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  واليتي: برجام نبايد مشروط باشد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: برجام به هيچ وجه نبايد مشروط 
به هيچ شرط ديگري بخصوص به شروط استراتژيك راهبردي ايران، يعني هم حضور 
فعال در منطقه و هم كمك به خط مقاومت و همچنين پيشرفت امكانات دفاعي خود 
باشد.  به گزارش ايرنا، علي اكبر واليتي در حاشيه ديدار با معاون رييس دفتر سياسي 
حماس در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: مالقات بسيار خوبي را با هياتي بلندپايه از 
دفتر سياسي حماس داشتيم. آقاي العارودي تاكيد كرد كه با وجود فشارهاي اسراييل 
ما با ايران ارتباط خواهيم داشت.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سه 
شرط رژيم صهيونيس��تي براي حماس در مذاكرات قاهره گفت: دو شرط از سه شرط 
را اس��ماعيل هنيه همانجا گفته بود كه قبول نخواهيم كرد و اسلحه هاي ما خط قرمز 

است و شرط سوم هم كه با حضور اين هيات عالي رتبه به صورت عملي كنسل شد. 
واليتي در پاسخ به اين پرسش كه مواضع اخير اروپايي ها نسبت به برجام كه آنها 
تالش مي كنند ترامپ برجام را بپذيرد اما بايد درباره توان موشكي ايران مذاكره كنيم را 
چگونه ارزيابي مي كنيد؟ افزود: مساله برجام و امضاي آن به هيچ وجه مشروط به قبول 
شرايط ديگر نيست. موضوع دفاع موشكي ايران مربوط به تصميم گيري نظام جمهوري 
اسالمي است و ما براي دفاع از خودمان از كسي اجازه نمي گيريم.  وي افزود: هر قدر 
كه الزم باش��د از امكانات پيشرفته تر دفاعي در جهت دفاع از خود استفاده مي كنيم و 

اين جزو خط قرمز ما محسوب مي شود. 
واليتي تصريح كرد: بحث مس��ائل دفاعي ما چه موشكي و چه غيرموشكي ربطي 
به بيگانگان ندارد.  عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام ب��ه حضور ايران در منطقه 
اش��اره كرد و گفت: اگر كس��اني حق داشته باشند كه در منطقه حضور داشته باشند، 
اهل منطقه هس��تند و جمهوري اسالمي ايران جزيي از اين منطقه محسوب مي شود 
و به طور طبيعي از متحدان خود كه عراق، سوريه، فلسطين و لبنان هستند، حمايت 
مي كند.  وي ادامه داد: ما بايد از آنها بپرسيم كه شما كه از مناطق ديگر چون اروپا و 

امريكا هستيد چه مي كنيد و در منطقه ما چه مي خواهيد؟
واليتي تاكيد كرد: برجام به هيچ وجه نبايد مشروط به هيچ شرط ديگري بخصوص 
به اين شروط استراتژيكي كه جزو راهبرد ايران، يعني هم حضور فعال در منطقه و هم 

كمك به خط مقاومت و همچنين پيشرفت امكانات دفاعي خود باشد. 
تاكيد كرد: اروپايي ها هم مانند امريكايي ها حق ندارند در خصوص مس��ائل دفاعي 
يا نس��بت به حضور ما در منطقه دخالتي داش��ته باش��ند.  وي تاكيد كرد: در برجام 
هيچ ش��رطي جز اينكه آن چه بين دوطرف امضا ش��ده، نبايد اعمال شود و اروپايي ها 
وظيفه شان اين است كه امريكايي ها را وادار كنند كه حتما برجام را امضا كنند و اين 
وظيفه ديگر اعضاي 1+5 است كه مانع از تخطي امريكايي ها و خدشه دار شدن برجام 
بشوند.  واليتي تصريح كرد: بدون ترديد به آنچه مصلحت جمهوري اسالمي ايران در 
جهت حضور در منطقه و نداي كمك دوستان ما و دولت هاي منطقه اعم از دولت هاي 
قانوني سوريه و عراق از ما باشد، پاسخ مثبت مي دهيم و به هيچ وجه دريغ نمي كنيم. 
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دس��تيار ويژه رييس مجلس شوراي 
اس��المي در ام��ور بين المل��ل گف��ت: 
رفتارهاي تهديدآميز ترامپ، هزينه هاي 
سياس��ي-امنيتي بااليي را ب��ه جامعه 
جهان��ي تحميل ك��رده و اروپ��ا بايد با 
هوش��ياري مراق��ب باش��د ك��ه در دام 
اظهارات و رفتار نادرست ترامپ گرفتار 

نشود. 
به گزارش ايرنا از خانه ملت، حسين 
اميرعبداللهيان در ديدار با سرپرس��ت 
كميس��يون رواب��ط خارج��ي مجل��س 
نمايندگان هلند با انتقاد از مواضع تند 
و غيرمنطقي ترامپ از رويكرد س��ازنده 
دولت و پارلمان هلن��د قدرداني كرد و 
افزود: س��خنان و رفتارهاي تهديدآميز 
سياس��ي-امنيتي  هزينه هاي  ترام��پ، 
بااليي را به جامعه جهاني تحميل كرده 
و اروپا بايد با هوشياري مراقب باشد كه 
در دام اظهارات و رفتار نادرست ترامپ 
گرفتار نشود. تحوالت جهاني، ضرورت 
اتخاذ رويكرد مس��تقل و مثبت اروپا در 
قبال بحران هاي بين المللي و منطقه يي 

را دوچندان كرده است. 
اميرعبداللهيان با اش��اره به اهميت 
حمايت مجالس دو كش��ور از گسترش 
رواب��ط اقتصادي-بازرگان��ي و فرهنگي 
في مابي��ن، تالش و كمك پارلمان براي 

رفع موانع موجود را خواستار شد. 
وي از ابتكار عمل برخي نمايندگان 
پارلم��ان هلند در ارائه طرح كمك هاي 
و  يم��ن  م��ردم  ب��ه  انسان دوس��تانه 
س��وريه اس��تقبال كرد و اظهار داشت: 
متاس��فانه ب��ه دليل اس��تمرار حمايت 
امنيتي منطقه يي  برخي س��ازمان هاي 
و فرامنطقه يي از تروريس��ت ها، منطقه 
ش��اهد تحركاتي در راستاي ايجاد نوع 

جديدي از تروريسم است. 
دس��تيار ويژه رييس مجلس شوراي 
اس��المي در ام��ور بين المل��ل اف��زود: 
تل آويو ب��ا گروه خطرناك و ش��ناخته 
ش��ده تروريس��تي جبهه النصره پيمان 
امنيت��ي منعقد ك��رده اس��ت. اينگونه 
اقدام��ات خطرناك در راس��تاي تداوم 
اس��تفاده ابزاري و تش��ويق و بازتوليد 

تروريسم است. 
اميرعبداللهي��ان برق��راري روابط و 
مناسبات عادي تهران و رياض را مثبت 
خواند و اضافه ك��رد: مادامي كه رياض 
ب��ر حمايت ه��اي مالي-امنيتي خود از 
گروه هاي تروريس��تي در منطقه ادامه 
دهد، مدرس��ه هاي ديني مبتني بر تفكر 
انحراف��ي و افراطي وهابيس��م را فعال 
نگ��ه دارد و ب��ه جنگ و اعمال فش��ار 
عليه مردم مظل��وم منطقه از جمله در 
يمن و بحري��ن ادامه دهد، نمي توان به 

عادي سازي روابط خوشبين بود. 
وي با اش��اره ب��ه پيروزي هاي اخير 
علي��ه تروريس��ت ها در س��وريه، عراق 
و لبن��ان بر ض��رورت هم��كاري جدي 
و موث��ر جامعه جهاني عليه تروريس��م 
تاكيد كرد.  دستيار ويژه رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي در ام��ور بين الملل 
وضعيت انس��اني در يم��ن را فاجعه بار 
خواند و خواس��تار توجه جدي اروپا به 

اين موضوع شد. 
ريموند كناپس سرپرست كميسيون 

روابط خارجي پارلمان هلند نيز در اين 
ديدار با استقبال از افزايش تماس هاي 
مقام هاي سياسي و پارلماني دو كشور، 
بر عزم كش��ورش براي گسترش روابط 
در هم��ه س��طوح ب��ه ويژه مناس��بات 
پارلمان��ي ب��ا جمهوري اس��المي ايران 
به عنوان كش��وري با ثب��ات در منطقه 

خاورميانه تاكيد كرد. 
ريموند كناپس با اش��اره به تحوالت 
منطقه افزود: هلند از راه حل سياسي و 
گفت وگو براي كمك به حل بحران هاي 

منطقه يي حمايت مي كند. 
كمك ه��اي  ارس��ال  كناپ��س 
انسان دوس��تانه ب��ه يمن و س��وريه را 
ضروري خواند و گفت: حقوق بش��ر به 
ويژه در يمن و س��وريه م��ورد حمايت 

هلند است. 
سرپرست كميسيون روابط خارجي 
پارلم��ان هلن��د ت��داوم مش��ورت هاي 
پارلمان��ي و سياس��ي دو كش��ور را در 
كمك به ح��ل بحران ه��اي منطقه يي 

سازنده و ضروري دانست. 

خبر سخن نخست

  نوبت ديپلماسي اقتصادي

اگر دستاورد »برجام« صرفا شكست اجماع غرب عليه ايران يا به عبارت دقيق تر، 
اتحاد همه كشورهاي مطرح جهان عليه اظهارات غيرقانوني رييس جمهور امريكا باشد، 
دستاوردي بزرگ و غيرقابل چشم پوشي است. با تمام نقد هاي درست و نادرستي كه 
طي دو سال گذشته به »برجام« وارد شده است، پس از سخنان جنجالي دونالد ترامپ، 
بيش از پيش، اس��تحكام حقوقي و سياس��ي برجام و در واقع حقانيت ايران در مساله 
هسته يي نمايان شد، به گونه يي كه حاال اغلب مخالفان امريكايي برجام روي حفظ اين 

معاهده بين المللي توافق دارند. 
سخنان از سر استيصال ترامپ نشان داد كه او نه مي خواهد و نه مي تواند از برجام 
كنار بكشد. در غير اين صورت، به جاي انداختن توپ برجام به زمين كنگره - آن هم 
كنگره يي كه در آن اغلب مخالفان برجام به موافق آن تبديل شده اند- شخصا و به طور 
مس��تقيم مس��ووليت خروج از »برجام« را به عهده مي گرفت. به احتمال بسيار زياد 

كنگره نيز به حفظ برجام راي خواهد داد. 
ترام��پ اگر چه خود را همچنان در رقابت و كش��مكش با دموكرات ها و باراك اوباما 
مي بين��د و تالش مي كند طرح هاي دولت قبل از خود را ناديده بگيرد، اما در عين حال، 
نمي تواند منافع سياسي و اقتصادي برجام از جمله اعتبار بين المللي امريكا و حفظ مشاغل 
موجود در كارخانه هواپيماسازي بويينگ و صنايع وابسته به آن را ناديده بگيرد.  حمايت 
قاطع اروپا و س��اير كش��ورهاي مطرح جهان از »برج��ام« و رويدادهاي مرتبط با آن در 
شرايطي رخ داده است كه اقتصاد ايران در كنار نياز به اصالحات ساختاري فوري،  به شدت 
تش��نه سرمايه گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي هاي روز جهان به داخل كشور است. از 
اين رو، با توجه به سياست هاي محوري اقتصاد مقاومتي )درون زايي و برون گرايي( بخش 
خصوصي و دولت دوازدهم و به ويژه وزارت امور خارجه بايد بيش از پيش روي ديپلماسي 
اقتصادي تمركز كنند و زمينه انعقاد قراردادهاي اقتصادي -بخوانيد برجام اقتصادي- را 
فراهم آورند.  براساس برخي تئوري هاي تجارت بين الملل، با توجه به ذخاير محدود مواد 
و منابع طبيعي، كشورها تنها بايد محصوالتي را توليد كنند كه مي توانند اين محصوالت را 
نسبت به شركاي تجاري خود ارزان تر و كارآتر توليد كنند. در نتيجه الزم است، كشورها 
محصوالت��ي را كه نمي توانند ارزان تر و كارآتر تولي��د كنند، وارد كنند و كاالهايي را كه 

مي توانند با اين كيفيت توليد كند، صادر كنند. 
خري��د هواپيما از ايرباس و بويينگ نمونه خوبي براي ضرورت تعامل با كش��ورهاي 
غربي و امريكا است. بي گمان، در حال حاضر، توليد هواپيما در ايران به قيمت و كيفيت 
هواپيماهايي كه از ايرباس، بويينگ و حتي ATR خريداري ش��ده، ممكن نيس��ت. از 
اين رو، طبيعي اس��ت كه اين پرنده ها وارد كش��ور شود. معامله يي كه هر دو طرف از آن 
بهره مند مي شوند. از سويي، ايرالين هاي ايراني با استفاده از اين هواپيماها، ضمن عرضه 
خدمات بهتر به مسافران ايراني و خارجي خود، زمينه هاي ايجاد فرصت هاي تازه شغلي 
در كشور را نيز فراهم مي آورند. در آن سوي ماجرا نيز هواپيماسازهاي يادشده با فروش 
محص��والت خود مي توانند به توليد و حفظ فرصت هاي ش��غلي خ��ود ادامه دهند و از 
همين رو، از انگيزه الزم براي تعامل و همكاري اقتصادي با ايران برخوردار هستند. مدل 
برد-ب��رد قراردادهاي خريد هواپيما مي تواند به س��اير زمينه ه��اي اقتصادي از جمله در 
صنعت نفت نيز تس��ري يابد. چنانچه بيژن زنگنه، وزير نفت سه شنبه هفته گذشته در 
واكنش به اظهارات رييس جمهوري امريكا گفت: »ترامپ چرا از اينكه اروپايي ها از ايران 
پول مي گيرند، ناراحت اس��ت؟ چرا نمي گذارد ش��ركت هاي امريكايي بيايند و در ايران 
منفعتي كسب كنند. خود ترامپ مانع ورود شركت هاي امريكايي به ايران شده است، ما 
كه راه را نبسته ايم. اگر بخواهند، ما حاضريم با شركت هاي امريكايي درباره توسعه منابع 
نفت و گاز مذاكره كنيم و الزم نيست آقاي ترامپ از اين بابت اينقدر اظهار ناراحتي كند.« 
مقام معظم رهبري نيز چهارشنبه هفته گذشته در ديدار با نخبگان جوان و استعدادهاي 
برتر علمي بار ديگر »خط قرمز« سرمايه گذاري خارجي ها در ايران را تبيين كردند: »بارها 
گفته ايم كه با س��رمايه گذاري خارجي از جمله غربي ها مشكلي نداريم اما نبايد اقتصاد 
كش��ور به ستوني متكي باشد كه با نعره شخصي مثل ترامپ بلرزد.« قراردادهاي هوايي 
با ش��ركت امريكايي بويينگ و اظهارات مقام هاي عالي كشور نشان مي دهد كه راه هاي 
تعامل اقتصادي با كش��ورهاي غربي و امريكا بس��ته نيست و صرفا نيازمند تالش بيشتر 
براي رفع موانع موجود و ترغيب شركت هاي خارجي است. بي گمان، تعامالت اقتصادي 
صرفا اقتصادي نيس��ت و همانطور كه »برجام« صف بندي غربي ها عليه ايران را متزلزل 

كرد، مي تواند آرايش نيروهاي اثرگذار درون امريكا را نيز به نفع كشورمان تغيير دهد. 

  Vol.4  No .950  Sun.  October 22. 2017     يك شنبه 30  مهر 1396          2     صفر 1439  سال چهارم   شماره  950    16 صفحه  قيمت: 1000 تومان    

كميته بانكداري كميسيون اقتصادي مجلس در طرح ۸۰ ماده  اي ارائه كرد

طرح تحول بانك مركزي
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اميرعبداللهيان: اروپا در دام ترامپ گرفتار نشود

رنا
: اي

س
عك

اگر دس��تاورد »برجام« صرفا شكس��ت اجماع 
غرب عليه اي��ران يا به عبارت دقيق تر، اتحاد همه 
كش��ورهاي مطرح جهان عليه اظهارات غيرقانوني 
رييس جمهور امريكا باش��د، دس��تاوردي بزرگ و 
غيرقابل چشم پوشي است. با تمام نقد هاي درست 
و نادرس��تي كه طي دو س��ال گذشته به »برجام« 
وارد ش��ده است، پس از س��خنان جنجالي دونالد 
ترامپ، بيش از پيش، استحكام حقوقي و سياسي 
برجام و در واقع حقانيت ايران در مساله هسته يي 
نماي��ان ش��د، به گونه يي كه حاال اغل��ب مخالفان 
امريكايي برجام روي حفظ اين معاهده بين المللي 
توافق دارند. سخنان از سر استيصال ترامپ نشان 
داد كه او نه مي خواهد و نه مي تواند از برجام كنار 

بكشد...

بازار س��هام در جري��ان معامالت روز گذش��ته 
توانس��ت به كانال ۸6هزار واحد وارد ش��ود. به اين 
ترتي��ب ش��اخص بيش��ترين رش��د از 21 دي ماه 
س��ال 92 را به ثبت رس��اند. به گ��زارش »تعادل« 
در روند معامالت روز گذش��ته بازار سهام، شاخص 
كل توانس��ت با رش��د بيش از 662 واحد به كانال 
۸6هزار و43۰واحد وارد شود. به اين ترتيب شاخص 
كل توانس��ت به سقف 21دي ماه سال 92 برسد و 
باالتري��ن رقم را طي مدت مزبور به ثبت برس��اند. 
بررسي معامالت حاكي از آن است كه عمده صنايع 
وابس��ته به گروه فرآورده هاي نفتي بيشترين اثر را 
بر رش��د شاخص داشته است. بر همين اساس نماد 
»ش��تران« با اثر 53 واحدي بيشترين اثر را بر رشد 
شاخص داشته است. همچنين بعد از آن نمادهاي 
»فخوز«، »ش��پنا«، »كگل« و »پارسان« موثرترين 

نمادها بر روند مثبت بازار بوده است...

نوبت ديپلماسي اقتصادي

پشت پرده قدرت محرك هاي بورس

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 5  

نفت و انرژي
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 گرد و خاك در 
ستاره خليج فارس

از زم��ان روي كار آم��دن دول��ت يازدهم با ش��عار 
»تدبي��ر و امي��د« تاح��دودي خب��ري از تصميم��ات 
خلق الس��اعه يي مديران ك��ه مقامات دولت��ي آن را از 
ويژگي هاي دول��ت محمود احمدي نژاد مي دانس��تند، 
نبود. اما شامگاه پنج شنبه اتفاقاتي در پااليشگاه ستاره 
خليج ف��ارس افتاد كه كارنامه دولت دوازدهم را در اين 
زمينه خدشه دار كرد. ماجرا از اين قرار  است كه عليرضا 
صادق آبادي معاون جوان وزير نفت و مديرعامل ش��ركت 
مل��ي پااليش و پخ��ش فرآورده هاي نفتي طي س��فري 
سرزده در روز پنج شنبه هفته گذشته به استان هرمزگان 
تصميمات عجيب و كم س��ابقه يي را در رابطه با تغييرات 
مديريتي در بزرگ ترين پروژه پااليش��گاهي كشور اتخاذ 
مي كن��د. طي اين تصميمات ع��الوه بر تغيير در تركيب 
هيات مديره، جواد امامي كه تنها 4 ماه از عمر مديريتش 
بر ستاره خليج فارس مي گذشت، بركنار شده و محمدعلي 
دادور جايگزين او ش��ده است. پيش از ش��رح تغييرات 
اعمال شده در مجتمع پااليشگاهي ستاره خليج فارس، 
ابتدا نگاهي به تركيب سهامداران و اعضاي هيات مديره 

اين شركت مي اندازيم ...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

صالح الع��اروري، معاون رييس دفتر 
سياس��ي حماس عصر ديروز)شنبه( با 
درياب��ان علي ش��مخاني، نماينده مقام 
معظ��م رهب��ري و دبير ش��وراي عالي 
امنيت ملي ديدار و درخصوص آخرين 
تحوالت مربوط به مقاومت فلسطين با 

وي گفت وگو كرد. 
به گزارش ايسنا، علي شمخاني، دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي با استقبال از 
انتخابات اخير در دفتر سياسي حماس، 
اين روند را نش��انه وجود دموكراسي و 
پويايي در حفظ مسير انقالبي اين نهاد 
مردمي دانست و تاكيد كرد: جمهوري 
اس��المي اي��ران هم��واره در چارچوب 
مش��ي انقالبي و اسالمي خود از آرمان 
فلس��طين دفاع كرده و بر اين اساس از 
حضور چهره هاي جه��ادي و پايبند به 
ه��دف آزادس��ازي كامل فلس��طين در 
حماس چون گذشته حمايت مي كند. 

رژي��م  ب��ا  مس��تمر  مب��ارزه  وي 
و  اصول��ي  را سياس��ت  صهيونيس��تي 
راهبرد غيرقابل تغيي��ر جبهه مقاومت 
عن��وان و اظهار كرد: اقدامات سياس��ي 
و ميداني همواره به عنوان رويكردهاي 
تاكتيك��ي در خدم��ت تحق��ق راهبرد 
اصل��ي كه پاي��ان دادن به اش��غالگري 
صهيونيست هاس��ت از سوي گروه هاي 

مقاومت پيگيري مي شود. 
دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار 
اميدواري ك��رد كه حماس ب��ه عنوان 
نه��ادي پيش��گام در مح��ور مقاومت، 

ضم��ن حفظ رويكرد انقالبي و جهادي، 
جايگاه خود را در مبارزه با اش��غالگري 

رژيم صهيونيستي حفظ كند. 
ش��مخاني ب��ا ابراز تاس��ف نس��بت 
به اقدامات غيراس��المي و ضدانس��اني 
گروه هاي تكفيري و برخي كش��ورهاي 
حام��ي آنه��ا در منطق��ه ك��ه موجب 
مشوش كردن چهره نوراني اسالم شده، 
خاطرنش��ان كرد: هر اقدامي كه موجب 
خارج شدن موضوع فلسطين از اولويت 
اول جه��ان اس��الم ي��ا تقويت كنن��ده 
مس��ير س��ازش و ناديده گرفتن حقوق 
فلس��طينيان باش��د، خيانت ب��ه همه 

مسلمانان و غيرقابل بخشش است. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر ض��رورت اجماع 
مجدد جهان اس��الم در مس��ير احياي 
ظرفيت هاي قابل فعال سازي در حمايت 
و دف��اع از مقاوم��ت م��ردم مس��لمان 
فلسطين افزود: كنگره عظيم اربعين با 

توجه به محتواي ظلم ستيزانه و انساني 
آن مي توان��د ب��ه مهم تري��ن اجتم��اع 
آزادي خواه��ان جهان عليه اش��غالگري 
رژيم صهيونيس��تي مبدل ش��ود. دبير 
ش��وراي عالي امنيت ملي گفت: امريكا 
و رژيم صهيونيس��تي از تغيي��ر موازنه 
در منطق��ه به نفع م��ردم و دولت هاي 
درگي��ر مبارزه با تروريس��م احس��اس 
تهديد كرده و ب��ا طرح بهانه هاي واهي 
چون جلوگيري از نفوذ منطقه يي ايران 
به دنبال محدودس��ازي مسير مقابله با 
تروريس��م هستند. وي با اشاره به تاثير 
راهب��ردي حض��ور جمهوري اس��المي 
ايران در عرصه مبارزه با تروريس��م كه 
با درخواس��ت دولت هاي عراق و سوريه 
انجام ش��ده اس��ت، اف��زود: اتهامات و 
رس��انه هاي  و  امريكا  دروغ پردازي هاي 
نظام س��لطه براي م��ردم منطقه كه از 
خطر تروريس��م ره��ا ش��ده اند و ايران 

را حام��ي خ��ود در براب��ر گروه ه��اي 
تكفي��ري مي دانن��د، ارزش��ي ن��دارد.  
صال��ح الع��اروري، مع��اون رييس دفتر 
سياس��ي حم��اس نيز در اي��ن ديدار با 
اب��راز خرس��ندي از حض��ور در ايران و 
مالقات ب��ا مقام��ات عالي كش��ورمان 
اظهار كرد: در نخس��تين سفر خارجي 
خ��ود پس از انتخاب ب��ه عنوان رييس 
دفتر سياس��ي حماس به ايران آمده ام 
تا ضم��ن سپاس��گزاري از حمايت هاي 
تعيين كننده جمهوري اسالمي ايران از 
مردم مسلمان فلسطين بر عزم رهبران 
حماس براي تحكيم همكاري هاي اين 

جنبش با ايران تاكيد كنم. 
وي از ام��ام حس��ين)ع( ب��ه عنوان 
مقت��داي مجموع��ه آزادي خواه��ان و 
ظلم س��تيزان مظلوم جه��ان ياد كرد و 
اظهار ك��رد: موضوع فلس��طين آرماني 
فرات��ر از جهان اس��الم ب��وده و رهايي 
مردم آن از رن��ج و ظلم هدفي مقدس 
براي تمامي آزاديخواهان جهان است. 

ريي��س دفترسياس��ي حم��اس ب��ا 
و  خش��ن  اقدام��ات  ك��ردن  محك��وم 
غيرانس��اني گروه ه��اي تكفي��ري كه به 
ن��ام اس��الم بزرگ تري��ن لطم��ات را به 
جامعه مس��لمانان و چه��ره نوراني اين 
آيين اله��ي وارد كرده اند، افزود: اينگونه 
اقدامات ضمن به حاشيه بردن مبارزات 
حق طلبانه مردم مظلوم فلسطين به طور 
قطع در مسير تامين اهداف امريكا، رژيم 

صهيونيستي و حاميان آنان است. 

شمخاني: دروغ پردازي هاي امريكا براي مردم منطقه ارزشي ندارد

لروز ملي صادرات ترسيم كردند  دولتمردان در سا

 تصوير تجارت 
پس از30 سال



را  ممنوع التصوي�ري  ضابط�ه  صداوس�يما   
مش�خص كن�د؛ ايس�نا  عليرضا رحيم��ي نماينده 
تهران در مجلس ش��وراي اس��امي خواس��تار تعيين 
ضابط��ه ممنوع التصويري در صدا و س��يما ش��د. وي 
اظهار داش��ت: بايد ضابطه ممنوع التصويري در صدا و 
سيما مشخص شود. به هر حال در مورد عملكرد صدا 
و س��يما حساس��يت هايي وجود دارد و بايد چارچوب 
منافع مل��ي در اقدامات آن مورد توج��ه قرار گيرد و 
انع��كاس موفقيت هاي مه��م ملي به وي��ژه در حوزه 
مديري��ت ش��هري از م��وارد م��ورد انتظ��ار از صدا و 
سيماست. رحيمي خاطرنشان كرد: رويكرد صداوسيما 
در خص��وص عملكرد ش��هرداري ته��ران و همچنين 
نمايندگان تهران به نوعي رويكرد تبعيض آميز اس��ت 
كه اين رويكرد از طرف صدا و سيما قابل قبول نيست. 
 ظري�ف انتص�اب سباس�تين كورت�ز را ب�ه 
صدراعظمي اتريش تبريك گف�ت؛ خبرآنالين  
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسامي 
اي��ران و سباس��تين كورتز وزير ام��ور خارجه اتريش 
تلفني گفت وگو كردند. در اين تماس وزير امور خارجه 
كش��ورمان ضمن تبريك پيروزي ح��زب متبوع آقاي 
كورتز در انتخابات پارلماني براي وي در سمت جديد 
صدراعظم��ي اتريش آرزوي موفقيت ك��رد. دو طرف 
همچني��ن در خصوص راه هاي تقويت روابط دوجانبه، 
اجراي برجام و ديگر مسائل مورد عاقه رايزني كردند. 
وزي��ر امور خارجه اتريش ضم��ن تاكيد بر لزوم حفظ 
و پايبن��دي هم��ه طرف هاي توافق هس��ته يي به آن، 
حماي��ت اتريش از اجراي برج��ام و بهره مندي كامل 
ايران از دستاوردهاي آن را مجددا مورد تاكيد قرار داد. 
 نگراني مشترك س�عودي ها و صهيونيست ها 
از نفوذ ايران؛ ايلنا  عربستان س��عودي و اس��راييل 
ه��ر دو ترامپ را ب��راي س��خنراني ۱۳ اكتبر و اعام 
مواضع جديد امريكا در قبال ايران تحس��ين كردند و 
اين نشان دهنده نگراني مشترك هر دو در قبال ايران 
است. براساس گزارش آژانس خبري فرانسه، نتانياهو 
گفته بود زماني كه اسراييل و كشورهاي عرب منطقه 
با هم روبه رو مي شوند بايد همه توجه ها متمركز شود؛ 
چراكه اتفاق مهمي در حال رخ دادن اس��ت. او هفته 
گذش��ته گفته بود روابط اس��راييل و اع��راب امروز از 
هر زماني بهتر ش��ده اس��ت. با اين وجود هيچ يك از 
س��ران كشورهاي عربي به احساسات نتانياهو پاسخي 
نداده اند و حت��ي با او ارتباطي هم برقرار نكرده اند. در 
سال ۲۰۱۵ اسراييل در ابوظبي دفتر ديپلماتيكي را به 
عنوان بخشي از يك قرارداد انرژي هاي پاك با سازمان 

ملل احداث كرد. 
 عربستان سعودي هيچ گزينه اي جز بازگشت 
ب�ه روابط عادي ب�ا ايران ندارد؛ فارس  حس��ين 
اميرعبداللهيان دس��تيار ويژه ريي��س مجلس و امور 
بين المل��ل گف��ت: عربستان س��عودي در نهايت هيچ 
گزينه يي جز بازگش��ت به روابط ع��ادي با جمهوري 
اس��امي ايران ندارد. وي با اش��اره به وضعيت روابط 
ايران و عربستان گفت: در ارتباط با مناسبات تهران و 
رياض در سال هاي آتي فكر مي كنم با وضعيتي كه در 
عربستان سعودي وجود دارد و با توجه به اينكه بحران 
در حاكميت عربستان س��عودي جدي است، رويكرد 
عربس��تان بر ايجاد تنش و تشديد تفرقه و حمايت از 
تروريست ها در قبال تحوالت منطقه يي كماكان وجود 

داشته باشد. 
 براي حل مشكالت جانبازان و ايثارگران تالش 
مي كنيم؛ ايرنا  در راستاي اجراي سياست هاي اباغي 
وزير كش��ور در ابتداي دولت دوازدهم مبني بر ارتباط 
و تعامل موثرتر مسووالن با همكاران، نخستين جلسه 
پرسش و پاسخ معاون توسعه مديريت و منابع وزارت 
كشور با حضور جمعي از جانبازان و با هماهنگي امور 
ايثارگران وزارت كشور برگزار شد. باوند عباسي معاون 
توس��عه مديريت و منابع وزارت كشور گفت: با وجود 
محدوديت هاي فراوان، وزارت كشور تاش كرده است، 
نس��بت به امور رفاهي و معيش��تي همكاران اقدامات 
مناس��ب و درخور شأن آنان انجام دهد و اين مهم در 
رابطه با ايثارگران عزيز هم همواره به طور اخص مدنظر 

بوده است. 
 جنگ سوريه با شكست داعش در حال اتمام 
اس�ت؛ تسنيم  دس��تيار و مش��اور عالي فرماندهي 
معظ��م كل قوا با تاكيد براينكه امنيت و ثبات منطقه 
صرف��اً با حضور اي��ران تامين مي ش��ود، گفت: جنگ 
۸۰ماهه س��وريه با شكس��ت نهايي داع��ش در حال 
اتمام است.  سردار سرلشكر پاسدار سيديحيي صفوي 
در جمع پاس��داران س��پاه علي بن ابيطالب)ع( استان 
قم با اش��اره به مس��اله كردس��تان عراق خاطرنشان 
كرد: پش��ت پرده تمام اتفاقات و همه پرسي كردستان 
امريكا بود. جنگ ۸۰ ماهه س��وريه با شكس��ت نهايي 
 داعش در حال اتمام اس��ت اما براي بازس��ازي سوريه
4۰۰ ميليارد دالر اعتبار نياز است چراكه استكبار تمام 

زيرساخت ها را در سوريه از بين برده است. 
 ص�دور وي�زاي اربعين در تهران و ۱۲ اس�تان 
كش�ور؛ صدا و سيما  س��خنگوي نيروي انتظامي از 
صدور ويزاي اربعين حس��يني در دفتر س��فارتخانه و 
چه��ار آژانس ديگر در تهران و همچنين ۱۲ اس��تان 
كش��ور خبر داد. س��ردار منتظرالمه��دي گفت: دفاتر 
پليس+۱۰ نيز روزانه از س��اعت ۸ تا ۱۶ براي تحويل 
مدارك و صدور گذرنامه در كمترين زمان ممكن اقدام 
مي كنن��د.  وي اف��زود: پليس گذرنامه ني��ز هر روز از 
س��اعت 7:۳۰ صبح تا ۲۰ شب پاسخگوي هموطنان 
است. سردار منتظرالهمدي با اشاره به اينكه گذرنامه 
معتبر با حداقل ۶ماه اعتبار از مهم ترين ش��روط سفر 
اربعين است گفت: امكان صدور ويزا به صورت انفرادي 

و گروهي نيز وجود دارد. 
 راي پرون�ده دو متهم فس�اد نفت�ي تا دو روز 
ديگر بايد صادر ش�ود؛ ايس�نا  وكيل مدافع متهم 
رديف سوم پرونده موسوم به فساد نفتي گفت: با توجه 
به برگزاري آخرين جلسه دادگاه در ۲4 مهرماه، قاعدتا 
راي اين پرونده بايد دو روز ديگر صادر شود. ميرسجاد 
سعيدمهر گفت: پس از برگزاري آخرين جلسه دادگاه، 
راي پرونده بايد ظرف يك هفته صادر ش��ود و از آنجا 
كه از آخرين جلسه دادگاه تاكنون ۵ روز سپري شده، 
قاعدتا تا دو روز ديگر بايد راي اين پرونده صادر شود.

 احتمال ديدار مجدد اعضاي جامعه روحانيت 
با روحاني وجود دارد؛ ايس�نا  س��خنگوي جامعه 
روحانيت مبارز گفت: آقاي روحاني در جلس��ه ديدار 
با اعضاي جامعه روحانيت نس��بت ب��ه ادامه اين گونه 
جلسات اش��اره كردند، بنابراين احتمال ديدار دوباره 
اعضاي جامعه روحانيت با رييس جمهوري وجود دارد. 
غامرضا مصباحي مقدم با اشاره به ديدار اخير اعضاي 
جامع��ه روحانيت مبارز با حس��ن روحاني اظهار كرد: 
پي��ش از اين بارها گفته ايم كه آق��اي روحاني را جزو 
اعض��اي جامع��ه روحانيت مي دانيم و ه��رگاه فرصت 

فراهم باشد، مايل به ديدار با وي هستيم. 

روي موج خبر

اتفاق نظر شركت كنندگان در كنفرانس بين المللي منع توليد و گسترش سالح هاي هسته اي:

تاكيدبرعدممذاكرهمجددتوافقهستهاي

رييس جمهوري در نامه اي به رييس مجلس دهم خبر داد

معرفي وزيران پيشنهادي علوم و نيرو
گروه ايران  

۱7م��رداد ماه در حالي ليس��ت ۱7 نفره وزراي 
دولت دوازدهم راهي بهارستان شد كه در اين ليست 
جاي خالي وزير علوم به ش��دت خودنمايي مي كرد؛ 
وزارتخانه يي كه باتوجه به اهميت ساختاري كه در 
فضاي سياسي و اجتماعي كشورمان دارد، بسياري 
از نگاه ه��ا را متوج��ه خود كرده ب��ود. عدم معرفي 
گزينه پيش��نهادي وزارت علوم به مجلس در حالي 
اتفاق افتاد كه تا پيش از ارائه ليس��ت كابينه دولت 
دوازدهم به مجلس توسط رييس جمهور از »خاكي 
صديق« رييس دانش��گاه اميركبي��ر به عنوان گزينه 
پيشنهادي اين وزارتخانه ياد مي شد، اما به يك باره 
خبر انصراف او در حاش��يه جلس��ه هيات دولت از 

زبان معاون اول رييس جمهور منتشر شد. 
در ادام��ه ج��اي خالي وزير علوم ب��ا راي منفي 
نماين��دگان به حبيب اهلل بيطرف، فرد پيش��نهادي 
رييس جمهوري ب��راي تصدي پس��ت وزارت نيرو، 
مضاعف ش��د ت��ا تركي��ب ۱۸ نف��ره وزراي كابينه 

دوازدهم با دو جاي خالي كار خود را آغاز كند. 
اساس��ي،  قان��ون  مف��اد  براس��اس  هرچن��د 
رييس جمهور موظف اس��ت دو هفته بعد از مراسم 
تحلي��ف وزرا را ب��ه مجلس معرفي كن��د، اما بنا به 
داليل گوناگون پروس��ه معرفي وزراي علوم و نيرو 
ب��ه مجلس دهم ت��ا آخرين روز مهرم��اه به تعويق 

افتاد تا س��رانجام پس از فراز و نش��يب هاي فراوان 
و اظهارنظره��اي متفاوت��ي ك��ه درب��اره معرفي ۲ 
وزي��ر باقي مان��ده كابينه دوازدهم مطرح مي ش��د، 
روز گذش��ته رييس جمه��وري در نامه يي به رييس 
مجلس دهم، رضا اردكانيان و منصور غامي را براي 
اخ��ذ راي اعتماد به ترتيب براي وزارتخانه هاي نيرو 
و علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس معرفي كند. 
نام هاي��ي كه از هفته گذش��ته ابت��دا در فضاي 
رس��انه يي مطرح ش��دند و بعد از اس��تقبال نسبي 
رس��انه ها، نمايندگان مجلس و چهره هاي سياسي 
نهايت��ا به عنوان گزين��ه نهايي به اهالي بهارس��تان 
معرفي شدند تا نمايندگان درباره آنها تصميم گيري 
كنن��د. اما، اس��تقبال نمايندگان فراكس��يون اميد 
و طي��ف نمايندگان مس��تقل از اردكانيان و غامي 
كه طي روزهاي اخير در سطح رسانه ها بازتاب هاي 
فراواني پيدا كرد، احتمال راي آوري آنها را افزون تر 

كرده است. 
براس��اس اع��ام نماين��دگان فرآين��د بررس��ي 
صاحي��ت افراد معرفي ش��ده به احتم��ال زياد از 

جلسه علني روز يك شنبه آغاز خواهد شد. 

 سايه روشن هاي گزينه دولت براي وزارت علوم
منصور غامي گزينه پيشنهادي رييس جمهوري 
براي وزارت علوم دولت دوازدهم، در س��ال ۱۳۳۲ 

در ش��هر همدان متولد شد. وي مدرك كارشناسي 
خود را در س��ال ۱۳۵۵ در رش��ته ترويج و آموزش 
كش��اورزي از مدرس��ه عال��ي كش��اورزي همدان 
گرف��ت و از س��ال ۱۳۵۹ ت��ا ۱۳۶۰ عض��و جه��اد 
سازندگي همدان و مس��وول اردوگاه روستايي بود. 
وي همچنين از س��ال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ سرپرس��ت 
دانشكده كش��اورزي شهركرد وابس��ته به دانشگاه 

اصفهان و عضو جهاد دانشگاهي اصفهان بود. 
غامي كه دكترايش را در رشته »علوم باغباني« 
از دانش��گاه آداليد استراليا گرفته، در ۸ ساله دولت 
خاتمي رياس��ت دانشگاه بوعلي س��يناي همدان را 
برعهده داش��ته و به  گفته ناظران، دانش��جويان آن 
س��ال ها و البته بنا بر تاييد محمود صادقي نماينده 
فعلي مجلس و دبيركل انجمن مدرسين دانشگاه ها، 
ازجمله روس��اي محبوب دانش��گاه ها در آن دوران 
بوده و پس از ۸ سال دوري از اين دانشگاه در دوره 
رياست جمهوري احمدي نژاد، از سال ۹۲ و همزمان 
ب��ا آغاز ب��ه كار دولت روحاني بار ديگ��ر با اصرار و 
حكم فرجي دانا وزير وقت علوم، مس��ووليت رياست 

دانشگاه بوعلي را برعهده گرفت. 

 مسير هموار اردكانيان تا وزارت نيرو
واكنش نمايندگان نس��بت به افراد پيش��نهادي 
رييس جمهور نشان مي دهد كه احتمال راي اعتماد 

نمايندگان به اردكانيان بسيار باالست و يك اجماع 
نس��بي در اين زمينه ميان نمايندگان فراكس��يون 
امي��د و نمايندگان مس��تقل ش��كل گرفته اس��ت. 
درحال��ي كه باتوجه ب��ه اجماع نس��بي نمايندگان 
مجلس و طيف هاي مختلف سياس��ي در حمايت از 
گزينه پيش��نهادي وزارت نيرو، به نظر مي رسد در 
حال حاضر رضا اردكانيان مشكل خاصي در كسب 

راي  اعتماد مجلس نداشته باشد. 
اردكانيان كه حتي پيش از معرفي بيطرف، ازجمله 
گزينه هاي اصلي تصدي وزارت نيرو بود، پس از عدم 

راي  اعتماد مجلس به گزينه نخست روحاني براي اين 
وزارتخانه، دوباره به عنوان مهم ترين گزينه مطرح شد. 
ب��ا اين حال، برخي حواش��ي درم��ورد وضعيت 
تابعي��ت اين مدير اصاح طلب، روند معرفي اش را با 
مشكات مقطعي روبه رو كرد و حال، به نظر مي رسد 
نيروي روحاني بر منتقدان اردكانيان چربيده و اگر 
اتفاق خاصي نيفت��د، به زودي تكليف وزارت نيروي 
دولت دوازدهم هم روش��ن خواهد شد. با اين حال، 
آنچنان كه پيداس��ت مسير براي گزينه پيشنهادي 

دولت در وزارت علوم آنچنان هموار نيست. 

