا خريد خانه با وام بانكي اس��ت. وقتي 
بانك كوچك ش��ده ديگر نمي تواند بخش مسكن را 

شارژ كند. 
وي گفت: طي س��ال هاي اخير به دليل توس��عه 
بازار مس��كن در كش��ور و وجود نوسان هاي شديد 
در مي��زان عرض��ه و تقاض��اي اي��ن كاال و تاثيرات 
مستقيم و غيرمستقيم اين بخش بر ساير بخش هاي 
اقتص��ادي ل��زوم برنامه ريزي دقيق و حساب ش��ده 
به منظور اتخاذ سياس��ت هاي سرمايه گذاري در اين 
بخ��ش را امري ض��روري و اجتناب ناپذير س��اخته 
است. حال با شناسايي مش��كالت مسكن كه بارها 
و بارها طرح ش��ده بايد ديد چه راهكاري براي گذر 
از اين كور راهه مس��كن و رون��ق اقتصادي در نظر 

گرفته مي شود. 

2ابزارناكارآمد
در همي��ن زمين��ه حميدرضا قاض��ي زاهدي، 
كارشناس ساخت وساز بابيان اينكه نقشه راه بازار 
مس��كن 1400 با دو ابزار، »طول س��پرده گذاري 
در صن��دوق پس ان��داز مس��كن« و »ط��ول دوره 
بازپرداخ��ت تس��هيالت« پايه ريزي ش��ده گفت: 
اگرچه در طي دو سال اخير ميزان ارائه تسهيالت 
مسكن افزايش داش��ته اما متاسفانه به علت عدم 
وج��ود منطقي دو ابزار ذكرش��ده چن��دان موفق 
نبوده است. به هرحال به نظر مي رسد دو ابزار ذكر 
ش��ده در بازار كنوني جامعه چن��دان هم كارآمد 

نيست. 
قاضي زاه��دي اف��زود: تغيي��ر فرم��ول ط��ول 
س��پرده گذاري در صندوق پس انداز مسكن باعث 
كوتاه ت��ر ش��دن زمان دسترس��ي به تس��هيالت 
مي ش��ود. در حال حاضر بر اساس فرمول صندوق 
سپرده گذراي به ازاي هر 6 ماه يك برابر موجودي 
ارائه مي شود؛ يعني اگر زوجين 80 ميليون تومان 
به عنوان س��پرده در بانك ذخيره كنند مي توانند 
بعد از گذش��ت 6 ماه 160 ميليون تومان از بانك 
درياف��ت كنند. )البته در ح��ال حاضر به دو دليل 
كاهش س��پرده اوليه زوجي��ن و كمبود منابع اين 

مورد دچار چالش هاي متعدي شده است( 
وي بابي��ان اينك��ه كوتاه ت��ر ش��دن 6 ماه��ه 
س��پرده گذاري به 4 ماه مي تواند در افزايش تعداد 
متقاضيان موثر باشد، گفت: البته در كنار حل اين 
مورد بايد نرخ اوليه س��پرده گذاري نيز تقليل پيدا 
كند. در حال حاضر درصد بسياري از متقاضيان به 
دليل عدم سپرده گذاري 80 ميليون توماني براي 
دريافت تس��هيالت 160 ميلي��ون توماني بيش از 
يك سال اس��ت كه پشت درهاي بسته تسهيالت 
توق��ف كرده و در انتظار اين مورد هس��تند كه با 

گذشت زمان اين موجودي را دريافت كنند. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از گف��ت: به نظر 
مي رس��د دول��ت تنه��ا ب��ا كوتاه تر ش��دن طول 
س��پرده گذاري در صن��دوق پس ان��داز مس��كن و 
افزايش ط��ول دوره بازپرداخت تس��هيالت بدون 
ارائه جزييات منطقي نتواند به نقش��ه راه مسكن 

تا 1400 برسد.
به هرح��ال گ��ذر زمان نش��ان داده بزرگ ترين 
مش��كل متقاضي��ان در اخ��ذ تس��هيالت ابتدا در 
كمب��ود منابع اس��ت. بس��ياري از زوج هاي جوان 
نيم توانند مبل��غ اوليه را به بانك ارائه دهند و در 
خصوص طوالني تر ش��دن بازپرداخت هم مي توان 
گف��ت، دولت باي��د رويه يي را در نظ��ر بگيرد كه 
افزايش در س��ود نهايي اعمال نش��ود، اگرچه اين 

مورد نيز از ديدگاه نظام بانكي مشكالتي دارد. 
زاهدي گفت: به  هرحال س��بدهاي تس��هيالت 
مسكن در عين تنوع داراي كاستي هاي بي شماري 
است كه نيازمند بازنگري و طرح ريزي دوباره دارد. 
اين كارش��ناس ساخت وس��از با اشاره به اينكه 
به گفته ش��خص وزير مدل فعلي مبتني بر »رژيم 
پس ان��داز« بهترين راه��كار براي توانمندس��ازي 
جامعه تقاضاس��ت، گف��ت: اما پس ان��داز نيازمند 
زيرساخت هاي زيادي اس��ت كه با اقتصاد كنوني 

همخواني ندارد. 
وي گفت: به ازاي يك مس��كن، بايد يك شغل 
ايجاد شود. اگر ش��غل ايجاد نشود مسكن فروش 
نمي رود. بس��ياري از ش��غل هايي كه با نفت گران 
ايجاد ش��ده بود با نفت ارزان از بين رفته اس��ت، 
بنابراين براي داش��تن يك اندوخته مناس��ب بايد 

ابتدا زيرساخت آن يعني اشتغال فراهم شود. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از با بي��ان اينكه 
طرح ريزي وام و تس��هيالت براي كساني كه شغل 
نداش��ته و توانايي بازپرداخ��ت آن را ندارند بازي 
باخت – باخت اس��ت، گفت: در حال حاضر، اكثر 
كس��اني كه ب��ه در انتظار خريد خانه هس��تند از 
لحاظ درآمد و ش��غل نيز در مضيقه هس��تند اگر 
دول��ت مي خواهد با اين طرح ه��ا تنها عده اندكي 
مانن��د زوجين كارمند با درآم��د و اندوخته باال را 
پاسخ گو باشد موفق مي شود اما در خانه دار كردن 

باقي اقشار موفقيتي كسب نخواهد كرد. 
وي گفت: به نظر مي رس��د دولت در اين مورد 
دچار كج فهمي شده است. دولت بايد در وهله اول 
قيمت هاي مس��كن را سرش��كن كرده و در وهله 
بع��دي تس��هيالتي درخور اقش��ار مختلف جامعه 

طرح ريزي كند. 

چراغقرمزنقشهراهبازارمسكن
آنچ��ه از عنوان »نقش��ه راه 
بازار مس��كن تا س��ال 1400« 
از گفته ه��اي وزير محترم راه و 
شهرسازي اس��تنباط مي شود، 
تنها ارائه يك راه حل براي امكان 
خانه دار كردن متقاضيان مسكن 
در س��ه گروه حاشيه نش��ين و 
خانه اولي و س��اكنان بافت هاي 
فرسوده اس��ت و هيچ راه حلي 
براي خ��روج از رك��ود اقتصاد 

مس��كن و غناي اين حوزه اقتصادي در زمينه هاي فني 
مهندسي س��رمايه گذاري داخلي و خارجي به كار گيري 
تكنولوژي هاي نوين س��اختماني و از همه مهم تر تربيت 
و ارتقاي دانش فني و عملياتي نيروهاي انس��اني شاغل 
در صنعت س��اختمان و ارتقاي توان توليد محصوالت و 
مصالح ساختماني و حمايت از ورود دانش فني توليد ات 
جديد ساختماني و... ارائه نشده است. يعني اگر بخواهيم 
اين پيشنهاد وزير را عملياتي كنيم، بايد حاشيه نشيني را 
با تسهيالت بانكي كم بهره و خانه اولي ها را با وام خريد 
و س��اكن بافت فرس��وده را در قالب مسكن اجتماعي واز 

طريق تسهيالت بانكي خانه دار كنيم. 
همه اين راه حل ها در يك نقطه مشترك اند »همكاري 
بانك مركزي در ارائه اعتبارات مالي« و در غير اين صورت 
نه وزير مقصر اس��ت نه برنامه ايرادي داشته است و اين 
چرخه مثل س��ال هاي متمادي در حال چرخش خواهد 
ب��ود. از اين رو برنامه ريزان »حوزه مس��كن« در اتاق فكر 
خود بايد برنامه يي ارائه كنند كه نقطه فرار نداشته باشد و 

محكوم  به اجرا و اخذ نتيجه باشد. 
دولت در سياس��ت هاي اقتصادي خود براي خروج 
غير تورمي از ركود طي سال هاي اخير بخش مسكن را 
به عنوان يكي از زير گروه هاي فعاليت ها و محرك هاي 
خروج از ركود عنوان كرده اس��ت كه اين توجه نشان 
از اهمي��ت باالي حوزه مس��كن در تح��رك اقتصادي 
كشور است كه در عمل بايد ديد اين اصل مهم به چه 
ميزان ب��ا واقعيت ها و توان دولت در تحقق اين اعتقاد 

همخواني دارد. 
دولت بخش مس��كن را به عن��وان يكي از بخش هاي 
محرك رش��د اقتصادي در كشور مطرح مي كند و اذعان 
م��ي دارد هرگونه تحرك توليد در اين بخش زمينه س��از 
رشد توليد و اشتغال در ساير بخش هاي وابسته مي شود. 
به طوري ك��ه در مجموعه سياس��ت هاي خ��روج از ركود 
اقتصادي، بخش مس��كن به عنوان يك��ي از عوامل اوليه 
و بخش هاي پيش��ران اثرگذار بر خ��روج از ركود، مبناي 

سياست گذاري ويژه يي قرارگرفته است. 
در همين رابطه از سياس��ت هاي اصل��ي دولت براي 
تحرك بخش��ي ب��ه فعاليت هاي بخش مس��كن اعطاي 
تسهيالت خريد از سوي بانك ها از طريق تاسيس صندوق 
مستقل پس انداز مسكن يا تشكيل موسسه تسهيالت و 
پس انداز مسكن اس��ت. به نظر مي رسد، اين سياست به 
تنهايي پاسخگوي تحرك بخشي در حوزه مسكن نخواهد 
بود. چراكه اين سياست يك بسته حمايتي است و توان 

رونق بخشي در اين حوزه را نخواهد داشت. 
همان گونه كه در سياس��ت هاي اقتصادي دولت براي 
خروج از ركود اعالم ش��ده اس��ت، »حوزه مس��كن« يك 
حوزه »ارتباطات« با س��اير بخش هاي اقتصادي است، از 
اين رو، ركود در اين بخش تبعات منفي بسياري به ساير 
بخش هاي مرتبط با اين صنعت را به همراه خواهد داشت. 
دولت در »بس��ته تحليل��ي براي خ��روج از ركود« 
مس��كن را به عن��وان يك عنصر قابل تحري��ك در بازار 
اقتصاد معرف��ي مي كند كه مي توان��د در اثر تكانه هاي 
س��اير بخش هاي اقتصادي ازجمل��ه بخش هاي نفت و 
گاز و پتروش��يمي و صنايع معدني در قالب »بنگاه هاي 
اقتصادي پيشرو« سرمايه هاي آنان را به خود جذب كند 
و در نتيجه تحرك در بخش مس��كن را موجب ش��وند. 
بديهي است اين نوع نگاه به حوزه مسكن مي تواند تلقي 
دولت از مس��كن، به عنوان يك »كاالي سرمايه يي قابل 
تجارت و دادوس��تد« را تقويت كند. و به زباني ساده تر 
بايد منتظر س��رمايه دار شدن دولت در ساير بخش هاي 
پيشرو اقتصادي باشيم تا مازاد سرمايه هاي آنان به نحوي 
به بازار مس��كن وارد ش��ود تا تحرك الزم در اين حوزه 
به وج��ود آيد و اين همان بازتعريفي از »اقتصاد دولتي« 
در بخش مسكن خواهد بود كه گرداب آن ممكن است 
بسياري از صنايع و دانش فني و نيروي انساني و مهم تر 

مصرف كننده واقعي بازار مسكن را با خود ببلعد. 
با واكاوي سياس��ت هاي دولت در بخش مس��كن، 
مي توان ب��ه تنها مح��رك موجود يعني »بس��ته هاي 
حمايت��ي« در قال��ب تس��هيالت بانكي ب��راي جامعه 
مصرفي در بخش مس��كن اشاره كرد. كه اين سياست 
ب��ه تنهايي باع��ث رونق اقتص��اد مس��كن و خروج از 
رك��ود و تبديل آن به يك مح��رك اقتصادي موثر در 
رش��د اقتصادي كشور نخواهد ش��د و تنها شايد بتواند 
عده يي از متقاضيان مس��كن را از طريق برخورداري از 
تس��هيالت بانكي فقط »خانه دار« كند.  بايد بين اقدام 
به »خانه دار« كردن متقاضيان مصرفي جامعه، با تعالي 
و رشد دادن »اقتصاد مسكن« كه حتما يكي از تبعات 
غناي اقتصاد مسكن، افزايش سرمايه در گردش جامعه 
و به تب��ع آن افزايش س��رمايه در گ��ردش خانوارهاي 
جامعه خواهد ش��د را تمييز قائل شويم و سياست دوم 
را با همپوش��اني سياست خانه دار كردن متقاضيان در 

تمام ابعاد به پيش ببريم تا نقشه راه عملياتي شود. 
اگرچه در حال حاضر نرخ رشد ساالنه جمعيت در 
كشور به پايين ترين حد در مقايسه با 3.5 دهه اخير 
رسيده اس��ت. طبق اعالم مركز آمار، جمعيت ايران 
در 5 سال گذشته، ساالنه بطور ميانگين، 1.24درصد 
افزاي��ش يافته در حالي كه اين ميزان رش��د در دهه 
60 مع��ادل 4درصد بود. در ته��ران نيز كل جمعيت 
اين كالن شهر طي 5 سال گذشته، كمتر از 500هزار 
نف��ر افزاي��ش پيدا ك��رد و از 8.3ميلي��ون به حدود 

8.7ميليون نفر رسيد.
ام��ا در كنار اين واقعيت جمعيت��ي كه به معناي 
عبور بازار مسكن از دوره اوج تقاضا ناشي از فروكش 
كردن روند رو به رش��د جمعيت است، عملكرد نظام 
عرضه مسكن طي 10سال اخير نيز مشخص مي كند: 
س��اخت و سازهاي انبوه سال هاي قبل از ركود اخير، 
باعث ش��ده در ح��ال حاضر 6 ميلي��ون و 900 هزار 
واحد مس��كوني در كش��ور، در گروه عرضه ناكارآمد 
طبقه بندي ش��ود كه در قالب مسكن مهر، خانه هاي 
خالي و خانه هاي دوم، احداث شده اند اما فاقد ارتباط 
موثر با تقاضاي مصرفي هس��تند. 2.2 ميليون واحد 
مس��كوني مهر، 2.6 واحد مس��كوني خالي از سكنه 
و 2.1 ميلي��ون واحد مس��كوني دوم اف��راد، امالكي 
هس��تند كه بخش��ي از آنها در قالب عرض��ه انبوه با 
مداخله دولت )مسكن مهر( و بخشي ديگر با ساخت 
و سازهاي سوداگرانه ساخته شدند اما در تامين نياز 

مسكن، موفق نبوده اند.
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ازچماقوهويجتامعاملهبرد-برد
در روزهاي گذش��ته ب��ار ديگر يكي از 
دولتم��ردان نس��خه شفابخش��ي را براي 
نجات بخش مسكن از ركود رونمايي كرد. 
اين بار آقاي آخوندي وزير راه و شهرسازي 
در جمع مديران بخش مس��كن، نقشه راه 
»خ��روج كامل!« ب��ازار مل��ك از ركود را 
تش��ريح كرد كه در ادامه به بررسي برخي 
ن��كات آن خواهيم پرداخ��ت. او در بخش 
اول اش��اره كرد كه علت تش��ديد واگرايي 
بين عرضه و تقاضا، عدم تناسب بين واحدهاي ساخته شده و نوع 
تقاضاي مردم و همچنين كاهش نرخ رشد جمعيت و لزوم تغيير 
در سياست گذاري هاي ساخت و عرضه مسكن در برخي مناطق با 

توجه به نرخ رشد جديد آنهاست. 
با نگاهي دقيق تر و بررس��ي مصاديق مرتبط با بخش نخس��ت 
توضيح��ات وزير، ضمن تاييد قس��مت دوم كه مرتب��ط با تغيير 
سياس��ت هاي ناشي از تغيير نرخ رشد است به اين نكته مي رسيم 
كه علت عدم تناس��ب بين واحدهاي س��اخته  ش��ده ب��ا تقاضاي 
عمومي با مصداق مس��كن مه��ر، صرفا نوع طرح نيس��ت بلكه با 
بررس��ي موردي و مصداقي اين مساله به خوبي مشخص است كه 
نحوه اج��را از فاز صفر در بخش جانماي��ي، طراحي، اجرا، تامين 
مالي و نهايتا تعهدات بعد از تحويل از قبيل ايجاد زيرساخت هاي 
آموزش��ي، درماني و... موردتوجه قرار نگرفته و طبيعي اس��ت كه 
در مواجه��ه با اين ش��رايط خيل تقاضا به س��مت بازارهاي ديگر 

معطوف خواهد ش��د. ام��روزه با توجه به سياس��ت هاي درآمدي 
دول��ت و ن��گاه جزيره يي به بخش مس��كن به عن��وان يك منبع 
درآمد براي ارگان ها، شاهد افزايش سرسام آور هزينه هاي ساخت 
هس��تيم و چون مس��كن جزو كاالهاي اساس��ي و نيازهاي اوليه 
خانوار محس��وب مي ش��ود، تامين آن با توجه به ش��رايط و توان 
خريد خانوار زياد مطابق و تابع ميل دروني افراد نيست. بلكه جبر 
محيطي و ش��رايط مالي عامل اصلي در انتخاب مسكن موردنظر 
است و طبيعي است ساخت مسكن در قالب پروژه هاي انبوه سازي 
اگر حداقل ها توس��ط سياست گذاران و مجريان رعايت شود قطعا 

شاهد استقبال عمومي از اين طرح ها خواهيم بود. 
 كما اينكه امروزه ش��اهديم پروژه هاي مسكن مهر در مناطقي 
كه مشكل زيرساخت با توجه به جانمايي اشتباه را ندارند با وجود 
تمام مش��كالت، با اقبال عمومي مواجه ش��ده اند. پس علت اصلي 

واگرايي را بايد بيشتر در بخش اجرا جست وجو كرد. 
آخوندي در بخش ديگري از س��خنان خود اش��اره كرد، نقشه 
راه بازار مسكن 1400، با هدف جلوگيري از تشديد واگرايي بين 
عرضه و تقاضا، يكسري »خطوط قرمز« دارد كه براي منع مداخله 
گسترده دولت در ساخت انبوه و مهار ساخت وسازهاي سوداگران 
ترسيم شده است. با توجه به سياست هاي دولت در بخش مسكن 
در س��ال هاي پس از انقالب به وي��ژه در دو دهه اخير اين موضوع 
بيش ازپيش مشخص است كه نگاهي منسجم و سياستي يكپارچه 
در حوزه مس��كن اتخاذ نشده اس��ت.  در بدنه دولت همواره نگاه 
جزيره يي به بخش مس��كن وج��ود دارد. وجود نهادهاي متعدد و 

بعض��ا موازي در بخ��ش قانونگذاري و مالي باعث ش��ده تا بخش 
خصوصي كه متولي اصلي س��اخت و مصرف كننده اصلي مسكن 
است همواره با چالش هاي جديدي روبرو باشد. مشكل بعدي نگاه 

درآمدي بدنه دولت به بخش مسكن است. 
 دول��ت در اين بخش بدون توجه به تورم و توان مالي همواره 
حداكث��ر افزايش قيمت را در بخش ه��اي مختلف از صدور جواز، 
تراكم، انش��عابات، انواع بيمه ها و... را بر س��ازندگان و در حقيقت 
مصرف كنن��دگان نهايي تحميل مي كند. با نگاهي گذرا به افزايش 
قيمت چند صددرصدي اين هزينه ها در س��ال هاي اخير به خوبي 

نقش دولت در اين افزايش بها پيداست. 
در جديدترين مورد اداره امور مالياتي كش��ور با افزايش سقف 
ماليات بر معامالت مس��كن تا 4هزار درصد )4000درصد( ركورد 
جديدي در افزايش قيم��ت هزينه هاي قانوني معامالت امالك بر 
جاي گذاشت. اين رفتار تداعي كننده سياست چماق و هويج است 
كه از يك طرف با اتخاذ سياست ها و راهكارهاي پولي و مالي سعي 
در تش��ويق مردم به خريد مس��كن مي كنن��د و از طرف ديگر در 

افزايش هزينه هاي قانوني هيچ درنگي را جايز نمي دانند. 
واگرايي اصلي را بايد بين سياس��ت گذاري و اجرا جس��ت وجو 
كرد نه عرضه و تقاضا. بخش مسكن به دليل اينكه خصوصي ساز 
و برآمده از دل مردم اس��ت به راحتي مطابق با خواس��ته مشتري 
قابليت انعط��اف دارد؛ ام��ا سياس��ت گذاري هاي يك طرفه باعث 

انحراف در مسير ساخت و تهيه مسكن شده است. 
به نظر مي رسد، اين نقشه از ميانه راه ترسيم شده است. بيشترين 
مباحث مطرح شده در اين طرح مرتبط با بخش هاي دولتي و مالي 
اس��ت كه كمترين سهم را در ساخت مس��كن دارند. براي ترسيم 
راه ح��ل خروج از بحراني ك��ه بيش از 20درصد اقتصاد كش��ور را 

درگير خودكرده اس��ت،  بايد ريش��ه يابي عميقي صورت مي گرفت. 
توجه به دهك هاي پايين و س��عي در پرداخت تسهيالت مطابق با 
توان آنها قطعا پله اول عبور از اين بحران نيست. بلكه درمان فروش 
واحدهاي ساخته ش��ده خالي و ايجاد رونق موقتي اس��ت. گام اول 
را بايد حوالي پاس��تور برداشت. همان جايي كه سياست هاي دولت 
تبيين مي ش��ود. بايد در گام اول دولت متولي واقعي و واحد بخش 
مسكن را مش��خص كند. بايد سياست هاي توسعه پايدار در بخش 
مس��كن تعريف و اس��تراتژي ها مطابق با منابع واقعي و فرصت ها و 
تهديدات بخش مس��كن تبيين ش��ود. با تجميع عوارض و تعريف 
معقول هزينه هاي قانوني س��اخت يك س��اختمان مي توان ايجاد 
نظم كرد. تا زماني كه بدنه دولت به مس��كن به عنوان يك كاالي 
س��رمايه يي كه جزو نيازه��اي اوليه و ضروري افراد جامعه اس��ت، 

ننگرد هرگز نمي تواند راه خروج از اين بحران را بيابد. 
بخش خصوصي مظلومانه سال هاست تاوان سياست گذاري هاي 
غل��ط در اين بخش را با حبس س��رمايه و نوس��ان قيمت و ركود 
پرداخت��ه اس��ت. اي��ن راه حل بيش��تر ب��ه مفري ب��راي دولت از 
مسووليت مي ماند تا راه حل خروج كشور از بحران. در اين راه حل 
كوچك ترين اش��اره يي به كاهش هزينه هاي قانوني امالك نشده، 
كوچك ترين اشاره يي به كاهش دخالت بيشتر از 5 سازمان و نهاد 
در س��اخت يك واحد مسكوني نشده و بيشترين تمركز بر بخش 
مال��ي و توانمند كردن بانك ها و مردم براي پرداخت پول بيش��تر 

براي خريد ملك شده است. 
آي��ا توجهي به علت كاهش عمر س��اختمان ش��ده؟ آيا براي 
كيفيت ساخت و مصالح در طرح جديد نظارت بيشتري قرار است 
انجام ش��ود؟ قطعا تمركز بر فروش، حتما تاثير بلندمدتي بر رونق 

ساخت و خروج از ركود نخواهد داشت.

ايمانرفيعي
كارشناسساختوساز
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ميدانمغناطيسياورانوسقطعووصلميشود
اس�پيس| تحقيقات جد يد  نشان مي د هد  ميد ان 
مغناطيس��ي اورانوس هميش��ه به صورت مد اوم د ر 
اط��راف آن وجود  ند ارد  و بطور متناوب ايجاد  و محو 

مي شود . 
مي��د ان مغناطيس��ي اط��راف س��يارات ك��ه به 
مگنتوس��فر ني��ز مع��روف اس��ت د ر جلوگي��ري از 
رسيد ن اش��عه هاي شد يد  خورش��يد  كه به باد هاي 

خورش��يد ي ني��ز معروفند ، نقش د ارن��د . براي مثال 
ميد ان مغناطيس��ي زمين د ر نزد يكي محور گرد ش 
آن قرار د ارد  و خطوط آن از قطب شما به جنوب د ر 
حال حركت هس��تند  اما ميد ان مغناطيسي اورانوس 
بس��يار پر هرج و مرج تر از زمين است. محور گرد ش 
اورانوس به د ور خود ش تنها هشت د رجه از وضعيت 
عمود ي منحرف ش��د ه اس��ت اما ميد ان مغناطيسي 

آن 60 د رج��ه انحراف د ارد  و د ر هر ش��بانه روز اين 
س��ياره كه ح��د ود  17 س��اعت و 15 د قيقه به طول 
مي انجامد ، اين ميد ان مغناطيسي چند ين بار قطع و 

وصل مي شود  و به صورت د ايم وجود  ند ارد . 
تحقيقات محققان »موسس��ه فناوري ويرجينيا« 
)ويرجيني��ا ت��ك( د ر امري��كا ب��ر اس��اس اطالعات 
فضاپيماي »وويجر Voyager( »2 2( نشان مي د هد  

كه به معناي واقعي اورانوس مي تواند  مسحوركنند ه و 
عجيب باشد . »كارول پتي« )Carol paty( محقق 
ارش��د  اين پروژه گفت: اورانوس د ر واقع يك كابوس 
هند سي اس��ت و ميد ان مغناطيسي آن شبيه »يك 
بچه كه د ر حال جست وخيز روي سراشيبي ها و فراز 

و فرود  تپه هاست«، غيرثابت و متغير است. 
وي افزود : اين تغييرات بس��يار س��ريع هستند  و 
براس��اس يك نظم روزانه د ر اوران��وس ايجاد  و محو 
مي ش��وند  و به همين د ليل توفان هاي خورش��يد ي 
د ر فواصل ثابت به س��طح اورانوس مي رسند  و سبب 

ايجاد  ش��فق هاي قطبي همانند  زمين د ر اين سياره 
مي ش��وند . با توجه به فاصله زياد  بي��ن زمين و اين 
س��ياره كه حد ود  3.2 ميليارد  كيلومتر است امكان 
مطالعه د قيق ساختار شفق هاي قطبي اورانوس براي 

محققان وجود  ند ارد . 
سيارات آخر د ر منظومه شمسي بهترين نمونه ها 
براي ش��ناخت بيشتر سيارات فراخورشيد ي هستند  
و ش��ناخت سپر مغناطيس��ي غيرثابت آنها مي تواند  
مهم ترين چالش براي وجود  حيات د ر آنها و سيارات 

مشابه باشد . 

زاويه

»ايرپاد«هوشمندترميشود
ديجيتالترندز| طبق امتياز حق اختراع جد يد  
اپل قصد  د ارد  محصول ايرپاد  خود  را به حس��گرهاي 
بيومتري��ك مجه��ز كن��د . به اي��ن ترتيب د س��تگاه 

هوشمند تر از قبل خواهد  شد . 
حق امتياز اختراع جد يد ي كه اخيرا كش��ف شد ه 
و به اپل تعلق د ارد  نش��ان مي د هد  هد فون ايرپاد  د ر 

آيند ه به اسكنرهاي بيومتريك مجهز خواهد  شد . 
هد فون بي س��يم اپل قابليت ه��اي متعد د ي د ارد ؛ 
ايرپاد  با س��يري همخواني د ارد ، به ميكروفون تبد يل 
مي شود  و اكنون با ثبت حق امتياز جد يد  هوشمند تر 
نيز خواهد  ش��د . البته هد فون هاي بي س��يم د يگر با 
اس��تفاد ه از اس��كنرهاي بيومتريك م��وارد ي مانند  
ضرب��ان قلب را رصد  مي كنند . ام��ا طبق حق امتياز 
جد يد  اپل تصميم د ارد  عالوه بر اس��كنر بيومتريك، 
حسگرهاي  EKGو حسگرهار امپد انس قلب و عروق 
)د ستگاهي كه رسانايي امواج الكتريكي را مي سنجد ( 
را نيز به د س��تگاه اضافه كند . به اين ترتيب د ستگاه 

هوشمند تر خواهد  شد .
اين د رحالي اس��ت كه بس��ياري از ش��ركت هاي 
بزرگ هد فون هاي هوشمند ي به بازار عرضه كرد ه اند . 
ب��ه عنوان مثال سامس��ونگ Gear IconX و جبرا 

هد فون اليت اسپرت را به بازار عرضه كرد ه اند . 

ورودتجهيزاتنوري
بهتلفنهايهوشمند

دو  اختصاص��ي  هم��كاري  به موج��ب  ف�ارس| 
 ZEISS نوآوري ه��اي  ش��اهد   فن��اوري  ش��ركت 
تلفن ه��اي  د ر  تصويرب��رد اري،  تجرب��ه   زمين��ه   د ر 
هوش��مند  Nokia خواهي��م ب��ود  كه اي��ن تعهد ي 
تصويرب��رد اري  اس��تاند ارد   وض��ع  ب��راي  د وب��اره 
هوش��مند تلفن ه��اي  كارب��ران  ب��راي   جد ي��د ي 

Nokia است. 
خان��ه  تلفن ه��اي Nokia و ZEISS از امضاي 
توافق نام��ه  مش��اركت اختصاص��ي ب��ا ه��د ف وضع 
اس��تاند ارد هاي جد يد  تصويربرد اري د ر صنعت تلفن 

همراه خبر د اد ند . 
اين توافق نامه  د رازمد ت بر مبناي سابقه  مشاركت 
و هم��كاري بي��ن ZEISS و Nokia د ر تلفن هاي 

هوشمند  شكل گرفته است. 
اين مش��اركت با هد ف مش��ترك ارتقاء كيفيت 
كل��ي تجرب��ه  تصويرب��رد اري د ر تلفن هاي اس��ت و 
ب��ار د يگر برن��د  ZEISS را به تلفن هاي هوش��مند  
 ZEISS ب��از خواهد  گرد اند . ارتب��اط بين Nokia
و تلفن ه��اي Nokia بي��ش از يك د ه��ه  قبل آغاز 
ش��د  و د ر طول مشاركت گذش��ته  بين د و شركت، 
نوآوري هايي د ر فناوري مانند  نخستين تلفن همراه 
چند  مگاپيكسلي د ر جهان و د ستگاه هايي به د ست 
آمد  كه اس��تاند ارد هاي جد ي��د ي را د ر صنعت وضع 
كرد ن��د . از جمله اين تجربه ها گوش��ي هاي س��ري 
 Nokia ت��ا گوش��ي هاي مجهز به فناوري ه��اي N
PureView بود ن��د . HMD Global Oy ك��ه 
مقرش د ر اس��پوي فنالند  است، خانه يي جد يد  براي 
تلفن هاي Nokia است. HMD طيفي از تلفن هاي 
هوشمند  و ابتد ايي را براي مصرف كنند گان گوناگون 
و رد ه هاي مختلف قيمت��ي، طراحي كرد ه و به بازار 

عرضه مي كند . 
ZEISS نيز ش��ركت فناوري آلماني است كه د ر 

حوزه  اپتيك و اپتوالكترونيك فعاليت مي كند . 

سهمنسخههايمختلف
اندرويدمشخصشد

جياسام| به نظر مي رس��د  پس از گذشت يك 
س��ال از معرفي اند رويد  7 باالخره اين سيستم عامل 
توانس��ته س��هم خود  را از بازار اند رويد  2 رقمي كند  
براساس آمار هاي رس��مي منتشر شد ه توسط گوگل 
اند رويد 7 كه شامل د و نسخه است د ر مجموع توانسته 
11.5 د رصد  از اين سيس��تم عامل سهم د اشته باشد . 
پس از اين نسخه اند رويد  مارشمالو كه د ر سال 2015 
معرفي شد ه است توانسته 31.8 د رسد  از اين سيستم 
عامل س��هم د اشته باش��د  و پس از آن د ر رتبه سوم 

اند رويد  اللي پاپ با 30.1 د رصد  پيشتاز است. 
متاس��فانه اند روي��د 4.4 همچنان س��همي 17.1 
د رص��د ي د ارد  و نس��خه هاي قد يمي ت��ر اند رويد  كه 
شامل نان زنجبيلي، بس��تني حصيري و جيلي بين 
اس��ت د ر مجم��وع 9.5 د رصد  س��هم د ارن��د ، به نظر 
مي رسد  بايد  گوگل تد بيري جد ي بياند يشد  تا بتواند  

اين مشكل و پراكند گي اند رويد  را رفع كند . 

