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   روحاني دستور اجراي برنامه 
ششم توسعه را صادر كرده است

با افزايش جوسازي هاي برخي افراد و جريانات رسانه يي درباره ابالغ برنامه 
ششم توس��عه، پايگاه اطالع رس��اني دولت اعالم كرد: »رييس جمهوري برنامه 

پنج ساله ششم توسعه را به هيات دولت ابالغ كرده است.«
به گزارش ايرنا، در خبر پايگاه اطالع رس��اني دولت كه ديروز منتش��ر شده، 
آمده اس��ت: اليحه برنامه پنج ساله ششم توسعه از سوي دولت به مجلس نهم 
داده ش��ده بود، اما رس��يدگي به اين اليحه به مجلس دهم موكول ش��د و در 
جريان رس��يدگي به اين اليحه ه��م اصالحات فراواني در اليحه پيش��نهادي 
دولت انجام ش��د تا جايي كه برخي صاحب نظران برنامه شش��م توسعه را عمال 
ط��رح مجلس مي دانس��تند تا اليحه دولت. با وجود رعايت نش��دن نكات مهم 
م��ورد نظر دولت در تصويب اين اليحه، وقتي برنامه شش��م تبديل به قانون و 
ايرادات آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع شد؛ 28 اسفندماه سال 
1395 عل��ي الريجاني، رييس مجلس قانون برنامه شش��م را به رييس جمهور 
ابالغ كرد و رييس جمهور هم در جلسات هيات دولت دستور اجراي اين قانون 

را صادر كرد. 
در اي��ن گزارش تاكيد ش��ده اس��ت: بنابراي��ن اجراي قانون برنامه شش��م 
توس��عه طبق روال در دس��تور كار دس��تگاه هاي مختلف اجرايي قرار گرفته و 

جوسازي هاي اخير هم عموما با اهداف سياسي انجام مي شود. 
پاي��گاه اطالع رس��اني دولت افزود: حس��ينعلي امي��ري، مع��اون پارلماني 
رييس جمهور 25 ارديبهش��ت ماه امسال با بيان اينكه عنوان عدم اجراي برنامه 
شش��م از س��وي روحاني را تكذيب مي كنم كه آيا اين خبر از پايه بي اس��اس 
و نادرس��ت اس��ت، گفت: » به هر حال قانون دس��تپخت انسان هاست، ممكن 
اس��ت در اجرا مشكلي داشته باش��د ولي مي توان با ارس��ال اليحه به مجلس 
آن را اصالح كرد. دولت هيچ مقاومتي در برابر مجلس نش��ان نداده و نش��ان 
هم نخواهد داد. خوش��بختانه تعامل قابل قبولي ميان دولت و مجلس ش��وراي 
اس��المي برقرار است و دولت يازدهم كوش��يد فارغ از نگاه سياسي نمايندگان 

رفتار اقناعي داشته باشد.«
پايگاه اطالع رساني دولت افزود: اميري با بيان اينكه در دولت يازدهم صدها 
فقره قانون از س��وي رييس جمهور به دس��تگاهاي ذي ربط ابالغ ش��ده است، 
خاطرنش��ان كرد: »برنامه شش��م طرح نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بود 
اما رييس جمهور در جلس��ه هيات دولت دس��تور اج��راي آن را صادر كرد. بر 
اين اس��اس مقرر ش��د اگر اين برنامه نيازمند هرگونه دس��تورالعمل، مصوبه و 
آيين نامه باشد، در جلساتي دولت تصويب كند و براي اجرا به نهادهاي ذي ربط 

ابالغ شود.«
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بين الملل��ي  كنفران��س  هش��تمين 
بودجه ريزي برمبناي عملكرد عمال فرصتي 
براي نقد سيس��تم بودجه ري��زي ايران بود. 
نشس��تي كه در آن عل��ي الريجاني، رييس 
مجلس شوراي اسالمي به صراحت وضعيت 
بودجه ريزي ايران را از نظر آماري تحليل و 
از آن انتقاد كرد. الريجاني با بيان اينكه خلل 
جدي در نظام بودجه ريزي و ديواني كشور 
وجود دارد، يادآور شد: بايد به مردم خدماتي 
داده ش��ود كه قابل قياس با ساير كشورها 
باش��د، حكمرانان و كاركنان در كشورهاي 
ديگر نس��بت به اي��ران كمتر هس��تند اما 

رسيدگي آنها به امور بهتر است. 
وي با اش��اره به برخي آم��ار و ارقام در 
شاخص هاي بودجه يي و مقايسه آن با ساير 
كش��ورها ادام��ه داد: ايران بين 20 كش��ور 
منطقه از نظ��ر زمان براي س��رمايه گذاري 
بي��ن 136  اس��ت و در  رتب��ه 15  داراي 
كش��ور دنيا رتبه 87 را كس��ب كرده است 
لذا ص��رف زمان ب��راي س��رمايه گذاري در 
ايران دچار مش��كل اس��ت.  رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي افزود: ام��ور ديواني مانع 
س��رمايه گذاري در كشور است و عمال زمان 

س��رمايه گذاري را افزاي��ش مي دهد. وي با 
بيان اينكه ايران بين 20 كش��ور منطقه در 
ش��فافيت سياست گذاري رتبه 18 را كسب 
كرده است، تصريح كرد: همچنين در زمينه 
شفاف سازي سياست گذاري بين 138 كشور 
دنيا رتبه 126 را كس��ب كرده است لذا به 
عمق سياست گذاري در شفاف سازي كمتر 
توجه شده است.  الريجاني با اشاره به اينكه 
بدون اصالح برخ��ي نظامات بودجه ريزي و 
ديواني نمي توان به جهش 8 درصدي دست 
يافت، افزود: تحقق رشد اقتصاد 8 درصدي 
به اصالح نظام��ات نياز دارد ك��ه اميدوارم 
دولت بع��دي براي اين اصالحات تازه نفس 
باشد و وزرا در دولت آينده بايد اين شجاعت 
را داشته باشند كه زماني كه مشكل جلوي 
خود مي بينند به س��مت آن بروند نه اينكه 
درد دل كنن��د.  وي اظه��ار ك��رد: كاهش 
وابستگي به درآمد نفتي و دستيابي به رشد 
8 درصدي به اص��الح نظامات نياز دارد كه 
اميدوارم نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد 
تهيه و به مجلس ارس��ال ش��ود تا پايه يي 

براي نظام بودجه ريزي كشور شود.  رييس 
مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه رتبه 
نرخ بيكاري در ايران بين 18 كشور منطقه 
9 است، افزود: ايران در موضوع نرخ بيكاري 
در بين 105 كشور دنيا رتبه 90 را داراست، 
همچني��ن در زمينه رش��د واقعي ناخالص 
داخلي در بين 24 كشور منطقه رتبه 10 را 
كسب كرده است كه اين رتبه در بين 191 

كشور دنيا 110 است. 
الريجان��ي با بيان اينكه رتب��ه ايران در 
جذب اس��تعدادها بين 20 كش��ور منطقه 
19 و در بين 138 كش��ور دنيا 126 است، 
اف��زود: اين تي��م بزرگ ديوان��ي كمكي به 
توسعه كش��ور نكرده است بلكه در بسياري 
مواقع موانعي در مسير پيشرفت كشور ايجاد 
كرده است. وي با اشاره به فاصله بين اهداف 
برنامه و بودجه و اجراي آن ادامه داد: ضريب 
تحق��ق برنامه و بودجه زياد نيس��ت كه به 
عواملي همانند عدم تعيين اهداف در برخي 
مواق��ع و ناكارآمدي در اج��را بازمي گردد.  
رييس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 

90 درصد بودجه سال 96 به بودجه جاري 
اختصاص يافته است، ادامه داد: درآمد نفت 
براي امور جاري كش��ور هزينه مي شود لذا 
بايد اهتمام ش��ود كه مصرف بودجه درست 
انجام شود تا از هزينه ها كاسته و كارآمدي 

افزايش يابد. 
الريجاني با اش��اره به لزوم طي ش��دن 
مسير ديگري يعني مسير ساختار حكمراني 
در كش��ور ادامه داد: در 100 سال اخير دو 
س��اختار در حكمران��ي دنيا وجود داش��ته 
يكي نظام هاي سوسياليستي و كمونيستي 
است كه براس��اس تفكر خود معتقد بودند 
كه دولت ها عامل ايج��اد عدالت در جامعه 
هس��تند و پرولتاريا در جامعه حاكم شده و 

مساوات حكمفرما شود. 
رييس ق��وه مقننه افزود: اين سيس��تم 
آزادي افراد را س��لب كرده كه در ش��وروي 
س��ابق و بلوك ش��رق نيز اين رويه را طي 
كردند كه هم اكنون ناتواني اين روش روشن 
شده و از ابتدا مشخص بوده كه دولت هايي 
كه آزادي مردم را س��لب مي كنن��د، راه به 
جايي نمي برند. ادامه گزارش اين كنفرانس 

را در صفحه 3 بخوانيد.

وزي��ر ام��ور خارج��ه كش��ورمان كه در 
نيويورك به سر مي برد روز گذشته با شبكه 
س��ي ان ان گفت وگو كرد. محمدجواد ظريف 
در اي��ن مصاحب��ه اختصاصي تاكي��د كرد: 
مي داني��م كه تروريس��ت ها از كجا مي آيند. 
مي دانيم كس��اني ك��ه به برج ه��اي تجارت 
جهاني حمل��ه كردند، اتباع كدام كش��ورها 
بودند. مي توانم به شما بگويم كه هيچ يك از 
آنها ايراني نبودند. از سال 2001 هم هيچ يك 
از كس��اني كه اقدام��ات تروريس��تي انجام 
داده اند، ايراني نبوده اند.  وي در پاسخ به اين 
سوال كه برخي مي گويند ممكن است بعد از 
برجام، ايران به دنبال س��الح هسته يي برود، 
گفت: »ايران در جريان توافق و پيش از توافق 
به صراحت روش��ن كرده است كه به دنبال 
يك برنامه تس��ليحاتي ]هس��ته يي[ نيست. 
آژانس بين المللي انرژي اتمي بار ديگر تاييد 
كرده كه ادعاها در مورد ابعاد نظامي احتمالي 
برنامه هس��ته يي ايران بي پايه است. آژانس 
تصميم گرفت كه آن فصل را مختومه كند.« 
وزير امور خارجه ادامه داد: »تصور مي كنم كه 
افرادي به دنبال هراس افكني هستند. ايران 
سابقه روش��ني دارد. ايران قرباني تسليحات 
شيميايي بود، اما هرگز از تسليحات شيميايي 
استفاده نكرد. ايران توانش را داشت، اما هرگز 
به سمت ساخت تسليحات شيميايي نرفت، 
چراكه معتقديم كه اين تس��ليحات نه فقط 
مخالف ايدئولوژي ما هس��تند، بلكه امنيت 
م��ا را ه��م تقويت نمي كنن��د. معتقديم كه 
تسليحات هسته يي، تهديدي براي امنيت ما 

خواهد بود، نه كمكي به آن.« 
در ادام��ه برنامه، »فري��د ذكريا« مجري 
برنامه از آقاي ظريف در مورد س��فر »دونالد 
ترامپ« رييس جمهور امريكا به عربس��تان و 
اعالم حمايت كامل او از رياض س��وال كرد. 
وزير امور خارجه ايران گفت: »مي توانم بگويم 
كه اين سياس��ت نادرست و اشتباهي است. 
مي داني��م كه تروريس��ت ها از كجا مي آيند. 
مي دانيم كس��اني ك��ه به برج ه��اي تجارت 
جهاني حمل��ه كردند، اتباع كدام كش��ورها 
بودند. مي توانم به شما بگويم كه هيچ يك از 
آنها ايراني نبودند. از سال 2001 هم هيچ يك 
از كس��اني كه اقدام��ات تروريس��تي انجام 

داده اند، ايراني نبوده اند. «
وي اف��زود: »اغلب آنها اهل كش��ورهاي 
اياالت متحده بوده اند. معتقدم ايدئولوژي اي 
م��ا،  همس��ايه  توس��ط  متاس��فانه  ك��ه 
عربستان س��عودي تروي��ج مي ش��ود، عامل 
افراط گرايي و تعصب كوري است كه چنين 
صفحه  تاريكي را توس��ط اف��رادي كه هيچ 
ارتباطي به اسالم ندارند، به منطقه ما و حتي 
فراتر از آن آورده اند. النصره را ببينيد، داعش 
را ببينيد، القاعده را ببينيد، هيچ يك از آنها 
ارتباطي با اس��الم ندارند و هيچ ارتباطي هم 
با ايران ندارند. « وزير امور خارجه ادامه داد: 
»نه فقط ايدئولوژي، بلكه پش��تيباني مالي و 
تس��ليحاتي اين گروه ها، از س��وي ديگراني 
تامين مي ش��ود كه خ��ود را متحدان اياالت 
متحده مي خوانند.« ظريف در ادامه در پاسخ 
به سوالي در مورد دليل حمايت ايران از نظام 

س��وريه افزود: »بگذاري��د در ابتدا بگويم كه 
سياست ما در قبال سوريه، افغانستان، عراق 
و ديگر نقاط منطقه همواره ثابت بوده است. 
م��ا همواره مخالف تروريس��م و افراطي گري 
بوده ايم و همواره به ياري كساني شتافته ايم 
كه در حال مبارزه با افراط گرايي و تروريسم 
بوده اند. ما اي��ن كار را در ابتداي قرن جاري 
در افغانس��تان انجام دادي��م و كامال مخالف 
حكومت طالبان و القاعده بوديم. ما همچنين 
به كمك عراقي ها رفتيم، هم در اربيل و هم 
در بغداد تا از تس��لط داع��ش بر اين مناطق 
جلوگيري كنيم و در سوريه هم داريم همين 
كار را مي كنيم.« وزير امور خارجه در پاس��خ 
به اين س��وال كه آيا هيچ يك از كس��اني كه 
با دولت س��وريه مي جنگند، معارضه مشروع 
نيستند، گفت: »شايد معارضه مشروعي در 
س��وريه وجود داشته باشد و به همين دليل 
هم بود كه در سال 2013، چند هفته بعد از 
آنكه من به عنوان وزير خارجه ايران منصوب 

شدم، طرحي چهار ماده يي را ارائه كردم.«
وي اف��زود: »همين ط��رح بعدها مبناي 
قطعنامه 2254 شوراي امنيت سازمان ملل 
ش��د. اين چه��ار بند عبارت از اين هس��تند 
كه براي پاي��ان دادن به بحران و ممانعت از 
طوالني شدن درگيري ها كه منجر به كشته 
ش��دن و آوارگي افراد بيشتري مي شود، بايد 
به اصل منازع��ه بپردازيم.« ظريف ادامه داد: 
»اوال، برق��راري آتش بس. معتق��دم كه بايد 
آتش بس برقرار ش��ود و هم��واره هم نياز به 
برق��راري آتش بس بوده اس��ت. افرادي براي 

آتش بس شرط و شروط مي گذارند. اما روشن 
اس��ت كه ما بايد براي رسيدن به آتش بسي 
جامع، البت��ه به اس��تثناي گروه هايي كه از 
سوي ش��وراي امنيت سازمان ملل به عنوان 
گروه هاي تروريستي معرفي شده اند، شامل 

داعش و النصره تالش كنيم. « 
ب��ه گفته وزير ام��ور خارجه، گفت وگوي 
ملي، اصالح قانون اساسي و ايجاد دولت ملي 
با حضور اعضاي دولت كنوني س��ه بند ديگر 
طرح پيشنهادي ايران بوده است. به گزارش 
فارس، ظريف در مورد بحران يمن نيز گفت: 
»بمب��اران م��ردم بي گناه در يم��ن بيش از 
دو س��ال اس��ت كه ادامه دارد، در حالي كه 
س��عودي ها اميدوار بودند كه آن را ظرف دو 

هفته به پايان برسانند. «
وي افزود: »ما با آن درگيري هم مخالف 
بوديم و طرحي چهار ماده يي شامل آتش بس، 
كمك هاي بشردوستانه، گفت وگوي يمني-

يمني و ايجاد دولتي براساس خواست مردم 
يم��ن ارائه كرديم.« وزير ام��ور خارجه ادامه 
داد: »معتقديم كه تنها راه در اين درگيري ها، 
پذيرش اين واقعيت اس��ت ك��ه هيچ راهكار 

نظامي اي وجود ندارد.«
ظري��ف در واكن��ش ب��ه گ��زارش اخير 
»نيويورك تايمز« كه در آن ادعا ش��ده است 
كه ايران »بر عراق مس��لط شده« تاكيد كرد 
كه اي��ران هم��واره »انتخاب هاي درس��ت« 
داش��ته و به كمك مردم عراق آمده اس��ت، 
بر خالف كش��ورهايي كه از صدام، داعش و 

گروه هاي تروريستي حمايت كردند. 

خبر سرمقاله

  قوه قضاييه، نيازمند استراتژي اقتصادي

  تفاوت مي��ان دولت )State( و حكومت )Government( يكي از نخس��تين 
بحث هايي اس��ت كه به دانشجويان علوم سياسي آموخته مي شود. زماني كه بحث از 
وظايف دولت در اقتصاد مي ش��ود بس��ياري اين تصور را دارند كه منظور از دولت قوه 
مجريه اس��ت در حالي كه در اقتصاد بخش عمومي بيش��تر مباحث ناظر بر وظايف 
حكومت اس��ت كه طبيعتا قوه مجريه به عنوان بخش��ي از حكوم��ت وظيفه اجراي 
قسمت هايي از اين وظايف را دارد. اما مساله اين است كه بسياري از وظايفي كه براي 

بخش عمومي اقتصاد مطرح شده است اصوال ارتباطي با قوه مجريه ندارد. 
نگاهي به ادبيات كالسيك اقتصاد و وظايفي كه آدام اسميت براي دولت مطرح و 
سپس »جان استوارت ميل« تبيين كرد، نشان مي دهد كه در نظام هايي كه تفكيك 
قوا در آن صورت مي گيرد، وظايف كالس��يك اقتصاد همراستا با قوه مجريه بر عهده 
نهادهاي قضايي هم است. مسائلي مانند حفظ امنيت و حراست از اجراي قانون نيازمند 
نيروي نظامي و قوه قضاييه يي قوي اس��ت. حتي با گذش��ت زمان و پررنگ تر ش��دن 
نقش دولت در ادبيات اقتصادي با موضوعاتي مانند مقررات )Regulation( نهادهاي 

قانونگذار بودند كه نقش پررنگ تري در اقتصاد يافتند. 
در ايران اكثر تمركز براي حل چالش ها و بحران هاي اقتصادي بر دوش قوه مجريه 
بوده است. اين در حالي است كه اصل تفكيك قوا در ايران باعث شده است كه بسياري 
از وظايف ذاتي دولت در اقتصاد بر عهده قوه قضاييه و قوه مقننه باش��د. ديدگاه قوه 
قضاييه در خصوص مسائل اقتصادي بيشتر نقش مجازات گر و تا حدي بازدارندگي از 
مفاسد اقتصادي بوده است. در حالي كه اگر نگاهي دقيق تر به شرح وظايف حاكميت 
در قبال مس��ائل اقتصادي بيندازيم به خوبي متوجه مي شويم كه اهميت و نقش قوه 

قضاييه در اقتصاد اگر از قوه مجريه بيشتر نباشد، كمتر هم نيست. 
مثال ه��اي زيادي از اهميت تصميمات قوه قضايي��ه در اقتصاد مي توان يافت. 
امروز اين بحث كه مش��كل فضاي كس��ب و كار باعث رش��د اقتصاد زيرزميني و 
ش��كل گيري نهادهاي به اصطالح خصولتي ش��ده براي همه مش��خص اس��ت اما 
موض��وع اين اس��ت كه بدون حضور موث��ر و پررنگ قوه قضايي��ه نمي توان انتظار 
اصالح در فضاي كس��ب و كار را داشت. مساله امنيت سرمايه گذاري يكي ديگر از 
چالش هاي جدي امروز اقتصاد ايران است و مشخص نبودن حدود امنيت سرمايه 
در ايران باعث ش��ده اس��ت كه بس��ياري از فع��االن اقتصادي –چ��ه ايراني و چه 
غيرايراني- حاضر به سرمايه گذاري در ايران نيستند يا الاقل ريسك سرمايه گذاري 
در ايران را باال تخمين مي زنند كه به نظر مي آيد كه بس��ياري از مشكالت ريسك 
س��رمايه گذاري در ايران مي تواند با كمك قوه قضاييه حل ش��ود.  در حقيقت قوه 
قضايي��ه به يك اس��تراتژي اقتصادي نياز دارد. تاكنون نقش��ي كه قوه قضاييه در 
مباح��ث اقتصادي براي خود تعريف كرده بس��يار حداقلي ب��وده در حالي كه آثار 
تصميم��ات اين قوه در اقتصاد حداكثري اس��ت. مثال خبر دس��تگيري يا مصادره 
اموال براي فراري دادن سرمايه يي كه به دنبال حداقل كردن ريسك در تصميمات 
خود اس��ت، كافي اس��ت. قوه قضاييه مي توان��د در تصميم گيري هاي خود اجراي 
صرف قانون را در نظر گيرد در حالي كه اگر يك استراتژي اقتصادي داشته باشد، 
مي تواند در كنار اجراي قانون از ابزارهايي براي كاهش آثار جانبي يا حتي استفاده 
در راستاي منافع اقتصادي استفاده كند. دادگاه هاي اقتصادي مجزا، حفظ شأن و 
منزلت فعاالن اقتصادي و جلوگيري از افش��اي هر گونه اتهام قبل از قطعي شدن 
حكم س��اده ترين كارهايي  است كه مي تواند از سوي قوه قضاييه صورت گيرد. در 
صورتي كه قوه قضاييه اس��تراتژي اقتصادي مشخصي داشته باشد، مي تواند حتي 
بيش��تر از دولت به گس��ترش بخش خصوصي در اقتصاد كمك كند. مطمئنا اين 
موضوع از اهداف قانونگذاران نيز بوده اس��ت ك��ه نهادي مانند اتاق بازرگاني را به 
عنوان مش��اور قوه قضاييه در قانون ذكر كرده اند.  واقعيت اين اس��ت كه رويه هاي 
قضايي در ايران كمتر در خدمت اقتصاد بوده اس��ت و نياز به يك بازبيني كلي از 
سوي مسووالن قضايي كشور در اين خصوص احساس مي شود. حساسيت مسائل 
قضايي براي فعاالن اقتصادي به مراتب بيش��تر از تصميمات قوه مجريه است و به 
همين دليل نيازمند بهبود در اين رويكرد اس��ت. به همان اندازه كه نقش مبارزه 
با فس��اد قوه قضاييه براي اقتصاد مهم اس��ت، مساله جهت دهي آنها به اقتصاد هم 
اهميت دارد. فعاالن اقتصادي وقتي با رويه هاي روشني در سيستم قضايي روبه رو 
باشند، مي توانند نسبت به آينده تصميمات خود، بدون ترس تصميم گيري كنند. 
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اعالم آمارهاي اقتصاد ايران در هشتمين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي برمبناي عملكرد

آمارها به روايت الريجاني
 همين صفحه 

نشست پرخبر سخنگوي قوه قضاييه

 صفحه 2 

پرونده

گزارش حساب  سرمايه 
در ايران غلط است

9

اقتصاد ايران به روايت الريجاني

وزير امور خارجه ايران در گفت وگو با سي ان ان: 

مي دانيم تروريست ها از كجا مي آيند 

   قوه قضاييه براي احقاق حقوق مردم 
به بانك مركزي كمك مي كند

  حسين فريدون، برادر رييس جمهور 
بازداشت شد

  قوه قضاييه در جهت حمايت از 
 سرمايه گذاري به صاحب سرمايه 

كمك هاي الزم را مي كند

 فراز جبلي   
مشاور سردبير

رنا
: اي

س
عك

تف��اوت مي��ان دول��ت )State( و حكوم��ت 
)Government( يكي از نخستين بحث هايي 
اس��ت كه به دانش��جويان علوم سياسي آموخته 
مي ش��ود. زمان��ي كه بحث از وظاي��ف دولت در 
اقتصاد مي شود بس��ياري اين تصور را دارند كه 
منظ��ور از دولت قوه مجريه اس��ت در حالي كه 
در اقتص��اد بخش عمومي بيش��تر مباحث ناظر 
بر وظايف حكومت اس��ت كه طبيعتا قوه مجريه 
ب��ه عن��وان بخش��ي از حكومت وظيف��ه اجراي 
قس��مت هايي از اين وظايف را دارد. اما مس��اله 
اين است كه بسياري از وظايفي كه براي بخش 
عمومي اقتصاد مطرح شده است اصوال ارتباطي 

با قوه مجريه ندارد...

فرض كنيد ش��ما دارن��ده بزرگ تري��ن ذخاير 
متع��ارف و ارزان قيمت نفت خام در دنيا هس��تيد 
و ب��ه اين مس��اله ب��اور داريد كه ب��ه علت كمبود 
س��رمايه گذاري، چش��م انداز عرضه در س��ال هاي 
آين��ده به ص��ورت فزاينده يي نگران كننده اس��ت. 
طبيعت��ا عقل س��ليم حك��م مي كند كه ش��ما با 
افزايش ظرفي��ت  توليد، خود را آم��اده نگه داريد 
تا در ش��رايط افزايش قيمت نفت خام بر اثر رش��د 
تقاض��ا و كمبود عرضه، دس��ت به نقد باش��يد. اما 
به نظر مي رسد كه آرامكو چنين نظري را ندارد. 

امي��ن ناص��ر، مديرعامل ش��ركت مل��ي نفت 
عربس��تان  س��عودي هفت��ه گذش��ته در كنگ��ره 
جهاني نفت در اس��تانبول به ايراد سخن پرداخت 
و برنامه ه��اي كمپان��ي تح��ت مديريت��ش براي 
س��رمايه گذاري 300ميليارد دالري در 10س��ال 

آينده را تشريح كرد...

 قوه قضاييه، نيازمند 
استراتژي اقتصادي

در سر سعودي ها چه مي گذرد؟

سرمقاله

نفت و انرژي

 همين صفحه  

 صفحه 15  

ایران

1

 ظريف: مي دانيم تروريست ها 
از كجا مي آيند 

وزير امور خارجه كش��ورمان كه در نيويورك به 
س��ر مي برد روز گذشته با شبكه سي ان ان گفت وگو 
كرد. محمدجواد ظريف در اين مصاحبه اختصاصي 
تاكيد كرد: مي دانيم كه تروريست ها از كجا مي آيند. 
مي دانيم كس��اني ك��ه به برج هاي تج��ارت جهاني 
حمل��ه كردند، اتباع كدام كش��ورها بودند. مي توانم 
به ش��ما بگويم ك��ه هيچ يك از آنه��ا ايراني نبودند. 
از س��ال 2001 هم هيچ يك از كساني كه اقدامات 
تروريس��تي انجام داده ان��د، ايراني نبوده اند.  وي در 
پاسخ به اين سوال كه برخي مي گويند ممكن است 
بعد از برجام، ايران به دنبال س��الح هسته يي برود، 
گف��ت: »ايران در جري��ان توافق و پيش از توافق به 
صراحت روش��ن كرده است كه به دنبال يك برنامه 
تسليحاتي ]هس��ته يي[ نيس��ت. آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بار ديگر تاييد كرده كه ادعاها در مورد 
ابعاد نظامي احتمالي برنامه هس��ته يي ايران بي پايه 
است. آژانس تصميم گرفت كه آن فصل را مختومه 
كند.« وزير امور خارج��ه ادامه داد: »تصور مي كنم 

كه افرادي به دنبال هراس افكني هستند...

 فراز جبلي   



 از چ�اه عمي�ق تحريم بي�رون آمديم-تعادل| 
رييس جمهوري در حساب اينستاگرامي خود نوشت: از چاه 
عميق تحريم بيرون آمديم ولي به اين معني نيست كه در 
زمان كوتاه به روز اول برگش��ته باشيم.  حسن روحاني در 
ادامه نوشت: آيا پس از 30 سال از پايان جنگ توانسته ايم 

همه مشكالت آن را حل و فصل كنيم؟
 پيش نوي�س طرح مقابله ب�ا اقدامات خصمانه 
امري�كا نهاي�ي شد-ايس�نا| عليرض��ا رحيم��ي عضو 
كميس��يون امني��ت مل��ي و سياس��ت خارج��ي مجلس 
در كان��ال تلگرام��ي اش با اش��اره به برگ��زاري چهارمين 
جلس��ه بررس��ي طرح مقابل��ه ب��ا اقدام��ات ماجراجويانه 
 و تروريس��تي امري��كا در منطق��ه ب��ا حض��ور نمايندگان
 3 فراكسيون  مجلس گفت كه مفاد اين پيش نويس نهايي 
ش��د و اين پيش نويس با تاييد ريي��س مجلس آماده ارائه 
ب��ه صحن خواهد بود. وي همچني��ن گفت: درصورتي كه 
كنگره امري��كا طرح تحريم هاي اي��ران را نهايي كند، اين 
پيش نويس��ي در قالب طرح دوفوريتي در صحن مطرح و 

رسيدگي خواهد شد. 
 حضور نمايندگان مجل�س در دولت دوازدهم 
منتفي ش�ده اس�ت-ايلنا| محمد محمودي شاه نشين 
نماينده ش��هريار در مجلس شوراي اس��المي، با اشاره به 
احتمال تش��كيل كابينه اعتدالي همچ��ون دولت يازدهم 
ازسوي روحاني، گفت: حضور نمايندگان مجلس در كابينه 
دوازدهم منتفي شده است. وي افزود: روحاني اهل تعامل و 
همكاري با همه جناح هاي مختلف سياسي است. البته بعيد 
مي دانم سراغ تندرو ها برود و به نظر مي رسد از افراد معتدل 

هر دو جناح استفاده كند. 
 نام�ه نمايندگان مجلس ب�راي اعطاي تابعيت 
ايراني به دختر مريم ميرزاخاني-فارس| رضا ش��يران 
نماينده مش��هد در مجلس از جم��ع آوري امضا در صحن 
علن��ي ديروز مجلس جهت درخواس��ت براي تس��ريع در 
رس��يدگي به طرح يك فوريتي اصالح قان��ون تابعيت در 
كميس��يون هاي مجلس با هدف اعط��اي تابعيت به دختر 
مريم ميرزاخاني نخبه رياضي ايراني كه درگذشت، خبر داد. 
به گفته شيران، براي اين تقاضا تاكنون 60 نماينده اين نامه 
را امضا كرده اند و امضاها همچنان در حال افزايش است كه 
به كميسيون حقوقي و قضايي و ديگر كميسيون هاي فرعي 
كه مس��وول رسيدگي و بررسي آن هستند، تقديم خواهد 
شد. هدف نمايندگان از تقاضاي تسريع به رسيدگي به اين 
طرح، اجرايي شدن وصيت مرحومه مريم ميرزاخاني جهت 

اعطاي تابعيت ايراني به تنها دخترش است. 
 س�ازمان ملل براي بازگش�ايي مسجداالقصي 
اق�دام كند-خانه مل�ت| عالءالدين بروج��ردي رييس 
كميس��يون امني��ت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس، 
درخصوص بستن مسجداالقصي به روي نمازگزاران، اظهار 
كرد: مسجداالقصي به عنوان قبله اول مسلمانان از اهميت 
بااليي براي جهان اس��الم برخوردار است. وي با بيان اينكه 
سازمان ملل براي بازگشايي مس��جداالقصي بايد به رژيم 
صهيونيستي فشار الزم را وارد كند، گفت: سازمان ملل نيز 
در اين جهت بايد به رژيم صهيونيستي فشار الزم را براي باز 

شدن هر چه سريع تر مسجداالقصي وارد كند. 
 اعض�اي كميته تعامل فراكس�يون نمايندگان 
واليي خواهان ديدار با رييس جمهوري هستند-ايرنا| 
حميدرضا حاجي بابايي رييس كميته تعامل فراكس��يون 
نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي با رييس جمهوري 
گف��ت: اعضاي اين كميت��ه خواهان دي��دار و گفت وگو با 
رييس جمهوري درمورد ويژگي هاي اعضاي دولت دوازدهم 
هستند. وي محور درخواس��ت ديدار با رييس جمهوري را 
تش��كيل دولت آينده بيان كرد و يادآور شد: در اين ديدار 
خواهيم گفت كه ما خواهان چه دولتي هس��تيم. نماينده 
همدان در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه معيار ما 
براي دولت آينده كارآمدي، بدون حاشيه بودن و كار كردن 
براي مردم است، تصريح كرد: دولت آينده بايد دولتي بدون 

حاشيه و توانمند باشد. 
 سومين جلس�ه محاكمه 2 متهم پرونده فساد 
نفتي برگزار ش�د-مهر| س��ومين جلس��ه رسيدگي به 
اتهامات ۲ متهم پرونده فس��اد نفتي در ش��عبه ۲۸ دادگاه 
انقالب به رياس��ت قاضي مقيس��ه برگزار ش��د. در جلسه 
نخس��ت كه روز ش��نبه هفته جاري 17 تير برگزار ش��د، 
ع��الوه بر ۲ متهم، وكالي مدافع آنها نيز حضور داش��تند. 
در جلس��ات اول و دوم دادگاه ۲ متهم نفتي، كيفرخواست 
مهدي ش��مس متهم رديف دوم پرونده از س��وي نماينده 
دادس��تان قرائت ش��د و در ادامه اين متهم در جايگاه قرار 

گرفت و به ارائه بخشي از دفاعيات خود پرداخت. 
 ايس�نا مجرم شناخته ش�د-ايلنا| مديرمسوول 
خبرگزاري دانشجويان ايران به جرم »افتراء و نشر اكاذيب« 
با راي هيات منصفه دادگاه مطبوعات محكوم ش��د. اتهام 
وارده به خبرگزاري دانشجويان ايران با مدير مسوولي علي 
متقيان، »افتراء و نشر اكاذيب« بود كه با رأي اعضاي هيات 
منصفه، اين خبرگزاري مجرم ش��ناخته شد ضمنا اعضاي 

هيات منصفه، وي را مستحق تخفيف دانستند. 
 اس�تقرار سپاه در شرق كش�ور براي برقراري 
امنيت است-تس�نيم| دستيار و مشاور عالي فرماندهي 
معظم كل قوا گفت: اس��تقرار س��پاه در شرق كشور براي 
برق��راري امنيت اس��ت و دولت بايد هزين��ه برقراري اين 
امنيت را بپردازد. س��يديحيي صفوي دس��تيار و مش��اور 
عال��ي فرمانده��ي معظ��م كل ق��وا در بازديد از ق��رارگاه 
منطقه يي ثامن االئمه )ع( گفت: هم اكنون ائتالف امريكا و 
صهيونيست ها و سعودي و تركيه و اردن با شكست مواجه 
ش��ده و ائتالف ايران، روسيه، س��وريه و حزب اهلل لبنان به 
پي��روزي رس��يده اند و به  فضل الهي اي��ران به يك قدرت 

منطقه يي تبديل شده است. 
 درب�اره مصادي�ق كابين�ه آين�ده صحبت�ي با 
نماين�دگان نداش�تيم-خبرآنالين| مع��اون پارلمان��ي 
رييس جمهور گفت: تا االن با نمايندگان مجلس، كميسيون ها 
و فراكس��يون ها مطلق��ا درباره مصاديق كابين��ه آينده هيچ 
صحبتي نداشتيم. حسينعلي اميري در واكنش به شايعاتي 
مبني بر اينكه فراكس��يون اميد مقرر كرده به برخي وزراي 
پيشنهادي رييس جمهور براي حضور در دولت دوازدهم بدون 
شرط و به برخي مشروط راي اعتماد بدهند اما با تعدادي هم 
مخالفت كنند و در پاسخ به اينكه آيا با فراكسيون اميد رايزني 
داشتيد؟ گفت: كار ما در مجلس تعامل و ارتباط با نمايندگان 
است. بنابراين مباحث مجلس و نمايندگان را به دولت و آقاي 

رييس جمهور منتقل مي كنيم. 
 رواي�ت نيوي�ورك تايمز از حض�ور ايران در 
عراق و س�اخت جاده در دياله-مه�ر| يك روزنامه 
امريكايي با اشاره به حضور مثبت ايران در عراق و افزايش 
صادرات كاال از جمهوري اس��المي به اين كشور عربي از 

ساخت جاده توسط ايران در استان دياله خبر داد. 
به نوش��ته اين روزنامه، اي��ن روزها در هر جاي عراق 
حضور ايران حس مي ش��ود. تمام قفسه هاي فروشگاه ها 
در عراق از اجناس ايراني پر ش��ده اند و حتي برنامه هاي 
پخش ش��ده از ش��بكه هاي تلويزيوني عراق نيز همسو 
با ايران اس��ت. نيويورك تايمز مي نويس��د: عالوه بر اين 
سياس��تمداران عراقي نيز عمدتا از چهره هاي همسو با 

ايران تشكيل شده اند. 

روي موج خبر

يك گام به جلوي مجلس براي اصالح قانون مبارزه با موادمخدر 

كليات تخفيف مجازات اعدام تصويب شد

سخنگوي قوه قضاييه:

بانك مركزي اهتمام ويژه براي رفع مشكل موسسات بانكي را دارد
اژه اي: حسين فريدون بازداشت شد

تعقيب قضايي صحبت هاي احمدي نژاد، تالش هاي 
دول��ت براي حل مش��كل س��پرده گذاران، تش��كيل 
كميسيون حمايت از سرمايه گذاري خارجي، ماجراي 
بازداش��ت حس��ين فريدون و... بخش��ي از مهم ترين 
موضوعاتي بود كه در نشس��ت روز گذشته سخنگوي 
دس��تگاه قضا به آنه��ا پرداخته ش��د. موضوعاتي كه 
اخبار هر كدام از آنها در فضاي عمومي كش��ورمان به 
دقت دنبال مي ش��وند و توجه افكار عمومي را به خود 
جلب مي كنند.  س��خنگوي دس��تگاه قضا در بخشي 
از صحبت هايش با اش��اره به مشكالت سپرده گذاران 
گفت: بانك مركزي و مسووالن اجرايي كشور و بخش 
نظارت اهتمام وي��ژه و تالش وافري دارند براي اينكه 
مش��كالت موسسات و ش��ركت هاي تعاوني اعتبار را 
رفع كرده و آنها را ساماندهي كنند. ضمن اينكه خبر 
بازداش��ت حسين فريدون را نيز تاييد كرد و از تامين 

قرار براي وي سخن گفت. 

 تالش بانك مركزي براي ساماندهي 
موسسات

در  دي��روز  محس��ني اژه اي  غالمحس��ين 
صدوچهاردهمين نشس��ت خبري افزود: مس��ووالن 
بانك مركزي تالش وافري در ساماندهي شركت هاي 

تعاوني اعتباري دارند و مي خواهند موسسات بي مجوز 
را مجوز دار و براي انحالل برخي موسسات اقدام كنند 

كه اين كار بسيار خوبي است. 
او افزود: تالش بانك مركزي براي احقاق حقوق 
م��ردم خوب اس��ت و قوه قضاييه ه��م به او كمك 
مي كن��د و از بان��ك مركزي مي خواهم در تس��ريع 
حق��وق مردم قدم بردارند. مع��اون اول قوه قضاييه 
با اش��اره به انتشار برخي اخبار نادرست، گفت: روز 
گذشته با فرد ديگري مصاحبه شده و در زيرنويس 
صدا و س��يما اس��م من آمد كه م��ن گفتم حرفي 
راجع به موسس��ه كاس��پين نزدم؛ صدا و سيما آن 
را اص��الح كرد ام��ا امروز روزنامه ها اي��ن خبر را به 
نق��ل از من كار كردند. محس��ني اژه اي در خصوص 
بازداش��ت فريدون تصريح كرد: در خصوص ايشان 
چندي��ن نوبت تحقيق ش��د و برخ��ي از افرادي كه 
مرتبط با ايشان بودند، بازداشت شدند. او ادامه داد: 
ديروز براي ايش��ان قرار تامين صادر ش��ده و چون 
تامين نش��د، به زندان منتقل شده است. يعني اين 
قرار بازداش��ت موقت نيس��ت و ق��رار تامين وثيقه 
اس��ت و هرگاه ق��رار تامين ش��ود، او از زندان آزاد 
مي شود. سخنگوي قوه  قضاييه درمورد مبلغ وثيقه 

خاطرنشان كرد: ميزان آن را نپرسيدم

  اعتراف قاتل آتنا به يك قتل ديگر
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه قاتل آتنا دختر 
هفت ساله پارس آبادي به قتل ديگري هم اعتراف كرده 
است، گفت: جسد اين زن هنوز پيدا نشده است. اژه اي 
تصريح ك��رد: بحث خانم كوچولويي كه توس��ط يك 
مجرم به قتل رسيده در همان لحظه كه اعالم مفقودي 
مي شود همه مسووالن استاني، نيروي انتظامي، هالل 
احم��ر، دادس��تاني و غيره وارد كار ش��ده و موضوع را 
بررس��ي مي كنند كه در نتيجه بررسي اوليه نتيجه يي 
حاص��ل نمي ش��ود. او تاكيد كرد: به اف��رادي مظنون 
مي ش��وند كه يكي همين قاتل ب��ود و قبل از جرم به 
خانم خود پيغام مي دهد مقداري مواد مخدر جاسازي 
كردم و او را جابه جا كردم، خانمش نگران مي ش��ود و 
اطالع مي دهد كه وقتي به آن مكان مي روند با جنازه 
اين كودك مواجه مي ش��وند. محسني اژه اي ادامه داد: 
وي ب��ه مورد ديگري اعتراف مي كند كه خانمي را هم 
قب��ال به قتل رس��اندم و او را در فالن چاه انداختم اما 
هنوز اثري از آن جس��د پيدا نش��ده اس��ت. به غير از 
اعتراف او، هنوز اس��ناد مداركي براي وجود جس��د در 
مكان اعالم ش��ده وجود ندارد. او اظهار داشت: سه نفر 
مفقود شدند اما او به دو مورد اعتراف كرد، البته هنوز 

جسد كشف نشده است. 

  كميسيون حمايت از سرمايه گذاران
محس��ني اژه اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري 
درب��اره فعالي��ت و اقدامات كميس��يون حمايت از 
س��رمايه گذار، گفت: قوه قضايي��ه اقدامات جانبي 
ك��ه براي صاحب پرونده و صاحب س��رمايه كمك 
كار باش��د، انجام مي دهد. مع��اون اول قوه قضاييه 
اق��دام ديگر را از باب پيش��گيري دانس��ت و ادامه 
داد: اگر معاونت پيش��گيري ق��وه قضاييه با كمك 
دستگاه هاي مختلف، احساس كند اقداماتي سلبي 
و ايجابي براي حمايت از سرمايه گذاري بايد انجام 
شود اين اقدام را اجرايي مي كنند اما پرونده يي در 
اين خصوص تشكيل نمي ش��ود. وي مورد سوم را 
اقدام دستگاهي دانست كه هنوز به جرمي منتهي 
نشده اما گزارشاتي مي رسد، افزود: در اين صورت 
س��رمايه گذار را صدا مي زنند و اش��كاالت را به او 
تذكر مي دهند كه البته اين موارد ثبت مي شود اما 

ثبت كيفري نيست.

 برخي صحبت هاي احمدي نژاد قابل تعقيب 
قضايي است

اژه اي در خصوص بازداشت يكي از مسووالن دولت 
س��ابق و نامه رييس جمهور س��ابق و اعالميه اخير قوه 

قضاييه درباره اتهام��ات اين متهم و جزئيات پرونده او 
گف��ت: احمدي نژاد نامه سرگش��اده يي خطاب به ملت 
نوشت. فرازهاي مختلفي در اين نامه است و در بخش 
عم��ده آن، مس��ائلي كه درب��اره آنها اظهارنظر ش��ده، 
خالف واقع اس��ت و متاس��فانه مثل هميشه ايشان از 
يك فرد احتماال متهم چيزي را ش��نيده و به اس��تناد 
آن اظهارنظر كرده اند كه بخش��ي از اين اظهارات قابل 
تعقيب قضايي اس��ت. اين مقام عالي قضايي با اش��اره 
به نام��ه  رييس دولت ه��اي نهم و ده��م تصريح كرد: 
احمدي ن��ژاد در يكي از فرازهاي نام��ه اش گفته اتهام 
بقاي��ي، اين بوده كه مصوبه دولت را براي 300ميليون 
پاداش به افراد دولت قبل داده است. اين خالف است. 
ايش��ان به هيچ وجه به اين عنوان كه مصوبه دولت در 
توزي��ع 300ميليون پاداش به اف��راد دولت قبل بوده، 

بازداشت نشده است. 

گروه ايران|
اصالح اليحه هواي پاك، نشس��ت فراكسيون اميد 
مجلس با وزي��ر دفاع، تصويب كلي��ات طرح تخفيف 
مجازات اعدام محكومان مواد مخدر، موافقت مجلس 
با كليات اصالح ماده ۸6 قانون ماليات هاي مس��تقيم 
و تصوي��ب يك فوريت طرح اص��الح قانون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشس��تگان، مهم ترين دستوركار صحن 
علن��ي پارلمان بود. اما مهم ترين مصوبه روز گذش��ته 
مجل��س را مي ت��وان تصوي��ب كليات ط��رح تخفيف 
مجازات اعدام محكومان مواد مخدر دانس��ت. دي  ماه 
س��ال ۹۴ طرحي در مجلس اعالم وصول ش��د كه از 
ابتداي مطرح شدن آن با واكنش هاي مختلفي همراه 
بود. طرح اصالح مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد 
مخدر نخستين بار از سوي ۲1نفر از نمايندگان مجلس 
نه��م به امضا رس��يد و نخس��تين گام در تغيير قانون 
مبارزه با مواد مخدر كه از مصوبات مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام است از سوي مجلس نهم برداشته شد. 
بع��د از روي كار آمدن مجل��س دهم، نمايندگان 
پيگيري طرح را در دس��تور كار قرار دادند و در تالش 
بودند تا قانون مبارزه با مواد مخدر را به نحوي اصالح 
كنند كه براس��اس آن مج��ازات جايگزين اعدام براي 
مجرم��ان مواد مخ��در مدنظر قرار گي��رد. تعدادي از 
نماين��دگان بر اين باورند ش��ديدترين ن��وع مجازات 
در قانون مبارزه با م��واد مخدر به مرور زمان نيازمند 
بازبيني است و بايد مشمول تغييرات تنبيهي ديگري 
شود. در جلسه علني روز سوم آذر ۹5 مجلس شوراي 
اس��المي يك فوريت طرح الحاق ي��ك ماده به قانون 
مبارزه با م��واد مخدر كه با امضاي 1۴6نماينده تهيه 
ش��ده ب��ود در دس��تور كار قرار گرف��ت و به تصويب 
نمايندگان رسيد. هدف از ارائه اين طرح، تغيير حكم 
اع��دام به حبس ابد به جز موارد مس��لحانه در قاچاق 
مواد مخدر است. هر چند پس از كش و قوس فراوان 
ي��ك فوريت طرح الحاق يك م��اده به قانون مبارزه با 
مواد مخدر درحالي به تصويب مجلس شوراي اسالمي 
رسيد كه هدف از آن تغيير حكم اعدام به حبس ابد به 

جز موارد مسلحانه در قاچاق مواد مخدر است. 
حال پس از گذش��ت مدت ه��ا كليات طرح تخفيف 
مج��ازات اعدام محكوم��ان مواد مخدر تصويب ش��د و 
نمايندگان با 1۸۲راي موافق به كليات طرح يك فوريتي 
الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با 
تخفيف مجازات اعدام محكومان مواد مخدر راي دادند. 

  داليل مخالفان و موافقان چه بود 
جلي��ل رحيمي جهان آب��ادي، عبدالحميد خدري 
و جهانبخ��ش محبي نيا به عن��وان موافق، صباغيان، 

حاجي دليگاني و ولي داداش��ي به عن��وان مخالف در 
جريان رس��يدگي به كليات طرح الحاق يك ماده به 
قانون مب��ارزه با مواد مخدر درب��اره تخفيف مجازات 
محكوم��ان مواد مخ��در صحبت كردن��د. محمدرضا 
صباغيان، نماينده مهري��ز و بافق در مخالفت با طرح 
الحاق يك ماده به قان��ون مبارزه با مواد مخدر اظهار 
كرد: مواد مخدر درحال تخريب بنيان خانواده هاست. 
طالق، س��رقت و آسيب هاي اجتماعي جامعه را دچار 
مشكل كرده اما با اين طرح احساس مي شود چون كم 
آورده ايم رو به تخفيف مجازات كرده ايم. حس��ينعلي 
حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر نيز در مخالفت با 
اين طرح اظهار كرد: ما بايد تجربه س��اير كش��ورها را 
هم در نظر بگيريم. عربس��تان چه مجازات سختي را 
براي اين نوع جرايم در نظر مي گيرد؟ ولي داداش��ي، 
نماينده آستارا دليل مخالفت خود با چنين طرحي را 
اين طور عنوان كرد:»جايگاه ما جايگاه شوراي نگهبان 
نيس��ت. اگر قانوني در ش��وراي نگهبان تاييد ش��ده، 
وجاهت ش��رعي و قانوني دارد. در جامعه آماري امروز 
ما 6 ميليون معتاد وجود دارد و اگر اين قانون مصوب 

شود به مرز 10ميليون هم مي رسد.«
 جلي��ل رحيمي جهان آبادي، عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون حقوقي و قضايي مجلس نيز در موافقت 
گفت: در اين زمينه طرح حذف اعدام مطرح نيس��ت 
بلكه تمركز اعدام روي افراد، باندها و كس��اني اس��ت 

كه به دليل س��ود سرس��ام آور به دنب��ال قاچاق مواد 
مخدر هس��تند. عبدالحميد خدري، نماينده بوش��هر 
در مجل��س از موافقان ب��ود. او در اين باره تاكيد كرد: 
بنده سال ها در دادگاه انقالب مشغول فعاليت بوده ام 
و با اين قضيه آش��نايي دارم. برداش��تم اين است كه 
برخي از همكاران ماده واحده اصالحي اين قانون را به 
دقت مطالعه نكرده اند. ما در پي حذف مجازات اعدام 
نيستيم، مي خواهيم قانون را اصالح كنيم.  جهانبخش 
محبي نيا، نماينده شاهين دژ و مياندوآب در موافقت با 
اين طرح گفت: قرار نيست كه در جامعه جا بيندازيم 
كه اعدام جمع مي ش��ود. ما با قاچاقچيان و آنها كه با 
س��الح گرم و حتي هويت انساني و جامعه بين المللي 
را نش��انه گرفته اند، س��ر آش��تي نداري��م. همچنين 
حجت االسالم والمس��لمين حسن نوروزي، سخنگوي 
كميسيون قضايي مجلس در سخناني تاكيد كرد: ما 
در اي��ن طرح حذف مجازات اعدام را مطرح نكرده ايم 
بلكه مج��ازات اعدام براي آن دس��ته از افرادي انجام 
مي ش��ود كه مفس��د في االرض بوده يا قاچاقچيان را 

سركردگي مي كنند. 
در جريان رسيدگي به اين طرح نماينده قوه قضاييه 
هم در س��خناني اظهار كرد: نگراني هايي وجود دارد كه 
مبادا كاهش بيش از حد مجازات اعدام موجب افزايش 
بي رويه قاچاق مواد مخدر در كشور شود. وي با اشاره به 
بندهايي از اين اصالحيه براي قانون مبارزه با مواد مخدر 

گفت: اگر اين طرح تصويب هم ش��ود در مورد جزييات 
بايد بررس��ي هاي بيش��تري به عمل  آيد. در اين هنگام 
الريجاني كه رياست جلسه را برعهده داشت، سوال كرد 
كه آيا ش��ما با اصل طرح موافق هستيد و نماينده قوه 
قضاييه هم اعالم كرد كه بله و اگر امكان داشته باشد در 

جزييات بررسي هاي بيشتري شود. 

  مصوباتي كه نمايندگان با آن موافقت كردند
مجل��س دي��روز كارش را با اص��الح اليحه هواي 
پ��اك جهت تامين نظر ش��وراي نگهب��ان آغاز كرد و 
بهارستاني ها در جريان بررسي ايرادات شوراي نگهبان 
از اليحه هواي پاك تبصره يك ماده 3 اين اليحه مقرر 
كردند، ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي 
مش��مول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسايل 
نقليه موتوري ك��ه وارد محدوده ممنوعه مي ش��وند 
بنا بر پيش��نهاد مش��ترك س��ازمان محيط  زيست و 
نيروي انتظام��ي به تصويب هيات وزيران مي رس��د. 
پ��س از نطق چند نماينده، س��خنگوي فراكس��يون 
اميد مجلس از جلس��ه يي كه پيش از ش��روع صحن 
علني با س��ردار دهقان وزير دف��اع و معاون پارلماني 
وي داش��ت، خبر داد. بهرام پارس��ايي به ايسنا گفت: 
در فراكس��يون اميد مجل��س با وزير دف��اع و معاون 
پارلمان��ي وي بح��ث و گفت وگوهايي درب��اره بودجه 
دفاعي، فعاليت هاي اقتصادي در حوزه نيروهاي مسلح 

و هماهنگي نيروهاي مس��لح از طريق وزارت دفاع با 
رياست جمهوري صورت گرفت و نمايندگان نيز برخي 
سواالت و ابهامات خود را در اين زمينه مطرح كردند 
و آق��اي وزير هم توضيحاتي در اين رابطه ارائه دادند. 
به گفته وي اين جلس��ه در راستاي جلسات پيشين 

فراكسيون اميد با وزراي كابينه صورت گرفته است. 
در ادامه كار مجلس، كليات اليحه اصالح ماده ۸6 
اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم در مجلس تصويب 
ش��د. نمايندگان با 160راي موافق، ۲0راي مخالف و 
11راي ممتنع از مجموع ۲۲3نماينده حاضر به كليات 
اليحه اصالح م��اده ۸6 اصالحي قان��ون ماليات هاي 
مستقيم راي دادند. تصويب نهايي اين اليحه منوط به 
بررسي و تصويب جزييات آن در صحن علني مجلس 
خواه��د ب��ود و در صورت تصويب نهاي��ي اين اليحه 
پرداخت هاي دانش��گاه ها، مراكز و موسسات آموزش 
عالي به اش��خاص حقيقي مش��مول ماليات مقطوع 
به نرخ 5 درصد مي ش��ود. بهارس��تاني ها همچنين با 
تصويب يك ط��رح دو فوريتي به تغيير مهلت جذب 
اعتب��ارات طرح هاي عمراني هم راي دادند. دو فوريت 
طرح تغيير مهلت جذب اعتبارات پروژه هاي عمراني 
س��ال ۹5 كل كشور در جلس��ه علني ديروز مجلس 
مطرح ش��د و نمايندگان ب��ا 1۸۴راي موافق، 36راي 
مخالف و ۴راي ممتنع از مجموع ۲۴۸نماينده حاضر 
ب��ه دو فوريت آن راي دادند. در صورت تصويب نهايي 
اين طرح سال مالي پروژه هاي عمراني بودجه سال ۹5 
كل كش��ور از پايان تير ماه به پايان شهريور ماه سال 
۹6 تغيير مي يابد.  در جلس��ه علني ديروز يك عضو 
هيات رييسه مجلس طرح الزام قوه قضاييه به اجراي 
اصل ۴۹ قانون اساسي را اعالم وصول كرد. محمدعلي 
وكيلي از اعالم وصول تقاضاي استرداد طرح الحاق يك 
ماده به قانون تش��كيل سازمان بازرسي كل كشور به 
دليل پس گرفتن امضاي تعدادي از طراحان خبر داد. 
اعالم وصول سوال حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده 
شاهين شهر از وزير كار درباره اشغال بازار كار از سوي 
اتباع بيگانه ديگر دستور كار صحن بود. مجلس شوراي 
اس��المي با يك فوريت طرح اصالح قانون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشس��تگان نيز موافقت كرد. در جريان 
 رس��يدگي به كلي��ات طرح اصالح قان��ون ممنوعيت 
به كارگيري بازنشس��تگان پس از اظهارات طراحان و 
نمايندگان مخالف و موافق، اين طرح به راي گذاشته 
ش��د كه از مجم��وع ۲3۹نماينده حاضر ب��ا 130راي 
مواف��ق، ۴۲راي مخال��ف و 1۲راي ممتنع به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي رسيد. در ادامه تذكرات كتبي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به مسووالن اجرايي 

كشور در صحن علني مجلس قرائت شد. 
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ايران2

عض��و كميس��يون برنام��ه و بودجه 
و محاس��بات مجلس ش��وراي اس��المي 
تاثيرات برجام بر اقتصاد كش��ور را مثبت 
دانس��ت و گفت: وقتي ۹1۹تحريم برداشته 
شد يعني ۹1۹مشكل بزرگ كشور حل شده و به اميد خداوند و به 
كوري چشم دشمنان ۲۴5 تحريم باقي مانده نيز برداشته خواهد 
شد و ايران نشان داد كه به دنبال سالح و بمب هسته يي نيست و 

اين اجماع بين المللي ضد ايراني را از بين برد. 
به گزارش خان��ه ملت، غالمعل��ي جعفرزاده ايمن آبادي افزود: 
نماينده رشت در مجلس شوراي اسالمي درباره تاثيرات اقتصادي 
برج��ام نيز اظه��ار كرد: همين ك��ه امروز در مرحله يي نيس��تيم 
ت��ا بخواهيم نف��ت را در برابر غذا معاوضه كنيم از دس��تاوردهاي 
بزرگ اس��ت. وي تصريح كرد: امروز ص��ادرات نفت ايران به بيش 
از 3ميلي��ون بش��كه در روز رس��يده و مي توانيم نف��ت خود را به 
آنها كه مي خواهيم، بفروش��يم و درباره پول فروش نفت خودمان 
تصميم مي گيري��م كه كجا هزينه كنيم و چه بخري��م كه از آثار 
مثبت اقتصادي برجام اس��ت. عضو كميس��يون برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس با طرح اين پرسش كه اگر برجام نبود در كدام 
نقطه بوديم؟ اظهار كرد: عده يي كارشان خراب كردن برجام از روي 
خيرخواهي، ناآگاهانه و حتي آگاهانه در جهت منافع صهيونيست 
و امريكا و سعودي هاس��ت اما طرفداران برجام مي گويند كه ما از 
شعب ابي طالب كه ترس��يم شده بود، فاصله گرفتيم و نگذاشتيم 
كشورمان وارد فقر و گرسنگي شود. وي گفت: تحريم در مقطعي 
براساس سوءمديريت و سوءتدبير ايجاد شد وگرنه ما نبايد به دنبال 

برجام بوديم بلكه مي توانستند كار را به برجام نرسانند.

برداشته شدن ۹۱۹ تحريم پس از 
برجام يعني حل ۹۱۹ مشكل كشور

علي اكب��ر صالح��ي روز گذش��ته در 
يازدهمين همايش اس��اتيد و دانشجويان 
ايراني خارج از كش��ور در مش��هد خطاب 
ب��ه مخالف��ان برجام اظه��ار كرد: ان ش��اءاهلل 
ترام��پ برجام را پاره كند تا بفهميم به كجا خواهيم رس��يد. برجام 
را باي��د منصفانه ارزيابي كنيد نه آرزومندان��ه. حقايق روي زمين را 
ببينيد، س��والي كه مطرح مي شود اين است چه كار بايد مي كرديم 

تا امريكايي ها بيايند و عذرخواهي كنند و تحريم ها برداشته شود. 
به گزارش ايسنا، رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه كساني 
كه مخالف برجام هس��تند، بيايند و به اين سوال پاسخ دهند، بيان 
كرد: آيا صنعت هس��ته يي كش��ور ملك ش��خصي من ب��وده كه در 
مذاكرات من براي آن شخصا تعيين تكليف كنم و هر چه امريكايي ها 
بگويند ما بگوييم چش��م، چنين طرز فكري حكومت و نظام را زير 
س��وال مي برد. يعني اين نظام هيچ متولي نداشته كه يك نفر مثل 
من براي كشور تعيين تكليف كند؟ وي با اشاره به اينكه نظام براي 
ما كف تعيين مي كرد، گفت: اينها را بعدا تاريخ مي نويسد و همه آن 
نوشته شده است، گفتند ۴000ماشين سانتريفيوژ اگر داشته باشيم 
خوب است، مصوبات آن هم هست، ما چند ماشين گرفتيم، 6 هزار 
تا يعني از كفي كه نظام براي ما تعيين كرده بود ۲هزار ماشين هم 
بيشتر گرفتيم. صالحي درخصوص فردو نيز گفت: در اين رابطه هم 
به ما گفتند چند صد جسد ماشين فقط روي استندها باشد ولي ما 
10۴۴ماشين گرفتيم نه فقط جسد ماشين بلكه ماشين ها بچرخد و 
فقط اورانيوم تزريق نش��ود، يعني اراده كنيم فردا اورانيوم هم تزريق 
مي كني��م، اين فق��ط كف بود اما ما در بعد فن��ي چه گرفتيم، حاال 

نمي خواهم بگويم در چه جاهايي كف چه بود و ما چه گرفتيم.

ان شاءاهلل ترامپ برجام را پاره كند 
تا بفهميم به كجا خواهيم رسيد

س��خنگوي فراكس��يون مس��تقلين 
والي��ي با اش��اره به ن��ام برخ��ي وزراي 
دولت دوازدهم كه حضورش��ان در كابينه 
دوازدهم نيز قطعي ش��ده از برگزاري جلسه 
اين فراكس��يون با رييس ستاد انتخابات روحاني طي هفته جاري 
به منظور تبادل  نظر درباره نامزدهاي حضور در دولت بعد خبر داد. 
به گزارش ايلنا، مهرداد الهوتي از برگزاري دو جلس��ه مهم در 
طول هفته جاري در فراكسيون مستقلين واليي خبر داد و گفت: با 
توجه به اينكه معموال در روزهاي يك شنبه، سه شنبه و چهارشنبه 
كه مجلس به صورت علني تش��كيل جلسه مي دهد و پيش از آغاز 
به كار صحن، جلس��ات مختلف فراكسيون برگزار مي شود درحال 
برنامه ريزي براي برگزاري دو جلسه با آقايان محمد شريعتمداري، 
مع��اون اجرايي رييس جمه��وري و رييس س��تاد انتخاباتي آقاي 
روحاني در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري همچنين 
س��ردار حس��ين دهقان، وزير دفاع و پش��تيباني نيروهاي مسلح 
هستيم. وي اعالم كرد: احتماال اين دو جلسه در روزهاي سه شنبه 
و چهارش��نبه و پي��ش از آغاز به كار صح��ن علني مجلس برگزار 
خواهد ش��د اما ترتيب برگزاري دو جلس��ه هنوز مش��خص نشده 
است. سخنگوي فراكسيون مستقلين واليي يادآور شد: به هر حال 
هم اكنون برخي از وزرايي كه قرار اس��ت در دولت بعد نيز حضور 
داشته باشند، مشخص شده كه ازجمله مي توان به آقايان مسعود 
س��لطاني فر وزير ورزش و جوانان، عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير 
كشور، حجت االسالم سيدمحمود علوي وزير اطالعات، محمدجواد 
ظريف وزير امور خارجه، بيژن نامدارزنگنه وزير نفت و علي ربيعي 

وزير رفاه، كار و تعاون اجتماعي اشاره كرد.

جلسه»مستقلين واليي« با 
شريعتمداري درباره كابينه دوازدهم

وزير كش��ور در پيامي به مناس��بت 
حادث��ه مرگ آتن��ا اصالني ضم��ن ابراز 
همدردي با خان��واده وي تاكيد كرد: اين 
حادثه  بايد عبرت هاي بزرگي براي همه ما به 
سهم متناسب در پي داشته باشد تا از تكرار وقايعي چنين دردناك 
پيش��گيري ش��ود. به گزارش»تعادل« به نقل از پايگاه اطالع رساني 
وزارت كش��ور در بخشي از پيام عبدالرضا رحماني فضلي آمده است: 
جنايت واقع ش��ده در يكي از شهرس��تان هاي اس��تان اردبيل، تنها 
يك خانواده را داغدار نكرده بلكه آنچنان عواطف و احساس��ات همه 
خانواده ها در جاي جاي كشور را تحت تاثير قرار داده كه گويا جنايتي 
عليه همه فرزندان ميهن عزيز ما بوده است. لذا واكنش دستگاه هاي 
مس��وول به اين حادثه  بايد متناس��ب با اين وضعي��ت، فوق العاده و 
اقناع كننده افكار عمومي در سراس��ر كشور باشد. در بخشي ديگري 
از پيام رحماني فضلي تصريح ش��ده است: مجازات عامل اين جنايت 
با فهم هوش��مندانه از قانون مجازات اسالمي آنچنان سريع، قاطع و 
موثر اعمال شود كه ضمن التيام بخشي از محنت و رنج افكار عمومي 
در اي��ن جنايت به اندازه خود موثر و پيش��گيري كننده باش��د. وزير 
كش��ور ادامه داده است: همه دستگاه هاي ذي ربط همچون نهادهاي 
فرهنگي و پرورش��ي و اخالقي كه نقش و سهمي در تربيت اخالقي 
و روان��ي جامعه يا بخش هاي��ي از آن دارند،  بايد در يك برنامه ريزي 
كوتاه مدت، اين جنايت را مورد واكاوي و ريش��ه يابي قرار دهند و از 
رهگذر اين توجه مضاعف به مس��اله به نتايج موثري براي تغيير در 
روش ه��ا و رويكردهاي اخالقي، پرورش��ي و تربيتي مورد اعمال در 
محيط آموزشي و فرهنگي جامعه دست يابند. اين نتايج مي تواند و 

 بايد از تكرار فجايعي از اين دست عمال پيشگيري كند. 

 از مرگ آتنا اصالني
عبرت  بگيريم

چهرهها



 Mon. July 17. 2017  871   دوشنبه     26  تير 1396  22  شوال 1438  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
نقش كنترلي ماليات در اقتصاد

نماينده رشت در مجلس با تاكيد بر اينكه ماليات 
در زمان ركود و تورم ش��رايط خ��اص خود را دارد 
و درواقع كنترل كننده اقتصاد است، گفت: فرهنگ 

مالياتي بايد در جامعه نهادينه شود. 
 به گزارش ايس��نا، محمدصادق حسني با بيان 
اين مساله كه برخي ها همزمان با اعالم نياز كشور 
به افزايش درآمدهاي مالياتي به اين موضوع دامن 
مي زنند ك��ه دولت مي خواهد مالي��ات موديان را 
افزايش دهد، گفت: س��ازمان ام��ور مالياتي براي 
دس��تيابي به اين هدف، دنبال شناسايي موديان و 
منابع جديد و همچنين جلوگيري از فرار مالياتي 
است. وي با ذكر اينكه اجراي قانون جديد همواره 
در ابتدا با مش��كالتي همراه است، عنوان كرد: در 
مجم��وع اين قانون به نفع مردم اس��ت كه در اين 
خصوص بايد اطالع رس��اني شود. در واقع با قانون 
جدي��د مودياني كه ف��رار ماليات��ي دارند، محدود 
مي شوند و درآمد مالياتي افزايش مي يابد. نماينده 
رشت در مجلس با تاكيد بر اينكه ماليات در زمان 
ركود و تورم ش��رايط خاص خود را دارد و درواقع 
كنترل كننده اقتصاد است، گفت: فرهنگ مالياتي 
بايد تقويت و بحث فرهنگ مالياتي بايد در جامعه 

نهادينه شود. 

مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص 
حقوقي تمديد نمي شود

مديركل روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور 
اعالم كرد: مهلت ارائه اظهارنامه اش��خاص حقوقي و 
صاحب��ان امالك اجاري ت��ا 31 تيرماه جاري بوده و 

قابل تمديد نيست. 
به گ��زارش رس��انه ماليات��ي اي��ران، »غالمرضا 
قبل��ه اي« در اين ب��اره اظهار كرد: براس��اس قانون 
ماليات هاي مستقيم، 31 تيرماه، آخرين مهلت ارائه 
اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي و صاحبان امالك 
اجاري براي عملكرد س��ال 1395 است و اين مهلت 

قابل تمديد نخواهد بود. 
وي با بيان اينكه، ش��رط برخ��ورداري از هرگونه 
معافيت براي اش��خاص حقوق��ي و صاحبان امالك 
اج��اري، ارائ��ه اظهارنام��ه ماليات��ي در موعد مقرر 
قانون��ي )ت��ا پاي��ان تيرماه( اس��ت، افزود: تس��ليم 
نك��ردن اظهارنام��ه مالياتي در موع��د مقرر، موجب 
تعلق جريمه يي غيرقابل بخش��ش نسبت به ماليات 
متعلق اس��ت. مديركل روابط عمومي س��ازمان امور 
مالياتي كشور خاطرنش��ان كرد: اشخاص حقوقي و 
صاحبان امالك اجاري تا پايان تيرماه فرصت دارند، 
اظهارنام��ه مالياتي عملكرد س��ال 1395 خود را به 
صورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي 
 WWW.TAX.GOV.IR موديان مالياتي به نشاني

تسليم و ماليات متعلقه را پرداخت كنند. 

تجهيز گمرك به دستگاه هاي 
جديد مخدرياب

دس��تگاه فايبرس��كوپ ك��ه در زمين��ه كش��ف 
موادمخ��در كاربرد وي��ژه دارد، در گم��ركات رازي، 

بازرگان و آستارا نصب شد. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از گمرك، دس��تگاه 
فايبرس��كوپ داراي دوربين ويژه و ش��يلنگي اس��ت 
كه يك دس��تگاه دوربين و چراغ ق��وه مخصوص نيز 
در نوك اين دس��تگاه تعبيه ش��ده و ش��يلنگ مزبور 
تا شعاع 360درجه قابليت چرخش و انعطاف دارد. 