كنفران��س بين الملل��ي منع توليد و گس��ترش 
س��اح هاي هس��ته يي، با حضور ايران و 4۰ كشور 
جهان در مس��كو به رياست آنتون خلوپكوف رييس 
مركز انرژي و امنيت روس��يه و مدير شوراي علمي 
شوراي امنيت اين كشور برگزار شد. در اين نشست 
دو روزه كه امروز به پايان رسيد با حضور سيدعباس 
عراقچي معاون وزير خارجه ايران و مهدي س��نايي 
س��فير ايران در روس��يه و با س��خنراني س��رگئي 
الوروف وزير امور خارجه روسيه در مسكو گشايش 
يافت. ديگر ش��ركت كنندگان در اين نشست كه به 
ميزبان��ي مركز مطالعات امنيت و انرژي در مس��كو 
برگزار ش��د، عبارتند از: هلگا اشميد معاون مسوول 
سياست خارجي اتحاديه اروپا، وندي شرمن معاون 
پيش��ين وزير امور خارجه امريكا و سرپرس��ت تيم 
مذاكره كنن��ده هس��ته يي اين كش��ور و كرنل فروتا 

هماهنگ كننده آژانس بين المللي انرژي اتمي. 
برگزاري اين نشست با حضور بيش از ۲۰۰ مقام 
و كارش��ناس دس��ت اندركار امور انرژي هس��ته يي، 
ايمني اتمي و جلوگيري از گسترش جنگ افزارهاي 
هس��ته يي از كش��ورهاي مختل��ف توس��ط مرك��ز 
انرژي و امنيت روس��يه برنامه ريزي ش��ده و برجام 
و بررس��ي دورنماي بازنگ��ري معاهده ان،پي، تي تا 
س��ال ۲۰۲۰ از موضوع هاي اصلي دستوركار است. 
بررسي وضع اجراي پيمان منع گسترش ساح هاي 
هسته يي )ان پي تي( و دورنماي بازنگري آن تا سال 
۲۰۲۰، پاي��داري توافق ه��ا در چارچ��وب برجام و 
نقش تاش هاي ديپلماتي��ك چندجانبه براي حل 
و فصل بحران هس��ته يي در ش��به جزي��ره كره از 
دس��توركارهاي اصلي نشست خلع ساح هسته يي 

است.
س��رگئي الوروف وزير امور خارجه روس��يه در 
آغ��از اين نشس��ت دو روزه گفت: اقدام��ات خام و 
نسنجيده برخي قدرت هاي جهاني، بحران هسته يي 
در جهان را تش��ديد كرده اس��ت. معاون وزير امور 
خارجه كش��ورمان نيز در نشس��ت منع گس��ترش 
س��اح هاي اتمي در مس��كو اعام كرد كه مذاكره 
مجدد درباره برجام غيرممكن اس��ت. اس��پوتنيك 
به نقل از س��يدعباس عراقچي نوش��ت: »من كاما 
موافق��م كه در حال حاضر برج��ام يكي از پايه هاي 
اساس��ي در منع گسترش س��اح هاي اتمي است و 
شكس��ت آن اميدها براي منع گسترش ساح هاي 
هس��ته يي را از بين خواهد برد.« در عين حال تمام 
ش��ركت كنندگان در اظهارات خود تاكيد داش��تند 
كه توافق هس��ته يي قابل مذاكره مجدد نيست و به 

اهداف خود دست يافته است. 

 امريكا به تعهدات برجامي خود پايبند نيست 
معاون وزير امور خارجه كشورمان در پنل تخصصي 
برجام در كنفرانس منع اشاعه مسكو سخنراني كرد. 

س��يدعباس عراقچي در سخنان خود با تاكيد بر 
اينكه يكي از مشخصه هاي مهم برجام ايجاد تعادل 
و ت��وازن ميان دو ركن اصلي معاهده ان پي تي يعني 
منع اشاعه ساح هاي هسته يي و استفاده صلح آميز 
از انرژي هس��ته يي است، گفت: در حالي كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به طور مستمر پايبندي ايران 
را به توافق برجام تاييد كرده است، اياالت متحده به 

تعهدات برجامي خود پايبند نيست. 
وي اف��زود: برج��ام نه تنه��ا دس��تاوردي براي 
ديپلماس��ي در راس��تاي حل و فصل مسالمت آميز 
اختافات به شمار مي رود، بلكه فصل جديدي نيز در 

نظام منع اشاعه ساح هاي هسته يي گشوده است. 
عراقچي تصريح كرد: اين توافق از يك سو نسبت 
به ابعاد صلح آميز برنامه هسته يي ايران اطمينان سازي 
مي كند و از س��وي ديگر به حق ايران براي استفاده 
صلح آميز از انرژي هسته يي احترام مي گذارد و اِعمال 
اين حق را تضمين مي كند. معاون وزير امور خارجه 
كشورمان گفت: در حالي كه آژانس بين المللي انرژي 
اتمي به طور مستمر پايبندي ايران را به توافق برجام 
تاييد كرده اس��ت، اياالت متحده امريكا به تعهدات 

برجامي خود پايبند نيست و به صراحت روح و متن 
برجام را در موارد متعددي نقض كرده است. 

س��يدعباس عراقچي در ادامه حضورش در اين 
كنفرانس اذعان داشت: بزرگ ترين مورد تخلف از 
برجام مربوط به پايبند نب��ودن امريكا به بندهاي 
۲۶، ۲۸ و ۲۹ برج��ام اس��ت. طب��ق اي��ن بندها، 
امريكا متعهد ش��ده برجام را همراه با حس��ن نيت 
و در فضايي س��ازنده اج��را و از هر عملي كه باعث 
خدش��ه دار ش��دن منافع اي��ران از رف��ع تحريم ها 

مي شود، خودداري كند. 
وي با بيان اينكه همه سخنراني هاي ترامپ عليه 
برجام، ازجمله س��خنراني او در مجمع عمومي و در 
مقابل صدها نفر از رهبران و مقام هاي كش��ورهاي 
عضو ملل متحد، تخلف آشكار از مفاد برجام به شمار 
مي رود، گفت: »اين تخلفات باعث ايجاد فضاي ابهام 
و بي اعتم��ادي درباره برجام ش��ده اس��ت و جوامع 
اقتصادي جهان��ي را براي همكاري ب��ا ايران دچار 
ترديد مي كند. به طور مس��لم استمرار چنين فضاي 
مخربي نسبت به ايران و برجام كه به كاهش منافع 
ايران از اين توافق منجر شده، غيرقابل قبول است و 

بي ترديد تبعات خود را خواهد داشت. 
عراقچي خاطرنش��ان كرد: امري��كا درحالي كه 
خود ناقض برجام است، ادعاي نقض برجام از سوي 

ديگران را دارد و خود را در جاي آژانس بين المللي 
انرژي اتم��ي ق��رار داده اس��ت و زياده خواهي هم 
مي كند. اين روال مسلما نمي تواند ادامه پيدا كند و 
امريكا بايد مسووليت هرگونه تبعات اين اقدام خود 
را بپذيرد. روشن و صريح مي گويم هيچ امكاني براي 
مذاكره مجدد برج��ام يا الحاق ضمايم و اضافات به 

آن وجود ندارد. 

 تاكيد شركت كنندگان كنفرانس
بر پايبندي ايران به اجراي برجام

در همين حال مذاكره كننده ارشد امريكا نيز 
در كنفران��س بين المللي منع توليد و گس��ترش 
ساح هاي هسته يي گفت: ترامپ مي گويد ايران 
روح برج��ام را نقض كرده ولي برجام يك توافق 

روحي نيست بلكه يك توافق حقيقي است. 
وندي ش��رمن بيان ك��رد: ترام��پ نمي تواند 
يكجانبه از برجام خارج ش��ود و به نظر من طرح 
ترام��پ در اين خص��وص در كنگره راي نخواهد 
آورد.  او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: 
برجام يك توافقنامه دوجانبه نيست بلكه توافقي 
چندجانبه و بين المللي است و آژانس بين المللي 
به عن��وان تنه��ا نه��اد تحقيق و راس��تي آزمايي، 
تاكن��ون ۸ بار اعام كرده كه اي��ران به تعهدات 

خ��ود پايبند بوده اس��ت. ش��رمن مي گويد: من 
معتق��دم كه ترامپ نمي خواه��د از برجام خارج 
شود بلكه مي خواهد مسووليت را بر دوش كنگره 
بگ��ذارد، اين يك بازي سياس��ي اس��ت، ترامپ 
مي گويد برجام به سود منافع ملي امريكا نيست 
اما برخاف ادعاي وي، برجام در راس��تاي منافع 

ملي امريكاست. 
مع��اون وزير خارجه روس��يه نيز در نشس��ت 
»منع اش��اعه ساح هاي هسته  يي« در مسكو بار 
ديگ��ر بر پايبندي ايران ب��ه اجراي برجام و عدم 
ام��كان گفت وگوي مجدد ب��راي تغيير مفاد اين 
توافق تاكيد كرد. س��رگئي ريابكوف گفت: ايران 
تاكنون به ش��كلي دقيق و شفافي تعهدات خود 
در برجام را اجرا كرده  است. وي بيان كرد: يوكيا 
آمانو دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ورود 
به تاس��يات ايران را در چارچوب پروتكل الحاقي 

تعريف كرده  است. 
ريابك��وف در بخش ديگري از س��خنان خود 
گفت: روسيه آمادگي مشاركت در هر گفت وگويي 
كه منجر به تغيير مفاد توافق هس��ته يي با ايران 
ش��ود را ندارد. وي در پايان بار ديگر تاكيد كرد 
كه امكان اصاح توافق هس��ته يي وجود ندارد و 
تصميم ترامپ درباره برجام نيز نشان دهنده اين 
است كه رييس جمهور امريكا يك مساله مربوط 
به امنيت جهاني را ب��ه موضوعي داخلي تبديل 

كرده  ا ست.
همچنين اشميد كه خود از مذاكره كنندگان 
گ��روه ۱+۵ در مذاكرات هس��ته يي با ايران بوده 
اس��ت، در توئيتي نوش��ت: پيامي روشن؛ توافق 
هس��ته يي ايران موثر ب��وده و انتظارات را تامين 
كرده اس��ت، به همين دليل اس��ت كه اتحاديه 
اروپا ب��ه حمايت، حفظ و حراس��ت از آن ادامه 
خواهد داد. او در توئيت ديگري با انتشار عكسي 
به همايش منع گسترش ساح هاي هسته يي در 
مسكو درباره توافق هس��ته يي ايران با مشاركت 
روس��يه، ايران، امريكا، مذاكره كنندگان توافق از 
اتحادي��ه اروپا و آژانس بين الملل��ي انرژي اتمي 

اشاره كرده است. 
مع��اون فدريكا موگريني مس��وول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا كه در كنفرانس بين المللي 
منع توليد و گس��ترش س��اح هاي هسته يي هم 
سخن گفته بود، با بيان اينكه مدافع حفظ برجام 
هستيم اذعان داشت: ايران مطابق تعهدات خود 
در برج��ام عمل كرده اس��ت، بنابراين اين توافق 

بايد حفظ شود. 

 Sun. October  22. 2017  950   يك شنبه         30   مهر 1396     2   صفر 1439  شماره 
siasi@taadolnewspaper.ir  66420769 

ايران2

 ريي��س مرك��ز اطاع رس��اني و ام��ور 
دس��تور  از  كش��ور  وزارت  بين المل��ل 
مصوب��ه  اج��راي  ب��راي  رحماني فضل��ي 
هيات وزيران مبني بر تشكيل ستاد تكريم ارباب 
رجوع و رس��يدگي به ش��كايات مردمي در صف و ستاد اين وزارتخانه 
خب��ر داد.  به گ��زارش »تعادل« به نقل از پايگاه اطاع رس��اني وزارت 
كشور، سيدرمضان شجاعي كياس��ري با اشاره به جلسه ديروز شوراي 
معاونان وزارت كش��ور گفت: وزير كش��ور در همين ارتباط و براساس 
مصوبه هيات وزيران، معاون توس��عه مديريت و منابع انساني را مكلف 
به تشكيل اين ستاد در سطوح مختلف وزارت كشور براي ارتقاي روند 
تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات مردمي به صورت اثربخش و 
ارائه گزارش به صورت مس��تمر كرد.  رييس مركز اطاع رساني وزارت 
كشور ادامه داد: وزير كشور همچنين در دستوري مشابه از استانداران، 
فرمانداران، بخشداران و شهرداران خواست متناسب با ستاد ايجاد شده 
در ستاد وزارت كشور براساس مصوبه هيات وزيران، ستادهاي متناظر 
را در راس��تاي تكريم مردم و مراجعان و رسيدگي به شكايات مردمي 
از س��وء عملكرد هاي اداري و احيانا فساد اداري در دستگاه هاي اداري 
و اجرايي حوزه خود، تش��كيل دهند و تمهيداتي درنظر گرفته شود تا 
مردم بتوانند ش��كايات خود را از همه دستگاه هاي اجرايي به سهولت 
ارائه كنند و همچنين شكايات واصله در اسرع وقت رسيدگي و نتيجه 
آن به مردم منعكس ش��ود.  شجاعي كياس��ري خاطرنشان كرد: وزير 
كش��ور از بخش هاي نظارتي وزارت كشور، از جمله مركز امور بازرسي 
خواس��ت با جديت هر چه تمام تر و با ايجاد ساز و كار مناسب، جدا بر 
اين روند نظارت و نتيجه پيگيري ها را به صورت مستمر گزارش كنند. 

دستور وزارت كشور براي 
رسيدگي به شكايات مردمي

محم��د نهاوندي��ان مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري در جوابيه يي به يك روزنامه 
صب��ح، خبر معرف��ي دري اصفهان��ي به تيم 
مذاكره كننده توس��ط خود را جعلي خواند و از 
اينكه چنين خبري با وجود توضيح رس��مي باز هم منتش��ر مي شود، 
ابراز تاس��ف كرد.  به گزارش پاد، در بخشي از جوابيه محمد نهاونديان 
خطاب به حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه كيهان آمده است: 
سياس��ت كلي نظام كه در اباغات و بيان��ات رهبري معظم انقاب از 
جمله در مراسم تنفيذ رياست محترم جمهوري مورد تاكيد قرار گرفته 
است، »تعامل گسترده با جهان« است. ديپلماسي فعال كشور در كنار 
حضور و تعامل عزتمندانه منطقه يي، وظيفه مذاكره با همه كشورها- 
به استثناء رژيم صهيونيس��تي و امريكا- در جهت پيشبرد راه حل هاي 
اصولي ايران براي مشكات منطقه يي و جهاني را دارد. ابتكارات ايران 
در مسائل مختلف منطقه يي از طريق اين مذاكرات، موردتوجه جهاني 
قرار گرفته اس��ت. مذاكره با همس��ايگان و ديگر كش��ورها براي رفع 
نگراني ها و تبيين سياست ها، موضوع و موضع جديدي نيست و همواره 
در چارچوب مصالح نظام صورت گرفته و خواهد گرفت.  نهاونديان در 
بخش ديگري از جوابيه اش آورده اس��ت: »متاسفانه به نحوي نامربوط، 
اش��اره به خب��ر جعلي معرفي آق��اي دري از س��وي اين جانب به تيم 
مذاكره كننده هسته يي شده كه بي پايه و نادرست است. وزارت خارجه 
صريحا اعام كرده اس��ت كه ايشان به عنوان كارشناس بانكي »معرفي 
شده از سوي بانك مركزي«، مورد مشورت تخصصي تيم مذاكره قرار 
گرفته است و وزارت اطاعات، به عنوان دستگاه مسوول امنيتي كشور، 

رعايت همه ماحظات امنيتي در مذاكرات را به عهده داشته است؟ 

پاسخ  معاون  اقتصادي روحاني  
به خبر سازي هاي جعلي

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
تصري��ح كرد كه نق��ش اي��ران در عراق به 
ارتقاي امنيت محدود نش��ود. بنابراين اتخاذ 
سياس��ت اقتصادي و برنامه ريزي مستقل براي 
افزاي��ش رواب��ط اقتصادي ايران و عراق از موضوعات مهمي اس��ت كه 
بايد در دس��تور كار دس��تگاه هاي ذي ربط قرار گيرد. به گزارش ايسنا، 
آيت اهلل هاشمي شاهرودي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام رفع 
فتنه استكبار در جداسازي عراق و خنثي شدن توطئه بدون خونريزي، 
درگيري، منازعه و با كمترين هزينه را مايه اميدواري و نقش جمهوري 
اسامي به ويژه سپاه قدس و سردار قاسم سليماني را در ارتقاي امنيت 
عراق ستودني دانست.  رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين 
ب��ه خدمات اي��ران در مقابله ب��ا گروهك تروريس��تي داعش و نقش 
ايران در افزايش امنيت عراق اش��اره كرد و گفت: جمهوري اس��امي، 
پش��توانه يي قابل اتكا براي مل��ت و دولت عراق به حس��اب مي آيد و 
حكومت مركزي عراق به ايران اعتماد وافي دارد؛ چنانكه طي سال هاي 
گذشته، حمايت هاي جمهوري اسامي، ضريب امنيت عراق را به طرز 
چشمگيري افزايش داده و موجبات آرامش و رضايت خاطر ملت عراق 
را فراهم آورده است.  هاشمي شاهرودي با بيان اينكه جمهوري اسامي 
نبايد تنها به حل مشكات امنيتي عراق اكتفا كند، افزود: در كنار مساله 
امني��ت نبايد از مقوله اقتصاد و همكاري هاي دو كش��ور ايران و عراق 
در اين زمينه غفلت كرد. همچنين نقش ايران در س��ازندگي و آباداني 
شهرهاي عراق اهميتي ويژه دارد. اتخاذ سياست اقتصادي و برنامه ريزي 
مستقل براي افزايش روابط اقتصادي ايران و عراق از موضوعات مهمي 

است كه بايد در دستور كار دستگاه هاي ذي ربط قرار گيرد.

نقش ايران در عراق به ارتقاي 
امنيت محدود نشود

س��فير جمهوري اس��امي اي��ران در 
كويت با اش��اره ب��ه اس��تقبال و حمايت 
كويت از توافق هسته يي ايران گفت: ايران 
به گس��ترش روابطش با كش��ورهاي همسايه 
و كويت اهميت زيادي مي دهد. توافق هس��ته يي دستاورد ديپلماسي 
بي نظي��ر در عصر حاضر اس��ت.  به گزارش ايس��نا عليرضا عنايتي با 
اشاره به اينكه كويت از نخستين كشورهايي بود كه از توافق هسته يي 
ايران اس��تقبال كرد، گفت: موضع اخير دولت كويت در رابطه با توافق 
هسته يي نيز در همين راستاست زيرا كويت اين توافق را راهي مثبت 
براي ايجاد اعتم��اد و تحقق صلح و امنيت بين المللي مي داند. وي در 
ادامه با اشاره به حمايت ايران از رويكرد و تاش هاي امير كويت براي 
از بي��ن بردن تنش هاي موج��ود در منطقه گفت: ايران قبل از اين نيز 
بارها تاكيد كرده كه تنها راه تحقق امنيت در منطقه گفت وگو، تفاهم 
و همكاري متقابل است.  عنايتي در ادامه ضمن اشاره به اينكه توافق 
هسته يي ايران و مجموعه ۱+۵ تاكنون موفقيت آميز بوده است، گفت: 
ايران در مذاكرات حسن نيتش از اين توافق را ثابت كرد و تاش كرد 
كه براي حل بحران تمام بندهاي آن را اجرايي كند، همچنين آژانس 
بين المللي انرژي اتمي ۸ بار پايبندي كامل ايران به توافق هسته يي را 
تاييد كرده و توافق هس��ته يي تنها يك معاهده دوجانبه ميان ايران و 
مجموعه ۱+۵ به ش��مار نمي رود بلكه اين توافق دس��تاورد ديپلماسي 
بي نظير در عصر حاضر اس��ت.  س��فير ايران با اش��اره به اينكه توافق 
هسته يي غيرقابل مذاكره و تغيير است و جزيي از مصوبه هاي شوراي 
امنيت است، تاكيد كرد: مسووالن ايراني بارها گفتند كه ايران نخستين 

كشوري نخواهد بود كه از توافق هسته يي خارج مي شود. 

توافق هسته اي دستاورد 
ديپلماسي بي نظير  است

چهرهها

رضا  اردكانيان منصور غالمي

وندي شرمنسرگئي الوروفعباس  عراقچي
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3 كالن
ضرورت اصالح قانون آمار

رييس مركز آم��ار ايران مي گويد براي رفتن به س��مت 
نظام آماري ثبتي مبنا نياز به اصالح قانون داريم.  به گزارش 
ايسنا، اميد علي پارسا در نشستي كه به مناسبت روز ملي آمار 
برگزار ش��ده بود با اشاره به اينكه بايد به سمت مدرن سازي 
آماري برويم، گفت: بسترس��ازي مدرن س��ازي آماري از اين 
س��ال شروع مي شود و س��ه قوه بايد همكاري كنند، زيرا در 
حال گذار از آمارهاي س��نتي به مدرن هستيم. اگر بخواهيم 
نقش مدرن سازي آمار را بررسي كنيم بايد بگوييم دستگاه ها 
نقش اول را دارند و با راه اندازي س��امانه هاي قوي و متناسب 
با نيازهاي اداري و پاسخگويي آماري ايجاد شود.  پارسا ادامه 
داد: براي رس��يدن به مدرن سازي آماري پيش نيازهايي الزم 
اس��ت كه يكي از آنها اصالح قانون اس��ت ك��ه بايد ضمانت 
اجرايي داش��ته باشد. برنامه داريم كه ديگر براي سرشماري 
در خانه ها نمي رويم، بلكه همه فعاليت ها توسط دستگاه هاي 
اجرايي، تخصصي ذي ربط انجام مي شود و يك تصوير واقعي 
از آن در مركز آمار ارائه خواهد شد، بنابراين آمارها باكيفيت 
خواهن��د بود.  رييس مركز آمار ايران ادامه داد: قرار نيس��ت 
مدرن س��ازي آمار از همين فردا اتفاق بيفتد، ولي در تالشيم 
كمتر از ۷، ۸ س��ال آينده اين اتفاق ص��ورت بگيرد.  وي به 
موضوع نظام س��نتي آماري اشاره كرد و گفت: دستگاه ها در 
اين نظام منفعلند و آمارها بر نظر كارشناس��ي بوده و حتي 

برخي نيز از ارائه آمار خودداري مي كنند. 

برخي با جوسازي به فرار 
مالياتي كمك مي كنند

رييس س��ازمان ماليات��ي با بيان اينك��ه در روزهاي اخير 
سروكله دايه هاي مهربان تر از مادر در زمينه فرار مالياتي پيدا 
ش��ده است، گفت: متاسفانه برخي با اظهارات و جوسازي هاي 
خود زمينه فرار مالياتي را فراهم مي كنند.  به گزارش تسنيم، 
سيدكامل تقوي نژاد در جمع افسران مبارزه با جرايم مالياتي 
پليس آگاهي با اشاره به اينكه ماليات حلقه آخر فعاليت هاي 
اقتصادي اس��ت، گفت: تاكيد اصلي سازمان مالياتي اعتماد به 
موديان و مردم است و در همين راستا در سال 95 يك ميليون 
و 200هزار برگ ماليات قطعي براي مودياني كه خوداظهاري 
كرده اند، صادر شده است.  وي افزود: حقوق مردم در سازمان 
مالياتي به عنوان نقطه اتكاي فعاليت كارمندان اين سازمان قرار 
دارد.  رييس س��ازمان مالياتي در ادامه گفت: فرار مالياتي يك 
ظلم بزرگ به جامعه است و سوالي كه وجود دارد اين است كه 
چرا بايد عده يي از همه مواهب جامعه ازجمله امنيت و حمايت 
از س��رمايه گذاري برخوردار باشند اما از همه راه هاي قانوني و 
غيرقانوني براي فرار مالياتي اس��تفاده كنند.  تقوي نژاد با بيان 
اينكه مقام معظم رهبري ني��ز فراركنندگان مالياتي را مجرم 
دانس��ته اند، گفت: برهمين اساس دولت در اليحه جديد خود 
براي فرار مالياتي جرم درنظر گرفته و مجلس و شوراي نگهبان 
نيز آن را تصوي��ب كرده اند.  وي تاكيد كرد: هنوز درخصوص 
جرم انگاري فرار مالياتي اقدام جدي از س��وي سازمان صورت 
نگرفته اس��ت اما مش��خص نيس��ت كه چرا عده يي مشغول 
سنگ اندازي در اين مسير هستند. بسياري شعار شفافيت در 
فضاي اقتصادي كشور را مطرح مي كنند اما تنها عده كمي در 
اين راس��تا قدم برمي دارند. م��ا از اين افراد مي خواهيم كه اگر 
در راستاي شفافيت قدم برنمي دارند سنگ اندازي هم نكنند. 

خبر

يك كارشناس اقتصادي در زمينه نحوه توزيع درآمدهاي سال 95 مطرح كرد

انتقالدرآمددرمياندهكها
گروه اقتصاد كالن|

بررسي آمارهاي مربوط به نحوه توزيع درآمدهاي 
كشور در سال 95 نشان دهنده نوعي انتقال درآمدي 
در ميان دهك ها است. سال 95 اقتصاد كشور رشد 
ب�االي 8.3 درصدي را تجربه كرد كه نش�ان دهنده 
افزايش درآمد افراد جامعه نسبت به سال 94 است. 
اين پرسش كه نحوه سهم بري افراد مختلف جامعه از 
اين ميزان افزايش درآمد به چه صورت بوده اس�ت، 
هدف برخ�ي تحليل هاي كارشناس�ي بوده اس�ت. 
به همين منظور س�پيده كاوه، دانش�جوي دكتراي 
اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس نوشتاري را در اختيار 
»تعادل« قرار داده اس�ت كه در آن بيان مي كند:»با 
ثابت بودن ضريب جيني 95 نس�بت به س�ال 94 با 
وجود اعالم رشد اقتصادي مثبت و افزايش درآمدها 
مي توان نتيجه گرفت كه انتقال درآمدي در دهك ها 
در نهايت س�بب ع�دم كاهش ضريب جيني ش�ده 
است.« البته الزم است بدانيم كه منبع اطالعاتي اين 
تحليل مركز آمار ايران است كه در آن ضريب جيني 
س�ال 95 را نسبت به س�ال 94 بدون تغيير و همان 
0/39 اعالم كرده اس�ت. ام�ا بانك مركزي به عنوان 
يك�ي از نهادهاي اصلي آماري كش�ور اخيرا ضريب 
جيني س�ال 95 را 0.40 اعالم كرد. در ادامه مشروح 

تحليل سپيده كاوه را مي خوانيم. 

 روند 10 ساله ضريب جيني
در اين نوشتار تالش بر توضيح وضعيت درآمدي و رفاه 
خان��وار با توجه به عدم تغيير ضريب جيني در س��ال هاي 
اخير شده است. براي داشتن تعريفي يكسان از مفاهيم در 
ابتدا به معرفي مفهوم ضريب جيني پرداخته ش��ده است. 
ضريب جيني ي��ك واحد اندازه گي��ري پراكندگي آماري 
اس��ت كه معموال براي س��نجش نابرابري در توزيع درآمد 
يا ثروت در يك جامعه آماري استفاده مي شود. اين ضريب 
ارزشي بين صفر و يك دارد. ضريب جيني پايين تر برابري 
بيشتر در توزيع درآمد و ثروت را نشان مي دهد بدين ترتيب 
كشوري با ضريب جيني صفر به معناي برابري كامل توزيع 
درآمد و ثروت در جامعه است. بايد توجه داشت كه ضريب 
جيني نابرابري هاي فرصت را نمي سنجد. بنابراين كشورها 
با درآمدهاي سرانه مختلف مي توانند ضريب جيني يكساني 

داشته باشند. 
 لزوما ضريب جيني به تنهايي جهت قضاوت در مورد 
رفاه عمومي افراد كافي نيست. ايران با درآمد سرانه خود كه 
در گروه باالتر از متوسط جهاني قرار دارد طي سال ها داراي 
ضريب جيني 0.40-0.35 بوده درحالي كه در كشورهاي 
با درآمد باالتر و پيش��رفته كه پايه و اساس حكومت داري 

براساس سيس��تم سرمايه داري است مانند فرانسه، آلمان، 
ايتاليا اين ضريب طي سال ها از 0.35 هيچگاه فراتر نرفته 
است. در برخي كش��ورهاي OECD كه نظام دولتداري 
بر مبناي نظام هاي چپ برقرار اس��ت ازجمله كش��ورهاي 
اس��كانديناوي اين ضريب معموال زير 0.30 است. در اين 
ميان كش��ور امريكا به علت وج��ود ثروت هاي هنگفت در 
دهك هاي ب��االي درآمدي داراي ضري��ب جيني 0.40 و 
باالتر است. حال با داش��تن اين اطالعات بايد روند زماني 
درآمدها و س��اير ش��اخص هاي اقتصادي را جهت بررسي 
ضري��ب جيني و در كنار آن جهت پيدا كردن يك نگرش 
كلي در مورد وضعيت خانوارهاي ايراني مورد بررسي قرار 

داد. 
در نم��ودار يك ضري��ب جيني به تفكيك ش��هري- 
روس��تايي در كل كشور در 10س��ال اخير طبق آمارهاي 
مركز آم��ار ايران نمايش داده ش��ده اس��ت. همانطور كه 
ديده مي ش��ود از س��ال ۸4 تا 92 تقريبا داراي روند نزولي 
و بعد از س��ال 92 داراي رون��د صعودي به معناي افزايش 
نابرابري هاي درآمدي و ثروتي اس��ت. حال بايد با توجه به 
اطالعات اقتصادي ديگر سعي در توضيح اين روند داشت. 

  جهت تفس��ير حركت هاي نم��ودار مي توان گفت كه 
اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها در سال ۸9 سبب تند 
شدن ش��يب كاهش نمودار بوده ولي سال هاي قبل از آن 
هم روند ماليم كاهشي در ضريب جيني وجود داشته است. 
بنابراين نمي توان فقط به عامل طرح هدفمندسازي يارانه ها 
جهت توضيح روند كاهشي ضريب جيني تكيه كرد. البته 
الزم به ذكر است كه بخش صعودي نمودار از سال 92 بايد 

بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 

 بررسي شاخص هاي كمكي 
يكي از راه هاي انجام كش��ف و شهود در رابطه با مقدار 
ضريب جيني اين اس��ت كه بايد ديد آيا طي سال ها سهم 
دهك هاي باالي درآمدي اضافه شده و ثروتمندتر شده اند 
يا دهك هاي پايين تر فقيرتر ش��ده اند. ش��اخص هايي كه 
جهت بررس��ي اين مساله مورد اس��تفاده قرار مي گيرد به 

شرح زير هستند: 
1- شاخص سهم 10درصد ثروتمندترين به 10درصد 

فقيرترين جمعيت )درآمد( 
2- شاخص سهم 20درصد ثروتمندترين به 20درصد 

فقيرترين جمعيت )درآمد( 
3- شاخص سهم 40درصد ثروتمندترين به 40درصد 

فقيرترين جمعيت )درآمد( 
در نمودار 2 براي 10س��ال اخير روند هر 3 ش��اخص 

طبق آمارهاي مركز آمار ايران نشان داده شده است. 
 همانطور كه نمودار شماره 2 ديده مي شود اين شاخص 

ب��راي قياس دو دهك باال و پايين درآمدي تقريبا در دوره 
10ساله روند كاهشي داشته ولي مجدد در سال 92 با يك 
جهش مواجه بوده به طوري كه به نسبت سهم 10درصد 
ثروتمندترين ب��ه 10درصد فقيرترين جامعه از 10.6۸ در 
س��ال 92 به 12.33 در س��ال 93 افزايش داشته و اين به 
معناي افزايش نابرابري ها بين دو دهك مقايسه يي است از 
سال 93 تا 95 هم روند ماليم افزايشي اين شاخص ها حفظ 
شده كه هم مي تواند به معناي سرعت باالتر ثروتمندشدن 
براي دهك هاي باال يا به معناي س��رعت باالتر فقير شدن 
براي دهك هاي پايين درآمدي باشد و اين نتيجه گيري در 
مورد مساله نيز مجدد نيازمند به بررسي ساير شاخص هاي 

آماري است. 
ش��اخص س��هم 20درصد ثروتمندترين به 20درصد 
فقيرترين و شاخص مشابه براي 40درصد جمعيت داراي 
روند زماني مش��ابه ش��اخص مربوط به دو دهك اس��ت و 
استدالل مشابه صدق مي كند. در ارتباط با شاخص مرتبط 
با مقايس��ه 4دهك باال و 4ده��ك پايين با يكديگر ميزان 
تغييرات طي زمان بسيار كمتر بوده و تقريبا نسبت مجموع 
اين دهك ها با هم تغيير محسوس��ي نداش��ته است.  اگر 
بررسي هاي مشابه به تفكيك جمعيت شهري و روستايي 
ص��ورت گيرد، نتاي��ج اندكي متفاوت اس��ت. در جمعيت 
روس��تايي كاهش در كليه شاخص هاي مشابه رخ داده كه 
به معناي افزايش س��هم دهك هاي كم درآمدتر به نسبت 
دهك هاي ثروتمند اس��ت و اين مس��اله در كليه دهك ها 
باال و مياني يكسان است. در بررسي مشابه براي جمعيت 
ش��هري آمارها نش��ان مي دهند كه در تمامي دهك هاي 
درآمدي حدي و ميانه، تغييرات مانند تغييرات توضيح داده 
ش��ده براي كل جمعيت و با روند تندتري است.  به عنوان 
نتيجه گيري از بررسي آمارهاي فوق مي توان گفت طي دهه 
اخير عمدتا نابرابري ها در روستاها كاهش و در شهرها پس 

از كاهش تا سال 92 بعد از آن افزايش داشته است. 

 درآمدهاي شخصي به تفكيك شهر و روستا 
همانطور كه در ابتداي مطلب بيان شد، كاهش ضريب 
جيني لزوما به معناي بهتر شدن وضع اقتصاد كشور نيست 
به عنوان نمونه كش��ور برزيل با درآمد سرانه حدود 2برابر 
ايران داراي ضريب جيني 0.51 و اوكراين با درآمد س��رانه 
حدود نصف ايران داراي ضريب جيني 0.25 است مشخصا 
واضح است كه كم بودن ضريب جيني اوكراين از ايران به 
معناي بهتر بودن وضعيت درآمدي كش��ور و رفاه آنان به 

نسبت ايران نيست. 
بنابراين يكي از ش��اخص هايي كه مي تواند در بررسي 
وضعيت خان��وار ايراني كمك كند، وضعي��ت درآمد افراد 
است. جهت انجام اين كار با توجه به آمارهاي موجود براي 

درآمد خانوار، بعد خانوار و ش��اخص قيمت مصرف كننده 
شاخص درآمد تعديل شده فردي با سال پايه 90 در جدول 
يك طبق آمارهاي مركز آمار ايران محاس��به ش��ده است. 
محاسبه به اين صورت بوده كه ابتدا درآمد متوسط خانوار 
بر بعد خانوار تقس��يم ش��ده تا درآمد در بعد فرد به دست  
آيد سپس اعداد با توجه به شاخص قيمتي با سال پايه 90 
جهت ايجاد امكان مقايس��ه زماني تعديل شده است. اين 

تعديل به داليل زير صورت گرفته است: 
1- ب��ه علت متغير بودن س��طح قيمت ه��ا و بالطبع 
تفاوت ش��اخص قيمتي درآمدها با درآمد س��ال پايه 90 

يكسان سازي شده اند. 
2- در سايت س��ازمان آمار، درآمدها با تفكيك خانوار 
ذكر شده ولي به علت تغيير بعد خانوار درآمدها به صورت 

فردي محاسبه شده اند. همان طور كه در جدول فوق ديده 
مي شود، متوسط درآمد كل تعديل شده با شاخص قيمتي 
ب��ه ازاي هر نفر طي س��ال هاي اخير روند صعودي خود را 
حفظ كرده است.  در جدول و آمارهاي ارائه شده مشاهده 
مي ش��ود، وضعيت درآمدي افراد در روس��تا و شهر بهبود 
داش��ته و اگر به طريق مشابه وضعيت هزينه هاي كل نيز 
محاسبه شود در سال 95 نيز مانند سال 94 درآمد متوسط 
از هزينه هاي متوسط بيشتر بوده كه اين به معناي بهبود 
وضعيت معاش خانوار ايراني اس��ت. از طرفي ديگر با ثابت 
بودن ضريب جيني 95 نس��بت به سال 94 با وجود اعالم 
رش��د اقتصادي مثبت و افزاي��ش درآمدها مي توان نتيجه 
گرفت كه انتقال درآمدي در دهك ها در نهايت سبب عدم 

كاهش ضريب جيني شده است. 
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كيپاد؛ راهكار بانك  پاسارگاد 
براي پرداخت هاي خرد

مهندس زهرا ميرحسيني، 
عض��و هيات عام��ل و مع��اون 
فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
م��ورد  در  پاس��ارگاد  بان��ك 
براي  معرفي محصول كيپ��اد 
گف��ت:  خ��رد  پرداخت ه��اي 
طبق آم��اري كه ش��اپرك در 
ماه ش��هريور س��ال ۹۶ اعالم 
كرده اس��ت تقريبا ۸۴ درصد 
تراكنش ه��ا زير ۵۰ هزار تومان و ۷۱درصد زير ۲۵هزار 
تومان اس��ت و با توجه به اينكه اس��كناس و پول خرد 
در دس��ت مردم محدود است در نتيجه اين آمار نشان 
مي دهد كه مردم نيازشان در بخش پرداخت هاي خرد را 
از طريق كارت  بانكي آنالين رفع مي كنند. اصوال به غير 
از مواردي مثل حمل ونقل عمومي كه سرعت تراكنش 
يك نياز جدي اس��ت؛ نياز به راهكارهاي پرداخت خرد 

حس نشده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاسارگاد، ميرحسيني 
گفت: بانك پاس��ارگاد با تش��كيل يكي از شركت هاي 
زيرمجموعه خودش به نام »فناپ پرداخت« راهكارهايي 
را ارائه كرده اس��ت. از حدود ۶ س��ال پيش پروژه »من 
كارت« شهر مش��هد توسط اين شركت به بهره برداري 
رس��يد و بعد از آن كارت هاي شهروندي كه عموما در 
حمل ونقل عمومي استفاده مي شوند در شهرهاي اهواز 
و قزوين راه اندازي ش��ده اند. »فناپ پرداخت« تاكنون 
بيش از ۸ ميليون كارت شهروندي در شهرهاي مختلف 
صادر كرده و نياز مردم به پول خرد در حوزه حمل ونقل 
عموم��ي، پاركومترها و مواردي از اين دس��ت را تا حد 
زيادي حل كرده اس��ت؛ اما با توج��ه به اينكه اين نوع 
كارت ها صرفا در يك سيكل بسته حمل ونقل عمومي 
ارائه خدمت مي كنند در نتيجه در ساير كسب وكارهاي 
خرد عمال كاربرد ندارند و مشتري بايد در ديگر موارد از 

كارت  بانكي خود استفاده كند. 
در اين راستا اس��تاندارد در شبكه پرداخت جهاني 
نيز شناخته شده و با توجه به توانايي اپراتورهاي تلفن 
همراه كش��ور براي ارائه زيرساخت مورد نياز براي اين 
كار، يك همكاري س��ه  جانب��ه بين بانك پاس��ارگاد، 
ايرانسل و شركت فناپ پرداخت را آغاز كرده است كه 
بتواند بدون تعويض كارت هاي بانكي كه هزينه سنگيني 
دارد، راه��كار كارآمدي براي پرداخت هاي خرد آفالين 

ارائه كند. 
اين راهكار كه مبتني بر س��يم كارت هاي مجهز به 
فناوري NFC اس��ت، »كيپاد« ن��ام دارد كه از عبارت 
»كيف پول همراه پاسارگاد« گرفته شده است. در واقع 
كيپاد يك كيف پول موبايلي اس��ت كه براي نخستين 
بار در كش��ور براي پرداخت هاي خرد آفالين اس��تفاده 
مي ش��ود و كارب��ر مي تواند به  جاي كش��يدن كارت تا 
سقف مشخصي و بدون وارد كردن رمز فقط با نزديك 
ك��ردن تلفن همراهش به دس��تگاه هاي كارت خوان يا 
دس��تگاه پذيرنده پرداخت��ش را در عرض كمتر از يك 
ثاني��ه انجام دهد. با اي��ن كار، كاربر نه  تنها مي تواند در 
سيستم حمل ونقل عمومي از آن استفاده كند بلكه در 
تمام فروشگاه ها و پذيرندگاني كه دستگاه كارت خوان 
آنها مجهز به فناوري NFC باشد اين مدل پرداخت به 
 راحتي انجام مي شود. در نتيجه اين محصول ديگر مانند 
كارت بليت الكترونيك فقط محدود به شبكه حمل ونقل 
عمومي نيست. وي در مورد هدف بانك پاسارگاد در اين 
زمينه گفت: قبل از هر چيز بانك پاسارگاد همواره خود 
را متعه��د مي داند كه مطابق نياز واقعي مردم، خدمات 
نوآورانه به مش��تريان و مردم كشور ارائه كند. عالوه بر 
آن، اين محصول به اقتصاد ملي كشور نيز كمك مي كند 
چراكه مي تواند هزينه هاي ميلياردي توسعه و نگهداري 
بس��تر پرداخت هاي آنالين را كاهش دهد. اين كاهش 
هزين��ه همراه با صرفه جوي��ي در هزينه هاي كارمزدي 
مي تواند به كاهش قيمت تمام  ش��ده پول براي بانك ها 
منجر شود. در نتيجه اين كاهش هزينه مي توانيم شاهد 
ارائه تس��هيالت به مشتريان ش��بكه بانكي با نرخ بهتر 
باشيم. از طرف ديگر با توجه به اينكه كيف پول آفالين 
»كيپاد« جايگزين مناسبي براي وجه نقد است با كاهش 
هزينه هاي چاپ اسكناس و مسكوك، بهره برداري از اين 
محصول در راستاي تحقق سياست هاي قانون گذار و به 

نفع اقتصاد ملي خواهد بود. 
 وي تاكيد كرد: محصول كيپاد در نقطه كاربر نهايي 
باعث افزايش امنيت خواهد ش��د چراك��ه ديگر كاربر 
نگران كپي ش��دن اطالعات كارت  بانكي خود نيس��ت. 
ع��الوه بر اين با توجه به اينك��ه ديگر آن فرآيند كارت 
كش��يدن مرسوم را نداريم و كاربر بدون اينكه رمز وارد 
كند صرفا به  صورت بزن  و برو )tap and go( پرداخت 
را انجام مي دهد، س��رعت را برايش به ارمغان مي آورد. 
همچنين ديگر الزم نيس��ت كاربر چندين كارت بانكي 
يا كارت بليت در كيف يا جيبش داش��ته باشد و همه 
را در يك سرويس روي موبايلش دارد كه باعث راحتي 

كاربر مي شود.
مضاف بر اين موارد ديگر كاربر براي شارژ كيف پول 
خود مثل كارت بليت الزم نيست در زمان هاي محدود 
به مراكزي محدود جهت ش��ارژ مراجع��ه كند. از ديد 
پذيرنده يا همان فروشنده هم مي توان به مزيت خيلي 
مهم س��رعت اشاره كرد مخصوصا براي كسب وكارهاي 
خ��رد كه ب��ا صف مواج��ه هس��تند؛ مث��ل نانوايي ها، 
روزنامه فروش��ي ها يا كس��ب وكارهايي از اين دست كه 
اغلب يا از كارت بانكي استفاده نمي كنند يا اگر بخواهند 
استفاده كنند، فرآيند طوالني كارت كشيدن و رمز وارد 
كردن باعث ايجاد صف مي ش��ود كه در محصول كيپاد 
اين مساله حل ش��ده است. نكته ديگر اين است كه با 
توجه به آفالين بودن اين سامانه، ديگر فروشنده نگران 
قطعي هاي گاه  و بيگاه شبكه نخواهد بود چراكه نيازي 

ندارد به طور پيوسته به شبكه وصل باشد. 
از نگاه بانك پاسارگاد هم، يك مزيت همان دستيابي 
به رس��الت بانك است كه ارائه خدمت نوآورانه به مردم 
كش��ور اس��ت. دومين مزيت، كاهش هزينه هاي بانك 
است كه دليلش را پيش تر عرض كردم. سوم اين است 
كه با اين كار بانك پاس��ارگاد به مش��تريان يا بازارهاي 
جديد دست پيدا خواهد كرد. عالوه بر همه اين ها، بانك 
مي تواند با حفظ منافع تمام ذي نفعان در اين چرخه به 

منابع خرد ارزان قيمت دست پيدا كند. 
وي افزود: ابتدا قرار است اين محصول بدون كارمزد 
در اختيار مردم قرار بگيرد ولي قرار نيست اين سرويس 
رايگان بماند و در آينده براس��اس مدل هاي استاندارد، 
كارب��ر نهايي و پذيرنده كه ذي نفع اصلي آن هس��تند، 
كارمزد براي آن پرداخت خواهند كرد. ولي مس��لماً با 
توج��ه به هزينه كم انجام تراكنش ها در كيپاد، كارمزد 
آن نس��بت به كارمزد تراكنش هاي عادي، ناچيز و كم 

خواهد بود. 

