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  فضاي روز گذش��ته جلس��ه هيات 
وزيران متاثر از ش��رايط عمومي كش��ور 
ح��ول مح��ور »برج��ام« و »برنامه هاي 
اقتصادي« دولت مي چرخيد؛ جلس��ه يي 
ك��ه در آن از يك طرف رييس جمهوري 
ب��ا دفاع تمام ق��د از س��پاه و نقش اين 
نهاد مردمي در امنيت كش��ور به هيات 
حاكمه امريكا اين پيام را منتقل كرد كه 
مردم، دولت و تمام اركان كش��ور پشت 
س��ر فرزندان خود در سپاه ايستاده اند و 
از سوي ديگر با اش��اره به دستاوردهاي 
برجام در بخش هاي گوناگون اقتصادي، 
ديپلماس��ي، ارتباطي و... اي��ران را پيروز 
نهايي هر تصميمي كه از س��وي ترامپ 
گرفته شود، دانس��ت.   روحاني با اشاره 
ب��ه اين نكته كه از احتمال خروج امريكا 
از برجان »نگران« نيست بر اين واقعيت 
تاكيد كرد كه »خروج از برجام بيشتر به 
ضرر امريكاست تا ايران.« رييس جمهور 
بزرگي  كش��ورمان گفت:»برجام آزمون 
براي همه دولت هاي جهان است و تعهد 
به آن اساس اطمينان بخشي در جهان به 

حساب مي آيد.«
دف��اع تمام ق��د رييس جمه��وري از 
س��پاه پاس��داران به عنوان ي��ك نيروي 
امنيت بخش در كش��ور و منطقه از ديگر 
بخش هاي صحبت هاي دي��روز روحاني 
ب��ود. رييس جمهوري، س��پاه را محبوب 
قلب هاي ايرانيان و س��اير مردم منطقه 
دانست كه در برابر طرح هاي تشنج آفرين 
دش��منان ايس��تادگي مي كند و همين 
ايس��تادگي را دليل خش��م و دش��مني 
مقامات امريكايي و رژيم صهيونيس��تي 
دانس��ت.  بع��د از پايان نشس��ت هيات 
كابين��ه  اعض��اي  از  برخ��ي  وزي��ران 
دوازدهم روبه روي خبرنگاران ايس��تادند 
و ب��ه مهم تري��ن پرس��ش هاي مط��رح 
ش��ده، پاس��خ دادن��د. نهاونديان)معاون 
اقتصادي( در صحبت هاي مهمي درباره 
آمادگ��ي اقتص��ادي كش��ور در برابر هر 
نوع ماجراجويي ترام��پ صحبت كرد و 
جهرمي)وزي��ر ارتباطات( رويك��رد تازه 
دولت درخصوص بسته هاي اينترنتي را 
تشريح كرد. وزير آموزش و پرورش درباره 
اس��تخدام هاي جديد حق التدريس��ي ها 
گف��ت و در نهايت ه��م كالنتري)رييس 
سازمان حفاظت از محيط زيست( درباره 
اليحه حمايت از محيط بانان به اظهارنظر 

پرداخت. 
 اتحاد عمومي در برابر دشمنان

رييس جمه��وري ديروز در جلس��ه 
هي��ات دولت ب��ا بي��ان اينكه»هر گاه 
بدخواه��ان به دنبال تحميل فش��ار به 
كشور بوده اند، مردم با حضور، هوشياري 

و تالش بيش��تر قاطعانه به آنها پاس��خ 
دادند« گفت: آن زماني كه رييس جمهور 
امريكا ب��راي ايجاد نماي��ش قدرت در 
عربستان عليه ايران به منطقه آمده بود، 
ملت ايران به زيبايي و با حضور پر شور 
خود در انتخابات 29 ارديبهشت پاسخ 

قاطعي به امريكا و حاميانش دادند. 
روحان��ي ادام��ه داد: ديپلمات ه��اي 
كش��ور به عنوان نمايندگان ملت ايران 
در يك مذاكرات چن��د جانبه و به يك 
معنا بين المللي حض��ور پيدا كردند كه 
در نتيجه آن توافقي به نام برجام تحقق 
پيدا كرد و بع��د از حدود 6 ماه اجرايي 
و عملياتي ش��د.  رييس جمهور با بيان 
اينكه»برجام يك آزمون بس��يار بزرگ 
براي همه دولت هاي ش��ركت كننده در 
مذاكرات و ساير دولت هاي جهان است« 
خاطرنش��ان كرد: تعهد و وفاي به عهد، 
اس��اس اطمينان جهان ب��ه يك دولت 
اس��ت؛ ما به عنوان جمهوري اس��المي 
اي��ران، دقت كرديم و حواس��مان جمع 
بوده است، وقتي تعهد داديم تا آخر پاي 
آن ايستادگي كرديم و اين افتخاري براي 
ماست.  وي با اشاره به اينكه»اگر طرف 
ديگر مذاكره، بدخواه، رقيب يا دشمن ما 
از تعهد خارج شود، اين براي ما شكست 
نيس��ت بلكه شكست براي طرف مقابل 
اس��ت« گفت: ما در زمان و مقطع الزم 
راه درست را انتخاب كرديم و به خوبي 
وارد مذاكره ش��ديم و در مذاكره با همه 
توان و دقت پيش رفتيم و آنچه به دست 

آورديم، بهترين ممكن بود. 
وي تاكيد ك��رد: اگر همه طرف هاي 
مذاكره پاي اين توافق بايستند به معناي 
اين است كه حيثيت خودشان را حفظ 
كردند و اگر كسي پاي توافق نايستد در 
حقيقت حيثيت خودش را خدش��ه دار 
كرده است.  رييس جمهور با بيان اينكه 
رييس جمهور امريكا با اين استدالل كه 
ه��ر اقدامي رييس جمه��ور قبلي انجام 
داده ب��ا آن مخالفت مي كند، دس��ت به 
اين اقدامات زده و اين بي منطقي آشكار 
اس��ت، گفت: واقعا ب��راي دولت امريكا 
شرم آور اس��ت كه استداللش اين باشد 
ك��ه با هر كاري كه دول��ت قانوني قبل 

انجام داده مخالفت كنند. 
وي اف��زود: ملت بزرگ اي��ران، كار 
بس��يار بزرگي را انجام داد و ما س��ندي 
را امض��ا كرديم كه امروز جه��ان از آن 
حمايت ك��رده و در براب��ر اقداماتي كه 
دشمن ما مي خواهد انجام دهد با زبان، 

بيان و استداللشان ايستاده اند. 
رييس جمه��ور تصريح ك��رد: امريكا 
اگ��ر بخواهد عليه يك معاهده و قرارداد 

بين المللي كه مورد تاييد شوراي امنيت 
سازمان ملل و بخشي از قطعنامه 2231 
است، موضع گيري خصمانه كند تنها با 
ايران مخالفت نمي كند بلكه با كشورهاي 
جهان مخالفت كرده و در برابر سازمان 
ملل ايستاده است؛ كه البته اين را گاهي 
به صراحت هم مي گويد كه اين سازمان 

ملل به درد ما نمي خورد. 
روحاني با بيان اينكه نبايد هيچ گونه 
نگراني در داخل كش��ور نس��بت به اين 
اقدامات داشته باشيم، گفت: تا زماني كه 
ملت ما متحد، منس��جم و يكصدا بوده 
و مطيع رهبري ش��جاع هس��تيم هيچ 
مشكلي براي كش��ور ما پيش نمي آيد. 
فراز و نش��يب وجود دارد اما به خوبي از 

آن عبور مي كنيم. 

اهميت سپاه براي امنيت منطقه
ريي��س دول��ت دوازده��م در بخش 
ديگري از اظهاراتش با اشاره به اهميت 
سپاه براي كشور و منطقه تصريح كرد: 
س��پاه نه تنها محبوب ملت ايران بلكه 
محبوب مردم عراق هم است چون بغداد 
را نجات داده؛ محبوب كردهاي عراق هم 
است چون اربيل را نجات داده؛ محبوب 
مردم دمش��ق و س��وريه هم است چون 
دمش��ق را نجات داده؛ محب��وب مردم 
لبنان هم اس��ت چون طرفدار حيثيت 
و اس��تقالل لبنان بوده اس��ت؛ س��پاه 
هميشه كمك مظلومان بوده و در برابر 

تروريست ها ايستاده است. 
رييس جمهور اظهار كرد: امريكايي ها 
ب��ه دليل آنكه مي خواس��تند، داعش را 
20س��ال در اين منطقه نگ��ه دارند و از 
اين ابزار اس��تفاده كنند، ح��ق دارند از 
س��پاه عصباني باش��ند چراكه س��پاه با 
برنامه ريزي و حماي��ت خودش از ملت 
عراق، س��وريه و لبن��ان، داعش را ذليل 
كرده اس��ت.  وي افزود: امريكايي ها حق 
دارن��د از برج��ام ناراحت باش��ند چراكه 
جمهوري اس��المي ايران در يك شرايط 
حساس��ي كه آنه��ا مي خواس��تند اعالم 
كنند كه ايران دروغگوست و پشت پرده 
بمب هس��ته يي درست مي كند با حضور 
در مذاكرات ثابت ك��رد كه دروغگو آنها 
هس��تند.  وي با تاكيد ب��ر اينكه ارتش، 
سپاه و بسيج جدا از ملت نبوده و همواره 
در كنار ملت هس��تند، گفت: هيچگونه 
اختالفي بين جناح هاي ما براي مقابله 
با توطئه دش��منان وج��ود ندارد و همه 
يكپارچ��ه و در ص��ف واحد هس��تيم؛ 
هيچگونه تزلزلي در كش��ور ما به وجود 
نخواهد آمد و مردم مقاوم ايران در برابر 

توطئه ها ايستادگي خواهند كرد. 

 كردها بخشي مهمي از مردم ايران 
هستند

رييس جمهور خطاب به هم ميهنان 
ك��رد اي��ران ني��ز گف��ت: ما به ش��ما 
100درص��د اعتم��اد داري��م و به هيچ 
 وجه خطاي سياس��ي عده يي در اقليم 
كردس��تان عراق را ب��ه هيچ عنوان پاي 
ش��ما نمي نويس��يم چراكه شما بخشي 
از م��ردم بزرگ ايران و قوم��ي وفادار و 
ريشه دارترين قوم ايراني در اين منطقه 
هستيد و هميشه كنار انقالب بوديد؛ در 
جنگ تحميلي، كنار ملت ايران بوديد. 

وي ب��ا بيان اينكه به همه مردم كرد 
در ايران، عراق، سوريه و تركيه عالقه مند 
هس��تيم و نمي خواهيم هيچ فشاري به 
كردها وارد ش��ود، افزود: اگر مس��ووالن 
آنه��ا خطا و اش��تباه كردن��د بايد بهاي 
خطايي كه انجام دادند را پرداخت كنند 
ولي مردم كرد به عنوان مردمي صلح جو 
در منطقه دنبال پيشرفت و مورد احترام 
هستند.  وي تاكيد كرد: تمام اقوام ايراني 
متحد، يكپارچه و در كنار هم هستند و 
ام��روز وحدت و اتحاد ما از هر روز ديگر 
بيشتر است.  روحاني با بيان اينكه دولت 
امسال براس��اس دس��تور رهبر معظم 
انقالب به دنبال افزايش توليد و اشتغال 
ب��وده و خواهد بود، گف��ت: نبايد هدف 
را از ياد ببريم؛ امس��ال هدف اين است 
ك��ه رونق اقتصادي ايجاد كرده و ميزان 
اشتغال را افزايش دهيم تا جوان هاي ما 
مشغول به كار شوند و كشورمان آرامش 

بيشتري داشته باشد. 

 چن�د توصي�ه مه�م رييس جمهور
به استانداران 

هي��ات وزيران همچنين در جلس��ه 
اس��تانداران  ب��ه  خ��ود  گذش��ته  روز 
پيش��نهادي 4 استان كشور راي اعتماد 
داد تا تعداد اس��تانداران دولت دوازدهم 
به 17نفر برس��د. در اين جلسه، آقايان 
محمدمهدي ش��هرياري، بهمن مرادنيا، 
سيدمناف هاشمي و سيدعلي آقازاده از 
سوي هيات وزيران به ترتيب به عنوان 
آذربايجان غربي،  اس��تان هاي  استاندار 
كردستان، گلس��تان و مركزي منصوب 
ش��دند.  روحاني خطاب به اس��تانداران 
منتخب اظه��ار كرد: هدف ما پيش��رفت 
كشور، رونق اقتصادي و توسعه اشتغال در 
كشور و حركت در چارچوب سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي است و استانداران بايد با 
حفظ انسجام، وحدت، اعتدال و ميانه روي، 
اجراي كامل سياست هاي دولت را دنبال 

كنند. 
ادامه در صفحه 2

خبر

   نگاه تند ستون نويس نيويورك تايمز 
به تبعات رد توافق برجام

  تعادل| راجر كوهن،  س��تون نويس روزنامه نيويورك تايمز در يادداشتي 
كه ديروز براي اين روزنامه نوش��ت به نقل از ولفگانگ ايش��ينگر  سفير سابق 
آلم��ان در اياالت متح��ده  اظهار كرد كه اگر ترامپ توافق هس��ته يي با ايران 
را رد كند، نش��ان خواه��د داد كه براي متحدان امريكا هي��چ احترامي قايل 
نيس��ت. كوهن ادامه مي دهد كه از نظر من اين حداقل مورد اس��ت اما بدتر 
از آن نش��ان دهنده حماقت كامل دولت ترامپ تا به امروز اس��ت.  به نوش��ته 
اين روزنامه نگار،  رد توافقنامه هس��ته يي با ايران نيز يك عيب ديگر هم دارد 
و آن اينك��ه حرف و قول اياالت متحده كامال بي ارزش اس��ت. همچنين قول 
امريكا از سال 1945 تاكنون تنها معيار اندازه گيري امنيت جهاني بوده است.  
اين روزنامه نگار در پايان با اش��اره به اينكه ترامپ حيثيتي براي ملت امريكا 
نگذاش��ته، نوش��ته اس��ت كه رد توافق برجام با ايران، خاورميانه را به سمت 

خطرناك تر كردن اوضاع مي برد. 

حمايت رييس كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريكا از برجام
 در همي��ن حال خبرگزاري رويترز از واش��نگتن گزارش داد:»اد رويس« 
ريي��س كميته روابط خارج��ي مجلس نمايندگان امريكا روز گذش��ته گفت 
كه توافق هس��ته يي بايد به دقت به اجرا درآيد.  براس��اس اين گزارش، وي 
خواس��تار پايان توافق نش��د و اعالم كرد كه واش��نگتن بايد ب��ا متحدان در 
ارتباط با اين مس��اله همكاري داشته باشد.  اد رويس در جلسه كميته روابط 
خارج��ي مجلس نمايندگان امريكا در مورد اي��ران گفت: هر چند اين توافق 
داراي نقطه ضعف هايي اس��ت، معتقدم كه بايد درحال حاضر سفت و سخت 
به اجرا درآيد. نش��ريه هيل نيز در گزارشي نوشت: اد رويس در آستانه اعالم 
نظ��ر دونالد ترامپ، رييس جمهوري امري��كا در مورد پايبندي ايران به برجام 
گفت كه واشنگتن بايد به جاي خروج از توافق هسته يي، اين توافق را سفت 

و سخت به اجرا درآورد. 

خبر سخن نخست

  رشد اقتصاد با ايراني ترين كاال

 هفدهمين همايش دو روزه سياس��ت هاي توسعه مس��كن در ايران ديروز 
بدون اعالم سياس��ت هاي جديد اعطاي تس��هيالت به خانه اولي ها پايان يافت. 
وعده يي كه هفته گذشته برخي مسووالن وزارت راه و شهرسازي اعالم جزئيات 
آن را به همايش دو روزه موكول كرده بودند. البته برخي از اين سياس��ت هاي 
پيش��نهادي به بانك مركزي به رس��انه ها درز كرد، اما پس از آن رسما تكذيب 
ش��د. افزايش دوره بازپرداخت وام صندوق يكم به 15 يا حتي 20سال، كاهش 
نرخ س��ود اين وام ها به 8درصد، برخي از اين سياس��ت هاي پيشنهادي بود كه 
به عقيده برخي كارشناس��ان مس��كن حتي در صورت تحقق در سرنوشت بازار 

مسكن بي اثر يا كم اثر خواهند بود. 
 ام��ا همزمان گروه ديگري از صاحب نظران اقتصاد مس��كن بر اين باور بوده 
و هس��تند كه هر گونه تغيير كوچك در ميزان تزريق پول به بازار مس��كن قابل 
اعتناست، چرا كه از سويي نياز به سرپناه مناسب در كشور به شدت وجود دارد و 
حدود 20ميليون نفر از جمعيت كشور درگير اين مساله هستند، اما به دليل نبود 
قدرت خريد اين افراد، نياز آنها به تقاضاي موثر تبديل نمي شود. از سوي ديگر، 
بنا بر نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 95 حدود 2.5ميليون واحد مسكوني 
خالي در كش��ور وجود دارد. از اين تعداد، 500هزار مسكن خالي در تهران واقع 
ش��ده و آن طور كه مقام هاي دولتي اعالم كرده اند، منطقه يك تهران با داشتن 
135هزار واحد مسكوني خالي در صدر مناطق پايتخت قرار گرفته است. بي گمان 
بايد شرايطي فراهم شود تا از دارايي ها به شكلي استفاده شود.  داليل متعددي 
براي خالي ماندن مس��كن در تهران اقامه مي ش��ود. اما مسلم است كه بخشي از 
اين امالك در مناطق ش��مالي تهران هس��تند و به احتمال زياد مي توان آنها را 
در زمره واحدهاي لوكس دس��ته بندي ك��رد كه قيمت آنها از 1.5ميليارد تومان 
به باالس��ت. دسته ديگر واحدهايي هستند كه در مناطق كمتر برخوردار از نظر 
امكانات مربوط به زيست شهري واقع شده اند. در راس آنها، مسكن هاي مهر واقع 
در ش��هرهايي همچون پرديس و پرند قرار دارند كه به ترتيب در ش��مال شرقي 
و جن��وب تهران واقع ش��ده اند. منطقه 22 تهران نيز كه بن��ا به برخي برآوردها 
داراي 100هزار واحد مس��كوني خالي اس��ت و گفته مي ش��ود، بيش از ظرفيت 
قانوني و اعالمي در طرح تفصيلي تهران بارگذاري شده، از مشكل مشابه پرديس 
البته در مقياس��ي كوچك تر رنج مي برد. طبعا اين دس��ته از واحدها نيز به دليل 
نداش��تن امكانات اوليه شهري همچون مدرس��ه، كلينيك، كالنتري، مسجد و... 
بدون مش��تري هستند. نكته سوم اما رشد معامالت واحدهاي كوچك متراژ زير 
10سال سن و واحدهاي ميان متراژ باالي 12سال سن طي 6ماهه گذشته است. 
به عبارت ديگر،  بخشي از مصرف كنندگان واقعي مسكن با استعانت از تسهيالت 
مسكن توانسته اند، صاحب خانه شوند. در اين شرايط انتظار مردم، انبوه سازان و 
همچنين ناظران اين بوده و هست كه سياست تقويت قدرت خريد قشر متوسط 
جامعه در ابعادي گس��ترده تر از س��وي دولت اجرايي شود و همچون كشورهاي 
ديگر، وام بدون سپرده گذاري يا بدون خريد اوراق با نرخ سودهاي متعادل تر در 
اختيار متقاضيان خريد مسكن قرار گيرد.  بي گمان اگر پذيرفته شود كه مسكن، 
ايراني ترين كاالي ايران اس��ت و مس��ووالن بر اين باور استوار باشند كه اقتصاد 
مقاومتي چيزي جز درون زايي و برون گرايي نيست، تالش خواهند كرد كه ركود 
در طرف تقاضاي مسكن را با تزريق »منابع مالي هدفمند« به رونق تبديل كنند 
و رونق غيرتورمي بازار مسكن را كليد بزنند و گردش روان سرمايه نه تنها در بازار 
مسكن كه در بخش قابل توجهي از صنعت، اشتغال و اقتصاد كشور را رقم بزنند.  
بي گمان تامين منابع مالي اعطاي آسان تر و ارزان تر وام مسكن به متقاضيان يكي 

از دغدغه هاي سياست گذاران به شمار مي رود. 
همان طور كه صاحب اين قلم چندي پيش در همين س��تون و در يادداشتي 
با عنوان »پيش لرزه هاي گس��ل مسكن« پيشنهاد كرد، دولت در كنار برنامه هاي 
مس��كني خ��ود بايد فكري هم به حال رش��د نابرابري هاي درآم��دي و نابرابري 
در ث��روت بكند و سيس��تم هاي مالياتي دقيق و هوش��مندي را براي ممانعت از 
بيش فعالي گسل مسكن )رشد حاشيه نشيني و بدمسكني زير سايه برج نشيني و 
لوكس نشيني(، طراحي و منابع حاصل از ماليات هاي جديد را صرف تقويت طرف 

تقاضاي مصرفي مسكن كند. 
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نظر رييس جمهوري درباره خروج احتمالي امريكا از برجام

نگران نيستيم

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 

رنا
: اي

س
عك

 هفدهمين همايش دو روزه سياست هاي توسعه 
مس��كن در ايران دي��روز بدون اعالم سياس��ت هاي 
جديد اعطاي تس��هيالت به خانه اولي ها پايان يافت. 
وعده يي كه هفته گذشته برخي مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي اعالم جزئيات آن را به همايش دو روزه 
موكول كرده بودند. البته برخي از اين سياس��ت هاي 
پيشنهادي به بانك مركزي به رسانه ها درز كرد، اما 
پس از آن رسما تكذيب شد. افزايش دوره بازپرداخت 
وام صندوق يكم به 15 يا حتي 20سال، كاهش نرخ 
سود اين وام ها به 8درصد، برخي از اين سياست هاي 
پيش��نهادي بود كه ب��ه عقيده برخي كارشناس��ان 
مس��كن حتي در صورت تحقق در سرنوش��ت بازار 

مسكن بي اثر يا كم اثر خواهند بود ...

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
در 6 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با سال دوره 
 مشابه گذشته صدور پروانه هاي ساختماني در كشور

5  درص��د و حج��م پ��ول مبادله يي در بازار مس��كن 
22 درصد افزايش يافته اس��ت. آمارها نشان مي دهد 
كه در اين مدت قيمت مسكن 6  درصد افزايش يافته 
و تعداد معامالت مس��كن در كش��ور ني��ز 12 درصد 
رشد داش��ته اس��ت. حامد مظاهريان، معاون مسكن 
و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي با اعالم اين آمار 
گفت: اين درحالي اس��ت كه از سال 92تا 96 قيمت 
مس��كن در كش��ور 10.6 درصد افزايش يافته، قيمت 
زمين 0/2 درصد و اجاره بها نيز 1.5برابر ش��ده است. 
مظاهري��ان بيان ك��رد: دولت نبايد در بازار مس��كن 

مداخله كند...

 رشد اقتصاد 
با ايراني ترين كاال

 گردش معيوب سرمايه در اقتصاد
مانع رونق مسكن

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 13  
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مرزواقعينرخارز
»كنت��رل نرخ ارز« در ش��رايط كنوني اقتصاد ايران 
يكي از سياست هاي مهم دولتمردان به شمار مي رود. اما 
در اين بين با ديدگاه هاي متضادي در خصوص كنترل 
نرخ ارز از سوي دولت مواجه هستيم. به طوري كه برخي 
افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را اين گونه تفسير كردند 
كه دولت براي جبران كسري بودجه، نرخ ارز را در بازار 
افزايش داده اس��ت. اين اظهارات در ش��رايطي مطرح 
مي شود كه سخنگوي دولت ضمن رد چنين ادعاهايي 
گفته بود كه دولت با افزايش نرخ ارز مخالف است و به 
هيچ وجه خواهان تقليل ارزش پول ملي نيست. از سوي 
ديگر، برخي ديگر افزايش نرخ دالر را به سياس��ت هاي 
»دونالد ترامپ« مبني برخروج امريكا از برجام نس��بت 
مي دهند كه اين موضوع نيز از س��وي دولتمردان مورد 
تاييد قرار نمي گيرد. اما حال چنانچه بخواهيم »پديده 
نرخ ارز« را از نگاه فعاالن بخش خصوصي مورد واكاوي 
قرار دهيم، اين پرس��ش مطرح مي شود كه مرز واقعي 
نرخ ارز كجاس��ت كه هم دولت متضرر نش��ود و هم به 
نفع فعاالن اقتصادي باش��د؟ در پاسخ به اين پرسش و 
براساس ديدگاه س��وم كه بيشتر بر پايه نظرات فعاالن 
بخش خصوصي استوار است، بايد گفت كه نرخ ارز بايد 

اصالح و واقعي شود ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبيرگروه راه و شهرسازي



 ب�ا تصويب هيات وزي�ران 4 اس�تاندار جديد 
انتخاب شدند؛ايس�نا| سخنگوي وزارت كشور اعالم 
كرد كه با تعيين 4 اس��تاندار جدي��د در هيات وزيران، 
تاكنون استانداران 17 استان تغيير كردند. سيدسلمان 
س��اماني س��خنگوي وزارت كش��ور گفت: در جلس��ه 
چهارش��نبه هيات دولت گزينه هاي پيشنهادي وزارت 
كشور براي تصدي مسووليت استانداري هاي آذربايجان 
غربي، كردستان، گلستان و مركزي معرفي و با تصويب 
هيات وزيران، براي اين مس��ووليت انتخاب شدند. وي 
افزود: براين اس��اس، محمدمهدي شهرياري به عنوان 
اس��تاندار آذربايجان غرب��ي، بهمن مرادني��ا به عنوان 
استاندار كردستان، سيدمناف هاشمي به عنوان استاندار 
گلستان و س��يدعلي آقازاده به عنوان استاندار مركزي 

تعيين شدند. 
 روسيه پيشنهاد ميانجيگري براي عادي سازي 
روابط ايران و عربس�تان داد؛ف�ارس| معاون وزير 
خارجه روس��يه از پيش��نهاد مس��كو براي ايفاي نقش 
ميانجيگري جهت عادي سازي روابط ايران و عربستان 
خب��ر داد. »ميخاييل بوگدانوف« مع��اون وزير خارجه 
روس��يه اع��الم ك��رد كه مس��كو پيش��نهاد داده تا در 
جريان مذاكرات بين عربس��تان و ايران وس��اطت كند. 
بوگدانوف تاكيد كرد كه مس��كو اين آمادگي را دارد تا 
ميزبان مذاكره طرف روس��ي و ايران باشد. وي در اين 
رابطه گفت: »اگر تفاهم و اعتماد متقابل ميان تهران و 
رياض وجود داشته باشد، بسياري از مسائل و مشكالت 

راحت تر قابل حل خواهد بود.«
 دي�دار الريجاني با خانواده كودك نجات يافته 
حمل�ه تروريس�تي؛خانه ملت| رييس مجلس دهم 
برلزوم پيگي��ري كارهاي درماني عماد اس��ماعيل نژاد، 
ك��ودك نج��ات يافت��ه از حادثه حمله تروريس��تي به 
مجل��س، تاكيد كرد. در حادثه تروريس��تي مجلس در 
بين مراجعه كنندگان ب��ه دفاتر نمايندگان در مجلس، 
يكي از افراد كودكي دو س��اله به نام عماد اسماعيل نژاد 
بود. خانواده عماد اسماعيل  نژاد براي تامين هزينه هاي 
درماني فرزندش��ان كه مبتال به يك بيماري نادر است 
به مجلس مراجعه كرده بودكه ناگهان تروريس��ت ها با 
ورود ب��ه خانه ملت آن ح��وادث تلخ را رقم زدند. اما به 
صورت معجزه آس��ايي و در يك اق��دام ايثارگرانه وي از 
طريق پنجره س��اختمان به بيرون از ساختمان منتقل 

شد و نجات يافت. 
 ب�ا خ�روج امري�كا از برج�ام ب�ه س�ال ۱۹۹۵ 
برمي گرديم؛ايسنا| يك عضو كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس با اش��اره به تبعات خروج 
احتمالي امري��كا از برجام، مي گوي��د هر تصميمي در 
اين زمينه اتخاذ ش��ود بازگش��ت پرونده ايران به سال 
۹۵ مي��الدي اس��ت و امريكايي ه��ا بايد ت��الش كنند 
پرون��ده اي��ران را دوباره فرامرزي كنن��د و تحريم هاي 
بين المللي عليه ايران را دوباره شكل دهند. حشمت اهلل 
فالحت پيش��ه ضمن تحليل روند مذاكرات هسته يي و 
توافق برجام، اين توافق را راهبرد نظام و عملگرايانه ترين 
تواف��ق ممكن بين ايران و 1+۵ عنوان مي كند و معتقد 
اس��ت كه اگر برجام را امضا نمي كرديم پرونده ايران در 

شوراي امنيت سازمان ملل به سمت جنگ مي رفت. 
 واكن�ش ب�ه نام�ه عجي�ب ش�هردار رش�ت

ب�ه خودش؛باش�گاه خبرنگاران| ريي��س س��ازمان 
بازرس��ي كل كشور گفت: شهردار رشت خانه شخصي 
داش��ته و نمي تواند از خانه سازماني استفاده كند. ناصر 
سراج در مراسم سالروز سازمان بازرسي كل كشور افزود: 
در رابطه با شهرداري رشت كه خودش مصوبه مي زد و 
خودش اجرا مي كرد، همان موقع سازمان بازرسي ورود 
و بررسي كرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح 
ك��رد: اگر بخواهيم فرمايش هاي مقام معظم رهبري را 
در رابط��ه با اقتصاد مقاومت��ي اجرايي كنيم، بايد همه 
پ��اي كار بيايند و به طور منس��جم با افراد فرصت طلب 

برخورد كنيم. 
 ريي�س مجلس دس�توري مبني ب�ر نامزدهاي 
غيرمس�لمان ندارد؛ايلن�ا| رييس هي��ات مركزي 
نظارت بر پنجمين دوره انتخابات ش��وراهاي ش��هر و 
روس��تا ضمن ارائه توضيحاتي درمورد ابالغيه ش��وراي 
نگهبان درمورد نامزدهاي غيرمسلمان كه يك ماه پيش 
از برگزاري انتخابات صادر شد، تاكيد كرد: در آن مقطع 
تناقض گويي هاي بسياري وجود داشته و رييس مجلس 
هرگز دس��توري مبني بر رد اين ابالغي��ه صادر نكرده 
اس��ت. حمد محمودي شاه نش��ين در واكنش به اينكه 
آيا هيات مركزي نظارت بر انتخابات ش��وراهاي شهر و 
روس��تا قصد ندارد موضوع لغو عضويت نماينده يزد در 
ش��ورا را پيگيري كند، گفت: درصورت بروز مشكالتي 
همچون مساله مربوط به نماينده زرتشتي شوراي شهر 

يزد، شوراهاي حل اختالف ورود خواهد كرد. 
 در صورت تحريم هاي جديد، ايران حق خروج 
از برجام را دارد؛تسنيم| يك ديپلمات ارشد روسيه 
مي گويد در صورتي كه تحريم هاي جديدي عليه ايران 
وضع ش��ود، ته��ران حق خروج از توافق هس��ته يي را 
خواهد داش��ت. اين ديپلمات روس كه با اس��پوتنيك 
صحب��ت مي كرد همچنين گفت كه اقدام امريكا براي 
خروج از توافق هس��ته يي با ايران اوضاع خاورميانه را 
بدتر خواهد ك��رد. او گفت: موضوع اين اس��ت كه ما 
نمي فهمي��م چرا امريكا عالقه مند ب��ه خروج از توافق 

هسته يي ايران است. 
 روساي قوا حرف شان را در جلسات خصوصي 
بيان كنند؛خبرآنالين| نايب رييس مجلس دهم ضمن 
انتقاد از اظهارات اخير روحاني و آملي الريجاني در پاسخ 
به يكديگر گفت كه بهتر اس��ت روساي قوا حرف هاي 
خود را ب��ا صراحت و ادبيات فاخ��ر و حتي المقدور در 
جلس��ات خصوصي بيان كنند. علي مطهري افزود: من 
معتق��دم ادبيات هر دو بزرگوار ادبيات خوبي نبود و در 
ش��أن روساي قوا نيست. آقاي رييس جمهور با گوشه و 
كناي��ه انتقاد خود را بيان مي كند در حالي كه ايش��ان 
رييس قوه مجريه است و اختيارات زيادي دارد. شخص 
اول اجرايي و ش��خص دوم كشور بايد از موضع قدرت 
صحب��ت كند. اگر انتقادي به ق��وه قضاييه دارد بايد به 
صراح��ت آن را بگوي��د كه اين كار ش��ما خالف قانون 
اساسي است و من كه مطابق اصل 11۳ مسوول اجراي 

قانون اساسي هستم به شما تذكر مي دهم. 
دموك�رات قانونگ�ذاران  برجام�ي  نشس�ت   

با حضور كري و مونيز ؛ايرنا| پايگاه اينترنتي پوليتيكو 
گزارش داد كه قانونگذاران دموكرات ديروز نشس��تي با 
مذاكره كنندگان ارش��د امريكايي از جمله جان كري و 
ارنس��ت مونيز وزيران خارجه و انرژي دولت اوباما و نيز 
وندي شرمن معاون سابق وزارت خارجه كه در مذاكرات 
هسته يي با ايران حضور داشتند، برگزار كردند. پوليتيكو 
در ادامه نوش��ت: اين جلس��ه در حالي برگزار ش��د كه 
ترامپ بايد تا ضرب االجل 1۵ اكتبر )2۳ مهر( در مورد 
ديدگاه دولتش در قبال پايبن��دي ايران به برجام نظر 
خود را اعالم كند. ترامپ پيش تر بارها از توافق هسته يي 

با ايران انتقاد كرده بود. 

روي موج خبر

4 روايت از حضور ظريف در جلسه غيرعلني مجلس 

وزير خارجه: مذاكره مجدد درباره برجام نداريم

نگران نيستيم 
خروج از برجام به ضرر امريكاست

ادامه از صفحه اول
 اقتصادمان بزرگ تر از آن است كه صحبت 

يك مقام خارجي تاثيري در آن داشته باشد
محم��د نهاوندي��ان ك��ه بس��ياري از تحليلگران 
اقتص��ادي او را ايده پرداز اصل��ي برنامه هاي اقتصادي 
دولت دوازدهم مي دانن��د در جمع خبرنگاران درباره 
آمادگ��ي اقتص��ادي ايران در برابر ه��ر نوع تصميمي 
از س��وي هيات حاكمه امريكا صحب��ت كرد. معاون 
اقتصادي رييس جمهور اقتصاد ايران را در ش��رايطي 
برش��مرد كه اظهارنظر يك مق��ام خارجي نمي تواند، 

تاثيري بر آن داشته باشد. 
محمد نهاونديان در خصوص سياست هاي امريكا 
در قب��ال برجام و ايران گفت: الحمداهلل مناس��بات ما 
به طور روزافزون ب��ا اقتصاد جهاني رو به افزايش بوده 
و اتفاقا اين موضع گيري هاي نسنجيده و نابخردانه يي 
كه دولت جديد امريكا اتخاذ و اظهار كرد، باعث شده 
كه ديگران در جهان از جمله اتحاديه اروپا به همكاري 
نزديك تر با ايران عالقه مند ش��وند و اظهاراتش��ان را 
مي بينيم. نهاوندي��ان تصريح كرد: ذخي��ره كاالهاي 
اساس��ي را مي ت��وان امروز با س��ال 1۳۹2 مقايس��ه 
كرد، ش��رايط فروش صادراتي ما را مي توان نگاه كرد. 
توليدات و نرخ رشد و پايين آمدن تورم، در مجموع با 
اين مقايسه شرايط اقتصادي ايران را در شرايط بسيار 

باالتري از گذشته خواهيم ديد. 
معاون اقتصادي رييس جمهور در ادامه بيان كرد: 

من تاثيرات اين گونه لفاظي ها را خيلي جدي نمي بينم 
و اي��ن كامال به انس��جام و در صحنه ب��ودن ملت ما 
بستگي دارد و هركس در هر جا مي تواند نقش آفرين 
باش��د و ما يك بار ديگر از اين امتحان سرافراز بيرون 
مي آييم. نهاونديان همچنين درخصوص نوسانات بازار 
ارز با توجه به اتفاقات اخير گفت: يكي از توفيقاتي كه 
در اين چند سال اخير به دست آمد، كاهش التهابات 
و نوسانات در بازار ارز در كنار آرامش عمومي در سطح 
قيمت ه��ا و تورم بود، اين رويكرد اس��تراتژيك دولت 
ب��وده و ادامه پيدا خواهد ك��رد. وي ادامه داد: بعضي 
نوسانات از عوامل اقتصادي و رواني ايجاد مي شود، اما 
همچنان كه در س��ال ۹۵ هم ديدي��م، ما حركت رو 
به بااليي داش��تيم اما بعد اين موضوع جبران ش��د و 
كساني كه س��وداگرانه وارد بازار شده بودند، متحمل 

زيان هايي شدند. 
نهاونديان با بيان اينكه سياست ارزي دولت تغييري 
نكرده اس��ت، افزود: اين سياست شناور مديريت شده 
است و حفظ ثبات به صالح اقتصاد كشور است. معاون 
اقتصادي رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: تبعا فعاالن 
اقتصادي س��ابقه دار نيز به اين موضوع بلندمدت نگاه 
مي كنند. بعضي از شتابزدگي هاي كوتاه مدت ممكن 
است به ضرر سوداگران منجر شود و بانك مركزي نيز 
با توجه به گشايش هاي بعد از برجام در شرايط بسيار 
خوبي قرار دارد لذا مي توان با اطمينان پيش بيني كرد 

كه آرامش بازار ارز ادامه پيدا مي كند. 

 تغيير فروش اينترنت حجمي
 موضوع ش��رايط تازه فروش بس��ته هاي اينترنتي 
از جمل��ه مباحثي بود كه آذري جهرم��ي درباره آن به 
اظهارنظ��ر پرداخت. وزير ارتباط��ات دولت دوازدهم با 
اش��اره به در دست بررسي بودن تغيير در روش فروش 
حجمي اينترنت ثابت در كميس��يون تنظيم مقررات 
گف��ت: كاهش هزينه ها و خ��روج از حالت حجمي دو 
ش��اخص مهمي اس��ت كه بايد در تغيي��ر روش ارائه 

اينترنت لحاظ شود. 
محمدج��واد آذري جهرمي اف��زود: تغيير در روش 
ف��روش اينترن��ت حجم��ي در بخ��ش ثاب��ت يكي از 
موضوع هايي بود كه از نخس��تين روز آغاز به كار دولت 
دوازده��م برآن تاكيد و وعده داده ش��د در يكصد روز 

نخست فعاليت نهايي شده و به مرحله اجرا درآيد. 
وزي��ر ارتباط��ات ادام��ه داد: بر اين اس��اس اكنون 
بحث هاي كارشناس��انه با اپراتوره��اي عرضه كننده و 
اعضاي كميس��يون تنظيم مقررات ك��ه مرجع اصلي 
تصويب تعرفه هاس��ت و متشكل از نمايندگان سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كش��ور، وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، س��ه عضو صاحب نظر و رياست وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات اس��ت در جريان است. وي با اشاره 
به اختالف نظرهايي كه درباره اين طرح در كميسيون 
وجود دارد، خاطرنش��ان كرد: اصل بحث اين است كه 
يك وحدت نظ��ر در اين باره وج��ود دارد كه در روش 
جديد هم بايد كاهش هزينه ها مدنظر قرارگيرد و عالوه 

برآن روش فروش حجمي اينترنت ثابت تغيير كند. 

 استخدام معلمان حق التدريس
 سيد محمد بطحايي در حالي روبه روي خبرنگاران 
قرار گرفت كه اخبار خوش��ي براي اس��تخدام معلمان 
حق التدريسي داش��ت. وزير آموزش و پرورش با اشاره 

به تصويب كليات طرح استخدام معلمان حق التدريس 
در مجل��س ابراز اميدواري كرد با تصويب جزييات اين 
طرح در كميسيون آموزش و تحقيقات و صحن علني، 
شاهد استخدام همكاران حق التدريس در سراسر كشور 
باشيم. سيدمحمد بطحايي در پاسخ به بالتكليف ماندن 
معلمان حق التدريس��ي در مناطق دوره افتاده كش��ور 
و اس��تخدام نش��دن آنها گفت: اخيرا مجلس ش��وراي 
اس��المي طرحي را به تصويب رس��انده كه كليات آن 
نيز به تصويب رس��يده اس��ت و اكنون منتظر تصويب 
جزييات اين طرح در كميس��يون آموزش و تحقيقات 

مجلس هستيم.
ب��ه گفته بطحايي تا زمان تصويب و ابالغ اين طرح 
در مجلس، كما في السابق مناطق و رشته هاي مختلف با 
رعايت شرايط قانوني از نيروهاي حق التدريس استفاده 
خواهد شد. وزير آموزش و پرورش ابراز اميدواري كرد 
ب��ا عنايت به اهميت و اولوي��ت مجلس به اين مهم، با 
لحاظ نظرات كارشناس��ان آموزش و پرورش نگراني ها 
در خصوص رعايت و توجه به تركيب نيروها لحاظ شود 
و در غير اين ص��ورت به كيفيت تركيب نيروها لطمه 

خواهد خورد. 

 حمايت از محيط بانان در دستور كار
 رييس س��ازمان حفاظت محيط زيست از بررسي 
اليحه حمايت از محيط بانان در مجلس دهم خبر داد 
و ابراز اميدواري كرد با تصويب اين اليحه محيط بانان 
بتوانند با قدرت بيش��تري از حيطه وظايف خود دفاع 
كنند. عيسي كالنتري در جمع خبرنگاران گفت: اليحه 
حمايت از محيط بانان در مجلس دهم در حال بررسي 

است و ان شاءاهلل تصويب مي شود. 
وي ي��ادآور ش��د: نق��ش محيط بان��ان تقريبا مثل 
نيروهاي نظامي و انتظامي اس��ت ولي در شرايطي كه 

مس��ائلي پيش مي آيد حتي قادر نيستند از خودشان 
دفاع كنند. معاون رييس جمهوري ابراز اميدواري كرد: 
با تصويب اين اليحه در مجلس محيط بانان بتوانند به 
عنوان ضابط��ان ديگر مثل نيروي انتظامي عمل كرده 

و با قدرت بيشتري از حيطه وظايف خود دفاع كنند. 

 تضمين حقوق مردم در سيستم رياستي 
يك��ي از چهره هايي كه هنوز حك��م معاوني اش در 
دولت دوازدهم توس��ط رييس جمهوري ابالغ نش��ده، 
معاون پارلماني رييس جمهور است كه بنا به اظهارات 
اميري اين حكم نيز در كنار احكام وزراي باقيمانده به 
زودي صادر مي ش��ود. معاون پارلماني رييس جمهوري 
گفت: وزيران علوم تحقيقات و فناوري و نيرو در فرصت 
قانوني سه ماهه به مجلس معرفي مي شوند. وي اضافه 
كرد: بر اساس قانون اساسي رييس جمهوري اين اختيار 
را دارد، وزارتخانه هايي كه وزير ندارند را با سرپرس��ت 
اداره كن��د و االن ه��م دو وزارتخانه )علوم، تحقيقات و 

فناوري و نيرو( با سرپرست اداره مي شوند. 
معاون پارلماني رييس جمهوري در پاسخ به سوالي 
ديگر در خصوص تغيير نظام سياسي از سيستم رياستي 
به پارلماني هم گفت: در نظام رياستي رييس جمهوري 
با راي مس��تقيم مردم انتخاب مي ش��ود و در سيستم 
نيمه رياس��تي هم رييس جمهور با راي مستقيم مردم 
انتخاب مي شود اما در مدل پارلماني اين پارلمان است 
كه رييس دولت را انتخاب مي كند. اميري يادآور ش��د: 
در كشور ما چون رييس جمهوري با راي مستقيم مردم 
انتخاب مي شود مدل ما پارلماني نيست. وي خاطرنشان 
كرد: ما معتقديم در شرايط فعلي چون رييس جمهوري 
با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود دموكراسي، راي 
مردم و دخالت مردم در سرنوشت سياسي كشور بهتر و 

بيشتر تضمين شده است. 

گروه ايران  
ي��ك روز قبل از اعالن مواض��ع ترامپ در خصوص 
برج��ام، وزير امور خارجه ايران در مجلس حضور يافت 
ت��ا درباره گزينه هاي پيش روي ايران – در صورتي كه 
اي��االت متح��ده از برجام خارج ش��ود – با نمايندگان 
مجلس صحبت كند. اين جلسه هر چند غيرعلني بود 
ام��ا نمايندگان پس از خ��روج از صحن نظرات خود و 
ظريف را بيان كردند. اظهارنظر علي الريجاني،  رييس 
مجلس در نشست علني ديروز )چهارشنبه، 1۹مهرماه( 
بسيار كلي بود. او با اشاره به نشست غيرعلني مجلس 
گفت: آقاي ظريف گزارشي از تحوالت منطقه ارائه كرد. 
به گزارش خانه ملت رييس دستگاه قانونگذاري كشور 
گفت: اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
نيز نظرات خ��ود را مطرح كردن��د و فكر مي كنم اين 
رايزني با توجه به تحوالت آينده در س��طح بين الملل 
همچنان بين مجلس و دولت ادامه داش��ته باش��د. اما 
چهار نماينده از س��خنان ظريف در جلس��ه غيرعلني 
روايت هاي خودشان را بيان كردند كه در زير مي خوانيد: 

 روايت حاجي دليگاني از جلسه غيرعلني 
اما حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس 
شوراي اسالمي در خصوص سخنان ظريف گفت: وزير 
ام��ور خارجه عنوان كرد كه تدابير الزم براي مقابله با 
امريكا در صورت خروج از برجام انديش��يده ش��ده و 
هماهنگي خوبي ميان مس��ووالن و نظام در اين باره 
وجود دارد. حس��ينعلي حاجي دليگاني در گفت وگو با 
فارس با اش��اره به اين جلس��ه غيرعلني گفت: جلسه 
غيرعلن��ي ديروز مجلس )1۹ مهرم��اه ۹6( با حضور 
محمدج��واد ظري��ف وزير امور خارجه برگزار ش��د و 
موض��وع تهديدات امريكا براي خ��روج از برجام مورد 
بررس��ي قرار گرفت. وي افزود: ظريف در اين نشست 
عن��وان ك��رد، در مجموعه نظام تدابير بس��يار خوبي 
انديش��يده ش��ده تا در صورت خروج امريكا از برجام 
اقدامات الزم صورت گيرد و براي همه س��ناريوهايي 
كه ممكن اس��ت هي��ات حاكمه امريكا ب��ازي كنند، 
راهكارهاي الزم پيش بيني شده است. به گفته نماينده 
شاهين ش��هر در مجلس شوراي اس��المي، وزير امور 
خارجه گفت كه براي هر س��ناريو راهكار مناسب آن 
پيش بيني ش��ده تا در شرايط مقتضي بتوانيم، تدابير 
الزم را اتخاذ كنيم. حاجي دليگاني خاطرنش��ان كرد: 
ظريف افزود كه هماهنگي و تقس��يم كار خوبي بين 
مس��ووالن نظام در اين خصوص انجام شده و هر يك 
به وظيفه خود عمل خواهند كرد. وي در پايان گفت: 
در مورد تهديدات اخير امريكا عليه سپاه پاسداران نيز 
نكاتي مطرح ش��د و حاضران در جلسه همگي بر اين 

نكته تاكيد داشتند سپاه يك نهاد برآمده از مردم است 
و ب��ا توجه به جايگاهي كه در ميان مردم دارد متعلق 
به همه نظام است و اگر امريكايي ها بخواهند تهديدات 
خود در مورد س��پاه را عملي كنند همه كشور و نظام 
در مقابل امريكايي ها خواهند ايس��تاد و مقابله به مثل 
خواهند كرد و طبيعتا اين امريكايي ها خواهند بود كه 

از اين كار متضرر خواهند شد. 

 روايت زهرا سعيدي از سخنان ظريف
نماينده مباركه در مجلس هم تقريبا همان سخنان 
حاجي دليگاني را گفت. زهرا س��عيدي درباره سخنان 
ظري��ف گفت: آقاي ظريف در نشس��ت امروز )ديروز( 
اع��الم كرد كه ايران آمادگ��ي و اقتدار الزم را دارد كه 
در مقابل هر گونه تهديدي ايستادگي كند و اين اقتدار 
خود را حفظ خواهد كرد. وي اظهار داشت: آقاي ظريف 
در اين جلس��ه پيرامون مسائل منطقه يي توضيحاتي 
ارائ��ه داد. وي افزود: همچنين ش��رايط و برنامه هايي 
ك��ه در وزارت خارج��ه وجود داش��ته و در آينده نيز 
پيش بيني شده است، تشريح شد و وزير امور خارجه 
در رابطه با نشست هاي بعدي تيم خود توضيحاتي ارائه 
داد. س��عيدي بر همين اس��اس اضافه كرد: ظريف در 
اين نشست درباره تحوالت منطقه و مشكالت موجود 

بحث كرد و چن��د نفر از نمايندگان نيز در اين رابطه  
نظرات خود را ارائه كردند. آقاي ظريف همچنين اعالم 
كرد كه ما همچنان روي صحبت خود هستيم و اينكه 
گفتيم ديگر مذاكره نخواهيم داشت، مصمم هستيم. 
ما هرگز به صورت مجدد مذاكره هس��ته يي نخواهيم 
داش��ت. براي اين تصميم مصمم هس��تيم و آنچه در 
ح��ال حاضر نيز مورد بحث اس��ت در حقيقت همان 
مذاكره اول اس��ت و مذاكره جديدي صورت نخواهد 
گرفت. وي همچنين به مس��ائل و تحوالت موجود در 
منطقه اشاره كرد و گفت: نمايندگان همچنين به طرح 

سواالتي در اين رابطه پرداختند. 
نماينده مباركه در مجلس ش��وراي اسالمي ادامه 
داد: ظري��ف نيز اعالم كرد كه اي��ران آمادگي و اقتدار 
الزم را دارد كه در مقابل هرگونه تهديدي ايستادگي 
كند و اين اقتدار خود را حفظ خواهد كرد. ما مردمي 
نيس��تيم كه از تحريم بترس��يم هر چند كه طبق آن 
تعهدات امريكا عمل نكرد. وي همچنين عنوان كرد كه 
اگر امريكا به مذاكراتي كه داشته و همچنين تعهدات 

خود پايبند نباشد اعتبار خود را از دست خواهد داد.

 روايت نعمتي از جلسه غيرعلني 
به��روز نعمتي  عض��و هيات رييس��ه مجلس هم 

در خص��وص حضور ظريف در مجل��س گفت كه در 
حضور ظريف چند موضوع مورد بررس��ي قرار گرفت. 
نخستين موضوع سناريوهاي مختلفي بود كه درباره 
برجام مطرح و قرار بر اين ش��د كه وزارت امور خارجه 
روند تحوالت را به طور جدي پيگيري كند. وي درباره 
تحريم احتمالي س��پاه از سوي امريكا گفت كه سپاه 
مظلوم واقع ش��ده اس��ت و تحريم سپاه يعني تحريم 
م��ردم ايران و به همين دلي��ل اين تحريم قابل قبول 
نيس��ت. نعمتي درباره موض��وع ديگري كه در صحن 
غيرعلني مجلس مطرح شد،  گفت كه موضوع ديگري 
كه در حضور وزير امور خارجه طرح ش��د، همه پرسي 
كردستان عراق بود كه از نگاه ما يك اشتياه شخصي 
بود كه انجام ش��د. حال قرار بر اين شده كه از طريق 
رايزني ها اين موضوع حل شود. به گفته نعمتي،  تغيير 

مرزها براي ما قابل قبول نيست. 
در همين حال به گزارش ايرنا، س��خنگوي هيات 
رييس��ه مجلس با بيان اينكه بيان��ات و فرامين رهبر 
معظم انق��الب در زمينه برجام در اين جلس��ه مورد 
تاكيد قرار گرفت، يادآور ش��د: در ادامه اين جلسه در 
مورد اتفاقاتي كه ترامپ يا از سر ناآگاهي يا كم خردي 

مي خواهد انجام دهد، بحث شد. 
س��خنگوي هيات رييس��ه مجلس ادامه داد: اگر 

امريكايي ها از برجام خارج شوند بايد هزينه آن را نيز 
پرداخت كنند، اگ��ر ترامپ خودش يا كنگره اين كار 

را انجام دهند با اقدام متقابل ايران مواجه مي شوند. 
نعمتي تصريح كرد: اگر آنه��ا بخواهند اين كار را 
انجام دهند، طبيعتا مجامع بين المللي نظير اتحاديه 
اروپا و 1+۵ و كشورهايي كه توافق را امضا كردند بايد 
هزينه اش را پرداخت كنند، در ضمن اگر در كنار اين 
اتفاقات، مجامع بين المللي بخواهند س��كوت كنند ما 

هم اقدامات خود را انجام خواهيم داد. 
نعمتي در پاس��خ به س��وال ديگري درباره جلسه 
هي��ات نظارت بر اجراي برجام گفت: در اين جلس��ه 
درباره سناريوهاي مختلفي كه مطرح شده است بحث 

و بررسي هاي الزم انجام شد. 

 روايت رحيمي از جلسه غيرعلني مجلس
اما يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت 
خارجي مجلس به ايسنا گفت: آقاي ظريف در جلسه 
غيرعلني ديروز تاكيد كرد كه برجام غيرقابل مذاكره 
است و در هيات عالي نظارت بر برجام خطوط قرمز و 

اقدامات متقابل تعيين شده است. 
عليرضا رحيمي در گفت وگو با ايسنا گفت: بيشتر 
وقت اين جلس��ه به موضوع آخرين اتفاقات پيرامون 
برجام اختصاص داش��ت كه آق��اي ظريف تاكيد كرد 
برجام غيرقابل مذاكره اس��ت. اي��ن موضع جمهوري 

اسالمي است و بر آن اصرار دارد. 
وي افزود: همچنين آقاي ظريف به موضوع تعيين 
خطوط قرمز درباره برجام در هيات عالي نظارت اشاره 
كرد و اينكه در اين جلسه اقدامات متقابل به طور ويژه 
مورد بررسي قرار گرفته اس��ت. رحيمي توضيح داد: 
خطوط قرمز تعيين شده مواردي همچون عقب نشيني 
نكردن ايران اس��ت و اينكه جمهوري اسالمي درباره 
برجام مجددا مذاكره نمي كند. اين عضو كميس��يون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: براساس 
توضيحات وزير امور خارجه قرار دادن نيروي رس��مي 
نظامي ايران جزو گروه هاي تروريستي باعث مي شود 
كه ما ني��ز اقدام متقابل انجام داده و نيروي رس��مي 
نظامي كشور مقابل نيز با چنين اقدامي مواجه شود. 

رحيم��ي درباره ط��رح موضوع همه پرس��ي اقليم 
كردستان عراق در جلس��ه غيرعلني نيز گفت: آقاي 
ظريف تاكيد داشت كه موضع جمهوري اسالمي ايران 

حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي عراق است. 
رحيمي در پايان گفت: آقاي ظريف به اين موضوع 
اش��اره كرد كه براي س��فر به ع��راق ممنوعيت پرواز 
بين المللي را رعايت كرده و به جاي عبور از سليمانيه، 

مستقيم به بغداد رفته است. 
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 دبي��ر مجمع تش��خيص مصلحت 
نظ��ام با بيان اينكه اقتص��اد ايران امروز 
به تعادل رس��يده اس��ت، گف��ت: ترامپ 
قبل از ش��روع بازي شكس��ت خواهد خورد. 
به گزارش ايرنا، محس��ن رضايي در مراس��م رونماي��ي از پروژه 
ملي توس��عه و توانمند س��ازي هزار مدير خط مشي گذار بخش 
عمومي در جمع خبرن��گاران گفت: تصميم گيري در زمينه هاي 
سياست خارجي و تهديدات اخير ترامپ بر عهده دولت و شوراي 
عالي امنيت ملي اس��ت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
پاس��خ به سوالي درباره وضعيت كنوني اقتصاد كشور اظهار كرد: 
نماگر هاي اقتصادي به وضعيت داخلي و سياس��ت هاي داخلي و 
خارجي حساس است به گونه يي كه با امنيت و ثبات داخلي رشد 
اقتصادي را تجربه مي كنيم. وي با بيان اينكه نماگر هاي اقتصادي 
همچون ش��اخص بورس و نرخ ارز ب��ا تحريم هاي خارجي تاثير 
مي پذيرند، خاطرنشان كرد: اما ملت ايران پيش از اين تحريم ها 
و فشار هاي سنگين تري را تحمل كرده اند به گونه يي كه اقتصاد 
ايران در برابر تحريم به وضع تعادل رس��يده است. رضايي افزود: 
دولت ه��ا بايد براي تثبيت نرخ ارز بيش از اين تدبير كنند اما در 
4دولت گذشته نيز همواره ش��اهد بوده ايم كه نرخ ارز در 4سال 
نخست ثابت و در 4سال دوم بي ثبات بوده كه اين هيچ ارتباطي با 
ترامپ و تهديداتش ندارد.او گفت: اقتصاد بين الملل ظرفيت صدور 

تحريم هاي جديد را ندارد.

 اقتصاد ايران به تعادل
رسيده است

الي��اس حضرت��ي، عضو هيات رييس��ه 
فراكس��يون اميد گفت كه باي��د دبيرخانه 
برگ��زاري جلس��ات مش��ترك س��ران ۳ قوا 
تش��كيل ش��ود تا با برگزاري مرتب و با برنامه از 
پيش تعيين  ش��ده اين جلسات تنش ها و موضوعات اختالفي بين قوا 
كمتر ش��ود. حضرتي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: علت اينكه چرا 
جلسه سران قوا به صورت مرتب تشكيل نمي شود را نمي دانم آن  هم در 
شرايطي كه بايد اين جلسات در روز و ساعت معين به صورت هفتگي 
و ثابت برگزار شود. وي افزود: طبيعتا با برگزاري اين جلسات به صورت 
منظم اختالف برداشت، نظرات، ديدگاه ها و حتي اعتراضات نسبت به 
كاركرد و عملكرد يكديگر رفع مي شود چون قواي ۳ گانه داراي مسائل 
و ماموريت مختلف و در عين حال اش��تراكاتي هس��تند كه الزم است 
با تش��كيل دبيرخانه يي تمامي اين موارد در جلس��ات سران قوا مورد 
گفت وگو قرار گيرد. اين نماينده اصالح طلب مجلس تاكيد كرد: طبيعتا 
بايد فردي به عنوان سخنگو براي چنين جلساتي وجود داشته باشد تا 
در پايان جلسه موارد مطروحه اعم از اختالف برداشت ها، اعتراضات و 
نقطه نظرات مش��ترك و راه حل هاي پيدا شده براي مشكالت را براي 
م��ردم توضيح دهد تا مردم بدانند س��ران قوا در جلساتش��ان در چه 
مواردي صحبت مي كنند. به گفته وي در چنين ش��رايطي بخش��ي از 
پتانسيل نهفته جامعه كه داراي ابهامات و اعتراضاتي است خود به خود 
تخليه مي شود لذا ضروري ترين موضوع تشكيل جلسات هفتگي منظم 

با وجود دبيرخانه مشخص و دستورات معين است. 

دبيرخانه برگزاري جلسات 
مشترك سران قوا تشكيل شود

منتظري،  محمدجعفر  حجت االسالم 
دادستان كل كشور در پاسخ به اظهارات 
علي مطهري گفت: آقاي نماينده يي با رانت 
به دنبال برخي سوءاستفاده هاس��ت و با مقاله 
نوش��تن و اينها به دنبال برخي كارهاست. انسان دلش مي سوزد از 
بي انصافي ها، تا به حال شده است اين فرد يك بار از يك فرد عادي 
حمايت كند؟ همواره از افرادي حمايت كرده اس��ت كه مس��اله دار 
بوده يا به س��رويس سياسي وصل هس��تند؟ چرا دروغ مي گوييد؟ 
از محكومان مش��خصي هميشه حمايت كردن نش��ان دهنده اين 
اس��ت كه ش��ما به دنبال اجراي عدالت نيس��تيد. به گزارش مهر، 
منتظري در همايش س��الروز تاسيس س��ازمان بازرسي كل كشور 
گفت: قوه قضاييه مي خواه��د به پرونده هايي ورود كند، مي گويند 
سياس��ي رفتار مي كند، يك آقايي مي گويد قوه قضاييه بيكار است 
كه احضار مي كن��د. وي خطاب به يكي از نماين��دگان افزود: چرا 
دروغ مي گوييد؟ نقد يا علمي و حقوقي اس��ت يا به روش اش��كال 
داريد اما از يك جريان و اشخاص و از محكومان مشخصي حمايت 
كردن نشان مي دهد، صداقت نداريد و دنبال منافع سياسي هستيد. 
منتظري تصريح كرد: اينكه نماينده يي هر روز تريبوني پيدا كند و 
قوه قضاييه را بكوبد به نفع كيس��ت؟ همين نماينده اگر پرونده يي 
داشت به قوه قضاييه مراجعه مي كرد يا نمي كرد؟ اجازه بدهيد قوه 
قضاييه با آرامش به پرونده ها رسيدگي كند. اقتدار قوه قضاييه بايد 
حفظ شود و اگر ايرادي داريد، منطقي، عقلي و حقوقي مطرح كنيد. 

برخي با رانت به دنبال 
سوءاستفاده هستند

در ش��رايطي ك��ه امروز كش��ورمان 
بيش��تر از ه��ر عامل ديگري ب��ه اتحاد و 
هماهنگي ميان مسووالن نياز دارد، برخي 
از نمايندگان عملكرد برخي از برنامه هاي صدا 
و س��يما را عامل تفرقه مي دانند. مصطفي كواكبيان، نماينده تهران 
در همين زمينه خواستار عدم اتهام زني رسانه ملي به برخي فعاالن 
سياسي شد. به گزارش برنا »مصطفي كواكبيان« نماينده تهران در 
نشس��ت علني ديروز مجلس دهم در تذكر شفاهي خود با اشاره به 
مواض��ع ترامپ عليه منافع ملي ايران گفت: از س��ران قوا مي خواهم 
همانطور كه سپاه و دستگاه ديپلماسي وحدت و اتحاد دارند، سران 
قوا نيز براس��اس اصل 176قانون اساس��ي بايد وحدت خود را نشان 
دهن��د. نماينده تهران در مجلس دهم ادام��ه داد: همه نوع آمادگي 
در كش��ور به لحاظ سياس��ي، اقتصادي و فضاي مجازي وجود دارد 
اما مسووالن اقتصادي توجه كنند برخي اتهام ها به شرايط اقتصادي 
مردم فشار وارد نكند. وي در ادامه با بيان اينكه اصالح طلب و اصولگرا 
صف واحد و انسجام داخلي دارند، عنوان كرد: برخي مباحث مطرح 
مي شود كه قوه قضاييه با برخي فعاالن اصالح طلب برخورد مي كند 
كه بايد گفت مرجع تشخيص جاس��وس، وزارت اطالعات است كه 
اخيرا درباره فرزند يكي از روساي قوا نيز به خوبي نظر داد.او بيان كرد: 
در اين رسانه به برخي افراد اتهام زده شده كه در گذشته نايب رييس 
يا نماينده مجلس بوده اند درحالي كه بايد انسجام داخلي حفظ شود 

كه اين موضوع ميان حكومت و فعاالن سياسي وجود دارد. 

رسانه ملي با اتهام زني به 
انسجام ملي خدشه وارد نكند

چهرهها
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3 كالن
  رانت جويي بروكراتيك

و نواقص دموكراتيك
علي چشمي  استاد اقتصاد دانشگاه فردوسي     
ابرچالش ه��ا و چالش هاي اقتصادي جامعه از ديدگاه 
هر ش��خص متفاوت اس��ت. در دنياي سياست كه زمان 
به س��رعت مي گذرد، سياستمداران معموال عالمت ها را 
به عن��وان ابرچالش معرفي مي كنند نه نتايج و علل آن 
را. براي نمونه، 6مس��اله بيكاري، مشكالت نظام بانكي، 
بودجه، صندوق هاي بازنشس��تگي، آب و محيط زيست 
كه مشاور رياست جمهوري به آن اشاره مي كند، عالمت 

ابرچالش هستند. 
مهم ترين عامل ابر چالش ها و بحران هاي فعلي، ناتواني 
در كنش جمعي براي حل مسائل اساسي در فرآيندهاي 

تصميم گيري جمعي جامعه است. 
ب��راي نمونه، بحران آب را در نظر بگيريد. اين بحران 
كه يك روزه به وجود نيامده است، يا اين بحران، ۴۰ سال 
پيش كه غيرقابل پيش بيني نبود. اما نهاد دولت نتوانست 

به موقع براي آن چاره انديشي كند. 
ه��ر اداره و نهاد كه توانس��ت چاه عميق زد از نهادها 
و سازمان ها بگيريد تا شهرداري ها، از وابستگان روساي 
ادارات شهرس��تان ها حتي اداره كشاورزي و شركت هاي 
دولتي آب تا وابس��تگان نمايندگان مجلس، از متنفذين 
محل��ي تا مل��ي. احداث بيش از حد س��د هم در چنين 
ساختاري و بر اس��اس چانه زني هاي مخرب نمايندگان 
صورت گرفته اس��ت. در مقاب��ل، قنات ها چون منفعت 
بزرگي براي بروكرات هاي محلي و ملي نداشت، تخريب 
ش��د و سيستم هاي آبياري نوين نيز در چارچوب همين 
قواع��د منفع��ت پيش نرف��ت. قوانين مص��وب مجلس 
در زمين��ه آب را ط��ي ۴۰ س��ال اخير ببيني��د؛ منافع 
ش��ركت هاي دولتي آب و نماين��دگان مجلس به خوبي 
تامين ش��ده اما براي كشور يك بحران الينحل تاريخي 

به جا گذاشته است. 
بح��ران صندوق ه��اي بازنشس��تگي ني��ز در چنين 
فرآيندهاي��ي ايج��اد ش��ده اس��ت. از رييس س��ازمان 
اس��تخدامي كشور بپرس��يد كه از طرف ادارات مختلف 
چقدر براي استخدام بيشتر و بازنشستگي سريع تر تحت 
فشار است؟ معاون امور زنان رييس جمهور در هفته اخير 
چرا به خود اجازه مي دهد، مس��اله بازنشس��تگي زنان با 
25سال سابقه كار را مطرح كند در حالي كه صندوق هاي 

بازنشستگي در آستانه فروپاشي هستند؟ 
بح��ران بانكي هم در همين چارچ��وب قابل تبيين 
است. كنش جمعي مخرب را رانت جويان يعني مديران 
ش��ركت هاي دولتي و شبه دولتي و وابستگان و نزديكان 
ب��ه قدرت هاي ملي و محلي براي بهره برداري از وام هاي 
كم بهره موفقيت آميز انجام مي دهند؛ به ويژه در دوره يي 
كه تورم و رش��د قيمت مس��كن بيش از ن��رخ بهره بود. 
اما كنش جمعي مسووالن و مديران دولتي و مجلسيان 
براي كنترل تورم و كاهش نرخ س��ود كه عموم مردم و 
توليدكنن��دگان از آن بهره مند مي ش��وند در مورد تورم 
به سختي انجام مي شود و درباره نرخ سود انجام نمي شود. 
بنابراي��ن به هم ريختگ��ي و ناهماهنگ��ي ناش��ي از 
رانت جوي��ي بروكرات ها و مس��ووالن محل��ي روزبه روز 
منافع عمومي را تخريب مي كن��د و در مقابل نهادهاي 
سياست گذاري امور كالن كشور از پشتيباني دموكراتيك 
الزم برخوردار نيستند.  شما نتايج عملكرد اقتصادي سه 
رييس جمهور سابق و ميزان رضايت عمومي از اين نتايج 
را مرور كنيد. هم سياستمداران و هم عموم مردم كه از 
بازيگران اصلي فرآيندهاي دموكراتيك كشور هستند، از 
نتايج حاصله رضايت ندارند. علت اين اس��ت كه نواقصي 
در فرآيندهاي دموكراتيك كش��ور وجود دارد كه مردم 
نمي توانند نارضايتي خود از نتايج اقتصادي را در انتخابات 
بعدي نشان دهند زيرا حزبي وجود ندارد كه او را بشناسند. 
سياستمداران نيز در موقعيت مشابهي قرار دارند؛ هنگامي 
كه چهار رييس جمهور اخير به قدرت رس��يدند آيا گروه 
سياسي همراه آنها بود كه برنامه و تيمي حرفه يي براي 
مديريت ابر چالش هاي اقتصادي كشور داشته باشد؟ كدام 
جبهه ها، احزاب و گروه هاي سياسي كشور درون يا بيرون 
از دولت حاكم دارند روي ابرچالش ها مطالعه مي كنند؟ 
بنابراين، ابر چالش ها به ما عالمت مي دهد كه كش��ور در 
يك معما گير افتاده اس��ت. برخ��ي در هر جايگاهي كه 
باش��ند منفعت آنها در اين اس��ت كه در تخريب منافع 
ملي بكوش��ند؛ مجوز چاه عميق بگيرن��د، وام كم بهره از 
بانك دولتي دريافت كنند، استخدام دولتي شوند، مجوز 
واردات كس��ب كنند، در دانشگاه سرقت علمي كنند و... 
بنابراين راهكار كنترل ابرچالش ها توصيه اخالقي نيست، 
در بيرون از فرآيندهاي تصميم گيري جمعي نبايد سراغ 
آن را گرفت و با افزايش تورم و درآمدهاي نفتي نبايد آن 
را به تعويق انداخت بلكه با افشاي گلوگاه هاي رانت جويي 
و انتش��ار اطالعات از روندها و شاخص هاي ابر چالش ها 
در كوتاه مدت مي توان جامعه را به سمت اجماعي براي 
مديريت آن هدايت كرد و در بلندمدت هزينه رانت جويي 

و ناكارآمدي را باال برد. 