احتمالممنوعيتفروش
»اپل«درامريكا

انگج�ت| خبر ها حاكي از آن اس��ت كه اپل با 
محد ود يت فروش د ر خاك امريكا به زود ي مواجه 
ش��ود  كه د رپي آن همه محصوالت اپل فروش آن 

ممنوع خواهد  شد . 
اين اتفاق به اين د ليل افتاد ه اس��ت كه شركت 
كوال��كام از كميس��يون تج��ارت بين الملل اياالت 
متحد ه د رخواس��ت كرد ه اس��ت از وارد ات آيفون و 
آيپد  د ر اين كشور جلوگيري شود . اين اتفاق د ر پي 
اختالفات پتنتي بين كوالكام و اپل روي د اد ه است 
كه به موجب آن اپل فروش آيفون، ايپد  د ر كش��ور 

امريكا ممنوع مي شود . 
براساس اد عاي كوالكام اپل بد ون مجوز و كسب 
اجازه 6 حق اختراع اين ش��ركت را زير پا گذاشته 
و بد ون پرد اخت هزينه هاي پتنتي از آنها د ر س��ال 
2013 تا 2017 اس��تفاد ه كرد ه است اين پتنت ها 
مرب��وط به فناوري ه��اي ارتباط��ي و بهبود  د هند ه 
مص��رف باتري هنگام مكالمه اس��ت. عالوه بر اين 
كوالكام از كمييس��ون ITC د رخواست كرد ه است 
تم��ام آيفون 7 و 7 پالس هاي��ي كه از چيپ اينتل 
 AT&T د ر آنها استفاد ه شد ه است د ر اپراتور هاي
مسد ود  شوند  وكيل شركت كوالكام كه پيگيري اين 
شكايت را د ر د ست د ارد  گفته است اگر اپل راضي 
به پرد اختن حق اس��تفاد ه از پتنت هاي ما مي شد  
اكنون اين اتفاق براي اين ش��ركت رخ نمي د اد  و ما 

ناچار به احقاق حق خود  نبود يم. 
الزم به ذكر اس��ت اين ش��كايت كوالكام از اپل 
تا 18 ماه د يگر مورد  بررس��ي ق��رار نمي گيرد  و تا 
آن زم��ان د يگر آيفون 7 و 7 پالس د ر بازار موجود  
نخواه��د  ب��ود  وتاثيري د ر ميزان ف��روش آيفون 8 

نخواهد  د اشت.

اخبار

فروشاينترنتنامحدودهنوزدركميسيونتنظيممقرراتمطرحنشدهاست

تعرفهترجيحياينترنتتغييرميكند
گروهدانشوفن| مرجانمحمدي|

 وزير ارتباطات روز گذشته از فروش اينترنت نامحد ود  
خب��ر د اد ، خب��ري كه مي تواند  ب��راي كارب��ران اينترنت 
خوشحال كنند ه باشد ، چرا كه اينترنت با تمام مشكالتي كه 
د ر ايران د ارد ، طي چند  سال اخير به يكي از فناوري هاي 
جد انش��د ني از زند گي كاربران تبد يل شد ه است. فناوري 
كه هرچند  باعث اتالف وقت و هد ر رفتن پول كاربران د ر 
برخي مواقع شد ه است ولي بازهم كاربران با اين مشكالت 
مي سازند  چرا كه معتقد ند  اينترنت بخشي از زند گي آنها 
شد ه است. از سوي د يگر شركت هاي ارائه د هند ه اينترنت 
نيز هر روز با طرح هاي تشويقي و وعد ه هاي وسوسه انگيز 
س��عي د ر جذب بيشتر كاربر د ارند . كاربراني كه همچنان 
اميد وارند  روزي برس��د  كه اينترنت د ر كشور مشكل قطع 
و وصل هاي پي د ر پي، كند ي، حجم خوري و... را ند اشته 
باش��د . حال به نظر مي رس��د  يكي از آرزوهاي كاربران د ر 
خصوص د اش��تن اينترنت نامحد ود  د ر حال اجرايي شد ن 
است، خبري كه وزير وعد ه اجرايي شد ن آن را از مرد اد ماه 
س��ال جاري د اد ه است. وزير ارتباطات عنوان كرد ه است: 
به د ليل افزايش ميزان استفاد ه كاربران از اينترنت، فروش 
حجمي اينترنت متوقف مي ش��ود  و كاربران مي توانند  با 
خريد  اشتراك ثابت هر ميزان كه بخواهند  از حجم اينترنت 

مصرف كنند . 
پس از صحبت هاي وزير ارتباطات خبر رسيد  كه قرار 
اس��ت تعرفه ترجيححي اينترنت تغيير كند ، تغييري كه 
اگر ب��ا رويكرد  كاهش قيمت اينترنت باش��د  مي تواند  به 
مذاق كاربران خوش بياي��د ، د ر اين خصوص معاون وزير 
ارتباط��ات با بيان اينكه ه��د ف تعرفه ترجيحي اينترنت، 
حمايت از س��رويس و محتواي د اخلي است، د رباره لزوم 
تغيي��ر روش اعمال تخفيف براي ترافيك د اخلي اينترنت 
نسبت به بين الملل و افزايش سايت هايي با تعرفه ترجيحي 

توضيح د اد . 
محمد ج��واد  آذري جهرمي با اش��اره به اعمال تعرفه 
ترجيحي اينترنت براي سايت هاي برتر د اخلي، اظهار كرد : 
تعد اد  سايت هايي كه براي اعمال تغيير تعرفه د اخل نسبت 
به بين الملل اعالم ش��د ه، براي ش��روع خوب است، اما د ر 
اد امه كارايي الزم را ند ارد . بنابراين بايد  روش اعمال تخفيف 
براي ترافيك د اخلي و تعرفه ترجيحي تغيير پيد ا كند . وي 
با بيان اينكه كارگروهي توسط وزير ارتباطات براي موضوع 
تعرفه تشكيل شد ه است، گفت: جلسه يي با حضور كليه 

توليد كنند گان محتوا و ش��ركت هاي ارائه د هند ه خد مات 
د يتاس��نتر و اپراتورها تشكيل شد ه است. د ر اين جلسات 
مش��كالت د سته بند ي شد ه و به د نبال اين هستيم كه د ر 

جلسات آتي براي راهكارها به جمع بند ي برسيم. 
مد يرعامل ش��ركت ارتباط��ات زيرس��اخت د ر اد امه 
بيان ك��رد : د ر نهايت تقريبا همه اعضاء معتقد ند  ش��يوه 
وايت ليس��ت يا 200 س��ايت برتر كه د ر ح��ال حاضر به 
بيش از 500 س��ايت رسيد ه است، براي شروع خوب بود ه 
اما كارايي الزم را ن��د ارد . بنابراين براي تجد يد نظر بر اين 

موضوع د ر حال بررسي هستيم. 
جهرمي با اش��اره به تعرفه پيام رس��ان ها كه ترافيك 
زي��اد ي از كابران صرف آنها مي ش��ود ، خاطرنش��ان كرد : 
پيام رس��ان هاي خارجي جزو سرويس اينترنت محسوب 
مي شوند ، بنابراين تعرفه ترجيحي ند ارند  و چارچوب شان 
براساس تعرفه سرويس اينترنت بين الملل است. اگر يك 

پيام رس��ان د اخلي ايجاد  ش��ود ، از تعرفه د اخلي استفاد ه 
مي كنيم. د رواقع هد ف تعرفه ترجيحي، حمايت از سرويس 

و محتواي د اخلي است. 
ح��ال د ر حالي كه يك��ي از اهد اف راه اند ازي ش��بكه 
ملي  اطالعات، كاهش تعرفه اينترنت بيان ش��د ه بود  و بر 
همين اس��اس، د ر فازهاي اول و د وم اين شبكه، تعد اد ي 
از س��ايت هاي پراستفاد ه  و برتر با سرور د اخلي، از كاهش 
تعرفه 50 د رصد ي نسبت به اينترنت بين الملل بهره برد ند  
و مقرر ش��د  با راه اند ازي فاز س��وم ش��بكه، بقيه سايت ها 
ني��ز از تعرف��ه 50 د رص��د ي بهره مند  ش��وند . خبرتوقف 
فروش اينترنت به ص��ورت د انلود  حجمي و ارائه اينترنت 
نامح��د ود  به كارب��ران مي تواند  براي بس��ياري از كاربران 
مسرت بخش باشد . بد  نيست بد انيد  د ر اين خصوص وزير 
ارتباطات معتقد  اس��ت: با توجه به افزايش ميزان سرعت 
د سترسي به اينترنت از طريق موبايل، اپراتورهاي موبايل 

روش هاي مختلفي را براي كاربران د رنظر گرفته اند  كه به 
كاربر اين ام��كان را مي د هد  تا با پرد اخت يك مبلغ ثابت 
به صورت قرارد اد ، ماهانه و س��االنه هر ميزان اينترنت كه 
بخواهد  استفاد ه كند . هم اكنون كاربران موبايل مي توانند  
با پرد اخت مبلغ اش��تراك، براي مثال هر تعد اد  فيلم كه 
خواستند  تماشا كنند . اما اين موضوع هنوز براي اپراتورهاي 

اينترنت ثابت اتفاق نيافتاد ه است. 
وزير ارتباطات با بيان اينكه به د نبال اين هس��تيم كه 
اي��ن اتفاق د ر اينترنت ثاب��ت نيز بيفتد ، گفت: با توجه به 
جد ي ش��د ن بح��ث اس��تفاد ه از س��ايت هاي ويد يويي و 
محتواي چند رس��انه يي د ر كشور، اينترنت حجمي د يگر 
كاربرد ي نبود ه و به سرعت به اتمام مي رسد  و كاربران فكر 
مي كنند  كه حجم خوري و گيگ خوري اتفاق افتاد ه است. 
اما د ر حالي كه كاربران قويا معتقد ند  كه حجم خوري 
اينترنت وجود  د ارد  و بارها گزارش هاي خود  را به ش��ركت 

ارائه د هند ه اينترنت و رگوالتوري اعالم كرد ه اند  و خواستار 
رسيد گي شد ه اند ، اما وزير ارتباطات معتقد  است د ر كشور 
حجم خوري اينترنت وجود  ند ارد . وي د ليل آن را سرعت 
كند  اينترنت د ر گذش��ته مي د اند  و مي گويد : د ر گذشته 
س��رعت د سترسي به د يتا، كند  بود  و به همين د ليل يك 
ويد يو با سرعت پايين د انلود  مي شد  اما هم اكنون كاربران 
ويد يو را به صورت آنالين مي بينيد  و متوجه ميزان مصرف 

حجم اينترنت نمي شوند . 
وزير ارتباطات خاطرنشان كرد : به همين د ليل د رصد د  
تغيير سياست فروش اينترنت هستيم. اپراتورهاي موبايل را 
تشويق كرد يم كه سياست گذشته خود  را اد امه د هند  و با 
شركت هاي حوزه محتوا د ر حال قرارد اد  هستند  تا ترافيك 
بر بس��تر شبكه ملي اطالعات با س��رعت و كيفيت باال و 
باقيمت مناسب به كاربران ارائه شود . د ر همين حال براي 
تد وين د س��تورالعمل توقف فروش حجمي اينترنت ثابت 
نيز كميته يي د ر سازمان تنظيم مقررات ارتباطات تشكيل 

شد ه است كه د ر حال بررسي موضوع است. 
وي افزود : بايد  اپراتورهاي اينترنتي متقاعد  شوند  كه به 
جاي فروش حجمي اينترنت، به كاربران اشتراك ثابت و 
اينترنت نامحد ود  بد هند  تا كاربران مجبور نباشند  د ر طول 

ماه چند  بار گيگ اينترنت خريد اري كنند . 
واعظي تصريح كرد : اين تصميم د ر راس��تاي افزايش 
اس��تفاد ه نامحد ود  حجم اينترنت از شبكه ملي اطالعات 
صورت گرفته است تا با تسهيالت تعرفه يي مرد م بتوانند  
از س��ايت هاي د اخلي با سرعت و كيفيت و تعرفه مناسب 
اس��تفاد ه كنند . قرار است اين د س��تورالعمل مرد اد ماه به 
كميس��يون تنظيم مقررات ارائه و مطرح شود . همچنين 
جهانگير اس��د ي س��خنگوي س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راد يويي به فارس گفت: اين پيشنهاد  د ر د ست 
بررسي و د ر مرحله كارشناسي است و هنوز د ر كميسيون 

تنظيم مقررات مطرح نشد ه است. 
وي با بيان اينكه اين پيش��نهاد  پ��س از طي مراحل 
كارشناسي د ر كميسيون تنظيم مقررات مطرح مي شود ، 
افزود : زمان اجراي اين پيشنهاد  از مرد اد ماه صحيح نيست 
و ممكن است ابهاماتي را براي كاربران ايجاد  كند . اسد ي 
تصريح كرد : احتمال اينكه اين پيش��نهاد  م��اه آيند ه د ر 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات مطرح شود ، وجود  
د ارد ، ام��ا آغاز تغيير ف��روش اينترنت به كاربران رس��ماً 

اطالع رساني مي شود . 

اينديپندنت| محققان يك سياره عظيم ناد ر د ر فاصله يي د ور د ست كشف كرد ه اند  كه 
ش��عاع آن 1.5برابر و حجم آن نيز بين 6 تا 12 برابر س��ياره مشتري است. رفتار عجيب اين 

سياره برخالف نظريه هاي د انشمند ان است. 
س��تاره شناس��ان يك سياره عظيم و ناد ر كش��ف كرد ه اند  كه د ور ستاره يي به سرعت مد ار 
مي زند . اين كشف سبب ش��د ه د انشمند ان نظريه هاي خود  را د رباره منظومه شمسي بازبيني 
كنند . سياره HIP65426b  توسط گروهي از ستاره شناسان و محققان موسسه ستاره شناسي 
 ESO د ر تلسكوپ بسيار بزرگ رصد خانه SPHERE مكس پالنك كش��ف شد ه اس��ت. ابزار
شيلي تصاويري مستقيم از اين سياره فراهم كرد ه است. توماس هنينگ ازاين موسسه مي گويد : 
به ند رت مي توان از س��ياره هاي خارج از منظومه تصويري مس��تقيم ثبت كرد  اما اين تصاوير 
اطالعاتي غني د ر بر د ارند . ما به وسيله تحليل نور مستقيم سياره مي توانيم تركيب جو سياره را 
با د قت بيشتري مشخص كنيم. د رهرحال كشف اين سياره سواالت زياد ي را براي د انشمند ان 
ايجاد  كرد ه اس��ت. گائل چائووين از د انش��گاه گرنوبل و د انش��گاه شيلي رهبري اين تحقيق را 
برعهد ه د اش��ت اس��ت. او د ر اين باره مي گويد : تصور مي كنم اين سياره بخشي از يك منظومه 
جوان باشد  هنوز د يسك غبار د ارد . اما HIP65426 د ر حال حاضر چنين د يسكي ند ارد  همين 

امر نشان مي د هد  منظومه تازه با خصوصيات يك نمونه كالسيك تفاوت زياد ي د ارد . 

تككرانچ| محققان د انشگاهي موفق به ايجاد  روشي تازه براي توليد  تراشه هاي سه 
بعد ي شد ه اند . اين تراشه ها به قد رت رايانه هاي نسل آتي خواهند  افزود . 

 محققان MIT روش تازه يي براي س��اخت تراش��ه هاي س��ه بعد ي ايجاد  كرد ه اند . 
د ر اين روش با اس��تفاد ه از نانوتوب هاي كربن و س��لول هاي حافظه PRAM طرح يك 
پرد ازش��گر تركيبي نانوالكتريكي س��اختند  از س��اختار پيچيد ه و س��ه بعد ي پشتيباني 
مي كند . اين د رحالي است كه روش هاي توليد  تراشه فعلي فقط با ساختارهاي د وبعد ي 

همخوان هستند . 
چون تركيب هاي مد ارهاي كربن نانوتوب و حافظه RRAM د ر د ماي كمتر از 200 
د رجه س��انتي گراد  س��اخته مي شود ، توليد  سه بعد ي تراش��ه امكان پذير شد ه است. اين 
د رحالي است كه تراشه هاي د و بعد ي سيليكوني د ر د ماي هزار د رجه سانتي گراد  توليد  
مي شوند . به عبارت د يگر كاهش د ماي توليد  بد ان معناست كه مي توان اليه هاي متعد د  

تراشه را بد ون آسيب به اليه هاي زيرين ساخت. 
 يكي د يگر از د اليل خاص بود ن اين طرح، قابليت تركيب اين تراشه با بخش حافظه 
د ر يك پرد ازش��گر است. به گفته كارشناسان توليد  تراشه هاي سه بعد ي قد رت رايانه ها 
را خواهد  افزود  زيرا تراشه هاي فعلي با توجه به علم فيزيك به محد ود يت بر مي خورند . 

گاردين|تلفن همراه هوشمند ي كه د اراي امكان تازه اپليكيشن اسنپ چت است، مكان 
د قيق كاربر را لو مي د هد . 

 )Snapchat( روزنامه گارد ين د ر گزارش علمي خود  مي نويس��د : اپليكيشن اسنپ چت 
ابزار جد يد  و البته بحث برانگيزي موس��وم به Snap Map د ارد  كه به د وس��تان كاربر تلفن 
هم��راه مكان��ي كه او د ر ه��ر لحظه ق��رار د ارد  را اطالع مي د هد . عجيب اينجاس��ت كه اين 
اطالع رساني با جزييات د قيق صورت مي گيرد . اينجا نه تنها صحبت از محله يا خيابان بلكه 

آد رس د قيق صاحب تلفن همراه هوشمند  است. 
بس��ياري از كاربران اين شبكه اجتماعي مي گويند  كه از استفاد ه از آن راضي هستند  اما 
اين نكته كه ساير كاربران از محلي كه د ر آن حضور د ارند  مطلع مي شوند  ناراحت كنند ه است. 
اي��ن ابزار جد يد  حد ود  د و هفته پيش ارائه ش��د . Snap Map ب��ه كاربران اين امكان را 

مي د هد  تا مكاني را كه د ر آن حضور د ارند  با جزييات مربوطه به اشتراك بگذارند . 
حاال اين مس��اله به يك چالش بزرگ تبد يل ش��د ه و بسياري از كاربران تلفن هاي همراه 
هوشمند ي كه از اين اپليكيشن استفاد ه مي كنند  نسبت به د ر معرض خطر قرار گرفتن حريم 
ش��خصي ش��ان ابراز نگراني مي كنند . حتي برخي گروه هاي حامي ايمني كود كان نسبت به 

خطرات ناشي از اين قابليت هشد ار د اد ه اند . 

كشفيكسيارهبزرگوعجيب تلفنهمراهمكانشمارالوميدهدتراشههايرايانهسهبعديساختهشدند

فضا كاربررويداد

رويترز| چين مش��غول آزمايش شبيه س��ازي يك ايس��تگاه 
فضايي د ر حومه پكن است كه هيچ ارتباطي با د نياي خارج ند ارد  
و همه چيز د ر آن بازيافت مي ش��ود . قرار است 4 د اوطلب به مد ت 

200 روز د ر اين محيط زند گي كنند . 
د ولت چين د ر حومه پايتخت اين كش��ور يك ايستگاه فضايي 
را شبيه س��ازي كرد ه كه هي��چ چيزي به آن وارد  ي��ا از آن خارج 
نمي شود . هد ف از اين آزمايش بررسي واكنش هاي محيط فضايي 

است كه هيچ نوع پشتيباني د ريافت نمي كنند . 
د ر همين راس��تا 4 د انش��جوي هواشناس��ي و ستاره شناس��ي 
د انش��گاه پكن د اوطلب ش��د ه اند  تا د ر اين محيط هاي شبيه سازي 

شد ه د ر حومه پكن زند گي كنند . 
د اوطلب��ان همه چيز از جمله زباله و د ورريز را بازيافت مي كنند  
تا د ريابند  انس��ان چگونه مي تواند  با مناب��ع محد ود  د ر فاصله زياد  
با زمين زند گي كند .  محيط شبيه س��ازي ش��د ه كه با هيچ جايي 
ارتب��اط ند ارد  »قصرماه1« نام گرفته و د انش��جويان به مد ت 200 
روز د ر آن مي مانن��د . يكي از اس��تاد ان د انش��گاه پكن مي گويد : ما 
محيط را طوري طراحي كرد يم كه اكس��يژن )توليد  ش��د ه توسط 
گياهان ايستگاه( براي تنفس انسان، حيوانات و ارگانيسم هايي كه 

پيوند هاي مواد  زباله را مي شكند ، كافي باشد . 
از س��وي د يگر يكي از د انش��جويان د اوطلب نيز معتقد  اس��ت 

زند گ��ي طوالني م��د ت د ر فضا به افس��رد گي فضان��ورد ان منجر 
مي ش��ود . سكوت هاي طوالني و عد م تماس با انسان و يكنواخي و 
محيط ممكن است به ايجاد  مشكالتي منجر شوند . د رهمين راستا 
گروهي از روانشناس��ان كه د ر پروژه مشابه اما كوتاه مد ت همكاري 
ك��رد ه بود ند ، فعاليت هاي روزانه خاص��ي را براي د اوطلبان تعيين 
كرد ه اند . اين د رحالي است كه رييس جمهور چين مد ت هاست كه 
تصمي��م د ارد  كش��ورش را به يك قد رت فضاي��ي تبد يل كند . د ر 
همين راس��تا نيز چين اعالم كرد ه نخستين ماموريت بي سرنشين 
براي اكتشاف د ر بخش تاريك ماه را د ر 2018 آغاز كند . همچنين 

اعالم كرد ه تا 2036 ميالد ي فضانورد ان را به ماه مي فرستد . 

نيواطلس| يك شركت آلماني مشغول ساخت بزرگ ترين باتري 
د نيا د ر غارهاي نمكي زير زميني اس��ت. اين باتري به حفظ محيط 
زيست كمك مي كند  و مي تواند  برق مورد  نياز يك روز 75 هزار خانه 

را تامين كند . 
هفته گذشته تسال اعالم كرد  بزرگ ترين باتري ليتيوم يوني د نيا 
را د ر استراليا خواهد  ساخت. اكنون يك شركت انرژي آلماني هم د ر 
پي كسب عنوان توليد  كنند ه بزرگ ترين باتري زير زميني د نيا است. 
 Ewe Gasspeicher GmbH مشغول ساخت يك »باتري 
جريان رد وكس« د ر غارهاي زيرزميني نمكي اس��ت كه مي تواند  

ذخيره برق يك روز 75 هزار خانه را تامين كند . 
باتري جريان رد وكس انرژي الكتريكي را د ر الكتروليت هاي مايع 
ذخيره مي كند . اين باتري د ر حقيقت يك س��لول الكتروشيميايي 
است. د رون چنين سلوليد و مايع )كاتاليت مثبت و آنوليت منفي( 
به وسيله غشايي از هم جد ا شد ه اند  كه يون ها مي توانند  از اين غشا 
بگذرند . هنگامي كه باتري با يك منبع ش��ارژ مي شود ، الكترون ها 
به آنوليت اضافه و از كاتوليت خارج مي ش��وند . هنگام تخليه شارژ 
اين روند  معكوس مي شود . مولكول هاي شارژ شد ه هر الكتروليت از 
س��لول به تانك هاي ذخيره مي روند  و د ر آنجا انرژي به مد ت چند  
ماه ذخيره مي شود . اين باتري كه brain4power ناميد ه مي شود  
براس��اس سيستمي ايجاد  شد ه كه د انش��گاه فرد ريك شيلر آن را 

ارائه كرد ه اس��ت. باتري مذكور از الكتروليت هاي آب نمكي همراه 
پليمره��اي قابل بازيافت را به عنوان مولكول هال فعال اس��تفاد ه 
مي كند . به گفته گروه سازند ه اين مواد  د ر مقايسه با تركيب اسيد  

سولفوريك/ فلز به حفظ محيط زيست كمك مي كنند . 
باتري مذكور د ر مخزن ذخيره گاز Jemgum ساخته مي شود  
تا از د و غار نمكي زير زميني بزرگ اين منطقه اس��تفاد ه كند . د ر 
حال حاضر از اين غارها براي ذخيره گاز طبيعي استفاد ه مي شود . 
هر غار ح��د ود  100 هزار متر مكعب حج��م د ارد . بنابراين باتري 
مذكور ظرفيتي 700 مگاوات ساعتي خواهد  د اشت كه قد رت توليد  

120 مگاوات برق را د ارد . 
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چهره هاي استاني

 برگزاري جشن پايان پروژه هاي مسكن مهر فارس
ش�يراز  مديركل راه و شهرسازي استان فارس گفت: 
تالش خواهيم كرد كه تا پايان ش��هريور امس��ال جشن 
پايان پروژه هاي مسكن مهر اين استان را در شهرك مهر 
امام رض��ا)ع( برگزار كنيم. فيروز تكاور ديروز در حاش��يه 
بازديد از پروژه مسكن مهر شهرك مهر امام رضا)ع(، ابراز 
اميدواري كرد كه واحدهاي مسكوني اين شهرك، تا پايان 
ش��هريور آماده واگذاري باش��د. مديركل راه و شهرسازي 
اس��تان فارس با اش��اره ب��ه تالش هاي انجام ش��ده براي 
حل مش��كالت مالي اين پروژه، پيش��رفت همه بخش ها 
را محس��وس دانس��ت و گفت: درمانگاه اين شهرك، در 
زميني با وسعت 2100 مترمربع و در زيربنايي به وسعت 

446مترمربع ساخته مي شود. 

 پااليشگاه كرمانشاه چگونه واگذار شد؟
كرمانش�اه  رييس هيات مديره شركت پااليشگاه نفت 
كرمانش��اه با بيان اينكه براي حفظ نيروي انساني موجود 
تا حداقل 10 س��ال آينده تعهد داديم، گفت: برنامه داريم 
ظرفي��ت پااليش��گاه را حتي تا 80هزار بش��كه در روز هم 
برس��انيم. س��هراب برانديشه در نشس��ت خبري ديروز، با 
بيان اينكه روند واگذاري پااليشگاه كرمانشاه روندي قانوني 
بوده اس��ت، افزود: س��رمايه گذار بخش خصوصي كه براي 
سرمايه گذاري در پااليش��گاه كرمانشاه پاي كار آمد صرفا 
براساس اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري 
ب��ر رعايت اين اصل وارد كار ش��د و ابت��دا براي واحدهاي 
صنعتي ديگري در كرمانشاه از جمله اسيد سيتريك، كرپ 
ناز، صنايع لبني و... برنامه داش��ت. او خاطرنش��ان كرد: در 
مرحله نهايي مزايده دو متقاضي حضور داشتند كه شركت 
ديگري كه طالب پااليش��گاه بود 10ميليارد تومان بيشتر 
از 179 ميليارد تومان پيش��نهاد داد و س��رمايه گذار فعلي 

با پيشنهاد قيمت 210 ميليارد تومان برنده مزايده شد.
 

 ديدار با نمايندگان مجلس استان مركزي
اراك  طبق برنامه ريزي به عمل آمده ملك حس��يني 
مدير مخابرات منطقه مركزي با آقايان كريمي و مقدسي 
نماين��دگان شهرس��تان هاي اراك، كميجان و خنداب، 
رضاي��ي نماينده خمين، س��ليمي نماين��ده دليجان و 
مح��الت، ابراهيمي نماينده ش��ازند، حس��يني نماينده 
تف��رش، آش��تيان وفراهان و منصوري نماينده س��اوه و 
زرندي��ه ديدار كرد. در اين نشس��ت هاي صميمي مدير 
مخابرات منطقه مركزي گزارش مبس��وطي از عملكرد 
مخابرات استان و همچنين تفكيك وظايف مخابرات در 
دو بخش خصوص��ي و دولتي براي نمايندگان مردم در 

مجلس شوراي اسالمي ارائه كرد.

 رهاسازي زنبور در مزارع گوجه فرنگي بجنورد
بجنورد  مدير جهاد كش��اورزي شهرستان بجنورد از 
رهاس��ازي عوامل كنترل بيولوژيك زنبورهاي تريكوگراما 
و براك��ون در مزرعه گوجه فرنگي روس��تاي مطرانلو اين 
شهرس��تان خبر داد.  اسماعيل محمودآبادي اظهار كرد: 
ب��راي آش��نايي كش��اورزان منطقه به ص��ورت ترويجي 
رهاس��ازي اين زنبورها با حضور جمعي از كش��اورزان در 

مزارع گوجه فرنگي روستاي مطرانلو انجام گرفت. 
او افزود: با توجه به آفات متعدد مزارع گوجه فرنگي از 
جمله پروانه كرم قوزه، سموم مختلف از گروه هاي متفاوت 
به دفعات و بدون در نظر گرفتن مسائل بهداشتي و زيست 
محيطي، نوع و دوام سم در محيط و دوره كارنس آن براي 

كنترل آنها مورد استفاده قرار مي گيرد. 

 افزايش ۱۴۰درصدي صادرات ريلي از زاهدان
زاه�دان   مديركل راه آهن جنوب شرق گفت: صادرات 
كاال از طريق خط ريلي زاهدان به كويته پاكستان در سه 
ماهه اول س��ال 96 نسبت به سال قبل از آن 140 درصد 
رشد داشته است.  مجيد ارجوني در ارتباط با حوزه بار و 
ترانزيت، اظهار كرد: در س��ه ماهه اول سال جاري 8هزار 
و 717 تن كاال از طريق اين خط ريلي به پاكستان صادر 
ش��د كه نسبت به ۳هزار و 6۳4 تن سال قبل از آن، رشد 
140 درصدي را نشان مي دهد. او افزود: همچنين ميزان 
واردات كاال از پاكستان به ايران از طريق اين خط ريلي از 
4هزار و 16۳ تن سال 95 با رشد ۳2درصدي به 5هزار و 

497 تن در سه ماهه اول سال 96 رسيد.
 

 تاكسي اينترنتي در سمنان راه اندازي مي شود 
سمنان   فرماندار سمنان از راه اندازي تاكسي اينترنتي 
در س��منان خبر داد و گف��ت: بيش از هزار تاكس��ي در 
شهرس��تان س��منان وجود دارد كه با اج��راي اين طرح 
مي توان بخش عمده يي از مش��كالت صنف تاكسيراني را 
برطرف كرد. س��يدعباس دانايي ديروز در نشست شوراي 
ترافيك شهرس��تان سمنان با اش��اره به برخي مشكالت 
صن��ف تاكس��يراني اظهار داش��ت: طرح ايجاد تاكس��ي 
اينترنتي در سمنان به صورت آزمايشي در يك بازه زماني 
س��ه ماهه اجرا مي شود. او با بيان اينكه در صورت دريافت 
نتيجه مطلوب اين طرح به صورت مس��تمر اجرا مي شود 
اذعان كرد: بالغ بر يك هزار و 70 تاكس��ي در شهرس��تان 
س��منان وجود دارد كه به صورت فاني و با مجوز از صنف 

تاكسيراني در حال فعاليت هستند. 

 3 واحد متخلف در فارس پلمب شد
شيراز   سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست فارس 
گفت: در سه ماهه اول امسال، به 129 واحد آالينده محيط 
زيست در فارس اخطار قانوني داده شده است.  يداهلل مرادي 
افزود: طي ۳ ماهه اول امس��ال، نمونه برداري و بازديدهاي 
مس��تمري از واحده��اي صنعتي مختلف اس��تان انجام و 
نمونه ه��اي الزم تهيه و منجر به صدور اخطار كتبي براي 
129 واحد صنعتي شده است. او اضافه كرد: اخطاريه هاي 
صادره در خصوص الزام به رفع آلودگي زيس��ت محيطي 
بوده و براس��اس آن از مديران اين مراكز صنعتي خواسته 

شده كه استانداردهاي زيست محيطي را رعايت كنند. 

 تريكوگراما همكاري پركار براي توليد برنج سالم
رش�ت   معاون بهبود توليدات گياهي س��ازمان جهاد 
كشاورزي گيالن گفت: در 20 هزار هكتار از شاليزارهاي 
گيالن از همكاري زنبور تريكوگراما استفاده شد.    حبيب 
جهانس��از گفت: گيالن 2۳8هزار هكتار اراضي شاليزاري 
دارد و كاهش مصرف س��م در اي��ن اراضي از اولويت هاي 

كاري سازمان جهاد كشاورزي گيالن است.

اخبارشهرستانها

مازندران   مدير شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه ساري گفت: 
با راه اندازي ژنراتورهاي برق تاسيسات  
نفتي و مجاري عرضه در منطقه س��اري، 
افت فش��ار ب��رق در مازندران به حداقل رس��يد. حس��ينعلي 
طالبي، مدير ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
ساري در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي از همكاري ادارات 
و شركت هاي استاني در ش��رايط اضطراري گفت و ادامه داد: 
مش��اركت ادارات در بروز بحران ها، راه حل رفع مشكالت است 
و منطقه س��اري با راه اندازي ژنراتورهاي تاسيس��ات  و مجاري 
عرض��ه، كمك كار توزيع برق اس��تان در ۳روز بحران گرما در 
مازندران بوده و در س��اعات پيك مصرف برق نس��بت به افت 
فشار در روزهاي اوج گرماي تابستان اقدام كرد.  وي ادامه داد: 
در ۳روز اوج گرما براي صرفه جويي برق ساعت 1۳ الي 15 هر 
روز برق تاسيس��ات  نفتي و كليه مجاري عرضه س��وخت قطع 
و برق مصرفي آنها از طريق ژنراتورها تامين ش��د. حس��ينعلي 
طالبي افزود: همچنين برق 50 درصد جايگاه هاي س��ي ان جي 
سطح منطقه ساري از ساعت 1۳ الي 15و 50درصد ديگر آنها 
نيز از ساعت 15 الي 17 قطع و با ژنراتورهاي برق كار كردند. 
حس��ينعلي طالب��ي بيان ك��رد: صرفه جويي و مص��رف بهينه 
س��وخت يكي از اولويت هاي ش��ركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفت��ي منطقه س��اري در راس��تاي اقتصاد مقاومتي اس��ت و 

همكاري با برق استان نمونه يي از اين تالش است. 