نگاه

»تعادل« از تازه ترين تحوالت بازار فناوري هاي مالي گزارش مي دهد

آشنايي با بيمه  از طريق فناوري هاي جديد
 دو سوم مردم تنها بيمه تامين اجتماعي، درمان و خودرو را مي شناسند     فقط 3 درصد طرح هاي جديد به بازار بيمه ايران عرضه شده است

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري  
يك��ي از الزامات ايج��اد تحول در ب��ازار بيمه 
كش��ور، ورود طرح هاي نوين به اين عرصه اس��ت. 
اتفاقي كه بدون ش��ك مي توان��د با ايجاد تنوع در 
بيمه گري به نيازهاي متفاوت جامعه پاس��خ دهد 
ام��ا در ش��رايطي كه روش هاي ارائ��ه خدمات در 
دنيا به سرعت درحال دگرگوني است و مسووالن 
بخ��ش بيمه در كش��ور ب��ه اس��تفاده از ابزارها و 
طرح هاي نوي��ن در عرصه بيمه معتقد هس��تند، 
ح��وزه بيمه در اي��ران همچنان در بيش��تر موارد 
به ش��يوه سنتي اداره مي شود. با اين وجود تالش 
براي رس��يدن به اين مهم در ايران از سوي بخش 

خصوصي و دولتي در جريان است. 
ب��ه گزارش»تعادل« بين طرح ه��اي نوين ارائه 
 شده از س��وي بيمه گران در ۱۰س��ال اخير فقط 
3درصد آنها به بازار عرضه ش��ده كه س��هم بيمه 
دولت��ي ايران نس��بت به بخش خصوصي بيش��تر 
اس��ت. س��هم بيمه هاي زندگي در اين طرح ها در 
س��ال هاي اخي��ر از ۵  به بي��ش از ۱3درصد كل 
پرتفوي بيمه افزايش پيدا كرده اس��ت. اما س��اير 
بيمه نامه هاي نوين پس از طراحي يا به بازار عرضه 

نشده يا در نيمه  راه كنار گذاشته شده است.
كارشناسان معتقدند كه در نبود فرهنگ بيمه، 
عرضه محصوالت جديد به بازار كاري بسيار دشوار 
يا حتي غيرممكن اس��ت و طي يك نظرس��نجي 
كه از جامعه آماري ۴۰۰  نفره از پايتخت نش��ينان 
در مراك��ز خري��د و اماك��ن عمومي انجام ش��ده 
اس��ت ۶۷.۵ درصد در اي��ن آمارگيري فقط بيمه 
تامي��ن اجتماع��ي را مي ش��ناختند. نزدي��ك به 
3۰درصد بيمه ايران و ۲.۵درصد س��اير شركت ها 
را مي شناس��ند. همچني��ن ۵۴ درص��د بيمه نامه 
درمان را مي ش��ناختند. ۴3درص��د خودرو و تنها 
3درصد عم��ر و پس انداز را مي شناس��ند. اما چرا 
مردم از طرح هايي همچون بيمه هاي عمر استفاده 
نمي كنند و فرآيند طراحي بيمه نامه چگونه است 
و داليل عدم موفقيت محص��والت جديد در بازار 

ايران چيست؟
در مطالعه جديد ش��ركت خدم��ات حرفه يي، 
 اي او ان ب��ا عنوان فرصت هاي ب��ازار بيمه جهان، 
بازتفسيري از مديريت ريس��ك اعالم شده است. 
در اين مطالعه شركت هاي نوپا)Startup( داراي 
نقش توانبخش��ي ب��راي نوآوري بيمه هس��تند تا 
ايجاد كنن��ده اختالل در الگوهاي قديمي كس��ب 
وكار. همچنين در اين گزارش اش��اره شده كه ۵۵ 
درصد از بيش از ۵۵۰ ش��ركت فن��اوري بيمه در 
سرتاسر جهان تالش دارند تا به شركت هاي بيمه 
كمك كنند ت��ا تجربه و تعامل ب��ا بيمه گزاران را 

بهبود بخشند نه اينكه با آنها رقابت كنند. 
 براس��اس گ��زارش  اي او ان تاكن��ون تقريب��ا 
۱۴ميليارد دالر ب��راي تامين مالي در اين بخش، 
س��رمايه گذاري ش��ده اس��ت. ام��روزه در جهان 
متخصص��ان فناوري ه��اي بيم��ه در زمينه ه��اي 
روباتيك، هوش مصنوعي، اينترنت اش��يا، زنجيره 
بلوك��ي و تحليل پيش��رفته، ش��ركت هاي بيمه را 
تش��ويق مي كنند ت��ا از طريق هم��كاري با آنان 

محصوالت بهتري ارائه دهند. 
همچني��ن در اين گزارش آمده اس��ت: صنعت 
بيمه در مقايس��ه با ديگر صنايع نس��بتا آهسته تر 
فناوري ديجيتالي را لحاظ كرده است. اين سكوت 
سبب شده است تا كار آفرينان از فرصت استفاده 
كرده و براي گسترش فناوري ديجيتالي و با هدف 
بهبود تجربه مش��تري از يك ش��ركت نوپا ميزبان 
بهره ب��رداري كنن��د. اين مس��اله به ش��ركت هاي 
نوپا اج��ازه داده تا نه تنها راهكارهاي اثربخش��ي 
ارائ��ه دهند بلكه به طور مس��تمر آنها را از طريق 

جمع آوري و تحليل داده ها بهبود بخشند. 
يافته ه��اي  اي او ان همچنين نش��ان مي دهد 
كه اقتصاد درخواس��تي)اقتصادي كه در ارتباط با 
فناوري ديجيتالي رش��د يافته و تقاضاي مشتريان 

را در اسرع وقت برآورده مي كند( هم فرصت و هم 
چالش ب��راي بخش بيمه ايجاد كرده اس��ت. زيرا 
دارايي هاي مش��تريان مانند من��زل و خودرو آنان 
به طور فزاينده يي به صورت تجاري و ش��خصي از 
طريق شركت هاي خدماتي مانند ايرييان بي  و آبر 

به كار گرفته مي شود.
مشكالت مش��ابهي نيز به دليل عدم اطمينان 
از اينكه چطور اتومبيل هاي بدون سرنش��ين بيمه 
ش��وند، وجود دارد.  اي او ان تخمين زده كه حق 
بيمه ها در اي��االت متحده مي تواند تا ۴۰درصد از 
سطح سال ۲۰۱۵تا سال ۲۰۵۰ كاهش يابد. يعني 
سالي كه وسايل نقليه بدون سرنشين كامال به كار 
گرفته خواهند شد. يكي از مزاياي پيش بيني شده 
براي خودروهاي بدون سرنش��ين، كاهش تناوب 
تصادفات است و انتقال بيمه مسووليت مي تواند از 
رانندگان به توليد كنندگان خودرو و ارائه كنندگان 

نرم افزار تغيير وضعيت دهد. 
فرضي��ه مهمي كه ب��راي وس��ايل نقليه بدون 
سرنش��ين وج��ود دارد آن اس��ت كه آنه��ا از ۹۴ 
تصادفي كه به دليل خطاي انس��اني رخ مي دهد، 
پيش��گيري كنن��د. اين مس��اله مي توان��د اثرات 
تكان دهنده ي��ي ب��راي رويكرد تنظي��م مقرراتي، 

حقوقي و صنعت بيمه داشته باشد. 
در ۵ ت��ا ۱۰س��ال آين��ده نرم افزاره��ا جديد 
اطالعات همه صنايع را خواهند بلعيد و به عنوان 
مثال شركت Watson با ارائه نرم افزار تشخيصي 
خ��ود با دق��ت ۱۰۰درصد به كمك پزش��كان در 
تش��خيص انواع س��رطان و انجام دقيق عمل هاي 
جراحي خواهد آمد و به اين ترتيب ممكن اس��ت 
ديگر پزش��كان به دنبال بيمه مس��ووليت نباشند. 
سيس��تم هاي اطالعات��ي ج��اي رف��ت و آمدهاي 
ش��هري را خواهند گرفت و تا ۸۰درصد از رفت و 
آمدهاي ش��هري كم خواهد شد. همچنين وسايل 
نقليه بدون سرنش��ين به طور كامل به كار گرفته 

خواهند شد.
بنابراي��ن تصادف��ات ب��ه حداقل خواهد رس��يد 
همان گونه كه گفته ش��د اين مساله مي تواند اثرات 
تكان دهنده ي��ي ب��ر تقاض��اي بيمه نامه ه��ا به ويژه 
بيمه نامه هاي ش��خص ثالث داش��ته باش��د. اينها و 
موارد ديگ��ري مانند كاه��ش فعاليت هاي فيزيكي 
به خص��وص در زمين��ه حمل ونق��ل و پيش بيني 
بسيار دقيق سيس��تم هاي هوش مصنوعي از آينده 
مي توانن��د نياز جامعه را به بيم��ه كمتر كرده و در 
نتيجه ب��راي صنعت بيم��ه چالش ايج��اد كنند و 

ش��ركت هاي بيمه را به لبه ورشكس��تگي ببرند كه 
ش��ركت هاي بيمه بايد بتوانند برنامه ريزي هاي الزم 
را در اين زمينه انجام دهند و با طراحي محصوالت 

جديد اين چال ها را براي خود هموار كنند. 
 ش��ايد بتوان گفت در آن زمان كس��ب وكاري 
كه بس��يار رشد خواهد كرد، گردشگري باشد زيرا 
انسان ها كارهاي خود را به سيستم هاي اطالعاتي 
واگ��ذار خواهند ك��رد و تفريح را ب��راي خود نگه 
خواهن��د داش��ت. بنابراي��ن يك��ي از راهكارهاي 
شركت هاي بيمه براي عبور از اين چال ها مي تواند 
طراحي محصوالت بيمه يي در زمينه گردش��گري 
همچنين گسترش هر چه بيشتر بيمه هاي زندگي 
باشد. ش��ركت فناوري بيمه براي نمايندگان خود 
در م��دت ۵ ثانيه بيمه نامه مالكي��ت منزل صادر 
مي كند ش��ركت س��وئيفت، كه يك شركت نوپاي 
فناوري بيمه اس��ت، ب��ا نمايندگاني مس��تقل به 

صورت شبه سنتي كار مي كند. 
 مدير ارشد اين ش��ركت در گفت وگو با مجله 
اينشورنس بيزينس اظهار كرد: همه فكر مي كنند 
ك��ه تغيير در تجرب��ه كاربر يا ايج��اد تجربه بهتر 
براي كاربر بدين معناست كه مستقيما بايد سراغ 
مش��تري رفت. م��ا ديدگاهي متف��اوت داريم. ما 
فكر مي كني��م نمايندگي هاي داراي توان فناوري، 

الگوي مناسبي باشد. 
 وي در ادامه مي افزايد: بيمه، مقوله يي عجيب 
و محصول مالي بس��يار كمتر فهميده شده است. 
يك فرد معمول��ي واقعا نمي خواهد زمان متنابهي 
ب��راي درك بيمه مال��ك منزل اختص��اص دهد. 
بنابراين نمايندگي هايي كه در اين زمينه آموزش 
ديده ان��د، مي توانند اين نقش مش��اوره يي را بازي 
كنن��د و در واقع من فكر مي كنم كه اين مس��اله 

بسيار مورد تقاضا بوده است. 
ش��ركت سوئيف، يك شركت بيمه مالك منزل 
است كه به نمايندگي هاي مستقل اجازه مي دهد 
ت��ا از طريق رايانه يا تلفن در عرض ۵ ثانيه و تنها 
با يك آدرس بيمه صادر كند. اين بيمه نامه قابليت 
شخصي س��ازي، قانوني، صادر شده و به نماينده و 
بيمه گ��زار در ع��رض كمتر از ي��ك دقيقه ايميل 
مي ش��ود. اين ش��ركت اظهار مي دارد كه هزاران 
نماينده مستقل در سطح كشور هستند كه با اين 
شركت قرارداد بسته اند و اين رقم درحال افزايش 
است. اين مسوول ارش��د مي افزايد با وجود اينكه 
اين ش��ركت هم اكنون تنها در يك رشته بيمه يي 
به كس��ب وكار مي پردازد اما ساختار آن به زودي 
تغيي��ر مي كند و با وجود چند برنامه تحليل بيمه 
خودرو ممكن اس��ت طي 3ماه آينده وارد رش��ته 

خودرو نيز شود. 

بازار سكه در انتظار افت قيمت 

ريزش ۱۲ هزار توماني قيمت سكه در كنار ثبات ارزها 
احتمال تغيير رييس فدرال رزرو قيمت طال را نزولي كرد

گروه بانك و بيمه  
روز ش��نبه ۲۹مهر ۹۶ صرافي هاي پايتخت نيز 
هر دالر امريكا را بدون تغيير قيمت نس��بت به روز 
پنج ش��نبه گذش��ته ۴هزار و ۱۴توم��ان فروختند. 
همچني��ن هر يورو ب��ا ۲۵تومان كاه��ش ۴هزار و 
۷۸۰توم��ان و هر پوند ب��ا ۴تومان اف��ت ۵ هزار و 

3۵۰تومان بود. 
به گزارش»تعادل« اونس جهاني نيز عصر شنبه 
به ۱۲۸۱دالر رسيد و قيمت سكه بهار آزادي طرح 
جديد در بازار تهران درحالي حدود ۱۲هزار تومان 
كاه��ش يافت كه نرخ دالر نس��بت ب��ه آخرين روز 

كاري هفته گذشته تغييري نكرده است. 
هر قطعه س��كه تم��ام به��ار آزادي طرح جديد 
روز ش��نبه در بازار تهران ب��ا ۱۱هزار و ۸۰۰ تومان 
كاهش نسبت به روز پنج شنبه گذشته يك ميليون 

و ۲۹۸هزار تومان دادوستد شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با ۵۰۰ تومان افت نس��بت به روز پنج ش��نبه 
گذش��ته يك ميلي��ون و ۲۶۸ه��زار و ۵۰۰ تومان 
ارزش گذاري ش��د. از س��ويي ديگر نيم س��كه بهار 
آزادي ش��اهد رش��د يك هزار توماني ب��ود و ۶۵۸ 
هزارتومان معامله ش��د. ربع س��كه به��ار آزادي نيز 

با افزاي��ش ۷۰۰توماني نس��بت به روز پنج ش��نبه 
گذش��ته 3۷۵هزار و ۷۰۰تومان و هر قطعه س��كه 
گرمي نيز با ۶ ه��زار و 3۰۰تومان افت ۲۴۵هزار و 
۷۰۰تومان بود. هر گرم طالي ۱۸عيار نيز ديروز در 
بازار با ۷3۶توم��ان كاهش ۱۲۲هزار و ۵۰۰ تومان 

ارزش گذاري شده بود. 

 احتمال تغيير رييس فدرال رزرو قيمت طال 
را نزولي كرد

اف��ت ۰.۶ درصدي قيمت ط��ال در معامالت روز 
جمعه به دنبال تصويب ط��رح بودجه ترامپ اتفاق 
افتاد. بودجه يي كه مسير كاهش ميزان ماليات دهي 
ش��ركت ها را هموار خواهد ك��رد. از طرفي افزايش 
ن��رخ بهره زمينه را ب��راي كاهش قيمت طال فراهم 
كرده است. از سوي ديگر، تغيير مدير بانك مركزي 
امريكا از س��وي ترامپ كه به نظر مي رسد تا هفته 
آينده روي دهد، اميد را به افزايش نرخ بهره توسط 

مديريت جديد بيشتر كرده است.
به اين دليل كه ش��خص رييس جمه��ور امريكا 
تمايل بيش��تري به افزايش نرخ بهره دارد و بديهي 
اس��ت كه مديري را براي اين سمت انتخاب خواهد 

كرد كه نظريات شبيه به وي داشته باشد.

  بازار سكه در انتظار افت قيمت 
ريي��س اتحادي��ه ط��ال و جواه��ر با اش��اره به 
فرارس��يدن ماه صفر گفت: تقاض��ا در بازار كاهش 
يافت��ه و نرخ طالي جهاني و دالر نيز با افت مواجه 
ش��ده كه اين موارد مي تواند بر كاهش قيمت سكه 

موثر باشد.
محمد كش��تي آراي در مورد وضعيت بازار سكه 
اظه��ار كرد: وضعي��ت بازار عادي اس��ت و به دليل 
كاه��ش تقاض��ا، داد و س��تد ني��ز كاه��ش يافته و 
هيجانات بازار فروكش كرده اس��ت. وي با اشاره به 
فرارس��يدن ماه صفر گفت: در ماه صفر نيز همچون 
م��اه محرم به ط��ور معمول تقاض��ا در بازار كاهش 
 مي يابد كه اين امر نيز از داليل آرامش بازار و كاهش

معامالت است.
كش��تي آراي درب��اره گفته برخي كارشناس��ان 
درباره حباب داش��تن قيمت سكه نيز گفت: قيمت 
طالي جهاني همچنين نرخ دالر كاهش داشته كه 
ب��ه طور معمول اين دو عام��ل باعث كاهش قيمت 
سكه مي ش��ود. اما با توجه به اينكه تغيير قيمت ها 
در بازار س��كه با تاخير انجام مي شود، بحث حباب 
مطرح شده كه ممكن است امروز با مشخص شدن 

قيمت ها اين حباب نيز از بين برود. 

پژوهش��كده پولي و بانكي هفتمين فراخوان انتخاب مقاالت 
و كتاب ه��اي برتر تاليف ش��ده در زمينه پ��ول و بانك را اعالم 

كرده است. 
به گزارش »تعادل« اين پژوهشكده همزمان با هفته پژوهش 
و براي تش��ويق و ترغيب پژوهش��گران به خلق آثار ماندگار در 
زمين��ه پ��ول و بان��ك، هفتمين فراخ��وان انتخ��اب مقاالت و 
كتاب ه��اي برت��ر تاليف ش��ده در زمينه پول و بان��ك را اعالم 
كرده اس��ت. تاريخ آثار ارس��الي كه بايد بي��ن مهرماه ۱3۹۵ تا 

ش��هريورماه ۹۶ تاليف شده باشند، حداكثر تا ۲۰ آبان ماه سال 
جاري است. 

اس��اتيد، محققان و دانش��جويان در حوزه پ��ول و بانك آثار 
علم��ي خود ش��امل كت��اب و مقاله )چاپ ش��ده در نش��ريات 
علمي-پژوهش��ي، ISI. ISC( را در وب س��ايت هفته پژوهش 
اين پژوهشكده به نشاني www. rwmbri.ir بارگذاري كنند. 
بر اين اس��اس به پژوهش هاي برتر طي مراس��م ويژه يي جوايز 

نفيسي تعلق خواهد گرفت. 

براي ارتقاي رعايت قوانين و مقررات در ش��بكه 
بانكي كش��ور س��ازگار با اس��تانداردها و رويه هاي 
پذيرفت��ه  ش��ده بين المللي و در راس��تاي تكميل 
ضوابط حاكميت ش��ركتي در موسس��ات اعتباري، 
»دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در موسسات 

اعتباري« به شبكه بانكي كشور ابالغ شد. 
به گزارش »تعادل« بر اساس اين دستورالعمل، 
هيات مديره موسس��ه اعتباري موظف ش��ده براي 

انجام صحيح و دقيق مس��ووليت خود در خصوص 
نظارت بر كفايت و اثربخشي مديريت ريسك عدم 
رعاي��ت قوانين و مق��ررات، كميته  رعايت قوانين و 
مقررات را ايجاد كند. همچنين هيات مديره موظف 
اس��ت نسبت به ايجاد واحد دايمي رعايت قوانين و 
مقررات در ساختار سازماني موسسه اعتباري متبوع 

خود اقدام كند.
واحد رعاي��ت قوانين و مقررات وظيفه مديريت 

ريس��ك عدم رعايت قوانين و مقررات در موسس��ه 
اعتباري را برعهده دارد. 

واحد رعايت قوانين و مقررات موسسه اعتباري 
بايد از اختيارات كافي، جايگاه س��ازماني مناسب، 
اس��تقالل و دسترس��ي به هيات مدي��ره برخوردار 
باش��د. مديرعام��ل، مدي��ران اجراي��ي و كاركنان 
موسسه اعتباري بايد استقالل واحد رعايت قوانين 
و مق��ررات را م��ورد توجه ق��رار داده و از دخالت 

در وظاي��ف آن خودداري كنند. ع��الوه بر اين بر 
اساس دس��تورالعمل مذكور، هيات مديره موسسه 
اعتباري موظف اس��ت يك نف��ر را به عنوان مدير 
ارش��د رعايت قوانين و مقررات با مسووليت كامل 
و اختي��ارات الزم براي اداره واحد رعايت قوانين و 
مق��ررات و اجراي وظاي��ف محوله منصوب و براي 

تاييد به بانك مركزي معرفي كند. 
الزم به ذكر است در ش��رايط كنوني بانك هاي 
معتب��ر خارج��ي قب��ل از ايج��اد رواب��ط بانكي با 
بانك ه��اي طرف مقابل، موض��وع جايگاه و كيفيت 

مديريت ريس��ك رعايت قوانين و مقررات را مورد 
توج��ه قرار مي دهند و در برق��راري هرگونه ارتباط 
بانكي خواهان تكميل و پاسخگويي به مجموعه يي 
از پرس��ش ها توسط بانك طرف مقابل در خصوص 
نحوه مديريت ريسك عدم رعايت قوانين و مقررات 

و تاييد آن توسط مدير ارشد مربوط هستند. 
دس��تورالعمل رعاي��ت قواني��ن و مق��ررات در 
موسس��ات اعتباري در ۲۹م��اده و 3تبصره در يك 
هزار و دويس��ت و سي و هش��تمين جلسه شوراي 

پول و اعتبار به تصويب رسيد. 

فراخوان انتخاب آثار برتر پولي و بانكي

بانك ها ملزم به ايجاد »واحد رعايت قوانين و مقررات« شدند

شركت بيمه البرز در 3 ماهه دوم امسال بيش از 3هزار ميليارد 
ريال خسارت به بيمه گزاران خسارت  ديده خود پرداخت كرد. 

ب��ه گزارش روابط عموم��ي بيمه البرز، از اي��ن مبلغ بيش از 
يك هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال بابت خس��ارت هاي رشته بيمه هاي 
اشخاص و يك هزار و 3۷۰ميليارد ريال بابت خسارت هاي رشته 

بيمه خودرو پرداخت شده است. 
اين گزارش حاكي اس��ت بيمه البرز در تابس��تان سال جاري 
در رش��ته بيمه مس��ووليت مبلغ ۱۶۶ميليارد ريال خس��ارت به 

بيمه گزاران خسارت ديده خود پرداخت كرد كه پس از بيمه هاي 
 اش��خاص و خودرو، بيشترين خس��ارت پرداختي بيمه البرز در

3 ماهه دوم امسال است. 
بر اين اس��اس، بيمه البرز در همين مدت در رش��ته هاي بيمه 
آتش سوزي بيش از ۴۵ ميليارد ريال، بيمه  باربري 3۵ ميليارد ريال، 
 مهندسي مبلغ ۲۲ ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال، انرژي مبلغ ۱3 ميليارد و
  ۵۷۱ميلي��ون ري��ال و در رش��ته عم��ر و اندوخت��ه ۶ميليارد و

۱3۷ ميليون ريال خسارت پرداخت كرد. 

پرداخت 3 هزار ميليارد خسارت در تابستان توسط بيمه البرز

شنبهپنج شنبه نوع سكه و ارز 
۱3۰۹۸۰۰۱۲۹۸۰۰۰تمام بهار آزادي طرح جديد
۱۲۶۹۰۰۰۱۲۶۸۵۰۰تمام بهار آزادي طرح قديم

۶۵۷۰۰۰۶۵۸۰۰۰نيم سكه
3۷۵۰۰۰3۷۵۷۰۰ربع سكه

۲۵۱۰۰۰۲۴۵۷۰۰سكه گرمي
۱۲3۲3۶۱۲۲۵۰۰هر گرم طالي ۱۸ عيار

۴۰۱۴۴۰۱۴دالر
۴۸۰۵۴۷۸۰يورو
۵3۵۴۵3۵۰پوند

قيمت به تومان

مهندس زهرا 
ميرحسيني 
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5 بورس و فرابورس
 نگاه�ي بر عملكرد »آس�ياتك«: ش��ركت انتقال 
داده ه��اي آس��ياتك اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي 
ميان دوره ي��ي 12 ماه��ه منته��ي به 30 مهرم��اه 95 را 
حسابرسي نش��ده و با س��رمايه معادل 85ميليارد ريال 
منتش��ر كرد. بر اين اساس، اين شركت با انتشار عملكرد 
يك س��اله گذش��ته اعالم كرد در دوره يك ساله ياد شده 
مبلغ 200 ميليارد و 516 ميليون ريال سود خالص كسب 
كرد و بر اين اساس مبلغ 2هزار و 359 ريال سود به ازاي 
هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال 
مالي قبل معادل 6درصد افزايش داش��ت. گفتني است، 
شركت طي 12ماهه سال مالي 94 مبلغ يك هزار و 460 
ريال سود به ازاي هر سهم پوشش داده بود. همچنين به 
سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال اضافه شد 
و در نهايت مبلغ 264ميليارد و 220ميليون ريال س��ود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 شناسايي زيان فارس�يت اهواز: شركت فارسيت 
اهواز با سرمايه ثبت شده 30هزار ميليون ريال اطالعات 
و صورت هاي مالي ميان دوره يي 6 ماهه منتهي به پايان 
ش��هريور 96 را براي س��ال مالي منتهي به اس��فند 96 
منتش��ر كرد. عالوه بر اين، فارس��يت اهواز براي دوره 6 
ماهه پايان شهريورماه س��ال 96 به ازاي هر سهم 807 
ريال زيان خالص اعالم كرده اس��ت. اين ش��ركت براي 
س��ال مالي قبل دوره 6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 
95 به ازاي هر س��هم 984ريال زيان اعالم كرده بود كه 
در گزارش امس��ال 18درصد از زيان را نسبت به 6 ماهه 
سال مالي قبل كاهش داده است. همچنين اين شركت 
در سال مالي منتهي به پايان اسفند 95 به ازاي هر سهم 

2هزار و 269 ريال زيان محقق كرد. 
ش��ركت  فوالدمبارك�ه:  55درص�دي  پوش�ش   
فوالدمبارك��ه اصفه��ان پيش بيني عملك��رد دوره 6ماهه 
منتهي به 31 ش��هريور ماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با 
س��رمايه 75 ميليارد ريال منتشر كرد. همچنين شركت 
پيش بين��ي درآمد هر س��هم س��ال مالي منته��ي به 29 
اسفندماه 96 را حسابرسي نشده مبلغ 538ريال اعالم كرد 
و طي 6ماه با اختصاص مبلغ 298ريال س��ود به ازاي هر 
سهم معادل 55درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد كه 
در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل 243درصد 
افزايش داش��ت. گفتني است، اين شركت در دوره مشابه 
س��ال مالي قبل مبلغ 83ريال سود به ازاي هر سهم كنار 
گذاش��ت و به 30درصد از پيش بيني هايش رسيد. بر اين 
اس��اس س��ود خالص فوالد در 6ماهه ابتداي امسال مبلغ 
22هزار و 362 ميليارد و 943ميليون ريال و سود انباشته 
پايان دوره مبلغ 38هزار و 877ميليارد و 633ميليون ريال 
بوده اس��ت. افزون بر اين داليل تغيير اطالعات پيش بيني 
سال منتهي به 29 اسفندماه 96را حسابرسي نشده نسبت 
به اطالعيه قبلي اعالم كرد. بر اين اس��اس، افزايش درآمد 
فروش، ناش��ي از افزايش نرخ محصوالت اس��ت و افزايش 
بهاي تمام ش��ده كاالي فروش رفته در كل ناشي از تغيير 

در مقدار و نرخ و محصوالت است. 
 افزاي�ش 49درص�دي س�ود خال�ص »فملي«: 
ش��ركت ملي صنايع مس اي��ران اطالعات و صورت هاي 
مالي ميان دوره يي 6ماهه منتهي به 31 ش��هريورماه 96 
را حسابرسي نش��ده و با سرمايه معادل 50هزار ميليارد 
ريال منتشر كرد. همچنين اين شركت با انتشار عملكرد 
نيمه نخست سال مالي جاري اعالم كرد در دوره 6ماهه 
ياد شده مبلغ 9هزار و 171ميليارد و 683ميليون ريال 
س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 183ريال 
سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره 
مشابه س��ال مالي قبل معادل 49درصد افزايش داشت. 
گفتني است، اين شركت طي 6ماهه سال مالي 95 مبلغ 
123ريال س��ود به ازاي هر سهم پوشش داده بود. افزون 
بر اين به سود خالص دوره نيز سود انباشته ابتداي سال 
اضافه شد و در نهايت مبلغ 14هزار و 952ميليارد و 284 
ميليون ريال سود انباشته پايان دوره در حساب هاي اين 

شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي گلتاش: ش��ركت گلتاش 
اطالعات و صورت ه��اي مالي ميان دوره يي 9ماهه منتهي 
به 31 ش��هريورماه 96 را حسابرس��ي نش��ده و با سرمايه 
500ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين اين ش��ركت با 
انتش��ار عملكرد 9ماهه امسال اعالم كرد طي دوره 3ماهه 
سوم 96 مبلغ يك هزار و 289ميليارد و 256 ميليون ريال 
سود خالص داشت و بر اين اساس مبلغ 579ريال سود به 
ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره مشابه 
س��ال مالي قبل معادل 9 درصد كاهش داش��ت. گفتني 
اس��ت، اين شركت در نيمه نخست س��ال مالي 95 مبلغ 
637ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت. افزون بر اين، 
با افزوده شدن سود انباش��ته ابتداي سال به سود خالص 
دوره در نهايت مبلغ 697 ميليارد و 788 ميليون ريال سود 
انباشته پايان دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتشار عملكرد »ونيكي«: ش��ركت سرمايه گذاري 
 ملي اي��ران اطالع��ات و صورت هاي مال��ي ميان دوره يي

9 ماهه منتهي به 31 شهريورماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه 7هزار ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين 
اين شركت با انتش��ار عملكرد 9ماهه خود اعالم كرد در 
دوره 9ماه��ه ياد ش��ده مبلغ يك ه��زار و 387ميليارد و 
599ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 198ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 40درصد 
كاهش داش��ت. گفتني است، اين شركت در 3ماهه سوم 
سال مالي 95 مبلغ 328ريال سود به ازاي هر سهم محقق 
ك��رده بود. افزون بر اين، به س��ود خالص دوره نيز س��ود 
انباش��ته ابتداي سال اضافه شد و در نهايت مبلغ 4هزار و 
294ميليارد و 341ميليون ريال سود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 پوش�ش پيش بيني هاي »والغدر«: شركت ليزينگ 
خودرو غدير با س��رمايه ثبت شده 530هزار ميليون ريال 
پيش بيني درآمد هر سهم براي سال مالي منتهي به پايان 
آذرماه 96 را براي دوره 9ماه به صورت حسابرس��ي نشده 
منتش��ر كرد. همچنين اين شركت پيش بيني درآمد هر 
سهم براي س��ال مالي منتهي به پايان آذر 96 با سرمايه 
530ه��زار ميلي��ون ريال مبلغ 131ري��ال به طور خالص 
پس از كس��ر ماليات اعالم كرد. افزون بر اين، شركت در 
حالي 131 ريال س��ود براي پايان س��ال مالي پيش بيني 
كرده اس��ت كه در دوره 9 ماهه 119ريال س��ود خالص 
پس از كس��ر ماليات محقق كرده اس��ت. اين شركت در 
گزارش 9 ماهه 91درصد از پيش بيني ها را محقق كرد. در 
سويي ديگر، شركت ليزينگ خودرو غدير براي دوره 9ماه 
س��ال مالي گذشته به ازاي هر سهم 96ريال سود معادل 
81درصد پيش بيني ها را پوش��ش داده بود. در پايان سال 
مالي آذرماه 95 اين ش��ركت به ازاي هر س��هم 119ريال 
س��ود خالص پس از كسر ماليات شناس��ايي كرد. بر اين 
اس��اس ش��ركت داليل تغيير اطالعات پيش بيني س��ال 
منتهي به پايان آذرماه 96 را )حسابرسي نشده( نسبت به 
اطالعيه قبلي اين گونه اعالم كرده است: عمده تغييرات در 
سرفصل درآمدهاي عملياتي و ساير درآمد ها و هزينه هاي 

غيرعملياتي است.

روي خط شركت ها 

ركورد 45 ماه گذشته بازار سهام شكست

پشت پرده قدرت محرك هاي بورس

سومين كنفرانس جذب سرمايه گذار خارجي 

نگاهي به تحوالت بازار

گروه بورس  
امروز در س��ومين كنفرانس جذب سرمايه گذاري 
خارجي ب��راي تامين مال��ي ش��ركت هاي ايراني در 
مورد فرآيند انتش��ار اوراق بدهي و پذيرش س��هام بر 
مبناي اس��تانداردهاي IFRS، موض��وع رتبه بندي و 
در نهايت بورس وين ب��ه عنوان پذيرش كننده اوراق 
در م��ورد موض��وع تامين مال��ي بين المللي صحبت 
خواهد ش��د. بر اين اساس، معاون بورس اوراق بهادار 
تهران از برگ��زاري اين كنفرانس ب��ا حضور بيش از 
300ش��ركت كننده خبر داد و گف��ت: اين كنفرانس 
درحالي امروز برگزار مي ش��ود كه هدف از برگزاري، 
آشنايي ناشران پذيرفته شده در بورس و فرابورس با 
روش هاي تامين مالي جهاني و الزامات مورد نياز براي 

جذب منابع مالي از سوي شركت هاي ايراني است.
روح اهلل حس��يني مقدم ب��ا بيان اينكه نخس��تين 
V i  ننفران��س در اي��ن زمينه با حضور كارگ��زاري
sor Capital بورس انگلس��تان با سطح محدودي 
در تهران برگزار ش��د، افزود: دومين كنفرانس نيز با 
حضور موسسه حسابرسي KPMG كشور آلمان كه 
جزو 4 موسسه حسابرس��ي بزرگ دنياست برگزار و 
منجر به همكاري مشتركي در زمينه بررسي پذيرش 

شركت ها در بورس هاي مختلف و انتشار اوراق بدهي 
در بازار هاي بين المللي شد. 

اين مقام مسوول افزود: بورس تهران در كنفرانس 
امروز همكاري مش��تركي با بورس وين كشور اتريش 
خواهد داش��ت ك��ه در مورد پذيرش متقابل س��هام 
ش��ركت ها همچنين پذيرش و انتشار اوراق بدهي در 
بازار س��هام اتريش صحبت خواهد شد. به گفته وي 
درحالي يكي از الزامات انتشار اوراق بدهي در بازار هاي 
 بين المللي براس��اس رتبه بندي تعيين مي ش��ود كه

3 شركت رتبه بندي بزرگ دنيا كه امريكايي هستند، 
چندان حاضر به همكاري با ايران نيستند اما شركت 
SCOPE جزو شركت هاي رتبه بندي اروپايي است 

كه مورد تاييد همه بورس هاي اروپايي است.
ب��ه اي��ن ترتي��ب بح��ث رتبه بندي ك��ه چالش 
شركت هاي ايراني براي پذيرش در بازار هاي خارجي 
است از طريق اين موسسه رتبه بندي مي تواند برطرف 
شود. اين مقام مسوول با بيان اينكه فعاليت موسسه 
SCOPE در ايران نيازمند دريافت مجوزهاي الزم از 
سازمان بورس و اوراق بهادار ايران است در گفت وگو 
با فارس بيان كرد: اگر ش��ركت هاي بورسي بخواهند 
در بورس هاي اروپايي پذيرش شوند، نيازي به دريافت 

مجوز از بورس ايران نخواهد داشت و مي توانند با اين 
موسس��ه تعامل داشته باشند. حس��يني مقدم افزود: 
در اي��ن كنفرانس مجموع��ه كاملي ش��امل فرآيند 
انتش��ار اوراق بده��ي و فرآين��د پذي��رش س��هام بر 
مبناي اس��تاندارد هاي IFRS كه موسسه حسابرسي 
KPMG در م��ورد آن صحب��ت مي كند همچنين 
موضوع رتبه بندي به عنوان الزام انتشار اوراق بهادار و 
در نهايت بورس وين كه به عنوان پذيرش كننده اوراق 
مي تواند نقش داشته باشد به  طور تخصصي در مورد 
موضوع تامين مالي بين المللي صحبت خواهند كرد. 

حس��يني مقدم درباره تامين مالي ابزارهاي بدهي 
در بازار هاي بين المللي گفت: از نظر فقهي بايد تامين 
مالي بر مبناي ش��ريعت اسالمي باش��د و از آنجا كه 
در بازار هاي بين المللي ابزارهاي مالي اسالمي به  طور 
كامل پذيرفته ش��ده و محدوديتي به لحاظ شناخت 
و به كارگيري ابزارهاي مالي اس��المي در بورس هاي 
معتبر دنيا وجود ندارد، نمي توان از اين گزينه صرف 
نظر كرد و تنها به س��راغ اوراق قرضه رفت. هنوز در 
زمينه اوراق قرضه هي��چ اقدام جدي انجام نگرفته و 
از اين رو از اوراق تامين مالي اس��المي در بورس هاي 

معتبر مي توان به خوبي استفاده كرد. 

به باور وي عمده شركت هاي ايراني دارايي محور 
هستند و كمتر شركتي وجود دارد كه دارايي فيزيكي 
كمي داش��ته باشد. لذا بهره گيري از اين توان در گام 
اول باي��د در دس��تور كار متوليان ق��رار گيرد. وي بر 
اهميت ادبيات مالي امروز بازارهاي بين المللي ادبيات 
مالي و لزوم كاهش فاصله ها با آن تاكيد كرد و گفت: 
هم اكن��ون تامين مالي به  طور مثال از طريق صكوك 
اگر در بازار ايران بخواهد انجام ش��ود، اركان مختلفي 
تعيين مي ش��ود كه هزينه هاي زيادي را براي تامين 

مالي ايجاد مي كند.
بازارگ��ردان و پذيره نويس كه هر كدام در فرآيند 
پذيره نويس��ي و انتش��ار اوراق بدهي هزينه يك تا دو 
درص��دي دريافت مي كنند، باعث گران تمام ش��دن 
تامين مالي مي ش��وند اما در دنيا چيزي تحت عنوان 
بازارگ��ردان يا تعه��د پذيره نويس ب��راي حجم هاي 
كوچك اوراق معنايي ندارد. اگر كس��ي 500 ميليارد 
تومان از طريق انتشار اوراق بدهي تامين مالي انجام 
دهد، پذيره نويس و بازارگردان در دنيا براي اين حجم 
معناي��ي ندارد. به گفته وي در بورس هاي بزرگ دنيا 
براي ابزار هاي مالي كه حجم آن كم اس��ت در اغلب 
موارد پذيره نويسي به  طور عمومي به فروش نمي رسد 
و از طري��ق عرضه هاي خصوصي و در وقت محدودي 
آن را مي فروش��ند. هر چن��د چنين حجم هايي براي 
بازار هاي س��هام دنيا محدود است اما براي بازار سهام 

ايران تامين مالي بزرگي اس��ت. اين مقام مس��وول با 
بيان اينك��ه بايد با ادبي��ات مالي ام��روز بورس هاي 
بين المللي آشنا شد س��پس به سراغ تامين مالي در 
بازار ه��اي بين المللي رفت، عن��وان كرد: هدف از اين 
كنفرانس ايجاد فهم مش��ترك ميان اركان و ناشران 
و نهاده��اي تخصصي در اين زمينه اس��ت كه با نگاه 
تامي��ن مالي بين المللي مي توان ب��ا الزامات اوليه آن 
آشنا ش��د. وي در برابر اين پرس��ش كه تاكنون چه 
اقدام هايي براي بازارياب��ي اوراق تامين مالي ازجمله 
اوراق بدهي دولتي در بورس هاي منطقه يا بين المللي 
صورت گرفته است، گفت: موضوع انتشار اوراق بدهي 
دولت��ي و عرضه عموم��ي و خصوص��ي در بازار هاي 
بين المللي درحال بررسي و پيگيري دولت و سازمان 
برنامه و بودجه است اما موضوع رتبه بندي اين اوراق 
از اهمي��ت بااليي برخوردار ب��وده و با وجود تضامين 
دولتي اما از ديد س��رمايه گذار خارجي بايد از س��وي 
نهاد رتبه بندي معتبر مهر تاييد دريافت كند. تا زماني 
كه دولت ايران براي اوراق خزانه خود اين رتبه بندي 
را درياف��ت نكن��د، تامين مال��ي از س��وي بازار هاي 
بين المللي صورت نخواهد گرفت. حسيني مقدم گفت: 
پيشنهاد هاي مورد نياز براي انتشار و معامالت ثانويه 
اوراق مش��اركت ارزي ناشران بورسي هنوز تهيه و در 
مرحله رتبه بندي قرار دارد كه شايد تا پايان امسال به 

سرانجام برسد. 

