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 400 ميليارد تومان 
خسارت بر كسب وكار هاي 

اينترنتي

 ناكامي 
 مثلث 

ايران  ستيزي

 ضرري كه فيلترينگ 
طي دو هفته بر جا گذاشت

 حضور 17 رييس و 14 نايب  رييس مجلس 
در كنفرانس مجالس كشورهاي اسالمي در تهران

دالر
4379 تومان

یورو
5470 تومان

تمام سکه
1497000 تومان

شاخص بورس
97944            

خبر

   مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران تشريح كرد 

جزئيات بارگيري و سفر سانچي به كره جنوبي
 مديرعامل شركت پايانه هاي نفتي ايران با بيان اينكه نفتكش »حسنا« روز 
دوشنبه )ديروز( آماده ارسال محموله جديد ميعانات گازي به كره جنوبي شد، 
گفت: س��انچي چهل و هش��تمين نفتكش با محموله ميعانات گازي بود كه از 

ابتداي سال 96 عازم كره جنوبي مي شد. 
به گزارش ش��ركت ملي نفت ايران، س��يد پيروز موس��وي با تشريح فرآيند 
ارس��ال ميعانات گازي به وس��يله اين نفتكش به كره جنوبي گفت: 23 آذرماه 
نفتكش س��انچي در بندر عسلويه پهلودهي ش��د و از سوي شركت پايانه هاي 
نفت��ي ب��ه SPM )گوي ش��ناور بارگي��ري نفتكش در دريا( بس��ته ش��د تا با 
محموله ي��ي ب��ه ميزان 964هزار بش��كه ميعان��ات به مقصد بندر »دايس��ان« 

كره جنوبي حركت كند. 
وي ادام��ه داد: پس از 48 س��اعت در تاريخ 25 آذرم��اه عمليات بارگيري 
تكميل و اسناد بارگيري تحويل نفتكش شد و از آنجا كه نوع اين قرارداد فوب 
)FOB( اس��ت، بار در مبدا تحويل خريدار ش��د و از آن پس، ديگر مسووليت 
محمول��ه بر عهده خريدار اس��ت.  موس��وي به حركت س��انچي در تاريخ 25 
آذرماه اشاره كرد و گفت: سانچي به سمت مقصد بندر »دايسان« كره جنوبي با 

محموله يي به ميزان دقيق 964هزار بشكه ميعانات گازي حركت كرد. 
مديرعامل شركت پايانه هاي نفت ايران با بيان اينكه قرارداد فروش ميعانات 
به كره جنوبي به صورت بلندمدت است، گفت: اين طور نيست كه يك محموله 
به كره جنوبي ارس��ال شود و ما منتظر خريد بعدي باشيم )تك محموله(، بلكه 
اين قرارداد به صورت بلندمدت است و دايما محموله هايي به سمت كره جنوبي 

ارسال مي شود و هر ماه بين 5تا 7محموله اين مسير را مي پيمايند. 
وي ب��ا بيان اينكه دو ش��ركت كره جنوبي مس��وول خريد اي��ن محموله ها 
هس��تند، گفت: قرارداد بلندمدت با اين دو خريدار امضا شده و از ابتداي سال 
تا تاريخ 25 دي ماه از بندر عسلويه 126فروند نفتكش ميعانات گازي بارگيري 

كرده اند كه از اين تعداد 53فروند عازم كره جنوبي شده اند. 
موس��وي افزود: نفتكش س��انچي، چهل و هش��تمين نفتك��ش با محموله 
ميعانات گازي بوده است كه به مقصد كره جنوبي حركت كرده و پس از آن 5 

محموله ديگر نيز در مسير هستند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 10  صفحه 2 

  س��ون تزو انديش��مند و فيلسوف 
چين��ي در كتاب »هن��ر رزم« مي گويد 
اگر احتمال مي دهيد كه دشمن حمله 
مي كن��د، حتم��ا آماده باش��يد. به نظر 
مي رس��د كه اين حال و روز ما،  برجام 
و امريكاست. روز ش��نبه دونالد ترامپ 
پ��س از افت و خيز ف��راوان و توصيه و 
تهديدهاي اتحاديه اروپا، تعليق تحريم 
هسته يي ايران را با شروطي امضا كرد. 
 او در عي��ن ح��ال تاكيد كرد چنانچه 
ش��روط وي ب��رآورده نش��ود، اين آخرين 
امض��اي تعليق تحريم ه��اي ايران خواهد 
بود. ماجراي ترامپ و برجام ظاهرا به اين 
زودي ها فيصل��ه نمي يابد. او كه در دوران 
همواره  رياس��ت جمهوري اش  انتخاب��ات 
تاكيد كرده بود از برجام خارج مي ش��ود، 
فقط يك ب��ار )هم��ان روزهاي نخس��ت 
رياس��ت جمهوري اش( برجام را امضا كرد 
و ب��ار دوم آن را به كنگ��ره برگرداند؛  ولي 
اين ب��ار همه منتظر بودن��د ترامپ تعليق 
تحريم هاي هسته يي جمهوري اسالمي را 
امضا نكند و از برجام خارج شود چه آنكه 
نشانه هاي آن نيز در اقتصاد ايران بروز پيدا 
كرد كه نخستين آن قيمت دالر امريكا بود 
كه در بازار آزاد ارز تهران به بيش از 4400 

تومان رسيد و مرز رواني را شكست. 
ب��ا اي��ن ح��ال، امض��اي مش��روط 
ترام��پ را براي حكمران��ان ايراني بايد 
به مثاب��ه همان پند س��ون تزو گرفت. 
هر چن��د اتحاديه اروپ��ا و در راس آن 
موگرين��ي نش��ان دادن��د محك��م پاي 
برجام ايستاده اند ولي از آنجا كه ترامپ 
م��ورد اعتماد نيس��ت،  حت��ي متحدان 

امري��كا هم به او اعتم��اد ندارند از اين 
رو ض��روري اس��ت اي��ران برنامه يي را 
براي برجام ب��دون امريكا درنظر بگيرد 
و سرنوش��ت آينده كشور را به پايبندي 
امريكا ب��ه برجام گره نزند، زيرا  تاكنون 
ترام��پ به هر آنچ��ه در دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري اش وعده داده، عمل 
ك��رده اس��ت. او قول داد جل��وي ورود 
مهاج��ران ب��ه اياالت متح��ده را بگيرد 
ك��ه گرف��ت. او وعده داد دي��واري بين 
مكزي��ك و اياالت متح��ده بكش��د، آن 
هم ب��ا پ��ول مكزيكي ها ك��ه تقريبا با 
عوارض 20درصدي بر واردات مكزيك 
ب��ه اياالت متحده بنيان ه��اي مالي اين 
دي��وار را تامين ك��رد. ترامپ گفته بود 
از كنوانسيون آب و هواي پاريس خارج 
مي ش��ود كه ش��د. او ق��ول داده بود از 
پيمان ترانس پاسيفيك خارج مي شود 
و خارج ش��د؛ همچنين وعده داده بود 
جلوي كار شركت هاي بزرگ امريكايي 
در كش��ورهاي ديگر را مي گيرد تا بازار 
كار اياالت متح��ده را فعال تر كند، اين 
كار را كرد. بنابراين تنها وعده بر زمين 
مانده او خروج از برجام است كه به نظر 
مي رسد و احتمال آن مي رود 120 روز 
ديگر عملي ش��ود؛ چون شرط و شروط 
او نه با س��اختار برجام مي خورد و نه با 

استقالل جمهوري اسالمي ايران. 
بر اين اساس ايران 120 روز فرصت 
دارد ت��ا طرحي جايگزي��ن براي خروج 
امري��كا از برجام تدوين كن��د. در اين 
ارتباط، گ��ره زدن سرنوش��ت برجام و 
ايران به خ��روج امري��كا از معاهده، نه 
تنه��ا بخردانه نيس��ت بلك��ه مي تواند 

تبعات گزافي هم در پي داشته باشد. 

 از س��ويي، اين فرص��ت 120 روزه 
ي��ك فرص��ت تاريخي ب��راي هزينه دار 
ك��ردن خ��روج امريكا از برجام اس��ت. 
با اي��ن اوص��اف، ج��دا از ضمانت هاي 
اجراي��ي برجام، ب��از هم تم��ام اطراف 
معاهده، منافع خود را درنظر مي گيرند 
و اگ��ر اي��ران بتواند منافع مش��ترك با 
ساير كش��ورها را طراحي كند، طبيعتا 
ش��انس اينكه يارگي��ري بهتري نمايد، 
وج��ود دارد. از مي��ان 6 كش��ور طرف 
توافق برج��ام با ايران، فق��ط امريكاي 
ترامپ اس��ت كه با آن سرناس��ازگاري 
دارد؛ 5 كش��ور ديگر نه تنها همس��و با 
برجام هس��تند بلكه به دنب��ال آنند كه 
اي��ران از منافع برج��ام نيز ماحصلي به 
دس��ت آورد. از همين منظر مي توان به 
فاينانس اخير 5 ميليارد يورويي ايتاليا 
ب��ه ايران ي��ا قرارداده��اي خودرويي و 
فروش هواپيماي فرانس��ه با ايران نگاه 
ك��رد.  از نگاه اقتصادي ه��م مي توان از 
زاوي��ه ديگ��ري موضوع برج��ام بدون 
امري��كا را بررس��ي كرد. بن��ا بر آخرين 
آماره��ا توليد ناخالص داخلي جهان در 
س��ال 2016 معادل 75 ه��زار و 500 
ميليارد دالر بوده ك��ه اياالت متحده با 
18 ه��زار و 620 ميليارد دالر س��همي 
معادل 24درصد توليد ناخالص داخلي 
جهان را دراختيار داشته است. از سوي 
ديگ��ر ارزش تولي��د ناخال��ص داخلي 
اتحادي��ه اروپا، چين و روس��يه معادل 
30هزار و 400 ميليارد دالر مي شود. به 
عبارتي ايران در صورت خروج امريكا از 
برجام با توان هاي اقتصادي ضعيفي در 
جهان مواجه نيس��ت؛ شايد تنها چيزي 
كه مي توان��د بر موض��وع تحريم ها اثر 
بگذارد، دالر امريكا و تنبيه هايي باش��د 
كه امريكا مي تواند بر كشورهاي حامي 
برجام اعم��ال كند. اي��ن دو محور كه 

نبايد آنها را دس��ت كم گرفت، ازجمله 
محورهايي است كه ايران مي تواند آنها 
را در ط��رح برجام ب��دون امريكا لحاظ 
كن��د. از س��وي ديگر بايد ب��ا گره زدن 
منافع برجام به منافع بخش خصوصي، 
امكان استفاده از بهانه هاي سياسي را از 
امريكا گرفت. اتحاديه اروپا نش��ان داده 
تمايل جدي به استماع اظهارات امريكا 
درخصوص برجام ندارد. پاسخ هاي تند 
و ش��ديد موگريني عليه مواضع ترامپ 
در ح��وزه برج��ام در مقاط��ع مختلف 
موي��د اي��ن ادعاس��ت. عالوه ب��ر آنكه 
كش��ورهاي چين و روس��يه هم باتوجه 
به س��ابقه،  ش��أن و جايگاه بين المللي 
خود چندان در پي سياست هاي امريكا 
نيس��تند؛ يك نمون��ه آن موضع گيري 
اخير الوروف  وزير امور خارجه روسيه، 
عليه س��خنان ترامپ درخصوص برجام 
است. خوشبختانه در اين وضعيت، خود 
ترامپ هم با حرف ها و سياست هايي كه 
در پي��ش گرفته، به كم��ك ايران آمده 
كه اينها در كنار هم بس��ته يي را شكل 
مي دهند ك��ه تماما به نف��ع جمهوري 
اس��المي اس��ت؛ در اين ميان اما مهم 
آن اس��ت كه ايران نه تنها نبايد دست 
خود را ببندد بلكه ضرورتا »بس��ته« يي 
در صورت خروج امريكا از برجام تدارك 
ديده باش��د؛  بسته يي كه بتواند »برجام 
بدون امريكا« را حف��ظ كند. ماكياولي 
معتقد اس��ت دو نيروي بزرگ »بخت« 
و »فضيلت« بر حيات بش��ري حكومت 
مي كنن��د. بخت نيرويي خ��ارج از اراده 
انسان اس��ت كه بر سرنوشت وي تاثير 
مي گذارد؛  اما انس��ان قادر اس��ت زمام 
سرنوش��ت خ��ود را با »فضيل��ت« در 
دس��ت گيرد و به نس��بتي كه فضيلت 
انسان بيش��تر باشد، به همان نسبت بر 

سرنوشت خود سروري خواهد كرد. 

 وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات از 
ارائه گزارشي درباره رفع فيلتر تلگرام در 

آينده يي نزديك خبر داد. 
محمدج��واد  ايس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
آذري جهرمي در حاش��يه مراس��م ختم 
خواه��رزاده وزي��ر اطالع��ات در جم��ع 
خبرنگاران در پاس��خ به اين پرسش كه 
آيا ش��روطي كه براي رف��ع فيلتر تلگرام 
مطرح ش��ده بود، به نتيجه رسيد كه اين 
پيام رسان رفع فيلتر شد، گفت: به زودي 
در اين زمينه گزارش��ي را ب��ه مردم ارائه 

مي دهيم. 
وي در پاس��خ به اين پرسش كه چه 
اقداماتي براي اس��تفاده از پيام رسان هاي 

جايگزين تلگ��رام انج��ام داده ايد، گفت: 
از ابت��دا فارغ از ديدگاه سياس��ي همواره 
بحث بر اين بوده اس��ت يك پيام رساني 
كه زيرساخت بسياري از موضوعات است 
در كشور انحصاري بودنش زياد مطلوب 
نيس��ت، همان طور كه در حوزه اپراتورها 

هم مي گويم انحصار خوب نيست. 
جهرم��ي ادام��ه داد: ام��روز بن��ا بر 
اقتضائات��ي، تلگ��رام ب��راي دو هفته در 
كش��ور فيلتر ش��د، چقدر كسب و كارها 
صدمه ديد؟ اگر اين اقدام از طرف مقابل 
باش��د آن وقت چه؟ همه اين سواالت و 
البته موضوعات ديگر ايجاب مي كند كه 
ما ظرفيت مردم را روي يك پيام رس��ان 

نبيني��م اما اينكه ما ام��ر كنيم و بگوييم 
بروي��د روي ف��الن پيام رس��ان، واقع��ا 
نمي ش��ود.  وزير ارتباط��ات تاكيد كرد: 
مردم باي��د چارچوب هاي انتخاب و حق 
انتخاب شان درست باشد. برخي ديدگاه ها 
حاك��ي از آن اس��ت كه ما ي��ك پلتفرم 
انتخاب مي كنيم و مي گوييم همه از آن 
استفاده  كنند و همه هم واقعا اين كار را 
مي كنند. اما اين كار نيازمند همدلي است 
و همه بايد دس��ت به دست هم دهند و 
اتفاقات اخير هم نشان داد آسيب پذيري 

ما در اين زمينه باالست. 
وزير ارتباطات در پاس��خ به پرسشي 
درباره وضعيت فعلي پروژه ش��بكه ملي 

اطالعات گفت: اين موضوع بسيار مهمي 
اس��ت كه داراي بخش زيرس��اخت است 
ك��ه به عه��ده وزارت ارتباطات اس��ت و 
نيز دو بخ��ش خدمات و محتوا كه هنوز 
به س��ند نرس��يده اس��ت، اما در بخش 
زيرس��اختي كارگروه مش��كل داريم كه 
اين هفته نخستين جلسه اش برگزار شد 
و كار هاي انجام شده از دولت قبل تاكنون 
را پيگي��ري كردي��م و ش��وراي راهبري 
تشكيل شده تا نقاط خأل مشخص شود 
و در برنام��ه زمان بن��دي بتواني��م كارها 
را ب��ه نتيجه برس��انيم كه ط��ي آن آغاز 
 بهره برداري ما از پروژه ها در اين زمينه بين 

6 ماه تا ماكزيمم دو سال است. 

سرمقاله

120روز، برجام
 بهاره مهاجري   

معاون سردبير

خبر گزارش

    رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه 97 خبر داد

حذف بودجه نهادهاي خاص
  گ�روه اقتصاد كالن| در پي ش��دت يافتن بحث ضرورت كاهش هزينه هاي 
بودجه، اين بار سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه از قطع شدن بودجه نهادهاي 
خاص در س��ال 97 خبر داد. علي اصغر يوس��ف نژاد روز گذشته در تشريح نشست 
كميسيون تلفيق بودجه اينگونه اعالم كرد كه كميسيون تلفيق، بودجه نهادهاي 
خاص را كه در سنوات گذشته حدود 200ميليارد تومان منظور مي شد حذف كرده 
و در نظر دارد بودجه نهادهاي خاص را به سمت يارانه سود وام مسكن رزمندگان 

و معلوالن هدايت كند. 
وي ادامه داد: كميسيون تلفيق براساس بررسي هاي صورت گرفته تشخيص داد 
كه كمك به نهادهاي خاص و موسسات غيردولتي فرهنگي و آموزشي در شرايط 
كنوني كه حاكم بر بودجه است به صالح نيست؛ بنابراين با پيشنهاد نمايندگان و 

تصويب كميسيون تلفيق، اين بودجه حذف شد. 
سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه س��ال 97 مجلس در اين رابطه، اينگونه 
توضيح داده اس��ت كه براس��اس آنچه در كميس��يون تلفيق مصوب شده، بودجه 
نهادهاي خاص براي س��ود وام مس��كن رزمن��دگان و معلوالن به ص��ورت يارانه 
اختصاص يافت به گونه يي كه 80 درصد به عنوان يارانه سود مسكن به رزمندگان و 

20 درصد به عنوان يارانه سود مسكن معلوالن اختصاص يافت. 
طبق گفته يوس��ف نژاد، در ش��رايط فعلي با توجه به مصوبه كميسيون تلفيق 
چيزي به عنوان كمك به نهادهاي خاص و موسسات غيردولتي آموزش فرهنگي 
وجود ندارد و بودجه عمراني آنها در جاي خود باقي است. اين اظهارات يوسف نژاد 
در حالي است كه در اليحه بودجه سال 97، رديف هاي بودجه يي براي برخي نهادها 
همچون دفتر تبليغات اس��المي حوزه علميه قم، ش��وراي عالي حوزه هاي علميه، 
ش��وراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه خراسان، مركز خدمات حوزه هاي 
علميه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، شوراي سياست گذاري حوزه هاي 
علميه خواهران و جامعه المصطفي در نظر گرفته شده است. براساس اليحه بودجه، 
بودجه در نظر گرفته شده براي اين نهادها در مجموع بالغ بر 2هزار ميليارد تومان 
است كه رقمي بسيار بيش��تر از 200ميليارد توماني است كه يوسف نژاد از حذف 

آن خبر داده است. 
ارقام مندرج در اليحه بودجه حاكي از آن است كه بودجه دفتر تبليغات اسالمي 
حوزه علميه قم 134 ميليارد تومان، ش��وراي عالي حوزه هاي علميه 446 ميليارد 
تومان، مركز خدمات حوزه هاي علميه 896 ميليارد تومان، شوراي سياست گذاري 
حوزه هاي علميه خواهران 271 ميلي��ارد تومان و جامعه المصطفي 305 ميليارد 
تومان است. اگر اين نهادها را جزو نهادهاي خاص مدنظر رييس كميسيون تلفيق 
بودج��ه در نظر بگيريم، بودجه آنها در س��ال آينده از 2ه��زار ميليارد تومان فراتر 
خواهد رفت كه با رقم 200 ميليارد تومان اعالم شده از سوي يوسف نژاد فرق دارد. 
بنابراين بايد ديد طبق بررس��ي هاي كميسيون تلفيق كدام يك از اين نهادها جزو 
نهادهاي خاص طبقه بندي و بودجه آنها قطع شده است.  يوسف نژاد در اين رابطه 
به حذف جدول 17 از بودجه سال 97 هم گريزي زده و گفته است كه در سال هاي 
گذشته دولت مواردي را به عنوان كمك به نهادهاي خاص و موسسات غيردولتي 
آموزش��ي و فرهنگي ذيل عنوان جدول ش��ماره 17 اختصاص مي داد كه توس��ط 
مجلس شوراي اسالمي تصويب مي شد.  سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال 
97 مجلس شوراي اسالمي افزود: در بودجه سال 97 دولت جدولي را كه براساس 
آن به نهادهاي خاص و موسس��ات غيردولتي كمك مي كرد حذف كرد اما بودجه 
آنه��ا را در زيرفصل ه��اي برخي وزارتخانه ها قرار داد كه پي��ش از اين حدود 200 
ميليارد تومان براي كمك به اين نهادها در بودجه هاي ساالنه در نظر گرفته مي شد.  
گرچه اقدام كميس��يون تلفيق در حذف احتماال بخشي از بودجه نهادهاي خاص 
قابل توجه است اما تعيين نهادهاي خاص و ميزان تقليل بودجه آنها قضاوت بهتر 
از اين موضوع را امكان پذير خواهد كرد. در شرايطي كه صحبت از صرفه جويي هاي 
بودجه يي در قالب صرفه جويي هزينه هاي رفاهي، اجتماعي و سالمت است، شايد 
بهتر باشد كه مجموعه دولت و مجلس با نگاه سخت گيرانه تري به همه ارقام مندرج 
در بودجه بپردازند. ش��ايد ارقامي همچ��ون بودجه نهادهاي خاص در برابر بودجه 
خدمات اجتماعي و رفاهي ناچيز باشد اما تعدد چنين رديف هاي بودجه يي مي تواند 
در مجموع ارقام بزرگ تري را رقم بزند.  البته در اين زمينه بايد ديد در صحن علني 

چه تصميمي در خصوص مصوبات كميسيون تلفيق گرفته خواهد شد. 
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رييس كميسيون تلفيق اليحه بودجه 97 خبر داد

حذف بودجه نهادهاي خاص
 همين صفحه  

 صفحه 15 

جهان

 نمايش قدرت ماكرون 
و مركل در برابر ترامپ

7

 آذري جهرمي خبر داد
به زودي گزارشي درباره تلگرام به مردم ارائه مي شود

  سون تزو انديشمند و فيلسوف چيني در كتاب 
»هنر رزم« مي گويد اگر احتمال مي دهيد كه دشمن 
حمله مي كند، حتما آماده باشيد. به نظر مي رسد كه 
اين حال و روز ما،  برجام و امريكاس��ت. روز ش��نبه 
دونال��د ترامپ پس از اف��ت و خيز فراوان و توصيه و 
تهديدهاي اتحاديه اروپا، تعليق تحريم هسته يي ايران 
را با ش��روطي امضا ك��رد.  او در عين حال تاكيد كرد 
چنانچه ش��روط وي برآورده نشود، اين آخرين امضاي 
تعليق تحريم هاي اي��ران خواهد بود. ماجراي ترامپ و 
برج��ام ظاهرا به اين زودي ها فيصله نمي يابد. او كه در 
دوران انتخابات رياست جمهوري اش همواره تاكيد كرده 
بود از برجام خارج مي شود، فقط يك بار )همان روزهاي 
نخست رياس��ت جمهوري اش( برجام را امضا كرد و بار 

دوم آن را به كنگره برگرداند ...

گروه راه و شهرسازي  شهال روشني  
آماره��اي رس��مي نش��ان مي دهد طي 5 س��ال 
گذش��ته همزمان با افزايش روزافزون خانه هاي خالي 
15 درصد به تعداد مس��تاجران افزوده  شده است. به 
گفته كارشناسان تعداد مستاجران رابطه مستقيمي 
با چن��د مولفه عمده دارد. اين مولفه ش��امل ازدواج، 
افزايش ميزان تجردي جمعيت كشور، قيمت مسكن، 
نقدينگي مازاد خانوار، تامين تسهيالت عرضه و تقاضا، 
كاه��ش عرضه، نحوه برخورد س��ازمان هاي متولي با 
ام��الك خالي از س��كنه، نرخ تورم و رش��د اقتصادي 
كشور دارد. براس��اس گزيده نتايج سرشماري نفوس 
و مسكن س��ال 1395 طي سال هاي 90تا 95 تعداد 
خانه هاي خالي از 4ميلي��ون و 126هزار و 631 فقره 
به 6 ميليون و 75هزار و 872 مورد افزايش داشته ...

120روز، برجام

 6 پيشنهاد براي كاهش تقاضا 
در بازار اجاره

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 9  

بورس و فرابورس

5

 بورس تهران 
پيشتاز بازار هاي مالي

گروه بورس  مسعود كريمي  
س��هامداران ب��ورس تهران طي چن��د هفته اخير 
ريس��ك هاي سيستماتيك سنگيني را اعم از نشست 
اضطراري شوراي امنيت طي هفته گذشته و تصميم 
دونالد ترامپ رييس جمه��ور اياالت متحده امريكا در 
خصوص برنامه جامع اقدام مش��ترك متحمل شدند. 
وجود چنين ريسك هاي سياسي و اقتصادي در روند 
معامالتي بازار سهام تاثير بسزايي داشت تا جايي كه 
ش��اخص كل بورس و اوراق به��ادار از كانال 98هزارو 
152واح��دي به س��طح حمايتي 95 ه��زار واحدي 
بازگش��ت. در همين حال با رفع ريس��ك هاي موجود 
شاخص كل بازار سهام كه در آخرين روز كاري هفته 
گذش��ته در رقم 96 هزارو 627 واحدي قرار داش��ت، 
توانست طي معامالت روز دوشنبه با افزايش يك هزارو 
759 واحدي )معادل 1.8درصد رش��د( رقم 97 هزارو 
944 واح��د را ب��ه خود اختصاص دهد و در آس��تانه 
98هزار واحد قرار بگي��رد. در عين حال حدود 4 روز 
ديگر به پايان مهلت قانوني ارسال گزارش هاي عملكرد 

9ماهه شركت ها فرصت باقي مانده است ...

  بهاره مهاجري   

 درگذش�ت مادرگرامي تان را تسليت مي گويم.  
مرا  در غم خود شريك بدانيد.

محمد صادق جنان صفت

اناهلل و انااليه راجعون

جناب آقاي محمدرضا سعدي 
مدير مسئول  محترم روزنامه جهان صنعت

»تعادل« ايجاد قرارداد آتي نفت بر مبناي يوان را بررسي مي كند

چين در آستانه ايجاد »بنچمارك« جديد نفت



انرژي-خانهمل�ت|  كميس�يون در زنگن�ه 
سخنگوي كميس��يون انرژي مجلس از حضور زنگنه در 
نشس��ت كميس��يون متبوعش با محوري��ت قراردادهاي 
جدي��د نفتي خب��ر داد. اس��داهلل قره خاني گف��ت: وزير 
نفت با حضور در كميس��يون درباره سياس��ت هاي كالن 
وزارت نفت تا پايان س��ال جاري و س��ال 97 به اعضاي 
كميس��يون انرژي گ��زارش مي دهد. او اف��زود: موضوع 
 ،IPC ميادين مشترك، قراردادهاي جديد نفتي در قالب
جذب سرمايه گذاري ها، مشكالت اجراي اين قراردادها و 
الويت بندي قراردادها، كاه��ش درآمدها و بودجه وزارت 

نفت از مباحث كميسيون انرژي با زنگنه است. 
نظ�رموافقالريجانيبرايبازديدنمايندگان
ازاوين-ايس�نا| نايب رييس فراكسيون اميد مجلس با 
اش��اره به نظر موافق رييس مجل��س، رابط پارلماني قوه 
قضايي��ه و معاون وزير اطالعات ب��راي بازديد نمايندگان 
از زن��دان اوين گفت كه انجام اي��ن بازديد پالس مثبتي 
ب��ه افكار عمومي مي ده��د. محمدرضا تاب��ش افزود: در 
رايزني هاي��ي كه با راب��ط پارلماني ق��وه قضاييه، رييس 
مجل��س و مع��اون وزير اطالعات داش��تيم آنه��ا با اصل 
بازديد موافق بودند. قرار است، رابط پارلماني قوه قضاييه 
موضوع را به رييس قوه منتقل كند و رييس مجلس هم 
رايزني هايي در اين زمينه با آملي الريجاني داش��ته باشد 
و معاون وزير اطالعات نيز موضوع را از كانال خودش��ان 
دنب��ال كنند. ب��ه گفته تابش قرار ش��د در مورد تركيب 

بازديد كنندگان بحث و بررسي انجام شود. 
واكن�شعالءالدي�نبروج�رديبههش�دار
ترامپ-تسنيم| عالءالدين بروجردي رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي با 
اش��اره به هشدار اخير دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا 
مبني بر عدم تمديد لغو تحريم هاي هسته يي ايران گفت: 
رييس جمه��ور امريكا 4 ماه پي��ش نيز اعالم كرد كه لغو 
تحريم هاي هسته يي ايران را تمديد نخواهد كرد. او افزود: 
هيات نظارت بر برجام كه در ش��وراي عالي امنيت  ملي 
تشكيل ش��ده باالترين مرجع براي تصميم گيري درباره 
عدم تمديد احتمالي تحريم هاي هسته يي ايران از سوي 

دونالد ترامپ است. 
ح�ذفدالرازرواب�طتج�اريكش�ورهاي
اسالمي-ايرنا| نماينده پارلمان قرقيزستان در پاسخ به 
اين س��وال كه آيا حذف دالر مي تواند كمكي به توس��عه 
روابط اقتصادي ميان كشورهاي اسالمي كند، گفت: قطعا 
كش��ورهاي مسلمان بايد به س��مت حذف دالر از روابط 
تجاري خود رفته و واحد پول ديگري را انتخاب كنند تا 
روابط به نفع مصالح جهان اسالم باشد. تولندي اف افزود: 
 نه تنها حذف دالر خوب اس��ت بلكه ضروري نيز اس��ت، 
چرا كه توس��عه روابط تجاري ميان كش��ورهاي اسالمي 
صرف��ا بايد به نفع آنها باش��د و منفعتي براي كش��وري 

همچون امريكا نداشته باشد. 
اهمي�تراهاندازيش�بكهمل�ياطالعاتاز
ن�گاهيكنماينده-ميزان| عضو كميس��يون صنايع و 
مع��ادن مجلس با بيان اينكه »متاس��فانه روند راه اندازي 
ش��بكه ملي اطالعات در كشور به كندي پيش مي رود«، 
گفت: مجلس حاضر اس��ت براي پيش��رفت روند شبكه 
ملي اطالع��ات، با تصويب قوانين ب��ه دولت كمك كند. 
حميدرضا فوالدگر افزود: درحال حاضر كش��ور هايي كه 
فشار هاي اس��تكبار ي ندارند به اين نتيجه رسيده اند كه 
بايد مجهز به شبكه ملي اطالعات باشند؛ به عنوان مثال 
كش��ور كره كه نخستين قدرت آي تي آسياست توانسته 
اس��ت ۸۰ درصد شبكه اينترنت خود را ملي كند و فقط 
۲۰درصد آن را از بيرون تهيه مي كند. او افزود: كش��وري 
چون كشور ما كه هميشه در معرض تهديدات هستيم و 
در مرحله رويارويي با نظام س��لطه قرار دارد قطعا بايد به 

شبكه ملي اطالعات مجهز باشد. 
ايرانمقابلتحريمهايجديدامريكاسكوت
نميكن�د-روابطعموم�يقوهقضايي�ه| رييس قوه 
 قضايي��ه گفت: تحري��م رييس قوه  قضاييه يك كش��ور، 
عبور از همه خطوط قرمز بين المللي اس��ت و امريكا بايد 
بداند كه جمهوري اسالمي در برابر چنين اقدامي ساكت 
نخواهد نشس��ت. آيت اهلل صادق آملي الريجاني در جلسه 
مس��ووالن عالي قضايي با اش��اره به تحريم خود از سوي 
امريكا تاكيد كرد: از نظر شخصي اين امر را افتخاري براي 
خود مي دانم و معتقدم كه اين اقدام دليل بر صحت مسير 
و راهي است كه در پيش گرفته ايم لذا از اين جهت اقدام 
امريكا هيچ اهميتي ندارد. او راجع به برخي اظهارنظرها 
تصريح  كرد: چه  كس��ي گفته كه مس��ير امن در فضاي 
مجازي فيلتر شود؟ متاس��فانه برخي تحليل هايشان در 
اين زمينه كامال خطاس��ت. اينكه گاهي گفته مي ش��ود 
»فيلت��ر فايده يي ندارد و ما بايد با اعتماد به مردم به آنها 

حق انتخاب دهيم« اتفاقا حرف خود ماست. 
صدوردس�تورويژهدادستانكلكشوردر
پيحادثهنفتكشس�انچي-ايسنا| دادستان كل 
كش��ور با صدور دس��تور ويژه يي به معاون حقوق عامه 
دادستاني كل خواستار بررسي علت بروز حادثه نفتكش 
سانچي شد. حجت االسالم منتظري با تسليت به مردم 
و خانواده هاي جانباختگان كش��تي نفتكش سانچي با 
صدور دس��توري به معاون حقوق عامه دادس��تاني كل 
كش��ور تاكيد كرد: الزم است با استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني و هماهنگي دس��تگاه هاي ذي ربط پيگيري الزم 
براي بررس��ي علت بروز حادثه و استيفاي حقوق ملت 
ايران و خانواده هاي داغدار به عمل  آيد و نتيجه اقدامات 

نيز به اينجانب ارائه شود. 
مديري�تناآراميه�ا،نمايشصحن�هتعامل
دستگاههابود-ايرنا| وزير كش��ور با اشاره به اقدامات 
هوش��مندانه توأم با برنامه ري��زي، آمادگي كامل پليس و 
مديريت خوب فرمانده ناجا در رخدادهاي مختلف به ويژه 
ناآرامي هاي اخير گفت: شاهد مديريت خالصانه، فداكارانه 
و مدبران��ه ناج��ا در اغتشاش��ات اخير بودي��م. عبدالرضا 
رحماني فضلي در همايش فصل��ي فرماندهان ناجا اظهار 
كرد: برگزاري چنين جلس��اتي در بهبود روند ماموريتي، 
تقوي��ت نقاط ق��وت، احص��اي نقاط ضعف و كاس��تي ها 
و رفع آنها بس��يار موثر و نقش آفرين اس��ت. وزير كشور، 
آرام سازي فضا و جداسازي صف مردم از اغتشاش گران را 
از سياست ها و رويكردهاي قابل تحسين نيروي انتظامي 
برشمرد و گفت: ماموران پليس چونان پاسداراني شيردل 

از نظم و امنيت كشور و آرامش مردم صيانت كردند. 
مقص�دنفتكشس�انچيكرهجنوب�يبود-
فارس| س��خنگوي وزارت خارجه كشورمان اعالم كرد، 
مقص��د نفتكش س��انچي ك��ره جنوبي بوده و ش��ايعات 
منتش��ر ش��ده در فضاي مجازي در اين خصوص كذب 
و مردود اس��ت. بهرام قاس��مي ضمن تس��ليت به مردم 
ايران و خانواده هاي جانباختگان نفتكش س��انچي درباره 
برخي شايعات مطرح  شده مبني بر اينكه نفتكش مزبور 
به مقصد كره ش��مالي و نه ك��ره جنوبي درحال حركت 
ب��وده، بيان ك��رد: همان گونه ك��ه از ابتدا پ��س از وقوع 
 اي��ن حادثه تلخ بارها بيان ش��د، مقص��د نفتكش مزبور
كره جنوبي بوده و هر گونه ش��ايعه و اخباري كه غير از 
اين در فضاي مجازي مطرح مي شود كامال كذب، مردود، 

غلط و ناصحيح است. 

روي موج خبر

باحضور17رييسو14نايبرييسمجلس،كنفرانسمجالسكشورهاياسالميدرتهرانبرگزارشد

ناكاميمثلثايرانستيزي

دفتررييسجمهوردراطالعيهايمطرحكرد

تحريفهدفمنديكچهرهسياسيازجمالتروحاني
انتسابجمله»امامزمان)عج(همقابلنقداست«بهرييسجمهور،كذبمحضاست

در ش��رايطي كه رييس جمهوري و چهره هاي دولتي 
باره��ا در قالب بيانيه ه��اي مختلف از افراد، رس��انه ها و 
جريانات سياسي خواسته اند تا از انتشار اخبار غيرواقعي، 
كذب و سياه نمايي خودداري كنند، اما روند جريان خبري 
رسانه هاي مخالف دولت به صورتي است كه هر از گاهي 
دفتر رييس جمهوري را ناچار مي كند تا خبرس��ازي هاي 

مخرب مخالفان را تكذيب كند. 
دي��روز ني��ز در مس��ير همي��ن تكذيبيه ه��ا، دفتر 
رييس جمه��ور در واكنش به برخي حاشيه س��ازي هاي 
كذب پيرامون س��خنراني رييس جمهور در ديدار وزير و 
مس��ووالن وزارت امور اقتصادي و دارايي، ضمن تكذيب 
انتس��اب اين جمله به رييس جمهور كه »امام زمان)عج( 
هم قابل نقد است«، تاكيد كرد: باور و اعتقاد به عصمت 
انبيا و ائمه معصومين)ع( از مسلمات قطعي تشيع است. 

ب��ه گزارش پ��اد، در اين اطالعيه از اصحاب رس��انه، 
سياسيون، تريبون داران، خطبا و خصوصا علماي ارجمند 
و فضالي محترم درخواست شده تا پيش از آنكه مطالب 
تحريف ش��ده و بعضا هدفمند برخي چهره هاي سياسي 
در رس��انه ها را مالك قض��اوت و نقد قرار دهند؛ به اصل 

جمالت بيان شده از سوي رييس جمهور رجوع كنند. 
جمله يي كه رسانه هاي اصولگرا و در مرحله بعد صدا 
و س��يما به رييس جمهوري منسوب كرده اند، مربوط به 
بخش��ي از صحبت ه��اي رييس دولت ه��اي نهم و دهم 

است كه در سلسله تصاويري كه از شبكه هاي اجتماعي 
پخش مي كرد آن را به زبان آورده بود. اما فارس در يك 
مصاحبه به نقل از محمدحس��ين رجبي دواني كه گفته 
مي ش��ود مورخ و پژوهشگر تاريخ اس��الم است، نوشت: 
»آقاي روحاني گفته مبن��اي حكومت و واليت از منظر 
اميرالمومنين)ع( نظر و انتخاب مردم اس��ت و هركس را 

كه مردم برگزينند من مطيع او خواهم بود.«
ام��ا رييس جمهوري در صحبت ه��اي 1۸ دي ماه در 
ديدار با وزير و معاونان وزارت امور اقتصادي و دارايي چه 
مباحثي را مطرح كرده كه اين طور در رسانه هاي مخالف 
دولت بازتاب پيدا كرده اس��ت. در پايگاه اطالع رس��اني 
رييس جمهوري متن صحبت هاي روحاني موجود است 
و مي توان با اس��تفاده از آن به بررسي موضوع پرداخت. 
روحاني در بخش��ي از صحبت هاي��ش در آن تاريخ اين 
موضوع را مطرح كرده كه »همه بايد انتقاد شوند و استثنا 
ندارد. تمام مس��ووالن در كشور قابل نقدند. ما در كشور 

معصوم نداريم.«
رييس جمهوري در ادامه تاكيد كرده بود: »پيغمبر هم 
اج��ازه نقد مي داد باالتر از پيغمبر ك��ه در تاريخ نداريم. 
وقت��ي پيغمبر صحبتي مي كرد يك نفر بلند مي ش��د و 
مي گفت »امن اهلل  ام منك؟« حرف خودت اس��ت يا خدا 
وحي كرده اس��ت؟ اگر مي گفت »م��ن اهلل« كه هيچ امر 
خداس��ت اما اگر مي گفت »مّني« طرف مقابل مي گفت 

قبول ندارم و نق��د مي كرد. ما در زمان حكومت معصوم 
هم نقد را داريم.«

در ش��رايطي كه صحبت هاي رييس جمهوري درباره 
دايره نقد كامال روش��ن ب��ود، خبرگزاري ه��اي مخالف 
دولت در نخس��تين گام با تحريف صحبت هاي روحاني 
و در مرحله بعدي با اس��تناد به اين صحبت هاي تحريف 
ش��ده اين جريان خب��ري را در رس��انه ها دنبال كردند 
ك��ه رييس جمه��وري درب��اره ائمه اطه��ار)ع( اظهارات 

توهين آميزي را به زبان آورده است. 
در واكنش به اين فضاسازي هاي مخرب رسانه يي 
دفت��ر رييس جمهوري روز گذش��ته اطالعيه يي را به 
ش��رح زير منتشر كرد: »در پي برخي حاشيه سازي ها 
پيرامون سخنراني رياست محترم جمهوري در ديدار 
وزير و معاون��ان وزارت امور اقتصادي و دارايي )مورخ 
1۸ دي م��اه س��ال 9۶( به اطالع مي رس��اند: مطالبي 
همچون »قابل نقد بودن معصومين عليهم السالم« كه 
با تقطيع و تحريف هدفمن��د جمالت رييس جمهور، 
ابتدائا از سوي يك چهره سياسي بيان شد و متاسفانه 
زمينه   س��از قضاوت و موضع گيري گروهي از رسانه ها، 
اشخاص و برخي تشكل هاي حوزوي شد؛ كامال كذب 
است و از جمله به هيچ عنوان عبارت »امام زمان)عج( 
هم قابل نقد است« نه در سخنان ايشان وجود داشته 
و نه از آن قابل اس��تنباط اس��ت. بديهي است باور و 

اعتق��اد به عصمت انبيا و معصومين عليهم الس��الم از 
مس��لمات قطعي مذهب تشيع اس��ت.« در ادامه اين 
اطالعيه آمده اس��ت: »دكتر حسن روحاني در بخشي 
از س��خنراني مورد نظر )كه متن و فيلم كامل آن نيز 
در پايگاه اطالع رس��اني رياست جمهوري منتشر شده 
و موجود اس��ت( به وضوح از ض��رورت تحمل نقد در 
حكوم��ت س��خن مي گويند و به عنوان ش��اهد مثال 
تاكيد مي كنند كه حتي در دوره حكومت معصومين 
عليهم السالم هم آن بزرگواران به مردم اجازه مي دادند 
نظرات و نقدهاي خود را مطرح كنند. اين نكته بيانگر 
س��عه صدر، بزرگ��واري و تحمل در مش��ي حكمراني 
معصومين و پذيرش نقد مردم و اظهارنظر آنها نسبت 
به اجزاي حاكميت و نه معصوم)ع( است. اين جمالت 

عالوه بر اينكه قرائن تاريخي، فقهي و كالمي بسياري 
دارد، ب��ه معناي قابل نقد بودن معصومين)ع( نبوده و 

اين گونه نيز قابل استنباط نيست.«
دفتر رييس جمهوري در ادامه آورده است: از اصحاب 
رسانه، سياسيون، تريبون داران، خطبا و خصوصا علماي 
ارجمند و فضالي محترم ح��وزوي انتظار مي رود پيش 
از آنك��ه مطالب تحريف ش��ده و بعض��ا هدفمند برخي 
چهره ه��اي سياس��ي در رس��انه ها را م��الك قضاوت و 
نق��د ق��رار دهند؛ به اصل جمالت بيان ش��ده از س��وي 
رييس جمهور )كه به راحتي از طريق پايگاه اطالع رساني 
رياس��ت جمهوري president.ir در دس��ترس است( 
رجوع فرمايند كه پيامبر عظيم الشان اسالم )ص( فرمود: 

»اني بعثت التّمم مكارم االخالق«. 

گروهايران|
هر راهي كه به س��وي مصالحه اختالفات كشورهاي 
اس��المي ختم شود به سد سست مثلث تندروي منطقه 
برخ��ورد مي كن��د. كنفرانس مجالس كش��ورهاي عضو 
سازمان همكاري اسالمي نيز از اين قاعده مستثنا نشده 
اس��ت. درحالي كه به گفته دستيار ويژه رييس مجلس 
در امور بين المل��ل ايران از امارات، بحرين و عربس��تان 
ب��راي حضور در اين كنفرانس دع��وت كرده بود اما آنان 
نماينده يي نفرستادند احتماال به اين دليل كه كنفرانس 
در تهران برگزار مي ش��ود. كشورهايي كه پيش تر روابط 
ديپلماتيك خود را با ايران قطع كرده بودند تا به زعم خود 
ايران را در دنياي اسالم منزوي كنند تا به امروز كه ناكام 
مانده اند. اين را سفرهاي ديپلماتيك ايران به كشورهاي 
منطقه نش��ان مي دهد و ليست اعضاي شركت كننده در 
كنفرانس مجالس كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري 
اس��المي هم آن را تايي��د مي كند؛ آنجا كه به گفته امير 
عبداللهيان بيش از ۶۰ درصد كش��ورهاي شركت كننده 
در اجالس در سطح روسا و نواب روساي مجالس هستند. 
همچنين درحالي كه در كنفرانس سال گذشته در مالي 
فقط 5 رييس مجلس حضور داش��تند امسال 17رييس 
مجلس و 14نايب رييس در اجالس تهران شركت كردند. 
به گفته كاظم جاللي، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي 
برخي كش��ورهاي عربي با ايجاد جو سنگين كارشكني 
فراواني عليه برگزاري اتحاديه مجالس سازمان همكاري 
اسالمي در تهران كرده بودند اما اين كارشكني ها جواب 
ن��داد تا امروز اين اجالس با س��خنراني رييس جمهوري 

ايران افتتاح شود. 

تالشهايديپلماتيكرييسمجلس
روز گذشته نيز رييس مجلس در بيستمين نشست 
كميته عمومي اتحاديه مجالس سازمان همكاري اسالمي 
س��خنراني كرده بود. عل��ي الريجاني در اين نشس��ت، 
چالش هاي 3 كشور فلسطين، سوريه و عراق را مهم ترين 
دغدغه فكري جهان اسالمي دانست. او با بيان اينكه عراق 
و سوريه چندين س��ال درگير مسائل تروريستي بودند، 
گفت: اين وضعيت فرصتي براي رژيم صهيونيس��تي به 
وجود آورد تا با امريكايي ها گامي رو به جلو برداش��ته و 
در ش��رايط كنوني قدس ش��ريف را از مركزيت امر براي 
فلسطين درآورد. اما هوشياري سياسي كشورهاي اسالمي 
باعث موضع گيري س��ريع آنها ش��د و مهم اين است كه 

نبايد اجازه دهيم مظلوميت ملت فلسطين مضاعف شود. 
رييس مجلس ايران بين المجالس كشورهاي اسالمي را 
صداي مردم مظلوم منطقه خواند و افزود: بين المجالس 
صداي امت اسالمي است لذا انتظار مي رود مسائل مهم 
اعم از سياسي، امنيتي و اقتصادي كشورهاي اسالمي در 
آن مورد بررسي قرار گيرد چراكه يكي از اركان فكري كه 
باعث جمع ش��دن ما در بين المجالس شده است مسائل 
توس��عه اقتصادي بود. به اعتق��اد الريجاني منابع انرژي، 
نيروي متخصص، امكانات كش��اورزي و معدني به وفور 
در كشورهاي اسالمي موجود است كه بايد سازوكارهايي 
طراحي شود كه مصالح دولت ها به همكاري اقتصادي با 
يكديگ��ر گره بخورد درحالي كه اين مصالح قدري از هم 

دور است و از ظرفيت ها به درستي استفاده نمي شود. 
ريي��س مجلس ايران براي تش��ريح اين اعتقادش به 
س��فر اخير خود به پاكس��تان اش��اره كرد كه به گفته او 
طرف پاكستاني معتقد بود، برنج زيادي دارند اما كشورها 

از آنه��ا خريد نمي كنند و نياز برنج خود را از كش��ورهاي 
ديگر تامين مي كنند. الريجاني تفرقه ميان كش��ورهاي 
اس��المي را مورد اشاره قرار داد كه به اعتقاد او هر چقدر 
كشورهاي اسالمي متفرق باشند، دشمنان از اين فاصله 
سوءاستفاده مي كنند. رييس مجلس ابراز اميدواري كرد 
كه اين كنفرانس به افزايش مراودات مخصوصا اقتصادي 
بينجامد. همچنين پس از نشس��ت عموم��ي، الريجاني 
ديدارهاي دو جانبه يي با روس��اي برخي مجالس برگزار 
كرد. ديدار با روس��اي مجالس عمان، سوريه، پاكستان و 
س��نگال ازجمله برنامه هاي روز گذش��ته رييس مجلس 
 اي��ران بود. او در اين ديدارها ب��ر همكاري هاي اقتصادي 
دو طرفه تاكيد كرد و مسائل منطقه را مورد اشاره قرار داد. 
الريجاني در ديدار با »خالد هالل ناصر المعمولي« رييس 
مجلس كش��ور عمان و هيات همراه از تالش دش��منان 
قسم خورده مسلمانان سخن گفت كه به اعتقاد او سعي 
دارند با نفوذ در ميان آنان به اختالفات دامن بزنند و اين 

وظيفه كشورهاي اسالمي است كه از گسترش اختالفات 
جلوگي��ري كنند. رييس مجل��س در ديدار با »مصطفي 
ني��اس« رييس مجلس س��نگال نيز بر گس��ترش روابط 
اقتصادي تاكيد كرد و گفت كه ايران براي سرمايه گذاري 
در بخش ه��اي ان��رژي، فناوري و صناي��ع مختلف نظير 
سدسازي، نيروگاه و... آمادگي اين را دارد تا با سنگال وارد 
مذاكره ش��ود. الريجاني در ديدار با »اياز صادق« رييس 
مجلس ملي پاكس��تان نيز تحركات امريكا و اسراييل را 
مورد اشاره قرار داد كه به گفته او در اين مدت زياد شده 

است و آنها نمي خواهند كه منطقه به آرامش برسد. 

چراكنفرانسمجالسكشورهاياسالمي
مهماست؟

اما چرا برگزاري كنفرانس مجالس كش��ورهاي عضو 
س��ازمان همكاري اسالمي در تهران مهم است؟ اهميت 
اين كنفرانس را قدمت و تعداد كشورهاي عضو سازمان 

همكاري هاي اسالمي نش��ان مي دهد. سازمان همكاري 
اس��المي)OIC( دومين س��ازمان بين دولت��ي پس از 
سازمان ملل متحد است كه با عضويت 57 كشور تشكيل 
ش��د. س��ازمان همكاري اس��المي بر پايه توافق نشست 
س��ران كشور هاي اسالمي كه بيس��ت و پنجم سپتامبر 
س��ال 19۶9 در پي آتش سوزي در مس��جداالقصي در 
بخش اش��غالي ش��رق بيت المقدس تش��كيل شده بود، 
تاسيس ش��د. در 4۰سال گذشته شمار كشور هاي عضو 
س��ازمان همكاري اس��المي از ۲5 كش��ور به 57 كشور 
افزايش يافته است. نشست سران هر 3سال يك بار و در 
پايتخت يكي از كشور هاي اسالمي عضو برگزار مي شود، 
كشور هايي كه اين كنفرانس را برگزار مي كنند به مدت 
3سال رياست آن را بر عهده مي گيرند. كنفرانس اتحاديه 
بين المجالس كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي 
ني��ز هر س��ال برگزار مي ش��ود. دوازدهمي��ن كنفرانس 
اتحاديه بين المجالس كشورهاي عضو سازمان همكاري 
اس��المي در بهمن ماه سال 95 در باماكو، پايتخت مالي 
با محوريت»مبارزه با تروريس��م« برگزار شد. امسال نيز 
اين كنفرانس به ميزباني تهران درحال برگزاري اس��ت. 
سيزدهمين كنفرانس مجالس كشورهاي عضو سازمان 
همكاري اس��المي از روز شنبه ۲3دي ماه در محل هتل 
اسپيناس پاالس تهران آغاز به كار كرد. اين اجالس ديروز 
در سومين روز برگزاري، بيستمين جلسه كميته عمومي 
PUIC با حضور علي الريجاني رييس مجلس، هفتمين 
نشست پارلمان هاي زنان مسلمان، جلسه مشاوره گروه 
آفريقايي و جلسه مشاوره گروه آسيايي و براي روز چهارم 
هم افتتاحيه س��يزدهمين كنفرانس مجالس كشورهاي 
عضو س��ازمان همكاري اس��المي و ادام��ه كنفرانس و 
سخنراني روساي هيات  هاي پارلماني شركت كننده را در 

كنداكتور خود داشت. 
ام��ا مراس��م افتتاحيه اجالس نيز ام��روز با حضور 
رييس مجلس و س��خنراني رييس جمهور آغاز خواهد 
ش��د سپس كنفرانس وارد دس��تور كار خود مي شود. 
اعالم بيت المقدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي 
از س��وي امريكا، شكس��ت داعش در س��وريه و عراق، 
كشتار مس��لمانان روهينگيا در ميانمار، كشتار مردم 
مظل��وم يمن و قحطي و بيماري گس��ترده وبا در اين 
كش��ور و... در دس��تور كار اين اجالس قرار داشت كه 
دستيابي به راه حل هاي منطقي مي تواند باعث حل اين 

مشكالت و همبستگي جهان اسالم شود. 
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ايران2

چهرهها

اي��ن  ك��ه  ش��رايطي  در 
درب��اره  متفاوت��ي  اخب��ار   روزه��ا 
تعيين تكليف اليح��ه قانون مديريت 
رس��انه هاي  در  كش��وري  خدم��ات 
مختل��ف بازتاب پي��دا مي كند، معاون 
رييس جمه��وري و ريي��س س��ازمان 
ام��ور اداري و اس��تخدامي كش��ور از 
تصويب نهايي اليح��ه قانون مديريت 
خدمات كش��وري در هيات دولت خبر مي دهد و تاكيد مي كند: 
دول��ت مي توان��د اليحه قان��ون مديريت خدمات كش��وري را به 
مجلس ش��وراي اس��المي تقديم كند تا درنهايت مجلس در اين 
زمينه تصميم گيري كند. جمش��يد انصاري در گفت وگو با ايلنا، 
درخصوص آخرين وضعيت اليحه قانون مديريت خدمات كشوري 
گفت: سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهادهاي خود را 
درخصوص اليحه قانون مديريت خدمات كشوري به دولت داده 
و در كميس��يون هاي مختلف هيات دولت مورد بحث و بررس��ي 
قرار گرفته اس��ت. او با بيان اينكه اليحه قانون مديريت خدمات 
كشوري در دولت تقريبا به تصويب نهايي نيز رسيده است، اظهار 
داشت: تنها يكي، دو ماده از اين اليحه كه مربوط به صندوق هاي 
بازنشس��تگي مي ش��ود، باقي مانده اند كه آنها نيز موكول به كار 
مس��تقلي كه بايد درخص��وص صندوق هاي بازنشس��تگي انجام 
بدهيم، ش��ده اند. معاون رييس جمهور ادام��ه داد: باتوجه به اين 
ش��رايط، من فكر مي كنم دولت مي توان��د اليحه قانون مديريت 
خدمات كشوري را به مجلس دهم تقديم كند تا فرآيند بررسي و 
تصميم گيري درباره آن آغاز شود. انصاري تصريح كرد: نيروهاي 
مسلح و دوستاني كه انتقاد دارند، پيشنهادهاي شان را به ما بدهند 
تا ببينيم آنها چه نكاتي را مدنظرشان است كه توسط ما در اين 

اليحه موردتوجه قرار نگرفته است. 

اليحهقانونمديريتخدماتكشوري
دردولتتصويبشد

يك نماينده مجلس اعتقاد دارد، 
ش��هرداري تهران مي تواند گزارش 
ارائه ش��ده از سوي نجفي را به قوه 
قضاييه ارائه كند. قاسم ميرزايي نيكو 
به ايسنا گفت: زماني كه در مجلس 
تحقيق و تفحص از شهرداري قبلي 
را شروع كرديم، سوالمان همين بود 
اما به حقوق نجوم��ي وصل كردند 
درحالي كه درد چيز ديگري بود، يا نماينده ها خوب بررسي 
نكردند يا فكر كردند مس��اله چيز ديگري است و با توجه به 
اينكه نزدي��ك انتخابات هم بود به آن راي ندادند وگرنه كه 

آقاي قاليباف بايد باالخره جواب دهد. 
او افزود: زماني كه قائم مقام قاليباف مدتي در زندان بود، 
گفتند كلي اعتراف كرد اما چه ش��د؟ با وثيقه آزاد شد، چرا 
كسي گزارشي نمي دهد؟ اينها مشكالتي است كه ما و مردم 
با آن مواجه هستيم و همين مسائل است كه به نظرم مغفول 
مي ماند و توضيحي داده نمي ش��ود. ش��ايد هم پاشنه آشيل 

خيلي از اين فسادها در اينجاها باشد.
اين عضو مجمع نمايندگان استان تهران خاطرنشان كرد: 
شوراي ش��هر بايد اين موضوع را به طور قاطع بررسي كند. 
شهردار هم تكليف خود را ادا كرده اما اين شوراي شهر است 
كه به عنوان بهترين مجموعه و متولي امر بايد پيگيري كند 

و مورد بازخواست قرار دهد.
نماين��ده دماوند در مجلس در ادامه گفت: كار ش��وراي 
ش��هر نظارت بر درآمد و هزينه شهرداري است اما متاسفانه 
ش��وراي قبلي ش��هر اين كار را نكردند. باي��د كوتاهي هايي 
 كه ش��وراي قبلي ش��هر داش��تند ب��ه اطالع مردم برس��د.

واقعيت را هم بگويند.

شهردارگزارشخودرا
بهقوهقضاييهبدهد

رييس فراكس��يون زن��ان مجلس 
ش��وراي اس��المي ايران بر نقش حايز 
اهميت اجالس زنان مسلمان مجالس 
اسالمي در جهت پاسخ به نقض جدي 
و گسترده حقوق زنان و كودكان تاكيد 

كرد. 
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، پروان��ه 
سلحش��وري ك��ه رياس��ت هفتمين 
نشس��ت نمايندگان زن مس��لمان اتحاديه مجالس كش��ورهاي 
عضو س��ازمان همكاري اسالمي را برعهده دارد، گفت: جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان يكي از كشورهاي عضو اتحاديه در جهت 
حف��ظ هويت و كرامت زنان گام هاي موثري برداش��ته اس��ت. از 
اين رو مجلس شوراي اسالمي در برنامه توسعه پنج ساله قوانيني 
را در جهت ارتقاي جايگاه زنان به تصويب رس��انده اس��ت. يكي 
از مهم ترين مصوبات اين برنامه، حاكم ش��دن عدالت جنس��يتي 
در تمام عرصه هاي سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي است كه مانع 
هرگون��ه ظل��م و بي عدالتي عليه زنان مي ش��ود. او با اش��اره به 
آس��يب هايي كه به زنان و كودكان در پي بحران هاي بين المللي 
وارده شده است، افزود: در منازعات بين المللي بيشترين آسيب ها 
متوجه زنان و كودكان است. آوارگي، خشونت و بي پناهي از زنان، 
قربانياني بدون مدافع س��اخته است، اين مس��اله در كشورهاي 
اس��المي و در سطح منطقه در فلس��طين اشغالي، عراق، سوريه، 
يمن و ميانمار در جهت جلوگيري از اعمال استانداردهاي دوگانه 
حقوق بشري در مورد زنان، يك تعهد اسالمي، انساني است و در 
اين ميان نقش مجامع بين المللي و به ويژه اجالس زنان مسلمان 
مجالس كش��ورهاي اس��المي در جهت پاس��خ به نقض جدي و 
گس��ترده حقوق زنان و كودكان و حمايت از آنان در عرصه هاي 

بين المللي حايز اهميت است. 

زنانوكودكانقرباني
منازعاتبينالمللي

علي ش��مخاني دبير ش��وراي عالي 
امنيت ملي در ديدار با حموده يوس��ف 
صباغ رييس مجلس س��وريه و هيات 
همراه با اشاره به دستاوردهاي گسترده 
و پيروزي هاي ميداني سوريه كه حاصل 
همراه��ي دول��ت و ملت اين كش��ور 
در ايس��تادگي در برابر تروريس��ت ها و 
حاميان آنهاس��ت، اظهار داشت: اراده 
محكم ملت سوريه آينده اين كشور را كه پيروزي در همه عرصه ها 

و بازگشت به روزهاي پرشكوه است، تعيين خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا، شمخاني گفت: هر اقدام سياسي يا نظامي كه 
با هدف قرار دادن بخش��ي از سرزمين سوريه دراختيار گروه هاي 
تروريستي يا اشغال خاك سوريه از سوي نيروهاي خارجي انجام 
شود، برخالف منافع مردم و تهديدي براي كشورهاي منطقه بوده 
و محكوم به شكست است. قدرت، ابتكار عمل و تدبير هوشمندانه 
جمهوري اس��المي ايران در به شكس��ت كشاندن راهبرد غربي-

عبري-عربي براي بي ثبات س��ازي منطق��ه، موجب انفعال طرف 
مقابل و توس��ل به اقدام��ات غيرعقاليي و هيجان��ي عليه ايران 
شده است. علي ش��مخاني اظهارات ترامپ در مورد پايان برجام 
يا ايجاد تغيير در مفاد آن را صرفا يك فضاسازي تبليغاتي بدون 
پشتوانه در چارچوب راهبرد ايران هراسي و محروم سازي ايران از 
منافع اقتصادي برجام دانس��ت و گفت: تاكتيك ترساندن جامعه 
بين المللي از تصميمات يك ديوانه، تكراري و فاقد اثر بوده و هيات 
حاكمه امريكا به واس��طه تصميمات نابخردانه و اشتباهات مكرر 
در ش��رايط انزواي جهاني قرار گرفته است.  حموده يوسف صباغ 
رييس مجلس سوريه نيز در اين ديدار از كمك هاي انسان دوستانه 
و مستش��اري ايران به س��وريه براي مقابله با تروريسم و دفاع از 

شهرها و روستاهاي در معرض تهديد قدرداني كرد. 

تاكتيكترساندنيكديوانه
تكراريوفاقداثراست
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3 كالن
    انتشار هزار ميليارد تومان 

اوراق مشاركت دولتي 
وزارت امور اقتصادي و دارايي طي فراخواني، از انتشار و فروش 
هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت دولتي در هفته پاياني دي ماه 
سال جاري خبر داد.  در راستاي اجراي ماده 10 آيين نامه اجرايي 
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و براي مشاركت عموم جامعه در 
اجراي طرح هاي عمراني انتفاعي دولت، مبلغ هزار ميليارد تومان 
اوراق مش��اركت ريالي 4س��اله از محل بن��د )ب( تبصره 5 قانون 
بودجه سال 1396 كل كشور در هفته پاياني دي ماه سال جاري 
به مدت 3روز طي روزهاي ٢6، ٢٧ و 30 دي ماه از طريق مزايده 

عمومي در فرابورس ايران به فروش مي رسد.  

    شروط بخشش جريمه 
ماليات حقوق ابالغ شد

معاون ماليات هاي مس��تقيم س��ازمان امور مالياتي، ش��رط 
بخش��ش جريمه ماليات بر درآمد حقوق را ابالغ كرد.  به گزارش 
ايِبنا، در ابالغيه نادر جنتي معاون ماليات هاي مس��تقيم خطاب 
ب��ه مخاطب��ان، ذي نفعان، امور مالياتي ش��هر و اس��تان تهران و 
ادارات كل ام��ور ماليات��ي با موضوع عدم تعل��ق جريمه موضوع 
ماده 19٧ قانون ماليات هاي مستقيم در صورت بارگذاري ليست 
حقوق در س��امانه ماليات بر درآمد حق��وق، در موعد مقرر آمده 
است كه درخصوص ش��مول يا عدم شمول جريمه موضوع ماده 
19٧ قان��ون ماليات هاي مس��تقيم مصوب س��ال 94 باتوجه به 
بارگذاري ليس��ت هاي حقوق در س��امانه ماليات بر درآمد حقوق 
و عدم ارس��ال نس��خه فيزيكي آن به ادارات امور مالياتي، از آنجا 
 كه ارس��ال ليس��ت حقوق در موعد مقرر از طريق سامانه ماليات 
بر درآمد حقوق، به منزله تسليم ليست مزبور به اداره امور مالياتي 
مح��ل، در اجراي مقررات موض��وع ماده ۸6 قان��ون ماليات هاي 
مستقيم اس��ت، بنابراين مطالبه جريمه موضوع ماده 19٧ قانون 
موصوف، به جهت عدم تسليم فهرست يادشده به صورت فيزيكي 
از اشخاصي كه در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاري ليست 
حقوق كاركنان خود در س��امانه مزبور اقدام كرده اند، موضوعيت 

نخواهد داشت. 

   آغاز بررسي اليحه اصالح 
قانون ماليات بر ارزش افزوده

عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس از بررسي اليحه 
اص��الح قانون ماليات بر ارزش افزوده خب��ر داد.  به گزارش خانه 
ملت، علي اكبر كريمي درخصوص جلس��ه كميس��يون اقتصادي 
مجلس، گفت: در نشس��ت كميسيون اقتصادي تا ماده 1۸ اليحه 
اصالح قان��ون ماليات بر ارزش افزوده مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرف��ت و عمده بحث درب��اره ورود به ماهيت معامالت و وضعيت 
ماليات ب��ر ارزش افزوده و معامالت صوري ي��ا غيرواقعي بود كه 

كميسيون تالش مي كند جلوي اين تخلف را بگيرد. 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون اقتصادي مجل��س ادامه داد: 
نمايندگان اتحاديه صنف طالفروشان در جلسه ديروز كميسيون 
اقتصادي حضور داشتند و نظرات كارشناسي درباره ارزش افزوده 
معامالت طال ازجمله شمش طال و طالهاي زينتي داشتند كه در 

جلسات بعدي كميسيون مورد بررسي قرار مي گيرد. 

خبار كالن

معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد درخواست كرد

كاهش سقف اوراق مالي
 گروه اقتصاد كالن |

كارشناس��ان وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي 
تحليل��ي در زمين��ه اوراق مال��ي اليح��ه بودج��ه 
9٧ ارائ��ه كرده اند ك��ه در آن به دولت پيش��نهاد 
ش��ده »ب��ه جه��ت اجتن��اب از تبع��ات انتش��ار 
اوراق مال��ي بي��ش از س��قف تعيي��ن ش��ده در 
 برنام��ه شش��م توس��عه« اح��كام اليح��ه بودجه 
م��ورد بازبين��ي و اص��الح ق��رار گيرد. براس��اس 
اي��ن گ��زارش در قان��ون برنامه شش��م توس��عه 
مع��ادل   139٧ س��ال  در  بده��ي  اوراق  س��قف 
3۸ ه��زار و 500 ميلي��ارد توم��ان تعيين ش��ده 
درحالي ك��ه باتوجه به احكام اليح��ه بودجه 9٧، 
 دول��ت در مجم��وع مجاز ب��ه انتش��ار 55 هزار و

 500 ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي است. 