  تمايل ژاپني ها براي
تسهيل و توسعه تجارت با ايران
مسووالن سازمان تجارت خارجي ژاپن با رييس كل 
گمرك ايران ديدار و در خصوص توسعه و تسهيل تجارت 
خارج��ي با ايران بحث و تبادل نظ��ر كردند. به گزارش 
گمرك جمهوري اس��المي اي��ران، ه��دف از اين ديدار 
توس��عه روابط اقتصادي و تجاري و همچنين آس��ان تر 
ش��دن س��رمايه گذاري ژاپني ها در چارچ��وب قوانين و 
مقررات گمركي بود. فرود عس��گري، رييس كل گمرك 
ايران در اين ديدار با اش��اره به نقش جمهوري اس��المي 
ايران در پيشگيري و مبارزه با ترانزيت مواد مخدر، كسب 
رتبه نخس��ت دنيا از س��وي گمرك ايران را در مبارزه با 
مواد مخدر بس��يار مهم توصيف نم��ود و از كمك مالي 
كش��ور ژاپن جهت خريد دو دستگاه ايكس ري كاميوني 
تقدير و تشكر كرد. وي در ادامه در خصوص راهكارهاي 
تسهيل و توس��عه تجارت با كشور ژاپن گفت كه تبادل 
الكترونيكي اطالعات ميان شركت هاي ايراني و ژاپني با 
گمركات دو كشور بهترين روش براي گسترش مناسبات 
تج��اري اس��ت. در اين دي��دار ميزوني معاون س��ازمان 
تجارت خارجي ژاپن نيز با استقبال از گسترش همكاري 
ش��ركت هاي ژاپن��ي با بخ��ش خصوصي اي��ران گفت: 
ش��ركت هاي ژاپني عالقه مندند ب��راي افزايش مبادالت 
تجاري از تس��هيالت گمركي ايران به نحو شايس��ته يي 
اس��تفاده كنند و در تالش هستند تا به درك بهتري از 

ساختارهاي سرمايه گذاري و تجاري در ايران برسند

ديدگاه

گمرك

كارشناسان در گفت  و گو با »تعادل« مطرح كردند

نقش دوگانه تورم بر توزيع درآمد

فرشاد فاطمي در تشريح مباني اقتصاد رفتاري مطرح كرد

ورود آموزه هاي علم روان شناسي به انتخاب هاي اقتصادي 

گروه اقتصاد كالن  
جايزه نوبل اقتصاد در س��ال 2۰17 ميالدي به 
ريچارد تال��ر يكي از بنيانگ��ذاران اقتصاد رفتاري 
از دانش��گاه شيكاگو رس��يد. اين اقتصاددان، نوبل 
اقتص��اد را براي تش��ريح اين حقيق��ت كه چگونه 
ضعف هاي ذهن انس��ان بر تصميم س��ازي ها و در 
نهايت بر بازارها اثر گذار اس��ت، دريافت كرد. وي 
همچنين با طراحي آزمايش ها و ش��واهدي نشان 
داد، ضعف هاي ذهن انس��ان مانند عدم عقالنيت 
و كنت��رل ذهن مي توانند كاربردهاي فراواني براي 

سياست گذاران و نو آوران داشته باشد. 
نكت��ه جالب توج��ه در مورد تالر اي��ن بود كه 
ح��دود يك ده��ه اخير پل��ي بين روانشناس��ي و 
اقتصاد ايجاد كرد كه مورد تحس��ين بس��ياري از 
صاحب نظ��ران قرار گرف��ت. تجلي تالش هاي يك 
دهه اخير در حوزه اقتصاد رفتاري س��بب ش��د تا 
اي��ن حوزه نوين علم اقتصاد بر س��ر زبان ها بيفتد 
و تقابل هاي آن با اقتصاد كالس��يك بيش��تر مورد 

بحث قرار گيرد. 

اقتصاد رفتاري كه مي تواند ابزار جديدي براي 
كنترل انتخاب هاي افراد در اختيار سياستمداران 
ق��رار دهد بر اين مبنا اس��توار اس��ت آن طور كه 
در اقتصاد كالسيك تصور مي شود، انسان همواره 
دس��ت به انتخاب ه��اي عقاليي نمي زن��د. بر اين 
اس��اس، تالر مي گويد كه وارد ك��ردن تلنگر هاي 
مناسب در لحظه انتخاب افراد و ارائه اطالعات به 
آنها مي تواند، جهت گيري انتخاب ها را تغيير دهد. 

 ورود آموزه هاي روان شناسي
به انتخاب هاي اقتصادي 

به گزارش»تعادل« در اين زمينه فرشاد فاطمي، 
اقتصاددان كش��ورمان روز گذش��ته در برنامه چرخ 
شبكه چهارم سيما به تشريح مباني اقتصاد رفتاري 
پرداخت و گفت:»اگر بخواهيم اقتصاد ش��ناختي را 
ترجم��ه cognitive economy بدانيم، اقتصاد 
ش��ناختي عمال به دو زيرحوزه تا حدودي متفاوت 
تقسيم مي شود. يكي از اين حوزه ها اقتصاد رفتاري 
اس��ت كه يكي از جوايز امسال به همين حوزه داده 

ش��ده اس��ت. اقتصاد رفت��اري در حقيق��ت آوردن 
آموزه هاي علم روانشناس��ي ب��ه فضاي انتخاب هاي 
اقتصادي اس��ت. بخش دوم اقتصاد شناختي همان 
چيزي اس��ت كه امروزه تحت عنوان اقتصاد عصبي 

مي شناسيم.«
فاطم��ي افزود:»اگر بگوييم كه علم اقتصاد يا به 
ط��ور دقيق تر اقتصاد خرد، علم مطالعه انتخاب هاي 
افراد اس��ت در اين صورت وقتي هر يك از ما  دهيم 
در عمل سيس��تم عصبي ما ه��م درگير آن انتخاب 
مي شود. گروهي از دانش��مندان به اين رابطه علوم 
عصب و رابطه آن در علم اقتصاد عالقه مند شدند و 
رشته يي تحت عنوان اقتصاد عصبي شكل گرفته كه 
هنوز تعداد مخاطبان آن به س��طح اقتصاد رفتاري 

نرسيده است.«
وي ب��ه بررس��ي تقابل ه��اي اقتصاد كالس��يك 
و اقتص��اد رفت��اري پرداخ��ت و گف��ت:»در جريان 
اصل��ي علم اقتصاد، تالش مي ش��ود، رفتار فردي را 
كه منطقي تعريف مي ش��ود تح��ت فرآيند انتخاب 
عقالي��ي مدل كني��م. در اين فرآين��د، فروضي در 
م��ورد آن فرد و ترجيح��ات او داريم. به اين ترتيب 
علم اقتصاد س��اخته ش��ده و پيش رفته است. يك 
س��ري پديده هاي بيروني اتفاق مي افتد كه حاصل 
انتخاب هاي افراد هس��تند و عل��م تالش مي كند با 
فروض و مدل سازي هايي توجيه كند كه چرا چنين 
اتفاقي افتاده است. خروجي هاي مدل بايد با تقريب 
خوب��ي پديده هاي فض��اي بي��رون را توضيح دهد. 
با اين ح��ال در فضاي مدل ه��اي عقاليي برخي از 
پديده ها براي ما قابل توضيح نيست و الزم مي شود 
دنب��ال مواردي برويم كه لزوم��ا افراد عقاليي رفتار 

نمي كنند.«
فاطمي اف��زود:»در فرآيند انتخاب عقاليي افراد 
بين گزينه هاي مختلفي كه در اختيار دارند، تصميم 
مي گيرن��د كه كدام را بيش��تر دوس��ت بدارند و به 
نوعي انتخاب هاي خود را اولويت بندي مي كنند. در 
ادامه بررسي مي كنند كه براساس محدوديت هايي 
كه دارن��د، كدام انتخاب ها براي آنها ممكن اس��ت 
و بع��د در بي��ن همه انتخاب هاي ممكن دس��ت به 

انتخابي مي زنند كه براي آنها بيشترين مطلوبيت را 
داشته اس��ت. نكته اينجاست كه در برخي از موارد 
انتخاب هاي��ي كه مي كنيم لزوم��ا فرآيند عقاليي را 
طي نمي كن��د و ما كاري مي كنيم كه مدل ها ديگر 

عقاليي نيست.«

 لزوما دست به انتخاب درست نمي زنيم
فاطم��ي در ادامه جمله يي را از تالر نقل كرد كه 
نشان دهنده تقابل اقتصاد كالسيك و اقتصاد رفتاري 
در مبناي انتخاب افراد است. تالر در مصاحبه  اخير 
خ��ود گفت:»در مطالعاتي كه داش��تم، تالش كردم 
نش��ان دهم كه ما در تصميم گيري هايمان انس��ان 
هس��تيم و لزوما مثل ماش��ين براس��اس يك سري 

ترجيحات دست به انتخاب نمي زنيم.«
در  اف��راد  انتخاب ه��اي  تغيي��ر  ب��ه  فاطم��ي 
موقعيت هاي مختلف اش��اره ك��رد و گفت:»اگر افق 
ديد ما تغيير كند، ممكن است انتخاب ها هم تغيير 
كند. اين رفتار در مورد پس انداز كردن، مطالعه و... 
نم��ود پيدا مي كند. مثال ه��اي ديگري هم مي توان 
در اي��ن زمينه عن��وان كرد. به عن��وان نمونه وقتي 
مي خواهي��م دس��ت ب��ه انتخاب هايي بزني��م كه با 
ريسك همراه است در مقابل ريسكي كه به صورت 
برد است و ريسكي كه به صورت باخت است، رفتار 

يكسان نشان نمي دهيم.«
وي در ادامه به اش��تراكات ميان اقتصاد رفتاري 
و علم روانشناس��ي پرداخت و توضيح داد:»واقعيت 
اين اس��ت كه مرز بي��ن علوم مختل��ف رفته رفته 
درحال كمرنگ ش��دن اس��ت. وقتي در اقتصاد در 
م��ورد انتخاب ح��رف مي زنيم، عل��وم ديگر هم در 
اين زمينه حرف مي زنند كه ازجمله آن مي توان به 
روانشناسي اشاره كرد. جايزه امسال نخستين جايزه 
در حوزه اقتصاد رفتاري نيست. سال 2۰۰2ميالدي 
»داني��ل كاهنمن« نخس��تين جاي��زه تحت عنوان 
اقتص��اد رفت��اري را دريافت كرد. تع��داد زيادي از 
نوبل هاي اقتصاد به افرادي داده شده است كه لزوما 
تحصي��الت آكادميك اقتصاد نداش��تند كه كانمن 

يكي از اين افراد است.«

 تزريق اطالعات در بزنگاه انتخاب افراد
اي��ن اقتص��اددان ب��ه تش��ريح نقط��ه عط��ف 
فعاليت ه��اي تالر پرداخت كه توانس��ته جايزه نوبل 
را ب��راي او ب��ه ارمغان بياورد. ب��ه گفته فاطمي اگر 
بخواهيم بگوييم كدام يك از نقاطي كه تالر روي آن 
كار كرده، نقاط بزرگي بوده احتماال بخش��ي از آن 
به نظريه Nudge يا نظري��ه »تلنگر« برمي گردد. 
تالر مي گويد ما گاه��ي مي توانيم تصميماتي را كه 
افراد مي گيرن��د، ارتقا دهيم و اين تصميمات اثرات 
اجتماع��ي دارد. مانند تصميماتي كه افراد در حوزه 
سالمت، پس انداز و... مي گيرند. بنابراين اگر به اين 
افراد تلنگر بزنيم ممكن است تصميماتي بگيرند كه 
بعدا كمتر از آن پشيمان شوند. اين تلنگر اين است 

كه در لحظه انتخاب به افراد اطالعات بدهيم. 
تالر مي گويد: سياس��تمدار گاهي اوقات تصميم 
مي گيرد كه روي انتخاب اف��راد تاثير بگذارد. البته 
اين كار پرهزينه اس��ت و س��اده نيس��ت. كاري كه 
مي توان كرد اين است كه تلنگرها در بهترين جاها 
و ب��ا كمترين هزينه وارد ش��ود. ايده تالر راه اندازي 
واحدهاي��ي تحت عن��وان »واحده��اي تلنگر« در 
سراسر دنياست كه كمك مي كند با يافته هاي علم 
روانشناس��ي و اقتصاد رفتاري به اف��راد تلنگرهايي 
بزني��م كه تصميم هاي��ي بگيرند ك��ه در بلندمدت 
كمتر از آن پشيمان شوند و خروجي هاي اجتماعي 

آن هم مد نظر سياست گذاران است. 
به گفته فاطمي، نكته مهم اين اس��ت كه تا چه 
حد تلنگرها را درس��ت انتخ��اب كرده ايم. در مدل 
Nudge روي دو گ��روه كار مي كنند. در يك گروه 
مداخله مي كنند و در گروه ديگر مداخله نمي كنند 
تا ببينند اين مداخله چقدر موثر است تا تصميمات 
در جهتي كه هدف سياست گذاران است، رخ  دهد. 
بر اين اس��اس با بررسي اثر مداخله در انتخاب هاي 
افراد مي توان ارزيابي كرد كه آيا تلنگر وارد ش��ده، 

درست انتخاب شده است يا خير. 
اقتصاد رفت��اري به عنوان حوزه يي نوين در علم 
اقتص��اد با از آن خ��ود كردن جايزه نوب��ل اقتصاد 
2۰17ميالدي اذهان را به اين مس��اله مطعوف كرد 
كه انسان به عنوان موجودي مختار مي تواند مباني 
علم اقتصاد كالس��يك را با چال��ش مواجه كند. به 
طوري كه آنگونه كه تصور مي ش��د، انس��ان همواره 
ب��ه عنوان موجودي منطقي دس��ت به انتخاب هاي 
عقالي��ي نمي زند و تصميم��ات او مي تواند در قالب 

مدل هاي اقتصادي قابل توجيه نباشد. 

گروه اقتصاد كالن  هادي سلگي  
توزي�ع برابر منابع اقتص�ادي ميان كل افراد 
از اس�تراتژي هاي اساس�ي دولت ه�ا  جامع�ه 
محسوب مي ش�ود. توزيع نابرابر باعث مي شود 
كه ش�كاف طبقاتي به  ش�دت افزايش يابد و از 
نظ�ر اجتماع�ي و سياس�ي امنيت كش�ور را با 
تهديد مواج�ه كند. در اقتصاد براي محاس�به 
نحوه اين توزيع از ش�اخصي ب�ا عنوان ضريب 
جيني اس�تفاده مي ش�ود. ارقام اين ش�اخص 
از صف�ر ت�ا يك اس�ت ك�ه در آن ع�دد صفر 
نش�ان دهنده برابري كامل و باال رفتن اين عدد 
به معناي نابرابري بيشتر اس�ت. عوامل زيادي 
در اقتصاد وجود دارد كه شاخص ضريب جيني 
را تحت تاثي�ر قرار مي دهند. ب�ا اينكه يكي از 
عواملي كه هميش�ه مورد توج�ه پژوهش هاي 
اقتص�ادي ب�وده، نرخ ت�ورم بوده اس�ت اما در 
زمين�ه تاثي�رات آن نظ�رات متف�اوت و گاهي 
متضادي وج�ود دارد. محمدتقي فياضي، مدير 
گ�روه اقتصاد كالن مرك�ز پژوهش هاي مجلس 
در گفت وگ�و ب�ا »تعادل« مي گويد ك�ه تورم به 
دليل زي�ادي موجب افزايش نابرابري در توزيع 
درآمدها مي شود با اين حال علي مزيكي، عضو 
هيات علمي موسس�ه نياوران معتقد اس�ت كه 
تورم اگر از س�وي اقالم ض�روري صورت گيرد 

برعكس ضريب جيني را كاهش مي دهد. 

 روند ضريب جيني در نيمه اول دهه 90
به گزارش»تعادل« بررس��ي روند ضريب جيني 
حاكي از آن اس��ت كه اين شاخص از رقم ۰.۴1 در 
س��ال 1389 به ۰.37 در سال 9۰ رسيده بود كه تا 
سال 92 هم بدون تغيير ماند اما با اين حال شاخص 
مذكور از س��ال 93 همچنان در مسير افزايشي قرار 
گرفته اس��ت به طوري كه در سال هاي 93و 9۴ به 
ترتيب به ارقام ۰.38و ۰.39 رس��يد. س��ال 95 هم 

اين رقم بدون تغيير روي ۰.39 مانده است. 
از  يك��ي  معتقدن��د  اقتص��ادي  كارشناس��ان   
برنامه هايي كه در سال هاي ابتدايي دهه 9۰ موجب 
كاه��ش ضري��ب جيني ش��د، هدفمن��دي يارانه ها 
بود ك��ه اجراي آن باع��ث عادالنه تر ش��دن توزيع 
درآمد شد. اين كارشناس��ان استدالل مي كنند كه 
يارانه هاي نقدي از طريق اينكه س��هم بيش��تري را 
در كل درآمد دهك هاي پايين درآمدي در مقايسه 
با دهك هاي باالي درآم��دي دارد منجر به كاهش 

فاصله طبقاتي در كشور شده است. 
البت��ه اين نقد ه��م بر اجراي قان��ون هدفمندي 
يارانه ها وارد مي شود كه يارانه به صورت يكسان بين 
همه اقش��ار توزيع ش��ده و همين امر سبب شده تا 
بهبود ضريب جيني ناشي از اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها رفته رفته رنگ ببازد. بنابراين گفته مي ش��د 
كه در اج��راي سياس��ت هاي هدفمن��دي يارانه ها، 
شناسايي اقشار آس��يب پذير و هدايت منافع حاصل 
از حذف يارانه ها، نخستين راه حل است كه مي تواند 
باعث كاهش س��هم طبقات درآم��دي باال و افزايش 

سهم طبقات پايين درآمدي از يارانه ها شود. 
درخص��وص اين موضوع مدي��ركل بودجه مركز 
پژوهش ه��اي مجلس نيز ب��ا بيان اينك��ه در دوره 
مديريت محم��ود احمدي نژاد با توزي��ع يارانه هاي 
نقدي، درآمدها در ميان دهك هاي مختلف جامعه 
متعادل شد، گفت: اما اين موضوع بسيار موقتي بود 
و بعد يك يا دو سال دوباره ضريب جيني باال رفت. 
ب��ه گفته محمدتق��ي فياضي ابزار ياران��ه به عنوان 

بهب��ود توزيع درآمد به اين دليل ناكارآمد ش��د كه 
به طور مس��اوي ميان همه افراد جامعه توزيع شد. 
اين امر باعث ش��د، تورم افزايش ياب��د و به تدريج 
قدرت خريد آن مقدار يارانه يي كه پرداخت مي شد، 

خنثي شود. 
به همين دليل فياضي معتقد اس��ت يكي ديگر 
از فاكتورهاي مهم در توزيع درآمد تورم اس��ت. به 
گفته او تورم به اين معناس��ت كه افراد دارا، داراتر 
مي ش��وند و برعكس افراد كم توان ضعيف تر و اين 
موضوع به داليل مختلفي اتفاق مي افتد. براي مثال 
افراد توانمن��د از وام هاي ارزان تر اس��تفاده كنند و 
همانطور كه مي دانيم در ش��رايط تورمي كسي كه 
وام مي گيرد، نفع بيش��تري مي ب��رد. بنابراين حكم 
كلي اين اس��ت كه شرايط تورمي باعث مي شود كه 
ش��رايط به نفع دهك هاي پردرآمد و بر ضرر طبقه 
پايي��ن اقتصادي تغيي��ر كند و اي��ن دقيقا يكي از 

داليل مذموم بودن تورم است. 
در زمين��ه تاثيرات تورم ب��ر ضريب جيني يك 
نظر كامال مخالف وجود دارد كه معتقد اس��ت اتفاقا 
»كاهش ضريب جيني در دوره احمدي نژاد بيش��تر 

به خاطر افزايش قيمت ها بوده است.«
علي مزيكي، عضو هيات علمي موسسه آموزش 
و پژوه��ش مديريت و برنامه ري��زي مدعي اين ايده 
اس��ت و در توصيف پژوهشي كه انجام داده، گفت: 
با افزايش قيمت ها بس��ياري از اقالم ضروري هم با 
افزايش رو به رو مي ش��ود، اين موضوع در سال هاي 
9۰و 91 باعث ش��د كه مردم براي استفاده از همان 

مقدار اقالم ضروري پول بيشتري پرداخت كنند. 
وي ب��ا اش��اره به اينك��ه ضريب جين��ي را نه 
ب��ا س��نجيدن درآمده��ا بلك��ه از طري��ق ميزان 
هزينه ه��اي دهك ها محاس��به مي كنن��د، گفت: 
بدي��ن معني كه هزينه دهك ها را با هم مقايس��ه 
مي كنند با اين هدف كه نابرابري نسبت هاي آنها 

را استخراج كنند. 
مزيك��ي در ادامه افزود: اكث��را فكر مي كنند كه 

كاه��ش ضريب جين��ي در س��ال هاي 9۰ به دليل 
اعطاي يارانه ها ب��وده درحالي كه بايد گفت ممكن 
اس��ت اين موض��وع تاثي��ري كوچك ب��ر نابرابري 
درآمدها داش��ته باشد براس��اس مطالعه من بيشتر 
اين امر به دليل كاهش تفاوت در هزينه كردها بوده 
است. دليل آن هم افزايش قيمت اقالم ضروري بود. 
به ديگر س��خن مردم همراه ب��ا افزايش قيمت اين 
اقالم، ناگزير پول بيش��تري ب��راي تهيه آنها هزينه 
كرده اند. با افزايش قيمت اقالمي مانند نان، ش��ير و 
سوخت كه مردم نمي توانستند نسبت به قيمت آنها 
سريعا واكنش نش��ان دهند و مصرف خود را پايين 
آورند اين موضوع باعث شد كه تفاوت هزينه كردها 

ميان مردم كمتر شود. 
به گفته او وقتي قيم��ت اقالم ضروري باال برود 
ب��ه طور اتوماتي��ك ضريب جيني كاه��ش مي يابد 
چون اين ش��اخص تنها توزيع هزينه ها را محاسبه 
مي كن��د و اق��الم ضروري س��بد غال��ب دهك هاي 
پايين اس��ت و به همي��ن دليل با هر قيمتي مجبور 
هستند آن را تهيه كنند درحالي كه در سبد كاالي 
دهك هاي پردرآمد مصرف اين اقالم درصد كمتري 
از هزينه ه��اي آنها را دربردارد اما در دهك هاي كم 
درآمد اين درصد بس��يار باالس��ت و افزايش قيمت 

آنها تاثير زيادي بر كل هزينه هاي آنها دارد. 
مزيكي در ادامه گفت: آمارها نش��ان مي دهد با 
كاهش قيمت اين اقالم ضريب جيني تدريجا همراه 
با آن افزايش يافت. بنابراين در زمان هايي كه تحول 
قيمتي وجود دارد، ضري��ب جيني نمي تواند معيار 
خوبي براي محاسبه نابرابري قيمت ها باشد. ضريب 
جيني بيش��تر نابرابري هاي اسمي را نشان مي دهد. 
مثال مصرف برق با اينكه دهك هاي پردرآمد مصرف 
بيش��تري دارند درصد بيشتري از هزينه  دهك هاي 

پايين تر را تشكيل مي دهد.

 ضريب جيني مورد هدف برنامه ششم
ج��دا از عوامل موث��ر بر توزيع درآم��د، بهبود 

اي��ن توزيع در سياس��ت هاي اقتص��ادي دولت ها 
هميشه به عنوان يك هدف كالن مورد توجه قرار 
مي گيرد. طبق بند 22 از سياست هاي كلي برنامه 
ششم توسعه، برنامه ريزي براي دستيابي به ضريب 
جيني3۴.۰ يكي از اهداف سياست هاي كلي نظام 
اس��ت. با اين حال، دولت كنوني كه مجري برنامه 
شش��م توس��عه اس��ت، با توجه به افزايش ضريب 
جيني در س��ال هاي گذش��ته به نظر نمي رسد كه 
سياس��ت همس��و با بهبود توزيع درآمد و كاهش 
اين ضريب داش��ته باش��د و بر همين اس��اس هم 
دس��تيابي به ضري��ب جيني 3۴.۰ بس��يار دور از 

انتظار مي  نمايد.
در اين رابطه اس��تاد اقتصاد موسس��ه نياوران 
گفت: اين سوال اساسي است كه بپرسيم دولت ها 
ت��ا چه اندازه مي خواهند نابرابري را كاهش دهند، 
چون ممكن اس��ت از نظر برخي دولت ها نابرابري 
تا اندازه ي��ي به نفع اقتصاد باش��د. در صورتي كه 
دولتي قصد كاهش نابرابري را داش��ته باش��د بايد 
بدانيم كه هر سياستي در اين راستا حايز عوارضي 
اس��ت. مثال وقتي ماليات از پردرآمدها به نفع كم 
درآمدها گرفته مي شود، ممكن است باعث كاهش 
انگيزه براي هر دو قش��ر شود. با اين حال ماليات 
ابزار مناسبي براي كاهش نابرابري است به شرطي 
كه از آن به طور دقيق و علمي اس��تفاده ش��ود نه 
اينكه با نسخه هاي كلي مانند معافيت هاي بخشي 

قدرت توزيع دقيق آن را خنثي كرد. 
در زمين��ه ماليات بس��ياري از كارشناس��ان با 
اينك��ه آن را بهتري��ن ابزار ب��راي بازتوزيع برابري 
درآمده��ا مي دانند، بر اي��ن باورند كه اين ابزار در 

ايران به داليل زيادي ناكارآمد شده است. 

 ماليات، ابزاري كه در ايران خنثي شده است
محمدتق��ي فياض��ي مدير بخ��ش اقتصاد كالن 
مركز پژوهش هاي مجلس با اش��اره به اينكه اصوال 
يكي از وظاي��ف دولت ها كاهش نابرابري در جوامع 

اس��ت كه ذيل اهداف رفاهي دول��ت قرار مي گيرد، 
گف��ت: يكي از مهم ترين ابزارهايي كه دولت ها براي 

اجراي اين اهداف در اختيار دارند، ماليات است. 
ب��ه گفت��ه فياضي در هم��ه كش��ورهاي دنيا از 
مالي��ات ب��ه عنوان ابزار سياس��ت گذاري اس��تفاده 
مي ش��ود كه محمل اصلي و سياست پردازي در آن 
از طريق بودجه هاي س��نواتي انجام مي ش��ود، اما با 
اين حال بودجه س��االنه در كشور ما سال هاست كه 

خاصيت خود را از دست داده است.
بدي��ن معني كه مصارف آن با انبوه درخواس��ت 
دس��تگاه ها مواجه مي شود و به همين دليل معموال 
با هزينه هايي بس��ته مي ش��ود كه تراز كردن آن با 
درآمدها به يك مس��اله هميش��گي مبدل مي شود. 
به اين ترتيب سياست گذار براي رفع اين چالش به 
س��مت درآمدها متوجه مي ش��ود كه با افزايش اين 
درآمدها از طرق باال بردن فروش نفت يا توس��ل به 
انتش��ار اوراق بدهي و... بودجه را تراز كند. بنابراين 
بودج��ه دول��ت ك��ه ش��امل ماليات هم مي ش��ود، 
خاصيت سياس��ت گذاري خود را از دست مي دهد. 
ب��ا اين وصف معلوم مي ش��ود كه دول��ت از يكي از 
ابزارهاي خود )ماليات( كه مي تواند وسيله يي براي 
سياس��ت گذاري هاي ناظ��ر بر توزيع درآمد باش��د، 

بي بهره مي شود. 
اين كارش��ناس اقتص��ادي در ادامه به تش��ريح 
مسائل ديگري كه موجب خنثي شدن كاركرد توزيع 
متع��ادل درآمد مي ش��ود، پرداخ��ت. » در كنار اين 
موضوع مس��ائل ديگري نيز وجود دارد، به طور مثال 
3۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد كش��ور زيرزميني است. اين 
موضوع مي تواند به اين معنا باش��د كه بخش زيادي 
از افراد جامع��ه ماليات نمي دهن��د؛ بخش هايي كه 
مي تواند ش��امل قاچاق، پول كثيف و امثالهم باش��د 
كه موجب جلوگيري از گردش پول به طور رس��مي 
مي ش��وند. به عبارت ديگ��ر ماليات��ي از آنها گرفته 

نمي شود كه بخواهد مجددا وارد اقتصاد شود.«
به گفت��ه فياضي موضوع ديگر ب��ه معافيت هاي 
مالياتي برمي گ��ردد. »اس��تان ها، نهادهاي انقالبي 
و برخ��ي معافيت ه��اي كلي وجود دارد كه بس��يار 
گسترده هس��تند. هر چند دولت در اين چند سال 
گذش��ته تالش كرده اس��ت پايه هاي مالياتي را به 
گونه يي گس��ترش دهد كه اي��ن نهادها در تورهاي 
ماليات��ي قرار گيرند، اما به هر حال طيفي از فعاالن 
بزرگ اقتصادي كشور در حال حاضر از ماليات دهي 

معاف هستند.«
وي معتق��د اس��ت به همي��ن دالي��ل دولت از 
يك��ي از ابزاره��اي اصلي خود در رابط��ه با كاهش 
نابرابري ه��اي درآم��دي بالاس��تفاده، دچ��ار عدم 

خاصيت و ناكارآمدي شده  است. 
فياضي اضافه كرد: اما با اين حال دولت مي تواند 
سياس��ت هايي را طرح ريزي كن��د كه به طور موقت 
موج��ب كاهش ضريب جيني ش��ود. در اين زمينه 

سياست هدفمندي يارانه ها مثال دقيقي است. 
بنابراي��ن بهترين اب��زار براي كاه��ش نابرابري 
درآم��د بازتوزيع اس��ت به اين ش��كل ك��ه از افراد 
توانمند گرفته شود و ميان كم درآمدها توزيع شود. 
البته بايد در نظر داش��ت كه اين سياس��ت بايد به 
همراه يكس��ري اقدامات مكمل مانند ايجاد شغل و 
وام هاي خرد و... پش��تيباني ش��ود. با وجود اين در 
مجموع دولت با توجه به كسري بودجه و مشكالت 
درآمدي توانايي اجراي اين اقدامات را ندارد و تمام 
هم��ت خود را صرف پوش��ش كس��ري هزينه هاي 

جاري خود مي كند. 
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 ظرفيت بانكداري
براي مقابله با بحران مالي

ليال محرابي    كارشناس اقتصادي  
بانكداري اسالمي مي تواند با ارتقاي شفافيت، ارتباط 
با بخش واقعي اقتصاد و نظارت بيشتر، منجر به كاهش 

ريسك هاي ناشي از بي ثباتي مالي  شود. 
نظام اقتصادي متعارف در چند دهه گذشته شاهد 
بحران ه��اي مال��ي مختلف بوده ك��ه از مهم ترين آنها، 
بحران مالي س��ال ۲۰۰۸ است. هر چند بحران مذكور 
داليل گوناگوني دارد، اما بدون ش��ك يكي از مهم ترين 
آنها نوآوري ها و دارايي هاي مالي بدون پش��توانه واقعي 
محسوب مي شود. در اين رابطه به نظر مي رسد بانك ها 
و موسس��ات مالي به داليلي مانند عدم وجود سيستم 
نظارت��ي كاف��ي، اعطاي تس��هيالت گس��ترده و بدون 
رعايت استانداردهاي مربوطه، خلق پول گسترده بدون 
پشتوانه، ورود به فعاليت هاي پرريسك و افزايش نسبت 

اهرمي، در توسعه بحران موثر بوده اند. 
در اين ميان بانكداري اسالمي با توجه به ويژگي هاي 
خ��اص خود مي تواند از طريق ارتباط تنگاتنگ با بخش 
واقعي اقتصاد، ايجاد شفافيت مالي، وجود نظارت و كنترل 
بيشتر، توزيع ريسك و تاثيرپذيري حداقلي از شوك ها، 
رعايت اس��تانداردهاي وام دهي، عدم سرمايه گذاري در 
دارايي هاي بدون پشتوانه و التزام به برآورد دقيق ريسك 
فعاليت ها، مانع از توس��عه و گس��ترش بحران هاي مالي 
شود.  در همين راستا و با توجه به ظرفيت هاي بانكداري 
اس��المي در عملكرد بهتر بانك هاي اسالمي در مواجهه 
با بح��ران اخير جهاني، ولي اهلل س��يف رييس كل بانك 
مركزي اخيرا طي جلس��ه يي ب��ه ميزباني بانك مركزي 
تركيه و با حضور روساي كل بانك هاي مركزي و مقامات 
پولي كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري هاي اسالمي، 
سيس��تم بدون ربا در بانكداري اسالمي را به عنوان يك 
محافظ براي تسهيل مبادالت مالي برشمرد كه مي تواند 

از ريسك هاي شديد جلوگيري كند. 
براي بهره من��دي از منافع حاصل از افزايش جريان 
مبادالت و سرمايه گذاري هاي بين كشورهاي اسالمي، 
اي��ران به عنوان كش��وري با نظام بانك��داري يكپارچه 
اس��المي، اقدامات متعددي را ب��راي مقابله با بحران و 
اس��تفاده از اين ظرفيت ها در راستاي تقويت و افزايش 

روابط مالي و اقتصادي بين المللي انجام داده است. 
در اين راس��تا، ال��زام بانك ها به ارائ��ه صورت هاي 
گزارش ده��ي  اس��تانداردهاي  چارچ��وب  در  مال��ي 
بين الملل��ي IFRS، به  روزرس��اني مق��ررات احتياطي 
بانك ه��ا )از جمله مق��رارت ناظر بر كفايت س��رمايه( 
وي��ژه  ب��ه  بين الملل��ي  اس��تانداردهاي  براس��اس 
 استانداردهاي منتشره توسط كميته نظارت بانكي بال

 ،)IFSB( مال��ي  خدم��ات  هي��ات  و   )BASEL(
به روزرس��اني مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي 
تروريس��م، تقويت همكاري ب��ا نهاده��اي بين المللي 
)مانند صن��دوق بين المللي پ��ول( و در نهايت تقويت 
زيرس��اخت هاي الزم براي بهبود تطبي��ق با مقررات و 
استانداردهاي داخلي و بين المللي از مهم ترين اقدامات 
انجام ش��ده در حوزه پولي و بانكي اس��ت كه مي تواند 
ارتقاي ش��فافيت فعاليت هاي بانك��ي، نظارت قوي تر و 
ريس��ك كمتر در نظام مالي و پولي را به همراه داشته 
باشد.  با گسترش روابط مالي بين المللي و امكان حضور 
بانك هاي كشور در عرصه بانكداري اسالمي بين المللي 
مي توان انتظار داش��ت كه س��ودآوري آنها از اين محل 
افزاي��ش يافته و با تقويت جري��ان منابع نظام بانكي از 
داخل و خارج به واسطه كاهش ريسك سرمايه گذاري، 
از ش��دت تنگناي اعتباري موجود كاس��ته شود. عالوه 
براين، به واس��طه اصالحات انجام ش��ده و فراهم شدن 
ورود بانك ه��اي اس��المي خارج��ي به اقتص��اد ايران، 
مي توان ش��اهد گس��ترش فضاي رقابتي در بازار پولي 

كشور و ورود ابزارهاي جديد منطبق با شريعت بود. 
در پايان يادآور مي شود نظام مالي اسالمي با تاكيد 
ب��ر اصول اخالقي و ارتباط كلي��ه عقود و روابط مالي با 
بخش واقع��ي اقتص��اد، مي تواند در براب��ر بحران هاي 
مال��ي بين الملل��ي مقاومت كند و نس��بت به بي ثباتي 
مالي تاثيرپذيري كمتري داش��ته باش��د. براين اساس، 
توسعه بانكداري بدون ربا و فراهم كردن امكان حضور 
بانك هاي اسالمي بين المللي در بازار پول كشور مي تواند 

اقدامي رو به جلو تلقي شود. 

 خدمات بانك شهر
در نمايشگاه كتاب بيرجند 

رييس سرپرس��تي منطقه يك بانك شهر با اشاره 
به آغاز به كار نمايش��گاه كتاب استاني بيرجند گفت: 
اين بانك با تمام توان و تجهيزات به خدمات رس��اني 
به بازديدكنندگان و ناشران اين نمايشگاه مي پردازد. 
به گ��زارش مرك��ز ارتباط��ات و رواب��ط عمومي 
بانك ش��هر، محمدرضا صبوري با بيان اينكه استفاده 
از تكنولوژي هاي نوين بانكي توس��ط بانك ش��هر در 
نمايش��گاه هاي كتاب اس��تاني سال گذش��ته، عامل 
رضايتمن��دي بازديدكنندگان بود، افزود: تمام تالش 
خ��ود را كرده ايم ك��ه از طريق گس��ترش بانكداري 
الكترونيك��ي و با اس��تقرار سيس��تم هاي پيش��رفته 
بانكي خدمات شايس��ته يي ب��ه عالقه مندان به كتاب 

و كتابخواني ارائه شود. 
صب��وري با تاكي��د بر اينكه به طور حتم، امس��ال 
شاهد اس��تقبال هموطنان از سراس��ر كشور به ويژه 
قشر دانش��جو از نمايش��گاه كتاب اس��تاني بيرجند 
خواهي��م بود، خاطرنش��ان كرد: بيش از 17۰ ناش��ر 
در اين نمايش��گاه ۴1هزار و 1۳۵ عنوان كتاب را در 

موضوعات مختلف به عالقه مندان عرضه مي كنند. 
رييس سرپرستي منطقه يك بانك شهر ادامه داد: 
صدور و توزيع بن كارت، اختصاص دستگاه كارتخوان 
به غرفه داران، ارائ��ه همه خدمات بانكي همانند يك 
ش��عبه در محل نمايش��گاه؛ اعم از افتتاح حس��اب، 
صدور آني كارت نقدي و ش��هروندي و فعال س��ازي 
ابزار هاي الكترونيكي بانكي براي مش��تريان از جمله 
خدماتي اس��ت كه به بازديدكنن��دگان و غرفه داران 

ارائه مي شود. 
صب��وري با بيان اينكه اس��تفاده از نرم افزار جديد 
بان��ك ش��هر ب��راي توزي��ع بن كارت هاي كت��اب از 
عمده تري��ن خدم��ات اين بانك در نمايش��گاه كتاب 
اس��تاني بيرجند اس��ت، گف��ت: بن كارت هاي خريد 
كتاب در دو مبلغ ۵۰هزار توماني و 1۰۰هزار توماني 
همراه با يارانه مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

صادر و توزيع مي شود. 

يادداشت

خبر

مجلس با اعمال ماده ۲۳۶ آيين نامه داخلي پرونده بانك مركزي را به قوه قضاييه ارجاع داد

بانك مركزي زير ذره بين مجلس و قوه قضاييه
طرح بانك مركزي براي اصالح سيستم بانكي اعالم وصول شد

بانك مركزي از طريق عرضه در تعدادي از صرافي ها در بازار ارز مداخله كرد

مداخله در بازار با نرخ زير 4010 تومان
گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري 

روز چهارش��نبه 19 مهر 96 نرخ رسمي 1۰ ارز 
كاه��ش و ۲۲ ارز افزاي��ش يافته و ن��رخ 7 ارز هم 
تغييري نداش��ت و براين اس��اس، نرخ رسمي دالر 
با ۲ ري��ال كاهش ۳۴11۵ ريال، پوند با 1۳۲ ريال 
افزاي��ش ۴۵۰۳۴ ري��ال و يورو با 1۵۴ ريال رش��د 

قيمت ۴۰۳۰۲ ريال ارزش گذاري شد. 
ب��ه گزارش »تعادل«، در ب��ازار ارز نيز نرخ دالر 
در محدوده ۴۰۰7 تا ۴۰۵۰ تومان در نوس��ان بود 
كه دليل آن فروش همزمان تعدادي از صرافي هاي 
وابسته به بانك مركزي در كنار ساير صرافي ها بود 
كه دالر مبادله يي با نرخ زير ۴۰1۰ تومان را عرضه 
مي كردند و جلوي اين صرافي ها صف تشكيل شده 
بود. در حالي كه ساير صرافي ها دالر را بين ۴۰1۰ 
ت��ا ۴۰۵۰ تومان معامل��ه مي كردن��د. اين موضوع 
باعث ش��ده ب��ود كه تع��دادي از صرافي ها به دليل 
مداخله بانك مركزي، از اعالم نرخ و خريد و فروش 
خودداري كنند تا نبض بازار و ميزان عرضه و تقاضا 
و نرخ تعادلي بازار آزاد به تدريج مش��خص ش��ود تا 
صرافي ها متوجه ش��وند كه با چه نرخي بايد بخرند 

و بفروشند. 
همچنين صرافي ها هر ي��ورو را ۴۸7۵ تومان و 
هر پوند ۵۳۵۰ تومان، درهم امارات 11۲۰ تومان و 

لير تركيه را 11۳۵ تومان فروختند. 
در ب��ازار طال نيز ه��ر اونس جهان��ي به 1۲۸9 
دالر رس��يده و رون��د نزول��ي به خ��ود گرفت و هر 
گ��رم ط��الي 1۸ عيار در ب��ازار آزاد ب��ا 69 تومان 
افزايش 1۲۴ هزار و ۳9۰ تومان ارزش گذاري ش��د. 
ه��ر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي ط��رح جديد با 
7۰ توم��ان افزايش يك ميلي��ون و ۳۰7 هزار تومان 
دادوس��تد ش��د. همچنين هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي ط��رح قديم با يك ه��زار و ۲۸۰ تومان افت 
يك ميلي��ون و ۲۵۵ هزار تومان ارزش گذاري ش��د. 
نيم سكه بهار آزادي ش��اهد رشد ۲1۰ توماني بود 
و 66۸ هزار تومان معامله شد. ربع سكه بهار آزادي 
ني��ز با افت يك هزار و 6۰ توماني ۳9۳ هزار تومان و 
هر قطعه س��كه گرمي نيز ب��ا 17۰ تومان افزايش، 

۲۵۵ هزارتومان بود. 

 دالر مداخله اي زير 4010 تومان 
برخي صرافي ها ازروز چهارشنبه 19 مهر اقدام به 
عرضه ارز بانك مركزي كردند و در خيابان فردوسي 
نرخ ف��روش ارز را به ۴۰۰7 تا ۴۰۰9 تومان كاهش 
دادند. اين كاهش به واسطه عرضه ارز بانك مركزي 
از طريق اين صرافي هاس��ت كه موجب ش��كل گيري 
صف در مقابل اين صرافي ها ش��د. بقيه صرافي ها نيز 
در دامن��ه قيمتي دالر آزاد را ۴۰۳۰ تا ۴۰۵۰ تومان 

معامله مي كردند. 
يكي از فعاالن بازار ارز در اين زمينه گفت: بانك 
مركزي معموال با هدف مديريت بازار ارز و جلوگيري 
از التهاب و حباب قيمتي، ارز مداخله يي را از طريق 
صرافي ه��ا و صرافي هاي بانك ه��ا عرضه مي كند و از 
آنجا كه روز سه ش��نبه بسياري از صرافي ها از فروش 
دالر خودداري و فقط خريدار ارز بودند و اين موضوع 
موجب بروز مش��كالت براي برخي متقاضيان واقعي 
ارز ش��ده بود، در نتيجه بانك مركزي اقدام به عرضه 

ارز به نرخ پايين تر از ۴۰1۰ تومان كرده است. 
با وجودي كه نرخ دالر در چهار س��ال گذش��ته 
ثباتي نس��بي را تجربه كرد؛ اما دو ماهي اس��ت كه 
نوسانات آن روندي افزايشي داشته و حتي نرخ دالر 

در بازار در روز هاي گذش��ته به ح��دود ۴ هزار و 6۵ 
تومان هم رس��يد. موج افزاي��ش قيمت ها اين روزها 
ب��ر ت��ب و تاب بازار اف��زود و اين امر باعث ش��د كه 
حتي صف هاي خريد از صبح ديروز در مقابل برخي 
صرافي ها تش��كيل ش��ود؛ البته اين در حالي بود كه 
صرافي هاي ب��زرگ بازار از روز هاي گذش��ته رغبت 

كمتري به خريد دالر نشان مي دادند. 
روز گذش��ته، صرافان خريدوفروش را در بازار به 
كمترين س��طح ممك��ن كاه��ش داده بودند و براي 
معامالت خود بي گدار ب��ه آب نمي زدند. اما دخالت 
بانك مركزي و عرضه ارز با نرخ پايين تر باعث ش��د 

كه جلوي اين صرافي ها صف تشكيل شود. 
يك مق��ام مس��وول در بانك مركزي در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه آي��ا بانك مركزي ب��راي كنترل 
نرخ ها در بازار ارز برنامه يي را در دس��تور كار دارد يا 
خير؟ اظهارداش��ت: بانك مركزي از صبح چهارشنبه 
اقدام��ات خود را براي بهب��ود وضعيت اين بازار آغاز 

كرده است. 
صرافان بازار نيز مي گويند بانك مركزي اقدام به 
عرضه دالر در بازار ارز كرده است و همين امر باعث 
ش��د تا قيمت ه��ا كه صبح با رون��د صعودي مواجه 
ش��ده بود دوباره نزولي ش��ود. بانك مركزي دالر را 
ب��ا نرخ ۴هزار و ۸ تومان در ب��ازار عرضه مي كند و 
همي��ن افزايش عرضه باعث كاه��ش نرخ ها در اين 

بازار شده است. 
 البت��ه رييس كل بانك مركزي روز گذش��ته در 
واكن��ش به نوس��انات روزهاي اخير ب��ازار ارز گفته 
ب��ود: ارزهاي مختلف در دنيا نوس��اناتي دارند و چيز 
عجيبي نيس��ت و حت��ي قوي ترين ارزه��ا هم دچار 

نوسان نرخ برابري با ارزهاي ديگر مي شوند. 
وي ب��ا بيان اينكه، واقعيت ه��اي اقتصادي در هر 
كش��وري ش��رايطي را اقتضا مي كند و چيزي نيست 
كه بشود با دستور آن را در يك شرايط خاص و ثابت 
نگه داشت، تصريح كرد: اصوال اين برابري و متعادل 
بودن بازار ارزي در فضاهايي باثبات و قابل اتكا باقي 
مي ماند كه شرايط بر مبناي واقعيت ها باشد و عرضه 
و تقاضا نرخ را تعيين كند. بانك مركزي نس��بت به 
نوس��ان نرخ ارز بي تفاوت نيس��ت و وظيفه دارد كه 
از نوس��انات هيجاني ب��ازار ارز جلوگيري كند و اگر 
بان��ك مركزي مداخله كند، ممكن اس��ت به ش��كل 
موقت بش��ود بازار را كنترل كرد، اما ش��رايط باز به 
همان ش��رايط قبل برمي گردد و اين ام��ر بازار را از 

پيش بيني پذير شدن خارج مي كند. 
وي تاكي��د كرد: اگر بانك مرك��زي وظيفه اش را 
درس��ت انجام دهد، اخبار هيجان��ي تاثيري در بازار 
ايج��اد نمي كند و بايد س��عي كنيم ك��ه اين فضا را 
ايج��اد كني��م. اوج تاثير حرف هاي ترام��پ در امور 
بانكي آثار هيجاني اس��ت كه ممكن اس��ت در بازار 
ارز ايجاد ش��ود ولي اي��ن اثرات بلندم��دت نخواهد 
ب��ود و در هيچ اقتصادي اينگون��ه حرف ها نمي تواند 
اث��رات بلندمدت بگذارد و همه اي��ن حرف ها اثرات 
موق��ت دارد.  محم��د باقر نوبخت س��خنگوي دولت 
نيز در نشس��ت خبري با تاكي��د بر مخالفت دولت با 
تضعي��ف پول ملي به ص��ورت غيرمنطقي، گفته بود 
كه سياست دولت مديريت نرخ ارز شناور است و در 
نتيجه بانك مركزي تالش دارد كه در حاش��يه بازار 

ارز، دالر را با نرخ كمتر عرضه كند. 
س��خنگوي دولت همچنين در پاس��خ اين سوال 
كه برخي عنوان مي كنند قيمت دالر بيش از ۵ هزار 
تومان اس��ت، گفت: دولت و كارشناس��ان اقتصادي 

اي��ن را قبول ندارند و اين ش��ايعه يي ب��راي افزايش 
قيمت  ارز اس��ت. دول��ت از تضعيف پول ملي متضرر 
مي ش��ود چرا كه اگ��ر قيمت ي��ك دالر چند تومان 
افزايش پي��دا كند از نظر رواني ب��ر قيمت كاالهاي 
ديگر تاثير مي گذارد كه ما مخالف اين اتفاق هستيم. 
رييس جمهوري نسبت به افزايش قيمت دالر و پول 
ملي حس��اس است و در جلس��ات اين موضوعات را 

به صورت جدي دنبال مي كنند. 

 رقابت دالر مبادله اي و آزاد 
دالر مبادله ي��ي ك��ه توس��ط بان��ك مرك��زي 
نرخ گذاري و عرضه مي ش��ود در روندي رو به رشد 
طي يك سال گذشته حدود ۲6۰ تومان گران شده 
و برگش��ت قابل توجه��ي به نرخ پايين تر نداش��ته 
اس��ت. اكنون دو نرخ آزاد و دولتي در شيبي رو به 

رشد در حال حركت هستند. 
به گزارش ايسنا، در حال حاضر بازار ارز ايران داراي 
دو نرخ اصلي اس��ت. قيمتي كه در ب��ازار وجود دارد 
و نرخ��ي ديگر در مركز مب��ادالت ارزي. اين مركز از 
س��ال 1۳91 راه اندازي شد و بانك مركزي كنترل آن 
را برعهده گرفت. در اين مركز حدود ۳9 ارز با اختالف 
ب��ا نرخ بازار آزاد توس��ط بانك مرك��زي به طور روزانه 

قيمت گذاري مي شود كه پايين تر از بازار آزاد است. 
مهم ترين ارز در قيمت گذاري دالر اس��ت و مورد 
توجه متقاضيان قرار دارد، چرا كه عمده مبادالت ايران 
براساس اين ارز انجام مي شود و تقاضاي آن در قياس 
با ساير ارزها قابل توجه است. دالر طي سال هاي اخير 
نرخ هاي متفاوتي را تجربه كرده از قيمتي كه در مركز 
مب��ادالت ارزي وج��ود دارد و ب��راي برخي كاالهاي 
تج��اري اختصاص پيدا مي كند تا ن��رخ 1۲۲6 كه در 
دولت دهم براي برخي كاالهاي اساسي تعيين و البته 
چندي بعد حذف ش��د و همچنين نرخي كه در بازار 

آزاد مورد مبادله قرار مي گيرد. 
زماني كه مركز مبادالت ارزي راه اندازي ش��د دالر 
ب��ا نرخي حدود ۲۴۰۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت 
و روند تغييرات آن عمدتا بس��يار كند پيش مي رفت، 
حال چه زماني كه ارزان مي شد و چه زماني كه گران، 
ولي به مرور و به ويژه در يكي دو س��ال گذشته روند 
افزايش دالر مبادله يي با شيبي تندتر پيش رفته است 
ب��ه گونه يي كه از حدود ۲۴۰۰ تومان در نيمه س��ال 
1۳91 به ۳۳۴1 تومان در نيمه س��ال 1۳96 رسيده 
است كه در مجموع رشد بيش از 1۰۰۰ تومان را براي 

اين ارز نشان مي دهد. 
ام��ا در طول يك س��ال گذش��ته دالر مبادله يي 
ش��يبي تند دارد و از ۳1۵۵ تا ۳۴11 رشد كرده كه 
نش��ان دهنده افزايش تا ۲6۰ توماني اس��ت. بررسي 
نرخ دالر دولتي طي س��ه ماه گذشته از اين حكايت 
دارد كه روند رش��د در اين مدت نسبت به يك سال 
گذشته تندتر اس��ت به طوري كه در اين فاصله سه 
ماهه تا 1۵۰ تومان افزايش قيمت داشته و از حدود 
۳۲۵۸ توم��ان در تيرماه به ۳۴11 تومان در مهرماه 
رس��يد. در ادامه و در قياس��ي محدودتر شيب رشد 
دالر باز هم تند اس��ت به طوري كه در يك ماه اخير 
قيم��ت 7۵ تومان اضافه ش��ده و از ۳۳۳۵ به ۳۴11 

تومان افزايش دارد. 
بر اين اس��اس دالر مبادله يي در طول يك س��ال 
حدود ۲6۰ تومان، س��ه م��اه 1۵۰ تومان و يك ماه 
تا 7۵ تومان گران ش��ده ك��ه در مجموع بيانگر تند 
شدن شيب افزايش قيمت در مركز مبادالت ارزي و 

نرخ گذاري هاي دولتي است. 

آنطور كه پيش تر مس��ووالن بان��ك مركزي بر آن 
تاكيد داشته اند با اجرايي شدن سياست يكسان سازي 
ن��رخ ارز، مركز مب��ادالت ارزي نيز ب��ا كاركرد فعلي 
برچيده خواهد ش��د و ديگر نرخ گ��ذاري در آن انجام 
نمي ش��ود. البته طي ماه هاي گذشته نيز اقداماتي در 
راس��تاي حذف ارز دولتي انجام ش��ده كه مي توان به 
حذف ارز مس��افرتي به عنوان نمونه آن اش��اره كرد. 
همچنين در حدود دو سال گذشته از تعداد كاالهايي 
كه واردات آنها با ارز دولتي انجام مي ش��د نيز به مرور 

كاسته شده است. 

 اختالف ۶40 توماني دو ارز آزاد و دولتي
اما ط��ي يكي دو ماه گذش��ته قيمت ها در بازار 
آزاد هم با نوس��ان قابل توجهي همراه شده و رشد 
قيم��ت دالر ب��ه گونه يي بوده ك��ه از كانال ۳7۰۰ 
تومان در اواخر مردادماه خارج و به بيش از ۴۰۰۰ 
تومان در مهرماه افزايش يافته است كه نشان دهنده 
رش��د بيش از ۳۰۰ توماني قيمت دالر در بازار آزاد 
در مدت��ي اندك خواه��د ب��ود. دالر آزاد در حدود 
يك س��ال گذش��ته نيز از كانال ۳۵۰۰ تا ۳6۰۰ به 
۴۰۰۰ تومان فعلي رس��يده ك��ه افزايش تا بيش از 

۴۰۰ توماني را به همراه دارد. 
در حال حاضر اختالف قيم��ت بين دو ارز بازار 
آزاد )ح��دود ۴۰۵۰ توم��ان( و مبادله ي��ي )۳۴11 
توم��ان( به ح��دود 6۴۰ تومان مي رس��د كه بيانگر 
افزايش ش��كاف بين دو نرخ اصلي اس��ت موضوعي 
ك��ه به طور قابل توجه در اجرايي ش��دن سياس��ت 
يكسان سازي نرخ ارز خواهد بود. با اين حال گرچه 
طي يك س��ال اخي��ر بازار ارز دو دوره ش��اهد عبور 
دالر از مرز ۴۰۰۰ تومان بوده، اما در مجموع دولت 
يازدهم و اكنون دوازدهم توانسته فضاي آرام تري را 
نس��بت به دوره هاي قبل براي بازار ارز فراهم كند، 
ش��رايط به گونه يي نبوده كه بازار همواره در نوسان 

قرار گيرد يا ثبات چنداني نداشته باشد. 

 قيمت جهاني طال به باالترين سطح رسيد
همچنين ش��بكه خب��ري سي ان بي س��ي امريكا 
اع��الم كرد، قيم��ت طال روز سه ش��نبه در بازارهاي 
جهاني به باالترين سطح در بيش از يك هفته اخير 
رسيد؛ تنش هاي ژئوپليتيكي و كاهش ارزش دالر به 
افزايش بهاي فلز زرد در روز جاري كمك كرد و روز 

چهارشنبه نيز به 1۲۸9 دالر رسيده است. 
با اين حال انتظار اجرايي ش��دن مرحله ديگري 
از سياس��ت افزايش نرخ بهره در امريكا توسط بانك 
مركزي اين كش��ور، مانع ش��تاب گرفت��ن اين روند 
صعودي ش��د. قيم��ت آني طال در ب��ازار لندن پس 
از آنكه با رس��يدن به س��طح يك هزار و ۲۸۸ دالر و 
7۰ س��نت در هر اونس، باالترين مقدار خود از اواخر 
سپتامبر )اوايل مهر( را تجربه كرد، در ساعت ۰6:۵۳ 
ب��ه وقت گرينوي��چ با ۰.۳ درصد كاهش نس��بت به 
آخرين قيمت )دوش��نبه( به س��طح يك هزار و ۲۸7 
دالر و ۳1 سنت در هر اونس رسيد. در بازار كامكس 
نيويورك نيز ه��ر اونس طال در معامالت آتي با ۰.۴ 
درصد افزايش نس��بت به ديروز ب��ه بهاي يك هزار و 

۲9۰ دالر معامله شد. 
»م��ارك ت��و« ريي��س بخ��ش تحقيق��ات گروه 
مالي »وينگ فان��گ« هنگ كنگ گف��ت: تنش هاي 
ژئوپليتيكي و نبود اطمينان ناشي از نامشخص بودن 
اقدام »دونالد ترامپ« رييس جمهوري امريكا در قبال 
كره ش��مالي موجب افزايش ريسك گريزي در بازار و 

روي آوردن سرمايه گذاران به خريد طال شد. 
ن��رخ برابري دالر در برابر س��اير ارزهاي اصلي نيز 
امروز تضعيف شد. اندازه شاخص دالر كه تغييرات نرخ 
برابري دالر امريكا در برابر ساير ارزها را اندازه مي گيرد، 

امروز تقريبا با ۰.۳ درصد كاهش به 9۳.۲۵ رسيد. 
فعاالن بازار تقريبا 9۰درصد احتمال مي دهند كه 
مرحله ديگر افزايش نرخ بهره در امريكا تا پايان امسال 
اجرا خواهد ش��د.  افزايش نرخ بهره در امريكا، كاهش 

تقاضاي جهاني طال را به دنبال دارد.

گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري 
روز گذشته مجلس در جريان دو موضوع مختلف 
مرتبط با ش��بكه بانكي و بان��ك مركزي بود. از يك 
سو محمدعلي وكيلي عضو هيات رييسه مجلس در 
نشست علني روز چهارشنبه از اعالم وصول طرحي 
در خص��وص بانك مركزي خب��ر داد كه اين طرح 
به صورت ع��ادي اعالم وصول مي ش��ود. اين طرح 
در خصوص اصالح سيس��تم بانكي اس��ت تا مسائل 
مختل��ف مانند وجود ش��بهه ربوي ب��ودن عمليات 
بانكي حل ش��ده و به زودي بحث اصالح سيس��تم 

بانكي در صحن علني مجلس پيگيري شود. 
به گ��زارش »تع��ادل« از س��وي ديگ��ر رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس از اعم��ال ماده ۲۳6 
آيين نام��ه داخل��ي مجلس درباره بان��ك مركزي و 
ارجاع پرونده آن به ق��وه قضاييه خبر داد كه براي 
نخس��تين بار در تاريخ كش��ور رخ داده و نش��ان از 
اهتم��ام مجلس براي ايف��اي وظايف محوله نظارت 
بر شبكه بانكي و عملكرد بانك مركزي در خصوص 

موسسات غيرمجاز دارد. 

 مجلس پرونده را از دستگاه قضا رصد مي كند
محمدرض��ا پورابراهيمي در گفت وگو با خانه ملت، 
ب��ا بيان اينك��ه مجلس به موضوع موسس��ات مالي و 
اعتباري غيرمجاز ورود جدي داشته است، گفت: شايد 
حدود 1۰جلسه در كميس��يون اقتصادي به موضوع 
كاس��پين اختصاص يافت و پس از آنكه گزارش هاي 
كاسپين در بخش هاي مختلف اخذ شد، متوجه شديم 
كه بايد اطالعات جامع تري در اين زمينه اخذ ش��ود، 
كه اطالعات جامع تر نيز دريافت شد، لذا تخلف بانك 
مركزي درباره كاس��پين محرز است و در گزارش ارائه 
شده كميس��يون به مجلس تخلف بانك مركزي ذكر 

شده است. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به اينكه در تاريخ مجلس سابقه نداشته كه يك 
كميسيون پرونده مرتبط با بانك مركزي را به دستگاه 
قضايي ارس��ال كند، افزود: اعمال ماده ۲۳6 آيين نامه 

داخلي مجلس درباره بانك مركزي كه براي نخستين 
بار در تاريخ كش��ور رخ داده، نشان از اهتمام مجلس 
براي ايفاي وظايف محوله است، اما مجلس نمي تواند 
اعمال قانون كن��د، چراكه ماموريت هاي آن در قانون 
اساسي تعريف شده و يك نماينده مجلس مي تواند از 
ابزارهاي تعريف شده در قانون اساسي استفاده كرده و 

به وظايف خود در حوزه نظارتي عمل كند. 

 ابزارهاي نظارتي مجلس
پورابراهيمي با بيان اينكه ابزارهاي مجلس، اعم 
از استيضاح، تحقيق و تفحص، سوال و اعمال ماده 
۲۳6 آيين نامه اس��ت، ادامه داد: بزرگ ترين اقدام 

در اين حوزه اعمال ماده ۲۳6 بود، لذا هم اكنون به 
صورت كامل اين پرونده در دستگاه قضا قرار دارد، 
البته هفته گذشته به همراه پزشكيان نايب رييس 
مجلس با دستگاه قضا جلسه يي داشتيم و در حال 
پيگيري موضوع كاسپين هستيم و به اين موضوع 
كه تنها پرونده را به دس��تگاه قضا ارس��ال كنيم، 

اكتفا نكرديم. 
وي با اش��اره به جزئيات جلسه هفته گذشته با 
رييس ق��وه قضاييه و مجموعه مديران ارش��د قوه 
قضاييه يادآور ش��د: بر اساس شرايطي كه بايد اجرا 
ش��ود و توافق��ي كه در اين زمينه ش��ده ظرف يك 
ب��ازه زماني تا دو ماه آينده با تصميمات اخذ ش��ده 

قرار اس��ت از خ��ط اعتباري بانك مرك��زي به ازاي 
دارايي ه��اي موجود اين موسس��ه اين امكان فراهم 
شود كه بخش زيادي از مشكالت مردم رفع شود. 

 بخشي از اموال به نام همسران مديران است
نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه بخش��ي از موضوع كاس��پين به بانك 
مرك��زي باز مي گردد، افزود: بخش��ي از آن نيازمند 
آن اس��ت ك��ه دارايي هايي ك��ه در اي��ن مجموعه 
بوده شناس��ايي ش��ود، البته هر روز توس��ط وزارت 
اطالعات و اطالعات سپاه اين اموال كشف مي شود 
و ب��ه دارايي ها اضافه مي ش��ود، چراكه اين موضوع 

مجموعه چندوجهي اس��ت و يك بخ��ش از آن به 
بانك مركزي و بخش��ي به مديران اين مجموعه باز 

مي گردد. 
وي با اش��اره به اينكه مديران اين موسسه اجازه 
دسترسي به بخشي از اطالعات را ندادند، ادامه داد: 
بخش زيادي از ام��الك و دارايي ها به افرادي تعلق 
گرفته كه كارمندان و همس��ران مديران كاس��پين 
بوده ان��د كه اين اف��راد نيز در حق س��پرده گذاران 

خيانت كرده اند. 

 ورود وزارت اطالعات و دستگاه هاي اطالعاتي 
به پرونده كاسپين 

پورابراهيمي با بيان اينكه يكي از موضوعات مهم 
در اين پرونده تخلفات مديران بوده كه اين افراد نيز 
دستگير ش��ده و پرونده آنها در حال بررسي است، 
اظهار كرد: وزارت اطالعات و دستگاه هاي اطالعاتي 
ب��ه اين بح��ث ورود كرده و مطالب را اس��تخراج و 
به بخش��ي از دارايي ها دسترس��ي پي��دا مي كنند، 
ام��ا وزارت اطالعات بايد پيگيري بيش��تري كند تا 
تخلف��ات و دارايي هايي كه به نام اقوام، كارمندان و 
همسران زده شده رصد، شناسايي و پيگيري شود. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه مجل��س وظايف خود را 
در بخ��ش نظارت��ي و اجراي محك��م قوانين انجام 
مي ده��د، افزود: مجلس براي احق��اق حقوق مردم 
با هيچ ش��خصي در جمهوري اسالمي تعارف ندارد 
و هرك��س به ميزاني كه مقصر بوده بايد پاس��خگو 
باش��د، لذا مشكالت و مس��ائل مردم درك مي شود 

و تنها نمي مانند. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي تصريح كرد: در ح��ال حاضر زماني كه در 
ش��رايطي قرار گرفته ايم كه فضاي خاصي براي اين 
مجموعه فراهم شده بايد دارايي ها كشف، شناسايي 
و استخراج ش��ود و خطوط اعتباري متناسب با آن 
باز ش��ود، لذا مجلس به سرپرس��تي پزش��كيان كه 
مس��وول پيگيري اين پرونده از سوي مجلس بوده 

مساله را به صورت مستمر پيگيري مي كند.