از اي��ن دس��تگاه ب��راي جس��ت وجو و مش��اهده 
مكان هايي كه احتمال جاس��ازي انواع موادمخدر در 
آنجا وجود دارد ولي با چش��م قابل مش��اهده نيست 
)همچون باك و بدنه در خودروها( استفاده مي شود. 
اي��ن دس��تگاه ها كه از س��وي س��تاد مب��ارزه با 
موادمخ��در رياس��ت جمهوري به گم��رك ايران اهدا 
ش��ده بود، پس از هماهنگ��ي دراختيار اين گمركات 
قرار گرفت. دو نماينده از س��وي هر يك از گمركات 
مذك��ور در گم��رك اروميه با حض��ور نماينده مركز 
مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك آموزش ديدند 
و پ��س از ارائ��ه آموزش هاي الزم ب��راي بهره گيري 
مناسب از دستگاه هاي فايبرسكوپ، اين دستگاه ها به 
نمايندگان گمركات مزبور تحويل ش��د. گمرك ايران 
خرداد امس��ال توانس��ت در تازه ترين گ��زارش دفتر 
 )RILO( اطالعات منطقه يي سازمان جهاني گمرك
رتبه نخس��ت را در كشف انواع موادمخدر و رتبه دوم 

را در مبارزه با تخلفات و قاچاق كاال كسب كند. 

كاهش عوارض صادراتي 
برخي محصوالت كشاورزي 

بخش��نامه كاهش عوارض صادراتي پوس��ت خام، 
س��االمبور، وت بل��و ب��زي و گوس��فندي و چند قلم 
كاالي كشاورزي به گمركات سراسر كشور ابالغ شد. 
عوارض صادراتي پوس��ت خام، ساالمبور و برخي 

محصوالت كشاورزي كم شد
به گزارش ايرنا، در اين بخش��نامه كه به تصويب 
شوراي اقتصاد رسيده، عوارض صادراتي پوست خام 
گوس��فندي 30درصد، پوس��ت خام بزي 30درصد، 
س��االمبور گوس��فندي 10درص��د، س��االمبور بزي 
10درصد، وت بلو گوس��فندي 5 درصد و وت بلو بزي 

5 درصد تعيين شده است. 
همچنين از اين پس عوارض صادراتي ذرت دامي، 
س��ورگوم دانه به ازاي هر كيلو 150 تومان جو، گندم 
دام��ي، كاه و پوس��ت غالت 200 تومان، س��بوس و 
آخ��ال از ذرت و گندم و س��اير غ��الت 200 تومان، 
آخ��ال و كنجاله س��ويا و انواع تفال��ه و كنجاله 150 
تومان تعيين مي ش��ود. در اين مصوبه شوراي اقتصاد 
عوارض صادراتي »گندم سياه، ارزن و ساير غالت« و 
همچني��ن »يونجه و محصوالت علوفه يي« صفر ريال 
تعيين ش��ده اس��ت. پيش از اين، ع��وارض صادراتي 
س��االمبور بزي 30درصد و وت بلوي بزي 50 درصد 
ب��ود كه در مصوبه جديد ش��وراي اقتص��اد به ترتيب 
به 10 درص��د و 5 درصد كاهش يافت. س��االمبور به 
پوس��ت هايي كه مو يا پشم آنها زدوده شده و با اسيد 
و نمك كنسرو شده باشند گفته مي شود، وت بلو هم 
ش��امل پوست هايي است كه بعد از ساالمبور شدن با 

استفاده از نمك كروم قليايي، دباغي شده باشند. 

ماليات

گمرك

موضع گيري رييس مجلس در هشتمين كنفرانس بودجه ريزي برمبناي عملكرد: 

مردم بايد اقتصاد و تحصيل را آزادانه انتخاب كنند
گروه اقتصاد كالن|

در حال�ي كه دولت در تكاپو اس�ت تا در 
آستانه معرفي كابينه جديد موضوع تفكيك 
در س�ه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، 
راه و شهرس�ازي و ورزش و جوان�ان را ب�ه 
سرانجام برس�اند، روز گذشته بزرگ شدن 
نظام ديواني كش�ور آماج انتق�ادات رييس 
مجل�س قرار گرفت. عل�ي الريجاني كه روز 
گذش�ته در هش�تمين همايش بودجه ريزي 
برمبن�اي عملكرد س�خن مي گفت، درحالي 
از بزرگ تر ش�دن نظ�ام ديواني در كش�ور 
س�خن گفت كه چندي پي�ش مجلس هم با 
دو فوري�ت اليحه دولت براي تفكيك س�ه 

وزارتخانه موافقت نكرد.  

 طرفداري از تئوري عدالت
رييس مجلس از نظ��ام عدالت محور مبني بر 
اينك��ه مردم بتوانند آزادان��ه تحصيل و اقتصاد را 
انتخاب كنند، حمايت كرده و بر اين باور است كه 
نظام هاي ديواني نبايد براي مردم تصميم بگيرند. 
الريجاني به ديدگاه هاي نيمه سوسياليس��تي در 
اوايل انقالب اشاره كرده كه بزرگ تر شدن دولت 
را در پي داش��ته اس��ت. به گفته رييس مجلس، 
در آن زمان دولتي ش��دن هم��ه امور نوعي پٌز به 
حساب مي آمد كه سبب شد نظام ديواني روز به 
روز بزرگ تر شود و به جايي برسيم كه امروز بيش 
از 90درصد بودجه كشور صرف هزينه هاي جاري 
ش��ود. ديدگاه هاي الريجاني به خوبي موضع او را 
در اداره اقتصاد مش��خص مي كند؛ موضعي كه با 
س��اختار كنوني وزارت اقتصاد همخواني چنداني 
ندارد و شايد تاييدي بر زمزمه هاي خانه تكاني در 

وزارت اقتصاد باشد. 
رييس مجلس شوراي اسالمي ابراز اميدواري 
كرد كه دولت تازه نفس بعدي با انجام اصالحاتي 
به س��مت جهش ۸درصدي در اقتصاد براس��اس 

قانون برنامه توسعه حركت كند. 
الريجاني افزود: »بدون اصالح برخي نظامات 
نمي توانيم در رس��يدن به توس��عه موفق باشيم 
يعني با نظام پيچيده ديواني و بودجه ريزي فعلي 
نمي ت��وان توفيقي در توس��عه داش��ت. در قانون 
برنام��ه جهش ۸درص��دي پيش بيني ش��ده كه 
رس��يدن به آن منوط به ۷ ي��ا ۸ اصالح نظامات 
است كه اميدواريم دولت بعدي تازه نفس بتواند 

اين كار را انجام دهد.«

 بدون اصالح نظام ها نمي توان به توسعه رسيد
ريي��س قوه مقننه با بيان اينكه بدون اصالح 
برخي نظام ها نمي توان به توس��عه رسيد، اظهار 
كرد: »به دليل بزرگ بودن نظام ديواني كش��ور، 
س��هم قابل توجهي از نفت ب��راي بودجه جاري 
كش��ور صرف مي ش��ود؛ اين درحالي اس��ت كه 
بس��ياري از كش��ورها امور ديواني خود را بدون 
نفت انجام مي دهند. نفت يك س��رمايه است و 

بايد صرف امور زيربنايي و توس��عه كشور شود. 
اما م��ا مجبوريم نف��ت را ب��راي بودجه جاري 
مصرف كنيم. اين خود نشان دهنده لزوم وجود 
تغييرات��ي در نظام بودجه ري��زي و امور ديواني 

كشور است.«
الريجان��ي در ادام��ه ب��ا تش��ريح نظام هاي 
سوسياليس��ي و نظام هاي ليبرال، خود را مدافع 
نظ��ام مبتني بر عدالت دانس��ت و در عين حال 
گفت: »ما ب��ا مفهوم عدال��ت موافقيم مبني بر 
اينك��ه اجازه دهيم م��ردم، اقتصاد و تحصيل را 
آزادانه انتخاب كنند و سيستم هاي ديواني نبايد 
جايگزين آن ش��وند. البته گاه��ي در نظام هاي 
آموزشي ما سيستم ديواني به جاي فرد تصميم 
مي گيرد كه اين مخالف عدالت اس��ت چون در 
نظام آموزش��ي و اقتصادي فرد بايد نخس��تين 
تصميم گيرنده باش��د. ما فقط بايد در جايي كه 
به امنيت مان ضربه وارد مي ش��ود مانع شويم و 
درنهايت شرايطي براي كشف استعدادها فراهم 
كني��م. قطعا در اين راه قانون ني��ز بايد رعايت 

شود.«

 پُز گسترش سيستم ديواني
رييس مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه 
گسترده شدن سيستم ديواني در گذشته به دليل 
پول نف��ت يك پُز ب��ود، گفت: »بع��د از پيروزي 
انقالب گرايش هاي نيمه سوسياليستي در كشور 
ايجاد ش��د مبني بر اينكه همه چي��ز بايد دولتي 
ش��ود كه اين روند باعث انباشت نيرو در سيستم 
حكمراني شد و بعد از آن نيز تغيير نكرد به طوري 

ك��ه در ازاي اص��ل ۴۴ كه بايد بخ��ش دولتي به 
بخش خصوصي و غيردولتي واگذار ش��ود، شاهد 
جابه جاي��ي نيروگاه ب��ه ج��اي نيمه دولتي ديگر 
هستيم. نتيجه تمام اين رويكردها ايجاد سيستم 
ديواني وس��يع در كش��ور اس��ت كه با حكمراني 
مطلوب و سعادت و عدالت محوري و هيچ سيستم 

ديگري همخواني ندارد.«
او همچني��ن وزرا را ب��ه ش��جاعت در ح��ل 
مشكالت دعوت كرد و افزود: »وزرا بايد در دولت 
آينده اين ش��جاعت را داش��ته باش��ند كه وقتي 
مش��كلي را جلوي خود مي بينند به س��مت حل 
آن برون��د نه اينكه در جلس��ات درددل كنند. ما 
چنين چيزي را احتياج نداريم. رجال ملي كساني 
هس��تند كه وقتي مش��كلي را مي بينن��د بگويند 

امسال دو، سه تاي آن را حل مي كنند.«

 برقراري انضباط اقتصادي بزرگ ترين چالش است
ع��ادل آذر ريي��س دي��وان محاس��بات ه��م 
ك��ه به عنوان دبي��ر علمي هش��تمين كنفرانس 

عملك��رد  برمبن��اي  بودجه ري��زي  بين الملل��ي 
س��خن مي  گف��ت، تاكيد ك��رد ك��ه بزرگ ترين 
 و جدي تري��ن چال��ش نظام اقتص��ادي، انضباط 

اقتصادي است. 
به گفته آذر، يكي از جدي ترين آس��يب هاي 
بودجه ري��زي توج��ه كمتر ب��راي اجرايي كردن 
نظام��ات علمي بودجه ريزي در كش��ور اس��ت. 
البته عزم خوبي براي حل اين مش��كل در كشور 
پديد آمده و تقريبا همه به اين اجماع رس��يدند 
ك��ه بودجه ريزي عملك��رد مدرن ترين و بهترين 
سيستم در استقرار نظام نوين بودجه ريزي است 
كه برمبناي آن مي توان به اهداف چش��م انداز و 

اهداف ميان و بلندمدت رسيد. 
رييس ديوان محاسبات تصريح كرد: »اين راه 
در برنامه هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم ديده 
شده اس��ت و به نقطه خوبي رس��يده ايم. تجربه 
دنيا نيز مي گويد اصل نظارت از اهميت بسياري 
برخوردار است و بودجه بايد شفاف طراحي شود. 

اين وظيفه دستگاه نظارتي است.«

 بودجه ريزي برمبناي هزينه و فربهي دولت
در ادامه اين همايش، محمدرضا حس��ين زاده 
مديرعام��ل بان��ك مل��ي با بي��ان اينك��ه نتيجه 
بودجه ري��زي برمبن��اي هزينه ، افزاي��ش هزينه 
دس��تگاه ها، بزرگ ش��دن دولت و كسري بودجه 
اس��ت، افزود: »اين سيس��تم به حاصل و نتيجه 
 كار توجه نمي كند، بلكه عملكرد گذش��ته را مبنا 

قرار مي دهد.«
اي��ن مقام مس��وول اضافه ك��رد: »بانك ملي 
از س��ال 13۸2 سيس��تم بودجه ري��زي برمبناي 
عملكرد را جايگزين سيستم برنامه ريزي برمبناي 
عملك��رد ك��رد، زيرا اين بانك ب��ا 3 هزار و 500 
ش��عبه و ۴0 هزار نفر كاركنان خود در سراس��ر 
كش��ور، چنانچه از انضباط مالي برخوردار نباشد، 

اداره آن امكان پذير نيست.«
وي خاطرنشان كرد: »بانك ها كه از يك طرف با 
كمب��ود منابع مالي و از طرف ديگر با تنوع خدمات 
روبه رو هس��تند بايد از سيستمي استفاده كنند كه 

بتواند كارايي و اثربخشي را افزايش دهند.«
وي تاكيد كرد: »عالوه بر الزامات قانوني، برخي 
الزام��ات فني ش��امل نب��ود ارتباط مي��ان برنامه و 
بودجه، سيس��تم هاي حس��ابداري و بودجه و ميان 
فرآيند و بودجه نيز استفاده از سيستم بودجه ريزي 

برمبناي عملكرد را ضروري مي كند.«
حس��ين زاده، كاه��ش انح��راف بودج��ه، بهبود 
فرآيند پيش بيني مصارف و منابع، ايجاد هماهنگي 
و ارتباط بين سيستم هاي مالي و بودجه يي و بهبود 
وضعي��ت تخصيص منابع و هزينه ك��رد را از جمله 
مزاياي سيس��تم برنامه ريزي برمبناي عملكرد براي 

بانك ملي برشمرد. 

 ناكارآمدي سيستم بودجه ريزي
در ادامه، پروفس��ور »چيسيست ترچتم« رييس 
كميسيون حسابرسي و مميزي تايلند گفت: »تايلند 
در س��ال 19۸2 ميالدي سيستم بودجه ريزي خود 
را از بودجه ري��زي خط��ي ب��ه سيس��تم طراح��ي، 

برنامه ريزي و بودجه ريزي ppbs تغيير داد.«
»ترچتم« در هش��تمين كنفران��س بين المللي 
بودجه ري��زي برمبن��اي عملكرد در ته��ران افزود: 
»ه��دف دولت تايلند اين بود تا با اصالح سيس��تم 
بودجه ري��زي بتواند موقعيت اقتصادي و سياس��ي 
خود را بهبود بخشد.«وي ادامه داد: »سيستم خطي 
تنها مي توانست بگويد هزينه هاي حقوق و دستمزد، 
خدمات و توليد چقدر اس��ت اما نمي توانست نتايج 
و دس��تاوردها را اندازه گي��ري كند.«ب��ه گفته اين 
مقام مس��وول تايلند، اگر بودجه براس��اس برنامه ها 
و پروژه ها نباش��د، نمي تواني��م بين منابع تخصيص 
يافت��ه و نتايج مورد انتظار رابط��ه برقرار كنيم. وي 
اضافه كرد: »در سيستم جديد، بودجه ريزي روشي 
براي توسعه سيس��تماتيك فعاليت هاي دولت ارائه 
مي ده��د و مي توان��د بگويد چقدر مناب��ع مي تواند 
اس��تفاده ش��ود براي اينكه يك پروژه به طور موثر 

اجرا شود.«

علي الريجاني:
ما با مفهوم عدالت موافقيم مبني بر اينكه اجازه دهيم مردم، اقتصاد و تحصيل را آزادانه 

انتخاب كنند و سيستم هاي ديواني نبايد جايگزين آن شوند. البته گاهي در نظام هاي 
آموزشي ما سيستم ديواني به جاي فرد تصميم مي گيرد كه اين مخالف عدالت است چون 

در نظام آموزشي و اقتصادي فرد بايد نخستين تصميم گيرنده باشد. ما فقط بايد در جايي 
كه به امنيت مان ضربه وارد مي شود مانع شويم و درنهايت شرايطي براي كشف استعدادها 

فراهم كنيم. قطعا در اين راه قانون نيز بايد رعايت شود

                                                                                                      

گروه اقتصاد كالن|
گ��زارش مركز آمار ايران از تعداد مجوزهاي احداث س��اختمان در 
زمستان سال گذشته حاكي از آن است كه تعداد كل پروانه هاي صادر 
شده براي احداث س��اختمان در نقاط شهري كشور در زمستان سال 
1395در مقايسه با زمستان سال 139۴ 9.9درصد افزايش يافته است. 
آمار افزايش مجوز احداث ساختمان درحالي انتشار يافته كه اين بخش 

همچنان با ركود سنگيني دست و پنجه نرم مي كند. 
درحالي كه همچنان رشد بخش مسكن منفي اعالم مي شود، آمارها 
حاكي از افزايش تعداد مجوزهاي احداث س��اختمان است كه اين امر 
در شرايطي كه دولت به دنبال سازوكاري براي كاهش تعداد خانه هاي 
خالي و اخذ ماليات از خانه هاي نوساز است، متناقض به نظر مي رسد. 

ب��ه گزارش»تعادل« و به نق��ل از مركز آمار ايران، بررس��ي نتايج 
طرح»گرد آوري اطالعات پروانه هاي س��اختماني صادر ش��ده توس��ط 
شهرداري هاي كشور« در فصل زمستان سال 1395 نشان مي دهد در 
كل نقاط شهري كشور در فصل زمستان سال 1395 تعداد 102هزارو 
22واحد مس��كوني در پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان از 
سوي شهرداري هاي كشور پيش  بيني شده كه نسبت به فصل گذشته 
حدود 52.3 درصد و نس��بت به فصل مش��ابه س��ال گذش��ته حدود 
9.9درصد افزايش داشته اس��ت. متوسط تعداد واحد مسكوني در هر 

پروانه احداث ساختمان 2.۷واحد بوده است . 
در عين حال، اين آمار نشان مي دهد كه تعداد 3۷هزارو1۷1پروانه  
احداث ساختمان توسط ش��هرداري هاي كشور در فصل زمستان 95 
صادر ش��ده كه نسبت به فصل گذش��ته حدود 56 درصد و نسبت به 

فصل مشابه سال گذشته 6 درصد افزايش داشته است. 
همچنين براس��اس آمار منتشر شده، مجموع مس��احت زيربنا در 
پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان  در فصل زمستان95 حدود 
19۸۴۸.6هزار مترمربع بوده كه نس��بت به فصل گذشته 59.1 درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال گذش��ته حدود 20درصد افزايش داشته 
است. متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه ها 53۴ مترمربع بوده است. 
نكته جالب در اين ميان، افزايش قابل توجه آمار پروانه هاي صادر شده 
احداث مس��كن در شهر تهران است. براس��اس اعالم مركز آمار ايران، 
در ش��هر تهران در فصل زمس��تان س��ال 1395 تعداد 1۸هزار و 50۸ 
واحد مسكوني در پروانه هاي صادر شده براي احداث ساختمان از سوي 
ش��هرداري  تهران پيش  بيني ش��ده كه نس��بت به فصل گذشته حدود 

25.5درصد و نس��بت به فصل مشابه س��ال گذشته حدود 36.۷درصد 
افزايش داشته است. متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين 
پروانه ها ۷.3واحد بوده اس��ت. در عين حال، اين آمار نشان مي دهد كه 
تعداد 2هزار و 5۴1 پروانه احداث س��اختمان توس��ط شهرداري  تهران 
در فصل زمس��تان 95 صادر ش��ده كه نس��بت به فصل گذشته حدود 
2۸.5درصد و نس��بت به فصل مش��ابه سال گذش��ته حدود ۴1درصد 
افزايش داشته اس��ت. براساس اين گزارش، مجموع مساحت زيربنا در 
پروانه هاي احداث س��اختمان  صادر ش��ده از سوي شهرداري  تهران در 
فصل زمستان 95 حدود 35۴۷.۷۴هزار مترمربع بوده كه نسبت به فصل 
گذشته حدود 32.6درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 
3۴.9درصد افزايش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از 
پروانه ها در دوره مورد بررسي حدود 1396مترمربع بوده است. اين آمار 
درحالي بر افزايش تعداد مجوزهاي صادر ش��ده براي احداث ساختمان 
در مناطق شهري كشور صحه مي گذارد كه هنوز ساختمان هاي خالي 
زيادي در بازار ركودزده مسكن در انتظار مشتري هستند. در اين ميان 
گرچه آمارهاي رشد اقتصادي نشان مي دهد كه رفته رفته از شدت رشد 
منفي بخش س��اختمان كاسته مي شود اما همچنان اين بخش درگير 
ركود اس��ت. سازمان امور مالياتي هم گرچه تلويحا اعالم كرده كه اخذ 
ماليات از خانه هاي خالي همچنين خانه هاي نوساز به صالح نيست اما 
افزايش تعداد مجوزهاي احداث ساختمان در آينده، دولت را در مديريت 
ساختمان هاي بي خريدار و ركود در بازار مسكن با دشواري هاي بيشتري 
مواجه خواهد كرد. بايد ديد دولت چه زماني از موضع بي تفاوتي نسبت 
به ركود مسكن خارج مي شود و برنامه اش براي برقراري تعادل در بازار 

نامتوازن عرضه و تقاضاي مسكن چه خواهد بود. 

افزايش 9.9 درصدي مجوزهاي صادر شده احداث ساختمان در مناطق شهري

آمارها از معادله متناقض احداث ساختمان پرده برداشت
معاون اول رييس  جمهوري تعيين كرد

بخشودگي 10 درصد ماليات دارندگان صندوق فروش
گروه اقتصاد كالن|

معادل 10درصد از ماليات ابرازي عملكرد اش��خاص مشمول 
كه ملزم به استفاده از صندوق فروش شده اند مشروط به رعايت 
مفاد آيين نامه براي مدت 2س��ال اول بخش��وده خواهد شد. در 
همين زمينه اس��حاق جهانگي��ري، مع��اون اول رييس جمهور 
بخشنامه جديد دولت براي صندوق هاي فروشگاهي و چگونگي 

بخشودگي مالياتي آنها را ابالغ كرد. 
به گزارش»تعادل« هيات وزيران در جلس��ه هجدهم تير ماه 
امس��ال به پيشنهاد س��ازمان امور مالياتي كش��ور و با همكاري 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران و به آيين نامه 

اجرايي تبصره ياد شده را تصويب كرد. 
براساس اين بخشنامه سازمان مكلف است با همكاري وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و اتاق به تدريج و براس��اس اولويت، 
اش��خاص مشمول را تعيين و مراتب را حداكثر تا پايان شهريور 
ماه هر س��ال از طريق درج در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
و روزنامه رسمي كش��ور اعالم كند. همچنين اشخاص مشمول 
مكلفند پس از انتش��ار آگهي فراخ��وان حداكثر تا پايان دي ماه 
همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصيص شماره شناسه در 
درگاه عمليات الكترونيكي س��ازمان با ذكر ويژگي و مشخصات 
س��امانه صندوق فروش اقدام كنند. در ادامه اين بخشنامه آمده 
است:»سازمان مكلف است، ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست 
اش��خاص مشمول و بررسي موضوع در صورت تطابق مشخصات 
فني س��امانه صندوق فروش با ويژگي هاي اعالم شده نسبت به 
تخصيص شماره شناسه براي هر س��امانه صندوق فروش اقدام 
كند. همچنين اش��خاص مش��مول مكلفند پس از اخذ ش��ماره 
شناسه موضوع ماده)5( اين آيين نامه نسبت به نصب و راه اندازي 
س��امانه صندوق فروش اقدام و از ابتداي فروردين ماه سال بعد 
از س��امانه صندوق فروش استفاده كنند. در صورتي كه شناسه 
س��امانه مذكور تا پايان سال ثبت درخواست صادر نشود، مودي 
مكلف است)15( روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب 
و اس��تفاده از سامانه ياد ش��ده، اقدام كند. در اين صورت مودي 
موظف اس��ت س��رجمع اطالعات موضوع بند)ت( ماده )1( اين 
آيين نام��ه را از ابتداي س��ال تا آن تاريخ در س��امانه ثبت كند. 
اشخاص مش��مول مكلفند تا زماني كه سامانه ماشيني)سيستم 

مكانيزه( برخط طراحي و راه اندازي نشده است، اطالعات عمليات 
خريد و فروش كاال و خدمات خود را در بازه هاي زماني مشخص 
شده و براساس روش هايي كه توسط سازمان تعيين مي شود در 
اختيار س��ازمان قرار دهند. در همين زمينه معادل 10درصد از 
ماليات ابرازي عملكرد اشخاص مشمول كه توسط سازمان ملزم 
به اس��تفاده از سامانه صندوق فروش شده اند مشروط به رعايت 
مفاد اين آيين نامه براي مدت دو س��ال اول بخشوده خواهد شد. 
در صورت عدم نصب يا عدم اس��تفاده از سامانه صندوق فروش 
فروش��گاهي يا عدم ثبت صورتحس��اب خريد و ف��روش يا عدم 
ارس��ال اطالعات صورتحس��اب هاي خريد و فروش به زمان امور 
ماليات��ي موجب تعلق جريمه يي معادل دو درصد فروش خواهد 
بود. ماخذ محاس��به جريمه، آن بخش از فروشي خواهد بود كه 
عمليات آن در سامانه صندوق فروش ثبت نشده يا اطالعات آن 
در اختيار سازمان قرار نگرفته است. چنانچه مودي اقدامات الزم 
را براس��اس م��اده)۴( اين آيين نامه انج��ام داده اما به هر دليلي 
شماره شناسه سامانه صندوق فروش توسط سازمان صادر نشده 
اس��ت تا 15روز پس از اخذ شماره شناسه مشمول جريمه هاي 
مقرر در اين ماده نخواهد شد. معادل هزينه هاي انجام شده بابت 
خريد، نصب و راه اندازي س��امانه صندوق فروش براي نخستين 
بار اعم از س��خت افزار و نرم افزار متناسب با نياز واحد شغلي كه 
به تشخيص س��ازمان خريداري مي شود با ارائه اسناد و مدارك 
مثبته از ماليات بر درآمد)عملكرد( قطعي شده اشخاص مشمول 
در نخس��تين سال استفاده يا س��ال هاي بعد با رعايت مفاد اين 

آيين نامه قابل كسر خواهد بود. 

س��خنگوي كميس��يون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
ش��وراي اس��المي از تصويب طرح تغيير مهلت جذب اعتبارات 

عمراني در سال 95 در كميسيون متبوعش خبر داد. 
محمدمهدي مفتح در گفت وگ��و با خانه ملت افزود: مهلت 
هزينه كرد اعتبارات تملك دارايي س��رمايه يي و مالي در س��ال 
95 ت��ا پايان ش��هريور ماه س��ال 96 تمديد ش��د و همچنين 
اس��تفاده از اسناد خزانه اس��المي براي تمام مصارف طرح هاي 

عمراني بالمانع است. 
مفتح ادامه داد: همچنين با حضور مس��ووالني از س��ازمان 

برنام��ه و بودجه و خزان��ه داري كل، گزارش ص��ورت وضعيت 
دريافت ها و پرداخت ها براي سه ماهه اول سال بررسي شد. 

اي��ن نماينده م��ردم در مجل��س دهم ادامه داد: براس��اس 
گزارش هاي ارائه ش��ده در خصوص دريافت ها و پرداخت ها، در 
پايان سه ماهه اول امسال 1۷.1 دريافت صورت گرفته كه البته 

دريافت ها معموال در اواخر سال بهتر مي شود. 
وي اف��زود: 52.5درص��د مربوط به دريافت هاي س��ه ماهه 
 اول س��ال محقق شده اما نس��بت به مدت مشابه در سال 95،

۷2 درصد رشد داشته است. 

س��خنگوي كميس��يون بودجه مجلس تصريح كرد: درآمد 
نفت و دارايي هاي سرمايه يي در طول سه ماهه اول سال جاري 
 حدود 16درصد س��ال است كه نسبت به س��ه ماهه اول سال

6۴ درصد است اما نسبت به كل سال 95 اين ميزان با افزايش 
۴.5 برابري روبه رو شده است. 

وي افزود: درآمدهاي مالي شامل اوراق مشاركت و صكوك 
مي ش��ود كه 21.6 در س��ه ماهه اول وصول شده و 5.۴ درصد 
س��ال است؛ اما اين ميزان نس��بت به مدت مشابه در سال 95 

برابر با 30۸ درصد بوده كه بيانگر رشد است. 

مفت��ح تصريح كرد: در طول س��ه ماهه اول امس��ال 1۷.6 
درصد هزينه ش��ده كه ۷0.۴ در س��ه ماهه سال انجام شده كه 
اين موضوعات بيانگر اين است پرداخت ها 100درصد سه ماهه 
نبوده اس��ت اما نسبت به سال 95 ميزان پرداخت ها ۴5درصد 

افزايش يافته است. 
سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
اس��المي افزود: پرداخت هاي عمراني به ميزان 1.1درصد در سال و 
۴.3 درصد در س��ه ماهه اول س��ال بوده اما پرداخت هاي مالي 1.۸ 

درصد است و نسبت سه ماهه آن معادل ۷ درصد است. 

تمديد مهلت جذب اعتبارات عمراني سال 95 تا پايان شهريور امسال
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بانك صنعت در مسير 
حمايت از صنايع كوچك 

 محس��ن بيگلري، نماينده سقز و بانه در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: زماني كه بانك صنعت و معدن 
طرح رونق توليد - يعني حمايت از صنايع كوچك و 
متوسط - را در اولويت فعاليت هاي خود قرار مي دهد 
اين امر به معناي حركت در مس��ير اقتصاد مقاومتي 
اس��ت. وي در گفت وگو با پايگاه اطالع رس��اني بانك 
صنع��ت و مع��دن اف��زود: در دوره مديريت جديد با 
دراي��ت و مديريت قوي مس��ائل و مش��كالتي كه در 
رواب��ط خارجي وجود داش��ت در ح��وزه بانكي و به 
خص��وص بانك صنعت و معدن به خوبي رس��يدگي 
و حل ش��د.  عضو هيات رييس��ه كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس ش��وراي اس��المي بيان ك��رد: درحال 
حاضر بانك صنعت و معدن يكي از بهترين بانك هاي 
كشور است كه توانسته در چند سال اخير مشكالتي 
كه در صنع��ت، توليد و ارتباط آنها ب��ا نظام پولي و 
بانكي وجود داش��ت را برطرف و در اين حوزه بسيار 
موفق عمل كند ضمن اينكه بنده نيز از عملكرد بانك 
به عنوان عضو هيات رييسه كمسيون برنامه و بودجه 
مجلس ش��وراي اسالمي بسيار راضي هستم. نماينده 
س��قز و بانه در مجلس شوراي اس��المي عنوان كرد: 
ما در حوزه توليد و صنعت كش��ور موانع و مشكالتي 
داريم و در اين ميان نبايد تمام مس��ووليت هاي رفع 
موان��ع توليد را بر دوش بانك صنع��ت و معدن قرار 
دهي��م بلكه اگ��ر بانك هاي ديگر نيز ب��ه اندازه بانك 
صنع��ت و معدن به فعاليت هاي س��ازنده درخصوص 
اعطاي تسهيالت به صنعت كش��ور بپردازند به طور 

قطع بسياري از مشكالت حل خواهد شد. 

 درخواست بانك عراقي
براي ايجاد شعبه در ايران

 سرپرس��ت وزارت صنايع و مع��ادن عراق با بيان 
اينك��ه 5 بان��ك ايراني در عراق ش��عبه دارند، گفت: 
بانك رش��يد عراق نيز درخواس��ت ايجاد شعبه خود 
را در ايران داده اس��ت كه اميدواري��م مورد موافقت 
قرار گيرد.  به گزارش ايِبنا به نقل از شاتا، تفاهمنامه 
همكاري ايران و عراق با حضور محمدرضا نعمت زاده 
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت كش��ورمان و محمد 
شياع السوداني سرپرس��ت وزارت صنايع و معادن و 
وزي��ر كار و امور اجتماعي عراق روز يك ش��نبه پس 
از دي��داري دوجانبه امضا ش��د.  وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت ايران در اين ديدار بازس��ازي، نوس��ازي و 
راه اندازي شهرك هاي صنعتي در عراق با استفاده از 
دانش فني تخصصي ايران را به عنوان دو پيش��نهاد 
خود مطرح كرد و گفت: برقراري روابط بين بانكي به 
صورت طبيعي بين دو كشور براي گسترش مبادالت 
تجاري ضروري اس��ت.  نعم��ت زاده آمادگي ايران را 
ب��راي هم��كاري در بخش هاي زيربناي��ي به صورت 
گس��ترده با كش��ور عراق اعالم كرد و اف��زود: ايران 
براي توس��عه مناسبات و گسترش تبادالت تجاري و 
اقتصادي با كشور دوست و برادر عراق تصميم جدي 
دارد.  همچني��ن سرپرس��ت وزارت صنايع و معادن 
عراق در اين ديدار خواستار ايجاد 5 شهرك صنعتي 

توسط ايران در مناطق مرزي بين دو كشور شد. 

 تقدير رييس كميته امداد
از مديرعامل بانك پارسيان

ريي��س كميته امداد امام خميني)ره(، با ارس��ال 
تقديرنامه ي��ي ب��ه بانك پارس��يان، مراتب تش��كر و 
قدردان��ي خ��ود را از مديرعام��ل و كاركن��ان بانك 
پارسيان در راستاي حمايت از مددجويان اين كميته 
اعالم كرد.  به گزارش روابط عمومي بانك پارس��يان؛ 
در اي��ن تقديرنام��ه پرويز فتاح ريي��س كميته امداد 
امام خميني)ره( از مش��اركت، همكاري و مساعدت 
مدي��ران وكاركن��ان بان��ك پارس��يان در حمايت از 
مددجوي��ان كميته امداد قدردان��ي كرد و همچنين 
نقش آفريني بانك پارس��يان در گس��ترش اش��تغال 
پايدار، تحقق سياس��ت هاي اقتصادمقاومتي و عدالت 

اجتماعي در كشور را ستود.

 كاهش نرخ ارز
و افزايش قيمت طال 

صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا را با يك تومان 
كاهش ۳ه��زار و ۷۸۱ تومان فروختند. همچنين هر 
يورو با يك تومان افت به ۴هزار و ۳۹۷تومان رس��يد 
و هر پون��د انگليس نيز با ۲۳توم��ان كاهش قيمت، 
۴هزار و ۹۲۴تومان معامله ش��د. از س��وي ديگر نرخ 
مبادله يي دالر ۳۲6۲.۴ تومان، پوند ۴۲65.6 تومان 
و يورو ۳۷۳6.۷ تومان اعالم شد. به گزارش »تعادل« 
در بازار طال اونس جهاني به ۱۲۲۸دالر رس��يد و هر 
گرم طالي ۱۸عيار با ۴6۲تومان افت نس��بت به روز 
ش��نبه ۱۱۳هزار و ۷۳6تومان ارزش گذاري شد. هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد روز يك شنبه 
در بازار آزاد با ۳5۰ تومان رشد نسبت به روز شنبه، 
ي��ك ميليون و ۲۰۹هزار و ۲۰۰تومان فروخته ش��د. 
هر قطعه س��كه تم��ام بهار آزادي ط��رح قديم نيز با 
۳ هزار تومان افت، ي��ك ميليون و ۱۷5 هزار تومان 
قيمت خورد. هر قطعه نيم س��كه به��ار آزادي امروز 
ب��ا 6 هزار تومان كاهش، 6۳۱ه��زار و 5۰۰تومان در 
بازار آزاد فروش رفت. همچنين هر قطعه ربع س��كه 
به��ار آزادي نيز با ه��زار تومان كاهش به ۳6۸هزار و 
5۰۰تومان رس��يد و هر قطعه سكه گرمي نيز با هزار 

تومان كاهش، ۲۴۹هزار تومان است. 

اخبار

»تعادل« سازوكار معامالت اوراق بهادار بيمه اي را بررسي كرد

 اوراق بهادار بيمه؛ مانع خروج ارز

گروه بانك و بيمه  فرشاد قاسمعلي 
تئوري ها و نظرات و تحقيقات مختلف در كش��ورهاي جهان نشان 
مي دهد كه افزايش دارايي هاي نقدي بانك ها، شركت ها و گروه هاي مالي 
كه با پول و سرمايه و نقدينگي بيشتر سر و كار دارند، موجب حمايت 
بيش��تر از سرمايه گذار مي شود. حمايت از س��رمايه گذار تعيين كننده 
اصلي دارايي هاي نقدي شركت است و كيفيت حمايت از سرمايه گذار 
و اس��تانداردهاي حسابداري، از طريق نقش آنها در كاهش هزينه هاي 
نمايندگي به طور عمده بر دارايي هاي نقدي شركت موثر است.  بورسي 
بودن و نبودن شركت و دارايي هاي نقدي نيز در حمايت از سرمايه گذار 
موثر است. بهبود حمايت از سرمايه گذار و كاهش هزينه هاي نمايندگي 
موجب مي شود شركت هاي بورسي وجه نقد بيشتري را نگهداري كنند.

بر اين اساس، بانك هاي كشور نه تنها بايد از دارايي هاي مازاد خود 
بكاهند بلكه بايد تالش كنند ضمن حضور در بورس، دارايي و گردش 
مالي و نقدينگي بيشتري را جذب كنند و سهام خود را درمعرض خريد 

و جذب سرمايه گذاران بورسي قرار دهند. 
مقاالت اخير نشان مي دهند كه ش��ركت هاي غيرمالي در امريكا 
وجه نقد و س��اير دارايي ه��اي نقدي را در س��ال ۲۰۱5 به ميزان ۲ 
تريليون دالر افزايش داده اند كه ۷.۱درصد جمع دارايي ها بوده است. 
تجزيه و تحليل ها نش��ان مي دهد كه نسبت نقد حتي در شركت هاي 
بين المللي باالتر بوده اس��ت. طبق يافته هاي ماير و ماجلوف در سال 

۱۹۸۴ تئوري pecking order، دارايي هاي نقدي انباشته موجب 
ايجاد فرصت هاي س��ودآور بدون اس��تفاده از تامي��ن مالي خارجي 
پرهزينه مي ش��ود، بنابراين هزينه نهايي كمبود دارايي نقدي كاهش 
مي يابد. از سويي ديگر جنسن ۱۹۸6 ثابت كرد كه گسترش وجه نقد 
موجب تضاد نمايندگي بين مديران و س��هامداران مي شود. مديران 
انگيزه ه��اي ق��وي براي وجود وج��ه نقد زياد دارند ك��ه آن را صرف 
فعاليت هايي غير از افزايش ارزش ش��ركت در جهت منافع ش��خصي 
خود مي كنند. همچنين وجه نقد يك دارايي راكد و غيرمولد اس��ت 
ك��ه داراي حداقل نرخ بازده اس��ت، بنابراين وجه نقد در مقايس��ه با 
دارايي هاي مولد هزينه نهايي باالتري را داراس��ت. هو آنگ، الكيناوي 
و جاين ۲۰۰۳ دريافتند كه كاهش در هزينه هاي نمايندگي از طريق 
حمايت از س��رمايه گذار نقش مهمي در تصميمات ش��ركت در مورد 
نگهداري ميزان وجه نقد دارد. در تئوري هاي نمايندگي درمورد سطح 
بااليي از دارايي هاي نقدي و حمايت بهتر از س��هامدار صحبت شده 
است. خصوصا، بعد از ۱۹۹۸ رابطه بين حمايت از سهامدار و دارايي 
نقدي قوي تر شده است. اين يافته ها در جهت تغيير تفكر سرمايه گذار 
درمورد كارايي استفاده از وجه نقد شركت است. از آنجا كه دارايي هاي 
نقدي درمعرض تخصيص نامناسب بيشتري هستند، فرض شد كه در 
آسيا، روسيه و امريكاي التين از ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸ سرمايه گذاران رفتار 
مديريت را مورد بررسي دقيق تر قرار دادند و در بهره وري بيشتر نقد 

كش��ورهاي مذكور اقدام كردند. در نتيجه سرمايه گذار ارزش گذاري 
بيش��تري را براي ش��ركت هايي درنظر مي گيرد كه احتمال كمتري 
براي سوءاس��تفاده از وجه نقد در جهت حمايت از سرمايه گذار دارند. 
براس��اس فرضيه هاي اوراق بهادار كه توس��ط كافي ۲۰۰۲ و هوپ و 
همكاران ۲۰۰۷ بيان ش��د كه ش��ركت هاي بورس��ي امريكا حمايت 

بهتري از سرمايه گذار نسبت به ساير شركت هاي محلي دارند.
تحقيق انجام ش��ده توس��ط فرزارد و س��الوا ۲۰۱۰ نشان داد 
كه ش��ركت ها از وجود وجه نقد بيشتر و س��اير دارايي هاي نقدي 
در ش��ركت رضايت دارند چ��ون موجب اداره بهت��ر و هزينه هاي 
نمايندگي كمتري مي شود. ما فرض كرديم كه بهبود اداره شركت 
با شركت هاي بورسي موجب دارايي نقدي بيشتر براي هدف هايي 
مانند افزايش ثروت س��هامداران از طريق بهره برداري با استفاده از 

فرصت هاي آتي تجاري مي ش��ود. 
به عن��وان نمايندگان س��هامداران، مديران ش��ركت تضاد منافعي 
دارند كه به عنوان مش��كالت نمايندگي نام دارد كه توس��ط جنسن و 
مك لينگ ۱۹۷6 بيان ش��د. مديران شركت انگيزه قوي براي ذخيره 
نقدي دارند چون منافع شخصي و قدرت آنها را از طريق كنترل بيشتر 
ب��ر منابع افزايش مي دهد. دارايي هاي نقدي موجب مي ش��ود مديران 
سرمايه گذاري بيش��تري روي پروژه هاي خود داشته باشند، حتي اگر 
بعضي آنها داراي ارزش فعلي منفي باش��ند به دليل به دس��ت آوردن 
فرمانرواي��ي ش��ركت مديران تمايل ب��ه اين كار دارند. ازس��وي ديگر 
جانگ و همكاران ۱۹۹6 دريافتند كه س��هامداران تمايل دارند سطح 
دارايي هاي نقدي را در ش��ركت كاهش دهند چ��ون مديران به دنبال 

افزايش منافع ش��خصي تحت كنترل خود هس��تند. اس��تولز ۱۹۹۰ 
دريافت كه س��هامداران ترجيح مي دهند بازده آنها در س��رمايه گذاري 
به ش��كل تقسيم سود يا خريد س��هام به جاري نگهداري وجه نقد در 
شركت باشد. بنابراين كاربرد مدل هزينه نمايندگي درمورد تاثير تقارن 
اطالعاتي بين سهامداران و مديران به ميزان دارايي هاي نقدي بستگي 
 داشته كه  بايد در سطح پاييني نگهداري شود، اگر تضاد منافع بين اين 
دو گروه زياد باش��د ك��ه در نتيجه وجود تضاد منافع س��رمايه گذاران 

دارايي هاي نقدي خود را كاهش خواهند داد. 
ديت مار و اس��ميت ۲۰۰۷ رابطه بين حاكميت ش��ركتي و ارزش 
مربوط به دارايي هاي نقدي ش��ركت را در بازار سهام مورد بررسي قرار 
دادند، آنها دريافتند كه در صورت ضعيف بودن حاكميت شركتي ارزش 
وجه نقد به طور قابل مالحظه يي كاهش مي يابد. پين كويتز و همكاران 
۲۰۰6 فرزارد و سالوا۲۰۱۰ دريافتند كه بازار سهام موجب كاهش ارزش 
وجه نقد توسط ش��ركت حدود ۱۰ تا 6۰درصد مي شود، در مقايسه با 
شركت هايي كه به خوبي اداره مي شوند و حمايت بهتري از سرمايه گذار 
دارند. ضمنا حمايت بيش��تر از سرمايه گذار براي مديران پرهزينه است 
چون آنها داراي تضاد منافع با س��هامداران هستند، بنابراين مشكالت 
نمايندگي ايجاد مي ش��ود. النگ و هم��كاران ۲۰۰۳ هوپ و همكاران 
۲۰۰۷ بايلي و همكاران ۲۰۰6 نشان دادند كه افشاي حسابداري موجب 
افزايش ارزش شركت از طريق محدود كردن مديران براي سوءاستفاده 
از دارايي هاي واحد تجاري مي شود. دروبتز و همكاران ۲۰۱۰ دريافتند 
كه در ايالت هايي با تقارن اطالعاتي باال، ارزش دارايي هاي نقدي كاهش 

مي يابد كه مربوط به درجه حمايت از سرمايه گذار مي شود. 

گروه بانك وبيمه    احسان شمشيري 
در كشور ما تعامل بين بانك و بازار سرمايه بيشتر از 
بيمه و بازار سرمايه است و صنعت بيمه هنوز نتوانسته 
آن طور كه بايد از ظرفيت هاي بازار سرمايه و انتشار اوراق 
بهادار بيمه، اوراق بهادار بيمه اتكايي بين المللي، اوراق 
بهادار حوادث فاجعه آميز استفاده كند. اما دركشورهاي 
با بازار مالي قوي سال هاس��ت كه با استفاده از ظرفيت 
بازار سرمايه، رشد بسيار خوبي در بخش اوراق بهاداري 
بيمه يي داش��ته اند و انواع محص��والت در زيرمجموعه 
 insurance linked securities اوراق بهادار بيمه

در حال معامله است. 
ب��ه گزارش »تعادل« ام��روزه بازارهاي مالي در دنيا 
بس��يار يكپارچه تر از قديم ش��ده تا جايي كه در برخي 
موارد به سختي مي توان بازارهاي بانك و بيمه و سرمايه 
را از يكديگر جدا كرد و در اين راس��تا ابزارهايي مطرح 
ش��ده اند كه در بيش از يك بازار مالي معامله مي شوند 
و باعث رش��د توامان در چند بازار شده اند. براين اساس 
از آنج��ا كه صنعت بيمه داخلي كش��ور با بيمه اتكايي 
شركت هاي خارجي بزرگ جهان در ارتباط است، بايد 
سرمايه گذاري در اوراق بهادار بيمه يي، جايگزين خروج 
ارز از كش��ور شود و به نوعي س��رمايه گذاري همزمان 
در اوراق به��ادار، بيمه اتكايي و س��اير جنبه هاي مالي 
محس��وب مي ش��ود. يكي از نمونه هاي مشهور در اين 
زمينه، اوراق قرضه حوادث فاجعه آميز است كه به مدد 
آن هزينه هاي بسيار سنگين بيمه يي پوشش داده شده 
است. اوراق بهادار بيمه يي نيز قابليت خريد و فروش در 
ب��ورس و بازارهاي مالي را دارد، نوعي ابزار مالي اس��ت 
كه مجموعه يي از ريسك هاي خاص مانند ريسك هاي 
ح��وادث طبيع��ي از جمله توف��ان و گردب��اد را انتقال 
مي دهند.  در مورد معاوض��ه حوادث فاجعه آميز مالي، 
بيمه گر به شخص يا نهاد ثالث پول مي پردازد تا ريسك 
مالي يك حادثه طبيعي مانند توفان فلوريدا را در قبال 
پرداخت ه��اي معين بپذي��رد. در صورتي كه حادثه رخ 
دهد و ش��رايط تعيين شده محقق شود، شخص و نهاد 

ثالث مسوول ريسك مالي مورد قرارداد خواهد بود. 
اوراق قرض��ه ح��وادث فاجعه آميز ني��ز از رويكردي 
مش��ابه پيروي مي كنن��د اما با چند ط��رف معامله كه 
ريس��ك حادثه فاجعه آميز را از طري��ق ابزار مالي اوراق 

بهادارسازي شده سرمايه گذاري مي كنند، مي پذيرد. 
 در صورت��ي كه حادثه فاجعه آمي��ز به وقوع بپيوندد، 
س��رمايه گذاران كل يا بخشي از اصل پول سرمايه گذاري 
ش��ده را از دس��ت مي دهند اما اگر اين اتفاق نيفتد، آنها 
بهره يي را به ش��كل پرداخت س��ود دوره ي��ي و در زمان 
سررسيد اوراق قرضه دريافت خواهند كرد و نيز بازده اصل 
پول سرمايه را در زمان سررسيد اوراق دريافت مي كنند. 

 حميد ياري از كارشناسان صنعت بيمه در پاسخ به 
اين سوال كه با توجه به اينكه يكي از اولويت هاي رييس 
كل جديد بيمه مركزي بحث اوراق بهادار بيمه يي است، 
ساز و كار آن چگونه است و چه مشكالتي از بازار مالي را 
رفع مي كند، گفت: به طور كلي بهادارسازي تبديل يك 
يا چند دارايي غيرنقد )illiquid asset( به اوراق بهادار 
قابل خريد و فروش در بازارهاي مالي از طريق مهندسي 
مالي است. به عبارتي در روش هاي مالي ما مي توانيم هر 
دارايي غيرنقد ارزشمندي را با متدهاي مشخصي قابل 
خريد و فروش در بازار كنيم. اين عمل باعث مي ش��ود، 
جامعه بتواند به بهترين ش��كل از دارايي هايش استفاده 
كند و با افزايش سرعت و جابه جايي آنها رشد اقتصادي 
را افزاي��ش دهد. يكي از اين ابزارها كه حاصل همكاري 
بازارهاي بيمه و بورس بوده است، اوراق بهادار بيمه يي 
)insurance linked securities( اس��ت ك��ه ب��ه 

اختصار به ILS ها شناخته مي شوند. 
وي افزود: اوراق بهادار بيمه يي انواع مختلفي دارد كه 

بنا به هدف انتش��ار اين اوراق به دو دسته اوراق با هدف 
تامين مالي و اوراق با هدف انتقال ريس��ك تقسيم بندي 
مي ش��وند. در اوراق��ي كه ب��ا هدف تامين مالي ش��كل 
گرفته اس��ت، هدف ايجاد روش جديد تامين مالي براي 
شركت هاي بيمه براساس دارايي هاي بيمه يي راكدشان 
بوده اس��ت كه بايد تا سررس��يد نگهداري مي شدند. در 
حالي كه ش��ركت ها مي توانستند از آنها استفاده مفيدتر 
داشته باشند و ريسك شركت بيمه را به بيرون از شركت 
انتقال دهند و از دارايي راكد ش��ركت براي سودآوري از 

طريق اوراق بهادار نيز استفاده كنند. 
ياري در پاسخ به اين سوال كه تفاوت انتقال ريسك 
اوراق بيمه با انتقال ريسك شركت هاي اتكايي چيست، 
گفت: ماهيت اوراق انتقال ريسك با بيمه اتكايي يكسان 
اس��ت. هر دو قرار است ريس��ك هاي مازاد شركت هاي 
بيمه را از شركت دور كنند اما در اين زمينه چند تفاوت 
عمده و مه��م وجود دارد. مهم ترين نكت��ه ايجاد ابزاري 
جهت اس��تفاده از پتانس��يل باالي بازار س��رمايه است. 
هج فاندها، صندوق هاي بازنشستگي، بانك ها، شركت هاي 
س��رمايه گذاري و... شركت هايي هستند كه منابع عظيم 
مالي دارند كه مي توانند منابع ارزان تري از ش��ركت هاي 
بيمه اتكايي براي انتقال ريسك باشند. در ثاني شما وقتي 
ريس��ك پرتفوي خود را به شركت بيمه ديگر يا شركت 
بيمه اتكايي انتقال مي دهيد، اين ريسك در صنعت بيمه 
باقي مي ماند در حالي كه با ILS ها شما ريسك بيمه يي 
را ب��ه خارج از صنعت بيمه منتقل مي كنيد و اگر منجر 
به خسارت شويد، س��رمايه گذاران و خريدار اوراق بهادار 
بيمه يي و اتكايي مشاركت مي كنند و در پرداخت هزينه 
كمك خواهند كرد. يعني هم مي توان از خروج ارزي كه 

جهت اتكايي خارج مي ش��د تا حدودي جلوگيري كرد و 
هم اينكه ريسك خسارت را از صنعت بيمه خارج كرد و 
غيربيمه يي ها را در پرداخت خسارت و ريسك مشاركت 
داد. همچنين ريس��ك هاي خاصي كه در بحث س��نتي 

بيمه هاي اتكايي وجود دارد در اين ابزار وجود ندارد. 
وي تصريح كرد: اين اوراق انواع متفاوتي دارد كه هر 
يك تفاوت هاي عمده و مهمي با ديگري دارند و هر يك 
ساختار خاص خود را دارند. ولي به طور كلي مي توان بيان 
داشت كه در اين اوراق، باني )معموال يك شركت بيمه( 
ريس��ك هاي بيمه نامه هاي خود را از طريق بازار سرمايه 
به سرمايه گذار منتقل مي كند و بسته به ريسكي كه هر 
فرد متقبل مي شود، سودي به وي پرداخت مي شود.   در 
صورت عدم وقوع خسارت باالترين سود به دارنده اوراق 
داده مي شود و در صورت خسارت بنا به قرارداد مبلغي از 
 SPV سود يا كل سود آن سال به حساب خسارت توسط
برداش��ته و به شركت بيمه داده مي ش��ود. عمال در اين 
اوراق س��رمايه گذاران جايگزين شركت هاي بيمه اتكايي 
مي شوند و در سود و زيان اين اوراق شريك شركت هاي 

بيمه مي شوند. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه ميزان اين اوراق در 
بازارهاي بيمه يي حدود چقدر اس��ت، گفت: كل ميزان 
انتش��ار ILS تا پايان م��ارس ۲۰۱6 در دني��ا به حدود 

۲6.5ميليارد دالر رسيده كه رقم قابل توجهي است. 

 سودآوري تابع ريسك هاي مختلف
اين س��وال مطرح اس��ت كه وقتي در بازار فعلي، 
اوراق به��ادار بس��ياري وج��ود دارد ك��ه خريداران 
مي توانند از آنها اس��تفاده كنند چرا س��رمايه گذاران 

بايد اوراق ش��ما را خريداري كنند؟ به عبارتي ديگر 
مزاياي اين اوراق براي خريداران چيس��ت؟ و پاس��خ 
اين اس��ت كه يكي از ابتدايي ترين اصول در انتخاب 
پرتفوي بهينه س��رمايه گذاري كه تحت عنوان مساله 
انتخاب پرتفوي در س��ال۱۹5۲ توسط ماركويتز ارائه 
ش��د، بيان مي كند كه س��رمايه گذار پرتفوي خود را 
براس��اس دو معيار بازده مورد انتظار و انحراف معيار 

بازده انتخاب مي كند. 
 اگر اوراق بهادار ريسك دار باشند، مساله اصلي هر 
س��رمايه گذار تعيين مجموعه اوراق بهاداري است كه 
مطلوبيت آن حداكثر است. اين مساله معادل انتخاب 
پرتفوي بهينه از مجموع پرتفوي هاي ممكن اس��ت. 
ماركويت��ز بيان مي كند كه ريس��ك پرتفوليو نه تنها 
به ميانگين موزون ريسك هاي سهام منفرد درون آن 
بلكه به همراهي و هم سويي يا كوواريانس هاي ميان 

بازده هاي سهام درون پرتفوليو نيز بستگي دارد. 
 بنابراين ريس��ك پرتفوليو تابع ريسك سهم هاي 
منفرد و كوواريانس هاي بين بازده  س��هم هاي منفرد 
اس��ت. اهمي��ت عب��ارت كوواريانس ممكن اس��ت، 
مس��اوي اهميت تلفيق ريس��ك س��هام منفرد باشد. 
بنابراين هنگامي كه يك سهم به سبد سرمايه گذاري 
اضافه مي ش��ود، اهمي��ت ميانگي��ن كوواريانس بين 
س��هم مزب��ور و س��اير س��هم هاي موجود در س��بد 
س��رمايه گذاري از اهميت ريس��ك خود سهم مزبور 
بيشتر است. اينجاست كه وجود اوراق بهادار بيمه يي 
در پرتفوي به مديران س��رمايه گذاري كمك شاياني 
مي كند زيرا ريس��ك اين اوراق با ريس��ك بازار سهام 
همپوش��اني نشده و كوواريانس ريسك ها تقريبا صفر 

اس��ت درحالي كه وقتي شما سبدي از سهام مختلف 
داريد در صورت وقوع ريسك بازاري، كليه سهام شما 
ب��ا كاهش ارزش مواجه مي ش��ود، اتفاقي كه در بازار 

سرمايه ايران بسيار ديده شده است. 
ل��ذا مدي��ران س��رمايه گذاري نهاده��ا و ارگان هاي 
مختلف)نظير صندوق هاي بازنشستگي، تامين اجتماعي 
و...( در پرتفوي خود ابزارهايي مي توانند داش��ته باشند 
كه بازده يي باالت��ر از اوراق بهادار با نرخ ثابت را عايدي 
صاحبانش مي كند و هم اينكه ريسك آن با ريسك بازار 

سهام، كوواريانس مثبت ندارد. 
اين كارش��ناس صنعت بيمه در پاسخ به اين سوال 
كه اهميت اين ابزار در راستاي اقتصاد مقاومتي چگونه 
است، گفت: اقتصاد مقاومتي يعني استفاده حداكثري از 
توان داخلي در جايي منفعتي كه اين استفاده به جامعه 
مي رساند بيش از ضرر و زيانش باشد. در زمان تحريم ها 
اتفاقي كه افتاده بود اين بود كه امكان اتكايي در خارج 
به ش��دت محدود شده بود لذا صنعت بيمه مجبور شده 
بود كه باالي ۹۹درصد از اتكايي را در داخل تامين كند 
كه اين اتفاق مي توانست در صورت وقوع يك فاجعه، كل 
صنعت بيمه را ورشكسته كند. براي روشن شدن بحث 
سونامي سال ۲۰۱۱ ژاپن را در نظر بگيريد كه خسارات 
بااليي به كش��ور ژاپن وارد كرد. دولت ژاپن خس��ارات 
ناشي از زلزله و سونامي بزرگ اين كشور را ۳۰۹ميليارد 
دالر اعالم كرد. اين خس��ارات كه ۴برابر توفان كاترينا 
در اياالت متحده برآورد شده، توليد ناخالص داخلي در 

ژاپن را به ۲.۷5تريليون ين كاهش داد. 
حال اگ��ر دولت ژاپن هم بيم��ه اتكايي اش درون 
مرزهاي كش��ور خود قرار داده و سعي در خودكفايي 
بيمه اتكايي اش داش��ت چه زيان��ي را بايد به تنهايي 
متحمل مي ش��د؟ هر چند از لحاظ آم��اري احتمال 
وقوع حوادثي با اين شدت پايين است اما بايد در نظر 
داش��ت در صورت وقوع، ضربه س��ختي به بدنه بيمه 
كش��ور و بيمه گذاراني كه به اميد دريافت خس��ارت 
بيمه خريده اند، وارد مي شود. يا مورد اخير پتروشيمي 
بوعل��ي كه زياني حدود 6۰ ميليون يورو را به صنعت 

بيمه وارد كرد. 
 ل��ذا مي توان بي��ان كرد: ه��ر خودكفايي اي در 
راس��تاي اقتصاد مقاومتي نمي تواند باش��د. اما اگر 
اوراق بهادار بيمه يي در كشور فعال باشد هم مي توان 
در شرايط عادي از پتانسيل خارج از صنعت بيمه به 
بهترين شكل استفاده كرد و از خروج ارز جلوگيري 
كرد، هم در ش��رايطي نظير تحريم ها، صنعت بيمه 
مي توان��د ب��ا هزينه هاي كمتري ب��ه فعاليت عادي 
خ��ود ادامه ده��د. بنابراي��ن اگر مطالع��ات بيانگر 
امكان پذي��ري ارائ��ه اين محصوالت در ب��ازار ايران 
باش��د به جرات مي توان بيان ك��رد، وجود اين ابزار 
در بازار مي تواند مهم ترين اقدام دولت در راس��تاي 

اقتصاد مقاومتي در صنعت بيمه باشد. 
ياري در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا مطالعاتي در 
زمينه امكان پذيري ارائه اين محصوالت در بازار كش��ور 
انجام شده اس��ت يا خير؟ گفت: در ساليان گذشته به 
صورت جس��ته گريخته اين محصوالت در بازار مطرح 
مي ش��دند كه بي س��رانجام مي ماند. درح��ال حاضر به 
صورت جدي تر در پژوهشكده بيمه گروهي به همراهي 
گروه��ي متخصص��ان اين ابزاره��ا مورد بررس��ي قرار 
مي گي��رد كه در نتيجه يك يا چن��د محصول اوليه در 

صورت توجيه پذير بودن به بازار ارائه مي شود. 
در اين زمينه تمهيداتي انديشه شده است كه همه 
مباحث ازجمله مباحث فقهي، شرعي، حقوقي و فني در 
كنار امكان س��نجي اقتصادي و مالي بررسي شود و در 
صورتي كه مشكلي وجود نداشته باشد اين ابزار در بازار 

سرمايه كشور عرضه شود. 

ميثم كريمي   كارشناس اقتصادي 
براساس استاندارد بال ۳ نسبت كفايت سرمايه بايد حداقل ۱۲درصد 
باشد؛ اين درحالي است كه هنوز نسبت كفايت سرمايه ۸درصدي نيز در 

برخي بانك هاي كشور به طور كامل رعايت نمي شود. 
به گزارش ايبنا، اگرچه در يك دهه اخير بازار سرمايه در ايران رشد 
چشمگيري داشته و توانسته تامين مالي بنگاه هاي بسياري را در صنايع 
گوناگ��ون بر عه��ده گيرد اما بازار پول و ش��بكه بانكي همچنان محور 
تامين مالي در اقتصاد ايران است و به طور كلي حدود ۹۰درصد از اين 
امر بر دوش سيس��تم بانكي قرار دارد.  از س��ويي ديگر با توجه به عدم 
ش��ناخت نسبي مردم از سرمايه گذاري در بازار سرمايه كشور، مي توان 
مش��اهده كرد كه عمده س��رمايه هاي عامه مردم در بازار پول و شبكه 
بانكي به صورت سپرده سرمايه گذاري مي شود. اين دو مالحظه ضرورت 
مديريت بهينه منابع و مصارف شبكه بانكي به  عنوان هسته اصلي بازار 

پول را دوچندان مي كند.  با توجه به فضاي ركودي كه در چند س��ال 
گذشته بر اقتصاد كشور حاكم بوده و رقابت موجود در شبكه بانكي در 
زمينه افزايش نرخ هاي سود، حجم سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار 
در ش��بكه بانكي افزايش يافته اس��ت. پديده يي كه تعهدات بانك ها را 
در بازپرداخت اصل و فرع س��پرده هاي بانكي افزاي��ش داده و با توجه 
به نس��بت پايين كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور، برخي بانك ها 
اقدام به برخي س��رمايه گذاري هاي پرريسك كرده اند؛ فعاليت هايي كه 
بانك ها را با دو مشكل افزايش معوقات بانكي و انجماد دارايي هاي مواجه 
كرده اس��ت.  با نگاهي عميق به عوامل تاثيرگذار بر مش��كالت اصلي 
بانك ها به نظر مي رس��د، پايين بودن نس��بت كفايت سرمايه بانكي از 
جايگاه ويژه يي برخوردار باشد. براساس استاندارد بال ۳ نسبت كفايت 
سرمايه بايد حداقل ۱۲درصد باشد؛ اين درحالي است كه هنوز نسبت 
كفايت سرمايه ۸درصدي نيز در نظام بانكي كشور به طور كامل رعايت 

نمي ش��ود.  افزايش نس��بت كفايت س��رمايه از راهكارهايي اس��ت كه 
بيشترين اثربخشي خود را پيش از به وجود آمدن مشكالت جدي براي 
هر بانك و به تبع آن افزايش احتمال بروز هراس بانكي ايفا مي كند. از 

كاركردهاي افزايش اين نسبت مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: 
الف- تخفيف معضل جريان نقد بانك ها

از مهم ترين ريس��ك هايي كه ش��بكه بانكي را در معرض هجوم 
س��پرده گذاران قرار مي دهد، ريس��ك نقدينگي است. در صورتي  كه 
افزايش سرمايه بانك ها منجر به ورود جريان نقدينگي جديد به بانك 
ش��ود، معضل جريان نقد بانك ها تا ح��دي كاهش مي يابد. برخي از 
روش هاي افزايش س��رمايه بانكي)به خص��وص در بانك هاي دولتي( 
مانن��د افزايش س��رمايه از محل تجدي��د ارزياب��ي دارايي هاي بانك 
بيش��تر جنبه حسابداري داش��ته و اگرچه تا حدي منجر به كاهش 
حساسيت هاي سپرده گذاران و مقام ناظر مي شود اما از لحاظ عملياتي 

سبب ورود جريان نقدي تازه يي به بانك نمي شود. 
ب- افزايش نظارت سهامداران بر فعاليت عملياتي بانك

در صورتي  كه سرمايه بانك نسبت به دارايي هاي آن از ميزان قابل 

توجهي برخوردار باشد، س��هامداران براي حفاظت از سرمايه خود و 
جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي، نظارت بيشتري بر مديريت بانك به  
عمل آورده و اين مساله مي تواند به تقويت حاكميت شركتي بينجامد. 

پ- كاهش فعاليت هاي پرخطر در سرمايه گذاري بانك ها
ازجمل��ه اثرات مثبت��ي كه افزايش نس��بت كفايت س��رمايه بر 
س��رمايه گذاري بانك ها مي گذارد، آن اس��ت كه با توجه به نظارت و 
حساسيت بيشتر سهامداران بر فعاليت ها و تخصيص منابع بانك، ورود 
بانك ها به سرمايه گذاري در فعاليت هاي پرخطر كه از ريسك اعتباري 
نسبتا بااليي برخوردارند، كاسته شده كه اين مساله مي تواند به بهبود 
ساختار ترازنامه بانك بينجامد.  در پايان الزم به ذكر است با توجه به 
شرايط كنوني بازار پول در كشور، اصالح نظام بانكي را مي توان يكي از 
نخستين اولويت ها در سياست گذاري اقتصاد كشور در نظر گرفت. در 
اين راستا، افزايش نسبت كفايت سرمايه در چارچوب استانداردهاي 
بين الملل��ي عالوه بر آنك��ه مي تواند از مش��كالت و بحران هاي آتي 
جلوگيري كند، پاسخ مثبتي به نگراني هاي سپرده گذاران درخصوص 

امنيت سپرده ها محسوب مي شود.

نقش كفايت سرمايه در جلوگيري از هجوم بانكي

با اوراق بهادار بيمه اتكايي و اوراق بهادار تعهدات بيمه يي هم مي توان از خروج ارزي كه جهت بيمه اتكايي به خارج كشور منتقل 
مي شود تاحدودي جلوگيري كرد و هم اينكه بخشي از ريسك خسارت از صنعت بيمه خارج شده و غيربيمه يي ها در پرداخت 

خسارت و ريسك با شركت هاي بيمه يي مشاركت خواهند داشت

كل ميزان انتشار اوراق بهادار بيمه اتكايي ILS تا پايان مارس 2016 در دنيا به حدود 26.5ميليارد دالر رسيده كه رقم قابل توجهي 
 است. اگر در ايران اوراق بهادار بيمه يي ايجاد و توسعه يابد عالوه بر مشاركت مالي سرمايه گذاران در سود و زيان صنعت بيمه

اتكا به خارج كشور براي پوشش خسارت هاي سنگين و خروج ارز كاهش خواهد يافت

                                                                                                                                                           

يادداشت

حمايت از سرمايه گذار با افزايش دارايي هاي نقدي بانك ها

جدول قيمت انواع سكه و ارز در بازار )قيمت ها به تومان(

يك شنبه شنبه نوع سكه و ارز
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5 بورس و فرابورس
 شرايط ارائه صورت هاي مالي 

بانك ها و موسسات اعتباري
مدير نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس ش��رايط ارائه 
صورت ه��اي مالي بانك ها و موسس��ات اعتباري بر اس��اس 
اس��تانداردهاي حس��ابداري ايران را اعالم ك��رد. به گزارش 
»تع��ادل« و به نقل از س��نا س��عيد محمدعلي��زاده، نحوه 
ارائ��ه صورت هاي مالي بانك ها و موسس��ات اعتباري طبق 
استانداردهاي حسابداري ايران را به كليه بانك ها و موسسات 
اعتب��اري ثبت ش��ده نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
تمام حسابرس��ان معتمد را ابالغ ك��رد. متن اين ابالغيه به 
ش��رح زير اس��ت:  پيرو ابالغيه 28 اسفند ماه 95 با موضوع 
»صورت هاي مالي نمونه بانك ها و موسسات اعتباري« )طبق 
استانداردهاي حسابداري ايران( به استحضار مي رساند؛ كليه 
بانك  ها و موسسات اعتباري موظفند صورت  هاي مالي خود 
طبق استانداردهاي حسابداري ايران را مطابق با صورت هاي 
مالي نمونه پيوست ابالغيه فوق  الذكر تهيه و از طريق سامانه 
كدال جهت انتش��ار عموم ارائه كنند. همچنين حسابرسان 
معتمد س��ازمان بورس و اوراق بهادار موظفند در خصوص 
صورت  هاي مالي ارائه ش��ده فوق، مطابق با اس��تانداردهاي 
حسابرس��ي اظهارنظر كنند.  بنابراين بانك  ها و موسس��ات 
اعتباري و حسابرس��ان آنها موظفن��د، صورت هاي مالي بر 
اس��اس )1( استانداردهاي حسابداري ايران به شرح ابالغيه 
فوق الذك��ر و )2( اس��تانداردهاي بين  الملل��ي گزارش��گري 
مالي را از طريق س��امانه كدال منتش��ر كنند. بديهي است، 
تصميم گيري در مجامع عمومي بر مبناي صورت هاي مالي 
تهيه ش��ده طبق استانداردهاي حس��ابداري ايران و در نظر 

گرفتن ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود. 

 ابالغ نحوه ارائه صورت هاي 
 IFRS مالي شركت ها طبق

س��ازمان بورس نحوه ارائه صورت هاي مالي ش��ركت ها 
براس��اس IFRS را به همه ناشران اوراق بهادار و حسابرسان 
معتمد سازمان ابالغ كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني بازار 
سرمايه)سنا( درحالي به تازگي بانك مركزي در بخشنامه يي 
با متذكر شدن 3 بند مهم خواستار تنظيم صورت هاي مالي 
سال 95 بانك هاي بورسي و غيربورسي براساس نمونه ابالغي 
ش��د كه حس��ن اميري، عضو هيات مدي��ره و معاون نظارت 
بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس 4 تصميم اين نهاد را 
 IFRS درخصوص تهيه صورت هاي مالي شركت ها مبتني بر

اعالم كرد.  متن اين ابالغيه به اين شرح است: 
پيرو ابالغيه 25 آبان 95 با موضوع»الزام ش��ركت ها به 
 )IFRS(رعايت استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي
در تهيه صورت هاي مالي« س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 

درخصوص موارد ذيل تصميم گيري كرد: 
1- با عنايت به درخواس��ت هاي مكرر ناش��ران حداكثر 
مهل��ت ارائ��ه صورت هاي مال��ي مبتني بر اس��تانداردهاي 
بين المللي گزارشگري مالي حسابرسي شده با توجه به لزوم 
هماهنگي با س��ازمان امور مالياتي و بررسي جزييات اثرات 
مالياتي براي س��ال مالي 1395، 6 ماه پس از تاريخ انتشار 
صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده همان سال ناشر طبق 
استانداردهاي حسابداري ايران در سامانه كدال تعيين شد و 
درخصوص نحوه افشاي آن مجددا اطالع رساني خواهد شد. 
2- ارائ��ه صورت ه��اي مالي مبتني بر اس��تانداردهاي 
بين المللي، گزارشگري مالي حسابرسي شده به زبان فارسي 
خواه��د بود. عالوه بر آن ارائ��ه صورت هاي مالي مذكور به 

زبان انگليسي اختياري است. 
عموم��ي  مجام��ع  در  تصميم گي��ري  م��الك   -3
ش��ركت ها، صورت هاي مالي براساس اس��تانداردهاي 

حس��ابداري ايران خواهد بود. 
4- صورت ه��اي مال��ي مبتن��ي ب��ر اس��تانداردهاي 
بين المللي گزارشگري مالي بايد حسابرسي  شده باشد و 
ساير روش هاي اطمينان بخشي همچون بررسي اجمالي، 

روش هاي توافقي و... مورد تاييد نيست. 