س�ود ۲۰هزار ميليارد ريالي سرمايه گذاران 
در آبان: سرپرست امور تسويه وجوه معامالت اوراق 
بهادار و بورس كاال ش��ركت سپرده گذاري مركزي از 
پرداخت بيش از 20هزار ميليارد ريال سود انواع اوراق 
در آبان ماه جاري خبر داد. هادي علي پور گفت: بيش 
از 20 ه��زار و 800ميليارد ريال س��ود انواع اوراق در 
ماه آينده به سرمايه گذاران پرداخت خواهد شد. وي 
تصريح كرد: زمان سررسيد اوراق اجاره شركت خدمات 
ارتباطي رايتل، شركت قائد بصير، كاشي و سراميك 
پرسپوليس و قطارهاي مسافري و باري جوپار در آبان 
ماه اس��ت كه شركت سپرده گذاري مركزي سود اين 
اوراق را به س��رمايه گذاران پرداخت مي كند. علي پور 
ادامه داد: س��ود اوراق مشاركت شركت هاي ليزينگ 
رايان سايپا، توس��عه خاورميانه، سيمان كردستان و 
شهرداري هاي تهران، س��بزوار، مشهد، شيراز و كرج 
ماه آينده به حساب سرمايه گذاران واريز خواهد شد. 
سرپرست امور تس��ويه وجوه معامالت اوراق بهادار و 
بورس كاال س��مات خاطرنش��ان كرد: سررسيد سود 
اوراق مرابح��ه ش��ركت ايراني توليد اتومبيل س��ايپا 
و گواهي س��پرده بانك رف��اه در آبان ماه اس��ت كه 
ش��ركت س��پرده گذاري مركزي س��ود اين اوراق را 
نيز به س��رمايه گذاران پرداخ��ت مي كند. وي با بيان 
اينك��ه هم اكنون حدود 80 نوع اوراق )اجاره، مرابحه، 

مشاركت، گواهي سپرده، اوراق رهني، اسناد خزانه و 
اس��تصناع( در بازار سرمايه منتشر شده است، اظهار 
داشت: س��ود اين اوراق به صورت ماهانه يا سه ماهه 

يك بار به سرمايه گذاران پرداخت مي شود. 
انتقادات از نحوه عرضه اوليه: مدير نظارت بر 
بورس هاي سازمان بورس به انتقادات فعاالن بازار به 
نحوه عرضه اوليه س��هام شركت ها پاسخ داد. محسن 
خدابخش در برابر اين س��وال كه چه پاسخي افزايش 
انتق��ادات فع��االن بازار س��هام از نح��وه عرضه اوليه 
ش��ركت ها در بورس و فراب��ورس دارد؟ توضيح داد: 
واقعيت اين اس��ت كه در ه��ر دو صورت عدم عرضه 
اوليه يا از س��ر گيري واگذاري ه��اي جديد، انتقاداتي 
مطرح مي شود اما در نهايت اين روند منجر به ايجاد 
نش��اط به بازار سرمايه و افزايش اعتماد مي شود. وي 
ادام��ه داد: در اين ميان، عده زي��ادي از منتقدان به 
عرضه اوليه شركت ها، اقدام به خريد سهام مي كنند 
كه بايد گفت اگر سهام جديد، ارزنده و مناسب نيست 
چرا حاضر به خريد مي شوند و اگر نيست، چرا انتقاد 
مي كنن��د. اين انتق��اد و روال در جريان عرضه اوراق 
س��خاب هم وجود داش��ت. به گ��زارش بورس پرس، 
اين مقام مس��وول در واكن��ش به اين نكته كه عمده 
انتق��ادات مربوط به عرضه هاي اوليه آبش��اري در هر 
شرايطي از بازار، محدوده قيمتي بسته سهام، حضور 

سرمايه گذاران جديد با هدف افزايش آمار خريداران 
و ع��دم امكان حضور س��رمايه گذاران قديمي كه در 
بدترين س��ال هاي از بازار خارج نش��ده اند و... است، 
گفت: واقعيت اين اس��ت كه اكث��ر عرضه هاي اوليه 
انجام ش��ده داراي حجم زيادي نبوده و اثري هم در 
روند معامالت ندارد. خدابخش ادامه داد: با اين همه 
انتقادات مطرح ش��ده فعاالن قابل بررسي بوده و بايد 
مطالعات و تحقيقاتي در نحوه عرضه هاي اوليه ديگر 

كشورها انجام داد. 
بورس كاال، راهكار خروج صادرات از انحصار 
مافي�ا: ي��ك توليدكننده پس��ته با اش��اره به اينكه 
صادرات پس��ته به عنوان سلطان آجيل ها در انحصار 
مافياس��ت، گف��ت: فعاالن بازار محص��والت مختلف 
به خصوص پس��ته مي توانن��د از ظرفيت بورس كاال 
استفاده مناسبي ببرند. در اين زمينه يك توليدكننده 
پسته با اشاره به حضور مافيا در بخش صادرات پسته 
تصريح ك��رد: در بازار داخلي به دلي��ل پايين بودن 
حجم معامالت و انجام آن به صورت خرده فروش��ي، 
معامالت از طريق بانكداران انجام مي ش��ود. اين در 
حالي است كه مافياي پسته عمدتا در بخش صادرات 
اي��ن محصول فعالي��ت مي كند. محم��ود مهدوي با 
اش��اره به حجم توليد پس��ته در اي��ران افزود: حجم 
تولي��د پس��ته در ايران بين 150 ه��زار تن تا حدود 
300ه��زار تن متغير اس��ت و تقريب��ا غير از مصرف 
داخلي حدود 30هزار تني پسته، مابقي آن در قالب 
صادرات به ديگر كشورها منتقل مي شود. مهدوي به 

تخريب برند و جايگاه پس��ته صادراتي ايران توس��ط 
برخي صادركنندگان ناآشنا به بازارهاي جهاني اشاره 
كرد و گفت: نف��ع صادركنندگان حرفه يي در حفظ 
بازارهاي جهاني است و اقدامي در جهت تخريب بازار 
انجام نمي دهند. اين در حالي است كه طي 15سال 
گذش��ته برخي صادركنندگان خرد ك��ه از مباحث 
بازرگاني خارجي و شرايط بازارهاي جهاني شناختي 
ندارند، ب��ا قيمت هاي پايين تعهدات��ي به خريداران 
خارجي مي دهند ك��ه نمي توانند به آن عمل كنند. 
اين توليدكننده پس��ته با بيان اينكه پس��ته توليدي 
باغدار مخلوط بوده و پس از طي مراحل سورتينگ به 
قيمت هاي مختلفي به فروش مي رسد، گفت: باغدار 
هزينه هاي مختلفي همچون هزينه كاشت، كود، آب 
و مالي��ات، اجاره بهاي زمين و... را پرداخت مي كند و 
پس از آن سود معقولي به دست مي آورد؛ اما قيمت 
فروش در بازار مصرفي داخلي با قيمت فروش باغدار 
تفاوت دارد و باالتر از آن است، چرا كه در اين ميان 
فعاليت واسطه ها و دالالن و ساير هزينه هاي حمل و 
انبارداري وجود دارد كه قيمت ها را افزايش مي دهد. 
مهدوي اس��تفاده از راهكارهاي مرس��وم در تجارت 
خارجي و راه اندازي تش��كل هاي غيردولتي به كمك 
بخش خصوصي را پيشنهاد و در گفت وگو با تسنيم 
بيان ك��رد: بايد انباره��ا و كارگاه هاي اس��تانداردي 
راه اندازي ش��ود تا پذيراي كاالي توليدكننده باشد و 
براس��اس آن بانك ها به باغداران تسهيالت پرداخت 
كنند تا باغدار مجبور نباشد محصول خود را در زمان 

بازار فش��اري به هر قيمتي عرضه كن��د. وي اذعان 
داش��ت: اي��ن روش در قالب قبوض انب��ار و گواهي 
س��پرده كااليي شناخته مي ش��ود كه اين ابزار مالي 
هم اكنون از س��وي بورس كاال به بازار كاالها معرفي 
ش��ده و فعاالن بازار محصوالت مختلف به خصوص 
پس��ته مي توانند از اين ظرفيت بورس كاال استفاده 

مناسبي ببرند. 
بلوك غيرمديريتي »كتوكا« عرضه مي شود: 
س��وم آبان ماه بازار دوم فرابورس ايران ميزبان عرضه 
عمده س��هام غيرمديريتي شركت توليدي و خدمات 
صنايع نس��وز توكا با قيمت پايه هر س��هم 3 هزار و 
500 ريال اس��ت. عالوه بر اين، شركت فرآورده هاي 
نسوز قشم در نظر دارد، تعداد 8ميليون سهم معادل 
5.33درصد از س��هام ش��ركت صنايع نسوز توكا را با 
نماد »كتوكا4« به طور يكجا و نقد از طريق عرضه در 
بازار دوم فرابورس به فروش برساند. قيمت پايه يي كه 
براي اين سهم تعيين ش��ده 3هزار و 500ريال بوده 
و تاريخ عرضه آن چهارش��نبه سوم آبان ماه است. بر 
اين اساس، قيمت پايه كل اين عرضه نيز كه از سوي 
كارگزاري مبين سرمايه به روي تابلو معامالت مي رود 
28ميلي��ارد ريال بوده و بايد ب��ه صورت يكجا و نقد 
از س��وي خريدار پرداخت ش��ود. اين در حالي است 
كه ش��ركت صنايع نسوز توكا با سرمايه 150ميليارد 
ريال بيستم مهرماه سال 94 عرضه اوليه شده و از آن 
تاريخ تاكنون معامالت خود را در بازار فرابورس ايران 

پي گرفته است. 

گروه بورس  سياوش فرهادي  
ب��ازار س��هام در جري��ان معامالت روز گذش��ته 
توانس��ت به كان��ال 86هزار واحد وارد ش��ود. به اين 
ترتيب ش��اخص بيشترين رش��د از 21 دي ماه سال 

92 را به ثبت رساند. 
به گزارش »تعادل« در روند معامالت روز گذشته 
بازار سهام، شاخص كل توانست با رشد بيش از 662 
واحد به كانال 86هزار و430واحد وارد ش��ود. به اين 
ترتيب شاخص كل توانست به سقف 21دي ماه سال 
92 برس��د و باالترين رقم را طي مدت مزبور به ثبت 
برساند. بررسي معامالت حاكي از آن است كه عمده 
صنايع وابس��ته به گروه فرآورده هاي نفتي بيشترين 

اثر را بر رشد شاخص داشته است.
بر همين اساس نماد »شتران« با اثر 53 واحدي 
بيش��ترين اثر را بر رش��د ش��اخص داش��ته اس��ت. 
همچني��ن بع��د از آن نمادهاي »فخوز«، »ش��پنا«، 
»كگل« و »پارسان« موثرترين نمادها بر روند مثبت 

بازار بوده است. 
براين اساس معامله گران بورس تهران روز گذشته 
معامالتي معتدل و آرام را در حالي به نظاره نشستند 
كه تقوي��ت دالر در بازارهاي جهان��ي و انتظار براي 
رش��د كااليي ها باعث ش��د، تا معامله گ��ران به گروه 

فلزات اساسي و پااليشي ها تكيه كند. 
از طرفي وضعي��ت بازارهاي مال��ي در نيمه اول 
امس��ال با س��ال گذش��ته تفاوت چنداني نداش��ت؛ 
روزهاي ركودي و آرام تكرار شد و بازهم بازار پول به 

نس��بت براي سرمايه گذاران جذاب بود اما گويا نيمه 
دوم سال براي بازارها شرايط ديگري رقم خواهد زد. 
اگرچه هنوز معلوم نيس��ت افزايش نرخ ارز با شتابي 
كه در روزهاي اخير داش��ته ادامه دار شود يا با ورود 
سياست گذار پولي اين روند متوقف شود. با اين حال 
رشد قيمت ارز بازارهايي چون سهام و مسكن را نيز 
متاثر خواهد كرد. از طرفي اثر ش��رايط بين المللي و 

اقتصادي بر بازارها را نيز نمي توان ناديده گرفت. 
روزگذشته بازار سهام بازاري پرتحرك و به نسبت 
پرحجم ت��ر از روزه��اي قبل بود كه تك س��هم هاي 
برخ��وردار از س��هام ش��ناوري پايين و ب��ه اصطالح 

زيرخاكي ها در كانون توجه آن قرار داشت. 

 تكيه بر گزارش عملكرد ۶ ماهه 
از س��ويي ي��ك كارگ��زاري ب��ا توجه به انتش��ار 
گزارش هاي مثبت عملكرد 6 ماهه شركت ها و چند 
متغير ديگر، وضعيت بازار س��هام در هفته جاري را 
پيش بيني كرد. در همين حال مديرعامل كارگزاري 
آفتاب درخش��ان خاورميانه معتقد است: عرضه هاي 
اولي��ه در حالت تعادل ب��ازار، ابزار خوبي براي جذب 
منابع عمدتا خرد به بازار س��رمايه هس��تند؛ ولي در 
ش��رايط ركودي صرفا موجب ج��ذب منابع و ايجاد 
حباب در س��هم مربوط مي ش��وند. اين موضوع را در 
عرضه هاي اوليه اخير و به خصوص در ش��ركت هاي 

كوچك I.C.T شاهد بوده ايم. 
عرضه هاي اوليه در حالت تعادل بازار، ابزار خوبي 

براي جذب منابع به ويژه منابع خرد به بازار سرمايه 
اس��ت. نكته مهمي ك��ه در عرضه ه��اي اوليه نبايد 

مغفول بماند تنوع در اين موضوع است. 

 پالس هاي مثبت ارزي 
همچنين عليرض��ا تاج بر، مديرعام��ل كارگزاري 
بانك ملت درباره بازار ارز مي گويد بايد توجه داشت 
كه ورود ابزارهاي مشتقه مبتني بر ارز به بازار سرمايه، 
نياز ب��ازار را به كلي رفع نمي كند، چراكه پيچيدگي 
و تخصصي بودن اين ابزارها، سرمايه گذاري در آن را 

ملزم به دارا بودن دانش و تجربه مي كند. 
البته با توجه به بهبود ش��رايط اقتصادي كش��ور 
و اث��ر برج��ام در فعاليت ه��اي تجاري ش��ركت ها، 
پيش بيني مي ش��د كه گزارش هاي 6 ماهه شركت ها 
از كيفيت بااليي نس��بت به سال هاي قبل برخوردار 
باش��د. با اين وجود چشم انداز 6 ماهه نيمه دوم سال 
نيز روشن است و انتظار مي رود عمده صنايع بورسي 

گزارش هاي مطلوبي منتشر كنند.
 

 سال طاليي بورس
همچنين حميدرضا مهرآور، مديرعامل كارگزاري 
بانك سامان با اشاره به عملكرد فصلي شركت ها بيان 
كرد: اگر گزارش هاي فصلي ش��ركت ها را مقايس��ه 
كنيم متوجه مي ش��ويم كه گزارش ه��اي 6 ماهه از 
3ماهه بهتر بوده اس��ت. همچنين اين انتظار وجود 
دارد كه گزارش ه��اي 9 ماهه از 6 ماهه با كيفيت تر 

باشد. وي در توضيح اين موضوع بيان كرد: از ابتداي 
س��ال 96 شرايط اقتصادي كشور با تحوالت ويژه يي 
مواجه شد. به نوعي مي توان گفت اقتصاد كشور قابل 
پيش بيني ش��د. پيش تر ش��اهد اين موضوع بوديم 
كه س��رمايه گذاران و افرادي ك��ه مي خواهند پروژه 
اقتص��ادي تعريف كنند، نمي توانس��تند چش��م انداز 
دقيق��ي از رخداده��اي اقتص��ادي داش��ته باش��ند. 
خوشبختانه با ثبات در اقتصاد كشور شرايطي فراهم 
ش��د تا راه س��رمايه گذاري هموار ش��ود و اين افراد 

بتوانند تصميمات دقيق تري در اين زمينه بگيرند. 
مديرعام��ل كارگ��زاري بانك س��امان گفت: در 
زمينه رشد شاخص اين گروه ها، دو عامل بيشترين 
تاثير گذاري را داش��تند: م��ورد اول مربوط به روند 
قيمت كاموديتي ها در بازارهاي جهاني اس��ت. طي 
يك س��ال اخير كاالهايي نظير س��نگ آهن، مس و 
روي رش��د قيمتي قابل توجهي داش��تند. اين روند 
صعودي باعث شد صنايع معدنيiفلزي روند مثبت 
در پي��ش بگيرند. همچنين در بحث ش��ركت هاي 
پتروشيمي رش��د قيمتي در متانول و اوره در روند 

فعاليت اين شركت ها اثر قابل توجهي داشت. 
وي اف��زود: به تب��ع افزايش قيمت ه��اي جهاني 
وضعيت ف��روش ش��ركت هاي مرتبط بهب��ود قابل 
توجه��ي يافت. امكان صادرات براي آنها تس��هيل و 
تولي��د و فروش داخلي افزايش ملموس��ي پيدا كرد. 
همچنين طي چند ماه اخير روند افزايش نرخ ارز نيز 
اين بازار را تحت تاثير قرار داد. بسياري از شركت هاي 
كاال محور طي اين مدت توانستند از افزايش نرخ ارز 
بيشترين بهره را ببرند و شرايط خريد و فروش خود 

را در صورت هاي مالي بهبود بخشند.
مه��رآور س��ومين عامل موثر بر رش��د ب��ازار را 
سياس��ت گذاري هاي جديد در خصوص نرخ س��ود 
بانك ها دانس��ت و گفت: فعالي��ت بانك مركزي در 
خصوص كاهش نرخ س��ود س��پرده هاي بانكي نيز 
اثرگذاري قابل توجهي داش��ت. كاهش نرخ س��ود 
س��پرده، كاهش نرخ تس��هيالت را ب��ه همراه دارد. 
بدين ش��كل كه ش��ركت ها با نرخ كمتري سرمايه 
در گ��ردش خ��ود را تامي��ن مي كنن��د و وضعيت 
صورت ه��اي مالي خ��ود را بهبود مي بخش��ند. اين 
موضوع مي تواند س��ال 96 را به يكي از س��ال هاي 

طاليي بورس تبديل كند. 

 افزايش ۶۶۲ واحدي
براين اس��اس ش��اخص كل قيمت و بازده نقدي 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران )تدپيك��س( در پايان 
معامالت روزگذشته شنبه 29 مهر ماه 96 با افزايش 
662 واحدي روي رقم 86هزار و 430 واحد ايستاد. 
ش��اخص كل هم  وزن اما با افزايش 53 واحدي عدد 

17هزار و 556 واحد را به نمايش گذاشت. 
ش��اخص س��هام آزاد ش��ناور نيز با افزايش 746 
واح��دي به رقم 93هزار و 580 واحد دس��ت يافت. 
شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 651 واحدي 
به رقم 60هزار و 182 واحد دست يافت كه شاخص 
ب��ازار دوم با افزاي��ش 474 واحدي ع��دد 190 هزار 
و 462 واح��د را ب��ه نمايش گذاش��ت. روزگذش��ته 
همچني��ن ش��اخص كل فرابورس )آيفك��س( نيز با 
افزاي��ش 11 واحدي روي رقم 940 واحد ايس��تاد. 
براس��اس اين گزارش، روزگذشته معامالت سهام در 

نماد ملي صنايع م��س ايران و تاپيكو هر يك تا 22 
واحد، ايران خودرو تا 16 واحد و س��ايپا با 10 واحد 
كاهش بيش��ترين تاثيرمنفي را بر محاسبه شاخص 

كل بورس به نام خود ثبت كردند. 
در مقاب��ل، معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
شركت هاي فوالد مباركه با 263 واحد، پااليش نفت 
تهران با 65 واح��د و پااليش نفت بندرعباس با 62 
واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را در برآورد اين 

نماگر به دوش كشيدند. 
ارزش كل معامالت روزگذش��ته بورس تهران در 
حال��ي به بيش از 186 ميلي��ارد تومان نمايش داده 
شد كه ناش��ي از دست به دست شدن بيش از 661 
ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 58 هزار 

و 593 نوبت داد و ستد بود. 
ط��ي معامالت روزگذش��ته نماده��اي معامالتي 
ش��ركت هاي فوالد مبارك��ه اصفه��ان، قراردادهاي 
اختي��ار خريد و فروش فوالد مباركه اصفهان، اختيار 
فروش تبعي فوالد مباركه، قند ش��يرين خراس��ان، 
حق تقدم استفاده نش��ده سرمايه گذاري اعتال البرز، 
صنايع فوالد آلياژي يزد، سيمان الر سبزوار از سوي 
ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معامالتي 
شركت هاي نفت س��پاهان، فوالد هرمزگان جنوب، 

توليد صنعتي درخشان تهران متوقف شدند. 
براساس اين گزارش چند مولفه در بحث اقتصاد 
كالن مطرح اس��ت كه توس��عه آنها توانست بورس 
را نيز تح��ت تاثير ق��رار دهد. همانطور ك��ه انتظار 
مي رفت گش��ايش هاي اقتصادي، كاهش نرخ تورم و 
موفقيت هاي دولت در برجام باعث ش��د گزارش هاي 
6ماهه ابتدايي س��ال بسياري از شركت ها از كيفيت 

مطلوبي نسبت به سال هاي قبل برخوردار باشد. 
به نظر مي رس��د آنچه دولت تا به حال در اقتصاد 
ايران از س��ال 92 تاكنون انجام داده، كمتر توانسته 
انتظ��ار اصالح��ات اقتص��ادي را برآورده س��ازد. به 
اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي؛ اكن��ون اقتصاد ايران 
ني��از به اصالحات اقتصادي در هم��ه حوزه ها اعم از 
ارز، انرژي، س��اختار بروكراتيك و ماليات دارد و نياز 
داريم س��يگنال هايي را مبني براين ببينيم كه دولت 
به سمت اصالحات اقتصادي در حال حركت است. 

 وضعيت بازارها در نيمه دوم سال
به اعتقاد كارشناسان بورس مي تواند يك فضاي 
امن براي س��ود آوري بيشتر در س��رمايه گذاري ها 
طي ميان مدت باش��د. افت قيمت ها در س��ال هاي 
اخير با توجه به آنكه در كف س��ودآوري شركت ها 
بوديم، به گونه يي بود كه توازن بين قيمت و حداقل 
وضعيت س��ود آوري ش��ركت ها برقرار شده بود و با 
اصالح ساختار اقتصادي و رشد قيمت هاي جهاني، 
ش��اهد بهبود وضعيت س��ودآوري شركت ها شد. به 
نظر مي رس��د اين بار نه از محل رشد افسارگسيخته 
قيم��ت ارز و فعاليت هاي س��فته بازانه، كه از محل 
بهبود سود آوري ش��ركت ها، بورس مي تواند بيش 
از پيش مورد توجه س��رمايه گذاران باش��د. در اين 
نق��ل و انتقاالت قطعا بخش��ي از آن مي تواند جذب 
ش��ركت هايي كه سود  آوري مورد اطمينان و نسبت 
قيم��ت ب��ر در آمد جذابي دارند، بش��ود كه در اين 
حالت، موجب رونق زيرپوس��تي در بازار س��هام نيز 

خواهد شد. 

گزارش يك

بازار سرمايه
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افزايش سهم صنوف توليدي 
در صادرات

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران   دبيركل اتاق اصناف 
ايران با تبريك روز صادرات به همه فعاالن اقتصادي گفت: 
ب��ا توجه به توان باالي بنگاه ه��اي اقتصادي در توليد بايد 
سهم صادرات صنوف توليدي در صادرات غيرنفتي كشور 
افزايش يابد. علي عوض پور افزود: درحال حاضر بخش��ي 
از سبد صادراتي كش��ور توسط فعاالن بنگاه هاي توليدي 
صنفي ص��ورت مي پذيرد و اگر حمايت ه��اي الزم از اين 
بخش صورت بگيرد، اين س��هم افزايش خواهد يافت. وي 
تصريح كرد: با توجه به هدف گذاري شوراي عالي صادرات 
و در راستاي حمايت از بنگاه هاي صنفي و تعامالت صورت 
گرفته از سال آينده سهم صادراتي اصناف افزايش مي يابد. 
دبي��ركل اتاق اصناف اي��ران افزود: آمار ص��ادرات اصناف 
اكنون ساالنه ۵۰۰ ميليون دالر است؛ درحالي كه مي توان 
با تجميع توانايي ه��ا و برنامه ريزي در يك بازه زماني يك 
ساله آن را به 3 تا 4 برابر افزايش داد. وي افزود: بنگاه هاي 
كوچك و متوسط سهم بااليي در اقتصاد، توليد، صنعت و 
صادرات كشورها دارند و از آنجا كه تعداد بنگاه هاي كوچك 
و متوس��ط در هر كشوري باالست، سهم بسيار زيادي نيز 
در تقويت اقتصاد دارن��د. به دليل پايين بودن هزينه هاي 
باالس��ري اي��ن بنگاه ه��اي تولي��دي، قيمت تمام ش��ده 
محص��والت آنها كاهش مي ياب��د و از اين رو مزيت رقابت 
بااليي دارند. عوض پور تاكيد كرد: در بيش��تر كش��ورهاي 
جهان توجه ويژه يي به توسعه اين بنگاه ها مي شود و بايد 
يك��ي از اولويت هاي دول��ت دوازدهم نيز حمايت جدي از 
بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط باشد كه با اختصاص 
يارانه توليد به اين بنگاه ها سهم صادراتي را افزايش دهند تا 

از ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي كاسته شود. 

پايش تراكنش  مالياتي 
بنگاه هاي اقتصادي 

پايگاه خبري اتاق اصناف ايران   رييس اتاق اصناف 
مركز اس��تان هرمزگان در خصوص دس��تورالعمل جديد 
سازمان امورمالياتي كه دردسرهاي زيادي را براي اصناف 
به همراه داش��ته است، گفت: پايش تراكنش هاي مالياتي 
بنگاه هاي اقتصادي در راس��تاي شفاف س��ازي از سال ۹۰ 
به دليل اينكه مستندات موجود نيست، رويكرد اشتباهي 
اس��ت. محمد جاللي اف��زود: اقدامات اخير س��ازمان امور 
مالياتي براي دريافت اطالعات س��نوات گذشته به ويژه از 
سال هاي ۹۰ به بعد به دليل نبود تكليف قانوني موديان و 
در نظر گرفته نش��دن گردش حساب هاي بانكي به عنوان 
قرينه ماليات��ي در ماده ۱۵۲ قانون ماليات هاي مس��قيم 
براي محاسبه درآمد مشمول ماليات موديان و نيز فقدان 
سيستم نگهداري سوابق اين مجموعه فعاالن اقتصادي را 
با ش��رايط خاصي رو به رو كرده اس��ت. وي تصريح كرد: 
از اين رو درخواس��ت ارائه مدارك و مس��تندات مربوط به 
واريز وجوه به حس��اب آنها در پنج س��ال گذشته به دليل 
عدم اطالع براي جمع آوري و نگهداري س��وابق مورد نياز 
موديان را با مشكالت متعددي رو به رو كرده است. رييس 
اتاق اصناف بندرعباس اظهار كرد: س��ازمان امور مالياتي 
باي��د با هماهنگي با اتاق اصناف اي��ران با رويكرد تعاملي 
راهكار مناسب تري را براي رفع اين مشكل ارائه كند. وي با 
بيان اينكه تعامالت بيشتري در راستاي شفاف سازي بايد 
صورت بگي��رد، افزود: ميزان تراكنش هاي مالي بنگاه هاي 
اقتص��ادي در پن س��ال اخير بس��يار باال ب��وده كه براي 
دسترسي به اين اطالعات بايد زودتر به بنگاه ها اطالع داده 
مي شد و اين قانون چون ومربوط به سال ۹۵ است بايد از 

همان سال اجرايي شود.
 

 رفع موانع صادرات روغن
در پسابرجام

ايرنا   ايران بي��ش از ۹۰درصد روغن خام مورد نياز 
خود را از طريق واردات تامين مي كند، اما ساالنه بيش 
از ۱۰درصد روغن نباتي توليدي به كش��ورهاي هدف 
صادر مي ش��ود بطوريكه با ص��ادرات 8 هزار و ۹۱۱تن 
روغن در طي 6 ماهه امس��ال نس��بت به سال گذشته 
۲84 درصد رش��د را تجربه كرديم. اين درحالي اس��ت 
ك��ه طبق آمار انجم��ن روغن نباتي اي��ران در 6 ماهه 
س��ال گذش��ته حدود ۲هزار و 3۱8تن صادرات انجام 
ش��ده بود. همچنين مطاب��ق آمارها، در س��ال ۱3۹۵ 
حجم روغن نباتي صادرات��ي ۱3هزار و ۱8۵هزار تن و 
در س��ال ۹4 نزديك 8 ه��زار و 734تن بود كه اين نيز 
نزديك ۵۱ درصد افزايش در سال ۹۵ را نشان مي دهد. 
ب��ا وجود اينكه بخش عمده صادرات روغن نباتي ايران 
به كشورهاي »عراق و افغانس��تان« انجام مي شود، اما 
كشورهاي »ارمنستان، ازبكستان و تاجيكستان« نيز از 
واردكنندگان روغن نباتي ايران هس��تند. اين درحالي 
اس��ت كه طي سال هاي 86 تا 88 نزديك ۱۰۰هزار تن 
روغن توليدي ايران به كش��ورهاي هدف صادر مي شد 
زيرا ايران با داشتن بيش از 3ميليون تن ظرفيت توليد 
كارخانه يي مي تواند صادرات ساالنه خود را افزايش دهد 
ام��ا اكنون اين كارخانجات به نيمي از ظرفيت توليدي 

خود كار مي كنند. 
عض��و انجم��ن صنفي صناي��ع روغن نبات��ي ايران 
درباره آخري��ن وضعيت صادرات اين محصول گفت: از 
س��ال ۹۱ به بعد و پس از اعم��ال تحريم ها عليه ايران 
ش��رايط ارزي كش��ور با مش��كالتي روبه رو شد كه در 
نتيجه آن صادرات روغن از كش��ور ممنوع ش��د. جعفر 
بيرالون��د ادام��ه داد: اين ممنوعيت چندس��اله موجب 
ش��د كه توليدكنندگان و صادركنن��دگان روغن نباتي 
بازارهاي صادراتي خود را از دس��ت بدهند. وي تصريح 
كرد: در س��ال هاي اخير ب��ا حمايت هاي دولت و بهبود 
نس��بي ش��رايط ارزي و اقتصادي كش��ور شركت هاي 
توليدي كه در حوزه صادرات نيز فعال بودند به تدريج 
امكان حضور در بازارهاي منطقه را پيدا كردند. بيرالوند 
كه در آيين بيس��ت و يكمين س��الروز ملي صادرات به 
عنوان صادركننده نمونه معرفي شد، گفت: اين شركت 
توليدكننده و صادر كننده از ابتداي آزادسازي صادرات 
روغن، حضور گس��ترده در بازار كشورهاي منطقه را در 
دستوركار قرار داد و خوشبختانه توانست در اين مسير 
گام هاي خوبي بردارد. اين فعال اقتصادي معتقد است، 
كس��ب اين عناين و برگ��زاري اينچنين همايش هايي 
انگيزه يي براي همه توليدكنندگان در حوزه هاي مختلف 
كه س��عي كنند در راس��تاي تقويت توليدات صادرات 

محور به رشد اقتصادي كشور كمك كنند. 
بيرالوند ظرفيت هاي توليدي كش��ور در حوزه روغن 
نبات��ي را مورد توج��ه قرار داد و اف��زود: توليدكنندگان 
روغن، توانمندي ه��اي خوبي در بخش توليد و صادرات 
دارند و با توجه به ش��رايط ركود نسبي اقتصاد داخلي به 
طور حتم برنامه ريزي اين شركت ها براي توسعه توليد و 

صادرات مي تواند مفيد باشد. 

اخبار

در تازه ترين نشست شوراي گفت  و گوي دولت و بخش  خصوصي استان تهران مطرح شد
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سي و هش�تمين جلسه شوراي گفت وگوي 
دول�ت و بخ�ش خصوص�ي درحال�ي برگ�زار 
اس�تاندار  هاش�مي،  سيدحس�ين   ك�ه  ش�د 
س�ابق تهران، كرسي رياس�ت اين شورا را به 
محمدحس�ين مقيمي، استاندار جديد تحويل 
داد. سيدحسين  هاشمي چندي پيش با حكم 
وزير كش�ور به عنوان قائم مقام اين وزارتخانه 
منصوب ش�د و محمدحسين مقيمي جانشين 
او در كسوت استانداري تهران شد، جايگاهي 
ك�ه او را به عنوان رييس ش�وراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي در اس�تان تهران نيز 
منص�وب مي كن�د. همچنين در اين نشس�ت، 
م�اده 11 قانون هواي پاك مورد نقد و بررس�ي 
اعض�اي ش�ورا قرار گرف�ت. در همي�ن رابطه 
كارگ�روه تخصص�ي روان س�ازي و تس�هيل 
فرآين�د مجوزه�اي اداره كل حفاظ�ت محيط 
زيس�ت تهران به ارائه گزارشي در اين زمينه 
پرداخت و در نهايت 5 پيشنهادي كه از سوي 
اين كارگروه تدوين ش�ده بود، مطرح ش�د كه 

در متن گزارش آمده است. 
  

 بخش خصوصي مالك اصلي اقتصاد 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومي اتاق ته��ران در اين 
نشس��ت مس��عود خوانس��اري به س��خنراني اخير 
رييس جمه��ور امري��كا واكنش نش��ان داد و افزود: 
س��خنان موهن دونالد ترام��پ در ميان دولت هاي 
ساير كش��ورهاي جهان به ويژه اروپا مورد استقبال 

قرار نگرفت و تاييد نشد. 
مهم تر اينكه در داخل كش��ور نيز به انس��جام و 
نزديكي جناح ها و طبق��ات مختلف انجاميد. وي با 
بيان اينكه التهابات بين المللي عليه منافع سياس��ي 
و اقتص��ادي كش��ور را بايد با تدبي��ر و تعامل همه 
جريان هاي داخلي خنثي كرد، گفت: طي هفته  هاي 
اخير بازار ارز در داخل كشور دچار نوسان دوباره يي 
ش��د و بار ديگر اين انتظار بج��ا و منطقي را ايجاد 
كرد كه دولت بايد براي هميش��ه تكليف نرخ ارز را 
روشن كرده و به سمت واقعي كردن آن پيش رود. 
در ادامه اين نشس��ت، سيدحس��ين  هاشمي نيز 
حضور اس��تاندار جديد بر مس��ند رياس��ت شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
را فرصت��ي مغتنم ب��راي بخش خصوص��ي عنوان 
كرد و افزود: نجات اقتصاد كش��ور در توليد و رونق 
بخش��يدن به آن اس��ت از اي��ن رو همه بخش هاي 
تصميم گي��ر و اجرايي كش��ور باي��د بهبود وضعيت 
توليد را در پيش��اني تصميم��ات و برنامه ريزي هاي 

خود قرار دهند. 
ريي��س ش��وراي  و  ته��ران  اس��تاندار جدي��د 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
ني��ز در س��خناني بخش  خصوص��ي را مالك اصلي 
اقتصاد كش��ور عنوان ك��رد و گفت: اگرچه در طول 
دوران گذش��ته تالش هايي براي بازگرداندن اقتصاد 
ب��ه صاحب واقعي آن يعني بخش خصوصي صورت 
گرفت��ه اما در عمل ش��اهد آن هس��تيم كه اقتصاد 
كش��ور كماكان در دست بخش��ي هايي است كه نه 

دولتي هستند و نه خصوصي. 
محمدحسين مقيمي با اشاره به نقش تهران در 

اقتصاد و صنعت كش��ور افزود: ش��وراي گفت وگوي 
دول��ت و بخ��ش خصوصي اس��تان ته��ران وظيفه 
س��نگيني در جهت تقويت بخ��ش خصوصي و رفع 
موان��ع پيش روي فعاالن اقتص��ادي برعهده دارد و 
يكي از بزرگ ترين موانع پيش روي اين بخش، عدم 
تصميم گيري هاي به موقع از س��وي س��ازمان هاي 

مجوز دهنده است. 
به گفته وي، بخش عمده يي از مش��كالت پيش 
آمده براي بخش خصوصي در طول سال هاي اخير 
ناش��ي از تصميمات اشتباه دستگاه هاي تصميم ساز 
و اجراي��ي كش��ور ب��وده اس��ت از اين رو ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
بايد تالش كند با بررسي دقيق و كارشناسي جوانب 
مختل��ف اقتصادي كش��ور، دولت و دس��تگاه هاي 
زيرمجموع��ه آن را از اتخ��اذ تصميم هاي اش��تباه 

برحذر دارد. 

 نقد و بررسي ماده 11 قانون هواي پاك
در ادامه اين جلس��ه، بررس��ي م��اده ۱۱ قانون 
هواي پاك مورد نقد و بررس��ي اعضاي ش��ورا قرار 
گرفت. در همي��ن رابطه، مديركل ام��ور اقتصادي 
و دارايي اس��تان تهران به تش��ريح گزارش كارگروه 
تخصصي روان س��ازي و تس��هيل فرآيند مجوزهاي 
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت تهران پرداخت و 
پيشنهادهاي به دس��ت آمده از سوي اين كارگروه 

را مطرح كرد. 
قانون هواي پاك ارديبهشت ماه سال جاري از سوي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد و 
براساس ماده ۱۱ اين قانون »هر گونه احداث، توسعه، 
تغيي��ر خط توليد و تغيير مح��ل واحدهاي توليدي، 
صنعتي و معدني مس��تلزم رعايت مق��ررات ابالغي از 
س��وي سازمان محيط زيست اس��ت. سازمان موظف 
اس��ت حداكثر ظرف مدت يك ماه به اس��تعالم هاي 

درخواست جواز تاس��يس و بهره برداري پاسخ دهد و 
در ص��ورت عدم موافقت آن س��ازمان، داليل آن را به 
اس��تعالم كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ 

در مدت ياد شده به منزله تاييد است.«
 اهلل محمد آقايي سپس به پيشنهادهاي به دست 
آمده در اين كارگروه اش��اره كرد و آن را به ش��رح 
زير برش��مرد: براس��اس ماده يك؛ ه��ر گونه صدور 
مجوز استقرار، تغيير محل، توسعه، افزايش و تغيير 
فعاليت واحدهاي صنعتي و توليدي در شهرك ها و 
نواحي صنعتي داراي پروانه بهره برداري مورد تاييد 
اداره كل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان با رعايت 
وزن بن��دي اس��تقرار و مالحظات زيس��ت محيطي 
از رده ه��اي ۱ ت��ا 3 ضوابط و معيارهاي اس��تقرار 
واحدهاي صنعتي و توليدي توس��ط دس��تگاه هاي 

صادركننده مجوز بالمانع است. 
همچني��ن در ماده ۲ آمده اس��ت كه كش��ت و 
توليد محصوالت گلخانه يي)هيدروپونيك و خاكي( 
به لحاظ سازگاري با شاخص هاي زيست محيطي تا 
سقف ۵ هكتار ذيل رده ۱ صنايع كشاورزي و بيش 
از ۵ هكت��ار در ذيل رده ۲ صنايع كش��اورزي قرار 
مي گيرند. براساس ماده 3 نيز صدور هر گونه مجوز 
احداث يا توسعه واحدهاي گلخانه يي)هيدروپونيك 

و خاك��ي( در خارج از مناطق 4گانه تحت مديريت 
سازمان حفاظت محيط زيست از سوي سازمان هاي 
جهاد كش��اورزي اس��تان ها بالمانع بوده و مستلزم 
اس��تعالم از اداره كل حفاظت محيط زيست استان 
نيست. همچنين در ماده 4 اين متن آمده كه براي 
تس��ريع در فرآيند صدور پروان��ه، اداره كل محيط 
زيست استان موظف اس��ت چك ليست مربوط به 
محتوي��ات پرونده هاي اس��تعالم را تهيه و به اطالع 

دستگاه هاي صادر كننده مجوز برساند. 
از سوي ديگر در ماده ۵ آورده شده كه اداره كل 
حفاظت محيط زيس��ت موظف است حداكثر ظرف 
يك ماه به اس��تعالم هاي درخواست جواز تاسيس و 
بهره برداري از سوي دس��تگاه استعالم كننده پاسخ 
دهد و رونوش��ت مكاتبات را براي متقاضي ارس��ال 
كند. عدم پاسخگويي در مهلت مقرر به منزله تاييد 

است. 
در همين رابطه، رييس اتاق تهران با بيان اينكه 
بررس��ي ها نش��ان  مي دهد كه 8۰ درص��د آلودگي 
ايجاد ش��ده در تهران ناشي از عمكرد وسايل نقليه 
اس��ت، گفت: براي دس��تيابي به راهكارهايي براي 
رف��ع آلودگي ها بايد به س��راغ عامل اصلي پيدايش 
آن كه وس��ايل نقليه موتوري اس��ت، رفت و صنايع 

مستقر در محدوده استان تهران نقش اثرگذاري در 
آلودگي هواي پايتخت ندارند. 

به گفت��ه خوانس��اري، صنايع و ش��هرك هاي 
صنعت��ي ب��ه ان��دازه كاف��ي از قواني��ن و مقررات 
س��خت گيرانه ديگر متضرر شده اند و اگر به ناحق 
مورد اجحاف از س��وي دس��تورالعمل هاي زيست 
محيط��ي قرار گيرن��د، راه تنف��س و توليد از اين 

بخش گرفته خواهد شد. 
محمدرض��ا نجفي من��ش، ريي��س كميس��يون 
تسهيل كس��ب وكار اتاق تهران نيز در سخناني بر 
ايجاد مش��وق ها و امكانات مناسب براي پياده سازي 
استانداردهاي آاليندگي از سوي واحدهاي توليدي 
و صنعتي تاكيد كرد و گفت: با استفاده از تكنولوژي 
و دانش فني كه در اين بخش پيشرفت هاي زيادي 
نيز داشته است بايد واحدهاي صنعتي را تشويق به 

استفاده از آن براي كاهش آاليندگي ها كرد. 
مديركل محيط زيست استان تهران نيز با تاكيد 
بر اينكه قانون هواي پاك در راس��تاي ايجاد و رونق 
س��رمايه گذاري و اشتغال تدوين شده است به دفاع 
از اي��ن قانون و ماده ۱۱ آن پرداخت و آمادگي اين 
اداره را ب��راي همفكري با بخش خصوصي در جهت 

تسهيل شرايط و نزديكي ديدگاه ها اعالم كرد. 
در پاي��ان اي��ن جلس��ه مقرر ش��د، نظ��رات و 
ديدگاه هاي بخش خصوصي و تش��كل هاي صنعتي 
درخصوص م��اده ۱۱ قانون هواي پ��اك گردآوري 
ش��ده و در اختيار سازمان محيط زيست قرار گيرد. 
همچنين به پيش��نهاد اس��تاندار تهران در نشست 
ديگري اين موضوع مورد بحث و بررس��ي بيشتر در 
ش��وراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت استان 

تهران قرار گيرد. 
همچني��ن در بخش ديگري در اين نشس��ت از 
تالش ه��اي سيدحس��ين  هاش��مي به پ��اس مدت 
رياس��ت بر اين ش��ورا از س��وي رييس اتاق تهران 
به عنوان دبير ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 
خصوصي استان تهران تقدير و تشكر به عمل آمد. 
خوانس��اري با قدرداني از حض��ور منظم و پيگيرانه 
اس��تاندار سابق تهران در جلس��ات اين شورا گفت: 
رياست آقاي  هاش��مي بر شوراي گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي تهران اعتبار خاصي به اين شورا 
بخش��يد و اين نهاد را كه جلو تعامل ميان دولت و 
فعاالن اقتصادي در س��طح كش��ور است، به عنوان 

يك نمونه موفق معرفي كرد.
رييس اتاق تهران همچنين با اش��اره به س��ابقه 
مديريتي محمدحس��ين مقيمي در طول دست كم 
4۰س��ال اخير حضور وي در سمت رياست شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي اس��تان تهران 
را به ف��ال نيك گرفت و اظهار امي��دواري كرد كه 
ب��ا حضور وي، روند رو به رش��د تعامل ميان بخش 
خصوصي و دولت سرعت بيشتري بگيرد و مشكالت 
فعاالن اقتصادي با كمك استانداري و دولت هر چه 

سريع تر رفع و رجوع شود.
نماين��دگان بخ��ش خصوصي اعضاي ش��وراي 
گفت وگ��و در اي��ن نشس��ت ني��ز از حض��ور موثر 
سيدحسين هاش��مي در س��ال هاي گذشته تشكر 
كردن��د و پيگيري ها و تالش هاي او در جهت بهبود 
تعامل دولت و بخش خصوصي و برداش��تن موانع از 
پيش روي فعاالن اقتصادي شايسته تقدير دانستند. 