 اوراق بودجه 97
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در ح��ال حاض��ر در 
اي��ران اوراق مالي دولتي مختلف��ي ازجمله اوراق 
مش��اركت، اسناد خزانه اس��المي، صكوك اجاره و 
اوراق تس��ويه خزان��ه براي تامين مناب��ع موردنياز 
دولت مورداستفاده قرار مي گيرد كه ميزان انتشار 
و چگونگي بازپرداخت اصل و سود اوراق دولتي به 
موجب احكام قانون برنامه ششم توسعه، در قانون 
بودجه سنواتي تعيين و تصويب مي شود. به همين 
منوال دولت در اليحه بودجه 9٧ نيز درخواس��ت 
ك��رده به ميزان 55 ه��زار و 500ميلي��ارد تومان 
اوراق  منتش��ر كن��د. ماهيت و جاي��گاه اين اوراق 
در ب��ازار مالي ايران و در مناب��ع بودجه يي دولت، 
چالش ه��ا و بايدها و نبايدهاي انتش��ار اين ميزان 
اوراق س��وال هايي اس��ت كه افكار بخشي از عموم 
را به خود جلب و ضرورت پاس��خي كارشناس��انه 
را ايج��اب ك��رده اس��ت. ب��ر همين اس��اس دفتر 
تحقيقات و سياس��ت هاي مالي معاونت اقتصادي 
وزارت اقتص��اد در يك گزارش ب��ا عنوان »جايگاه 
اوراق مال��ي دولتي در اليحه بودجه 9٧« بخش��ي 
از اين پرسش ها را پاس��خ داده است. بودجه سال 
139٧ نخس��تين بودجه دولت دوازدهم است كه 
در راس��تاي عملياتي كردن برنامه هاي پيشنهادي 
دول��ت و ني��ل ب��ه اه��داف قان��ون برنامه شش��م 
توس��عه حاوي احكام متع��ددي در حوزه مديريت 
بدهي هاي دولت از طريق انتشار اوراق بهادار است. 
در اليحه بودجه س��ال آينده، ميزان انتش��ار اوراق 
مالي اسالمي دولت معادل 55 هزار و500ميليارد 
تومان پيش بيني ش��ده اس��ت. اين رقم نسبت به 

قان��ون بودج��ه س��ال 1396 )بال��غ ب��ر ٧3 هزار 
٢50ميليارد توم��ان( با كاهش ٢4درصدي مواجه 
ش��ده است كه از داليل كاهش مذكور، مي توان به 
كاهش اوراق تسويه خزانه مطابق با رويكرد قانون 
برنامه ششم توس��عه )مبني بر حذف اين اوراق تا 
پايان برنامه( و حذف ظرفيت انتشار اوراق از محل 

تبصره 36 قانون بودجه سال 1395 اشاره كرد. 
بن��ا بر اليح��ه بودج��ه از كل رق��م پيش بيني 
ش��ده ب��راي انتش��ار اوراق مالي در س��ال آينده 
معادل 5٢ه��زار و 500ميليارد توم��ان با تضمين 
دولت اس��ت كه مع��ادل ٢6هزار ميلي��ارد تومان 
مربوط به انتش��ار اوراق مالي اسالمي جهت تامين 
مال��ي طرح ه��اي تمل��ك دارايي هاي س��رمايه يي 
نيمه تم��ام و طرح ه��اي س��اماندهي دانش��گاه ها 
 )موض��وع بند ب تبصره 5 اليح��ه بودجه 139٧(،

 9 هزار و 500 ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي 
)موضوع بن��د ه� تبصره 5(، 3 هزار ميليارد تومان 
اوراق تسويه خزانه )موضوع بند و تبصره 5(، ٢هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي با تضمين دولت 
براي اجراي طرح هاي قطار ش��هري ش��هرداري ها 
)موض��وع بند د تبصره 5(، 10 هزار ميليارد تومان 
اس��ناد خزانه اس��المي كوتاه مدت جهت استمرار 
جريان پرداخت هاي خزان��ه داري و تخصيص هاي 
اولوي��ت دار )موض��وع بن��د ز تبص��ره 5( و 5 هزار 
ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل و س��ود اوراق 
سررس��يد ش��ده در س��ال 139٧ )موضوع بند ح 
تبصره 5( اس��ت. اين در حالي اس��ت كه مطابق با 
اهداف قانون برنامه شش��م توسعه )جدول 4 ماده 
٧( سقف انتش��ار اوراق در سال 139٧ معادل 3۸ 
هزار و 500 ميليارد تومان پيش بيني شده است. 

 حذف قيد »تاييد كميته«
معاون��ت اقتص��ادي وزارت ام��ور اقتص��ادي و 
دارايي در گزارش خ��ود ابتدا اصلي ترين چالش ها 
و مشكالت پيش روي دولت در حوزه انتشار اوراق 
بده��ي در بودجه 9٧ را در 4 بند فهرس��ت كرده 

است. 
به موجب نويسنده هاي اين گزارش مشكل اول 
كه مي تواند در اليحه بودجه سال آينده، موجبات 
كاهش اثربخش��ي تصميم��ات كميت��ه بند )ك( 
تبصره )5( در حوزه مديريت تبعات انتش��ار اوراق 
را به دنبال داشته باشد، حذف عبارت »منوط بودن 
انتش��ار اوراق مالي پس از تاييد كميته از قس��مت 
اخير جزو )1(« است. مطابق تحليل نويسنده هاي 

گزارش ياد ش��ده اين امر باتوجه به احتمال انتشار 
اوراق توس��ط دس��تگاه هاي متعدد، ريسك انتشار 
ب��دون ضابطه و بدون هماهنگي با خزانه داري كل 
كشور و به تبع آن مشكالت پرداخت به موقع اصل 
و فرع اوراق مي تواند افزايش ريس��ك نكول اوراق 
مالي دولتي را تشديد كند. مضافا آنكه تبعات اين 
موض��وع از طريق اختالل در ن��رخ بازدهي اوراق، 
زمينه آش��فتگي در بازارهاي پول و س��رمايه را در 

پي خواهد داشت. 
مس��اله دوم كاه��ش حجم كل��ي اوراق بدهي 
دول��ت در اليح��ه بودجه س��ال آين��ده مي تواند 
منعكس كننده اين واقعيت باشد كه به دليل برخي 
اش��كاالت بنيادي امكان بهره ب��رداري از ظرفيت 
تامين مالي دولت از اين ناحيه با رشد همراه نبوده 
اس��ت. به بيان ديگر مش��كالت اساسي كه تامين 
مالي از بازار بدهي را محدود نگه داش��ته اند دولت 
را به سمت كاهش استفاده از ابزارهاي بدهي سوق 
داده است. با بررس��ي كلي شرايط اقتصاد كالن و 
وضعيت بازارهاي مالي مي توان دو مشكل اصلي را 
در اين زمينه برش��مرد؛ مش��كل نخست باال بودن 
نرخ س��ود است كه هزينه استقراض را براي دولت 
بس��يار س��نگين مي كند گرچه در س��اليان اخير 
گام هاي��ي در كاه��ش و اصالح نرخ س��ود در بازار 
 برداشته شده اما همچنان نرخ هاي سود 15درصد 
)و باالتر از آن( باعث پرهزينه شدن تامين مالي از 
 طريق استقراض و تعويق زماني بدهي ها مي شوند

 ب��ه نحوي كه ظرف چند س��ال مي توانند مجموع 
بدهي ه��اي دولت را به طرز چش��مگيري افزايش 
دهند. مش��كل مهم ديگر، مح��دود بودن ظرفيت 
بازار سرمايه كش��ور است كه ظرفيت حجم باالي 
تامي��ن مالي و انتش��ار اوراق بده��ي را ندارد. اين 
محدوديت باعث مي شود كه به محض ورود حجم 
باالي��ي از اوراق بده��ي، كاركرد بازار س��رمايه در 
بخش هاي ديگر، دچار اخالل ش��ود.  س��وم اينكه 
فقدان اس��تراتژي ميان مدت در ارتباط با انتش��ار 
اوراق بده��ي و به تبع آن ع��دم انجام تحليل هاي 
هزينه-ريس��ك درخصوص پرتف��وي اوراق مالي، 
منجر به آن شده، نظام تامين مالي دولت از طريق 
اوراق مالي، اصوال به فرآيندي پرهزينه تبديل شود 
كه اين ام��ر باتوجه به محدودي��ت منابع عمومي 
دولت، خطر نكولي ايفاي تعهدات پيش بيني شده 
و بالطب��ع كاه��ش اعتماد عمومي نس��بت به بازار 

نوپاي بدهي ها را به دنبال خواهد داشت. 
 نكت��ه چهارمي كه گزارش به آن اش��اره كرده 

به ع��دم تمهي��دات دولت براي تس��ويه مطالبات 
سازمان تامين اجتماعي برمي گردد. با وجود اينكه 
در برخي احكام اليحه بودجه سال آينده تسويه و 
تهاتر بدهي دولت به برخي س��ازمان ها پيش بيني 
شده اس��ت، ليكن درخصوص تسويه بدهي دولت 
به س��ازمان تامين اجتماعي كه يكي از اقالم مهم 
بدهي هاي دولت اس��ت، تمهيداتي منظور نش��ده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه طبق قانون برنامه 
ششم توس��عه دولت بايد هر ساله بخشي از بدهي 

خود به اين سازمان را تسويه كند. 

 را هكارهاي 7گانه براي تعميق بازار بدهي
كارشناسان دفتر سياست و تحقيقات اقتصادي 
وزارت اقتص��اد ب��راي رف��ع و كاهش اث��رات اين 
چالش ها، همچنين براي عملكرد بهتر اوراق مالي 
دولت راهكارها و پيش��نهاداتي ارائه كرده اند. يكي 
از اين پيشنهادات كه در ٧ بند فهرست شده است، 
به الزام دولت در رعايت س��قف انتشار اوراق اشاره 
دارد. براس��اس اين گزارش در قانون برنامه ششم 
توسعه س��قف اوراق بدهي در سال 139٧ معادل 
3۸ هزار و 500ميليارد تومان تعيين شده درحالي 
ك��ه باتوجه به احكام اليح��ه بودجه 9٧، دولت در 
مجموع مجاز به انتش��ار 55 ه��زار و 500 ميليارد 
تومان اوراق مالي اس��المي است. بر همين اساس 
گفته ش��ده كه »به جهت اجتناب از تبعات انتشار 
اوراق مالي بيش از س��قف تعيين ش��ده در برنامه 
شش��م توس��عه، ضروري اس��ت احكام مذكور در 

اليحه بودجه مورد بازبيني و اصالح قرار گيرد.«

پيش��نهاد ديگ��ر اي��ن گ��زارش ب��راي ارائ��ه 
راهكارهاي��ي جهت »تعميق ب��ازار بدهي« عنوان 
شده اس��ت. در اين زمينه گفته شده كه »تعميق 
بازار بده��ي از طريق متنوع س��ازي اوراق مالي از 
يك س��و و گس��ترش آن در قالب انج��ام معامالت 
ثانويه اوراق توس��ط بانك مرك��زي )در چارچوب 
عمليات ب��ازار باز( كنترل تبعات انتش��ار اوراق بر 
س��اير بازارها و همچنين جل��ب اعتماد عمومي و 
استمرار سياست تامين مالي از طريق اوراق بدهي 
را به دنبال خواهد داش��ت.«  سومين پيشنهاد اين 
گزارش رسمي تس��ريع در تكميل و به روز رساني 
س��امانه اموال دس��تگاه هاي اجرايي )س��ادا( براي 
اس��تفاده از دارايي ه��اي دولت به عنوان پش��توانه 
انتشار صكوك باتوجه به ظرفيت هاي بالقوه بااليي 
كه در اي��ن زمينه وجود دارد، اس��ت كه به گفته 
آنه��ا مي تواند هزينه تامين مال��ي دولت از طريق 
اوراق را كاه��ش دهد.   تقويت جايگاه و اختيارات 
و ق��درت نظارتي كميته بن��د )ك( اليحه بودجه 
براي نظارت بيشتر بر انتش��ار هرگونه اوراق مالي 
و انج��ام هماهنگي هاي الزم در اي��ن حوزه، انجام 
اقدامات الزم و پيش بيني تمهيدات ضروري جهت 
دستيابي به بازارهاي بين المللي براي امكان سنجي 
انتش��ار اوراق مال��ي ارزي، اتخ��اذ سياس��ت هاي 
مناس��ب درخص��وص كاه��ش نرخ س��ود، اصالح 
و تقوي��ت عملكرد واس��طه هاي مال��ي و برقراري 
نق��ش پررنگ تر ب��راي صندوق ها در ب��ازار بدهي 
پيش��نهادهاي ديگري است كه اين گزارش به آنها 

اشاره كرده است. 
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حكم وزير براي مديرعامل 
جديد بانك مسكن

وزير امور اقتصادي و دارايي طي حكمي ابوالقاس��م 
رحيم��ي انارك��ي را به عن��وان ريي��س هيات مديره و 
مديرعام��ل بانك مس��كن منص��وب كرد. ب��ه گزارش 
»تع��ادل«، در مت��ن حكم��ي كه از س��وي مس��عود 
كرباسيان صادر شده آمده است: نظر به تعهد، تخصص 
و تجرب��ه جنابعال��ي به موج��ب اين حكم ب��ه عنوان 
رييس هيات مديره و مديرعامل بانك مس��كن منصوب 
مي شويد.  اميدوارم در سايه عنايت پروردگار بلندمرتبه، 
با همفكري و همدلي كاركنان كوش��اي بانك مسكن و 
همكاري با نهادهاي تخصصي مرتبط، در نيل به اهداف 
و برنامه ه��اي آن بانك و پيش��رفت و تعالي همه جانبه 
م��ادي و معنوي نظام جمهوري اس��امي ايران، پيروز 
و س��ربلند باشيد.  همكاري، همدلي و همراهي در اين 
ماموريت دسته جمعي پيش شرط موفقيت است. عزت، 
توفيق و س��ربلندي جنابعال��ي را در اين ماموريت هاي 

محوله از خداوند منان مسالت مي نمايم. 

مديريت سرمايه فكري 
الزام تحقق اقتصاد مقاومتي

 نوزدهمين همايش مشترك انجمن مديريت ايران 
و دانش��گاه خات��م، با عنوان هماي��ش علمي-كاربردي 
اقتص��اد مقاومت��ي در تاريخ 24 دي س��ال 1396، در 
محل دانش��گاه خاتم و با حضور استادان، اقتصاددانان، 
اعضاي انجمن هاي علمي، اعضاي انجمن مديريت ايران، 

كارشناسان و جمعي از دانشجويان برگزار شد. 
به گ��زارش روابط  عمومي بانك پاس��ارگاد، در اين 
هماي��ش جليل خاون��دكار دبير و عض��و هيات مديره 
انجمن پارك ها و مراكز رشد فناوري كشور، در خصوص 
»مديريت سرمايه فكري؛ الزام تحقق اقتصاد مقاومتي« 

سخنراني كرد. 
وي در ابتدا با تاكيد بر اهميت دانش، لزوم به كارگيري 
سرمايه فكري و... گفت: بدون توجه به سرمايه فكري، 
محال است كه بتوانيم اقتصاد مقاومتي را تحقق بخشيم. 
در حقيقت ب��راي تحقق اقتصاد مقاومتي، چاره يي جز 
اهميت به دانايي نداريم. وي در ادامه با ذكر چند سوال 
و اشاره به مقايسه يي ميان كشورهاي نيجريه و سودان 
با ژاپن و هنگ كنگ افزود: خداوند به كشورهاي نيجريه 
و سودان نعمت هاي بسياري داده است اما در كشورهاي 
ژاپن و هنگ كنگ، با سختگيري طبيعت مواجه هستيم. 
در نيجريه و سودان غفلت انساني، ناشكري و كفر وجود 
دارد در حالي كه در ژاپن و هنگ كنگ همت انس��اني 
وجود دارد. به زبان س��اده در دو كش��ور اول اليعلمُون 
و در دو كش��ور بعدي يعلمُون حاكم اس��ت. اين مثال 
اهميت سرمايه فكري را نشان مي دهد. بنيان گذار پارك 
 GDP علم و فناوري تصريح كرد: در ادبيات توسعه با
سر و كار داريم. در بحث روابط بين الملل به زبان امروز و 
مديريت جهان به زبان ديروز با گروه هاي مختلف مرجع 
در جهان مانند جي20، جي7، جي8 و... روبه رو هستيم. 
گروه هايي از كشورهاي داراي GDP باال كه غني ترند و 

دست باال را در اقتصاد جهاني دارند. 
خاوندكار ادامه داد: متاسفانه ما اين مهم را فراموش 
كرده ايم. ب��ه همين دليل با كاهش رش��د بهره وري و 
رشد اقتصادي مواجه بوديم و نشانه هاي خطر را درك 
كردي��م. اين مش��كات در كار نكردن ما اس��ت. توليد 
ناخال��ص داخلي يعني تمام آنچه مردم در داخل توليد 
مي كنن��د. يعني تمام آنچه بنگاه هاي بزرگ، كس��ب و 
كارهاي متوس��ط، كوچك، خرد و افراد انجام مي دهند. 
عدم كارايي اين بخش ها، به اتفاقات خوبي نمي انجامد. 
 وي خاطرنشان كرد: زندگي مي تواند بر سبك هاي 
مختلفي اس��توار باشد. سبك زندگي مبتني بر سرمايه 
فيزيكي، سبك زندگي مبتني بر سرمايه مالي و سبك 
زندگي مبتني بر سرمايه فكري. بهترين سبك زندگي، 
مبتني بر س��رمايه فكري اس��ت. يعني دانش، دانايي و 
بخش هاي��ي كه ب��ه س��رمايه هاي غيرفيزيكي مبتني 
مي شود. ما بايد از اقتصاد سنتي فاصله بگيريم. در اين 
نوع اقتصاد براي افزايش حجم درآمد در س��طح بنگاه 
يا توليد ناخالص داخلي در س��طح ملي، بايد دسترسي 
ب��ه منابع فيزيكي را افزايش داد ك��ه ناگزير با تخريب 
محيط زيست و از دست دادن منابع غير قابل جايگزين 

و تجديدناپذير روبه رو مي شويم. 
وي ادامه داد: در مقابل سرمايه هاي فكري در توسعه 
روزافزون »اقتصاد دانشي«، به فروكاهي اهميت و نقش 
سرمايه هاي فيزيكي منجر شده و با سرعت فزاينده يي 
اقتصادهاي نفتي و نظاير آن را با ريس��ك »ناپايداري« 
مواجه ساخته است. ترديدي نيست كه رشد اقتصادي 

مازم با كارآفريني است. 
وي به عدم توجه به س��رمايه هاي فكري در جهان 
سوم اش��اره كرد و مواردي از جمله عدم حضور زنان، 
عدم حضور دانش و عدم حضور نوآوري و... را از جمله 
اين معض��ات نام برد. وي تاكيد ك��رد: ما نياز داريم 
به س��رمايه هاي بزرگي كه در حال حاضر در كش��ور 
وجود دارد، اش��راف و آگاهي پي��دا كنيم. اگر بتوانيم 
دان��ش و س��رمايه فك��ري را خوب ب��ه كار  گيريم، به 
مزيت هاي بس��يار بزرگي دس��ت پي��دا خواهيم  كرد. 
عضو نقش��ه راهب��ري دانش جهاني اف��زود: ما بايد به 
تعريف هاي جديد س��ازماني توجه كنيم. تعريف هايي 
مانند اطاعات و دانش س��ازماني، اس��تعداد عمومي 
س��ازمان و كاركن��ان، قابليت هاي خاقانه س��ازمان 
و كاركن��ان، مهارت ه��اي كاركنان و... به گس��ترش 
چارچوب هاي س��نجش در ح��وزه  دارايي هاي جديد 
منجر ش��ده اس��ت. امروزه بسياري از س��ازمان ها به 
اين باور دس��ت يافته اند كه مديريت و بهر ه برداري از 
اطاعات و دانش به عنوان منبعي س��ازماني، مي تواند 
به ايجاد ارزش و مزيت رقابتي براي سازمان بينجامد. 
وي اضافه كرد: ما مي توانيم اين سرمايه هاي فكري را 
شناس��ايي، گزارش دهي و ارزيابي كنيم تا بتوانيم آنها 
را مديري��ت كنيم. همه اينها منوط به اين اس��ت كه 
اين س��رمايه ها را به خوبي بشناسيم. بايد توجه داشته 
 باشيم كه س��رمايه هاي فكري، تنها س��رمايه انساني 
نيس��ت. برعكس اين تصور، پرريس��ك ترين س��رمايه 
فكري، انس��ان ها هستند. س��رمايه فكري متشكل از 
سرمايه انساني، س��رمايه ارتباطي و سرمايه ساختاري 
اس��ت. وي درخصوص جنبه ه��اي مختلف اطاعات و 
دانش افزود: اطاعات و دانش، عاملي انس��اني است كه 
تنها از طريق مشاهده و ادراك انساني پديدار مي گردند. 
اطاعات و دان��ش، قابليت بس��ط پذيري دارد. جريان 
آزاد اطاعات باعث حداكثري  ش��دن كاربري اطاعات 
و دانش مي ش��ود. اطاعات و دان��ش، قابليت بيان در 
قالب هاي موجز و خاصه سازي ش��ده را دارا هس��تند. 
اطاعات و دانش، قابليت جايگزيني )چه به جاي خود و 

چه به جاي ساير منابع( را دارند. 

اخبار

21.6 درصد مبلغ چك ها در آذرماه 96 برگشت خورد

رشد 18 درصدي مبلغ چك هاي برگشتي در يك سال

امكان سنجي افزايش تسهيالت قرض الحسنه ازدواج

وام 15ميليوني ازدواج 20هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد

افت دسته جمعي قيمت انواع سكه

كاهش قيمت انواع سكه و دالر

گروه بانك و بيمه 
افزاي��ش تس��هيات قرض الحس��نه ازدواج در 
اليحه بودجه 1397 امكان سنجي شد و ارزيابي آن 
نش��ان مي دهد كه وام 15ميليوني ازدواج 20هزار 

ميليارد تومان منابع نياز دارد. 
ب��ه گزارش »تعادل« دفت��ر مطالعات اقتصادي 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي تصريح 
ك��رد: اعطاي تس��هيات قرض الحس��نه ازدواج به 
جوان��ان به تناس��ب هزينه ه��اي زندگ��ي و تورم 
س��االنه يك��ي از اقدام��ات موثر در زمين��ه فراهم 
كردن ش��رايط ازدواج جوانان موضوع بند 2 اصل 
43 قانون اساس��ي اس��ت. در بند »ب« تبصره 16 
اليحه بودجه 1397 كل كش��ور، مشابه سال هاي 
1395 و 1396، ب��ا وجود تورم حدود 10درصدي 
در س��ال هاي مزبور، مبلغ 100ميليون ريال جهت 
تس��هيات ازدواج براي هري��ك از زوجين درنظر 
گرفته ش��ده و نس��بت به قانون بودجه دو س��ال 

گذش��ته تغيير نيافته اس��ت. در سال هاي گذشته 
حداكثر تقاضاي س��االنه تس��هيات قرض الحسنه 
ازدواج يك ميلي��ون و 300ه��زار نفر بوده اس��ت. 
ب��ا ف��رض اين مق��دار تقاض��ا براي س��ال آتي در 
س��ناريو افزايش تسهيات قرض الحس��نه ازدواج 
به 12.5ميليون تومان به ح��دود 16هزار ميليارد 
تومان و در س��ناريو افزايش ب��ه 15ميليون تومان 
به حدود 20 هزار ميليارد تومان منابع نياز است. 
 در س��ناريو اول مجموع مناب��ع مورد نياز برابر 
190هزار ميليارد ريال و در س��ناريو دوم مجموع 
مناب��ع مورد ني��از براب��ر 230هزار ميلي��ارد ريال 
خواه��د بود كه با توجه به پيش بيني رش��د حدود 
20درصدي در سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، 
س��ناريو افزاي��ش وام به 125ميلي��ون ريال كاما 
عملي بوده و براي افزايش آن به مبلغ 150ميليون 
ريال الزم است كه معادل 30هزار ميليارد ريال از 
منابع قرض الحسنه جاري تسهيات قرض الحسنه 

پرداخت ش��ود كه اي��ن ميزان ح��دود 3درصد از 
مانده س��پرده هاي قرض الحس��نه جاري يا پس از 

كسر سپرده قانوني است. 
باتوجه به مراتب ف��وق و با لحاظ ابعاد نظارتي 
و پيش بين��ي ضمانت هاي اجرايي، مواردي بايد در 
بن��د»ب« تبص��ره 16 اليحه بودجه س��ال 1397 
م��ورد توجه قرار گي��رد. به بانك مرك��زي اختيار 
داده شود تا بانك ها را مكلف به پرداخت تسهيات 
قرض الحس��نه مع��ادل بخش��ي از مانده س��پرده 

قرض الحسنه جاري كند. 
بانك مركزي موظف شود كه اعطاي تسهيات 
قرض الحس��نه ازدواج را به نحوي مديريت كند كه 
تع��داد جوانان در صف تس��هيات قرض الحس��نه 
ازدواج كمت��ر از پنج��اه هزار نفر باش��د. همچنين 
بانك مركزي موظف ش��ود از ابتداي س��ال 1397 
به صورت ماهانه، مانده منابع قرض الحسنه، تعداد 
متقاضيان در صف و تعداد تسهيات پرداخت شده 

را به تفكيك هر بانك و هر استان منتشر كند.  به 
بانك مركزي اين اختيار داده شود كه براي تسهيل 
و تس��ريع در پرداخت تس��هيات قرض الحس��نه 
ازدواج، در چارچ��وب قوانين و مقررات، از ابزارها و 
سازوكارهاي تشويقي و تنبيهي الزم براي بانك ها 

و موسسات اعتباري استفاده كند. 
ب��ه ازدواج  قرض الحس��نه  تس��هيات   مبل��غ 
15 يا 12.5 ميليون تومان با سناريوهاي بيان شده 
افزاي��ش و دوره بازپرداخت اين تس��هيات نيز به 

5سال افزايش يابد. 
مناب��ع  مرك��زي  بان��ك  گ��زارش  براس��اس 
قرض الحس��نه پس انداز ش��بكه بانكي پس از كسر 
ذخيره قانوني در پايان مهرماه س��ال جاري بالغ بر 
13هزار و 100 ميليارد تومان و مانده تس��هيات 
قرض الحس��نه برابر 11 هزار و 100 ميليارد تومان 
بوده اس��ت. با وجود تورم ح��دود 10درصدي در 
س��ال هاي 96 و 95، مبلغ تسهيات قرض الحسنه 

ازدواج تغيير نيافته اس��ت. اين درحالي اس��ت كه 
در حال حاضر هزينه هاي ش��روع زندگي مشترك 
در حداقلي ترين برآوردها بالغ بر 30 تا 50ميليون 
تومان است، لذا ضروري است براي حفظ اثرگذاري 
سياست تس��هيات قرض الحسنه ازدواج، مبلغ آن 

متناسب با هزينه هاي ازدواج افزايش يابد.
ب��راي حمايت از ازدواج جوان��ان بانك مركزي 
موظف اس��ت، كليه بانك ها و موسس��ات اعتباري 
كش��ور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع 
س��پرده هاي قرض الحس��نه پس ان��داز و جاري در 
پرداخت تسهيات قرض الحس��نه مشاركت كرده 
و تس��هيات قرض الحس��نه ازدواج را در اولوي��ت 

نخست پرداخت قرار دهد. 
بانك مركزي مي توان��د بانك ها را موظف كند، 
معادل بخشي از مانده سپرده قرض الحسنه جاري، 
تس��هيات قرض الحس��نه پرداخت كنن��د.  بانك 
مرك��زي وظيف��ه نظارت ب��ر اجراي اي��ن قانون و 
جريم��ه بانك هاي متخلف در اين زمينه را برعهده 
دارد و مي تواند براي تسهيل و تسريع در پرداخت 
تسهيات قرض الحسنه ازدواج در چارچوب قوانين 
و مق��ررات از ابزارها و س��ازوكارهاي تش��ويقي و 
تنبيه��ي الزم براي بانك ها و موسس��ات اعتباري 

استفاده كند. 

گروه بانك و بيمه 
قيم��ت انواع س��كه در بازار روز دوش��نبه 
تهران، با افت دس��ته جمعي هم��راه بود و هر 
دالر امري��كا نيز با كاهش 36 توماني به قيمت 

4380 تومان معامله شد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، اون��س جهاني به 
1342 دالر افزاي��ش يافته و درنتيجه به دنبال 
كاهش نرخ دالر، قيمت هر قطعه س��كه تمام 
بهار آزادي طرح جديد در بازار آزاد با 11 هزار 
و 500 تومان كاهش نس��بت به روز يك شنبه 

ب��ه يك ميليون و 490 هزار تومان رس��يد. هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح قديم نيز 
افتي 7 هزار توماني را نسبت به روز يك شنبه 
شاهد بود و يك ميليون و 466 هزار تومان داد 
و  ستد مي شد.  هر قطعه سكه نيم بهار آزادي 
نيز با 2 هزار و 500 تومان كاهش نس��بت به 
روز يك ش��نبه 722 هزار و 500 تومان و هر 
قطعه ربع سكه بهار آزادي با 500 تومان افت 
420 ه��زار تومان فروخته ش��د. همچنين هر 
قطعه سكه گرمي با 500تومان كاهش نسبت 

ب��ه روز يك ش��نبه 282 ه��زار و 500 تومان 
معامله مي ش��د.  هر گرم ط��اي 18 عيار نيز 
با يك ه��زار و 400 تومان كاهش نس��بت به 
روز يك ش��نبه ب��ه 139 ه��زار و 800تومان 
قيمت گذاري ش��ده ب��ود. صرافي هاي پايتخت 
نيز هر دالر امريكا را با 36 تومان افت نس��بت 
به روز يك شنبه 4هزار و 408تومان داد و ستد 
كردن��دو هر يورو با 10 تومان كاهش 5 هزار و 
435 تومان و هر پوند با 11 تومان افت 6هزار 

و 64تومان به فروش رسيد. 

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
مقايسه متوس��ط ماهانه تعداد و مبلغ چك هاي 
مبادله ي��ي و برگش��تي و رمزدار 9 ماهه اول س��ال 
96 ب��ا كل س��ال 95 نش��ان مي ده��د ك��ه اگرچه 
تع��داد چك هاي مبادله ي��ي تقريبا ثاب��ت بوده اما 
مبلغ چك هاي مبادله يي در يك س��ال اخير رش��د 
17درص��دي داش��ته اس��ت و متاثر از اين رش��د، 
متوس��ط مبل��غ چك برگش��تي نيز در يك س��ال 
اخي��ر رش��د 18.5درصدي داش��ته اس��ت و البته 
مقايس��ه مبلغ چك هاي برگشتي در آذر 96 با آذر 
95 نشان دهنده رش��د 23درصدي مبلغ چك هاي 
برگش��تي در يك س��ال اخير بوده است. همچنين 
اگرچ��ه تعداد چك ه��اي رمزدار كاه��ش يافته اما 
رقم آن همچنان در حد س��ال گذش��ته اس��ت و از 
اين جه��ت مي توان گفت كه جاي��گاه چك رمزدار 

همچنان باثبات است. 
كاه��ش  باوج��ود  »تع��ادل«،  گ��زارش  ب��ه 
12درص��دي تع��داد چك ه��اي مبادله يي در يك 
س��ال اخير در فاصله آذر 96 نس��بت به آذر 95، 
و كاه��ش 14درص��دي تعداد برگش��تي ها، مبلغ 
چك هاي برگش��تي مع��ادل 23.8درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. همچنين باوجود كاهش نس��بت 
تع��داد چك هاي برگش��تي به مبادله يي، نس��بت 
مبلغ برگش��تي ها به چك هاي مبادله يي 0.7واحد 

درصد رشد كرده است. 
مقايس��ه آماره��اي تع��داد و مبل��غ چك ه��اي 
ع��ادي مبادله يي و برگش��تي آنها نش��ان مي دهد 
ك��ه از ح��دود 9.4ميليون فقره چك مبادله ش��ده 
ب��ه مبلغ 624هزار ميليارد ري��ال در طول آذر 96، 
نزديك به 1.4ميلي��ون فقره آن به مبلغ 135 هزار 
ميليارد ريال برگش��ت خورده كه نش��ان از رش��د 
23.8درصدي رشد مبلغ چك هاي برگشتي نسبت 

به آذر 95 دارد. 
مبل��غ  از  برگش��تي  چك ه��اي  تع��داد  ام��ا 
1.633ميليون فق��ره در آذر 95 به 1.433ميليون 
در آذر 96 رس��يده كه كاهش 14درصدي داش��ته 
اس��ت. تعداد چك هاي مبادله يي ني��ز در اين يك 
سال از 10.55 ميليون فقره به 9.4 ميليون كاهش 

يافته و 12.2درصد كاهش داشته است. 
از  ني��ز  برگش��تي  تع��داد چك ه��اي  نس��بت 
15.5درصد در آذر 95 به 15.3درصد كاهش يافته 
و نس��بت مبلغ چك هاي برگشتي به مبادله يي نيز 
از 20.9درص��د ب��ه 21.6درصد رس��يده و افزايش 

0.7درصدي داشته است. 

 رشد 18درصدي متوسط مبلغ چك برگشتي
 متوسط س��االنه چك هاي برگش��تي نيز نشان 
مي دهد كه تعداد چك برگش��تي از متوسط هر ماه 
1.4ميليون به 1.45ميليون فقره افزايش يافته و مبلغ 
 آن نيز از متوسط هر ماه از 113 هزار ميليارد ريال به 
134 هزار ميليارد ريال رس��يده و به طور متوس��ط 

معادل 18.5درصد رشد كرده است. 

 كاهش تعداد و تثبيت مبلغ چك هاي رمزدار 
در بخش چك هاي رم��زدار نيز تعداد چك هاي 
رمزدار از 818 هزار فقره به مبلغ 956 هزار ميليارد 
ري��ال به تعداد 635 هزار فق��ره به مبلغ 944 هزار 
ميليارد ريال رس��يده و از نظر تع��داد 22.4درصد 
كاه��ش و از نظ��ر مبلغ مع��ادل 1.28درصد كمتر 
شده است. به عبارت ديگر، مجموع مبلغ چك هاي 
رمزدار تقريبا تغيير نداش��ته و كاهش اندكي داشته 
اس��ت. متوس��ط ماهانه تعداد چك رمزدار در سال 
892ه��زار به مبلغ 931 هزار ميليارد ريال بوده كه 
در س��ال 96 به متوس��ط 650 هزار به مبلغ 950 

هزار ميليارد ريال رسيده و از نظر تعداد كاهش اما 
از نظر مبلغ تقريبا تغييري نداشته است.

 
 رشد 17 درصدي مبلغ چك هاي مبادله اي

متوس��ط تعداد چك ه��اي مبادله يي در س��ال 
95 مع��ادل 9.4ميلي��ون فقره در م��اه بوده و مبلغ 
چك هاي مبادله يي به طور متوس��ط هر ماه معادل 
511هزار ميليارد ريال بوده اس��ت اما در س��ال 96 
به طور متوس��ط ماهانه بي��ش از 9.4 ميليون فقره 
بوده و تقريبا فرقي نكرده اما از نظر مبلغ به متوسط 
بي��ش از 600هزار ميليارد رس��يده و تقريبا معادل 

17درصد رشد كرده است. 

  مقايسه يك ماهه آذر 96 
برمبناي نتايج س��امانه چكاوك در آذرماه سال 
1396 س��هم ارزش��ي چك هاي برگشتي نسبت به 
آبان ماه سال جاري كاهش و نسبت به آذر ماه سال 
گذشته افزايش يافته است همچنين سهم تعدادي 
چك هاي برگش��تي نيز نس��بت به آبان ماه س��ال 
جاري و آذر ماه سال گذشته كاهش داشته است. 

در آذر م��اه س��ال 1396 در كل كش��ور حدود 
9.4ميليون فقره چك به ارزش��ي حدود 625 هزار 
ميليارد ريال مبادله ش��د كه از اي��ن تعداد، بالغ بر 
1.4 ميليون فقره چك به ارزش��ي حدود 135 هزار 

ميليارد ريال برگشت داده شده است. 
 ب��ه اي��ن ترتي��ب در كل كش��ور، 15.3درصد 
از تع��داد و 21.6درص��د از ارزش كل چك ه��اي 
مبادله يي آذر ماه س��ال جاري را چك هاي برگشتي 
تش��كيل مي دهد كه س��هم ارزش��ي اي��ن چك ها 
نس��بت به ماه قبل كاهش و نسبت به آذر ماه سال 
گذشته افزايش يافته است. سهم تعدادي چك هاي 
برگش��تي نيز نس��بت به م��اه قبل و آذر ماه س��ال 

گذشته كاهش داشته است. 

 مبلغ چك رمزدار دو برابر چك عادي 
در كل كش��ور ح��دود 8.6 ميلي��ون فقره چك 
وصول ش��د ك��ه از اين تع���داد ح��دود 8 ميليون 
فق��ره چك ع��ادي و بالغ بر 600 ه��زار فقره چك 
رمزدار بوده اس��ت. بر اي�ن اس���اس در كل كشور 
تع��داد چك ه��اي وصول��ي،  از كل  92.7درص��د 

چ���ك ع���ادي و 7.3درص�د چ�ك رم���زدار بوده 
اس��ت. همچني��ن مبلغ��ي بال��غ ب��ر 142.5هزار 
ميلي��ارد توم��ان چ��ك وص���ول ش��د ك��ه حدود 
49ه��زار ميليارد توم��ان چك ع���ادي و ب�الغ ب�ر 
 93.6ه���زار ميلي�ارد تومان چ�ك رم�زدار اس��ت. 
ب��ه عبارتي در كل كش��ور 34.4درصد از كل مبلغ 
چك ه��اي وص�ول��ي، چ�ك ع���ادي و 65.6درصد 

چك رمزدار بوده است.
 

 يك سوم تعداد چك ها در تهران 
در ته��ران نيز ح��دود 3.3ميليون فق��ره چك به 
ارزش��ي بالغ بر 372 هزار ميليارد ريال مبادله شد كه 
از اين تعداد، بالغ بر 478 هزار فقره چك به ارزش��ي 
حدود 75هزار ميليارد ريال برگش��ت داده شده است. 
به اين ترتيب، 14.6درص��د از تعداد و 20.1درصد از 
ارزش كل چك ه��اي مبادله ي��ي آذر ماه س��ال جاري 
در تهران را چك هاي برگش��تي تشكيل مي دهد كه 
س��هم ارزشي اين چك ها نسبت به ماه قبل كاهش و 
نسبت به آذر ماه سال گذشته افزايش يافته است. سهم 
تعدادي چك هاي برگشتي نيز نسبت به ماه قبل و آذر 

ماه سال گذشته كاهش داشته است. 
اين آمارهاي مبادله و برگشتي در تهران در مقايسه 
با آمار تعداد و ارزش مبادله و برگش��تي كشور نشان 
مي دهد كه بيش از يك س��وم تعداد و بيش از نيمي 
از مبلغ چك هاي مبادله ش��ده كل كش��ور در تهران 
انجام شده و س��هم تهران از برگشتي ها معادل بيش 
از يك س��وم تعداد و بي��ش از نيمي از مبلغ چك هاي 

برگشتي كل كشور بوده است. 

 96 درصد ارزش برگشتي حاصل كسري موجودي 
طب��ق آمار موج��ود، بخش عمده ي��ي از چك ها 
به دليل فقدان يا كس��ري موجودي برگش��ت داده 
ش��ده اس��ت، به طوري  كه در آذر  ماه س��ال جاري 
در كل كش��ور 97.1درصد از تع��داد و 95.8درصد 
از ارزش كل چك هاي برگش��تي به دليل كسري يا 
فقدان موجودي بوده اس��ت. در آذر ماه سال جاري 
در استان تهران 96.4درصد از تعداد و 95.4درصد 
از ارزش كل چك هاي برگش��تي به دليل كسري يا 

فقدان موجودي بوده است. 
ب��ا وج��ود پيش��رفت بانك��داري الكترونيك در 
روش ه��اي نوي��ن پرداخت چك به عن��وان يكي از 
ابزاره��اي مهم مب��ادالت همواره نق��ش خود را در 
تسويه حس��اب هاي خرد و كان حفظ كرده است. 
اگر چه ط��ي دو دهه اخير به دليل تداوم توس��عه 
سامانه ها و تجهيزات پرداخت الكترونيكي، ابزارهاي 
پرداخ��ت الكترونيك��ي به  م��رور زم��ان جايگزين 
ابزارهاي پرداخت سنتي نظير اسكناس و مسكوك 
ش��د. اما به دليل اهميت كارك��رد و امتياز چك به  
خصوص جايگاه اعتباري چك در مبادالت كش��ور 
اي��ن ابزار پرداخت هنوز ه��م از مهم ترين ابزارهاي 

نظام پرداخت كشور محسوب مي شود. 

 مكنا و صياد 
و  راس��تاي شفاف س��ازي  بان��ك مرك��زي در 
مقاوم س��ازي اقتص��اد عاوه بر تكميل زيرس��اخت 
پردازش و پذيرش الكترونيكي چك، پياده س��ازي 
كام��ل س��امانه هاي نظارتي مرتبط نظير س��امانه 
چ��ك برگش��تي، س��امانه مركز كنت��رل و نظارت 
اعتباري)مكنا( به  خصوص س��امانه صدور يكپارچه 
الكترونيكي دس��ته  چك)صياد( را ب��ا هدف ايجاد 
زمينه و امكان نظارت موثر بر سازوكار صدور دسته 

چك در دستور كار قرار داده است. 
با رونمايي از س��امانه صياد عم��ا گام اجرايي 
براي پياده س��ازي س��امانه يكپارچه چك در كشور 
برداش��ته ش��د. با راه ان��دازي اين سيس��تم، بانك 
مركزي موفق به صدور چك هاي يكپارچه مي شود 
همچني��ن اطاع��ات چك ب��ه  ص��ورت آناين در 
دس��ترس متقاضيان اس��ت كه امكان شناسايي و 
اعتبارس��نجي را فراهم مي كند. اين سيستم سبب 

منحصر به فرد بودن چك و آناين بودن آن بدون 
در نظر گرفتن بانك صادر كننده مي شود. سامانه يي 
كه 4 هدف »ارتقاي ضريب امنيتي و اعتباربخشي 
ب��ه برگ��ه چ��ك«، »استانداردس��ازي جانماي��ي 
مورد نوش��تاري و كاهش عملي��ات تصدي گري«، 
»بررس��ي صاحيت  دارنده دس��ته  چ��ك از طريق 
سامانه هاي اعتبارس��نجي بانك مركزي« و »ايجاد 
شفافيت اطاعاتي و جلوگيري از سوءاستفاده هاي 
ناش��ي از تباني ش��عب در صدور دس��ته  چك« را 

دنبال مي كند. 
انتظار مي رود كه با تكميل و راه اندازي س��امانه 
مزب��ور راه��كاري براي كاهش چك هاي برگش��تي 
ايجاد ش��ود و س��هم چك هاي برگش��تي در نظام 
پرداخت كشور به طور قابل ماحظه يي كاهش يابد. 

 افزايش مبلغ چك هاي برگشتي
در آذر م��اه 1396 در ك��ل كش����ور ح��دود 
1.4ميلي��ون فق��ره چ����ك ب��ه مبلغ��ي ب��الغ 
ب��ر 13.5هزارميليارد تومان برگشت داده شده كه 
نس��بت به ماه قبل از نظر تع��داد 3درصد و از نظر 

مبلغ 2.6درصد كاهش نشان مي دهد .
در ماه مورد گ�زارش در اس�تان ته�ران ح�دود 
478ه���زار فق���ره چ�ك ب���ه مبلغ���ي ب�الغ ب�ر 
7.5هزارميليارد تومان برگش��ت داده شد. در ك�ل 
كش���ور 15/43درص���د از ك�ل تع���داد چك هاي 
مبادل�ه ي��ي و 21.6درص��د از كل مبل��غ چك هاي 
مبادله يي برگش��ت داده ش��ده اس��ت. در اس��تان 
تهران 14.6درصد از كل تعداد چك هاي مبادله يي 
و 20.1درص��د از كل مبل��غ چك ه��اي مبادله يي 

برگشت داده شده است. 

 چك هاي برگشتي به تفكيك علل
در آذر م���اه 1396 در ك���ل كش���ور ب�الغ ب�ر 
1.4ميلي���ون فق���ره چ���ك ب���ه مبلغ���ي ب�الغ 
ب�ر13هزارميليارد تومان به داليل كسري يا فقدان 
موجودي برگش��ت داده ش��ده اس��ت. در واقع در 
كل كش��ور از نظر تعداد 97درص��د و از نظر مبلغ 
96درص��د از كل چك هاي برگش���تي ب�ه دالي�ل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است. 
در م��اه مورد گزارش در اس��تان ته���ران ب�الغ 
ب���ر 461ه�زار فق�ره چ�ك ب���ه مبلغ�ي ب�الغ ب�ر 
7.2هزارميلي��ارد تومان به داليل كس��ري يا فقدان 
موج�ودي برگش�ت داده ش�ده اس�ت. در واق�ع در 
اس��تان تهران از نظر تعداد 96درصد و از نظر مبلغ 
95درص��د از ك�ل چك هاي برگش���تي ب�ه داليل 

كسري يا فقدان موجودي بوده است. 

 وصول رمزدارها 
در كل كش��ور بالغ ب�ر 630 ه�زار فق�ره چ�ك 
رم���زدار ب�ه مبلغ���ي ب�الغ ب���ر 93.6هزارميليارد 
توم��ان وصول ش��د ك�ه نس���بت ب�ه م���اه قب�ل 
از نظ���ر تع���داد و مبل���غ ب�ه ترتي���ب 9درصد و 
16درصد كاهش داش��ته اس��ت. در اس�تان ته�ران 
ح�دود 227ه�زار فق�ره چ�ك رم�زدار ب�ه مبلغ�ي 

حدود 64.1 هزارميليارد تومان وصول شد. 
در م����اه م��ذك��ور 49.6درص����د از تع��داد 
اس����تان  چك ه��اي رم����زدار وص��ول��ي در 3 
تهران)36درص��د(، خراس��ان رضوي)3.6درصد( و 
اصفهان)3.9درصد( وصول شده ك�ه بيشترين سهم 

را در مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
همچن�ين ب�ه لح�اظ مبل�غ 76درص�د از مب�الغ 
چك هاي ف�وق در استان هاي ته�ران 5.68 درص�د، 
خراس����ان رض����وي 3.6درص����د و اص�فه��ان 

3.9درص��د وص��ول شده اس��ت.

مبلغي بالغ بر 142.5هزار ميليارد تومان 
چك وصول شد كه حدود 49 هزار 

ميليارد تومان چك عادي و بـالغ 
بـر 93.6 هزار ميليارد تومان چك 

رمزدار است. به عبارتي در كل كشور 
34.4درصد از كل مبلغ چك هاي 

وصولي، چك عادي و 65.6درصد 
چك رمزدار بوده است
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5 بورس و فرابورس
پذيرهنويسي

يكهزارميلياردتوماني
پذيره نويسي يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت 
دولت��ي وزارت اقتصاد و دارايي ام��روز در فرابورس آغاز 
مي ش��ود. س��يدعلي خسروشاهي مديرس��رمايه گذاري 
شركت تامين س��رمايه سپهر درباره جزئيات انتشار اين 
اوراق مشاركت دولتي اظهار داشت: ناشر اين اوراق وزارت 
امور اقتصادي و دارايي بوده و ضامن آن س��ازمان برنامه 
و بودجه اس��ت. وي با بيان اينكه عامل فروش اين اوراق 
كارگزاري بانك صادرات است، عنوان كرد: سرمايه گذاران 
براي خريد اين اوراق مي توانند به كارگزاري هاي فرابورس 
مراجعه كرده و نسبت به خريد اقدام كنند. خسروشاهي 
نرخ اس��مي اوراق را 17درصد ساالنه و هر 6 ماه يك بار 
بيان كرد و گفت: متعهد پذيره نويس��ي اين اوراق تامين 
سرمايه سپهر بوده و حجم پذيره نويسي 10 هزار ميليارد 
ريال اس��ت. به گفته وي، متعهد پذيره نويسي اين اوراق 
تامين سرمايه سپهر بوده و براي برقي كردن قطار تهران-

مشهد صورت خواهد گرفت. 

واريزسودسهامعدالت
۳۳ميليونمشمول

مش��اور رييس كل س��ازمان خصوصي س��ازي گفت: 
از سه ش��نبه هفته گذش��ته تاكنون براي ۳۳ ميليون نفر 
از مش��موالن س��هام عدالت س��ود مرحله نخس��ت واريز 
ش��ده است. به گزارش سنا، س��يدجعفر سبحاني با اشاره 
به آخرين بررس��ي هاي انجام ش��ده براي واريز سود سهام 
عدالت گفت: از سه ش��نبه هفته گذشته كه كار واريز سود 
مشموالن آغاز ش��ده تاكنون ۳۳ ميليون نفر سود مرحله 
نخس��ت س��هام عدالت خود را دريافت كرده اند. مش��اور 
رييس كل سازمان خصوصي سازي افزود: تمام مشموالن 
س��هام عدالت كه ثبت نام  خود را به درس��تي انجام داده و 
كد شباي خود را در سامانه اين سهام اعالم كرده اند سود 
س��هام خود را دريافت كرده اند و اخباري كه مبني بر عدم 
واريز س��ود وجود دارد، صحت ندارد. سبحاني خاطرنشان 
كرد: كار واريز س��ود به بانك هاي مختلف سپرده شده اما 
ممكن اس��ت بانك ها مطابق با روشي كه خود براي اعالم 
واريز دارند اين موضوع را به مش��تري اعالم نكرده باشند. 
سبحاني تاكيد كرد: به طور مثال برخي بانك ها واريز ارقام 
كمتر از مبلغي معين را به صورت پيامكي به مشتري اعالم 
نمي كنن��د يا آنكه در برخي بانك ها مانند بانك ملت تنها 
پيامك برداشت از حساب براي مشتري ارسال مي شود مگر 
آنكه مشتري به بانك تقاضا داده باشد كه تمام برداشت ها 
و واريزها به اطالع او برس��د. وي از صاحبان سهام عدالت 
مشمول درخواست كرد تا هرگونه انتقادي در زمينه واريز 

سود دارند به سازمان خصوصي سازي اعالم كنند. 

درجيكنماد
درسامانهپسازمعامالت

گروهبورسش��ركت س��پرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه )سمات( از درج نماد اوراق مشاركت 
ليزين��گ ايران و ش��رق در س��امانه پ��س از معامالت 
خبر داد. بر اين اس��اس، ش��ركت ليزينگ ايران و شرق 
پذيره نويسي اوراق مشاركت خود را براي تامين بخشي 
از منابع مالي موردنياز براي اعطاي تس��هيالت در حوزه 
ساختمان و تجهيزات عمومي در قالب تسهيالت ليزينگ 
از روز دوش��نبه به م��دت 7روز كاري در فرابورس ايران 
آغاز كرد. اوراق مش��اركت ليزينگ ايران و ش��رق با نرخ 
18درصد، تعداد كل آن 240ه��زار ورقه به ارزش 240 
ميليارد ريال و مدت اين اوراق 48 ماهه اس��ت كه سود 
آن ماهانه به حس��اب دارندگان اين اوراق واريز مي شود. 
بر اين اس��اس، ليزينگ ايران و شرق به عنوان ناشر اين 
اوراق داراي س��رمايه ۳00 ميليارد ريالي است و موضوع 
فعاليت اين ش��ركت خريد و فروش كاالهاي سرمايه يي 
اع��م از منق��ول و غيرمنقول گران قيمت، ان��واع خودرو 
س��واري و كار، تجهيزات و ماشين آالت سبك و سنگين 
و كااله��اي مصرفي بادوام و واگذاري آنها در قالب عقود 
اجاره به شرط تمليك و اجاره عملياتي يا فروش اقساطي 
است. افزون بر اين، متعهد پذيره نويسي اوراق مشاركت 
ليزينگ ايران و شرق تامين سرمايه لوتوس پارسيان بوده 
و ضامن آن نيز شركت سرمايه گذاري پويا است. صندوق 
سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا نيز 
بازارگردان��ي اين اوراق را برعهده دارد و عامل فروش آن 
نيز شركت كارگزاري تدبيرگران فردا معرفي شده است. 
در همين رابطه، شركت سپرده گذاري مركزي نماد اين 
شركت را در سامانه پس از معامالت درج كرد تا شرايط 

براي پذيره نويسي آن فراهم شود. 

اخبار

شناساييسود890ريالي»شبهرن«:شركت نفت 
بهران اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي تلفيقي 6 
ماهه منتهي به ۳1 شهريور ماه 96 را حسابرسي شده و با 
سرمايه معادل 2 هزار ميليارد ريال منتشر كرد. عالوه بر 
اين، شركت با انتشار عملكرد 6 ماهه تلفيقي خود اعالم 
كرد در دوره ياد شده مبلغ 2 هزار و ۳0 ميليارد و 149 
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 
890ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرد. گفتني است 
اين شركت در دوره مشابه سال مالي قبل مبلغ 565ريال 
س��ود به ازاي هر سهم اختصاص داده بود، همچنين اين 
شركت در پايان سال مالي قبل به ازاي هر سهم يك هزار 
و 90۳ ريال سود محقق كرد. با افزوده شدن سود انباشته 
ابتداي سال به سود خالص دوره درنهايت مبلغ ۳ هزار و 
26۳ ميليارد و 40۳ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
صورتهايماليپااليشنفتاصفهان:ش��ركت 
پاالي��ش نف��ت اصفهان اطالع��ات و صورت ه��اي مالي 
ميان دوره ي��ي 6 ماهه منتهي به ۳1 ش��هريور ماه 96 را 
حسابرسي ش��ده و با س��رمايه معادل 20 هزار ميليارد 
ريال منتشر كرد. افزون بر اين، شركت با انتشار عملكرد 
6ماه��ه خود اعالم كرد طي اي��ن دوره معادل 8 هزار و 
450ميليارد و 760 ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 42۳ ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره مش��ابه سال مالي 
قبل معادل 404درصد افزايش داش��ت. اين شركت در 
دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 84ريال سود به ازاي 
هر س��هم محقق كرده بود. به سود خالص دوره نيز سود 
انباشته ابتداي سال اضافه شد و درنهايت مبلغ 5 هزار و 
764 ميليارد و 570ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

»تعادل«چراييافزايشنماگروچگونگيجذبسرمايهگذارانخارجيرابررسيميكند

بورس تهران پيشتاز بازار هاي مالي

مروريبرآمارمعامالتديروز

بورسدرآستانه98000واحد
گروهبورس

در داد و س��تدهاي روز گذش��ته ش��اخص كل 
 با رش��دي 715 واحدي ب��ه كار خ��ود پايان داد. 
از  بي��ش  بورس��ي  روز گذش��ته س��رمايه گذاران 
يك ميلي��ارد و 54 ميلي��ون برگ��ه س��هم، ح��ق 
تق��دم و س��اير دارايي ه��اي مال��ي را دس��ت ب��ه 
دس��ت كردن��د ك��ه ارزش اين مب��ادالت بيش از 
2 ه��زار و 71۳ ميلي��ارد ريال ب��ود و در 75هزار 
 نوب��ت معامالتي انجام ش��د. در ب��ازار ديروز همه

 7 شاخص بورس صعودي بودند.
ش��اخص كل 715 واحد رشد كرد. شاخص هاي 
بازار اول و دوم نيز 717 و 424 واحد صعودي شدند. 
اف��زون بر اي��ن، نمادهاي فوالد مبارك��ه، چادرملو، 
گل گهر، گسترش نفت و گاز پارسيان، پااليش نفت 
اصفهان، س��رمايه گذاري معادن و فلزات و پااليش 

نفت تهران با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص رشد 
اي��ن متغير را رق��م زدند. عالوه بر اي��ن، در جريان 
معامالت كانه فلزي، فلزات اساس��ي و فرآورده هاي 
نفتي با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت در صدر 

برترين گروه هاي صنعتي قرار گرفتند.
براس��اس اين گزارش، صدرنش��يني ب��ازار نيز 
ب��ا بيش��ترين رش��د قيم��ت متعلق ب��ه نمادهاي 
سامان گس��تر اصفهان، توسعه صنايع بهشهر، نوش 
مازندران، پتروش��يمي كرمانش��اه، آبادگران ايران، 
ب��ورس اوراق بهادار و كالس��يمين ب��ود. در مقابل 
نمادهاي موتورس��ازان تراكتورسازي ايران، معادن 
منگن��ز اي��ران، عمران و توس��عه فارس، س��يمان 
كرمان، لوله و ماشين س��ازي ايران، مهركام پارس 
و پاكش��و با بيش��ترين كاهش قيم��ت در انتهاي 
جدول معامالت نشستند. س��رمايه گذاران بورسي 

براي خريد اوراق مش��اركت ش��هرداري س��بزوار، 
اوراق مش��اركت ليزين��گ راي��ان س��ايپا، س��هام 
كالسيمين، اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت 
شهرداري تهران و اوراق صكوك فوالد كاوه كيش 
بيش��ترين تقاضا را ثبت كردند. اي��ن درحالي بود 
ك��ه گروهي ديگر از س��رمايه گذاران تالش كردند 
ب��ا عرضه ه��اي س��نگين از اوراق صكوك س��ايپا، 
اوراق مشاركت ش��هرداري تهران، اوراق مشاركت 
ش��هرداري مشهد، س��هام بانك كارآفرين و اوراق 
مش��اركت شهرداري ش��يراز خارج شوند. در پايان 
 معامالت حق تقدم ليزينگ رايان س��ايپا با معامله

  95 ميليون س��هم بيش��ترين حج��م معامالت و 
 ح��ق تق��دم ش��ركت ارتباطات س��يار ب��ا معامله
 ۳22 ميلي��ارد ريال بيش��ترين ارزش معامالت را 

ثبت كردند. 

بازارسبزپوشفرابورس
دادوس��تدهاي فرابورس اي��ران در ميانه هفته 
معامالت��ي جاري با خريد و ف��روش 440 ميليون 
ورق��ه ب��ه ارزش بيش از يك ه��زار و 572 ميليارد 
ري��ال پاي��ان پذيرفت كه اي��ن مي��زان مبادله در 
بيش از 42 ه��زار دفعه رقم خورد. بدين ترتيب در 
حال��ي كه ارزش معامالت كاه��ش يافت اما حجم 
دادوس��تدها نس��بت به روز ماقبل با رش��د مواجه 
ش��د. در جري��ان بازار روز گذش��ته ش��اخص كل 
فرابورس نيز به رش��د 1.6 واحدي بس��نده كرد تا 
 آيفكس در نزديكي ارتفاع 1088 واحدي بايس��تد.

 در حالي ك��ه نمادهاي »هرمز« و »زاگرس« تا 2 
واح��د تاثير منفي بر اين نماگر داش��تند، اما تاثير 
مثب��ت از جانب نمادهاي »مارون«، »خراس��ان«، 
»شرانل«، »ارفع« و »شراز« تا سطح حداكثر 2.6 
واحد درنهايت رش��د 1.6 واحدي اين نماگر را در 

پايان بازار رقم زد.
همچنين، س��هامداران بي��ش از 152 ميليون 
س��هم به ارزش افزون ب��ر 4۳0 ميلي��ارد ريال را 
ني��ز در مجم��وع بازاره��اي اول و دوم دادوس��تد 
ارزش معام��الت  و  بيش��ترين حج��م  و  كردن��د 

به ترتيب دراختيار نمادهاي »ذوب« و »خراسان« 
ق��رار گرفت. ع��الوه بر اي��ن، در نم��اد ذوب آهن 
ارزش  ب��ه  ميلي��ون س��هم  مبادل��ه ۳۳   ش��اهد 
28 ميليارد ريال و در نماد پتروش��يمي خراس��ان 
ش��اهد دادوس��تد حدود 8 ميليون سهم به ارزش 

بيش از 54 ميليارد ريال بوديم.
سهامداران همچنين 281 ميليون سهم به ارزش 
۳86 ميليارد ري��ال را در مجموع ۳ تابلو معامالتي 
ب��ازار پايه دس��ت به دس��ت كردند. براس��اس اين 
گزارش، خريداران و فروش��ندگان اوراق تسهيالت 
مسكن نيز 78 هزار ورقه تسه به ارزش 58 ميليارد 
ري��ال را مورد معامله قرار دادند. بررس��ي معامالت 
اين اوراق نش��ان مي دهد تس��ه آذرماه 96 كماكان 
از بيشترين اقبال ميان معامله گران برخوردار است و 
باالترين حجم و ارزش معامالت را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اين در حالي است كه قيمت اين اوراق 
نيز در روند متعادلي با روزهاي پيش��ين قرار داشته 
و در ب��ازه 726 ه��زار تا 749هزار ريال دادوس��تد 
مي ش��ود. درنهايت س��رمايه گذاران در بازار اوراق با 
درآم��د ثابت نيز بيش از 649 ه��زار ورقه به ارزش 
افزون بر 6۳4 ميليارد ريال را دست به دست كردند. 

گروهبورسمسعودكريمي
س��هامداران بورس تهران طي چند هفته اخير 
ريسك هاي سيستماتيك سنگيني را اعم از نشست 
اضط��راري ش��وراي امنيت طي هفته گذش��ته و 
تصميم دونالد ترامپ رييس جمهور اياالت متحده 
امري��كا در خصوص برنامه جامع اقدام مش��ترك 
متحمل ش��دند. وجود چنين ريسك هاي سياسي 
و اقتص��ادي در رون��د معامالتي بازار س��هام تاثير 
بسزايي داش��ت تا جايي كه ش��اخص كل بورس 
و اوراق به��ادار از كان��ال 98هزارو 152واحدي به 

سطح حمايتي 95 هزار واحدي بازگشت.
در همي��ن حال ب��ا رفع ريس��ك هاي موجود 
شاخص كل بازار س��هام كه در آخرين روز كاري 
هفته گذش��ته در رق��م 96 ه��زارو 627 واحدي 
قرار داش��ت، توانس��ت طي معامالت روز دوشنبه 
ب��ا افزاي��ش ي��ك ه��زارو 759 واح��دي )معادل 
1.8درصد رش��د( رقم 97 هزارو 944 واحد را به 
خ��ود اختصاص دهد و در آس��تانه 98 هزار واحد 
قرار بگي��رد. در عين حال ح��دود 4 روز ديگر به 
پاي��ان مهلت قانوني ارس��ال گزارش هاي عملكرد 
9ماهه ش��ركت ها فرص��ت باقي مانده اس��ت و از 
طرفي گزارش هاي منتش��ر شده در بازار سهام نيز 

داراي چشم انداز مثبتي بودند.
ب��ر اين اس��اس پيش بيني مي ش��ود كه مابقي 
گزارش ه��ا هم به همي��ن ترتيب در ك��دال درج 
شوند. در اين بين، افزايش نماگر هاي بورس تهران 
با رفع ريسك هاي بين المللي و منطقه يي مي تواند 
به نوعي زمينه س��از حضور سرمايه گذاران خارجي 
ش��ود اما براي احقاق اين مهم باي��د تمام نهاد ها 
از جمله دولت و مجلس ش��وراي اسالمي گام هاي 
مهمي از جمله در موضوع يكسان س��ازي بردارند. 
از همين رو »تعادل« در گفت وگو با ۳صاحب نظر 
بازار سرمايه به چرايي افزايش نماگر بورس تهران 
و چگونگي جذب سرمايه گذاران خارجي پرداخته 

است كه آن را در ادامه مي خوانيد. 

لزومارتقايسيستمهايتسويهوپاياپاي
رضا  عيوض لو عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
در خصوص داليل افزايش ش��اخص بورس تهران 
در گفت وگ��و با »تعادل« عن��وان كرد: متغير هاي 
بني��ادي بازار حاكي از اين اس��ت كه بازار س��هام 
روند مثبتي خواهد داش��ت. طي سال هاي 1۳92 
تا 1۳96صرف س��هام )اختالف بين بازدهي بازار 
و بازدهي نرخ بدون ريس��ك( مثبت��ي را در بازار 

مشاهده نكرديم. 
وي خاطرنش��ان كرد: با توج��ه به كاهش نرخ 
س��ود بانكي، افزايش ن��رخ براب��ري دالر و بهبود 
وضعيت س��ودآوري ش��ركت ها انتظار مي رود كه 
بازار سهام براي س��ال 96 بازدهي باالتري از نرخ 

بدون ريسك را به خود اختصاص دهد. 
اي��ن كارش��ناس ب��ازار س��رمايه بي��ان كرد: 
عملكرد ه��اي 9 ماهه ش��ركت ها نيز ب��ا توجه به 
گزارش هاي عملكرد ماهانه مثبت ارزيابي مي شود. 
از همين رو، در صورتي كه ش��رايط خاصي ايجاد 

نش��ود، با توجه به افزايش قيمت نفت خام امكان 
افزايش شاخص هاي بازار سهام نيز همچنان وجود 
خواهد داش��ت، چرا كه بخش��ي از توليد ناخالص 
داخل��ي ارتباط مس��تقيمي با قيم��ت نفت دارد. 
اين در حالي اس��ت كه قيم��ت محصوالت برخي 
شركت  هاي بورسي هم متاثر از قيمت نفت است. 
رضا  عيوض لو اذعان داش��ت: ب��ازار براي اينكه 
تغيير شيوه اطالع رساني شركت ها را در خصوص 
عملكرد آنها م��ورد تجزيه و تحليل قرار دهد نياز 
به زمان داش��ت. اين در حالي اس��ت كه مشاهده 
مي ش��ود بازار كم كم با ش��يوه جديد گزارشگري 

شركت ها خود را وفق مي دهد. 
عضو هيات علمي دانش��گاه تهران در خصوص 
تاثي��ر رف��ع ريس��ك سيس��تماتيك در ج��ذب 
س��رمايه گذاران خارجي نيز تصري��ح كرد: يكي از 
عوامل در جذب سرمايه گذار خارجي رفع ريسك 
سيستماتيك محسوب مي شود اما عوامل ديگري 
همانند ضرورت يكسان س��ازي نرخ ارز و چند گانه 
نب��ودن آن ني��ز در اين امر بس��يار مه��م ارزيابي 
مي ش��ود. اين تحليلگر بازار س��رمايه تاكيد كرد: 
نزديك ش��دن سيس��تم هاي تس��ويه و پاياپاي با 
اس��تاندارد هاي جهان��ي و بين المللي هم در جاي 
خ��ود تاثير بس��زايي در ج��ذب س��رمايه گذاران 

خارجي دارد. 
رض��ا  عيوض لو اظهار داش��ت: س��رمايه گذاران 
خارج��ي براي حض��ور در ب��ازار اي��ران از طريق 
نهاد  هاي مالي شناخته شده استفاده مي كنند. در 
س��ال جاري نيز بورس توانست، موضوع مشاركت 
نهاد ه��اي بين الملل��ي را در نهاد هاي مالي داخلي 

مرتف��ع كند. ب��ه گونه يي كه ش��اهد اين موضوع 
بودي��م، نهاد ه��اي مالي داخلي ب��ا نهاد   هاي مالي 
بين المللي ارتباط خوب��ي را برقرار كردند كه اين 
عام��ل در جاي خ��ود مي تواند در ص��ورت تداوم 

مشاركت منجر به جذب سرمايه گذار شود. 
وي اف��زود: چش��م انداز ب��ازار س��هام ب��راي 

كوتاه مدت و بلندمدت مثبت ارزيابي مي شود. 
عضو هيات علمي دانشگاه تهران به سهامداران 
توصي��ه ك��رد: ب��راي س��رمايه گذاري از خدمات 
نهاد ه��اي مالي حرفه يي اس��تفاده ش��ود. اين در 
حالي است كه سرمايه گذاران مي توانند از مشاوره 
و خدمات نهاد هاي مالي تحت نظارت سازمان نيز 

بهره مند شوند. 