 افزايش 2 برابري پرداخت 
انواع سود به سرمايه گذاران

معاون��ت عمليات ش��ركت س��پرده گذاري مركزي 
در هفت��ه گذش��ته بيش از 97ميلي��ارد و 435ميليون 
تومان انواع سود به 2436س��رمايه گذار پرداخت كرد. 
به گ��زارش »تع��ادل« و به نق��ل از س��مات، معاونت 
عمليات ش��ركت س��پرده گذاري مركزي همچنين در 
هفته گذشته تعداد 71مورد اصالح مشخصات و تعداد 
5وكالتنام��ه را تاييد كرد. در معامالت هفته گذش��ته 
فرابورس اي��ران تعداد 6هزار و 900نفر با اس��تفاده از 
اوراق حق تقدم تس��هيالت مسكن وارد فرآيند دريافت 
تس��هيالت از بانك مسكن ش��دند. حجم معامالت حق 
تقدم تس��هيالت مس��كن در هفته منته��ي به 23تير 
بيش از 375هزار برگ��ه اوراق بود. معامالت حق تقدم 
تسهيالت مسكن از سال 89 در شركت فرابورس ايران 
آغاز شده است كه هم اكنون بيش از 20نماد حق تقدم 
تسهيالت مس��كن در اين ش��ركت معامله مي شود. بر 
اساس بخشنامه بانك مسكن نرخ سود تسهيالت خريد 
خانه، فروش اقس��اطي و جعاله تعمير مسكن از 18.5 
ب��ه 17.5درصد كاهش يافته و زمان بازپرداخت تعيين 

شده است.  

 رشد شاخص ها در بورس مصر
توانايي مصر براي پرداخت دومين قسط وام صندوق 
بين المللي پول موجب رش��د شاخص ها و اميد به بهبود 
اوضاع اقتصادي در اين كش��ور شد. به گزارش »تعادل« 
و به نقل از س��نا س��رمايه گذاران خارجي در پي تزريق 
نقدينگي تازه به س��هام ش��ركت هاي كوچك توانستند، 
موجب رشد شاخص در بازار سهام مصر شوند. پرداخت 
دومين قس��ط وام مصر به صن��دوق بين المللي پول كه 
مبلغ��ي بال��غ ب��ر 1.25بيلي��ون دالر بود، موجب ش��د 
باقيمانده قس��ط وام اين كشور به 4بيليون دالر كاهش 
ياب��د. رضايتي كه بين س��هامداران بابت توانايي مصر از 
پرداخت دومين قس��ط به صندوق بين المللي پول ايجاد 
شد، موجب رش��د 3.3درصدي شاخص EGX شد. در 
اي��ن بي��ن بانك مركزي اين كش��ور نيز ن��رخ بهره را تا 

2درصد افزايش داد. 
س��امه قريب، مدير تحقيقات تكنيكال در كارگزاري 
روتس استاك در اين خصوص اظهار كرد: سرمايه گذاران 
خارجي اس��تقبال زيادي از سهام ش��ركت هاي مصري 
داشتند و حمايت اين قبيل سرمايه گذاران موجب هجوم 
سرمايه گذاران داخلي نيز خواهد شد. حجم معامالت در 
هفته گذشته در بورس مصر به 1.68بيليون سهم رسيد 
كه در مجموع 3.6بيليون پوند مصر بود. بر اين اس��اس 
ش��اخص 100 ش��ركت برتر مصر با رش��د 1.5درصدي 
همراه ش��د. در حالي كه ش��اخص EQUAL با رش��د 

1.4درصدي معامالت را به پايان برد.

اخبار بورس

»تعادل« عناصر كيفيت و زمان  انتشار اطالعات در بازار سرمايه را بررسي كرد

ترديد در عنوان بازار كارا براي بورس هاي كشور

»تعادل« از دادوستدهاي بازار سرمايه گزارش مي دهد

متعادل شدن بورس به همراه افت شاخص كل
گروه بورس  

روز گذش��ته بع��د از 6 روز صع��ود، س��رانجام 
شاخص كل منفي ش��ده و 38 واحد عقب نشست. 
اين درحالي اس��ت كه بازار همچنان متعادل دنبال 
ش��ده و فعاالن بازار ش��اهد هيج��ان خاصي روي 

نمادهاي بزرگ و كوچك بورسي نبودند. 
به گزارش »تعادل« در دومين روز دادوستدهاي 
تاالر شيشه يي در اين هفته، شاخص كل با افت 38 
واحدي مواجه ش��د و حج��م معامالت به رقم 742 
ميليون س��هم و اوراق مالي رسيد. ديروز يك شنبه 
ش��اخص كل بازده نقدي و قيمت��ي بورس و اوراق 
بهادار تهران با 38 واحد افت نسبت به روز گذشته 
در تراز 79 هزار و 620 واحدي ايس��تاد و شاخص 
كل هم وزن نيز ب��ا 15واحد كاهش به رقم 17هزار 
و 367 واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز كمتر 
از ي��ك واحد افت كرد و ش��اخص ب��ازار اول با 54 
واحد افت به رقم 55 هزار و 60 واحدي رس��يد، اما 
ش��اخص بازار دوم با رشد 77 واحدي خود در تراز 

177هزار و 574واحدي نشست. 
نماد خدمات انفورماتيك، ملي صنايع مس ايران 
و اي��ران خ��ودرو هر يك به ترتيب ب��ا 34، 29 و 8 
واحد تاثير منفي در دماسنج بازار سرمايه بيشترين 
نقش كاهنده را روي ش��اخص داش��تند. در طرف 
مقاب��ل فوالد مبارك��ه اصفهان، پتروش��يمي جم و 
مخاب��رات اي��ران به ترتيب ب��ا 24، 19 و 17 واحد 
تاثي��ر مثبت س��عي كردند ش��اخص كل را در تراز 

باالتري قرار دهند. 
در دومين روز معامالت اين هفته در گروه فلزات 
اساسي نمادهاي س��هامي ذوب آهن اصفهان، فوالد 
مباركه اصفهان و كالس��يمين با رش��د كمتر از يك 
درصد مواجه شدند و نمادهاي لوله و ماشين سازي 
ايران، ملي صنايع مس ايران، فرآوري معدني ايران 
از جمل��ه نمادهايي بودند ك��ه در اين گروه قيمت 
پاياني ش��ان كاهش پيدا كرد. بر اساس اين گزارش، 
در گروه محصوالت شيميايي قيمت سهام اكثريت 
ش��ركت ها در كانال كاهشي قرار گرفت هر چند كه 

اين كاهش چندان ملموس نبود و تعدادي از نمادها 
نيز ب��ا روند افزايش��ي مواجه بودند. ع��الوه بر اين 
اكثريت خودرويي ها نيز روند رو به كاهش در قيمت 
پاياني داش��تند با اين توضيح كه در تعداد زيادي از 
اين نمادها اين روند كاهش��ي چندان ملموس نبود 
هرچند كه نماد آهنگري تراكتورس��ازي ايران بيش 
از 4درص��د و نماد چرخش��گر نزديك به 2.5درصد 

افت داشتند. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 205ميليارد 
تومان رس��يد كه اين رقم ناش��ي از دست به دست 
شدن 742ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله 
طي 41 هزار و 608 نوبت داد و س��تد بود. از جمله 
دادوس��تدهاي درون گروه��ي دي��روز مي ت��وان به 
معامالتي در نماد بانك انصار، فوالدمباركه اصفهان، 
فوالد اميركبير كاش��ان و ايران ترانسفو اشاره كرد. 
نم��اد بانك انص��ار ديروز عنوان بيش��ترين حجم و 

ارزش معامله را به خود اختصاص داد. 

 توقف و بازگشايي نمادهاي بورسي 
همچني��ن در پاي��ان معام��الت دي��روز نم��اد 
معامالتي شركت هاي گسترش سرمايه گذاري ايران 
خودرو، س��رمايه گذاري صنع��ت نفت، صنعتي جام 
دارو، گروه صنعتي سپاهان پس از برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��االنه مبني بر تقسيم سود نقدي، 
مهركام پارس پس از برگزاري مجمع عمومي عادي 
س��االنه بدون تقسيم سود نقدي و بدون محدوديت 
نوس��ان قيمت با اس��تفاده از مكانيس��م حراج تك 
قيمتي و ش��ركت هاي صنعت��ي و معدني كيمياي 
زنجان گس��تران، كش��تيراني درياي خزر، فرآوري 
زغال س��نگ پروده طبس و بيمه پاس��ارگاد پس از 
برگ��زاري مجمع عموم��ي عادي س��االنه صاحبان 
س��هام و تقس��يم س��ود نقدي هر س��هم ب��ه تاالر 

شيشه يي بازگشتند. 
معامالت��ي  نم��اد  مي افزاي��د:  گ��زارش  اي��ن 
ش��ركت هاي فوالدآلي��اژي ايران، مهندس��ي حمل 
و نقل پتروش��يمي، توليدي گرانيت بهس��رام، بيمه 

پارس��يان، آهنگ��ري تراكتورس��ازي اي��ران، بانك 
كارآفرين، س��يمان تهران جهت برگ��زاري مجمع 
عموم��ي عادي س��االنه براي تصوي��ب صورت هاي 
مالي، فوالدآلي��اژي ايران، مهندس��ي حمل و نقل 
پتروشيمي، توليدي گرانيت بهسرام، بيمه پارسيان، 
بان��ك كارآفرين،  اي��ران،  آهنگري تراكتورس��ازي 
سيمان تهران جهت برگزاري مجمع عمومي عادي 
س��االنه براي تصوي��ب صورت هاي مال��ي، توليدي 
پالس��تيك ش��اهين جهت برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه صاحبان سهام، شركت وزيران جهت 
برگ��زاري مجمع عموم��ي عادي س��االنه صاحبان 
س��هام، ش��ركت ليزين��گ رازي جه��ت برگ��زاري 
مجمع عمومي عادي س��االنه صاحبان سهام، بانك 
سامان جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان س��هام، مهندس��ي صنعت��ي روان فن آور 
جهت برگ��زاري مجام��ع عمومي عادي س��االنه و 
ع��ادي به طور فوق العاده صاحبان س��هام، شيش��ه 
قزوين جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان س��هام، ذوب آهن اصفهان جهت برگزاري 
مجم��ع عموم��ي عادي س��االنه صاحبان س��هام و 
ش��ركت بيمه نوين جهت برگزاري مجمع عمومي 
عادي س��االنه صاحبان سهام، سيمان باقران جهت 
برگ��زاري مجمع عموم��ي عادي س��االنه صاحبان 

سهام نيز در روز گذشته متوقف شدند. 

 افت يك واحدي آيفكس 
دومين روز از هفته جاري در بازارهاي فرابورس 
ايران ش��اهد دادوس��تد بيش از 264ميليون ورقه 
به��ادار به ارزش بالغ ب��ر 116ميليارد تومان در 30 
هزار و 935 نوبت معامالتي بوديم در حالي كه بيش 
از 80 درص��د از حجم مبادالت فرابورس در اختيار 
بازارهاي اول و دوم قرار گرفت. با نقل وانتقال بيش 
از 219ميليون س��هم به ارزش بالغ بر 42.5ميليارد 
تومان در دو بازار اول و دوم، 82درصد از حجم كل 
مبادالت روز گذشته به اين بازارها اختصاص يافت. 
در اين ميان نماد »ذوب« در حالي بيشترين حجم 

و ارزش معامالت��ي را به دس��ت آورد كه به عنوان 
پربيننده ترين نماد فرابورسي نيز شناخته شد. 

روز گذشته عنوان بيش��ترين افزايش قيمت به 
نام نمادهاي »شليا«، »غمينو« و »سرود« ثبت شد 
و در س��مت مقابل نمادهاي »حس��ير« و »ميدكو« 
بيش��ترين اف��ت قيمت��ي را تجرب��ه كردن��د. نماد 
»ميدك��و« عالوه بر اينك��ه 2/5واحد كاهش قيمت 
داش��ت، بيش از يك واحد نيز اثر منفي بر آيفكس 
ب��ر جاي گذاش��ته و آيفكس با ي��ك واحد افت در 
ارتفاع 910واحدي ايس��تاد؛ اين در حالي است كه 
اثر مثب��ت از جانب نماده��اي »ذوب«، »بپاس« و 
»زاگرس« تا س��قف 38درصد مانع از افت بيش��تر 

شاخص كل شد. 
نگاهي به تابلو تس��هيالت مسكن نشان مي دهد 
كه نماد »تس��ه9512« بيش��ترين حج��م و ارزش 
مبادالت��ي را ب��ه خ��ود اختص��اص داده و امتي��از 
تس��هيالت مس��كن خرداد 96 با بيش��ترين قيمت 
خريدوفروش شده اس��ت. متقاضيان و فروشندگان 
اوراق تس��ه ديروز بيش از 78 هزار ورقه تسهيالت 
مسكن به ارزش افزون بر 6 ميليارد تومان را دست 
به دس��ت كردند. در تابلو ابزاره��اي نوين مالي نيز 
بالغ بر 564 هزار ورقه به��ادار تغيير مالكيت يافت 
كه ارزشي افزون بر 55.7 ميليارد تومان را رقم زد. 
در همين حال تابلوهاي مبادالتي بازار پايه ميزبان 

جابه جايي بيش از 41 ميليون س��هم به ارزش 8.6 
ميليارد تومان بودند. 

 تنوع در تاالر محصوالت صنعتي و معدني 
تاالر محصوالت صنعتي و معدني بورس كاالي 
اي��ران روز يك ش��نبه 25 تيرماه ميزب��ان عرضه 
200ت��ن مس مفتول، 600تن مس كاتد، 20هزار 
تن مس كم عيار، 96تن ميلگرد، 2هزار و 500تن 
شمش بلوم، 100تن شمش روي، 12تن كنسانتره 
فلزات گرانبه��ا و 140 تن س��ولفورموليبدن بود. 
بر اس��اس اين گزارش، 65ه��زار و 619 تن مواد 
ش��يميايي، مواد پليمري، وكيوم باتوم، لوب كات، 
گوگ��رد و قي��ر در ت��االر فرآورده ه��اي نفت��ي و 
پتروشيمي عرضه شد. تاالر صادراتي بورس كاالي 
اي��ران نيز در اين روز عرض��ه 20 هزار و 900 تن 

انواع قير را تجربه كرد. 
تاالر محصوالت كش��اورزي ب��ورس كاالي ايران 
شاهد عرضه 295 هزار تن گندم خوراكي و دوروم، 
يك هزار و 325 تن ش��كر س��فيد، 300 تن روغن 
خام، 200 تن ذرت دانه يي و 64 هزار قطعه جوجه 
ي��ك روزه بود. عالوه بر اين 6 ه��زار و 885 تن جو 
دامي نيز در قالب طرح قيمت تضميني در اين تاالر 
عرضه شد. همچنين 40هزار قطعه جوجه يك روزه 

در بازار فرعي بورس كاالي ايران عرضه شد. 

گروه بورس  علي رمضانيان 
ركن اصلي بازار سرمايه شفافيت است و براساس 
ميزان انتش��ار اطالعات اين ب��ازار را كارا يا غيركارا 
مي نامن��د. ب��ازار س��رمايه كارا كه از ق��رن نوزدهم 
مطرح شده همواره به عنوان معياري براي سنجش 
بازارهاي دنيا در نظر گرفته شده است اما به عقيده 
بسياري از كارشناس��ان، بازار سرمايه ايران كارآيي 
الزم را براس��اس اين تعريف از دست داده و انتشار 

اطالعات آن شفافيت و زمان بندي الزم را ندارد. 
به گ��زارش »تعادل«، براس��اس نظريه موجود 
در علم اقتصاد س��ه نوع كارآيي براي انواع بازارها 
وج��ود دارد كه عمليات��ي، اطالعاتي و تخصيصي 
)تخصي��ص بدون انحص��ار كاال( اس��ت. در حوزه 
بورس، بازار كارا، ب��ازاري بزرگ و داراي خاصيت 
نقدش��وندگي اس��ت. اطالع��ات ني��ز از لحاظ در 
دسترس بودن و هزينه بايد در هر زمان در اختيار 

سرمايه گذارها باشند. 
همچني��ن »هزين��ه معامالت« باي��د كمتر از 
»س��ود مورد انتظار از س��رمايه گذاري« باش��د و 
س��رمايه گذارها بايد منابع مال��ي كافي در اختيار 
داش��ته باش��ند تا از موارد ناكارايي ت��ا زماني كه 
وجود دارند، استفاده كنند. سرمايه گذاران در بازار 
كارآ نمي توانند به س��ود غيرعادي و بااليي دست 
پيدا كنند و تنها راه آن خريد س��هام با ريس��كي 

باالتر است. 

 اطالعات محور اصلي بازار سرمايه كارا
براس��اس اين تعاريف بازار كارا داراي ش��رايطي 
مانند ش��رايط بازار رقابتي، سرعت انتشار با حداقل 
هزين��ه، س��رعت بخش��يدن ب��ه انتش��ار اطالعات 
تاثيرگذار، دسترس��ي يكس��ان اطالعات از س��وي 
ذي نفعان و تعديل قيمت ها با س��رعت باالست. اما 

محوريت بازار سرمايه با انتشار اطالعات است. 
در همي��ن رابط��ه، عليرضا كديور كارش��ناس 
ارش��د بازار س��رمايه نيز ب��ا تاكيد ب��ر محوريت 
انتش��ار اطالع��ات به »تع��ادل« گفت: براس��اس 
دس��تورالعمل هاي منتشر ش��ده در بازار سرمايه 
ايران مشخص شده است كه بايد چه شركت هايي، 
چ��ه اطالعاتي را در چه زماني منتش��ر كنند؛ چه 
شركت هايي به سهامي عام و خاص مرتبط است، 
زيرا ش��ركت هاي خاصي كه متعلق به شركت هاي 

س��هامي عام هس��تند نيز بايد اطالع��ات خود را 
منتشر كنند. 

وي ادام��ه داد: در زمين��ه اطالعات��ي نيز بايد 
گفت كه هرگونه اطالعاتي كه در ارزش س��هام يا 
سودآوري شركت تاثير دارد بايد مدنظر قرار گيرد 
و نهايتا درباره اصل چه زماني نيز ش��ارع مشخص 
ك��رده اس��ت ك��ه اطالع��ات دوره ي��ي و هرگونه 
اطالعات تاثيرگذار قبل از اينكه در دسترس افراد 
خ��اص قرارگيرد، بايد به اط��الع همه ذي نفعان با 

شرايط مساوي قرار گيرد. 
كدي��ور در ادام��ه صحبت هاي��ش با اش��اره به 
تعريف بازار كارا اظهار كرد: با توجه به اين مسائل 
ب��ازار كارآ در خصوص انتش��ار اطالعات مي گويد 
كه بايد اطالعات با س��رعت و كيفيت باال و به طور 
مس��اوي براي همه منتشر شود تا تاثيرگذاري آن 
مشخص باش��د. وي اضافه كرد: مهم ترين موضوع 
در اي��ن بخش تاثيرگذاري اس��ت زيرا در انتش��ار 
اطالعاتي كه در ارزش س��هام يا سودآوري شركت 

تاثي��ر مي گذارد بايد دس��تورالعمل ها را به  صورت 
دقيق رعايت ك��رد. اين كارش��ناس اقتصادي در 
خصوص اثرگ��ذاري اطالعات منتش��ره گفت: در 
گذشته فضاي اطالع رساني متفاوت بود و بسياري 
از اف��راد به طور يكس��ان به اطالعات دسترس��ي 
نداشتند اما در حال حاضر فضاي رسانه ها و فضاي 
مجازي تفاوت كرده و همه با شرايط مساوي توان 
دسترس��ي به اطالعات را دارند. وي تصريح كرد: 
البت��ه باز هم به دليل ضع��ف تحليلگري در عصر 
حاض��ر اين اطالعات تاثير مناس��ب خود را ندارند 
و به همين منظور س��ازمان بورس فضاي جديدي 
مانند ش��ركت هاي مشاوره و تحليلگري راه اندازي 
ك��رده ت��ا بتوان��د عم��ق تحليلگ��ري را در ميان 
فعاالن بورس��ي افزايش دهد اما همچنان سيستم 

تحليلگري ما با مشكل روبه روست. 
كديور در خصوص كيفيت اطالعات نيز گفت: 
دو نه��اد ناظر بر اطالعات منتش��ره ش��ركت هاي 
بورسي نظارت دارند، نخست سازمان بورس است 

كه اطالعات با اهميت شركت ها را بررسي مي كند 
و دوم اينكه سازمان حسابرسي به عنوان نماينده 
س��هامداران تمامي صورت هاي مالي شركت ها را 
بررسي كرده و نس��بت به صحت و سقم آنها نظر 
مي دهد، بنايراين اگر اطالعاتي مخدوش است بايد 
از اي��ن 2 نهاد پرس��ش كرد ولي در هر صورت در 
2 سال گذشته سعي شده است تا انتشار اطالعات 

به موقع و با كيفيت باشد. 

 رقابت پذيري عنصر اصلي ابزار كارا
براساس اين گزارش، شرط الزم براي كارآيي، 
وجود رقابت اس��ت. در همه بازارهاي عمده مالي 
جهان، غي��ر از تعداد زي��اد معامله كننده، تعداد 
زي��ادي هم دالل و كارگزار و واس��طه متخصص 
خري��د و فروش س��هام وجود دارن��د. اينها افراد 
كارش��ناس در خريد و فروش هس��تند و غير از 
تخصص، سازمان هايشان هم سرمايه كافي دارند 
كه به حساب خود و براي بهره خودشان سهام و 

اوراق بهادار ديگر بخرند. عالوه بر اين بازار بايد در 
معرض جريان دوطرفه اطالعات باش��د؛ به عبارت 
ديگر، بازار كارآمد چنان است كه در هر مقطعي از 
زمان، عده يي در آن خريدارند و عده يي فروشنده 
نيز وجود دارند، اما با وجود دامنه نوسان و حجم 
مبنا زماني اتفاق مي افتد كه در بازار فروشنده يا 
خريدار وجود ندارد و همه روي يك نماد در صف 
فروش يا خريد در انتظار ايس��تادند كه اين خود 
از كارآيي بازار كه نقدش��وندگي است، مي كاهد. 
براين اس��اس، كارشناس��ان معتقدند كه در بازار 
كارآ عده ي��ي بايد ب��ر اين باور باش��ند كه خريد 
ب��ه نفع آنهاس��ت و عده يي هم براي��ن باورند كه 
فروش به نفع آنهاست كه در بازار كارآي سرمايه، 
ابزارهاي مالي بس��يار گسترده يي وجود دارد كه 
هريك از آنها نقش خاصي در بازار دارد و شكافي 
را در بازار پر مي كند؛ يعني بازار كارآمد سرمايه، 
بازاري پيچيده اس��ت كه ابزارهاي پيچيده مالي 
در آن وجود دارد؛ مثاًل وجود اوراق اختيار معامله 
و نقش معين��ي كه اين اوراق در ب��ازار به عهده 
دارد، بازار را كارآتر مي كند، و تعادل مناسب تري 

بين عرضه و تقاضا به وجود مي آورد. 
در همي��ن ارتباط معاون ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران اعتقاد دارد كه س��ازمان ب��ورس و اركان 
بورس��ي بر افزايش كارآيي ب��ازار تمركز دارند اما 
با وجود چندصد ش��ركت بورسي ممكن است از 
سوي برخي شركت ها انتشار اطالعات و شفافيت 
قانون رعايت نش��ود كه البته چنين مس��ائلي از 
س��وي نهادهاي ذي ربط پيگيري خواهد ش��د. تا 

رقابت پذيري در بازار سرمايه خدشه دار نشود. 
روح اهلل حس��يني مقدم در ادامه به »تعادل« 
گف��ت: انتش��ار اطالع��ات در بين ش��ركت هاي 
بورسي بايد تنها از درگاه سامانه انتشار اطالعات 
ناش��ران نش��ر پيدا كند، بر اين اساس حتي اگر 
انتش��ار اطالعات از طريق رس��انه زودتر از كدال 
انجام شود، تخلف صورت گرفته است. وي افزود: 
مهم ترين مس��اله در ميان ش��ركت هاي بورسي 
بحث ش��فافيت است، براين اساس هرگونه تعللي 
در اين زمينه به معني آن اس��ت كه بازار سرمايه 
در حال از دس��ت دادن كارآيي خود اس��ت زيرا 
ركن اصل��ي يعني ش��فافيت تحت الش��عاع قرار 

گرفته است. 

درحال حاضر اقتصاد با يك پارادوكس عجيب مواجه است و آن 
هم نرخ بهره و تامين مالي در شبكه پولي است كه از 25درصد نيز 
فراتر رفته اس��ت. اين درحالي است كه نرخ تورم در محدوده هاي 
10درصد قرار دارد. به گزارش»تعادل« رييس هيات مديره شركت 
مش��اور سرمايه گذاري آرمان آتي با بيان مطلب فوق به سنا گفت: 
ابتدا بايد ش��رايط فعلي بازار را مورد بررس��ي قرار داد تا پس از آن 

بتوان راهكاري را مطرح كرد. 
علي اس��المي بيدگلي با اشاره به اينكه در ش��رايط فعلي بازار 
دسته يي از عوامل بيروني و دروني مقصر هستند، افزود: اين روزها 
سهم عوامل بيروني كه خارج از حيطه كنترل بازار است بيشتر از 
عوامل دروني بازار است. اسالمي بيدگلي مهم ترين عامل بيروني را 
عدم توازن نرخ بهره و تورم دانست و افزود: درحال حاضر اقتصاد با 
يك پارادوكس عجيب مواجه است و آن هم نرخ بهره و تامين مالي 
در ش��بكه پولي است كه از 25درصد نيز فراتر رفته و اين درحالي 

است كه نرخ تورم در محدوده هاي 10درصد قرار دارد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه با اين فاصله نرخ 
بهره و تورم، هم نرخ رش��د س��رمايه گذاري و هم انتظار نرخ رشد 

كاهش پيدا كرده است، گفت: در اين شرايط انگيزه سرمايه گذاران 
ب��راي حضور در بازار س��هام نيز ب��ا توجه به وج��ود فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در بازار بدون ريس��ك با بازدهي هاي ساالنه باالي 
22درصد به ش��دت كاهش يافته است. به گفته وي اين روز ها تنها 
در بازار س��رمايه حضور سرمايه گذار جديد كمرنگ نشده بلكه در 
ساير حوزه ها مثل مسكن، فعاليت هاي توليدي و بازرگاني نيز منابع 
و س��رمايه گذاري جديد وارد نمي ش��ود.  اسالمي با تاكيد بر اينكه 
همه فعاالن اقتصادي و كارشناس��ان اع��الم كرده اند براي درمان 
وضعيت اقتصاد چاره يي جز كاهش ن��رخ بهره وجود ندارد، اظهار 
ك��رد: نرخ بهره اصلي ترين عامل بروز ركود در بازار اس��ت و مادام 
كه برطرف نش��ود نبايد انتظار رونق بلندمدت از بازارها را داشت.  
رييس هيات مديره ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري آرمان آتي در 
ادام��ه عوامل خارجي ديگري كه تاثير قاب��ل اهميتي بر بازار دارد 
را م��ورد توجه قرار داد و افزود: بروز برخي اتفاق ها در كش��ور هاي 
منطقه سايه سنگيني بر سر بازار سرمايه انداخته است. اين دسته 
از اتفاق ها ريس��ك هاي سيستماتيك هستند كه پيش بيني رفع و 
حذف آنها از اختيار كارشناس��ان اقتصادي خارج است. وي افزود: 

همزمان با اين دو عامل با عواملي مواجهيم كه در اختيار و كنترل 
فعاالن اقتصادي است اما نمي توان انتظار رفع آنها را در كوتاه مدت 
داش��ت.  اس��المي در ادامه به عوامل دروني اش��اره و اظهار كرد: 
درحال حاضر آن دس��ته از منابع كش��ور با اقتص��اد بانك پايه كه 
در بازار س��رمايه حاضر هس��تند از طريق ابزارهاي مختلف مشابه 
ابزارهاي بازار پول از بازار س��هام خارج مي ش��وند. به همين دليل 
ش��اهد كاهش حجم جريان نقدينگ��ي ورودي به بازار براي خريد 
سهام و افزايش فشار عرضه سهام براي جايگزيني منابع حاصل از 
آن هستيم.  اين كارشناس بازار سرمايه، چهارمين عامل دخيل در 
شرايط سخت اين روزهاي بازار سرمايه را تنگناها و فشارهاي شديد 
نقدينگي دانس��ت و گفت: در سال هاي گذشته شاهد حجم قابل 
توجه جريان نقدي و ورودي از طريق صندوق هاي بازنشس��تگي، 
تامين اجتماعي و شركت هاي سرمايه گذاري مستقيم و غيرمستقيم 
وابس��ته با بانك ها به بازار سرمايه بوديم.  به گفته اسالمي بيدگلي، 
طي دو سال گذشته به طور دايم اين جريان نقدي ورودي با كندي 
مواجه ش��ده تا جايي كه در سال گذشته به صفر نزديك شد و به 
مرور زمان اين متقاضيان خريد س��هام تبديل به عرضه كنندگان 
اصلي س��هام ش��دند. بر همين اساس در يك س��ال گذشته دايما 
ش��اهد يك عارضه مهم در بازار بوديم ك��ه هرگاه بازار تصميم به 
حركت صعودي داشت با حجم قابل توجه عرضه توسط اين دسته 

از بازيگران اصلي مواجه شد.  وي تاكيد كرد: ترس سرمايه گذاران 
از احتم��ال عرضه مجدد در زمان طي روند صعودي در بازار باعث 
ش��د نتوانيم روزهاي مثبت زيادي را در بازار تجربه كنيم.  رييس 
هيات مديره ش��ركت مشاور س��رمايه گذاري آرمان آتي با اشاره به 
اينكه اصالح نرخ بهره مهم ترين عامل رشد بازار خواهد بود، گفت: 
آغاز روند نزولي نرخ بهره كه اين روزها نويدش از س��وي مسووالن 
بانك مركزي داده ش��ده اس��ت، مي تواند يكي از كمك هاي اصلي 
براي بهبود بازار س��رمايه باشد.  اسالمي بيدگلي ادامه داد: به مرور 
زمان با كاهش فرصت هاي سرمايه گذاري با نرخ هاي باالتر بخشي 
از س��پرده ها كه سررسيد مي شوند به س��وي بازار سرمايه حركت 
مي كنند. وي در ادامه به يكسان س��ازي نرخ ارز اشاره كرد و گفت: 
يكسان سازي نرخ ارز و شفافيت نرخ ارز باعث حذف يك ريسك 
با اهميت از بازار سرمايه مي شود. او به تنوع ابزارهاي مشتقه در 
بورس مثل اوراق تبعي و اختيار معامله اش��اره كرد و گفت: اين 
اوراق باعث كاهش ريس��ك سرمايه گذاري در بازار سهام، بهبود 
وضعيت جريان نقدينگي و ورودي و افزايش تقاضا مي شود. وي 
در خاتمه تاكيد كرد: در كنار همه اين عوامل توصيه مي ش��ود 
با تقويت فرهنگ سهامداري، سهم بازار سرمايه از پس اندازهاي 
مردم��ي افزاي��ش يابد و به ط��ور طبيعي اين اقدام باعث ش��ود 

افزايش جريان نقدينگي ورودي به بازار سرمايه افزايش يابد. 

كاهش نرخ بهره بانكي؛ اصل توسعه بازار سرمايه
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ريشه يابي اختالف منافع صنعت و بازرگاني در بحث تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت

پيوستنبهWTOواختالفنظرتشكلها

در گفت وگو با يك استاد دانشگاه مطرح شد

چرا تشكل ها باعث بهبود فضاي كسب و كار نشده اند
بهبود فضاي كس��ب وكار از نظر كارشناس��ان از 
مهم ترين اقدام ها براي رقابتي كردن اقتصاد است كه 
براي دستيابي به آن بايد به مسائلي چون حمايت از 
بخش خصوصي و حفظ بنگاه هاي اقتصادي كش��ور 
پرداخ��ت. اقتصاد نف��ت زده، وجود ران��ت در فضاي 
كسب وكار، تبديل سرمايه ملي به هزينه هاي جاري، 
ضعف تولي��د داخل در براب��ر كاالي خارجي، نقص 
ش��فافيت و براب��ري در س��رمايه گذاري و... از موانع 

اقتصادي براي رقابتي شدن به شمار مي رود. 
توانمندس��ازي بخش خصوصي، كاهش مقررات 
دس��ت وپاگير، كاه��ش فس��اد اداري، مب��ارزه ب��ا 
ران��ت و دالل��ي و نيز تس��هيل رويه هايي كه بخش 
خصوصي بتواند نرخ رش��دي بيش از بخش دولتي 
رقيب داش��ته باش��د، از راه هاي رفع موانع ياد شده 
اس��ت. در ش��رايط كنوني اس��تفاده از فرصت هاي 
پسابرجام، اصالح زيرساخت هاي اقتصادي و جذب 
سرمايه هاي خارجي از ديگر اقدام ها براي دستيابي 
به اين هدف ها محسوب مي ش��ود. بنابراين توسعه 
كارآفريني، اشتغال و سياست گذاري بهينه بازار كار 
مس��تلزم مجموعه يي اقدامات همراستا و هماهنگ 
اس��ت كه به كاهش نرخ بيكاري و افزايش بازدهي 

مشاغل موجود منجر شود. 
در اين راس��تا مس��لم خاني، اس��تاد دانش��گاه و 
كارش��ناس عالي كارآفريني در خص��وص اينكه در 
سال هاي گذش��ته انجمن ها و تش��كل هاي فراواني 
براي حمايت از كارآفريني در ايران ش��كل گرفته اما 
رتبه ايران در ش��اخص هاي مرتبط تغييري نكرده يا 

نهايتا يكي دو پله صعود داش��ته، گفت: به طور كلي 
درصد جمعيت كار كارآفرينان در هر كشوري بسيار 
اندك اما اين افراد بسترساز ايجاد اشتغال در جوامع 
مختلف دنيا محسوب مي شوند. بسياري از كشورهاي 
جهان امروز به دنبال مزيت نس��بي و مطلق نبوده اند 
بلكه از هيچ، مزيت س��ازي مي كند ك��ه كارآفرينان 

همان مزيت سازان اقتصاد هستند. 
وي ب��ا بيان اينكه ن��رخ بي��كاري از دغدغه هاي 
اصلي دولت و ملت اس��ت، ادامه داد: توسعه فرهنگ 
كارآفريني در كشور امري انكارناپذير است. از جمله 
موانع مهم محيطي در حوزه كسب وكار و كارآفريني 
در كشور مي توان به سه عامل عدم وجود نهادسازي 
در حوزه كارآفريني، نبود باور و فرماندهي مش��خص 
در ح��وزه كارآفريني و درنهايت نب��ود قانون جامع 

كارآفريني اشاره كرد. 
اين اس��تاد دانش��گاه در خص��وص جاي خالي 
نهادسازي در حوزه كارآفريني افزود: اتفاق هايي كه 
تاكنون رخ داده بيشتر در جهت ايجاد ساختارهايي 
در حوزه حاكميت بوده اس��ت. به عنوان نمونه در 
سال 84 دولت وقت مصوبه يي را مطرح كرد تحت 
عن��وان اينكه كليه س��ازمان ها و وزارتخانه ها دفتر 
كارآفريني زيرنظر باالترين مقام آن دستگاه ايجاد 
كنند. اين موضوع به مرور زمان به معاونت اشتغال 
ارتق��ا پيدا كرد و در نهايت موافقت ش��د، معاونت 
كارآفريني و اش��تغال در تمامي دس��تگاه ها ايجاد 
شود. اما اين سياس��ت چندان مورد استقبال قرار 
نگرفت و عمال س��ازمان ها و وزارتخانه ها از اجراي 

آن شانه خالي كردند. 
خاني اضافه كرد: پس از آنكه اين طرح با شكست 
مواج��ه ش��د از طري��ق كارگروه ها، كميس��يون ها و 
كميته هاي نه��ادي كه از خود دول��ت بودند تالش 
مي ش��د خأل نهادس��ازي در حوزه كارآفريني جبران 
شود اما نتيجه يي جز فرآيندگرا شدن بيشتر نداشت. 
به عبارت ديگر در اين جلسات مباحث و موضوعات 
خوبي مطرح مي ش��د، حتي مصوبات خوبي نيز ارائه 

مي شد اما خروجي قابل دفاعي نداشت. 
به گفته وي نهادس��ازي كارآفريني بايد توس��ط 
كارآفرينان مديريت ش��ود و جاي خالي اين مهم به 
صورت خيلي جدي در كش��ور ما احس��اس مي شود 
و از س��وي ديگ��ر دولت توانايي جب��ران اين خأل را 
ندارد. بنابراين نخستين اقدام براي ارتقا دركارآفريني 
نسبت به كشورهاي منطقه و منا و ساير كشورهايي 
ك��ه در مطالعات جم مورد بررس��ي ق��رار مي گيرد، 

نهادسازي در حوزه كارآفريني است. 
اين كارش��ناس عالي كارآفريني ادامه داد: دولت 
اقدامات و فعاليت هاي گسترده يي براي كارآفريني از 
جمله جشنواره، اس��تارت آپ و... انجام داده است اما 
چون كارشناسان و مديران آن را افراد دولتي تشكيل 
مي دهند بازدهي مناس��بي تاكنون نداشته در حالي 
كه اگر اين جشنواره ها توسط سازمان كارآفريني به 
عنوان يك نهاد تحصصي در اين حوزه برگزار ش��ود، 
قطعا در اين صورت است كه برونداد و خروجي قابل 

اطمينان تر و مطمئن تري را خواهد داشت. 
ب��ه گفت��ه وي اص��وال كارآفرين��ي را ب��ه عنوان 

زينت المجالس در برنامه ريزي ها مي نگرند. همچنين 
اغل��ب برنامه هايي كه توس��ط نهاده��اي حاكميتي 
براي توسعه اشتغال داده مي شود از مسير و رويكرد 
كارآفريني نيس��ت چرا ك��ه رويك��رد كارآفريني را 

مسيري بطئي و البته پايدار تشكيل مي دهد. 
خاني اف��زود: نكته دوم موضوع ب��اور كارآفريني 
اس��ت. به عبارت ديگر هنوز ايمان و اعتقاد به اينكه 
گره اشتغال كشور از مسير كارآفريني حل مي شود، 
به وجود نيامده اس��ت. مش��كل اشتغال يك مشكل 
حاد اس��ت و تقريبا همه دولت ها در مقابل مش��كل 
اش��تغال نخس��تين راهكاري كه به ذهنشان رسيده 
راهكاره��اي زودبازده بوده ت��ا بتوانند نرخ بيكاري را 
اندكي كاهش دهند و تاب آوري را در مقابل مجلس 
و اف��كار عمومي افزايش دهند اما رويكرد كارآفريني 
رويكردي اس��ت كه به سرعت پاسخ نمي دهد. نكته 
س��وم اين اس��ت كه ما االن فرماندهي مشخصي در 
حوزه كارآفريني نداريم. بارها گفته شده كارآفريني 

در كشور ما يتيم است. 
اين كارش��ناس عال��ي كارآفرين��ي تصريح كرد: 
كارآفريني نياز به يك فرماندهي واحد دارد. بايد يك 
وزارتخانه مشخص، هدايت و مديريت امور كارآفريني 
را به عهده بگيرد و همه وزارتخانه ها و س��ازمان ها با 
اين فرمانده همس��و شوند و يك تقسيم كار ملي در 

اين حوزه داشته باشيم. 
به گفت��ه وي در اين برنامه مل��ي نقش خانواده، 
رس��انه، مدرس��ه، دانش��گاه، اصناف و همه بازيگران 
حوزه كارآفريني بايد مش��خص باشد. انتظار مي رود 
در آس��تانه اس��تقرار دولت جديد و در شروع برنامه 
ششم توسعه، همزمان با اليحه اصالح ساختار بخشي 
از وزارتخانه ها موضوع تعيين يك وزارتخانه به عنوان 
متولي كارآفريني را در دس��تور كار داش��ته باشد و 
حداق��ل وزارتخانه يي با عنوان تع��اون، كارآفريني و 
اشتغال داشته باشيم كه به صورت اختصاصي و كامال 

حرفه يي و علمي به مباحث كسب وكار و كارآفريني 
و شركت ها بپردازد. 

اين اس��تاد دانش��گاه افزود: نكته آخ��ر هم نبود 
قانون جامع كارآفريني است كه مخاطب اين موضوع 
مجلس اس��ت تا اقدامات��ي در زمني��ه قانون گذاري 
انج��ام دهد؛ چ��را كه ما در ح��وزه تقنين حتي يك 
م��اده قانوني براي كارآفرين��ي نداريم. در صورتي كه 
كشورهاي توسعه يافته نه تنها قانون جامع كارآفريني 
دارن��د حتي ش��اخص ها و مولفه هايي ني��ز براي ان 

تعريف كرده اند. 
خان��ي با اش��اره ب��ه اينك��ه در ايران قان��ون از 
كارآفرينان عقب است، گفت: دليل آنكه ما در حوزه 
كارآفريني حت��ي يك بند يا تبص��ره قانوني نداريم 
ب��ه نوع نگاه ما برمي گردد. نگاه اس��تراتژيك ما، نگاه 
كارآفرينان��ه در حوزه مديريت دولتي نبوده اس��ت، 
بلكه ما كارآفرينان را به مسيري كه خودمان هستيم 
هدايت مي كنيم در صورتي كه كارآفرينان پيشتازند 
و جلوت��ر از ما ق��رار دارند و ما بايد خودمان را با آنها 

تطبيق دهيم نه برعكس. 
به گفته اين استاد دانش��گاه اكنون نياز است دو 
سياست انجام شود نخست تنظيم قوانين و مقررات 
جديدي كه دربرگيرنده فرآيند كارآفريني از مرحله 
خل��ق ايده ت��ا مرحله فروش، تجاري س��ازي و خلق 
محصول و ارائه به بازار است و ديگري موضوع حذف 

قوانين مخل و مزاحم در كشور است. 
خان��ي در پايان گفت: در كش��ور م��ا نزديك به 
12هزار قانون وجود دارد در حالي كه در كشورهاي 
ديگر همچون فرانس��ه با وجود س��ابقه قانونگذاري 
بيشتر مجموع قوانين آن به 2800 ماده مي رسد. به 
عبارت ديگر اين تعدد قوانين كه در بس��ياري موارد 
ممكن اس��ت واگرا هم باشند موجب مي شود انرژي 
فراواني از كارآفرينان بگيرد و نوعي محيط كندكننده 

و بازدارنده براي آن به وجود آورد. 

از زمان��ي ك��ه دولت بح��ث تفكي��ك وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت را آغاز كرد ش��اهد اختالف 
نظر جدي ميان تشكل هاي بخش خصوصي هستيم. 
ات��اق بازرگان��ي، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران 
به عنوان س��ردمدار مخالفت حتي اقدام به انتش��ار 
بيانه كرد. در مقابل تش��كل هايي كه بيش��تر رنگ و 
بوي تجاري دارند موافق اين تفكيك هس��تند و آن 
را الزامي مي دانند. گذش��ته از اين مس��اله كه اصوال 
تجرب��ه 1۷ م��دل مختل��ف در وزارتخانه ك��ه امروز 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ناميده مي ش��ود به 
خوب��ي بي برنامگي دولت هاي چند دهه گذش��ته را 
نش��ان مي دهند اما واقعا دليل اختالف نظر تشكل ها 
در خص��وص تفكيك يا عدم تفكي��ك اين وزارتخانه 
چيس��ت؟ مخالفان تفكيك مي گويند منافع صنعت 
و بازرگاني در يك راس��تا است در حالي كه اگر واقعا 
اين گونه اس��ت پس چرا بايد نگران تفكيك باشند؟ 
واقعيت اين است كه امروز تفاوت نظر آشكاري ميان 
صنعت و بازرگاني نيست اما در صورتي كه سياست 
دولت مبني بر پيوس��تن به س��ازمان تجارت جهاني 
جدي باش��د احتماال در سال هاي آينده شاهد تضاد 

منافع اين دو بخش خواهيم بود. 

 عدم استراتژي تجاري ايران
در ۶س��ال گذشته عمال هيچ برنامه مشخصي به 
عنوان استراتژي تجاري ايران وجود نداشته است. با 
وجود تمام شعارها از سال ۹0 تاكنون حجم صادرات 
غيرنفتي ايران در حال كاهش اس��ت. بخشي از اين 
موضوع به شرايط اقتصاد بازمي گردد و بخشي ديگر 
به خاطر به حاش��يه رانده ش��دن تجارت در ساختار 
دولت��ي اس��ت. در اين رابط��ه مجيدرض��ا حريري 
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران و چين خاطرنش��ان 
كرد: اگر ما پيوستن به اين سازمان را جدي نگيريم 
ظرف 4 يا 5س��ال آينده دچار بحران خواهيم شد و 
شايد خسارتي بدتر از تحريم هاي اخير به كشور وارد 
ش��ود. حريري در پايان گفت: امروز ما در بسياري از 
بازارها قدرت رقابت را از دس��ت داده ايم زيرا قيمت 
تمام ش��ده كاالي توليدي ما بي��ن 18 تا 30درصد 
بيشتر از كشورهاي عضو WTO است و اگر وضعيت 
به همين منوال باشد تا چند سال ديگر عمال بازاري 
براي صادرات نخواهيم داشت. به گفته وي اول بايد 
ديد آيا ما براي اقتصادمان استراتژي داريم يا نداريم 
كه بعد در اقتصاد كالن مان مش��خص ش��ود جايگاه 
تج��ارت و جاي��گاه تولي��د اعم از مع��دن،  صنعت و 

كشاورزي كجاست. 
نايب ريي��س اتاق بازرگاني اي��ران و چين عنوان 
ك��رد: براين اس��اس اگر قرار اس��ت، دولت كوچك 
ش��ود بايد براساس يك برنامه و استراتژي مشخص 
كوچك ش��ود چون اس��تراتژي وجود ندارد، ادغام 
تج��ارت و توليد تجربه ناموفقي بوده اس��ت. يعني 
همه آن داليلي كه براي ادغام مطرح بود هيچ يك 
تحقق پيدا نكرده اس��ت. صنع��ت، تجارت و معدن 
همگي از اين وزارتخانه ناراضي هس��تند و آمار هم 
نش��ان مي دهد كه در حوزه ه��اي مختلف صنعتي، 

معدني و تجاري نس��بت به قبل از ادغام پيشرفتي 
نكرده اي��م. حريري تصريح ك��رد: تا زماني كه عزم و 
اراده استراتژيك ش��كل بگيرد و دولت براساس اين 
رويكرد ب��ه اقتصاد نگاه كند در ش��رايط فعلي بهتر 
است بخش هاي مختلف از هم جدا باشد و هر بخش 
متولي خودش را داش��ته باشد تا بتواند از منافع اش 
دفاع كند، چرا كه به نظر مي رس��د ش��رايط قبل از 
ادغام بهت��ر بود و اكنون مي بينيم در حوزه مديريت 
واردات و توس��عه صادرات و تجارت داخلي وضعيت 
تجارت ناديده انگاشته مي شود و روز به روز سهم مان 

از تجارت جهاني كمتر مي شود. 
نايب رييس ات��اق بازرگاني اي��ران و چين افزود: 
امروز وضعيت اقتصاد جهاني به گونه يي پيش مي رود 
كه ما چاره يي جز پيوستن به اين سازمان بين المللي 
نداريم. اين درحالي اس��ت كه هنوز در داخل كشور 
دعواي تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت مطرح است 
و مشخص نيست، متولي بازرگاني خارجي و داخلي 
ما چه كس��ي اس��ت؟ وي تصريح كرد: در اين چند 
س��ال مركز توس��عه تجارت ما نابود شد و فقط يك 
اس��م از آن باقي مانده، در حال��ي كه حجم تجارت 
جهاني 3۶هزار ميليارد دالر اس��ت سهم ما 3هزارم 
درصد اس��ت. حريري ادام��ه داد: برخي مديران، كار 
صنعتي را امري مقدس و تجارت را برخالف مصالح 
ملي مي دانند. در حالي كه اگر تجارت وجود نداشت 
توليد اصال معني پيدا نمي كرد. اين در حالي اس��ت 
ك��ه از تهيه مواد اوليه تا فروش كاالي نهايي همگي 
ج��زو فعاليت تاجران و بازرگاني اس��ت. وي تصريح 
كرد: مس��تقل نبودن بخش بازرگاني و عدم توجه به 
آن س��بب شد كه ما از پيوس��تن به سازمان تجارت 

جهاني عقب بمانيم در حالي كه امروز كشورهايي كه 
حجم تجاري بااليي دارند در اين سازمان عضو بوده و 
مشغول مبادالت با يكديگر براساس تعرفه ها و قوانين 

اين سازمان هستند. 
وي ادامه داد: راجع به پيوستن به سازمان تجارت 
جهاني اص��ال در وزارتخانه هيچ فكري نمي ش��ود و 
اينها نش��ان مي دهد كه به موضوع تج��ارت با تمام 
گس��تردگي اش نگاه نمي شود و بهتر است كه متولي 
جداگانه يي داش��ته باش��د. جالب اس��ت، دوس��تان 
صنعتي كه هميشه مي گفتند اين وزارتخانه نگاهش 
تجاري اس��ت و ب��ه صنعت توج��ه نمي كند طرفدار 
ادغام هس��تند و فعاالن بازرگاني طرفدار تفكيك. ما 
هم سهم مان از تجارت جهاني كمتر شده است و هم 
برنامه پيوستن به سازمان تجارت جهاني موفق نبوده 
و هم صادرات غيرنفتي واقعي مان به غير از نفت، گاز، 
ميعانات و پتروشيمي كاهش داشته است. اين نشان 
مي دهد در حوزه سياس��ت گذاري اين تركيب فعلي 

وزارتخانه موفق نبوده است. 

WTO سنگالخ پيوستن به 
ايران بزرگ ترين اقتصادي اس��ت كه تاكنون به 
س��ازمان تجارت جهاني نپيوس��ته اس��ت. در حال 
حاضر بازارهاي س��نتي ايران مانند افغانس��تان هم 
پروس��ه پيوس��تن را تكميل كرده ان��د و به همين 
دلي��ل بازاره��اي صادراتي ايران در حال از دس��ت 
رفتن اس��ت. با اين وجود ترس از آسيب به صنايع 
آسيب پذير ايران باعث شده است كه انگيزه يي براي 
كاهش چتر تعرفه يي وجود نداشته باشد. ايران بعد 
از جزي��ره باهاما در جايگاه دوم كش��ورهاي داراي 

باالتري��ن تعرفه ق��رار گرفته اس��ت. در اين رابطه 
احمد پورفالح رييس ات��اق بازرگاني ايران و ايتاليا 
مي گويد: تعرفه مكانيس��مى اس��ت ك��ه دولت ها با 
ايجاد سازمان هايى چون گات و بعد سازمان تجارت 
جهان��ى )WTO( براى تنظي��م واردات و صادرات 
براس��اس مناف��ع عمومى بي��ن دولت ه��اي جهان 
برق��رار كردن��د. پيش��ينه آن به بع��د از جنگ دوم 
جهانى برمي گردد. كش��ور ما ايران نيز از نخستين 
امضاكنندگان پيمان گات بود اما در راه پيوستن به 
WTO با فراز و فرودهايى روبه رو شد. به گفته وي 
برخورد مس��ووالن در دهه هاى اخي��ر با اين پديده 
گاه��ي اوقات متف��اوت بوده اس��ت؛ همصدا نبودن 
دس��ت اندركاران سياس��ى و اقتصادى با اين مقوله 
و مخالفان پيوس��تن ما به اين س��ازمان درخارج از 
مرزها و عدم آمادگي زيرساخت هاى الزم در كشور 
ما موجب شد كه تاكنون اين فرصت يعنى پذيرفته 
شدن ما در كالبد تجارت و دادوستدهاى جهانى راه 

به جايى نبرد. 
پورف��الح مي افزايد كه بزرگ تري��ن دليل اعمال 
تعرفه هاى باال در مقابل واردات، دولتى بودن اقتصاد 
ما بوده و هس��ت. وقت��ى ۹0درصد  صنعت و تجارت 
ما را دولت يدك مي كش��د طبيعي اس��ت كه مالك 
اين بنگاه ها يعنى دولت نمي خواهد كه با روان سازى 
واردات، مناف��ع خود را در ادام��ه توليد انحصارى و 
حمايت هاى غيراقتصادى از دست بدهد. تعرفه باال و 
حمايت صرف از توليدات داخلى موجب مي شود كه 
كيفيت توليدات داخلى رش��د نكند و مصرف كننده 
ناگزير شود كه هر محصول را با هر قيمت خريدارى 

كند. 

وي تاكيد دارد كه منظور من حذف كلى تعرفه ها 
و به امان خدا رهاكردن توليدات داخلى نيست؛ بلكه 
منطقى و عقالني كردن تعرفه ها بايد مدنظر قرارگيرد. 
مورد بعدى نگاه غيرسياسى به موضوع تعرفه هاست 
چ��ه در جهت كاهش و چه در جهت افزايش. بايد با 
ايجاد زير س��اخت كم كم قادر ش��ويم كه به سازمان 
تجارت جهاني بپيونديم. در تعيين تعرفه ها بايد نظر 
تش��كل هاى بخش خصوصى و كارشناسان اتاق هاى 
بازرگانى مورد توجه قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني 
ايران و ايتاليا با اش��اره به وضعي��ت اقتصادي دولت 
دوازدهم تاكيد دارد كه به طور مس��لم در اين شرايط 
باي��د ميزان تعرفه ها از مديريت بيش��ترى برخوردار 
ش��ود. ب��ا برگرداندن رونق به فضاى كس��ب و كار و 
برق��راى توازن در توليد و توزيع و مصرف بايد دولت 
دوازده��م مقدمات ورود ايران ب��ه WTO را فراهم 
كند. در صورت دورى از اين س��ازمان و سازمان هاى 
بين المللى اقتصادى به طور مسلم فرصت استفاده از 
توانمندي هاى زيرزمين��ي و روزميني و برخوردارى 
از دانش و انگيزه ني��روي جوانان برومندمان محروم 
مي شويم. تعرفه يك مكانيسم علمي  است و با پديده 

علمى بايد علمى برخورد كنيم. 

WTO تفاوت منافع در بحث 
چندين سال قبل بايد مراحل پيوستن به سازمان 
تجارت جهاني از س��وي ايران پيگيري مي ش��د اما 
فرصت 10س��اله يي كه در دولت اصالحات به ايران 
داده ش��ده بود عمال از بين رفت. اكنون نيز وضعيت 
به گونه يي است كه چاره يي جز پيوستن به سازمان 
تجارت جهاني نداريم. كاالهاي ايراني در اكثر بازارها 
به دليل هزينه تمام ش��ده باال و هزينه هاي تعرفه يي 
ناشي از عدم پيوستن به سازمان تجارت جهاني قابل 
عرضه نيست. در چنين ش��رايطي دو ديدگاه وجود 

دارد. 
تشكل هاي بازرگاني براي بقا نياز دارند كه مراحل 
پيوستن به س��ازمان تجارت جهاني هر چه سريع تر 
آغاز ش��ود. بر همين اس��اس بايد تعرفه هاي تجاري 
كاهش پيدا كند. از سوي ديگر صنايع مي دانند حتي 
در ش��رايط فعلي هم وضعيت آنها رو به  راه نيست و 
با كاهش تعرفه هاي واردات بديهي است كه وضعيت 
صنايع از اين هم پيچيده تر مي شود. از ديدگاه صنايع 
بازار ۷0ميليوني ايران هنوز براي بقا كافي اس��ت به 
همين دليل بر سر راه پيوستن سنگ اندازي صورت 
مي گيرد و حتي در شرايط فعلي نيز تقاضاي صنايع 
افزايش تعرفه ها براي حمايت از توليد داخلي است. 

هرچند تش��كل ها اصرار دارن��د كه تضاد منافعي 
بين صنعت و بازرگاني وج��ود ندارد اما واقعيت اين 
اس��ت كه اتفاقا تضاد منافع زيادي به دليل پيوستن 
به WTO وجود خواهد داش��ت و نمي توان اختالف 
ميان اين دو نهاد را مخفي كرد. بحث بر سر تفكيك 
ي��ا عدم تفكيك وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
حقيق��ت يك بحث بس��يار جدي بود ك��ه اختالف 
ميان ديدگاه تشكل هاي بخش خصوصي را به خوبي 

روشن كرد. 

دبير انجمن س��نگ آهن ايران گف��ت: در تصميمات مربوط به 
بخش معدن ذي نفعان اين حوزه دخالت ندارند و در نتيجه قوانين 
مختلفي به بخش خصوصي تحميل مي شود كه در واقعيت معيار 
درس��تي براي آن وجود ندارد. عليرضا سياس��ي راد گفت: با وجود 
سياس��ت گذاري هاي خوبي كه سازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني در چند سال گذشته انجام داده است اما ما همچنان 

درگير مسائل و مشكالت مختلفي در اين حوزه هستيم. 
وي در ادامه افزود: اساسا تصميمات شوراي عالي معادن وديگر 
نهادها مبتني بر واقعيت نيس��ت به عنوان مثال ما چه در شرايط 
رونق و چه در شرايط ركود به يك ميزان عوارض براي محصوالت 
معدني تعيين كرده ايم و اين نشان از عدم وجود مبناي صحيحي 

براي تصميم گيري هاي معدني كشور دارد. 
سياس��ي راد تصريح كرد: در تصميماتي ك��ه در بخش معدن 
گرفته مي شود، ذي نفعان اين حوزه دخالت ندارند و در نتيجه هر 

روز شاهديم قوانين مختلفي به بخش خصوصي تحميل مي شود 
كه در واقعيت معيار درستي براي آن وجود ندارد. 

دبير انجمن سنگ آهن ايران متذكر شد: دولت فرصت دارد در 
4 سال آينده، متوليان امر در حوزه هاي استراتژيكي همچون معدن 
را تغيي��ر داده و با اصالح نظام حقوقي ب��ه تغييرات در اين حوزه 

شتاب بيشتري دهد. 
وي همچنين اظهار داشت: در صورتي كه اولويت دولت اشتغال 
و توليد اس��ت بايد سيستم يكپارچه يي براي حوزه تجاري معادن 
تعيين شود. سياسي راد اذعان داشت: مسائلي شامل حقوق دولتي و 
تامين سرمايه هم بايد نظام مند شده و ساختار آنها تغييرات اساسي 
پيدا كند. وي در پايان يادآور شد: متاسفانه حتي سازمان ايميدرو 
به عنوان متولي حوزه معادن كشور در بسياري از تصميم گيري هاي 
معدني دخالت داده نمي شود كه ضرورت رسيدگي به اين موضوع 

انكارناپذير است.

جاي خالي معدني ها در كرسي هاي سياست گذاري معدن
رييس اتاق بازرگاني سمنان گفت: كابينه دولت دوازدهم حتماً 
بايد در حوزه اقتصادي تغيير نگرش داش��ته باش��د و يك چينش 
اقتصادي هماهنگ را روي كار بياورد كه به بخش خصوصي معتقد 
باش��ند.  علي اصغر جمعه اي تصريح ك��رد: اگر افرادي كه در قالب 
اين تيم به كابينه دولت دوازدهم وارد مي شوند، افراد ضعيفي هم 

باشند؛ هماهنگي بودن آنها مي تواند ضعف آنها را جبران كند. 
 رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي س��منان، با 
تاكي��د بر اينكه اعضاي تيم اقتصادي كابينه نبايد يك نگرش هاي 
جداگانه و متفاوت داش��ته باشند، افزود: چنانچه مردان اقتصادي 
كابينه دولت دوازدهم بخش خصوصي را باور داش��ته باش��ند، در 
مسير خصوصي سازي حقيقي و واقعي گام برمي دارند و اگر موانعي 
هم در اين راه وجود باشد، براي رفع اين موانع همكاري مي كنند. 
 به اعتقاد جمعه اي، اين نوع هماهنگي در تيم اقتصادي دولت 
يازده��م وجود نداش��ت و تيم اقتصادي اين كابين��ه در عمل باور 

چنداني به بخش خصوصي نداشتند. 
 او تاكيد كرد: هماهنگي تيم اقتصادي دولت و باور آن به بخش 
خصوصي، باعث مي شود مسائل و بحث هاي حوزه نرخ واقعي ارز، 
نرخ تورم و نرخ س��ود در دس��تور كار قرار گيرد و اين مباحث از 
چندگانگي خارج شود.  عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه با 
تاكيد بر اينكه براي توسعه اقتصادي كشور مهم ترين كار اين است 
كه براي بازاريابي كاالهاي توليدي خود در س��طح بين الملل اقدام 
كنيم، تصريح كرد: در صدر اقدامات الزم براي بازاريابي، بايد روابط 

ديپلماتيك خود را با دنيا گسترش دهيم
 جمعه اي افزود: دولت بايد تس��هيالتي كه ديگر كشورها براي 
صادركنندگان خود مهيا مي كنند را ب��راي صادركنندگان ايراني 
مهي��ا كند و موانع ص��ادرات را بردارد به گونه يي ك��ه در بازارهاي 
بين المللي، الاقل اگر صادركننده ايراني ش��رايط بهتري نسبت به 

رقبا ندارد، هم سطح آنها باشد.

دولت آينده در اقتصاد با بخش خصوصي هماهنگ باشد

 كاوه زرگران رييس اتاق 
بازرگاني ايران و برزيل شد

در نخستين جلسه هيات مديره اتاق مشترك بازرگاني 
اي��ران و برزيل، كاوه زرگران به عن��وان رييس اين اتاق 

انتخاب شد. 
اعض��اي برگزي��ده در نخس��تين جلس��ه رس��مي 
هيات مديره، كاوه زرگران را به عنوان رييس اتاق مشترك 
ايران و برزيل انتخاب كردند. همچنين مس��لم ناصري و 
فرهاد آگاهي به عنوان نواب رييس، بهزاد درخور، حسن 
مهرباني  يگانه، محسن اميني و مهدي جهانباني به عنوان 

ساير اعضاي هيات رييسه انتخاب شدند. 
پيش از اين در تاريخ 18 تيرماه با افتتاح رسمي اتاق 
اي��ران و برزيل، مجمع براي انتخاب اعضاي هيات مديره 
راي گيري ش��د و اعضاي حاضر، مس��لم ناصري، فرهاد 
آگاهي، به��زاد درخ��ور، كاوه زرگران، محس��ن اميني، 
مهدي جهانباني و حسن مهرباني يگانه به عنوان اعضاي 

هيات مديره اتاق ايران و برزيل انتخاب كردند. 
ات��اق مش��ترك بازرگاني ايران و برزي��ل كه با هدف 
گس��ترش روابط تجاري ميان دو كش��ور ايران و برزيل 
تاس��يس شده، نخس��تين و تنها اتاق مشترك بازرگاني 

ايران با يكي از كشورهاي امريكاي جنوبي است. 
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق ايران در مراسم افتتاح 
اين اتاق مشترك ابراز اميدواري كرد با تاسيس اين اتاق 
مش��ترك همكاري و كار اقتصادي با برزيل توسعه پيدا 
كند. وي گفت: تا زماني كه اتاق هاي مشترك ديگري در 
منطقه امريكاي التين تشكيل شود بايد از اين ظرفيت 
براي هم��كاري با كش��ورهاي منطقه امري��كاي التين 

استفاده كرد. 
نايب ريي��س اتاق ايران همچنين با اش��اره به حجم 
روابط تجاري ايران و برزيل گفت: حجم روابط اقتصادي 
اي��ران و برزيل از يك عدم تعادل رنج مي برد. حدود 80 
ميليون دالر صادرات ما به برزيل در مقابل 2ميليارد دالر 
واردات ما از برزيل نامتعادل اس��ت و نقش اتاق مشترك 
در ك��م كردن اين عدم تع��ادل بايد خيلي جدي گرفته 
ش��ود. رودريگو دآزردو س��انتوس، س��فير برزيل در اين 
نشس��ت، با تاكيد بر ضرورت تس��هيل روابط اقتصادي 
بخش خصوصي دو كش��ور گفت: س��فارتخانه ها نقش 
مهمي در تسهيل ارتباط دو طرف دارند و ما مي خواهيم 
بخش خصوصي دو كشور همكاري و رابطه خوبي داشته 

باشند. 
وي گفت: سفر آتي هيات بانك مركزي ايران به برزيل 
بسيار مهم است و ما درخواست داريم كه افرادي از اتاق 
ايران و اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و برزيل هم در اين 
هيات حضور داش��ته باش��ند. همه تالش خود را انجام 
مي دهيم تا ايده هاي روش��ن و پيشنهادهاي خوبي براي 

توسعه همكاري هاي بانكي ميان دو كشور ارائه دهيم. 

 استمداد ICC از سازمان ملل 
براي مصرف كنندگان

اتاق بازرگاني بين المللي از كش��ورهاي عضو سازمان 
ملل متحد )UN( خواست تا  مصرف كنندگان را در برابر 
خطرات س��المت و ايمني ناش��ي از تقلب و محصوالت 

دزدي محافظت كنند. 
سوريا رابها مشاور »اقدامات كسب و كار براي توقف 
جعل و سرقت اتاق بازرگاني بين المللي« BASCAP در 
جلسه دوم گروه كارشناسان ميان دولتي با موضوع »قانون 
حفاظت مصرف كننده و خط مش��ي كنفرانس تجارت و 
توسعه س��ازمان ملل )UNCTAD(« به خطرات مهم 
سالمت و ايمني مصرف كنندگان در پي ازدياد محصوالت 
تقلبي پر خطر بالقوه و افزايش دسترسي آنالين آنها اشاره 

كرد. 
 UN ات��اق بازرگاني بين المللي از  كش��ورهاي عضو
خواس��ت ت��ا اس��تراتژي هاي ضدجعل و س��رقت را در 
تالش ه��اي ملي براي حفاظت از مصرف كننده  ش��امل 
بس��تر آنالين قرار داده و توصيه ه��اي BASCAP در 
تقوي��ت حماي��ت از مصرف كنن��دگان – اقدامات براي 
تطبيق دس��تورالعمل هاي س��ازمان مل��ل متحد براي 
حفاظت از مصرف كننده در برابر تقلب و سرقت است- را 

ارائه دهند. 
كلي��دي  مق��ررات  گ��زارش BASCAP ح��اوي 
دس��تورالعمل هاي  سازمان ملل در س��ه رده گروه بندي 
مي ش��ود و توصيه هاي مربوط به سياست براي بررسي 
توس��ط دولت هاي محلي به ويژه دسترسي به اطالعات، 
ارتق��اي آگاه��ي مصرف كنندگان و افزاي��ش حمايت از 

تجارت الكترونيك را فراهم مي كند. 
رابه��ا با توجه به اهميت حفاظت مصرف كنندگان از 
تقلب آنالين كه شامل دسترسي گسترده به محصوالت 
جعلي در بس��تر تجارت الكترونيكي اس��ت، بر اقدامات 
 BASCAP برجس��ته مربوط به بهتري��ن رويه ه��اي
براي حذف تقلب از بس��تر آنالي��ن و همچنين حمايت 
BASCAP از كشورهاي عالقه مند عضو اشاره كرد. اين 
حمايت جهت ارائه كمك به ايجاد سيستم هاي محافظت 
از مصرف كننده در راستاي كسب اطمينان از اين امر است 
كه مصرف كنندگان دسترسي مناسب به كاالهاي قانوني 
و غير خطرناك دارند. BASCAP همچنين پيشنهاداتي 
را به UNCTAD در راستاي تسهيل همكاري با بخش 
خصوصي و گس��ترش اصول براي رويه هاي كسب و كار 
 BASCAP مناس��ب كه منعكس كننده دستور العمل
است، ارائه كرد. گروه كارشناسان ميان دولتي براي قانون 
و سياس��ت حفاظت از مصرف كننده، يك بدنه اس��توار 
ايجاد شده تحت دس��تورالعمل هاي UN براي حمايت 
مصرف كننده )UNGDP( براي نظارت بر اجرا و كاربرد 
دستورالعمل ها، ايجاد انجمني براي مشاوره، توليد تحقيق 
و مطالع��ات، ايجادكمك هاي فني، تقبل بررس��ي هاي 

داوطلبانه و به روزرساني دوره يي دستورالعمل هاست. 