ژنراتورهاي تاسيسات  نفتي از 
افت فشار برق جلوگيري كرد

آذربايجان شرقي   شهردار منطقه دو 
تبريز گفت: براي انجام خاكبرداري پارك 
زمس��تاني مجموعه تفريح��ي فرهنگي 
رجايي ش��هر يك ميلي��ارد و ۳50ميليون 
تومان اعتبار در نظر گرفته ش��ده است. به گزارش ايسنا، رسول 
موس��ايي درباره جزييات اين پروژه اظهار كرد: پارك زمس��تاني 
رجايي ش��هر با در نظر گرفتن تفريحات و س��رگرمي هاي اوقات 
فراغت در هر شرايط جوي براي استفاده مسافران، گردشگران و 
شهروندان طراحي شده و عمليات احداث آن با انجام خاكبرداري 
درحال اجراس��ت.  عمليات احداث مجموعه تفريحي- فرهنگي 
رجايي ش��هر و اج��راي پ��ارك زمس��تاني پيرامون آن از س��وي 
ش��هرداري منطقه دو كالن شهر تبريز با جديت تمام و پيشرفت 

فيزيكي چشمگيري درحال پيگيري است. 
او با اشاره به افزايش مسافران و گردشگران كالن شهر تبريز و 
آماده سازي اين شهر براي تبريز 2018 عمليات احداث مجموعه 
تفريحي- فرهنگي رجايي شهر به همراه پارك زمستاني پيرامون 
آن طب��ق برنامه ريزي به عمل آمده با انجام خاكبرداري محوطه 
پارك زمس��تاني از طريق س��ازمان موتوري حدود ۳00هزارمتر 
مكعب و با پيشرفت فيزيكي چشمگير و قابل تامل از سوي اين 
منطقه درحال پيگيري اس��ت.  موس��ايي تصريح كرد: با تسريع 
عمليات اجرايي قسمتي از پارك زمستاني درصدد آماده سازي آن 
براي استفاده توريست ها و ميهمانان كالن شهر تبريز براي تبريز 

1۳97)2018ميالدي( هستيم.

اختصاص اعتبار الزم  براي 
احداث پارك زمستاني تبريز

اي�ام   مدي��ركل تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماع��ي ايالم گفت: س��هم اس��تان ايالم 
از تس��هيالت اش��تغال زايي و ط��رح تكاپ��و 
در س��ال جاري يك هزار ميليارد ريال اس��ت.  
به گزارش»تع��ادل« به نقل از روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي استان ايالم، زرگوش اظهار كرد: امسال با توجه به محدوديت 
 تبص��ره 6 اعتب��ارات ابالغي بحث اش��تغال كميته امداد و بهزيس��تي

2 ال��ي۳ برابر افزاي��ش يافته كه در قالب گروه هاي پش��تيبان به افراد 
متقاضي پرداخت مي شود. او سهم كميته امداد، بهزيستي و تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي را 700ميليارد ريال و سهم صندوق كارآفريني و اميد 
در چارچوب طرح تكاپو را ۳00ميليارد ريال اعالم كرد.  زرگوش گفت: 
تسهيل گري و ظرفيت سازي در مناطق مرزي و روستايي و اطالع رساني 
و مشوق هاي مالي هر يك از دستگاه هاي اجرايي نيز بايد در دستور كار 
قرار گيرد تا بتوان با برنامه هدفمند از اين اعتبارات در چارچوب وظايف 
و اهداف تعيين شده، بهره برد.  او تاكيد كرد: اين تسهيالت اشتغال زايي 
كم بهره بوده و يارانه سود آنها از محل اعتبارات قانون بودجه سال 96 
مشخص شده است.  زرگوش ادامه داد: يك ميليون شغل در سال 96 
براي كشور پيش بيني شده كه سهم استان ايالم از آن 10هزار نفر است 
كه اميدواريم با همكاري همه دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي 
بتوانيم آن را محقق كنيم.  او اش��تغال زايي در بخش هاي كشاورزي، 
صنعت، خدمات، گردشگري، حمل و نقل، خدمات عمومي، مشاغل 
خانگي، موسسات مالي و پولي، بازارچه هاي مرزي، فناوري و اطالعات 

و... را از رسته هاي مهم در ايجاد اشتغال نام برد.

هزار ميليارد ريال سهم ايام 
از اعتبار اشتغال زايي

مازن�دران   مديرعام��ل ش��ركت گاز 
مازن��دران از تالش بي وقف��ه كاركنان گاز 
اس��تان ب��راي گرم نگ��ه داش��تن خانه هاي 
مش��تركين در فصل س��رما خب��ر داد و گفت: 
ب��ا اعتباري بالغ ب��ر 600 ميليارد ريال، گازرس��اني ب��ه تمامي مناطق 
سوادكوه درحال انجام اس��ت و تا پايان سال 1۳97، 100درصد شهرها 
و همه روستا هاي استان از نعمت گاز  بهره مند مي شوند. محمداسماعيل 
ابراهيم زاده، مديرعامل ش��ركت گاز استان در اين سخنراني ضمن بيان 
اهميت گاز و تشريح فرآيند اكتشاف، استخراج و پااليش، انتقال و توزيع 
توسط شركت ملي گاز اظهار كرد: ايران با ۳۳/6تريليون متر مكعب گاز 
در مخازن زيرزميني، رتبه اول را در جهان داراست و ما بايد به عنوان يك 
كاالي با ارزش قدر اين نعمت الهي را بدانيم و در مصرف آن صرفه جويي 
كنيم.  او با اش��اره به اينكه تاكنون 50 ش��هر و 1850روس��تا در سطح 
مازندران گازرساني شده اند، تصريح كرد: در استان مازندران نيز با 18هزار 
و 91كيلومتر ش��بكه، 719هزار و 474 انشعاب، يك ميليون و 255هزار 
مش��ترك و گازرس��اني به 900واحد صنعتي، 120 ايس��تگاه CNG و 
99درصد ش��هري و 90درصد روستايي استان از نعمت گاز برخوردارند.  
او با اش��اره به اينكه وزارت نفت باور دارد كه همه كش��ور را گاز دار كند، 
اظهار كرد: تا پايان س��ال 1۳97 همه روستا هاي باالي 20خانوار كشور 
گازدار مي شوند.  ابراهيم زاده خاطر نشان كرد: كيفيت لوله هاي گاز با جان 
مردم در ارتباط است و بايد استاندارد هاي بين المللي در آن رعايت شود 
و ۳50ميليارد تومان براي اس��تان مازن��دران و 60 ميليارد تومان براي 

شهرستان سوادكوه پيمانكار داريم. 

گازرساني به سوادكوه با اعتباري 
بالغ بر 6۰۰ ميليارد ريال

»تعادل« مدل بنگاه هاي توسعه گرا به عنوان معين )ياوران( اقتصادي در استان ها را بررسي مي كند

ورودبخشخصوصيبهفرآينداشتغالزايياستانها

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت ضمن قدرداني از فوالد مباركه مطرح كرد

تكميل زنجيره فوالد يكي از شاه بيت هاي اقتصاد مقاومتي است
ف��والد مبارك��ه پاي��ه صنعت فوالد كش��ور اس��ت. از آنجا كه 
تكمي��ل زنجيره فوالد در بخش مع��دن و صنايع معدني، يكي از 
شاه بيت هاي اجراي اقتصاد مقاومتي است، شاهد اين هستيم كه 
فوالد مباركه توانس��ته است با موفقيت توس��عه هاي خود را اجرا 
كن��د و در بازارهاي داخلي و صادراتي نيز حضوري موفق داش��ته 

باشد. 
اي��ن مطلب را رضا رحمان��ي قائم مقام وزي��ر و معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در بيس��ت ودومين س��الروز 
نكوداشت صنعت و معدن در اصفهان كه با حضور رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان، سيدعبدالوهاب سهل آبادي رييس خانه صنعت، 
مع��دن و تجارت ايران و رييس اتاق بازرگان��ي اصفهان، فوالدگر 
نماينده اصفهان در مجلس، بهرام سبحاني مديرعامل گروه فوالد 
مباركه، محمدرضا بركتي��ن رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان و احمديه رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، 
جمعي از مس��ووالن اس��تان، فع��االن اقتص��ادي و مديران عامل 
ش��ركت ها و كارخانجات اس��تان در محل برگزاري همايش هاي 

نگين نقش جهان اصفهان برگزار شد، گفت. 
قائم مقام وزي��ر با تاكيد بر اينكه 10درصد صنعت كش��ور در 
اس��تان اصفهان قرار دارد، به اهميت و لزوم توجه هر چه بيش��تر 
ب��ه طرح رون��ق توليد و نوس��ازي صنايع كه يك��ي از پروژه هاي 

اقتص��اد مقاومتي اس��ت تاكيد ك��رد و افزود: در اس��تان اصفهان 
ح��دود ۳20واحد صنعت��ي وجود دارد كه به نوس��ازي تجهيزات 
و خطوط توليد خود ني��از مبرمي دارند؛ بنابراين زمان را نبايد از 
دست داد چراكه اصفهان پيشران و لكوموتيو صنعت كشور است. 
تاثير صنعت اصفهان بر كش��ور به گونه يي است كه اگر صنعت در 
اصفهان بازس��ازي ش��ود، حركت كند و رونق گيرد، مسلما تمام 

صنايع و صنوف كشور رونق مي گيرند. 
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همين 
رابطه خاطرنش��ان كرد: بايد با نوس��ازي خط��وط توليد، افزايش 
بهره وري و كاه��ش مصرف انرژي و هزينه هاي توليد، ش��رايطي 
فراهم كنيم تا توان رقابت با ساير رقبا بيش از پيش فراهم شود. 
او از تخصيص منابع مالي قابل توجهي از محل صندوق توسعه 
ملي براي نوس��ازي و بازس��ازي صنايع خبر داد و گفت: براي اين 
منظور كارخانه هايي كه تجهيزات آنها در داخل موجود است بايد 
از مح��ل داخل اق��الم موردنياز خود را تامين كنن��د در غير اين 
صورت اگر تجهيزات موردنياز آنها در داخل كش��ور موجود نبود، 
به يقين اين شرايط براي آنها فراهم خواهد شد تا بتوانند از منابع 

بيروني نسبت به اين كار اقدام كنند. 
رحماني درخصوص اهميت نگاه صادرات محور به توليد تصريح 
كرد: اينكه قبل از هر چيز باور كنيم تحريك طرف تقاضا با درنظر 

گرفتن بازار داخل و صادرات امكان پذير اس��ت يك اصل اس��ت، 
كمااينكه در دنيا نيز همين گونه اس��ت. بدون ترديد شكوفا شدن 
ه��ر صنعت، متاثر از دو عامل فناوري و صادرات اس��ت. بايد اين 
معني را باور داشته باشيم. اهميت اين دو اصل به گونه يي است كه 
بعد از اين نيز براي ايجاد هر واحدي به دنبال اين باشيم كه حتما 
محص��والت آن از كيفيت بااليي برخ��وردار و قابليت صادرات را 
داشته باشد. اين باعث مي شود كه هم مصرف كننده داخلي منتفع 
ش��ود و هم توليدكننده بتواند ضمن رقابت با بازارهاي جهاني از 
حاش��يه امنيت الزم برخوردار گردد و بايد به خاطر داشته باشيم 

كه بدون صادرات شكوفايي صنعت امكان پذير نيست. 
او درخصوص اقدام��ات دولت براي حمايت از صادرات با بيان 
اينكه امسال دولت با جديت هرچه تمام تر از صنايع صادرات محور 
حمايت خواهد كرد، گفت: براي س��ال 96 دولت بس��ته حمايتي 
خوبي درنظر گرفته است كه از آن جمله مي توان به سپرده گذاري 

در بانك توسعه صادرات و بسته هاي تشويقي ديگر اشاره كرد. 
قائم مق��ام وزير و معاون طرح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در بخش پاياني س��خنان خود گف��ت: اگر بخواهيم در 
بازارهاي صادراتي دنيا حضوري مستمر و موفق داشته باشيم بايد 
س��ه شرط كيفيت باال، قيمت مناس��ب و تحويل به موقع سفارش 

را مدنظر قرار دهيم. 

گروه بنگاه ها   
در ش��رايطي كه برخي گروه هاي افراطي تالش 
مي كنند تا در مس��ير جذب س��رمايه و برنامه ريزي 
دول��ت س��نگ اندازي كنند و ه��ر روز طرح تازه يي 
براي محدود كردن دولت در فرآيند جذب سرمايه 
مطرح مي ش��ود، دولت يازدهم ب��دون توجه به اين 
حاشيه س��ازي ها تالش مي كند تا در مس��ير تحقق 
وعده هاي��ي كه به م��ردم داده اس��ت، گام بردارد. 
موضوع اش��تغال زايي مهم ترين اولويتي اس��ت كه 
دولت دوازدهم بعد از تشكيل بايد براي پاسخگويي 
ب��ه مطالبات م��ردم ابعاد و زواي��اي گوناگون آن را 

تحقق بخشد. 
اينك��ه دولت يازدهم از ضرورت جهش در حوزه 
ايج��اد ش��غل صحبت مي كن��د، نش��ان دهنده اين 
واقعيت عريان است كه چهره هاي اقتصادي كابينه 
و ش��خص رييس جمهور درك معقوالنه و درس��تي 
از مطالب��ات مردم و جامعه دارند و بر اس��اس اين 
درك واقع گرايان��ه تالش مي كنند تا حداقل س��هم 
اشتغال زايي س��االنه را به محدوده 950هزار شغل 
برسانند. اين فرآيند اشتغال زا در استان هاي مختلف 
بايد بر اس��اس مزيت ها و ش��اخصه هاي اقتصادي و 
معيشتي استان هدف برنامه هاي اشتغال زايي را در 

دستور كار قرار دهد. 
 در اين ميان نكته ظريفي كه نبايد از آن غفلت 
شود، اهميت مش��اركت بخش خصوصي واقعي در 
فرآيند اش��تغال زايي اس��تاني اس��ت. بدون حضور 
بخ��ش خصوصي امكان رس��يدن به اع��داد و ارقام 
اش��تغال زايي اعالم شده، بيش��تر به يك روياي در 
دوردس��ت شبيه است تا واقعيتي كه بتوان روي آن 

حساب باز كرد. 
اس��تان كرم��ان يكي از اس��تان هايي اس��ت كه 
ظرفيت ه��اي فراواني را در بخش هاي كش��اورزي، 
صنع��ت، گردش��گري و... دارد، بنابراين در صورت 
برنامه ريزي درس��ت مي توان از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي به نفع اشتغال زايي و نهايتا توسعه استان 
بهره برد. بر اس��اس برنامه هاي دولت تدبير و اميد، 
كرمان به عنوان اس��تان پايل��وت اقتصاد مقاومتي، 
موثرترين و كارآمدترين طرح ها و ايده ها را عملياتي 
كرده و مديريت ارشد اين استان با اقدامي مبتكرانه 
و ارائه طرحي نو، پهناورترين اس��تان كش��ور را به 

هش��ت زون )منطقه( اقتصادي تقس��يم و توس��عه 
اين مناطق را به ش��ركت هاي توانمند و توس��عه گرا 
تفوي��ض و تاكنون با 21 معي��ن اقتصادي به تفاهم 
رسيده است. با ابالغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي، 
اس��تفاده از ظرفي��ت بخش خصوصي در توس��عه 
اس��تان كرمان در دس��تور كار قرار گرفت و شركت 
ميدكو به عن��وان معين اقتص��ادي منطقه پنج در 
كرمان توانست 11 هزار شغل براي جوانان جوياي 

كار اين استان ايجاد كند. 
در استان كرمان از اين موسسه ها و شركت هاي 
توس��عه گرا به عنوان معين )ي��اوران( اقتصادي ياد 

مي شود. 

 سرمايه گذاري 2۰ هزار ميليارد توماني ميدكو 
مدير روابط عمومي ش��ركت توس��عه معادن و 
صناي��ع معدن��ي خاورميانه با اش��اره به عهده دار 
شدن توسعه منطقه پنج ش��امل شهرستان هاي 
راور و زرند توس��ط ميدكو به ايرن��ا گفت: ايجاد 
چني��ن تحوالت��ي در اين اس��تان، نتيجه احترام 
ب��ه س��رمايه گذاران و په��ن كردن ف��رش قرمز 
براي آنهاس��ت؛ به گونه يي كه فقط اين ش��ركت 
با افتخار، بيش از 20ه��زار ميليارد تومان پروژه 
را در بخش مع��دن و صنايع معدني كرمان اجرا 

كرده است. 
سعيد فيلس��وفيان در گفت وگو با ايرنا با بيان 

اينك��ه در راه ان��دازي كارخانه هاي احداث ش��ده 
توسط ميدكو از پيشرفته ترين تكنولوژي هاي روز 
دنيا استفاده شده است، عنوان كرد: انتقال دانش 
فناوري اين صنايع به كرمان يكي از اولويت هاي 

مجموعه مديريتي اين شركت است. 
او ادام��ه داد: ط��ي 2 س��ال و ني��م گذش��ته 
كارخانه هاي شماره يك و 2 كنسانتره سنگ آهن 
س��يرجان با ظرفيت 4ميليون تن، كارخانه آهن 
اس��فنجي بردس��ير با ظرفيت ي��ك ميليون تن، 
مجتم��ع گندله س��ازي س��نگ آهن س��يرجان با 
ظرفي��ت 5.2ميليون تن و كارخانه هاي ش��ماره 
ي��ك و 2 تولي��د كنس��انتره س��نگ آهن زرند با 
ظرفي��ت 4ميليون ت��ن به همت جوان��ان بومي 

استان كرمان به بهره برداري رسيده است. 
فيلس��وفيان اضاف��ه كرد: هدف اين ش��ركت 
رسيدن به ظرفيت توليد ساالنه 2.4 ميليون تن 
ش��مش فوالدي و 55هزار تن مس كاتدي همراه 
ب��ا تامين تم��ام مواد اوليه و كمك��ي عمده براي 

رسيدن به اين حجم از توليد است. 

 سرمايه گذاري ۱5هزار ميليارد توماني 
مدي��ر روابط عمومي ش��ركت توس��عه معادن و 
صناي��ع معدني خاورميانه گفت: ميدكو نس��بت به 
طرح و اجراي 22 پروژه از معدن تا محصول نهايي 
ب��ا حجم س��رمايه گذاري بيش از 15ه��زار ميليارد 
تومان در اس��تان كرمان اقدام كرده اس��ت و از اين 
تعداد طي پنج س��ال گذش��ته تاكنون 11پروژه به 

بهره برداري رسيده و در حال توليد است. 
او اضاف��ه كرد: س��اير پروژه ه��اي باقيمانده اين 
ش��ركت نيز مطابق برنامه زمانبندي شده در دست 
س��اخت و راه اندازي اس��ت و بخش عمده يي از اين 
پروژه ها تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهند 

رسيد. 
فيلس��وفيان با بيان اينك��ه حمايت ويژه مديران 
اس��تان كرم��ان از بنگاه هاي اقتص��ادي در اجراي 
پروژه ها قابل تقدير اس��ت، اظهار كرد: اعتقاد داريم 
كه توس��عه توسط بخش خصوصي انجام مي شود و 
بنگاه هاي اقتص��ادي بايد در امر توس��عه به كمك 

دولت ها بيايند نه اينكه از دولت كمك بخواهند. 
او تاكيد كرد: اقدامات بخش خصوصي در كرمان 

مي تواند، الگويي موفق براي توسعه تمام استان هاي 
كشور باشد. فيلسوفيان گفت: امروز هلدينگ ميدكو 
به عنوان معين اقتصادي به امر توسعه استان كرمان 
ورود كرده و همانند ش��ركت هاي بزرگ جهاني در 
راستاي انجام مسووليت هاي اجتماعي خود از هيچ 
تالش��ي دريغ نك��رده به گونه يي كه مش��اركت در 
س��اخت شبكه فاضالب شهري شهربابك و مقابله با 

ريزگردها گوشه يي از اين اقدامات است. 

 همكاري دولت براي رشد بخش خصوصي
مدي��ر روابط عمومي ش��ركت توس��عه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه ادامه داد: 2 هزار هكتار از 
اراضي استان كرمان براي اجراي پروژه هاي ميدكو 
به اين ش��ركت واگذار شده و شركت توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميانه پس از ايجاد 225هكتار 
فضاي س��بز به عنوان نخس��تين ش��ركت در بخش 
خصوصي اين اس��تان تفاهمنامه كاش��ت يك هزار 
و 555 هكت��ار جن��گل كاري را ب��ا اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري استان كرمان به امضا رسانده 

است. 
او ادام��ه داد: تاكن��ون يك ه��زار و 225 از اين 
تفاهمنام��ه اجرا ش��ده و اين اق��دام گام بلندي در 

مقابله با پديده ريزگردها در استان كرمان است. 
فيلس��وفيان گفت: با راه ان��دازي تمام پروژه هاي 
اين ش��ركت، تعداد شاغالن هلدينگ ميدكو به طور 
مس��تقيم به 15ه��زار نفر خواهد رس��يد و اولويت 
اس��تخدام همچون گذش��ته با اف��راد بومي منطقه 

خواهد بود. 
موفقي��ت بخش خصوص��ي در دولت يازدهم در 
استان كرمان را بايد مرهون كار شبانه روزي نماينده 
عالي و در عين حال ايده پرداز و خالق دولت تدبير 
ب��ه همراه تيم اقتصادي اش دانس��ت كه زمينه هاي 
رضايتمندي مردم را از يك سو و از طرفي صاحبان 
س��رمايه را كه اقدام به سرمايه گذاري بااليي در اين 

استان كرده اند را نيز به همراه داشته است. 
بدون ش��ك ارائه مدل اقتصادي س��پردن كارها 
به بخ��ش خصوصي با پيوس��ت فرهنگ��ي و ايجاد 
مسووليت اجتماعي براي شركت هاي خصوصي كه 
اينك در مناطقي از اس��تان پهن��اور كرمان اجرايي 
شده مي تواند به ساير نقاط كشور تعميم داده شود. 
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اقتصاد اجتماعي12
 تكذيب حذف حق بيمه
در كارگاه هاي زير5 نفر

مع��اون فني و درآمد س��ازمان تامي��ن اجتماعي 
خبر حذف حق بيمه كارفرمايي در كليه كارگاه هاي 
زي��ر 5نفر را تكذيب كرد و گفت: تاكنون 38 ش��غل 
مشمول اين قانون بوده اند كه تنها قرار است تعدادي 
از اين مش��اغل ك��ه از حيز انتفاع خارج ش��ده اند با 

مشاغل جديد جايگزين شوند. 
 محمدحس��ن زدا در واكنش ب��ه اظهارات رييس 
ات��اق اصناف مبني بر پيش��نهاد حذف س��هم بيمه 
كارفرمايان كارگاه هاي كوچك با كمتر از پنج كارگر 
به س��ازمان تامين اجتماعي و موافق��ت با آن اظهار 
ك��رد: كل اين خبر را تكذيب مي كنم زيرا هم از نظر 

شكلي و هم مفهومي داراي ايراد است. 
وي به پيشينه قانون حذف سهم بيمه كارفرمايان 
كارگاه ه��اي زي��ر پنج نفر اش��اره ك��رد و گفت: در 
س��ال 61 و در اوج جن��گ تحميل��ي قانوني تصويب 
ش��د كه يكسري مش��اغل كوچك كه جنبه خدمات 
عمومي بيش��تري داشتند از پرداخت حق بيمه سهم 
كارفرمايي معاف ش��ده و دولت مكلف ش��د اين حق 

بيمه را به سازمان پرداخت كند. 
مع��اون فني و درآمد س��ازمان تامين اجتماعي با 
بيان اينكه بر اس��اس مصوبه هيات وزيران 38 شغل 
مشخص و مشمول طرح شدند و اين معافيت تاكنون 
هم ادامه داشته اس��ت عنوان كرد: از آنجا كه برخي 
از اين مش��اغل چون ترازو و قپان سازي، توليد چراغ 
خوراك پزي، سماور س��ازي، صابون سازي و نمدمالي 
از حيز انتفاع خارج شده اند و ديگر منشا اثر نيستند 
و بعضا وجود خارجي ندارند، در نشس��تي كه در اتاق 
اصناف داش��تيم مقرر شد كه يك جايگزيني صورت 
گيرد و مش��اغلي كه باعث رونق كسب و كار هستند 

جايگزين اينها شوند. 
زدا اف��زود: در ح��ال حاضر 380 ه��زار كارگاه و 
990هزار نفر مش��مول اين قانون هس��تند و هزينه 
ناش��ي از آن براي دولت در س��ال گذش��ته، 2000 
ميليارد تومان بوده است. اگر بخواهيم طبق اظهارات 
رييس اتاق اصناف كل كارگاه هاي زير پنج نفر را وارد 
اين قانون كنيم بايد 2.5 ميليون نفر را با بارمالي 14 
هزار ميليارد توماني پوش��ش دهي��م كه امكان پذير 
نيست و خالف ماده 7 برنامه ششم توسعه نيز هست. 
وي در خاتم��ه س��خنان خ��ود در ي��ك برنام��ه 
تلويزيون��ي درب��اره زمان جايگزيني مش��اغل جديد 
گفت: اتاق اصناف كه متخصص محيط كس��ب و كار 
اس��ت بايد به ما شغل هاي جايگزين را اعالم كند، ما 

براي جايگزيني استقبال مي كنيم. 

ساز و كار صدور اعالن قرمز 
از زبان دبيركل اينترپل

دبيركل س��ازمان اينترپل جهان��ي تاكيد كرد كه 
امروزه هيچ كش��وري به تنهايي نمي تواند در برابر با 

تروريست ها مقابله كند. 
ب��ه گزارش ايس��نا، يورگن اش��تاك در حاش��يه 
اج��الس كارگ��روه عملياتي پروژه كال��كان كه براي 
بررس��ي س��از و كارهاي مبارزه با تروريسم با حضور 
كش��ورهاي مختلف در هتل هما برگزار ش��د، گفت: 
جامعه جهاني با تروريس��م بين المللي و تروريسم در 
فضاي مجازي روبرو اس��ت و هيچ كشور و منطقه يي 

به تنهايي نمي تواند با تروريست ها مقابله كند. 
وي ب��ا تاكيد بر ضرورت تبادل اطالعات پليس��ي 
ب��ه نحو مطل��وب، اظه��ار ك��رد: مهم اس��ت كه به 
كش��ورهاي عضو اينترپل براي افزايش ظرفيت خود 
براي مقابله با تروريس��م كمك شود و مهم است يك 
تيم بين المللي ش��كل بگيرد تا با ايجاد يك سيستم 

هشدار زودهنگام در اين زمينه هشدار بدهند. 
دبيركل س��ازمان اينترپل با اش��اره به تش��كيل 
مجمع كالكان در س��ال 2004 اظه��ار كرد: يكي از 
مهم تري��ن جايگاه ها در بخش هم��كاري پليس ها به 

شمار مي آيد. 
اش��تاك در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه از همكاري هاي پليس ايران تشكر مي كنيم، در 
پاسخ به سوالي درباره مكانيسم حذف اعالن قرمز در 
اينترپل و چرايي خروج گروهك تروريستي منافقين 
از ليست گروه هاي تروريستي گفت: ما در كشورهاي 
عضو اينترپل مكانيس��مي داريم كه اعالن براس��اس 
آن صادر مي ش��ود. چندين هزار اعالن قرمز داريم و 
درخواست كشورهاي عضو صدور اعالن قرمز نيز طي 
فرآيند حقوقي بررس��ي مي شود تا مطمئن شويم كه 

درخواست ها متناسب با قوانين اينترپل بوده باشد. 
وي ب��ا بيان اينكه از ايران حمايت مي كنيم اظهار 
كرد: ما ش��اهد اين هستيم كه پليس ايران به پليس 
ديگر كش��ورها در حوزه آم��وزش، فضاي مجازي و... 
كمك مي كند مي خواهيم ك��ه از ظرفيت هاي ايران 

اضافه كنيم. 
دبي��ركل اينترپل جهاني درب��اره اينكه آيا درباره 
مواردي مي تواند مس��تقيما نظ��رش را اعمال كند يا 
خير گفت: من به صورت مبرا دس��تور نمي دهم اما از 

كشورهاي عضو حمايت مي كنيم. 

واكسيناسيون خانه به خانه 
فلج اطفال در مناطق پرخطر

ريي��س مركز مديريت بيماري ه��اي واگير وزارت 
بهداشت از واكسيناسيون خانه به خانه فلج اطفال در 
مناطق پرخط��ر در 12 نوبت براي 6 ميليون كودك 

زير 5 سال خبر داد. 
دكت��ر محمدمهدي گوي��ا با اعالم اي��ن خبر در 
اجالس معاونان بهداش��ت دانشگاه هاي علوم پزشكي 
كش��ور در زنجان، گفت: امس��ال 17 س��ال است كه 
م��وردي از فلج اطفال با ويروس وحش��ي در كش��ور 
نداشته ايم.  وي افزود: سال گذشته 2 ميليون كودك 

9 ماهه تا 15 ساله براي سرخك واكسينه شدند. 
گويا گفت: همچنين 21 اتومبيل مجهز به زنجيره 

سرما تحويل 21 دانشگاه علوم پزشكي شده است. 
رييس مرك��ز مديريت بيماري ه��اي واگير اظهار 
داش��ت: يكي از مدرن ترين س��ردخانه هاي ايران بعد 
از 50 سال در كشور راه اندازي شد كه يك نمونه آن 
در زنجان قرار دارد و از كشورهاي ديگر بازديد كننده 
دارد.  بناب��ر اع��الم روابط عمومي معاونت بهداش��ت 
وزارت بهداشت، وي در پايان به اضافه شدن واكسن 
فلج اطفال تزريقي به سيس��تم بهداش��تي و واكسن 
هموفيلوس آنفلوآنزا در قالب واكسن 5 گانه به برنامه 

واكسيناسيون كودكان اشاره كرد.

اخبار

قائم مقام وزير بهداشت اعالم كرد

هزينه هاي كمرشكن سالمت براي 2.4 درصد از ايرانيان
س��خنگوي وزارت بهداش��ت درباره موضوعاتي 
مانن��د كمبود پرس��تار، تب كريم��ه كنگو، كاهش 
هزينه هاي كمرش��كن س��المت، پرونده الكترونيك 

نظام سالمت و نظام ارجاع توضيحاتي ارائه كرد. 
ايرج حريرچي با اش��اره به موضوع��ي با عنوان 
»پزشك س��ازي« يا »طب زدگ��ي« كه در چند دهه 
گذش��ته مشكل بس��ياري از كش��ورها بوده است، 
گفت: اين موضوع به اين صورت اس��ت كه حاالت و 
مشكالت انساني را به عنوان موضوعي پزشكي تلقي 
 كنيم و با آنها برخورد پزش��كي داش��ته باش��يم. به 
عنوان مثال ما زيبايي و ظاهري هر فرد را مساله يي 
تلقي مي كني��م و مي خواهيم آنه��ا را تغيير حالت 
دهيم. اين موضوع بسياري از اعمال جراحي زيبايي 

را شامل مي شود. 
ب��ه گزارش ايس��نا،  وي با بيان اينك��ه همه اين 
اقدام��ات پزش��كي داراي هزينه و عوارض اس��ت، 
گف��ت: به عن��وان مث��ال يكي ديگ��ر از عرصه هاي 
پزشكي س��ازي در موضوع پيري رخ مي دهد. يعني 
مي خواهي��م با اقدامات پزش��كي ح��االت پيري را 
از بي��ن ببريم. اي��ن موضوع در ح��االت رواني نيز 
وج��ود دارد. به عنوان مثال گاهي فكر مي كنيم كه 
مي تواني��م با درمان طبي، حاالت خوش��ي را براي 
خودمان ايج��اد كنيم. اين درحالي اس��ت كه بايد 

برخي عوامل اجتماعي ديگر را كنترل كنيم. 
قائم مقام وزير بهداش��ت ادام��ه داد: مثال ديگر 
در بحث تصادفات رانندگي اس��ت كه سومين عامل 
مرگ و مير در كش��ور ما محس��وب مي ش��ود. بايد 
توجه كرد ك��ه مهم ترين علت موفقي��ت در مقابله 
با مرگ و مير، پيش��گيري از آن است كه در زمينه 
تصادفات رانندگي دو ش��اخصه حكومتي و انساني 
دارد. درح��ال حاض��ر بيش��ترين عل��ت تصادفات، 
عامل انس��اني اس��ت و نمي توان انتظار داشت اين 
موضوع با پزشكي س��ازي حل ش��ود. در انگلستان 
25 الي 75 درصد كساني كه به مطب هاي عمومي 
مراجعه مي كنن��د، بدون هيچ گونه اق��دام دارويي 
معالجه مي ش��وند. اين در حالي است كه گاهي اين 
پزشكي سازي را به مصرف دارو هم تعميم مي دهيم 
و ب��ه عنوان مثال براي يك س��رماخوردگي س��اده 

مي خواهيم آنتي بيوتيك مصرف كنيم. 
حريرچي تاكيد كرد: بايد توجه كرد كه بسياري 
از اقدامات غيرضروري پزش��كي منج��ر به افزايش 
هزينه ه��ا مي ش��ود، به عنوان مث��ال درحال حاضر 
22درصد پرداختي از جيب مردم در كش��ور مربوط 
به حوزه دندانپزش��كي است و هزينه هاي اين حوزه 
عامل دوم هزينه هاي كمرش��كن محسوب مي شود. 
اين در حالي اس��ت كه اگر پيش��گيري هاي الزم را 
انجام مي داديم باعث مي ش��د كه 40درصد جامعه 
م��ا يعن��ي 4دهك اول ب��ه هيچ وجه ب��ه مراجعات 
دندانپزش��كي نياز نداشته باش��ند. بر اين اساس در 
اين زمينه ها نقش سياس��ت گذاري وزارت بهداشت 
به عنوان توليت سالمت بسيار مهم است و از طرفي 
جامعه پزش��كي هم باي��د به س��مت ارائه خدمات 

ضروري تر رود. 
وي در ادامه صحبت هايش با اش��اره به هزينه هاي 
كمرشكن س��المت گفت: هر خانواري كه 40درصد از 
ظرفيت پرداختي خانواده اش را به هزينه هاي بهداشت 
و درم��ان تخصيص دهد؛ دچار هزينه هاي كمرش��كن 
مي ش��ود و اين موضوع يكي از ش��اخص هايي بود كه 
در قانون چهارم و پنجم توس��عه هدف گيري شده بود 
تا بتواني��م آن را كاهش دهيم. در حال حاضر كمتر از 
2.4درصد خانوارها دچار هزينه هاي كمرشكن مي شوند. 
قائم مقام وزير بهداش��ت افزود: يكي از مهم ترين 
علل بروز هزينه هاي كمرش��كن سالمت اين است كه 
ظرفيت پرداختي خانوارها كم است و راه مقابله با آن 
ابتدا تامين درآمد مناس��ب براي خانوارها و دوم ارائه 
بسته هاي خدمتي مناسب با هزينه هاي رايگان براي 
اين خانوارهاست و در مرحله سوم چه وزارت بهداشت 
به عنوان توليت سالمت و چه بيمه ها به عنوان عناصر 
حكومتي و چه م��ردم بايد در انتخاب نوع خدمت به 

منابع درآمدي خودشان توجه كنند. 
حريرچي با بيان اينكه 10درصد از جمعيت كشور 
اگر ماهان��ه بيش از 43هزار توم��ان براي هزينه هاي 
س��المت خرج كنند؛ دچ��ار هزينه هاي كمرش��كن 
مي ش��وند. گفت: بر اين اس��اس درحال حاضر بيشتر 
هزينه كمرش��كن كش��ور ما در خانوارهاي ثروتمند 
روستايي اس��ت؛ چراكه از طريق نظام ارجاع، پزشك 
عموم��ي و پزش��ك متخصص مراجع��ه نمي كنند و 
مراجعاتشان در حوزه سرپايي به طور مستقيم است. 