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

چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيك شنبهشنبهنوع سكه و ارز

1۲۵۶0001۲۸۸۹001۲۹۸4001۳0۶۹۳01۳0۷000تمام بهار آزادی طرح جديد

1۲۲۲۵001۲۳۸4001۲4۸۵001۲۵۶۲۸01۲۵۵000تمام بهار آزادی طرح قديم

۶۵0۳00۶۵۷۷00۶۶۲۹۳0۶۶۷۷۹0۶۶۸000نيم سكه

۳۷1۹00۳۸0۹00۳۸۹۶۹0۳۹40۶0۳۹۳000ربع سكه

۲۵1000۲۵۳۳00۲۵۳1۶۲۲۵4۸۳0۲۵۵000سكه گرمی

1۲1۶۸۹1۲۲۹۵۹1۲44۵۹1۲4۳۲11۲4۳۹0هر گرم طالی 1۸ عيار

۳۹۵4401040۲4401۷4010دالر

4۷0۵4۷۵44۷۶04۸0۸4۷۹۹يورو

۵۲4۹۵۲۸4۵۳0۶۵۳۸4۵۳۶۹پوند
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5 بورس و فرابورس
 »قهكمت« تعديل مثبت دارد؟ ندارد؟: با توجه 
به فروش فرابودجه يي »قهكمت« شنيده هايي درخصوص 
تعديل مثبت به گوش مي رس��د براي شفاف س��ازي اين 

موضوع سراغ مدير مالي قند هگمتان رفتيم. 
اكبر نيك راه، مدير مالي شركت قند هگمتان در اين 
خصوص به بورس۷ گفت: هنوز نرخ هاي مصوب امسال 
اعالم نش��ده است. در بودجه سال مالي منتهي به پايان 
شهريور ماه ۹۷ قهكمت، نرخ فروش شكر ۲۸۰۰تومان 
لحاظ شده و تصويب هر نرخي باالتر از اين ميزان سبب 
رشد س��ودآوري شركت نس��بت به بودجه مدون سال 
مالي جاري خواهد داش��ت. البته بايد در نظر داشت كه 
بازار كشش افزايش نرخ زيادي نخواهد داشت. مشتري 
اصلي ش��كر، كارخانجات و صنايع غذايي و... هستند و 
به دليل شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد كشور، افزايش 
نرخ ش��كر به راحتي از سوي آنها پذيرفته نخواهد شد. 
بنابراين نمي توان انتظار رش��د قيم��ت چنداني در نرخ 

فروش شكر امسال داشت. 
پيش بين�ي جهش صادراتي»غپاذر« در س�ال 
ج�اري: مس��ووالن صنايع ش��ير ايران و ش��ركت ش��ير 
پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي مهمان سي امين نشست 
 خبري يك  دي��دار، يك عرضه در فراب��ورس ايران بودند

تا اين ش��ركت لبني كه به زودي بخش��ي از سهام آن در 
بازار دوم عرضه اوليه مي شود به عموم معرفي و درخصوص 
مح��ور فعاليت ها ، روند تجهيز و توليد كارخانه، تمايز اين 
شركت نس��بت به رقبا، بازارهاي صادراتي، برنامه هاي در 

دست اقدام و صورت هاي مالي صحبت كنند. 
به گزارش»تعادل« در اين نشست خبري كه همزمان 
به صورت زنده از طريق صفحه اينس��تاگرام فرابورس نيز 
پخش مي ش��د، مهدي قرباني، عضو هيات مديره و معاون 
امور ش��ركت هاي صنايع ش��ير ايران به ارائه توضيحاتي 
درخص��وص اين مجموعه پرداخت و گفت: صنايع ش��ير 
اي��ران ب��ا بيش از نيم قرن س��ابقه در صنع��ت لبنيات و 
غذا براس��اس استراتژي خود مدتي اس��ت كه روي ورود 
شركت هاي زيرمجموعه به بازار سرمايه برنامه ريزي كرده 
كه شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي هفتمين 
شركت از اين مجموعه به شمار مي رود كه در بازار سرمايه 
و چهارمين ش��ركتي است كه در فرابورس ايران پذيرفته 
ش��ده است. وي شركت شير پاس��توريزه پگاه آذربايجان 
ش��رقي را داراي موقعيت خوب جغرافيايي و برخوردار از 
ظرفيت ه��اي باالي توليد و صادرات اعالم كرد كه به مدد 
تكنولوژي ه��اي باالي خطوط توليد به كار رفته توانس��ته 
است، مش��اركت خوبي در بازارهاي صادراتي داشته و در 
رنكينگ داخلي جزو 4 تا 5 شركت برتر داخلي قرار گيرد. 
 تامين م�واد اوليه 21 نوع محصول نس�اجي: 
سي ويكمين نشس��ت خبري »يك ديدار يك عرضه« به 
يك شركت فعال در صنعت نساجي كشور يعني عطرين 
نخ قم اختصاص داش��ت كه طي آن به جايگاه نساجي در 
جهان و كشور، كارويژه هاي شركت عطرين نخ قم و انواع 
محصوالت اين ش��ركت پرداخته شد. ضمن آنكه در اين 
نشست گزارش��ي از صورت هاي مالي عطرين نخ قم ارائه 
و به سواالت خبرنگاران و نمايندگان شركت هاي مشاوره 
س��رمايه گذاري نيز پاسخ داده ش��د. به گزارش »تعادل« 
ش��ركت عطرين نخ قم با مالكي��ت ۹۹.۹درصدي حامد 
مق��دم كه در تير ماه س��ال ۹3 به بهره برداري رس��يده و 
در ابتداي س��ال ۹4 رس��ما توليد محصوالت خود را زد، 
آغ��از كرد، خرداد  ماه س��ال جاري در نم��اد »نطرين« در 
گروه منس��وجات و زيرگروه آماده سازي، ريسندگي نخ و 
پارچه بافي به عنوان هشتادوهفتمين شركت در بازار دوم 

فرابورس ايران درج شد. 
در آغاز س��ي امين نشس��ت خبري »ي��ك، ديدار يك 
عرضه« حامد مقدم، رييس هيات مديره ش��ركت عطرين 
نخ قم، اين ش��ركت را يك��ي از 13واح��د توليدي گروه 
صنعتي گلريز قم معرفي كرد و گفت: اين گروه كه از سال 
۷3 آغاز به كار كرده در 4صنعت نس��اجي، پتروش��يمي، 
كاغذسازي و بسته بندي درحال فعاليت است كه بخشي 
از مالكيت آن متعلق به صنايع كاغذ پارس و مابقي آن در 

اختيار خانواده مقدم است. 
 افزايش حمل كشتيراني درياي خزر: مديرعامل 
شركت كشتيراني درياي خزر گفت: مجموع تناژ كاالهاي 
حمل شده توسط ناوگان ملكي كشتيراني درياي خزر در 
شهريور سال 13۹۶ به ميزان ۲1۷هزار و ۹۸۸تن افزايش 
يافت. مهرداد باقري نژاد اظهار كرد: ش��ركت كش��تيراني 
درياي خزر تا پايان شهريور ماه ۹۶ نسبت به مدت مشابه 
در سال گذش��ته 34.3درصد افزايش تناژ داشته كه اين 
ميزان حمل در تاريخ عملكرد اين كش��تيراني بي س��ابقه 
بوده است. وي افزود: عالوه بر آن در ۶ ماهه نخست سال 
جاري نيز 3درصد نس��بت به مدت مشابه در سال 13۹5 

رشد داشته است. 
 س�رنخ جديد فساد كنتور س�ازي: چند ضلعي 
رسوايي صندوق هاي فروشگاهي در بورس تهران درحالي 
هم اكنون با كالفي سردرگم در اتاق اصناف دست و پنجه 
نرم مي كند كه س��رنخ هاي جديد ديگري از اين ماجراي 

چالش بر انگيز به دست آمده است. 
محمد گلستاني، مسوول كارگروه صندوق هاي مكانيزه 
فروش در كميس��يون س��خت افزار نظام صنفي رايانه يي 
تهران كه از اين كارگروه با نام اختصاري نصر ياد مي كنند 
در گفت وگويي با فارس بي پرده به جزيياتي جديد از اين 

ماجرا پرداخته است. 
وي در اين گفت وگو به برگزاري ۷جلسه كارشناسي با 
حضور نمايندگان اتاق اصناف در سازمان امور مالياتي كه 
اواخر سال ۹4 آغاز و تا بهار ۹5 ادامه يافته، اشاره مي كند 
و مي گويد:»بالفاصله پس از تصويب طرح صندوق مكانيزه 
فروش توسط هيات وزيران، اتاق اصناف اعالم كرد كه در 
راستاي ماده 1۲1 قانون پنجم توسعه در قالب طرحي با 
عنوان طرح باران تمام واحدهاي صنفي به صورت رايگان 
مجه��ز به صندوق مكانيزه فروش خواهند ش��د. اما چند 
روز پس از اعالم رس��مي اتاق اصن��اف به دليل ابهام ها و 
شائبه هايي كه در تامين بخش نرم افزاري و سخت افزاري 
اين طرح از سوي باران وجود داشت توسط فعاالن صنف 
فناوري اطالعات زير س��وال رفت و مسووالن تشكل هاي 
صنفي ازجمله س��ازمان نظام صنف��ي رايانه يي و اتحاديه 
صن��ف فناوران رايانه تهران در جلس��اتي ب��ا رييس اتاق 
اصن��اف ايران خواس��تار شفاف س��ازي در اين خصوص و 
لغو قرارداد با باران ش��دند.«  گلس��تاني در جواب سوال 
فارس مبني بر اينكه تصور مي كنيد، مناقصه صندوق هاي 
فروشگاهي قانوني بوده است، مي گويد: به هيچ عنوان در 
سازمان نظام صنفي براي همين موضوع جلسه گذاشتيم 
و بازرس اين س��ازمان و آقاي رضانژاد مداركي را نش��ان 
دادند مبني بر اينكه باران با عمر ۶ ماهه تاس��يس شده و 
ش��ركت كاغذي است. براساس اين گزارش اسناد اعالمي 
مي تواند يكي از حلقه هاي مفقوده پازل فساد صندوق هاي 
فروش��گاهي در بورس را حل كند. زي��را آقايان عاملي و 
س��عد اهلل ادعا كرده اند كه اساسا نمي دانستيم كه قرارداد 
منتفي شده درحالي كه اتاق اصناف مي گويد 4۰روز بعد 
از نامه دبيركل اتاق اصناف به سازمان بورس اين قرارداد 

منحل شده است. 

رويخطشركتها

»تعادل« از نگاه رسانه ها و سرمايه گذاران خارجي به بورس ايران گزارش مي دهد 

رشد67درصديبازارسهاماززبانخارجيها
گروه بورس|سياوش فرهادي| 

بازار س��رمايه در تابستان گذش��ته رشد خوبي 
را تجرب��ه كرده كه بيش��تر ناش��ي از رش��د قيمت 
گروه ه��اي معدن��ي و فل��زي در بازاره��اي جهاني 
است. اگر بازار س��رمايه ايران با همين شيب ماليم 
به افزايش ش��اخص برسد، افت محسوسي در ۶ماه 
آين��ده در بورس نخواهيم داش��ت ام��ا نمي توان از 
هيجان��ات ناگهاني مثل خروج احتمال��ي امريكا از 

برجام هم  چشم پوشي كرد. 
به گزارش »تعادل« به نظر مي رسد در شرايط فعلي 
افراد بايد با تحليل بيش��تر و قوي تري به بازار سرمايه 
وارد ش��وند و با ن��گاه بلندمدت س��رمايه گذاري كنند. 
هرچه بورس به س��مت شفافيت بيش��تر حركت كند، 
همان طور كه دس��تورالعمل تازه يي با اين هدف صادر 
شده به رشد بيشتري خواهيم رسيد كه افزايش حجم 

معامالت و شاخص كل را به دنبال خواهد داشت. 

 تحليل رسانه امريكايي از نقش 3 صنعت
در اين بين رس��انه هاي معتب��ر خارجي در نگاه 
موش��كافانه به بازار و اقتصاد ايران تحليلي هايي در 

روزهاي اخير در اين باره منتشر كردند. 
تلويزيون��ي  ش��بكه  رس��انه ها  اي��ن  از  يك��ي 
سي ان بي س��ي به ارائ��ه تحليلي درباره بازار س��هام 
ايران پرداخت و تاكيد داش��ت كه ش��اخص بورس 
تهران ب��ا وجود كاهش يك درص��دي در هفته اما 
۲درصد در ماه، 4.5درصد در 3 ماه و ۷درصد در ۶ 

ماهه افزايش يافته است. 
اين رس��انه اعالم كرد: در طول 5ماه گذش��ته، 
حج��م س��رمايه گذاران در بورس ته��ران ۶۷درصد 
افزايش يافته اس��ت. اي��ران از زماني ك��ه معاهده 
هس��ته يي را امضا ك��رده با نتاي��ج متفاوتي مواجه 
ش��ده و از كس��ب و كار و س��رمايه گذاران اروپ��ا و 
آس��يا اس��تقبال كرده است. از س��وي ديگر، ارزان 
بودن كاالهاي ايراني براي اروپايي ها و آس��يايي ها، 

سرمايه گذاري در ايران را به صرفه كرده است. 
س��رمايه گذاران ايراني از بريتاني��ا، اروپا، تركيه، 
روس��يه، كره جنوبي و چين در حال ورود به بورس 
تهران هس��تند و بيش��تر اي��ن عالقه مندي جهت 
س��رمايه گذاري در بخش مصرف كننده، زيرساخت 

و انرژي ايران بوده است. 
ش��بكه تلويزيوني سي ان بي س��ي معتقد اس��ت 
با وجود تمايل بس��ياري از ايراني ها براي پيش��برد 
اقتصاد، بازار س��هام ايران همچنان با پتروش��يمي، 
معدن و فلزات ارتباط دارد. بخش بزرگي از عملكرد 
قاب��ل اطمين��ان بورس ته��ران در س��ال جاري به 
افزايش قيمت كاالهاي جهاني مرتبط اس��ت. عالوه 

بر اين، بازار ارز نيز براي ايران مطلوب است. 

 مانع سرمايه گذاري
بلومبرگ طي گزارشي درباره تاثير خروج امريكا 
از برج��ام ب��ر صنعت نف��ت ايران را بررس��ي كرده 
اس��ت. در اين گزارش آمده اگ��ر ترامپ تصميم به 

وضع تحريم هاي س��ختگيرانه تر عليه ايران بگيرد، 
اين مساله ممكن اس��ت مانع از سرمايه گذاري هاي 
جديدي ش��ود كه ايران براي نوسازي صنعت نفت 
فرسوده خود و افزايش توليد نفت و گاز نياز دارد. 

در همين حال فايننش��ال تايمز طي گزارش��ي 
تاكيد دارد، ش��ركت هاي ب��زرگ خارجي معتقد به 

تداوم برجام هستند.
در اين رسانه تحليلگر موسسه كنترل ريسكس 
گف��ت: با وجود تصميم احتمال��ي ترامپ براي عدم 
تاييد برجام ش��ركت هاي ب��زرگ خارجي در حال 
برنامه ريزي براي سرمايه گذاري بلندمدت در ايران 

هستند و به پايدار ماندن برجام اعتقاد دارند. 
در حال��ي كه تهديد هاي ترام��پ براي خروج از 
برجام ش��دت گرفته، يك موسسه مديريت دارايي 
ايتاليايي به نخس��تين گروه سرمايه گذاري خارجي 
تبديل ش��ده كه اقدام به خريد بخشي از سهام يك 

شركت مالي ايراني خواهد كرد. 
آزيموت، يك گ��روه مديريت دارايي 4۸ميليارد 
يورويي كه مقر آن در ميالن ايتاليا قرار دارد، قصد 
دارد ۲۰درصد از س��هام شركت مفيد انتخاب، يك 
موسس��ه مديريت دارايي ايراني را به رقمي نامعلوم 

خريداري كند. 
س��رجيو آلبارلي، مدير موسس��ه آزيموت گفت: 
»ما به دنب��ال فرصتي براي س��رمايه گذاري در هر 
بازار بس��يار جالب توجه هس��تيم. اي��ران يك بازار 
بسيار بزرگ است.« وي با اشاره به اظهارات دونالد 
ترامپ، رييس جمهوري امري��كا در خصوص تالش 
ب��راي لغو برج��ام گفت: »چه مثب��ت و چه منفي، 

كاري نيس��ت كه ما بتوانيم انج��ام دهيم يا انتظار 
داش��ته باشيم. « اقدام آزيموت براي سرمايه گذاري 
در اي��ران در حالي اس��ت ك��ه روز 15 اكتبر موعد 
اعالم نظر ترام��پ در مورد پايبندي ايران به توافق 

برجام است. 
اوليور مارتين رابينسون تحليلگر موسسه كنترل 
ريسكس گفت: »هرچند در صورتي ترامپ تصميم 
به ع��دم تاييد برج��ام بگيرد، اين موج��ب نگراني 
بسياري از س��رمايه گذاران خارجي خواهد شد، اما 
ش��ركت هاي بزرگ تري در ح��ال برنامه ريزي براي 
سرمايه گذاري بلندمدت در ايران هستند و به پايدار 

ماندن برجام اعتقاد دارند. «
اي��ران به عن��وان دومين اقتصاد ب��زرگ منطقه 
خاورميانه با جمعيتي ح��دودا ۷۸ميليون نفري به 
دليل منابع عظيم نف��ت، گاز و معدني اش و نيازي 
كه به توسعه زيرساخت هايش دارد، يك بازار جذاب 

براي سرمايه گذاران خارجي محسوب مي شود. 
مارتين رابينسون با اشاره به جريمه 15.1ميليارد 
دالري بانك هايي همچون اچ اس بي سي و استاندارد 
چارت��رد به دلي��ل دور زدن تحريم ه��اي ايران در 
فاصله س��ال هاي ۲۰1۰ تا ۲۰15 افزود: »در درون 
جامعه مالي در ارتباط با همكاري با ايران همچنان 
نگراني هايي وجود دارد.« همچنين حميد آذرخش 
رييس موسسه مفيد س��كيوريتيز مي گويد: »هدف 
اس��تراتژيك ما اكنون اس��تفاده از پيشينه خوبمان 
به عنوان يك موسس��ه مالي واس��طه يي پيشرو در 
اي��ران و ايجاد يك ش��اخص در صنع��ت مديريت 
داراي��ي ايران با كمك موسس��ه آزيموت اس��ت. « 

وي افزود: »مش��تريان اين موسس��ه ق��ادر خواهند 
بود به مش��اوره هاي مالي و خدمات مديريت دارايي 
جديد همراستا با باالترين استانداردهاي بين المللي 

دسترسي پيدا كنند.« 

 ميالن، تهران را انتخاب كرد
بر اس��اس اين گزارش مديرعامل شركت مشاور 
از  ۲۰درص��د  خري��د  آگاه،  آواي  س��رمايه گذاري 
س��هام س��بدگرداني انتخاب مفيد توسط هلدينگ 
عب��ور  را  »آزيم��وت«  ايتالياي��ي  س��رمايه گذاري 
شركت هاي معتبر بين المللي از فضاي تهديد برجام 

توصيف كرد. 
مهدي طحاني معتقد اس��ت: شركتي كه با يك 
رزومه بين المللي قوي به ايران مي آيد و س��هام يك 
نهاد مالي ايران را خريداري مي كند، نشان مي دهد 
ك��ه اگر بازاريابي و مديري��ت مبتني بر برنامه ريزي 
داش��ته باش��يم، س��رمايه گذاران خارجي در كشور 

سرمايه گذاري بيشتري خواهند كرد. 
 وي اف��زود: در صورت��ي ك��ه زيرس��اخت هاي 
مالي، س��اختار نيروي انساني و بنگاه هاي اقتصادي 
كشور ها به شكل تخصصي تر مديريت شود، اعتماد 

در سطح بين الملل را كسب خواهند كرد. 
طحاني توضيح داد: س��بدگردان انتخاب مفيد، 
قطعا م��وارد مذكور را رعايت كرده و س��رمايه گذار 
خارجي براي خريد س��هام اين ش��ركت اقناع شده 
اس��ت. بنابراين س��اير ش��ركت هاي ايراني نيز بايد 
س��طح فعاليت ه��اي خ��ود را ب��ه اس��تانداردهاي 

بين المللي نزديك كنند. 

وي اظهارك��رد: اين احتمال در م��ورد آزيموت 
متصور اس��ت كه با خريد ۲۰درصد از سهام شركت 
سبدگرداني، بازار ايران را ارزيابي و در آينده منابع 
بيشتري در كشور ما سرمايه گذاري كند. در صورت 
تحقق اين امر، ش��ركا و رقباي اين ش��ركت نيز به 
س��رمايه گذاري در اي��ران ترغي��ب خواهند ش��د و 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در ايران به دنيا نش��ان 

داده مي شود.
وي گف��ت: ما ب��ه عن��وان نهادهاي مال��ي بايد 
بياموزيم ك��ه بين المللي فكر كنيم، تخصصي عمل 
كنيم، به نيروهاي بهره ور خود اهميت دهيم و براي 

شنا به درياي بزرگ تر فكر كنيم. 

 جذب 2فاينانس يك ميليارد دالري
در همي��ن ح��ال در كنار تحليل ه��اي خارجي 
مديرعام��ل گس��ترش نف��ت و گاز پارس��يان خبر 
مي ده��د ك��ه اي��ن هلدين��گ موفق به ج��ذب دو 
فاينان��س در مجموع به ارزش ح��دود يك ميليارد 
دالر از موسس��ات مالي ژاپن و اروپا ش��ده اس��ت. 
مرتض��ي عزي��زي با اع��الم اينكه ارتق��اي رتبه در 
رده بندي جهاني ش��رايط را ب��راي اخذ وام و منابع 
اعتباري از بانك هاي معتبر جهاني تسهيل و تسريع 
مي كند، تصريح ك��رد: اين هلدينگ اخيرا موفق به 
ج��ذب دو فاينانس در مجموع به ارزش حدود يك 
ميليارد دالر از موسس��ات معتبر مالي ژاپن و اروپا 

شده است. 

 قرارداد 2 شركت ايراني با يك بنگاه ايتاليايي 
از طرف��ي ديگ��ر مديرعام��ل ش��ركت آهنگري 
تراكتورسازي ايران در نامه يي خطاب به رييس اداره 
نظارت بر ناش��ران اوراق بهادار از قرارداد سه جانبه 
اين ش��ركت با شركتي ايتاليايي و ايران خودرو خبر 
داد. جالل الدين حيرت انگيز در اين نامه اعالم كرده 
است: براي شفاف س��ازي ارائه اطالعات طبق مفاد 
قوانين و دس��تورالعمل هاي س��ازمان بورس اعالم 
مي شود كه تفاهم سه جانبه ميان شركت ايتاليايي، 
شركت ايران خودرو و شركت تراكتورسازي كه پس 
از برگزاري جلس��ات متعدد در اين خصوص تفاهم 

مذكور منتج به عقد قرارداد شد. 

 ذره بين نشريه معتبر نيلسون ريپورت
در بورس ايران

در بررس��ي هاي موشكافانه ذره بين نشريه معتبر 
نيلسون ريپورت روي ش��ركت هاي فعال در بورس 
نش��ان مي دهد، به پرداخت ملت ب��ه عنوان برترين 
ش��ركت پرداخ��ت الكتروني��ك اي��ران از نظر اين 
رس��انه انتخاب شد. براس��اس تازه ترين رتبه بندي 
ش��ركت هاي پرداخت الكترونيك )PSP( از س��وي 
نشريه معتبر نيلس��ون ريپورت، شركت به پرداخت 
ملت براي چندمين س��ال متوالي جايگاه نخست را 
در ميان شركت هاي ايراني و رتبه اول خاورميانه را 

در سال ۲۰1۶ به خود اختصاص داد. 

گروه بورس|
معامله گ��ران بورس تهران دي��روز در حالي ش��اهد معامالت 
كم حجم بودند كه بازارگردان  پااليش��ي ها در دامنه نوسان قيمتي 
فرصتي براي حمايت از سهام پيدا كردند. بازار به دورنماي اقتصاد 

ديگر اعتماد ندارد. 
به گزارش »تع��ادل« ديروز بورس ته��ران نظاره گر معامالتي 
متع��ادل و به نس��بت كم حجم در اغلب نماده��اي معامالتي بود 
ك��ه انتظار ب��راي افزايش ن��رخ ارز دوباره گروه فلزات اساس��ي و 
پااليش��ي ها را بهانه يي براي پيش��رو ش��دن در بازار كرده است. 
گروه��ي كه به م��دد حقوقي هاي ن��ه چندان فعال خود ش��اهد 
بازارگرداني و حمايت در مقابل فروشندگان اغلب حقيقي هستند. 
دورنم��اي اقتصاد اي��ران در حالي زير س��ايه س��نگين اخبار 
سياس��ت خارجي به ويژه برخي تحريم هاي جديد و آينده برجام 
خاكس��تري شده كه به نظر مي رسد، تورم بيش از ۲۰درصدي تا 
پايان امس��ال و نسخه تكراري افزايش نرخ ارز براي نجات بانك ها 
دوباره در دستوركار دولت براي رهانيدن خود از باتالق مشكالت 
مال��ي قرار گرفته اس��ت. اين وضعيت باعث ش��ده تا بي اعتمادي 
به آينده همچنان استراتژي هاي كوتاه مدت نگر را مبناي عملكرد 
معامله گران بازار سهام قرار دهد. شاخص كل قيمت و بازده نقدي 
بورس و اوراق بهادار ته��ران )تدپيكس( در پايان معامالت ديروز 
چهارشنبه 1۹ مهرماه ۹۶ با افزايش ۹واحدي روي رقم ۸4هزار و 
۷44 واحد ايس��تاد. شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 11واحدي 
عدد 1۷هزار و 3۷4واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد 
شناور نيز با افزايش ۲4واحدي به رقم ۹1هزار و 515واحد دست 
يافت. ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش 1۸واحدي به رقم 
5۸ هزار و 54۸واحد دس��ت يافت كه شاخص بازار دوم با كاهش 

3۷واحدي عدد 1۸۹هزار و 14۶واحد را به نمايش گذاشت. 
ديروز همچنين شاخص كل فرابورس )آيفكس( نيز با افزايش 
4 واح��دي به رقم ۹۲۹ واحد رضايت داد. براس��اس اين گزارش، 

ديروز معامالت س��هام در نماد پتروش��يمي فن آوران با 1۶واحد، 
پااليش نفت تهران با 15واحد و پااليش نفت اصفهان با 13واحد 
افزايش بيشترين تاثير مثبت را بر محاسبه شاخص كل بورس به 
نام خود ثبت كردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي 
ش��ركت هاي  هاي وب با 15واحد، سرمايه گذاري غدير با 1۲واحد 
و هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با 11واحد كاهش بيش��ترين 
تاثير منفي را در برآورد اين نماگر به دوش كش��يدند. به گزارش 
ف��ارس، ارزش كل معامالت ديروز بورس تهران در حالي به بيش 
از 141ميليارد تومان نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست 
ش��دن بيش از ۷۹۲ ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله طي 

4۷ هزار و ۲3۲ نوبت داد و ستد بود. 
طي معامالت ديروز نماد معامالتي ش��ركت هاي س��يمان الر 
سبزوار، اوراق مش��اركت نفت و گاز پرشيا، سرمايه گذاري توسعه 
آذربايجان، پارس دارو از سوي ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
نماد معامالتي شركت هاي تهيه و توليد خاك نسوز استقالل آباده، 
پشم بافي طوس، مهندس��ي فيروزآ، شيرين دارو، پشم بافي افشار 
يزد، ماليبل س��ايپا، جوش و اكس��يژن ايران، ورزايران، صنعتي و 
ش��يميايي رنگين بازگشايي شدند. ديروز در بازار ۲ بورس تهران 
كه ب��ه معامالت درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص دارد، 
۲۲۷ ميليون س��هم پارس خودرو به ارزش بيش از 1۸.5 ميليارد 
تومان ميان سهامداران عمده اين سهم با معامالت انتقالي همراه 
بود. ۷5ميليون س��هم سرمايه گذاري خوارزمي نيز به ارزش بيش 
از  ۶ميليارد تومان ميان س��هامداران عمده اين سهم با معامالت 
انتقالي همراه ش��د. همچنين 5۶ ميليون سهم ذوب آهن اصفهان 
ب��ه ارزش كمتر از 4.5ميليارد تومان كدبه كد ش��د. ۲۲.5ميليون 
س��هم س��يمان داراب نيز ب��ه ارزش بيش از ۲.5ميلي��ارد تومان 
ميان سهامداران عمده اين س��هم با معامالت انتقالي همراه شد. 
همچنين ۷ميليون س��هم فوالد مباركه اصفهان به ارزش بيش از 
يك ميليارد تومان به كدهاي انتقالي سهامدار عمده جابه جا شد. 

گروه بورس|
اجراي دس��تورالعمل جديد س��ازمان بورس ب��راي كاهش نرخ 
كارمزدهاي معامالت از ابتداي هفته آينده آغاز مي شود كه با اجراي 

آن انتظار مي رود، حجم معامالت بورس افزايش يابد. 
به گزارش»تعادل« كاهش كارمزد معامالت س��هام در بورس از 
دغدغه ها و مطالبات قديمي فعاالن بازار س��رمايه است كه پس از 

سال ها انتظار به تازگي مورد تاييد قرار گرفته است. 
به نظر كارشناس��ان، كاهش كارمزد معامالت مي تواند ريسك 
ناش��ي از زيان احتمالي در معامالت فعاالن بازار سرمايه را كاهش 

داده و انگيزه معامالت را افزايش خواهد داد. 
براساس مصوبه اخير كاهش كارمزدها شاهد كاهش ۲5درصدي 
در كارمزد س��ازمان بورس، كاهش ۲۰درصدي در كارمزد شركت 
بورس و فراب��ورس ايران همچنين كاهش 5 درص��دي كارگزاران 
خواهيم بود. همچنين س��قف كارمزدهاي دريافتي كه در گذشته 
معادل ۲۰۰ميليون ريال بود طبق مصوبه اخير به 3۰۰ميليون ريال 
افزايش يافت. اين س��قف در معامالت كارگ��زاران در بورس نيز به 

3۰۰ميليون ريال رسيده  است. 
به گزارش س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، روح اهلل ميرصانعي، 
دبي��ركل كانون كارگ��زاران ب��ورس و اوراق از اجرايي ش��دن اين 
دستورالعمل از روز شنبه هفته آتي خبر داد و گفت: بعد از ابالغ اين 
دستورالعمل به نهادهاي مذكور از ۲۲مهر شاهد كاهش كارمزدها 
خواهيم بود. وي با بي��ان اينكه براي كارگزاران دو تحول ديگر نيز 
ترسيم شده است، افزود: موضوع اول افزايش سقف كارمزد در بورس 
و فرابورس است و دومين موضوع افزايش سقف كارمزد بورس كاال 

از 1۰۰ميليون ريال به 3۰۰ميليون ريال است. 

 مزاياي كاهش كارمزدها
دبيركل كانون كارگزاران گفت: كاهش كارمزدها به دليل تاثير 
بس��يار زياد در روند فعاليت بازيگران حقيقي مي تواند تا حد قابل 

توجهي معامالت بلوكي را به استانداردهاي بين المللي نزديك كند. 
وي ادامه داد: همچنين كاهش كارمزدهاي بورس هاي مختلف، 
معامالت روزانه و حجم معامالت را توسعه مي بخشد كه اين موضوع 

مي تواند نقدشوندگي بازار را تا حد زيادي تضمين كند. 
وي با بيان اينكه درخصوص اثرات مالي اين ابالغيه بر صورت هاي 
مالي اركان هاي مختلف بازار، اظهارات بس��ياري مطرح شده است، 
افزود: بايد توجه داش��ت با وج��ود كاهش كارمزدها، افزايش حجم 
معام��الت ش��ركت ها مي تواند زيان هاي مال��ي احتمالي را كاهش 
دهد در نتيجه به نظر مي رس��د اين اس��تراتژي نمي تواند آثار مالي 

زيان آوري براي اركان بازار داشته باشد. 
دبيركل كانون كارگزاران طراحي اين دستورالعمل را در راستاي 
توسعه هر چه بيشتر بازار سرمايه بيان كرد و گفت: عالوه بر اينكه 
كاهش كارمزدها مي تواند افزايش نقدشوندگي بازار را به همراه داشته 
باشد، دستورالعمل هاي اخير در زمينه توقف و بازگشايي نمادها نيز 
مي تواند اثر دوچنداني در افزايش حجم معامالت بازار سهام داشته 
باشد.  پيش از اين نيز مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفته بود: با ابتكار اين سازمان در كاهش ۷.5درصدي 
نرخ كارمزدهاي معامالت��ي، هزينه هاي معامالت در بورس كاهش 
يافته و در نتيجه حجم معامالت و نقدينگي افزايش مي يابد. محسن 
خدابخ��ش درباره تاثير كاهش نرخ كارمزده��ا در ورود پول جديد 
ب��ه بازار و افزايش نقدينگي بيان ك��رده بود: يكي از عوامل اثرگذار 
در رونق بخش��ي به معامالت، كاهش هزينه هاي معامالتي اس��ت؛ 
زي��را هر چه هزينه هاي معامالتي كاهش پي��دا كند، افرادي كه با 
ديد كوتاه مدت سرمايه گذاري مي كنند، سريع تر مي توانند، اقدام به 
خريد و فروش كنند و اين مساله منجر به افزايش حجم معامالت و 
نقدشوندگي در بازار خواهد شد. مدير نظارت بر بورس هاي سازمان 
بورس و اوراق بهادار پيش بيني كرده بود كه با كاهش اخير در نرخ 
كارمزدها و به تبع آن كاهش هزينه هاي معامالتي، حجم معامالت 

در بازار سرمايه افزايش داشته باشد.

سهامبازاننظارهگر! كارمزدمعادالتبورسازچهزمانيكاهشمييابد؟

گزارش روز گزارش يك

گروه بورس| 
با گذشت 1۰س��ال از آغاز عملياتي و اجرايي شدن سهام عدالت، 

اين طرح داراي تناقض هايي در اهداف و برنامه است. 
به گزارش »تعادل« طرح توزيع سهام عدالت از سال ۸5 در حالي 
در كشور اجرايي و عملي شده است كه بر اساس آن قرار شد در مدت 
1۰سال از محل سود اين سهام، اقساط سهام عدالت پرداخت شود و 
از ابتداي سال ۹5 اين سهام قابليت خريد و فروش توسط سهامداران 
را پيدا كند. بر اين اس��اس از نيمه اس��فند س��ال گذشته نيز سامانه 
سهام عدالت راه اندازي ش��د تا مشموالن با مراجعه به آن از وضعيت 
س��هام خود اطالع پيدا كنند. از اين رو دارندگان سهام عدالت كه طي 
سال هاي گذشته سود نقدي 4۰ و ۸۰هزار توماني دريافت كرده اند با 
مراجعه به اين س��امانه در صورت حساب خود متوجه درج توضيحات 
در خصوص اين س��ود نقدي ش��ده اند و دولت اين مبال��غ را از ارزش 
كلي سهام عدالت آنها كسر كرده است. غالمحسين طاهري كارشناس 
اقتصادي در اين باره اظهار كرد: هر چند يكي از اهداف طرح س��هام 

عدالت كاهش خطرات ناش��ي از تمركز دولت عنوان شده است، اين 
طرح به عنوان يكي از مهم ترين برنامه دولت هاي نهم و دهم با هدف 
كاهش شكاف طبقاتي موجود در جامعه و حمايت از اقشار كم بضاعت 
و كم توان جامعه و در راس��تاي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي 
اجرايي ش��د. در اين قانون به روشني تصريح شده كه نظام اقتصادي 
جمهوري اسالمي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با 

برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. 
اين كارش��ناس اقتصادي افزود: در عين حال امروز و با گذش��ت 
حدود 1۰سال از آغاز عملياتي و اجرايي شدن آن، طرح سهام عدالت 
از تناقض اهداف و برنامه در رنج است، اين پروژه كاهش تمركز مالكيت 
دولت و گس��ترش مالكيت واحد هاي توليدي در ميان اقشار مردم را 
نش��انه گرفته، اما با تاسيس شركتي به فربهي نيمي از پانصد شركت 
دولتي كه مجموعه يي از فعاليت هاي مالي را براي خود مجاز مي شمارد 
و سهامدار ممتاز دولتي نيز دارد به تجميع و متمركز كردن مديريت 

و فعاليت پرداخته است. 

آخرين وضعيت اجرايي شدن سهام عدالت
گروه بورس|

مديرعامل بورس كاالي ايران با اعالم خنثي سازي نوسانات 
ارزي با راه اندازي بازار مش��تقه، گفت: چني��ن بازاري مي تواند 
نوسانات زودگذر ناشي از هيجان بازار ارز مانند وضعيت فعلي را 
از بين ببرد. حامد سلطاني نژاد درباره آخرين وضعيت راه اندازي 
بازار مشتقه ارز در بورس كاال، افزود: اگر بانك مركزي موافقت 
نهايي ب��راي راه اندازي چني��ن بازاري را بدهد، ب��ورس كاال از 
آمادگي كامل ب��راي اجراي اين برنامه برخوردار اس��ت. وي با 
بيان اينكه بازار مش��تقه ارز برخي نوسانات كوتاه مدت ارزي را 
مي تواند پوش��ش دهد، تصريح كرد: بانك مركزي نيز به عنوان 
يكي از متوليان بازار ارز به دنبال پوش��ش نوسانات ارزي است. 
وي با اش��اره به س��ابقه و روند حركتي قيم��ت ارز كه همواره 
صعودي و نرخ برابري دالر در مقابل ريال افزايش��ي بوده است، 
عنوان كرد: نوس��انات زودگذر ناش��ي از هيجان بازار ارز مانند 
وضعيت فعلي در برخي موارد ايجاد مي ش��ود كه ممكن اس��ت 

تحت تاثير عوامل سياس��ي يا اقتصادي و غيره باشد. اين مقام 
مس��وول در بورس كاالي ايران تاكيد كرد: بازار مش��تقه ارزي 
در ب��ورس كاال مي تواند اثر نوس��انات زودگذر را خنثي و امكان 
پيش بيني پذيري بازار را فراهم كند. س��لطاني نژاد با بيان اينكه 
بان��ك مركزي به عنوان يكي از بازيگران اصلي بازار ارز مي تواند 
در اين خصوص نقش آفريني كند، اظهار داش��ت: كساني كه در 
معرض ريس��ك نوسانات ارز هستند مي توانند در اين بازار خود 
را پوش��ش دهند. وي با تاكيد بر اينكه كس��ي حق مداخله در 
ب��ازار ارز را ندارد، اف��زود: بازار معامالت ثانوي��ه و اوراق بهادار 
مبتن��ي ب��ر كاال، ارز و طال در بازار س��رمايه و بورس كاال قابل 
طراحي اس��ت. وي به اقدامات موث��ر بانك مركزي در بازار بين 
بانكي و جدايي ناپذيري بين دو بازار سرمايه و پول اشاره و بيان 
ك��رد: از طريق بورس كاال مي توان يك بازار ش��فاف براي ارز از 
جمل��ه دالر و يورو ايجاد كرد. اين در حالي اس��ت كه معامالت 
روي فيزيك ارز نبوده بلكه به صورت ريالي و نقدي خواهد بود. 

خنثي سازي نوسانات قيمت ارز با راه اندازي بازار مشتقه
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 اتصال سامانه كارت بازرگاني
به سامانه تامين اجتماعي 

تعادل| س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني هوش��مند 
اتاق ايران به س��امانه اطالعات سازمان تامين اجتماعي 
متصل ش��د. به گ��زارش پاي��گاه خب��ري ات��اق ايران، 
محمدمه��دي كاش��ف، مدير واحد فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات اتاق ايران ضمن اعالم اين خبر گفت: با اتصال 
س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند اتاق ايران به 
سامانه اطالعات سازمان تامين اجتماعي، روند استعالم 
بده��ي به ص��ورت كاغذي به ط��ور كامل حذف ش��ده 
اس��ت. كاش��ف افزود: اتاق ايران در جهت بهبود فضاي 
كسب وكار و تس��هيل فرايند اخذ كارت بازرگاني، حذف 
اس��تعالمات كاغذي از س��ازمان هاي مرتب��ط در فرايند 
ص��دور كارت بازرگاني را در دس��تور كار خود دارد و در 
همين راس��تا اقدام به الكترونيكي كردن استعالم بدهي 
س��ازمان تامين اجتماعي و حذف استعالم دستي كرده 
است. با سيس��تمي ش��دن اين ارتباط، مراجعات مكرر 
توسط بازرگانان به سازمان تامين اجتماعي و همچنين 
زم��ان دريافت نتيجه اين اس��تعالم بط��ور قابل توجهي 
كاهش پيدا مي كند به طوري كه نتيجه اين اس��تعالم در 
پايان مراحل ثبت نام قابل مشاهده است. كاشف با اشاره 
ب��ه روند انج��ام كار در اين زمينه گفت: از اواخر س��ال 
95 و ب��ا پيگيري هاي انجام ش��ده از س��وي اتاق ايران، 
مجوزهاي م��ورد نياز جهت برقراري ارتباط سيس��تمي 
توس��ط مديران س��ازمان تامين اجتماعي صادر شد. از 
اوايل س��ال جاري پيش نيازهاي الزم براي برقراري اين 
ارتباط سيس��تمي در س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني 
هوش��مند توسط فاوا اتاق ايران آماده شد و طي بيش از 
يك ماه تست هاي الزم براي اطمينان از صحت عملكرد 
اين ارتباط داده يي انجام شد. به گفته كاشف اتاق مشهد 
به عنوان نخستين اتاق استاني براي اجراي پايلوت طرح 
انتخ��اب و در تيرماه 1396 به سيس��تم متصل ش��د. او 
افزود: اتاق تهران بعد از اتاق مش��هد در ش��هريورماه به 
اين سيستم پيوست و طي اين مدت بازرگانان عضو اتاق 
تهران اين امكان را داشتند كه بدون مراجعه به سازمان 
تامي��ن اجتماعي وجود يا عدم وجود بدهي بيمه خود را 
استعالم كنند. طبق اعالم مدير فاوا اتاق ايران اتاق هاي 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي بيرجند، شهركرد، 
س��اري، كرمانش��اه، قزوين و زنجان، ايالم، شيراز، اهواز، 
كاش��ان، همدان، بجنورد، قم، كرمان و تبريز از دوشنبه 
هفدهم مهرماه به اين سيس��تم اس��تعالم بدهي تامين 
اجتماعي متصل ش��ده اند و روند اتص��ال ديگر اتاق هاي 
استاني طي هفته جاري نهايي خواهد شد. سامانه كارت 
بازرگاني پيش از اين به سيس��تم هاي اطالعاتي سازمان 
امور مالياتي كشور، گمرك، شركت پست، سازمان ثبت 
احوال كشور، اداره ثبت شركت ها، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، سامانه ثبت سفارش و پنجره واحد تجاري نيز 

متصل شده است. 

چشم انداز تجارت با تفليس 
تعادل|هيات اتاق مش��ترك ايران و گرجس��تان به 
سرپرس��تي سيده فاطمه مقيمي طي سفر به تفليس در 
همايش تجاري گرجس��تان و ايران و نشست كميسيون 
مشترك اقتصادي دو كشور شركت كرد. دراين همايش 
تجاري، عل��ي ربيعي وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
اي��ران، گورگي گاخاريا وزير اقتصاد گرجس��تان، رييس 
ات��اق گرجس��تان، ريي��س اتاق اي��ران و گرجس��تان و 

همچنين سفراي دو كشور حضور داشتند. 
تاكيد بر توس��عه روابط اقتصادي ايران و گرجستان، 
دسترس��ي به بازار س��يصد ميليوني با توجه به موقعيت 
جغرافياي��ي اي��ران و ثب��ات و امنيت كش��ور در منطقه 
ازجمله مباحث مطرح ش��ده در اين همايش بود. در اين 
مراس��م موقعيت هاي اقتصادي دو كش��ور تشريح شد و 
بخش هاي خصوصي براي توسعه همكاري هاي مشترك 
و ورود گس��ترده تر به بازارهاي يكديگ��ر اعالم آمادگي 
كردند. همچنين درحاش��يه هماي��ش، مذاكرات رودررو 

فعاالن اقتصادي دو طرف برگزار شد. 
 ايج��اد برند مش��ترك، توس��عه همكاري ه��ا در حوزه 
گردش��گري، رفع موانع بانكي، اصالح زيرساخت ها از سوي 
دولت ه��ا، رفع موان��ع تردد و حمل ونق��ل مواصالتي نيز از 
جمله پيشنهادات مطرح شده از سوي مقامات دو كشور در 
راستاي ارتقاي همكاري هاي اقتصادي بود. پس از برگزاري 
اين همايش، مركز تجاري ايران در تفليس با حضور سيده 
فاطمه مقيمي، رييس اتاق ايران و گرجس��تان افتتاح شد. 
هيات ايراني طي اين سفر در ششمين نشست كميسيون 
مشترك اقتصادي ايران و گرجستان كه با حضور علي ربيعي، 
وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و س��فير ايران در تفليس 
برگزار شد، حضور پيدا كردند. تدوين سند نهايي كميسيون 
مشترك از اهداف برگزاري اين نشست بود كه توسط وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي كشورمان و گورگي گاخاريا، وزير 
اقتصاد و توسعه پايدار گرجستان به امضا رسيد. در نشست 
كميسيون مشترك، دو طرف در قالب ۴ گروه كاري شامل 
حمل ونقل و زيرس��اخت، سرمايه گذاري و توسعه تجاري و 
كش��اورزي، انرژي، گروه فرهنگي و بهداش��تي، پيش��رفت 
توافقات پيشين را بررسي كرده و راهكارهاي توسعه روابط را 

پيشنهاد و پيش نويس سند را آماده كردند. 

 اختالالت نظام بانكي
براي صاحبان توليد

پاي�گاه خبري اتاق اصناف اي�ران| نايب رييس اتاق 
اصناف كش��ور گفت: در ش��وره زار نظام بانكي با وام هاي با 
نرخ سود باالي ۲۰درصد شكوفه توليد و رقابت با كاالهاي 
چيني، ژاپني و آسيايي غنچه نمي زند. جالل الدين محمد 
ش��كريه با اعالم  اينكه بحث كمك به واحدهاي توليدي و 
پرداخت 1۰ هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي كوچك بيش 
از ۲ س��ال است كه در كش��ور مطرح  مي شود، عنوان كرد: 
هنوز بانك وام دهنده، ميزان س��ود، نحوه پرداخت و تعداد 
ضامن ها براي دريافت اين وام ها مش��خص نش��ده اس��ت. 
رييس اتاق اصناف اس��تان گيالن با اش��اره به اينكه حضور 
فروشگاه هاي بزرگ مواد غذايي خارجي در كشور يك خطر 
براي اقتصاد كشور است، بيان كرد: اين فروشگاه ها با عمده 
فروشي، فرهنگ كشور را به سمت مصرف توليدات خارجي 
مي برند. وي با اعالم اينكه نحوه برخورد با كااليي كه به ظن 
قاچاق توقيف مي شود درست نيست، اعالم كرد: مدل هاي 
به روزتر  برخي كاالها مانند تلفن همراه سريعا به بازار ورود 
مي كند و تكليف كااليي كه با ظن قاچاق بودن توقيف شده 
بايد سريع تر مشخص شود تا اصناف آسيب نبينند. شكريه 
با بيان اينكه هزينه توليد در كشور زياد است و هزينه برق، 
آب و گاز در واحدهاي صنفي بسيار باالست، گفت: چنانچه 
دولت به دنبال توليد اش��تغال اس��ت بايد براي رونق كار در 
واحدهاي صنفي هزينه كند و تنها سال گذشته 6۰۰ هزار 

نفر در واحدهاي صنفي مشغول به كار شدند.

اخبار

»تعادل« گزارش مي دهد

حمايت بخش خصوصي از كسب و كارهاي نوپا

در نشست كميسيون گردشگري، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق ايران مطرح شد

تجاري سازي ورزش نياز به حضور بخش خصوصي دارد
گردش��گري،  كميس��يون  نشس��ت  تازه تري��ن 
اقتص��اد هنر و اقتص��اد ورزش اتاق ايران با محوريت 
»تجاري س��ازي در ورزش« در اتاق ايران برگزار شد. 
در ابتداي نشس��ت، رييس كميس��يون گردشگري، 
اقتص��اد هن��ر و اقتص��اد ورزش ات��اق اي��ران گفت: 
گردشگري ورزشي صنعت بسيار پرسود و تركيبي از 
صنعت، ورزش و گردش��گري است كه مي تواند سود 

زيادي براي كشورها داشته باشد. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، احمد اصغري 
با بيان اينكه كشور برزيل در مدت يك ماه برگزاري 
المپيك ريو 9ميليارد دالر سود به دست آورد، گفت: 
كشورهاي مختلف به ظرفيت هاي بسيار گردشگري 
ورزش��ي واقف شده اند و از آن س��ود مي بردند اما ما 
در زمينه گردش��گري ورزشي خوب عمل نكرده ايم و 
فاصله بسيار زيادي تا وضعيت مطلوب داريم. اصغري 
در ادام��ه راهكارهايي را براي توس��عه گردش��گري 

ورزشي در كشور بيان كرد. 
او كاهش ريس��ك س��رمايه گذاري را از مهم ترين 
موارد دانس��ت و گفت: ه��ر س��رمايه گذار داخلي و 
خارجي ب��راي اينك��ه وارد حوزه ورزش ش��ود بايد 
تاحدي احس��اس امنيت بكند و بتواند سرمايه اش را 

در اين حوزه بگذارد. 
رييس كميس��يون گردش��گري، اقتص��اد هنر و 

اقتصاد ورزش اتاق اي��ران همچنين بر فراهم كردن 
فض��ا و امكان��ات و ل��زوم حماي��ت كاف��ي از بخش 
خصوصي و تعاون��ي براي حضور در اين حوزه تاكيد 
ك��رد. اصغري همچنين بر لزوم برگزاري نشس��ت ها 
و همايش هاي مش��ترك با فدراس��يون هاي ورزشي 
براي جذب گردشگر ورزشي، برگزاري دوره و كارگاه 
علمي ب��راي تربيت نيرو در جهت جذب گردش��گر 
ورزشي، توسعه فرهنگ اكوتوريسم ورزشي و ارتقاي 
سطح آگاهي ش��هروندان تاكيد كرد. در ادامه، دبير 
ش��وراي راهبردي وزارت ورزش و جوانان گزارش��ي 
در مورد وضعيت كلي ورزش در كش��ور ارائه كرد و 
حضور بخش خصوصي را الزمه رش��د صنعت ورزش 

در كشور دانست. 
رضا ش��جيع گف��ت: باوجود س��ال هاي طوالني 
فعاليت ورزش��ي و فدراس��يون هاي ورزش��ي، هنوز 
نتوانستيم به رونق اقتصادي در زمينه ورزش برسيم 
و ورزش نتوانس��ته نقش كليدي و اساسي در اقتصاد 

كشور ايفا كند. 
شجيع با بيان آماري از ميزان زمان ورزش مردم 
اي��ران گفت: 7۰ درص��د مردم اي��ران به هيچ عنوان 
فعالي��ت بدني ندارند، 15 درصد مردم يك تا دو روز 
و 11 درص��د 3 تا 5 روز در هفت��ه ورزش مي كنند. 
تنها سه درصد مردم هس��تند كه بيش از شش روز 

در هفت��ه ورزش مي كنند. او افزود: وقتي 7۰ درصد 
جامعه يي هيچ ارتباطي ب��ا ورزش ندارند و كاالهاي 
ورزش��ي را خريد نمي كنند و صرفاً تماش��اگر ورزش 
هس��تند چگونه مي ت��وان صنعت ورزش كش��ور را 

توسعه داد؟
وي به بهتر ش��دن ش��رايط ورزش كش��ور پس 
از برجام اش��اره كرد و گفت: پ��س از امضاي برجام 
گش��ايش هايي در ورزش ايران صورت گرفته است؛ 
گرفت��ن ويزاي ورزش��كاران ايراني تس��هيل ش��ده، 
گرفتن ميزبان��ي رويدادهاي معتب��ر و ارتقاء انگيزه 
فدراسيون هاي ورزش��ي براي گرفتن ميزباني بيشتر 
شده و همچنين روند واردات برخي اقالم و تجهيزات 
ورزش��ي مورد نياز ورزش��كاران راحت تر و س��ريع تر 
ش��ده است. ش��جيع افزود: با وجود تغييرات مثبتي 
مانند افزايش ميزباني مس��ابقات ورزش��ي، افزايش 
تعداد باش��گاه ها و همچنين افزايش تعداد قهرمانان 
ورزشي، هنوز تغيير محسوسي در وضعيت اقتصادي 
بخش هاي خدماتي ح��وزه ورزش و همچنين تغيير 
معني داري در وضعيت رونق توليد كاالهاي ورزشي 
داخلي مشاهده نشده و سهم ورزش در رونق اقتصاد 

همچنان اندك است. 
دبير شوراي راهبردي وزارت ورزش و جوانان در 
ادامه داليل توس��عه نيافت��ن اقتصاد ورزش در ايران 

را بيان ك��رد و گفت: اقتص��اد ورزش ايران تابعي از 
اقتصاد كل كشور است و وقتي اقتصاد خانواده ها در 
مخاطره اس��ت، نخس��تين موردي كه سبد خانوارها 

حذف مي شود، ورزش خواهد بود. 
به گفته او، الگوي موجود توسعه ورزش ايران هم 
مشكل دارد. ورزش هاي تربيتي، همگاني، قهرماني و 
حرفه يي جداشده و هركدام به بخشي سپرده شده اند. 
اين موضوع ورزش ايران را چندتكه كرده و درحالي 
كه در كشورهاي ديگر همه اين الگوها يكجا هستند. 
ش��جيع اف��زود: س��اختار ورزش در اي��ران تماماً 
دولتي است؛ منابع ارتباطات دولتي هستند و بخش 
خصوصي هيچ ارتباطي با اين س��اختار ندارد و صرفاً 
در زماني كه احساس كنند به سمت بخش خصوصي 
مي روند. در كش��وري مانند آلمان ورزش اين كشور 
كاماًل بر عه��ده بخش خصوصي اس��ت و اين چنين 
به يك ورزش كارآمد و صنعت مولد تبديل ش��دند. 
ش��جيع ادامه داد: در اي��ران نگاه همگام و تجاري به 
صنع��ت ورزش نداريم و اين صنع��ت مانند كودكي 
نوپا اس��ت كه ب��ه اين زودي ه��ا نمي تواند روي پاي 
خود بايس��تد به همين نسبت در گردشگري ورزشي 
ه��م در گام هاي اوليه هس��تيم و با وضعيت مطلوب 

فاصله زيادي داريم. 
او در ادامه چالش هاي ف��راروي اين وزارتخانه را 

براي تجاري س��ازي ورزش بيان كرد. به گفته شجيع 
از مهم ترين موانع ف��راروي وزارت ورزش و جوانان، 
وجود چهار هزار پروژه نيمه تمام ورزش��ي اس��ت كه 
در حال حاضر وزارت ورزش، منابع مالي كافي براي 

تمام كردن آن پروژه ها ندارد. 
شجيع گران تر شدن روز افزودن خدمات ورزشي، 
ش��فاف نبودن قوانين و فرايندهاي س��رمايه گذاري 
ش��ديد  كمب��ود  ورزش،  در  خصوص��ي  بخ��ش 
زيرساخت هاي ورزشي در مناطق كمتر توسعه يافته 
و چالش هاي خصوصي سازي باشگاه هاي حرفه يي را 
از ديگر موانع پيش روي توس��عه ورزش ايران عنوان 
كرد. دبير ش��وراي راهبردي وزارت ورزش و جوانان 
همچني��ن ب��ه اولويت هاي راهبردي اي��ن وزارتخانه 

براي توسعه ورزش ايران اشاره كرد. 
به گفته ش��جيع، شناس��ايي و احصاء منابع مالي 
و درآمدي جديد و اس��تفاده بهين��ه از ظرفيت هاي 
قانوني، بهره من��دي از ظرفيت هاي بخش خصوصي 
و بازارهاي مالي داخلي و خارجي در توسعه ورزش، 
اصالح و تقوي��ت همه جانبه نظام مالي بخش ورزش 
و بهره گي��ري از ظرفيت س��رمايه گذاري خارجي در 
توس��عه اقتص��اد ورزش از مهم تري��ن اولويت ه��اي 
راهبردي وزارت ورزش و جوانان براي توسعه صنعت 

ورزش در كشور هستند. 

گروه تشكل ها| 
جهان در يك دهه گذش��ته، ش��اهد بروز و ظهور 
پارادايم هاي جديدي در حوزه مش��تري گرايي، افول 
مهندسي گرايي و برتري تكنولوژي بوده است. در اين 
دهه، صنعت با س��از و كارهاي سنتي جاي خود را به 
تولي��د ناب با محوريت دانش و نوآوري داده تا به اين 
شكل هم در زمان وهم در هزينه صرفه جويي شود. از 
اين رو، در اين بازه زماني همه عرصه ها از جمله حوزه 
كسب وكار در معرض تحوالت شتابناكي قرار گرفته اند. 
به گفته فعاالن اقتصادي، در اين فضاي كس��ب وكار، 
پارامترها تغيير كرده و ش��رط بقاي كسب وكارها در 
جهان امروز مش��روط بر حركت در مسير خالقيت و 
نوآوري قرار است. همچنين انديشمندان علم اقتصاد 
نيز سال هاست كه به اين نظريه دست يافته اند كه رشد 
اقتصادي مبتني بر فناوري نس��بت به رشد اقتصادي 
كه حاصل س��رمايه گذاري اس��ت، پايداري بيشتري 
خواهد داشت. حال فعاالن اقتصادي اتاق تهران نيز در 
نمايشگاه جي تكس ۲۰17 حمايت از استارت آپ هايي 
كه در مرحله ايده پردازي، ش��تاب دهي، شبكه سازي 
و تجاري س��ازي هس��تند، را عهده دار شده است كه 
به گفته تصميم س��ازان انتظار م��ي رود كه حضور در 
نمايش��گاه جي تكس آغازي براي نقش آفريني اتاق 
در توسعه كس��ب وكارهاي خالق و نوآورانه باشد. از 
سوي ديگر نيز بهارستان نشينان، در راستاي حمايت 
از فعاالن كسب وكار نوين قول برطرف سازي مشكالت 
حقوقي استارت آپ ها از قبيل ثبت شركت يا مالكيت 
معنوي آنها را داده اند و در اين راس��تا اعالم كرده اند 
كه كارگروهي متش��كل از بخش هاي مختلف اعم از 
مس��ووالن وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي، وزارت 
ارتباطات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
اتاق بازرگاني تهران و اتحاديه ها تشكيل خواهند داد 
ت��ا تا چنانچه خأل قانوني يا موازي كاري باش��د آن را 

رفع كنند. 

 شرط بقاي كسب وكارها 
معاون كسب وكار اتاق تهران كه سرپرستي هيات 
اس��تارت آپ هاي اعزام��ي اتاق تهران به نمايش��گاه 
جي تك��س ۲۰17 دب��ي را برعه��ده دارد، به حضور 
ش��يخ محمد آل مكتوم، نخست وزير امارات متحده 
عربي و حاكم دبي در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه 
اش��اره دارد. هومن حاجي پور گفت: به نظر مي رسد، 
بازدي��د از غرفه اس��تارت آپ هايي ك��ه به نمايندگي 
از ات��اق تهران در اين نمايش��گاه حض��ور يافته اند، 
چش��مگير بوده اس��ت. هومن حاجي پور اظهاركرد: 
اس��تارت آپ هاي ايراني بس��يار با انگي��زه و با هدف 
كس��ب موفقيت در اين روي��داد حضور پيدا كرده اند 
و ما ش��اهد اين بوديم كه آنان بس��يار با قدرت ايده 
و محص��ول خود را براي مخاطبان و بازديدكنندگان 
ش��رح داده و معرفي مي كنند. حال آنكه يكي از اين 
اس��تارت آپ ها، به عنوان يكي از ۴۰ استارت آپ برتر 
معرفي ش��ده و نماينده آن در يك پيچ استارت آپي 

محصول خود را معرفي كرد و مورد استقبال داوران و 
بازديدكنندگان قرار گرفت. حاجي پور ابراز اميدواري 
كرد كه اين استارت آپ موفق به كسب جايزه فيوچر 

استار شود. 
معاون كسب وكار اتاق تهران درباره چرايي حمايت 
اتاق تهران به استارت آپ ها، گفت: در يك دهه گذشته، 
جهان ش��اهد بروز و ظه��ور پارادايم هاي جديدي در 
حوزه مش��تري گرايي، افول مهندسي گرايي و برتري 
تكنولوژي بوده اس��ت. در اين دهه، صنعت با س��از و 
كارهاي س��نتي جاي خود را به توليد ناب با محوريت 
دانش و نوآوري داده اس��ت. هم��ه عرصه ها از جمله 
حوزه كس��ب وكار در معرض تحوالت شتابناكي قرار 
گرفته اند. در فضاي كسب وكار، پارامترها تغيير كرده 
و شرط بقاي كسب وكارها در جهان امروز مشروط بر 
حركت در مسير خالقيت و نوآوري است. انديشمندان 
علم اقتصاد نيز سال هاس��ت كه به اين رهيافت دست 
يافته اند كه رش��د اقتصادي مبتني بر فناوري نسبت 
به رش��د اقتصادي كه حاصل س��رمايه گذاري است، 
پايداري بيش��تري دارد. او در ادامه با اش��اره به اينكه 
تجربه جديد در ترم بين المللي و در زنجيره كسب وكار 
ش��اهد ظهور اس��تارت آپ ها اس��ت، گفت: صاحبان 
اس��تارت آپ ها، ايده پردازاني خالق هستند كه سعي 
دارن��د، ايده هاي خ��ود را وارد مرحله تجاري س��ازي 
كنند. در اين راس��تا، نق��ش نهادهايي نظير اتاق هاي 
بازرگان��ي به عنوان نهادهايي ك��ه مي توانند زمينه را 
براي توسعه اينگونه فعاليت هاي نوآورانه فراهم كنند، 
بسيار حياتي است. حاجي پور ادامه داد: در نمايشگاه 

جي تكس ۲۰17 نيز ش��اهد اين هستيم كه در كنار 
غرف��ه ش��ركت هاي بزرگ��ي نظير اوراكل، سيس��كو، 
بن��ز و مايكروس��افت به عنوان ش��ركت هاي بزرگ و 
نام آش��نا در عرص��ه فناوري، غرفه هاي اس��تارت آپي 
برپا ش��ده و بدين ترتي��ب آنها به راحت��ي مي توانند 
در كن��ار اف��راد خالق و نوآور قرار گيرن��د و از ايده ها 
و نوآوري هاي آنان اس��تفاده كرده و مس��ير توسعه را 
با س��رعت بيش��تري طي كنند. او با اش��اره به توجه 
س��رمايه گذاران به اس��تارت آپ ها گفت: در ايران نيز 
شاهد توجه روز افزون سرمايه گذاران به استارت آپ ها 
هس��تيم و اين حوزه از مرحله ايجاد، رش��د و شتاب 
دهندگي م��ورد حمايت س��رمايه گذاران قرار گرفته 
اس��ت. به گفته حاجي پور؛ ات��اق بازرگاني تهران نيز 
حمايت از استارت آپ هايي كه در مرحله ايده پردازي، 
ش��تاب دهي، شبكه س��ازي و تجاري سازي هستند را 
در دس��تور كار ق��رار داده و اميدواري��م كه حضور در 
نمايشگاه جي تكس آغازي براي نقش آفريني اتاق در 

توسعه كسب وكارهاي خالق و نوآورانه باشد. 

 بوروكراسي دولتي مانع توسعه يافتگي 
از س��وي ديگ��ر، عض��و كميس��يون صنايع و 
معادن در حاش��يه اين بازدي��د اعالم كرد كه پس 
از بازگش��ت ب��ه ته��ران، كارگروهي متش��كل از 
نمايندگان دس��تگاه هاي ذي ربط براي تس��هيل و 
تس��ريع راه اندازي كس��ب وكار هاي نوين و دانش 
 بنيان تش��كيل خواهيم داد. رمضانعلي سبحاني فر

با اش��اره ب��ه اينكه حضور در اين نمايش��گاه براي 

اس��تارت آپ هاي ايران��ي، مزيت هاي بس��ياري به 
همراه خواهد داشت، گفت: آنچه مشاهده مي شود، 
حضور اس��تارت آپ ها هم به لحاظ كميت و هم از 
نظر كيفيت نسبت به دوره هاي گذشته ارتقا يافته 
است. ضمن آنكه، از ميان ۴۰۰ استارت آپ كه در 
اين نمايشگاه ش��ركت كرده اند، چهل استارت آپ 
ك��ه به مرحله نهاي��ي دريافت جاي��زه راه يافته اند 
ك��ه چهار اس��تارت آپ از اين چهل تي��م از ايران 
اس��ت. اين نش��ان مي دهد كه ايران نيز در حوزه 
فعاليت هاي اس��تارت آپي حرفي براي گفتن دارد. 
در عي��ن حال ب��ه نظر مي رس��د، اين نمايش��گاه 
فرصت مناس��بي براي بازاريابي اين استارت آپ ها 
فراهم كند. رييس كميته ICT مجلس ادامه داد: 
در مذاكراتي كه با خالقان اس��تارت آپ هاي ايراني 
حاضر در غرفه اتاق تهران داشتم، اغلب آنها اعالم 
كردند كه اس��تقبال چش��مگيري از ايده هايش��ان 
ص��ورت گرفته و مذاكراتي را با طرف هاي خارجي 
داش��ته اند. بنابراين اميدواريم كه اين مذاكرات به 

مرحله انعقاد قرارداد برسد. 
ب��راي  مجل��س  نق��ش  درب��اره  س��بحاني فر 
برطرف س��ازي مشكالت حقوقي اس��تارت آپ ها از 
قبيل ثبت ش��ركت يا مالكيت معنوي آنها، توضيح 
داد: به لحاظ قانوني خأل چنداني وجود ندارد، منتها 
اي��ن كس��ب وكارها، در يك مرحل��ه اداري گرفتار 
مي ش��وند و اين معطلي، نارضايتي هاي بسياري را 
به ويژه در بخش صدور مجوزها ايجاد كرده است. 
در حالي كه با وجود توس��عه سيستم هاي مكانيزه 

آنها نبايد در فرآيندهاي بروكراتيك گرفتار شوند. 
او ادامه داد: پس از بازگش��ت به تهران، كارگروهي 
متشكل از بخش هاي مختلف اعم از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي، وزارت ارتباطات، معاونت علمي 
و فناوري رياس��ت جمهوري، ات��اق بازرگاني تهران 
و اتحاديه ها تش��كيل خواهيم داد تا مش��كالت را 
بررسي كرده تا چنانچه خأل قانوني باشد آن را رفع 
كنيم يا اگر موازي كاري باش��د، اين موازي كاري ها 
را ح��ذف كنيم و در عين حال، نس��بت به حذف 
دس��تورالعمل هاي دس��ت وپاگير اق��دام ش��ود. به 
گفت��ه س��بحاني فر؛ در اين كارگ��روه، تصميماتي 
نيز در راس��تاي تقويت حمايت ه��ا از فعاليت هاي 

استارت آپي نيز اتخاذ مي شود. 

 رفع نقص ساختارهاي حمايتي 
در عين حال، عضو كميته ICT مجلس نيز در 
اين بازديد با ارزيابي موقعيت استارت آپ هاي مورد 
حمايت اتاق تهران گفت: اينگونه به نظر مي رس��د 
كه استارت آپ هاي ايراني از سطح خوبي برخوردار 
هس��تند. حتي اين پتانس��يل را داش��ته اند كه در 
مي��ان ايده هاي برتر براي دريافت جايزه جي تكس 
به مراحل نهايي برس��ند. اين نشان مي دهد كه در 
زمينه توانمن��دي جوانان ايران��ي كمبودي وجود 
ندارد. ام��ا دليل اينكه برخي كش��ورها، در زمينه 
ن��وآوري و خالقيت گ��وي س��بقت را از ايراني ها 
ربوده ان��د را بايد در س��اختار هاي حمايتي آنها از 
ش��ركت هاي دانش بنيان جست وجو كرد. حميده 
زر آب��ادي افزود: براين اس��اس، ض��رورت دارد كه 
س��اختار حمايت��ي از اين كس��ب وكارها تصحيح 
ش��ود و س��رمايه گذاري هاي خطرپذي��ر افزاي��ش 
پي��دا كند. در واقع س��رمايه گذار بايد اين خطر را 
بپذيرد كه ممكن اس��ت اين سرمايه گذاري نتيجه 
م��ورد نظر را در پي نداش��ته باش��د. در اين ميان 
اگر اس��تارت آپي به نتيجه برس��د، مي تواند هزينه 
همه سرمايه گذاري هاي پيشين را كه نتيجه بخش 
نبوده، پوشش دهد. او مانع توسعه كسب وكار هاي 
نوين را به نقص س��اختارهاي حمايت��ي و قانوني 
نس��بت داد و گف��ت: در بحث قوانين ب��ا توجه به 
حساس��يت هايي كه در زمينه اشتغال ايجاد شده، 
سياس��ت گذاران در دولت و مجلس به اين مساله 
واقف ش��ده اند كه مس��ير كاهش ن��رخ بيكاري از 
راه حماي��ت از اين ن��وع كس��ب وكار ها مي گذرد. 
نهايتا سياس��ت گذاران در دول��ت و مجلس ناگزير 
هس��تند قواني��ن و نگرش هاي خود را نس��بت به 
سرمايه گذاري و نوع حمايت ها اصالح كنند. البته 
ممكن است پيمودن اين مسير كمي زمان بر باشد. 
در عين حال، يكي از موانع توسعه كسب وكارهاي 
نوين خأل اطالعاتي اس��ت. براين اساس الزم است 
اطالع��ات در كوتاه ترين زمان و ب��ه روز در اختيار 
سياست گذاران قرار گيرد تا آنها طبق اين اطالعات 

برنامه ريزي و حركت كنند. 