 شركت هاي مديريت صادرات 
حلقه مفقوده صادرات هستند

رييس اتاق بازرگاني كرمان گفت: كنسرس��يوم هاي 
صادراتي و ش��ركت هاي مديريت صادرات حلقه مفقوده 
صادرات هستند كه تش��كل ها بايد براي ايجاد اين گونه 
شركت ها اقدام كنند. سيدمهدي طبيب زاده با اشاره به 
اينكه در بحث تامين مالي و رفع برخي موانع پيش روي 
ص��ادرات اقدامات و تالش هاي بس��ياري صورت گرفته 
است، گفت: برخي قوانين و مقررات در شرايط فعلي مانع 
توسعه صادرات هستند كه بايد تسهيل شوند. طبيب زاده 
افزود: ۹0درصد صادرات اس��تان در سه محصول اتفاق 
مي افتد درحالي كه ما پتانسيل هاي صادراتي بسياري در 
حوزه هاي مختلف داريم و بايد از آنها استفاده كرد و اين 
موضوع در گرو دسترس��ي به اطالعات جامع با توجه به 

استانداردهاي جهاني است. 
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 تعويق رأي گيري سنا درباره
بيمه درماني ترامپ

لوال داسيلوا: مردم سرنوشت مرا 
تعيين مي كنند

 درهاي مسجداالقصي 
جز »باب المغاربه« باز شدند

گروه جهان|
لوئيس ايناس��يو لوال داسيلوا، رييس جمهوري پيشين برزيل كه اخيرا به اتهام 
فساد مالي به 9سال زندان محكوم شده است، گفت كه راي دهندگان سرنوشت او 
را تعيين خواهند كرد. وي همچنين محكوميت فساد خود را كم  اهميت دانست 
و تاكيد كرد كه همچنان قصد دارد در عرصه رقابت براي سمت رياست جمهوري 

برزيل باقي بماند. 
ب��ه گزارش خبرگزاري فرانس��ه، بعد از اينكه يك قاضي مبارزه با فس��اد برزيل 
سياستمدار چپ گراي امريكاي التين را به اتهام دريافت رشوه و پول شويي گناهكار 
دانست و او را به 9سال و 6 ماه زندان محكوم كرد، داسيلوا در سخنراني حزب كارگر 
تاكيد كرد:»تا زماني كه دادس��تان ها و قضات هيچ چيز را عليه من ثابت نكرده اند، 
من برنامه سفرهاي كمپين رياست جمهوري را متوقف نمي كنم.« لوالداسيلوا كه در 
نظرسنجي هاي پيش از انتخابات پيشتاز است، حكم دادگاه عليه خود را تالشي براي 
جلوگيري از نامزد شدنش در انتخابات اكتبر ۲۰۱۸ دانست و با تاكيد بر شعار »لوال، 
مبارز مردم برزيل« حاميانش گفت:»آنها من را با داليل و انگيزه سياس��ي محاكمه 
مي كنند.« داسيلوا افزود: روز چهارشنبه »بدون هيچ مدركي« توسط قاضي سرجيو 
مورو محكوم ش��ده است. اين قاضي لوالداس��يلوا را به دريافت يك آپارتمان شيك 
كنار ساحل و ۱.۱ميليون دالر پول نقد از بزرگ ترين شركت هاي ساختماني برزيل 
متهم كرد. داس��يلوا نخس��تين فرد در جناح چپ است كه به شيوه يي دموكراتيك 
براي س��مت رياست جمهوري انتخاب شد؛ وي همچنين به دليل تالش هايش براي 
خارج ش��دن ۳۰ميليون برزيلي از فقر،در ميان مردم كش��ورش اعتبار كسب كرده 
است. بزرگ ترين اقتصاد امريكاي التين در زمان اين رييس جمهوري شكوفا شد؛ در 
آن زمان برزيل باالترين نرخ س��رمايه گذاري خارجي را شاهد بود و توانست ميزبان 
بازي هاي المپيك شود. داسيلوا كه از سال ۲۰۰۳تا ۲۰۱۰ رييس جمهوري برزيل بود 
تا زماني كه وكالي وي درخواس��ت تجديد نظر را به دادگاه ارائه كنند، آزاد خواهد 
بود. ديلما روسف، جانشين وي، سال گذشته به اتهام فساد مالي استيضاح و از مقام 
رياس��ت جمهوري عزل ش��د. پس از او ميشل تمر، معاون روسف به اين مقام دست 

يافت كه او نيز اكنون براي حفظ قدرت و بقاي سياسي با مشكالتي مواجه است. 

گروه جهان|
 جلسه راي گيري سناي امريكا در مورد طرح بيمه درماني دونالد ترامپ به دليل 
جراحي رييس كميته نيروهاي مس��لح آن به تعويق افتاد. به گزارش رويترز، جلسه 
راي گيري سناي امريكا درباره طرح بيمه درماني مورد نظر دونالد ترامپ رييس جمهور 
امريكا، كه قرار بود يك ش��نبه انجام ش��ود به تعويق افتاد. دليل به تعويق افتادن اين 

جلسه عمل جراحي بوده كه روي سناتور »جان مك كين« انجام شده است. 
طرح بيمه درماني مورد نظر ترامپ كه قرار است جايگزين »اوباماكر« شود تبديل 
به موضوع جنجالي ميان احزاب جمهوري خواه و دموكرات امريكا شده است زيرا هيچ 
يك از دموكرات هاي حاضر در كنگره از اين طرح حمايت نمي كنند. در همين رابطه 
چند روز قبل رييس جمهور امريكا با انتشار پيامي در حساب كاربري خود در صفحه 
توييتر از كنگره اين كش��ور خواست تا در تصويب اليحه بيمه درماني مورد نظر وي 

تسريع كنند. 
رييس جمه��ور امريكا در توييت مش��ابهي پيش ت��ر اعالم كرده ب��ود: »اميدوارم 
سناتورهاي جمهوري خواه كه همه از افراد خوبي هستند، بتوانند به سرعت با كمك 

يكديگر اليحه جديد و جايگزين خدمات درماني را به تصويب برسانند.«
دونال��د ترامپ كه تاكيد زيادي بر تصويب اليحه جايگزيِن قانون خدمات درماني 
دوران باراك اوباما رييس جمهور پيش��ين اين كشور موس��وم به »اوباماكر« دارد؛ ماه 
گذش��ته نيز خواستار به تصويب رسيدن هرچه سريع تر اليحه خدمات درماني مورد 
نظر خود شده بود تا با تبديل آن به قانون بتواند به وعده اش در كارزار انتخاباتي نيز 
جامه عمل بپوش��اند.  رييس جمهور امريكا در توييت خود در اين باره نوش��ته بود: 
»مجلس س��ناي امريكا بايد فوراً به سمت ۵۱ رأي حركت كند و تمهيداتي را اتخاذ 
نمايد تا لوايح خدم��ات درماني و كاهش ماليات ها مورد تصويب قرار گيرد.« اين در 
حالي است كه گذشته از مخالفت جامعه پزشكي و گروه هاي پزشكي و بيمارستاني 
امري��كا، برخي نماين��دگان جمهوري خواه نيز با اين طرح مخالف��ت كرده اند. برخي 
قانون گذاران با اش��اره به ش��دت مخالفت ها، اين احتمال را مطرح كرده اند در صورت 
فروپاشي اليحه اصالح شده ترامپ، هر دو حزب براي اصالح بخش هايي از اوباما كر با 

يكديگر همكاري كنند، اما بدنه اصلي اين قانون بدون تغيير باقي خواهد ماند. 

گروه جهان|
تل آويو كه هفته گذشته درهاي مسجداالقصي را به روي مسلمانان بسته بود، 
يك شنبه تمام درهاي اين مسجد به استثناي باب المغاربه را به روي نمازگزاران و 

بازديدكنندگان گشود. 
تل آويو درهاي اين مس��جد را كه هم در دين اسالم و هم در يهوديت حايز 
اهميت است، در پي عمليات سه جوان فلسطيني كه به كشته  شدن دو نيروي 
پليس اسراييل و شهادت مجريان عمليات منجر شد، بست. اما بنيامين نتانياهو 
نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي اعالم كرد كه در پي رايزني با اعضاي كابينه 
خود و مقامات امنيتي، تصميم به بازگشايي مسجد به روي نمازگزاران گرفته 
است؛ اگرچه تدابير امنيتي در درهاي ورودي به شدت تشديد شده اند. نتانياهو 
كه اكنون در فرانس��ه به س��ر مي برد در توييتي نوش��ت كه پس از رايزني هاي 
امنيتي تصميم بر اين شده است كه سيستم هاي كشف معدن در ورودي هاي 
مسجد االقصي نصب شوند و همچنين با كار گذاشتن دوربين هاي مراقبتي، همه 
حوادث در اين مس��جد تحت كنترل قرار گيرد و البته در ادامه برخي اقدامات 
امنيتي اتخاذ خواهد شد. مقامات اسراييلي روز يك شنبه گيت هاي الكترونيكي 
را در دروازه هاي مسجداالقصي نصب كردند و همين باعث ايجاد صف طوالني 

فلسطيني ها براي ورود به مسجد االقصي شد. 
در عين حال، گفته مي ش��ود كه نمازگزاران مس��لمان از رد شدن از گيت هاي 
امنيتي خودداري كرده اند و ترجيح دادند به جاي ورود به مسجد، بيرون درها نماز 
بخوانند. با اين حال، نيروهاي پليس اسراييل مدعي هستند كه با وجود نگراني ها 
در مورد اينكه تدابير امنيتي جديد به بروز تنش منجر شود، روند ورود نمازگزاران 
به خوبي پيش مي رود و حدود ۲۰۰ نمازگزار وارد مسجداالقصي شده اند. به گزارش 
پايگاه اينترنتي شبكه اسكاي نيوزعربي، رييس نگهبانان مسجد االقصي نيز تاييد 
كرد كه همه كليد درهاي ورودي اين مسجد به استثناي باب المغاربه را از نيروهاي 
امنيتي اسراييل تحويل گرفته است. با اين حال به گفته محمد حسين، مفتي قدس 
و سرزمين فلسطين، مقامات اسراييل پس از عمليات روز جمعه سازمان اوقاف را 
كه كار نظارت بر مسجد االقصي را برعهده دارد، از هر گونه نظارت كنار گذاشته اند. 

روزهاي سرنوشت ساز 
نوازشريف 

گروه جهان| دادگاه عالي پاكستان از دوشنبه )امروز( 
رسيدگي به اتهامات مالي عليه نوازشريف، نخست وزير اين 
كشور و فرزندانش را آغاز مي كند. دادگاه قرار است، گزارش 
كميته مشترك درباره تخلفات نخست وزير و خانواده اش را 

بررسي كند. 
به گزارش ايرنا، احزاب مخالف حزب حاكم پاكس��تان 
با به راه اندازي موج تبليغاتي گس��ترده  عليه حزب حاكم 
در روزهاي گذش��ته اعالم كرده اند كه نتيجه رسيدگي به 
اين گزارش دادگاه عالي، چيزي جز استعفاي نوازشريف از 
قدرت نخواهد بود. با اين حال نزديكان نوازش��ريف تاكيد 
دارند كه محتواي گزارش ياد ش��ده قابل قبول نيس��ت و 
نخس��ت وزير به همراه فرزندانش قصد دارند، دادخواستي 
علي��ه اين گ��زارش تنظيم كرده و ب��ه دادگاه عالي ارجاع 
دهند. هفته گذشته بعد از آنكه كميته تحقيقاتي مشترك 
ويژه بررس��ي پرونده هاي اتهامات فس��اد مالي، اختالس و 
پولشويي عليه نخست وزير پاكستان و اعضاي خانواده اش، 
گزارش نهايي خود را به دادگاه عالي براي رس��يدگي هاي 
بعدي ارجاع داد، عصر جديدي در اين ماجراي دردسرساز 
براي حزب حاكم پاكس��تان آغاز شد و نگراني هاي زيادي 
را براي دولت كنوني در س��ال پايان��ي حكومت آن ايجاد 
كرده است. در اين كميته تحقيقاتي مشترك نمايندگاني 
از دستگاه هاي مختلف نظارتي، قضايي و امنيتي پاكستان 
از جمله نماينده  يي از دس��تگاه اطالعات و امنيتي ارتش 
)آي اس آي( عضويت داش��تند و محت��واي گزارش نهايي 
آن به گونه يي اس��ت ك��ه به مذاق نخس��ت وزير و اعضاي 
خانواده اش خوش نيامده اس��ت. اين گزارش نوازش��ريف 
را در جدي ترين مخمصه سياس��ي چهار س��ال اخير قرار 
داده است. با اين حال وي اعالم كرده كه با وجود افزايش 
فشارها به خواسته گروهي توطئه گر توجه نخواهد كرد و 

استعفا نمي كند. 
اما بس��ياري از تحليلگران پاكس��تاني معتقدند اين بار 
شرايط براي نوازشريف بسيار دشوار شده و تقريبا هيچ راه 
ديگري براي او جز كناره گيري از نخست وزيري باقي نمانده 
است. برخي كارشناسان به نوازشريف توصيه كرده اند تا با 
استعفا از سمت نخست وزيري، ادامه مسير پرونده قضايي 
و دف��اع از خود را پيگيري كند و درصورتي كه بي گناهي 
خود را به اثبات برساند، طبق قانون دوباره مي تواند كرسي 
نخست وزيري را پس بگيرد و اين بهترين گزينه در شرايط 
كنون��ي براي نوازش��ريف اس��ت. طبق آنچ��ه در گزارش 
كميته تحقيقاتي مش��ترك آمده و در اختيار دادگاه عالي 
پاكستان قرار گرفته اس��ت، نوازشريف و فرزندانش مريم، 
حسين و حسن در معرض اتهامات مالي جدي قرار دارند 
و نتوانسته اند مدارك و شواهد كافي براي رد اين اتهامات 
ارائه دهند. كميته تحقيقات همچنين اعالم كرده كه بين 
ميزان درآم��د اعضاي خانواده نخس��ت وزير و دارايي هاي 
آنها اختالف هايي وجود دارد. به اعتقاد ناظران، نوازشريف 
روزهاي سرنوشت س��ازي را در پيش دارد؛ زيرا مش��خص 
خواهد شد اين سياستمدار در دو دوره نخست وزيري خود 
در ساليان گذشته نتوانس��ته دوره قانوني زمامداري اش را 
به طور كامل به انجام برس��اند، آيا اين بار مي تواند از س��د 
مشكالت ايجاد شده عبور كند و خود را به خط پايان دوره 

قانوني پنج ساله نخست وزيري برساند يا خير؟

اردوغان: سر خائنان را از تن 
جدا مي كنيم

رجب طيب اردوغان، در نخس��تين سالگرد كودتاي 
نافرجام تركيه گفته با كس��اني ك��ه به گفته او خيانت 
كرده اند به ش��دت برخورد مي ش��ود. به گزارش رويترز، 
س��الگرد كودتاي نافرجام در ش��هرهاي مختلف تركيه 
برگزار شده و گروه هاي مردم در راهپيمايي هاي مربوط 
به آن ش��ركت كرده اند. تركيه ۱۵ ج��والي را تعطيل 
رسمي كرده و نام آن را »روز دموكراسي و همبستگي« 
ناميده است. اردوغان در جمع صدها هزار نفر از كساني 
ك��ه در اطراف تنگه و پل بس��فر جمع ش��ده بودند بار 
ديگر تاكيد كرده دولت او ممكن است مجازات اعدام را 
بازگرداند. او گفته است: »نخست، س�ر آنها كه خيانت 
كرده اند را از تن جدا مي كنيم.« تركيه از س��ال ۲۰۰۴ 
به اين سو مجازات اعدام را كنار گذاشته است. تصويب 
اجراي دوب��اره آن و امضاي رييس جمه��وري، يكي از 
اصلي ترين ش��روط عضويت در اتحادي��ه اروپا را زير پا 
گذاش��ته و خود  ب��ه  خود به رون��د آن خاتمه مي دهد. 
اردوغان تاكنون چندين بار گفته تركيه الزم نيست به 

هر بهايي عضو اتحاديه اروپا شود. 

عراق: ابوبكر البغدادي نمرده 
زنده است

يك واحد اطالعاتي وابس��ته به وزارت كشور عراق 
اخبار مربوط به كشته شدن ابوبكر البغدادي رهبر گروه 
تروريستي داعش را تكذيب كرد. به گزارش فرات نيوز، 
رييس واحد اطالعاتي الصق��ور مديركل اداره مبارزه با 
تروريس��م وزارت كشور عراق گفته البغدادي همچنان 
زنده است. او در سوريه و خارج از شهر الرقه مخفي شده 
است. اين مقام امنيتي هشدار داده كه آزادي موصل به 
معناي پايان كار تروريس��ت ها نيست زيرا تروريسم نه 
تنها عراق بلكه همه كشورهاي منطقه را تهديد مي كند 

و براي بيشتر مناطق جهان توطئه چيني مي كند. 

نگراني اماراتي ها از افزايش 
هزينه زندگي

نتايج يك نظرس��نجي درباره اوضاع معيش��تي و 
حقوق ماهانه كارمندان در امارات نش��ان مي دهد كه 
7۱درصد مردم اين كش��ور به ش��دت نگ��ران افزايش 
هزينه ه��اي زندگ��ي خود در س��ال ۲۰۱7 هس��تند. 
به گ��زارش س��ي ان ان، اي��ن نظرس��نجي در ماه مه 
 ۲۰۱7 توس��ط بيت. كوم بزرگ ترين س��ايت كاريابي 
الكترونيكي در كشورهاي عربي خاورميانه درباره سطح 
رضايتمندي مردم از ميزان حق��وق و مزايا در امارات 
صورت گرفته اس��ت. امارات با ۸ ميليون نفر جمعيت، 
يكي از بزرگ تري��ن ذخاير نفتي دنيا را دراختيار دارد 
و تولي��د ناخال��ص س��رانه آن در ح��د ثروتمندترين 
كش��ورهاي اروپاي غربي اس��ت. شمار جمعيت بومي 
امارات ۲۰درصد است و حدود ۸۰درصد جمعيت اين 
كش��ور را كارگران و مهاجران خارجي از اهالي جنوب 

آسيا و اعراب ديگر كشورها تشكيل مي دهند. 

دريچه

از منطقه

اخبار ضد و نقيض درباره نامه عربستان و متحدانش به فيفا

 آيا جام  جهاني 2022 از دست قطر مي رود؟

مخالفان همه پرسي غيررسمي برگزار كردند

تهديد مردمي براي استبداد مادورو
گروه جهان| طال تسليمي|

مردم ونزوئال يك شنبه براي شركت در همه پرسي 
برگزار ش��ده از سوي مخالفان دولت نيكالس مادورو، 
پ��اي صندوق ه��اي راي رفتند. اين همه پرس��ي در 
شرايطي برگزار ش��د كه دولت همچنان با اجراي آن 
مخالف است و حاميان رييس جمهوري، شركت در اين 
همه پرسي را اقدامي در نقض قوانين مدني مي دانند. 
با اين وجود، مادورو ش��امگاه شنبه از مردم كشورش 
خواست كه اگر قصد شركت در اين راي گيري را دارند 

در شرايطي آرام و صلح آميز اين كار را انجام دهند. 
در اي��ن راي گيري از مردم پرس��يده ش��د كه آيا 
از برنامه دولت براي تش��كيل»مجمع قانون اساس��ي 
مل��ي« حمايت مي كنند يا خير؛ مس��اله يي كه از ماه 
آوري��ل تاكنون تظاهرات و اعتراض هاي گس��ترده در 
خيابان هاي سراس��ر كش��ور ونزوئال را در پي داش��ته 
اس��ت چراكه مخالفان معتقدن��د اين مجمع جديد با 
قدرت بازنگري و اصالح قانون اساس��ي تصويب شده 
در س��ال ۱999 تنها با هدف افزاي��ش قدرت مادورو 
و حزب سوسياليس��ت حاكم تشكيل مي شود. اگرچه 
دولت اين انتقادها را رد مي كند و تشكيل مجمع قانون  
اساسي ملي را براي حل بحران هاي گسترده سياسي و 
اقتصادي ضروري مي داند. مخالفان اميدوارند كه نتايج 
اين راي گيري نقطه عطفي در شرايط موجود باشد اما 
دولت همچنان اصرار دارد كه همه پرسي هيچ  چيزي 

را تغيير نمي دهد. 

 عقب نشيني غيرمنتظره مادورو
برنام��ه دولت مادورو براي تش��كيل مجمع قانون  
اساس��ي مل��ي از م��اه آوري��ل تاكن��ون ناآرامي هاي 
گس��ترده و اعتراض هاي خياباني را در پي داش��ته و 

به نظر مي رسد كه اين بحران سياسي به تدريج براي 
رييس جمهوري نگراني هايي ايجاد كرده است. مادورو 
چندي پي��ش و در صدمين روز از برگزاري تظاهرات 
در تالش براي دس��تيابي به صلح نسبي با مخالفان و 
فراهم كردن شرايط گفت وگو، لئوپولد لوپز را از زندان 
سياس��ي آزاد كرد و ش��رايط وي را به حبس خانگي 
تغيير داد. اما خشم مردم فرو ننشست و حتي بسياري 
از مخالف��ان اعالم كردند ك��ه در پي چنين اقدامي تا 
زمان دستيابي به خواسته خود كه كناره گيري مادورو 
و برگزاري انتخابات است از تالش دست نمي كشند. 

در همين حال، نگراني ها از تشديد بحران سياسي 
س��بب ش��د، مادورو كه تا چندي پيش همه  پرس��ي 
مخالف��ان را غيرقانون��ي مي خوان��د از ش��هروندان 
درخواس��ت كند ك��ه در ش��رايطي»صلح آميز« پاي 
صندوق ه��اي راي برون��د. وي ونزوئاليي ها را ترغيب 
كرد در راي گيري آزمايشي مجمع قانون اساسي ملي 
كه آن هم روز يك ش��نبه برگزار ش��د، شركت كنند 
س��پس در اشاره به همه پرس��ي غيررسمي مخالفان 
گفت:»مخالفان يك رايزني داخلي در ميزگرد جامعه 
دموكراتيك را خواس��تار ش��ده اند كه مجمع داخلي 
احزاب مخالف است؛ آنها مكانيسم خودشان را دارند و 
هيچ پيشينه يي در برگزاري انتخابات ندارند. اما من از 
همه ونزوئاليي ها مي خواهم در مراسم سياسي كه به 
صورت مسالمت آميز برگزار مي شود، شركت كنند و به 

عقايد ديگران احترام بگذارند«.

 فرصتي براي جلوگيري از استبداد
منتق��دان تش��كيل مجمع قانون اساس��ي ملي 
ازجمل��ه برخ��ي از چهره هاي ح��زب حاكم اتحاد 
سوسياليس��ت از اي��ن مس��اله نگران هس��تند كه 

مادورو از اي��ن نهاد جديد ب��راي در قدرت ماندن 
و تعوي��ق بيش��تر يا حت��ي لغو انتخابات اس��تفاده 
كند. ب��ه گزارش»ميامي هرالد« عمر آويال، يكي از 
اعض��اي كنگره و از مخالف��ان دولت مادورو در اين 
باره گفت:»مجمع قانون اساس��ي ي��ك نهاد تقلبي 
است به اين دليل هيچ كدام از مشكالت پيش روي 
ونزوئاليي ها را همچون گرس��نگي و جرم و جنايت 
ح��ل نمي كند. اين ه��م يك حقه ديگ��ر براي در 
قدرت ماندن است تا وقتي كه ديگر نتوانيم شرايط 

را تحمل كنيم.«
اميدوارند،  برگزار كنندگان راي گيري يك ش��نبه 
حضور ميليوني ونزوئاليي ها پاي صندوق هاي راي و 
مخالفت آنها با طرح تشكيل مجمع، دولت را ترغيب 
كند كه از برنامه هايش دس��ت بكش��د. اما هنوز هم 
چني��ن اتفاقي غيرمحتمل به نظر مي رس��د؛ چراكه 
مادورو و حاميانش همچنان همه پرسي را غيرقانوني 

مي دانند و اعتباري براي نتيجه آن قائل نيستند. 
ام��ا به هر حال، حض��ور ميليوني ونزوئاليي ها و 
رد برنامه دولت براي تشكيل مجمع قانون  اساسي، 
نش��انه ديگري براي جهان خواهد بود در اين مورد 
كه دولت سركش شده است و اراده مردم را ناديده 
مي گي��رد. رونال��د رودريگوئز از انديش��كده يي در 
دانش��گاه روزاريو كلمبي��ا گفت:»اين راي گيري به 
طور عمده نمادين خواهد بود اما در علوم سياس��ي 
نمادها مهم هس��تند. اين اتفاق مي تواند اكسيژني 

براي مخالفان باشد و به نافرماني ها دامن بزند.«
س��ازمان دهندگان همه پرس��ي اعالم كردند كه 
راي گي��ري با اعتص��اب ملي هم��راه خواهد بود و 
تحليلگ��ران بر اي��ن باورند كه چني��ن اتفاقي اين 
فرصت پيروزي در انتخابات دسامبر ۲۰۱۸را براي 

مخالف��ان فراهم مي آورد البته اگر انتخاباتي در كار 
باش��د! يكي از نگراني هاي اصلي منتقدان تشكيل 
مجمع قانون اساسي اين است كه اين مجمع قدرت 
تاثيرگذاري بر انتخابات  آتي را داش��ته باشد، تاريخ 
انتخابات ه��ا را تغيير دهد يا حت��ي در مورد افراد 

واجد شرايط راي دهي اعمال نظر كند. 
با توجه به اينكه در ونزوئال حدود ۲۰ميليون فرد 
واجد شرايط راي دهي هس��تند، سازمان دهندگان 
همه پرس��ي اميدوارند ك��ه دس��ت كم ۱۰ميليون 
نف��ر در كش��ور با تش��كيل مجمع قانون  اساس��ي 
مخالفت كرده باشند. با وجود ادعاهاي مادورو، اين 
همه پرسي غيررس��مي مطابق يك انتخابات بزرگ 
برگزار ش��ده اس��ت؛ در سراسر كش��ور و در بيش 
از 7۵كش��ور خارجي، مراكز راي دهي تعبيه ش��ده 
بود و روس��اي جمهور كاس��تاريكا، كلمبيا، بوليوي 
و مكزي��ك نيز به عن��وان ناظ��ران بين المللي اين 
انتخابات ايفاي نقش كردند. نظرس��نجي ها نش��ان 

داده  ك��ه ۸۰درصد ونزوئاليي ها با برنامه تش��كيل 
مجمع قانون  اساس��ي مخالف هستند اما شمارش 
نهاي��ي آرا مش��خص نمي كن��د كه اين مس��اله در 

همه پرسي بازتاب داشته است يا خير. 
ب��ه هر حال، دول��ت ونزوئال اين همه پرس��ي را 
تهديدي سياس��ي مي داند و از آنجا كه مجمع ملي 
تحت كنترل مخالفان را به رس��ميت نمي شناسد، 
معتقد اس��ت كه كنگره از ابت��داي امر حقي براي 
برگزاري همه پرسي نداشته است. شوراي انتخاباتي 
ملي ونزوئال نيز اعالم كرده كه نتايج اين راي گيري 
از نظ��ر قانوني الزامي براي دول��ت ايجاد نمي كند. 
از س��وي ديگر، دولت س��عي كرد ب��ا برگزاري دور 
آزمايش��ي انتخابات مجمع قانون  اساسي همزمان 
با برنامه همه پرسي غيررس��مي مخالفان، احتمال 
وقوع درگيري هاي خياباني را افزايش دهد و همين 
مساله تناقض ش��ديد در گفته ها و اقدامات مادورو 

را نشان مي دهد. 

گروه جهان|
 6 كش��ور عربي به رهبري عربستان سعودي كه از 
ماه گذشته روابط خود را با قطر قطع كرده اند در نامه يي 
به فدراس��يون جهاني فوتبال خواس��تار لغ��و برگزاري 
رقابت هاي جام جهاني ۲۰۲۲ در اين كش��ور ش��ده اند. 
گرچ��ه فيفا دريافت چنين نامه يي را تكذيب كرده، يك 
منبع نزديك به كميته برگزاري جام جهاني قطر گفته 
كه دوحه از اين اقدام عربستان و متحدانش مطلع است. 
به نوشته رويترز، وب س��ايت سوييسي»دلوكال« 
گزارش داده كه عربس��تان سعودي، يمن، موريتاني، 
امارات متحده عربي، بحرين و مصر در نامه يي مشترك 
 به فيفا خواس��تار لغو ميزباني قط��ر براي جام جهاني

۵ س��ال ديگر شده اند. اين كش��ورها در نامه خود به 
استناد ماده ۸۵ مقررات فيفا خواستار آن شده اند كه 
فيفا محل برگزاري را به كش��وري ديگر منتقل كند. 
مطاب��ق اين بند انتقال ميزباني بازي هاي در ش��رايط 
اضطراري امكان پذير است. اين نخستين  بار نيست كه 
موضوع محروميت قطر مطرح مي ش��ود حتي قبل از 
آغاز بحران سياسي اخير ميان اين كشور و عربستان، 
بي كفايتي قط��ر در س��ازماندهي بازي ها به خصوص 
شرايط بد و غيرانساني كارگران ساختماني كه مشغول 
ساخت تاسيس��ات بازي ها هستند، بارها مطرح شده 
ب��ود. اكنون رويترز نوش��ته كه با وجود انتش��ار خبر 
نامه عربس��تان و متحدانش رونوش��تي از اين نامه را 
نديده و جياني اينفانتيو، رييس فيفا نيز گفته كه اين 
فدراس��يون چنين نامه يي دريافت نكرده است. با اين 
حال يك مقام نزديك به كميته برگزاري جام جهاني 
قطر ب��ه اين خبرگزاري گفته ك��ه دوحه از تحركات 
عربس��تان و متحدانش براي لغو برگزاري جام جهاني 
در قطر مطلع است. فيفا تاكنون از اعالم موضع خود 

درباره بحران قطر خودداري كرده است. 

 حمايت فرانسه از قطر 
عربس��تان س��عودي در ادامه جنگ لفظي خود 
عليه قطر اع��الم كرده كه مداركي مبني بر حمايت 
دوح��ه از تروريس��م در اختي��ار دارد. ب��ه گزارش 

يوروني��وز همزمان با س��فر ژان ايو لودري��ان، وزير 
خارجه فرانسه به عربستان س��عودي عادل الجبير، 
وزير خارجه عربستان در كنفرانس خبري مشترك 
با همتاي فرانس��وي خود گفت كه مداركي مبني بر 
حمايت قطر از تروريس��م در اختيار دارد كه تسليم 
مقامات فرانسوي مي ش��ود. به نظر مي رسد كه اين 
س��خنان عادل الجبير تالش��ي براي جلب حمايت 
فرانس��ه از ادامه سياس��ت هاي ري��اض و متحدانش 
عليه قطر اس��ت به ويژه اينكه ژان ايو لودريان يك 
روز پيش تر در سفر به دوحه خواستار پايان تحريم ها 

عليه قطر شده بود. 
فرانس��ه روابط تج��اري بازرگاني وس��يعي با دو 

كشور عربستان سعودي و قطر دارد و به همين دليل 
تنش در منطقه و بحران قطر پاريس را عميقا نگران 
كرده است. وزير خارجه فرانسه در ادامه رايزني هاي 
خود براي حل بحران يك ش��نبه از عربس��تان راهي 

كويت و امارات شده است.
 

 نشاني از پايان بحران نيست
در همين حال مركز تحقيقاتي كارنگي با هشدار 
نس��بت به سياس��ت هاي واش��نگتن در خاورميانه 
به وي��ژه بحران قطر اع��الم كرده كه هيچ نش��انه و 
عالمتي از پايان اين بح��ران وجود ندارد. اين مركز 
صراحتا نس��بت به لغزش در بحران سعودي با قطر 

ب��ه اي��االت متحده هش��دار داده و اع��الم كرده كه 
واشنگتن نبايد در دام رويارويي با طرف هاي بحران 
بيفتد. در گزارش اين مركز آمده است:»دولت امريكا 
در پي راهي براي حفظ آبروست. اما ابتدا بايد نقش 
خود را در حفظ منافع تمام شركاي منطقه يي پيدا 
كند و ه��ر جايي كه ضرورت داش��ت، تضمين هاي 
امنيتي ارائه كن��د. اين فرمول تا حدي زاييده افكار 
ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا  و جيمز متيس، 
وزير دفاع اس��ت كه قطعا درست است؛ اما در عمل 
واش��نگتن هنوز ابزاري براي ميانجي گري در بحران 
و رس��يدن به راه حل ميانه نيافته و ممكن است كه 
اين مصيبت گس��ترش و توس��عه يابد. در اين ميان 

آنچه واش��نگتن باي��د از آن پرهيز كند، تالش براي 
حل يكجانب��ه چالش هاي منطقه يي اس��ت چراكه 
اي��ن اقدام مي تواند خس��ارت هاي ج��دي به منافع 
امريكا وارد كرده و باعث پراكندگي هر چه بيش��تر 
كش��ورهاي حوزه خليج فارس شود؛ شرايطي كه در 

مجموع كمك به دشمن و تروريسم است.«
اين موسس��ه همچنين به امريكا و كش��ورهاي 
محاصره  كننده قطر نس��بت به ام��كان بازي دوحه 
با ورق هاي ديپلماتيك مثل روس��يه و ايران و تمام 
ش��دن صبر آنكارا نسبت به درخواست سعودي ها و 
امارات درخصوص بس��تن پاي��گاه نظامي تركيه در 

قطر هشدار داده است. 
در اين گزارش با اش��اره ب��ه احتمال پناه آوردن 
قطر به روسيه يا ايران براي دستيابي به حمايت هاي 
نظامي آمده است:»اين مساله كامال با حق حاكميت 
قطر همخواني دارد. تفكر خالف اين منطق آن است 
ك��ه امريكا تالش كند با عمليات نظامي جلو چنين 
اقدام��ي را بگيرد حتي اگر اي��ن كار موجب حضور 

نيروهاي روس در حوزه خليج فارس شود.«
عربس��تان، مصر، امارات متح��ده عربي و بحرين 
از ۵ ژوئ��ن ب��ا قطع رابطه ديپلماتي��ك خود با قطر 
تحريم هاي��ي را ضد دوحه وضع كردند؛ اين درحالي 
است كه يكي از مهم ترين پايگاه هاي نظامي اياالت 
متح��ده در قطر ق��رار دارد. رييس جمهوري امريكا 
هفته گذش��ته در مصاحبه با شبكه سي بي ان نسبت 
به آينده روابط كشورش با قطر و حفظ پايگاه نظامي 
امريكا در اين كش��ور ابراز اميدواري كرده اما گفته 
بود كه ۱۰كش��ور ديگر آماده هس��تند تا در صورت 
نياز پايگاهي نظامي براي امريكا در كشور خودشان 
احداث كنند. رييس جمهوري امريكا در اين مصاحبه 
با اش��اره به عقد قرارداد فروش س��الح به عربستان 
گفته بود:»عربستان صدها ميليارد دالر صرف خريد 
هواپيماها و تجهيزات نظامي ما و سرمايه گذاري در 
كش��ورمان مي كند.« ارزش قراردادهاي تسليحاتي 
امضا ش��ده بين رياض و واشنگتن ۱۱۰ميليارد دالر 

عنوان شده است. 
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پرونده8
جدال اقتصادي اروپا - امريكا 

در زمين ايران
با ورود توتال به كشور ما و عقد قرارداد 5 ميليارد دالري 
با ش��ركت ملي نفت ايران به نظر مي رسد سرمايه گذاران 
اروپايي مسير تازه يي در برابر خود مي بينند به طوري كه 
در تازه ترين خبرها شل، يك شركت بزرگ نفتي هلندي- 
بريتانيايي نس��بت به س��رمايه گذاري در ميادين نفت و 
گازي ايران ابراز عالقه مندي كرده است. اين موضوع جدا 
از س��رمايه گذاري  شركت هاي بزرگ خودروسازي جهان 
است كه در سال هاي اخير براي ورود قدرتمند به فضاي 
اقتصادي ايران يا اقدام كرده اند يا درحال بررس��ي و عقد 
قرارداد هستند. در اين بين واشنگتن پست در گزارشي با 
اشاره به قرارداد توتال با ايران براي حضور در فاز 11پارس 
جنوبي اين موضوع را چالشي بر مسير روابط اروپا و امريكا 
دانسته و معتقد اس��ت اين توافق عالوه بر آشكار كردن 
تمايل اروپا براي گس��ترش روابط تجاري با ايران، تقابل 
ميان اروپا و امريكا بر س��ر مراودات تجاري با ايران را نيز 
آشكار مي كند. به گزارش پايگاه خبري و تحليلي اگزيم 
نيوز واشنگتن پست نوشت: زماني كه شركت توتال توافق 
نفتي با ايران را امضا كرد، مديرعامل اين شركت قرارداد 
با ايران را به عنوان يك اقدام ابتكاري در راس��تاي صلح 
مورد س��تايش قرار داد؛ »پاتريك پويان« در مصاحبه با 
خبرگ��زاري فرانس��ه گفت: ما براي س��اخت پل ها اينجا 

هستيم نه براي كشيدن ديوار. 
اي��ن پايگاه امريكايي در ادامه مي نويس��د: س��خنان 
پاتريك پويان گوياي ديدگاه گسترده تر مقامات اروپايي 
مبني بر بهبود روابط تجاري با ايران اس��ت؛ دست كم با 
تش��ويق ش��ركت هايي مانند توتال براي سرمايه گذاري 
در ايران اكنون ك��ه تحريم هاي بزرگ عليه ايران از بين 
رفته اند اما اين س��خنان اخت��الف رو به افزايش امريكا و 
اروپا بر سر چگونگي تعامل با ايران را نيز آشكار مي كند؛ 
ترامپ ايران را عنوان تهديدي براي منطقه عنوان كرده و 

سخن از تحريم و انزواي ايران مي زند. 
در ادام��ه اين گزارش آمده اس��ت: در پ��ي روي كار 
آم��دن دونالد ترامپ، امري��كا و اروپا روز به روز مس��ير 
متفاوت تري در قبال اي��ران پيموده اند؛ براي اروپا توافق 
هس��ته يي روابط تجاري با ايران كه بازاري از مشتريان و 
انرژي براي شركت هاي اروپايي است را ممكن ساخته اما 
در واشنگتن توافق هسته يي به منزله فرصتي براي ايران 
است و بسياري در كاخ سفيد براي اعمال فشار عليه اين 

كشور پافشاري مي كنند. 
در اي��ن گزارش ب��ه نقل از يك مقام ش��وراي روابط 
خارجه اتحاديه اروپا آمده اس��ت: ش��كاف آشكاري ميان 
مس��يري كه امريكا و اروپا در قب��ال ايران طي مي كنند 
وج��ود دارد، اروپايي ها راه رو به رش��دي را آغاز كرده اند 

درحالي كه امريكا به دنبال انزواطلبي و مهار است. 
در اين بين ب��ه گزارش اگزيم نيوز ق��رارداد توتال با 
ايران عالوه بر تامين سرمايه هاي مورد نياز براي صنعت 
نفت و گاز ايران شرايط را براي ورود شركت هاي خارجي 
فراه��م مي كند. درحال حاضر يكي از مش��كالتي كه در 
مسير سرمايه گذاري شركت هاي اروپايي در ايران وجود 
دارد، مشكالت بانكي و مراودات بانكي با بانك هاي اروپايي 
است با اين حال توتال و قرارداد اخير اين شركت با كشور 
ما مي تواند يكي از تاثيرگذارترين راهكارها براي حل اين 

مشكالت باشد. 
به نظر مي رس��د ورود توتال نگراني هاي امريكا را در 
قبال ايران افزايش دهد. اياالت متحده در تالش است تا 
اي��ران را در منطقه و جهان منزوي كند اما قرارداد توتال 
نشان مي دهد، ايران جايگاه مهمي در جهان يافته و مسير 
خود را بين كش��ورهاي دنيا مي پيمايد. در اين ميان در 
بين كشورهاي منطقه نيز امريكا و متحد عرب آن يعني 
عربستان نتوانسته اند محدوديت هاي مهمي را ايجاد كنند 
به طوري كه در قضيه قطر شاهد بوديم، شكاف اتحاديه 
عرب در منطقه بيش از پيش آش��كار شد. درحال حاضر 
امارات نيز ديگر كش��ور منطقه است كه با وجود نزديكي 
با عربس��تان اما روابط خود را با ايران قطع نكرده و روابط 
تجاري قابل مالحظه يي با ما دارد به طوري كه اين كشور 

همواره جزو سومين شركاي اصلي ايران است. 
نكته ديگر بي تاثيري تهديدهاي كش��ورهاي عربي و 
امريكا بر روابط ايران با ش��ركاي مهم وي ازجمله چين، 
ژاپن، كره جنوبي، هند و ساير كشورهاي آسيايي است. به 
عالوه ايران به تازگي با اصرار كشورهاي اوراسيا به مجمع 
اقتصادي اتحاديه اوراسيا پيوسته و روابط آن با كشورهاي 
ح��وزه CIS مدام درحال افزايش اس��ت. تمام اين موارد 
نش��ان مي دهد، ايران در مسير توس��عه تجاري و جذب 
سرمايه هاي خارجي مستقل از تهديدهاي اياالت متحده 
و ساير شركاي آن در حركت است و همين موضوع باعث 

مي شود مشكالت كمتري را شاهد باشيم. 

پنتاگون و پايگاه هاي نظامي 
جديد در سوريه و عراق

به گزارش اس��پوتنيك، كاخ س��فيد كه از س��وي 
پنتاگ��ون تحت فش��ار ق��رار گرفته اس��ت از كنگره 
درخواست كرده مجوز ساخت پايگاه هاي نظامي موقت 
در سوريه و عراق را صادر كند. با اينكه گروه تروريستي 
داعش درحال نابودي اس��ت و شهر موصل در عراق از 
چنگال تروريست ها آزاد ش��ده، پنتاگون همچنان به 
دنبال ادامه جنگ در اين مناطق ويران شده است. به 
ط��وري كه »جيمز متيس« وزير دفاع امريكا دولت را 
متقاعد كرده از كنگره براي گسترش عمليات نظامي 
در عراق و سوريه مجوز بگيرد.  ايجاد تاسيسات موقت 
نظامي در كش��وري كه از جن��گ جهاني دوم تاكنون 
بدتري��ن بحران حقوق بش��ري را تجربه كرده اس��ت 
احتمال وقوع يك جن��گ پرهزينه، طوالني و مرگبار 
را تقويت مي كند. كاخ س��فيد روز سه شنبه بيانيه يي 
منتش��ر كرد كه در آن آمده است، الزامات قانوني كه 
درحال حاضر وجود دارد مانع گسترش بيشتر فعاليت 
پنتاگ��ون در س��وريه و عراق مي ش��ود. هزينه چنين 
اقدامي از س��وي امريكا بسيار باالس��ت.  المانيتور در 
اين خصوص نوش��ت:»كوري زولي« مدير تحقيقاتي 
موسس��ه  امنيت ملي و مبارزه با تروريسم در دانشگاه 
»Syracuse« مي گويد، گسترش تاسيسات پنتاگون 
به نظاميان امريكاي��ي اجازه مي دهد به مقرهاي باقي 
مانده گروه تروريس��تي داعش در منطقه حمله كنند.  
زولي در اي��ن خصوص گفت:»به نظ��ر من آنها قصد 
دارند با افزايش مانورپذيري خود زيرساخت هايي ايجاد 
كنند كه به واس��طه آن جنگ را فراتر از رقه و سوريه 
ببرند.« به گفته  زولي درخواس��ت افزايش عمليات در 
مناطق مذكور از سوي جيمز متيس مطرح شده است. 
متيس به آينده فكر مي كند. او قصد دارد صلح و ثبات 
را در منطقه ايجاد كند و از لحاظ نظامي ايران را تحت 
فش��ار قرار دهد. اما اكثر اعضاي كنگره امريكا بر اين 
باورند كه تكنيك ه��اي متيس امريكا را درگير جنگ 

داخلي سوريه مي كند. 

بينالملل

مشكالت ترامپ براي امنيت منطقه

ديپلماسي؛ سوپاپ اطمينان ثبات در خليج فارس
ديپلماس��ي اب��زاري اس��ت ك��ه مي توان��د مي��ان 
كشورهايي با سطوح و درجات گوناگون اختالف حائل 
و مانع از برخوردهاي جدي شود. براساس ابتكار برخي 
نمايندگان كنگ��ره امريكا قرار اس��ت راهي ميان اين 
كش��ور و ايران براي گفت وگوهاي ديپلماتيك با هدف 

جلوگيري از برخورد در خليج فارس گشايش يابد. 
به گزارش ايرنا، چند ماهي است كه مناسبات ايران 
و امريكا به روال دهه هاي پيش��ين بازگشته است و در 
وضعيت��ي از ركود همراه با اع��الن مواضع خصمانه از 
س��وي مقامات واشنگتن به س��ر مي برد. اين در حالي 
است در دوره رياست جمهوري »باراك اوباما« در امريكا، 
گفت وگوي وزي��ران امور خارجه دو كش��ور موضوعي 
ش��گفت آور نب��ود و »محمدج��واد ظري��ف« و »جان 
كري« مذاكراتي بسيار طوالني و كم سابقه را در زمينه 
فوري ترين اختالف تهران و واشنگتن يعني فعاليت هاي 

)صلح آميز( هسته يي ايران به انجام رساندند. 
با شروع دوره رياست جمهوري »دونالد ترامپ« اين 
وضعي��ت پايان يافت و رويكرده��اي خصمانه بر رفتار 
مقام هاي امريكايي حاكم شد. رايزني ها در دوره باراك 
اوباما حداقل نتيجه يي را كه براي دو طرف دربرداشت 
اين بود كه از تش��ديد اختالف ها و تبديل آن به تنش 
جلوگيري مي ك��رد. اما اكنون مقام ه��اي امريكايي به 
بهانه هاي گوناگون و حتي در كشاكش اختالفات ديگر 
كش��ورها، جمهوري اس��المي ايران را هدف اتهام هاي 

بي اساس و حمالت خود قرار داده اند. 

 ديپلماسي؛ ضربه گير برخوردهاي سياسي
يك��ي از اصول اولي��ه موفقيت در ديپلماس��ي، 
برقراري ارتباط مناسب و مبادله پيام ها و نظرات به 
صورت مستقيم، شفاف و از طريق درست آن است 
تا هنگامي كه ديدگاه ها به درس��تي منتقل ش��ود 

مي توان به حل مسالمت آميز چالش ها اميدوار بود. 
در س��ال هاي اخي��ر در كن��ار خصوم��ت ورزي 
امريكايي ه��ا، برداش��ت هاي ناصحي��ح از ماهي��ت 
خواسته ها و مطالبات ايران نقش مهمي در انباشته 
ش��دن اختالفات دوجانبه داش��ته اس��ت. به عنوان 
نمونه مراقب��ت طبيعي نيروه��اي مرزباني دريايي 
ايران در خليج فارس چندين بار به علت اصطكاك 
ب��ا نيروهاي امريكايي در اين آبراه خبرس��از ش��ده 
اس��ت. همين خبرها موجب ش��ده تا بس��ياري از 
رس��انه ها در منطقه و اياالت متح��ده با آب و تاب 
ب��ه آن بپردازند و ضم��ن بزرگنمايي، موضوع را در 
ح��د يك درگيري و تقابل نش��ان دهن��د. »فاكس 
ني��وز« چند ماه قبل در يك��ي از گزارش هاي خود 
خب��ري را در مورد نزديك ش��دن قايق هاي تندرو 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به يك كشتي جنگي 
امريكايي منتشر كرد. اين رسانه فاصله ميان قايق و 

كشتي را در حدود 1000 يارد اعالم كرد. 
اين ش��بكه خبري امريكايي ك��ه رابطه نزديكي 
با تندروها دارد و از معدود رس��انه هاي مورد عالقه 
دونال��د ترامپ به ش��مار مي رود، در پوش��ش اين 
رخداد مدع��ي تحريك آميز بودن رفت��ار نيروهاي 
مرزباني ايران، شليك هش��دار و بي توجهي قايق ها 

به پيام هاي راديويي شد. 
اين ش��بكه تلويزيوني همگام با ديگر رسانه هاي 
معان��د ايران در منطقه و جهان، رفت��ار ايراني ها را 
غيرحرفه يي توصيف كرد و سپس با فهرست كردن 
برخي رخدادهاي مشابه در خليج فارس به داستان 
س��رايي از آن پرداخ��ت. همين موضوع دس��تمايه 
برخي رس��انه هاي ضدايراني ش��د و بسياري از آنها 
از اعالم هش��دار كش��تي امريكاي��ي و احتمال بروز 
درگي��ري ميان نيروهاي ايران و امريكا و تبديل آن 

به يك جنگ تمام عيار ميان ايران و امريكا س��خن 
گفتند. 

اين در حالي اس��ت كه اختالف هاي جدي تري 
مي��ان ته��ران و واش��نگتن از طري��ق ابتكاره��اي 
ديپلماتيك و ارتباط دوجانبه حل ش��د. از جمله در 
دي ماه س��ال 1394 دو قاي��ق جنگي امريكايي به 
صورت غيرقانوني وارد محدوده آب هاي س��رزميني 
ايران در جزيره فارسي ش��دند. سپاه پاسداران اين 
دو قايق را با 10 ملوان در آب هاي س��رزميني ايران 
در خليج فارس بازداش��ت كرد. مقام هاي امريكايي 
نخس��ت مدعي ش��دند اين قايق ها ب��ه دليل نقص 
فني وارد آب هاي سرزميني ايران شده اما بعدها به 
صورت رس��مي اعالم كردند كه آنها به دليل اشتباه 

در مسيريابي به اين منطقه وارد شده اند. 
تم��اس وزيران ام��ور خارجه اي��ران و امريكا در 
م��دت زمان اندكي پس از وقوع اي��ن حادثه برقرار 
و توضيحات كافي از س��وي ج��ان كري به همتاي 
ايراني ارائه شد. همين هماهنگي باعث شد كه چند 
س��اعت بعد همه ملوانان دس��تگير شده، سالم آزاد 

شوند و تجهيزات آنان نيز بازپس داده شد. 
مقايسه دو حادثه كه سطوح متفاوتي داشتند و 
جو رس��انه يي پس از آنها، نشان مي دهد ديپلماسي 

چه كاركردها در جلوگيري از ايجاد تنش دارد. 

 طرح كنگره امريكا براي رايزني با ايران
مجل��س نماين��دگان امري��كا براس��اس طرحي 
تصميم گرفته تا وزارت دفاع اين كشور، مسيرهاي 
رايزن��ي و گفت وگ��و با اي��ران را ب��راي  اجتناب از 
برخورد نظامي در آب هاي خليج فارس بررسي كند. 
اين متمم تصري��ح مي كند: وزارت دف��اع امريكا با 
هماهنگ��ي وزارت امور خارجه بايد گزارش��ي را به 

كميته هاي كنگ��ره درباره فوايد توافق نظامي  دو يا 
چندجانبه ميان اياالت متحده امريكا، ايران و ديگر 
كشورهايي كه در منطقه خليج فارس حضور دارند، 

ارائه كند.  
تحليلگران اين اقدام در بدنه قانونگذاري امريكا 
را ي��ك پي��روزي ب��راي حاميان ديپلماس��ي و گام 
مهمي ب��راي جلوگيري  از روياروي��ي نظامي ميان 
اي��ران و امريكا دانس��ته اند. اين متم��م هم تصريح 
م��ي دارد هدف از اين تواف��ق جلوگيري از درگيري 

دريايي در خليج فارس و تنگه هرمز است. 
امريكاي��ي« »محافظ��ه كار  نش��ريه   تارنم��اي 

)The American Conservative( ب��ه اي��ن 
موضوع پرداخت و در عنوان گزارش خود به »ركس 
تيلرس��ون« وزير امور خارجه امري��كا توصيه كرده 

اكنون زمان برقراري تماس تلفني با ايران است. 
اين گزارش نيز با اشاره به رويداد دستگيري 10 
تفنگدار دريايي امري��كا در خليج فارس، به توصيف 
آن واقعه پرداخت و نوش��ت وقت��ي اين اتفاق افتاد 
وزي��ر امور خارج��ه امريكا با ظري��ف ارتباط برقرار 
كرد و در كمتر از 16 س��اعت شرايط را براي آزادي 
تفنگداران فراهم س��اخت. وي براي اين كار از يك 
ابزار كاربردي استفاده كرد: تماس تلفني. در خالل 
آن دوره وزي��ران خارجه ايران و امريكا آنالين باهم 
در ارتب��اط بودند. كري و ظريف تنها در يك بعد از 
ظهر پنج بار ب��ا يكديگر تماس گرفتند و در تماس 
دوم مس��ائل حل ش��ده بود. در واقع تماس مسائل 
لجستيكي و سوءتفاهم را به سرعت حل كرد. حتي 
موقع��ي كه بالگرد امريكايي براي بردن اين افراد به 
جزيره ايراني نزديك ش��د، ظريف به كري از طريق 
تلفن اعالم كرد: به نيروهاي خود بگوييد به جزيره 

نزديك تر نشوند. 

كري در واكنش به اين پيام به سرعت به رييس 
س��تاد ارتش امريكا خبر داد ادامه اين كار وضعيت 
را خطرناك مي كند. ايراني ها تاكنون رويكرد مثبت 
داش��تند و س��ربازان به زودي آزاد مي شوند. حتي 
ظريف براي نشان دادن س��المت 10 نفر تصويري 

را از طريق Gmail براي جان كري ارسال كرد. 
اي��ن گزارش با بيان اينكه دولت ترامپ امريكا را 
با چش��م بسته به سوي جنگ هدايت مي كند افزود 
ام��روزه بحران هاي پنهان زيادي وجود دارند. ايران 
و امري��كا منافع مش��تركي را در مورد داعش، عراق 
و س��وريه در منطقه دارند. موازنه منافع دو كش��ور 
ممكن اس��ت آنها و در نهايت خاورميانه را در مسير 

رودررويي مستقيم قرار دهد. 
اين گزارش آورده است، ترامپ و تيلرسون باعث 
شدند تا خط تماس ضروري كه ميان ايران و امريكا 
برقرار شده بود خاموش و سرد شود. اكنون با وجود 
خطر تقابل جدي دو كش��ور، حت��ي يك تلفن هم 
براي ارتباط ظريف و تيلرس��ون وجود ندارد و هيچ 
تالش��ي براي ح��ل چالش ها از طري��ق ديپلماتيك 

صورت نمي گيرد. 
به نظر تحليلگران امريكايي دولت ترامپ با ادامه 
روش هاي غيرمس��ووالنه خود در سياست خارجي، 
امريكا و ش��هروندان آن را به مخاطره مي اندازد. اگر 
وزي��ر امورخارجه امريكا مي خواه��د به عنوان يك 
فردآگاه و منطقي سياس��ت خارجي كاخ س��فيد را 
در مس��ير درس��ت هدايت كند، نيازمند آن اس��ت 
كه عملكرد درس��تي هم داشته باشد. پيش از آنكه 
ش��رايط با ايران به نقطه حساس برسد، ديپلماسي 
بايد فرصت حضور داش��ته باش��د. اين مس��ووليت 
برعهده تيلرسون است كه با ظريف تماس هاي خود 

را برقرار كند. 

حميد عمرانيان    دبير اتاق فكر استان خراسان رضوي 
شمس   

در ابتداي اين نوش��تار برخ��ي داليل وقوع جرم 
در ح��وزه منابع طبيعي به ويژه آب بررس��ي خواهد 
ش��د، س��پس نمونه يي از آن در محدوده مطالعاتي 
مش��هد مورد توجه ق��رار مي گي��رد. از داليل وقوع 
جرايم ناخواسته در زمينه آب مي توان به موارد ذيل 

اشاره كرد: 
1- نبود تفكر سيستمي: محيط طبيعي همواره 
در تعامل با محيط انس��اني است و بازخورد محيط هاي 
اجتماعي در محيط هاي طبيعي نمود مي يابد. بنابراين 
ع��دم جامع نگري محيط انس��اني و طبيع��ي، عواقب 

نامشخصي را در بخش طبيعي رقم خواهد زد. 
2- خطاي سياس�ت گذاري: قوانين و ضوابط 
در زم��ان تدوي��ن و اج��را داراي خطا هس��تند. به 
عنوان مث��ال در خص��وص حريم ه��اي هيدروليكي 
چاه ها قوانيني وضع ش��ده اس��ت كه مخروط افت 
آنها در هم تداخل نداش��ته باش��د تا مشكل آبدهي 

ايجاد نشود. 
در اين قوانين هي��چ گاه حريم هيدرولوژيكي 
حوضه آبريز مورد توجه نبوده است. به طوري كه 
بر اثر برداش��ت بي رويه از منابع، سطح ايستابي 

در كل حوضه آبريز نقصان مي يابد. 
در ح��ال حاضر اث��ر اين ع��دم رعايت حريم 
هيدرولوژيك��ي به ص��ورت خش��كيدن قنات ه��ا 
نم��ود يافت��ه اس��ت. نمون��ه ديگ��ر از خطاهاي 
قانونگ��ذاري را مي ت��وان در قانون توزيع عادالنه 
)1361( يافت. در اين قانون مقرر ش��ده اس��ت، 
س��هم آب بخش كش��اورزي به ص��ورت حجمي 
در اختيار مصرف كنن��ده قرار گيرد، درحالي كه 
ابزار و وسايل حجم س��نجي تا سال هاي اخير يا 
وجود نداش��ته يا كمتر مورد استفاده قرار گرفته 
است. لذا طي اين 30 سال تخلفات برداشت آب 

همچنان وجود داشته است. 
3- خط�اي مديريت�ي: خط��اي مديريتي 
نيز جزو جدايي ناپذير از فرآيند مديريت اس��ت. 
به عنوان  مثال در مديريت آب به مشاركت آببران 
قانوني كمتر توجه ش��ده است. به طوري كه طي 
50 س��ال گذش��ته، دولت به جاي حكمراني در 
مالكيت هاي خصوصي افراد دخالت كرده اس��ت. 
در نتيجه نهادهاي ريشه دار مردمي در مديريت 

آب از بين رفته است. 
براس��اس مطالب مزبور در اين قس��مت شرح 
مختص��ري از جرايم وق��وع يافت��ه در محدوده 
مطالعاتي مشهد ارائه مي شود. محدوده مطالعاتي 

مشهد در حوضه آبريز كشف رود قرار دارد.
اين محدوده با كشيدگي شمال غرب- جنوب  
ش��رق در حد فاصل ارتفاعات بينالود در جنوب 
غرب و غرب و ارتفاعات كپه داغ در شرق و شمال 
شرق كشور و در ش��مال استان خراسان رضوي 
قرار دارد. در حال حاضر منابع آب زيرزميني در 

اين مح��دوده مطالعاتي به علت افزايش تقاضا با 
افت ساالنه بيش از 70 س��انتي متر روبه روست. 
ب��ا توجه به روند افت س��طح آب زيرزميني طي 
س��اليان طوالني، بديهي است كه تاكنون بخش 
وسيعي از منابع آبي غيرتجديدشونده آبخوان از 
دس��ت رفته است. همچنين با افزايش فعاليت ها 
و رشد جمعيت و به تناسب آن افزايش برداشت 
از منابع آب زيرزميني، شوري آب زيرزميني نيز 
در حال افزايش خزنده اس��ت و اين امر به تدريج 

تشديد خواهد شد. 
ش��هر مشهد نيز در محدوده مطالعاتي مشهد 
ق��رار دارد؛ لذا نگراني براي تامين آب ش��هري و 
خدمات موجب ش��ده تا تعدادي از سازمان هاي 
مربوطه دس��ت به اقداماتي بزنند كه عواقب آن 

در سيستم هاي اجتماعي بروز يابد.
در اين راس��تا مديران آب استان فشار زيادي 
به بخش كش��اورزي وارد مي كنن��د و آنها را به 

برداشت زياد آب متهم مي كنند و مدعي هستند 
راندمان آبياري در اين بخش بسيار پايين است.

از طرف ديگر براي تامين آب شرب و خدمات 
در شهر مشهد چاه جديد حفر مي شود و توسعه 

نامتوازن آن موردتوجه قرار نمي گيرد.
لذا ميزان آب در بخش كشاورزي كاهش و به 
ساير بخش ها تخصيص داده مي شود )شكل1(. 

بنابراين جهت كنترل بحران كمي و كيفي آب 
در محدوده مطالعاتي مش��هد، كاه��ش حقابه يي 
آب بران قانوني در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. 
نتيجه چنين اقدامي به صورت روابط علي و معلولي 
مديريت آب در جدول )1( بروز مي يابد. براس��اس 
اين روابط كاهش برداش��ت آب، يك نتيجه مثبت 
اجباري به دنبال داش��ته و آن بهبود بهره وري آب 
اس��ت؛ ولي نتايج و پيامدهاي منفي ديگري نيز به 
همراه دارد. كاهش پروانه آببران قانوني، احس��اس 

نارضايتي در ايشان به وجود آورده است. 

كش��اورزان )آببران قانوني( تص��ور مي كنند به 
حقوق آنها تجاوز شده است و پروانه چاه هاي مجاز 
آنها روزبه روز در حال كاهش اس��ت. اين ش��رايط 
از ط��رف ديگر تش��ويق به برداش��ت غيرقانوني از 
مناب��ع آب را به وجود آورده اس��ت )نظر اس��تروم 
درب��اره ناب��ودي مناب��ع مش��ترك(. نتيجه چنين 
تصميمات مديريتي، افزايش تعارضات، افت ذخاير 
اس��تراتژيك آب زيرزميني و كاهش تاب آوري در 
مقابل يك خشكسالي نس��بتا طوالني خواهد بود. 
نهايت��ا رفتار مديريت��ي به جاي آنكه »پيش��رانه« 
افزايش برداش��ت را پاسخ دهد، عاقبت و سرانجام 

ديگري خواهد داشت. 
نتاي��ج تحلي��ل پروان��ه بهره ب��رداري چاه هاي 
كش��اورزي دش��ت مش��هد نش��ان داده است كه 
41درص��د از اضافه برداش��ت غيرمج��از در بخش 
كش��اورزي مربوط به دو درص��د چاه ها يعني 42 
چاه اس��ت. اين دو درص��د داراي 60 درصد اضافه 
برداش��ت هستند. يعني با كنترل دو درصد چاه ها، 
كنترل اضافه برداشت تا 60درصد امكان پذير است. 
بنابراي��ن همه آببران قانوني در بخش كش��اورزي 

مقصر اصلي بحران آب نيستند )جدول 2(. 
ب��ا اين حال به دليل اضافه برداش��ت غيرمجاز 
از پروان��ه بهره برداري تمام كش��اورزان به صورت 
غير صحيح كاسته ش��ده است. درصورتي كه در 
قس��مت هاي مختلف قانون توزي��ع عادالنه آب 
به صراحت قيد ش��ده اس��ت كه اگ��ر حقابه آببر 
قانوني، بر اس��اس اشتباهات عمدي كاهش يابد، 
مس��بب آن كاهش، مي بايست خس��ارت وارده 
را جبران كند؛ حتي اگر اش��تباه وارده از س��وي 
كارشناس��ان ذي ربط وزارت نيرو باشد. در جاي 
ديگ��ر از همين قانون آمده اس��ت كه اگر بنا به 
ض��رورت متولي��ان امر مجبور ب��ه كاهش مجوز 

برداش��ت آب ش��وند،  بايد هزينه آن را پرداخت 
كنند. 

علي اي ح��ال به عل��ت اتهاماتي ك��ه در عدم 
مصرف صحيح آب به كشاورزان و آببران قانوني 
وارد شده است، اين گروه به شدت رنجيده خاطر 
شده اند. اگر متوليان امر با اين گروه تعامل كرده 
و آنها را همراه خود داش��ته باش��ند، آنها نيز در 
بهبود وضعيت نقش بس��زايي ايفا خواهند كرد. 
با اين ح��ال تصميمات مديريت��ي جهت كنترل 
بح��ران آب تنه��ا براي اي��ن گروه اتخاذ ش��ود، 
نتيجه يي جز افزاي��ش تعارضات ميان مديران و 

مصرف كنندگان نخواهد داشت.
چنانچ��ه مديريت بحران ب��دون جامع نگري 
و ع��دم رعايت قان��ون، ادامه ياب��د، هم از لحاظ 
حقوقي/ ش��رعي و اخالقي اشكال ايجاد مي كند 
و هم آثاري مانند تش��كيك در حقانيت نظام به 

وجود خواهد آورد. 
در پايان يادآور مي ش��ود، در س��ال هاي اخير 
بخش هاي ديگر به ويژه بخش ش��هري و خدمات 
توسعه جديدي را تجربه مي كنند كه همين امر 
موجب تشديد فشار بر منابع آب نيز مي شود. در 
هر صورت آب منطقه يي استان خراسان رضوي 
در توسعه هاي جديد در بخش شهري و خدمات 
بايد منافع كش��اورزان و آبب��ران قانوني را جهت 
جلوگيري از حاشيه نشيني ايشان در اطراف شهر 
مش��هد و اثرات بع��د از آن موردتوجه قرار دهد. 
به عبارت ديگ��ر هرگونه توس��عه جديد در بخش 
ش��رب و خدمات منوط ب��ه پرداخت هزينه هاي 
آن خواهد بود، لذا آب منطقه يي خراسان رضوي 
نياز ج��دي بر راه ان��دازي بازار و ب��ورس آب به 
عنوان يك ابزار سياس��تي ب��راي ارتقاي كارآيي 

مصرف آب خواهد داشت. 

جدول 1- تحليل مديريت آب در دشت مشهد

پاسخاثروضعيتفشارنيروی محرک

كاهش برداشت حقابه بران مجازنگرانی از وقوع اختالل در تامين آب شرب مشهد

كاهش كمی و كيفي آب های زيرزمينی

حاشيه نشينی اطراف شهر مشهد

فشار بر آب بران قانونی )به اتهام اسراف(
كاهش تاب آوری منابعتشديد برداشتافزايش تعارض ها

احساس نارضايتی و عدم برقراری عدالت و انصافغيرقانونی از منابع آبكاهش تفاهمات جمعی

بهبود بهره وری )اثر اجباری(

جدول2- وضعيت چاه هاي مجاز كشاورزي داراي اضافه برداشت از دشت مشهد )آب منطقه يي خراسان رضوي، 5931( 

درصد از كل حجم تخليهكل حجم تخليه )MCM(درصد از كل تعداد چاه های دشتتعداد چاهوضعيت برداشت

550731411كم برداشت

100131411نسبتا كم برداشت

7092116برداشت متوسط

4257662برداشت زياد

علت شناسي جرايم آب زيرزميني در دشت مشهد

كشاورزان در اضافه برداشت آب مقصر نيستند
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بيژن بيدآباد در گفت وگو با »تعادل«:

گزارش حساب سرمايه در ايران غلط است

مهم ترين عوامل رش�د نقدينگي در چند س�ال 
گذشته را چه مي دانيد؟

اگر در آمارهاي  پولي منتش��ر ش��ده توس��ط بانك 
مركزي ارقام نقدينگي يك باره باال رفت، دليل آن تنها 
ايجاد نقدينگي جديد نبود بلكه آمار نقدينگي پنهان قبال 
در جداول خالصه دارايي ها و بدهي هاي سيستم بانكي 
درج نمي شد و در چند سال اخير به صورت دارايي ها و 
بدهي هاي موسس��ات مالي و اعتباري در حساب اخير 
درج مي ش��ود. لذا در گذشته بخش��ي از اين نقدينگي 
به صورت پنهان وجود داش��ته اس��ت و حاال فقط ثبت 
مي شود. همچنين فعاليت موسسه هاي مالي و اعتباري 
موج��ب ايجاد نقدينگ��ي در اقتصاد مي ش��ود تا چند 
سال گذش��ته آمارهاي مربوط به فعاليت موسسه هاي 
قرض الحس��نه و مال��ي و اعتباري در حس��اب ترازنامه 
سيستم بانكي ثبت نمي شد، در نتيجه در حالي كه در 
اين موسسات نقدينگي توليد مي شد اما آمارهاي آن در 

محاسبات بانك مركزي وارد نمي شد. 
زماني  كه بانك مركزي ارقام اين موسس��ه ها را وارد 
حساب بدهي ها و دارايي هاي سيستم بانكي كرد، ارقام 
مربوط به نقدينگي با افزايش شديد و يك باره ظاهر شد، 
اي��ن در حالي اس��ت كه اين ارقام پي��ش از اين هم به 

صورت پنهان وجود داشته است. 

