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  صندوق بين المللي پول به دولت هاي خاورميانه پيشنهاد داد
راهكار هاي مقابله با ناآرامي ها

جهان| طال تسليمي|
صن��دوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود نس��بت به ناآرامي هايي كه در 
منطقه »منا« روي مي دهد،  راهكارهايي را پيشنهاد داده است. مهم ترين اين راهكارها 
كه در چهار اولويت جمع بندي شده، كاهش فساد است.  در گزارش صندوق بين المللي 
پول آمده اس��ت ك��ه افزايش تنش هاي اجتماعي در چندين كش��ور در خاورميانه و 
شمال آفريقا نش��انه يي واضح از اين مساله است كه آرزوي مردمان اين منطقه براي 
دستيابي به فرصت، شكوفايي و تساوي هنوز تحقق نيافته است. ترس و نگراني مردم 
منطقه كامال قابل درك اس��ت و دقيقا به همين دلي��ل، روند اصالحات اقتصادي در 
منطقه نبايد متوقف شود. در حقيقت، اصالحات كليد رسيدگي به مشكالت اساسي 
گريبان گير بس��ياري از كشورهاي منطقه همچون رش��د پايين، نرخ باالي بيكاري و 
فساد محسوب مي شوند. دولت هاي منطقه همزمان با اجراي اصالحات بايد از توازن 
اجتماع��ي اطمينان حاصل و وعده زندگي بهتر براي همگان و به ويژه فقرا و اقش��ار 
آسيب پذير را مطرح كنند. اين چالشي است كه كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا امروزه با آن مواجه هس��تند و صندوق بين المللي پول س��عي دارد در مواجهه 
با آن به كش��ورهاي عضو كمك كند.  در ادامه اين گزارش با اش��اره به اين نكته كه 
براي سال هاي متوالي كشورهاي منطقه از الگويي استفاده مي كردند كه در آن بخش 
عمومي مسوول يك پنجم فرصت هاي شغلي است، آمده است:  اما اين الگو در ارتقاي 
سطح خدمات عمومي همچون درمان و آموزش شكست خورده و در نتيجه آن تامين 
بودجه برنامه هاي اجتماعي كه با هدف كمك به اقش��ار آس��يب پذير جامعه صورت 
مي گيرند، به ش��دت كاهش يافته اس��ت. در حالي كه در اقتصاد پوياي جهاني بخش 
خصوصي در رش��د و اشتغال زايي نقشي فزاينده ايفا مي كند، چنين نظامي بيشتر و 

بيشتر قابليت هاي خود را در رسيدگي به نيازهاي مردم ازدست مي دهد. 
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گزارش سخن نخست

   اشتغال صنايع باالدستي
  از واقعيت ها تا چشم اندازها

به طور كلي ايجاد اش��تغال در صنايع پايين دستي ارتباط مستقيمي به وجود 
صنايع باالدس��تي ن��دارد، مگر اينكه از نظ��ر قيمت، كيفيت و ش��رايط تامين و 
همچني��ن وجود مش��اركت و هم��كاري در ط��ول زنجيره ه��اي ارزش صنعتي 
)Supply Chain Partnership(، ش��رايط ترجيح��ي و مزيت ه��اي رقابتي 
مش��هود و نامشهود به سود صنايع پايين دس��تي و مصرف كنندگان وجود داشته 
باش��د. پش��تيباني همه جانبه دولت ها با دس��تكاري فضاي فعالي��ت و رقابت در 
س��ه دهه اخير ضمن آنكه موجب ش��ده صنايع بزرگ باالدستي از رشد سريعي 
Labour-( برخوردار شوند، از سوي ديگر فعاليت صنايع پايين دستي اشتغال زا

Intensive( را تضعيف و تحديد كرده است. 
ساز وكار رانتي صنايع باالدستي و عملكرد غلط و پراشتباه مديران انتصابي موجب 
ش��ده كه اين صنايع به جاي نعمت به نقمت براي صنايع پايين دستي مبدل شوند. 
بنگاه هاي صنايع باالدس��تي كه تحت عنوان بخش خصوص��ي اما به كام ذي نفعان 
در دولت ه��ا اداره مي ش��وند، اصوال در جهت اهداف و منافع خ��اص خود، گروه ها و 
البي هاي پشتيبان حركت مي كنند و توجه چنداني به مشاركت و حمايت از صنايع 
پايين دستي ندارند. هنگامي ايجاد صنايع مادر باالدستي منجر به حمايت از صنايع 
داخلي و رشد آنها مي شود كه عملكرد اين صنايع موجب شود، مواد اوليه مورد نياز 
صنايع داخلي به قيمت و شرايط بهتر از رقباي خارجي تامين شود. سوال اين است 
كه طي نزديك به س��ه دهه فعاليت بنگاه هاي بزرگ باالدستي، با وجود تامين مواد 
اوليه و انرژي بسيار ارزان و حمايت هاي متنوع دولتي، چرا تاكنون اين موضوع محقق 
نش��ده است؟ به طور كلي اين بنگاه ها با فروش داخلي به بهاي گران و از سوي ديگر 
صادرات با بهاي ارزان به جاي اينكه نقش صنايع مادر بنگاه هاي توليدي پايين دستي 
داخلي را ايفا كنند، به صنايع مادر بنگاه هاي توليدي خارجي مبدل شده اند. بسياري 
از اين بنگاه ها با فروش داخلي به بهاي گران، در واقع از صنايع پايين دس��تي داخلي 
ماليات گرفته و از س��وي ديگر با ارزان فروشي صادراتي از محل درآمد گران فروشي 

داخلي به صنايع خارجي يارانه مي دهند. 
هم اكنون بر اس��اس آمارهاي رسمي، صنايع بزرگ باالدستي نه تنها كامال از 
ركود خارج ش��ده كه حتي وارد فاز رونق نيز ش��ده اند، اما ب��ا وجود اين، صنايع 
پايين دس��تي كماكان در ركود به س��ر مي برند. تراز مص��رف فوالد و محصوالت 
پتروش��يمي كش��ور نشان مي دهد كه با كاهش ش��ديد مصرف داخلي و از سوي 
ديگ��ر افزايش صادرات، ش��رايط رك��ودي در صنايع پايين دس��تي و بخش هاي 
مصرفي به ش��دت تشديد شده اس��ت. در سال هاي اخير تامين مواد اوليه با بهاي 
15 ت��ا 40درص��د باالتر از بهاي جهان��ي )يا صادراتي( موجب ش��ده كه نه تنها 
توليدكنندگان صنايع پايين دس��تي نتوانند از ركود خارج شوند كه بخش مهمي 
از اش��تغال آنها نيز ريزش كند. در اين ش��رايط با توجه به تاثير مس��تقيم بهاي 
مواد اوليه عرضه ش��ده توسط صنايع باالدس��تي روي قيمت فروش و به تبع آن 
تنزل قدرت رقابتي و حجم فروش و در نهايت كاهش فعاليت واحدهاي صنعتي 
پايين دس��تي، نظ��ر به تامين م��واد اوليه گران و غيررقابتي ده ها هزار ش��غل در 
صنايع پايين دس��تي از دست رفته اس��ت. در مجموع حمايت غيررقابتي و رانتي 
دولت از صنايع بزرگ باالدس��تي موجب ش��ده كه كم و بيش در حدود اشتغال 

ايجاد شده در آنها، اشتغال در صنايع پايين دستي از بين برود. 
در ش��رايطي كه فلسفه وجودي توسعه صنايع بزرگ باالدستي كه اصوال منابع بر 
)Resource-Based( و س��رمايه بر بوده و با ايجاد ارزش افزوده پايين )در مقايسه 
با صنايع پايين دس��تي( و آاليندگي محيط زيس��ت باال، در اصل حمايت از توس��عه 
صنايع پايين دستي اشتغال زا و با ارزش افزوده باال محسوب مي شود، مشخص نيست 
كه چرا با وجود عدم تكميل حلقه هاي صنايع پايين دس��تي، همچنان محور توسعه 
صنعتي كشور صنايع باالدستي است. موضوع كليدي اين است كه با وجود نبود توزيع 
عادالنه رانت منابع و انرژي در صنايع پايين دستي، با وضع عوارض و ماليات هاي باال 
و نامتعارف از واردات مواد اوليه و در نتيجه امكان گران فروشي داخلي توسط صنايع 
بزرگ، در اصل از صنايع پايين دستي ماليات گرفته شده و به صنايع باالدستي رانت 
داده مي شود. بنابراين در مجموع مي توان ادعا كرد، عملكرد كنوني صنايع باالدستي 

براي صنايع پايين دستي، بيش از آنكه نعمت باشد، نقمت است. 
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جهان

ديكتاتوري كه مي خواهد 
دموكراسي بياورد

7

صنايع ب��زرگ باالدس��تي با ح��دود 150هزار نفر 
كاركن، كمتر از 5درصد از كل اشتغال بخش صنعت-

س��اخت و 0.07درصد از كل اشتغال كشور را بر عهده 
دارن��د. اين صنايع در طبقه بندي هاي صنعتي در زمره 
 )Capital-Intensive( بخش هاي با سرمايه بري باال
و غيركاربر )غيراش��تغال زا( محسوب مي شوند. بعضي 
مديران دولت��ي اين صنايع براي توجيه فعاليت و دفاع 
از كژكاركردي ها و عملكردهاي پراشتباه خود به ايجاد 
اشتغال چند صدهزار نفري در كشور مباهات مي كنند، 
اما در مقابل صنايع پايين دستي همواره از گران فروشي و 
اجحاف ها و تضييق هاي متنوعي كه در خصوص تامين 
مواد اوليه از س��وي صنايع باالدس��تي اعمال مي شود، 

شكايت و اعتراض دارند. 

گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|
وقوع زلزله 2.4ريش��تري در ساعت 14:30دقيقه 
روز پنجش��نبه جوادآب��اد ورامين حاك��ي از فعاليت 
گس��ل هاي جنوب ش��هر تهران اس��ت. پس از زلزله 
5.2 ريش��تري در منطقه غرب ته��ران )به تاريخ 29 
آذرماه( و ت��داوم ريزلرزه هاي اين منطقه تا نيمه هاي 
دي ماه، دوشنبه هفته گذش��ته نيز منطقه فيروزكوه 
واقع در ش��مال ش��رق تهران نيز ش��اهد وقوع زمين 
لرزه يي با بزرگاي 4.3ريش��تر بود. در چنين شرايطي 
به نظر مي رس��د، وقوع زمين لرزه بامداد پنج ش��نبه 
)1.9ريشتر( و ظهر همان روز )2.4ريشتر( در منطقه 
جنوبي تهران معناي تازه يي داش��ته باشد و بار ديگر 
اين نگراني را تشديد كرده است كه آيا تهران آبستن 
زلزله ي��ي بزرگ اس��ت و وقوع اين لرزه ه��اي خرد از 
نزديك ش��دن زم��ان وق��وع زمين ل��رزه اصلي خبر 

مي دهد...

 اشتغال صنايع باالدستي
از واقعيت ها تا چشم اندازها

تحليل زلزله اطراف تهران
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انرژي
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2018 سال آرامش پس از 
توفان براي نفت خام

در روزهاي��ي كه قيمت نفت در ح��ال تقال براي 
عبور از مرز 70دالر اس��ت گزارش ماه ژانويه سازمان 
كش��ورهاي صادركنن��ده نف��ت و همچني��ن آژانس 
بين المللي انرژي منتش��ر ش��د تا به بررسي وضعيت 
اعض��اي اوپك و توليد و تقاضاي نفت خام در آخرين 
ماه سال گذش��ته ميالدي و س��ال پيش رو پرداخته 
ش��ود. مجموع داده هاي هر دو گ��زارش حاكي از اين 
اس��ت كه پس از چند سال تالطم در بازار نفت خام، 
س��ال جاري با ثبات و تعادل براي طالي سياه همراه 
خواهد بود. مشروح اين گزارش را در ادامه مي خوانيد.  
براساس گزارش جديد اوپك كه روز پنج شنبه منتشر 
شد، ميانگين قيمت سبد مرجع اوپك در ماه دسامبر 
به 62دالر و 6س��نت در هر بشكه رسيد كه باالترين 
س��طح از ماه ژوئن 2015 به حس��اب مى آيد. به طور 
كلي ميانگين قيمت س��بد مرجع اوپك در كل سال 
2017 نيز معادل 52دالر و 43سنت در هر بشكه بود 
كه حاكي از رش��د 29درصدي يا 11دالر و 67سنتي 
نسبت به ميانگين قيمت 40دالر و 76سنتي در سال 

2016 است ...

 احسان سلطاني   

 احسان سلطاني   
تحليلگر اقتصادي 

 گروه انرژي|
در روزهايي ك��ه قيمت نفت در حال 
تقال ب��راي عب��ور از مرز 70دالر اس��ت 
گزارش ماه ژانويه س��ازمان كش��ورهاي 
صادركنن��ده نف��ت و همچني��ن آژانس 
بين المللي انرژي منتشر شد تا به بررسي 
وضعيت اعضاي اوپك و توليد و تقاضاي 
نفت خام در آخرين ماه س��ال گذش��ته 
ميالدي و س��ال پيش رو پرداخته ش��ود. 
مجموع داده هاي ه��ر دو گزارش حاكي 
از اين اس��ت كه پس از چند سال تالطم 
در بازار نفت خام، س��ال جاري با ثبات و 
تعادل براي طالي سياه همراه خواهد بود. 
مشروح اين گزارش را در ادامه مي خوانيد. 
براس��اس گزارش جديد اوپك كه روز 
پنج ش��نبه منتشر ش��د، ميانگين قيمت 
س��بد مرجع اوپ��ك در ماه دس��امبر به 
62دالر و 6س��نت در هر بش��كه رس��يد 
كه باالترين س��طح از م��اه ژوئن 2015 
به حس��اب مى آيد. به طور كلي ميانگين 
قيمت س��بد مرجع اوپك در كل س��ال 
2017 ني��ز معادل 52دالر و 43س��نت 
در ه��ر بش��كه بود ك��ه حاكي از رش��د 
29درصدي يا 11دالر و 67سنتي نسبت 
به ميانگين قيمت 40دالر و 76سنتي در 
سال 2016 است. در سال 2017 قيمت 
نفت حماي��ت وس��يعي از جانب اصالح 
توليد منتج از بيانيه هم��كاري )اوپك و 
غيراوپك( و نيز بهبود وضعيت اقتصادي و 
رشد تقاضا دريافت كرد. همچنين بهبود 
وضعيت بازارهاي مالي نيز به اين مساله 
كمك كرد. در ماه دسامبر سال گذشته، 
قيمت نفت برنت درياي ش��مال با رشد 
1دالر و 23سنتي به 64دالر و 9سنت در 
هر بشكه رس��يد. نفت خام امريكا نيز با 
رشدي تقريبا مشابه، بشكه يي 57دالر و 

95سنت معامله شد. 
طبق گ��زارش دبيرخانه اوپك فاصله 
بي��ن قيمت اين دو بنچم��ارك نفتي در 
آخرين م��اه 2017 كاهش پيدا كرد و به 
6دالر و 15س��نت در هر بشكه رسيد. در 
هر س��ه بازار لندن، نيويورك و دوبي در 
ماه دس��امبر وضعيت بك وارديشن حاكم 
ب��ود. در اين م��اه فاصله بين قيمت نفت 
ش��يرين و ترش در بازارهاي آسيا و اروپا 
افزايش يافت اما در سواحل خليج امريكا 

برعكس بود. 
اوپ��ك،  براس��اس گ��زارش جدي��د 
ذخاير نفت كش��ورهاي OECD در ماه 
نوامبر س��ال 2017 به س��طح 2ميليارد 
و 933ميلي��ون بش��كه رس��يد. در اين 
س��طح، ذخاير تج��اري OECD حدود 
133ميلي��ون بش��كه باالت��ر از ميانگين 
پنج ساله خود قرار دارد. )برخالف امريكا 

ك��ه وضعي��ت ذخاير خ��ود را به صورت 
هفتگ��ي گ��زارش مي دهد،  آم��ار ذخاير 
كش��ورهاي OECD با وقف��ه دو ماهه 

منتشر مي شود(. 

رشد 2.7درصدي قيمت نفت ايران
براس��اس گ��زارش ماه ژانوي��ه اوپك، 
قيمت نفت خام س��نگين اي��ران در ماه 
دس��امبر از م��رز 60دالر در هر بش��كه 
گذش��ت. هر بشكه  از اين نفت با افزايش 
يك دالر و 60سنتي نسبت به ماه نوامبر 
به ارزش 60دالر و 87س��نت دست پيدا 
كرد. در اين ميان باالترين قيمت در بين 
اعض��اي اوپك به نف��ت آنگوال اختصاص 
پيدا كرد. هر بشكه نفت گيراسول تقريبا 
به مرز 65دالر رس��يد. پايين ترين قيمت 
نيز مطابق معمول به نفت ونزوئال با ركورد 
56دالر و 4س��نت اختص��اص پيدا كرد. 
نفت سبك عربستان سعودي و عراق نيز 
به ترتيب 62دالر و 50 سنت و 61دالر و 

44سنت معامله شد. 

توليد اوپك كماكان زير سهميه
هرچند در ماه دسامبر مجموع توليد 
اعضاي اوپك بيش از 40هزار بش��كه در 
روز افزايش داش��ته است اما كماكان اين 
كارتل زير سهميه 32ميليون و 500هزار 
بشكه در روز تعيين شده در توافق كاهش 
تولي��د قرار دارد. س��ه كش��ور نيجريه با 
75هزار بش��كه، آنگوال با 45هزار بشكه و 
الجزاير با 30هزار بشكه، بيشترين افزايش 
توليد روزانه را در اين ماه به ثبت رساندند. 
توليد ايران نيز در ماه دسامبر طبق آمار 
منابع ثانويه رشدي معادل 13هزار و 200 
بشكه در روز داشت و به سطح 3ميليون 
و 829هزار بش��كه رس��يد. عراق نيز ماه 
گذشته حدود 8هزار بشكه به توليد خود 
افزوده اس��ت. اما بيشترين كاهش توليد 
را ونزوئال داش��ته است. اين كشور با ثبت 
افت 82هزار و 200بشكه يي در توليد ماه 
دس��امبر خود جبران افزايش توليد چند 

كشور ديگر عضو كارتل را متقبل شد. 
به طور كلي عربستان سعودي با وجود 
ثب��ت كاه��ش 11هزار بش��كه يي توليد 
روزانه خود، رتبه نخست در ميان اعضاي 
اوپك را به خود اختصاص داد. رياض در 
ماه دس��امبر 9ميليون و 918هزار بشكه 
در روز تولي��د كرد. هرچن��د توليد اين 
كش��ور براي دومين ماه متوالي در كانال 
9ميليوني باقي مانده  است. در رتبه دوم 
عراق با 4ميليون و 405هزار بش��كه در 
روز ق��رار دارد و پس از آن ايران در رتبه 

سوم است. 
همچنين آژانس بين المللي انرژي نيز 

طبق سنت هميش��گي، يك روز پس از 
اوپك گزارش بررسي ماهانه بازار نفت را 
منتش��ر كرد. در اين گزارش آمده است 
آژانس بين المللي انرژي موضوع حواشي 
معاهده هس��ته يي و تظاه��رات اخير در 
اي��ران در كنار اختالالت در صنعت نفت 
ليب��ي را از پيش��ران هاي قيمت نفت در 
مدت اخير برش��مرده اس��ت. بهاي نفت 
خام برنت در اوايل اين هفته به س��طح 
باالتر از 70 دالر در هر بش��كه رس��يد. 
اتفاقي كه از 2 دس��امبر 2014 تاكنون 

بي سابقه به شمار مى رفت. 
 البته IEA در ادامه عنوان كرده است 
كه اين عوامل ممكن است در ادامه محو 
ش��وند اما اينكه درك كلي بازار حاكي از 
وضعيتي »تنگ« اس��ت، واضح به شمار 
م��ى  رود هر چند نگران��ي در مورد توليد 

نفت خام ونزوئال وجود دارد. 
آژان��س بين المللي ان��رژي در ادامه 
نوشته است كه بازار نفت خام به وضوح 
در 3 فصل پاياني س��ال 2017 فشرده 
شده است. IEA افت متوسط 630هزار 
بشكه در روز از ذخاير تجاري نفت خام 
در اين مدت را مش��ابه با 3 دوره زماني 
ديگ��ر مي بيند كه هر 3 پيش��ران بهاي 

نفت خ��ام بوده اند. در س��ال 1999 به 
دنب��ال چنين تغييري به��اي نفت خام 
2 برابر ش��د، در س��ال 2009 قيمت ها 
تا نزديك 20 دالر در هر بش��كه رش��د 
را تجرب��ه كردند و در س��ال 2013 نيز 
چني��ن تغييري قيمت ها را تا 6 دالر در 

هر بشكه افزايش داد. 
IEA در ادامه نوش��ته است كه رشد 
تولي��د كوتاه مدت نفت ش��يل در امريكا 
متاثر از افزايش بهاي نفت خام س��رعت 
بيشتري گرفته اس��ت و به همين دليل 
آژانس پيش بيني خود از اين رشد توليد 
در سال 2018 را از 870 هزار بشكه در 
روز در گزارش قبلي به روزانه يك ميليون 

و 100 هزار بشكه افزايش داده است. 
آژانس بين المللي انرژي رشد تقاضا 
براي س��ال جديد ميالدي را نيز روزانه 
يك ميليون و 300 هزار بش��كه در نظر 
گرفت��ه و مي نويس��د كه اگ��ر اوپك و 
همراهانش در اين س��ال ني��ز به تعهد 
خود پايبند بمانند س��ال 2018 به طور 
كل��ي براي نف��ت متع��ادل خواهد بود، 
نيمه نخس��ت امسال از ديدگاه IEA با 
اندكي مازاد عرضه و نيمه دوم س��ال با 
اندكي كمبود عرضه مواجه خواهد بود. 

گزارش بررسي ماهيانه نفت خام اوپك و IEA از واپسين ماه ميالدي 2017 منتشر شد

2018 سال آرامش پس از توفان براي نفت خام



 رييس جمهوري درگذشت مادر شهيدان زينلي 
را تس�ليت گفت؛پاد| رييس جمهوري روز پنج شنبه 
در پيامي درگذش��ت اسوه صبر و ايثار مرحومه حاجيه 
خانم صغري مبارك آبادي والده بزرگوار شهيدان گرانقدر 
ش��عبانعلي، اكبر و اصغر زينل��ي از دالوران دوران دفاع 
مقدس را تسليت گفت. متن پيام روحاني به اين شرح 
است: »درگذشت اسوه صبر و ايثار مرحومه حاجيه خانم 
صغري مبارك آبادي والده بزرگوار ش��هيدان شعبانعلي، 
اكبر و اصغر زينلي از دالوران دوران دفاع مقدس موجب 
تالم خاطر شد. اين مادر مومنه در سايه ارادت خالصانه 
ب��ه خاندان عصم��ت و طهارت )ع(، فرزندان ش��جاع و 
انقالبي تربيت و در دفاع از ارزش ها تقديم ايران اسالمي 
ك��رد. اينجانب مصيبت وارده را ب��ه خانواده محترم آن 
مرحومه تس��ليت مي گويم و از درگاه اي��زد منان براي 
ايشان رحمت واسعه و همجواري با فرزندان شهيدش و 

براي عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.« 
 نظر مطه�ري درب�اره پيام رس�ان هاي داخلي؛ 
خانه ملت| علي مطهري با اش��اره به نامه 170نماينده 
مجلس به روساي قوا مبني بر جايگزيني پيام رسان هاي 
داخل��ي به جاي پيام رس��ان هاي خارجي گفت: هنوز تا 
جايگزين كردن شبكه هاي اجتماعي داخلي كار بسياري 
داريم و بس��يار مانده كه بتوان پيام رسان هاي داخلي را 
جايگزين پيام رس��ان هاي خارجي كنيم. مطهري ادامه 
داد: معتق��دم باي��د تالش كرد، پيام رس��ان هاي داخلي 
كامل ش��وند تا مردم از آنها استفاده بيشتري كنند اما 
بهتر است پيام رسان  هاي داخلي در كنار معادل خارجي 
فعاليت كنند تا مردم هم حق انتخاب داش��ته باشند. او 
افزود: اگر ش��بكه هاي اجتماعي داخلي قدرت بيشتري 
پيدا كرده و جذابيت آنها باال رود، مردم خود به خود به 

سمت آنها تمايل پيدا مي كنند. 
 لزوم ورود مراجع نظارتي به تخلفات شهرداري؛ 
ايسنا| يك عضو مجمع نمايندگان استان تهران ورود 
مراجع نظارتي به تخلفات دوره گذشته شهرداري تهران 
را موجب جل��ب اعتماد عمومي عن��وان كرد. عليرضا 
رحيم��ي با اش��اره به گزارش اخي��ر محمدعلي نجفي 
ش��هردار تهران درباره تخلفات دوره گذشته شهرداري 
تهران گفت: ورود مراجع نظارتي مثل مجلس، سازمان 
حسابرسي و سازمان بازرسي پس از شهرداري و شوراي 
ش��هر به اين تخلف��ات موجب جلب اعتم��اد عمومي 
مي ش��ود. او افزود: اگر جديتي در ش��وراي شهر تهران 
وجود داشته باش��د كه نسبت به گزارش اخير شهردار 
ورود كنن��د، نگاه مجلس، موازي كاري نيس��ت اما اگر 
جديتي در تصميم شوراي شهر يا واكنش آنها نسبت به 
گزارش شهردار نبينيم قاعدتا نمايندگان تهران احساس 
وظيفه مي كنند كه نس��بت به عملكرد دهه گذش��ته 

شهرداري ورود كنند. 
 تعليق روابط كش�ورهاي اس�امي با اسراييل؛ 
ايرن�ا| در بيانيه س��يزدهمين كنفرانس بين المجالس 
كش��ورهاي اسالمي در تهران اعالم ش��د: تا زماني كه 
امريكا از تصميم اش��تباه خود مبني بر انتقال سفارت 
امريكا به قدس عقب نش��يني نكند، اعضايي از سازمان 
همكاري اسالمي كه با رژيم صهيونيستي ارتباط سياسي 

و اقتصادي دارند اين روابط را تعليق كنند. 
 پاس�خ دس�تيار ويژه الريجاني ب�ه تهديدات 
ترامپ؛مهر| دس��تيار وي��ژه رييس مجل��س در امور 
بين الملل نوش��ت: آقاي ترامپ! هرگز اجازه نمي دهيم 
با تهديد لغ��و، اصالح يا پاره كردن برجام؛ امنيت ملي، 
قدرت دفاعي و نفوذ س��ازنده منطقه يي ما را هدف قرار 
دهيد. حس��ين امير عبداللهيان دس��تيار ويژه رييس 
مجلس در امور بين الملل در پيام توييتري نوشت: آقاي 
ترامپ! هرگز اجازه نمي دهي��م با تهديد لغو، اصالح يا 
پاره ك��ردن برجام؛ امنيت ملي، ق��درت دفاعي و نفوذ 
س��ازنده منطقه يي م��ا را هدف قرار دهي��د. با ابتكار و 
تالش، ايران اس��المي را در عرصه توسعه اقتصادي نيز 

به اوج مي رسانيم. 
 ش�رط فراكس�يون اميد براي وزرا؛ايلنا| رييس 
فراكس��يون اميد گفت: ما با وزرا در دوره اخير ش��رط 
كرده ايم حداقل يك معاون و مدير ارشد آنها از خانم ها 
باش��د كه اين موضوع جزو مطالبه اصلي ماس��ت و ما 
تاكيد داريم كه حقوق زنان بايد به طور جدي پيگيري 
شود. محمدرضا عارف در مورد حمايت فراكسيون اميد 
از مش��اركت زنان در عرصه هاي اقتصادي و سياس��ي 
اظهار كرد: حقوق زنان راهبرد جريان اصالحات است و 
حتي در اين زمينه هزينه نيز داده ايم و راهبرد ما از سال 
۹۲ در انتخابات سهم حداقل ۳0درصدي براي خانم ها 
و جوان��ان بود و مهم ترين مس��اله مان نيز افزايش نرخ 
مشاركت خانم هاس��ت. عارف افزود: يكي از راهكارهاي 
افزايش نرخ مش��اركت زنان در پست هاي مديريتي در 

جامعه استفاده از زنان در پست هاي مديريتي است. 
 اظه�ارات مداخله جويانه نيكي هيل�ي درباره 
ايران؛ايلنا| سفير امريكا در سازمان ملل متحد گفت 
كه اين كش��ور ب��ه دنبال برگزاري نشس��ت فوق العاده 
ش��وراي امنيت در نيويورك و ش��وراي حقوق بشر اين 
س��ازمان در ژنو در خصوص ايران است. نيكي هيلي در 
نشست اين س��ازمان همچنين با بيان اينكه كشورش 
همچنان به توافق هسته يي ايران پايبند است، ادعا كرد: 
»ايران مس��وول بي ثباتي در مناط��ق زيادي در جهان 

است و بايد به اقدام هاي اين كشور پاسخ داد.«
 مراقب باش�يم دش�منان روي موج بيكاران و 
محتاجان سوار نش�وند؛فارس| خطيب نماز جمعه 
تهران گفت: هدف  ما بايد حل مش��كالت مردم باشد و 
بدانيم اگر به مش��كالت محتاجان نرسيم، ممكن است 
دشمنان براي رسيدن به اهداف خود بر دوش گرفتاران 
سوار شوند. آيت اهلل محمد امامي كاشاني اظهار داشت: 
هدف همه دشمنان اين است كه اسالم از بين برود لذا 
بايد شجاعت، قدرت، وحدت كلمه و دلسوزي در جهان 
اس��الم باشد. اكنون ايران و اس��الم در دنيا غريبند و از 
يك طرف صهيونيست ها مي خواهند ريشه آن را بكنند 
از طرف ديگر امريكا از آنها حمايت مي كند و از س��وي 
ديگر آل سعود خبيث هزينه آن را پرداخت مي كند. امام 
جمع��ه موقت تهران در پايان گفت: بايد هدف مان رفع 
مشكالت مردم باشد تا كارخانه ها تعطيل و افراد بيكار 

نشوند. 
 هم اكن�ون هماهنگ�ي و وح�دت خوب�ي بين 
س�پاه و ارتش برقرار اس�ت؛مهر| دستيار و مشاور 
عال��ي فرماندهي معظم كل قوا تاكي��د كرد: هم اكنون 
هماهنگ��ي و وحدت خوبي بين س��پاه و ارتش برقرار 
اس��ت و وحدت و هماهنگي بين س��پاه و ارتش باعث 
هم افزايي قوا مي شود. سردار سرلشكر سيديحيي صفوي 
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا در جمع 
دانش��جويان دانشكده افس��ري امام علي )ع( ارتش در 
تحلي��ل كالن دفاع مقدس با تاكيد بر عمليات كربالي 
۵ سخنراني كرد و با اشاره به هزينه ها و خسارات جنگ 
براي كش��ورهاي عراق و ايران افزود: در حوزه هزينه ها 
و خس��ارات جنگ دوطرف درگير حدود ۲هزار ميليارد 

دالر هزينه و خسارت متحمل شدند. 

خبركوتاه

گزارش وزارت امور خارجه به مجلس درباره روند اجراي برجام منتشر شد

دستاوردهايپاييزهتوافقهستهاي

وزارت كشور در پي اجرايي كردن اصاحيه قانون فعاليت احزاب

زيست احزاب خانوادگي پايان مي يابد؟
تعادل  

از اصالحي��ه قانون احزاب اين ط��ور بر مي آيد كه 
اح��زاب چند ده نفره و خانوادگي تعطيل مي ش��وند؛ 
اگر كميس��يون ماده 10 احزاب قانون را به درس��تي 
اج��را كند، آنجا كه در ماده 6 اين قانون آمده اس��ت 
احزاب ملي براي فعاليت بايد در حداقل يك س��وم از 
مراكز استان هاي كش��ور دفاتر رسمي تاسيس كنند 
و همچني��ن مجمع عمومي موس��س باي��د با حضور 
دست كم ۳00نفر از اعضاي رسمي در بيش از نيمي از 

استان هاي كشور برگزار شود.
ام��ا چن��د درص��د از احزاب سياس��ي كش��ور يا 
گعده هايي كه خواهان تاسيس حزب هستند، چنين 
تواني دارند؟ يكي از نمايندگان مجلس معتقد است؛ با 

اجرايي شدن اصالحيه قانون احزاب، ۲۲0حزب فعلي 
به 10 تا 1۵حزب قدرتمند و شناسنامه دار تقليل پيدا 
خواهد كرد. هر چند اين پيش بيني ابوالفضل ابوترابي 
عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس است؛ اما 
خروجي احزاب نشان مي دهد، پيش بيني ترابي خيلي 
هم اشتباه نيست. وزارت كشور تا نيمه آذر امسال به 
احزاب فرصت داده بود تا ش��رايط خ��ود را با مصوبه 
مجلس تطبي��ق دهند. به گفته سرمس��ت مديركل 
سياس��ي وزارت كشور، براساس ماده ۲۲ قانون جديد 
فعاليت احزاب كه مصوب سال ۹۵ است به احزاب به 
مدت يك س��ال مهلت داده ش��د تا خودشان را با اين 
قانون تطبيق دهند. سرمس��ت گف��ت كه تعداد قابل 
توجه��ي از اح��زاب در مقطع مذكور اق��دام كردند و 

تعدادي هم چون قانون اين اجازه را داده كه عالوه بر 
زمان يك سال تا 6 ماه ديگر هم با موافقت كميسيون 
ماده 10 براي تطبيق درخواست استمهال ارائه كنند، 

اقدام كردند.
او درباره قانون جديد اظهار كرده اس��ت: در قانون 
جديد پيش بيني هايي صورت گرفته كه ممكن است 
ايده آل ه��اي ما را برآورد نكند، اين قانون به دنبال آن 
اس��ت كه احزاب فعال از غيرفعال مشخص شود. اگر 
گفته ش��ده كه احزاب در يك س��وم مراكز اس��تان ها 
دفتر داش��ته باش��ند يا مجمع عمومي آنها با حضور 
حداقل ۳00 نفر عضو برگزار ش��ود، براي اين اس��ت 
كه احزاب تك نفره و غيرفعال تكليف ش��ان مشخص 
 شود. به اعتقاد مديركل سياسي وزارت كشور »قوانين

بر حس��ب نيازي كه پيش مي آيد تثبيت مي ش��وند، 
قان��ون احزاب در س��ال 60 با توجه ب��ه اقتضائات آن 
روز ايران مصوب شده است؛ اما اكنون در دوره جديد 
قرار داريم و حدود ۲۴7 ح��زب داراي پروانه فعاليت 
از كميسيون ماده 10 هستند، بنابراين بايد احزاب با 
شرايط قانوني جديد تطبيق پيدا كنند.« شرايطي كه 
برخي فعاالن سياس��ي اصالح طلب معتقدند حتي با 
دوره يي كه اصالحيه قانون احزاب در مجلس مصوب 

شده، تفاوت كرده است.
اش��اره آنان به اصالح اين قان��ون در مجلس نهم 
است، جايي كه اكثريت مجلس در دست اصولگرايان 
قرار داشت و تندروها در آن دست باال را داشتند، پس 
قانوني هم كه اصالح شده بيش از آنكه برطرف كننده 
نيازهاي فعالي��ت حزبي باش��د، تامين كننده اهداف 
گروه هاي تندرو بوده اس��ت. اين را يك عضو شوراي 
مركزي حزب اسالمي كار تلويحا گفته و تاكيد كرده 
ك��ه قانون احزاب قابليت اص��الح در مجلس فعلي را 
دارد. مطالبه يي كه از سوي برخي نمايندگان مجلس 
ه��م پيگيري مي ش��ود. مصطف��ي كواكبي��ان عضو 

اصالح طلب مجلس از تالش هايي در اين راس��تا خبر 
داده و گفته در پي آن است كه اصالحيه قانون احزاب 
را در مجلس مطرح كند. هرچند كواكبيان براي اين 
كار در بي��ن نمايندگان اصالح طلب هم همراه جدي 
ندارد، تا آنجا كه پروانه مافي نماينده مجلس و عضو 
شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در نياز به 
بازنگ��ري قانون فعاليت احزاب در مجلس ابراز ترديد 
كرده و گفته است: »اين قانون اخيرا اصالح، بازنگري 
و براي اجرا ابالغ شده است، بنابراين اصالح مجدد آن 
ج��اي بحث دارد.« در اين بين نمايندگان بازمانده از 
دوره نهم ه��م تمايلي به اصالح قانون احزاب ندارند، 
همان ط��ور كه ابوالفض��ل ابوترابي عض��و اصولگراي 
مجالس نهم و دهم معتقد اس��ت قان��ون احزاب نياز 
به اصالح ندارد، بلكه بايد شرح وظايف احزاب تعريف 
ش��ود. حال بايد ديد نماين��دگان مجلس دهم تن به 
اصالح دوباره قانون احزاب مي دهند يا خير. از سوي 
ديگر باي��د ديد مصوبه مجلس نهمي ها براي افزايش 
س��خت گيري بر فعالي��ت احزابي ك��ه گعده يي اداره 

مي شوند به كجا ختم خواهد شد. 

تعادل  
»اگرچ��ه امري��كاي ترام��پ تالش ك��رد، ايران 
س��ودي از توافق هس��ته يي نبرد اما گش��ايش هاي 
اقتصادي برجام همچون گذش��ته ب��ه اقتصاد ايران 
كم��ك كرده اس��ت«؛ گ��زارش وزارت امور خارجه 
به كميس��يون امنيت ملي مجل��س درباره برجام را 
مي توان در اين چند جمله خالصه كرد، گزارش��ي 
كه بايد هر ۳ماه به مجلس ارائه ش��ود. در بخش��ي 
از اين گزارش روايتي كمتر شنيده شده از جلسات 
كميسيون مش��ترك برجام منتشر ش��ده، آنجا كه 
آمده اس��ت بر خالف اظهارات ترام��پ، نمايندگان 
امريكا در اين جلس��ه به ش��كلي صريح بر پايبندي 
دولت اين كشور به برجام تاكيد كرده و گفته اند كه 
دولت امريكا قصدي براي عدم اجراي تعهدات خود 

ندارد. آن طور ك��ه در اين گزارش آمده، اروپايي ها 
ه��م امريكا را بابت عدم اج��راي بندهايي از برجام، 
عدم همكاري و پاس��خگويي اوفك و سياس��ت هاي 
مبهم رييس جمهور آن كش��ور م��ورد اعتراض قرار 
داده و خواه��ان اص��الح اين سياس��ت ها ش��ده اند. 
ب��ه نوش��ته وزارت ام��ور خارجه در ۳ماه گذش��ته 
ب��ه موازات اقدامات غيرس��ازنده امري��كا در اجراي 
تعه��دات برجامي خود، حمايت بين المللي از برجام 
و اج��راي موفقيت آمي��ز آن نيز ش��دت گرفته كه 
دستاورد سياست حكيمانه جمهوري اسالمي ايران، 
ديپلماس��ي فعال و هماهنگ��ي نهادهاي داخلي در 
اجراي دقيق و صادقانه برجام بوده اس��ت. حمايت 
دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي از برجام و تاكيد 
بر پايبندي ايران به تعهداتش مورد اشاره اين گزارش 

ق��رار گرفت��ه و از حمايت هاي ج��دي اتحاديه اروپا و 
كشورهاي اروپايي از برجام سخن به ميان آمده است. 

 آورده هاي اقتصادي برجام
اما غربي ه��ا در رفع تحريم ها چق��در به تعهدات 
خود عمل كرده اند؟ دس��تگاه ديپلماسي كشور در ۴ 
س��رفصل»حوزه نفت، گاز و پتروش��يمي«، »حمل و 
نقل«، »بانكي و مالي« و »بيمه« به اين پرسش پاسخ 
داده است. در اين گزارش درباره آخرين وضعيت رفع 
تحريم هاي حوزه نفت، گاز و پتروش��يمي به بازگشت 
تولي��د و فروش نفت ايران به دوران پيش از تحريم ها 
و ادامه اين روند اش��اره شده و آمده است:»روند توليد 
و ص��ادرات نفت خام و ميعانات گازي با آهنگي رو به 
رشد ادامه داشته است. درآمد كشور از محل صادرات 

نفت خام و ميعانات گازي در ۳ماهه دوم سال 1۳۹6 
بالغ بر ۳۴.11ميليارد دالر بوده كه نس��بت به ۳ماهه 
اول سال جاري بيش از 600 ميليون دالر بيشتر بوده 
اس��ت.« همچنين با تاكيد بر ادامه همكاري ايران با 
سرمايه گذاران در حوزه انرژي به دستاوردهاي توافق 
هس��ته يي در واردات كاال و تجهي��زات مورد نياز اين 
صنعت اشاره شده است؛ جايي كه به گفته مسووالن 
وزارت خارج��ه فقط در يك مورد »براس��اس گزارش 
دريافتي از مديريت پشتيباني ساخت و تامين كاالي 
نفت، اعتبار اسنادي قرارداد ساخت و تامين كاال همراه 
ب��ا انتقال تكنول��وژي و دانش فني س��اخت لوله هاي 
مغزي CRA به داخل كشور كه در خرداد 1۳۹6 بين 
ش��ركت ملي نفت ايران و يك شركت اروپايي منعقد 
شده بود در آذر ماه سال جاري با دريافت ضمانتنامه 
بانكي معتبر از اعضاي كنسرس��يوم عملياتي ش��ده 

است.«
اما توافق هس��ته يي بيش از پيش نتايج ملموسي 
ب��راي صنعت حمل و نقل داش��ته است.»گش��ايش 
اعتبار اس��نادي قرارداد برقي كردن خط آهن تهران- 
مش��هد با چين به ارزش بي��ش از ۲/۵ميليارد دالر«، 
»امض��اي تفاهمنامه تامين مالي س��اخت مش��ترك 
واگن و لكوموتيو با روس��يه به ارزش ۳ميليارد يورو«، 
»ناوگان ش��ركت ملي نفتكش از پوش��ش كلوپ هاي

 ATR و »ورود چندي��ن فرون��د هواپيماي »IGA۴
و ديگر ش��ركت هاي مطرح هواپيماس��ازي به ايران« 
ازجمله مواردي بود كه وزارت امور خارجه در سرفصل 
دستاوردهاي ۳ماهه حمل و نقل كشور از برجام ذكر 
كرد. هر چند به اذعان نويسندگان اين گزارش به دليل 
تعلل امريكا در صدور به موقع برخي مجوزهاي مورد 
نياز براي فروش هواپيماهاي مس��افربري يا خدمات و 
قطعات مربوطه فرآيند عادي خريد هواپيما در مواردي 
با مش��كالتي مواجه ش��ده كه اين موضوع به تفصيل 
در كميسيون مشترك مطرح شده و همه طرف هاي 
برج��ام از امريكا خواس��تند تا به تعهدات��ش در اين 

خصوص به سرعت عمل كند. 
براي دو چالش اساسي اقتصاد ايران يعني ارتباط 
بين المللي بيمه يي و بانكي هم گشايش هايي حاصل 
ش��ده اس��ت هر چند به گفته دس��تگاه ديپلماس��ي 
كش��ورمان، حل مس��ائل بانك��ي نيازمن��د همكاري 
و هماهنگ��ي بيش��تري اس��ت؛ چراك��ه اي��ن حوزه 
دست اندازهاي غيربرجامي هم دارد. با اين حال در اين 
گزارش از امضاي موافقتنامه سرمايه گذاري به ارزش 

6 ميلي��ارد دالر با ايتاليا به عن��وان يكي از مهم ترين 
دستاوردهاي برجام ياد ش��ده كه بزرگ ترين قرارداد 
خط اعتباري جمهوري اس��المي ايران با يك كش��ور 
اروپاي��ي بوده اس��ت. خط اعتباري ك��ه توافقنامه آن 
توس��ط دو بانك ايراني صنع��ت و معدن و خاورميانه 
به عنوان بانك هاي عامل امضا ش��ده و قرار است كه 
بانك ه��اي ديگر ايران��ي نيز به اين تواف��ق بپيوندند. 
همچنين در ۹ماهه امس��ال 81۳ رابط��ه كارگزاري 
با ۲8۴بانك خارجي برقرار و س��امانه شتاب ايران به 
صورت آزمايشي به سوييچ كارت روسيه متصل شد و 
مذاكره با ساير كشورها ادامه دارد تا شايد در آينده يي 
نه چندان دور كارت بانك هاي ايراني در ديگر كشورها 

هم اعتبار داشته باشد. 
در حوزه بيم��ه نيز تعداد ۵1 فرون��د از 7۳فروند 
شناورهاي ناوگان شركت ملي نفتكش ايران و تعداد 
6۴ فروند از 1۳7فروند ش��ناورهاي ناوگان كشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران و شركت هاي تابعه موفق به 
 IG دريافت پوشش بيمه يي از كلوپ هاي بين المللي
شدند. همچنين پوشش P&I كشتي سانچي متعلق 
به ش��ركت ملي نفتكش ايران كه اخيرا در برخورد با 
كشتي چيني دچار حادثه ش��ده است توسط كلوپ 
بين الملل��ي Steamship از اعضاي كلوپ IG صادر 
شده كه در نتيجه مسووليت پرداخت خسارت تحت 
پوشش P&I كلوپ هاي بين المللي)با مشخص شدن 
مقص��ر حادثه( خواهد بود.  وزارت امور خارجه در اين 
گزارش به پرس��ش ها درباره فعاليت هاي هس��ته يي 
هم پاسخ داده اس��ت. براساس اين گزارش، مذاكرات 
كارشناس��ي و تبادل اس��ناد در پروژه مدرن س��ازي 
رآكت��ور تحقيقاتي آب س��نگين اراك بين جمهوري 
اس��المي ايران و چي��ن در جريان اس��ت. همچنين 
اقالم و تجهي��زات قرارداد مربوط به پ��روژه ايزوتوپ 
پايدار، منتقل و تحويل ش��ركت ايراني ش��ده است و 
درحال حاضر اين اقالم در س��ايت فردو براي شروع، 
نصب و راه اندازي نگهداري مي ش��وند. از س��وي ديگر 
پروژه همكاري ب��ا اتحاديه اروپا براي انجام پروژه هاي 
مربوط به استرس تست نيروگاه بوشهر نيز ادامه يافته 
و بازديدهايي براي پيش��برد اين پروژه صورت گرفته 
اس��ت. اين گزارش ك��ه به تفضيل وضعي��ت اجراي 
تعهدات غربي ها در جريان توافق هسته يي را بررسي 
كرده اس��ت، تحويل اعضاي كميسيون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس ش��ده تا آنان را از وضعيت 

فعلي اجراي برجام روشن كند. 
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چهرهها

 وزي��ر كش��ور به نقش م��ردم در 
مديريت بحران آب تاكيد كرد و گفت: 
حقابه تاالب هاي كشور بايد داده شود. 
به گ��زارش وزارت كش��ور، عبدالرضا 
رحماني فضل��ي در جلس��ه بررس��ي 
وضعيت خشكسالي و منابع آب كشور 
و مقابله با بحران آب از آمادگي كامل 
استانداران و فرمانداران براي تشكيل 
ستاد بحران آب خبر داد تا با همكاري همه دستگاه هاي مرتبط 
و تمهيدات الزم بتوانند برنامه هاي پيش بيني شده در اين زمينه 
را محقق كنند. وزير كش��ور از تمام دس��تگاه هايي كه طبق آن 
مصوبه موظف به انجام كارهاي تعيين ش��ده بودند، خواست تا 
گزارش��ي از اقداماتي كه تاكنون انجام داده اند به ستاد مديريت 
بحران ارائه دهند و رييس سازمان مديريت بحران هم ظرف يك 
هفته آينده با برگزاري جلسه يي گزارش عملكرد اين دستگاه ها 
را درياف��ت كند. رحماني فضلي گفت: نق��ش مردم در مديريت 
بحران آب بي بديل اس��ت و دستگاه هاي مسوول بايد از ظرفيت 
صداوس��يما و فضاي مجازي، ائم��ه جمعه و نظاير آن در تبيين 
شرايط و وضعيت منابع آب كشور و لزوم مديريت در مصرف آن 
استفاده حداكثري داشته باشند. در اين جلسه بر بررسي تمامي 
ابعاد عواقب كمبود آب در استان ها و انجام تدابير و اقدامات الزم 

در جهت جلوگيري از وقوع آنها تاكيد شد. 

 نقش مردم در مديريت بحران آب
بي بديل است

رييس جمه��ور  پارلمان��ي  مع��اون 
درب��اره پيگي��ري نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اس��المي درخصوص وضعيت 
بازداشت ش��دگان ح��وادث اخير گفت: 
۴۳نف��ر از نمايندگان مجلس ش��وراي 
اسالمي خواس��تار رسيدگي به وضعيت 
زنان بازداش��ت شده، هستند.حسينعلي 
اميري در گفت وگو با ايلنا درباره شكايت 
خانواده هاي برخي بازداشت شدگان حوادث اخير مبني بر بدرفتاري 
با آنان و طرح اين ش��كايات با نماين��دگان مجلس گفت: آن چيزي 
كه از طريق نمايندگان به دس��ت من رس��يده، اين است كه ۴۳نفر 
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي كه از طيف هاي مختلف هم 
هس��تند، نامه يي خطاب به رييس جمهور نوشتند و به من دادند كه 
تحويل داده ش��د. او گفت: نمايندگان خواستار رسيدگي به وضعيت 
بازداشتي ها مخصوصا خانم ها هستند تا هر چه زودتر تعيين تكليف و 
آزاد شوند. درباره مطلبي كه درخصوص بدرفتاري با بازداشتي ها گفته 
شده من در جريان نيستم و از آقاي وزير دادگستري بپرسيد، ايشان 
به ش��ما پاس��خ مي دهند. اميري گفت: آقاي رييس جمهور بار ها در 
جلسات دولت تاكيد كردند بين كساني كه به قصد بي نظمي، تخريب، 
آتش زدن اموال عمومي و بيت المال و ايجاد مزاحمت براي شهروندان 
آمدند با آن كساني كه به دنبال اين هستند كه حرف هايشان شنيده 
شود بايد تفكيك هايي قائل شويم و نبايد همه را با يك نگاه ببينيم. 

 تاكيد نمايندگان مجلس بر رسيدگي
به وضعيت زنان بازداشتي

عض��و كميس��يون ش��وراها و امور 
داخلي كشور مجلس بر لحاظ عضويت 
اقليت هاي مذهبي در بخش ش��وراهاي 
شهر اليحه جامع انتخابات از سوي دولت 
تاكيد كرد. ابوالفضل ابوترابي كه با خانه 
ملت گفت وگو كرده اس��ت درخصوص 
طرح اصالح قانون تش��كيالت، وظايف 
و انتخابات ش��وراهاي اسالمي كشور و 
انتخاب ش��هرداران مبني بر حضور اقليت هاي مذهبي در ش��وراها 
گف��ت: با توجه به اص��رار نمايندگان مجلس اي��ن طرح به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام رفت تا تعيين تكليف شود. ابوترابي با ابراز 
اميدواري از تصويب اصالحات انجام گرفته در طرح مذكور تصريح 
كرد: روند رسيدگي طرح ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام كمي 
طوالني اس��ت اما اميدواريم هر چه سريع تر تعيين تكليف شود. او 
اضافه كرد: اقليت هاي ديني بايد در شوراهاي اسالمي شهر حضور 
فعالي داشته باشند از اين رو بهتر است اصالحات قانون تشكيالت، 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مورد 
تاييد قرار گيرد در اين صورت سپنتا نيكنام نيز عضو شوراي شهر 
يزد باقي خواهد ماند. اوگفت: بايد در اين اليحه كه هنوز در دولت 
اس��ت در بخش مرتبط با انتخابات شوراها به حضور اقليت ها توجه 
ويژه ش��ود در صورتي كه دولت به اين موضوع نپردازد، نمايندگان 

طي پيشنهادهايي موضوع مذكور را به اليحه اضافه خواهند كرد.

 عضويت اقليت ها در شوراهاي شهر بايد
در اليحه جامع انتخابات گنجانده شود

يك عضو كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي گفت كه تا االن نشانه يي 
مبني بر كوتاهي چين در امدادرساني به 
سرنشينان نفتكش سانچي وجود ندارد. 
جالل ميرزايي در گفت وگو با ايس��نا با 
اشاره به طرح ابهاماتي درخصوص قصور 
احتمال��ي دولت چين در امدادرس��اني 
به سرنشينان كشتي سانچي گفت: ما 
نبايد درباره مس��ائلي كه اطالع دقيقي از آن نداريم، پيش داوري 
كنيم آن هم در مورد كشوري كه روابط گسترده يي با آن داريم. او 
افزود: چه بسا جرياني به دنبال اين است كه اين موضوع را بهانه يي 
كند تا باعث تيرگي روابط ما با چين شود. نماينده ايالم در مجلس 
خاطرنشان كرد: ما بايد در قالب يك هيات كارشناسي و فني اين 
موضوع را بررسي كنيم كه آيا كوتاهي از طرف دولت چين رخ داده 
يا خير و نبايد اين موضوع را در سطح موضع گيري ها تقليل دهيم. 
در واقع بايد اجازه دهيم، تيم كارشناسي موضوع را بررسي و ابعاد 
قضيه را تحليل كند تا ببينيم چه نتايجي به دست مي آيد. ميرزايي 
گف��ت: آن موقع مي توانيم با چيني ها در اين باره صحبت كنيم. تا 
االن چيزي كه نشان دهد چيني ها در اين حادثه كوتاهي كرده اند، 
وجود ندارد. او گفت: چيني ها در چند مرحله براي خاموش كردن 
آتش تالش كردند اما موفق به مهار آتش نشدند اما در هر صورت 

ما منتظر دريافت گزارش ها در اين زمينه مي مانيم.

 نشانه اي از كوتاهي چين در امدادرساني
به سرنشينان سانچي وجود ندارد

اسماعيل هنيه رييس دفتر سياسي جنبش مقاومت 
اس��المي فلس��طين )حماس( در نامه ي��ي به حضرت 
آيت اهلل خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به 
ابعاد توطئه بزرگ استكبار عليه قدس و ملت فلسطين 
با هدف س��رنگون كردن غزه به عنوان قلعه مقاومت و 
پايان دادن به مبارزه عليه رژيم اشغالگر و عادي سازي 
روابط حكام وابس��ته منطق��ه ب��ا آن، از حمايت هاي 
ملت ايران و هدايت هاي رهبر معظم انقالب اس��المي 
از جنبش مقاومت قدرداني و تاكيد كرد: ما با ش��روع 
انتفاضه خروش��ان مردمي در داخ��ل كرانه باختري و 
ق��دس، به اذن خداوند توطئ��ه طاغوت عصر )ترامپ( 
و حاكم��ان نفاق در پايتخت ه��اي دور و نزديك را در 
پايان دادن به مساله فلسطين خنثي خواهيم كرد.  به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم رهبري، 
هنيه در اين نامه با اهداي سالم فرماندهان و مجاهدان 
جنبش حماس و همه مردم فلس��طين به رهبر معظم 
انقالب اسالمي و ملت ايران از ايرانيان به عنوان مردمي 

اصيل كه در كش��وري با ثبات، مقاوم و استكبارستيز 
زندگي مي كنند، ياد كرده و افزوده اس��ت: تمام مردم 
پايدار فلس��طين مواضع ثابت و ارزش��مند جمهوري 
اس��المي در مس��اله فلس��طين و ق��دس و حمايت از 
مقاومت مردمي فلسطين با انواع كمك ها را مي ستايند.  
در اين نامه به دسيسه هاي بزرگ و خطرناكي كه عليه 
امت اس��المي و به ويژه قدس ش��ريف در جهت نابود 
كردن پايه هاي مقاومت در جريان است، اشاره و افزوده 
شده است: اگرچه اين توطئه ها از گذشته براي ما واضح 
ب��ود اما در ماه ه��ا و روزهاي اخير با كنفرانس رياض و 
سخنان ترامپ كه ايران، حزب اهلل و حماس را دشمنان 
صف كشيده خود خواند و بر نگرش صهيونيستي اش در 
مس��اله قدس به عنوان پايتخت يهود تاكيد كرد، اين 
حقيقت آش��كارتر از قبل شده اس��ت.  هنيه در ادامه 
با برش��مردن بخشي از آالم مردم فلسطين و محاصره 
و تحريم همه جانبه دارويي، پزش��كي و اقتصادي عليه 
س��اكنان غزه با هدف ايجاد بحران انس��اني و تضعيف 

مهم تري��ن قلعه مقاومت گفته اس��ت: امريكا و برخي 
حاكمان شكست خورده درصددند به مساله فلسطين و 
مقاومت در مقابل رژيم اشغالگر پايان دهند تا رهبراني 
كه براي رضايت امريكا و اسراييل له له مي زنند، بتوانند 
روابط خود را با رژيم صهيونيستي عادي و برمال كنند 
و در مقابل با جهت دادن دش��مني ها به سمت ايران و 
تحريك تعصبات شيعه و سني، قطب نماي امت اسالمي 
را منحرف كنند.  رييس دفتر سياسي حماس در اين 
نامه اعالم پايتختي قدس براي رژيم صهيونيس��تي از 
جانب امريكا را گامي در جهت برداش��تن موانع از راه 
حكام منطقه براي هم پيماني عربي- اسراييلي و خلع 
سالح مقاومت دانسته و خطاب به رهبر معظم انقالب 
اس��المي افزوده است: بنده به نقش بزرگ حضرتعالي 
در هدايت جمهوري اس��المي و فرماندهان مومن آن 
براي رويارويي با پروژه تمام كردن مس��اله فلسطين و 
همچنين به بيانات تان براي خي��زش امت و پرهيز از 
پرتگاهي كه حاكمان نفاق و توطئه به آن س��و س��وق 

مي دهن��د، ايمان عمي��ق دارم.  در ادامه نامه از حضور 
ايران در كنار فلس��طين در مراحل دش��وار و عمل به 
وظيفه اس��المي حمايت از مقاومت، قدرداني و گفته 
ش��ده اس��ت: بي ش��ك ايران با هدايت هاي بزرگوارانه 
رهبر معظم انقالب اس��المي، برتري بزرگي در تقويت 
مجاهدين و ريشه دار كردن گزينه مقاومت و مبارزه در 
فلسطين داشته و خواهد داشت.  هنيه راه خنثي كردن 
توطئه جاري عليه فلسطين و مساله قدس را انتفاضه 

خروش��ان مردم��ي در داخل كرانه باخت��ري و قدس 
خوانده و افزوده است: ما اين تصميم را با حضور مردم 
خود در داخل و خارج حمايت خواهيم كرد تا تصميم 
طاغوت عص��ر يعني ترامپ در توطئ��ه بزرگي كه در 
پايتخت هاي دور و نزديك براي پايان دادن به مس��اله 
فلسطين به ويژه نماد ديني آن يعني قدس ايجاد كرده 
است، خنثي شود و به اذن خداوند هرگز اجازه نخواهيم 

داد اين توطئه تحقق يابد. 

در نامه رييس دفتر سياسي جنبش مقاومت اسامي فلسطين به رهبر معظم انقاب مطرح شد

ملت فلسطين مواضع ثابت و ارزشمند ايران در مساله قدس را مي ستايد
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3 كالن
   افزايش قيمت بنزين 

  و مخالفان آن
حامد قدوس��ي عض��و دپارتم��ان اقتصاد دانش��گاه 
)موسس��ه( تكنولوژي اس��تيونس، نيويورك امريكا در 
كانال تلگرامي خود چنين نوش��ته اس��ت: قيمت گذاري 
بنزين در كش��ورها از آن گره هاس��ت كه اگ��ر يك روزي با 
دس��ت، باز مي ش��د االن با دندان هم باز نمي شود. در اكثر 
كش��ورهاي دنيا بنزين يكي از نخس��تين نامزدها براي اخذ 
»ماليات« باالس��ت )در كنار كاالهايي مثل س��يگار و امثال 
آن(، در حال��ي ك��ه در كش��ور ما چند دهه  اس��ت كه يكي 
از بزرگ تري��ن بخش هاي دريافت كننده »يارانه« اس��ت! در 
واقعي��ت نه تنها يارانه پولي عظيمي به بنزين داده مي ش��ود 
بلكه اين موض��وع مقدار زيادي يارانه »ذهني و فكري« هم 
دريافت مي كند چون شهروندان و متخصصان به جاي صرف 
وقت روي ساير مشكالت اساسي جامعه همه ساله بايد وارد 
يك جدل ناروش��مند و بي پايان ش��وند كه نهايتا هم راه به 

جايي نبرده است. 
1- دردناك اس��ت كه مي بينيم كه جامعه سال هاس��ت به 
ج��اي جنگيدن ب��راي هدايت بودجه هاي نحي��ف دولت )كه 
روز به روز هم نحيف تر مي ش��ود( به س��مت يارانه شير و نان 
و تغذيه مدارس مناطق محروم و بازنشس��تگي و بهداش��ت و 
مس��كن طبقات كم درآمد و الخ، به ان��واع لطايف الحيل براي 
»حذف نشدن« يارانه بنزين تالش مي كند. اين ماجرا نمونه يي 
از تعادل هاي سياس��ي-اقتصادي موجود است كه در آن طبقه 
متوس��ط و باال )كه مصرف كننده اصلي بنزين و دريافت كننده 
اصلي يارانه اس��ت( به نوعي توافق ضمني با حاكميت رسيده 
اس��ت و منفعت خود را هم ذيل استدالل هاي سست »مگر ما 
به قيمت جهاني حقوق مي گيريم كه بنزين را به قيمت جهاني 

بخريم*« پنهان مي كند. 
۲- ي��ك صورت بندي ديگر كه بحث واقعي س��ازي قيمت 
بنزين را به انحراف كش��انده است استدالل »مصرف بنزين با 
افزايش قيمت آن تغيير نمي كند، پس اصالح قيمت ضرورت 
ن��دارد« اس��ت. اينكه تقاضاي بنزين كش��ش  پايين��ي دارد و 
مصرف آن حساسيتي به قيمت ندارد، خاص جامعه ما نيست. 
صدها مطالعه در همه جاي دنيا همين را نش��ان داده اس��ت. 
خ��ود ما هم همين موضوع را براي ايران )خصوصا با اس��تفاده 
از ش��وك هاي بعد از هدفمندسازي( تحليل كرده و به همين 
نتيجه رس��يديم كه مصرف پس از شوك قيمت تغيير نكرده 
است. كشش ناپذيري بنزين امري بديهي است! جايي كه بحث 
انحراف پيدا كرده چس��باندن بحث مديريت مصرف بنزين به 

قيمت آن است. 
۳- براي خروج از تله مصرف و قيمت بايد خيلي روش��ن و 
بدون خجالت بگوييم كه »هدف از اصالح قيمت بنزين اساسا 
كاهش مصرف آن نيس��ت!« اگر كااليي يارانه دريافت نكند و 
قيمت آن واقعي باش��د، ميزان مصرف شهروندان به خودشان 
مربوط است و نبايد موضوع سياست گذاري حكومت باشد، مگر 
در موارد استثنايي كه برخي برون دادهاي منفي )اكسترناليتي( 
در مصرف آن موجود باش��د. درمورد بنزين كمي دقيق شويم؛ 
اگر بنزيني كه مصرف مي شود در فضاي محدود و آلوده شهري 
نباشد اثرات محيط زيستي آن )غير از بحث كربن( خيلي شديد 
نخواهد بود. بنابراين اگر قيمت واقعي شده باشد، ميزان مصرف 
ش��هروندان به خودشان مربوط خواهد بود و نيازي به ورود به 

بحث حساسيت مصرف به قيمت نيست. 

يادداشت

بررسي عملكرد مالي دولت بر اساس آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد

جبران كاهش درآمد عمومي با اوراق و نفت
گروه اقتصاد كالن| 

بودجه كل كشور به دليل سهم باالي دولت در اقتصاد 
از مهم ترين اسناد مالي كشور و ازجمله اصلي ترين عوامل 
تاثيرگذار بر اقتصاد كش��ور قلمداد مي ش��ود. مطالعه و 
بررسي عملكرد بودجه و واكاوي تاثير آن بر شاخص هاي 
اقتصاد كالن مي تواند منجر به تصحيح سياست ها و تغيير 
آن در راس��تاي دستيابي به عملكرد بهتري در سال هاي 
آتي شود. اين گزارش به بررسي عملكرد وضعيت بودجه 
عمومي دولت با آمار منتش��ر شده ماهانه بانك مركزي 
مي پ��ردازد و عملك��رد 7 ماه��ه را در اختي��ار خواننده 

مي گذارد. 
براس��اس اين گ��زارش، بررس��ي آمارهاي بانك 
مرك��زي از آماره��اي دخ��ل و خ��رج دول��ت در 
س��ال جاري حاكي از آن اس��ت كه عملكرد س��هم 
درآمدهاي عمومي دولت از كل منابع عمومي دولت 
در 7ماهه نخس��ت س��ال 47درصد بوده اس��ت. در 
همين مدت س��هم واگذاري دارايي هاي سرمايه يي 
و واگ��ذاري دارايي هاي مال��ي از كل منابع عمومي 
دولت مصوب 7ماهه سال به ترتيب ۳4و 16درصد 
بوده؛ اما عملكرد اين اجزا در 7ماهه نخس��ت سال 
به ترتيب به ۳0و ۲۳درصد تغيير كرده اس��ت. اين 
آمار نشانگر آن اس��ت كه دولت كاهش درآمدهاي 
عمومي را با انتش��ار اوراق مش��اركت و فروش نفت 

جبران كرده است. 

 عملكرد بودجه در بخش منابع عمومي دولت
از مناب��ع عمومي دولت در 7 ماهه نخس��ت س��ال 
1۳96 حدود 155هزارميليارد تومان محقق ش��ده كه 
از رشد ۲۲.4درصدي نسبت به عملكرد 7ماهه نخست 
سال 1۳95 برخودار است. در اين مدت 75.8درصد از 
منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب 7ماهه 1۳96 

محقق شده است. 
واگذاري دارايي هاي سرمايه يي كه بخش عمده آن 
مرب��وط به فروش نفت و فرآورده هاي نفتي اس��ت در 
7ماهه نخس��ت سال 1۳96 حدود 47.19هزارميليارد 
تومان بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت ك��ه در 7ماهه 
نخس��ت سال 1۳95و 1۳94 به ترتيب ۳0.11 و هزار 
ميلي��ارد تومان بود كه افزايش آن در 7ماهه نخس��ت 
سال 1۳96 بيشتر ناشي از افزايش قيمت نفت بوده و 

حدود 67 درصد آن محقق شده است. 
 در 7ماهه نخس��ت سال 1۳96 حدود 110درصد 
از واگذاري دارايي هاي مال��ي، 71درصد از درآمدها و 
67 درصد از واگذاري دارايي هاي سرمايه يي در بودجه 

مصوب 7ماهه 1۳96 محقق شده است. 

  ميزان تحقق بودجه مصوب 7 ماهه سال 1396 
در  بخش منابع عمومي

 عملكرد سهم درآمدهاي عمومي دولت از كل منابع 
عمومي دولت در 7ماهه نخس��ت س��ال 47درصد بوده 
است. اين در حالي است كه اين سهم در بودجه مصوب 
7ماه��ه 50درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از طرف 
ديگر، س��هم واگذاري دارايي هاي سرمايه يي و واگذاري 
دارايي هاي مالي از كل منابع عمومي دولت مصوب 7ماهه 
سال به ترتيب ۳4 و 16 درصد بوده؛ اما عملكرد اين اجزا 
در 7ماهه نخست سال به ترتيب به ۳0 و ۲۳ درصد تغيير 
كرده اس��ت. در واقع دولت كاهش درآمدهاي عمومي را 
با انتشار اوراق مشاركت و فروش نفت جبران كرده است. 
از س��ال 1۳9۲ تا سال 1۳94 سهم درآمدهاي نفتي 
در بودج��ه مصوب دولت كاهش يافته اس��ت. همچنين 
دول��ت با افزايش س��هم درآمدهاي عمومي كه بيش��تر 
شامل درآمدهاي مالياتي است، كاهش درآمدهاي نفتي 
را جبران كرده است. در گزارش عملكرد نيز همين روال 
اتفاق افتاده اس��ت. دليل كاهش سهم درآمدهاي نفتي 
كاهش قيمت نفت و رشد تحريم ها بوده است. همچنين 
س��هم واگذاريي هاي مالي نس��بت به بودجه مصوب در 
7ماهه نخس��ت س��ال 1۳95 و1۳96 بيش��تر از بودجه 

مصوب بوده است. 