زيرساختهاياقتصاديهمچناندچارمشكل
افزون بر اين، هاش��م باروتي كارش��ناس بازار 
س��رمايه با اشاره به رونق دوباره بورس تهران طي 
چن��د روز اخي��ر در گفت وگو با »تع��ادل« اظهار 
داش��ت: كاهش نرخ سود بانكي به 16-15 درصد 
و نرخ 17درصدي اوراق مش��اركت عرضه شده در 
ب��ورس مي توان��د از عوامل تاثيرگ��ذار در افزايش 

شاخص بازار سهام محسوب شود. 
وي گفت: عمده سهم ها همانند معدني ، فلزي، 
پتروش��يمي و... »P/E« مناس��بي ارائه كردند. از 
طرفي، رش��د قيمتي و امكان س��ود آوري بيش��تر 
اين صنايع نس��بت به نرخ سود بانكي وجود دارد. 
بنابراين طبيعي اس��ت كه نقدينگي به اين سمت 

گرايش پيدا كند. 
اين تحليلگر بازار سرمايه اذعان داشت: تقويت 

ب��ازار س��رمايه يكي از سياس��ت هايي اس��ت كه 
دولت ه��ا براي تامين مالي ش��ركت هاي بزرگ در 
نظر مي گيرن��د. در اين بين، حمايت هاي دولت از 
بازارسهام به نوعي منجر به حركت نقدينگي ها به 

سمت شركت هاي بورسي شده است. 
هاش��م باروتي عنوان كرد: افزايش نرخ دالر از 
۳ ه��زارو 700 توم��ان به بي��ش از 4 هزارو ۳00 
توم��ان در ش��ركت هاي صادرات مح��ور از جمله 
پتروش��يمي ها، ورق فوالدي ه��ا و معدني ها تاثير 
مس��تقيم دارد و به نوعي باعث رش��د چش��مگير 

شاخص شده است. 
اين كارش��ناس ب��ازار س��رمايه ابراز داش��ت: 
پيش بيني مي ش��ود كه روند رو ب��ه افزايش بازار 
س��هام تا پايان سال ادامه داش��ته باشد. از طرفي 
در صورت��ي كه دولت زمينه هاي اعتماد س��ازي را 
در بازار سهام بيشتر مهيا كند، جذب سرمايه گذار 
خارجي به نوعي تسهيل شود، قرارداد هاي منعقد 
ش��ده در صنعت خودرو و س��اير صناي��ع قابليت 
اجراي��ي پي��دا كند و معض��ل بانك ها ك��ه بر اثر 
تحريم ها ايجاد شده است نيز مرتفع شود مي توان 

شاهد بازار بهتري بود. 
وي خاطرنش��ان كرد: پيش بيني مي ش��ود كه 
روند بازار سهام تا اسفندماه به صورت مثبت ادامه 
پيدا كند. اين در حالي است كه پس از آن ممكن 
است بازار حدود ۳يا 4 ماه وارد فاز استراحت شود 

و مجددا دوباره استارت رشد بازار زده شود. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه تصري��ح كرد: رفع 
ريس��ك سيس��تماتيك زمين��ه را ب��راي ج��ذب 
سرمايه گذار خارجي ايجاد كرده است اما بورس به 

تنهايي نمي تواند شرايط را براي ورود سرمايه گذار 
خارج��ي مهي��ا كن��د، چرا ك��ه زيرس��اخت هاي 
اقتص��ادي همچن��ان دچار مش��كل هس��تند. در 
صورتي كه دولت گام ه��اي موثر و مثبتي در اين 
راستا بردارد، مي توان اذعان داشت كه بورس هم 
مي تواند نقش اساسي و مهمي را در اين مهم ايفا 
كند، در غير اين صورت با توجه به شرايط سياسي 
و اقتصادي خيلي نمي توان چش��م انداز روشني را 

براي اين موضوع متصور شد. 
هاش��م باروتي عنوان ك��رد: در موضوع جذب 
سرمايه گذار خارجي نياز بر اين است كه شركت ها 
 ،»IFRS« ش��فافيت مالي در حوزه هايي اع��م از
پولش��ويي، استاندارد  هاي حسابداري و حسابرسي 
داش��ته باش��ند. بر اين اساس ش��فافيت مالي به 
اين معني اس��ت كه صورت هاي مالي بر اس��اس 
اس��تاندارد هاي جهان��ي و به صورت��ي قابل اعتنا 
ارائه ش��ود. همچنين با رف��ع تنش هاي منطقه يي 
و بين الملل��ي مي ت��وان به آينده جذب س��رمايه 
خارجي اميدوار بود. وي توصيه كرد: س��هامداران 
با نگاه بلندمدت اقدام به خريد س��هامي مي كنند 
كه بتوانند به صورت بنيادي آن را تحليل كنند. 

درهرافتيخريدكنيد
ش��ركت  مدير عام��ل  ش��عبان پور فرد  پژم��ان 
س��رمايه گذاري توس��عه مل��ي درب��اره تاثير رفع 
ريسك هاي سياس��ي و اقتصادي بورس تهران در 
گفت وگ��و با »تع��ادل« بيان كرد: كمرنگ ش��دن 
ريسك سيستماتيك بازار س��هام به واسطه  تاييد 
مجدد تعليق تحريم ها، افزايش نرخ دالر و رش��د 
قيم��ت نف��ت در م��رز 70 دالر از عوامل افزايش 

شاخص بورس محسوب مي شود. 
اي��ن كارش��ناس بازار س��رمايه درب��اره جذب 
س��رمايه گذاران خارج��ي ني��ز عنوان ك��رد: رفع 
ريس��ك ها مي تواند منجر به جذب س��رمايه گذار 
خارجي ش��ود. در حال حاضر، ابزار ها و نهاد هايي 
ب��راي اين مهم در بازار س��رمايه كش��ور طراحي 
ش��ده اس��ت اما به دليل اينكه در واقعيت ريسك 
سيس��تماتيك همچن��ان باق��ي مانده اس��ت، در 
ش��رايط فعلي و در عمل به صورت گس��ترده اين 

موضوع قابل مشاهده نيست. 
پژمان شعبان پور فرد تصريح كرد: زيرساخت ها 
ب��راي اين فرآين��د تا حدودي آماده اس��ت اما در 
چنين موضوعي نمي توان از قطعيت استفاده كرد، 
چرا كه تاكنون حجم ورود س��رمايه گذار خارجي 
قابل مالحظه نبوده است. به همين دليل مشخص 
نيس��ت در صورت��ي كه اين ورود ب��ا حجم بااليي 
ص��ورت بگيرد آيا زيرس��اخت هاي فعلي و موجود 
توانايي پاس��خگويي به چني��ن ورودي را دارند يا 
خير. وي اذعان داشت: بازار سهام براي كوتاه مدت 
و بلندم��دت به طور قطع روند صع��ودي را تجربه 

خواهد كرد. 
مدير عامل شركت س��رمايه گذاري توسعه ملي 
توصيه كرد: س��هامداران در هر افتي با استفاده از 

فرصت هاي بازار اقدام به خريد سهام كنند. 

در س��ال 96 بيش از 140هزار ك��د معامالتي در بورس 
صادر ش��ده كه اين اش��خاص براي نخس��تين بار وارد بازار 
ش��ده اند. به گ��زارش بورس ته��ران، حس��ن قاليباف اصل، 
مديرعامل ش��ركت بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص 
تعداد كدهاي معامالتي ايجاد شده گفت: در سال 96 بيش 
از 140 ه��زار ك��د معامالتي در بورس صادر ش��ده كه اين 
اشخاص براي نخس��تين بار وارد بازار شده و سرمايه گذاري 
در ابزارهاي معامالتي متنوع بورس تهران را تجربه مي كنند.

وي ضمن مقايس��ه رق��م كدهاي معامالتي صادر ش��ده 
با دوره مش��ابه س��ال قبل افزود: كده��اي معامالتي صادر 
ش��ده بيش از 52درصد افزايش داش��ته كه نش��انگر ورود 

سرمايه گذاران و وجوه جديد به بازار است.
مديرعامل ش��ركت ب��ورس ته��ران به س��رمايه گذاران 
توصيه كرد تا با مطالعه و آگاهي وارد بازار س��رمايه ش��وند 
و توضي��ح داد: ه��م در دوره رك��ود و ه��م در دوره رونق، 
س��رمايه گذاران بايد با مطالعه و آگاهي در بازار حضور يابند 
و ب��ا پس اندازهايي كه در كوتاه مدت به آن نياز ندارند ورود 

به بازار داشته باشند.
س��خنگوي بورس تهران به سرمايه گذاران تاكيد كرد؛ با 
ديد كارشناس��ي و دي��دگاه بلندمدت به ب��ازار نگاه كنند و 

همچنين مي توانند از خدمات مش��اوران س��رمايه گذاري يا 
س��بدگرداني نيز به��ره ببرند. قاليباف اص��ل در پايان افزود: 
س��رمايه گذاراني ك��ه فرصت مناس��ب يا دان��ش الزم براي 
بررس��ي اطالعات مالي و وقايع ش��ركت ها را ندارند از بازار 
دوري نكنند بلكه با بهره گيري از روش هاي غيرمس��تقيم و 
خريد واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري حضور پيوسته 

در بازار را تجربه كنند. 

مديرعاملشركتبورسواوراقبهاداراعالمكرد

افزايش 52 درصدي كدهاي معامالتي 
مديرعامل بورس انرژي با بيان دليل رش��د قيمت س��هام 
ب��ورس ان��رژي در مورد عرض��ه احتمالي نفت خ��ام در بازار 
فيزيك��ي بورس انرژي گف��ت: اطالعات موج��ود در اين باره 
اطالع رس��اني شده و از س��هامداران درخواس��ت مي شود، بر 
اساس ش��ايعات تصميم گيري نكنند. مديرعامل بورس انرژي 
در مورد نوس��ان قيمت س��هام اي��ن بازار مال��ي در روزهاي 
اخير گف��ت: بازارهاي مالي همچ��ون نمادهاي بورس انرژي، 
فراب��ورس، بورس تهران و بورس كاال همگي در روزهاي اخير 

با رونق معامالتي و افزايش قيمت سهام رو به رو شده اند.
س��يد علي حس��يني افزود: بازار س��هام اغلب به داده هاي 
آين��ده يك س��هم و درآمدزايي پيش روي آن واكنش نش��ان 
مي دهد. در مورد بورس انرژي اما مدت هاس��ت كه از ش��رايط 
مطلوب اين بازار و آينده رو به رشد آن سخن گفته اند كه البته 
اين تحليل ها بر پايه داده هاي واقعي بورس انرژي بوده اس��ت. 
به گزارش فارس، وي با اشاره به افزايش قيمت ها در بازارهاي 
جهان��ي نفت خام عنوان ك��رد: افزايش جدي قيمت نفت خام 
در بازاره��اي جهان��ي و ثبت ركورد بيش��ترين قيمت جهاني 
نفت برنت از دس��امبر 2014 تاكنون خود محرك جدي براي 
افزايش ارزش معامالت بورس انرژي محس��وب مي شود كه به 
افزايش قيمت تمام فرآورده هاي پااليش��ي و بيشتر محصوالت 

پتروش��يمي نيز منجر شده است. حس��يني رشد قيمت دالر 
در ب��ازار داخلي را مح��رك ديگري ب��راي افزايش قيمت ها و 
مخصوص��ا تقويت حجم صادرات دانس��ت و گف��ت: تمام اين 

موارد بر درآمدزايي بورس انرژي موثر بوده و هست.
در مورد درآمدزايي بورس انرژي نيز شاهد وضعيت نسبتا 
مطلوبي هس��تيم كه رصد وضعيت مالي ش��ركت در س��امانه 

كدال نيز همين مطلب را تاييد مي كند.

مديرعاملبورسانرژيمطرحكرد

افزايش ارزش معامالت تحت تاثير بازار  هاي جهاني

چهره
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چالشاستارتآپها
بابيمههاوامورمالياتي

پايگاهخبرياتاقايراننايب رييس اتاق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران مي گويد: بعضي ادارات 
ماليات��ي و مميزي��ن ماليات��ي توجهي ب��ه چرخه عمر 
استارت آپ ها و فرايند بازگشت سرمايه اين كسب وكارها 
نداشته و از ابتداي ش��روع فعاليت آنها نسبت به صدور 
برگه تشخيص ماليات عملكرد آنها با رقم هاي قابل توجه 
مي كنند. باي��د براي رفع اين موانع ت��اش جدي كرد. 
حسين ساح ورزي يكي از مشكات شركت هاي فعال در 
حوزه كسب وكارهاي نوين را مساله مالياتي آنها مي داند و 
معتقد است برخوردهاي غيرانعطافي سازمان هاي تامين 
اجتماعي و ام��ور مالياتي با اين كارآفرينان هم از جمله 
ديگر مشكات اين شركت ها است. به گفته نايب رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران در كنار 
موضوع نحوه اعتبارسنجي و ارزش گذاري استارت آپ ها 
در بانك ها و موسس��ات، نحوه ماليات ستاني و مكانيسم 
محاسبه و دريافت حق بيمه تامين اجتماعي، عمده ترين 
چالش هاي پيش روي كس��ب وكارهاي نوآورانه هستند. 
ساح ورزي معتقد است شعب تامين اجتماعي و ادارات 
مالياتي تفاوتي بين كسب وكارهاي سنتي و استارت آپ ها 
قائ��ل نيس��تند. او مي افزايد: حمايت از توس��عه و تكثر 
نهادهايي مانند ش��تاب دهنده ها و مراكز رشد به عنوان 
اجزا اكوسيس��تم كارآفريني ضروري است. اما متاسفانه 
بعضي ش��عب و بازرسان تامين اجتماعي بدون توجه به 
فلس��فه وجودي اين نهادها، تيم هاي استارت آپي حاضر 
در ش��تاب دهنده و مراكز رش��د را به عن��وان كارمند و 
بيمه شده تلقي كرده و اقدام به صدور برگه هاي حق بيمه 
مي كنند. او ادامه مي دهد: يا اينكه بعضي ادارات مالياتي 
و مميزين مالياتي توجهي به چرخه عمر اس��تارت آپ ها 
و فرايند بازگش��ت سرمايه اين كسب وكارها نداشته و از 
ابتداي شروع فعاليت آنها نسبت به صدور برگه تشخيص 
مالي��ات عملكرد آنه��ا با رقم ه��اي قابل توجه مي كنند. 
درحال��ي كه بس��ياري از اين اس��تارت آپ ها معموالً در 
س��ال هاي اوليه زيان ده و بعد از مدتي به نقطه س��ربه 
سر مي رسند. قائم مقام شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي در ادامه اف��زود: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران، ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوص��ي، كميته ماده 12، قانون دايمي ش��دن برخي 
احكام و هيات عالي مق��ررات زدايي موضوع ماده 57 و 
قانون رفع موانع توليد حتماً به صورت جدي درزمينه رفع 
موانع و موارد مخل كس��ب وكارهاي نوپا و استارت آپ ها 
ورود خواهند كرد. به گفته ساح ورزي اين نهادها حتما 
در زمينه تسهيل مقررات و رفع مشكات مالياتي، تامين 
اجتماعي و بانكي كسب وكارهاي مبتني بر نوآوري تاش 

خواهند كرد. 

دعوتازاستارتآپها
درپروژه»ايرانچالش«

پايگاهخب�رياتاقايران رويداد »ايران چالش« 
در بازه هاي دوماهه با هدف كمك به ورود عاقه مندان 
به سرمايه گذاري در حوزه استارت آپ و كسب وكارهاي 
نوپا توس��ط اتاق مش��ترك بازرگاني ايران- س��وييس 
برگزار مي ش��ود. بر اساس اعام اتاق مشترك بازرگاني 
ايران- سوييس، پروژه ايران چالش قصد دارد از طريق 
برگ��زاري رويدادهاي متوالي و مداوم، ارتباطي جدي و 
مستحكم ميان جوانان فعال و اكوسيستم استارت آپي 
ايران با فعاالن و بازيگران بزرگ اقتصاد ايران ايجاد كند 
تا از اين طريق بتوان به س��اختاري قوي و قابل اعتنا در 
حوزه كسب وكارهاي نوپا در ايران دست پيدا كند. ايران 
چالش نام سلس��له رويدادهايي اس��ت كه در بازه هاي 
زماني 2ماهه پيرامون يك شاخه فعاليت خاص برگزار 
مي ش��ود و در اين رويدادها، استارت آپ هاي مرتبط با 
همان حوزه و شاخه كه مورد بررسي اوليه اتاق ايران و 
سويس قرار گرفته اند، قادر به ارائه ايده و فعاليت خود به 
كميته سرمايه گذاري خواهند بود. كميته سرمايه گذاري 
متشكل از ش��ركت ها و صاحبان كسب وكارهاي بزرگ 
عضو اتاق ايران و س��ويس اعم از ش��ركت هاي صنايع 

غذايي، بانك ها، شركت هاي دارويي و... خواهد بود. 

انجمندارشدنشركتهاي
بيمارستانساز

پايگاهخب�رياتاقايران مديران ش��ركت هاي 
خصوصي بيمارستان س��از اي��ران، در ات��اق بازرگاني، 
صنايع، مع��ادن و كش��اورزي ايران گرده��م آمدند تا 
انجمن تخصصي خود را تش��كيل دهن��د. در انتخابات 
هيات موس��س اين انجمن كه با حضور 31 نمايندگان 
شركت و با نظارت معاونت تشكل هاي اتاق ايران برگزار 
شد، محمدنبي گوهركاني به عنوان رييس هيات مديره، 
اس��داله احمدي به س��مت نايب ريي��س و محمدعلي 
تخم پاش به عن��وان خزانه دار انجمن انتخاب ش��دند. 
اعتاي س��طح علمي، فني و حرفه ي��ي اعضا از طريق 
ارتباط و همكاري مس��تمر ب��ا مراكز و نهادهاي علمي 
و حرفه ي��ي داخل يا خارج از كش��ور و انتقال تجربيات 
و نتايج مطالعات در م��ورد نيازهاي فني و حرفه يي به 
عنوان بخش��ي از اهداف اين انجمن اعام ش��ده است. 
اي��ن انجمن همچنين مي كوش��د تا با ايجاد اش��تغال 
و كارآفريني و توس��عه منابع انس��اني از طريق آموزش 
و يادگي��ري م��داوم س��ازماني به ارتق��اي دانش فني، 

بيمارستان هاي كشور كمك كند. 

همكاريبراياحياي
500معدنكوچكومتوسط

رييس خانه معدن ايران از همكاري براي فعال سازي 
5۰۰ معدن كوچك و متوسط و ايجاد ۴25 هزار فرصت 
ش��غلي مستقيم و غيرمس��تقيم خبر داد. رييس خانه 
معدن ايران از همكاري اين تش��كل معدني، ايميدرو، 
ميدكو، گل گهر و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن 
و تجارت براي فعال سازي 5۰۰ معدن كوچك و متوسط 
و ايجاد ۴25 هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم 
خب��ر داد. محمدرض��ا بهرام��ن با بيان اينك��ه تاكنون 
س��ه،چهار نشس��ت در اين زمينه برگزار ش��ده است، 
گفت: خانه مع��دن يكي از اهرم هاي تفاهمنامه احياي 
معادن كوچك و متوسط است كه از ديگر مجموعه هايي 
ك��ه در اين طرح ورود كردن��د، مجموعه تهيه و توليد 
مواد معدني )ميدكو( اس��ت كه اع��ام كرده در معادن 
غيرآهن��ي ورود خواهد ك��رد. وي اضافه كرد: مجموعه 
معدني گل گهر نيز با هدف تامي��ن مواد اوليه فوالدي 
خود به اين طرح ورود كرده اس��ت و به ش��كل خاص 

معادن آهني را حمايت خواهد كرد. 

استارتآپ

درنشستمشترككميسيون»صنعتومعدن«و»كشاورزي،آبوصنايعغذايي«تشريحشد

عوامل اثرگذار بر كاهش رقابت پذيري صنايع غذايي

روند8ماهه96توليد31محصولمنتخبصنعتيومعدنينشانميدهد

افزايشتسهيالتدرسالخوبتوليد
آمارهاي منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
مي ده��د در مدت 8 ماه نخس��ت س��ال 1396 از ميان ۴۴محصول 
منتخب صنعتي و معدني 31محصول افزايش توليد داشته اند. عمده 
اين محصوالت در گروه هاي توليد خودرو، محصوالت شيميايي، فوالد 
و كاش��ي بوده اند. افزون بر اين افزايش تس��هيات اعطايي به بخش 
صنعت و معدن هم يك سال مالي خوب را براي توليدكنندگان اين 
دو حوزه نويد مي دهد. بر اين اس��اس تسهيات پرداختي بانك ها و 
موسسات اعتباري به بخش صنعت و معدن در 8 ماهه نخست سال 
1396 بيش از 1۰6هزار ميليارد تومان بوده كه با احتساب ميزان اين 
تسهيات در مدت مشابه سال 95 )بيش از 92هزار ميليارد تومان( 

1۴.7 درصد رشد را نشان مي دهد. 
 

براساس گزارشي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر 
ش��ده است، توليد انواع س��واري در 8 ماهه امسال با حدود 897 هزار 
دس��تگاه 18.2درصد، محصوالت ش��يميايي و پتروشيمي با بيش از 
35.5ميلي��ون ت��ن 7.1 درصد و فوالد خام با بي��ش از 13ميليون تن 
9.2 درصد افزايش داشته است. گفتني است كه آمار توليد انواع سواري 
در مدت مشابه س��ال گذش��ته حدود 759هزار دستگاه، محصوالت 
ش��يميايي و پتروش��يمي بيش از 31ميليون تن و فوالد خام بيش از 

12ميليون تن بوده است. 
تولي��د اتوبوس، ميني بوس و ون نيز در هش��ت ماهه امس��ال با 
افزايش 88.3 درصدي نسبت به سال گذشته روبه رو بود. آمار توليد 
يك هزار و 28۴دس��تگاهي 8 ماهه س��ال گذشته در 8 ماهه امسال 
به دو هزار و ۴18دستگاه ارتقا يافت. توليد كاميون كشنده، كمباين 
و تراكت��ور نيز به ترتي��ب با توليد 9ه��زار و 56۴، 528 و 1۰هزار و 
883 دس��تگاه با افزايش 22.2، 123.7 و 21.3 درصدي مواجه بود 
و بيش��ترين افزايش توليد كاالهاي صنعتي مربوط به كمباين بود. 
همچنين در زمينه توليد الس��تيك خودرو با توليد حدود 1۴۴هزار 
تن از اين محصول در هشت ماهه امسال ۰.9 درصد نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذش��ته افزايش توليد به چشم مي خورد. ميزان توليد 
اين محصول در 8 ماهه سال گذشته حدود 1۴3هزار تن بوده است. 
به گزارش شاتا، همچنين در 8 ماهه امسال بيش از 235ميليون 
متر مربع كاشي در كشور توليد شد كه با در نظر گرفتن آمار توليد 
اين محصول در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته)بيش از 2۰1ميليون 

مترمربع( افزايش 16.6درصدي داش��ت. توليد شيش��ه جام نيز در 
هشت ماهه امسال 6۴8 هزار تن بود كه با در نظر گرفتن 513 هزار 
تن توليد اين محصول در مدت مش��ابه سال گذشته 26.3 درصد با 

افزايش مواجه بود. 
همچنين توليد چيني بهداشتي در هشت ماهه امسال بيش از 67 
هزار تن بوده كه با توجه به توليد 53 هزار تني در مدت مش��ابه سال 
گذش��ته افزايش 26.7درصدي را نش��ان مي دهد و بيشترين افزايش 
توليد كاالهاي معدني و صنايع معدني را به خود اختصاص داده است. 
در زمينه روغن ساخته شده نباتي نيز در 8 ماهه امسال بيش از يك 
ميلون تن توليد ثبت ش��ده كه با در نظر گرفتن آمار توليد در مدت 
مش��ابه سال گذشته)حدود 98۴هزار تن( 5.5  درصد افزايش را نشان 

مي دهد. 
انواع كاغذ، كارتن و فيبر نيز در هش��ت ماهه امسال به ترتيب با 
26.9، 3.7و 13.۴ افزايش توليد داش��ته است. در اين بازه زماني به 
ترتي��ب حدود ۴7۴و 251هزار تن كاغذ و كارتن و حدود 655 هزار 
مترمكعب فيبر توليد شد. در زمينه محصوالت دخاني نيز در 8 ماهه 
امسال 3۰.5ميليارد نخ توليد شد كه با توجه به توليد 27.7ميليارد 
نخ در مدت مشابه سال گذشته افزايش 1۰.2درصدي را شاهد بوده 
اس��ت. در محصوالت خانگي نيز توليد ماشين لباسشويي بيشترين 
افزايش را داش��ت. در 8 ماهه امس��ال 567 هزار دس��تگاه ماش��ين 
لباسشويي توليد شد كه با در نظر گرفتن آمار توليد در مدت مشابه 
سال گذشته)۴61هزار دستگاه( با افزايش 22.9درصدي روبه رو بود. 
در حوزه كاالهاي ش��يميايي و پتروش��يمي نيز بيشترين افزايش 
مربوط به پلي كربنات)PC( با 63.2  درصد بود. در هشت ماهه امسال 
بيش از 9هزار تن از اين محصول توليد ش��د و در مدت مش��ابه سال 

گذشته توليد اين محصول بيش از 5 هزار تن بوده است. 

افزايشتسهيالتپرداختيبهبخشصنعتومعدن
در 8 ماهه امس��ال تس��هيات پرداختي به بخش صنعت و معدن 
افزايش 1۴.7درصدي و به بخش بازرگاني افزايش 9.8درصدي داشت. 
همچنين تا پايان آبان ماه امس��ال به 5 هزار و ۴31طرح با پيش��رفت 
فيزيك��ي باالي 6۰  درصد در راس��تاي اقتص��اد مقاومتي در مجموع 

37هزار و 266ميليارد ريال تسهيات پرداخت شده است. 
با توجه به گزارش وضعيت ش��اخص هاي بخش صنعت، معدن و 

تجارت، تس��هيات پرداختي بانك ها و موسس��ات اعتباري به بخش 
صنعت و معدن در هش��ت ماهه 96 بي��ش از 1۰6هزارميليارد تومان 
بوده است كه با احتس��اب ميزان اين تسهيات در مدت مشابه سال 
95)بيش از 92 هزارميليارد تومان( 1۴.7 درصد رشد داشت. تسهيات 
پرداختي 8 ماهه امس��ال به بخش صنعت و معدن 29.8 درصد از كل 
تسهيات پرداختي بانك ها و موسسات اعتباري بود و در هشت ماهه 

سال گذشته اين رقم 28.5 درصد كل تسهيات بود. 
در حوزه بازرگاني نيز در هشت ماهه امسال بيش از 5۰ هزار ميليارد 
تومان تسهيات پرداخت شد كه معادل 1۴.2 درصد از كل تسهيات 
بود و با توجه به تسهيات پرداختي در مدت مشابه سال گذشته)بيش 
از ۴6هزارميليارد تومان( با افزايش 9.8درصدي روبه رو بود. همچنين 
در 8 ماهه امسال ۴7طرح صنعتي، معدني و تجاري با سرمايه گذاري 
2.1ميليارد دالر در هيات سرمايه گذاري خارجي به تصويب رسيد كه 
با توجه به تصويب ۴2طرح با رقم س��رمايه گذاري ۴.8ميليارد دالر در 
مدت مشابه سال گذش��ته، از لحاظ تعدادي 11.9 درصد افزايش و از 

لحاظ مبلغ 56.6  درصد كاهش داشت. 
در راس��تاي تامين مال��ي بنگاه هاي توليدي كوچك، متوس��ط و 
طرح هاي نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي باالي 6۰  درصد در راستاي 
اقتص��اد مقاومتي نيز تا پايان آبان ماه امس��ال در مجم��وع 37هزار و 
281طرح ثبت نام كردند كه 15هزار و 558 طرح به ارزش 113هزار و 

66 ميليارد ريال به بانك هاي عامل معرفي شدند. 
همچنين دو هزار و 276طرح به ارزش 2۰هزار و 899 ميليارد ريال 
از طري��ق انجام فرآيند رونق توليد و يك هزار و يكصد طرح به ارزش 
9هزار و 71ميليارد ريال انتقالي از س��ال 95 بوده است. تا پايان آبان 
ماه امسال به 5 هزار و ۴31طرح با پيشرفت فيزيكي باالي 6۰  درصد 
در راس��تاي اقتصاد مقاومتي در مجموع 37هزار و 266ميليارد ريال 

تسهيات پرداخت شده است. 
بيش��ترين تعداد طرح هاي دريافت كننده تس��هيات در اس��تان 
اصفهان با 3۴۰طرح بوده است كه به اين طرح ها در مجموع يك هزار 
و 99۰ميليارد ريال تسهيات پرداخت شده است. همچنين بيشترين 
ميزان پرداختي با حدود ۴هزارميليارد ريال مربوط به استان البرز بوده 

است كه به 2۴7طرح اين استان پرداخت شد. 

افزايشحقوقدولتيوصولشدهمعادن
صدور پروانه بهره برداري و جواز تاسيس در هشت ماهه امسال به 
ترتيب 7.3و 13.8 درصد افزايش داش��ت. پروانه هاي اكتشاف معادن 
صادر ش��ده در اين م��دت 27.9 درصد افزايش پي��دا كرد و حقوق 
دولتي وصول ش��ده معادن 2.3برابر شد. با توجه به گزارش وضعيت 
شاخص هاي بخش صنعت، معدن و تجارت، در 8 ماهه امسال 3هزار 
و 7۰8 فق��ره پروانه بهره ب��رداري با ميزان س��رمايه گذاري بيش از 

198هزار و 8۰۴ ميليارد ريال و اشتغال 62 هزار و 96نفر صادر شده 
كه به ترتيب 7.3، 33.6و 2۴.1 درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال 

قبل افزايش داشته است. 
در هشت ماهه سال گذشته 3هزار و ۴57 فقره پروانه بهره برداري با 
ميزان سرمايه گذاري 1۴8 هزار و 7۴3 ميليارد ريال و اشتغال 5۰ هزار 
و 5۰ نفر صادر شده بود. از سوي ديگر در بازه 8 ماهه امسال 12هزار و 
181فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري بيش از يك ميليون 
و 28۴هزارميليارد ريال و پيش بيني اشتغال 279هزار و 898 نفر صادر 
شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 13.8 درصد، 

۴5.8 درصد و 2۰.3 درصد رشد نشان مي دهد. 
تعداد جوازهاي تاس��يس صادرش��ده در 8 ماهه س��ال گذش��ته 
1۰هزار و 7۰6 فقره با پيش بيني س��رمايه گذاري بيش از 88۰ هزار 
و 917ميلي��ارد ريال و پيش بيني اش��تغال 232هزار و 7۴1نفر بوده 
است. مجوزهاي صنفي صادر شده در هشت ماهه امسال 2۴2هزار و 
۴71 فق��ره بود كه با توجه به ص��دور 2۴6هزار و 226 فقره مجوز در 
مدت مش��ابه سال گذش��ته 1.5 درصد كاهش داشته است. در بخش 
معدن 56۰ فقره پروانه اكتشاف، 29۴ فقره گواهي كشف و ۴۰7 فقره 
پروانه بهره برداري صادر شده است. پروانه اكتشاف نسبت به دوره قبل 
27.9 درصد افزايش و گواهي كشف و پروانه بهره برداري به ترتيب 6 و 

13 درصد كاهش داشته است. 
در 8 ماهه س��ال گذش��ته ۴38 فقره پروانه اكتشاف، 312 فقره 
گواهي كشف و ۴68پروانه بهره برداري صادر شده بود. ميزان حقوق 
دولتي وصول ش��ده معادن در 8 ماهه سال 96 حدود 518 ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.3 برابر شده است. 
همچنين در حوزه تجارت خارجي 5 هزار و 295كارت بازرگاني در 8 
ماهه امسال صادر شد كه با توجه به تعداد كارت هاي بازرگاني صادر 
شده در مدت مشابه سال95)5 هزار و 122فقره( 3.۴ درصد افزايش 
داشته است. در حوزه تجارت الكترونيك نيز درسه بخش صدور مجوز 
براي گواهي امضاي الكترونيكي، نماد الكترونيكي و پروانه بهره برداري 
نرم افزار به ترتيب با افزايش 21.6، 6.9 و 9.1درصدي روبه رو بوديم. 
در اين بازه زماني 8 ماهه ۴3هزار و 91۰گواهي امضاي الكترونيكي، 
8 هزار و ۴18نماد الكترونيكي و 12پروانه بهره برداري صادر شده است 
كه اين مجوزهاي صادره در بازه زماني مش��ابه سال گذشته به ترتيب 
36ه��زار و 11۴، 7هزار و 871 و 11فقره بود. در زمينه پروانه تحقيق 
و توس��عه در هشت ماهه امسال 9۴ فقره مجوز صادر شد كه با توجه 
به مجوزهاي مدت مشابه سال گذشته)68 فقره( 38.2 درصد افزايش 

داشته است. 
صدور جواز تاسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني نيز در 8 
ماهه امسال 25 درصد افزايش داشت. در 8 ماهه امسال 15جواز صادر 

شد و در مدت مشابه سال گذشته 12جواز صادر شده بود. 

تعادل
صنعت غذا به عنوان يك صنعت اس��تراتژيك به 
ش��مار مي رود؛ از اينرو سياس��ت گذاري هاي درست 
در اين صنعت مي تواند به رش��د و توسعه واحدهاي 
تولي��دي در اين بخش بينجام��د. اگرچه هزينه هاي 
ب��االي توليد در اين بخ��ش مي توان��د عاملي براي 
زمين گير ش��دن فع��االن اين صنعت به ش��ماررود 
اما با نس��خه يي واحد توس��ط سياس��ت گذاران اين 
بخ��ش مي توان��د هزينه ه��ا را براي صنعتگ��ران در 
اين حوزه كاه��ش دهد. »پراكندگ��ي در كارگيري 
ابزارهاي سياستي«، »تعرفه هاي وارداتي«، »عوارض 
صادرات��ي«، »جوايز صادراتي و نرخ ارز«، »دخالت ها 
و س��خت گيري هاي دولت در جذب س��رمايه گذاري 
خارجي به كش��ور«، »تعرفه باالي مواد و قوطي هاي 
بس��ته بندي«، »آس��يب هاي ناش��ي از اجراي قانون 
انتزاع و تمركز باالي وزارتخانه متولي بر امور زراعت 
در برابر توسعه صنايع تبديلي« و »دخالت دولت در 
قيمت گذاري« 9 عاملي هس��تند كه به گفته فعاالن 
صنعت غذا روي كاهش رقابت پذيري اين صنايع اثر 

گذاشته است. 
 

وابس��تگي باالي فرآيند هاي بسته بندي و فرآوري 
ب��ه مواد اوليه وارداتي، وابس��تگي ب��االي فرآيند هاي 
بسته بندي و فرآوري به مواد اوليه پتروشيمي و صنايع 
س��لولزي و تاثيرپذيري از مشكات اين صنايع نيز از 
ديگر معضات در بخش بس��ته بندي صنايع غذايي و 
آشاميدني عنوان مي ش��ود. حاال هدف از اين نشست 
تخصصي كه توس��ط كميس��يون صنع��ت و معدن 
و كميس��يون كش��اورزي، آب و صناي��ع غذايي اتاق 
ته��ران و ب��ا حضور فعاالن صنعت غذا ش��كل گرفته 
براي تحليل عوام��ل اثرگذار بر عملكرد رقابت پذيري 
در صنايع غذايي و آش��اميدني برگزار شد. كميسيون 
صنعت و معدن در چند نشس��ت اخير خود، بررسي 
نتايج مطالعات پشتيبان برنامه راهبردي توسعه صنايع 
صادراتي و رقابتي را كه توس��ط موسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي بازرگاني انجام گرفته، آغاز كرده اس��ت. 
بحث و بررسي نتايج اين مطالعه در كميسيون صنعت 
و معدن، ب��ه حوزه صنايع مصرفي كم دوام رس��يد و 
مقرر ش��د يافته هاي اين تيم مطالعاتي طي نشستي 
با صاحب نظران و فعاالن حوزه صنايع غذايي در ميان 
گذاش��ته ش��ود تا به تكامل اين يافته ها كمك كند. 
در همين زمينه مهدي پورقاضي، رييس كميس��يون 
صنع��ت و معدن ات��اق تهران در ابتداي اين جلس��ه 
هم انديشي با بيان اينكه هدف از برگزاري اين نشست، 
بررسي مش��كات، نقاط ضعف و قوت صنايع غذايي 
به عنوان بخش��ي از صنايع كم دوام در حوزه توليد و 
صادرات است، گفت: ما در اين جلسه به مسائلي نظير، 
غيرواقعي بودن نرخ ارز، س��ود باالي بانكي، مشكات 
بيمه يي و تامين اجتماعي كه همه صنايع، كم و بيش 
با آنها دست به گريبان هستند، نمي پردازيم و بيشتر 
روي مسائل خاص صنايع غذايي متمركز خواهيم شد. 
 در ادامه اين نشس��ت، عضو هيات علمي موسسه 
مطالع��ات و پژوهش هاي بازرگاني به تش��ريح نتايج 
مطالع��ات انجام گرفت��ه در زمينه عوام��ل اثرگذار بر 
عملكرد رقابت پذيري در صنايع غذايي و آش��اميدني 
پرداخت. افس��انه ش��فيعي با اش��اره به جايگاه كان 
صنايع غذايي و آشاميدني در صنعت، توضيح داد: اين 
صنعت، به عنوان نخس��تين صنعت اشتغالزا شناخته 
 مي شود و در ميان بنگاه هاي بزرگ با 5۰۰ نفر به باال 
سهمي معادل 7.13 درصد دارد. اما با وجود آنكه سهم 
اشتغالزايي آن معادل 5.15 درصد است، نسبت نيروي 
كار با دستمزد پايين در اين صنعت باال است. چنانچه 
اين صنع��ت بتواند 8 درصد فروش خود را به صادرات 
اختص��اص دهد، توانس��ته حدود 6 درص��د از درآمد 

صادرات صنعتي به خود اختصاص دهد. ضمن آنكه، 
ارزبري آن نسبت به آنچه درآمد صادراتي اين صنعت 
حكاي��ت  مي كند، باالتر اس��ت. او ادام��ه داد: در اين 
صنعت گرانفروشي اتفاق  نمي افتد و اين روي حاشيه 
سود توليدكنندگان اثرگذار است. اين صنعت به لحاظ 
ميزان باالي آب بري و كاهش منابع آب در ايران بايد 
به آينده خود نيز توجه داش��ته باش��د. همچنين اين 
صنعت به صورت عمده متكي به ظرفيتي اس��ت كه 
بخ��ش خصوصي به وج��ود آورده اس��ت و اين نقطه 
قوت��ي براي اين صنعت، به ش��مار  مي آيد. ش��فيعي 
س��پس با اش��اره به اينكه صنايع غذاي��ي مهم ترين 
رش��ته فعاليت صنعتي به لحاظ درجه س��ازماندهي 
واحدها در قالب ساختارهاي جمعي است، توضيح داد: 
بررسي ها نشان  مي دهد بنگاه هايي كه در ساختار هاي 
جمعي و خوش��ه هاي صنعتي قرار گرفته اند، صرفا در 
اين س��اختارها، عضوي��ت دارند و چن��دان از مواهب 
قرارگرفتن در اين ساختارهاي جمعي بهره نگرفته اند. 
او در ادامه نخس��تين فشار وارد آمده به بنگاه هاي 
صنايع غذايي و آش��اميدني در سطح خرد را ساختار 
رقابت در بازار دانس��ت و دومين فش��ار رقابتي را نيز 
ت��دارك نهاده ها عنوان كرد و گفت: فضاي رقابت اين 
بنگاه ها به نحوي اس��ت كه بي ش��مار بنگاه كوچك و 
متوس��ط در كنار تعدادي بنگاه بزرگ پيش��رو شكل 
گرفته اس��ت ك��ه اگرچه اين بنگاه ها س��عي كرده اند 
به بازاره��اي صادراتي راه پيدا كنن��د اما محصوالت 
صادراتي آنها عمدتا داراي ارزش افزوده پايين هستند. 
بررسي ها نشان  مي دهد كه اين بنگاه ها به چند دسته 
نه��اده اعم از مواد اوليه كش��اورزي، صنعتي و نيروي 
انساني نياز دارند كه البته قيمت مواد اوليه كشاورزي 

آنها رقابتي نيست. 
او در ادامه به بحث بس��ته بندي پرداخت و گفت: 
سهم بسته بندي در قيمت تمام شده محصوالت ايراني 
حدود معادل 35 تا 5۰ درصد و اين س��هم در س��طح 
جهاني به حدود 1۰ تا 15 درصد كاهش  مي يابد. اين 
كارشناس اقتصادي، سطح بسيار پايين تر بهره وري در 
صنايع غذايي به نسبت متوسط صنعت را نيز نتيجه 
عواملي چون »س��هم غالب ني��روي كار با تحصيات 
كمت��ر از ديپلم در صنعت«، »س��هم پايين كارگران 
ماهر ش��اغل در صنعت«، »مقياس كوچك 73 درصد 
بنگاه ه��ا« و »افزايش تعداد واحدها و كاهش تقاضاي 

موجود« دانست. 

بهرهگيريمحدودازظرفيتهايصادراتي
شفيعي با اشاره به تمركز عمده فروش صادراتي 
بر مع��دودي از بازارهاي منطقه يي در صنايع غذايي 
گف��ت: بهره گيري مح��دود از ظرفيت هاي صادراتي 
ب��ه دليل توجه محدود بنگاه ها به خدمات متصل به 
توليد به ويژه در بخش بسته بندي و بازاريابي رخ داده 
اس��ت. او جايگاه ضعيف تحقيق و توسعه و نوآوري و 
جايگاه ضعيف خدمات پ��س از توليد، اتكاي باال به 
 سرمايه گذاري هاي داخلي و تمركز باالي واحدها بر 
مع��دودي از محصوالت توليدي را از جمله چالش ها 
صنايع غذايي عنوان كرد. او س��پس سخنان خود را 
با طرح اين پرس��ش ها به پايان رساند كه آيا هدايت 
ظرفيت هاي موجود و بهره برداري ش��ده به س��مت 
صادرات عملي است يا بايد واحدهاي جديد صادراتي 
)در قالب س��رمايه گذاري داخلي يا جذب س��رمايه 
خارجي( ايجاد ش��ود؟ و آيا بنگاه ه��اي بزرگ فعال 
در اي��ن صنعت موفق ت��ر از بنگاه هاي كوچك عمل 
كرده اند؟ ش��فيعي همچنين پرس��يد كه آيا ادغام و 
يكپارچه س��ازي بنگاه ها بر ارتقا ت��وان رقابت پذيري 
اي��ن صنعت اثرگذار اس��ت؟ الزامات و ش��رايط الزم 
براي شكل گيري و توانمندس��ازي تحقيق و توسعه 
در صنعت غذايي چيس��ت؟ پرسش ديگر او اين بود 
كه آيا رقابتي  شدن صنعت غذايي بدون رقابتي شدن 

صنايع باالدستي امكان پذير است؟

دخالتدولتدرقيمتگذاريها
پس از ارائه نتايج اين مطالعه، فعاالن صنايع غذايي 
نيز ب��ه طرح ديدگاه ه��اي خود در ارتب��اط با عوامل 
رقابت پذيري اين صنعت پرداختند. ازاينرو ابوالحسن 
خليلي، يكي از فعاالن صنعت غذا با اش��اره به اينكه 
تعداد نف��رات يك بنگاه، چندان در بزرگي و كوچكي 
مقياس فعاليت هاي اين بنگاه تعيين كننده نيس��ت، 
ادامه داد: در ش��رايطي كه اتوماس��يون جاي پرسنل 
را گرفته اس��ت، هنوز بنگاه ها براساس تعداد شاغان 
تقسيم بندي  مي شوند. با اين وجود در گزارش ها، براي 
بخش اتوماس��يون س��همي در نظر گرفته  نمي شود. 
ضمن آنكه، ميزان توليد  مي تواند شاخص مناسب تري 
براي ارزيابي اندازه بنگاه باشد. او همچنين عنوان كرد 
كه چنانچه س��هم صنعت غذا در خوشه هاي صنعتي 
باالست، الزم است اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد 
كه اين سهم باال تا چه حد در صادرات اين صنايع موثر 

بوده اس��ت. خليلي با اش��اره به بخش هايي از گزارش 
ارائه ش��ده، تصريح كرد: با اين موضوع موافق نيستم 
كه صنعت غذا به دليل وابس��تگي ب��اال به بازار داخل 
نوآوري نداشته است. خليلي افزود: متاسفانه مسووالن 
ب��ا مواضع خويش در قب��ال برخي محصوالت غذايي 
موجب كاهش اعتماد مردم به صنايع داخلي شده اند و 
اين روي فعاليت صنعت اثر گذاشته است. او ادامه داد: 
يكي از مسائل صادراتي صنايع غذايي ايران تمركز به 
دو كشور عراق و افغانستان بوده و تاكنون نتوانسته ايم، 

در مورد اين مساله راهكار جايگزيني بيابيم. 
 اين فعال اقتصادي عدم ثبات بخشنامه هاي دولتي 
و بوروكراس��ي حاكم در بخش صادرات صنايع غذايي 
را نيز ناشي از عدم تفوق رويكرد توجه به صادرات در 
اركان اجرايي كشور دانس��ت. خليلي در ادامه گفت: 
دولت ب��ه بهانه تامين امنيت غذايي و دسترس��ي به 
مواد غذايي به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم در 
قيمت گ��ذاري دخالت  مي كند. در چنين ش��رايطي، 

نوآوري در توليد معنايي پيدا  نمي كند. 
اصغ��ر فغفوري، يكي از فع��االن صنعت ماكاروني 
نيز با اش��اره به ضرورت تمركز بر صادرات گفت: هيچ 
دستگاهي، نقش نظارتي بر صادرات محصوالت غذايي 
ايفا  نمي كند. هر كسي هر محصولي را كه  مي خواهد 
صادر  مي كن��د و گويي صادركنن��دگان در بازارهاي 
هدف، خودزني  مي كنند. اگر قرار است بازارهاي هدف 
حفظ شود و با قدرت در اين بازارها  باقي بمانيم بطور 
حتم بايد، كيفيت رعايت شود و متاسفانه اين اتفاق رخ 
 نمي دهد. اين عضو انجمن ماكاروني با با بيان اينكه اين 
صنعت در ايران مجهز به تكنولوژي روز اس��ت، افزود: 
با اين وجود در صادرات موفق نيس��تيم و صادرات ما 
صرفا به دو كش��ور محدود ش��ده است. يكي از داليل 
ع��دم توفيق در صادرات نيز آن اس��ت كه مواد اوليه 
خود را باي��د از داخل تامين كنيم و هر محصولي كه 
دول��ت به عنوان ماده اوليه ب��ه توليدكنندگان عرضه 
 مي كند، باي��د آن را دريافت كنيم. فغفوري در بخش 
ديگري از س��خنانش گفت: در كجاي دنيا براي همه 
محص��والت، قيم��ت درج  مي ش��ود، آن هم قيمتي 
غيرواقعي. قيمت گذاري به مانعي براي ارتقاي كيفيت 

توليد تبديل شده است. 

مداخالتغيرهوشمند
در عين حال رييس كميس��يون كشاورزي، آب و 

صنايع غذايي اتاق تهران با اش��اره به گزارشي كه در 
كميس��يون متبوعش در خصوص رقابت پذيري ارائه 
شده گفت: رقابت پذيري ايران در سال 2۰17 نسبت 
به 2۰16 حدود 9 پله ترقي داش��ته اس��ت. چنانكه 
رتبه ايران از 76 در سال 2۰16 به رتبه 69 در سال 
2۰17 صعود داشته است. اين ارتقا به دليل وضعيت 
مطلوب اندازه بازار و محيط كس��ب وكار در ايران رخ 
داده اس��ت. اما ايران در عمده ش��اخص هايي كه به 
عنوان ماك رقابت پذيري مورد توجه قرار  مي گيرد، 
دچار ضعف اس��ت. كاوه زرگران ادام��ه داد: يكي از 
مهم ترين عواملي اس��ت كه رقابت پذيري را كاهش 
داده، خريد تضميني محصوالت كش��اورزي توس��ط 
دول��ت و عرضه اي��ن محصوالت ب��ه توليدكنندگان 
اس��ت. قيمت هاي تعيين شده براي خريد تضميني، 
عمدت��ا باالت��ر از قيمت ه��اي جهاني اس��ت و اين 
س��بب  مي شود كه تاثير بس��زايي در افزايش قيمت 
تمام ش��ده توليدات صنايع تبديلي ايجاد ش��ود. او 
همچنين مداخات غيرهوش��مند كه در تعدد مراكز 
تصميم گيري براي صنعت غذا متجلي ش��ده اس��ت 
و نب��ود برنامه ملي براي توس��عه صنعت و صادرات 
محص��والت غذاي��ي را از ديگر چالش ها برش��مرد و 
گفت: طي بازديدي كه سال گذشته از ايالت باوارياي 
آلمان داش��تيم، دريافتي��م كه توليد ش��ير خام در 
اين ايالت با توليد ش��ير در ايران برابري  مي كند اما 
 ميزان صادرات محصوالت لبني در اين ايالت، حدود
۴ ميلي��ارد دالر بود و ما خوش��حاليم ك��ه صادرات 
صنايع لبني در ايران به 6۰۰ ميليون دالر  مي رسد و 
اميد داريم كه اين رقم تا پايان س��ال به يك ميليارد 
دالر افزايش پيدا كند. او قيمت گذاري را نيز به عنوان 
يكي ديگر از موانع ارتقاي رقابت پذيري برش��مرد و 
ادام��ه داد: ب��ا فضاي ايجاد ش��ده در م��ورد افزايش 
قيمت ها، س��ه يا چهار صنعت��ي كه در صف دريافت 

قيمت بوده اند دچار مشكل خواهند شد. 
زرگ��ران گف��ت: در نظ��ام توزيع، ميزان س��ودي 
ك��ه دريافت  مي ش��ود، به حدي نامتعارف اس��ت كه 
رقابت پذي��ري را كاهش داده اس��ت. در عين حال در 
اليحه بودجه پيشنهادي س��ال 97، عزم دولت براي 
تامين درآمدهايش از مح��ل ماليات قابل تامين، اگر 
معطوف به شناس��ايي موديان جديد نباش��د، فش��ار 
مضاعفي را به بخش شناس��نامه دار اقتصاد و صنعت، 
وارد  مي كن��د.  رييس كميس��يون كش��اورزي، آب و 
صنايع غذايي، كمبود تقاضا و عدم تطابق ظرفيت هاي 
شكل گرفته با نياز بازار را نيز از ديگر مشكات صنعت 

غذا عنوان كرد. 

روغنكاريدرچرخواحدهايتوليدي
همچني��ن ريي��س اداره صنايع غذاي��ي از وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت با بيان اينكه حدود 1۰هزار 
واحد توليدي صنايع غذايي در كش��ور وجود دارد كه 
ظرفيت جذب 1۰۰ميليون تن مواد اوليه كشاورزي را 
دارد، گفت: اين ظرفيت ها در حالت اشباع قرار دارد و 
شايد اكنون نيازمند ظرفيت هايي هستيم كه نوآوري 
داشته باش��ند. فاطمه توفيق گفت: اكنون بنگاه هاي 
ب��زرگ صاحب برندي در صنعت غ��ذا وجود دارد كه 
با توليد انبوه به قيمت تمام شده پايين تر رسيده اند. در 
عين حال، صادرات  مي تواند چرخ واحدهاي توليدي را 
روغنكاري كند. افزايش صادرات به يكي از اصلي ترين 
دغدغه هاي وزارتخانه تبديل است و جلسات متعددي 
در اين زمينه برگزارش��ده است. بنابراين، اگر مشكلي 
در زمينه ص��ادرات وج��ود دارد واحدهاي توليدي با 
وزارتخانه درميان بگذارند كه در جهت رفع آنها برآييم. 
ضمن اينكه ما در وزارتخانه نسبت به توسعه و صادرات 
صنايع غذايي حال و نيز ايجاد شركت هاي مديريت 

صادرات تاكيد داريم. 
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7  جهان

نشست ۲۰ كشور جهان در كانادا 
براي بررسي بحران كره شمالي

 تحريم اتحاديه اروپا عليه بازار
4۰ ميليارد دالري روغن پالم

 حمله چريك هاي چپ گراي كلمبيا
به خط لوله نفت

گروه جهان  
اتحاديه اروپا تصميم گرفته واردات روغن پالم را تا سال 2020 تحريم كند كه 
اين مساله زنگ خطر بزرگي را عليه اين صنعت در كشورهاي مالزي و اندونزي به 
عن��وان مهم ترين توليد كنندگان اين كاال در بازارهاي جهاني به ارزش 40ميليارد 

دالر درسال به صدا درآورده است. 
به گزارش ايرنا، پس از آنكه فعاالن محيط زيس��ت اعتراضاتي نس��بت به نابودي 
عمدي جنگل ها توسط برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا براي كاشت بيشتر درخت 
پالم به اتحاديه اروپا ارائه كردند، اين بلوك اروپايي س��ه ماه پيش طرحي را مبني بر 
تحريم خريد روغن پالم از كشورهاي عمده صادركننده آن به تصويب رساند كه يك 
ماه بعد كميسيون صنعت، تحقيق و انرژي اتحاديه اروپا )ITRE( نيز آن را تاييد كرد. 
بر اساس اين طرح، استفاده از روغن پالم براي توليد سوخت هاي تجديدپذير )زيست 
سوخت( در كشورهاي 28گانه اتحاديه اروپا بايد تا سال 2022 به طور كامل متوقف 
شود. كشورهاي جنوب شرقي آسيا از جمله مالزي، اندونزي و تايلند به داليل شرايط 
آب و هوايي استوايي، صادر كنندگان بزرگ روغن پالم در جهان محسوب مي شوند كه 
اكنون اين صنعت با تهديد تحريم خريد روغن پالم توسط اتحاديه اروپا روبه رو شده 
است. اتحاديه اروپا دومين مقصد صادرات روغن پالم پس از هند براي مالزي و اندونزي 
محسوب مي شود. اكنون اين دو كشور بازار جهاني اين روغن را با توليد ساالنه بيش 

از 40ميليارد دالر در دست دارند. 
طبق گزارش وزارت كاال و صنايع كشاورزي مالزي، ارزش صادرات روغن پالم اين 
كش��ور حدود 20ميليارد دالر درس��ال است و در حال حاضر حدود 650 هزار نفر در 
مالزي صاحب زمين پرورش درخت پالم هستند. عالوه براين صادرات روغن پالم اين 
كشور در سال 2017 افزون بر 75 ميليارد دالر بوده است. طبق گزارش وزارت صنعت 
و تجارت بين الملل مال��زي، با وجود اينكه مذاكرات دوجانبه موافقتنامه تجارت آزاد 
اتحاديه اروپا و مالزي پنج س��ال است كه كنار گذاشته شده اما اين اتحاديه در سال 
گذشته همچنان با رقم 2ميليارد يورو )10ميليارد رينگيت( بزرگ ترين بازار واردات 

روغن پالم از مالزي بوده است. 

گروه جهان 
وزراي امور خارجه 20 كشور امروز سه شنبه براي بررسي وضعيت كره شمالي و احتمال 
اعمال فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيك در ونكوور كانادا گردهم مي آيند. اين در حالي است 
كه چين به عنوان يك عامل كليدي در حل بحران در شبه جزيره كره در اين نشست غيبت 
دارد.  به گزارش رويترز، نشس��ت ونكوور به ميزبان��ي كانادا و اياالت متحده در حالي برگزار 
مي ش��ود كه نش��انه هايي از كاهش تنش حتي به صورت موقت، در شبه جزيره كره مشهود 
اس��ت. اخيرا دو كره براي نخس��تين مرتبه در دو سال گذش��ته مذاكراتي را برگزار كردند و 
پيونگ يانگ اعالم كرد در صورت مساعد بودن شرايط، ورزشكاران خود را به المپيك زمستاني 
كره  جنوبي اعزام مي كند. اگرچه اظهارات اخير مون جائه اين رييس جمهوري كره  جنوبي درباره 
اينكه كره ش��مالي مذاكرات را احتماال به دليل تاثير فشارهاي امريكا پذيرفته، سبب شد كه 
پيونگ يانگ به خودداري از ش��ركت در المپيك زمس��تاني تهديد كند. خبرگزاري رس��مي 
كره ش��مالي اعالم كرد: اظهارات تند رييس جمهوري كره  جنوبي همچون آب سردي بر سر 
مذاك��رات مصالحه بود و مردم را نااميد كرد.  امريكا و برخي كش��ورها مي گويند كه جامعه 
بين الملل بايد به دنبال راه هايي با هدف گسترش طيف تحريم ها عليه برنامه هاي موشكي و 
اتمي كره شمالي باشد. برايان بوك مدير سياست گذاري وزارت خارجه امريكا گفت: »شواهدي 
مبني بر كمپين اعمال فشار حداكثري از سوي اياالت متحده عليه كره شمالي وجود دارد و ما 
كامال آن را احساس مي كنيم. « وي در گفت وگوي خبري در واشنگتن اعالم كرد كه وزراي 
امور خارجه 20 كش��ور از جمله ركس تيلرس��ون وزير امور خارجه اياالت متحده به بررسي 
چگونگي تقويت امنيت دريايي در آب هاي اطراف كره ش��مالي مي پردازند تا كشتي هايي كه 
تالش مي كنند تحريم ها عليه اين كشور را دور بزنند، پيگيري كنند. نشست ونكوور همچنين 
هدف متوقف كردن منابع مالي براي كره شمالي را دنبال مي كند. نشست ونكوور بدون حضور 
نماينده يي از پكن برگزار مي شود. سخنگوي وزارت خارجه چين در يك نشست خبري درباره 
اين نشس��ت گفت: »برگزاري چنين نشس��ت هايي كه بدون حضور طرف هاي مهم در حل 
بحران ش��به جزيره كره صورت مي گيرد، در حقيقت كمكي به يافتن راه حل مناسب درباره 
اين مساله نمي كند. « از ديگر كشورهايي كه در اين نشست حضور دارند، ژاپن و كره  جنوبي 

هستند كه از متحدان اصلي امريكا عليه پيونگ يانگ محسوب مي شوند. 

گروه جهان 
ارت��ش كلمبيا و كمپاني نفتي دولتي اين كش��ور اعالم كردند در پي بمب گذاري 
چريك ه��اي ارت��ش آزادي بخ��ش ملي در خ��ط لوله انتق��ال نف��ت در جنوب اين 
كش��ور، فعالي��ت اين بخ��ش از خط لوله كلمبيا متوقف ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
رويت��رز، چريك هاي ارت��ش آزادي بخش مل��ي كلمبيا فعاليت ه��اي تهاجمي خود 
را علي��ه ارتش و زيرس��اخت هاي نفتي اين كش��ور پس از پاي��ان يك آتش بس يك 
ماه��ه و در بحبوح��ه مذاكرات صلح ب��ا دولت بوگوتا براي پاي��ان دادن به جنگ 53 
س��اله در اين كش��ور امريكاي جنوبي از سر گرفته اند.  ش��ركت نفتي دولتي كلمبيا 
)اكوپت��رول( اع��الم كرده كه اين حمل��ه در منطقه ماياما در اس��تان نارينو واقع در 
جن��وب كلمبي��ا رخ داده ام��ا تاثير زي��ادي بر صادرات ي��ا توليد نفت خ��ام در اين 
حوزه نفتي نگذاش��ته اس��ت. خط لوله 306 كيلومتري ترانس��اندينو ظرفيت انتقال 
 85ه��زار بش��كه نفت خام در روز را دارد.  ارت��ش آزادي بخش ملي كلمبيا كه حدود 
2000 چريك دارد از پايان آتش بس كه 9 ژانويه س��ال جاري ميالدي بود، دو افسر 
پليس و يك سرباز را در حمالت خود كشته است. اين گروه همچنين شنبه يكي از 
مقاطعه كاران اين كمپاني نفتي را ربوده اس��ت. آنتونيو گوترش  دبيركل سازمان ملل 
متحد، از چريك هاي ارتش آزادي بخش ملي كلمبيا خواسته حمالت خود را متوقف 

كرده و مذاكرات صلح را با دولت از سر بگيرند. 
خوآن مانوئل س��انتوس رييس جمهوري كلمبيا نيز تيم مذاكره كننده دولت را كه 
براي انجام گفت وگوهاي صلح در اكوادور به س��ر مي برد، احضار كرده تا درباره آينده 
مذاكرات با چريك هاي ارتش آزادي بخش ملي با آنها گفت وگو كند. س��انتوس پس 
از به دس��ت آوردن تواف��ق صلح با فارك در نوامبر 2016 مي��الدي و پايان دادن به 
جنگي 50 س��اله با اين گروه چريكي، اميدوار است كه بتواند به درگيري هاي دولت 
با ارتش آزادي بخش ملي پيش از اتمام دوران رياس��ت جمهوري اش در انتهاي س��ال 
جاريم ميالدي نيز پايان دهد. انتخابات رياست جمهوري كلمبيا در ماه مه سال جاري 
ميالدي برگزار مي ش��ود. ارتش آزادي بخش ملي كلمبيا از 1964 با دولت بوگوتا در 

نبرد است و كمتر از دو هزار نفر عضو دارد. 

  اعتصاب ها آتن را فلج كرد
گروه جهان   اعتصاب كاركنان بخش حمل و نقل يونان 
در اعتراض به محدود شدن حق برپايي اعتصاب، فعاليت در 
اي��ن بخش را به  كلي مختل كرد. به گ��زارش رويترز، برنامه 
يونان براي اقدام در جهت محدودسازي فعاليت هاي صنعتي 
ازجمله مح��دود كردن حق اعتص��اب اتحاديه هاي كارگري 
روز دوش��نبه بار ديگر به اعتصاب سراس��ري در بخش حمل 
و نقل عمومي منجر ش��د. در حالي ك��ه پارلمان يونان براي 
راي گي��ري درب��اره بخش ديگ��ري از اصالح��ات مربوط به 
بس��ته كمك هاي مالي 2015 آماده مي ش��وند، ش��ماري از 
قانون گذاران روز دوش��نبه تاييد فوريتي يك  سري اصالحات 
چندجانبه را خواس��تار شدند كه اين مساله با واكنش شديد 
اتحاديه هاي كارگري مواجه شد.  به گزارش رويترز، كاركنان 
بخش حمل  و  نقل عمومي يونان در واكنش به اين درخواست 
قانون گذاران دس��ت از كار كش��يدند و اين مساله به متوقف 
ش��دن حركت اتوبوس ه��ا، مترو ها و خدمات ريلي ش��هري 
منجر شد. ش��ماري از پرواز ها نيز به علت اعتصاب كاركنان 
فرودگاه و كنترل كنندگان پرواز، به تعويق افتادند. اين اقدام 
اتحاديه هاي كارگري هزاران شهروند يوناني را سرگردان كرد 
و به ترافيك ش��ديد در خيابان هاي منتهي به مركز شهر آتن 
انجاميد. س��اير كاركنان دولت ازجمله آم��وزگاران، قضات و 
پزشكان بيمارستان هاي دولتي نيز حمايت خود را از اين اقدام 
كاركن��ان بخش حمل  و  نقل اعالم كردند و در تظاهراتي كه 
چند ساعت پس از آغاز اعتصاب ها برگزار شد، شركت كردند. 
چن��د اتحاديه بزرگ كارگري نيز از اين اقدام كاركنان بخش 
حمل  و  نقل حمايت كردند؛ يكي از اين اتحاديه هاي كارگري 
با انتشار بيانيه يي اعالم كرد: »دولت به اتخاذ تدابير خود عليه 
نيروي كار ادامه مي دهد و اين مساله به تضعيف جامعه يونان 
مي انجامد. اين يك چالش نهايي براي كارگران، بازنشستگان 
و بيكاران اس��ت چراكه اين طرح پيشنهادي حق قانوني آنها 
ب��راي اعتصاب را ازبين مي برد.« اتحاديه هاي كارگري اكنون 
مي توانند با حمايت يك سوم اعضاي خود اعتصاب كنند؛ اما 
براساس قانون جديد كه در پارلمان به راي گذاشته مي شود، 
ب��راي برگزاري هرگونه اعتصاب به حمايت بيش از 50درصد 
اعضا نياز خواهد بود.  اين اصالحات بخشي از تدابيري هستند 
كه دريافت قسط نهايي كمك هاي مالي بين المللي به يونان 
را متضمن مي ش��وند. صاحبان كس��ب و كار و وام دهندگان 
بين المللي به يونان اميدوارند كه اعمال محدوديت هاي جديد 
عليه حق برپايي اعتصاب در يونان به بهبود بهره وري اقتصادي 
در اين كش��ور بينجامد و از برگ��زاري اعتصاب هاي مكرر كه 
از زمان ورشكس��تگي يونان در بحران مال��ي جهاني 2008 
تشديد شده، ممانعت كند. در اليحه مربوطه كه به »اقدامات 
اولويت دار« مشهور است، بيش از 100مورد اصالحات مطرح 
شده و عمال آخرين اميد الكسي سيپراس نخست وزير يونان 
ب��راي خروج از بحران مالي پي��ش از پايان برنامه كمك هاي 

بين المللي در ماه آگوست محسوب مي شود. 

 اردوغان دستور ساقط كردن 
جنگنده روس را داد

نخس��ت وزير س��ابق تركيه اطالعات مهمي را به كميته 
پارلماني مسوول بررسي كودتاي نافرجام 2016 ارائه كرد. به 
گزارش النشره، احمد داووداوغلو گفت: رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركيه دستور ساقط كردن جنگنده روسيه 
را داده ب��ود. اي��ن اعتراف مي تواند روابط مس��كو � آنكارا را 
وارد بحران جديدي كند. اردوغان پيش تر جنبش وابس��ته 
ب��ه فتح اهلل گول��ن را در اين زمينه متهم ك��رده بود. نيروي 
هوايي تركيه جنگنده سوخوي 24 روسيه را در نوامبر 2015 
به ادعاي اينكه حريم هوايي تركيه در مرزهاي مش��ترك با 

سوريه را نقض كرده ، ساقط كرد. 

  ده ها كشته و زخمي
در حمالت انتحاري بغداد

وزارت كشور عراق ديروز دوشنبه از حمالت انتحاري به 
ميداني در بغداد خبر داد كه ده ها كش��ته و زخمي برجاي 
گذاشت. به گزارش سومريه نيوز، سعد معن سخنگوي وزارت 
كشور عراق با تاييد اين خبر گفت كه اين حمالت توسط دو 
تروريست انتحاري و عليه كارگران صورت گرفته است. آمار 

نهايي اين حمالت 26 كشته و 95 زخمي اعالم شد. 

 تالش براي ايجاد مركز سلفي 
در مرزهاي عمان

تحركات خطرناك عربستان در شرق يمن از اواخر نوامبر 
گذش��ته از مقدمه چيني ها براي ايجاد يك مركز س��لفي در 
شهر قشن، دومين شهر بزرگ اين استان حكايت دارد. گفته 
ش��ده، رياض فعاليت هاي انسان دوستانه خود را داخل شهر 
المهره بيشتر كرده و همزمان گام هايي در جهت نظامي كردن 
اين اس��تان برداشته اس��ت. به گزارش االخبار، اين اقدامات 
عربس��تان در حدي گسترده است كه نمي توان گفت اهداف 
سياسي و امنيتي ندارند. اين مساله زنگ خطري براي عمان 
اس��ت، زيرا مرزهاي طوالني با المهره دارد و مي خواهد اين 

منطقه را از درگيري هاي نظامي و مذهبي دور نگه دارد. 

 كمك نظامي 18ميليون يورويي 
آلمان به اردن

وزير دفاع آلمان در س��فر ب��ه اردن تجهيزات نظامي به 
ارزش 18ميليون يورو به اين كشور داد. به گزارش خبرگزاري 
آلمان، اورزال ف��ون در الين در حاش��يه واگذاري تجهيزات 
نظامي آلمان به اردن در امان گفت: »مي دانيم كه اين منطقه 
براي زمان طوالني آرام نخواهد ش��د، بنابراين مهم اين است 
كه روابط محكمي با يكديگر داش��ته باشيم.« آلمان پس از 

امريكا دومين كشوري است كه به اردن كمك مي كند. 