در نشست تخصصي مركز ملي مطالعات آب و كشاورزي اتاق ايران عنوان شد

ضرورت بازنگري در قيمت گذاري آب براي مصارف صنعتي
گروه تشكل ها|

طب��ق نتايج پژوهش ارائه ش��ده در مركز مطالعات ملي آب 
و كش��اورزي اتاق ايران، قيمت گ��ذاري آب مصرفي در بخش 
صنايع و معادن پايين است و بايد تغيير كند. نشست تخصصي 
مرك��ز ملي مطالع��ات راهبردي و كش��اورزي آب اتاق ايران با 
محوري��ت ارائه نتايج پژوهش اقتص��اد آب در بخش صنعت و 
معدن ايران برگزار ش��د. در اين نشست با توجه به پايين بودن 
سهم هزينه آب در هزينه هاي توليد پيشنهاد شد قيمت گذاري 
بر اساس »اصول اقتصادي پرداخت« باشد. بر اساس محاسبات 
اي��ن پژوه��ش، قيمت اصلي آب ۲5 تا 55 ب��رار تعرفه موجود 

خواهد بود. 
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، معاون پژوهش��ي مركز 
مطالع��ات و بهره وري آب اتاق ايران با تاكيد بر اهميت اقتصاد 
آب در مطالعات مربوط ب��ه آب گفت: براي مديريت صحيح و 
اصولي منابع آب، ابزاره��اي اقتصادي نقش قابل توجهي دارند 
و مديريت بهين��ه منابع آب هم نيازمند تبيين نقش و جايگاه 

اقتصادي آب در بخش هاي مختلف مصرف است. 
به گفته عباس كشاورز رويكرد توسعه اقتصادي كشورهاي 
جه��ان نش��ان مي دهد كه به تدريج با توس��عه صنعتي س��هم 

صنعت افزايش  يافته اس��ت. اين موضوع مديريت منابع آب را 
مهم ت��ر كرده و انجام تحقيقاتي مانند پژوهش امروز نيز از باب 
همين اهميت است. در ادامه مرتضي تهامي پور، مجري تحقيق 
»اقتصاد آب در بخش صنعت و معدن ايران« گزارشي از نتايج 

اين تحقيق را ارائه كرد. 
تهامي پ��ور افزود: در پروژه حاضر ابعاد مختلف نقش آب در 
اقتصاد بخش صنعت و معدن كشور بررسي شده است. بررسي 
تجربي��ات موجود در زمين��ه اقتص��اد آب در بخش صنعت و 
معدن، ميزان انطباق با برنامه هاي تخصيص آب، بررسي سهم 
هزين��ه آب در هزينه هاي تولي��د بخش صنعت و معدن و ارائه 
پيش��نهادهاي كاربردي در راس��تاي مديريت مناسب تقاضاي 
آب در بخ��ش صنعت و معدن از مهم ترين اهداف اين پژوهش 

هستند. 
تهامي پور افزود: بخش صنعت و معدن كشور در حال حاضر 
سهم قابل توجهي از مصارف آب را در اختيار ندارد اما با توجه 
به تجربه توسعه صنعتي كشورهاي جهان، سهم بخش صنعت 
و معدن از مص��رف آب در طول زمان افزايش مي يابد بنابراين 
بايد به مديريت منابع و مصارف آب در اين بخش توجه كنيم. 
براس��اس نتاي��ج اين تحقي��ق، در متن قواني��ن برنامه هاي 

پنج ساله توسعه، نقش آب در فرآيندهاي توليد صنعت و معدن 
بس��يار كمرنگ ديده  شده اس��ت و صرفا در برخي برنامه ها بر 

اصالح قيمت هاي آب به صورت كلي تاكيد شده است. 
 به گفت��ه مجري اي��ن تحقيق، همچني��ن حجم فاضالب 
توليدي صنايع و معادن بس��يار زياد است. تصفيه هاي فاضالب 
توسعه پيدا نكرده اس��ت و محل تخليه فاضالب ها چالش هاي 
محيط زيس��تي زيادي را به همراه دارد. با اين رويه به مصرف 

آب صنايع از محل بازيافت آب توجه زيادي نمي شود. 
او در م��ورد س��هم هزينه ه��اي آب در هزين��ه تولي��د هم 
گف��ت: آب در فرآيند توليد محصوالت صنعتي كش��ور حدود 
۰.1۴درص��د و در فرآين��د تولي��د محص��والت معدني حدود 
1.5درصد از هزينه هاي توليد را به خود اختصاص مي دهد كه 
سهم بسيار ناچيزي اس��ت. به گفته اين پژوهشگر، قيمت آب 
در صنايع و معادن از ديدگاه اقتصادي بهينه نيس��ت؛ متوسط 
تعرفه پرداختي بابت هر مترمكعب آب در س��ال هاي گذش��ته 
در بخش صنعت حدود ۲5۰تومان و معدن حدود 5۰۰ تومان 

بوده است. 
تهامي پور افزود: اين در حالي است كه متوسط وزني ارزش 
اقتص��ادي محاسبه ش��ده در بخش صنعت و مع��دن به ترتيب 

حدود 87۰۰ و 65۰۰ تومان به ازاي هر مترمكعب بوده اس��ت 
كه اختالف بس��يار زيادي با هزينه تمام شده و هزينه پرداختي 
براي هر مترمكعب آب دارد. او در اين بخش با اش��اره به انجام 
مقايس��ه بين س��هم هزينه هاي آب در روند تولي��د در ايران و 
كشورهاي تركيه، اسپانيا، ژاپن و آلمان گفت: در اكثر كشورها 
تعرفه آب در بخش صنعت دوقسمتي است و شامل يك تعرفه 

ثابت و يك تعرفه متغير برحسب حجم مصرف آب مي شود. 
به گفته او، در بعضي كش��ورها تعرفه آب در صنايع مختلف 
متفاوت اس��ت. تاكيد اين كشورها بر پوشش كامل هزينه هاي 

تامين آب است تا منجر به كارايي نظام اجرايي آب شود. 
تهامي پور پيش��نهادهاي كاربردي ب��راي مديريت تقاضاي 
آب در بخ��ش صنع��ت و معدن در جهت اص��الح نظام تعرفه 
آب و بهب��ود به��ره وري آب ارائ��ه كرد. او گف��ت: صنايع مهم 
كش��ور در اس��تان هايي مانند اصفهان، كرمان با مشكل تامين 
آب مواجه ان��د و تا حد زيادي رقيب مش��تركان آب ش��هري و 
كشاورزي شده اند. درنتيجه استقرار صنايع بزرگ، اين مناطق 
را ب��ا كم آب��ي دوچندان روب��ه رو كرده كه در اي��ن زمينه الزم 
است اسناد توسعه بخش��ي در بخش صنعت و معدن بر اساس 

پتانسيل تامين آب اصالح شود. 
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7  جهان
وام هاي معوق بانك هاي 

هند ركورد زد 
گروه جهان   داده هاي منتش��ر نش��ده، نش��ان داد 
ك��ه مطالبات بانك ه��اي هندي از وام ه��اي معوق در 
پايان ماه ژوئ��ن به ركورد 9.5تريلي��ون روپيه معادل 
145.56ميليارد دالر رس��يده اس��ت. رويترز نوش��ته 
داده هاي منتشر شده نش��ان مي دهد، سومين اقتصاد 
آس��يا هنوز به ش��رايطي كه بتواند مش��كالت مربوط 
به وام هاي بد)وام هايي كه بازپرداختش��ان با مش��كل 
روبه روس��ت( را تحت كنترل درآورد، نزديك هم نشده 

است. 
بناب��ر اين گ��زارش، تعداد كل وام هاي مش��كل دار 
ش��امل وام هاي��ي كه بازپرداختش��ان متوقف ش��ده و 
وام هاي تمديد شده)استمهال شده( در 6 ماهه منتهي 
به ماه ژوئن 4.5درصد افزايش داش��ته است؛ در 6 ماه 
قبلي هم اين وام ها 5.8 درصد رش��د كرده بودند. اين 
درحالي اس��ت كه اقتصاد هند در دوره آوريل تا ژوئن 
با كندترين س��رعت رش��د كرده كه اين باعث نگراني 
بيشتر نخست وزير اين كشور، نارندرا مودي شده است 
ك��ه بايد خ��ود را آماده انتخاب��ات ۲۰19 كند و وعده 
داده اس��ت تا قبل از آن ميليون ها ش��غل جديد ايجاد 
كند. درحالي ك��ه بانك ها به عنوان منبع اصلي تامين 
مالي ش��ركت هاي هندي به حس��اب مي آيند، مشكل 
هميش��گي وام هاي بد باعث شده اس��ت، ميزان سود 
بانك ها بسيار كاهش يابد و قابليت وام دهي جديد آنها 
مخصوصا به ش��ركت هاي كوچك آن هم در زماني كه 
اقتص��اد هند كامال به آنها وابس��ته اس��ت را محدودتر 

كرده است. 
صندوق بين المللي پول سه شنبه با انتشار گزارشي، 
رش��د اقتصادي هند را در س��ال مالي ۲۰17-۲۰18 
ميالدي 7.6 درصد پيش بيني كرده اس��ت. در گزارش 
صندوق بين المللي پول، اج��راي برنامه هاي اقتصادي 
از قبي��ل مبارزه با پول س��ياه و اص��الح قانون ماليات 
خدم��ات و كاال)GST( از دالي��ل كاه��ش رش��د نيم 
درصدي اقتصاد هند در س��ال جاري اعالم شده است. 
صن��دوق بين المللي پول پيش از اين، رش��د اقتصادي 
هند را 7.3درص��د پيش بيني كرده بود. دولت هند در 
نظ��ر دارد، طرح ماليات بر خدم��ات و كاال)GST( را 
جايگزين رژيم پيچيده مالياتي دولت مركزي و ايالتي 
كند و با اين اقدام اقتصاد ۲تريليون دالري اين كش��ور 
را به بازار مش��ترك تبديل كن��د. در اين طرح، ماليات 
كاالهاي پرمصرف م��ردم تا 5۰ درصد كاهش مي يابد 
و در عوض ماليات كاالهاي لوكس و برخي از خدمات 
خ��اص مانند تلفن و برق بين 5 ت��ا ۲8درصد افزايش 
مي يابد. دولت هند هشتم نوامبر ۲۰16 با هدف مبارزه 
با پول س��ياه، اسكناس هاي درش��ت را از اعتبار خارج 
كرد. اين اقدام باعث كاهش شديد نقدينگي و تعطيلي 

تعدادي از كارگاه هاي كوچك شد. 

دريچه

مسووالن همه پرسي كردستان 
عراق بازداشت مي شوند

ش��وراي عالي قضايي عراق دس��تور بازداشت رييس 
و اعضاي كميس��يون نظارت بر همه پرس��ي اس��تقالل 
كردستان را صادر كرد. به گزارش سومريه نيوز، سخنگوي 
شوراي عالي قضايي عراق چهارشنبه از صدور حكم جلب 
رييس و اعضاي كميسيون ناظر بر همه پرسي استقالل 
كردس��تان خبر داده اس��ت. اين حكم طبق ماده 3۲9 
قانون مجازات در حق متهمان صادر ش��ده است. دادگاه 
فدرال عراق چهارشنبه درخواست پارلمان مبني بر صدور 
راي درباره نمايندگان مشاركت كننده در همه پرسي را رد 
كرده و گفته براس��اس قانون اساسي و قانون شماره 3۰ 
مصوب س��ال ۲۰۰5 صدور راي در اي��ن باره در حيطه 

اختيارات اين دادگاه نيست. 

حكم حبس خبرنگار 
وال  استريت ژورنال در تركيه

دادگاه تركيه خبرنگار وال  استريت ژورنال را غيابي به 
دوسال و يك ماه حبس به اتهام تبليغ به نفع شبه نظاميان 
ك��رد محكوم كرد. به گزارش رويت��رز، آيال آلبايراك كه 
تابعي��ت دوگانه تركيه و فنالندي دارد به اتهام نوش��تن 
گزارشي در س��ال ۲۰15 درباره درگيري هاي نيروهاي 
امنيتي تركيه و شبه نظاميان پ ك ك در جنوب شرقي 
اين كش��ور به زندان محكوم شده است. آلبايراك كه در 
حال حاضر در امريكاست درخواست تجديدنظر خواهد 
ك��رد. حكم دادگاه پس از افزايش تنش ها ميان تركيه و 
امريكا در پي تعليق ارائه خدمات به ويزا در نمايندگي هاي 

امريكا در تركيه صادر شد. 

عربستان در دوراهي 
كسري بودجه يا ركود 

انتظار مي رود، عربستان سعودي تا پايان اين ماه در 
مورد زمان بندي افزايش قيمت داخلي س��وخت و برق 
تصميم بگيرد ك��ه به گفته منابع آگاه مي تواند اقتصاد 
اين كشور را بيشتر در ركود فرو ببرد. به گزارش رويترز، 
اصالحات اقتصادي  كه طراحي شده اند تا كسري بودجه 
عظيم دولتي در عربس��تان را ك��ه با قيمت هاي پايين 
نفت به وجود آمده  از بين ببرند و وابستگي اقتصاد را به 
صادرات نفت كاهش دهند، وارد مرحله بسيار مشكلي 
شده و عربستان با انتخاب دشواري روبه رو شده است. 

ارتش عراق رسما آزادي 
»حويجه« را اعالم كرد

فرمانده عمليات آزادي حويجه از پايان مراحل عمليات 
و بازپس گيري كامل اين شهرس��تان خبر داد. به گزارش 
ايس��نا، فرمانده عمليات حويجه اعالم ك��رده يگان هاي 
ارتش، پليس فدرال، واكنش س��ريع و نيروهاي دستگاه 
مبارزه با تروريس��م و حشدالش��عبي با پشتيباني نيروي 
هواي��ي ارتش ع��راق ماموريت هاي خ��ود را در عمليات 
آزادي حويجه به پايان رساندند. وي گفته نيروهاي عراقي 
توانستند آخرين مناطق در بخش جنوبي مركز شهرستان 
حويجه و شهر الرياض و مسير الفتحه-الرياض به سمت 
كركوك را پس بگيرند. اكنون و بعد از آزادي حويجه كه 
يك��ي از مقرهاي مهم داع��ش در عراق بود، تنها مناطق 

مرزي با سوريه در دست داعش مانده است.

كوتاه از منطقه

بازارهاي سهام از عقب نشيني »پوجدمون« استقبال كردند

نخستين گام اسپانيا براي سلب خودمختاري كاتالونيا

اعتصاب ها فعاليت فرودگاه ها، راه  آهن و مدارس فرانسه را مختل كرد 

ماكرون عقب نشيني نمي كند
گروه جهان  

ميليون ها فرانس��وي در اعتراض به سياس��ت هاي 
امانوئل ماكرون، رييس جمهور اين كش��ور در سراسر 
فرانس��ه دس��ت به اعتصاب زدند كه منجر به اختالل 
در پروازه��ا و فعالي��ت مدارس ش��د. اي��ن چهارمين 
دور از اعتصاب هاي گس��ترده سراسري عليه ماكرون 
39ساله است. با اين حال نخستين  بار بود كه در يك 
دهه گذش��ته 9 اتحاديه بزرگ كارگري كه بيش از 5 
ميليون نفر از كارگران بخش هاي دولتي را تش��كيل 
مي دهند، دست به چنين اعتصاب بزرگي زدند. البته 
دولت اعالم كرده چني��ن اقداماتي نمي تواند در روند 
اصالح��ات تغييري ايجاد كند. دول��ت ماكرون تاكيد 
ك��رده، اطمين��ان دارد كه كارگ��ران آن طور كه بايد 

ماهيت اصالحات مورد نظر را درك نكرده اند. 
به گزارش رويترز، كارگران دولتي فرانسه در اعتراض 
به سياس��ت هاي ماكرون ازجمله س��خت شدن شرايط 
پرداخت دس��تمزدها و تعديل نيرو دس��ت به اعتصاب 
گس��ترده يي زدن��د كه باعث ش��د بس��ياري از مدارس 
تعطيل ش��ده و بخش حمل و نقل راه آهن و هوايي نيز 
تحت تاثير اين اعتصاب قرار بگيرد. مقامات هواپيمايي 
فرانسه گفته اند كه حدود 3۰درصد از پروازهاي ورودي 
و خروجي از پاريس و ش��هرهاي عمده ديگر لغو ش��ده 

و 45۰هزار نفر پروازهايشان دچار اختالل شده است. 
درحالي كه اتحاديه هاي كارگري اعالم كرده اند در اين 
تظاهرات بيش از 4۰۰هزار نفر در سراس��ر كشور شركت 

كرده اند، وزارت كش��ور فرانس��ه اين رقم را ۲۰9هزار نفر 
اعالم كرده اس��ت. وزارت اقتصاد فرانس��ه نيز اعالم كرده 
يك پنجم از نيروهاي اي��ن وزارتخانه ازجمله 14درصد از 
كاركن��ان دولتي و 5.9درصد از كاركنان دولت هاي محلي 

در اعتصاب شركت كردند. 
اتحاديه هاي كارگري فرانس��ه از كاركنان بخش دولتي 
خواس��ته  بودند با پيوستن به اعتصاب يك روزه در سراسر 
كش��ور، مخالفت عميق خود را ب��ا برنامه رييس جمهوري 
براي تغيير و تحول در تشكيالت اداري فرانسه نشان دهند. 
گرچه اعتراض هاي ماه گذش��ته مي��الدي در برابر اصالح 
قانون كار در فرانسه كه با هدايت اصناف بخش خصوصي 
ش��روع شد، نتوانست به تغيير سياست هاي ماكرون منجر 
ش��ود؛ اما از آنجا كه »جنبش كار فرانسه« به  لحاظ سنتي 
در بخش دولتي توانمندتر است احتماال دولت با فشارهاي 

بيشتري روبه رو خواهد شد. 
 اصالحات اقتصادي و اجتماعي دولت جديد فرانس��ه 
به  منظور ايجاد ضرباهنگ رش��د اقتصادي در اين كش��ور 
كليد خورده است. در جريان اين اصالحات قرار است بيش 
از 1۲۰هزار نفر از مشاغل بيمارستاني، مدارس، فرودگاه ها 
و وزارتخانه تعديل ش��وند؛ ضمن اينك��ه مزاياي مرخصي 
اس��تعالجي هم كاهش پيدا كند. عالوه بر فشار بر بخش 
دولت��ي و اصالح قان��ون كار، ماك��رون برنامه يي هم براي 

كاهش يارانه مسكن دانشجويان تدوين كرده است. 
رييس جمهوري فرانسه معتقد است كه بخش دولتي 
فرانس��ه بيش از اندازه الزم رش��د ك��رده و براي بهبود 

ش��رايط اقتصادي و فراهم كردن زمينه مس��اعدتر براي 
فعاليت بخش خصوصي الزم است اندازه و بودجه بخش 

دولتي كاهش يابد. 
به گزارش بي بي سي، اعتصاب كاركنان دولت درحالي 
برگزار مي ش��ود كه مخالف��ان چپگراي امانوئ��ل ماكرون 
او را رييس جمه��وري اغني��ا لق��ب داده و هم��راه با اكثر 
اتحاديه ه��اي كارگري با طرح دولت براي تغيير قانون كار 
هم مخالفت كرده اند. اين درحالي اس��ت كه اصالح قانون 
كار نخس��تين پروژه مهم براي ماكرون است كه بخشي از 
برنامه پيشنهادي او در جريان مبارزات انتخاباتي را تشكيل 
مي داد. يورونيوز نوش��ته: اصالحات قان��ون كار مورد نظر 
دولت ماكرون آنچنان كه تشريح شده در پي انعطاف پذير 
كردن بازار كار است به شكلي كه شركت ها بتوانند راحت تر 

دست به استخدام يا اخراج نيروي كار بزنند. 
همچني��ن در اين قان��ون مذاكرات مي��ان كاركنان و 
روس��اي ش��ركت ها كه در اصالحات قان��ون كار در دوره 
فرانس��وا اوالند به رده يا ش��اخه حرفه م��ورد نظر محدود 
ش��ده بود را محدود تر كرده است به طوري كه اكنون اين 
مذاكرات به داخل شركت ها خالصه مي شود. همچنين در 
وضعيت اس��تعفاي خود خواسته كاركنان، قانون كار مورد 
نظر ماكرون شرايط را براي كارفرمايان سهل تر مي كند. با 
اين حال مس��اله مهم در اين قانون تغيير آن چيزي است 
كه »سلس��له مراتب قوانين« مي خوانند به اين معنا كه به 
عنوان مثال دولت نمي تواند قانوني تصويب كند كه با قانون 
اساسي كه در راس سلسله مراتب قرار دارد در تضاد باشد. 

اعتراض ه��ا به اين تغيي��رات چنان ب��اال گرفته كه 
اكنون در فرانس��ه اصالحات مورد نظ��ر دولت ماكرون 
را »معكوس كردن سلس��له مراتب قوانين« مي خوانند. 
معكوس ش��دن سلس��له مراتب قوانين در قانون كار به 
اين معناس��ت كه در ش��رايط قبلي كه توافق با رده يك 
حرف��ه براي تغييرات در آن حرفه الزم بود اكنون قانون 
جديد به دس��ته بندي رده هاي ش��غلي- حرفه يي دست 
زده ب��ه اي��ن معنا كه توافق با رده ش��غل يا حرفه ديگر 

اصل نيست بلكه استثناست. 
همچنين س��نديكاها در فرانسه نگران آن هستند كه 
تغييرات در قانون كار باعث ش��ود كه كارفرمايان از بستن 
قراردادهاي نامحدود خودداري كنند و قراردادهاي محدود 

و پروژه يي گسترش يابد و امنيت شغلي متزلزل شود. 

ژان ل��وك مالنش��ون، رهبر چپگراي جنبش فرانس��ه 
سركش اواخر ماه گذشته ميالدي فراخواني براي اعتراض 
به سياست هاي ماكرون اعالم كرده بود. مالنشون افزايش 
ماليات بر مستمري برخي از بازنشستگان و درآمدهاي ناشي 
از سود بانكي، كاستن يارانه مسكن همچنين پيمان تجارت 
آزاد با كانادا را از نمونه هاي كودتاي اجتماعي ماكرون عليه 
ملت فرانسه خوانده بود. كودتاي اجتماعي از كليدواژه هاي 
نامزد پيشين رقابت هاي انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه 
در س��ال ۲۰17 اس��ت. او پ��س از شكس��ت در انتخابات 
رييس جمهوري در يك برنامه تلويزيوني گفته بود:»نقش 
من آگاهي دادن است. نگذاريد رخوت بر شما چيره شود. 
به رييس جمهوري قدرت مطل��ق را ندهيد. دولت درحال 

بازگشت به قرن 19 است.«

گروه جهان   طال تسليمي 
در پي آشكار شدن نش��انه هايي از فروكش كردن 
تنش ها در اسپانيا بر سر جدايي طلبي كاتالونيا، ارزش 
شاخص هاي سهام و اوراق قرضه اسپانيا افزايش يافت 
و يورو به باالترين ارزش در دو هفته اخير معامله شد. 
كارل��وس پوجدمون رييس دولت منطقه يي كاتالونيا، 
سه شنبه از تعليق اعالم استقالل خبر داد و گفت كه 
برنامه هاي خود را در اين زمينه متوقف كرده و مذاكره 
با دولت اس��پانيا در خصوص آينده منطقه را خواستار 
اس��ت. اين اقدام اگرچه بس��ياري از حاميان استقالل 
را نااميد كرد، اما خوش��ايند بازارهاي مالي بود و اميد 
س��رمايه گذاران را به رفع بزرگ ترين بحران سياسي 
اس��پانيا از زمان كودتاي نظامي س��ال 1981 در اين 

كشور تاكنون افزايش داد. 

 استقبال بازارهاي سهام از فروكش تنش ها
كارلوس پوجدم��ون در س��خنراني در پارلمان اين 
منطقه گفت كه باتوجه به نتيجه همه پرسي اخير، وي 
هم استقالل »جمهوري كاتالونيا« را خواستار است، اما 
در عين حال مي خواهد نتيجه همه پرسي را معلق كند 
تا فرصت گفت وگو با دولت مركزي اسپانيا فراهم شود. 
وي در حين انتقاد از اقدامات دولت مركزي در مادريد در 
تالش براي جلوگيري از برگزاري همه پرسي تاكيد كرد: 
»ما عليه اسپانيا نيستيم و مي خواهيم به تفاهم بيشتري 

با اسپانيا دست يابيم. «
ب��ه گزارش رويترز، در پي اي��ن اظهارات پوجدمون، 
ارزش ش��اخص سهام 47 كش��وري »ام اس سي آي« در 
معامالت صبح چهارش��نبه در پي افزايش 1.5درصدي 
شاخص ايبكس اسپانيا، براي زمان كوتاهي به باالترين 
ميزان در آغاز معامالت بورس اروپايي رسيد. در معامالت 
داخلي بازار بورس اس��پانيا، بيشترين افزايش را مي شد 
در شاخص س��هام بانك هاي اسپانيا مش��اهده كرد كه 
4درصد افزايش داشت. از سوي ديگر ميزان سودمندي 
اوراق قرضه دولت اس��پانيا كه معياري براي س��نجش 
سطح تنش هاي سياسي محسوب مي شود، براي دومين 
مرتبه در ماه جاري بيش��ترين كاهش را داشت؛ ميزان 
س��ودمندي اوراق قرضه ب��ا ارزش آن در تقابل اس��ت. 
كريستين لنك، استراتژيست بانك »دي زد« در اين باره 
گفت: »اين احتمال وجود داشت كه پوجدمون تصميم 
بگيرد به طور قطعي اعالم استقالل كند؛ به اين دليل كه 

اكنون جايي براي مذاكره باقي مانده، سودمندي )اوراق 
قرضه( كاهش يافته است. « 

ارزش يورو در برابر دالر نيز به باالترين س��طح در دو 
هفته گذش��ته رس��يد و هر يورو در برابر يك دالر و 18 
سنت معامله ش��د. اگرچه دالر به دليل مسائل سياسي 
داخل��ي امريكا براي چهارمي��ن روز متوالي به كمترين 

ارزش از ماه جوالي تاكنون رسيده است. 

 تعليق  استقالل
ماريانو راخوي نخس��ت وزير اس��پانيا چهارش��نبه 
در اظهارات��ي محتاطانه از كارل��وس پوجدمون رهبر 
منطقه كاتالونيا خواست تا در مورد »تعليق استقالل« 
شفاف س��ازي كند. راخوي پس از جلسه فوري وزراي 
كابينه گفته رس��ما از دولت محل��ي كاتالونيا خواهد 
خواس��ت كه موضع قطعي خود را در اين زمينه اعالم 
كند. پوجدم��ون و متحدانش سه ش��نبه در پارلمان 

منطقه كاتالونيا اعالميه اس��تقالل را امضا كردند، اما 
اعتبار قضايي اين اعالميه همچنان مش��خص نيست. 
راخوي افزود: »هدف از اين درخواس��ت اين است كه 
پيش از هر تدبيري كه دولت بخواهد بر اس��اس ماده 
155 قانون اساس��ي كشورمان به اجرا بگذارد، شرايط 
براي ش��هروندان شفاف س��ازي و امني��ت آنها تامين 
ش��ود.« اين نخستين مرتبه اس��ت كه راخوي به طور 
مستقيم به احتمال استفاده از ماده 155 قانون اساسي 
اس��پانيا به عنوان قدم بعدي دول��ت در صورت اصرار 
مقامات كاتالونيا بر جدايي اش��اره مي كند. به گزارش 
بلومبرگ، اجراي اين م��اده قانوني اين امكان را براي 
راخوي فراهم مي آورد كه قدرت تفويض شده به دولت 
كاتالونيا را س��لب كند و كنترل بر ام��ور منطقه را از 
مادريد در دس��ت بگيرد كه اين به معناي شكس��ت 

نهايي براي رهبري كاتالونيا خواهد بود. 
آنجل تاالورا تحليلگر آكس��فورد اكونوميست در 

لندن در اين باره گفت: »پوجدمون اكنون ديگر هيچ 
جايي براي پنهان شدن ندارد. وي ديگر قادر نخواهد 
بود پش��ت سخناني معماگونه كه )شامگاه سه شنبه( 
ش��اهد آن بوديم، پنهان ش��ود. اگ��ر صراحتا اعالم 
استقالل كند، آنگاه راخوي ماده 155 قانون اساسي 
را به اجرا مي گ��ذارد و اگر چنين كاري نكند، دولت 
ائتالفي وي احتماال فرو مي پاشد و اين مساله مي تواند 
به انتخابات در منطقه منجر ش��ود.« جوردي تورول، 
س��خنگوي دولت كاتالونيا پيش تر گفته بود اجراي 
ماده 155 قانون اساس��ي هرگونه احتمال مذاكره با 
دول��ت مركزي را از بين خواهد ب��ود. وي همچنين 
تاكيد كرده بود كه در چنين ش��رايطي دولت محلي 
ب��ه وعده خود عمل خواهد كرد و جمهوري كاتالونيا 

را پايه ريزي مي كند. 
نخست وزير اس��پانيا اين اظهارات را در واكنش به 
تصميم ش��امگاه سه ش��نبه پوجدمون مبني بر تعليق 

استقالل و تالش براي گفت وگو با دولت اسپانيا بيان 
كرد. كارلوس پوجدمون سه ش��نبه در صحن مجلس 
كاتالونيا حاضر ش��د و گفت: »پس از همه پرسي اول 
اكتبر، كاتالونيا حق تبديل شدن به يك دولت مستقل 
را به دس��ت آورد. راي آري زير باراني از ضربات باتوم 
پيروز شد. كاتالونيا كشوري مستقل در قالب جمهوري 
 خواه��د بود. « وي در عين ح��ال از پارلمان كاتالونيا 
نخواست كه فورا نتيجه همه پرسي را تاييد كند، بلكه 
راه را براي مذاكرات با دولت اسپانيا باز گذاشت و افزود: 
»دولت كاتالونيا و من پيش��نهاد مي كنيم كه پارلمان 
منطقه روند اعالم استقالل را به حالت تعليق درآورد 
ت��ا بتواني��م در روزهاي آينده با مادري��د وارد مذاكره 
شويم. « سخنان رييس منطقه خودمختار كاتالونيا در 
پارلمان اين منطقه با يك س��اعت تاخير آغاز شد كه 

ظاهرا رايزني هاي بين المللي عامل آن بوده است. 
احزاب و گروه ه��اي جدايي طلب كاتالونيا با انتقاد 
از رييس اين منطقه س��خنان وي را »از دس��ت دادن 
يك فرصت تاريخي« خواندند. نمايندگان حزب »نامزد 
وحدت مردمي« كه تار و پود قوه مجريه استقالل طلب 
منطقه كاتالونيا را تشكيل مي دهد، از سخنان كارلوس 
پوجدمون خشنود نبودند. برخي از اعضاي اين حزب 
نيز در توييتر سخنان و موضع رييس منطقه كاتالونيا 

را خيانت توصيف كردند. 
اعالم اس��تقالل يك جانبه و درخواست پوجدمون 
از پارلمان براي تعليق استقالل با واكنش هاي برخي  
مقام��ات بين المللي همراه ب��ود. به نوش��ته روزنامه 
»الوانگوارديا«، وزير خارجه ايتاليا گفت كه كشورش 
اعالم يك جانبه اس��تقالل كاتالوني��ا را غيرقابل قبول 
مي داند. آنجلينو آلفانو در حمايت از مذاكره براي حل 
بحران موجود افزود: »در هفته هاي گذش��ته بارها از 
دولت منطقه يي كاتالونيا دعوت شده كه در فرآيندي 
مش��ترك و س��ازنده با مادريد با هدف حفظ وحدت 
و مذاكره بر اس��اس اختيارات قانون اساس��ي  اسپانيا 

شركت كند. «
لويي��س وي��ده گاراي، وزير خارج��ه مكزيك نيز 
هش��دار داد كه دولت وي اعالم يك طرفه استقالل از 
سوي كاتالونيا را به رسميت نخواهد شناخت. وي در 
سخناني در مجلس س��ناي كشورش افزود كه دولت 
انريك��ه پنيا نيئتو، رييس جمه��وري مكزيك با دقت 

بحران سياسي در اسپانيا را دنبال مي كند. 

 برنامه ريزي ارتش ميانمار
براي كشتار روهينگيا 

 احتمال كاهش دوباره
ديپلمات هاي امريكا در روسيه

گروه جهان 
وزارت خارجه روس��يه ممكن اس��ت از امريكا بخواهد تع��داد ديپلمات هايش را در 
روس��يه به 3۰۰ نفر يا كمتر كاهش دهد. به گزارش ايس��نا، گئورگي بوريسنكو رييس 
امور امريكاي ش��مالي در وزارت خارجه روس��يه از كاهش تعداد كارمندان ديپلماتيك 
امريكا در روسيه به 3۰۰ نفر يا كمتر سخن گفته است. در ماه جوالي مسكو دستور داد 
كه امريكا تعداد كارمندان ديپلماتيك خود را در روس��يه به 455 نفر كاهش دهد. وي 
درباره احتمال كاهش دوباره ديپلمات هاي امريكايي گفته اس��ت: »واشنگتن با استفاده 
از بهانه يي تهديد موش��ك هاي كره شمالي با استقرار سيستم ضدموشكي تاد به دنبال 
نزديك شدن به مرزهاي روسيه با چين است. واقعيت اين است كه اين سيستم ها به طور 
كامل قادر به دفع تهديدهاي ناشي از كره شمالي نيستند. سيستم هاي ضدموشكي تاد 
قادر به دفع موشك هاي پرتاب شده نخواهند بود. در واقع اين موشك ها براي مقابله با 
كره شمالي مستقر نمي شوند. برهمين اساس ما و شركاي ما در چين كامال آگاه هستيم 
كه اين سيس��تم عليه روسيه و چين است.«با اين حال كره جنوبي و امريكا بارها اعالم 
كرده اند كه اس��تقرار اين سيستم در كره  جنوبي هيچ گونه تهديدي براي روسيه و چين 
به همراه ندارد.  بوريسنكو گفته كه استقرار سيستم دفاعي موشكي امريكا در روماني، 
روس��يه را تهديد مي كند. وي گفته است: »استقرار پرتاب كننده هاي موشك امريكا در 
پايگاهي در روماني ناقض پيمان منع موشك هاي هسته يي ميان برد INF است. امريكا، 
روسيه را متهم به نقض هاي مشابه كرده اما در طول سال هاي گذشته نتوانسته يك سند 
واقعي مبني بر نقض قوانين نشان دهد. تنها تصاويري از موتور جست وجوي گوگل ارس 
نش��ان مي دهد. با اين حال اكنون امريكايي ها خود اين تجهيزات موشكي را به روماني 
ارس��ال كرده و قرار اس��ت در سال بعد به لهس��تان اعزام كنند. اين در حالي است كه 
براساس پيمان امضا شده اين تجهيزات تنها مي تواند روي ناو قرار گيرد نه روي زمين.« 
پيمان INF در سال 1987 ميان ميخاييل گورباچف و رونالد ريگان، رهبران وقت اتحاد 
جماهير ش��وروي و امريكا در روسيه امضا شد كه براساس اين معاهده توسعه، استقرار، 
آزمايش موشك هاي كروز و بالستيك با برد بين 3۰۰ تا 34۰۰ مايل ممنوع اعالم شد. 
در طول ساليان گذشته مسكو و واشنگتن همديگر را متهم به نقض اين معاهده كرده اند.

گروه جهان 
سازمان ملل متحد چهارشنبه اعالم كرد، سركوب سيستماتيك ارتش ميانمار عليه 
مس��لمانان روهينگيا با هدف حذف دايم اين جامعه اقليب از سكونتگاهشان در ايالت 
راخين انجام مي شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نتايج يكي از تحقيقات سازمان ملل 
متحد نشان مي دهد: حمالت وحشيانه عليه روهينگيايي ها در ايالت راخين در شمال 
ميانمار سازماندهي  شده، هماهنگ و سيستماتيك است و هدفش نه تنها بيرون كردن 
اين جمعيت مسلمان از ميانمار بلكه جلوگيري از بازگشت آنها به خانه هايشان است. اين 
تحقيقات براساس مصاحبه  با مردم گريزان از ميانمار به سوي بنگالدش انجام شده است 
كه از زمان حمالت ۲5 آگوست شبه نظاميان در راخين به نيروهاي امنيتي ميانماري 
و حمالت متقابل ارتش به اوج خود رس��يده است. براساس گزارش سازمان ملل بيش 
از ني��م ميليون نفر در تازه ترين موج از فرار روهينگيايي ها وارد بنگالدش ش��دند. اين 
تحقيقات سازمان ملل به نتيجه رسيده كه تازه ترين موج عمليات هاي پاكسازي ارتش 
در راخي��ن در حقيقت پيش از ۲5 آگوس��ت و احتماال در اوايل آگوس��ت آغاز ش��ده 
بود؛ اين در تضاد با ادعاهاي مقام هاي ميانماري اس��ت كه اين عمليات را پاس��خي به 
حمالت ش��به نظاميان ميانماري مي دانند. تحقيقات نش��ان مي دهد كه كمپين تحت 
رهبري ارتش با هدف قطع ارتباط روهينگيايي ها با زادگاهش��ان فعاليت دارد. سازمان 
ملل متحد گزارش داده اس��ت:»در برخي موارد، قبل و حين اين حمالت در بلندگوها 
اعالم مي ش��د ش��ما به اينجا تعلق نداريد به بنگالدش برويد. اگر اينجا را ترك نكنيد، 
خانه هايتان را به آتش مي كشيم و شما را مي كشيم.«براساس اين گزارش سازمان ملل، 
معلمان و رهبران فرهنگي، مذهبي و مدني در جريان تازه ترين دور از خشونت ها هدف 
قرار گرفتند و ه��دف از آن تالش براي امحاي تاريخ مردم روهينگيا، فرهنگ و دانش 
آنهاست. اين گزارش تاكيد مي كند:»تالش ها در راستاي امحاي نشانه هايي قابل توجه 
در جغرافياي چشم انداز روهينگيا و خاطره آن به گونه يي موثري است تا بازگشت آنها 
به سرزمين هايشان چيزي جز زمين ناپيدا و غيرقابل شناخت براي آنها در پي نداشته 
باشد.« اين يافته ها بر پايه مصاحبه با روهينگيايي هايي است كه بين 14تا ۲4سپتامبر 

وارد بنگالدش شدند. تيم سازمان ملل در 65 مصاحبه با صدها نفر صحبت كردند.

 پرواز بمب افكن هاي امريكا
در آسمان شبه جزيره كره 

گروه جهان 
دو فرون��د بمب افكن راهبردي امريكا، با حض��ور جنگنده هاي كره جنوبي و ژاپن بر 
فراز آسمان شبه جزيره كره تمرين نظامي انجام داده اند. همزمان رييس جمهوري امريكا 
و مقام هاي ارش��د نظامي آن كشور به بررس��ي گزينه هاي مختلف در مورد كره شمالي 
پرداخته اند. خبرگزاري دولتي كره جنوبي مي گويد: بمب افكن هاي بي وان بي ارتش اياالت 
متحده شب سه شنبه از پايگاه خود در جزيره گوام به آسمان كره جنوبي رسيده اند. ستاد 
مش��ترك ارتش كره جنوبي گفته آنها همراه با دو جنگن��ده اف-15 در آب هاي درياي 
ش��رق/درياي ژاپن و بر فراز آس��مان ش��به جزيره كره تمرين كرده اند. ارتش امريكا در 
بيانيه يي جداگانه گفته جنگنده هاي ژاپني نيز به اين تمرين پيوسته اند؛ اين نخستين بار 
اس��ت كه بمب افكن هاي ارتش اياالت متحده همراه جنگنده هايي از هر دو كشور كره 
جنوبي و ژاپن دس��ت به تمرين شبانه مي زنند. ستاد مشترك ارتش كره جنوبي گفته، 
اين رزمايش بخشي از تمرين ها نظامي معمول با هدف افزايش ظرفيت آنچه بازدارندگي 
گسترده كره شمالي توصيف مي كند، است. رويترز به نقل از پاتريك اپلگيت، ژنرال نيروي 
هوايي امريكا گزارش داده پرواز و تمرين هاي امن و موثر شبانه با هم پيمانان، بخشي از 
همكاري هاي مهم امريكا، ژاپن و كره جنوبي و براي افزايش ظرفيت هاي تاكتيكي هر يك 
از كشورهاست. همزمان از واشنگتن گزارش شده  دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا 
با وزير دفاع و رييس ستاد مشترك آن كشور، ديدار و در مورد گزينه هاي مختلفي در 
ارتباط با كره شمالي گفت وگو كرده است. به گفته سخنگوي كاخ سفيد جيمز متيس، 
وزير دفاع و جوزف دانفورد، رييس ستاد ارتش، شرحي از تازه ها و گزينه ها را در اختيار 
دونالد ترامپ قرار داده اند. س��ارا س��ندرز گفته، ديدار و گفت وگو متمركز بر گزينه هاي 
مختلفي بود كه مي توان در قبال هرگونه خش��ونت كره ش��مالي در صورت نياز و براي 
جلوگيري از تهديد آن عليه امريكا و هم پيمانانش به كار بس��ت. تنش ها در شبه جزيره 
كره، در پي چند آزمايش موش��كي از سوي پيونگ يانگ از جمله موشك هاي دوربرد با 
قابليت دستيابي به خاك امريكا كه گزارش ها حاكي از موفقيت آنهاست و نيز ششمين و 
قوي ترين آزمايش هسته يي كره شمالي باال گرفته است. اينها در حالي است كه در چند 
ماه گذشته بر تحريم هاي بين المللي و چندجانبه عليه پيونگ يانگ نيز افزوده شده است.
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پرونده8
 نرخ خريد تضميني 

محصوالت در شوراي اقتصاد
معاون امور زراعي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه 
اين وزارتخانه رقم پيشنهادي نرخ جديد خريد تضميني 
محصوالت كش��اورزي را به دولت ارائه داده است، گفت: 
اكنون در انتظار تصويب و اعالم نرخ جديد توسط دولت 
هس��تيم. به گزارش ايرنا، عباس كشاورز روز گذشته در 
حاشيه آيين انعقاد تفاهمنامه همكاري با سازمان خواربار 
و كش��اورزي ملل متحد )فائو( براي اجراي پروژه ارتقاي 
سامانه پايش محصوالت كشاورزي با استفاده از تصاوير 
ماهواره يي كه در محل اين وزارتخانه برگزار شد در جمع 
خبرنگاران درباره نرخ جديد خريد تضميني گندم و ساير 
محصوالت كش��اورزي افزود: امس��ال قيمت محصوالت 
كش��اورزي نيز طبق تورم موجود تعيين و به دولت ارائه 
شده اما دولت هنوز آن را تصويب نكرده است. وي تصريح 
ك��رد: با هدف ارتقاي به��ره وري و حمايت توليد داخلي 
نرخ خريد تضميني برخي محصوالت همچون دانه هاي 
روغني، گندم و ش��كر نيز توسط وزارت جهاد كشاورزي 
تعيين و به دولت پيشنهاد ش��ده است. وي اظهار كرد: 
اميدواريم نرخ جديد خريد تضميني سال زراعي جاري به 
زودي توسط شوراي اقتصاد تصويب و اعالم مي شود. روز 
گذشته سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد)فائو( براي 
ارتقاي س��امانه پايش محصوالت كشاورزي با استفاده از 
تصاوي��ر ماهواره ي��ي از راه دور، تفاهمنام��ه همكاري با 
معاونت زراعي وزارت جهاد كش��اورزي امضا شد كه اين 
پروژه در استان هاي زنجان، مازندران و جيرفت كرمان به 

شكل پايلوت اجرايي مي شود.

  كسب و كارهاي نوپا
و حل معضالت شهري

امروزه ارتباطات و فناوري اطالعات در جهان به كمك 
مديران ش��هري آمده اس��ت تا آنان بتوانند براي سامان 
دادن به حل مش��كل هايي كه ممكن است شهروندان را 
درگي��ر خود كند از اين فناوري ها بهره گيرند، امكاني كه 
در كشورما هم عده يي به فكر استفاده از آن افتاده اند. امروز 
كالن ش��هرهاي ايران با مسائل و مشكالتي دست و پنجه 
نرم مي كنند كه نه تنها گرفتاري هاي بزرگي براي مديران 
شهري محسوب مي شود بلكه زندگي عادي شهروندان را 
نيز درگير خود كرده اس��ت. معضل هايي مانند ترافيك و 
فرهنگ رانندگي، دست فروش��ي و س��د معبر، مديريت 
پسماند و تفكيك زباله )خشك و تر( كه از ديرباز تا همين 
امروز، مردم و مسووالن و متوليان امور شهري را به تنگ 
اورده است به نحوي كه نتوانسته اند به خوبي از پس حل 
آنها برآيند. اين درحالي اس��ت كه جهانيان خيلي زودتر 
از م��ا با به خدمت گرفتن ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
چنين معضل هايي را به سرانجام رسانده و عالوه بر كاهش 
هزينه هاي مديريت ش��هري، زندگي همراه با آس��ايش و 
آرامش��ي را براي ش��هروندان خود رقم زده اند. استفاده از 
ارتباطات و فناوري اطالعات در جهان براي بهبود زندگي 
ش��هري به قدري پيشرفته شده اس��ت كه اكنون آنان با 
هوشمند كردن اش��ياي بي جان تحت نام اينترنت، اشيا 
مش��كل ها را ب��ه زانو درآورده و آن��ان را به خدمت بهبود 
زندگي انس��اني گرفته اند، امري كه در ايران ما هم شايد 
دور از انتظار نباشد كه عده يي براي آن تالش كنند. البته 
جوان��ان عالقه مند و فعال ايراني پا به عرصه اس��تفاده از 
ارتباطات و فناوري اطالعات براي كمك به بهبود زندگي 
شهري گذ انشته اند، عده يي با راه انداختن خدمات برخط 
در بخش حمل و نق��ل تحول ايجاد كرده اند و برخي هم 
وارد عرصه ه��اي ديگر ش��ده و كم كم چه��ره زندگي در 
كالن شهرهاي ايران را تغيير خواهند داد. پيش تر »حسين 
بوبرش��اد« اس��تاد  آي. تي دانش��كده علوم و فنون جديد 
دانش��گاه تهران در گفت وگو با ايرنا گفت: اكنون كس��ب 
وكارهاي فضاي مجازي، كارهاي مردم را تس��هيل كرده 
كه همين موضوع رضايت عمومي را به دنبال داشته است. 
در همي��ن پيوند عده يي از فعاالن بخش ارتباطات و 
فناوري اطالعات و برخي مس��ووالن شهري با محوريت 
تلفن همراه، برنامه ريزي و توس��عه زندگي شهري تالش 
خود را به كار گرفته اند تا با برگزاري يك رويداد آموزشي، 
تجربي به نام اس��تارت آپ ويكند »موپك« بلكه بتوانند 
راهي ب��راي مش��اركت صاحبان فكر و انديش��ه جوان، 
س��رمايه گذاران و مردم پي��دا كنند تا ب��ا بهره گيري از 
فناوري هاي نوين ساماني به معضل هاي چندين و چند 
س��اله كالن ش��هرها داده و باالخره بر آنها براي هميشه 
فائق آيند. سيدحسين حسيني، دبير اجرايي استارت آپ 
ويكند رويداد »موپك« در جمع خبرنگاران با بيان اينكه 
اين اس��تارت آپ با محوريت تلفن همراه، برنامه ريزي و 
توس��عه زندگي شهري برگزار مي شود، گفت: محورهاي 
اين استارت آپ در بخش هاي»شهر هوشمند«، »خدمات 
مرتبط ب��ا مراكز و مجتمع هاي تجاري«، »گردش��گري 
ش��هري و كارآفريني«، »كارآفريني در بافت فرسوده«، 
»اقتص��اد ش��هري و خانواده ها«، »ترافي��ك و فرهنگ 
رانندگي«، »دست فروش��ي و س��د معب��ر«، »مديريت 
پس��ماند و تفكيك زباله)خش��ك و تر(« و »كارآفريني 

اقشار آسيب ديده اجتماعي« است. 
حس��يني با بيان اينكه مش��كل ها و معضل هايي در 
زندگ��ي مردم وجود دارد كه مي ت��وان آنها را با فناوري 
اطالع��ات برطرف كرد، خاطرنش��ان س��اخت: كس��ب 
وكارهاي نوپا )اس��تارت آپ( مي توانند شروع يك كسب 
وكاري باش��ند كه ضمن اشتغال زا بودن بتواند در نهايت 
ي��ك معضل را برطرف كن��د. وي با بيان اينكه خروجي 
اصلي رويداد آموزشي، تجربي كه قرار است برگزار شود، 
حل معضل هاي شهري است، ادامه داد: رويداد در ميان 
مردم برگزار مي ش��ود تا صاحب��ان ايده با توجه به نياز و 
درخواست مردم ايده خود را به مرحله اجرايي برسانند. 
سورنا ستاري معاون علمي، فناوري رييس جمهوري در 
دي��داري ك��ه در روزهاي اخير با فعاالن ات��اق بازرگاني 
داشت، گفت: امروزه استارت آپ ها زندگي شهرنشيني را 
ب��ا دگرگوني هايي همراه كرده  اند ب��ه طوري كه آنها كه 
در حوزه خدمات فعاليت دارند، سرويس هاي با كيفيت  
ب��اال و كاهش هزينه ه��ا را رقم زده اند. ب��ه  گفته وي در 
بحث حمل ونقل درون ش��هري دولت ديگر نمي توانست 
تغيي��ر جديدي ايجاد كند اما ايده چند جوان توانس��ت 
حمل ونقل درون ش��هري را با تحول جدي كه كيفيت و 
كاه��ش قيمت را در برداش��ت، مواجه كند. محمدجواد 
آذري جهرم��ي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هم در 
روزهاي اخير در صفحه اينس��تاگرام خود درباره كسب 
وكارهاي جديد نوشت: كسب وكارهاي نوپاي اين عرصه 
فرصت مناسبي براي بهبود فضاي نامناسب حمل ونقل 
ش��هري دارند. آذري جهرمي ادامه داد: استقبال مردم از 
اين خدمات هم نش��ان دهنده فضاي مس��اعد رشد اين 
كس��ب وكارهاي آنالين اس��ت. وي تاكيد كرد: در اين 
مسير رش��د اما مراقبت ش��ركت ها از اعتماد كاربران و 

محافظت از اطالعات شخصي آنان ضروري است. 

اخبار

سفير بريتانيا در ايران: 

برجام بهترين راه تامين امنيت در منطقه است
در موضع گيري ها و حتي كلماتي كه قرار اس��ت 
با آنها مواضع كش��ورش را بيان كند محتاط، دقيق 
و متعادل اس��ت. هيچ حرفي كه تعادل را در روابط 
اي��ران و انگلي��س، انگليس و آمريكا ي��ا انگليس و 
كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس بر هم زند بر زبان 
نم��ي آورد. با وقار و خونگرم اس��ت و در قامت يك 
ديپلمات با تجربه به نس��بت جوان است. با فرهنگ 
معاش��رت ايرانيان ب��ه ويژه در برخ��ورد با خانم ها 
آشناست و در اين كار نيز تبحر يافته و درست مثل 

يك ايراني به ما خوش آمد مي گويد. 
س��اختمان قديمي س��فارت انگليس در خيابان 
فردوس��ي تاريخي دراز از روابط ايران و بريتانيا را به 
دوش مي كش��د اما به مح��ض ورود به اين مجموعه 
معماري اصيل ايراني خودنمايي مي كند و جز زيبايي 

چيز ديگري نيست. 
آثار هجوم دانشجويان به سفارت در سال 1390 
ب��ر روي تابلوي��ي كه بر ديوار اس��ت و نيز بر ديوار و 
مبلم��ان داخل اتاق ها بدون هيچ تغييري با توجه به 

اينكه وسايل قديمي هستند، حفظ شده است. 
س��فير انگلي��س در تهران كه پ��س از يك دوره 
تنش و قطع روابط مسوول گشايش روابط سياسي و 
ديپلماتيك با ايران ش��ده است، پس از حدود 2سال 
كه از ماموريتش در تهران به عنوان كاردار و س��پس 
س��فير اين كش��ور مي گذرد در گفت وگو با ايس��نا، 
ضمن ابراز خرسندي از پيشرفت هاي انجام شده در 
گسترش روابط سياس��ي و اقتصادي ميان دو كشور 
گفت از زمان برق��راري روابط حجم روابط اقتصادي 

دوبرابر شده است. 
او تاكي��د كرد كه دولت انگلي��س به طور كامل و 
ق��وي متعهد به اج��راي موفقيت آميز برجام اس��ت، 
چراكه باور دارد اين گزينه بهترين راه برقراري صلح 
و ثب��ات در منطقه اس��ت و تاكيد مي كند كه برجام 
مي تواند زيربنايي براي گس��ترش روابط دو كش��ور 
باش��د. هاپتون گفت كه سياست انگليس اين است 
ك��ه برجام پيش رود و در اين مس��ير به گفت وگو و 
ترغيب تمام طرف ها ب��راي پايبندي كامل به توافق 

هسته يي ادامه مي دهد. 
اين ديپلمات انگليس��ي درب��اره كندي تعامالت 
اقتصادي و بانكي ب��ه ويژه در چارچوب برجام تاييد 
مي كند ك��ه روند تعامالت بيش تر از آنچه دوس��ت 

داريم زمان برده است. 

 به طور كامل و قوي از اجراي برجام
حمايت مي كنيم

ني��كالس هاپتون در پاس��خ به اين پرس��ش كه 
سياست انگليس به طور مشخص در برابر كشورهايي 
كه نقض كننده برجام هس��تند چيست؟ گفت: برجام 
توافقي اس��ت كه ميان پنج عضو دايم شوراي امنيت 
س��ازمان ملل به عالوه آلمان، اتحاديه اروپا و ايران به 
دست آمده است. اين توافقي است كه از مذاكره تمام 
اين طرف ها به دس��ت آمد و از حمايت گس��ترده يي 
ميان ديگر كش��ورها برخوردار است. از اين رو بريتانيا 
به همكاري با تمام شركاي خود كه متعهد به اجراي 

موفقيت آميز برجام هستند، ادامه خواهد داد. 
وي اف��زود: م��ا به گفت وگ��و با تم��ام طرف ها و 
ترغيب شان به پايبندي كامل به توافق هسته يي سال 
2015 و شروط آن، كه به طور شفاف مشخص شده اند، 

ادامه خواهيم داد. 
اين ديپلمات برجسته انگليس��ي در پاسخ به اين  
پرس��ش كه رييس جمه��ور آمريكا ه��ر روز به تكرار 
اظهارات و مواضعش عليه توافق هسته يي مي پردازد، 
فكر نمي كنيد اين رويكرد از سوي يكي از طرف هاي 
تواف��ق به روح و متن برجام آس��يب جدي مي زند؟ با 
تاكي��د بر اينكه »من نمي توانم درب��اره مواضع دولت 
آمريكا صحبت كنم« اظهار كرد: آن چه مي توانم درباره 
موض��ع انگليس در قبال اين توافق بگويم اين اس��ت 
كه م��ا به طور كامل و قوي از اج��راي برجام حمايت 
مي كنيم. ما به ش��دت با ش��ركاي خود در اين توافق 
همكاري ج��دي داريم ت��ا اين تواف��ق موفقيت آميز 
باش��د، همچنين به بخش مالي و اقتص��ادي )درباره 
اين توافق( اطمينان داده مي شود، به گونه يي كه رشد 
اقتصادي مي تواند قابل مش��اهده باشد و دولت ايران، 
رييس جمهور روحاني بتواند منافع حاصل از برجام را 

براي مردم ايران به ارمغان بياورد. 
س��فير انگليس در ايران با تاكيد بر اينكه »دولت 
انگلي��س به ط��ور كام��ل و ق��وي متعهد ب��ه اجراي 
موفقيت آميز برجام اس��ت« خاطرنشان كرد: انگليس 
باور دارد اين گزينه براي برقراري صلح، ثبات، امنيت 
و رف��اه براي منطقه و ايجاد روابط بهتر با دولت ايران 
است تا اين كشور بتواند به جايگاهي سازنده تر و عادي 

در ميان جامعه بين الملل بازگردد. 

 رشد تجاري ايران و انگليس دوبرابر شده است
هاپتون در ادامه در پاس��خ به اين پرس��ش كه با 
توجه به اينكه دو س��ال از برقراري روابط سياس��ي 
و اقتص��ادي ايران و انگلي��س مي گذرد به طور دقيق 
حجم روابط دو كش��ور تاكنون چقدر اس��ت؟ گفت: 
روابط ايران و انگليس در دو س��ال گذش��ته از زمان 
بازگش��ايي سفارت ها پيش��رفت خوبي داشته است. 
نكته مهم اين اس��ت از روزي كه سفارت بازگشايي 
شده تمركز ما روي توس��عه اين همكاري اقتصادي 
هر جا كه ممكن بوده، قرار گرفته اس��ت. در پي لغو 
تحريم ه��ا پس از اج��راي برج��ام در ژانويه 2016، 
س��فارت ما تالش بس��يار سختي داش��ته تا تجارت 
مي��ان دو كش��ور افزايش پيدا كن��د. از اين رو باعث 
افتخار است كه بگويم رشد روابط اقتصادي در طول 
اين مدت بسيار س��ريع بوده است، قراردادهاي مهم 
زيادي بين شركت هاي انگليسي و ايراني بسته شده 

و مذاكرات با بسياري ديگر نيز در جريان است. 
وي خاطرنش��ان كرد: مي��زان دقيق اين همكاري 
را نمي توان ب��ه راحتي تخمين زد اما اطمينان داريم 
اين رشد تجاري ميان دو كشور دست كم اگر نگوييم 
س��ه برابر، دو برابر شده اس��ت؛ همان طور كه با ديگر 
كش��ورهاي اروپايي چنين بوده است. اين يك رويداد 
مهم اس��ت و دولت بريتانيا در حمايت از برجام تاكيد 

دارد و براي افزايش تجارت در آينده تالش مي كند. 

اين ديپلمات انگليسي درباره اولويت سرمايه گذاري 
انگلي��س در بخش هاي تجاري، گردش��گري، نفت و 
گاز ايران با اش��اره به اينكه روابط ميان كشورهاي ما 
تاريخي اس��ت و در طول اين ساليان ارتباطات زيادي 
وجود داشته است، افزود: ما تجربه طوالني مشتركي 
داريم كه در برخي مواقع ش��رايط پيچي��ده بوده، اما 
لحظات مثبت بسياري در روابط دوجانبه ميان ايران 
و انگليس وجود داشته است. در حال حاضر اولويت  ما 
حمايت از اجراي برجام است كه روابط ميان دو كشور 

را تعميق مي كند. 
هاپتون با بيان اينكه »برجام يك دس��تاورد بزرگ 
ديپلماتيك بود كه در تابستان 2015 به امضا رسيد« 
تصري��ح كرد: به عنوان بخش��ي از حمايت از برجام و 
موفق ساختن اين توافق، تيم من در سفارت بيش ترين 
تالش مان را مي كنيم تا هر جايي كه ممكن است، نه 
فقط در تهران بلكه در تمام ايران وارد تعامل و تجارت 
با نهادهاي مختلف از جمله اتاق هاي بازرگاني شويم. 

وي ادامه داد: من به تازگي از استان هاي گلستان 
و گ��رگان بازديد ك��ردم و در اين منطقه با فرماندار و 
رييس اتاق بازرگاني نيز ديدار داش��تم. من به تبريز، 
رش��ت و ش��يراز رفتم. بنا بر اين ما تالش مي كنيم تا 
به طور گس��ترده تعامل داشته باشيم و فهم مشترك 
براي روابط تجاري ميان دو كش��ور را ايجاد كنيم كه 
برجام را قوي تر مي س��ازد و نشان خواهد داد كه اين 

يك موفقيت بوده است. 

 برقراري روابط تجاري ايران و انگليس
خيلي زمان برده است

سفير انگليس در ايران در پاسخ به اين  پرسش كه 
يكي از نتايج برجام برداشته شدن تحريم ها به ويژه در 
حوزه نفت، گاز و پتروش��يمي بوده است و كشورهاي 
زي��ادي براي تعامل ب��ا اي��ران در حوزه هاي مختلف 
وارد عمل ش��دند، اما هنوز از ش��ركت هاي انگليسي 
در بخش هاي مختل��ف و به طور خاص در حوزه نفت 
و بانك خبري نيس��ت. با توجه به تدوين قراردادهاي 
جديد نفت��ي در ايران و امضاي نخس��تين قرارداد با 
ش��ركت توتال فرانس��ه فكر نمي كنيد ش��رايط براي 
همكاري و ورود ش��ركت هاي بزرگ انگليسي در اين 
زمينه فراهم شده است؟ گفت: اين يك حقيقت است 
كه برقراري روابط تجاري ميان ايران و ش��ركت هاي 
اروپايي و به ويژه انگليس س��اده نبوده است. دو سال 
اس��ت كه تحريم هاي بين المللي عليه ايران از ژانويه 
2016 برداشته شده است. برخي انتظار داشتند كه در 
روابط اقتصادي نتايج خيلي فوري مش��اهده شود، اما 
اين تحوالت براي به وقوع پيوستن به زمان نياز دارد، 
همان طور كه ش��اهد بوديم روابط بانكي ميان ايران و 
غرب براي ايجاد اعتماد و اطمينان زمان مي برد. برخي 
بانك ها و موسس��ات مالي در ح��ال حاضر در تعامل 
هستند و ش��ركت هاي بريتانيايي نيز از اين امكانات 
اس��تفاده مي كنند، اما واقعيت اين است كه اين روند 

بيش تر از آنچه دوست داريم، زمان برده است. 
وي تاكيد كرد كه دولت انگليس به ش��دت تالش 
مي كند تا به بخش اقتصادي اطمينان دهد، به گونه يي 

كه قراردادها راحت تر در هر دو مسير پيش بروند. 
هاپت��ون اضاف��ه ك��رد: ش��ركت هاي بريتانيايي 
هم اكنون وارد تعامل ش��ده اند. باعث خرسندي است 
كه شركت هايي بزرگي مثل شل، رولز رويس، خطوط 
هوايي بريتي��ش و به عالوه همان ط��ور كه مي دانيد 
انگلي��س يك��ي از بخش هاي بزرگ ايرباس هس��ت، 
تمامي اين شركت ها در حال تعامل و داد و ستدهاي 
مهم با ايران هستند و اين به طور قطع به تقويت روابط 
دو كش��ور كمك مي كند. از اين رو من اطمينان دارم 
ك��ه هم زمان با ادامه برجام و در حالي كه دولت ما به 
حمايت خود از اين توافق ادامه مي دهد و براي ساختن 
روابط مان تالش مي كند، ما شاهد قراردادهاي بيش تر 
باش��يم و حجم روابط در بسياري از زمينه ها، نه فقط 
نفت و گاز در سال هاي پيش رو افزايش خواهد يافت. 

او در پاسخ به اين پرسش كه بانك هاي انگلستان و 
كشورهاي اروپايي عمدتا وارد همكاري با ايران نشدند 
و هنوز با گذشت دو سال از اجراي برجام نشانه  روشني 
از اين همكاري ها ديده نمي ش��ود، مي توانيد اين قول 
را بدهيد يا اين اميدواري كه در آينده نزديك ش��اهد 
برقراري و گس��ترش اين همكاري ها باش��يم؟ گفت: 
چالشي كه در بخش بانك داري با آن مواجهيم چيزي 
اس��ت كه هم بريتانيا و هم ديگ��ر طرف هاي اروپايي 
تواف��ق، به عالوه ايران بايد براي حل آن كار كنند كه 

اين مشكل به دو بخش تقسيم مي شود.
از يك طرف بانك ها و موسسات مالي بريتانيايي 
كه اغلب در لندن مس��تقر هس��تند، در اين لحظه 
اعتم��اد كافي براي ورود كامل ب��ه تجارت با ايران 
ندارن��د ت��ا از داد و س��تدها پش��تيباني كنند. اين 
اعتم��اد در طول زمان هم زم��ان كه روابط دوجانبه 

افزايش پي��دا مي كند و به تدريج ايران وارد اقتصاد 
بين المللي مي شود، به وجود مي آيد. 

اين ديپلمات انگليسي افزود: از طرف ديگر نيازمند 
اق��دام و اصالحات بيش تر در نظام بان��ك داري ايران 
هس��تيم. اين روند آغاز ش��ده و من بسيار خرسندم 
كه FATF در آخرين نشس��ت مهم خود اعالم كرد 
كه ايران در خصوص رس��يدن به استانداردهاي مورد 

درخواست پيشرفت خوبي حاصل كرده است. 
هاپتون گف��ت: به طور قطع در دهه ي��ي كه ايران 
هدف تحريم ها قرار داش��ت و نمي توانس��ت در نظام 
مالي بين المللي حضور داش��ته باش��د، جهان به جلو 
حركت كرده است، قوانين توسعه يافته و اكنون شرايط 
متفاوت شده است. بنا بر اين اينكه بانك هاي ايراني به 
س��طح مورد نياز استانداردهاي بين المللي دست پيدا 
كنن��د و بتوانند با بانك ه��اي بين المللي و بريتانيايي 
داد و س��تد زمان مي برد. در عين حال اطمينان دارم 
همان طور كه گفتم اگر در ايران، در انگليس و به طور 
كل��ي در اروپا روي اين موضع كار كنيم كه اين كار را 
در اولويت قرار داديم، اين پيشرفت حاصل خواهد شد 
و اكنون نيز به دس��ت آمده و در نتيجه سيستم ارتقا 
خواهد يافت و تجارت كردن ميان دو كش��ور بس��يار 

آسان تر خواهد شد. 

 برجام بهترين راه برقراري امنيت و رفاه 
براي منطقه است

سفير انگليس در ايران در پاسخ به اين پرسش كه 
اعتماد نداشتن بانك هاي بزرگ اروپايي و به طور خاص 
انگستان به ايران چه علت است. آيا به خاطر فشارهاي 
آمري��كا و فضاي بي اعتمادي اس��ت كه ايجاد كرده يا 
ش��ايد دولت انگلستان به بانك هايش اين اطمينان را 
براي وارد ش��دن به همكاري با ايران نمي دهد؟ گفت: 
نخست وزير انگلستان و رييس جمهوري ايران اخيرا در 
حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك ديدار 
كردند. آنها گفت وگوهايي شفاف درباره مسائل مختلف 
در زمينه روابط دو جانبه و چندجانبه داشتند. واضح 
است كه بخش��ي از آن، بخش اصلي آن به گفت وگو 
درباره برجام اختصاص داشت. نخست وزير انگليس به 
روشني مشخص كرد كه بريتانيا به طور قوي از توافق 
هس��ته يي دفاع مي كند و براي موفقي��ت آن با همه 
طرف هاي توافق همكاري نزديك دارد؛ اين سياس��ت 
انگليس اس��ت و هر آن چه ب��راي ديگر طرف ها اتفاق 
بيفتد، ما به روشني مي گوييم كه برجام پيش رو است 
و بهتري��ن راه براي برقراري امنيت،  صلح، ثبات و رفاه 
بيش ت��ر براي نه فقط ايران، بلكه ديگر طرف هاي اين 

توافق و در مجموع براي منطقه است. 
وي افزود: براي پاسخ به سوال شما درباره اينكه چرا 
بانك هاي انگليس به طور كامل براي داد و ستد با ايران 
هنوز اطمينان كامل ندارند، بايد بگويم كه اين يك جاده 
دو طرفه اس��ت. دولت انگليس براي اينكه به بانك ها و 
موسسات مالي بريتانيا اطمينان دهد كه تعامل مجدد با 
ايران پس از رفع تحريم ها كار درستي است هر تالشي 
را ب��ه كار مي گي��رد. در عين حال باي��د گفت كه اين 
تصميم خودشان است. آنها بانك هاي خصوصي هستند 
و تصميمات خود را مستقل از دولت مي گيرند. به طور 

قطع همگان متوجه اين مساله مي شوند. 
اين ديپلمات انگليسي گفت: برخي از اين بانك ها 
به دليل باقي ماندن تحريم هاي اوليه آمريكا مشكالتي 
دارند از جمله اينكه موسسات مالي كه با دالر تجارت 
مي كنند براي تعامل با ايران محدود مي شوند و اتباع 
آمريكايي نيز با اين محدوديت مواجهند. به طور قطع 
در انگليس موسس��ات مالي وجود دارند كه اغلب در 
آنها اتباع آمريكايي زيادي كار مي كنند و موسس��ات 
مال��ي نيز ب��ه ميزان قاب��ل توجهي از دالر اس��تفاده 
مي كنند. اينها مسائلي هس��تند كه امكان بانك هاي 
بزرگ بين المللي ش��امل بانك هاي بريتانيايي را براي 
تعامل كامل با ايران كاهش مي دهند، اما من اميدوارم 
در آين��ده اطمينان افزايش مي يابد و اين موسس��ات 
مالي ق��ادر خواهند بود به گونه يي ك��ه برجام اجازه 
مي ده��د، مجدد با ايران وارد تعامل ش��وند و آن را به 

يك موفقيت تبديل مي كنند. 