 عملكرد بودجه در بخش درآمدهاي مالياتي
س��هم درآمده��اي مالياتي دول��ت در بودجه 7ماهه 
مصوب س��ال 1۳96ح��دود 67درصد و س��اير درآمدها 
ح��دود ۳۳درص��د بوده، ام��ا در عملكرد 7ماهه س��هم 
درآمدهاي مالياتي به 7۲ درصد و س��اير درآمدها به ۲8 
درصد رسيده است.  دولت در 7ماهه نخست سال 1۳96 
حدود 5۲6 هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي داش��ته كه 
كاهش ۲/7درصدي نسبت به 7ماهه نخست سال 1۳95 
داشته اس��ت. دولت طي اين مدت توانسته است حدود 
76.4درص��د از درآمدهاي مالياتي پيش بيني ش��ده در 
قان��ون مصوب 7ماهه بودج��ه را محقق كند. با توجه به 
اينكه نرخ تورم در مهرماه س��ال جاري حدود 9.8درصد 
بوده، مي توان بيان كرد رشد حقيقي درآمدهاي مالياتي 

منفي بوده است. 
ح��دود 49.6درص��د از درآمده��اي مالياتي از محل 
ماليات هاي مس��تقيم و ح��دود 50.4 درص��د از محل 
ماليات هاي غيرمستقيم بوده است و تركيب درآمدهاي 
مالياتي نسبت به قبل تغيير چنداني نداشته است. ميزان 
تحقق درآمده��اي مالياتي از ماليات هاي مس��تقيم در 
7ماهه نخست س��ال 1۳96 حدود 78 درصد نسبت به 
بودج��ه مصوب بوده و همچنين طي همين مدت حدود 

75 درصد از ماليات هاي غيرمستقيم محقق شده است. 

 عملكرد بودجه در بخش مصارف عمومي دولت
دول��ت در 7ماه��ه نخس��ت س��ال 1۳96 ح��دود 
155.6هزار ميلي��ارد تومان صرف هزينه هاي خود كرده 
كه 1۲4.4ه��زار ميليارد تومان صرف هزينه هاي جاري، 
14.1ه��زار ميليارد تومان ص��رف پرداخت هاي عمراني، 
1۲.5هزار ميليارد تومان صرف تملك دارايي هاي مالي و 
در نهايت 4.6هزار ميليارد تومان متعلق به تنخواه گردان 
بوده است. رقم هزينه هاي جاري دولت نسبت به مهرماه 
سال قبل از رشد ۲۲.4 درصدي برخوردار است. با توجه 
به ن��رخ تورم 9.8 درصدي 7ماهه س��ال جاري مي توان 
عنوان كرد كه رش��د حقيقي هزينه هاي جاري دولت در 
اين مدت مثبت بوده اس��ت.   در 7ماهه نخس��ت سال 
1۳96 ب��ه ترتي��ب ح��دود 98 و 8۳ درص��د از تملك 
دارايي هاي مالي و پرداخت هاي جاري پيش بيني ش��ده 
در قانون مصوب 7 ماهه محقق شده است. اين در حالي 
است كه در بودجه مصوب تملك دارايي هاي سرمايه يي 

تنها حدود ۳۳ درصد محقق شده است. 
عملكرد س��هم پرداخت ه��اي جاري دول��ت از كل 
مصارف عمومي دولت در 7ماهه نخست سال 80 درصد 
بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه اين سهم در بودجه 
مصوب 7ماهه 7۳ درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از 
طرف ديگر، س��هم تملك دارايي هاي س��رمايه يي از كل 
مص��ارف عمومي دولت مصوب 7ماهه س��ال ۲1 درصد 
بوده؛ اما عملكرد اين جز در 7ماهه نخس��ت س��ال به 9 

درصد تغيير كرده است. 

 تراز عملياتي 
ت��راز عملياتي تفاضل پرداخت هاي ج��اري دولت از 
درآمدهاي عمومي دولت اس��ت ك��ه در عملكرد مهرماه 
س��ال جاري به 55.4- هزار ميليارد تومان رسيده است 
و حدود ۳1 درصد نس��بت به مهر سال قبل رشد داشته 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در بودجه مصوب س��ال 
1۳96 رشد تراز عملياتي حدود 41درصد در نظر گرفته 
شده است. در مقابل، در بودجه مصوب سال 1۳95 رشد 
تراز عملياتي 65 درصد بوده اما در عملكرد 7ماهه سال 

1۳95 تنها حدود 17 درصد رشد داشته  است. 

 تحليل نسبت هاي مالي بودجه
نس��بت تملك دارايي هاي سرمايه يي به فروش نفت 
خام در 7ماهه نخست س��ال 1۳96 حدود 40.۲ درصد 
بوده است. اين نسبت در قانون بودجه 7ماهه سال 1۳96 
حدود 71.۲ درصد در نظر گرفته ش��ده اس��ت. عملكرد 

اين بخش نش��ان مي دهد در 7ماهه نخست سال جاري 
دولت در پرداخت هاي عمراني از محل درآمدهاي نفتي 
موفق عمل نكرده است. كاهش نسبت مذكور نسبت به 
سال قبل ناش��ي از افزايش 6۲.6 درصدي منابع حاصل 
از ارزش نفت خام اس��ت.  در 7ماهه نخست سال جاري 
نس��بت تملك دارايي هاي س��رمايه يي به پرداخت هاي 
هزينه ي��ي 11.4 درصد بوده كه فاصله زيادي با نس��بت 

۲8.1 در قانون بودجه مصوب 7 ماهه س��ال 1۳96 دارد. 
پايين بودن اين نس��بت نش��ان دهنده تخصيص اولويت 
دول��ت به هزينه هاي جاري اس��ت.  نس��بت درآمدهاي 
مالياتي به هزينه هاي جاري دولت در 7ماهه نخست سال 
1۳96 حدود 4۲.۳ درصد بوده كه در مقايسه با سال قبل 
حدود 4.5 درصد كاهش يافته است؛ اين كاهش همراه با 

افزايش هزينه هاي جاري است. 
عملكرد منابع عمومي بودجه دولت- هزار ميليارد تومان

مصوب 7 ماهه شرح
1396

عملكرد بودجه 7 ماهه 
1396

ميزان تحقق بودجه 
مصوب 7 ماهه در بخش 

منابع عمومي

۳1.78۳4.9۲10.99واگذاري دارايي هاي مالي

10۳.0۳7۳.487.1۳درآمدها

 واگذاري دارايي هاي
70.۳947.196.7سرمايه اي

۲05.۲155.67.58مجموع

عملكرد بودجه در بخش درآمدهاي مالياتي- هزار ميليارد تومان

 مصوب شرح
7 ماهه 1396

عملكرد بودجه 7ماهه 
1396

ميزان تحقق بودجه 
مصوب 7 ماهه در بخش 

درآمد مالياتي

10.۲987.9ماليات بر درآمد

1.81.586.۳ماليات بر ثروت

۲5۲184.۲ماليات بر كاال و خدمات

۲1.715.77۲.1ماليات اشخاص حقوقي

10.۳5.55۳.۳ماليات بر واردات

68.95۲.676.4مجموع

عملكرد مصارف عمومي بودجه دولت- هزار ميليارد تومان

مصوب 7 ماهه شرح
1396

 عملكرد بودجه
7ماهه 1396

ميزان تحقق بودجه 
مصوب 7 ماهه در بخش 

مصارف عمومي

1۲.81۲.598.۲تملك دارايي هاي مالي

15.۲1۲4.48۲/8پرداخت هاي جاري

4۲.۲14.1۳۳/4تملك دارايي هاي سرمايه اي

-00.46تنخواه گردان

۲.05۲۲05.۲155.675/8مجموع
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 برنامه جديد پرداخت
و تراكنش بانكي با تلفن همراه

داوود محمدبيگ��ي، مدي��ر اداره نظام هاي پرداخت 
بانك مركزي با اش��اره به انجام تراكنش با تلفن همراه 
گفت: اين تراكنش ها برخط اس��ت و براي حفظ منافع 
و صيانت از اطالعات مش��تريان باي��د مدل هاي جديد 

پرداخت با تلفن همراه شكل بگيرد. 
به گزارش ستاد خبري هفتمين همايش بانكداري 
الكترونيك و نظام ه��اي پرداخت، محمدبيگي يكي از 
مشكالت اصلي پرداخت كش��ور را انجام پرداخت هاي 
ري��ز دانس��ت و عنوان ك��رد: با توجه ب��ه هزينه باالي 
تراكنش ه��اي برخط الزم اس��ت، اقداماتي براي خروج 
اين تراكنش ها از حوزه برخط به برون خط انجام شود. 

وي ادام��ه داد: درح��ال حاضر تراكن��ش از طريق 
تلفن همراه به راحتي ميسر است اما كماكان تمام اين 
تراكنش ها به ص��ورت برخط صورت مي گيرد لذا براي 
حفظ منافع مش��تريان و صيانت از اطالعات حس��اس 
ايشان بايد مدل هاي جديد پرداخت از طريق بستر تلفن 

همراه شكل گيرد. 
مدي��ر اداره نظام ه��اي پرداخ��ت بان��ك مرك��زي 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به ضري��ب نفوذ باالي تلفن 
همراه به عنوان ابزار هوشمند و در دسترس مشتريان، 
برنامه ري��زي الزم ب��راي اس��تفاده حداكث��ري از اين 
زيرساخت با معرفي تراكنش هاي مبتني بر نشان گذاري 
در سال جديد انجام ش��ده اما براي گسترش و تعميم 
اين ابزار نيازمند ايجاد هماهنگي بين تمام ذي نفعان و 

تدوين استاندارد ها هستيم. 
 EMV محمدبيگي با بيان اينكه موضوع مهاجرت به
و هوشمند س��ازي كارت هاي بانك��ي از دو جنبه حائز 
اهميت است، خاطرنش��ان كرد: زيرساخت هاي شبكه 
بانكي كش��ور بايد توان تولي��د و پردازش تراكنش هاي 
صادره از ابزار هوش��مند را داش��ته باش��د و دوم اينكه 
تعامل پذيري بين ذي نفعان براي پردازش تراكنش هاي 
يكديگر نيازمند تدوين مشخصات استاندارد هاي واحدو 

يكساني در شبكه پرداخت است.  

صدور كارت هوشمند به جاي 
كارت هاي بانكي در 15 روز

رييس س��ازمان ثبت احوال كش��ور از صدور كارت 
هوشمند در مدت ۱۵ روز خبر داد. 

به گزارش ايبنا، حميد درخش��ان نيا پيش بيني كرد تا 
پايان سال بخش عمده يي از واجدين شرايط كارت هوشمند 
مل��ي خ��ود را دريافت كنند، اف��زود: اميدواريم با همكاري 
هموطنان صدور كارت هاي هوش��مند با س��رعت بيشتري 
انجام شود.  وي با اشاره به قابليت هاي در نظر گرفته شده در 
كارت هاي هوشمند افزود: مشخصات بيومتريك افراد شامل 
اثرانگش��ت، تصوير و امضاي الكترونيك��ي در اين كارت ها 
پيش بيني شده اس��ت و مي تواند به جاي كارت هاي بانكي 
مورد اس��تفاده قرار بگيرد كه يك بانك در هفته ثبت احوال 
در اين زمينه تفاهمنامه يي امضا كرد و  با ديگر بانك ها نيز از 
جمله بانك ملي و مسكن به زودي امضا خواهد شد.  رييس 
سازمان ثبت احوال كشور ادامه داد: كارت هاي هوشمند به 
گونه يي طراحي شده اس��ت كه دارندگان كارت مي توانند 
از اي��ن كارت ها براي درياف��ت و پرداخت پول و همچنين 
براي افتتاح حس��اب از كارت هاي هوشمند استفاده كنند 
و كارت ه��اي ملي همانند كارت هاي بانكي در اس��تفاده از 
عابربانك ها عمل خواهد كرد.  درخشان نيا گفت: با هماهنگي 
بانك مركزي به زودي اصالحاتي درباره قوانين بانك ها انجام 
خواهد شد تا بهره برداري از كارت هاي هوشمند را در ديگر 

بانك ها گسترش دهيم. 

 برخورد پليسي با بازار ارز
و پلمب دفاتر واسطه صرافي ها

قيمت س��كه در حالي روز پنج ش��نبه در ب��ازار تهران 
افزايش يافت كه نرخ دالر، يورو و پوند نيز با رش��د همراه 
بود و دالر در ساعتي به باالي 4هزار و ۵00 تومان رسيد.  
به گ��زارش »تع��ادل«، قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد روز پنج ش��نبه در ب��ازار آزاد با ۲هزار و 
۷00تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه به يك ميليون 
و ۵0۸هزار تومان رسيد. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم نيز كاهش ۹هزار توماني را نس��بت به 
روز چهارش��نبه شاهد بود و يك ميليون و 4۶0هزار تومان 

دادوستد مي شد. 
در عي��ن ح��ال هر قطعه س��كه نيم به��ار آزادي 
ني��ز با ۲ه��زار و ۵00توم��ان افزايش نس��بت به روز 
چهارش��نبه، ۷۳0ه��زار تومان و هر قطعه ربع س��كه 
به��ار آزادي با ۲ه��زار و ۵00تومان رش��د 4۲۶هزار 
توم��ان فروخت��ه مي ش��د همچنين هر قطعه س��كه 
گرمي نيز با 4هزار تومان كاهش قيمت نسبت به روز 
چهارش��نبه ۲۸0هزار تومان معامله مي شد.  هر گرم 
طالي ۱۸عيار نيز روز پنج شنبه با 4۸0تومان افزايش 
نس��بت به روز چهارش��نبه به ۱40هزار و ۹۸0تومان 
قيمت گ��ذاري ش��ده ب��ود. صرافي ه��اي پايتخت نيز 
ه��ر دالر امريكا را با 40تومان رش��د نس��بت به روز 
چهارش��نبه 4هزار و 4۸۷تومان داد و س��تد  كردند. 
هر يورو با ۷۸تومان رش��د در مدت مش��ابه ۵هزار و 
۵۹۳توم��ان و هر پوند با ۵۶توم��ان افزايش ۶هزار و 
۱۵4تومان به فروش مي رسيد. رفت و برگشت دالر به 
باالي 4هزار و ۵00تومان در شرايطي رخ داد كه رييس 
كل بانك مركزي نسبت به رفتار برخي ها نسبت به رشد 
مقعطي ن��رخ ارز در ايران انتقاد كرد.  رييس كل بانك 
مركزي در توييتر نوش��ت: با كمال تعجب بعضي افراد 
به محض مش��اهده تغييرات در قيمت ارز شتاب زده تر 
از دالل ها و س��وداگران نس��بت به بزرگنمايي آن اقدام 
مي كنند به طوري كه اين واكنش كمتر از خوش��حالي 
ترامپ رييس جمهور امريكا نيست.  در ادامه اين توييت 
سيف ابراز اطمينان كرده است كه اين شادي ها طوالني 
نخواهد بود و براساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه هاي 
بهمن و اس��فند ب��ا كاهش قيمت مواجه خواهد ش��د.  
نيروي انتظامي با هماهنگي بانك مركزي عمليات پلمب 

دفاتر واسطه صرافي ها را آغاز كرد. 
بر همين اس��اس از ۲ روز پيش 4 دفتر واس��طه صرافي 
در بازار ارز توس��ط نيروي انتظامي پلمب ش��ده است. گفته 
مي شود، پلمب دفاتر واسطه صرافي ها در راستاي جلوگيري 
از قيمت سازي اين دفاتر براي بازار ارز و به خصوص دالر است. 
فعاالن بازار مي گويند كه بانك مركزي در روزهاي گذشته 
برنامه ريزي خود براي اين بازار را تغيير داده و عمليات جديدي 
را در اين بازار آغاز كرده است. فعاالن بازار همچنين مي گويند 
 نرخ پايه دالر كه روزانه توس��ط بانك مركزي ارائه مي شد در

۲ روز گذش��ته ارائه نشده اس��ت. پيش بيني مي شود بانك 
مركزي برنامه ريزي خاصي را براي اين بازار مدنظر قرار داده 

كه آثار آن در هفته هاي آتي مشخص خواهد شد. 

اخبار

به دنبال بلوكه شدن 4.9ميليارد دالر پول ايران توسط دادگاه لوكزامبورگ صورت مي گيرد

تالش بانك مركزي براي پس گرفتن پول هاي بلوكه شده

»تعادل« الزامات تحول ديجيتالي در نظام بانكي و مالي را بررسي مي كند

دوئل بانك ها و فين تك ها يا تعامل ديجيتالي و بانكي
گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري   

پرسش اساس��ي براي مديران و كارشناسان و فعاالن بانكي اين است 
كه بايد متناسب با تحوالت فناوري، ديجيتالي شدن پرداخت هاي بانكي، 
انعطاف پذي��ر باش��ند و خود را با دنياي ديجيتال و اينترنت، ش��بكه هاي 
اجتماع��ي، نرم افزار تلفن هاي همراه و انواع كس��ب و كارهاي جديد وفق 
دهند و حتي از آنها حمايت مالي كنند و نقدينگي و گردش پول و سود 
گردش مالي را با آنها ش��ريك ش��وند و حتي به اين كس��ب و كارها وام 
بدهند يا اينكه بايد با فين تك ها و اس��تارت آپ ها و انواع كسب و كارها و 
فناوري هاي جديد، رقابت سختي را پيگيري كرده و به دوئل با فين تك ها 
مش��غول شوند؟ به گزارش »تعادل«، در شرايطي كه انواع خريد و فروش 
و كس��ب و كارهاي اينترنتي و ديجيتالي، تلفن ه��اي همراه را تبديل به 
ش��عبه يي از بانك ه��ا كرده و ان��واع نرم افزارها و خدم��ات و فعاليت ها را 
گس��ترش داده اند و هر ماه ميلياردها تراكنش خرد و متوس��ط و انتقال 
پول از طريق فرمان مشتريان با دكمه هاي تلفن هاي همراه انجام مي شود، 
بانك ه��ا چاره يي جز پذيرش اين واقعيت ب��زرگ ندارند كه تراكنش هاي 
بانكي، از كارتخوان هاي فروش��گاهي و كسب و كارها گرفته تا تلفن هاي 
هم��راه دقيقا معادل مبادله پول با چك هاي بانكي و حواله ها پول جابه جا 

كنند و به رقيبي قدرتمند براي بانك ها در انتقال وجه تبديل شوند. 
در چني��ن ش��رايطي ك��ه انتقال وج��ه و گردش مال��ي فين تك ها و 
اس��تارت آپ ها و كسب و كارهاي بس��يار، در كنار ايجاد ميليون ها شغل 
و كمك به رونق فعاليت هاي ريز و درش��ت مالي، توانسته به اندازه انتقال 
وج��ه ميليون ها چك ع��ادي و رمزدار در اقتصاد حضور داش��ته باش��د، 
بانك ه��ا ضرورت انطباق و تعامل با فين تك ها و فعاليت هاي ديجيتالي و 
اينترنتي را احس��اس كرده اند و بس��ياري از بانك ها به جاي اينكه روبه رو 
و در رقاب��ت با فين تك ها باش��ند خود را به ش��ريك و حامي آنها تبديل 
كرده اند تا از اين طريق، هزاران ميليارد تومان گردش مالي اين فعاليت ها 
را به حساب هاي بانكي منتقل نمايند و از سود آن هر دو صنعت بانكداري 
و فين تك بهره مند ش��وند.  باتوجه به برگزاري هفتمين همايش س��االنه 
بانك��داري الكتروني��ك و نظام هاي پرداخت در دوم و س��وم بهمن ماه در 
مركز همايش هاي بين المللي برج ميالد تهران كه به موضوعات بازيگران 
جديد و كارايي در كس��ب  و كار مالي، خدمات پرداخت، نوآوري، فناوري 
نظارتي، امنيت و هوش��مندي توجه دارد، الزم است كه جداي از مسائل 
فن��ي و... مباحثي چون وضعيت نظ��ام كارمزد ها و فعاليت پي اس پي ها و 
شركت هاي ارائه دهنده خدمات نيز بررسي شود.  به گزارش »تعادل«، هر 
چند بخش��نامه اخير در موضوع اركان و ضوابط اجرايي فعاليت پرداخت 
ياران و پذيرندگان پشتيباني شده در نظام پرداخت كشور را مي توان نقطه 
عطفي در كسب و كارهاي نوآورانه مبتني بر فناوري مالي يا فين تك تلقي 
كرد، اما ارزيابي جنبه هاي مختلف صنعت پرداخت و شبكه بانكي متناسب 
با تحوالت جديد بانكداري بين المللي و استانداردسازي و تقويت نظارت ها 
بايد با س��رعت بيشتري در دستور كار باشد تا ايران از جنبه هاي مختلف 

نظام هاي بانكي و پرداخت الكترونيك از كشورهاي جهان عقب نماند. در 
بسياري از كشورها به دليل خدمات و ظرفيت هاي متقابل بانك و فين تك، 
راهبردهايي نظير مش��اركت در پروژه ها، خريد س��هام فين تك ها توسط 
بانك ها و تاسيس شركت هاي مشترك پيگيري مي شود و طي سال هاي 
گذشته، ام�واج بلند نوآوري هاي مالي به ايران رسيده و عالوه ب�ر راه اندازي 
و فعالي��ت استارت آپ هاي مالي، رويدادهاي متعددي نيز صورت گرفته 
اس��ت.  س��رعت تغيير و تحوالت داخلي و فرامرزي آنچن��ان بوده كه در 
برخي زمينه ها عقب افتاده  و با چالش هايي مواج�ه هستيم. حال باتوجه 
به اهميت قانونگ��ذاري در اين زمينه و نقش فين تك ها در روال جاري و 
آتي حاكم بر صنعت مالي، تامل و تحليل گذشته و تنظيم نقشه راه آينده 
در اين زمينه ضروري اس��ت، زيرا ظهور فين تك ها را بسياري دوئل بانك 
و فين تك مي دانند و تصويري از به محاق بردن بانك ها توسط فين تك ها 
ارائه كرده اند. ام�ا فراتر از ميزان درس��تي اي��ن تحليل، آن چيزي كه در 
عمل اتفاق افتاده انعطاف مناس��ب بانك ه��ا درخصوص گذار از بانكداري 
الكترونيك به بانكداري ديجيتال و حت�ي پيشگامي در حمايت و هدايت 
نوآوران مالي بوده است.  در ايران نيز بسياري از بانك هاي مطرح، در نظر و 
عمل با پيگيري مفاهيمي مانند بانكداري باز، برگزاري رويدادهاي تش�ويق 
نوآوري و راه اندازي شتاب دهنده ها، دسترسي و زيرساخت هاي متعددي را 
جهت تعامل با فين تك ها برقرار كرده اند ك�ه اي�ن امر نوعي بلندپروازي و 
جسارت براي بانك ها محسوب مي شود. به عبارت ديگر، بانك ها به جاي 
دوئ��ل با فين تك ها بهتر اس��ت با انعطاف پذي��ري الزم، به ايجاد تعامل با 
فين تك ها بپردازند.   در كش��ور ما در دو دهه گذش��ته نظام بانكي كشور 
در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، توليدي و خدماتي در 
بهره گيري از فناوري هاي نوي�ن موفق تر عمل كرده است. مروري اجمالي 
ب�ر عملكرد چند دهه گذشته نظام بانكي كشور حا ك�ي از آن است كه اين 
بخش از فناوري تا حد بسيار مناسبي در جهت ارتقاي عملكرد مدل هاي 
كسب و كار موجود به كار گرفته شده است. به طور نمونه بانك مركزي در 
بهبود زيرسا خت ها و توسعه سامانه هاي بانكي از قبيل پايا، شتاب، شاپرك، 
چكاوك، ساتنا و بسياري از فناوري هاي ديگر توانسته منشا خدمات ارزنده 
به مصرف كنندگان جامعه و كس��ب و كارهاي بانكي ش��ود. همچنين در 
س��ال هاي اخير فعاليت هاي ارزشمندي در جهت ايجاد كسب و كارهاي 
جديد با ات��كا ب��ه فناوري ه��اي ديجيتال از قبي��ل بانك��داري هم��راه 
و اينترنت����ي، رايان��ش اب��ري، بانك��داري ب����از و مجازي و پرداخت 

الكترونيك انجام ش��ده است. 

 عدم درك گفتمان ديجيتالي و بانكداري
اهمي��ت گفتمان تحول ديجيتالي و ظرفيت هاي آن در سيس��تم 
بانكي كش��ور به خوبي درك نشده اس��ت. بي توجهي و همراستايي و 
توازن در مولفه هاي تحول ديجيتالي ش��امل تكنولوژي با مولفه هاي 
سازماني مرتبط چون استراتژي، فرآيند، ساختار و فرهنگ سازماني و 

تاكي��د بيش از حد به تكنولوژي و فرآيندهاي عملياتي و توجه كمتر 
به ابعاد س��ازماني چون استراتژي هاي كسب و كار اصالح ساختارها و 
توانمند سازي و ارتقاي فرهنگ سازماني و نيروي انساني و پشتيباني 
از تصميمات هوشمند مديران ارشد به طور مثال اكثر سامانه هاي فعال 
تراكنش محور هستند كه با استفاده از تكنولوژي در خدمت فرآيندهاي 

عملياتي و نه سطوح راهبردي و پشتيبان تصميم گيري هستند.
ازجمله مهم ترين اركان و پديده هايي كه در سال هاي اخير در نظام 
بانك��داري جهاني به طور فزاينده يي در راس مباحث و گفتمان تحول 
ديجيتالي قرار گرفته است مقوله فين تك ها هستند. اين شركت ها كه 
تكنولوژي و مدل هاي نوين كسب و كار را در خدمت بخش مالي قرار 
مي دهند تحت تاثير عواملي چون افزايش انتظارات مشتريان، كاهش 
موانع ورود، افزايش نوآوري هاي تكنولوژي و... از مصاديق اصلي عوامل 

برهم زننده در صنعت بانكي محسوب مي شوند. 
اين ش��ركت ها با ورود به صحنه انتظارات مش��تريان را بازتعريف 
مي كنند. نظام س��نتي را تهديد ك��رده، مرزهاي صنع��ت موجود را 
برهم مي زنند و منجر به حذف واسطه گري سنتي شده و يكپارچگي 
خدمات مال��ي را برهم مي زنند. فين تك ها معموال بخش هايي از بازار 
را هدف گ��ذاري مي كنند كه موسس��ات مالي رس��مي موجود كمتر 
بدان ها مي پردازند. به طور مثال SMEه�ا كه نقش بس��يار موثري در 
رش��د و توسعه كشورها دارند معموال به دليل پيچيدگي ها و طبيع�ت 
نيازهاي شان براي موسسات مالي و بانكي مشتريان مق�رون به صرفه يي 
نيس��تند درنتيجه هدف اصلي فين تك ها محس��وب شده و خدماتي 
چ��ون وام ده��ي فرد به فرد، فاينانس س��رمايه در گ��ردش، فاينانس 
تج��ارت، فاينانس صورت حس��اب و تجارت و زنجي��ره تامين آنالين 
را اخذ مي كنند. براس��اس ي��ك مطالعه حدود ۵0درصد مش��تريان 

كش��ورها به طور متوسط حداقل از يك فين تك استفاده مي كنند. در 
مورد كش��ورهايي مثل چين و هند اين رقم معادل ۸0درصد و برخي 
كش��ورهاي اروپايي مثل هلند و بلژيك حداقل ۳0درصد است. از نظر 
رفتار متقابل بين ش��ركت هاي كوچك و بزرگ متكي به فناوري هاي 
ديجيتال ك�ه به طور فزاينده به صنعت خدمات مالي وارد مي ش��وند 
موسسات مالي و بانكي موجود رفتارهاي مختلفي از نوع كم توجهي و 

تالش در جهت حذف يكديگر بروز مي دهند. 
به نظر مي رس��د راهبرد هوش��مندانه موسس��ات مالي و بانكي 
پيش��رفته برخوردي فعال با اين پدي��ده بوده و تالش مي كنند كه 
مواجهه با فين تك ها را در چارچوب استراتژي هاي تحول ديجيتالي 
خود مديريت كنند و از طريق تعامل سازنده و همكاري به خصوص 
در تعامل با مش��تريان موجبات تداوم سرويس ها و خدمات خود را 
فراهم مي آورند. نظام بانكي كش��ور در سال هاي اخير با مشكالت و 
چالش هاي عديده يي چون دارايي هاي غيرمولد، كاهش سودآوري، 
مطالب��ات معوق، ريس��ك هاي عملياتي و سيس��تميك، نارضايتي 
مش��تريان و برخي ذي نفعان، مدل هاي كس��ب و كار، ساختارها و 
فرآيندهاي ناكارا مواجه ش��ده اس��ت كه برون رفت از آنها نيازمند 

اصالحات ساختاري عميق و گسترده است. 
درعي��ن حال به دليل وابس��تگي بيش از حد اقتص��اد و توليد 
كش��ور به منابع بانكي انتظار جامعه و سرمايه گذاران و كارآفرينان 
و بنگاه هاي اقتصادي براي تحقق رش��د و ش��كوفايي اقتصاد كشور 
بيش از ظرفيت پاس��خگويي نظام بانكي است. يك سوال مهم آن 
اس��ت كه فناوري اطالعات و ارتباط��ات و تكنولوژي هاي مرتبط با 
صنع��ت ديجيتال چه كمكي به اصالح س��اختار و ارتقاي عملكرد 

نظام بانكي مي تواند انجام دهد؟ 

گروه بانك و بيمه 
 بانك مركزي ايران ش��كايتي را عليه موسس��ه مالي 
كليراستريم به عنوان يكي از موسسات تابعه بورس آلمان 
ب��راي پس گرفتن 4.۹ميليارد دالر دارايي خود به همراه 
به��ره آن تنظيم كرده كه طبق اع��الم خبرگزاري ها در 

محاكم حقوقي بين المللي در جريان است. 
پيش از اين نيز بانك مركزي گفته بود كه توقيف پول 
ايران با اصل »مصونيت حاكميتي« تناقض دارد و حكم 
دادگاه امريكايي براي توقيف و ضبط اموال متعلق به يك 

دولت بيگانه غيرقانوني بوده است. 
به گزارش »تعادل« اين شكايت بانك مركزي كه به 
تازگي به جريان افتاده، به دنبال بلوكه ش��دن بخشي از 
دارايي هاي ايران از س��ال ۲0۱۳ تاكنون صورت گرفته و 
آخرين مورد آن به ميزان ۱.۶ميليارد دالر در اس��فندماه 
س��ال ۹۵ اعالم ش��ده بود. مجموع پول بلوكه شده كه 
برخي مناب��ع آن را ح��دود ۳.۹ و برخ��ي 4.۹ ميليارد 
دالر اع��الم كرده ان��د، بابت طرح ادع��اي برخي وكالي 
خانواده هاي امريكايي است كه يا اعضاي خانواده آنها جزو 
تلفات ۱۱س��پتامبر در امريكا هستند يا به خانواده هاي 
قربانيان انفجار مقر دريايي امريكا در لبنان كه به كشته 
ش��دن ۲۱4نظامي منجر شد، پرداخت ش��ده است. در 
مجم��وع دادگاه هايي در امريكا با هم��كاري يك دادگاه 
لوكزامب��ورگ، اين مبل��غ ۳.۹ ميلي��ارد دالري را بلوكه 
كرده ان��د كه طبق اع��الم برخي منابع خب��ري، معادل 
۱.۹ميليارد دالر آن به امريكا پرداخت شده و از دسترس 
لوكزامبورگ خارج شده و ۲ميليارد دالر مابقي نيز بلوكه 

شده و در دسترس لوكزامبورگ قرار دارد. 
 رويت��رز در اين زمينه گزارش داده ك��ه اين دارايي 
به ظن حمايت مالي از تروريس��م و پرداخت خسارت به 
قربانيان تروريسم بلوكه ش��ده بود و شامل ۱.۹ ميليارد 
دالري است كه طبق حكم يك دادگاه امريكايي در سال 
۲0۱۳ بايد به ش��اكيان پرداخت ش��ود و ۲ميليارد دالر 
ديگر در معرض دعواي حقوقي ديگر از س��وي شاكيان 

امريكايي در امريكا و لوكزامبورگ است. 
دويچه بورس در بيانيه يي اعالم كرد: كليراس��تريم 
بر اين باور است كه شكايت مذكور يعني شكايت بانك 
مركزي ايران فاقد وجاهت اس��ت و همه اقدامات الزم 
و تدابي��ر ضروري را ب��راي مقابله با اي��ن ادعا به كار 

خواهد گرفت. 
ايران چند سال است كه به دنبال پس گرفتن اموال 
خود است. دويچه بورس در سال ۲0۱۶ اعالم كرد ايران 
در پرونده يي در امريكا خواس��تار استرداد دارايي خود از 

سوي كليراستريم شده است. 

 بورس لوكزامبوگ تحت فشار امريكا 
دالنو يكي از منابع خبري اروپايي نيز گزارش داده كه 
بانك مركزي ايران شكايتي را عليه موسسه كليراستريم 
در بورس لوكزامبورگ طرح كرده اس��ت تا 4.۹ ميليارد 

دالر دارايي خود را پس بگيرد. 
موسسه كليراستريم زيرمجموعه بورس لوكزامبورگ 
است و در حال حاضر 4.۹ميليارد دالر از دارايي هاي ايران 
كه بخشي از آنها در قالب اوراق قرضه دولتي است را بلوكه 
كرده اس��ت، البته ۱.۹ميليارد دالر از اين دارايي پيش تر 
به حكم دادگاه امريكايي از يد اين موسسه خارج شده و 
به خانواده قربانيان انفجار مق��ر دريايي امريكا در لبنان 
كه به كشته شدن ۲۱4 نظامي منجر شد پرداخت شده 
اس��ت، امريكا ايران را به عنوان مسوول اين اقدام معرفي 
كرده است. پيش تر اين موسسه از سوي امريكا به دليل 
نقض تحريم هاي ايران ۱۵۲ميليون دالر جريمه شده بود، 

امريكا روند اين ش��كايت و بلوكه بودن دارايي هاي ايران 
را به دقت دنبال كرده و بورس لوكزامبوگ به ش��دت در 
محدوديت به س��ر مي برد.  نيويورك تايمز در اسفند ۹۵ 
گزارش داده بود كه دادگاهي در لوكزامبورگ ۱.۶ميليارد 
از دارايي هاي بانك مركزي اي��ران را توقيف كرده و اين 
حكم به دليل پرداخت خس��ارت به بازماندگان قربانيان 
ترور ۱۱س��پتامبر صادر شده اس��ت. در آن مقطع بانك 
مركزي ايران به تصمي��م دادگاه لوكزامبورگ اعتراض و 
اعالم كرد كه اين دادگاه نمي تواند دارايي هاي ايران را به 

اين داليل بلوكه كند. 

 اوراق خريداري شده در سال هاي 1378-86 
همچنين برخي ناظران سياس��ي و اقتصادي از بانك 
مركزي انتقاد كردند كه چرا اين دارايي ها در دس��ترس 
دادگاه هاي��ي در اروپ��ا و امريكا ق��رار دارد كه مي توانند 
به س��ادگي آن را بلوكه كنند. ام��ا رييس بانك مركزي 
درباره توقي��ف ۱.۶ميلي��ارد دالر از دارايي هاي ايران در 
لوكزامب��ورگ گفته بود كه اوراق موض��وع اين پرونده از 
س��ال ها قبل توس��ط بانك مركزي خريداري ش��ده اند 
و موضوع جديدي نيس��ت. اين اوراق، بخش��ي از حدود 
۳.۶ميليارد دالر دارايي هستند كه توسط بانك مركزي 
)عمدتا از س��ال ۱۳۷۸ تا س��ال ۱۳۸۶( خريداري شده 
بودن��د و در آن دوران به دليل نبودن تحريم موس��وم به 

U-Turn خريد آنها مشكلي نداشت. 
وضع تحريم U-Turn عليه بانك هاي ايراني كه از 
سال ۲00۶ آغاز و در سال ۲00۸ شامل كليه بانك هاي 
ايراني ش��د، مانع نقل و انتقال اين دارايي ها شد. به نظر 
مي رسد در آن دوران پيش از آنكه دارايي هاي مزبور عمال 
مسدود شوند، امكان نقل و انتقال دارايي هاي فوق وجود 
داشته ولي به هر دليلي از فرصت مذكور به نحو مطلوب 

استفاده نشده است. 
در همان زمان، خواه��ان  پرونده هاي به اصطالح 
تروريس��تي در امري��كا درص��دد آن برآمدن��د ك��ه 
دارايي ه��اي مزبور را توقيف كنند ت��ا آراي مزبور از 
محل آن دارايي ها اجرا ش��ود. در اين راستا دعوايي 

در دادگاه��ي در امريكا در رابطه با دارايي هاي مزبور 
مطرح ش��د. دادگاه ب��دوي در خص��وص اوراقي كه 
مبناي امريكايي داش��ت و ش��ماره شناسايي آنها با 
پيشوند US ش��روع مي شد، صالحيت خود را احراز 
و حك��م به توقيف دارايي ها صادر كرد و در خصوص 
اوراقي كه مبناي اروپايي داش��ت و شماره شناسايي 
آنها با پيشوند XS شروع مي شد با استناد به مدارك 
و مس��تندات گوناگون از جمله واقع نبودن دارايي ها 
در امري��كا حكم به عدم صالحيت صادر و خواس��ته 

خواهان ها را رد كرد. 

 معادل 1.6ميليارد دالر اوراق
اي��ران در اعتراض به عملك��رد دولت امريكا اعتراض 
خ��ود را در دي��وان بين المللي دادگس��تري ثبت كرد و 
دادخواس��ت ايران در ديوان ياد شده هم شامل مصادره 
ح��دود ۲ميليارد دالر دارايي هاي داراي پيش��وند US و 
هم ش��امل ساير دارايي هايي مي ش��ود كه به هر نحو از 
سوي دولت امريكا بر خالف حقوق بين الملل در معرض 
تهدي��د قرار گرفته اند و در اين رابطه از ديوان بين المللي 
دادگس��تري درخواست شده كه اعالم كند اعمال دولت 
اياالت متحده امري��كا در اين خصوص بر خالف حقوق 
بين الملل است و دولت مزبور مكلف به توقف اين اعمال 

و جبران خسارت بابت اعمال غيرقانوني گذشته است. 
س��يف تاكيد ك��رد: پ��س از ناكام��ي خواهان هاي 
امريكاي��ي در دادگاه امريكايي براي مصادره ۱.۶ميليارد 
دالر با پيشوند XS، گروهي ديگر از خواهان  پرونده هاي 
به اصطالح تروريس��تي، دعواي ديگ��ري را در خصوص 
اين دارايي ها در دادگاهي در لوكزامبورگ مطرح كردند 
و خواس��تار شناس��ايي و اج��راي راي دادگاه امريكايي 
در پرون��ده به اصطالح تروريس��تي ديگري )موس��وم به 

هاوليش( در دادگاه لوكزامبورگ شدند. 
دادگاه لوكزامب��ورگ مرات��ب را به طرفي��ن ابالغ و 
بانك مركزي با هم��كاري مركز امور حقوقي بين المللي 
رياس��ت جمهوري اس��تدالالت حقوقي خود را به دادگاه 
ارائه كرد و انتظار مي رود با عنايت به غيرقانوني بودن راي 

هاوليش و ساير آراي دادگاه هاي امريكا در پرونده هاي به 
اصطالح تروريستي، دادگاه لوكزامبورگ نيز دعواي مطرح 

شده توسط طرف امريكايي را رد كند. 

 امكان نقل و انتقال نبود
اين روند، نش��انگر هزينه ها و آثار س��وء تحريم هاي 
بين المللي عليه كشورمان در گذشته است كه به واسطه 
تحريم ها امكان نقل و انتقال دارايي هاي كشور فراهم نشد 
و همين امر زمينه ساز سوءاستفاده و توقيف دارايي هاي 
كش��ورمان ش��د.  با وج��ود اين، بانك مرك��زي و دولت 
وظيفه خود مي دانند كه از كليه امكانات حقوقي قانوني 
بين المللي براي صيانت از حقوق و دارايي هاي ملت ايران 

استفاده نمايند. 

 اعتراض فروردين ماه بانك مركزي 
در تارنم��اي بانك مركزي به تاري��خ ۶ فروردين ۹۶ 
آمده است: »تصميم اخير دادگاه لوكزامبورگ در توقيف 
دارايي هاي ايران، به معناي اجراي راي دادگاه امريكايي 
نيس��ت و ب��راي مقابله با آن، بانك مرك��زي با همكاري 
مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري، از امكان 
اعتراض و اس��تيناف خواهي، حداكثر استفاده را به عمل 

خواهد آورد.«

 رد فرجام خواهي ايران 
پ��س از ص��دور حك��م قاض��ي دادگاه لوكزامبورگ، 
ايران به حكم اين دادگاه رس��ما اعتراض كرد. اما دادگاه 
لوكزامب��ورگ تقاضاي دول��ت ايران ب��راي بازگرداندن 

دارايي هاي بلوكه  شده اين كشور را رد كرد. 

 سابقه شكايت از دولت ايران
ش��كايت قربانيان حمالت تروريس��تي ۱۱ سپتامبر 
از دولت ايران به س��ال ۲0۱۲ برمي گردد. در اين س��ال 
دادگاهي در نيويورك دولت ايران را به پرداخت ۷ميليارد 
دالر غرامت به خانواده قربانيان حمالت ۱۱س��پتامبر در 

امريكا محكوم كرد. 

دولت جمهوري اسالمي در اين دادگاه متهم شده بود 
با اجازه  دادن به عب��ور اعضاي القاعده از خاك ايران، به 
تروريست ها در انجام اعمال جنايتكارانه شان كمك كرده 
اس��ت.  پس از حمله امريكا به افغانستان )اكتبر ۲00۱( 
بيش��تر اعضاي شبكه القاعده ناگزير به فرار از اين كشور 
ش��دند. بيشتر آنها از طريق مرزها و خاك ايران به ديگر 
نقاط جهان فرار كردند. بعدها رس��انه هاي  بين المللي از 
حضور و اقامت تعدادي از اعضاي خانواده اسامه بن الدن، 

ازجمله دختر او، در ايران خبر دادند. 

 اقدامات كامال محرمانه 
به گزارش نيويورك تايمز، علت توجه اندك به آنچه 
در لوكزامبورگ رخ داده اين است كه اين دعوي قضايي 
به صورت كامال محرمانه انجام گرفته است. اما سندي كه 
نيويورك  تايمز با استناد به آن ماجرا را فاش كرده نامه يي 

است كه در واشنگتن دست به دست مي شود. 
اي��ن نام��ه را وكالي خانواده هاي قرباني��ان ادعايي 
تروريسم براي نخس��ت وزير لوكزامبورگ ارسال كرده و 
از دولت وي خواس��ته اند با تالش ايران براي رفع توقيف 
اموال خود مخالفت كند. رونوشتي از نامه براي مقام هاي 

كاخ سفيد نيز ارسال شده است. 
س��ال ۲0۱۱، چن��د نف��ر از قربانيان حم��الت ۱۱ 
س��پتامبر با بيان برخي شواهد ادعايي مبني بر حمايت 
ايران از عامالن اين حمله تروريستي از يك قاضي فدرال 
خواستند عليه ايران حكم بدهد. اين قاضي فدرال سال 
۲0۱۲، اي��ران را به پرداخت ۲ ميلي��ارد دالر غرامت به 
خانواده ه��اي قربانيان مذكور و ۵ميلي��ون دالر به عنوان 
جريم��ه محكوم كرد.  اين پرون��ده به علت اينكه امكان 
دريافت پول امكان پذير نبود براي چندين سال مسكوت 
ماند تا اينكه مشخص شد يك شركت مبادالت مالي در 
لوكزامبورگ به نام كليراستريم ۱.۶ ميليارد دالر از اموال 
بانك مركزي ايران كه به موجب تحريم ها مس��دود شده 
بود را نگهداري مي كند.  سال گذشته وكالي خانواده هاي 
قربانيان ۱۱ سپتامبر همزمان با تنظيم شكايتنامه يي با 
موضوع امكان اس��تفاده از اين دارايي هاي مسدود شده، 
يك قاض��ي در لوكزامبورگ را متقاع��د به صدور حكم 
توقيف جديد براي اين اموال بانك مركزي ايران كردند. 

وكالي ش��اكيان ب��ا اس��تناد به حك��م دادگاهي در 
نيويورك كه در س��ال ۲0۱۲ راي داده بود كه ايران بايد 
مبلغ ۷ ميليارد دالر بابت غرامت به خانواده هاي قربانيان 
حمالت انتحاري ۱۱ سپتامبر ۲00۱ در امريكا بپردازد، 
خواستار توقيف اين مبلغ شده بودند. اين دادگاه راي داده 
بود كه كه دولت جمهوري اسالمي با دادن اجازه عبور به 
اعضاي القاعده از خاك اين كشور، در انجام اين حمله و 

خسارات ناشي از آن مسووليت داشته است. 
اين مبلغ در زمان تحريم هسته يي عليه ارتباط بانكي 
جمهوري اسالمي در خارج در لوكزامبورگ مسدود شده 
بود و قاعدتا  بايد با دس��تيابي برجام در سال ۲0۱۵ آزاد 

مي شد كه با حكم دادگاه همچنان مسدود است. 
قب��ل از تش��ديد تحريم ه��اي بانك��ي اياالت متحده 
 U-Turn عليه ايران، انجام معام��الت دالري به روش
هنوز قب��ال اجرا بود به اين معنا كه با وجود تحريم هاي 
اقتص��ادي و مالي اياالت متحده عليه ايران، نقل و انتقال 
مالي بين ش��هروندان و موسس��ات امريكايي و ايراني از 
طريق بانك هاي كش��ور ثالث -در اينج��ا لوكزامبورگ- 
امكان پذير بود.  به اين ترتيب، ايران مبالغي را نزد موسسه 
تسويه كليراستريم، مستقر در لوكزامبورگ سپرده بود تا 
از آن براي اين منظور استفاده شود. با تحريم بانكي ايران، 

اين مبلغ مسدود شد و پس از برجام نيز آزاد نشد. 
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5 بورس و فرابورس
پرداخت سود سهام عدالت 

شاهكار دولت 
نماينللده اصاح طلب مجلس دهم شللوراي اسللامي 
گفللت: به  جللرات مي توان گفت كلله دولللت در پرداخت 
سود سهام عدالت شللاهكار كرده است. به گزارش سازمان 
خصوصي سازي؛ معصومه آقاپورعليشاهي گفت: كساني كه 
نسللبت به سود سهام عدالت گله مند هستند بايد اين نكته 
را كه سللود پرداختي يك سود ترجيحي بوده است هم در 
نظر بگيرند، به عبارت ديگر ارائه اين سود در راستاي انتقال 
سهام شركت هاي دولتي به افراد به  منظور اجراي برنامه هاي 
خصوصي سللازي اسللت كه با نرخ معيني سود به سرانجام 
رسيد. عضو كميسلليون اقتصادي مجلس شوراي اسامي 
افزود: با در نظرگيري اصل سهام در شركتي كه زيانده است 
به اين نتيجه مي رسيم كه سوددهي آن با خوش بينانه ترين 
حالت بايد به صفر مي رسيد؛ اما اكنون اين سهام ارزش دار 
برشمرده مي شود و داراي قيمت است. وي ادامه داد: شرايط 
ركود اقتصادي باعث شللد تا بنگاه هاي اقتصادي كوچك و 
متوسللط هم نتوانند كسب و كار سللودمندي را از آن خود 
كنند؛ در نهايت نمي توان اين سللال ها را ماك خوبي براي 
گذر زمان و ميزان سللود حاصله براي سهام عدالت در نظر 
گرفت. آقاپورعليشللاهي گفت: پولي كه بابت سهام عدالت 
صرف شللد از منبع سهام شركت هاي سللرمايه پذير بوده و 
آن را نمي تللوان با پولي كه فرد به  اصطاح به  اختيار جيب 
خود دارد، مقايسلله كرد. از آنجايي كه مردم پولي بابت اين 
سهام پرداخت نكرده بودند، بايد مبلغ اين سهام توسط خود 
شركت ها جبران مي شد. وي افزود: با توجه به اينكه دوسوم 
شللركت هاي سرمايه پذير در سبد سللهام ها زيانده بوده اند، 
پرداخت اين ميزان سللود به مردم عملي خارق العاده است 
و بلله  جرات مي توان گفت كه دولت در اين اقدام شللاهكار 
كرده است. عضو كميسلليون اقتصادي مجلس اضافه كرد: 
دارندگان سللهام عدالت آن را از بازار بورس و سرمايه تهيه 
نكرده اند، به عبارت ديگر مردم هيچ پولي به  ازاي داشتن اين 
سهام پرداخت نكرده بودند، اما از سودي به  نسبت مطلوب 
بهره مند شدند. همچنين هر فرد به  اختيار خود مي توانست 
سللهم خود را تا سللقف يك ميليون تومان افزايش دهد تا 
از سللود بيشتري بهره مند شللود. وي گفت: خريد و فروش 
يا معامله اين سللهام فاقد اعتبار اسللت، اما سودجوياني از 
اين بسللتر سوءاستفاده مي كنند. مردم در آگاهي نسبت به 
آخرين تغييرات و اخبار سللهام عدالت بايد تنها به سللايت 
رسمي تحت نظارت سازمان خصوصي سازي مراجعه كنند. 

بازدهي 3ماهه سوم 
صندوق هاي سرمايه گذاري 

با توجه به پايان 3ماهه سللوم سللال جللاري، كانون 
نهادهاي سللرمايه گذاري ايران طبق آمار منتشللر شده 
توسللط مركز پردازش اطاعات مالي، گزارشي از خالص 
ارزش دارايي هللا و NAV صندوق هاي سللرمايه گذاري 
عضو خود منتشر كرد. به گزارش سنا، در بين 14صندوق 
عضو نهاد، صندوق سللرمايه گذاري مشللترك رضوي با 
17.4درصد بيشترين بازدهي و صندوق گنجينه آينده 
روشن با 0.57درصد كمترين بازدهي را در 3ماهه سوم 
سال جاري داشته اند. بر اين اساس آمارهاي اعام شده از 
سوي صندوق هاي عضو، بازدهي صندوق هاي عضو بين 
0.57درصد تا 17.4 درصد براي 3ماهه سوم سال جاري 

گزارش شده است. 

روز خوب بورس هاي آسيايي 
بورس هللاي آسلليايي به رهبري بللورس هنگ كنگ از 
ابتداي امسللال عملكرد درخشللاني داشللته اند. به گزارش 
بلومبرگ نمادهاي چينللي در بورس هنگ كنگ بر ارزش 
خود كه از ابتداي سال ۲01۸ رو به افزايش است، افزودند و 
شاخص »هانگ سنگ« كه در بردارنده نمادهاي شركت هاي 
مستقر در سللرزمين اصلي چين است، يك درصد افزايش 
يافت. در چين شاخص »شانگهاي كامپوزيت« 0.3درصد 
باال رفت و شللاخص ها در سللنگاپور و تايللوان نيز افزايش 
يافتنللد. نماد شللركت هاي تكنولوژي، بيشللترين افزايش 
قيمت را در شللاخص »ام. اس. سي. آي« بورس هاي آسيايي 
داشتند. شاخص »اس. اند. پي/اي. اس. ايكس ۲00« استراليا 
0.1درصللد افزايش يافت، ولي شللاخص »تاپيكس« ژاپن 
نسبتا بدون تغيير ماند. پس از آنكه مطابق انتظارها، بانك 
مركزي كره جنوبي نرخ بهره را بدون تغيير باقي گذاشللت، 
شللاخص »كسپي« اين كشور 0.4درصد افزايش يافت. در 
امريكا شللاخص معامات آتي »اس. اند. پي 500« پس از 
آنكه شاخص اصلي 0.9درصد افزايش يافت، شاهد افزايش 
0.1 درصدي بود. شللاخص »ام. اس. سللي. آي« بورس هاي 
جهان پس از آنكه با 0.5درصد افزايش به باالترين سللطح 
خود رسيد با كاهش 0.5درصدي بسته شد. افزايش جهاني 
در بازدهي اوراق قرضه باعث رسلليدن بازدهي اوراق قرضه 
10سللاله دولتي ژاپن به باالترين سطح خود از ماه جوالي 
شد. پس از آنكه اخباري مبني بر تاكيد برخي اعضاي بانك 
مركزي ژاپن بر لزوم بحث روي عادي سازي نرخ ها منتشر 
شد، ارزش ين نسللبتا بدون تغيير ماند. بازده اوراق خزانه 
10ساله امريكا با 5واحد افزايش به ۲.59درصد رسيد. بازده 
اوراق 10ساله استراليا پس از انتشار آمار اشتغال اين كشور، 
۲واحد افزايش يافت و به ۲.۸1درصد رسلليد و بازده اوراق 
10ساله ژاپن به 0.0۸۲درصد رسيد. توجهات بازار اكنون به 
سمت انتشار آمارهاي مربوط به چين شامل آمارهاي توليد 
ناخالص داخلي، توليدات صنعتي و خرده فروشي است كه 
براي امروز برنامه ريزي شده است. آخرين نشانه از اطمينان 
نسبت به رشد جهاني هنگامي رخ داد كه شركت اپل اعام 
كرد صدها ميليارد دالر از سللرمايه خود را از كشللورهاي 
خارجللي به امريللكا خواهللد آورد تا در بخش اشللتغال و 
تسللهيات سللرمايه گذاري كند. طبق نظرسللنجي بانك 
مركزي امريكا از مديران صندوق ها، چشللم انداز قوي رشد 
اقتصادي و خوش بيني نسبت به درآمدها باعث تداوم روند 
صعللودي بازارها تا سللال ۲019 و حتي پس از آن خواهد 
شد. يواخيم فلس مدير شركت مديريت سرمايه گذاري آسيا 
اقيانوسلليه در خصوص جهش بازار مي گويد: اين واقعيت 
كه ترس ها از بين رفته اسللت، دليل اصلي اسللت كه بايد 
نگران باشيم. آن طور كه منابع نزديك به بانك مركزي ژاپن 
اعام كرده اند، تغييللرات اندكي در اين بانك اتفاق خواهد 
افتاد، چرا كه تعداد كمي از سياست گذاران معتقد به لزوم 
شللروع بحث درباره سياست عادي سازي هستند، هر چند 
كه معتقدند سياست هاي انبساطي كنوني بايد براي مدتي 

بدون تغيير باقي بماند. 

خصوصيسازي

خبر

بينالملل

رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس مطرح كرد

اسناد خزانه اسالمي در دستور كار دولت و مجلس
مرور اليحلله بودجه 97 نشللان مي دهد در اين 
اليحلله نيللز همچون قانللون بودجلله 96 به منظور 
مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسامي 
در بازارهللاي پللول و سللرمايه كشللور، كميته يي 
متشللكل از رييس سللازمان برناملله و بودجه، وزير 
امور اقتصللادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي 
بللر نحوه انتشللار اوراق موضوع ايللن قانون نظارت 
خواهند كرد. رييس اداره نظارت بر انتشللار و ثبت 
اوراق بهادار بدهي سللازمان بللورس و اوراق بهادار، 
با بيان اين مطلب عنوان كرد: انتشللار اوراق بهادار 
دولتي در قالب قوانين بودجه سللاالنه را مي توان از 
ابعاد مختلفي مورد توجه قرار داد، اما آنچه مشخص 
و غيرقابل انكار است تاثير نظام بودجه ريزي بر نظام 
تاميللن مالي اسللت. به همين دليل اسللت كه براي 
توسللعه نظام تامين مالي بايد تاش براي همگرايي 
فرصت هاي نظام بودجه ريزي و اقدام براي واگرايي 
تهديدات آن به طور ويژه يللي موردتوجه قرار گيرد. 
مهسللا رادفر با بيان اينكه در روزهاي اخير بررسي 
جوانللب مختلف بازار بدهي و انتشللار اوراق دولتي 
اهميت بيشللتري يافتلله، اظهار داشللت: دليل اين 
مساله، مباحث مربوط به قانون بودجه سال 1397 
و تصميمات كميسلليون تلفيللق بودجه درخصوص 
امكان انتشار اوراق بدهي دولت، شركت هاي دولتي 
و شهرداري هاسللت. وي توضيح داد: بررسي اليحه 
بودجه سللال 1397 نشللان مي دهد در اين اليحه 
براي دولت، شللركت هاي دولتي و شللهرداري ها در 
مجمللوع 735هزار ميليارد ريال انللواع اوراق بهادار 
اسللامي و اسللناد خزانه درنظر گرفته شده بود كه 
باتوجلله به مصوبات كميسلليون تلفيللق در برخي 

رديف هاي مربوط تغييراتي صورت گرفته است. 

 انتشار 770 هزار ميليارد ريال انواع اوراق
رييللس اداره نظللارت بر انتشللار و ثبت اوراق 
بهللادار بدهللي سللازمان بللورس و اوراق بهللادار 
اداملله داد: بر اين اسللاس و باتوجه به تصميمات 
كميسلليون تلفيق، براي تامين مالي شركت هاي 
دولتي و وابسته وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، 
همچنين دانشللگاه ها، موسسللات آموزش عالي و 
موسسللات پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري تا 
سللقف 70 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسامي 
درنظر گرفته شللده اسللت. به گزارش سنا، رادفر 
همچنين گفت: براي طرح هاي تملك دارايي هاي 
سللرمايه يي نيمه تمللام و طرح هللاي سللاماندهي 
دانشللگاه ها تا مبلغ ۲60هزار ميليارد ريال اوراق 
مالي اسللامي، براي تامين مالي شللهرداري ها و 
سللازمان هاي وابسته تا سللقف ۸0 هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسللامي، براي بازپرداخت اصل 
و سود اوراق سررسيد شده مبلغ 50هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسللامي، براي شركت هاي تابعه 
وزارت نفت و صنعت تا سللقف 50هللزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسللامي و براي تكميل فضاهاي 

آموزشللي وزارت آموزش و پرورش مبلغ 10 هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اسللامي پيش بيني شده 

است. 
وي با اشاره به اينكه در كنار اين موارد دولت و 
مجلس انتشار اسناد خزانه اسامي را نيز همچون 
سللال هاي پيللش در دسللتور كار قللرار داده اند، 
تصريح كرد: براساس تصميمات كميسيون تلفيق 
بودجه مبلغ 150هزار ميليارد ريال اسللناد خزانه 
اسللامي با حفظ قدرت خريد و با سررسلليد يك 
تا سلله سال و مبلغ 100 هزار ميليارد ريال اسناد 
خزانه اسامي براي استمرار جريان پرداخت هاي 
خزانه داري كل كشللور با سررسلليد كمتر از يك 
سللال مصوب شللده اسللت. رادفر افللزود: به اين 
ترتيب و با فرض انتشللار همه اوراق مصوب شده 
در كميسلليون تلفيق بودجه، در سال آينده مبلغ 
770هزار ميليارد ريال انواع اوراق بهادار اسامي 
ريالي و اسللناد خزانه اسللامي براي تامين مالي 
دولت، شللركت هاي دولتي و شهرداري ها در بازار 

سرمايه منتشر خواهد شد. 
به گفته اين مقام مسللوول، بللا درنظر گرفتن 
اينكلله مبلغ 161هزار ميليللارد ريال اوراق بهادار 
دولللت و شللركت هاي دولتي و مبلللغ 1۸.5هزار 
ميليارد ريال اوراق شللهرداري ها در سال 1397 
سررسلليد مي شللود، مي توان گفت به طور خالص 
بيش از 590 هزار ميليارد ريال به ارزش اسللمي 
بللازار بدهللي از محل اوراقي كه در بودجه سللال 

1397 پيش بيني شده، اضافه مي شود. 

 اقبال بازار بدهي
رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار 
بدهي سللازمان بللورس و اوراق بهللادار اضافه كرد: 
مرور اليحه بودجه سللال 1397 نشللان مي دهد در 
ايللن اليحه نيز همچون قانون بودجه سللال 1396 
به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي 
اسامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته يي 
متشللكل از رييس سللازمان برنامه و بودجه كشور، 
وزيللر امور اقتصادي و دارايللي و رييس كلل بانلك 
مركللزي جمهوري اسللامي ايران بر نحوه انتشللار 
اوراق موضللوع ايللن قانللون نظللارت خواهند كرد. 
همچنين نرخ هاي سود اسمي اوراق منتشره توسط 

اين كميته تعيين مي شود. 
وي يادآور شد: براساس آنچه گفته شد در سال 
1397، دولت، شللركت هاي دولتي و شللهرداري ها، 
امكان انتشللار مبلغ 770 هزار ميليللارد ريال انواع 
اوراق بهادار اسللامي را دارند، اين حجم از انتشللار 
اوراق نسللبت به سال 1396 كه امكان انتشار مبلغ 
645هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسامي براي آنها 
فراهم بوده بيش از 19درصد رشللد داشته و اقبال 
بودجه ريزان و سياست گذاران به بازار بدهي را نشان 

مي دهد. 

 برنامه ريزي كاهش نرخ سود
بلله اعتقللاد اين مقام مسللوول، شللايد بتوان از 
افزايش امللكان تامين مالي دولت از محل انتشللار 
اوراق در اليحلله بودجلله سللاالنه كل كشللور يك 

نتيجلله غيرمسللتقيم هم گرفللت و آن برنامه ريزي 
براي كاهش نرخ سللود باشللد. رادفر اظهار داشت: 
همان گونه كه مشللخص است در صورتي كه دولت 
با نرخ هاي فعلي قصد انتشللار اوراق داشته باشد در 
يك بازه چند ساله ميزان بدهي هاي دولتي افزايش 
چشللمگيري پيدا مي كند؛ از سللوي ديگر اقدامات 
دولللت نشللان مي دهد تللاش مديللران دولتي در 
راستاي نظم بخشلليدن به بدهي هاي دولتي و رفع 
چالش هاي مربوط به اين بدهي هاست. رييس اداره 
نظارت بر انتشللار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشللان كرد: انتشار اوراق 
از سللوي دولت اين پيام را بلله همراه دارد كه نظم 
بخشي و شفاف سللازي حسللاب هاي مالي دولت و 
افزايش درجه نقدشللوندگي بدهي هللاي دولتي در 
دسللتور كار دولت قرار گرفته است. رادفر ادامه داد: 
نتيجه اين رويكرد تنظيم روابط في مابين دارايي ها 
و بدهي هاي دولت است كه ريسك عدم بازپرداخت 
اوراق منتشللر شده از سللوي دولت به دليل كسري 

بودجه را كاهش مي دهد. 

 سياست هاي انبساطي پولي
وي افزود: بنابراين از بعد اقتصاد كان باتوجه 
به سللاماندهي منابع، مصارف و تعهدات دولت و 
پيش بينللي منابللع براي ايفاي تعهدات ناشللي از 
انتشللار اوراق، احتمال استقراض از بانك مركزي 
از سللوي دولت، افزايش نقدينگي و تورم ناشي از 
اين اسللتقراض، احتمال به كارگيري سياست هاي 

انبسللاطي پولي و به تبع همه آنها كاهش ارزش 
اوراق تقليل مي يابد. 

اين مقام مسللوول اظهار داشللت: در كنار اين 
ديللدگاه صاحب نظران براي انتشللار اوراق دولتي 
جوانب ديگري را نيز درنظر مي گيرند و معتقدند 
توسعه بازار بدهي با تكيه بر اوراق دولتي مزاياي 
مختلفي به همراه دارد كه كمك به كشف قيمت 
منابع به صورت غيردسللتوري براسللاس ريسك، 
بازده و سررسيد اوراق، هدايت نقدينگي به مسير 
صحيللح و جلوگيري از رشللد بازارهاي ناسللالم، 
افزايش نقدشللوندگي در بازارهاي پول و سرمايه، 
سهولت دسترسي به منابع مالي براي بخش هاي 
مختلف اقتصادي و اجراي سياسللت هاي پولي و 

مالي از جمله اين مزاياست. 

 پيش بيني نرخ تورم
وي افللزود: درنهايت از نظر آنان، با گسللترش 
بازار بدهي و نظم بخشي به آن، اين امكان فراهم 
مي شللود كه وجود انواع اوراق بدهي كه از قابليت 
نقدشللوندگي بااليي برخوردارند و سررسيدهاي 
متنوعللي دارند زمينه الزم بللراي پيش بيني نرخ 

تورم و كشف نرخ تامين مالي را فراهم آورد. 
رادفللر تصريح كرد: در كشللور مللا نيز يكي از 
آثللار بازار بدهي كلله از ابتداي توسللعه آن مورد 
توجه قللرار گرفت، امكان پيش بينللي نرخ تامين 
مالي بللود و گام هاي مختلفي نيز در اين راسللتا 
برداشللته شللد. از اين رو، در كنار توسعه و تنوع 
در ابزارها، در سللال جاري با اباغ انجام معامات 
ثانويه انواع اوراق بهادار اسامي در بازارهاي تحت 
نظارت سللازمان بورس، نللرخ تامين مالي كاهش 
چشللمگيري داشللت و امكان پيش بيني و اتخاذ 
تصميم براسللاس روند بللازار بدهي بيش از پيش 
فراهم شللد. به گفته اين مقام مسللوول، در كنار 
كاهللش كلي نرخ بازده در بازار اوراق تامين مالي 
ناشللي از حذف بازارهاي غيررسللمي، يكي ديگر 
از مواردي كلله براي تعييللن و پيش بيني پذيري 
نرخ تاميللن مالي اهميت دارد سللاختار اين نرخ 
)Structure Term( اسللت كه در سال جاري 
دستخوش تغيير شد، به طوري كه نرخ بازده اوراق 
كوتاه مدت دولت براي نخستين بار پايين تر از نرخ 
اوراق بلندمدت قرار گرفت و نشللان مي دهد اين 
اوراق مي توانند در ماه هاي آتي پيشللران كاهش 

نرخ بازده باشند. 
رادفللر در پايان خاطرنشللان كللرد: همه اين 
مللوارد منجللر به ايللن نتيجه گيري مي شللود كه 
دولللت مي تواند با كاهش نرخ سللود، در مسللير 
كاهش هزينه استقراض خود گام بردارد. اين مهم 
نيازمند برنامه ريزي و مديريت بهينه انتشار اوراق 
اسللت تا سنگين شللدن كفه عرضه اوراق نسبت 
به كفه تقاضا، سياسللت كاهش نرخ سود را تحت 

تاثير قرار ندهد. 

گروه بورس|
شللاخص بورس در هفته پاياني نخسللتين ماه 
زمستان امسال با ۲ هزار و 73۸ واحد افزايش معادل 
۲.۸درصد رشد را به ثبت رساند. بر اين اساس، در 
 هفته پاياني نخسللتين ماه زمستان امسال تعداد
  5 هزار و 13۸ ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش
 1۲ هللزار و 6۲4 ميليللارد ريللال در بيللش از 
۲73هللزار دفعلله مللورد معامله قللرار گرفت كه 
بلله ترتيب 4 و يللك درصد كاهللش و ۲4درصد 
افزايش را نسللبت بلله هفته ماقبل خللود تجربه 
كرد. ايللن درحالي اسللت كه تعللداد 43ميليون 
قابللل  سللرمايه گذاري  صندوق هللاي  از  واحللد 
 معامللله در بللورس تهران بلله ارزش كل بيش از

 444 ميليللارد ريال در هفته ماقبل مورد معامله 
قللرار گرفللت كه به ترتيللب بللا 45 و 44 درصد 
افزايش همراه شد. بر اساس اين گزارش، شاخص 
كل بورس هم در هفته پاياني دي ماه امسللال با 
۲ هللزار و 73۸واحد افزايش معللادل ۲.۸ درصد 
رشللد را به ثبت رسللاند و به رقم 9۸ هزارو 9۲3 
واحد رسلليد. افزون بر اين، شاخص بازار اول نيز 
در اين مللدت با ۲ هزار و ۲4۸واحللد افزايش به 
 رقم 70 هزارو 710 واحد و شللاخص بازار دوم با

5 هللزارو ۸۸6 واحد افزايللش به عدد ۲14 هزارو 

919 واحدي رسلليدند كه به ترتيب با 3.6 و ۲.۸ 
درصد افزايش مواجه شدند. 

مشللاهده  گللزارش،  ايللن  براسللاس 
سللرمايه  بللازار  كل  شللاخص  كلله  مي شللود 
و ۸۸هللزار  رقللم  بلله  مللاه  آبللان  پايللان   در 

 775واحد رسلليد و بنا بر آخريللن اطاعاتي كه 
بانللك مركللزي از وضعيت بورس منتشللر كرده، 
بللا وجود اين رشللد، شللاخص مالللي در ۸ ماهه 
امسللال 1.5درصد و نسللبت به ۸ ماهه پارسللال 
15.۲درصللد كاهش يافته اسللت. اين آمار بيانگر 
آن است كه شاخص صنعت با ثبت عدد 77 هزار 
و 7۲4 واحدي در ۸ ماهه امسللال 17.6 درصد و 
نسللبت به مدت مشابه پارسال 16.9 درصد رشد 
يافته است؛ شللاخص 50 شركت برتر بورسي نيز 
رشللد 19.۲ درصدي را در ۸ ماهه امسللال نشان 
مي دهد كه در مقايسلله با ۸ ماهه سللال گذشته 
16.4 درصد بهبود داشللته است. به گزارش ايرنا، 
بللا اين اوصاف ارزش معامات سللهام در ۸ ماهه 
امسللال به رقم 311هللزار و ۲۲۸ ميليارد ريال و 
تعداد سللهام معامله شده به 136 ميليارد و 349 
ميليون سهم رسيده است كه هر دو شاخص روند 
كاهشي نسبت به هشللت ماهه پارسال داشته اند 
اما تعداد شللركت هاي درج شده در بورس با رشد 

0.3 درصدي در ابتداي امسللال به 3۲6 شللركت 
رسلليده اسللت. همچنين، آمارها نشللان مي دهد 
كلله وزارت امور اقتصادي و دارايللي براي اجراي 
طرح هاي دولت از ابتداي امسال تا پايان آبان ماه 
در مجموع 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت 
منتشللر كرده كه از اين ميللزان 44 هزار و 175 
ميليللارد ريللال آن به فروش رفته اسللت. اين در 
حالي اسللت كه، شللهرداري هاي شيراز و اصفهان 
نيللز در مجمللوع در ايللن مللدت 6500 ميليارد 
ريال اوراق مشللاركت براي اجراي طرح هاي قطار 
شهري منتشر كرده اند كه 645۸ميليارد ريال آن 

فروخته شده است. 