»زمان��ي ك��ه ب��ا نگاه��ي آسيب شناس��انه 
ب��ه مس��ائل اقتصادي ن��گاه مي كني��م متوجه 
مي ش��ويم ك��ه س��نگ بزرگي به پاي توس��عه 
اقتصادي كشور بسته شده و آن توسعه نيافتگي 
فرهنگي و آموزش��ي است.« اين جمله يي است 
ك��ه نايب رييس اتاق ايران در مراس��م رونمايي 
از طرح نخس��تين مدرسه توس��عه پايدار ايران 
عنوان كرد. پدرام سلطاني بر اين باور است كه 
ه��ر قدر هم كه در مس��ير توليد و ايجاد ارزش 
افزوده تالش كنيم تا زماني كه توسعه آموزشي 
نداشته باشيم، تاثير الزم را بر توسعه نخواهيم 

داشت.
اي��ن فعال اقتص��ادي در عين ح��ال، بهبود 
محي��ط كس��ب وكار را در گ��رو تح��ول نظام 
آموزش��ي مي داند و مي گويد: ما و اس��الف مان 
دهه هاس��ت براي بهبود محيط كسب وكارمان 
تالش مي كنيم ولي از دس��تاوردهاي مان راضي 
نيس��تيم. ت��ا زماني كه تفكر و س��طح فهم مان 
را نس��بت به توس��عه تغيير ندهيم، نمي توانيم 
نگاه مان به توس��عه اقتص��ادي و بهبود محيط 

كسب وكار را هم متحول كنيم. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه خب��ري اتاق اي��ران، 
نايب ريي��س ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي ايران در مراسم رونمايي از نخستين 
مدرس��ه توسعه پايدار ايران با اش��اره به اينكه 
در برنامه ريزي توس��عه آموزش��ي مسير اشتباه 

رفته اي��م، گف��ت: به ط��ور مث��ال، ب��ا فضاهاي 
آموزش��ي  مواجه هس��تيم ك��ه از كيفيت الزم 
برخوردار نيس��تند. حدود يك س��وم مدارس ما 
استاندارد نيستند. مطالعات بانك جهاني نشان 
مي دهد ك��ه اثر تحصيالت ابتدايي بر توس��عه 
بيش از دو برابر تحصيالت دانش��گاهي اس��ت؛ 
اين در حالي اس��ت كه در كش��ور ما يك سوم 
صندلي ه��اي دانش��گاه ها خالي اس��ت ولي در 
بسياري از روستاهاي كشور كودكان از مدرسه 

ابتدايي محروم هستند. 
او ضمن اش��اره به فعاليت هاي پويش »ايران 
م��ن« در حوزه مدرسه س��ازي در مناطق مرزي 
و كمت��ر برخ��وردار، اظه��ار ك��رد: در ف��از اول 
فعاليت مان، درنظر داريم كه ۱۰۰ مدرسه را در 
نقاط كمتر برخوردار كش��ور اح��داث كنيم، كه 
تاكنون 4۰ مدرسه از آنها افتتاح شده است. يكي 
از بحث ه��اي ديگري كه دنبال مي كنيم احداث 
م��دارس توس��عه پايدار اس��ت كه ط��رح آن به 
صورت پايلوت در 3 استان سيستان وبلوچستان، 

كردستان و كرمانشاه انجام خواهد شد. 
س��لطاني در بخش ديگري از س��خنان خود 
درباره مدرس��ه توس��عه پايدار گفت: ش��عار ما 
در احداث مدارس توس��عه پايدار اين اس��ت كه 
مدرس��ه كانون توسعه روس��تايي است؛ مدرسه 
توس��عه پايدار جايي نيس��ت كه كودكان در آن 
تحصي��ل كنند و بعد رها ش��وند. مدرس��ه اگر 

بخواهد در توس��عه نقش��ي موثر ايفا كند، نبايد 
فقط در خدمت كودكان باشد، بلكه بايد تبديل 
به مح��ل رفت وآمد و گردهمايي اهالي روس��تا 
ش��ده و به كانوني ب��راي آم��وزش مهارت هاي 

زندگي تبديل شود. 
پ��درام س��لطاني همچني��ن ويژگ��ي ديگر 
مدارس توس��عه پايدار را جذب مشاركت عموم 
ذي نفعان دانس��ت و گفت: كليه ذي نفعان اعم 
از دانش آم��وزان، والدين آنها، اهالي روس��تا و 
س��ازمان هاي مردم نهاد بايد در ساخت مدرسه 
توسعه پايدار مشاركت داشته باشند. كاري كه 
در حال حاضر در مدرس��ه توسعه پايدار چابهار 
انجام مي ش��ود باعث مي ش��ود هر كس��ي كه 
س��همي در ساخت مدرسه داشته باشد، نسبت 
به سرنوشت آن مدرسه نيز تعهد داشته باشد. 

وي تاكيد كرد: چنين مدرس��ه يي مي تواند 
منجر به توس��عه آموزشي و فرهنگي شده و در 
مرحله بعدي با توسعه مهارت هاي فردي مسير 
توس��عه اقتصادي را نيز هموارتر كند. بنابراين 
سرمايه گذاري در توسعه آموزشي بيش از همه 

براي فعاالن اقتصادي سودمند خواهد بود. 

 تعداد كودكان بازمانده از تحصيل
از س��وي ديگر، مديركل سازمان آموزش و 
پرورش نيز در اين مراسم با اظهار اين نكته كه 
وضعيت شاخص هاي توسعه آموزشي در استان 
سيستان وبلوچستان مطلوب نيست، گفت: آمار 
مركز برنامه ري��زي وزارت آموزش و پرورش در 
س��ال ۱3۹۲ نش��ان مي دهد كه ما ۱۹۱ هزار 
ك��ودك بازمان��ده از تحصيل داش��تيم؛ اين در 
حالي اس��ت كه هم اكنون اي��ن آمار به كمتر از 

7۱ هزار كودك رس��يده است. اين تجربه به ما 
نش��ان مي دهد كه ما مي توانيم كاري كنيم كه 

حتي يك نفر هم خارج از كالس نماند.
عليرض��ا نخع��ي ادام��ه داد: ه��دف م��ا در 
مدارس��ي كه در اس��تان س��اخته مي شود اين 
اس��ت ك��ه از تدريس ه��اي كليش��ه يي فاصله 
بگيريم، انديشه هاي دانش آموزان را بارور كرده 
و انس��ان هايي توس��عه يافته تربي��ت كنيم كه 

خودشان تبديل به كارآفرين شوند. 
وي در بخش ديگري از سخنانش به واگذاري 
توس��عه آموزشي به مردم اشاره كرد و گفت: ما 
76۲ مدرسه از 67۰۰ مدرسه استان را به خود 
م��ردم واگذار كرده ايم. فضاي بس��يار خوبي در 
اس��تان ايجاد ش��ده كه مي تواند به امر توسعه 
كمك بزرگ��ي كن��د. نخعي همچني��ن اظهار 

كرد: ام��روز ما به اين نتيجه رس��يده ايم وقتي 
كه دانش آموزان در مدرس��ه س��پري مي كنند، 

مهم ترين سرمايه اقتصادي استان است. 
به همين دليل از س��ال قبل توسعه مدارس 
كارآفرين و خالق را در دس��تور كار قرار داديم 
تا بچه ها بخش��ي از وقت خود را در مدرسه به 

فعاليت اقتصادي و توليد بپردازند. 
مديركل س��ازمان نوس��ازي مدارس استان 
سيستان وبلوچس��تان نيز در اين مراسم تاكيد 
كرد: ما براي س��اخت مدرسه نيازمند مشاركت 
مردم هس��تيم، در حالي كه تالش هاي زيادي 
براي ج��ذب اعتبار دولتي كرده ايم و موفق هم 
بوده اي��م اما به اين اعتقاد پيدا كرديم كه وقتي 
به مردم بومي و خيرين اس��تان رجوع كرديم، 

نتيجه گرفتيم. 

 نايب رييس اتاق ايران مطرح كرد

پيش شرط بهبود محيط كسب  و كار

رييس اتاق س��منان مي گويد: موانع و فشارهاي داخلي و 
خارجي و سايه سنگين سياست بر اقتصاد اجازه نمي دهد از 
اين فرصت ها براي افزايش صادرات غيرنفتي بهره بگيريم. 

 براي توسعه صادرات غيرنفتي چه بايد كرد؟ 
علي اصغر جمعه اي رييس اتاق سمنان در گفت وگو با پايگاه 
خبري اتاق ايران در پاس��خ به اين پرس��ش مي گويد: چندين 
س��ال است كه در كش��ور بر توس��عه صادرات غيرنفتي تاكيد 
مي شود، در مناس��بت هاي متعدد از اهميت آن گفته مي شود 
و در عم��ل موانع هنوز برطرف نش��ده و ما ب��ه هدف مطلوب 
تعيين ش��ده نرس��يده ايم. او از موانع توسعه صادراتي مي گويد: 

بارها مقام معظم رهبري به توس��عه ص��ادرات غيرنفتي تاكيد 
داشتند؛ ما اميدوار بوديم كه چاه هاي نفتي بسته شود و كشور 
با درآمدهاي حاصل از صادرات غيرنفتي اداره ش��ود ولي هرگز 

چنين نشده است.« 
عض��و هيات نمايندگان اتاق ايران تصريح مي كند: »صادرات 
يك كشور با توليد داخلي ارتباط مستقيم دارد. هزينه تمام شده 
كاال باي��د قابل رقابت با ديگر رقبا باش��د ول��ي در ايران اينگونه 

نيست. 
او ادامه مي دهد: ش��رايط حاكم ب��ر فعاليت صادركننده هاي 
ما با ديگر كش��ورها بايد يكسان باشد ولي اصال اين گونه نيست. 
ايران بايد تعرفه هايي را بپردازد كه كشورهاي ديگر اين هزينه ها 

را ي��ا پرداخت نمي كنند يا اي��ن هزينه ها براي آنها خيلي كمتر 
است. همين موارد مانع افزايش حجم و توسعه صادرات در ايران 

مي شود. بايد راه پيوستن ايران بهWTO هموار شود. 
او ادامه مي دهد: ما توانمندي توليدي و صادراتي داريم و در 
كش��ور كاالي مازاد هم وجود دارد ول��ي موانع متعدد داخلي و 

خارجي باعث مي شود نتوانيم از اين فرصت ها استفاده كنيم. 
ب��ه گفته جمعه اي، موانع و فش��ارهاي داخل��ي و خارجي و 
سايه سنگين سياست بر اقتصاد اجازه نمي دهد از اين فرصت ها 

بهره بگيريم.
او تاكي��د مي كند: ما نبايد فرصت هاي خ��ود را در بازارها از 
دس��ت دهيم؛ تا دير نش��ده بايد به اصالح ساختاري در اقتصاد 
دس��ت بزني��م. بايد اس��تراتژي جدي��دي در توس��عه صادراتي 
تدوي��ن كنيم. او تصري��ح مي كند: فش��ارهاي جانبي هم به 
اي��ن ناكامي ه��ا كمك مي كند ت��ا به اه��داف مطلوب خود 

دس��ت نيابيم. خام فروش��ي هم از همان ناكامي هايي است 
كه اين نوع ص��ادرات هيچ ارزش افزوده يي براي ايران ندارد. 
او مي گوي��د: ما بايد به فرآوري هاي جديد بينديش��يم، بايد 

بتوانيم از خام فروشي عبور كنيم.
او در عين حال، راهكار را در ديپلماس��ي اقتصاد مي داند 
و تصريح مي كند: همه اينها مس��تلزم ديپلماس��ي اقتصادي 
است كه بايد تنگاتنگ با سياست پيش رود تا زمينه را براي 
مس��ائل اقتصادي فراهم كند. تصور من اين است كه ما عزم 

ملي و همه جانبه در اين حوزه نداريم. 
به گفته رييس اتاق س��منان، ما مي توانيم با كش��ورهاي 
مختلف ارتباط اقتصادي داشته باشيم ولي مناسبات سياسي 
جدي با آنها نداش��ته باشيم اما متاس��فانه سياسي كاري در 
اي��ران اجازه هيچ تحركي را به اقتصاد و توليد صادرات محور 

نمي دهد.

سياسي كاري اجازه تحرك به اقتصاد را نمي دهد

مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران: 
سخنان موهن دونالد ترامپ در ميان دولت هاي ساير كشورهاي جهان به ويژه اروپا 
مورد استقبال قرار نگرفت و تاييد نشد. مهم تر اينكه در داخل كشور نيز به انسجام و 

نزديكي جناح ها و طبقات مختلف انجاميد. 

طي هفته  هاي اخير بازار ارز در داخل كشور دچار نوسان دوباره يي شد و بار ديگر اين 
انتظار بجا و منطقي را ايجاد كرد كه دولت بايد براي هميشه تكليف نرخ ارز را روشن 

كرده و به سمت واقعي كردن آن پيش رود
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7  جهان
  گزينه هاي تصدي رياست

و معاونت فدرال رزرو
گروه جهان  دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا در 
نظر دارد جرومي اچ. پاول از اعضاي هيات مديره فدرال رزرو 
و جان تيلور كارش��ناس اقتصادي دانش��گاه استنفورد را 
براي دو س��مت مهم در بانك مرك��زي امريكا نامزد كند. 
به گزارش رويترز، باتوجه به اينكه دوره رياست ژانت يلن 
رييس كنوني فدرال رزرو در ماه فوريه به پايان مي رس��د، 
انتظار مي رود كه يكي از اين افراد جايگزين يلن و ديگري 
براي تصدي سمت نايب رييسي فدرال رزرو در نظر گرفته 
شوند. اين جايگاه پس از بازنشستگي استنلي فيشر در ماه 
جاري ميالدي خالي شده اس��ت. سارا سندرز سخنگوي 
كاخ س��فيد پيش تر به خبرنگاران گفته بود: »اين مساله 
در حال بررسي است. ترامپ خيلي زود و در روزهاي آتي 
در خصوص آن بيانيه يي صادر مي كند.«جرومي اچ. پاول 
از روش افزايش تدريجي نرخ بهره ژانت يلن حمايت كرده 
و اي��ن احتمال وجود دارد كه در صورت تصدي رياس��ت 
فدرال رزرو همين سياست را ادامه دهد. جان تيلور نيز بر 
اين باور است كه نرخ بهره در دو دهه گذشته به اندازه الزم 
افزايش نداش��ته و بايد از سطح كنوني بيشتر شود. با اين 
حال برخي ناظران نگران اين مساله هستند كه در صورت 
انتص��اب پاول و تيلور در دو س��مت مه��م در فدرال رزرو، 
بازارهاي مالي و سهام امريكا دچار آشفتگي شوند. اگرچه 
ترامپ پيش ت��ر اعالم كرده بود كه ن��ام يلن نيز در ميان 
گزينه هاي احتمالي براي رياس��ت بانك مركزي قرار دارد، 
اما در بيانيه س��خنگوي كاخ س��فيد نامي از وي به ميان 
نيامد و خود يلن هم در سخنراني روز جمعه در كنفرانسي 
اقتصادي در واشنگتن هيچ اشاره يي به اين موضوع نكرد. 
فهرس��ت قبلي نامزدهاي احتمالي ترام��پ براي تصدي 
رياس��ت فدرال رزرو كوين وارش رييس سابق اين بانك، و  
گري كوهن مش��اور اقتصادي دونالد ترامپ را نيز ش��امل 
مي شد. رييس جمهوري امريكا اواخر ماه گذشته ميالدي 
اعالم كرد طي چند هفته در خصوص انتخاب رييس جديد 
فدرال رزرو تصميم گيري مي كند؛ اما ظاهرا تصميم گيري 
در اين زمينه به زمان بيشتري نياز داشته است. در نهايت 
نامزد مورد نظر رييس جمهوري براي تصدي رياست بانك 
مركزي امريكا بايد مورد تاييد مجلس سنا قرار گيرد. دوره 
4س��اله خدمت ژانت يل��ن در ماه فوريه س��ال 2018 به 
پايان مي رس��د. وي كارشناس اقتصادي امريكايي و استاد 
بازنشسته دانشگاه بركلي كاليفرنياست كه از ماه فوريه سال 
2014 رياس��ت بانك مركزي را بر عهده داشته است. يلن 
نخستين زن در تاريخ 100ساله تاسيس فدرال رزرو است 

كه عهده دار اين سمت شده است.

  حمله انتحاري ۱۵عضو
وزارت دفاع افغانستان را كشت

وزارت دفاع افغانستان اعالم كرده كه حمله انتحاري 
در ورودي دانش��گاه نظامي مارشال فهيم در غرب كابل، 
1۵كارآم��وز نظام��ي را كش��ته و 4نفر ديگ��ر را زخمي 
كرده اس��ت. به گزارش آناتولي، تعداد قربانيان دو حمله 
بمب گذاري انتحاري به دو مس��جد در افغانستان نيز به 
دست كم ۷2 نفر رسيده كه در ميان آنها تعدادي كودك 
نيز ديده مي شود. گفته شده، در حمله نخست، مهاجم 
انتح��اري با منفجر ك��ردن خود در مس��جد امام زمان 
)عج( در منطقه دش��ت برچي در غرب كابل دس��ت كم 
۳۹ نمازگزار را به ش��هادت رس��اند. قربانيان اين حمله 
ش��يعياني بودند كه براي برگزاري نماز جماعت به اين 
مسجد آمده بودند. همچنين در حمله جداگانه انتحاري 
در مس��جدي در واليت غور ۳۳ نفر به شهادت رسيدند. 

داعش مسووليت اين حمالت را برعهده گرفته است.

 تعليق فعاليت هاي »شورون« 
در كردستان عراق 

روزنام��ه فرامنطقه ي��ي الحيات چاپ لندن نوش��ته 
ش��ركت بزرگ نفتي امريكايي شورون فعاليت هاي خود 
را در منطقه كردستان عراق به طور موقت به حالت تعليق 
درآورد. به گزارش ايرنا، س��خنگوي شركت گفته است: 
»همچنان وضعيت منطقه كردس��تان عراق را پيگيري 
مي كني��م اما تصميم گرفته ايم عملي��ات خود را به طور 
موقت در اين منطقه به حالت تعليق درآوريم.« نيروهاي 
دولت فدرال عراق دوش��نبه گذش��ته با ورود به منطقه 
كرك��وك و خارج كردن نيروهاي پيش��مرگه كرد كه از 
س��ال 2004 بر اين منطقه سيطره يافته بودند، كنترل 
اين منطقه را به دس��ت گرفتند. همزمان، رييس اقليم 
كردس��تان عراق در بيانيه يي رسمي مدعي شده دولت 
اين كشور دست به تالش هايي براي نسل كشي زده است. 
روابط اقليم كردس��تان و دولت مركزي پس از برگزاري 

همه پرسي استقالل متشنج شده است. 

  اردوغان: امريكا
كشوري متمدن نيست

رج��ب طي��ب اردوغ��ان رييس جمهور تركي��ه، در 
دانشگاه ابن خلدون استانبول با اشاره به حكم بازداشت 
محافظانش در امريكا گفته اس��ت: »با دعوت رسمي به 
كش��ورى رفته ام، اما براي 1۳ محاف��ظ من بدون اينكه 
آنها را ببينند و بشناس��ند حك��م غيابي صادر مى كنند. 
اين كشور متمدن نيس��ت.« به گزارش يورونيوز، صدور 
حكم بازداش��ت 12 محاف��ظ اردوغان از س��وي پليس 
امريكا، خشم رييس جمهوري تركيه را برانگيخته است. 
اين حكم پس از آن صادر شد كه در جريان سفر اردوغان 
به واشنگتن در ماه مه، محافظان وي به تجمع مخالفان 
در نزديكي كاخ س��فيد حمله كرده و آنها را مورد ضرب 

و شتم قرار دادند. 

  حيدر العبادي
راهي عربستان سعودي  شد

نخس��ت وزير ع��راق به هم��راه هيات��ي عالي رتبه به 
عربستان سعودي خواهد رفت. به  گزارش الشرق االوسط، 
سفير عراق در عربس��تان گفته حيدر العبادي به همراه 
هياتي عالي رتبه ش��امل 10 وزير و 60مشاور وارد رياض 
ش��ده و با مس��ووالن عربستاني نشس��ت هايي را برگزار 
خواهد كرد. قرار اس��ت يك شنبه )امروز( مراسم امضاي 
توافقنامه كميته هماهنگي عربستان-عراق برگزار شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

اسپانيا كنترل كاتالونيا را مستقيما برعهده گرفت

بركناريدولتكاتاالنها

رنمينبي در دايره معامالت تجاري 60 كشور جهان

يوان جايگزين دالر نمي شود
گروه جهان  طال تسليمي  

در ش��رايطي كه امري��كا از صحن��ه بين المللي 
عقب نشيني كرده و نظم جهاني چند قطبي درحال 
نمايان شدن است به طور قطع نظام مالي جهاني نيز 
با تغييراتي مواجه خواهد شد؛ اما احتمال روي كار 
آمدن نظامي بر مبناي يوان)ارز ملي چين( بس��يار 
اندك است. در حقيقت حتي چين هم انتظار ظهور 
عصر ديپلماس��ي يوان در آينده نزديك را ندارد. با 
اين حال به نظر مي رس��د پكن پيشروي هاي خوبي 
در اين زمينه داشته است چراكه اكنون بيش از 60 
كش��ور جهان معامالت تجاري خود را با استفاده از 

يوان يا همان »ِرنميْنبي« انجام مي دهند. 
به گ��زارش پراجكت س��ينديكت، دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا از زمان ورود به كاخ  س��فيد 
س��عي كرده از عقب نشيني اياالت متحده از صحنه 
بين الملل يا دست كم از ايفاي نقش به عنوان رهبر 
جهاني اطمينان حاصل كند. اما تاريخ نش��ان داده 
س��لطه جهاني ارز يك كشور مي تواند حتي مدت ها 
پ��س از اينكه برتري اقتص��ادي، مالي و ژئوپليتيك 
اين كش��ور از بين مي رود، دوام آورد؛ پوند بريتانيا 
در دوران بين دو جنگ جهاني همين سرنوش��ت را 
داش��ت. امروز نيز انتظار م��ي رود، دالر امريكا براي 
م��دت زماني طوالني همچنان ي��ك ارز كليدي در 

معامالت بين المللي باقي بماند. 
اما در ديپلماس��ي بين المللي مالي جايگاه دالر 
به اندازه گذش��ته ايمن نيس��ت و اين سوال مطرح 
مي ش��ود كه پايان »ديپلماس��ي دالر« آن طور كه 
بري آيش��نگرين، كارش��ناس اقتصادي پيش بيني 

كرده لزوما ب��ه معناي ظهور ديپلماس��ي رنمينبي 
يا همان يوان خواهد بود؟! سياس��ت گذاران چيني 
از اواي��ل دهه 1۹۹0 اميدوار بودن��د، بتوانند نقش 
ي��وان را در امور مالي جهاني افزايش دهند و از اين 
طريق موضع ژئوپليتيك چين را تقويت كنند و در 
س��ال هاي اخير دولت پك��ن تالش هايي متمركز را 
براي دستيابي به اين هدف جاه طلبانه صورت داد. 

در جديدتري��ن گزارش ها، بان��ك مركزي چين 
اعالم كرده كه يوان به تدريج به يك ارز بين المللي 
تم��ام عيار تبدي��ل مي ش��ود چراكه بي��ش از 60 
كش��ور در سراس��ر جهان در معامالت تجاري خود 
از اين ارز اس��تفاده مي كنن��د. چين دومين اقتصاد 
بزرگ جهان اس��ت و همين امر اكتبر سال گذشته 
صن��دوق بين المللي پ��ول را بر آن داش��ته كه ارز 
ملي اين كش��ور يعني يوان را به سبد ويژه ارزهاي 
بين المللي بيفزايد؛ س��بدي ك��ه دالر امريكا، يورو، 
ين ژاپن و پوند بريتانيا را نيز ش��امل مي ش��ود. در 
پ��ي اين اقدام صندوق بين المللي پول، اس��تفاده از 
رنمينبي به تدريج افزاي��ش يافت و اكنون اتحاديه 
اروپا بخش گس��ترده يي از معامالت تجاري خود به 
ارزش حدودي ۵00 ميليون يورو را بر مبناي يوان 
انجام مي دهد. طبق آماره��اي بانك مركزي چين، 
ارزش مبادالت تجاري بر مبناي يوان تا پايان سال 
2016 تنه��ا در بخش ه��اي مرزي چي��ن به حدود 
14۹0ميليارد دالر مي رس��د. درح��ال حاضر بيش 
از 260هزار ش��ركت در داخل چين براي مبادالت 
تجاري از يوان اس��تفاده مي كنند و س��هم يوان در 
پرداخت هاي بين المللي 1.8۵درصد اس��ت و بدين 

 ترتي��ب، يوان شش��مين ارز حائز اهمي��ت و مورد 
استفاده در معامالت بين المللي محسوب مي شود. 

اما نظ��ام مالي تحت س��لطه يوان هن��وز براي 
رقاب��ت با نظام مالي دالر محور آماده نيس��ت. يوان 
هن��وز دنباله رو ديگر ارزهاي س��بد ذخي��ره ارزي 
در نظ��ام مال��ي بين المللي اس��ت و از اين رو نظام 
پولي بر مبناي يوان دس��ت كم ت��ا نيمه قرن حاضر 
تنه��ا يك فانتزي به نظر مي رس��د. يك��ي از داليل 
ضعف ي��وان در نظ��ام بين المللي اين اس��ت كه با 
وج��ود تالش هاي قابل توجه چين از س��ال 2010 
تاكنون يوان همچن��ان ارزي غيركاربردي در نظام 
بين المللي محس��وب مي شود. يوان ارزش نقدينگي 
ن��دارد و در خ��ارج از بازاره��اي س��احلي غيرقابل 
تبديل است و از اين رو جايگاه خاصي در كيف پول 
س��رمايه گذاران بين المللي ندارد. حتي دولت چين 
ه��م تنها در يك چه��ارم از تجارت هاي بين المللي 
خود از يوان اس��تفاده مي كن��د و باقي معامالت را 
بر مبناي دالر انج��ام مي دهد. بخش عمده وام ها و 
سرمايه گذاري هاي خارجي درحال افزايش چين نيز 

بر مبناي دالر است. 
ام��ا مهم ترين دلي��ل براي رد نظ��ام مالي يوان 
مح��ور دس��ت كم در آين��ده نزديك اين اس��ت كه 
رهبران چين هيچگاه تعهدي دايمي به پيش��رفت 
ي��وان و ارائه اين ارز به عن��وان جايگزيني حقيقي 
ب��راي دالر نداش��ته اند. بلكه در مقاب��ل، رويكردي 
مش��اركتي براي اص��الح نظام مال��ي بين المللي را 
در پي��ش گرفتند و معتقدن��د در نظام جديد نبايد 
ب��ه هيچ ارزي تكيه ش��ود. از نظ��ر چيني ها، آينده 

نظ��ام پولي بين الملل��ي بايد به  گونه يي باش��د كه 
در پرداخت ه��ا و اختصاص دارايي ه��ا در معامالت 
بين المللي، امكان انتخاب ميان ارز چندين كش��ور 
وجود داش��ته باشد تا بدين ترتيب تاثيرپذيري نظام 
مالي از سياس��ت هاي يك كشور كاهش يابد. با اين 
حال براي ايجاد نظامي چند ارزي، نياز به اصالحات 
گس��ترده نهادهاي مالي در سطح جهاني است. اين 
درس��ت همان نكته يي اس��ت كه ژو ش��يائو چوان، 
رييس بانك خلق چين در س��خنراني سال 200۹ 
خود به آن اش��اره كرد و اين ديدگاه را زير س��وال 
برد كه تنها امريكا و از طريق دالر مي توان عملكرد 
نظام پولي بين المللي را تضمين كرد. طبق اظهارات 
ژو، س��لطه پولي دالر امريكا توسط نهادهاي برتون 
وودز)بانك جهاني و صندوق بين المللي پول( و پس 
از جنگ جهاني دوم پايه ريزي شد. از اين رو اصالح 

نظ��ام پولي بين الملل��ي به معناي اصالح س��اختار 
نهادهاي مالي چند جانبه است؛ مساله يي كه چين 
امسال در رياس��ت دوره يي خود بر گروه 20 نيز بر 

آن تاكيد كرده است. 
اگرچ��ه امري��كا از صحنه جهاني عقب نش��يني 
كرده و نظم  جهاني چند قطبي درحال ظهور است 
اما به نظر نمي رس��د كه نظام مال��ي بين المللي به 
نظام��ي يوان مح��ور تغيير كند. خ��واه علت ضعف 
ذات��ي برنامه هاي مال��ي بين المللي چين باش��د يا 
درك اين مس��اله كه بر خالف يوان، ارز بين المللي 
حقيقي بايد بيش��تر تحت تاثير ب��ازار قرار گيرد تا 
سياس��ت گذاري هاي داخلي يك كشور به هر جهت 
انتظ��ار نمي رود كه ديپلماس��ي رنمينبي در آينده 
نزديك جايگزين ديپلماس��ي دالر شود. حتي چين 

همچنين انتظاري ندارد!

گروه جهان 
 بح��ران كاتالونيا به نقطه جوش رس��يد. دولت 
اس��پانيا از پايان اعط��اي خودگرداني به كاتالونيا و 
كنترل اين منطقه توس��ط دولت مركزي خبر داد. 
ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا در پايان نشست 
فوق الع��اده وزيران با اعالم اين مطلب تصريح كرد: 
به منظور مقابله با تجزيه طلبي از سنا خواسته است 
با لغ��و اعتبار دول��ت خودگ��ردان كاتالونيا زمينه 

برگزاري انتخابات جديد را فراهم كند. 
به گزارش يورونيوز، ماريانو راخوي كه حزب اش 
اكثريت مطلق را در مجلس س��نا در دس��ت دارد، 
تاكيد ك��رده رويكرد دولت جدايي طل��ب كاتالونيا 
به گونه يي بوده ك��ه مادريد گزينه يي ديگر جز اين 
تصميم را پيشروي خود نداشته است. فليپ ششم 
پادش��اه اس��پانيا نيز از موضع  نخست وزير حمايت 
كرده اس��ت. او ضمن تاكيد بر اينكه پيشنهادهاي 
دول��ت محلي كاتالوني��ا در اين زمين��ه پذيرفتني 
نيست گفته اين بحران توس��ط نهادهاي قانوني و 

دموكراتيك اسپانيا حل خواهد شد. 
حال نخس��ت وزير محافظه كار اسپانيا با استناد 
به ماده 1۵۵قانون اساس��ي كه هرگز مورد استفاده 
قرار نگرفته از س��نا خواسته اختيارات الزم را براي 
انح��الل پارلم��ان كاتالوني��ا و برگ��زاري انتخابات 
منطقه ي��ي تا حداكثر 6ماه آينده را به او اعطا كند. 
اين مقام اس��پانيايي همچنين خواه��ان بركناري 
مسووالن ارشد دولت خودگران كاتالونيا به رياست 
كارلس پوجدمون شد و اعالم كرد امور داخلي اين 
منطقه به صورت ويژه تا زمان ادامه وضعيت كنوني 

توسط وزارتخانه هاي ملي كنترل خواهد شد. 
در پي برگزاري همه پرسي استقالل در نخستين 
روز م��اه اكتب��ر، دولت مركزي اس��پانيا به ش��دت 
مس��ووالن دولت خودگردان كاتالونيا را براي اعالم 
موضع صريح نسبت به اهداف اين اقدام تحت فشار 
ق��رار داد. پ��س از پايان يافت��ن ضرب االجل دولت 
مركزي، كارل��س پوجدمون ب��دون اعالم موضعي 
شفاف در خصوص استقالل خواهان انجام گفت وگو 

در اين خصوص با دولت اسپانيا شده بود. 
نخست وزير اس��پانيا در كنفرانس خبري شنبه 
گفت: »برگزاري همه پرس��ي اقدام��ي يك جانبه و 
خ��ارج از چارچ��وب قانون بود. آنها مي خواس��تند 
دولت را مجبور به پذيرش برگزاري همه پرس��ي در 
كاتالونيا كنند. بر اساس بند 1۵2، ما نمي توانستيم 
همه پرس��ي كاتالوني��ا را بپذيريم. قانون اساس��ي 
اسپانيا توس��ط كاتالونيا نقض شد و دولت كاتاالن 

خ��ارج از چارچوب قوانين اس��پانيا حركت كرد. ما 
بس��يار محتاطانه عمل كردي��م و انتظار همين كار 
را از دولت كاتالونيا داش��تيم. هدف از اجراي ماده 
1۵۵ قانون اساس��ي بازگرداندن مشروعيت، ايجاد 
آرام��ش و ش��رايط طبيع��ي، همزيس��تي و بهبود 

شرايط اقتصادي و برگزاري انتخابات است.«
گرچه نخست وزير اسپانيا تاكيد كرده »به دنبال 
تعلي��ق خودمخت��اري كاتالوني��ا نيس��ت و پس از 
بركناري رهبراني كه همه پرس��ي را برگزار كردند، 
نهادهاي دول��ت كاتالونيا مطابق قانون به كار خود 
ادامه مي دهند« اما انتظار مي رود اين اقدام خش��م 
حاميان اس��تقالل در كاتالونيا را برانگيزد. كاتالونيا 
از جمله مناطق ثروتمند اس��پانيا محسوب مي شود 

كه 1۹درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را 
تامين مي كند. 

راخ��وي همچني��ن در پاس��خ به درخواس��ت 
گفت وگوي كارلس پوجدمون رهبر كاتالونيا گفت: 
»گفت وگو، حرف قشنگي است و در شرايط حاضر 
به واژه  جادويي بدل ش��ده است. اما دولت كاتالونيا 
قبل از اين نمي خواس��ت گفت وگويي داشته باشد. 
ما چند بار به آنها فرصت داديم. از آنها خواس��تيم 
در نشست هاي پارلمان شركت كنند و حتي گفتيم 
كارگروهي براي حل و فصل موضوع تشكيل دهيم 
اما آنها تمام اين درخواس��ت ها را رد كردند و تنها 
چيزي كه خواس��تند نظام موازي بود. ما هيچ گونه 
مذاكره ي��ي خارج از چارچوب قانون را نمي پذيريم. 

دولت منطقه يي كاتالونيا صداي بيش از ۵0درصد 
از مردم در اين منطقه را كه مخالف طرح هاي آنها 
بودند، بايكوت كردند. م��ا نمي توانيم اين تك روي 
را بپذيري��م و هي��چ ك��س نمي تواند ب��ه تنهايي و 
يك جانبه در جهت تغيير قانون اساسي گام بردارد. 
خواس��ت م��ن برگ��زاري انتخابات و عادي ش��دن 

شرايط در اسرع وقت است. 
س��ه هفته پيش با وجود مخالفت شديد دولت 
مركزي اس��پانيا همه پرس��ي جداي��ي در كاتالونيا 
برگزار ش��د. ه��زاران مام��ور پليس اس��پانيا براي 
ممانعت از برگزاري همه پرس��ي ب��ه كاتالونيا اعزام 
ش��دند و صدها نف��ر در جريان آن زخمي ش��دند. 
مقام ه��اي كاتالونيا مي گويند ب��االي ۹0درصد به 

اس��تقالل راي داده ان��د، اما كارل��س پوجدمون از 
پارلمان كاتالونيا خواس��ته اس��تقالل معلق شود تا 
دولت محلي كاتالونيا در اين زمينه با دولت اسپانيا 

گفت وگو كند. 
نش��ريه ديلي مي��ل نوش��ته مقام هاي اس��پانيا 
همزم��ان با به دس��ت گرفتن كنت��رل كاتالونيا در 
حال آماده س��ازي مقدمات براي دستگيري رييس 
اين منطقه به اتهام ش��ورش هستند. خوزه مانوئل 
مازا دادس��تان كل اس��پانيا تاييد كرده شكايتي به 
اتهام ش��ورش علي��ه كارلس پوجدم��ون در حال 
تنظيم اس��ت. گفته ش��ده، اين شكايت در صورتي 
مطرح خواهد ش��د كه پس از تعليق خودمختاري 
كاتالونيا اعالم اس��تقالل كند. تاييد اتهام ش��ورش 
مي تواند تا ۳0سال حبس براي پوجدمون به همراه 
داشته باشد. كارلس پوجدمون تهديد كرده بود در 
صورت لغو خودگرداني به طور رسمي استقالل اين 

منطقه را اعالم خواهد كرد. 
گاردي��ن نوش��ته، دولت اس��پانيا در ش��رايطي 
خواس��تار برگزاري انتخاب��ات زودهنگام در منطقه 
كاتالونيا ش��ده كه نظرس��نجي ها نش��ان مي دهد، 
ح��زب پوجدمون با وجود پافش��اري بر اس��تقالل 
و ايس��تادن در مقاب��ل دولت اس��پانيا از محبوبيت 
چنداني برخوردار نيس��ت و احتم��اال در انتخابات 
آين��ده از اكثري��ت خواهد افتاد. احتم��اال با توجه 
به همين مساله اس��ت كه در روزهاي اخير تقريبا 
تمام اعض��اي دولت ائتالفي كاتالوني��ا گفته اند كه 
برگ��زاري انتخابات زودهنگام را ب��ه عنوان يكي از 
گزينه ه��اي احتمالي در نظر نگرفته اند. گاردين در 
ادام��ه گزارش خود آورده اس��ت: »بحران كاتالونيا 
ب��ه مرحله حساس��ي رس��يده ول��ي تقريب��ا هيچ 
چشم اندازي از گفت وگوها و نشستن طرفين پشت 
ميز مذاك��رات وجود ندارد. يك س��خنگوي دولت 
اسپانيا گفته كه مادريد به هيچ عنوان حاضر نيست 
درباره استقالل صحبت كند و در مقابل كاتاالن ها 
هم حاضر نيس��تند كه درباره چيزي جز استقالل 

صحبت كنند.«
نخس��تين پيامده��اي اقتصادي پ��س از تالش 
دول��ت محل��ي كاتالونيا ب��راي جدايي از اس��پانيا 
بروز كرده اس��ت. بر اس��اس آماري كه مركز ثبت 
ش��ركت هاي بازرگاني مادريد منتش��ر كرده بيش 
از يك ه��زار و 18۵ش��ركت بازرگان��ي مقر اصلي و 
حقوقي خود را به خارج از كاتالونيا انتقال داده اند، 
در حالي كه مركز اصل��ي فعاليت آنها همچنان در 

كاتالونياست. 

انتخاباتپارلمانيآزموني
براينئوليبرالهادرآرژانتين

حزبحاكمپيشتازدر
انتخاباتپارلمانيژاپن

ميلياردرضداروپايي
پيروزانتخاباتجمهوريچك

گروه جهان 
نظرسنجي ها از پيشتازي حزب حاكم ژاپن پيش از برگزاري انتخابات پارلماني در اين 
كشور خبر داده اند و انتظار مي رود شينزو آبه با اكثريت نسبي در سمت نخست وزيري ابقا 
شود. اين در حالي است كه نامزدهاي انتخابات زودهنگام پارلماني ژاپن شنبه در آخرين 
روز تبليغات ب��راي جلب آراي راي دهندگان تالش كردند. به گزارش آسوش��يتدپرس، 
نظرس��نجي هاي رسانه يي نش��ان داده اند كه ائتالف حزب حاكم ژاپن به رياست شينزو 
آبه نخس��ت وزير اين كشور به راحتي در انتخابات سراس��ري كه امروز يك شنبه برگزار 
مي ش��ود، به پيروزي خواهد رس��يد. طبق اين نظرس��نجي ها، حزب حاكم ژاپن در اين 
انتخابات به راحتي دوس��وم از كرسي هاي مجلس نمايندگان اين كشور را كه هم اكنون 
در اختيار دارد، حفظ خواهد كرد. اگرچه به نظر مي رس��د كه مردم ژاپن چندان شينزو 
آبه را دوس��ت ندارند، اما ظاهرا ترجيح مي دهند ش��رايط كنوني در كشور حفظ شود و 
قدرت به حزب مخالفي كه هيچ دستاوردي نداشته، نرسد. به عبارتي ضعف و اختالفات 
داخلي در حزب اپوزيسيون اصلي ترين عامل رشد شينزو آبه خواهد بود؛ اين حزب پس 
از استعفاي رهبرش به شدت در آشفتگي به سر مي برد. شينزو آبه سه هفته پيش مجلس 
نمايندگان ژاپن را منحل و جلسه يي ويژه را برگزار كرد و انتخابات زودهنگام پارلماني را 
خواس��تار شد. اما ميزان حمايت ها از شينزو آبه و حزب حاكم اكنون به كمترين ميزان 
در دوره فعاليت اين حزب رس��يده اس��ت و شينزو آبه اكنون از حمايت مردمي چنداني 
برخوردار نيست. يوريكو كويكه، فرماندار توكيو كه رياست حزب اپوزيسيون »اميد« را بر 
عهده دارد، در سخناني خطاب به مردم گفت: »شما نبايد به سياست ناپايدار كنوني تكيه 
كني��د كه از اجراي اصالحات ضروري و حياتي ناكام مانده اند. اگر ما از اين فرصت براي 
عزل شينزو آبه از قدرت استفاده نكنيم، اجراي اصالحات واقعي به تاخير مي افتد.« نتايج 
نظرسنجي روزنامه اقتصادي نيكي نشان مي دهد، ائتالف شينزو آبه در مسير كسب حدود 
۳00 كرسي از مجموع 46۵ كرسي در مجلس عيان پارلمان ژاپن است. اگر نظرسنجي ها 
صحيح باش��ند، شينزو آبه 6۳ ساله طوالني ترين دوره نخس��ت وزيري را در دوره بعد از 
جنگ جهاني در ژاپن براي خود رقم مي زند. انتظار مي رود دو حزب اصلي اپوزيسيون هر 

يك حدود ۵0 كرسي به دست آورند.