وي ب��ا بي��ان اينكه باالتري��ن درص��د مواجهه با 
هزينه هاي كمرش��كن در كش��ور در ح��وزه خدمات 
سرپايي ويزيت و ملحقات ويزيت است، گفت: براساس 
بررس��ي هاي انجام ش��ده به ترتيب خدمات سرپايي، 
دندانپزش��كي، بس��تري، دارو و پاراكلينيك منجر به 
ايجاد هزينه هاي كمرشكن مي شوند. علتش هم اين 
اس��ت كه مردم از طريق نظام ارجاع مراجعاتش��ان را 
انجام نمي دهند و گاهي نظ��ام ارجاع را دور مي زنند 
و در مرحل��ه دوم نظ��ارت ضعيف ت��ر و بيش��تر براي 
تقاضاه��اي القاي��ي به وي��ژه در دو حوزه س��رپايي و 

دندانپزشكي منجر به اين موضوع مي شود. 
قائ��م مق��ام وزير بهداش��ت ادام��ه داد: 20درصد 
ثروتمن��دان ش��هري ما ب��ا هزينه يي بالغ بر س��االنه 
11ميليون و 900هزار تومان در حوزه س��المت دچار 
هزينه هاي كمرشكن ش��ده اما فقير نمي شوند؛ بلكه 
براي تامين هزينه هاي سالمت از اولويت هاي ديگرشان 
مي زنن��د. بايد توجه كرد كه هزينه كمرش��كن قابل 
احياس��ت و در تمام دهك ها و پنجك هاي جامعه هم 
وجود دارد و حتي در دهك ها و پنجك هاي ثروتمند 
بيش از دهك ها و پنجك هاي فقير اس��ت؛ چون يكي 
از دستاوردهاي طرح تحول نظام سالمت اين است كه 
اي��ن هزينه ها را به ط��ور هدفمند در دهك هاي فقير 
و خانوارهاي روس��تايي به ط��رز قابل توجهي كاهش 
داده است. يعني به دليل تامين خدمات مناسب براي 
مردم توانستيم اين كار را انجام دهيم. به عنوان مثال 
ما 2450پزش��ك در روس��تاها اضافه كرديم و همين 

اقدامات منجر به اين نتيجه شده اند. 

 كمبود 100 هزار پرستار در كشور
حريرچي در پاسخ به سوال ايسنا درباره كمبود 
نيروي پرستار در كالن شهرهايي مانند تهران گفت: 
بايد توجه كرد كه كمبود پرس��تار مس��اله يي كامال 
جدي در كش��ور اس��ت؛ بط��وري كه ما ب��ا كمبود 
حداق��ل 100هزار نف��ري در اين ح��وزه مواجهيم. 
در عين حال يكي از نش��انه هاي اي��ن موضوع اين 
اس��ت كه اكثر پرس��تاران ما در بخش دولتي بنا به 

درخواست وزارت بهداشت و مسووالن بيمارستان ها 
اضافه كار اجباري برمي دارند. 

وي اف��زود: در برخي ش��هرها از جمله تهران و 
كالن ش��هرهاي ديگر اين كمبود جدي تر است و در 
10س��ال گذش��ته نيز ميزان متقاضيان آزمون هاي 
استخدام پرس��تاري به ميزان 50 درصد يا كمتر از 
50 درصد بوده اس��ت. حتي در برخي موارد كساني 
هم كه در اين آزمون ها قبول ش��ده اند، درخواست 

انتقال به شبستان را داده اند. 
قائم مقام وزير بهداش��ت ادامه داد: كمبود كلي 
پرس��تار ناشي از اشتباهاتي بوده كه در پذيرش اين 
رش��ته انجام ش��ده اس��ت. به عنوان مثال در سال 
92 ظرفيت پذيرش رش��ته پزش��كي بيش از 2برابر 
ظرفي��ت پرس��تاري بوده اس��ت در حالي ك��ه ما با 
كمبود شديد پرس��تار مواجه بوده ايم. البته در حال 
حاضر ظرفيت پذيرش را اضافه كرده ايم و از ظرفيت 
بيمارستان هاي ديگر نيز استفاده كرده ايم. همچنين 
رده هاي مياني را در ارائه خدمات پرس��تاري اضافه 
كرده ايم تا پرس��تاران كاره��اي تخصصي تر را انجام 
دهن��د. از طرفي ب��ه كارگيري پرس��تار را از طريق 
واحدهاي خاص خودمان و از طريق اس��تخدام هاي 
جدي��د باال برده ايم. مش��كالتي در اين زمينه وجود 
دارد. به عنوان مثال ما در ازاي پرستاران بازنشسته 

نمي توانيم نيروي جايگزين بگيريم. 
وي درباره بحث تربيت پرس��تاران بيمارس��تاني 
نيز گفت: پرس��تاران بيمارستاني نيز جزو پرستاران 
دانش��گاهي محسوب مي ش��وند. در اين زمينه ما از 
س��ال گذش��ته در اصفهان با مش��اركت گروه هاي 
ذي ربط برنامه يي مبتني بر معيارهاي دانش��گاهي 
براي تربيت پرس��تار بيمارس��تاني ايجاد كرديم كه 
البت��ه اين كار، كاري غيرعادي نيس��ت؛ اما ش��ايد 
افرادي ماهيت كار را به خوبي متوجه نش��ده اند. در 
عين حال افرادي هم هستند كه با ايجاد محدوديت 
براي ورود به يك رشته مي توانند قيمت و دريافتي 
خ��ود را ب��اال برند اما به صراح��ت مي گويم كه اين 
موضوع ب��ه مصلحت جامعه، نظام س��المت و خود 
اين افراد نيس��ت و پذيرش در رده هاي مختلف اعم 
از پزش��كي، پرستاري و پيراپزش��كي بايد براساس 

معيارهاي روز دنيا و نياز مردم انجام شود. 

 ايجاد 64 ميليون پرونده الكترونيك سالمت
قائ��م مقام وزير بهداش��ت درب��اره بحث پرونده 
الكترونيك س��المت گفت: اوال باي��د توجه كرد كه 
ما در روس��تاها از سال هاي گذشته سيستم پزشك 
خانواده و نظ��ام ارجاع را داريم و ا زطرفي دفترچه 

بيم��ه روس��تايي هم ب��راي مراجعات مس��تقيم به 
پزشك مناسب نيس��ت، اما يك سوم موارد مراجعه 
روس��تاييان ما به پزش��ك خ��ارج از نظ��ام ارجاع 
بوده اس��ت و آنه��ا در مراجعه اول هم به پزش��ك 
متخصص مراجعه كرده اند. رفع اين مسائل نيازمند 
زيرس��اخت هايي اس��ت كه خوش��بختانه در دولت 
يازده��م محقق ش��د؛ به طوري ك��ه در حال حاضر 
64 ميلي��ون و 145ه��زار و 950پرونده الكترونيك 
س��المت ايجاد ش��ده و از اين تع��داد 18 ميليون 
و 236ه��زار مورد در نظ��ام ارج��اع بوده اند و اين 
سيستم 111ميليون و 646 هزار كاربر دارد و بيش 
از 400ميليون خدمت از اين مسير ارائه شده است. 
حريرچي اف��زود: مهم ترين نقص در ايجاد پرونده 
الكترونيك س��المت در ش��هر تهران اس��ت؛ چراكه 
در س��اليان متوالي مراجعات م��ردم تهران در حوزه 
س��رپايي از طريق مراكز بهداش��تي و درماني نبوده 
و عمدتا ب��راي واكسيناس��يون و مراقبت هاي دوران 
ب��ارداري به اين مراكز مراجع��ه مي كردند. البته اين 
موض��وع در مناط��ق جنوبي و حاش��يه تهران صدق 
نمي كند و پرونده الكترونيك سالمت براي آنها صادر 
ش��ده است. همچنين در بسياري از روستاها، حاشيه 
شهرها، شهرهاي زير 20هزار نفر و... باالي 80 درصد 
كار را انج��ام داده ايم اما پايين ترين س��طح پوش��ش 

پرونده الكترونيك سالمت در شهر تهران است. 
وي ادام��ه داد: البته در حال حاضر س��طح يك 
نظام ارجاع را ايجاد كرده ايم، اما مهم اتصال س��طح 
يك به س��طوح دوم و سوم است. مثال در داروخانه 
بتوان نس��خه الكترونيك دريافت كرد. اين موضوع 
نيازمند هم��كاري بيمه ها و داروخانه ها نيز اس��ت. 
البته ما نس��بت به 4سال گذش��ته قدم هاي خوبي 
را برداش��ته ايم و مي توانيم در يك بازه چند ساله يا 
انتهاي اين دولت براي همه افراد پرونده الكترونيك 

سالمت ايجاد كنيم. 

 و اما تب كريمه كنگو... 
قائم مقام وزير بهداش��ت در پاس��خ به س��والي 
درباره وضعيت طب كريمه كنگو در كش��ور گفت: 
رسانه ها بايد توجه كنند كه به هر چيزي بر اساس 
وزن خودش بپردازند. ب��ه عنوان مثال در چند ماه 
گذشته چندين بار اعالم كرده ايم 10.5درصد افراد 
بالغ كش��ور به ديابت مبتال هس��تند اما چند بار به 
اي��ن موض��وع پرداخته ايم؟ بايد بداني��م توجه زياد 
به يك موضوع باعث مي ش��ود كه از مس��ائل اصلي 
دور ش��ويم. حال وقتي موضوع��ي مانند تب كريمه 
كنگ��و بيش از اندازه بزرگ ش��ود، منج��ر به تغيير 

رفتار مردم مي ش��ود. به عنوان مثال ما همواه اعالم 
مي كنيم كه ميزان پروتئين مصرفي مردم كم است 
اما وقتي در رس��انه ها درباره چني��ن بيماري بيش 
از اندازه صحبت مي ش��ود، مردم كمتر از گوشت و 
مواد پروتئيني اس��تفاده مي كنند و اين موضوع در 

سالمت شان اثرگذار است. 
حريرچ��ي افزود: درباره ت��ب كريمه كنگو نيز 
آمار مشخص بوده است. از ابتداي امسال 79مورد 
ابتال به اي��ن بيماري را داش��ته ايم و 5 مورد آنها 
فوت كرده اند، اما در ته��ران هيچ گونه موردي از 
اين بيماري ديده نش��ده اس��ت. مردم بايد توجه 
كنند كه تا حد امكان از دام زنده اس��تفاده نكنند. 
اما اگر هم خواس��تند اي��ن كار را انجام دهند بايد 
دام را از مب��ادي مج��از و قانوني تهي��ه كنند. در 
جاهايي كه دام غيرقانوني مصرف مي ش��ود همين 
موضوع منجر به پخش بيماري تب كنگو مي شود. 
مهم ترين عاملي ك��ه باعث پخش اين بيماري در 
كش��ور بود، دام زنده ب��ود. در عين حال بارها هم 
اعالم كرده ايم كه اگر مي خواهيم گوشت دام زنده 
را اس��تفاده كنيم، حتما 24ساعت گوشت را فريز 

كرده سپس آن را مصرف كنيم. 

  به هيچ  وجه از خط قرمزهايمان كوتاه نمي آييم
وي در پاسخ به سوالي درباره اقدامات خودسرانه 
برخي دانش��گاه هاي علوم پزش��كي در زمينه ايجاد 
محدوديت در ايجاد خدمات به بيمه ش��دگان گفت: 
وزارت بهداش��ت دس��تگاهي پرمراجع��ه ب��ا تعداد 
كاركن��ان زياد و با بيش از 800 ميليون بار مراجعه 
س��رپايي اس��ت و حجم عظيمي از مديران را دارد. 
اص��ل مديريت در وزارت بهداش��ت ني��ز مبتني بر 
تفوي��ض اختيار اس��ت. البته هيچ ك��س هم مدعي 
نيس��ت ك��ه در اين سيس��تم همه اقدام��ات كامال 
درس��ت انجام مي ش��ود بلكه ممكن اس��ت گاهي 

اشتباهي هم رخ دهد. 
قائم مقام وزير بهداش��ت افزود: البته ما يكسري 
خطوط قرم��ز داريم كه به هيچ وج��ه از آنها كوتاه 
نمي آيي��م. در عين ح��ال گاهي پي��ش مي آيد كه 
بيمارس��تاني ب��ه خوبي اداره مي ش��ود ام��ا 11ماه 
مطالبه عقب افتاده دارد و با يك س��ري ش��ركت ها 
ه��م مواج��ه اس��ت بنابراي��ن ممكن اس��ت برخي 
واكنش هاي احساس��ي رخ دهد اما بسته هاي طرح 
تحول نظام س��المت خط قرمز ما هستند و هرگونه 
پرداخت غيرمتعارف، تامين دارو و تجهيزات خارج 
از بيمارستان و افزايش پرداخت از جيب مردم نبايد 
رخ ده��د و از آن كوتاه نمي آييم. البته موارد جزيي 
در اين زمينه رخ داده كه در حد نامه بودند و سريعا 

لغو شدند. 
حريرچي در پاسخ به سوال ديگري درباره نحوه 
برخورد وزارت بهداش��ت با اعتراض پاتولوژيست ها 
گف��ت: سياس��ت هاي وزارت بهداش��ت مبتن��ي بر 
موازين قانوني اس��ت. البته گروه ها و اقشار مختلف 
حق دارند كه نظرات كارشناسي شان را ارائه كنند؛ 
حتي اگ��ر اين نظرات براي مناف��ع مادي و صنفي 
باش��د. ام��ا اين كار باي��د از طريق مج��اري قانوني 
انجام ش��ود. اينكه خدمت رس��اني ب��ه مردم دچار 
مشكل ش��ود يا گروهي خود را مجاز بدانند كه اگر 
درخواستش��ان حاصل نشد، خدمت رساني به مردم 
را چه در موارد اورژانسي و چه غيراورژانسي مختل 
كنند، مجبوري��م با موازين قانوني ب��ا آنها برخورد 

كنيم. 
حريرچي در پاس��خ به س��والي درباره تبليغات 
صداوس��يما درخصوص كاالهاي سالمت گفت: بند 
ج ماده 7 قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه يي 
كش��ور اذعان دارد كه هرگون��ه تبليغات خدماتي و 
كاالهاي آسيب رسان به سالمت براساس تشخيص 
و اعالم وزارت بهداش��ت و س��ازمان ملي استاندارد 
ايران از س��وي همه رس��انه ها ممنوع است البته ما 
مواردي را اعالم كرديم كه همكاري مناس��بي با ما 

انجام شد. 

س��خنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: مردم كارت ملي 
را تنها به عنوان كارت شناس��ايي در نظر نگيرند بلكه در صورت 
تامين زيرساخت ها با اين كارت خدمات بانكي، سالمت، انتخابات 
و... انجام خواهد ش��د.  سيف اهلل ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت 
احوال كش��ور با بيان اينكه تا پايان امسال اعتبار كارت هاي ملي 
قديمي به پايان مي رسد، گفت: بر اين اساس ما با دو گروه كارت 
ملي مواجه هس��تيم، نخس��ت كارت هايي كه از سال 80 تا 89 
صادر ش��ده اند و ديگ��ري كارت هايي كه بعد از س��ال 89 صادر 
ش��ده اند.  وي افزود: قانون جديد براي كارت هايي است كه بين 
س��ال هاي 80 تا 89 صادر شده اند لذا اين كارت ها در آغاز سال 
97 از درجه اعتبار س��اقط مي ش��وند.  س��خنگوي سازمان ثبت 
احوال كشور با بيان اينكه تاكنون براي 24ميليون نفر از ايرانيان 
كارت ملي هوشمند صادر شده است، گفت: براي 36ميليون نفر 
از ايرانيان هنوز كارت ملي هوشمند صادر نشده است.  او گفت: 
ثبت احوال تفاهمنامه يي با پست و دفاتر پيشخوان دولت منعقد 
ك��رده كه براس��اس آن در 500 نمايندگي پس��ت و 1200دفتر 
پيش��خوان براي متقاضيان دريافت كارت ملي هوشمند خدمات 

الزم ارائه مي شود. 
ابوترابي با اشاره به اينكه در هر دفتري سيستم عكاسي وجود 
دارد، اف��زود: متقاضيان نيازي به ارائه عكس ندارند زيرا عكس به 
صورت آنالين از متقاضيان گرفته و صادر مي شود لذا متقاضيان 
تنها با اصل شناس��نامه خود به اين مراكز مراجعه و نس��بت به 
دريافت كارت ملي هوشمند خود اقدام كنند.  او با اشاره به مبلغ 
پرداختي براي دريافت كارت ملي هوشمند افزود: مبلغ پرداختي 
براي دريافت كارت ملي هوش��مند 3 قس��متي اس��ت، نخست 
پرداخت 20هزار تومان كه براساس مصوبه مجلس است، مرحله 
دوم حداق��ل 7000و حداكثر 9000تومان براي تكميل خدمات 
و درنهايت 2000تومان هم هنگام دريافت كارت ملي هوش��مند 

از متقاضيان اخذ مي شود كه مجموعا 31هزار تومان مي شود. 
سخنگوي س��ازمان ثبت احوال كشور با اشاره به كوتاه شدن 
مدت اخ��ذ كارت ملي به 15روز گف��ت: پيش تر فرآيند تعويض 

كارت ملي 4ماهه بود كه امروز اين مقدار به 15تا 30روز كاهش 
يافته اس��ت. مردم بدانند كه الزامي به تعويض شناسنامه نيست 
مگر آنكه آس��يب ديده باش��د كه در صورت تعويض حداقل يك 
و حداكث��ر 3روزه تحوي��ل متقاضيان مي ش��ود.  او با بيان اينكه 
براي عكس دار شدن نوجواناني كه به 15سال رسيده اند با وزارت 
آم��وزش و پرورش تفاهمنامه يي امضا ش��ده، گفت: براي الصاق 
عكس زمان محدودي نداريم و هر فردي كه 15س��ال تمام دارد، 
مي تواند براي عكس دار ش��دن شناس��نامه خود اق��دام كند لذا 

خانواده ها بايد در اين زمينه اقدامات الزم را انجام دهند. 
ابوترابي با بيان اينكه س��ازمان ثبت احوال قصد دارد تا پايان 
سال 97 همه ايرانيان را صاحب كارت ملي هوشمند كند، افزود: 
اين امر نيازمند زيرساخت ها و بودجه است كه به لطف همكاري 

همه دستگاه ها اين امر را محقق مي كنيم. 
او گفت: سازمان ثبت احوال درحال حاضر 15روزه كارت ملي 
را براي متقاضيان صادر مي كند و براي كس��اني كه مداركش��ان 
دچار مشكل اس��ت هم پيامكي ارسال مي شود كه فرد متقاضي 
بايد نس��بت به رفع نقص اقدام كند كه در صورت تاخير در اين 

امر يقينا دريافت كارت ملي هوشمند نيز 15روزه نخواهد بود. 
سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور افزود: بعضا مردم نسبت به 
اين پيامك هاي ارسالي از سوي سازمان بي توجه هستند و همين 
امر پروسه دريافت كارت ملي هوشمند را با تاخير روبه رو مي كند. 
او با اش��اره ب��ه اينكه به زودي كارت مل��ي، كارت مادر براي 
هم��ه ايرانيان خواهد بود، افزود: ما در تالش��يم تا دس��تگاه ها با 
كمك اين كارت خدمات گوناگوني را به صاحبانشان ارائه دهند. 
توصيه ما اين اس��ت كه مردم اي��ن كارت را تنها به عنوان كارت 
شناسايي در نظر نگيرند بلكه در صورت تامين زيرساخت ها با اين 
كارت مي توانند خدمات زيادي ازجمله خدمات بانكي، س��المت، 
انتخاب��ات و... را دريافت كنند.  ابوترابي در خاتمه س��خنانش در 
شبكه خبر گفت: در قم و خوزستان طرح عدم اخذ مدارك بدون 
كپي را دنبال مي كنيم كه به زودي اين امر در كل كشور اجرايي 

مي شود. 

سازمان ثبت احوال اعالم كرد

صدور 15 روزه كارت ملي هوشمند
رييس انجمن داروسازان ايران: 

مصوبه شوراي رقابت تبعات دارد
رييس انجمن داروس��ازان به مصوبه اخير شوراي رقابت مبني بر 
حذف محدوديت هاي تاسيس داروخانه واكنش نشان داد. دكتر رهبر 
مژدهي آذر در گفت وگو با ايسنا به مصوبه شوراي رقابت در خصوص 
حذف محدوديت هاي تاسيس داروخانه اشاره و اظهار كرد: بايد توجه 
كرد كه كار شوراي رقابت، ايجاد بحث رقابت در مسائل مختلف كشور 
اس��ت تا از اين طري��ق محصوالت بهتر و با كيفيت بهتر در كش��ور 
توليد كنيم. اين درحالي اس��ت كه دوستان توجه نمي كنند كه دارو 
رقابت پذير نيس��ت. مژدهي آذر ادام��ه داد: نمي توانيم در داروخانه ها 
طوري سياست گذاري كنيم و بگوييم كه هر داروخانه هر چه داروي 
بيشتري بفروش��د، مقبول تر است؛ چراكه سياست وزارت بهداشت و 
مجامع بين المللي بر اين اس��ت كه در همه كارها رقابت باش��د، جز 
در حوزه دارو. دليلش هم اين اس��ت كه ما در حوزه دارو با مشكالتي 
مانند مصرف بي رويه دارو، مصرف خودسرانه دارو و تجويز بي رويه دارو 
مواجهيم و همه اينها ناشي از اين است كه مي خواهند دارو را به هر 

نحوي شده به فروش رسانند.
درحالي كه نظر وزارت بهداش��ت و سازمان غذا و دارو اين نيست 
و دارو حتما بايد با توصيه پزش��ك مصرف ش��ود و مصرفش هم به 
اندازه و در زمان لزوم باش��د.  وي افزود: مصوبه يي كه شوراي رقابت 
براي رفع مش��كل بيكاري داروخانه داران ارائه كرده كه بر اساس آن 
هر داروس��ازي در هر كجا كه خواست، بتواند داروخانه تاسيس كند، 
راه حل درستي نيست و از جمله تصميماتي است كه براي رفع مشكل 
بيكاري گرفته مي ش��ود، اما تبعات آن مورد توجه قرار نمي گيرد. به 
عن��وان مثال وزارت دارايي براي تامي��ن هزينه هاي دولت، ماليات ها 
را دو تا س��ه برابر كرد، بعد ما نامه زديم و گفتيم شما به چه قيمتي 
مي خواهيد هزينه هاي دولت را تامين كنيد؟ وقتي ماليات كاسب كار 
جزو را افزايش مي دهيم، منجر به تعطيلي آنها مي شود و اين ركودي 
كه در كشور مي بينيم، ناشي از همين موضوع است.  مژدهي آذر تاكيد 
كرد: درباره تصميم شوراي رقابت براي تاسيس داروخانه نيز موضوع 
از همين قرار اس��ت. به طوري كه آنها مي خواهند براي رفع مش��كل 
بيكاري داروسازان، بگويند شما هرجا كه خواستيد داروخانه تاسيس 
كني��د، آن هم بدون در نظر گرفتن ضوابط، قواعد و اس��تانداردهاي 

ملي يا بين المللي. اين درحالي اس��ت كه چنين مس��ائلي سال هاي 
سال توسط كارشناسان مورد مطالعه قرار گرفته و آنها به اين نتيجه 
رسيدند كه تعداد داروخانه بايد برحسب استانداردهاي جهاني باشد. 
رييس انجمن داروسازان ايران با تاكيد بر لزوم توجه به استانداردهاي 
جهاني در زمينه تاس��يس داروخانه، گفت: ب��ه عنوان مثال براي هر 
100هزار نفر بايد 25 تا 30 داروخانه ايجاد شود و اين يك استاندارد 
جهاني اس��ت. حاال ش��ما بياييد براي هر 100 هزار نفر 50 داروخانه 
تاس��يس كنيد، اين كار عارض��ه دارد و ضررش بي��ش از منفعتش 
اس��ت. بايد بدانيم اين مس��ائل عوارضي دارد كه بعدها خودش��ان را 
نش��ان مي دهند و نمي توانيم يك مشكلي را حل كنيم و 10 مشكل 
جديد اضافه كنيم. ما مي خواستيم اين نظرات را در صدا و سيما هم 
بگوييم تا مس��ووالن نظرات ما را كارشناسي كنند. بنابراين اينكه در 
تلويزيون يك نظري را چشم بسته به جامعه تزريق كنند و تلويزيون 
هم عاملي براي اين كار باش��د، اشتباه اس��ت.  وي همچنين درباره 
برخي س��وء گيري ها عليه مس��ووالن س��ازمان غذا و دارو، با انتقاد از 
برخ��ورد مجري گفت وگوي ويژه خبري در برنامه يي كه در خصوص 
بررسي مصوبه شوراي رقابت پخش شد، گفت: صدا و سيما مي تواند 
به عنوان يك كانون فرهنگي براي روشن كردن افكار عمومي درباره 
مس��ائل مختلف عمل كند، اما خ��ودش نمي تواند در بحث هايي كه 
تشريح مي شود، به عنوان يك طرف دعوا قرار گيرد. اين درحالي است 
كه چنين اقداماتي نه به حال بيننده مفيد است، نه به حال اكثريت 
مردمي كه مي خواهند مشكل ش��ان حل ش��ود.  وي در عين حال به 
برخي اتهام پراكني ها و خبرسازي ها عليه سازمان غذا و دارو و مباحث 
مطرح درباره انحصار توليد يك دارو اش��اره و اظهار كرد: نبايد چنين 
موضوعاتي مطرح شود و در برنامه  بررسي  دستورالعمل شوراي رقابت 
مباحث��ي را عليه ش��خصي مطرح كنيم. در عي��ن حال طرح چنين 
مباحثي بعدها مش��كل ايجاد مي كند و افراد واقعا اليق و باتجربه از 
قبول مسووليت هاي سنگين خودداري مي كنند و نگران مي شوند. به 
هر حال انجام فعاليت اقتصادي در اين كش��ور آزاد است، به ويژه اگر 
در حوزه مس��ائل علمي باشد. بنابراين طرح اين مباحث نگران كننده 

و قابل اعتراض است. 
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محسنهاشميوپيروزحناچيمطرحكردند
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هاش��مي د رخصوص فرآيند  انتخاب شهرد ار 
ب��ا بي��ان اينكه اي��ن فرآين��د  گام��ي رو به جلو 
محس��وب نمي ش��ود ، تصريح كرد : با اين حال از 
اين جهت ك��ه مصوب اكثريت اعضاي ش��وراي 
منتخب اس��ت، م��ا به آن احترام گذاش��ته و د ر 
چارچوب آن حركت مي كنيم. با اين حال از نظر 
من شورا بايد  برنامه محور باشد  نه شخص محور، 
يعني ش��هرد ار را براس��اس ويژگي ه��ا و الزامات 
برنامه ه��اي مورد نظر خود ش انتخ��اب كند . د ر 
غير اين صورت اينكه ابتد ا به ش��خص رس��يد ه 
و خود  شخص براس��اس توانمند ي هايش برنامه 
را تد وي��ن كن��د ، د ر عمل فروكاس��تن از قد رت 
سياس��ت گذاري شوراس��ت. براي مث��ال، اگر د ر 
برنامه ش��ورا اولوي��ت اول حل معض��ل آلود گي 
هوا و ترافيك باش��د ، ش��هرد ار آيند ه بايد  د ر اين 
زمينه ها توانمند ي د اشته باشد ، اما وقتي شهرد ار 
بد ون تعيين اولويت و برنامه توسط شورا انتخاب 
ش��ود ، طبيعي است كه شخص منتخب براساس 
توانمند ي ه��اي خود ش برنامه ري��زي مي كند  و 
ش��ورا د ر مقام سياست گذاري نمي تواند  برنامه و 

اولويت هاي توسعه شهر را مشخص كند . 

مزاياومعايبشوراييكدست
هاش��مي د رباره يكد ست بود ن ش��ورا با بيان 
اينكه يكد ست بود ن ش��ورا مزايا و معايبي د ارد ، 
اظه��ار ك��رد : مهم تري��ن امتياز يكد س��ت بود ن 
ش��ورا پيام سياس��ي آن اس��ت كه د ر اين د وره 
از انتخابات به خوبي ش��نيد ه ش��د ، اما اينكه د ر 
عم��ل وجود  يك يا د و عض��و منتقد  چه تاثيري 

د ر عملك��رد  ش��ورا د ارد ، جاي تام��ل د ارد . بايد  
پرس��يد  اين يكد س��ت ش��د ن موجب انسجام و 
كاراي��ي بيش��تر اكثريت مي ش��ود  ي��ا اينكه به 
منتقد ي��ن فرصت انتق��اد  و بزرگنمايي معضالت 
ش��ورا و ش��هرد اري را مي د هد . البت��ه به صورت 
كل��ي مي توان گفت، هيچ زم��ان از وجود  منتقد  
د ر د رون سيس��تم ضرر نكرد ه ايم، چراكه منتقد  
با زيرس��وال ب��رد ن تصميم��ات اكثريت موجب 

افزايش عمق كارشناسي و د قت آنها مي شود . 

علتبياثريشورادرنظارت
وي يك��ي از د الي��ل عد م موفقيت ش��ورا د ر 
زمين��ه نظارت را تاخي��ر د ر ارائه گزارش بود جه 
به شورا د انس��ت و گفت: د ر گذشته اين مشكل 
د ر مجلس نيز وجود  د اش��ت. گزارش ها با تاخير 
چند  س��اله ب��ه مجل��س ارائه مي ش��د  و همين 
مس��اله، اصال��ت موضوع رس��يد گي را مخد وش 
مي ك��رد ، زيرا با گذش��ت زمان عمال مس��ووالن 
وقت تغيير كرد ه بود ند  و رس��يد گي تاثير بيروني 
ند اش��ت، اما خوشبختانه د ر سال هاي اخير تهيه 
گزارش ها به روز ش��د ه و اخت��الف زمان از چند  
سال به چند  ماه رس��يد ه  است. د ر شوراي شهر 
نيز بايد  با استقرار حسابرسي آنالين اين تاخير را 
برطرف كرد ، اگر پس از تخصيص و صرف بود جه 
بالفاصل��ه اين موض��وع ثب��ت و د ر گزارش هاي 
تفريغ بررسي شود ، با تاخير روبه رو نخواهيم شد . 
 غي��ر از اين، ش��ورا از ابزاره��اي نظارتي كه 
د راختيار د ارد ، استفاد ه نكرد ه و همين را مي توان 
از د اليل اصلي آن د انست. شايد  شوراي شهر ابزار 
قانوني كافي براي نظارت بر ش��هرد اري تهران را 
د راختيار ند ارد ، اما استفاد ه صحيح از همين ابزار 
موجود  هم مي تواند  تاثيرگذار باش��د ، اما تاكنون 

به اند ازه كافي از اين ابزارها استفاد ه نشد ه است. 
هاش��مي د رباره تش��كيل د يوان محاس��بات 
شهري براي افزايش نظارت بر عملكرد  مد يريت 
ش��هري گفت: اضافه كرد ن يك د س��تگاه جد يد  
ب��ه مجموعه مد يريت ش��هري به عن��وان د يوان 
محاس��بات، بي اس��تفاد ه مناس��ب از نهاد ه��اي 
موجود ، يك بحث كارشناس��ي اس��ت، اما تجربه 
نش��ان د اد ه، اس��تفاد ه از موسس��ات حسابرسي 
رس��مي كه مس��ووليت پذير و باثبات هستند  د ر 
عمل موفق تر از د س��تگاه هاي رس��مي و وابسته 
به مد يريت است، چراكه عملكرد  اين د ستگاه ها 
تاب��ع د س��تورات اس��ت، اما عملكرد  موسس��ات 
مس��تقل حسابرسي براساس مس��ووليت پذيري 
حرفه يي آنهاس��ت. بنابراين اصل نظارت مستمر 
و موثر بر عملكرد  ش��هرد اري توسط شورا، امري 
مطلوب اس��ت، اما اينكه ابزار اين نظارت چگونه 

باشد ، نياز به مباحث كارشناسي د ارد . 