 آغاز و اتمام پذيره نويسي 2 اوراق مشاركت
در سللويي ديگللر، فرابورس ايللران در حالي 
معامات آخرين هفته كاري دي ماه را پشت سر 
گذاشت كه شللاهد آغاز و اتمام پذيره نويسي دو 
اوراق مشللاركت و عرضه اسللناد خزانه اسامي 
در نمللاد »اخزا601«؛ هر سلله در بازار ابزارهاي 
نويللن مالي و درنهايت عرضلله اوليه ۲0درصد از 
سهام شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد در 
بللازار دوم بللود. بر اين اسللاس، در هفته منتهي 
بلله ۲9 دي ماه معامله گران ۲ هزار و ۲9ميليون 

ورقلله به ارزش 1۸ هللزار و ۸5۸ميليارد ريال را 
ميان خود دسللت به دست كردند كه اين ميزان 
دادوسللتد در 305 هللزار دفعه صللورت گرفت. 
اين ارقام در مقايسلله با هفته پيشللين به ترتيب 
از افللت 0.۲درصدي حجم در برابر رشللد 154 
و 59درصللدي ارزش و تعللداد دفعات معامات 
حكايللت داشللت. در همين حال شللاخص كل 
فرابللورس نيز در طول هفته رشللد 1.5درصدي 
را بلله ثبللت رسللاند و در روز انتهايللي هفته در 
ارتفللاع 1093 واحدي ايسللتاد. بلله اين ترتيب 
بازدهللي آيفكللس از ابتللداي سللال بلله حدود 
۲5درصد رسلليد. نگاهي به معامات انجام شده 
در بازارهاي فرابورس نيز نشان مي دهد در حالي 
كه تمام بازارها با افزايش ارزش معامات روبه رو 
شللده اند، حجم معامات تنها در بازارهاي اول و 
ابزارهاي نوين مالي با رشد مواجه شده است. بر 
اين اسللاس در بازار اول حجم و ارزش معامات 
بيش از100درصد و در بازار ابزارهاي نوين مالي 
حجم دادوستدها 65درصد و ارزش آن ۲۲درصد 
رشد كردند. اين در حالي است كه در بازار دوم، 
SME و پايلله به ترتيب شللاهد رشللد 14، ۲ و 
19درصدي ارزش معامات انجام شده بوديم، اما 
ارزش اين نقل و انتقال ها نسبت به هفته پيشين 

يا كاهش يافت يا بدون تغيير باقي ماند. 
اين در حالي اسللت كه، در بازارهاي ابزارهاي 
نوين مالي كلله 71 ميليون ورقلله به ارزش 15 
هزار و 354ميليارد ريال دسللت به دسللت شد، 
 اوراق بدهللي به تعداد 15 ميليون ورقه به ارزش

صنللدوق  ريللال،  49۸ميليللارد  و  هللزار   14
سللرمايه گذاري قابل معامله به تعداد 56 ميليون 
ورقه به ارزش 59۸ ميليارد ريال و اوراق تسهيات 
 مسللكن بلله تعللداد 350 هللزار ورقه بلله ارزش
۲5۸ ميليارد ريال معامله شدند. همچنين، اوراق 
بدهللي افزايش بيللش از ۲60درصدي در حجم و 
ETF ارزش معامللات را تجربه كللرد. همچنين

هللا نيز با رشللد 45درصدي حجللم در برابر افت 
۲درصدي ارزش معامات روبه رو شدند. اوراق تسه 
نيز يك درصد كاهش حجم و ارزش دادوستد اين 
اوراق را شللاهد بود. عاوه بر اين، ارزش معامات 
 خللرد بازار سللهام هفته قبللل به رقللم 3 هزار و

13 ميليارد ريال رسيد و گروه محصوالت شيميايي 
 بللا 7۲3 ميليارد ريال معامللله در طول اين هفته

۲3 درصللد از ارزش كل معامللات را بلله خللود 
اختصللاص داد و در ميللان صنايع فرابورسللي در 
جايللگاه نخسللت ايسللتاد. در ديگللر رخدادهاي 
فرابورسي شللاهد آغاز و اتمام پذيره نويسي اوراق 
 مشللاركت ليزينللگ ايران و شللرق با نرخ سللود

19 درصللد و اوراق مشللاركت دولت با سللود 17 
درصد در بازار ابزارهاي نوين مالي بوديم.

در همين حال »اخزا601« با تاريخ سررسلليد 
هشللتم مردادمللاه 97 در اين بازار عرضه شللد كه 
هر ورقه از آن 9۲0 هزار ريال كشللف قيمت شد. 
درنهايللت روز چهارشللنبه نيز ۲0درصد از سللهام 
شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد در بازار دوم 
فرابورس عرضه اوليه شد و هر سهم اين شركت در 

نماد »زشگزا« 3490 ريال قيمت خورد. 

مروري بر آمار معامالت بازار سهام

خوش اقبالي بورس و فرابورس

مديرعامل بورس انرژي با اعام اينكه حضور صندوق هاي پروژه 
در بورس انرژي نهادينه مي شللود از درخواسللت دو شركت براي 
انتشار اوراق در اين بورس خبر داد. سيدعلي حسيني، مديرعامل 
بللورس انرژي اظهار كرد: با توجه به اينكلله در بورس انرژي براي 
محصول برق، ابزار سلللف پياده سللازي شده اسللت،  شركت هايي 
كه در بخللش خصوصي در صنعت برق درحال فعاليت هسللتند، 
متقاضي انتشللار اوراق  متنوع در بورس انرژي هستند. حسيني در 
اداملله گفت: عاوه بر مپنا درحال حاضر ۲شللركت ديگر نيز براي 
عرضلله اين اوراق در بورس انرژي ابللراز تمايل كرده اند و متقاضي 
انتشار اين ابزار معاماتي هستند كه فرآيند آن در مراحل ابتدايي 
قرار دارد. افزون بر اين مديرعامل بورس انرژي ادامه داد: براساس 
برنامه زمان بندي شللده، درخواست هاي اين شركت ها براي انتشار 
اوراق در بورس انرژي در هيات پذيرش درحال بررسللي اسللت تا 

روند آن به صورت استاندارد ادامه پيدا كند. 

 روند پذيرش 
حسيني در ادامه افزود: بر مبناي ساختار موجود عرضه اوراق 
در بللورس انرژي از زمان درخواسللت شللركت ها، هيات پذيرش 

بللورس انرژي ابتدا با تجزيه و تحليل اين درخواسللت ها نسللبت 
به اجرايي شدن انتشار اوراق از سوي شركت هاي متقاضي اقدام 
مي كنللد و در گام دوم بايللد اين درخواسللت ها به تصويب هيات 
پذيرش برسللد و پس از آن در گام آخر انتشار اوراق آغاز خواهد 
شللد. به گزارش ايبنا، مديرعامل بورس انرژي درخصوص حجم 
اوراق و مبلللغ كل تامين مالي اين دو شللركت جديد اظهار كرد: 
درحال حاضر در ايللن خصوص نمي توان عدد يا حجم خاصي را 
مطللرح كرد و بعد از بررسللي درخواسللت ها و تصويب در هيات 
پذيرش بورس انرژي به صورت دقيق حجم، ميزان و ارزش اوراق 

براي هر دو شركت مشخص و اعام مي شود. 

 صندوق هاي پروژه جديد
حسلليني درباره اين سوال كه آيا تا پايان سال بورس انرژي 
ابزارهللاي معاماتي ديگري را در جهت رونق بخشللي بيشللتر 
بلله معامات اين بللورس عملياتي خواهد كرد يللا خير، گفت: 
اميدواريم تا پايان سللال چنللد مرحله ديگر از صندوق پروژه را 
اجرايي كنيم تا اساسللا اين صندوق در بورس انرژي به صورت 
نهادينه سازي شده و هميشگي در معامات حضور داشته باشد. 

مديرعامللل بورس انرژي با اشللاره به اينكه تا پايان سللال 96 
برنامه ريزي شللده تا صندوق هاي جديللد پروژه وارد اين بورس 
شللوند، افزود: در نظر داريم تا صنللدوق پروژه هاي تازه نيز در 
بورس انرژي پذيرش شوند و براي اين هدف با تامين سرمايه ها 
درحال مذاكره هسللتيم تا با تحقق اين برنامه، تحول تازه تري 
تا پايان سللال در بورس انرژي شكل گيرد و عمق معامات در 

اين بورس بيشتر شود. 

 هدف گذاري ۱000 ميليارد توماني
اين مقللام رسللمي درباره تاميللن مالي صللورت گرفته در 
بللورس انرژي از ابتداي سللال تللا به امللروز و هدف گذاري آن 
تا پايان سللال افللزود: براي تامين مالي در سللال 96 به ميزان 
1000ميليارد تومان هدف گذاري ابتدايي صورت گرفته اسللت. 
حسلليني ادامه داد: يكي از اين اهللداف تامين مالي مربوط به 
شللركت سللتاره خليج فارس به مبلغ 400ميليارد تومان است 
كه به خاطر طوالني شللدن هماهنگي ناشللر و تامين سللرمايه 
ايللن هللدف فعا نهايي نشللده و درحللال پيگيري اسللت تا با 
 انتشللار اوراق براي اين شركت، تامين مالي آن در بورس انرژي 

نهايي شود. وي افزود: با تحقق تامين مالي اين شركت و در كنار 
آن تامين مالي هايي كه براي صندوق هاي پروژه در بورس انرژي 
 صورت گرفته، هدف گذاري 1000ميليارد تومان براي سال 96 
محقللق مي شللود.مديرعامل بورس انرژي تصريللح كرد: به جز 
موارد مطرح شده فوق چند تامين مالي ديگر نيز در دستوركار 
بورس انرژي قرار دارد كه در صورت نهايي شللدن اطاع رساني 
خواهد شد و با انجام شدن آن بورس انرژي حتي از هدف گذاري 

1000ميليارد تومان در سال جاري نيز عبور خواهد كرد. 

مديرعامل بورس انرژي خبر داد
تامين مالي جديد در چهارمين بورس كشور

چهره
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به دنبال انتشار گزارشي با عنوان »دايره مينا« انجمن 
واردكنندگان فرآورده هاي بهداش��تي، آرايشي و عطريات 
ايران، پاسخي به شرح ذيل به روزنامه ارسال كرده است.

باسالم
احترام��ا، آن روزنامه در مطلبي تح��ت عنوان »دايره 
مين��ا« م��ورخ 96/10/25 به نقل از اينجانب لغو جلس��ه 
ديدار با وزير محترم بهداش��ت را از س��وي اتاق بازرگاني 
ته��ران درج نم��وده اس��ت. در صورتيك��ه اينجان��ب در 
گفت وگ��وي انجام ش��ده ضمن انتقاد، لغو جلس��ه ديدار 
با وزير محترم بهداش��ت را از س��وي فدراس��يون اقتصاد 
س��المت ايران عن��وان نموده ام. در ن��گاه اول به نظر ذكر 
نام اتاق بازرگاني تهران زاييده يك اشتباه نوشتاري است 
اما متاس��فانه با مطالعه كل مطل��ب، مطالبي غيرمرتبط 
و نادرس��ت و ناگفته از س��وي اينجانب به ش��كل ضمني 
مطرح گرديده اس��ت كه نش��ان از شيطنت غيراخالقي و 
غيرحرفه اي دارد. علي هذا اينجانب ضمن تكذيب نس��بت 
داده شد، مس��تند بر قوانين مطبوعاتي خواهشمند است 
نس��بت به اصالح مطالب ياد شده اقدام مقتضي مبذول و 

بنده را در جريان قرار دهيد.
با تجديد احترام

حميد مقيمي- نايب رييس اول هيات مديره و 
دبير انجمن واردكنندگان فرآورده هاي بهداشتي، 
آرايشي و عطريات ايران

پاسخ »تعادل«
1- پاس��خ داده ش��ده به گ��زارش دايره مينا از س��وي 
نايب ريي��س محت��رم انجم��ن واردكنن��دگان فرآورده هاي 
بهداش��تي، آرايشي و عطريات ايران در حقيقت تاييد كننده 
اص��ل بحث مبن��ي بر دعوت و س��پس لغو جلس��ه با وزير 
بهداشت در ش��رايطي است كه جلسه با حضاري محدودتر 
برگزار گش��ته اس��ت. تنها بحث اين پاسخ در زمينه مرجع 

دعوت كننده است. 
2- طبيعتا مسووليت نهايي هر جلسه يي با ميزبان 
آن اس��ت و جلس��ه با وزير بهداش��ت به ميزباني اتاق 
بازرگاني تهران برگزار شده اس��ت. فدراسيون اقتصاد 
س��المت نيز به عنوان يكي از تشكل هاي زيرمجموعه 
اتاق بازرگاني نمي توانس��ته اس��ت بدون هماهنگي با 
ات��اق تهران كه ميزبان بوده اس��ت اق��دام به دعوت يا 
انتش��ار خبر لغو جلسه نمايد. طبيعتا اگر دعوت و پس 
گرفتن آن ب��دون هماهنگي با ات��اق بازرگاني صورت 
گرفته اس��ت اين فدراس��يون بايد پاسخگو باشد. براي 
اينكه ش��اهد تكذيب چنين موضوعي از سوي اتاق يا 
فدراس��يون نباش��يم متن نامه و اطالع كنس��ل شدن 
جلس��ه در روزنامه موجود است. جا دارد اتاق بازرگاني 
به صراحت اعالم كند كه خبر لغو جلس��ه از سوي آنها 
به فدراسيون اعالم شده است يا اينكه فدراسيون راسا 
يك خبر نادرس��ت را به اعضاي خود اعالم كرده است. 
هرچند اين موضوع مسووليت را از دوش ميزبان جلسه 

بر نمي دارد. 
۳- مس��اله اعتراض مصاحبه ش��ونده به فدراسيون 
اقتصاد بهداش��ت نيز به صراح��ت در متن گزارش ذكر 
ش��ده اس��ت. جالب آنكه آقاي مقيمي ك��ه اعتراض را 
مربوط به فدراسيون اقتصاد بهداشت مي دانند خود عضو 
هيات مديره اين فدراس��يون هس��تند و اگر مساله تنها 
مربوط به عملكرد فدراس��يون بود نيازي به مصاحبه و 

رسانه يي كردن اين بحث نداشتند. 
ب��ا وجود متهم ش��دن نويس��نده گزارش به ش��يطنت 
غيرحرفه ي��ي و غيراخالقي و با وج��ود اينكه ضمير عبارت 
برگزاري جلسات به صورت VIP در فايل مصاحبه مشخص 
اس��ت اما »تعادل« با درك نوع رابطه تش��كل ها با اتاق ها و 
فش��ارهايي كه ممكن است به تشكل ها وارد شود به ويژه با 
رونوش��تي كه در انتهاي جواب به روزنامه تعادل ذكر شده 

است از انتشار فايل صوتي مصاحبه فعال خودداري مي كند.

 دولت به فكر واحد هاي
مشكل دار باشد

عبدالحس��ين عباس��ي رييس اتحادي��ه درودگران و 
مبل س��ازان اظهار كرد: واردات صندلي و مبلمان اداري 
تا سال گذشته به ميزان قابل توجهي صورت مي گرفت. 
اما هم اكنون به علت افزايش تعرفه هاي گمركي واردات 

نمونه هاي خارجي براي افراد مقرون به صرفه نيست. 
اين عضو اتاق اصناف با بيان اينكه بازار مبلمان كشور 
در وضعيت كس��ادي قرار دارد بي��ان كرد: اكنون بخش 
زيادي از توليدكنندگان با مشكل كاهش نقدينگي روبرو 
هس��تند و گردش مالي اف��راد به كمترين ميزان ممكن 
رس��يده اس��ت. از طرف ديگر مبلمان هم از سبد خانوار 
حذف شده است و ديگر كااليي لوكس به شمار نمي رود. 
وي ادام��ه داد: بخ��ش اعظم چرخه توليد كش��ور از 
كار افت��اده اس��ت. كاهش قدرت خريد م��ردم، افزايش 
هزينه هاي توليد نظير ماليات و بيمه سبب شده تا ادامه 
توليد براي افراد صرفه اقتصادي نداشته باشد، به همين 
علت توليد واحدهاي توليدي باقي مانده در انبار ها بدون 

خريدار خاك مي خورد. 
رييس اتحاديه درودگران و مبل س��ازان افزود: حدود 
90 درص��د از واحدهاي صنعت��ي و توليدي در وضعيت 
نيم��ه تعطي��ل ق��رار دارن��د و 10 درصد باق��ي مانده 
كارگاه هاي خود را فروخته و در بانك ها س��رمايه گذاري 
كرده اند. هم اكنون برخي از توليدكنندگان با كمتر از 20 
درصد توان به توليد مي پردازند. توليدات داخلي متاسفانه 
به علت مش��كالت و ش��رايط موجود نه تنه��ا صادرات 
نمي ش��وند بلكه در بازار داخلي هم به فروش نمي رسند. 
عباس��ي با اش��اره به تاثيرگذاري بنگاه داري بانك ها بر 
چرخه توليد بيان كرد: وام هايي كه بانك ها با س��ودهاي 
سنگين به افراد اعطا مي كنند اثر مثبتي بر روند فعاليت 
توليدكننده ها نداشته است. چراكه معتقدم بايد به افراد 
بعد از پرداخت وام، يك س��ال فرصت فعاليت داد سپس 
با سود هاي اندك مطالبات وام را دريافت كرد. وي گفت: 
مس��ووالن و س��ازمان هاي ذي ربط تنها شعار حمايت از 
توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي سر مي دهند اما در عمل 
و اج��را اقدامي صورت نگرفته اس��ت. معافيت مالياتي و 
تس��هيالتي از جانب دولت از اهم كمك هايي اس��ت كه 
مي تواند تاثير مثبتي بر فعاليت افراد داشته باشد. عباسي 
با اش��اره به قابل رقابت بودن برخي از توليدات داخلي با 
نمونه خارجي و كيفيت چش��مگير آنها افزود: متاسفانه 
اين محصوالت از جانب توليدكنندگان ايراني به نام هاي 
معروف خارجي به فروش مي رس��ند و اغلب مردم نيز از 
نام هاي خارجي براي خريد استقبال مي كنند، در حالي 
كه كيفيت توليدات داخلي در برخي موارد از نمونه هاي 
خارجي بسيار بهتراس��ت. البته بخش نامه يي از پليس 
امنيت و اداره اماكن مبني بر ممنوعيت استفاده از عنوان 

خارجي به توليد كنندگان ابالغ شده است. 

جوابيه

خبر

تفكيك يا ادغام، مساله اي كه مسكوت باقي ماند

ادغام واقعي؛ نياز وزارت صنعت، معدن و تجارت
گروه تشكل ها| فراز جبلي|

پ��س از راي آوردن مجدد دولت تدبير و اميد 
بحث تفكي��ك وزارت صنعت و معدن از بازرگاني 
مطرح شد. در آن زمان گمانه زني هاي زيادي در 
اي��ن خصوص صورت گرفت اما پ��س از انتقادات 
و بحث ه��اي زيادي كه در خص��وص تفكيك در 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح ش��د در 
نهايت اين موضوع به آينده موكول ش��د و محمد 
ش��ريعتمداري ب��ه عنوان وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت به مجلس معرفي شد و راي اعتماد خوبي 
دريافت كرد. با وجود اين اكنون دوباره بحث هايي 
در زمين��ه احتمال تفكيك در اي��ن وزارتخانه به 
گ��وش مي رس��د و گفته مي ش��ود بخش هايي از 
دولت به دنبال احياي اين طرح اس��ت. اما سوال 
اين است كه اصوال اين طرح به سود بخش توليد 

و بازرگاني كشور است يا خير؟

 نگاهي به تاريخ
ط��رح ادغام دو وزارتخان��ه »صنايع و معادن« 
و »بازرگاني« از زمان تدوين برنامه س��وم توسعه 
با هدف سياس��ت گذاري هاي كالن و يكپارچه در 
ح��وزه صنايع و معادن و بازرگاني كش��ور مطرح 
شد. اين موضوع همچنين در برنامه پنجم توسعه 
نيز مورد تاكيد قرار گرفت؛ بطوري كه بر اس��اس 
ماده 5۳ اين قانون، دولت مكلف شد يك يا چند 
وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام 
كند تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از 
21 به 1۷ كاهش يابد. براساس اين قانون، وظايف 
و اختيارات وزارتخانه هاي جديد با پيشنهاد دولت 

بايد به تصويب مجلس مي رسيد.
در اين راس��تا، هيات دولت ادغام دو وزارتخانه 
»صناي��ع و مع��ادن« و »بازرگان��ي« را در اواخر 
فروردين س��ال 90 تصويب ك��رد و تير ماه همان 
س��ال ني��ز وزارتخان��ه جديد »صنع��ت، معدن و 

تجارت« شكل گرفت. 
با اي��ن وجود اي��ن ادغام را مي ت��وان بدترين 
شكل ممكن براي ادغام وزارتخانه ها دانست. عمال 
تنه��ا اتفاق حذف يك وزارت و نظارت وزير بر دو 
وزارتخانه جداگانه ب��ود. بخش صنعت به صورت 
مستقل عمل مي كرد، معدن ساختار مستقل خود 
را داش��ت و بازرگاني در ساختمان هايي جداگانه 
كارهاي س��ابق خود را دنبال مي كرد. تنها وزير و 
چند معاونت حلقه واسط اين ۳ بخش مجزا بودند 
و عمال نمي توان نام ادغام به معني واقعي آن را بر 
اين اتفاق گذاشت. در نتيجه در دوره هاي بعد نيز 
به دليل تغيير نكردن جدي چارت سازماني عمال 
اين وزارتخانه به همان ش��كل س��ابق به فعاليت 
پرداخ��ت. منتقدان از عملك��رد وزارتخانه بعد از 
ادغ��ام انتقاد مي كردند در حال��ي كه در حقيقت 

ادغام تنها روي ورق رخ داده بود. 
كوچك س��ازي و كاهش روند بوروكراس��ي را 
مي ت��وان از جمله اهداف پيش بيني ش��ده براي 
ادغ��ام اي��ن دو وزارتخان��ه دانس��ت اهدافي كه 
فع��االن اين بخش معتقدند چن��دان موفق نبوده 

به طوري كه در راس��تاي كوچك سازي تنها ادغام 
در ن��ام اي��ن دو وزارتخانه ص��ورت گرفته و هنوز 
گامي در راس��تاي كوچك سازي اين دو وزارتخانه 
برداشته نشده اس��ت. حذف فرآيندهاي بي مورد، 
اصالح س��اختار و ايجاد پنجره واحد براي كاهش 
س��رگرداني مراجعه كنندگان، از ديگ��ر اقداماتي 
اس��ت كه بايد در دوران ادغام اجرايي مي شد، اما 
ش��واهد امر بيانگر آن است كه اين كار به صورت 

ناقص صورت گرفته است. 

 در مقطع كنوني
ت��ا پيش از تش��كيل دول��ت دوازدهم ش��ايد 
تفكيك اي��ن وزارتخانه داراي منط��ق بود اما در 
اكنون ش��رايط دچار تغييراتي جدي شده است. 
از تش��كيل دولت چندين ماه مي گذارد و در اين 
م��دت دولت به فعالي��ت پرداخته اس��ت. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت چند ماه مهم را پشت سر 
گذاشته است. حال با وجود انتقادهايي كه از نحوه 
ادغ��ام و ميراث آن وج��ود دارد اين بحث مطرح 

مي شود كه آيا هزينه تفكيك قابل قبول است؟
طبيعتا پس از تفكيك بايد حداقل يك س��ال 
منتظر بود تا سيس��تم بتواند به شكل كارا خود را 
پي��دا كند و بخش زيادي از انرژي براي بازتعريف 
س��اختار صرف خواهد ش��د. همچنين بعد از آن 

انتخابات مجلس را شاهد خواهيم بود. 
نكته عجيب اين است كه طرح تفكيك زماني 
مجددا مطرح ش��ده است كه اليحه بودجه 9۷ به 
مجلس رفته و هيچ كس نمي پرسد در صورتي كه 
پس از بودجه مجددا بحث تفكيك مطرح ش��ود 
تكليف بودجه اين وزارتخانه ها چيس��ت؟ طبيعتا 

بودج��ه نه فقط يك بحث مال��ي بلكه برنامه هاي 
وزارتخانه ها را روش��ن مي كند و زماني كه برنامه 
بر اس��اس وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته 
ش��ده اس��ت چطور مي توان آن را به دو قس��مت 
تقسيم كرد. از س��وي ديگر ارائه متمم اوال باعث 
گرفتن وقت مجلس مي ش��ود و نشانه بي برنامگي 
دولت اس��ت و از سوي ديگر مشكالت جدي عدم 
هماهنگ��ي متمم با س��اير بخش ه��ا را به همراه 
خواه��د داش��ت. در حقيقت دولت مي توانس��ت 
قبل از تشكيل روي حرف خود بياستد اما اكنون 

هزينه چنين كاري بسيار باال رفته است. 

 راه حل سوم؟
ساختار كنوني وزارت صنعت، معدن و تجارت 
پاسخگوي مشكالت نيست. تفكيك وزارتخانه نيز 
در مقطع كنوني هزينه س��نگيني ب��راي اقتصاد 
كشور دارد. در چنين شرايطي راه حل سوم اصالح 
ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پس 
از 6 س��ال نياز به بازتعريف دروني اين وزارتخانه 

كامال احساس مي شود. 
هدف از ادغام وزارتخانه ها صرفا كوچك شدن 
دولت نبود بلكه قرار بود صنعت، معدن و تجارت 
در يك راستا حركت كرده و باعث رشد اقتصادي 
كشور ش��وند. به نظر مي رسد نياز به ادغام كامل 
اركان وزارتخان��ه و تهيه يك طرح كامل از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارتي جديد كامال احس��اس 
مي شود. در اين طرح نبايد ۳ ضلع اين وزارتخانه 
را به ش��كل جداگانه ديد بلكه بايد همه بخش ها 
در يك راس��تا حركت كرده و يك هدف كامل را 

پيگيري كنند. 

اين پيش��نهاد قبال از سوي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي نيز به صورت جدي مطرح 
ش��ده بود. در مرداد ماه امسال مركز پژوهش هاي 
مجلس در گزارش��ي اعالم ك��رد به جاي تفكيك 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، تبصره 2 قانون 
تش��كيل اي��ن وزارتخانه اصالح گردد تا ش��رايط 
الزم براي تكميل فرآيند ادغام در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت فراهم گردد. 

 داليل مركز پژوهش ها چه بود
در آن دوره مركز پژوهش هاي مجلس 6 دليل 
را ب��راي اينكه به جاي تفكيك بايد زنجيره ادغام 
را تكميل كرد مطرح داشت كه اين داليل به شرح 

زير بود: 
- تجربه كش��ورهاي موفق در رشد صنعتي و 
نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت كه جزو اركان 
و الزامات نظام سياس��ت گذاري صنعتي محسوب 

مي شود. 
2- عدم ادغام كامل وزارتخانه ها در سال 1۳90 
و وجود حلقه هاي معي��وب فرآيندي و كاركردي 
در اين س��اختار جديد و غفلت از شناخت جامع 

كاركردهاي مورد انتظار از وزارتخانه جديد. 
۳- اهداف توسعه يي كش��ور و الزامات قانوني 
موج��ود به خصوص سياس��ت هاي كل��ي اقتصاد 
مقاومتي و قانون برنامه شش��م توسعه در راستاي 
حماي��ت از نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت يا 

كشاورزي و تجارت.
۴- اتفاق نظ��ر موافقان و مخالفان تفكيك در 
عدم انجام ادغام و دستيابي به اهداف آن و وجود 

اشكاالت كاركردي متعدد.

5- آثار سوء اليحه بر بخش كشاورزي و امكان 
عقبگرد پيش��رفت هاي س��ال هاي گذشته در اين 

بخش در اثر تصويب آن.
6- عدم تدوي��ن وظايف و اختيارات وزارتخانه 
جديد از س��ال 1۳90 تاكنون و فق��دان رويكرد 

جديد در ايجاد وزارت بازرگاني مستقل«. 

 خطر نقض غرض
دالي��ل جدي از س��وي موافق��ان تفكيك در 
زمان ابتداي دولت دوازدهم مطرح بود اما به نظر 
مي رسد بخش مهمي از اين اهداف تفكيك امروز 
ممكن اس��ت با تفكيك آسيب ببيند. خطر بزرگ 
ش��دن مجدد دولت با تعري��ف وزارتخانه ها كامال 

احساس مي شود.
هرچند بخ��ش بازرگاني ب��ه گواهي آمار پس 
از س��ال 90 تضعيف شده اس��ت اما دليلي وجود 
ن��دارد كه در مقط��ع كنوني با ش��كل گيري اين 
وزارتخان��ه وضعيت بهبود پي��دا كند. در حقيقت 
ايرادات موافقين تفكيك بيشتر به نحوه ادغام باز 

مي گردد تا فلسفه ادغام. 
از ديدگاه بخش خصوصي نيز مش��كل جدي 
عدم امكان تفكيك بسياري از بازرگانان مطرح از 
توليدكنندگان مهم كشور است. نگاهي به ليست 
صادركنندگان نمونه ادوار به خوبي نشان مي دهد 
كه بخش مهمي از آنها توليدكننده هستند. حتي 
در بح��ث واردات ني��ز معموال ش��ركت هاي مهم 
توليدي خود موضوع واردات را پيگيري مي كنند. 
در چني��ن ش��رايطي تفكي��ك وزارتخانه ها باعث 
مي ش��ود كه بخش خصوصي نيز ب��ا چند متولي 
روبرو باشد و تكليف نهادهايي مانند اتاق بازرگاني 

با پيچيدگي هاي خاصي روبرو مي شود. 
بحث هاي مطرح شده در س��ال بهار و ابتداي 
تابس��تان 96 درب��اره تفكيك يا ادغ��ام به خوبي 
مي توان��د ب��ه عن��وان يك راه��كار جام��ع براي 
تصميم گي��ري دول��ت و مجل��س ب��ه كار رود و 

كافيست اين مباحث جمع آوري شود. 
از مجم��وع اس��تدالل هاي موج��ود، ب��ه نظر 
مي توان چنين نتيجه گرفت كه مس��ائلي از قبيل 
كوچك سازي و چابك سازي دولت و بطور خالصه 
افزايش اثربخشي اقدامات دولت در حوزه صنعت 
و بازرگان��ي، صرفا وابس��ته به ادغ��ام يا تفكيك 
وزارتخانه ها نيس��ت و در درج��ه اول، دولت بايد 
اقدام��ات زيربنايي ديگري براي اي��ن منظور در 
پي��ش گيرد كه در اين مي��ان مي توان به تقويت 
دولت الكترونيك، اصالح بهينه قوانين و مقررات 
)و نه صرفا حذف آنه��ا( و همچنين واگذاري هر 
چه بيشتر ميدان اقتصاد به بخش خصوصي همراه 

با قاعده گذاري مناسب اشاره كرد. 
همچنين با تاكيد بر اين كه ادغام وزارتخانه ها، 
زمين��ه بهتري را براي اين رويك��رد دولت فراهم 
خواهد س��اخت، به نظر مي رس��د كه نقاط ضعف 
موج��ود در حوزه ادغ��ام وزارتخانه ها بيش��تر به 
اج��راي ناقص ادغام؛ و نه اش��تباه ماهوي در اين 

راستا ناظر بوده است. 

مهرداد اكبريان رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان 
س��نگ آهن و عضو ات��اق بازرگاني ايران، در خصوص آزادس��ازي 
قيمت ها، فرصت ها و تهديدها اظهاركرد: در طي چند دهه گذشته 
تصدي گري دولت بر ساختار اقتصاد ايران بسيار زياد بوده و قدرت 

رقابت براي كارآفرين بخش خصوصي تقريبا مهيا نيست. 
وي ب��ا بيان اينك��ه اقتصاد آزاد مقدم��ات ابتدايي براي ورود 
اقتصاد ايران به تجارت جهاني را فراهم مي كند، افزود: بايد ببينيم 
كه آيا الزامات آزادسازي قيمت ها فراهم شده است يا خير كه در 
حال حاضر شاهد هس��تيم قدرت رقابت براي بخش خصوصي 
واقع��ي در هيچ امري وجود ندارد و از طرف ديگر در س��ال هاي 
گذش��ته سوبسيدهايي به بخش هايي از اقتصاد و صنعت تزريق 
ش��ده كه اين صنايع عادت كرده اند با امتيازات ويژه محصولي را 
توليد مي كنند كه از نظر كيفي چندان مناسب نيستند و مشكل 

قيمت تمام شده دارند. 
رييس هيات مديره انجم��ن توليدكنندگان و صادركنندگان 
س��نگ آهن بيان كرد: در بحث زنجيره فوالد از نقطه اول يعني 
معدن تا نقطه آخر كه محصول نهايي مثل تيرآهن به جلو پيش 
مي رويم كارها س��خت تر و بغرنج تر مي شود زيرا هرچه محصول 
باالتر مي رود ميزان قيمت تمام ش��ده ني��ز افزايش مي يابد كه 
شاهد هس��تيم اكثرا در زنجيره فوالد توليدكنندگان از حاشيه 

سود پايين گاليه دارند. 

اكبريان ادامه داد: براي اشتغالزايي در كشور نيازمند واحدهاي 
توليدي هستيم كه در اين راستا اگر آزادسازي قيمت ها به صورت 
مس��تقيم تاثير در شرايط، كيفيت و ميزان توليد در كشور داشته 
باشد مورد تاييد همه كارشناسان است اما اگر اين امر مانند مسكن 
ب��ه صورت مقطعي براي موضوع خاصي تعريف ش��ود به جز ضرر 

مخصوصا براي مصرف كننده نهايي هيچ سودي نخواهد داشت. 
عضو اتاق بازرگاني اي��ران تصريح كرد: در بحث زنجيره توليد 
فوالد معادن در جاهايي قرار دارند كه جاده، آب، برق و زيرساخت 
وجود ندارد و ما درصدد احياي شرايط اين معادن برمي آييم و در 
توليد نيز هميشه نگاه بخش خصوصي بر اين بود كه محصولي را 

توليد كند كه قيمت تمام شده آن كاهش پيدا كند. 
وي در ادامه گفت: زيرساخت ها در كشور ما بسيار اندك است 
و اين امر نيازمند سرمايه گذاري هاي كالن است كه در حال حاضر 
اقدامي در اين راستا صورت نگرفته و اگر اين زيرساخت ها موجود 
بود بخش خصوصي در جهت كاهش قيمت بنزين و گازوئيل پيش 

گام مي شد. 
اكبريان تاكيد كرد: آزادس��ازي قيمت ها بدون توانمندس��ازي 
توليدكننده و افزايش قدرت خريد مصرف كننده در شرايط فعلي 
راهگشا نيست و شايد فضاي جامعه را نيز متشنج كند و همچنين 
با توجه به وضعيت واحدهاي توليدي كه در ركود به س��ر مي برند 

اين امر نسخه خوبي نيست. 

رييس انجمن سنگ آهن ايران: 

آزادسازي قيمت ها بدون توانمندسازي راهگشا نيست
بهادر احراميان، عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني ايران 
معتقد اس��ت هرچند در برهه كنون��ي افزايش صادرات فوالد، با 
توجه به ركود موجود در اقتصاد كش��ور يك مزيت به حس��اب 
مي آيد اما چنانچه در آينده نزديك شاهد رونق اقتصادي باشيم 

ممكن است اين روند معكوس شود. 
 وي اذع��ان داش��ت: توليدكنن��دگان و صادركنندگان فعلي 
فوالد توان پاس��خگويي ب��ه تقاضاي بازار داخلي را در ش��رايط 
رون��ق دارند. گمان مي كنم اين توان در توليدكنندگان ما وجود 
داشته باش��د. البته كش��ش بازار هم اهميت دارد. ممكن است 
تفاوت قيمت فوالد در داخل كش��ور با قيمت هاي جهاني آن به 
گونه يي باشد كه تمايل توليدكنندگان به صادرات بيش از عرضه 

محصوالتشان در بازار داخلي باشد. 
 احراميان در خصوص قيمت هاي فوالد صادراتي كشور گفت: 

فوالد ايران تقريبا با متوسط قيمت هاي جهاني صادر مي شود. 
 وي در م��ورد اجب��ار برخي از توليد كنن��دگان براي فروش 
محص��والت خود به بهايي كمتر از قيمت جهاني اظهار داش��ت: 
نمي تواني��م نام اجبار به اين موض��وع اطالق كنيم؛ گاهي اوقات 
توليدكنندگان براي ايجاد جذابيت براي محصوالتشان و جذب 
مشتري قيمت هاي خود را به طور محدود كاهش مي دهند و اين 

يك امر مرسوم در تمام بازارها است. 
 مديرعامل ف��والد يزد در ادامه عمده تري��ن بازارهاي هدف 

فوالد ايران را بر رش��مرد و گفت: كش��ورهاي همسايه و منطقه 
خاور ميانه و همچنين كش��ورهاي آسياي ش��رقي از مشتريان 
عمده ف��والد ايران هس��تند. وي عراق را به عنوان كش��وري با 
ظرفيت باال براي صادرات فوالد ايران دانس��ت و افزود: ظرفيت 
خوب��ي براي فوالد ايران در بازار ع��راق وجود دارد. البته رقباي 
قدرتمندي نظير تركيه، اوكراين و روسيه هم در اين بازار حضور 

دارند اما همچنان فوالد ايران خريداران خود را دارد. 
 احراميان در خصوص بسترسازي براي رسيدن به هدفگذاري 
20 ميليون تن در سال براي صادرات فوالد گفت: ظرفيت توليد 
وجود دارد اما مس��اله مهم موضوع بازارياب��ي و يافتن بازارهاي 
هدف جديد براي صادرات فوالد ايران است. با توجه به وضعيت 
كنوني گمان مي كنم تا س��ال 1۴0۴ اين هدف دور از دسترس 
باشد و نهايتا بتوانيم به رقمي در حدود 10 الي 12 ميليون تن 

صادرات دست پيدا كنيم. 
گفتني اس��ت بر پايه آمارهاي منتشر ش��ده، صدور زنجيره 
فوالد و محصوالت فوالدي در 9 ماهه امس��ال به رقم 6 ميليون 
و ۳۷0 هزار تن رسيد كه نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
رشد 2۳ درصدي را نشان مي دهد. ارزش صادرات زنجيره فوالد 
و محص��والت فوالدي مرتبط ني��ز در دوره اين گزارش بيش از 
2 ميليارد و ۳۴2 ميليون دالر ثبت ش��د كه در مقايسه با دوره 

مشابه پارسال افزايش سه درصدي را ثبت كرد. 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح كرد

توان صادراتي فوالد كشور تا افق ۱۴۰۴ دوازده ميليون تن است

رييس كميسيون سرمايه گذاري اتاق ايران: 

مهم ترين سد راه ما در برجام مسائل بانكي و مالي است
دو س��ال بع��د از ش��روع اجراي��ي ش��دن توافق 
هس��ته يي ايران و 1+5 كه به برجام مش��هور ش��د، 
فريال مس��توفي عضو هيات نماين��دگان اتاق تهران 
مي درباره دس��تاوردهاي برجام مي گوي��د: »اجراي 
برجام دس��تاوردهاي مهمي براي كش��ور داشت كه 
مهم ترين آن برداش��ته ش��دن تحريم ه��اي نفتي و 
گازي، بيمه يي، كش��تي راني و... ب��ود. همچنين در 
اين دوره مذاكرات گسترده يي بين بخش هاي دولتي 
و خصوص��ي ايران و كش��ورهاي ديگر صورت گرفت 
و روابط مهمي ساخته ش��د و شكل گرفت كه همه 
اينها از دس��تاوردهاي برجام است، البته اين نكته را 
هم بايد گفت كه در ابتداي توافق هسته يي تصورات 
بس��يار زيادي از برجام و اثرات آن در جامعه ساخته 
شد كه به آن ميزان واقعا انتظارات تحقق پيدا نكرد و 
آنچنان كه مردم تصور مي كردند همه چيز گل و بلبل 
نش��د و البته هم آن انتظ��ارات چندان واقعي نبود و 
متاسفانه هم به آن چيزهايي كه اعالم شد نتوانستيم 

دست پيدا كنيم.«
او در ادام��ه با بيان اينكه باوج��ود موافقيت هاي 

بسيار همچنان نتوانس��ته ايم از دستاوردهاي برجام 
آن چنان كه بايد استفاده كنيم، مي گويد: »مهم ترين 
س��د راه ما در برجام مس��ائل بانك��ي و مالي بود كه 
همچن��ان تا ح��دودي باقي اس��ت و همين موضوع 
باعث ش��ده كه نتوانيم بيشترين استفاده را از برجام 
داشته باشيم، نقل و انتقال هاي مالي و مسائل بانكي 
از اهميت ويژه يي برخوردار است و ما بايد سعي كنيم 
با گس��ترش روابط بانكي اين چالش را از پيش روي 

سرمايه گذاران برداريم.«
مستوفي در ادامه به حضور دونالد ترامپ در كاخ 
س��فيد به عنوان رييس جمهور امريكا اشاره كرده و 
مي گوي��د: »متاس��فانه با ورود آق��اي ترامپ به كاخ 
س��فيد و اينك��ه آدم قابل پيش بيني نيس��ت، موانع 
بزرگ��ي پيش روي برجام به وج��ود آمد و امريكا به 
تعهداتش عمل نكرد. م��ا مي بينيم كه رفتار ترامپ 
براي همه دنيا عجيب اس��ت و هر روز ش��اهديم كه 
با يكي از كش��ورهاي دنيا از آفريقا گرفته تا چين و... 

درگير مي شود.« 
او ب��ا بيان اينكه ما و دنيا نمي دانيم كه ترامپ در 

نهايت در برابر برجام چه تصميمي را خواهد گرفت، 
گفت: »ترامپ در اين ش��رايط به دنبال اين است كه 
اقدامي انجام دهد كه كش��ورمان از برجام خارج شود 
تا به همه در دنيا بگويد ايران خودش از برجام خارج 
شده است، بنابراين در اين شرايط ما بايد سعي كنيم 
ب��ا در نظر گرفتن منافع ملي همچنان به تعهداتمان 
طب��ق توافق هس��ته يي عم��ل كني��م؛ همچنان كه 
تاكنون به بهترين ش��كل اي��ن كار را انجام داده ايم و 
سازمان هاي بين المللي و اتحاديه اروپا هم بارها به اين 
موضوع اشاره كرده اند؛ تا حمايت كشورهاي اروپايي، 
چين و روسيه را داشته باشيم، اقدامي كه تاكنون هم 

انجام داده ايم و در آن بسيار موفق بوده ايم.«
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه 
در مقابل شخصي مانند ترامپ بايد بايستيم و از منافع 
كش��ور دفاع كنيم، گفت: »براي جذب سرمايه گذاري 
م��ا پيش از حضور يكس��اله ترامپ در كاخ س��فيد به 
س��مت امنيت بهتر مي رفتيم ولي با اين وضعيتي كه 
اقاي ترامپ پيش آورده اس��ت وتهديدهايي كه انجام 
داده و اينكه اعالم كرده اس��ت احتم��اال بعد از 120 

روز از تواف��ق هس��ته يي خارج مي ش��ود باعث ايجاد 
ترس هايي شده است تا جايي كه مي بينيم كه شركت 
هواپيماي��ي ايرباس كه براي ف��روش هواپيما به ايران 
پي��ش قدم ش��ده بود و ق��رار دادي به امضا رس��انده 
ب��ود، اع��الم مي كند كه فعال دس��ت نگه م��ي دارد و 
واگذاري هواپيماها احتماال با تاخير مواجه مي ش��ود. 

ما نمي توانيم نفوذ اقتصادي و سياس��ي كه امريكا در 
دني��ا دارد را ناديده بگيريم و در مقابل اين بايد خيلي 
ب��ا منطق پيش برويم بايد فضاي مثبت را به س��مت 
خودمان بكشانيم مانند حاال چون آقاي ترامپ دنبال 
بهانه است و ما نبايد بهانه دستش بدهيم و بايد كاري 

كنيم كه دنيا از ما حمايت كند.«



در س��ال هاي اخي��ر يك س��ري ش��وك ها ازجمل��ه 
درگيري ها و حمالت تروريس��تي، كاهش بهاي اجناس 
و رش��د پايي��ن در ش��ركاي تجاري كلي��دي منطقه به 
وخامت ش��رايط افزوده است. چالش ها و بستر اقتصادي 
نسبتا مشخص اس��ت. اهداف اصلي نيز همچنان همان 
اش��تغال زايي به وي��ژه در بخ��ش خصوصي، رش��د دوام 
 آوردني و ارتقاي استانداردهاي زندگي است. اما كشورها 
تنه��ا از طريق ايجاد و حفظ نظ��م در اقتصاد مي توانند 
ب��ه اين اهداف دس��ت يابن��د و اين به معن��اي كنترل 
بدهي ها و ن��رخ تورم براي ترغيب به س��رمايه گذاري و 
فعاليت ه��اي اقتصادي خواهد بود. صن��دوق بين المللي 
پول س��پس اولويت ها و اصالحات اقتصادي براي كنترل 
ناآرامي ها را به اين ش��رح برمي ش��مرد: *كاهش فساد، 
ترغيب به رقابت س��الم از طريق تجارت و قانون گذاري 
بهت��ر، ارتقاي دسترس��ي به منابع مال��ي براي كمك به 
ش��كوفايي ش��ركت هاي كوچك و نوپا؛ *سرمايه گذاري 
در اس��تعدادها به ويژه جوانان در اقتصاد جديد از طريق 
نوين س��ازي نظام آموزش و پرورش و كمك به اش��تغال 
جوانان؛ *كس��ب اطمينان از وجود فرصت هاي مناسب 
براي هم��گان در جامعه يي متوازن، اتخ��اذ ماليات هاي 
منصفانه و باال بردن سطح هزينه ها در جهت تقويت رشد؛ 
*تقويت حقوق زنان و فراهم آوردن نيازهاي پناهجويان 
همچون دسترس��ي به مواد غذايي، مس��كن، آموزش و 
كار؛ اين گزارش مي افزاي��د: به طور قطع هيچ يك از اين 
اصالحات س��اده نخواهند بود. اما شايد منازعه آميزترين 
مساله ش��يوه جمع آوري ماليات ها و هزينه هاي دولت ها 
باش��د. برخي كش��ورها هيچ چاره يي ج��ز ايجاد تراز در 
بودجه ندارند؛ انباش��تن بدهي هاي عمومي براي تامين 
بودج��ه هزينه هاي غيرس��ودآور، دوام آوردني نيس��ت و 
بازپرداخ��ت اي��ن بدهي ها به بهاي كاه��ش هزينه ها در 
بخش خدمات بهداشت و درمان و آموزش تمام مي شود 
و عمال پرداخت صورت حساب ها به گردن نسل هاي آتي 
مي افتد. بي  مس��ووليتي مالي نيز نه تنها منصفانه نيست 
بلكه غيرعقالني هم هس��ت. چالش اين اس��ت كه ميان 
دريافت ها و هزينه ها به شيوه يي مناسب حال هر كشور، 
توازن برقرار ش��ود. براي نمونه، صندوق بين المللي پول 
به كش��ورهاي حاش��يه خليج ف��ارس و الجزي��ره اجراي 
تدابيري براي كاهش كسري بودجه را پيشنهاد مي دهد. 
ب��راي كش��ورهايي همچون مص��ر و تونس كه س��طح 
بدهي هاي شان باالست، تطبيق مالي تدريجي مناسب تر 
است. البته دستيابي به ثبات مالي تنها از طريق كاهش 
كسري بودجه محقق نمي ش��ود، بلكه نظام مالياتي هم 
در جه��ت افزايش درآمدها و هم در كس��ب اطمينان از 
تقس��يم منصفانه فش��ار مالي، نقش مهمي ايفا مي كند. 
اگرچه چالش هاي پيش روي منطقه همچنان قابل توجه 
است، اما كش��ورها از بهار عربي به بعد پيشرفت زيادي 
داشته اند. باوجود ش��رايط دشوار موجود، منطقه به طور 
نس��بي به ثبات اقتصادي رسيده و در بيشتر كشورها از 
س��رعت انباشت بدهي كاسته شده است. دلگرم كننده تر 
اين اس��ت كه جوانان و افراد بااستعداد اشتياق بيشتري 
براي س��اخت آينده نش��ان مي دهند. اين نس��ل جديد 
با آموزش مناس��ب و فرصت هاي ش��غلي مي تواند رشد 
اقتص��ادي را به ارمغ��ان بياورد. اين درحالي اس��ت كه 
سياس��ت گذاران در سراس��ر منطقه به طور فزاينده رشد 
اقتصادي و اش��تغال زايي را در اولويت دس��توركار خود 
قرار مي دهند. در چنين ش��رايطي عقب نشيني يا تعويق 
اصالحات گزينه يي اش��تباه است و مي تواند به نسل هاي 
بعدي آس��يب جبران ناپذي��ري وارد آورد. از اين رو، بايد 
از ادام��ه روند اصالحات كس��ب اطمينان ك��رد و آنها را 
باتوجه به تاثيرات ش��ان در جامعه، به تدريج و بس��ته به 

منابع موجود در شرايط اقتصاد كالن به اجرا گذاشت. 

دريچه
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7  جهان
 تداوم كابوس ۱۱ سپتامبر 

براي عربستان سعودي
گروه جهان  بازماندگان قربانيان حمالت 11سپتامبر 
2001 در امري��كا از عزم جزم خود ب��راي ادامه تالش و به 
جريان انداختن مجدد شكايتنامه عليه عربستان خبر دادند. 
به گزارش شبكه الجزيره، وكالي عربستان در دادگاه فدرال 
منهتن براي س��ومين بار به شكايت گروهي از خانواده هاي 
قربانيان حمالت س��پتامبر عليه دولت عربس��تان به خاطر 
كش��ته شدن 3هزار نفر در اين حمالت پاسخ دادند. 15نفر 
از 19 تروريس��ت حمالت 11سپتامبر ش��هروند عربستان 
بودند. خانواده هاي قربانيان 11سپتامبر و شركت هاي بيمه 
مي گوين��د كه اعضاي دولت عربس��تان از افراد وابس��ته به 
القاعده كه با ربودن هواپيماها، آنها را به مركز تجارت جهاني 
نيوي��ورك، پنتاگ��ون و مزرعه يي در پنس��يلوانيا كوبيدند، 
حماي��ت مي كرد. بازماندگان قربانيان و ش��ركت هاي بيمه 
همچنين مي گويند، عربستان سعودي سازمان هاي خيريه 
حامي القاعده را تامين مالي مي كرده است.  تري استرادا كه 
همسر و پدر سه فرزندش را در حمالت 11سپتامبر از دست 
داد، در دادگاه منهتن به الجزيره گفته است: »هرگز دست 
از ت��الش برنمي دارم و تا پايان كار خواهم جنگيد.« وكالي 
عربستان مي گويند كه اين اتهامات بي اساس است و مدارك 
كافي در تاييد اين اتهامات وجود ندارد. در مقابل خانواده هاي 
قربانيان نيز معتقدند؛ مدارك موجود نشان مي دهد عوامل 
دولت عربس��تان در امريكا به رباين��دگان هواپيماها كمك 
كردند. اينديپندنت نوشته شكايت بستگان قربانيان حاوي 5 
هزار صفحه سند از جمله گزارش هاي دفتر تحقيقات فدرال 
اس��ت. در صورتي كه روند رسيدگي به اتهامات و شكايت 
عليه عربستان ادامه پيدا كند، احتماال روابط ديپلماتيك و 
اقتصادي امريكا و عربستان دستخوش تيرگي خواهد شد. 
عربستان س��عودي مرداد سال جاري با ارس��ال دفاعيه يي 
ب��ه دادگاه منهتن امري��كا اعالم كرد كه ش��اكيان پرونده 
نمي توانند، نش��ان دهند عربستان يا هر سازمان خيريه يي 
در اين حمالت دست داشته است. عربستان براي پرداخت 
ميلياردها دالر غرامت به خانواده هاي قربانيان و مجروحان 
اين حمالت، كسبه و شركت هاي بيمه، تحت پيگرد قانوني 
ق��رار دارد. جورج دانيلز قاضي امريكايي س��پتامبر 2015 
ميالدي، ادعاهاي مطرح شده از سوي خانواده هاي قربانيان 
را رد ك��رد اما كنگره امريكا ب��ا رد وتوي باراك اوباما، قانون 
اجراي عدالت براي حاميان تروريس��م )جاستا( را تصويب 
كرد و اجازه پيگيري پرونده دخالت عربستان س��عودي در 
حم��الت 11س��پتامبر را فراهم كرد. طبق قانون جاس��تا، 
بازماندگان و خانواده هاي قربانيان حمالت 11س��پتامبر از 
حق قانوني دريافت غرامت از دولت عربس��تان و نيز كشور 
ثال��ث در صورت اثبات نقش آن كش��ور برخوردار ش��دند. 
بس��ياري از مطبوعات امريكا تاكنون جلسات دادگاه محلي 
منطقه منهتن در جنوب نيويورك درباره بررس��ي حمالت 
تروريستي 11س��پتامبر و رسيدگي به شكايت هاي مطرح 

شده در آن عليه عربستان را پيگيري كرده اند. 

رييس جمهوري جديد زيمبابوه به  دنبال اصالحات اقتصادي

ديكتاتوري كه مي خواهد دموكراسي بياورد

عمليات نظامي تركيه در عفرين آغاز شد

ماجراجويي جديد اردوغان؛ بازي با آتش سوريه 

گروه جهان 
عمليات تركيه در »عفرين« در ش��مال س��وريه با 
وجود هش��دار دمش��ق و مخالفت امريكا جمعه آغاز 
شد و حمالت گسترده تر هم در راه است. گفته شده، 
خلوصي آكار رييس ستاد مشترك ارتش تركيه براي 
گرفتن چراغ سبز مسكو به روسيه رفته است. ناظران 
بر اي��ن باورند كه حمل��ه تركيه به عفري��ن با وجود 
هشدارهاي دمشق و واشنگتن مي تواند جبهه جديدي 
در جنگ داخلي س��وريه باز كند و بر پيچيدگي اين 
بحران بيفزايد. برخي نيز از احتمال رويارويي نظامي 

امريكا و تركيه در سوريه خبر داده اند. 
به گ��زارش رويترز، منطق��ه عفرين تحت كنترل 
شبه نظاميان كرد س��وريه موسوم به يگان هاي مدافع 
خلق اس��ت. آن��كارا اي��ن نيروهاي ك��رد را مرتبط با 

پ ك  ك مي داند و از آنها به عنوان گروه تروريستي ياد 
مي كن��د. رجب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه 
هفته گذش��ته گفته بود آنكارا ظ��رف چند روز آينده 
به ناحيه كردنش��ين شمال سوريه حمله خواهد كرد. 
اردوغان با انتقاد از سياس��ت هاي امريكا در حمايت از 
كردهاي سوريه بار ديگر از واشنگتن خواسته بود كه از 
حمله به عفرين حمايت كند. اردوغان هدف از عمليات 
جديد را پاكسازي ترور از مرز جنوبي كشورش اعالم 

كرده است. 
در همي��ن حال ب��ه  دنبال لشكركش��ي تركيه به 
مرزهاي س��وريه و حمالت توپخانه ي��ي عليه مواضع 
كردهاي سوريه، ساكنان مناطق همجوار در حمايت از 
كردهاي عفرين دست به تظاهرات زده اند. اسكاي نيوز 
نوشته، ساكنان استان حسكه در شمال شرق سوريه 

و مناطق اطراف آن با ش��عار علي��ه اردوغان و تركيه 
تظاهرات كردند. 

 بازي با آتش در سوريه
مجل��ه تايمز لندن هش��دار داده  حمل��ه تركيه به 
عفرين مي تواند، آتش جنگي تازه را ش��عله ور كند و 
تركي��ه و امريكا را به عنوان دو عضو ناتو در مقابل هم 

قرار دهد. 
جنگ لفظي تركيه و امريكا زماني تشديد شد كه 
س��خنگوي ائتالف بين المللي عليه داعش كه امريكا 
رهب��ري آن را ب��ه عهده دارد از تش��كيل يك نيروي 
مرزباني جديد در مرزهاي س��وريه ب��ا تركيه و كرانه 
ش��رقي فرات خبر داد. سرهنگ تامس ويل گفت كه 
در حال حاضر 230نفر در كالس هاي اوليه آموزش��ي 

حضور دارند و هدف اين است كه اين نيرو به 30 هزار 
نفر برس��د. اين اقدام خشم تركيه را برانگيخت. ايران 
و روس��يه نيز به اين اقدام اعتراض كردند. به گزارش 
تسنيم، سرگئي الوروف وزير خارجه روسيه گفت كه 
ط��رح اياالت متحده براي تش��كيل نيروهاي امنيتي 
مرزي در خاك س��وريه گوياي آن است كه واشنگتن 
عالقه يي به تماميت ارضي س��وريه ندارد و مسكو به  
ش��دت نگران آن اس��ت كه امريكا به س��مت تقسيم 
س��وريه حركت كند آن هم در شرايطي كه واشنگتن 
پيش از اين تنها هدف حضور نظامي خود در س��وريه 
را نابودي تروريس��ت ها اعالم كرده بود. الوروف گفته 
بود كه در اين رابطه روس��يه، ايران و تركيه از مقامات 
واشنگتن انتظار توضيح دارند. وزارت خارجه ايران نيز 
اعالم كرد كه تصميم امريكا براي تشكيل به اصطالح 
»نيروهاي امنيت مرزي« تنها باعث افزايش بحران در 
س��وريه خواهد شد و اين اقدام امريكا تنها راهي براي 
دخالت آش��كار واشنگتن در امور داخلي سوريه تلقي 

مي شود. 
واكنش آنكارا اما با خش��م بسياري همراه بود، چرا 
كه از نظر دولتمردان تركيه يي تحوالت در سوريه وارد 
مرحله جديدي شده است؛ ارتش اياالت متحده اعالم 
كرده كه مي خواهد براي مدتي طوالني در اين كش��ور 
بماند آن هم در شرايطي كه بخشي از كارش آموزش 
دادن كردهاي س��وريه خواهد بود، اقدامي كه چالش 
اساس��ي براي تركيه به شمار مي رود. بر همين اساس 
بود ك��ه اردوغان بالفاصله هش��دار داد اگر در منطقه 
عفرين تروريس��ت ها تسليم نشوند، آنجا را بر سرشان 
خراب خواهد كرد و اگر قول هايي كه در خصوص منبج 
به آنكارا داده ش��ده عملي نش��ود، مجبور خواهند بود 
كه خودشان وارد عمل شوند. اردوغان گفت كه امريكا 
۴900كاميون سالح تحويل نيروهاي كرد سوري داده 
و تركيه چنين متفقي را نمي خواهد. رييس جمهوري 
تركيه تهديد كرد: »ش��ما يك ارت��ش 30 هزار نفري 

مي خواهي��د، تش��كيل دهيد. م��ا آن را در نطفه خفه 
خواهيم كرد. ارتش ما طي مدت كوتاهي مساله منبج 
و عفري��ن را حل خواهد كرد. ت��داركات الزم به پايان 

رسيده و هر لحظه امكان شروع عمليات وجود دارد.«
بكر ب��وزداغ س��خنگوي نخس��ت وزير تركيه هم 
تشكيل نيروي مرزباني سوريه را بازي با آتش توصيف 
كرد. مولود چ��اووش اوغلو وزير خارجه تركيه هم در 
يك هش��دار تند به امريكا گفت ك��ه روابط تركيه با 
امريكا آسيب جبران ناپذيري خواهد ديد و اين كشور 
نمي تواند به نام ائتالف بيانيه صادر كند. او تاكيد كرد 
كه امريكا بايد موضع خود را مشخص كند، آيا متحدان 

خود يا گروه هاي تروريستي را ترجيح مي دهد. 
به گزارش دويچه وله، عارف كس��گين كارش��ناس 
مركز تحقيقات اس��تراتژيك تركيه معتقد اس��ت كه 
س��خنان اردوغان ناشي از خش��مي است كه از خلف 
وعده هاي امريكا به عنوان شريك تركيه بيان مي شود 
و تركيه به هيچ وجه موافق ايجاد يك كريدور كه دايما 
تماميت ارضي كش��ورش را تهديد مي كند، نيس��ت. 
تركي��ه در زمان ترامپ اميدوار ش��ده ب��ود كه امريكا 
حمايت��ش را از كردهاي س��وريه »پ ي د« قطع كند. 
اما اي��ن  كار را انجام ن��داد و ديدارهاي ديپلماتيك و 
متع��ددي بين تركيه و امريكا ص��ورت گرفته ولي به 
نتيجه يي نرسيده است. البته برخي نيز بر اين باورند 
كه بخش��ي از سخنان تند سياستمداران تركيه براي 
تهييج افكارعمومي اس��ت به ويژه اينكه چند س��الي 
است، احساس��ات ضد امريكايي تركيه يي ها باال رفته 

است. 
ع��الوه بر تحركات جدي��د در عفري��ن، نيروهاي 
تركيه يي نزديك به س��ه ماه است كه در استان ادلب 
س��وريه مس��تقر ش��ده اند. اين اقدام هنگامي صورت 
گرفت كه توافقي ميان ايران، روس��يه و تركيه مبني 
بر كاهش درگيري ها ميان نيروهاي دولتي س��وريه و 

شورشيان حاصل شد. 

گروه جهان 
 امرس��ون منانگاگ��وا، رييس جمهوري جديد 
زيمبابوه در نظر دارد با اجراي اصالحاتي همچون 
پرداخت غرامت به كش��اورزان سفيدپوس��تي كه 
زمين هايش��ان توقيف ش��ده، فروش اوراق قرضه 
براي بازس��ازي زيرساخت ها و برگزاري انتخاباتي 
كه از نظ��ر بين الملل��ي پذيرفته باش��د، اقتصاد 
كشورش را احيا و اين كشور آفريقايي را از انزواي 
بين المللي خارج كند. اما اجراي چنين اصالحاتي 
توس��ط مردي كه بي��ش از 50 س��ال در دولت 
راب��رت موگابه نقش��ي كليدي ايفا كرده اس��ت، 
جاي تعجب دارد؛ اقتصاد زيمبابوه از سال 2000 
تاكن��ون بيش از نيمي از رونق خود را از دس��ت 
داده و ش��اهد فروپاش��ي كامل صنعت كشاورزي 
بوده اس��ت. ب��ا اين حال منانگاگواي 75س��اله و 
رييس پيشين سازمان جاسوسي خوش بين است 
ك��ه مي تواند حمايت وام دهندگان را جلب كند و 

از بازارهاي سرمايه بين المللي بهره ببرد. 
به گزارش بلومبرگ، منانگاگوا پنج ش��نبه در 
مصاحبه يي در هراره درباره فروش احتمالي اوراق 
قرضه گفت:»نمي تواني��م چنين كاري كنيم؟ به 
نظر من باي��د انجامش دهيم.« وي كه در دوران 
جنگ آزادي از سوي اقليت سفيدپوست رودسيا 
به كوركوديل مش��هور ش��د در ادام��ه گفت:»ما 
حقيقتا ب��ه س��رمايه گذاري اساس��ي در اقتصاد 
س��ودمند خود نياز داري��م.« اگرچ��ه منانگاگوا 
در چند دهه گذش��ته جانش��ين مس��لم موگابه 
انگاشته مي ش��د اما به قدرت رسيدنش به دليل 
اختالفات اخير با همسر رييس جمهوري پيشين 
با مش��كالتي مواجه ش��د. گريس همس��ر رابرت 
موگاب��ه، منانگاگوا را ب��ه برنامه ريزي براي كودتا 
متهم كرد؛ منانگاگوا از معاونت رياست جمهوري 
اخراج ش��د و پس از اينكه جان خود را در خطر 
دي��د از زيمبابوه گريخت. ام��ا در نهايت پس از 
حمايت ه��اي ارتش و پ��س از اينكه حزب حاكم 
جبهه ميهن پرس��ت اتحاد ملي آفريقايي موگابه 
را ب��ه كناره گيري وادار كرد، منانگاگوا بازگش��ت 

و رياست جمهوري زيمبابوه را بر عهده گرفت. 

اما منانگاگوا كه در جنگ عليه سفيدپوس��تان 
رودسيا دست راس��ت موگابه بود هيچ خشونتي 
علي��ه رييس جمه��وري پيش��ين اعم��ال نك��رد 
و هن��وز ه��م او را »بت« خود مي دان��د و امكان 
بازنشستگي او را در بهترين شرايط فراهم آورده 
اس��ت. رييس جمهوري جديد زيمباب��وه در اين 
باره گفت:»من 5۴ س��ال همراه رييس جمهوري 
پيش��ين بودم. متاس��ف نيس��تم. الزم ب��ود. اما 
درخواس��ت هاي فزاينده ي��ي ب��راي تغيير وجود 
داش��ت. صداي مردم، آنچه ك��ه من صداي خدا 
مي ناممش.« وي در ادامه به اشتباهاتي همچون 
س��ركوب مخالفان در دهه 1980 كه به كش��ته 
ش��دن ح��دود 20ه��زار غيرنظامي منجر ش��د، 

اعتراف كرد. 

 برنامه اصالحات
جدا از مش��كالت سياسي و اجتماعي، منانگاگوا 
اكنون در زيمبابوه با شرايط وخيم اقتصادي مواجه 
است: نرخ بيكاري در اين كشور آفريقايي 90درصد 
اس��ت، كمبود نقدينگي شديدا احساس مي شود و 
برخ��ي مردم هراره براي كس��ب اطمينان از اينكه 
مي توانند محدوديت ۴0دالر در هفته را از حس��اب 
بانكي خود برداش��ت كنند، شب ها در خيابان هاي 
نزديك به بانك ها مي خوابند. طرح تقس��يم مجدد 
زمين  ميان سياه پوس��تان زيمبابوه يي كه در دوران 
اس��تعماري بيرون رانده ش��ده بودند به  ش��دت به 
صادرات آسيب رس��انده است. اين مساله به  عالوه 
مش��كالت در برگ��زاري انتخاب��ات و خش��ونت ها، 
تحريم هاي كش��ورهاي غربي علي��ه زيمبابوه را در 

پي داش��ت كه با افزايش ش��ديد نرخ تورم و قطع 
خط��وط اعتباري از س��وي تامين كنن��دگان مالي 

بين المللي همراه شد. 
اكن��ون منانگاگوا قصد دارد در برنامه اصالحات 
به كش��اورزان سفيدپوس��ت كه از زمين هايش��ان 
محروم ش��ده اند، غرام��ت بپ��ردازد. وي گفت:»ما 
ي��ك مس��تعمره بودي��م و زمين هايم��ان توس��ط 
اس��تعمارگران گرفت��ه ش��ده ب��ود و ب��راي تغيير 
ش��رايط جنگيدي��م. اصالحات آن زم��ان ضروري 
بود. اكنون آن دوران را پش��ت س��ر گذاشته ايم اما 
آنچه مي توانيم انجام دهيم اين اس��ت كه مطمئن 
شويم سوء اس��تفاده يي صورت نمي گيرد.« اما براي 
رونق اقتصادي زيمبابوه، احياي صنعت كش��اورزي 
ك��ه زمان��ي همس��ايگان را به غبطه وا مي داش��ت 

همچنين جذب مجدد سرمايه گذاري ها در صنعت 
معدن، ي��ك امر الزامي اس��ت. مس��اله مهم ديگر 
بازگش��ايي خطوط اعتباري محس��وب مي ش��ود. 
در رون��د اصالحات، كش��اورزان سفيدپوس��تي كه 
زمين هايشان غصب ش��ده تنها غرامت مي گيرند و 
احتمال اينكه زمين ها به آنها پس داده شود، اندك 
اس��ت. اگرچه از همگان براي مشاركت در صنعت 
كش��اورزي دعوت مي شود اما براي رونق بخشيدن 
به كش��اورزي همچنان براي عمل آوري محصوالت 
و فروش آنها به س��رمايه گذاري نياز است. زيمبابوه 
زمان��ي دومين صادركننده ب��زرگ تنباكوي درجه 

يك، ذرت، پاپريكا و گل سرخ بود. 
دول��ت منانگاگ��وا گفت وگوها ب��ا وام دهندگان 
بين المللي همچون صندوق بين المللي پول را درباره 
بدهي هاي معوقه و بازگشايي خطوط اعتباري آغاز 
كرده اس��ت و قص��د دارد، اوراق قرض��ه به فروش 
بگ��ذارد. رييس جمه��وري جدي��د همچنين قصد 
دارد، محدوديت ه��ا در صنع��ت و معدن را ازجمله 
لزوم مالكيت 51 درصدي سياه پوستان زيمبابوه بر 
معادن لغو كند؛ اگرچ��ه اين محدوديت ها تا اطالع 
ثان��وي همچنان درباره مع��ادن پالتينيوم و الماس 
اج��را مي ش��ود. زيمباب��وه بعد از آفريق��اي جنوبي 

بزرگ ترين ذخاير پالتينيوم را دارد. 
رييس جمه��وري جديد در ادام��ه اين مصاحبه 
گف��ت: دولت همچني��ن قص��د دارد، ذخاير طال و 
الم��اس در بانك مرك��زي ايجاد كند ت��ا بار ديگر 
ارز ملي زيمبابوه)دالر زيمبابوه( را در كش��ور مورد 
اس��تفاده قرار دهد. ارز زيمبابوه در س��ال 2009و 
پس از افزايش سرس��ام آور نرخ تورم كنار گذاشته 
ش��د و اكنون در اين كش��ور از ارزه��اي متعددي 

ازجمله دالر امريكا استفاده مي شود. 
منانگاگوا همچنين گفت كه در ۴ تا 5 ماه آينده 
در زيمباب��وه انتخاب��ات برگزار مي كن��د و مطمئن 
اس��ت كه حزب زانو پ��ي اف پيروز اي��ن انتخابات 
خواهد بود؛ از ناظ��ران بين المللي نيز براي نظارت 
بر روند انتخابات دعوت مي شود و دولت همه سعي 
خود را خواهد كرد تا راي گيري به دور از خش��ونت 

برگزار شود. 