 قرارداد 1.38ميليارد دالري 
كويت با پنتاگون

شركت كويتي كي جي ال قراردادي به ارزش 1.38ميليارد 
دالر با آژانس دفاع لجستيكي وزارت دفاع امريكا به امضا رساند. 
به نوشته روزنامه كويت تايمز، شركت كترينگ كي جي ال به 
مدت 24 ماه مواد غذايي و خدمات لجستيكي براي نيروهاي 
امريكايي مستقر در كويت، عراق و اردن تامين مي كند. توافق 
مذكور براي 60 ماه قابل تمديد اس��ت. كويت س��عي دارد با 
افزايش س��رانه سرمايه به ميزان 10درصد آن را در 2018 به 
3.5 ميلي��ارد دينار كويت برس��اند. هدف غلبه بر ضعف هايي 
است كه موجب شد نرخ توسعه در 2017-2016 كاهش يابد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

مجمع جهاني اقتصاد عرصه تقابل اروپا و امريكا

نمايش قدرت ماكرون و مركل در برابر ترامپ

فروش اوراق قرضه دالري در آسيا

سرمايه گذاران جهاني براي بازار چين دندان تيز كرده اند
گروه جهان   طال تسليمي 

روي  ب��ه  را  خ��ود  س��هام  بازاره��اي  چي��ن 
سرمايه گذاران جهاني مي گشايد و اگرچه پيش بيني 
مي شود كه سهم خارجي ها در اين بازار به 6درصد 
محدود ش��ود، اما حتي در اين س��طح نيز معامالت 
س��ودآوري در انتظ��ار س��رمايه گذاران خواهد بود 
چراكه بازار س��رمايه گذاري چندين تريليون دالري 
چين در مس��ير تبديل شدن به دومين بازار بزرگ 
س��رمايه گذاري جه��ان بع��د از امريكا ق��رار دارد. 
فرهنگ پس انداز در چين كه در دولت اين كش��ور 
نيز منعكس ش��ده، در سال هاي اخير محرك رشد 
اقتصاد جهاني بوده اس��ت و حاال كه صدها ميليون 
چيني به دنبال بازنشس��تگي هس��تند، اين فرهنگ 
به نوع��ي ب��ه انگيزه س��رمايه گذاري هاي ش��خصي 
تبديل مي ش��ود كه تقويت بازارها را در پي خواهد 
داش��ت. اين مس��اله عالوه بر اينكه مديران سرمايه 
خارجي را به س��مت بازارهاي چين جذب مي كند، 
وام دهندگان خارجي را ني��ز به فروش اوراق قرضه 

دالري در اين كشور ترغيب كرده است. 

 بازار سودآور چين
توجه مديران سرمايه به بازار چين جاي تعجب 
ندارد. بازار س��رمايه چندي��ن تريليون دالري چين 
به س��رعت در حال رشد اس��ت و طي دو سال اين 
كش��ور به دومين بازار بزرگ جهان��ي بعد از امريكا 
تبديل خواهد ش��د. ب��ه گزارش فايننش��ال تايمز، 
مس��ووالن كنترل و نظارت مالي، بازارها را به تدريج 
به روي ش��ركت هاي خارجي مي گش��ايند و دونگ 

وانگ كهنه كار در صنعت مديريت سرمايه در چين 
و مديرعامل »اچ اس بي سي« به شركت هاي خارجي 
ك��ه قصد ورود به بازار چي��ن را دارند توصيه كرده 
چش��م انداز بلندمدت را درنظر بگيرند: »بازار چين 
جايي نيست كه يك شبه وارد آن شويد، در التاري 
ش��ركت كني��د و ثروتي هنگفت به جي��ب بزنيد«. 
بسياري از شركت هاي بين المللي سرمايه گذاري به 
س��مت اين بازار در حال رش��د جذب مي شوند، اما 
درخواهند يافت كه صنعت س��رمايه گذاري داخلي 
به شدت رقابتي است. شمار تامين كنندگان سرمايه 
در س��ال هاي اخي��ر در چين افزاي��ش قابل توجهي 
داشته است و اكنون هزاران صندوق سرمايه گذاري 
ثبت شده و تامين كننده مالي در اين كشور مشغول 
به كار هس��تند. در سال هاي 2013 تا 2017 شمار 
صندوق هاي مش��ترك به بيش از س��ه برابر، يعني 
4هزار و 419 مورد، افزايش يافته اس��ت. ش��ركت 
مش��اوره مالي »كيس��ي كوئِرك« معتقد است تنها 
س��همي محدود و 6درصدي از بازار سرمايه گذاري 
چين نصيب ش��ركت هاي خارجي مي شود، چراكه 
پس انداز كنن��دگان چين��ي دارايي ه��اي داخلي را 
ترجيح خواهند داد؛ اما س��هم 6درصدي از دومين 
بازار بزرگ جهان همچنان سهم قابل توجهي است. 
گش��ايش بازارهاي چين به رويه سرمايه گذاران 
خارجي در هفته هاي اخير ش��ماري از مشهورترين 
مدي��ران داراي��ي جه��ان را ب��ر آن داش��ته ك��ه 
براي تاس��يس صن��دوق س��رمايه در چي��ن اقدام 
كنن��د. ش��ركت امريكاي��ي »ام اس س��ي آي« كه از 
تامين كنندگان ارش��د ابزار حمايت از تصميمات در 

سرمايه گذاري محسوب مي شود نيز تصميم گرفته 
بخشي از س��هام هاي درجه يك چين را به شاخص 
س��هام با نفوذ خود در بازارهاي نوظهور بيفزايد كه 
اين اقدام در مشروعيت بخش��ي به بازارهاي سرمايه 

چين تاثير مثبتي داشته است. 
 كيس��ي كوئِرك پيش بيني كرده ب��ازار چين از 
س��ال  ت��ا   2016 س��ال  در  دالر  تريلي��ون   2.8
2030 ب��ه بي��ش از 17 تريليون دالر رش��د كند. 
پس انداز كنندگان چيني در سه سال آينده سهمي 
حدودا 50درصدي در جريانات مالي خواهند داشت 
در حالي كه سهم پس انداز كنندگان )سرمايه گذاران 
ج��زء( امريكايي 10درص��د و بريتانيايي يك درصد 
خواهد بود. كيس��ي كوئرك همچني��ن پيش بيني 
مي كند بازار مديري��ت دارايي ها كه اكنون 4درصد 
از مجموع ثروت چين را تش��كيل مي دهد تا 2030 
ب��ه 10درصد رش��د كند. اين پيش بين��ي برمبناي 
چند عامل عمده درنظر گرفته ش��ده است: افزايش 
س��ريع ثروت س��رمايه گذاران جزء، محدوديت هاي 
س��اختاري در نظام بانكداري داخلي چين، حمايت 
دولت پكن از ايجاد نظام بازنشس��تگي و همچنين 

رشد بازارهاي سرمايه. 
مدي��ران دارايي در جهان از مدت ها پيش به دنبال 
فعالي��ت در چين بودند، اما اين فعالي��ت از ماه ژوئن 
2016 و پس از آن ممكن ش��د كه كميسيون نظارت 
ب��ر اعتبارات در چين و س��ازمان مديريت دارايي اين 
كشور پذيرش درخواست ها از سوي گروه هاي خارجي 
را پذيرفتند. از نظر وانگ، مزيت اصلي مديران دارايي 
خارج��ي در بازار چين بر رقب��اي داخلي، تجربه آنها 

در فعاليت در بازارهاي س��رمايه جهاني اس��ت. وانگ 
مي گويد آنها مي توانند چين را به جهان نشان دهند و 

جهان را به چين بياورند. 

 بازار جديد اوراق قرضه دالري
افزاي��ش ثروت س��رمايه گذاران جزء در چين و در 
ديگر كشورهاي آسيايي توجه وام دهندگان خارجي را 
نيز جلب كرده است. گزارش هاي منتشر شده از سفر 
گروهي از اعتباردهندگان برزيلي به آس��يا در تالش 
ب��راي ف��روش اوراق قرضه دالري به س��رمايه گذاران 
محلي حكاي��ت دارد. تبليغات ش��ركت هاي خارجي 
براي اوراق قرضه ش��ان در آسيا تحول جديدي است 
و به عقيده تحليلگران، از تغييري اساس��ي در وجهه 
آس��يا حكايت دارد. با افزايش ثروت س��رمايه گذاران 
محلي، شمار بيشتري از صادركنندگان اوراق قرضه به 

سمت اين منطقه جذب مي شوند و اين مساله نشان 
مي دهد ك��ه بازارهاي اوراق قرضه در آس��يا به نقطه 
عطفي رسيده و به طور فزاينده به سمت تبديل شدن 
به قطب مالي مس��تقل پيش مي روند. يكي از عوامل 
اصلي افزايش تقاضا در ميان سرمايه گذاران آسيايي، 
افزايش ث��روت و پس اندازها در منطق��ه و به ويژه در 
چين است. س��رمايه گذاران آسيايي در سال گذشته 
خري��دار 78درص��د از اوراق قرضه دالري بودند و اين 
درحالي اس��ت كه تنه��ا 8درصد از اي��ن اوراق قرضه 
توسط سرمايه گذاران امريكايي خريداري شده بود. در 
ميان كشورهاي آسيايي، چين بيشترين سطح تقاضا 
در سرمايه گذاري را رقم زده و طبق برآوردهاي گروه 
بانكداري استراليا و نيوزيلند، بيش از 50درصد از اوراق 
قرضه دالري معامله شده در آسيا به چيني ها فروخته 

شده است. 

گروه جهان 
صدراعظم آلم��ان قصد دارد در نشس��ت هفته 
آين��ده مجمع جهاني اقتصاد در داووس براي تقابل 
ب��ا دونالد ترامپ به امانوئل ماكرون رييس جمهوري 
فرانسه بپيوندد. آنگال مركل كه از انتخابات سپتامبر 
تاكن��ون درگي��ر مارات��ن نفس گير تش��كيل دولت 
ائتالفي اس��ت پس از 3س��ال براي نخستين بار در 
نشست مجمع جهاني اقتصاد شركت خواهد كرد. 

رويترز نوشته، منابع مطلع دولت آلمان گفته اند 
ك��ه خان��م صدراعظم پ��س از توافق با سوس��يال 
دموكرات ه��ا ب��راي تش��كيل دول��ت ائتالفي حاال 
مي تواند با دست باز به داووس سفر كند تا در كنار 
ماكرون سياس��ت هاي حمايت گرايان��ه اقتصادي و 
غيرمتعارف ترامپ در عرصه بين الملل را به چالش 
بكش��د. آنگال مركل به عنوان سياستمداري ميانه رو 
و حامي اروپ��ا كه از مقررات زداي��ي تجاري و نظم 
جهاني بر مبناي اجماع نظر و نه انزواگرايي حمايت 
مي كند، شناخته شده است. گفته شده، ترامپ قرار 
است در روز پاياني مجمع جهاني اقتصاد در داووس 

سوييس سخنراني كند. 
اش��تفن زايبرت، س��خنگوي آنگال مركل هفته 
گذش��ته از پاسخ دادن به سواالت در رابطه با اينكه 
آي��ا صدراعظم آلمان در نشس��ت مجم��ع جهاني 
اقتصاد ش��ركت خواهد كرد يا خي��ر طفره رفت اما 
به دنب��ال آغاز يك توافق سياس��ي در برلين ميان 
حزب دموكرات مس��يحي آلمان و حزب سوس��يال 
دموكرات ها احتمال حضور مركل در اين نشست در 

داووس قوي تر شده است. 
تحليلگ��ران بر اين باورند كه حضور آنگال مركل 
در داووس نشانه يي دال بر بازگشت خانم صدراعظم 
به عرصه جهاني پس از چند ماه كش��مكش سخت 
سياس��ي در داخل آلمان اس��ت. حضور مركل اين 
فرص��ت را ب��ه امانوئ��ل ماك��رون، رييس جمهوري 
فرانس��ه خواهد داد تا بار ديگ��ر بر تعهدات)رهبران 
اروپايي( ب��راي اصالح اتحاديه اروپا پس از برگزيت 
تاكي��د كرده و از ارزش هاي ليبرال دموكراس��ي در 
برابر سياس��ت هاي يك جانبه ترامپ مبتني بر شعار 

»اول امريكا« دفاع كند. 
برخ��ي ناظران ب��ر اين باورند كه ملحق ش��دن 
مركل به ماكرون در داووس پيامي ش��فاف و جدي 
ارس��ال مي كند مبني بر اينكه اروپا قصد دارد، زمام 
ام��ور را به دس��ت گرفته و نفوذ ترام��پ و دولتش 
را بر عرصه جهاني محدود كند. اس��پوتنيك نوشته 
اس��ت:»ملحق شدن مركل به ماكرون در داووس به 
عنوان نمايش قدرت در برابر سياست ها، اقدامات و 
بيانيه هاي ترامپ امريكا تلقي مي ش��ود.« قرار است 
ماكرون در روز دوم نشس��ت مجمع جهاني اقتصاد 
س��خنراني كند. رابين نيبلت، مدير انديشكده چاتم 
هاوس در لندن مي گوي��د: »غريزه به من مي گويد 
كه ماكرون رهبري بزرگ خواهد شد. ماكرون تنها 

درب��اره اروپا صحبت نمي كند. او تالش خواهد كرد 
تا مس��ووليت رهبري يك جهان آزاد تحت حمايت 

اروپا را برعهده گيرد.«
اين در حالي اس��ت كه به گفته گروه مشاوره يي 
خطرات سياس��ي موس��وم به گروه اوراس��يا ميزان 
حمايت ها از عملكرد ترامپ در داخل امريكا حدود 
40درصد اس��ت اما تنها 5 درصد از جمعيت حاضر 
در نشس��ت مجمع جهاني اقتصاد از ترامپ حمايت 

مي كنند. 
س��فر ترامپ به داووس براي ش��ركت در مجمع 
جهاني اقتصاد نخستين سفر يكي از روساي جمهور 
امريكا به اين نشست از سال 2000ميالدي محسوب 
مي ش��ود. انتظار مي رود در جريان اين س��فر جرد 

كوش��نر داماد ترامپ و مشاور او در امور خاورميانه، 
اس��تيو منوچين وزير خزانه داري، ركس تيلرس��ون 
وزير خارجه اي��االت متحده همچنين هياتي بزرگ 
از ديگ��ر مقام هاي امريكايي رييس جمهور امريكا را 

همراهي كنند. 
دونال��د ترامپ، نخس��تين رييس جمهوري وقت 
امريكا از زمان بيل كلينتون اس��ت كه ش��خصا در 
نشس��ت مجمع جهان��ي اقتصاد ش��ركت مي كند. 
س��ال گذش��ته جو باي��دن، مع��اون ب��اراك اوباما 
رييس جمه��وري وق��ت امريكا در داووس ش��ركت 
كرد. ش��ي جين  پينگ هم در سال گذشته ميالدي 
نخس��تين رييس جمهوري چين بود كه در نشست 

داووس حضور يافت. 

 اختالفات اروپا و امريكا
رهب��ران جه��ان هفت��ه آين��ده در ش��رايطي به 
داووس س��فر مي كنن��د كه عالوه بر سياس��ت هاي 
يكجانبه گرايانه اقتصادي ترامپ مسائلي چون تاكيد 
اروپا ب��ر حفظ برجام و توافق هس��ته يي با ايران در 
برابر ماجراجويي ه��اي ديپلماتيك ترامپ به مرحله 
حساس��ي رس��يده و به يك��ي از اختالفات اساس��ي 
رهبران اروپايي و امريكا تبديل ش��ده است. الكسي 
پوشكوف، رييس كميسيون سياست گذاري اطالعاتي 
سناي روسيه در اين باره مي گويد:»اختالف به وجود 
آم��ده ميان امري��كا و اتحادي��ه اروپا درب��اره توافق 
هس��ته يي ايران ممكن اس��ت ماهيت بحراني بيابد. 
ترام��پ مي خواهد برجام را اص��الح كند اما هر گونه 
تغيي��ر ريس��ك لغو اين تواف��ق را به هم��راه دارد و 

اتحاديه اروپا اين مساله را درك مي كند.« 
يورونيوز درباره روابط بروكسل و واشنگتن پس 
از روي كار آمدن ترامپ در امريكا مي نويسد:»يكي 
از مهم ترين چالش هاي اروپا در 2018ميالدي ادامه 
همكاري ه��اي جهاني با امريكا به عنوان يك متحد 
تاريخي است.  واقعيت اين است كه روي كار آمدن 
ترامپ تمام معادالت را در اروپا به هم ريخته است 
چراكه تصميم هاي بي سابقه رييس جمهوري اياالت 
متحده درباره موضوع هاي مورد مناقشه بين المللي 
خالف تمام پيش بيني ها بوده اس��ت. دو مورد مهم 
آن درباره دو بحران تاريخي و تنش زا در خاورميانه 
اس��ت كه اتحاديه اروپا و نماين��ده عالي آن فدريكا 
موگريني در سياست خارجي و امور امنيتي خالف 
انتظار كاخ س��فيد از مواضع ترامپ حمايت نكردند؛ 
برجام و به رسميت شناختن بيت المقدس به عنوان 
پايتخت اس��راييل. ادامه اين رون��د اتحاديه اروپا را 
در س��ال آينده مي��الدي بيش از پي��ش در مقابل 
اياالت متحده قرار خواهد داد زيرا رويدادهاي سال 
2017ميالدي دس��ت كم نش��ان مي دهند كه اروپا 
در موضع سياس��ت خارجي كامال مستقل از دولت 
امري��كا تصميم مي گي��رد و اين موض��وع مي تواند 
رواب��ط تران��س آتالنتيك)فراي اقيان��وس اطلس( 
اتحاديه اروپا را دچار تغيير و تحوالت تاريخي كند. 
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ايرانشهر8
 طرح جديد ترافيك 

به صورت آزمايشي اجرا شود
طرح فعلي ترافيك تهران 
بس��يار اش��تباه، ضد حقوق 
محي��ط  ض��د  ش��هروندي، 
رانت  و  زيست، كاس��بكارانه 
مح��ور اس��ت و تغيي��ر اين 
طرح اتفاق بسيار خوبي براي 
تهران��ي خواهد  ش��هروندان 
بود. در طرح جديد قدم هاي 
حقوق  راس��تاي  در  خوب��ي 

ش��هروندي برداشته شده اس��ت. مشكل اساسي اين 
است كه ش��هرهاي ما خودرو محور طراحي شده اند 
و اي��ن طراحي بايد در درازمدت تغيير كند، ش��هرها 
بايد دوباره با نگاه نو، پياده محور، توسعه حمل و نقل 
عمومي و در نظر گرفتن حقوق شهروندي طراحي و 

بازسازي شوند.
همچنين اصول توسعه پايدار بايد در آنها مد نظر 
قرار گرفته و حقوق شهروندي در اولويت برنامه ريزي 
مديران شهري قرار گيرد. بايد عدالت در شهر برقرار 
ش��ده و فرصت برابر اس��تفاده از ش��هر ب��راي همه 
شهروندان فراهم ش��ود. همچنين جلوي تعدي هايي 

كه تاكنون در شهر شده، گرفته شود. 
معتقدم در طرح ترافيك جديد اين مس��ائل ديده 
ش��ده و اين طرح نگاهي رو ب��ه جلو دارد كه بايد در 
محيط هاي صنفي و حرفه يي بررسي شود و براي آن 

راهكارهاي مناسب در نظر گرفت. 
در مجم��وع اي��ن طرح هم منافع بيش��تري براي 
مديريت شهر دارد و هم حقوق شهروندي را افزايش 
مي دهد. گفته مي ش��ود، اجازه ورود همه شهروندان 
ب��ه محدوده مناط��ق مركزي ش��هر در نهايت منجر 
به ايجاد ترافيك بيش��تر خواهد ش��د اما اين موضوع 
راه حلي دارد و آن اين اس��ت تعرفه ها را به اندازه يي 
گران كنن��د كه فقط كس��اني كه واقع��ا كار مهمي 
دارن��د، وارد محدوده ش��وند يعني براي ش��هروندان 
صرفه اقتصادي نداش��ته باش��د كه بي دليل وارد اين 
مناطق ش��وند.چنانچه جلو رانت جويي گرفته ش��ود 
و هيچ كس از امتياز ويژه يي برخوردار نباش��د ديگر 
ش��هروندان از اينكه بايد براي ورود به محدوده طرح 
هزينه يي پرداخت كنند، ناراحت نمي شوند. آنچه بايد 
در اين زمينه مدنظر مديران ش��هري قرار بگيرد، اين 
اس��ت كه تمام درآمدهاي حاصل از اجراي اين طرح 
بايد براي توسعه حمل و نقل عمومي، توسعه خطوط 
مترو و خريد واگن و توس��عه اتوبوسراني هزينه شود 
تا در بلندمدت بتوانيم ش��هر را از خودرو محور بودن 

خالص كنيم. 
البته بايد قبل از شروع اجراي طرح زيرساخت هاي 
آن نيز فراهم ش��ود و تا جاي��ي كه امكان دارد تعداد 
وس��ايل حمل و نق��ل عمومي افزايش ياب��د و بعد از 
آن اق��دام به گران كردن تعرفه هاي ورود به محدوده 
ط��رح ترافيك كرد.ايجاد امني��ت در پياده روها، وارد 
كردن دوچرخه هاي مدرن و احداث فضاهاي مناسب 
براي تردد دوچرخه سواران، ممانعت از ورود موتورها 
و خودروهاي آلوده به س��طح شهر از جمله كارهايي 
اس��ت كه بايد در اين زمينه انجام شود. در واقع بايد 
راه ها و ش��بكه هاي مختلف حم��ل و نقل عمومي را 
پيش رو ش��هروندان قرار داد و بعد براي ورود آنها به 
محدوده طرح ترافيك هزينه باال دريافت كرد. برخي 
كارشناس��ان بر اي��ن اعتقادند كه طرح پيش��نهادي 
ش��هرداري به نوعي ارائه رانت به اقشار مرفه است و 
اين قش��ر به راحتي و هر زمان كه اراده كند مي تواند 
ب��ا پرداخت هر نوع هزينه ي��ي وارد محدوده ترافيك 
ش��ود اما اين ديدگاه درستي نيست. سوال اينجاست 
كه اقشار مرفه چند درصد شهر را تشكيل مي دهند؟ 
چنانچه با پولي كه از ورود اين طبقه به مناطق 
مركزي شهر دريافت مي شود، حمل و نقل عمومي 
ارزان در اختي��ار ديگر ش��هروندان ق��رار گيرد در 
درازم��دت تعادل ايجاد مي ش��ود. يعن��ي امكاناتي 
را در اختي��ار پولداران ق��رار مي دهيم و در عوض، 
پولي ك��ه از آنها اخذ مي ش��ود را ص��رف بهبود و 
توسعه حمل و نقل عمومي شهر كنيم.واقعيت اين 
اس��ت كه اين افراد وجود دارن��د و اكنون نيز چند 
خودرو با پالك هاي مختلف داش��ته و با اس��تفاده 
از پ��ول و رابطه مي توانن��د آرم ترافيك براي خود 
خريداري كنند.پس اين افراد در شرايط كنوني نيز 
هر وق��ت اراده كنند، مي توانند وارد محدوده طرح 
ش��ود و بهتر اس��ت از اين بابت هزينه يي پرداخت 
كنند. مساله اصل اين اس��ت كه بتوان هزينه هاي 
ش��هر را خودكفا كرده و شهر محتاج تراكم فروشي 
و رانت خ��واري نباش��د. متاس��فانه ش��هر تهران تا 
امروز به اش��تباه ترين ش��كل ممكن اداره ش��ده و 
نتيج��ه تراكم فروش��ي و رانت به خوبي در ش��هر 
ديده مي شود. مديران ش��هري تاكنون هزينه هاي 
ش��هر را از پايين ترين اقش��ار گرفت��ه و امتيازات و 
امكان��ات را در اختي��ار اقش��ار مرفه ق��رار داده اند 
كه اين روند بايد معكوس ش��ود. افتخار دوس��تان 
در مديريت قبلي ش��هرتهران اين بود كه ش��هر به 
كارگاه ساخت و ساز تبديل شده است. اين كارگاه 
س��اختماني هزينه هاي بااليي ه��م دارد و گويي از 
سرزندگي تهي مي شود. درحالي كه انتظار مي رود 
تهران شهري ش��اداب، با طراوت، امنيت و اشتغال 
مناسب باشد. بايد حداكثر رفاه براي اكثريت مردم 
ايجاد ش��ود. به نظر من زيرس��اخت هاي الزم براي 
اجرا طرح ترافيك جديد وجود دارد اما بايد توسط 
كارشناس��ان بررسي و پخته ش��ود. در مرحله اول 
نيز بايد به ش��كل آزمايش��ي اجرا شود تا نقايص و 
مشكالت آن آشكار شده و بعد با رفع اين مشكالت 

آن را به ديگر نقاط شهر نيز تعميم دهند. 
نظير اين طرح در كش��ورهاي ديگ��ر نيز اجرا 
شده اس��ت. براي مثال در كشوري مانند سنگاپور 
ك��ه آلودگي اش خيل��ي كمتر از تهران اس��ت در 
محدوده ط��رح ترافيك فقط اف��راد و خودروهاي 
خاصي مي توانند تردد كنند و حتي نخس��ت وزير 
اين كشور با خودروي شخصي نمي تواند وارد طرح 
شود بلكه حتما بايد خودرو دولتي باشد. همچنين 
در برخي كش��ورها افراد فق��ط در روزهاي خاصي 
مثال شنبه و يك شنبه مي توانند از خودرو شخصي 

استفاده كنند. 
در مجم��وع مي ت��وان گفت اين طرح نس��بت به 
طرح كنوني مزاياي بيش��تري دارد كه مهم ترين آنها 
دسترسي آسان مردم به محدوده طرح ترافيك و نيز 
افزايش عدالت اجتماعي است. از سوي ديگر اين طرح 
كاهش تخلفات ناش��ي از ورود به محدوده طرح را به 
دنبال دارد و ديگر اينكه اس��تفاده از موتورسيكلت ها 

در سطح معابر شهر نيز كاهش مي يابد.

يادداشت

اليحه اخذ عوارض تردد از خودروها در گفت وگو با اعضاي شوراي شهر تهران بررسي شد

طرح جديد ترافيك؛ درآمد زايي يا كاهش معضالت شهري؟

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
چندي پي��ش معاونت حمل و نقل ش��هرداري 
تهران براي كاهش ترافيك در مناطق مركزي شهر 
طرحي را ارائه كرد كه بر اس��اس آن قرار اس��ت از 
س��ال آينده مقررات عبور و مرور در محدوده طرح 
ترافيك و زوج يا فرد تغيير كند. بر اين اساس تردد 
همه خودروها در اين 2 محدوده به شرط پرداخت 
عوارض آزاد خواهد بود. به گفته محس��ن پورس��يد  
آقاي��ي معاون حمل و نقل و ترافيك در طرح جديد 
حداقل ميزان پرداختي 9 هزار و 600 و حداكثر آن 
36 ه��زار تومان خواهد بود، براي تردد در محدوده 
زوج و ف��رد ه��م حداقل  پرداختي 3 ه��زار و 200 
تومان و حداكثر  آن 12 هزار تومان پيش بيني شده 

است. 
به گ��زارش »تعادل« اليحه اخ��ذ عوارض تردد 
از خودروها در مناطق س��بز و آب��ي تهران تاكنون 
ب��ا واكنش ه��اي بس��ياري از س��وي مس��ووالن و 
كارشناسان مواجه شده است. در حالي كه بسياري 

از كارشناسان معتقدند اين طرح گره يي از مشكالت 
طرح ترافيك و آلودگي هوا باز نمي كند، اما مديريت 
ش��هري و نيز اعضاي ش��ورا همچنان معتقدند كه 
طرح جديد بهتر از طرح قبلي اس��ت كه 40س��ال 
اجرا مي ش��ود. ه��ر روز نيز اخبار ض��د و نقيضي از 
تصوي��ب اين اليحه مطرح مي ش��ود به گونه يي كه 
يك بار يكي از اعضاي ش��ورا از تصويب اين اليحه 
در ش��وراي عالي ترافيك خب��ر مي دهد و همزمان 
ش��هرداري اطالعيه ي��ي صادر مي كن��د كه ثبت نام 
طرح ترافيك س��ال 97 انجام نمي شود. خبر بعدي 
اين اس��ت كه پلي��س راهور با اي��ن موضوع موافق 
نيس��ت و در نهايت تصويب اليحه رد مي ش��ود. در 
مجموع برآيند اين مباحث حاكي از اين اس��ت كه 
اين اليحه بايد ابتدا توس��ط اعضاي شوراي شهر به 
تصويب برسد و در نهايت شوراي عالي ترافيك نيز 
بايد آن را تاييد كند. در جلس��ه روز يك شنبه هفته 
جاري نيز اعضاي ش��وراي ش��هر ي��ك فوريت اين 

اليحه را تصويب كردند. 

 اجراي بدون تغيير طرح زوج و فرد 
بعد از اطالعيه يي كه شهرداري در خصوص عدم 
ثبت نام طرح ترافيك س��ال 97 صادر كرد، محمد 
عليخاني رييس كميس��يون حمل و نقل ش��ورا آن 
را اش��تباه خواند و در گفت وگو ب��ا »تعادل« اظهار 
داشت كه در اين باره به شهرداري تذكر خواهد داد. 
اين موضوع نگراني هايي را براي شهروندان به وجود 
آورده ب��ود تا اينكه دو روز پيش س��ردار محمدرضا 
مهمان��دار رييس پليس راهور ته��ران بزرگ عنوان 
ك��رد كه طرح زوج و فرد ب��دون هيچ گونه تغييري 
در س��ال 1397 مانن��د س��ال جاري اج��را خواهد 
ش��د. س��هميه هاي اقش��ار مختلف ب��راي ورود به 
ط��رح ترافيك نيز در جاي خ��ود باقي خواهد ماند. 
مس��اله يي كه اكنون داري��م روي آن كار مي كنيم، 
بحث نحوه پرداخت اس��ت كه حتم��اً به نفع مردم 

خواهد بود. 
ريي��س پلي��س راهنماي��ي و رانندگ��ي تهران 
همچني��ن گفت: با تمهيداتي كه پيش بيني ش��ده، 
هي��چ تغييري در ميزان س��هميه ها و ميزان فروش 
روزان��ه طرح ترافيك به وج��ود نخواهد آمد. اكنون 
20هزار برگ به صورت روزانه توس��ط ش��هرداري 
فروخته مي ش��ود كه در ايام آلودگي نيز توس��ط ما 
ممنوع مي ش��ود كه اين تعداد در س��ال جديد نيز 
بيش��تر نخواهد ش��د. در نتيجه هي��چ تغييري در 
مح��دوده طرح ترافي��ك تهران به وج��ود نخواهد 
آم��د بلكه با واگذار كردن مديريت آن به خود افراد 
حتي ممكن اس��ت ش��اهد كاهش ترافيك در اين 
محدوده نيز باشيم. يعني در سال 1397 هم مانند 
س��ال جاري اين طرح اجرا خواهد شد و فقط نحوه 

پرداخت هزينه متفاوت ش��ده است. يعني قبال در 
ابتدا هزينه ورود به طرح دريافت مي شد اما اكنون 
به تدريج و بر حسب ورود به محدوده طرح صورت 

مي گيرد. 
ب��ه گفته يكي از كارشناس��ان ش��ورا در صورت 
اجرايي ش��دن اين طرح به جاي اينكه هزينه تردد 
در محدوده مركزي ش��هر در ابتداي هر س��ال و در 
جريان ف��روش مجوز طرح ترافيك بر اس��اس يك 
تعرفه ثابت براي هر ميزان اس��تفاده و به ازاي كل 
روزها و ساعات تردد اخذ شود، هزينه تردد خودرو 
در كل معاب��ر ش��هر )و نه صرفا مح��دوده مركزي 
پايتخت( به نس��بت ميزان تراك��م ترافيك، فاصله 
از مراكز پرتردد ش��هر و زمان تردد در چند مرحله 
از اس��تفاده كنندگان از خودرو شخصي اخذ خواهد 
ش��د؛ به اين ترتيب كه صاحبان خودرو داراي يك 
كارت اعتباري با قابليت ش��ارژ ريالي خواهند بود و 
هزينه تردد در معابر شهر به صورت مرحله به مرحله 
در هر ناحيه از ش��هر متناس��ب با هزينه پيش بيني 

ش��ده براي همان ناحيه از شارژ كارت اعتباري آنها 
كسر خواهد ش��د. به عنوان مثال خودرويي كه در 
شمال شهر حركت خود را آغاز مي كند، بابت تردد 
به سمت جنوب شهر تا محدوده ميرداماد كه تراكم 
ترافيك كمتر اس��ت، رقم كمت��ري مي پردازد و در 
مرحله بعدي هزينه تردد ت��ا محدوده ميدان ونك 
قدري افزايش خواه��د يافت و به همين ترتيب هر 
چه به مركز ش��هر نزديك تر مي شود، تعرفه باالتري 

مي پردازد. 

 جمع بندي مثبت كميسيون سالمت 
زهرا صدراعظم نوري رييس كميس��يون سالمت 
و خدمات ش��هري ش��ورا در گفت وگو ب��ا »تعادل« 
درب��اره اي��ن طرح توضيحات��ي ارائه ك��رد و گفت: 
ابع��اد مختلف اليحه ترافيك جديد ش��هرداري در 
كميسيون س��المت و خدمات شهري مورد بررسي 
ق��رار گرفت و در نهايت به جمع بندي مثبتي از اين 

اليحه رسيديم. 
وي ب��ا بيان اينكه هدف اين طرح صرفا كس��ب 
درآمد و تامين منابع براي شهرداري نيست، افزود: 
هدف اين اس��ت كه ترافيك شهر ساماندهي شده، 
رانت ه��اي به وجود آمده حذف و بي عدالتي موجود 
را از بين برود. بايد ش��رايطي فراهم شود تا چنانچه 
همه ش��هروندان نياز به حضور در محدوده طرح را 
دارند بتوانند اين نياز خود را بر طرف كنند. در واقع 
با پرداخت هزينه، توزيع س��فر مديريت مي ش��ود. 
زمان��ي ك��ه ش��هروندان ضرورتي ب��راي حضور در 
محدوده طرح درزمان پيك ترافيك نداشته باشند، 
ترجيح مي دهند در ساعات مياني روز وارد محدوده 
ش��ده و هزينه كمتري هم بپردازن��د. اما اگر فردي 
ناچار است در زمان پيك ترافيك وارد اين محدوده 

شود پس بايد هزينه آن را نيز بپردازد. 
وي ادام��ه داد: مطالع��ات و بررس��ي ها نش��ان 
مي ده��د كه 60 درصد از س��فرها به محدوده طرح 
ترافيك س��فرهاي كاري و آموزشي است در نتيجه 
اين طرح كمك مي كند تا 40درصد باقي سفرها كه 
كاري و آموزشي نيست به ساعت غير پيك منتقل 

شود كه اين موضوع ترافيك را تعديل مي كند. 

 راه اندازي صندوق توسعه حمل و نقل عمومي 
رييس كميسيون سالمت و محيط زيست شورا 
با بي��ان اينكه وقتي عارضه يي را به ش��هر تحميل 
مي كنيم بايد هزينه آن را نيز بپردازيم، تاكيد كرد: 
كس��ي كه مي خواه��د وارد محدوده مركزي ش��هر 
ش��ود بايد هزينه ه��اي آن را ني��ز پرداخت كند. ما 
در كميس��يون از معاونت حمل و نقل خواستيم تا 
درآمدهاي حاصل از اين طرح الزاما صرف توس��عه 
حمل و نقل عمومي ش��ود. معاونت حمل و نقل نيز 

در نظر دارد تا صندوق توسعه حمل و نقل عمومي 
را راه ان��دازي كرده و تمام درآم��د حاصل از اجراي 
اين طرح به اين صندوق واريز ش��ود تا فقط صرف 
توسعه اتوبوسراني و نيز خريد قطار براي مترو شود. 
اگ��ر اين موضوع عملي ش��ود اتفاق خوبي در حوزه 
حمل و نقل عمومي رخ خواهد داد. پيش بيني شده 
ش��هرداري بتواند در يك بازه زماني هزار دس��تگاه 
اتوبوس بخرد. هزار دس��تگاه مي تواند ناوگان حمل 

و نقل شهر را متحول كند. 
هرچند محسن پورسيدآقايي معاون حمل و نقل 
ترافيك شهرداري اليحه طرح ترافيك را براي رفع 
تبعيض بين شهروندان و از بين بردن رانت مي داند 
ام��ا واقعيت اين اس��ت ك��ه اين طرح ش��ايد رانت 
موج��ود را از بين ببرد اما كمك��ي به رفع تبعيض 
بين شهروندان نمي كند. در واقع با اجراي اين طرح 
اقش��ار مرفه ش��هر مي توانند با پرداخت نرخ تعيين 
ش��ده هر زمان كه بخواهند وارد محدوده ش��وند و 
در عوض اقشار متوس��ط و پايين همچنان از ورود 
به محدوده طرح ترافيك باز مي مانند. از سوي ديگر 
به نظر مي رس��د با افزاي��ش تعرفه ورود به محدوده 
طرح ترافيك نرخ كرايه تاكسي ها، آژانس ها و حتي 
تاكس��ي هاي اينترنتي نيز افزاي��ش يابد و اين خود 

به معني فشار مضاعف بر قشر ضعيف شهر است. 
نوري در اين باره توضيح داد: ش��هروندان براي 
انج��ام كارهاي خود وارد طرح مي ش��وند و در غير 
اي��ن صورت ضرورتي براي حضور در محدوده طرح 
ترافي��ك وجود ن��دارد. وقتي گفته مي ش��ود همه 
افراد با پرداخت هزينه مي توانند وارد طرح ش��وند 
ب��ه اين معنا نيس��ت كه همه در اي��ن محدوده كار 
خاصي داش��ته باش��ند و اين مناط��ق نيز جذابيت 
چندان��ي براي ش��هروندان ندارد ك��ه بي دليل وارد 
آن شوند. بسياري از ش��هروندان سالي يك بار هم 
وارد مح��دوده طرح نمي ش��وند زيرا ني��از ندارد. ما 
مي گوييم بايد براي همه كساني كه نياز دارند وارد 
اين محدوده ش��وند، شرايط يكسان فراهم شود. نه 
اينكه يك ع��ده از قبل طرح را خريداري كرده و با 

استفاده از رابطه بتوانند آرم را تهيه كنند. 
افزاي��ش ترافيك در محدوده ط��رح يكي ديگر 
از ايراداتي اس��ت كه بر اين اليح��ه وارد مي كنند. 
اينكه همه ش��هروندان بتوانند ب��ا پرداخت تعرفه با 
خودروي ش��خصي خود وارد محدوده طرح ش��وند 
نمي تواند خالي از اش��كال باشد. مي توان پيش بيني 
كرد بازاريان به راحتي با پرداخت تعرفه تعيين شده 
به محل كار خود بروند و قطعا ترافيك اين محدوده 
از ش��هر كه ب��ا وجود طرح ترافيك فعلي هميش��ه 
سنگين اس��ت، افزايش خواهد يافت. چندي پيش 
نيز يكي از كارشناسان پيش بيني كرده بود كه در 
صورت اجراي اين ط��رح تعداد خودروهاي ورودي 
به مناطق مركزي 5برابر خواهد شد و اين به معني 

ترافيك و آلودگي هواي بيشتر است. 
در ح��ال حاضر به گفته مس��ووالن ش��هرداري 
ته��ران 118 ه��زار دس��تگاه خ��ودرو داراي طرح 
ترافي��ك هس��تند و مي توانن��د به مح��دوده طرح 
ترافي��ك و ط��رح زوج و فرد رفت و آم��د كنند. از 
آنجا كه قرار اس��ت،  در طرح جديد ترافيكي تهران، 
از رفت و آمد خودروه��ا به محدوده زوج و فرد نيز 
عوارض اخذ شود و همانند سال جاري عبور و مرور 
خودروها متناس��ب با شماره پالك آنها به محدوده 
زوج و فرد ديگر رايگان نخواهد بود، بي گمان تعداد 
خودروهاي��ي كه همزمان وارد مناطق س��بز و آبي 
خواهن��د ش��د، آنچنان ك��ه كارشناس��ان و پليس 
پيش بين��ي كرده اند، بس��يار بيش��تر از 118 هزار 

خودروي فعلي خواهد بود. 
نوري اما نظر متفاوتي در اين باره دارد. به گفته 
وي در ط��رح جدي��د ترافيك نيز مج��وز 118هزار 
ورود براي مح��دوده طرح ترافيك به صورت روزانه 
به عن��وان س��قف ورود رعايت خواهد ش��د و تنها 
ترافيك س��اعات پيك در طول روز توزيع مي شود. 
ب��ه اين ترتيب ن��گاه محيط زيس��تي در اين طرح 
در اولوي��ت دوم قرار دارد؛ اما با كمتر ش��دن حجم 
ترافيك بنزين كمتري مصرف خواهد شد و به تبع 

آن آلودگي هوا نيز كمتر خواهد شد. 
وي تاكي��د كرد: در طرح جديد ترافيك موضوع 
معاينه فني خودروها نيز مطرح ش��ده به شكلي كه 
خودروهاي��ي كه بتوانند معاينه فن��ي برتر دريافت 
كنند براي آنها تخفيفاتي در نظر گرفته خواهد شد. 
خودروهاي برقي و هيبريدي مي توانند تحفيف هاي 
باالي��ي دريافت كنند و با ضريب يك دهم مي توانند 
مج��وز ورود به طرح را درياف��ت كنند. در حقيقت 
ح��دود 90درصد تخفيف براي آنه��ا در نظر گرفته 
مي ش��ود. لحاظ ش��دن چني��ن م��واردي در طرح 
ترافي��ك جديد تا حدودي نگاه محيط زيس��تي به 
اين طرح را نش��ان مي دهد. به ش��كلي كه شرايط 

ب��راي خودروهايي كه آاليندگي ندارند يا آاليندگي 
كمتري دارند براي تردد در منطقه فراهم مي شود. 
 وي از در نظ��ر گرفتن ضريب وي��ژه براي اخذ 
مج��وز ورود به ط��رح ترافيك براي اقش��ار خاصي 
همچون جانبازان و بيماران خاص خبر داد و افزود: 
جانبازان و بيماران خاص ش��رايطي خواهند داشت 
كه بتوانند تا 50 درص��د تخفيف دريافت كنند اما 
رويكرد كلي اين طرح به اين ش��كل است كه همه 
به يك چشم نگاه ش��وند و در حقيقت نگاه عدالت 
اجتماعي برقرار ش��ود تا همه افراد بتوانند از امكان 

ورود به طرح برخوردار باشند. 

 رويكرد شهرداري درآمدزايي نيست
محمد س��االري رييس كميسيون شهرسازي و 
معماري شوراي ش��هر نيز در گفت وگو با »تعادل« 
اظهار داشت: هنوز كميسيون معماري وشهرسازي 
ورود محتواي��ي به موض��وع اليحه ط��رح ترافيك 
جديد نداشته است. آن چه مسلم است طرح فعلي 
ترافي��ك خروجي موث��ري در كاهش آلودگي هوا و 
حل مشكالتي كه قرار بود به موجب اين طرح انجام 
شود، نداشته است. اينكه بايد تغيير و تحول جدي 
در طرح فعلي ايجاد ش��ود اجتناب ناپذير است اما 
اينكه ش��يوه جديد تا چه اندازه مي تواند اش��كاالت 
طرح قبلي را برطرف كند هنوز مشخص نشده است 

و نياز به بررسي كارشناسي بيشتر ي دارد. 
به گفته وي، اكنون ابهاماتي در اين طرح وجود 
دارد ك��ه در هفته ه��اي آينده در كميس��يون هاي 
تخصصي مورد بحث و بررس��ي قرار خواهد گرفت 
و نظ��ر تمام ذي نفعان، س��ازمان ها و نهادها را جويا 

خواهيم شد تا به يك جمع بندي مناسب برسيم. 
س��االري معتقد اس��ت، رويكرد معاونت حمل و 
نق��ل ترافي��ك درآمدزايي نيس��ت. وي در اين باره 
توضيح داد: اگر ش��اهد هستيم كه در بعضي موارد 
مي��زان جرايم افزايش مي يابد بيش��تر جنبه تنبيه 
دارد ت��ا ش��هروندان كمتر از خودروهاي ش��خصي 
اس��تفاده كنند كه اين در همه دنيا مرس��وم است. 
اگر بنا باشد همه مردم به صورت رايگان بتوانند در 
محدوده پر ترافيك تردد كنند نمي توان ترافيك را 
كنترل ك��رد. بنابراين همين طور كه گفتم رويكرد 

شهرداري درآمدزايي نيست. 
قطعا اجرايي كردن هر طرحي نياز به يكس��ري 
پيش نيازها و زيرس��اخت ها دارد. ساالري در پاسخ 
ب��ه اينكه آيا زيرس��اخت هاي الزم براي اجراي اين 
طرح در ش��هرتهران وجود دارد يا خير عنوان كرد 
كه اين موضوع بايد بررس��ي شود و االن نمي توانم 

در اين باره چيزي بگويم. 
هر چند اعضاي شورا معتقدند اين طرح جنبه 
درآمدزايي ندارد اما بررسي هاي »تعادل« نشان از 
اي��ن دارد كه اجراي طرح مذكور س��االنه 12هزار 
ميلي��ارد تومان براي ش��هرداري درآم��د دارد. بر 
اين اساس، بررس��ي هاي »تعادل« نشان مي دهد 
كه حداقل نرخ عوارض س��االنه ورود خودروها به 

منطقه سبز 2 ميليون و 400 هزار و به منطقه آبي 
800 هزار توم��ان خواهد بود. همچنين اين ارقام 
در حالت حداكثري به ترتيب 9 و 3 ميليون تومان 
خواه��د ب��ود. در همين حال، بايد به اين مس��اله 
اش��اره كرد كه در صورتي كه خودرويي به هر دو 
منطقه يادشده وارد يا خارج شود، بايد تركيبي از 
نرخ هاي اعالمي را به ش��هرداري پرداخت كند. در 
اين صورت، نرخ تركيبي س��االنه ورود به مناطق 
س��بز و آبي در حالت حداقل��ي 3ميليون تومان و 
در حالت حداكثري 12ميليون تومان براي مالكان 
خودروه��ا آب مي خ��ورد. در اين حال��ت، درآمد 
ش��هرداري تهران از محل اخذ ع��وارض از تمامي 
خودروها در مناطق سبز و آبي پايتخت نه تنها در 
ح��دود 300ميليارد تومان نخواهد بود كه قابليت 
افزايش به بيش از 2124ميليارد تومان را نيز دارد 
و مي توان��د حدود 12درص��د از بودجه 17هزار و 
500 ميليارد توماني س��ال آينده شهرداري را نيز 

تامين كند. 

 نقد به نرخ تعرفه ها
محم��د عليخان��ي رييس كميس��يون حمل و 
نقل ش��وراي اسالمي ش��هر تهران در گفت وگو با 
»تعادل« درباره اين ط��رح گفت: االن تنهاچيزي 
كه ما به آن نقد داريم به نرخ تعرفه ها بر مي گردد. 
اما هنوز وارد جزئيات بيشتر در اين باره نشده ايم. 
اينكه شهرداري نرخي را براي اين موضوع در نظر 
گرفته يك نرخ پيش��نهادي است و نياز به تجديد 

نظر دارد. 
محمد عليخاني در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
پليس اعالم ك��رده كه با تمهيداتي كه پيش بيني 
شده هيچ تغييري در ميزان سهميه وميزان فروش 
طرح ترافيك در س��ال آينده به وج��ود نمي آيد، 
گفت:  صحبت هاي پليس مبهم بوده است. پليس 
عضو ش��وراي ترافيك تهران است و هر تصميمي 
كه در ش��وراي ترافيك گرفته شود مصوبه پليس 
هم محسوب مي ش��ود. عليخاني با اشاره به اينكه 
اي��ن كار تاثي��ر مثبتي بر ترافي��ك و حمل و نقل 
دارد گفت:  اعتقاد نداريم كه عجوالنه در اين زمينه 

تصميم بگيريم. 
وي در خصوص س��هميه ها گف��ت: وقتي قرار 
اس��ت همه خودروها وارد ش��وند ديگر س��هميه 
معناي��ي پيدا نمي كن��د. البته ب��راي خودروهايي 
ك��ه معاينه فن��ي ويژه دارند خودروه��اي برقي و 
هيبريدي تش��ويقاتي در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
و نيز براي جانبازان و معلوالن نيز قطعا س��هميه 

ديده مي شود. 
وي در پاس��خ به اينكه مس��ووالن از نهادهاي 
مختلف اظهارنظرهاي متعددي در خصوص طرح 
ترافي��ك مي كنند و هنوز سرنوش��ت اين طرح در 
هاله ي��ي از ابه��ام ق��رار دارد، گفت:  م��ا به عنوان 
ش��ورا بايد به اين اطمينان برس��يم كه اين طرح 
مش��كالت را كم مي كند و در اين صورت از طرح 
حمايت مي كنيم اگر به اين اطمينان نرسيم طرح 
را رد خواهيم كرد در حال حاضر هم پيش داوري 
نمي كني��م. ابتدا بررس��ي مي كنيم اش��كاالت را 
برط��رف مي كنيم و تالش ما اين اس��ت كه طرح 
اجرايي ش��ود؛ در صورتي كه اطمينان پيدا كنيم 
بدون عجله اين كار را انجام مي دهيم و قرار نيست 

اين طرح به هر قيمتي اجرا شود. 
يكي ديگر از اش��كاالت اين طرح اين است كه 
ش��هرداري در جايگاه تشخيص شرف شغلي براي 
ورود مجاز به محدوده بوده، يعني اينكه مي گويند 
پرس��تاران نمي توانن��د وارد محدوده ش��وند ولي 

پزشكان مي توانند. 
در ش��رايطي كه كليات ط��رح جديد ترافيك 
پايتخت، با واكنش نس��بتا منف��ي فرمانده نيروي 
انتظامي مواجه شده است، محمديان دبير شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك ش��هرهاي كش��ور اظهار 
داشت كه اين طرح تنها در شوراي ترافيك تهران 
در جلسات مختلف يك ماهه گذشته مطرح شده 
و تاكنون تنها چارچوب كلي آن مش��خص ش��ده 

اما مصوبه ش��وراي ترافيك را هم به صورت نهايي 
ندارد و ابالغ نشده است. طرح جديد ترافيك تنها 
در ش��وراي ترافيك تهران بررس��ي شده و بايد تا 

قبل از 15 بهمن ماه هم نهايي و مصوب شود. 
به گفته اعضاي ش��وراي ش��هر اي��ن اليحه به 
زودي بعد از بررس��ي در كميسيون ها وارد صحن 
شورا شده و بايد ديد اعضاي شورا چه تغييراتي در 
اين اليحه ايجاد خواهند كرد. اما آنچه مسلم است، 
شهرداري عزم خود را جزم كرده تا اين اليحه را به 
تصويب برساند و نظر مثبت اعضاي شوراي شهر را 
نيز دارد. در نهايت اين شوراي عالي ترافيك است 
كه بايد آن را تاييد نهايي كند. ظاهرا يك محدوده 
زماني براي مصوب شدن اين طرح گذاشته اند كه 
براس��اس آن بايد تا قب��ل از 15بهمن ماه نهايي و 
مصوب شود و براي فرمانداري تهران ارسال شود. 
البته در هيات تطبي��ق فرمانداري تهران نيز بايد 
مجددا بحث قيمت ها و عوارض كنترل ش��ود تا با 

ضوابط و قوانين مغايرتي نداشته باشد.

سعيد سادات نيا 
 كارشناس امور شهري

زهرا صدر اعظم نوري، رييس كميسيون سالمت و محيط 
زيست شورا:

كسي كه مي خواهد وارد محدوده مركزي شهر شود بايد 
هزينه هاي آن را نيز پرداخت كند. ما در كميسيون از معاونت 
حمل و نقل خواستيم تا درآمدهاي حاصل از اين طرح الزاما 

صرف توسعه حمل و نقل عمومي شود. معاونت حمل و نقل نيز 
در نظر دارد تا صندوق توسعه حمل و نقل عمومي را راه اندازي 

كرده و تمام درآمد حاصل از اجراي اين طرح به اين صندوق 
واريز شود تا فقط صرف توسعه اتوبوسراني و نيز خريد قطار براي مترو شود. اگر 

اين موضوع عملي شود اتفاق خوبي در حوزه حمل و نقل عمومي رخ خواهد داد. 
پيش بيني شده شهرداري بتواند در يك بازه زماني هزار دستگاه اتوبوس بخرد. هزار 

دستگاه مي تواند ناوگان حمل و نقل شهر را متحول كند

                                                                                                      

محمد ساالري رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر:
 هنوز كميسيون معماري وشهرسازي ورود محتوايي به 

موضوع اليحه طرح ترافيك جديد نداشته است. آن چه 
مسلم است طرح فعلي ترافيك خروجي موثري در كاهش 

آلودگي هوا و حل مشكالتي كه قرار بود به موجب اين 
طرح انجام شود، نداشته است. اينكه بايد تغيير و تحول جدي 
در طرح فعلي ايجاد شود اجتناب ناپذير است اما اينكه شيوه 
جديد تا چه اندازه مي تواند اشكاالت طرح قبلي را برطرف 

كند هنوز مشخص نشده است و نياز به بررسي كارشناسي بيشتر ي دارد
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»تعادل« در گفت  و گو با كارشناسان داليل افزايش اجاره نشيني را واكاوي كرد

6 پيشنهاد براي كاهش تقاضا در بازار اجاره

گران ترين استان ها براي اجاره نشيني
گروه راه و شهرسازي  

نگاهي به آمارهاي اجاره يي مس��كن نشان مي دهد 
كه اجاره نشيني در دو دهه اخير در ايران رو به گسترش 
بوده اس��ت. همچنين در يك دهه اخير هزينه مسكن 
بخ��ش بزرگ تري از بودجه خانوار را به خود اختصاص 
داده اس��ت. /در همين حال، گزارش هاي بانك مركزي 
اي��ران حاكي از آن اس��ت كه در دو دهه اخير س��هم 
مسكن از كل بودجه خانوارهاي شهري به طور متوسط 
۱۰درصد بيشتر شده است. بيشترين رشد سهم مسكن 
از كل بودجه خانوار در تهران بوده كه شديدترين رشد 
اجاره بها را نيز داشته است. همزمان، با آغاز طرح مسكن 
مهر، رشد اجاره بها در مناطق شهري ايران، در مقايسه 
با نرخ تورم تا حدي كند ش��ده است. بنا به سرشماري 
نف��وس و مس��كن مركز آم��ار ايران در س��ال ۱۳۸۵، 
۳ميليون و ۵۸۶ هزار خانوار ش��هري در ايران س��اكن 
خانه هاي اجاره يي بودند، رقمي كه با ۸۳ درصد رش��د 
ظرف يك دهه به ۶ ميليون و ۵۶۵ هزار خانوار شهري 
اجاره نشين در سال ۱۳۹۵ رسيد. آمار رسمي حاكي از 
آن اس��ت كه در سال ۱۳۷۵ حدود دو سوم خانوارهاي 
ش��هري ايراني )۶۷.2 درصد( مالك محل زندگي خود 
بودند، در س��ال ۱۳۹۵ اين نس��بت به اندكي بيشتر از 
نصف خانوارها )۵4.2درص��د( كاهش يافت. در مقابل 

نسبت خانوارهاي شهري اجاره نشين از 2۱.2درصد در 
س��ال ۱۳۷۵، به ۳۶.۷ درصد در س��ال ۱۳۹۵ افزايش 
يافته است. در اين سال ها محل سكونت بقيه خانوارهاي 
شهري )بين ۹ تا ۱۱درصد( خانه هاي سازماني، رايگان 
يا امثال آن بوده است. مستاجران مركز، مالكان شمال، 
س��ازماني هاي جنوب در س��ال ۱۳۹۵ اس��تان تهران 
بيشترين نسبت خانوارهاي اجاره نشين را داشته است و 
4۳.۵درصد خانوارهاي تهراني مستاجر بوده اند. با توجه 
به ۷.۶درصد ديگر از خانوارها كه در خانه هاي سازماني 
يا رايگان سكونت داش��تند، كمتر از نصف خانوارهاي 
تهران مالك محل زندگي خود بوده اند. استان تهران در 
سال ۱۳۹۵ كمترين نسبت خانوارهاي مالك را در ميان 
استان هاي ايران داشته و تنها 4۸.۸ درصد خانوارهاي 
آن مالك محل زندگي خود بودند. وضعيت دو اس��تان 
مجاور تهران، يعني البرز و قم هم مش��ابه اين اس��تان 
بوده و آنها پس از تهران از هر استان ديگري خانوارهاي 
اجاره نشين بيشتري دارند و خانوارهاي مالك كمتري. 
باالترين نس��بت مالكيت مسكن به استان هاي شمالي 
ايران تعلق دارد و در همه استان هاي آذربايجان شرقي، 
اردبيل، گيالن، مازندران، گلس��تان و زنجان نزديك به 
۷۰ درصد خانوارها مالك محل زندگي خود هس��تند. 
اس��تان خراس��ان جنوبي نيز وضعيت مش��ابهي دارد. 

باالترين نسبت سكونت در خانه هاي سازماني و رايگان 
نيز در اس��تان هاي هرمزگان )۱4.۳درصد(، خوزستان 
)۱۳.۵درصد(، سيس��تان و بلوچس��تان )۱2.۵درصد( 
و قم )۱۰درصد( به چش��م مي خورد. س��هم خانه هاي 
س��ازماني در بقيه اس��تان ها كمتر از ۱۰ درصد است. 
خراسان جنوبي تنها استاني اس��ت كه در دوره ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۹۵ س��هم خانوارهاي مالك در آن افزايش يافته 
اس��ت، هرچند اي��ن افزايش ناچيز و تنه��ا نيم درصد 
اس��ت. در اين دوره نسبت خانوارهايي كه مالك محل 
زندگي شان بوده اند در همه استان هاي ديگر پايين آمده 
است. شديدترين سقوط نسبت مالكيت در استان هاي 
نيمه جنوبي زاگرس بوده است. كرمانشاه )۱۵.۶درصد(، 
ايالم )۱۳.۱درصد(، لرستان )۱2.2درصد( و خوزستان 
)۱۱.۹درصد( استان هايي هستند كه نسبت خانوارهاي 
مالك در آنها بيشتر از نقاط ديگر افت كرده است. قم، 
بوشهر و فارس هم سه استان ديگري هستند كه افت 
مالكيت در آنها بيش از ۱۰ درصد بوده اس��ت. در اين 
دوره ۱۰ س��اله، نسبت خانوارهاي مالك در تهران ۷.۸ 
درصد پايين آمده و در مقابل ۸. ۳ درصد به خانوارهاي 
اجاره نشين اضافه ش��ده است. بيشترين افزايش سهم 
اجاره نش��يني در استان هاي كرمانش��اه، ايالم، بوشهر، 
لرس��تان، فارس و چهارمحال وبختياري بوده اس��ت. 
هزينه مسكن در دو دهه اخير سهم فزاينده يي از بودجه 
خانوار را به خود اختصاص داده است. يعني خانوارها در 
مقايسه با خوراك و پوشاك و ديگر هزينه ها، بخش هاي 
هرچه بيشتري از بودجه شان را خرج مسكن كرده اند. در 

سال ۱۳۷۶ خانوارهاي شهري ايران بطور متوسط 2۶.4 
درصد از بودجه خود را صرف مس��كن مي كردند. اين 
س��هم در سال ۱۳۸۶ به ۳۳.۹ درصد و در سال ۱۳۹۵ 
به ۳۶.4 درصد از كل بودجه خانوار رسيد. شديدترين 
افزايش سهم مسكن از كل بودجه در تهران اتفاق افتاده 
اس��ت. در حالي كه دو دهه طول كش��يد تا در سطح 
متوس��ط كشوري سهم مسكن از بودجه ۱۰درصد باال 
برود، در استان تهران، تنها در فاصله ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵، 
س��هم مسكن از بودجه خانوار ۱۳ درصد بيشتر شده و 
از ۳4درصد به 4۷درصد رسيده است. يعني تهراني ها 
چيزي نزديك به نيمي از بودجه ش��ان را صرف مسكن 
مي كنند. پس از تهران اس��تان فارس هم استاني است 
كه در آن هم هزينه مس��كن سهم بزرگ تري از بودجه 
خانوار را دربرمي گيرد )۳۹ درصد در سال ۱۳۹۵( و هم 
رشد سهم هزينه مسكن در آن باالتر از ديگر استان ها 
بوده است )۱۱ درصد بين ۸۵ تا ۹۵(. خراسان جنوبي، 
ايالم و كهگيلويه و بويراحمد تنها استان هايي هستند 
كه در س��ال ۱۳۹۵ هزينه مسكن در آنها كمتر از يك 
پنجم بودجه خانوار بوده اس��ت )به ترتيب ۱۵ درصد، 
۱۸ درصد و ۱۹ درصد(. اين سه استان، در كنار سمنان 
و گلس��تان تنها استان هايي هس��تند كه در آنها بين 
سال هاي ۸۵ و ۹۵ سهم مسكن از هزينه خانوار پايين 
آمده اس��ت. ايالم شهري اس��ت كه در آن اجاره بهاي 
متوس��ط هر مترمربع واحد مسكوني كمترين افزايش 
را داشته و بين سال هاي ۱۳۸4 تا ۱۳۹4 به قيمت هاي 
جاري 2.۵ برابر ش��ده اس��ت. كرمان، ساري و بجنورد 

ديگر شهرهاي بزرگي هستند كه اجاره بها در آنها ظرف 
يك دهه كمتر از سه برابر باال رفته است. ر همين دوره 
اجاره بهاي متوسط در شهر تهران ۶.۹ برابر شده است. 
قم و كرج هم پس از تهران بيشترين افزايش اجاره بها 
را داشته اند و در يك دوره ده ساله اجاره بها در آنها پنج 
برابر شده است. براي اينكه تصويري از رشد اجاره بها در 
شهرهاي مختلف ايران داشته باشيد، در نظر بگيريد كه 
در س��ال ۱۳۸4 اجاره ماهانه يك خانه ۱۰۰ متري در 
تهران ۳۱۵ هزار تومان بود، مبلغي كه در سال ۱۳۹4 
به دو ميليون و ۱۸2 هزار تومان رسيد. در سال ۱۳۸4 
درآمد پولي ماهانه خانوارها در استان تهران ۵2۸ هزار 
تومان بود، مبلغي كه در س��ال ۱۳۹4 به دو ميليون و 
۳۸۶ هزار تومان افزايش يافت. به اين ترتيب در س��ال 
۱۳۸4 مي ش��د با ۵۹ درصد درآمد متوسط يك خانوار 
در ته��ران خانه يي اجاره كرد. اما در س��ال ۱۳۹4 يك 
خانوار با درآمد متوسط بايد ۹۱ درصد درآمدش را كنار 
مي گذاشت تا بتواند همان خانه  صد متري را اجاره كند. 
در كن��ار تهران، يزد را در نظ��ر بگيريد كه يكي از 
ارزان ترين ش��هرهاي بزرگ براي اجاره خانه است. در 
س��ال ۱۳۸4 مي ش��د با 2۰ درصد درآمد متوسط در 
اس��تان يزد خانه يي صد متري با اجاره متوسط گرفت. 
اين نسبت در سال ۱۳۹4 به ۱۰درصد درآمد متوسط 
كاهش پيدا كرد. اگر س��طح قيمت ه��ا را ثابت در نظر 
بگيري��م و اجاره بها را با توجه به تورم تعديل كنيم، در 
دوره ۸4 تا ۹4 اجاره بهاي متوس��ط در اغلب ش��هرها 

پايين آمده است. 

گروه راه و شهرسازي  شهال روشني  
آمارهاي رسمي نشان مي دهد طي ۵ سال گذشته 
همزمان با افزايش روزافزون خانه هاي خالي ۱۵ درصد 

به تعداد مستاجران افزوده  شده است. 
ب��ه گفته كارشناس��ان تع��داد مس��تاجران رابطه 
مس��تقيمي با چند مولفه عمده دارد. اين مولفه شامل 
ازدواج، افزايش ميزان تجردي جمعيت كش��ور، قيمت 
مسكن، نقدينگي مازاد خانوار، تامين تسهيالت عرضه و 
تقاضا، كاهش عرضه، نحوه برخورد سازمان هاي متولي 
با امالك خالي از س��كنه، نرخ تورم و رش��د اقتصادي 

كشور دارد. 
براس��اس گزيده نتايج سرشماري نفوس و مسكن 
س��ال ۱۳۹۵ طي س��ال هاي ۹۰تا ۹۵ تعداد خانه هاي 
خالي از 4ميليون و ۱2۶هزار و ۶۳۱ فقره به ۶ ميليون 
و ۷۵ه��زار و ۸۷2 مورد افزايش داش��ته كه رش��د ۵۶ 
درص��دي را نش��ان مي دهد. از اين تع��داد 4۸۹هزار و 
۹۸۶خان��ه مع��ادل ۱۸.۹ درص��د كل خانه هاي خالي 
مربوط به اس��تان تهران است. اصفهان با ۹.4، خراسان 
رض��وي با ۷.۵و فارس با ۶.2  درصد در رتبه هاي بعدي 

قرار دارند. 
در عي��ن  حال اي��ن گزارش نش��ان مي دهد، تعداد 
خانواده هاي مستاجر نيز از 22.۹ درصد در سال ۱۳۸۵و 
2۶.۶ در س��ال ۱۳۹۰ به ۳۰.۷ درصد در س��ال ۱۳۹۵ 
افزايش يافته است. اين شرايط در شهرها نمود بيشتري 
دارد. اين درحالي اس��ت كه توزيع نس��بي خانوارها در 
واحدهاي مسكوني معمولي در بخش مالكيت كاهش 
داش��ته اس��ت. بنابراين مي توان به اين نتيجه دس��ت 
 يافت كه طي س��ال هاي اخير نوع��ي بي انضباطي در 
حوزه مس��كن روي داده است. اين بي انضباطي شامل 
دو گره كور است، گره كور اول مربوط به كاهش تعداد 
مالكيت و عدم تاثيرگذاري تسهيالت مسكن است. به  
هر حال براساس آمار ارائه  شده در ۵ سال گذشته شمار 
خانوارهاي ايراني به ميزان ۳ميليون افزايش داش��ته و 
اين يعني قاعدتا بايد ۳ميلي��ون خانه جديد براي آنها 
س��اخته يا خانه هاي خالي پيشين پر شده باشد. اما نه 
 تنه��ا اين اتفاق نيفتاده بلكه بيش از يك  ميليون خانه 
خالي به آمار س��ال ۹۰ افزوده  ش��ده است و به همين 

ميزان تعداد مستاجران نيز افزوده  شده است. 