س�ازوكار رشد نقدينگي در موسسات غيرمجاز 
چگون�ه اس�ت؟ و اين موسس�ات تا چه ان�دازه بر 

ساختار پولي اقتصاد و رشد نقدينگي تاثيرگذارند؟
نقدينگي با دو روش تعريف مي شود: از سمت بدهي ها 
نقدينگي شامل سه جزو اسكناس و مسكوك نزد اشخاص+ 
سپرده هاي ديداري + سپرده هاي غيرديداري مي شود. در 
روش دوم از سمت بدهي هاي سيستم بانكي نقدينگي برابر 
است با خالص بدهي هاي بخش دولتي+ خالص بدهي هاي 
بخش خصوصي + خال��ص دارايي هاي خارجي + خالص 

حساب سرمايه بانك ها. 
وقتي يك موسسه مالي و اعتباري شروع به فعاليت و 
اقدام به اعطاي تسهيالت و وام مي كند، خالص دارايي هاي 
اين موسسه يا خالص مطالبات داخلي آن افزايش مي يابد، 
به اين عمل در علم اقتصاد به اصطالح مكانيسم بسط پولي 
گفته مي ش��ود كه باعث خلق نقدينگي مي ش��ود. حجم 
نقدينگي خلق ش��ده به تعداد دفعاتي وابس��ته است كه 
پول بين موسس��ه مالي و اشخاص جابه جا مي شود. چون 
با س��پرده گذاري توان وام دهي باال م��ي رود و به  ازاي هر 
ري��ال اعطاي وام به همان مقدار مطالبات آن موسس��ه از 
اشخاص بيشتر مي شود كه اين مطالبات طبق تعريف فوق 
يكي از اجزاي نقدينگي محسوب مي شود. اما نكته اصلي 
اين مبحث اينجاس��ت كه افراد اگر پول خ��ود را در يك 
موسس��ه مالي و اعتباري سپرده گذاري كنند يا اينكه آن 
را در يك بانك بگذارند، آثار پولي متفاوتي خواهد داشت؛ 
بانك ها طبق قانون مكلفند بخشي از سپرده هاي نزد خود 
را تحت عنوان ذخيره قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي 
مسدود كنند كه نتيجه آن كاهش سرعت افزايش حجم 
نقدينگي در مكانيسم بسط پولي است، ولي در موسسات 
اعتباري غيرمجاز اين گونه نيس��ت. براي نمونه اگر فرض 
كنيم نرخ ذخيره قانوني در يك كش��ور 20 درصد باشد، 

ب��ه ازاي هر 100ريال پول پرق��درت كه به اقتصاد تزريق 
شود، نهايتا به ميزان 500 ريال نقدينگي ايجاد مي شود اما 
همين مقدار پول وقتي در يك موسسه اعتباري غيرمجاز 
سپرده گذاري مي شود به دليل اينكه تحت قوانين و نظارت 
بانك مركزي و مكلف به سپردن ذخاير قانوني و احتياطي 
يعني همان 20 درصد مثال ما نيست، به تعداد دفعاتي كه 
پول بين افراد و اين موسسات جابه جا مي شود، نقدينگي 
خلق مي ش��ود. به تعبير ديگر اگر اين 100 ريال در طول 
يكس��ال 20 مرتبه گ��ردش كند به مي��زان 2 هزار ريال 
نقدينگي ايجاد مي كند. تعداد اين صندوق ها و موسسه ها 
بنابر آمارهاي رسمي مركز آمار در دهه 70 و 80 بين 6 تا 

8 هزار صندوق بوده است. 
در چند س�ال گذش�ته بيش�تر نقدينگي از سمت 
ضريب  فزاينده بوده است. برخي معتقدند كه نقدينگي 
از اين سمت س�الم و به اصطالح غيرتورم زاست. آيا به 

نظر شما اين استدالل درست است؟
اين يك بيان نارس��ا از سازوكار فعاليت هاي اقتصادي 
در ارتباط با بخش پولي است. وقتي پول پرقدرت از سوي 
بانك مركزي منتشر مي ش��ود، اين پول از طريق بانك ها 

بسط مي يابد و تبديل به نقدينگي مي شود. 
ضريب به هم فزاينده يك ش��اخص آماري است كه از 
تقس��يم نقدينگي به پول قدرت به دست مي آيد و نشان 

مي دهد كه پول پرقدرت چند برابر ش��ده اس��ت بنابراين 
ضريب فزاينده يك مكانيسم نيست و نقدينگي از طريق 
مكانيس��م بسط پولي ايجاد مي ش��ود كه همان عمليات 

سپرده گيري و وام دهي سيستم بانكي است. 
ضريب به هم فزاين��ده به اين مفهوم اس��ت كه وقتي 
پول از س��وي بانك مركزي وارد اقتصاد مي شود، از طريق 
مكانيسم بسط پولي توسط بانك شروع به توليد نقدينگي 
مي كند. در تبديل اين پول پرقدرت به نقدينگي تكثيري 
اتفاق مي افتد كه معادل درصدي است كه از پول پرقدرت 
نقدينگ��ي ايجاد مي ش��ود. اين ضري��ب در تاريخ 3 دهه 
ساختار پولي اقتصاد ايران حدود 3 تا 6 بوده است، يعني 
با هر ريال پول پرقدرت در مجموع 6 ريال نقدينگي كشور 

افزايش مي يابد. 
چ�را با وج�ود افزايش نقدينگ�ي در اقتصاد 
ش�اهد تش�نگي اعتباري در كش�ور و افزايش 

تقاضاي پول هستيم؟
آنچه در اقتصاد ايران اتفاق افتاده اس��ت اين است 
ك��ه نرخ هاي بهره و تورم نرخ هاي متعادلي نيس��تند 
و اي��ن امر باعث ش��ده كه تقاضا ب��راي منابع همواره 
افزاي��ش يابد. دليل ني��از اقتصاد به مناب��ع پولي كه 
مبتني بر تقاضاي منابع اس��ت س��الم ب��ودن اقتصاد 
ايران نيس��ت بلكه برعكس دليل آن عدم سالمتي آن 
اس��ت. يكي از داليل اين وضعيت سياست هاي پولي 
در خصوص نرخ هاي بهره و تورم اس��ت كه اين تقاضا 
را ايجاد كرده است. اگر جريان حساب سرمايه در تراز 
پرداخت ه��ا و حركت منابع به س��مت داخل و به طور 
كلي ورود و خ��روج س��رمايه را آزاد كنيم، نرخ بهره 
در ايران پايين مي آيد. مس��لما اگ��ر نرخ پايين بيايد 
تقاض��ا براي پول افزايش مي يابد ولي به ش��رطي كه 
مديري��ت نقدينگي در كش��ور عمال نرخ ت��ورم را به 

س��مت ارقام متداول در جهان پايي��ن بياورد. در اين 
صورت است كه شرايط تعادل عرضه و تقاضاي منابع 
برقرار خواهد شد، چيزي كه اقتصاددانان طرفدار بازار 
آزاد بر آن تاكيد مي كنند. اما مس��اله اين است كه در 
اقتصاد ايران منافع گروه هاي ذي نفوذ اجازه نمي دهد 
كه سياس��ت هاي اقتص��اد آزاد در ايران اجرا ش��ود؛ 
موضوعي كه نماي��ش آن را بيش از هرجايي در عدم 
ورود س��رمايه خارجي مي بينيم؛ با اينكه نرخ بازدهي 
سرمايه در ايران بسيار باالتر از كشورهاي ديگر است، 
اما ورود سرمايه خارجي چه به صورت مستقيم و چه 
غيرمس��تقيم هيچ يك به مق��دار قابل توجهي صورت 
نمي گي��رد. چون اين گروه هاي ذي نفوذ از ابتدا چنان 
س��لطه يي بر اقتصاد كشور داش��ته اند كه نخواسته اند 
رقباي خارجي وارد اقتصاد ايران شود. اين گروه اكنون 

با عنوان دلواپسان ظهور بارزي دارند. 
نرخ بهره در همه جهان در حال حاضر بس��يار كم 
و در حدود يك تا س��ه درصد اس��ت اما چگونه است 
ك��ه اين نرخ در ايران در برخي س��ال ها تا نزديك به 
40 درصد هم مي رسيده است. دليل اش اين بوده كه 
سلطه گران در اقتصاد كشور عمال بر سياست هاي پولي 
و مالي مس��ووالن هم تاثيرگذارند و اجازه نمي دهند 
منابع شان دچار لطمه شود. البته بايد گفت كه دولت 
عالقه مند است با برقراري ارتباط خارجي مانند برجام 
و سياست هاي واردات و صادرات آزاد بين المللي بتواند 
تعادلي بين اقتصاد داخلي و خارجي ايجاد كند، اما در 
اين ميان گروه هاي دلواپسي وجود دارند كه دلواپس 
منافع خود هس��تند و با سياس��ت گذاري هاي اقتصاد 

آزاد در كشور مخالفت مي كنند. 
اين گروه ها دقيقا چه نقشي در اقتصاد ايران 

دارند؟
س��اختار سياسي كشور دوگانگي خاصي دارد؛ قوه 
مجريه به صورت يك تشكيالت جزئي وجود دارد كه 
توان اجراي بس��ياري از سياست گذاري ها را ندارد. در 
مقابل حاكميت كش��ور توانايي مداخله در همه امور 
حتي حيطه فعالي��ت قوه مجريه را ه��م دارد. عالوه 
برآن گروه هاي قدرتمندي وجود دارد كه برخي داراي 
امپراتوري هاي مالي گس��ترده يي هستند به طوري كه 
تس��لط فراواني بر اقتصاد و سياست گذاري هاي پولي 

دارند و در حاكميت كشور مستقر نيز هستند. 
نقدينگي چه به صورت پنهان و چه آشكار 
بايد بر روي تورم تاثيرگذارد. چرا در سال هاي 
 اخي�ر در اقتص�اد اي�ران اي�ن اتفاق ش�كل 

نگرفته است؟
ش��بهه يي كه در اين زمينه ايجاد ش��ده از سوي 
آماره��ا اس��ت. رابطه بي��ن حجم نقدينگي و س��طح 
عموم��ي قيمت ها ي��ك رابطه دقي��ق و متقن علمي 
است كه به آن رابطه فيشر مي گويند. اين رابطه يكي 
از قواني��ن علم اقتصاد اس��ت و آن را ب��ه هيچ عنوان 
نمي ت��وان تغيير داد. با توجه به اي��ن قانون بايد نرخ 
رش��د تورم با رش��د نقدينگي متناسب باشد و اگر در 
جايي مش��اهده ش��د نس��بت اين دو متغير همخوان 
نيس��تند حتما يا آمارهاي نقدينگي نادرستند يا آمار 
س��طح عمومي قيمت ها. يا اينكه دو پديده حاشيه يي 
در ايجاد تاثيرگذار بودند؛ بدين معني كه يا س��رعت 
گ��ردش پ��ول در اقتصاد تغيير كرده اس��ت يا ميزان 
عرض��ه كاال و خدم��ات. چون بنابر رابطه فيش��ر بايد 
نرخ رش��د س��رعت گردش پول + نرخ رشد نقدينگي 
مساوي نرخ رشد معامالت + نرخ رشد قيمت ها باشد. 
اين قانون هميش��ه و در هر مكاني بايد صادق باش��د 
چون فيش��ر اين قانون را با تطبيق منطقي با قوانين 
فيزيكي به اثبات رسانده و اين قانون به صورت عمليات 
حسابداري استنتاج شده است. يعني مبتني بر اينكه 
ميزان فروش يك فرد دقيقا برابر است با ميزان خريد 

ف��رد مقابل و ميزان جابه جايي پول در بين اين دو در 
جهت معكوس از س��مت خريدار به س��مت فروشنده 
اس��ت، بدين معني كه اين عمليات حسابداري است 
و بنابراي��ن نمي تواند وقتي كه براي همه اعضاي يك 
جامعه محاسبه مي ش��ود ميزان خريد در يك جامعه 
بيش��تر از ميزان فروش باش��د و ميزان پول پرداختي 
براي خريد متفاوت باشد از پول پرداختي كاالهاي به 
فروش رفته. اين موضوع را به طور خالصه عرض كردم 
كه تعادل رابطه فيشر را به عنوان يك رابطه فيزيكي 
اثبات ش��ده نشان دهم. بنابراين وقتي مشاهده كنيم 
در جايي كه اعداد نقدينگي با تورم انطباق ندارند بايد 
بدانيم كه يكي از اين ارقام اشتباه است. ظن اصلي در 
اين ارتباط به نظر مي رس��د مربوط به ارقام نقدينگي 
اس��ت كه اخيرا توسط بانك مركزي با درج نقدينگي 
پنهان صندوق ها و موسسات غيرمجاز باعث شده اين 

ارقام را متورم نشان دهد. 
اما ج�دا از اينها بانك مرك�زي خط اعتباري 
زي�ادي ب�راي بانك ه�ا ايج�اد كرده اس�ت كه 

مي تواند روي رشد نقدينگي تاثيرگذار باشد؟
رابطه فيش��ر رابطه يي است در حد قانون تبديل 
انرژي انيش��تين ي��ا ثابت پالنك، بدي��ن معني كه 
كامال اليتغير اس��ت. در اين زمينه مثل اين اس��ت 
كه بگوييم قبال آب در س��طح دري��ا در 100درجه 
به ج��وش مي آمده اما ح��اال در 90 درجه يا 110 
درجه به جوش مي آيد. اين وضعيت تنها زماني رخ 
مي دهد كه ابزار اندازه گيري ما دچار اش��كال شده 
باش��د. البت��ه بايد اين نكته را هم متذكر ش��وم كه 
در سال هاي گذشته دستكاري هايي هم در آمارهاي 
مربوط به اندازه گيري س��طح قيمت ها مي ش��ده تا 
ميزان رش��د تورم را تا حدودي كمتر نش��ان دهد. 

بانك مركزي س��بد كاالهاي مورد ارزيابي را به نفع 
كاالهاي��ي تغيير م��ي داد كه تقاضاي آنه��ا در بازار 
كمتر بود. مثال در بعضي سال ها قرص استامينوفن 
كه مصرف آن زياد اس��ت را از س��بد برداشت و به 
ج��اي آن قرص اس��تامينوفن كدئي��ن كه مصرف 
كمتري دارد را گذاش��ت، همچني��ن كفش كتاني 
را برداش��ت و كف��ش آديداس لوك��س را جاي آن 
گذاش��ت. البته اين اتفاق در ده��ه پيش رخ داد و 
موضوع رس��انه يي و فاش ش��د و اكنون براي مثال 
عنوان كردم كه بگويم متاس��فانه برخي فش��ارهاي 
سياس��ي ب��ر نهادهاي آم��اري باعث مي ش��ود اين 
محاس��بات به طور دقيق صورت نگي��رد. در دولت 
قبل هم مشابه اين موضوع را ديديم كه براي پايين 
جلوه دادن نرخ بيكاري تعريف بيكاري و اشتغال را 
تغيي��ر دادند؛ طبق تعاريف بين المللي فردي كه در 
يك هفته 44 س��اعت كار مي كند شاغل محسوب 
مي شود اما طبق تعريف دولت گذشته هركسي كه 
در يك هفته 2 س��اعت فعاليت داشته باشد، شاغل 
تلقي مي ش��ود و بنا بر اين تعريف ن��رخ بيكاري از 
باالي 26 درصد به حدود 12 درصد تنزل پيدا كرد. 
اينها نمونه هايي از ترفندهاي آماري است كه براي 
اغفال مردم و كارشناسان از آنها استفاده مي شود. 

آماره�اي پول�ي و بانك�ي س�ال 95 نش�ان 
مي دهد كه تغيير در خالص دارايي هاي خارجي 

منفي شده است. اين به چه معناست؟
دارايي ه��اي خارج��ي بان��ك مرك��زي ب��ا تراز 
پرداخت هاي كش��ور مرتبط است. وقتي كشور دچار 
كس��ري تراز پرداخت ها مي ش��ود، تغييرات خالص 
دارايي هاي خارجي منفي مي شود و وقتي كه حساب 
ترازپرداخت ه��ا مثبت اس��ت بدين معني اس��ت كه 
خالص دارايي هاي خارجي در سيستم بانكي افزايش 
مي ياب��د. البته اين موضوع مالحظاتي هم دارد بدين 
شرح كه وقتي صحبت از تراز پرداخت ها مي كنيم اين 
تغييرات با تغيير در خالص دارايي هاي خارجي بانك 
مركزي مرتبط است، اما وقتي صحبت از موازنه ارزي 
مي كنيم با دارايي هاي خارجي سيستم بانكي ارتباط 
دارد. اين موازنه مجموع تراز پرداخت هاست به عالوه 
يكسري اقالمي كه در حساب ها درج نمي شوند ولي 
تحقق مي يابند و در ايران قبال به عنوان اش��تباهات 
آم��اري در موازنه ارزي مدنظر قرار مي گرفتند. اقالم 
و موازنه ارزي در قديم در ايران محاسبه مي شد ولي 
سال هاس��ت كه موازنه ارزي گزارش نمي ش��ود. اين 
موازنه ارزي با تغيي��ر در خالص دارايي هاي خارجي 
سيستم بانكي كشور و نه بانك مركزي ارتباط دارد. 
به هر ح��ال مثبت يا منفي ب��ودن تغيير در خالص 
دارايي ه��اي خارجي چه در بان��ك مركزي و چه در 
سيس��تم بانكي به موازنه بازرگاني خارجي كشور در 
حساب تراز پرداخت ها ارتباط پيدا مي كند. وقتي ارز 
وارد كشور مي شود يعني تراز پرداخت ها مثبت است 
و خروج آن به معني منفي بودن اين متغير است، به 
اين معني كه بيش از آنكه ارز وارد كش��ور ش��ود به 
خارج رفته كه از محل حساب دارايي هاي خارجي به 

خارج منتقل شده است و نتيجتا خالص دارايي هاي 
خارجي كم مي شود. 

بر اساس گزارش بانك مركزي تراز بازرگاني 
كش�ور در س�ال 95 مثبت بوده اس�ت اما تراز 
پرداخت ه�ا در بخش حس�اب هاي س�رمايه يي 
منف�ي. آيا اي�ن دو ش�اخص تفريق مي ش�وند 
و مي�زان كس�ري آنه�ا )در صورت كس�ري( بر 

دارايي هاي خارجي تاثير مي گذارند؟
گزارش هاي حس��اب س��رمايه در ايران غلط است. 
گزارش حس��اب جاري در تراز پرداخت ها تا حدودي 
مستند بر آمار صادرات و واردات هست، اما در حساب 
سرمايه هيچ گونه گزارش دقيق و صحيحي وجود ندارد 
چون اين حس��اب عمال براي س��ال هاي سال مسدود 
اس��ت چون عده يي نمي خواستند جريان حركت پول 
بين ايران و جهان خارج وجود داش��ته باش��د. جريان 
حركت پول )ورود يا خروج( به صورت سرمايه گذاري 
مس��تقيم و س��رمايه گذاري غيرمس��تقيم در حساب 
سرمايه تراز پرداخت ها منعكس مي شود، اما بايد گفت 
كه اين حساب شفاف نيس��ت. اينكه برخي دلواپسان 
عالقه يي ندارند كه سيس��تم بانكي كشور به سيستم 
مبادالت مالي دنيا متصل شود يكي از نشانه هايي است 

كه در اين چارچوب قابل تحليل است.

ممنوعيت ماليات بر حقوق 
زير 2 ميليون 

رييس سازمان امور مالياتي مي گويد: حقوق زير 
2ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف است و اگر 
افرادي هس��تند كه كمتر از 2ميليون تومان حقوق 
مي گيرن��د و تحت عناوين مختلف��ي از حقوق آنها 
ماليات كسر مي شود حتما اين موضوع را به سازمان 

امور مالياتي اعالم كنند. 
به گزارش ايس��نا، س��يدكامل تقوي ن��ژاد درباره 
ح��ذف معافيت ه��اي مالياتي گفت: طب��ق يكي از 
بندهاي برنامه ششم توسعه اعطاي هرگونه ترجيح 
و معافيت هاي ديگر در طول برنامه شش��م توس��عه 
ممنوع است. البته قانونگذار مي تواند با دوسوم راي 
مجلس شوراي اس��المي براي هر موردي كه خاص 
اين بند را نقص كن��د، ولي اين در اختيار قانونگذار 
اس��ت. تقوي نژاد افزود: درباره معافيت هاي پيشين 
ني��ز اعتقاد ما بر اين اس��ت كه در بخ��ش توليد تا 
بهبود ش��رايط اقتصادي كشور و اس��تقرار فناوري 
در بخش ه��اي تولي��دي و از س��وي ديگ��ر ايج��اد 
ارزش اف��زوده قاب��ل توجه براي بخش كش��اورزي 
و غيره پيش��نهادي براي ح��ذف معافيت هاي كلي 
ارائه نكنيم. البته معتقديم كه مي ش��ود بخش هايي 
ك��ه درآمدهاي باالي��ي دارند را جدا ك��رد، ولي به 
هرحال در بخش هايي كه ما به آن توجه كرده ايم و 
معافيت هاي مالياتي در نظر گرفته ايم در همه جاي 

دنيا از امتيازاتي برخوردار هستند. 
وي تصري��ح ك��رد: در برخ��ي معافيت ه��ا مثل 
معافيت هاي توليدي و كشاورزي فعال قصدي براي 
برداش��تن معافيت نداريم، ولي در برخي بخش هاي 

ديگر ممكن است، تجديد نظرهايي صورت گيرد. 
وي در ادام��ه در خص��وص برخ��ي انتقاده��ا به 
ماليات فعاليت ه��اي توليدي گفت: براي اتخاذ يك 
روش مناس��ب مطالعاتي را درباره  ماليات توليد در 
كش��ورهاي مختلف انجام دادي��م و نتايج تحقيقات 
ما نش��ان مي دهد كه در كش��ورهاي مختلف مثال 
كش��ورهاي OECD نرخ ماليات بنگاه ها از س��اير 
بخش ها متفاوت اس��ت. ب��ه گفته تقوي ن��ژاد نرخ 
تولي��د حت��ي مي تواند تعديل ش��ود و مهم اس��ت، 
توليد كنن��دگان بدانند براي ايج��اد تعديل در نرخ 

ماليات سازمان امور مالياتي پيشگام است. 
رييس س��ازمان امور ماليات��ي در زمينه نرخ 20 
درصدي ماليات پژوهش��گران ني��ز گفت: ما متوجه 
ش��ديم اگر افراد در دانشگاه يا موسسات تحقيقاتي 
بخواهند با موسسه خود كار تحقيقاتي انجام دهند، 
فعاليت آنها در جدول حقوق لحاظ خواهد ش��د. با 
توجه به اينكه امسال پايه معافيت 2 ميليون تومان 
است و ماليات فاصله بين 2ميليون تا 12 ميليون با 
نرخ 10 درصد و باالي 12 ميليون با نرخ 20 درصد 
محاس��به مي ش��ود، عمده فعاليت ه��اي تحقيقاتي 
 ب��االي اين مبالغ اس��ت، بنابراين آنه��ا بايد ماليات

20 درص��دي پرداخت مي كردن��د. در همين زمينه 
با وزير علوم و معاون پژوهش��ي وي مذاكراتي انجام 

داديم و به اين نقيصه پي برديم. 
وي گفت: در اين زمينه من بخش��نامه يي صادر 
كردم ك��ه اداره امور مالياتي با نگاهي مثبت به اين 
دس��ته از موديان مالياتي نگاه كنن��د، چرا كه آنها 
فرهيخت��گان، نخبگان و محققاني هس��تند كه در 
توسعه كشور پيشرو هس��تند و پس از آنكه ديديم 
اين موضوع با بخش��نامه حل نمي ش��ود، اليحه يي 
تنظيم كرديم و در اختيار مجلس ش��وراي اسالمي 
قرار داديم تا به اي��ن ترتيب ماليات بخش پژوهش 
به پنج درصد مقطوع كاهش پيدا كند تا دردسرهاي 

پيشين برطرف شود. 
بر اساس گفته هاي تقوي نژاد اين اليحه اكنون در 
مجلس شوراي اسالمي است و در صحن علني مورد 
بررس��ي قرار خواهد گرفت تا ماليات پنج درصدي 
براي پژوهش تصويب ش��ود. »به اين ترتيب گرچه 
ممكن اس��ت ماليات 100 تا 200 ميلياردي را هم 
از دس��ت بدهيم ولي رضايت نخبگان را به دس��ت 
خواهيم آورد و از س��ويي ديگ��ر نوعي همكاري در 

بخش پژوهش كشور نيز انجام داديم.«
وي همچني��ن درباره ماليات بر س��ود س��پرده ها 
گفت: ما مطالعه يي انجام داديم و 30 كشور را بررسي 
كرديم. از اين 30 كشور در 27 كشور ماليات از سود 
س��پرده اخذ مي شود. در كشور ما در موسسات مجاز 
قانون��ي از س��پرده ها ماليات اخذ نمي ش��ود، البته از 
موسس��ات غيرمجاز ماليات دريافت مي شود تا مردم 

پول خود را در موسسات غيرمجاز نگذارند. 
به گفته وي »اين اس��ت كه ماليات در كشور ما 
كه در حدود هشت درصد است مي تواند افزايش پيدا 
كند و مطابق با قانون برنامه شش��م توسعه به هدف 
11 درصدي برسد.« تقوي نژاد گفت: در اين موضوع 
نيز برنامه ما اين اس��ت كه پايه هاي مالياتي افزايش 
پيدا ك��رده و منابع جديد مثل همين س��پرده هاي 
بانكي شناسايي ش��ده و براي دريافت ماليات از آنها 
اقدام شود. اكنون درباره سپرده هاي بانكي كه به آن 
اش��اره كرديم گزارشي تنظيم شده و در اختيار وزير 
امور اقتصادي و دارايي قرار داده شده است. گزارش 
ما نش��ان مي دهد كه جهت گيري در همه جاي دنيا 
اخذ ماليات از سپرده هاس��ت، ولي تاكنون س��ازمان 
امور مالياتي اقداماتي انجام نداده اس��ت. به هر حال 
اين موضوع مورد بررسي قرار خواهد گرفت. برنامه ما 
اين است كه موديان شناسايي شده تحت فشار قرار 
نگيرند، به ويژه با نگاهي خاص به فعاالن اقتصادي. 

تقوي نژاد در بخش��ي ديگ��ر از صحبت هاي خود 
درباره نرخ هاي پايه مالي��ات گفت: قانونگذار تكليف 
كرده است كه هر سال پايه معافيت مالياتي در قانون 
بودجه مشخص ش��ود. به اين ترتيب كه پيش تر در 
بخ��ش دولتي يك ن��رخ براي پاي��ه معافيت مالياتي 
داش��تيم و در بخش هاي غيردولت��ي نرخ هاي ديگر 
محاس��به مي شد ولي در قانون بودجه رعايت عدالت 
ك��رده و همه را يكس��ان كردي��م. در حال حاضر هر 
كارمن��دي در بخش دولتي و خصوصي زير 2ميليون 
تومان دريافتي داش��ته باشد، هيچ گونه مالياتي نبايد 
پرداخت كند و اگر چني��ن اقدامي صورت مي گيرد، 

فرد بايد به سازمان امور مالياتي اطالع دهد. 

ماليات

گروه اقتصادكالن|هادي سلگي|
اقتصاد كش�ور در سه سال گذش�ته شاهد روند 
صعودي رشد حجم نقدينگي بوده؛ رشد بي سابقه يي 
ك�ه با افزايش 27درصد حجم نقدينگي را به هزار و 
دويس�ت هزارميليارد تومان رساند. اين شاخص در 
قوانين علم اقتصاد همبس�تگي مثبتي با نرخ تورم 
دارد، اما با اين حال در يكي، دو سال گذشته همسان 
با افزايش نقدينگي شاهد كاهش نرخ تورم بوده ايم؛ 
موضوع�ي كه از آن به عنوان معم�اي نقدينگي ياد 
مي كنند. همپاي اين اتفاق در سطح بيروني و به طور 
غيرمعمولي نوعي تش�نگي و خش�كي اعتباري در 
ميان فعاالن اقتصادي ديده مي ش�ود كه پازل پولي 
كش�ور را پيچيده تر نمايانده است. در همين رابطه 
»تع�ادل« گفت وگويي با بيژن بيدآب�اد، اقتصاددان 
حوزه پولي و بانكي انجام داده اس�ت و او بس�ياري 
از مس�ائل اين حوزه خصوصا آمارهاي بانك مركزي 
از تراز بازرگاني و حس�اب س�رمايه را واكاوي كرد. 
براساس گزارش بانك مركزي با اينكه تراز بازرگاني 
كش�ور ب�ه مي�زان 20ميلي�ارد و 843 ميليون دالر 
بوده اما دو ش�اخص خالص حساب سرمايه و تغيير 
دارايي ه�اي خارجي بان�ك مركزي منف�ي بوده اند 
 و ب�ه ترتيب به 18ميلي�ارد و 288 ميلي�ون دالر و

7 ميليارد و 666 ميليون دالر رسيدند. 

بيژن بيدآباد مي گويد: »وقتي اقتصاد كشور دچار 
كس�ري تراز پرداخت ها مي ش�ود، تغيي�رات خالص 
دارايي هاي خارجي منفي ش�ده و زماني  كه حس�اب 
ت�راز پرداخت ها مثبت اس�ت، بدين معني اس�ت كه 
خالص دارايي هاي خارجي در سيستم بانكي افزايش 
مي ياب�د. « اما اين در حالي اس�ت ك�ه آمارهاي ذكر 
ش�ده نشان مي دهد، تراز پرداخت هاي كشور مازادي 
20 ميليارد دالري دارد و به طور مشخص معلوم نيست 
ك�ه كاهش دارايي هاي بانك مركزي به چه دليل بوده 
اس�ت. بيدآباد معتقد اس�ت كه »گزارش هاي حساب 
س�رمايه در ايران غلط اس�ت.« به گفته وي »گزارش 
حساب جاري در تراز پرداخت ها تا حدودي مستند بر 
آمار صادرات و واردات هس�ت، اما در حساب سرمايه 
هيچ گونه گزارش دقيق و صحيحي وجود ندارد چون 
اين حس�اب عمال براي سال هاي سال مسدود است و 
عده يي نمي خواستند جريان حركت پول بين ايران و 
جهان خارج وجود داش�ته باشد.« جريان حركت پول 
)ورود يا خروج( به صورت س�رمايه گذاري مس�تقيم 
و س�رمايه گذاري غيرمس�تقيم در حس�اب سرمايه 
ت�راز پرداخت ها منعكس مي ش�ود كه ب�ه گفته اين 
اقتصاددان اين حساب شفاف نيست. بيژن بيدآباد در 
سال 74 معاون وزارت اقتصاد و پس از آن تا سال 84 

از كارشناسان پژوهشكده پولي و بانكي بوده است. 

تا چند سال گذشته آمارهاي مربوط به فعاليت موسسه هاي قرض الحسنه و مالي و 
اعتباري در حساب ترازنامه سيستم بانكي ثبت نمي شد، در نتيجه در حالي كه در 
اين موسسات نقدينگي توليد مي شد اما آمارهاي آن در محاسبات بانك مركزي 

وارد نمي شد. زماني  كه بانك مركزي ارقام اين موسسه ها را وارد حساب 
بدهي ها و دارايي هاي سيستم بانكي كرد، ارقام مربوط به نقدينگي با افزايش 

شديد و يك باره ظاهر شد، اين در حالي است كه اين ارقام پيش از اين هم به 
صورت پنهان وجود داشته است

                                                                                                      

گزارش هاي حساب سرمايه در ايران غلط است. گزارش حساب جاري در تراز 
پرداخت ها تا حدودي مستند بر آمار صادرات و واردات هست، اما در حساب 
سرمايه هيچ گونه گزارش دقيق و صحيحي وجود ندارد چون اين حساب عمال 

براي سال هاي سال مسدود است چون عده يي نمي خواستند جريان حركت پول 
بين ايران و جهان خارج وجود داشته باشد. جريان حركت پول )ورود يا خروج( 
به صورت سرمايه گذاري مستقيم و سرمايه گذاري غيرمستقيم در حساب سرمايه 

تراز پرداخت ها منعكس مي شود، اما بايد گفت كه اين حساب شفاف نيست

                                                                                                      

حميد زمان زاده عضو پژوهشكده پولي و بانكي به بازخواني 
تاثيرگذاري هاي برجام بر شاخص هاي اقتصادي كالن كشور 

پرداخت. 
زم��ان زاده در گفت وگو با ايِبنا تاكيد كرد: منابع در اختيار 
بانك مركزي از حالت فريز خارج ش��ده و اين بانك مي تواند 
امروز بر منابع خود در كش��ورهاي مختلف مديريت داش��ته 
باش��د و به صورت كلي ريس��كي كه برج��ام از اقتصاد ايران 
برداشته، باعث شده كه امروز بگوييم نبود برجام خود ريسك 

بزرگي محسوب مي شود. 
اي��ن مقام مس��وول در پژوهش��كده پول��ي و بانكي بانك 
مركزي افزود: نبود برجام مي توانست سرمايه گذاران خارجي 
و داخلي را نيز تحت تاثير قرار دهد. در شرايطي قرار داشتيم 
كه ه��ر لحظه ممكن بود اوضاع به نح��و ديگري پيش برود، 

تحريم ها تش��ديد ش��ود و حتي درگيري هاي محدود نظامي 
نيز مطرح بود. 

زم��ان زاده خاطرنش��ان ك��رد: در ش��رايط فعلي ريس��ك 
س��رمايه گذاران داخلي نيز كاهش پيدا ك��رده و جز در بازار 
مسكن، رشد بخش صنعت به محدوده 10درصد رسيده و اين 
ميزان رشد كم نظير است. بدون برجام چه كسي فكر مي كرد 
كه در س��ال 95 بخ��ش صنعت و معدن بتوان��د به محدوده 
رش��د 10درصد برس��د؟ قطعا بدون برجام چنين دستاوردي 

محقق نمي شد. 
عضو هيات علمي پژوهش��كده پولي و بانكي بانك مركزي 
تصريح كرد: در حال حاضر، تنها بخش��ي كه زير فش��ار بوده 
و در ركود قرار دارد بخش مس��كن اس��ت اما به صورت كلي، 
برجام تحول بزرگي در اقتصاد ايران محس��وب مي ش��ود كه 

نباي��د آن را فرام��وش كنيم. زمان زاده ب��ا تاكيد بر اينكه اگر 
برجام اجرا نمي شد امروز چه وضعيتي داشتيم؟ گفت؛ ممكن 
بود اوضاع اقتصادي ما از س��ال 92 هم بدتر باشد و بايد اين 

مسائل را نيز در نظر بگيريم. 
وي تاكي��د ك��رد: حال يك مس��اله در اي��ن زمينه مانده 
و آن ه��م م��راودات بانكي ما با بانك هاي خارجي اس��ت كه 
 البته در اين زمينه نيز پيش��رفت هاي خوبي در سال گذشته 

حاصل شد. 
زم��ان زاده ادام��ه داد: ب��ه هر ص��ورت، در ش��رايط فعلي 
بانك ه��اي خارجي بزرگ وارد بازار پولي ايران نش��دند و آنها 
اي��ن نگراني را دارند كه ممكن اس��ت منافع كوتاه مدت پس 
از ي��ك دوره از بين برود و اين ريس��ك ها باعث مي ش��ود تا 
آنه��ا تاكنون وارد بازار پولي ايران نش��وند و در عين حال نيز 

مطمئن نيس��تند امريكايي ه��ا در قبال توافق��ات برجام چه 
رفت��اري را در آين��ده نزديك خواهند داش��ت. وي با اش��اره 
به اينكه الزم اس��ت تا براي ورود س��رمايه گذاران خارجي به 
داخل برخي امتيازات نيز داده ش��ود تا تش��ويق شوند، گفت: 
قرارداد توتال به نظر من گام بزرگي بوده كه مي تواند در كنار 
برخي قراردادهاي خودروس��ازي با ش��ركت هاي رنو و پژو به 
موضوع اعتمادسازي و كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران 
كمك كند و س��رمايه گذاران ديگر نيز براي تصميم گيري، به 
ورود اين ش��ركت هاي بزرگ به اقتص��اد ايران نگاه مي كنند. 
زمان زاده به لزوم برقراري ثبات در سياس��ت هاي داخلي هم 
اش��اره ك��رد و افزود: نكته مهم در حال حاضر اين اس��ت كه 
كدام يك از ريس��ك هاي بين المللي و داخلي مي تواند توسط 

ما در داخل مديريت شود؟

بازبيني شاخص هاي كالن در پسابرجام
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بورس كاال10
بازار جهاني

در گفت وگوي »تعادل« با سرپرست مديريت توسعه بازار فيزيكي بورس كاال عنوان شد

رشد 4 برابري معامالت »جو« در بورس طي سال جاري 
توجه به معامالت »جو« در بورس كاال افزايش يافته است

گروه بورس| اميرحسين مرادي فخر|
از سال گذشته و با اجراي سياست قيمت 
تضميني به جاي خريد تضميني در راس�تاي 
اجراي ماده 33 قان�ون افزايش بهره وري در 
بخش كش�اورزي و مناب�ع طبيعي عرضه جو 
در بورس كاال افزايش چش�م گيري داش�ت، 
به طوري كه سال گذشته بيش از يك ميليون 
و 120 ه�زار تن ج�و در راس�تاي اجراي اين 
قان�ون در اين ب�ورس معامله ش�د. با تداوم 
اين قانون در س�ال ج�اري در مورد جو روند 
انج�ام معامالت اين محصول در بورس كاال با 
رون�ق قابل مالحظه يي روبه رو ش�د به طوري 
كه معامالت اين كاال از ابتداي س�ال تاكنون 
)25 تير( به رقم 313 هزار و 239 تن رسيده 
اس�ت. اين در حالي است كه در مدت مشابه 
س�ال گذش�ته حجم معامالت ج�و در قالب 
اج�راي م�اده 33 در رق�م 71ه�زار و 757 
تن ثبت ش�ده بود. از س�وي ديگر نگاهي به 
قيمت ه�اي معامله ش�ده ج�و در بورس كاال 
نشان مي دهد كه اين محصول در سال جاري 
با قيمت رقابتي و باالتر از قيمت پايه معامله 
مي شود؛ اين يعني نزديك تر شدن به قيمت 
تضميني تعيين ش�ده از س�وي وزارت جهاد 
كش�اورزي و كاهش بيشتر بار مالي دولت. با 
توجه به اهميت معامالت جو در قالب اجراي 
ماده 33 با اكبر ميرزاپور سرپرست مديريت 
توس�عه ب�ازار فيزيك�ي ب�ورس كاال درباره 
جزئيات معامالت اين محصول در بورس كاال 
به گفت وگو نشس�تيم كه مت�ن آن در ادامه 

آمده است. 
  

عرض�ه ج�و در ب�ورس كاال در راس�تاي 
اجراي سياس�ت قيم�ت تضميني، در س�ال 

جاري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
معام��ات جو دام��ي در ب��ازار فيزيكي بورس 
كاال در قالب اجراي سياس��ت قيمت تضميني در 
سال 1396 از 26 ارديبهش��ت با محصول استان 
خوزس��تان و در بازار گواهي سپرده كااليي از 13 
خ��رداد با محصول اس��تان تهران آغاز ش��د. روند 
معامات و تحويل محصول از كش��اورزان كماكان 
ادامه دارد و به صورت روزانه در حال انجام است. 
شركت پشتيباني امور دام كشور نيز به عنوان تنها 
بازارس��از اين محصول و به عن��وان متولي تامين 
ذخاير اس��تراتژيك جو دامي در كش��ور، در بازار 

حضور دارد. 
البته اظهارنظر برخي كارشناسان اين محصول 
حاكي از اين اس��ت كه توليد جو دامي در كش��ور 
به واسطه دو عامل كاهش س��طح زيركشت متاثر 
از تمايل كش��اورزان به كش��ت گندم و كلزا و نيز 
افت عملكرد توليد بواسطه كاهش بارش در پاييز 
گذشته و س��رمازدگي اواخر فروردين ماه، كاهش 
خواهد داش��ت؛ به اين ترتيب ام��كان دارد حجم 
معامات محصول در س��ال جاري در بورس كاال 

همانند سال گذشته نباشد. 
س�ال گذش�ته تا تاري�خ 25 تي�ر، حدود 
71هزار تن جو معامله ش�ده بود اما امس�ال 
اي�ن رقم ب�ه بي�ش از 313هزار تن رس�يده 

است، دليل اين افزايش چيست؟
در س��ال 1395 نيز تقريبا مشابه سال جاري، 

معام��ات در ب��ازار فيزيكي از ارديبهش��ت و در 
گواهي س��پرده كااليي از اوايل تير آغاز ش��د. اما 
در س��ال 1396 اغلب معامات در بازار فيزيكي و 
گواهي سپرده كااليي با رقابت قيمتي انجام شدند 
و بالغ بر 233 مش��تري حقيقي و حقوقي در بازار 
حضور داشتند و محصول خريداري كرده اند. طي 
اين دو س��ال متوالي مقدار عرض��ه محصول طي 
اي��ن مدت حدود 100 روزه ابتداي س��ال، تقريبا 
برابر و حدود 250هزار تن بوده اس��ت. لذا مقدار 
عرضه مشابه سال گذشته بوده اما مقدار معامات 
افزايش داشته اس��ت كه اين موضوع نشان دهنده 

رونق معامات جو در بورس كاالست. 
چرا س�ال گذش�ته حجم معام�الت كمتر 

بوده است؟
در س��ال گذش��ته به واس��طه اينكه نخستين 
س��الي بود كه سياس��ت قيمت تضمين��ي جو به 
ص��ورت كش��وري اجرا ش��د، برخ��ي ذي نفعان و 
فع��االن بازار با بورس كاالي ايران و نحوه ورود به 
معامات آن آش��نايي نداشتند. لذا حضور آنها در 
بازار جهت خريد محصول كم رنگ تر بوده اس��ت. 
اما در س��ال جاري مش��تريان متع��ددي در بازار 
حضور دارند و محصول اغلب اس��تان ها با رقابت و 

با قيمتي باالت��ر از قيمت پايه عرضه مورد معامله 
ق��رار گرفته اس��ت. بورس كاالي اي��ران از طريق 
اطاع رس��اني هاي متع��دد و برگ��زاري دوره هاي 
آموزش��ي براي ذي نفعان با همكاري وزارت جهاد 
كشاورزي، در خصوص اين معامات اطاع رساني 
كرده اس��ت. همچني��ن به نظر مي رس��د محدود 
ش��دن ميزان واردات جو به كشور نيز بر تقاضاي 
بازار موثر بوده اس��ت، به طوري كه متقاضيان جو 
دامي، اقدام به تامين جو از طريق محصول داخلي 

مي كنند. 
آيا ش�ركت هاي زيرمجموعه وزارت جهاد 
كش�اورزي هم�كاري الزم را براي عرضه جو 

در بورس كاال داشته اند؟
براساس دس��تورالعمل اجرايي ماده 33 قانون 
افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، 
ش��ركت پشتيباني امور دام كشور به عنوان مباشر 
عرضه فيزيك��ي اجراي سياس��ت حمايتي قيمت 
تضمين��ي ج��و دام��ي در س��ال 1396 انتخاب و 
معرفي شده است. بورس كاالي ايران با همكاري 
ش��ركت مذكور و س��ازمان هاي جهاد كش��اورزي 
اس��تان هاي مختلف، اقدام ب��ه برگزاري دوره هاي 
آموزشي براي مديران شهرستان ها، مراكز خدمات 
كش��اورزي و... و توجيه مجري��ان طرح پرداخت. 
لذا همكاري هاي مناس��بي در اي��ن حوزه با خود 
وزارت جه��اد كش��اورزي به ويژه ح��وزه معاونت 
بازرگاني و صنايع كش��اورزي و نيز ش��ركت هاي 
تابع��ه اين مجموع��ه صورت گرفته و اميد اس��ت 
اين همكاري ها در س��ال هاي آينده با محصوالت 

ديگري تداوم يابد. 
حج�م ج�و توليدش�ده در كش�ور چقدر 
اس�ت؟ سال گذش�ته چه ميزان از جو توليد 

شده در بورس كاال عرضه شد؟
وزارت جه��اد كش��اورزي و مش��خصا معاونت 
زراعت مس��وول ارائه آمار توليد محصوالت زراعي 
هستند. در سال گذشته پيش بيني توليد جو دامي 

كش��ور بيش از 3.5 ميليون تن ارائه شد كه بيش 
از يك ميلي��ون و 120هزار ت��ن آن در بورس كاال 
معامله ش��د. در س��ال جاري نيز پيش بيني توليد 

3ميليون و 100هزار تني گزارش شده است. 
آي�ا كش�اورزان از رون�د انج�ام معامالت 
راض�ي بوده ان�د؟ آي�ا تاكن�ون مش�كلي در 
واريزهاي بورس كاال به حس�اب كش�اورزان 

وجود داشته است؟
از آنجا ك��ه معامات در بورس كاال براس��اس 
قواعد بازار س��رمايه، ص��ورت مي گيرد، در صورت 
انجام معامله محصول در ب��ورس كاال، حداكثر تا 
يك هفته بعد، وجوه معامات به حساب كشاورزان 
واريز مي شود. از سال گذشته سامانه يي براي ثبت 
اطاعات كشاورزان در بورس كاال طراحي و تهيه 
ش��ده و در اختيار مراكز خدمات كشاورزي جهت 
ثبت و ورود اطاعات شناس��ايي، ش��ماره حساب 
كشاورزان و برآورد توليد آنها، مديريت شهرستان 
و استان ها جهت تاييد اطاعات، قرار گرفته است. 
به اين ترتيب اطاعات كشاورزان ثبت شده و نيز 
ش��ماره حساب آنها از سامانه ثبت احوال و نيز در 
تعامل با بانك كشاورزي استعام و راستي آزمايي 
مي ش��وند. بنابراين هر كشاورز يك شماره حساب 

صحيح و متعلق به خود را در س��امانه داراست كه 
وجوه معامله وي به اين حس��اب واريز مي ش��ود. 
تعداد محدودي وجود داشته اند كه به دليل تغيير 
در مشخصات شناسنامه اي، بانك از واريز وجوه به 
حساب آنها خودداري كرده كه اينها نيز به صورت 

موردي مرتفع شده است. 
به اعتقاد شما بورس كاال بايد چه امكانات 
و مش�وق هايي را براي افزاي�ش رغبت براي 

عرضه محصوالت ايجاد كند؟
دسترس��ي به اطاعات معام��ات بورس كاال 
ب��راي كش��اورزان اين امكان را فراه��م مي كند تا 
از قيمت ه��اي روز بازار آگاهي داش��ته و محصول 
خود را به قيمت مناس��بي به فروش برسانند. لذا 
اگر در س��ال هاي آينده با هم��كاري وزارت جهاد 
كش��اورزي و نهادهاي ذي ربط امكاني فراهم شود 
ك��ه اطاع رس��اني هاي اينچنيني ص��ورت پذيرد، 
بس��تر ورود كشاورزان به بورس كاال بيش از پيش 

فراهم مي شود. 
ترويج و اطاع رساني به كشاورزان در خصوص 
مزاي��اي معام��ات در ب��ورس كاال ني��ز از ديگر 
رس��الت هاي اين حوزه اس��ت كه بايد توسط نهاد 
متولي حوزه كش��اورزي صورت گيرد. وجود بستر 
امن معامات ب��ورس كاال نيز از ديگر مزاياي اين 
ب��ازار جه��ت ترغي��ب ورود كش��اورزان به بورس 

كاالست. 
كشاورزان از عرضه محصولشان در بورس 

كاال چه نفعي مي برند؟ 
عرض��ه محص��ول در ب��ورس كاال ب��دون هيچ 
واسطه يي توس��ط كشاورزان، كش��ف نرخ شفاف 
و عادالنه ي��ي براي محصول آنه��ا را در بر خواهد 
داش��ت. به اين ترتيب محصول به باالترين قيمت 
ممك��ن در ب��ازار معامله خواهد ش��د و كل وجه 
آن به كش��اورز پرداخت مي ش��ود. در صورتي كه 
واس��طه هايي كه محصول را از كشاورز پيش خريد 
مي كنن��د، عاوه بر خريد به قيمت پايين تر، وجوه 
را با تاخير پرداخت مي كنند. اين در حالي اس��ت 
ك��ه به محض انجام معامل��ه در بورس كاال، وجوه 

حداكثر تا يك هفته پرداخت مي شود. 
از آنج��ا ك��ه در ب��ورس كاال محص��والت ب��ا 
ويژگي هاي كيفي نزديك به اس��تاندارد هاي ملي 
معامله مي شوند، كش��اورزان ترغيب مي شوند هر 
س��ال كيفيت محصول خود را بهبود بخش��ند تا 
بتوانن��د محصوالت را به انباره��اي مورد پذيرش 
در اجراي سياست حمايتي تحويل دهند؛ بنابراين 
كيفيت محصول كشاورزان با عرضه در بورس كاال 

ارتقا مي يابد. 
اگر زمان�ي قيمت جو از قيم�ت تضميني 
باالتر رود، كش�اورز چه دليل�ي براي عرضه 

محصول خود در بورس كاال خواهد داشت؟
معامله در بازاري شفاف و ملي بدون وجود هيچ 
واس��طه اي، از مزاياي معامات در بورس كاالست. 
حتي اگر قيمت محصول در بازار از قيمت حمايتي 
باالتر باشد، اينكه كشاورزان بتوانند محصول خود 
را در بازاري امن و شفاف معامله كنند و معامات 
به واسطه وجود اتاق پاياپاي تضمين شده هستند 
و امكان از بين رفتن وجوه يا محصول كش��اورزان 
در آن وجود ندارد، بستري براي كشاورزان خواهد 
بود تا محصول خود را به فروش رسانده و با امنيت 

خاطر وجه خود را دريافت كنند. 

نايب رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن:

سنگ آهن تا آخر تابستان در بورس كاال
بهرام ش��كوري از آماده سازي بسترهاي عرضه 
سنگ آهن در بورس كاال و عرضه اين محصول در 

نيمه نخست سال امسال خبر داد.
به گزارش »تعادل« به نقل از ايلنا، نايب رييس 
انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن 
اف��زود: ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده مي توانيم در 
آينده بس��يار نزديك ش��اهد عرضه اين محصول 
در بورس كاال باش��يم زيرا هم ساختار و مكانيسم 
ب��ورس كاال آم��اده بوده و هم انجمن س��نگ آهن 
عاقه مند به ورود اين محصول به بورس كاالست. 
وي با بيان اينكه قيمت جهاني سنگ آهن كاهش 
پي��دا كرده اس��ت، افزود: تقريبا هم��ه زمينه هاي 
عرضه سنگ آهن در بورس كاال فراهم شده و بعد 
از بهبود قيمت جهاني اين محصول ش��اهد عرضه 

آن در تاالر داخلي بورس كاال خواهيم بود. 
ش��كوري عن��وان ك��رد: ب��راي ورود و عرضه 
شركت هاي توليدكننده سنگ آهن در بورس كاال 
تدابيري اتخاذ خواهد ش��د، زيرا همه شركت هاي 
توليدكننده، معادن بزرگ نيستند و مجموعه هاي 

كوچكي هم وجود دارد كه توان مالي زيادي ندارند 
و بايد تس��هياتي ايجاد شود تا آنها هم به راحتي 

بتوانند وارد بورس شوند. 
و  توليدكنن��دگان  انجم��ن  نايب ريي��س 
ورود  مزاي��اي  ب��ه  س��نگ آهن  صادركنن��دگان 
س��نگ آهن به بورس كاال اشاره كرد و گفت: ورود 
س��نگ آهن به ب��ورس كاال موجب كش��ف قيمت 
عادالنه اين محصول مي ش��ود عاوه بر اين چون 
س��نگ آهن با قيمت پايين در بازار خريداري شده 
و وجه آن با تاخير پرداخت مي ش��ود، با ورود اين 
محصول ب��ه بورس كاال مطمئنا قيمت مناس��بي 
براي محصول كشف شده و پرداخت پول سريع تر 

صورت مي گيرد.
وي اضاف��ه ك��رد: هم اكنون وجه س��نگ آهن 
خريداري شده، يك سال بعد پرداخت مي شود كه 
با ورود اي��ن محصول به بورس كاال، كس��اني كه 
به اي��ن محصول نياز دارند، باي��د مبلغ خريداري 
ش��ده را پرداخت كنند و در نتيجه سنگ آهني ها 
مي توانند با فروش محصول، پول خود را دريافت و 

براي توسعه هزينه كنند. وي ادامه داد: همچنين 
يكي از مزاياي عرضه سنگ آهن در بورس كاال كه 
در ماده 3۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير نيز 
به آن اشاره شده اين است كه اين محصول سه بار 
در بورس عرضه مي شود و در صورتي كه خريداري 
نداشته باشد، صادر مي شود؛ به اين ترتيب معامله 
نشدن سنگ آهن در تاالر داخلي بورس كاال به اين 
معن��ا خواهد بود كه ب��راي اين محصول در داخل 
كشور نيازي وجود ندارد، در نتيجه مي تواند مجوز 

صادرات بگيرد.
وي تاكي��د ك��رد: بنابراين س��نگ آهن و تمام 
محصوالت زنجي��ره ارزش، باي��د وارد بورس كاال 
ش��وند تا قيمت عادالنه يي ب��راي اين محصوالت 

تعيين شده و شرايط پرداخت نيز مناسب شود. 
شكوري در ادامه وجود مش��وق هاي صادراتي 
ب��راي م��واد معدني را ام��ري ضروري دانس��ت و 
گف��ت: مش��وق هاي صادراتي در مس��يري كاما 
ش��فاف همچون ب��ورس موجب خواهد ش��د تا با 
توج��ه به كاهش تقاضاي جهاني براي نفت و مواد 

معدن��ي، عاوه ب��ر ايجاد فضاي روان��ي مثبت در 
جامعه معدنكاري كش��ور، فضاي مطلوبي در بازار 
ايجاد ش��ده و انگيزه فعاالن بخش خصوصي براي 

سرمايه گذاري در معدن نيز افزايش يابد. 
ب��ه گفت��ه نايب ريي��س هيات مدي��ره انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن، امروزه 
كش��ورهاي پيش��رفته دنيا از مزيت صادرات مواد 
معدن��ي برخوردارن��د و رونق نظ��ام اقتصادي اين 

كشورها به صادرات مواد معدني آنها بستگي دارد؛ 
بر همين اس��اس وج��ود مش��وق هاي صادراتي از 
مسير مطمئن و امني همچون بورس كاال مي تواند 
ب��ه بهب��ود فضاي كس��ب و كار كم��ك كند. وي 
تصريح كرد: بورس كاال، بازاري ش��فاف و قانونمند 
اس��ت و ما مي توانيم با بهره گيري از ظرفيت هاي 
اين بازار براي هميشه برچسب صادرات سنگ آهن 

با وجود نياز صنعت داخلي را تمام كنيم.

مدي��ركل امور اقتصادي و دارايي اس��تان اردبيل گفت: ايجاد 
تاالر معامات كارگزاري هاي فعال در بورس كاال، مي تواند كمك 
شاياني به روند پيشرفت بازارهاي مالي و توسعه اقتصادي استان 
داش��ته باش��د. به گزارش »تعادل« به نقل از باشگاه خبرنگاران 
جوان، هاشم مظفري گفت: دوره آموزشي آشنايي با مفاهيم اوليه 
ب��ورس كاال با حضور مديران بورس كاالي ايران و كارشناس��ان 
دس��تگاه هاي اجراي��ي در مرك��ز آم��وزش و پژوهش توس��عه و 
آينده نگري س��ازمان برنامه و بودجه اس��تان اردبيل برگزار شد. 
وي افزود: اين دوره با تاكيد مقام عالي اس��تان و با هدف آش��نا 
كردن كارشناسان دستگاه هاي اجرايي و فعاالن اقتصادي با نحوه 
عرض��ه محصوالت مختل��ف، از جمله محصوالت كش��اورزي در 
بورس كاالي ايران و اس��تفاده از ظرفيت هاي آن جهت صادرات 
محصوالت استاني به كشورهاي همجوار برگزار شد. مديركل امور 

اقتصادي و دارايي استان اردبيل افزود: بورس كاال به عنوان يكي 
از بخش هاي مهم بازار سرمايه مطرح بوده و به دليل ظرفيت هاي 
ممتاز كش��اورزي در اين استان، توسعه بورس كاال در اردبيل از 
طري��ق ايجاد تاالر معامات كارگزاري هاي فعال در بورس كاال و 
همچنين اس��تقال بورس منطقه يي مي تواند كمك ش��اياني به 
روند پيش��رفت بازارهاي مالي و توس��عه اقتصادي استان داشته 
باش��د. در اين نشس��ت همچنين فاح، مدير مطالعات اقتصادي 
و س��نجش ريس��ك بورس كاالي ايران، نحوه عرضه محصوالت 
كشاورزي در بورس كاال را به صورت عملياتي تشريح و به مزاياي 
طرح قيمت تضميني نس��بت به خريد تضميني براي محصوالت 
كش��اورزي از جمله كاس��تن بار مالي دولت، تسريع در پرداخت 
مطالبات كش��اورزان و همچنين كاه��ش هزينه هاي نگهداري و 

انبارداري اشاره كرد. 

تاالرهاي معامالت ابزار توسعه اقتصادي و بازارهاي مالي 
عضو هيات رييس��ه كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع 
طبيع��ي مجلس گف��ت: عرضه مرغ در ب��ورس كاال زماني به 
نفغ مصرف كننده و توليد كننده اس��ت كه مرغ به همراه تمام 
زنجي��ره توليد اعم از نهاده هاي دامي وارد بورس كاال ش��ود. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از خانه ملت، نظر افضلي با بيان 
اينكه خروج مرغداري هاي مادر از چرخه توليد يكي از عوامل 
گراني جوجه يك روزه در مرغداري هاي كش��ور است، گفت: 
گراني نرخ جوجه يك روزه بطور مستقيم هزينه مرغداري هاي 
كش��ور را افزايش مي دهد و در اين ش��رايط نمي توان انتظار 

داشت نرخ مرغ براي توليدكننده ارزان تمام شود. 
نماين��ده م��ردم نهبندان و سربيش��ه در مجلس ش��وراي 
اس��امي، تصريح ك��رد: پادزه��ر آرامش منطقي ب��ازار مرغ، 
ايج��اد چرخه صادرات پايدار اس��ت، زيرا ب��راي جلوگيري از 

ورشكس��تگي، مرغ��داران بايد ظرفي��ت توليد م��رغ را براي 
صادرات مستمر به بازار جهاني توسعه دهند.

 افضل��ي اف��زود: يكي ديگر از معض��ات صنعت مرغداري 
فاصله نرخ مرغ داخلي با نرخ صادراتي است و اين امر موجب 
مي ش��ود نتوان مرغ را با ش��رايط اس��تاندارد به بازار جهاني 
ارس��ال كرد. وي ادامه داد: س��ايز صادراتي مرغ زنده بايد در 
حدود يك كيلو و ۸00 گرم باش��د و در انتها الش��ه وزن مرغ 
از بي��ن يك كيل��و و 200 تا يك كيلو و 300 گرم برس��د، تا 
بتوان طبق اس��تانداردهاي بين الملل��ي فرآورده هاي مرغي را 
روانه بازار جهاني كرد. اين نماينده مجلس تاكيد كرد: عرضه 
م��رغ در بورس كاال زماني به نفع مصرف كننده و توليدكننده 
اس��ت كه مرغ به همراه تمام زنجيره تولي��د از اعم نهادهاي 

دامي وارد بورس كاال شود. 

ضرورت عرضه تمام زنجيره توليد مرغ در بورس كاال

در سال 1396 اغلب معامالت در بازار 
فيزيكي و گواهي سپرده كااليي با رقابت 

قيمتي انجام شدند و بالغ بر 233 مشتري 
حقيقي و حقوقي در بازار حضور داشتند 

و محصول خريداري كرده اند. مقدار 
عرضه مشابه سال گذشته بوده اما مقدار 

معامالت افزايش داشته است كه اين 
موضوع نشان دهنده رونق معامالت جو 

در بورس كاالست

                                                                                                      
دسترسي به اطالعات معامالت بورس 

كاال براي كشاورزان اين امكان را فراهم 
مي كند تا از قيمت هاي روز بازار آگاهي 
داشته و محصول خود را به قيمت مناسبي 

به فروش برسانند. ترويج و اطالع رساني به 
كشاورزان در خصوص مزاياي معامالت 

در بورس كاال نيز از ديگر رسالت هاي 
اين حوزه است كه بايد توسط نهاد متولي 

حوزه كشاورزي صورت گيرد

                                                                                                      

افزايش تمايل 
سرمايه گذاران به بازار طال

تازه ترين تحليل كيتكونيوز نشان مي دهد كه تغيير 
انتظارات و گمانه زني هاي مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو 
امريكا موجب خواهد شد تا قيمت طا در روزهاي آينده 

عملكرد بهتري داشته باشد. 
به گزارش پايگاه خبري بورس كاالي ايران، انتش��ار 
آماره��اي اقتصادي نااميد كننده در امريكا طي روزهاي 
اخير به خصوص كاهش خرده فروش��ي و افت شاخص 
قيم��ت مصرف كننده موجب ش��ده اس��ت ت��ا تمايل 
س��رمايه گذاران بين المللي به بازار طا بار ديگر بهبود 
يابد و پيش بيني مي ش��ود اين روند طي روزهاي آينده 
نيز ادامه داش��ته باشد. براساس اين گزارش قيمت طا 
طي هفته گذشته براي نخس��تين بار در 5 هفته اخير 
ب��ا افزايش روبه رو ش��ده و با رش��د 1.5درصدي همراه 
ش��ده است. قيمت هر اونس نقره نيز در پايان مبادالت 
روز جمع��ه ب��ه 15.90 دالر رس��يده و در هفته يي كه 
گذش��ت بيش از 3درصد افزايش نش��ان داده است. به 
نظر مي رس��د بازارهاي بين المللي به سرعت نسبت به 
اظهارات اخير رييس فدرال رزرو امريكا در نشس��ت دو 
روزه كنگره واكنش نش��ان داده است. اظهارات »جانت 
يلن« تا حد زيادي گمانه زني ها نس��بت به افزايش نرخ 
بهره فدرال رزرو طي ماه هاي آينده را كاهش داده است. 
وي بار ديگر تاكيد كرده اس��ت كه فدرال رزرو به دقت 
تحوالت مربوط به نرخ ت��ورم را زيرنظر دارد و هرگونه 
افزايش نرخ بهره طي ماه هاي آينده تدريجي خواهد بود. 
تحليلگران اقتصادي معتقدند كه انتش��ار آمارهاي 
جديد در امريكا موجب ش��ده است تا احتمال افزايش 
نرخ بهره اين كش��ور تا پايان امسال كاهش يابد و اين 
مس��اله در روزهاي آينده به نفع قيمت و تقاضاي طا 
خواهد بود. »بي��ل باروش« تحليلگر ارش��د اقتصادي 
در اين ارتباط تاكيد كرد: تنها آمارهاي منتش��ر ش��ده 
در امريكا موجب كند ش��دن روند صع��ودي نرخ بهره 
فدرال رزرو خواهد شد. البته هنوز احتمال افزايش نرخ 
به��ره فدرال رزرو تا پايان امس��ال وج��ود دارد ولي اين 

احتمال تا حد زيادي كاهش يافته است. 
»فيل استريبل« تحليلگر موسسه »آر.جي.او« نيز در 
اين باره گفت: به نظر من انتشار آمارهاي نااميدكننده 
خرده فروش��ي در امريكا در كوتاه مدت بيشترين تاثير 
را بر قيمت طا و نقره خواهد داش��ت. به نظر مي رسد 
انتشار اين آمارهاي نااميدكننده به زودي موجب كاهش 
ش��اخص س��هام و تقويت قيمت طا خواهد شد. وي 
افزود: پيش بيني مي شود قيمت طا در روزهاي آينده 
ب��ه بيش از 1230 دالر و قيم��ت هر اونس نقره نيز به 
بيش از 16 دالر برس��د. تازه ترين نظرسنجي »سي. ام.

اي« نشان مي دهد احتمال افزايش نرخ بهره فدرال رزرو 
به 5۴ درصد رسيده است اين رقم در نظرسنجي قبلي 

اين موسسه به 60 درصد رسيده بود. 

 افت و خيز در بازار
فلز نقره اي

در هفته گذش��ته، قيمت آلومينيوم در بازار بورس 
فلزات لندن با افت و خيزهاي شديدي همراه بود. آمار 
معام��ات اين فلز در هفته گذش��ته حاكي از ميانگين 
قيمت��ي يك هزار و ۸9۷ دالر بر هر تن بود كه نس��بت 
به ميانگين قيمتي هفته پيش از آن، حدود يك درصد 

كاهش داشت. 
به گزارش »تع��ادل« به نقل از پايگاه خبري بورس 
كاالي ايران، قيمت آلومينيوم در نخس��تين روز كاري 
بورس فلزات لندن، دوشنبه 10 جوالي، با 0.31 درصد 
كاه��ش به يك هزار و 91۴ دالر به ازاي هر تن رس��يد. 
افزاي��ش 900 تن��ي موج��ودي انبارها برخ��اف روند 
كاهش��ي آن در هفته هاي گذشته و همچنين احتمال 
تاثي��ر منفي اقدامات ضد دامپينگ اياالت متحده عليه 
واردات آلوميني��وم چين )خصوصا در مورد محصوالت 
كار نشده آلومينيومي( موجب كاهش قيمت آلومينيوم 
در بازاره��اي بين الملل��ي ش��د. بن��ا به گفت��ه برخي 
تحليلگران، اقدامات ضد داميپنگ اياالت متحده، منجر 
به افزايش واردات غيرقانوني نيمه ساخته هاي چيني به 

اين كشور خواهد شد. 
همچنين قيم��ت آلومينيوم در روز سه ش��نبه 11 
ج��والي، با وج��ود كاه��ش 5.3هزار تن��ي موجودي 
انبارهاي آلومينيوم با افت شديد 1.۸3درصدي مواجه 
ش��د و قيمت هر تن از آن به س��طح يك ه��زار و ۸۷9 

دالر سقوط كرد. 
اين امر از آنجا ناش��ي ش��د كه بنا ب��ه گفته برخي 
تحليلگران، عدم پوش��ش خبري از اقدامات چين براي 
كاهش ظرفيت توليد، بيشترين تاثير را در افت قيمتي 
داش��ت. در عين حال نيز سطح قيمتي حدود 1.۸هزار 
دالري براي هر تن از آلومينيوم در دوران گذشته سبب 
ش��ده تا به محض افزايش آن به بيش از 1.9هزار دالر، 
قيمت آلومينيوم سريعا تحت فشار قرار گرفته و كاهش 
يابد. اين روند تا روز چهارش��نبه، 12 جوالي نيز ادامه 
پيدا كرد. اما كاهش 0.3۷ درصدي شاخص ارزش دالر 
در روز پيش از آن، از شدت آن كاست و به اين ترتيب 
قيمت آلومينيوم در بازار بورس فلزات لندن تنها 2 دالر 

به ازاي هر تن كاهش يافت. 
پس از روند كاهشي چشمگير قيمت آلومينيوم در 
روزهاي گذشته، قيمت نقدي معامات اين فلز در روز 
پنج ش��نبه 13 جوالي با رشد 1.۸1 درصدي، به سطح 
يك ه��زار و 911 دالر بر هر تن رس��يد. همچنين بين 
معامات فلزات پايه انجام شده در بورس فلزات لندن، 
آلومينيوم بيشترين حجم معامات را در اين روز به  خود 
اختص��اص داد. در پي كاهش 600 هزار تن از ظرفيت 
توليد ش��ركت آلومينيوم چين )چالك��و(، آلومينيوم با 
هجوم دالالن براي خريد مواجه شد و صعود قيمت آن 
را به دنبال داش��ت. موجودي انبارهاي آلومينيوم بورس 
فلزات لندن در اين روز بيشترين مقدار كاهش در طول 
هفته گذشته را تجربه كرد و به كمتر از 1.39 ميليارد 
تن رسيد. ولي دوران خوش آلومينيوم بيشتر از يك روز 
طول نكشيد و پس از صعود قيمت اين فلز، قيمت نقدي 
آن در روز جمع��ه، 1۴ جوالي، دوباره با كاهش مواجه 
شد. انتشار خبر افزايش 6درصدي صادرات محصوالت 
كار نشده آلومينيومي چين بين ماه هاي ژانويه تا ژوئن 
سال جاري، همراه با راه اندازي مجدد يكي از واحدهاي 
توليدي اياالت متحده منجر به كاهش قيمت اين فلز در 

بازارهاي بين المللي شد. 
در سال گذشته، واحدهاي ذوب آلومينيوم متعددي 
در اي��االت متحده به دليل باال رفتن هزينه هاي توليد و 
عدم توان رقابت با توليدكنندگان چيني تعطيل ش��ده 
بودند. خب��ر راه اندازي مجدد يك��ي از واحدهاي ذوب 
شركت آلكوا در ايالت اينديانا، احتمال شكوفايي دوباره 

صنعت آلومينيوم امريكا را افزايش داد. 
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11 بنگاهها
 تامين نياز واقعي مشتريان داخلي در اولويت 

فوالد مباركه
اصفه�ان| با توجه به اهميت موضوع تامين مواد اوليه 
در س��اختارهاي اقتصادي كش��ورمان، محمود اكبري 
معاون فروش و بازاريابي ش��ركت فوالدمباركه اصفهان 
از برگزاري نشس��ت مقام عالي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با مديرعامل و معاونان ش��ركت فوالد مباركه و 
اعضاي س��نديكاي لوله و پروفي��ل خبر داد و گفت: در 
اين نشس��ت، نحوه تامين مواد اوليه شركت هاي لوله و 
پروفيل پايش و بررس��ي شد. معاون فروش و بازاريابي 
فوالدمباركه افزود: در جلس��ه با وزي��ر صنعت، معدن 
و تجارت مقرر ش��د، مقدار تولي��د واقعي صنف لوله و 
پروفيل در 3 س��ال گذش��ته دقيقا اعالم شود تا امكان 
برنامه ريزي تامين آن از منابع مختلف ميس��ر شود. او 
ادامه داد: وزير صنعت، معدن و تجارت متذكر ش��د كه 
پس از درياف��ت اطالعات واقعي تولي��د در اين زمينه 

تصميم گيري خواهد كرد. 

 فاز سوم مترو از اول مردادماه مسافرگيري 
مي كند

اصفهان| ش��هردار اصفهان با اش��اره ب��ه بهره برداري 
غيررس��مي از فاز س��وم خط يك قطار ش��هري اعالم 
كرد: به مدت يك ماه تس��ت هاي الزم در فاز سوم قطار 
شهري انجام و سپس از اول مردادماه مسافرگيري انجام 
مي شود. به گزارش »تعادل« و به نقل از اداره ارتباطات 
رسانه يي شهرداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد با اشاره 
به وضعيت جوي هواي اصفهان گفت: با توجه به اقليم 
خش��ك اصفهان، ريزگردها در اطراف اصفهان افزايش 
يافته و با وزش باد به سمت اين شهر و شهرهاي اطراف 
روانه ش��ده است. شهردار اصفهان تصريح كرد: با توجه 
به اينكه از ديروز تاكنون نفس اصفهان و شهروندان اين 
كالن ش��هر گرفته شده است، اميدوارم مسووالن تدابير 

الزم را بينديشند.

 دستور ويژه معاون اول رييس جمهور براي حل 
مشكالت كهگيلويه و بويراحمد

ياسوج| اس��تاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: معاون 
اول رييس جمهور به وزارتخانه ها براي حل مش��كالت 
اس��تان كهگيلوي��ه و بويراحم��د دس��تور وي��ژه داد. 
سيدموس��ي خادمي در ديدار خود با جهانگيري معاون 
اول رييس جمهور به تشريح پتانسيل ها و ظرفيت هاي 
اقتصادي، كش��اورزي، آب و انرژي اس��تان پرداخت و 
اس��تان كهگيلويه و بويراحمد را مستعد سرمايه گذاري 
و توسعه و پيشرفت برش��مرد. او همچنين گزارشي از 
مش��كالت و برخ��ي كمبودهاي اس��تان در حوزه هاي 
مختلف ارائه داد و گفت: تدابير و نگاه ويژه دولت تدبير 
و اميد به اس��تان كهگيلويه و بويراحمد كارساز بوده و 
اين نگاه مي تواند روند توسعه همه جانبه استان را بيش 

از پيش شتاب بخشد. 