 اعتراض وزارت بازرگاني چين
به امريكا

 راي مجلس نمايندگان امريكا
به بودجه موقت

 تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا
عليه ونزوئال

گروه جهان 
دول��ت ترامپ مي تواند با تصويب بودجه موقت در مجلس نمايندگان امريكا س��رپا 
بماند، اما با ابهام در سرنوشت اين اليحه در سنا همچنان احتمال تعطيلي دولت وجود 
دارد. به گزارش رويترز، مجلس نمايندگان امريكا بودجه ۴هفته يي را تصويب كرد تا از 
تعطيلي دولت اين كش��ور به طور موقت جلوگيري كند. اين در حالي است كه در ميان 
اختالفات دموكرات ها و جمهوري خواهان بر سر جزئيات بودجه ساالنه، احتمال تصويب 
نهايي اين بودجه كوتاه مدت در سناي امريكا پايين است. در صورتي كه سنا تا نيمه شب 
جمعه موفق به تصويب اين طرح نشود، كاخ سفيد از بامداد روز شنبه مجبور به تعطيلي 
بخش هايي از دولت و ارتش خواهد شد. دموكرات ها و جمهوري خواهان كنگره امريكا در 
كنار اختالفات درباره بودجه نظامي بر سر قانون حمايت از مهاجراني كه در كودكي به 
امريكا آورده ش��ده اند نيز اختالف نظر دارند. قانون داكا كه به »روياپردازان« نيز شهرت 
دارد از نزديك به 700هزار مهاجر جواني كه در كودكي و بيشتر از مكزيك و كشورهاي 
امريكاي مركزي وارد اياالت متحده شده اند، حمايت مي كند. دونالد ترامپ اين قانون را 
چند ماه پس از به قدرت رسيدن لغو كرده و خواهان اصالح آن شده است. دموكرات ها 
اكنون تصويب طرح اصالحي قانون داكا را شرط همكاري خود در تصويب بودجه ساالنه 
دولت تعيين كرده اند و به نظر نمي رسد هيچ يك از طرفين قصد عقب نشيني از موضع 
خود را داشته باشند. با ابهام در سرنوشت اليحه بودجه كوتاه مدت، اداره هاي دولتي امريكا 
روز شنبه گذشته دستورالعمل هايي براي آمادگي در صورت مواجهه با تعطيلي دريافت 
كرده اند. اما همزمان با انتش��ار گزارش ها درباره نگراني هاي ترامپ و جمهوري خواهان از 
تعطيل��ي دولت و حفظ اكثريت جمهوري خواه در مجلس نمايندگان و س��ناي امريكا، 
اكنون دليل ديگري نيز هم براي نگراني ايجاد شده و آن بازگشت باراك اوباما به سياست 
است. گزارش ها حاكي از آن است كه اوباما قصد دارد 2018 به عرصه سياسي بازگردد و 
كمپين هايي را در جهت حمايت از نامزدهاي دموكرات در انتخابات ميان دوره يي كنگره 
برگزار كند. اوباما در 2017 چندين بار از ترامپ انتقاد كرده بود، اما اخيرا به  طور مشخص 
عليه تالش هاي جمهوري خواهان براي ملغي كردن »اوباماكر« و در حمايت از قانون داكا 

سخن گفته و از تصميم ترامپ براي خروج از تغييرات آب و هوايي انتقاد كرده است.

گروه جهان 
وزارت بازرگاني چين با انتشار بيانيه يي از اينكه نام شماري از شركت هاي چيني در 
فهرست سياه امريكا قرار گرفته به واشنگتن اعتراض كرده است. اين اتفاق در شرايطي 
مي افتد كه رهبران دو كش��ور در چندين دور از ديدارهاي دو س��ال گذشته خود تاكيد 
ك��رده بودند، روابط تج��اري و اقتصادي را بدون چالش پيش خواهن��د برد. به گزارش 
چاين��ا ديلي به نقل از وزارت بازرگاني، نام 6 ش��ركت چيني در فهرس��ت مذكور ديده 
مي شود كه يكي از آنها نيز شركت مشهور اينترنتي»علي بابا« است كه براي دومين سال 
در اين فهرس��ت قرار مي گيرد. بر اين اساس ش��ركت هاي مذكور حق ندارند در زمينه 
سرمايه گذاري و نقل و انتقال سرمايه و خريد اموال غيرمنقول در امريكا دست به اقدام 
خاصي بزنند. وزارت بازرگاني چين تاكيد كرده، امريكا با اين پيش قضاوت ها و تحركات 
و ممنوعيت هايي كه ايجاد مي كند درحال ضربه زدن به روابط اقتصادي سالم دو كشور 
است. امريكا بر اين باور است كه اين شركت ها از مقررات داخلي آن كشور ازجمله قانون 
حق مالكيت معنوي تخطي كرده اند و الزم است، ممنوعيت هايي براي معامالت تجاري 
در خاك امريكا برايشان در نظر گرفته شود. اما گايو فونگ، سخنگوي وزارت بازرگاني در 
مصاحبه يي در پكن گفته هيچ دليل و مدرك قانع كننده يي كه نشان دهد اين شركت ها 
مق��ررات امري��كا را نقض كرده اند، وجود ندارد. اين اتفاق پ��س از آن مي افتد كه امريكا 
ارتباطات دولتي خود را نيز با شركت هاي مشهور اينترنتي و مخابراتي چين به نام هاي 
»هوآووي« و »زدتي يي« قطع كرد كه اعتراض جدي چين را به دنبال داش��ت. اين دو 
شركت در بيانيه هايي آورده اند، مدتي است نتوانسته اند با طرف هاي دولتي امريكا ارتباط 
كاري و تجاري داشته باشند و فعال چنين مناسبات تجاري ميان طرفين ميسر نيست 
و آنها شامل ممنوعيت شده اند. لو كانگ، سخنگوي وزارت خارجه چين در مصاحبه يي 
در پكن گفته كه اين كش��ور همواره آماده همكاري با ديگر شركت هاي خارجي است و 
اميدوار است شرايط عادالنه يي براي تجارت شركت هاي چيني در كشورهاي ديگر وجود 
داش��ته باشد. برخي تحليلگران با اشاره به سياست هاي سختگيرانه تجاري ترامپ و باال 
گرفتن اختالفات دو كشور درباره رويه هاي تجاري و كسري تجاري از آغاز جنگ تجاري 

چين و امريكا در سال جاري ميالدي خبر داده اند. 

گروه جهان 
منابع وابسته به اتحاديه اروپا اعالم كرده اند اين اتحاديه در نشست عصر پنج شنبه خود 
موافق��ت كرده تا تحريم هاي جديدي را علي��ه ونزوئال اعمال كند. به گزارش رويترز، اين 
منابع گفتند اتحاديه اروپا توافق كرده چند مقام ونزوئال را به فهرست تحريم هايش اضافه 
كند. اين نخس��تين بار است كه اتحاديه اروپا در جهت تحريم اعضاي حكومت نيكوالس 
مادورو رييس جمهوري ونزوئال اقدام مي ورزد. به گفته ديپلمات ها، 7 عضو دولت مادورو از 
سوي اتحاديه اروپا در فهرست سياه تحريم ها قرار گرفته اند؛ اين تحريم ها انسداد دارايي ها 
و ممنوعيت مس��افرت اين مقامات را ش��امل مي ش��ود. اتحاديه اروپا پيش از اعمال اين 
تحريم ها درباره نقض حقوق بش��ر در ونزوئال به ش��دت ابراز نگراني كرده بود. اعتراضات 
پارسال عليه دولت مادورو به خشونت كشيد و ركود اقتصادي به بار آورد كه اين امر كمبود 
جدي مواد غذايي و دارو را به دنبال داشت. هفته گذشته چهار نفر در جريان خشونت هاي 
ناشي از غارت مواد غذايي كشته شدند و بدين ترتيب آمار كشته هاي درگيري هاي مربوط 
به كمبود مواد غذايي از دسامبر گذشته تاكنون به 6 نفر افزايش يافت. به گفته يك مقام 
اتحاديه اروپا كه خواس��ت نامش فاش نش��ود، روز پنج شنبه سفراي 28 كشور عضو اين 
بلوك با توجه به وضعيت ونزوئال بر تحريم افراد جديد توافق كردند. اتحاديه اروپا در ماه 
نوامبر تحريم هاي تسليحاتي و همچنين تحريم تجهيزاتي را عليه ونزوئال اعمال كرد كه 
احتمال مي رفت دولت مادورو از آنها براي س��ركوب مخالفان سياسي خود استفاده كند. 
اين تحريم ها در حالي اعمال ش��دند كه دولت ونزوئال و نمايندگان مخالفان مادورو روز 
پنج شنبه دور جديد مذاكرات را براي حل بحران اين كشور در جمهوري دومينيكن برگزار 
كردند. دور قبلي اين نشست ها هفته پيش به دنبال تهديد دولت مادورو درباره ممنوعيت 
حضور احزاب اصلي مخالف در انتخابات برگزار شد، اما بدون حصول توافقي پايان يافت و 
ادامه آن به 18 ژانويه موكول شد. اپوزيسيون تهديد كرده كه اعتراضات خياباني را كه سال 
گذشته جان 125 را گرفت، مجددا از سر مي گيرد. مجلس موسسان ونزوئال از سه حزب 
اصلي اپوزيسيون در اين كشور خواسته است براي شركت در انتخابات رياست جمهوري 
در شوراي انتخابات ملي ثبت نام كنند. دو طرف بارها تالش كرده اند در مذاكرات دوجانبه 

به اختالفات پايان دهند، اما هنوز نتوانسته اند به توافق نهايي برسند. 
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پرونده8

مخترع »اليك« دلتنگ دوراني است كه اينترنت وجود نداشت

چگونه»اقتصادتوجه«ذهنمارابهگروگانميگيرد
كساني كه خود به اعتيادآورشدن فناوري كمك كرده اند، رفته رفته ارتباط خود را با اينترنت قطع مي كنند

مولف: پل لوئيس  
مترجم: مجتبي هاتف  

گاردين_ يك. جاس��تين روزنس��تاين سيستم 
عام��ل لپ تاپش را تنظي��م كرده بود تا وب س��ايت 
رديت را مس��دود كند، خودش را از اس��نپ چت كه 
مي گوي��د مثل هروئين اس��ت محروم ك��رده بود و 
محدوديت هايي ب��راي اس��تفاده از فيس بوك وضع 
كرده بود. اما انگار اينها كافي نبودند. در ماه آگوست 
اين مدير فناوري ۳۴ساله اقدام سختگيرانه تري براي 
محدودكردن استفاده از رسانه هاي اجتماعي و ساير 
فناوري هاي اعتي��ادآور اتخاذ كرد. او آيفون جديدي 
خريد و از دس��تيارش خواس��ت روي آن يك برنامه 
كنترل كودك براي جلوگيري از دانلود اپليكيش��ن 

نصب كند. 
او ب��ه جاذبه خاص »اليك هاي« فيس بوك كامال 
واقف ب��ود، اليك هايي كه در توصيفش��ان مي گويد 
»دينگ ه��اي روش��ن ل��ذت كاذب«. اليك هايي كه 
ممكن اس��ت به  همان  اندازه ك��ه اغواكننده اند پوچ 
باشند. روزنستاين حتما فراموش نكرده آن مهندسي 
كه در فيس بوك دكمه »اليك« را اختراع كرد خود 

او بود. 
روزنس��تاين، بع��د از يك دهه ش��ب بيداري هاي 
طوالن��ي و كدنويس��ي براي نمونه اولي��ه چيزي كه 
آن زمان دكمه »حي��رت آور« مي ناميدند، اكنون به 
گروه كوچك اما درحال رشد مخالفان سيليكون ولي 
پيوس��ته اس��ت كه از ظهور پديده »اقتصاد توجه« 
ش��اكي اند: اينترنتي كه حول تقاضاه��اي اقتصادي 

تبليغاتي شكل گرفته است. 
اي��ن مخالفان به ندرت از بنيانگ��ذاران يا مديران 
ارش��د اجرايي هستند، يعني كساني كه انگيزه كمي 
دارند براي دورشدن از اين شعار كه شركتشان دارد 
دني��ا را به جاي بهت��ري تبديل مي كن��د. اين افراد 
غالب��ا معموال يك��ي، دو پله پايين تر در ش��ركت ها 
كار كرده ان��د: طراحان و مهندس��ان و مديران توليد 
كه مثل روزنستاين، چندسال پيش آجرهاي دنياي 
ديجيت��ال را روي ه��م نهادن��د، دنيايي ك��ه اكنون 
مي كوش��ند خود را از قيد آن رها كنند. روزنستاين 
مي گويد: »بسيار رايج اس��ت كه انسان ها چيزهايي 
را با حس��ن نيت توسعه مي دهند اما آن چيزها براي 
انسان ها پيامدهايي منفي و ناخواسته به بار مي آورد.«

به نظر مي رس��د، دغدغه اصلي روزنس��تاين كه 
زماني به خلق جي چت در گوگل كمك كرد و اكنون 
شركتي را در سانفرانسيسكو اداره مي كند، تاثيرهاي 
روانشناختي اي است كه پژوهش ها در افرادي نشان 
مي دهند كه روزانه گوش��ي خود را ۲۶۱۷ بار لمس 
مي كنن��د، يا رويش انگش��ت مي كش��ند، ي��ا ضربه 

مي زنند. 
نگراني فزاينده اين اس��ت كه فن��اوري عالوه  بر 
معتادك��ردن كاربران به پديده »توجه جزيي مداوم« 
دام��ن مي زند، تواناي��ي تمركز انس��ان ها را محدود 
مي كن��د و احتماال آي كيو را پايين م��ي آورد. اخيرا 
يكي از مطالعات نش��ان داده است كه صرف حضور 
گوش��ي هاي هوشمند به ظرفيت ش��ناختي آسيب 
مي زن��د؛ حت��ي وقتي كه دس��تگاه خاموش اس��ت. 
روزنس��تاين مي گوي��د: »همه هميش��ه حواس پرت 
شده اند.« اما اين نگراني ها در مقايسه با تاثير مخربي 
كه در نظام سياس��ي مش��اهده مي كني��م ناچيزند، 
تاثيري كه برخي همتايان روزنس��تاين بر اين باورند 
كه مي شود به گسترش رسانه هاي اجتماعي و نيروي 
محركه آن يعني بازار مبتني بر توجه نسبت داد.  آنها 
با برقراري رابطه يي مستقيم بين اعتياد به رسانه هاي 
اجتماع��ي و زلزله هاي سياس��ي اي مانند برگزيت و 
ظهور پديده دونالد ترامپ ادعا مي كنند كه نيروهاي 
ديجيتال نظام سياس��ي را كامال س��رنگون كرده اند 
و اگ��ر لجام گس��يخته رها ش��وند، حت��ي مي توانند 

دموكراسي كنوني ما را منسوخ كنند. 
روزنستاين در سال ۲۰۰۷ عضو گروه كوچكي از 
كاركنان فيس بوك بود كه تصميم گرفتند ساده ترين 
راه )ي��ك تك كليك( را براي ارس��ال نظر مثبت در 
بس��تر فيس بوك خلق كنن��د. او مي گوي��د قابليت 
»الي��ك« در فيس بوك ب��ه موفقيت چش��مگيري 
دست يافت: استفاده از آن شتاب گرفت چون مردم 
از ترفيع كوتاه مدت ناش��ي از تبادل تاييد اجتماعي 
لذت مي بردن��د. در عين  حال فيس ب��وك داده هاي 
ارزش��مندي درباره ساليق كاربران به دست آورد كه 
مي توانست به تبليغات چي ها بفروشد. توييتر خيلي 
زود با اليك هاي قلبي ش��كلش )كه قبال س��تاره يي 
بود(، همچنين اينستاگرام و برنامه ها و وب سايت هاي 

بي شمار ديگري از اين ايده تقليد كردند. 
همكار روزنس��تاين، لي��ا پرلمن ك��ه آن زمان در 
فيس ب��وك مدير تولي��د گروهي بود ك��ه »اليك« را 
خل��ق كردند اي��ن قابليت را در س��ال ۲۰۰۹ در يك 
پس��ت وبالگي معرفي كرد. پرلمن كه اكنون طراحي 
۳۵ س��اله اس��ت از طريق ايميل تايي��د مي كند كه 
خودش نيز به اليك هاي فيس بوك و ديگر حلقه هاي 
بازخوردي اعتيادآور بي عالقه ش��ده است. او افزونه يي 
روي مرورگ��رش نص��ب ك��رده اس��ت ك��ه فيدهاي 
خب��ري فيس بوك را مس��دود مي كن��د و يك مدير 
رسانه اجتماعي براي چك كردن صفحه فيس بوكش 
اس��تخدام كرده است. روزنستاين مي گويد: »به نظرم 
يكي از داليل اهمي��ت ويژه بحث امروز ما درباره اين 
موضوع شايد اين باشد كه ما آخرين نسلي باشيم كه 
مي تواند زندگي گذش��ته را به ياد بياورد.« شايد اين 
موضوع مهم يا بي اهميتي باشد كه روزنستاين، پرلمن 
و اكثر متخصصان فناوري -ك��ه امروزه اقتصاد توجه 
را زي��ر س��وال برده اند- دهه ۳۰ عمر خود را س��پري 
مي كنند، آنها آخرين نس��لي هس��تند ك��ه مي تواند 
دنيايي را به ياد بياورد كه در آن تلفن ها به پريز ديوار 
وصل مي شدند. جالب اينجاس��ت كه بسياري از اين 
متخصصان جوان فناوري كم كم محصوالت خودشان 
را كن��ار مي گذارند و فرزندان خود را به مدارس نخبه 
سيليكون ولي مي فرستند كه در آنها استفاده از آيفون، 

آي پد و حتي لپ تاپ ممنوع است.
دو. در ماه آوريل امسال، طراحان، برنامه نويسان 
و كارآفرينان فناوري از سراس��ر دنيا در كنفرانس��ي 

كه در س��احل خليج سانفرانسيس��كو برگزار مي شد 
گرد ه��م آمدند. هريك از آنها ت��ا ۱۷۰۰ دالر خرج 
كرده بودن��د تا در دوره يي كه مدي��ر كنفرانس، نير 
آي��ال، ترتيب داده بود ش��ركت كنن��د و ياد بگيرند 
چگونه مردم را به اس��تفاده اعتيادگونه از محصوالت 
خود س��وق دهند.  آيال ۳۹س��اله و نويسنده كتاب 
معتاد: چگونه محصوالت اعتيادآور بس��ازيم، سال ها 
در صنعت فناوري مش��اوره داده و به آموزش فنوني 
مش��غول بوده كه با مطالعه دقيق عملكرد غول هاي 

سيليكون ولي يادشان گرفته است. 
آي��ال در اين كت��اب مي نويس��د: »فناوري هاي 
مورداس��تفاده ما، اگر نگوييم اعتياد كامل، به نوعي 
وس��واس ب��دل ش��ده اند. انگي��زه ناگهاني م��ا را به 
چك كردن پيام اعالن مي كش��اند. كششي ما را وادار 
مي كند فقط براي چند دقيقه به يوتيوب، فيس بوك 
يا توييتر سر بزنيم، اما يك ساعت بعد به خود مي آييم 
و خود را درحال لمس كردن و ضربه زدن مي بينيم«. 
او معتقد اس��ت كه هيچ يك از اينها اتفاقي نيس��ت. 
اين »دقيقا همان چيزي اس��ت كه طراحان در نظر 

داشتند.«
او به تش��ريح ترفندهاي روان شناختي ماهرانه يي 
مي پ��ردازد كه مي ت��وان براي عادت س��ازي در افراد 
از آنها اس��تفاده كرد، ترفندهايي مانند تغيير جايزه 
براي ايجاد »هوس« يا بهره گيري از هيجانات منفي 
كه مي توانند به صورت »مح��رك« عمل كنند. آيال 
مي گويد: »خس��تگي، تنهايي، ناكامي، سردرگمي و 
دودلي حس هايي هس��تند كه اغلب نوعي رنجش و 
درد خفيف ايجاد مي كنند و فرد را براي فرونشاندن 
احس��اس منفي به كنشي آني و بي فكر وامي دارند.« 
حاضران در »اجالس عادت ۲۰۱۷« بايد از اظهارات 
آيال ش��گفت زده ش��ده باش��ند وقتي كه اعالم كرد 
موض��وع س��خنراني اصلي امس��ال »اندكي متفاوت 
اس��ت«. او مي خواس��ت درباره اين نگراني روزافزون 
صحب��ت كند كه كنترل با اس��تفاده از فناوري مضر 
يا غيراخالقي اس��ت. او به مخاطبان خود گفت بايد 
مواظب باش��ند كه از طراحي اقناعي سوءاس��تفاده 

نكنند و به حيطه اجبار وارد نشوند.«
ام��ا او از تكنيك هاي��ي دف��اع كرد ك��ه آموزش 
مي ده��د و حرف كس��اني را كه اعتياد ب��ه فناوري 
را ب��ا مواد مخدر مقايس��ه مي كنن��د، ناديده گرفت. 
او گف��ت: »م��ا اينجا فيس ب��وك را مث��ل كوكايين 
نمي كش��يم و اينس��تاگرام را هم تزريق نمي كنيم«. 
او تصوي��ر قفس��ه يي پر از نان قندي را نش��ان داد و 
گف��ت: »همان طور كه نبايد ش��يريني پز را به  خاطر 
پخت اين ش��يريني هاي خوشمزه س��رزنش كنيم، 
نمي توانيم سازندگان فناوري را به اين دليل مالمت 
كنيم كه محصوالتش��ان را آن قدر خوب س��اخته اند 
ك��ه به مصرف آنه��ا تمايل پيدا مي كني��م. البته كه 
كار ش��ركت هاي فن��اوري همين اس��ت. و صادقانه 
مي پرس��م: آيا مي خواهيم طور ديگري باشد؟« آيال 
س��خنراني اش را بي كناي��ه با چند ترفند ش��خصي 
براي مقاومت در براب��ر جاذبه فريبنده فناوري تمام 
كرد. او ب��ه مخاطبانش گفت ك��ه در مرورگر كروم 
از افزونه يي به نام »دي اف يوتوب« اس��تفاده مي كند 
كه »بس��ياري از محرك هاي خارجي را پاك س��ازي 
مي كند«، هم��ان محرك هايي كه در كتابش مطرح 
كرده اس��ت. او همچنين برنامه »پاكت پوينتز«۴ را 
توصي��ه مي كند كه »وقتي نياز ب��ه تمركز داريد، در 
صورت دوري از گوشي به شما جايزه مي دهد.« آيال 
در پايان س��خنراني از تالش هايش براي محافظت از 
خانواده خود گفت. او در خانه يك زمان سنج به روتر 
اينترنت وصل كرده كه دسترس��ي به اينترنت را هر 
روز در زمان معيني قطع مي كند. او مي گويد: »هدف 
از اين ايده آن اس��ت كه به ياد داش��ته باشيم كه ما 
بي قدرت نيستيم و كنترل اوضاع را در دست داريم.«

اما آيا كنترل در دس��ت ماس��ت؟ اگر سازندگان 
فناوري هاي موجود چنين تدابير سختگيرانه يي براي 
رهاس��ازي خود اتخاذ مي كنند، آيا منطقي است كه 
از ديگران انتظار داش��ته باشيم از روي اختيار و اراده 
خود عمل كنند؟ پاس��خ تريس��تان هريس ۳۳ساله 
به اين پرسش منفي اس��ت. او كه از كاركنان سابق 
گوگل اس��ت و به منتقدان جدي فناوري پيوس��ته 
اس��ت، مي گويد: »همه ما وارد اين سيستم شده ايم. 
ممكن است ذهن ما را گروگان بگيرند. انتخاب هاي 
ما آن قدر هم كه فك��رش را مي كنيم از روي اختيار 
نيس��ت.« هري��س تاكيد دارد ك��ه ميلياردها نفر در 
اس��تفاده از فناوري هاي فراگير قدرت انتخاب كمي 
دارند و بيشترش��ان از روش هاي نامرئي اي كه تعداد 
اندكي از س��اكنان سيليكون ولي با بهره گيري از آنها 

زندگي خود را شكل مي دهند بي خبرند. 
هريس دانش آموخته دانش��گاه اس��تنفورد است 
و ب��ا راهنماي��ي بي جي ف��اگ، روانش��ناس رفتاري 
صاحب نام در محافل فن��اوري به مطالعه روش هاي 
اس��تفاده از طراح��ي فناورانه براي اقناع اش��خاص 
پرداخته است. بس��ياري از دانشجويان فاگ ازجمله 
آيال به جايگاه هايي پررونق در س��يليكون ولي دست 
يافته اند. اما هريس دانشجوي سركشي از آب درآمد؛ 
او دست به افش��اگري مي زند و از قدرت هاي بزرگي 
كه ش��ركت هاي فناوري به هم زده اند و از روش هاي 
بهره گي��ري از نفوذ پ��رده برم��ي دارد. او اخيرا طي 
ي��ك س��خنراني در كنفران��س تد در ش��هر ونكوور 
گفت: »امروزه افرادي انگشت ش��مار در شركت هايي 
انگشت ش��مار با انتخاب هاي خ��ود، فكر يك ميليارد 
نفر را هدايت مي كنند.« هريس مي گويد: »مساله يي 
مهم تر از اين س��راغ ندارم. اين مش��كل دموكراسي 
م��ا را دگرگ��ون مي كند، همچنين تواناي��ي ما را در 
برقراري گفت وگ��و و روابط دلخواهم��ان با يكديگر 
تغيي��ر مي دهد«. هريس پس از س��ه س��ال تالش 
براي ايجاد تغيير در داخل ستادهاي مركزي گوگل 
در مانتين ويو، دس��ت به افش��اگري زد: با سخنراني، 
مقاله نويس��ي، برگزاري نشس��ت با قانون گ��ذاران و 
راه اندازي پويش هاي اصالحي.  ماجرا از سال ۲۰۱۳ 
ش��روع شد، وقتي كه هريس در شركت گوگل مدير 
توليد ب��ود و يادداش��ت تامل برانگي��زي را با عنوان 
»فراخوان ب��راي به حداقل رس��اندن حواس پرتي و 

احترام به توجه كاربر« به ۱۰ نفر از همكاران نزديكش 
ارسال كرد. اين يادداشت دست به دست شد و نزديك 
ب��ه ۵۰۰۰ نفر از كاركنان گوگل حس مش��تركي به 
آن پيدا كردند، ازجمله مديران ارش��د شركت كه به 
عنوان جايزه ش��غل جديد و تحسين برانگيزي به او 
دادند: او قرار ش��د اخالق شناس طراحي و فيلسوف 
توليد در گوگل ش��ود.  حال كه هريس به گذش��ته 
ن��گاه مي كند مي بين��د كه به جايگاهي حاش��يه يي 
ترفيع يافت. او مي گويد: »من اصاًل پشتوانه اجتماعي 
نداشتم. مجبور بودم در گوشه يي بنشينم و بينديشم 
و بخوان��م و بفهم��م.« او بررس��ي كرد ك��ه چگونه 
لينكداين از نياز به تعامل اجتماعي براي گس��ترش 
ش��بكه خود بهره برداري مي كن��د؛ چگونه يوتيوب و 
نتفليكس ويديوها را پشت سرهم بطورخودكار پخش 
مي كنند و كاربران را از انتخاب درباره تماشا يا عدم 
تماش��اي آنها محروم مي كنند؛ چگونه اسنپ چت با 
اختراع قابليت اعتيادآور اسنپ استريك كاربرانش را 
كه بيش��تر نوجوان بودند ب��ه ارتباطي تقريبا دايمي 

تشويق كرد. 
تكنيك هاي مورداس��تفاده اين شركت ها همه جا 
عموميت ندارند: ممكن است الگوريتم آنها براي هر 
فرد شخصي س��ازي شده باش��د. مثال طبق گزارشي 
محرمانه در فيس بوك كه امسال به بيرون درز كرد، 
اين شركت مي تواند تشخيص دهد كه نوجوانان چه 
زماني احس��اس »ناامني« و »بي ارزشي« مي كنند و 
»نياز دارند به تقويت اعتماد به نفس«. از نظر هريس، 
اين اطالعات دقيق »مدل كاملي اس��ت براي تعيين 
اينك��ه چه دكمه هاي��ي را مي توانيد براي ش��خصي 

خاص به كار بگيريد.«
شركت هاي فناوري مي توانند از اين آسيب پذيري ها 
براي وابسته كردن افراد به خودشان بهره برداري كنند؛ 
مثال زم��ان دريافت الي��ك براي پس��ت ها را طوري 
مديري��ت كنند كه ف��رد هنگامي الي��ك بگيرد كه 
احتماال احس��اس آس��يب پذيري مي كند يا نيازمند 
تاييد است يا خسته شده. همين فناوري ها را مي توان 
ب��ه باالترين پيش��نهادها فروخت. هري��س مي گويد: 
»اخالقيات��ي وجود ندارد«. ممكن اس��ت مش��تري 
اهرم هاي ترغيب فيس بوك يك شركت خودروسازي 
باش��د كه مي خواهد آگهي هاي تبليغاتي اش را براي 
مصرف كنندگان مختلفي شخصي سازي كند كه قصد 
دارند خودرو جديد بخرند، يا س��ازماني كه پايگاهش 
در مسكو قرار دارد و مي خواهد انتخاب راي دهندگان 
بخش��ي از ايالت ويسكانس��ين امريكا را تغيير دهد.  
اكنون آن آيكون قرمز همه  جا را فراگرفته است. وقتي 
كاربران به گوشي هوشمند خود نگاه مي اندازند، ده ها 
يا صدها بار در روز، با نقطه هاي كوچك قرمزرنگي در 
كنار اپليكيشن هاي خود مواجه مي شوند، نقطه هايي 
كه دلشان مي خواهد لمس ش��وند. هريس مي گويد: 

»قرمز رنگي محرك است. 
به همي��ن دليل ب��راي عالمت هش��دار ب��ه كار 
م��ي رود.« او توضي��ح مي دهد ك��ه اغواكننده ترين 
آس��يب پذيري هاي  هم��ان  از  طراحي ه��ا 
روان ش��ناختي اي بهره مي گيرد ك��ه باعث جذابيت 
فوق العاده قمار مي ش��ود: پاداش ه��اي متغير. وقتي 
روي برنامه هايي ضربه مي زنيم كه آيكون قرمزرنگ 
دارن��د، نمي دانيم كه آيا ب��ا يك ايميل جالب مواجه 
خواهيم ش��د يا س��يل »اليك ها«، ي��ا اصال چيزي 
نخواهيم ديد. همين احتمال نااميدي اس��ت كه آن 
را چني��ن ج��ذاب مي كند. همي��ن توضيح مي دهد 
كه چگونه مكانيس��م رفرش كردن با كشيدن صفحه 
به س��مت پايين به س��رعت يكي از اعتيادآورترين و 
فراگيرتري��ن قابليت هاي طراح��ي در فناوري مدرن 
ش��د. هريس مي گويد: »هربار كه انگشتتان را روي 
صفح��ه به س��مت پايين مي كش��يد، گوش��ي مثل 
دس��تگاه قمار عمل مي كن��د. نمي دانيد چه چيزي 
در انتظار شماس��ت، گاهي ي��ك عكس زيبا و گاهي 
هم فقط يك آگهي تبليغاتي.« سه. مكانيسم رفرش 
با كش��يدن را كه درابتدا براي به روزرساني فيدهاي 
توييتر به كار مي رفت لورن بريكتر اختراع كرد. او به  
خاطر طرح هاي درخشان و بديعش تحسين جامعه 
برنامه سازي را برانگيخته است. بريكتر كه اكنون ۳۲ 
س��اله است، مي گويد هرگز قصد نداشته اين قابليت 
را اعتيادآور طراحي كند؛ اما ش��باهت آن به دستگاه 
قم��ار را ان��كار نمي كن��د. او در اين م��ورد مي گويد 
»صددرص��د موافق��م. االن دو بچ��ه دارم و هرلحظه 
احساس پش��يماني مي كنم از اينكه به آنها بي توجه 
شده ام چون گوشي هوش��مندم مرا غرق خود كرده 
اس��ت.« بريكتر اين قابليت را در س��ال ۲۰۰۹ براي 
برنامه نوپاي خود »توييتي« خلق كرد و دليل اصلي 
آن اين بود كه نتوانس��ت جاي مناسبي براي تعبيه 
دكمه »رف��رش« روي برنامه پيدا كند. در آن زمان، 
نگهداشتن و كش��يدن فيد براي به روزرساني چيزي 
نبود جز يك اصالح جزيي جالب و هوشمندانه. سال 
بعد توئيتي به تملك شركت توييتر درآمد و قابليت 
رفرش با كشيدن صفحه وارد نرم افزار توييتر شد. از 
آن زمان تاكن��ون اين طراحي يكي از پركاربردترين 
قابليت ها در اپليكيش��ن ها شده است؛ عمل كشيدن 
صفحه ديگر ب��راي ميليون ها نفر مثل خاراندن بدن 
واكنشي غريزي است. بريكتر از طول عمر اين قابليت 
در ش��گفت است. او مي گويد در دوران فناوري پوش 
نوتيفيكش��ن كه برنامه ها مي توانند محتواي خود را 

به صورت خودكار و بدون اش��اره كاربر به روزرس��اني 
كنند، اين قابليت مي توانست به آساني كنار گذاشته 
ش��ود. اما ظاهرا كاركردي روان ش��ناختي پيدا كرده 
اس��ت: به هرحال اگر قماربازها نمي توانستند اهرم را 
خودشان بكش��ند، دستگاه هاي قمار كمتر اعتيادآور 
مي شدند. بريكتر در مقايسه يي ديگر اين قابليت را به 
دكمه »بس��تن در« در آسانسورهايي تشبيه مي كند 
كه درشان به طور خودكار بسته مي شود. »مردم فقط 
دوس��ت دارند آن دكمه را فش��ار دهند.« بريكتر كه 
كار طراح��ي را از اولوي��ت خارج كرده و به س��اخت 
خانه يي در ايالت نيوجرس��ي مش��غول شده، ميراث 
خود را زير س��وال مي برد. او مي گويد: »س��اعت ها و 
هفته ها و ماه ها و سال هاي زيادي به اين فكر كرده ام 
ك��ه آيا كاري كه انجام مي دهم درمجموع اثر مثبتي 
براي جامعه يا بش��ريت داشته است يا نه«. او برخي 
وب سايت ها را مس��دود كرده، اعالن هاي خودكار را 
خاموش كرده و نرم افزار تلگرام خود را محدود كرده 
اس��ت تا فقط بتواند با همس��ر و دو تن از دوس��تان 
نزديك��ش پيام ردوبدل كند و س��عي دارد توييتر را 
ت��رك كند. او اعتراف مي كند ك��ه: »هنوز وقتم را با 
توييتر تلف مي كنم، با خواندن اخبار چرندي كه قبال 
از آنها اطالع دارم«. او گوش��ي اش را در آش��پزخانه 
ش��ارژ مي كند؛ ساعت ۷ عصر آن را به پريز مي زند و 

تا صبح روز بعد دست به آن نمي زند. 
بريكتر مي گويد: »گوشي هاي هوشمند ابزارهاي 
سودمندي هس��تند، اما اعتيادآورند. فناوري رفرش 
با كش��يدن صفحه اعتيادآور است. توييتر اعتيادآور 
اس��ت. اينها چيزهاي خوبي نيستند. وقتي روي آنها 
كار مي ك��ردم، به اندازه كافي عاق��ل و بالغ نبودم كه 
درباره شان فكر كنم. نمي گويم كه اكنون بالغ شده ام، 
اما كمي پخته تر ش��ده ام و به خاطر جنبه هاي منفي 

كارم پشيمانم.«
هم��ه اف��راد فعال در اي��ن حوزه احس��اس گناه 
نمي كنند. نام جاستين سانتاماريا و كريس مارسلينو 
به خاطر طرح »مديريت اتصال نوتيفيكيشن و نمايش 
آيكون ها« در فهرست مخترعان اپل ثبت شده است. 
ه��ر دو آنها وقتي براي كار روي آيفون به اس��تخدام 
ش��ركت اپل درآمدن��د، اوايل ده��ه ۲۰ عمر خود را 
س��پري مي كردند. اين دو مهندس در پشت صحنه 
مشغول آماده سازي فناوري نوتيفيكشن پوش بودند 
كه در س��ال ۲۰۰۹ معرفي ش��د تا به روزرساني ها و 
هش��دارهاي بالدرن��گ را در دس��ترس صدهاه��زار 
توس��عه دهنده برنامه قرار دهد. اين فناوري تغييري 
انقالبي بود كه زيرساخت تجربيات بسياري را فراهم 
كرد كه اكنون بخش��ي از زندگي روزمره مردم شده 
اس��ت، از س��رويس س��فر »اوبر« گرفته تا برقراري 

تماس اسكايپي و دريافت خبرهاي فوري. 
اما فناوري نوتيفيكيش��ن با شتاب بخش��يدن به 
رقابت ب��راي جلب توج��ه مردم، صده��ا مزاحمت 
ك��رد.  نف��ر  ميليون ه��ا  زندگ��ي  وارد  ناخواس��ته 
س��انتامارياي ۳۶ ساله كه پس از يك دوره رياست 
در شركت »اير بي.  ان. بي« اكنون مدير يك شركت 
نوپاس��ت، مي گويد فناوري اختراعي او در ش��ركت 
اپ��ل »ذاتا خوب يا بد« نيس��ت. و ادام��ه مي دهد: 
»بحث وس��يع تر از اين حرف هاست. آيا خوب است 
هن��گام ترك محل كار گوش��ي ام را خاموش كنم؟ 
آيا خوب اس��ت پيش شما برنگردم؟ آيا خوب است 
كه هرچيزي را كه در صفحه اينس��تاگرام گوشي ام 

مي بينم اليك نمي كنم؟.«
مارسلينو همكار سابق سانتاماريا با او موافق است 
و مي گوي��د: »صادقانه بگويم، در هيچ مقطع زماني به 
اين فك��ر نمي كردم كه: مي خواهيم م��ردم را گرفتار 
كنيم. فقط به جنبه هاي مثبت كار فكر مي كرديم: اين 
برنامه ها م��ردم را به هم وصل مي كنند و كاربردهاي 
خود را دارند؛ شبكه »اي اس پي ان« پايان مسابقه را به 
ش��ما اعالم مي كند يا نرم افزار واتس آپ پيامي رايگان 
به شما مي دهد از يكي از اعضاي خانواده تان در ايران 
كه براي ارسال پيامك اعتبار ندارد.« چندسال پيش 
مارسلينوي ۳۳ساله خليج سانفرانسيسكو را ترك كرد 
و اكنون مراحل پاياني تحصيالتش را در جراحي مغز 
و اعصاب مي گذران��د. او تاكيد مي كند كه متخصص 
اعتياد نيست اما به اندازه يي آموزش پزشكي ديده كه 
بداند فناوري ها مي توانند همان مس��يرهاي عصبي را 
تحت تاثير ق��رار دهند كه قمارب��ازي و مصرف مواد 
مخدر متاثر مي كنند. مارسلينو مي گويد: »اينها همان 
مدارهايي اند كه مردم را به جست وجوي غذا، آسايش، 

گرما و رابطه جنسي وامي دارند.«
مي گوي��د اي��ن رفتار مبتني بر پاداش اس��ت كه 
مس��يرهاي دوپامين مغز را فع��ال مي كند. او گاهي 
متوج��ه مي ش��ود كه در ح��ال كليك ك��ردن روي 
آيكون ه��اي قرمز اپليكيش��ن اس��ت تا »آنه��ا را از 
صفح��ه دور كند«، اما در اص��ول اخالقي بهره گيري 
از آس��يب هاي روان ش��ناختي افراد دچار تضادهايي 
اس��ت. مي گويد: »اينك��ه بخواهيد م��ردم را دوباره 
به پاي محصول خود بكش��انيد ذاتا بد نيس��ت. اين 
يعني س��رمايه داري.« شايد مشكل هم همين باشد. 
راجر مك نامي س��رمايه گذار ريسك پذيري است كه 
از س��رمايه گذاري در ش��ركت گ��وگل و فيس بوك 
س��ود كالني برده است. ولي اكنون از اين دو شركت 
نااميد شده چون معتقد است كه ماموريت اوليه آنها 
با ثروت هاي هنگفتي كه توانس��ته اند از راه تبليغات 

كس��ب كنند، به انحراف كشيده ش��ده است. از نظر 
مك نامي ظهور گوشي هاي هوشمند نقطه عطفي بود 
كه رقابت بر س��ر جلب توجه مردم را شدت بخشيد. 
او مي گوي��د: »فيس ب��وك و گوگل ب��ا قاطعيت ادعا 
مي كنن��د آنچه كاربران مي خواهند به آنها مي دهند. 
اين ادعا را مي توان درمورد ش��ركت هاي دخانيات و 

فروشندگان مواد مخدر نيز مطرح كرد.« 
اين ادعايي است درخورتوجه براي سرمايه گذاران 
اوليه در س��ودآورترين غول هاي س��يليكون ولي. اما 
مك نامي ۶۱س��اله صرف��ا يك س��رمايه گذار طالب 
س��ود نيس��ت. او كه زماني مش��اور مارك زاكربرگ 
مدير فيس بوك بود، ۱۰س��ال پي��ش زاكربرگ را به 
دوس��تش ش��ريل س��ندبرگ معرفي كرد كه در آن 
زم��ان از مديران اجرايي گوگل بود و س��ابقه نظارت 
بر كارهاي تبليغاتي اين ش��ركت را داشت. سندبرگ 
در شركت فيس بوك مدير عمليات شد و اين شبكه 
اجتماعي را تبديل كرد به رقيب سنگين وزن ديگري 
در ميدان تبليغات.  روزنستاين از مخترعان »اليك« 
در فيس ب��وك بر اين باور اس��ت كه مي ت��وان براي 
»تبليغات��ي كه از نظ��ر روان ش��ناختي فريبنده اند« 
مقرراتي وضع كرد و مي گويد انگيزه اخالقي اين كار 
شبيه اقدام عليه شركت هاي دخانياتي يا سوخت هاي 
فس��يلي اس��ت. او ادامه مي دهد: »اگر فقط به سود 
حداكثري اهميت بدهيم، بزودي دنيا را به ويران شهر 
تبدي��ل خواهيم كرد.« چهار. به ب��اور جيمز ويليامز 
وقوع ويران ش��هر بعيد نيست. او استراتژيست سابق 
گوگل است كه براي تبليغات مبتني بر جست وجوي 
اين ش��ركت سيس��تم متريك س��اخت و از نزديك 
ش��اهد صنعتي بوده اس��ت ك��ه آن را »بزرگ ترين، 
الگومندترين و متمركزترين ش��كل كنترل توجه در 

تاريخ بشر« توصيف مي كند. 
ويليامز كه ۳۵ساله است سال گذشته از شركت 
گوگل بي��رون آمد و حاال در آس��تانه گرفتن درجه 
دكتري از دانش��گاه آكس��فورد در اخ��الق طراحي 
اقناعي اس��ت. او در اين راه به اين پرس��ش رسيده 
است كه آيا دموكراسي مي تواند عصر فناوري نوين را 

به سالمت پشت سر بگذارد؟
ويليام��ز مي گويد بيداري اش به چندس��ال پيش 
برمي گردد، وقتي كه متوجه شد فناوري محاصره اش 
ك��رده و مان��ع تمرك��ز او روي كاره��اي دلخواهش 
مي شود. »بر اثر نوعي تشخيص فردي و وجودي بود 
كه از خودم پرس��يدم: چه اتفاق��ي مي افتد؟ آيا قرار 

نبود فناوري كامال برعكس اين وضع عمل كند؟«
اين ناراحتي وقتي شديدتر شد كه ويليامز نگاهش 
به يكي از داشبوردهاي گوگل افتاد؛ داشبورد گوگل 
همان ويترين رنگارنگي است كه نشان مي دهد اين 
شركت چقدر از توجه مردم را به نفع تبليغ كنندگان 
مصادره كرده اس��ت. او به ياد مي آورد: »پي بردم كه 
واقعا يك ميليون نفر را كم وبيش به كارهايي س��وق 
داده ي��ا ترغيب كرده ايم ك��ه در وضعيت عادي آن 

كارها را انجام نمي دادند.«
او تحقيقات مس��تقل و چندساله يي را شروع كرد 
و در بيش��تر اين مدت به ص��ورت پاره وقت در گوگل 
مشغول به كار بود. ويليامز حدود ۱۸ ماه بعد يادداشت 
هريس را درمورد گوگل ديد، سپس اين دو هم پيمان 

شدند و كوشيدند تحولي دروني ايجاد كنند. 
ويليامز و هريس تقريب��ا همزمان گوگل را ترك 
كردن��د و باه��م گروه��ي به نام »تايم ول اس��پنت« 
تاس��يس كردند كه به دنبال ايجاد جنبشي عمومي 
براي تغيير در نحوه نگرش شركت هاي بزرگ فناوري 
به طراحي است. درك اين براي ويليامز دشوار است 
ك��ه چرا اين مس��اله »ه��رروز در صفح��ه اول همه 

روزنامه ها« ديده نمي شود. 
او مي گوي��د: »هش��تادوهفت درص��د از م��ردم 
با گوش��ي هوش��مند خود بي��دار مي ش��وند و با آن 
مي خوابند«. مردم سراسر دنيا اكنون منشور جديدي 
در دس��ت دارن��د كه سياس��ت را از طريق آن درك 
مي كنن��د و ويليامز نگران عميق ترش��دِن پيامدهاي 

آن است. 
مي گويد همان نيروهايي كه شركت هاي فناوري را 
به معتادكردن كاربران با ترفندهاي طراحي سوق داده 
اس��ت، شركت ها را به س��اخت تصويري از دنيا ترغيب 
مي كن��د كه ديدنش اعتيادآور و مقاومت ناپذير اس��ت. 
به بيان او »اقتص��اد توجه فناوري ها را به نحوي طراحي 
مي كن��د كه توج��ه م��ا را مي ربايند. در اي��ن  صورت، 
انگيزه ه��اي ناگهاني ما بر اراده م��ان برتري مي يابند.« 
اي��ن يعن��ي برت��ري دادن به احساس��ات با توس��ل به 
هيجان، عصبانيت و خش��م. ويليامز در ادامه مي افزايد 
كه رس��انه هاي خبري روزبه روز به خدمت شركت هاي 
فن��اوري درمي آيند و بايد با قواع��د اقتصاِد توجه بازي 
كنند تا بتوانند »براي زنده ماندن مشغول جنجال سازي، 
طعمه گذاري و س��رگرم كردن شوند.« به دنبال پيروزي 
الكترال دونالد ترامپ، بسياري شروع كردند به تشكيك 
در نق��ش »خبرهاي جعل��ي« در فيس بوك، ربات هاي 
توييتري روس��ي، يا اقدامات هدفمن��د مراكز داده كه 
معموال شركت هايي مثل كيمبريج آناليتيكا براي تغيير 
نظر راي دهندگان از آن اس��تفاده مي كردند. اما ويليامز 
اين عوامل را نشانه هاي مشكلي عميق تر مي داند. فقط 
بازيگ��ران مرموز يا بد نبودند كه از اينترنت براي تغيير 
افكارعمومي بهره برداري مي كردند. ساختار خود اقتصاد 
توجه نيز به گونه يي اس��ت كه پديده يي مثل ترامپ از 
آن بي��رون آمد، يعن��ي آدمي كه اغلب ب��ا بهره برداري 
از خش��م عمومي يا ايج��اد آن در ربودن و حفظ توجه 
همزمان طرفداران و منتقدان اس��تاد است. ويليامز اين 
استدالل را قبل از انتخاب رييس جمهور مطرح كرد. او 
در پستي كه يك ماه پيش از انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در اينترنت منتشر كرد، زنگ خطر مساله يي را به 
صدا درآورد كه مي گفت »پرسشي به مراتب مهم تر« از 
رسيدن ترامپ به كاخ سفيد پيش روي ماست. او گفت 
كه كمپين اين س��تاره تلويزي��ون واقعي، خبر از نقطه 
عطف��ي مي دهد كه در آن »نيروهاي جديد و سرش��ار 
اقتصاد توجه در دنياي ديجيتال درنهايت از حد آستانه 

گذشته و در قلمرو سياسي نمود پيدا كرده اند.«
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 ديپلماسي ايران و ناتواني 
ترامپ در نقض برجام

ترامپ با وجود ادعاهاي يك س��ال گذش��ته عليه ايران، 
تعليق تحريم هاي هس��ته يي را براي ۱۲۰ روز ديگر تمديد 
كرد، با اين حال او مي گويد كه در صورت عدم تقويت توافق 
از آن خارج مي ش��ود؛ موضوعي كه كارشناسان آن را از نظر 
حقوقي غير ممكن و به نوعي خودكشي سياسي براي امريكا 
پيش بيني مي كنند.  رييس جمه��وري امريكا با وجود آنكه 
تمديد تعليق تحريم هاي هسته يي ايران را به كنگره واگذار 
كرده بود، براي بار س��وم آن را مش��روط امض��ا كرد. به زعم 
ترامپ اين آخرين بار اس��ت كه تحريم هاي هس��ته يي ايران 
را تعليق مي كند. وي تعليق دوباره تحريم هاي هس��ته يي را 
به اعمال تغييرات مد نظر خود در خصوص برجام مشروط و 
خواستار تقويت آن شده و قيد كرده است كه اگر تا ۱۲۰ روز 
ديگر توافق هس��ته يي اصالح نشود، از آن خارج خواهد شد.  
تهدي��د به خروج امريكا از برج��ام و تبليغات منفي عليه آن 
يكي از شعارهايي بود كه ترامپ در تبليغات انتخاباتي خود بر 
آن تاكيد مي كرد به طوري كه وي توافق هسته يي را بدترين 

توافق تاريخ امريكا خواند. 
در يك س��ال اخير ترامپ با ادعاهاي نقض حقوق بش��ر، 
دخال��ت در امور داخلي همس��ايگان و كش��ورهاي منطقه، 
حمايت از تروريس��م، تسليحات موش��كي و حتي كشاندن 
موضوع اعتراض هاي مردمي ايران به شوراي امنيت، موضعي 
ايران ستيزانه را اتخاذ و به اين بهانه تالش كرده است با تهديد 
به خروج امريكا از برجام، كشورهاي اروپايي را با خود همراه 
و ايران را به خروج از توافق هس��ته يي وادار كند؛ تالش هايي 
ناكام كه به نظر كارشناس��ان عالوه بر آشكار كردن ماهيت 
غيردپلماتيك تصميم ه��اي ترامپ، به تنزل جايگاه و انزواي 
امري��كا مي انجامد.  اگرچ��ه ترامپ با اصرار ب��ر مواضع ضد 
برجامي، آن را توافقي بد و نيازمند اصالح معرفي مي كند، اما 
اتحاديه اروپا به عنوان يك معاهده موفق در كارنامه خود، آن 
را براي صلح و ثبات در جامعه بين الملل ضروري دانسته و بر 
حمايت و پايبندي طرف هاي برجام از آن تاكيد دارد به طوري 
كه در نشست مشترك برجامي كه پنج شنبه بيست و يكم 
دي ماه )۱۱ ژانويه( كه وزير امور خارجه كشورمان نيز در آن 
حضور داشت، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و وزيران 
امور خارجه كشورهاي فرانسه، انگليس و آلمان در بيانيه يي 
بر تعهد اروپا و دولت هاي خود بر اجراي برجام به عنوان يك 

دستاورد منحصربه فرد ديپلماسي چندجانبه تاكيد كردند. 
نظ��ر به ادع��اي ترامپ مبني بر تمديد مش��روط تعليق 
تحريم هاي هسته يي ايران و نقش رييس دستگاه ديپلماسي 
جمهوري اسالمي ايران و همچنين حمايت و دعوت اتحاديه 
اروپ��ا ب��ه پايبندي ترامپ، پژوهش��گر ايرنا ب��ا »علي خرم« 
تحليلگر، كارش��ناس روابط بين الملل و نماينده اسبق ايران 
در دفتر ژنو س��ازمان ملل متحد در خصوص اين موضوع به 

گفت وگو پرداخت. 
خرم ب��ر اين ديدگاه اس��ت كه خ��روج احتمالي امريكا 
از برج��ام ب��ه انزواي سياس��ي ترامپ و دول��ت او و به نوعي 
خودكشي سياس��ي منجر مي شود. ما بايد مراقب باشيم كه 
بهانه يي را كه ط��رف امريكايي برجام براي نقض و خروج از 

توافق به دنبال آن است، فراهم نكنيم. 
خرم با بيان اينكه ترامپ نمي تواند از نظر حقوقي برجام را 
نقض و از آن خارج شود به پژوهشگر ايرنا گفت: ترامپ از نظر 
حقوقي چاره يي نداشت جز اينكه تعليق تحريم هاي هسته يي 
ايران را تمديد كند زيرا بايد يك دليل حقوقي داش��ته باشد 
كه با اس��تناد به آن از تمديد سرباز بزند زيرا همكاري ايران 
با آژانس همكاري مستمر و قابل قبولي بود و آژانس گزارش 
عملكرد ايران را مثبت ارائه كرده است. به همين دليل دست 
ترامپ براي هرگونه اقدام كارش��كنانه در اين زمينه بس��ته 
ش��ده اس��ت. در واقع ترامپ منتظر است كه ايران در مقابل 
خودسري هاي امريكا، بازي را به هم بزند و برجام را نقض كند 

كه او بر اساس آن بتواند اهداف خود را پيش ببرد. 
در هر صورت براي امريكا كه خود مدعي حقوق بين الملل 
و امين منشور ملل متحد است، يك خودكشي سياسي است 
اگر بخواهد خالف آن حكم براند به همين خاطر هم در اين 
مدت نتوانست كاري بكند. زيرا عالوه بر آنكه از نظر حقوقي 
مشكل حقوقي جدي براي آن وجود داشت بلكه متحدين را 
هم مقابل خود مي ديد. پس بايد راه ديگري انتخاب مي كرد 
بنابراي��ن آن را ب��راي ۱۲۰ روز ديگر تمديد كرد تا از تحريم 
برخي افراد و اعمال فش��ار، ايران را به نقض برجام وادار كند 
و از ديگر سو به اروپايي ها هم بگويد كه براي آخرين بار بود 
كه تعليق تحريم ها را تمديد مي كند. وي در طول يك سال 
گذشته با تهديد ها و ادعاهاي واهي تالش كرده كه در برجام 
كارشكني كند.  در واقع تمديد يك توافقنامه يا تمديد تعليق 
تحريم هاي هسته يي ايران امري حقوقي است نه سياسي اگر 
ترامپ از نظر حقوقي مجاز بود، همان سال گذشته و در آغاز 
رياست جمهوري، تعليق تحريم ها را تمديد نمي كرد. چنانكه 
در طول يك سال نتوانست اقدامي در اين زمينه انجام دهد 

در ۱۲۰ روز آينده نيز قادر به تغيير شرايط نخواهد بود. 
خرم با تاكيد بر حركت و ديپلماسي محتاطانه و مبتني 
بر عقالنيت سياس��ي جمهوري اسالمي اظهار كرد: ترامپ 
كاري نمي توان��د بكند مگر اينك��ه يك اجماع جهاني عليه 
اي��ران به وجود آورد يا اينكه ايران با دس��ت خود برجام را 
نق��ض كند.  ترامپ براي اينكه اجماع جهاني عليه ايران را 
شكل دهد دس��ت به دامان آزمايش هاي موشكي، حمايت 
از يم��ن، اعتراضات مردمي و... خواهد ش��د پس ايران بايد 
با احتياط حركت كند كه بهانه را به آنها ندهد كه بوس��يله 
آن عليه كش��ورمان اقدام كنند. مسلما اتحاديه اروپا نسبت 
به اينكه برجام، توافقي چند جانبه اس��ت و از نظر حقوقي 
به قدري مس��تحكم است كه هيچ كدام از اعضا نمي توانند 
آن را برهم بزنند، آگاه است و برجام را نقض نمي كند، مگر 
اينكه ايران بخواهد توافق را نقض كند.  اين تحليل گر مسائل 
بين الملل با اشاره به مواضع ضد برجامي برخي جناح ها در 
داخل كش��ور افزود: در سه سال گذشته جناحي عليه اين 
توافق ارزشمند در داخل ايران حركت كردند و با ادعاهايي 
عليه برجام و سياست خارجي كشور بر آن بوده اند كه دولت 
را تحت فشار قرار دهند. اگر آنها به اشباهات خود پي ببرند، 
و ما در سياس��ت خارجي در راس��تاي همكاري با دولت و 
گس��ترش روابط و هم��كاري با اتحاديه اروپ��ا قدم برداريم، 
ترامپ ني��ز از ايجاد اجماع با اروپايي ه��ا عليه برجام ناكام 

خواهد ماند. 
ال��زام حقوقي مبني ب��ر پايبندي طرف ه��اي برجام به 
تعهدات خود، موضوعي است كه خرم به آن پرداخت و گفت: 
اروپايي ها خود مي دانند كه حتي اگر كشوري همچون بريتانيا 
بخواه��د با امريكا همكاري كند، از نظ��ر حقوقي به اين كار 
مجاز نيست. عالوه بر اين آنها مي خواهند كه صلح و امنيت 
بين المللي را حفظ كنند و از اين رو نمي توانند مقابل توافق 
هسته يي بايستند و مجبور هستند با توافقي كه خود بخشي 
از طرف به ش��مار مي روند و آن را امض��ا كرده اند، همكاري 
و همراه��ي كنن��د.  تا زماني كه ايران هم��كاري و همراهي 
طرف ه��اي غير امريكايي برجام را ب��ا خود دارد ترامپ هيچ 
كاري نمي توان��د عليه توافق انجام دهد. به اين معنا كه ما با 
روش هاي مسالمت آميز و ديپلماتيك با آن با ديگر طرف هاي 
برجام س��ازش كني��م و بهانه يي براي نقض توافق از س��وي 
طرف هاي برجام ايجاد نكنيم، در اين صورت دست امريكا نيز 

در نقض توافق و تداوم تحريم ها بسته خواهد بود. 

تحليل
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وضعيت سالمت و رفاه اجتماعي سالمندان ايراني و الزامات سياستي آن

اولويت برنامه ريزي براي »سالمندان« كدام حوزه است
نسيبه زنجري   

دكتري سالمت و رفاه اجتماعي مركز تحقيقات سالمندي، 
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  

شمس   براي اينكه بتوان با برنامه ريزي هاي اجتماعي 
دوران س��المندي خوبي را براي سالمندان كشور رقم زد 
نيازمند شناخت وضعيت سالمندان در كشور هستيم. در 
اين راستا مطالعه حاضر ضمن بررسي وضعيت سالمندان 
به دنبال پاسخ به اين سوال است كه اولويت برنامه ريزي 

در كشور براي سالمندان در كدام حوزه است.
 

 مقدمه و بيان مساله
س��المندان يك��ي از مهم تري��ن گروه ه��اي هدف در 
برنامه ريزي ه��اي مختل��ف سياس��ت اجتماع��ي و رفاه 
اجتماعي)مانند بيمه، بهداشت، بازنشستگي و...( هستند. 
امروزه با افزايش تعداد س��المندان، طوالني ش��دن عمر و 
سپري ش��دن بخش قابل توجهي از زندگي هاي افراد در 
دوران سوم زندگي، موضوع دوران سالمندي خوب به يكي 
از موضوعات مهم تحقيقاتي در دنياي آكادميك و عرصه 
سياست گذاري تبديل شده است. در سياست گذاري تاكيد 
بيشتر بر بهزيستن و مخاطرات موجود در دوران سالمندي 
به ويژه براي گروه هاي حاشيه يي و جهت دهي مناسب در 
برنامه هاي رفاهي و مداخله اي تاثيرگذار اس��ت. تدوين و 
اجراي سياست ها و برنامه هايي در زمينه دوران سالمندي 
موفق و سالم موجب مي شود نه تنها افراد عمر طوالني تري 
داش��ته باشند بلكه اين عمر طوالني با سالمتي و كيفيت 

زندگي بهتر براي آنان به  همراه باشد. 
بر مبناي نتايج سرشماري سال 1395 حدود 9.3درصد 
كل جمعيت ايران)حدود 7.4ميليون نفر( س��المندان 60 
ساله و باالتر هس��تند. پيش بيني مي شود تا سال 1430 
س��المندان حدود يك چهارم جمعيت را تشكيل دهند. 
سالخوردگي جمعيت منجر به تغييرات عميقي در جامعه 
و خرده نظام هاي اجتماعي مي شود. از اين رو سياست هاي 
اجتماعي، نقش مهم و اساس��ي در شكل دهي مسيرهايي 
كه اين تغييرات رخ مي دهد و مقابله با چالش هاي برآمده 
از آنها دارند. بر اين اساس رويكرد سالمندي موفق يا سالم 
به عنوان س��رلوحه سياس��ت هاي اجتماعي سالمندي در 
كش��ورهاي مختلف به ويژه كشورهاي توسعه يافته كه با 

پديده سالخوردگي جمعيت مواجه اند، قرار گرفته است. 
دوران سالمندي معموال با تغييرات متعدد نظير تغيير 
در ساختار خانواده و ترتيبات زندگي)آشيانه  خالي(، تغيير 
در الگ��وي كار و گذار به بازنشس��تگي، تغيير در وضعيت 
س��المت و تغيير هويتي همراه است. بعضي از سالمندان 
مي توانن��د با اي��ن تغيي��رات تطابق پيدا كنن��د و دوران 
س��المندي خوبي را براي خود رقم بزنن��د؛ اما عده يي از 
س��المندان نمي توانند و در نتيجه مش��كالتي در سالمت 
جسمي، رواني و اجتماعي آنان ايجاد مي شود. پس نيازمند 
خدم��ات اجتماعي و آموزش براي س��ازگاري ب��ا دوران 
سالمندي هس��تند.  براي اينكه بتوان با برنامه ريزي هاي 
اجتماعي دوران سالمندي خوبي را براي سالمندان كشور 
رقم زد، نيازمند ش��ناخت وضعيت س��المندان در كشور 
هستيم. در اين راستا مطالعه حاضر ضمن بررسي وضعيت 
سالمندان به دنبال پاس��خ به اين سوال است كه اولويت 
برنامه ريزي در كشور براي سالمندان در كدام حوزه است. 

 روش  شناسي و داده هاي تحقيق
اين مطالعه به روش مروري با جست وجوي نظام مند 
انجام ش��ده اس��ت و پايگاه ه��اي اطالع رس��اني داخلي 
SID ،Magiran وIranDoc با كليدواژه »س��المند« 
همچنين گزارش هاي ارائه شده توسط سازمان آمار ايران 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بررسي شده 
است. در جس��ت وجوي اوليه ابتدا 500 عنوان مقاله در 
زمينه سالمندان به دست آمد كه پس از بررسي چكيده 
مقاالت و حذف مق��االت غيرمرتبط به موضوع پژوهش 
حاضر در نهايت 93مقاله كه وضعيت س��المت، كيفيت 
زندگ��ي و نيازه��اي س��المندان را بررس��ي كرده اند به 

مطالعات حاضر وارد شدند. 

 يافته ها
در ابت��دا پيش از بيان اولويت هاي سياس��ت گذاري، 
خصوصي��ات اصل��ي جمعيت ش��ناختي گ��روه هدف 
س��المندان بيان مي ش��ود. درحال حاض��ر در ايران بر 
مبناي نتايج سرشماري س��ال 1395 حدود 9.3درصد 
كل جمعيت ايران)حدود 7/4ميليون نفر( سالمندان 60 
ساله و باالتر هستند. نسبت زنان سالمند)50.66 درصد( 
اندكي بيش��تر از مردان س��المند ايراني اس��ت.  حدود 
72درصد س��المندان در نقاط ش��هري ساكن هستند، 
بيش��ترين نس��بت س��المندي جمعيت در استان هاي 
گيالن، مازندران و تهران است. تنها 46درصد سالمندان 
با س��واد هس��تند)56 درصد نقاط ش��هري و 21درصد 
مناطق روستايي( و 27درصد از سالمندان بدون همسر 
هس��تند)حدود 46درصد زنان و 9درصد مردان(. حدود 
يك چهارم آنها نيز شاغل و در بازار كار مي باشند)مركز 
آمار اي��ران 1395(. همچني��ن بيماري هاي هاي قلبي 
عروق��ي در اي��ن دوران عل��ت عمده م��رگ را به خود 

اختصاص مي دهند)كوششي و همكاران 1392(.
 

 اولويت هاي سياست گذاري اجتماعي براي سالمندان
اولويت ه��اي  ش��ده،  انج��ام  مطالع��ات  براس��اس 
سياس��ت گذاري در حيط��ه س��المندان را ب��ه ترتي��ب 
همان گونه كه در ش��كل زير ديده مي ش��ود، مي توان در 
5 بعد طبقه بندي كرد: سالمت، رفع نيازهاي پايه، امنيت 

فيزيكي و توجه به آسيب پذيرترين. در ادامه هر كدام به 
تفصيل توضيح داده مي شوند. 

 سالمت دغدغه اي مهم در دوران سالمندي
تحقيقات متعددي در زمينه س��المت س��المندان در 
ش��هرهاي متعدد ايران مانند تهران، يزد و قم انجام شده 
است. براي مثال در تهران در نمونه يي 400نفري 40درصد 
از سالمندان بيمارهاي قلبي-عروقي، 34.3درصد اختالالت 
اسكلتي و عضالني و 20.8درصد اختالالت غدد درون ريز 
داش��تند. در مطالعه يي ديگر س��المت اجتماعي و رواني 
سالمندان بهتر از سالمت جسماني آنان گزارش شده است. 
در زاهدان نيز در ي��ك نمونه 315نفري حدود 61 درصد 
سالمندان دچار مشكالت جسماني بوده كه در زنان بيش 
از مردان مش��اهده شده اس��ت. اما در اين استان در بحث 
س��المت اجتماعي و رواني چون افراد سالمند ريش سفيد 
محسوب ش��ده و مورد احترام هستند 89.5درصد آنان با 
خانواده خود به راحتي كنار مي آيند.  در گزارش س��يماي 
سالمت سالمندان كه در استان هاي البرز، آذربايجان شرقي، 
خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان و خوزستان انجام 
شده است، 29.5درصد سالمندان چربي خون باال داشته و 
20.6درصد به ديابت مبتال هستند. در بعد سالمت رواني 
33درصد از س��المندان احساس كس��الت و بي حوصلگي 
كرده و 52 درصد مي گويند كه اكثر اوقات ش��اد نيستند 

همچنين 21درصد نيز احساس نا اميدي مي كنند. 
از ديگر موارد مهم در بحث سالمت سالمندان كه بايد 
مورد توجه مراقبان سالمت باشد، بحث اختالل خواب است. 
در مطالعه يي در يزد 39درصد س��المندان مشكالت خواب 
داشته اند و در مطالعه يي ديگر در جهرم 70درصد سالمندان 
با انواع متعدد مشكل خواب روبه رو بودند. آموزش به شيوه 
روش هاي غيردارويي مانند مصرف مواد غذايي مناس��ب و 
تنظيم زمان مصرف نوش��يدني در طول شبانه روز مي تواند 
در اين زمينه موثر باش��د. س��قوط س��المندان نيز از ديگر 
نگراني هاي ش��ايع در دوران سالمندي اس��ت. در گزارش 
س��يماي سالمت سالمندان 26درصد آنان زمين خورده اند 
و 20درصد از اين موارد به شكس��تگي منجر ش��ده است. 
همچنين در مطالعه يي مروري نش��ان داده شده است كه 
30درصد سالمندان حداقل يك  بار در سال زمين خوردن 
را تجرب��ه مي كنند و در زنان بيش از مردان گزارش ش��ده 
است. ايمن سازي منازل همچنين بررسي سالمت عمومي 
س��المندان براي درمان هاي ش��ناختي و كاهش اضطراب 
آن��ان مي تواند مفيد باش��د. مش��كالت ادراري نيز از ديگر 
مشكالت بعضي از سالمندان در اين دوران است كه گاهي 
س��المندان ش��رم بيان آن را دارند. در مطالعات ديده شده 
كه 24درصد س��المندان دچار مش��كالت ادراري هستند. 
آم��وزش ورزش هايي ب��راي تقويت عض��الت لگني مانند 
كگل مي تواند به مشكالتي مانند بي اختياري ادراري كمك 
كند.  دمانس)زوال عقل( شايع ترين اختالل شناختي است 
كه ش��يوع قابل توجهي در بين افراد س��المند دارد و در 5 
درصد از افراد باالي 65 س��ال و 20درصد از افراد باالي 80 
س��ال ديده مي شود.  شايع ترين نوع دمانس، دمانس ناشي 
از بيماري آلزايمر است كه 50 تا 80 درصد كل سالمندان 
دچ��ار دمانس به اين نوع بيماري مبتال هس��تند. به دليل 
ماهيت پيش رون��ده و تخريبي بيماري آلزايمر هر س��اله 
در سراس��ر جهان ميليون ها دالر هزينه، صرف تشخيص و 
درم��ان اين بيماران مي ش��ود. وجود معلوليت هاي ناش��ي 
از بيم��اري و نيز هزينه هاي سرس��ام آور نگهداري و درمان 
بيم��اران، متخصص��ان را بر آن داش��ته تا ب��ه راهكارهاي 
درمان��ي مختلف روي آورند.  هر چند برآورد دقيقي از آمار 
س��المندان داراي آلزايمر در ايران وجود ندارد اما براساس 
گ��زارش ريي��س انجمن آلزايم��ر ايران ح��دود 500 هزار 
سالمند به آلزايمر مبتال هس��تند يعني 8درصد جمعيت. 
نكته قابل توجه اين است كه رشد اين بيماري فزاينده بوده 
و با افزايش سن احتمال افزايش شيوع آلزايمر بيشتر است. 
يعني با افزايش سالمندان نيز شيوع اين اختالل شناختي در 
جامعه بيشتر مي شود، پس نياز است كه برنامه هاي آموزشي 
براي پيشگيري از اين بيماري مانند تغذيه مناسب و مطالعه 
برگزار شود.  مش��كالت مربوط به حواس بينايي، شنوايي 
و دندان در بس��ياري از س��المندان به دليل ماهيت فرآيند 

سالمندي رخ مي دهد. با توجه به گزارش سيماي سالمت 
سالمندان 61 درصد از سالمندان مشكالت دهان و دندان 
و 31.5درصد سالمندان مشكل شنوايي دارند درحالي كه 
تنها 2.4درصد س��المندان از سمعك اس��تفاده مي كنند. 
همچنين 53.7 درصد از سالمندان نيز مشكل بينايي دارند 
و 41.9درصد آنها از عينك اس��تفاده مي كنند. آگاه سازي 
خود سالمندان براي توجه به استفاده از عينك، سمعك و 
تغذيه مناسب با مشكالت دهاني خود و از طرف ديگر قرار 
گرفتن وسايل كمكي )نظير سمعك، عينك و عصا( تحت 

پوشش بيمه از خدمات ضروري دوران سالمندي است. 