گروه جهان 
برگزاري انتخابات قانونگذاري يك ش��نبه )ام��روز( در آرژانتين، به عنوان آزموني براي 
عملكرد دوساله مائوريسيو ماكري رييس جمهوري محافظه كار اين كشور محسوب مي شود. 
به  گزارش ش��بكه تله س��ور، حدود ۳۳.1 ميليون آرژانتيني واجد شرايط راي دادن براي 
انتخاب يك سوم كرسي هاي سنا و نيمي از كرسي هاي مجلس سفلي، به پاي صندوق هاي 
راي گيري در اين انتخابات ميان دوره يي مي روند. قانونگذاران در آرژانتين هر چهار س��ال 
يك بار توسط مردم انتخاب مي شوند. از جمله نامزدهاي برجسته در اين دوره از انتخابات 
مي توان به كريستينا فرناندز كرچنر رييس جمهوري سابق و رهبر ائتالف اتحاد شهروندي، 
استبان بولريچ نامزد محافظه كار حزب حاكم و سرخيو ماسا رهبر ائتالف چپ ميانه »يك 
كشور« هستند. كريستينا كرچنر و احزاب هم پيمان ائتالفش اعالم كرده اند كه هدف شان 
به چالش كشيدن سياس��ت هاي نئوليبرال اعمال شده توسط رييس جمهوري است. در 
نظرسنجي ها از كل مناطقي كه انتخابات در آنها برگزار مي شود، تاكنون نامزد حزب حاكم 
با 40درصد آرا پيش��تاز است اما در بوئنوس آيرس ائتالف به رهبري كريستينا كرچنر با 
فاصله بسيار اندك از ائتالف حاكم پيشي گرفته كه نشان مي دهد رقابت تنگاتنگي ميان 
دو حزب پيش��تاز در بوئنوس آيرس برگزار خواهد ش��د. در حالي كه اين انتخابات به طور 
بنيادين تغييراتي در تعادل قدرت در كنگره آرژانتين ايجاد نمي كند اما پيروزي فرناندز 
در اين انتخابات مي تواند كمپين وي را براي انتخابات رياست جمهوري سال 201۹ كليد 
بزند.  انتخابات امروز نقش تعيين كننده يي در مشخص شدن اينكه آيا مائوريسيو ماكري 
رييس جمهوري مي تواند به اصالحات نئوليبرال خود در آرژانين ادامه دهد يا خير، خواهد 
داش��ت. كرچنر كه براي به دست آوردن كرسي س��نا در اين انتخابات نامزد شده است، 
پيش تر ضمن انتقاد از سياست هاي رييس جمهوري آرژانتين گفته است: »اكنون تورمي 
در كشور ايجاد شده كه بار ديگر رو به افزايش بوده و نرخ بيكاري در بوئنوس آيرس ركورد 
زده است. در اين دو سال دولت ماكري نه تنها در حل مشكالت ناكام بوده بلكه منجر به 
تشديد ركود، كاهش مصرف، كاهش دستمزدها و افزايش نرخ بيكاري شده است. به دنبال 
افزايش 4درصدي بهاي فصلي كاالها، بهاي مصرفي نيز ماه گذشته در اين كشور افزايش 

يافت. تورم نيز 1.6درصد افزايش داشته است.«

گروه جهان 
انتخابات پارلماني جمهوري چك با پيروزي حزب نوپاي »آنو« )ANO( به رهبري 
آن��دره بابيش به پايان رس��يد. به گزارش رويترز، آندره بابي��ش يكي از ثروتمندترين 
بازرگانان و سياس��تمداران جمهوري چك است كه تا چند ماه پيش در دولت ائتالفي 
آن كشور وزير دارايي و معاون نخست وزير بود. نام او در پرونده فساد مالي سوءاستفاده 
از كمك هاي مالي اتحاديه اروپا آورده شده است. بابيش يكي از منتقدان اتحاديه اروپا و 
سياست پذيرش پناهجويان در آن است. چند ماه پيش بوهوسالو سوبوتكا نخست وزير 

چك، در پي اختالف با آندره بابيش از سمت خود استعفا داد. 
خبرگزاري فرانس��ه نوشته، نااميدي از احزاب س��نتي و دستورات بروكسل باعث 
ش��ده راي دهندگان جمهوري چك كشورش��ان را به دس��تان دونالد ترامپ ديگري 
بس��پارند. ناظران سياس��ي پيش بيني كرده بودند كه در اي��ن انتخابات احزاب چپ 
و راس��ت افراطي بتوانند آراي بيش��تري براي خود به دس��ت آورند. 8 حزب در اين 
انتخابات با كس��ب دس��ت كم ۵درص��د آرا نامزدهاي خود را به پارلم��ان 200  نفره 
جمهوري چك فرس��تادند. آن��دره بابيش مخالف اتحاديه اروپا در ش��رايطي رهبري 
دولت آينده جمهوري چك را به دس��ت خواهد گرفت كه نتايج يك نظرس��نجي كه 
سال جاري ميالدي در اروپا انجام شده، نشان مي دهد ۳ نفر از هر 4 جوان و نوجوان 
اروپايي ازجمله در جمهوري چك به عضويت كش��ورش در اتحاديه اروپا به ديده يي 
مثبت نگاه مي كند. دويچه وله نوشته، در جمهوري چك ۷۳درصد از جوانان با وجود 
شعارهاي ضداتحاديه اروپا از سوي سياستمداران به وجود و عملكرد اتحاديه اروپا راي 
مثبت مي دهند. با وجود حمايت طيف گسترده يي از جوانان جمهوري چك از اتحاديه 
اروپا، آنان با سياس��ت هاي باز مهاجرتي به ش��دت مخالف هس��تند كه بخشي از اين 
مخالفت به دليل مشكالت اقتصادي و تهديدهاي تروريستي مرتبط با مهاجران است. 
جواناني كه در اين نظرس��نجي ش��ركت كرده اند، صلح ميان اعضاي اتحاديه اروپا 
را مهم ترين دس��تاورد اي��ن اتحاديه مي دانند. امكان ادامه تحصيل در دانش��گاه هاي 
كش��ورهاي ديگر عضو اتحاديه و كار در اين كشورها ديگر دستاوردهاي مهم اتحاديه 

اروپا از نظر جوانان شركت كننده در اين نظرسنجي است. 
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پرونده8
 دولت و تداوم ديپلماسي 

عقالني
روش��ي كه دولت روحاني با هدف حفظ منافع ملي و 
تداوم مناسبات بين المللي ايران در تعامل با اتحاديه اروپا 
دنبال مي كند نه باج دادن كه بر مبناي ديپلماسي عقالني 

و ضرورت هاي سياسي در شرايط كنوني است. 
به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، اظهارات 
اخير ترام��پ در جايگاه رياس��ت جمهوري امريكا، تداوم 
سياس��ت هاي ايران ستيزانه يي اس��ت كه در طول 4دهه 
اخير در كاخ سفيد و كنگره امريكا دنبال شده است اما از 
وجهي ديگر بي توجهي يا به عبارتي ناآگاهي او از سياست 
و ديپلماسي را به تصوير مي كش��د. موضع ترامپ درباره 
برجام به زعم او راهبردي اس��ت ك��ه با هدف ممانعت از 
اقدام��ات تحريك آميز ايران عليه امنيت و ثبات منطقه و 
جامعه بين المللي صورت گرفته است؛ اقدامي كه اگرچه 
جامعه جهاني، اتحاديه اروپا و سياس��تمداران خارجي و 
داخل��ي آن را تقبيح كرده اند ام��ا گويا به مذاق منتقدان 
داخل��ي برجام و مخالفان دولت ش��يرين آمده و بهانه يي 
ش��ده اس��ت كه آنها با اتكا به اظه��ارات رييس جمهوري 
امريكا به آرش��يو انتقادهاي خود از دولت رجوع كنند و با 
برابر نهادن نقدهاي مخرب خود درباره برجام و اظهارات 
دولتمردان، تيم هس��ته يي و رسانه هاي حامي دولت، بار 
ديگر شمش��ير را از رو بس��ته و زبان به تخريب و هجمه 
به دولت بگش��ايند. پس از موضع گيري جهاني و اتحاديه 
اروپا جريان مخالف و رس��انه هاي منتق��د دولت به زعم 
خود مواض��ع و اقدامات دولت درباره برج��ام را به دور از 
تدبير معرفي مي كنند و اقدام��ات دولت در زمينه توافق 
هسته يي را زير سوال مي برند اما نقدها و بهانه جويي هاي 
مخالفان داخلي برجام در روزهاي اخير به صورت مستقيم 
و به كنايه حمايت اتحاديه اروپا از برجام را دستاويز تداوم 
بدگويي و منفي بافي درباره دولت قرار داده اند. در پاسخ به 
موج گسترده داخلي كه عليه برجام و ديپلماسي تعاملي 

دولت شكل گرفته است، بيان نكاتي ضرورت دارد؛ 
1- رييس جمهوري كارگزار ملت و عهده دار دس��تگاه 
اجرايي كشور به عنوان يكي از قواي سه گانه نظام جمهوري 
اسالمي است و با توجه به حميت وطني و تعهدي كه به 
ملت و نظام دارد در راستاي توسعه حداكثري منافع ملي و 
ارتقاي جايگاه منطقه يي و بين المللي كشور قدم برمي دارد. 
با توجه به موضع گيري ترامپ كه از يك س��و آن را از سر 
بالهت او و از طرفي سياس��ت واقعي و بدون پرده امريكا 
مي دانند، حساسيت هاي سياسي و مصلحت انديشي ملي 
ايجاب مي كند كه ايران با تداوم زبان و روش ديپلماس��ي 
تعاملي خود با جهان براي حفظ و گس��ترش منافع ملي 
اعم از مرزهاي سرزميني، منافع استراتژيك منطقه يي و 
وجهه مثبت بين المللي تالش كند. از اين رو روش��ي كه 
دولت روحاني براي حفظ منافع ملي و تداوم مناس��بات 
بين الملل��ي ايران در تعامل با اتحاديه اروپا دنبال مي كند 
بر مبناي حساسيت ها و ضرورت هاي سياسي در شرايط 
كنوني اس��ت زيرا نمي توان دس��تاوردها و منافعي كه در 
نتيج��ه تالش ه��اي دولت و نظام جمهوري اس��المي در 
4سال اخير براي كشور به بار آمده است، ناديده انگاشت. 
2- حفظ تعامل و مناس��بات سياس��ي- اقتصادي با 
اتحاديه اروپا در چارچوب برجام اس��ت و دولت به عنوان 
قوه مجريه نظام بر حفظ حقانيت ملي در موضوع افزايش 
توان دفاعي و تداوم مش��اركت كش��ور در برقراري صلح، 
ثبات و تعادل منطقه يي و به طور كلي خط قرمزهاي نظام 

در تعامالت منطقه يي و بين المللي تاكيد داشته و دارد. 
حماي��ت اتحاديه اروپا بر حفظ برج��ام و تداوم روابط 
سياسي و تجاري آنها با ايران آنگونه كه از سوي رسانه هاي 
منتقد سوءبرداش��ت مي ش��ود به معناي باج دهي و امتياز 
دادن به اروپايي ها نبوده و محدود به برجام است به طوري 
كه رييس جمهوري در گفت وگوي زنده تلويزيوني خود در 
بيس��ت و يكم مهر ماه اظهار كرد:»ما نسبت به برجام به 
عنوان يك معاهده چن��د جانبه و بين المللي به يك معنا 
تا زماني كه حقوق ما تامين مي ش��ود تا زماني كه منافع 
ما اقتضا مي كند و تا زماني كه ما از منافع برجام برخوردار 
هستيم در چارچوب منافع و مصالح ملي به برجام احترام 
مي گذاريم. با آژانس بين المللي اتمي همكاري كرديم و در 
چارچوب معاهدات بين المللي و برجام با آژانس همكاري 
خواهيم كرد اما اگر روزي منافع ما تامين نشود و طرف هاي 
ما بخواهند تعهدات خودشان را زير پا بگذارند، بدانند ايران 

لحظه يي درنگ نخواهد كرد و به آنها پاسخ خواهد داد.«
3- دولت و نظام همواره بر استراتژي دفاعي مبتني بر 
»بازدارندگي موثر و مقتدرانه« تاكيد و از اين رو تاسيسات 
دفاع��ي و نظامي را به عنوان خ��ط قرمز معرفي كرده اند. 
آزمايش تس��ليحات موشكي كه امريكايي ها و كشورهاي 
اروپاي��ي روي آن مانور مي دهند چنانكه بارها از س��وي 
س��ران نظام تاكيد شده نه براي مقاصد تحريك آميز بلكه 
براي افزايش توان دفاعي و بازدارندگي كش��ور اس��ت در 
همين خصوص رييس جمهوري ني��ز در نطق تلويزيوني 
خود در پاسخ به اظهارات ترامپ عنوان كرد:»حفظ ثبات 
و تعادل منطقه يي س��الح و موشك ما براي دفاع ماست. 
هميشه براي دفاع مصمم بوديم و امروز مصمم تر شده ايم. 
ما هميشه براي ساخت سالح هايي كه مورد نيازمان بود، 
ت��الش مي كردي��م و از اين پس ت��الش  مضاعف تر انجام 
خواهيم داد. س��الح ما براي دفاع اس��ت و م��ا به دفاع و 

تقويت دفاعي خودمان ادامه مي دهيم.«
مته��م كردن دول��ت به باج ده��ي و اميد بس��تن به 
اروپايي ها كه از جمعه گذشته در خط خبري رسانه هاي 
منتقد و مخالف��ان داخلي برجام دنبال ش��ده؛ نه تعامل 
و توافق��ي ديگر ب��راي اعمال و پذي��رش محدوديت هاي 
تس��ليحاتي و نظامي بر جمهوري اسالمي ايران كه تداوم 
ديپلماسي تعاملي و هوشمندانه نظام جمهوري اسالمي 
در راستاي حفظ منافع و گسترش دستاوردهاي ناشي از 

توافق هسته يي است. 
4- اظه��ارات ترام��پ به زع��م بس��ياري از بالهت و 
نابخردي سياس��ي او ناشي مي شود اما به هر رو اظهارات 
وي در مقام رياس��ت جمهوري امريكا بيان شده و با وجود 
مخالفت هاي��ي كه در امري��كا با آن ص��ورت گرفته؛ اين 
اظهارات بازتاب سياست كنوني كاخ سفيد در برابر ايران 
اس��ت. در مقابل اين سياست؛ پايبندي به وحدت و توجه 
به انسجام و همبستگي ملي مهم ترين راهبردي است كه 

در عرصه داخلي ضرورت آن احساس مي شود.
منتق��دان داخل��ي برج��ام و مخالف��ان دول��ت به 
جاي اتهام زني و سناريو س��ازي در تقابل با سياس��ت و 
عملكرد دول��ت در حوزه داخل��ي و بين المللي  بايد به 
وحدت ملي و همدلي سياس��ي توجه داش��ته باش��ند؛ 
موضوع��ي كه درك حساس��يت آن به ويژه از س��وي 
برخي جريان هاي سياسي در كشور ضروري مي نمايد. 
پرهيز از حاشيه س��ازي، تفرقه افكني و ياس آفريني در 
فضاي سياسي و افكار عمومي و تاكيد بر تفاهم و خرد 
جمعي مي تواند زمينه تدبير عقالني و دورانديشانه نظام 
و دولت را با حفظ منافع و مصالح ملي و تداوم تعامل و 
ديپلماسي بين المللي براي جمهوري اسالمي در شرايط 

كنوني بيش از پيش ميسر كند. 

تحليل

معاون رييس جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست:

زمان تصميم هاي سخت براي كشور فرا رسيده است
ريي�س س�ازمان حفاظ�ت محيط زيس�ت 
در گفت وگ�وي ب�ا ايرنا تاكيد كرد: كش�ور در 
زمين�ه منابع آبي به جايي رس�يده اس�ت كه 
براي نجات ان بايد تصميم هاي س�ختي گرفت 
و اگر ط�رح انتقال آب بي�ن حوزه يي ضروري 
تشخيص داده ش�ود، سازمان محيط زيست با 
رعايت مالحظات زيست محيطي با اجراي آن 
موافق اس�ت. كاهش منابع آبي و خالي ش�دن 
س�فره هاي زيرزميني يكي از مش�كالت مهم 
كشور اس�ت و به اعتقاد كارشناسان، چالشي 
اساس�ي ايجاد كرده اس�ت كه اگر فكري براي 
آن نش�ود، نتاي�ج جب�ران ناپذيري ب�ه دنبال 
دارد. عيس�ي كالنتري معاون رييس جمهوري 
و رييس س�ازمان حفاظت محيط زيست يكي 
از دغدغه ه�اي اصل�ي خ�ود را آب مي داند و 
معتقد اس�ت كش�ور براي گذر از اين ش�رايط 
باي�د تصميم هاي س�ختي بگي�رد؛ دغدغه يي 
ك�ه همراه ب�ا س�اير مالحظ�ات و ديدگاه هاي 
محيط زيس�تي در گفت و گو با خبرنگاران ايرنا 
با سكاندار صندلي س�بز پرديسان به تفصيل 
بيان شد. كالنتري، 65 ساله در دو دوره دولت 
سازندگي و سه س�ال نخست دولت اصالحات 
به مدت حدود 10س�ال وزير كش�اورزي بود تا 
آنكه با ادغام وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد 
سازندگي و تش�كيل وزارت جهاد كشاورزي، 
س�كان هداي�ت آن را در آن زم�ان به محمود 
حجت�ي داد. او از بهم�ن 92 ني�ز دبير س�تاد 
احياي درياچه اروميه اس�ت و عالوه بر آن، از 
سال 1381 تاكنون يك تشكل صنفي در بخش 
كش�اورزي موس�وم به »خانه كش�اورز« را كه 

خود موسس آن است، اداره مي كند. 
چرا مس�اله آب يك�ي از دغدغه هاي اصلي 
شما در سازمان حفاظت محيط زيست است؟ 

سازمان محيط زيس��ت موظف است در راستاي 
توسعه پايدار، از حقوق نسل هاي بعد پاسداري كند، 
يعن��ي هم از نظر قانوني و هم از نظر وظيفه، اكنون 
در سازمان محيط زيست بخش بزرگي از مشكالت 
محيط زيس��ت انساني و طبيعي ما از نبود و كمبود 

آب است. 
م��ا از 110 درص��د آب ه��اي تجديدپذي��ر خود 
اس��تفاده مي كنيم در حالي كه اج��ازه نداريم بيش 
از 40 درص��د از اين آب ها مصرف كنيم، با اين روند 
حس��اب كنيد نس��ل بعدي در اين سرزمين چگونه 
بايد زندگي كند، تمام آب هاي زيرزميني تمام شده 
يا بيشتر آب هاي شيرين تمام شده و آب هاي جاري 
به ش��دت محدود ش��ده اس��ت. بنابراين مردم اين 

كشور 20 يا 30 سال بعد چه بايد بكنند؟
ما بي��ش از ظرفيت از منابع آبي خود اس��تفاده 
مي كنيم. در س��ال 88 از نظر قوانين هيدروليكي و 
بين المللي با بارش منهاي تبخير، حدود 90 ميليارد 
مت��ر مكعب آب داش��تيم كه طبق آم��ار امروز 97 
ميليارد متر مكعب استفاده مي كنيم. اگر مي خواهيم 
اين س��رزمين ماندگار باش��د بايد مصرف آب را به 

سرعت پايين بياوريم. 
 ب�ا توجه با اينك�ه متول�ي آب وزارت نيرو 
است، س�ازمان حفاظت محيط زيست در اين 

زمينه چه نقشي مي تواند داشته باشد؟ 
درس��ت است كه متولي آب وزارت نيرو است اما 
سازمان محيط زيست موظف است از محيط زيست 
كش��ور حفاظت كند. پس قطعا بايد اطالع رس��اني 
كنيم، حال ممكن اس��ت وزارت ني��رو اصال به اين 
مقوله توجه نداشته باشد و در چارچوب وظايف خود 
مي گويد من چاه حفر مي كنم و هر چه آب هس��ت 
را به سطح زمين مي آورم، هر چقدر آب در رودخانه 
اس��ت را با س��د مهار مي كنم و به مردم مي دهم تا 
اس��تفاده كنند، اين يك روش ناپايدار اس��ت، اما ما 
موظف هستيم از توسعه پايدار كشور حفاظت كنيم. 

روش فعلي يك روش ناپايدار است. 
كنون ط�رح ايجاد وزارتخان�ه آب و محيط 
زيس�ت يا محيط زيس�ت و مناب�ع طبيعي در 
مجلس مطرح ش�ده اس�ت، نگاه ش�ما به اين 

طرح چيست؟ 
محيط زيس��ت نبايد يك دس��تگاه اجرايي باشد 
چون يك دستگاه حكومتي است. محيط زيست بايد 
ناجي غريق باشد، شناگر نباشد. وقتي موظف باشد 
كه در مقابل فش��ارها تسليم ش��ود خودش مخرب 
مي شود. اجراي اين طرح به نفع كشور نخواهد بود. 
س��ازمان محيط زيست كشور يك سازمان متصدي 
نيس��ت بلكه يك س��ازمان متولي اس��ت. در واقع، 

متولي حفظ محيط زيست كشور است. 
اگر س��ازمان محيط زيس��ت فرضا به وزارتخانه 
تبدي��ل ش��ود ممك��ن اس��ت در مقابل خواس��ت 
نمايندگان هم تس��ليم شود كه در اين صورت قادر 
به حفظ محيط زيس��ت كشور نيست، همان چيزي 
ك��ه اكنون وزارت نيرو اس��ت. االن چرا داريم از 97 
ميليارد متر مكعب آب هاي تجديدپذير خود استفاده 
مي كنيم چون وزارت نيرو تس��ليم قوانين مصوب و 
فش��ار نماينده ها است. خيلي از قوانين ممكن است 

اشتباه باشد كه هست. 
 با افزايش قيمت آب موافق هستيد؟ 

اصال قيمت مطرح نيس��ت. ما مي گوييم مصرف 
بايد كم شود. افزايش قيمت و راهكارهاي امثال آن 
وس��يله هستند؛ االن 97 ميليارد متر مكعب آب در 
س��ال مصرف مي كنيم. بايد بدانيم كه كش��ور مثال 
توان مصرف بيش از 50 ميليارد متر مكعب در سال 
را ن��دارد. بنابراين بايد در طي پنج س��ال آينده، در 
س��ال پنجم 47 ميليارد متر مكع��ب آب از مصرف 
ساالنه كاهش يابد؛ اين يك هدف است در غير اين 

صورت كشور تحمل مصرف بيش از اين را ندارد. 
آب ه��اي زير زميني به ش��دت در حال خش��ك 
ش��دن، شور ش��دن و تمام شدن هس��تند، آب هاي 
ج��اري هم همي��ن وضعي��ت را دارد و ب��ه مقصد 

نمي رسد. 
 همي��ن وضعي��ت موج��ب ش��د ت��ا 80 درصد 

تاالب هاي كشور خشك شود. 
-تاالب ها با س��يالب ها زنده اند؛ اصوال هيچ وقت 

تاالب با آب تنظيم شده زنده نمي ماند چون اين آب 
مصرف مي ش��ود؛ ما هم كه با احداث س��دها جلوي 
س��يالب ها را گرفته اي��م و نخس��تين قربانيان اين 

تصميم هم تاالب ها و درياچه ها هستند. 
 با اي�ن روند پس سدس�ازي باي�د متوقف 

شود؟ 
ديگر جايي براي احداث سد وجود ندارد. هر جا 
امكان داشت سد احداث كردند، محيط زيست اصوال 
براي همين اس��ت، براي هش��دار دادن است، براي 
اين اس��ت كه ب��ه مردم و حاكمي��ت بگويد كه اين 
روند اشتباه است. حاال روند اشتباه را مي توانند ادامه 
دهند ك��ه منجر به نابودي مي ش��ود و يا مي توانند 
اصالح كنند، اما چون دير به اين مس��ائل رس��يديم 
االن هزينه بيش��تري مي پردازيم، 40 س��ال پيش و 

حتي 10 سال پيش هزينه آن كمتر از امروز بود. 

ما در س��ال 1360 باالنس منفي آب را در هيچ 
نقطه يي از كش��ور نداشتيم اما اكنون تقريبا در همه 

جاي كشور باالنس منفي آب داريم. 
چ��ون گمان مي كنيم فن��اوري و امكانات داريم، 
خ��ود را مختار مي دانيم كه از تمام امكانات كش��ور 
به هر مقدار كه مي خواهيم بهره برداري كنيم، بدون 
توجه به فرداي اين سرزمين و سرنوشت آن در 30 
سال آينده. ما در حال تاراج منابع هستيم و بسياري 
از اين منابع خواه آبي، خاكي، پوش��ش گياهي و يا 

جانوري، ديگر به هيچ قيمتي تجديد نمي شوند. 
مردم بايد بدانند كه مصرف بيش از حد آب و يا 
اسراف در مصرف غذا به معني دور ريختن آب است. 
به عن��وان مثال وقتي 10 گرم گوش��ت دور ريخته 
مي شود بايد بدانيم به ازاي هر كيلوگرم گوشت 15 
هزار كيلو آب مصرف ش��ده است، يعني به ازاي هر 
گرم گوش��ت 15 كيلو آب مصرف شده است. وقتي 
10 گرم گوشت دور ريخته مي شود يعني يك بشكه 
آب ش��يرين دور ريخته ش��ده اس��ت، اينها مسائل 
عمومي و اجتماعي اس��ت و م��ا وظيفه داريم مردم 

را آگاه كنيم. 
شايد شما تا حدودي به وضعيت آبي كشور 

بدبين هستيد؟ 
من بدبين نيستم بلكه آينده را مي بينم. خيلي ها 
مي گويند بدبين هستم. زماني گفتيم درياچه اروميه 
خشك مي شود كه 30 ميليارد متر مكعب آب داشت 
يعني سال 1377، در اين زمينه در حاشيه درياچه 
اروميه س��مينار برگزار كردي��م، گفتيم اين درياچه 
خشك خواهد شد علم غيب هم نبود بلكه يك روند 
حس��ابداري بود، حساب و كتاب بانكي آب مي گفت 
اين درياچه خش��ك خواهد شد چون درياچه سالي 
يك متر تبخير دارد؛ اگر آب ورودي كمتر از تبخير 
ساليانه باشد سطح آن كم خواهد شد فكر مي كرديم 

1395 خشك مي شود، اما 1390 خشك شد. 
اين كامال مش��خص اس��ت يك معادله دو- دو تا 
چهار تاي علمي است، مساله بدبيني يا خوش بيني 

نيست. 
آي�ا ب�ا انتق�ال آب بي�ن حوزه ي�ي موافق 
هس�تيد؟ با وجود فش�ارهاي زياد براي انتقال 
آب خ�زر به س�منان و درياي عم�ان به كوير 

مركزي چه نظري داريد؟
در اينك��ه دني��ا از آب درياها اس��تفاده مي كند، 
بحثي نيست. آب را شيرين مي كنند تا انتقال دهند 
كه ممكن است يك كيلومتر يا 500 كيلومتر مسير 

آن باشد. 
آب دريا را شيرين مي كنند كه استفاده اقتصادي 
كنند. ما ك��ه نوبر آن را در اي��ران نياورده ايم، تمام 
دنيا دارد آب دريا را ش��يرين و استفاده مي كند؛ 80 
درصد زندگي مردم جهان در حاش��يه درياها است. 
از آبادان تا چابهار 1.8 درصد جمعيت كشور زندگي 
مي كنند، اگر بخواهيم جمعيت را در مكران در كنار 

ساحل هم حفظ كنيم بايد آب داشته باشيم. 
اكنون كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس ساالنه 
نزدي��ك ب��ه 10 ت��ا 12 ميليارد متر مكع��ب آب را 
ش��يرين و اس��تفاده مي كنند، اما م��ا هنوز به 400 

ميليون متر مكعب هم نرسيده ايم. 
اگر آب نداشته باشيم، در صورت نياز بايد از آب 
دريا اس��تفاده كنيم. اما تاكيد م��ا بر رعايت ضوابط 
زيس��ت محيطي اس��ت، موافق نيستم كه در شمال 
كشور آب دريا را براي انتقال به نقطه ديگر، در كنار 
ساحل شيرين كرده و نمك آن در همانجا رها شود. 
ما مي گوييم اگر قرار است آبي از درياي خزر منتقل 

شود، آب را ببرند و در مقصد نمك زدايي شود. 
مردم را كه نمي تواني��م محروم كنيم، ملت حق 
دارد؛ وقتي در داخل كشور آب به اندازه كافي نيست 
با رعايت مسائل محيط زيستي مي توان كارهايي اين 
چنيني ك��رد. البته آب را براي مصارف كش��اورزي 
نمي توان شيرين كرد چون توجيه اقتصادي ندارد. 

درب�اره طرح انتقال آب از آس�ياي ميانه به 
ايران چه ديدگاهي داريد؟

ط��رح انتقال آب از تاجيكس��تان كه مطرح بود، 
آب آن ش��يرين است، اما همچنان توجيه اقتصادي 
ندارد و در حد حرف اس��ت چون در عمل نه از نظر 
فني و نه اقتصادي نمي توانند مش��كل را حل كنند 
حتي اگر مش��كالت فني حل شود، از نظر اقتصادي 

توجيه ندارد. 
اگر توجيه اقتصادي داش��ته باش��د، مي توان آب 
دريا را براي آب شرب و صنعت شيربن كرد؛ انتقال 
آب دري��ا مث��ال به يزد ك��ه در هر مت��ر مكعب 20 
هزار تومان تمام مي ش��ود، براي توليد گندم توجيه 
اقتص��ادي ندارد زيرا الزم اس��ت براي 5 هزار هكتار 
10 ميلي��ون توم��ان پول آب بدهند ت��ا دو ميليون 
توم��ان گندم تولي��د كنند و اين مق��رون به صرفه 

نيست. 
به عب��ارت ديگر، انتقال آب باي��د هم اقتصادي 
باش��د و هم مسائل زيس��ت محيطي در آن رعايت 
ش��ود. هرجا امكان پذير باشد و با مالحظات زيست 
محيطي، با انتقال موافقيم و هر كسي هم كار انتقال 
را انجام مي دهد، قطعا مالحظات اقتصادي را در نظر 
مي گي��رد. در طرح انتقال آب خزر به س��منان هم 
با اصل موضوع و با رعايت مس��ائل زيست محيطي 
مش��كلي نداريم اما مخالف ش��يرين ك��ردن آب در 

شمال هستيم. 
فكر نمي كنيد با انتقال آب اكوسيستم مبدا 

به هم مي خورد؟ 

 بايد واقع بينانه صحبت كنيم، درياي خزر 400 
ه��زار كيلومتر مربع وس��عت دارد اي��ن يعني 400 
ميليارد مت��ر مربع، عمق متوس��ط آن هم اگر 50 
متر باش��د يعني حدود 20هزار ميليارد مترمكعب 
آب دارد در حال��ي ك��ه در اي��ن طرح قرار اس��ت 
150ميليون مترمكعب آب انتقال داده ش��ود يعني 
آب��ي كه از اي��ران وارد درياي خزر مي ش��ود صدها 
برابر اين ميزان اس��ت، البته توجيه اقتصادي ندارد 
اگر هم داشته باشد با رعايت مسائل زيست محيطي 

بايد انتقال داده شود. 
اگ��ر بخواهن��د آب درياي خزر را به آن س��وي 
كوه هاي البرز انتقال دهند بدون هزينه تصفيه، هر 
متر مكعب س��ه تا چهار هزار تومان است كه بر اين 

اساس مقرون به صرفه نيست. 
در اين زمينه برنامه شما چيست؟ 

برنامه ما اين اس��ت كه كش��ور را وادار كنيم در 
استحصال آب استانداردهاي جهاني را رعايت كند، 

به عبارت ديگر وقتي به جاي 40 درصد برداش��ت 
از منابع تجديدپذير 110 درصد برداش��ت مي كنيم 
يعني در حال ويران كردن كش��ور هس��تيم، در هر 
ص��ورت اس��تحصال بايد كم ش��ود ح��ال از طريق 
چاه ه��ا، رودخانه ها و يا كاه��ش پمپاژها، يعني در 

همه جا الزم است كه استحصال آب كاهش يابد. 
براي محيط زيست مهم نيست كه در وهله اول 
چند تن محصول برداش��ت مي شود؛ مهم اين است 
كه چند درص��د از آب هاي تجديدپذير در كش��ور 
اس��تفاده مي شود، مثال اگر سالي چند هزار ميليارد 
تومان روي بهره وري آب س��رمايه گذاري مي كنيم 
ولي منتج به كم كردن اس��تحصال نمي شود از نظر 

زيست محيطي بي فايده است. 
وقوع پدي�ده وارونگي دما با ش�روع فصل 
س�رما در كالنش�هرها ب�ه وي�ژه ته�ران رخ 
مي ده�د. آيا برنامه خاصي ب�راي جلوگيري يا 

به حداقل رساندن آن داريد؟ 
از نظر علم��ي منابع آلوده كننده هوا مش��خص 
اس��ت، دس��تگاه هاي اجرايي بايد با عوامل آلودگي 
مقابله كنن��د؛ بايد منابع آلوده كننده را شناس��ايي 
كنيم، عمده آلوده كننده ها سوخت هاي فسيلي اعم 
از بنزي��ن، گازوييل و مازوت هس��تند و در مرحله 

بعدي دستگاه هايي كه آنها را مصرف مي كنند. 
در اي��ن م��دت كه به س��ازمان محيط زيس��ت 
آمدم و موضوع را بررس��ي كردم، متوجه ش��دم كه 
نيروگاه ها به ويژه در فصول سرد سال يكي از منابع 

قابل توجه آلوده كننده هوا هستند، 
مثال نيروگاه ش��هيد رجايي كه در آبيك قزوين 
فعالي��ت مي كند، زماني كه در فصل س��رد گاز كم 
مي ش��ود وزارت نف��ت گاز ني��روگاه را مي بن��دد و 
ني��روگاه مجب��ور به اس��تفاده از مازوت مي ش��ود. 
كارشناس��ان مي گوين��د 20 درص��د آلودگي زمان 
اينورژن )وارونگ��ي دما( در كرج و تهران مربوط به 
اين نيروگاه است چون جريان هوا از غرب به شرق 

است ازا ين رو آلودگي را وارد تهران مي كند. 
با وزير نيرو توافق كرديم و قول دادند كه امسال 
تحت هيچ ش��رايطي اجازه ندهند گاز اين نيروگاه 
قط��ع ش��ود اين كار بخش��ي از آلودگي ه��وا را در 
بدترين زم��ان كه همان وارونگي دماس��ت كاهش 

مي دهد. 
همچنين يكي ديگ��ر از آلوده كننده هاي تهران 
تردد كاميون هاي باالي 10س��ال اس��ت كه شبانه 
وارد شهر تهران مي شوند، شب مي آيند هوا را آلوده 
مي كنن��د و صبح هم بي��رون مي روند و چون همه 

خواب هستند از اين رو كسي آنها را نمي بيند. 
گفته مي ش��ود حداقل 30 درصد آلودگي تهران 
مربوط به اين كاميون ها است بايد ورود كاميون هاي 
باالي 10 سال عمر به تهران ممنوع شود، يا حداقل 
در زمان هايي كه آلودگي هوا شديد است مانع تردد 

آنها در شهر شويم.
يك�ي ديگ�ر از مناب�ع آلوده كنن�ده ه�وا 
موتورس�يكلت ها هس�تند، در اين زمينه چه 

برنامه يي داريد؟ 

دول��ت چن��د وق��ت پي��ش اج��ازه تاس��يس 
كارخانه هاي موتورسيكلت برقي را تصويب كرد كه 
بر اين اس��اس موتورهاي برقي به تدريج جايگزين 
موتورهاي موجود مي ش��وند كه اميدوارم حداقل تا 

دو سال آينده عملياتي شود. 
اين كه دول��ت تصويب كرد كارخانه خودروهاي 
برقي فعال ش��ود و در مرحله اول تاكسي ها در شهر 
تهران جايگزين ش��وند، اينها كارهايي نيست كه در 
زم��ان كوتاهي جواب دهد اما اي��ن اتفاق در دولت 

دوازدهم رخ خواهد داد. 
نظ�ارت ش�ما بر فعالي�ت خودروس�ازان و 
پااليش�گاه ها ب�ه عن�وان ديگ�ر مناب�ع مهم 

آاليندگي هوا چگونه است؟
يكي از مس��ائل مهم در اين راستا ضعيف بودن 
نظارت ما هم بر خودروس��ازان و هم پااليش��گاه ها 
است، يعني پااليشگاه ها اعالم مي كنند كه سوخت 
آنها اس��تاندارد اس��ت اما خيلي مواقع ممكن است 

اينطور نباش��د، يعني نظارت ما بايد به حدي قوي 
باش��د كه آنها را وادار كنيم اس��تانداردهايي را كه 
اعالم مي شود در عمل نيز پياده كنند، ممكن است 
پنج ماه از سال اين استاندارد را رعايت كنند اما در 

ماه 6 يا 7 رعايت نكنند. 
 پي�ش بين�ي ش�ما درب�اره آلودگ�ي هوا 

چيست؟ 
وضعيت هوا در دولت يازدهم يعني از س��ال 92 
رو به بهبود بوده اس��ت اگر مقايسه كنيم مي بينيم 
روزهاي س��الم ته��ران هر روز رو به افزايش اس��ت 
ش��ايد با شتاب كمي باشد اما هر سال بهتر از سال 
قبل اس��ت اين نتيجه فش��ار دولت بر وزارت نيرو و 
نفت و دستگاه هاي آلوده كننده است كه سوخت را 

بهتر كردند. 
در وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت محيط 
زيس��ت جزو اولويت ه��اي اول آنهاس��ت. بنابراين 

اطمينان دارم وضعيت بهتر مي شود. 
ش��ما مي دانيد توليد و توزيع بنزين پتروشيمي 
در ابتداي دولت يازدهم حذف ش��د. درس��ت است 
كه محيط زيس��ت ه��م تذكر داد ام��ا وزارت نفت 
مي توانس��ت حذف نكند، ن��گاه وزير نفت به محيط 
زيست مثبت اس��ت و به همين دليل، آن را حذف 

كرد. 
اما مس��اله مهمي كه وجود دارد اين اس��ت كه 
امكانات كش��ور هم محدود است. هميشه با تعطيل 
كردن مدارس يا صنايع كه مس��اله حل نمي ش��ود، 
كارخانه ي��ي را كه كاالهاي مورد نياز مردم را تامين 
اما از س��وي ديگر آلودگي ايجاد مي كند، نمي توان 
به طور كام��ل تعطيل كرد. در اي��ن زمينه، بايد به 
يك نقطه مشترك برسيم هميشه يك بعدي و يك 
وجهي نمي شود كار كرد و به صورت شالقي تصميم 
گرفت، بايد تصميم جمعي به گونه يي باش��د كه در 

نهايت به كاهش آلودگي منجر شود. 
 گ�رد و غب�ار چ�ه با منش�ا داخل�ي و چه 
خارجي چند س�الي اس�ت گريبانگير كش�ور 
ش�ده است، چه برنامه مش�خصي براي مقابله 

با آن داريد؟
بخش عمده و بيشتر گرد و غبار چه عراق و چه 
در اي��ران محصول بي آبي و كم آبي اس��ت. اكنون 
در خوزس��تان ك��ه حدود 40 تا 45 درصد منش��اء 
گرد و غبار داخلي اس��ت ناشي از اين است آبهايي 
كه به وسيله س��يالب ها در دشت خوزستان پخش 
مي شد با سد سازي مهار شده است، حركت آب در 
دشت ها سبب رش��د گياهان و در نهايت مانع بلند 

شدن خاك به هوا مي شدند. 
اكنون وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگل ها 
مراتع و آبخيزداري، استانداري ها و فرمانداري ها در 
خوزس��تان تالش مي كنند اقداماتي انجام دهند تا 
در مقابل باد فرس��ايش كمتري داش��ته باش��ند. بر 
اين اس��اس كانالي حفر كرده اند تا وزارت نيرو 20 
مت��ر مكعب آب به آنها تخصيص دهد تا بيابان ها را 

آبياري كنند. 
با سد سازي ها س��هميه آب بيابان ها را گرفته ايم 
و اس��تفاده مي كنيم. در حقيقت به نوعي خودمان 
باعث به وجود آمدن ريزگردها ش��ده ايم در واقع به 
ح��ق طبيعت تجاوز كرديم ح��ق طبيعت را به نفع 

توليد گرفتيم و گرفتار ريزگرد شديم. 
وضع عراق نيز همين است. آنجا چند مشكل را 
با هم داشتند، يكي نداشتن حكومت مركزي قوي، 
جنگ هاي متع��دد، به وجود آمدن داعش، احداث 
س��دهاي باالدس��ت در تركي��ه، قط��ع حقابه هاي 
دجله و فرات، خش��ك ش��دن تاالب ها، رها كردن 
زمين هاي كشاورزي و كاهش بارندگي همه دست 
به دس��ت هم دادند تا ريزگرد ايجاد ش��ود و چون 
جريان باد مديترانه يي اس��ت و از غرب به ش��رق 
اس��ت گرد و غبار وارد كش��ور ما مي شود و با گرد 
و غب��ار داخلي مخلوط و اين اتفاقات بس��يار بد را 

رقم مي زند. 
اين مش��كل را در شرق كش��ور در منطقه زابل 
و جازموريان نيز داري��م وقتي تاالب ها و درياچه ها 
خشك ش��وند اين مشكالت هم رقم مي خورد، اين 
مش��كل را در درياچه اروميه نيز داش��تيم اما به آن 
مقداري توجه شد چون گرد و غبار آن نمكي است. 
در مورد درياچه اروميه، سازمان محيط زيست، 
جنگل ه��ا مرات��ع و آبخيزداري، مردم و تش��كل ها 
همه با هم بس��يج ش��دند و با پوش��ش هاي گياهي 
مناس��ب، با ورود آب به درياچه و جلوگيري از ورود 
استحصال كنندگان نمك كه ساختار نمكي را به هم 
مي ريختند، تا حدودي خطر گرد و غبارهاي نمكي 

را از منطقه دور كردند. 
اي��ن اقدامات به مقدار زيادي يعني حدود 60 تا 
65 درصد از غبارهاي نمكي كه مردم شرق درياچه 
مانند تبريز و ش��هرهاي اط��راف را تهديد مي كرد 
كاهش داد. بخش عمده يي از اين مش��كالت نتيجه 
عملكرد ما انسان ها است. بنابراين خودمان هم بايد 

اصالح كنيم اما پر هزينه است. 
از  ديگ�ر  يك�ي  عن�وان  ب�ه  پس�ماندها 
چالش هاي اصلي زيس�ت محيطي كش�ور به 
ويژه در ش�مال كشور هس�تند، براي آنها چه 

برنامه يي داريد؟
رييس جمهوري هم به س��ازمان محيط زيست و 
هم وزارت كشور دستور اكيد داد كه بايد در دولت 
دوازدهم مساله پسماندها در شمال كشور حل شود 
و تا پايان دولت ديگر مشكل پسماند در اين قسمت 

از كشور وجود نداشته باشد. 
ش��مال كش��ور ب��ه علت وج��ود حج��م باالي 
پس��ماندها ديگر قابل زيستن نيست و وزارت كشور 
ه��م با جديت پيگير موضوع اس��ت در اين راس��تا 
جلسه يي در وزارت كشور داشتيم و كارهاي خوبي 

در حال انجام است. 
اليحه يي براي مديريت پسماند به مجلس رفته 

است كه در صورت تصويب كارها آغاز مي شود. 
بر اس��اس اين اليحه زباله ها بايد جداس��ازي و 
س��وزانده شوند، آنهايي هم كه قابليت تبديل شدن 
دارند، تبديل ش��وند تا با اين روش در شمال از شر 

زباله ها خالص شويم.

با سد سازي ها سهميه آب بيابان ها را گرفته ايم و استفاده مي كنيم. در حقيقت به 
نوعي خودمان باعث به وجود آمدن ريزگردها شده ايم در واقع به حق طبيعت تجاوز 

كرديم حق طبيعت را به نفع توليد گرفتيم و گرفتار ريزگرد شديم. وضع عراق نيز 
همين است. آنجا چند مشكل را با هم داشتند، يكي نداشتن حكومت مركزي قوي، 

جنگهاي متعدد، به وجود آمدن داعش، احداث سدهاي باالدست در تركيه، قطع 
حقابه هاي دجله و فرات، خشك شدن تاالبها، رها كردن زمين هاي كشاورزي و 

كاهش بارندگي همه دست به دست هم دادند تا ريزگرد ايجاد شود و چون جريان 
باد مديترانه يي است و از غرب به شرق است گرد و غبار وارد كشور كشور ما مي شود 

و با گرد و غبار داخلي مخلوط و اين اتفاقات بسيار بد را رقم مي زند

                                                                                                      

زماني گفتيم درياچه اروميه خشك مي شود كه 30 ميليارد متر مكعب آب داشت 
يعني سال 1377، در اين زمينه در حاشيه درياچه اروميه سمينار برگزار كرديم، 

گفتيم اين درياچه خشك خواهد شد علم غيب هم نبود بلكه يك روند حسابداري 
بود، حساب و كتاب بانكي آب مي گفت اين درياچه خشك خواهد شد چون 
درياچه سالي يك متر تبخير دارد؛ اگر آب ورودي كمتر از تبخير ساليانه باشد 

سطح آن كم خواهد شد فكر مي كرديم 1395 خشك مي شود، اما 1390 خشك 
شد. اين كامال مشخص است يك معادله دو- دو تا چهار تاي علمي است، مساله 

بدبيني يا خوش بيني نيست
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كميته بانكداري كميسيون اقتصادي مجلس در طرح ۸۰ ماده  اي ارائه كرد

طرح تحول بانك مركزي
پيشنهاد جايگزيني هيات عالي و شوراي فقهي به جاي شوراي پول و اعتبار

گروه بانك و بيمه   
 كميتلله بانكللداري مجلس شللوراي اسللامي طرح

 ۸۰ ماده يي را براي اصاح ساختاري قانون بانك مركزي 
تهيه كرده كه نسللبت به اليحه دولت و قانون بانكداري 
اسامي و قانون پولي و بانكي مصوب سال 51 با تغييرات 

و تحوالت قابل توجهي مواجه است. 
كميتلله بانكداري كميسلليون اقتصادي به رياسللت 
حجت االسام محمدحسين حسللين زاده بحريني طرح 
فوريتي قانون بانك مركزي جمهوري اسللامي ايران را 
براي دگرگوني ساختار هاي نظام بانكداري در كشور تهيه 
كرده و در اين طرح، ماموريت بانك مركزي با تغييراتي 
مواجه شده و اگر چه مانند گذشته، كنترل تورم و حفظ 
ثبات قيمت ها مطرح شللده، اما در اين طرح موضوعاتي 
مانند ثبات نظام بانكي و همچنين ايجاد رشد اقتصادي 
و اشتغال نيز جزو وظايف و اقدامات بانك مركزي معرفي 

شده است. 
براين اسللاس مي توان دريافت كه اگرچه در گذشته 
بانللك مركزي تنهللا آمار اشللتغال و رشللد اقتصادي و 
شللاخص هاي اقتصادي را اعام مي كللرد، اما مهم ترين 
وظيفلله بانك مركزي كنتللرل تورم بوده اسللت. اما در 
اين طرح، موضوع رشللد اقتصادي واشتغال كه قبا جزو 
ماموريت هاي بانك مركزي نبوده، نيز اضافه شده است. 