فعالترينكميسيونشورايپنجم
قرار است تا پيش از شروع رسمي كار شوراي 
پنجم هر كميس��يون گزارش��ي از شرايط حوزه 
خود  ارائه د هد ، هاشمي د رباره كميسيون متبوع 
خود  گفت: كميسيون حمل ونقل شوراي پنجم، 
خوشبختانه فعال ترين كميسيون اين شورا بود ه 
و ط��ي فرصت مح��د ود ي كه د راختيار د اش��ت، 
توانس��ت ۱۲ جلس��ه برگزار كند  و با استفاد ه از 
كارشناس��ان و توانمن��د ي اعضاي كميس��يون، 
برنامه ي��ي د ر ۱۱۰۰ صفح��ه آماد ه ك��رد ه تا به 
شورا ارائه كند . مس��اله مهمي كه د ر اين برنامه 
به خوبي مشهود  است، اهميت بحث حمل ونقل 
عمومي انبوه بر اس��ت كه بايد  بتواند  روزانه بيش 
از ۱۰ميليون س��فر ش��هروند ان را پوشش د هد . 

متاس��فانه، هم اكنون حمل ونقل عمومي انبوه  بر 
فقط ۲.5ميليون سفر را انجام مي د هد  و اين عد د  
د ر 5 سال گذشته رشد  چشمگيري نيافته است. 
باتوجه به ش��رايط موجود  بايد  د ر ۴ سال آيند ه 
يك برنامه فشرد ه  تهيه شود  تا ميزان حمل ونقل 
عمومي انبوه ب��ر با تامين امكان��ات، تجهيزات و 

زيرساخت هاي مورد نياز د و برابر شود . 
هاش��مي د ر اد امه به ارزيابي عملكرد  قاليباف 
د ر حوزه مترو پرد اخ��ت و گفت: مترو تهران د ر 
چند  س��ال اخير د ر بخش حف��ر تونل، به خاطر 
د س��تگاه هاي حفاري و سازند ه تونل پيشرفته يي 
كه د ر د هه قبل خريد اري ش��د ه  بود ، پيش��رفت 
خوبي د اش��ت، اما باي��د  توجه كرد  كه حفر تونل 
تنها بخش��ي از عملي��ات احد اث مترو اس��ت و 
فعاليت ه��اي ف��راوان د يگ��ري ازجمل��ه تامين 
تجهي��زات ثابت و متحرك، نيرو رس��اني، تامين 
واگن و كش��ند ه، احد اث ايس��تگاه و هواكش ها، 
اح��د اث پايانه ها و اتصال آن به خطوط هم براي 
راه اند ازي مترو ضروري اس��ت. اگر خطوط مترو 
بد ون اين بخش ها احد اث و افتتاح ش��ود ، عمد تا 
كاركرد ي نمايشي و تبليغاتي د اشته و نمي تواند  
ظرفي��ت جابه جاي��ي مس��افر را ارتق��اي جد ي 
ببخشد ، متاسفانه تا به حال با وجود  آنكه از نظر 
طولي مقاد ير زياد ي افتتاح ش��د ه است، خطوط 

تكميل نيست. 

نيازتهرانبهخالقيت
پي��روز حناچي معاون شهرس��ازي و معماري 
وزارت راه و شهرس��ازي ني��ز د ر گفت وگوي��ي 
د ر م��ورد  موضوعات��ي كه ش��هرد ار بعد ي تهران 
باي��د  به آن توج��ه كند ، گف��ت: ناپاي��د اري د ر 
همه ابعاد  ازجمله د ر ش��رايط زيس��ت محيطي، 

اقتصاد ي، منابع و نيروي انس��اني و ناپايد اري د ر 
تصميم هاي صحيح مد يريتي از مش��كالت اصلي 
مد يريتي تهران اس��ت و بايد  ش��هرد ار جد يد  به 
سمت برنامه ريزي و انضباط شهري حركت كند . 
د ر تهران و ساير كالن شهرها هم شوراهاي شهر 
بايد  ترسيم روشني از اينكه چه شهري را تحويل 
 مي گيرند ، د اشته باشند  تا براساس آن برنامه ريزي 

به عمل آيد . 
مع��اون شهرس��ازي و معم��اري وزارت راه و 
شهرسازي افزود : د ر اين د وره يكي از مشكالت ما 
باوجود  تصريح قانوني، نبود  د سترس��ي شفاف به 
اطالعات د ر شهرد اري بود  و اين تنگناي بزرگي 
به ش��مار مي آمد . جالب اينكه حتي شوراي شهر 
تهران هم از د سترس��ي به اين اطالعات محروم 
بود  و وقتي اطالعات به راحتي د ر د س��ترس قرار 
نگيرد ، نمي توان متناسب با آن برنامه ريزي كرد . 
وي د ر اي��ن باره كه چ��را وزارت راه به عنوان 
ناظر بر عملكرد  ش��هرد اري ها د ر يك د هه اخير 
اجازه د اد  تهران اين گونه د چار بي هويتي، رش��د  
س��اخت و س��ازهاي بي ضابطه و سرريز جمعيت 
ش��ود ، گف��ت: مرك��ز آم��ار اخي��را اطالعاتي را 
منتش��ر كرد ه كه تكان د هن��د ه و البته راهنما و 
راهگشاس��ت. د ر گزارش اين مركز ذكر شد ه كه 
واحد هاي خالي شناسايي ش��د ه د ر تهران البته 
غي��ر از خانه د ومي ها، ۴۹۰ هزار واحد  اس��ت و 
اين ظرف ۱۰ س��ال به اين حد  رسيد ه و د ر كل 
كش��ور هم اين رقم به ۲ ميليون ۶۰۰ هزار واحد  
خالي مي رسد  كه ارزش مالي اين سرمايه گذاري 

نزد يك به ۲۰۰ ميليارد  د الر است. 
وي د ر مورد  تكليف تهران د ر د وره ش��هرد ار 
آت��ي و كس��ب د رآم��د  از طريق تراكم فروش��ي 
اظهار كرد : مرد م كاهش كيفيت زند گي را حس 
كرد ند  و به همين د ليل بود  كه تركيب ش��ورا د ر 
كالن شهرها تا اين حد  تغيير پيد ا كرد . د ر حالي 
كه اگر مس��ير شوراي قبل د رست بود  د ر تبريز، 
مش��هد ، اصفهان و تهران نبايد  تا اين حد  شاهد  

تغيير شوراها مي شد يم. 
مع��اون معم��اري و شهرس��ازي وزي��ر راه و 
شهرس��ازي، افزود : متاس��فانه ش��هرهاي كشور 
تاكن��ون د ر »افزاي��ش بود ج��ه از مح��ل ايجاد  
عارضه« با هم د ر رقابت بود ند  كه اين د ور باطلي 
بود  كه ش��هرها را به سوي كيفيت نبرد . بنابراين 
از اي��ن پس باي��د  د ر كالن ش��هرها رقابت براي 
ايجاد  كيفيت و اس��تفاد ه از تجربيات كارشناسي 
مثبت معمول ش��ود ؛ اينجاست كه صورت مساله 
كام��ال تغيير مي كند . مثال د ر همين تهران براي 
ب��رج ميالد  ۱۰برابر پل طبيعت هزينه ش��د ، اما 
به گفته خود  ش��هرد ار ته��ران بازد يد  كنند ه پل 
طبيعت به مراتب از برج ميالد  بيش��تر است. پل 
طبيع��ت يكي از ۱۰ جاذبه تهران ش��د ه و حتي 
وقتي مهمان ه��اي خارجي را براي بازد يد  به پل 
طبيع��ت مي بري��م، متحير مي ش��وند . اين به ما 
پي��ام مي د هد  كه با بهره وري بيش��تر، خالقيت، 
جذابيت، توجه به طبيعت و اس��تفاد ه از ظرفيت 
معماري و متخصص��ان اين حوزه مي توان توليد  

ثروت و ايجاد  جاذبه كرد . 

رونمايياز
نخستيندستگاهحفرهياب

با حضور ش��هرد ار تهران از نخستين د ستگاه GPR د ر 
كشور رونمايي شد . اين د ستگاه قابليت شناسايي حفره هاي 

زمين را د ارد  و به بهبود  حفاري ها كمك مي كند . 
به گزارش مهر، محمد باقر قاليباف د ر حاش��يه سومين 
جش��نواره و همايش و نمايشگاه عمران شهري از نخستين 
د س��تگاه GPR رونمايي كرد . ش��هرد ار ته��ران د ر رابطه با 
اين د س��تگاه گفت: پيش از اي��ن د ر برخي حفاري ها كه د ر 
زمين هاي سست انجام مي شد  با حفره هايي مواجه مي شد يم 
كه د يگر با ورود  د س��تگاه GPR تمام اين حفره ها مشخص 
است. وي اد امه د اد : د ر زمان حفاري د ر خيابان هاي مولوي، 
بزرگ��راه چم��ران و … كه د ر زير س��طح انجام مي ش��د ، 
حفره هايي ايجاد  مي ش��د  به د اليل مختلف قابل تشخيص 
نبود  و خطرآفرين بود  كه با اين د س��تگاه تمام اين حفره ها 

مشخص مي شوند . 

وقوعروزانهيكزلزله
۳ريشتربهباالدركشور

بهنام سعيد ي، معاون پيش��گيري و پيش بيني سازمان 
مد يري��ت بحران كش��ور گفت: اي��ران يكي از ۱۰ كش��ور 
حاد ثه خيز د نياست و د ر ۹۰ د رصد  پهنه سرزميني كشورمان 
خطر زلزله وجود  د ارد  به گونه يي كه روزانه يك زلزله 3ريشتر 

به باال اتفاق مي افتد . 
به گزارش فارس، سعيد ي از برنامه ريزي آموزش مد يريت 
بحران براي 3۱ اس��تان كش��ور خب��ر د اد  و گفت: توجه به 
آموزش مرد م و مسووالن نخس��تين مرحله د ر كاهش آثار 
مخرب حواد ث اس��ت كه آماد گي براي كاهش اين آثار بايد  

همراه با انسجام و تعامل باشد  تا موثر واقع شود . 
وي ايران را يكي از ۱۰ كش��ور حاد ثه خيز د نيا د انس��ت 
و افزود : د ر ۹۰ د رصد  پهنه س��رزميني كشورمان خطر زلزله 
وج��ود  د ارد  به گونه يي كه روزانه يك زلزله 3ريش��تر به باال 
اتفاق مي افتد . سعيد ي به تلفات زلزله بم اشاره كرد  و گفت: 
اين زلزل��ه ۲8هزار نفر كش��ته، ۱۹هزار مج��روح، 5۱هزار 
تخريب واحد  مس��كوني و تجاري، ۹هزار زن بي سرپرست، 
8هزار معلول برجاي گذاش��ت؛ ضمن اينكه ۶ هزار نفر نيز 
همزمان پد ر و ماد ر خود شان را از د ست د اد ند  و خسارت هاي 
روحي به وجود  آمد  كه شايد  تاكنون جبران نشد ه باشد . وي 
با بيان اينكه ۲5۰هزار نفر از مرد م اس��تان يزد  آموزش هاي 
الزم مد يريت بحران را د يد ه اند ، گفت: اميد واريم كرمانش��اه 
د ومين استان كش��ور براي آموزش مرد مي مد يريت بحران 
باش��د . وي تاكيد  كرد : امروز د نيا مس��ير خ��ود  را د ر مقابله 
با بحران تغيير د اد ه اس��ت و ب��ه مراحلي مانند  پيش بيني، 
آماد گي، مقابله و بازتواني رس��يد ه اس��ت و د ر مجموع بايد  
به س��ه مرحله قب��ل از بحران، حين و بع��د  از بحران توجه 
ش��ود . سعيد ي پيش بيني بس��ياري از مخاطرات طبيعي را 
ممكن د انس��ت و گفت: تنها پيش بيني زلزله ممكن نيست 
كه د ر آنجا نيز بايد  مانند  كش��ور ژاپن بتوانيم آثار مخرب را 

به حد اقل برسانيم. 

2عاملاصليوقوعحادثه
درساختمانپالسكو

رحمت اهلل حافظي، عضو ش��وراي اس��المي شهر تهران 
گف��ت: نبايد  ايثار، هم��ت و غيرت آتش نش��انان د ر حاد ثه 
پالسكو خأل ناشي از سوء مد يريت و كمبود  امكانات را پر كند . 
به گزارش ايسنا، حافظي با نگاهي به آتش سوزي د ر برج 
گرانفل لند ن كه ذيل چهارمي��ن كنفرانس جامع مد يريت 
بحران و HSE كه د ر محل د انش��گاه تهران برگزار مي شد ، 
گفت: حاد ثه پالس��كو حاد ثه يي بس��يار كوچ��ك بود  كه با 

سوءمد يريت ها به يك بحران ملي تبد يل شد . 
وي افزود : اگر د ر گام اول از كپس��ول هاي آتش نش��اني 
يا سيستم اطفاي حريق س��اختمان استفاد ه مي شد  يا اگر 
سيس��تم اعالم حريق د ر س��اختمان وجود  د اش��ت، حاد ثه 
تمام مي شد  و به يك حاد ثه ملي تبد يل نمي شد . د ر حاد ثه 
پالسكو تمام افراد ي كه د اشتيم اعم از پليس و آتش نشاني 
را د ر ي��ك نقط��ه جمع كرد يم. اين د ر حالي اس��ت كه اگر 
همزمان د ر س��طح ش��هر چند ين حاد ثه مانند  پالسكو رخ 

مي د اد ، تكليف چه مي شد ؟
عضو شوراي اسالمي شهر تهران تاكيد  كرد : ظرفيت د ر 
اختيار، پاسخگوي بحران هاي شهر تهران نيست. اميد واريم 
حاد ثه پالسكو براي مد يريت بحران كشور د رس و عبرت هاي 

عملي به همراه د اشته باشد . 
حافظي د ر خصوص نگراني مرد م نسبت به بروز حواد ثي 
همچون پالسكو د ر س��اختمان هاي بلند  شهر تهران گفت: 
متاس��فانه هر انتقاد ي كه انجام مي شود ، مي گويند  سياسي 
است. نياز است كه امروز اجازه د هيم حد اقل د ر محيط هاي 
د انش��گاهي مس��ائل تخصصي بد ون ترس از انگ سياس��ي 
مطرح ش��ود . وي اد امه د اد : د ر س��ال ۱3۹۴ بود جه مصوب 
ش��هرد اري تهران ۱5هزار ميليارد  تومان مقرر شد . اين كار 
توسط اعضاي ش��وراي اسالمي به نمايند گي از مرد م انجام 
ش��د  اما متاسفانه شهرد ار اين بود جه را د ر كشوي ميز خود  
گذاش��ت و نتيجه آن انحراف 5هزار ميليارد  توماني بود جه 
ش��هرد اري تهران ش��د  كه متاس��فانه د ر قال��ب يك اليحه 
د وفوريتي د ر شوراي اسالمي شهر تهران به تصويب رسيد . 

ازگزارشسازمانبازرسي
دربارهشوراياريهابيخبريم

محسن پيرهاد ي، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
د ر مورد  سرنوشت مبهم ش��وراياران توضيحاتي ارائه كرد  و 
گفت: ايراد ات سازمان بازرسي د رباره فعاليت شوراياري ها د ر 

اختيار اعضاي شوراي شهر قرار نگرفته است. 
به گزارش ايس��نا محس��ن پيرهاد ي با اش��اره به اينكه 
بخش��نامه وزارت كش��ور مبني بر عد م برگ��زاري انتخابات 
ش��وراياري ها د ر د وره بع��د ي براس��اس گزارش س��ازمان 
بازرسي كشور ارائه شد ه است، گفت: شوراياران سال هاست 
كه يار مد يريت ش��هري بود ند  و به نوعي چشمان مد يريت 
شهري محسوب مي ش��د ند  و بهتر بود  وزارت كشور شوكي 
به ش��وراياران وارد  نمي كرد . وي ب��ا بيان اينكه نبايد  وزارت 
كش��ور اين ظرفيت بزرگ مرد مي را كه به عنوان اراد ه مرد م 
براي اد اره كشور است ناد يد ه بگيرد ، تصريح كرد : حتي وزارت 
كشور مي تواند ، كمك كند  تا ظرفيت ها و اختيارات شوراياران 
به عنوان نهاد هاي نظارتي شوراهاي شهر د ر سطح محالت 
تقويت شود . پيرهاد ي با بيان اينكه گزارش ايراد ات سازمان 
بازرسي د رباره فعاليت شوراياري ها د ر اختيار اعضاي شوراي 
شهر قرار نگرفته اس��ت و ما اطالعي از اين گزارش ند اريم، 
اد امه د اد : مطمئنا د ر صورت احصا ايراد ات آن قس��متي كه 
مربوط به شوراي شهر باشد  را سريعا مرتفع مي كنيم، چراكه 
معتقد يم نبايد  اين ظرفي��ت مهم كه بد ون مزد  و منت هم 
كار مي كنند  از بين برود  و بايد  وزارت كشور عاجالنه به اين 

موضوع و لغو بخشنامه رسيد گي كند . 

ايرانشهر

معاونشركتراهآهنمطرحكرد

آمادگيصندوقتوسعهمليبرايحمايتازليزينگريلي
معاون  برنامه ريزي و اقتص��اد  حمل ونقل راه آهن 
ضمن اش��اره به اهميت حض��ور بخش خصوصي د ر 
حوزه ريلي افزود : صند وق توسعه ملي براي تشكيل 
ليزينگ ريلي اعالم آماد گي كرد ه  اس��ت كه تشكيل 
اين شركت و تامين منابع آن براي تامين ناوگان بود ه 

و شامل زيربنا نمي شود . 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرس��ازي، 
ن��وراهلل بيرانوند  اد امه د اد : ش��ركت راه آهن د ر تالش 
اس��ت تا س��هم بخش  خصوصي را د ر بخش تامين 
ناوگان و سرمايه گذاري د ر حوزه ريلي افزايش د هد . 
بيرانون��د  با بيان اينك��ه يكي از اس��تراتژي هاي 
اصلي ش��ركت راه آهن به عنوان ش��ركت حاكميتي، 
حد اكثر س��ازي مش��اركت بخش خصوصي د ر حوزه 
حمل ونق��ل ريل��ي اس��ت، گف��ت: براس��اس قانون 
د سترسي آزاد  به شبكه ريلي كل عمليات بار و مسافر 

از طريق بخش خصوصي انجام مي شود . 
وي اظه��ار ك��رد : بر اين اس��اس راه آه��ن تمام 
واگن هاي مسافري را به بخش خصوصي واگذار كرد ه 

است. 
بيرانوند  با اش��اره به برنامه ه��اي راه آهن د ر طول 
س��ال هاي گذش��ته ب��راي توس��عه فعالي��ت بخش 
خصوصي و افزايش س��هم اين بخش د ر حمل ونقل 
ريلي گفت: اين شركت د رحال حاضر هم برنامه هايي 
د ارد  تا س��هم بخش خصوص��ي را د ر تامين ناوگان 
بخ��ش ريل��ي افزايش د هد  ب��ه  ش��رط آنكه بخش 

خصوصي اين آماد گي را د اشته باشد . 
اي��ن مقام مس��وول تصريح ك��رد : راه آهن از نظر 

قانون��ي با خأليي مواجه نبود ه و تم��ام توان خود  را 
براي جذب بيش��تر بخش خصوصي و مشاركت اين 

بخش د ر بخش هاي ريلي به  كار گرفته است. 
وي اضافه كرد : يكي از مطالبات بخش خصوصي 
اصالح  قوانين اس��ت كه با اقد امات د ر د ست اجراي 
راه آه��ن، اصالحات الزم و مورد  نياز د ر موارد  قانوني 

انجام شد ه است. 
معاون برنامه ريزي و اقتص��اد  حمل ونقل راه آهن 
تاكيد  ك��رد : مش��اركت بخش خصوص��ي د ر حوزه 
ريلي مس��تلزم حمايت هاي د ولت و ايجاد  بسترهاي 
الزم اس��ت. بيرانوند  اظهار كرد : بسترهاي خصوصي 
اين موضوعات فراهم اس��ت و با مالكيت هايي كه د ر 
اختي��ار بخش خصوصي قرار د اد ه ايم د ر تالش��يم تا 
نظام مد يري��ت و بهره برد اري را ب��ا همكاري بخش 
خصوصي به شكلي اصالح كنيم كه نقش آفريني اين 
بخش د ر راه آهن بيشتر ش��ود . معاون برنامه ريزي و 
اقتصاد  حمل ونقل راه آهن عنوان كرد : د رحال حاضر 
مش��وق هاي بس��ياري براي بخش خصوصي د ر نظر 
گرفته  شد ه است. مشوق هايي همچون حذف ماليات 
بر ارزش افزود ه از د يگر مش��وق هايي است كه منافع 

آن به بخش خصوصي مي رسد . 
بيرانوند  گفت: تضمين خري��د  خد مات هم يكي 
د يگر از مش��وق هايي اس��ت كه براي سرمايه گذاري 
د ر راه آهن د ر نظ��ر گرفته ايم و افراد ي كه د ر بخش 
زيربناي��ي راه آه��ن خد مات��ي را تولي��د  مي كنند  و 
ظرفيت ه��اي جد يد ي را د ر ح��وزه خطوط جد يد  و 
تجهيزات تخليه و بارگيري ايجاد  مي كنند ، خد مات 

آنه��ا را تضمين خري��د  مي د هيم تا س��رمايه گذاري 
آنه��ا تضمي��ن ش��ود . وي اد ام��ه د اد : همچنين د ر 
اين زمينه نوس��انات نرخ ارز نيز ت��ا باالي ۱۰د رصد  
تضمين مي ش��ود  كه همه اينها موج��ب امنيت د ر 

سرمايه گذاري د ر اين حوزه مي شود . 
به گفته مع��اون برنامه ريزي و اقتصاد  حمل ونقل 
راه آهن، اين ش��ركت به د نبال افزايش س��هم بخش 
خصوص��ي د ر صنعت ريلي اس��ت و اي��ن رويكرد  به 

عنوان يك راهبرد  بلند مد ت اجرايي مي شود . 
بيرانوند  د ر اد امه يك��ي از اقد امات اصلي راه آهن 
را اس��تفاد ه از ظرفيت بازار بورس اعالم كرد  و گفت: 
تامين مالي از بازار س��رمايه نس��بت به ساير شقوق 
تامين مالي بيش��تر اس��ت كه اميد واريم با كمك و 
حمايت بورس و بازار س��رمايه توانمند ي هاي بخش 

ريلي بيش ازپيش توسعه يابد . 

تامينمالي۳00واگنريليبااوراقاستصناع
د رحال��ي ك��ه مع��اون برنامه ري��زي و اقتص��اد  
حمل ونق��ل راه آهن د رباره تامي��ن مالي فعاليت هاي 
ريلي با كمك فرابورس ابراز اميد واري كرد ه اس��ت، 
مد يرعامل ش��ركت تامين س��رمايه بانك مس��كن، 
شركت هاي حمل ونقل ريلي را به استفاد ه از ابزارهاي 
بازار سرمايه به منظور تامين مالي د عوت كرد  و گفت: 
شركت حمل ونقل ريلي با انتشار اوراق استصناع قصد  
د ارد  تعد اد  3۰۰د ستگاه واگن باري را توسط شركت 

تامين سرمايه بانك مسكن به سرانجام برساند . 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 

سيد محس��ن فاضليان، مد يرعامل ش��ركت تامين 
س��رمايه بانك مس��كن اد امه د اد : به نظر مي رس��د  
با كاهش نرخ س��ود  بانك��ي و تمهيد اتي كه بانك 
مركزي د ر اين راستا اخذ كرد ه، پيش بيني مي شود  
كه بس��ياري از فرصت ه��اي اقتص��اد ي وارد  بازار 

سرمايه شود . 
وي د ر اي��ن ب��اره اظه��ار ك��رد : ش��ركت ها بايد  
هن��ر ورود  به بازار س��رمايه را بياموزن��د  و بتوانند  از 
فرصت ه��اي موج��ود  د ر اين بازار اس��تفاد ه كنند  و 

نمي توان بازار سرمايه را ناد يد ه گرفت. 
فاضليان د رب��اره مزاياي تامي��ن مالي از طريق 
بازار س��رمايه افزود : امكان ش��ناور بود ن نرخ اوراق 
از نخس��تين مزاي��اي تامي��ن مالي از طري��ق بازار 
س��رمايه خواهد  ب��ود . وي اد ام��ه د اد : اين نكته كه 
اص��ل اس��تقراض مي تواند  د ر سررس��يد  پرد اخت  

ش��د ه يا طي عمر اوراق تا سررسيد  مستهلك شود  
از د يگر مزاياي تامين مالي د ر بازار س��رمايه است. 
وي به ش��فافيت اينگونه تامين مالي اش��اره كرد  و 
گفت: فرآين��د  تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
نه تنها از سرعت بااليي برخورد ار است بلكه حضور 
نهاد  نظارتي سازمان بورس موجب ايجاد  شفافيت 
بيش��تر اين قبيل تامين مالي ش��د ه كه بايد  گفت 
از ماليات نيز معاف خواهد  بود . مد يرعامل ش��ركت 
تامين سرمايه بانك مسكن با اشاره به اهد اف تامين 
مالي براي شركت هاي حمل ونقل ريلي ياد آور شد : 
ش��ركت هاي حمل ونقل ريلي ب��راي نيل به اهد اف 
مختلف مي توانند  از بازار س��رمايه بهترين استفاد ه 
را د اش��ته باش��ند  كه از آن جمله مي توان به خريد  
واگن هاي باري و مسافرتي، خريد  لكوموتيو، ساخت 

كارخانه، تامين سرمايه د ر گرد ش و... اشاره كرد . 

آغازبهكارراهآهنهمدانازامروز
راه آهن همد ان از امروز به طور رسمي آغاز به كار مي كند  و د ر 
نخستين برنامه از ساعت ۱۶:۱5د قيقه يك رام قطار از همد ان به 

سمت مشهد  حركت مي كند . 
به گزارش ايسنا، چند ي پيش  عمليات اجرايي راه آهن همد ان 
به پايان رسيد  و با حضور رييس جمهور فرآيند  افتتاح آن آغاز شد . 
پس از انجام نخستين سفر، خريد  بليت مسير مذكور تا تاريخ 
د هم مهرماه، از هفته آيند ه يعني روز ۲۷ تيرماه آغاز مي ش��ود  و 
مس��افران مي توانند  نس��بت به خريد  اين قطار برنامه ريزي كنند ، 
طبق اعالم راه آهن قطارهاي اين مس��ير از واگن هاي د رجه يك، 

۴ و ۶ خطه خواهد  بود . 
همد ان د ر فهرست اولويت هاي ريلي د ولت يازد هم قرار گرفته 
بود  و با سياست هاي اقتصاد  مقاومتي ريل گذاري آن طي ماه هاي 

گذشته با سرعت بسيار بااليي اد امه يافت. 

پروازشركتهايايرانيبهفرودگاهنجفازسرگرفتهشد
معاون هوانورد ي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري 
د رباره وضعي��ت پرواز به فرود گاه نجف گفت: پرواز ش��ركت هاي 

هواپيمايي ايراني به فرود گاه نجف از سر گرفته شد . 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان هواپيماي كشوري، مرتضي 
د هقان افزود : به د نبال مشكل پيش آمد ه ميان ايرالين هاي ايراني 
و ف��رود گاه نجف، نشس��ت هاي مش��تركي مي��ان نمايند گان اين 
شركت ها و انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي تحت نظارت سازمان 
هواپيمايي كش��وري د ر تهران و عراق برگزار شد  كه اين رايزني ها 
به نتايج مثبتي رس��يد  و منجر به از س��رگيري مجد د  پروازها به 

اين فرود گاه شد . 
وي با بيان اينكه تمام تالش هاي س��ازمان هواپيمايي كشوري 
براي پاس��خگويي به انتظارات زائران عتبات عاليات انجام ش��د ه 
اس��ت، اف��زود : د ر اين نشس��ت ها بر خد م��ات بهتر ب��ه زائران و 

ش��ركت هاي هواپيمايي تاكيد  شد  و حجم پروازها به اين فرود گاه 
طي چند  روز آيند ه به ميزان پروازهاي گذشته مي رسد . 

پيش از اين ش��ركت هاي هواپيمايي د ر اعتراض به نرخ گذاري 
غيرمنطقي خد مات فرود گاهي و مس��افري از سوي فرود گاه نجف 
اعالم كرد ند  كه همه پروازهاي ش��ركت هاي ايراني از د هم تيرماه 
از اي��ران به نجف متوقف مي ش��ود  اما پس از آن رييس س��ازمان 

هواپيمايي كشوري از انجام محد ود  پروازها خبر د اد . 
ركورددارتاخيرهايپروازيدرخردادمعرفيشد

گزارش منتش��ر شد ه از سوي سازمان هواپيمايي كشوري د رباره 
آمار تاخيرات پروازهاي د اخلي فرود گاه مهرآباد  طي خرد اد ماه س��ال 
جاري نش��ان مي د هد  كه هواپيمايي آتا با د اش��تن تاخير د ر حد ود  
نيم��ي از پروازهاي خود ، رتب��ه اول را ميان ايرالين هاي تاخيرد ار به 

خود  اختصاص د اد ه است. 
به گزارش مهر، رتبه د وم تاخيرات پروازي را هواپيمايي آسمان 

با ۴5د رصد  تاخير د ر پروازهايش كس��ب كرد ه اس��ت. هواپيمايي 
زاگرس با د اشتن ۴۴ د رصد  تاخير د ر كل پروازهاي اين شركت د ر 
رتبه سوم تاخيرات پروازي ايستاد ه است. هما به عنوان هواپيمايي 
حام��ل پرچم و ب��ا د ارا ب��ود ن ۷ فروند  هواپيماي ن��و، ۶۰ د رصد  
پروازهايش از مبد ا يا مقصد  مهرآباد  به موقع بود ه و ۴۰ د رصد  آن 

با تاخير انجام شد ه است. 
د ر اي��ن ميان هواپيمايي معراج با د اش��تن تنه��ا ۱۷د رصد  پرواز 
تاخيرد ار، اين شركت را د ر رتبه نخست ايرالين هاي كم تاخير ايراني 

قرار د اد ه است. 
اترك اير نيز با د اش��تن ۲3د رصد  تاخير د ر رتبه د وم ايرالين هاي 
خوش قول ايس��تاد ه اس��ت،  همچنين قش��م اير با انجام سه چهارم 
)۷5د رصد ( پروازهاي خود  د ر زمان برنامه ريزي ش��د ه، يكي از س��ه 
ايرالي��ن برت��ر د ر اين زمينه ب��ود ه و تنها يك چه��ارم )۲5 د رصد ( 

پروازهاي اين شركت با تاخير بود ه است. 

حملونقل
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صنعت، معدن و جتارت14
 پيشنهاد حذف سهم بيمه 

كارفرمايان 
صدا و س�يما| رييس اتاق اصناف از ارائه پيش��نهاد 
حذف س��هم بيم��ه كارفرمايان كارگاه ه��اي كوچك با 
كارگران كمتر از ۵ نفر خبر داد. علي فاضلي با اش��اره به 
ايجاد ۱۰۰هزار ش��غل در بخش اصناف در سال گذشته 
افزود: پيشنهاد حذف اين سهم بيمه از سوي اتاق اصناف 
ايران به سازمان تامين اجتماعي ارائه و تاييد شده است 
كه تا دو هفته آينده آيين نامه آن نهايي و از س��وي وزير 
كار اعالم خواهد شد. وي با اشاره به ابالغ بسته حمايتي 
بنگاه هاي كوچك از سوي دولت با رقم باالتر از ۱۰هزار 
ميليارد تومان گفت: براي اختصاص اين وام كارگروهي 
با حضور متولي��ان وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانك 
مركزي، سازمان مديريت و اتاق اصناف برگزار شد كه اين 
كارگروه مكلف به تدوين آيين نامه اجرايي اين تسهيالت 
شده است كه به زودي از سوي بانك مركزي ابالغ خواهد 

شد. 

 آخرين تحوالت تجاري 
ايران و چين

ايسنا| نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين به بيان 
آخرين تحوالت تجاري اي��ران و چين پرداخت و گفت: 
طي سه سال گذشته به دليل كاهش قيمت نفت و قيمت 
م��واد خام در دنيا، روند مبادالت تجاري ايران و چين رو 
به كاهش بوده است. مجيدرضا حريري  اظهار كرد: آماري 
كه در س��ال ۲۰۱۴ از مجموع مب��ادالت تجاري ايران و 
چين اعالم شده عددي نزديك به ۵۲ ميليارد دالر بوده 
است. در سال ۲۰۱۵ اين رقم به ۳۴ ميليارد دالر رسيد 
و در پايان س��ال ۲۰۱۶ اين مي��زان به ۳۱ ميليارد دالر 
كاهش پيدا كرده است. وي افزود: اين روند از نظر ارزش 
دالري در سه سال گذشته سير نزولي داشته است. ضمن 
اينكه آمارها از وضعيت سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ نشان 
مي دهد روند مبادالت دو كشور نسبت به قبل افزايشي 

شده است. 