 رفع نيازهاي اوليه، دغدغه فكري سالمندان
مهم ترين دغدغه هاي فكري سالمندان در مطالعه يي در 
ايالم، ابتدا بهداش��ت و سالمتي س��پس درآمد و بعد رفع 
تنهايي بيان شده كه با نتايج مطالعه يي كشوري مطابقت 
دارد كه در آن بيان ش��ده است نيازهاي عمده سالمندان، 
بهداشت و درمان )59.5 درصد( مسكن)17درصد(، مشكل 
پذيرش اجتماعي )7.2درصد( و رفع تنهايي)16.2درصد( 
است. همچنين در مطالعه محققي كمال و همكاران)1385( 
با مقايسه سالمندان تامين بازنشسته اجتماعي و كشوري 
شهر قم به اين نتيجه رسيده اند كه مهم ترين نياز سالمندان 
را درآمد سپس مسكن، بهداشت و سالمتي، وسيله نقليه 
و مصاحبت براي رفع تنهايي تشكيل مي دهد. در مطالعه 
س��تاري)1387( روي سالمندان روس��تايي در اردبيل نيز 
گذران اوقات فراغت، درآمد و نياز بهداش��تي از مهم ترين 

نيازهاي ابراز شده آنها بوده است.

 حمايت اجتماعي به عنوان سپر حفاظتي سالمند
ابعاد مختلف حمايت اجتماعي با كيفيت زندگي چه 
در بعد جس��ماني و چ��ه در بعد رواني رابط��ه معناداري 
دارد. حماي��ت اجتماع��ي باعث مي ش��ود ف��رد به لحاظ 
رواني احس��اس بهتري داشته باشد و حتي آالم جسماني 
را بهتر تحمل كند و درك مثبت تري از س��المت خود به 
دس��ت آورد. حمايت اجتماعي مانند يك سپر مي تواند از 
اس��ترس هاي دوران س��المندي جلوگيري كند. حمايت 
عاطفي بيش از حمايت مادي با كيفيت زندگي س��المند 
ارتباط داش��ته و امكان مقابله با تنيدگي ها، كنترل آنها و 
تش��ديد احس��اس اعتماد به نفس را فراهم مي كند حتي 
در سالمندان با بيمارهاي خاص مانند ديابت نيز حمايت 
اجتماع��ي در س��المت روان آنان تاثيرگ��ذار خواهد بود.  
نكته ي��ي كه بايد به آن توجه كرد، اين اس��ت كه در اكثر 
مطالعات هنگامي كه از خود س��المندان درباره وضعيت 
س��المتي آنان پرس��يده مي ش��ود، برآورد آنان نسبت به 
وضعيت واقعي جسماني ش��ان بهتر اس��ت. پس توجه به 
دو بعد ذهني و عيني در برنامه ريزي هاي اجتماعي بسيار 
مهم اس��ت. ادراك پيري مثب��ت مي تواند تاثير مثبتي بر 
سالمت جسماني س��المند بگذارد و حتي مرگ سالمند 
را ني��ز ب��ه تعويق بين��دازد. از اين رو حماي��ت اجتماعي، 
تغيير ديدگاه ه��اي منفي جامعه و خودآگاهي س��المند 
مي تواند دوران س��المندي موفقي را ب��راي وي رقم بزند. 
از طرف ديگر بس��ياري از نقص هاي جسماني را مي توان 
با توانمند س��ازي بعد روحي و معنوي و اجتماعي سالمند 
جبران كرد. در اين راس��تا بايد موانع فعاليت هاي سالمند 
در اجتماع بررس��ي ش��ده و برطرف شود. مطالعات نشان 
مي دهد، مشاركت اجتماعي سالمندان پايين بوده و عوامل 
عدم تمايل سالمندان به فعاليت هاي اجتماعي در تهران 
ابتدا هزينه ها سپس بيماري و مشكالت رفت و آمد است. 

 امنيت فيزيكي، عدم سوءرفتار نسبت به سالمندان
س��المند آزاري پديدهاي پيچيده و چندعاملي است 
كه به طور معناداري بر كيفيت زندگي س��المندان تاثير 
گذاش��ته و پيامد منفي بر سالمت و بهزيستن آنان دارد. 
سوءرفتار نس��بت به س��المندان مي تواند در خانواده ها، 
مراك��ز نگهداري و در بيمارس��تان ها از ط��رف مراقب يا 
پرسنل مربوطه رخ دهد. سالمندآزاري عالوه بر پيچيدگي 
ماهي��ت خود مي تواند به انواع مختلفي رخ بدهد كه اين 
انواع همپوش��اني نيز دارند ازجمله: فيزيكي، احساسي- 
رواني، مالي، جنس��ي و غفلت. البته به داليلي همچون 

ش��رم موارد سالمندآزاري كمتر گزارش مي شود و مراكز 
مراقبتي به دليل مراجعه سالمند و ديدن شواهد و عالئم 
فيزيكي بيش��تر از دادگاه ها متوجه سالمنداني مي شوند 
ك��ه مورد بدرفتاري و آزار ق��رار گرفته اند. در مطالعه يي 
با بررسي 379سالمند ساكن تهران 25درصد سالمندان 
س��وءرفتار توس��ط اعضاي خان��واده را تجرب��ه كرده اند. 
بيشترين ميزان مربوط به س��وءرفتار عاطفي، سوءرفتار 

مراقبتي سپس مالي بوده است.
 

 توجه به آسيب پذيرترين سالمندان
در بسياري از برنامه ريزي هاي اجتماعي و سياست هاي 
رفاه��ي گروه هدف اصلي را آس��يب پذيرترين ها معرفي 
مي كنن��د و تاكيد مي ش��ود، تمركز اول سياس��ت هاي 
اجتماع��ي ابتدا باي��د روي آس��يب پذيرترين افراد گروه 
هدف مورد نظر باشد. پس س��المندان فقير، سالمندان 
روستايي، س��المندان داراي معلوليت، سالمندان داراي 
بيماري هاي خاص، س��المندان بدون بيمه و روس��تايي، 
سالمندان زن و سالمندان تنها بايد جزو گروه هاي ارجح 
در سياست گذاري هاي رفاهي و خدمات اجتماعي باشند 

كه نياز به حمايت هاي مشروط و غيرمشروط دارند. 
ب��ا توجه به گزارش س��يماي س��المت س��المندان 
95درصد س��المندان حداقل يك  بار در س��ال به مراكز 
درماني و پزش��ك مراجعه مي كنند و 44.2درصد سابقه 
حداقل يك  بار بس��تري در س��ال را دارند. پس با توجه 
به هزينه هاي باالي درماني، آسيب پذيرترين سالمندان 
به حمايت ويژه يي نيازمندند. همچنين بايد توجه داشت 
كه بخش ه��اي داخلي و قلبي- عروقي در بيمارس��تان 
بيش��ترين بار هزين��ه را دارد لذا ضروري اس��ت، مراكز 
مراقبت درازمدت خارج از بيمارس��تان براي س��المندان 
باالي 85 سال با پوشش بيمه يي مناسب گسترش يابد. 

 بحث و نتيجه گيري
از گذشته تاكنون بس��ياري از افراد دوران سالمندي 
را تركيب��ي از ترس و تقديرگراي��ي و پيش مقدمه مرگ 
مي دانستند.اما با سياس��ت گذاري مناسب براي سالمت 
روان و فيزيك��ي س��المندان همچني��ن پيش از ش��روع 
س��المندي در حيطه سبك زندگي س��الم مي توان اين 
دوران را ب��ه س��المندي س��الم و موفق تبدي��ل كرد. در 
كشورهاي درحال پيشرفت چند چالش اصلي در ارتباط 
با سياست گذاري سالمندان ديده مي شود كه مورد توجه 
سياس��ت گذاران قرار مي گيرد مانند: وجود يك سازمان 
مس��تقل اجرايي در حوزه سالمندان، توجه به سالمندان 
بخش كش��اورزي و روس��تايي، توجه به زنان س��المند، 
هزينه هاي زياد برنامه ه��اي اجتماعي و تامين اجتماعي 
س��المندان و توجه به مس��ووليت خان��واده و اجتماع در 
مراقبت ها.  براس��اس يافته هاي مطالع��ه حاضر در حوزه 
سياس��ت گذاري اجتماعي مهم ترين اولويت برنامه ريزي 
براي گروه سالمندان، سالمت است. در زمينه بيماري ها، 
بيماري هاي قلبي و عروقي، بيماري هاي اسكتي و عضالني 
و بيماري هاي غدد درون ريز ش��يوع بيشتري را در ميان 
سالمندان دارند. در زمينه برنامه ريزي در حوزه سالمت، 
آموزش س��بك زندگي س��الم، خودكارآمدي س��المت، 
ورزش هاي مناس��ب و مناسب س��ازي محي��ط مي تواند 
در توانمندس��ازي س��المندان كمك كننده باش��د. ساير 
بيماري ها مانند دمانس و آلزايمر هر چند درصد كمتري 
را نس��بت به ساير بيماري ها به خود اختصاص داده اما به 
دليل اينكه شيوع آن با افزايش سن و گذار از 70سالگي 
افزايش مي يابد و داراي هزينه مراقبتي بااليي است نياز به 

برنامه ريزي مناسب براي پيشگيري دارد. 
در بس��ياري از مطالع��ات س��بك زندگ��ي س��الم با 
تحصيالت و آگاهي در ارتباط اس��ت و س��المندان داراي 
سبك زندگي نامطلوب با اطالعات محدود در حيطه هاي 
مختلف سالمت همراه بوده است. با توجه به درصد باالي 
بي س��وادي س��المندان در ايران به خصوص در گروه زنان 
س��المند، افزايش آگاهي به ويژه از طريق رس��انه ها نياز 

اساسي در جامعه محسوب مي شود. 
بعد از س��المت، رفع مشكالت مالي)درآمد و مسكن( 
و تنهايي مهم ترين نيازهاي سالمندان را تشكيل مي دهد. 

نكته مهم ديگر در برنامه ريزي براي س��المندان حمايت 
اجتماعي اس��ت كه در واقع س��پر محافظت��ي در مقابله 
ب��ا مش��كالت دوران س��المندي مانند بيماري اس��ت و 
كيفيت زندگي س��المندان را افزايش مي دهد. نياز است 
حمايت هاي اجتماعي و جلوگيري از سوءرفتار نسبت به 
سالمندان در ابعاد خانوادگي با آموزش مراقبان و در سطح 
جامعه اعمال ش��ود.  نكته مهم ديگري كه نياز اس��ت در 
برنامه ريزي اجتماعي در حيطه سالمندان مورد توجه قرار 
گيرد، شناسايي و ارائه بسته هاي حمايتي براي گروه هاي 
آسيب پذير جمعيت س��المندان مانند زنان سالمند بيوه، 
سالمندان فقير و سالمندان داراي معلوليت است كه نياز 
به حمايت ويژه دولتي و سازمان هاي داوطلبانه دارد. زيرا 
قرار گرفتن فقر و تنهايي در كنار مشكالت سالمندي در 
دوران آخر زندگي س��ختي مضاعف��ي را براي اين گروه از 
سالمندان ايجاد خواهد كرد.  در يك جمع بندي و نگاهي 
كلي نكته قابل توجه براساس يافته هاي مطالعه حاضر اين 
اس��ت كه برنامه ريزان اجتماعي بايد در سياست گذاري در 
حيطه سالمندان به چند نكته توجه كنند: سياست گذاري 
براي سالمندان بايد چند بعدي باشد و تمام ابعاد بهداشتي، 
اجتماع��ي، روان��ي، اقتص��ادي و محيط��ي در آن در نظر 
گرفته ش��ود. همچنين بايد فرآيندي در نظر گرفته ش��ود 
و از دوران ميانس��الي و بزرگس��الي براي ورود و آمادگي به 
دوران س��المندي و بازنشستگي برنامه ريزي شود. از طرف 
ديگر س��المندي بس��تر محور و چند سطحي است. يعني 
برنامه ريزي در بس��تر پهنه بندي توسعه يي شهري متفاوت 
اس��ت و برنامه هاي ارتقاي كيفيت زندگي سالمندان براي 
مناطق كمتر توس��عه يافته شهر و روستا با مناطق توسعه 
يافته و در دو گروه زنان و مردان متفاوت اس��ت همچنين 
در سطوح خانواده، محله و ملي نياز به برنامه ريزي سلسله 
مراتبي و به هم مرتبط اس��ت.  با توجه به نكاتي كه در باال 
ذكر شد، حمايت از جمعيت سالمندان اهميت زيادي دارد. 
در نظريه سياست گذاري عمومي، التون و ناهيمو )1973( 
ب��ه خوبي مي ت��وان اهمي��ت ورود دولت و س��ازمان هاي 
داوطلبانه در حمايت و برنامه ريزي براي گروه هاي آسيب زا 

مانند سالمندان را ديد.
اين نظريه بي��ان مي كند كه رفتار هر فردي توس��ط 
سطح معيني از عملكرد كفايت مند آن فرد در محيطي با 
يك سطح فشار مشخص تعيين مي شود. لغت كفايت مند 
باالترين س��طح عملكردي اس��ت كه يك ف��رد ظرفيت 
اجراي آن را دارد.  كفايت از 5 جزو ساخته شده است كه 
زيرساخت ساير توانايي هاست: سالمت بيولوژيكي، عملكرد 
ادراكي- حسي، مهارت هاي حركتي، توانايي هاي شناختي 
و نيرومندي خود. اندازه گيري هر يك از اين موارد مستقل 
از محيط بس��يار مشكل است. محيط تقاضاهاي متفاوتي 
را ب��ر فرد وارد مي كند: فيزيك��ي، بين فردي و اجتماعي. 
هر ي��ك از اين م��وارد مي تواند به تنهايي ي��ا در ارتباط 
بين بخش��ي اعمال ش��ود. تقاضاهاي فيزيكي مربوط به 
عوامل دسترسي مانند تسهيالت مراقبت بهداشتي است. 
تقاضاه��اي بين فردي ب��ه انواع تجارب بي��ن افراد مانند 
محدوديت هاي فرهنگي بين دكتر و بيمار مربوط مي شود 
و تقاضاهاي اجتماعي به هنجارها، قوانين و س��نت هايي 
بازمي گردد كه ممكن است بر زندگي يك فرد تاثير بگذارد. 
اي��ن كفايت من��دي به رابط��ه با محي��ط و در نتيجه 
سياس��ت گذاري هاي عمومي مربوط مي شود كه در گروه 
سالمندان اين نكته كامال واضح است. تغيير در بهزيستن 
جس��مي و رواني س��المندان مانند كاه��ش مهارت هاي 
ش��ناختي مي تواند توانايي آنان را در مقابله با تقاضاهاي 
محيطي كاهش دهد و آنان را از سطوح انطباق دور كند. 
پس براي نگهداش��ت سطوح انطباق مورد نياز سالمندان 
بايد فشارهاي محيط براي آنان كاهش يابد يا كفايت مندي 
آن��ان افزايش ياب��د مانند تامين مراقب هاي بهداش��تي و 
مسكن با كاهش هزينه ها و درآمد بازنشستگي كافي. البته 
تنها نيازهاي فيزيكي مطرح نيست و سياست گذاران بايد 
به نيازهاي بين فردي نيز توجه كنند و برنامه هاي رفاهي 
مانند كمك هاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي و رفاه مالي 

را براي اقشار آسيب پذير مانند سالمندان ارائه دهد. 

 توصيه هاي سياستي
افزايش آگاهي سالمندان در زمينه شيوه زندگي سالم 
و تكنيك هاي ورزشي خاص دوران سالمندي در راستاي 

حفظ و ارتقاي سالمت آنان.
آم��وزش خودكارآمدي س��المت، ع��وارض بيماري و 
پليفارمس��ي)عوارض مص��رف داروهاي همزم��ان بر بدن 
س��المندان( و راه هاي جلوگي��ري از آلزايمر و دمانس در 
رس��انه هاي جمع��ي در راس��تاي افزايش س��طح آگاهي 

سالمندان بي سواد و كم سواد.
آموزش روش هاي غيردارويي و تنفس��ي براي كاهش 

استرس، افسردگي و اختالل خواب دوران سالمندي
ايمن س��ازي منازل سالمندان با همكاري سالمندان و 

ارگان هاي دولتي براي كاهش خطرات سقوط.
بس��ته حمايتي مراقبان غيررس��مي س��المندان شامل 
فرزندان و همسران با حمايت هاي دولتي و آموزش راهكارهاي 

مراقبت و جلوگيري از اعمال سوءرفتار نسبت به سالمندان.
ب��ا   )U3A( س��وم  دوره  دانش��گاه هاي  ايج��اد 
س��رفصل هايي مانند كمك هاي اوليه، ارتقاي سالمت، 
آش��نايي با تكنول��وژي روز براي جلوگي��ري از انزواي 

اجتماعي و تنهايي سالمندان. 
در يك جمع بندي كلي پيش��نهادات، نياز به بس��ته 
سياست گذاري در 3 حيطه: منابع فردي )سالمت جسمي 
و رواني(، س��پر جبراني/ محافظتي)حمايت اجتماعي( در 

يك بستر مناسب )امنيت اقتصادي- محيطي( است.

ثبت سفارش واردات برنج 
آزاد شد

وزير جهاد كشاورزي در نامه يي به وزير صنعت، معدن 
و تجارت، ثبت سفارش واردات برنج را از يكم بهمن ماه 
امسال تا پايان خردادماه سال آينده مجاز اعالم كرد.  در 
نامه »محمود حجتي« خطاب به »محمد شريعتمداري« 
آمده اس��ت: مدت ثبت سفارش تمام محموله هاي برنج 
س��ه ماهه و براي يك ماه قابل تمديد اس��ت.  در بخش 
ديگري از اين نامه آمده اس��ت: »لطفا دس��تور فرماييد 
مرات��ب به تم��ام متقاضيان اعالم و تعه��د الزم مبني بر 
 اينكه محموله هاي وارداتي حداكثر بايس��تي تا شامگاه

31 تيرماه 1397 وارد و ترخيص قطعي شود«.  براساس 
اين نامه، حداكثر مهلت اعتبار ثبت س��فارش، اعتبارات 
اس��نادي و حواله تا تاري��خ 31 خردادماه 1397 خواهد 
بود. حجتي تاكيد كرده اس��ت كه »به دليل شروع فصل 
 برداش��ت برنج داخل��ي ترخي��ص و واردات برنج پس از

31 تيرم��اه 1397 امكان پذي��ر نخواهد بود«. به گزارش 
ايرنا، سياس��ت وزارت جهاد كشاورزي براي واردات برنج 
در بهمن ماه امس��ال حمايت همزمان از توليدكنندگان 
و مصرف كنندگان محصوالت كش��اورزي و فراهم سازي 
ش��رايط براي مصرف برنج با قيمت مناس��ب براي همه 
اقشار جامعه اس��ت. نياز مصرفي برنج كشور نزديك به 
3.2 ميليون تن است كه نزديك 2.2 ميليون تن از محل 

توليد داخلي و مابقي از محل واردات تامين مي شود. 

رشد ٣٠  درصدي صادرات لبنيات
مع��اون وزير جهاد با بيان اينكه رايزني ها با مس��ووالن 
عراقي براي رفع مشكل تعرفه لبنيات همچنان ادامه دارد، 
گفت: صادرات لبنيات در 9 ماهه امسال بيش از 30 درصد 
رش��د داشته است.  حسن ركني در گفت وگو با مهر با بيان 
اينكه ص��ادرات محصوالت دام و طيور در 9 ماهه امس��ال 
مجموعا 843 ميليون دالر بوده اس��ت، اظهار داش��ت: تراز 
تجاري ما طي اين 9 ماه در بخش دام و طيور مثبت بوده و 
100 ميليون و 793 هزار دالر تراز مثبت داشتيم.  به گفته 
وي طي اين مدت بيش از 750هزار تن صادرات شير و انواع 
لبنيات از كش��ور انجام ش��ده كه اين عدد نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل باالي 30 درصد رش��د دارد.  معاون وزير 
جهاد كش��اورزي گفت: اگر روند صادرات به همين صورت 
پيش برود؛ پيش بيني مي شود تا انتهاي سال ميزان صادرات 
ما در زمينه مواد لبني به عدد يك ميليون تن برسد. ركني 
در بخش ديگري از سخنان خود درباره اينكه مشكل ايجاد 
شده در زمينه تعرفه صادرات لبنيات به كشور عراق به كجا 
رسيد؟، افزود: دولت عراق اين محدوديت را تقريبا براي همه 
كشورها لحاظ كرده اما با اين حال صادرات به عراق كماكان 
ادامه دارد.  وي اضافه كرد: مسووالن ذي ربط به طور مستمر 
اين مس��اله را پيگيري مي كنند تا دولت ع��راق را متقاعد 
كنند ك��ه در اين زمينه تجديدنظر كن��د.  ركني گفت: از 
طرفي چون اين شرايط براي همه كشورها لحاظ شده ما در 
وضعيت نسبتا يكساني با رقباي خود در زمينه صادرات به 
عراق قرار داريم.  به گفته وي لحاظ كردن اين تعرفه سبب 
مي شود ميانگين مصرف لبنيات در عراق كاهش يابد. ركني 
درب��اره اينكه آيا اميدي براي رفع اي��ن تعرفه وجود ندارد، 
افزود: نمي توان گفت اميدي نيست؛ به هر حال رايزني ها در 

اين زمينه همچنان ادامه دارد. 

كم كاري وزارت كشاورزي 
در اجراي قانون انتزاع 

عضو كميس��يون كشاورزي مجلس گفت: وزارت جهاد 
كشاورزي كم كاري شديدي در اجراي قانون انتزاع داشته 
است، ابزار الزم را براي تنظيم بازار به اين وزارتخانه نداده اند 
و ذي نفعان سعي كردند كه قانون يا اجرا نشود يا به كندي 
اجرايي شود. عباس پاپي زاده در گفت وگو با فارس در پاسخ 
به اينكه اخيرا شنيده مي ش��ود كه نمايندگان مجلس در 
اعت��راض به عملكرد وزارت جهاد كش��اورزي س��واالتي را 
مطرح كرده ان��د؛ چقدر اي��ن وزارتخانه در اج��راي قانون 
انتزاع موفق عمل كرده است، به صراحت گفت كه در گام 
اول، قانون انتزاع آنطور كه بايد اجرا نش��ده كه خود داليل 
مختلف��ي را دارد. وي افزود: ما به دليل مش��كالتي كه در 
صادرات محصوالت كش��اورزي و در بخش صنايع تبديلي 
وجود داشت قانون انتزاع را تصويب كرديم تا وزارت جهاد 
كشاورزي عالوه بر توليد بر اين گونه مسائل نيز نظارت كند 
تا بتواند عملكرد بهتري داشته باشد. از روز اول تصويب اين 
قانون هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در بدنه 
دولت مخالف با اجراي اين قانون بودند چرا كه ممكن بود 
منافع برخي به خطر بيفت��د و بعد از تصويب قانون نيز از 
هر حربه يي استفاده كردند كه اين قانون اجرا نشود.  عضو 
كميسيون كش��اورزي مجلس در ادامه گفت: كار به جايي 
رس��يد كه با فشار مجلس دو وزير صنعت، معدن و تجارت 
و وزير كشاورزي را كنار هم نشانديم تا تعهد بدهند و اين 
قانون اجرا ش��ود كه بعد از آن تنها بخشي از ابزارها مانند 
شركت بازرگاني دولتي به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد 
اما ابزار تنظيم بازار همچنان در بخش وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باقي ماند.  پاپي زاده به اين نكته اشاره كرد كه بايد 
اتحاديه هاي مرتبط با محصوالت كشاورزي در زيرمجموعه 
وزارت جهاد كش��اورزي فعال مي شد، اما همچنان در زير 
مجموعه اصناف و وزارت صنعت باقي ماند.  نماينده دزفول 
در مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از اينكه متاسفانه وزارت 
جهاد كشاورزي در حوزه فورتينگ،  بسته بندي و بازارهاي 
صادراتي كمرنگ عمل كرده اس��ت، خاطرنشان كرد: اين 
وزارتخانه كم كاري هايي داش��ته به عن��وان مثال با وجود 
بازارهاي اطراف مانند روسيه، كشورهاي حوزه خليج فارس، 
كش��ورهاي CIS، عراق و امثالهم شاهديم كه حضور ايران 
به شدت كمرنگ است، دليل آن بخشي به دليل اجرا نشدن 
درست قانون انتزاع و بخش ديگر به دليل كم كاري شديد 

وزارت جهاد كشاورزي است. 
وي خطاب به مسووالن اجرايي اين حوزه گفت: قانون 
افزايش به��ره وري در بخش كش��اورزي جزو مترقي ترين 
قانون ها اس��ت كه 30 درصد آن هم اجرايي نشده كه اگر 
اجرا مي شد بسياري از مشكالت اكنون حل شده بود.  طي 
دو س��ه س��ال اخير با اجراي نصفه و نيم��ه قانون انتزاع و 
واگذاري وظاي��ف تنظيم بازار كاالهاي اساس��ي از وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به وزارت جهاد كش��اورزي عمال 
اي��ن مهم بين دو وزارتخانه پاس كاري ش��ده و آن طور كه 
بايد نظارتي بر تنظيم بازار صورت نگرفته است.  نمونه آن 
افزاي��ش به يك باره و بي رويه قيمت ش��كر در ماه رمضان 
سال گذشته، از بين رفتن بخشي از تخم مرغ توليدي كشور 
به دليل مهار نشدن بيماري آنفلوآنزاي پرندگان و افزايش 
50 درص��دي قيمت تخم مرغ و بي ثباتي در بازار گوش��ت 
قرمز و برنج از جمله آنهاست. در نتيجه نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي نامه يي براي طرح س��وال از حجتي وزير 
جهاد كشاورزي نوشته اند و حال بايد ديد سرانجام اجراي 

اين قانون به كجا مي رسد. 

كشاورزي

ادامه از صفحه 8
ويليامز چندماه پيش شاهد آشكارشدن سازوكار 
مش��ابه ديگري در كمپين برگزيت بود، يعني وقتي 
كه از نظر او اقتصاد توجه به نفع طرف احساس��ي و 
هويت محور خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا متمايل 
ش��د. او تاكيد داش��ت كه اين س��ازوكارها فقط در 
خدمت جناح راس��ت سياس��ي نيس��تند: به باور او 

اين نيروها در محبوبيت غيرمنتظره سياستمداران 
جن��اح چپ مانند برني س��ندرز و جرمي كوربين و 
نيز بروز مكرر خش��م اينترنتي بر س��ر مسائلي كه 
خش��م ترقي خواهان را برمي انگيزن��د نقش مهمي 
ايف��ا مي كنن��د.  ويليامز بر اين باور اس��ت كه همه 
اي��ن مس��ائل نه تنها نحوه نگرش ما به سياس��ت را 
دچ��ار تحري��ف مي كنند، بلك��ه با گذش��ت زمان 
ممكن اس��ت نحوه تفك��ر ما را ني��ز تغيير دهند و 

ما را غيرعقالني ت��ر و هيجاني تر كنند. او مي گويد: 
»ما، با دروني س��ازي نيروهاي پوياي رس��انه، خود 
را به س��بك ش��ناختي خاصي از خش��م كه دايمي 
است، عادت داده ايم.« ويليامز استدالل مي كند كه 
در چنين وضعيت سياس��ي اي اس��ت كه دلبستگي 
وافر به دولت نظاره گ��ر كه جورج اورول در رمانش 
آورده است اين روزها چندان كاربرد ندارد. آلدوس 
هاكسلي، نويسنده انگليس��ي ديگري كه در سبك 

علمي تخيل��ي مي نوش��ت، با پيش بين��ي دقيق تري 
هشدار داد كه اجبار به سبك اورول براي دموكراسي 
تهدي��د چندان��ي ب��ه همراه ن��دارد، درمقايس��ه با 
ق��درت نامحس��وس بهره كش��ي روان ش��ناختي و 
»رغب��ت متمايل ب��ه بي نهايِت انس��ان به چيزهاي 

حواس پرت كن.«
پ��س از انتخاب��ات امريكا، ويليام��ز بُعد ديگري 
از دني��اي جديد امروزي را كاوش كرده اس��ت. اگر 
اقتصاد توجه توان يادآوري، استدالل و تصميم گيري 
ما براي خودمان را تباه كرده اس��ت -استعدادهايي 
كه در حاكميت بر خويش��تن نقشي اساسي دارند- 
آنگاه چه اميدي به دموكراس��ي باقي مانده اس��ت؟ 
او ادامه مي دهد: »س��ازوكار اقتص��اد توجه به لحاظ 
س��اختاري ط��وري تنظيم ش��ده كه اراده انس��ان 

را تحلي��ل مي برد. اگر سياس��ت جلوه ي��ي از اراده 
انس��اني ماست، چه در سطح فردي و چه در سطح 
جمعي، آنگاه اقتصاد توجه مستقيما پيش فرض هاي 
زيربنايي دموكراس��ي را تخريب مي كند.« اگر اپل، 
فيس بوك، گوگل، توييتر، اينس��تاگرام و اسنپ چت 
به تدري��ج توانايي م��ا در كنترل ذه��ن خودمان را 
ذره ذره از بين مي برند، آنگاه سوال اين است كه آيا 
زماني مي رسد كه دموكراسي ديگر كاركرد خود را 

از دست داده باشد؟
ويليام��ز در پاس��خ مي گوي��د: »آيا م��ا خواهيم 
توانس��ت اين اتف��اق و زمان وقوعش را تش��خيص 
دهيم؟ اگر پاس��خ منفي است، پس از كجا مي دانيم 

كه همين االن چنين اتفاقي روي نداده است؟«
منبع: ترجمان

مخترع »اليك« دلتنگ دوراني است كه اينترنت وجود نداشت

چگونه »اقتصاد توجه« ذهن ما را به گروگان مي گيرد 
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بورس كاال10
 توقف نماد معامالتي

در بورس
توقف نم��اد معامالت��ي اتفاقي كه نه تنه��ا در بازار 
س��رمايه ما، بلكه در همه بورس هاي دنيا امري متداول 
و مرس��وم اس��ت. البت��ه اين اتف��اق در بازار س��هام ما 
تفاوت هاي��ي هم با ديگ��ر بورس ها به وي��ژه آنهايي كه 
پيشرفته و بزرگ هستند، دارد كه بارزترين آنها طوالني 
بودن مدت زمان توقف ها است. بر اين اساس هر چقدر 
در بازار ما توقف ها طوالني است و گاهي چند ساله، در 
مقاب��ل در بورس هاي دنيا اين مدت زمان كوتاه اس��ت 
و از چن��د س��اعت اتفاق مي افت��د و نمادهاي معامالتي 
حداكثر بيش��تر از چند روز متوقف نيستند. به گزارش 
تس��نيم، از اين رو درباره عم��ده داليل توقف نمادهاي 
معامالتي بايد گفت مواردي چون عدم ارائه صورت هاي 
مالي، تخلف شركت ها در ارائه گزارش مالي و فسادهاي 
احتمال��ي، تغيير س��هامدار عمده، عدم پاس��خگويي به 
مكاتبات س��ازمان بورس، دس��تكاري قيمت ها و نوسان 
قيمتي بدونه پش��توانه، تحوالت سهامداري و معامالت 
عمده، مش��كالت حقوقي و قضايي و... باعث مي شود تا 
نمادهاي معامالتي در بازار س��هام متوقف شوند؛ توقفي 
كه يك سر آن س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر قرار 
دارد و در س��وي ديگر آن شركت ها. سازمان بورس هم 
بر اين مهم تاكيد دارد كه ابهامات بايد برطرف ش��ود تا 
معامله گران در بستري ش��فاف اقدام به خريد و فروش 
س��هام كنند. بر اين اساس برخي از شركت ها هم حرف 
گوش كن خوبي هستند و در مدت كوتاهي اقدام به ارائه 
مدارك الزم و شفاف سازي كرده و از چراغ سبز سازمان 
بورس با اندك��ي تعلل عبور مي كنن��د، اما برخي ديگر 
»توقف« را بر »بازگش��ايي« ترجي��ح مي دهند و بدون 
توجه به حق و حقوق س��هامداران ، ب��راي مدت زيادي 

پشت چراغ قرمز بورس مي مانند. 
ب��ا اي��ن تفاس��ير ام��ا در توقف ه��اي طوالني مدت 
نماده��اي معامالت��ي در بازار س��هام، بي��ش از هر فرد 
و گروهي اين س��هامداران هس��تند كه با ه��زار اميد و 
آرزو در س��وداي كسب س��ود، نقدينگي خود را به تاالر 
شيش��ه يي مي آورند تا از رهگذر دادوستد سهام سودي 
كسب كند، غافل از اينكه در برخي موارد مشكل بزرگي 
به نام »توقف نماد« در كمين آنها نشسته است. بر اين 
اساس بايد گفت توقف نماد چه بسا بدتر از پايين آمدن 
قيمت سهام و زيان معامله گران در بازار سهام است؛ چرا 
كه در صورت افت قيمت سهام، معامله گران اين اختيار 
را دارند كه با فروش س��هام خود ب��ه قيمتي پايين تر و 
مقداري زيان و كاهش سرمايه، سهام خود را نقد كنند، 
در حال��ي كه اگر توق��ف نماد، آن ه��م از نوع طوالني 
مدت در تاالر شيش��ه يي رخ ده��د، صرفنظر از افت يا 
حتي افزايش قابل توجه سهام، نقدينگي سرمايه گذاران 

حبس مي شود و دسترسي به آن ندارند. 
به همين دليل توقف نماد و حبس نقدينگي بدترين 
اتفاقي اس��ت كه براي يك س��رمايه گذار در هر بازاري 
به ويژه بازار س��رمايه اتفاق مي افتد. ضمن اينكه وقتي 
نم��اد معامالتي يك ش��ركت متوقف مي ش��ود، در پي 
حبس و قفل ش��دن منابع، سرمايه گذاران ديگر قادر به 
تصميم گيري در مورد سرمايه ش��ان نيستند و عالوه بر 
اينكه نمي توانند بس��ته به شرايط بازار اقدام به بازنگري 
و اصالح در پرتفوي خود كنند، از كس��ب س��ود و زيان 
)بسته به شرايط بازار سهام( هم جا مي مانند؛ همچنين 
اين دس��ته از معامله گران به اصل پ��ول و دارايي خود 
هم دسترس��ي ندارند كه البته بايد ب��ه اين موارد زيان 
حاص��ل از خواب پول و س��رمايه را ني��ز اضافه كرد. بر 
اين اس��اس تلخكامي هاي توقف طوالني مدت نمادهاي 
معامالتي در تاالر شيش��ه يي زماني نمود بيشتري پيدا 
مي كند ك��ه بازار روند صعودي به خود گرفته اس��ت و 
در پي آن س��هامداران به هر دري مي زنند تا خود را با 
موج صعودي قيمت ها و شاخص بورس همراه و همگام 
كند ك��ه البته اي��ن موضوع در خص��وص صندوق ها و 
ش��ركت هاي سرمايه گذاري بيشتر نمايان است؛ چرا كه 
در بازار مثبت به دليل عقب ماندن از بازار، صندوق هاي 
سرمايه گذاري دچار افزايش درخواست هاي ابطال شده 
و مجبور مي ش��وند براي پاس��خگويي به نياز نقدينگي 
و افزاي��ش ابطال واحده��اي س��رمايه گذاري، اقدام به 
فروش س��هام خود كنند كه در واقع اين اتفاق راندمان 
صندوق ها را تحت تاثير بس��ته ش��دن بخش عمده يي 
از پرتف��وي س��رمايه گذاري خود ق��رار مي دهد. عالوه 
بر اين مش��كل ديگري كه توقف ه��اي طوالني مدت و 
غيرقابل پيش بيني نمادهاي معامالتي براي بازار س��هام 
در پ��ي دارد موضوع ش��كل گيري بهره تصاعدي مركب 
در خريدهاي اعتباري اس��ت؛ آن هم ب��ه اين دليل كه 
بخش قابل توجهي از منابع مربوط به معامالت در بازار 
س��هام به صورت اعتباري بوده كه كارگزاران با دريافت 
تس��هيالت از بانك ها ايجاد اعتبار كرده و به مش��تريان 
مي دهن��د. بر اين اس��اس در پي توق��ف طوالني مدت 
نمادهاي معامالتي در تاالر شيشه يي اين بخش از منابع 
مالي و نقدينگي اعتبار گرفته ش��ده از بانك ها غيرقابل 
دسترس��ي مي شوند و در پي آن در برخي شرايط وثايق 
سرمايه گذاران نزد كارگزاران كفاف بدهي هاي مشتري 
را نمي دهد و كارگزاران با ريس��ك نكول ش��ده مواجه 

مي شوند. 
ب��ه همين دليل و مش��كالت ناگفته بس��يار ديگري 
است كه چند ماهي مي ش��ود كه متوليان بازار سرمايه 
آس��تين ها را ب��اال زده اند و پاي خ��ود را در يك كفش 
كرده اند تا از زمان توقف نمادهاي معامالتي در پش��ت 
چراغ قرمز تاالر شيشه يي كم كنند. اين موضوع تا حدي 
جدي است كه مديران سازمان بورس دست به نگارش 
و تصويب قانون جديد براي توقف و بازگش��ايي نمادها 
زده اند و بر اس��اس آن قرار اس��ت توقف نمادها در بازار 
س��رمايه به اندازه معمول يك بازي فوتبال شود. اتفاقي 
كه تعبير آن موجب خواهد شد كه مشكل نقدشوندگي 
در بازار سهام تا حد چشمگيري كاهش پيدا كند؛ آن هم 
در بازاري به نام بازار سهام كه شايد يكي از بزرگ ترين 
مزاياي آن نس��بت به س��اير بازارها از جمله مس��كن و 
خودرو، نقدش��وندگي بهتر دارايي اس��ت. بر اين اساس 
نگاه��ي به جزييات مهم دس��تورالعمل جديد معامالتي 
در خصوص توقف و بازگشايي نمادهاي معامالتي نشان 
مي دهد مطابق اين دس��تورالعمل حداكثر زمان بس��ته 
بودن نمادهاي معامالتي شركت ها در صورت عدم ارائه 
صورت مالي 30 روز اس��ت و پس از تنزل رتبه در بازار 
پذيرش ش��ده، نماد معامالتي ش��ركت در بازار ديگري 
بازگش��ايي مي ش��ود و س��هامداران با علم به عدم ارائه 
صورت هاي مالي مي توانند س��هام اين شركت را خريد 
و فروش كنند. بر اين اس��اس مطابق مواردي اينچنيني 
بنظر مي رس��د دستورالعمل جديد توقف و بازگشايي ها، 
گام مه��م و بزرگي در راس��تاي افزايش نقدش��وندگي 
بازار س��رمايه است و موجب مي شود تا ديگر توقف هاي 
طوالني مدت، نقدشوندگي بازار سهام را فداي شفافيت 

اطالعاتي نكند. 

كف بازار

مديرعامل بورس كاالي ايران با اشاره به اجراي »سياست قيمت تضميني گندم« تاكيد كرد

كشاورزان نگران نباشند

مروري بر مهم ترين رويدادهاي بورس كاال

هي��چ نگراني در خصوص اجراي سياس��ت قيمت 
تضميني گندم در قالب بورس كاال براي كش��اورزان 
وجود ندارد و تصميم بر آن اس��ت كه بخش��ي از اين 
محصول مورد حمايت قرار گيرد. حامد س��لطاني نژاد 
مديرعام��ل ب��ورس كاالي اي��ران با اش��اره به اجراي 
سياس��ت قيمت تضميني گندم در قالب بورس كاال، 
اظهار ك��رد: در قالب اين طرح، كش��اورزان محصول 
خود را در بورس كاال عرض��ه مي كنند و مابه التفاوت 
قيم��ت فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين ش��ده 
براي گندم، توس��ط دولت به حس��اب توليدكنندگان 
واري��ز خواهد ش��د. س��لطاني نژاد اضافه ك��رد: هيچ 
نگراني در خص��وص عرضه گندم در بورس كاال براي 
كشاورزان وجود ندارد و تصميم بر آن است كه بخشي 
از اي��ن محصول مورد حماي��ت قرار گيرد. وي با بيان 
اينكه هم اكن��ون، در حال تصميم گيري در اين حوزه 
هستيم، تصريح كرد: بسياري از زيرساخت ها در حال 
انجام اس��ت از جمله آن مي توان به سامانه نرم افزاري 

مربوط به سطح اطالعات كشاورزان اشاره كرد. 

 حذف واسطه ها
س��لطاني نژاد در ادام��ه اذعان ك��رد: عرضه اين 
محصول در بورس كاال، شفافيت قيمت، كاهش بار 
مالي دولت، حذف واس��طه ها و س��ود كشاورزان را 
در بردارد. به همين دليل، اجراي سياس��ت قيمت 
تضمين��ي م��ورد توجه دول��ت قرار گرفته اس��ت. 
مديرعامل بورس كاال در ادامه يادآور ش��د: امسال، 
بناب��ر مصوبه هيات وزيران، تصميم بر آن ش��د كه 
ب��ا توجه به زمان بر ش��دن ابالغ مصوب��ه در بعضي 
از اس��تان ها بال��غ بر ۸0 درصد محص��ول، در قالب 
خريد تضميني انجام مي شود. سلطاني نژاد با اشاره 
به اينكه در س��ال زراعي ۹6-۹5 سياس��ت قيمت 
تضمين��ي گندم در چهار اس��تان به صورت پايلوت 
اجرا ش��د، گف��ت: باتوجه ب��ه تاخي��ر در ابالغ اين 
مصوبه در برخي اس��تان ها ۸0 درصد محصول، در 
قالب خريد تضميني صورت گرفت، چرا كه مجمعي 

جهت قيمت تضميني وجود نداشت. 

 حمايت از كشاورزان
وي در خصوص واس��طه گري در خريد و فروش 
گندم اظهار كرد: زماني كه اين امر در بورس تحقق 
يابد، بسياري از واسطه هاي غيرضروري هم به همان 
نسبت حذف مي ش��وند، زيرا كسي كه توليدكننده 
است بايد رسميت داشته باش��د. مديرعامل بورس 
كاالي ايران، با بيان اينكه سياست قيمت تضميني 
از طري��ق ب��ورس كاال، مي توان��د عام��ل مهمي در 
كاه��ش حجم حض��ور دولت و همچني��ن حمايتي 
براي كش��اورزان به حساب  آيد، گفت: بازار سرمايه 
مي تواند شرايطي را فراهم كند كه به صورت عادالنه 

در چارچوب قانون، محصولي را وارد بورس كند. 

 فرصت و تهديد »بيت كوين«
مديرعامل بورس كاالي ايران درباره حضور بيت 
كوي��ن در تج��ارت ايران و ب��ورس كاال اظهار كرد: 
بيت كوين طرفداران زي��ادي دارد. اين موضوع در 
فعاليت ه��اي تج��اري ايران اثرگذار بوده اس��ت، به 
همين منظور كارگروهي ب��راي مطالعه تهديد ها و 
فرصت هاي بيت كوين تشكيل داده ايم. سلطاني نژاد 
با بيان اينكه اكنون بيت كوين در بورس كاال مورد 
معامله ق��رار نمي گي��رد، افزود: كنت��رل اثر پذيري 
 اي��ن پول الكترونيك در تجارت كش��ور و همچنين 
پيش بين��ي ظرفيت هاي آن تنها ب��ا ورود و مطالعه 
مباحث آن امكان پذير اس��ت. وي گفت: در گستره 
دامنه ب��ورس كاال انجام معامله هاي كااليي با پولي 
غير از ارز هاي رايج موثر اس��ت و بسياري از كاال ها 
با ارزش بيت كوين مقايس��ه مي شوند. بنابراين اين 
موارد مي توانند دليلي براي پيگيري، بررسي ابعاد و 

زاويه هاي مختلف بيت كوين باشند. 
سلطاني نژاد تصريح كرد: اجناس گوناگون موجود 
در ب��ازار ايران تنها با ارز هاي راي��ج به ويژه ريال و 
دالر قيمت گذاري مي ش��ود، حال اگر ارز ديگري بر 
س��ازوكار هاي بازار ظهور كند قط��ع به يقين روي 
مراحل كش��ف قيمت ها و ش��يوه تجارت كه شامل 
تبادل پول، نحوه اخذ و ضمانت هاست؛ اثر غير قابل 
ان��كاري مي گذارد. به گزارش ب��ورس كاالي ايران، 
اين مقام مسوول افزود: اكنون كشورهايي هم چون 

س��وئد، دانمارك، كره جنوبي، هلند، فنالند، كانادا، 
استراليا و انگليس اين ارز را به رسميت شناخته اند 
و معامله ه��اي خ��ود را با اس��تفاده از اين ارز پيش 
مي برن��د. اين تغيير نگرش نح��وه مبادله جهاني را 
دس��ت خوش تغيير قرار مي دهد، بنابراين ايران هم 
بايد پيش از فراگير شدن اين ارز مجازي به تدوين 

برنامه ريزي و تفكر بر ابعاد آن بپردازد. 

 ضريب ريسك باال
وي درب��اره ب��ه اج��را رس��يدن بيت كوي��ن در 
تجارت ه��اي ايران بيان ك��رد: همان طور كه گمان 
نمي كردي��م نرم افزار تاكس��ي هاي اينترنتي بتواند 
روزي جايگاه آژانس هاي تاكس��ي راني را بگيرد، در 
مورد اجراي بيت كوين هم نمي توان س��اده لوحانه 
نظر دارد، چراكه هر نهادي با توجه به حوزه فعاليت 
خ��ود بايد اث��ر آن را مد نظر قرار دهد و متناس��ب 
با واكنش هاي آن به برنامه ريزي متناس��ب بپردازد. 
س��لطاني نژاد تصري��ح كرد: اكنون زيرس��اخت هاي 
قانون��ي بيت كوي��ن در ايران وجود ن��دارد و داراي 
ضريب ريسك بااليي است، اما اگر جمع بندي هاي 
كلي نظام اقتصادي به س��مت قانوني ش��مردن اين 
ارز مجازي پيش برود، از ظرفيت هاي آن اس��تفاده 
خواهيم كرد. اگر هم سياستي مبني بر محدود سازي 
اين ارز اخذ شود، راه كار هاي جلوگيري از ورود آن 

به بازار را پيش خواهيم گرفت. 

وي راجع به اثر كنوني بيت كوين در بورس كاال 
اظه��ار كرد: بيت كوين اكن��ون در تجارت هاي ايران 
از جمله بورس كاال اث��ري ندارد و با توجه به اينكه 
به تازگي توجه عده ي��ي را به خود جلب كرده، فكر 
نمي كنم در اين مدت كوتاه بتواند اثر خود را اعمال 
كند. سلطاني نژاد درباره سازوكار هاي نظارتي تدوين 
ش��ده در مطالع��ه ابعاد اين ارز مج��ازي گفت: با به 
رسميت شناختن بيت كوين از سوي نظام جمهوري 
اس��المي ايران، ب��راي نظ��ارت روي آن با هيچ يك 
از دفات��ر بين المللي بحث و هماهنگي انجام نخواهد 
ش��د بلكه تمامي هماهنگي ها و سياس��ت گذاري ها 

تنها محدود به فضاي مجازي مي شود. 

  موفقيت سياست جديد
همچني��ن ي��ك نماينده مجل��س با اش��اره به 
اينكه پيش بيني اقتصاددانان از موفقيت سياس��ت 
قيمت تضميني حكايت دارد گفت: بر اين اس��اس 
ل��زوم حمايت از عرضه گن��دم در بورس كاال بيش 
از پيش احساس مي ش��ود. برنامه ريزي دولت براي 
اصالح نظام خري��د تضميني در حالي با اعالم وزير 
جهاد كش��اورزي جدي تر شده كه به گفته محمود 
حجتي از س��ال آينده بخش��ي از اي��ن محصول در 
قالب سياس��ت قيمت تضميني از طريق بورس كاال 
عرضه مي ش��ود. اقدامي كه طي بررس��ي ها و تاكيد 
اقتصاددان��ان مزاي��اي متعددي براي كش��اورزان و 

گندمكاران به همراه داش��ته و مي تواند از سنگيني 
بار مالي كه سال هاست بر دوش دولت بوده بكاهد. 
همچني��ن اين تصميم كه در راس��تاي اجراي ماده 
33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي گرفته 
شده و همان طور كه تجربه موفق عرضه ذرت و جو 
در قالب سياس��ت قيمت تضميني از طريق بورس 
كاال ثاب��ت كرده، ضم��ن حفظ خودكفايي كش��ور 
در حوزه توليد اين محصول اس��تراتژيك، مي تواند 
رضايت كش��اورزان را در پرداخت مطالبات آنها در 

كوتاه ترين زمان ممكن به همراه داشته باشد. 

 حمايت نهاد ها
در همي��ن ارتب��اط، نماين��ده م��ردم فري��دن، 
فريدونشهر، چادگان و بوئين ميان دشت در مجلس 
گف��ت: عرضه گن��دم در ب��ورس كاال و اصالح روند 
خري��د تضميني بايد از س��وي نهاده��اي مختلف 
حمايت ش��ود تا اين طرح به ثمر نشيند. به گزارش 
تسنيم، اكبر تركي با بيان اينكه در اجراي سياست 
قيمت تضميني، عم��ل دولت به تعهداتش از قبيل 
واريز س��ريع مابه التفاوت قيمت گندم در بورس و 
نرخ تضمين��ي از اهميت ويژه يي برخوردار اس��ت، 
اف��زود: عرضه گندم در بورس ضم��ن ايجاد رقابت 
مي��ان كش��اورزان، باع��ث مي ش��ود كه اين قش��ر 
محصوالت خود را با ارزش و قيمت واقعي در بازاري 
منسجم عرضه كنند. وي اضافه كرد: بايد توجه كرد 
اجراي اين طرح نيازمند مديريت اس��ت و در كشور 
ما خريد گندم  س��ال ها به شيوه خريد تضميني بود 
و وجوه گن��دم كاران با تاخير پرداخت مي ش��د كه 

موجب نارضايتي كشاورزان بود. 

  عرضه تدريجي
ترك��ي اظهار داش��ت: ب��راي آنكه تم��ام موانع 
احتمالي شناس��ايي ش��ده و نظارت ها دقيق باشد، 
بهتر اس��ت به تدريج گندم در ب��ورس كاال عرضه 
ش��ود. اما نكته اساس��ي اينجاس��ت كه در اجراي 
اي��ن برنامه نبايد بورس كاال را تنها نگذاش��ت و با 
حمايت ه��اي عملي، زمينه موفقي��ت كامل فراهم 
ك��رد تا كش��اورز و اقتصاد كش��ور متضرر نش��ود. 
بنابراي��ن بايد حساس��يت هاي موج��ود را در نظر 
گرف��ت و به همي��ن دلي��ل نبايد بس��تر حمايتي 
خريد تضميني دولت به يك باره متوقف ش��ود. به 
گفته اي��ن نماينده مجلس، اقتصاددانان پيش بيني 
كرده ان��د كه درصد موفقيت عرضه گندم در بورس 
كاال ب��اال بوده و اج��راي اين برنامه با پيش��رفت و 
موفقيت همراه خواهد بود. وي در پايان با اشاره به 
نقش شركت هاي مباشر در عرضه گندم در بورس 
كاال هم گفت: حضور مباشر مي تواند به تسريع در 
موفقي��ت اين برنام��ه كمك كند، ام��ا بايد نظارت 

دقيق در اين باره اعمال شود. 

گروه بورس|
در هفته گذش��ته رويداده��ا و اظهارنظرهاي 
مهمي درخص��وص ب��ورس كاالي ايران صورت 
گرف��ت ك��ه استانداردس��ازي كيفي��ت گندم با 
اجراي سياست قيمت تضميني، راه اندازي بورس 
جهاني زعفران در آينده يي نزديك و معامله يك 
ت��ن و ۴00 كيلوگرم زعف��ران در قالب معامالت 
بورس، نقش بورس كاال در افزايش س��طح رفاه 
جامعه و تح��ول نظام خري��د تضميني گندم از 
 س��ال آينده با كم��ك ب��ورس كاال از مهم ترين 

آنها بود. 
بر اين اس��اس، طي هفته گذشته مديرعامل 
ب��ورس كاالي ايران عنوان كرد: اگر قرار باش��د 
در مدت كوتاهي حجم زيادي از محصول گندم 
وارد بازار شود، قيمت ها مي شكند؛ بر اين اساس 
وجود يك بازارساز و كسي كه ذخاير استراتژيك 

را نگهداري مي كند، ضروري است.
 حامد س��لطاني نژاد اظهار داش��ت: در همين 
حال، مذاكراتي با ش��ركت بازرگاني دولتي انجام 
ش��ده اس��ت كه ابتدا بازار گردان هايي داش��ته 

باش��يم، چون نمي توان سيس��تمي را كه وابسته 
ب��ه دولت بوده ط��ي يك س��ال از آن جدا كرد. 
بنابراي��ن حداقل بايد حمايتي كه از جانب خريد 
انجام مي شود ادامه داشته باشد و بخش حمل و 
نقل و انبارداري به بخش خصوصي واگذار ش��ود 
يا اينكه دولت هم در اين سازوكار حضور داشته 
باشد ولي نگرش بخش خصوصي را داشته باشد. 

 بورس زعفران 
افزون بر اي��ن، مديرعامل س��ازمان مركزي 
تعاون روس��تايي ايران با اش��اره به اينكه هيچ 
كس با خريد زعفران توس��ط تعاوني روستايي 
مخالف نيست، افزود: بنا داريم در آينده نزديك 
نسبت به راه اندازي بورس جهاني زعفران اقدام 
كني��م و تحقق اين مهم حتي با دپوي محصول 
در داخل كش��ور، جهان را تشنه زعفران كرده و 
آنها را ملزم به تعيين قيمت جهاني توسط ايران 
خواهيم كرد. علي اوسط هاشمي از اجراي طرح 
خريد توافقي زعفران براي حمايت از كشاورزان 
و زعف��ران كاران به عنوان يك تجربه مثبت ياد 

كرد و افزود: اگر زير بار بدترين فشارهاي مالي 
هم قرار بگيريم، نخواهيم گذاش��ت اين حركت 

نو دچار آسيب شود. 

 معامله يك تني
رييس بانك زعفران و كارگزار بورس زعفران 
ترب��ت حيدريه نيز گفت: هدف از تاس��يس اين 
بانك كه براي نخس��تين با در ايران فعاليت خود 
را آغاز كرده، حفظ و نگهداري بهداشتي و كنترل 
شده زعفران است. غالمرضا كريمي با بيان اينكه 
جلوگيري از به باد رفتن دس��ترنج كشاورزان از 
ديگر اهداف تشكيل بانك است، افزود: از ابتداي 
خري��د توافقي زعفران تاكن��ون نزديك به 5 تن 
زعفران كشاورزان منطقه خريداري شده كه يك 
تن و ۴00 كيلوگرم آن در قالب معامالت بورس 

بوده است.
 

 سطح رفاه جامعه
در س��ويي ديگ��ر، ريي��س مرك��ز مطالعات 
راهبردي دانش��گاه تهران گف��ت: ابزارهاي مالي 
ب��ورس كاال مانن��د ابزارهاي مش��تقه كااليي از 
جمله قراردادهاي آتي و اختياري و قراردادهاي 
پي��ش ف��روش و س��وآپ مي توانند ب��ه كاهش 
نوس��انات قيمتي و پي��ش بيني پذي��ري بازارها 
كم��ك كنند و به نظر مي رس��د هم��ه اينها در 
كنار همديگر نشان دهنده متمايزكنندگي بورس 
كاال با قابليت هايي اس��ت ك��ه در بازارهاي مالي 
مش��اهده مي كنيم. ساس��ان شاه ويس��ي افزود: 
در عين حال فعاليت ب��ورس كاال به عنوان يك 
م��كان امين براي طرفين معامله، در حوزه توليد 
اطالعات گسترده يي را درخصوص قيمت، عرضه 
و تقاض��ا به ب��ازار ارائه مي كن��د؛ از همه مهم تر 
ب��ورس كاال با قابلي��ت توس��عه بازارهاي نقدي 
كاال و تس��هيل كننده تامين منابع مالي به جهت 
تقويت س��رمايه گذاري در توليد به عنوان هسته 
اصلي به ش��مار مي رود. وي ادامه داد: همچنين 
به كارگي��ري فناوري هاي نوين با اس��تقرار يك 

سري از معامالت، ايجاد زيرساخت ها، فناوري ها، 
معام��الت الكترونيكي، سيس��تم هاي انبارداري، 
فناوري ه��اي اطالعات و ارتباط��ات و قابليت در 
كارايي و ارتقاي سيستم يك بخش از نقش هاي 
ب��ورس كاال اس��ت و در اين بي��ن موضوعي كه 
كارشناس��ان و تحليلگران اقتصادي كمتر به آن 
پرداخته اند، اين اس��ت كه بورس كاال به كاهش 

فقر و نابرابري اجتماعي كمك مي كند. 

 تحول نظام خريد 
ع��الوه ب��ر اين، عض��و كميس��يون اقتصادي 
مجلس گف��ت: عرضه بخش��ي از گندم كش��ور 
از س��ال آين��ده در بورس كاال، آغ��از يك تحول 
و اص��الح در نظام خريد تضميني اس��ت و بدون 
شك در صورت عمل همه نهادها به وظايف خود 
ش��اهد رضايت كش��اورزان، كاهش هزينه دولت 
و رش��د كيفيت گندم خريداري ش��ده خواهيم 
ب��ود. علي اكبر كريمي گفت: ب��ورس كاال داراي 
مكانيزمي بس��يار مطلوب براي معامالت كاال در 
س��طح اقتصاد ملي اس��ت و با فضاي شفافي كه 
دارد سازوكار مناسبي را براي فروشندگان كاالها 
ق��رار مي دهد و امكان پاي��ش و نظارت هم براي 
دول��ت در اين ب��ازار وج��ود دارد. كريمي افزود: 
بورس كاال مي تواند با سياس��ت عرضه گندم در 
بورس كاال، تمهيدات الزم را در دس��تور كار قرار 
ده��د چراكه گندم در يك مقط��ع زماني خاص 
و كوت��اه، توليد و قس��مت اعظ��م آن خريداري 
مي ش��ود و كش��اورزان به دنبال آن هستند كه 
وجوه خود را دريافت كنند. بايد از كساني كه در 
بورس فعال ش��ده و گندم را خريداري مي كنند، 

حمايت  مالي الزم صورت گيرد. 

 صنعت معدن در تاالر  نقره اي
اف��زون بر اي��ن، رييس فراكس��يون معدن و 
صناي��ع معدني مجل��س با بيان اينكه اس��تفاده 
از ظرفيت ه��اي ب��ورس كاال در ح��وزه مع��دن 
راهگشاس��ت، گف��ت: دبيرخان��ه مش��ترك امور 

معادن مجلس و دولت براي حل مش��كالت اين 
حوزه تش��كيل شده اس��ت. داريوش اسماعيلي 
گف��ت: در قان��ون راهكارهايي پيش بيني ش��ده 
اس��ت كه موضوع صادرات به شكل شفاف قابل 
تصميم گيري باش��د و با توجه به ساز و كارهاي 
ش��فاف بورس، يكي از روش هاي مناسب فروش 
مواد معدني و به ويژه سنگ آهن بورس كاالست 
كه اين اقدام منجر به ش��فافيت بازار محصوالت 
معدني مي ش��ود. به گفته اس��ماعيلي، در هيات 
رييس��ه فراكس��يون معدن و صنايع معدني كه 
ب��ا حضور ريي��س مجلس، وزي��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، اعضاي فراكس��يون معدن مجلس و 
معاونان معدني وزارت صنعت برگزار ش��د، بنا به 
پيشنهاد شخص وزير صنعت، دبيرخانه يي براي 
تعام��ل بيش��تر دولت و مجل��س در امور معادن 

تشكيل شد. 

 راه اندازي معامالت آتي 
همچنين، مديرعامل يك ش��ركت كارگزاري 
گفت: راه اندازي بازار مشتقه ارزي و معامالت آتي 
ارز در بازار س��رمايه راهكاري مفيد براي پوشش 
ريس��ك توليدكنندگان و مصرف كنندگاني است 
كه فعاليت ش��ان وابس��ته ب��ه نرخ ارز اس��ت. بر 
اين اس��اس با راه اندازي ب��ازار ارز و امكان انجام 
معام��الت آتي مي توان براي آين��ده برنامه ريزي 
ك��رد و پي��ش بيني رون��د آين��ده را امكان پذير 
كرد. حس��نعلي بش��ارت احس��اني افزود: ايجاد 
و توس��عه بازار مش��تقه ارزي ب��راي هجينگ و 
كنترل ريسك هاي مترتب با بازار ارز كاربردهاي 
فراوان��ي دارد. ضمن اينكه ايج��اد چنين بازاري 
قابليت نقدش��وندگي را ب��راي بازار نقدي ارز نيز 
در پ��ي دارد و معامالت آن را روان مي كند. وي 
گفت: تجربه راه اندازي بازار آتي سكه و مديريت 
نوس��انات در بازار س��كه نقدي از طريق استفاده 
از ابزارهاي مش��تقه بورس كاال نش��ان داده كه 
مي ت��وان از اين ام��كان در حوزه تالطمات ارزي 

نيز بهره برد. 

از سوي دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه تاكيد شد

عرضه ۳۰ درصدي در تاالر نقره اي
 دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه براي رعايت 
نوس��انات معقول قيمت اين محصول در ايامي كه تقاضاي 
اين نهاده افزايش پيدا مي كند با صدور اطالعيه يي خطاب 
ب��ه اعضاي اين انجمن، عرضه حداق��ل 30 درصد از توليد 
ماهان��ه خ��ود در بورس كاالي ايران را خواس��تار ش��د. به 
گ��زارش اقتصاد آنالين، غالمعلي فارغ��ي با اعالم اين خبر 
گف��ت: در خصوص رعايت نوس��انات معقول قيمت جوجه 
ي��ك روزه در ايامي كه تقاضاي اي��ن نهاده افزايش مي يابد، 
واردات تخم مرغ نطفه دار تبديل به نخس��تين نسخه درمان 

اين موضوع شده و به زودي اين اتفاق رخ خواهد داد. 

وي اضاف��ه كرد: همچنين با عنايت به تجربه تلخ س��ال 
گذش��ته در ورود نهاده��اي نظارتي به ب��ازار قيمت جوجه 
يك روزه، اين انجمن بار ديگر بر لزوم رعايت تعادل در بازار 
فروش جوج��ه يكروزه در ايام مزبور تاكي��د دارد. به گفته 
فارغي، از آنجا كه عرضه و معامله جوجه يك روزه در بورس 
كاال يكي از راهكارهاي مهم خروج جوجه يك روزه از شمول 
قيمت گذاري اس��ت از اين رو اعضاي انجمن كماكان نسبت 
به عرضه منجر به معامله جوجه يك روزه در بورس تا سطح 
30 درصد از توليد ماهانه اقدام جدي كنند. وي افزود: اين 
تصميم با اين هدف گرفته ش��د تا ضمن افزايش ش��فافيت 

قيمت��ي و ايجاد تعادل هر چه بيش��تر در معامالت، س��هم 
بيش��تري از بازار سنتي جوجه يك روزه به عرضه در بورس 
اختصاص يابد كه در نتيجه آن هم طرف عرضه و هم طرف 
تقاض��ا با بازار بورس و مزاياي آن آش��نايي بيش��تري پيدا 
خواهند كرد. دبير انجم��ن توليدكنندگان جوجه يك روزه 
در پاي��ان گفت: باي��د از راه ان��دازي صندوق هاي كااليي و 
حمايت ش��ركت هاي تامين سرمايه جهت تامين نقدينگي 
مورد نياز عرضه جوجه يك روزه در بورس كاال كمك گرفت 
تا مشكل تامين مالي توليدكنندگان و مرغداران نيز از اين 

طريق مرتفع شود. 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

تعرفه اينترنت همراه اول 
براي پيام رسان هاي داخلي 

يك سوم شد
با اجراي مصوبه 265 رگوالتوري، تعرفه اينترنت همراه 
اول براي پيام رسان هاي داخلي به يك سوم كاهش يافت. 
اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران اعالم 
كرد: ب��ا اجراي مصوبه 265 كميس��يون تنظي��م مقررات 
ارتباطات كه درراستاي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي 
با موضوع سياس��ت ها و اقدامات ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي و براي حمايت و توس��عه فعاليت  پيام رس��ان هاي 
داخلي بوده اس��ت، از س��اعت 16 روز جمع��ه 29 دي ماه، 
سقف تعرفه كاربر نهايي پيام رس��ان هاي داخلي مجاز را به 
ميزان يك س��وم س��قف تعرفه ترافيك بين المل��ل كاربران 
نهاي��ي اعمال مي كند. براس��اس اين اع��الم، براي حمايت 
از توس��عه و س��اماندهي فعاليت پيام رس��ان هاي اجتماعي 
داخلي، س��قف تعرف��ه كاربر نهايي پيام رس��ان هاي داخلي 
مجاز، در اس��تفاده آزاد و بسته هاي ديتا به ميزان يك سوم 
س��قف تعرفه ترافي��ك بين الملل كاربران نهايي محاس��به 
مي ش��ود. اپرات��ور اول درراس��تاي حماي��ت از تولي��دات و 
 مهارت هاي ايراني و تحقق اقتصاد مقاومتي، آمادگي خود را 
بر حمايت از نرم افزارهاي بومي و پيام رس��ان هاي اجتماعي 
داخلي اعالم كرده است. طبق اعالم، اين كاهش تعرفه براي 
پيام رسان هاي »گپ،  اي گپ، بيسفون و سروش« انجام شده 
اس��ت. پيش از اين اپراتور اول تعرفه استفاده از سايت هاي 

پرمصرف منتخب داخلي را نيز به نصف كاهش داده بود. 