 در آينده نزديك شمار ويزاها بسيار بيشتر 
خواهد بود

هاپت��ون در ادامه اين گفت وگو در پاس��خ به اين 
پرسش كه در بحث صدور ويزا مشكالت و مسائلي از 
جمله وجود دالل ها و واسطه ها وجود دارد كه موجب 
سوء اس��تفاده آنها و ناراحتي مردم ايران ش��ده است، 
آخرين تمهيدات سفارت ش��ما براي حل اين مساله 
چه بوده اس��ت؟ با تاكيد بر اينكه »بخش��ي از دليل 
بازگرداندن روابط ميان دو كش��ور و عادي سازي اين 
روابط تضمين اين مساله بود كه شهروندان و بازرگانان 
هر دو كشور بتوانند آزادانه تر به ايران يا انگليس سفر 

كنند«، افزود: از زماني كه ما بخش ويزا را در تهران در 
فوريه 2016 بالفاصله پس از رفع تحريم ها بازگشايي 
كردي��م، دولت بريتانيا بس��يار تالش ك��رد تا ميزان 
خدمات ويزا و اعطاي آن به ايراني هايي كه مي خواهند 
به انگليس سفر كنند را افزايش دهد. ما از تعداد بسيار 
كمي شروع كرديم، چراكه اين چيزها براي راه اندازي 
و عملكرد درس��ت به زمان نياز دارند. اين سفارت در 
پي ماجراي س��ال 2011 به مدت چهار سال تعطيل 
بود و بازس��ازي روابط و بازگرداندن خدماتي همچون 

ويزا زمان مي برد. 
وي خاطرنش��ان كرد: باعث خرس��ندي است كه 
بگويم در اين مس��اله در حال پيشرفت هستيم و در 
آينده نزديك در دفتر اين سفارت شمار ويزاها بسيار 
بيش تر خواهد بود. هر چند تعداد آنها در حال حاضر 
در مقايسه با ميزان در خواست هاي شهروندان ايراني 
كه مايل به سفر به انگليس هستند، بسيار پايين است. 
سفير انگليس در ايران ادامه داد: من كار روي اين 
مساله را در اولويت قرار داده ام، زيرا بسيار مهم است كه 
شهروندان ايراني راحت تر بتوانند به انگليس سفر كنند 
و اين كار را بدون مزاحمت بخش خصوصي يا افراد و 
مجرماني كه مي خواهند از اين سيس��تم سوء استفاده 
كنند انجام دهيم. ما بسيار تالش مي كنيم تا هرگونه 
فرصت براي سوء استفاده از سيستم را كاهش بدهيم. 

 ايران براي تسهيل صدور ويزا
كار بيشتري انجام دهد

وي همچنين گفت: ايران بايد براي تسهيل در اين 
مس��اله كار بيش تري انجام ده��د. از جمله اينكه بايد 
همكاري نزديك و كم��ك بيش تري بكند تا تضمين 
داده ش��ود كه آن دسته از شهروندان ايراني كه به طور 
غيرقانوني وارد انگليس شده يا به طور غيرقانوني باقي 
مانده اند، به ايران بازگردانده شوند. اين يك بخش بسيار 

مهم از مساله ويزاها در روابط ميان دو كشور است. 
هاپتون ادامه داد: گفت وگوهايي كه ميان مقامات 
ايران��ي و مقام��ات بريتانياي��ي در حال انجام اس��ت، 
پيش��رفت خوبي داش��ته و ه��ر دو ط��رف يك وجه 
مش��ترك از اينكه چه كارهايي بايد انجام ش��ود، در 
اختيار دارند. باعث خوشحالي است كه اين گفت وگوها 
در جريان و در حال پيش��رفت است. اگر ما به همين 
روند ادامه دهيم، شاهد پيشرفتي قابل توجه در بخش 
خدمات ويزا براي كس��اني خواهيم ب��ود كه مايل به 
س��فر به انگليس هس��تند و مردم در تهران به زودي 

مي توانند، شاهد اين پيشرفت ها باشند. 
وي در ادام��ه تصري��ح ك��رد: گزين��ه ديگري كه 
هميشه در دسترس سيستم هاي ايراني  كه مي خواهند 
ب��ه انگليس س��فر كنند وج��ود دارد، اين اس��ت كه 
درخواس��ت هاي خود را به همان طريق معمول ارائه 
دهند و سپس ويزاي خود را از يك پايتخت در منطقه 
در يك كش��ور نزديك به عنوان مثال تركيه يا امارات 
متح��ده عربي دريافت كنند؛ اين در حالي اس��ت كه 
بخواهند ويزاي خود را از يك روش س��اده تر دريافت 
كنند. البته من درك مي كنم كه اين ايده آل نيس��ت 
و هدف اين اس��ت به ش��رايطي برسيم كه شهروندان 
ايراني بيش تري ويزا دريافت كنند و روندهاي مربوطه 

را در همين جا يعني تهران انجام دهند. 
سفير انگليس در ايران در پاسخ به اينكه مذاكرات 
كنس��ولي ايران و انگليس مش��ابه مذاكراتي اس��ت 
كه ميان ايران و اس��تراليا انجام ش��ده است و به حل 
مس��ائل انجاميد؟ با بيان اينكه » من نمي خواهم در 
مورد استراليا صحبت كنم«،  افزود: مطلعم كه استراليا 
پيش��رفت خوبي در خصوص مذاكرات كنسولي اش با 
ايران داش��ته است. بديهي اس��ت كه مذاكرات ميان 
انگلي��س و ايران روي موضوعاتي ك��ه براي دو طرف 
مهم است تمركز دارد و همان طور كه گفتم رايزني ها 

ادامه دارد و در حال پيشرفت است. 
هاپتون تاكيد كرد: ما مذاكرات كنسولي با ايران را 
از همان اوايل سال 2016 آغاز كرديم و اين مذاكرات 
همچنان ادامه دارد و خوش��بختانه به تدريج در حال 

نتيجه دادن است. 

 دوستي با كشورهاي حاشيه خليج )فارس( 
تناقضي با تجديد روابط با ايران  ندارد

 وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه خان��م تراز مي 
در س��فري ك��ه دو س��ال قبل ب��ه منطقه داش��تند 
صحبت هايي داشتند كه عليه ايران بود، آيا بايد انتظار 
داشته باشيم كه انگلستان تمام تخم مرغ هايش را در 
س��بد كشورهاي حاش��يه خليج فارس بگذارد يا بين 
ايران و ديگر كشورها تعادل ايجاد مي كند، اظهار كرد: 
بريتانيا روابط قديمي با كشورهاي بسياري در منطقه 
و خاورميانه دارد. ما همكاري نزديكي با كش��ورهاي 
حاش��يه خليج )فارس( داري��م و اين بخش مهمي از 
سياس��ت خارجي انگليس اس��ت. به طور همزمان ما 

داراي ي��ك رابطه قديمي تاريخي با ايران هس��تيم و 
پس از توافق هس��ته يي و رفع تحريم ها انگليس مايل 
اس��ت بار ديگر اين روابط را توس��عه دهد و از برجام 
براي برقراري صلح، ثبات و رفاه به طور كلي در منطقه 

استفاده كند. 
سفير انگليس در ايران كه در كارنامه خود فعاليت 
در قط��ر و يم��ن را دارد، اف��زود: دولت انگليس هيچ 
تناقضي ميان برقراري روابط با هر دو طرف كشورهاي 
خليج  )فارس( نمي بيند. ما مي توانيم با تمام شركاي 
خود به طرق مختلف همكاري كنيم و دوستي و رابطه 
نزديك با كشورهاي عرب حاشيه خليج )فارس( هيچ 
تناقضي با اين حقيقت ك��ه ما خواهان تجديد روابط 
با ايران هس��تيم ندارد. هرجا كه امكان داش��ته باشد 
يكديگر را بهتر درك مي كنيم تا اختالفات و مس��ائل 
سياس��ي كه در خاورميانه با آن مواجه مي شويم را به 
گونه يي ك��ه به نفع روابط دو جانبه ميان دو كش��ور 

باشد، كاهش دهيم. 
هاپت��ون در ادامه اين گفت وگو در پاس��خ به اين 
پرسش كه چرا انگلستان با خريد كيك زرد از سوي 
ايران از قزاقس��تان مخالفت ك��رد در حالي كه همه 
كش��ورهاي ديگر با اين درخواس��ت مواف��ق بودند، 
مخالفت ش��ما دليل فني داش��ت يا سياسي؟ اظهار 
كرد: برجام به طور دقي��ق تمام محدوديت هاي فني 
جمهوري اسالمي ايران در ارتباط با سالح هسته يي 
را مش��خص كرده اس��ت و بخش��ي از آن مربوط به 
ميزان كيك زردي است كه ايران مي تواند خريداري 
و ذخيره كند. اين يك مساله بسيار فني است، اما در 
اصل دليل مخالفت انگليس در كميس��يون مشترك 
اين بود كه لندن قانع نش��ده بود كه ايران الزم است 
اين حجم زياد از كيك زرد را از قزاقستان خريداري 

كنند و اين در تناقض با شروط برجام است. 
وي اضاف��ه ك��رد: كميس��يون مش��ترك به طور 
منظ��م برگزار مي ش��ود و ديدگاه ه��اي اعضاي آن 
به طور صريح مورد بحث قرار مي گيرند. كار درستي 
نيست كه من در مورد جزييات اين مباحث صحبت 
كن��م. اما بايد بگويم كه از نظ��ر من موضع بريتانيا 
كامال در راس��تاي حمايت قوي اين كشور از اجراي 

موفقيت آميز برجام است. 
سفير انگليس در پاسخ به اين پرسش كه تا االن در 
جريان مذاكراتي كه داشتيد ابهامات و سواالت فني تان 
با توجه به پاس��خ هايي كه ايران در اين باره داده، رفع 
نشده است؟ گفت: ما گفت وگوهاي شفاف و سازنده يي 
ب��ا ايران ب��دون اعضاي ديگر كميس��يون مش��ترك 
داش��تيم و موضوعات به طور كامال شفاف مورد بحث 
قرار گرفته اس��ت و ما پاسخ هاي روش��ني از ايرانيان 
دريافت كرده ايم. باعث خرسندي است كه اين يكي از 
زمينه هاي همكاري است كه رو به پيشرفت قرار دارد. 
اين ديپلمات انگليسي در پاسخ به اينكه انگلستان 
به طور كامل با خريد اين محموله از سوي ايران مخالف 
است يا در آينده امكان تغيير نظر وجود دارد؟ تصريح 
كرد: به طور قطع مس��ائل مي تواند بسيار بهتر از اين 
باشد و ما به تالش هاي خود براي درك رايزني ها ميان 
دو كش��ور ادامه خواهيم داد. مساله خريد كيك زرد 
يكي از موضوعات متعدد و بس��يار فني اس��ت كه در 
نشست هاي منظم كميسيون مشترك مطرح مي شود 
و من اطمينان دارم كه مورد بحث و رايزني قرار خواهد 
گرفت و طرف ها به ارائه ديدگاه هايشان ادامه خواهند 
داد و اين روشي است كه در اين فرآيند انجام مي شود. 
هاپتون خاطرنش��ان كرد: ايران اين توانايي را دارد 
كه موضوعاتي مثل اين را مطرح و درخواس��ت كند، 
اما به طور مشابه ديگر طرف هاي توافق نيز طبق متن 
برجام اين حق را دارند كه ديدگاه هايشان را چه موافق 
باشند و چه مخالف بيان كنند. اين همان دليل اهميت 
كميسيون مشترك است كه انگليس به ايفاي كامل 

نقش خود در آن ادامه خواهد داد. 

 مي توانيم از برجام براي روابط دوجانبه 
استفاده كنيم

س��فير انگليس در ايران در ادام��ه درباره حس و 
حالش در زمان بازگشايي سفارت دو كشور و رويكرد 
ديپلمات هاي ايراني نسبت به اين مساله گفت: من از 
برقراري مجدد روابط ديپلماتيك ميان دو كش��ور در 
س��پتامبر 2016 بسيار خرسند ش��دم و هر دو طرف 
از اين گام مه��م حمايت كردند تا از آن براي ايجاد و 
پيش��برد روابط دو جانبه و همكاري ميان دو كشور و 
حركت دادن آن به سمت مرحله جديد استفاده شود 

و اين در حال روي دادن است. 
وي اف��زود: م��ن با همتاي خ��ود در لندن، حميد 
بعيدي ن��ژاد هم��كاري بس��يار نزديك��ي دارم كه به 
نمايندگي از جمهوري اسالمي به خوبي كار مي كند تا 
ديدگاه هاي شما را ارائه دهد و جايگاه ايران در انگليس 
را ارتقا دهد. جمعيت ايرانياني كه در انگليس زندگي 
مي كنند، بس��يار زياد است و من فكر مي كنم كه وي 
به خوبي از آنها و منافع شان حمايت مي كند. از منظر 
دولت بريتانيا ما به طور كامل متعهد هستيم كه روابط 
جديد خود با ايران را در اين مرحله جديد موفق سازيم 
و از برجام به عنوان زيربنايي براي اين روابط دو جانبه 
استفاده كنيم. بنا بر اين ما مي توانيم همكاري مان را در 
بخش هاي مختلف افزايش دهيم و در موضوعاتي هم 
كه اختالف نظر جدي وجود دارد، البته كه اختالفاتي 
هم هس��ت، از جمله در خص��وص ديدگاه هايمان در 
مناقش��ات منطقه ي��ي و اينكه چگونه بايد حل ش��ان 
كنيم، دس��ت كم بايد گفت وگوهاي بيشتري داشته 
باش��يم و تالش كنيم درك بهتري از موضع يكديگر 
داشته باشيم و همكاري كنيم تا اين مسائل دشوار از 

طريق سياسي حل شود. 
س��فير انگليس در ايران در پاسخ به اين پرسش 
ك��ه بس��ياري از مقام��ات آمريكاي��ي از جمله آقاي 
اوبام��ا و كري توافق هس��ته يي را توافقي »تاريخي« 
خواندند، ش��ما چه نظري داريد؟ گف��ت: همان طور 
كه نخس��ت وزير و وزير امور خارجه  مان به روش��ني 
گفته اند، انگليس نيز توافق هسته يي را يك »دستاورد 
بزرگ« مي داند. اين يكي از مهم ترين دس��تاوردهاي 
جديد ديپلماتيك است. بريتانيا كماكان به طور كامل 
به آن متعهد است و دولت خود را متعهد مي داند آن 

را به يك موفقيت تبديل كند. 
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3 چشم انداز احتمالي منطقه يورو

از اروپايي متحدتر تا فروپاشي كامل
گروه جهان 

تا زماني كه آنگال مركل صدراعظم آلمان، همچنان 
براي تش��كيل دولت جدي��د ائتالفي در اين كش��ور 
مذاكره مي كن��د، نمي توان در م��ورد رويكرد قطعي 
براي يكپارچگي اروپا در س��ال هاي آين��ده نظر داد؛ 
ام��ا اصالحات در اتحاديه اروپ��ا و منطقه يورو به طور 
قطع در مسير جاه طلبانه مورد عالقه ژان كلود يونكر، 
رييس كميسيون اروپايي، پيش نخواهد رفت. پس از 
گذشت يك سال جنجالي، باالخره فضاي سياست در 
سرتاسر اروپا آرام مي گيرد. اگرچه حزب راست افراطي 
آلترناتيوي براي آلمان نزديك به 13 درصد آراء را در 
انتخابات اخير پارلماني اين كشور به دست آورده، اما 
همچنان تهديد بزرگي براي رهبري مركل به ش��مار 
نمي آيد. در فرانس��ه كه ديگر س��تون پ��روژه اروپايي 
محسوب مي شود، رييس جمهوري امانوئل ماكرون از 
حمايت اكثريتي پارلمان برخوردار اس��ت. و با وجود 
ترديده��ا و نگراني ها در مورد برگزيت، ش��كي وجود 
ندارد ك��ه اتحاديه اروپا براي هر برنامه  احتمالي براي 
آينده خود بدون در نظر گرفتن بريتانيا به عنوان يكي 

از اعضا تصميم گيري خواهد كرد. 
از اين رو، اكنون مس��اله اين است كه اتحاديه اروپا 
و به وي��ژه منطقه يورو، در كدام مس��ير پيش خواهد 
رفت. س��ه ديدگاه در اين زمينه وجود دارد. نخستين 
گزينه طب��ق توصيف يونك��ر، »اتحاديه يي متحدتر« 
اس��ت. ديدگاه يونكر پيشروي كش��ورهاي اروپايي با 
س��رعت هاي متفاوت را رد و از قدم ه��اي همگون از 
س��وي همه كشورهاي عضو اتحاديه حمايت مي كند. 
قب��ل از هر چي��زي، اين ديدگاه به معني گس��ترش 
منطقه سفر در مرزهاي آزاد به كشورهاي بلغارستان و 
روماني خواهد بود. يونكر همچنين پيشروي به سمت 
اتحاديه استانداردهاي اجتماعي اروپا را خواستار است 
كه به درك مش��ترك از رفاه در بازار واحد جامه عمل 
بپوش��اند. يونكر همچنين اصرار دارد كه يورو بايد ارز 
مشترك همه اتحاديه اروپا و نه فقط برخي كشورهاي 
خاص باشد؛ بر مبناي چنين تفكري، اتحاديه اروپا بايد 
به دنبال ايجاد اتحاديه بانكداري باشد، به گونه يي كه 
قوانين بانكداري و نظارتي در ميان همه كش��ورهاي 
عضو يكسان سازي شوند. كميسيونر امور اقتصادي و 
مالي بايد به وزير دارايي اتحاديه اروپا و مكانيسم ايجاد 
ثبات اروپايي به صن��دوق اروپايي پول تبديل گردند. 
يك سال پيش چنين يكپارچه س��ازي »افراطي« به 
هيچ وجه نمي توانست اعتبار الزم را براي اجرايي شدن 

بيابد؛ چرا كه بريتانيا هيچگاه از چنين طرحي حمايت 
نمي ك��رد. اما حاال كه مذاكرات برگزيت در حال وقوع 
و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا قطعي اس��ت، ديدگاه 

يونكر نيز تا اندازه يي امكان پذير به نظر مي آيد. 
اما رويكرد »س��رعت يكس��ان« يونك��ر همچنان 
مورد مناقش��ه است. از اين رو، امانوئل ماكرون ديدگاه 
جاه طلبانه مختص خود را در مورد اتحاديه اروپا مطرح 
كرده است كه بسياري از پيشنهادهاي يونكر را در بر 
مي گيرد، اما به نظر مي رس��د كه با تفاوت هاي بيشتر 
در اتحادي��ه اروپا دس��ت كم در ميان مدت مش��كلي 
ندارد. براي نمونه اگر لهس��تان نمي خواهد از ارز يورو 
اس��تفاده كند، نبايد به چنين كاري وادارش كرد و در 
عين حال اين تصميم نبايد ديگر كش��ورهاي منطقه 
يورو را از پيش��روي به س��مت يكپارچگي باز دارد. به 
همين دليل است كه ماكرون تشكيل پارلمان منطقه 

يورو را خواستار شده؛ پارلماني كه بتوان در زمينه هايي 
تصميم گي��ري كند كه تنها به منطق��ه يورو و نه كل 
اتحاديه اروپا مربوط مي ش��وند. تفاوت ها در س��طوح 
يكپارچگي هيچ كش��وري را از پيوس��تن تدريجي به 
»هسته« به شدت يكپارچه اتحاديه اروپا باز نمي دارد. 

سومين گزينه پيش رو براي منطقه يورو كه البته 
محتمل ترين گزينه موجود به نظر مي رس��د، همانند 
هميشه به تجارت مربوط مي ش��ود. بحران اقتصادي 
كه عامل اصلي درخواس��ت ها براي يكپارچگي بيشتر 
و برخي م��وارد هم جدايي بيش��تر در منطقه بود، با 
افزايش رشد بيش از دو درصدي توليد ناخالص منطقه 
يورو كاهش قابل توجه نرخ بيكاري، تاثيرگذاري خود 
را از دست داده اس��ت. حتي يونان، تنها كشوري كه 
همچنان تاحدي در ركود به س��ر مي برد، نيز با وجود 
نوسانات در حال پيش��رفت است. در چنين شرايطي 

احتم��اال سياس��ت گذاران همانند موارد بس��ياري در 
گذش��ته تصميم خواهند گرفت اصالحات جاه طلبانه 
منطقه يورو را به عقب بياندازند و پيشبرد اصالحات را 
به زمان پيشامد بحران موكول كنند. چنين تصميمي 
امكان تمركز بيش��تر بر موضوعات��ي همچون انرژي، 
قواني��ن ديجيتال و مهاجرت را ك��ه اكنون مهم تر به 
نظر مي رسند، فراهم خواهد آورد. اگر سياست گذاران 
اين مسير را در پيش بگيرند، مخاطرات جدي اتحاديه 
اروپ��ا و منطق��ه يورو را تهديد مي كن��د. منطقه يورو 
اكنون عملك��رد خوبي دارد و اصالح��ات كليدي در 
برخي زمينه ها حائز اهميت هس��تند؛ اما اين اتحاديه 
پولي يك نقص بزرگ هم دارد و آن نبود مكانيس��مي 
براي پيش بيني و پيش��گيري از اختالف هزينه ها در 
كش��ورهاي سرتاس��ر اتحاديه اروپاس��ت كه قابليت 
مش��اركت در روند تعديل نرخ تبادل ارز را از دس��ت 

داده اند؛ تعديل نرخ تبادل ارز شيوه يي است كه براي 
از بي��ن بردن تاثيرات تغيير ارزش ارز در پي تغييرات 
در نرخ تبادل مورد اس��تفاده قرار مي گيرد و در مورد 
اتحاديه اروپا تنها زماني كارآمد خواهد بود كه كشورها 
ارز يكساني داشته و سياست هاي پولي مشابهي اتخاذ 
كنند. چنين مكانيس��مي به آزادي جابه جايي بيشتر 
كارگ��ران در بخش هاي خدماتي ني��از دارد؛ اما حتي 
اگر كش��ورهاي منطقه يورو با آزادي هاي بيشتر بازار 
كار موافقت كنند، كارگران با موانع بزرگ تر فرهنگي 
و زباني مواجه خواهند بود. به هر حال، در نبود چنين 
مكانيسمي همان گرايش هايي كه در بحران اقتصادي 
گذشته به اوج رس��يدند، خود به بحراني ديگر منجر 
خواهند ش��د. پس از تجربه بحران، اگر نش��انه هاي 
افزايش اختالف هزينه ها نمايان ش��ود، تفاوت ها در 
ن��رخ بهره در ميان كش��ورهاي منطق��ه يورو خيلي 
س��ريع تر از بحران قبلي افزايش خواهند يافت و اين 
مس��اله هش��داري زودهنگام خواهد ب��ود. در چنين 
شرايطي بسته به تهديد بدهي ها و ميزان كمك هاي 
مالي خرج ش��ده، يك شك ديگر به منطقه مي تواند 

فاجعه به بار آورد. 
همانطور كه مارتين ولف گزارش داده، آدام لِريك 
كارش��ناس اقتصادي، طرحي را پيش��نهاد كرده كه 
طبق آن ذي نفعان بروز تغييرات ناگهاني در تفاوت ها 
در نرخ بهره، بايد نيمي از س��ود خود را به »حس��اب 
ثبات هزينه هاي مال��ي« واريز كنند و اين مبلغ پس 
از فروكش كردن ش��ك نرخ بهره، به آنها باز گردانده 
خواهد شد. اما اين طرح نيز همانند اصالحات منطقه 
يورو بايد مورد تاييد همه كشورهاي منطقه قرار گيرد. 
در حالي كه مركل همچنان براي تش��كيل دولت 
ائتالفي خود مذاكره مي كند، پيش بيني قطعي رويكرد 
احتمالي در جهت يكپارچگي بيشتر اروپا در سال هاي 
آتي، غيرممكن است. اما باتوجه به احتمال زياد اينكه 
دولت ائتالفي آلمان احزاب دموكرات هاي آزاد و سبزها 
و حزب دموكرات مسيحي مركل در ميانه آنها را شامل 
مي شود، پيشبرد سريع اهداف يكپارچه سازي سراسر 
منطقه يورو، غيرمحتمل است. گزينه واقع بينانه تر اين 
اس��ت كه تالش هايي با س��رعت هاي مختلف صورت 
گيرد و آن دس��ته از كش��ورهايي كه مي توانند پيش 
بروند و آنهايي كه نمي توانند، منتظر فرصت مناسب 
بمانند. نتيج��ه عالي نخواهد بود، ام��ا به طور قطع از 

شرايط كنوني بهتر است. 
منبع: پراجكت سينديكت

گاي ِورُهفشتاد، نخست وزير سابق بلژيك 
گروه جهان  هيچ ش��كي وج��ود ندارد كه نتيج��ه انتخابات 
سراس��ري اخي��ر آلمان ب��راي اتحاديه اروپا به ش��دت مهم 
خواهد بود. احزابي كه براي س��ال هاي طوالني سياست  در 
آلمان را در دس��ت داشتند، يعني حزب سوسيال دموكرات 
و اتحاد دموكرات مس��يحي به عالوه حزب اتحاد سوس��يال 
مس��يحي، همگي ميزان زيادي از حمايت هاي هميشگي را 
در صندوق هاي راي از دست دادند و در مقابل، حزب راست 
افراطي ب��ه مي��زان غيرمنتظره ي��ي راي آورد. كمپين هاي 
انتخابات��ي هر س��ه ح��زب اصلي كام��ال بر سياس��ت ها و 
فضاي داخلي آلمان تمركز داش��تند و به طرز ش��گفتاوري 
كوته بينانه بودند. بيشترين موضوعاتي كه در اين كمپين ها 
مطرح ش��د، طرح ممنوعيت بنزين، سياس��ت هاي مالياتي، 
اجاره بها و مسائل مربوط به امنيت كشور بودند؛ به طور قطع 
اين مس��ائل براي راي دهندگان آلماني مهم است، اما جاي 
تعجب دارد كه احزاب اصلي در مورد چالش هاي پيش روي 

اتحاديه اروپا و منطقه يورو عمدتا سكوت اختيار كردند. 
چالش ه��ا متع��دد هس��تند؛ بريتانيا در م��ورد خروج از 
اتحاديه اروپا مذاكره مي كند و در مورد آينده روابط دوجانبه 
شك و ترديدهاي فراواني وجود دارد. از سوي ديگر، اتحاديه 
اروپا با مش��كل افول دموكراسي در لهس��تان و مجارستان 
مواجه اس��ت و بايستي از فاصله گرفتن بيشتر اين دو كشور 
از قوانين اتحاديه جلوگي��ري كند. براي بحران هاي قديمي 
مهاجران و پناه جويان نيز هن��وز راه حلي طوالني مدت پيدا 
نش��ده اس��ت. از س��وي ديگر، مس��اله مقابله با چالش هاي 
امنيتي ناش��ي از تروريس��م، رويارويي با روسيه و امريكايي 
آشفته و س��رگردان تحت رياس��ت جمهوري دونالد ترامپ، 
مطرح اس��ت. در چنين شرايطي منطقه يورو پس از سال ها 
ت��الش براي نج��ات از بح��ران مالي س��ال 2008، باالخره 
نش��انه هاي رشد را شاهد بوده اس��ت؛ اگرچه تثبيت بهبود 

شرايط اقتصادي همچنان زمان مي برد. 
چگونگي رس��يدگي به اين چالش ها و موضع گيري هاي 
آلم��ان در مورد آنها آينده اروپ��ا را تعريف مي كند. رهبران 
احزاب اصلي آلمان مي بايس��ت در كمپين هاي انتخاباتي در 
اس��توديوهاي تلويزيوني، س��الن هاي كنفرانس، كالس ها و 
خيابان ها بيش��تر به مس��ائل فوق مي پرداختند. در حقيقت 
شكست دو حزب بزرگ آلمان در پرداختن به اين موضوعات 
يكي از داليل كاهش حمايت ها از آنها محس��وب مي ش��ود. 
احزاب اتحاد دموكرات مسيحي، سوسيال دموكرات و اتحاد 
سوسيال مسيحي با توجه به مشكالت كوچك و سر باز زدن 
از اشاره به مسائل مهم، يك خأل ايجاد كردند و ملي گراهاي 
پوپوليست راست افراطي »آلترناتيوي براي آلمان« با كمال 
ميل اين خأل را پر كردندو توانستند 13 درصد آرا را به خود 

اختصاص دهند. 
حقيقت اين اس��ت كه اروپا به اصالحاتي قابل توجه نياز 
دارد و تنه��ا راه ب��راي اجراي اين اصالحات اين اس��ت كه 
كش��ورهاي حامي دموكراس��ي ليبرال در اروپ��ا با يكديگر 
متحد ش��وند. زماني كه نتايج انتخابات آلمان منتش��ر شد، 
بس��ياري از تحليل گ��ران نتيجه گرفتند كه اي��ن انتخابات 
ضربه يي مهلك به امانوئل ماكرون، رييس جمهوري فرانس��ه 
و برنامه هاي وي براي بخش��يدن جان تازه يي به برنامه هاي 
اروپايي بوده است. اما ش��ايد چنين ارزيابي چندان درست 
نباش��د. الزم به ذكر اس��ت كه اين ولفگانگ ش��ويبله، وزير 
دارايي آلمان از حزب سوس��يال دموك��رات در دولت اتحاد 
دموكرات مس��يحي بود كه در يك دهه گذش��ته با بيش��تر 
اصالحات پيش��نهادي مربوط به منطقه يورو مخالفت كرد. 
در چنين ش��رايطي، نتيجه ديگري كه مي توان از انتخابات 
آلمان گرفت اين اس��ت كه به آن به چشم يك فرصت براي 
شروعي دوباره نگاه كرد؛ پايان »ائتالف بزرگ« احزاب اتحاد 

دموكرات مس��يحي و سوسيال دموكرات مي تواند به معناي 
پايان ركود سياسي در آلمان و حتي اروپا باشد. 

مذاكرات براي تش��كيل دولت ائتالف��ي پس از انتخابات 
پارلمان��ي همچن��ان ادام��ه دارد و از آنجايي كه سوس��يال  
دموكرات ه��ا مصمم هس��تند با هيچ حزبي همراه نش��وند، 
محتمل تري��ن نتيجه ائتالف متش��كل از اح��زاب دموكرات 
مس��يحي، دموكرات ه��اي آزاد و سبز هاس��ت ك��ه به دليل 
رنگ هر حزب ائتالف »جاماييكا« خوانده مي شود. مي توان 
اميدوار بود كه دولت بعدي آلمان از سياس��تمداران حامي 
اروپا با ايده هاي تازه و تمايل به پيشبرد اصالحات در سطح 
اروپايي، احتماال هم راس��تا با پيش��نهادات ماكرون، تشكيل 
ش��ود. در آن صورت، گروه جدي��د رهبران مي توانند نيروي 
محرك ش��كل دهنده نقش آلمان در اروپا در سال هاي آتي 

باشند. 
دموكرات هاي آزاد ني��ز همانند ماكرون مي خواهند اروپا 
را دموكراتيك ت��ر كنن��د؛ اين حزب از فهرس��ت نامزدهاي 
انتقالي در انتخابات در س��طح اتحاديه اروپا حمايت مي كند 
و همچنين نزديكي بيش��تر ش��هروندان اروپاي��ي از طريق 
قراردادهاي دموكراتيك در كش��ورهاي منطقه را خواس��تار 
اس��ت. حزب دموكرات آزاد در عين ح��ال يكي از حاميان 
اعمال قوانين مشترك اروپايي در زمينه مهاجرت، مرزهاي 
مش��ترك و نيروه��اي گارد س��احلي اس��ت و همچنين از 
تاسيس اداره فدرال تحقيقات اروپايي براي هماهنگ سازي 
مبارزات عليه تروريس��م حمايت مي كند. كريستين ليندنر، 
رهب��ر ح��زب دموكرات آزاد بر اين باور اس��ت ك��ه بايد به 
قوانين بس��ته رش��د و ثبات اتحاديه اروپا احترام گذاش��ته 
ش��ود و اينكه خرج ك��ردن پول پرداخت كنن��دگان ماليات 
)مردم( بدون مس��ووليت پذيري و ش��فافيت بودجه، تنها به 
نفع پوپوليس��ت ها و ملي گرايان همچ��ون حزب آلترناتيوي 
ب��راي آلمان تمام خواهد ش��د. خوش��بختانه در اين زمينه 
ليندنر با ماكرون هم  عقيده اس��ت؛ هر دو در اين زمينه كه 
اروپ��ا به مديريت بهتري بر مبن��اي تركيبي از قوانين مالي 
نظام مند و س��رمايه گذاري هاي محرك رش��د نياز دارد، هم 

عقيده هستند. 
اكنون براي اروپا زمان مهمي اس��ت. اروپايي ها بايس��تي 
براي مش��كالت مش��ترك خود راه حلي بيابند و به آلمان و 
فرانس��ه براي رهبري در اين مسير نياز دارند. محور آلمان-

فرانس��ه كه در گذشته اروپايي ها را به سمت يكپارچه شدن 
پيش برده، بار ديگ��ر بايد همين كار را انجام دهد. مي توان 
اميدوار بود كه دولت جديد ائتالفي در آلمان در ايجاد اتحاد 
نزديك تر سياس��ي و اقتصادي قادر به همكاري به فرانس��ه 
باشد؛ شواهد كه اينطور نشان مي دهند. تبديل اتحاديه اروپا 
ب��ه اتحاديه يي دموكراتيك تر تنه��ا راه عقب  راندن تمايالت 
ملي گرايانه يي است كه مس��ير اجراي پروژه هاي اروپايي را 

سد كرده اند. 
منبع: پراجكت سينديكت

مشكالت اسپانيا تاثيري بر رشد منطقه يورو نداردآينده اروپا پس از انتخابات آلمان
جان ردوود، استراتژيست ارشد روابط بين الملل

گروه جهان  مخاطرات سياسي سراسر منطقه يورو قابل مشاهده 
هس��تند. اعمال قوانين كلي بودجه نيز سياس��ت هاي محلي را 
در بس��ياري از كشورهاي منطقه دش��وار كرده است. نظام هاي 
سياس��ي در بسياري از كش��ورها نيز روي كار آمدن دولتي در 
اكثريت را دشوار مي كند. عدم محبوبيت سياست هاي رياضتي 
براي هماهنگ شدن با قوانين بودجه منطقه يورو در بسياري از 
كشورهاي منطقه به كاهش پذيرش احزاب اصلي چپ و راست 
كه عمدتا مس��ووليت دولت داري را برعهده داش��تند، انجاميده 
اس��ت. همانند يونان، اس��پانيا نيز در س��ال هاي اخير از همين 
آش��وب هاي سياسي رنج برده است. طبق نظرسنجي هاي اخير، 

وضعيت در ايتاليا نيز چندان تفاوتي ندارد. 
در پنج س��ال گذش��ته دولت اس��پانيا در راس��تاي افزايش 
متناس��ب ماليات و كاهش هزينه ها براي دس��تيابي به اهداف 
بودجه اتحاديه اروپا، چندان موفق عمل نكرده اس��ت. نگراني ها 
از سياس��ت گذاري هاي اقتص��ادي همراه با ديگر مش��كالت به 
كاهش شديد مش��اركت مردم در انتخابات و حمايت از احزاب 
مردمي، راس��ت ميانه، سوسياليس��ت و چپ ميانه ش��ده است. 
نتيج��ه انتخاب��ات س��ال 2015 پارلماني بود كه نمي توانس��ت 
با مش��اركت احزاب نس��بتا متحد دولت ائتالفي تشكيل دهد. 
حزب مردمي در مقايس��ه با ديگر اح��زاب قديمي اندكي بهتر 
عمل كرد و توانس��ت يك سوم آرا و كرسي هاي پارلمان را از آن 
خود كند؛ ميزان حمايت ها از حزب سوسياليست به 22 درصد 
كاهش يافت و اين حزب از ائتالف با ديگر احزاب براي تشكيل 
دولت ائتالفي سر باز زد. ائتالف چپ ها هم براي تشكيل دولت 
اكثريت كافي نبود. پادشاه درمانده مجبور شد پارلمان را منحل 
و در تابستان 2016 انتخابات جديدي برگزار كند. نهايتا ماريانو 
راخوي، رهب��ر حزب مردمي، در اكتبر 2016 موفق ش��د راي 

اكثريت پارلمان را براي نخست وزيري كسب كند. 
راخوي اداره كش��ور را با وعده خودداري از افزايش ماليات 
بر عهده گرفت، اما براي عمل به اهداف كسري بودجه اتحاديه 
اروپا بالفاصله پس از روي كار آمدن مجبور ش��د طرح هايي را 
ب��راي افزايش ماليات به اجرا بگذارد. رون��د ارائه طرح بودجه 
2018 در پي آش��فتگي هاي مرتبط با همه پرس��ي كاتالونيا به 
تعوي��ق افتاد؛ طبق ش��واهد موجود، ملي گرايان باس��ك كه از 
حاميان راخوي در پارلمان محس��وب مي ش��وند، از شيوه حل 
مش��كالت موج��ود در رابطه با كاتالونيا توس��ط نخس��ت وزير 
چندان راضي نيس��تند و براي نش��ان دادن اين عدم رضايت، 
احتماال از طرح بوجه دولت حمايت نخواهند كرد و از آنجايي 
كه راخ��وي رهبري يك دولت در اقليت را برعهده دارد، براي 
پيش��برد برنامه هايش همواره مجبور به جل��ب حمايت ديگر 

احزاب است. 
در همي��ن حال، حزب مردمي در پي يك س��ري اتهامات 
فس��اد و بازجويي ه��اي رس��مي در م��ورد بودج��ه حزب و 
قراردادهاي بخش عمومي، آس��يب ديده است. اتهاماتي نيز 
در مورد تاكتيك هاي اس��تفاده ش��ده از س��وي وزير كشور 
ب��راي بي اعتبار كردن و س��ركوب ملي گرايان كاتالونيا در پي 
كشف نوار برخي گفت وگوها در اين زمينه، مطرح شده است. 
عالوه براين مش��كالت، ظهور احزاب چالش��ي و جنبش هاي 
اس��تقالل طلبي در كاتالوني��ا و باس��ك ني��ز به آش��فتگي ها 
افزوده اند. دو حزب اس��تقالل طلب باسك مجموعا 7 كرسي 
و اح��زاب ملي گ��راي كاتالونيا 17 كرس��ي در پارلمان دارند. 
پس از س��ال ها گفت وگوهاي بي نتيج��ه درباره برگزاري يك 
همه پرسي رس��مي با موضوع آينده كاتالونيا، دولت محلي با 
علم بر اينكه دولت مركزي اج��ازه چنين كاري را نمي دهد، 
همه پرسي استقالل برگزار كرد. راخوي با خشم به اين مساله 
واكنش نشان داد و براي جلوگيري از همه پرسي به خشونت 
متوسل شد با اين استدالل كه تنها دولت مركزي اجازه قانوني 
براي چنين همه پرس��ي را دارد. اي��ن تصميم نتايج وخيمي 

داشت، چرا كه نيروهاي پليس براي متوقف كردن همه پرسي 
س��عي كردند مانع راي دهي مردم شوند، مراكز راي گيري را 
تعطي��ل و صندوق هاي اخذ راي را توقي��ف كنند. تصاويري 
هم از مقابله نيروهاي آتش نشاني كاتالونيا با نيروهاي پليس 
براي دفاع از مردم منتشر شد. از نظر مشروعيت اكنون دولت 
محل��ي و دولت مركزي تقريبا در يك س��طح قرار گرفته اند؛ 
برخ��ي كاتالونيايي ها از دولت محل��ي مي خواهند كه قوانين 
منطقه را ب��ه اجرا بگذارد و تصميم گيري هاي الزم را مبذول 
كن��د، در حالي كه برخي ديگ��ر همچنان به قوانين و حقوق 

كشور اسپانيا احترام مي گذارند. 
هن��وز راخوي فرصت دارد ت��ا از طريق گفت وگ��و با دولت 
محلي كاتالونيا، هرگونه تالش��ي براي اعالم اس��تقالل را خنثي 
كند. در عين حال، وي مي تواند با استدالل به ماده 155 قانون 
اساس��ي و س��لب قدرت اجرايي دولت محلي با هدف مقابله با 
قدرت آن، به تنش ها دامن بزند و همچنين مي تواند اس��تفاده 
از نيروه��اي پليس ملي را افزايش ده��د و كنترل منطقه را در 
دس��ت گيرد. هر دو گزينه گفت وگو با دولت محلي و متوس��ل 
ش��دن به زور، ب��ا مخاطراتي براي راخوي همراه اس��ت، به ويژه 
اينك��ه اكثري��ت مردم كاتالوني��ا از واكنش هاي وي نس��بت به 
مس��اله ناراضي هس��تند. راخوي اكنون صداي شمار زيادي از 
قانون گذاران از ديگر مناطق اس��پانيا محسوب مي شود و سعي 
دارد در اقدامات��ش تا ح��د ممكن حمايت احزاب بيش��تري را 
جلب كند. كاتالونيا منطقه ثروتمندي اس��ت و حدود يك پنجم 
از اقتصاد كشور را تشكيل مي دهد در حالي كه سهم كمتري از 
هزينه هاي دولت به اين منطقه مربوط مي شود. به دليل همين 
س��هم مهم كاتالونيا در امور مالي اسپانيا است كه ديگر مناطق 

سعي دارند مانع جدايي منطقه از كشور شوند. 
در اين حال، باتوجه به خش��م هر دو طرف احتمال تشديد 
بحران وج��ود دارد. اما همچنان احتم��ال تاثيرگذاري كل اين 
اتفاق��ات بر منطقه يورو اندك اس��ت به اي��ن دليل كه احتمال 
اس��تقالل كاتالونيا در پايان ماجرا بس��يار محدود است. جدايي 
كاتالوني��ا از اس��پانيا در ش��رايطي كه دولت مرك��زي همچنان 
اي��ن اقدام را خالف قانون بداند، اتحادي��ه اروپا را با گزينه هاي 
دشواري مواجه خواهد كرد. تا اين لحظه اتحاديه اروپا از دولت 
اسپانيا حمايت كرده است. اقتصاد كاتالونيا براي اسپانيا اهميت 
ويژه ي��ي دارد، اما در س��طح منطقه يورو چندان مهم نيس��ت. 
اتحادي��ه اروپا مدتي فرصت خواهد داش��ت تا در نظر بگيرد كه 
جداي��ي كاتالونيا از اس��پانيا به طور اتوماتيك ب��ه معناي ترك 
منطق��ه يورو نيز خواهد بود يا خير و اگر دولت محلي كاتالونيا 
تصميم بگيرد بعد از استقالل همچنان از ارز يورو استفاده كند، 
ش��رايط چگونه خواهد بود. به هر حال، تهديد اين همه پرس��ي 
حت��ي در ص��ورت جدايي كاتالوني��ا از تهديد بالق��وه انتخابات 
فرانسه كه مي توانست با روي كار آمدن دولتي مخالف اتحاديه 
اروپا همراه شود، يا حتي انتخابات ايتاليا كه ممكن بود جدايي 
اقتصادي بزرگ تر از منطقه را در پي داشته باشد، كمتر است. 
منبع: انديشكده چارلز استنلي

 لندن براي برگزيت
بدون توافق آماده مي شود

گروه جه�ان   دور اخير مذاكرات بروكس��ل و لندن 
بر س��ر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا با بن بست مواجه 
شد و همين مس��اله پيش بيني ها در مورد آماده شدن 
لندن براي برگزيت بدون توافق را در پي داشت. اين در 
حالي است كه تنش ها در ميان وزراي كابينه دولت ترزا 
مي  و در مجلس عوام اين كش��ور بر سر عواقب خروج 
از اتحادي��ه اروپا و سياس��ت گذاري ها در اين زمينه باال 
گرفته اس��ت. در همين حال، گزارش هايي نيز در مورد 
احتمال برگزاري يك همه پرسي مجدد در مورد برگزيت 
شنيده مي شود. اگرچه ترزا مي  چنين اتفاقي را رد كرده 
اس��ت. ترزا مي  در يك گفت وگوي راديويي تاكيد كرد 
ديويد كامرون، نخست وزير پيشين بريتانيا سال 2016 
دليل خوبي براي برگزاري همه پرسي داشت، اما اكنون 
ش��رايط متفاوت اس��ت. وي افزود: »اكنون سوال شما 
اين اس��ت كه باوجود ش��رايط داخل��ي و بين المللي و 
وضعيت اقتصادي متفاوت از سال گذشته، با همه پرسي 
موافق هس��تم؟ صادقانه مي گويم، روندي كه در پيش 
گرفته ايم براساس برآورد همه شرايط است و قرار نيست 

همه پرسي ديگري داشته باشيم.«

 اختالف هاي داخلي
بي��ش از 120 قانون گ��ذار از اح��زاب گوناگ��ون در 
بريتاني��ا در نامه ي��ي دولت ترزا م��ي  را متهم كردند كه 
با مخف��ي كاري در گزارش هاي محرمان��ه درباره عواقب 
برگزي��ت، حقاي��ق را از پارلم��ان و مردم پنه��ان كرده 
اس��ت. به نوش��ته روزنامه اينديپندنت، قانون گذاراني از 
احزاب كارگر، ليبرال دموكرات و حزب ملي اس��كاتلند 
در نامه ي��ي ب��ه ديويد ديويس، وزي��ر بريگزيت بريتانيا، 
انتش��ار فوري گزارش هاي محرمانه درباره تبعات اجراي 
برگزيت را خواستار شده اند تا بتوانند درباره عواقب خروج 
از اتحاديه اروپا در بخش هاي اقتصاد، مشاغل، تجارت و 
استانداردهاي زندگي رايزني كنند. ديويس پيشتر تاييد 
كرده كه دولت از انتشار بيش از 50 گزارش در اين زمينه 

خودداري نموده است. 
ديويد كمي، قانون گذاري حزب اپوزيسيون كارگر، در 
اين باره گف��ت: »ما كنجكاويم بدانيم دولت دقيقا قصد 
دارد چه نكته يي را در اين گزارش ها پنهان كند. پارلمان 
و م��ردم ح��ق دارند از تحليل و بررس��ي دولت در مورد 
تاثيرات برگزيت آگاه ش��وند، خصوصا اگر اين تحليل ها 
فاش كننده فاجعه آميز بودن برگزيت سخت براي اقتصاد، 

مشاغل، تجارت و استانداردهاي زندگي باشند.«
اما با وجود همه دشواري هاي موجود، اكثريت بريتانيايي ها 
معتقدند ترزا مي   بايد دست كم تا پايان مذاكرات برگزيت 
 در سمت خود باقي بماند. طبق نتايج نظرسنجي موسسه
»اُ آر  ب��ي«، 75درص��د ش��هروندان بريتانياي��ي مواف��ق 
نخست وزيري ترزا مي  دست كم تا پايان مذاكرات برگزيت 
هس��تند و فق��ط 25درص��د از آنها از جانش��يني بوريس 

جانسون، وزير امور خارجه، حمايت مي كنند. 

 آمادگي براي خروج بدون توافق
ميشل بارنيه، مذاكره كننده ارش��د اتحاديه اروپا، و 
ديويد ديويس، وزير برگزيت بريتانيا، چند روز گذشته را 
در بروكسل به مذاكره مشغول بودند؛ گفت وگوهايي كه 
ظاهرا بار ديگر با بن بست مواجه شده است. بريتانيا از آغاز 
مذاكرات برگزيت، گفت وگو درباره آينده همكاري هاي 
تجاري طرفين در دوره پس��ابرگزيت را خواستار بوده، 
ام��ا اروپايي ها هر گونه مذاكره ي��ي در اين زمينه را به 
شفاف س��ازي در مورد حقوق شهروندان اروپايي ساكن 
بريتانيا، وضع مرزي دو ايرلند در پس��ابرگزيت و هزينه 

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، موكول كرده اند. 
نش��ريه آلماني »دي س��ايت« در مطلبي نوش��ت، 
مذاكرات خ��روج بريتانيا از اتحاديه اروپا پيش نمي رود 
و در چنين ش��رايط تهديد تصميم گيري نخست وزير 
بريتاني��ا به جدايي بدون توافق، وجود دارد. ترزا مي  در 
آستانه دور پنجم مذاكرات از يك برنامه جايگزين سخن 

گفت كه آن برگزيت بدون توافق است. 
ترزا مي  در اظهاراتي خطاب به قانون گذاران مجلس 
عوام گفت اگرچه لندن اساسا ترجيح مي دهد مذاكرات 
خروج با موفقيت به پايان برسند، اما دولت وي بايد براي 
همه احتماال آماده باشد. اما باتوجه به شواهد موجود و 
ضعيف شدن ترزا مي  در انتخابات پارلماني گذشته، به 
نظر نمي رسد كه وي بتواند حمايت الزم را براي چنين 

تصميمي در كشور خود جلب كند. 
در طرف ديگر ماج��را، اتحاديه اروپا نيز در مورد عدم 
دس��تيابي به توافق هشدار داده اس��ت؛ اما در عين حال 
حاضر به عقب نشيني از مواضع خود در زمينه هاي جنجالي 
حقوق شهروندان و هزينه برگزيت براي تسهيل پيشبرد 
مذاكرات نيس��ت. درخواست ترزا مي  براي گفت وگوها در 
مورد روابط گمركي و تجاري پيش از توافق بر سر هزينه 

خروج بالفاصله از سوي كميسيون اروپايي رد شد. 
دور بعدي مذاكرات قرار اس��ت هفت��ه آينده و اندك 
زماني پيش از نشست مهم سران اروپايي در روزهاي 19 و 
20 اكتبر، برگزار شود؛ انتظار مي رفت گفت وگوهاي لندن 
و بروكسل تا آن زمان به نتايج نسبي دست يابد و دو طرف 
بتوانند براي مرحله دوم مذاكرات آماده شوند. مساله زمان 

فشارها را بر اين مذاكرات پيچيده افزوده است. 

 امريكا به جاي اروپا
در همين ح��ال، روزنامه ديلي تلگراف از احتمال 
پيوس��تن بريتانيا به توافق نامه تجارت آزاد امريكاي 
ش��مالي )نفتا( خبر داد كه اي��ن امر تقويت مراودات 
تج��اري بريتاني��ا با س��ه اقتصاد برتر دني��ا را در پي 
خواهد داش��ت. توافق تجارت آزاد امريكاي ش��مالي 
يك س��ازمان منطقه يي اس��ت كه 1994 پايه ريزي 
ش��ده و امريكا، كانادا و مكزيك اعضاي آن هس��تند. 
اگرچه وضعيت اين پيمان پس از رياس��ت جمهوري 
دونالد ترامپ و اظهارات وي در مورد خروج امريكا از 

نفتا با شك و ترديدهايي مواجه است. 
اگرچ��ه بريتانيا تا خروج قطع��ي از اتحاديه اروپا 
نمي توان��د توافق مجزايي با ديگر كش��ورها داش��ته 
باش��د، اما به ويژه با توجه به پيش��روي و در بسياري 
موارد بن بس��ت مذاكرات با بروكسل، به نظر مي رسد 
لندن به دنبال جايگزيني براي روابط تجاري خود با 

همسايگان اروپايي در دوران پسابرگزيت است. 

ديدگاه
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دانشوفن10
 قابليت هاي جديد »تلگرام«

در نسخه جديد
 مهر| موسس پيام رس��ان تلگرام از قابليت هاي تازه در 
نسخه جديد اين شبكه پيام رس��ان خبر داد.  پاول دوروف 
در پيامي اع��ام كرد: طي روزهاي جديد آپديت هايي براي 
تلگرام معرفي خواهد ش��د. اين آپديت ها شامل ويژگي هاي 
 )Live Locations( جدي��د مانند قابليت مكان يابي زنده
و اشتراك گذاري آن، پلير جديد موسيقي مي شود. همچنين 
UI 4.4 تلگرام از زبان هاي بيش��تر مانند فرانسه، اندونزي، 
ماالي��ي، روس��ي، اوكراين��ي و در آين��ده نزديك فارس��ي 
پش��تيباني مي كند. در همين راس��تا اين شبكه اجتماعي 
امروز Telegram Localization Platformرا معرفي 
مي كند. اين بس��تر به كاربران تلگرام اجازه مي دهد تا براي 
عباراتي ك��ه در Telegram UI مي يابن��د، ترجمان ارائه 
دهند.  به گفته دوروف تلگرام برخاف اپليكيشن هاي ديگر 
اصاحات را در نسخه هاي منطقه يي اين برنامه اجرا مي كند. 

توليد تراشه هاي رايانه اي 
كوانتومي توسط »اينتل«

تك كرانچ| اينتل درصدد توليد تراشه هاي 17 كيوبيتي 
اس��ت كه پردازش كوانتومي را در نس��ل جديدي از رايانه ها 
ممكن خواهد كرد. با از راه رس��يدن رايانه هاي كوانتومي در 
يك دهه آينده انقابي در دنياي فناوري اطاعات رخ خواهد 
داد و اينتل قصد دارد در اين زمينه پيش��گام باشد. اينتل در 
اين زمينه با ش��ركتي به نام كيوتك در هلند همكاري دارد 
و دو طرف اميدوارند طي س��ال هاي آينده بتوانند رايانه هاي 
جديدي را با استفاده از تراشه هاي كوانتومي توليد كنند. البته 
توليد تراش��ه 17 كيوبيتي پيشرفت عمده يي در اين زمينه 
محسوب نمي شود و براي توليد رايانه هاي كوانتومي قدرتمند 
ضروري است تراشه هايي با توان پردازش باالتري در دسترس 
ق��رار بگيرند. مديران اينتل مي گويند همزمان با تاش براي 
توليد تراش��ه هاي كوانتومي در حال توليد ديگر اجزاي اين 
نوع رايانه ها نيز هس��تند و از الگوريتم ها و مدل هاي تازه يي 
به همين منظور استفاده مي كنند. كامپيوترهاي كوانتومي با 
كامپيوترهاي فعلي كه با ترانزيس��تورها كار مي كنند تفاوت 
اساسي دارند. ايده اصلي كه در پس كامپيوترهاي كوانتومي 
نهفته است اين است كه مي توان از خواص و قوانين فيزيك 
كوانت��وم براي ذخيره س��ازي و انجام عملي��ات روي داده ها 
استفاده كرد. اين رايانه ها محاسبات را بر پايه رفتار ذرات در 
سطح زيراتمي انجام مي دهند و لذا قادر به اجراي ميليون ها 
دستور در كس��ري از ثانيه هس��تند. علت اين امر آن است 
ك��ه واحدهاي داده در اي��ن رايانه ها در زمان واحد مي توانند 
در بيش��تر از يك حالت وجود داشته باش��ند. لذا رايانه هاي 

كوانتومي به طور همزمان مي توانند چند كار را انجام دهند. 

 مايكروسافت »ويندوز ۱۰«
را گران مي كند

اكس�تريم ت�ك| مايكروس��افت تا به ح��ال در زمينه 
قيمت گذاري ويندوز 1۰ بسيار منعطف عمل كرده و حتي 
بارگذاري رايگان آن را براي مدت ها ممكن كرده بود. حتي 
پس از پايان مهلت تعيين شده توسط مايكروسافت باز هم 
روش هاي��ي براي درياف��ت بدون هزينه وين��دوز 1۰ وجود 
داشت. اما ظاهرا آن روزها به پايان رسيده است. اگر چه در 
شرايطي كه بسياري از سيستم عامل هاي همراه به رايگان در 
دسترس هستند و رقباي ويندوز مانند ويرايش هاي مختلف 
لينوكس هم بدون هزينه قابل بارگذاري هس��تند، اين ايده 
مناس��ب به نظر نمي رسد، اما مايكروسافت در تصميم خود 
مصمم است.  اين شركت قصد دارد نسخه تازه يي از ويندوز 
ب��ه ن��ام Windows 10 Pro for Workstations را 
عرضه كند كه استفاده از آن براي رايانه هاي ورك استيشن 
تابع هزينه هاي خاص خود اس��ت. در اين ويندوز استفاده از 
ابزار و قابليت هاي متنوعي براي پشتيباني از سرور پيش بيني 
شده كه استفاده از آنها 7۰ تا 23۰ دالر هزينه در بر خواهد 
داشت. بايد منتظر ماند و ديد در اين شرايط از ويندوز جديد 

مايكروسافت استقبال مي شود يا خير. 

 بند ساعتي كه اتوماتيك
با مچ دست سازگار مي شود

 ورج| توليد س��اعتي كه بن��د آن بطور خودكار با اندازه 
مچ دس��ت انسان سازگار شود، تا به حال سابقه نداشته، اما 
ش��ركت اپل قصد دارد در آينده چنين س��اعت هايي عرضه 
كند. اين شركت مدتي قبل اختراعي با همين موضوع را در 
امريكا به ثبت رس��انده و لذا مي توان انتظار داشت در آينده 
س��اعت هاي اپل با بندهايي توليد شوند كه به طور خودكار 
ش��ل و سفت مي شوند تا به بهترين نحو با مچ دست مالك 
خود مطابقت پيدا كنند. نام رس��مي اين اختراع ثبت شده 
»تنظيم پوياي محصوالت پوشيدني الكترونيك« است و بر 
مبناي آن از يك سيستم الكترونيك با جزييات فاش نشده 
براي سفت كردن يا شل كردن بند ساعت استفاده مي شود. 
اين كار هم بطور خودكار و هم به صورت دستي توسط مالك 
ساعت امكان پذير خواهد بود. به نظر مي رسد اپل در توليد 
بند س��اعت هاي بعدي خود از موادي استفاده مي كند كه با 
دريافت سيگنال هاي الكترونيكي قادر به افزايش يا كاهش 
طول خود باشند. همچنين ممكن است در درون اين بندها 
از كيس��ه هاي بادكني قابل پر و خالي شدن از گاز استفاده 
شود. اما اپل هنوز به طور رسمي در اين زمينه اطاع رساني 
نكرده و لذا زمان عرضه اين ساعت ها هنوز مشخص نيست. 

توليد زنگ در هوشمند براي 
تحويل ايمن خريد اينترنتي

ورج| يكي از مش��كات خريدهاي آناين اين است كه 
افراد بايد براي تحويل كاال در منزل باشند، اما توليد زنگ در 
هوشمند آمازون كه تنها براي يك بار ورود فرد تحويل دهنده 
طراحي ش��ده، اين مشكل را حل مي كند. مشتريان شركت 
آمازون بارها از اين مس��اله كه خريدهايش��ان به دستش��ان 
نرس��يده گايه كرده اند. لذا اين ش��ركت براي حل مشكل 
يادشده مذاكراتي با شركت فريم به عمل آورده تا از يك سو 
زنگ درهاي هوش��مند توليد كند و از سوي ديگر با طراحي 
قفلي خاص، يك بار دسترس��ي به صن��دوق عقب خودروها 
را ب��راي قراردادن س��فارش در آنها ممكن كن��د. در صورت 
عملياتي شدن اين طرح، مالكان خودروها مي توانند از راه دور 
قفل صندوق عقب خودرو را باز كنند و به تحويل دهنده امكان 
دهند سفارش را در اين محل قرار دهد. افراد مي توانند تعداد 
موارد اين نوع دسترس��ي به صن��دوق عقب و حتي زمان باز 
ماندن قفل را در اين شيوه تعيين كنند. زنگ در هوشمند نيز 
با همكاري دو شركت در حال طراحي است، اما هنوز قيمت، 
جزئيات فني و زمان عرضه آن اعام نشده است. اين شركت 
همچنين در تاش براي تغيير سيس��تم انبارداري و ارسال 

كاالست تا زمان دريافت كاال توسط مشتريان كاهش يابد.

اخبار

ضرب االجل 4ماهه براي جلوگيري از ورود كاالي قاچاق

ساماندهي بازار6 ميليارد دالري تلفن همراه
 گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

بيش از 95 درصدگوش��ي هاي هم��راه، به صورت 
قاچ��اق به كش��ور وارد مي ش��ود، موضوعي كه اغلب 
عاوه بر ايجاد مشكات فراوان در بحث اقتصاد كان، 
اشتغال و توليد، براي وارد كنندگان رسمي گوشي هاي 

همراه نيز يك معضل اساسي به شمار مي رود. 
مي��زان باالي قاچاق گوش��ي همراه به كش��ور از 
حدود 11س��ال پيش، مسووالن كش��ور را به اجراي 
طرح مقابله با قاچاق گوشي همراه يا به اصطاح طرح 
رجيستري موبايل واداش��ت، طرحي كه در سال 85 
براي نخستين بار به اجرا درآمد اما بنا به داليل مختلف 
ن��اكام ماندو هيچ تاثي��ري در اصاح بازار نابس��امان 
واردات گوش��ي هاي همراه نداشت. اين درحالي است 
ك��ه در روزهاي پاياني س��ال 95 باز هم خبر رس��يد 
رجيس��تري براي بار دوم و اين بار بدون مشكل و دور 
زدن قانون قرار است، اجرايي شود و اين طرح به ثبات 
بازار تلفن همراه كمك مي كند. اما بازهم رجيستري 
اجرايي نش��د تا اينكه دو روز گذش��ته وزير ارتباطات 
از اجرايي ش��دن اين طرح با همكاري وزارتخانه هاي 
ارتباطات، صنعت، اقتصاد و گمرك و سازمان حمايت 
از مصرف كنن��ده و ب��ا پش��تيباني وزارت اطاعات از 
پاي��ان مهر ماه خب��ر داد. قرار اس��ت اين طرح ظرف 
مدت 4 ماه آينده كامل شود. حسين فاح جوشقاني، 
سرپرست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
در خص��وص جزئيات اجراي طرح ثبت و شناس��ه دار 
كردن گوش��ي هاي تلفن همراه گف��ت: در اين طرح 
گوش��ي تلفن همراه مشترك بر اساس شماره سريال 
گوشي و نيز شماره سريال سيمكارت در سامانه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به ثبت مي رس��د و به محض 
روشن شدن در شبكه تلفن همراه اين دو زوج شماره 
با پلتفرم شبكه مخابراتي كشور مطابقت داده مي شود 
و در صورتي كه مورد تاييد قرار گيرد امكان اس��تفاده 
از آن در شبكه مخابراتي كشور وجود خواهد داشت. 

فاح جوشقاني ادامه داد: اما در صورتي كه شماره 
سريال گوشي و شماره سيم كارت مطابق با اطاعات 
سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترك 
هش��دار داده خواهد شد كه در يك بازه زماني تعيين 
شده گوش��ي را در سامانه به ثبت برساند در غير اين 
ص��ورت پس از اتمام بازه زماني در نظر گرفته ش��ده 
گوشي غيرمجاز شناخته شده و امكان استفاده از آن 

وجود نخواهد داشت. 
سرپرست رگوالتوري با اشاره به اينكه سامانه ثبت 
اطاعات گوشي به سامانه گمرك كشور متصل است، 

اضافه كرد در اين فرايند سريال گوشي )IMEI( كه 
از مبادي قانوني وارد كش��ور شده است در اين سامانه 
مطابقت داده مي ش��ود و پ��س از آن وزارت ارتباطات 
مي تواند اين گوش��ي را شناسايي و فعالسازي كرده و 
امكان سرويس دهي آن را فراهم كند. وي خاطرنشان 
ك��رد: فرايند اجراي طرح رجيس��تري ي��ك زنجيره 
كامل از گمرك ش��امل عمده فروشي، خرده فروشي 
و خريداران موبايل و نيز وزارت صنعت و سامانه ثبت 
و شناس��ايي گوشي بوده و در نهايت وزارت ارتباطات 
اي��ن زنجيره را تكميل و يكپارچه مي كند در كنار آن 
نيز ستاد مبارزه با قاچاق نقش هماهنگ كننده را دارد. 
اين مقام مس��وول در وزارت ارتباطات با تاكيد بر 
اينكه هزينه يي بابت اجراي طرح رجيستري به مردم 
تحميل نمي شود، گفت: مردم بايد توجه داشته باشند 
كه هيچ گونه هزين��ه اضافي بابت اين طرح پرداخت 
نكنن��د. وي تاكيد كرد در همين ح��ال در حوزه نرم 
اف��زاري نيز تمامي تاش اين اس��ت ك��ه با مديريت 
تقلب جلوي هر گونه نفوذ به اين سامانه گرفته شود و 
سامانه به نحوي طراحي شده كه نسبت به دور زدن و 

هرگونه نفوذ واكنش سريع نشان دهد. فاح جوشقاني 
گفت: پايش ش��بكه براي اجراي طرح رجيس��تري از 
اواخر مهرماه آغاز مي ش��ود و پس از آن قرار است اين 
طرح روي دو برند خاص و چند مدل از اين گوشي ها 
تست شود. بايد زماني براي تطبيق اجراي طرح براي 

واردكنندگان در نظر بگيريم. 
 سرپرست رگوالتوري با بيان اينكه پلتفرم فني اين 
پروژه نهايي ش��ده و آماده اجراي مرحله نخست اين 
طرح است، افزود: مردم بايد بدانند كه گوشي هايي كه 
هم اكنون در دستش��ان است و فعال بوده ارتباطي به 
اين طرح نخواهد داشت و تنها گوشي هايي قرار است 
در اين سامانه مطابقت داده شود كه براي نخستين بار 
روشن مي شوند. وي گفت: در اين زمينه قصد داريم در 
گام نخست عاوه بر اطاع رساني به مردم و جلوگيري 
از ورود چند برند خاص كه هيچ گونه خدمات رس��اني 
به مردم ندارند حفره هاي شبكه را نيز شناسايي كنيم 
و به هيچ عنوان قصد نداريم كه گوش��ي هايي كه در 

دست مردم است را در اين طرح شركت دهيم. 
ف��اح تاكيد كرد: اين گوش��ي ها از هر مبدايي كه 

وارد كشور شده باشند، در شبكه مخابراتي كشور مجاز 
ش��ناخته مي ش��وند و مردم نبايد نگران اين موضوع 
باشند. اما پس از اجراي اين طرح هر گونه ثبت گوشي 
در س��امانه مخابراتي كش��ور نيازمند داشتن سريال 
مشخص است. سرپرس��ت رگوالتوري در مورد دليل 
تاخير اجراي اين طرح نيز به تجربه اجراي ناقص طرح 
رجيستري در س��ال 85 اشاره كرد و گفت: تا قبل از 
اين سال تمامي گوشي هايي كه در شبكه تلفن همراه 
كشور فعال مي شد داراي كد شناسايي )IMEI( يكتا 
و بدون تكرار بود اما متاس��فانه به دليل اجراي ناقص 
طرح رجيس��تري و مشكات فني آن امكان دور زدن 
ب��راي قاچاقچيان به وجود آمد و ما هم اكنون ش��اهد 
هس��تيم كه بعضي از گوش��ي ها بيش از 1۰ هزار بار 
در ش��بكه با شماره سريال يكس��ان تكرار شده اند يا 
اطاعاتي از آنها در ش��بكه جهان��ي مخابراتي وجود 
ندارد به همين دليل ديگر خيلي از اين گوشي ها قابل 
رديابي نيست. وي افزود: شماره سريال گوشي امكان 
ردياب��ي آن را در صورت س��رقت ممك��ن مي كند اما 
هم اكنون بسياري از اين گوشي ها كدشناسايي واقعي 

نيست. به همين دليل ما در اين طرح زمان بيشتري را 
براي مسائل زيرساختي و فني در نظر گرفتيم تا طرح 

مشكات گذشته را نداشته باشد. 
فاح گفت: هم اكنون 83 ميليون سيمكارت فعال 
در ش��بكه وجود دارد و 2.5 برابر آن، گوشي در دست 
مردم اس��ت. به همين دليل اين پ��روژه را به صورت 
آزمايشي در ظرف مدت 6ماه اجرا كرديم تا اطمينان 
حاص��ل كنيم كه اجراي اصل��ي آن با موفقيت همراه 
خواهد ب��ود. از خرداد ماه نيز ط��رح وارد فاز اجرايي 
جدي شده و محدوديت فني آن برطرف شده است. 