 راه اندازي سامانه مديريت نامگذاري معابر و 
GIS اماكن مبتني بر

اصفهان| دبير شوراي نامگذاري شهر اصفهان گفت: پس 
از دو س��ال مطالعه و بررسي در نهايت سامانه مديريت 
 GIS نامگذاري معابر و اماكن شهرداري اصفهان برپايه
تهيه شده و در مرحله آزمايشي قرار گرفته است. هادي 
نباتي نژاد با اعالم اين خبر در تش��ريح جزييات نرم افزار 
نامگ��ذاري معابر بر پايه GIS تش��ريح كرد: با توجه به 
اينكه امروزه سامانه هاي اطالعات جغرافيايي با استفاده 
از نقش��ه ها، ابزاري كارآمد براي استفاده در بخش هاي 
مختلف ش��هرداري ها و همچنين مديريت بهتر و ارائه 
خدمات مطلوب تر به ش��هروندان فعال هس��تند از اين 
رو شوراي نامگذاري ش��هر اصفهان متشكل از اعضاي 
شوراي اسالمي شهر همچنين شخصيت هاي حقيقي 
و حقوقي و نمايندگان شهرداري، به كار گيري تكنولوژي 
روز و GIS براي سامان دادن به نامگذاري معابر و اماكن 
شهري، سامانه مديريت نامگذاري معابر و اماكن شهري 
را در قالب تهيه نرم افزار در دستور كار خود قرار داده كه 
طراحي اين نرم افزار به پايان رسيده و به زودي مراحل 
نهايي خود را نيز پشت سر گذاشته و فعال خواهد شد. 

 تالش جهادگونه براي كاهش تبعات بحران آب 
بايد انجام شود

اصفهان| مديرعامل ش��ركت آبفاي استان اصفهان در 
جلسه آغاز فعاليت گروه مروجين مصرف بهينه آب كه 
با حضور معاون بهره برداري، معاون خدمات مشتركين و 
درآمد، مدير روابط عمومي و آموزش همگاني و مديران 
مناطق برگزار ش��د، گفت: بايد تالش جهادگونه براي 
كاهش تبعات بحران كم آبي در دس��تور كار قرار گيرد 
و اين مهم تنها با وحدت رويه ميان بخش هاي مختلف 
ش��ركت اعم از فني مهندسي، بهره برداري، مشتركان، 
روابط عمومي و... ميسر مي شود. هاشم اميني فعاليت 
گروه مروجين مصرف بهينه آب را بسيار موثر برشمرد 
و خاطرنش��ان كرد: اعضاي گ��روه مروجين بايد بدانند 
كه وظيفه مهمي را بر عهده دارند و بايد با مهارت هاي 
ارتباط��ي اقش��ار مختلف جامع��ه را ترغيب به مصرف 
صحي��ح آب كنند. او افزود: اكي��پ مروجين بايد دقت 
خود را در كش��ف نصب پمپ غيرمجاز روي شبكه آب 

كنند تا توزيع عادالنه آب به قوت ادامه پيدا كند. 

 همايش بين المللي صفويه و احياي هويت 
ايراني در اردبيل برگزار مي شود

اردبي�ل| مديركل ارش��اد اس��المي اس��تان اردبيل از 
برگزاري نخستين همايش بين المللي نقش صفويه در 
تقويت مكتب اهل بيت و احياي هويت ايراني همزمان با 
روز اردبيل خبر داد. سيد ناصر اسحاقي ديروز در جلسه 
شوراي فرهنگ عمومي اردبيل تصريح كرد: اين همايش 
با مصوبه كميته فرهنگ و تمدن اسالم و ايران و مركز 
تحقيقات صفويه در اردبيل برگزار مي ش��ود. او با اشاره 
ب��ه حضور مهمانان بين المللي در اين همايش هدف از 
برگزاري آن را تبيين جاي��گاه صفويه در تاريخ ايران و 
تاثيرات خاندان صفويه در وضعيت فرهنگي، سياس��ي 
و اجتماعي كش��ور عنوان كرد. مديركل ارشاد استان با 
اشاره به ارس��ال ۵۴ مقاله به دبيرخانه همايش متذكر 
شد: داوري مقاالت توسط كميته فرهنگ و تمدن اسالم 

و ايران انجام مي شود. 

اخبارشهرستانها

با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 

فاز ۳ شبكه ملي اطالعات در همراه اول افتتاح شد
گروه بنگاه ها |

فاز ۳ ش�بكه ملي اطالعات با سرمايه گذاري 
۱۴۷۵ميلي�ارد توماني هم�راه اول با حضور وزير 

ارتباطات و فناوري اطالعات افتتاح شد. 
ب��ه گزارش»تعادل« به نق��ل از اداره كل ارتباطات 
شركت ارتباطات سيار ايران، مراسم افتتاح فاز 3 شبكه 
مل��ي اطالعات دي��روز با حضور محم��ود واعظي وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات، وحيد صدوقي مديرعامل 
شركت ارتباطات سيار ايران، علي اصغر عميديان معاون 
وزي��ر و رييس س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
راديويي، نصراهلل جهانگرد معاون وزير و رييس سازمان 
فناوري اطالعات، محمدجواد آذري جهرمي معاون وزير 
و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت ايران، رسول 
س��راييان مديرعامل ش��ركت مخابرات ايران، محمود 
فتوحي رييس دانش��گاه صنعتي ش��ريف، حميدرضا 
عراقي معاون وزرير نفت و مديرعامل ش��ركت ملي گاز 
اي��ران و جمعي از مديران صنعت ارتباطات كش��ور و 
همراه اول در برج همراه برگزار و از ۱۱پروژه همراه اول 

در فاز 3 شبكه ملي اطالعات رونمايي شد. 
»توس��عه شبكه دسترس��ي راديويي در كل كشور 
جهت دسترس��ي تمامي مش��تركين به ش��بكه ملي 
 ،۲G اطالع��ات ب��ا نوس��ازي ۱3۸۶۰س��ايت ش��بكه
توس��عه شبكه 3G در ۱۰۴۲ش��هر و ۹۷۰روستا و نيز 
توسعه شبكه ۴.۵G در ۷۱۰شهر«، »ايجاد بسترهاي 
پرظرفي��ت در جهت پاس��خگويي به نياز ش��بكه ملي 
اطالعات با پروژه توس��عه ش��بكهIPBB پروژه توسعه 
شبكه فيبر در ۸۲۲۰ سايت«، »افزايش ظرفيت اتصال 
 ،»CDN داخل كش��ور و توسعه شبكه IXP به مراكز
»تفكيك ترافيك اينترن��ت داخلي از بين الملل جهت 
كاهش هزينه دسترسي به محتواهاي داخلي«، »تامين 
و ارتقاي ش��بكه مل��ي اطالعات با اج��راي پروژه هاي 
اس��تقرار زيرس��اخت كلي��د عموم��ي داخل��ي همراه 
اول)PKI( براي حف��ظ محرمانگي، تماميت، تصديق 
اصال��ت و انكارناپذيري اطالعات همچنين امن س��ازي 
س��امانه تراكنش ه��ايUSSD جهت ارائه س��رويس 
امن ازجمله خدم��ات بانكي و انتخاباتي«، »اس��تقرار 
DNS كشوري در ۴شهر كشور جهت افزايش سرعت 
دسترس��ي به آدرس هاي اينترنتي از داخل كش��ور«، 
»ارائه محتواي فراگير و پاك در شبكه ملي اطالعات با 
پروژه توسعه سامانه»NGF«، راه اندازي فاز اول شبكه 
اينترنت اش��يا در بستر شبكه ملي اطالعات«، »سامانه 
مديريت آموزش مجازي همراه اول با پشتيباني ترافيك 
رايگان و راه اندازي رس��انه تعاملي همراه اول در بستر 
ش��بكه ملي اطالعات«، »ايجاد مشوق هاي الزم جهت 
اس��تفاده بيشتر از ش��بكه ملي اطالعات با ارائه باندل 
ديتاي رايگان اينترنت و س��رويس VOD فيليمو« و 
»امضاي تفاهمنامه همكاري براي مطالعه و پياده سازي 
نس��ل پنجم تلفن همراه با ش��ركت نوكيا« پروژه هاي 
افتتاح ش��ده همراه اول در فاز 3 شبكه ملي اطالعات 
بودند. در اين مراس��م، تفاهمنامه همكاري بين همراه 
اول و دانشگاه صنعتي شريف درخصوص فعاليت هاي 
مرتبط با مش��اوره، تحقيقات و توسعه فناوري G5 در 
كشور امضا همچنين پروژه هوشمندسازي كنتورهاي 
گاز بر پايه فناوري اينترنت اشيا)NB-IoT( رونمايي 
ش��د كه در آن بس��ترهاي ارتباطي در تمام اليه هاي 
راديو، انتقال و core در داخل ش��بكه همراه اول بوده 
و براي نخس��تين بار در كشور توسط شركت ارتباطات 
سيار ايران و شركت ملي گاز در جهت مديريت هر چه 

بهتر انرژي در كشور اجرايي مي شود. 

 تقدير وزير ارتباطات از رشد سريع اينترنت 
همراه اول

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در مراسم افتتاح 
فاز 3 شبكه ملي اطالعات در همراه اول از اين شركت 

تقدير كرد. 
 محمود واعظي در مراس��م افتتاح فاز س��وم شبكه 
مل��ي اطالعات كه صبح روز يك ش��نبه ۲۵تير ماه در 
برج همراه اول برگزار ش��د عالوه ب��ر افتتاح ۱۱پروژه 
همراه اول در زمينه شبكه ملي اطالعات با اهداي لوح 
تقدير به مهندس صدوقي، مديرعامل اپراتور اول جهت 
كس��ب و حفظ رتبه اول اپراتورهاي تلفن همراه كشور 
در ۴س��ال دولت يازدهم و كسب رتبه اول اپراتورهاي 
تلفن همراه كش��ور در حماي��ت از منابع و مهارت هاي 

ايراني تقدير كرد. 
 واعظي ابتدا با اش��اره به دستاوردهاي خوب همراه 
اول گفت: دس��تاوردهايي كه همكاران همراه اول ارائه 
دادن��د، من را امي��دوار كرد چراكه متاس��فانه ذهنيت 
برخي اين اس��ت ك��ه اگر اپراتورها و ش��ركت ها قصد 

سرمايه گذاري دارند بايد اين سرمايه گذاري در ارتباط 
ب��ا خدمات صوت و ديتا به مردم عرضه ش��ود درحالي 
كه كش��ورهاي خارجي از شبكه خود حداكثر استفاده 
را مي كنن��د؛ من امروز مش��اهده كردم ك��ه جوانان با 
اس��تعداد و شبكه بسيار خوبي در كشور داريم و همراه 

اول توانسته است از آنها استفاده بهينه كند. 
وي در ادامه درخصوص فعاليت 3ركن دولت، بخش 
خصوصي و دانش��گاه ها گفت: وقتي اين 3بخش با هم 
فعاليت كنند، مي توانيم شاهد تحول باشيم. اين فرهنگ 
در كشور ما وارد شده است. دولت اين نقش را دارد كه 
فعاليت بخش خصوصي را تسهيل، حمايت و اگر رقابت 
از مس��ير خودش خارج شود، آن را هدايت كند. بخش 
خصوصي بايد بداند آينده اقتصادي كش��ور در دس��ت 
آنهاست. با حمايت بيشتر از بخش خصوصي مي توانيم 
اقتصاد كشور را ش��كوفا كنيم. چيزي كه دانش بنيان 
اس��ت، توليد ثروت و توس��عه را نيز تضمين مي كند. 
بايد به توليد توجه كنيم تا اش��تغال ايجاد ش��ود و به 
خودكفايي برسيم. اين رويه را همراه اول همواره داشته 
اس��ت. خوش��بختانه روحيه يي كه بين همكاران ما در 
همراه اول است، روحيه بسيار خوبي است. در سفرهاي 
استاني ش��اهد بودم، مهندس صدوقي و همكارانشان 
بسيار با عالقه با دانش��گاه هاي مختلف و دانشگاهيان 
قرارداد و تفاهمنامه امضا مي كنند، اين موضوع بايد در 

كل كشور به عنوان يك فرهنگ جا بيفتد. 
وزي��ر ارتباطات ضمن بيان اين نكت��ه كه امروز در 
دنيايي زندگي مي كنيم كه به س��مت انقالب صنعتي 
نس��ل ۴ حركت مي كند، گفت:  خوشبختانه اصول اين 
حركت در حوزه فعاليت هاي ماست. دنيا براي استفاده 
از اين موضوعات ب��ه اينترنت، IoT، هوش مصنوعي، 
۵G، كلود و... نيازمند است كه تمام اين موارد ابزارهاي 
كار ماس��ت و ديگران از آن استفاده مي كنند. در دولت 
يازدهم به مردم قول داديم كه به آنها اينترنت، موبايل 
نس��ل 3 و ۴ بدهيم و امروز در همراه اول گزارش هايي 
را ديديم كه بس��يار اميدوار كننده بود. در ۱۰۴۲ش��هر 
اينترن��ت نس��ل 3و در ۷۵۰ش��هر اينترنت نس��ل ۴ 
راه اندازي ش��ده اس��ت؛ در صورتي ك��ه در ابتداي اين 
دولت فقط در يك شهر اينترنت نسل 3 وجود داشت و 
در هيچ شهري اينترنت نسل ۴ راه اندازي نشده بود. ما 
امروز شاهد اين هستيم كه همراه اول توجه ويژه يي هم 

به روستاها و مناطق محروم مي كند. 
واعظي در ادامه با بيان اينكه از جانب خودم و دولت 
از همراه اول تشكر مي كنم، گفت: انصافا در اين ۴سالي 
ك��ه من در دولت بودم، كار فوق العاده يي در همراه اول 
انجام شده مخصوصا در اين يك سال. كار عظيمي در 
اين ۸ ماه گذش��ته در همراه اول انجام شد، به طوري 
كه من در هر اس��تان و شهري كه مي رفتم به صورت 
گسترده در رابطه با نسل 3و ۴ كار شده است. كار شما 
هم يك امي��دي براي مردم به وجود آورد و چيزي كه 
مس��ووالن به آنها وعده داده بودند، محقق شد و درآمد 
همراه اول هم باال رفت. وي با اشاره به رشد ۲۰برابري 
استفاده از ديتا در همراه اول ادامه داد: در دنيا استفاده 
ديتا 3تا ۴درصد افزايش پيدا مي كند نه اينكه ۲۰برابر 
شود؛ اين نشان مي دهد چه تحول بزرگي در همراه اول 

به وجود آمده است. 

وزير ارتباطات ضمن تبريك به همراه اول به جهت 
اينكه كه در اين مجموعه همبستگي وجود دارد، گفت: 
از همكارانم در همراه اول مي خواهم كه اين همبستگي 
را حفظ كنند. اين حس��ي كه ش��ما به مجموعه خود 
داريد، باعث رش��د اين مجموعه مي شود. رقابتي كه با 
ديگران داريد تا جايي كه س��الم باشد، مقدس است و 
حتما بايد باشد. اميدوارم همين روحيه همواره در شما 
وجود داشته باشد تا بتوانيد كارهاي بزرگي انجام دهيد. 
واعظي با بيان اينكه در دو سال گذشته اولويت اول 
كارهاي ما در وزارتخانه و تمامي شركت ها شبكه ملي 
اطالعات بوده است، گفت: شاهد اين بوديم كه اقدامات 
خوبي در همراه اول انجام ش��ده و اين شركت براساس 
سياست دولت، اولويت خود را شبكه ملي اطالعات قرار 

داده است. 
وزي��ر ارتباطات در پايان با بيان اين جمله كه جاي 
بس��ته هاي تركيبي در اپراتورها خالي است، گفت: اگر 
س��ازمان تنظيم مقررات س��ختگيري كمتري داشته 
باش��د و بسته هايي كه تلفيقي از صوت و ديتا باشد به 
مردم ارائه ش��ود، اين بسته هاي تركيبي باعث مي شود 
كه عالوه بر صوت بيش��تر به سمت ديتا برويم؛ در اين 
صورت هم مردم راضي مي ش��وند و ه��م كار اپراتورها 

بهتر پيش مي رود. 

 ارائه گزارش موفقيت هاي همراه اول در 
حضور وزير ارتباطات

از سوي ديگر مديرعامل همراه اول گزارش جامعي 
از دس��تاوردها و موفقيت هاي اپراتور اول در يك س��ال 

اخير ارائه كرد. 
افتتاح پروژه هاي همراه اول در راستاي فاز 3 شبكه 
ملي اطالع��ات كه با حضور وزي��ر ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات، معاونان ايش��ان و جمعي از مديران صنعت 
مخابرات كشور انجام ش��د، وحيد صدوقي مديرعامل 
همراه اول به تش��ريح دستاوردها و عملكرد همراه اول 

در فاز 3 شبكه ملي اطالعات پرداخت. 
صدوقي با اش��اره به پروژه هايي كه در اين مراس��م 
افتتاح شد، بيان كرد: امروز پروژه هاي همراه اول در فاز 
3 شبكه ملي اطالعات با حضور وزير محترم ارتباطات و 
معاونان ايشان، رييس دانشگاه صنعتي شريف و عراقي 

مديرعامل شركت ملي گاز ايران افتتاح مي شود. 
وي گف��ت: امروز اقدامات��ي را كه تقريبا  در ۵ ماهه 
اخير يعني بعد از افتتاح فاز ۲ شبكه ملي اطالعات انجام 
ش��ده را افتتاح مي كنيم. مراسم قبلي ۱۱ بهمن بود و 
امروز كه اواخر دولت يازدهم است، مي خواهيم گزارش 

اقدامات خود را خدمت شما ارائه كنيم. 
صدوقي با اشاره به نامگذاري امسال به سال اقتصاد 
مقاومتي، توليد-اش��تغال گفت: امسال سعي كرديم با 
پروژه هايي كه با سازمان فني و حرفه يي يا اتاق اصناف 
شروع كرديم، براي آموزش، ايجاد مهارت و استفاده از 

توان داخلي اقدامي انجام دهيم. 
صدوق��ي با بيان اينك��ه تاكنون هم��راه اول ۱۴۰ 
 محصول ارائه كرده است، گفت: طي 3 ماهه گذشته نيز

 ۱۰ سرويس و محصول جديد به مشتركين ارائه شده 
اس��ت. مديرعامل همراه اول با تشريح وضعيت اپراتور 
اول در تعداد مشترك اظهار كرد: طي يك سال گذشته 

ترافيك ديتاي G4، ۲۰ برابر ش��ده و هم اكنون همراه 
اول حدود ۲۵ ميليون مش��ترك ديتا دارد و در س��ال 
گذشته بيش از ۱۲ ميليون سيم كارت واگذار كرده كه 
از اي��ن تعداد بيش از ۹ ميليون آن ثبت و فعال ش��ده 

است. 
صدوقي اف��زود: هم��راه اول بي��ش از ۲.۱ميليون 
مش��ترك جديد در 3 ماهه نخست امسال جذب كرده 
و ضريب نفوذ اپراتور اول در كش��ور ۸3.۶درصد است. 
همراه اول طي ۴سال دولت يازدهم بيش از ۲۶ميليون 

مشترك جديد جذب كرده است. 
مديرعام��ل همراه اول ب��ا تاكيد بر اينك��ه وزارت 
ارتباط��ات و رگوالت��وري ب��ا ارائه ط��رح ترابردپذيري 
زمينه ايجاد رقابت ش��فاف را فراهم كرده است، گفت: 
همين طور كه مي بينيد روند جذب مش��ترك از طريق 
ترابرد در چند ماه اخي��ر كامال مثبت بوده و هم اينك 
همراه اول تنها اپراتوري اس��ت ك��ه باالنس آن مثبت 
اس��ت. تا ديروز برآيند همراه اول ۲۴۴۵۵ مثبت بوده، 
اپراتور دوم ۱۹3۲۴ منفي و اپراتور س��وم ۵۱3۱ منفي 
بوده اس��ت. همراه اول با توجه به ۲3 سال سابقه، طي 
چند سال اخير شبكه خود را نوسازي كرد و با خدماتي 
كه به مشتركين ارائه كرد، موجب شد حتي مشتركين 
ساير اپراتورها را نيز جذب كند كه اين عملكرد تقريبا 
خالف روند همه كشورهاي دنيا بود. در تمام كشورهاي 
دنيا اصوال اپراتور اول س��هم بازار از دس��ت مي دهد و 

خوشبختانه براي ما اين اتفاق نيفتاد. 
صدوقي با اشاره به شبكه ملي اطالعات و برشمردن 
اركان آن، اقدام��ات هم��راه اول در فاز 3 ش��بكه ملي 
اطالعات را تشريح كرد. وي گفت: در بحث شبكه هاي 
مترو و انتقال توسعه فيبر سايت ها جهت پشتيباني از 
موبايل باند پهن، در فاز س��وم ۸۲۲۰ س��ايت به فيبر 
متصل شده اس��ت. در محور شبكه هاي دسترسي نيز 
در پايان فاز سوم۱3۸۶۰س��ايت نسل دو نوسازي شده 
اس��ت، ۱۰۴۲ شهر و ۹۷۰ روس��تا به شبكه نسل 3 و 
۷۱۰ش��هر تحت پوشش شبكه نسل ۴ همراه اول قرار 
گرفتند. در محور مراكز تبادل ترافيك )IXP( نيز كه 
قرار بود ۴۰ گيگ ظرفيت نوس��ازي ش��ود، هم اكنون 

حدود ۵۰ گيگ ظرفيت ايجاد شده است. 
مديرعام��ل هم��راه اول ب��ا اش��اره ب��ه توس��عه 
زيرس��اخت هاي مديريت دسترس��ي ب��ه اينترنت، از 
ارائه س��يم كارت دانش آموزي »انارستان« و سيم كارت 
كودك و نوجوان »درس��ا« خبر داد و گفت: هر دو االن 
سرويس دهي مي كنند؛ به طوري كه طي يك ماه گذشته 
حدود 3۰۰هزار س��يم كارت انارس��تان واگذار شده كه 
روند خوبي دارد و اميدواريم با ارائه تبلت بومي، محتواي 

بهتري به دانش آموزان ارائه كنيم. 
صدوق��ي با اش��اره به راه ان��دازي رس��انه تعاملي و 
مديريت آموزش مجازي همراه اول بيان داشت: ما براي 
ارائه IPTV راس��ا ورود نكرديم؛ بلكه زيرساخت ايجاد 
كرديم. سامانه تابان را هم براي اصناف كشور راه اندازي 
كردي��م. ما آمادگي داريم براي تمام ش��ركت هايي كه 
مجوز IPTV دريافت كردند، زيرس��اخت الزم را مهيا 
كنيم. همچنين در آموزش و پرورش كار بزرگي انجام 
شد؛ حدود ۲.۹ ميليون معلم از طريق سامانه هايي كه 
راه اندازي كرديم آموزش ديده اند. در س��امانه اصناف از 

۹۰۰۰ هزار آموزش��گاه كش��ور، االن ۱۰۲۰ آموزشگاه 
پنل درياف��ت كرده اند، حدود ۴۲۰۰ اس��تاد براي اين 
سامانه تعريف شده است كه به زودي با ساير اصناف نيز 

تفاهمنامه امضا مي شود. 
وي درخصوص آخرين وضعيت سايت هاي موبايل 
بان��د پهن همراه اول نيز اظهار ك��رد: هم اكنون كه در 
پايان فاز 3 ش��بكه مل��ي اطالعات ق��رار داريم، تعداد 
۱3۸۶۰سايت نس��ل ۲.۷۵، ۱۶۴۹۱ سايت نسل 3.۹ 
و ۹۷۰۰ سايت نسل ۴.۵ راه اندازي شده كه اين حجم 
از راه ان��دازي كه با كمك ت��وان داخلي صورت گرفته، 

بي نظير است. 
صدوقي با بيان اينكه در بهمن س��ال ۹۵ با شركت 
ملي گاز ايران درخصوص هوشمندس��ازي كنتورهاي 
 گاز تفاهمنام��ه امضا ش��ده اس��ت، تصريح ك��رد: در

 ۲۱ تير س��ال جاري نخستين تست موفق كنتور گاز 
در شبكه NB-IOT در ايران انجام شد كه هم اكنون 
۵۰۰۰ كنتور در فاز پايلوت در حال بهره برداري است. 
البته در منطقه هم ۵ روز قبل نخس��تين بار اين طرح 
اجرايي ش��ده اس��ت. ما اميدواريم اين ط��رح را روي 
كنتورهاي آب و ب��رق نيز انجام دهيم كه اين امر يك 

تحول بزرگ را در كشور ايجاد مي كند. 
وي درخص��وص وضعيت مالي ش��ركت نيز گفت: 
همراه اول سعي كرده هم در صورت هاي مالي و هم در 
بورس ش��فاف عمل كند. همراه اول در ۴ سال گذشته 
همواره در بورس گزارش مقبول دريافت كرده اس��ت. 
اين درحالي است كه مجمع ما در فروردين ماه يا اوايل 
ارديبهشت هر سال برگزار مي شود. اين تقريبا بي نظير 
است كه شركتي با گردش مالي ۱۰۰۰۰ميليارد توماني 
در نخس��تين ماه سال از بورس گزارش مقبول دريافت 
كند. در بورس هم طي ۲سال گذشته از نظر شفافيت 
و اطالع رساني و كيفيت صورت هاي مالي، از رتبه ۱33 

به رتبه ۱3 رسيده ايم. 
و  درآم��د  درخص��وص  اول  هم��راه  مديرعام��ل 
س��ود اين ش��ركت در 3 بازه زماني »۴ س��ال پيش از 
خصوصي سازي«، »۴ س��ال نخست خصوصي سازي« 
و »۴س��ال دول��ت يازدهم« ني��ز اظهار ك��رد: درآمد 
 همراه اول در ۴ س��ال پيش از خصوصي ش��دن حدود 
نخس��ت  س��ال   ۴ در  توم��ان،  ميلي��ارد   ۷۹۰۰
 خصوصي س��ازي حدود ۲۰۱۰۰ ميلي��ارد تومان و در
 ۴ سال دولت يازدهم به 3۷۱۰۰ ميليارد تومان افزايش 

يافته كه رشد خوبي است. 
 همچني��ن در اي��ن ب��ازه زماني س��ود ش��ركت از
 ۲۴۰۰ ميلي��ارد تومان به ۵۵۰۰ ميليارد و در ادامه به 

۱۰۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است. 
صدوقي با اش��اره به افتت��اح پروژه هاي كالن ملي 
اپرات��ور اول در دول��ت يازدهم گفت: در اين ۴ س��ال 
 بي��ش از ۸۰۰۰ميلي��ارد تومان پروژه انجام ش��ده كه

 ۲۴۵۰ ميلي��ارد تومان آن مربوط به افتتاح پروژه هاي 
توس��عه باند پهن و نوسازي و ارتقاي شبكه در شهريور 
۹۴، ۴۱۴۷ميليارد تومان آن مربوط به افتتاح پروژه هاي 
توسعه باند پهن به مناسبت دهه مباركه فجر در بهمن 
۹۵ و ۱۴۷۵ ميلي��ارد تومان آن مربوط به افتتاح فاز 3 

شبكه ملي اطالعات در امروز است. 
وي مبال��غ پرداختي ب��ه خزانه دولت در ۴ س��ال 
دول��ت يازده��م را ح��دود ۱۹3۰۰ ميلي��ارد توم��ان 
عن��وان ك��رد و گفت: اين درحالي اس��ت كه ۴ س��ال 
پيش از خصوصي س��ازي يعني س��ال ۸۴ تا ۸۷ حدود 

3۷۰۰ميليارد تومان به دولت پرداخته بوديم. 
صدوق��ي افزود: ارزش بازار همراه اول طي ۴س��ال 
گذش��ته از ۸۸3۹ ميليارد تومان ب��ه ۱۴۵۹۰ميليارد 
تومان افزايش يافته كه در بورس تقريبا كم نظير است. 
مديرعامل هم��راه اول با بيان اينك��ه همراه اول 
رتبه اول در استفاده حداكثري از منابع و مهارت هاي 
ايراني در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات براساس 
ارزيابي س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
را كس��ب كرده اس��ت، افزود: اپراتور اول در ۴ سال 
گذشته در ارزيابي رگوالتوري كه براساس استاندارد 
EFQM صورت مي گيرد، همواره رتبه اول را كسب 

كرده است. 
صدوقي با بيان اينكه طي يك سال گذشته براساس 
اعالم معاونت برنامه ريزي وزارت ارتباطات س��هم بازار 
همراه اول افزايش يافته اس��ت، تصريح كرد: سهم بازار 
همراه اول طي ۱۸ ماه اخير با توجه به نوس��ازي انجام 
ش��ده از ۵۷درصد به ۵۹درصد افزايش يافته است؛ اگر 
ما آمار رومينگ ملي را هم اضافه كنيم كه روزانه حدود 
يك ميليون و ۱۰۰ هزار مش��ترك از اپراتورهاي ديگر 
از ش��بكه همراه اول استفاده مي كنند، سهم بازار ما به 

حدود ۶۰درصد مي رسد. 

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو خبر داد 

برنامه هاي ايران خودرو براي اصالح تركيب سبد دارايي ها 
قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، 
جزييات اقدامات و برنامه هاي ايران خودرو براي اصالح 
تركيب سبد دارايي ها با هدف بهبود كارايي شركت هاي 

زيرمجموعه را اعالم كرد. 
به گزارش »تع��ادل« به نق��ل از ايكوپرس، عباس 
ملكي تهراني در تش��ريح اين برنامه ها و اقدامات گفت: 
جمع ارزش سهام شركت هاي واگذار شده ايران خودرو 
در س��ال مالي ۹۵ معادل مبلغ 3 ه��زار و 3۷ ميليارد 
ريال بوده اس��ت . او افزود: اجراي اي��ن برنامه، موجب 
افزاي��ش درآمده��اي ايران خ��ودرو از مح��ل واگذاري 

دارايي هاي مازاد ش��ده است. ملكي تهراني با اشاره به 
تحول س��اختاري ايجاد شده در فضاي صنعت خودرو 
در دول��ت تدبير و اميد و به ويژه پس از اجرايي ش��دن 
برج��ام گفت: ازجمله اهداف اقتص��ادي دولت تدبير و 
اميد ايجاد تع��ادل در بازارهاي مختلف نظير بازارهاي 
كاال، س��رمايه، مسكن و پول بوده و خوشبختانه دولت 
در اين مسير تعامل سازنده يي با اقتصاد جهاني در عين 
توجه ب��ه تحكيم بنيان هاي اقتص��اد داخلي را مدنظر 
قرار داده اس��ت. او تاكيد كرد: شركت ايران خودرو نيز 
همسو با فضاي بانش��اط ايجاد شده، ناشي از عملكرد 

حوزه سياس��ت خارج��ي در دولت يازدهم، سياس��ت 
اصالح س��اختار س��بد دارايي هايش را در دس��تور كار 
قرار داده است. قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي 
ايران خ��ودرو توضي��ح داد: اين سياس��ت در چارچوب 
آيين نام��ه واگذاري ش��ركت هاي زيرمجموعه، مصوب 
هيات مديره ايران خودرو به اجرا درآمده است. به گفته 
ملك��ي تهراني، در اين چارچوب اهتمام اصلي و تمركز 
وي��ژه مديريت گروه بر واگذاري س��هام ش��ركت هاي 
زيرمجموعه بوده اس��ت. او با اش��اره به آم��ار واگذاري 
سهام ش��ركت هاي زيرمجموعه در سال مالي گذشته 

اعالم كرد: در سال مالي ۱3۹۵ معادل ۱۴ درصد سهام 
شركت بيمه پارس��يان به مبلغ يك هزار و ۵۹ميليارد 
ريال واگذار ش��د. همچنين ۲ درصد از س��هام شركت 
ايران خودرو متعلق به شركت سرمايه گذاري سمند به 
مبلغ يك هزار و ۱۲۷ميليارد ريال فروخته ش��د. ملكي 
تهراني گف��ت: در ادامه اجراي برنامه اصالح س��اختار 
سبد دارايي هاي ايران خودرو، ۷۰ درصد از سهام شركت 
فنرسازي خاور نيز در مجموع به مبلغ 3۵3ميليارد ريال 
واگذار شد. در اين ميان بخش ديگري از سهام متعلق 
به گروه ايران خودرو در ساير شركت هاي فعال در بورس 
در مجموع به مبلغ ۵۱۷ميليارد ريال فروخته شد. او با 
اش��اره به برنامه ايران خودرو براي واگذاري سهام ديگر 
ش��ركت هاي تابعه در س��ال مالي ج��اري تاكيد كرد: 
اين ش��ركت درنظر دارد پس از بررسي و تحليل سبد 
سرمايه گذاري ها در صورت لزوم فرآيند اصالح ساختار 
را امس��ال هم ادامه دهد، اما طبيعت��ا اين فرآيند بايد 

با هدف بهينه س��ازي تركيب دارايي ها در عين رعايت 
صرفه و صالح اقتصادي به اجرا درآيد. 

قائم مقام ارشد مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو 
افزود: توجه داش��ته باش��يد كه برنامه واگذاري سهام 
ش��ركت هاي زيرمجموعه، با نگاه به افزايش بهره وري 
س��رمايه گروه صنعتي ايران خودرو و استفاده بهينه و 
موثر از دارايي هاي غيرمولد صورت گرفته است، ضمن 
اينكه تعيين تكليف آن دس��ته از سرمايه گذاري هايي 
كه بازده مناس��بي نداش��ته اند، يكي ديگ��ر از اهداف 

ايران خودرو از تدوين اين برنامه بوده است. 
 او ضم��ن ابراز اميدواري به نتايج اجراي اين برنامه 
در ت��داوم فعاليت هاي توليدي ايران خ��ودرو گفت: در 
صورت تحقق اهداف اين برنامه، انتظار داريم س��اختار 
سبد دارايي هاي ايران خودرو بهينه سازي و اصالح شود، 
ضم��ن اينكه تامين مالي بهينه از منابع غيرمولد يكي 

ديگر از اثرات مبارك اجراي اين سياست خواهد بود. 
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اقتصاد اجتماعي12
 پارسال 16پرستار 

براثر كار زياد جان دادند
ايلنا| رييس كل س��ازمان نظام پرستاري با بيان اينكه 
پزش��كان در ايران ۲۰ تا ۸۰ برابر مردم عادي درآمد دارند، 
گفته در سال گذشته ۱۶ پرستار ۲۵ تا ۴۵ ساله براثر فشار 

كار زياد جان باختند. 
علي محمد آدابي، رييس كل س��ازمان نظام پرس��تاري 
ب��ا اش��اره به اينكه امس��ال دهمين س��ال تصوي��ب قانون 
تعرفه گذاري خدمات پرستاري است گفته اين قانون۱۰ سال 
است به دليل منافع عده يي خاص اجرا نمي شود. همچنين با 
تصويب طرح هاي ديگر كه در آن منافع عده يي ديده شده و 
زحمتش بر دوش پرستاران نهادينه مي شود حقوق پرستاران 
را تضعيف مي كند. او از دولت و مجلس پرسيده چرا قانوني 
كه ۱۰ سال از تصويب آن مي گذرد، هنوز اجرايي نشده و چه 
كساني مانع آن مي شوند. در حقيقت اين قانون چوبي شده 
اس��ت كه طبقه غني از آن رد مي شوند و سدي براي طبقه 
ضعيف جامعه شده اس��ت. او همچنين گفته سال گذشته 
۱3۰ه��زار دالر به طور مس��تقيم و غيرمس��تقيم در بخش 
بهداشت كشور هزينه ش��ده در حالي كه تنها درآمد نفتي 
در اين بخش۱۴۰هزار دالر بوده است. به اعتقاد او هيچ جاي 

دنيا درآمد يك كشور با هزينه درمان آن برابري نمي كند. 
آداب��ي در ادامه گفته تعداد زيادي پرس��تار در كش��ور 
بيكارند چراكه در چند روز گذش��ته فراخواني روي س��ايت 
پرس��تاري قرار داده ش��د و بعاد از آن 9هزار و 3۰۰ پرستار 
و كادر پرس��تاري ثبت نام كرده اند كه بيشترين آمار مربوط 
به خراس��ان رضوي است و اين نشان مي دهد كه چه تعداد 

پرستار بيكار در كشور وجود دارد. 

تبعيض جنسيتي عامل اصلي 
خودزني و خون بازي

ايلنا| يك پژوهش��گر ارشد جامعه شناسي جنايي با 
اشاره به اينكه بهداش��ت رواني جامعه دچار تزلزل شده 
اس��ت، گفته خون بازي در دختران دبيرس��تاني افزايش 

چشمگيري يافته است. 
به گفته ش��يرين ولي پوري خودزني ب��راي دريافت ديه 
افزايش پيدا كرده اس��ت. او معتقد است آسيب رساندن به 
خود براي دريافت بيمه يك بخش از قضيه اس��ت كه قطعا 
تنها مربوط به مشكالت مالي نمي شود، بلكه عوامل دروني و 

رواني نيز در اين مساله دخيل است. 
اين پ ژوهش��گر اجتماع��ي گفته زماني كه ب��ا اين افراد 
صحبت مي ش��ود، مي گويند: »از شرايط موجود خسته اند و 
چون قصد آس��يب رساندن به كس��ي را ندارند به خودشان 
آسيب مي زنند.« به گفته او بسياري براي تخليه خشم دروني 
خود اقدام به خودزني مي كنند، در س��ال هاي اخير هم اين 
كار افزايش پيدا كرده و باالترين آمار بين نوجوان ها است كه 
بيشتر آنها را دخترها تشكيل مي دهند و شايد يكي از داليل 

آن تبعيض جنسيتي و شرايط رفتاري خانواده هاست. 
براين اس��اس طي پژوهش��ي كه در تهران انجام ش��ده 
خودزني بيشتر بين دختران به اسم خون بازي مطرح است. 
براساس اين پژوهش نتيجه اين بود كه خانواده اين دختران 
از هم پاش��يده يا حتي خانواده هايي با س��طح فرهنگي باال 
هستند كه با فرزندان خود ارتباط درستي ندارند و فرزندان 
قادر به مطرح كردن خود در خانواده نيستند، بنابراين علت 
اين كار جلب  توجه اس��ت اما نكته جالب اين است كه اين 
دختران بعد از انجام اين كار پشيمان مي شوند و نقطه آسيب 

ديده را مي پوشانند. 

بودجه 735هزار توماني دولت 
براي ايمني هر معدن

ايلنا| وزي��ر كار گفته دولت براي ايمن��ي معادن ايران 
۴ميلي��ارد تومان اعتبار در نظر گرفته اس��ت. اين ميزان از 
بودجه ي��ي كه دولت براي ايمني مع��ادن اختصاص داده با 
توجه ب��ه تعداد معدن ه��اي ايران حدود ۷3۵ه��زار تومان 
براي هر معدن مي ش��ود. علي ربيعي اين خبر را در حاشيه 
نمايش��گاه عكس معدن يورت كه ارديبهش��ت ماه امسال 

منفجر شد و ۴3كشته برجاي گذاشت، اعالم كرده است. 
ربيع��ي اي��ن را ه��م گفته ك��ه در بح��ث ايمني چون 
فعاليت هاي معادن از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست از اين رو 
پيمانكاران هزينه هاي خود را كاهش مي دهند و اين موضوع 
باعث شده فش��ار كار بر دوش كارگران باشد. به گفته وزير 
كار معاون��ت روابط كار در ح��ال كار روي طرحي در زمينه 
نظام پيمانكاري معادن اس��ت، همچنين قرار است كتابچه 
حفاظت ايمني معادن تدوين ش��ود. براساس گزارش مركز 
آمار ايران در سال 9۲ تعداد ۵۴۴۵ معدن در كشور در حال 
بهره ب��رداري بودند. اگر تعداد فعلي مع��ادن ايران را همين 
تعداد در نظر بگيريم از بودجه ۴ميليارد توماني دولت براي 
»نوسازي معادن« به هر معدن مبلغي حدود ۷3۵هزار تومان 
خواهد رس��يد. اين در حالي است كه بسياري از معادن در 
ايران هيچ يك از استانداردهاي الزم براي فعاليت را ندارند كه 
نمونه بارز آن معدن يورت بود. فقط در يك مورد مي توان به 
معدن هاي استان زنجان اشاره كرد كه از ۲۸۷معدن در اين 

استان فقط يكي از معدن ها تجهيزات ايمني دارد. 

افزايش ماهانه 1300ميليارد تومان 
به بدهي هاي بيمه سالمت

ايس�نا| بيمه س��المت ايران با گذشت نزديك به چهار 
سال از عمرش همچنان مورد مناقشه بين دولت و سازمان 
تامين اجتماعي اس��ت و سرنوش��ت آن به درس��تي معلوم 
نيس��ت. در اين ميان مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران 
درباره بدهي هاي بيمه سالمت به مراكز درماني گفته هنوز 
مطالب��ات به مراكز را پرداخت نكرده ايم. تا پايان س��ال 9۵، 
مجموع بدهي هاي سازمان ۴هزار و ۴۰۰ميليارد تومان است 
كه در سال 9۶ هم ماهانه ۱۲۰۰ تا ۱3۰۰ ميليارد تومان به 

آن افزوده شده است. 
محمدج��واد كبير در حاش��يه بازديد وزير بهداش��ت از 
سازمان بيمه س��المت اين حرف ها را گفته، جايي كه وزير 
بهداش��ت هم درباره اين بيمه حرف هايي گفته كه نشان از 
س��ردرگمي در به سرانجام رس��يدن اين طرح دارد. حسن 
هاشمي با اش��اره به انتقال س��ازمان بيمه سالمت ايرانيان 
به وزارت بهداش��ت، گفته البته اين كار هنوز ناقص است و 
بخش��ي از توليت بيمه ها در اختيار وزارت بهداشت نيست. 
سازمان هاي بيمه گر متعددي وجود دارد و اگر منابع تجميع 
و سياست ها واحد باشد، كارآمدتر مي شوند. مجلس و دولت 

نيز بايد در اين حوزه حمايت جدي داشته باشد. 
به گفته كبير، وزارت بهداشت همچنان درصدد آن است 
كه با سياست هايي كه براي نظام سالمت اتخاذ مي كند نقش 
بيمه ها را به عنوان خريدار خدمات مورد توجه قرار دهد. اگر 
جايگاه بيمه ها حفظ شود و سازمان ما حوزه توليتي در بحث 
بيمه ها باش��د، اميد است در آينده نزديك شاهد تسهيل در 

خريد راهبردي خدمات باشيم. 

اخبار

پس از 3ماه مناقشه در درون دانشگاه آزاد

فرهاد رهبر سرپرست دانشگاه آزاد شد
گروه اقتصاد اجتماعي|

هفده��م آبان ماه ۱39۲، س��ه ماه پ��س از آغاز كار 
دولت حس��ن روحاني و در روزهايي كه اميد به تغيير 
هنوز پررمق بود، سرپرست دانشگاه تهران براي شركت 
در مراسم كلنگ زني دانشكده علوم اجتماعي و رفتاري 
پرديس بين المللي اين دانشگاه به كيش رفت، تا كلنگ 
آغاز پروژه يي را بزند كه بنابر قرارداد، تنها ۴۵ روز براي 
بهره برداري از آن فرصت داشت. بنابر آن قرارداد منطقه 
آزاد كيش زميني را به رايگان در اختيار دانشگاه تهران 
قرار داده بود تا در مدت چهار س��ال اين دانش��كده را 
بسازد و اگر نه، زمين را به منطقه آزاد كيش برگرداند. 
همين هم سبب شد كه علي اصغر مونسان، مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم كلنگ زني از دليل 
اين تاخير بپرسد. سرپرست آن روزهاي دانشگاه تهران 
از پاس��خ امتناع كرد، گفت »طرف حس��اب من شما 
نيستيد«. مونسان گفت: طبق قرارداد عمل خواهد كرد. 
رييس دانشگاه تهران گفت »اگر تا يك ماه آينده شما 
مديرعامل مانديد، حتماً اين كار را هم بكنيد.« مونسان 

گفت: »فضاي كشور عوض شده است، آقاي رهبر«
رييس آن روزهاي دانشگاه تهران فرهاد رهبر بود. 
او س��ه ماه بعد، در بهمن ماه همان س��ال از رياست 
دانش��گاه تهران كنار گذاشته شد. علي اصغر مونسان 
اما، همچن��ان مديرعام��ل منطق��ه آزاد كيش ماند. 
رهبر س��ال ۸۶ و با پيشنهاد وزير علوم دولت محمود 
احمدي نژاد و با تاييد ش��وراي عالي انقالب فرهنگي، 
جانش��ين عباس��علي عميد زنجاني و رييس دانشگاه 
تهران ش��د. اما ۶س��ال بعد، به سبب آنچه وزير علوم 
دولت روحاني »اتمام دوران مسووليت« خواند، جايش 
را به محمدحسين اميد داد. او يكي از آخرين مديران 
رده باالي دولت محمود احمدي نژاد بود كه در دولت 
حس��ن روحاني نيز سمتش را حفظ كرده بود. با اين 
هم��ه، چهار روز پس از تكذيب انتص��اب او به عنوان 
سرپرست دانشگاه آزاد از جانب سخنگوي اين دانشگاه، 
با حكم علي اكبر واليتي، رييس هيات امناي دانشگاه 
آزاد، سرپرست اين دانشگاه شد. »تعادل« پيش تر نيز 
در گزارشي به نقل از يك منبع آگاه در دانشگاه آزاد، از 
احتمال باالي انتصاب رهبر خبر داده بود. فرهاد رهبر 
در جلسه شامگاه بيستم تيرماه، به عنوان يكي از سه 
عضو منصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي به عضويت 

هيات امناي دانشگاه آزاد درآمده بود. 

 چگونه نوبت به فرهاد رهبر رسيد؟
س��ي ام دي ماه سال گذش��ته، علي اكبر واليتي به 
عنوان رييس هيات موس��س دانش��گاه آزاد اسالمي 
منصوب شد. پيش از آن، بنابر آيين نامه اين دانشگاه 
انتخاب رييس هيات موسس با راي اعضاي اين هيات 
انجام مي شد. واليتي پس از آن، با راي اعضاي هيات 
امناي دانشگاه آزاد، به عنوان رييس هيات امناي اين 
دانشگاه نيز انتخاب شد. نزديك به سه ماه پس از آن 
و در آس��تانه انتخابات رياست جمهوري، هيات امناي 
دانش��گاه تهران به درخواس��ت چهار تن از از اعضاي 
اين هيات، جلس��ه يي فوق الع��اده براي تصميم گيري 
در مورد رياس��ت اين دانش��گاه، به رياس��ت علي اكبر 
واليتي تشكيل داد. آنها در نوبت پيش از ظهر جلسه 
به حميد ميرزاده، رييس وقت دانشگاه آزاد، پيشنهاد 
كردند ظرف مدت يك هفته از س��متش استعفا كند، 

در غير اين ص��ورت فرآيند بركناري اش خود به خود 
پي��ش خواهد رف��ت. امتناع مي��رزاده از پذيرش اين 
پيشنهاد موجب ش��د هيات امنا در نوبت بعد از ظهر 
جلس��ه، با وجود اينكه وزير علوم و وزير بهداشت، به 
عنوان نمايندگان دولت، جلس��ه را ترك كرده بودند، 
ب��ا حضور هفت عضو و با اكثريت آرا ميرزاده را بركنار 
كنند و سپس، علي محمد نوريان به عنوان سرپرست 

اين دانشگاه مصوب شد. 
يك ماه پس از بركناري ميرزاده، هفتم خرداد، ياسر 
هاشمي رفسنجاني، فرزند آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
ني��ز از جانب واليتي، از رياس��ت دفتري هيات امناي 
دانش��گاه آزاد بركنار ش��د. ياس��ر هاش��مي در زمان 
بركناري ميرزاده، بركناري او را »خالف سيره آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني دانست.« يك روز پس از بركناري 
ياسر هاش��مي، خبرگزاري ها نامه يي را از سيدحسن 
خميني خطاب به رييس جمهوري منتشر كردند كه 
تاريخ يك هفته پيش ت��ر و روز دوم خردادماه پاي آن 
خورده بود. سيدحسن خميني در اين نامه نوشته بود 
كه »به نظر اينجان��ب روند عزل برادرمان جناب آقاي 
ميرزاده از وجاهت قانوني برخوردار نيس��ت و حداقل 
آن اس��ت كه ش��بهه غيرقانوني بودن آن بسيار قوي 
اس��ت.« او براي نخستين بار، در آن نامه اعالم كرد كه 
نصب سرپرست بدون راي گيري انجام شده است و در 
نهايت، خواس��تار ورود حسن روحاني به اين موضوع 
ش��د. با اين همه، جز زمزمه هاي��ي پيرامون انتصاب 
ميرزاده به عنوان معاون اجرايي رييس جمهور، روحاني 
هرگز واكنش��ي روشن و عمومي به تغييرات دانشگاه 

آزاد نشان نداد. 
همان زم��ان حميد مي��رزاده، رييس عزل ش��ده  
دانشگاه آزاد، نيز پس از آنكه علي اكبر واليتي اتهاماتي 
پيرامون فساد مالي دانش��گاه آزاد در دوران مديريت 
او متوجهش كرد، با انتش��ار نوش��ته يي پنج بندي به 

پاس��خگويي برآمد. ميرزاده در نامه اش نوشته بود كه 
»اگر بنده، خداي ناكرده اهل سوءاستفاده و فساد بودم 
بايد رفتارم با شما كامال متفاوت مي بود؛ به شما دروغ 
مي گفتم و با تملق و چاپلوسي كه متاسفانه سكه رايج 
اين روزها شده، پست خودم را حفظ مي كردم.« او در 
ادامه آن نامه افزوده بود كه »وقتي ش��ما پاس��خ هاي 
مستند و مقاومت مرا ديديد گفتيد اين اتهامات هنوز 
ثابت نشده، همه آنها به كنار، اصال من با تو نمي توانم 
كار كنم و افزوديد در صورتي مي توانيد رييس دانشگاه 
بمانيد كه من هرچ��ه گفتم بپذيريد، هر كه را گفتم 
ع��زل كنيد و هر ك��ه را گفتم نصب كنيد و هر كاري 

گفتم انجام دهيد و اختياري نداشته باشيد.«
ب��ا اين حال، نوريان نزديك به س��ه ماه سرپرس��ت 
دانشگاه آزاد ماند، اما هرگز به عنوان گزينه رياست اين 
دانشگاه به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي معرفي نشد 
ت��ا عاقبت، پيش از ظهر روز گذش��ته، از پس فروكش 
كردن موج ه��اي انتخابات رياس��ت جمهوري و تعديل 
فضاي سياس��ي دوقطبي، هيات امناي دانشگاه آزاد در 
جلس��ه يي با حضور اكثريت اعضا، به اتفاق آرا، معرفي 
فرهاد رهبر را به شوراي عالي انقالب فرهنگي، به عنوان 
رييس دانشگاه آزاد، تصويب كردند. اعضاي هيات امناي 
دانش��گاه آزاد همچنين در اين جلس��ه تصويب كردند 
كه فرهاد رهبر، فعاليتش را در اين دانش��گاه به عنوان 
سرپرس��ت آغاز كند. بنابراين، موضوع رياست رهبر بر 
دانشگاه آزاد در نخستين جلس��ه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي مطرح خواهد شد و پس از تصويب اين شورا، 
او رسماً به عنوان رييس اين دانشگاه منصوب مي شود. 

 تالشي دوباره
انتصاب فرهاد رهبر به عنوان سرپرس��ت دانشگاه 
آزاد از پي موج تازه برآمده در مديريت اين دانشگاه، در 
روزهاي پس از درگذشت آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، 

نخس��تين ت��الش براي كمرنگ س��اختن »س��يره« 
بنيان گذار اين دانشگاه نيست. پيش از اين نيز، حتي 
در زم��ان حيات آيت اهلل هاش��مي، در ميانه دوره دوم 
رياس��ت جمهوري محمود احمدي نژاد، كوشيده شده 
ب��ود نگاهي ديگ��ر جايگزين نگاه حاكم بر دانش��گاه 
آزاد ش��ود و از پي، عضو منصوب شوراي عالي انقالب 
فرهنگ��ي در هيات امنا، اندكي پ��س از انتصابش به 
رياس��ت دانشگاه رس��يده بود. بيس��ت وهفتم دي ماه 
۱39۰، هيات امناي دانشگاه آزاد كه تركيبش چندي 
پيش از آن، با مصوبه ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
تغيير كرده بود و فرهاد دانشجو به همراه بهمن يزدي 
و فري��دون صمدي به آن افزوده ش��ده بودند، پس از 
فش��ارهاي بسيار براي كنار گذاشتن عبداهلل جاسبي، 
ب��راي تعيين رييس اين دانش��گاه، به رياس��ت اكبر 
هاشمي رفس��نجاني تشكيل جلسه داد. در اين جلسه 
هاشمي رفسنجاني از نامزدهاي رياست دانشگاه برنامه 
خواس��ت. طيف مقابل اما، ناالزم دانستن ارائه برنامه، 
اعالم كردند به رياست فرهاد دانشجو راي خواهند داد. 
پس از پايان جلسه، فرهاد دانشجو و همراهانش او را 
به عنوان رييس دانشگاه آزاد معرفي كردند. دبيرخانه 
هيات امناي دانش��گاه آزاد با صدور بيانيه يي انتخاب 
دانشجو را رد كرد و گفت هيچ راي گيري اي از جانب 
رييس جلس��ه، يعني هاشمي رفسنجاني، انجام نشده 
است. پس از آن خبرهايي پيرامون تعيين ضرب االجل 
براي امضاي حكم رياس��ت برادر وزي��ر وقت علوم بر 
دانش��گاه آزاد، از جانب هاشمي رفس��نجاني منتش��ر 
ش��د. هاشمي امتناع كرد. هياتي ۵ نفره به نمايندگي 
از شوراي عالي انقالب فرهنگي با هاشمي رفسنجاني 
دي��دار كردند و كوش��يدند او را راض��ي را به امضاي 
حكم دانش��جو كنند. هاش��مي امتناع ك��رد. عاقبت 
بيس��ت وهفتم دي م��اه ۱39۱، ش��وراي عالي انقالب 

فرهنگي، رسماً رياست فرهاد دانشجو را تاييد كرد. 

فره��اد دانش��جو ت��ا ۲۷ ش��هريور ۱39۲ رييس 
دانش��گاه آزاد مان��د تا در نهايت ب��ا رأي قاطع هيات 
امناي دانشگاه آزاد اسالمي، بركنار شود و جايش را به 
حميد ميرزاده بدهد. ميرزاده در سال ۱3۸۶ با دعوت 
آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، رييس وقت هيات موسس 
و هيات امناي دانشگاه آزاد اسالمي و با تصويب شوراي 
عالي انقالب فرهنگي به عنوان عضو هيات موس��س 
اين دانش��گاه و دبير اين هيات منصوب شد. او سپس 
با تصويب هيات موس��س به عضوي��ت هيات امناي 
دانشگاه درآمد و در نهايت، ۲۷ شهريور ۱39۲، پس از 

عزل فرهاد دانشجو رييس دانشگاه آزاد شد. 

 يك سمناني ديگر
فرهاد رهبر متولد س��ال 3۸ در س��منان است. او 
پيش از ديروز و انتصاب به عنوان سرپرس��ت دانشگاه 
آزاد، از سال 93 و با حكم علي طيب نيا كه رهبر او را 
»رفيق چهل ساله اش« خوانده بود، نايب رييس شوراي 
راهبردي نظام مالياتي كشور بود. او همچنين خرداد 
سال گذش��ته، با حكم س��يدابراهيم رييسي، توليت 
آس��تان قدس رض��وي و نامزد اصولگ��راي انتخابات 
دوازدهم رياس��ت جمهوري، مش��اور اقتصادي و دبير 
كارگروه اقتصادي آس��تان قدس رضوي شد. رهبر از 
فعاالن س��تاد انتخاباتي رييسي و يكي از همراهان او 

هنگام ثبت نام براي نامزدي بود. 
با اين همه، رهبر بيش از تمام مناصبش با رياست 
دانشگاه تهران شناخته مي شود. او پس نگاشتن نامه 
معروفش به احمدي نژاد، نامه يي كه خود در آن گفته 
بود ك��ه »قصد مكدر كردن رييس جمهور را ندارد« و 
با وجود مخالفت هايش با تصميم رييس دولت درباره 
سازمان مديريت، »پيشنهادي دارد كه حضورا عرض 
خواه��د كرد«، در جريان انحالل س��ازمان مديريت و 
برنامه ريزي در آبان س��ال ۸۵، از رياست اين سازمان 
بركنار شد. نزديك به يك سال پس از آن اما، با حكم 
زاهدي، وزير علوم وقت، رييس دانشگاه تهران شد و با 
وجود نامه نگاري هاي احمدي نژاد در دولت دومش، با 
كامران دانشجو، براي بركناري فرهاد رهبر، او تا پايان 

دوران مسووليتش رييس اين دانشگاه ماند. 
هرچند صادق زيباكالم، اس��تاد دانش��كده حقوق و 
علوم سياسي دانشگاه تهران در نامه يي به احمدي نژاد، 
كارنام��ه فره��اد رهبر را »بع��د از ۲۲ خ��رداد ۸۸«، در 
مقايسه با كارنامه بسياري از روساي دانشگاه هاي ديگر، 
»به  مراتب س��فيدتر و قابل قبول ت��ر« خواند، اما دوران 
رياست او در دانشگاه تهران پر بود از اعتراض استادهاي 
مستقل، انجمن هاي اسالمي و دانشجوياني كه مديريت 
رهبر را امنيتي مي دانستند و معتقد بودند كه او »بستن 
فضاي دانشگاه را هدف خود قرار داده است.« اشاره آنان 
به برپايي گيت هاي امنيتي در ورودي دانش��گاه و طرح 
احتمال تعيين يونيفرم براي دانشجويان اين دانشگاه بود. 
در س��ال 9۱ اما، اين بس��يج دانشجويي بود كه 
از فضاي بس��ته دانش��گاه تهران به س��توه آمد و در 
بيانيه يي اعالم كرد »مش��خصاً در دانش��گاه تهران، 
نگرش��ي مورد توجه مسووالن دانش��گاه قرار گرفت 
ك��ه به بهانه حفظ آرامش عماًل فضا را براي هرگونه 
فعاليت سياسي ناهموار مي كند.« آنها در بيانيه شان 
نوشتند كه گويا »مخالفت آقاي رييس فصل الخطاب 

همه قوانين است.«

گزارش رييس سازمان بهزيستي از حاشيه نشين هاي كشور

آمار طالق بهزيستي معكوس بقيه آمارها
دانه درشت ها در ميان زمين خواران

تصرف زمين هاي دولتي با البي گري
رييس سازمان بهزيستي كشور ديروز در يك نشست خبري 
گزارش��ي از وضعيت آس��يب هاي اجتماعي در ايران ارائه كرد 
ك��ه در آن وضعيت طالق برخالف آمار ديگر مس��ووالن رو به 

بهبود است. 
انوش��يروان محس��ني بندپ��ي در اين نشس��ت آم��اري از 
حاشيه نش��يني ارائه ك��رد كه تنها مربوط به دو ش��هر تهران و 
مش��هد بود. براس��اس آمار رس��مي كه بارها از طرف مسووالن 
دس��تگاه هاي مختلف اعالم ش��ده اي��ران حداق��ل ۱۱ميليون 
نف��ر حاشيه نش��ين دارد با اين حال محس��ني بندپي به آمار دو 
ش��هر تهران و مشهد اكتفا كرد و گفت: مش��هد با يك ميليون 
و 3۰۰هزار حاشيه نش��ين از تهران با يك ميلي��ون و ۱۰۰هزار 

حاشين نشين پيشي گرفته است. 
رييس س��ازمان بهزيس��تي مدعي شده اين س��ازمان »ورود 
علم��ي و تخصصي در مناطق حاشيه نش��ين« داش��ته و به اين 
منظ��ور راه ان��دازي مراكز جام��ع خدمات بهزيس��تي را در 3۰ 
شهرستان كه به لحاظ ش��اخص هاي سازمان برنامه و بودجه از 

وضعيت حداقلي برخوردارند را در دستور كار قرار داده است. 
او همچني��ن از افزاي��ش س��ه تا چه��ار برابري مس��تمري 
مددجوي��ان تحت پوش��ش نهاده��اي حمايتي مانند س��ازمان 
بهزيس��تي و كميته امداد حمايت كرده هرچند پيش تر رييس 
كميته امداد از اين افزايش مستمري انتقاد كرده بود و دليل آن 
را بي ميلي مددجويان به استفاده از وام هاي اشتغال زايي و خروج 
از چتر حمايتي اين س��ازمان ها دانس��ته بود. با اين حال رييس 
سازمان بهزيستي اين افزايش را »يكي از اقدامات خوب« دولت 

و مجلس دانسته است. 

 ادعاي كاهش آمار طالق
او همچنين مدعي ش��ده كه رشد طالق در كشور مهار شده 
اس��ت و شيب قبلي را ندارد بطوري كه در سال ۸۵ در برابر هر 
9 ازدواج يك طالق داش��تيم، اما در سال 9۴ در مقابل هر ۴.3 
ازدواج ي��ك طالق ص��ورت مي گرف��ت و االن در مقابل هر ۴.۱ 
ازدواج يك طالق در كشور صورت مي گيرد. با اينكه همين آمار 
هم نش��ان از افزايش ميزان طالق در كش��ور مي دهد اما بازهم 
محس��ني بندپي از كاهش رشد طالق خبر داده است. آماري كه 
رييس س��ازمان بهزيستي ارائه كرده تقريبا با تمام آمارهايي كه 
ديگر مس��ووالن اعالم مي كنند متفاوت است. براي مثال كمتر 
از دو هفته پيش ش��كور پورحس��ين، عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس گفته هاي وزير دادگستري مبني بر افزايش پنج درصدي 
طالق و كاهش ۲درصدي ازدواج را تاييد كرده و گفته بود طالق 

سير صعودي در كشور دارد. 
او همچني��ن درباره ك��ودكان كار ه��م آماري ارائ��ه كرد و 
پراكندگي كودكان كار در ايران را اين طور تشريح كرد: ۱9 درصد 
كودكان كار كش��ور ايران��ي، ۶۵ درصد افغانس��تاني و ۱۶ درصد 
پاكستاني اند. به گفته او همچنين ۷۷ درصد كودكان كار پسر و 

۲3 درصد آنها دخترند. محدوده سني كار كودك در ايران ۶تا۱۶ 
سالگي است و ۸۵ درصد كودكان كار حاضر در تهران مهاجرانيند 
كه از ساير شهرها يا كشورهاي منطقه به تهران آمده اند و برخي 

از اين كودكان نيز به صورت اجيرشده فعاليت مي كنند. 
او همچنين گفته در حال حاضر در حال رايزني با قوه قضاييه 
هس��تيم تا چنانچه كودك ايراني  س��ه بار در مراكز بهزيس��تي 
پذيرش و مجددا به خانواده بازگردانده شود براي بار سوم بتوانيم 
حضان��ت وي را از والدينش س��لب كرده و در مراكز بهزيس��تي 

نگهداري كنيم. 
او از تح��ت پوش��ش ق��رار گرفتن تمامي پش��ت نوبتي هاي 
بهزيس��تي در سال 9۷ هم خبر داده و گفته هم اكنون در حوزه 
معلوالن، س��المندان و بيماران رواني مزمن تعداد زيادي پشت 
نوبتي داريم كه تمامي آنها براس��اس قانون در سال 9۷ پذيرش 
مي ش��وند. بندپي آمارهاي مطرح شده درباره س��المندآزاري را 
هم ناصحيح دانس��ته و گفته اغلب س��المند آزاري ها به صورت 
سوءاس��تفاده مالي، نقل و انتقال، سند و... است و در كل آماري 
كه در رابطه با همس��رآزاري، كودك و سالمندآزاري در اورژانس 

اجتماعي ثبت شده، 3 درصد است. 

آماري از كارگران جنسي در دست نيست
رييس س��ازمان بهزيستي كشور درباره طرح ساخت شهرك 
بازتواني زنان آس��يب ديده كه از س��وي استانداري تهران مطرح 
شده است گفته همواره از برچسب زدن به افراد پرهيز مي كنيم 
و معتقدي��م چنين برخوردهايي به صالح جامعه نيس��ت و اگر 
چني��ن رويه يي را پيش بگيريم به ضرر جامعه و در تضاد با نگاه 

اجتماعي محور در مبارزه با آسيب هاي اجتماعي خواهد بود. 
او گفته بايد بدانيم كه ما با انس��ان سر و كار داريم نه با يك 
جس��م سخت و اين نحوه رفتار با انس��ان نيست. بگير و ببندها 
هيچ وقت در حوزه آسيب هاي اجتماعي جواب نمي دهد. همواره 
ب��ا اينكه تعداد زيادي را در يك محل جمع كنيم مخالفيم و به 
همين دليل از ابتدا با وجود مراكزي چون اخوان و فش��افويه در 

كشور مخالفت داشتيم. 

زمين خواري و تجاوز به اراضي ملي و دولتي از آن دس��ت 
موضوعاتي اس��ت كه طي ساليان گذشته بارها به نقل محافل 
خبري تبديل ش��ده اس��ت. حضور متجاوزان ب��ه عرصه منابع 
طبيعي در اكثر نقاط كش��ور به ويژه استان هاي شمالي كشور 
باعث ش��ده، بخش وس��يعي از جنگل ها و كوه ها خراب شوند 
و جايش��ان را به س��اختمان هاي بلندمرتبه و ويالها واگذارند. 
ب��ا اين همه در چند س��ال گذش��ته تفاوتي مه��م در موضوع 
زمين خ��واري رخ داده و آن اينكه ديگر تجاوز و تصرف اراضي 
تنها به دس��ت افراد عادي و با سند س��ازي در دفاتر اس��ناد و 
ام��الك يا از س��وي كش��اورزان و ب��راي توس��عه زمين هاي 
كش��اورزي انجام نمي شود و اكنون حضور برخي افراد خاص و 
با نفوذ در دس��تگاه هاي دولتي در ميان زمين خواران پررنگ تر 

از پيش به چشم مي آيد. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي معتقدند كه تصرف 
اراضي ملي به دس��ت دانه درش��ت ها و متخلف��ان بزرگ اگر 
با جديت پيگيري ش��ود، مي تواند مي��زان زمين خواري را در 
كشور كاهش دهد. سلمان خدادادي در گفت وگو با خانه ملت 
پيرامون اقدامات انجام ش��ده در بحث مقابله با زمين خواري، 
حف��ظ اراض��ي ملي و مناب��ع طبيعي گفته ك��ه »از دهه ۴۰ 
ت��ا اوايل س��ال هاي ۵۰ و تا قبل از پيروزي انقالب اس��المي 
تصرفات منابع طبيعي به صورت موردي و محدود انجام شده 
اس��ت. اما در دهه ۶۰ و پس از پيروزي انقالب بخش بزرگي 
از منابع طبيعي و اراضي ملي مورد تعرض واقع ش��ده است.« 
او در ادامه افزوده كه بس��ياري از مالكان و زمين داران بزرگ 
و حتي افراد بي زمين در تمامي روس��تاهاي كش��ور در همان 
مقاطع براي كشت و برداش��ت، اراضي ملي را تصرف كردند؛ 
از اين رو بيش از ۷۰درصد از زمين هاي تصرف ش��ده مربوط 

به دهه ۶۰ است. 
بهرام پارس��ايي، نماينده ش��يراز در مجلس ني��ز پيرامون 
آخرين وضعيت پرونده هاي زمين خواري در كميس��يون اصل 
9۰ مجلس گفت��ه »برخي از اعضاي كميس��يون در چند ماه 
اخير از اماكن��ي كه مورد تصاحب زمين خ��واران قرار گرفته، 
بازدي��د كرده و به صورت دقيق پرونده ها را بررس��ي كرده اند. 
اما گزارش و نتايج بررس��ي ميدان��ي پرونده هاي زمين خواري 
هنوز به كميس��يون اصل9۰ ارائه نش��ده اس��ت.« او در ادامه 
افزوده»اجماع همگاني دس��تگا ه هايي چون قوه قضاييه، مقننه 
و مجريه براي مقابله با زمين خواري الزم اس��ت اما پيشگيري 
از ب��روز پديده زمين خواري باي��د در اولويت قرار گيرد تا افراد 
سودجو و ذي نفعان به س��مت و سوي اين اقدامات نروند.« او 
يادآور ش��ده كه هم اكنون زمين خواران با مجازاتي چون قلع و 
قمع روبه رو هس��تند اما هزينه زمين خواري بايد افزايش يابد؛ 
چراكه آزادس��ازي اراضي تصاحب شده، مشكالت پيش آمده 

براي محيط پيرامون را برطرف نخواهد كرد. 
يحي��ي كمالي پ��ور، نايب ريي��س كميس��يون قضاي��ي و 

 حقوق��ي مجلس نيز با بيان اينك��ه مهم ترين نقص درمقابله با 
زمين خ��واري ن��وع عملك��رد دس��تگاه هاي ذي ربط اس��ت، 
گفته »دربرخ��ي مواقع اقدامات دس��تگاه هاي متولي موجب 
سوءاستفاده افراد سودجو در تصاحب اراضي مي شود، در طي 
چندين س��ال اخير برخوردهايي ب��ا متخلفان در زمين خواري 
صورت گرفته اس��ت؛ اما اين برخوردها موث��ر و كارآمد نبوده 
اس��ت، زيرا در برخوردها گاهي حقوق افراد به درستي رعايت 
نمي شود.« او با اشاره به استفاده از رانت و اقدامات غيرقانوني 
در برخ��ي م��وارد زمي��ن خ��واري اف��زوده ك��ه اگرتعارضات 
درح��وزه عملك��ردي مورد توجه قرار گيرد و ب��ا افراد متخلف 
و دانه درشت ها برخورد شود، مي توان از افزايش زمين خواري 
جلوگيري كرد. نماينده مردم جيرفت با انتقاد از اينكه درحال 
حاضر درصد بزرگي از جنگل ها، كوه ها و منابع طبيعي تصرف 
شده است، گفته »بايد مشخص شود مجوزها براي اين ساخت 
و س��ازها چگونه دريافت شده اس��ت. البته مشخص است كه 
هم��كاري و تعامل دس��تگاه هاي متولي صورت گرفته اس��ت، 
 بنابراي��ن برخوردهاي موردي، صنفي، مقطعي و ش��خصي با 
زمين خ��واري كارس��ازنبوده و بايد برخورده��ا درهمه ابعاد با 
تمامي متخلفان باش��د. « او س��پس با اش��اره به اينكه بايد با 
همه افراد متخلف درروند زمين خواري برخورد ش��ود، افزود: 
»متاس��فانه دربرخي ش��رايط م��ردم درمع��رض برخورد هاي 
س��ختگيرانه قرار مي گيرند، اين درحالي اس��ت كه اگرمراجع 
قانوني و متوليان امردر واگ��ذاري زمين ها قانوني عمل كنند؛ 
زمين خواري ص��ورت نمي گيرد، بنابراين بارها ديده مي ش��ود 
افراد دانه درش��ت بس��ياري اقدام به زمين خ��واري كردند اما 

برخوردي با آنها صورت نمي گيرد.«
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پايان با 
بيان اينكه در طي چند س��ال آينده بحران زمين در كشور به 
وج��ود مي آيد، تاكيد كرده كه »براي مقابله با دانه درش��ت ها 
درتصاح��ب اراضي ملي ع��زم جدي وجود ن��دارد هرچند كه 
تفاوتي ندارد اين دانه ها ش��خصيت حقيقي يا حقوقي باش��ند 

بنابراين برخوردها با افراد كوچك و عادي است.«
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سرپرست جديد ايران اير در پاسخ به »تعادل« اعالم كرد

طراحيشبكهجديدپروازيبرايATRها
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي |

بازسازي س��اختاري، تصحيح سيس��تم مديريت 
ايمني و بازيابي صندوق بازنشستگي هما از مهم ترين 
برنامه هاي فرزانه ش��رفبافي سرپرست جديد ايران اير 
)هما( اس��ت كه از 24 تيرماه بر مس��ند سرپرس��تي 
ايرالين دولتي هما نشسته و جايگزين فرهاد پرورش 

شده است. 
شرفبافي در مراس��م توديع و معارفه مديرعامل 
سابق و سرپرس��ت جديد هما، ساماندهي صندوق 
بازنشس��تگي هم��ا و تامين فاينان��س هواپيماهاي 
خري��داري ش��ده را از مهم تري��ن برنامه ه��اي اين 
ش��ركت هواپيمايي دانس��ت و گفت: نمي توان اين 
چالش ه��ا را اولويت بندي كرد و باي��د به تمام اين 

مسائل پرداخته شود. 
به گزارش »تعادل«، در اين مراس��م كه با حضور 
وزي��ر راه و شهرس��ازي، قائم مق��ام وزي��ر راه در امور 
بين الملل، رييس س��ازمان هواپيمايي كش��ور برگزار 
ش��د، فرهاد پرورش، مديرعامل س��ابق هما اقدامات 
انجام شده در ايران اير طي 8 سال گذشته را بازخواني 
كرد و فرزانه شرفبافي سرپرست جديد هما برنامه ها و 

اولويت هاي جديد هما را اعالم كرد. 
سرپرست جديد هما همچنين در پاسخ به سوال 
»تعادل« درباره انتقادات وارده از سوي مديران عامل 
فرودگاه هاي مناطق كم برخ��وردار درباره عدم توجه 
 ATR ايران اير براي ارائه برنامه پروازي هواپيماهاي
به اين فرودگاه ها گفت: ش��بكه جديدي براي انجام 
پرواز توس��ط هواپيماهاي ATR بايد طراحي شود 
و از اين هواپيماها در مود )شرايط( مناسب استفاده 
ش��ود كه اين موضوع هم مرب��وط به مناطق داخلي 
اس��ت و هم منطقه ي��ي. وي گفت: براس��اس برنامه 
جدي��د، مناطق كم برخ��وردار هم در ليس��ت پرواز 

هواپيماهاي ATR قرار مي گيرند. 