 2+2 راهكار كاهش نرخ اجاره و اجاره نشيني 
در همين زمينه يك كارشناس ساخت وساز با بيان 
اينكه با روند موجود افزايش اجاره نش��يني دور از ذهن 
نيس��ت اما مي توان با تدابيري معضالت اين واقعيت را 
كاهش داد گفت: درحال حاضر مي توان با 2پيش��نهاد 
قيم��ت اجاره بها را كاهش داد و با دو پيش��نهاد تعداد 

مستاجران را به حداقل رساند. 
حميدرض��ا قاضي زاهدي گف��ت: دو گزينه كاهش 
قيم��ت اجاره به��ا از طري��ق تهي��ه شناس��نامه براي 
ساختمان هاي اجاري و تعيين اجاره بها براساس آن به  
وسيله كارش��ناس از طريق ديوان ساالري و دو گزينه 
كاه��ش تعداد مس��تاجران از دو راه��كار جلوگيري از 
ساخت وسازهاي مشوق مهاجرت به تهران و شهرهاي 
بزرگ و جلوگيري از مهاجرت با كاهش امكان ثروتمند 

شدن از طريق داشتن مستغالت است. 
وي درخصوص جلوگيري از ساخت وسازهاي مشوق 
مهاج��رت به تهران و ش��هرهاي ب��زرگ گفت: يكي از 
داليل مهاجرت به كالن ش��هرها اشتغال است. از سال 
۱۳۳۵ تاكنون با وجود چند برابر شدن توليد كشاورزي 
و چند برابر شدن سطح زيركشت تعداد شاغالن بخش 
كش��اورزي ايران افزون نشده اس��ت كه اين معضل با 
صنعتي و مكانيزه كردن قابل  حل است يا در شهرهاي 
كوچك نبود فرصت هاي شغلي باعث شده، مهاجرت و 
استيجاري نشيني در كالن شهرها توسعه يابد. بنابراين 
اگر بخواهيم مردم در موطن خود بمانند بايد يك طرح 
انقباضي و سريع براي اشتغال و ساخت مركزي توليدي 

و كارگاه هاي كوچك و بزرگ ايجاد كنيم. 
اين كارش��ناس درب��اره تثبيت اجاره به��ا از طريق 
شناس��نامه و... گف��ت: ه��ر چن��د كه تثبيت نس��بي 
اجاره بها هدف هر نوع برنامه ريزي اقتصادي اس��ت اما 
ش��يوه اين تثبيت مگر در مواقع استثنايي چون جنگ 
ثابت نگاه داش��تن مصنوعي اجاره بها نيست زيرا ثابت 
نگاه داشتن اجاره بها در مواقع افزايش عمومي قيمت ها 
باعث كم ش��دن عرضه مسكن استيجاري و كمبود آن 
مي ش��ود. بدين ترتيب آن دسته از كساني كه در زمان 
تثبي��ت اجاره بها مس��تاجر بودند آن  ه��م براي مدت 
كوتاهي از اجاره پايين بهره مند مي ش��وند و بعد از آن 

همگان متضرر خواهند شد. 
وي گف��ت: ب��راي كمت��ر ش��دن اجاره به��ا بايد از 

ش��يوه هايي چون ارائه زمين اجاري براي س��اختمان 
اجاري)براي از ميان برداش��تن سرمايه گذاري كالن در 
زمين( بخشايش مالياتي)اگرچه اخذ ماليات اين بند در 
كش��ور به  صورت جدي اجرايي نمي شود( و... استفاده 
ك��رد. زاهدي گفت: نظارت ب��ر قيمت ها هرچند امري 
الزم در نظام اقتصادي اس��ت ام��ا همانطور كه تجربه 
چندين س��اله نشان داده اس��ت، ايجاد ديوانساالري و 
وظايف بيشتر براي دولت انواع و تعزيرات كار مهمي در 
به سامان كردن قيمت ها انجام نمي دهد. سياست هاي 
سنجيده)همانطور كه در امر به طور نسبي موفق تثبيت 
ارز اتفاق افتاد( مي تواند از افزايش هاي ناگهاني ناشي از 
احتكار يا بورس بازي جلوگيري كند. اما شرط موفقيت 
در بلندمدت هم��واره و همواره ازدياد عرضه و برطرف 

كردن موانع ساختاري اقتصادي است. 
اين كارشناس ساخت وساز گفت: به  هر حال از يك 
 سو شناسنامه پيشنهادي به دليل نداشتن سرفصل هايي 
چون قيمت زمين نزديكي به محل خدمات و... ناقص 
است، فصولي كه در تعيين اجاره بها تاثير مهمي دارند و 
از سوي ديگر تثبيت اجاره بها به شيوه پيشنهادي تنها 
بر ديوان ساالري و فساد اداري مي افزايد و از عرضه واحد 
مس��كوني اجاري مي كاهد و براي مس��تاجران زيانبار 
است. اين كارشناس در نهايت گفت: بنابراين ۳ گزينه 
مي تواند راهكار كاهش تعداد مستاجران در كشور تلقي 
ش��ود. اين ۳ گزينه شامل افزايش عرضه مسكن اجاره 
به شرط تمليك، توانمندس��ازي مالي مستاجران و در 
نهايت معكوس كردن مهاجرت از كالن شهرها بهشهرها 
و روستاها با ايجاد زيرساخت هاي معيشتي و خدماتي. 

 بي اثري تسهيالت در قدرت خريد 
در همي��ن زمينه ايم��ان رفيعي، كارش��ناس بازار 
ساخت وساز با بيان اينكه رشد قيمت اجاره باعث شده، 
رفاه طبقه متوسط ايران در يك دهه اخير بيشتر از همه 
افت كند، گفت: درحالي كه وضع خانوارهاي ش��هري 
ايران در ۱۰س��ال گذش��ته به طور متوسط ۱۵ درصد 
بدتر شده، ميزان كاهش براي دهك هاي مياني حدود 
2۰ درصد بوده. اين درحالي اس��ت ك��ه فاصله رفاهي 
فقيرترين و غني ترين قش��ر جامعه در اين مدت تغيير 
چنداني نكرده است.  ايمان رفيعي افزود: در كنار موارد 
گفته  شده، اجاره نش��يني در دو دهه اخير در ايران رو 
به گسترش بوده اس��ت. اين روند در تهران از همه  جا 
ش��ديدتر بوده؛ تا آنجا كه امروز از هر دو خانوار تهراني، 
يكي ساكن خانه يي است كه مالكش كس ديگري است. 
وي گفت: در سال ۱۳۷۶ خانوارهاي شهري ايران به 
طور متوسط 2۶.4 درصد از بودجه خود را صرف مسكن 
مي كردند. اين سهم در سال ۱۳۸۶ به ۳۳.۹ درصد و در 
سال ۱۳۹۵ به ۳۶.4 درصد از كل بودجه خانوار رسيد. 

اين كارش��ناس در ادامه يادآور ش��د: ش��ديدترين 
افزايش س��هم مس��كن از كل بودج��ه در تهران اتفاق 
افت��اده اس��ت. درحالي كه دو دهه طول كش��يد تا در 
سطح متوسط كشوري سهم مسكن از بودجه ۱۰ درصد 
باال برود در استان تهران تنها در فاصله ۱۳۸۶تا ۱۳۹۵ 
سهم مس��كن از بودجه خانوار ۱۳ درصد بيشتر شده و 
از ۳4 درصد به 4۷ درصد رسيده است. يعني تهراني ها 
چيزي نزديك به نيمي از بودجه ش��ان را صرف مسكن 
مي كنن��د. رفيعي گفت: براي اينكه تصويري از رش��د 
اجاره بها در ش��هرهاي مختلف ايران داش��ته باشيد در 
نظر بگيريد كه در س��ال ۱۳۸4 اجاره ماهانه يك  خانه 
۱۰۰متري در ته��ران ۳۱۵هزار تومان بود، مبلغي كه 

در سال ۱۳۹4 به 2ميليون و ۱۸2هزار تومان رسيد. 
وي ادام��ه داد: در س��ال ۱۳۸4 درآمد پولي ماهانه 
خانوارها در استان تهران ۵2۸ هزار تومان بود، مبلغي 
كه در س��ال ۱۳۹4 ب��ه 2ميليون و ۳۸۶ه��زار تومان 
افزايش يافت. به  اين  ترتيب در س��ال ۱۳۸4 مي شد با 
۵۹  درصد درآمد متوسط يك خانوار در تهران خانه يي 
اج��اره كرد. اما در س��ال ۱۳۹4 يك خان��وار با درآمد 
متوسط بايد ۹۱ درصد درآمدش را كنار مي گذاشت تا 

بتواند همان خانه  ۱۰۰متري را اجاره كند. 
اي��ن كارش��ناس ساخت وس��از بزرگ تري��ن دليل 
افزايش اجاره نش��يني را در عدم پاسخگويي تسهيالت 
توانمندس��ازي خريد مس��كن دانس��ت و گفت: اغلب 
تس��هيالتي كه به متقاضيان ارائه مي ش��ود، كاربردي 
نبوده و با توجه به نرخ سود بانكي سنگين عالقه يي به 

اخذ وام از بانك ها وجود ندارد. 

 گره كور كاهش خريد ملك 
در همي��ن زمينه عطا آيت اللهي، كارش��ناس بازار 
مس��كن در پاسخ به اينكه آيا افزايش تعداد خانوارهاي 
اجاره نش��ين تنها از افزايش جمعيت نش��ات گرفته يا 
كاهش ق��درت خريد مردم و پايين ب��ودن توان مالي 
ساخت وس��از نيز در اين زمينه تاثيرگذار بوده اس��ت؟ 
او گفت: به نظر مي رس��د درحال حاضر تورم و كاهش 
قدرت خريد مردم دو مولفه اصلي افزايش اجاره نشيني 
باشد. متاسفانه دارايي ها و اندوخته ها مردم هر ساله كم 
 ارزش تر شده و جوابگوي نرخ تورمي مسكن را نمي دهد. 
آيت اللهي از سوي ديگر جهش هاي قيمتي حاصل 
از ساخت وساز مسكن مهر را دليل انكارنشدني افزايش 
اجاره نش��يني دانس��ت و در اين خصوص گفت: تورم 
حاصل از ساخت وس��از مس��كن مهر باع��ث بدبختي 
بس��ياري از متقاضيان شد. طي چند سال اخير تعداد 
زيادي از فروش��ندگان پس از فروش خانه خود، ديگر 
نتوانستند خانه  ديگري جايگزين كنند و در فاصله ميان 
فروش و خري��د واحد جديد، توان مالي پرداخت مبلغ 

بيشتر را نداشتند. از اين رو مجبور به اجاره نشيني شده 
كه اين امر خود به تعداد مستاجران افزوده است. 

اين كارش��ناس بازار مس��كن بابيان اينكه يكي از 
راهكاره��اي جدي ب��راي كاهش اجاره نش��يني ورود 
خانه هاي خالي از سكنه به چرخه مصرف است، گفت: 
به نظر مي رسد همتي براي اين موضوع در كشور وجود 
نداشته باش��د زيرا مباحث مطرح  شده براي طرح اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي به يك سريال تكراري مبدل 
ش��ده كه تماش��اچي ندارد. وي همچني��ن نگاهي به 
بي كيفيت بودن ساخت وساز امالك مسكوني داشت و 
در اين خصوص گفت: بيشتر خريداران معتقدند، قيمت 
مسكن تناس��ب نموداري مطلوبي باكيفيت آن ندارد. 
درح��ال حاضر قيمت و كيفيت مس��كن از يك الگوي 
رياض��ي تبعيت نمي كند. طي چند س��ال اخير قيمت 
مسكن بي ضابطه افزايش  يافته درحالي كه كيفيت آن 
رشد قابل  توجهي نداشته است بنابراين مستاجران به  
جاي اين مبالغ هنگفتي به خريد مسكن ارائه دهند اين 
مبالغ را در بانك ها گذاش��ته و از سود آن اجاره خود را 

مي پردازند. 

 6 گزينه پيشنهادي
اين كارشناس گفت: براي حل معضالت گفته  شده 
چند گزينه پيشنهادي وجود دارد. اين گزينه ها شامل 
كاهش نرخ س��ود بانكي، تعيين ن��رخ رهن و اجاره يي 
متناس��ب، راه اندازي اجاره به ش��رط تمليك، متناسب 
كردن تس��هيالت بانكي ب��ا توجه به جي��ب و درآمد 
متقاضي خريد مسكن، شناسنامه دار امالك و مصرفي 

كردن امالك خالي از سكنه است. 

 دليل كاهش مستاجران در ماه هاي اخير
در همي��ن زمين��ه محمدعلي مهري، كارش��ناس 
شهرس��ازي بابي��ان اينك��ه براس��اس آماره��اي دفتر 
برنامه ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در 
۷ ماهه اول امسال، تعداد اجاره نامه هاي ثبت شده به ۸۱ 
هزار و ۳4۶واحد مس��كوني رس��يد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۸.۹ درصد كاهش داشته است. گفت: بر 
اساس اين گزارش همچنين در هفت ماهه اول امسال، 
متوس��ط اجاره بهاي يك مترمربع زيربناي مس��كوني 
آپارتماني )رهن و اجاره( معادل 2۷ هزار و ۶42 تومان 
برآورد ش��ده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۱۶/۹ درصد رشد داشته است. 
مه��ري با بيان اينك��ه كاهش تع��داد تقاضا براي 
اجاره واحدهاي مسكوني ناشي از كاهش نرخ رسمي 
مس��تاجران نيس��ت، گفت: در حال حاضر دو مولفه 
باعث كاهش اجاره نامه ش��ده اس��ت. نخستين مولفه 
ناش��ي از تمدي��د اجاره نامه و دومي��ن مولفه به علت 

تاثيرگذاري تسهيالت خانه اولي است. اين كارشناس 
گفت: بررسي هاي ميداني از وضعيت بازار اجاره مسكن 
طي هفت ماهه اول امسال نشان مي دهد در سال جاري 
ميانگين رشد اجاره بها در مناطق مختلف شهر تهران تا 
حدي از تغييرات تورم عمومي فراتر رفت. اين در حالي 
اس��ت كه عدم تعادل در تعيين نسبت اجاره ماهانه به 
رهن و همچنين كمبود فايل هاي رهن كامل در برخي 
مناطق ش��هر ته��ران براي مس��تاجران از ديگر داليل 
تمايل مس��تاجران براي تمديد قراردادهاي سال هاي 

قبل با موجران بوده است. 
وي بابيان اينكه در حال حاضر ۷ميليون و ۵۰۰هزار 
نفر اجاره نشين هس��تند تاكيد كرد: بازار مسكن شبه 
بازار طال ش��ده اس��ت يعني يك كاالي مصرفي را به 
اميد حفظ ارزش پول خريداري مي كنند در اين ميان 
رويكرد دولت نيز تماش��ايي اس��ت دولت به وضعيت 
سرمايه يي شدن بازار مسكن دامن زده يعني به نوعي بار 

اقتصاد ايران را سوار حوزه مسكن كرده است. 
مه��ري خاطرنش��ان كرد: زي��را بازار مس��كن تنها 
حوزه يي اس��ت كه نس��بت به بازارهاي ديگر كمترين 

تاثير را از تحريم ها اخذ مي كند. 
اين كارشناس شهرسازي بابيان اينكه اين افزايش 
آمار اجاره نشيني هم زمان شده با افزايش سهم مسكن 
از بودج��ه خان��وار تاكيد كرد: آماره��اي بانك مركزي 
نشان مي دهد خانوارهاي شهري در سال ۱۳۷۵ حدود 
يك چه��ارم بودجه را ص��رف مي كردند ولي اين ميزان 
در س��ال ۱۳۹۵ به بيش از يك س��وم بودج��ه خانوار 
افزايش يافته است. اين در حالي است كه سهم خوراك 

از يك سوم به كمتر از يك چهارم كاهش يافته است. 
اين كارشناس گفت: از 2۰سال گذشته تورم باعث 
شده پول ملي كش��ور حدود 22درصد كاهش داشته 
باش��د. اما وقتي ما آمار متوس��ط قيمت خانه در ايران 
را مقايس��ه مي كنيم مي بينيم خان��ه ۵۵ برابر افزايش 
قيمت داشته است. به تبع زماني كه قيمت خانه افزايش 

مي يابد قيمت هزينه كرد اجاره نيز افزايش مي يابد. 
اين كارشناس امور شهري خاطرنشان كرد: هزينه 
نگه داشتن سقفي باالي سر سال به سال دارد باال مي رود 
بط��ور مثال هزينه اجاره يك واحد ۸۰متري در ش��هر 
يزد حدود يك ميليون رهن و ۳2هزار تومان اجاره بوده 
است يعني يك چهارم ملك مشابه در تهران اما بعد از 
يك دهه اگرچه قيمت ها در هر دو ش��هر با رشد روبرو 
شد اما سرعت افزايش اجاره بها در تهران بسيار بيشتر 

بوده و قيمت ها تقريبا ۹برابر شده است. 
وي بابيان اينكه ش��كي نيست مساله مسكن يك 
بحران ملي است تاكيد كرد: تحوالت سال ها و دهه هاي 
اخير نش��ان مي دهد حل اين بح��ران به طرحي بلند 

پروازانه تر از مسكن مهر نياز دارد. 

 توليد مسكن استيجاري اقشار كم درآمد
احمدرضا سرحدي كارش��ناس بازار مسكن بابيان 
اينكه تامين مسكن براي افراد جامعه ازجمله ضروريات 
زندگي مثل تامين نان شب است، گفت: وقتي وضعيت 
اقتصادي جامعه به س��مت محدود شدن قدرت خريد 
اف��راد حرك��ت كن��د بديهي اس��ت كه بيش��تر مردم 
چاره يي جز اجاره نش��يني ندارن��د. وي افزود: در چند 
س��ال گذشته بيشتر سياس��ت هاي بازار مسكن، روي 
توليد و خريدوفروش خانه بوده و عموما توليد مسكن 
استيجاري اقشار كم درآمد كمتر موردتوجه قرارگرفته 
است. س��رحدي با انتقاد از اينكه دولت هاي قبل هيچ 
برنامه ي��ي براي جذب س��رمايه گذاري در جهت توليد 
مس��كن استيجاري نداش��ته اند، اظهار كرد: اين غفلت 
دولت ها موجب ش��ده ت��ا ميزان تقاضا براي مس��كن 
استيجاري بسيار بيشتر از عرضه باشد و از سوي ديگر 
عده يي از مالكان س��ودجو براي ب��اال بردن قيمت هاي 
اجاره ملك، از عرض��ه آن در بازار خودداري مي كنند. 
وي ادام��ه داد: دولت در قالب يك كوتاهي آش��كار در 
بخش اجراي قانون، سياس��ت اخذ ماليات بر خانه هاي 
خال��ي را عملياتي نمي كند تا از اين طريق بخش��ي از 

افسارگسيختگي بازار مسكن استيجاري را مهار كند. 
اين كارشناس همچنين ميزان افزايش نرخ اجاره ها 
در س��ال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
را در كشور ۱۰ تا 2۰ درصد بيان كرد و در نهايت اظهار 
كرد: با توجه به ش��رايط فعلي اقتصادي و نيز باال بودن 
ميزان تقاضا نس��بت به عرضه نرخ رش��د ۱2درصدي 
كامال طبيعي اس��ت. عرضه و تقاضا تعيين كننده نرخ 
اجاره بهاب��ه گفته يك فعال بازار مس��كن، حجم باالي 
تقاضا در بخش اجاره نش��يني مانع از آن مي ش��ود تا 
نرخ هاي اجاره با وجود كاهش نرخ تورم و س��ود بانكي 

پايين بيايد.

 اجاره نشيني
هم تهديد، هم فرصت

نياز ب��ه اج��اره واحد يا 
مل��ك مس��كوني از س��وي 
متقاض��ي، يك نياز مصرفي 
س��رمايه يي.  ن��ه  اس��ت 
متقاض��ي اج��اره مس��كن 
ب��ه عن��وان مصرف كنن��ده 
واح��د اس��تيجاري عم��ل 
مي كن��د. از اي��ن رو، ن��رخ 
اجاره به��اي مس��كن تاب��ع 
اس��ت  مصرف كننده  ني��از 

ن��ه تاب��ع ب��ازار س��فته بازي و س��وداگري راي��ج 
در ح��وزه خري��د و ف��روش مس��كن ك��ه پيامد 
 آن تبدي��ل ب��ازار مس��كن به ب��ازار س��رمايه يي

است.
متغير مهمي كه باعث مي ش��ود ح��وزه اجاره 
مس��كن رقابتي و احيانا منجر ب��ه افزايش قيمت 
اجاره بها ش��ود، همي��ن افزايش متقاض��ي اجاره 
نش��يني است كه متاسفانه در چند سال اخير اين 
تقاض��ا مثبت و رو به رش��د بوده و ب��ه نوعي اين 
رقابت، درون تقاضايي ش��ده و بين اجاره نشين ها 

در حال بازار گرمي است.
از عم��ده دالي��ل افزاي��ش متقاضي��ان اجاره 
نش��يني عدم توانايي آن��ان در تهيه و خريد واحد 
مس��كوني مورد نياز خود است. اين ناتواني ريشه 
درعدم رش��د اقتصادي موث��ر جامعه و هزينه هاي 
 ب��االي زندگ��ي در س��اير بخش ه��اي اقتصادي

خانواده هاست.
عدم گردش صحيح س��رمايه هاي اقتصادي در 
جامع��ه و نبود برنامه عملياتي از س��وي متوليان 
امر اقتصاد مس��كن در جامعه از يك طرف و تاثير 
متغييرهاي��ي از جمله نرخ تورم و نرخ س��ودهاي 
بانك��ي و همچني��ن افزاي��ش قيمت مس��كن از 
 طرف ديگر مي توانند در رش��د نرخ اجاره بها موثر

باشند. 
طب��ق آخري��ن منابع آماري، درص��د بااليي از 
خانوارهاي كش��ور اجاره نش��ين هس��تند كه اين 
آمار، رشد باالي اجاره نشيني را در سال هاي اخير 

نشان مي دهد.
با بررس��ي نرخ ت��ورم اقتصادي كه س��ال هاي 
گذش��ته با كاهش محسوس��ي همرا بوده و نيز با 
توجه به برنامه كنترل سودهاي بانكي و همچنين 
تثبيت قيمت مس��كن طي س��ال هاي گذشته اما 
باز ش��اهد افزايش ن��رخ اجاره بها و متقاضي اجاره 

نشيني هستيم.
از اين رو، به نظر مي رس��د، متغير هاي مذكور 
به تنهاي��ي تعيين كنن��ده نرخ اجاره به��ا نبوده و 
مهم ترين دليل آن همان ع��دم توانايي اقتصادي 
مس��تاجرين در تامي��ن مس��كن اختصاصي خود 
اس��ت. دليلي كه همزم��ان مي تواند رفتار و اصرار 
مالكي��ن در اخ��ذ اجاره بهاي مطل��وب را در اين 
اوض��اع اقتصادي كه ملك اجاره يي خود را تبديل 
ب��ه منبع و محل درآمد و هزينه كرد زندگي خود 
كرده ان��د و باب��ت عايدي از آن محل حس��اب باز 

كردند، توجيه كند. 
آنچ��ه روي كاغذ و برابر ب��ا فرمول هاي خطي 
رياضي و اقتصادي در حوزه مسكن نشان مي دهد، 
تاييد مي كند كه رشد نرخ اجاره بهاي متوسط در 
س��ال ۹۶ نمي تواند رش��دي بي��ش از۱۰ الي ۱2 
درصد داش��ته باش��د اما از آنچه به عنوان عوامل 
تهدي��د اين بازار محس��وب مي ش��ود، مي توان به 
افزايش رو به رشد متقاضيان مسكن استيجاري از 
يك ط��رف و از طرف ديگر به عامل كاهش توليد 
مسكن در سال هاي اخير كه خود در آتي مي تواند 
منجر به عدم تعادل تقاضا و توليد مس��كن شود، 
اش��اره كرد كه فرآيند آن منجر ب��ه عدم توانايي 
كنت��رل بازار مصرف ه��م در حوزه اجاره و هم در 

بخش خريد و فروش خواهد شد.
پيامدي كه مي تواند معادالت ساير متغيرهاي 
اقتصادي روي كاغذ را به هم ريخته و خود تبديل 
ب��ه معادله چند مجهولي ش��ود. از منظري ديگر، 
پديده اجاره نش��يني از شاخص هاي يك جامعه رو 

به رشد محسوب مي شود.
در جوامع��ي ك��ه اقتص��اد م��درن و صنعتي 
در ح��ال جايگزين��ي ب��ا اقتصاد س��نتي اس��ت، 
همزمان با آهنگ اي��ن تغييرات، دگرگوني تراكم 
جمعيت��ي و مقوله مهاجرت به ش��هرهاي مولد و 
توليدگ��ر افزايش يافته و مراك��ز صنعتي با ورود 
مهاج��ران در پ��ي كار و اش��تغال منج��ر به بهم 
 ريختگي توازن متقاضيان اجاره يا خريد مس��كن

مي شود.
از اين رو، از نگاه رشد اقتصادي، اجاره نشيني 
مي تواند يك پدي��ده و فرصت اجتماعي هم براي 

برنامه ريزان اقتصادي تلقي شود.
مهم آن اس��ت كه همزمان با اين نوع تغييرات 
جامعه در حال رش��د، برنامه تامين مسكن همين 
افرادي كه عوامل ارتقاي جامعه به س��مت رش��د 
و تعالي نيز هس��تند از س��وي متوليان اقتصادي 

برنامه ريزي شود. 
به نظر مي رسد، براي حفظ تعادل منطقي بازار 
مصرف و توليد مسكن، دولت دخالت عملياتي در 
اين حوزه كند به نحوي كه با برنامه ريزي مشترك 
با مجل��س اوال تعريف صريح و روش��ن از اقتصاد 
مس��كن از جمله در برنامه ششم توسعه ارائه كند 
كه متاس��فانه اين توجه در اين برنامه عقيم مانده 
و هيچ پرداخت مس��تقيمي به آن نش��ده است و 
از طرف��ي نيز با اجرايي كردن مس��كن اجتماعي 
گامي در تحقق تامين مس��كن اقشار عموما اجاره 

نشين كند.
و مهم ت��ر آنكه با برنامه ري��زي اقتصادي زمينه 
رش��د اقتص��ادي جامع��ه را افزاي��ش داده تا اين 
گ��ردش س��رمايه در جامعه جاري ش��ده و مردم 
بطور مس��تقيم و در سايه مشاركت هاي اقتصادي 
و اش��تغال به كار وكس��ب درآم��د از محل تالش 
خود بتوانند نيازهاي مهم اقتصادي شان از جمله 
تهيه مسكن را با توسل به حمايت هاي تسهيالتي 
بانك��ي و حت��ي ليزينگ هاي دولت��ي و نيز بخش 
خصوص��ي تهيه كنند تا در ادامه و با جلو گيري از 
انباش��ت متقاضي اجاره نشيني راه خانه دار شدن 
خانوارهاي مس��تاجر نيز فراهم شود، به نحوي كه 
با ايجاد امني��ت اقتصادي در جامع��ه، اميدواري 
مس��تاجرين در س��ايه آن امني��ت و برنامه ريزي 
مالي ش��خصي در تهيه و خريد مسكن اختصاصي 

خانواده خود، به واقعيت تبديل شود. 
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دانشوفن10
مقابلهباآسيبپذيري

باعرضهوصله»اوبونتو«
ويتري| شركت كرونيكال به دنبال اعالم وقوع مشكل 
ملت داون و اس��پكتر در سيس��تم عام��ل اوبونتو 16.04 

وصله هايي را براي حل اين مشكل عرضه كرد. 
ش��ركت كرونيكال طراح و توزيع كننده سيستم عامل 
محبوب اوبونتو اس��ت كه نس��خه يي محبوب از سيس��تم 
عامل لينوكس به حس��اب مي آيد.  آس��يب پذيري يادشده 
مربوط به حافظه بس��ياري از پردازنده هاي ش��ركت اينتل 
اس��ت كه از س��ال 1995 به اين سو توليد ش��ده اند و در 
ميلياردها رايانه ش��خصي در سراسر جهان نصب شده اند. 
اين مش��كل مي تواند به پردازنده هاي توليدي شركت هاي 
 اي ام دي و اي آر ام ه��م س��رايت كند. كروني��كال يكي از 
نخس��تين شركت هايي است كه براي حل مشكل سيستم 
عامل توليدي خود در ارتباط با آسيب پذيري ملت داون و 

اسپكتر وصله امنيتي عرضه مي كند. 

تقليدعملكردمغزوريه
باچاپسهبعدي

اس�يناي�ج| محقق��ان كالج لن��دن موف��ق به چاپ 
س��ه بعدي س��اختارهاي زيستي پيش��رفته يي شده اند كه 
قادر به تقليد از عملكردهاي حياتي مغز و ريه هاي انس��ان 
هستند. اين دس��تاورد زمينه را براي جايگزيني بافت هاي 
آسيب ديده بدن انسان و كمك به بهبود بسياري از بيماران 
آس��يب ديده فراهم خواهد كرد. بافت هاي سه بعدي كه به 
اين شكل تهيه شده اند از نرمي كافي كه مشابه با بافت هاي 
اصلي بدن افراد اس��ت، برخوردار هستند و از آنها مي توان 
در جراحي هاي پزش��كي اس��تفاده ك��رد. توليد بافت هاي 
مذكور نيز نسبتا س��اده است و براي جايگزيني آنها بدون 
مش��كل خاصي مي توان اقدام كرد. دانش��مندان اميدوارند 
در آينده بتوان با توس��عه اين ش��يوه درماني زمينه رش��د 
مجدد سلول هاي آسيب ديده را در مغز و ريه انسان فراهم 
آورد و كاري كرد تا بدون انجام جراحي هاي دش��وار بتوان 
زخم ها و آسيب هاي خطرناك را التيام بخشيد. يكي ديگر 
از مزاياي پيش��برد اين روش درماني امكان كاشت و رشد 
دادن سلول هاي درماني از طريق چاپ برخي بافت هاي سه 
بعدي است كه فعال روش مذكور بر روي برخي حيوانات در 

حال آزمايش شدن است. 

شارژباتريهاييكهبا
بزاقدهانشارژميشود

ماه�ر| محققان دانش��گاه بينگهمت��ون باتري هايي با 
كارايي ب��اال توليد كرده اند ك��ه از باكتري هاي بزاق دهان 
انسان ساخته شده و مي تواند در محيط هايي استفاده شود 
كه باتري هاي معمولي نمي توانند كار كنند. با مقدار كمي 
از آب دهان، بات��ري مي تواند يك چراغ LED را به مدت 
تقريبا 20 دقيقه روش��ن نگه دارد، بنابراين اين باتري ها به 
نور ديودها محدود نيستند. مسلما برايمان دور از تصور بود 
كه روزي يك نوع باتري كاغذي داش��ته باش��يم كه بتواند 
توسط آب دهان طراحي شود. امر بعيدي كه البته محققان 

دانشگاه بينگهمتون آن را ممكن كرده اند. 
اين تيم با موفقيت باتري هايي با كارايي باال توليد كرده 
كه از باكتري هاي بزاق دهان انس��ان س��اخته ش��ده است 
و مي تواند در محيط هايي اس��تفاده ش��ود ك��ه باتري هاي 
معمولي نمي توانند كار كنند. ب��ا مقدار كمي از آب  دهان، 
بات��ري مي تواند يك چ��راغ LED را به م��دت تقريبا 20 
دقيقه روشن نگه دارد. بنابراين، اين باتري ها به نور ديودها 
محدود نيست. بر اساس اطالعات گزارش مركز اطالع رساني 
مديري��ت امداد و هماهنگي عملي��ات رخدادهاي رايانه يي 
)ماه��ر(، اين فناوري جديد ب��راي اهداف مختلف و به ويژه 
براي كشورهاي توسعه نيافته، مورد استفاده قرار مي گيرد. 
احتماالً از اين باتري ها براي اس��تفاده از ابزارهاي پزش��كي 
 ،HIV مختل��ف مانن��د آزمايش هاي ب��ارداري، آزماي��ش

مانيتورهاي گلوكز و ساير دستگاه ها استفاده مي شود.

مكالمات»اسكايپ«هم
رمزگذاريميشوند

ويتري| مايكروس��افت قول داده تا پيام ها و مكالمات 
انجام شده در برنامه اسكايپ را بطور كامل رمزگذاري كند، 
ارائه اين خدمات با همكاري ش��ركت اوپن ويس��پر صورت 
مي گي��رد. قابليت جديد رمزگ��ذاري مكالمات اس��كايپ 
گفت وگوي خصوصي يا Private Conversations نام 
دارد و با استفاده از آن گفت وگوهاي صوتي و متني و همين 
ط��ور عكس ها و فايل ه��اي صوتي و تصوي��ري رمزگذاري 
مي شوند. اين تحول دسترسي هكرها به داده هاي خصوصي 
كاربران و همين طور احتمال استراق سمع مكالمات انجام 

شده از طريق اسكايپ را كاهش خواهد داد. 
مايكروس��افت براي اي��ن كار از پروتكل س��يگنال كه 
يك پروتكل متن باز اس��ت، اس��تفاده خواهد كرد. پروتكل 
يادشده توسط واتس آپ و فيس بوك و همين طور در برنامه 
الوي گوگل به كار گرفته مي ش��ود. ادوارد اسنودن افشاگر 
جاسوس��ي هاي س��ايبري آژانس امنيت ملي امريكا هم از 

همين پروتكل در پيام رسان سيگنال استفاده مي كند. 

وروداتحاديهاروپابهرقابت
توليدابررايانهبرتر

ويتري| 13كش��ور عض��و اتحادي��ه اروپايي ابتكار 
عملي را به امضا رس��انده اند كه به موجب آن تالش هاي 
مش��تركي براي تولي��د ابررايانه هاي قدرتمند و س��ريع 

صورت خواهد گرفت. 
تالش ها در اين زمينه از مارس س��ال گذش��ته آغاز 
شده و بر اساس توافق اين 13 كشور ابررايانه توليدي اين 
گروه بايد حداقل صد كوادريليون سرعت داشته باشد كه 
معادل يك ميليارد محاس��به در يك ثانيه اس��ت. طرح 
ياد ش��ده كه EuroHPC نام دارد به توليد دوابررايانه 
منجر خواهد شد. همچنين محققان دو ابررايانه متوسط 
نيز توليد خواهند كرد كه قادر به انجام ده ها كوارديليون 
محاسبه خواهد بود. انتظار مي رود اين ابررايانه ها تا سال 
2020 در دس��ترس قرار بگيرند. اتحادي��ه اروپايي يك 
ميلي��ارد يورو بودجه را به پيش��برد اين طرح اختصاص 
داده و از اين طريق در تالش اس��ت تا رقباي سرسختي 
همچون چين و امريكا را پش��ت سر بگذارد. اين اتحاديه 
در نهايت به دنبال س��اخت ابررايانه يي اس��ت كه بتواند 
در هر ثانيه يك ميليارد محاس��به را ب��ا موفقيت انجام 
ده��د. در مرحله اول اجراي اين طرح 486 ميليون يورو 
هزينه خواهد شد و كشورهايي مانند بلژيك، بلغارستان، 
كرواس��ي، فرانس��ه، آلمان، يونان، ايتاليا، لوكزامبورگ، 
پرتغال، اسلووني، اسپانيا، سوييس و هلند در اجراي آن 

مشاركت خواهند كرد. 

اخبار

ضرريكهفيلترينگطيدوهفتهبرجاگذاشت

400 ميليارد تومان خسارت بر كسب وكار هاي اينترنتي
گروهدانشوفن|

فيلتر ش��دن تلگرام طي دوهفته باعث ش��د تا 
كسب و كارهاي اينترنتي و برخي مشاغل وابسته 
به تلگرام از نظر اقتصادي به آنها خسارت وارد شود، 
خس��ارتي كه گفته مي ش��ود بالغ بر 400ميليارد 
تومان اس��ت و در اين بين برخي كس��ب و كارها 
بدليل از دس��ت دادن مخاط��ب در مرحله حذف 
و ناب��ودي قرار گرفتند. در اين خصوص خانه ملت 
گفت وگويي را با غالمعلي جعف��رزاده ايمن آبادي 
نايب رييس فراكس��يون مس��تقلين واليي مجلس 

انجام داده است كه مي خوانيد. 
نماين��ده م��ردم رش��ت در مجلس ش��وراي 
اس��المي با بيان اينكه حوادثي دو هفته پيش در 
كش��ور رخ داد كه منجر به بروز ناآرامي هايي در 
ش��هرها و سوءاس��تفاده عناصر ضدنظام از بستر 
مطالبات اجتماعي مردم براي اغتشاش برخالف 
امني��ت ملي ش��د، گفت: براس��اس تدابيري كه 
مس��ووالن نظام انديشيدند اين حوادث مديريت 
ش��د و از بح��ران ب��ا كمترين آث��ار اجتماعي و 

سياسي عبور كرديم. 
وي ادام��ه داد: در اين بين اس��تفاده از بس��تر 
تلگرام توس��ط چند كانال معلوم الح��ال منجر به 
تش��ديد ناامني عمومي و توليد و نشر اخبار غلط 
ش��د، به همي��ن دليل تلگ��رام به م��دت دو هفته 
مس��دود ماند؛ ام��ا از آنجا كه اين مسدودس��ازي 
تبعات و آثار ناخوش��ايند ديگري به دنبال داشت 

بررسي آثار آن ضرروي است. 
جعفرزاده ايم��ن آبادي با بي��ان اينكه فارغ از 
مخاطبان زير 3درص��دي كانال هاي معاند، فيلتر 
تلگرام مشكالت متعدد براي مردم به ويژه افرادي 
كه از اين طريق كس��ب و كار داشتند ايجاد كرد، 
اضافه كرد: به گفته دوروف موس��س تلگرام، اين 
ش��بكه اجتماعي 180ميليون نف��ر كاربر دارد كه 
تنها 40ميليون نفر از آنها در ايران زندگي مي كنند 
اما بيش از 46درصد كل ترافيك سرورهاي تلگرام 
و 81 درص��د از ترافي��ك س��رورهاي كانال ه��اي 
تلگرامي را كاربران ايراني اشغال كرده اند. براساس 
اطالعات س��ايت الكس��ا، تلگرام رتبه چهاردهم را 
 در ميان پربازديدترين سايت ها در ايران را كسب

كرده است. 
عض��و كميس��يون برنام��ه و بودج��ه مجلس 
همچنين با استناد به گفته نايب رييس كميسيون 
كسب و كارهاي نوين اتاق ايران، گفت: بين 10تا 
15 هزار كسب و كار درحال حاضر در كشور ما به 
صورت كاماًل مجازي اداره مي ش��وند و در صورت 
دايمي شدن فيلترينگ به صورت كامل ورشكسته 
مي شدند. به گفته او كسب و كارهاي تمام مجازي 
با فيلتر در آس��تانه ورشكستگي بودند. فروش اين 
كس��ب و كارها با تعطيلي تلگرام و اينستاگرام به 
صفر مي رسيد و حتي جابه جايي آنها به سمت يك 

شبكه ديگر، فكر اشتباهي است. 

فعاليت9هزاركسبوكارخرداينترنتي
جعف��رزاده ايمن آب��ادي بيان ك��رد: همچنين 
بر اس��اس آمار مركز رس��انه هاي ديجيتال وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي 9هزار كسب و كار خرد 
اينترنت��ي در تلگرام فعاليت دارند. اين كس��ب و 
كارها در دو هفته گذش��ته به واس��طه محدوديت 
دسترس��ي به تلگرام با چالش روبه رو ش��دند. در 
همين مدت 15درصد از كس��ب وكارهاي مجازي 
از بين رفتند و به گفته رييس مركز توسعه فناوري 
اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ، در 
آمار رسمي اين سازمان 19هزار كانال شامددار به 
ثبت رسيده كه از اين تعداد 9هزار كانال مرتبط با 

فروش كاال يا خدمات بوده اند. 
وي ب��ا اش��اره به اينكه از رونق افتادن كس��ب 
و كارهاي نوپاي مبتني بر تلگرام يا اينس��تاگرام، 
س��بب ايجاد ضررهاي بس��ياري به صاحبان اين 
مشاغل آنالين و فعاالن اين عرصه شد، اظهاركرد: 
همچني��ن بس��ياري از كانال ه��اي تلگرام��ي يا 
پيج هاي اينس��تاگرامي كه ب��راي خريد و فروش 

اس��تفاده مي ش��دند، جلوي بخش��ي از سفرهاي 
زائد ش��هري را مي گرفتند. نايب رييس فراكسيون 
مس��تقلين واليي مجلس با تاكيد براينكه از سوي 
ديگر معرفي پيام رس��ان هايي همچون س��روش، 
ويسپي، بله، بيس��فون، گيپ و آي گپ يا برداشته 
ش��دن فيلترينگ وي چت كه 5 سال پيش فيلتر 
شده بود، با اقبال نس��بي اما كم مردم روبرو شد، 
توضي��ح داد: كاربران با مقايس��ه امكانات، گزارش 
بررس��ي هاي فن��ي اين س��امانه ها و ني��ز برخي 
اطالعات غيرمس��تند از مالكين اين ابزارها مواجه 
ش��دند كه زمينه بروز ش��ايعه هايي درب��اره ناامن 

بودن در اين پيام رسان ها را بيشتر مطرح كرد. 
ب��ه  فيلترش��كن ها  ورود  ب��ا  اظهارك��رد:  وي 
عرص��ه تبادالت ارتباطي در اس��تفاده از تلگرام و 
اينس��تاگرام، مش��كالت ديگري هم ايجاد شد؛ از 
آن جمل��ه مي توان به آلودگي گس��ترده بدافزارها 

اشاره كرد. 
جعف��رزاده ايمن آب��ادي ب��ا بي��ان اينك��ه اين 
بدافزاره��ا از طريق لينك هاي جعلي به س��رعت 
درحال گسترش بودند، بطوري كه بسياري از افراد 
جامعه را درگير ارس��ال پيامك هاي آلوده معرفي 
فيلترش��كن كرد، گفت: اس��تفاده از اين ابزارهاي 
فيلترشكن كه در گذشته تنها براي برخي كاربران 
به ويژه عالقه مندان به برخي شبكه هاي اجتماعي 
و پيام رس��ان هاي پااليش ش��ده جذاب بودف به 
يك باره عمومي ش��د و در دس��ترس ك��ودكان و 
تقريب��اً تمام اعض��اي خانواده، ق��رار گرفت كه به 
دنب��ال آن دسترس��ي به س��ايت هايي كه تاكنون 
به واس��طه فيلترينگ به آنها دسترس��ي نداشتند 

امكان پذير شد. 

دسترسي30ميليوننفربهفيلترشكن
به گفته جعفرزاده ايمن آبادي پيش از اين نيز 
در زمان فيلتر »وي چت«، 80 درصد از 8 ميليون 
مخاطب ايراني اين نرم افزار به نصب فيلترش��كن 
روي آوردن��د. اين اتفاق براي تلگرام تكرار ش��د و 
تخمين هايي از ميزان اس��تفاده از تلگرام و ميزان 
كاهش پهناي باند مصرفي يا ميزان مطالب منتشر 
ش��د كه كاهشي حداكثر 25 درصدي را به همراه 
داش��ته است. اين امر نشان مي دهد محدودسازي 
اين پيام رس��ان منته��ي به دسترس��ي غيرايمن 
30ميليون نفر به ابزار فيلترشكن شد كه به شدت 
نگران كنن��ده اس��ت؛ به اين معني ك��ه جمعيتي 
30ميليوني به راحتي به هر محتواي غيراخالقي، 

ناسالم و جاسوسي دسترسي خواهند داشت. 
وي تاكي��د دارد ك��ه با فيلتر تلگ��رام در هفته 
گذش��ته، اش��تياق در اختيار داش��تن فيلترشكن 

در مي��ان كارب��ران را به يك ب��اره 25برابر كرد)از 
4واحد به 100واحد رس��يد( و با افزايش نجومي 
و سرسام آور حدود 2400درصد مواجه شد كه دو 

برابر بدترين حالت در سال هاي گذشته است. 
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد 
اس��ت حتي با فرض اينكه نسبت محدودي از اين 
جس��ت وجوها به نصب فيلترش��كن منجر ش��ود، 
مي توان مدعي شد استفاده از فيلترشكن در هفته 
گذشته در ايران رشد قابل توجهي داشته است كه 
داراي پيامدهاي فرهنگ��ي- اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي و امنيتي بسياري خواهد بود؛ درحالي كه 
تا پي��ش از اين تعداد مح��دودي از كاربران براي 
دسترسي به محتواي پورنوگرافي، سياسي و خاص 

از فيلترشكن استفاده مي كردند.
وي همچني��ن با اس��تناد ب��ه آمارهاي موجود 
توضي��ح داد: ريي��س س��ازمان توس��عه تج��ارت 
الكترونيكي مي گويد كه اين بس��تر رايگان چيزي 
نبود كه كاربران و صاحبان مشاغل نوپا از كنار آن 
ب��ه راحتي عبور كنند و امروز فق��ط در تلگرام بر 
اساس آماري كه از سوي مركز ملي فضاي مجازي 
كه تا پايان روز 15مهر ماه امس��ال برآورد ش��ده 
»تعداد كانال هاي فارسي در شبكه تلگرام به 626 
هزار و 539 كانال رس��يده و در مدت 10روز بالغ 
بر 10هزار كانال به تعداد كانال هاي ايجاد ش��ده، 

اضافه شد و به 616 هزار و ۷6كانال رسيد.«
جعف��رزاده ايمن آبادي اضافه ك��رد: همچنين 
»نايب رييس كميس��يون كسب و كارهاي نوين و 
دانش بنيان اتاق ايران« معتقد است كه بين 10تا 
15هزار كس��ب و كار در حال حاضر در كشور به 
صورت كامال مجازي اداره مي ش��وند و در صورت 
دايمي شدن فيلترينگ به صورت كامل ورشكسته 
مي ش��دند، همچني��ن م��راودات اداري كنوني به 
ش��بكه هاي اجتماعي گره خ��ورده و بدون تلگرام 

دچار مشكل و خالهاي جدي مي شود. 

ايجاديكتاپنجميليونشغل
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه اختالل در اينترنت و مس��دود كردن 
ش��بكه هاي اجتماعي به واحده��اي اقتصادي كه 
در اينترنت فعال هس��تند زي��ان هنگفتي زد و به 
برنامه هاي دولت براي اشتغال زايي با كمك فضاي 
مج��ازي نيز زبان بزرگي وارد ش��د، گفت: يكي از 
برنامه هاي رياس��ت جمهوري دوره دوازدهم ايجاد 
900هزار ش��غل در حوزه ICT بوده است؛ برآورد 
نش��ان مي دهد، فض��اي مج��ازي مي تواند، عامل 
ايجاد يك ميليون ش��غل به طور مستقيم و ايجاد 
5 ميليون ش��غل به صورت غيرمس��تقيم باش��د. 

وي با اش��اره به اينكه تلگرام هزينه هاي ارتباطي 
مردم را به ش��دت كاهش داده است، افزود: هزينه 
مكالمه تلفن، رفت و آمد و حتي پيامك، به دليل 
پيام رساني از طريق تلگرام كاهش يافته و با توجه 
ب��ه وضعيت مال��ي خانوارهاي ايران��ي كه چندان 
مناسب نيس��ت، ادامه فيلتر تلگرام مي توانست از 
نظر اقتصادي نيز مردم را ناراضي كند يا آنها را به 
سمت پيام رس��ان هاي بيگانه يي كه به روش هايي 
نامناسب اين هزينه را كاهش مي دهد سوق دهد. 
 نايب رييس فراكسيون مستقلين واليي مجلس 
با اش��اره به اينك��ه درآمد روزانه پس��ت تهران از 
32ميليارد ريال به 26ميلي��ارد ريال كاهش پيدا 
كرد، اظهارك��رد: همچنين مي��زان تراكنش هاي 
في��ن تك نيز كاه��ش 40درصدي را نش��ان داد، 
اي��ن كاه��ش نيز نش��ان دهنده كاهش كس��ب و 
كارهاي اينترنتي مرتبط با ش��بكه هاي اجتماعي 
اس��ت. وي همچنين توضيح داد: موارد بس��ياري 
از ايج��اد ناامي��دي در مي��ان فع��االن و صاحبان 
كس��ب و كارهاي نوپا در اين روزها گزارش ش��ده 
اس��ت. براس��اس توييت ها و گفت وگوهايي كه با 
اين افراد انجام ش��ده اس��ت، آنه��ا از نبود امنيت 
ش��غلي كه زندگي ش��ان را تامين مي كند، بسيار 
 نگران هس��تند و گروهي نيز به مس��اله مهاجرت 

اشاره كرده اند. 
جعفرزاده ايمن آبادي با استناد به صحبت هاي 
صنفي كسب و كارهاي اينترنتي گفت: اين انجمن 
ب��ه تازگي اعالم كرده اس��ت كه »مسدودس��ازي 
برخ��ي از نرم افزاره��اي پيام رس��ان س��بب بروز 
اختالف هاي متع��دد حقوقي مابين همكاران ما و 
مشتريان ش��ان شد. دليل عمده اين اختالفات)كه 
بيش��تر شامل شكايات از س��وي مشتريان است(، 
ناتواني كارگزاران كس��ب و كارها نسبت به انجام 
تعهدات خود به دليل عدم دسترس��ي مشتريان به 
نرم افزارهاي پيام رسان است. « به همين دليل اين 
انجمن از كسب و كارها خواسته بود تا از مشاوران 
حقوق��ي بخواهيد در تنظيم قراردادها به اين مهم 

توجه كنند. 

زيان۵00ميلياردتومانيتاكسيهايآنالين
وي همچنين با استناد به مصاحبه نايب رييس 
كميس��يون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه يي 
تهران با يكي از رس��انه ها گف��ت: بنا بر اعالم وي 
بزرگ ترين فعاالن بازار كس��ب وكارهاي اينترنتي 
ش��امل ارائه دهن��دگان اينترن��ت، فروش��گاه هاي 
اينترنت��ي، تاكس��ي هاي آنالي��ن و امث��ال آنها از 
اختالل اينترنت در چند روز گذشته 500 ميليارد 

تومان زيان كرده اند. 

جعفرزاده ايمن آبادي همچنين با استناد به آمار 
مديرعامل استارتاپ فين تك »باهمتا«، گفت: اين 
فروشگاه ها از بستر باهمتا براي پرداخت هاي خود 
به��ره مي گرفتند و تعداد آنها به ب��االي 50 هزار 
عدد مي رس��د. اما در زمان فيلتر حدود 90درصد 
از اين فروشگاه ها، تعامل شان را با مشتريان نهايي 
خود از دست دادند. 2۷درصد از كل تراكنش هاي 
ناموفق با همتا در همين هفته اتفاق افتاد كه تنها 
ب��ه دليل اختالالت به وجود آمده در زيرس��اخت 

اينترنت بوده است. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس اضافه 
كرد: حتي اگر مردم هم از پيام رس��ان هاي داخلي 
اس��تقبال مي كردند ظاهرا هيچ كدام از داخلي ها 
از نظر زيرس��اختي قادر به پش��تيباني 5 ميليون 
كاربر فعال هم نيس��تند چه برسد به 40 ميليون، 
چراك��ه هر ك��دام پس از كمي ش��لوغ ش��دن از 
دس��ترس خارج خواهد شد. جعفرزاده ايمن آبادي 
با بيان اينكه درحال حاضر 40ميليون ايراني عضو 
تلگرام هستند كه به عبارت ساده تر از هر 10كاربر 
ايران��ي 6 نفر عضويت تلگرام دارن��د، توضيح داد: 
تلگرام س��يزدهمين اپليكيش��ن محب��وب ايراني 
است درحالي كه اگر چه آمار رشد پيام رسان هاي 
س��روش و ويس��پي در اين بازه زماني قابل توجه 
بوده اس��ت اما باز هم در مجموع اين پيام رسان ها 
نتوانس��ته اند درصد قاب��ل توجه��ي از كاربران را 
ترغي��ب به اس��تفاده كنند. در اي��ن مدت تمامي 
تعداد دنبال كنندگان پيام رس��ان هاي بومي رشد 
چشمگيري داش��ته و اين افزايش مخاطب درباره 
پيام رس��ان س��روش به 3برابر هم رسيده است با 
اين حال ش��بكه بومي س��روش و گپ در جايگاه 
2000 و 800 ايس��تاده اند. نايب رييس فراكسيون 
مستقلين واليي با بيان اينكه استقبال كنندگان از 
پيام رس��ان هاي ايراني براي ايجاد گروه خانوادگي 
بوده اس��ت، گفت: اما در مقابل صاحبان كسب و 
كارها تاكن��ون تصميم جدي براي مراجعه به اين 

شبكه ها از خود نشان نداده اند. 

سودخردهفروشيروزانه۱ونيمميلياردي
 به گفته وي طبق برآوردها تنها ميزان خرده فروشي
مس��تقيم در بس��تر تلگرام، حداقل و در بدترين 
حالت روزانه ح��دود 1 و نيم ميليارد تومان بوده 

است. 
جعف��رزاده ايمن آبادي ادام��ه داد: با توجه به 
س��رمايه گذاري هاي انجام ش��ده توسط كسب و 
كارهاي كوچك و بزرگ در اين شبكه و تبليغات 
و ايج��اد كمپين هاي مرتبط در تلگرام، ضرر وارد 
شده بر آنها بر فرض حداقلي فعاليت ها تنها در دو 
س��ال اخير، در حدود 400ميليارد تومان تخمين 
زده مي ش��ود. برخي نيز ضررهاي وارد ش��ده به 
فع��االن در اين ح��وزه به هم��راه ضررهاي مردم 
در اس��تفاده كاربردي از اين ابزارها را روزانه بين 

100تا 200ميليارد تومان تخمين مي زنند. 
وي پرداخت��ن ب��ه آث��ار و تبع��ات تصمي��م 
مسدودس��ازي ش��بكه هاي اجتماعي پركاربرد را 
ضرروي دانس��ت و افزود: نوآوران عرصه كس��ب 
و كاره��اي ديجيتال جايي كه مش��تري ميليوني 
وج��ود دارد و امكان��ات مناس��ب دسترس��ي به 
زيرس��اخت هاي باز براي ارائه سرويس توسط آن 
س��امانه اجتماعي وجود دارد را، به عنوان فرصت 
تلق��ي ك��رده و در آن س��رمايه گذاري مي كنند. 
مش��تري و برند و اعتمادس��ازي به كاربران يك 
خدمت الكترونيكي به واسطه نبود ارتباط ديداري 
بسيار تابعي از كيفيت سرويس، تداوم و پايداري 

آن است.
نماينده مردم رش��ت در مجلس با ابراز تاسف 
از اينكه روياي جوانان اس��تارت آپي كشور را تنها 
با يك دس��تور س��اده مسدودس��ازي بر باد داد، 
اضافه كرد: ميزان خس��ارت ناشي از اين اقدام بنا 
به برخي مالحظات در نظام اقتصادي غيرش��فاف 
قابل برآورد دقيق نيست و نمي توان به اعداد بيان 

شده توسط صاحب نظران و مسووالن اتكا كرد. 

تايمز|
محققان ناسا با بررسي اطالعات دو تلسكوپ فضايي دوردست ترين كهكشان جهان 

در فاصله 2500 سال نوري با زمين را كشف كردند. 
دانشمندان ناسا موفق شده اند دوردس��ت ترين كهكشان جهان را در فاصله 2500 
س��ال نوري زمين كش��ف كنند. اين كهكشان يك خوشه از س��تارگان با قدمت 500 

ميليون سال است.
محققان ناس��ا با كمك تلس��كوپ هاي فضايي هاب��ل و Spitzer تحقيقات عميق 
و گس��ترده يي انج��ام دادن��د. نتيج��ه تحقيق آنان تصوي��ري از يك كهكش��ان به نام 
JD-SPT0615 اس��ت كه تحت تاثير پديده »لنز گرانشي« گسترده و واضح تر شده 
اس��ت. هرچند چند كهكش��ان اوليه ديگر نيز مش��اهده ش��ده اند اما با توجه به حجم 

كوچك و فاصله زيادشان بيشتر شبيه نقاط قرمز رنگ در تصوير بودند. 
به هر حال در اين نمونه، حوزه گرانش��ي كهكش��ان خوش��ه يي عظيم نه تنها نور 
بيش��تري به پس زمينه تصوير بخشيد بلكه تصوير آن را واضح تر كرد. برت سالمان از 
موسسه علوم تلس��كوپ فضايي در امريكا مي گويد: تا به امروز كهكشاني با اين ميزان 
فاصله كشف نشده بود.البته تصوير اين كهكشان نيز اطالعات فضايي دقيقي در اختيار 
ديگران قرار مي دهد. با تحليل تاثيرات فرآيند لنز گرانش��ي روي تصوير اين كهكشان 

مي توان اندازه و شكل اصلي آن را تعيين كرد. 

ايسنا|
قانون گ��ذاران امريكا براي افزايش امنيت س��ايبري و حفاظت اطالعات س��ازمان هاي 

دولتي اياالت متحده، قصد دارند آنها را از خريد گوشي هاي چيني منع كنند. 
از آنجا كه در س��ال هاي اخير اطالعات محرمانه بسياري از كارمندان و مديران فعال در 
كاخ س��فيد و ساير دس��تگاه هاي دولتي اياالت متحده امريكا افشا شد و دولت اين كشور را 
با مشكالت بسياري مواجه كرد، قانون گذاران اين كشور هم اكنون اليحه يي را براي افزايش 
امنيت س��ايبري و جلوگيري از افش��اي اطالعات محرمانه گوشي هاي كارمندان دولت ارائه 
داده است كه در آن خريداري وسائل الكترونيكي به خصوص گوشي هاي ساخت شركت هاي 
هوآوي و زد تي اي توسط تمامي كارمندان، كاركنان و مديران در سازمان ها و دستگاه هاي 
دولتي، ممنوع اعالم مي شود. طبق اين اليحه، تمامي دستگاه هاي دولتي از خريد و استفاده 
گوشي هاي همراه چيني كه به گفته آنها از امنيت سايبري كمتري در قبال افشاي اطالعات 
محرمان��ه برخوردار اس��ت، منع خواهند ش��د. برخي از تحليلگ��ران و متخصصان امنيت 
س��ايبري فعال در كاخ سفيد بر اين باورند كه اس��تفاده از محصوالت الكترونيكي كه از 
كش��ور ديگري همچون چين در دس��ترس كارمندان دولت امريكا قرار مي گيرد، ممكن 
است تهديد بزرگي براي امنيت ملي اين كشور به شمار بيايد چراكه احتمال نفوذ هكرها 
و مجرمان سايبري و در نتيجه شنود اطالعات رد و بدل شده در اين دستگاه ها بيشتر از 

ساير دستگاه هاي الكترونيكي ساخت كشور امريكا نظير اپل است. 

انگجت|
 نيروهاي اورژانس براي كمك به بيماراني كه بطور ناگهاني با حمالت قلبي مواجه شده اند 

كار دشواري پيش رو دارند و بايد با طرح سواالت تلفني راهي براي نجات جان آنها بيابند. 
پيشرفت هوش مصنوعي مقابله با اين مشكل را هم ساده تر كرده و سيستم پيشرفته يي 
موس��وم به كورتي كه توس��ط محققان هلندي طراحي ش��ده مي تواند با درك صحبت هاي 
نزديكان يك بيمار در معرض خطر كه با مراكز اورژانس تماس گرفته اند، علت بيماري ناگهاني 
و ب��ه خصوص حمله قلبي را تش��خيص دهد و به كاركنان اورژانس كمك كند تا س��واالت 

مناسب تري براي تشخيص دقيق تر علت اصلي مشكل مطرح كنند. 
اين سيستم هوش مصنوعي كاركردهاي ديگري نيز دارد و از جمله به عوامل اورژانس 
يادآوري مي كند تا حتما آدرس دقيق محل حضور بيمار را سوال كنند و همچنين مسير 
حركت آمبوالنس به محل مذكور را نيز بررس��ي مي كند تا از انحراف از مس��ير مناس��ب 

جلوگيري شود. 
اين سيستم هوش مصنوعي به مرور زمان و با ذخيره سازي اطالعات بيشتري در مورد 
انواع بيماري ها باهوش تر مي ش��ود و مي تواند تش��خيص هاي دقيق تري ارائه كند تا از اين 
طري��ق جان بيماران از مرگ نجات يابد. همچنين كورتي قادر به ارائه دس��تورالعمل هاي 
چند مرحله يي براي بهبود وضعيت حاد افراد است. قرار است سيستم يادشده در آينده در 

تعدادي از كشورهاي اروپايي و امريكا مورد استفاده قرار بگيرد. 

ناسا يك كهكشان دور دست را كشف كرد نجات جان بيماران اورژانسي با هوش مصنوعيجاسوسي »هو آوي« و »زد تي  اي« از كاربرانش

فضا دريچهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 فرآيند توسلعه در روسلتاهاي ايلالم- ايالم|
بخش��دار مركزي ايوان گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون 
3هزار و 409متر جدول كشي، 155متر دال بتوني، 2هزار و 
70مترمربع بيس ريزي و يك هزار و 555مترمربع سنگفرش 

معابر در روستاهاي اين بخش انجام شده است. 
پريدخت نجفي با بيان اينكه در س��ال جاري در اجراي 
طرح هادي در 5 روس��تا از بخش مركزي از محل اعتبارات 
استاني و ماده 180 مبلغ يك ميليارد تومان به اين موضوع 
اختصاص يافت، اظهار كرد: در اين روس��تاها با استفاده از 
قير يارانه يي ميزان 35 هزار و 234مترمربع در روس��تاهاي 
»س��راب«، »نبوت«، »دوبيران عليا«، »گاوسوار« و »ماژين 
ميانه سرخ« انجام شده است. او با اشاره به اينكه تخصيص 
اعتبارات به روس��تاها در دولت تدبي��ر و اميد به نوبه خود 
بي س��ابقه بوده اس��ت، افزود: اين مهم نشان از نگاه و توجه 

ويژه دولت به عمران و آباداني روستاها دارد. 
 پرداخلت مطالبلات بيمارسلتان هاي دولتلي 
لرستان تا پايان بهمن-خرم آباد| مديركل بيمه سالمت 
لرستان از پرداخت مطالبات بيمارستان هاي دولتي استان 
تا پايان بهمن ماه جاري خبر داد. شاهدخت فتحي بيرانوند 
اظهار كرد: كل طلب موسسات تشخيص درماني در بخش 
خصوصي و دولتي و وابسته به تامين اجتماعي استان 356 
ميلي��ارد تومان ب��وده كه تاكنون 343 ميلي��ارد تومان آن 
پرداخت شده اس��ت. از اين ميزان 10 تا 13ميليارد تومان 
باقي مانده كه قول مساعد داده شده در نخستين فرصت با 
تزريق اعتبار پرداخت خواهد ش��د. مديركل بيمه سالمت 
لرس��تان بيان كرد: تا پايان سال 95 مطالبات موسسات و 
مراكز تش��خيص درماني، بخش خصوصي پرداخت شده و 
مطالبات داروخانه هاي دولتي و خصوصي نيز تا پايان تيرماه 
امس��ال پرداخت شده اس��ت. فتحي بيرانوند افزود: در حال 
حاضر تنها مطالبات بيمارستان هاي دولتي مانده كه تا آخر 
بهمن ماه امسال تسويه خواهد شد. 13هزار ميليارد تومان 
اوراق خريداري شده سهم لرستان است كه با تحقق آنها اين 

مطالبات پرداخت خواهد شد. 
در  مي كشلد«  »چاقلي  كمپيلن  راه انلدازي   
آذربايجان شلرقي-تبريز| مديرگروه بهبود تغذيه مركز 
بهداشت آذربايجان شرقي گفت: در راستاي مبارزه با معضل 
»چاقي« كه س��المتي را ب��ه مخاطره مي ان��دازد، كمپين 
»چاقي مي كشد« را از ابتداي دي ماه سال جاري راه اندازي 

كرده ايم و اين كمپين تا عيد نوروز ادامه خواهد داشت. 
»فت��ح اهلل پورعل��ي« در اين رابطه اظهار ك��رد: يكي از 
آيتم هاي در نظر گرفته شده در سند تدبير و توسعه استان 
»توقف افزايش ش��يوع چاقي« اس��ت كه سازمان بهداشت 

جهاني هم اين موضوع را مورد توصيه قرار داده است. 
او اف��زود: در اكث��ر معض��الت و مش��كالت جامع��ه 
هدف گذاري هاي اعمال ش��ده غالبا بر كاهش آن مش��كل 
اس��ت، اما در رابطه با »چاقي« كه ش��يوع آن به  شدت در 
ح��ال افزايش ب��وده، هدف گ��ذاري ما همچنين س��ازمان 

بهداشت جهاني روي »توقف« اين معضل است. 
مدير گروه بهبود تغذيه مركز بهداشت آذربايجان شرقي 
خاطرنشان كرد: اس��تان آذربايجان شرقي به همراه استان 
تهران و استان هاي شمالي جزو استان هايي هستند كه افراد 
چاق زيادي دارند، اما طي اقداماتي كه در 10س��ال گذشته 
انجام شده، به نظر مي رسد كه روند افزايش شيوع چاقي در 

استان به شدت استان هاي ديگر نيست. 
 آغلاز صلادرات گوجه فرنگي از دير بوشلهر به 
قطر-بوشلهر|  مدير جهاد كش��اورزي دير استان بوشهر 
گفت: نخس��تين محمول��ه صادراتي گوجه فرنگ��ي از اين 
شهرستان به كش��ور قطر ارسال شد. عيسي محمددوست 
افزود: محصول گوجه فرنگي خ��ارج از فصل دير تاكنون از 
راه زميني به كشورهاي عراق و افغانستان صادر مي شد اما 
امسال براي نخستين بار صادرات اين محصول از طريق دريا 
به كشور قطر آغاز شده است. او ادامه داد: براي ايجاد تعادل 
در بازار عرضه و تقاضاي گوجه فرنگي و حمايت از كشاورزان 
از زمان برداش��ت امكان ص��ادرات اين محصول به خارج از 
كشور از جمله كشورهاي عراق، افغانستان و قطر فراهم شده 
است. محمد دوست بيان كرد: سطح زيركشت گوجه فرنگي 
در سال زراعي جاري در اين شهرستان 5هزار و 300 هكتار 
اس��ت كه پيش بيني مي ش��ود 240هزار تن توليد داش��ته 
باش��يم. مدير جهاد كشاورزي شهرستان دير اظهار داشت: 
از ابتداي برداش��ت محصول گوجه فرنگي تاكنون 50درصد 
محصول در اين شهرستان برداشت شده كه 10هزار تن از 
اين محصول به خارج از كش��ور صادر و مابقي در بازارهاي 

داخلي به مصرف رسيده است. 
 كاشت 8هزار نهال گالبي در باغ تاريخي سيب 
كرج-كرج| مديرعامل سازمان سيما و منظر و فضاي سبز 
شهري شهرداري كرج اعالم كرد كه عمليات كاشت 8هزار 
اصله نهال در باغ تاريخي سيب مهرشهركرج آغاز شد. حسين 
عطايي اظهار داشت: براي احيا و بهسازي باغ سيب مهرشهر 
كرج در اين مرحله 8 هزار نهال گالبي در قطعه 8 باغ سيب 
مهرشهر كاشته مي ش��ود. او ادامه داد: عمليات آماده سازي 
محل كاش��ت نهال طي 13 مرحله به اتمام رسيده است و 
نهال هاي گالبي در محدوده تعيين شده كاشته خواهد شد. 
عطايي خاطرنشان كرد: 25 هكتار از فضاي باغ سيب براي 

كاشت اين نهال ها اختصاص يافته است. 
 انهلدام 121 باند قاچاق كاال در همدان-همدان| 
رييس پليس آگاهي اس��تان همدان اظه��ار كرد: 121 باند 
قاچاق كاال و ارز از ابتداي س��ال ج��اري تا پايان آذر ماه در 
اين اس��تان شناسايي و منهدم شد كه نست به مدت مشابه 
سال گذش��ته 2درصد افزايش را نش��ان مي دهد. سرهنگ 
رضا زارعي اظهار كرد: با توجه به نامگذاري امس��ال از سوي 
مقام معظم رهبري به »اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال« 
پليس آگاهي در راستاي حمايت از توليد داخلي، عمليات ها 
و رزمايش ه��اي خود را براي برخورد ب��ا قاچاقچيان كاال و 
ارز ش��دت بخش��يد. او اضافه كرد: قاچاق كاال از مهم ترين 
عواملي اس��ت كه موجب رك��ود واحدهاي توليدي و از بين 
رفتن فرصت هاي شغلي مي شود. او بيان كرد: هر چند تالش 
پليس و نهادهاي مسوول مقابله بي امان با قاچاقچيان است 
ولي مهم ترين راهبرد براي كاهش كاالي قاچاق در س��طح 
عرضه، كاهش تقاضاست. رييس پليس آگاهي استان همدان 
تاكيد ك��رد: خانواده ها بايد بدانند كه با خريد كاالي قاچاق 
و فاقد مجوز، زمينه اشتغال فرزندان خود را سلب مي كنند. 