همچنين تغييراتي ماننللد معرفي هيات عامل بانك 
مركزي و سللازمان و رييس سللازمان، شللوراي فقهي، 
شوراي هماهنگي ثبات مالي، در اين طرح ديده مي شود 
كه به نظر مي رسللد به دنبال حذف شوراي پول و اعتبار 
و جايگزين هيات عامل است و در برخي موارد واقدامات 
نظر شللوراي فقهي و همچنين شوراي هماهنگي ثبات 

مالي در دستور كار خواهد بود. 
ساختار هيات عامل، شوراي فقهي، كميته ها، شوراي 
هماهنگي ثبات مالي و... با سللاختار قبلي بانك مركزي 
تفاوت اساسي دارد و همچنين موضوعاتي مانند استقال 

بانك مركزي مورد توجه نيست 
همچنيللن در ايللن طرح و رييللس كل بانك مركزي 
در برابر مجلس بايللد در خصوص طرح هاي و لوايح پولي 
و بانكللي دولت و بانك مركزي توضيحاتللي ارا يه دهد و 
همچنين خواستار آن شده كه رييس كميسيون اقتصادي 

بدون حق راي در جلسات هيات عامل شركت كند. 
بلله گزارش »تعادل«، به نظر مي رسللد كه اين طرح 
نسبت به لوايح دولت و طرح هاي ارائه شده قبلي، داراي 
نقاط ضعف و تغييرات و تحوالتي است كه ممكن است 
با مخالفت كارشناسللان مربوطه همراه شود يا خواستار 

اصاح و تكميل اين طرح باشند. 
از جمل�ه طب�ق م�اده ۷۷: از زمللان الزم االجرا 
شللدن اين قانون، قسللمت هاي اول و دوم قانون پولي و 
بانكي كشللور مصوب تيرمللاه 1۳51 و اصاحات بعدي 
آن نسللخ مي گردد. الزم االجرا شدن اين قانون منوط به 
انتصاب اعضاي هيات عالي شامل رييس كل، قائم مقام 
رييس كل و رييس سللازمان اسللت. و طبللق ماده ۸۰: 
كليه مصوبات شللوراي پول و اعتبار و دستورالعمل ها و 
بخشللنامه هاي بانك مركزي تا زماني كه توسللط هيات 
عالي يا كميته مقررات و مجوزها نسللخ نشللده باشد، به 

قوت خود باقي است. 
اين دو ماده نشللان مي دهد كه شوراي پول و اعتبار 
براسللاس اين طللرح حذف و هيات عالللي جايگزين آن 
خواهد شد و همچنين در بسياري از موارد پيشنهادها و 
مصوبات هيات عالي و كميته هاي مربوطه بايد با موافقت 
شللوراي فقهي بانك مركزي برسد. بر اين اساس، اثر اين 
تغييرات بر نظام پولي و بانكي كشللور مشخص نيست و 
ممكن اسللت كه با ضعف ها و مشكاتي همراه باشد كه 
بايد مورد بررسي كارشناسي وچك كاري الزم قرار گيرد. 
نقطه ضعف بزرگ اين طرح آن است كه به موضوعات 
نظارت بر بانك ها و موسسللات اعتباري، كمتر از اليحه 
دولت و بانك مركزي پرداخته و در مورد موضوعات مورد 
عاقه فعاالن و كارشناسان اقتصادي از جمله رفرم پولي، 
تغيير واحد پول و... پس از 4۰ سال از اجراي قانون قبلي 
و بيش از 9۰ سللال از انتخاب ريال به عنوان واحد پولي، 

سكوت كرده و پيشنهادي ارائه نكرده است. 
در حالي كه ساماندهي بانك ها و بازار پول نيازمند رفرم 
پولي و همچنين تقويت نظارت براستانداردهاي بين المللي 

و ارتقاي جايگاه و رتبه اعتباري بانك هاي كشور است. 
وظايف و اختيارات بانك مركزي در ماده 5 مورد توجه 
قرار گرفته و بانك مركزي موظف است نسبت به تدوين و 
اجراي سياست پولي، ارزي و احتياطي كان براي تحقق 
اهداف اين قانون؛ نگهداري و مديريت ذخاير بين المللي؛ 
انتشللار اسللكناس و مسكوك رسمي كشللور؛ نگهداري 
جواهرات ملي كشور؛ تدوين، اجرا، نظارت، مقررات گذاري 
و ارتقاي كيفيت و امنيت سيستم هاي پرداخت؛ تنظيم 
مقررات مربوط به معامات دارايي هاي طا و ارز و نظارت 
بر اجراي آنها؛ ايفاي نقش به عنوان بانكدار، نماينده مالي 
و مشاور دولت؛ ايفاي نقش به عنوان بانكدار بانك ها و ساير 
موسسات اعتباري؛ تهيه گزارش هاي اقتصادي و مالي در 
مقاطع فصلي و ساالنه و شللاخص هاي ماهانه اقتصادي 
در چارچللوب قوانين مربوط؛ اقدام و مديريت بدهي هاي 
خارجي دولت؛ مسللووليت و پرداخت تعهدات دولت در 
سازمان هاي بين المللي؛ مشاركت و عضويت در نهادهاي 
بين المللي؛ ارائلله خدمات بانكي بلله بانك هاي مركزي 
خارجي يا نهادهللاي پولي يا سللازمان هاي بين المللي؛ 
اسللتفاده از ابزارهللاي مختلف سياسللت گذاري پولي به 
صاحديد خود؛ انجام معامات مجاز ارزي براي مديريت 
ذخائر بين المللي؛ تاسيس و تعطيلي شركت هاي داخلي 
و خارجي متعلق به بانك مركزي؛ انجام عمليات بانكي با 
بانك ها و موسسللات مالي داخلي و خارجي؛ همكاري و 
تبادل اطاعات با مقامات نظارت بانكي سللاير كشورها؛ 
دريافت كارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضيان؛ را در 

دستور كار قرار دهد. 

 فعاليت هاي ممنوع بانك مركزي
بانك مركزي نبايد تسهيات بدون وثيقه اعطا كند؛ 
بدهي هللاي دولت يا نهادهللاي دولتي يا هر نهاد ديگر را 
تضمين كند؛ اوراق بهادار صادر يا تضمين شللده توسط 
دولت را در عرضه هللاي اوليه خريداري و تملك كند؛ با 
نهادهاي تحت نظارت خود در تاسيس شركت مشاركت 
نمايد؛ و اقدام به انجام عمليات بانكي براي ديگران، به غير 

از دولت و كاركنان خود، نمايد. 

 هيات عالي
از ماده ۷ تا 13 به س�اختار هي�ات عالي توجه   
شده اس�ت: ساختار بانك مركزي شللامل هيات عالي 
اسللت كه از اعضاي اجرايي رييس كل و قائم مقام بانك 
و غير اجرايي شامل سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد 
كان؛ يللك صاحب نظر در امور مالللي؛ يك حقوق دان 
متخصص در حقوق بانكي؛ يك صاحب نظر متخصص در 

امور بانكي و آشنا به بانكداري اسامي است. 
رييس كل، قائم مقام رييس كل و رييس سازمان بايد 
داراي مدرك دانشللگاهي كارشناسي ارشد يا دكتري در 
يكي از رشللته هاي اقتصاد، مديريت مالي، مديريت امور 
بانكي يا بانكداري اسامي بوده و از حداقل ده سال تجربه 

كاري مرتبط و مفيد برخوردار باشند. 
 اعضللاي غير اجرايي بايللد داراي مدرك دكتري در 
رشللته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشي برجسته در حوزه 
اقتصاد كان و شناخت كافي از بازار پول و سرمايه داشته 
باشللند.  سللاير اعضا نيز بايد تجربه كافي در امور مالي، 
حسابداري و حسابرسللي، تجربه كافي در زمينه حقوق 
بانكي و در مديريت ارشللد در نظام بانكي داشته باشند. 
اعضاي غير اجرايي هيات عالي براي يك دوره شش ساله 
منصوب مي شللوند و انتصاب مجدد آنها براي يك دوره 

ديگر بامانع است. 
چنانچلله رييس جمهور خواسللتار تغييللر هر يك از 
اعضاي هيات عالي باشللد، درخواسللت خود را به همراه 
داليل و مسللتندات به هيات عالي ارسال مي كند. عزل 
عضو مورد نظر در صورت موافقت دوسوم اعضاي هيات 

عالي، با حكم رييس جمهور انجام مي شود. 

 وظايف و اختيارات هيات عالي
هيات عالي مسللووليت انحصاري وظايفي را به عهده 
دارد كه شامل اين موارد است: هدف گذاري سياست هاي 
پولي، ارزي و احتياطي كان در چارچوب قوانين مصوب 
مجلس شللوراي اسللامي؛ تصميم گيري دربللاره نحوه 
اجراي سياسللت هاي اتخللاذي و ابزارهاي مورد نياز براي 
تحقق آنهللا؛ تصويب راهبردها و اصول كلي نحوه نظارت 
بر نهادهاي تحت نظارت بنا به پيشنهاد سازمان نظارت؛ 
اظهارنظر استصوابي و اخذ تصميم نهايي در مورد مصوبات 
كميته هاي زيرمجموعه هيات عالللي؛ تاييد گزارش هاي 
دوره يي كه تهيه و انتشللار آنها به موجب قانون بر عهده 
بانك مركزي و سللازمان قرار داده شللده اسللت؛ تصويب 
كليه تصويب نامه ها، مقررات و دستورالعمل هاي الزم براي 
اجراي اين قانون؛ تصويب دستورالعمل نحوه اداره جلسات 
هيات عالي و كميته هاي ذيل آن؛ تصويب جرايم متناسب 
با عدم تبعيت نهادهللاي تحت نظارت از مقررات اعامي 
بانك مركزي و سازمان، در مواردي كه اختيار قانوني الزم 
به هيات عالي داده شده است؛ تصويب بودجه ساالنه بانك 
مركزي و سازمان؛ تصويب ضوابط كلي ناظر بر نگهداري 
)ميزان، تركيب و كيفيت( ذخاير بين المللي بانك مركزي؛ 
ارائه مشللاوره و توصيه هاي سياسللتي به رييس جمهور و 
مجلس شوراي اسامي در خصوص طرح ها و لوايح، قبل 
از تصويب آنها؛ اجازه تاسيس و تعطيلي شركت هاي تابعه، 
شللعب و نمايندگي هاي بانك مركزي و سازمان؛ تصويب 
سللاختار و مقررات اداري و اسللتخدامي بانك مركزي و 
سازمان و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط، در چارچوب 

اسناد باالدستي؛ 

 وظايف و اختيارات رييس كل
و قائم مقام رييس كل

در ماده 14 وظايف رييس كل و قائم مقام مشللخص 
شده است. رييس كل باالترين مقام اجرايي بانك مركزي 
اسللت كه مسووليت حسللن اداره بانك مركزي و اجراي 
اين قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رييس 
كل عهده دار اجراي مصوبات هيات عالي؛ نمايندگي بانك 
مركزي در كليه مراجع رسللمي داخلي و خارجي با حق 
توكيل؛ سللخنگويي بانك مركزي و هيات عالي؛ امضاي 
قللرارداد و توافقنامه به نمايندگللي از بانك مركزي را به 
عهللده دارد و رييس كل مي تواند حق امضاء يا بخشللي 
از وظايللف اجرايي خود را به قائللم مقام، معاوني خود يا 
كارمندان بانك مركزي تفويض كند. اختيارات قائم مقام 
از طرف رييس كل تعيين و در صورت غيبت، اسللتعفا، 
معذوريت يللا فوت رييللس كل، قائم مقللام داراي كليه 

اختيارات رييس كل است. 

 شوراي فقهي بانك مركزي
در ماده ۲1: براي حصول اطمينان از اجراي صحيح 
عمليللات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشللور و جهت 
نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويه ها 
و ابزارهاي رايج، شلليوه هاي عملياتي، دسللتورالعمل ها، 
بخشللنامه ها، چارچللوب قراردادها و نحوه اجللراي آنها 
از جهت انطباق با موازين فقه اسللامي، شللوراي فقهي 
در بانك مركزي تشللكيل مي شللود كه شامل پنج فقيه 

)مجتهللد متجزي( در حوزه فقه معامات و صاحب نظر 
در مسللائل پولي و بانكي؛ رييس كل يا رييس سازمان؛ 
يللك نفر حقوق دان آشللنا به مسللائل پولللي و بانكي و 
يللك اقتصاددان )هر دو با معرفللي رييس كل(؛ يك نفر 
ازنمايندگان مجلس شللوراي اسامي با اولويت آشنايي 
با بانكداري اسللامي به انتخاب مجلس شوراي اسامي 
)بلله عنوان عضو ناظر(؛ يكللي از مديران عامل بانك هاي 
دولتللي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي اسللت و 
اعضاي فقهي اين شللورا به پيشنهاد رييس كل و تاييد 
فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رييس كل بانك 
مركزي منصوب مي شللوند. مصوبات شوراي فقهي الزم 
الرعايه است. رييس كل اجراي مصوبات شورا را پيگيري 
و بر حسن اجراي آنها نظارت مي كند. حكم اين ماده نافي 
اختيارات و نظارت فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم 

قانون اساسي نيست. 

 كميته هاي ذيل هيات عالي
در مللاده ۲۲ كميته هاي ذيل هيات عالي عبارتند از 

كميته سياست پولي؛ كميته مقررات و مجوزها؛ 
وظايف كميته سياسللت پولي عبارت است از پايش 
مسللتمر اقتصاد كشللور، بازار پول و سللرمايه و تاثيرات 
متقابل آنها بر يكديگر؛ ارزيابي اثربخشللي سياست هاي 
پولللي بانكي مركزي؛ تصميم سللازي در خصوص حجم 
بهينه نقدينگللي و تركيب آن؛ تصميم سللازي در مورد 
زمان، ميزان و نحوه اسللتفاده بانللك مركزي از ابزارهاي 
سياسللت پولي و چگونگي مداخله بانك مركزي در بازار 
بين بانكي؛ تصميم سازي در خصوص تركيب ذخاير ارزي 
و زمللان، ميزان و نحوه مداخله بانك مركزي در بازار ارز؛ 
تصميم سللازي در مورد ابزارهللاي پرداخت؛ تهيه پيش 
نويس گزارش هللاي 6ماهه رييس كل به رييس جمهور، 
مجلس شللوراي اسامي و مردم؛ ساير اموري كه توسط 

هيات عالي يا رييس كل به كميته ارجاع مي شود. 

 كميته مقررات و مجوزها
در ماده ۲4 وظايف كميته مقررات و مجوزها عبارت 
اسللت از تصويب مقررات ناظر بر تاسيس، فعاليت، نحوه 
نظارت، و گريللز نهادهاي تحت نظللارت؛ وضع مقررات 
عمليات بانكي منطبق با موازين فقه اسللامي؛ موافقت 
بللا صدور، تعليق يللا لغو مجوز نهادهللاي تحت نظارت؛ 
تدوين شاخص هاي احتياطي كان معطوف به مديريت 
ريسللك در نهادهاي تحت نظارت؛ تدوين شاخص هاي 
احتياطي كان معطوف به مديريت ريسللك سيستمي 
در نهادهاي تحت نظارت؛ پايش مسللتمر شللاخص هاي 
مذكور در بندهللاي 4 و 5 در مورد كليه نهادهاي تحت 
نظارت به تفكيك و در مورد كليت نظام بانكي كشللور؛ 
اتخاذ تصميم درمورد نهادهاي تحت نظارت كه حسللب 
تشخيص كميته و مطابق با تعاريف و احكام قانوني، »در 
حال توقف«، »متوقف« يا »ورشكسته« شناخته شده اند؛ 
تهيه پيش نويس گزارش هاي نظارتي 6ماهه رييس كل؛ 

. طبللق مللاده ۲5 سللازمان حسابرسللي بلله عنوان 
حسابرس مستقل بانك مركزي و سازمان تعيين مي شود. 

 سياست گذاري پولي
طبق م�اده ۲۶: اعضللاي هيات عالي در جلسللات 
سياسللت گذاري پولي بلله ترتيب زير نسللبت به اتخاذ 
سياست هاي پولي، ارزي و احتياطي كان اقدام مي كنند. 
بانللك مركزي مي توانللد براي نيل به اهللداف خود از 
روش ها و ابزارهاي عمليات بازار باز، تامين كسري نقدينگي 
كوتاه مللدت نهادهاي تحت نظارت، اعطاي تسللهيات به 
نهادهاي تحت نظارت به عنوان آخرين تسهيات دهنده، 
وضع سللپرده قانوني، پذيرش سللپرده ويژه استفاده كند. 
بانك مركزي مي تواند در موارد ضرورت تعيين سقف براي 
نرخ سللود علي الحساب و قطعي سللپرده ها و سقف نرخ 
سود تسهيات مبادله يي را به هيات عالي پيشنهاد كند. 

تشخيص ضرورت با هيات عالي است. 

 عمليات بازار باز
بانك مركزي مي تواند براي اعمال سياسللت هاي پولي 
و حفظ نرخ سللود در محدوده مورد نظر خود در چارچوب 
ضوابطي كه به تصويب شوراي فقهي مي رسد، از روش هاي 
زير اسللتفاده كند: خريد و فروش اوراق بهادار منتشر شده 
توسللط دولت كه اجازه انتشللار آنها قانونا تحصيل شللده 
باشد، خريد و فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط بانك 

مركزي، خريد و فروش ارزهاي معتبر خارجي

 تامين كسري نقدينگي كوتاه مدت نهادهاي 
تحت نظارت

طبق ماده ۲۹: بانك مركزي مجاز است نقدينگي 
مورد نياز نهادهاي تحت نظارت را كه در عمليات روزانه 
خود با مشكل كمبود نقدينگي مواجه مي شوند، از طرق 
مورد تاييد شوراي فقهي، با نرخ مصوب هيات عالي و با 

دريافت وثاق زير تامين نمايد: اوراق بهاداري كه توسط 
دولت منتشللر يا تضمين شده اسللت، ساير اوراق مورد 

تاييد هيات عالي.

 اضافه برداشت 
 سللقف مجاز هر يك از نهادهاي تحت نظارت براي 
اضافه برداشللت از منابع بانك مركللزي طي يك ماه، به 
وضوح قابل محاسبه باشد. اگر نهاد تحت نظارت متقاضي 
اضافه برداشت بيش از حد مجاز باشد، مشمول ماده ۳۰ 
خواهد بللود و طبق ماده ۳۰: چنانچه نهاد تحت نظارت 
به دليل مواجه شدن با بحران نقدينگي، متقاضي استفاده 
از منابع بانك مركزي بيشللتر از حد مجاز مذكور باشد، 
رييس سللازمان موظف اسللت بافاصله تشكيل جلسه 
فوق العاده هيات عالي را از رييس كل درخواسللت نمايد. 
نرخ تسهيات موضوع اين ماده توسط هيات عالي تعيين 
مي شللود و منوط به اخذ يك يللا چند مورد از وثائق زير 
اسللت: ارزهاي معتبللر خارجي، اوراق بهادار كه توسللط 
دولت منتشللر يا تضمين شده اسللت، قبض انبار، اسناد 
مالكيت كاالها يا مواد اوليه يا سللاير اجناس كه در برابر 
خطر نابودي و ضرر بيمه شده باشند. سكه و شمش هاي 
استاندارد ساخته شللده از طا و ديگر فلزات گرانبها كه 

بانك مركزي مجاز به خريد و فروش آنها باشد. 

 وضع سپرده قانوني
طبق ماده 31: بانك مركزي مجاز است از نهادهاي 
تحت نظارت سللپرده قانوني دريافت نمايد. نرخ و اقام 
بدهي مشللمول سللپرده قانوني، دوره محاسللبه و نحوه 
برخللورد با تخلفات مربوط توسللط هيللات عالي تعيين 
مي شود. سپرده قانوني بايد به صورت درصدي متناسب 

با پايه سپرده باشد و در بانك مركزي نگهداري شود. 

 سپرده ويژه
طبق م�اده 3۲: بانك مركزي مجاز اسللت مطابق 
دستورالعملي كه به تصويب هيات عالي و تاييد شوراي 
فقهي مي رسد، منابع مازاد نهادهاي تحت نظارت را تحت 
عنوان سللپرده ويژه دريافت نمايد. نرخ سود سپرده ويژه 
توسللط هيات عالي تعيين مي شللود. بانللك مركزي در 
راسللتاي هدايت نرخ هاي بازار، نرخ هللاي مربوط به اين 

ابزارها را تعيين و اعام عمومي مي نمايد. 

 اعالم نظرات بانك
اعام نقطه نظرات بانك مركزي و تبيين سياست هاي 
پولي مصوب، صرفا به وسيله رييس كل انجام مي پذيرد. 
هر گونه اظهارنظر اعضللاي هيات عالي و كاركنان بانك 
مركزي نظر رسللمي بانك مركزي نبوده و بايد به عنوان 

نظرات شخصي ابراز شود. 

 بانكدار دولت
طبق ماده ۳4: دولت بايد حسللاب هاي ريالي و ارزي 
خود در داخل و خارج از كشللور و دسللتگاه هاي اجرايي 
را نللزد بانك مركللزي نگهداري كند. شللرايط و ضوابط 
بانكللداري دولللت به پيشللنهاد رييللس كل و وزير امور 

اقتصادي و دارايي، به تصويب هيات عالي مي رسد. 

 نمايندگي مالي دولت در بازارهاي بين المللي
 در بازارهللاي بين المللللي به درخواسللت وزير امور 
اقتصللادي و دارايي، انتشللار و عرضلله اوراق بهادار ارزي 
بلله نمايندگي دولت در بازارهللاي بين المللي، نگهداري 
وجللوه ريالي صندوق بين المللي پول، گروه بانك جهاني 
و موسسات بين المللي مشابه يا وابسته وانعقاد موافقتنامه 
پرداخللت در اجراي قراردادهاي پولي، مالي و بازرگاني و 
حمل و نقل بين دولت و ساير كشورها را انجام مي دهد. 

 مشاوره و گزارش دهي به دولت و مجلس
بانك مركزي در موضوعات اقتصادي مشللاور دولت 
اسللت. دولت بايد در تهيه پيش نويس قوانين، تصويب 
نامه هللا و برنامه هاي اقتصللادي و مالي از جمله عمليات 
ارزي، بودجه ريللزي و اسللتقراض بخللش عمومللي و 
شللركت هاي دولتي از داخل و خللارج و تضامين آن، از 
بانللك مركزي گزارش مشللورتي بخواهد و نظرات بانك 

مركزي را در نظر بگيرد. 
رييس كميسلليون اقتصادي مجلس مي تواند بدون 

حق راي در جلسات هيات عالي شركت كند. 

 تنخواه ۶ماهه به دولت
طبق ماده 3۸: بانك مركزي تنها مي تواند به دولت 
تنخواه با سررسيد كمتر از شش ماه اعطا كند. كل تنخواه 
بايد در همان سللال بودجه يي تسويه شود. مانده تنخواه 
دريافت شده دولت در هر مقطع از سال نبايد از 5 درصد 
كل درآمدهاي مالياتي تحقق يافته دولت در سال گذشته 

تجاوز كند. 

 عامليت فروش ارز دولت
طب�ق م�اده 3۹: بانللك مركللزي مي تواند به 
نمايندگللي دولت، فروش ارز دولت و دسللتگاه هاي 
اجرايي را مديريت كند. خريد و فروش ارز توسللط 
بانللك مركللزي به نرخ بللازار انجام مي شللود. كليه 
معامات ارزي مشللمول اين مللاده بايد به صورت 

نقدي انجام شود. 

 هيات انتظامي موسسات اعتباري
طب�ق م�اده ۴۵: جهت رسلليدگي بلله تخلفات 
نهادهللاي تحت نظارت و صللدور احكام انتظامي براي 
آنها هيللات انتظامي موسسللات اعتبللاري از پنج نفر 
شللامل دو قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب رييس 
قوه قضاييه، سلله كارشللناس خبره بانكي مورد تاييد 
هيللات عالي، يك نفر به انتخللاب رييس كل، يك نفر 
به انتخاب رييس سللازمان و يك نفر به انتخاب كانون 

بانك ها تشكيل مي شود. 
تخلف ها شللامل ۲۳ مورد است كه در طرح آمده و 
مجللازات نهادهاي تحت نظارت متخلف شللامل احضار 
مديللران، اخطار كتبللي به نهاد تحت نظارت، دسللتور 
انجام اقدامات اصاحي، دستور تهيه صورت هاي مالي، 
انتصاب حسللابرس مستقل، انتصاب ناظر مقيم، تشديد 
الزامات احتياطي، دسللتور موقت عدم پرداخت سللود 
سللهام يا تقسلليم اندوخته ها؛ ممنوعيت يا محدوديت 
موقللت خدمات بانكي؛ منع مداخللله برخي از مديران، 
تصدي موقللت امور نهاد تحت نظارت متخلف توسللط 

سازمان است. 

 جريمه ۵۰۰ ميليون تا ۵۰ ميليارد توماني
طب�ق م�اده ۴۹: هيللات انتظامي، موسسللات 
اعتباري، مي تواند اقدامات تنبيهي زير را در مورد نهاد 
تحت نظارت متخلف اعمال نمايد: سلللب صاحيت 
موقت يللا دايم هر يللك از اعضاي مديريللت، ايجاد 
محدوديت در گسللترش شعب؛ اعمال جريمه نقدي 
بللراي نهاد تحت نظارت تا مبلللغ 5۰ ميليارد تومان، 
اعمللال جريمه نقدي براي مديللران تا 5۰۰ ميليون 

تومان، لغو مجوز نهاد تحت نظارت. 

 الزامات احتياطي
براس�اس ماده ۵۴: براي حصول اطمينان از ثبات 
نهاد تحت نظارت، الزامات احتياطي شللامل نسبت هاي 
كفايت سللرمايه؛ نسللبت هاي نقدينگي؛ حداقل ميزان 
ذخاير و اندوخته هاي الزم براي پوشللش انواع ريسللك؛ 
نسللبت هاي سللرمايه گذاري در انواع دارايي ها؛ حداكثر 
ريسللك تسللهيات و تعهدات كان و اشخاص مرتبط؛ 

تعيين مي شود. 

 ذخاير و عمليات ارزي 
در فصل پنجم: ذخاير بين المللي و عمليات ارزي، 
سياسللت گذاري و ابزارهاي بازار ارز مللورد توجه قرار 
گرفتلله و طبق ماده 5۷: نظام ارزي كشللور، »شللناور 

مديريت شده« است. 
طب�ق م�اده ۵۹: بانللك مركزي بللراي مديريت 
نگهللداري ذخايللر بين المللي و انجللام عمليات ارزي 
مي توانللد به انجام عمليللات زير اقدام كنللد: خريد و 
فللروش و معامله شللمش يا سللكه هاي طا، يا سللاير 
فلللزات گرانبها؛ خريد و فللروش و معامله ارز خارجي 
با اسللتفاده از تمام ابزارهاي متللداول؛ خريد و فروش 
اوراق خزانه و سللاير اوراق بهادار منتشللره يا تضمين 
شده توسط دولت هاي خارجي يا نهادهاي بين المللي؛ 

افتتاح و نگهداري حساب هاي خارجي. 

 تسعير ذخاير بين المللي
طبق ماده 6۰: تغييرات ارزش ذخاير بين المللي بانك 
 ،)SDR( مركللزي اعم از طا، حق برداشللت مخصوص
ارز يا سللاير ابزارهاي مالي بر حسللب ريال، در »حساب 

اندوخته ذخاير بين المللي بانك مركزي« ثبت مي شود. 

 بازار پول 
طبق م�اده ۶1: واحللد پول همچنان ريال اسللت. 
موضوع مورد توجه اين اسللت كه در مللواد اين طرح، از 

رفرم پولي سخني به ميان نيامده است. 
مبلغ اسمي، شكل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و ساير 
مشخصات اسكناس ها و مسكوكات فلزي رايج كشور به 
پيشنهاد رييس كل و تصويب هيات عالي تعيين مي شود. 

 گزارشگري مالي 
طبق ماده ۷1؛ سرمايه پرداخت شده بانك مركزي 
مبلغ ۲۸هزار ميليارد ريال است كه تماما پرداخت شده 
است. سللرمايه بانك مركزي و موافقت هيات وزيران، از 

طريق درج در اليحه بودجه قابل افزايش است. 

 شوراي هماهنگي ثبات مالي
طب�ق ماده ۷۴: براي حمايت از ثبات نظام مالي 
كشللور، ايجاد هماهنگي بيشللتر ميان نهادهاي ناظر 
بر بازارهاي مالي و افزايش اثربخشللي سياسللت هاي 
پولي و مالي، شللوراي هماهنگي ثبات مالي تشكيل 
مي گللردد. اعضللاي شللوراي هماهنگي ثبللات مالي 
عبارتنللد از: وزير امور اقتصللادي و دارايي يا يكي از 
معاونيللن وي، رييس كل بانك مركللزي يا قائم مقام 
وي، رييس سللازمان مقررات و نظارت بانكي، رييس 
سللازمان بللورس و اوراق بهللادار، رييللس كل بيمه 
مركزي، مديرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، اعضاي 

غيراجرايي هيات عامل، سه نفر خبره مالي 
وظايف شللوراي هماهنگي ثبات مالي عبارتند از: 
ارائه مشللاوره به دولت و بانللك مركزي در خصوص 
سياسللت هاي مالي و پولي، بررسي اعتراضات اعضاء 
در خصللوص مصوبللات هيللات عالي بانللك مركزي، 
شللوراي عالللي و هيات مديره بورس و شللوراي عالي 
بيمه، شناسللايي كاسللتي ها، نواقللص و نقاط ضعف 
موجللود در هر يللك از بازارهاي مالي كشللور و ارائه 
راهكارهاي پيشللنهادي بللراي اصاح آنهللا، بحث و 
بررسللي در خصوص ريسللك هاي سيسللتمي در هر 
يك از بازارهاي مالي، برقراري هماهنگي در نهادهاي 

ناظر بر بازارهاي پول، سرمايه و بيمه كشور. 

استفاده از ظرفيت كارشناسان  
براي خدمت به صنعتگران

مريم شاهي سرپرست 
و  صنعت  بانللك  شللعب 
اشللاره  با  اسللتان  معدن 
به نقش بانللك صنعت و 
معدن در فعال سللاختن 
ايجللاد  و  پتانسلليل ها 
در  صنعتللي  واحدهللاي 

اسللتان افزود: بانللك صنعت و معدن بللراي فعال 
سللاختن پتانسلليل ها و ايجاد واحد هللاي صنعتي 
در اسللتان سللمنان با عنايت به رسللالت تخصصي 
و توسللعه يي خللود در زمينه تاميللن مالي واحداي 
صنعتللي و معدني با تمام تللوان و با بهره برداري از 
تمام ظرفيت ها و بدنه كارشناسللي خود توانسللته 
درخصوص تخصيص منابع عملكرد مطلوبي داشته 
باشد، به گونه يي كه طي سنوات گذشته با مشاركت 
ايللن بانللك در اجراي طرح هاي ايجادي و توسللعه 
طرح هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي نقش 

بسزايي در ايجاد اشتغال در استان ايفا نمايد.
از سللوي ديگر با پرداخت تسهيات سرمايه در 
گردش و ارائه سللاير خدمات بانكللي )ضمانتنامه، 
گشللايش هاي اعتبللار ارزي و ريالللي( به طرح هاي 
موجود صنعتي در راسللتاي تثبيت اشتغال موجود 
و همچنين افزايللش ظرفيت توليد اينگونه واحدها 

نقش بسزايي داشته است. 
به گزارش تعادل، وي ادامه داد: در سال گذشته 
در جهت ايفاي مسللووليت تخصصي خود مطابق با 
سياسللت هاي دولت محترم عملكرد بسيار مطلوبي 
در پرداخللت تسللهيات رونق توليد بلله واحدهاي 
كوچك، متوسللط و بزرگ داشته )مصوباتي بالغ بر 
۷۷۳ ميليللارد ريال و پرداخت بالغ بر 6۷۰ ميليارد 
ريال( و با عملكرد ۳۳5 درصد نسللبت به سللهميه 
اباغللي داراي جايگاه نخسللت در بيللن بانك هاي 

استان گرديده است. 
وي افزود: از ۳۰ طرح بزرگ و تاثيرگذار اسللتان 
كلله در بحث اقتصللاد مقاومتي مطللرح گرديده اند 
تاميللن مالي 1۳ طرح بر عهللده اين بانك بوده كه 
تاكنللون بالغ بللر ۲۳6 ميليارد ريللال از اين محل 
پرداخت گرديده است. اين در حالي است كه سهم 
منابع بانك صنعت و معدن از سللپرده هاي موجود 
در استان كمتر از 1 درصد بوده كه مقايسه اجمالي 
منابع و مصارف حاكي از تاش همه جانبه اين بانك 
در جهت جذب و اختصاص منابع در راستاي كمك 

هر چه بيشتر به شكوفايي صنعت استان است. 
وي تاكيد كرد: شللعبه سرپرستي راهكارهايي 
براي تمركز حساب مشتريان در بانك و همچنين 
جذب مشللتري داشته است. اين بانك در راستاي 
تمركز حسللاب هاي مشللتريان در بانللك با وجود 
 محدوديللت تعللداد و پراكندگي شللعب )حداكثر

۲ شللعبه در اسللتان( از طريق تشللريح امكانات و 
خدمات قابل ارائه توسللط بانك، تسللريع در انجام 
امللور خدمللات بانكي، تمركللز ويژه جهللت ارائه 
خدمللات الكترونيللك و اينترنتللي بانللك و ارائه 
مشاوره هاي تخصصي و بانكي به صنعتگران، تمام 
مسللاعي و تاش خود را جهت اسللتفاده بهينه از 
امكانللات موجود در جذب و تمركز منابع به به كار 

برده است. 
وي تصريللح كللرد: واحد هللاي صنعتللي كه با 
بهره منللدي از تسللهيات بانللك صنعللت و معدن 
درسللال 94 در اين اسللتان به بهره برداري رسيده 
شللامل رايكا سلليما، اسد شيمي پارسللا، ذوب آهن 
آرمان آسلليا و شللاب سللرويس منطقه آزاد است. 
همچنين واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسلليده 
در سللال 95 با تامين مالي بانللك صنعت و معدن 
شللامل مس كاوان عباس آباد، پرتو صنعت شللرق، 
آذر فوالد ايرانيان، آرد گرمسار، فرح زادي، بافندگي 

سمنان و صدر رزين است. 
وي اداملله داد: طرح هللاي توليدي شلليميايي 
كلللران، توليللدي و بازرگاني قدير لوله پاسللارگاد، 
زرين مهد شلليمي، سيمان سنگسللر، فراز پنداران 
آريامللوج و مهربللان اليللاف در حال اجرا هسللتند 
 كلله برخي از آنهللا داراي پيشللرفت فيزيكي باالي

۷۰ درصد هستند. 

قرعه كشي سومين جشنواره 
قرض الحسنه بانك آينده 

مراسللم قرعه كشللي جوايز سللومين جشنواره 
حساب هاي قرض الحسللنه پس انداز بانك آينده، 
مهرمللاه سللال جللاري، در  روز چهارشللنبه ۲6 
سللاختمان مركزي بانللك آينده برگزار شللد. اين 
مراسللم با حضور اعضاي محتللرم هيات نظارت بر 
قرعه كشي بانك ها )متشكل از: نمايندگان محترم 
دادسللتان كل كشللور و بانك مركللزي جمهوري 
اسللامي ايران(؛ اعضاي هيات مديللره، مديرعامل، 
معاونان، مديران و تني چند از روساي شعب بانك 
آينده، برپا شللد و طي آن؛ برندگان خوش شللانس 

اين حساب ها مشخص شدند. 
به گزارش روابط عمومي بانك آينده، در سومين 
دوره از قرعه كشللي حسللاب هاي قللرض الحسللنه 
پس انللداز بانك آينده، به پاس قدرداني از نيت خير 
سپرده گذاران قرض الحسنه، 1۰ كمك هزينه خريد 
مسللكن هر كدام بلله ارزش يك ميليللارد ريال،5۰ 
دسللتگاه خودرو رنللو سللاندرو، ۷5۰ كمك هزينه 
خريد صنايع دستي، به همراه ميلياردها ريال جوايز 
نقدي و غيرنقدي ديگر براي سپرده گذاران در نظر 
گرفتلله شللده بود كه بللا انتخاب برنللدگان در اين 
مراسم؛ اين جوايز به زودي، به برندگان خوشبخت، 

اهدا خواهد شد. 
مشترياني گرامي براي اطاع از اسامي برندگان، 
مي توانند؛ به تارگاه رسمي بانك آينده و شعب اين 

بانك مراجعه فرمايند. 
يادآوري مي نمايد: طرح افتتاح حساب هاي قرض 
الحسللنه پس انداز بانك آينده تا پايان شهريور ماه 
سللال جاري ادامه داشت و مورد استقبال چشمگير 

هم وطنان خيرانديش و ارجمند قرار گرفت. 
شايان ذكر اسللت؛ دارندگان حساب هاي قرض 
الحسللنه پس انللداز موجللود، در صللورت حفظ و 
افزايش موجودي خود، در قرعه كشللي سللال بعد 

نيز، شركت داده مي شوند. 
لطفا جهت كسللب هر گونلله اطاعات تكميلي، 
 بللا مركللز ارتبللاط مشللتريان بانللك بللا شللماره

۲۷66۳۲۰۰-۰۲1 تماس حاصل فرمايند. 

اخبار



 Sun. October  22. 2017  950   يك شنبه         30   مهر 1396     2   صفر 1439  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

دانشوفن10
عرضه نرم افزار رنگي كردن 

عكس در چند ثانيه 
 انگج�ت| ش��ركت ادوبي نرم افزار جدي��دي به نام 
Scribbler طراحي كرده كه با استفاده از توانمندي هاي 
فناوري هوش مصنوعي مي تواند عكس هاي سياه و سفيد 

قديمي را در چند ثانيه رنگي كند. 
اين نرم افزار نه تنها بهترين رنگ ها را در عكس هاي 
سياه و سفيد جايگزين مي كند، بلكه سايه هاي مناسب و 
بافت بصري الزم را هم به اين تصاوير مي افزايد تا كيفيت 
 Scribbler بصري آن بيش از پيش افزايش يابد. برنامه
مبتني بر پلتفرم خودآموز Sensei اس��ت كه مي تواند 
بدون دخالت انس��ان براي رنگي ك��ردن عكس ها اقدام 
كند. در ابتدا اين برنامه با اس��تفاده از ده ها هزار عكس 
سياه و س��فيد آزمايش ش��د و خود به تدريج آموخت 
كه كدام بخش هاي عكس نياز به رنگي ش��دن دارند و 
كدام بخش ها نبايد رنگي ش��وند. البته برنامه يادش��ده 
هنوز محدوديت هاي��ي دارد و به عنوان مثال تنها براي 
رنگ��ي ك��ردن تصاوير گرفته ش��ده از چهره انس��ان ها 
مناس��ب است و با اس��تفاده از آن نمي توان كل بدن يا 
يك منظ��ره را با دقت كافي رنگي ك��رد. اما با تكميل 
فناوري يادشده مي توان ساعت ها در وقت تدوين گران و 
گرافيست هايي كه مجبورند عكس هاي قديمي را رنگي 

كنند، صرفه جويي كرد. 

پنل خورشيدي كه مانند 
طومار لوله مي شود

 مشبل| يك شركت انگليسي پنل هاي خورشيدي 
انعطاف پذيري ساخته كه مانند طومار لوله مي شوند. 

يك شركت انگليسي به تازگي پنل هاي خورشيدي 
انعطاف پذيري ساخته كه مانند پارچه يا طومار مي توان 

آن را لوله كرد!
اين ش��ركت كه Renivagen نام گرفته پنل هاي 
 Rapid Roll خورش��يدي قابل حمل و انعطاف پذير
س��اخته اس��ت. اين پنل ها را به راحت��ي مي توان روي 
 Flat كاميون ي��ا تريلر نصب كرد. جالب آنك��ه جزيره
Holm در انگليس هم اكنون به وسيله اين پنل ها برق 
مورد نياز خود را تامين مي كند.  هدف اين شركت فراهم 
كردن اين پنل هاي انعطاف پذير در مناطقي است كه به 

دليل بالياي طبيعي بطور فوري نياز به برق دارند. 

 شناسايي يك غار جديد
در ماه براي سكونت فضايي

 انگجت| در ش��رايطي كه س��ازمان هاي فضايي 
امريكا و روس��يه به دنبال همكاري ب��ا يكديگر براي 
تبديل ماه به يك پايگاه فضايي هس��تند، يك كشف 

جديد تحقق اين هدف را تسهيل كرده است. 
 س��ازمان فضايي ژاپن موفق به شناسايي يك غار 
منحصر به فرد در زير س��طح كره ماه شده كه تبديل 
آن به يك پايگاه فضايي مي تواند تا حد قابل توجهي 
از دش��واري هاي زندگي در سطح اين قمر كره زمين 
بكاهد. دهانه غار ياد ش��ده، ۵۰ مت��ر پهنا و ۵۰ متر 
 Marius عمق دارد و در منطقه يي از ماه موسوم به
Hills واقع است. شناسايي اين غار با استفاده از يك 
سيس��تم راداري وي��ژه صورت گرفته و بررس��ي هاي 
بيشتر ثابت كرده كه عمق غار مذكور به ۵۰ كيلومتر 
مي رس��د و بنابراي��ن مي ت��وان تجهي��زات و امكانات 
زي��ادي را در اين غار جاي داد. درون اين غار مملو از 
صخره هايي است كه ممكن است حاوي آب نيز باشند 
و اين امرسكونت طوالني مدت در كره ماه را تسهيل 
خواهد كرد. دانشمندان معتقدند شكل گيري اين غار 
ناش��ي از فعاليت هاي آتش فشاني در كره ماه در 3.۵ 

ميليارد سال قبل است. 
اي��ن غاره��ا ك��ه بع��د از سردش��دن گدازه هاي 
آتش فش��اني وضعي��ت تثبي��ت ش��ده يي يافته ان��د، 
ش��رايط دمايي ثابتي نيز دارند و با س��كونت در آنها 
مي توان جان انس��ان ها و تجهيزات فضايي را در برابر 
تشعش��عات خطرناك خورش��يد كه به سطح كره ماه 

تابيده مي شود، حفظ كرد. 