 تدوين برنامه هاي راهبردي هما در 9 بند 
سرپرس��ت جديد ايران اير همچنين با بيان اينكه 
برنامه هاي راهبردي هما در شرف تدوين است، گفت: 
برنامه ه��اي خاصي براي مديريت هما درنظر گرفته ام 

كه شامل 9 بند است. 
شرفبافي اظهار كرد: هواپيماهاي برجامي در دوران 
جديد يكي پس از ديگ��ري در حال به پرواز درآمدن 
هس��تند ضمن اينك��ه ايران اير در مرحله شناس��ايي 
فاينانس��ر براي تامين مالي خريد هواپيماهاي جديد 
قرار دارد. وي ادامه داد: فرصت هاي نوسازي و بازسازي 
ساختاري هما فراهم شده و با برنامه ريزي و مديريت 
منابع مالي، انس��اني و هم��كاري در صنعت مي توان 

همايي بهتر ساخت. 

سرپرست ايران اير ادامه داد: همه مردم ايران حق 
دارند از پروازهاي به موقع و اقتصادي بهره مند شوند. 

به گفته وي، توجه به مناطق كمتر توس��عه يافته 
ب��راي هم��ا ض��روري اس��ت و اي��ن الزم اس��ت كه 
خدمت رساني هما در كالس جهاني و شأن جمهوري 

اسالمي ايران باشد. 
ش��رفبافي به بندهاي 6 گانه دستورالعمل وزير راه 
به مديران هما اش��اره كرد و گفت: ابالغيه وزير راه  و 
شهرسازي، خط مشي را براي دست اندركاران صنعت 

حمل و نقل هوايي و هما تعيين كرده است. 
وي بازس��ازي س��اختاري و اصالح هم��ا و اصالح 
ساختار انساني، مالي و دستمزدي هما را از مهم ترين 
برنامه هاي خود عنوان كرد و گفت: اصالح سيس��تم 
مديريتي ايمن��ي، كيفيت، امنيت و فن��اوري جديد 
اطالعات از ديگر برنامه هاي آتي ش��ركت هواپيمايي 

جمهوري اسالمي ايران است. 
شرفبافي افزود: ارتقاي سطح كيفي خدمات براي 
رقابت پذيري در منطقه و جهان و ارتقاي همكاري با 
شركت هاي معتبر هوايپمايي دنيا ياتا و ايكائو از ديگر 
برنامه هاست. وي توجه ويژه به منابع آموزش انساني، 
اس��تقرار مديريت عملكرد، بهبود روش هاي بازرگاني 
و بازاريابي و گس��ترش ش��بكه پروازي هما را از ديگر 

برنامه هاي خود ذكر كرد. به گفته شرفبافي،  بازنگري 
و بازيابي صندوق بازنشس��تگي هما، ارتقاي فرهنگ 
س��ازماني و ارتقاي اخالق و مش��تري مداري از ديگر 
برنامه هايي است كه قرار است در اين شركت اجرايي 

شود. 

 صرف 100ميليارد دالر براي رد ديون دولت 
وزي��ر راه و شهرس��ازي ني��ز در مراس��م توديع و 
معارفه سرپرس��ت جديد و قدي��م ايران اير، با انتقاد از 
روند خصوصي س��ازي ها در كشور گفت: در اين روند، 
100ميليارد دالر از سرمايه هاي ملت ايران هدر رفت. 
به گ��زارش »تعادل«، عباس آخون��دي افزود: هر 
چند كه سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بايد اجرا 
شود اما متاسفانه نحوه اجراي اين سياست با بدترين 
حالت ممكن عملياتي شد و طي اين سال ها تالش شد 
راهكارهايي براي افزايش نرخ بهره وري به دست آيد. 

وزير راه و شهرس��ازي تصريح كرد: طي سال هاي 
گذش��ته تمام اين ثروت )ح��دود 100ميليارد دالر( 
تحت عنوان رد ديون به بخش خصوصي واگذار ش��د، 
به عنوان نمونه در يكي از فاجعه ترين اقدامات واگذاري 
برخي شركت ها به تامين اجتماعي براي رد ديون بود. 
آخوندي اظهار كرد: اين ش��يوه خصوصي سازي نه 

تنها افزايش بهره وري ش��ركت هاي واگذار شده را به 
همراه نداشت كه ثروت معنوي و سرمايه انساني را هم 

تحت الشعاع قرار داد. 
به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم، در س��اير 
كشورها پيش از واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي، 
در گام نخس��ت نسبت به بازسازي ساختاري بنگاه ها 
اقدام مي ش��ود و پس از حصول اطمينان از بهره وري 
و كارايي، واگذاري انجام مي شود اما در ايران اين گونه 
نيست. آخوندي با اشاره به اقدامات پرورش براي حفظ 
ش��ركت هما با وجود فش��ارها براي خصوصي سازي 
اين ش��ركت، گفت: اگر دارايي هاي ايران اير به فروش 
مي رسيد، زمين و ساختمان پيش از اصالح ساختاري 

واگذار مي شد. 
وي تصري��ح ك��رد: در فرآين��د مديريت ش��ركت 
هواپيمايي هما، چرخ اين شركت را به چرخه بازسازي 
س��اختاري بازگرداندي��م و تالش مي كني��م همايي 

سرافراز بسازيم. 

 هما يك ايرباس ۳۲0 رايگان گرفت
اصغر فخريه كاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
هم يكي ديگر از س��خنرانان مراسم توديع سرپرست 
جدي��د ايران اير بود. فخريه كاش��ان در اين مراس��م با 

اشاره به پافش��اري شركت هما براي دريافت تخفيف 
در جري��ان خري��د هواپيما، گف��ت: درحالي كه تمام 
چانه زني ها انجام و تخفيفات الزم گرفته شده بود اما 
آقاي پرورش  در جلسه يي با اصرار بسيار توانست يك 
هواپيماي ايرباس ۳20 را به صورت رايگان به ناوگان 

هوايي اين شركت اضافه كند. 
وي با تاكيد بر اينكه بايد از قراردادهاي امضا شده 
براي خريد هواپيما حف��ظ و صيانت كنيم، ادامه داد: 
اين قراردادها تا 28 س��ال آينده و تا زمان بازپرداخت 
كامل حفظ و پايش مي ش��ود. فخريه كاش��ان افزود: 
س��رمايه شركت هواپيمايي هما به عنوان شركت ملي 
جمهوري اس��المي ايران را بايد ب��ه آيندگان منتقل 
كنيم. در قراردادهاي جديد ش��ركت هواپيمايي هما 
با جهان غرب امتيازات بس��ياري به دس��ت آورديم و 

درمقابل، توافقاتي هم با طرفين داشتيم. 

 هزينه 90 ميليون دالري احياي هما 
مديرعامل س��ابق ايران اير با بي��ان اينكه در طول 
دوران تحريم، اين شركت هزينه بسيار بااليي را براي 
 بي اثر كردن تحريم ها پرداخت،  گفت: در طول تحريم

 4 ه��زار و ۵00 عملي��ات پ��روازي انج��ام ش��د ت��ا 
سوخت رساني و عمليات هاي اروپايي باقي بماند و اين 
پيام به جهان برس��د كه ايران اير به حيات خود ادامه 

خواهد داد. 
فرهاد پرورش در مراس��م توديع خ��ود، افزود: در 
طول سال هاي تحريم ايران اير با مشكالت و معضالت 
بس��ياري مواجه بود كه يك��ي از آنها بحث جلوگيري 
از سوخت رس��اني به هواپيماهاي اين ش��ركت بود و 
ايران اير ب��راي آنكه ثابت كند تحريم ها بي اثر اس��ت 
برنامه ريزي ه��اي گس��ترده يي انج��ام داد كه يكي از 
آنه��ا اجرايي كردن بي��ش از 4۵00 برنامه پروازي در 

مسيرهاي بين المللي بود. 
به گفته وي، باتوجه به اينكه هزينه هر پرواز براي 
هما تقريبا 20 هزار دالر تخمين زده مي شود در طول 
اين س��ال ها حدود 90 ميليون دالر هزينه ش��د تا در 
فضاي جهاني اين پيغام مخابره شود كه تحريم ها اثر 

نداشته است. 
مديرعامل س��ابق ش��ركت ايران اير با بيان اينكه 
بس��ياري از فرودگاه ها در س��ال هاي س��خت تحريم، 
فروش سوخت به ايران اير را متوقف كرده  بودند، تاكيد 
كرد: هما براي معامله با معدود فرودگاه هاي باقي مانده 
مجبور بود پول نقد جابه جا كند و اين درحالي بود كه 
بانك مركزي در سال هاي قبل توان تهيه يورو نداشت 
و ايران اير براي هر يك از برنامه هاي خود بايد پول نقد 
از محل هاي متفاوت تهيه مي كرد تا بتواند پروازهاي 

خود به مقاصد اروپايي را ادامه دهد.

معرفي۷ كانديداي نهايي 
شهرداري در چهارشنبه

مرتضي الويري رييس سني شوراي پنجم اعالم كرد: 
در جلسه روز چهارشنبه ۷ نفر به عنوان كانديداي نهايي 

شهردار تهران معرفي خواهند شد. 
به گ��زارش ايلن��ا، الويري با اش��اره ب��ه اينكه روز 
چهارش��نبه سرانجام نخس��تين گام در فرآيند انتخاب 
ش��هردار برداش��ته خواهد ش��د، گفت: در جلسه روز 
چهارشنبه ۷ نفر از كانديداهاي شهرداري كه باالترين 
راي را در ميان اعضاي ش��وراي ش��هر كسب كرده اند 
به عن��وان كانديداهاي نهايي ش��هردار معرفي خواهند 
ش��د. منتخب م��ردم در ش��وراي پنجم، در پاس��خ به 
اينكه تاكنون چند گزينه براي شهرداري تهران معرفي 
شده اند، تصريح كرد: تعداد كانديداها قطعي نيست. هر 
آن ممكن است كم و زياد شود. با اين حال، به هر تعداد 
هم كه باش��ند ۷ نفر از آنها به عن��وان كانديداي نهايي 
همين هفته انتخاب خواهند شد. رييس سني شوراي 
پنجم در مورد تشكيل فراكسيون  در شوراي شهر اظهار 
كرد: فراكسيون هاي ش��وراي شهر هنوز شكل نگرفته 
اس��ت، اما از آنجا كه تعداد زنان در اين دوره نسبت به 
دوره هاي گذش��ته بيشتر است، طبيعتا آنها فراكسيون 
زنان را تش��كيل خواهند داد، اما از بقيه فراكس��يون ها 
اطالع دقيقي ندارم. الويري در انتهاي سخنانش با اشاره 
به نشست هفته گذشته ش��وراي عالي سياست گذاري 
اصالح طلبان با منتخبان ش��وراي ش��هر افزود: از آنجا 
كه به ش��روع كار شوراي پنجم نزديك مي شويم، الزم 
اس��ت افرادي كه با رويك��رد اصالح طلب��ي در ميدان 
حاضر شده اند به خصوص در اموري نظير اصالح قوانين 
باالدس��تي و ايجاد يك فضاي مناس��ب براي همكاري 

ميان شهردار و شوراي شهر به تجميع برسند. 

پيشنهاد نامگذاري خياباني 
به نام مريم ميرزاخاني

بابك نگاهداري رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي 
ش��هر تهران از ارائ��ه پيش��نهادات اجرايي درخصوص 
نامگذاري يكي از اماكن يا خيابان هاي شهر تهران به نام 
دانشمند ايراني دكتر مريم ميرزاخاني، به شوراي شهر 
تهران خبر داد. به گزارش ايسنا، نگاهداري گفت: افتخار 
كس��ب مدال فيلدز )برترين جايزه جهاني تخصصي در 
حوزه علوم رياضي( به عنوان تنها ايراني كسب كننده اين 
مقام، زمينه اين مهم را فراهم مي كند كه با حفظ ياد و 
خاطره ايشان، پيشرفت هاي اخير كشور در حوزه علوم 
و فناوري كه حاصل تالش هاي دلسوزانه جامعه علمي 
و پژوهشي كشور بوده و مورد تاكيد مقام معظم رهبري 
اس��ت، در حافظه ش��هروندان ثبت و ماندگار شود. وي 
ادامه داد: در همين رابطه و در جهت ماندگاري نام و ياد 
پرچمداران ايراني علم و دانش، پيشنهادهاي مشخصي 
را براي بررسي شوراي محترم شهر تهران ارائه كرده ايم. 

آب شرب تهران آلوده نيست
ناص��ر مه��ردادي مديركل حفاظت محيط زيس��ت 
اس��تان تهران تاكيد كرد: مردم نگ��ران آلوده بودن آب 
شرب تهران نباشند. به گزارش ايلنا، مهردادي با اشاره 
به بيان برخي موضوعات در برخي رسانه ها درخصوص 
نگران��ي وضعيت آب ته��ران گفت: س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت براس��اس وظايف ذاتي خود مسووليت 
پيش��گيري و جلوگيري از ب��روز آلودگي ها و برخورد با 
مناب��ع آالينده را برعهده دارد و بر اين اس��اس موظف 
به پايش واحدهاي آالينده و بررس��ي منابع اثرگذار بر 
كيفي��ت منابع پذيرنده آب هاي س��طحي و زيرزميني 
است. وي با اشاره به اينكه بر اين اساس وجود هرگونه 
پتانسيل بالقوه و احتمالي آلودگي به خصوص در منابع 
تامين كننده آب شرب و ديگر موضوعات محيط زيست 
نگران كنن��ده بوده، هس��ت و خواهد ب��ود، اظهار كرد: 
خوش��بختانه در حال حاضر پايش هاي صورت گرفته 
حاكي از عدم آلودگي جدي در منابع تامين كننده آب 
شرب بوده ولي اين امر نيازمند برنامه  ريزي مستمر براي 
بهبود و حفظ ش��رايط كنوني است. مديركل حفاظت 
محيط زيست اس��تان تهران با تاكيد بر اينكه وضعيت 
حوضه هاي آبريز آب شرب تهران از طريق ايستگاه هاي 
سنجش و همچنين نمونه برداري مداوم در حال رصد، 
آزمايش و پايش اس��ت، افزود: در كنار اين طرح پايش 
ويژه صنايع استان با پايش حدود 4هزار واحد صنعتي 
تاكنون، در س��ه بخش خروجي هوا، پساب و فاضالب 
و پس��ماند در ح��ال اجرا ب��وده و طرح پاي��ش ادواري 
رودخانه هاي استان با همكاري ساير دستگاه هاي متولي 
از جمله ش��ركت آب منطقه يي و آب و فاضالب استان 
در دس��توركار قرار دارد. وي تصريح كرد: حركت براي 
حفاظت از منابع آبي و جلوگيري از افزايش آلودگي هوا 
و نيز فرهنگ سازي در حوزه محيط زيست يك مطالبه 

مردمي و يك حركت جمعي است. 

ايرانشهر

گزارش عملكرد اتوبوسراني و تاكسيراني به شورا
گروه راه و شهرسازي|

 در جلس��ه غيرعلني روز گذش��ته ش��وراي شهر، 
ش��هريار افندي زاده، قائم مقام معاون��ت حمل و نقل 
و ترافي��ك ش��هرداري تهران و سرپرس��ت س��ازمان 
تاكسيراني و نيز پيمان سنندجي مديرعامل سازمان 
اتوبوس��راني براي ارائه گزارش در خصوص نوس��ازي 

ناوگان تاكسيراني و اتوبوسراني حضور يافتند. 
به گفته افن��دي زاده، در حال حاضر 19ش��ركت 
خصوصي تاكس��يراني در تهران فعالند و در مجموع 
حدود ۷8هزارو ۳92 دس��تگاه تاكسي در شهر تهران 
فعاليت مي كنند. س��ال گذش��ته نيز 11هزار و ۵8۳ 
خودرو تاكسي در شهر تهران نوسازي شد كه تحولي 
را در شهر ايجاد كرد. از مجموع رانندگان در اين بخش 
نيز كمتر از يك درصد كل جمعيت رانندگان تاكسي را 
بانوان حدود ۵9۷ نفر تشكيل مي دهند و 81 هزار نفر 

مابقي آقايان هستند. 
افندي زاده در تشريح كاربري تاكسي ها در پايتخت 
نيز اظه��ار كرد: ۳۳ هزار و 84۷ تاكس��ي خصوصي، 
24 هزارو ۵2۳دس��تگاه تاكسي تلفني، 1۵هزارو 861 
دستگاه تاكسي گردشي، هزار و 8۵۷دستگاه تاكسي 
سازماني، 6۷6تاكسي ترمينال ها، 180دستگاه راه آهن 
و هزارو 4۵۵دس��تگاه در اختيار فرودگاه است. از نظر 
نوع سواري هم ۷1هزارو ۳91 دستگاه سواري و ۷ هزار 

و 6 ون در بخش تاكس��يراني شهر تهران تردد دارند. 
نوسازي از طريق وام با سود بانكي 16درصد انجام شده 
اس��ت. از حدود 1۷هزار و 982 تاكس��ي فرسوده كه 
ثبت نام شده، حدود ۵هزار و261 تاكسي پيكان است 
كه با روند نوس��ازي اين تعداد به 960 پيكان تاكسي 
رسيده است كه اميدواريم تا پايان 6ماهه سال جاري 

پيكان از ناوگان تاكسيراني خارج شود. 
بر اساس مصوبه شوراي شهر تبديل ميني بوس هاي 
فرسوده به تاكسي يا ون از سال 9۵ در دستور كار قرار 
گرفت كه تا پايان سال گذشته حدود 4۵0 دستگاه ون 

به جاي ميني بوس ها وارد ناوگان شده اند. 
همچني��ن كليه اطالع��ات مورد نياز ن��اوگان در 
سيستم سيما تاكس��ي قرار گرفته است كه مي تواند 
تحليل مديريت بس��يار خوبي ايج��اد كند. هم اكنون 
چندين خط به صورت آزمايشي به سيستم پرداخت 
الكترونيكي مجهز ش��ده اند. افندي زاده ابراز اميدواري 
كرد كه تا پايان سال 96 سيستم پرداخت الكترونيكي 

در تمام تاكسي هاي شهر اجرايي شود. 
پيمان سنندجي مديرعامل سازمان اتوبوسراني نيز 
كه در اين جلسه حضور داشت، گزارشي در خصوص 

نوسازي ناوگان اتوبوسراني در تهران ارائه داد. 
به گفته سنندجي، در حال حاضر به شاخص هاي 
مشتري مداري بيشتر توجه مي شود و به همين منظور 

سيس��تم هاي آنالين اطالع رساني و سامانه مسيرياب 
براي برنامه ريزي سفر راه اندازي شده است. برابر برنامه 
۵س��اله دوم بايد در س��ال 8۵، 8هزارو 6۵۳ دستگاه 
اتوبوس داشته باشيم كه در حال حاضر توانسته ايم تا 

مرز 6هزارو 22۷ دستگاه نگه داريم. 
در س��ال گذشته دولت مصوبه يي را گذرانده است 
در اي��ن خصوص ك��ه ديگر س��هم 82.۵ درصدي را 
پرداخ��ت نكند در عوض ش��رايط پرداخت وام خريد 
 اتوب��وس بين 220 ت��ا ۳۵0 ميليون تومان با س��ود
 18 درصد كه 10 درصد آن توس��ط سازنده اتوبوس و
8 درصد توس��ط خريدار پرداخت شود را وعده كرده 
اس��ت.  در جهت عملياتي ش��دن مصوبه اخير دولت 
توانس��ته ايم، قرارداد خريد 200 دستگاه اتوبوس را با 
بانك تجارت منعقد كنيم. وي همچنين با اش��اره به 
اجراي مصوبه شورا در خصوص روش پيمايش مبنايي 
افزود: با اس��تفاده از اين روش شركت هاي خصوصي 
اتوبوس��راني تقوي��ت ش��ده اند. مديرعامل ش��ركت 
اتوبوس��راني تهران تاكيد كرد كه روش پيمايش مبنا 

تضمين درآمد اتوبوس است. 
اعض��اي ش��وراي اس��المي ش��هر ته��ران پس 
از ش��نيدن گ��زارش ش��ركت اتوبوس��راني بر لزوم 
تعيين تكليف س��هم دولت در حمل و نقل عمومي 

درون شهري تاكيد كردند. 

 عقب ماندگي از برنامه 5ساله
رحمت اهلل حافظي رييس كميس��يون س��المت و 
محيط زيست شورا اظهار كرد كه طبق برنامه ۵ساله 
دوم سهم اتوبوسراني در حمل و نقل از 20درصد بايد 
به 2۵.۵درصد مي رس��يده كه طبق گزارش اين مهم 
محقق نشده است. نوس��ازي ناوگان هم طبق برنامه 
انجام نشده اين در ش��رايطي است كه شهروندان در 
مس��ير هاي اتوب��وس بايد مدت ها به انتظار رس��يدن 
اتوب��وس بنش��ينند. حكيمي پور، عضو كميس��يون 
فرهنگي ش��ورا نيز اظهار كرد: در گزارش هاي حمل 
و نقلي امروز صحبت از خصوصي س��ازي شركت هاي 
تاكسيراني و اتوبوسراني به ميان آمد. اين در شرايطي 
است كه شهرداري خودش مجموعه دولتي نيست كه 
بخواهد واگذاري ب��ه بخش خصوصي را اجرايي كند. 
اين مجموعه شبه خصوصي است. شهرداري سازماني 
خدمات رس��ان است و وظايف ذاتي دارد كه نمي تواند 
آنها را به بخش خصوصي ديگري واگذار كند، بنابراين 

بهتر است اين بخش مورد بازبيني قرار گيرد. 

 دنده معكوس بخش خصوصي در اتوبوسراني
محس��ن س��رخو، رييس كميته حمل ونقل شورا 
نيز معتقد اس��ت ك��ه عملكرد اين حوزه نس��بت به 
مترو در اجراي برنامه ۵س��اله دوم ش��هرداري تهران 
ناموفق است. به گفته وي طبق برنامه ۵ ساله بنا بود، 
ساالنه ۵00دس��تگاه اتوبوس خريداري شده و سالي 
۵00 دس��تگاه اتوبوس نيز بازسازي ش��ود، در حالي 
كه از ابتداي برنامه نه تنها اين اهداف محقق نش��ده 

بلكه س��االنه حدود 100دس��تگاه اتوبوس از ظرفيت 
اتوبوس��راني كاسته ش��ده اس��ت، به طوري كه تعداد 
اتوبوس ها از 6هزارو ۵۵۳ دس��تگاه در ابتداي س��ال 
92 به 6هزارو 268 دستگاه در  پايان سال 9۵ رسيده 
اس��ت. از اين تعداد اتوبوس نيز 4ه��زارو۷00 كابين 
اتوب��وس وجود دارند كه طول عمري بيش از هش��ت 

سال دارند و فرسوده هستند. 
رييس كميته حمل و نقل و ترافيك شوراي اسالمي 
شهر تهران با اشاره به عقب ماندگي سازمان اتوبوسراني 
در نصب فيلتر هاي جذب دوده از برنامه  ۵ساله گفت: 
باالخره بعد از 4س��ال تعداد ۵0عدد فيلتر جذب دوده 
روي اتوبوس ها نصب شد، اين در حالي است كه طبق 
برنام��ه بنا بود فقط در همان س��ال اول تعداد 2000 
فيلتر جذب دوده نصب شود. به گفته سرخو، در همه 
حوزه هاي عمومي و دولتي هنگامي كه كاري به بخش 
خصوصي واگذار ش��ده، افزايش مي��زان رضايتمندي 
مردم را به همراه داشته است اما در اتوبوسراني، ميزان 
رضايت مردم از بخشي كه توسط شركت واحد كنترل 
مي شود، بيشتر از بخش خصوصي است. وي ادامه داد: 
اين بدان معناست كه بخش خصوصي در اتوبوسراني 
يا تخصص كاف��ي در اين زمينه ن��دارد و در گزينش 
آنها اش��تباه صورت گرفته اس��ت يا اهداف ديگري در 
پش��ت پرده گزينش اين افراد وجود داش��ته كه ما از 
آنها بي اطالع هستيم. وي افزود: در اين 4سال بارها از 
مديران در اين مورد س��وال كرديم و از آنها خواستيم 
م��دارك و نمونه قراردادها را براي ما ارس��ال كنند اما 
هميشه اين اسناد به صورت ناقص ارسال شده است. 

 مردودي 5۸درصد خودروها در تست هاي آاليندگي 
نواب حسيني منش مديرعامل ستاد معاينه فني شهرداري تهران از آمادگي مراكز 
معاينه فني براي تس��ت آاليندگي خودروها براساس حدود مجاز جديد خبر داد و 
گفت: با سخت گيري در معاينه فني ۵8درصد خودروهاي پايتخت در معاينه فني 
مردود مي شوند. به گزارش ايسنا، نواب حسيني منش با اشاره به خبر اجرايي شدن 
حدود مجاز جديد در معاينه فني )سخت گيرانه تر شدن تست هاي آاليندگي خودرو( 
از ابتداي مرداد كه چندي پيش توسط ابتكار رييس سازمان محيط زيست اعالم شد، 
با بيان اينكه ما تابع قوانين باالدستي هستيم، گفت: در صورتي كه وزارت كشور اين 
موضوع را در سامانه سيمفا )سامانه يكپارچه سازي معاينه فني ايران( پيش بيني كند 
در مراكز معاينه فني نيز قابل انجام است، چراكه در حال حاضر سامانه سيمفا در 
مراكز معاينه فني فعال اس��ت و براي اعمال حدود مجاز جديد بايد پيش بيني هاي 
الزم در اين س��امانه وجود داشته باش��د. وي درباره مردودي ۵8درصد خودروها در 
آزمون آاليندگي با اعمال حدود مجاز جديد كه براس��اس مطالعات شركت كنترل 
كيفيت هوا اعالم شده است، گفت: بدون ترديد سخت گيرانه شدن اين حدود مجاز 
و آزم��ون آاليندگي خودروها در دو دور موتور موج��ب افزايش مردودي خودروها 
خواهد ش��د ولي باتوجه به جايگاه قانوني سازمان حفاظت محيط زيست در تعيين 
حدود مجاز معاينه فني ما تابع قانون هستيم و به محض تعريف آن در سامانه سيمفا 

توسط وزارت كشور، اين حدود در تمام مراكز شهر تهران اجرايي مي شود. 

 تجهيز بزرگراه هاي تهران به سامانه ثبت تخلف جناغي ها
وزيري مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران گفت: براي افزايش ايمني و نظم 

تردد، بزرگراه هاي شهر تهران به سامانه ثبت تخلف جناغي ها مجهز خواهد شد. 
به گزارش ايسنا، وزيري گفت: جناغي هاي )خروجي( بزرگراهي به قسمت هايي 
از بزرگراه ها اطالق مي ش��وند كه رمپ هاي خروجي و ورودي بزرگراهي از مس��ير 
اصلي جدا ش��ده و رانندگان را به بزرگراه ه��اي متقاطع هدايت مي كند. تعرض به 
اين محدوده كه معموال از هاش��ور قرمز و خطوط ممتد جهت نمايش آن استفاده 
مي ش��ود، ممنوع اس��ت. وي تصريح كرد: در ثبت تخلف تردده��اي غيرمجاز، در 
محل جناغي هاي بزرگراه با قرار دادن دوربين هاي هوش��مند ترافيكي و شناسايي 

خودروهايي كه خارج از صف در محل جناغي بزرگراه، وارد مسير مي شوند، كاهش 
تراكم ترافيك در آن منطقه و در نتيجه در بزرگراه را خواهيم داش��ت. بنا بر اعالم 
شركت كنترل ترافيك شهرداري تهران، وزيري با اشاره به اينكه در ساعت هاي اوج 
ترافيك تردد غيرمجاز از روي اين محدوده س��بب پس زدگي ترافيك در باالدست 
مسير اصلي مي ش��ود، افزود: شركت كنترل ترافيك تهران درنظر دارد در راستاي 
توسعه سامانه هاي هوشمند حمل و نقل، اقدام به استفاده از سامانه هاي پالك خوان 
در اين محدوده ها كند. افزايش ايمني و نظم تردد در محور هاي بزرگراهي از مزاياي 

به كارگيري اين سيستم است. 

 تبليغات اتوبوس ها برعهده سازمان زيباسازي است
مازيار حس��يني معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري تهران گفت: موضوع 

تبليغات بدنه اتوبوس ها برعهده سازمان زيباسازي است. 
به گزارش مهر، حس��يني در پاس��خ به پرسشي در رابطه با تذكر برخي اعضاي 
شوراي شهر درباره تبليغات بدنه اتوبوس ها كه ديد مسافران را گرفته است، گفت: 
تبليغات اتوبوس ها براس��اس مصوبه ش��ورا كه تمام تبليغات را متمركز بر سازمان 
زيباسازي كرده برعهده اين سازمان است و معاونت حمل و نقل دخالت مستقيمي 
بر تبليغات بدن��ه اتوبوس ها ندارد اما اگر موضوع ويژه يي ابالغ ش��ود حتما رعايت 
مي كنيم. معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسش ديگري درخصوص تذكر رييس 
كميته عمران شورا در رابطه با طرح معبر نمونه ترافيكي در محدوده خيابان ايرانشهر 
گفت: اين طرح يك طرح كوچك و پايلوت است و احتمال دارد شورا از آن اطالعي 
نداشته باشد زيرا پروژه بزرگي نبوده كه نياز به تصويب در صحن شورا داشته باشد. 
وي درخص��وص پيوس��ت هاي اجتماعي اي��ن پروژه گف��ت: معاونت اجتماعي 
شهرداري منطقه 6 در مسجدي در اين منطقه با كسبه صحبت كرده و طرح را براي 
آنها تشريح كرد به هر حال ما براي رسيدن به يك استراتژي كلي كه تمركز دادن 
به حمل و نقل عمومي است بايد زيرساخت هاي الزم را كه افزايش پياده محوري و 
استفاده از دوچرخه است را فراهم كنيم. حسيني ادامه داد: كاهش سطح سواره و 
افزايش سطح پياده ظرفيت مقاطع را افزايش داده بنابراين ما را به هدف اصلي كه 

فراگيري فرهنگ پياده محوري است، نزديك مي كند. 

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
جايگاه متزلزل فرش ايراني 
پايگاه خبري اتاق ايران  رييس كميسيون توسعه 
صادرات اتاق ايران مي گويد: فرش ايراني مدت هاست 
ب��ه دليل دور ماندن از بازارهاي جهاني، جايگاه خود 
را از دس��ت داده و از برت��ري برند ف��رش ايراني جز 
توهمي در ذهن خودمان چيزي باقي نمانده اس��ت. 
س��يدرضي حاجي آقامي��ري گف��ت: پ��س از توافق 
هسته يي به  واسطه آزادس��ازي صادرات فرش ايران 
به امريكا شاهد يك رشد مقطعي در اين حوزه بوديم 
كه آن  هم مشخص بود، دوام چنداني نخواهد داشت 
و بعد از اين مقطع، صادرات فرش نسبت به دوره هاي 
قبل تغيير محسوسي را تجربه نكرد. حاجي آقاميري 
با اش��اره ب��ه اينكه كال ص��ادرات غيرنفت��ي ايران با 
مشكالت عديده يي مواجه است، افزود: اين مشكالت 
باعث ش��ده است در برخي موارد با ركود در صادرات 
و در مواردي نيز با افت ميزان صادرات مواجه شويم 
اين درحالي است كه فرش ايراني عالوه بر مشكالت 
حاكم بر حوزه صادرات غيرنفتي كش��ور، مش��كالت 

مختص خود را نيز دارد. 

ماجراي تاسيس مركز عرضه 
پوشاك تركيه در تهران

فارس   رييس كل س��ازمان توس��عه تج��ارت در مورد 
افتتاح مركز تجارت پوش��اك تركيه در يكي از خيابان هاي 
تهران به منزله واردات پوش��اك از اين كش��ور است، گفت: 
پ��س از مطلع ش��دن از افتتاح اين مركز تجاري پوش��اك، 
پيگير مساله شديم. مجتبي خسروتاج با بيان اينكه ابتداي 
ماه جاري از اين مس��اله مطلع ش��ده است، گفت: به دنبال 
اين قضيه نامه يي به س��فارت تركيه ارس��ال شد و در اين 
نامه بيان ش��د كه اگر قرار است چنين مركز تجاري توسط 
دول��ت تركيه در ايران ش��كل بگيرد اين موض��وع بايد به 
صورت متقابل باش��د. وي بيان كرد: در اين نامه بيان ش��د 
كه اگر چنين هدفي داريد ما تا به حال چنين درخواس��تي 
از شما دريافت نكرده ايم و اگر قرار است در اين مركز فروش 
پوش��اك انجام ش��ود كه باز هم مقررات خاص خود را دارا 
هستيم.  خسروتاج با بيان اينكه طي اين نامه به آنها اعالم 
ش��د كه تاكنون چنين مجوزي براي شركت هاي تركيه يي 
كه بتوانند واردات رسمي پوشاك داشته باشند صادر نشده 
و اگر چنين اتفاقي افتاده باشد خالف مقررات است و قانوني 
نيس��ت.  وي با اشاره به اينكه سفارت تركيه نيز به صورت 
مكتوب پاسخي را به سازمان توسعه تجارت ارائه كرد، بيان 
ك��رد: در اين نامه آمده بود كه طبق قوانين ايران ش��ركت 
تركيه يي به ثبت رسيده كه كار شركت مذكور بازاريابي براي 
محصوالت تركيه اس��ت.  خسروتاج با بيان اينكه اساسنامه 
شركت مذكور نيز براي ما توسط سفارت تركيه ارسال شد، 
گف��ت: امروز در ايران هر فردي مي تواند ش��ركتي به ثبت 
برساند و قانونا هم مي توانند بيايند و كار كنند. وي افزود: در 
اين ساختمان برخي شركت هاي تركيه يي كه قبال در ايران 
حضور داش��ته اند هم مستقر شده اند. وي با تاكيد بر اينكه 
بازاريابي به معناي واردات نيس��ت، گفت: واردات مقررات و 

استاندارد خاص خود را دارد.   

ادغام غيركارشناسانه 
وزارتخانه ها 

ايسنا  عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
معتقد اس��ت نباي��د در تفكي��ك وزارتخانه ها عجله 
ك��رد؛ چراكه ي��ك مدير با نگاه كالن و اس��تراتژيك 
در راس وزارتخان��ه مي تواند ادغام را به معني واقعي 
در درون وزارتخان��ه ايجاد كن��د. حميدرضا صالحي 
 گف��ت: ادغام هايي كه در چند س��ال گذش��ته انجام 
ش��ده، صحيح نبوده و صرفا به صورت فيزيكي انجام 
ش��ده است. به گفته او ادغام به شكل ماهوي صورت 
نگرفته است كه بتواند دولتي چابك، كوچك و دولت 
رگوالت��ور كه تصدي گري هايش را كم مي كند، ايجاد 
كند. وي ادامه داد: تمام صاحبنظران و فعاالن صنعت 
و تجارت معتقدند كه دستور كار درستي براي ادغام 
تعريف نش��ده و اين كار عجوالنه صورت گرفته است 
ام��ا اينكه اكنون براي اينكه از ادغام نتيجه نگرفتيم، 
بخواهي��م عجوالنه وزارتخانه را تفكيك كنيم نگراني 

را براي همه دوچندان مي كند. 

 وضع عوارض صادرات
براي كاالهاي يارانه اي

پايگاه خب�ري اتاق اي�ران  رييس كنفدراس��يون 
صادرات اي��ران از ابالغ دس��تورالعمل احكام دايمي 
توسعه يي كش��ور از سوي رييس جمهور و اجراي آن 
از اول س��ال ٩٦ مي گويد؛ دستورالعملي كه براساس 
م��اده 23 آن گم��رك تنها مجاز به اخ��ذ عوارض از 
كاالهاي يارانه يي اس��ت. محم��د الهوتي گفت: يك 
س��ري از برنامه هاي توس��عه يي كش��ور كه مكرر در 
قوانين ٥ س��اله تكرار ش��ده بود با توج��ه به اهميت 
موضوعش��ان به احكام دايمي برنامه هاي توس��عه يي 
تبديل ش��ده اند و در اس��فند ماه ٩٥ رييس مجلس 
قانون احكام دايمي برنامه هاي توس��عه كش��ور را به 
وزارتخانه ها و سازمان ها براي اجرا ابالغ كرد. يكي از 
قوانين مهم اين دس��تورالعمل ماده 23 آن است كه 
طبق آن موضوع عوارض كه هميشه محل مناقشه و 
تفاسير سليقه يي بوده به صراحت تعيين تكليف شده 
است. او با بيان اينكه طبق اين دستورالعمل حتي به 
بهانه تنظيم ب��ازار داخلي هم دولت اجازه ممنوعيت 
صادرات يا اخذ عوارض از صادرات را نخواهد داشت، 
گف��ت: به اين ترتيب اگر در جايي احس��اس كمبود 
م��واد اوليه ش��ود، دولت بايد از طري��ق واردات بازار 
داخ��ل را تامين كند از اين رو با توجه به اين قانون، 

اخذ عوارض ديگر جايگاه قانوني ندارد.
 

درآمد ۹۰۰ ميلياردي دولت 
از شماره گذاري خودرو

ايسنا   مطابق با گزارش اخير بانك مركزي، درآمد 
دولت از محل ماليات ش��ماره گذاري خودرو در سال 
گذشته بالغ بر ٩۰۰ميليارد تومان بوده است. تحقق 
درآمد ذكر ش��ده درحالي اس��ت كه در بودجه س��ال 
۱3٩٥ پيش بيني ش��ده بود، مبلغ 7۰۰ ميليارد تومان 
از اين محل كس��ب ش��ود كه البته رقم تحقق يافته 

بيشتر از آن بوده است.
همچنين اين درآمد در مقايس��ه با مدت مش��ابه 
سال گذشته، رشد حدود ٥۰درصدي را تجربه كرده؛ 
به گونه ي��ي كه درآم��د دولت از اين محل در س��ال 

۱3٩۴ برابر با ٦۰۰ ميليارد تومان بوده است.

روي خط خبر

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي روند واردات سال 13۹4 را ارزيابي كرد

4 كانال مديريت واردات
تعادل  

»سير واردات 2۰۰ قلم كاالي عمده در سال ۱3٩۴ 
ك��ه حدود ٦۰ درص��د ارزش كل واردات را تش��كيل 
مي دهد با درنظر گرفتن چه��ار مولفه »ميزان تعرفه، 
ن��وع مصرف، اولوي��ت ارزي و قس��مت بندي كااليي« 
ازس��وي مركز پژوهش هاي مجلس مورد تحليل قرار 
گرفت��ه تا ارتب��اط آن ب��ا حمايت از تولي��د داخلي و 
مديريت واردات بررس��ي شود. بررسي تركيب واردات 
در مدت ياد شده برحس��ب نوع مصرف، گوياي سهم 
حدود 8٥درصدي براي كاالي واسطه يي و سرمايه يي 
و سهم حدود ۱٥درصدي براي كاالهاي مصرفي است. 
از س��وي ديگر، در نگاه اول اگرچه اين تركيب واردات 
به نفع توليد قلمداد مي شود، اما نشان دهنده وابستگي 
تولي��دات داخلي ب��ه تامين م��واد اولي��ه و كاالهاي 
واسطه يي يا تامين كاالهاي اساسي كشاورزي از خارج 
از كشور است. همچنين آمارها بيانگر اين موضوع است 
كه ٦3درص��د از كل ارزش 2۰۰ قلم عمده وارداتي را 
تنها ۴ قلم كااليي »خودرو، كشاورزي، فلزي، دارويي 
و ش��يميايي« به خ��ود اختصاص داده ان��د. نتايج اين 
پژوهش نشان مي دهد، امكان مديريت واردات بخشي 
از اين 2۰۰ قل��م كاال از طريق ابزارهايي مانند اعمال 
سياس��ت هاي تش��ويقي براي توليد در داخل، تغيير 
الگ��وي مص��رف و اعم��ال محدودي��ت كوتاه مدت و 
هدفمن��د در واردات وجود دارد ك��ه مي تواند موجب 
مديريت واردات كشور درراستاي سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي در تقويت توليد داخلي ش��ود. از آثار مثبت 
مديريت واردات مي توان ب��ه مواردي نظير حمايت از 
توليد داخلي، بهبود تراز پرداخت ها و انباش��ت ذخاير 

ارزي كشور نيز اشاره كرد. 

 سيماي واردات از سال 13۹۰
به عقيده بس��ياري از اقتصاددانان گسترش تجارت 
خارج��ي و هم پيوندي اقتصادي هر كش��ور با س��اير 
كش��ورها، يكي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي است. 
برمبناي اين منطق، افزايش واردات با شرايطي مي تواند 
به عنوان يك مقوله مثبت ارزيابي ش��ود. اما از آن س��و، 
مش��كلي كه وجود دارد اين اس��ت كه در اقتصاد ايران 
واردات، متكي به درآمدهاي ناشي از صادرات غيرنفتي 
نيست و بخش عمده آن از طريق درآمدهاي نفتي تامين 
مي ش��ود. از اين رو، اين عامل موجب شده كه افزايش 
واردات نه به هم پيوندي اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني 
كه به وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي منتهي 
شود كه اين امر با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز 
مغاير است. از طرفي ارزيابي ها نشان مي دهد، گسترش 
واردات به كش��ور، كمتر در جهت افزايش ظرفيت هاي 
توليدي به وس��يله واردات كاالهاي س��رمايه يي بوده و 
بيشتر به واردات كاالهاي واسطه يي كه عمدتا در مراحل 
پاياني زنجيره توليد قرار دارن��د و با ايجاد ارزش افزوده 
اندك به مصرف مي رس��ند، اختصاص يافته اس��ت.  از 
س��وي ديگر، با وجود رشد واردات در دهه هاي گذشته، 
ميزان واردات از سال ۱3٩۱ روند كاهشي داشته است. 
همچنين ميزان واردات در سال ۱3٩2 نسبت به مدت 

مشابه س��ال ۱3٩۰ كاهش 2۰درصدي را تجربه كرده 
اس��ت. اين مي��زان كاه��ش در واردات عمدتا به دليل 
محدوديت هاي ارزي ناشي از تشديد تحريم ها، تحريم 
بان��ك مركزي، بانك هاي تجاري و درنتيجه محدوديت 
انتقال پول جهت تجارت و رشد فزاينده نرخ ارز بوده كه 
به واسطه كاهش فزاينده واردات، تامين كاالهاي اساسي 
و كاالهاي واسطه يي مورد نياز برخي بنگاه هاي توليدي 
با مشكالتي نيز مواجه و واردات برخي كاالهاي مصرفي 

و غيرضروري هم محدود شد. 
همچني��ن مطاب��ق آمارها، واردات س��ال ۱3٩3 
در مقايس��ه با س��ال ۱3٩۰ كاه��ش ۱٥ درصدي را 
تجرب��ه كرده كه در س��ال ۱3٩٥ نيز ش��اهد توقف 
روند كاهشي واردات هس��تيم. البته آمار واردات در 
س��ال ۱3٩۴ رش��د ٥.۱٦درصدي را نشان مي دهد. 
براس��اس داده هاي دريافت ش��ده از گم��رك ايران 
2۰۰ قلم كاالي عمده وارداتي كشور در سال ۱3٩۴ 
در مجم��وع داراي وزن 27.٥ميلي��ون ت��ن و ارزش 
2۴.7ميليارد دالر بوده كه حدود ٥٩.٥درصد از كل 
واردات را در ميان ٥.٥٦2رديف كد HS كه واردات 
از آنها صورت گرفته، به خود اختصاص داده اس��ت. 
حال براس��اس آماره��ا، اگر دولت بخواه��د درمورد 
مديريت واردات سياس��ت گذاري كن��د، مي تواند در 
گام اول با كنترل و برنامه ريزي روي 2۰۰ قلم عمده 
واردات��ي اقدامات موثري در اين راس��تا انجام دهد؛ 
چراك��ه اين امر مي تواند هم فرص��ت و هم به نوعي 

تهديد براي كشور باشد. 

 ۹ نكته كليدي 
در همي��ن راس��تا، در تحليل��ي كه از س��وي مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي درباره »كالبدشكافي 
اقالم عمده وارداتي كشور در سال ۱3٩۴« منتشر شده، 
٩ نكته اساسي قابل تامل در مديريت واردات وجود دارد.

نخست اينكه بررسي روند واردات در ٦ سال گذشته 
گوياي كاهش ارزش واردات اس��ت. ب��ه اين صورت كه 
واردات حدود ٦2ميليارد دالري در سال ۱3٩۰ به كمتر 
از ۴۴ ميليارد دالر در سال ۱3٩٥ رسيده و اين موضوع 
نش��ان دهنده ام��كان مديري��ت واردات و كاهش ارزش 
دالري آن است. همچنين مطابق آمارها، در سال ۱3٩۴، 
حدود ٥٥٦۰رديف كاالي وارداتي به كشور وارد شده كه 
تنه��ا 2۰۰ قلم كااليي، حدود ٦۰درصد ارزش واردات را 

تشكيل مي دهند. 
از س��وي ديگ��ر، اين تحلي��ل گوياي آن اس��ت كه 
مديري��ت واردات اين 2۰۰ قلم از طريق ابزارهايي مانند 
»اعمال سياس��ت هاي تش��ويقي براي توليد در داخل، 
تغيير الگ��وي مصرف و اعمال محدودي��ت در واردات« 
مي تواند به معن��اي مديريت ح��دود ٦۰درصد واردات 
كش��ور به ارزش 2۴.7ميلي��ارد دالر باش��د. همچنين 
درخصوص تفكيك كاالهاي وارداتي براساس معيارهايي 
مانند كاالهاي موردنياز، غيرضروري، لوكس، تجملي و... 
نيز بايد گفت كه هيچ معيار مشخصي براي طبقه بندي 
كاالها در اين حوزه ها وجود نداش��ته و باتوجه به فقدان 
آمار دقيق توليد تمام كاالهاي مشابه داخلي و همچنين 
وجود تفاوت هايي در كيفيت كاالهاي وارداتي در مقايسه 

با توليد داخلي، امكان ارائه معيارهايي براي واردات مشابه 
توليد داخلي نيز بسيار مشكل اس��ت. از اين  رو، جهت 
بررس��ي تمايل يا عدم تمايل سياست گذاران به واردات 
مي توان ۴ مولفه مهم »نرخ تعرفه )حقوق ورودي(، نوع 
مصرف )واس��طه يي، سرمايه يي و مصرفي( و گروه بندي 

تخصيص ارز« را مورد استفاده قرار داد. 
اين تحليل در ادامه اين نكته را نيز متذكر مي ش��ود 
كه »نرخ حقوق ورودي اسمي«، گوياي كاهش محسوس 
اي��ن نرخ از ۴7.8درصد در س��ال ۱38٩ به ۱٩.2درصد 
در سال ۱3٩٥ اس��ت كه درراستاي كاهش هزينه هاي 
واردات و تس��هيل فضاي كسب وكار يكي از راهكارهاي 

كاهش انگيزه اقدام به قاچاق محسوب مي شود. 
همچنين »نرخ حق��وق ورودي واقعي« به معناي 
نس��بت مالي��ات بر واردات اخذ ش��ده ب��ه كل ارزش 
از   ۱3٩۴ ت��ا   ۱38٩ س��ال هاي  ط��ول  در  واردات 
۱۰.٩2درصد به ٩.۴٦درصد رسيده است. تفاوت نرخ 
حقوق ورودي اس��مي و واقعي به سهم باالتر كاالهاي 
سرمايه يي و مواد اوليه در ميان كاالي وارداتي و وجود 
معافيت ه��اي منطقه يي، كااليي و... در واردات مربوط 
مي ش��ود. با اين حال روند كاهش نرخ تعرفه و كاهش 
طبق��ات تعرفه يي از ۴7 طبقه در س��ال ۱38٩ به 8 
طبقه در س��ال ۱3٩٥، گوياي اص��الح نظام تعرفه يي 

كشور و تسهيل نظام تجاري است. 
از ديگر س��و، بررسي تركيب واردات كشور برحسب 
نوع مصرف گوياي سهم حدود 8٥درصدي براي كاالي 
واس��طه يي و سرمايه يي و سهم حدود ۱٥درصدي براي 

كاالهاي مصرفي است. هر چند در نگاه اول اين تركيب 
واردات به نفع توليد قلمداد مي ش��ود، اما نش��ان دهنده 
وابستگي توليدات داخلي به تامين مواد اوليه و كاالهاي 
واس��طه يي يا تامين كاالهاي اساسي كشاورزي از خارج 

از كشور است. 
همچنين طبقه بندي 2۰۰ قلم كاالي عمده وارداتي 
برحسب تعرفه گوياي آن است كه ۱8 قلم كاال به ارزش 
3.327 ميلي��ون دالر داراي تعرفه هاي بس��يار باال 2٦، 
32، ۴۰ و ٥٥درصدي هس��تند و سياست گذار با هدف 
جلوگيري از واردات، حمايت از توليد داخلي يا كس��ب 
درآم��د از مح��ل واردات به تعيين تعرفه ب��اال براي اين 
كاالها پرداخته است. اين ۱8 قلم كاال حدود ۱3.٥درصد 
از كل ارزش 2۰۰ قلم عمده را تشكيل مي دهد و عمدتا 
شامل كاالهايي مانند »فوالد، قند و شكر، برنج، يخچال، 
پارچه، الس��تيك، لوازم آرايش��ي، ماهي، اس��باب بازي 
چرخ دار و تجهيزات برقي ترافيكي« مي شود. بررسي اين 
اقالم گوياي آن است كه برخي از اين كاالها مانند خودرو 
در مواقع محدوديت هاي ارزي مي توانند به عنوان كاالي 
هدف سياست گذاران براي محدوديت واردات موردنظر 
قرار گيرند و برخي ديگر مانند »الستيك، قند و شكر و 
ماهي« مي توانند در زمره كاالهاي داراي مزيت توليد در 
داخل موردنظر سياست گذاران قرار گرفته و درخصوص 
كااليي مانند يخچال نيز توليدكنندگان داخلي با بهبود 
كيفيت توليد و تامين سليقه مصرف كنندگان نسبت به 

مديريت واردات اقدام كنند. 
موض��وع ديگري ك��ه در اين تحلي��ل مدنظر قرار 
گرفت��ه، طبقه بن��دي 2۰۰ قلم كاالي عم��ده وارداتي 
برحس��ب نوع مصرف اس��ت كه نش��ان مي دهد ۱23 
قل��م كاال به ارزش بي��ش از ۱٥ ميلي��ارد دالر كاالي 
واسطه يي تلقي شده و تنها ٥ قلم كاال به ارزش حدود 
۱.۱٥8ميليون دالر كاالي كامال مصرفي بين 2۰۰ قلم 
عمده وارداتي قرار گرفته است. اين ٥ قلم شامل »قند 
و شكر، برنج، سه چرخه چرخ دار، گوشي تلفن همراه و 
س��يگار حاوي توتون« كه بخش عمده يي از اين كاالها 
با اصالح س��اختار توليد يا انجام س��رمايه گذاري هاي 
مش��ترك ميان ايران با كش��ورهاي صاحب تكنولوژي 

مي تواند نياز داخلي را تامين كند.
همچنين طبقه بندي 2۰۰قلم كاالي عمده وارداتي 
برحس��ب گروه بن��دي كااليي گوياي آن اس��ت كه 27 
قل��م از اين كاالها به ارزش ح��دود 3.٥ ميليارد دالر در 
گروه هاي ٩ و ۱۰ قرار گرفته اند كه انواع يخچال وارداتي 
به عن��وان يكي از كاالهاي گروه ۱۰ محس��وب ش��ده و 
مي توان با اصالح و تقويت فرآيند توليد و تامين ساليق 
مصرف كنندگان داخلي نس��بت به تامين نياز داخلي از 
محل توليد داخلي اقدام كرد. درنهايت اينكه طبقه بندي 
2۰۰قلم عمده كاالي وارداتي برحس��ب قس��مت بندي 
كااليي گوياي آن است كه تنها ۴ اقالم كااليي »خودرو، 
كاالي كش��اورزي، فلزي و دارويي و ش��يميايي« حدود 
٦3.3٦درص��د از كل ارزش 2۰۰ قل��م عمده را ش��امل 
مي ش��ود و سياس��ت گذاران حمايت از توليدات داخلي 
ب��ا تمركز بر اين ۴ بخش مي توانند نس��بت به مديريت 
واردات در بخش عمده يي از كاالي وارداتي اقدام كنند. 

نعمت زاده در مراسم امضاي تفاهمنامه همكاري ايران و ويتنام مطرح كرد

ويتنام »هاب« محصوالت ايراني در »آ سه آن« شود
گروه صنعت   

نهمي��ن اجالس كميس��يون مش��ترك اقتصادي 
و مراس��م امضاي تفاهمنامه بين اي��ران و جمهوري 
سوسياليس��تي ويتنام، روز گذش��ته با حض��ور وزير 
صنعت، معدن و تجارت و وزير كش��اورزي و توس��عه 
روس��تايي ويتنام برگزار شد. در اين نشست دوجانبه، 
طرفين ب��ر »افزايش مبادالت تجاري، عادي س��ازي 
روابط بانكي، ض��رورت لغو رواديد بين ايران و جنوب 
شرق آس��يا« تاكيد كردند. در اين مراسم محمدرضا 
نعمت زاده همچنين خواس��تار طراحي و آماده سازي 
نقشه راه همكاري هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
دو كشور در 2 ماه آينده شد. در مقابل، وزير كشاورزي 
و توس��عه روس��تايي ويتنام از راه اندازي مركز تجاري 
اي��ران در ويتنام خبر داد و گف��ت: مقامات ويتنامي 
خواهان افزايش حجم مبادالت تجاري بين دو كشور 
به ميزان 2ميليارد دالر هستند. از سوي ديگر، متوليان 
صنعتي نيز تفاهمنامه همكاري با عراق در زمينه ايجاد 
شهرك هاي صنعتي و بازسازي صنايع بين دو كشور 
با حضور »محمد شياع الس��وداني« سرپرست وزارت 
صنايع و معادن عراق امضا كردند. سرپرس��ت وزارت 
صنايع و معادن عراق در اين ديدار خواس��تار ايجاد ٥ 
شهرك صنعتي توسط ايران در مناطق مرزي بين دو 

كشور شد. 

 مبادالت تجاري ايران و ويتنام
براس��اس آمارها، ميزان صادرات ويتنام به جهان 
در س��ال گذش��ته حدود ۱٩۰ميلي��ارد دالر گزارش 
ش��ده كه در ٦ماهه نخس��ت ميالدي سال جاري نيز 
ص��ادرات بيش از ۱۰۰ميلي��ارد دالر بوده اس��ت. بر 
همين اس��اس مي توان گفت زمين��ه همكاري با اين 
كش��ور بسيار گس��ترده و متنوع خواهد بود. به گفته 
محمدرضا نعمت زاده با توجه به همسايگي اين كشور 
با چين مي توان از آن به عنوان پايگاهي مناسب براي 

توس��عه روابط با چيني ها بهره گرف��ت. از طرفي بايد 
اين موضوع را در نظر داش��ت كه تحريم ها عليه ايران 
س��بب شد، سطح مبادالت اقتصادي ايران با بسياري 
از كش��ورها از جمله ويتنام كاهش يابد. به طوري كه 
اين موضوع نيز روز گذش��ته مورد توجه وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت قرار گرف��ت و از هدف گذاري براي 
دس��تيابي به مراودات اقتصادي 2ميلي��ارد دالري با 
ويتنام خبر داد. محمدرضا نعمت زاده افزود: در حوزه 
پتروشيمي ما به سرمايه گذاران ويتنامي مي گوييم كه 
مي تواني��م نيازتان را در اين حوزه كامال تامين كنيم؛ 
اين در حالي اس��ت كه با توجه به عضويت ويتنام در 
كشورهاي »آ س��ه آن« اين كشور مي تواند به عنوان 
هاب محصوالت ايران بوده و در توسعه بازار محصوالت 
ايراني به ما كمك كند. وي اظهار كرد: كش��ور ما هم 
با عضويت در كش��ورهاي اكو و با توجه به عضويت در 
كشورهاي اوراسيا كه به تازگي امضا كرده ايم، مي تواند 
به ويتنام در خصوص حضور در اين بازارها كمك كند. 
همچنين ايران سعي دارد تا هياتي را در بخش دارو به 
ويتنام اعزام كند تا با ثبت دارو بتوان محصوالت مورد 

نيازشان را تامين كند. 
وزير صنعت با اش��اره به ضرورت لغو رواديد بين 
اي��ران و ويتنام گفت: صدور رواديد و ويزا بايد براي 
تجار و بازرگانان دو كشور تسهيل شود و اميدواريم 
روزي برسد كه لغو رواديد بين دو كشور اتفاق بيفتد 
كه اين موض��وع را با وزير امور خارجه ايران مطرح 
خواهيم كرد. وي با اش��اره به حم��ل و نقل هوايي 
بين دو كشور گفت: ما به دنبال پروازهاي مستقيم 
بين دو كش��ور هستيم، البته س��ال هاي گذشته به 
دليل ناتوان��ي در خريد هواپيماهاي مناس��ب و نو 
نمي توانستيم ارتباط هوايي خوبي داشته باشيم؛ اما 
در حال حاضر اين مش��كل در حال برطرف ش��دن 
بوده و با تعامل با شركت هاي هواپيمايي بزرگ دنيا 

مي توانيم پرواز مستقيم داشته باشيم. 

WTO مانع امريكايي الحاق به 
وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از 
س��خنان خود، امريكا را مانع جدي بر سر راه الحاق 
ايران به WTO عنوان كرد و گفت: با وجود اينكه 
ايران جزو نخس��تين كشورهايي بود كه درخواست 
پيوس��تن ب��ه WTO را داده اس��ت، ام��ا به دليل 
مخالفت هاي امريكا و مس��ائل سياس��ي درخواست 
ما عق��ب افتاده، در حالي كه ما هيچ مش��كل فني 
نداري��م كه اميدواريم اين معضالت حل ش��ود و در 

اين زمينه نيازمند حمايت ويتنام هستيم. 
نعم��ت زاده اظه��ار ك��رد: پيش��نهاد مي كنيم دو 
كشور تا دو ماه آينده نقشه راهي براي همكاري هاي 
مش��ترك تهيه و در اختيار يكديگر براي نهايي شدن 
قرار دهند تا به اين شيوه هم ايران از مزيت هاي كشور 
هدف مطلع ش��ود و هم ويتنام پتانسيل هاي ايران را 
در مباح��ث كاالهاي غيرنفتي بداند. وي ادامه داد: از 
حضور ش��ركت نفت ويتنام در دنا تش��كر مي كنيم و 
اميدواريم منجر به س��رمايه گذاري و توليد مشترك 
ش��ود. نعمت زاده ادام��ه داد: يك ش��ركت  ويتنامي 
اكنون در قشم سرمايه گذاري و فعاليت خود را شروع 
ك��رده، اميدواريم ك��ه ميزان فعاليت هاي مش��ترك 
افزايش يابد و برعكس نيز اميدوار به س��رمايه گذاري 
شركت هاي ايراني در ويتنام هستيم. وي افزود: براي 
س��اخت ماشين هاي خطوط توليد تجربيات مناسبي 
داريم كه آمادگ��ي در اختيار قرار دادن آن به ويتنام 
وجود دارد. نعمت زاده همچنين با تاكيد بر گسترش 
س��رمايه گذاري هاي مش��ترك ميان دو كشور اشاره 
كرد و گفت: در حال حاضر يك يا دو ش��ركت ايراني 
در ويتنام در حوزه مش��تقات نفتي و روغن هاي پايه 
سرمايه گذاري كرده اند و يك كشور ويتنامي نيز اخيرا 
براي س��رمايه گذاري در قش��م در حوزه فرآورده هاي 
آبزيان و صادرات آنها اقدام كرده است. وزير صنعت، 
معدن و تجارت همچنين در حاشيه اين مراسم گفت: 

پس از برجام روابط بانكي بين كشورهاي مختلف به 
حالت عادي برگش��ته و اكنون مي توان از كشورهايي 
مانن��د »هن��د، كره جنوبي و س��نگاپور« ب��ه عنوان 
كش��ورهايي كه روابط بانكي با آنها پيگيري شده ياد 
كرد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر تعطيلي 8 هزار 
واح��د توليدي طال گفت: 8 ه��زار واحد توليدي طال 
در كش��ور وجود ندارد و ممكن است اين تعطيلي ها 
مربوط به صنوف جواهرس��ازي باش��د. نعمت زاده از 
ارسال اليحه پيشنهادي دولت به مجلس در خصوص 
كاهش ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي طالس��ازي 
خب��ر داد و گفت: طبق آنچه پيش��نهاد داده ش��ده 
درخواس��ت شده است كه ماليات بر ارزش افزوده در 

اين بخش از ٩ به 3درصد كاهش يابد. 

 راه اندازي مركز تجاري در ويتنام
از سوي ديگر، وزير كشاورزي و توسعه روستايي 
ويتنام از راه اندازي مركز تجاري ايران در ويتنام خبر 
داد. »نوين س��ون كونگ« در اين نشست دوجانبه 
اوج رواب��ط دو كش��ور را مرب��وط به س��ال 2۰۱٦ 
ميالدي دانست و گفت: ما در حال آماده سازي براي 
انجام تجارت آزاد با كش��ورها هستيم و با سياست 

ب��از و همگراي��ي بين الملل��ي به س��مت همكاري 
اقتصادي با كش��ورها مي رويم در حالي كه ظرفيت 
اقتصاد ما س��االنه 2۰۰ميليارد دالر است و ظرفيت 
س��االنه واردات و صادرات ما نيز رقمي بيش از اين 
است. وي با اشاره به اينكه طي سال هاي گذشته ما 
موفق نشديم به اهداف برنامه اقتصادي خود دست 
يابيم، گفت: اما همديگر را درك كرده و مقامات دو 
كشور نيز بر لزوم افزايش حجم مبادالت تجاري به 
2ميلي��ارد دالر تاكيد دارن��د. او اين راهم گفت كه 
ممكن اس��ت اين ارقام به عنوان اهداف كوتاه مدت 
مناسب باشد، اما در كل ما بايد رقم هاي باالتري را 
مدنظر قرار دهيم. وزير كش��اورزي توسعه روستايي 
ويتنام افزود: رش��د اقتصادي ويتنام در 2۰۱٦ بالغ 
بر ٥درصد بوده و پيش بيني ش��ده كه اين رشد در 
سال 2۰۱7 به بيش از ٦درصد برسد. به گفته وي، 
ويتن��ام در زمين��ه  صادرات در ٦ماه��ه اول 2۰۱7 
بيش از ۱۰۰ميليارد دالر صادرات داشته كه رشدي 
۱2درصدي را نشان مي دهد. ما در توسعه اقتصادي 
رون��دي رو ب��ه رش��د را دنبال ك��رده و پيش بيني 
مي كنيم امس��ال از شيالت و كشاورزي صادرات ما 

بالغ بر 3۴ميليارد دالر خواهد بود. 

مديرعام��ل صندوق حماي��ت از تحقيقات و توس��عه صنايع 
الكترونيك از تهيه اساس��نامه جديد اي��ن صندوق براي ارائه به 
دولت خب��ر داد و گفت: طبق اين اساس��نامه، صندوق حمايت 
از صناي��ع الكترونيك ب��ه صندوق حمايت از صنايع پيش��رفته 
تبديل خواهد ش��د. علي وحدت در نشس��ت خبري اظهار كرد: 
صندوق حمايت از صنايع الكترونيك حدود 2۰س��ال اس��ت كه 
در زمينه حمايت از فعاالن اين حوزه فعال است و وزير صنعت، 
رييس مجمع عمومي اين صندوق محس��وب مي شود. وي ادامه 
داد: در برنامه شش��م، توسعه فعاليت صندوق حمايت از صنايع 

الكترونيك به صنايع پيش��رفته پيش بيني شده و بر همين مبنا 
نيز اساس��نامه جديد صندوق با همكاري دس��تگاه هاي مرتبط 
ازجمله سازمان مديريت تهيه شده كه هفته آينده براي تصويب 

به هيات دولت ارائه خواهد شد. 
وحدت افزود: در اين راس��تا، تحول جدي از سوي دولت در 
زمينه س��رمايه صندوق پيش بيني شده اس��ت. وي در ادامه از 
افتت��اح نمايش��گاه دايمي صنايع الكتروني��ك در 8 مرداد ماه با 
حضور وزير صنعت خبر داد. وي با بيان اينكه در سال ٩۴ حدود 
2٦٥ميليارد ريال ضمانتنامه براي متقاضيان از س��وي صندوق 

توسعه صنايع الكترونيك صادر شد، گفت: اين رقم در سال ٩٥ 
به بيش از ٥۰٥ ميليارد ريال رس��يد و در مجموع عملكرد اين 
دو س��ال معادل 3برابر ضمانتنامه هاي صادر ش��ده در ۱8سال 
فعاليت صندوق بوده اس��ت كه توانس��ت فرصت انعقاد بيش از 

3هزار ميليارد ريال قرارداد را ايجاد كند. 
وحدت در مورد پرداخت تس��هيالت از سوي صندوق توسعه 
صنايع الكترونيك نيز گفت: در س��ال ٩۴ ح��دود ٩8۰ميليارد 
ري��ال و در س��ال ٩٥ ح��دود ٦٦8 ميليارد ريال تس��هيالت به 
متقاضي��ان پرداخت ش��د كه عملكرد اين دو س��ال بيش��تر از 
تس��هيالت پرداختي در طول ۱8س��ال قبل از آن بوده اس��ت. 
وي با اش��اره به حمايت صندوق توس��عه صناي��ع الكترونيك از 
27۰طرح با ارزش ۱7۰۰ميليارد ريال در دو سال گذشته گفت: 

در مجموع ۱2۰۰طرح در س��ال هاي فعاليت صندوق به نتيجه 
رس��يده اس��ت. وحدت در مورد وضعيت پرداخت تسهيالت از 
سوي اين صندوق گفت: سود اين تسهيالت ٥ تا ۱٥درصد ديده 
شده كه اين رقم بر مبناي نرخ سود بانكي مشخص مي شود و در 
صورت تغيير نرخ سود بانكي، سود تسهيالت صندوق نيز تغيير 
خواه��د كرد. وي تصريح كرد: زمان بازپرداخت اين تس��هيالت 
براي طرح هاي مختلف متفاوت اس��ت اما به طور متوسط 3سال 
طول مي كش��د. وحدت در ادامه از برقراري ارتباط مستقيم بين 
صندوق توس��عه صنايع الكترونيك ب��ا وزارت علوم و پارك هاي 
عل��م و فناوري ب��راي حمايت از طرح هايي ك��ه قابليت صنعتي 
شدن دارند، خبر داد و گفت: در اين زمينه حمايت 22۱ميليارد 

ريالي از متقاضيان صورت گرفته است. 