  احياي وزارت بازرگاني
در جهت منافع توليدكنندگان 
ايسنا|  سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت معدن 
و تجارت اعالم كرد: احياي وزارت بازرگاني در راس��تاي 
حماي��ت از توليد داخلي در هم��ه بخش هاي اقتصادي 
از جمله كش��اورزي است و مس��لما با اجراي آن شاهد 
تمرك��ز و تجميع وظايف بازرگان��ي بخش هاي مختلف 
در يك دس��تگاه متولي و پاس��خگو خواهيم بود اما قرار 
نيس��ت كه با لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي 
در وزارت جهاد كشاورزي و انتقال آن به وزارت بازرگاني 
كه قرار است احيا شود، منافع توليدكنندگان زير سوال 
برد. از اين رو اميدواريم نمايندگان مجلس اين اليحه را 
تصويب كنند. يداهلل صادقي اظهار كرد: دولت در ابتداي 
كار خود قوانين بالتكليف را كه در دولت گذشته اجرايي 
نشده بود به مرحله اجرا گذاشته است، اما اين دليلي بر 
اين مس��اله نمي شود كه اگر قانوني با مشكل مواجه بود 
يا اينكه قرار بود قانون جديدي تصويب ش��ود همچنان 
قوانين گذش��ته نيز باقي بماند و دولت لغو قانون تمركز 
وظايف بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي را در 
راستاي احياي وزارت بازرگاني به مجلس شوراي اسالمي 

پيشنهاد داده است. 

  رشد توليد 5 كاالي
 منتخب معدني 

شاتا| گزارش دفتر آمار و فرآوري داده هاي وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت از رش��د تولي��د پنج كاالي 
منتخب معدني و صنايع معدني در س��ال ۹۵ نس��بت 
به س��ال ۹۴ حكاي��ت دارد. »فوالد خ��ام، محصوالت 
فوالدي، س��نگ آهن، كنس��انتره زغال سنگ و شيشه 
جام« ۵ كاالي منتخبي هس��تند كه بر اساس آمارها، 
درصد تغيير رش��د توليدشان در س��ال ۹۵ نسبت به 
مدت مش��ابه در س��ال ۹۴ مثبت بوده است. بر اساس 
آمارها، توليد فوالد خام در سال ۹۴ حدود ۱۶ميليون 
و ۵۳۸ هزارتن بود كه در س��ال ۹۵ با رشد ۹درصدي 
به بيش از ۱۸ميلي��ون و ۱۹هزارتن افزايش پيدا كرد. 
در همين بازه زماني توليد محصوالت فوالدي با رش��د 
۱.۴ درصدي از ح��دود ۱۷ميليون و ۴۴۳ هزارتن در 
س��ال ۹۴ به بيش از ۱۷ميليون و ۶۸۱هزارتن در سال 
۹۵ رس��يد. بهبود وضعيت توليد محصوالت فوالدي از 
يك سو و جبران عقب ماندگي هاي توليد اين محصول 
از سوي ديگر از مهم ترين داليل اين درصد تغيير توليد 
قابل قبول به شمار مي رود. همچنين توليد سنگ آهن 
و كنسانتره زغال س��نگ در سال ۹۵ به ترتيب با رشد 
۴.۲درصدي و ۱۰.۶درصدي نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال ۹۴ مواجه بود. ميزان توليد س��نگ آهن هم در 
س��ال ۹۵ به رقم��ي بيش از ۳۱ميلي��ون و ۷۱۱ هزار 
تن افزايش پيدا كرد. از س��وي ديگر در سال ۹۵ بيش 
از يك ميليون و ۲۳۲هزارتن كنس��انتره زغال سنگ در 
كشور توليد شد كه نشان از رشد مثبت ۱۰.۶ درصدي 
دارد. شيش��ه جام ديگر محصولي بود كه در سال ۹۵ 
داراي رش��د توليد بود كه مطابق آمارها در سال ۹۵ با 
توليد بي��ش از ۷۲۸هزار تني، نرخ توليد اين محصول 

رشد ۱.۰درصدي داشت. 

 كاهش 50 درصدي قاچاق 
سيگار 

شاتا| رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات 
كش��ور گفت: قاچاق س��يگار از ۱۲ميليارد نخ در س��ال 
۱۳۹۳ به ۶ميليارد نخ در س��ال ۱۳۹۵ رسيد و حال اين 
معضل با كاهش ۵۰درصدي رو به رو بوده است. علي اصغر 
رمزي از برنامه س��ال ۹۶ اين مركز جهت كاهش قاچاق 
ت��ا حد ۳ميليارد نخ خبر داد و س��هم قاچاق در مصرف 
ساالنه سيگار را در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲درصد اعالم كه 
در س��ال ۹۵ اين سهم به ۱۱ درصد كاهش يافته است. 
رييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور افزود: 
مطابق برنامه سال ۹۶ قرار است با برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده و جايگزيني توليد داخلي با واردات، سهم قاچاق 
در مصرف سيگار كشور را حدود ۶درصد كاهش دهيم. 
وي تصريح كرد: در برنامه س��ال ۱۳۹۶ مطابق تبصره ۳ 
ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه كشور ۵ ميليارد نخ 
افزايش توليد داخل خواهيم داشت و همچنين بايد اشاره 
كرد كه در سال جاري بيش از ۹۱درصد مصرف كشور از 

محل توليدات داخلي تامين مي شود. 

اخبار

بررسي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني نشان مي دهد 

انقالب خودرويي در 2030
تعادل|

ارزيابي ها حاكي از آن اس��ت كه در س��ال ۲۰۳۰، 
ش��اهد يك انقالب ب��زرگ در صنعت خودروس��ازي 
جهان خواهيم بود؛ چراكه تحليلگ��ران بر اين باورند 
كه در س��ال ۲۰۳۰ »خودروهاي اشتراكي« بيشترين 
ميزان توليد و تقاضا در سطح دنيا را به خود اختصاص 
خواهند داد و س��بب ش��كل گيري كس��ب و كارهاي 
جديدي در اين صنعت خواهند شد. در همين راستا، 
پژوهشي از موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني 
به قل��م »مهدي محرمي باالن و مه��دي صادقي« در 
خصوص آينده صنعت خودرو در افق ۲۰۳۰ منتش��ر 
شده است كه نش��ان مي دهد، »رشد سريع فناوري، 
تح��والت موجود در بازارهاي نوظهور، سياس��ت هاي 
زيست محيطي، تغيير ترجيحات مصرف كننده نسبت 
به مالكيت  خودرو، ديجيتالي س��ازي يا مجازي شدن 
و ظه��ور مدل هاي جديد كس��ب و كار« زمينه س��از 
تح��والت عظيمي در اي��ن صنعت خواهد ب��ود. اين 
تحليل در عين حال بيانگر اين اس��ت كه ۸ عامل بر 
انقالب صنعت خودرو در سال ۲۰۳۰ اثرگذار است كه 
مواردي چون »سبك جديد در سفرهاي شهري، كند 
شدن آهنگ رشد فروش خودرو، افزايش رقابت پذيري 
خودروهاي برقي، ظهور تدريجي خودروهاي خودران، 
ظهور رقباي جديد در صنعت خودرو، تغيير چارچوب 
هم��كاري و رقابت در صنعت خ��ودرو و بازار در حال 
گ��ذار« را در ب��ر مي گي��رد. ح��ال اس��تراتژي كه بر 
اس��اس اين تحليل به خودروسازان ايراني در مواجهه 
با دگرگوني ها و براي همس��و ش��دن با مسير تكاملي 
صنعت خودرو جهان توصيه مي شود بر ۴ محور مهم 
استوار است كه ش��امل »كسب آمادگي براي همسو 
شدن با تغييرات بازار، تقويت صنايع مرتبط و تجهيز 
شبكه تامين براي حداقل سازي هزينه تدارك عوامل، 
افزايش درجه انعطاف پذيري با تمركز بر امور تحقيق 
و توس��عه، طراحي مهندس��ي و توسعه سيستم هاي 
نرم افزاري و تنوع بخش��ي خدم��ات پس از فروش در 

طول چرخه عمر محصول« است. 

 تحول در صنعت خودرو
تحليل ه��ا بيانگر اين موضوع اس��ت ك��ه تا ۱۵ 
سال آينده چشم بس��ياري از كالن شهرهاي دنيا به 
تع��داد زيادي از خودروهاي برقي عادت خواهد كرد. 
به طوري كه تا سال ۲۰۳۰ حدود دوسوم اتومبيل هاي 
حاضر در ۵۰ شهر بزرگ و نسبتا ثروتمند الكتريكي 
خواهند ب��ود. همچينن ارزيابي ه��اي صورت گرفته 
نش��ان مي دهد ك��ه اين دگرگوني ه��ا و تغييرات در 
صنعت خودرو در چهار حوزه »خودروهاي خودران، 
تمام برقي س��ازي، اپليكيش��ن هاي تب��ادل داده در 
خودرو و ش��يوه هاي متعدد سفرهاي درون شهري « 
خود را نش��ان خواهد داد. آمار منتشر شده از سوي 
پژوهش��گران از عالقه مردم در خريد و اس��تفاده از 
اتومبيل هاي الكتريكي حكايت دارد؛ به طوري كه بر 
اساس نظرسنجي هاي بلومبرگ، اغلب مردمي كه در 
شهرهاي پر جمعيت و آلوده زندگي مي كنند، عالقه 
زيادي نسبت به خودروهاي الكتريكي نشان مي دهند 
و شركت هاي حمل و نقل عمومي نيز در اين زمينه 

پيشتاز توليد خودروهاي برقي خواهند بود. 

 محرك هاي اثرگذار 
مطابق با پژوهش انجام ش��ده از س��وي موسسه 
مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، ذائقه مصرف كننده 
در انتخ��اب خودرو دس��تخوش تحوالتي مي ش��ود. 
البته اين تح��والت تحت تاثير عواملي چون »قوانين 

س��ختگيرانه زيس��ت محيطي در كنار دستاوردهاي 
جديد فناورانه و ش��يوه سفرهاي شهري« قرار دارد؛ 
به طوري كه شاهد مدل هاي جديد حمل و نقل چون 
»به اش��تراك گذاري خودرو« خواهيم بود. اين تغيير 
ذائقه تا آنجا پيش مي رود كه پيش بيني مي ش��ود از 
ه��ر ۱۰ مورد ف��روش خودرو در س��ال ۲۰۳۰، يك 
مورد به خودرو اشتراكي اختصاص يابد. تجربه موفق 
امريكاي ش��مالي و آلمان )رشد ساالنه ۳۰درصدي 
ط��ي دوره م��ورد پيش بين��ي تقاض��اي خودروهاي 
اشتراكي( بر اين ادعا صحه مي گذارد. سومين عاملي 
ك��ه در تغيير ترجيح��ات مصرف كننده در خصوص 
خودروها وجود دارد و باعث مي ش��ود آنها به سمت 
خودروهاي اش��تراكي تمايل بيشتري داشته باشند، 
»تغيير در س��اختار شهري« اس��ت كه البته عنوان 
اصلي تري��ن و مهم تري��ن معي��ار را در تعيين تحول 
صنعت خودرو كسب كرده است. از اين رو »ترافيك 
سنگين، كمبود پاركينگ و ازدحام جمعيت« باعث 
استفاده از اين مدل خودرو در كالن شهرهايي چون 

لندن و شانگهاي بيشتر مورد استفاده خواهد بود. 
از س��وي ديگ��ر، كس��ب وكارهايي جدي��د براي 
توليد خودروهاي اش��تراكي در كالن ش��هرها شكل 
خواه��د گرفت؛ حال آنك��ه در مناطق روس��تايي و 
حوم��ه، مالكيت خودرو ش��خصي به صرفه تر خواهد 
ب��ود. بنابراي��ن انتظار م��ي رود تا س��ال۲۰۳۰، بازار 
تقاضاي جهاني براي خودرو شخصي، دوقطبي شده 
و در مناطق حومه براي خودرو ش��خصي به نس��بت 
كالن ش��هرها تقاضاي بيشتري وجود داشته باشد. از 
ديگر عوامل اثرگذار در انقالب صنعت خودرو، »كند 
شدن آهنگ رشد فروش خودرو« است؛ به طوري كه 
تحليل پيش رو نشان مي دهد، رشد طبقه متوسط در 
جهان و تداوم رش��د اقتصادي در كشورهاي نوظهور 
به وي��ژه در چين و هند منجر ب��ه افزايش تقاضاي 
خودروهاي اشتراكي مي شود؛ از اين رو فروش خودرو 
دچار افت ش��ده به طوري كه رش��د س��االنه فروش 
خ��ودرو از ۳.۶درص��د ب��ه ۲ درصد تا س��ال ۲۰۳۰ 

خواهد شد. 
اي��ن پژوهش بيانگر اين اس��ت ك��ه خودروهاي 

برقي با خودروهاي معمولي وارد دور جديد از رقابت 
مي ش��وند. البته در اين بين عوامل��ي چون »قوانين 
س��ختگيرانه تر و اعطاي مش��وق هايي چون معافيت 
ماليات��ي، امتيازهاي ويژه در رانندگي و اس��تفاده از 
پاركينگ از يكس��و و كاه��ش قيمت باتري طي يك 
دهه آتي« ب��ر اين فضاي رقابت��ي  تاثيرگذار خواهد 
ب��ود. همچنين خودروهاي هيبريد برقي بخش قابل 
توجهي از خودروهاي برقي را ش��امل خواهد شد؛ از 
اين رو موتوره��اي احتراق داخلي در خودروها، حتي 

پس از سال ۲۰۳۰ مقبوليت كافي خواهند داشت. 
تحليل ها همچنين حاكي از آن است كه »ظهور 
تدريجي خودروهاي خودران« از ديگر عواملي است 
كه بر تحول صنعت خودرو در س��ال ۲۰۳۰ اثرگذار 

خواهد بود.
 اگرچه خودروهاي خودران همچنان با چالش هاي 
قانوني و فناوري دس��ت به گريبان اس��ت؛ اما با اين 
حال مطابق با آمارها تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۵ درصد 
از خودروهاي موج��ود در دنيا خودران خواهند بود؛ 
در عي��ن حال به نظر نمي رس��د اين خودروها زودتر 
از س��ال ۲۰۲۰ وارد بازار ش��وند. از س��وي ديگر، در 
اين فاصل��ه زماني، سيس��تم هاي پيش��رفته كمك 
راننده )ADAS( نقش حياتي در درك ايده كنترل 
رانندگي توسط خودروهاي خودران ايفا خواهند كرد. 
طبق برخي س��ناريوها انتظار مي رود تا سال ۲۰۳۰، 
حدود ۵۰درصد از خودروهاي س��واري داراي درصد 
باالي��ي از قابليت هاي خودراني و ۱۵درصد آنها تمام 

خودران شوند.

 ظهور رقباي جديد 
از سوي ديگر، ارزيابي ها صورت گرفته حاكي از 
ورود رقباي جديد به بازار خودرو هستند؛ به طوري 
ك��ه تازه واردان اين بازار تنه��ا بخش هاي خاصي از 
زنجيره ارزش)نظي��ر طراحي و نوآوري محصول در 
قالب س��خت افزار و نرم افزار و خدمات( را كه از نظر 
اقتصادي از جذابيت بيش��تري برخوردار هس��تند، 
ه��دف قرار مي دهن��د. با اين حال انتظ��ار مي رود، 
بازيگ��ران جدي��د مانند ش��ركت هاي ب��ا فناوري و 

نقدينگي باال از دگرگوني هاي كنوني س��ود جسته 
و از رقب��اي خ��ود پيش��ي گيرند. از س��وي ديگر، 
بهره گيري از سرويس هاي همسفري آنالين)از قبيل 
uber( حضور غول ه��اي فناوري مثل گوگل و اپل 
همچنين ش��ركت هاي نوظهور OEM )مثل تسال( 
عرصه هاي مختلفي را براي رقابت خودروس��ازان و 

فعاالن اين صنعت فراهم كرده است. 
همچنين براس��اس اين تحلي��ل از ديگر عوامل 
اثرگ��ذار اي��ن صنع��ت مهم »ب��ازار درح��ال گذار 
اس��ت.« از اي��ن رو و بن��ا ب��ه پيش بيني موسس��ه 
مكن��زي ب��ا توس��عه خدم��ات مرب��وط ب��ه تبادل 
اطالع��ات شامل»اپليكيش��ن ها، مكان ياب��ي و ب��ه  
روزرس��اني نرم اف��زار« ب��راي به اش��تراك گذاري و 
س��فارش اينترنتي خودرو، افزايش هزينه تعميرات 
و نگهداري ناش��ي از برقي  شدن خودرو و گسترش 
فناوري خودروه��اي خودران، حجم فروش در بازار 
خودرو تا سال ۲۰۳۰ با جهش ۱.۵تريليون دالري 
به ۶.۷ تريلي��ون دالر افزايش مي يابد. اين درحالي 
اس��ت كه در صورت ادامه روند فعلي و عدم توسعه 
نوآوري و فناوري هاي فوق، حجم فروش محصوالت 
و خدم��ات پس از ف��روش در اين صنعت تا س��ال 
۲۰۳۰ تنه��ا ب��ه ۵.۲ تريليون دالر در مقايس��ه با 

۳.۵تريليون دالر سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد. 

 استراتژي بازار خودرو ايران در 2030 
از آنج��ا ك��ه صنع��ت خ��ودرو در دني��ا درحال 
تجرب��ه ك��ردن تغيي��رات جديدي اس��ت ام��ا اين 
صنعت در ايران همچنان به ش��كل س��نتي درحال 
تولي��د و فعاليت اس��ت. از اين رو ني��از به تغيير در 
مدل ه��اي توليد خ��ودرو در ايران بي��ش از پيش 
احس��اس مي ش��ود. از اين رو خودروس��ازان ايراني 
در مواجهه با دگرگوني ها و براي همس��و ش��دن با 
مس��ير تكاملي صنعت خودرو بايد ۴عامل»كس��ب 
آمادگ��ي براي همس��و ش��دن ب��ا تغييرات ب��ازار، 
تقوي��ت صنايع مرتبط و تجهيز ش��بكه تامين براي 
حداقل س��ازي هزينه تدارك عوامل، افزايش درجه 
انعطاف پذي��ري با تمركز بر امور تحقيق و توس��عه، 

طراحي مهندسي و توسعه سيستم هاي نرم افزاري و 
تنوع بخش��ي خدمات پس از فروش در طول چرخه 

عمر محصول« را مد نظر داشته باشند. 
مطابق با گزارش منتش��ر ش��ده، نخستن محور 
مهم اين اس��ت كه بازار خ��ودرو دير يا زود با ظهور 
مدل ه��اي جديد كس��ب وكار مانن��د خودروهاي 
خودران و خودروهاي برقي با تحوالتي جدي مواجه 
خواهد شد. بنابراين خودروسازان ايراني با توجه به 
ذائقه مصرف كنندگان به تغيير س��اختار جمعيتي و 
تاثير آن بر چشم انداز فروش خودرو توجه كنند. از 
سوي ديگر  خودروسازان ايراني بايد از طريق انعقاد 
قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك با خودروسازان 
مطرح جهان )به ش��رط انتق��ال فناوري هاي نوين( 
خود را ب��ا اين تغييرات همراه كنن��د و با توجه به 
عمق توانمندي هاي طراحي و توليدي داخلي، خود 

را به پلتفرم توليد خودروهاي آتي تبديل كنند. 
دومين محوري كه بايد مورد نظر خودروس��ازان 
ايران��ي قرار گيرد »تقوي��ت صنايع مرتبط و تجهيز 
شبكه براي حداقل سازي هزينه ها« است كه در اين 
ارتب��اط توجه به صنايعي همچون باتري هاي جديد 
و تجهي��ز آنها به دانش روز مي تواند دس��تاوردهاي 
قابل توجهي در زمينه توانمندس��ازي خودروسازي 
برقي در داخل ايفا كند. همچنين براساس گزارش 
منتش��ر ش��ده، س��اماندهي بخش قطعه س��ازي و 
تنظيم استانداردهاي حاكم در آن بخش به صورت 
اس��تانداردهاي روز انگيزه بيشتري براي مشاركت 
خارجي��ان و بهره گي��ري از ظرفيت ه��اي س��اخت 
 داخل در فرآيند س��رمايه گذاري مشترك به وجود 
مي آورد. از سوي ديگر افزايش درجه انعطاف پذيري 
با تمركز بر امور تحقيق و توسعه، طراحي مهندسي 
و توس��عه سيس��تم هاي نرم افزاري« ديگ��ر عاملي 
است كه بايد مدنظر خودروسازان ايراني قرار گيرد 
و فعاالن صنع��ت بايد با هدف انتفاع و س��وددهي 
از تغييرات و مواردي چون به روزرس��اني سيس��تم 
نرم اف��زاري، ج��ذب نيروه��اي متخص��ص و اتخاذ 
مدل ه��اي جديد تحقيق و توس��عه را در دس��تور 
كار خ��ود قرار دهند. آخرين راهكار پيش��نهادي به 
ايراني»تنوع بخش��ي خدمات پس از  خودروس��ازان 
ف��روش در ط��ول چرخ��ه عم��ر محصول« اس��ت 
ك��ه براس��اس آن حفظ س��هم ب��ازار و بهره مندي 
از فرصت ه��اي س��ودآور مس��تلزم تغيي��ر جايگاه 
بن��گاه از تامين كننده س��خت افزار ب��ه ارائه  دهنده 
خدمات يكپارچه مس��افرت شهري است. از اين رو 
خودروس��ازان بايد همچون شركت هاي نرم افزاري، 
رضايتمن��دي مش��تري در ط��ول چرخ��ه عم��ر 
محصول را تضمين كنن��د. در نهايت اينكه فعاالن 
صنعت حمل و نقل در ايران اعم از خودروس��ازان، 
ارائه دهن��دگان خدمات حمل و نق��ل، قانونگذاران 
و دول��ت  بايد همواره به اين مس��اله توجه داش��ته 
باشند كه جهان همواره درحال تغيير است و جهان 
نوين منتظر كس��ي نمي ماند و كس��اني كه نتوانند 
خودشان را با تحوالت و تغييرات وفق دهند از قافله 
عقب خواهند ماند. بر همين اس��اس كم توجهي به 
تروي��ج اس��تفاده از خودروه��اي دوس��تدار محيط 
زيس��ت و به خصوص خودروهاي تم��ام الكتريكي، 
توس��عه س��رمايه گذاري هاي مش��ترك در جه��ت 
انتقال فناوري هاي نوين و همكاري با خودروسازان 
مطرح جهاني در راس��تاي توس��عه محصول مطابق 
با تحوالت پيش رو تنها س��بب ج��ا ماندن از قطار 
سريع الس��ير پيش��رفت فناوري در جه��ان و توقف 

طوالني مدت در ايستگاه هاي متروكه خواهد شد.

تسنيم|
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق با 
بيان اينكه تا ۲۰ س��ال آينده عراق بزرگ ترين بازار 
منطقه به حس��اب مي آيد، گفت: بعد از آزادس��ازي 
موصل ش��رايط بهتري براي فعاليت در اين كش��ور 
وجود دارد. يحيي آل اسحاق روز گذشته در همايش 
كاربردي فرصت ه��اي طاليي تجارت با عراق، اظهار 
كرد: بازار عراق حوزه انس��ان هاي محتاط و مأيوس 
نيست، زيرا جاده يي سنگالخ همراه با محدوديت هاي 
ب��اال و در عين حال پرس��ود و منفعت اس��ت. وي با 
اشاره به اهميت شناخت بازار عراق براي حضور افزود: 
اين بازار تا ۲۰ س��ال آين��ده بزرگ ترين بازار منطقه 
به حس��اب مي آيد و نوع فعاليت ها مي تواند در قالب 

فعاليت هاي كوچك تا بزرگ و در همه حوزه ها باشد. 
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق ادامه داد: 
آنچه الزمه موفقيت براي حضور در بازار اين كش��ور 
است ش��ناخت فضاي حاكم بر كشور عراق و روابط 
ايران با اين كشور و فعاليت هاي رقباي خارجي است. 
آل اسحاق تصريح كرد: به فعاالن اقتصادي پيشنهاد 
مي ش��ود براي حضور در بازار اين كش��ور ابتدا ۵ تا 
۶ ماه كار مطالعاتي داش��ته باش��ند و چنانچه قصد 
حضور بلندم��دت در اين بازار دارند بايد به س��مت 
س��رمايه گذاري و فعاليت هاي مش��ترك بروند. وي 
گف��ت: رابطه دو كش��ور ايران و ع��راق بلندمدت و 
تاريخي و اس��تراتژي است، يعني مي توانيم در مدت 

طوالني در اين بازار حضور داشته باشيم.

 رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق افزود: 
ميزان صادرات ما به اين كش��ور به ۱۷ ميليارد دالر 
رس��يده است كه قابليت افزايش به ۲۰ ميليارد دالر 
دارد و قابليت فعالي��ت در تمام حوزه هاي اقتصادي 
است. آل اسحاق ادامه داد: دو كشور روابط و فعاليت 
اقتصادي رو به توسعه و بر گسترش آن تاكيد دارند 
و فعاليت هاي اقتصادي مشترك رو به تقويت است. 
ب��ه گفته او، نهادهاي متعددي در حوزه فعاليت هاي 
اقتصادي اي��ران و عراق وج��ود دارد كه مي توان به 
ميزها، افراد و سياس��ت ها و برنامه ها اش��اره كرد كه 
بنابراين از طريق وزارت امور خارجه مي توان اطالعات 

مناسبي كسب كرد. 
ات��اق بازرگاني ايران و عراق و اتاق مش��ترك كه 
ب��ه ص��ورت تخصصي ت��ر كار مي كنن��د، مي توانند 
شرايط مناسبي براي حضور فعاالن اقتصادي در اين 
كش��ور ايجاد كنند. آل اسحاق همچنين تاكيد كرد: 
در اي��ن بازار نمي توان به ص��ورت انفرادي ورود كرد 
و اتحاديه ه��ا مي توانند نقش مهم��ي در اين ارتباط 

داشته باشند و حضور در اتحاديه و كسب پشتيباني 
از آنها مي تواند منجر به بهبود فعاليت اقتصادي افراد 
در اين كش��ور شود. به واقع ش��ناخت بازار عراق در 
تصميم گيري براي انج��ام فعاليت هاي اقتصادي در 
اين كش��ور مهم و اثرگذار است و بايد بدانيم كه اين 
كش��ور نيازهاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدتي 
دارد. وي اضافه كرد: اين كشور به دنبال آن است كه 
در ميان مدت و بلندمدت تنها به دنبال واردات صرف 
 كاال نباش��د، بنابراين به دنبال تنظيم زيرساخت ها و 
ش��كل گيري توليد از طريق ايجاد سرمايه گذاري با 
كشورهاي ديگر اس��ت و فعاالن اقتصادي ما بايد به 

اين نكته توجه كنند. 
آل اس��حاق با اشاره به مثالي درباره عدم توجه به 
حضور بلندم��دت در بازار عراق گفت: با وجود اينكه 
ع��راق بازار بزرگي دارد اما آنه��ا نيز به حق به دنبال 
بازسازي و ترميم فعاليت هاي اقتصادي خود هستند 
به همين منظور تعرفه واردات سيمان به اين كشور 
افزاي��ش يافت كه اي��ن امر باعث كاه��ش صادرات 

س��يمان ايران به اين كشور ش��د كه اين سرنوشت 
در صورت عدم سرمايه گذاري مشترك منتظر ساير 
كاالهاي صادراتي ايران به اين كش��ور است. رييس 
اتاق مش��ترك بازرگاني اي��ران و عراق گفت: درحال 
حاض��ر يكي از ش��ركت هاي صنايع لبن��ي ايران در 
بازار عراق اقدام به س��رمايه گذاري مشترك كرده و 
الزم اس��ت كه صنايع ديگر نيز ب��راي تداوم حضور 
خ��ود به اين مهم توجه كنند. وي با بيان اينكه بايد 
مراقب كيفيت كاالهاي صادراتي به عراق بود، افزود: 
تجارت هاي مرزي و پيله وري و صدور كاالهاي تاريخ 
گذشته بي كيفيت و تقلبي ضربه سنگيني به تجارت 
دو كشور وارد مي كند. رييس اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق افزود: ش��رايط گمركي و صدور ويزا در 
ع��راق درحال تغيير و تحول اس��ت و با آزادس��ازي 
موصل فضاي كسب وكار بهتري ايجاد شده اما تصور 
اينكه فضاي اتوباني در عراق ايجاد شده، اشتباه است 
اما كماكان تاكيد مي كنيم كه فرصت هاي زيادي در 

همين شرايط براي فعاليت وجود دارد. 