 بازديد نايب رييس مجلس موريتاني از نمايشگاه 
توانمنلدي شلهرك هاي صنعتلي قزوين-قزويلن|  
نايب رييس مجلس موريتاني بعدازظهر دوشنبه از نمايشگاه 
توانمندي واحدهاي مستقر در شهرك هاي صنعتي قزوين 

واقع در شهرك صنعتي كاسپين بازديد كرد. 
محم��د ول��د الش��يخ در اي��ن بازديد با محص��والت و 
دستاوردهاي ش��ركت هاي مستقر در شهرك هاي صنعتي 
استان قزوين آشنا شد. وي ابراز عالقه كرد: صنايع كشورش 
از توانمندي ها و تجربيات واحدهاي توليدي استان قزوين 
استفاده و با يكديگر همكاري هاي صنعتي و تجاري برقرار 
كنند. محمد عمراني س��فير اي��ران در موريتاني به همراه 
محمد فواد رييس گروه دوس��تي موريتاني و ايران و فاطمه 
الجي��د از نمايندگان مجلس موريتاني ني��ز در اين بازديد 
حضور داش��تند. اين بازديد با هدف آش��نايي اين هيات با 
توانمندي واحدهاي توليدي مستقر در شهرك هاي صنعتي 

قزوين و با هدف جذب سرمايه گذاري خارجي انجام شد. 

اخبارشهرستانها

»تعادل« ضرورت اجراي طرح مهارت آموزي را بررسي مي كند

چالش هاي اقتصاد ايران براي ايجاد يك ميليون شغل

يك كارشناس اقتصادي مطرح كرد

تورم كم، سودآور است

گروه بنگاه ها|
دولت دوازدهم در مسير تحقق وعده هاي روحاني در 
ايام انتخابات 96 و پاسخگويي به مطالبات به حق مردم، 
اش��تغال زايي را در كن��ار مقابله با فق��ر مطلق به عنوان 
مهم ترين برنامه هاي اقتصادي و معيشتي در دستور كار 
برنامه هاي خود قرار داد. راهبردهايي كه از طرق مختلف 
تالش مي كند تا دامنه هاي اش��تغال زايي را در كشور از 
مس��ير هاي مختلف افزايش دهد و با اين روش آمارهاي 
اش��تغال زايي را در كشور ارتقا دهد. اما واقعيت آن است 
كه بخش دولتي امكان كمي براي استخدام و جذب نيرو 
دارد و بيشترين سهم اشتغال زايي با بخش خصوصي به 
ويژه بخش صنعت اس��ت ك��ه ورود به آن نياز به مهارت 

ويژه دارد. 
براساس اعالم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اكنون 
40 درصد بيكاران كش��ور دانش آموختگان دانش��گاه ها 
هس��تند كه بايد روش��ن ش��ود كدام ي��ك از واحدها و 
موسس��ات آموزش��ي در بازار كار موفق بوده اند و بيشتر 
روي آنها تمركز ش��ود. البته پيش از اين در سال 1378 
»ط��رح كارورزي فارغ التحصيالن جوان دانش��گاهي« با 
هدف افزايش مهارت آموزي فارغ التحصيالن دانش��گاهي 
و تس��هيل جذب در بازار كار كش��ور در وزارت صنايع و 
معادن و وزارت راه و ترابري وقت پيشنهاد و در سال هاي 
1386و 1387 ني��ز مورد اجرا قرار گرفت اما اجراي اين 
طرح با موفقيت روبه رو نشد تا اين نگراني در ميان اهالي 
اقتص��اد و توليد ايجاد ش��ود كه آيا ط��رح جديد دولت 

دوازدهم با مشكالت گذشته مواجه نخواهد شد؟
يك��ي از مهم تري��ن روش هايي ك��ه دولت تالش 
مي كن��د از طريق آن به وعده هاي اش��تغال زايي اش 
عمل كن��د، افزاي��ش برنامه ه��اي مهارت آموزي در 
گروه هاي مختلف هدف است. اين برنامه از يك طرف 
در محيط هاي دانش��گاهي و آكادميك به دنبال آن 
اس��ت كه برنامه هاي مهارت آموزي را گسترش دهد 
و از س��وي ديگر با اجراي اين ايده در بطن گروه هاي 
هدفي چون س��ربازان، دانش آموزان و... به دنبال آن 
است كه روياي اشتغال بيش از يك ميليون نفري را 
در س��ال97 و 98 تحقق بخشد. در راستاي اين ايده 
بنيادين است كه اين روزها اخبار مربوط به برنامه هاي 
مهارت آموزي در سطح رس��انه هاي گروهي با اقبال 
بيشتري مواجه مي ش��وند و نهادهاي مسوول نيز با 
گزارش ه��اي خبري در اين زمينه تالش مي كنند تا 
افكار عمومي ايرانيان را ب��راي اجراي اين طرح هاي 
كلي��دي آماده كنند. در جريان اين گزارش و با رصد 
ديدگاه هاي مقام هاي مسوول در حوزه مهارت آموزي 
در اس��تان هاي مختلف به دنبال آن هستيم تا نوري 
به ابع��اد پنهان طرحي بتابانيم كه قرار اس��ت يكي 
از حس��اس ترين طرح هاي مرتبط با اشتغال زايي در 

كشورمان را نهادينه كند. 

 برنامه مهارت آموزي در سازمان فني و حرفه اي
در همي��ن زمينه يك��ي از بخش ه��اي اصلي براي 
اجراي برنامه هاي مهارت آموزي در ايران س��ازمان فني 
و حرفه اي اس��ت كه اجراي ه��ر طرحي در اين زمينه 

منوط به آمادگي اين سازمان است. 
 رييس س��ازمان آم��وزش فني و حرفه اي كش��ور 
ب��ا اش��اره ب��ه جهت گي��ري فعاليت ه��اي آموزش��ي 
كش��ور در راس��تاي كاه��ش بي��كاري و فق��ر، گفت: 
آموزش هاي دانش��گاهي نتوانسته است اشتغال پذيري 
فارغ التحصي��الن را افزايش ده��د، بنابراين، گرايش به 

مهارت پذيري در ميان آنها افزايش يافته است. 
س��ليمان پاك سرش��ت روز دوش��نبه در دي��دار با 
فع��االن بخ��ش خصوصي در ح��وزه آم��وزش، افزود: 
بس��ياري از جمعيت بيكار كش��ور را دانش آموختگان 
تش��كيل مي دهند، الزم اس��ت تمهيداتي انديش��يده 
ش��ود تا دانش��جويان مراكز آموزش عالي در راس��تاي 

صالحيت هاي حرفه يي توانمند شوند. 
وي با بيان اينكه ساختار بخش خصوصي مبتني بر 
صالحي��ت و توانمن��دي افراد اس��ت و نه م��درك، بر 
جايگزين��ي آموزش ه��اي مهارت��ي هدفمن��د به جاي 

آموزش هاي غيرهدفمند تاكيد كرد. 
وي ادام��ه داد: منظ��ور از آموزش ه��اي هدفمند، 
آموزش هاي��ي اس��ت كه ب��ا سياس��ت ها و برنامه هاي 

توس��عه يي كش��ور در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و 
زيرس��اختي پيوند خ��ورده و نيازه��اي مهارتي نيروي 

انساني را نيز پيش بيني كرده است. 
س��پس در اين دي��دار رييس انجمن كس��ب و كار 
ايران با اش��اره ب��ه بند »ت« ماده چه��ار اليحه برنامه 
ششم توسعه كه براس��اس آن دولت مكلف به افزايش 
مهارت و تخصص ني��روي كار به ويژه فارغ التحصيالن 
دبيرس��تان ها، هنرس��تان ها ت��ا مقط��ع كارشناس��ي 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي با ارائه آموزش هاي 
مهارتي، تخصصي و فني و حرفه اي ش��ده، يادآور شد: 
با همكاري آموزشگاه هاي مهارتي، صنايع و دانشگاه ها، 
مهارت گراي��ي ب��ه تدري��ج جايگزي��ن مدرك گراي��ي 
خواهد شد. هادي س��ياري افزايش سهم آموزش هاي 
مهارتي در نظام آموزش��ي در برنامه شش��م را حركتي 
بس��يار شايس��ته برش��مرد و گفت: جوانان مهارتي و 
آموزش ديده، كاپيتان هاي اقتصاد كش��ور هس��تند كه 
با ارائه الگوهاي مهارت��ي و كاربردي مي توانند افراد را 
به تكاپوي علمي واداش��ته و با خلق ايده هاي جديد و 

كارآفرينانه آنها را جذب بازار كار كنند. 
اي��ن كارآفرين معتقد اس��ت: اف��رادي كه از طريق 
فرآيندهاي بخش خصوصي آم��وزش مي بينند، زودتر 
ج��ذب بازار كار ش��ده و با برداش��ته ش��دن تحريم ها 
در ش��رايط فعلي فرصت بيش��تري براي رونق كس��ب 

و كار فراه��م و ني��از به تحقيق، آموزش و كس��ب علم 
بيش از گذش��ته احس��اس مي شود. س��ياري تصريح 
ك��رد: كاه��ش آم��ار ش��ركت كنندگان در كنكورهاي 
دانش��گاهي كه در چند س��ال اخير از سوي مسووالن 
اعالم ش��ده ب��ه دليل گراي��ش جامعه دانش��گاهي به 
س��مت فراگيري آموزش هاي مهارتي است. وي افزود: 
به نظر مي رس��د كه دانش��جويان، مديران، مسووالن و 
همه دست اندركاران كس��ب و كار، مهارت آموزي را بر 
مدرك گراي��ي ارجحيت داده و به دنبال خلق ايده هاي 
نوين و كارآفرينانه از سوي فارغ التحصيالن هستند كه 
به رونق توليد و اش��تغال زايي بيشتر مي انجامد و ورود 

دانش آموختگان را به بازار كار تسهيل مي كند. 
اي��ن فعال حوزه كس��ب و كار در تحليل ارجحيت 
مهارت آم��وزي اضافه كرد: مديران مه��ارت آموخته با 
تحليل درس��ت از تاثير كاهش قيمت نفت و نوسانات 
قيم��ت طال و ن��رخ ارز و مديريت در برق��راري روابط 
بانكي ايران با جهان، مي توانند هزينه هاي سنگين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي را كاهش داده و با تفكر استراتژيك 
دانش بنيان خود، تغييرات بازار را پيش بيني و نوسانات 
را مديري��ت كنند كه در نهايت به حضور هوش��مندانه 
مديران در عرصه اقتصاد منجر ش��ده و در انتها سبب 
تسريع در روند جهاني شدن براي توسعه پايدار كشور 

و بهره مندي از فرصت هاي اقتصادي مي شود. 

 چالش مدرك گرايي در اقتصاد ايران
در ش��رايطي كه رييس س��ازمان فن��ي و حرفه اي 
ش��مايلي كل��ي از برنامه ريزي ه��اي اجراي��ي در اين 
بخ��ش را ارائ��ه مي كند، مع��اون پژوه��ش و فناوري 
دانش��گاه آزاد استان س��منان از منظر ديگري به بحث 
ورود مي كن��د و با بي��ان اين ك��ه، مدرك گرايي وضع 
دردناكي براي اقتصاد كش��ور رقم زده است، افزود: در 
ايران 2هزارو640 دانش��گاه وجود دارد كه از اين تعداد 
س��هم وزارت علوم از جمعيت دانشجويي 68 درصد و 
س��هم دانشگاه آزاد 32 درصد است. علي جهان معتقد 
است: اين تعداد دانش��گاه حدود 50هزار ميليارد ريال 
از بودجه كل كش��ور را مي بلعد و اين در حالي اس��ت 
كه نتيجه اين سرمايه گذاري توليد 50 درصد جمعيت 

بيكار كشور است. 
وي ادام��ه داد: براس��اس آمار بيش��تر علت خروج 
نخبگان در سال هاي گذشته از كشور صورت گرفته كه 

خود موجب از بين رفتن سرمايه ملي است. 
جهان تصريح كرد: كش��ور از لحاظ رشد علمي 
رتب��ه چه��ارم و از لحاظ تولي��دات علمي رتبه 16 
را در دني��ا به خود اختصاص داده اس��ت. به گفته 
جهان وضعيت كس��ب و كار كش��ور در مقايسه با 
دني��ا در رتبه 118 و از لحاظ ن��وآوري رتبه 120 
و از لحاظ صنعتي رتبه 97 اس��ت. معاون پژوهش 
و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي سمنان خاطرنشان 
كرد: آمارها نش��ان دهنده رش��د نامتوازن و شكاف 
بين صنع��ت و تولي��دات علمي اس��ت كه چالش 
بزرگ��ي را براي كش��ور ايجاد كرده اس��ت. جهان 
گف��ت: خريد يك ن��وع دانش فني ب��راي چندين 
بار و تكراري به صورت مس��تقيم به وسيله صنعت 
نشان دهنده شكاف بين صنعت و دانشگاه است كه 
هدررفت س��رمايه از پيامدهاي آن اس��ت. او اظهار 
داش��ت: ورود دانش فني از راه دانش��گاه به عنوان 
مسوول توسعه، مطالعه و تحقيق به صنعت موجب 
خودكفايي كشور در بخش دانش فني مي شود. وي 
با بيان اين، مهارت آموزي نياز اش��تغال در كش��ور 
است گفت: بايد بررسي شود در زمان حاضر مشكل 
صنعت كمبود نيروي انس��اني اس��ت يا مولفه هاي 

ديگر دچار ضعف هستند. 
معاون پژوهش و فناوري دانش��گاه آزاد س��منان 
خاطرنشان كرد: بيكاري در قشر تحصيلكرده گوياي 
آن اس��ت كه مش��كل صنعت كمبود نيروي انساني 
نيس��ت و بايد چالش هاي صنعت بررس��ي شود. وي 
دانشگاه، صنعت، دولت و فني و حرفه اي در كنار هم 
را ي��ك زنجيره ارتباطي برش��مرد و اضافه كرد: براي 
ارتباط هرچه بهتر دانشگاه با صنعت، دولت به عنوان 
حلقه ارتباط بين زنجيره ها بايد سياست گذاري كند. 

گروه بنگاه ها|
يك كارشناس اقتصاد گفت: مقادير كم تورم باعث 
تشويق به مصرف كردن، تهييج اقتصاد و توليد سودآور 

مي شود كه نتايج مثبتي براي اقتصاد است. 
ياشا سليماني در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تورم، 
نرخ افزايش قيمت ها طي يك دوره زماني معين است. 
تورم معموال يك معيار كلي از قبيل افزايش عمومي در 
قيمت ها يا افزايش هزينه زندگي در يك كشور است 
اما به شكل محدودتري نيز تعريف مي شود. به عبارت 
ديگ��ر تورم در هر جا به كار رود، بيانگر ميزان گران تر 
ش��دن مجموعه يي از كاالها يا خدمات طي يك دوره 

معين زماني است. 
اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي ادامه داد: تورم 
همانند باال رفتن س��ن يا باال رفت��ن وزن تدريجي و 
عميق اتفاق مي افتد و تورم به آرامي روي زندگي افراد 
تاثي��ر مي گذارد و اين درحالي اس��ت كه فرد به روند 
طبيعي خرج ك��ردن و مصرف گرايي ادامه مي دهد و 

گاهي تغييرات محس��وس نبوده و سبب مي شود كه 
فرد نتواند در بلندمدت براي اين تغييرات برنامه ريزي 
داشته باشد. وي افزود: با اين حال تورم تاثيرات زيادي 
دارد و تاثي��ر آن صرفا روي درآمد افراد نيس��ت. تورم 
از هر س��ويي به زندگي افراد تاثي��ر مي گذارد؛ چراكه 
افزايش قيمت م��واد غذايي، قيمت هاي حمل و نقل، 
بهاي س��وخت و ساير محصوالت و خدمات با سرعت 
زيادي درحال افزايش هستند. همه  اين عوامل ضرورت 
حساب دقيق براي داشتن پس انداز يا سرمايه گذاري 
مناسب براي طوالني مدت را براي افراد ايجاد مي كند. 
س��ليماني با بي��ان اينكه مش��كالت تورمي وقتي 
شروع به نشان دادن خود مي كنند كه افزايش تورم با 
افزايش درآمد مردم متناسب نباشد، خاطرنشان كرد: 
اگر درآمدها به اندازه  افزايش قيمت كاال و خدمات باال 
نرود كم كم قدرت خريد مردم كاهش مي يابد. نتيجه  
اين اتفاق كاهش رش��د اقتصادي و بروز ركود اس��ت. 
افزايش بي��ش از اندازه  تورم ع��الوه  بر كاهش قدرت 

خريد مي تواند پس ان��داز و برنامه ريزي براي آينده را 
نيز تحت تاثير قرار دهد. 

اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي با اشاره به علل 
بروز تورم خاطرنشان كرد: تورم عمدتا به علت سبقت 
ميزان پول در گردش از رشد اقتصادي ايجاد مي شود. 
همچنين افزايش چاپ پول نيز تاثير مس��تقيمي بر 
افزايش تورم دارد. بدهي خارجي، تاثير كشش تقاضا، 
تاثير فشار هزينه، ميزان تبادالت خارجي و... ازجمله 

عوامل موثر بر تورم است. 
سليماني در رابطه با جنبه هاي مثبت تورم تصريح 
كرد: چيزي كه باعث تعجب مردم مي شود اين است 
كه اقتصاددانان معتقدند، وج��ود مقداري تورم امري 
مثبت محس��وب مي ش��ود. نرخ تورم سالم چيزي در 
حدود 2تا 3درصد در س��ال اس��ت. ه��دف تورم)كه 
 CPI به وس��يله ش��اخص قيم��ت مصرف كنن��ده يا
اندازه گيري مي ش��ود( اين اس��ت كه اقتصاد پايه )كه 
به وسيله توليد ناخالص داخلي يا GDP اندازه گيري 

مي شود( س��االنه كمي رشد داشته باشد. وي با بيان 
اينكه مقادير كم تورم باعث تشويق به مصرف كردن 
و تهييج اقتصاد است، اظهار كرد: مقدار سالم تورم 
امري مثبت قلمداد مي ش��ود زيرا منجر به افزايش 

دستمزدها و توليد س��ودآور و شناور شدن سرمايه 
در اقتصادي رو به رشد مي شود و تا زماني كه همه  
چي��ز به طور هماهنگ تغيير كنن��د، تورم زيان آور 

نخواهد بود. 

همدان|
 مع��اون آب و خ��اك وزي��ر جهاد 
كشاورزي گفت: دولت در سال جاري 
براي اج��راي طرح هاي بهينه س��ازي 
مصرف آب در باغ هاي كشور 32هزار و 
800 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفت 
كه تاكنون 15هزار ميلي��ارد ريال آن 

تخصيص يافته است. 
عليمراد اكبري روز دوش��نبه در حاش��يه بازدي��د از باغ هاي 
شهرس��تان اس��دآباد افزود: بهينه س��ازي مصرف آب امسال در 
272هزار هكتار طرح اجرايي ش��د ك��ه 122هزار هكتار از آن به 

پايان رسيده و مابقي نيز در دست اجرا است. 
وي رويكرد دولت تدبير و اميد در بخش كش��اورزي را ارتقاي 
بهره وري با افزايش كارآيي مص��رف آب عنوان كرد و گفت: رفع 
مشكالت باغداران كشور و افزايش توليد مي تواند به تحقق اقتصاد 
مقاومتي كمك كند. معاون آب و خاك وزير جهاد كش��اورزي به 
اقدامات خوب اس��تان همدان در راستاي طرح هاي بهينه سازي 
مصرف آب اش��اره و بيان كرد: همدان در اين زمينه رتبه س��وم 
كش��وري را به خود اختصاص داده است. اكبري اظهار كرد: بنابر 
آمارهاي موجود امسال 10هزار هكتار طرح در استان همدان اجرا 

شده و 800 ميليارد ريال در اين رابطه هزينه شده است. 
وي ب��ه اختصاص يك هزار و 160 ميلي��ارد ريال اعتبار براي 
اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف آب در باغ هاي همدان اشاره 
كرد و گفت: از اي��ن ميزان يك هزار ميليارد ريال براي طرح هاي 
آبياري تحت فشار و مابقي براي تجهيز و نوسازي و قنوات است. 
مع��اون آب و خاك وزير جهاد كش��اورزي بي��ان كرد: دولت 
تدبير و اميد سرمايه گذاري هاي خوبي در بخش آب انجام داده و 
هيچگونه محدوديت اعتباري براي توسعه روش هاي مدرن آبياري 
وجود ندارد. اسدآباد با 4هزار هكتار باغ در توليد محصوالت، هلو، 

شليل، انگو و آلو سرآمد استان همدان است. 

 15هزار ميليارد ريال براي بهينه سازي
مصرف آب اختصاص يافت

خوزستان|
ريي��س س��ازمان صنع��ت، معدن 
و تجارت خوزس��تان از اج��راي طرح 
مرحله ي��ي نظ��ارت ب��ر م��واد غذايي 
پرمصرف و ف��روش و عرضه تخم مرغ 
به صورت كيلويي در فروشگاه ها خبر 
داد و گفت: عرضه و فروش تخم مرغ در 
فروشگاه ها بايد به صورت كيلويي باشد. 
س��يد نوراهلل حسن زاده در گفت وگو با ايسنا با اشاره به جلسه يي 
كه براي تش��ديد نظارت، بازرسي و تنظيم بازار اقالم مواد غذايي 
با حضور تعدادي از روساي اتحاديه هاي صنفي برگزار شد، اظهار 
كرد: همه فروشندگان تخم مرغ شامل عمده و خرده فروشي  بايد 
نس��بت به عرضه تخم مرغ به صورت وزن��ي و كيلويي به مردم و 

مصرف كنندگان اقدام كنند. 
او ب��ا بيان اينكه اجراي طرح ويژه نظ��ارت بر مواد غذايي در 
سطح اس��تان از نيمه دوم دي ماه س��ال جاري آغاز شده است، 
 افزود: كليه واحدهاي صنفي ملزم به رعايت درصد س��ود واقعي 
در نظر گرفته ش��ده براي اقالم م��ورد عرضه در واحدهاي صنفي 
خود خواهند بود. رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان 
ضمن تاكيد بر ارتقاي سطح معيشتي مردم و كنترل قيمت ها در 
بازار عنوان كرد: اجراي طرح ويژه نظارتي و گش��ت هاي مشترك 
بازرس��ي، نظارت بر اقالم اساسي از جمله مرغ و تخم مرغ، گوشت 

قرمز و برنج از اقدامات انجام شده در بحث كنترل بازار است. 
حس��ن زاده ادامه داد: برگزاري نمايشگاه در ايام پاياني سال و 
نيز طرح هاي نظارتي ويژه پايان س��ال كه ش��امل نظارت بر مواد 
غذايي، قصابي ها، رستوران ها، پايانه هاي مسافربري، مراكز اقامتي 
و سياحتي، دفاتر هواپيمايي ها و نانوايي ها و غيره مي شود از جمله 
اقداماتي براي كنترل و تنظيم بازار است. او عنوان كرد: در بخش 
نظارت بر كاال مقرر شده تا پايان سال هيچ گونه افزايش قيمتي 

در بخش كاال و خدمات وجود نداشته باشد. 

 عرضه تخم مرغ
در خوزستان كيلويي شد

مركزي|
مجل��س  در  خمي��ن  نماين��ده 
ده��م، بروكراس��ي دولتي را س��د راه 
س��رمايه گذاري خودروسازي سايپا در 
اين شهرستان دانست و از وزير صنايع 
خواس��ت تا با واگذاري اي��ن پروژه به 
بخش خصوصي كارآمد زمينه تحقق 

اين طرح را در خمين تسريع بخشد. 
محمدابراهي��م رضايي در گفت وگو با ايس��نا، با اب��راز نگراني از 
برخي تصميم گيري هاي پش��ت صحنه خودروس��ازي سايپا اظهار 
ك��رد: اين گون��ه تصميم گيري ها موجب ب��روز كش وقوس هايي در 
سرمايه گذاري اين شركت خودروسازي در شهرستان خمين شده 
اس��ت. او افزود: از تمام توان و ظرفيت هاي حقيقي و حقوقي خود 
براي اطمينان كامل و يقين نسبت به فعاليت عوامل پشت صحنه و 
تصميم گيرندگاني كه به هر نحو ممكن مانع از سرمايه گذاري ساپيا 
در خمين مي شوند استفاده كرده و تا حصول نتيجه پيگيري خواهم 
ك��رد. نماينده خمين در خانه ملت تصريح كرد: با وجود اينكه وزير 
صنايع دولت يازدهم تمام تالش خود را براي سرمايه گذاري سايپا در 
خمين به كار بست و 90 درصد اين طرح به بخش خصوصي واگذار 
ش��د تا زمينه عملياتي شدن آن تسريع يابد اما بخش خصوصي از 
اج��راي اين ط��رح كناره گيري و اعالم كرد كه ق��ادر به اجراي آن 
نيس��ت. او ادامه داد: با كناره گيري س��رمايه گذار بخش خصوصي 
بالفاصل��ه اقدام به معرف��ي گروه ديگري از س��رمايه گذاران بخش 
خصوصي براي اجراي اين طرح كرديم اما دست هايي در كار بود كه 
مانع از اجرايي شدن اين طرح توسط بخش خصوصي شد. او تصريح 
كرد: بايد دست بخش خصوصي را باز بگذاريم. هم اكنون عواملي در 
وزارت صنايع هستند كه اجازه نمي دهند بخش خصوصي در صنعت 
خودروسازي قدرت پيدا كند و اگر وزير صنايع بتواند دست بخش 
خصوصي را در اين صنعت باز كند و س��رمايه گذاري در آن صورت 

گيرد قطعا يك تحول در صنعت خودرو كشور رخ خواهد داد. 

 درخواست نماينده خمين
از وزير صنعت

گيالن|
رييس س��ازمان چاي با بيان اينكه 
تاكنون 166 ميليارد تومان از مطالبات 
و بهاي برگ س��بز چايكاران پرداخت 
ش��د، گف��ت: اي��ن مي��زان 82درصد 

مطالبات چايكاران را شامل مي شود. 
ب��ه گ��زارش تس��نيم، محمد ولي 
روزبهان صبح ديروز در نشست خبري 
در رشت با اشاره به اينكه امسال 108 هزار تن برگ سبز چاي از 
چايكاران گيالني و مازندراني خريداري شده است، اظهار داشت: 
ارزش ريالي اين ميزان برگ سبز چاي خريداري شده از چايكاران 
203 ميليارد تومان است. رييس سازمان چاي كشور با بيان اينكه 
از 203 ميليارد تومان برگ س��بز چاي خريداري ش��ده تا كنون 
166ميليارد تومان به چايكاران گيالني و مازندراني پرداخت شده 
اس��ت، تصريح كرد: اين ميزان 82 درصد بهاي برگ س��بز چاي 
چايكاران را تش��كيل مي دهد. وي با تاكيد بر اينكه تالش اس��ت 
تا 18درصد باقيمانده بهاي برگ سبز چاي به زودي به چايكاران 
پرداخت ش��ود، بي��ان كرد: امس��ال تا كنون 10ميلي��ارد و 200 
ميليون تومان تسهيالت با كارمزد 4 درصد به چايكاران گيالني و 
مازندراني پرداخت شده است. روزبهان با اشاره به اينكه پرداخت 
اقساط اين تسهيالت سال آينده از بهاي برگ سبز چايكاران كسر 
مي شود، تاكيد كرد: پيش بيني مي شود تا پايان امسال 30ميليارد 
تومان تسهيالت به چايكاران و كارخانه داران چاي پرداخت شود. 
رييس س��ازمان چاي كش��ور با تاكيد بر اينك��ه كارمزد اين 
تسهيالت براي كارخانه داران چاي نيز 4 درصد است، خاطرنشان 
كرد: س��ال گذش��ته به طور مجموع 16 ميليارد تومان تسهيالت 
به چايكاران پرداخت ش��د. روزبهان با بيان اينكه امسال ظرفيت 
پرداخت تس��هيالت بي��ش از 30ميليارد تومان ب��ه چايكاران و 
كارخانه داران چاي وجود دارد، تصريح كرد: تالش است با اين گونه 

اقدامات حمايت مطلوبي از صنعت چاي كشور صورت گيرد. 

 درصد مطالبات چايكاران 
پرداخت شد
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اقتصاد اجتماعي12
  ضعف نظارتي پيامد

دولتي شدن صنعت دارو
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس از فعاليت 
و نظارت همزمان دول��ت در حوزه دارو به عنوان عاملي 
در جهت تضعيف اين صنعت ياد كرد و خصوصي سازي 
را تنه��ا عام��ل موثر ب��راي به روزرس��اني آن دانس��ت. 
منوچه��ر جمالي سوس��في با تاكيد بر اينك��ه فعاليت و 
نظ��ارت همزمان دولت در ح��وزه دارو، اين صنعت را با 
مشكل مواجه ساخته اس��ت، گفت: اگر دولت در بخش 
دارو حضور نداش��ته باش��د، مي تواند نظ��ارت بهتري بر 
نح��وه عملكرد اي��ن بخش داش��ته باش��د و در پي آن 
فعاليت هاي اين حوزه نيز بهتر و س��الم تر انجام خواهد 
شد. نماينده رودبار در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: 
دولت در ش��رايط كنوني نتوانسته است، حوزه دارو را به 
درس��تي اداره كند و حتي در س��اير صنايع نيز بسياري 
از بخش هايي كه توس��ط دولت اداره شده به يك بنگاه 
زيانده تبديل ش��ده است به همين دليل اصل 44 را در 
جهت خصوصي س��ازي بنا نهادند تا به دنبال اجراي آن 
بدنه دولت را كوچك تر و بخش خصوصي را فعال تر كنند. 
او با يادآوري اينكه در تمام دنيا بخش خصوصي س��هم 
قابل توجهي را در اداره امورات كشور برعهده دارد به خانه 
ملت گفت: برنامه دولت براي خصوصي س��ازي بخش��ي 
از امور كش��ور تصميم درس��تي بوده است، هر چند اين 
امكان وجود دارد كه اين تصميم به درس��تي اجرا نشود 
بنابراين الزم اس��ت اين امر با تعيين ساز و كار مناسبي 
مديريت شود. جمالي سوس��في اظهار كرد: صنعت دارو 
همچون س��اير صنايع موجود در كشور از يك نقطه يي 
به خودكفايي رس��يده تا جايي كه هم اكنون حدود 80 
درصد داروهاي مورد نياز كش��ور توسط توليدكنندگان 
داخلي توليد مي شود كه پيشرفت قابل قبولي محسوب 
مي شود، هرچند همچنان از پيشرفت اين صنعت در دنيا 
عقب هستيم، بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح به سمت 
به روزرساني اين صنعت حركت كنيم. او در بيان راهكار 
براي بروز رساني صنعت دارو افزود: براي تحقق اين مهم 
الزم است، دولت حمايت هاي نظارتي خود را به درستي 
انجام داده و اداره اين صنعت را به بخش خصوصي واگذار 
كند تا روند به روزرساني صنعت دارو در جهت دستيابي 

به نقطه مطلوب از مجراي علمي خود پيگيري شود. 

 زمان حضور اورژانس جاده اي 
۱۱ تا ۱۴ دقيقه 

عضو كميس��يون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه 
ميانگين زم��ان طاليي حض��ور اورژان��س درتصادفات 
جاده ي��ي 4 تا 6 دقيقه اس��ت، گفت: تجهي��ز اورژانس 
جاده يي به امكانات پيش��رفته زم��ان حضور در صحنه 
تصادف را كاهش مي دهد. رس��ول خضري با اش��اره به 
تصوي��ب 250ميلي��ارد تومان براي تجهيزات س��ازمان 
اورژانس كشور در كميسيون تلفيق به خانه ملت گفت: 
اوراژنس جاده يي يا پيش بيمارستاني يكي از بخش هاي 
مهم نجات و امداد است، زمان طاليي خيلي از تصادفات 
4 تا 6 دقيقه بوده و درحال حاضر به طور متوسط زمان 
حضور اورژانس در تصادفات جاده يي بين 11تا 14دقيقه 
اس��ت؛ بنابراين اورژانس براي بهب��ود زمان طاليي براي 
حضور در صحنه تصادف نياز به تسهيالت بهتري است. 

نماينده سردش��ت و پيرانش��هر در مجلس ش��وراي 
اسالمي افزود: همچنين تجهيز اورژانس به هلي كوپترهاي 
اورژانس در حوزه امدادرساني بسيار مهم است در حوادثي 
مانند زلزله زمان طاليي حضور در صحنه بحران توس��ط 
بالگردها بسيارسريعتربوده و دراين حوزه كمبودهايي در 
كشور وجود دارد؛ البته آمبوالنس هايي اخيرا توسط وزارت 
بهداش��ت خريداري و به هر استاني حدود 50 آمبوالنس 
اختصاص يافته است اما اين ميزان هم باز كافي نخواهد 
بود. وي تصريح كرد: هر س��اله شمار تلفات جاده يي باال 
ب��وده و افراد بس��ياري در جاده ها جان خود را از دس��ت 
مي دهند بنابراين در مقايس��ه با كشورهاي ديگر ميزان 
تصادفات منجر به مرگ در جاده ها بس��يار باالس��ت كه 
بايد با توجه ويژه به مشكالت اورژانس و رفع كمبودهاي 
آن اقدام��ات جدي را در امدادرس��اني بهتر به مصدومان 
حوادث جاده يي انجام داد؛ البته دربرنامه شش��م قانوني 
تحت عنوان ارتقاء  جايگاه اورژانس به سازمان مصوب شد 
اما اين بخش زيرمجموعه وزارت بهداشت بوده و استقالل 
كاركردي ن��دارد. خضري با بيان اينك��ه نمي توان براي 
اورژانس اس��تقالل كاري از وزارت بهداشت تعريف كرد، 
گفت: در كشورهاي پيشرفته دنيا مجموعه يي قدرتمند 
درحوزه مديريت بحران و امدادرساني ها فعاليت مي كند 
اما در كش��ور ما اورژانس زيرمجموعه وزارت بهداش��ت 
قرارگرفت��ه و اگر به لحاظ تجهي��زات و تكنولوژي جديد 
همچنين تامين نيروي انس��اني م��ورد توجه قرار گيرد، 
پيشرفت هايي در حوزه امدادرساني به وجود مي آيد. عضو 
كميسيون اجتماعي مجلس افزود: به طور حتم در جذب 
نيروي هاي مورد نياز وزارت بهداش��ت ايجاد محدوديت 
قابل قبول نيس��ت، نبايد در رديف ه��اي بودجه يي براي 
جذب نيروهاي مورد نياز وزارت بهداشت به ويژه در حوزه 
اورژانس سقف در نظر گرفت؛ ضمن اينكه در هر نقطه يي 
از كشور بايد توسط اورژانسي مجهز به تجهيزات پيشرفته 

پوشش كامل داده شود. 

 افزايش عيدي مددجويان 
زلزله  زده كرمانشاه

ريي��س كميته امداد با حضور در روس��تاي زلزله زده 
كوئي��ك عزيز از توابع شهرس��تان س��رپل ذهاب ضمن 
ديدار با خانوارهاي مددجو گزارشي از خدمات اين نهاد 
به زلزله زدگان اعالم ك��رد. پرويز فتاح با يادآوري اينكه 
كمك معيش��ت آب��ان خانوارهاي مددج��وي زلزله زده 
كرمانش��اه 3برابر و در آذر ماه نيز 2برابر پرداخت ش��د، 
اعالم كرد: عيدي خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد 
در شهرستان زلزله زده كرمانشاه در آستانه سال ۹۷ سه 
برابر پرداخت مي ش��ود. او با تاكيد بر اينكه كميته امداد 
فقط مسووليت حمايت از خانواده هاي مددجو زلزله زده 
را برعهده دارد، اظهار كرد: هم اكنون با واگذاري كانكس 
به تمام خانوارهاي مددجو مرحله اسكان موقت به پايان 
رس��يده اس��ت. فتاح با اعالم اينكه عملي��ات پي ريزي 
واحدهاي مس��كوني مددجويان زلزل��ه زده از هفته هاي 
گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت گفت: واحدهاي مس��كوني 
خانوارهاي تحت حمايت براساس نقشه هاي بنياد مسكن 
در متراژ هاي 60، 65 و 85 متري ساخته و تحويل داده 
مي ش��ود. رييس كميته امداد ب��ا تاكيد بر اينكه كميته 
ام��داد به وعده خ��ود مبني بر س��اخت و تجهيز منزل 
مددجويان حادثه ديده عمل مي كند، ابراز اميدواري كرد 
كه ساخت منازل مددجويان روستايي مناطق زلزله زده 

كرمانشاه تا 3ماه آينده به اتمام برسد. 

اخبار

سند تحول بنيادين راهگشا نيست

آموزش و پرورش از جامعه عقب مانده است

اسحاق جهانگيري در جشنواره رازي مطرح كرد 

انسجام و گفت وگوي ملي 
 مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره به اينكه 
رييس جمهور امريكا با اقدام��ات خود مي خواهد 
بگويد ايران محل مناس��بي براي س��رمايه گذاري 
نيس��ت، گفت: راه ح��ل مقابله ب��ا ترامپ نمايش 
وح��دت، انس��جام و راه ان��دازي گفت وگوي ملي 

است. 
اسحاق جهانگيري در بيست وسومين جشنواره 
تحقيقاتي علوم پزش��كي رازي در دانش��گاه علوم 
پزش��كي ش��هيد بهش��تي، اظهار كرد: كش��ور با 
مس��ائل و تنگناه��اي مختلفي روبه رو اس��ت ولي 
همه مي دانيم كه فرصت هاي بسيار خوبي هم در 
اختيار ما اس��ت كه بايد از آنها به خوبي اس��تفاده 
كنيم به داليلي كه من نمي خواهم به آنها اش��اره 
كنم امريكا و رييس جمهور اين كشور كه در داخل 
امري��كا درباره او مي گويند به خاط��ر نبود تعادل 
بايد ب��ه مراكز درماني مراجعه كند، س��عي كرده 

است به ايران فشار وارد كند.
او اف��زود: امريكا با همكاري برخي كش��ورهاي 
عربي و صهيونيست ها تالش مي كند به ايران فشار 
وارد كند اما تمام اين فش��ارها و برنامه ها شكست 
خورده اس��ت. بط��ور مث��ال نارضايتي هاي داخل 
ايران را به ش��وراي امنيت برد در حالي كه س��اير 
تجمعات كه با جمعيت بيش از ده برابري نس��بت 
به تجمعات ايران در س��اير كش��ورها رخ مي دهد 
در مجامع بين المللي مطرح نمي ش��ود اما امريكا 
اين اقدام را انجام داد و جلس��ه شوراي امنيت به 

جلسه يي عليه اين كشور تبديل شد. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در برجام امري��كا تالش 
مي كند فضاي اي��ران را نااطمينان براي كار جلوه 
دهد، تصريح ك��رد: امريكا مي داند مس��اله اصلي 
ما معيش��ت، درآمد و رفاه مردم اس��ت و مي داند 
كه راهكار مس��اله بيكاري، ايجاد آرامش، ثبات و 
امنيت در كش��ور است و اينكه س��رمايه گذاري و 

توليد انجام ش��ود. س��رمايه گذار بي��ش از آنكه به 
مسائل مادي نياز داشته باشد، به فضاي آرام براي 

سرمايه گذاري نياز دارد. 

 نياز به ساالنه 65 ميليارد دالر منابع خارجي
جهانگيري ادامه داد: ما بايد سالي 65 ميليارد 
دالر مناب��ع خارجي جذب كنيم و هزاران ميليارد 
توم��ان س��رمايه گذاري كنيم ام��ا رييس جمهور 
امريكا مي خواهد زهر خ��ود را بريزد و بگويد اين 
كش��ور براي س��رمايه گذاري مناس��ب نيست، اما 
راهكاري كه من سراغ دارم نمايش وحدت انسجام 
و راه اندازي گفت وگوي ملي است زيراهيچ كس يا 
جرياني قادر نيس��ت ديگري را حذف كند. فردي 
كه حذف مي ش��ود، نفر ديگ��ري از همان جريان 

جايش مي آيد. 
مع��ان و اول رييس جمهور تاكي��د كرد: دراين 
شرايط عقل حكم مي كند همه دست به دست هم 
دهيم و وحدت و انس��جام بزرگي در كش��ور را به 
نمايش بگذاريم وقت براي پرداختن به مش��كالت 
و نقد تند به يكديگر وجود دارد. ايران با اين همه 
فرصت هاي استثنايي از جمله نيروي انساني خود 

مي تواند مشكالت خود را حل كند. 

 هاشمي به هاشمي دولت يازدهم بازگردد 
جهانگيري ادام��ه داد: البته مدي��ران نيز بايد 
باانگيزه باشند وجدا روي كار بيايند. آقاي هاشمي 
وزي��ر بهداش��ت در دولت يازدهم ب��ا فعاليت هاي 
خ��ود ديگ��ران را ب��ه وج��د م��ي آورد. او بايد به 
هاشمي دولت يازدهم بازگردد. مديران سطح ملي 
بايد فعاليت تمام وقت داش��ته باش��ند و پاي كار 
بايس��تند. كسي هم كه احساس مي كند مدير اين 
شرايط نيس��ت بايد جاي خود را به كسي واگذار 

كند كه انگيزه و اميد دارد. 

 اداره كشور با منابع طبيعي به آخر خط رسيده 
مع��اون اول رييس جمه��ور با بي��ان اينكه همه 
برنامه ه��اي توس��عه باي��د مبتني بر تولي��د علم و 
فناوري باش��د، گفت: اداره كش��ور با منابع طبيعي 
به آخر خط رس��يده اس��ت. اداره كش��ور با فروش 
مناب��ع طبيعي غيرواقعي، دش��وار و در س��ال هاي 
آين��ده غيرممك��ن اس��ت ما باي��د به ج��اي منابع 
طبيعي به مغز دانش��مندان و نيروهاي انساني خود 
متكي باش��يم. او تاكيد كرد: توس��عه ش��ركت هاي 
دانش بني��ان ج��زو اولويت ه��اي دولت اس��ت. اين 
شركت ها بايد مركز ايجاد شغل براي جوانان باشد. 
البته زيرس��اخت اصلي اين راهبرد، پژوهش است. 
بنابراي��ن بايد پژوهش را در كش��ور با رويكرد حل 
مس��ائل بومي نهادينه كنيم. البته پژوهش هايي كه 
ب��راي افزايش جايگاه علمي اي��ران در جهان انجام 
مي ش��ود هم بايد انجام شود ولي در پژوهش ها بايد 
به حل مسائل بومي توجه جدي تري داشته باشيم.

حوزه پزش��كي به دليل ظرفيت بااليي كه دارد، 
حتم��ا مي تواند در موض��وع پژوهش نقش محوري 
داش��ته باشد. جش��نواره رازي توانسته است كه به 
ي��ك مرجعيت علمي ممتازي دس��ت يابد و از اين 
بابت بايد از مس��ووالن برگزار كننده اين جش��نواره 

تشكر كرد.
جهانگيري همچنين با بيان اينكه پزشكي ايران 
توانس��ته اس��ت به نقطه يي برس��د كه هر ايراني به 
آن مباهات كند، خاطرنشان كرد: زماني در مجلس 
دغدغ��ه ما ايجاد رديف بودجه ب��راي اعزام بيماران 
كليوي به خارج از كش��ور بود ام��ا امروز توانمندي 
پزش��كي ايران به نقطه يي رسيده است كه بيماران 

كشورهاي منطقه براي درمان به ايران مي آيند. 
مع��اون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه 
اج��راي طرح تحول س��المت كار بزرگي بود كه به 
ريس��ك و ش��جاعت در تصميم گيري نياز داش��ت، 

افزود: اين طرح در ش��رايطي ايجاد ش��د كه كشور 
در تحريم بود و محدوديت منابع وجود داشت ولي 
با اتكا به توانمندي ها و فرصت هاي كشور اين طرح 
در دس��تور كار قرار گرفت و توفيقات بزرگي هم به 
دست آمد؛ از قبيل اينكه هزينه هاي مردم را كاهش 
داد، بيمارس��تان ها با متخصصان 24 ساعته تجهيز 
ش��دند، بيش از 20 هزار تخت بيمارستان افزايش 

يافت و رضايت مردم به دست آمد. 
او ادامه داد: البته ما مقداري با محدوديت منابع 
مواجه ش��ديم و برخي دريافتي ها به مراكز درماني 
با تاخير طوالني مواجه ش��ده است اما من به ملت 
اطمينان مي دهم طرح تحول سالمت به هيچ وجه از 
دس��تور كار دولت خارج نشده و همچنان چون اين 
ط��رح در اولويت مردم اس��ت، در اولويت دولت هم 
مي مان��د اما بايد راهكاري براي حل مش��كالت اين 

طرح تهيه كنيم. 

 ملوانان؛ شهداي خدمت 
جهانگي��ري در ابت��داي صحبت ه��اي خ��ود با 
تس��ليت جانباختن ملوانان كشورمان گفت: 32 نفر 
از فرزندان عزيز كشورمان در آبهاي ساحلي چين و 

ژاپن در حال خدمت به كشور جان باختند. خدمات 
اين ملوانان سخت و طافت فرسا است. آنها سال ها و 
ماه ها از خانواده هايشان دور بوده و در اقيانوس ها در 
حال حمل و نقل كاالهاي كشور هستند. متاسفانه 
اي��ن حادثه تلخ كه در تاري��خ دريانوردي دنيا جزو 
اس��تثنائات بوده باعث ش��د كه چنين تصادفي رخ 

دهد و انفجار عظيمي ايجاد شود. 
او ادامه داد: در نخستين لحظاتي كه خبر به من 
رسيد به سفيرمان در چين اعالم كردم هر آنچه در 
توان جمهوري اسالمي ايران است به كار بگيرد و از 
امكانات چين و ساير كشورها استفاده شود. وزارت 
خارجه ه��م اعالم كرد كه از همه كش��ورهايي كه 

امكان كمك دارند، درخواست كمك كرده است. 
جهانگيري در پايان گفت: نظر كارشناس��ان اين 
بود كه ب��ا توجه به انفجار و گازهاي س��مي امكان 
زنده ماندن ملوانان نيس��ت ولي ما اميدمان را قطع 
نكرديم و به تالش خود ادامه داديم اما كشتي غرق 
ش��د و ما به پيكر آنها هم دسترس��ي پيدا نكرديم. 
اين ملوانان جزو شهداي خدمت به ايران هستند و 
من اين حادثه را ب��ه خانواده هاي آنها و ملت ايران 

تسليت مي گويم. 

تغيير و تفاوت نسل، سال هاست كه خودنمايي 
مي كن��د، ك��ودكان و نوجوانان امروز، به واس��طه 
ش��بكه هاي اجتماعي و رس��انه ها،  توانايي تجزيه و 
تحليلش��ان از مسائل بيشتر از نس��ل هاي قبلشان 
اس��ت اما اي��ن ميان آم��وزش و پ��رورش همگام 
ب��ا اين تغييرات پيش نرفته اس��ت. بارها از س��وي 
كارشناسان شنيده مي ش��ود كه سياست هاي اين 
وزارتخانه منطق با نياز دانش آموزان امروزي نيست. 
دانش آموزان��ي كه ه��ر لحظه درمقاب��ل بمب باران 
اطالعات و اخبار هس��تند و س��رعت تجربه ش��ان 
چندين گام جلوتر از نهادي اس��ت كه مس��ووليت 
آم��وزش آنها را ب��ر عه��ده دارد،  وزارتخانه يي كه 
مس��ووليت آموزش و پرورش ك��ودكان و نوجوانان 
را برعه��ده دارد،  چن��ان از قافل��ه عق��ب مانده كه 

آموزه هايش ربط به نياز دانش آموز امروزي ندارد.
اين موضوعي است كه مسووالن وزارت آموزش 
و پ��رورش خود ب��ه آن اذعان داش��ته و معتقدند 
شكاف بين جامعه ومدرس��ه بايد كم شود. در اين 
راستا صحبت از س��ند تحول بنيادين مي كنند كه 
س��ال ها وقت و بودج��ه آموزش و پرورش كش��ور 
ب��راي تدوينش صرف ش��د تا نقش��ه راهي باش��د 
براي برنامه ريزي هر چه بهتر در راستاي پيشرفت 
آم��وزش و پ��رورش ب��ا اي��ن وج��ود در حالي كه 
مس��ووالن اين س��ند را ضامن كاهش فاصله ميان 
مدرس��ه و جامعه مي دانند،  كارشناس��ان آموزشي 
معتقدن��د محت��واي آن قديمي تر ازآن اس��ت كه 
بتواند آموزش و پرورش را رو به جلو حركت دهد. 

 تاكيد مسووالن بر سند تحول بنيادين
تغييرات نس��لي و شكاف ميان جامعه و مدرسه، 
موضوعي اس��ت كه در چند ماه اخير،  وزير آموزش 
و پرورش، به آن اشاره كرده است. محمد بطحايي، 
14 دي امس��ال، درباره اين موضوع گفت: »آموزش 
وپرورش، امروز براي جامعه و مردم مهم نيس��ت و 
همين امر س��بب مهم نبودن آن، براي مس��ووالن 
اس��ت وبين مردم و آموزش وپرورش فاصله افتاده 
اس��ت. تازماني كه آموزش وپرورش جايگاه خود را 
در جامع��ه پيدا نكند مش��كالت امروز ما ادامه پيدا 
خواهد كرد. جامعه امروز احس��اس نياز به آموزش 
وپرورش ندارد بنابراين براي رفع اين مش��كل بايد 

فاصله آموزش وپ��رورش وجامعه را كاهش دهيم.« 
او بار ديگر در نشست مقدماتي صاحب نظران علوم 
تربيتي كه با هدف كاهش فاصله ميان واقعيت هاي 
موج��ود در جامعه و آموزش و پرورش و هماهنگي 
و همخواني بيشتر نظام آموزشي با اقتضائات جديد 
و تغيي��رات نس��لي و فرهنگي، روز گذش��ته برگزار 
ش��د، درباره اين موضوع هشدار داده و سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش را ضامن حل اين شكاف 
دانس��ت. بطحايي بيان كرد: »با طراحي برنامه هايي 
بايد فاصله بين آموزش و پرورش با جامعه را كاهش 
دهيم و در اين راس��تا عك��س العمل هاي به موقع 
آم��وزش وپ��رورش در حوادثي كه پي��ش مي آيد و 
همچنين حساس��يت باال در برابر مسائل مرتبط با 

آموزش وپرورش الزم است.«
اين ميان مه��دي نويد ادهم، دبيركل ش��وراي 
عالي آموزش پرورش هم معتقد اس��ت راه حل رفع 

ش��كاف عميقي كه ميان بستر آموزش و پرورش با 
جامعه وجود دارد، تغيير مس��ير آموزش و پرورش 
در راستاي سياست هاي سند تحول بنيادين است. 
او مي گويد: »ايجاد باور در جامعه براي اجراي سند 
ضروري است زيرا اگر جامعه ضرورت تحول را باور 
كند والدين خود متقاضي تغيير مي شوند و اين امر 
ما را بيش از پيش به اجراي سند ترغيب مي كند.«

 افكار قديمي تصميم گيران آموزش و پرورش
بر خالف تاكيد مس��ووالن آموزش و پرورش بر 
اينكه س��ند تحول بنيادي��ن نجات دهنده آموزش و 
پرورش ايران است، كارشناس��ان آموزش معتقدند 
اين سند قديمي تر از آن است كه بتواند پاسخگوي 
نيازهاي نس��ل امروز باش��د. محمدرض��ا نيك نژاد، 
 كارش��ناس آم��وزش و پرورش درب��اره اين موضوع 
به تعادل مي گويد: »س��ند تحول بنيادين يك سند 

كلي اس��ت اما در بحث ش��كاف موجود ميان بدنه 
اموزش و پرورش با جامعه،  موضوع مهم اين اس��ت 
كه توجه كنيم آنچه س��بب ب��روز چنين وضعيتي 
ش��ده، ش��كاف در تفكرات ميان مسووالن و جامعه 
اس��ت. افكار و رفتار مس��ووالن آموزش و پرورش با 
جامعه ش��كاف دارد. اگرچه وزير آموزش و پرورش 
و س��اير مسووالن اين دستگاه با اين شكاف ها آشنا 
هس��تند اما فش��ارهاي فراس��ازماني خارج از بدنه 
وزارت آم��وزش و پ��رورش وج��ود دارد كه س��بب 

مي شود تغييرات انجام نشود.«
او مي افزايد: »از طرف ديگر بخش��ي از ش��رايط 
موجود كه باعث بروز چنين ش��كافي شده،  مسائلي 
اس��ت كه در حيطه اختيارات اي��ن وزارتخانه قرار 
ندارد. در همين س��ند تحول بنيادين كه به اعتقاد 
برخي كارشناس��ان آموزشي،  به اندازه كافي به روز 
نيس��ت هم مس��ائلي وجود دارد كه مت��ن جامعه 

اج��راي آنه��ا را نمي پذيرد و زيرس��اخت هاي الزم 
براي تحقق آنها وجود ندارد. بنابراين شكاف موجود 
ميان آموزش و پ��رورش و جامعه را نمي توان بطور 
كلي به س��ند باالدس��تي ربط داد ي��ا گفت وزارت 
آم��وزش و پرورش براي ح��ل آن اقدامي نمي كند، 
بلكه اين ش��كاف به تفكر افرادي بر مي گردد كه در 
تدوين سياس��ت هاي اموزش و پرورش نقش دارند، 
 اف��رادي كه خارج از بدنه آموزش و پرورش و دولت 

هستند.«
نيك نژاد معتقد اس��ت فضاي مجازي س��رعت 
حرك��ت جامعه را افزايش داده در حالي كه آموزش 
و پ��رورش همپاي اين تغييرات پيش نرفته اس��ت. 
او مي گوي��د: »اليه هاي اجتماعي ب��ا كمك فضاي 
مجازي جلوتر رفته در حالي كه آموزش ها ما هنوز 
به شيوه س��نتي است. فضاي مجازي در همه جاي 
دني��ا آم��وزش را متحول ك��رده و آموزش هاي غير 
رسمي را گس��ترش داده است اما در ايران به جاي 
اس��تفاده از اين ظرفيت فقط مشكالت بيشتر شده 
چرا كه به درستي براي آن برنامه ريزي نكرده ايم.«

 سند تحول بنيادين نياز به بهسازي دارد
اين كارشناس آموزش راه حل رفع مشكل شكاف 
مي��ان جامع��ه و آم��وزش و پرورش را در داش��تن 
ي��ك نقش��ه راه مي داند اما به گفته او س��ند تحول 
بنيادين نقش��ه مناس��بي نيس��ت. نيك نژاد معتقد 
اس��ت: »آموزش و پرورش در ايران نزديك به 100 
س��ال بدون برنامه جلو رفت��ه و وضعيتي كه اكنون 
شاهدش هستيم نتيجه همين بي برنامه بودن است. 
سند تحول كه قرار بود نقشه راه باشد پر از تناقض 

است.
اگ��ر واقعا مي خواهي��م اين وضعيت را س��امان 
دهيم باي��د پژوهش جدي روي عل��ل و عوامل آن 
انجام ش��ود. پژوهش��ي كه حاصل كار پژوهشگران 
واقع��ي باش��د ن��ه پژوهش��گران وزارت آموزش و 
پرورش كه افكارشان قديمي است. در كنار آن بايد 
از پژوهش ه��اي بين المللي اس��تفاده كرده و تجربه 
كش��ورهاي ديگر را هم مورد توجه قرار دهيم. سند 
تح��ول بنيادين ني��از به بهس��ازي دارد،  اگر امكان 
بهس��ازي آن نيست بايد يك سند راهبردي تدوين 

شود كه منطبق با شرايط روز باشد.«

با اب��الغ قانون جديد مبارزه با م��واد مخدر از 
س��وي رييس قوه قضاييه و لغ��و مجازات اعدام از 
حامالن غيرمس��لح مواد مخدر، پرون��ده 15هزار 
نف��ر كه در انتظار اجراي حكم اعدام بودند، دوباره 
بررسي مي ش��ود و پيش بيني  مي شود حكم اغلب 

آنها با توجه به قانون جديد شكسته شود. 
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي با اعالم 
اي��ن موضوع گفت ك��ه تعيين حك��م جديد بعد 
از توق��ف حكم اع��دام به تش��خيص و راي قاضي 
بستگي دارد. حس��ن نوروزي درباره متوقف شدن 
حك��م اعدام كه چندي پيش در مجلس ش��وراي 
اسالمي به تصويب رس��يد، گفت: مجازات افرادي 
ك��ه در زندان هس��تند و قبل از اب��الغ اين قانون 
محكوم به اعدام ش��ده بودند ب��ا اجراي اين قانون 

حبس و جريمه است.
او ادام��ه داد: در حقيقت حكم اعدام اين افراد 
لغو و به مجازات  ديگر تخفيف مي يابد، مگر اينكه 
اي��ن اف��راد در قالب بان��د و گروه هاي مس��لحانه 
دس��تگير ش��ده اند يا سابقه 15 س��ال محكوميت 
قطعي داش��ته اند. س��خنگوي كميس��يون قضايي 
مجلس در پاس��خ به اين س��وال كه بعد از توقف 

حك��م اعدام چه مجازاتي براي اي��ن افراد در نظر 
گرفته مي ش��ود، توضي��ح داد: تعيين حكم جديد 
بعد از توقف حكم اعدام به تشخيص و راي قاضي 

بستگي دارد.
ن��وروزي با بيان اينكه حكم اعدام نيز همچنان 
براي برخي مجرمان مواد مخدر اجرا مي ش��ود به 
ايلن��ا گفت: در حال حاضر ني��ز قانون اعدام براي 
سرش��اخه ها و كساني كه گروه و باند تشكيل داده 
و بيش از سه كيلو مواد مخدر صنعتي و 50 كيلو 
ترياك از آنها كشف و ضبط شده است يا در حمل 
و نق��ل بيش از 100كيلو موادمخدر نقش داش��ته 

باشند، اجرا مي شود. 

بررسي ۱۵ هزار پرونده محكومان به اعدام 
معاون س��اماندهي امور جوان��ان وزارت ورزش 
و جوان��ان ضمن تش��ريح جزئي��ات پرداخت وام 
15ميليوني ازدواج از س��ال آينده، از پرداخت وام 
به بي��ش از يك ميليون زوج جوان در س��ال ۹6 

خبر داد. 
محمدمه��دي تندگويان در پاس��خ ب��ه اينكه 
اعتب��ار مورد ني��از براي پرداخ��ت وام ازدواج 15 
ميليوني در بودجه ۹۷ تخصيص داده شده است؟ 
گفت: پيش��نهاد افزاي��ش وام ازدواج از 10 به 15 
ميليون تومان براي نخس��تين بار توس��ط مجلس 
ش��وراي اس��المي مطرح شد و س��پس با دستور 
رييس جمهور و بعد از بررس��ي هاي شوراي پول و 
اعتبار بانك مركزي به تصويب رس��يد، بنابراين به 
نظر مي رسد همزمان با اين تصميم محل پرداخت 
آن نيز توس��ط دستگاه هاي مسوول مشخص شده 
اس��ت و بانك ها با اس��تفاده از اي��ن بودجه وام را 

پرداخت خواهند كرد. 
او با تاكيد بر اينكه در س��ال ۹6 به حدود يك 
ميلي��ون جوان وام ازدواج پرداخت ش��ده اس��ت، 
افزود: در حال حاضر وام ازدواج در كمترين زمان 
ممك��ن پرداخت مي ش��ود و زوج ه��اي زيادي در 

صف انتظار ق��رار ندارند؛ به همين دليل نمي توان 
رقم دقيق��ي را ب��راي پيش بيني تع��داد وام هاي 
س��ال آينده اعالم كرد. بنابراين بر اس��اس تعداد 
ازدواج هاي س��ال آين��ده، وام ازدواج نيز به روز و 
با كمترين زمان پرداخت خواهد ش��د. تندگويان 
حداكث��ر زمان انتظار زوج هاي��ي كه براي دريافت 
وام ثبت ن��ام كرده اند را بي��ن يك هفته تا 10 روز 
اعالم كرد و به ايسنا گفت: پرداخت وام ازدواج 15 
ميليون توماني در بودجه سال ۹۷ پيش بيني شده 
و به زوج هايي كه سال آينده درخواست وام ازدواج 
بدهند پرداخت خواهد شد. همچنين درصورتيكه 
افرادي در صف انتظار دريافت وام باش��ند و زمان 
دريافت وام ش��ان با پرداخت رقم 15 ميليوني وام 
همراه باشد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي، 

برايشان تصميم گيري مي شود. 
معاون س��اماندهي امور جوانان در ادامه اظهار 
كرد: زمان��ي كه وام از 3 ميلي��ون به 10 ميليون 
تومان افزايش يافت تعدادي از زوج هاي جوان در 
ص��ف انتظار دريافت اين وام بودند، اما بر اس��اس 
دس��تور العمل بان��ك مركزي به اي��ن جوانان وام 
10 ميليون توماني پرداخت ش��د. او با بيان اينكه 

بانك ها در سال گذش��ته بهترين نوع همكاري را 
در پرداخت وام داش��تند، توضيح داد: اين بانك ها 
طرف قرار داد با بانك مركزي هس��تند و بر اساس 
اعتبارات و مشاركت سرمايه داخلي شان اين مبالغ 

را پرداخت مي كنند. 
تندگوي��ان ب��ا بيان اينك��ه در ط��رح ضربتي 
پرداخ��ت وام ازدواج به 600 ه��زار زوجي كه در 
صف انتظار بودند وام پرداخت ش��ده است، اظهار 
كرد: ب��ر همين اس��اس بانك مركزي امس��ال از 
11 بانك��ي كه براي پرداخ��ت وام ازدواج در طرح 

ضربتي همكاري كرده بودند، تقدير كرد. 

 شرايط و مراحل پرداخت وام تغييري نمي كند
معاون ساماندهي امور جوانان همچنين شرايط 
پرداخ��ت وام ازدواج را بر اس��اس دس��تورالعمل، 
ضوابط و مراحل س��ال گذشته اعالم كرد و گفت: 
اين وام بطور يكس��ان در سراس��ر كشور پرداخت 
مي ش��ود. همچنين به علت پرداخت س��ريع وام و 
نبود ليس��ت انتظار، اولويت خاصي براي پرداخت 
آن به زوجين منظور نش��ده است و همه زوج هاي 

جوان كشور مي توانند از آن بهره مند شوند. 

وام ۱۵ ميليوني ازدواج شامل كدام متقاضيان مي شود؟
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گزارش نجفي از عملكرد شهرداري در دوره قبل چه واكنش هايي را برانگيخت؟

پيشنهاد دوباره تحقيق و تفحص از شهرداري تهران
گروه راه و شهرسازي  

گ��زارش محمدعلي نجف��ي از عملكرد مديريت 
دوره قبل ش��هرداري كه در جلس��ه روز يك شنبه 
ش��وراي ش��هر تحت عنوان س��ند تحويل و تحول 
ش��هرداري ته��ران قرائت ش��د، واكنش هاي مثبت 
و منفي متعددي را در پي داش��ته اس��ت. درحالي 
كه اعضاي ش��وراي پنجم گ��زارش نجفي را چراغ 
راه عملكرد ش��ورا و شهرداري در روزهاي پيش رو 
برش��مردند اما اصولگرايان شوراي چهارم گزارش را 
نپس��نديدند ازجمله مهدي چمران، رييس شوراي 
چهارم شهر تهران اين گزارش را سياه نمايي بزرگ 
خواند. ناصر اماني، معاون س��ابق ش��هرداري تهران 
در واكنش به اين گفته نجفي كه مديريت ش��هري 
در دوره قبل در بافت فرس��وده موفق نبوده اس��ت، 
اظهار كرد كه  ش��هرداري تهران ب��ا اعتراف وزارت 
مسكن و شهرسازي دولت موفق ترين شهرداري در 
بافت فرس��وده بوده است. اماني همچنين بدهكاري 
52 هزارميليارد توماني ش��هرداري و نيز اس��تخدام 
13هزار نف��ر در چند ماه پايان��ي مديريت قاليباف 

را تكذيب كرد. 
به غير از اعضاي ش��وراي چهارم و پنجم برخي 
نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين گزارش واكنش 
نش��ان دادند ازجمله پروانه مافي، عضو كميس��يون 
ش��وراها و امور داخل��ي مجلس گف��ت: اين امكان 
ب��راي مجلس وجود دارد كه مج��ددا ورود كرده و 

از شهرداري تهران تحقيق و تفحص انجام دهد. 

 تشكيل كارگروه پيگيري تخلفات 
مجيد فراهان��ي، رييس كميته بودجه ش��وراي 
شهر تهران پيشنهاد داد تا كارگروهي براي پيگيري 
تخلف��ات احص��ا ش��ده در مديريت قبلي ش��هري 

تشكيل شود. 
به گزارش ايس��نا، فراهاني با اش��اره به گزارش 
س��ند تحويل و تحول ش��هرداري تهران گفت: پايه 
گزارش بس��يار خوب بود چراكه ش��وراي ش��هر در 
مصوبه ي��ي خواهان آن ب��ود كه ش��هرداري تهران 
گزارشي ارائه دهد كه به طور دقيق و شفاف بدانيم 
ش��هر را در چه وضعيتي تحوي��ل گرفته ايم و كجا 
ايستاده ايم تا بتوانيم براساس آن براي 4سال پيش 

رو برنامه ريزي و تصميم گيري كنيم. 
وي با بي��ان اينكه گزارش ارائه ش��ده تحويل و 
تحول يك سند خاص است چراكه گزارش مشابهي 
از آن در ش��هرداري طي سال هاي متمادي گذشته 
مش��تمل بر چالش هاي پيش رو هن��گام تحويل و 
تحول وجود ندارد، گفت: با بررسي هايي كه داشتم، 
معلوم ش��د در دوره هاي طوالني فعاليت شهرداري 
در دهه ه��اي گذش��ته مش��ابه چني��ن گزارش��ي 
نداش��ته ايم. هر چند گزارش هاي تبليغي تهيه شده 
ش��هردار قبلي براي مديران آين��ده وجود دارد كه 
البته جاي تعجب دارد چراكه هر مديري بايد بداند 
چه چيزي را دقيقا تحويل گرفته و براس��اس آنچه 
كه تحويل گرفت��ه بايد بتوان��د برنامه ريزي كند تا 
دقيقا چش��م انداز مش��خصي درخص��وص وضعيت 

شهرداري تهران به دست بيايد.
فراهان��ي گفت: هر س��ال مي ت��وان اين گزارش 
را ب��ه روز ك��رد تا وضعيت مان را س��ال به س��ال از 
نظ��ر ميزان بدهي، ميزان رش��د يا كاهش ترافيك، 
آلودگي هوا و... بررسي كنيم و اين گزارش مي تواند 
يك مبنا براي س��نجش عملكردهاي آتي مديريت 

شهرداري باشد. 