 جشنواره فراگيري نخستين واژه )آب( در شهر 
خمين برگزار شد-اراك| با حضور رييس اداره آموزش و 
پرورش و مدير امور آبفا شهرستان خمين، آخرين جشنواره 
فراگيري نخس��تين واژه، در سالن فرهنگسراي امام خميني 
شهر خمين براي 300 دانش آموز كالس اولي اين شهر برگزار 
شد. در اين جشنواره محمدي رييس اداره آموزش و پرورش 
و مشهدي مدير امور آبفا خمين طي سخناني دانش آموزان را 
با وضعيت آب در كشور، لزوم مصرف بهينه آب و راه استفاده 
درست از آب آشنا نمودند. اجراي برنامه هاي متنوع همچون 
نمايش، مس��ابقه، تدريس آب توس��ط آم��وزگاران كالس 
اول، توزيع پكيج هاي آموزش��ي و نواختن زنگ آب توس��ط 
مسووالن ازجمله برنامه هاي اين جشنواره بود كه با استقبال 
دانش آموزان مواجه شد. گفتني است اين جشنواره با هدف 
فرهنگس��ازي مصرف بهينه آب بين كودكان و درراس��تاي 
برگزاري جشنواره سراسري فراگيري نخستين واژه در سطح 
كشور براي 2200 دانش آموز كالس اولي در شهرهاي استان 

مركزي برگزار شد. 
 برگ�زاري مان�ور مقابل�ه ب�ا اث�رات زلزله بين 
اس�تان هاي همجوار-اراك | همزمان با هفته ايمني در 
برابر زلزل��ه و كاهش اثرات بالياي طبيعي مانور مش��ترك 
با هدف آمادگي نيروهاي ام��دادي و تعميراتي در مقابله با 
اثرات ناش��ي از زلزله، آتش سوزي و انفجار به همت معاونت 
بهره برداري، واحد HSE و مديريت بحران و پدافند غيرعامل 
ش��ركت گاز استان مركزي، ش��ركت گاز ناحيه خمين و با 
حضور و مشاركت شركت هاي گاز استاني لرستان، اصفهان 
و منطق��ه دو عملي��ات انتقال گاز اصفهان ب��ه همراه ديگر 
دس��تگاه هاي امدادرسان ش��هر خمين در سطح اين شهر 
برگزار شد. مديرعامل شركت گاز استان مركزي گفت: هدف 
از برگزاري اين مانور افزايش توانمندي و آمادگي شركت گاز 
هنگام بروز زلزله اس��ت. بر پاي��ه اين گزارش جواد مهندس 
مديرعامل ش��ركت گاز استان مركزي ضمن تشكر از كليه 
دست اندركاران برگزاري مانور مذكور گفت: برگزاري اين گونه 
مانورها براي توانمند نم��ودن نيروهاي امدادي و تعميراتي 
الزامي بوده و بايد با برگزاري اين گونه مانورها توان عملياتي 
اين نيروها را در زمان مقابله با بروز بحران ها و بالياي طبيعي 
ازجمله زلزله سنجيد تا در زمان بروز حوادث خدمت رساني 
به مردم با تمام توان صورت پذيرد و خواستار تعامل بيشتر 

شركت هاي گاز استاني همجوار شد. 
 چش�م نوازي ب�رج كبوتر خانه جوي آب�اد براي 
گردش�گران-اصفهان| بناي برج كبوترخان��ه جوي آباد، 
نشان از اصالت پيشه كشاورزي ساكنان اين محله دارد. اين 
برج عهد صفويه در س��مت غرب محله جوي آباد و ش��مال 
امامزاده س��يدنجم الدين قرار گرفته است. ضخامت و عرض 
۴.5 متري ديوار هاي آن به گفته كارشناسان نشان دهنده آن 
است كه ش��ايد بناي اوليه آن ابتدا به صورت برج ديده باني 
بوده و بعد ها تبديل به كبوترخانه ش��ده است. اين اثر كهن 
در آبان س��ال ۸۴ به شماره 13612 به ثبت آثار ملي ايران 
رسيد. سه مسجد چهارده معصوم، امام زمان)عج( و مجير و 
چند حمام خزينه يي مربوط به دوران قاجار از ديگر بنا هاي 

تاريخي محله جوي آباد خميني شهر است. 
 گرم�اي بازارچه ه�اي مهاب�اد در روز تعطي�ل 
زمستاني-س�نندج| در يك روز تعطيل و سرد زمستاني 
حضور ميهمانان از شهرهاي مختلف باعث رونق بازارچه هاي 
مهاباد شده است. بازارچه هاي مهاباد در روزهاي سرد زمستان 

همچنان پذيراي ميهمانان از شهرهاي مختلف است. 
نكته قاب��ل توجه در خريدها هم حمايتي اس��ت كه از 
كاالي وطني مي ش��ود. مهاباد به عن��وان يكي از مقصدهاي 
خريد و گردش��گري در آذربايجان غربي در اكثر فصول سال 

پذيراي ميهمانان از اقصا نقاط كشور است. 
 غلظ�ت گرد و غبار اهواز بي�ش از 66 برابر حد 
مجاز-اه�واز| مدي��ر رواب��ط عموم��ي اداره  كل حفاظت 
محيط زيست خوزستان گفت: هم اكنون غلظت گرد و غبار 
در اهواز بيش از 66 برابر حد مجاز رس��يده اس��ت. شهريار 
عس��كري با اش��اره به وقوع پديده گرد و غبار در نقاطي از 
خوزس��تان از پيش بيني ظهر امروز اظهار كرد: در س��اعت 
12 روز جمع��ه مي��زان غلظت گرد و غب��ار در اهواز 553۸ 
ميكروگرم بر مترمكع��ب، در حميدي��ه 669ميكروگرم بر 
مترمكعب، در ماهش��هر ۴9۸ميكروگرم بر مترمكعب و در 
خرمشهر ۴71ميكروگرم بر مترمكعب بوده است. وي تصريح 
كرد: همچنين غلظت گرد و غبار ساعت 10 ظهر در شادگان 
۴13 ميكروگرم بر مترمكعب و در دزفول نيز 96 ميكروگرم 

بر مترمكعب اندازه گيري شده است. 
  ثبت 17 پرونده ناملموس استان يزد در فهرست 
آثار ملي-يزد| طي دو سال گذشته استان يزد رتبه نخست 
را در تع��داد آث��ار فرهنگي ثبت ش��ده در كش��ور به خود 
اختصاص داده است. معاون ميراث فرهنگي استان يزد گفت: 
در آخرين جلسه ثبت ناملموس س��ازمان ميراث فرهنگي 
17پرونده ثبت ناملموس اس��تان يزد تاييد و ثبت ملي شد. 
ساشا رياحي مقدم گفت: يكي از وظايف مهم ميراث فرهنگي 
مطالعه و بررس��ي پيرامون آثار فرهنگي تاريخي و طبيعي 
براي ثبت آنها در فهرست آثار ملي و بررسي و شناسايي آثار 
فرهنگ��ي و تاريخي و طبيعي داراي ارزش و همچنين تهيه 
شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول 
و غيرمنقول تاريخي-فرهنگ��ي، بافت هاي تاريخي، ميراث 

طبيعي و معنوي در فهرست آثار ملي است. 

ويژه

اخبارشهرستانها

رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( خبر داد

هزارمين مدرسه در دهمين سالگرد دستور رهبر معظم انقالب
گروه بنگاه ها|

پس از پايان يافتن ساخت هزار مدرسه تعهد 
شده اول، تفاهمنامه س��اخت هزار مدرسه دوم 
بركت در مناطق كمتر توس��عه يافته و س��اخت 
25مدرسه در مناطق زلزله زده استان كرمانشاه 
بين آموزش و پرورش و بنياد بركت امضا ش��د. 
در اين مراس��م 76مدرسه ساخت بنياد بركت با 
600 كالس در 26 استان كشور به عنوان هديه 
مقام معظم رهبري به آموزش و پرورش تحويل 
داده ش��د ت��ا در اختي��ار دانش آم��وزان مناطق 

محروم قرار گيرد. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
ب��ا بي��ان اينك��ه در اين س��تاد از طري��ق بنياد 
برك��ت 25ه��زار و 500 طرح متن��وع با ۸ هزار 
و ۴00ميلي��ارد توم��ان ب��ا ۴0 نيرو اجرا ش��ده 
اس��ت، اظهار كرد: ما ظرفيت هاي كشور را براي 
عمران و آبادي به كار گرفته ايم، خودمان مدرسه 
و مس��كن نس��اخته و وام نداده ايم، و از ظرفيت 

سازمان ها و بانك ها استفاده كرده ايم. 
محم��د مخبر در مراس��م افتت��اح هزارمين 
مدرس��ه بركت با بيان اينكه 10س��ال از فرمان 
تاريخي مقام معظم رهبري براي تش��كيل بنياد 
بركت مي گ��ذرد، گفت : حقيقت اين اس��ت كه 
نمي توانم احساس��اتم را بي��ان كنم. خود ما هم 
فك��ر نمي كرديم روزي در س��تاد اجرايي به اين 

نقطه از فعاليت هاي اجتماعي برسيم. 
وي افزود: كار ما از توانمندس��ازي اقتصادي 
و مدرسه س��ازي شروع ش��د و امروز 1۴خدمت 
متنوع در حوزه هاي مس��ووليت هاي اجتماعي و 

محروميت زدايي ارائه مي دهيم. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
با بي��ان اينك��ه اش��تغال زايي محوري ترين كار 
ماست و تاكنون 322طرح اقتصادي در مناطق 
محروم ايجاد و از 170مورد خارج شديم، گفت: 
م��ا با هر دو تومان 10 تومان كار كرديم و اخيرا 
ه��م طرح هاي اقتصادي اجتماع محور را ش��روع 

كرده ايم. 
ح��ال  در  س��المت  زمين��ه  در  اف��زود:  او 
بيمارس��تان هاي  بيمارستان س��ازي و تكمي��ل 
نيمه تمام هس��تيم. از 11بيمارستاني كه متعهد 
به س��اخت آنها در مناطق محروم شديم تاكنون 
7مورد تحويل ش��ده كه برخي از آنها 20س��ال 

بود، نيمه كاره باقي مانده بودند. 
مخب��ر با اش��اره به اينك��ه قرارداد س��اخت 
21ه��زار و 500 مس��كن را با مش��اركت بنياد 
مسكن منعقد كرديم كه 60 درصد آنها تحويل 
شده اس��ت، اظهار كرد: 60 هزار نسخه بيماران 
سرطاني را پرداخت و 60 هزار وام قرض الحسنه 

اعطا كرده ايم.
همچني��ن 3000زوج ناب��ارور را براي درمان 
تحت پوشش قرار داديم كه تاكنون 110كودك 

از زوجين نابارور به دنيا آمده اند. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
ادامه داد: همچنين در خصوص كاش��ت حلزون 
ش��نوايي براي درم��ان كودكان ناش��نوا فعاليت 
خوبي داشته ايم و امروز تعداد زيادي از كودكان 
شنوايي خود را به دس��ت آورده اند و همه اينها 
به بركت وجود رهبر معظم انقالب و پش��تيباني 
بي دريغ دفتر ايش��ان و هيات امناي ستاد بوده 

است. 
او ب��ا تاكيد بر اينك��ه محور ب��ودن مردم از 
ويژگي هاي اساس��ي كار در بنياد بركت اس��ت، 
گفت: مردم مشاركت مي كنند و تا امروز 1۴هزار 
تقاضاي مشاركت داشتيم كه 6000 مورد جدي 
ب��وده و اس��ناد تحويل ش��ده و ب��ه معناي آن 
اس��ت كه 12هزارميليارد تومان آماده مشاركت 
داري��م و مي ش��ود، كارهاي بس��ياري در زمينه 
توانمندسازي اقتصادي و اشتغال زايي انجام داد. 

 مردم در راس امور
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
تصري��ح كرد: بايد به اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتي 
توج��ه كني��م كه عص��اره آن اين اس��ت كه كار 
را به دس��ت مردم بس��پاريم. در كش��ور مشكل 

تصميم گيري و شجاعت و جسارت در كار داريم. 
مخبر ادامه داد: اگر روزي در كشور دستگاه ها 
را ب��ه علت كارهاي نكرده بازرس��ي كنند، معلوم 
مي ش��ود كارهاي نكرده به مراتب بيشتر است و 
بايد بيشتر به آن ايراد گرفت. متاسفانه از مديري 
كه مي آي��د و بعد از 10ماه با توج��ه به امكانات 
موجود درباره كارهاي نكرده اش سوال نمي كنند 
و نتيج��ه اين مي ش��ود كه منابع كش��ور معطل 

مي ماند. 
او ب��ا بي��ان اينكه در س��تاد اجراي��ي فرمان 
حض��رت امام)ره( از طريق بني��اد بركت 25هزار 
و 500 ط��رح متنوع ب��ا ۸ ه��زار و ۴00ميليارد 
تومان با ۴0 نيرو انجام شده است، اظهار كرد: ما 
ظرفيت هاي كشور را براي عمران و آباداني به كار 
گرفته ايم، خودمان مدرس��ه و مسكن نساخته و 
وام نداده اي��م و از ظرفيت س��ازمان ها و بانك ها 

استفاده كرده ايم. 
رييس س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
افزود: آماده ايم هزار مدرسه دوم بركت را بسازيم. 
تاكنون از قرارداد س��اخت 1357مدرسه بيش از 
ه��زار مورد تكميل ش��ده اس��ت. ب��راي آباداني 
۴000روس��تا هدف گيري كرديم كه 2500مورد 

انجام شده است. 
او تاكيد كرد: كار در آموزش و پرورش هزينه 
نيس��ت و بهتري��ن س��رمايه گذاري ها در آن بايد 
انجام ش��ود. بايد در آموزش و پرورش به ش��كل 

اصولي سرمايه گذاري شود. 
مخب��ر با بي��ان اينك��ه در هي��چ كاري نيت 
ماندگاري نداش��تيم و تصميم داريم، شركت هاي 
باقي مانده را واگذار كنيم و نمي خواهيم هيچ يك 
را نگ��ه داريم و هم��ه بايد به ب��ورس بروند و به 
مردم واگذار شوند. متاسفانه بروكراسي حاكم در 
سيستم اداري از مش��كالت كشور است كه بايد 

آن را رفع كرد. 
ام��روز تقاض��اي مش��اركت ما زياد اس��ت و 
اگ��ر بتواني��م اقتصاد را به م��ردم بدهيم و دولت 
سياست گذار باشد، جلو فساد هم گرفته مي شود. 

مدارس بنياد بركت در زلزله اخير آسيبي نديد
آي��ت اهلل محمدي گلپايگان��ي رييس دفتر مقام 
معظم رهبري مهمان ويژه مراسم افتتاح هزارمين 
مدرس��ه بركت با بيان اينكه »مدرسه« اساس كار 
اس��ت و اگر صد بار ه��م ادعاي اس��تقالل كنيم 
اما دس��ت مان در ح��وزه علم  و دانش به س��مت 
دش��من دراز شود، شدني نيس��ت، گفت: بايد اين 
جريان برعكس ش��ود و آنها به ما نياز پيدا كنند. 
مدرس��ه يي كه مراتب علم��ي را مي آموزد بايد در 
كنارش اخالق را هم تعليم دهد و در آينده فردي 

بااخالق و دانشمند تحويل جامعه دهد. 
آي��ت اهلل محمدي گلپايگاني در جش��ن افتتاح 
هزارمين مدرس��ه بركت كه در نمايش��گاه دايمي 
دس��تاوردهاي اجتماع��ي س��تاد اجراي��ي فرمان 
حضرت امام)ره( برگزار ش��د، با بيان اينكه شهدا 
ح��ق بزرگي بر گردن همه ما دارن��د و نام گذاري 
هزارمين مدرس��ه بركت به نام شهيدان جوزداني، 
اتفاق ميمون و مباركي اس��ت، اظهار كرد: ش��هدا 
براي س��رپا ماندن نظام خون داده اند و بايد براي 

گراميداشت آنها تالش بيشتري داشته باشيم. 
او افزود: اميدوارم اعمال خيرخواهانه و خدمات 
س��تاد اجرايي فرمان حض��رت ام��ام)ره( ذخيره 
آخرت آنها قرار بگيرد. بنياد بركت وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مدارس��ي ساخته 
است كه با زلزله شديد هم تخريب نشده و آسيبي 
نديده اند كه حاكي از اس��تحكام و ساختن اصولي 

آنهاست. 
رييس دفتر مق��ام معظم رهبري با بيان اينكه 
»مدرسه« اساس كار است و اگر صد بار هم ادعاي 
اس��تقالل كنيم اما دستمان در حوزه علم و دانش 
به س��مت دشمن دراز ش��ود، شدني نيست گفت: 
باي��د اين جريان برعكس ش��ود و آنه��ا به ما نياز 

پيدا كنند. 
آي��ت اهلل محمدي گلپايگاني افزود: بنيان فكري 
افراد در مدارس تش��كيل مي ش��ود و معلم نقش 
اساس��ي در تربيت دانش آموز دارد. نخستين معلم 
خداس��ت و اين رس��الت كوچكي نيست. خداوند 

در ق��رآن خودش را رحم��ان معرفي مي كند. او با 
بيان اينكه خداوند كس��ي است كه به وسيله قلم 
به انس��ان آن چه را كه نمي داند تعليم داده است، 
گفت: تنها گروهي كه از خدا مي ترسند و حساب 
مي برند، علما هستند. خداوند تمام اسما را به آدم 
ياد داده است كه در تفسير آن گفته اند يعني همه 

آن چه در آسمان و زمين است. 
آي��ت اهلل محمدي گلپايگان��ي ادام��ه داد: همه 
مالئكه جز ابليس به انس��ان سجده كردند. وقتي 
خداون��د به ابليس خطاب كرد ك��ه بيرون برود و 
رانده درگاه خداوند ش��د، شيطان قسم خورد كه 
تمام فرزندان آدم را گمراه مي كند و فقط بندگان 
مخل��ص مي مانند و خداوند فرم��ود نمي تواني بر 
بندگان ما تس��لط پيدا كني. ان ش��اءاهلل همه جزو 
همين گروه باش��يم. او با بي��ان اينكه اين مدارس 
برپا ش��ده و امروز روز علم و دانش اس��ت، اظهار 
ك��رد: عمده بدبختي نس��ل كنوني اين اس��ت كه 
عل��م و تكنول��وژي در خدمت توح��ش، بربريت و 
ش��هوت راني قرار گرفته است. وقتي يك بمب اتم 
مي اندازن��د و درجا 150هزار نفر نابود مي ش��وند، 
ريش��ه آن همين علم و دانش است. امروز در يمن 
كه از فقيرترين كشورهاي دنياست، روزي نيست 
كه رژيم س��عودي آن جا را بمباران نكند. چند روز 
پيش مجلس عروسي و شادي را بمباران كردند و 

1۴زن شهيد شدند. 
ريي��س دفت��ر مق��ام معظ��م رهب��ري افزود: 
هواپيماي اف 16س��اخت امريكا و اسراييل آن جا 
را بمب��اران كرده و در واقع تكنول��وژي و علم در 
خدمت درآمده و بالي جان بش��ريت ش��ده است. 

امروز وضع عجيبي در دنيا حاكم است. 
آي��ت اهلل محم��دي گلپايگان��ي تاكي��د ك��رد: 
مدرس��ه يي كه مراتب علم��ي را مي آموزد بايد در 
كنارش اخالق را هم تعليم دهد و در آينده فردي 

بااخالق و دانشمند تحويل جامعه شود. 
او با طرح اين س��وال كه فض��اي مجازي دارد 
ب��ا دنيا چه مي كن��د؟ گفت: ف��رد در خانه و اتاق 
خلوت نشس��ته و مس��تهجن ترين مناظر را تماشا 

مي كند. همين علم اس��ت ك��ه دارد خانواده ها را 
از هم مي پاش��اند. چقدر بايد آمار طالق باال برود؟ 
چق��در اف��راد متدين و خوب ك��ه در اثر تبليغات 

مسموم زندگي شان از بين رفته است. 
رييس دفت��ر مقام معظم رهب��ري ضمن ابراز 
امي��دواري ب��راي ادامه اي��ن عمل خداپس��ندانه 
مدرسه س��ازي اظه��ار كرد: كش��ور م��ا امكانات 
بس��ياري دارد و فق��ط منتظر مرد عمل هس��تيم 
و اميدواري��م در آين��ده نه چن��دان دور با هدايت 
مقام معظم رهبري به پيش��رفت دست پيدا كنيم 
و 100سال ديگر تابلوي بنياد بركت بزرگ تر شود 
و ش��ما مصداق آيه »الم ت��ري كيف ضرب اهلل مثال 
كلمه طيبه كش��جره طيبه« باشيد كه آفت به آن 
نمي رسد و شاخ و برگش همه را فراگرفته است. 

 توانمندسازي اقتصادي حاصل 10 سال 
تالش بنيادبركت

عارف نوروزي، مديرعامل بنياد بركت وابس��ته 
به س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام )ره( با بيان 
اينكه امروز بنياد بركت بستر مناسبي براي انجام 
خدمات گس��ترده در حوزه هايي است كه نيازمند 
توانمندسازي اقتصادي بيشترند، گفت: 10سال از 
تاس��يس بنياد بركت گذشته و ما راهي به بلنداي 
معرفت و دانايي كه با نور و بركت عجين ش��ده را 
طي كرديم و عهد بستيم تا محروميت را از چهره 
ايران پاك كنيم، عهد بستيم هزار روستا آباد شود 

و اينك درحال عبور از اين هزارها هستيم. 
نوروزي در مراس��م افتتاح و بهره برداري از يك 
هزارمين مدرس��ه بركت كه با حضور رييس دفتر 
مق��ام معظم رهبري، رييس س��تاد اجرايي فرمان 
حضرت ام��ام )ره(، اعضاي هيات امناي س��تاد و 
جمعي از مسووالن كشوري برگزار شد، با اشاره به 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري در سال ۸6 مبني 
بر اينكه: »در ذهنم حل مشكالت محرومين بوده، 
اينكه هزار نقطه آباد ش��ود، هزار مدرسه در كشور 
 ساخته شود و مشكالت هزار روستا برطرف شود.«

گفت: اين فرمايش مبناي تش��كيل بنياد بركت  از 
س��وي س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( شد 
و امروز ش��اهد افتتاح هزارمين مدرس��ه به همراه 
76مدرسه ديگر با 600 كالس درس و 60 ميليارد 

تومان سرمايه گذاري هستيم. 
او افزود: م��دارس برك��ت از آزمون هاي زلزله 
در كرمانش��اه و ارس��باران و... موفق بيرون آمدند 
و در روس��تاهايي كه تا هشتاد درصد تخريب شد، 
شيشه يي از مدارس بركت نشكست و دكتر مخبر 
دس��تور داد امروز از پيمانكاران اين مدارس تقدير 
كنيم. مديرعام��ل بنياد بركت با اش��اره به اينكه 
كار محك��م و اصولي ماندگار اس��ت و به ديگران 
مي آم��وزد ساخت وس��ازهاي اين چنيني با رعايت 
اس��تانداردهاي الزم را مدنظر ق��رار دهند، اظهار 
كرد: 10س��ال گذش��ت و كار برك��ت منحصر به 
ساخت مدارس نشد، راه سازي، پل سازي، كمك به 
محرومين، مسجدسازي، توانمندسازي اقتصادي، 
ساخت مسكن محرومين و ده ها فعاليت اجتماعي 

ديگر نيز همزمان انجام گرفت. 
ن��وروزي ادام��ه داد: امروز بنياد بركت بس��تر 
مناسبي براي انجام خدمات گسترده در حوزه هايي 
است كه نيازمند توانمندسازي اقتصادي بيشترند. 
ما راه��ي به بلنداي معرف��ت و دانايي كه با نور و 
بركت عجين ش��ده را طي كرديم و عهد بس��تيم 
تا محرومي��ت را از چهره ايران پ��اك كنيم، عهد 
بستيم هزار روستا آباد شود و اينك در حال عبور 
از اين هزارها هس��تيم. او افزود: امروز بنياد بركت 
نامي عجين ش��ده با عش��ق و همت و به وس��عت 
ايران اسالمي است و اميدواريم شايستگي داشته 

باشيم و اين راه پربركت را شتابان ادامه دهيم.
 

 تقدير از پيمانكاران ساخت مدارس بركت
در پاي��ان اين مراس��م از پيمانكاران س��اخت 
مدارس بركت در مناطق زلزله زده كه در حوادث 
زلزله اخير كرمانش��اه دچار هيچ آس��يبي نشدند، 

تجليل شد. 
همچني��ن از تمب��ر يادب��ود افتت��اح هزارمين 

مدرسه بركت نيز رونمايي شد. 

اصفهان|
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت: ظرفي��ت توليد فوالد كش��ور 
21ميلي��ون تن بوده كه طي ۴س��ال 
گذشته به 33ميليون تن رسيده است، 
البته هدف ما رسيدن به ظرفيت توليد 

55ميليون تن است. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از ارك 
خبر، مهدي كرباسيان در مراسم بيست و پنجمين سالروز افتتاح 
ش��ركت فوالدمباركه اصفهان اظهار كرد: به عنوان رييس هيات 
عامل ايميدرو و يكي از س��هامداران فوالد مباركه جشن بيست و 

پنجمين سالروز افتتاح فوالد را تبريك عرض مي كنم. 
وي اف��زود: تجارت فلز در صحنه بين المللي در س��ال 2016 
حدود 2هزار ميليارد دالر بوده كه ۴3درصد آن به فوالد اختصاص 
يافته اس��ت؛ فوالد تاثير زيادي در توسعه اشتغال كشورها دارد و 
چين با استفاده از اين صنعت ظرفيت اشتغال خود را حفظ كرده 

و يكي از شاخصه هاي اقتصادي اين كشور توليد فوالد است. 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ظرفيت هاي 
زيادي در كشور وجود دارد و تالش بيشتري بايد توسط مسووالن 
صورت گيرد، گفت: ظرفيت توليد فوالد كشور 21ميليون تن بوده 
كه طي ۴سال گذشته به 33ميليون تن رسيده است، البته هدف 

ما رسيدن به ظرفيت توليد 55ميليون تن است. 
وي خاطرنش��ان كرد: صادرات فوالد كش��ور در سال 91 به 
500هزار تن هم نمي رس��يد اما امسال به توليد ۸ ميليون تني 
در فوالد رس��يده ايم و در اقتص��اد مقاومتي بايد به حوزه فوالد 

توجه ويژه شود. 

 درصدد رسيدن به توليد ۵۵ميليون تن فوالد
در كشور هستيم

اصفهان|
فوالدمباركه  ش��ركت  مديرعامل 
اصفه��ان ب��ا بي��ان اينكه يك��ي از 
رس��الت هاي فوالدمبارك��ه كاه��ش 
مص��رف آب اس��ت، گف��ت: ميزان 
مصرف آب در ش��ركت فوالدمباركه 
۴0ميليون مترمكع��ب بوده كه اين 
مي��زان ب��ه 25ميلي��ون مترمكعب 

كاهش يافته است. 
به گزارش »تعادل« بهرام س��بحاني در مراس��م بيس��ت و 
پنجمين س��الروز افتتاح ش��ركت فوالدمباركه اصفهان ضمن 
تس��ليت به خانواده ش��هداي حادثه س��انچي اظهار كرد: در 
زمان جنگ و دوران دفاع مقدس بزرگ ترين مجتمع صنعتي 

خاورميانه با تمام سختي ها در مباركه شكل گرفت. 
وي افزود: فوالدمباركه بعد از 25س��ال بهره برداري با سهم 
22درص��دي بزرگ تري��ن توليدكننده و بزرگ ترين ش��ركت 
بورس��ي با 7هزار و 500ميليارد تومان هزينه ثبت شده است؛ 
به صورت مشترك هزار شركت و به صورت غيرمستقيم 3هزار 

شركت مشتري فوالدمباركه هستند. 
مديرعام��ل ش��ركت فوالدمباركه اصفه��ان گفت: مجتمع 
فوالد هرمزگان جنوب، صنايع معدني فوالد س��نگان، مجتمع 
صنعتي معدني فوالد س��نگ، ورق خ��ودرو چهارمحال، فوالد 
سپيددشت چهارمحال، فوالد اميركبير كاشان، شركت تامين 
و توس��عه زيرساخت هاي ش��رق ايران، شركت فني مهندسي 
فوالد، ايريسا، فلز تدارك، تارا استيل، تامكو و باشگاه سپاهان 

از جمله شركت هاي زيرمجموعه فوالدمباركه هستند. 

 كاهش 1۵ميليون مترمكعبي مصرف آب
در فوالدمباركه

خوزستان|
استاندار خوزس��تان با بيان اينكه 
در استان حاش��يه بر متن غلبه پيدا 
كرده است، گفت: مديران استان براي 
حل مش��كالت به جلس��ه نمي آيند، 
بلكه براي آنكه شريعتي آنها را ببيند 
در جلسات حاضر مي شوند. منصب ها 
و پست ها در خوزس��تان بر متن كار 

غلبه پيدا كرده و اين مساله درد استان است. 
به گزارش ايسنا، غالمرضا شريعتي ديروز در كارگروه شوراي 
اش��تغال شهرس��تان هنديجان با انتقاد از مديران استان براي 
عدم حضور در جلس��ات اظهار كرد: مساله عدم حضور مديران 
استانداري و س��اير دستگاه هاي استان در جلسات به هيچ وجه 
پس��نديده نيست. وي افزود: مديران استان براي حل مشكالت 
به جلس��ه نمي آيند، بلكه براي آنكه ش��ريعتي آنها را ببيند در 
جلسات حاضر مي ش��وند. منصب ها و پست ها در خوزستان بر 

متن كار غلبه پيدا كرده و اين مساله درد استان است. 
اس��تاندار خوزس��تان تصريح كرد: به دليل لغو ش��دن سفر 
مهماناني كه قرار بود از تهران به اهواز بيايند، توانس��تم در اين 
جلسه حاضر ش��وم اما مديران اس��تان به دليل اينكه فهميده 
بودند كه من در اين جلسه حاضر نمي شوم، حضور پيدا نكردند 

و اين قابل پذيرش نيست. 
ش��ريعتي با انتقاد از همه مديراني كه در جلس��ه ش��وراي 
اشتغال شهرستان هنديجان حاضر نشدند، گفت: به دفتر خود 
اعالم كرده ام تا به همه اين مديران بدون هيچ مالحظه يي تذكر 
بدهند زيرا تكرار اين مساله از هيچ مديري قابل قبول نيست. 

 لزوم بسيج تمام مديران 
براي حل مساله اشتغال

گيالن|
مديرعام��ل س��ازمان منطقه آزاد 
انزل��ي گف��ت: معتقدي��م سيس��تم 
آموزش��ي توانمند و هوش��مند نقش 
مهمي در توس��عه همه جانبه كش��ور 
دارد. به گزارش ايس��نا، رضا مس��رور 
در نشست شوراي آموزش و پرورش 
منطقه آزاد انزل��ي، يكي از علت هاي 
اصلي پيش��رفت در جوامع توس��عه يافته بهره مندي از سيستم 
آموزشي كارآمد دانس��ت و افزود: با بهره مندي از ظرفيت هاي 
منطق��ه آزاد انزلي مي ت��وان در زمينه توانمندس��ازي معلمان 
منطقه و كيفيت بخشي تعليم و آموزش دانش آموزان گام هاي 
موثري برداشت. رييس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلي با اش��اره به نظام هاي آموزش��ي مناس��ب در جهت 
الگو س��ازي دانش آموزان با توجه ب��ه فضاي اجتماعي افزود: در 
نظام آموزش��ي عالوه بر ارتقاي مهارت نياز است به مقوله هايي 
همچون راس��تگويي، وفاداري، امانتداري در راس��تاي ساختن 

انسان هاي خوب و شايسته بيش از پيش توجه شود.
 وي با تاكيد بر توجه ويژه اين س��ازمان به مباحث تربيتي 
افزود: معتقديم، سيس��تم آموزش��ي توانمند و هوشمند نقش 
مهمي در توس��عه همه جانبه كش��ور دارد. مس��رور با اشاره به 
اهمي��ت تكريم، تامي��ن مالي و حفظ ش��أن و منزلت معلمان 
ب��ه همراه��ي و تعامل با آم��وزش و پرورش اس��تان در اجراي 
پروژه هاي آموزشي و فرهنگي گفت: آمادگي الزم جهت اجراي 
طرح ه��اي الگوي آموزش و پرورش كش��ور در س��طح مدارس 

منطقه آزاد انزلي از سوي اين سازمان وجود دارد. 

 سيستم آموزشي هوشمند نقش مهمي
در توسعه كشور دارد

آيت اهلل محمدي گلپايگاني رييس دفتر مقام معظم رهبري:
»مدرسه« اساس كار است و اگر صد بار هم ادعاي استقالل كنيم اما دست مان در حوزه علم  و دانش به سمت دشمن دراز شود، 

شدني نيست. بايد اين جريان برعكس شود و آنها به ما نياز پيدا كنند. مدرسه اي كه مراتب علمي را مي آموزد بايد در كنارش اخالق 
را هم تعليم دهد و در آينده فردي بااخالق و دانشمند تحويل جامعه دهد

محمد مخبر، رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( : 
آماده ايم هزار مدرسه دوم بركت را بسازيم. تاكنون از قرارداد ساخت 1357مدرسه بيش از هزار مورد تكميل شده است. 

براي آباداني 4000روستا هدف گيري كرديم كه 2500مورد انجام شده است. كار در آموزش و پرورش هزينه نيست و بهترين 
سرمايه گذاري ها در آن بايد انجام شود. بايد در آموزش و پرورش به شكل اصولي سرمايه گذاري شود
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اقتصاد اجتماعي12
اعالم اسامي واجدان شرايط 

كسرخدمت هاي جديد
جانش��ين رييس سازمان وظيفه عمومي اعالم كرد 
كه طي يكي دو هفته آينده نتايج افراد واجد صالحيت 
براي بهره مندي از كسرخدمت هاي ايثارگري، آزادگي 

و رزمندگي اعالم خواهد شد. 
ابراهي��م كريمي درباره آخري��ن وضعيت افراد ثبت 
نام كننده در طرح كس��رخدمت هاي ناشي از ايثارگري، 
جانبازي و رزمندگي و اعالم زمان اس��امي ۲۰ هزارنفر 
واجد شرايط اظهاركرد: برابر آمارهاي ما در مهلت تعيين 
ش��ده براي ثبت نام متقاضيان، ۳۵۷ هزار نفر اقدام به 
ثبت نام كردند كه بالفاصله پس از اتمام مهلت ثبت نام 
عمليات بررسي مدارك و اسناد ارائه شده از سوي اين 
افراد در دستور كار قرار گرفت. او با بيان اينكه در حال 
حاضر عمليات بررسي مدارك و فرم هاي پر شده توسط 
اي��ن افراد در مراحل پاياني خود قرار دارد، درباره اينكه 
اس��امي افراد واجد شرايط چه زماني اعالم خواهد شد، 
به ايسنا گفت: طبق زمان بندي هاي ما، طي يكي - دو 
هفته آينده اسامي افراد واجد شرايط اعالم خواهد شد 
و اين افراد بايد اس��ناد و م��دارك خود را براي تكميل 
بررس��ي ها و راستي آزمايي به س��ازمان وظيفه عمومي 
ناجا ارائه كنند تا پس از تاييد صحت اظهارات ش��ان از 
اين كس��ر خدمت ها بهره مند شوند. به گفته جانشين 
رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا، در سال آينده نيز 
۲۰ هزارنفر ديگر مي توانند در صورتي كه باالترين امتياز 

را كسب كنند از اين كسرخدمت ها بهره مند شوند. 

 قانون هواي پاك
در سال ۹۷ اجرا مي شود 

رييس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه 
اميدواري��م با تصويب آيين نامه ها، قانون هواي پاك در 
اوايل س��ال ۹۷ اجرايي ش��ود، گفت: م��ردم خود بايد 
تش��خيص دهند ك��ه كاالي آلوده كنن��ده نخرند و در 

مقابل كاالي غيراستاندارد مقاومت كنند. 
عيس��ي كالنتري به مناسبت روز هواي پاك، نقش 
و وظايف دس��تگاه ها در قانون هواي پاك را تش��ريح و 
اظهار كرد: خوشبختانه مجلس قانون هواي پاك را در 
مرداد ماه امس��ال تصويب كرد. آيين نامه هاي اجرايي 
اين قانون قرار بود ظرف ش��ش ماه نوش��ته شود و به 
تصويب دولت برسد اما متاسفانه به دليل آنكه محيط 
زيست بايد آيين نامه هاي اجرايي را توسط دستگاه هاي 
مختلف هماهنگ كند، اين آيين نامه ها هنوز به دولت 
ارسال نشده است. كالنتري با اشاره به اينكه اميدواريم 
تا پايان بهمن ماه امسال بتوانيم آيين نامه ها را به دولت 
ارسال كنيم، تصريح كرد: اگر اين آيين نامه ها تا پايان 
س��ال تصويب ش��ود قانون هواي پاك از اول سال ۹۷ 

اجرايي مي شود. 
او ادام��ه داد: بخش هاي��ي از قانون ه��واي پاك در 
مصوبات دولت طي سال هاي ۹۰، ۹۳ و ۹۵ اجرايي شد 
ولي بايد هر چه س��ريع تر حالت قانوني به خود بگيرد. 
ما از مس��ووالن ذي ربط در س��ازمان حفاظت محيط 
زيست خواستيم كه با دستگاه هاي اجرايي هماهنگي 
بيشتري داشته باش��ند چراكه هرچه بيشتر مشاركت 
آنه��ا در اين قانون جلب ش��ود، تصويب آيين نامه هاي 
قان��ون هواي پاك در دول��ت راحت ترصورت مي گيرد. 
معاون رييس جمهور با بيان اينكه اگر اين آيين نامه هاي 
اجرايي تا پايان س��ال در دولت تصويب و به دستگاه ها 
ابالغ ش��ود، كمك بزرگ��ي به بهب��ود وضعيت هواي 
كالن ش��هرها و تهران مي شود، گفت: سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت بايد اين آيين نامه ها را جمع آوري كند 
و به تصويب دولت برس��اند ك��ه در حال حاضر در اين 

مرحله هستيم. 
او در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به 
نق��ش و حقوق مردم در قانون هواي پاك تصريح كرد: 
از خودروهايي كه آلوده كننده هس��تند و س��اخت آنها 
كماكان در چارچوب سياست هاي دولت ادامه مي يابد 
به بهانه اش��تغال نبايد حمايت ك��رد. ما مي گوييم كه 
خودرو آالينده نبايد س��اخته شود ولي در پاسخ به ما 
مي گويند كه ۲۰۰۰ نفر در اين بخش ش��اغل هستند، 
خوب اگر ۲۰۰۰ نفر بيكار ش��وند بهتر اس��ت يا اينكه 
۲ميليون نفر آلوده به بيماري ش��وند؟ مردم خود بايد 
تش��خيص دهند كه كاالي آلوده كننده محيط زيست 
نخرند و در مقابل كاالهاي غيراستاندارد مقاومت كنند.  

صدور كارنامه ارزيابي 
مدارس 

مدي��ر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با 
اش��اره به تحصيل 1۷۲هزار دانش آموز در 161۵مركز 
آموزش از راه دور گفت: مدارس امس��ال تحت ارزيابي 
قرار گرفته و براي آنها كارنامه عملكرد صادر مي شود. 

گودرز شاهمرادي شمار مدارس و مراكز آموزش از 
راه دور تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را 161۵ 
مورد دانس��ت و اظهار كرد: طي نيمسال تحصيلي اول 
سال گذشته 1۷۵ هزار نفر جذب شدند و در نيمسال 

دوم نيز موفق به جذب 1۵8 هزار نفر شديم. 
او افزود: نيمس��ال تحصيلي اول سال جاري شمار 
ثبت نام ش��دگان در مراكز آم��وزش ازراه دور به 1۷۲ 
هزار نفر رسيده اس��ت. مدير آموزش از راه دور وزارت 
آم��وزش و پرورش با بيان اينك��ه نرم تعداد دانش آموز 
در هر مدرس��ه ۳۰۰ نفر اس��ت گفت: اكنون حدود دو 
سوم مدارس آموزش از راه دور بيش از 1۰۰ دانش آموز 
دارند. تالش مي كنيم آموزش هاي الكترونيك را توسعه 
دهيم و به ويژه در مناطق محروم و كم برخوردار امكان 
دسترس��ي به فرصت هاي آموزش��ي را فراهم كنيم. او 
افزود: طرح آموزش الكترونيك در شش مركز آموزشي 
در اس��تان البرز به صورت آزمايشي به اجرا در آمده و 
چندي پيش براي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي 
مناطق زلزله زده كرمانش��اه نيز شروع شد. شاهمرادي 
با اش��اره به سياس��ت گذاري براي افزايش نرخ پوشش 
تحصيل��ي و نق��ش آم��وزش از راه دور در تحقق اين 
س��ياس، به ايسنا گفت: متاس��فانه شناخت از مدارس 
آم��وزش از راه دور در جامعه باال نيس��ت در حالي كه 
ظرفيت هاي خوبي وجود دارد و مراكز آموزش از راه دور 
فرصت مغتنمي براي توسعه عدالت آموزشي هستند. 
مدي��ر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش يكي 
از اولويت هاي كاري پيش رو را ارزيابي كيفي عملكرد 
مدارس آموزش از راه دور دانست و گفت: براي اين امر 
11 شاخص درنظر گرفته شده است و امتيازاتي تعيين 
شده و اگر مدرسه يي نمره يي كمتر از حد نصاب كسب 
كند ضوابطي نظير جلوگيري از ادامه فعاليت در سال 

آتي براي وي اعمال مي شود. 

اخبار

نخستين سكوي نفتي خاورميانه موزه مي شود

»بهرگانسر« در انتظار گردشگران

بي پولي سيستماتيك »سالمت« و »وضع وخيم دارو«
دو س��ال اس��ت كه »س��المت« ب��ا »بي پولي« 
سيستماتيكي دس��ت وپنجه نرم مي كند و براي حل 
اين مش��كالت مالي دست به دامان دولت و مجلس 
شده است؛ هر بار نيز با راهكارهايي موقت اين زخم 

ضماد گذاشته شد، اما... 
اين روزها طرح تحول نظام سالمت در سربااليي 
اعتب��اري گير ك��رده اس��ت؛ مطالب��ات عقب مانده 
بيمارس��تان ها و داروخانه ه��ا، كمب��ود برخي اقالم 
دارويي، تاخير در پرداخت هاي پرسنلي دانشگاه هاي 
علوم پزش��كي، ورشكس��تگي بيمه يي و... مشكالتي 
اس��ت كه اي��ن روزها بر س��ر راه »تح��ول« قد علم 
كرده ان��د و كم��ك ف��وري دول��ت و مجلس��ي ها را 
مي طلبد ت��ا مرهمي موثر براي اين مش��كالت پيدا 
كنند. هرچند كه سال گذش��ته مجلسي ها تصويب 
كردن��د تا به ج��اي پ��ول، اوراق قرض��ه بابت طلب 
بيمارس��تان ها و داروخانه ه��ا داده و اندكي از حجم 
فش��ارها بر اين واحدهاي خدمت رسان كاسته شود، 
اما توزيع اوراق قرضه نه تنها فشارها را كم نكرد، بلكه 
مشكالت ديگري را هم پيش پاي نظام سالمت قرار 
داد؛ بطوريكه در خوشبينانه ترين حالت شركت هاي 
دارويي و بيمارس��تان ها بايد يكس��ال صبر كنند تا 

اوراق شان تبديل به پول نقد شود. 
در اين ش��رايط، بيش��ترين خطر بي پولي حوزه 
س��المت، متوج��ه داروي بيماران اس��ت؛ بطوريكه 
زمزمه هاي��ي از كمبود دارو به ويژه در حوزه بيماران 
خاص در برخي استان هاي كشور به گوش مي رسد. 
به عنوان مثال اكنون بيماران هموفيلي مشكل جدي 
دارو دارند؛ بطوريكه راضيه حنطوش زاده - كارشناس 
هموفيل��ي اداره بيماران خاص وزارت بهداش��ت در 
اين باره به ايس��نا گفت كه »در حال حاضر مش��كل 
تامين برخي داروهاي بيماران خاص به دليل تاخير 
بيمه ها در پرداخت مطالبات ش��ان به بيمارستان ها و 

داروخانه ها جدي شده است.«
از طرفي داروخانه ها هم حدود يكس��ال است كه 
پول��ي بابت ارائه خدمت ش��ان دريافت نكرده اند و به 
تب��ع اين موضوع، پولي در بس��اط ندارن��د تا بدهي 
سنگين شان را به ش��ركت هاي پخش دارو بپردازند. 

شركت هاي پخش كننده دارو هم كه بيش از يكسال 
قبل نقدا داروها را از شركت هاي توليدكننده دارو يا 
كمپاني ه��اي وارداتي در اين حوزه خريداري كردند، 
هنوز به اصل پول شان هم نرسيده اند. به همين دليل 
اس��ت كه يكي از اعضاي انجمن داروس��ازان تهران 
هشدار مي دهد كه زنجيره تامين دارو تقريبا متوقف 
ش��ده و اگر اين رون��د ادامه يابد، قطع��ا ضربه هاي 

جدي تري به بدنه دارويي كشور وارد خواهد شد. 
سيدحس��ام الدين ش��ريف نيا، عض��و هيات مديره 
انجمن داروس��ازان ته��ران، با بي��ان اينكه به داليل 
مختل��ف از جمله عدم وجود مناب��ع مالي پايدار در 
نظام سالمت، عدم اجراي قوانين باالدستي از جمله 
نظام ارجاع، تدوين گايدالين هاي دارويي و در ماني، 
عدم اجراي پرونده الكترونيك سالمت و... پيش بيني 
بروز مشكالتي وجود داشت، به ايسنا گفت: متاسفانه 
اين مش��كالت اعتباري، بيش��تر از س��اير بخش ها، 
داروخانه ه��ا و به تبع آن زنجيره تامين دارو را تحت 
تاثير قرار داده اس��ت؛ چراكه س��ازمان هاي بيمه گر 
ماه هاست مطالبات داروخانه هاي خصوصي و دولتي 

را پرداخت نكرده اند. 
او با بيان اينكه بعد از طرح تحول نظام س��المت 
بخش عمده يي از هزينه هاي دارويي توس��ط بيمه ها 
بازپرداخت مي شود و تنها 1۰ درصد پرداختي توسط 
مردم انجام مي ش��ود، افزود: البته بيمه ها هميشه در 
پرداخت مطالبات داروخانه ها دچار مش��كل بوده اند، 
اما اين مشكل بعد از اجراي طرح تحول نظام سالمت 
تشديد شده اس��ت؛ چراكه بعد از آغاز اين طرح 11 
ميلي��ون نفر از ايراني هاي فاقد بيمه  تحت پوش��ش 
بيم��ه قرار گرفتند و از طرف��ي درصد پرداخت بيمه 
در حوزه دارو از ۷۰ درصد به ۹۰ و حتي بيش از آن 
رسيد و اين باعث شد كه حجم مطالبات داروخانه ها 
از بيمه ه��ا باالتر رود و بدهكاري بيمه ها س��نگين تر 

شود. 

 تاخير پرداخت مطالبات دارويي از يكسال 
گذشت

ش��ريف نيا ادامه داد: در حال حاضر در شرايطي 

هستيم كه عمق مطالبات داروخانه هاي خصوصي از 
سازمان هاي بيمه گر به هفت ماه و در داروخانه هاي 
دولتي به بيش از 1۳ ماه رسيده و اين موضوع خالف 
تعهدات بيمه ه��ا، مبني ب��ر بازپرداخت 6۰ درصد 
مطالبات تا دو هفته پس از تحويل اس��ناد و تسويه 
حساب حداكثر سه ماهي اين مطالبات است. بر اين 
اس��اس تقريبا از نهم آذر ماه سال گذشته پولي به 
بيمارستان هاي دولتي بابت هزينه هاي دارويي شان 
پرداخت نش��ده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه اين 
مراكز يكس��ال پي��ش، از ش��ركت هاي پخش دارو 
خريدشان را انجام داده اند و به تبع آن شركت هاي 
پخش هم دارو را از ش��ركت هاي واردكننده دارو يا 
توليدكنن��دگان آن خريداري كردند، اما هنوز پولي 

دريافت نكرده اند. 

 طلب 4300 ميلياردي شركت هاي پخش
از بيمارستان ها

عضو هيات مديره انجمن داروسازان تهران با بيان 
اينك��ه بنابراين در ح��ال حاضر زنجي��ره تامين دارو 
دچار مشكل اساسي شده است، گفت: چراكه بيمه ها 
پولي ب��ه داروخانه ها پرداخت نمي كنند و داروخانه ها 
در تامين نقدينگي با مش��كل مواجه شده اند. در حال 
حاضر رقم مطالبات پخش هاي دارويي از بيمارستان ها 
نزديك به 4۳۰۰ ميليارد تومان است و ماهانه نزديك 
به ۷۰۰ ميليارد تومان به اين مطالبات اضافه مي شود. 
همين موضوع باعث شده كه زنجيره تامين دارو تقريبا 
متوقف شود. علت اصلي كمبود برخي داروها در بازار 
در ماه هاي گذش��ته نيز به همين دليل اس��ت و اگر 
همين رون��د ادامه يابد، اين كمب��ود در ماه هاي آتي 

بيشتر هم خواهد شد. 

 اوراق قرضه دردسرساز
او با اش��اره به تصميم وزارت بهداشت و بيمه ها 
درباره انتش��ار اوراق قرض��ه و پرداخت آن به جاي 
مطالبات نقدي داروخانه ها و بيمارس��تان ها، گفت: 
س��ه نوع اوراق قرضه در اين زمينه منتش��ر ش��د؛ 
اوراق قرضه بيمه س��المت با سود هشت درصد يك 

س��اله، اوراق قرضه تامين اجتماعي با س��ود هشت 
درصد دو س��اله و يكس��ري اوراق كش��وري با سود 
16 درصد س��ه س��اله. بنابراين اين اوراق را منتشر 
ك��رده و آنه��ا را به عنوان بخش��ي از بده��ي ارائه 
كردند. ش��ريف نيا با اشاره به مش��كالت ارائه اوراق 
قرضه براي شركت هاي پخش و داروخانه ها، گفت: 
اين اوراق قرضه دچار چند مش��كل اساس��ي است؛ 
اوال ش��ركت هاي پخش از شركت هاي واردكننده و 
توليدكنن��ده دارو به ازاي پول نق��د دارو گرفته اند. 
يعني پول را نق��دا پرداخت كرده اند، اما حاال اوراق 
قرضه ي��ي دريافت كردند كه پولش را يكس��ال بعد 
با س��ود هشت درصد مي توانند بگيرند. شركت هاي 
توليدكننده هم به همين منوال هستند، يعني آنها 
بخش��ي از م��واد اوليه را از ش��ركت هاي خارجي يا 
داخلي در ازاي پول نق��د خريده اند، اما هنوز پولي 
دريافت نكرده اند. اوضاع به قدري وخيم اس��ت كه 
در حال حاضر برخي شركت هاي دارويي براي تهيه 
بس��ته بندي دارو هم دچار مش��كل ش��ده اند. دليل 
اصلي اين مش��كالت بي شك عدم وجود منابع مالي 
پايدار در حوزه س��المت و نيز هزينه كرد پول دارو 
در س��اير ام��ورات بيمارس��تان ها از جمله پرداخت 

كارانه و حقوق است. 

 كمبود 50 قلم دارو در كشور
عضو هيات مدي��ره انجمن داروس��ازان تهران با 
بيان اينكه طي آخرين ليس��ت منتشر شده نزديك 
به ۵۰ قلم دارو در بازار دچار كمبود هستند، اظهار 
كرد: اگ��ر اقدام عاجلي انجام نش��ود، اين ليس��ت 
بزرگ ت��ر و بيم��اران در تهيه داروه��اي خود دچار 

مشكل مي شوند. 
ش��ريف نيا، درباره كمبود برخي داروهاي بيماران 
خ��اص نيز گفت: در حوزه داروه��اي بيماران خاص 
و ني��ز برخ��ي از داروهاي وارداتي مش��كل به غير از 
عدم وج��ود نقدينگ��ي، ب��ه سياس��ت هاي كنترل 
قيمتي وزارت بهداش��ت مرتبط اس��ت كه بر اساس 
آن ش��ركت ها ملزم به حفظ قيمت ريالي دارويشان 
در شرايطي هس��تند كه قيمت ارز در سال گذشته 
نزديك ب��ه ۲۰ درصد افزايش يافته و طبيعتا قيمت 
تمام شده دارو نيز افزايش پيدا كرده، اما با وجود اين 
افزايش، شركت ها موظف ش��ده اند كه قيمت ريالي 
س��ال قبل را حف��ظ كنند و در نتيج��ه ورود برخي 
داروها براي ش��ركت هاي واردكننده به صرفه نيست 
و به همين دليل ش��ايد نتوانن��د دارو را تامين كنند 
يا دچار ضرر ش��وند. بنابراين بخش��ي از كمبودهاي 

داروهاي بيماران خاص به اين دليل بوده است. 

ريحانه جاويدي  
تا چش��م كار مي كند آب اس��ت، خورشيد ردش 
را ب��ر س��بزآبي هاي خلي��ج فارس په��ن مي كند و 
ش��ناورها آب را مي ش��كافند و پي��ش مي روند. در 
ميانه ه��اي خليج، آتش فلرها از دور نمايان ش��ده و 
ش��عله مي كش��د و چاه هاي نفت است كه پشت سر 
هم رديف مي شوند. دريا رنگ و بوي نفت مي گيرد، 
خليج فارس س��ال هاي سال است ش��يره جانش را 
س��خاوتمندانه مي بخش��د تا چرخ اقتصاد و صنعت 
ايران با س��رعت بچرخد. س��ال 1۳۳8 بود كه براي 
نخس��تين بار قلب خلي��ج را در بهرگان ش��كافتند 
و چاه نفت كش��ف ش��د. دو س��ال بعد نخس��تين 

س��كوي نفتي دريايي خاورميانه با همكاري شركت 
ايتاليايي »س��يريپ« در اين منطقه س��اخته شد و 
از آن زمان بود كه نفت بر بوش��هر س��ايه انداخت و 
سكوي بهرگانسردر شمال اين استان، مادر سكوهاي 
نفتي ايران ش��د. س��كويي كه آتش جن��گ ايران و 
ع��راق را به جان خريد اما از پ��ا درنيامد، هنوز هم 
رد تركش ه��اي عراق بر بدنه فلزيش نمايان اس��ت 
و پايه هاي س��وخته اش نصفه و نيمه از آب سربلند 
كرده اند. تماش��اي نخستين سكوي نفتي خاورميانه 
آنقدر جذابيت دارد كه گردشگران دل به دريا بزنند 
و بخواهند بازديدي از آن داش��ته باش��ند،  گواه اين 
عالقه مندي هم تورهاي غيرمجازي است كه گهگاه 

در سكوي هاي سرچاهي اين منطقه برگزار مي شود 
اما حاال دفت��ر موزه ها و مركز اس��ناد صنعت نفت، 
تصميم بر آن گرفته تا اين سكوي تاريخي را مرمت 

و به موزه و هتل دريايي تبديل كند. 
س��كوي قديمي كه در سال 1۳4۰ ساخته شد، 
ت��ا زمان جن��گ روزانه ۳۰ هزار بش��كه نفت توليد 
مي كرد اما بعد از آن آسيب هاي جنگ از يك طرف 
و قديمي و مس��تهلك ش��دنش از طرف ديگر سبب 
ش��د تا اين س��كوي تاريخي براي هميشه غيرفعال 
باش��د. بع��د از آن از س��ال 1۳۷۳، مي��دان نفت��ي 
بهرگانسر توسعه يافت و امروز يك مجموعه است با 
يك سكوي اصلي، هفت سكوي اقماري و 11 حلقه 

چاه. توربين ها در بهرگانس��ر هنوز هم مي چرخند تا 
روزي ۷۵ هزار  بش��كه نفت از چاه استخراج شود و 
معادالت بازار نفت بر هم نريزد. اما س��كوي قديمي 
بهرگانس��ر، اين روزها كاربري مس��كوني دارد براي 
مهندساني كه روزهايشان را در آفتاب داغ جنوب و 
روي سكو مي گذرانند. اكبر نعمت اللهي، مدير دفتر 
موزه ها و مركز و اس��ناد ش��ركت نفت درباره طرح 
تازه اين دفتر در راس��تاي احياي ميراث نفت كشور 
مي گويد: »به دنبال طرحي كه از چهارس��ال پيش 
ب��راي مرمت س��ازه هاي تاريخي متعلق به ش��ركت 
نفت و تبديل آنها به موزه تعريف ش��د، قرار اس��ت 
سكوي نفتي دريايي بهرگانسر كه نخستين سكوي 
نفتي دريايي خاورميانه محس��وب مي ش��ود،  مرمت 
ش��ده و به موزه و هتل دريايي تبديل ش��ود تا با در 
نظر گرفتن تس��هيالت الزم براي گردشگري، امكان 

بازديد براي عالقه مندان فراهم شود.«
او اف��زود: »در ش��رايط فعل��ي س��كوي قديمي 
بهرگانس��ر نياز به يك مرمت ج��دي دارد،  به دليل 
فرس��ودگي و ش��وري آب، پايه هاي اين سازه دچار 
خوردگي شده و بايد عمليات مقاوم سازي روي آنها 
انجام ش��ود از طرف ديگر اگر قرار باش��د اين سكو 
ب��ه موزه يا هت��ل دريايي تغيير كارب��ري دهد، بايد 
سبك سازي شود و س��ازه هاي اضافي كه وزن سكو 
را زياد كرده اند،  حذف شود اما اين كار بايد با رعايت 
ضوابطي باش��د كه به شكل اوليه س��كو لطمه وارد 

نشود.«

 معضل فضاي اقامتي، دامن بهرگان را گرفت
تبديل س��كوي نفتي بهرگانسر به موزه مي تواند 
نقطه آغازي باشد براي راه اندازي گردشگري صنعتي 
در ايران،  شاخه اي از گردشگري كه نه تنها مي تواند 
ب��راي عالقه مندان به نفت جذاب باش��د بلكه براي 
محققان و دانش��جويان هم ش��رايطي را فراهم كند 
تا با فضاي كار بر س��كوي نفتي بيش��تر آشنا شوند. 
اكبر نعمت اللهي بيان كرد: »در راس��تاي طرحي كه 
در نهايت مد نظر دفتر موزه هاي شركت نفت است، 
قرار اس��ت تورهاي ۲۰ تا ۳۰ نفره برگزار ش��ود كه 
گردش��گران بتوانند از بوشهر براي بازديد اين سكو 
به بهرگانس��ر س��فر كنند. در حال حاضر با اتحاديه 
تورگردانان براي اين موضوع وارد مذاكره ش��ديم و 
قرار اس��ت همزمان با انجام مرمت س��كو،  تورها هم 
آغاز شود،  پيش بيني مي شود نوروز ۹۷ عالقه مندان 

بتوانند از اين سكو بازديد كنند.«

مدير دفتر موزه ها و مركز اس��ناد ش��ركت نفت، 
مهم ترين معضل در مسير توسعه گردشگري بهرگان 
را نبود فضاي اقامتي مناس��ب دانست و گفت: »در 
به��رگان حتي يك هتل هم وج��ود ندارد،  در گناوه 
ه��م ب��ا اينكه چند هتل و مهمانس��را وج��ود دارد، 
 ام��ا هيچ كدام كيفيت مناس��بي نداش��ته و بايد به 
زيرساخت هايشان توجه شود. اگر قرار باشد سكوي 
بهرگانس��ر به موزه تبديل شود و تور صنعتي برايش 
تعريف كنيم،  بايد فضاي اقامتي ايجاد شده و مهم تر 
از آن اقامتگاه هاي بوم گردي توسعه يابد. در شرايط 
فعلي اگ��ر بخواهيم نوروز ۹۷ س��كو را براي بازديد 
آماده كنيم در ش��رايطي اي��ن امكان وجود دارد كه 
تور يك روزه برگزار شود و نياز به اقامت نباشد. اگر 
افرادي بخواهند در زمينه توسعه اقامتگاه ها در اين 
منطق��ه و برگزاري تور فعاليت كنند،  ش��ركت نفت 
آم��اده همكاري با آنه��ا را دارد و بخش حمل و نقل 

تورها را بطور رايگان بر عهده مي گيرد.«

 ترافيك پرونده هاي ثبتي در سازمان
ميراث فرهنگي

با وجود اينكه اين س��كو نخس��تين سكوي نفتي 
دريايي كش��ور اس��ت اما تاكنون در فهرست ميراث 
ملي به ثبت نرس��يده اس��ت. نعمت اللهي درباره اين 
موض��وع افزود:  »پرونده ثبت ملي اين س��كو آماده و 
براي انجام مراحل بعدي در اختيار س��ازمان ميراث 
فرهنگي قرار گرفته است اما به دليل اينكه جلسات 
شوراي فني ميراث فرهنگي دير به دير تشكيل شده 
و حجم پرونده هايي كه براي ثبت ملي آماده مي شود، 
 زياد است هنوز نوبت به ثبت سكوي نفتي بهرگانسر 
نرسيده است. به عبارتي در سازمان ميراث فرهنگي 
ترافي��ك پرونده هاي ثبتي اس��ت. س��ازمان ميراث 
فرهنگ��ي حتي از وجود برخي بناه��ا اطالع ندارد و 
به بناهاي ثبت شده سركش��ي نمي كند اگر از اسن 
سازمان گزارش عملكرد براي حفاظت بناهاي ثبتي 
خواسته شود،  چنين گزارشي را ندارند. با اين وجود 
شركت نفت تالش مي كند بناهاي تحت اختيارش را 
حفاظت كند،  آن دس��ته ك��ه قابليت تبديل به موزه 
را دارن��د،  موزه مي ش��ود و آن س��ازه هايي كه امكان 
تبديلش��ان ب��ه موزه نيس��ت، حفاظ��ت و نگهداري 
مي ش��ود تا كاربري مناسب برايش��ان تعريف شود. 
تاكنون 1۲4 بناي تاريخي متعلق به شركت نفت را 
ثبت ملي كرديم و تصميم داريم تا پايان س��ال 1۳۰ 

بناي ديگر را ثبت كنيم.«

هر پزش��كي تعداد زيادي دارو تجويز مي كند؛ داروهايي كه 
به تعداد زياد و بدون اطالع از اينكه بيمار چه داروهايي مصرف 
كرده و چه داروهايي در خانه دارد، تجويز مي ش��ود. هزينه اين 
داروه��ا كه معموال دو ت��ا چهار برابر مي��زان مصرف يك بيمار 
تجويز مي ش��ود، به سيس��تم بهداش��ت و درمان كشور تحميل 
مي ش��ود و اجرا نشدن طرح نس��خه الكترونيك نيز باعث شده 

اين روند همچنان ادامه پيدا كند. 
عضو كميس��يون بهداش��ت ودرمان مجلس نظارت بر حوزه 
مصرف دارو را وظيفه وزارت بهداش��ت دانس��ت و گفت: وزارت 
بهداشت و بيمه ها بايد نظارت مناسبي را بر نسخ پزشكي داشته 

باشند. 
اكبر تركي با بيان اينكه با خريد داروهاي خارج از فهرس��ت 
دارويي كش��ور پرداختي ها از جيب افزايش مي يابد، اظهار كرد: 
بر اساس ماده يي از برنامه ششم هر دارويي كه در طرح ژنريك 
ايران وجود ندارد بيمه پايه آن پرداخت نمي ش��ود و براي آنكه 
مردم متضرر نشوند هر سه ماه يك بار بايد در فهرست داروهاي 
ژنريك بازنگري ش��ود تا اگر نياز باشد داروي جديدي به ليست 
اي��ن داروه��ا افزوده ش��ود بنابراين با خريد داروه��اي خريد از 
فهرست از سوي مردم ضرري متوجه بيمه ها و وزارت بهداشت 
نمي ش��ود بلك��ه مردم ازجي��ب پرداخ��ت مي كنن��د. او افزود: 
همچنين وزارت بهداش��ت در برنامه شش��م موظف به حمايت 
از توليد، عرض��ه، تجويز داروهاي ژنري��ك و همچنين حمايت 

بيمه يي از اين داروها شده است. 

او با بيان اينكه نظارت ب��ر حوزه مصرف دارو وظيفه وزارت 
بهداشت است، اظهار كرد: وزارت بهداشت و بيمه ها بايد نظارت 
مناس��بي را بر نس��خ پزشكي داشته باش��ند. اين نماينده مردم 
در مجل��س ده��م، به خانه مل��ت گفت: بايد به اف��رادي كه به 
صورت بي رويه دارو تجويز مي كنند تذكرهاي الزم داده ش��ده 
و همچنين كالس هاي آموزش��ي براي آنها برگزار ش��ود. عضو 
كميس��يون بهداش��ت ودرمان مجلس شوراي اس��المي، يادآور 
ش��د: نظارت ها بر حوزه مصرف دارو بايد تشديد شود تا مصرف 
بي رويه اقالم دارويي در كش��ور كاهش يابد؛ از س��ويي اجراي 
سيستم ارجاع و پزش��ك خانواده نيز در اين رابطه مي تواند در 
كاهش هزينه ها كمك كننده باش��ند البته با اجراي راهنماهاي 
بالين��ي نيز مي ت��وان هزينه ها را در پاراكلنيك ها و بس��ياري از 

آزمايشگاه ها و حتي حوزه دارو نيز كاهش داد. 

آموزش به پزشكان براي تجويز اصولي دارو
ريشه بسياري از آس��يب هاي اجتماعي، بيكاري و فقر است. 
نايب رييس كميس��يون اجتماعي مجلس به اين موضوع اش��اره 
مي كند و درب��اره تالش هاي پراكنده براي س��اماندهي معتادان 
متجاهر گفت: اين تالش هاي پراكنده دليل شكس��ت طرح هاي 
ساماندهي معتادان است و شهرداري ها مكان هايي را براي اسكان 
معتادان متجاهر تامين كنند. مسعود رضايي با انتقاد از عملكرد 
ضعي��ف و پراكندگ��ي وظايف دس��تگاه ها در ح��وزه جمع آوري 
و س��اماندهي معتادان متجاه��ر، گفت: هر چن��د در اين رابطه 
تالش هايي ش��ده اما متاس��فانه اين تالش ه��ا و تصميم گيري ها 

متفرقه و مقطعي بوده و در جامعه بازخوردي نداشته است. 
نماينده ش��يراز در مجلس ش��وراي اس��المي، با بيان اينكه 
تالش هاي ني��روي انتظامي، بهزيس��تي، ش��هرداري ها و بخش 
خصوص��ي در رابطه ب��ا س��اماندهي معتادان متجاه��ر پراكنده 
اس��ت، تصريح كرد: ساختار مناس��ب و متمركزي در اين رابطه 
وجود نداش��ته و دس��تگاه ها در اين رابطه احس��اس مسووليت 
مناس��بي ندارن��د. او با يادآوري اينكه بهزيس��تي بهترين متولي 
براي جمع آوري و س��اماندهي معتادان متجاهر اس��ت، به خانه 
ملت گف��ت: البته نهادهايي مانند نيروي انتظامي، دادگس��تري 
و ش��هرداري ها بايد همكاري الزم را با بهزيس��تي داشته باشند 
تا امر س��اماندهي به درس��تي تحقق يابد. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم، ادامه داد: ش��هرداري ها مي تواند مكان هايي را براي 
اسكان معتادان متجاهر تامين كند اما مسووليت پاسخگويي بايد 

بر عهده بهزيستي باشد. 

نماينده شيراز در مجلس دهم، نبود برنامه مراقبتي و حمايتي 
مناس��بي را در بازگش��ت ۹۰ درصدي معتادان ب��ه اعتياد موثر 
دانست و گفت: از س��ويي پروتكل هاي درمان اعتياد نيز كارساز 
نيست بنابراين نياز است علل موثر در بازگشت به اعتياد بررسي، 
آسيب شناس��ي و حذف شود و از س��ويي در پروتكل هاي درمان 
تجديد نظر و بازنگري مناسب انجام شود. نايب رييس كميسيون 
اجتماعي مجلس شوراي اس��المي، با تاكيد بر اينكه براي ريشه 
كني اعتياد بايد فقر و مش��كالت معيشتي مديريت شود، تصريح 
ك��رد: مهم ترين عامل اعتياد بيكاري اس��ت و فقر و مش��كالت 
اقتصادي نيز از بيكاري نشات مي گيرد و بطور قطع تا زماني كه 
بيكاري در كش��ور رفع نشود معضالت و آسيب هاي اجتماعي به 
قوت خود باقي مانده و اگر اين معضل كنترل و مديريت شود با 

حل ۹۰ درصدي آسيب هاي اجتماعي روبرو خواهيم شد. 