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق عنوان كرد

بازار جديد در انتظار تجار ايراني 

رييس اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد

3 فاكتور اثرگذار بر توليد
رييس پارلم��ان بخش خصوصي در نخس��تين 
همايش تولي��د ملي در مرك��ز همايش هاي صدا و 
سيما اعالم كرد كه صنعتگران ظرفيت الزم را براي 
حضور در بازارهاي رقابتي جهاني ندارند. غالمحسين 
ش��افعي گفت: اعمال تحريم هاي اقتصادي و س��اير 
عوام��ل افزايش دهنده قيمت تمام ش��ده كاالها در 
سال هاي گذش��ته سبب ش��ده هنوز ظرفيت الزم 
را براي حضور در بازارهاي رقابتي جهاني نداش��ته 
باشيم. وي توضيح داد: در سال هاي گذشته به دليل 
تحريم ها، بخش توليد كش��ور به ويژه توليد صنعتي 
بيشترين آس��يب را متحمل شد. به گفته اين مقام 
مس��وول، موضوع اشتغال بين س��ال هاي ۱۳۸۵ تا 
۱۳۹۲ متاثر از همين مس��اله متحمل خس��ارت ها 
و صدمات فراواني ش��د و تغييرات ب��ه وجود آمده 
در نرخ ارز، قانون هدفمندي يارانه ها و... سبب س��از 
تغيير قيمت تمام ش��د و مش��كالت زيادي آفريد. 
وي تاكيد ك��رد: اولويت بندي طرح ه��ا، مكان يابي 

توس��عه و ظرفيت سنجي واحدهاي صنعتي بايد در 
دستور كار قرار گيرد؛ در غير اين صورت واحدهاي 
توليدي حتي در ش��رايط مناسب هم نمي توانند با 
ظرفيت كامل كار كنند كه سبب ساز افزايش قيمت 
تمام ش��ده و بروز مشكل در رقابت با ساير كشورها 
خواهد ش��د. ش��افعي تاكيد كرد: اگر در بلندمدت 
به اين س��ه عامل اساس��ي توجه و استراتژي جامع 
براي بخش توليدي تدوين ش��ود، بيشترين كمك 
ب��ه بخش توليد كش��ور خواهد ش��د. وي يادآوري 
كرد: پس از اعمال تحريم هاي ظالمانه در بس��ياري 
از كش��ورها به روي ايران بسته ش��د و در بسياري 
بازارها ق��ادر به حضور نبودي��م، در همين پيوند و 
به دليل آس��يب هاي وارده به بخ��ش توليد، قيمت 
كاالهاي توليدي باال رفت و قدرت رقابت خود را در 

بسياري بازارها از دست داديم. 
رييس اتاق ايران با اش��اره به تحوالت در دوران 
برجام گفت: با اجرايي شدن برجام و تحوالت انجام 

ش��ده و حضور هيات هاي خارجي در كش��ور براي 
دس��تيابي به بازار ب��زرگ ايران، فع��االن اقتصادي 
ايراني توانس��تند از تنگناهاي ب��ه وجود آمده عبور 
كنن��د، اما هنوز ب��ه ظرفيت الزم ب��راي حضور در 

بازارهاي رقابتي نرسيده اند. 
وي ب��ا مقايس��ه اقتص��اد ايران و مال��زي گفت: 
حجم تجارت خارجي آس��ياي جنوب شرقي ساالنه 
۶۰۰ميليارد دالر اس��ت، در حالي كه حجم تجارت 
خارجي ما تنها ۴۰ ميليارد دالر بوده و در مقايس��ه 
جمعيت دو كش��ور، فاصله تجارت بسيار زياد است. 
اين مقام مس��وول بيان  كرد: اگر موانع برداش��ته و 
محيط��ي رقابتي براي اقتصاد ايجاد ش��ود، ظرفيت 
تجارت كشور مي تواند به چندين برابر ميزان فعلي 

افزايش يابد. 
ش��افعي با اش��اره به بازار بزرگ كش��ور روسيه، 
يادآور ش��د: در ماه هاي گذشته شاهد خروج تركيه 
از بازار اين كشور به دليل مسائل سياسي بوديم كه 
فرص��ت خوبي ب��راي تجار و بازرگان��ان ايراني بود، 
اما با عادي ش��دن روابط دو كش��ور مجددا ترك ها 
در روس��يه حاضر ش��ده اند. وي همچنين با اش��اره 
به ب��ازار قطر، تصري��ح كرد: حج��م قابل توجهي از 
كااله��اي ايراني اكنون به بازار قطر وارد ش��ده، اما 
در اين كش��ور ني��ز رقيبي قدرتمند ب��ه نام تركيه 

داريم كه مهم ترين مش��كل ما ب��راي رقابت با آن، 
قيمت تمام شده باالي كاالهاي ايراني است. رييس 
ات��اق ايران گفت: قيمت تمام ش��ده كاالها متاثر از 
عواملي همچون نرخ تس��هيالت بانكي، نرخ ماليات، 

تعرفه هاي گمركي، نرخ دستمزد و... است و چنانچه 
حركت اقتصادي به سمت رونق داشته باشيم، قادر 
به عرضه كاالهاي رقابتي در سطح جهاني خواهيم 

بود. 
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15 نفت و انرژي
 تشريح برنامه تامين 

آب رامهرمز 
پ�اون| حميد چيت چيان وزير ني��رو در آيين 
افتتاح پروژه ش��بكه آبياري و زهكش��ي س��احل 
راس��ت ناحيه دوم رامهرمز گفت: براي اجراي اين 
طرح ها اقدامات وسيع و پرهزينه يي انجام مي شود 
ت��ا آب مطمئني در اختيار كش��اورزان قرار گيرد، 
س��د و كانال هاي اصلي اجرا و س��اخته شده و در 
كنار آن موفق به احداث س��د انحرافي هم شده ايم 
و حدود 70درصد ش��بكه هاي فرعي و بخشي هم 
از شبكه هاي اصلي اجرايي شده اند.  وي ادامه داد: 
اقدامات فوق نشان دهنده توجه جدي به آب شرب 
و كش��اورزي منطقه اس��ت و آنچه در توسعه يك 
منطق��ه نقش اول و اصلي را بازي مي كند، عبارت 
است از اينكه بايد توليد اقتصادي موثر انجام شود 
و اگر اين خلق ثروت انجام ش��ود قطعا اش��تغال و 
توسعه خدمات شهري و آباداني و توسعه فرهنگي 
و اقتص��ادي در زي��ر چتر اين خلق ث��روت ايجاد 
مي ش��ود و اگ��ر اين گره باز ش��ود مابقي كارها به 

سرعت اجرايي خواهند شد. 
چيت چيان اظهار داش��ت: يك��ي از اولويت هاي 
وزارت نيرو در كل كش��ور مساله تامين آب شرب 
است و اين مهم از اهميت بااليي براي ما برخوردار 
اس��ت و البته اين مهم شروع شده و بخشي از آن 
اجرايي و مابقي در حال اجرا ش��دن اس��ت و با 2 
هدف كوتاه و بلندمدت در تالش��يم تا آب ش��رب 
مورد نياز مردم رامهرمز را تامين كنيم كه بس��يار 
آب باكيفيتي هم خواهد بود و در برنامه بلندمدت 
ب��ا اجراي خط لوله از س��د كارون 3 مش��كل آب 

شرب رامهرمزي ها را مرتفع خواهيم كرد.  
وي گفت: در زمينه تامين برق مورد نياز مردم 
هم اقدامات فراواني انجام ش��ده اس��ت، همين كه 
در ح��ال حاض��ر از نظر ش��بكه ب��رق مهم ترين و 
گس��ترده ترين شبكه توليد و انتقال و توزيع كشور 
در خوزس��تان اس��ت و به لحاظ مصرف خوزستان 
دومين استان كشور بعد از تهران به شمار مي آيد.  
وزي��ر نيرو گفت: با توجه به مص��رف باالي برق و 
اينك��ه در پيك از 7هزار مگاوات هم گذاش��ته ايم، 
نياز به س��رمايه گذاري هاي متعدد در زمينه تامين 
برق و ايجاد پس��ت هاي جديد در اس��تان و كشور 
داري��م ك��ه با توجه ب��ه مناقصه رفت��ن طرح هاي 
مدنظر به زودي و با وجود سرمايه گذاران خارجي 
به توسعه و تقويت شبكه برق روي خواهيم آورد و 
هم اكنون چندين نيروگاه در حال احداث است كه 
در انديمشك كار احداث نيروگاه آغاز و در بهبهان 

و ماهشهر هم نيروگاه هاي جديد افتتاح شدند. 
چيت چيان گفت: از ابتداي صنعت سد س��ازي 
در كش��ور تاكن��ون بيش از 65 س��ال مي گذرد و 
اكن��ون در صنعت سد س��ازي اقداماتي ش��گرف و 
بزرگ انجام شده كه همگي براي تامين آب شرب 
و كش��اورزي و در نهايت تامين برق مردم صورت 
گرفته به نحوي كه در 4 س��ال اخير 33 س��د به 
بهره برداري رس��يده و چند سد ديگر هم در حال 

بهره برداري است.  
وي در پايان گفت: سد س��ازي آث��ار مثبتي در 
اقتصاد كشور داشته است به گونه يي كه خوزستان 
در اي��ن زمينه و در بخش توس��عه منابع آب رتبه 
اول را دارد و اين مهم بس��يار حايز اهميت است، 
همچنين الزم به ذكر اس��ت كه در اين زمينه دو 
س��د جديد را در رامهرمز افتت��اح خواهيم كرد و 
4 شبكه ديگر را در ش��وش، آبادان و خرمشهر به 
زودي افتت��اح خواهيم كرد كه بتواند باعث خير و 

بركت براي خوزستاني ها شود. 

قرارداد با توتال برمبناي الگوي 
جديد قراردادهاي نفتي است

سخنگوي هيات رييس��ه مجلس گفت: قرارداد 
با توتال برمبناي الگ��وي جديد قراردادهاي نفتي 
انجام ش��ده كه براس��اس اي��ن الگو اج��ازه انعقاد 
قرارداد به دولت داده ش��ده و دولت نيز اختيار آن 

را به وزارت نفت واگذار كرده است. 
به گزارش ش��انا، بهروز نعمتي سخنگوي هيات 
رييسه مجلس ش��وراي اسالمي از حضور مهندس 
بي��ژن زنگنه وزي��ر نف��ت در نشس��ت علني روز 
)چهارشنبه، 2۱ تيرماه( مجلس براي ارائه گزارش 
درب��اره فرآيند قرارداد با توت��ال خبر داد و گفت: 
قرارداد با توتال برمبناي الگوي قراردادهاي جديد 
نفتي انجام ش��ده است كه براساس اين الگو اجازه 
امض��اي ق��رارداد به دولت داده ش��ده و دولت نيز 

اختيار را به وزارت نفت داده است. 
وي افزود: براس��اس الگ��وي قراردادهاي جديد 
نفتي، اين قرارداد فرآيند ش��وراي اقتصاد، دولت، 
مجلس و تنقيح قوانين را طي كرده اس��ت و براين 

مبنا قرارداد منعقد شده است. 
نعمتي ب��ا بيان اينك��ه مجموع��ه وزارت نفت 
باي��د مبلغي ح��دود ۱27 ميلي��ارد دالر در مدت 
5 س��ال س��رمايه جديد جذب صنعت نفت و گاز 
كش��ور كند، تصريح كرد: اين حجم سرمايه گذاري 
كالن مي طلب��د كه ش��ركت هاي مختلف نفتي در 
اين عرصه س��رمايه گذاري كنن��د كه حضور توتال 
مي توان��د ورود ديگر س��رمايه گذاران را به كش��ور 

تسهيل كند. 

روي خط نيرو

»تعادل« از 3محور مهم نشست خبري مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت خام گزارش مي دهد

نخستين قرارداد »نفتي« به نام ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
توليد زودهنگام ميدان آزادگان جنوبي به 83هزار بشكه در روز رسيد / مناقصه آزادگان در 96 نهايي نمي شود 

گروه انرژي| نادي صبوري|
ديروز نورالدين شهنازي زاده مديرعامل شركت 
مهندس��ي و توس��عه نفت خ��ام گفت: نخس��تين 
ق��رارداد جديد در حوزه ميدان ه��اي »نفتي« نه با 
يك ش��ركت خارج��ي در آزادگان بلكه با ش��ركت 
نفت و گاز پرش��يا، وابس��ته به ستاد اجرايي فرمان 
ام��ام )ره( و در ميدان ياران خواه��د بود. ۱2 مهر 
ماه س��ال گذش��ته، چارچوب قراردادي ميان اين 
ش��ركت و ش��ركت ملي نفت ايران بس��ته ش��د و 
حاال عمال توس��عه ياران جنوبي و ياران شمالي به 
صورت تجميع ش��ده و بدون برگ��زاري مناقصه به 
اين ش��ركت واگذار خواهد ش��د. مهم ترين موضوع 
ديگري كه از جمع بندي نشست خبري روز گذشته 
جمعي از مديران ش��ركت مهندسي و توسعه نفت 
خام اس��تنباط مي شد، اين اس��ت كه نمي توان به 
برگ��زاري مناقصه براي ميدان نفتي »آزادگان« در 
س��ال جاري خوش��بين بود و اين موضوع احتماال 
به س��ال بعد موكول خواهد ش��د. عالوه بر اين در 
جريان نشس��ت خبري روز گذش��ته اعالم شد كه 
توليد زودهنگام از ميدان نفتي آزادگان جنوبي در 
پايان خ��رداد ماه با افزايش روبه رو ش��ده و اكنون 
روزان��ه 83هزار بش��كه نف��ت خام از اي��ن ميدان 
اس��تخراج و تولي��د مي ش��ود. اين تولي��د در كنار 
افزايش��ي كه از ديگر ميدان ها رق��م مي خورد، در 
پايان س��ال جاري ظرفيت توليد ميدان هاي غرب 
كارون را به روزانه 368هزار بش��كه خواهد رس��اند 
كه باعث افزايش جايگاه ايران در اوپك مي ش��ود. 
گ��زارش »تعادل« از 3 محور مهم نشس��ت خبري 
روز گذش��ته مديرعامل شركت مهندسي و توسعه 
نفت خام كه مجري طرح هاي مهم نفتي به ش��مار 

مي رود را در ادامه مي خوانيد. 
***

 ديروز مديرعامل ش��ركت مهندس��ي و توسعه 
نف��ت خام بي��ش از هر چي��ز متمايل ب��ود كه به 
دس��تاوردها و اقدامات اين شركت طي چند ماهي 
ك��ه از نشس��ت خبري پيش��ين او در اس��فند ماه 
مي گذرد، اشاره كند اما خبرنگاران بيش از هر چيز 
ب��ه دنبال خبري از حضور ش��ركت هاي بين المللي 
در مناقص��ات مربوط به ميدان ه��اي غرب كارون 
بودند كه در حوزه فعاليت اين شركت قرار دارد. در 
واقع مهم ترين دليل برگزاري نشس��ت خبري روز 
گذشته نورالدين ش��هنازي زاده اعالم اين خبر بود 
كه »توليد نفت خ��ام از ميدان آزادگان جنوبي در 
پايان خرداد ماه به 83 هزار بش��كه در روز رسيده 
است.« خبري كه احتماال نويدبخش افزايش توليد 

ايران در گزارش اين ماه اوپك نيز خواهد بود. 
 ام��ا جامعه خبري و به تب��ع آن افكار عمومي، 
اكن��ون بيش از ه��ر چيز در انتظ��ار اتفاقي جديد 
در زمينه برگ��زاري مناقصه براي ميدان هاي غرب 
كارون از جمله آزادگان به سر مي برد. در اين بين، 
چيزي كه كمتر كس��ي منتظر جدي شدن آن بود، 
در حال رخ دادن است. نورالدين شهنازي زاده ديروز 
در ميان صحبت هاي خود به اين موضوع اشاره كرد 
كه نخستين قرارداد جديد »نفتي« با شركت نفت 
و گاز پرشيا وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام)ره( 
منعقد خواهد شد. نورالدين شهنازي زاده گفت كه 
به زودي س��ند HOA منعقد ش��ده ميان شركت 
ملي نفت و ش��ركت نفت و گاز پرشيا به »قرارداد« 

تبديل خواهد شد. 
 ش��هنازي زاده دي��روز در اي��ن ب��اره گف��ت: 
»ميدان ه��اي ي��اران ش��مالي و جنوب��ي در ادامه 
تجمي��ع ش��ده و با هدف گ��ذاري تولي��د 80 هزار 

بش��كه در روز به ش��ركت صنعت نفت و گاز پرشيا 
واگذار خواهد شد.« به گزارش »تعادل« اين شيوه 
واگذاري به ش��كل ترك تشريفات و بدون برگزاري 
مناقصه صورت خواهد گرفت كه وزارت نفت پيش 
از اي��ن دليل آن را  بندي در قرارداد باي بك با نفت 
و گاز پرش��يا در توسعه فاز نخس��ت ياران جنوبي 
اعالم ك��رده بود كه پيش��نهاد اين ش��ركت را در 
اولوي��ت مناقصه قرار مي داد. ب��ه اين ترتيب طبق 
اظهارات مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت 
خام ش��ركت صنعت نفت و گاز پرش��يا با استفاده 
از روش هاي ازدياد برداش��ت در اين پروژه مشغول 

خواهد شد. 
نورالدي��ن ش��هنازي زاده در بخ��ش ديگري از 
صحبت هاي خود در پاسخ به اين پرسش »تعادل« 
كه ش��ركت نف��ت و گاز پرش��يا چه زمان��ي نتايج 
مطالعات خ��ود را تحويل داده اس��ت، عنوان كرد: 
»پس از انعقاد س��ند HOA اين شركت پيشنهاد 
داده اس��ت كه كل ميدان ياران را به صورت يكجا 
توس��عه دهد. نفت و گاز پرش��يا كه متعهد به قرار 
گرفتن كنار ش��ريك توانمند خارجي شده بود در 
بخش مطالعات اوليه يك ش��ركت فرانس��وي و در 
بخش تكميلي يك ش��ركت روسي را انتخاب كرده 
و با آنها قرارداد بس��ته اس��ت.« اما او در پاس��خ به 
پرسش ديگر »تعادل« كه چه زماني قرارداد با اين 
شركت براي توس��عه ميدان ياران منعقد مي شود، 
گفت: »رابطه ما با اين شركت فعال همان چارچوب 
قرارداد اس��ت، در ادامه قرار اس��ت الحاقيه يي نيز 
ب��ه اين چارچوب اضافه ش��ود كه ش��امل مواردي 
همچ��ون لرزه نگاري س��ه بعدي و تلمبه هاي درون 
چاهي است. در اين فاصله، براي قرارداد نهايي نيز 

انجام مي شود كه مجوزها فراهم شود.« 
ب��ه گزارش »تعادل« مهر ماه س��ال گذش��ته و 
زمان��ي كه چارچوب قرارداد 3 ميدان ياران، كوپال 
و مارون ميان بيژن زنگنه وزير نفت و محمد مخبر 
رييس ستاد اجرايي فرمان امام)ره( به امضا رسيد، 
زنگنه اعالم كرده بود ك��ه از 2.2ميليارد دالر نياز 
اين چارچوب، ستاد اجرايي بايد بخشي را از منابع 
خود و بخش��ي را از طري��ق وام تعيين كند. اكنون 

مش��خص نيس��ت كه ارزش قرارداد توسعه ميدان 
ياران با ش��ركت نفت و گاز پرش��يا وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( چه مقدار از اين 2.2ميليارد 
دالر است و منابع اين شركت براي تامين اين رقم 

كالن چه خواهد بود؟ 

داستان بي پايان مناقصه آزادگان 
اما در حالي كه شواهد حاكي از اين مساله است 
كه قرارداد توسعه ميدان ياران مشترك با عراق در 
جنوب ايران به زودي با ش��ركت وابس��ته به ستاد 
اجراي��ي فرمان امام)ره( بس��ته مي ش��ود، پيگيري 
»تعادل« حاكي از اين است كه مناقصه ميدان نفتي 
آزادگان كه عمال قرار بود بهمن ماه س��ال گذشته 
انجام ش��ود، حتي تا پايان س��ال نيز اميدي براي 
نهايي ش��دن ندارد. 28 خرداد ماه امس��ال، سايت 
ش��ركت ملي نفت، ليست ش��ركت هاي بين المللي 
مورد تاييد براي فعاليت در صنعت باالدس��تي نفت 
اي��ران را به روزرس��اني كرده و تعداد ش��ركت هاي 
روس��ي اين ليس��ت را به 6 مورد رساند. »گازپروم 
نفت«، »روس نفت«، »تات نفت« و »زاروبژنفت« 4 
ش��ركت روس��ي بودند كه طي اين به روزرساني در 
كنار شركت س��وكار آذربايجان، شمار شركت هاي 
بين المللي تاييد ش��ده براي فعاليت در ايران را به 

34 مورد رساندند. 
در آن تاري��خ »تع��ادل« در گ��زارش خود اين 
پرس��ش را مطرح كرد كه اگر اين ش��ركت ها قصد 
ش��ركت در مناقصه ميدان نفتي آزادگان را داشته 
باش��ند، مي توان ح��دس زد كه حداقل ت��ا 6 ماه 
آين��ده اين مناقصه ش��كل نهايي ب��ه خود نخواهد 
گرفت. دي��روز حبي��ب زادگان، معاون��ت مديريت 
مهندسي ش��ركت متن با تاييد اين خبر »تعادل« 
عنوان كرد كه يكي از 4ش��ركت روس��ي كه اواخر 
خرداد به ليس��ت ش��ركت هاي تاييد ش��ده، اضافه 
ش��دند خواهان ش��ركت در مناقصه آزادگان است. 
او همچني��ن عنوان كرد:»اين ش��ركت ها كه اضافه 
ش��ده و در سايت ش��ركت ملي نفت اعالم شده به 
ليس��ت بلن��د قراردادهاي باالدس��تي صنعت نفت 
اضافه مي ش��وند، چنانچه آنها عالقه مند به حضور 

در مناقصه آزادگان باش��ند و محدوده فعاليت آنها 
نفت باشد طبعا درخواست آنها پيگيري مي شود.« 

وداع با آزادگان در 96 
مهم تري��ن نكته يي كه به اين ترتيب از اظهارات 
حبيب زادگان اس��تخراج مي ش��د اين نكته بود كه 
خالف انتظارات، مناقص��ه آزادگان به اين زودي ها 
برگزار نمي شود. او در پاسخ به اين پرسش»تعادل« 
 عنوان كرد:»خودتان مي دانيد كه هر مطالعه تقريبا

6 ماه زمان مي برد، زماني نيز براي ارزيابي و موارد 
ديگ��ر احتياج اس��ت.« معاون مديريت مهندس��ي 
ش��ركت مت��ن همچني��ن اع��الم كرد ك��ه اكنون 
ش��ركت هاي خواهان حضور در مناقص��ه آزادگان 
بايد كنسرس��يومي را تش��كيل بدهند كه تركيبي 
 IOC مشابه كنسرسيوم فاز ۱۱ دارد، يك شركت
به عنوان ليدر، دس��ت كم يك شركت IOC ديگر 
در قالب غير اپراتور و در نهايت يكي از ۱۱ش��ركت 
 E&P ايران��ي خواهان تبديل ش��دن به ش��ركت
فرمول ثابت اين كنسرسيوم هاس��ت. او عنوان كرد 
كه با نهايي ش��دن ليست كنسرس��يوم ها به  طور 
دقي��ق اعالم خواهد ش��د كه چه ش��ركت هايي در 

مناقصه آزادگان حضور خواهند داشت. 
دي��روز نورالدين ش��هنازي زاده نيز در بخش��ي 
م��ورد  در  را  مس��ائلي  خ��ود  صحبت ه��اي  از 
مناقص��ه مي��دان نفت��ي آزادگان مط��رح و عنوان 
كرد:»ش��ركت هاي خوب خارجي ب��راي حضور در 
مناقصه آزادگان شناس��ايي شدند. ابتدا 5۹ شركت 
خارجي براي حضور در مناقصه نفتي آزادگان اعالم 
آمادگي كردند كه با بررسي هايي كه صورت گرفت، 
صالحيت 22شركت توسط شركت ملي نفت ايران 
تاييد ش��د.« او ادامه داد: »به شركت هايي كه براي 
حض��ور در مناقصه آزادگان اظه��ار تمايل كردند، 
بس��ته هاي مورد نيازي كه جهت پيوس��ت مدارك 
مناقصه آماده ش��ده بود، ارس��ال ش��د. اميدوارم با 
تكميل اقدامات و اس��ناد مناقصه هر چه س��ريع تر 
ش��اهد دريافت پيش��نهادات فن��ي و بازرگاني اين 
شركت ها باش��يم.« اظهاراتي كه با قرار گرفتن در 
كن��ار صحبت هاي حبيب زادگان به خوبي ش��فاف 

كردند ك��ه هنوز براي حرف زدن از نهايي ش��دن 
مناقصه اين ميدان بسيار مهم خيلي زود است. اين 
درحالي است كه وزارت نفت تاكنون چند بار اعالم 
كرده بود كه به زودي اين مناقصه را برگزار مي كند. 

افزايش توليد از غرب كارون 
 اما همانطور كه عنوان ش��د، هدف از برگزاري 
نشس��ت خب��ري روز گذش��ته، ترس��يم نمايي از 
وضعيت فعلي فعاليت ش��ركت مهندسي و توسعه 
نف��ت خام به ويژه در ميدان ه��اي آزادگان جنوبي 
و ميدان آذر ب��ود. مديرعامل و رييس هيات مديره 
شركت مهندسي و توس��عه نفت طي صحبت هاي 
خود با اش��اره ب��ه وضعيت توليد مي��دان آزادگان 
جنوبي توضيح داد: ميزان توليد از اين ميدان قبال 
روزانه 45هزار بش��كه بود كه اين برداشت در قالب 
قرارداد اوليه با س��ي ان پي سي صورت مي گرفت. 
چاه هايي كه توس��ط ش��ركت سي ان پي سي حفر 
ش��ده بود به تدري��ج كارايي خود را از دس��ت داد 
و تولي��د از ميدان نفت��ي آزادگان جنوبي به 25تا 
28ه��زار بش��كه در روز كاهش يافت. ام��ا فارغ از 
برنامه ش��ركت متن براي احياي اين توليد از محل 
25حلقه چاه حفاري ش��ده شركت CNPC چين 
در انتهاي خرداد ماه معادل 45هزار بش��كه در روز 
افزاي��ش تولي��د در آزادگان جنوب��ي رقم خورده و 
ب��ه اين ترتي��ب توليد زودهنگام اي��ن ميدان را به 
83هزار بشكه در روز رس��انده است. اين توليد در 
ادام��ه و با احياي چاه هاي اوليه ب��ا روزانه 25هزار 
بش��كه افزايش و در مرحله يي ديگر نيز با 40هزار 
بش��كه افزايش روبه رو خواهد شد. در نهايت طبق 
اطالعات موجود، ف��از دوم توليد زودهنگام ميدان 
نفتي آزادگان مهر ماه سال جاري محقق مي شود، 
هدف نهايي توليد روزانه ۱۱0هزار بشكه در روز به 
صورت زودهنگام است كه شهنازي زاده اعتقاد دارد 

اين شركت اين مرز توليد را رد خواهد كرد. 
خبر مهم ديگري كه ديروز مديرعامل ش��ركت 
مهندس��ي و توس��عه نفت خام به عن��وان مجري 
طرح هاي نفت و گاز در خش��كي و دريا اعالم كرد، 
توليد زودهنگام 30هزار بش��كه يي از ميدان نفتي 
آذر ب��ود. او در اين زمين��ه عنوان كرد:»از اين پس 
تولي��د از مي��دان آذر در فاز نخس��ت به ميزان 65 
هزار بش��كه و در فاز دوم با توليد ۱۱0هزار بش��كه 
در قالب الگوي جدي��د قراردادهاي نفتي عملياتي 
مي ش��ود كه براي ف��رآورش نفت تولي��دي آن از 

ظرفيت خالي واحد دهلران استفاده مي شود.« 
به اي��ن ترتي��ب طبق اظه��ارات روز گذش��ته 
ش��هنازي زاده درحال��ي كه توليد نف��ت خام ايران 
اكن��ون از ميادين غ��رب كارون 2۹0هزار بش��كه 
در روز اس��ت در پاي��ان س��ال ۱3۹6 اين توليد به 
368هزار بش��كه در روز خواهد رس��يد. اين مساله 
ب��ه معناي افزاي��ش 78هزار بش��كه يي توليد نفت 
خام ايران از محل اين ميادين اس��ت. طبق آخرين 
گزارش ماهانه سازمان كشورهاي توليد كننده نفت 
خام، اي��ران اكن��ون روزانه 3ميلي��ون و 7۹5هزار 
بشكه نفت خام توليد مي كند كه با در نظر گرفتن 
78هزار بش��كه افزاي��ش در پايان س��ال به توليد 
3ميليون و 873هزار بشكه در روز خواهد رسيد. از 
س��ويي ايران خود توليد نفت خام در ماه آوريل را 
معادل 3ميليون و 862 هزار بش��كه اعالم كرده كه 
اگ��ر اين رقم مبنا قرار گيرد، توليد نفت خام ايران 
در پايان سال جاري كه با اوايل سال 20۱8و پايان 
دور دوم توافق اوپك همراه مي ش��ود به 3ميليون و 

۹40هزار بشكه در روز خواهد رسيد. 

»تعادل« شيوه نامه نحوه داد و ستد شركت ملي نفت با خريداران گازهاي مشعل را بررسي مي كند

سر و سامان يافتن جمع آوري گازهاي فلر
قيمت پايه واگذاري گازهاي فلر بين نيم تا 2 سنت در هر مترمكعب تعيين شد

گروه انرژي|
روز گذش��ته بيژن زنگنه، وزير نفت ش��يوه نامه نحوه 
داد و ستد شركت ملي نفت با خريداران گازهاي مشعل 
را ابالغ كرد تا با مش��خص  شدن چارچوب اين دسته  از 
قراردادها، گامي جدي در زمينه جمع آوري گازهاي فلر 
و جلوگيري از س��وختن و هدر رفتن آنها و آسيب  زدن 
به محيط زيس��ت و كاهش آلودگي برداش��ته شود. اين 
 ش��يوه نامه به  اس��تناد بند»الف« م��اده 48 قانون برنامه
5  س��اله ششم توسعه ابالغ شده است. براساس اين بند، 
دولت مكلف شده  بود»كليه طرح هاي جمع آوري، مهار، 
كنترل، بهره برداري از گازهاي همراه توليد و مش��عل در 
كليه  ميدان هاي نفتي و تاسيسات صنعت نفت را با تعيين 

نرخ عادالنه خوراك ظرف م��دت حداكثر 3ماه از تاريخ 
الزم االجرا ش��دن اين قانون از طري��ق فراخوان به مردم 
و بخش غيردولت��ي واگذار نمايد. به گونه يي كه تا پايان 
برنامه حداقل ۹0درصد گازهاي مش��عل مهار و كنترل 
ش��ده  باشد.« نخستين نكته يي كه در قانون برنامه براي 
جمع آوري گازهاي همراه بر آن تاكيد شده است، تعيين 
نرخ عادالنه اس��ت. در ماده دوم شيوه نامه ابالغي وزارت 
نفت عنوان شده است كه »قيمت پايه واگذاري گازهاي 
موض��وع اين ابالغيه در هر مورد با تش��خيص ش��ركت 
ملي نفت و بر حسب دسترسي خريدار به سرويس هاي 
جانبي، حجم گاز در اختيار، كيفيت گاز، مدت واگذاري 
و محل تحويل گاز در خش��كي يا فراس��احل است.« هر 

چن��د در ادامه اين ماده، بازه زماني قيمت هر مترمكعب 
گاز مش��عل بين نيم تا 2سنت در هر متر مكعب تعيين 
خواهد ش��د.  در ماده بعدي اين ش��يوه نامه در رابطه با 
طول دوره قرارداد نيز بس��يار آسان گيري شده است. در 
ماده س��وم ابتدا به طرح هايي اشاره شد كه پيش از اين 
براي جمع آوري و بهره برداري از گاز مش��عل برنامه ريزي 
شده  بود و عنوان مي كند كه دوره اين قراردادها تا زمان 
بهره برداري پيش بيني ش��ده  خواهد ب��ود. هر چند اگر 
تاخيري در بهره برداري برنامه ريزي ش��ده، وجود داشته  
باش��د امكان تمديد مدت قرارداد تا زم��ان بهره برداري 
وج��ود دارد. در س��اير موارد)قرارداده��اي جديد( دوره 
قرارداد حداقل 5 و حداكثر ۱0سال خواهد بود.  در ماده 

)6( اين ش��يوه نامه، كارمزد شركت ملي نفت براي ارائه 
 NGL خدمات��ي همچون انتقال گاز، عمليات جداس��از
و شيرين س��ازي به ازاي هر مترمكعب گاز خام دريافتي 
از خريدار بين 40س��نت تا يك دالر تعيين ش��ده است. 
همچنين ش��ركت ملي گاز نيز در قبال انتقال يا سوآپ 
گاز طبيعي و شيرين س��ازي آن ب��ه ازاي هر مترمكعب 
گاز تحويل��ي به خطوط انتقال اين ش��ركت و عودت آن 
در نقطه يي ديگر، كارم��زدي دريافت خواهد كرد. نكته 
جالب توجه اين اس��ت كه برخالف ش��ركت ملي نفت، 
كارم��زد ش��ركت ملي گاز ب��ه صورت دقيق مش��خص 
نشده و براس��اس توافق با »خريدار« تعيين خواهد شد.  
همچنين بند سوم ماده)8( اين شيوه نامه موضوع مالكيت 

محص��والت توليدي از گازهاي فلر را به صورت ش��فاف 
بيان كرده تا حرف و حديثي در اين زمينه باقي نماند. بر 
اين اساس، تمام فرآورده هاي استحصالي)تفكيك  شده يا 
نشده( از گاز مشعل دريافتي از»خريدار« به صورت اماني 
در اختيار شركت ملي نفت است و »خريدار« تنها مجاز 
است آنها را به هركس و هر قيمتي كه توانست، بفروشد. 
وزارت نف��ت پاي خود را از نحوه ف��روش و وصول بهاي 
اين فرآورده ها از شركت هاي پتروشيمي و امثالهم بيرون 

كشيده و آن را بر عهده »خريدار« گذاشته است. 
همچنين صورت حس��اب هاي ص��ادره موضوع اين 
ابالغيه براساس نرخ ارز رسمي بانك مركزي و به صورت 

»ريالي« خواهد بود. 

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره ۱3۹66030۱02200۱۹55 مورخ ۹6/3/3  هيئت رسيدگي به اسناد عادي مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند 
رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي محمدرضا افكاري فرزند اسرافيل بشماره شناسنامه 4۱4 صادره از 
سراب نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱06/25 مترمربع مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك 44 
فرعي مفروز از قطعه... تفكيكي از ۱4۱ اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي رسول و 
عباسعلي و حسين علي دهقان نيري محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، در 
صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي 
دادگاه گردد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در 

هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹6/4/20                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹6/5/4

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0848

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره ۱3۹66030۱0220023۱5 مورخ۹6/3/۱3  هيئت رسيدگي به اسناد عادي مستقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختما ن هاي فاقد 
سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي علي حسني  فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه ۹88 صادره 
از ساوه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 263۹/۹5 مترمربع مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك 
...فرعي مفروز از قطعه... تفكيكي از ۱54 اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي محمد 
علي شهرابي و حسين مشقتي كندري محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، 
در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي 
دادگاه گردد. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در 

هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹6/4/20                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹6/5/4

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0847

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره ۱3۹66030۱02200۱۹50 مورخ۹6/3/3  هيئت رسيدگي به اسناد عادي مستقر در اداره 
ثبت اس��ناد و امالك شهرس��تان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند 
رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي رضا كرد  فرزند نوراله  بش��ماره شناسنامه 27۹۱ صادره از تهران  
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت ۱03/۹5 مترمربع مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك ...فرعي 
مفروز از قطعه... تفكيكي از ۱5۹ اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي شعبان ايازي 
محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹6/4/20                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹6/5/4

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/0846

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره ۱3۹66030۱02200۱876 مورخ ۹6/2/3۱ هيئت رسيدگي به اسناد عادي مستقر در 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختما ن هاي فاقد سند 
رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي نصراله اوريات  فرزند عبداله بشماره شناسنامه 2 صادره از ري نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 73 مترمربع مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك ۱64 فرعي مفروز از 
قطعه... تفكيكي از ۱55 اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرستان رباط كريم از مالكيت رسمي بي بي  جان محمودي  
محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي شود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۹6/4/20                    تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹6/5/4

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/084۹

گروه انرژي|
در حالي كه اوپكي ها اين روزها مشغول بررسي 
وضعي��ت نيجريه و ليبي به عنوان دو تن از اعضاي 
خود هس��تند تا ش��ايد تيغ كاهش توليد را نصيب 
آنها نيز بكنند، وزير انرژي قزاقستان خبر از تصميم 
اين كش��ور غيراوپكي براي خروج از توافق مي دهد 
تا بدين ترتيب دردس��رهاي اوپك و روس��يه براي 
ايجاد مجدد تعادل در بازار بيشتر از گذشته شود. 
به گ��زارش »تع��ادل« ب��ه نق��ل از خبرگزاري 
ت��اس روس��يه، قزاقس��تان تصميم خ��ود را براي 
خ��روج از توافق اوپك گرفته اس��ت و اكنون ميان 
دو افزاي��ش تدريجي توليد خ��ود در چند ماه يا به 
اصطالح »خروج نرم« ي��ا جهش ناگهاني در توليد 
خود مردد مانده اس��ت. »قان��ت بوزومبايف« وزير 
انرژي قزاقس��تان روز گذش��ته اين خب��ر را اعالم 

كرد تا بدين ترتيب نخس��تين ترك در بناي توافق 
كاه��ش توليد نفت به وجود بياي��د. بوزومبايف در 
پاسخ به اين پرس��ش كه تمايل قزاق ها به انتخاب 
كدام گزينه اس��ت گفت: »گزينه اول يعني خروج 

تدريجي در خالل چند ماه ارجحيت دارد«. 
هرچند به گفته اين مقام قزاق، اين كشور هنوز 
تصمي��م خود را در رابطه ب��ا جايگاه و موضع خود 
در رابط��ه با تمديد اين توافق نهايي نكرده اس��ت. 
وي تصميم گيري نهايي اين كش��ور را به ماه نوامبر 
و همزمان با برگزاري نشس��ت بعدي اوپك موكول 
كرده است. بدين ترتيب مي توان گفت كه در دو الي 
س��ه ماه آينده ش��اهد افزايش تدريجي توليد نفت 
قزاقس��تان و پايان پايبندي اين كش��ور به سهميه 

تعيين شده براي خود خواهيم بود. 
ب��زرگ  توليدكنن��دگان  زم��ره  در  قزاقس��تان 

نف��ت دنيا قرار نمي گي��رد و به گفت��ه وزير انرژي 
قزاقس��تان توليد اين كشور در سال جاري به بيش 
از 8۱ميلي��ون تن )معادل... بش��كه در روز( خواهد 
رس��يد. اين كشور در تاريخ ۱0دسامبر 20۱6 و در 
جريان توافق تاريخي اوپك و ۱2كشور غيراوپكي، 
متعهد ش��د كه روزانه 50هزار بشكه از توليد نفت 
خود را كم كند. بنابراين اكنون خروج اين كش��ور 
ضربه مهلك��ي به حجم كاهش توليد توافق ش��ده 
وارد نمي آورد، اما ترس اصلي اوپكي ها، اين اس��ت 
كه خروج قزاقس��تان به معناي آغاز دومينوي ترك 
توافق توسط اعضاي غيراوپكي باشد. خصوصا اينكه 
دس��ت اعضاي اوپك در جلوگي��ري از وقوع چنين 
اتفاقي بس��ته است و كش��وري مانند قزاقستان كه 
اكن��ون تصميم به خروج گرفته اس��ت با هيچ ابزار 

تنبيهي اي مواجه نيست. 