 گزارش شهردار مي توانست بهتر باشد
وي با بيان اينكه البته اين گزارش مي توانس��ت 
بهتر ارائه ش��ود، گفت: به عنوان مثال در قس��مت 
ابتدايي كه ش��هردار گزارش��ي درخصوص فساد در 
ش��هرداري ارائ��ه كرد، توق��ع اين بود كه ش��هردار 
محترم تنها به سوءاس��تفاده در يك قرارداد حدود 
يك ميلياردي اكتف��ا نكند چراكه همه ما مي دانيم 
كه وضعيت فس��اد در قراردادهاي شهرداري با اين 
رقم هاي كوچك قابل مقايس��ه نيس��ت و مشكالت 
ما در قراردادهاي خارج از تش��ريفات مناقصه بسي 
بيش از اين هاس��ت. مشكل قراردادهاي صوري يك 
ميلي��ارد و 10ميلي��ارد و 100ميليارد نيس��ت و با 
اخباري كه از بازداش��ت نفر دوم شهرداري گذشته 
به گوش مي رس��د، موضوع حي��ف و ميل اموال در 
ش��هرداري در ميان افكار عمومي نبايد در حد يك 

ميليارد تقليل يابد. 
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه طي جمع بندي 12سال از سال 84 تا 96 در 
بررس��ي بودجه و رديف هزينه ها و درآمدها متوجه 
ش��ديم كه فاصله بين مجموع درآمدهاي مكتسبه 
تا مجموع هزينه هاي ثبت ش��ده رقم بااليي حدود 
20هزار ميليارد تومان اس��ت، گفت: وقتي مجموع 
درآمده��اي حاصله را از مجم��وع هزينه هاي انجام 

شده، كس��ر مي كنيم به يك شكاف 20هزارميليارد 
توماني طي مجموع 12س��ال گذش��ته مي رسيم و 
معلوم نيس��ت اين 20هزارميليارد تومان كجا رفته 
و باي��د اين رقم گمش��ده تعيين تكليف ش��ود. هر 
چن��د كه برخي مي گويند اين پ��ول براي پرداخت 
بدهي و ديون صرف ش��ده اما جاي سوال است كه 
مگر حس��اب و كتاب نداريم ك��ه در هيچ كجا قيد 
نشده كه اين 20هزار ميليارد تومان كجا رفته؟ هر 
چند ك��ه برخي ها هم معتقدند اي��ن رقم به خاطر 
حسابرس��ي تعهدي ايجاد ش��ده اما اي��ن تعهدات 
بايد در س��ال هاي بعد جبران مي شد البته اين رقم 
براس��اس گزارش ش��هردار محترم 5200 ميليارد 
تومان هس��ت به هر ح��ال بايد دس��تگاه قضايي و 
سازمان بازرسي كل كشور به اين موضوع ورود كند 
و تكلي��ف 20هزارميليارد ي��ا 5200 ميليارد تومان 

گمشده روشن شود. 

 مغايرت 1400 ميليارد تومان 
فراهاني با بيان اينكه براساس گزارش ارائه شده 
توسط حسابرس منتخب شورا درآمد شهرداري در 
س��ال 95، 22ه��زار و 700ميلي��ارد تومان گزارش 
شده اما در گزارش ارائه شده شهردار محترم درآمد 
21ه��زار و 130ميلي��ارد توماني ذكر ش��ده، گفت: 
1400ميلي��ارد توم��ان بين دو گزارش ارائه ش��ده 
مغايرت وجود دارد و اين درحالي است كه مشخص 
نيست اين مغايرت به چه دليلي ايجاد شده است. 

وي با بيان اينكه در مورد هزينه ها نيز براس��اس 
گزارش ارائه ش��ده توس��ط حس��ابرس در سال 95 
هزينه هاي شهرداري 19هزار و 672 ميليارد تومان 
گزارش شده اما در گزارش شهردار محترم هزينه ها 
19هزار و 585 ميليارد تومان گزارش ش��ده است، 
گف��ت: 100ميلي��ارد تومان در اين مي��ان مغايرت 
وجود دارد و جاي س��وال است چرا اين مغايرت ها 

ايجاد شده است. 
رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران با بيان 
اينكه ش��هرداري ها در نظرس��نجي ها انجام ش��ده 
جزو فاس��دترين دستگاه ها از نگاه مردم در گذشته 
ش��ناخته مي شده است كه بدون س��ه »پ« يعني 
پ��ول، پارتي يا پرروي��ي در آن كار جل��و نمي رود، 
گفت: در نظرس��نجي اخير انجام ش��ده به افرادي 
كه در دوره گذش��ته به ش��هرداري به عنوان ارباب 
رجوع مراجعه كرده اند، تماس گرفتند و جالب است 
بدانيد كه يك س��وم افرادي كه با آنها تماس گرفته 
ش��ده، اعالم كرده اند كه از آنه��ا تقاضاهاي خالف 
ضوابط و مقررات ش��ده اس��ت و البته من معتقدم 
كه آمار بيش از اينهاس��ت و ممكن است مخاطبان 

نظرسنجي ترسيده باشند يا مالحظاتي داشتند. 
فراهاني با بيان اينكه بنده به ش��خصه به عنوان 
نمونه برخ��ي قرارداده��اي عمراني و س��اختماني 
ش��هرداري را بررس��ي كرده و به ج��رات مي گويم 
كه رقم هاي منعقد ش��ده اين قراردادها دو الي سه 
برابر و بعضا بيشتر نسبت به رقم هاي واقعي منعقد 
ش��ده است، گفت: بس��ياري از قراردادهاي گذشته 
در ش��هرداري با ترك تش��ريفات مناقص��ه واگذار 
ش��ده و اين درحالي اس��ت كه براس��اس ماده 33 
آيين نام��ه معامالت ش��هرداري در بخش عمده يي 
از قراردادهاي ترك تش��ريفات بايد ش��وراي ش��هر 
ب��ه نحوي كه در قانون آمده اس��ت در جريان واقع 
مي ش��د كه اين موضوع رعايت نش��ده و بسياري از 
قراردادهاي��ي كه با ترك تش��ريفات منعقد ش��ده، 

ش��بهه قانون��ي دارد. وي با بيان اينكه بس��ياري از 
توافقات و معامالت در ش��هرداري، طرف مقابل يك 
ش��خص و نه يك شخصيت حقوقي است، گفت: به 
هم ريختگي ش��ديدي به لحاظ مال��ي و معامالتي 
در اوضاع ش��هرداري مي بينيم و اين درحالي است 
كه مهم ترين مطالبه مردم مبارزه با فس��اد و نهايتا 
معرفي و مجازات مفس��دان پس از رسيدگي قانوني 
اس��ت و م��ردم خواس��تار ش��فافيت و حفاظت از 
اموالشان هس��تند و مي خواهند كه به آنها گزارش 
داده شود كه چه اتفاقي در شهرداري رخ داده است. 

 استقبال از تحقيق و تفحص
قاس��م ميرزايي نكو، عضو كميس��يون شوراها و 
امور داخلي كش��ور نيز در واكنش به گزارش نجفي 
ب��ا بيان اينك��ه از كليد خ��وردن تحقيق و تفحص 
از ش��هرداري تهران در دوره تصدي ش��هردار قبلي 
استقبال مي كنيم، گفت: شوراي قبلي شهر نظارتي 
ب��ر درآم��د و هزينه ش��هرداري نداش��تند كه بايد 

كوتاهي هاي آنها به اطالع مردم برسد. 
ميرزايي نكو در گفت وگو با ايس��نا درباره گزارش 
اخير شهردار تهران و افشاگري هاي وي در پاسخ به 
اينكه آيا مجلس اراده يي براي انجام مجدد تحقيق 
و تفحص از ش��هرداري را دارد ي��ا خير؟ گفت: اگر 
مجلس خواس��ته باش��د، تحقيق و تفحص را شروع 
كن��د بايد مديران قبلي برگردن��د درحالي كه هيچ 
ك��دام از آنها س��ركار نيس��تند. در عي��ن حال اگر 

تحقيق و تفحص كليد بخورد، استقبال مي كنيم. 
وي تصريح كرد: شهرداري مي تواند گزارش ارائه 
ش��ده را به قوه قضاييه، مراجع بازرسي و رسيدگي، 
وزارت اطالعات و... ارائه دهد كه اميدواريم اين كار 

انجام شود. 
اين عضو كميسيون ش��وراها و امور داخلي كشور 
همچنين يادآور شد: زماني هم كه در مجلس تحقيق 
و تفحص قبلي را شروع كرديم، سوالمان همين بود اما 
به حقوق نجومي وص��ل كردند درحالي كه درد چيز 
ديگري بود، يا نماينده ها خوب بررسي نكردند يا فكر 
كردند مس��اله چيز ديگري اس��ت و با توجه به اينكه 
نزديك انتخاب��ات هم بود به آن راي ندادند وگرنه كه 

آقاي قاليباف بايد باالخره جواب دهد. 
ميرزايي نكو ادامه داد: زماني كه قائم مقام قاليباف 
مدت��ي در زندان بود، گفتند كلي اعتراف كرد اما چه 
شد؟ با وثيقه آزاد شد، چرا كسي گزارشي نمي دهد؟ 
اينها مش��كالتي اس��ت كه ما و مردم ب��ا آن مواجه 
هس��تيم و همين مسائل اس��ت كه به نظرم مغفول 
مي ماند و توضيحي داده نمي ش��ود. شايد هم پاشنه 
آش��يل خيلي از اين فسادها در اينجاها باشد. به هر 
حال بايد بررس��ي ش��ود و به آنها پاسخ دهند تا چه 
زماني بايد بعضي از اين مس��ائل فوري مطرح شود و 
كسي هم چيزي نگويد. اين عضو مجمع نمايندگان 
استان تهران اظهار كرد: شوراي شهر بايد اين موضوع 
را به طور قاطع بررسي كند. شهردار هم تكليف خود 
را ادا كرده اما اين ش��وراي ش��هر است كه به عنوان 
بهتري��ن مجموعه و متولي ام��ر بايد پيگيري كند و 

مورد بازخواست قرار دهد. 
نماين��ده دماوند در مجلس گفت: كار ش��وراي 
ش��هر نظارت بر درآمد و هزينه ش��هرداري اس��ت. 
اما متاسفانه ش��وراي قبلي شهر اين كار را نكردند. 
بايد كوتاهي هايي كه ش��وراي قبلي شهر داشتند به 
اطالع مردم برس��د. واقعيت را هم بگويند.  آنها هم 

اگر جواب دارند، جوابشان را بدهند. 

وي اف��زود: آقايان��ي ك��ه مدتي چن��د دوره در 
ش��وراي ش��هر بودند اگر اين چيزها را مي ديدند و 
گ��زارش نمي كردند البد ش��ريك قافله بودند و اگر 
نمي ديدن��د كه واي به حالش��ان. به ه��ر حال بايد 

تكليف اين مساله روشن شود. 
ميرزايي نك��و با بي��ان اينكه فك��ر مي كنم االن 
ب��راي تحقي��ق و تفحص دير ش��ده اس��ت، گفت: 
البته راهكارهاي بس��ياري وجود دارد. با تعدادي از 
نمايندگان تصميم گرفته ايم كه با اس��تناد به ماده 
236 آيين نامه مجلس س��واالت روشن و مشخصي 
را مط��رح كني��م و زماني هم كه اين س��واالت در 
كميس��يون مربوطه مطرح ش��د، مس��تقيما به قوه 

قضاييه ارجاع شود تا زودتر به نتيجه برسد. 

 برخورد با متخلفان شهرداري
علي اعطا عضو ش��وراي ش��هر پنج��م تهران و 
سخنگوي ش��وراي ش��هر تهران، ري و تجريش به 
م��ردم پايتخت اطمينان داد كه نمايندگانش��ان در 
شوراي شهر تهران با متخلفان در شهرداري تهران 

برخورد خواهند كرد. 
اعطا در گفت وگو با ايس��نا با بيان اينكه جلس��ه 
روز يك شنبه شوراي ش��هر تهران كه براي بررسي 
سند تحويل و تحول ش��هرداري تهران برگزار شد، 
يكي از مهم ترين و حس��اس ترين جلس��ات شوراي 
ش��هر تهران ب��وده اس��ت، گفت: نقط��ه عطفي در 
مديريت ش��هري ايجاد شده است و مطمئن باشيد 
اي��ن گ��زارش در كميس��يون هاي تخصصي بادقت 

بررسي مي شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. 
س��خنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينكه اين 
گزارش به عنوان س��ند اس��ت ك��ه در اين مقطع، 
فص��ل مش��ترك دو تي��م مديريت قبل��ي و فعلي 
شهري خواهد شد، اظهار كرد: برنامه پنج ساله سوم 
ش��هرداري در حال نگارش اس��ت و اميدواريم اين 

گزارش شروعي براي برنامه ريزي دقيق باشد. 

 مجلس مي تواند تحقيق و تفحص كند
پروان��ه ماف��ي نماينده تهران و عضو كميس��يون 
ش��وراها و امور داخلي مجلس ني��ز گفت: پيگيري و 
انجام مجدد تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در 
مجلس وجود دارد و به لحاظ قانوني مشكلي نيست. 
مافي با اش��اره به اظهارات اخير ش��هردار تهران 
مبني بر اينك��ه درآمد ناش��ي از قراردادهاي قبلي 
ش��هرداري ته��ران ص��رف هزينه ه��اي تبليغات��ي 
انتخابات شده است، گفت: اين امكان براي مجلس 
وجود دارد ك��ه مجددا ورود كرده و از ش��هرداري 

تهران تحقيق و تفحص انجام دهد. 
وي افزود: با توجه به اينكه از زمان راي نياوردن 
تحقي��ق و تفح��ص قبل��ي از ش��هرداري تهران در 
مجلس، 6ماه گذشته است به لحاظ قانوني مشكلي 
براي ورود و پيگي��ري تحقيق و تفحص در مجلس 

وجود ندارد. 

 استخدام 13 هزار نفر كذب محض است
سيدجعفر تشكري هاش��مي معاون سابق منابع 
انس��اني ش��هرداري تهران در م��ورد اينكه چرا در 
روزه��اي پاياني ماموريت خود 13ه��زار نفر را به 
مجموعه ش��هرداري اضافه كرده است،  گفت: اين 
اطالع��ات كذب اس��ت، بهتر بود اف��رادي كه اين 
گزارش ه��ا را مي دهن��د به س��ايت ها و منابع هم 
سري مي زدند، 3 سال پيش تقاضايي به ساختمان 

اداري و اس��تخدامي ش��هرداري داده مي شود كه 
پرس��نل قراردادي كه س��ال ها در ش��هرداري كار 
كرده اند و قرارداد موقت داشته اند را رسمي كنيم، 
البته ش��رايطي گذاش��تند و بر اس��اس آن شرايط 
كه س��ختگيرانه هم بود 5هزار نفر قرارداد رسمي 

شدند. 

 3 هزار پست سازماني خالي داريم 
وي ادامه داد: ما تعدادي پست سازماني داريم كه 
كارمند رسمي هستند و فقط مي توانند در اين پست ها 
باشند و در جايگاه قراردادي ها نمي توانند قرار بگيرند 
ما در حال حاضر 3 هزار پس��ت سازماني خالي داريم 
البته اطالعات از 4دهه پيش به روزرساني نشده و نياز 
به پست سازماني زيادي وجود خواهد داشت. باقي اين 
تعداد نيروهاي قراردادي موقت هستند كه طبق قانون 
در هيچ دستگاهي نمي توانند پست سازماني را اشغال 

كنند. 
معاون سابق برنامه ريزي و امور شوراهاي شهرداري 
تهران ادامه داد: پرونده اين افراد و سابقه كارشان نيز 

كامال مشخص است و مي توانند بررسي كنند. 
وي در پاسخ به اينكه شهرداري تهران در نوسازي 
بافت فرس��وده ب��ه خوبي عمل نكرده اس���ت، افزود: 
هنگامي كه ميانگين نوس��ازي در بافت فرس��وده در 
كش��ور 8درص��د بوده اس��ت ما 30درصد پيش��رفت 
نوسازي بافت فرسوده داشته ايم، بخشي از آن نيز كه 
انجام نش��ده به دليل عدم حمايت دولت از شهرداري 

در اين بخش بوده است. 
معاون سابق برنامه ريزي و امور شوراهاي شهرداري 
ته��ران با اش��اره به اينكه بايد انص��اف و بي طرفي در 
گزارش س��ند تحوي��ل و تحول لحاظ ش��ود، گفت: 
بدترين و سياه نمايي ترين گزارشي كه مي تواند عملكرد 
يك مديريت موفق در ش��هرداري تهران را زير سوال 
ببرد، گزارشي بود كه نجفي ارائه داد. بنده در يكي از 
بخش هاي اين گزارش كه اش��اره كردند 13 هزار نفر 
به پرس��نل شهرداري اضافه شده است، كامال توضيح 

خواهم داد. 

 بدهي شهرداري 52 هزار ميليارد تومان نيست
وي در پاس��خ ب��ه اينكه بدهي ش��هرداري تهران 
52ه��زار ميلي��ارد تومان اعالم ش��ده اس��ت، گفت: 
نمي ت��وان همين طور اعداد و ارقام مختلفي را مطرح 
ك��رد، اعالم ك��ردن اين اعداد راحت اس��ت ولي بايد 

مشخص شود. 
امان��ي درباره ميزان بدهي هاي ش��هرداري تهران 
گف��ت: بر اس��اس آخرين گ��زارش معاون��ت مالي و 
اقتصادي و همين طور بر اساس اعداد و ارقامي كه در 
دفتر مالي ثبت شده است، بدهي شهرداري تهران در 
مديريت شهري قبلي 16هزار ميليارد تومان بوده كه 
بدهي شهرداري به بانك ها و پيمانكاران بوده است ولي 
مديريت فعلي ش��هر تهران حتي طرح هاي نيمه تمام 
و در ح��ال اجرا را نيز به بدهي هاي ش��هرداري تهران 
اضافه كردند در صورتي كه براي اين طرح ها س��االنه 

در بودجه شهرداري اعتبار الزم پيش بيني مي شود. 

 سياه نمايي بزرگ
مهدي چمران كه 11سال از 12سالي كه قاليباف 
شهردار تهران بوده، رييس ش��وراي شهر بوده است، 
در واكن��ش به گزارش نجفي درباره عملكرد مديريت 
شهرداري در دوره قبل گفت: »اين گزارش سياه نمايي 

بوده است و بايد ثابت شود.«
به گ��زارش اعتماد آنالين، مهدي چم��ران افزود: 
»آقاي نجفي خودشان 6سال در شوراي شهر بوده اند 
و از نزديك ديده اند كه حسابرسان همه اسناد مالي را 

بررسي مي كنند.«
او ب��ا اعالم اينك��ه از گزارش نجفي ج��ا خورده و 
ناراحت ش��ده است، گفت: »ادعاهايي كه ايشان عليه 
مس��ووالن گذش��ته مطرح كرده اند بايد اثبات شود. 
ادعاي خيانت و فس��اد چيز كوچكي نيست كه بتوان 
به راحتي از كنار آنها گذشت. بنابراين من تقاضا دارم 

كه اين حرف ها ثابت شود.«
چمران با اش��اره به اينكه ش��هرداري حتي قبل از 
دولت، سيستم بودجه نقدي و غيرنقدي را راه انداخته 
ب��ود، گفت: »آق��اي نجفي اعالم كرده ان��د كه بودجه 
شهرداري به صورت ديمي اختصاص پيدا مي كرده و 
خرج مي شده است در حالي كه چنين چيزي نبوده و 

همه چيز روشن و شفاف است.«
او از معاونان ش��هرداري س��ابق و خ��ود قاليباف 
خواست كه براي اعاده حيثيت شان شفاف سازي كنند 
و گفت: »از آنجايي كه تهمت هاي بزرگي به اين افراد 
نس��بت داده شده من خواهش مي كنم كه آنها در هر 
عرصه يي كه مي توانند، توضيح بدهند تا اتفاقات شفاف 
بشود. مثال اينكه مي گويند چندين هزار نفر استخدام 
شده اند يا 50درصد حساب ها حسابرسي نشده است 

بايد اثبات شود.«

طرح ترافيك جديد اجرايي 
نمي شود

مع��اون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پلي��س راهور ناجا 
در مورد طرح ترافيك پيش��نهادي ش��هرداري تهران گفت: 
اين طرح اجرايي نخواهد ش��د چ��ون منفعتي براي مردم و 
س��المت مردم نخواهد داش��ت.  به گزارش ايسنا، سرهنگ 
عين اهلل جهاني در يك برنامه تلويزيوني افزود: طرح ترافيك 
در تهران سابقه بيش از 30سال دارد و هدف از اين طرح اين 
بوده كه محدوده مركزي شهر را به لحاظ ترافيك و آلودگي 
هوا كنترل كنيم. در طرح اخير اين گونه گفته شده كه همه 
خودروها بتوانند وارد طرح ش��وند و ساعات مختلف جرايم 
فرق كند، پليس راهنمايي و رانندگي معتقد است كه بايد در 
اين گونه طرح ها به صورت كارشناسي بررسي شود بنابراين با 
اين طرح نمي توان پاسخگوي مردم ساكن در مركز شهر شد 
و اين طرح غي��ر از بحث درآمدي به هيچ وجه طرح مثبتي 
نخواهد بود بلكه آلودگي را نيز افزايش خواهد داد. اين طرح 
اجرايي نخواهد شد چون منفعتي براي مردم و سالمت مردم 
نخواهد داشت. وي درباره نحوه دريافت اطالعات جريمه هاي 
خودرو گف��ت: بخش از جريمه ها از طري��ق دوربين اعمال 
مي ش��ود كه از طريق پيامك براي صاحبان خودرو پيامك 
مي شود. توصيه مي شود براي اطالع دقيق از جرايم رانندگي 
ش��ماره تلفن همراه را ارائه دهند تا در سيستم راهنمايي و 
رانندگي ثبت ش��ود.   VINكارت ماشين را نيز مي توان به 
1102020 پيام��ك كرد تا ميزان جراي��م از طريق پيامك 
ارس��ال ش��ود.  معاون اجتماعي و فرهن��گ ترافيك پليس 
راه��ور ناجا گفت: متخلف وقتي وارد محدوده طرح ترافيك 
مي شود بايد بداند كه اعمال قانون مي شود و عالوه بر اينكه 
ب��راي زوج و فرد جريمه مي ش��وند دوربين ها، معاينه فني 
را نيز كنترل مي كنند.  وي افزود: تخلفات در س��طح ش��هر 
تهران براي رانندگان پيامك مي شود و كساني كه بي اطالع 
هس��تند حتما نقص در ارائه شماره تلفن دارند.  وي درباره 
توق��ف خودروهاي آالينده گفت: همكاران ما به خصوص در 
كالن شهر ها در مواجهه با خودروهاي آالينده اين خودروها 
را متوق��ف مي كنند تا با مراجع��ه به مراكز معاينه فني رفع 
آاليندگي شود. 79هزار ميني بوس فرسوده در كشور داريم 
كه 72درصد باالي 15سال عمر دارند و اتوبوس هاي شهري 

59 درصد و سواري هاي كار 58درصد فرسوده هستند. 

 اجراي مانورهاي تخليه امن
و اسكان اضطراري در محالت 
رييس س��ازمان مديريت بحران تهران گفت: تجهيز، 
به روزرس��اني و فعال س��ازي پايگاه هاي مديريت بحران 
پس گرفته ش��ده، اجراي مانورهاي تخليه امن و اسكان 
اضطراري محالت بر اساس نقشه هاي تهيه شده، برپايي 
برنامه هاي آموزشي ويژه شهروندان و آمادگي براي تعامل 
و همكاري با اس��تان هاي معين در دستور كار ستادهاي 
مديريت بحران مناطق 22گانه شهر تهران قرار گرفت.  به 
گزارش ايسنا، احمد صادقي در نشست مديران ستادهاي 
مديريت بحران مناطق با اشاره به تاكيدات اخير شهردار 
تهران در نشست فصلي مديران گفت: زلزله اخير مالرد به 
مثابه مانور عملياتي توجه همگان اعم از مردم و مسووالن 
را ب��ه مخاطره زمين لرزه ته��ران جلب كرد و با تكيه بر 
تاكيدات شهردار تهران بايد از دغدغه پيش آمده و فرصت 
موجود براي پيشبرد برنامه هاي ارتقاي تاب آوري و ترويج 
فرهنگي ايمن��ي و آمادگي در برابر زلزله به نحو مطلوب 
بهره گرفت.  جانش��ين ش��هردار در ش��وراي هماهنگي 
مديري��ت بحران تهران با اش��اره به نقش اصلي مديريت 
بحران در ايجاد هماهنگي و هم افزايي بيش از 80 سازمان 
و نهادهاي عضو كارگروه هاي ستاد مديريت بحران افزود: 
بر همين اساس پروژه هاي پيشنهادي شهرداري تهران از 
جمله طرح تحول بافت فرسوده با برآورد 25هزار ميليارد 
تومان اعتبار از سوي شهردار تهران در اختيار روساي سه 
قوه قرار گرفته است تا طي بازه زماني 2 تا 5 سال به اجرا 
درآيد؛ در همين خصوص طرح اصالح بافت فرسوده مورد 
توجه قرار گرفته و اعتبار مناسبي براي آن پيش بيني شده 
اس��ت.  وي گفت: آن دسته از پايگاهاي مديريت بحران 
پس گرفته شده بايد به سرعت تجهيز، آماده سازي و فعال 

شود و انتظار مي رود اين روند تا پايان سال ادامه يابد. 

نامه نگاري براي حل مشكل 
مسكن مهر پرديس

به  دنبال مس��دود شدن حس��اب هاي بانكي شركت 
عمران پرديس و هش��دار نس��بت به تعويق افتادن روند 
تكمي��ل و تحويل واحدهاي نيمه تمام مس��كن مهر اين 
ش��هر، جلس��ه يي اضطراري با مجمع نمايندگان استان 
تهران براي برطرف كردن اين مش��كل برگزار ش��د.  به 
گزارش تسنيم در جلسه برگزار شده، مقرر شد عالوه بر 
مكاتبه با وزير اقتصاد راهكارهايي براي برطرف كردن اين 
مشكل ارائه شود.  چندي پيش مديرعامل عمران پرديس 
از مس��دود شدن حس��اب هاي بانكي اين شركت توسط 
س��ازمان امور مالياتي خبر داد.  س��عيد غفوري با تاكيد 
بر اينكه ش��ركت عمران پرديس ب��ه اداره ماليات بدهي 
ندارد و تمام ماليات خود را پرداخت كرده اس��ت، اظهار 
كرد: با اين حال س��ازمان امور مالياتي از ما درخواس��ت 
پرداخت حدود 11ميليارد تومان ماليات را كرده اس��ت.  
او با بيان اينكه سازمان امور مالياتي مي گويد: اين ماليات 
مربوط به پروژه هاي مسكن مهر در سال 91 است، تصريح 
كرد: درخواست س��ازمان امور مالياتي درحالي است كه 

واحدهاي مسكن مهر از پرداخت ماليات معاف هستند. 

ايرانشهر

معاون فني و عمراني ش��هرداري تهران در نشستي خبري با 
اش��اره به پيشرفت فيزيكي پروژه هاي عمراني شهرداري ازجمله 
ادامه بزرگراه يادگار به فتح، تونل آرش اس��فنديار،  آبريز مسيل 
كن و... از كاهش بودجه عمراني ش��هرداري طي 5 سال گذشته 
انتقاد كرد.  به گزارش ايس��نا، پيروز حناچي در اين نشس��ت از 
انجام بررس��ي براي ساخت پل طبيعت 2 در پارك چيتگر خبر 
داد و گفت: براساس طرح قبلي مقرر شده بود كه با احداث يك 
پل 2 طبقه درياچه و پارك چيتگر به يكديگر متصل ش��وند اما 
هم اكنون در حال بازبيني هستيم كه ببينيم آيا مي شود شرايطي 
را ايج��اد كرد كه پلي جاذب همچ��ون پل طبيعت ايجاد كنيم.  
حناچ��ي افزود: پيش از انقالب 7 پ��ل در تهران به طور موقت و 
براي پوشش بازي هاي آسيايي ساخته شده بود و حاال الزم است 
كه آنها مقاوم سازي شده يا برچيده شوند كه در حال بررسي اين 
موضوع هستيم.  او درباره سرانجام برچيده شدن پل گيشا گفت: 
مطمئ��ن نبوديم كه با ايجاد محدوديت ه��اي ترافيكي و كمبود 
اعتبارات بتوانيم اين پل را به موقع برچيده و زيرگذر احداث كنيم 
و در حال بررسي هستيم كه آيا مي شود پل گيشا را براي عابران 

پياده درنظر گرفت و از زير آن سواره ها عبور كنند. 

 شكايت از پيمانكار تونل توحيد 
حناچ��ي همچنين با اش��اره به وضعيت تون��ل توحيد به 
پيش��رفت 98درصدي آب بندي آن اش��اره كرد و گفت: اينكه 
مي گويند تونل توحيد رو به فرس��ودگي رفته، درس��ت نيست 
چراكه اين تونل ها تا 100 س��ال از لحاظ س��ازه ضمانت دارند 
و آبي كه در اين تونل نش��ت مي كرد آزمايش كرديم و ديديم 
كه عمدتا آب ش��رب است، نه فاضالب.  معاون شهردار تهران 
با بيان اينكه شكايت از پيمانكار تونل توحيد در جريان است، 
گفت: تونل ها صد س��ال ضمانت دارند اما ش��هرداري با هزينه 
خود نسبت به ايمن س��ازي تونل براي جلوگيري از مخاطرات 
احتمالي اقدام كرد.  به گفته حناچي، تاكنون 22 كيلومتر تونل 
در پايتخت ساخته شده و 6 كيلومتر ديگر هم در دست ساخت 
اس��ت، 16 پل هم تاكنون در تهران مقاوم س��ازي شده است. 
معاون ش��هردار تهران با اشاره به تونل آرش اسفنديار به طول 
1.3 كيلومتر، به پيشرفت 90درصدي پروژه و تجهيز آن اشاره 
ك��رد و ادامه داد: احداث بزرگراه حكيم و تقاطع هاي مرتبط با 
آن هم پيش��رفت 62درصدي داشته است همچنين پيشرفت 

بزرگراه دولت آباد و تقاطع هاي آن هم 79درصد بوده است. 

 پيشرفت 64 درصدي ادامه بزرگراه يادگار 
او با اش��اره به پروژه هاي در دس��ت اقدام معاونت فني 
و عمران��ي، به تقاطع غيرهمس��طح بزرگراه امام علي )ع(، 
صياد شيرازي و ارتش اشاره كرد و گفت: اين پروژه و رمپ 
و لوپ آن 3 كيلومتر اس��ت و حدود 80درصد پيش��رفت 

فيزيكي دارد. 
معاون شهردار تهران با بيان اينكه احداث ادامه بزرگراه 
يادگار ام��ام به بزرگراه فتح به طول 500متر در دس��تور 
كار قرار دارد، گفت: اين پروژه 64درصد پيشرفت فيزيكي 

داشته است. 
حناچي با اش��اره ب��ه پروژه اح��داث پاركينگ طبقاتي 
نيايش ه��م گفت: اين پروژه تاكنون 42درصد پيش��رفت 
فيزيكي داشته است و از آنجا كه اين پروژه به صورت مدل 
از باال به پايين اجرا مي ش��ود، خاص محسوب شده، ضمن 
اينكه قرار اس��ت در 9 طبق��ه و با درنظر گرفتن 80 واحد 
تجاري س��اخته شود كه امكان دسترس��ي از تونل نيايش 
به پاركينگ و خروج از همين مس��ير نيز پيش بيني شده 
اس��ت.  حناچي با بيان اينكه در سال 92 شاهد آن بوديم 
ك��ه 2752ميليارد تومان بودجه به معاونت فني و عمراني 
تزري��ق ش��د كه در نوع خ��ود بي نظير بود، گف��ت: بعد از 
س��ال 92 روند تخصيص بودجه سير نزولي به خود گرفت 

به گونه يي كه در س��ال 96 تنها 710ميليارد تومان بودجه 
ب��ه اين معاونت اختصاص داده ش��ده و اگ��ر با اين آهنگ 
پيش برويم به نظر مي رس��د سال 97 بودجه اين معاونت 

529 ميليارد تومان خواهد بود. 
او با اش��اره به موض��وع ايمني و ت��اب آوري و مقابله با 
مخاطرات طبيعي گفت: ايمني و بهس��ازي ساختمان هاي 
ش��هرداري، ايمن س��ازي گودهاي عميق ش��هر، مقابله با 
مخاطراتي همچون سيالب، اجراي طرح جامع، ساماندهي 
رودخانه ها و رود دره ها و... از مهم ترين موضوعاتي اس��ت 

كه توسط معاونت فني و عمراني پيگيري مي شود. 
معاون شهرداري تهران درباره شفاف سازي قراردادهاي 
عمراني شهر هم با بيان اينكه تاكنون قراردادي نبسته ايم 
كه بخواهيم آن را ش��فاف كنيم، گفت: مطمئن باشيد كه 
ش��هرداري قراردادهاي باالي يك ميليارد را اطالع رساني 
مي كن��د اما 70درص��د پروژه ه��اي عمراني ش��هر تحت 
ش��رايطي خاص با قرارگاه خاتم االنبيا بس��ته شده است و 
به نظرم اين روش ش��ايد بد نباش��د چراكه ش��هرداري با 
ق��رارگاه خاتم االنبيا رابطه منعطفي دارد و مي توان به آنها 
گفت كه اين پ��روژه را مثال متوقف كرده و پروژه ديگري 
را ش��روع كنند اما با بخش خصوصي كه نمي توان چنين 

رفتاري را داشت. 

كاهش بودجه عمراني شهرداري طي 5 سال گذشته 
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كد ملي 5819835883 شش��دانگ قس��متي از يك باب س��اختمان، به مساحت 43/60 
مترمربع، پالك ش��ماره 104 فرعي از 1453/6 اصلي، واقع در ايالم- فرودگاه س��ابق- خ 

راهداران، خريداري شده از علي اكبري و منتسب به مالكيت نوره كه آرايش.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتيكه 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند مي توانند ظرف 
م��دت دو م��اه و در مورد آگهي ه��اي اصالحي ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتش��ار اولين 
آگهي، اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند، بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 96/10/26
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 96/11/11

صفري
رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

نوبت اول  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم

 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 

سند رسمي قطعه يك ايالم
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صنعت، معدن و جتارت14
 هم انديشي اتاق ايران

و دانشگاه ملبورن درباره آب
پايگاه خب�ري اتاق ايران  مرك��ز ملي مطالعات 
راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران با هدف بهره گيري 
از اقدامات دولت اس��تراليا در مواجهه با بحران كم آبي و 
ايجاد بازار آب، نشس��تي با موضوع »توس��عه بازار آب« 
برگ��زار ك��رد. در اين جلس��ه وضعيت آبي كش��ور نيز 
مورد توجه قرار گرفت. مرك��ز ملي مطالعات راهبردي 
كش��اورزي و آب ات��اق ايران با همكاري س��تاد احياي 
درياچ��ه ارومي��ه و دانش��گاه ملبورن اس��تراليا، كارگاه 
آموزشي با موضوع »توسعه بازار آب« با همراهي شركت 
مش��اور Aither برگزار كرد. در اين كارگاه گزارشي از 
سياس��ت گذاري و اصالحات دولت اس��تراليا در حوضه 
آبريز ماري دارلينگ ارائه ش��د. در ابتداي اين نشس��ت 
 Aither نماينده ش��ركت Will Fargher ويل فارگر
بحران كمبود آب در دني��ا و نقش مديريت آن را مورد 
توجه قرار داد و تصريح كرد: ارزش گذاري آب در استراليا 
يكي از راهكارهايي است كه ساير كشورها نيز مي توانند 
براي بهبود مديريت آب خود از آن استفاده كنند. البته 
بايد توجه داش��ت كه قبل از تش��كيل بازار آب، نياز به 
ارزش گذاري آن است. اين ارزش گذاري بر اساس ماهيت 
و هدف متفاوت خواهد بود و مبناي آن زيست محيطي، 
مص��رف كش��اورزي، ش��رب و صنع��ت اس��ت. در اين 
ارزش گذاري تنها مباحث مال��ي مالك قرار نمي گيرد. 
وي تاكي��د كرد: سياس��ت گذاري براي آب وابس��ته به 
محيط اس��ت بنابراين تجربه اس��تراليا به لحاظ اصول 
قابل  استفاده است و مي توان از آن به عنوان يك نسخه 
يا دفترچه راهنما اس��تفاده كرد. در ادامه ريان گورملي 
 Aither نماينده ديگري از شركت Ryan Gormly
به مباني و س��اختار بازار آب در استراليا اشاره و تشريح 
كرد: ازجمله چالش هاي مديريت آب در استراليا مي توان 
به توس��عه منابع آب در اين كشور بدون در نظر گرفتن 
ش��اخص هاي زيست محيطي، خشكس��الي هاي شديد، 
تغييرات پي درپي در منابع آب، افزايش تقاضا براي آب، 
رشد جمعيت، رشد صنعت و تخصيص بيش  از حد آب 
به كش��اورزي و كاهش بهره وري كشاورزي اشاره كرد. 
وي ادامه داد: از اين  رو اس��تفاده از روش مديريتي بازار 
آب در مقايسه با ساير روش ها داراي نتايجي اثربخش و 
كارآمد بوده و از طرفي منجر به اثربخشي مديريت تقاضا 
ش��ده و بهترين حالت مصرف آب محسوب مي شود. به 
اعتقاد گورملي خود بازار، نوع مصرف را تعيين مي كند 
و نياز به مداخله دولت نيس��ت. كشاورزان استراليا براي 
افزايش بهره وري، سطح همكاري هاي خود را با يكديگر 
افزايش دادند و توانستند به هدف برسند. از طرفي بازار 
آب براي افزايش بهره وري محصوالت كشاورزي طراحي 
ش��د تا هم ارزش آب درك ش��ود و هم نشان داده شود 
كه آب در كاربردهاي مختلف چه ارزش��ي دارد. پس از 
آن مجيد س��ياري، معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي 
ش��ركت مادر تخصص��ي مديريت مناب��ع آب ايران در 
گزارش��ي وضعيت آب كشور را تش��ريح كرد. براساس 
اظهارات وي در ابتداي سال جاري 32ميلي متر بارندگي 
داشتيم كه اين مقدار نسبت به سال گذشته 40درصد 
و نسبت به متوسط بلندمدت 60 درصد كاهش داشته 
است. اضافه برداشت از منابع آب به 6 ميليارد مترمكعب 
رسيده و مقدار ذخيره مخازن سدهاي كشور 40درصد 
اس��ت بدين ترتيب قطعا در تابستان س��ال آينده دچار 

مشكل خواهيم شد. 

 افتتاح قريب  الوقوع
منطقه ويژه اقتصادي جهرم

 اي�درو نيوز  رييس هيات عام��ل ايدرو گفت: فاز 
اول منطقه ويژه اقتصادي جهرم در ش��هريور ماه سال 
آينده ب��ه بهره برداري مي رس��د. منص��ور معظمي در 
جلس��ه يي با حضور رييس كميسيون عمران مجلس و 
معاونان خود و مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي جهرم 
در مجل��س گفت: ب��ا هدف پش��تيباني از فعاليت هاي 
اقتص��ادي، برقراري ارتباط تج��اري، تحرك در اقتصاد 
منطقه يي، ايجاد اشتغال، جلب و تشويق سرمايه گذاري 
و نيل به توس��عه صنعت كشور و جذب سرمايه گذاري، 
توس��عه منطقه اقتصادي جهرم را با س��رعت بيش��تر 
درحال ييگيري هس��تيم و حمايت هاي الزم نيز فراهم 
شده است. وي ضمن اش��اره به برشمردن ويژگي هاي 
منطقه و مزاياي س��رمايه گذاري دراي��ن منطقه افزود: 
اس��تقبال بخش خصوصي جهت واگذاري بخش هايي 
از زمي��ن منطقه جهت س��رمايه گذاري بيش��تر از حد 
تص��ور بود. معظمي تصريح كرد: اين منطقه با توجه به 
دسترس��ي به آب هاي خليج فارس و راه هاي مواصالتي 
مناس��ب مي تواند توليد كنندگان و صنعتگران را جهت 
س��رمايه گذاري جذب و ترغيب كندو تا سال آينده نيز 
شاهد سرمايه گذاري هاي بيشتر در اين منطقه خواهيم 
ب��ود. منطقه وي��ژه اقتصادي جه��رم در زميني حدود 
340هكتار زير نظر سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

ايران درحال آماده سازي است. 

بازگشايي ثبت سفارش 
خودرو براي غيرنمايندگي ها 

ايس�نا  رييس انجمن واردكنندگان خودرو از آغاز 
مجدد ثبت س��فارش واردات خودرو براي شركت هاي 
غيرنمايندگي رسمي پس از دو روز وقفه خبر داد. فرهاد 
احتشام زاده اظهار كرد: از صبح روز دوشنبه سايت ثبت 
س��فارش براي ش��ركت هاي واردكننده غيرنمايندگي 
رس��مي مجددا فعال ش��د و امكان ثبت سفارش براي 
اين دس��ته از واردكنندگان وجود دارد. وي خاطرنشان 
ك��رد: در پيگيري هاي صورت گرفت��ه دليل توقف دو 
روزه ثبت س��فارش واردات خودرو براي ش��ركت هاي 
غيرنمايندگي رس��مي را متوجه نشديم اما به هر حال 
صرف برطرف ش��دن مشكل مهم است زيرا فعال بودن 
واردكنندگان غيررسمي در كنار نمايندگي هاي رسمي 
خودروسازان خارجي مثبت بوده و باعث افزايش رقابت 
و تعديل قيمت ها در اين بازار مي ش��ود. روز يك شنبه 
رييس انجم��ن واردكنن��دگان خ��ودرو از توقف ثبت 
سفارش واردات خودرو براي شركت هاي غيرنمايندگي 
خبر داده بود. احتشام زاده از اين موضوع انتقاد و اظهار 
كرده بود: هنوز دليل رس��مي در اين باره اعالم نشده و 
درحال پيگيري آن هس��تيم اما واقعيت اين اس��ت كه 
توقف ثبت س��فارش براي ش��ركت هاي غيرنمايندگي 
برخالف دس��تورالعمل صريح ابالغي دولت اس��ت كه 
براس��اس آن هر واردكننده ي��ي مي تواند با عقد قرارداد 
با شركت نمايندگي رسمي و خريد گارانتي و خدمات 
پس از فروش نس��بت به ثبت سفارش و واردات خودرو  

اقدام كند. 

اخبار

كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران بررسي كرد

غفلت از ديپلماسي تجاري

تعادل   
ايران به  رغم برخورداري از يك بازار بزرگ پيرامون 
خود اما به خوبي نتوانسته از فرصت هاي بالقوه تجاري 
در منطق��ه بهره ب��رداري كن��د. از اي��ن رو ارزيابي ها 
نش��ان مي دهد »ايران از نبود ديپلماس��ي تجاري رنج 
مي ب��رد.« حال چنانچه اي��ران مي خواهد بازيگر اصلي 
در تجارت جهاني يا حداقل بازار پيراموني خود باش��د 
بايد از يك س��و الگوه��اي تجاري خود را ب��ا قواعد و 
موافقتنامه ه��اي جهاني منطبق كند و از س��وي ديگر 
تقويت ديپلماس��ي تجاري را در دس��تور كار خود قرار 
دهد. چراكه مطالعات صورت گرفته حاكي از اين است 
در كشورهاي درحال  توسعه بخش اعظم زمان و وقت 
ديپلمات هاي تجاري ص��رف »روابط بين حكومت ها، 
ترتي��ب دادن نمايش��گاه هاي تج��اري و جم��ع آوري 
اطالعات اقتصادي و تجاري« مي شود. اما در كشورهاي 
توس��عه يافته ديپلمات هاي تجاري وقت خود را بيشتر 
صرف »جذب س��رمايه خارجي، سرويس دهي به تجار 
خصوصي و حمايت از بازرگانان در زمينه  حل اختالفات 
تجاري« مي كنند. بر همين اس��اس ديپلماسي تجاري 
را نمي توان تنها به دس��تگاه سنتي ديپلماسي يا حتي 
بازرگاني محدود كرد. اگرچه وزارتخانه هاي امور خارجه 
و بازرگاني از اركان اصلي ديپلماسي تجاري هستند اما 
با وارد كردن اتاق هاي بازرگاني، اتحاديه هاي صادراتي و 
موسسات خصوصي جذب سرمايه به اين دايره مي توان 
ضريب موفقيت ديپلماس��ي تجاري را افزايش و چهره 

جهاني ايران را نيز بهبود بخشيد. 

 تجربه جهاني در ديپلماسي تجاري 
ديپلماس��ي اقتصادي را مي توان يك ابزار مهم براي 
پيش��برد اه��داف بلندمدت رش��د و توس��عه اقتصادي 
كش��ورها عنوان كرد كه در فرآيند جهاني  شدن اقتصاد 

نيز اهميتي دو چندان يافته است. ديپلماسي تجاري به 
معناي همكاري بين دولت و بخش خصوصي در دنياي 
امروز از موضوعات س��نتي مانند تعرفه ها و سهميه هاي 
وارداتي فراتر رفته و طيف بس��يار وس��يعي از مس��ائل 
مرتبط با تج��ارت را در برمي گي��رد. مطالعه مواردي از 
ديپلماس��ي تجاري كشورهاي توس��عه يافته و درحال 
توسعه نيز نش��ان مي دهد در همه اين كشورها تجارت 
به يكي از اركان سياس��ت خارجه و ديپلماس��ي تبديل 
شده اس��ت. در همين راستا كميسيون توسعه صادرات 
اتاق ايران »ناكارآمدي ديپلماس��ي اقتصادي-تجاري« 
را م��ورد واكاوي قرار داده كه براس��اس تحليل صورت 
گرفت��ه در كل جهان حدود 20ه��زار ديپلمات تجاري 
مشغول به كار هستند و بودجه يي معادل 500 ميليون 
دالر ص��رف فعاليت ه��اي خود مي كنند  ل��ذا ميانگين 
هر كش��وري حدود 100ديپلمات تج��اري و بودجه يي 
معادل 2ميليون و500 هزار دالر در س��ال مي ش��ود كه 
اي��ن 100نفر بايد در دو بخش سياس��ت هاي تجاري و 
توس��عه تجارت و سرمايه گذاري تقسيم شوند تا بتوانند 
حداقل استانداردهاي مورد نياز را ايجاد كنند. براساس 
اين تحليل سهم كشورهاي مختلف از تجارت بين الملل 
متفاوت اس��ت و از »برزيل« با يك درصد تا »امريكا« با 
11درصد نوسان دارد. هر چند ميزان مداخله دولت در 
تجارت خارجي يكسان نيس��ت و از هدايت سياست ها 
در »امريكا و انگليس« تا انجام معامالت خارجي توسط 
دولت هاي چين و هند فرق مي كند اما همه كشورهاي 
فوق، ديپلماسي تجاري خود را براساس اهداف و منافع 
توس��عه يي بلندمدت بنا نهاده و اجرا مي كنند. از اين رو 
براي دسترسي به اهداف فوق همه كشورهاي مذكور در 
س��ازمان تجارت جهاني »WTO« حضور فعال داشته 
و س��عي مي كنند، مقررات و موافقتنامه هاي سازمان را 
مطابق با منافع خود اجرا كرده و در صورت بروز تعارض 

با اهداف مل��ي از تصويب آنها جلوگيري به عمل آورند. 
حتي »چين« كه بسيار ديرتر از ديگران در سال 2001 
به سازمان تجارت جهاني ملحق شده از مذاكرات 16ساله 
الحاق بهره برد و با وجود نظام كمونيس��تي حاكم بر آن 
كشور توانست اصالحات اقتصادي مورد نياز را به تدريج 
در نظام ايجاد كرده و پس از ورود به WTO ديپلماسي 
تجاري فعال، پويا و موفقي را در سازمان به اجرا بگذارد. 
حال پرسشي كه در اينجا قابل طرح است اينكه »بخش 
دولتي و خصوصي« در ديپلماسي تجاري چه وظيفه يي 
را بر عهده دارند؟ براساس تحليل صورت گرفته در پاسخ 
به اين پرسش بايد گفت چنانچه يك زنجيره ارزش براي 
ديپلماسي تجاري در نظر گرفته شود، مي توان دو گروه 
هدف و وظيفه براي بخش ه��اي دولتي و خصوصي در 
نظر گرفت. در گروه نخس��ت؛ »دس��تيابي به اطالعات 
اقتصادي، شبكه س��ازي، روابط عموم��ي، عقد و اجراي 
قراردادها، حل مس��ائل و مشكالت احتمالي« در حيطه 
امور دولت قرار مي گيرد. درحالي كه »توس��عه تجارت، 
ارتقاي سرمايه گذاري خارجي، همكاري در زمينه  علوم و 
تكنولوژي، ارتقاي توريسم و حمايت از جامعه تجاري در 
مقابله با خارجيان« از اهداف و منافع بخش خصوصي به  
حساب مي آيند. از سوي ديگر مقايسه كشورهاي توسعه 
يافته و درحال توسعه نشان مي دهد در كشورهاي درحال 
 توس��عه بخش اعظم زمان و وقت ديپلمات هاي تجاري 
صرف روابط بين حكومت ها، ترتيب دادن نمايشگاه هاي 
تج��اري و جم��ع آوري اطالع��ات اقتص��ادي و تجاري 
مي ش��ود. اما در كشورهاي توس��عه يافته، ديپلمات هاي 
تجاري وقت خود را بيشتر صرف جذب سرمايه خارجي، 
سرويس دهي به تجار خصوصي و حمايت از بازرگانان در 
زمينه  حل اختالفات تجاري مي كنند. بر همين اس��اس 
در فرآيند جهاني ش��دن، ديپلمات هاي تجاري وظايف 
گس��ترده تري پيدا كرده اند و فق��ط نمي توانند خود را 

محدود به فعاليت هاي بازرگاني كنند. »جذب س��رمايه 
خارجي، گسترش همكاري ها در زمينه  تحقيق و توسعه، 
ارتقاي توريسم و بهبود تصوير كشور در ذهن خارجيان« 
ازجمله فعاليت هاي اخير ديپلماسي تجاري است. از آن 
سو اگرچه در قرن بيستم موضوعات ديپلماسي اقتصادي 
در حوزه مسووليت هاي وزارت امور خارجه بود و كشورها 
نيز متناس��ب با اهميتي كه براي اين مساله قائل بودند 
ب��راي آن برنامه ري��زي مي كردند اما پ��س از آغاز روند 
جهاني  ش��دن، وزارتخانه هاي اقتصاد يا بازرگاني در اين 
زمينه فعال تر شدند. تمركززدايي در دهه هاي آخر قرن 
بيستم به  منزله مش��اركت برخي نهادها و سازمان هاي 
منطقه ي��ي در پيگيري اهداف ديپلماس��ي تجاري بود؛ 
اما نكته قابل  توجه در اين زمينه فعال ش��دن بازيگران 
غيردولت��ي از قبي��ل اتاق هاي بازرگان��ي و اتحاديه هاي 
صادراتي است. البته بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت 
كه نهادهاي ياد شده؛ معموال با مشكالتي براي هماهنگ 
كردن مواضع اعضاي خود مواجهند؛ چراكه داراي منافع 

متفاوتي هستند. 

 تاثير ضعف ديپلماسي تجاري بر صادرات 
 اما اي��ن گ��زارش در ادام��ه، روند حضور اي��ران در
3 بازار »عراق، امارات و سوريه« را مورد واكاوي قرار داده 
است. مطابق با آمار بانك جهاني، ميانگين واردات كااليي 
كش��ورهاي منطقه در س��ال هاي 2016-2014 معادل 
790ميليارد دالر بوده ك��ه ايران با ميانگين صادرات به 
ارزش 4.18ميلي��ارد دالر تنها 3.2درص��د از اين بازار را 
به خود اختصاص داده اس��ت. در بين 19كش��ور منطقه 
تمركز صادرات ايران به ترتيب بر 3كشور»عراق، امارات و 
افغانستان« بوده كه درمجموع حدود 75درصد صادرات 
اي��ران در منطقه به 3كش��ور مذكور ص��ورت مي پذيرد. 
بنابراين س��هم صادرات ايران در 16كشور ديگر كمتر از 
يك درصد اس��ت. اين ارقام نشان مي دهند كه ايران به 
 رغ��م برخورداري از يك ب��ازار بزرگ در پيرامون خود به  
خوبي از آن بهره برداري نكرده است. اينجاست كه ضعف 
ديپلماسي تجاري ايران پررنگ مي شود. از اين رو شايد از 
طريق ديپلماسي اقتصادي و تجاري مناسب بتواند سهم 
خود در بازار منطقه را افزايش دهد. روابط سياسي مناسب 
بين ايران و روسيه در مسائل منطقه يي همچنين تحريم 
روسيه از سوي غربي ها فرصت طاليي براي اقتصاد ايران 
بوده و هس��ت كه متاس��فانه اين فرصت همچنان مورد 
غفلت جدي واقع  شده است. وجود ديپلماسي اقتصادي 
مناس��ب مي توانست، زمينه ساز بهره مندي از بازار بزرگ 
143ميليون نفري روسيه باش��د. صادرات 447ميليون 
دالري ايران به روسيه در سال 2012 با كاهش حدود 60 
درصد به 183ميليون دالر در سال 2016 رسيده است. 
يك��ي ديگر از فرصت هاي طاليي براي اقتصاد ايران طي 
چند سال گذشته بازار عراق بوده است. درگيري عراق با 
داعش باعث شد، صادرات تركيه مطابق با كاهش بيش از 
4ميليارد دالري از 9.11ميليارد دالر در س��ال 2013 به 
6.7ميليارد دالر در سال 2016 برسد. از سوي ديگر ايران 
به دليل روابط سياسي خوب با عراق و كمك به آن كشور 
در مبارزه با داعش به نظر مي رسيد كه جايگاه مناسبي 

در روابط اقتص��ادي خود با عراق ايج��اد كند. از طرفي 
سفر طيف گسترده يي از زائران ايراني در قالب گردشگر 
مذهبي- زيارتي هر ساله درآمد مناسبي را نصيب مردم 
و دولت عراق مي كنند اما با اين حال به  خوبي از فرصت 
بازار عراق براي صادرات محصوالت ايراني استفاده  نشده 
است. اين امكان براي ايران وجود داشت كه با ديپلماسي 
اقتصادي، بخش��ي از سهم از دس��ت  رفته تركيه در بازار 
عراق)4ميلي��ارد دالر( را براي محصوالت خود در اختيار 
بگيرد؛ اما تغيير محسوس��ي در ص��ادرات ايران به عراق 
طي 5 س��ال اخير مشاهده نشده است. از ديگر بازارهاي 
صادراتي ايران كه همچنان ضعف ديپلماس��ي اقتصادي 
را ش��اهد هستيم بازار »سوريه« اس��ت. در شرايطي كه 
روابط سياسي مستحكمي بين ايران و سوريه وجود دارد، 
كشور تركيه بسيار بهتر از ايران از بازار كشور مذكور بهره 
برده اس��ت. به طوري  كه ارزش صادرات ايران به سوريه 
در س��ال 2016 تنها 10درصد ارزش صادرات تركيه به 

سوريه بوده است.

  توصيه هاي تجاري 
اگرچه توجه به ديپلماس��ي تج��اري از طريق تعامل 
موثر ب��ا جهان پيرامون، هماهنگي و انس��جام نهادهاي 
متول��ي داخل��ي و ارائ��ه برنامه هاي هدفمن��د مطابق با 
ني��از بنگاه ها و به تفكيك بازاره��ا و صنايع از مهم ترين 
اركان تالش دولت در راهبرد توس��عه صادرات محسوب 
مي ش��ود اما عدم توجه به اي��ن اركان از مهم ترين نقاط 
ضعف محيط سياس��ت گذاري اقتصادي و تجاري ايران 
محسوب مي شود. تعامل ناكارآمد و غيرمستمر با جهان 
به رغم توصيه اكيد در اسناد باالدستي توسعه كشور، عدم 
انسجام نهادهاي دولتي موثر در امر تجارت و حمايت هاي 
سراس��ري و غيرهدفمند از بنگاه هاي اقتصادي در كنار 
اتخاذ رويكرد جايگزيني واردات از مهم ترين مش��كالتي 
است كه محيط سياست گذاري تجاري كشور از آن رنج 
مي برد. با وجود سياس��ت گذاري ها و اقدامات مختلف در 
زمينه  توسعه صادرات طي دهه هاي اخير همچنان كشور 
در اين زمينه دچار ناكامي است كه عمدتا به دليل عدم 
وجود محيط مناس��بي براي به بار نشس��تن سياست ها 
و اقدامات اس��ت. از اي��ن رو برنامه هايي همچون »ايجاد 
پورتال اطالع رساني برنامه صادرات، ايجاد شوراي)مجمع( 
اقتص��اد، نهادس��ازي جهت مش��اركت دول��ت و بخش 
خصوصي، تامين مالي صادرات، فعال كردن سفارتخانه ها، 
اع��زام رايزنان و توافقات دو جانبه تجاري با كش��ورها به 
عنوان سياس��ت ها و اقدامات مناس��ب در جهت توسعه 
صادرات« كم و بيش در ايران پياده ش��ده است. در عين 
حال ازجمله سياست هايي كه كمتر تجربه آن در محيط 
سياس��ت گذاري تجاري ايران ديده ش��ده و مي تواند به 
عنوان ايده جديد مطرح ش��ود، »برنامه عمل ديپلماسي 
اقتص��ادي، ارزياب��ي دوره هاي اثر سياس��ت هاي ارتقاي 
صادراتي دولت و ميزان تاثيرگذاري انواع برنامه ها، ايجاد 
دروازه واحد خدمات مشاوره در سفارتخانه ها براي حضور 
بنگاه ه��ا در بازاره��اي جديد، كمك ب��ه صادركنندگان 
كم  تجربه و ايجاد ش��وراهاي رش��د در س��فارتخانه هاي 

كشورهاي داراي پتانسيل رشد صادرات« است. 

گ��روه صنعت��ي ايران خ��ودرو ك��ه بزرگ ترين 
خودروس��از خاورميانه و طالي��ه دار صنعت خودرو 
كشور به ش��مار مي رود، توانس��ته در شاخص هاي 
مختل��ف توليد، كيفيت، خدمات پ��س از فروش و 
طراحي و توسعه محصول گام هاي مهمي را در مسير 

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بردارد.   
آم��ار و اطالع��ات موجود از عملك��رد اين گروه 
صنعتي در 9 ماهه سپري شده از سال 96، حكايت 
از تحقق بخش زيادي از اهداف ترسيم شده ساالنه 

دارد. 
در س��ال ج��اري گ��روه صنعت��ي ايران خودرو 
توانس��ت با ايجاد پاي��گاه توليد محصول در ش��هر 
س��منان و كرمانشاه گام مهمي را در ايجاد اشتغال 
در اين مناط��ق و جلوگيري از مهاجرت نيروي كار 

جوان به سمت شهرهاي بزرگ بردارد. 
با بهره برداري از خط توليد در شهر سمنان 150 
نفر به صورت مس��تقيم مش��غول به كار شدند كه 
اشتغال غيرمس��تقيم در بخش هاي خدماتي را نيز 
بايد به اين رقم افزود. س��ايت توليد در س��منان در 
فاز نخس��ت توليد سمند را در دس��تور كار داشت 
كه در پاييز س��ال ج��اري توليد پژو پ��ارس نيز به 

آن اضافه شد. 
همچنين با بهره ب��رداري از كارخانه ايران خودرو 
كرمانش��اه با ظرفيت اس��مي س��االنه توليد 30هزار 
دستگاه و در دو شيفت كاري تعداد زيادي از جوانان 
جوياي كار اين شهر مش��غول به كار شده اند. ايجاد 
كارخانه ايران خودرو كرمانشاه از مصوبات سفر مقام 
معظم رهبري به اس��تان كرمانشاه بوده است كه در 
سال جاري به بهره برداري رسيد. در فاز نخست اين 
 كارخانه و در يك ش��يفت كاري، با ايجاد 300 شغل 
به صورت مستقيم، ساالنه 15هزار دستگاه پژو پارس 
توليد مي ش��ود كه اين ميزان در دو شيفت كاري به 

ساالنه 30هزار دستگاه افزايش خواهد يافت. 

 تيراژ توليد و عرضه محصوالت جديد
توس��عه محصول و عرضه محص��والت جديد از 
رويكردهاي اصلي ايران خودرو است. در سال جاري 
محص��والت جديد تندرپ��الس، دناپالس، دناپالس 
 207i ،ب��ا موت��ور توربوش��ارژ، پ��ارس اتوماتي��ك
اتوماتيك و هايما اس.5 به بازار عرضه ش��ده است. 
طراح��ي مجدد و توليد اين محص��والت به صورت 
كامل با توان و تخصص كارشناس��ان گروه صنعتي 

ايران خودرو محقق شده است. 
پژو 2008، محصول مشترك ايران خودرو و پژو 

نيز در سال 96 روانه بازار شد. 
از ديگر گام هاي��ي كه گروه صنعتي ايران خودرو 
در س��ال 96 در مس��ير خودروساز ش��دن برداشته 
امضاي ق��رارداد و تفاهمنامه ده جانب��ه بين المللي 
براي طراحي و توليد پلتفرم محصوالت جديد است. 
براس��اس اين قرارداد ك��ه مي��ان ايران خودرو، 
رياس��ت جمهوري،  علمي-فن��اوري  معاون��ت 
و  ش��ريف  صنعت��ي  دانش��گاه هاي  قطعه س��ازان، 
اميركبير، ش��ركت پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژيك، 
هيونداي پاورتك كره جنوبي و بنتلر و ماهله آلمان 
امضا ش��د، تمامي مراحل طراحي و توليد پلتفرم و 
محصول اختصاصي ايران خودرو توسط برترين هاي 

صنعت خودرو جهان آغاز ش��د. پيش بيني مي شود 
نخس��تين محصول اين قرارداد 2.5سال آينده وارد 
بازار ايران ش��ود و در 10س��ال آينده، 23 محصول 
جدي��د روي دو پلتفرم طراحي ش��ده توليد خواهد 
ش��د ك��ه تكي��ه در تولي��د محص��والت جديد بر 

قطعه سازان داخلي خواهد بود. 
در س��ال 96، براي پيگيري اجراي مفاد قرارداد 
بين الملل��ي ايران خ��ودرو با طراح��ان برتر جهاني، 
نخستين نشست طراحان پلتفرم جديد ايران خودرو 

نيز برگزار شد. 

 خدمات پس از فروش 
خدم��ات پس از ف��روش يكي از ش��اخص هاي 
اصلي در تعيين ميزان رضايت مشتريان از محصول 
است. ايساكو امسال در بين 40 شركت خودروساز 
داخل��ي و خارجي براي هش��تمين دوره متوالي در 
ارزيابي هاي ش��ركت بازرس��ي كيفيت و استاندارد 
اي��ران كه ب��ه نمايندگ��ي از وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت انجام مي ش��ود، موفق به كس��ب جايگاه 

نخست شده است. 
از س��ويي ديگر، طبق گزارش ارزيابي ش��ركت 
بازرس��ي كيفيت و استاندارد ايران،  ايساكو براساس 
برنامه ريزي يك ساله  در زمينه افزايش سرعت ارائه 
خدمات و كاهش زمان تعميرات خودرو در ش��بكه 
نمايندگي ها موفق ش��د، زمان تعميرات در ش��بكه 
خدم��ات پس از فروش ايران خ��ودرو را به 1.8 روز 
كاهش دهد و به رش��د قاب��ل توجهي در اين حوزه 

دست يابد. 
براس��اس نتايج ارزيابي هاي ش��ركت بازرس��ي 
كيفيت و اس��تاندارد اي��ران، رضايت  مش��تريان از 
خدم��ات پس از ف��روش ايران خ��ودرو، در بهار 96 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 امتياز افزايش 
يافته اس��ت. طبق گزارش شهريور شركت بازرسي 
كيفيت و استاندارد ايران، شاخص رضايت مشتريان 
ايس��اكو كه در بهار سال گذشته عدد 711 را نشان 
مي داد در س��ه ماهه ابتداي سال 96 به 736 رسيد 
و شركت ايساكو با بهبود عملكرد خود باز هم موفق 

به افزايش چشمگير رضايت مشتريان شد. 

 صادرات محصوالت
توس��عه صادرات و كس��ب س��هم باالتر از بازار 
جهان��ي از جمل��ه اه��داف و رويكرده��اي اصل��ي 
ايران خودرو اس��ت. ايران خودرو درصدد اس��ت تا با 
توسعه و تنوع بخشي به محصوالت و ارتقاي كيفيت 
بتواند سهم مناسبي را در بازار جهاني كسب كند. 

ب��ر همي��ن اس��اس، در س��ال 96 تع��دادي از 
محص��والت ايران خ��ودرو به بازار كردس��تان عراق 
معرفي شد، با اخذ اس��تانداردها و مجوز الزم براي 
ورود، بازار كردستان به روي محصوالت ايران خودرو 

گشوده خواهد شد. 
افزودن س��مند به س��بد توليدات در اسكندريه 
نيز از ديگر اقدامات ايران خودرو در بخش صادرات 
اس��ت. در س��ال جاري 1000 دس��تگاه سمند در 
اين خ��ط توليد و روانه بازار عراق مي ش��ود. عالوه 
ب��ر س��مند، در حال حاضر محصول پ��ژو پارس در 
اسكندريه عراق توليد مي شود. اين محصوالت سهم 

قابل توجهي از ناوگان حمل و نقل عمومي كش��ور 
عراق را به خود اختصاص داده اند. 

از سويي ديگر؛ با توجه به استقبال مشتريان در 
بازار كشورهاي هدف، آپشن بندي به عنوان بخشي 
از فرآين��د ف��روش خودرو در كش��ورهاي صادراتي 
ايران خ��ودرو درآمده كه با همكاري ش��ركت توليد 
خودروه��اي سفارش��ي ايران خ��ودرو )آپكو( تامين 
نياز و خواس��ت مش��تريان به عنوان يكي از اهداف 
و اولويت ه��اي اصلي ايران خودرو در اين كش��ورها 

دنبال مي شود. 

 قرارداد ايران خودرو و مرسدس بنز 
در قالب شركت مشترك

يك��ي ديگ��ر از اقدامات ايران خ��ودرو در عرصه 
مش��اركت هاي بين المللي در سال 96 عقد قرارداد 
همكاري با مرس��دس بنز در قالب شركت مشترك 
بود. قرارداد ايجاد شركت مشترك در حوزه فروش 
و خدمات پس از ف��روش خودروهاي تجاري ميان 

اين دو شركت به امضا رسيد. 
قرارداد خودروهاي تجاري كه امضا ش��ده شامل 
ايجاد ش��ركت مش��ترك در حوزه فروش و خدمات 
پس از فروش خودروهاي تجاري است. اين شركت، 
ب��ه صورت انحصاري مس��ووليت فروش محصوالت 
تجاري مرس��دس بن��ز را برعهده خواهد داش��ت. 
همچنين ش��ركت دوم كه قرارداد آن در ماه آينده 
نهايي مي ش��ود، مس��ووليت تولي��د را برعهده دارد 
و نس��ل فعل��ي و آينده كاميون آكت��روس از جمله 

توليدات اين شركت خواهد بود. 

 ستاره هاي كيفي محصوالت
افزايش كيفي��ت محصوالت تولي��دي از طريق 
بهب��ود مس��تمر در فرآينده��ا و زنجي��ره تامين و 
توليد، ركن اصلي فعاليت در ايران خودرو به ش��مار 
مي رود. به ويژه در سال هاي اخير با عبور از موضوع 
تيراژ توليد و دس��تيابي به س��طح توليد يكنواخت 
و اقتصادي، ارتقاي كيفيت و توس��عه محصوالت از 
محورهاي اصلي فعاليت هاي ايران خودرو بوده است. 
بعد از كس��ب س��تاره براي محصوالت در س��ال 
گذش��ته، در س��ال 96 نيز به ط��ور ميانگين در هر 
م��اه س��تاره يي به س��تاره هاي كيفي��ت محصوالت 
ايران خودرو افزوده شده است. در فروردين ماه امسال 
س��ورن از يك س��تاره عبور كرده و 2 ستاره كيفيت 
را كس��ب كرده است. گزارش ارديبهشت ماه منتشر 
شده از سوي شركت بازرسي و استاندارد ايران مبين 

افزايش ستاره هاي تندر اتوماتيك ايران خودرو بود. 
در اي��ن گزارش تندر اتوماتي��ك ايران خودرو از 

سطح كيفي 3ستاره به 4ستاره ارتقا يافته است. 
در اين ميان ش��ركت ايران خ��ودرو با ارائه طرح 
فيس ليفت تندر، موس��وم به تندرپالس، رويكردي 
مس��تمر و همه جانبه  را در اس��تمرار مسير ارتقاي 
كيفيت محصوالت رنو توليدي خود در پيش گرفته 
است. تندرپالس در نخستين ارزيابي خود توانست 

4ستاره كيفيت را از آن خود كند. 
محص��ول دناپالس نيز در نخس��تين حضور در 
ارزيابي هاي ش��ركت بازرس��ي كيفيت و استاندارد 
اي��ران توانس��ت 3س��تاره كيفيت را كس��ب كند. 
پيش بيني مي ش��ود، در ماه هاي آين��ده و با اجراي 

پروژه هاي بهبود مستمر كيفيت روي اين محصول 
جديد، جايگاه اين خودرو در رده بندي خودروهاي 

توليد داخل، از رتبه فعلي نيز باالتر برود. 
در س��ال 96 محصول H30 كراس نيز موفق به 

كسب 2ستاره كيفيت شد. 