سرپرس��ت رگوالتوري با اش��اره ب��ه اينكه ارزش 
بازار گوش��ي تلفن همراه در س��ال ح��دود 6 ميليارد 
دالر ب��رآورد مي ش��ود، تاكيد كرد: متاس��فانه بالغ بر 
8۰ درص��د اين بازار قاچاق اس��ت و اين موضوع ضرر 
هنگفتي را به كشور، توليد و اشتغال مي زند. بر اساس 
اين گزارش همچنين حميدرضا دهقاني نيا مديركل 
فناوري اطاعات ستاد مبارزه با قاچاق كاال نيزاز اجراي 
كامل رجيستري ظرف مدت چهار ماه خبر دادو گفت: 
پيش بيني اين اس��ت كه با توجه ب��ه اقدامات صورت 
گرفته بتوانيم تا چهار ماه آينده اين بازار را ساماندهي 
كنيم. وي گفت: براي آنكه بازار دچار تش��نج نشود و 
مشكلي براي واردكنندگان پيش نيايد در فاز نخست 
قرار نيست طرح را براي تمام برندها در نظر گيريم. به 
همين دليل در كميته راهبري به اين نتيجه رسيديم 
كه با توجه به كنش بازار واكنش نشان دهيم و آن را 

مديريت كنيم. 
دهقاني ني��ا تاكيد كرد: تمام تاش اين اس��ت كه 
با اجراي اين طرح به زودي ش��اهد س��اماندهي تمام 
گوشي هاي وارد شده در كشور باشيم تا بتوانيم از ضرر 
قاچ��اق جلوگيري كنيم. مديركل فن��اوري اطاعات 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال در مورد گوش��ي هايي كه 
تحت عنوان مس��افري وارد كشور مي شود، گفت: در 
آغاز پروژه اگر مسافري گوشي هايي با برندهاي مورد 
نظر را وارد كش��ور كن��د در اين طرح م��ورد عنايت 
سياس��ت رجيس��تري قرار مي گيرد و ممكن اس��ت 
نتوان��د آن را در س��امانه به ثبت برس��اند مگر اينكه 
مطاب��ق با قانون ام��ور گمركي و م��اده 119 و 136 
قانون شناس��ه آن در گمرك كشور به ثبت برسد. در 
هرصورت بس��ياري از فعاالن بازار بر اين اميد هستند 
تا با اجراي مجدد طرح رجيستري بازار تلفن همراه از 
اين نابس��اماني خارج شود و سودهايي كه قاچاقچيان 
از اين بازار كسب مي كنند روانه بازار اشتغال و چرخه 

توليد كشور شود. 

ستاد نانو|
محققان اقدام به ساخت نانوحسگري كرده اند كه بدون نياز به منبع انرژي مي تواند امواج 
مادون قرمز را شناسايي كند. اين نانوحسگر از همان پرتوهاي مادون قرمز، براي تامين انرژي 
خود استفاده مي كند. استفاده از حسگرها در زندگي روزمره در حال افزايش است، به طوري 
كه آنها را در بسياري از محصوالت هوشمند شاهد هستيم. اخيرا دارپا )يا سازمان پروژه هاي 
تحقيقاتي پيش��رفته دفاعي( با همكاري دانشگاه نورث ايس��ترن در بوستون اقدام به ساخت 
حس��گر مادون قرمزي كرده اس��ت كه براي كار نياز به انرژي ندارد. اين حسگر با استفاده از 

فناوري  نانو ساخته شده و مي تواند تاثير شگرفي روي زندگي بشر داشته باشد. 
حسگر مادون قرمز ابزار الكترونيكي بوده كه داده ها را از محيط اطراف دريافت مي كند. براي اين 
كار از نش��ر يا شناسايي تابش  مادون قرمز استفاده مي ش��ود. در حال حاضر تقاضا براي حسگرهاي 
م��ادون قرم��ز در حال افزايش بوده و اين حس��گرها در بازار به وفور يافت مي ش��وند. توليد انبوه اين 
حسگرها منجر به كاهش هزينه مي شود كه طي چند سال اخير اين روند سرعت بيشتري گرفته است. 
دارپا و دانشگاه نورث ايسترن در اين پروژه، حسگري ساختند كه مي تواند امواج مادون قرمز را شناسايي 
كند، در حالي كه در مود خواب )sleep mode( اين ابزار با دريافت همين امواج، از آنها براي توليد 
انرژي استفاده مي كند. دارپا قصد دارد تا از اين فناوري براي شبكه بزرگي از حسگرها استفاده كند. 
در حالي كه حسگرهاي رايج نياز به نگهداري و تامين انرژي دارند، در اين فناوري به دليل بي نيازي از 
اين امر، هزينه ها به شدت كاهش مي يابد؛ چرا كه منبع تامين انرژي مورد نياز نخواهد بود و نگهداري 
كمي براي اين نوع حسگرها الزم است. در اين حسگرها از نانوساختارهايي استفاده شده كه مي توانند 

امواج مادون قرمز را جذب كرده و از آن هم براي شناسايي و هم توليد انرژي استفاده مي كنند. 

 انگجت|
يك ش��ركت تجاري رايانه ش��خصي جديدي طراحي كرده كه مانند يك كوله پشتي 
قابل حمل اس��ت و دسترس��ي به خدم��ات واقعيت مجازي را ب��راي عاقه مندان ممكن 
مي كن��د. اين رايانه كه Omen X Compact نام دارد، از امروز روانه بازار مي ش��ود و 
البته 25۰۰ دالر قيمت دارد. رايانه ياد شده متشكل از يك كيس كاما تخت و مستطيل 
ش��كل است كه با اس��تفاده از چند خار و گيره به يك صفحه پاستيكي متصل مي شود 
و اين مجموعه با اس��تفاده از دو بند و به ش��كل يك كوله پش��تي به راحتي قابل حمل و 
جابه جاي��ي اس��ت. اين رايانه مجهز به پردازنده هاي نس��ل هفت��م Core i7 و پردازنده 
گرافيكي GTX 1۰8۰ اس��ت و البته كاربران بايد براي خريد بخش مربوط به كوله اين 
رايان��ه نيز 5۰۰ دالر اضافي بپردازند. ام��ا خريد كيس به صورت مجزا با پرداخت 2۰۰۰ 
دالر ممكن است. نمونه اوليه اين رايانه پاييز گذشته عرضه شده بود. مدل تازه مجهز به 
باتري قابل ش��ارژ قدرتمندي است و كاربران مي توانند با اتصال هدست واقعيت مجازي 
به اين رايانه از اجراي بازي هاي مختلف و برخي نرم افزارهاي سازگار با اين فناوري لذت 
ببرند. رايانه يادش��ده به طور كلي در س��ه حالت قابل استفاده اس��ت. در حالت روميزي 
كاربران از آن مي توانند مانند يك رايانه عادي اس��تفاده كنند. در حالت واقعيت مجازي 
اين رايانه با هدس��ت هاي واقعيت مجازي س��ازگار است و در حالت مربي، مي توان آن را 
ب��ه تلويزيون هاي بزرگ و كنس��ول هاي بازي متصل كرد. در اي��ن رايانه از 32 گيگابايت 
رم دي دي ار 4 و حافظه هاي اس اس دي PCIe اس��تفاده شده كه 17 برابر سريع تر از 

هاردديسك هاي سنتي است.

بيزينس اينسايدر|
پس از آنكه مشخص شد اسپيكر هوشمند گوگل كه به تازگي عرضه شده، بدون اطاع 
كاربران اقدام به شنود و ضبط مكالمات آنها كرده است، گوگل برخي از قابليت هاي اين 

محصول هوشمند را غيرفعال كرد. 
پس از آنكه گوگل چند نمونه از اين دستگاه را به خبرنگاران حاضر در كنفرانس خبري 
معرفي اين محصول هديه داد، عده يي از آنها خبر دادند كه بدون آنكه بدانند مكالماتشان 
ضبط شده است. در پي اين اتفاق، گوگل يك نسخه به روزرساني براي نرم افزار اين اسپيكر 
هوشمند خود منتشر كرد كه با نصب آن برخي از قابليت هاي آن غيرفعال شده اند. گوگل 
ضمن انتش��ار نس��خه به روزرس��اني در يك اعان عمومي اظهار كرد: ما متوجه شديم كه 
برخي از دس��تگاه هاي »گوگل هوم ميني« )Google Home Mini( در عملكرد خود 
دچار اختال بوده اند و اگر ش��ما همچنان با عملكرد آن مش��كل داري��د لطفا با ما تماس 
بگيريد. قيمت اين ابزار گوگل 5۰ دالر اس��ت و از تاريخ 19 اكتبر به صورت سراس��ري به 
فروش خواهد رس��يد. براي ارتباط با اين وس��يله دو راه وجود دارد: يك راه اين اس��ت كه 
دكمه روي آن فش��رده ش��ود و فرمان دستوري به آن داده ش��ود يا اينكه به جاي فشردن 

دكمه روي آن، قبل از اعام فرمان از عبارت »OK Google« استفاده كرد. 
گوگل اعام كرده است كه اين اتفاق يك خطاي نرم افزاري بوده است و به هيچ عنوان 
ش��ايعات مربوط به مباحث جاسوسي و دزدي اطاعات در رابطه با آن صحت ندارد و به 
همي��ن دليل تا اطاع ثانوي برخي از قابليت ه��اي آن را غيرفعال مي كند تا يك راه حل 

مناسب و كارآمد براي اين مشكل بيابد.

ساخت نانوحسگر بدون نياز به منبع انرژي غير فعال شدن برخي قابليت هاي »اسپيكر گوگل«رايانه كوله پشتي با فناوري واقعيت مجازي

دريچه فراسورويداد

سي نت|
شركت گوگل اعام كرده اس��ت كه بسياري از آژانس هاي 
روس��ي ب��راي تحري��ف و تاثيرگذاري ب��ر جري��ان انتخابات 
رياس��ت جمهوري 2۰16 امريكا، ميليون ها دالر براي تبليغات 

در سرويس هاي مختلف گوگل هزينه كرده اند. 
بر اساس گزارشي كه واش��نگتن پست منتشر كرده است، 
ش��ركت گوگل تبليغات و ش��واهدي دال ب��ر اقدامات مداخله 
جويانه و دخالت روس��يه در جريان انتخابات رياست جمهوري 
اياالت متحده امريكا كه در س��ال 2۰16 ميادي برگزار شد، 
يافته است كه بر اس��اس اين مدارك، آژانس هاي روسي بارها 
و باره��ا تاش كرده ان��د تا با اس��تفاده از پلت ف��رم تبليغاتي 
س��رويس هاي مختلف گوگل، تبليغاتي درشبكه هاي اجتماعي 
منتشر كنند تا بر اذهان عمومي جامعه امريكا تاثيرگذار باشد 
و جريان انتخابات را به سمت و سويي كه آنها تمايل داشتند، 

سوق بدهند. 
در طول يك س��ال گذش��ته و به خصوص بس از انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا، روس��يه و هكرهاي وابس��ته به اين 
كش��ور همواره مورد حمات ش��ديد انتقادي از سوي مقامات 
دولت��ي و حقوقي امري��كا قرار گرفته و ب��ه دخالت در جريان 

انتخابات يا سيستم هاي راي گيري متهم شده اند. 
در ماه ه��اي گذش��ته، ش��بكه هاي اجتماع��ي نظير فيس 
ب��وك، گ��وگل و توييتر بارها و بارها به دليل انتش��ار تبليغات 
نژادپرس��تانه و ضد يهود و همچني��ن اقدامات مداخله جويانه 
روس��يه در جري��ان انتخاب��ات رياس��ت جمهوري امريكا مورد 
بازخواس��ت قرار گرفت��ه بودن��د و نمايندگان اي��ن غول هاي 
تكنولوژي توس��ط نماين��دگان كنگره اياالت متح��ده امريكا 
بازخواست شده و موظف شده بودند كه درباره مسائل مذكور، 

به آنها توضيح بدهند. 
پي��ش از اين خبري درب��اره تبليغ��ات انتخاباتي خريداري 
ش��ده توس��ط روس ها با موضوع انتخابات رياس��ت جمهوري 
س��ال 2۰16 امريكا در فيس بوك منتشر شده بود و هم اكنون 
اخب��ار ديگر ماهيت متفاوت افرادي كه تبليغات را در پلت فرم 
تبليغات��ي گ��وگل پخش كرده اند ب��ا ماهيت اف��راد مربوط به 

تبليغات فيس بوك اثبات مي كند. 
گ��وگل در بياني��ه خود اعام كرده اس��ت ك��ه آژانس هاي 
روس��ي براي تاثيرگذاري و س��وق دادن جري��ان انتخابات به 
س��مت و س��ويي كه دلخواه خودشان اس��ت، ميليون ها دالر 
صرف تبليغات در سرويس ها و خدمات مختلف گوگل از جمله 

يوتيوب، س��رويس پست الكترونيكي جي ميل و جست وجوگر 
گوگل كرده اند. 

يك مقام رس��مي گوگل در اين خص��وص عنوان مي كند: 
»م��ا سياس��ت هاي دقيق��ي درباره تبليغات منتش��ر ش��ده با 
موضوعات سياس��ي و مذهبي در پلت فرم گوگل داريم. گوگل 
در حال بررس��ي هرچه دقيق تر سيس��تم تبليغاتي خود براي 
سوءاس��تفاده هاي احتمالي است و براي اين منظور با محققان 
و شركت هاي مختلف امريكايي همكاري خواهد كرد«. شركت 
فيس ب��وك نيز كل تبليغات خريداري ش��ده توس��ط روس ها 
را 3۰۰۰ م��ورد ب��رآورد كرده و اطاعات مرب��وط به آنها را به 

نمايندگان كنگره امريكا ارائه داده است. 
كميت��ه اطاعاتي مجلس س��ناي اياالت متح��ده امريكا از 
نمايندگان س��ه ش��ركت عظيم تكنولوژي يعن��ي فيس بوك، 
توييتر و گوگل، درخواس��ت كرده اس��ت تا در جلسه يي علني 
در تاريخ اول ماه نوامبر س��ال ج��اري ميادي، درباره اقدامات 
مداخله جويانه روس��يه در جريان انتخابات رياس��ت جمهوري 
امري��كا توضي��ح داده و درباره گفته هاي خود ش��هادت دهند. 
اعض��اي اين كميت��ه اطاعاتي قب��ا عنوان ك��رده  بودند كه 
نمايندگان شركت هاي فيس بوك، گوگل و توييتر كه صاحبان 

بزرگ شبكه هاي اجتماعي اينترنتي هستند، بايد در جلسه يي 
علن��ي در كنگره از چگونگي ورود و نفوذ هكرهاي روس��ي به 
سيس��تم هاي اينترنتي انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا كه 
سال گذش��ته برگزار ش��د، صحبت كرده و اطاعات، اسناد و 

آمار دقيقي به نمايندگان كنگره ارائه دهند.

زاويه

ارائه اسناد گوگل براي اقدامات مداخله جويانه روسيه در امريكا
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

بازديد رييس هيات  مديره 
گروه سايپا از قطعه سازان يزد

همزم��ان ب��ا برگ��زاري نمايش��گاه خ��ودرو ي��زد، 
سيدمحمدعلي سيدابريشمي و معصوم نجفيان، رييس 
و عضو هيات مديره گروه خودروس��ازي سايپا به همراه 
جمعي از مديران ارشد گروه از توانمندي هاي قطعه سازان 
اس��تان يزد و همكار با گروه س��ايپا بازديد كردند.  به 
گزارش س��ايپا نيوز؛ در اين بازديد سيدابريشمي ضمن 
دريافت گزارش عملكرد ش��ركت هاي قطعه ساز همكار 
با س��ايپا از نزديك در جريان فعاليت ها و مشكالت اين 
ش��ركت ها قرار گرفت.  وي تمركز بر افزايش كيفيت و 
تحوي��ل به موقع قطع��ات را از اصول مهم در همكاري 
شركت هاي قطعه س��از با گروه سايپا دانست.  گفتني 
اس��ت ش��ركت هاي يزد پيچ، پارس پيچ، موكت زمين 
آذين يزد، ش��اد بسپار، شادرو ماشين، يزدتاير و... مورد 

بازديد قرار گرفت.

 برگزاري جلس�ه مش�ترك ش�هرداري و شورا با 
ش�ركت عمران انديش�ه؛ ش�هريار  به گزارش روابط 
عمومي ش��ورا و شهرداري انديش��ه در اين جلسه بهروز 
كاويان��ي، ش��هردار انديش��ه به هم��راه اعضاي ش��وراي 
اس��المي)علي س��راغي و مرتضي بهرامي(، دكتر آييني 
مديرعامل شركت عمران و اعضاي هيات مديره آن شركت 
حضور داشتند.  بنابر اين گزارش در اين جلسه مشترك، 
مسووالن پيرامون پيگيري مسائل و موضوعات موجود در 
سطح شهر همچنين جهت هم انديشي و هماهنگي مسائل 

مختلف تبادل نظر و تشريك مساعي كردند. 
 تش�كيل جلسه كميته مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل؛ ساري   جلسه كميته مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل شركت توزيع نيروي برق مازندران با حضور اعضا 
برگزار و دستورالعمل هاي امور هاي معين و جانشين ارائه 
ش��د.  قاسم شهابي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق 
مازندران در اين جلس��ه بيان كرد: با توجه به گستردگي 
ش��بكه هاي توزيع نيروي برق و افزاي��ش تهديدات مورد 
توجه آن براي افزايش آمادگي و ارتقاي پايداري شبكه ها 
و مديري��ت بهينه در مراحل 3گانه)قب��ل، حين و بعد از 
بحران( اين جلسه برگزار شد.  وي افزود: از طرف اعضاي 
كميته مديريت بحران ش��ركت اين موضوع مورد بحث و 
بررسي همچنين دس��تورالعمل هماهنگي هفته پدافند 
غيرعامل ك��ه در 6 الي 12 آبان ماه كه با ش��عار)پدافند 
غيرعامل حصول اطمينان از مصونيت و آمادگي كش��ور( 
است مورد بررسي قرار گرفت. مهندس شهابي بيان كرد: 
لزوم ش��ناخت مديران و مسووالن در امورهاي 16گانه به 
منظور ايجاد هماهنگي طبق دستورالعمل امورهاي معين 
و جانشين تاكيد داشت.  ش��هابي بر تعريف سناريو هاي 
مختلف پدافندي و مديريت بحران تاكيد داشت و افزود: 
ل��زوم مديريت ل��وازم و تجهيزات به خص��وص مديريت 
هزينه ه��ا و اس��تفاده از تجربي��ات در بحران ها و حوادث 
گذشته را مهم دانس��ت. مديرعامل شركت توزيع نيروي 
برق مازن��دران بر تفكيك وظاي��ف مديريتي و عملياتي 
در س��اعات اوليه بحران تاكيد داشت و گفت: با توجه به 
حساسيت مقوله پدافند غيرعامل، صنعت برق همواره در 
اجراي دقيق و بهنگام پدافند غيرعامل در كشور پيشرو و 

با آمادگي كامل بوده است.
 پرداخ�ت ي�ك ميلي�ارد تومان تس�هيالت براي 
توسعه اشتغال روستايي گنبدكاووس؛ گرگان   فرماندار 
ويژه شهرس��تان گنبدكاووس گفت: ي��ك ميليارد تومان 
تسهيالت براي توسعه اش��تغال روستايي در گنبدكاووس 
پرداخت مي شود.  عبدالقدير كريمي ديروز در جلسه ستاد 
اشتغال شهرس��تان گنبدكاووس در فرمانداري ويژه اظهار 
كرد: البته در جهت اش��تغال زايي روس��تايي با نظر مثبت, 
اعتب��ارات باالي يك ميليارد تومان نيز از طريق كش��وري 
پرداخت مي شود.  معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان 
گنبدكاووس افزود: بايد توجه شود تا پرداخت تسهيالت به 
صورت كارشناس��ي و با فراين��د منطقي و قابل دفاع و فرد 
قابل اعتماد پرداخت ش��ود و همه توان در جهت پيگيري 
كار فرد س��رمايه گذار باشد.  كريمي تصريح كرد: جلسات 
كارگروه اشتغال, يكي از جلسات مهم حوزه شهرستان است 
و مديران بايد اين جلس��ه را اولويت و طبقه بندي نخست 

خود در برنامه كاري داشته باشند. 
 60 ميليون تن ظرفيت خال�ي در صنايع غذايي 
كشور؛ ساري   مديركل صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت ظرفيت ساالنه توليد انواع 
محصوالت غذايي كش��ور را 100ميليون تن اعالم كرد و 
گفت: اكنون تنها 40ميليون تن در سال توليد مي شود و 

مابقي ظرفيت كارخانجات خالي است. 
مهدي صادقي ديروز در مراس��م گراميداش��ت روز جهاني 
غذا در س��اري افزود: درحالي ظرفي��ت خالي قابل توجهي 
در صناي��ع غذايي وجود دارد كه صادرات محصوالت غذايي 
بيشترين ارزش افزوده را به همراه دارد. وي با تاكيد بر اينكه 
در چند س��ال اخير دانش فني و بهره وري در صنايع غذايي 
كش��ور گس��ترش خوبي پيدا كرده اس��ت، ادامه داد: ايجاد 
زنجيره محصوالت غذايي از تولي��د تا صادرات، راهكار الزم 
براي افزايش در استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات است.  
صادقي وضعيت نرم افزاري و تجاري سازي در صنايع غذايي 
كشور را مطلوب ارزيابي كرد و ادامه داد: ايران به لحاظ اركان 

انساني و پژوهش در صنعت غذا در دنيا رتبه 45 را دارد. 
 100 هزار فرصت ش�غلي تا پايان س�ال در استان 
تهران ايجاد مي ش�ود؛ تهران   رييس س��ازمان برنامه 
و بودجه تهران گفت: بر پايه س��هيمه ابالغي طرح تكاپو 
100هزار فرصت ش��غلي تا پايان امس��ال در اين استان 
راه اندازي مي ش��ود.  نعمت اهلل تركي در حاشيه هشتمين 
نشست شوراي برنامه ريزي استان تهران اظهار كرد: قرار 
اس��ت با اجراي طرح تكاپو تا پايان سال جاري 450هزار 
فرصت ش��غلي در كشور ايجاد ش��ود.  وي افزود: سهميه 
اس��تان تهران از اجراي اين طرح 100هزار فرصت شغلي 
اس��ت. تركي ادامه داد: س��هم هر دس��تگاه اجرايي براي 
اش��تغال در بخش ه��اي صنعت، معدن، تج��ارت، جهاد 
كش��اورزي و خدمات در ايجاد 100هزار فرصت ش��غلي 

تعيين خواهد شد.

خبر

اخبارشهرستانها

 ته�ران  س��يدمحمد ميرزمان��ي با 
اشاره به اينكه شهر رباط كريم با توجه 
به وس��عت و ميزان جمعيت از داش��تن 
ميدان ميوه و تره بار محروم اس��ت، اظهار 
ك��رد: اين امر به دلي��ل عدم پيش بيني زيرس��اخت هاي الزم 
در برنامه ريزي هاي ش��هري بوده اس��ت و امروزه شاهديم كه 
بسياري از مش��كالت ازجمله سد معبر توس��ط وانت ها، عدم 
تنظيم قيمت ها به دليل نبود رقابت و سختي دسترسي برخي 
از بخش هاي ش��هر براي تهيه مايحت��اج روزانه خود به وجود 
آورده اس��ت.  به گزارش روابط عمومي ش��هرداري رباط كريم، 
ش��هردار رباط كريم ادامه داد: ايجاد بازارهاي روز ميوه و تره بار 
و مواد غذايي در نقاط مختلف ش��هر و در راستاي ساماندهي 
مشاغل است و در حقيقت بازارهاي روز حلقه اتصال مستقيم 
توليد كنندگان و مراكز عمده فروش��ي ب��ا مصرف كنندگان در 
جه��ت رفاه حال ش��هروندان خواهد بود و زمينه س��از تعديل 
قيمت ها و حذف واسطه گري هاي غيراصولي است. وي با بيان 
اينكه حضور س��رمايه گذار در اين بخش يك تعامل دوس��ويه 
اس��ت، تصريح كرد: زيرس��اخت هاي كنوني ش��هر رباط كريم 
پاسخگوي نيازهاي ش��هروندانش نيست و تالش مي شود تا با 
مطالعه بيش��تر و برنامه ريزي دقيق تر در تامين برخي سرانه ها 

نسبت به تعادل و توازن نسبي دست يابيم. 

تالش براي رونق كسب و كار 
و بهبود معيشت مردم

 مازن�دران  آرزو ولي پ��ور، مدي��ركل 
كتابخانه ه��اي عموم��ي مازن��دران ضمن 
بازديد از كتابخانه ش��هرداري ساري اظهار 
كرد: فعاليت هاي مديريت ش��هري س��اري در 
زمينه هاي مختلف قابل تقدير اس��ت.  به گزارش خبرنگار »تعادل« 
در مازندران در اين بازديد محمد محبوب، معاون فرهنگي اجتماعي 
شهرداري ساري در سخناني با اشاره به تاريخچه راه اندازي كتابخانه 
اي��ن نهاد گف��ت: بيش از 5000 جلد كتاب ب��ا مضامين مختلف در 
اين كتابخانه قرار دارد و با تجهيز و به روزرساني نرم افزارهاي مربوط 
به كتابداري، دانشجويان، نخبگان و همكاران مي توانند از كتاب هاي 
موجود آن بهره برداري كنند.  وي تشكيل كارگروه هاي تخصصي در 
زمينه كتاب و احداث كتابخانه ديجيتال در بوستان واليت را از اقدامات 
شهرداري ساري در زمينه افزايش سرانه مطالعه شهروندي دانست و 
افزود: اس��تفاده از ظرفيت پارك ها و فضاهاي ورزش��ي ش��هرداري و 
سراهاي تداوم نيز گامي در اين راستاست. معاون فرهنگي اجتماعي 
شهرداري س��اري خاطرنش��ان كرد: اعتماد ش��هروندان به اقدامات 
شهرداري مركز استان، بزرگ ترين سرمايه مديريت شهري است. در 
ادامه اين بازديد ياس��ر رضا زاده، مدير اداره روابط عمومي شهرداري 
ساري با اشاره به فرهنگ سازي و فراهم كردن بستر كتابخواني براي 
شهروندان اظهار كرد: بررسي و رفع چالش ها و تقويت نقاط قوت در 

افزايش سرانه مطالعه شهروندان موثر خواهد بود. 

 تعامل شهرداري ساري
براي افزايش سرانه مطالعه

همدان  معاون امور اقتصادي و منابع 
انساني اس��تانداري همدان تصريح كرد: 
باالتري��ن نرخ بي��كاري اس��تان در ميان 

جامعه تحصيلكردگان استان هستند. 
به گزارش ايس��نا، رضا قياسي ديروز در جلسه انعقاد تفاهمنامه 
ميان استانداري، اداره كل فني و حرفه يي و صندوق كارآفريني اميد 
كه در راس��تاي روس��تاي بدون بيكار برگزار شده بود، افزود: گرچه 
استان همدان جزو 3 استان برتر كشور در زمينه نرخ اشتغال است 
اما اين به مفهوم نبود بيكار نيست بنابراين همه دستگاه ها و مديران 
بايد در راس��تاي تحقق اين هدف تالش كنند. وي با بيان اينكه از 
آغاز دولت يازدهم به اين پديده به صورت جدي پرداخته شده است، 
افزود: بايد از اين پس نيز با ش��تاب بيشتري در زمينه اشتغال گام 
 برداريم چراكه بيش��ترين هرم جمعيت اس��تان در رنج سني 25تا 
30سال قرار دارند كه همگي نيازمند ايجاد اشتغال هستند. قياسي 
با بيان اينكه درحال حاضر نرخ رش��د جمعيت در كشور 1,2درصد 
است، افزود: نرخ رشد جمعيت استان روند كاهشي را نشان مي دهد 
كه اگر در حوزه مهاجرت متخصصان به استان ها و كشورهاي ديگر 
نباش��د نگران كننده است چراكه قطعا اين افراد به خاطر نبود شغل 
اقدام به مهاجرت كرده اند. وي ادامه داد: در صورتي كه كارگر صفر 
بخواهد از استان مهاجرت داشته باشد، مشكالت و مسائل اجتماعي 

فراواني براي او همچنين خانواده اش اتفاق خواهد افتاد.

باالترين نرخ بيكاران استان 
افراد تحصيلكرده هستند

ايالم  در آستانه آغاز راهپيمايي هاي 
اربعين حسيني و در شرايطي كه دولت 
ت��الش مي كند ب��ا افزاي��ش طرح هاي 
عمراني در مناطقي كه مس��ير راهپيمايي 
محسوب مي شو،ند استاندار ايالم خواستار استفاده از ظرفيت هاي 
مردمي در بحث اربعين در اس��تان ش��د و گفت: پيمانكاران در 
فرصت باقي مانده تا اربعين با جديت تمام كار كنند و پروژه هاي 
حس��اس را تا پيش از اوج تردد زائران تكميل كنند.   به گزارش 
ايس��نا، مهندس »قاسم سليماني دش��تكي« در نشست اعضاي 
كميته زيرساخت اربعين استان ايالم با حضور معاون عمراني وزير 
كشور اظهار كرد: 20پروژه راهسازي در مسيرهاي مختلف استان 
درح��ال انجام اس��ت كه تالش مي ش��ود، پروژه هايي كه قابليت 
تكميل ش��دن دارند تا قبل از ايام اربعين امسال تكميل و مابقي 

نيز در سال آينده به بهره برداري برسند. 
وي ب��ا بيان اينكه در بازديده��اي ميداني كه از پروژه هاي 
در دس��ت اجراي استان به عمل آمد، دستورات الزم براي رفع 
نواقص انجام و ليس��ت نيازمندي هاي اربعين استان نيز احصا 
شده است، افزود: پيمانكاران در فرصت باقي مانده تا اربعين با 
جديت تمام كار كنند و پروژه هاي حس��اس را تا پيش از اوج 
تردد زائران تكميل كنند، مشكالت اعتباري آنان نيز به زودي 

برطرف خواهد شد. 

جديت پيمانكاران در  
محورهاي تردد زائران اربعين

رييس و معاونان سازمان استاندارد تشريح كردند

حذف استانداردهاي دولتي و اجباري

در ديدار هيات تجاري جمهوري چك با شهردار اصفهان مطرح شد

ايجاد بستر مناسب براي همكاري ميان اصفهان و چك
در ديدار هيات تجاري و سياس��ي جمهوري چك با ش��هردار 
اصفه��ان راه هاي همكاري و تعامل ميان اصفهان و چك بررس��ي 
ش��د.  به گزارش»تع��ادل« به نق��ل از اداره ارتباطات رس��انه يي 
ش��هرداري اصفهان، هيات تجاري، سياس��ي و اقتصادي با حضور 
در اصفهان با قدرت اهلل نوروزي، شهردار اصفهان ديدار و گفت وگو 

كردند. 
ش��هردار اصفهان در اين نشست با بيان اينكه اصفهان شهري 
با س��ابقه طوالني، ميراث��ي و داراي آثار فرهنگي متعدد اس��ت، 
اظهار ك��رد: هم اكنون در اصفهان با موضوع��ات مختلفي مواجه 
هس��تيم كه مي تواند زمين��ه تعامل اصفهان و كش��ور جمهوري 
چ��ك را فراه��م كند.  وي تصريح كرد: مت��رو و تجهيزات مربوط 
به آن موضوع زاينده رود، كم آبي و اس��تفاده از پساب و آب هاي 
خاكس��تري ازجمله موضوعاتي است كه مي تواند زمينه همكاري 
ميان اصفهان و جمهوري چك را فراهم كند.  قدرت اهلل نوروزي با 
بيان اينكه چند ماه قبل همزمان با انتخابات رياست جمهوري در 
ايران انتخابات ش��وراها در كش��ور ما برگزار شد، ادامه داد: من به 
عنوان منتخب ش��وراي جديد شهر اصفهان كار خود را به تازگي 
آغاز كرده ام و بسيار اميدوارم در اين آغاز، هم شهر اصفهان و هم 

ش��ما به عنوان نمايندگان كش��ور جمهوري چك بتوانيم در رفع 
نيازهاي دو كشور با يكديگر تعامل بسيار خوبي را برقرار كنيم. 

وي با بيان اينكه من نس��بت به كشور چك و پيشينه تاريخي 
و فرهنگي اين كش��ور آش��نايي دارم، افزود: توانمندي هاي بسيار 
خوبي در حوزه هاي مختلف در كش��ور جمهوري چك وجود دارد 
كه مي تواند زمينه مناس��بي براي همكاري در زمينه هاي مختلف 
ازجمله برگزاري نمايشگاه هاي مشترك در دو كشور فراهم كند. 

 شباهت هاي بسياري ميان اصفهان و پراگ وجود دارد
ادوارد موريتس��كي مع��اون اقتصادي وزير صنع��ت و تجارت 
جمه��وري چك در ادامه اين دي��دار با بيان اينكه جمهوري چك 
يكي از صنعتي ترين كشورهاي اروپاست، تصريح كرد: اصفهان نيز 
شهري تاريخي و قابل احترام بوده و شهر پراگ در جمهوري چك 

نيز شباهت هاي بسياري به اين شهر دارد. 
وي با بيان اينكه حوزه حمل و نقل ريلي در كشور چك بسيار 
پيش��رفته اس��ت، تصريح كرد: عالوه بر اين موارد كه مي توانيم 
تجربيات و دانش خود را در اختيار اصفهان قرار دهيم در زمينه 
رش��د و توسعه گردش��گري نيز مي توانيم كمك هاي بسياري در 

اين زمينه به ش��هر ش��ما داشته باش��يم. معاون اقتصادي وزير 
صنعت و تجارت جمهوري چك ادامه داد: در حوزه آب و پساب 
با تكنولوژي هايي كه در اختيار داريم، مي توانيم براي پيدا كردن 
منابع آبي جديد به ش��هر اصفه��ان كمك كنيم. وي اضافه كرد: 
در اين زمينه در انتظار اطالعات بيش��تر در حوزه آب و پس��اب 
هس��تيم تا بتوانيم همكاري خود را ب��راي پيدا كردن منابع آبي 
جديد آغ��از كنيم.  موريتس��كي تاكيد كرد: زمان��ي كه اراده و 
خواس��ته يي وج��ود دارد به طور حتم راهي ني��ز براي همكاري 

وجود خواهد داشت. 

 تجارب و فناوري كشور چك در حوزه آب
در اختيار اصفهان قرار مي گيرد

سواتو پلك چومبا، س��فير جمهوري چك در ايران نيز با بيان 
اينكه محصوالت صنعتي، فوالدي و نساجي ازجمله صنايعي است 
كه در گذش��ته در ايران وجود داش��ته و آش��نايي با آنها در ميان 
مردم ايران وجود دارد.  وي تصريح كرد: بسيار عالقه داريم بستر 
گذش��ته اين ساختار باز هم در كش��ور ايران شكل گرفته و ادامه 
پيدا كند.  سفير جمهوري چك در ايران ادامه داد: تاكيد ما براي 

همكاري با اي��ران در حوزه حمل و نقلي بوده و اين موضوع جزو 
اهدافمان اس��ت. درصدد هستيم در اين راستا اتوبوس هاي جديد 
و برق��ي س��ازگار با محيط زيس��ت را در ايران تولي��د كنيم. اين 
موضوعي اس��ت كه مي توانيم در كنار وسايل حمل و نقلي مانند 

تراموا و مترو آن را در اصفهان نيز انجام دهيم. 
وي با بيان اينكه يكي ديگر از مش��كالت ش��هر شما حوزه آب 
و پس��اب است، اضافه كرد: توسعه ش��هري همواره وجود دارد اما 
منابع آب محدود اس��ت از اي��ن رو ما مي توانيم تجارب خوبي كه 
در اي��ن زمينه در اختيار داريم در اختيار كش��ور ايران و اصفهان 

قرار دهيم. 

گروه بنگاه ها   
تعاري��ف مختلف��ي درب��اره مفه��وم بنيادي��ن 
»اس��تاندارد« در مفاهيم آكادمي��ك اقتصادي ارائه 
مي شود كه به نظر مي رسد هر كدام از آنها بخشي از 
اهميت ساختاري اين نهاد تاثيرگذار را برشمرده اند؛ 
اما به نظر مي رس��د عمومي ترين تعريفي كه درباره 
اين س��ازمان ارائه شده، تعريفي است كه استاندارد 
را زبان مشتركي مي داند كه از يك سو ميان منافع 
مصرف كنن��دگان و از س��وي ديگر مي��ان نهادهاي 
نظارتي و توليدي و خدماتي ايجاد شده تا از طريق 

اين سازمان به درك مشتركي برسند. 
با آغاز هفته اس��تاندارد و برگزاري مراس��م هاي 
وي��ژه اي��ن هفته يك  ب��ار ديگر موض��وع اهميت و 
نقش اس��تاندارد در ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد 
كش��ورمان روي ويتري��ن رس��انه هاي گروهي قرار 
گرفته است. سازماني كه براساس وظايف قانوني اش 
يكي از مهم ترين س��اختارهاي نظارتي را در اقتصاد 
كش��ورمان رهبري مي كند و يك��ي از اركان ارتقاي 

سطح كيفي محصوالت ايراني به شمار مي رود. 
بايد پذيرفت كه براي افزايش كيفيت محصوالت 
نهايي بنگاه ها، بهره  وري و اس��تفاده بهينه از منابع 
و امكان��ات موج��ود هر ن��وع خدماتي ي��ا حتي هر 
محصول��ي  باي��د در يك الگو و چارچوب مش��خص 
تعريف و ارائه ش��ود؛ الگوهاي��ي كه محتوايي نهايي 
آن وظايف س��ازمان اس��تاندارد را ش��كل مي دهد. 
درس��ت به همين دليل است كه استاندارد مي تواند 
نتايج كامال ملموسي را در اقتصاد كشور ايجاد كند. 
 روز گذش��ته مسووالن سازمان اس��تاندارد راهي 
استان هاي مختلف ش��دند تا در جريان نشست هاي 
مختل��ف تصويري از راهبرد آينده اين س��ازمان ارائه 
كنن��د. در يكي از اين برنامه ها معاون ارزيابي كيفيت 
سازمان ملي استاندارد از حذف تدريخي استانداردهاي 
اجب��اري و دولت محور در اي��ران خبر داد كه از منظر 
صاحب��ان بنگاه ها ي��ك قدم رو به جلو ب��راي تمركز 
در مواجهه با محصوالت بنگاه ها محس��وب مي شود. 
اس��تان هاي آذربايجان شرقي، س��منان و كهكيلويه 
و بويراحم��د روز گذش��ته ميزبان ريي��س و معاونان 
سازمان اس��تاندارد بودند تا در مراس��م گراميداشت 
اين روز نقش��ه راه س��ازمان اس��تاندارد در مواجهه با 
صاحبان بنگاه و خدمات را نيز تش��ريح كنند. حذف 
اس��تانداردهاي اجباري و دولت��ي و برنامه ريزي براي 
توسعه استانداردهاي حالل ازجمله موضوعاتي بودند 

كه در اين برنامه ها به آنها اشاره شد. 

 تدوين استاندارد غذا و گردشگري حالل 
توسط ايران

رييس س��ازمان ملي استاندارد گفت: 2 استاندارد 
بسيار مهم در زمينه صنعت حالل شامل غذاي حالل 

و گردشگري حالل در كشور تدوين شده است. 
به گ��زارش ايرنا، نيره پيروزبخت ديروز در آيين 
تجليل از واحدهاي نمونه آذربايجان شرقي با اشاره 
به اينكه س��ال گذش��ته س��هم بس��يار ناچيزي در 
تجارت 2هزار ميليارد دالري حالل در دنيا داشتيم، 
افزود: س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران براي افزايش 
س��هم خود در صنعت حالل به صورت همه  جانبه 
فعاليت��ش را افزايش داد و اكنون عضو هيات مديره 
موسس��ه اس��تاندارد و اندازه شناس��ي كش��ورهاي 

اسالمي شده است. 
وي اعالم كرد: اين سازمان در راستاي انجام وظايف 
خود در تدوين اس��تانداردهاي حالل و ايجاد ساختار 
انطباق در سطح ملي به ويژه در سطح كشورهاي عضو 
سازمان همكاري هاي اسالمي)OIC( مشاركت دارد. 

پيروزبخ��ت ادامه داد: فعاليت هاي س��ازمان ملي 
استاندارد ايران عالوه بر غذا و گردشگري در حوزه هاي 
ديگر ازجمله پوش��اك، سرگرمي و رسانه، محصوالت 
دارويي و آرايش��ي حالل آغاز ش��ده است. وي با بيان 
اينكه اس��تاندارد بايد در همه عرصه هاي بشري وارد 

ش��ود، اظهار كرد: با توجه به تاكي��د دولت دوازدهم 
درخصوص دولت الكتروني��ك در مجمع جهاني ايزو 
نيز بر اس��تفاده از فن��اوري  آي ت��ي در فعاليت هاي 

استاندارد سازي تاكيد شده است. 
رييس سازمان ملي استاندارد گفت: تسهيل تجارت 
و مبادالت بين كش��ورها از عمده فعاليت هاي مجمع 

جهاني ايزو و سازمان ملي استاندار است. 
پيروزبخ��ت توج��ه به همه مولفه ه��اي جامعه به 
ويژه مسائل زيست محيطي و انرژي را از فعاليت هاي 
س��ازمان ملي استاندارد اعالم كرد و ادامه داد: در اين 
راستا اس��تانداردهاي مربوط به مواد غذايي و خودرو 
تجديد نظر ش��ده و 2هزار و 400واحد توزيع سوخت 
سي ان جي در سراس��ر كشور از نظر استاندارد مورد 

بررسي و بازديد قرار گرفته است. 

 حذف تدريخي استانداردهاي اجباري 
مع��اون ارزيابي كيفيت س��ازمان ملي اس��تاندارد 
و تحقيق��ات صنعت��ي ايران ني��ز از ح��ذف تدريخي 
اس��تانداردهاي اجباري و دولت محور در ايران خبر داد 
و اضاف��ه كرد: تا پايان س��ال 10هزار قل��م از 80 هزار 
قلم كاالي اس��تاندارد در ايران مش��مول خوداظهاري 
و خودكنترلي ش��ده و كم كم اس��تانداردهاي اجباري 
از چرخ��ه كار در اي��ران خارج مي ش��وند. ب��ه گزارش 

ايس��نا، جهانبخش سنجابي ش��يرازي در همايشي كه 
به مناسبت هفته اس��تاندارد در سمنان برگزار شد به 
تحول در استانداردس��ازي توليدات داخلي در 4س��اله 
دول��ت يازدهم و 6 ماه��ه اول دولت دوازدهم اش��اره 
و اظه��ار كرد: پروانه ه��اي كاربرد اس��تاندارد در ايران 
امس��ال به بيش از 35هزار كاال رسيدند كه 25درصد 
اين استانداردس��ازي ها در همين 6 ماهه اول سال كه 
يكي از پركارترين دوره هاي اين سازمان است به وقوع 
پيوس��ته است.  وي با اشاره به تعطيلي غيركارشناسي 
شوراي عالي استاندارد در دولت هاي نهم و دهم افزود: 
در فاصله سال هاي 83 تا 93 اين شورا حتي يك مصوبه 
نداشت و متاسفانه قبل از نخستين جلسه شوراي عالي 
استاندارد در اس��فندماه 93 جلسات اين شوراي عالي 
به مدت 10س��ال تعطيل شده بودند كه در تاريخ اين 
كشور از بدو تاسيس اداره اوزان و مقياس در سال 13,4 
تا آن زمان بي سابقه بود. معاون ارزيابي كيفيت سازمان 
ملي اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي اي��ران از برگزاري 
يك صد و هفتمين شوراي عالي استاندارد ايران در آغاز 
به كار دولت روحاني خبر داد و گفت: در همان جلسه 
21مصوبه به تصويب شوراي عالي رسيد كه يكي از آنها 

رويكردهاي نوين استانداردسازي در ايران بود. 
وي ادامه داد: يك چهارم كل استانداردهاي ايران به 
تنهايي در دولت يازدهم و 6 ماهي كه از دولت دوازدهم 
گذش��ته تدوين و اجرايي شدند اين درحالي است كه 
معموال عمر متوسط استانداردها در دنيا حداكثر 3سال 

است و بعد از آن نيازمند بازنگري هستند. 
مع��اون اس��تاندارد اي��ران ب��ه تجربه كش��ورهاي 
توسعه يافته اشاره و اضافه كرد: همه كشورهاي پيشرفته 
و درحال توسعه، استاندارد سازي و نظام رقابت پذيري را 
براي توس��عه يافتگي مد نظر قرار دادند و كشور توسعه 
يافته ي��ي در دنيا را س��راغ نداريم كه ب��دون توجه به 

استانداردسازي به توسعه پايدار دست يافته باشد. 

 19 درصد واحدهاي توليدي
زيرپوشش استاندارد است

 مديركل مرك��ز فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
س��ازمان ملي استاندارد ايران گفت: 130هزار واحد 
تولي��دي در كش��ور وج��ود دارد كه از اي��ن تعداد 
تنه��ا 25هزار م��ورد معادل 19درصد زير پوش��ش 

استاندارد است. 
مصطفي رامندي ديروز در همايش گراميداشت 
روز جهان��ي اس��تاندارد در ياس��وج اظه��ار كرد: 6 
ماه نخس��ت س��ال جاري 110هزار مورد بازرس��ي 

از واحده��اي توليدي كش��ور انجام ش��د كه پلمب 
726واحد به دليل انطباق نداشتن با استانداردهاي 
الزم و تعليق اس��تاندارد تشويقي 26واحد ديگر به 

همين دليل را در پي داشت. 
وي افزود: تنها 800 قلم كاال در كشور مشمول 
استاندارد اجباري اس��ت كه اين تعداد بايد تا سال 
1404 به عنوان سال پاياني سند چشم انداز توسعه 

كشور به 80 هزار مورد برسد. 
مديركل مركز فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان 
ملي اس��تاندارد ايران بيان كرد: يك��ي از بندهاي مهم 
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارتقاي هر چه بيشتر 
استانداردس��ازي و حركت به سوي اس��تاندارد تمامي 
كاالها و خدمات در كشور اس��ت. رامندي عنوان كرد: 
درح��ال حاضر تنها بر نحوه ارائه 10خدمت در كش��ور 
نظارت استاندارد انجام مي شود كه مهم ترين آنها شامل 

شهربازي ها و جايگاه هاي سوخت سي. ان. جي است. 
وي بيان كرد: از سال 1302تا 1392 حدود 21هزار 
عنوان استاندارد در كشور بازنگري و تدوين شد درحالي 
كه اين تعداد از سال 1392تا 6 ماه نخست سال 1396 
حدود 14هزار عنوان بوده است. مديركل مركز فناوري 
اطالعات و ارتباطات سازمان ملي استاندارد ايران گفت: 
ح��دود 40درصد از مجموع 21هزار عنوان اس��تاندارد 
بازنگري و تدوين شده در كشور تاكنون مربوط به دولت 

يازدهم و سال هاي 1392تا 1396 است. 
رامندي اظهار كرد: ش��عار روز جهاني اس��تاندارد 
س��ال جاري شامل»استانداردها شهرها را هوشمندتر 
مي كند« اس��ت و در همين راس��تا نيز براي داشتن 
ش��هرهاي هوشمند در كشور بايد استانداردهاي الزم 
تدوين و اجرا شود. وي افزود: اهميت و جايگاه ارزنده 
اس��تاندارد و لزوم توجه بي��ش از پيش به آن بارها در 
اسناد باالدستي و سياست هاي كالن كشور مورد تاكيد 

قرار گرفته است. 
رامندي اس��تاندارد را از محورهاي مهم توس��عه 
كش��ورها دانس��ت و بيان ك��رد: راهبردهاي اصلي 
بهبود هر چه بيش��تر وضعيت اس��تاندارد در كشور 
و رس��اندن آن به حد ايده آل ش��امل مردمي كردن 
بحث استاندارد، تبديل استاندارد به مطالبه عمومي 
و وارد ك��ردن آن ب��ه خانواده ه��ا و م��دارس براي 

نهادينه شدن روزافزون است. 
وي عنوان كرد: سازمان ملي استاندارد ايران در 
ح��ال به كارگيري هر چه بيش��تر فناوري اطالعات 
براي شفاف س��ازي، افزايش س��رعت در كار، انجام 
بهتر امور و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم است. 
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اقتصاد اجتماعي12
  جلسه سرپرست

وزارت علوم با جهانگيري
سرپرست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از جلسه 

با معاون اول رييس جمهوري در وزارت علوم خبر داد. 
ضيا هاشمي سرپرست وزارت علوم ديروز در حاشيه 
بيس��ت و ششمين نشس��ت روس��اي پارك هاي علم و 
فناوري سراس��ر كش��ور در محل سالن ش��هداي جهاد 
علم��ي وزارت علوم، در جم��ع خبرنگاران با اش��اره به 
برگزاري جلسه با دكتر اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رييس جمهوري گفت: اين جلسه در وزارت علوم برگزار 
مي ش��ود. او درباره تعيين گزين��ه وزير علوم گفت: وزير 

علوم از سوي رييس جمهور معرفي خواهد شد. 

  كالنتري: محيط بانان
قادر به دفاع از خود نيستند

رييس سازمان حفاظت محيط  زيست تاكيد كرد كه 
نقش محيط بانان مانند افراد نيروي انتظامي است اما آنان 
قادر به دفاع از خود نيستند. عيسي كالنتري در حاشيه 
جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت 
اليحه مربوط به محيط بانان گفت: اين اليحه در مجلس 
در حال بررس��ي اس��ت و اميدواريم زودتر تصويب شود. 
او ادامه داد: نقش محيط بانان ش��بيه به نيروي انتظامي 
اس��ت اما در ش��رايطي، قادر به دفاع از خود نيستند كه 
اميدواريم با تصويب اي��ن اليحه در مجلس آنها بتوانند 
همچ��ون ضابطان انتظامي عمل و با وقت بيش��تري از 

حيطه وظايف خود دفاع كنند. 

  بررسي اليحه تامين
امنيت زنان تا ۲ ماه آينده

مديركل امور مجلس وزارت دادگس��تري با تاكيد بر 
ل��زوم تصويب قانون براي مقابله با خش��ونت عليه زنان، 
گفت: بررس��ي اليحه تامين امنيت و مقابله با خشونت 

عليه زنان تا ۲ ماه آينده در قوه قضاييه تمام مي شود. 
محمدعلي اس��فناني درباره آخرين وضعيت بررسي 
اليحه تامين امنيت و مقابله با خشونت عليه زنان درقوه 
قضايي��ه، به خانه ملت گف��ت: اليحه تامين امنيت زنان 
و مقابله با خش��ونت توس��ط دولت چندي پيش تهيه و 
براي بررس��ي به قوه قضاييه ارس��ال شده است، تاكنون 
3 جلسه براي بررسي اين اليحه تشكيل و كليات آن به 
تصويب رسيده؛ بنابراين تا ۲ ماه آينده بررسي اليحه در 
كميسيون مربوطه قوه قضاييه به اتمام مي رسد. مديركل 
امور مجلس وزارت دادگستري، با اشاره به اينكه نماينده 
دادگستري از سوي دولت در جلسات بررسي اين اليحه 
در ق��وه قضاييه ش��ركت مي كند، اف��زود: درحال حاضر 
زنان در جامعه يا حت��ي درمحيط خانواده و محيط كار 
به شدت دچار آس��يب هاي مختلف مي شوند، اما قوانين 
خاصي ب��راي اين موضوع و مقابله با آس��يب هاي وارده 
به زنان وجود ندارد. اس��فناني تاكيد كرد: متاس��فانه در 
بيشتر مواقع زنان آس��يب ديده درخانواده حتي شرايط 
ام��كان تامين دليل براي دفاع از خ��ود در دادگاه را هم 
ندارند، بنابراين الزم اس��ت به نوعي از زنان آسيب ديده 
درجامعه حمايت شود؛ زيرا نيمي از افراد جامعه درحال 
حاضر زنان هس��تند و اين قشر در رشد و تعالي جامعه 
بسيار تاثيرگذار است؛ بنابراين اليحه تامين امنيت زنان 
در مقابله با خشونت مي تواند نقايص قانوني در اين حوزه 

را مرتفع كند.  

 تدوين طرح ساماندهي 
كولبران با ۱۵۶ امضا

نماينده سردشت از طرح س��اماندهي كولبران خبر 
داد و گفت: بر اساس اين طرح سرمايه گذاري ها درقالب 

تعاوني براي ساماندهي كولبران تعريف مي شود. 
رس��ول خض��ري از آماده س��ازي طرحي ب��ا عنوان 
س��اماندهي معابركولبري خبرداد و به خانه ملت گفت: 
براي حل معضل و ابرچالش بيكاري و س��اماندهي معابر 
مرزي كش��ور اعم از كلوب��ري و ايجاد اش��تغال مولد و 
پايدار در مرزهاي كش��ور و در راستاي اقتصاد مقاومتي 
و نامگذاري آن از سوي مقام معظم رهبري به نام اقتصاد 
مقاومت��ي اقدام و عمل، اين طرح با 9 ماده آماده ش��ده 
است. نماينده سردش��ت و پيرانشهر در مجلس شوراي 
اس��المي افزود: در اين طرح كه به امض��اي 156 نفر از 
نمايندگان رس��يده، تاكيد شده وزارت كشور استان هاي 
مشمول اين طرح كه در قانون ساماندهي مبادالت مرزي 
مصوبه 1384 ذكر گرديده را نسبت به احصاء و شناسايي 
اهالي ساكن در ۲0 كيلومتري شعاع مرزي كه صرفا اهالي 
س��اكن درمحدوده مد نظر باش��ند، براي تهيه كنندگان 
و تاييد كنندگان آمار افراد، س��ختگيري هاي مس��ووالنه 
اعم��ال گردد و ظرف 3 تا 6 ماه از تصويب قانون اجرايي 
ش��ود. او تاكيد كرد: همچنين وزارت كشور با همكاري 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد نسبت به تعريف 
س��رمايه گذاري درقال��ب تعاوني ه��اي بخش خصوصي، 
تعاوني دهياري ها، تعاوني هاي مرزنش��ينان و همچنين 
شهرداري ها براي ساماندهي بخش خدمات و امورعمومي 

بازارچه و معابر مرزي اقدام كند.  

  ۳۰ درصد جرايم كشور
در تهران رخ مي دهد

رييس پليس آگاهي گف��ت: 30درصد از كل جرايم 
كشور در كالن شهر تهران رخ مي دهد. محمدرضا مقيمي 
در نشست امنيت عمومي و مقابله با جرم سرقت گفت: 
ناتوان��ي پليس و قض��ات در برخورد با س��ارقان موجب 
كاهش اقتدار پليس و مشاركت مردم مي شود و متعاقب 
آن شاهد افزايش جرم و تعداد پرونده ها خواهيم بود كه 
به حجم كار قضات و پليس مي افزايد. او گفت: از س��ال 
۷5 تا 86 ميزان وقوع جرايم به صورت خطي بوده است، 
اما از س��ال 8۷ به بعد سير صعودي جرايم را داشته ايم، 
ب��ه اين ترتيب كه ما هر س��ال ۲5 تا 30 درصد افزايش 
وقوع جرايم را داشتيم و در سال 93 توانستيم اين رشد 
را كنترل كنيم. س��ردار مقيمي گفت: حدود 30 درصد 
كل جرايم كشور در تهران رخ مي دهد و ما در سه سال 
اخير در بحث س��رقت روند كاهشي داشتيم، اما در 6ماه 
گذش��ته با افزايش وقوع س��رقت مواجه بوده ايم. رييس 
پليس آگاهي ناجا با اش��اره به اينكه تح��ركات اراذل و 
اوب��اش منج��ر به وقوع جرايم مهم ش��ده اس��ت گفت: 
ب��ا افزايش جرايم خرد ناش��ي از اعتياد مواجهيم به اين 
ترتيب كه ۷3درصد سرقت هاي خرد را معتادان مرتكب 
شده اند و در همين مورد جمع آوري و نگهداري معتادان 

و رهاسازي فوري آنها مشكل زا شده است. 

اخبار

شاليكاري در حريم تخت جمشيد ادامه دارد 

خط و نشان فرو نشست زمين براي تخت جمشيد

رييس اورژانس اجتماعي مطرح كرد

افسردگي 89 درصد اطرافيان فرد معتاد

ب��اور اينك��ه از ه��ر 4 ايران��ي يك نف��ر درگير 
اختالالت رواني در س��طح خفيف تا شديد است با 
ديدن ش��هرونداني كه به سرعت عصباني مي شوند، 
از ك��وره در مي روند يا در ارتباطات روزمره ش��ان با 
چالش هاي زيادي رو به رو هس��تند، چندان س��خت 

نيس��ت. انجمن علمي روان پزش��كان اي��ران ميزان 
ش��يوع اخت��الالت روان بين افراد 15 تا 65 س��ال 
بدون احتس��اب اختالالت ش��خصيتي را ۲4 درصد 
اع��الم كرده اس��ت. اورژانس اجتماعي كش��ور نيز 
ب��ا اعالم اينك��ه ۲3.6 درص��د از ايراني��ان به انواع 

اختالالت رواني مبتال هستند، نشان مي دهد مساله 
توجه به »س��المت روان« در كشور موضوعي جدي 
است كه بايد توجه مسووالن را به خود جلب كند. 
براس��اس تعري��ف س��ازمان بهداش��ت جهاني، 
سالمت افراد يك جامعه نه تنها ابعاد جسمي را در 
برمي گيرد بلكه بيش از هم��ه ابعاد ذهني و فكري 
ش��هروندان يك جامعه را ش��امل مي شود. براساس 
تعريف اين سازمان »سالمت رواني در درون مفهوم 
كلي سالمت قرار دارد و سالمت يعني توانايي كامل 
براي ايفاي نقش هاي رواني و جس��مي؛ سالمت به 

معناي نبود بيماري يا عقب ماندگي نيست.«
ده��م اكتبر براب��ر با هجدهم مه��ر، روز جهاني 
س��المت روان است كه نخستين بار در سال 199۲ 
ميالدي توسط فدراس��يون جهاني سالمت روان به 

اين نام خوانده شد. 

 ابتالي۲۳ درصد ايرانيان به انواع اختالالت 
رواني

حس��ين اس��دبيگي، رييس اورژان��س اجتماعي، 
با اش��اره به اينكه در حال حاض��ر 350 ميليون نفر 
در جهان دچار افس��ردگي هس��تند، به ايسنا گفت: 
در دني��ا از هر 4 نفر، يك نفر دچار مش��كالت روان 

شناختي و اختالالت رواني است. گاهي اين اختالالت 
با يكديگر همپوش��اني نيز دارند يعني ممكن اس��ت 
يك نفر هم افس��ردگي و اختالالت اضطرابي داشته 
و ه��م مصرف كننده مواد مخدر باش��د. در ايران نيز 
 بر اس��اس تحقيقي كه چند سال گذشته انجام شد،

۲3. 6 درص��د اف��راد به انواع اخت��الالت رواني مبتال 
هس��تند. او در ادامه با اش��اره به پژوهشي كه درباره 
اعتياد و گسترش افسردگي در اطرافيان اين اشخاص 
انجام شده اس��ت افزود: بر اساس نتايج اين پژوهش 
متوجه شدم از هر ۷5 نفري كه مانند خانواده معتادان 
درگير اين مساله بودند، تنها 8 نفر افسردگي نداشتند؛ 
يعني از هر ۷5 نفر، 6۷ نفر به افسردگي مبتال بودند. 
اس��دبيگي با اشاره به ش��عار روز جهاني سالمت 
روان تصريح كرد: همچنين سازمان بهداشت جهاني 
هرس��ال براي كل سال موضوعي انتخاب مي كند. بر 
همين اساس، سال ۲01۷ تحت عنوان »افسردگي« 
نام گذاري ش��ده و »ش��عار بيا صحبت كنيم« براي 

مقابله با اين اختالل انتخاب شده است. 
او با اش��اره به اينكه روز س��المت روان امسال نيز 
 ب��ا عنوان خ��اص »بهداش��ت روان در محي��ط كار«

نام گذاري شده است، اظهار كرد: اين شعار نشان مي دهد 
كه بايد به س��المت روان در محيط هاي شغلي مانند 
كارگاه ها و سازمان ها و... توجه شود. سازمان بهداشت 
جهاني معتقد است افسردگي در راس علل بيماري ها 
اس��ت. اين افراد يا س��ر كار نمي روند يا نمي توانند به 
صورت كامل به ش��كل مول��د از توانمندي هايش��ان 
استفاده كنند. در محيط هاي كاري در دنيا از هر 5 نفر، 
يك نفر مشكالت س��المت روان را تجربه مي كند. به 

همين دليل بسياري از كارفرمايان براي داشتن محيط 
كاري سالم به دنبال سياست گذاري هستند. 

 ۵۰درصد افسرده ها هرگز درمان نمي شوند
اس��دبيگي در ادامه با ش��اره به اينكه در دنيا 50 
درصد از افراد افسرده هرگز درمان نمي شوند، اظهار 
كرد: مس��ائل ش��ناختي در زمان ابتال به افسردگي 
مانن��د مش��كل در تصميم گي��ري و حافظ��ه باعث 
مي ش��ود به عملكرد ش��غلي اف��راد در 94 درصد از 
زمان كار آس��يب وارد شود. تحقيقي در ژاپن درباره 
ارتباط اس��ترس ها با محيط كاري نشان مي دهد كه 
3۲.4درص��د از كارگران گفته اند در س��ال گذش��ته 
از اس��ترس و اضطراب محي��ط كار در رنج بوده اند. 
همچنين پژوهش ها در شيلي در سال ۲011 نشان 
داده ۲8 درص��د از كارگران و 13.8درصد كارفرماها 
معتقدند كه اس��ترس و افس��ردگي در اقداماتش��ان 

مشهود است. 

 مراجعه به روان شناس؛ ننگ ديروز
و كالس اجتماعي امروز

رييس اورژانس اجتماعي كشور با تاكيد بر اهميت 
نقش روان ش��ناس و مش��اور و مددكار اجتماعي در 
زندگ��ي افراد و محيط كاري اضافه كرد: در گذش��ته 
مراجعه به مش��اور و روان ش��ناس براي مردم دشوار 
بود و آنها خجالت مي كش��يدند ولي االن بار اين داغ 
ننگ يا خجالت كاسته ش��ده است. حتي در مواردي 
مي بينيم كه افراد مراجعه به روان ش��ناس يا مشاور را 

نوعي »كالس اجتماعي« مي دانند. 

ريحانه جاويدي  
اس��تان فارس با 54 س��انتي متر فرونشست در 
سال بيش��ترين ميزان فرونشست را در جهان دارد. 
 دشت هاي اين اس��تان يكي پس از ديگري خشك 
ش��ده و ذخاير آب هاي زيرزميني در اين منطقه رو 
به پايان اس��ت. مجموع اين عوامل س��بب شده تا 
چاله ه��اي غول پيكر دهان باز ك��رده و زمين را در 
فارس ببلعد؛ چاله هايي كه هر روز به تخت جمشيد 
نزديك تر مي ش��ود و ميراث باقي مانده از ش��اهان 
هخامنشي را تهديد مي كند؛  ميراثي كه در فهرست 
جهاني يونس��كو ثبت شده و نيازمند توجهي خاص 
است. با وجود اين شاليكاري و كشت ذرت هنوز هم 
در حريم تخت جمش��يد و نقش رس��تم ادامه دارد 
و نه تنها براي اين محوطه باس��تاني خط و نش��ان 
مي كشد  بلكه سرنوش��ت مردمي كه در دشت هاي 
اين منطق��ه به ويژه مرودش��ت زندگي مي كنند را 
به س��مت ي��ك فاجعه هدايت مي كن��د اما واكنش 
مسووالن تنها س��كوت است و پاسكاري مسووليت 

به سازمان هاي ديگر. 
در چند س��ال اخير حجم اتفاقات ريز و درشت 
براي تهديد تخت جمش��يد فراوان بود. از ساخت و 
س��از غيرمجاز تا كاشت بدون مجوز درخت اما حاال 
تراژدي قديمي كش��اورزي باز هم بس��اطش را در 
حريم اين بناي ثب��ت جهاني پهن كرد تا مجموعه 

تعارضات به اين اثر باستاني كامل شود. 
م��رداد امس��ال بود ك��ه اداره مي��راث فرهنگي 
شهرس��تان مرودشت اقدام به قلع و قمع نهال هايي 
در حريم درجه يك تخت جمشيد كرد كه غيرمجاز 
كاش��ته ش��ده بودند، آن ه��م در محدوده يي كه از 
پيش  به صاحبانشان اعالم شده بود احداث هر گونه 
س��اختمان و تاسيس��ات، نصب دكل، درختكاري، 
ديواركشي، حصاركشي، پي كني، كندوكاو تسطيح 
اراضي، عمليات اس��تخراج معدن سنگ، شن وماسه 

و خاك رس و دفن و رهاسازي زباله ممنوع است.
با وجود اين هنوز هم دش��ت هاي خش��ك شده 
اطراف تخت جمش��يد و نقش رس��تم به زير كشت 
مي رود تا آخرين نفس هايش را هم بكشد آن هم در 
شرايطي كه كارشناس��ان محيط زيست بارها درباره 
كم آبي و خشكس��الي در اين منطقه هشدار داده اند 
و آن را ي��ك موض��وع ج��دي مي دانند ب��ا اين حال 
كشاورزان مرودشتي تنها به امرار معاش فكر مي كنند 

بي آنكه بدانند آبياري زمين هايشان آينده فرزندان و 
ميراث تاريخي كشورشان را به آب مي دهد. 