خطر دومينوي خروج غير اوپكي ها از توافق 
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مطالبهتاريخيماامنيتقلماست
سیدعلي صالحي مي گويد: موفق ترين اهل قلم ناامیدند و موفق ترين ناشرين هم گله دارند. 

به گزارش ايس��نا، اين ش��اعر پیشكس��وت درباره مطالبات اهل قلم از مسووالن فرهنگي س��خن گفته و اظهار كرد: نیازي 
نیس��ت دولت ها و متولیان اين امور به مش��كالت ما رس��یدگي كنند. همانقدر كه مشكل بر مش��كالت اهل قلم نیفزايند خود 
فايده يي بزرگ اس��ت. هر انس��ان خردمند و مس��تقلي خواهان عدم فعالیت س��اختاري دولت ها در كار هنر اس��ت. مطالبه ما 
پیش��روي متولیان مربوطه به س��وي حیات و خالقیت فردي و جمعي صاحبان قلم و هنر نیس��ت بلكه دولت ها بايد از دخالت 
در اين موارد عقب نش��یني كنند. مطالبه تاريخي ما وجود واقعي امنیِت قلم. طبیعي اس��ت كه رفع و دفع سانسور، همچنان در 
صدر خواس��ته هاي ماس��ت، چون حق ماست آزادي بیان در همه اشكال آن و اين آمال و آرماني نیست كه فراموش شود. همه 
اين س��ال ها، مس��ووالن درست دم هر انتخاباتي به شعار پناه مي برند. بعد هم طي دوران درمان را فراموش مي كنند. خوِد اين 

مسكن ها، تبعات خوفناكي دارد، يكي مرگ اعتماد است. 

چهرهروز

نگاهيبهتظاهراتصورتگرفتهدرحاشيهنشستسرانكشورهايگروه20

نشستيبهميزبانيافراطگرايان
گروهگوناگون|

در هفته ي��ي كه گذش��ت، هامبورگ 
محل برگزاري نشست سران گروه 20 بود. 
اين نشست درحالي آغاز شد كه افراد بسیاري با حضور 
در خیابان ها، اعتراض خود را به اين نشست نشان دادند. 
طبق گزارش هاي به دست آمده، در اين نشست حدود 
6 هزار نماينده از كش��ورهاي مختل��ف و 3 هزار عضو 

رسانه هاي جهاني حضور دارند. 
در میان تدابیر ش��ديد امنیتي ك��ه از روزهاي قبل 
از آغاز اين نشس��ت در شهر هامبورگ برقرار شده بود، 
معترضان توانس��تند خیابان هاي هامبورگ را اش��غال 
كنن��د. طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، در حاش��یه 
اين نشست، خیابان هاي اطراف محل برگزاري اجالس 
گروه 20، صحنه هاي��ي از صف آرايي چپ گرايان تندرو 
و راس��ت گرايان افراطي بود. در اي��ن میان گروه هايي 
از جهادگرايان س��لفي نیز حضور داشتند. طبق اخبار 
رس��یده، تم��ام خیابان هاي منتهي به محل نشس��ت، 
به علت زد و خوردهاي ش��ديد میان تظاهركنندگان و 
پلیس ضدش��ورش بسته شده است؛ به طوري كه حتي 
مالنیا ترامپ همس��ر ريیس جمه��وري امريكا، به علت 
بسته بودن راه نتوانس��ته در گردهمايي ويژه  همسران 
رهبران كشورهاي عضو گروه  20 شركت كند. همچنین 
تعدادي از س��ران شركت كننده در اين نشست، شاهد 
زدوخوردهاي بس��یاري میان تظاهركنندگان و پلیس 
بوده اند و نیروهاي امنیتي آلمان آنها را با مراقبت ويژه 

به محل نشست رسانده اند. 
در تازه ترين گزارش ها، مش��خص شده كه بیش از 
2هزار افراطي با گرايش هاي مختلف در شهر هامبورگ 
زندگ��ي مي كنند كه از اين تعداد، بیش از يك هزار نفر 
از آنها مس��تعد خش��ونت و ايجاد هرج ومرج هس��تند. 
آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، خیابان هاي هامبورگ، 
در شرايط مختلف، بیش��تر از هر چیزي شاهد حضور 
چپ گرايان افراطي اس��ت. طبق بررس��ي هاي صورت 
 گرفت��ه، در حال حاض��ر، از مجم��وع  افراط گرايان در 
هامبورگ، بیش از يك هزار نفر افراد چپ گرايي هستند 
كه نزديك به 620 نفر از آنها، آمادگي برهم زدن شهر 
و ايجاد هرج ومرج را دارند. براساس اخبار منتشر شده، 

پ��س از تظاهرات پیش از اجالس س��ران گروه 20 كه 
بیش��تر آنها مسالمت آمیز بود، درست يك  شب قبل از 
آغاز رسمي كار نشس��ت، تظاهرات و شورش عظیمي 
در اعتراض به سیاس��ت هاي اين اجالس به وجود آمد. 
گفته ش��ده كه در اين تظاهرات ه��زاران نفر به دعوت 
چپ گراي��ان و اتحاديه هاي مختل��ف در اين تظاهرات 
حضور پی��دا كردند. آنها پالكاردهايي همراه داش��تند 
كه روي آن نوش��ته ش��ده بود به جهنم خوش آمديد، 
اما پلیس با خودروهاي آبپاش و اس��پري فلفل جلوي 
آنها را گرفت. پیش از برگزاري اين نشست نیز، سازمان 
اطالعات داخلي هامبورگ به شهروندان درباره شركت 
در اعتراض��ات علیه گروه 20 كه توس��ط چپ گراهاي 

افراطي سازمان دهي مي شود، هشدار داده بود. 
در میان افراط گراياني كه ساكن هامبورگ هستند، 
حدود 330 نفر آنها، راس��ت گرايان افراطي هستند كه 
نزديك به 140 نفر مس��تعد آشوب و ايجاد هرج و مرج 

معرفي شده اند. 
چندي پیش از آغاز رسمي نشست سران كشورهاي 
گروه 20، گزارش هايي از آمادگي هامبورگ براي مقابله 
حمالت تروريس��تي احتمالي منتشر شده بود. در اين 

ب��اره يكي از مقامات پلیس آلمان گفته بود كه هرچند 
مدارك مش��خصي براي احتمال حمالت تروريس��تي 
وجود ندارد اما اين تهديد همیشه در چنین رويدادهايي 
وجود دارد. به نظر مي رس��د س��كونت 640جهادگراي 
سلفي در هامبورگ بر اين نگراني ها افزوده است؛ چراكه 
آمار رسمي نشان مي دهد حدود 310 نفر از آنان، آماده 

حمالت انتحاري و تروريستي هستند. 
هامبورگ براي مقابله با تهديد افراط گرايان، مدت ها 
قبل از آغاز نشست گروه 20، از ساير كشورهاي اروپايي 
حمايت هايي براي مقابله با آش��وب و تروريسم دريافت 

كرده بود. 
همان طور كه اعالم شد، با وجود تدابیر امنیتي شديد 
در اين شهر، هزاران معترض آلماني با برپايي تجمعات، 
نس��بت به برگزاري اين نشس��ت و اهداف آن اعتراض 
كردند. طبق آخرين اخبار به دس��ت آمده، در پي اين 
تظاهرات، حدود 186 نفر بازداشت شدند و 225 نفر در 
حبس به سر مي برند. همچنین، وزير دادگستري آلمان 
اعالم كرده كه مجازاتي س��خت در انتظار كساني است 
كه در جريان نشست گروه 20 در هامبورگ، اعتراضات 

خشونت طلبانه، هرج و مرج و آشوب ايجاد كرده اند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

يافتههايجديددانشمندانايرانيدربارهسرطان
براساس پژوهشي جديد، بیش از نیمي 
از مرگ و میرهاي ناشي از سرطان در سال 
2013 در م��ردان چین��ي و بی��ش از يك 
س��وم اين مرگ ها در زنان چیني با مصرف 
دخانی��ات و ال��كل، تغذي��ه، وزن، فعالیت 

فیزيكي و عفونت ها مرتبط بود. 
به گزارش س��اينس ديلي، براس��اس يافته هاي تیم علمي به سرپرس��تي دكتر 
فرهاد اس��المي، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي تهران و عضو انجمن سرطان 
امريكا همچنین با همكاري پروفس��ور مجید عزتي از دانشگاه امپريال كالج لندن، 
مداخله هاي مفید در بهداش��ت عمومي براي حذف يا كاهش قرار گرفتن افراد در 
معرض اين مولفه ها مي تواند تاثیر قابل توجهي بر كاهش مرگ و میرهاي ناشي از 

سرطان در كشور چین داشته باشد. 
به گزارش ايس��نا، س��رطان عامل اصلي مرگ و میر در چین اس��ت و س��االنه 
4.3میلیون مورد سرطاني جديد و 2.8میلیون مرگ و میر ناشي از سرطان در اين 
كش��ور روي مي دهد. انتظار مي رود اين آمار به دلیل پیر شدن جمعیت همچنین 
تغییر س��بك زندگي افراد مانند مصرف بیش از حد كالري و عدم فعالیت جسمي 
طي دهه هاي آتي افزايش يابد. پژوهش��گران در اين مطالعه تعداد و درصد مرگ و 
میرهاي سرطان و موارد مصرف دخانیات، مصرف الكل، مصرف پايین سبزيجات و 
میوه ها، وزن بیش از حد بدن، عدم فعالیت جسماني و عفونت ها را در چین ارزيابي 
كردند همچنین از داده هاي حال حاضر مطالعات ملي و رجیستري هاي سرطان در 
اين كش��ور بهره بردند. آنها دريافتند 717هزار و 910مورد مرگ و میر سرطان در 
مردان)52 درصد( و 283هزار و 130مورد مرگ و میر در زنان)35درصد( در سال 
2013 در كشور چین به اين مولفه هاي خطر مربوط بودند. بیشترين میزان مرگ 
و میرهاي ناش��ي از س��رطان در مردان براي مصرف دايمي سیگار 26درصد، براي 
ابتالي به عفونت هپاتیت B حدود 12درصد و براي مصرف پايین میوه و سبزيجات 
7درصد بود. در زنان نیز مرگ و میر ناش��ي از سرطان بر اثر عامل عفونت هپاتیت 
B حدود 7درصد، مصرف پايین میوه و سبزيجات 6 درصد و قرار گرفتن در معرض 

دود سیگار 5 درصد بود.

گورستانيهزارانساله
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان اصفهان گفت: گورستان 
كش��ف ش��ده در ش��هر پیربك��ران از توابع 
فالورجان اصفهان مربوط به دوره اشكاني و 

قبل از آن است. 
به گ��زارش ايرنا، فريدون  اللهیاري افزود: 

طبق ش��واهد و اطالعات به دست آمده، افراد دفن شده در اين گورستان به شیوه 
دوره باستان به خاك سپرده شده اند. 

وي افزود: گورس��تان كش��ف شده گس��تره يي كوهس��تاني به وسعت بیش از 
160هزار هكتار را در برگرفته و مي تواند به عنوان يك منطقه مهم زيس��تي دوره 
باستان مورد مطالعه قرار گیرد و اطالعات مهمي درباره تاريخ استان اصفهان را در 

اختیار دانشمندان قرار دهد. 
مديركل میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري اس��تان اصفهان بیان 
كرد: پیمايش اولیه روي اين گورس��تان باس��تاني انجام ش��ده و با ادامه عملیات 

باستان شناسي، اطالعات دقیق تري از آن به دست خواهد آمد. 
وي تصريح كرد: پیش از اين نیز گورستان هاي قديمي در اين استان كشف شده 
بود كه بیش��تر آنها تاريخي و متعلق به دوره پس از اسالم بود اما گورستان كشف 
ش��ده در پیربكران باستاني و متعلق به دوره پیش از اس��الم است. الهیاري درباره 
چگونگي كشف اين گورستان باستاني نیز گفت: باستان شناسان مناطق مختلفي را 
براي انجام مطالعات باستان شناسي در نظر گرفته اند كه اين مكان يكي از آنها بود. 
وي با اش��اره به اينكه به صورت پیمايشي مطالعات باستان شناسي در اين مناطق 
انجام مي شود، ادامه داد: عملیات باستان شناسي در اين گورستان از ابتداي امسال 
انجام و به كش��ف آن منجر شد. حافظ كريمیان مدير اداره میراث فرهنگي صنايع 
دس��تي و گردشگري شهرستان فالورجان گفت: اين گورستان داراي بیش از 400 
گورسنگي است. اداره كل میراث فرهنگي استان اصفهان نیز اعالم كرد: بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه اين مجموعه تاريخي بزرگ ترين گورستان تاريخي كشف شده 
در فالت مركزي ايران در نیم قرن اخیر به وسیله سازمان میراث فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري است. 

جامعه
ريی��س دادگاه انقالب شهرس��تان كرمان از تايید  �

حكم اعدام آريا جاويدان يكي از اش��رار مس��لح و 
خطرن��اك جنوب اس��تان كرم��ان در ديوان عالي 

كشور خبر داد|ايسنا| 
مع��اون عملیات س��ازمان امداد و نج��ات جمعیت  �

هالل احمر گفت: 50هزار نف��ر نیروي آموزش ديده 
عملیات��ي در س��طوح مختل��ف در كش��ور فعالیت 

مي كنند|ايسنا|
ح��دود 2 تن موادمخدر غیرقابل اس��تحصال با حضور  �

اس��تاندار و فرمانده انتظامي اس��تان قم ب��ا پرتاب تیر 
آتش��ین شفیعي كماندار جانباز روشندل قمي به آتش 

كشیده شد|ايرنا|
ريی��س مركز فن��اوري اطالعات پلیس راه��ور نیروي  �

انتظامي گفت: ثبت تخلف��ات رانندگي با دوربین هاي 
پلیس از جمله نبستن كمربند ايمني، استفاده از تلفن 
همراه، خوردن و آشامیدن در قالب طرحي آزمايشي در 

يكي از استان هاي كشور در حال اجراست|ايرنا|
معاون هوانوردي و امور بین الملل س��ازمان هواپیمايي  �

كشوري گفت: پرواز ش��ركت هاي هواپیمايي ايراني به 
فرودگاه نجف از سر گرفته شد|تسنيم|

س��خنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدم��ات ايمني  �
شهرداري تهران از نجات 20 شهروند در حادثه حريق 
يك دس��تگاه خودرو پ��ژو در پاركین��گ يك مجتمع 

مسكوني خبر داد|مهر|

هنر
فیلم س��ینمايي »باديگارد« در جشنواره بین المللي  �

فیلم وين در 3 رش��ته به عنوان بهترين اثر شناخته  
شد|ايسنا|

اركس��تر كوبه ي��ي »آواي نايريكا« ب��ه رهبري مینو  �
رضايي 22 تیر در فرهنگسراي ارسباران كنسرتي را 

برگزار خواهد كرد|ايلنا|
نمايش��گاه »ني وش« با آثار نقاشي خط جمشید  �

داودي خوش��نويس ممتاز انجمن خوشنويس��ان 
ايران 23تیر تا 3مرداد در فرهنگس��راي ارسباران 

برگزار مي شود|هنرآنالين|
نمايشگاه پروژه هنري - محیط زيستي »جان كوير«  �

كه قرار بود از 22 تیرماه در آرت سنتر )باغ( گشايش 
پیدا كند به تاريخ 6 مرداد موكول شد|هنرآنالين|

رمان فرانسوي »كاله ريیس جمهور« اثر آنتوان لورن با  �
ترجمه ساناز فالح فرد وارد بازار نشر شد|ايسكانيوز|

جايزه كتاب س��ال داس��تان احمد محمود به همت  �
گروهي از داستان نويسان كشور برگزار مي شود|ايلنا|

دانیال خجس��ته، كارگردان و مترجم تئاتر، نمايش  �
»مس��تعد حادث��ه« )مصدومیت هاى ج��دى زمین 
بازى بچه ها( را 22 تیر در تماشاخانه استاد عزت اهلل 

انتظامي روي صحنه مي برد|ايلنا|
مجموع��ه ديدگاه ه��اي دكت��ر حس��ن روحان��ي  �

ريیس جمه��وري درباره زن��ان در كتاب��ي با عنوان 
سیماي زن در آيینه تدبیر و امید منتشر شد|ايرنا|

جهان
جديدتري��ن فیلم از مجموعه »م��رد عنكبوتي« در  �

هفته نخست اكران جهاني به فروش فوق العاده 275 
میلیون دالري دست يافت|ايسنا|

اداره راهنمايي و رانندگي روس��یه گواهینامه بیش  �
از 260ه��زار راننده را به دلیل عدم پرداخت جريمه 

توقیف كرد|ايسنا|
س��ازمان آتش نش��اني لن��دن از مهار آتش س��وزي  �

 Camden( در س��اختماني در كام��دن مارك��ت
market( خبر داد|ايسنا|

م��وزه تیزن بورن میس��زا در مادريد اس��پانیا آثاري از  �
جامباتیستا تیه پولو، نقاش قرن 18 ايتالیا را به نمايش 

گذاشته است|هنرآنالين|
نخس��تین جش��نواره بین الملل��ي هن��ر طراح��ي  �

)كارتون( كلرادو اي��االت متحده با موضوع »آب« 
برگزار مي شود|هنرآنالين|

فرمان��ده پلیس واليت غزني در جنوب افغانس��تان  �
اعالم كرد: 25ك��ودك افغان كه قاچاقچیان در نظر 
داش��تند آنها را به پاكس��تان منتقل و ب��راي انجام 
حمله هاي انتحاري و انفجاري آموزش دهند از چنگ 

قاچاقچیان رها شدند|ايسنا|
مطبوعات فرانسه خبر دادند دني آلوس كه پیش از اين  �

به همكاري دوباره با گوارديوال و پیوس��تن به من سیتي 
نس��بت داده مي ش��د، با پي اس جي به توافق رسیده 

است|مهر|

كافهخبر

بازارهنر

مراسمجايزه»احمدمحمود«برگزارميشود
مراس��م جايزه كتاب س��ال داس��تان 
»احم��د محم��ود« به هم��ت گروهي از 

داستان نويسان برگزار مي شود. 
به گزارش ايس��نا، كام��ران محمدي 
دبی��ر اين جاي��زه گفت: نخس��تین دوره  
جايزه  احمد محمود، امسال در دو شاخه  
رمان و مجموعه داس��تان برگزار مي شود 
و برگزي��دگان روز چهارم دي، همزمان با 
سالروز تولد احمد محمود معرفي خواهند 

ش��د. او درباره  نحوه  داوري آث��ار گفت: ما فكر كرديم 
بهتر است هیات انتخاب بزرگ و تا حد امكان فراگیري 
داش��ته باش��یم تا كار انتخاب آثار، با مش��اركت عده  
بیشتري از فعاالن ادبیات داستاني صورت گیرد. به اين 
منظور، ابتدا گروه بزرگي از روزنامه نگاران، منتقدان و 
نويسندگان، به آثار داستاني سال 95 امتیاز مي دهند 
و س��پس آثار راه  يافته به مرحل��ه  نهايي را گروهي از 

نويسندگان، داوري مي كنند. 
به گفته محمدي، هیات انتخاب دست كم 50 نفر 

از فعاالن ادبیات داس��تاني خواهند بود و 
س��ارا س��االر، مهدي ربي، محمدحسن 
شهس��واري، كام��ران محم��دي، پیمان 
هوش��مندزاده و مهدي يزداني خرم، كار 
داوري مرحله  نهاي��ي را برعهده خواهند 
داش��ت. اين داس��تان نويس درباره  رقم و 
نوع جايزه  احمد محمود نیز گفت: جايزه  
نقدي سه میلیون تومان است كه در روز 
اختتامیه به برگزيدگان تقديم مي ش��ود. 
عالوه بر اين س��عي داريم تنديس��ي ه��م براي جايزه 
طراح��ي كنیم كه به ياد محمود به نف��رات برتر اهدا 
شود. او در اين باره افزود: البته تالش خواهیم كرد كه 
با جذب اسپانس��ر، هم تداوم كار را تضمین كنیم، هم 
اين جايزه را كه به نام يكي از بزرگ ترين نويس��ندگان 
ايراني كلید خورده است، به شكل آبرومندتري برگزار 
كنیم. مطابق زمان بندي اين جايزه، دور دوم داوري در 
پايیز آغاز مي شود و نامزدهاي نهايي در ماه آذر معرفي 

خواهند شد. 

جايخاليمجسمهدرپيادهراههايتهران
سرپرست معاونت فرهنگي و هنرهاي 
شهري س��ازمان زيباس��ازي شهر تهران 
درب��اره زمان برگ��زاري اختتامیه رويداد 
»بهارس��تان« و اعالم فراخ��وان دريافت 
طرح آثار حجمي و مجسمه صحبت كرد. 
به گزارش مهر، سیدمجتبي موسوي 
سرپرس��ت معاونت فرهنگ��ي و هنرهاي 
شهري س��ازمان زيباس��ازي شهر تهران 
درب��اره زمان برگ��زاري اختتامیه رويداد 

»بهارس��تان« كه تا پايان فروردين در س��طح ش��هر 
برگزار ش��د، گفت: قرار بود بعد از ماه مبارك رمضان 
اختتامیه رويداد »بهارس��تان« را برگ��زار كنیم اما در 
ابتداي سال 96 برنامه هاي متعددي داشتیم كه يكي 
از آنها س��مپوزيوم مجسمه سازي بود، ضمن اينكه در 
اين مدت در تالش بوديم مبلغ قراردادهاي هنرمندان 

شركت كننده در اين رويداد پرداخت شود. 
به گفته وي، طب��ق برنامه ريزي ها اواس��ط مرداد 

اختتامیه رويداد »بهارستان« برگزار مي شود. 
اين مجسمه ساز همچنین درباره منتخبان رويداد 
»بهارستان« بیان كرد: امسال شوراي سیاست گذاري 
اي��ن رويداد تصمی��م گرفت بخش برگزي��دگان را به 
ص��ورت يكپارچه ببیند، به اين معنا كه قرار نیس��ت 
در بخش هاي مختلف اين روي��داد برگزيدگان اول تا 
سوم اعالم شود بلكه قرار است در مجموع 10 برگزيده 

داشته باشیم كه اين برگزيدگان مشخص شده اند. 
موس��وي درب��اره جديدتري��ن فراخوان س��ازمان 
زيباس��ازي درباره دريافت طرح هاي مجس��مه و آثار 
حجمي اظهار كرد: در سازمان زيباسازي براي تامین 
نیازه��اي ش��هر و اينك��ه هنرمندان هم��واره فرصت 

ايده پردازي داشته باش��ند، جز برگزاري 
دوساالنه ها و سمپوزيوم ها، فراخوان هايي 
را در طول س��ال اع��الم مي كنیم. براي 
اينكه در س��ال 96 هم اي��ده هنرمندان 
مجسمه س��از را در اختیار داش��ته باشیم 
يك فراخ��وان با فرصت 5ماهه براي ارائه 
طرح از س��وي هنرمندان اعالم كرديم و 
هنرمن��دان تا آبان فرصت دارند ايده هاي 
خود را در حوزه مجس��مه و آثار حجمي 
ارائه كنن��د. مكان يابي و موضوع را هم به اختیار خود 

هنرمندان گذاشتیم. 
وي اضافه كرد: دوساالنه مجسمه هاي شهري سال 
گذش��ته برگزار شد كه بخش��ي از طرح هاي منتخب 
در اين دوس��االنه مورد بهره برداري ق��رار گرفته و به 
فضاي ش��هري ملحق شده اند و برخي آثار منتخب در 
حال س��پري كردن مراحل ساخت هستند. سرپرست 
معاونت فرهنگي و هنرهاي شهري سازمان زيباسازي 
شهر تهران، در پاس��خ به اينكه آيا سازمان زيباسازي 
تاكید ب��ر طراحي اثر براي مكان هاي��ي خاص در اين 
فراخوان را دارد يا خیر؟ نیز بیان كرد: برخي گرايش ها 
و گونه هاي مجس��مه هاي شهري را در سطح شهر كم 
داريم كه درباره اي��ن كمبودها به  طور خاص فراخوان 
اع��الم مي كنیم. در اين فراخ��وان هم بر جانمايي آثار 
هنرمن��دان در مكان هاي پی��اده راه تاكی��د كرده ايم. 
پیاده راه ها مكان هاي مناسبي براي نصب مجسمه هايي 
در ابع��اد انس��اني اس��ت و مي توان��د فض��اي تعاملي 
جدي تري را میان ش��هروند و اثر هن��ري ايجاد كند، 
چون بیشتر مجسمه هاي شهري ما در داخل پارك ها 
يا در فضاهايي كه ماشین رو هستند، نصب شده است. 

فروشامضاي»هيتلر«ارزانترازپيشبيني
چه��ار نقاش��ي از »آدول��ف هیتل��ر« 
ك��ه پیش بین��ي مي ش��د ب��ا قیمت هاي 
گزافي به فروش برس��ند، بس��یار پايین تر 
از آنچ��ه تص��ور مي ش��د چ��وب ح��راج 
خوردن��د. »هندوس��تان تايمز« نوش��ت: 
چهار نقاش��ي كه امضاي »آ. هیتلر« پاي 
 آنه��ا ح��ك ش��ده و ارزش ه��ر يك بین

5 تا 7 هزار پوند تخمین زده شده بود، در 
كل به قیمت 7 هزار و 500 پوند خريداري 

ش��دند. اين نقاش��ي ها كه اوايل دهه 1990 كش��یده 
ش��ده اند، منظره يي روس��تايي، يك بوته گل وحشي، 
دروازه ش��هري در اتريش و منظره طبیعت بي جاني از 
يك س��اعت، میوه و تعدادي گل را نشان مي دهند. آثار 
نقاشي منتس��ب به »هیتلر« به قیمت 1600، 1500، 
2400 و 2000 پوند در حراجي »موالكس« انگلیس به 
فروش رسیدند. به گزارش ايسنا، در اين حراجي تابلوي 
امضا نش��ده يي هم از »هیتلر« عرضه شده بود كه قبر 
»گلي راوبال« -خوهرزاده ناتني اين ديكتاتور آلماني- را 

به تصوير كش��یده است. اين نقاشي بدون 
خري��دار باقي مان��د. »بن جونز« مش��اور 
حراج��ي »موالكس« در اين باره گفت: ما 
در حراج ه��اي قبلي هم آثاري از »هیتلر« 
را ب��ه فروش رس��انده بودي��م. قیمت اين 
كارها بین 600 تا 1200 پوند بوده است. 
ريیس حزب نازي كه جان میلیون ها نفر را 
گرفت، پیش از ورود به اين عرصه  تاريك 
زندگ��ي اش، هنرمن��دي ناموفق ب��ود، اما 
جالب است كه نقاشي هاي او همچنان به قیمت گزاف 
در حراجي ها فروخته مي شود. »هیتلر« در دوران جواني 
و هنگامي كه در مونیخ و وين زندگي مي كرد، صدها اثر 
نقاشي خلق كرد كه البته نمونه هاي جعلي فراواني نیز 
از آنها در بازار فروش آثار هنري وجود دارد و از آنجا كه 
او سبك منحصربه فردي در نقاشي نداشت و فقط كپي 
مي كرد، تشخیص اصالت كارهاي او، بسیار دشوار است. 
گمان مي رود بین 2 تا 3 هزار نقاشي آبرنگ، رنگ روغن 

و طراحي از »هیتلر« باقي مانده باشد. 

ترامپحرفهايپوتينرا
باورنكرد

فايننشالتايمز:
ترام��پ و پوتی��ن در 
گروه  نشس��ت  حاش��یه 
يكديگر  ب��ا  ديداري   20
اين نشست،  داشتند. در 
دخالت  درب��اره  ترام��پ 
انتخاب��ات  در  روس��یه 
رياس��ت جمهوري امريكا 
و  پرس��ید  پوتی��ن  از 
روس��یه  ريیس جمهوري 

نیز اي��ن اتهام را رد كرد. اين درحالي اس��ت كه 
ب��ه گزارش فايننش��ال تايمز  ترام��پ همچنان با 
چالش دخالت روس��یه در انتخابات روبه روس��ت. 
دونالد ترامپ پس از بازگشت از هامبورگ تاكید 
كرد كه ديگر به اين موضوع اش��اره نشود اما يكي 
از مقامات كاخ س��فید گفته كه ترامپ، اظهارات 
پوتی��ن را مبني بر دخالت نداش��تن در انتخابات 
امري��كا باور نكرده اس��ت. طب��ق گزارش هاي به 
دس��ت آمده، پوتین هر گونه دخالت در انتخابات 
را رد كرده و گفته بود كه تصور مي كند ترامپ از 

حرف هاي او قانع شده است. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
ماجراي  ب��ه  اول خ��ود 
افش��اي مالق��ات پس��ر 
ترام��پ با وكی��ل روس 
ب��راي كس��ب اطالعات 
هیالري كلینتون  علی��ه 
پرداخ��ت. طبق گزارش 
س��ال  روزنام��ه،  اي��ن 
مرتبط  وكیلي  گذش��ته 

ب��ا كرملین ق��ول ارائه اطالعاتي مخ��رب درباره 
هی��الري كلینتون را به ترام��پ جونیور داده كه 
پ��س از آن او حاضر به دي��دار اين وكیل روس 
ش��ده اس��ت. پ��س از افش��ا و انتش��ار اين خبر 
پس��ر ترامپ و وكیل روس، اين دي��دار را تايید 
كردند اما گفتند در اين نشس��ت هیچ  اشاره يي 
به مب��ارزات انتخاباتي رياس��ت جمهوري امريكا 
نشده اس��ت. ترامپ جونیور نیز تاكید كرده كه 
در اين ديدار هیچ اطالعات ارزش��مندي درباره 
خانم كلینتون رد و بدل نشد. اين اخبار درحالي 
منتشر مي ش��ود كه مقامات اف بي اي همچنین 
كنگ��ره امريكا هر دو درحال تحقیق در اين باره 
هس��تند كه آيا ارتباطي میان كمپین انتخاباتي 
دونال��د ترامپ و دولت روس��یه با هدف تضعیف 
موقعی��ت هیالري كلینت��ون در دوران انتخابات 
رياست جمهوري سال گذشته وجود داشته است 

يا خیر. 

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
از  اول خ��ود، گزارش��ي 
جشن پیروزي در موصل 
منتش��ر كرد. به گزارش 
مقامات  روزنام��ه،  اي��ن 
عراقي پ��س از جنگي 8 
ماهه به صورت رس��مي 
ب��ر  را  خ��ود  پی��روزي 
داع��ش اع��الم كردند و 

خبر از پايان تسلط 3س��اله اين گروه تروريستي 
بر ش��هر موص��ل دادند. پ��س از درگیري ها براي 
بازپس گیري موصل كه از 8 ماه  پیش آغاز ش��ده 
بود، حیدرالعبادي، نخس��ت وزير ع��راق پیروزي 
كام��ل نیروه��اي عراق��ي را اعالم ك��رد و پلیس 
فدرال اين كش��ور، پرچم ع��راق را در موصل به 
اهت��زاز درآورد. در همین ح��ال نیروهاي عراقي 
ب��ه دنب��ال پاي��ان پاك س��ازي ش��هر موصل از 
تروريست هاي داعش، جش��ن و پايكوبي كردند. 
همزمان با جشن هاي پیروزي در شهرهاي عراق، 
نخست وزير اين كشور در اظهاراتي در موصل آزاد 
ش��ده، گفت كه جهان تصور نمي كرد عراقي ها به 

اين سرعت بر داعش پیروز شوند. 

كيوسك
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