 ورود محصوالت ايران خودرو به بازار سرمايه
گروه صنعتي ايران خودرو براي تنوع بخشي در 
ابزار هاي تامين مالي خود، براي نخس��تين بار در 
سال جاري، تعداد 6هزارو 500 دستگاه خودرو دنا 
را در بورس كاالي ايران عرضه مي كند. اين تعداد 
25 درصد از توليدات دنا اس��ت. از اهداف عرضه 
دن��ا در ب��ورس كاال اس��تفاده از معافيت مالياتي 
10درص��دي ماليات بر درآم��د حاصل از فروش، 
شفافيت در قيمت و معامالت، انتشار اوراق سلف 
موازي اس��تاندارد در مس��ير تامين مالي جديد و 

آزاد سازي قيمت خودرو است. 
افزاي��ش ص��ادرات ارزآور، افزايش س��هم توليد 
داخل در محصوالت كه منجر به خروج ارز از كشور 
مي ش��ود و آغ��از توليد و عرض��ه محصوالت جديد 
كه باعث اش��تغال زايي در ايران خودرو مي ش��ود از 
جمله اقداماتي است كه در سال هاي اخير در گروه 
صنعت��ي ايران خودرو كليد خورده و در س��ال96 با 

جديت بيشتري دنبال شده است. 
گروه صنعتي ايران خودرو در سال 1396 اهتمام 
خود را به كار بسته تا در جهت تحقق شعار اقتصاد 
مقاومتي؛ توليد و اش��تغال نقش موثر و شايسته يي 

را ايفا كند. 

ايران خودرو پيشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال 
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15 نفت و انرژي
هدف گذاري 7 درصدى 

براي تلفات برق 
ايرنا   معاون هماهنگي توزيع شركت مادر تخصصي 
مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران )توانير(، 
كاهش ميزان تلفات شبكه توزيع برق كشور به 7درصد 
را از برنامه هاي اين ش��ركت در راستاي تحقق اقتصاد 

مقاومتي دانست. 
محمودرض��ا حقي فام روز دوش��نبه مي��زان تلفات 
ش��بكه توزيع برق كش��ور را 10.6درص��د اعالم كرد و 
 اف��زود: يك درص��د كاهش تلف��ات ياد ش��ده 2 هزار و

 500 ميلي��ارد ري��ال از منابع مالي كش��ور را ذخيره 
مي كند. معاون هماهنگي توزيع ش��ركت توانير اضافه 
كرد: در اين چارچوب كميته مقاوم س��ازي شبكه هاي 
توزيع در كش��ور تش��كيل شده و اس��تان همدان نيز 
نقاط آس��يب پذير ش��بكه را احصا كرده تا براي تقويت 
آن اقدام ش��ود. وي گفت: هم اكنون ميزان خاموش��ي 
به ازاي هر مش��ترك در طول سال 900 دقيقه است و 
براي رس��اندن اين رقم به 700 دقيقه و مطابق ش��دن 
با استانداردهاي جهاني تالش مي كنيم. حقي فام افزود: 
ميزان روزانه خاموش��ي كش��ور در سال گذشته به ازاي 
هر مشترك 2 دقيقه بود كه باتوجه به پهنه كشور رقم 
قابل قبولي اس��ت. وي ريزگردهاي خوزستان و ريزش 
برف در ش��مال كشور را 2 مشكل بزرگ شركت توزيع 
برق در سال گذش��ته ذكر كرد و گفت: با فعاليت هاي 
صورت گرفته، پايداري ش��بكه تقويت ش��ده و تاكنون 
مشكلي در اين ارتباط به وجود نيامده است.  حقي فام با 
بيان اينكه كشور ايران همواره در معرض خطراتي مانند 
س��يل، زلزله، ريزگرد و برف قرار دارد، خاطرنشان كرد: 
مقاوم سازي شبكه توزيع در مقابل اين پديده ها ضروري 
است.  وي با تاكيد بر وصول مطالبات اين شركت گفت: 
صنعت برق نه تنها خودگردان است، بلكه تامين كننده 
منابع مالي براي بخش هاي ديگر كشور به شمار مي رود 
و نيازمند پايداري اقتصادي اس��ت.  معاون هماهنگي 
توانير اظهار كرد: در وصول مطالبات با مشكالتي مواجه 
هستيم كه نيازمند حمايت و تعامل ديگر دستگاه هاي 
اجرايي هس��تيم.  وي هوشمندس��ازي شبكه توزيع را 
ضروري دانست و افزود: نصب كنتورهاي هوشمند براي 

مشتركان پرمصرف در اولويت است. 

نگراني از تامين آب شرب 
قزوين در تابستان

پاون  س��ي و شش��مين جلسه ش��وراي حفاظت از 
مناب��ع آب اس��تان قزوين ب��ا حضور اس��تاندار، معاونان 
استاندار، رييس س��ازمان مديريت و برنامه ريزي استان، 
مديرعام��ل ش��ركت آب منطقه يي قزوي��ن و جمعي از 
مديران دستگاه هاي اجرايي در سالن جلسات شركت آب 

منطقه يي قزوين برگزار شد. 
در اين جلس��ه عبدالمحمد زاهدي، اس��تاندار قزوين 
ضم��ن ابراز نگراني از تغيير اقلي��م و كاهش بارندگي در 
استان و بروز شرايط خشكسالي عنوان كرد: درحال حاضر 
برنامه ريزي صحيح جهت تامين آب ش��رب در تابستان 
پيش رو از اولويت هاي مهم اس��تان اس��ت و بايد در اين 
راستاي به گونه يي اقدام صورت پذيرد تا در تابستان آتي 

شاهد بحران و قطعي آب شرب نباشيم. 
اس��تاندار قزوين در بخش ديگ��ري از صحبت هاي 
خ��ود بيان كرد: بايد بپذيريم كه كش��ورمان در ناحيه 
خش��ك قرار گرفته لذا در اين شرايط با كمبود منابع 
آب به عنوان يك اصل روبه رو هس��تيم در نتيجه بايد 
براي مصرف منابع آبي مديريت و برنامه ريزي مدون و 
دقيق صورت پذيرد. ايش��ان افزود: از مجموعه مديران 
آب اس��تان انتظ��ار مي رود كه از همي��ن امروز به فكر 
كمبود آب و افت فشار در تابستان سال آينده باشند و 
با ارائه برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت شرايط 
براي عبور از بحران كم آبي را فراهم كنند. در ادامه اين 
جلس��ه مهندس پويا، مديرعامل شركت آب منطقه يي 
قزوي��ن ضمن بيان اهميت طرح احيا و تعادل بخش��ي 
منابع آب زيرزميني به تشريح اقدامات انجام گرفته در 
اين راس��تا پرداخت و عنوان كرد: از ابتداي س��ال آبي 
93 تاكن��ون و با كمك دس��تگاه هاي قضايي و نيروي 
انتظامي و همه مقامات اس��تاني توانسته ايم با توقيف 
202دستگاه ادوات، انس��داد و پلمب 1842حلقه چاه 
غيرمجاز، جلوگيري از اضافه برداش��ت 255حلقه چاه 
مجاز و اجراي آيين نامه مصرف بهينه آب كش��اورزي 
براي 485حلقه چاه، 334ميليون متر مكعب آب را در 

سفره هاي زيرزميني حفظ و حراست كنيم. 
در خاتمه اين جلسه مهندس فرخ زاد، معاون عمراني 
استاندار با اشاره به تنش آب شرب در بعضي از شهرها و 
روستاهاي استان عنوان كرد: شركت هاي آب و فاضالب 
ش��هري و روس��تايي بايد براي تامين آب شرب سالم و 
با كيفيت در س��طح اس��تان و اجراي طرح هاي توسعه، 
برنامه ريزي دقيق و بلندمدت داشته باشند تا در تابستان 

سال آينده با مشكل تامين آب شرب مواجه نشويم. 

ونزوئال توليد خود را 
افزايش مي دهد

ش�انا  وزير نفت ونزوئال اعالم كرد كه اين كش��ور 
توليد نفت خود را در سال 2018ميالدي به بيش از 

2ميليون و 400هزار بشكه در روز مي رساند. 
به گ��زارش رويترز از كاراكاس مانوئل كودو، وزير 
نفت ونزوئال اعالم كرد: توليد نفت اين كش��ور پس از 
افت در س��ال گذش��ته ميالدي اكنون به حدود يك 
ميليون و 900هزار بش��كه در روز رسيده است و در 
س��ال جاري ميالدي از روزان��ه 2ميليون و 400هزار 

بشكه فراتر خواهد رفت. 
وي گفت: پس از رسيدن به افت تاريخي، 2018 
سال بازسازي خواهد بود. ما اكنون به لطف كارگران 
به توليد يك ميليون و 900هزار بشكه در روز نزديك 

هستيم. 
وزير نفت ونزوئال جزييات چنداني ارائه نكرد و به 
بي��ان اهدافي كلي همچون مبارزه با فس��اد و قدرت 
دادن ب��ه كارگران به عنوان راه ه��اي احياي صنعت 

نفت اين كشور بسنده كرد. 
با وجود ابراز خوش بيني كودو، برخي كارشناسان 
پيش بيني مي كنند كه با استمرار بحران اقتصادي در 

ونزوئال روند افت توليد اين كشور ادامه يابد. 
وي تحريم هاي امريكا و فساد را مهم ترين عوامل 

بحران كنوني صنعت نفت ونزوئال برشمرد. 

روي خط نيرو

طالي سياه

»تعادل« حوادث دريايي مشابه فاجعه سانچي را بررسي مي كند

تلخ ترين كابوس هاي دريانوردان

»تعادل« ايجاد قرارداد آتي نفت بر مبناي يوان را بررسي مي كند

چين در آستانه ايجاد »بنچمارك« جديد نفت
گروه انرژي   

چي��ن به آرام��ي در ح��ال نزديك ش��دن به 
اجراي نخستين قرارداد آتي نفت خام خود است 
اما پيش بيني مي ش��ود ك��ه اين اتفاق ت��ا پايان 
تعطيالت س��ال ن��و ميالدي چيني ه��ا رخ ندهد. 
تقويم چيني ها شمس��ي - قمري اس��ت و پايان 
تعطيالت امس��ال اين كش��ور در تاريخ 23فوريه 
است. به گزارش »تعادل«  و به نقل از پالتس يك 
منبع دولتي آگاه در اين زمينه اظهار كرد: »اساسا 
مشكل خاصي براي گرفتن تاييد قراردادهاي آتي 
نفت از جانب شوراي حكومتي چين وجود ندارد. 
اما بعيد اس��ت كه اين اتفاق پيش از آغاز سال نو 

قمري به وقوع بپيوندد.«   
تاييد شوراي حكومتي چين آخرين مانع براي 
اجراي قراردادهاي آتي نفت نيمه ترش است. يك 
منبع آگاه در بورس انرژي بين المللي ش��انگهاي 
در اي��ن رابطه اظهار كرده اس��ت ك��ه به محض 
تاييد اين قراردادها، بورس ش��انگهاي گريدهاي 
قابل تحويل، تفاوت آنها با قراردادهاي اس��تاندارد 

و محل تحويل را عرضه خواهد كرد. 
يك��ي از تاج��ران نفت��ي در جن��وب چين در 
گفت وگو با پالتس عنوان كرد: »بورس شانگهاي 
باي��د اي��ن جزئي��ات را دو هفته پي��ش از اجراي 
قراردادهاي جديد به صورت رس��مي عرضه كند 
تا زم��ان كافي را در اختيار بازيگ��ران بالقوه قرار 

داده باشد.«
ب��ا توجه ب��ه اي��ن زمان بندي ها كارشناس��ان 
انتظ��ار دارن��د، نزديك تري��ن زمان م��ورد انتظار 
براي رونماي��ي از قراردادهاي آتي نفت در بورس 
چي��ن در ماه م��ارس و پس از برگ��زاري كنگره 
مل��ي خلق و كنفرانس مش��ورت سياس��ي خلق 
چين باش��د. بورس بين المللي ش��انگهاي از سال 
2009 مش��غول تهيه و تدوي��ن قراردادهاي آتي 
ب��راي نفت ترش متوس��ط بوده اس��ت. در فاصله 
س��ال هاي 2012 تا 2015 خبرهايي از پيشرفت 
در اين زمينه به گوش رسيد اما اجراي نهايي اين 
قراردادها تاكنون بارها با تاخير مواجه شده است. 

در حالي كه همگان انتظار داش��تند كه سرانجام 
از اين قراردادها در س��ال 2017 رونمايي ش��ود، 
بورس ش��انگهاي تنها بندهاي پايه يي و مقررات 
كلي تج��ارت را عنوان ك��رد و در همين حال به 
دنبال پذيرش اعضاي بيش��تر و اجراي آزمايشي 

آن بوده است. 
يكي از ويژگي هاي اين قرارداد استفاده از يوان 
به جاي دالر در انجام معامالت اس��ت. بس��ياري 
از كارشناس��ان اين اقدام چيني ها را تالش براي 
شكس��تن انحصار پت��رودالر در معامالت جهاني 
عن��وان مي كنند. بنابراي��ن، اي��ن قراردادها تنها 
منحص��ر به ش��ركت هاي داخلي چين نيس��ت و 
كش��ورهايي همچون ايران، ونزوئال و روس��يه كه 
تحت فش��ار اس��تفاده از دالر امريكا ب��راي انجام 
معام��الت خود هس��تند ني��ز مي توانن��د از اين 
قراردادها براي فروش نفت خود به چين استفاده 
كنند. تاج��ران بين المللي نفت معتقدند كه روي 
كاغذ و به صورت تئوريك، قرارداد آتي نفت چين 
مي تواند زمينه س��از ايجاد ي��ك بنچمارك بزرگ 
قيمت نفت باش��د ك��ه منعكس كنن��ده نظر بازار 
ش��رق آس��يا در رابطه با موقعيت بازار و قيمت ها 
ش��ود. يك تاجر نفتي س��نگاپوري در اين زمينه 
به پالتس توضيح داد: »مطمئنا كسي نمي خواهد 
ك��ه اين ق��رارداد را از دس��ت بدهد. بس��ياري از 
ش��ركت هاي آس��يايي همين حاال ني��ز در حال 
اس��تفاده از ي��وان در معامالت خ��ود در چين و 
هنگ كنگ هستند. بنابراين استفاده از پول چين 

آنچنان مشكل ساز نيست.«
پك��ن ب��ا راه اندازي اين ق��رارداد و با پش��توانه 
واردات بي��ش از 8ميليون بش��كه يي نفت خام در 
ه��ر روز ايجاد يك بنچمارك بين المللي نفت را در 
س��ر دارد. اما بزرگ ترين نگران��ي كه هم در ميان 
شركت هاي داخلي و هم در كشورهاي ديگر وجود 
دارد، امكان نقدشوندگي و نوسانات شديدي است 
كه احتماال در فازهاي نخس��ت اجراي اين قرارداد 
گريبان معامله گران را خواهد گرفت. در اين رابطه 
يكي از فعاالن پااليش��گاهي در ش��هر ش��اندونگ 

چين به پالت��س گفت: »با اجراي اي��ن قرارداد و 
در مراحل ابتدايي ما نيز در آن مش��اركت خواهيم 
داشت و از اين قرارداد اس��تفاده خواهيم كرد. اما 
اين اس��تفاده تنها به عن��وان ابزار هجينگ خواهد 
بود، چرا كه استفاده از يك قرارداد جديد مي تواند 
بس��يار پرخطر باش��د.« يك منبع آگاه دولتي در 
چين نيز اي��ن نگراني ها را تاييد و اظهار داش��ت: 
»البته پكن بيش��تر نگران نوسانات است تا نگران 

نقدشوندگي باشد.«
چين كشوري است كه تا پيش از سال 2015 
به پااليش��گاه هاي خصوص��ي اين كش��ور اجازه 
اس��تفاده و پااليش نفت وارداتي را نمي داد و اين 
امتي��از منحصرا در اختيار پااليش��گاه هاي دولتي 
قرار داش��ت. از سال 2015 به بعد پااليشگا ه هاي 
خصوصي نيز اين اجازه را پيدا كردند و اين مساله 
به بهبود مش��اركت داخل��ي در صنعت نفت اين 
كشور كمك كرد. اين مس��اله كمك خواهد كرد 
تا مشتريان نهايي نفت خام فيزيكي افزايش پيدا 
كند و در نتيجه مشاركت در قراردادهاي آتي نيز 
باال برود و محدود به پااليشگاه هاي دولتي نماند. 
عالوه ب��ر اين، پك��ن مجموعه سياس��ت هاي 
خ��اص در زمين��ه ماليات، مبادل��ه ارز خارجي و 
تحويل ضمانتي براي تشويق مشاركت خارجي در 
نظر گرفته اس��ت. چين همچنين سايز معامالت 
اين ق��رارداد را نيز افزايش داده تا نوس��انات اين 
قراردادها را كاهش دهد. در ابتدا حجم هر معامله 
100 بش��كه بوده اس��ت كه در ادامه چيني ها آن 
را به 1000بش��كه افزايش دادند. باال بردن حجم 
قرارداده��ا بدين معني اس��ت ك��ه صندوق هاي 
بيش��تري براي فعاالن بازار جهت انجام معامالت 

نياز خواهد بود. 
يكي از فعاالن پااليش��گاه ها در ش��مال شرق 
چي��ن در اين رابطه اظهار داش��ت: »عموما ايجاد 
يك قرارداد آتي براي تبديل ش��دن به بنچمارك 
ب��راي مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان در يك 
هاب آس��ان تر اس��ت. همان طور كه اين اتفاق در 

اياالت متحده و درياي شمال به وقوع پيوست.« 

گروه انرژي   مهدي نيكوئي 
دريا هميشه رام نيست و كشتي ها با پيشرفته ترين و 
مجهزترين دستگاه ها و سيستم هاي ناوبري نيز گاهي اسير 
حوادث مي شوند. در حقيقت بررسي ها نشان مي دهد كه 
بس��ياري از حوادثي كه بر سر كشتي هاي بزرگ آمده، از 
نظر خسارت هاي جاني و مالي حتي از حوادث در خشكي 
يا سقوط هواپيما نيز بزرگ تر بوده اند. تلفات سنگين جاني 
و مالي بخشي از ريسك سفرهاي دريايي است؛ سفرهايي 
كه براساس گزارش پايگاه اطالعات دريايي »جي كپيتال« 
بي��ش از 90درصد محموله هاي تج��اري جهان را منتقل 
مي كنن��د. نف��ت و فرآورده ه��اي نفتي ه��م از مهم ترين 
كاالهايي هس��تند كه براي انتقال ش��ان از مسير دريايي 
استفاده مي شود. البته معموال راه ديگري هم براي انتقال 

اين محموله ها وجود ندارد. 
در اي��ن مي��ان، حوادث��ي كه ب��ر س��ر نفتكش ها 
مي آي��د، تفاوت هاي��ي با حوادث س��اير كش��تي هاي 
تجاري، ماهيگيري و مس��افربري دارد. نخس��ت آنكه 
مس��افربري،  كش��تي هاي  برخ��الف  نفتكش ه��ا  در 
اف��راد كمت��ري وجود دارند و به همي��ن دليل، از نظر 
خس��ارت هاي جاني، معموال در فهرست پرتلفات ترين 
ح��وادث دريايي قرار نمي گيرند. اما حوادث نفتكش ها 
معموال بيشترين پيامدها و آسيب هاي زيست محيطي 
را به بار مي آورند و گاهي اثرات آنها تا چند س��ال در 
اكوسيستم هاي اطراف محل حوادث مشاهده مي شود. 
البته اگر اين كش��تي ها غرق شوند، شدت آسيب هاي 

زيست محيطي بسيار بيشتر خواهد شد. 
ديگ��ر ويژگي برجس��ته نفتكش ها، احتم��ال باالي 
آتش س��وزي، انفج��ار و درنهاي��ت غرق ش��دن آنها در 
حوادث حتي س��اده اس��ت. ه��ر چند در اين دس��ته از 
كش��تي ها تجهيزات ايمني بس��يار پيشرفته يي استفاده 
 مي ش��ود تا مان��ع از آتش س��وزي و انفجار و دس��ت كم 
به خطر افتادن جان سرنشينان شود، باز هم خسارت ها و 
آسيب پذيري آنها در حوادث بيشتر است. براساس آمارهاي 
پايگاه تحليلي مريتايم اينسايت، مهم ترين عامل خسارت  
نفتكش ها، انفجار است. دليل اين موضوع، محموله هاي 
خطرناك و به شدت قابل اشتعال است. شرايطي كه براي 
نفتكش س��انچي در بدترين حالت بود و قابليت اشتعال 
و انفج��ار محموله ميعانات گازي باعث ش��د تا تلخ ترين 
س��ناريو  ممكن براي سرنشينان كش��تي رقم خورده و 
اي��ران را عزادار كند؛ ضمن آنكه س��انچي به منطقه يي 
 رس��يده بود كه براس��اس داده هاي پاي��گاه دريانوردي 
»ج��ي كپيت��ان« 2 نقطه از 4 نقط��ه پرحادثه درياهاي 
جهان است و نزديك به 60درصد حوادث دريايي جهان 
در آن منطق��ه )از آب هاي مالزي ت��ا آب هاي ژاپن( رخ 
مي دهند. البته مريتايم اينس��ايت، اشاره مي كند كه در 
هر صورت حدود 85درصد از حوادث نفتكش ها به دليل 
خطاي انساني و اشتباهات كاركنان نفتكش رخ مي دهد 

كه در اين باره نمي توان اظهارنظري كرد. 
»تعادل« در ادامه به بررسي بخشي از متاثركننده ترين 

حوادث دريايي تاريخ پرداخته است: 
 نفتكش آتالنتيك اكس�پرس: از حوادثي كه در 
چند دهه گذش��ته براي نفتكش ها پيش آم��ده، برخورد 
»اس اس آتالنتيك اكس��پرس« با »اژين كپتين« ش��ايد 
شبيه ترين حادثه به سرگذشت سانچي باشد. البته تفاوت 
در آنجاس��ت كه محمول��ه آتالنتيك اكس��پرس كه يك 
نفتكش غول پيكر بود، نفت خام بود و اشتعال زايي متوسطي 
داش��ت. به گزارش موسسه مشاوره ITOPF )كه حوادث 
نفتكش ها را پيگيري مي كند(، آتالنتيك اكسپرس در سال 
1979 و در دري��اي كاراييب ب��ا اژين كپتين كه نفتكش 
ديگري بود، برخورد كرد. علت حادثه، وضعيت بد جوي و 
ناتواني كاپيتان هاي 2 كشتي در پيدا كردن مسير خود بود. 
آنها زماني كشتي مقابل خود را ديدند كه بسيار دير شده 

بود. اين حادثه، منجر به ايجاد حفره هايي در بدنه هاي هر 
دو كشتي شده و در پي آن، به سرعت نفت خام نشت كرد. 
تالش خدمه 2 كشتي براي كنترل نشتي و آتش سوزي به 
نتيجه يي نرس��يد و همه كاركنان 2 كشتي مجبور به فرار 
شدند. با اين حال، آتش به انفجار منجر شد و 27 نفر را با 
 وجود اينكه از نفتكش ها دور شده بودند، به كام مرگ كشاند 
)26 نف��ر از خدمه آتالنتيك اكس��پرس و يك نفر از اژين 
كپتين(. آتش نفتكش آتالنتيك اكس��پرس پس از 3 روز، 
مهار شد. با اين حال، اين نفتكش 10 روز بعد )13 روز بعد 

از حادثه( غرق شد. 
 ام وي ويلهلم گوستلف: ام وي ويلهلم گوستلف 
يك كش��تي غول پيك��ر آلماني بود ك��ه ارتش هيتلر در 
جنگ جهاني دوم از آن اس��تفاده نظامي مي كردند. اين 
كش��تي در سال 1939 ساخته شده بود تا به عنوان يك 

بيمارس��تان متحرك به كار رود. با اين حال، با شلعه ور 
شدن آتش جنگ، هيتلر آن را تبديل به يك سربازخانه 
ش��ناور كرد و رنگ آن را هم به خاكستري نظامي تغيير 
داد. از اين كش��تي 25 تني در زمان جنگ براي اهداف 
نظامي اس��تفاده مي شد و در صورت نياز، كار جابه جايي 

نيروها را هم انجام مي داد. 
اين كش��تي در واپسين س��ال جنگ جهاني دوم 
به وسيله زيردريايي اس 13 اتحاد جماهير شوروي غرق 
ش��د. ويلهلم گوستلف در آن زمان، در درياي بالتيك 
تعدادي ش��هروند عادي و البته افسران و نظامياني را 
)ازجمله از ارتش سرخ( پياده مي كرد. شبكه تلويزيوني 
 ديس��كاوري، تع��داد تلف��ات انس��اني اي��ن فاجعه را
9400 نف��ر بيان كرد. اين رقم در فهرس��ت رس��مي 
مس��افران كش��تي، 6050 نفر بود اما با توجه به ورود 

غيرثبتي بسياري از سرنش��ينان، 9400نفر مي تواند 
واقعيت داشته باشد. به اين ترتيب، غرق شدن ويلهلم 
گوستلف، مرگبارترين حادثه دريايي تاريخ است؛ هر 
چند در زمان جنگ رخ داده و شدت حوادث زمان هاي 

ناآرامي معموال بيشتر است. 
 تايتانيك: طبيعتا غرق ش��دن كش��تي مسافري 
ش��مالي،  اطل��س  اقيان��وس  آب ه��اي  در  انگليس��ي 
معروف تري��ن داس��تان از بي��ن تم��ام ح��وادث دريايي 
است. اين كش��تي كه در زمان خود، بزرگ ترين كشتي 
جهان به ش��مار مي رفت، در س��اعات نخست بامداد 15 
آوري��ل 1912 ب��ا يك كوه ي��خ برخورد كرد و دوس��وم 
از مس��افران و خدمه ه��اي آن طعم��ه م��رگ ش��دند. 
 برآوردها نش��ان مي دهد كه تعداد سرنشينان تايتانيك

 2224 نفر بودند و بيش از 1500 نفر از آنها غرق شدند. 

البته اين رقم در مقابل تلفات كش��تي ويلهلم گوستلف 
ناچيز به نظر مي رسد اما بزرگ ترين كشتي زمان بودن و 

وقوع حادثه در زمان صلح، بر اثرگذاري آن افزود. 
 اس اس پندلت�ون: اين كش��تي امريكايي كه در 
سال 1944 ساخته شده نمونه يي از نفتكش هاي كالس 
 تي 2 ب��ود. پندلتون در س��ال 1952 در ي��ك توفان به

 2 نيمه شكس��ته شد. اين نقص در نفتكش هاي كالس 
تي 2 بس��يار مت��داول بود و گفته مي ش��د كه با س��رد 
ش��دن هوا، احتمال نصف ش��دن آنها بس��يار باالس��ت. 
در ه��ر صورت، با آنكه غرق ش��دن اين كش��تي، باعث 
خسارت هاي زيس��ت محيطي فراواني شد، به دليل آنكه 
انفجار يا آتش سوزي در كار نبود، تمام سرنشينان نجات 
پيدا كردند. داس��تان اين نجات، سال ها بعد در كتاب ها 
و فيلم هاي بس��ياري تجلي يافت كه يك��ي از آنها فيلم 

»بهترين ساعات« ساخته سال 2016 است. 
 هيون: اين نفتكش غول پيكر در 11 آوريل 1991 
و در حال��ي كه در جنواي ايتاليا لنگر انداخته بود، دچار 
انفجار ش��د. به گزارش ITOPF، نفتكش هيون در آن 
لحظ��ه 144 ه��زار تن از نفت خام س��نگين ايران را در 
مخزن خود داش��ت. گزارش ها حاكي از آن است كه اين 
انفجار در پي يك جرقه الكتريك��ي در زمان تميزكاري 
مخزن نفتكش رخ داده اس��ت و 6 نفر از خدمه نيز جان 
خود را از دست دادند. اما انفجار، عالوه بر آن، باعث شد 
تا كشتي به 3 قس��مت شكسته شود. يكي از قسمت ها 
در كنار لنگر كش��تي غرق شد. 2 قسمت ديگر به سمت 
غرب جنوا متمايل ش��د و قسمت دماغه كشتي در اين 
زمان به زير آب رفت. قسمت باقي مانده كشتي كه بخش 
زيادي از مخازن روي آن قرار داش��ت، به سوختن ادامه 
داد و تالش آتش نشان هاي ايتاليايي براي خاموش كردن 
آن بي نتيجه ماند. در نهايت، اين بخش نيز پس از 3روز 
معل��ق ماندن روي آب، با فاصله ح��دود 3 كيلومتري از 

محل انفجار، غرق شد. 
 اس�پايرس: انفجار نفتكش يوناني اس��پايرس در 
سال 1978، بزرگ ترين فاجعه پس از جنگ جهاني دوم 
براي س��نگاپور را به جاي گذاش��ت. به گزارش سنگاپور 
پرس هلدينگ، اين نفتكش در سنگاپور پهلو گرفته بود 
تا تعميرات اساسي روي آن انجام شود. يكي از كارهايي 
كه ق��رار بود در اي��ن فرآيند انجام ش��ود، عوض كردن 
روكش سيني چكه مخازن بود. در اين فرآيند، بي توجهي 
به اصول ايمني )اس��تفاده از دس��تگاه برش در مجاورت 
گازهاي قابل اشتعال( باعث شد تا انفجاري رخ داده و 76 
نفر جان خود را از دس��ت بدهند. در زمان حادثه، 150 
كارگر در اطراف كش��تي كار مي كردند كه 32 نفر از آنها 
از خدمه و كاركنان كش��تي بودند. شدت انفجار بعضي 
اشيا و تكه هاي كش��تي را به 100 متر دورتر هم پرتاب 
كرد و ميزان آتش، مانع از آن مي ش��د تا كارگران خارج 
از كش��تي، بتوانند افرادي كه در داخل گرفتار آمده اند را 

نجات دهند. 
 دن�ي اف دوم: اين كش��تي باري س��نگاپوري كه 
معموال براي حمل حيوانات اهلي اس��تفاده مي ش��د، در 
س��ال 2009 در لبنان غرق ش��د. به گ��زارش گاردين، 
دني اف دوم بزرگ ترين كش��تي ثبت ش��ده جهان در آن 
زم��ان بود و پرچم پاناما را هم با خود حمل مي كرد. اين 
كش��تي در حالي اسير توفان و آب  و هواي بد جوي شد 
كه 76 خدمه و 6 مس��افر س��وار آن بودند. عالوه بر آن، 
بي��ش از 28 هزار راس دام )گاو و گوس��فند( موجود در 
كشتي كه همگي تلف ش��دند. درمورد خسارات انساني 
اين كشتي، نقل قول هاي متفاوتي مي شود. در هر صورت، 
 برخي منابع مانند ديلي تلگ��راف اعالم كرده اند كه تنها

39 نفر از سرنش��ينان كشتي توانستند با قايق نجات، از 
مرگ فرار كنند. در اين بين، تنها پيكر 9 نفر پيدا شد و 

درمورد بقيه هيچ اطالعاتي در دست نيست.

ب��ا توجه به رقم خوردن فاجعه س��انچي در آب هاي چين از ابت��دا تعدادي از 
رس��انه هاي اين كش��ور اخباري را در مورد اين سانحه منتش��ر كردند. ديروز نيز 
اين اخبار به روزرس��اني شد. البته با وجود حركت سانچي به سمت آب هاي ژاپن، 
بررسي هاي »تعادل« از رسانه هاي اين كشور در مورد اخبار منتشر شده در خصوص 
نفتكش سانچي نتيجه يي در بر نداشت.  در حال حاضر و با از دست رفتن اميدها 
ب��راي نجات جان دريانوردان، موضوع دليل تصادف دو كش��تي با يكديگر بيش از 
قبل پررنگ شده است. سرويس خبري چين ديروز نوشت كه يكي از متخصصان 
چيني معتقد اس��ت؛ »غفلت در انجام وظيفه« ممكن است يكي از داليل تصادف 
ميان نفتكش س��انچي و كشتي تجاري هنگ كنگي بوده باشد. تصادفي كه منجر 
به مرگ تمام 32 خدمه نفتكش ايراني ش��د. 30 نفر از اين دريانوردان ايراني و 2 

نفر بنگالدشي بودند. 
وال اس��تريت ژورنال نيز روز جمعه 12ژانويه در گزارش��ي عنوان كرده بود كه 
هر چند تمام كش��تي ها از طريق سازمان بين المللي دريانوردي مجبور به استفاده 
از رادارهايي هس��تند كه اطالعات موقعيت خود را ارسال كنند اما اين سيستم در 
درياي ش��رق چين به چندين دليل چندان قابل اتكا نيس��ت. يكي از اين داليل، 
ترافيك كش��تي هاي تجاري در اين منطقه است و دليل ديگر نيز مسائل نظامي و 
سياس��ي است كه ممكن است روي ارتباط كشتي ها با يكديگر تاثير بگذارد. مدير 
يك شركت رديابي كشتي گفته است منطقه يي كه تصادف در آن رخ داد يكي از 
معدود نقاط در جهان است كه پوشش سيستم شناسايي خودكار )AIS( در آن به 
سختي صورت مى گيرد. يك كاپيتان كشتي مي گويد كه سيستم ASI ممكن است 

در صورت وجود كش��تي جنگي در نزديكي محل مختل شود اما همچنان خدمه 
كشتي مى توانند از طريق رادار ارتباط برقرار كنند.  اداره دولتي امور اقيانوس هاي 
چين گفته است كه بر اثر انفجار و غرق شدن سانچي كه حامل يك ميليون بشكه 
ميعانات گازي بود، اطراف اين نفتكش تا 10 كيلومتر در س��طح و يك كيلومتر در 

عمق دريا آلوده شده است. 
لي فايين پرفسور مهندسي نفت مي گويد  حجم گاز سمي كه بر اثر تصادف سانچي 
و كشتي تجاري آزاد شده است برابر با يك هزارم گاز سمي است كه خودروهاي چين 
در يك سال توليد مي كنند، اين يك آسيب بسيار جدي است.  چاي كوتا از موسسه 
ارتباطات ژجيانگ اعتقاد دارد كه برخورد دو كشتي از آنجايي كه هر دو به قدر كافي 
بزرگ بوده اند كه ديده شوند، ممكن است به دليل غفلت يا اهمال در انجام يك وظيفه 
صورت گرفته باشد.  او همچنين گفته است كه مشكل ارتباطي ميان دو كشتي نيز 
ممكن است عامل اين برخورد بوده باشد اما براي اظهارنظرهاي جدي تر به اطالعات 
بيشتري احتياج است.  همچنين اين سرويس خبري نوشته است كه بالفاصله پس 
از اتمام آتش سوزي سانچي در ساعت 9:58 دقيقه به وقت محلي، عمليات پاكسازي 
منطقه آغاز شده است.  مركز جست وجو و نجات دريايي شانگهاي تصميم گرفت كه 

ظهر روز دوشنبه عمليات نجات را خاتمه دهد. 
نفتكش س��انچي روز يك ش��نبه در فاصله 151 مايل دريايي معادل نزديك به 
300 كيلومتر دورتر از جايي كه تصادف اوليه در آن رخ داد، غرق ش��د. س��رويس 
خبري چين در انتهاي خبر توليدي خود نوشته است كه دليل اوليه برخورد سانچي 

و كشتي تجاري هنگ كنگي همچنان در حال بررسي است. 

چين در حال جست وجوي دليل سانحه مرگبار سانچي

الگوي كلي قرارداد آتي نفت چين
نفت خام ترش و متوسطمحصول

1000بشكهحجم قرارداد

يوان به ازاي هر بشكه )قيمت گذاري معاف از ماليات است.( واحد پول

يوان به ازاي هر 100بشكهحداقل ميزان براي قيمت گذاري

تغيير قيمت روزانه در محدوده 4درصد قيمت تسويه روز قبل محدود خواهد ماند.حداكثر ميزان نوسان روزانه قيمت

حداكثر 12ماه متوالي ليست خواهد شد. همچنين قراردادهاي ماه هاي مارس، ژوئن، سپتامبر ماه هاي قرارداد
و دسامبر براي 2سال اضافي ليست خواهند شد. 

از ساعت 9 تا 11:30صبح و 1:30 تا 3 بعدازظهر به وقت پكن.ساعات معامله

معامالت يك قرارداد در آخرين روز معامالتي ماه پيش از ماه سررسيد متوقف خواهد شد. آخرين روز معامالت
ممكن است روز آخر با توجه به تعطيالت عمومي اصالح شود. 

5روز كاري متوالي پس از روز آخر معاملهبازه تحويل

7گريد نفت خام از جمله: نفت سبك بصره، دوبي، مسيله، عمان، قطر مارين، شنگي و زاكوم گريدهاي قابل تحويل
عليا.

درجه API معادل 32 و گوگرد 1/5 درصد بورس شانگهاي تفاوت هاي گريدهاي متفاوت قابل مشخصات بنچمارك
تحويل را در قيمت تسويه قرارداد لحاظ خواهد كرد. 

انباري با ظرفيت 5 ميليون مترمكعب براي فاز نخست مكان يابي شده است. محل معامله

حداقل 5 درصد ارزش هر محمولهحداقل سپرده معامالت

فيزيكيروش تحويل

بورس بين المللي انرژي شانگهايميزبان
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عكسروز

عكس:ايلنا خانوادههایداغدارسرنشينانكشتیغرقشدهسانچیدرشركتملینفتكش

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

گفتندقاتلمرداستنميتواندزنرابادستانشخفهكند!
فرزان��ه كرم پور نويس��نده، به محدوديت هاي زنان نويس��نده اش��اره مي كند و مي گويد: در رمان »اي��ن خانه پالك ندارد« 
قاتل دس��تش را دور گلوي زن انداخته بود و مي خواس��ت او را خفه كند. ممیز ارش��اد مي گفت قاتل چون مرد است نمي تواند 
دس��تش را دور گلوي زن بیندازد تا او را خفه كند، يعني من نويس��نده اگر مي خواهم زني را در داس��تان خفه كنم، مجبورم 
تك تیرانداز اس��تخدام كنم. او به ايلنا گفته اس��ت: من زنان نويسنده يي مي شناس��م كه وقتي مي خواهند داستاني را بنويسند 
بايد حواس ش��ان به مادرش��وهر و خواهرش��وهر و قوم قبیله شوهرشان باشد كه به كس��ي برنخورد، از آن طرف حواس شان به 
مادر و خواهر خودش��ان هم هس��ت كه يك وقت آنها فكر نكنند مادري كه در داستان ساخته شده؛ مادر خود نويسنده است. 
زنان نويس��نده و كال نويس��ندگان يك خودسانس��وري ديگر هم دارند كه بايد حواس شان به ارشاد و ممیزي هم باشند. يعني 
يك داستان بايد از هفت خوان رستم بگذرد كه هم از نظر ارشاد موردي نداشته باشد و هم بعدا مشكالت خانوادگي براي زن 

نويسنده به وجود نیاورد. 

چهرهروز

بررسينتايجنظرسنجيدرموردموافقتبريتانياييهاباهمهپرسيدومبرايبرگزيت

رفراندومدوم؛آرييانه
گ�روهگوناگ�ونب��ا تم��ام ف��راز و 
نش��یب هايي كه مذاك��رات برگزيت در 
س��ال 2017 ب��ا آن مواج��ه ب��ود، قرار 
اس��ت كه از ماه مارس س��ال 2018میالدي مرحله 
دوم مذاكرات برگزيت آغاز ش��ود. اين درحالي است 
بس��یاري از افرادي كه در سال 2016 راي به خروج 
بريتانی��ا از اتحادي��ه اروپ��ا داده بودند، نگ��ران روند 
مذاكرات هس��تند و بر اين باورن��د كه برگزيت براي 
آنها مش��كالت فراواني ايجاد خواهد كرد. بسیاري بر 
اين باورند بريتانیا نتوانس��ته آنگونه ك��ه بايد امتیاز 
براي پ��س از خروج از اتحاديه اروپ��ا بگیرد و حتي 
اين كش��ور نمي تواند خواس��ته هاي خ��ود را درباره 
برنامه هاي مهاجرتي به اتحادي��ه اروپا تحمیل كند. 
ب��ا اين حال، ترزا م��ي  در پیام تبريك س��ال جديد 
میالدي اعالم كرده بود كه 2017 س��ال پیش��رفت 
بريتانیا ب��وده چراكه در ف��از اول مذاكرات برگزيت 
ب��ه توافق هايي درباره اليحه خروج ايرلند ش��مالي و 
حقوق شهروندان اتحاديه اروپا دست يافت. انگلیس 
در س��ال 2016میالدي رفران��دوم برگزيت را برگزار 
كرد و براساس آن ۵2 درصد از انگلیسي ها از تصمیم 
خ��روج از اتحاديه اروپا حماي��ت كردند اما مخالفان 
برگزيت بارها خواستار لغو نتیجه اين رفراندوم شدند. 
طب��ق گزارش هاي منتش��ر ش��ده، بس��یاري از 
برق��راري همه پرس��ي دوم در م��ورد برگزي��ت خبر 
داده اند و برخي نیز منتظر پايان مذاكرات هستند تا 
با توجه به شرايط ايجاد شده، همه پرسي برقرار كرده 

و تصمیم بگیرند كه شرايط را مي پذيرند يا خیر. 
در چن��د روز گذش��ته نی��ز نايجل ف��اراژ، يكي از 
كارگزاران كمپین هاي برگزيت هشدار داد كه ممكن 
اس��ت راي خروج از اتحاديه اروپا از س��وي گروه هاي 
مخال��ف برگزيت كه ق��درت گرفته اند، لغو ش��ود. به 
گفت��ه فاراژ ام��كان برگزاري همه پرس��ي دوم مطرح 
ش��ده اما ايده مناسبي به نظر نمي آيد. طبق تازه ترين 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، اكثري��ت بريتانیايي ها با 
اينك��ه از رون��د مذاكرات برگزيت راضي نیس��تند اما 
نمي خواهند همه پرسي دومي برگزار شود. طبق يك 
نظرس��نجي كه در م��اه ژوئن برگزار ش��د حدود ۵۵ 

درص��د از بريتانیايي ها اعالم كرده ان��د كه در صورت 
برگزاري رفراندوم دوم، راي بر ماندن كشورش��ان در 
اتحادي��ه اروپا خواهند داد و تنه��ا 4۵درصد خواهان 
جدايي و ادامه مذاكرات برگزيت هس��تند. با اين حال 
درصد بس��یاري از م��ردم بريتانیا مايل ب��ه برگزاري 
همه پرسي جديد درباره خروج كشور از اتحاديه اروپا 
نیستند. براساس آمار منتشر شده بیش از ۵0 درصد 
بريتانیايي ها گفته اند كه نبايد همه پرسي دومي براي 
برگزيت برگزار ش��ود. تنها 43درصد از افرادي كه در 
اين نظرس��نجي ش��ركت كرده اند، مايل به برگزاري 
رفراندوم ديگري درخصوص خروج بريتانیا از اتحاديه 

اروپا هستند. 
به گفته بسیاري از كارشناسان، شمار قابل توجهي 
از افرادي كه به برگزيت رأي مثبت دادند به طور مطلق 
ضد اتحاديه اروپا نبودند بلكه با داليل كاركردي به آن 
رأي مثبت داده بودند. امید به ايجاد مش��اغل بیش��تر، 
درياف��ت حقوق بیش��تر، مواجه��ه با جراي��م كمتر يا 
س��رمايه گذاري دولت در بخش هاي خدمات درماني و 
رفاهي و مس��كن اجتماعي با استفاده از حق عضويت 
بريتانی��ا در اتحاديه اروپا ازجمله اين داليل بود. جامعه 
بريتانیا در ماه هاي اخیر درخصوص تحقق دستاوردهاي 

مذكور با ترديدهاي قابل  توجهي مواجه شده است. بر 
اين اس��اس به نظر مي رسد، مخالفت ها با برگزيت تنها 
به دلیل روند مذاكرات اس��ت. از طرف��ي در تازه ترين 
گزارش هاي منتش��ر ش��ده، نايجل فاراژ، رهبر پیشین 
حزب راس��ت گراي افراطي اس��تقالل اع��الم كرد كه 
طرفداران باقي ماندن در اتحاديه اروپا زمام امور درباره 
روابط آتي بريتانیا و اين اتحاديه را در دست گرفته اند. به 
گفته او، كمپین خروج كامال منفعل و متوقف  شده ولي 
طرفداران اتحاديه كه از منابع مالي كالني برخوردارند 
آزادان��ه به مبارزه خود ادام��ه مي دهند و درحال تغییر 

دادن برداشت افكار عمومي درباره برگزيت هستند. 
با وجود آنكه براس��اس اين نظرس��نجي بسیاري 
از بريتانیايي ه��ا ماي��ل به برگزاري همه پرس��ي دوم 
نیستند در مقابل، طرفداران ماندن در اتحاديه تالش 
دارند ثابت كنند كه برگزيت آس��یب هاي بس��یاري 
ب��ه اقتصاد بريتانیا وارد مي كن��د. با اين حال جرمي 
كوربی��ن، رهبر حزب كارگ��ر بريتانیا اعالم كرده كه 
خواس��تار برگ��زاري رفراندوم��ي ديگ��ر درخصوص 
برگزيت نیس��ت و از اين موضوع حمايت نمي كند. او 
از ط��رف حزب خود گفته كه به دنبال برگزاري يك 

راي گیري مفید و جدي در پارلمان هستند. 

آمارنامه

بازارهنر

شبخوباركستر»آيسو«
اركستر سمفونیك ايران – اتريش در پنجمین روز 
از برگزاري سي و سومین جشنواره موسیقي ضمن اداي 
احترام به حادثه ديدگان نفتكش »سانچي« برخي آثار 

دوره باروك را اجرا كرد. 
اركستر سمفونیك ايران - اتريش به رهبري مازيار 
يونسي يك شنبه شب بیست و چهارم دي و در پنجمین 
روز از برگزاري س��ي و سومین جشنواره موسیقي فجر 
كه تمام اجراها و برنامه هاي موس��یقايي اش تحت تاثیر 
حادث��ه نفتكش »س��انچي« بود در حض��ور تعدادي از 
میهمانان خارجي برخي آثار دوره باروك را به مخاطبان 
ارائ��ه داد. در بخش اول اين كنس��رت كه با اس��تقبال 
نس��بي مخاطبان همراه بود، اركس��تر قطعات كنسرتو 
ويوال در س��ل ماژور اثر جورج فیلیپ تلمان، كنسرتینو 
كالرينت اثر جوزپه تارتیني )تنظیم براي اركستر زهي از 
گوردن جاكوب(، كنسرتو فلوت در سل ماژور اثر آنتونیو 
ويوالدي ارائه ش��د. اين در حالي است كه در بخش دوم 
كنسرت »دن كیش��وت« نیز اثر فرانچسكو كنتي، آلبا 
كرنلیا اثر فرانچس��كو كنتي، موسیقي شمشیربازي اثر 
يوهان هاينريش ش��ملترز و سوئیت براي اركستر زهي 

و كنتینو اثر يوهان يوزف فوكس اجرا شد. 
دانیال جورابچي كنسرت مايستر، بابك كوهستاني 
سولیس��ت ويوال، ش��قايق صادقیان سولیس��ت فلوت، 
رهام ايرانخواه سولیس��ت كالرين��ت، دانیال جورابچي، 
فرمهر بیگلو، ياسمن كش��اورزي نوازندگان ويولن يك، 

كوش��ا صرافي گوهر، سیاوش جعفري، هومن رضايیان 
نوازندگان ويولن دو، بابك كوهستاني، پگاه عبداهلل زاده، 
احس��ان اجدي نوازندگان آلتو، نرگس فالح پسند و ثنا 
ش��همیري نوازندگان ويولنس��ل، آرش ضرابي نوازنده 
كنترباس، كارن سالجقه نوازنده  هارپسیكورد هم گروه 
اجرايي كنسرت منظم اركستر سمفونیك ايران – اتريش 
) آي سو( را تشكیل مي دادند.  اركستر سمفونیك ايران 
– اتريش از سال 8۵ با حمايت بخش فرهنگي سفارت 
اتريش در تهران آغاز به كار كرد. اين اركستر همواره از 
بدو تاسیس با رويكرد ارتقاي كیفیت اجرايي، استفاده از 
كارگاه هاي آموزشي و مستر كالس هاي مستمر استادان 
اتريشي را در دستور كار قرار داده است. اين مجموعه در 
فاز تازه فعالیت هاي خود تصمیم گرفته با تركیب بنده 
كوچك تر در كنار نوازندگان اروپاي��ي اجراي آثار دوره 

باروك را به صحنه ببرد. 

»كلنل«پرفروشترينشد
فروش نمايش هاي تئاتر ش��هر در فصل پايیز به 
2میلی��ارد و ۵36میلیون تومان رس��ید كه نمايش 
»كلنل« با ۵16میلیون تومان بلیت فروش��ي عنوان 
پرفروش ترين نمايش فصل پايیز اين مجموعه را به 

خود اختصاص داد. 
س��ه ماهه س��وم س��ال ۹6 با اجراي 20 نمايش 
در مجموع��ه تئاتر ش��هر همراه ش��د ك��ه در میان 
اين آثار نماي��ش كلنل با 1۹هزار و 201تماش��اگر 
بیشترين تماشاگر اين مجموعه را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در س��الن اصلي مجموعه تئاتر شهر با 
گنجايش ۵7۹ نف��ر، نمايش كلنل كه از 14 مهر تا 
10 آذر روي صحنه بوده با 44 اجرا میزبان 1۹201 
تماشاگر بود. براي اين نمايش 6604 بلیت تمام بها، 
3412 بلی��ت نیم به��ا، 6224 بلی��ت تخفی��ف دار و 
2۹61 بلیت میهمان صادر شده كه مبلغ گیشه آن 
را ب��ه ۵ میلی��ارد و 16۵ میلی��ون و 8۹0هزار ريال 

رسانده است. 
نماي��ش دو دلقك و نصفي ب��ه كارگرداني جالل 
تهران��ي نیز كه از 20 آذرم��اه اجراي خود را در اين 
س��الن ش��روع كرده تا 8 دي ماه با 16 اجرا میزبان 
1۹38تماشاگر بوده است. براي اين نمايش تا تاريخ 
ياد ش��ده 6۹3 بلی��ت تمام به��ا، 134 بلیت نیم بها، 
1111 بلیت میهمان ارائه ش��ده كه در گیشه مبلغ 

304 میلیون ريال را دارد. 
س��الن چهارسو مجموعه تئاترش��هر با گنجايش 

122 تماش��اگر نی��ز در اين بازه زمان��ي میزبان دو 
نمايش هفت عصر هفت��م پايیز و آكواريوم بوده كه 

در جمع 4۹34 تماشاگر داشته است. 
نمايش هفت عص��ر، هفتم پايیز ب��ه كارگرداني 
ايوب آقاخاني از 22 ش��هريور ت��ا 27 مهرماه با 28 
اجرا 2413 تماشاگر داش��ته كه حاصل 778 بلیت 
تمام بها، 213 بلیت نیم بها، ۵80 بلیت تخفیف دار و 
842 بلیت میهمان بوده اس��ت. گیش��ه اين نمايش 
337 میلی��ون و 12۵هزار ريال ثبت ش��ده اس��ت. 
نمايش آكواري��وم به كارگرداني س��یامك احصايي 
نیز كه از 7 آبان تا 17 آذر در س��الن چهارسو روي 
صحنه بوده با 2۹ نوبت اجرا میزبان 2۵21 مخاطب 
بوده است. 1817 بلیت تمام بها، 122 بلیت نیم بها، 
۵82 بلی��ت میهمان براي اين نمايش ارائه ش��ده و 
در گیشه مبلغ 46۹ میلیون و ۵00 هزار ريال ثبت 

شده است. 

پيشفروشبليتهايجشنوارهفيلمفجراز30ديماه
به گفته عزت اهلل علیزاده معاون اجرايي جش��نواره 
فیل��م فج��ر، پیش ف��روش بلیت ه��اي س��ینماهاي 
 مردمي سي و ششمین جش��نواره فیلم فجر از شنبه

30 دي ماه آغاز خواهد ش��د. معاون اجرايي جشنواره 
فیلم فجر با اعالم اين خبر گفت: عالقه مندان به حضور 
در س��ي و ششمین جش��نواره فیلم فجر مي توانند از 
ساعت 10 صبح شنبه 30 دي ماه با مراجعه به سايت 
Fajr. Cinematicket.org )با پش��تیباني س��ايت 
سینماتیكت( نسبت به پیش خريد بلیت هاي جشنواره 
در سانس ها و سینماهاي مورد عالقه خود اقدام كنند. 
ع��زت اهلل علیزاده ادام��ه داد: پیش ف��روش بلیت هاي 
جشنواره از ساعت 10 صبح روز شنبه 30 دي ماه آغاز 
مي شود و در ساعت 24 دوشنبه دوم بهمن ماه به پايان 
خواهد رسید. او افزود: بر اساس درخواست متقاضیان، 
ششم و هفتم بهمن ماه، بلیت هاي خريداري شده يا از 
طريق پیك يا به صورت حضوري تحويل خواهد شد. 
علیزاده با اشاره به پیش فروش بلیت براي سازمان ها و 

نهادها گفت: نمايندگان سازمان ها و نهادهاي متقاضي 
مي توانند در تاريخ چهارشنبه چهارم و پنج شنبه پنجم 
بهمن ماه با ارائه نامه رسمي از نهاد يا سازمان متبوع با 
مراجعه حضوري به محل پیش فروش واقع در پرديس 

ملت، بلیت هاي مورد نظر خود را خريداري كنند. 
س��ي و شش��مین جش��نواره فیلم فجر از 12 تا 
22 بهمن ماه 13۹6 ب��ه دبیري ابراهیم داروغه زاده 

برگزار خواهد شد. 

»داكا«مردهاست
واشنگتنپست: 

اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
واكنش جديد دونالد ترامپ 
به برنامه داكا منتشر كرد. 
به گزارش واشنگتن پست، 
امري��كا  ريیس جمه��وري 
در تويیتي نوش��ت: برنامه 
داكا كه به 6۹0هزار جوان 
مي دهد  ام��كان  مهاج��ر 

به طور قانوني در امريكا كار و تحصیل كنند، »تقريبا 
مرده« اس��ت. اين برنامه ب��ه 6۹0هزار جواني كه در 
دوران كودكي به طور غیرقانوني وارد امريكا شده اند، 
ام��كان مي داد به طور قانون��ي كار و تحصیل كنند و 
از خطر اخراج ش��دن در امان باشند. ترامپ تا پنجم 
م��ارس به كنگره فرصت داده بود ت��ا در اين باره به 
توافق برس��د اما زودت��ر از اين موعد، اي��ن برنامه را 
مرده اعالم كرد. همچنین او در اين تويیت، بار ديگر 
مخالف��ت خود را با ورود مهاجران به امريكا از طريق 
قرعه كشي معروف به التاري اعالم كرد. ترامپ چند 
روز پس از سخنان جنجال برانگیزي كه در نشست با 
اعضاي پارلمان امريكا در كاخ سفید درباره كشورهاي 
آفريقاي��ي و هائیت��ي بیان كرده ب��ود، اين تويیت را 
نوش��ت. س��خنان توهین آمیز وي درباره كشورهاي 
آفريقايي با موج اعتراضات جامعه جهاني مواجه شد. 

تايمز:
هواپیم��اي  ي��ك 
مسافربري در تركیه هنگام 
ف��رود روي باند ف��رودگاه 
دچار سانحه شد و تا آستانه 
سقوط به داخل دريا پیش 
رفت. اين روزنامه در صفحه 
اول خود با انتش��ار عكسي 
از اي��ن هواپیما، گزارش��ي 
از بروز اين س��انحه منتشر 

كرد. به گ��زارش اين روزنامه، ي��ك فروند هواپیماي 
مسافربري خطوط هوايي پگاسوس هنگام فرود روي 
باند يك فرودگاه ساحلي بر اثر لغزندگي باند به سمت 
س��احل دريا منحرف شد و تا آستانه سقوط به داخل 
درياي س��یاه پیش رفت. در اين س��انحه هیچ يك از 
مس��افران و خدمه پرواز آس��یب نديدند. اين حادثه 
در فرودگاه ترابزون در ش��مال ش��رقي تركیه رخ داد. 
تصاوير دريافتي مربوط به اين حادثه نشان مي دهد كه 
دماغ��ه هواپیما فاصله زيادي با دريا ندارد. هواپیمايي 
پگاس��وس در بیانیه يي اعالم كرد: هواپیماي بويینگ 
800-737 كه از آنكارا به سمت ترابزون پرواز مي كرد، 
در هنگام فرود دچار سانحه شد. اما تمام 162مسافر، 

2خلبان و 4 خدمه پرواز سالم هستند. 

نيويوركتايمز:
روز چهارش��نبه هفته 
گذش��ته بود كه رسانه ها 
بارندگي  دادن��د،  گزارش 
س��رازير  موجب  ش��ديد 
ش��دن آب رودخانه ه��اي 
جن��وب كالیفرنی��ا ش��د 
آن 13  نتیج��ه  در  ك��ه 
نف��ر كش��ته و خانه هايي 
تخريب شدند. به گزارش 

صفحه اول نیويورك تايمز، تلفات اين س��یالب در 
كالیفرنیا به 20 كشته رسید. در حال حاضر مقامات 
ش��مار افراد ناپديد ش��ده در پي رانش زمین را 48 
نفر اعالم كرده اند و تیم هاي امدادي در تالش براي 
خدمات رس��اني و يافتن اين افراد هستند. بر اساس 
اعالم مقامات ايالت كالیفرنیا جاري ش��دن سیل و 
رانش زمین تاكنون ۵۹ساختمان مسكوني را به طور 
كامل تخريب و موجب وارد شدن خسارت به 446 
ساختمان ديگر ش��ده است. 28 نفر نیز در پي اين 
حادثه مجروح ش��ده اند ك��ه از اين تع��داد 12نفر 
همچنان در بیمارستان بستري هستند و حال 4 نفر 
از آنان نیز وخیم گزارش شده است. ماه دسامبر نیز 
جنوب كالیفرنیا شاهد آتش سوزي گسترده يي بود 
كه اين آتش سوزي صدها هزار هكتار از جنگل هاي 

منطقه را نابود كرد. 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

وقتي»جيمكري«حسمرگراتجربهكرد
مثل خیلي هاي ديگر ك��ه دو روز پیش 
در هاواي��ي بودند، جیم ك��ري فكر كرد در 
حادثه يي كه دارد به وقوع مي پیوندد به زودي 
مي میرد.  به گزارش آسوش��یتدپرس، جیم 
كري بازيگر و كمدين سرشناس كه سیزدهم 
ژانويه در سواحل هاوايي بود با شنیدن پیام 

هش��دار خطر فكر كرد براثر حادثه مرگباري كه در حال به وقوع پیوس��تن است، 
به زودي مي میرد. با پخش ش��دن پیام هشداري مبني بر اينكه »هشدار اضطراري: 
حمله بالستیك هاوايي را تهديد مي كند. به سرعت پناهگاهي بیابید. اين يك مانور 

نیست« اين تصور براي كري پیش آمد. 
هی��چ كس نمي دانس��ت ك��ه اين پی��ام به ص��ورت تصادفي منتش��ر ش��ده 
و 38 دقیقه طول كش��ید تا روش��ن ش��ود اين پیام اش��تباهي بود و خطري جان 
كس��ي را تهديد نمي كند. اين بازيگر مثل خیلي هاي ديگر ك��ه در حال گذراندن 
تعطیالت بودند، تصور كرد به خط پايان رس��یده اس��ت.  او بعد از تمام شدن اين 
ماجرا در تويیتر نوش��ت: امروز صب��ح در هاوايي از خواب بیدار ش��دم و ديدم 10 
دقیقه براي زندگي كردن وقت دارم. اين يك هش��دار اش��تباه بود، اما يك هشدار 
 واقعي رواني محس��وب مي ش��د. به دنبال انتش��ار پیام هش��دار م��ردم غیرنظامي 
وحشت زده به پناهگاه هاي محافظت در برابر بمب رفتند و توريست ها كه در میان 
آنها چهره هاي مشهوري چون دايانا راس خواننده مشهور و جاش فلگ بازيگر »عزيز 

میلیون دالري« نیز حضور داشتند، در زيرزمین  هتل ها پناه گرفتند. 
به خاطر سیاس��ت هاي ترامپ در برابر كره ش��مالي، هاوايي از مناطقي اس��ت 
 ك��ه به صورت جدي در معرض خطر احتمالي از س��وي كره ش��مالي ق��رار دارد و 
به همین دلیل جیم كري، ترامپ و سیاست هاي وي را مسبب چنین رويدادهايي 
خواند. كري بعد از آن هم يك تويیت ديگر منتشر كرد و در اشاره به رابرت مولر كه 
مسوول پرونده بررسي ارتباط كمپین ترامپ با روسیه است، نوشت: حاال كه بحث 
تمیزكاري ش��د، آقاي مولر عزيز لطفا اين لكه زش��ت را از روي پرچم مان پاك كن 
قبل از اينكه بتواند آسیبي دايمي به رنگ هاي فابريكش بزند.  اين تويیت او همراه با 
عكسي از ترامپ بود كه در حال لبخند زدن پرچم امريكا را در آغوش كشیده است. 

سفرلوكسبه»درك«
س��ال 13۹6 به نام س��فر به سیس��تان و 
بلوچس��تان ثبت شده، استاني كه هنوز طوق 
ناامن��ي از گردنش خارج نش��ده، با اين حال 
حركت هايي كه از اواس��ط سال گذشته براي 
معرفي مناطق ناشناخته و كمترشناخته شده 
اين استان آغاز شد، حتي گردشگران خارجي 

را راهي اين سرزمین كمتر شناخته شده كرد و گردشگران ايراني را به كشف مناطق 
ناديده از سیس��تان و بلوچستان وا داشت؛ كشف جاهايي مثل ساحل درك كه محل 
تالقي تپه رمل ها و درياي مكران )عمان( و اقیانوس هند با پس زمینه يي از نخل هاي 
سرگردان است.  آمد و شدها به سیستان و بلوچستان كه شايد زماني تعداد گردشگران 
خارجي آن به اندازه انگشتان دو دست هم نبود، در يك سال گذشته به حدي رسید 
كه مديركل پیش��ین میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اين استان تصمیم 
گرفت پیش از آنكه جهان مرزهاي ناامني در نقش��ه ايران را جابه جا كند، اعالم كند 
كه سیستان و بلوچستان از منطقه قرمز براي گردشگران خارج شده است.  مجتبي 
میرحسیني معاون گردشگري سیس��تان و بلوچستان با وجود تمام تحرك هايي كه 
از س��ال گذشته براي معرفي سیس��تان و بلوچستان به عنوان مقصدي پايدار صورت 
گرفته، به مهم ترين مانع تداوم اين جريان اشاره مي كند و مي گويد: هزينه سفر به اين 
استان بسیار باالست و براي ارزان سازي آن بايد برنامه ريزي هايي صورت گیرد.  او ادامه 
مي دهد: با توجه به شناسايي قطب ها و كانون هاي گردشگري در استان و با به كارگیري 
همه ظرفیت ها، تمركز ويژه يي براي توس��عه شده است. سال گذشته اين طرح را در 
ساحل درك و كوه هاي مريخي امتحان كرديم و امروز سفر به درك و كوه هاي مريخي 
در سبد سفرهاي لوكس گردشگران ايراني قرار گرفته است.  او با تاكید بر اينكه بايد 
براساس ظرفیت هاي هر يك از بخش ها و شهرستان هاي استان برنامه ريزي و تمركز 
كنیم، به تدابیري كه در نظر گرفته ش��ده، اشاره مي كند و مي گويد: مقرر شده قطار 
زاهدان به تهران را به فرصت ويژه يي براي ارزان سازي سفر تبديل كنیم. در حال حاضر 
80درصد واگن هاي اين قطار اشغال است و بايد با طراحي بلیت جديد با امكان اقامت 
در سايرمقصدها و ادامه مسیر به سمت مقصد زاهدان انگیزه سفر به استان سیستان 

و بلوچستان را افزايش دهیم.

تاريخنگاري

فرار شاه؛ پايان پهلوي
محمدرض��ا پهلوي و همس��رش در س��فري ب��دون بازگش��ت و درحالي كه 
مي گريستند، ايران را ترك كردند و در نخستین مرحله وارد آسوان مصر شدند 
به همین مناس��بت مردم سراسر كشور به جش��ن و پايكوبي پرداختند. روزنامه 
اطالعات با تیتر مش��هور »ش��اه رفت« در دس��ت مردمي بود كه از رفتن ش��اه 

خشنود بودند. 
خروج يا فرار ش��اه از ايران، دفتر س��لطنت پهلوي ه��ا و زندگي مردم ايران 
زير س��لطه قدرت هاي اس��تكباري جهان را براي همیشه بس��ت. اين نخستین 
 باري نبود كه پهلوي دوم فرار را بر قرار ترجیح مي داد اما اگر در س��ال 1332 
با كودتا به قدرت بازگش��ت در س��ال ۵7 ديگر نه جامعه پذيراي س��لطنت بود 
و ن��ه محمدرضا پهل��وي و يارانش توان رويارويي با موج خروش��ان انقالبیون را 
داش��تند. فرار ش��اه آغاز فصلي جديد در حیات سیاس��ي، اجتماعي و فرهنگي 

جامعه ايران بود. 
اردشیر زاهدي در كتاب »2۵سال در كنار پادشاه« مي نويسد:»تقريبا 10روز 
قبل از رفتن امام خمیني به ايران، پاكروان ريیس اس��بق س��اواك به من اطالع 
داد ك��ه ش��اه مي خواه��د مملكت را ترك كن��د. او با اصرار از من مي خواس��ت 
تا ش��اه را تش��ويق به مان��دن در ايران كنم و مي گفت اگر ش��اه ب��رود، ارتش 
ماجراي 28مرداد 32 را تكرار نخواهد كرد. من اين مطلب را به ش��اه گفتم و او 
گفت:»ارتش! ارتش ممكن نیس��ت به من خیانت كند! بعد كه در خارج شنید، 
قره باغي اعالمیه بي طرفي ارتش را امضا كرده اس��ت فوق العاده عصباني شد و تا 

مدتي قره باغي را فحش مي داد.« 
پهلوي دوم قبل از س��وار شدن بر هواپیما كه او را براي همیشه از ايران دور 
مي كرد در مصاحبه يي كوتاه به خبرنگاران گفت:»مدتي است احساس خستگي 

مي كنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمنا گفته بودم پس از اينكه خیالم راحت 
شود و دولت مستقر گردد به مسافرت خواهم رفت. اين سفر اكنون آغاز مي شود 
و تهران را به سوي آسوان در مصر ترك مي كنم. امروز با رأي مجلس شورا ملي 
كه پس از رأي س��نا داده شد، امیدوارم كه دولت بتواند هم به جبران گذشته و 

هم پايه گذار آينده يي موفق شود.«