حل ۹۰ درصد آسيب هاي اجتماعي با رفع بيكاري
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»تعادل«ازفعالشدنگسلهايجنوبيپايتختگزارشميدهد

تحليل زلزله اطراف تهران
گروهراهوشهرسازي| زهرهعالمي|

وقوع زلزله 2.4ريشتري در ساعت 14:30دقيقه روز 
پنجشنبه جوادآباد ورامين حاكي از فعاليت گسل هاي 
جنوب ش��هر تهران اس��ت. پس از زلزله 5.2 ريشتري 
در منطق��ه غرب تهران )به تاري��خ 29 آذرماه( و تداوم 
ريزلرزه هاي اين منطقه تا نيمه هاي دي ماه، دوش��نبه 
هفته گذش��ته نيز منطق��ه فيروزكوه واقع در ش��مال 
ش��رق تهران نيز ش��اهد وقوع زمين لرزه يي با بزرگاي 
4.3ريش��تر بود. در چنين ش��رايطي به نظر مي رسد، 
وقوع زمين لرزه بامداد پنج ش��نبه )1.9ريشتر( و ظهر 
همان روز )2.4ريشتر( در منطقه جنوبي تهران معناي 
تازه يي داش��ته باش��د و بار ديگر اين نگراني را تشديد 
كرده اس��ت كه آيا تهران آبستن زلزله يي بزرگ است 
و وقوع اين لرزه هاي خرد از نزديك ش��دن زمان وقوع 
زمين لرزه اصل��ي خبر مي دهد؟ اگرچه كارشناس��ان 
زلزله معتقدند ك��ه پيش بيني وقوع يا عدم وقوع زلزله 
بزرگ غيرعلمي اس��ت، اما وق��وع زلزله هاي متعدد در 
گس��ل هاي اطراف تهران و چرخ��ش تنش تكتونيكي 
از غ��رب )زلزله هاي كرج و م��ارد 29 آذرماه 1396( 
به ش��رق )زلزله فيروزكوه 25 دي ماه 1396( و جنوب 
)زلزل��ه جنوب ورامين 28 دي م��اه 1396( عامتي بر 
تداوم تنش و استمرار فعاليت لرزه يي باشد و بر همين 
اس��اس بايد همچنان در انتظار وق��وع زمين لرزه هاي 
ديگ��ري در پايتخ��ت باش��يم كه ممكن اس��ت زمين 
لرزه ي��ي با بزرگي بيش از 7 ريش��تر ه��م يكي از اين 
لرزه ها باش��د. در اين ميان، اجراي سه راهكار مي تواند 
شرايط لرزه نگاري گس��ل هاي اطراف تهران و پايتخت 
را ب��ه خوب��ي تحليل كند و در پيش بين��ي اوضاع آتي 
گس��ل هاي ش��هر كمك كننده باش��د. افزاي��ش تعداد 
دستگاه هاي لرزه نگار و شتاب نگار و پايش مستمر نقاط 
تاقي گس��ل ها در شرايط كنوني بهترين اقدامي است 

كه بايد اجرايي شود. 

مثلثزلزله
عل��ي بيت الله��ي مديرگ��روه زلزله شناس��ي مركز 
تحقيق��ات راه، مس��كن و شهرس��ازي درب��اره زمين 

لرزه ه��اي اخير رخ داده در اط��راف تهران كه برخي از 
آنها در پايتخت هم احساس شد به »تعادل« مي گويد: 
طي ماه هاي اخير مثلثي تشكيل شده است كه ابتدا از 
خوش��ه هاي لرزه يي كرج آغاز مي شود و پس از مدتي 
منجر به زلزله 5.3ريش��تري مارد در 29 آذر ش��د و 

تهران را تحت تاثير قرار داد. 
بيت اللهي مي افزايد: پس از آن در 25 دي ماه زلزله 
4.3ريشتري را در فيروزكوه داشتيم كه اين منطقه در 
ش��رق تهران است و در ادامه گس��ل فيروزكوه و مشا 
قرار مي گرفت كه اين قسمت يكي از زون هاي لرزه خيز 
تهران محس��وب مي شود كه بسيار هم خطرناك است. 
البت��ه اين زمين لرزه در منطقه ي��ي رخ داد كه حدود 

110 كيلومتر از مركز شهر تهران فاصله داشت. 
او ادام��ه مي دهد: 28 دي ماه ه��م زلزله خفيفي به 
اندازه 1.9ريش��تر در منطقه جوادآب��اد رخ داد كه اين 
منطقه در مجاورت گس��ل پيش��وا قرار دارد كه حدود 
21 كيلومتري جنوب ش��رقي تهران اس��ت و از مركز 
تهران هم 72 كيلومت��ر فاصله دارد. ضمن اينكه ظهر 
پنجش��نبه هم زلزله ي��ي حدود 2.4ريش��تر در همين 
منطقه به ثبت رس��يد. به گفته اين كارش��ناس ارشد 
زلزل��ه، در م��رداد ماه س��ال 94 در منطق��ه جوادآباد 
زلزله ي��ي به بزرگي 4.1ريش��تر به وقوع پيوس��ت كه 
اگرچه توس��ط پايتخت نشينان احساس شد اما آسيبي 
از لحاظ تلفات جاني و خس��ارت هاي سازه يي مشاهده 
نش��د. در زمين لرزه هاي فيروزكوه و مارد هم از نظر 
تلفات جاني و خس��ارت هاي سازه يي مورد خاصي رخ 
نداد، زيرا اين زمين لرزه ها در دس��ته زلزله هاي خفيف 
و متوسط بودند اما هر سه راس اين مثلث كه در مركز 
آن كان ش��هر تهران قرار مي گيرد، نش��ان دهنده اين 
موضوع است كه تهران در يك زون لرزه خيز فعال قرار 
دارد و فعالي��ت اين منطقه  از نظ��ر لرزه يي با توجه به 
لرزه هاي رخ داده نش��ان مي دهد كه تنش هايي در اين 

منطقه وجود دارد. 
بيت اللهي اظهار مي كند: البته نقاطي كه س��ه راس 
اين مثلث لرزه يي را تشكيل مي دهند به اندازه كافي از 
مركز ش��هر تهران به دور هستند، اما اگر رد گسل هاي 

فيروزكوه، اشتهارد، پيشوا- ورامين را در نقشه پيگيري 
كنيم ب��ه نزديكي تهران مي رس��يم. به عن��وان نمونه 
انتهاي غربي گسل فيروزكوه تنها 30 كيلومتر با تهران 
فاصله دارد يا ادامه گس��ل مش��ا تنه��ا 45 كيلومتر با 
ته��ران فاصله دارد. او بي��ان مي كند: لرزه هاي رخ داده 
دراطراف پايتخت از آن جهت خطرناك است كه تراكم 
جمعيتي در اين شهر باالست و مراكز جمعيتي اطراف 
شهر تهران هم بسيار متراكم هستند و درصورت وقوع 
زلزله شاهد تلفات جاني و مالي بسياري خواهيم بود. 

3پيشنهادبرايزلزلهبزرگ
دبي��ر كارگروه مخاطرات در س��تاد مديريت بحران 
تهران ب��راي پايش و مونيت��ور فعاليت هاي لرزه نگاري 
گس��ل هاي اطراف تهران و همچنين ش��هر تهران سه 
پيش��نهاد مي دهد و مي گويد: كارشناسان جهت اعام 
هش��دار به ش��هروندان براي وقوع زلزله بزرگ يا اعام 
عدم وج��ود ناهنجاري در گس��ل ها نياز ب��ه اطاعات 
كاف��ي و داده ه��اي دقيق دارن��د. در ته��ران و اطراف 
آن به ش��عاع 100 تا 150كيلومتر بيش از 35گس��ل 
فعال و ش��ناخته ش��ده داريم كه ط��ول هريك از آنها 

بيش از 10كيلومتر اس��ت به عنوان نمونه گس��ل مشا 
300 كيلومت��ر ط��ول دارد. بيت اللهي تصريح مي كند: 
براس��اس آيين نامه 2800، گس��ل هاي عمده كه بيش 
از 10كيلومت��ر ط��ول دارند اطراف تهران را به ش��عاع 
150كيلومتر احاطه كرده اند كه روي اين گسل ها بايد 
دس��تگاه هاي لرزه نگاري متراكم به تعداد كافي وجود 
داشته باشد تا لرزه هاي خفيف رخ داده در اين گسل ها 
را ثبت كنيم. او مي گويد: اگرچه امكان پيش بيني وقوع 
زمين ل��رزه وجود ندارد اما با توج��ه به اينكه پيش از 
وقوع زمين لرزه هاي بزرگ، خردلرزه هايي رخ مي دهد 
كه اين لرزه هاي خفيف مي تواند موجب هوشيار شدن 

كارشناسان و سپس مردم شود. 
اين كارشناس ارش��د زلزله با اشاره به اينكه تعداد 
ايس��تگاه هاي لرزه نگاري بايد به 5براب��ر تعداد موجود 
در اطراف تهران افزايش يابد، مي گويد: بايد ايس��تگاه 
ش��تاب نگاري كه ش��تاب زلزله را ثبت مي كند )شتاب 
زلزله نيروي وارد به ساختمان را تعيين مي كند( از نظر 

كيفيت و كميت به 5برابر افزايش يابد. 
بيت اللهي مي افزايد: مورد سوم اين است كه نقاطي 
كه گس��ل هاي اطراف تهران يا گسل هاي تهران با هم 

تاق��ي دارند بايد مورد پايش قرار گيرند و حركت هاي 
خفي��ف آن اندازه گي��ري ش��ود، اقدامي ك��ه در تمام 

كشورهاي لرزه خيز دنيا انجام مي شود. 
او اضاف��ه مي كند: اعام وق��وع حتمي زلزله يا عدم 
وقوع آن به دليل نقص اطاعاتي كارشناسان اين حوزه، 
غيرعلمي و غيرقابل اثبات است اگرچه بارها گفته شده 
اس��ت كه در تهران و به دليل وجود گس��ل هاي فعال، 
هم��واره احتمال وق��وع زلزله وج��ود دارد. بيت اللهي 
همچني��ن در گفت وگ��و با ايلن��ا گف��ت: مانيتورينگ 
خردلرزه ها در دو سمت شرق و غرب پايتخت مي تواند، 
اطاعات موثري درباره رفتار گسل هاي اصلي ارائه كند. 
1185زلزله باالي 2/5 ريشتر در دهه گذشته در شعاع 
150كيلومتري ش��هر تهران رخ داده كه غالب آنها در 
پهنه يي خاص واقع در شرق استان )حوالي فيروزكوه( 

بوده است. 
وي اف��زود: ضمن اينكه زلزله هاي دو ماه گذش��ته 
در كش��ور همچ��ون زلزله عص��ر دوش��نبه فيروزكوه، 
»پيش لرزه«هايي داشته اس��ت كه اين موضوع امكان 
پيش آگاه��ي از زلزل��ه اصل��ي مش��روط ب��ه رهگيري 

خردلرزه ها را بيان مي كند. 

تحليلرسميازقيمتمسكن
درسال97

معاون مس��كن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان 
اينكه بازار مسكن هم اكنون خالي از سفته بازان است، گفت: 
مصرف كنندگان واقع��ي به افزاي��ش 50درصدي معامات 
مس��كن كمك كرده اند ام��ا جهش قيمت در س��ال آينده 

نخواهيم داشت. 
به گزارش ايس��نا، حامد مظاهريان اظه��ار كرد: افزايش 
مايمي را در قيمت مس��كن و تعداد مبايعه نامه ها داريم كه 
جاي نگراني نيس��ت و مي توانم اين اطمينان را بدهم كه تا 
سال آينده هم اين فرآيند به نفع خريداران مصرفي بازار است 
و جايي براي سفته بازان نيس��ت. او افزود: در آذرماه افزايش 
50درص��دي را در تعداد معامات نس��بت به آذرماه س��ال 
گذشته شاهد بوديم. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه 
وقتي آمار ساالنه بازار مسكن را نگاه مي كنيم، افزايش قيمت 
نگران كننده نيس��ت و تا حدود نرخ تورم است، تصريح كرد: 
دولت توانس��ته هنوز اين بازار را خالي از بازار سودآوري هاي 
كاذب نگه دارد. مظاهريان در پاسخ به گمانه زني ها مبني بر 
رش��د قيمت مسكن در س��ال آينده گفت: 50درصد تعداد 
مبايعه نامه ه��ا افزايش يافته و اينك��ه اعام مي كنند، قيمت 
جهش مي كند، جوس��ازي كس��اني اس��ت كه مي خواهند 
آپارتمان هاي خود را گران بفروش��ند. او ادامه داد: در تهران 
490 ه��زار خان��ه خالي داريم كه به س��ختي مي توان براي 
آنها مش��تري پيدا كرد. بازار عمومي فعا براي قشر متوسط 
است و هنوز سودآوري اين بازار كمتر از سپرده گذاري بانك 
اس��ت. ولي خوشبختانه همه نش��انه ها مثبت است كه بازار 
مسكن به س��مت رونق در حال حركت است. از اين رو، اين 
اطمين��ان را مي دهم كه در ماه هاي پيش رو و س��ال آينده 
جهش هاي قيمتي ش��ديد نخواهيم داش��ت. معاون مسكن 
و س��اختمان وزير راه و شهرسازي درباره اينكه بازار مسكن 
دچار ركود تورمي شده است، گفت: من متوجه ركود تورمي 
نمي شوم. اساس��ا بازارها، بازارهاي ركود و رونق هستند. اگر 
ديد كلي به بخش مس��كن داش��ته باشيم و موجودي كافي 
كه وجود دارد مي بينيم فقط خانه هاي گران قيمت نيستند 
 ك��ه خال��ي مانده اند. به عن��وان مثال، در ش��هر پرند حدود

 7000 مسكن مهر بدون متقاضي داريم. بنابراين در سطوح 
مختلف، قيمت هاي فعلي نگران كننده يا نشان دهنده جهش 

قيمت نيستند. 

برفوباران۱۸استانكشوررا
فراميگيرد

س��ازمان هواشناس��ي از بارش برف و باران در 18 استان 
كش��ور ازجمله يزد و كرمان طي روزهاي شنبه و يك شنبه 

هفته پيش رو خبر داد. 
به گزارش تسنيم، امين حسين نقشينه كارشناس سازمان 
هواشناس��ي، اظهار كرد: از روز جمعه با ورود سامانه بارشي 
فعال به كش��ور ابتدا در مناطق غرب، ش��مال غرب، مناطق 

جنوبي غرب و زاگرس مركزي بارش برف و باران آغاز شد. 
وي با اش��اره به كاهش ناپايداري ها در شمال غرب كشور 
از روز ش��نبه تصريح كرد: برف و باران در دامنه هاي زاگرس 
مرك��زي و جنوبي، نواحي مركزي، دامنه هاي جنوبي البرز و 
سواحل درياي خزر و مناطقي از شرق و جنوب كشور را فرا 
مي گيرد. وي تاكيد كرد: در روز شنبه، بيشترين بارش ها در 
استان هاي كهگيلويه وبويراحمد، چهارمحال وبختياري، نيمه 
شرقي خوزس��تان و مناطقي از استان هاي لرستان، همدان، 
مركزي و ارتفاعات البرز در اس��تان هاي قزوين، تهران و البرز 
خواهد بود. كارش��ناس سازمان هواشناس��ي اظهار كرد: روز 
يك ش��نبه )يك بهمن 96( سامانه بارش��ي در نيمه شرقي 
كش��ور فعال خواهد ش��د و برف و باران در استان هاي يزد، 
كرمان، خراسان هاي رضوي، جنوبي و شمالي روي مي دهد و 

روز دوشنبه سامانه بارشي از كشور خارج مي شود. 

حذفسرشماري
نفوسومسكنكليدخورد

 جلس��ه نظ��ام پايش و كميت��ه آمار بخش��ي به منظور 
تش��ريح كلي��ات طرح »سيس��تم جامع ثبت آم��اري ايران 
)  )IRANSTA« برگزار و مطرح ش��د كه در صورت اجراي 
سيستم جامع ثبت آماري ايران، سرشماري حذف مي شود. 

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، در جلسه 
نظام پايش و كميته آمار بخش��ي نماين��ده مركز آمار ايران 
 به تشريح كليات طرح »سيس��تم جامع ثبت آماري ايران« 
﴿IRANSTAR﴾ پرداخت كه براساس اظهارات وي مقرر 
شده سامانه IRANSTAR با همكاري دستگاه هاي اجرايي 
راه اندازي و كلي��ه اطاعات آماري دس��تگاه هاي اجرايي به 
مركز آمار ارس��ال ش��ود. همچنين در اين جلسه تاكيد شد 
كه سيستم هاي ثبت آماري جمعيت، فعاليت، كسب و كار، 
اماك و مس��تغات بايد از طريق متغيرهاي شناس��ايي به 
يكديگر متصل ش��وند. گفتني است از جمله مزيت هاي اين 
طرح پاسخگويي به موج روزافزون درخواست داده هاي آماري 
كاربران و لزوم اتخاذ تدابير مناسب براي افزايش كارايي نظام 
آماري كشور از طريق اقدامات مدرن و كم هزينه است كه پس 

از اجراي اين طرح سرشماري وجود نخواهد داشت. 

مجوزتوسعهفرودگاههايمهرآباد
واصفهانبااراضينظامي

 براس��اس مصوب��ه آخرين جلس��ه كميس��يون تلفيق، 
ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوب��ري هوايي اي��ران مي تواند براي 
اجراي پروژه هاي توسعه يي فرودگاه هاي مهرآباد و اصفهان، 

زمين هاي متعلق به ارگان هاي نظامي را خريداري كند. 
به گزارش ش��ركت فرودگاه ها و ناوب��ري هوايي ايران، در 
آخرين جلس��ه كميس��يون تلفيق يك ماده الحاقي تصويب 
شد كه براساس آن خريد اماك موردنياز شركت در فرودگاه 
مهرآباد و اصفهان از اماك نيروهاي نظامي پذيرفته شده تلقي 
شد. ضمن اينكه ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در 
اين پروژه ها از پرداخت سود سهام و نقل و انتقاالت معاف شده 
است. به تازگي رحمت اهلل مه آبادي مديرعامل و رييس هيات 
امناي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، در نشس��ت 
خبري در فرودگاه اصفهان پيرامون طرح توسعه اين فرودگاه 
اظهار كرد كه در فرودگاه اصفهان با مشكل شديد عرصه حتي 
براي عملي��ات جاري فرودگاه مواجهيم. مديرعامل ش��ركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي كشور همچنين تاكيد كرد كه هزار 
و 200 ميليارد ريال براي توس��عه فرودگاه اصفهان اختصاص 
يافته است اما در اصفهان با محدوديت عرصه مواجه هستيم. 
همچنين دي ماه 94 مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران در جلس��ه مسووالن صنعت هوانوردي با وزير راه 
و شهرس��ازي عنوان كرد كه تنه��ا 11درصد فرودگاه مهرآباد 
دراختيار شركت فرودگاه هاي كشور قرار دارد. وي همچنين در 
جلسه معارفه مديركل جديد فرودگاه بين المللي مهرآباد خبر 
داد كه در راستاي توسعه اين فرودگاه قرار است در آينده يك 

ترمينال 80هزار متر مربعي در فرودگاه مهرآباد احداث شود.

ايرانشهر

محمد س��عيدي كيا، رييس بنياد مس��تضعفان با بي��ان اينكه تمام 
مقدمات و تفاهم ها با نهادهايي چون شهرداري و قوه  قضاييه فراهم شده 
اس��ت، گفت: در صورت اخذ مجوز شهرداري و قوه قضاييه، اجراي طرح 
ساختمان جديد پاسكو در 8 طبقه تجاري و 5 طبقه پاركينگ از دهه 

فجر آغاز خواهد شد. 
به گزارش ايلنا، محمد س��عيدي كيا با بيان اينكه ساختمان پاسكو 
را آقاي القانيان احداث و در س��ال 41 به بهره برداري رسيده بود، اظهار 
كرد: در همان زمان سرقفلي تمام واحدها توسط القانيان واگذار و پس از 
انقاب كه اين ساختمان به تملك بنياد مستضعفان درآمد هيچ واحدي 
براي واگذاري س��رقفلي آن وجود نداشت و ما سرقفلي واحدي را واگذار 
نكرديم تنها اجاره مختصري از كسبه به عنوان مالك ساختمان دريافت 
كرديم. س��عيدي كيا با تاكيد بر اينكه مهم ترين دغدغه كسبه، ساخت 
ساختمان جديد پاسكو است، گفت: در اين مدت عده زيادي اظهارنظر 
كردند و ما هر هفته با نهادهاي مختلف درگير و در اين باره جلس��اتي 
را برگزار كرديم و تاكنون 37جلسه در سطوح مديران عالي برگزار شده 
اس��ت. وي افزود: در اين مدت عده يي بر اين باور بودند كه س��اختمان 
جديد در اين محل س��اخته نش��ود و تنها به ساخت المان آتش نشان ها 
اكتف��ا كني��م اما اعتقاد ما ب��ر اين بود كه بايد حق و حقوق كس��به در 
همين محل احيا شود. وي ادامه داد: از همان روزهاي اول سانحه براي 
بررسي هاي دقيق تر اتاق فكري تشكيل شد كه بنياد مستضعفان در اين 
اتاق فكر يك نماينده داش��ت و 7 الي 8 معمار برجسته كشور عضو اين 
اتاق بودند. رييس بنياد مس��تضعفان با بيان اينكه بنا به مصوبه شوراي 
عالي معماري و شهرسازي اقدام كرديم و قرار بر اين شد كه براي ساخت 
اين ساختمان جديد مسابقه برگزار شود، گفت: تشخيص اتاق فكر بر اين 
بود كه مسابقه يي برگزار شود و ايده هاي مطرح و برتر را انتخاب كنيم. 

وي افزود: 1300نفر در اين مسابقه فعال بودند كه در نهايت 365 نفر 
ايده ارائه كردند از بين اين تعداد 60 طرح انتخاب و در نهايت 10طرح 

برتر برگزيده شد و هفته گذشته جوايزي به اين افراد داديم. رييس بنياد 
مس��تضعفان با تاكيد بر اينكه درحال حاضر با شهرداري و روي تعيين 
س��طح و سطوح ساختمان پاسكو به جمع بندي رسيده ايم، گفت: قرار 
بر اين است كه براساس سطح و سطوح، مسابقه يي براي طراحي برگزار 
ش��ود و بهترين ايده با توجه به سطح و سطوح مشخص شده را انتخاب 
كنيم. هنوز اين جمع بندي ها اباغ نشده همچنين با دادستاني هم براي 
ساختمان جديد توافقاتي شده است كه در مرحله نهايي و جمع بندي آن 
هستيم. رييس بنياد مستضعفان با بيان اينكه سطح و سطوح مساحت 
مفيد و مشاع ساختمان چيزي حدود 56 هزار مترمربع خواهد بود، گفت: 
اين ساختمان چيزي حدود 40هزار مترمربع پاركينگ هم خواهد داشت 
كه مجموعا س��اختمان جديد پاس��كو در مساحت 100هزار متر مربع 

زيربنا ساخته خواهد شد. 

قوهقضاييهازروزابتدايسانحهساختمانراپلمبكرد
وي با بيان اينكه قوه قضاييه از همان روز ابتداي س��انحه ساختمان 
را پلمب كرد، گفت: از آنجا كه در اين س��اختمان سانحه يي رخ داد كه 
منجر به فوت چند نفر از هموطنان عزيزمان شد بنابر قانون، قوه قضاييه 
ساختمان را پلمب كرد تا كسي اجازه فعاليت در ساختمان نداشته باشد 

و ما هم تابع قانون بوديم. 
وي ادامه داد: در اين مدت ش��هرداري و ميراث فرهنگي هم نظرات 
خود را درباره تعيين تكليف س��اختمان جديد داش��تند از سوي ديگر 
اعضاي ش��وراي شهر و ش��هرداري ها تغيير كردند و ما تمام پيگيري ها 
را در تمام مراحل داش��تيم. رييس بنياد مستضعفان تاكيد كرد: از سال 
82 در ساختمان پاسكو مجمعي تشكيل شده كه براساس اين مجمع 
تصميمات س��اختمان را شوراي س��رقفلي داران اخذ مي كنند بنابراين 
واسط ما با كسبه ساختمان پاسكو همين اعضاي شوراي سرقفلي داران 
هس��تند. وي همچني��ن درباره ورود قوه قضاييه ب��ه اين موضوع گفت: 

دادس��تان شهرياري و تورج، مس��وول پرونده ساختمان پاسكو در قوه 
قضاييه هستند و با اين افراد هم تاكنون جلسات بسياري برگزار كرده  و 

به يك سري جمع بندي هاي نهايي رسيده ايم. 

ساختمانباقيماندهپالسكوايمننيست
سعيدي كيا با تاكيد بر اينكه افرادي به دنبال اين هستند كه برخي 
از كس��به در س��اختمان باقيمانده 5 طبقه مستقر ش��وند، اظهار كرد: 
بنياد مس��تضعفان به عنوان مالك ساختمان پاسكو، مسووليت ايمني 
س��اختمان 5 طبقه را قبول نمي كند. هم شهرداري و هم قوه قضاييه و 
هم كارشناسان بنياد مستضعفان به اين نتيجه رسيده اند كه ساختمان 

باقيمانده ايمن نيست. 
رييس بنياد مستضعفان افزود: اين ساختمان با آيين نامه هاي دهه 30 
ساخته شده و با آيين نامه هاي حال حاضر بسيار فرق دارد همچنين در 

اين مدت مقررات شهرداري هم بسيار تغيير كرده است. 
سعيدي كيا با بيان اينكه ساختمان موجود بسيار صدمه ديده است، 
گفت: ش��ايد اين ساختمان ظاهر س��المي داشته باشد اما بر اثر سانحه 
بسيار صدمه ديده است و تاسيسات و پاركينگ ندارد چراكه تاسيسات 
اين س��اختمان در ساختمان تخريب ش��ده قرار داشت و درحال حاضر 

ساختمان باقيمانده فاقد تاسيسات است. 

ساختهزارپاركينگبرايساختمانجديدپالسكو
سعيدي كيا با بيان اينكه قرار بر اين است كه براي ساختمان جديد 
پاس��كو هزار واحد پاركينگ س��اخته شود، گفت: با ش��هرداري درباره 
س��اخت پاركينگ براي س��اختمان جديد مذاكراتي داش��ته ايم. قرار بر 
اين است كه پاركينگ هزار واحدي براي ساختمان جديد احداث كنيم 
همچنين پاركينگ پاساژ پروانه در آن منطقه را بهسازي كنيم تا افراد و 
كسبه بتوانند از پاركينگ هاي آن ساختمان هم استفاده كنند. وي ادامه 

داد: قرار بر اين است كه بنياد مستضعفان در آن منطقه اقدام به ساخت 
LRT)خط مس��افري ريلي سبك( كند كه موافقت هاي آن انجام شده 
است و  به محض ارائه مجوزها از سوي شهرداري و قوه قضاييه، عمليات 

اجرايي در اين مطنقه شروع خواهد شد. 

شروععملياتاجراييساختمانپالسكودردههفجر
رييس بنياد مستضعفان با بيان اينكه يكي از مسائل مطرحي كه در 
جريان طراحي ساختمان جديد پاسكو مطرح بود پاركينگ اكبر بوده 
است، گفت: پاركينگ اكبر هر چند متعلق به بنياد مستضعفان بوده اما 
ب��ه تصرف افرادي درآمده كه در نهايت توانس��تيم با مصالحه اين افراد 

پاركينگ اكبر را در اختيار بگيريم. 
س��عيدي كيا ادامه داد: اين اراضي را به ارزش 3.8ميليارد تومان از 
وراث اكبر خريداري كرديم و قرار اس��ت به مجموعه ساختمان جديد 
پاس��كو اضافه شود. سعيدي كيا در پاسخ به س��والي مبني بر اينكه 
آخرين وضعيت بررسي هاي قوه قضاييه براي تعيين قصور دستگاه ها 
در وقوع س��انحه چيست و آيا تعيين س��هم قصور بنياد مستضعفان 
روي اخذ مابه التفاوت س��اختمان هاي جديد از كسبه تاثير مي گذارد، 
گفت: نمي دانم قوه قضاييه براي تعيين قصور دستگاه ها چه تصميمي 
مي گيرد و هنوز چيزي اعام نشده است. به هر حال هر زماني كه قوه 

قضاييه و دادستاني در اين باره اعام نظر كند ما تابع قانون هستيم. 
رييس بنياد مس��تضعفان در پاس��خ به اين س��وال كه چه كسي 
تصميم مي گيرد كدام واحد به كدام كس��به تحويل داده شود، گفت: 
شوراي ساختمان ارتباط بين ما و كسبه است. قاعدتا ساختمان جديد 
ديگر 14طبقه نخواهد بود بنابراين نمي توانيم واحدي در طبقه 14 به 
كس��به يي كه قبا در آنجا غرفه داش��ته تحويل دهيم. اما اينكه كدام 
واحد به كدام كس��به تحويل داده ش��ود را شوراي ساختمان تصميم 

مي گيرد و به ما معرفي مي كند. 

الهام فخاري رييس ش��وراي استان تهران و يكي از امضاكنندگان 
طرح تحقيق و تفحص از موسس��ه همش��هري، زواياي اين تحقيق را 
تش��ريح كرد و گفت: سيستم توزيع همش��هري را به يك شركت يا 
موسسه ديگري سپردند كه قرارداد بسيار نامناسبي بود و رقم عجيب 
و غريبي سهم آن ش��ركت مي شد. وقتي ريشه اين شركت را رديابي 

مي كنيم، نشانه و ردپاهاي خوبي نمي بينيم. 
به گزارش ايسنا الهام فخاري در مورد دليل تحقيق و تفحص از موسسه 
همشهري گفت: وقتي مي بينيم در مورد مسائل شهر مباحث زيادي مانند 
ادعاي بي انضباطي  مالي و تخلفات مطرح مي ش��ود و اين ابهام در موارد و 
سطح هاي مختلف آن مجموعه وجود دارد، بهترين روش براي ساماندهي 

مسائل كليدي، ساز و كار كميته تحقيق و تفحص است. 
وي با بيان اينكه همش��هري در برهه هاي خ��اص زماني براي نمونه 
در دوره هاي انتخاباتي پنج س��ال اخير بيش از حد متعارف درگير فضاي 
انتخاباتي و سوگيري خاص شد، اظهار كرد: در صورتي كه ماموريت اصلي 

همش��هري روزنامه نگاري و فعاليت رس��انه يي در راستاي بهبود و ارتقاي 
س��طح زندگي مردم اس��ت و قرار بود زندگي شهروندي را پوشش و ارتقا 
ده��د. از محتواي روزنامه و فراواني و محتواي بعضي از نش��ريه ها به نظر 
مي رسيد كه از مسير اصلي خود خارج شده است. دو ابهام اساسي آن هم 

در دو دوره انتخاباتي اخير بوده است. 
ريي��س ش��وراي اس��تان تهران اف��زود: ضم��ن آنكه در همش��هري 
ضميمه هايي چاپ مي شود كه شهروندان مي پرسند اين نشريه براي چه 
كسي چاپ مي شود؟ براي مِن شهروند كه كاربردي ندارد پس اين نشريه 
سنگين و پربرگه براي چه كسي چاپ مي شود؟ به نظر مي رسد كه بعضي 
از ضميمه هاي همشهري براي آنهايي كه در آن فعاليت مي كردند، چاپ 
مي شد نه براي مردم. بعضي براي اينكه عده يي آنجا سرگرم كار شوند يا 
براي اينكه قراردادي با فرد يا نهادي بسته شود. در حقيقت براي يك دكمه 
كت دوخته شده بود. بايد متناسب با هدف ها و بر پايه درآمدها و بيت المال 
بر پايه نيازهاي مردم يك ضميمه راه اندازي شود. اگر موسسه همشهري از 

بيت المال، هزينه ضميمه يي را بپردازد چون فردي مي خواهد از اين طريق 
درآمد داشته باشد يا نشريه يي چاپ شود براي اهداف يك تيم يا گروه، از 

حدود قانوني، اخاقي و شرعي خروج كرده است. 
وي با بيان اينكه اين نخستين تحقيق و تفحص در شوراي شهر تهران 
خواهد بود، گفت: پيش از اين مباحثي به صورت ضمني مطرح شده است 
ولي از نظر قانوني نخستين بار است كه به اين شكل به مساله مي پردازيم.

فخاري افزود: در مورد همش��هري چند مس��اله وج��ود دارد. يكي از 
مس��اله ها خريد چاپخانه بدون توجيه اقتصادي كارشناس��ان وقت است. 
مساله ساختمان هايي مطرح است كه براي خدمات رسانه يي اجاره شده 
ولي كاربردهاي ديگري داشته است. از جمله كاربرد انتخاباتي داشته است. 
وي در ادامه گفت: مساله ديگر پول هايي است كه همشهري در ازاي 
خريد كاغذ به صورت كامل پرداخت كرده ولي هيچ كاغذي وارد سيستم 
نش��ده است. اين مس��ائل در گزارش هايي كه از سوي همشهري براي ما 
آمده، درج شده است و بر اين باور هستيم كه روشن كننده وضعيت نيست. 
جالب اس��ت كه بدانيد در همشهري در يك مدت كوتاه انتخاباتي تبديل 
وضعيت نيرو رخ داده اس��ت، در ش��رايطي كه همشهري اعام كرده كه 
50درصد نيروي مازاد در موسسه كار مي كنند يا به عبارت بهتر براي هر 

موقعيت كاري دست كم دو نيرو استخدام هستند. همه اين مسائل محل 
بحث است. برخي نشريه ها 80درصد و بيشتر بازگشتي داشته است يعني 
اگر هزينه توزيع اين نشريات را نمي دادند و در چاپخانه خمير مي شد براي 
مردم به صرفه تر بود. وي با بيان اينكه ما خواستيم كه حوزه هاي حسابرسي 
مالي، اس��تخدام ها، تراز مالي و ارزيابي عملكرد موسسه همشهري در بازه 
84 تا 96 مورد بررسي دقيق قرار گيرد، تاكيد كرد: چون فقط يك مساله 
و موضوع مورد بررس��ي قرار نمي گيرد، بايد در كميته تحقيق و تفحص 
مطرح شود. رييس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران به استخدام هاي 
آخرين ماه هاي دوره مديريت قبل همشهري اشاره و اظهار كرد: مديرعامل 
همشهري در كميسيون فرهنگي و اجتماعي گزارشي ارائه كرد كه بخشي 
از افراد، واجد شرايط استخدام نبوده اند و حداقل مدرك تحصيلي و شرايط 
ش��غلي تبديل وضعيت را نداشته اند. اين مس��اله خروج از ضوابط قانوني 
است. بهتر است فراتر از اظهارنظر شخصي حتي اعضاي شوراي و مديران 
ش��هرداري به عنوان افراد حقوقي كميت تحقيق و تفحص به عنوان يك 
كميته قانوني و موجه براي كار به موضوع ورود كند و گزارش كاملي دهد 
تا وضعيت روش��ن شود و شائبه سياه نمايي، بزرگ نمايي يا كوچك نمايي 

به حداقل برسد. 

ردپايقراردادهايخاصدرتوزيعهمشهري

شرطشروعساختپالسكوجديددردههفجر

گروهراهوشهرسازي|
ش��وراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، طرح 
جديد ترافيك براي سال 1397 را تصويب كرد. حال 
نوبت شوراي اسامي شهر تهران است كه نسبت به 

نحوه اجراي اين طرح و نرخ عوارض تصميم بگيرد. 
شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران با بررسي 
همه جوانب طرح به اتف��اق آرا، طرح جديد ترافيك 
براي سال 1397 را تصويب كرده و بدين ترتيب گام 
مهمي در مس��ير تصويب اين طرح در مراجع قانوني 

برداشته شده است. 
به گزارش ايس��نا، همزمان شوراي اسامي شهر 
تهران، ري و تجريش نيز با بررسي اليحه پيشنهادي 
- كه يك فوريت آن روز يك شنبه 24 دي ماه 1396 
در صحن ش��وراي شهر به تصويب رسيد– نسبت به 
تعيين نحوه اجرا و نرخ عوارض تصميم خواهد گرفت. 
بر اس��اس طرح تصويب  ش��ده، ب��ا هدف كاهش 

ترافيك در محدوده طرح ترافيك، تغييرات مهمي در 
نحوه صدور مجوزها و جنبه هاي اجرايي طرح ايجاد 

شده است. 
در س��ال 1397 صدور مجوز براي خودرو تنها به 
معناي اجازه ورود است و عوارض قابل پرداخت براي 
همه خودروها بر اساس زمان تردد و ميزان آاليندگي 
خواهد بود كه جزئيات آن در اليحه پيش��نهادي به 
شوراي شهر مشخص شده و هم  اكنون در حال طي 

فرآيند تصويب است. 
در س��ال 1397 ب��ا ه��دف كاه��ش ترافيك در 
محدوده طرح، سقف تعداد مجوزهاي قابل صدور از 
129هزار و 350 فقره تعيين  شده براي سال 1396 
به ميزان 26 هزار و 350 عدد كاهش خواهد يافت و 
بدين ترتيب در هر روز حداكثر 103هزار خودرو اجازه 

خواهند يافت در محدوده طرح ترافيك وارد شوند. 
از اين رقم سقف تعداد مجوز قابل اعطا به اشخاص 

حقيقي و حقوقي كه شغل آنان به نحوي است كه الزم 
است در تمام روزهاي سال اجازه تردد در محدوده را 
داشته باشند، با كاهش حدود 40درصدي به 63هزار 
خودرو كاهش يافته و تع��داد مجوزهاي روزانه قابل 
صدور براي عموم مردم ب��ا افزايش 100درصدي به 

40هزار عدد افزايش خواهد يافت. 
در س��ال 1397 ع��اوه ب��ر روزه��اي جمع��ه و 
تعطيل در روزهاي پنج ش��نبه هم طرح ترافيك اجرا 
نخواهد ش��د و زمان اجراي طرح در روزهاي ش��نبه 
تا چهارش��نبه از س��اعت 6:30 ال��ي 19 خواهد بود. 
همچنين ب��راي رفاه حال س��اكنان داخل محدوده 
طرح، اين ش��هروندان مجاز خواهن��د بود صبح ها تا 
قبل از س��اعت 8:30 صبح از محدوده خارج شوند و 
بعدازظهرها بعد از ساعت 17 به منازل خود بازگردند. 
بر اين اس��اس، محدوده كنوني طرح ترافيك به 
نام منطقه س��بز، مح��دوده زوج و فرد به نام منطقه 

آبي و س��اير محدوده ترافيكي تهران، منطقه سفيد 
نامگذاري شده اس��ت. در طرح جديد چند شاخص 
عمده از جمل��ه مديريت تردد و زمان تردد و كنترل 
ميزان آاليندگ��ي، مديريت قيمت گذاري و مديريت 

استفاده از خودرو در نظر گرفته شده است. 

اثرطرحجديدبرقيمتمسكن؟
قيم��ت خانه هايي ك��ه در ط��رح ترافيك قرار 
دارند، تحت تاثير اين طرح است معموال به قيمتي 
پايين تر از نرخ واقعي قيمت گذاري مي ش��ود. حال 
با تغيير ش��رايط طرح ترافيك بايد ديد طرح جديد 
چه تاثيري بر قيمت واحدهاي مسكوني اين مناطق 
خواهد داشت. مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه 
مش��اوران اماك در اين باره توضيحاتي ارائه كرد 
و با اش��اره ب��ه كاهش قيمت واحدهاي مس��كوني 
واقع در طرح ترافيك گفت: نوسانات در چهار بازار 
ب��ورس، طا، ارز و قيمت حامل ه��اي انرژي باعث 

تغيير قيمت ها در بازار مسكن مي شود. 
ب��ه گزارش ايلنا قلي خس��روي درباره اثرگذاري 
طرح ترافيك بر خانه هايي كه در اين محدوده قرار 

دارند، اظه��ار كرد: وقتي خانه يي در محدوده طرح 
ترافيك با محدوديت تردد مواجه شده و بسياري از 
اهالي اين محدوده ها مجبور به خريد طرح ترافيك 
شوند با كاهش قيمت خانه هاي اين مناطق مواجه 

خواهيم شد. 
وي ادام��ه داد: اينكه مردم اي��ن محدوده ناچار 
به خريد طرح ترافيك مي ش��وند، موجب نارضايتي 
شده است و همين نارضايتي ها اقبال عمومي براي 
خري��د خانه در اي��ن مح��دوده را كاهش مي دهد. 
اينكه طرح ترافيك به اهالي اين مناطق با تخفيف 
هم داده شود، باز نمي تواند آثار كاهش قيمت خانه 
را در اين مناطق جب��ران كند. البته اثر آن ابتداي 
محدوده بسيار كمتر از ميانه محدوده است، چراكه 
ام��كان پارك خ��ودرو در خارج از مح��دوده طرح 

ترافيك براي افراد وجود دارد. 
خس��روي با بي��ان اينكه هر گون��ه محدوديتي 
مي توان��د فس��اد و رانت ايج��اد كند، اظه��ار كرد: 
معتقدم اثرگذاري وضع ماليات بر خودرو در كاهش 
آلودگي هوا به مراتب بيش��تر از طرح ترافيك است 
و باعث اين مشكات هم در سطح شهر نمي شود. 

راي مثبت شوراي ترافيك تهران به طرح جديد ترافيك
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 مسدود شدن

۱۶۰۰ كارت بازرگاني
 ايسنا     رييس سازمان توسعه تجارت از مسدود شدن

 ۱۶۰۰ كارت بازرگان��ي خبر داد و گفت: پيگيري 
ب��راي طوالني كردن مدت اعتب��ار كارت بازرگاني 
در حال انجام اس��ت؛ به گونه يي كه كارت بازرگاني 
براي تجار قديمي و باس��ابقه بايد پنج ساله و براي 
اف��راد تازه كار مدت اعتب��ار كمتري مثال يك تا دو 

ساله باشد. 
مجتب��ي خس��روتاج، در نشس��ت تخصصي با 
فعاالن اقتصادي اس��تان كرمانش��اه ك��ه در اتاق 
بازرگاني كرمانشاه برگزار شد، الزمه توسعه كشور 
را تعامل مناس��ب بين دول��ت و بخش خصوصي 
دانس��ت. وي ادامه داد: در تمام كشورهاي موفق 
دني��ا، تعامل خوبي بي��ن دولت و بخش خصوصي 
وج��ود دارد و ما هم بايد اين تعامل را در كش��ور 

ايجاد كنيم. 
وي معتقد است: اگر بتوانيم صادرات را درست 
رون��ق دهيم، ديگر ديدگاه منف��ي كه صادرات به 
بازار كش��ور صدم��ه مي زند و باعث گران ش��دن 
كاالهاي داخلي خواهد ش��د ني��ز از بين مي رود. 
رييس س��ازمان توس��عه تجارت اش��اره يي هم به 
وضعيت كارت هاي بازرگاني در كش��ور داشت و از 
مسدود شدن ۱۶۰۰ كارت بازرگاني طي امسال و 
س��ال گذش��ته خبر داد كه فعاليت آنها زير سوال 
بوده اس��ت. خس��روتاج با بيان اينك��ه غربالگري 
كارت ه��اي بازرگاني حتي در اس��تان ها با جديت 
دنبال مي ش��ود، اظهار كرد: پيگيري براي طوالني 
كردن اعتب��ار كارت بازرگاني ني��ز در حال انجام 
اس��ت. به گفته اين مسوول، كارت بازرگاني براي 
تجار قديمي و باسابقه بايد پنج ساله باشد و براي 
افرادي كه ابتداي كار هس��تند زمان كمتري مثال 

يك تا دو سال درنظر گرفته شود. 

 پيگيري استنكاف بانك ها
از اعطاي وام به بخش معدن

ايس�نا   پ��س از خ��ودداري بانك ه��اي عامل 
پذي��رش  از  تولي��د  تس��هيالت  پرداخت كنن��ده 
مع��ادن داراي پروان��ه به عنوان وثيق��ه و تضمين 
اعط��ا و بازپرداخت تس��هيالت، خانه معدن ايران 
از معدن كاران خواس��ت عملك��رد بانك ها در اين 
خص��وص را ب��راي پيگيري اج��راي قانون اصالح 

قانون معادن به اين تشكل گزارش كنند. 
روز چهارش��نبه ٢٧ دي م��اه در مح��ل دفتر 
رياس��ت جمهوري جلسه يي فوري با حضور رييس 
خانه معدن ايران برگزار شد كه موضوع استنكاف 
بانك ه��ا و موسس��ات مال��ي از پذيرفت��ن معادن 
داراي پروان��ه بهره ب��رداري مورد بحث و بررس��ي 
قرار گرفت. براس��اس قانون اص��الح قانون معادن 
كش��ور و آنچه در تبصره )۱( ماده )٩( قانون اين 
قانون آمده اس��ت بانك ها و موسسات مالي مكلف 
به قبول مع��ادن داراي پروانه ب��ه عنوان وثيقه و 
تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيالت هستند. اين 
قانوني اس��ت ك��ه با وجود تصوي��ب و ابالغ آن از 
سال ۱۳٩۳ به اذعان فعاالن معدني عمال بسياري 
از بانك و موسس��ات مالي از آن پيروي نمي كنند 
و همين امر موجب واكنش بخش خصوص معدن 

به عملكرد بانك ها شد. 
پس از جلس��ه مش��ترك خانه معدن و هيات 
دولت، مقرر ش��د ت��ا خانه معدن اي��ران از طريق 
نمايندگي ه��اي خود در سرتاس��ر كش��ور، كليه 
بانك هاي��ي را ك��ه طي س��ه س��ال گذش��ته در 
اي��ن خصوص اق��دام به پذيرش يا ع��دم پذيرش 
معادن داراي پروانه بهره ب��رداري به عنوان وثيقه 
بانك��ي كردند را با ذكر مورد ب��ه معاونت حقوقي 
رياس��ت جمهوري، وزارت كش��ور و بانك مركزي 
در جلس��ه ديگري كه ط��ي دو هفته آتي خواهند 
داش��ت اعالم كند. در همين راس��تا اين تش��كل 
معدني طي فراخواني از فعاالن معدني خواست تا 

اطالعات خود را در اين رابطه ارائه كنند. 

دستاورد 8.2 ميليارد دالري 
برجام در بخش صنعت و معدن

ايس�نا   در بخ��ش صنع��ت، مع��دن و تجارت 
پس از برجام ۱۳٩ پروژه با حجم س��رمايه گذاري 
8.٢ميليارد دالر در هيات س��رمايه گذاري خارجي 

به تصويب رسيده است. 
يك��ي از بخش ه��اي قاب��ل توج��ه در ج��ذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي حوزه صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��ت، بخش هايي كه شايد قبل از برجام 
امي��د چنداني به رش��د و پويايي آنه��ا با توجه به 
ش��رايطي ك��ه در دولت نهم و ده��م تجربه كرده 
بودن��د وج��ود نداش��ت اما ب��ا موفق ب��ودن روند 
مذاكرات خارجي ايران با كش��ورهاي ۱+۵ مجددا 
بارقه ه��اي اميد ب��راي رونق آنها ش��كل گرفت تا 
بتوان توليد كش��ور را به وي��ژه در حوزه صنعت و 
معدن توسعه بخشيد؛ هرچند به دليل حل نشدن 
مش��كالت بانكي در اين بخش هم آنگونه كه بايد 

انتظارات پيش نرفت. 
س��رمايه گذاري خارجي در شرايط پيش و پس 
از برجام تفاوت معناداري دارد؛ به طوري كه كشور 
در س��ال ٢۰۱۵ در تمامي بخش ها فقط ٢ميليارد 
و ۵۰ ميليون دالر سرمايه گذاري خارجي توانست 
ج��ذب كند. حدود ۵۰ طرح از ۱۳٩ پروژه مصوب 
با سرمايه گذار خارجي پس از برجام به بهره برداري 
رس��يده اس��ت و 8٩ پ��روژه آن ني��ز در مراح��ل 
اجراس��ت. براس��اس اطالعاتي كه از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، اسپانيا، 
آلمان و ايتاليا كش��ورهاي عمده س��رمايه گذار در 

ايران پسابرجام هستند. 
در س��ايه برجام بسياري از كش��ورهاي جهان 
براي برقراري روابط س��رمايه گذاري و تجاري وارد 
ايران ش��دند و س��رمايه گذاري خارجي در سطح 
كش��ور ش��تاب گرفت و با فرصت هاي ايجاد شده 
پس از برجام ارتقاي رتبه ريس��ك سرمايه گذاري 
در كش��ور از ٧ به ۶ رسيد. امكان پذير شدن جذب 
تس��هيالت خارجي براي توسعه سرمايه گذاري ها، 
افزايش تع��داد موافقتنامه هاي تش��ويق متقابل و 
حمايت سرمايه گذاري، رفع محدوديت در مقاصد 
و بازاره��اي صادرات��ي و در نتيج��ه امكان پذيري 
تحقق هرچه بيشتر برون گرايي در اقتصاد از ديگر 

نتايج به  دست آمده برجام است. 

اخبار

اعضاي كميسيون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران تشريح كردند

10 عامل نجات اقتصاد
تعادل   سميه سايش 

»جراح�ي ب�زرگ اقتصاد« كلي�د واژه يي بود كه 
رييس جمهور اخيرا در جمع روساي كميسيون هاي 
مجلس مط�رح كرد. حاال دولت قصد دارد اصالحات 
گس�ترده اقتصادي جديدي را كلي�د بزند. از اين رو 
اعضاي كارگروه كميس�يون رقابت، خصوصي سازي 
و س�المت اداري ات�اق اي�ران در نشس�تي گردهم 
آمدند تا به عوامل دخيل در عقب گرد كسب و كارها 
بپردازن�د. »دوري از تصميم ه�اي هيجاني، رعايت 
پيش فرض ه�اي داخل�ي و بين المللي ب�راي جذب 
سرمايه هاي داخلي و خارجي، جراحي يا كالبدشكافي 
اقتصاد، كوچك سازي دولت با اجراي قانون اصل44، 
طرحي براي كاهش صدور مجوزها، آزادسازي فضاي 
اقتصادي، تنظيم برنامه هاي راهبردي و اصولي براي 
ماليات ستاني، همكاري و تعامل سازمان امور مالياتي 
با صنعتگران، ايجاد آرامش و ثبات در فضاي كسب 
 و كار و تعيين تكليف بدهي صندوق هاي اعتباري«
 ۱۰ راهكاري بود كه براي توس�عه و نجات اقتصاد از 
سوي اين كنشگران اقتصادي مطرح و پيشنهاد شد. 

  
همچني��ن در نشس��ت دي  ماه كارگروه كميس��يون 
رقاب��ت، خصوصي س��ازي و س��المت اداري ات��اق ايران 
»خصوصي س��ازي و اجراي قانون اص��ل 44«، »الزامات 
و  بودج��ه«  ش��فافيت  ب��راي  الزم  زيرس��اخت هاي  و 
»آسيب شناس��ي جلس��ات هيات واگذاري« سه محوري 
ب��ود كه م��ورد توجه اي��ن اعضاي كارگروه ق��رار گرفت. 
حس��ن فروزان فرد ريي��س كارگروه كميس��يون رقابت، 
خصوصي سازي و س��المت اداري اتاق ايران معتقد است 
كه وضعيت اقتصاد ما در شرايط يك بيمار بدحال است. 
باوجود انباش��ت تمام معضالت در اقتصاد كشور بي شك 
بايد اقدام اساسي براي عيب يابي اين بيماري شكل گيرد. 
به گفته اين فعال اقتصادي، مريضي در اقتصاد ايران تنها 
با ُمسكن قابل برطرف شدن نيست؛ چراكه عمق انباشت 
آس��يب ها به حدي در دوره ه��اي مختلف زياد بوده كه با 
يك سري اقدام هاي پيش پا افتاده بهبود پيدا نخواهد كرد.  
رييس كارگروه رقابت كميسيون رقابت، خصوصي سازي و 
سالمت اداري اتاق ايران در نشست تخصصي اين كارگروه 
در ابتدايي ترين محور سخنانش به پيامدهاي ناآرامي هاي 
اخير در برخي ش��هرهاي مختلف اش��اره مي كند. حسن 
فروزان فرد مي گويد: ناآرامي هاي اخير بيش از اينكه آثار 
سياسي را به دنبال داش��ته باشد؛ بيشتر جنبه اقتصادي 
داشت. مولفه يي همچون گراني ارز و شيب  رو به باالي آن 
باعث شد كه مردم به يك سري از موضوع ها ابراز نارضايتي  
كنند. از اين رو اين نوع تصميم هاي اخير و هيجاني باعث 
ش��د كه دوباره يك س��ري ارزهاي جديد از كشور خارج 
ش��ود. او اظهار مي كن��د: اين تح��ركات غيربرنامه ريزي 

شده باعث شد دوباره س��رمايه گذاران خارجي نسبت به 
رفتارش��ان براي ورود به ايران تجديدنظر كنند. از سوي 
ديگر بخش خصوصي نيز نس��بت به آين��ده اقتصاد دچار 
ترديد شده است؛ چراكه تعامالت بهبود يافته نيز با وجود 
چنين اقداماتي دچار تزلزل شد. به گفته اين عضو هيات 
نماين��دگان اتاق ايران، چنانچه اين ن��وع از واكنش هاي 
غيربرنامه ريزي شده مردم تحت فشار به درستي درباره آن 
تامل و برنامه ريزي نشود، مي تواند هر بار زمينه عقب گرد 

كسب و كارهاي درون كشور را فراهم كند. 
فروزان فرد در ادام��ه مي افزايد: جدي نگرفتن اين نوع 
واكنش هاي مردمي توس��ط كس��اني كه امور كشور را در 
دست دارند، مي تواند در آينده آثار سوئي را در عرصه هاي 

مختلف اقتصادي و اجتماعي به همراه داشته باشد. 

 جراحي اقتصاد ايران
رييس كارگروه رقابت كميسيون رقابت، خصوصي سازي 
و س��المت اداري اتاق ايران با بيان اينكه اقتصاد ايران نياز 
به جراحي دارد، اظهار مي كند: در اين ش��كي نيس��ت كه 
اقتصاد ايران نياز به يك جراحي مفصل و اساسي دارد؛ اين 
جراحي نيز بايد توسط دست اندركاران و كارشناسان خبره 
كشور حاصل شود و بايد اقتصاد كشور مورد كالبدشكافي 
قرار گيرد.  فروزان فرد به موضوع س��رمايه گذاري در ايران 
اش��اره مي كند. او مي افزايد: شواهد در اقتصاد كشور نشان 
مي دهد كه با وجود ش��رايط حاكم پول هاي خارجي براي 
توسعه بخش��ي به كش��ور ورود پيدا نخواه��د كرد؛ چراكه 
س��رمايه گذاري در ايران نيازمند يك سري الزامات است و 
بدون رعايت پيش فرض هاي الزم و بين المللي نمي توان به 
ورود سرمايه گذاران در كشور دل خوش كرد. هم اكنون نيز 
آنچه درمورد س��رمايه گذاري خارجي در محافل گوناگون 
مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد مانند خاطره يي مي ماند 
ك��ه آني و گذري اس��ت اما در صحنه عمل چش��م اندازي 
را نمي ت��وان متصور ش��د.   فروزان ف��رد در بخش ديگري 
از س��خنانش درباره قان��ون اصل 44 مي گويد: گزارش��ي 
درب��اره توضيحات بررس��ي اصل 44 نش��ان مي دهد كه 
خصوصي س��ازي در اين س��ال ها دولت را كوچك نكرده و 
آنچه اتفاق افتاده هيچ نش��انه يي از كوچك ش��دن دولت 
در آن وج��ود ندارد. در اين زمينه جلس��ه يي در اتاق ايران 
براي گزارش دهي ما به س��اير كميسيون ها و معاونت هاي 
اتاق براي اصالحات قانون اساس��ي برگزار شد، پيشنهادي 
درباره اصالح برخي بندهاي قانون اساسي مطرح شد؛ بايد 
گفت كه اصالحات پيشنهادي بخش خصوصي موضوعات 
پيچيده يي هم نبود.  اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
نيز در ادامه درباره اثربخشي موضوعات مطرح شده توسط 
نماين��دگان بخش خصوصي مي گويد: متاس��فانه در ارائه 
مطال��ب و واكاوي عيوب در اقتصاد اثربخش��ي موردتوجه 
مس��ووالن قرار نمي گي��رد و آنچه به آن توجه مي ش��ود، 

گزارش هاي مكتوب ارائه ش��ده اس��ت. چنانچه بخواهيم 
اثربخش��ي در اولويت امور قرار گيرد بايد به سياست هاي 
اصل 44 توجه ويژه داشته باشيم. به گفته فروزان فرد، آنچه 
طي اين س��ال ها در زمينه اجراي سياس��ت هاي اصل 44 
اتفاق افتاده خصوصي س��ازي نبوده بلكه اين امر واگذاري 
امور بوده اس��ت. خصوصي س��ازي با واگذاري دو موضوع 
متفاوت از يكديگر اس��ت و نتايجي ه��م كه تا به امروز در 
بخش اقتصاد رقم خورده حاصل اين نوع واگذاري هاس��ت.  
او در ادام��ه ب��ه برگزاري جلس��ه يي با انجم��ن دارندگان 
استاندارد اشاره كرد. او مي گويد: با برگزاري اين نوع نشست 
يادآور ش��ديم كه استاندارد بايد كجاي كار بايستد و كدام 
منطقه را براي حركت خود انتخاب كند تا حضورش منجر 
به رقابت پذيري در امور ش��ود. فروزان فرد معتقد است كه 
صدور مجوز در حوزه اس��تاندارد و طوالني شدن فرآيندها 
در اين زمينه در نتيجه آس��يب زدن ب��ه فضاي رقابتي را 
به دنبال دارد كه در اين زمينه س��ازمان استاندارد بايد يك 
طراحي براي كاهش صدور مجوزها داشته باشد. او در ادامه 
ب��ه دو نگاه فعاالن دولتي در زمينه توس��عه بخش اقتصاد 
پرداخ��ت. فروزان ف��رد در اين باره مي گوي��د: يك ديدگاه 
مي گويد كه چنانچه نقدينگي به بخش اقتصاد واريز شود، 
توس��عه ايجاد خواهد ش��د و دومين ديدگاه هم اين است 
كه چنانچه فضا آزاد باش��د، نقدينگي نيز حاصل مي شود. 
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران همچنين در محور ديگر 
سخنانش به موضوع س��هم درآمد مالياتي در ايران اشاره 
كرد. فروزان فرد مي گويد: سهم درآمدهاي مالياتي در توليد 
ناخالصي داخلي نش��ان مي دهد ايران در انتهاي جدول در 
زمينه ماليات س��تاني قرار دارد. با آنكه بارها اعالم كرده ايم 
كه اوضاع اقتصاد مطلوب نيست اما همچنان شاهديم كه 

در بخش ماليات ستاني در قعر جدول قرار داريم. 

 معجزه اي در كار نيست
از س��وي ديگر، نايب رييس كميس��يون ب��ازار پول 
و س��رمايه اتاق تهران در نشس��ت تخصص��ي كارگروه 
كميس��يون رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق 
ايران ب��ه اثرات اخير تصميم ترامپ درباره ش��كنندگي 
برجام اشاره كرد. سيدحسين سليمي مي گويد: بايد اثر 
تصميم هاي اخير ترام��پ در بخش هاي اقتصادي مورد 
بررس��ي قرار گي��رد؛  چراكه تهديدهاي اخي��ر او فعاالن 
اقتصادي را با يك س��ردرگمي مواجه كرده اس��ت. او با 
اش��اره به مواضع بي ثبات ترامپ مي افزايد: اين بي ثباتي 
رفتار او منجر به آن ش��ده كه سرمايه گذاران خارجي نيز 
تصميمي براي ورود سرمايه هايش��ان به ايران نداش��ته 
باش��ند و در نهايت براي انجام س��رمايه گذاري در ايران 
دچار تزلزل ش��وند. در اين بازه زماني ما شاهد برگزاري 
يك س��ري نشس��ت هاي تخصص��ي در حوزه اش��تغال 
هس��تيم. از اين رو با فراهم سازي اين نشست ها و دعوت 

از كارشناسان در جلسات هم انديشي ما نمايندگان بخش 
 خصوصي ك��ه نمي توانيم در حوزه اش��تغال زايي اعجاز 
كنيم. شرط اش��تغال زايي در كش��ور ورود سرمايه گذار 
خارجي و ايجاد فضاي مناس��ب اس��ت. سليمي تصريح 
مي كند: در اين اوضاع و احوال كه فش��ارهاي س��نگين 
ماليات��ي در حوزه صنايع وج��ود دارد، دولت بايد در اين 
حوزه تكليفش را با فعاالن اقتصادي روشن كند كه قصد 
دارد با اين فعاالن در عرصه توسعه اقتصاد كشور تعامل 
كند يا رفتار تقابل آميز داش��ته باش��د.   او شرايط كشور 
را براي پذيرش سرمايه گذاران خارجي نامطلوب توصيف 
مي كند و مي گويد: ورود سرمايه گذار خارجي كمي بعيد 
اس��ت. ما ابتدا بايد فضا، زيرس��اخت ها و الزامات الزم را 
براي توليدكنندگان داخلي مهيا كنيم تا به اين ش��كل 
شاخص هاي فضاي كسب وكار در عرصه بين الملل ارتقا 
يابد. نايب رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق 
تهران براي نجات صنايع در كشور پيشنهادي به سازمان 
امور ماليات و دارايي دارد. س��ليمي مي گويد: دولت براي 
كسري بودجه به سازمان امور مالياتي فشار مي آورد و آنها 
نيز براي اخذ منابع به صنايع اهرم ها فشار وارد مي كنند. 
از اي��ن رو وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي بايد به مدت 
يك سال از س��تاندن ماليات هاي پرداخت نشده توسط 
صنعتگران پرهيز و خودداري كند تا از فشارهاي موجود 
در بخش صنعت كاسته شود.  سليمي معتقد است: زماني 
فضاي رقابتي براي اقتصاد كش��ور ايجاد خواهد شد كه 
فضاي كسب وكار با آزادي، آرامش و ثبات همراه باشد اما 
ت��ا زماني كه نتوانيم اين ۳ مولفه را در كنار يكديگر نگه 
داريم بايد بگويم كه شرايط بدتر خواهد شد و آثار سويي 
را براي اقتصاد، سياس��ت و اجتماع كش��ور در برخواهد 
داش��ت. او ش��رايط اقتصاد كشور را اس��فناك مي داند و 
مي گويد كه چندي پيش يك س��رمايه گذار چيني براي 
انجام س��رمايه گذاري در يكي از بخش ها به ايران آمد و 
تمام زيرس��اخت هاي فيزيكي براي ورود سرمايه هايشان 
فراه��م بود اما بعد از مدت��ي تماس گرفتند و گفتند كه 
امريكا چين را براي ورود س��رمايه به ايران تهديد كرده 
است و از اين رو ما نمي توانيم براي انجام سرمايه گذاري 
وارد ايران شويم. به گفته اين فعال اقتصادي؛ با وضعيت 
بدهي صندوق ها نمي توان چش��م انداز روش��ني را براي 
اقتصاد كشور ترسيم كرد. نايب رييس كارگروه كميسيون 

رقابت، خصوصي سازي و سالمت اداري اتاق ايران نيز به 
عنوان سومين سخنران در اين نشست تخصصي به شمار 
مي رفت. فرش��يد شكرخدايي با اش��اره به ميزان مصرف 
بخش  خصوصي از منابع صندوق ذخيره ارزي مي گويد: 
چندي پيش جلسه شوراي هيات امناي صندوق ذخيره 
ارزي برگزار ش��د و در آنجا عنوان شد كه تنها ۵ درصد 
منابع صندوق را فعاالن بخش  خصوصي استفاده كرده اند. 
از اين رو دليل اين ميزان مصرف مورد بررسي قرار گرفت. 
او مي افزايد: براي استفاده نمايندگان بخش  خصوصي از 
صندوق ذخيره ارزي پيشنهاد شد تا آيين نامه يي توسط 
اتاق ايران در زمينه هجينگ قيمت ارز طراحي ش��ود و 

اعضاي اين صندوق نيز اين موضوع را پذيرفتند. 

 شفافيت در شفافيت بودجه
در ادامه نيز يكي از كارشناس��ان كميس��يون رقابت، 
خصوصي س��ازي و س��المت اداري نيز درب��اره الزامات و 
زيرس��اخت هاي الزم ب��راي ش��فافيت بودج��ه مي گويد: 
بودج��ه چارچوب��ي را ب��راي تنظيم سياس��ت هاي دولت 
فراه��م مي كن��د و فعاليت هاي مختلف براي رس��يدن به 
اهداف توسعه و تقسيم اين فعاليت ها بين مجريان تعيين 
مي ش��ود. در مرحله تصويب،  بودجه وسيله كنترل قانوني 
اس��ت و در مرحله اجرا نيز بودجه راهنماي مس��ووالن در 
اجراي سياس��ت هاي تدوين شده اس��ت. اشرف مرتضايي 
معتقد اس��ت كه بودجه مهم ترين ابزار كنترل و نظارت بر 
عملكرد دولت محسوب مي شود بنابراين وضوح و شفافيت 
يكي از اصول در بودجه به ش��مار م��ي رود.  در عين حال 
رييس كارگروه خصوصي س��ازي كميس��يون رقابت ايران 
در اين نشس��ت تخصصي درباره آسيب شناس��ي جلسات 
هي��ات واگ��ذاري مي گويد: يك��ي از رايج تري��ن مصوبات 
هي��ات واگ��ذاري، تصميم گيري در م��ورد روش واگذاري 
اس��ت. به واقع ۵۰ درصد واگذاري ها توسط مذاكره شكل 
مي گيرد. البته مي توان دليل اصلي آن را رويكرد س��ازمان 
خصوصي سازي دانس��ت زيرا اين روش براي اين سازمان 
مشكالت كمتري را در پي دارد. محمود اوليايي مي افزايد: 
يك��ي ديگر از موارد مهم عملكرد هيات واگذاري در حوزه 
رد ديون اس��ت كه در ۶ سال اخير به شكل درستي يعني 
انتق��ال به بخش خصوصي و رفع دي��ون به صورت نقدي 

توسط بنگاه واگذار شده، شكل مي گرفت. 

كارنامه كاري صنعت خودروس��ازي ايران را 
چنانچه ورق بزنيم، مي توان يكي از چالش هاي 
ج��دي بر س��ر راه توس��عه اين صنع��ت مادر و 
پيش��ران را »نب��ود پلتف��رم مش��ترك« عنوان 
كرد. »پلتفرم مش��ترك« كه ب��ه معناي توليد 
چند محصول با ش��كل و ش��مايل متفاوت و در 
كالس هاي متنوع بر يك پلتفرم اس��ت، نبودش 

صنعت خودروسازي ايران را رنج مي دهد. 
س��ال ها،  اي��ن  تمام��ي  در  اي��ن رو،  از 
صاحب نظران حوزه خودرو بر اين موضوع تاكيد 
كردند كه خودروس��ازان داخل��ي بايد از برخي 
پلتفرم ه��اي قديم��ي دل بكنن��د. وجود چنين 
نگاهي در صنعت خودروس��ازي موجب ش��د تا 
ايران خودرويي ه��ا با س��بقت گرفت��ن از رقباي 
خود در فضاي پس��ابرجام كه بس��تر براي ورود 
خودروس��ازان برتر جهاني به اي��ران فراهم بود، 
ق��راردادي ۱۰جانبه را در س��ال ۱۳٩۶ باچند 
ش��ركت مطرح دنيا در زمينه س��اخت »پلتفرم 

مشترك« به امضا برسانند. 
آبي پوش��ان جاده مخصوص با تغيير بازي در 
اين صنعت، موفقيت ديگري را در رزومه كاري 
خود ثبت و در مس��ير دس��ت يافتن به يكي از 
فاكتوره��اي اصلي »خودروس��از ش��دن« قرار 

گرفتند. 
در واقع متوليان صنعتي كش��ور اس��تراتژي 
۱4۰4 را ب��ر طراح��ي و س��اخت پن��ج پلتفرم 
مل��ي و توليد خودرو طبق اين پلتفرم ها تنظيم 
كردند. تدوين كنندگان استراتژي توسعه صنعت 
خودرو به همراه تاكيد بر طراحي پلتفرم داخلي 
بر دستيابي ايران به جايگاه اول صنعت خودرو 
منطق��ه، رتب��ه پنجم آس��يا و همچني��ن رتبه 
يازده��م در دنيا توس��ط رقابت پذيري برمبناي 

توسعه فناوري نيز تاكيد ورزيدند. 
 اگرچ��ه برخ��ي متولي��ان صنعت��ي، حضور 
خارجي ه��ا را باع��ث ارتقاي دان��ش و نيز توان 
توليدي كش��ور عنوان مي كردن��د، اما در عين 
ح��ال بر اين ب��اور بودند كه سياس��ت طراحي 
پلتفرم داخلي، يك سياس��ت پاي��دار و ماندگار 
در صنعت خودروس��ازي كشور خواهد بود. اين 
هدف در ش��رايطي براي صنعت خودرو كش��ور 
ترسيم شد كه سرمايه گذاري بر طراحي پلتفرم 
داخلي هزينه بر است و از نظر اقتصادي در توان 
نقدينگي امروز صنعت خودرو كش��ور نيست. از 
اين رو، به خودروس��ازان داخلي توصيه ش��د، از 
اين نوع اشتباهات اس��تراتژيك دوري كنند. بر 
همين اس��اس يكي از گزينه هاي پيشنهادي به 
خودروس��ازان داخلي، ايج��اد كانال همكاري با 
ش��ركاي خارجي بود تا مس��ير حركت خود را 
از طراحي و س��اخت پلتفر م داخلي به س��مت 
پلتفرم مشترك تغيير دهند؛ به عبارتي با اتخاذ 
اين اس��تراتژي صنعتي، مي توان ضمن كاهش 
هزينه هاي توليد از يك س��و، هم گام با برندهاي 

معتبر دني��ا محصوالت به روزتر و با كيفيت تري 
را در اختيار متقاضيان قرار داد. 