 اظهارات متفاوت آقاي رييس
م��رداد 1396و در جريان قل��ع و قمع درختان 
غيرمج��از س��عيد صف��رزاده،  ريي��س اداره ميراث 
فرهنگي شهرس��تان مرودش��ت اعالم كرد:»برخي 
از كش��اورزان در اي��ن حريم اقدام ب��ه درختكاري 
مي كنن��د و زمين ها را تكه تكه كرده به ش��كل باغ 
شهر مي فروش��ند چون تكه تكه كردن زمين براي 
آنها به صرفه تر اس��ت. گاه��ي مي بينيد كه ۲هكتار 
زمي��ن را به ۲0نف��ر فروخته ان��د در آن صورت هر 
كس��ي با هر س��ليقه يي براي خود دور زمين حصار 
مي كش��د، گاهي با نهال گاه��ي با درختچه. در اين 
صورت آن محدوده به باغ ش��هر تبديل خواهد شد. 
در مناطقي مانند تخت جمشيد باغ شهر بسيار زياد 
اس��ت، باغ شهري كه شايد در تهران نمونه هاي آن 
را كمت��ر بتوان ديد. باغ ش��هر مي تواند 500 متر يا 
هزار متر باش��د. در اين صورت وضعيت توپوگرافي 
منطقه تغيير مي كند و حريم منظري از بين مي رود 
و درختكاري ها كم كم به معضل تبديل مي ش��ود.« 
اما حال با گذش��ت نزديك به 3ماه از اين اظهارات، 
 صف��ر زاده نظر متفاوت تري نس��بت به صحبت هاي 
پيش��ين خود دارد. او با بيان اينكه كش��اورزي در 
حريم تخت جمشيد و نقش رستم ممنوعيتي ندارد 
به »تعادل« مي گويد:»كش��اورزي هميش��ه در اين 
منطقه رايج بوده و حاال هم هس��ت اما آنچه مهم تر 
از تاثير كش��اورزي بر تخت جمشيد و نقش رستم 
است،  مساله بحران كم آبي بوده كه مساله يي جدي 
به ش��مار مي رود. كش��اورزي از هر نوعي كه باشد 
در زم��ان كم آب��ي معني ندارد. ش��ما از برنج كاري 
صحب��ت مي كنيد درحالي كه بيش��تر زمين ها زير 
كش��ت گوجه فرنگي رفته كه آب بس��ياري مصرف 

مي كند.«
او افزود:»كش��اورزي در اين منطقه آزاد است و 
ميراث فرهنگي هم نمي تواند مانع ش��ود چراكه نه 
م��ا متولي اين امر هس��تيم و نه يك اداره كل توان 
ايس��تادگي در برابر اين موضوع را دارد. مس��ووالن 
جهاد كش��اورزي شهرستان مرودش��ت بهتر از هر 
كس��ي جدي بودن بح��ران كم آب��ي را مي دانند و 
بارها به آنها درباره فرونشس��ت زمين كه ناش��ي از 

حذف آب ه��اي زيرزميني بوده و خطراتي كه براي 
تخت جمش��يد دارد، هشدار داده شده است با اين 
وجود تا امروز اقدامي براي ممنوعيت كشاورزي در 
اين منطقه صورت نگرفته اس��ت. ش��ايد علت اين 
امر ناش��ي از آن باشد كه جهاد كشاورزي هم توان 
مقابل��ه با چنين وضعي را ندارد چراكه از كش��اورز 
و تامين معيش��ت اش صحبت مي كني��م،  اين افراد 
براي ادامه زندگي نياز به كس��ب درآمد دارند و اين 

زمين ها هم زمين هاي كشاورزي شان است.
هيچ نهادي نمي تواند به آنها بگويد روي زمينتان 
كار نكنيد. مگ��ر اينكه بودجه يي ب��راي خريد اين 
زمين ها اختصاص داده ش��ود كه با توجه به كمبود 
بودجه سازمان ميراث فرهنگي  چنين امكاني وجود 
ندارد.« صفرزاده درباره وضعيت فرونشست ها بيان 
ك��رد: »فرونشس��ت هاي زمين با ش��روع بارندگي، 
 عميق تر مي ش��ود  در 8 سال گذشته اين روند ثابت 
زمين در مرودش��ت بوده اس��ت. تنها درخواست ما 
اين اس��ت كه فكر چاره جدي ب��راي رهايي از اين 
مشكل انديش��يده ش��ود. تا زماني كه سازمان هاي 
مرتبط با اين موضوع دس��ت به دست هم ندهند و 
تعامل نكنند،  كاري از پيش نمي روند اما بايد كمي 
ه��م به فكر آيندگان بود اما با اين وجود نمي ش��ود 

كشاورز را قرباني حل اين معضل كرد.«

 شهر »پارسه« كاوش نشده  از بين مي رود
اظه��ارات صفر زاده درحالي اس��ت كه  مس��عود 
رضايي منف��رد،  ريي��س پايگاه مي��راث جهاني تخت 
جمشيد  از نگراني ديگري صحبت به ميان مي آورد. 
او معتقد است، درختكاري و كشاورزي در اين منطقه 
نه تنها تخت جمشيد را تهديد مي كند  بلكه تهديدي 
جدي براي شهر پارسه اس��ت. او مي گويد:»در كنار 
تخت جمش��يد شهر پارس��ه را نيز داريم كه كال زير 
خاك اس��ت. باستان شناسان معتقدند كه ريشه هاي 
درختاني كه در اين محدوده رش��د خواهند كرد به 
آثار باقي مانده از اين ش��هر ممكن است لطمه وارد 
كند درحالي كه بقايايي اين ش��هر بايد يك زماني از 

زير خاك بيرون آمده و به آيندگان منتقل شود.«
وي ادامه داد: اگر از حاال جلو كاش��ت درخت در 
اين محدوده را نگيريم بعدها به مشكل برمي خوريم. 
اليه هاي باس��تاني بسياري از سايت هاي باستاني كه 
كش��اورزان روي آنها از ديرب��از كار مي كردند اكنون 

مضطرب ش��ده اس��ت. اگر دولت مي توانس��ت اين 
زمين ها را بخرد بايد جلو كشاورزي  را هم مي گرفتيم. 
اما چ��ون نمي توان اين كار را ك��رد و انصاف هم در 
آن نيست و در ضوابط آثار، كشاورزي ممنوع نيست 

بيشتر روي درختان تاكيد داريم. 
فره��اد عزيزي، مديركل ام��ور پايگاه هاي ميراث 

جهان��ي هم گفت: از نظر جهاد كش��اورزي كش��ت 
درخت در چنين محدوده هايي مش��كلي ندارد ولي 
براي ما مساله است. چون بخش عمده يي از شهر در 
اليه هاي زيرين بوده است. نهال كاري موجب مي شود 
كه درخت ريشه دار شود و ريشه ها به آثار باقي مانده، 

آسيب وارد كند. 

جانش��ين فرمانده ناجا از كيفيت برخ��ي خودروهاي توليد 
داخ��ل نيز انتقاد كرد و افزود: م��ا به عنوان پليس معتقديم كه 
بسياري از خودروهاي توليد داخل از نظر مقدار مصرف سوخت 
و همچنين از نظر ايمني در شرايط شماره گذاري نيستند اما به 
هرحال قانون بر ش��ماره گذاري آنان تاكيد دارد و ما هم مجري 

قانون هستيم. 
سردار اسكندر مومني در پاسخ به سوالي درباره تغيير ناگهاني 
تصميم درباره ممنوعيت ش��ماره گذاري 8 خ��ودروي پرمصرف 
اظه��ار كرد: پليس مجري قانون اس��ت و هرآنچه دس��تگاه هاي 
مربوط��ه تصميم بگيرند، اجرا خواهند كرد. مصوبه هيات وزيران 
نيز در اين خصوص بود و بنا بود 8 خودرويي كه بيش از 8.5 ليتر 
مصرف سوخت در هر 100 كيلومتر را دارند شماره گذاري نشوند 
اما ما ش��ب گذشته ش��نيديم كه از اين تصميم منصرف شدند، 

البته ما مجري قانون هستيم و طبق آن عمل خواهيم كرد. 
او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنانش با بي��ان اينكه وضعيت 
امنيتي كش��ورمان مطلوب اس��ت، گفت: ايران سال 96 امن تر 
از اي��ران 95 اس��ت. اين امنيت در ش��رايطي به دس��ت آمده 
كه ناامني هاي مختلفي در كش��ورهاي منطق��ه وجود دارد اما 
خوش��بختانه تحت هدايت ه��اي مقام معظم رهب��ري ايران از 

وضعيت امنيتي مطلوبي برخوردار است. 
جانش��ين فرمانده ناجا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا 
ماموران س��د معبر ش��هرداري، نيروي پليس يا يگان حفاظت 
محس��وب مي ش��وند يا خير؟ گفت: ش��هردابان ها ج��دا از اين 
موضوع هس��تند و نيروي پليس محس��وب نمي ش��وند و طور 

ديگري فعاليت مي كنند. 
جانش��ين فرمانده ناجا درباره نحوه اعطاي تجهيزات ماموران 
يگان ه��اي حفاظتي نيز اظهار كرد: اين موضوع براس��اس ميزان 
كارآم��دي و همچني��ن آموزش هاي ماموران مورد بررس��ي قرار 
مي گيرد و با توجه به وظايف و نقشي كه ماموران پليس برعهده 
دارند، تجهيزات در اختيارش��ان قرار گرفته و آموزش هاي الزم را 
ني��ز مي بينند. مومني با بيان اينكه ماموران يگان حفاظت تحت 

حمايت پليس هس��تند، گفت: اين افراد مي توانند در سازمان ها، 
وزارتخانه ها، شركت ها و پاساژها فعاليت كنند، البته شهروندان و 
اف��رادي كه مي خواهند از يگان هاي حفاظت، نيرو دريافت كنند. 
بايد توجه داش��ته باش��ند كه حتما از شركت هاي معتبر و تحت 
نظ��ارت پليس اين نيروها را دريافت كنند. نيروهاي تحت پليس 

كارت شناسايي دارند و براين اساس فعاليت مي كنند. 
او درب��اره احتمال جعل لباس يگان ه��اي حفاظت در برخي 
مراك��ز خصوصي اظهار كرد: پليس بر اين موارد نظارت داش��ته 
و با هركس��ي كه بخواهد با جعل لباس پليس و يگان هاي پليس 
اقدامات مجرمانه يي را انجام دهد، برخورد خواهد كرد. جانشين 
فرمان��ده ناجا اضافه كرد: البته بر عملك��رد ماموران خود نظارت 
داشته و اگر مرتكب تخلفي شوند با آنها نيز برخورد خواهد شد. 
مومن��ي درباره اينكه نيروي انتظامي در كدام مرزها مش��ترك با 
ديگر يگان هاي نيروهاي مس��لح حضور دارند، اظهار كرد: وظيفه 
تامين امنيت مرزها و حراست از آنان در كشور برعهده ناجاست 
و مرزبانان ما در بيش از 8000 كيلومتر از مرزهاي كشور حضور 
دارند كه نتيجه اقدامات آنان بر همگان مشخص است و تنها در 
بخش هايي از مرزهاي ش��مال غرب، نيروي انتظامي مشترك با 
عزيزان س��پاه و ارتش حضور دارند كه آن  هم به دليل ش��رايط 

امنيتي اين مناطق است. 

بسياري از خودروهاي داخلي در شرايط شماره گذاري نيستند
معلمان حق التدريسي كه در سال هاي گذشته به دليل كمبود 
نيرو در آموزش و پرورش و كس��ري بودجه براي جذب معلم، وارد 
سيستم آموزشي كشور ش��دند حاال مي توان گفت دردسر بزرگ 
اين وزارتخانه ش��ده اند. پرداخت حق الزحمه آنها با سختي صورت 
مي گيرد و از سوي ديگر برخي از آنها با توجه به اينكه چند سال 
اس��ت در مدارس كشور به صورت حق التدريس��ي كار مي كنند، 
خواهان اس��تخدام حتي بدون آزمون هس��تند و گاهي هم مقابل 
مجل��س تجمع مي كنند. وزير آموزش و پ��رورش در مورد تعيين 
تكليف وضعيت معلمان حق التدريس��ي به خصوص در شهرهاي 

كوچك و دورافتاده توضيحاتي را ارائه كرد. 
محم��د بطحايي در حاش��يه جلس��ه هيات دول��ت در جمع 
خبرنگاران ابتدا درباره تصميمات اتخاذ شده براي خلوت تر شدن 
كالس هاي درس گفت: اين موضوع تحت عنوان تراكم دانش آموز 
در كالس مطرح اس��ت كه ما نُرم تعريف ش��ده يي را در كشور به 

تفكيك شهر و روستا در دوره هاي مختلف آموزشي داريم. 
او ادام��ه داد: ضمن تاييد اين مطلب كه امكان دارد در بعضي 
مناطق اين تراكم نس��بت به سال گذشته افزايش پيدا كرده باشد 
اما هنوز با آن اس��تاندارد و خط قرمز فاصل��ه دارد. وزير آموزش و 
پرورش اظهار ك��رد: تراكم كالس در بعضي موارد به جهت اينكه 
فضاي كالس اس��تاندارد نبوده، كاهش پيدا كرده. مثال جايي بوده 
كه براي كالس ساخته نشده بود اما به اجبار تبديل به كالس شده 
كه در اينجا تعداد دانش آموزاني كه مي توانستند در كالس حاضر 
باشند كمتر شده و ميانگين منطقه را پايين آورده است كه در اين 
موارد چاره ديگري وجود ندارد. بطحايي در مورد بحث استخدامي 
بعضي معلمان حق التدريسي در شهرهاي كوچك و دورافتاده نيز 
گفت: مجلس اخيرا كليات طرحي را به تصويب رسانده و جزييات 
آن قرار است در كميسيون بررسي شود كه ما منتظريم آن طرح 
درخصوص نحوه به كارگيري نيروهاي حق التدريسي براي آموزش 
و پرورش تعيين تكليف كند. اما تا آن زمان كه آن طرح به تصويب 
برسد، استفاده از همكاران عزيزمان كه حق التدريسي هستند كما 
في الس��ابق اس��ت. او افزود: اميدوارم با اهمي��ت و اولويتي كه اين 

موضوع دارد، مجلس اين طرح را با لحاظ نظرات كارشناسي وزارت 
آموزش و پرورش مورد بررسي قرار دهد. 

طرح ملي »توزيع شير در مدارس« كه از سال ۷9 كليد خورد 
نيز طي دو سه سال اخير به علت مضيقه هاي اعتباري و بدهي به 
ش��ركت هاي توليدكننده شير با مش��كالتي روبه رو شد لذا وزارت 
آموزش و پرورش در سال گذشته نتوانست به تعهد خود در قبال 

توزيع ۷0نوبت شير در مدارس عمل كند. 
بطحايي در پاس��خ به اين پرس��ش نيز كه در سال جاري شير 
مدارس از چه زماني توزيع خواهد ش��د به ايسنا گفت: توزيع شير 
به اس��تان ها تفويض اختيار شده و به روال سال هاي گذشته است 
اما در مورد اعتبارات بايد گفت كه در بيشتر مواقع منابع الزم براي 

شير مدارس از محل سازمان هدفمندي يارانه ها تامين مي شود. 
او اف��زود: باي��د اين منابع از س��وي س��ازمان هدفمندي به ما 
تخصيص يابد. همين روزها جلسه يي با مسووالن مربوطه پيش بيني 
كرده ايم تا بر سر تخصيص منابع با سازمان هدفمندي يارانه ها به 
توافق برس��يم سپس توزيعش را آغاز خواهيم كرد. وزير آموزش و 
پرورش درباره دفعات توزيع شير نيز گفت: اين موضوع كه شير در 
چند نوبت توزيع مي شود به اعتبارات تخصيصي بستگي دارد. رقم 
در نظر گرفته شده در بودجه آمده است اما هنوز اطالعات دقيقي 

از سقف تخصيصي ها ندارم. 

منتظريم مجلس تكليف حق التدريسي ها را تعيين كند
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حجم پول مبادله اي در بازار مسكن 22  درصد افزايش يافت

گردش معيوب سرمايه در اقتصاد؛ مانع رونق مسكن

عبده تبريزي از افزايش 193 برابري قيمت زمين در منطقه يك تهران طي 23 سال خبر داد

حذف سوداگري زمين با تعديل سياست ها

اعالم آمادگي آلماني ها براي همكاري هاي فرودگاهي

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|
در 6 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با سال دوره 
 مش��ابه گذش��ته صدور پروانه هاي ساختماني در كشور

5  درصد و حجم پول مبادله يي در بازار مسكن 22 درصد 
افزايش يافته است. آمارها نشان مي دهد كه در اين مدت 
قيمت مس��كن 6  درصد افزايش يافته و تعداد معامالت 

مسكن در كشور نيز 12 درصد رشد داشته است. 
حامد مظاهريان، معاون مسكن و ساختمان وزير راه 
و شهرس��ازي با اعالم اين آمار گفت: اين درحالي است 
كه از سال 92تا 96 قيمت مسكن در كشور 10.6 درصد 
افزاي��ش يافته، قيمت زمين 0/2 درص��د و اجاره بها نيز 
1.5برابر شده است. مظاهريان بيان كرد: دولت نبايد در 
بازار مسكن مداخله كند زيرا بين سال هاي 84 تا 92 در 
نتيجه مداخله دولت در بازار با اجراي مسكن مهر قيمت 
مسكن 6 برابر، قيمت زمين 8.6 برابر و اجاره نيز 3.4برابر 
افزايش يافت. معاون وزير راه و شهرسازي در اين مدت 
هر چند كه ساخت و ساز گسترده در كشور انجام گرفت 
ام��ا نتيجه آن ب��راي خانوارهاي ايران��ي افزايش قيمت 
مسكن، رونق سفته بازي و سوداگري در اين بخش بود. 

وي با اش��اره ب��ه افزايش قيمت اجاره به��ا در 6 ماه 
نخست سال جاري گفت: در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته اجاره بها در تهران به طور متوسط 14.4 درصد 
افزايش يافته و اين بيش از افزايش قيمت مس��كن بوده 
اس��ت. وي با بيان اينكه طبق گ��زارش مركز آمار ايران 
بيش از 2ميليون و 500 هزار مس��كن خالي در كش��ور 
وج��ود دارد، گفت: بيش از 495هزار واحد آن در تهران 
اس��ت و نبود خريدار اين واحدها حاكي از قيمت باالي 
آن و كمتر بودن قدرت اقتصادي خانوارهاي ايراني براي 

خريد آنهاست. 
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي 
گف��ت: هر چند كه مجلس ش��وراي اس��المي پرداخت 
مالي��ات خانه هاي خالي را مصوب ك��رده اما ميزان اين 
ماليات به نظر بسيار ناچيز است و بايد در قانون مربوطه 
يك بازنگري ص��ورت بگيرد تا مالكان اي��ن واحدها به 
عرضه واحدهاي خود به بازار رغبت بيشتري نشان دهند. 

 مسكن هنوز در ركود است
در ش��رايطي معاون وزير راه و شهرس��ازي از رونق 
بازار مس��كن و رش��د 22درصدي حجم پ��ول مبادله 
ش��ده در بازار مس��كن س��خن مي گويد اما بسياري از 

كارشناس��ان معتقدند كه اين مقدار رونق عادي است 
و نمي تواند نشانه خروج از ركود باشد. 

منصور غيبي، كارش��ناس مس��كن در گفت وگو با 
»تعادل« به ارزيابي بازار مس��كن در نيمه اول س��ال 
پرداخ��ت و گف��ت: منتقدان بازار مس��كن و به نوعي 
فعاالن اين بازار معتقدند، مس��كن در ركود عميق به 
س��ر مي برد. از طرف ديگر جبهه دولت معتقد است، 
بازار مس��كن رونق گرفته و به س��وي خروج از ركود 
حرك��ت مي كند. با توجه به اي��ن دو ديدگاه مي توان 
گفت، رك��ود در بازار س��رمايه گذاري وجود دارد زيرا 
س��رمايه گذاران از انگيزه هاي الزم براي حضور در اين 

بازار برخوردار نيستند. 
ب��ه گفته غيبي، دول��ت خواه ناخ��واه به گونه يي 
برنامه ريزي كرده كه با اعطاي تسهيالت بانكي ازجمله 
سپرده هاي صندوق پس انداز اول، تسهيالت مربوط به 
بافت هاي فرس��وده و نظاير اينه��ا مصرف كننده را به 

طور واقعي حمايت مي كند و حوزه تجاري مسكن را 
كنار گذاشته است. بنابراين طبق نظر منتقدان گروه 
اول هنوز در دوران ركود قرار داريم. در س��وي ديگر 
دولت معتقد است كه راه هاي گوناگوني براي تسهيل 
خريد مسكن فراهم كرده و مردم آماده بهره مندي از 

اين تسهيالت هستند. 
وي افزود: درآينده هم افزايش رقم خريد و فروش 
يا قيمت تمام ش��ده مس��كن بيش از تورم س��االنه 
نخواهد ش��د و حتي ممكن اس��ت پايين تر از ميزان 

تورم ساالنه نيز باشد. 
وي ب��ا بيان اينكه ديدگاه هاي ه��ر دو گروه واقعي 
اس��ت، اظهار كرد: موضوع اين اس��ت كه ما بخواهيم 
ك��دام ديدگاه را بپذيريم. البته خروج س��رمايه گذاران 
از بازار مس��كن تبعات مثبتي هم دارد و ش��اهد بوديم 
كه س��رمايه گذاران غيرواقعي شكست سنگيني از اين 
بازار خورده و در ش��رايط نامتعادل بازار را ترك كردند. 

از س��وي ديگر مصرف كننده هاي واقعي همواره وجود 
دارن��د و االن هم بهترين فصل تغيير و تحوالت از اين 

دست به شمار مي رود. 
وي با بيان اينكه به زعم دولت اكنون رونق نس��بي 
وج��ود دارد، تصريح كرد: آنچه كه در جامعه ما ميزان 
خريد و فروش مس��كن نسبت به س��ال هاي قبل و به 
نوعي در زمان هاي پررونق را نش��ان مي دهد مربوط به 
حضور خريداران دوم، سوم و چهارم آپارتمان هاي خود 
براي س��رمايه گذاري بودند كه االن از بازار خارج شده 
و درح��ال حاضر فقط مصرف كننده هاي واقعي در بازار 
وجود دارند. اگر بخواهيم تعداد خريد و فروش مسكن 
را افزايش دهيم يعني ميل افراد براي س��رمايه گذاري 
در بازار مس��كن را باال برده ايم كه دولت اكنون چنين 
سياس��تي جهت تشويق س��رمايه گذاران براي ساخت 
و س��از ندارد بايد سياس��ت ها به سمت ديگري هدايت 
ش��وند. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه خروج 

س��رمايه گذاران از بازار تبعات منفي ني��ز دارد در اين 
باره توضيح داد: اشتباهي كه در سياست مسكن كشور 
وجود دارد اين اس��ت كه رونق مسكن را با رشد قيمت 
محاس��به مي كنند. اين بزرگ ترين اش��تباه ماست. ما 
معتقديم زماني مسكن رونق دارد كه مسكن گران شود 
و مردم از ترس افزايش بيشتر خريد كنند. درحالي كه 
رونق مس��كن به عوامل متع��ددي نظير دانش فني در 
حوزه مهندس��ي عمران و معماري،  تكنولوژي ساخت، 
 تكنول��وژي مصال��ح و  رون��ق توليد در ح��وزه مصالح 
ساختماني بس��تگي دارد و بايد در اين صنعت حرفي 
براي ارائه داشته باش��يم. ما هم مصرف كننده هستيم 
و هم دوس��ت داريم يك عده براي ما توليد كنند و به 

دنبال توسعه اين صنعت نيستيم. 
وي درب��اره آم��ار ارائه ش��ده توس��ط مع��اون وزير راه 
و شهرس��ازي نيز گف��ت: اين آم��ار بيراه نيس��ت. ممكن 
اس��ت در اي��ن م��اه رقم مب��ادالت اي��ن عدد باش��د و در 
م��اه بعدي كاه��ش يابد. در مجم��وع معدلي ك��ه گرفته 
مي ش��ود از تورم س��االنه باالتر نبوده و اين نش��انه خروج 
از رك��ود نيس��ت. چندي پي��ش حناچي آم��اري ارائه داد 
ك��ه طي س��ال 92تا 96 يعن��ي در 4س��ال 1.6برابر باالتر 
 از تورم س��االنه رش��د قيمت مس��كن داش��ته ايم. اگراين

1.6 برابر رشد را مربوط به سال 92 بدانيم، متوجه مي شويم 
كه اين ميزان رشد برابر با تورم يا حتي كمتر است. 

وي ادامه داد: اين نش��ان از خروج س��رمايه گذاران 
از ب��ازار مس��كن دارد و همانطور كه گفتم اكنون فقط 
مصرف كننده واقعي در بازار داريم كه اين موضوع بايد 

در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد. 
وي در پاس��خ به اينكه آيا بازار مسكن از شرايط 
ركود خارج ش��ده اس��ت يا خير، عنوان كرد: براي 
سرمايه گذاراني كه از بازار خارج شده اند قطعا ركود 
ب��ازار ادام��ه دارد و فكر نمي كنم به اي��ن زودي ها 

بتوانند دوباره به بازار مسكن برگردند. 
اگر منظور از خ��روج از ركود افزايش توان مالي 
مصرف كننده براي خريد آپارتمان مطلوب خودش 
باشد هنوز در اين ركود هستيم زيرا رشد اقتصادي 
و نظام سرمايه يي خانواده ها درست شكل نگرفته و 
ما بي پوليم و نمي توانيم با اين رشد اندك اقتصادي 
خانوارها، انتظار خروج از ركود و تامين آپارتمان را 
داشته باشيم. مشكل در گردش سرمايه در اقتصاد 

كشور است. 

حس��ين عبده تبريزي مش��اور وزير راه و شهرسازي 
گفت: سياس��ت هاي عرضه زمين بايد تغييرات اساسي 
كند. سياس��ت گذاري زمين شهري در سه بعد مالكيت، 
ارزش و كارب��ري زمي��ن باي��د ب��ه گونه يي باش��د كه 
بهره برداري از اين كاالي كمياب، س��بب افزايش قيمت 
زمين نشده و س��وداگري در زمين رايج نشود. در حال 

حاضر ما شاهد سوداگري زمين در كشور هستيم. 
وي كه در هفدهمين همايش سياس��ت هاي توسعه 
مس��كن در اي��ران در مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي س��خن مي گفت، با اش��اره به رشد قيمت 
زمي��ن در منطقه يك تهران طي س��ال هاي ۷0 تا 93 
اظه��ار كرد: زمين در اين منطقه در طول اين س��ال ها 
193برابر رش��د داش��ته در حالي كه در هي��چ پروژه يا 
كس��ب و كاري چنين حباب��ي در دارايي نداش��ته ايم. 
همچنين طي س��ال هاي 84 ت��ا 92 اجاره بها 3.4برابر 
ش��ده است. از سوي ديگر دستيابي به 2ميليون و 600 
هزار واحد خالي نشان مي دهد، هيچ گاه سياست عرضه 
و تقاضاي زمين و مس��كن در ايران با يكديگر هماهنگ 
نبوده است. به عنوان مثال متراژ مصرفي در تهران بين 
50 تا ۷0مترمربع است در حالي كه سوداگران بسياري 
از واحدهاي مس��كوني را با متراژهاي باال ساختند كه با 
هدف سفته بازي بوده ولي چون تقاضا نداشته به عنوان 

واحد مسكوني خالي باقي مانده است. 
مش��اور وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه قرار است 
احتماال س��ازمان ملي زمين و مس��كن به سازمان ملي 

زمين تغيير نام دهد، افزود: مدير اين سازمان بايد بداند 
منابع زمين ش��هري در سطح ملي ارزش گذاري شده و 
 بايد ببيند چگونه زمين در شهرها به كار گرفته شود تا 
بيشترين منافع براي مردمي كه در اين جغرافيا زندگي 
مي كنند، بدون كاهش امكانات براي نس��ل هاي بعدي 
قابل دسترسي باشد. وي اظهار كرد: مدير زمين در ايران 
مي داند كه ساختارهاي تصميم گيري مربوط به مديريت 
اراضي بر عهده افرادي است كه صرفا روي منافع خاص 
خودش��ان اخذ تصميم مي كنند و منابع مشترك زمين 
در جغرافياي ايران با نرخ غيرقابل پايداري مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. عبده تبريزي با تاكيد بر اينكه افزايش 
قيمت زمين به كل منافع ملي آسيب مي زند، تاكيد كرد: 
گاهي الزم است براي اجراي يك پروژه ريلي يا جاده يي 
80درص��د هزينه يك پ��روژه را به خري��د زمين براي 
س��اخت اختصاص دهيم، بنابراين افزايش قيمت زمين 
آثار سوءملي دارد. وي افزود: افزايش قيمت زمين عالوه 
بر افزايش قيمت مس��كوني بر واحدهاي تجاري هم اثر 
خواهد گذاشت، در نتيجه بر اشتغال نيز اثر منفي دارد. 

 انباشت سرمايه در زمين مانع توليد
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه در حال 
حاضر وضعيت ارز مش��ابه وضعيت مسكن در سال 86 
ش��ده و هركس ارز دارد، فكر مي كن��د روز بعد گران تر 
خواهد شد، ادامه داد: در حال حاضر سرمايه هاي زيادي 
در زمين انباش��ته ش��ده و اين انباشت سرمايه به توليد 

مول��د نمي انجامد. اگر اين ثروت آزاد ش��ود و به بخش 
توليد بيايد، ارزش هاي عظيمي خلق خواهد شد. در حال 
حاض��ر بخش قابل مالحظه يي از منابع بانكي در بخش 
امالك و مس��تغالت بلوكه ش��ده است ولي چون تقاضا 
براي آنه��ا وجود ندارد، امكان نقد كردن اين امالك نيز 
وجود ندارد. در حالي كه سياست گذار بخش زمين نبايد 

اجازه دهد كه منابع مالي در اين بخش بلوكه شود. 

 1۰۰هزار ميليارد تومان؛ هزينه نوسازي بافت 
در همين حال  هوشنگ عشايري سرپرست شركت 
عمران و بهسازي شهري ايران گفت: بر اساس برآوردهاي 
اين شركت براي نوسازي و بهسازي محله هاي فرسوده 

100هزار ميليارد تومان هزينه الزم است. 
عش��ايري درباره ورود به 2۷0محله براي نوسازي در 
طول يك س��ال گفت: آنچه در قانون برنامه ششم آمده 
اين است كه هم دولت محلي شامل شهرداري و شوراي 
ش��هر و هم دولت ملي ش��امل وزارت راه و شهرسازي، 
وزارت كشور و ستاد ملي بازآفريني ساالنه بايد به مبحث 
نوس��ازي و بهس��ازي 2۷0محله در سراسر كشور ورود 
كرده و سطح كيفي زندگي در محالت هدف را با سطح 

ميانگين كيفيت زندگي در همان شهر برابر كنند. 
سرپرس��ت شركت عمران و بهس��ازي شهري ايران 
كه در حاش��يه هفدهمين همايش سياست هاي توسعه 
مس��كن در ايران سخن مي گفت، افزود: به عنوان مثال 
اگر سرانه خدمات عمومي شهر تهران شامل فضاي سبز، 

فضاي درماني، فضاي عمومي، خدمات شهري، حمل و 
نقل و... به ازاي هر ش��هروند تهراني A مترمربع اس��ت 
بايد در پايان برنامه هفتم توسعه پنج ساله براي ساكنان 

محله هاي هدف بازآفريني نيز به همين ميزان برسد. 
وي ادامه داد: البته از نظر محاسبات رياضي دستيابي 
به چنين هدفي ممكن نيس��ت، چرا كه هر قدر س��رانه 
فضاي عمومي رشد كند اين ميانگين نيز افزايش يافته 
و دسترس��ي به آن امكان ندارد ب��ه همين دليل قانون 
دس��تيابي به محدوده ميانگين فضاي عمومي براي هر 
شهروند را مالك بهسازي و نوسازي بافت ها و محله هاي 

هدف نوسازي و بهسازي قرار داده اند. 
عش��ايري افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه 
ش��ركت عمران و بهس��ازي ش��هري ايران و ستاد ملي 
بازآفريني قرار است، ساالنه به 2۷0محله صرفا ورود كند 
و اي��ن به معني اين نيس��ت كه در هر س��ال بايد 2۷0 
محله بازس��ازي شود، چرا كه بر اساس محاسبات انجام 
ش��ده در ايران نوس��ازي هر محله بين 10 تا 12 سال 
طول مي كش��د. سرپرس��ت ش��ركت عمران و بهسازي 
ش��هري ايران ادامه داد: بنابراين ت��ا پايان برنامه هفتم 
توسعه وزارت راه و شهرسازي به همراه شهرداري ها براي 
نوسازي 2هزار و ۷00محله اقدام كرده است و اين تعداد 
محله در پايان برنامه شش��م هزار و 350 منطقه خواهد 
بود كه پس از 10 تا 12س��ال 2۷0محله يي كه در سال 

جاري به آن ورود كرده ايم، پايان خواهد يافت. 
وي افزود: بر اس��اس برآوردهاي انجام شده نوسازي 

محله هاي فرس��وده بي��ش از 100هزار ميلي��ارد تومان 
هزين��ه دارد ك��ه براي دس��تيابي به اين رق��م عالوه بر 
كمك هاي دولت و ش��هرداري ها همكاري توسعه گران 
)انبوه س��ازان، خيران، ساكنان بافت هاي فرسوده و ساير 
س��رمايه گذاري ها( الزم اس��ت تا چني��ن مبالغي براي 
بهس��ازي هر محله تامين ش��ود. بنابراي��ن نقش دولت 
در بهس��ازي مح��الت هدف نق��ش اهرمي اس��ت؛ نه 
تامين كننده مالي. به گفته عش��ايري، قرار نيست دولت 
پروژه هايي مانند مسكن مهر را براي نوسازي بافت هاي 
فرس��وده در نظر گرفته و به انبوه ساز بگويد اين پروژه ها 
را با اس��تفاده از پول دولت بس��ازد چنين چيزي عملي 
نخواهد شد. سرپرست شركت عمران و بهسازي شهري 
ايران خاطرنشان كرد: براي دستيابي به اهداف بازسازي 
محالت فرس��وده قرار اس��ت جريان عرض��ه و تقاضاي 
ساخت و ساز در اين مناطق را به گونه يي تعريف كنيم 
كه خود س��اكنان بافت و ديگر شهروندان با استفاده از 
تسهيالت ارزان قيمت دولت براي نوسازي در اين بافت 
ترغيب شده و انبوه ساز نيز با توجه به افزايش تقاضا براي 
سكونت در اين بافت ها براي ساخت و نوسازي واحدهاي 
مس��كوني به اين محالت ورود كن��د. وي تصريح كرد: 
تجربه دنيا در اين حوزه نشان داده هر كشوري كه دولت 
در بخش نوس��ازي به صورت تخريب و ساخت گسترده 
ورود داش��ت، شكس��ت خورده اس��ت. ما نيز به صورت 
محدود تجربه اين كار را داشتيم و به همين دليل ديگر 

چنين پروژه هايي انجام نخواهد شد. 

ب��ا حضور يك هي��ات آلماني از ف��رودگاه مونيخ، طرح 
پيش��نهادي آموزش مديران نسل آينده فرودگاهي شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران )اينگام( از س��وي آنها ارائه 
شد و مورد بررسي كارشناس��انه قرار گرفت. هيات آلماني 
همچني��ن از آمادگ��ي خ��ود در ارائه طرح توس��عه براي 

فرودگاه هاي كشور خبر دادند. 
به گزارش ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، در 
نشست مشترك با هيات آلماني، رحمت اهلل مه آبادي رييس 
هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران با بيان اينكه ايران قصد دارد به يك هاب منطقه يي در 
عرصه فرودگاهي و ناوبري هوايي تبديل شود، گفت: در اين 
زمينه در حال ايجاد بسترهاي تسهيل ارتباطات و رفع موانع 

موجود هستيم. 
وي با اشاره به ظرفيت ها سرمايه گذاري در صنعت حمل 
و نقل هوايي ايران گفت: در فرودگاه مهرآباد كه اصلي ترين 
فرودگاه كشور است، سه سال پياپي رشد دو رقمي پروازها را 
تجربه كرده ايم و در اين مدت اين رشد به حدود 50 درصد 
رسيده است. اما به دليل اين افزايش پروازها در اين فرودگاه 
و س��اير فرودگاه هاي بين المللي با مش��كل كمبود ظرفيت 
روبه رو ش��ده ايم و اين باعث شده است براي رفع سريع اين 

گلوگاه ها، سرمايه گذاري خارجي را مورد توجه قرار دهيم. 
مه آبادي با اش��اره به اينكه ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران س��االنه بين 150 تا 200ميليون يورو از منابع 
خود را براي توسعه و بهسازي سرمايه گذاري مي كند، گفت: 
براي مثال در ش��يراز در حال اح��داث يك ترمينال جديد 
هس��تيم و طرح هاي مختلفي را ني��ز در فرودگاه هاي ديگر 
در حال اجرا داريم. وي با اش��اره به اينكه راهبرد ش��ركت 
فرودگاه ها انتخاب سرمايه گذار و پيمانكار از طريق شركت 
در فراخوان است، افزود: ما سعي كرديم براي سرمايه گذاري 
جذابي��ت الزم را ايجاد كنيم، بنابراين پروژه ها را به صورت 

 BOTطراح��ي كرده ايم و در عين حال از طرح هاي BLT
نيز استقبال مي كنيم. 

مديرعامل شركت فرودگاه ها نكته بعدي مورد نظر خود 
را نوسازي سامانه هاي هوايي عنوان كرد و با اشاره به اينكه 
اين شركت براي نوسازي و تكميل سامانه هاي ناوبري هوايي 
يك طرح 5س��اله را تهيه كرده اس��ت، افزود: ايجاد تحول 
تاريخي در شبكه مسيرهاي هوايي ايران، افزايش دوبرابري 
رش��د پروازهاي عبوري، آزادسازي قيمت ها و سياست هاي 
ديگر دولت و رش��د ترافيك پروازهاي بين المللي و محلي، 
همگي باعث شده اند تا نوسازي و تكميل سامانه هاي هوايي 

را در برنامه هاي كوتاه و ميان مدت شركت قرار دهيم. 
وي موض��وع مهم بع��دي را ض��رورت دريافت خدمات 
مش��اوره هاي مديريتي ساختاري و اصالح فرآيند و روش ها 
براي تجاري سازي فرودگاه ها و اصالح ساختار شركت عنوان 
كرد و افزود: اين امر جزو اولويت هاي ماست و اصوال اجراي 

طرح اين گام هم يك اقدام مقدماتي براي رسيدن به آن است. 
مه آباي افزود: به همين منظور طرحي با عنوان بهره برداري از 
فرودگاه هاي كم هزينه را در دست اقدام داريم. ما در سطح 
كش��ور ده ها باند فرود داريم كه تنها نيازمند يك ترمينال 
كوچك هستند تا بتوانيم آنها را براي پروازهاي محلي آماده 
كنيم. اين بحث آن قدر مهم و جدي اس��ت كه حتي قصد 
داريم براي توس��عه پروازها در اين فرودگاه ها هزينه يي را از 
شركت هاي هواپيمايي دريافت نكنيم و از روش هايي مانند 
چندپيشه كردن كاركنان براي كاهش هزينه هاي اين گونه 
فرودگاه ها اس��تفاده كنيم. وي همچنين با اشاره به امكان 
تاس��يس شركت هايي با مشاركت س��رمايه گذاران خارجي 
گفت: به تازگي از مجلس براي اصالحات س��اختاري مجوز 
گرفته ايم كه مي توانيم، شركت هايي را با مشاركت طرف هاي 
خارجي ايجاد كنيم و روند طوري طراحي ش��ده است كه 

سرمايه گذاران بيشترين سهم را داشته باشند. 

 طرح جامع براي تمام فرودگاه هاي ايران
قائم مق��ام فرودگاه مونيخ نيز در اي��ن ديدار گفت: قول 
مي دهيم كه به س��رعت خواسته ش��ما و شرايط را بررسي 
كني��م ت��ا در نتيجه بگويي��م كه در كج��ا و از چه طريقي 

مي توانيم كمك و از فعاليت هاي شما حمايت كنيم. 
رالف گافال ادامه داد: ما مي توانيم يك طرح جامع براي 
كل فرودگاه هاي ايران تدوين كنيم كه اين طرح راه اندازي 
فرودگاه هاي كم هزينه و اقتصادي س��ازي فرودگاه ها را نيز 
شامل مي شود. حتي مي توانيم در چارچوب اين طرح جامع 
مشخص كنيم كه در كجاها شركت هاي خارجي مي توانند 
مشاركت و س��رمايه گذاري كنند. وي با ابراز خوش بيني از 
روند اين همكاري گفت: تصور مي كنم در بازگشت از ايران 
ب��ا خود 20 پروژه امكان پذي��ر را خواهيم برد و قدم به قدم 

پيشنهادهاي جديدي را ارائه خواهيم كرد. 

 كاهش 5.8 كيلومتري
سرعت غيرمجاز در جاده ها 

 ش��هرام آدم ن��ژاد، مع��اون برنامه ري��زي راه��داري و 
حم��ل و نقل جاده يي در جريان مراس��م افتتاح 35مركز 
مانيتورينگ در سراسر كشور از امكان ثبت 15هزار تخلف 
سيستمي خبر داد و گفت: متوسط سرعت غيرمجاز 5.8 
كيلومت��ر كاهش داش��ته و براي نخس��تين بار س��رعت 

غيرمجاز در كشور مهار شد. 
ب��ه گزارش ايس��نا، آدم نژاد اظهار ك��رد: حمل و نقل 
عمومي كشور با روش هاي س��نتي قابل كنترل و نظارت 
نيست و از اين رو بايد از روش هاي ديگر استفاده كنيم. 

وي ب��ا بيان اينكه ايران در عرصه كنترل و نظارت در 
زمينه حمل و نقل جزو كشورهاي پيشرو دنياست، گفت: 
با اين حال مس��اله يي كه در كش��ور ما وج��ود دارد اين 
است كه بسياري از سفرها و حمل و نقل ها در مسيرهاي 
جاده ي��ي ص��ورت مي گي��رد. در كمتر كش��وري بيش از 
90درصد جابه جايي ه��ا در جاده اتفاق مي افتد. از اين رو 
طبيعي است كه بايد مشكالتي هم داشته باشيم. چه بسا 
اگر آي تي اس جاري نش��ده بود، اع��داد و ارقام متوفيان 

چند برابر مي شد. 
آدم نژاد با اش��اره به بررسي هاي انجام شده در ۷محور 
اصلي جاده هاي كشور نش��ان دهنده بهبود رفتار كاربران 
اس��ت، گفت: متوس��ط س��رعت غيرمج��از 5.8 كيلومتر 
كاهش داش��ته و براي نخستين بار س��رعت غيرمجاز در 

كشور مهار شد. 

 مذاكره با راه  آهن ايتاليا
براي احداث خطوط پرسرعت

 ن��وراهلل بيرانوند، معاون برنامه ري��زي و اقتصاد حمل  و 
نقل ش��ركت راه آهن در نشس��ت خبري معرفي دوره هاي 
تخصص��ي 20گان��ه مدي��ران و كاركن��ان راه آه��ن اظهار 
كرد: براس��اس قوانين و سياس��ت هاي كلي كش��ور سهم 
30درصدي حمل بار و 20درصدي جابه جايي مس��افر در 
كشور بر عهده شركت راه آهن گذاشته شده و براي رسيدن 

به اين اهداف بايد اقدامات بزرگي در كشور انجام شود. 
بيرانوند تصريح كرد: تكميل و توس��عه شبكه راه آهن 
اي��ران با تمركز بر كريدورهاي بين المللي، راه اندازي قطار 
پرسرعت، برقي سازي خطوط، استفاده گسترده از  آي تي 
و ايجاد تحول س��اختاري در صنعت ريلي كشور ازجمله 
اقداماتي اس��ت كه براي تحق��ق اين اهداف حتما بايد در 

كشور انجام شود. 
بيرانوند با بيان اينكه كش��ور ايتالي��ا تجربه خوبي در 
زمينه ه��اي ريل��ي دارد، اظه��ار كرد: درح��ال مذاكره با 
راه آهن ايتاليا براي احداث خطوط پرس��رعت در كش��ور 
هس��تيم. وي با اش��اره به انتقال دانش فني افزود: بر اين 
باوري��م كه اين همكاري ها بايد همزم��ان با انتقال دانش 
فن��ي به كش��ور ص��ورت پذي��رد و يك��ي از اركان اصلي 
هم��كاري راه آهن ايران و ايتاليا همين خواهد بود و نبايد 

فقط به برگزاري يك دوره آموزشي محدود شود. 
معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل  و نقل راه آهن ادامه 
داد: ما ب��راي پروژه ه��اي داخلي مانند قطار پرس��رعت، 
TOD، قطارهاي حومه يي، توسعه منابع انساني، تقويت 
مناب��ع جديد و ايمني نياز به همكاري گس��ترده با مراكز 
علمي داخلي و خارجي داريم. وي ادامه داد: تحوالتي كه 
در 3ده��ه اخير در فضاي اقتص��اد جهاني و تكنولوژي به 
وج��ود آمده به نقش جابه جايي مس��افر و تحول در نظام 
حمل  و نقل نگاه ويژه يي دارد كه در عرصه اقتصادي مهم 
اس��ت. بيرانوند افزود: حجم تجارت كاال در سال 1990تا 
2016 از 6 تريليون به 19تريليون دالر رسيده و از لحاظ 
موقعيتي ايران كه در ش��اهراه بين المللي و پل اقتصادي 
دنياس��ت، س��هم ناچيزي از اين تجارت دارد. وي اضافه 
كرد: راه آهن برنامه ريزي كرده در اين عرصه نقش مهمي 
در عرصه ترانزيت كاال از ش��مال به جنوب و از ش��رق به 

غرب برعهده بگيرد. 

رقابت 1۴5 هزار متقاضي براي 
ورود به حوزه ساخت  و ساز 

 مدي��ركل دفتر مقررات ملي  و  كنترل س��اختمان با 
اعالم جزئيات برگزاري آزمون ورود به حرفه مهندس��ي 
در روزهاي پنج شنبه و جمعه 20و 21مهر ماه با حضور 
نزديك به 145هزار و 328نفر در سراس��ر كشور برگزار 

مي شود. 
وي افزود: اي��ن دوره از آزمون ها در 65 حوزه اصلي 
آزموني مش��تمل بر 8۷ مركز برگزاري در سراسر كشور 
انجام مي ش��ود كه اس��تان تهران با 6 ح��وزه اصلي در 
ش��هرهاي تهران، دماوند، اسالمشهر، شهرري، ورامين و 
شهريار است. همچنين شهر تهران كه با 15مركز آزمون 
مجري آزمون هاست بيشترين حوزه ها و مراكز آموزشي 

را در سطح كشور به خود اختصاص داده است. 
اين مس��وول وزارت راه  و  شهرس��ازي گفت: در اين 
دوره از آزمون ه��ا 143ه��زار و 440نف��ر از داوطلب��ان 
متقاضي اخذ صالحيت در رشته مهندسي موضوع قانون 
نظام مهندس��ي و كنترل س��اختمان ش��ركت مي كنند 
ك��ه از اين تعداد 113هزار و 91۷نف��ر مرد و 29هزار و 
523 نفر زن هس��تند. بر همين اساس 20درصد از كل 
ش��ركت كنندگان را بانوان و 80 درصد را آقايان به خود 

اختصاص داده اند. 
وي اف��زود: در اي��ن دوره از نظ��ر تعداد مهندس��ان 
ش��ركت كننده ش��اهد 10درصد رشد نس��بت به اسفند 
ماه س��ال گذش��ته كه آزمون ورود به حرفه مهندس��ي 
برگزار ش��د، هس��تيم. به گفته ماني فر رش��ته عمران با 
33ه��زار و 696 نفر بيش��ترين تعداد ش��ركت كنندگان 
را با 23.49درصد و رش��ته ترافيك ب��ا 459 نفر معادل 
0.31درصد كمترين تعداد ش��ركت كنندگان را به خود 
اختصاص داده است. ماني فر افزود: بيشترين سهم بانوان 
از شركت در اين آزمون ها مربوط به آزمون نظارت رشته 
معم��اري با 9ه��زار و 302نفر و كمتري��ن آن مربوط به 
آزمون طراحي رش��ته ترافيك با 42 نفر بوده است. اين 
درحالي اس��ت كه آقايان در رش��ته عمران با 31هزار و 
۷14نفر داراي بيش��ترين سهم از شركت كنندگان و در 
آزمون طراحي تاسيسات مكانيكي با 41۷نفر از كم ترين 

تعداد برخوردار هستند. 

ايرانشهر

آگهي ابالغ
وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي عباسعلي كاظمي فرزند علي اصغر

خواهان آقاي داوود ايرواني دادخواس��تي به طرفيت خوانده آقاي عباس��علي كاظمي به خواسته الزام به 
تعويض پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه: 9609982640900502 
ش��عبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرس��تان ش��هريار ثبت و وقت رس��يدگي مورخ 1396/8/30 ساعت 
13:00 تعيي��ن كه حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع م��اده ۷3 قانون آيين دادرس��ي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده حس��ين جبراييلي و درخواس��ت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حضور بهم رساند. 
منشي دادگاه حقوقي شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار – قاسم عليپور- م الف/28183

آاليندگي هر موتور برابر با 8 خودرو سواري
كميس��يون  ريي��س  صدراعظم ن��وري، 
سالمت و محيط زيست شوراي شهر تهران 
گفت: هر موتورسيكلت نزديك به 15گرم در 
هر كيلومتر آلودگي ايج��اد مي كند كه اين 

آلودگي با 8 خودرو سمند برابري مي كند. 
به گ��زارش ايلنا، با آغاز فصل س��رما به 
زودي روزه��اي آلوده تهران فرا مي رس��د و 
پدي��ده  وارونگي هوا نف��س مردم پايتخت را 

خواهد گرفت. 
در همي��ن رابطه زه��را صدراعظم نوري، 
رييس كميسيون س��المت و محيط زيست 
ش��وراي ش��هر تهران از تش��كيل جلسه يي 
توس��ط كميته محيط زيس��ت اين ش��ورا با 
محوري��ت كاه��ش آلودگي هوا خب��ر داد و 
گفت: اين كميس��يون به جد مساله آلودگي 
هوا را به عنوان يكي از اولويت هاي ش��وراي 
پنج��م دنبال خواهد كرد. بنا داريم با تعامل 
مي��ان ش��هرداري و دس��تگاه هاي دولتي با 
هدف كاهش منابع آالينده برنامه ريزي كافي 

صورت گيرد تا با سازوكار مناسب شرايط به 
س��متي رود كه آ لودگي هوا كاهش يافته و 

شهروندان كمترين آزار و اذيت را ببينند. 
او ادامه داد: در همين رابطه گزارشي در 
كميته از ميزان آالينده هاي موجود در هوا و 
وضعيت آن در چند سال اخير مورد بررسي 

قرار گرفت. 
صدراعظم نوري با اش��اره به گزارش هاي 
ارائ��ه ش��ده در جلس��ات اف��زود: همچنين 
س��هم منابع آالين��ده متح��رك در آلودگي 
ه��وا مورد بررس��ي قرار گرف��ت به خصوص 
موتورس��يكلت ها ك��ه يك��ي از منابع اصلي 
آالين��ده ه��وا هس��تند. در حقيق��ت ه��ر 
موتورس��يكلت نزدي��ك به 15گ��رم در هر 
كيلومت��ر آلودگ��ي ايج��اد مي كن��د. اي��ن 
آلودگي با 8 خودرو س��مند برابري مي كند 
و اي��ن عدد قاب��ل توجه اس��ت به خصوص 
آلودگ��ي  كاربرات��وري  موتورس��يكلت هاي 

فراواني توليد مي كنند. 
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صنعت، معدن و جتارت14
حذف يك مانع در روابط 

تجاري ايران با تركيه
پايگاه خبري كنفدراس�يون ص�ادرات ايران| 
براس��اس نامه س��فارت اي��ران در تركي��ه، از اين پس 
ش��ركت هاي ترك نيازي به تاييد اسناد تجاري خود در 
سفارت و سركنسول گري هاي ايران نخواهند داشت. در 
نامه غالمرضا باقري مقدم، مديركل مش��ترك المنافع و 
قفقاز س��فارت ايران در آنكارا آمده اس��ت: با عنايت به 
توافقات اخير گمركات دو كش��ور كه در جريان س��فر 
رييس جمهور تركيه به تهران به امضا رسيد و با توجه به 
اينكه بر اساس توافقات مذكور، اسناد تجاري ميان گمرك 
ايران و وزارت گمرك و تجارت تركيه به طور الكترونيكي 
مبادله خواهند شد، از اين رو از تاريخ صدور نامه مذكور 
نيازي به تاييد اس��ناد تجاري شركت هاي تركيه يي در 
سفارت و سركنسول گري هاي كشورمان در تركيه نبوده 
و الزم است تا مسووالن كنسولي ايران، ضمن راهنمايي 
آنان از تاييد اس��ناد مذكور خودداري كنند. در صورت 
مراجعه احتمالي نمايندگان شركت هاي ياد شده و اصرار 
آنها براي دريافت تاييديه از نمايندگي هاي كش��ورمان 
مراتب پس از دريافت درخواست كتبي از مديران عامل 

آن شركت ها اقدام شود. 

تخصيص مشوق هاي 
صادراتي تا يك ماه آينده

تع�ادل| رييس س��ازمان توس��عه تجارت از وعده 
س��ازمان برنامه  و بودجه براي تخصيص مش��وق هاي 
صادرات��ي تا يك ماه ديگر خب��ر داد و گفت: اين نهاد 
دولتي ب��راي افزايش توان ص��ادرات وعده تخصيص 
مناب��ع صادراتي را داده اس��ت. مجتبي خس��روتاج با 
اش��اره به بس��ته حمايتي دولت از صادرات غيرنفتي 
در سال 96 گفت: به اس��تناد مصوبه جلسه مردادماه 
گذشته س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري، مقرر 
ش��د مش��وق ها و حمايت هايي براي توسعه صادرات 
كش��ور در نظر گرفته ش��ود كه در اين پيوند، بس��ته 
حمايتي به تصويب س��تاد رسيد و شهريورماه گذشته 
به دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد. وي افزود: تسهيالت 
بانكي ريالي و ارزي به عن��وان يكي از موضوعات اين 
بس��ته مورد توجه قرار گرفته است؛ در زمينه ارزي با 
توجه به محدوديت هاي منابع بانكي مقرر شد تا از منابع 
صندوق توسعه ملي استفاده شود. خسروتاج ادامه داد: 
ب��ه همين منظور 2 ميليارد دالر تس��هيالت ارزي در 
قالب اعتبار خري��دار در بانك هاي عامل منتخب قرار 
داده خواهد ش��د تا آن را به خريداران كاالهاي ايراني 
در بازارهاي خارجي كه مايل اند خريد خود را به صورت 
مدت دار از ايران انجام دهند، اختصاص يابد. خسروتاج 
افزود: نرخ س��ود اين تس��هيالت در سال 95 و پيش 
از آن 6 درصد بود، اما با توجه به اس��تفاده كشورهاي 
رقيب از نرخ هاي س��ود پايين تر، با درخواست سازمان 
توسعه تجارت از صندوق توسعه ملي اين نرخ به 3.5 

تا 4.5 درصد تغيير يافت و مصوب شد.

اخبار

فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« سياست هاي  ارزي را در راستاي تقويت توليد و تجارت بررسي كردند

مرز واقعي نرخ ارز
تعادل|

»كنترل نرخ ارز« در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
يكي از سياست هاي مهم دولتمردان به شمار مي رود. 
اما در اين بين ب��ا ديدگاه هاي متضادي در خصوص 
كنترل نرخ ارز از سوي دولت مواجه هستيم. به طوري 
كه برخي افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را اين گونه 
تفس��ير كردند كه دولت براي جبران كسري بودجه، 
نرخ ارز را در بازار افزايش داده است. اين اظهارت در 
ش��رايطي مطرح مي شود كه سخنگوي دولت ضمن 
رد چني��ن ادعاهايي گفته بود ك��ه دولت با افزايش 
نرخ ارز مخالف اس��ت و ب��ه هيچ وجه خواهان تقليل 
ارزش پول ملي نيس��ت. از سوي ديگر، برخي ديگر 
افزايش نرخ دالر را به سياست هاي »دونالد ترامپ« 
مبني برخروج امريكا از برجام نس��بت مي دهند كه 
اين موضوع نيز از س��وي دولتمردان نيز مورد تاييد 
قرار نمي گي��رد. اما حال چنانچ��ه بخواهيم »پديده 
ن��رخ ارز« را از ن��گاه فعاالن بخ��ش خصوصي مورد 
واكاوي قرار دهيم، اين پرس��ش مطرح مي ش��ود كه 
مرز واقعي نرخ ارز كجاس��ت كه ه��م دولت متضرر 
نش��ود و هم به نفع فعاالن اقتصادي باشد؟ در پاسخ 
به اين پرس��ش و براساس ديدگاه سوم كه بيشتر بر 
پايه نظرات فعاالن بخش خصوصي استوار است، بايد 
گفت كه نرخ ارز بايد اصالح و واقعي شود. موضوعي 
كه همواره مورد تاكيد بخش خصوصي بوده و همواره 
آن را به دولت ها نيز گوشزد كرده اند؛ چراكه به گفته 
آنها به دلي��ل ارزهايي كه دولت به ب��ازار ارز تزريق 
ك��رده، نرخ ارز به صورت تصنعي پايين نگه داش��ته 
ش��ده اس��ت؛ حال با بروز هر تكانه ي��ي در اقتصاد و 
سياس��ت، فنر ارز رها شده كه مي تواند تبعات منفي 
براي اقتصاد به دنبال داش��ته باشد. از اين رو فعاالن 
بخش خصوصي، افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را 
زمينه ساز ورود سياست گذار پولي براي يكسان سازي 
ن��رخ ارز مي دانند؛ ب��ه باور آنها، اين اق��دام دولت را 
مي ت��وان مقدمه چيني براي واقعي كردن نرخ ارز در 
اقتصاد كشور دانست. اقدامي كه در نهايت امر هم به 
نفع توليدكننده و هم صادركننده خواهد بود؛ چراكه 
تجار ايران��ي مي تواند با اطمينان از ثب��ات بازار ارز، 

كاالهاي خود را روانه بازارهاي جهاني كنند. 

 تاثيرپذيري 2مولفه از اصالح نرخ ارز
طي روزهاي گذش��ته ش��اهد تحوالتي نس��بتا 
زي��ادي در بازار ارز بوديم، به طوري كه فنر ارز براي 
نخس��تين بار در سال جاري رها شد و از مرز 4هزار 
تومان عبور ك��رد. اگرچه داليل مختلفي براي بروز 

اي��ن پديده در اقتصاد مطرح مي ش��ود، اما به گفته 
كنش��گران اقتصادي، ن��رخ دالر در اين س��ال ها با 
وجود تورم افزايش پيدا نكرده اس��ت. از اين رو، فنر 
نرخ ارز به دليل ارزهايي كه دولت به بازار ارز تزريق 
كرده اس��ت، پايين نگه داشته شده است. موضوعي 
كه هم��واره مورد انتقاد و مخالف��ت تجار و فعاالن 
اقتصادي بوده است. از اين رو همواره اين موضوع به 
دولت و سياست گذار پولي گوشزد شده كه چنانچه 
دولت نتواند ارز مورد ني��از بازار را تزريق كند، فنر 
ارز ره��ا و تبعات منفي ب��راي اقتصاد دنبال خواهد 
داش��ت و دو حوزه صادرات و تجارت را تحت تاثير 
قرار خواهد داد. از اين رو، به نظر مي رس��د با وجود 
تم��ام ديدگاه هاي متضادي كه در اين زمينه وجود 
دارد، بخ��ش خصوصي به دنب��ال كاهش يا افزايش 
نرخ ارز نيس��ت؛ بلكه دغدغ��ه خود را اصالح نرخي 
مي داند كه هم بتواند مسير تجارت را تسهيل كند و 
هم توليد را بر ريل رونق قرار دهد. در همين رابطه 
مسعود خوانساري رييس اتاق تهران نيز در توييتي 
و در واكن��ش به افزايش قيمت دالر عنوان مي كند 
كه نگاه واقع بينانه و تصميم به موقع در مورد قيمت 
ارز، نوس��انات غيرواقعي را كاهش مي دهد. از سوي 
ديگر، رييس كنفدراسيون صادرات، ثبات و آرامش 
در بازاره��ا را مهم ترين فاكتور م��ورد توجه فعاالن 
اقتصادي مي دان��د و در اين رابطه مي گويد: اگرچه 
دولت به دنبال يكسان س��ازي نرخ دالر اس��ت، اما 
قبل از آن نيازمند واقعي س��ازي نرخ ارز اس��ت. به 
گفته محمد الهوتي، شاهد هستيم كه طي دو، سه 
هفته گذش��ته نرخ ارز مبادله يي افزايش بيش��تري 
پي��دا كرده و به س��مت باال در حركت اس��ت ولي 
چون تاكنون تزريق ارز در بازار به صورت متداول و 
متناسب از سوي دولت انجام نشده، لذا فاصله بين 

دالر آزاد و مبادله يي بيشتر از گذشته شده است. 
فاكت��ور ديگري ك��ه در روزهاي اخي��ر بر روند 
افزايش��ي نرخ دالر در بازار اثرگذار بوده را مي توان 
ع��دم تاييد پايبندي برجام از س��وي دونالد ترامپ 
عن��وان ك��رد. البته به گفت��ه متولي��ان دولتي اين 
فاكت��ور خيلي نمي تواند اثر بلندمدتي بر نوس��انات 
نرخ ارز و بازار ايران داش��ته باشد. بر همين اساس 
ب��ه نظ��ر مي رس��د، دول��ت مي خواه��د در چنين 
ش��رايطي ب��ا واقعي ك��ردن ن��رخ دالر، مقدمات را 
براي يكسان س��ازي ن��رخ ارز فراهم كن��د، چراكه 
فاصل��ه گرفتن ن��رخ دالر آزاد از مبادله يي مي تواند 

به واقعي سازي نرخ دالر هم كمك كند. 
از س��وي ديگر به گفته فعاالن اقتصادي »توسعه 

ص��ادرات و جذب س��رمايه گذار خارج��ي« دو مولفه 
مهم اقتصادي محس��وب مي ش��وند كه از اصالح نرخ 
ارز تاثير مستقيم مي گيرند. از اين رو، به گفته رييس 
پارلمان بخش خصوصي، دولت مي تواند با حركت به 
سمت واقعي كردن نرخ ارز در نيمه دوم سال جاري، 
ش��رايط را براي يكسان س��ازي نرخ ارز فراهم كند تا 
از اين طريق تج��ار بتوانند با پيش بيني دقيق تري از 
بازار ارز، وارد تعامالت جهاني ش��وند. از س��وي ديگر، 
ثبات سياس��ت هاي پولي در اقتصاد، س��بب ترغيب 
س��رمايه گذاران ب��راي ورود ب��ه بازار ايران مي ش��ود. 
غالمحسين شافعي با تاكيد بر اصالح نرخ ارز مي گويد: 
دولتمردان و سياس��ت گذاران پولي كشور، بايد براي 
هميش��ه در راستاي واقعي كردن نرخ ارز گام بردارند 
و تكليف تج��ار و صادركنندگان را مش��خص كنند، 
چراك��ه به گفته فعاالن بخش خصوص��ي، »اصالح و 
واقعي كردن ن��رخ ارز« يكي از فاكتورهاي اثرگذار در 
تقويت تجارت به ش��مار مي رود كه در صورت تحقق 
آن مي توان چش��م انداز روشني را براي اقتصاد كشور 
متصور بود. به گفته شافعي، چنانچه در نظام اقتصادي 
اي��ران پيش بيني قابل اطمينان براي ن��رخ ارز وجود 
نداش��ته باش��د، امنيت الزم نيز براي جذب پول هاي 

داخلي و خارجي به وجود نخواهد آمد. 

 مدل كنترل ارزي چين 
از س��وي ديگ��ر ب��ا نگاهي ب��ه برنام��ه چهارم 
توس��عه، مي بينيم كه سياس��ت هاي ارزي بايد تابع 
سياس��ت هاي تجاري كشور باش��د. از اين رو به نظر 
مي رس��د، با توجه به اهمي��ت دو مقوله صادرات و 

واردات در نظام اقتصادي كشور بايد سياست ارزي 
را در راس��تاي تعيين مناف��ع دو گروه يعني تجار و 

توليد كنندگان تنظيم كرد. 
دبيركل اتاق مش��ترك ايران و عراق با اعالم اين 
مطلب مي گويد: سياست هاي ارزي همواره بر ساير 
سياست ها سايه افكنده و دولت با توجه به مشكالت 
عديده اقتصادي، سياس��ت هاي ارزي را مش��خص 
كرده است. به گفته حميد حسيني عمده دليلي كه 
س��بب شده، دولتمردان به سمت يكسان سازي نرخ 
ارز پيش بروند، اين اس��ت كه همگي به اين تفاهم 
اوليه دس��ت يافته اند كه ادامه روند فعلي و كنترل 
ن��رخ ارز به صورت مصنوعي امكان پذير نيس��ت. از 
اين رو نس��خه اصلي براي مديريت بازار ارز حركت 
به سمت اصالح ساختارهاست.  البته نگاه متضادي 
ديگري در اي��ن زمينه وج��ود دارد مبني بر اينكه 
هدف دولت از اتخاذ اين سياس��ت »اصالح ساختار 
نظام اقتصادي« نيست، بلكه از آنجايي كه دولت با 
كس��ري بودجه مواجه است، چاره يي جز اينكه نرخ 
ارز را ب��ر مدار افزايش قرار دهد، ندارد. به طوري كه 
تالش مي كند ن��رخ ارز مبادله يي را به نرخ ارز آزاد 

نيز نزديك كند. 
از طرفي حسيني بر اين باور است كه ايران همانند 
چين، از يك سياس��ت اصولي ارزي پيروي نمي كند. 
اين در حالي است كه با نگاه مدل كنترل ارزي چين 
مشاهده مي كنيم كه اين كشور براي توسعه صادرات، 
»سياس��ت تضعيف پول ملي« را در دستور كار خود 
قرار داده ت��ا از اين طريق بتواند بال صادراتي تجارت 
كشورش را توسعه دهد. اگرچه توسعه صادرات براي 

خ��روج از اقتص��اد نفتي به يك��ي از اولويت هاي مهم 
دولتمردان مبدل ش��ده، ام��ا اراده يي جدي كه بتوان 
گف��ت متوليان دولتي در حال حركت به آن س��مت 
هس��تند، وجود ن��دارد. حال چنانچ��ه دولت تصميم 
خود را گرفته كه مقدمات تك نرخي ش��دن ارز را در 
پيش بگيرد، بخش خصوصي از پياده سازي و عملياتي 
كردن اين هدف مهم اس��تقبال مي كن��د.  از طرفي، 
دبيركل اتاق مشترك ايران و عراق بر ضرورت برقراري 
پيمان هاي پولي با ديگر كش��ورها تاكيد مي كند، اما 
در عين حال بر اين باور اس��ت كه عادي سازي روابط 
بانك��ي با دنيا مقدم بر اين هدف اس��ت؛ به طوري كه 
اگ��ر روابط بانكي ما با دنيا ش��كل بگيرد، حتي ديگر 
ني��ازي به اجراي اين نوع پيمان ها براي حفظ تجارت 
خارجي نيست. به گفته حسيني، در سال هاي اخير به 
دليل تحريم ها، عمال امكان برقراري مراودات بانكي با 
ديگر كش��ورها براي ايران فراهم نبود، از اين رو زماني 
كه كااليي به ديگر كش��ورها صورت مي گرفت بيشتر 
ب��ه ص��ورت تهاتري بود. ح��ال در دوران پس��ابرجام 
دولتمردان در تالش هستند تا با برقراري پيمان هاي 
پولي با كشورهاي هدف صادراتي، زمينه براي تقويت 
تجارت فراهم كنند، هر چند هنوز در اين زمينه تحول 
چنداني را ش��اهد نبوديم.  بر اساس آنچه گفته شد، 
صادركنندگان و توليدكنندگان را مي توان »ذي نفعان 
اصلي نرخ ارز« عنوان كرد؛ چراكه با واقعي كردن نرخ 
ارز، تجار مي توانند با پيش بيني و اطمينان بيش��تري 
محصوالت خود را با قيم��ت رقابتي تري به بازارهاي 
جهاني عرضه كنند. از طرفي انگيزه آنها براي حضور 

در عرصه تعامالت بين المللي بيشتر خواهد شد. 

 ميان تيتر

مديرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان گفت: براي حل مشكل تامين آب 
شرب رامهرمز در برنامه كوتاه مدت، ظرف 2سال آينده 3۰هزار مترمكعب آب از 

رودخانه كلگه به رامهرمز منتقل مي شود. 
 به گزارش شبكه خبري سازمان آب و برق خوزستان، »محمدرضا شمسايي« 
در اي��ن باره گفت: در زمينه تامين آب ش��رب رامهرمز فعاليت هاي گس��ترده اي  
انجام ش��ده كه در سال گذش��ته و در فاز اول خط انتقال آب شرب 22 كيلومتر 
پروژه را ظرف 6 ماه انجام داديم و بالفاصله و در فاز دوم پروژه 42 كيلومتري را 

آغاز كرديم و تا يك سال آينده اين مهم به اتمام مي رسد. 
وي ادامه داد: موضوع ديگري كه در دس��تور كار است خط انتقال از كارون3 
براي تمام ش��هرهاي خوزستان است كه نياز رامهرمز به تنهايي در سامانه انتقال 
۱2۰۰ ميليارد تومان و بس��يار هم زمان بر اس��ت و براي اينكه كار سرعت بخشد 
عمليات را از رامهرمز آغاز كرده ايم، زيرا عمليات فني و پيچيده اي بايد از كارون3 
ص��ورت گيرد، همچنين براي اينكه در كوتاه مدت مش��كل تامين آب ش��رب را 
برط��رف كنيم مي خواهيم از رودخانه كلگه كه بس��يار آب ب��ا كيفيتي هم دارد 

ظرف 2س��ال آينده 3۰هزار مترمكعب آب به رامهرمز بياوريم و 6 سال نياز آبي 
را برطرف كنيم. 