ايجاد صندوق حمايت از صنايع پيشرفته 
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15 نفت و انرژي
  قانون يا انتقام؟ 

 »قانون مجازات استفاده كنندگان 
غيرمج��از از آب، ب��رق، تلف��ن، 
فاضالب و گاز« باالخره در روزنامه 
رس��مي به چاپ رسيد. زماني كه 
از انش��عاب غيرمج��از آب يا برق 
صحب��ت به ميان مي آي��د، اذهان 
بيش��تر به س��مت افرادي مي رود 
كه از عه��ده پرداخت هزينه ها در 
اين زمينه بر نمي آيند و به همين 
واسطه سراغ بهره برداري غيرمجاز 

مي روند؛ اما اين تمام ماجرا نيست. بسياري از خانه هاي وياليي 
اطراف ته��ران كه دراختيار افراد متمول ق��رار دارند، هم برق 
و ه��م آب خ��ود را بدون پرداخت هي��چ هزينه يي و به صورت 
رايگان استفاده مي كنند. اين دسته از مصرف كنندگان با خرج 
كردن از كيس��ه مهمان، حاتم طايي ب��ودن را به اوج خود نيز 
رسانده و حتي در زمان ترك ويالي مسكوني خود، چراغ هاي 
روش��نايي را خام��وش نمي كنند تا مب��ادا دزدان نابكار خيال 
دستبرد به ملك آنها را داشته باشند. اما قانون تاكنون در قبال 
»جرم انگاري« مصرف غيرمجاز آب و برق و اينكه آيا اين دسته 
از مصرف كنندگان نيز از ديدگاه قانون گذار »دزد« به حس��اب 
مي آيند يا نه، ابهامات فراواني داشت. ابهاماتي كه درنهايت باعث 
ش��د در بخش آب، مسووالن وزارت نيرو با برخي مسووالن در 
قوه قضاييه و همچنين مجلس شوراي اسالمي وارد شور شده و 
تصميمي را در اين قبال اتخاذ كنند. درنهايت متن اين قانون كه 
به امضاي علي الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي رسيده 
در روزنامه رسمي كشور به چاپ رسيد. اتفاقي كه به اين معنا و 
مفهوم است كه از اين روز به بعد، اين قانون الزم االجرا خواهد 
بود. اما نكته يي كه در اين زمينه چالش برانگيز به نظر مي رسد 
ماده 3 اين قانون است كه نه درمورد مشتركان غيرمجاز بلكه 
درمورد مشتركان مجاز غيردولتي است كه هزينه خدمات آب، 
برق، تلفن ي��ا گاز خود را پرداخت نكرده اند. ماده 3 اين قانون 
صراحتا بيان كرده كه مصرف كنندگان مجاز غيردولتي مكلف 
ب��ه پرداخت هزينه در موعد مقرر ب��وده و در غير اين صورت 
با قطع ش��دن خدمات خود تا زمان پرداخت مواجه مي شوند. 
م��وردي كه به طور قطع به ويژه با عملكرد س��ليقه يي ماموران 
اداره هاي مختلف اعم از آب، برق و گاز، مي تواند فضايي خشك 
و ب��دون تعامل را ميان طبقه مح��روم و ماموران معذور ايجاد 
كند. درواقع وضع چني��ن قانوني كه مي تواند در ماه هاي گرم 
س��ال با قطع ش��دن آب و برق، زندگي مردم را با دردسرهاي 
فراواني روبه رو كند، بيش از آنكه رفتاري حساب شده از سوي 
قانون گذار به حساب آيد، بيشتر به رفتاري انتقام جويانه شباهت 
دارد كه نه به دنبال حل ريش��ه يي معضل بلكه به دنبال زدودن 
آثار س��طحي آن اس��ت. چنين منش انتقام جويانه يي از سوي 
قانون گذار در حالي رخ داده كه طبق آمارهاي وزارت نيرو، اين 
دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي مانند شهرداري ها هستند كه 
اغلب بدهي هاي س��نگيني را به وزارت نيرو در قبال اس��تفاده 
از خدمات اين وزارتخانه دارند. قانون گذار در قس��مت ديگري 
عنوان كرده ك��ه مصرف كنندگان مي توانند اعتراض خود را از 
طريق مراجع قضايي پيگيري كنند اما پرسش مطرح شده اين 
اس��ت كه در صورت اثبات اين مساله كه در اين دعوي حق با 
مصرف كننده بوده چه كس��ي پاسخگوي خساراتي خواهد بود 
كه در دوران قطع بودن خدماتي حياتي همچون آب و برق به 

اين مصرف كننده وارد شده است؟

   اتصال 3 فاز پارس جنوبي 
  به شبكه سراسري 

  ايلن�ا| در ادامه فعالي��ت جبهه ه��اي كاري و راه اندازي 
تدريجي واحده��اي جانبي و فرآيندي بخش خش��كي طرح 
توس��عه فازهاي ۲۲، ۲3و ۲۴پارس جنوب��ي، عمليات اتصال 
خط خروجي پااليش��گاه اين طرح به ش��بكه سراسري انتقال 
گاز تكميل ش��د.  فرهاد ايزدجو؛ مجري طرح توسعه فازهاي 
۲۲تا ۲۴پارس جنوبي با اش��اره ب��ه راه اندازي واحد هواي ابزار 
دقيق و بويلرهاي بخش يوتيليي اعالم كرد: ساير سرويس هاي 
پش��تيباني پااليش��گاه تا ش��هريور ماه امس��ال به طور كامل 
راه اندازي مي ش��وند.  ايزدجو پيشرفت پااليشگاه فازهاي ۲۲تا 
۲۴پارس جنوبي را ۸۹ درصد اعالم كرد و درباره زمان نخستين 
مرحله بهره برداري از اين فازها گفت: در صورت تخصيص گاز 
ت��رش از فازه��اي ۶، ۷و ۸ مطابق برنام��ه زمان بندي، امكان 
عمليات شيرين سازي گاز در رديف اول شيرين سازي پااليشگاه 
اي��ن فازها از آذر ماه امس��ال فراهم خواهد ش��د. به گفته اين 
مجري طرح، اتصال پااليش��گاه فازه��اي ۲۲تا ۲۴ به خط گاز 
ترش )آيگت ۵( انجام شده و عمليات تكميلي اتصال اين خط 
هم تا اواخر مرداد به پايان مي رسد.  ايزدجو همچنين از تكميل 
خط خروجي اتصال پااليش��گاه اين فازها به ش��بكه سراسري 
انتق��ال گاز خب��ر داد و گفت: تا پي��ش از دريافت گاز از حوزه 
مخزني اين فاز، امكان عمليات شيرين س��ازي و تزريق به خط 

سراسري با دريافت گاز ترش از آيگت ۵ محقق خواهد شد.

  برنامه نيروگاه رجايي براي 
كاهش آاليندگي 

مديرعام��ل ني��روگاه ش��هيد رجايي گفت: ب��راي كاهش 
آاليندگي هاي نيروگاه برنامه ريزي هايي صورت گرفته به طوري 
كه قصد داريم، اعتباري به صورت فاينانس حدود 3۰۰ميليون 
دالر براي بازس��ازي واحده��اي بخار جذب كنيم.  علي فرهور 
درب��اره وضعيت آاليندگي اين ني��روگاه اظهار كرد: در مرحله 
نخس��ت بايد به فكر تامين برق مشتركان بود اما در كنار اين 
مساله تمام تالش ما اين است كه از سوخت مازوت در مرحله 
اضطرار استفاده شود و سوخت گاز، سوخت اصلي نيروگاه باشد.  
وي ادامه داد: در فصل زمستان چند عامل موجب مي شود كه 
از س��وخت مازوت استفاده كنيم كه يكي از اين موارد مصرف 
باالي گاز خانگي در فصل سرماس��ت. با اين حال سال گذشته 
سوخت مازوت نس��بت به كل سوخت مصرفي تنها ۲۰درصد 
سهم داشته است.  مديرعامل نيروگاه شهيد رجايي تصريح كرد: 
3پارامتر براي اندازه گيري آاليندگي هوا در نظر گرفته مي شود 
كه در ش��رايط فعلي نيروگاه ش��هيد رجاي��ي در هر 3پارامتر 
وضعيت مناس��بي دارد.  وي با اش��اره به اه��داف كلي احداث 
نيروگاه شهيد رجايي گفت: اين نيروگاه ۲۰۰۰مگاوات تامين 
برق مي كند كه فاز اول آن داراي ۴واحد ۲۵۰مگاواتي است كه 
نخس��تين واحد در آبان ماه سال ۱3۷۱ مورد بهره برداري قرار 
گرف��ت و واحدهاي بعدي هر كدام به فاصله تقريبي ۶ ماه در 
مدار قرار گرفتند.  مديرعامل نيروگاه شهيد رجايي با بيان اينكه 
اين نيروگاه در ۱3واحد وارد خط توليد شد، اظهار كرد: در سال 
۱۲ميليارد كيلووات س��اعت انرژي توسط اين نيروگاه تحويل 
ش��بكه داده مي شود كه با اين حس��اب اگر سرانه مصرف برق 
در كشور را 3۲۰۰تا 3۵۰۰كيلووات ساعت در نظر بگيريم بايد 
گفت كه نيروگاه ش��هيد رجايي 3.۵ميليون نفر از خانوارهاي 

ايراني را تحت پوشش خود قرار مي دهد. 

يادداشت

كوتاه از دنياي انرژي

وزير نيرو با حضور در شبكه اول سيما ديدگاهش را در مورد عوامل اثرگذار بر مصرف آب و برق در ايران تشريح كرد

دفاع از سياست  قيمتي در مديريت مصرف آب و برق

آرامكو برنامه اي براي افزايش ظرفيت توليد خود در 10سال آينده ندارد

در سر سعودي ها چه مي گذرد؟
 جوليان لي|بلومبرگ|

ترجمه: حميد مظفر|
ف��رض كنيد ش��ما دارن��ده بزرگ تري��ن ذخاير 
متع��ارف و ارزان قيم��ت نفت خام در دنيا هس��تيد 
و ب��ه اين مس��اله باور داري��د كه به عل��ت كمبود 
سرمايه گذاري، چشم انداز عرضه در سال هاي آينده 
به ص��ورت فزاينده يي نگران كننده اس��ت. طبيعتا 
عقل سليم حكم مي كند كه شما با افزايش ظرفيت  
توليد، خود را آماده نگه داريد تا در شرايط افزايش 
قيمت نفت خام بر اثر رش��د تقاضا و كمبود عرضه، 
دست به نقد باش��يد. اما به نظر مي رسد كه آرامكو 

چنين نظري را ندارد. 
امين ناصر، مديرعامل شركت ملي نفت عربستان  
س��عودي هفته گذش��ته در كنگره جهاني نفت در 
اس��تانبول به ايراد س��خن پرداخ��ت و برنامه هاي 
كمپان��ي تح��ت مديريتش ب��راي س��رمايه گذاري 
3۰۰ميليارد دالري در ۱۰س��ال آينده را تش��ريح 
كرد. اما )در كمال شگفتي( عربستان پول زيادي را 
روانه افزايش نرخ توليد و استخراج بيشتر نفت خام 
از زي��ر زمين نخواهد كرد. اين سياس��ت گذاري در 
حالي صورت گرفته است كه پيش بيني مي شود در 
۵س��ال آينده نياز به افزايش ۲۰ميليون بش��كه يي 
نفت خام براي پاس��خگويي به رشد جهاني تقاضا و 
افت طبيعي ميدان هاي جاري خواهد بود. عربستان 
قصد دارد، س��طح توليد خ��ود را در حد فعلي نگه 

دارد و در عوض عربس��تان تمركز وي��ژه خود را بر 
سرمايه گذاري در حوزه گاز طبيعي بگذارد و توليد 

خود را به دوبرابر برساند. 

 بن بست ذخاير
ذخاير عربستان س��عودي در سال ۱۹۹۸ رشدي 
۸۵ميليارد بشكه يي را تجربه كرد. اما از سال ۱۹۹۰ 
رشد ش��گفت انگيزي در ذخاير اين كشور به وجود 
نيامده و حداكثر افزايش ذخايري كه از آن سال به 
بعد در اين كش��ور ثبت ش��ده است به سال ۲۰۰۴ 
باز مي گردد كه رش��دي يك ميليارد و ۶۰۰ميليون 

بشكه يي به ثبت رسيد. 
از  بي��ش  روي  س��عودي ها  حاض��ر  ح��ال  در 
۲۶۶ميليارد بش��كه ذخاي��ر اثبات  ش��ده نفت  خام 
زندگ��ي مي كنن��د. اگ��ر نفت  خ��ام فوق س��نگين 
»اورينوك��و بل��ت« ونزوئال را كن��ار بگذاريم، ذخاير 
نفت عربستان س��عودي از هر كشور ديگري بيشتر 
اس��ت. برآورد مي شود كه هزينه استخراج نفت خام 
عربستان كمتر از ۹دالر در هر بشكه باشد كه جزو 
پايين ترين هزينه هاي استخراج در جهان به حساب 
مي آي��د. اگر از من بپرس��يد مي گوي��م: »عزيزم، تا 

جايي كه مي تواني حفاري كن!«
عربستان حتي بايد پا را فراتر گذاشته و درهاي 
بخش باالدس��تي خ��ود را به روي س��رمايه گذاران 
خارجي ي��ا بخش خصوصي داخلي خ��ود باز كند، 

البته تحت ش��رايط دقيق كنترل شده! اگر مكزيك 
بع��د از ۸۰س��ال مي توان��د اي��ن كار را بكن��د چرا 
عربس��تان نتواند؟ البته قطعا مسائلي همچون غرور 
ملي و خاطرات ناخوش��ايند قراردادهاي انحصاري 
در دهه هاي 3۰، ۴۰ و ۵۰ ميالدي وجود دارند، اما 

اينها درگيري هاي مربوط به گذشته است. 

 فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي
س��رمايه گذاري خارجي به عراقي ها كمك كرده 
تا در س��اليان اخي��ر، ۲ميليون بش��كه به ظرفيت 
تولي��د خ��ود اضافه كن��د. فقط نگاهي ب��ه تاثيري 
كه س��رمايه گذاري خارجي بر عراق داش��ته است، 
بيندازي��د و ب��ه اين فكر كنيد ك��ه چه فرصت هاي 
س��رمايه گذاري در عربستان س��عودي وجود دارد و 
اين فرصت ه��ا چه ضربه يي مي توانن��د به جذابيت 

فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران بزنند. 
اما چرا عربستان سعودي چنين موقعيتي را پس 
مي زن��د و از اين فرصت عبور مي كند؟ براي پاس��خ 
به اين پرس��ش چند احتمال وج��ود دارد. احتمال 
نخس��ت اين است كه س��عودي ها از پس انجام اين 
كار ب��ر نمي آين��د و آن قدر منابع مال��ي در اختيار 
ندارند كه بتوانند افزايش ظرفيت توليد باالدس��تي 
خود را بر ديگر برنامه ه��ا مقدم كنند. اين احتمال 
بعي��د به نظر مي رس��د. ب��ا وجود اينكه عربس��تان 
ضرب��ات س��نگيني را از اف��ت قيمت س��ال ۲۰۱۴ 

خورده، اما كماكان داراي ذخاير مالي قابل توجهي 
اس��ت و مي تواند بخش��ي از اين ذخاير را به توسعه 
ذخاي��ر نفت خود اختصاص دهد.  احتمال دوم اين 
اس��ت كه ذخاير نفت عربستان، آن طور كه گزارش 

مي شوند، بزرگ نيستند. 
اثب��ات اين ادع��ا تنها در بلندم��دت امكان پذير 
اس��ت. انتظار نداش��ته باش��يد كه مدي��ران آرامكو 
اين مس��اله را به صورت كامل شفاف س��ازي كنند. 
نفت��ي ك��ه در زير زمي��ن اس��ت، دارايي پادش��اه 
حس��اب مي ش��ود و امكان هيچ ممي��زي كاملي از 
ذخاير نفت خام اين كش��ور در آينده نزديك وجود 
ندارد.  س��ومين احتمالي كه وجود دارد، اين است 
ك��ه نرخ هاي افت در ميدان ه��اي موجود به قدري 
باالس��ت كه آرامكو فقط بايد با تمام سرعت بجنبد 
ت��ا اين ن��رخ را ثابت نگه دارد. اي��ن احتمال را اگر 

۱۰س��ال پيش يا زماني كه مت س��يمونس كتاب 
 )Twilight in the desert( »ش��فق در صحرا«
را منتشر كرد مطرح مي كرديم، يك ايده قابل بحث 
و محب��وب بود. اما اكن��ون از محبوبيت اين نظريه 

كاسته شده و طرفداران كمتري دارد. 
بنابراي��ن مي توان گف��ت كه ش��ايد مديرعامل 
آرامك��و ب��ه آن  چيزي كه خ��ود در اس��تانبول در 
رابط��ه با اختالل آت��ي در عرضه نفت گفت و اينكه 
در س��ال هاي آينده به نفت عربس��تان نياز خواهد 
شد، باور ندارد؛ بنابراين نيازي نيز به سرمايه گذاري 
در آن ديده نمي ش��ود. البته مديرعامل آرامكو تنها 
كس��ي نيس��ت كه احتماال چنين ب��اوري را دارد. 
درامان��درا پراده��ان وزير نفت هند ني��ز در همين 
كنگره جهاني نفت در استانبول اظهار كرد: »اكنون 

قيمت نفت براي همه معقول است.« 

 گروه انرژي|
درس�ت در روزهاي�ي ك�ه ب�ازار انتش�ار 
حس�ن  كابين�ه  از  غيررس�مي  ليس�ت هاي 
روحان�ي ب�راي دول�ت دوازده�م داغ بوده و 
حمي�د چيت چي�ان وزير فعلي ني�رو در كمتر 
ليس�تي حضور داشته اس�ت، او مهمان برنامه 
نگاه يك در ش�بكه اول س�يما شد. حضوري 
ك�ه دليل آن تش�ريح كارنامه 4س�اله وزارت 
ني�رو عنوان ش�د. كارنامه يي ك�ه تاكنون نيز 
چندان نقطه تاريك ي�ا ابهام آميزي در آن به 
چشم نمي خورد و به همين واسطه بسياري از 
ناظران و افكار عمومي را با اين پرسش مواجه 
كرده بود كه دليل به چشم نخوردن نام حميد 
چيت چي�ان در ليس�ت هاي غيررس�مي چ�ه 
چيزي اس�ت؟ به هر حال، وزي�ر نيروي دولت 
يازدهم كه ش�ايد بخش مهمي از آراي حسن 
روحاني در روستاها از عملكرد نسبتا متفاوت 
اين وزارتخانه در آبرس�اني روس�تايي نسبت 
به دوره هاي قبلي نش�ات گرفت�ه بود، در اين 
حض�ور تلويزيوني به اقدام�ات اين وزارتخانه 
و چالش هاي�ي كه اكن�ون در حوزه هاي آب و 
ب�رق وجود دارد، اش�اره كرد. وزي�ر نيرو طي 
صحبت هاي خود عنوان كرده است كه در حال 
حاضر هدررفت ش�بكه آب كش�ور 24درصد 
اس�ت و كاهش هر درص�د از اي�ن هدررفت، 
مع�ادل 1000ميلي�ارد تومان هزين�ه دارد. اين 
بدي�ن معناس�ت كه 24ه�زار ميلي�ارد تومان 
نياز ش�بكه آب ايران براي به حداقل رساندن 
هدررفتي اس�ت كه البت�ه وزير ني�رو اعتقاد 
دارد عام�ل اصل�ي ب�اال بودن مص�رف آب در 
ايران نيست اما ش�ركت هاي آبفا نيز از عهده 
آن بر نمي آيند. از دي�دگاه او بيش از هر چيز 
پايين بودن قيمت آب در ايران عامل باال بودن 
مصرف اس�ت. ديدگاهي كه او در قبال مصرف 
باالي ب�رق نيز آن را تكرار ك�رده و مهم ترين 
عام�ل را غيرواقعي بودن قيم�ت عنوان كرده 
اس�ت. البته افزايش قيمت آب و برق در ايران 
مخالفان بسياري نيز دارد كه انتقادشان بيش 
از هر چيز معطوف به آسيبي است كه طبقات 
مح�روم جامعه از اي�ن سياس�ت هاي قيمتي 
ب�راي كنترل مص�رف خواهند ديد. مش�روح 
اظه�ارات حمي�د چيت چيان وزير ني�رو را در 

ادامه مي خوانيد. 
***

وزارت نيرو در س��ال ۱3۹۲ يكي از مقروض ترين 
وزارتخانه ه��ا به پيمانكاران خ��ود در دو بخش آب و 
برق به ش��مار مي رفت. تا مدت ه��ا يكي از مهم ترين 
س��وژه هاي خبري افش��اي رقم دقيق اي��ن بدهي ها 
ب��ود كه اغلب باالي ۲۰هزار ميليارد تومان به ش��مار 
مي رفت. شايد به همين واسطه، نخستين چالش پيش 
روي حميد چيت چيان راهي براي كاستن از حجم اين 
بدهي ها بود كه هر روز با افزايش نيز روبه رو مي ش��د؛ 
اما چيت چيان در حضور شنبه شب خود در شبكه اول 

س��يما، ماجرا را از جاي ديگ��ري آغاز كرد. به گزارش 
»تعادل« و به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو او 
در ابتداي صحبت هاي خود گفت: »يكي از مهم ترين 
كارهايي كه در ۴ سال گذشته انجام شد، تدوين وابالغ 
سند آمايش آب بود، سندي كه نشان مي داد در ۶۰۹ 
دشت كشور و حوضه هاي آبريز ۶گانه وضعيت آب به 
چه صورت اس��ت و  با توجه ب��ه وضعيت كنوني آب، 
چه ميزان را بايد استخراج و چه ميزان به بخش هاي 
مختل��ف آب تعلق گيرد ت��ا در وضعيت حال و آينده 
دچار مشكل كم آبي نش��ويم. « وي افزود: همچنين 
در ابتداي اين دولت س��االنه ۱۰.۸ ميليارد مترمكعب 
براي مصارف زيست محيطي در نظر گرفته شد تا در 

حقابه هاي زيست محيطي مغفول نماند. 
وي تصريح كرد: از ابتداي دولت تا امروز 3۴ س��د 
افتتاح و آبگيري شد و 3 سد نيز قرار است در روز هاي 
آتي در كرمانش��اه و همدان نيز به بهره برداري برسد.  
وزير نيرو ادامه داد: ميزان آبي كه از طريق اين سدها 
قابل استحصال اس��ت ۴.۵ميليارد مترمكعب است و 
اين آمار در نوع خود بي س��ابقه اس��ت، چرا كه آمارها 
نش��ان مي دهد تا قبل از پيروزي انقالب ساالنه ۵۰۰ 
ميليون مترمكعب به آب قابل استحصال كشور اضافه 
ش��ده اس��ت و از پيروزي انقالب تا اين دولت به طور 
متوسط ۸۰۰ ميليون مترمكعب بوده اما در اين دولت 
به تنهايي ساالنه يك ميليارد و ۲۰۰ميليون مترمكعب 

به آب قابل استحصال كشور اضافه شده است. 
چيت چيان در ادامه اضافه كرد: در ۴ سال گذشته 
به ۵۴۰۰ روستاي كشور آبرساني شد كه اميدواريم تا 
پايان اين دولت حدود ۸۰۰ روستاي ديگر نيز به اين 
آمار اضافه شود. وي تاكيد كرد: در سال ۹۵ به تنهايي 

به ۲۹۵۸ روس��تاي كشور آبرساني شد كه اين آمار به 
تنهايي برابر با ۱۰سال قبل از دولت يازدهم است. 

چيت چيان خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميزان 
كل منابع آبي كش��ور حدود ۱۰۰ميليارد مترمكعب 
اس��ت كه حدود ۹۲درصد آن در بخش كش��اورزي، 
۶درصد در بخش ش��رب و ۲درصد در بخش صنعتي 

مصرف مي شود. 

 مقصر مصرف كيست؟ 
 ام��ا بخش بع��دي اظه��ارات تلويزيون��ي حميد 
چيت چيان در ح��وزه آب، بيش از هر چيز به عوامل 
اثرگ��ذار بر ميزان مصرف اين كاال در ايران كه مجري 
برنام��ه آن را »بي رويه« توصي��ف مي كرد، اختصاص 
داشت. وزير نيرو در پاسخ به پرسش مجري برنامه در 
زمينه علل مصرف »بي رويه« آب پاسخ داد: »مصرف 
بي رويه آب در كش��ور ناشي از مسائل اجرايي نيست 
بلك��ه عمدت��ا ناش��ي از واقعي نبودن قيم��ت آب در 
كش��ور اس��ت. « البته اين اظهارات در حالي از سوي 
چيت چيان بيان ش��د كه او خود در ادامه معترف شد 
كه ش��بكه آب در اي��ران ۲۴ درصد هدررف��ت دارد.  
ام��ا وزير نيرو در تش��ريح ديدگاه خ��ود در زمينه اثر 
سياس��ت هاي قيمتي بر مصرف آب عنوان كرد: » در 
حال حاضر وزارت نيرو براي تامين هر مترمكعب آب 
۱۰۰۰تومان هزينه مي كند اما تنها ۴۵۰ تومان از اين 
پول را از مشتركان دريافت مي كند، مسلما در چنين 
وضعيتي نمي توان از مشترك انتظار مصرف درست و 

استفاده از تكنولوژي هاي كم مصرف را داشت. « 
وزير نيرو تاكيد كرد: بايد توجه داش��ت كه تامين 
مناف��ع مل��ي در درازمدت بس��يار مهم ت��ر از منافع 

كوتاه مدت مش��تركان است و ما نبايد با سياست هاي 
نادرس��ت منابع ملي را دستخوش رضايت كوتاه مدت 
مش��تركان كنيم.  وي در پاس��خ به عل��ت باال بودن 
هدررفت آب در كشور نس��بت به كشورهاي اروپايي 
اظهار داشت: بايد توجه داشت كه شبكه هاي آب عمر 
مش��خصي دارند و بازسازي آنها نيازمند هزينه بااليي 
است كه شركت هاي آب و آبفا از پس آن بر نمي آيند.  
وي افزود: در حال حاضر تلفات شبكه هاي آب حدود 
۲۴درصد اس��ت كه تنها ۱3درصد آن هدررفت فني 
اس��ت و بقيه مربوط به قديمي بودن كنتورهاي آب، 
انشعاب هاي غيرمجاز و... برمي گردد.  وي تصريح كرد: 
كاهش هر يك درصد تلفات آب حدود ۱۰۰۰ميليارد 
تومان هزينه دارد كه البته با برنامه ريزي هايي كه انجام 
ش��ده قرار است ساالنه حدود ۱۲۰۰ميليارد تومان به 

اين امر اختصاص يابد. 

 اندرخم همكاري با جهاد كشاورزي
با توجه به درهم تنيدگي مساله آب با كشاورزي، 
طبيعي بود كه بخش��ي از صحبت ه��اي تلويزيوني 
وزير نيرو به وزارت جهاد كشاورزي ختم شود. او در 
مورد اختالف هاي موجود بين وزارت نيرو و وزارت 
جهاد كش��اورزي در مورد تحويل آب به كشاورزان 
اظهار داش��ت: ما معتقديم وزارت جهاد كش��اورزي 
نباي��د از آب��ي كه ناش��ي از اس��تفاده از روش هاي 
نوين آبياري صرفه جويي كرده براي توس��عه سطح 
زيركشت استفاده كند، چرا كه اين امر مانع از نفوذ 
آب به داخل زمين مي شود و منابع آبي را در آينده 

با خطري جدي مواجه خواهد كرد. 
وي اضافه كرد: قدم نخس��ت در مديريت منابع 

آب، اندازه گي��ري ميزان آب تحويلي به مش��تركان 
است و اميدواريم نصب وسايل اندازه گيري با كمك 
دولت و مجلس تا انتهاي برنامه ششم به اتمام برسد.  
حميد چيت چيان همچنين سياست هاي وزارتخانه 
متبوعش در زمينه سدس��ازي را نيز تشريح كرده و 
عنوان كرد: »زماني كه دولت يازدهم ش��روع به كار 
كرد ۱۴۴ س��د در حال اجرا بود اما با مطالعاتي كه 
انجام شد تعداد ۵۰ سد به دليل عدم بهره مندي از 
پيوس��ت هاي زيست محيطي و شاخص هاي فني از 

دستوركار خارج شد. « 
وزي��ر نيرو در پايان صحبت ه��اي خود در حوزه 
آب همچني��ن به مس��اله يي كه »تع��ادل« چندي 
پي��ش در گفت وگوي اختصاصي ب��ا رحيم ميداني 
ب��ه آن پرداخته بود نيز اش��اره كرد. ميداني در اين 
گفت وگو نسبت به مخاطراتي كه در صورت رعايت 
نش��دن حقابه زيس��ت محيطي هامون، كانون هاي 
ريزگ��رد را تهديد مي كن��د هش��دار داده و عنوان 
ك��رده بود كه اين وزارتخانه بايد راهي مش��ترك را 
با افغانس��تان در اين زمينه پيدا كند. ش��نبه شب 
حمي��د چيت چيان در تازه تري��ن اظهارنظر در اين 
زمينه عنوان كرد: »مذاكرات خوبي با طرف افغاني 
در حال جريان است كه اميدواريم به نتايج مطلوبي 
براي هر دوطرف برس��يم.«  بخش دوم صحبت هاي 
حميد چيت چيان در شبكه اول سيما به حوزه برق 
اختصاص داش��ت كه اين روزها به واسطه باال بودن 
مص��رف و توان كم ش��بكه، با مش��كالتي كه هر از 
چندگاهي در گوشه و كنار شهرها به ويژه شهرهاي 
ب��زرگ چون تهران ب��روز مي كند، دس��ت و پنجه 
نرم مي كن��د. او با تكرار نگاه خ��ود در زمينه تاثير 
سياس��ت هاي قيمتي بر مص��رف آب در حوزه برق 
نيز عن��وان كرد: »در حال حاض��ر هزينه توليد هر 
كيلووات ساعت برق حدود ۱۲۰تومان است اما تنها 
۶۶تومان به ازاي هر كيلووات س��اعت از مشتركان 
دريافت مي شود مس��لما اين امر نيز باعث مي شود 
تا مصرف كننده كنترلي روي مصرف خود نداش��ته 
باش��د.«  وي اف��زود: » ما ت��ا االن هيچ گونه قطعي 
برق در كشور به دليل عدم كفايت توليد نداشتيم و 
تنها مشكلي كه وجود دارد، اين است كه در برخي 
مناطق به دليل كمبود شبكه انتقال و فوق توزيع با 
افت ولتاژ روبه رو هستيم كه آن نيز بسيار به ندرت 

و در حال مرتفع شدن است.« 
وي تصريح كرد: »مصرف برق صنايع در يك سال 
گذش��ته حدود ۱۱.۷درصد افزايش داش��ته است كه 
اين امر مي توان خبر خوبي براي صنعت كش��ور باشد 
اما عمده مش��كل ما در مصرف بي رويه برق در بخش 
غيرمولد اس��ت كه اميدواريم با هم��كاري مردم اين 

ميزان كاهش يابد. « 
وزي��ر نيرو در مورد اقدامات انجام ش��ده در بخش 
برق در ۴س��ال گذشته گفت: در مدت ۴سال گذشته 
به كليه روس��تاهاي باالي ۱۰خانوار كشور برق رساني 
شد، چندين پست ۴۰۰كيلوولت نصب شد و ظرفيت 
منصوبه نيروگاه هاي تجديدپذير كشور ۲.۵ برابر شده 

و به صورت تصاعدي در حال رشد است. 

 تعادل| 
معاون بهره برداري ش��ركت فاض��الب تهران گفت: مطالعات 
تولي��د برق از جري��ان فاضالب موجود در ش��بكه جمع آوري و 
خطوط انتقال فاضالب شهري با استفاده از توربين هاي جريان 
مح��وري در دس��تور كار قرار دارد.  به گ��زارش روابط عمومي 
ش��ركت فاضالب تهران، عباس��علي مصرزاده با اشاره به وجود 
اخت��الف ارتفاع در مناطق مختلف ش��هر ته��ران گفت: فرآيند 
جريان فاضالب در ش��هر تهران به صورت ثقلي انجام مي ش��ود 
و در محل افزايش ش��يب زمين نسبت به شيب شبكه فاضالب 
ب��راي عب��ور جريان فاضالب از دراپ اس��تفاده مي ش��ود كه از 
پتانسيل جريان ريزشي فاضالب در محل دراپ ها مي توان برق 

توليد كرد. 
به گفته وي، در اين پروژه از توربين هاي نوع اسكرو)پيچي( 
استفاده مي ش��ود كه مي تواند از فشار ايجاد شده بر اثر جريان 
ثقلي و اختالف ارتفاع ريزش��ي فاضالب در خطوط لوله ش��بكه 
فاضالب ب��رق توليد كند كه توان توليد توربين هاي اس��كرو با 
توجه به قطر لوله، دبي جريان فاضالب و اختالف ارتفاع تعيين 

مي ش��ود.  مصرزاده خاطرنش��ان كرد: با نصب اين توربين  ها و 
توليد برق عالوه بر تامين بخش��ي از انرژي مورد نياز از مصرف 
سوخت فسيلي و توليد گاز دي اكسيدكربن خودداري مي شود. 
وي افزود: در فاز مطالعاتي3 نقطه در خيابان دماوند، خيابان 
وليعصر و خيابان ياس)منطقه ۱۴( و نيز دراپ ريزش��ي ورودي 
تصفيه خانه فاضالب شهرك غرب به عنوان بهترين نقاط جهت 
استحصال برق انتخاب شده است كه در صورت نصب تجهيزات 
تولي��د برق، ظرفيت توليدي حدود ۱3۲۴كيلووات س��اعت در 

سال برق وجود دارد. 
مطالع��ات اوليه ط��رح توليد برق با اس��تفاده از پتانس��يل 
هيدروليكي ش��بكه فاضالب تهران ابتدا در س��ال ۱3۹3 آغاز و 
در س��ال ۹۵ با توجه به اهميت ويژه به انرژي هاي تجديدپذير 
مجدد در دس��تور كار قرار گرف��ت و درحال حاضر در ۴ بخش 
ش��امل بررسي و شناسايي پتانسيل هاي موجود، مطالعات طرح 
استحصال توان از ش��بكه فاضالب تهران، امكان سنجي قابليت 
اتصال به شبكه برق سراسري و مطالعات مالي- اقتصادي طرح 

درحال انجام است. 

آغاز مطالعه توليد برق از فاضالب 
خانه ملت| 

حميدرضا جانباز مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب 
با اش��اره ب��ه وضعي��ت تامين آب ش��رب و همچنين س��امانه 
جمع آوري فاضالب ش��هرهاي جديداالحداث در حوزه مسكن 
مهر، گفت: ش��ركت مهندس��ي آب و فاضالب كشور متعهد به 
رفع مش��كل آب و فاضالب واحدهاي آماده مسكن مهر بوده و 
هر واحد ساختماني آماده واگذاري را تجهيز مي كند تا به دليل 
اينكه مش��كل آب يا مس��اله احداث سامانه جمع آوري فاضالب 
دارد معطل نش��وند.  مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب 
كش��ور با بيان اينكه تمام اولويت ها حول محور تكميل هر چه 
سريع تر واحدهاي مسكن مهر و زيرساخت هاي آن است، افزود: 
با وجود مس��ائل و مشكالت مالي اولويت تامين زيرساخت هاي 
مس��كن مهر با كمترين زمان ممكن است تا اسكان در واحدها 

سرعت بگيرد. 
جانباز با بيان اينكه خوش��بختانه س��ال گذش��ته اعتبارات 
خوبي از محل اس��ناد به زيرس��اخت هاي مسكن مهر داده شد، 
تصريح كرد: از ۸۰۰ ميليارد تومان اسناد خزانه رقمي در حدود 

۵3۰ ميلي��ارد تومان اخذ ش��ده و در حال حاض��ر نيز در حال 
پيگيري هس��تيم تا سهم مناسبي از محل اعتبارات متمركز به 
تكميل زيرس��اخت هاي مسكن مهر اختصاص يابد تا باقي مانده 

واحد ها را هم به سرانجام برسانيم. 
وي با تاكيد بر اينكه با اوراق خزانه اس��المي س��عي در رفع 
مش��كل مالي تامين زيرساخت هاي مس��كن مهر داريم، گفت: 
تاكنون پيشرفت هاي خوبي در تجهيز واحدهاي مسكن مهر به 
س��امانه جمع آوري فاضالب شهرهاي جديد مسكن مهر صورت 
گرفته اس��ت.  جانباز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برنامه يي 
براي گران ك��ردن قيمت آب وجود دارد ي��ا خير، گفت: بحث 
گراني آب نبوده بلكه واقعي كردن قيمت آب مطرح است، زيرا 
تنه��ا راه جلوگي��ري از مصرف بي رويه، واقع��ي كردن قيمت ها 
اس��ت.  مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور يادآور 
شد: دولت ها بابت زيرساخت هاي آب يك مرتبه اعتبار مي دهند 
و ما يك بار تاسيس��ات را مي سازيم و از محل عوايد خود طرح 
نس��بت به نگهداري آنها اقدام مي كنيم از اين رو واقعي ش��دن 

قيمت آب الزم است. 

تعهد آبفا به رفع مشكل آب و فاضالب مسكن مهر 

نادي صبوري
دبير گروه انرژي 
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اعطايجايزه»هارپرلي«به»جيمزگريپاندو«
جاي��زه ادبیات حقوقي »هارپر لي« ۲۰۱۷ به »جیمز گريپاندو« اعطا مي ش��ود. به گ��زارش »ديلي پراگرس«: جايزه ادبیات 
حقوقي و جنايي»هارپر لي« كه به ياد نويسنده رمان برنده پولیتزر »كشتن مرغ مقلد« راه اندازي شده در اين دوره به »جیمز 
گريپاندو« تعلق گرفت.  »گريپاندو« يكي از رمان نويسان حقوقي فلوريداي امريكاست كه آثارش فروش بااليي دارند و اين  بار 
براي رمان»دوباره رفت« شايسته دريافت جايزه شناخته شد. او در اين كتاب از وكیلي به نام »جك سوايتك« نوشته كه سعي 
مي كند عدالت اجتماعي را برقرار كند.  اين جايزه از س��وي دانش��كده حقوق دانشگاه آالباما و ژورنال انجمن وكالي امريكايي 
براي بزرگداش��ت نام »لي« كه اوايل س��ال ۲۰۱۶ درگذشت، راه اندازي شده و به صورت ساالنه به بهترين اثر ادبیات داستاني 

كه به نقش وكال در ايجاد تغییر در جامعه  پرداخته، تعلق مي گیرد. 
اين جايزه ۷س��ال پیش به مناس��بت ۵۰ س��الگي انتش��ار »كش��تن مرغ مقلد« كه از آثار ماندگار ادبیات امريكا به حساب 

مي آيد، تاسیس شد. 

چهرهروز

نگاهيبهميزانحضوركارگرانتماموقتدرمشاغلبريتانيا

شتابكارگرانبريتانياييبهسويكارنيمهوقت
گروهگوناگون اطالعات رس��مي دفتر 
ملي آمار بريتانیا نشان مي دهد كه در طول 
۱۵ سال گذشته، اشتغال تمام وقت در میان 
كاركنان بريتانیا كاهش يافته است. در سال هاي اخیر با 
توجه به استراتژي هاي انرژي و صنعتي، الگوهاي سنتي 
كار در اين كشور تغییرات بسیاري داشته است. به نظر 
مي رسد اين تغییر الگوي كار ارتباط بسیاري با افزايش 
نرخ اشتغال داشته باشد. آن طور كه آمار به دست آمده 
از سال ۲۰۱۶ نشان مي دهد، در سال میالدي گذشته 
حدود ۱۵ درصد استخدام رسمي در اين كشور افزايش 
داش��ته اس��ت. همچنین ايجاد بازارهاي كار جديد كه 
نیاز كمتري به حض��ور تمام وقت كاركنان دارند نیز بر 
كاهش س��اعت كاري در اين كشور تاثیرگذار است. در 
تازه ترين آمار مش��خص شده كه حدود ۷۰.۷ درصد از 
كاركنان بريتانیايي اعالم كرده اند كه نمي خواهند شغلي 
تمام وقت داشته باشند. گرايش اين كاركنان به مشاغل 
نیمه وقت نیز از ديگر عواملي است كه منجر به كاهش 
متوسط س��اعات كار در بريتانیا شده است. آن طور كه 
آمار جهاني نش��ان مي دهد، تعداد كارگران نیمه وقت 
در بريتانیا بیش��تر از ساير كشورهاي جهان است. اين 
كارگران حدود ۲4درصد از مجموع كاركنان بريتانیا را 
تشكیل مي دهند در حالي كه میانگین ديگر كشورهاي 

عضو اتحاديه اروپا ۱۷.۲ درصد بوده است. 
در س��ال ۲۰۰۰، كارگ��ران تمام وق��ت ۶۵ درصد 
از نی��روي كار بريتانیا را تش��كیل مي دادند. تا س��ال 
۲۰۰۲ نی��ز همی��ن روال ثابت ب��ود و تقريبا بیش از 
نیم��ي از كاركن��ان بريتانیايي  ترجی��ح مي دادند در 
مش��اغل تمام وقت فعالیت داشته باشند. سال ۲۰۰۲، 
اين تعداد به ۶4درصد كاهش يافت. در اين س��ال به 
گفته كارشناسان، اقتصاد بريتانیا در میان كشورهاي 
اتحاديه اروپا، باالترين میزان رشد را به خود اختصاص 
داده بود. هرچند كه نرخ بیكاري در اين سال و اخراج 
گس��ترده كاركنان نیز افزايش قابل  توجهي داشت. از 
طرفي در سال ۲۰۰۲، بخش خدمات به عنوان موتور 
محركه رشد اقتصادي بريتانیا بود؛ در حالي كه ساير 
بخش ها همچن��ان در حالت ركود به س��ر مي بردند. 
در اين بخش نیز ج��ذب كارگران نیمه وقت راحت تر 
ص��ورت مي گرف��ت. به نظر مي رس��د اين م��وارد در 
آن س��ال، كارگران بريتانیايي را كه مش��اغل خود را 
از دس��ت داده اند، به س��مت كارهاي نیمه وقت سوق 
داده است؛ چرا كه در اين مشاغل با احتمال بیشتري 

مي توانستند، پذيرفته شوند. 

از نیمه س��ال ۲۰۰4 تا ۲۰۰۵، ساعات كاري در 
بريتانی��ا افزايش يافت و تع��داد كارگراني كه به طور 
تمام وق��ت كار مي كردند در مجم��وع كارگران اين 
كشور به ۶۵درصد رسید. سال ۲۰۰۵، سال دشواري 
براي اقتصاد بريتانیا به ش��مار مي رود. تولید ناخالص 
داخلي اين كش��ور كاهش قابل  توجهي داش��ت و به 
گفته كارشناس��ان، رش��د اقتصادي در اين كش��ور 
پايین ترين نرخ رش��د اقتصادي از س��ال ۱99۲ بود 
كه منجر به كاهش میزان اشتغال شد. بر اين اساس 
كارگ��ران پاره وقت ترجیح دادند كه به طور تمام وقت 
كار كنن��د. پ��س از آن می��زان اش��تغال كارگ��ران 
تمام وقت در بريتانیا تا سال ۲۰۰۷ ثابت ماند. از نیمه 
دوم س��ال ۲۰۰۷ تا نیمه دوم ۲۰۰8، ساعات كار در 
بريتانیا كاهش يافت. در اين زمان كارگران تمام و قت 
ح��دود ۶4 درصد از مجموع كارگ��ران بريتانیايي  را 
تش��كیل مي دادند. در س��ال هاي بعد نی��ز اين روند 
همچنان سیر نزولي خود را ادامه مي داد. در بسیاري 
از كش��ورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، در كنار 
بازارهاي رس��مي نی��روي كار، بازارهاي غیررس��مي 
نی��ز وجود دارد. از طرفي هزينه باالي اس��تخدام در 
بخش رس��مي، از معضالت بازار كار حساب مي شود. 
بنابراين به نظر مي رس��د با توجه به بحران هاي مالي 
كه در اين س��ال ها در ساير كش��ورها وجود داشت، 
طبیعي اس��ت كه بازارهاي رسمي تمايل چنداني به 
استخدام پاره وقت نیروي كار نداشته و كارگران را به 
س��مت بازارهاي غیررس��مي هدايت كنند. از اواسط 

س��ال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱4، حدود ۶۲درصد از كارگران 
بريتانیايي  را كارگران پاره وقت تشكیل مي دادند. اين 
تعداد در اواس��ط س��ال ۲۰۱۵ به ۶3درصد افزايش 
يافت. اين افزايش س��اعات كار تا نیمه س��ال ۲۰۱۶ 
بیش��تر دوام نی��اورد و در اين زمان، ب��از هم تعداد 
كارگ��ران پاره وقت در مجموع كارگران اين كش��ور 

۶۲درصد اعالم شد. 
مش��اغل رس��مي معموال دس��تمزدهاي باالتر و 
شرايط استخدام بهتري نسبت به مشاغل غیررسمي 
دارن��د حت��ي اگر دارنده آن ش��غل ش��رايط بهتري 
نداشته باش��د. طبیعي است كه كارگران مشغول در 
بخش رس��مي براي دفاع از حقوق و شرايط خود در 
مقابل ساير رقبا مقاومت خواهند كرد. همان طور كه 
در ابتداي گزارش گفته ش��د، افزايش نرخ اش��تغال 
در س��ال هاي اخیر باعث ش��د كه ب��راي حفظ تمام 
كارگران در مش��اغل خود، ساعات كاري آنها كاهش 
يابد. همچنین افزايش چشمگیر مهاجرت به بريتانیا 
را نمي ت��وان نادي��ده گرف��ت. بس��یاري از مهاجران 
از آنج��ا ك��ه طب��ق قوانین اين كش��ور ت��ا مدت ها 
نمي توانند، مش��اغل رسمي داش��ته باشند به سمت 
كارهاي پاره وقت روي آورده اند. طبق نظر بس��یاري 
از كارشناس��ان برگزي��ت تغییرات قاب��ل  توجهي در 
ش��رايط كار و اقتص��اد بريتانیا ايج��اد خواهد كرد. 
هنوز مش��خص نیست كه پس از خروج اين كشور از 
اتحاديه اروپا، س��اعات كار كارگران بريتانیايي تا چه 

حد نوسان داشته باشد. 

آمارنامه

دريچهايستگاه

رشدبيسابقهگردشگريدرجهان
 گزارش جديد سازمان جهاني گردشگري 
حاكي از رشد متوسط ۶  درصدي گردشگري 
بین المللي در 4ماهه نخست سال ۲۰۱۷ در 

مقايسه با سال گذشته میالدي است. 
براساس اين گزارش كه طبق آمار و ارقام 
حد فاصل بین ماه هاي ژانويه تا آوريل س��ال 

۲۰۱۷میالدي منتشر شده، گردشگري بین المللي عالوه  بر رشد ۶  درصدي در مقايسه 
با مدت مشابه در سال گذشته به باالترين سطح از اطمینان كسب وكار در يك دهه 

اخیر همچنین رشد پايدار در مقاصد مهم گردشگري همراه بوده است. 
گردش��گر  3۶9میلی��ون  مجم��وع  در   ۲۰۱۷ س��ال  نخس��ت  4م��اه  در 
بین المللي)گردش��گراني كه حداقل يك ش��ب را در مقصدي س��پري كرده اند( در 
سراس��ر جهان سفر كرده اند كه ۲۱میلیون بیش��تر از آمارهاي سال گذشته است.  
بیشترين رشد گردشگري بین الملل در 4ماه نخست سال جاري با ۱۰ درصد مربوط 
به خاورمیانه اس��ت و پس از آن آفريقا با رشد 8درصدي، اروپا، آسیا و اقیانوسیه هر 
كدام با ۶  درصد رش��د و امريكا با 4 درصد رش��د روند مثبت خود را حفظ كرده اند.  
گردش��گري بین المللي در اروپا پس از گذر از سال پرفراز و نشیب ۲۰۱۶ با رشد ۶  
درصدي در 4ماه نخست امسال روبه رو بوده و اعتماد گردشگران به چند مقصد مهم 
كه به سبب اتفاقات تروريستي تحت تاثیر قرار گرفته بودند، بازگشته است و ديگر 
كشورهاي منطقه نیز رشد پايداري داشته اند. آمارها مربوط به قاره اروپا به ويژه در 
بخش جنوبي و مديترانه يي رشد بیشتري داشته و از يك  درصد در 4ماه ابتدايي سال 
۲۰۱۶ به 9 درصد در مدت مش��ابه سال جاري رسیده است. غرب و شمال اروپا نیز 
در اين بازه زماني به ترتیب 4و 9 درصد رشد در عرصه جذب گردشگري بین الملل 
داشته اند و منطقه اروپا مركزي و شرقي نیز همچون سال گذشته 4 درصد رشد ثبت 
كرده اند.  در منطقه آسیا و اقیانوسیه میزان ورود توريست هاي خارجي از ابتداي سال 
تا پايان آوريل متوس��ط 4 درصد رشد داشته و در اين میان منطقه آسیاي شرقي با 
۱4 درصد رشد پیشتاز بوده و پس از آن مناطق اقیانوسیه، جنوب شرق آسیا و شمال 

شرق آسیا به ترتیب با رشد ۷، ۶ و ۵  درصدي قرار گرفته اند. 

اختالفنظردربارهثبتحريمشهرجهانييزد
ش��هر تاريخي ي��زد ك��ه ۱8 تیرماه در 
فهرس��ت میراث جهاني يونس��كو به ثبت 
رس��ید، با اين همه تعیی��ن عرصه و حريم 
اين ش��هر همچنان با اما و اگرهايي مواجه 
است. ديروز محمدحس��ن طالبیان معاون 
میراث فرهنگي س��ازمان میراث فرهنگي و 

گردشگري در نشست خبري »ثبت جهاني شهر تاريخي يزد« در پاسخ به اينكه 
آيا عرصه و حريم اين ش��هر به ثبت رس��یده است، گفته ۷۰۰هكتار حريم يزد و 
۲۰۰ هكتار منطقه پیش��نهاد ش��ده اين شهر به ثبت جهاني رسیده است.  او كه 
مس��وول تدوين پرونده هاي ثبت جهاني است همچنین گفته هفته آينده طرحي 
را به شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور مي برد تا بر آن اساس، سازمان نظام 
مهندسي با ساخت بناهاي خشتي در يزد موافقت كند. به اعتقاد طالبیان با آغاز 
اين كار در يزد به واس��طه ثبت جهاني اش، به تدريج اين قضیه را مي توانیم براي 
كل كشور تعمیم دهیم. درواقع كارشناسان معتقدند بايد منطقه يك نظم داشته 
باش��د.  محمد سپنجي كارش��ناس دفتر حفظ و احیاي معاونت میراث فرهنگي 
سازمان میراث فرهنگي و گردشگري به ايسنا گفته در قدم نخست براي حفاظت 
يك اثر تاريخي، بايد يك اثر را به ثبت ملي برسانیم و پس از آن تعیین حريم ملي 
انجام دهیم. او در ادامه گفته »بروز اين اتفاق مانند يك بچه است كه بايد پله به 
پله آن را با مراحل آش��نا كنیم. نخست شناسايي، بعد ثبت ملي، سپس حفاظت 
و احیا كه نخستین گاِم آن تعیین حريم است و پس از آن بايد براي ثبت جهاني 
اثر قدم برداش��ت.« سپنجي با بیان اينكه براساس جمله »حريم جهاني« به نظر 
مي رس��د مي خواهیم يك حريم ملي با محدوده ها و ضوابط ديگر درس��ت كنیم، 
بیان مي كند: »مگر ما تعهد نداديم كه هماهنِگ آن حريم، از اثر حفاظت كنیم؟ 
چطور براي پرونده يونس��كو يك حريم داريم و براي اس��تاندار يزد يا اصفهان نیز 
يك حريم ديگر درست مي كنیم؟ اصال بگويیم اين كلمه واقعیت دارد، چرا فقط 
سه اثر حريم جهاني دارند و ۱8 اثر ديگر ندارند؟ حريم جهاني براي محوطه هاي 

جهاني تخت سلیمان و بیستون كجاست؟«

جامعه
مديركل مديريت بحران آذربايجان ش��رقي با اشاره به  �

رانش زمین در خمارلو گفت: حدود ۶۰ واحد مسكوني 
در معرض خطر ق��رار دارند كه با همكاري هاي هالل 
احمر استان، محل اس��كاني براي افراد در نظر گرفته 

شده است ايسنا
مديرعامل ش��ركت كنترل ترافی��ك تهران گفت:  �

بزرگراه هاي ش��هر تهران با هدف افزايش ايمني و 
نظم تردد به سامانه »ثبت تخلف جناغي ها« مجهز 

مي شود ايرنا
ريی��س پلی��س راه ش��رق اس��تان ته��ران از كاهش  �

۲8درصدي تصادفات فوت��ي در محورهاي مواصالتي 
شرق اين استان خبر داد مهر

بي احتیاط��ي حی��ن رانندگي و برخورد ش��ديد يك  �
دس��تگاه خودرو س��واري پرايد با پايه پل در بزرگراه 
بسیج موجب مصدومیت 4سرنشین و محبوس شدن 

راننده سواري شد مهر
فرمانده انتظامي اس��تان البرز از كش��ف انواع كاالي  �

قاچاق ب��ه ارزش ۱۱میلی��ارد و ۱۲3میلیون ريال در 
اج��راي نخس��تین طرح سراس��ري مبارزه ب��ا قاچاق 
فرآورده هاي نفتي در استان البرز خبر داد ايسكانيوز

هنر
مه��دي بهزادپور ك��ه با نام »به��زاد« در میان اهالي  �

موس��یقي شناخته مي شود پس از س��ال ها دوري از 
صحنه موس��یقي اي��ران، قصد دارد كنس��رتي را در 

كرمان برگزار كند ايلنا
زمان برگزاري شش��مین جش��نواره بین المللي فیلم  �

س��بز به دلیل گرماي هوا به ۱8تا ۲4شهريور تغییر 
كرد ايسكانيوز

هماي��ون ش��جريان، خوانن��ده موس��یقي ايراني  �
كنس��رت »هواي گريه« را ۲۰مهر در ش��هر لندن 

برگزار مي كند فارس
كت��اب »ش��ناخت پوش��اك ايران��ي، زن��ان، زيبايي  �

و كارك��رد« ب��ه همت پژوهش��گاه فرهن��گ، هنر و 
ارتباطات منتشر شد ايلنا

حمید حام��ي، خواننده آلبوم »فق��ط نگاه مي كنم«  �
۱3مرداد ماه در س��الن میالد نمايش��گاه بین المللي 

تهران به صحنه مي رود ايرنا
دانش��گاه اس��تنفورد در بیانیه ي��ي كه به مناس��بت  �

درگذش��ت اس��تاد ايراني خود صادر ك��رد، خبر داد 
كه در آغاز سال تحصیلي آينده، مراسم يادبود مريم 

میرزاخاني برگزار خواهد شد ايرنا 

جهان
در پ��ي افزاي��ش حم��الت اسیدپاش��ي در انگلیس  �

احتم��ال مي رود كه مجازات اس��یدپاش ها به عنوان 
بخش��ي از بازبیني دولت اين كشور در اين پرونده ها 

افزايش يابد ايسنا
آتش سوزي طبیعي در كالیفرنیاي جنوبي ۲۷۰۰نفر  �

از س��اكنان اين منطقه را وادار به ترك خانه هايشان 
كرد ايسنا

نتايج يك نظرس��نجي درخصوص اوضاع معیش��تي  �
و حق��وق ماهانه كارمندان در ام��ارات متحده عربي 
نشان مي دهد كه ۷۱درصد مردم اين كشور به شدت 
نگ��ران افزاي��ش هزينه ه��اي زندگي خود در س��ال 

۲۰۱۷ هستند ايرنا
فیل��م س��ینمايي ترنس��فورمرز )آخرين ش��والیه( به  �

كارگرداني »مايكل بي« در ادامه موفقیت هاي خود به 
فروش��ي معادل نیم میلیارد دالر در جهان رسید. اين 
فیلم هم اكنون يكه تاز سینما هاي چین است ميزان

 آتش سوزي در يك ساختمان مسكوني در شرق چین  �
جان ۲۲ تن را گرفت ايسنا

دادگاهي در كالیفرنیا فردي كه چندين گربه را كشته  �
بود  به ۱۶سال زندان محكوم كرد تسنيم

كافهخبر

بازارهنر

قديميترينجشنوارهآفريقايجنوبيميزبانايرانيها
سي وهشتمین جشنواره فیلم »دوربان« 
در كش��ور آفريقاي جنوبي میزبان نمايش 
سه فیلم بلند، دو مستند و يك فیلم كوتاه 
ايراني خواهد بود.  به گزارش ايس��نا، فیلم 
سینمايي »يك روز طوالني« ساخته بابك 
بهرام بیگ��ي در ادامه حض��ور جهاني خود 
به جش��نواره  »دوربان« ب��ه عنوان يكي از 
بزرگ ترين و قديمي ترين جش��نواره هاي 

فیلم آفريقاي جنوبي راه يافته است. 
پخ��ش بین الملل��ي »يك روز طوالن��ي« بر عهده 
علیرض��ا ش��اهرخي اس��ت و فیل��م پی��ش از اين در 
جشنواره هايي همچون پونا هند، سوفیاي بلغارستان، 
زوريخ و... حضور داش��ته است.  فیلم »آبجي« ساخته 
مرج��ان اش��رفي زاده نیز ديگر فیلم ايراني اس��ت كه 
در بخش فیلم هاي بلند جش��نواره دوربان به نمايش 
گذاش��ته خواهد شد. در اين فیلم سینمايي بازيگراني 
چون گالب آدين��ه، پانته آ پناهي ه��ا، حمید آذرنگ، 
معصوم��ه قاس��مي پور، ش��یرين يزدان بخ��ش، بابك 
حمیدي��ان و... ب��ازي كرده اند.  س��ومین فیلم ايراني 
حاضر در جش��نواره دوربان »ناك��وك« به كارگرداني 
امیر پوركیان اس��ت. اين فیلم داستان نوجواني به نام 
آرش اس��ت كه به تازگي از بند مواد مخدر رها ش��ده 
اس��ت و با م��ادرش زندگي مي كن��د، او در كافه يي با 
دوستش كه از برادر به او نزديك تر است، مشغول كار 
اس��ت.  »آوانتاژ« س��اخته محمد كارت و »پاپلي« به 
كارگرداني مهدي زمان پور كیاس��ري نیز دو اثر ايراني 

هس��تند كه در بخش مستند اين رويداد 
سینمايي نمايش خواهند داشت. 

درب��اره  ك��ه  »آوانت��اژ«  مس��تند 
تنديس هاي  تاكنون  كارتن خواب هاست، 
بهتري��ن كارگردان��ي فیلم ه��اي بلن��د، 
بهتري��ن موس��یقي و بهتري��ن ص��دا و 
نامزدي بهترين تدوين دهمین جشنواره 
س��ینماحقیقت، نام��زدي بهترين فیلم 
بلورين  نامزدي س��یمرغ  هنروتجرب��ه، 
بهترين فیلم و بهترين كارگرداني س��ي و پنجمین 
جش��نواره فیل��م فج��ر را از آن خود كرده اس��ت.  
مس��تند »پاپلي« نیز برگرفته از زندگي روستايي و 
درباره ش��خصیتي اس��ت كه بر اثر يك سانحه دچار 
آسیب ديدگي و قطع نخاع شده و پس از آن زندگي 
اين فرد به همراه همس��ر و دختر كوچكش س��پري 
مي ش��ود و هر يك از بازيگران فیلم در جايگاه خود 
فراز و نش��یب هاي به خصوص��ي را تجربه مي كنند.  
فیلم كوتاه »روتوش« س��اخته كاوه مظاهري نیز در 
بخش فیلم هاي كوتاه سي وهشتمین جشنواره فیلم 
»دوربان« در كش��ور آفريقاي جنوبي انتخاب ش��ده 
است.  سي وهشتمین جشنواره فیلم دوربان از تاريخ 
۱3ت��ا ۲3 ج��والي )۲۲ تیر تا اول مرداد( در ش��هر 
دوربان آفريقاي جنوبي برگزار خواهد شد و در كنار 
نمايش فیلم ها با برگزاري كارگاه هاي فیلمس��ازي، 
سمینارهايي درباره صنعت سینما، بحث و تبادل نظر 

پیرامون فیلم و سینما همراه خواهد بود. 

»تيرگان«درسعدآباد
خانه طبیعت گردي ايران با همراهي 
ك��ودكان زير ۱۲ س��ال تی��رگان را در 

سعدآباد جشن گرفت. 
به گزارش ايس��نا، در اين آيین كه با 
هم��كاري انجمن ه��واداران میراث ايران 
س��ه هفته پیاپي در مجموعه فرهنگي � 
تاريخي س��عدآباد برگزار شد، نزديك به 
۱۰۰كودك همراه با والدينش��ان شركت 
كردند تا جشني كه آمیخته با سنت هاي 

تیرگان است را زنده نگه دارند؛ آب پاشي با آرزوي بارش 
باران در س��ال پیش رو، برگزاري فال كوزه و س��اخت 
دستبند تیر و باد، شاهنامه خواني با تمركز بر حماسه 
آرش كمانگیر و برگزاري بازي هايي براي كودكان همراه 
ب��ا آموزه هايي مربوط به تاريخ ايران باس��تان از جمله 
س��نت هاي تیرگان اس��ت كه در اين مراسم اجرا شد. 
اين برنامه با هدف احترام به آيین كهن ايرانیان كه 
يكي از آنها جشن تیرگان است، اجرا شد، آيیني كه 

بیش از هر چیزي به موضوع پاسداشت 
نقش و جايگاه آب مرتبط اس��ت. جشن 
تیرگان يكي از جش��ن هاي دوازده گانه 
ايرانیان اس��ت كه براي برگ��زاري آن، 
فلس��فه، اهداف و داليل مختلفي عنوان 
ش��ده، از جمله اينكه تیرگان را »جشن 
آبريزان« گفته اند، چرا كه آب در كشور 
ما و باورهاي اعتق��ادي، احترام خاصي 
داش��ت و ايرانیان قديم ب��ه منابع آبي 
تع��رض نمي كردند و آن را آلوده نمي كردند. در اين 
رابطه افسانه نبرد تشتر »تیر« ايزد باران با »اپوشه« 
يعني ديو خش��كي معروف است. به مناسبت چنین 
روي��دادي مردم ايران هر س��اله در اين ايام جش��ن 
مي گیرند و به نیايش ب��ه درگاه خداوند مي پردازند 
و از نعمات او شكرگزاري مي كنند. علت ديگري كه 
براي برگزاري اين جشن عنوان مي شود، بزرگداشت 

مراسم تیراندازي »آرش كمانگیر« است. 

جشنوارهايبرايقصههايمادرانه
مس��وول دبیرخانه س��ومین جشنواره 
»مادران قصه گو« از آغ��از ثبت نام مادران 
شهر تهران در كارگاه هاي قصه گويي خبر 
داد.  به گزارش ايس��نا، حام��د طراحي با 
اعالم اين خبر افزود: براي انتقال مفاهیم، 
ارزش ها و س��نت هاي ايراني اس��المي به 
ك��ودكان به صورت غیرمس��تقیم و فراهم 
آوردن زمینه ه��اي ارتباط و انس بیش��تر 
اعضاي خانواده با ابزار قصه گويي، سومین 

جشنواره »مادران قصه گو« شهر تهران برگزار مي شود.  
او افزود: مرحله نخست اين جشنواره در قالب كارگاه هاي 
آموزش��ي قصه گويي براي مادران در هشت منطقه اجرا 
خواهد شد.  طراحي در ادامه گفت: اين جشنواره با هدف 
تروي��ج فرهنگ مطالعه و لزوم توجه م��ادران به قصه و 
بهره گیري از آن براي تربیت فرزندان از ۱۷ تیر كار خود 
را در منطقه ۱8 به عنوان دبیرخانه جشنواره و همچنین 
در مناط��ق ۵-۶-8-۱۰-۱۲-۱3-۱4 آغاز كرد و بر اين 
اس��اس مادران مي توانن��د با ثبت نام در يك��ي از مراكز 
فرهنگي اين مناط��ق در كارگاه هاي آموزش قصه گويي 
زير نظ��ر مربیان مج��رب حوزه قصه گوي��ي، مهارت ها 
و آموزش ه��اي الزم را فراگیرن��د. ريیس فرهنگس��راي 
خات��م)ص( ب��ا بیان اينك��ه آخرين مهل��ت ثبت نام در 
كارگاه ها ۱۰ مردادماه س��ال جاري است، بیان كرد: در 

اين كارگاه ها، رويكردهايي همچون تشويق 
مادران به جست وجو و مطالعه كتاب هاي 
مناس��ب براي قصه گوي��ي، ترغیب آنها به 
داشتن كتابخانه هاي خانگي از كتاب هاي 
مناس��ب، بهره گیري از هنر قصه گويي در 
راستاي آموزش و تربیت درست فرزندان، 
كمك ب��ه آنها در انتخاب كتاب مناس��ب 
و ايجاد ش��ور و ش��وق م��ادران به حضور 
در محی��ط اجتماعي، فرهنگ��ي و تربیتي 
مدنظر قرار گرفته اس��ت. مدير فرهنگي- هنري منطقه 
۱8 ادامه داد: تع��داد كارگاه هاي آموزش قصه گويي در 
چهار جلسه كارگاهي از ۱۵ مرداد تا ۵ شهريور خواهد 
بود. پس از برگزاري كارگاه ها، س��ه نفر از هر كارگاه با 
نظر مربي انتخاب مي شوند و در سطح مناطق 8-۶-۵-

۱۰-۱۲-۱3-۱4-۱8 به رقابت مي پردازند و سپس بنا 
به راي داوران برتر هر منطقه انتخاب مي شود.  مسوول 
دبیرخانه س��ومین جش��نواره »مادران قصه گو« گفت: 
نف��ر اول در ه��ر منطقه براي حض��ور در مرحله نهايي 
داوري در سطح ش��هر تهران به دبیرخانه جشنواره در 
فرهنگس��راي خاتم معرفي و به نفرات دوم و س��وم نیز 
جوايز ارزنده يي اهدا خواهد شد. آيین اختتامیه سومین 
جش��نواره »مادران قصه گو« نیز ۱8 شهريور همزمان با 

عید سعید غديرخم برگزار مي شود. 

نقشيكايالتدرسرنوشت
اليحهدرماني

واشنگتنپست: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود اع��الم كرد كه 
سناي  راي گیري  جلس��ه 
ط��رح  درب��اره  امري��كا 
بیمه درمان��ي جايگزين را 
به تعويق  انداخته كه علت 
تعويق، عمل جراحي  اين 
س��ناتور »جان  مك  كین« 
اعالم ش��ده اس��ت. طرح 

بیم��ه درماني مورد نظر ترامپ به اليحه يي جنجالي 
تبديل ش��ده كه احزاب جمهوري خواه و دموكرات، 
اختالف هاي بس��یاري با آن دارن��د. در واقع مي توان 
گف��ت هیچ يك از دموكرات ه��ا از اين طرح حمايت 
نمي كنند. در می��ان جمهوري خواهان نیز، اگر يك 
نماينده ديگر مخالفت خود را با اين طرح اعالم كند، 
اين بار نیز اين طرح با شكس��ت مواجه خواهد ش��د. 
آنطور كه نیويورك تايمز نوشته، سرنوشت اين اليحه 
تنها به يك نظر مخالف وابسته است. دونالد ترامپ، 
تاكید بس��یاري بر تصويب اليح��ه جايگزيِن قانون 
خدم��ات درماني دوران ب��اراك اوباما ريیس جمهور 
پیشین اين كشور موسوم به »اوباماكر« دارد. پیش از 
اين نیز او خواستار به تصويب رسیدن هرچه سريع تر 
اليح��ه خدمات درماني مورد نظر خود ش��ده بود تا 
ب��ا تبديل آن به قانون بتواند به وع��ده اش در كارزار 

انتخاباتي نیز جامه عمل بپوشاند. 

نيويوركتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
افزاي��ش  ب��ه  اول خ��ود 
نفوذ اي��ران در عراق پس 
از شكس��ت امريكايي ه��ا 
پرداخته است. به گزارش 
اين روزنام��ه در هر بازار 
ع��راق،  در  مغازه ي��ي  و 
كااله��اي ايران��ي دي��ده 
ش��بكه هاي  و  مي ش��ود 

تلويزيون��ي اي��ن كش��ور اخب��ار ايران را پوش��ش 
مي دهند. اي��ران، عراق را به عنوان يك مش��تري 
براي ب��ازار خود مي دان��د، بنابر اين ع��راق هرگز 
تهدي��دي براي اي��ران نخواهد ب��ود و مي تواند به 
مكاني براي گس��ترش نفوذ اي��ران در منطقه قرار 
گیرد. بنابراين، امريكايي ه��ا از افزايش نفوذ ايران 
در عراق نگران هس��تند و اع��الم كرده اند پس از 
پايان يافتن جنگ علیه داع��ش، نیروهاي نظامي 
خود را از اين كشور خارج نمي كنند. همچنین آنها 
حیدرالعبادي را به مقابله با قدرت ايران در منطقه 
تحريك مي كنند. نفوذ اي��ران در عراق نه تنها در 
حال افزايش اس��ت، بلكه نفوذي متنوع است و به 

امور اقتصادي و فرهنگي تبديل شده است. 

روزنامهحريت:
تركیه،  روزنام��ه  اي��ن 
در صفح��ه اول خ��ود به 
نق��ل از ريیس جمه��وري 
تمدي��د  از  كش��ور  اي��ن 
ت��ا  اضط��راري  وضعی��ت 
3 م��اه آين��ده خب��ر داد. 
به گ��زارش اي��ن روزنامه، 
رج��ب طی��ب اردوغ��ان، 
اعالم كرد: ش��وراي امنیت 

كش��ور تمديد وضعیت اضطراري در سراسر كشور را 
كه در پي كودتاي شكس��ت خ��ورده در ۱۵ جوالي 
۲۰۱۶ برق��رار گردي��د، بررس��ي خواهد ك��رد. روز 
ش��نبه صدها هزار ش��هروند تركیه در مراسمي كه 
به مناسبت سالگرد كودتاي نافرجام ۲۰۱۶ تشكیل 
ش��ده بود، حضور پیدا كردن��د. رجب طیب اردوغان 
ريیس جمهوري تركیه نیز در اين مراسم حضور يافته 
و با مردم سخن گفت. در جوالي ۲۰۱۶ تالش براي 
كودتا در تركیه ۲4۰ كش��ته و حدود ۲هزار زخمي 
برجا گذاش��ت. در پي اين كودت��اي نافرجام، آنكارا 
وضعیت اضطراري را در سراسر كشور اعالم و پس از 

آن ده ها هزار نفر بازداشت شدند. 

كيوسك
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