اما اينكه صنعت خودروسازي كشور از »نبود 
پلتفرم مش��ترك« رن��ج مي برد؛ ي��ك واقعيت 
انكارناپذير است. اين در حالي است كه »كاهش 
هزينه ها، افزايش كيفيت و تحويل س��ريع انواع 
مدل هاي خودرو به مش��تريان« از اهداف بزرگ 
يك خودروساز خوب به شمار مي رود كه پلتفرم 
مش��ترك، مي توان��د آنها را در رس��يدن به اين 

اهداف كمك كند. 
از اين رو، براي دس��تيابي به پلتفرم، بهترين 
راه اين اس��ت كه خودروس��ازان در همكاري با 
برنده��اي معتبر دني��ا به دنبال تولي��د پلتفرم 
مشترك باش��ند تا ضمن انتقال دانش در ساير 
زمينه ه��ا به اي��ن بخش مهم نيز دس��ت يابند. 
آن چ��ه در اي��ن بين ضروري به نظر مي رس��د، 
به روزرس��اني پلتفرم ه��اي تولي��دي مطاب��ق با 
استانداردهاي روز جهاني اس��ت، اما انجام اين 
مهم بدون بازي دادن خارجي ها و بهره گيري از 
تجربيات موفق جهاني است. البته در اين ميان 
نباي��د اين موضوع را نيز از نظر دور داش��ت كه 
تحريم ها، شرايط را براي همكاري با خارجي ها 
س��خت و عمال اجازه دستيابي به چنين هدفي 
را به خودروس��ازان داخلي نم��ي داد، اما با ورود 
به دوران پساتحريم، بسترها براي همكاري هاي 

مشترك آغاز شد. 
به ط��وري ك��ه فص��ل جدي��دي در صنعت 
خودرو كش��ور رق��م خورد و صاحب��ان صنعت 
خودروس��ازي كه خود توس��عه محصوالت شان 
و تصاح��ب بازاره��ا را در س��ر مي پروراندند، بر 
اين ام��ر واقف بودند كه بايد تحولي در طراحي 
پلتفرم محصوالت ش��ان صورت گي��رد؛ چراكه 
اگر خودروس��ازي فاقد پلتفرم باشد، ناچار است 
خودرو ديگر كش��ورها را مونتاژ كند. از آن سو، 
متوليان صنعتي كشور نيز بر اين موضوع تاكيد 
داش��تند كه براي ارتقاي صنعت خودرو كشور 
و رسيدن به س��طح و كالس جهاني، ناگزير به 
اس��تفاده از تج��ارب و توانمندي هاي جهاني با 
تكي��ه بر توانمندي هاي داخ��ل و در عين حال 
توج��ه ويژه ب��ه طراحي، مهندس��ي، تحقيق و 
فناوري هاي جديد هس��تيم. برهمين اس��اس، 
خودروس��ازان ب��زرگ ايران از جمل��ه صاحبان 
فض��اي  در  ايران خ��ودرو  صنعت��ي  مجموع��ه 
پس��ابرجام ، آستين ها را براي استفاده از فرصت  
ب��ه وجود آمده باال زده و اش��تياق خارجي ها را 
براي س��رمايه گذاري در صنعت خودروس��ازي 

ايران برانگيختند. 
با اين اوصاف دس��تاوردهاي گ��روه صنعتي 
ايران خ��ودرو در س��ال ۱۳٩۶ را مي ت��وان گام 
مهمي در تحول خودروس��ازي كش��ور به شمار 
آورد؛ چرا كه در اين سال نخستين و مهم ترين 
ق��رارداد بين الملل��ي صنع��ت خودرو اي��ران با 

برندهاي معتب��ر براي طراحي پلتفرم به مرحله 
اجرا رسيد و همكاري ايران خودرو با سازندگان 
تراز اول جهاني به صورت رس��مي آغاز شد. در 
واقع گروه صنعت��ي ايران خودرو با اجراي پروژه 
طراحي پلتفرم جديد و عرضه محصوالت جديد 
به دنبال »افزايش س��هم خود در بازار و اهداف 
صادراتي« اس��ت. از آن سو، هدف اصلي اجراي 
پروژه طراحي پلتف��رم جديد را مي توان ارتقاي 
ن��ام ايران خ��ودرو در بازاره��اي بين المللي نيز 

عنوان كرد. 
اما يك��ي از نكات مثبت ق��رارداد ۱۰ جانبه 
ايران خ��ودرو، حض��ور ش��ركت هاي مطرح دنيا 
در حوزه طراحي، در قرارداد مربوطه اس��ت كه 
كمك مي كند محصول نهايي از سطحي جهاني 

و به روز برخوردار باشد. 
از اين رو، ش��ركت ايران خودرو براي ساخت 
خودروهايي با پلتفرم جدي��د با هدف صادرات 
و بومي س��ازي تولي��دات همكاري خود با س��ه 
شركت »ايتاليايي، آلماني و كره اي« را در سال 
ج��اري كليد زد. پ��روژه پلتفرم جديد، ش��امل 

هم��ه فرآينده��اي طراح��ي، مهندس��ي، اجرا، 
ارزيابي و توليد اس��ت تا موقعيت اين ش��ركت 
را در س��طح جهان ارتقا ده��د. به عنوان نمونه، 
حضور ش��ركتي مانند »پينين فاريناي ايتاليا« 
ك��ه در عالم طراحي بس��يار ش��هره اس��ت و با 
بزرگان خودروس��ازي جهان مشاركت دارد، در 
پ��روژه موردنظ��ر، مي تواند تضميني باش��د بر 
طراحي قابل قبول و عامه پس��ند و به روز پلتفرم 
مربوطه و اتاقك هايي كه بناس��ت روي آن سوار 
ش��وند. در پروژه پلتفرم جديد، »پينين فارينا« 
وظيف��ه طراح��ي چهار م��دل خودرو ش��امل 
در  وان��ت«  و  اس ي��ووي  هاچ ب��ك،  »س��دان، 
مدل هاي»بنزيني، ديزل��ي، هيبريد و برقي« را 

به عهده خواهد داشت. 
همچنين حضور »ماهله آلمان« با تجربيات 
جهاني در ح��وزه موتور و همچني��ن هيونداي 
پاورت��ك به عنوان يك گيربكس س��از مش��هور 
جهاني، اين اميدواري را به وجود آورده كه بازار 
خودرو كشور در آينده شاهد عرضه محصوالتي 

در سطح جهاني خواهد بود. 

با وجود تمامي اتفاقات مثبتي كه در فضاي 
به وج��ود آم��ده ش��اهد آن هس��تيم، اما يك 
ضرورت مهم در م��ورد اجراي اين پروژه وجود 
دارد، آن ه��م مديرعام��ل ايران خ��ودرو، اجراي 
ق��رارداد طراحي و توليد پلتف��رم اختصاصي را 
مس��تلزم تامين مالي دانسته كه نيازمند بودجه 

و حمايت نهادهاي قانون گذار است. 
در مجموع مهم ترين موضوعي كه در ارتباط 
ب��ا آينده نگري در صنعت خودروس��ازي مطرح 
مي شود، اولويت بندي هاي استراتژيك بازيگران 
صنعت خودروس��ازي براي مواجهه با ش��رايط 

جديد است. 
از اي��ن رو، ب��ا توجه ب��ه مواردي ك��ه گفته 
ش��د، فعاالن صنعت خودروسازي نمي توانند با 
قطعي��ت آينده اين صنعت را پيش بيني كنند، 
ام��ا تحوالت غيرقابل اجتنابي در آينده صنعت 
خ��ودرو رخ خواه��د داد كه نياز اس��ت فعاالن 
فعلي اين صنعت، استراتژي هاي مناسب و كارآ 
ب��راي مواجهه و تبديل آن ب��ه فرصت، تدوين 

كنند. 

گام بلند ايران خودرو در ساخت خودروهايي با پلتفرم جديد 

تغيير بازي در صنعت خودروسازي
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15 نفت و انرژي
فعال به فكر جيره بندي آب 

تهران نيستيم
ايسنا  مديرعامل شركت آب منطقه يي تهران گفت: 
»بر اس��اس آمار ميزان بارندگي در تهران ۳۵ ميليمتر 
بوده كه نس��بت به سال گذشته ۶۶ درصد منفي است. 
همين مساله وخيم بودن شرايط سدهاي تهران را نشان 
مي دهد.« بختياري با بيان اينكه برفي كه در تهران آمد 
بسيار ناچيز بود و نمي تواند تاثير چنداني بر ميزان منابع 
داشته باشد، گفت: »حجم مخازن سدهاي استان تهران 
نسبت به س��ال گذش��ته ۱۶ميليون مترمكعب منفي 
اس��ت.« به گفته وي سال گذشته ميزان ارتفاع ذخيره 
برف در تهران ۱,۵متر بود كه متاس��فانه امسال تقريبا 
ذخيره برفي صفر اس��ت و با توجه به اينكه س��دهاي 
تهران رژيم برفي دارند و عمدتا تا تيرماه از ذخيره برفي 
اس��تفاده مي كنيم اين موضوع نگراني هايي را به وجود 
آورده اس��ت.  وي با اش��اره به اهميت مديريت مصرف 
 اظهار كرد: »الزم اس��ت كه در اين ش��رايط مشتركان

۱۰ تا ۱۵ درصد مديريت مصرف داشته باشند، چرا كه 
تنها از اين طريق مي توان تابس��تان را بدون مشكل در 

تامين منابع آبي پشت سر گذاشت.« 
وي تصريح ك��رد: »از هم اكنون به فكر جيره بندي 
منابع آبي نيستيم اما الزم است كه مشتركان نكات الزم 
در مصرف آب را پيشه كار خود كنند و با نگاه جدي تري 

به اين مساله توجه داشته باشند.«
 

 اشتباه ما الگوبرداري آبي
از اروپايي هاست

ايلن�ا  عليرضا دايم��ي قائم مقام وزير ني��رو در امور 
بين الملل درباره برخي ش��ايعات مبن��ي بر تاثير منفي 
پارازيت ها بر ابرناكي و باران زايي اظهار داش��ت: »مساله 
خش��كي و خشكسالي در ذات اين كش��ور است، وقتي 
تاريخ كش��ور را مي خوانيم مي بينيم، اتفاقاتي كه امروز 
مي افتد مربوط به امروز نيست، خشكسالي هاي بلندمدت 
در تاريخ ۸ هزار ساله اين سرزمين ثبت شده است.« وي 
با بيان اينكه خشكسالي و خشكي با شرايط كشور عجين 
است، افزود: »برنامه ما بايد منطبق با شرايط كشور باشد، 
اينك��ه اتفاق خاصي افتاده كه ب��اران نداريم يا به داليل 
خاص غير علمي اين گونه ش��ده، صحيح نيس��ت.« وي 
تصريح كرد: »اش��تباه ما اين است كه الگوبرداري مان از 
كش��ورهاي اروپايي است، در اتريش ۸۵۵ميليمتر، ژاپن 
باالي ۱۱۰۰ميليمتر بارندگي دارند، سرزمين ما خشك 
و نيمه خش��ك اس��ت، برنامه هاي ما بايد با اين وضعيت 
سرزميني انطباق داشته باش��د، دنبال محكوم كردن و 
اينكه حتما اتفاق خاصي افتاده كه خشكس��الي ش��ده، 
نباشيم.« دايمي ادامه داد: »ما در سال ۸۷، ۱۳۹ميليمتر 
در كشور بارندگي داشتيم، آن سال هم مشكل داشتيم، 
اكنون فعال در ابتداي س��ال آبي هستيم هنوز نمي شود 
قضاوت كرد، هنوز ۳ ماه از سال را پشت سر گذاشته ايم، 
پاييزمان خش��ك ترين پاييز اس��ت، اما اميدواريم كه در 

ادامه فصل زمستان و بهار اين كمبود ها جبران شود.«
 

تشكيل ستاد خشكسالي 
در خوزستان

مهر  غالمرضا ش��ريعتي استاندار خوزستان با تاكيد بر 
اينكه بايد برنامه هايي با مش��اركت عمومي در دست اقدام 
و اجرا داشت، تصريح كرد: »در ابتدا بايد ستاد خشكسالي 
خوزس��تان را تشكيل و به تبع آن كميته منابع و مصارف 
آب نيز تشكيل شود و اين كميته تصميم گيري را به ستاد 
خشكسالي ابالغ كند. همچنين كميته هاي كشاورزي، توليد 
و مصرف برق، محيط زيس��ت، بهداشت و اطالع رساني نيز 
بايد تشكيل شود.« استاندار خوزستان با اشاره به اينكه عدم 
كش��ت يا كاهش كشت تابستانه، تامين آب شرب و علوفه 
دام و همچنين جلوگيري از بيماري هاي روده يي حتما بايد 
مدنظر باش��د، ادامه داد: »فرمانداران مسووليت اين كار را 
در شهرستان ها برعهده دارند و ساير سازمان ها بايد ضمن 
انجام همكاري به ص��ورت آنالين نيز با فرماندار در تماس 
باش��ند. مديران و كارشناسان بايد كارهاي كنترل صحيح 
و عب��ور از اين وضعيت را انجام و از س��فرهاي غيرضروري 
به تهران اجتناب و در شهر حضور داشته باشند. همچنين 
همه مديران بايد در اين جلسات ستاد بحران حاضر شوند و 

تا اعالم وضعيت عادي اقدامات الزم را انجام دهند.«

روي خط نيرو

علي ربيعي از تالش هاي چين در عمليات نجات نفتكش ايراني قدرداني كرد

آرامگاهي به عمق 115 متر براي دريانوردان
گروه انرژي  نادي صبوري 

تناق��ض اظهارنظرهاي مس��ووالن ايران��ي در مورد 
عملكرد چين در حادثه نفتكش س��انچي ابعاد جديدي 
پيدا كرده اس��ت. درحالي كه در روزهاي نخست پس از 
حادثه سخنگوي شركت ملي نفتكش ايران به وضوح از 
عملكرد چي��ن در عمليات نجات انتقاد كرده بود، ديروز 
خبرگزاري هاي چيني از ارسال نامه قدرداني علي ربيعي 
از تالش هاي چين در عمليات نجات به س��فير چين در 
تهران خبر دادند. گزارش »تعادل« درباره آخرين وضعيت 
نفتكش س��انچي و فعاليت هايي كه اكنون در اطراف آن 

درحال انجام است را در ادامه مي خوانيد. 
خبرگزاري ه��اي چين در 2روز اخي��ر اخباري را در 
مورد آخرين وضعيت نفتكش مغروق س��انچي منتش��ر 
كردند. آن  طور كه شينهوا گزارش داده است در ساعات 
پاياني روز چهارش��نبه محل دقيق نفتكش س��انچي در 
عمق ۱۱۵متري آب هاي اقيانوس پيدا شده است. وزارت 
حمل و نقل چين اعالم كرده كه اكنون فرآيند دفع زباله 
درحال انجام اس��ت. از س��وي ديگر نيز سرويس خبري 
چين از ارسال نامه يي از سوي علي ربيعي، رييس كميته 
ويژه پيگيري س��انچي به سفير چين در ايران نوشت كه 
حاوي تقدير ايران از تالش هاي چين در راس��تاي نجات 

۳۰خدمه ايراني نفتكش سانچي بوده است. 
بي��ش از ۱۰روز از حادثه ي��ي درياي��ي در س��واحل 
ش��انگهاي ك��ه باعث داغدار ش��دن خان��واده ۳2خدمه 
نفتكش س��انچي ش��د، مى گذرد و طبق شواهد موجود 
س��انچي در عمق ۱۱۵متري آب هاي اقيانوس آرام ثابت 
 ش��ده است. از ميان ۳2خدمه اين نفتكش تاكنون پيكر
۳ نفر يافت شده كه مشخص نيست متعلق به كدام يك 
از افراد اس��ت. از سويي ويديوهايي حاوي اعتراض برخي 
اعضاي خانواده دريانوردان ايراني در روزهاي اخير منتشر 
ش��ده كه نشان مي دهد آنها بر اين باور هستند كه پيكر 

عضو خانواده شان قابل پيدا شدن است. 
رسانه هاي چيني همچنين ديگر كشورهاي درگير 
در اي��ن موض��وع ازجمله ژاپن و بن��گالدش در طول 
روزهاي گذش��ته ب��ر اين موضوع كه اطراف س��انچي 
را لكه هاي عظيم نفتي ف��را گرفته  اند، تاكيد كرده اند. 
مساله يي كه باعث مي شود تا مدت ها نتوان به اطراف 
نفتكش سانچي نزديك شد.  وزارت حمل و نقل چين 
در ساعات پاياني چهارش��نبه ۱۷ژانويه اعالم كرد كه 
محل دقيق نفتكش مش��خص شده و اكنون عمليات 

پاكسازي سموم آغاز شده است. 
ش��ينهوا نوش��ت كه مركز تحقيق و تفحص دريايي 
شانگهاي روز سه شنبه ۱۳فروند كشتي براي حفظ نظم 
در محل حادثه، تخليه كشتي هاي بازرگاني و ماهيگيري 
در منطقه و هشدارهاي ناوبري به هر دو زبان انگليسي و 

چيني به منطقه فرستاده است. 
اين خبرگزاري در ادامه به نقل از وزارت حمل و نقل 

چي��ن عنوان كرده كه لكه هاي نفتي متعددي در اطراف 
سانچي ديده ش��ده و كش��تي هايي براي پاكسازي اين 

لكه ها به منطقه فرستاده شده است. 
آن  طور كه به نظر مي رس��د با توج��ه به اينكه طي 
۱۰روز اخير در ايران برخي بر اين باور بودند كه چين در 
زمينه نجات خدمه نفتكش سانچي كم كاري كرده است، 
چيني ها نسبت به رسانه يي كردن اقدام هاي خود شدت 

بيشتري نسبت به گذشته به خرج داده اند. 
البته چين نس��بت به اين ادعا واكنش مستقيم نيز 
نش��ان داد. روز سه شنبه س��خنگوي وزارت امور خارجه 
چين در ي��ك كنفرانس مطبوعاتي اع��الم كرد كه آنها 
تم��ام تالش خود را براي نجات خدمه س��انچي به خرج 
داده و اين ادعا كه چين كم كاري كرده است »نامعتبر« 
است. هر چند در ايران براي نخستين  بار محسن بهرامي، 

سخنگوي شركت ملي نفتكش در يك كنفرانس رسمي 
خب��ري به وضوح از »محافظ��ه كاري چيني ها« و »عدم 
ريسك پذيري« آنها در انجام عمليات نجات انتقاد كرده 
بود اما در ادامه، مسووالن ايران ازجمله علي ربيعي وزير 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي كه از سوي حسن روحاني به 
عنوان رييس كميته ويژه پيگيري سانچي منصوب شده 
بود، اعالم كردند هيچ مدركي دال بر اينكه چين كم كاري 

كرده است، وجود ندارد. 
ارسال نامه رسمي از طرف علي ربيعي به سفير چين 
در ايران كه ديروز توسط سرويس خبري چين رسانه يي 
ش��د را نيز بايد تاييد رس��مي اين ماج��را از طرف ايران 
دانست. آن  طور كه اين سرويس خبري نوشته است در 
نامه ربيعي به پانگ سن آمده است: »چين تالش زيادي 
براي نجات خدمه س��انچي و مهار آتش اين نفتكش به 

خرج داده اس��ت.« ربيعي در ادامه اين نامه عنوان كرده 
است:»به عنوان نماينده رييس جمهوري و رييس كميته 
پيگي��ري اين حادثه در ايران ب��ه نام دولت و مردم ايران 
صادقانه از دولت و مردم چين به ويژه پرسنل چيني كه 
جان خود را براي انجام هر گونه تالش در راستاي نجات 
نفتكش سانچي كه تحت گازهاي سمي و انفجار بود به 

خطر انداختند، قدرداني مى كنم. 
ربيعي در پايان با افس��وس نسبت به از دست رفتن 
جان خدمه نفتكش س��انچي گفته است كه كمك هاي 
بشردوس��تانه دولت و م��ردم چين به اي��ران همواره در 
ي��اد مردم ايران خواهد مان��د. اين اظهارات درحالي طي 
اين نامه توس��ط ربيعي و به نمايندگي از حسن روحاني 
رييس جمه��وري مطرح ش��ده ك��ه محس��ن بهرامي، 
س��خنگوي ش��ركت ملي نفتكش در نشس��تي خبري 

ك��ه ۱۹دي ماه و چند روز پس از حادثه برگزار ش��د به 
وضوح بيان كرده بود كه چين در عمليات نجات »دست 
به عصا« حرك��ت كرده و اصرارهاي ط��رف ايراني براي 
سرعت بخشيدن به خاموش كردن آتش كشتي سانچي 
از سوي چيني ها بي پاسخ مي ماند. در واقع همين دست 
اظهارنظرها باعث ش��ده بود كه در فاصله ۸ روز ش��روع 
حادثه تا اعالم قطعي مرگ تمام خدمه سانچي، اعضاي 
خانواده اين افراد با اين تشويش و نگراني به سر ببرند كه 
راهي براي نجات عضو خانواده ش��ان وجود دارد اما چين 

درحال كوتاهي كردن است. 
ربيعي اما در روز اعالم قطعي مرگ خدمه س��انچي 
عن��وان كرد ك��ه چين از ابتدا مرگ قطع��ي اين افراد را 
پيش بيني كرده بود اما ايران ترجيح داد نس��بت به زنده 
ماندن آنها اميدوار بمان��د. البته ربيعي توضيح نداده كه 
چرا پيش بيني قطعي چين را به م��ردم ايران و خانواده 

دريانوردان اعالم نكرده اند. 
فضاي بي اعتمادي ايجاد ش��ده، باعث ش��ده اس��ت 
خانواده دريانوردان اكنون غيرقابل يافت بودن پيكرهاي 
عزيزانشان را نيز »غيرقابل باور« بدانند. چيني ها اما اعالم 
كرده اند كه به دليل س��مي بودن محيط اطراف نفتكش 
س��انچي امكان نزديك ش��دن به آن براي جست وجوي 

اجساد وجود ندارد. 
چي��ن اكنون به دنبال ارس��ال روبات هاي زيردريايي 
به محل دقيق غرق ش��دن س��انچي اس��ت كه تا عمق 

۱۱۵متري آب هاي اقيانوس آرام فرو رفته است. 
ديروز محسن بهرامي، سخنگوي شركت ملي نفتكش 
نيز در گفت وگويي با صدا و س��يماي ايران اعالم كرد كه 
براساس آخرين اطالعات كه از نماينده شركت نفتكش 
در چين دريافت ش��ده، روبات ه��اي زيردريايي به محل 
حادثه رسيده اند و قرار است تا پيش از تاريك شدن هوا 
تست هايي را انجام دهند و در نهايت روز شنبه عمليات 
اصلي آغاز شود.  او در ادامه عنوان كرد كه اميدوار است، 
اطالعات درباره وضعيت س��انچي و اينكه آيا امكان ورود 
به آن در زير آب مقدور است يا نه زودتر مشخص شود. 

بهرامي در پاس��خ به اين پرس��ش مجري برنامه 
كه آيا اگر فرضا اجس��اد دريانوردان در سانچي پيدا 
ش��ود امكان بيرون آوردن آنها تا س��طح آب وجود 
دارد، عنوان كرد:»اين موضوع را بايد كارشناس��ان 
مش��خص كنند چون س��انچي در عمق ۱۱۵متري 
غرق ش��ده و ام��كان فعاليت غواص��ان در آن عمق 

بسيار سخت است.«
بهرام��ي كه پي��ش از اين گفته بود، ممكن اس��ت 
اميدي به نجات خدمه س��انچي وجود داشته باشد در 
اي��ن گفت وگوي تلويزيوني عنوان كرد كه در ۳ الي 4 
س��اعت آخر وضعيت حريق به قدري ش��ديد بوده كه 
مي تواند به ساختمان كشتي آسيب وارد كرده و آن را 

مچاله كرده باشد. 

 مناقصه عمومى يك مرحله اي شماره م م/۹۶/۰4۱۵ مربوط به پروژه احداث۱۰۶۵2 متر خط لوله "۶ نفت از محل چاه موقعيت غرب ۱۳۶جنوب آسماری به چند راهه احداثى واحد بهره برداری منصوری
الف- شرح مختصر خدمات:

 - احداث ۱۰۶۵2 متر خط لوله"۶ نفت از نوع ۵2LX۵ و به ضخامت ۷,۱ ميليمتر
- اجرای كارهای ساختمانى از قبيل: ساخت انبار، ايجاد جاده دسترسى، ساخت و نصب تكيه گاه ها و نگهدارنده های فلزی و بتنى، احداث فونداسيون ها و حصارهای مورد نياز آزمايش و راه اندازی و توپكرانى 

خطوط لوله 
- تامين كاروان جهت دفتر كار و غذاخوری و تهيه روزانه يك وعده غذا برای ۶ نفر ناظر شركت 

- تجهيز و برچيدن كارگاه
ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام كار

 محل اجرای خدمات در خوزستان- اهواز- واحد بهره برداری منصوری - از محل چاه موقعيت غرب ۱۳۶ جنوب آسماری به چند راهه احداثى واحد بهره برداری منصوری و مدت انجام آن ۵ ماه مى باشد.
ج- برآورد شده و كارفرما

 برآورد كارفرما جهت انجام خدمات- /4,۱۹۶,۹۶۷,۱۹۹ ريال و تعديل پذير مى باشد 
د- شرايط مناقصه گران متقاضى

مناقصه گران دارای حداقل پايه ۵ گرايش نفت گاز
- در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر، اولويت با شركت های بومى استانى مى باشد.

- توانايى ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 2۰۹,۸4۸,۳۶۰ ريال كه بايستى به يكى از دو صورت زير ارائه گردد.
 الف: ارائه رسيد وجه صادره از سوی حسابداری كارفرما مبنى بر واريز مبلغ فوق الذكر به شماره حساب 2۱۷4۶۵22۱۳۰۰2 نزد بانك ملى شعبه كوی فدائيان اسالم- اهواز كد ۶۵۱۸ حساب سيبا به نام 

شركت ملى مناطق نفتخيز جنوب
 ب: ارائه ضمانتنامه بانكى به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )۹۰روز( معتبر بوده و پس از آن نيز با اعالم كارفرما برای مدت )۳۰ روز( ديگر قابل تمديد باشد. همچنين بدينوسيله 

تاكيد مى گردد كه قيد شماره و عنوان مناقصه روی رسيد وجه نقد و ضمانت نامه بانكى ضروری و الزامى است
 - توانايى ارائه ۵% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن( به عنوان تضمين انجام تعهدات 

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

 از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد ظرف مدت مقرر در اين فراخوان ضمن اعالم آمادگى به صورت كتبى جهت دريافت اسناد با ارائه اصل فيش بانكى و معرفي نامه كتبى معتبر در يكى از 
روزهای اداری به يكى از آدرس های ذيل الذكر مراجعه نمايند تا ارزيابى های الزم وفق آيين نامه اجرايى بند)ج( ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات )ارزيابى ساده( به عمل آيد.

 ۱- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ ۱۱ /۱۱/ ۱۳۹۶ لغايت ۱۱/۱۸/ ۱۳۹۶ 
2- محل دريافت اسناد: واقع در اهواز، كوی فدائيان اسالم، خيابان پارک 4 )روبه روی امور مسافرت(، مجتمع اداری امور حقوقى و قراردادها اتاق كنترل و توزيع اسناد قراردادها )اتاق شماره۱( و يا تهران ميدان 

آرژانتين، ابتدای خيابان بيهقى، پالک 2۸، ساختمان مركزی يازدهم، شركت ملى نفت ايران طبقه دوم، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهای مناطق نفتخيز جنوب.
۳- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبلغ۸۵۰,۰۰۰ ريال به حساب سيبا شماره 2۱۷4۶۵22۱۳۰۰2 نزد بانك ملى شعبه كوی فدائيان اسالم - اهواز كد ۶۵۱۸ در ارائه فيش مربوطه به امور حقوقى 

و قراردادهای شركت ملى  مناطق نفتخيز جنوب
و- محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها

 متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت ۱۵:۳۰روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱2/۱۳ به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوی فدائيان اسالم خيابان نفت ساختمان پنج طبقه بلوک ۱ طبقه دوم 
اتاق ج 2۵۱ تسليم نمايند ضمناً پيشنهادات در ساعت۰۸:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱2/۱4 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه  گران با معرفى نامه و كارت شناسايى معتبر بالمانع است.

همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى برای متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان شركت ها در همه مراحل الزم و ضروری مى باشد.
 تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه از اساسنامه، شركتنامه و آگهى تاسيس و آخرين تغييرات ثبتى الزامى مى باشد.
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جنوب نفتخيز  
مناطق  ملي  شركت 

نوبت اول فراخوان مناقصه عمومی  
شماره مجوز 1396.4920

 به گزارش »تعادل« و به نقل از ش��ركت ملي نفتكش س��خنگوي كميته 
اضطرار ش��ركت ملي نفتكش ايران گفت: با توجه به پيگيري هاي گسترده يي 
 )VDR( كه انجام ش��ده، پياده س��ازي و دانلود اطالعات جعبه س��ياه كشتي
نفتكش س��انچي حداكثر در طول هفته آينده آغاز خواهد شد؛ با وجود اينكه 

در ابتدا صحبت از پياده سازي و دانلود اطالعات بعد از يك ماه بود.  
محس��ن بهرام��ي ادامه داد: مقرر ش��ده حداكث��ر در طول هفت��ه آينده 
گروه هاي ذي نفع در يك جلسه رسمي دور هم جمع شوند؛ يعني نمايندگان 

كش��ور پاناما به عنوان كشور صاحب پرچم نفتكش سانچي، كشور هنگ گنك 
به عنوان كش��ور صاحب پرچم كش��تي فله بر كريس��تال، كش��ور چين كه در 
آب هاي آن اين حادثه اتفاق افتاده و كشور ايران كه اكثر نفرات جان باخته به 
آن اختصاص دارد، همچنين متخصصان س��ازنده جعبه سياه نفتكش سانچي 
نيز در اين جلس��ه حضور خواهند داش��ت، چراكه بايد دستگاه هاي مورد نياز 
دانلود و رمزخواني اطالعات جعبه س��ياه را همراه خود بياورند و اطالعات را 

دانلود كنند.

بررسي جعبه سياه سانچي در طول هفته آينده

گروه انرژي 
اوپك و متحدانش در ماه نوامبر توافق كاهش توليد 
خ��ود را تمديد كردند تا قيمت نف��ت به روند صعودي 
خ��ود ادامه دهد. با اين حال هم��واره اين نگراني وجود 
داش��ت كه با افزايش قيمت ها، نفت شيل بيشتري در 
امريكا استخراج ش��ود و باالخره قيمت ها سقوط كنند. 
روز گذشته نخستين نشانه هاي اين كابوس ظهور كردند 
و قيمت شاخص هاي مختلف نفتي حدود يك درصد از 
ارزش خ��ود را از دس��ت دادند. اين اتفاق در حالي افتاد 
 كه باالخره ذخاير تج��اري نفت خام امريكا از ميانگين

۵ ساله آن كمتر شد و كاهش توليدات نفتي ونزوئال هم 
اين انتظار را ايجاد كرده بود كه قيمت هاي نفتي از مرز 

۷۰ دالري در هر بشكه به طور كامل عبور كنند. 
به گزارش رويترز، قيمت نفت در روز جمعه كاهش 
پيدا كرد و بازارها را در آستانه بزرگ ترين سقوط هفتگي 
قيمت نفت از ماه اكتبر تاكن��ون قرار داد. اين اتفاق در 
پي انتشار آمارهاي جديدي است كه حكايت از افزايش 
ميزان توليدات امريكا دارد؛ افزايش��ي كه كاهش ذخاير 

تجاري اين كشور را بي اثر كرده است. 
معامالت آتي نفت خام برن��ت در بورس لندن و در 
س��اعات ابتدايي صبح جمعه )ساعت ۹ و 4۹ دقيقه به 
 وقت گرينويچ( به ۶۸,۷۰دالر در هر بش��كه رس��يد كه

۶۱ سنت كمتر از قيمت آن در روز پنج شنبه است. اين 
در حالي است كه قيمت نفت خام برنت در روز دوشنبه 

با رسيدن به رقم ۷۰,۳۷ دالر بيشترين ركورد قيمتي از 
دسامبر 2۰۱4 تاكنون را به ثبت رسانده بود. نفت خام 
اياالت متحده )وست تگزاس اينترمدييت( نيز با ۵۷سنت 
كاهش، بش��كه يي ۶۳,۳۸دالر مبادله شد. اين شاخص 
نفتي در روز سه ش��نبه با ثبت قيم��ت ۶4,۸۹ دالر در 
هر بش��كه به باالترين ركورد سه ساله خود رسيده بود.  
آژانس بين المللي انرژي )IEA( در گزارش ماهانه خود 
اعالم كرد كه ذخاير جهاني نفت به لطف توافق كاهش 
توليد اوپك همچنان در حال كاهش است. رشد تقاضاي 
جهاني نفت و سقوط ميزان توليدات ونزوئال به كمترين 
س��طوح ۳۰س��اله نيز از ديگر بخش هاي مهم گزارش 

آژانس بين المللي انرژي بود. 
با اي��ن حال، اين گزارش همچنين هش��دار داد كه 
افزاي��ش توليدات نفتي اياالت متح��ده امريكا مي تواند 

منجر به شكل گيري روند نزولي قيمت ها شود. 
آژانس بين المللي انرژي در پيش بيني ميزان توليدات 
نفتي در سال 2۰۱۸ اظهار كرد: »رشد انفجاري توليدات 
امريكا به هم��راه افزايش قابل توجه تولي��دات كانادا و 
برزيل به مراتب بيش��تر از كاهش شديد در ميزان نفت 

استخراجي ونزوئال و مكزيك خواهد بود.«
داده ه��اي آژانس بين الملل��ي انرژي حاك��ي از آن 
اس��ت كه توليد نفت خام اياالت متح��ده در ۱2 ژانويه 
ب��ه ۹,۷۵ميلي��ون بش��كه در روز رس��يده اس��ت. اين 
گزارش پيش بيني كرده اس��ت كه به زودي توليد نفت 

امريكا از ۱۰ميليون بش��كه در روز عبور كند و حتي از 
عربستان سعودي و روسيه هم سبقت بگيرد. تحليلگران 
همچني��ن كاهش تقاضاي احتمالي در پايان زمس��تان 
)در نيمكره ش��مالي ك��ره زمي��ن( و رواج بي��ش از حد 
س��فته بازي هاي بلندمدت در بازارهاي نفتي را عواملي 
مي دانند ك��ه توانايي موقف ك��ردن روندهاي صعودي 
قيمت ها را دارند.  بانك س��رمايه گذاري اي ان زد عنوان 
كرد: »كم ش��دن ش��دت تقاضا و س��فته بازي بيش از 
حد س��رمايه گذاران، اين احتمال را تقويت مي كند كه 

قيمت هاي جهاني نفت در كوتاه مدت ضعيف شود.«
با اين حال به طور كلي قيمت نفت به خوبي پشتيباني 
مي ش��ود و اكثر تحليلگ��ران انتظ��ار ندارند كه كاهش 
شديدي در آن مشاهده شود.  عامل اصلي افزايش قيمت 
چند ماه اخير، كاهش عرضه نفتي كش��ورهاي اوپكي و 
غيراوپكي بوده است؛ كاهشي كه در پي توافقات آنها و از 

ژانويه سال گذشته ميالدي شروع شده است. 
كاهش عرضه نفت به وسيله اوپك و متحدان آن قرار 
اس��ت كه تا پايان 2۰۱۸ ادامه ياب��د و به اين صورت از 
ميزان ذخاير تجاري جهان بكاهد. با كاهش ميزان ذخاير 
تجاري نيز امكان افزايش قيمت ها وجود خواهد داشت. 
در اي��االت متح��ده، ميزان موجودي نف��ت خام در 
هفت��ه منتهي ب��ه ۱2 ژانويه با ۶,۹ ميليون بش��كه به 

4۱2,۶۵ميليون بشكه رسيد. 
اين ميزان پايين ترين س��طح فصل��ي ذخاير تجاري 
امريكا در ۳ سال اخير است و از ميانگين ۵ساله آن نيز 
پايين تر قرار گرفته است. ميانگين ۵ ساله ذخاير تجاري 

نفت خام امريكا 42۰ ميليون بشكه است. 

گروه انرژي  
وزير نفت عراق، جباراللعيبي و رييس شاخه خاورميانه شركت BP، مايكل تاونشند در مراسم امضاي قراردادي 
در كركوک عراق ش��ركت كردند. اين مراس��م 2 روز پيش )۱۸ ژانويه 2۰۱۸( برگزار ش��د. به گزارش شينهواي 
چين، عراق در روز پنج ش��نبه يادداش��ت تفاهمي )MoU( با غول انرژي بريتانيا امضا كرد تا توليد نفت خام را 
در ميدان هاي نفتي شمالي كركوک عراق را افزايش بدهد.  وزارت نفت عراق در بيانيه يي عنوان كرد كه مراسم 
امضاي قرارداد وزير نفت عراق جبار اللعيبي و رييس ش��اخه خاورميانه ش��ركت BP مايكل تاونشند در شركت 
دولتي نفت شمال عراق )NOC( برگزار شده است؛ شركتي كه فعاليت ميدان هاي نفتي كركوک را اداره مي كند.  
در اين بيانيه نقل قولي از اللعيبي آورده شد: »اين وزارتخانه مايل به توسعه ميدان هاي نفتي كركوک است تا از 
اين طريق فصل جديدي در فعاليت هاي شركت نفت شمال ايجاد كرده و نقش آن را به عنوان يك تامين كننده 
ملي نفت بهبود بخشد. « تاونشند نيز بيان كرد: »براساس اين توافق، شركت BP، مطالعات زمين شناسي را انجام 
خواهد داد و ساير مطالعات مورد نياز براي توسعه ميدان هاي كركوک را آماده خواهد كرد. با انجام اين پروژه ها، 
توليد نفت كركوک تا ۷۵۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. « عراق در تالش است تا توليد نفت خام ميدان 
نفتي كركوک را پس از مناقشات اخير افزايش دهد. در ماه اكتبر بود كه باالخره عراق توانست اوضاع كركوک را در 

دست گرفته و كردها و ساير اقوام استقالل طلب اين منطقه را به پيروي از بغداد وادار كند. 

عراق، ميدان هاي كركوك را به BP مي سپاردنخستين نشانه هاي ظهور كابوس نفت 
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عكسروز

عكس:ايلنا مراسميادبود»شهدایخدمت«نفتكشسانچیدررشت

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

كيمياييممنوعالمالقاتاست
مسعود كیمیايي كارگردان سینماي ايران براي مداواي كمر و نخاع خود به بیمارستان مراجعه كرده است. يكي از نزديكان 
مسعود كیمیايي با اعالم اين خبر به ايلنا گفت: مسعود كیمیايي در هفته گذشته و روز دوشنبه 25 دي ماه براي جراحي كمر و 
مداواي تنگي كانال نخاع كمر خود به بیمارستان دي تهران مراجعه كرده است و روز چهارشنبه 2۷ دي ماه مورد عمل جراحي 
قرار گرفت. او ادامه داد: عمل جراحي مس��عود كیمايي موفقیت آمیز بود و به بخش منتقل ش��د اما همچنان ممنوع المالقات 
اس��ت. مسعود كیمیايي طي دو روز آينده از بیمارستان مرخص مي ش��ود.  فیلم هاي سینمايي داش آكل، گوزن ها، دندان مار، 
گروهبان، رد پاي گرگ، مرسدس، فرياد، اعتراض و... برخي آثار مسعود كیمیايي در سینماي ايران هستند.  زندگي خصوصي 
كیمیايي گاه با حاش��یه هاي زيادي همراه بوده اس��ت و چندي پیش نیز مصاحبه او با يكي از روزنامه ها سر و صداي زيادي به 
پا كرد.  او در اين مصاحبه مدعي شد كه جنازه فروغ فرخزاد را پس از جاري شدن صیغه براي محرم شدن به او شسته است. 

پوران فرخزاد، خواهر فروغ فرخزاد در پاسخ گفته است كه آقاي كیمیايي اصال در آن مراسم حضور نداشته است. 

چهرهروز

بررسيميزاناعتمادامريكاييهابهمنابعخبري

بياعتبارياخباردرامريكا
گروهگوناگون براس��اس گزارش هاي 
منتش��ر ش��ده، میزان اعتبار مردم امريكا 
به رسانه ها، در س��ال هاي اخیر، با كاهش 
قابل توجه��ي روب��ه رو بوده اس��ت. طبق آم��ار، اعتماد 
امريكايي ها به رس��انه هاي جمعي براي گزارش كامل، 
دقیق و بیطرفانه اخبار، به كمترين حد خود رسیده است. 
اين در حالي اس��ت كه رسانه هاي جمعي، در سال هاي 
اخی��ر، به عنوان يك دولت كارآمد، نقش مهمي برعهده 
دارند؛ به اين مفهوم كه مي توانند در جريان س��ازي يك 
خبر و هدايت نگرش  و ديدگاه مخاطبان و افكار عمومي، 
انجام وظیفه كنند. بر اين اساس، میزان اعتبار مخاطبان 

به رسانه ها، از مهم ترين نیاز رسانه ها به شمار مي رود. 
براس��اس تازه ترين نظرسنجي هاي موسسه گالوپ، 
در می��ان موج بي اعتم��ادي امريكايي ها به رس��انه ها، 
روزنامه هاي محلي همچن��ان در میان مردم طرفداران 
خود را دارند. طبق اين نظرس��نجي، حدود 54درصد از 
امريكايي ها، اخبار رزونامه هاي محلي را معتبر دانسته و 
به آن استناد مي كنند. اين در حالي است كه در سال هاي 
اخیر، گسترش اينترنت و شبكه هاي اجتماعي، منجر به 
تعطیلي روزنامه هاي كوچك در مناطق دوردست امريكا 
شد و درنهايت قدرت روزنامه هاي بزرگ را افزايش داد. 
پ��س از روي كار آم��دن دول��ت ترام��پ، برخ��ي 
شبكه ها و روزنامه هاي مهم ملي، به مهم ترين منتقدان 
ريیس جمهوري تبديل ش��دند. آنها در ماه هاي اخیر، 
پي درپي توس��ط ترام��پ مورد توهی��ن و تهديد واقع 
ش��ده و انتقادهاي بسیاري از سمت كاخ سفید به آنها 
وارد شد. طبق گزارش هاي منتشر شده، دونالد ترامپ 
يك��ي از سیاس��تمداران ناراضي از رسانه هاس��ت. او و 
همكارانش از زمان تبلیغات انتخاباتي و آغاز فعالیت در 
كاخ سفید، رو در روي رسانه ها قرار گرفتند. در آخرين 
ماه هاي س��ال گذش��ته میالدي، ترامپ ش��بكه هاي 
تلويزيون��ي منتقد خود را به تعطیل��ي تهديد كرد. به 

گفته او، اين رسانه ها خبرهاي جعلي منتشر مي كنند 
و بايد مجوز فعالیت آنها لغو ش��ود. دونالد ترامپ بارها 
رسانه هاي معتبر كش��ورش نظیر سي ان ان، واشنگتن 
پست و نیويورك تايمز را به پخش اخبار جعلي متهم 
كرده است. اوج حمله ريیس جمهور به رسانه ها انتشار 
ويديويي بود كه ترامپ را در حال »كتك زدن« مردي 
با نماد سي ان ان در يك مسابقه بوكس نشان مي دهد. 
ترامپ بسیاري از رسانه هاي منتقد خود را براي كشور 
مض��ر مي دان��د. اين در حالي اس��ت كه طب��ق نتايج 
نظرس��نجي موسسه گالوپ، میزان اعتماد امريكايي ها 
به اخبار شبكه ملي، تنها حدود 51 تا 52درصد اعالم 

شده است. 
ش��بكه هاي كابلي، از ديگر رس��انه هايي هستند كه 
در می��ان مردم امريكا، محبوبیت خاص��ي دارند. طبق 
گزارش هاي منتشر شده، اعتبار اين نوع تلويزيون ها كه 
نوعي سیستم پخش برنامه هاي تلويزيوني از طريق امواج 

راديويي هستند، حدود 46درصد اعالم شده است. 
آن طور كه در ادامه گزارش گفته شده، خبرخوان ها 
نیز در میان رسانه هايي قرار دارند كه در اين نظرسنجي، 
میزان اعتبار آنها در میان مردم امريكا اعالم شده است. 
هر چند كه با استفاده از خبرخوان ها به راحتي و بدون 
مراجعه به وب س��ايت موردنظر، آخرين اخبار دراختیار 
كاربران ق��رار مي گیرد، اما میزان اعتب��ار آنها در میان 
مردم امريكا، حدود 38درصد اعالم ش��ده است. به نظر 
مي رس��د از آنجا كه خبرخوان ها، نرم افزارهايي هستند 
كه به صورت خودكار به روز مي شوند، نمي توانند اعتبار 

زيادي در میان مردم داشته باشند. 
براساس نتايج نظرسنجي موسسه گالوپ، كمترين 
می��زان اعتم��اد، مرب��وط به اخبار منتش��ر ش��ده در 
وب  سايت هاس��ت. طبق آمار منتشر ش��ده، تنها حدود 
36درصد از امريكايي هايي كه در اين نظرسنجي شركت  

كرده اند، به اخبار وب سايت ها اعتماد دارند. 

آمارنامه

بازارهنر

اجرايويژهايكهويژهنبود
تنها اجراي ويژه سي و سومین جشنواره موسیقي فجر كه 
با همین نام در جدول اين دوره به مخاطبان معرفي شده بود، 
به اجراي دوباره كنسرت »تار و پود« حمید متبسم اختصاص 
داش��ت.  اجراي ويژه سي و سومین جشنواره موسیقي فجر 
ك��ه با همین عنوان در برنامه هاي نهمین روز به عالقه مندان 
معرفي شده بود، تنها به يك اجراي دعوتي در حضور تعدادي 
از هنرمندان پیشكسوت و نام آوران موسیقي و سینما در تاالر 
رودكي تهران محدود ش��د. در اين اجرا كه س��اعت 18:30 
روز پنج ش��نبه 28 دي ماه در تاالر رودكي تهران برگزار شد، 
كنسرت »تار و پود« به آهنگسازي حمید متبسم و خوانندگي 
وحید تاج پی��ش روي مخاطبان قرار گرف��ت. اين در حالي 
است كه همین كنسرت چهارشنبه شب 2۷ دي ماه در تاالر 
وحدت تهران برگزار ش��ده بود. به گزارش مهر، كنسرت »تار 
و پود« اقتباسي آزاد و موسیقايي از منظومه عاشقانه خسرو و 
شیرين اثر نظامي گنجوي است كه شرح عشق و دلدادگي و 
ماجراهاي دو شاهزاده كهن مشرق زمین يعني خسرو پرويز 
فرزند هرمز چهارم امپراتور ايران و شیرين شاهدخت ارمنستان 
اس��ت. در واقع روايت حمید متبسم شرح وصلي است كه به 
يمن عش��ق عمیق و پاك دو عاش��ق میسر مي شود؛ عشقي 
بي پايان كه غايتش يگانگي است و فصلي جز بهار ندارد. روايت 
متبسم نه از تغییر اشعار و داستان كه از گزينش از منظومه 
نظامي به دست مي آيد.  حمید متبسم آهنگساز، وحید تاج 
خواننده، سمیرا گلباز نوازنده تار، بهار مديري نوازنده قیچك، 
ارسالن علیزاده نوازنده بربت و بهنام معصومي نوازنده سازهاي 
كوبه يي گروه اجراي كنسرت »تار و پود« را تشكیل مي دادند.  

داري��وش طاليي، صدي��ق تعريف، اس��ماعیل تهراني، كريم 
قرباني، حسین بهروزي نیا، پژمان حدادي، سینا جهان آبادي 
و فاطمه معتمدآريا ازجمله هنرمنداني بودند كه در اين اجراي 
ويژه كه چندان هم ويژه به حس��اب نمي آمد در تاالر رودكي 
تهران حضور پیدا كرده بودند.  طي سال هاي گذشته عنوان 
»اجراي ويژه« به برنامه هاي ويژه يي نس��بت داده مي شد كه 
منتخبي از اجراهاي برگزيده جشنواره در بخش هاي مختلف 
ب��راي تع��دادي از اعضاي هیات دول��ت، نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي، مديران سیاسي و غیرسیاسي در تاالر وحدت 
به صحنه مي رفت. اين اجراها ازجمله برنامه هايي اس��ت كه 
بلیت فروش��ي در آن اتفاق نیفتاده و مس��ووالن جشنواره از 
ديگر مسووالن براي حضور در جشنواره موسیقي فجر دعوت 
مي كنن��د، بنابراين انتش��ار عنوان »اجراي وي��ژه« براي اين 
كنسرت عادي اگرچه از بلیت فروشي برخوردار نبود از نكات 
پرسش برانگیز برنامه هاي روز نهم جشنواره موسیقي فجر بود 
كه بهتر بود به جهت انتش��ار اين عنوان در جدول رس��مي 

جشنواره، از قبل توضیحاتي ارائه مي شد. 

»پسرانتاريخ«نمايشپرمخاطبروزاول
در نخستین روز از سي و ششمین جشنواره تئاتر فجر، 
مهدي شفیعي مديركل هنرهاي نمايشي به ديدن نمايش 
»نفر دوم« در تماشاخانه ايرانشهر نشست.  روز پنج شنبه 28 
دي ماه نخس��تین روز از جشنواره سي و ششم تئاتر فجر با 
شعار »جشن گفت وگوي تئاتر ايران« برگزار شد كه در اين 
روز تاالرهاي مختلف نمايشي و فضاي هاي باز میزبان 28 اثر 
مختلف بودند. نمايش هايي كه در نخس��تین روز جشنواره 
تئاتر فج��ر در گروه الف و در تاالرهاي نمايش��ي مجموعه 
تئاتر شهر، تاالر مولوي، تماش��اخانه ايرانشهر و تماشاخانه 
اس��تاد انتظامي خانه هنرمندان به صحنه رفتند همگي از 
تولیدات سال گذشته تئاتر ايران محسوب مي شدند و غیر از 
دو نمايش »مفیستو« به كارگرداني مسعود دلخواه و »چند 
درجه س��وءتفاهم در مقیاس اتللو« به كارگرداني حبیب اهلل 
دانش كه از پايان اجراي عمومي ش��ان مدتي مي گذرد بقیه 
نمايش ه��ا تا آغاز جش��نواره روي صحنه بودن��د و روز آخر 
اجراي شان را در جشنواره تئاتر فجر سپري كردند.  بنابراين 
تنها نمايش »ماراساد« به كارگرداني ايمان اسكندري كه در 
تاالر حافظ روي صحنه رفت جزو تولیدات جديد نمايشي به 
حس��اب مي آيد كه جزو آثار بخش مهمان جشنواره است و 
در بخش مسابقه تئاتر ايران نیز حضور دارد. البته اين نمايش 
از دو ش��ب قبل از آغاز جش��نواره اجراي ژنرال داشته است 
اما آغاز رسمي اجراهاي آن از شب گذشته بود. اين نمايش 
براس��اس نمايش��نامه »تعقیب و قتل ژان پل مارا با اجراي 

گروه بازيگري آسايشگاه ش��ارنتون به هدايت جناب آقاي 
دوس��اد« يا به عبارت كوتاه تر »ماراساد« نوشته پیتر وايس 
توسط عرفان ناظر نوشته شده است.  طبق اين فراداستان 
در س��ال 1808 در تیمارستان ش��ارنتون پاريس، ماركي 
دوساد كه نويسنده است نمايشنامه يي را كارگرداني مي كند 
كه بازيگران آن از بیماران رواني انتخاب ش��ده اند. موضوع 
نمايشي كه دوساد به صحنه آورده، انقالب فرانسه است كه 
محتوا و شیوه اجرايي اش باعث شورش تماشاگران مي شود. 
فضاسازي اين اثر نمايش��ي مبتني بر فضاي كابوس گونه و 
مازوخیستي است كه نويسنده قصد انتقالش را داشته است. 
طراحي صحنه شیبدار و مبتني بر سازه هاي فلزي بر سردي 
و وهم گونه بودن فضاي تیمارس��تان اف��زوده و بازي هاي 
يك دست بازيگران كه اكثرا از هنرجويان وركشاپ بازيگري 
ايمان اس��كندري هس��تند از نقاط مثبت اين اثر نمايشي 

به حساب مي آيد. 

3ساعتازدحامنفسگيردر»فعل«چهارسو
روز نخست از سي و ششمین جشنواره تئاتر فجر، شاهد 
نمايشي ماراتن گونه بود كه باتوجه به زمان زياد آن و شرايط 
نامتناسب سالن به نسبت تماشاگران، مي توان گفت مخاطبان 
وف��اداري را تا پايان، همراه خود داش��ت.  نمايش »فعل« به 
نويسندگي و كارگرداني محمد رضايي راد با متني نیمه رئال 
- نیمه انتزاعي بود كه به زبان، ادبیات و فلسفه و عرفان، نگاه 
متمركزي داشت.  اين نمايش با هشت بازيگر كه از چندي 
پیش، اجراي آن ادامه داش��ته، در اجراي جش��نواره، درواقع 
شب پاياني خود را پشت س��ر گذاشت. گويا به همین دلیل 
تعداد بیش از ظرفیت سالن چهارسو را تجربه كرد كه باتوجه 
به میزان وسعت و شرايط فیزيكي اين سالن، شرايط متراكمي 
را تجربه كرد. باتوجه به اينكه نمايش براي حدود دو ساعت 
و 40 دقیقه تعريف ش��ده بود و در عین حال به دلیل روند 
استقرار تماشاگران، با حدود 20 دقیقه تاخیر هم آغاز شد تا 
نیم ساعت مانده به نیمه شب، ماراتن سه ساعته نفسگیري 
را براي تماش��اگران رقم زد؛ تماش��اگراني كه بیشتر آنها در 
تراكم موجود، امكان خروج از سالن را هم نداشتند؛ هرچند 
آنهايي هم كه اين امكان به نوعي براي شان فراهم بود، كمتر 

سالن را ترك كردند تا شب وفادارانه يي را براي تئاتر رقم زده 
باشند.  از جمع بازيگران كه باران كوثري، بازيگر سینما نیز 
در میان آنها بود، میالد رحیمي، بازيگر نقش اصلي مرد نیز 
در اكثر زمان نمايش، اجرا و ديالوگ داش��ت. با اين شرايط، 
بسیاري از تماشاگراني كه پس از پايان اجرا و خروج از سالن، 
مدتي را در محوطه بیرون تئاتر شهر سپري كردند و به نوعي 
نفس مي گرفتند، معتقد بودند اين نمايش با همین داستان، 
در زمان بسیار كمتري مي توانست نوشته شود و به نوعي در 
نیمه دوم آن، كه بازيگران نیز چند لغزش كوچك در جمله ها 

داشتند، به نوعي تكرار نیمه نخست نمايش بود. 

اظهارات»ِكلي«
دربارهديوارمكزيك 
نيويوركتايمز)چاپامريكا(: 

جان  لفظ��ي  ج��دال 
اف كل��ي و دونالد ترامپ، 
اول  صفح��ه  گ��زارش 
اي��ن روزنام��ه را به خود 
آن ط��ور  داد.  اختص��اص 
تايم��ز  نیوي��ورك  ك��ه 
نوش��ته، دونال��د ترام��پ 
امري��كا  ريیس جمه��ور 
اظهارات جان كلي ريیس 

دفتر كاخ سفید مبني بر اينكه او نظرش درباره طرح 
احداث ديوار در مرز با مكزيك عوض شده و قبل از 
اي��ن اطالعاتش درباره اين ط��رح كافي نبوده را رد 
كرد. طبق اين گزارش، كلي گفته قرار نیست، دولت 
ترامپ در تمام طول مرز مكزيك ديوار احداث كند. 
او همچنین گفته ترام��پ قبول كرده مكزيك قرار 
نیست كه مستقیما بودجه اين ديوار را پرداخت كند. 
البته همچنین كلي مدعي شد؛ ترامپ زماني كه اين 
وعده را در دوران تبلیغات انتخابات رياست جمهوري 
مطرح كرد، نس��بت به ابعاد آن مطلع نبود و اكنون 
نظرش در اين مورد تحول پیدا كرده اس��ت. ظاهرا 
جان كلي اين گزارش را نه تنها تكذيب نكرده بلكه 
توضیحات��ي را نیز در تايید اي��ن اظهاراتش در يك 
مصاحبه مطرح كرد. با اين حال ترامپ اين ادعاهاي 

جان كلي را تكذيب كرده است. 

نيويوركتايمز)چاپاروپا(:
اين روزنام��ه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
پیش��نهاد پنتاگون در مورد 
سالح هاي  گس��ترش  طرح 
هس��ته يي منتش��ر كرد. به 
نیويورك تايم��ز،  گ��زارش 
پنتاگ��ون به  دنبال توس��عه 
نوع جديدي از س��الح هاي 
هس��ته يي با قدرت محدود 

اس��ت كه اين موضوع كارشناس��ان را درباره باال گرفتن 
بحران هس��ته يي نگ��ران كرده اس��ت. همچنین طبق 
گزارش هاي منتشر شده، ساخت نمونه هاي جديد سالح 
هس��ته يي »كم قدرت« خطر جنگ امريكا با روس��یه و 
چین را افزايش مي دهد. گفته ش��ده وزارت دفاع امريكا 
همچنین قصد دارد موشك هسته يي كم قدرت درياپايه 
بس��ازد. از طرفي، اخیرا سندي منتش��ر شده كه نشان 
مي دهد دونال��د ترامپ ريیس جمهوري امريكا به دنبال 
توسعه موشك هاي هس��ته يي جديد است و راه را براي 
هر گونه واكنش هسته يي و هر حمله غیرهسته يي بزرگ 

باز گذاشته است. 

هرالد:
اي��ن روزنامه در صفحه 
اول خود گزارش��ي از ديدار 
ترزا م��ي  و امانوئل ماكرون 
منتش��ر ك��رده اس��ت. به 
گزارش هرالد ريیس جمهور 
فرانسه و نخست وزير بريتانیا 
نظامي  پايگاه سلطنتي  در 
جن��وب  در  ساندهرس��ت 
لندن دي��دار كردند. طبق 

اخبار منتشر شده، اين نخستین ديدار دوجانبه میان 
امانوئل ماكرون و ترزا مي  اس��ت. به گفته س��خنگوي 
دولت بريتانیا، برگزيت در دستور كار اين مذاكرات قرار 
ندارد. لندن خواهان تقويت روابط دوجانبه با كشورهاي 
قاره اروپا پس از ت��رك اتحاديه اروپا در مارس 201۹ 
اس��ت. در نشست رهبران دو كش��ور بر تعهد خود به 
دف��اع از مردم و حف��ظ ارزش هاي لیب��رال دموكرات 
در براب��ر هرگونه تهديد در داخل و خارج تاكید ش��د. 
همچنین نخست وزير بريتانیا از توافق نهايي با فرانسه 
براي افزايش تدابیر امنیتي جديد در مرزهاي دو كشور 
خبر داده است. ترزا مي  تاكید كرد كه رهبران دو كشور 
به توافقنامه مرزي قبلي دو كشور پايبند هستند. روابط 
بین بريتانیا و فرانس��ه فراتر از همكاري هاي دفاعي و 
امنیتي است و پس از خروج بريتانیا از اتحاديه اروپا نیز 

اين همكاري ها ادامه خواهد يافت. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

رابرتردفورد:صدايزنانبايدشنيدهشود
بازيگر، كارگردان و موس��س جش��نواره 
فیل��م س��اندنس در نشس��ت مطبوعاتي با 
حمايت از ش��نیده ش��دن ص��داي زنان در 
صنعت س��ینما، اين امر را نقطه اوجي براي 

اين صنعت خواند. 
به گزارش آسوشیتدپرس، رابرت ردفورد 

كه براي معرفي برنامه هاي فس��تیوال فیلم ساندنس 2018 در پارك سیتي حضور 
يافته بود با حمايت و تجلیل از جنبش Me too# و نیز برنامه حمايتي »وقت تمام 
اس��ت« گفت: اين كار به هالیوود هم در بدنه اصلي و هم در جهان فیلم مس��تقل 
كمك مي كند تا با نابرابري جنسیتي و آزار جنسي مقابله كند. او گفت: اين به نوعي 
يك نقطه اوج است كه مي تواند خیلي چیزها را عوض كند و به زنان صدايي قوي تر 
ببخش��د. آنها پیش تر اين امكان را نداشتند. كنترل شديد توسط مردان سلطه جو 
حاكم بود و حاال فكر مي كنم كارهاي بیش��تري در پیش باشد. فكر مي كنم، نقش 
زنان مي تواند گام برداش��تن به جلو باشد و انتقال تجربیات آنها واقعا شگفت انگیز 
است و فكر مي كنم نقش مردان بايد شنیدن باشد و اجازه بدهند صداي زنان شنیده 

شود و به اين حرف ها فكر كنند. 
دور جديد جشنواره فیلم ساندنس از 28 ژانويه شروع مي شود و در برنامه ديروز 
سوال هايي درباره زنان و اينكه در معرض چه خطرهايي هستند، حمله به مطبوعات 
تحت عنوان »اخبار جعلي« و موضوع هاروي واينستین از نقاط تمركز بود. ردفورد 
درباره نقش واينستین گفت كه فكر مي كند بايد به او به عنوان يك لحظه در زمان 
نگاه كرد كه همه داريم از او عبور مي كنیم و مربوط به گذش��ته مي ش��ود. وي اين 
پاسخ را به سوالي داد كه به نقش حمايتي واينستین از فستیوال شده بود و ردفورد 
افزود كه با وجود نقش حمايتي واينستین و خريد فیلم هاي مستقل در جشنواره، او 
همیشه با هدف جشنواره جلو مي رفت و »هدف ما« تعیین كننده مسیري بود كه بر 

هنر و حمايت از هنرمندان جوان تكیه داشت. 
در اين نشس��ت كري پوتنام مدير اجرايي انس��تیتو ساندنس نیز تاكید كرد كه 
اين جشنواره همیشه از زنان حمايت كرده و 32درصد فیلم هاي امسال نیز ساخته 

كارگردان هاي زن و 32درصد ساخته كارگردان هاي رنگین پوست است. 

خانه»نيما«بهروايتخواهرزادهاش
منوچهر آشتیاني، خواهرزاده نیما يوشیج 
از سرگذش��ت منزل اين ش��اعر در تهران و 
ابهامات مطرح شده درباره اصالت اين خانه 
گفت.  خانه نیما يوشیج در منطقه تجريش 
تهران و انتشار اخباري  مبني  بر خارج شدن 
آن از فهرس��ت آث��ار ثبت ش��ده در میراث 

فرهنگي و تمايل مالك فعلي براي تخريب اين بنا در روزهاي اخیر در بس��یاري از 
محافل ادبي مورد توجه قرار گرفته اس��ت. اين خانه كه سال هاست مورد بي مهري 
قرار گرفته و مبدل به ويرانه يي شده در سال هاي حیات سیمین دانشور و با پیگیري 
او به عنوان بنايي فرهنگي در س��ازمان میراث فرهنگي ثبت شد اما به تازگي و به 
درخواست مالكان، ديوان عدالت اداري اين خانه را به دلیل نبود اسنادي كه تعلق 
آن به نیما را در سال هاي دور به اثبات مي رسانده از ذيل آثار ثبتي خود خارج كرده 
است.  منوچهر آشتیاني، خواهرزاده نیما يوشیج در اين باره به مهر گفت: منطقه يي 
كه اين خانه در آن قرار دارد در زماني كه زمینش را به نیما دادند، بیابان بود. جايي 
خارج از شهر تهران آن روزها. نیما به دلیل اينكه پولي براي تهیه منزل نداشت اين 
زمین را از س��وي آموزش و پ��رورش وقت گرفت و به كمك چند نفري براي خود 
منزلي ساخت. آل احمد هم بعدها در نزديكي همان منزل زمیني گرفت و خانه يي 
ساخت.  خواهرزاده نیما در رد برخي تشكیك ها در صحت انتساب اين خانه به نیما 
يوشیج هم به خاطراتش مراجعه مي كند و مي گويد: خاطرم هست كه وقتي 13ساله 
بودم هر پنج ش��نبه شب شاعران و نويسندگان زيادي ازجمله شاملو و كسرايي در 
همین خانه جمع مي شدند و تا صبح شعر مي خواندند و بحث مي كردند. اين ماجرا 
بود تا اينكه من در س��ال 1333 به فرانسه رفتم و در آنجا بودم كه خبر درگذشت 
دايي ام را شنیدم و از من خواسته شد كه براي مراسمي به ياد او بیايم و سخنراني 
كنم.  وي ادامه داد: در تعلق اين منزل به نیما شكي نیست. اما پس از مرگش اين 
منزل سرنوشت خوبي پیدا نكرد. مدتي پسرش، شراگیم در اين منزل زندگي كرد و 
او هم در نهايت خانه را به قیمت 10میلیون تومان فروخت و ماترك پدر را با خود به 
امريكا برد. اين ماترك شامل همه دست نويس هاي نیما بود از نثر و نظم كه برخي 

از آنها هنوز هم منتشر نشده است. 

تاريخنگاري

تعطيلي كنسولگري هاي انگليس در ايران 
سي ام دي 1330، تمام كنسولگري ها و دفترهاي تجاري 
انگلیس در ايران بسته ش��د. دولت انگلیس از زمان مطرح 
شدن ملي شدن صنعت نفت ايران، سیاست هاي خصمانه يي 
در قبال ايران گرفته بود و همین امر به تیرگي روابط سیاسي 
2 كشور منجر شد.  مدتي پس از تصويب قانون ملي شدن 
نفت بود كه گروهي از مقامات امريكايي و انگلیس��ي كه در 
واش��نگتن گرد هم آم��ده بودند، مق��رر كردند كه انگلیس 
قانون ملي ش��دن نف��ت ايران را بپذي��رد و انگلیس و ايران 
موافقتنامه جديدي منعقد كنند كه براس��اس آن، شركت 
نفت ايران و انگلیس فعالیت خود را به عنوان يك ش��ركت 
عامل براساس سود 50-50 ادامه دهد. اين قطعنامه امريكا 
را موظف كرد كه از انگلیس براي دستیابي به چنین توافقي 
پشتیباني كند و در صورت عدم پذيرش دولت ايران، امريكا 
از شكايت انگلیس در س��ازمان ملل و دادگاه الهه حمايت 
كند. همچنین، اين قطعنامه از دولت ايران خواس��ت براي 
لغو يك جانبه قرارداد 1۹33 به شركت نفت ايران و انگلیس 
غرام��ت بپردازد و مقرر كرد كه دول��ت امريكا وامي به اين 

منظور به دولت ايران پرداخت كند. 
قطعنامه فوق به دلیل بي توجهي به جو سیاس��ي حاكم 
بر ايران، به ويژه طرح پرداخت غرامت توسط ايران شكست 
خورد. در پي رد اين پیشنهادها، حسین عال كه پس از رزم آرا 
عهده دار نخست وزيري ش��ده بود، استعفا كرد. دولت دكتر 
مصدق اليحه جديدي را براي اجراي قانون ملي شدن نفت 
به تصويب رس��اند و زمام امور را به دس��ت گرفت. به دنبال 
اي��ن امر دولت انگلیس با خ��ارج كردن نفتكش هاي خود و 
اعزام ناوگان جنگي به آب��ادان، اقدام به جلوگیري از صدور 
نفت ايران كرد. در 30 خرداد 1330 )ژانويه 1۹51( دادگاه 

بین المللي الهه شكايت انگلستان را بررسي و به نفع شركت 
نفت ايران و انگلیس راي داد. دولت ايران با استناد به اينكه 
بررس��ي اختالف بین يك شركت خصوصي و يك دولت از 
حوزه صالحیت دادگاه الهه خارج است، راي دادگاه الهه را 
نپذيرفت؛ اين در حالي بود كه درستي استدالل فوق يك سال 
بعد توسط دادگاه الهه پذيرفته شد. به دنبال اين رويدادها، 
ب��ا میانجي گري ترومن ريیس جمهور وق��ت امريكا، ايران و 
انگلی��س دور جديدي از مذاك��رات را در تهران آغاز كردند. 
 در اي��ن مذاكرات ايران پذيرفت كه ب��ا امضاي يك قرارداد

 25 ساله به انگلیس تضمین دهد كه براي مدت مذكور به هر 

مقدار كه انگلیس بخواهد به قیمت رايج در خلیج فارس به 
آن كشور نفت بفروشد. همچنین، به انگلیس و شركت هاي 
انگلیسي اجازه دهد كه وسايل حمل و نقل و ساير خدمات 
متعل��ق به خود را براي حمل نفت خريداري ش��ده از ايران 
استفاده كنند و در صورت تمايل ساير خريداران نفت ايران 
بتواند اين خدمات را دراختیار آنان نیز قرار دهد.  اما دولت 
انگلی��س اين توافق را نپذيرفت و خواه��ان واگذاري امتیاز 
ص��ادرات نفت ايران به انگلیس، به مدت 25 س��ال ش��د. 
همین اتفاقات در س��ال 1330، منجر به جمع شدن تمام 

كنسولگري هاي انگلستان در ايران شد. 