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: اگر خواسته باشيم ارزش تامين 
3۰ه��زار مترمكعب آب را متوجه بش��ويم اينكه هم اكنون 4۰هزار مترمكعب آب 
در رامهرمز توزيع مي شود و تامين 3۰هزار مترمكعبي حدود ۸۰ درصد آب فعلي 

است. 
وي همچنين در خصوص درخواس��ت شهردار در زمينه حريم رودخانه جهت 
ساحل س��ازي و اماكن تفريحي گف��ت: ما در اين زمينه آمادگ��ي كامل داريم و 
همكاري الزم با شهرداري را انجام مي دهيم. اما به اين شرط كه حريم به نحوي 
اعالم ش��ود كه در س��يالب ها مش��كلي براي مردم به وجود نيايد، همچنين در 
زمينه كانال هاي كشاورزي در شهر هم هنوز نامه مكتوبي براي رفع مشكالت به 

دستمان نرسيده است. 
شمس��ايي گف��ت: آبي كه ام��روز به رامهرمز ب��راي كش��اورزي آمده حاصل 
فعاليت ها و س��رمايه گذاري عظيم وزارت نيرو اس��ت، زيرا سد جره با اعتبار 25۰ 
ميلياردي و ذخيره س��ازي ۱۸۰ ميليون مترمكعب كه س��االنه در سيالب از بين 
مي رفت س��اخته شده و اين س��د تنها مختص رامهرمز است، به غير از سد فوق 
سد انحرافي و شبكه هاي آن هم ساخته و در حال ساخت است؛ زيرا رامهرمز در 

كشاورزي قدمت چند هزار ساله دارد. 
وي بيان داش��ت: در ش��بكه اي كه اكنون طراحي شده اس��ت 45هزار هكتار 
زمي��ن ناخالصي ب��راي آبياري وجود دارد ك��ه از اين ميزان 36ه��زار هكتار آن 
خالصي اس��ت و با توجه به احداث س��د مخزني و انحرافي مي توانيم به آبرساني 
تمامي اين زمين ها اميدوار باشيم، اما موضوع مهمي كه از طرح باقي مانده است 
ش��بكه هاي اصلي و فرعي در ناحيه 2 است كه مي توانيم بدون هيچ مشكلي آن 

را اجرايي كنيم. 
مديرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان اظهار داش��ت: بزرگ ترين حس��ن 
اجراي��ي نمودن طرح فوق بهره وري 25 تا 3۰درصدي آب اس��ت، زيرا هم اكنون 
تم��ام منطقه با انهار س��نتي در حال آبياري هس��تند و واقع��اً هيچ كار جديدي 
قرار نيس��ت آنجا انجام ش��ود و اينكه اصرار داريم ۱6هزار هكتاري كه صددرصد 
در حال آبياري هس��تند به ش��بكه هاي مدرن آبياري جهت بهره وري باال از آب 

تجهيز شوند. 
شمس��ايي گفت: وزارت نيرو فعاليت هاي گس��ترده اي در خوزستان داشته و 
۸۰ درصد هزينه الزم را براي اجراي اين طرح انجام داده است كه مي توان به سد 
انحرافي و س��د مخزني و بخشي از شبكه اشاره داش��ت و اميدواريم با مساعدت 

وزارتخانه و اتمام اين طرح دل مردم را شاد كنيم. 
وي ادام��ه داد: در حال حاضر 9۰ درصد آبي كه در رودخانه عال و جره وجود 

دارد از حوزه هاي داخل اس��تان تامين مي ش��ود و اگر مس��ائل مالي مرتفع شود 
مي توانيم به سرعت به فاز اجرايي برويم، زيرا ظرف 3سال گذشته به اين نتيجه 
رسيده ايم كه تنها كشاورزي كردن غلط است و بايد طرح هاي توسعه اي و جامع 
را مدنظر قرار دهيم و اينكه آنها را اجرايي كنيم، مثاًل در بخش صنعت و آبياري 
مس��ائل مختلف را ديده ايم. شمس��ايي گفت: در ايذه و در كوهپايه ما بارندگي تا 
4۰۰ ميليمت��ر داريم و قطعاً مي توانيم بدون اينكه نيازي به كارهاي زهكش��ي و 

انتقال آب داش��ته باش��يم درختان مثمرثمر را آنجا بكاري��م، يا در زمينه آبياري 
گلخانه اي و گردش��گري و صنايع وابس��ته به كش��اورزي الگوي كشت اقتصادي 

به شدت مورد توجه و اصرار ماست.  
مديرعامل س��ازمان آب و برق خوزستان در پايان گفت: در حال حاضر ارزش 
افزوده آب براي ما يكي از مهم ترين اولويت هاس��ت كه ان ش��اء اهلل به خوبي آن را 

اجرايي خواهيم كرد. 

مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان خبر داد: 
حل مشكل تامين آب شرب رامهرمز با انتقال آب از رودخانه كلگه

كشاورزان ، عهده دار وظيفه ای سنگين درقبال نسل های آينده در جهت صيانت 
از آب های زير زمينی هستند

روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
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15 نفت و انرژي
صادق آبادي مديرعامل 

پااليش و پخش شد
فارس   وزير نفت با صدور حكمي، عليرضا صادق آبادي 
را به عنوان عضو اصلي هيات مديره و مديرعامل ش��ركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران منصوب كرد. 
در حك��م بيژن زنگنه خطاب به عليرضا صادق آبادي آمده 
اس��ت: »با عنايت به تجربه، تدبير و تخصص جنابعالي، به 
اس��تناد مواد )۱۶( و )۱۸( اساسنامه شركت ملي پااليش 
و پخ��ش فرآورده هاي نفتي ايران و مصوبه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده مورخ ۱39۶/7/۱۶ آن ش��ركت، به 
موجب اين حكم براي مدت 3 س��ال به عنوان عضو اصلي 
هيات مديره شركت يادشده منصوب مي شويد. اميد است 
با اتكال به الطاف خداوند متعال و تعامل با س��اير اعضاي 
هيات مديره و كاركنان صديق و وظيفه شناس آن شركت 
در انجام وظايف خود موفق و مويد باش��يد«. صادق آبادي 
دانشجوي دكتراي مديريت عالي كسب وكار، فوق ليسانس 
و ليسانس مهندسي مكانيك است. وي از سال 93 تاكنون 
مديرعامل و نايب رييس هيات مديره ش��ركت زيرساخت 
فراگير پااليشي سيراف بوده است. از ديگر سمت هاي قبلي 
وي مي توان به نايب رييسي هيات مديره پتروشيمي مرجان، 
عضو اصلي هيات مديره سازمان منطقه ويژه اقتصاد انرژي 
پارس، مديريت پروژه هاي پايين دستي شركت انرژي دانا، 
عضويت در هيات مديره موسسه مطالعات بين المللي نفت 
و مديرعاملي شركت توان نيروي آراد اشاره كرد. همچنين 
وزير نف��ت در حكم ديگري عباس كاظم��ي )مديرعامل 
س��ابق ش��ركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي( 
را ب��ه عنوان مش��اور خود انتخاب ك��رد. در متن حكم به 
كاظمي آمده اس��ت: »اكنون كه پس از چهار سال تالش 
صادقانه در س��مت معاونت وزير و مديرعامل شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، متقاضي خاتمه 
بخشيدن به اين مس��ووليت هستيد، جا دارد صميمانه از 
خدمات ارزش��مند جنابعالي به ويژه در افزايش كيفيت و 
كمي��ت بنزين و نفت گاز مصرفي كش��ور و عبور موفق از 
تنگناها، تقدير و تش��كر كنم. بدين وسيله جنابعالي را به 
عنوان مشاور وزير منصوب مي نمايم و اطمينان دارم كه به 
عنوان يكي از برجسته ترين متخصصان امر پااليش نفت در 
كش��ور حامي و هادي مديران جديد شركت ملي پااليش 
و پخش خواهيد بود. از خداوند قادر متعال ادامه توفيقات 

جنابعالي را مسئلت دارم«. 

بازسازي خط لوله كركوك 
به تركيه

ايرن�ا   به گ��زارش آناتول��ي، وزارت نف��ت عراق طي 
بيانيه يي اعالم كرد: جبار اللعيبي دستور مرمت و بازسازي 
خط لوله نفت كركوك را كه از استان صالح الدين و موصل 
عبور كرده و به بندر جيهان تركيه مي رس��د، صادر كرده 
است. به گزارش اين رس��انه، بدين ترتيب با بازسازي اين 
خط لول��ه، وضع اقتصادي و مالي عراق با صادرات نفت از 
اين مسير بهبود خواهد يافت. آناتولي همچنين به نقل از 
عاصم جهاد سخنگوي وزارت نفت عراق اعالم كرد: انتقال 
نفت از طري��ق خط لوله نفت كرك��وك � جيهان پس از 
سيطره گروه تروريستي داعش به استان هاي صالح الدين و 
نينوا در سال 20۱4 به علت تخريب شدن خط لوله متوقف 
ش��ده بود. اين رسانه به نقل از وي اعالم كرد كه با ترميم 
اين خط لوله، حجم صادرات سابق عراق كه در حال حاضر 
متوقف شده، احيا شده و روزانه 250تا400هزار بشكه نفت 
خام از اين مسير صادر خواهد شد. به گزارش آناتولي، فاتح 
ييلديز س��فير تركيه در بغداد و وزير نفت عراق نيز ديروز 
طي ديداري صادرات نفت اين كش��ور از طريق خط لوله 

كركوك - جيهان را بررسي كردند. 
 

فاصله 10 درصدي ضريب 
بازيافت ايران با ميانگين جهاني

ايس�نا   مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت 
ايران از فاصله ۱0درصدي بين ميانگين ضريب بازيافت 
نفت در ايران با ميانگين ضريب بازيافت مطلوب در جهان 
خب��ر داد و گفت: ميانگين ضريب بازيافت نفت در ايران 
24.5درصد اس��ت. كريم زبيدي در دومين روز از كنگره 
راهبردي نفت و نيرو در نشس��ت باالدستي با بيان اينكه 
۱۸4 ميدان مشتمل بر 390 مخزن در كشور وجود دارد، 
اف��زود: از اين ميان ۱7۱ مخزن توس��عه يافته يا در حال 
توسعه هستند و 209 مخزن توسعه نيافته اند. وي افزود: 
ذخاير نف��ت درجاي ايران بيش از 7۱2 ميليارد بش��كه 
اس��ت و ميانگين ضريب بازيافت نفت 24.5درصد است 
كه با ميانگين ضري��ب بازيافت مطلوب در جهان حدود 
۱0درصد فاصله دارد. مدير برنامه ريزي تلفيقي ش��ركت 
ملي نفت ايران در پايان اظهار كرد: ظرفيت توليد روزانه 
نف��ت ايران كه زماني تا ۶.2ميليون بش��كه نيز رس��يده 
بود اكنون حدود 4ميليون بش��كه اس��ت و ظرفيت هاي 

بي شماري براي افزايش توليد نفت وجود دارد. 

قطع همكاري بزرگ ترين 
بانك فرانسه با شيل امريكا

ايس�نا   بانك فرانسوي بي ان پي پاريبا اعالم كرد ديگر 
با شركت هاي نفت و گاز طبيعي كه در حوزه شيل يا نفت 
ش��ني فعاليت مي كنند، هم��كاري نخواهند كرد زيرا قصد 
دارند حمايت از پروژه هاي انرژي تجديدپذير را افزايش دهد. 
بزرگ ترين بانك فرانسه اعالم كرد: ديگر پروژه هاي جديدي 
ك��ه عمدتا ش��امل حمل يا صادرات نفت و گاز از ش��يل يا 
نفت شني هستند را فاينانس نخواهد كرد. ژان لوران بونافه، 
مديرعامل بي ان پي پاريبا در بيانيه يي اعالم كرد: ما شريك 
بلندمدتي براي بخش انرژي بوده ايم و مصمم هستيم از گذر 
به يك دنياي پايدارتر حمايت كنيم. اين بانك پيش تر اعالم 
كرده بود قصد دارد ۱5 ميليارد يورو )۱7.72ميليارد دالر( 
براي فاينانس پروژه هاي انرژي تجديدپذير تا س��ال 2020 
هزينه كند و ۱00ميليون يور در استارت آپ هاي متخصص 
در ذخي��ره و به��ره وري ان��رژي س��رمايه گذاري كند. اين 
وام دهنده فرانسوي پيش از اين فاينانس معادن زغال سنگ 
و نيروگاه ه��اي زغال س��وز را متوق��ف كرده ب��ود و ديگر از 
شركت هاي زغال سنگ كه قصد ندارند منابع انرژي خود را 
متنوع كنند، حمايت نمي كند. براساس گزارش رويترز، بانك 
سوس��يته جنرال كه رقيب كوچك تر بي ان پي پاريبا است، 
اكتبر سال گذشته اعالم كرده بود فاينانس نيروگاه هاي برق 
زغال س��وز را از ژانويه متوقف كرده و حمايت از پروژه هاي 

انرژي تجديدپذير را افزايش مي دهد.

انتصاب

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« در گفت  و گو با 2 كارشناس بين المللي بررسي كرد

بسامد اندك تصميم ترامپ بر بازار نفت
گروه انرژي   نادي صبوري- مهدي نيكوئي 

امروز 20مهر، روزي است كه بسياري در انتظار 
ش��نيدن مواضع جدي��د رييس جمهور پر حاش��يه 
اياالت متحده درباره »برجام« اند. آسوش��يتدپرس 
روز چهارش��نبه ۱2مهر در گزارشي نوشت كه كاخ 
س��فيد به طور موقت زمان س��خنراني آقاي ترامپ 
درباره»برج��ام« را روز ۱2 اكتبر)20مه��ر( تعيين 
كرده اس��ت. روز پنج ش��نبه هفته گذش��ته يكي از 
مقام هاي عاليرتب��ه دولت امريكا عنوان كرد: انتظار 
مي رود كه دونالد ترامپ، رييس جمهور اين كش��ور 
ب��ه زودي توافق هس��ته يي)برجام( را لغو كند تا به 
اين ص��ورت مانع از برنامه هس��ته يي ايران ش��ود. 
رويترز نوش��ت: چنين اقدامي مي تواند گامي براي 
از س��ر گرفتن دوباره تحريم هاي امريكا عليه تهران 
بوده و فروش نفت خام ايران را محدود كند. برنادت 
جانس��ون، قائم مقام ش��ركت تحليل اطالعات بازار 
دريلينگ اينف��و در گفت وگو با رويترز مي گويد:»در 
ص��ورت انجام چنين اقدامي از جانب ترامپ مبادله 
بش��كه هاي نفتي به دالر دش��وار خواهد شد. نفت 
ايراني زي��ادي همچنان جريان خواهد داش��ت اما 
احتماال يك ميليون بش��كه در مع��رض خطر قرار 
مي گيرد.« اما بازار نفت از ديدگاه كارشناس��ان چه 
واكنش��ي به اظهارات احتمال��ي آقاي دونالد ترامپ 
راجع به كش��وري خواهد داش��ت كه توانسته است 
در 2سال اخير و پس از توافق با غرب، سطح توليد 
نفت خام خود را به 4ميليون بش��كه در روز نزديك 
كند؟ اين پرسش��ي است كه »تعادل« در گفت وگو 
ب��ا 2چهره بين المللي بازار نفت، س��ارا وخش��وري، 
رييس ش��ركت مشاوره انرژي اس وي بي  و كريس 
كوك، پايه گذار انگليس��ي بورس نفت ايران مطرح 
كرد. نقطه اش��تراك اظهارات اين 2 كارش��ناس در 
نداش��تن تلقي »جدي« و »عملگرايانه« از اظهارات 
رييس جمهور اياالت متحده است. وخشوري اعتقاد 
دارد تنه��ا در صورت��ي ك��ه واكنش اي��ران به اين 
اظهارات باعث اتحاد اروپا و امريكا عليه تهران شود، 
ممكن است سرمايه گذاري هاي نفت و گاز در ايران 
با خلل مواجه ش��وند، اثر اين ماجرا و حواشي آن بر 
بازار نفت اما از ديدگاه سارا وخشوري زودگذر بوده 
و چندان اهميتي نخواهد داشت. كريس كوك نيز با 
تشريح دكترين انرژي دونالد ترامپ و اين مساله كه 
او نخواهد گذاشت بهاي نفت خام از ۶0 دالر باالتر 
رود، ايران را به حركت هر چه بيش��تر به سمت گاز 
طبيع��ي براي مصون ماندن از اي��ن اتفاق ها دعوت 
مي كند. هر چند در نهايت »ديپلماس��ي توييتري« 
آقاي ترامپ را پوشالي دانسته و معتقد است وي با 

اين اظهارات اهدافي ديگر را دنبال مي كند. 
سارا وخش��وري، رييس شركت مش��اوره انرژي 
اس وي ب��ي  درباره اث��رات احتمالي تصميم ترامپ 
درب��اره برج��ام بر ب��ازار نفت عن��وان مي كند:»من 
انتظار اثر چش��مگيري در ب��ازار نفت ندارم. ممكن 
اس��ت در صورت اقدام امريكا به نقض برجام اثراتي 

آني و زودگذر را شاهد باشيم اما قيمت هاي بازار به 
شرايط عادي خود بازخواهند گشت. در هر صورت 
اگ��ر ايران واكنش تندي به اق��دام احتمالي ترامپ 
داش��ته باش��د و اتحاديه اروپا هم از امريكا تبعيت 
كرده و بازار احساس كند كه سرمايه گذاري زيادي 
در بخش نفت اي��ران صورت نخواهد پذيرفت، بازار 
مي تواند شاهد اندكي رش��د به ويژه در قيمت هاي 

آتي باشد.«
اين تحليلگر مس��ائل انرژي در ادامه با تش��ريح 
برخي جزئيات پيرامون برنامه هاي توليد نفت ايران 
مي گويد: »ايران همچني��ن نمي تواند توليد خود را 
در كوتاه مدت افزايش دهد بنابراين هر گونه تهديد 
يا نگران��ي از اينكه اين توليدكننده از حمايت خود 
از توافق كاهش عرضه اوپك دست بردارد يا توانايي 
انجام اين كار را داش��ته باش��د، اث��ري بر قيمت ها 
نخواهد گذاشت )قيمت ها را كاهش نخواهد داد(.« 
وخش��وري اعتقاد دارد:»اثر واقعي توليد نفت ايران 

بر بازار تا س��ال 2022مي��الدي و افزايش توليدات 
ميادين غرب كارون رخ نخواهد داد. از اين رو اثري 

فوري در بازار مشاهده نخواهد شد.« 
 رييس ش��ركت مش��اوره انرژي اس وي بي  در 
ادام��ه مي افزايد:»تنها اثر فوري ناش��ي از جنگ با 
ايران يا تحريم/ ممنوعيت صادرات نفتي آن خواهد 
بود كه به معناي اختالل آني در عرضه ايران است. 
احتمال وقوع اين سناريوها بسيار اندك است؛ مگر 
آنكه ايران به شكلي واكنش نشان دهد كه منجر به 
اتحاد تمام قدرت هاي جهان در مقابل ايران ش��ده 
و آنها را به س��مت واكنش ش��ديد نسبت به ايران 
پيش براند.« او در انتها مي گويد:»اما اگر تنها اياالت 
متحده نسبت به توافق هسته يي واكنش نشان دهد 
و تبعيت ايران از برنامه جامع اقدام مشترك)برجام( 
ادامه يابد من انتظار اثر چشمگيري بر بازار ندارم.« 
كري��س ك��وك، رييس س��ابق ب��ورس لندن و 
پايه گذار ب��ورس نفتي ايران نيز كه مطالعات جدي 

و مهمي پيرامون موضوع انرژي در ايران داش��ته و 
از تحليلگران دگرانديش در حوزه انرژي به حساب 
مي آيد در گفت وگويي مكاتبه يي با »تعادل« درباره 
اهمي��ت تصميم ترامپ درب��اره برجام ب��راي بازار 
نف��ت عنوان مي كن��د:» از نظر م��ن، رييس جمهور 
ترامپ در دفتر كار خود اس��ت ام��ا صاحب قدرت 
نيس��ت و قدرت را در دست ندارد. به نظر مي رسد 
كه اس��تراتژي اياالت متحده ب��راي رييس جمهور 
ترامپ اين اس��ت كه وي اظه��ارات و اطالعيه هايي 
تحريك آميز داشته باشد كه ظرفيتي ناچيز يا صفر 

براي اجراي آنها وجود دارد.« 
كوك اعتقاد دارد دلي��ل اين موضوع)ناتواني در 
اجراي اظهارات( آن اس��ت كه مجلس سنا و كنگره 
امريكا تقريب��ا به طور كامل ب��ه موجوديت هايي با 
سوءكاركرد تبديل ش��ده اند. در نتيجه اين خأل در 
ساختار كش��ورداري امريكا، مذاكرات واقع گرايانه و 
عملي ت��ر در خفا و با محوريت مجتمع هاي نظامي- 
صنعتي امري��كا كه حمايت كنن��ده و كنترل كننده 
دولت ترامپ هستند، انجام مي شوند. اين فرآيندها 
به همان ش��كلي در جريان هستند كه وال استريت، 
دولت رييس جمهور اوباما را حمايت و كنترل كرد. 
 رييس س��ابق بورس لندن كه س��ال گذشته 
به ايران نيز س��فر كرده بود در ادامه مي گويد:»به 
تحليل من، زماني كه رييس جمهور ترامپ اواخر 
ژوئ��ن 20۱7 از يك دكتري��ن جديد انرژي با نام 
»تس��لط بر انرژي« خبر داد، استراتژي بازار نفت 
امري��كا وارد عصر جديدي ش��د. به نظر مي رس��د 
كه اين دكترين ش��امل نگه داش��تن قيمت نفت 
خام برنت، اين س��نگ محك جهاني در محدوده 
50 تا ۶0 دالر در هر بش��كه اس��ت و ابزار انجام 

اين كار هم اس��تراتژي هاي پيشرفته حق خريد و 
فروش است. اين حمايت، دستكاري بازار به طور 
مس��تقيم متكي بر مالي س��ازي ذخاير نفت شيل 
امريكا همچني��ن رابطه جديد بين اياالت متحده 

و نسل جوان خاندان پادشاهي سعودي است.« 
 ك��وك هدف امري��كا از اين دكتري��ن جديد را 
»افزايش كنترل بر سيستم هاي پرداختي بازار نفت 
و متعاقب آن كنترل بر خود بازار نفت« دانس��ته و 
مي افزايد: »اياالت متحده به دنبال آن اس��ت كه به 
اين شكل از تسلط بر بازار نفت به عنوان يك سالح 
ژئوپليتيك اس��تفاده كند كه دشمنان سياسي اين 
كشور در بهترين حالت، قيمت هاي رديف دوم بازار 
را به دست مي آورند و در بدترين حالت هم از بازار 

بيرون رانده مي شوند.« 
رييس س��ابق بورس لندن با بي��ان اينكه اعتقاد 
ن��دارد ترامپ اين مس��اله كه بازار نف��ت در »نقطه 
عطف« قرار دارد را دريافته باش��د، عنوان مي كند: 
»اگر عربس��تان س��عودي و روس��يه اين موضوع را 
درك نك��رده بودند كه روند قيمت بازار نفت، ديگر 
صعودي نيس��ت، مالكيت اين منب��ع ملي و دولتي 

خود را به فروش نمي رساندند.«
كوك در اينجا با پيش��نهاد روشي به ايران براي 
آس��يب ديدن كمتر از وضعي��ت فعلي در بازار نفت 
خ��ود عنوان مي كند:»در اي��ن نقطه عطف تاريخي 
بازار، ايران بايد به انتخابي اس��تراتژيك در رابطه با 
برجام دس��ت بزند. اگر ايران استراتژي عجوالنه يي 
در پاس��خ به ديپلماس��ي توييتري ترامپ)در مقابل 
سياس��ت هاي واقعي ك��ه ظهور مي كنند( داش��ته 
باش��د، ش��رايط ايران به جاروجنجال ها و خطرات 
تعارض با كش��ورهاي غرب��ي در دوران احمدي نژاد 

بازخواهد گشت.«
او در ادامه مي گويد:»از ديدگاه من، اس��تراتژي 
هوش��مندانه ايران آن است كه از مسير گاز طبيعي 
ب��ه اقتصادي كم اتكا به كربن حركت كند و در اين 
ميان يك پلتفرم جهاني بازار گاز ايجاد كند. چنين 
پلتفرمي كه براس��اس همكاري هاي انرژي، خدمات 
انرژي و يك ابزار اعتباري ساده انرژي باشد، مكمل 
تس��لط شكسته ش��ده امريكا بر بازار نفت و پلتفرم 

مبادالت كاموديتي خواهد بود.«
پايه گذار انگليس��ي بورس نفت اي��ران كه هنوز 
رويايي محقق نش��ده در چارچ��وب اقتصادي ايران 
اس��ت در انتها عن��وان مي كند:» م��ن و همكاران 
ايراني ام با اين عقيده موافق هس��تيم كه ش��رايط، 
آماده همكاري اوراسيايي بين توليدكنندگان)ايران، 
روس��يه و قطر كه همس��ايگاني داراي دو س��وم از 
ذخاير گازي جهان هس��تند( و مصرف كنندگان گاز 
جهان )چين و اتحاديه اروپا/منطقه نورديك( است 
و ب��ه اين ش��كل مي توان يك G5 گ��روه 5 جديد 
ايجاد كرد. با اين شرايط و زماني كه امريكا باالخره 
 G5 درك كن��د، همكاري بر تع��ارض ترجيح دارد

مي تواند به G5+۱ تبديل شود.« 

كريس كوك:  در اين نقطه عطف تاريخي بازار، ايران بايد به انتخابي استراتژيك در رابطه با 
 برجام دست بزند. اگر ايران استراتژي عجوالنه اي در پاسخ به ديپلماسي توييتري ترامپ

)در مقابل سياست هاي واقعي كه ظهور مي كنند( داشته باشد، شرايط ايران به جاروجنجال ها 
و خطرات تعارض با كشورهاي غربي در دوران احمدي نژاد بازخواهد گشت.«

او در ادامه مي گويد:»از ديدگاه من، استراتژي هوشمندانه ايران آن است كه از مسير گاز 
طبيعي به اقتصادي كم اتكا به كربن حركت كند و در اين ميان يك پلتفرم جهاني بازار 

گاز ايجاد كند. چنين پلتفرمي كه براساس همكاري هاي انرژي، خدمات انرژي و يك ابزار 
اعتباري ساده انرژي باشد، مكمل تسلط شكسته شده امريكا بر بازار نفت و پلتفرم مبادالت 

كاموديتي خواهد بود

                                                                                                      

تعادل  
مديرعامل و رييس هيات مديره شركت ملي حفاري ايران 
از آغاز رايزني هاي مس��تمر در زمينه همكاري هاي مشترك با 

شركت هاي نفتي در عراق خبر داد. 
سپهر س��پهري در نشست با مدير دفتر نمايندگي شركت 
ملي نفت ايران در عراق اظهار كرد: شركت ملي حفاري ايران، 
حضور فع��ال در بازارهاي كش��ورهاي نفتخيز منطقه، صدور 
خدمات فني و مهندس��ي و ارائه خدمات آموزش��ي حفاري را 

هدف گذاري كرده است. 
وي با اشاره به توانمندي هاي شركت ملي حفاري ايران در 
زمينه هاي عملياتي، پشتيباني، فني و تخصصي و برخورداري 
از متخصص��ان مج��رب و كارآزموده در بخش ه��اي مختلف 
حفاري افزود: نخس��تين ب��ازار هدف، حض��ور در پروژه هاي 
حفاري كشور عراق است. در اين نشست مدير دفتر نمايندگي 
شركت ملي نفت ايران در عراق نيز گفت: شركت ملي حفاري 
اي��ران از توانمندي و ظرفيت ه��اي الزم براي حضور فعال در 
پروژه هاي بين المللي و منطقه يي برخوردار است. سيد محمد 
موس��وي افزود: با توجه به مجاورت ميادين نفتي به ويژه در 
مناطق جنوبي 2كشور و حضور شركت هاي متعدد بين المللي 
در اي��ن ميادين، ورود ش��ركت مل��ي حفاري اي��ران به بازار 

حفاري كشور عراق از اولويت بااليي برخوردار است. 
در پاي��ان اي��ن نشس��ت مق��رر ش��د، اداره بازارياب��ي و 
همكاري هاي بين المللي ش��ركت مل��ي حفاري در كوتاه ترين 
زمان ممكن نس��بت به تهيه مس��تندات فني الزم و پيگيري 

كار اقدام كند. 
تالش براي حضور موثر ملي حفاري در صنعت نفت عراق 
در حالي صورت مي گيرد كه رييس هيات مديره ش��ركت ملي 
حفاري ايران پيش از اين از حمايت ساخت داخل و تالش در 
جهت بومي سازي هر چه بيشتر قطعات و تجهيزات تخصصي 

صنع��ت حف��اري خبر داده بود. س��پهري در دي��دار با قلمبر 
دزفولي، مدير پش��تيباني ساخت و تامين كاالي شركت ملي 
نفت ايران گفت: اين ش��ركت هم��كاري و هم افزايي خوبي با 

سازندگان و صنعتگران داخلي دارد. 
وي اظهار كرد: از س��ازندگان قطع��ات و تجهيزات صنعت 
حف��اري انتظار مي رود كه همس��و با كمي��ت توليدات، بحث 
كيفيت را مدنظر داش��ته و استانداردهاي مورد قبول شركت 

ملي نفت ايران را در ساخت لحاظ كند. 
سپهري با اشاره به برنامه هاي كالن وزارت نفت در راستاي 
سياس��ت هاي اقتص��اد مقاومتي گفت: در ارتباط با اس��تفاده 
بي��ش از پيش از توانمندي ها و ظرفيت ه��اي داخلي و توجه 
به س��اخت داخل، اين ش��ركت اه��داف و برنامه هاي صنعت 
نف��ت را دنبال مي كند. مديرعامل ش��ركت ملي حفاري ايران 
به برنامه ساخت ۱0گروه كااليي مورد نياز صنعت نفت توسط 
بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: در اين فهرست شماري از 
قطعات و تجهيزات اساسي كه در صنعت حفاري كاربرد دارد 

نيز لحاظ شده است.

گروه انرژي 
وقت��ي از همه  جا نا اميد ش��دند، دس��ت به دامان ش��بكه هاي 
اجتماعي ش��دند. اكانت هاي توييتري كه تنها چند س��اعت از عمر 
ساخته شدنشان مي گذشت، يكي از آخرين اميدهاي فارغ التحصيالن 
دانش��گاه صنعت نفت براي جلب  توجه عموم به مطالبات شان بود. 
مطالبه يي كه چيزي جز »اس��تخدام« نبود. در همين راستا كامران 
دهقاني مديركل آموزش، برنامه ريزي نيروي انس��اني و تحول اداري 
وزارت نفت در گفت وگويي توضيحاتي را براي اقناع فارغ التحصيالن 
اين دانش��گاه ارائ��ه كرده اس��ت. توضيحاتي كه بيش��تر ذيل مفاد 
س��واالت آزمون اس��تخدامي همچنين لزوم وجود مصاحبه شفاهي 
بيان ش��ده اند. به گزارش روابط عمومي وزارت نفت، كامران دهقاني 
گفته اس��ت:»جذب يك فرد در صنعت نفت تابع يك روال و فرآيند 
مشخص است و مقررات آن به ريز مشخص و به صورت دقيق مدون 
شده اس��ت. حتي براي جلوگيري از هر گونه اعمال سليقه، تمامي 
مصاحبه هاي اس��تخدامي به صورت متمركز انجام مي ش��ود.« او در 
پاسخ به اين پرسش كه ماجراي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر 
الزام به استخدام دانشجويان دانشگاه نفت چيست؟ عنوان كرد:»ابتدا 
بايد بگويم حكمي به اين اداره كل ابالغ نش��ده اس��ت اما تا آنجا كه 
مي دانم براي چند نفر حكم اوليه صادر ش��ده است. گويا چند نفر از 
فارغ التحصيالن اين دانش��گاه پس از مراجعه به ديوان عدالت اداري 
موفق به دريافت حكم اوليه مبني بر اس��تخدام توسط شركت نفت 
شده اند. اگر امور حقوقي شركت ملي نفت حكمي را به اين اداره كل 
كه متولي اين امر است ابالغ كند قطعا مطابق قانون عمل خواهد شد. 
صنعت نفت يك صنعت قانون مدار است و قطعا در برابر قانون تمكين 
مي كند. اين روال قانوني و حقوقي است.« دهقاني همچنين با تاييد 
اينكه اگر تمام افراد جذب نشده به ديوان عدالت اداري مراجعه كرده 
و حكم دريافت كنند در نفت استخدام شده اند، تاكيد كرده است كه 

تاكنون حكمي جهت اجرا به اين اداره كل ابالغ نشده است. 
دهقاني مدي��ركل آموزش، برنامه ريزي نيروي انس��اني و تحول 

اداري وزارت نفت در بخش ديگر صحبت هاي خود س��عي بر تاكيد 
بر اين نكته داش��ته است كه دانش��جويان دانشگاه صنعت نفت كه 
»استانداردهاي استخدامي« اين وزارتخانه را دارا هستند نبايد بابت 
استخدام شدن نگران باش��ند. البته نگراني اين دانشجويان دقيقا از 
همين مساله و سنجيده شدن بدون در نظر گرفتن محل تحصيلشان 
با ديگر دانشجويان است. او همچنين بخشي از اين مساله را فشاري 
به وزارت نفت توصيف و بيان كرده اس��ت:»در اين ميان اما عده يي 
هم هستند كه از اين مطالبه گري دانشجويان اهداف ديگري را دنبال 
مي كنند. به عنوان مثال هنگامي كه ما براي 500 نفر از دانشجويان 
پيامك دعوت به مصاحبه فرس��تاديم و از آنها خواستيم تا با ارسال 
يك كد مشخص دريافت پيامك را تاييد كنند بيش از ۱۱00پيامك 
دريافت كرديم و وقتي بررسي شد ديديم تنها 2۸0نفر از اين تعداد 
كس��اني هس��تند كه پيامك اوليه براي آنها از طرف ما ارسال شده 
بود. اينها مس��ائلي اس��ت كه وجود دارد، برخ��ي تجمع مي كنند و 
توفان هاي مجازي به راه مي اندازند اما اين قبيل موارد واقعا ارتباطي 
با فرآيند جذب و اس��تخدام ندارد و در همه مراحل و موارد، قانون و 

چارچوب هاي استاندارد حاكم خواهد بود«.

گروه انرژي  
با گذش��ت نزديك به 2ماه از انتش��ار خبري كه مدعي راي 
ديوان عدالت اداري مبني بر غيرقانوني بودن اخذ آبونمان روي 
قبض هاي گاز شده بود، مجيد بوجار زاده سخنگوي اين شركت 
در گفت وگوي تلفني با »تعادل« عنوان مي كند كه هنوز چنين 

حكمي به اين شركت ابالغ نشده است. 
در آخري��ن روزهاي مردادماه پس از پخش يك آيتم خبري 
در صدا و س��يما ب��ا محتواي غيرقانوني ش��دن اخ��ذ آبونمان، 
خبرگزاري ها نوش��تند كه روابط عمومي ديوان عدالت اداري روز 
سه ش��نبه )3۱ مردادماه( اعالم كرده اس��ت ك��ه هيات عمومي 
آن، بخش��نامه شماره 3/م/۸4203 مورخ 2۶ شهريورماه ۱39۱ 
س��تاد هدفمند كردن يارانه ها و ش��ركت مل��ي گاز در خصوص 

اخذ آبونمان از مشتركان را خالف قانون تشخيص داده و ابطال 
كرده اس��ت. در بخشنامه مذكور اشاره شده بود كه وزارت نفت 
)شركت ملي گاز ايران( مجاز است از ابتداي مهرماه سال ۱39۱ 
نس��بت به اخذ آبونم��ان ثابت ماهانه از مش��تركان گاز طبيعي 
)به اس��تثناي جايگاه هاي CNG( بر اساس رابطه ثابت ماهانه 
اقدام كنند. در آن زمان س��خنگوي شركت ملي گاز اعالم كرد 
ك��ه چنين حكمي به آنها ابالغ نش��ده اس��ت و اطالعي در اين 
مورد ندارند. بوجار زاده در آن تاريخ همچنين عدم النفع شركت 
ملي گاز به دنبال عدم پرداخت آبونمان از س��وي مش��تركان را 
»محاس��به  نش��ده« خواند. اما ديروز با گذشت يك ماه و ۱۸روز 
از اين اتفاق، س��خنگوي شركت ملي گاز با تكرار مواضع پيشين 
عنوان كرد كه همچنان حكمي از س��وي ديوان عدالت اداري به 

اين شركت ابالغ نشده است. 
بوجار زاده همچنين عنوان كرد كه نمي توانند رقم مشخصي 
از نف��ع آبونمان براي ش��ركت ملي گاز را اع��الم كنند، چرا كه 
اين رق��م در دوره هاي مختلف متفاوت بوده اس��ت. به گزارش 
»تعادل« وجود نزديك به 20ميليون مش��ترك گاز در كش��ور 

و اينك��ه براس��اس فرمول محاس��به آبونم��ان )۱50 تومان به 
عنوان متوس��ط تعرفه سال* عدد 3 به عنوان ضريب ثابت تمام 
كنتورها* ظرفيت كنتور(، مبلغ قابل پرداخت هيچ كنتوري در 
قبض هاي دوماهه كمتر از 5هزار تومان نمي شود )اين رقم براي 
بزرگ ترين واحدهاي صنعتي كش��ور به نزديك 70 هزار تومان 
هم مي رسد(، مشخص مي كند كه در صورت ابالغ حكم مربوطه 
به شركت ملي گاز ايران، درآمدهايي چند ده ميليارد دالري در 

هر سال از دست اين شركت مي رود. 
البته با وجود ادعاي خبرگزاري ها مبني بر راي ديوان عدالت 
اداري، نتايج جس��ت وجوي »تعادل« از مصوبات هيات عمومي 
اين ديوان از ابتداي تابس��تان تاكنون نش��ان از نبود مصوبه يي 
مربوط به آبونمان گاز در اين مدت دارد. با وجود اين مش��خص 
نيس��ت آي��ا چنين مصوبه يي از اس��اس وجود نداش��ته و صرفا 
ادعاي كذب رس��انه هاي تندرو بوده اس��ت يا پس از مش��خص 
ش��دن تبعات آن براي ش��ركت ملي گاز ك��ه همين حاال نيز از 
لحاظ مالي مش��كالت فراواني دارد، دي��وان عدالت اداري آن را 

پس گرفته و حذف كرده است. 

 سخنگوي شركت ملي گاز در پاسخ به »تعادل« اعالم كرد

عدم دريافت حكم ابطال آبونمان از سوي شركت ملي گاز 

 مديرعامل شركت ملي حفاري عنوان كرد

عراق نخستين مقصد خارجي حفاري نفتي ايران 
 جديدترين واكنش وزارت نفت به مطالبات دانشجويان

نفت طبق استاندارد خود، استخدام مي كند
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عكسروز
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وزيرفرهنگدرزادگاهحافظ
امروز بیسللتم مهر، روز بزرگداشللت حافظ شللیرازي اسللت و ديروز، وزير فرهنگ و ارشاد اسللامي براي حضور در 

بزرگداشت يادروز حافظ به شیراز سفر كرد. 
در مراسم بزرگداشت حافظ با عنوان »شاهد قدسي«، علي اصغر مونسان معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان میراث 

فرهنگي نیز حضور داشتند. 
مراسم يادروز حافظ شیرازي شامگاه 1٩ مهرماه ساعت 18:30 با حضور جمعي از شاعران، نويسندگان و حافظ پژوهان 
داخلي و خارجي و وزير فرهنگ و ارشللاد اسللامي در آرامگاه اين شللاعر برگزار شللد و با تفال به حافظ و شعرخواني و 

سخنراني چهره هاي ادبي و فرهنگي همراه بود.
طبق گزارش هاي به دسللت آمده در اين روز جشللن ها و برنامه هاي متنوعي در شللیراز و سللاير نقاط جهان برگزار 

مي شود.  عمده برنامه هاي اين روز شامل شب شعر، نمايش و رونمايي از ديوان حافظ است.

چهرهروز

نگاهيبهسرانهتوليدناخالصداخليكاتالونيادرمقايسهبامنطقهيورو

كاتالونيا؛بازيگراصلياقتصاداسپانيا
گروهگوناگون|

همه پرسي اسللتقال كاتالونیا يكي از 
بحران هاي بزرگ سیاسللي از دهه 1٩70 
تاكنون در اسللپانیا به شمار مي رود. طبق 
گزارش هاي به دست آمده، پیش از اين در سال 2014 
نیز اين منطقه شللاهد همه پرسللي استقال بود كه به 
سرانجام نرسید، اما در اول اكتبر با وجود مخالفت هاي 
بسللیاري كه صورت گرفت، همه پرسللي تازه يي برگزار 
شد. هرچند كه دولت اسپانیا با كمك نیروهاي نظامي 
درصدد مخالفت با آن برآمد و البته حاال هم گزارش ها 
حاكي از آن اسللت كه رهبران كاتالونیا گفته اند، قصد 

مذاكره در اين زمینه را دارند. 
منطقلله كاتالونیللا، بیشللترين حجم تولیللد را در 
میان مناطق مختلف اسللپانیا دارد و طبق برآوردهاي 
صورت گرفتلله، حللدود 20درصد كل تولیللد ناخالص 
اسللپانیا به اين منطقه اختصاص دارد. گزارش ها نشان 
مي دهد كه سللرانه تولید ناخالص داخلي اين منطقه از 
سللال 2007 تاكنون بیشتر از اسللپانیا به منطقه يورو 
نزديك اسللت. بر اين اسللاس در صورتي كه مردم اين 
منطقلله، اعللام جدايي از اسللپانیا كنند، اين كشللور 
اروپايللي، تقريبللا يك پنجللم اقتصاد خود را از دسللت 
مي دهد. بر اسللاس آمار به دسللت آمده، سللرانه تولید 
ناخالص داخلي كاتالونیا در سال 200٩، حدود 2٩ هزار 
يورو بللود كه اين رقم در منطقه يورو به 28 هزار يورو 
و در آلمللان 31هزار يورو اعام شللد. اين در حالي بود 
كه در آن سال سرانه GDP اسپانیا، 24هزار يورو بود. 
آن طور كه در سللاير گزارش ها آمده، منطقه كاتالونیا، 
عاوه بر اينكه بیشترين حجم تولید را در اسپانیا دارد، 
يك سوم از صادرات اسپانیا نیز سهم اين منطقه است. 
همان طور كه گفته شد، سرانه GDP كاتالونیا در 
مقايسه با اسپانیا به كشللورهاي يورو نزديك تر است. 
پس از سال 2007 نیز تولید ناخالص داخلي كاتالونیا 
با نوسان هاي اندكي حركت خود را ادامه داد و در بین 
سللال هاي 2008 و 200٩ با اندكي كاهش با سللرانه 
تولیللد ناخالص داخلي منطقه يورو برابر شللد. در اين 
سللال ها سرانه GDP در كاتالونیا و كشورهاي منطقه 
يورو كمي بیش از 28هزار يورو اعام شد كه اين رقم 
در آلمان بیش از 30 يورو بود. در اين سللال ها، سرانه 
تولید ناخالص داخلي اسللپانیا به كمتر از 23هزار يورو 

رسللیده بود. طبق گفته كارشناسان اقتصادي، بعد از 
بحران مالي سللال 2008 كه نقطه آن در سال 2011 
بود، با توجه به بحران  بدهي هاي دولت اسپانیا و اوضاع 
نامناسب اقتصادي حاكم بر اين كشور، مردم كاتالونیا 
احسللاس كردنللد مالیات هايي كه بلله دولت پرداخت 
مي كنند، بیشللتر براي مناطق ديگر اسللپانیا استفاده 
مي شللود و همین موضوع موجب نارضايتي آنها شللد. 
كاتالونیللا 21درصللد از كل مالیات پرداخت شللده به 
دولت اسللپانیا را به خود اختصاص داده كه بر اسللاس 
آمارهاي موجود بسللیار بیشللتر از آن چیزي است كه 
بلله عنوان بودجه از سللوي دولت اسللپانیا به كاتالونیا 
اختصللاص مي يابد. در اين سللال ها كه تولید ناخالص 
داخلي اسللپانیا متوقللف و در زمان هايي كاهش يافته 
بود، كاتالونیا همگام با كشللورهاي منطقه يورو پیش 
رفت. از سال 2014 نیز اسپانیا، كاتالونیا، منطقه يورو و 
آلمان روند صعودي در تولیدات ناخالص داخلي پیش 
گرفتند. آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد در سال 
2016، سللرانه GDP منطقه كاتالونیا حدود 30هزار 
يورو اعام شللده كه اين رقم در منطقه يورو، 32هزار 
يورو و در آلمان 38هزار يورو بود. اين در حالي اسللت 
كه در سللال گذشته میادي، سللرانه GDP اسپانیا 

24هزار يورو گزارش شللد. آن طور كلله در گزارش ها 
گفته شده، كاتالونیا پتانسیل بااليي در جذب سرمايه 
دارد به گونه يي كه يك سللوم از شللركت هاي خارجي 
فعللال در اسللپانیا در ايللن منطقه قرار دارنللد. بر اين 
اسللاس كاتاالن هاي ساكنان منطقه كاتالونیا معتقدند 
در صورتي كه از اسللپانیا جدا شوند، مي توانند بودجه 
بیشللتري را به توسعه منطقه خود اختصاص دهند. با 
اين  حال اتحاديه اروپا اعام كرده اسللت كه در صورت 
جدايي اين منطقه از اسللپانیا با عضويت كاتاالن ها در 
اين اتحاديه موافقت نخواهد كرد، چرا كه همه اعضاي 
عضو اين اتحاديه از جمله اسللپانیا بايد با آن موافقت 
كنند. يكي از كارشناسللان اقتصادي معتقد اسللت در 
شللرايط كنوني پتانسللیلي براي جدا شدن كاتالونیا از 
اسللپانیا به عنوان يك عضو مسللتقل از اتحاديه اروپا 
وجللود نللدارد و اين در حالي اسللت كه بسللیاري از 
حامیان اسللتقال كاتالونیا به عنوان عضويت كامل در 
اروپا هسللتند. از سوي ديگر در صورتي كه كاتالونیا به 
عضويت اتحاديه اروپللا در نیايد، با بحران در صادرات 
مواجه خواهد شللد چرا كه هزينه صللادرات كاالهاي 
كاتالونیا به اروپا افزايش يافته و عما رقابت پذيري آنها 

در برابر ديگر رقباي اروپايي به شدت كاهش مي يابد. 

آمارنامه

بازارهنر

»درراهماندگي«هاييكهثبتشد
گروهگوناگون|

 حكايت بسللیار راه رفتللن و به جايي 
نرسللیدن ها به نمايش گذاشللته مي شود. 
نمايشگاه عكاسي فرزان شمس با نام »در 
راه ماندگللي« جمعه بیسللت ويكم مهر در 

كافه عكس افتتاح مي شود. 
ارشللد  كارشللناس  شللمس،  فللرزان 
تصويرسللازي از دانشللكده هنرهاي زيباي 
تهران اسللت. اين مدرس هنرهاي تجسمي 
كه از سللال 81 فعالیتللش را آغاز كرده در 

معرفي نمايشگاه خود نوشته است:»تعداد دفعاتي كه براي 
عكاسللي از خانه بیرون آمده ام به 10بار نمي رسد، شايد 
مهم ترين علتش اين باشللد كه از اساس عكاس محسوب 
نمي شوم اما جدا از اين، گمان مي كنم عكاسي)دست كم 
ايللن نوعش( پس از آموزش و مطالعلله و تمرين، اندكي 
چاشللني شللانس هم مي خواهد و از آن دسللته اتفاقاتي 
است كه خودش رخ مي دهد، بايد پیش بیايد، چه برايش 

برنامه ريزي كرده باشیم چه نكرده باشیم.«
با پیدايش پديده هايي مانند گوشللي هاي هوشمند و 
دوربین هاي با كیفیت شللان كار براي كسي همچون من 
آسان تر مي نمايد از اين جهت كه محل كار و زندگي ام از 
هم دور اسللت و معموال چند ساعت از روز در راه هستم، 

پیاده يا سواره، دوربین اگر همراهم بود كه 
چه بهتر، اگر نبود بلله همان دوربین تلفن 
همراه بسللنده مي كنم، بماند كه گاهي آن 
هم دم دست نیست و از عكس و سوژه عبور 
مي كنم، هر چه باشد اين خاصیت راه است. 
در واقع تنها شللانس قابللل تكیه من براي 
عكاسي همین راه رفتن هاي هر روزه است. 
بین عكس هاي مجموعه پیش رو)اگر بشود 
نللام مجموعه بر آن گللذارد( احتماال بعد از 
عكاس شان، يك وجه مشترك وجود دارد، 
آن هم اين اسللت كه همگي در »راه« برداشللته شده اند، 
هللر كدام يك جا، يك روز، يك فصللل، هر كدام تكه يي 
از راهي هسللتند كه روزي يا شبي پیموده ام، همه جدا از 
هم و بدون هیچ ارتباط تصويري منطقي با يكديگر، اين 
را به راحتي مي شود از نخستین نگاه به مجموعه دريافت. 
با ايللن اوصاف »در راه ماندگي« تنها نام وضعیتي 
نیسللت كه سللاعات زيللادي از شللبانه روزم را در آن 
مي گذرانم يا در آن عكاسللي كللرده ام. در راه ماندگي 
براي من بیشللتر يك حالت روحي اسللت تا توصیفي 
براي زمان و مكان.«نمايشگاه عكس »در راه ماندگي« 
جمعه 21مهر ساعت 18 در كافه عكس افتتاح و تا ۵ 

آبان ماه داير است. 

كاهش20درصديمخاطبانسينما
مديرعامللل موسسلله بهمن سللبز از 
كاهش 20درصدي مخاطبان سینماهاي 
كشور در 6 ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته خبر داد. 

به گزارش ايسللنا، محمود كاظمي در 
پنجمین نشست سراسللري مديران امور 
سللینمايي حوزه هنري در سنندج اظهار 
كرد: يك سللال از نشسللت قبلي گذشت 
و 4سال از فعالیت بهمن سبز مي گذرد و 
در طول اين 4سال اقدامات خوبي توسط 

اين موسسه انجام شده است. 
مديرعامل موسسلله فرهنگي تبلیغاتي بهمن سبز 
وابسته به حوزه هنري افزود: اخاق مداري ركن اصلي 
اين مجموعه اسللت و اخاق جايللگاه وااليي در دين 
اسللام دارد و بايد بكوشیم اين مهم را سرلوحه كاري 

خود قرار دهیم. 
او با بیللان اينكه كللم گذاشللتن در كارها، حاضر 
نبودن در محل خدمت و همسو نبودن با سیاست هاي 
سللازماني بللا اخاق مللداري همخواني نللدارد، افزود: 
همللكاران ما در مجموعه با تللاش مضاعف و ارتباط 
و تعامل بسللیار خوب با مسووالن بستر توسعه اهداف 
سللازمان و افزايش آمار در مراجعان سللینما را فراهم 
كننللد. كاظمي خاطرنشللان كرد: امیدواريللم در اين 
نشسللت بسللتري براي بیان مشللكات و عوامل افت 
سینماها در كشللور فراهم شود. او به گزارش عملكرد 
4سللال موسسه بهمن سبز اشللاره كرد و گفت: هدف 
اصلي ما از تشللكیل اين موسسلله سللبز كردن تمام 
سللینماها در سراسر كشور اسللت. مديرعامل موسسه 
بهمن سللبز درآمد 6 ماهه امسال سللینماهاي حوزه 

هنري را 142میلیللارد تومان عنوان كرد 
و گفللت: اين رقللم در سللال ٩2 حدود 
42میلیللارد تومان بود. بلله گفته او در 6 
ماهه نخسللت امسللال حدود 2میلیون و 
۵20 هزار نفر مخاطب سللینماها بوده اند 
كه در كل كشور حدود 20درصد كاهش 
داشللته است. كاظمي با بیان اينكه تعداد 
سللینماها در طول ماموريت اين موسسه 
از 6۵ سللینما به ٩4سینما افزايش يافته 
اسللت، گفت: ظرفیت صندلي سالن هاي 
سینمايي در سللال ٩2 حدود 27هزار و 462صندلي 
بود كه اين آمار در سال ٩6 به 46هزار صندلي رسیده 
است. او ساماندهي منابع انساني را يادآور شد و گفت: 
جذب نیروهللاي كارآمد و تحصیل كللرده و جايگزين 
كللردن با كاركنللان بي سللواد، كم سللواد و بي انگیزه، 
نشسللت هاي  آموزشللي،  كارگاه  دوره   8 برگللزاري 
تخصصللي و تبللادل تجربه بللراي مديران سللینما و 
امور سینمايي اسللتان ها انجام شده است. مديرعامل 
موسسلله بهمن سبز گفت: درحال حاضر 343نیرو در 
اين موسسه فعالیت دارند كه ۵ نفر فوق لیسانس، 62 
نفر لیسانس و 18٩نفر ديپلم هستند. او با بیان اينكه 
االن هزينه هاي گزافي را سینماداران متقبل مي شوند، 
گفت: متاسللفانه دولتمللردان ما سللینماداران را رها 
كرده اند و اين سللینمادار با اين همه هزينه باال چگونه 

مي تواند قامت خود را راست نگهدارد. 
مديرعامل موسسلله بهمن سللبز تصريللح كرد: در 
طول 3سللال گذشللته بازسللازي هاي خوبي در سطح 
سللینماهاي كشور انجام شللده و در 14سینما در اين 
راستا به صورت ويژه كارهاي خوبي انجام شده است. 

تعليقروند
استقاللكاتالونيا

الپايس:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود، به انتشار اخبار 
استقال كاتالونیا پرداخت. 
ال پايللس،  گللزارش  بلله 
ريیس منطقه خودمختار 
كاتالونیللا، در جلسلله يي 
در پارلمللان، بللا وجللود 
حمايت از حق اسللتقال 
قانونگذاران  از  كاتالون ها، 

خواسللت روند جدايي از اسپانیا را تا پس از مذاكره 
با دولت، به حالت تعلیق درآورند. او در تاش است 
تا فرصتي براي گفت وگو با دولت مركزي اسللپانیا 
فراهم شود. او گفت كه يكپارچگي كاتالونیا و اسپانیا 
ديگر قابل دوام نیسللت و از شهروندان اين منطقه 
خواسللت به اعام نظر و خواسللت خود ادامه دهند 
و تسلیم »تهديدها« نشوند. ريیس منطقه كاتالونیا 
به شللدت از اقدامات دولت مركزي اسپانیا در تاش 
براي جلوگیري از برگزاري همه پرسللي اسللتقال 
انتقاد كرد، اما گفت: »ما علیه اسپانیا نیستیم، بلكه 
مي خواهیم تفاهم بهتري با اسللپانیا داشته باشیم« 
ريیس دولت منطقه يي كاتالونیا صبح ديروز جلسه 
ويژه كابینه خود را برگزار كرد و عصر به وقت محلي 

به پارلمان رفت. 

نيويوركتايمز:
در صفحلله اول ايللن 
روزنامه، گزارشي از تسلیم 
داعللش  گللروه  اعضللاي 

منتشر شده است. 
گللزارش،  اين  طبللق 
صدهللا جنگجوي داعش، 
با از دسللت دادن آخرين 
سللنگرهاي خود در شهر 
حويجه عراق، به نیروهاي 

كردسللتان عراق تسلیم شللدند. نیويورك تايمز در 
اين باره نوشللت: اين افراد كه بخش قابل توجهي از 
نیروهاي داعش را تشكیل مي دادند، پس از تصرف 
مركز حويجه توسللط نیروهاي عراقي، توانستند از 
دسللت آنها فرار كرده و به اجبار خود را تسلللیم به 
نیروهاي كرد كنند. اين در حالي اسللت كه پیش از 
اين، ابوبكر البغدادي، سركرده اين گروه تروريستي با 
انتشار يك پیام صوتي از نیروهاي خود خواسته بود 
كه به جنگ ادامه داده و هدف خود را بر رسللانه ها 
معطوف كنند. تسلیم شدن نیروهاي داعش اقدامي 
كم سابقه به شمار مي رود و معموال اعضاي اين گروه 
تللا لحظه مرگ به جنگ اداملله مي دهند. به گفته 
يك تحلیلگر مسللائل داعش اين تغییر رفتار نشان 
مي دهللد كه اعضللاي اين گروه »ايمللان خود را به 

باورهاي داعش« از دست داده اند. 

واشنگتنپست:
آتش سوزي هاي گسترده 
در كالیفرنیللا، در روزهللاي 
اخیللر، به  مهم تريللن اخبار 

رسانه ها تبديل شده است.
نیللز  واشنگتن پسللت 
در صفحلله اول خللود، با 
انتشار عكسي از خسارات 
اين آتش سللوزي مرگبار، 
به گزارشللي از بي خانمان 

شللدن هزاران نفر، در پللي اين حادثه پرداخت. به 
گزارش ايللن روزنامه، مقامات امريكايي گفتند اين 
آتش سوزي بیش از 10هزار نفر را بي خانمان كرده 
است. در بسللیاري از مناطق مسكوني صدها خانه 
و فروشللگاه در آتش سللوخته اند. به گفته مقامات 
امريكايي، آتش سللوزي كه ٩ اكتبر در شمال ايالت 
كالیفرنیا آغاز شده، تشديد پیدا كرده و وزش بادهاي 
شديد سبب گسترش بیشتر اين آتش سوزي شده و 
مهار آن را سخت  كرده است. همچنین گزارش ها از 
تعطیلي مدارس و اداره ها در بسیاري از بخش هاي 
كالیفرنیا خبر مي دهنللد. مقام هاي امريكايي اعام 
كردند 1۵00 ساختمان طعمه حريق شده و بیش 

از 20هزار نفر از محل آتش سوزي فرار كرده اند. 

كيوسك

تاريخنگاري

نوبهار آمد
بیستم مهر 12٩8، نشريه نوبهار به مديريت میرزا 
محمدتقي خان بهللار آغاز به كار كرد. ايللن روزنامه با 
موضوع سیاسي و اجتماعي در اواخر دوره قاجار از دوره 
مشللروطه دوم تا اوايل دوره رضاخان منتشللر مي شد. 
مدير و ناشر اين روزنامه ملك الشعراي بهار بود و بارها 

ازطرف دولت هاي وقت توقیف و ممنوع االنتشار شد. 
يكي از قصیده هاي معروف بهار، »بث الشللكوي« به 
مناسبت توقیف نوبهار سروده شده است. نوبهار چندين 

بار با درخواست سفارت روسیه در تهران متوقف شد. 
محمدتقي ملك الشعراي بهار شانزدهم آبان 126۵ 
هجري-شمسللي در مشهد متولد شللد. پدرش میرزا 
محمدكاظللم صبوري، ملك الشللعراي آسللتان قدس 
رضوي در زمان ناصرالدين شللاه بود؛ مقامي كه پس از 
درگذشت پدر به فرمان مظفرالدين شاه به بهار رسید. 

بهار البته قبل از نشللريه نوبهار، در نشريه خراسان 
قلم مي زد. او با ديگر شاعران روشنفكر عصر مشروطه 
به خصوص میرزاده عشللقي دوستي و روابط صمیمانه 

و نزديكي داشللت و در 1303 در دوره نخسللت وزيري 
رضاخللان به همراه عشللقي و با همللكاري او، مثنوي 
معروف »جمهوري ناملله« را در مخالفت با جمهوري 
رضاخاني سرود. بهار پس از سال ها دوري، يك بار ديگر 
با سقوط رضاشاه در شهريور 1320 به فعالیت سیاسي 
و اجتماعللي روي آورد و قصیده حب الوطن را در اندرز 
به شاه جديد سرود. روزنامه نوبهار را دوباره منتشر كرد 
كه البته بار ديگر به دلیل مخالفت با سیاست هاي دولت 

وقت توقیف شد. 
او سللال ها پیش از اين تاريخ نوشللته بود: » نو بهار از 
آن روزنامه هايي بود كه هیچ سللال خود را بدون عارضه 
مدهش توقیف به آخر نرسانید و  مظلوم واقع شده است. « 
ملك الشللعراي بهللار، روزنامه نللگار، شللاعر، اديب 
و سیاسللتمدار ايراني كلله چند ماهي هللم در دولت 
قوام السلللطنه در سللال 24، وزير فرهنگ شللد و بعد 
اسللتعفا داد، دوم ارديبهشللت 1330 در خانلله اش در 

تهران درگذشت. 

حاشيه

بازداشترياستارتيها
تیراندازي با تفنگ سللاچمه يي و شكستن شیشه 
چند بانك در تهران و برخي شللهرها، آتش زدن در 
ورودي مسجد جواداالئمه در تهران و اتفاقاتي عجیب 
از اين دسللت، چند روزي است كه فضاي مجازي را 
هم تحت تاثیر قرار داده است. برخي از جوان هايي كه 
اين كار را كرده اند از اقدامشللان فیلم هم گرفته اند و 

در اينستاگرام پخش كرده اند. 
پلیس همان روزي كه به بانك ها شلللیك شللد، 
اعام كرد كه ابتدا دو نفر و بعد چند نفر ديگر در اين 
رابطه دستگیر شده اند. بعد مشخص شد اين اقدام از 
طرف جوان هايي انجام مي شود كه تحت تاثیر برنامه 
ماهواره يي يكي از مجريان سابق تلويزيون است كه 
چند سالي مي شود از كشور رفته است. او برنامه يي 
تحت عنوان ري استارت دارد و جواني هم كه فیلم 

آتش زدن در مسللجد نشللان مي دهللد، روي زمین 
عبارت ري استارت را مي نويسد. البته شايعه شد اين 
افراد از اعتقادات شیطان پرستي هم تاثیر گرفته اند. 
حللاال ريیس پلیللس تهران بللزرگ گفتلله افرادي 
 كه اقللدام به آتش زدن در مسللجد جواداالئمه )ع(

در منطقه شللرق تهللران كرده بودند، شناسللايي و 
دستگیر شدند. سردار حسین رحیمي افزود: برخورد 
پلیس با هتك حرمت باورها و اعتقادات مردم، بسیار 
قاطع و جدي است. او با تكذيب شايعات مطرح شده 
مبني بللر اينكه افرادي كه در اين مسللجد را آتش 
زده اند با گروه هاي شیطان پرسللتي مرتبط هستند، 
اظهار كرد: افراد دسللتگیر شده تحت اغوا و آموزش 
برخي شللبكه ها و كانال هللاي ماهواره يي، اين عمل 

زشت را مرتكب شده اند. 

ميراثنامهايستگاه

افتتاحيهشصتونهميننمايشگاهكتابفرانكفورت
روز سه شللنبه 10 اكتبر امانوئل ماكرون 
ريیس جمهللوري فرانسلله و آنللگا مركل 
صدراعظم آلمان، نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
را افتتاح كردند. كار نمايشگاه البته از ديروز 
صبح آغاز شللد. نمايشللگاه فرانكفورت كه 
بزرگ ترين نمايشگاه كتاب جهان محسوب 

مي شللود، امسال فرانسلله را به عنوان مهمان ويژه پذيرفته است. سخنران نخست 
مراسم يورگن بوس ريیس نمايشگاه بود كه به خوش آمدگويي و معرفي نمايشگاه در 
سال جاري پرداخت و پس از آن هاينريش روته مولر ريیس اتحاديه ناشران آلمان 
سللخنراني داشت و شايد او تنها سخنراني بود كه كمي فضاي افتتاحیه نمايشگاه 
را سیاسللي كرد آن هم زماني كه در سللخنراني خود به سیاست هاي تركیه درباره 
اتحاديه اروپا پرداخت. در ادامه نوبت به پیتر فلدمن شهردار شهر فرانكفورت رسید. 
او از نمايشگاه كتاب به عنوان رويدادي ياد كرد كه در آن صدها جوان درگیر مراوده 

تجاري و زباني با يكديگر مي شوند. 
سخنران بعدي مراسم وجدي موود نويسنده فرانسوي لبناني االصل بود كه براي 
حاضللران داسللتاني قرائت كرد و به دنبال آن در قالب متنللي روايي ايده هاي خود 
براي زندگي در جهاني عاري از خشللونت را روايت كرد. پس از او جوديت ورزمیر 
نیز با خوانش متني مشابه فضا را براي يكي از مهم ترين سخنراني هاي اين مراسم 

حاضر كرد. 
امانوئل ماكرون ريیس جمهوري فرانسه روي سن رفت و ابتدا از حضور و انتخاب 
فرانسلله در اين رويداد تشللكر كرد. او بخش نخست از سخنراني خود را به موضوع 
زبان فرانسلله اختصاص داد و اشاره كرد كه اين زبان تنها يك زبان قديمي نیست 

بلكه زبان بسیاري از مهاجران است. 
ماكرون در ادامه به فرهنگ و روابط فرهنگي مشللترك میان آلمان و فرانسلله 
اشاره كرد و گفت: ما در اين فرهنگ مشترك با هم تاريخ مشترك داشته ايم؛ جنگ 
و صلح داشللته ايم و هیچ چیز هم نتوانسللته اين رابطه را خدشه دار كند، چرا كه از 
قرون وسطي و شروع اين رابطه تا امروز توانسته ايم با هم گفت وگو كنیم و مبناي 

گفت وگوي ما هم ادبیات، كتاب، شعر و ترجمه بوده است. 
پس از سخنراني ماكرون كه با استقبال در میان حاضران روبه رو شد، صدراعظم 
آلمان نیز در سخناني نمايشگاه كتاب فرانكفورت را نمايشي از حضور تمام جهان 

در يك شهر عنوان كرد. 
پس از اين سللخنراني دو مقام ارشد اروپايي با كوبیدن چكشي مخصوص روي 

تريبون سالن، آغاز نمايشگاه شصت و نهم كتاب را اعام كردند. 

ردپايانسانهاي»نئاندرتال«درغربايران
براسللاس مطالعللات و تحقیقللات اخیر 
دانشللمندان، معلللوم شللد كه انسللان هاي 
نئاندرتللال و انسللان هاي خردمند )انسللان 
امللروزي( در حدود 2600 تا ۵400 سللال 
در اروپا در كنار يكديگر زندگي مي كرده اند. 
پیللش از ايللن گفته شللده بود كلله چنین 
موقعیتي بیش از ۵00 سال نمي توانست به 

طول بینجامد و انسان هاي خردمند با نئاندرتال ها اصا ديداري نداشته اند. همچنین 
براساس برخي داده هاي معاصر، نسل انسان هاي نئاندرتال حدود 30هزار سال پیش 
منقرض شللد ولي اكنون به نظر مي رسللد كه انقراض آنها در 40هزار سللال پیش 

صورت گرفته بود. 
بسللیاري از محققان نیز اشللاره كرده بودند كه به احتمال فراوان، تداخل نسل 
انسللان هاي نئاندرتال با انسللان هاي خردمند در ۵0هزار سال پیش در آسیا انجام 
گرفته بوده اسللت. براساس شللواهد، ارتباط نزديك میان اين دو نسل از انسان در 
حدود 20هزار سال ادامه داشته است. اين نتايج در حالي به دست  آمده كه به تازگي، 
سرپرسللت يك گروه باستان شناسي، از كشف رد پاي انسان هاي نئاندرتال يا اولیه 
در دشت اسام آبادغرب استان كرمانشاه خبر داده است. به گزارش مهر، سرپرست 
گروه باستان شناسي در اشكفت ازوئه )سرونُجق( استان كرمانشاه گفت: مهم ترين 
دستاورد كار تحقیقاتي در غارازوئه كشف دست افزارهاي سنگي موسوم به موستري 
زاگرس به صورت درجا در اليه هاي زيرين اين محوطه اسللت كه براي نخستین بار 
در منطقه اسام آبادغرب كشف شده و حاكي از گسترش انسان هاي منقرض شده 

نئاندرتال تا دشت اسام آبادغرب است. 
الهام قصیديان، از شناسللايي حداقل 26۵ غار و پناهگاه صخره يي در محدوده 
6 شهرستان غربي استان كرمانشاه نیز خبر داد و افزود: »در اين میان 100 مكان 
مربوط به شهرسللتان اسام آباد است. به گفته قصیديان، نكته حائز اهمیت در اين 
گمانه زني مشللخص كردن نقش كلیدي منطقه اسللام آبادغرب در میان دو قطب 

پارينه سنگي كشور يعني دشت كرمانشاه و دشت خرم آباد است. 
سرپرست گروه باستان شناسي در اشكفت ازوئه )سرونُجق( استان كرمانشاه ادامه 
داد: دشت اسام آباد غرب به عنوان حلقه ارتباطي اين دو دشت، به صورت كريدوري 

در انتقال و تبادل سنگ خام و ساير عناصر فرهنگي عمل كرده است. 
او با اشللاره به ايجاد سه گمانه 2در1 و 1در1 متر به عمق هاي مختلف يك متر 
و يك مترو30 سللانتي متر در اين فصل پژوهشي در اشكفت ازوئه از كشف حداقل 

سه فاز زماني مربوط به دوران تاريخي، دوره پارينه سنگي نوين و میاني خبر داد. 
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