 رقابت تنگاتنگ »واتس آپ«
با »تلگرام«

فون آرنا| اپليكيشن پيام رسان محبوب واتس آپ 
به تازگي در رقابتي تنگاتنگ با تلگرام، قابليت جديد 

موقعيت زنده مكاني كاربران را افزوده است. 
 ب��ه تازگ��ي اپليكيش��ن پيام رس��ان تلگ��رام در 
جديدترين به روزرساني خود، قابليت ارسال موقعيت 
مكاني كاربران را بصورت زنده افزوده است كه به آنها 
اين امكان را مي دهد تا به دوستان و خانواده خود در 

لحظه موقعيت مكاني خود را ارسال كنند. 
هم اكنون ش��ركت واتس آپ نيز اعالم كرده است 
كه قص��د دارد در جديدترين به روزرس��اني خود اين 
قابليت را به پيام رس��ان خود اضاف��ه كند و كاربران 
ه��م در سيس��تم عام��ل اندرويد و هم در سيس��تم 
 عامل iOS ق��ادر خواهند بود با انتخاب دكمه جديد

Share Live Location به معناي »ارسال موقعيت 
مكاني زنده«، موقعي��ت خود را در لحظه بيابند و در 
صورت لزوم، براي ديگران ارسال و منتشر كنند. اين 
ويژگي نيز همانند بسياري از خدمات و سرويس هاي 
ديگر واتس آپ، براي حفظ و رعايت حريم ش��خصي 
و اطالعات خصوصي كاربران، كدگذاري و رمزنگاري 
ش��ده است و كاربران براحتي مي توانند از اين قابليت 
اس��تفاده كنن��د. واتس آپ اعالم كرده اس��ت كه اين 
قابلي��ت بطور قط��ع در هفته هاي آتي در دس��ترس 
كارب��ران ق��رار خواهد گرفت. ش��ركت فيس بوك دو 
سال پيش، پيام رسان واتس آپ را خريداري كرد و از 
آن زمان نيز براي رقابت با ديگر اپليكيش��ن هاي پيام 
رس��ان، همواره در تالش بوده ت��ا با افزودن قابليت ها 
و امكان��ات جديد، قصد دارد كاربران بس��ياري را به 
خود جذب كند. براس��اس گزارش هاي رسمي منتشر 
شده توسط واتس آپ، اين اپليكيشن پيام رسان داراي 

حدود 1.3ميليارد كاربر در سراسر جهان است. 

اخبار

با گذشت دو روز از اجراي طرح رجيستري رخ داد 

آشفتگي قيمت در بازار تلفن همراه
گروه دانش و فن | مرجان محمدي|

طبق آمار ارائه ش��ده توسط س��تاد مركزي مبارزه با 
قاچ��اق كاال و ارز، ۶۲۵ ميليون دالر تلفن همراه قاچاق 
در س��ال ۹۵ وارد كشور شده است. رقمي كه تقريبا دو 
برابر مجم��وع بودجه اختصاص يافته دولت به دو وزارت  
ارتباطات و صنعت ومعدن است. از سويي آنچه به دفعات 
و بارها اعالم شده اس��ت و فعاالن بازار هميشه روي آن 
صحه گذاشته اند قاچاق بودن ۹۰ درصد گوشي هاي بازار 
است كه قرار است اين طرح مانع ورودگوشي هاي قاچاق 
به بازار ش��ود. اما اينكه آيا اين طرح مي تواند موفق باشد 
يا خير ؟ همانطور كه مي دانيد موضوع س��اماندهي بازار 
گوش��ي هاي موبايل با اجرايي شدن طرح »رجيستري« 

سابقه يي بيش از 11 ساله در كشور دارد. 
 اين طرح براي نخس��تين بار در سال ۸3 مطرح شد 
و پروس��ه اجرايي آن دو س��ال به طول انجاميد. تا اينكه 
در سال ۸۵ عملياتي شد. اما به دليل ضعف هاي موجود 
نتوانست موفقيت هاي الزم را كسب كند، با اجرايي شدن 
طرح رجيستري در سال ۸۵ آشفتگي در بازار تلفن همراه 
به اوج خود رس��يد. ارائه انواع و اقسام قيمت ها براي يك 
ن��وع كاال مصرف كنندگان را گيج كرد و طرحي كه قرار 
بود بازار را سامان ببخشد فايده يي جز نابساماني نداشت. 
پس از اجراي ناموفق طرح رجيس��تري در سال ۹۵ 
اين طرح متوقف ش��د و با گذش��ت 1۰ س��ال از آن در 
تابستان ۹۵ زمزمه هايي براي اجراي مجدد رجيستري از 
سوي مسووالن به گوش رسيد و دولت با تعريفي جديد 
در ابعاد مختلف خبر از اجرايي شدن آن داد. طبق تعريف 
جديد براي طرح رجيس��تري »ثبت نمايندگي رس��مي 
گوشي هاي موبايل وارداتي« و »ثبت گوشي ها در شبكه 
اپراتورهاي موبايل« به موازات يكديگر، براي ساماندهي 

بازار تعريف شد. 
براي عملياتي شدن اين ۲ طرح، از اول مردادماه ۹۵ 
وزارتخانه ه��اي ارتباطات و صنعت همكاري خود را آغاز 
كردند و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سازمان تنظيم 
مق��ررات و ارتباط��ات راديويي، گمرك، س��تاد حمايت 
از مصرف كنن��دگان و اپراتورهاي موباي��ل نيز به عنوان 
بازوهاي اجرايي انتخاب شدند. مسووالن نيز وعده دادند 
كه اين طرح از مهرماه ۹۵ اجرايي مي شود، وعده يي كه 
در مهرماه ۹۵ عملياتي نش��د و حاال با گذشت يك سال 
از آخرين وعده مس��ووالن اين ط��رح از ۲۸ مهرماه ۹۶ 

عملياتي شده است. 

 ترفندي براي فروش گوشي هاي قاچاق 
بررسي وضعيت بازار گوشي تلفن همراه در نخستين 
روز اجراي طرح رجيستري نشان مي دهد كه مغازه داران، 
قيمت گوشي هاي خود را باال برده اند و اين در حالي است 
كه با نوس��ان قيمت ارز و دالرقيمت گوشي تلفن همراه 
نيز لحظه يي تغيير مي كند. به نظر مي رس��د در روزهاي 
اول اين طرح، بازار دچار از آش��فتگي در قيمت ها ش��ده 

است و برخي فروشندگان به بهانه رجيستري قيمت هاي 
مختلف را براي يك كاال اعالم مي كنند. همچنين برخي 
فعاالن بازار نيز مي گوين��د كه از چند روز پيش، بعضي 
از فروشندگان اقدام به باز كردن بسته بندي گوشي هاي 
قاچاق و فعال كردن آنها از طريق قرار دادن س��يم كارت 
كرده ان��د. اين گوش��ي ها اكنون از حال��ت آكبند خارج 
شده اند و بنابراين مردم بايد پيش از خريد، از پلمپ بودن 
آنها اطمينان حاصل كنند. رييس سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباط��ات راديوي��ي با بيان اينكه با آغاز رجيس��تري، 
تمامي گوشي هاي فعال در سامانه ثبت شده و اين كار نيز 
هزينه ي��ي براي مردم ندارد، گفت: عوارض گمركي براي 
گوش��ي در حد پنج درصد است و تاثيري در بازار ندارد. 
ظرف هشت روز آينده نيز برندهايي را كه ديگر نمي توان 

از گوشي هاي قاچاقشان استفاده كرد اعالم مي كنيم. 
حس��ين فالح جوشقاني درباره آغاز فاز نخست طرح 
رجيستري توضيح داد: در مرحله اول بحث مانيتورينگ 
و پايش شبكه را داريم؛ به اين معني كه گوشي هايي كه 
از قبل در ش��بكه فعال بوده يا در دس��ت مردم هست و 
مي خواهند فعال كنند را شناسايي و در ديتاي بانكي خود 
ثبت مي كنيم. وي درباره اينكه در حال حاضر مردم براي 
فعال كردن گوش��ي هاي خود در شبكه بايد چه اقدامي 
كنند، اظهار كرد: به هيچ عنوان در اين مرحله مردم الزم 
نيس��ت كاري كنند. تنها الزم اس��ت از گوشي هاي خود 
استفاده كنند و اگر گوشي اي دارند كه بالاستفاده است، 

در شبكه فعال كنند تا در سامانه ما ثبت شود. 
رييس س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با بيان اينكه س��امانه از روزگذش��ته به صورت رس��مي 
راه ان��دازي ش��ده اس��ت، گفت: ب��ه چند دلي��ل طرح 
رجيس��تري را به صورت مرحله يي انجام مي دهيم. يك 
اينكه اطالع رس��اني كافي كرده و مردم كامال از ابعاد اين 
طرح و روش هايش مطلع ش��وند. ديگر اينكه از سيستم 
خود مطمئن شويم و اگر احيانا مشكلي دارد، بتوانيم در 
اين مدت برطرف كنيم و اينكه مطمئن باشيم براي مردم 
مشكلي پيش نمي آيد و در بازار به اندازه كافي محصول 

براي عرضه وجود دارد. 

 غيرفعال شدن گوشي هاي قاچاق ظرف يك هفته
فالح جوشقاني درباره اجراي رسمي طرح رجيستري 
نيز توضيح داد: طرح بطور رسمي ازروز جمعه آغاز شده 
اس��ت اما قبل از اينكه ديگر نتوان از گوشي هاي قاچاق 
استفاده كرد، يك كميته راهبري داريم و حتما به مردم 
اطالع رس��اني مي كنيم كه البته زمان دوري نخواهد بود 
و ظرف هش��ت روز آينده وارد اين مرحله خواهيم ش��د. 
به صورت گام به گام يك س��ري برندها را اعالم كرده و به 

تدريج همه گوشي ها را وارد اين مرحله مي كنيم. 
وي ادام��ه داد: زمان��ي كه ما برندهاي م��ورد نظر را 
اعالم كنيم، مردم بايد گوشي هايي را بخرند كه از مبادي 
رس��مي وارد شده باش��ند. ما نيز س��امانه هايي را اعالم 

مي كنيم تا م��ردم از طريق آن بتوانند اس��تعالم كنند. 
البته حتي فارغ از اين طرح، الزم است مردم گوشي هاي 
خود را از نمايندگي هاي معتبر كه پشتيباني فني دارند و 

داراي كيفيت هستند، خريداري كنند. 
ريي��س س��ازمان تنظيم مق��ررات درب��اره وضعيت 
گوش��ي هايي كه از خارج از كش��ور وارد مي ش��وند، نيز 
بيان كرد: براي كس��اني كه به صورت مس��افري گوشي 
وارد كشور مي كنند به تدريج سامانه هاي گمركي آماده 
مي ش��ود كه آنها را هم مانند س��اير گوشي هايي كه در 
دس��ت مردم است، ثبت كند. گوش��ي هايي كه از خارج 
از كشور باش��ند و بخواهند به صورت رومينگ استفاده 
كنند نيز براي مدت معيني اعالم مي شود كه بتوانند در 

شبكه ما كار كنند. 

 گوشي هاي قاچاق خارج از سرويس 
فالح جوشقاني با اشاره به گوشي هايي كه از قبل 
به صورت قاچاق وارد كش��ور ش��ده اند، اظهار كرد: تا 
پي��ش از تاريخي كه ما اعالم كنيم، هر گوش��ي كه 
در ش��بكه فعال باشد هيچ مشكلي ندارد و به عنوان 
گوش��ي مجاز تلقي مي ش��ود اما بعد از آن تاريخ، بر 
اساس مدل هايي كه ما اعالم مي كنيم، اگر آن گوشي 
از مبادي قانوني وارد نش��ده باشد، در شبكه سرويس 

نخواهد گرفت. 
وي در پاسخ به اينكه اگر گوشي گارانتي خارجي 

داشته باش��د هم قاچاق محسوب مي شود، گفت: هر 
گوشي كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده باشد، 
از نظر ما قاچاق محسوب مي شود. گوشي ها حتما بايد 
از طريق نمايندگي هاي معتبري كه نماينده رسمي آن 
سازنده جهاني هستند وارد شوند و گارانتي هايي كه 
اين نمايندگي ها اعالم مي كنند از نظر ما معتبر است. 
مباحث مربوط به گارانتي نيز مربوط به وزارت صنعت 
اس��ت كه اقداماتي را انجام مي دهند. رييس سازمان 
تنظي��م مقررات در ادامه با بيان اينكه يكي از اهداف 
اين طرح اين اس��ت كه ديگر گوشي هاي غيررسمي 
و غيرمجاز در بازار نباشد، افزود: نمايندگي ها موظف 
هس��تند در قبال گوشي ها مسووليت بپذيرند زيرا ما 
تضمين بازارش��ان را مي كنيم. نفعي كه مردم از اين 
طرح مي برند نيز اين است كه گوشي باكيفيت و مجاز 
و از ي��ك نمايندگي معتبر مي خرند. نمايندگي ها در 
قبال گوشي هايي كه مي دهند مسووليت دارند. بحث 
ديگر اهتمامي است كه براي بهبود وضعيت اقتصادي 

كشور صورت مي گيرد. 

 قيمت ها باال رفت 
فالح جوش��قاني در پاسخ به اينكه واردات قانوني 
مش��مول عوارض و تعرفه گمرك مي شود و درنتيجه 
قيمت گوشي باال مي رود، گفت: عوارض گمركي براي 
گوشي در حد پنج درصد است و تاثيري در بازار ندارد. 
ماليات بر ارزش افزوده نيز همين االن گرفته مي شود 
و ربطي به طرح رجيستري ندارد و االن فروشندگان 

اين ماليات را دريافت مي كنند. 
وي با اشاره به اقداماتي براي رقابتي كردن بازار و 
كاهش قيمت و افزايش كيفيت بيان كرد: اين اتفاق 
حتما بايد بيفتد. ما تمهيدات الزم را با كمك س��تاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت صنعت معدن تجارت 
و گمرك ديديم كه گوش��ي در كمترين زمان ممكن 
از برندهاي مختلف و از طريق نمايندگي هاي مختلف 
وارد بازار ش��ده تا از اين طريق ش��وكي به بازار وارد 
نشود. وزارت صنعت نيز با وندورهاي مختلف صحبت 
كرده كه وارد بازار كشور شوند و در داخل كشور توليد 

كنند تا محصول با كيفيت وارد بازار شود. 
درب��اره  مق��ررات  تنظي��م  س��ازمان  ريي��س 
درياف��ت  و  رجيس��تري  ط��رح  از  سوءاس��تفاده 
هزينه هاي اضافه هشدار داد: طرح ثبت گوشي تلفن 
همراه يك مقدمه است براي يك طرح بلندمدت كه 
بر اساس آن بتوانيم بازار را تعادل بدهيم تا مردم به 
گوشي ارزان و باكيفيت برسند. ممكن است عده يي 
ب��ه بهانه مختلف بخواهند براي ثبت گوش��ي ها در 
س��امانه رجيس��تري هزينه يي بگيرند. در حالي كه 
اين طرح به هيچ عنوان هزينه يي براي مردم ندارد. 
مردم نيز نبايد به اطالعاتي كه از كانال هاي مختلف 

غيررسمي داده مي شود، اعتماد كنند. 

همكاري »اينتل« و »آمازون« در توسعه فناوري تشخيص صدا
انگجت|

ش��ركت هاي فناوري اينتل و آمازون براي توسعه 
پلتفرم صوتي »الكسا« )Alexa( همكاري مي كنند. 

بر اساس بيانيه مشترك اين شركت ها، اينتل كيت 

توسعه دهنده گفتار را معرفي كرده است تا يك راه حل 
صوتي كام��ل و بي نقص در زمينه كنت��رل صدا ارائه 
كند. اينتل كارهاي س��ختي همچون طراحي آرايش 
ميكروفون ها و سيستم هاي صوتي را انجام داده است 

و تنها كاري كه توسعه دهندگان بايد انجام دهند، اين 
است كه براي آنها برنامه بنويسند. 

اي��ن كار امكان نوش��تن الگوريتم هايي را براي لغو 
حالت تك��رار صدا )اكو( و نويز، كلم��ات بيداري، يك 

مجموع��ه ۸ ميكروفوني و پردازنده دوگانه س��يگنال 
ديجيتال شركت فراهم مي كند. 

پيش سفارش كيت توسعه از روز گذشته با قيمت 
3۹۹ دالر آغاز شده است. در حالي كه اين ممكن است 
براي يك توسعه دهنده معمولي كمي گران باشد، اين 
دسته از افراد اگر تا پايان مهلت پيش سفارش منتظر 

بمانند، هزينه آن به 1۰۰ دالر مي رسد. 

البته اگر كسي نخواهد با اين سخت افزار كار كند 
يا پولي صرف نكند، مي تواند مهارت هاي خود را براي 
»Alexa« به صورت رايگان با پورتال توس��عه آمازون 
ايجاد كند. اين كاري اس��ت كه پلتفرم صوتي آمازون 
را به س��رعت و بدون هيچ زحمتي توس��عه مي دهد، 
بنابراين جالب خواهد بود كه ببينيم كيت جديد اينتل 

چه تاثيري خواهد داشت. 

فراسو

رويترز|
 يك ش��ركت ژاپن��ي فعال در زمينه س��اخت نرم افزار، به خاطر 
سوءاستفاده از نام »انيموجي« كه پيشتر توسط اين شركت توسعه 

داده شده بود، از شركت امريكايي اپل شكايت كرد. 
شركت ادمونستر )Emonsterkk( كه در توكيوي ژاپن مستقر 
اس��ت، در دادگاهي واقع در سانفرانسيسكوي اياالت متحده امريكا 
از ش��ركت اپل به علت سوءاس��تفاده از نام و برند تجاري انيموجي 

)animoji( شكايت كرد. 
ش��ركت ادمونستر ژاپني مدعي ش��ده است كه كلمه انيموجي 
براي نخستين بار توسط اين شركت به كار برده شده است و در واقع 
صاحب حق امتياز اين نام تجاري بوده و استفاده بدون اجازه شركت 
ديگري از اين نام، غيرقانوني و قابل پيگرد قانوني است. البته تاكنون 

سخنگوي شركت اپل در اين باره اظهارنظر نكرده است. 
ش��ركت اپل در گوشي جديد آيفون ايكس يا آيفون 1۰ خود، از 
اين نام به عنوان قابليت جديدي استفاده كرده است كه به كاربران 
اجازه مي دهد با تغيير حاالت چهره خود، ايموجي يا ش��كلك هاي 
متفاوتي را به وجود بياورند. اين قابليت كه با فناوري هوش مصنوعي 
و تش��خيص چهره هوشمند كار مي كند، قادر است چهره و حاالت 
چهره كاربران را تشخيص داده و بر اساس آن حالت اعم از عصباني يا 
خوشحال بودن و غيره، ايموجي يا شكلك هاي متناسب با آن را ايجاد 
كن��د. البته در اينجا بايد گفت كه آيفون ايكس يا آيفون 1۰ با اين 
قابليت جديد، هنوز وارد بازار نشده است و طبق آخرين گزارش هاي 
منتش��ر شده، قرار اس��ت در نوامبر س��ال جاري ميالدي ۲۰1۷ به 

بازارهاي جهاني عرضه ش��ود. فيل شيلر - مدير ارشد بازاريابي اپل 
- نيز در رويداد رونمايي از محصوالت جديد اپل از جمله آيفون 1۰ 
كه در 1۲ سپتامبر )ماه گذشته سال جاري ميالدي( برگزار شد، از 
اين ويژگي جذاب موسوم به انيموجي بسيار تعريف و تمجيد كرده 
بود و از آن به عنوان »يك تجربه فوق العاده براي ارتباط با دوستان و 
خانواده« ياد كرده بود. انريكه بونانسي به عنوان مدير اجرايي شركت 
ژاپني ادمونستر كه در زمينه طراحي و توليد نرم افزار فعاليت مي كند، 
خاطرنشان كرده است كه اين شركت يك اپليكيشن پيام رسان را به 

نام انيموجي در سال ۲۰1۴ ثبت و منتشر كرده بوده است. 
وي در ادامه افزوده است كه اپل با سرقت نامانيموجي، مي خواهد 
به جهانيان نشان دهد كه اصالت اين نام به اپل برمي گردد. البته اپل 
نيز بطور قطع از اين اپليكيشن انيموجي مطلع بوده است چراكه اين 

برنامه در فروشگاه اينترنتي اپ استور اپل موجود است. 

انگجت|
 اداره هوان��وردي ف��درال )FAA( قص��د دارد حمل وس��ائل 
الكترونيكي بزرگ نظير لپ تاپ به هواپيما را بدليل احتمال انفجار 

باتري آنها ممنوع اعالم كند. 
اداره هوان��وردي ف��درال )FAA( در ح��وزه ترابري و حمل و 
نق��ل اياالت متحده امريكا، اختيار كنترل و سرپرس��تي همه امور 
هوانوردي غيرنظامي در امريكا نظير مجوز پروازهاي ملي اين كشور 

را برعهده دارد. 
اين س��ازمان به تازگي اعالم كرده است كه قصد دارد از حمل 
وس��ائل الكترونيكي بزرگ همانند لپ تاپ كه داراي باتري ليتيوم 
يوني بزرگ است، به قسمت بار هواپيماهاي مسافربري جلوگيري 
بعمل بياورد. ميش��ل ژانگ، به عنوان يكي از مقامات رسمي اداره 
هوانوردي فدرال، خاطرنشان كرده است كه اين سازمان پيشنهاد 
داده اس��ت كه هرگونه وس��يله الكترونيكي كه از موبايل و گوشي 
هم��راه بزرگ تر و داراي باتري ليتيوم يوني باش��د، نبايد به داخل 
هواپيماهاي مسافربري حمل شود. اين سازمان علت اين ممنوعيت 

را احتمال منفجر شدن اين باتري هاي بزرگ اعالم كرده است. 
وي در تش��ريح اي��ن موضوع اينچنين توضيح داده اس��ت كه 
متخصصان اين سازمان در آزمايشي، 1۰ دستگاه لپ تاپ را داخل 
كيف مخصوص لپ تاپ گذاشتند و سپس يك وسيله گرم كن را در 
نزديكي آن قرار دادند. نتيجه اين آزمايش آن بود كه مواد و وسائل 
داخل قسمت بار هواپيما همانند شامپو، الك پاك كن و مواد داراي 
الكل در مجاورت با باتري ليتيوم يوني دس��تگاه هايي همانند لپ 

تاپ مشتعل كرده و اين دستگاه ها منفجر مي شوند. نكته اينجاست 
كه آتش آنه��ا نيز با تجهيزات اطفاي حري��ق معمول در هواپيما 

خاموش نمي شود و همين كافيست تا يك فاجعه به بار بياورد. 
وي در ادامه افزود: »البته ما مطمئن هس��تيم كه مردم از اين 
قانون بسيار ناخشنود خواهند شد و توجيه آنان براي چنين اتفاق 

ناگوار و خطرناكي كار بسيار دشواري است.«
اين س��ازمان در جريان نشس��تي كه در ماه ژوئيه سال جاري 
ميالدي برگزار ش��د، نتايج تحقيقات و آزمايش هاي انجام ش��ده 
خ��ود را در اختيار گروه امنيت بار س��ازمان هوانوردي غيرنظامي 
بين المللي ايكائو )ICAO( نيز ارائه داده اس��ت. قرار است اعضاي 
اين گروه قوانين و مقررات موجود درباره حمل وسائل الكترونيكي 
ب��زرگ را مورد مطالعه دقيق ق��رار داده و در صورت لزوم قوانين و 

شرايط جديدي را وضع كنند.

حمل »لپ تاپ« به هواپيما ممنوع مي شودشكايت از »اپل« به دليل سوءاستفاده از يك نام

كاربربازار

 آسوش�يتدپرس| ش��ركت مادر گوگل اينترن��ت بالني را ب��راي مجمع الجزاير 
پورتوريك��و فراهم كرده و كاربران موبايل اكنون مي توانند پيامك و ايميل دريافت و 
ارس��ال كنند. آلفابت شركت مادر گوگل اكنون پروژه اينترنت بالني را در پورتوريكو 

اجرا كرده است. 
در اي��ن مجمع الجزاير به دليل تندباد ماريا تمام برج هاي مخابراتي موبايل از كار 
افتاده ان��د به همين دليل آلفابت با كمك ي��ك اپراتور موبايل پروژه اينترنت بالني را 
اج��را كردند. درحال حاضر دو بالن اينترنتي در آس��مان پورتوريك��و قرار گفته اند و 
ارسال پيامك، ايميل و دسترسي به محتواي وب را براي كاربران موبايل اپراتورهاي 
AT&T فراهم كرده كه از شبكه 4G LTE استفاده مي كنند. همچنين قرار است 
چند بالن ديگر نيز به اين مجمع الجزاير فرس��تاده ش��وند و گوگل نيز از كميسيون 
فدرال مخابرات اجازه ارسال 3۰ بالن براي مناطق تخريب شده را دريافت كرده است. 
به گفته آالستروستگارث مدير پروژه اينترنت بالني در پستي وبالگي اعالم كرده اين 
فناوري هنوز در مرحله آزمايش��ي است. اين پروژه هيچگاه با اين سرعت اجرا نشده 
بود. اين نخستين بار است كه از الگوريتم هاي ماشين يادگيري جديد استفاده شد تا 

بالن ها در فراز آسمان پورتوريكو حفظ شوند. 

گيزمگ|
»گيزم��گ- وايرال اليت« كه يك دوربين كابلي اس��ت، 
مي تواند به جاهايي س��رك بكشد كه از دست پهپاد ساخته 
نيست. اين دوربين فناوري دوربين هاي كابلي را وارد ساخت 

فيلم هاي كم بودجه كرده است. 
پهپادها ممكن است عكس ها و فيلم هاي رديابي عالي و با 
كيفيت به سازندگان فيلم ارائه دهند، اما موقعيت هاي بسياري 
وجود دارد كه پرواز پهپاد در آن خطرناك يا غيرقانوني است. 
حتما به همين داليل است كه »Wiral LITE« ساخته 
شده اس��ت. اين يك سيس��تم دوربين كابلي ساده، جمع و 
جور و نسبتا ارزان است كه براي كار با گوشي هاي هوشمند، 
دوربين هاي اكش��ن و دوربين هاي بدون آينه با وزن حداكثر 

1.۵ كيلوگرم طراحي شده است. 
براي اس��تفاده از »وايرال اليت«، با كشيدن بند آن ميان 
نقطه شروع و نقطه انتهايي مثال دو درخت يا دو ستون شروع 

مي كنيد. سپس طناب را با استفاده از يك تسمه مخصوص 
محك��م كرده و س��پس دوربين ي��ا تلفن خ��ود را در جاي 
مخص��وص خود ق��رار داده و قرقره ها را روي بند نصب كنيد 

تا دوربين به راحتي جابه جا شود. همه اين مراحل تنها چند 
دقيقه طول مي كشد. از اينجا به بعد تنها كاري كه الزم است 
انجام دهيد، اين اس��ت كه دوربين را روشن كنيد و ريموت 
بي سيم آن را در دست گرفته و دوربين را به دلخواه روي بند 
حركت دهيد. كنترل از راه دور اين دوربين ۲۰۰ متر برد دارد 
و س��رعت آن قابل تنظيم است، تا جايي كه مي توان سرعت 
آن را براي فيلمبرداري تايم لپس در هر ثانيه ۰.۰1 كيلومتر 

بر ساعت تا ۴۵ كيلومتر بر ساعت تنظيم كرد. 
ب��ر خالف پهپاد، مي ت��وان آن را با خيال راحت در داخل 
خانه و ميان جمعيت استفاده كرد. به عالوه به راحتي مي تواند 
از ميان فضاهاي محدود مانند شكاف بين دو درخت عبور كند 
و به دليل اينكه اين دوربين در هوا به پرواز در نمي آيد، عمر 
باتري آن بسيار طوالني تر از يك پهپاد است. »وايرال اليت« 
با هر بار ش��ارژ مي تواند س��ه ساعت فعاليت كند. قيمت اين 

سيستم 3۹۹ دالر پيش بيني شده است.

اجراي پروژه اينترنت بالني در پورتوريكو  دوربيني كه گوي سبقت را از پهپادها ربود

رويداددريچه
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چهره هاي استاني

صادرات جهاني سايپا همزمان 
با عرضه در بازار داخل

تهران| محس��ن جوان معاون صادرات و امور بين الملل 
گروه سايپا گفت: براي نخستين بار محصوالت جديد سايپا 
همزمان با عرضه در بازار داخل در بازارهاي صادراتي هدف 
عرضه خواهند ش��د. ب��ه همين منظور براي نخس��تين بار 
همزم��ان با توليد و عرضه محصول جديد س��اينا اتوماتيك 
در داخل كشور، اين خودرو در بازارهاي صادراتي نيز عرضه 
خواهد شد. جوان از سياست و رويكرد جديد سايپا در عرصه 
ص��ادرات خبر مي دهد و مي گويد كه قرار اس��ت همزمان با 
عرضه محصوالت جديد اين گروه در داخل كشور، عرضه آن 
در بازارهاي خارجي نيز شروع شود. ساينا اتومات و كوييك 
دو محصول جديد س��ايپا كه مورد استقبال خارجي ها قرار 
گرفته اند، نخستين محصوالتي هستند كه همزمان با داخل 
در بازارهاي صادراتي نيز عرضه مي ش��وند. وي با اش��اره به 
راهبرد سايپا در صادرات محصوالت مي گويد: استراتژي گروه 
سايپا در حوزه صادرات بر مبناي سياست گذاري كلي صنعت 
خودرو كشور، دستيابي به صادرات 30درصدي از محصوالت 
توليدي مطابق با برنامه 1404 اس��ت كه با رويكرد بس��يار 
مثبت مديريت ارشد گروه سايپا پيشگامي سايپا در صادرات 

همچنان استمرار خواهد داشت. 

 كس�ب مق�ام اول روابط عمومي ش�ركت آبفا 
استان اصفهان -اصفهان| در هفتمين جشنواره ارزيابي 
عملكرد روابط عمومي هاي صنعت آب و فاضالب كش��ور 
براي دومين س��ال پياپ��ي روابط عمومي ش��ركت آب و 
فاضالب استان اصفهان مقام اول را به خود اختصاص داد. 
هفتمين جشنواره ارزيابي عملكرد روابط عمومي ها در 
5 بخش برگزار ش��د كه ش��امل اطالع رساني و ارتباطات، 
انتش��ارات، پژوهش و افكارسنجي، مديريت و برنامه ريزي 
و آموزش همگاني بوده اس��ت كه آبفا اس��تان اصفهان با 
كسب بيشترين امتياز در تمام بخش ها توانست به عنوان 
مقام اول روابط عمومي در گروه الف در بين ش��ركت هاي 
آب و فاضالب كش��ور معرفي ش��ود. س��يد اكبر بني اطبا 
مدير روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا استان اصفهان 
گفت: با تعامل و ارتباط سازنده با ارباب رجوع ها در درون 
س��ازمان و برون س��ازمان س��عي در تكريم ارباب رجوع 
داشتيم، همچنين در چند سال اخير اطالع رساني به موقع 
و آموزش مصرف بهينه آب فرهنگ سازي و تبليغ و ترويج 
مصرف آب از جمل��ه رويكردهاي مهم روابط عمومي آبفا 

استان اصفهان بوده است. 
 هدف گ�ذاري ايجاد 140هزار فرصت ش�غلي-
س�اري| با اختصاص يك سوم منابع صندوق توسعه ملي 
براي اشتغال در روستاها و شهرهاي كوچك، فرصت هاي 

شغلي به 170هزار نفر خواهد رسيد. 
معاون اش��تغال كميته ام��داد امام خمين��ي )ره( در 
كارگروه اش��تغال و توسعه مازندان در س��اري با اشاره به 
هدف گذاري ايجاد 140هزار فرصت شغلي امسال در كشور 
گفت: در صورت تحقق يك سوم منابع صندوق توسعه ملي 
مصوبه مجلس براي حمايت از قانون اش��تغال در روستاها 
و ش��هرهاي كمتر از 10 هزار نف��ر؛ اين عدد به 170 هزار 

نفر هم مي رسد. 
عبدالملكي، كارآفريني دانش بنيان براي مددجويان و 
فرزندان ش��ان و نيز زنجيره يي كردن فرآيند اشتغال را از 
برنامه هاي مهم كميته امداد امام خميني)ره( برش��مرد و 
افزود: از سال 90 تا پارس��ال، 950هزار فرصت شغلي در 

كشور ايجاد شد. 
 قاين�ات توليدكنن�ده نخس�ت زرش�ك در 
كش�ور اس�ت-بيرجند|  مدير جهاد كشاورزي قاينات 
در خراس��ان جنوبي گفت: اين شهرستان با 4هزار و 233 
هكتار باغ زيركش��ت زرش��ك، توليدكننده نخس��ت اين 
محصول در كشور است. عبدالحسين سجادي ديروز افزود: 
پيش بيني مي شود امسال 18هزار تن زرشك تر از باغ هاي 
شهرستان قاينات برداشت شود. وي با بيان اينكه 10هزار 
كشاورز قاينات در زمينه توليد زرشك فعاليت دارند، گفت: 
برداش��ت زرشك از اواسط مهرماه آغاز مي شود و تا اواسط 

آبان ماه ادامه دارد. 
سجادي بيان كرد: به دليل شرايط خاص آب و هوايي 
منطق��ه و اختالف زياد دماي ش��ب و روز در اوايل پاييز، 
محصول زرش��ك منطقه قاينات از كيفي��ت عالي و رنگ 
خوبي برخوردار است. مدير جهاد كشاورزي قاينات افزود: 
در راستاي مديريت مصرف آب با توجه به خشكسالي هاي 
اخير، در چند س��ال گذشته حدود 200 هكتار از باغ هاي 
زرشك منطقه زيرپوشش ش��بكه هاي آبياري تحت فشار 

قرار گرفت. 
 150واحد مس�كوني براي نيازمندان در اردبيل 
احداث مي ش�ود-اردبيل| مديركل بنياد مسكن انقالب 
اس��المي اس��تان اردبيل گفت: 150واحد براي نيازمندان 
جامعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد و خانواده هاي 
داراي دو معلول بهزيس��تي استان اردبيل احداث مي شود. 
فرهاد س��بحاني ديروز در ديدار با مسوول بسيج سازندگي 
س��پاه استان اردبيل بحث تامين زمين را عامل اصلي روند 
اج��راي پروژه ها دانس��ت و ب��ا قدردان��ي از اداره كل راه و 
شهرسازي تصريح كرد: با وجود مشكالت عديده يي كه در 
حال حاضر براي تامين زمين وجود دارد، با همكاري خوب 
اين سازمان، زمين مناسب براي احداث واحدهايي با هدف 
محروميت زدايي و در قالب حمايت از مسكن محرومان به 
اين بنياد تحويل داده ش��ده و اين امر جدا از بحث مسكن 

مهر يا مسكن اجتماعي بوده كه مطرح است. 
 712پروژه نيمه تمام كرمانشاه نيازمند تامين 
اعتبار-كرمانش�اه|  براس��اس اع��الم رييس س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزي اس��تان كرمانشاه در مجموع 712 
پروژه اس��تاني و ملي نيمه تمام در اس��تان وجود دارد كه 
يكي از اولويت هاي اصلي دولت تس��ريع در روند س��اخت 
پروژه هاي نيمه تمام اس��ت. طهمورث الياس��ي بختياري 
ديروز با تشريح وضعيت پروژه هاي نيمه تمام استان اظهار 
ك��رد كه از مجم��وع 712 پروژه نيمه تم��ام، 625 پروژه 
اس��تاني و 87 پروژه نيز ملي است. به گفته او، براي اتمام 
625 پروژه نيمه تمام اس��تاني 9 هزار و 12ميليارد ريال و 
براي 87پروژه نيمه تمام ملي نيز 52 هزار و 733 ميليارد 

ريال اعتبار برآورد شده است. 

ويژه

اخبارشهرستانها

گيالن|
اس��تاندار گيالن گردشگري را اولويت 
اول اس��تان دانس��ت و گفت: ويالس��ازي 
مش��كل ما را حل نمي كن��د و نبايد به دنبال 

افزايش جمعيت گردشگران گيالن باشيم. 
  به گزارش ايس��نا ، مصطفي س��االري در جلسه مشترك شوراي 
برنامه ريزي و ستاد اقتصاد مقاومتي خواستار وصول ابالغيه طي سه 
هفته آينده شد و اظهار كرد: هدف از برگزاري اين نشست ارائه برنامه 

راهبردي پنج ساله با برش يك ساله است. 
اس��تاندار گيالن با بيان اينكه فرمانداران و مديران دس��تگاه ها در 
ارائه برنامه يك س��اله نبايد بي��ش از حد محافظه كار عمل كنند، افزود: 
همچنين اگر مي خواهيم ش��اخص هاي ما در آب، برق، گاز، كشاورزي، 
اشتغال و... ارتقا پيدا كند، نبايد هدف گذاري غيرممكن و فراتر از ظرفيت 
داشته باشيم. وي هدف گذاري در افق بلندمدت را در سه حوزه اقتصاد 
مقاومتي و اجتماعي، فرهنگي، سياس��ي و امنيتي، عمراني دانس��ت و 
تصري��ح كرد: اقتصاد مقاومتي مهم ترين حوزه اس��ت كه بايد منجر به 
رونق توليد و اش��تغال شود لذا شوراي برنامه ريزي استان و كميته هاي 
شهرستان ها همه  چيز را در اعتبارات دولتي خالصه نكنند و دستگاه ها 
در حوزه كاري خود به ترسيم نقشه راه بپردازند. استاندار گيالن مسير 
توسعه را نيازمند فرهنگ سازي و تقسيم كار دانست و متذكر شد: بايد 
بدانيم كجا هس��تيم و چه وضعيتي داريم، به كجا مي خواهيم برويم و 
چشم انداز ما چيست و نهايتا كجا بايد باشيم و چگونه طي مسير كنيم. 
دستگاه هاي نظارتي، نمايندگان و مردم بايد بتوانند از ما مطالبه كنند. 
اين مقام مسوول فضاي فعلي گيالن براي سرمايه گذاري را امن ندانست 
و عنوان كرد: براساس قانون بايد فضا را براي كسب و كار امن كنيم لذا 

مديران به شهرستان ها بروند و با جامعه مخاطب ديدار كنند. 

 گردشگري اولويت اول
گيالن است

مركزي|
استاندار مركزي گفت: توليدكنندگان 
بايد با افزايش كيفيت توليد زمينه را براي 

استفاده از كاال هاي داخلي فراهم كنند. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از پايگاه خبري استانداري سيدعلي 
آقازاده در دومين جش��نواره هنري ترويج فرهنگ اس��تاندارد افزود: 
اين استان با وجود داشتن 3هزار وحد صنعتي كوچك و بزرگ رتبه 
برتر اداره كل استاندارد در سال95 را داشته است. وي گفت: امروزه 
جان و مال مردم در همه نقاط دنيا به استانداردسازي كاال و خدمات 
وابسته است. آقازاده با انتقاد از گرايش مردم به سمت مصرف كاالي 
خارج��ي افزود: توليدكنندگان بايد ب��ا افزايش كيفيت توليد زمينه 
را براي اس��تفاده از كاالهاي داخلي فراهم كنند. به گفته اس��تاندار 
مرك��زي، باال بردن كيفيت توليدات خود تبليغي براي احقاق هويت 
كاالي ايراني اس��ت تا در اقتصاد مقاومتي و ص��ادرات و درآمدهاي 
غيرنفتي پيروز ميدان باشيم. استاندار مركزي در پايان گفت: استان 
مرك��زي بيش از 130هزار كارگر صنايع دارد كه با خانواده هايش��ان 
بيش از 20درصد جمعيت اس��تان را تشكيل مي دهند كه مي توانند 
نقش بسزايي در اقتصاد مقاومتي و رونق و رشد اقتصاد داشته باشند. 
مديركل استاندارد استان مركزي هم گفت: امروز نگاه سازمان ملي 
اس��تاندارد به استانداردسازي كاال و خدمات نيست و سويه سازمان 
ملي استاندارد به مسووليت هاي خدمات اجتماعي است. سها گفت: 
تاكنون 655واحد توليدي اين استان تحت نظارت اين اداره كل قرار 
دارند كه 602واحد آن فعال و تحت نظارت و بقيه در حال بازسازي 
و به روزرس��اني امكانات و تجهيزات هستند. س��ها افزود: يك هزار و 
404فرآورده اس��تان مركزي تحت نظارت اداره كل اس��تاندارد اين 

استان مديريت مي شوند و نشان استاندارد دريافت كرده اند. 

 ترويج كاالي داخلي
با استانداردسازي توليدات

اصفهان|
مديركل امور مالياتي اس��تان اصفهان 
گفت: متاس��فانه برخي فع��االن اقتصادي 
مخالف شفاف س��ازي هس��تند و اميدواريم با 
فعال سازي كامل سامانه هاي يكپارچه مالياتي وصول ماليات با عدالت 

بيشتري انجام شود. 
ب��ه گزارش »تعادل« و ب��ه  نقل از اداره كل امور مالياتي اس��تان 
اصفهان، مراد اميري اظهار داشت: بخشنامه بخشودگي 100درصد 
جرايم مالياتي به كليه ادارات امور مالياتي در س��طح استان اصفهان 
ابالغ  ش��ده اس��ت. وي با اش��اره به تكاليف و مقررات جديدي كه از 
طرف مجلس شوراي اسالمي در قالب قوانين مالياتي به سازمان امور 
مالياتي كشور ابالغ مي شود، بيان كرد: قوانين جديد بعضا تكاليفي را 
براي موديان به وجود آورده كه در اين زمينه الزم اس��ت موديان در 
راستاي عدالت مالياتي و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به 
انجام تكاليف قانوني اقدام كنند. مديركل امور مالياتي استان اصفهان 
با اش��اره به جايگاه قان��ون ماليات بر ارزش  افزوده در شفاف س��ازي 
معامالت گفت: متاسفانه برخي فعاالن اقتصادي مخالف شفاف سازي 
هستند و اميدواريم با فعال سازي كامل سامانه هاي يكپارچه مالياتي 

وصول ماليات با عدالت بيشتري انجام شود. 
وي با اش��اره به اهميت اطالع رساني و فرهنگ سازي مالياتي در 
راس��تاي تحقق اهداف و برنامه هاي ابالغي ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومت��ي به ويژه تحقق كام��ل ماليات بر ارزش اف��زوده بيان كرد: 
برنامه ه��اي اداره كل امور مالياتي به ويژه در حوزه وصول درآمدهاي 
حاصل از ماليات بر ارزش افزوده و واريز 3درصد به حساب شهرداري ها 
و دهياري هاي س��طح استان در راستاي ارتقاي سطح كيفي زندگي 

همشهريان و هم استاني هاست. 

ضرورت فعال سازي 
سامانه هاي يكپارچه مالياتي

گلستان|
معاون بنياد مس��كن انقالب اسالمي 
گف��ت: تاكنون 11ه��زار خان��واده داراي 
بيش از 2معلول در كشور شناسايي شده كه 
طرحي براي خانه دار ش��دن اين خانواده ها، با مشاركت دستگاه هاي 
مختلف در كشور در حال اجراست. به گزارش تسنيم، هادي درفشي 
دي��روز در دي��دار با خانواده هاي اهل بندرتركم��ن كه 7 و 5 معلول 
دارند، اظهار داشت: طرحي در كشور با همكاري سازمان بهزيستي، 
بنياد مستضعفان، خيران مسكن ساز و بنياد مسكن انقالب اسالمي 
در حال اجراس��ت كه در اين طرح براي خانواده هايي كه بيش از 2 

فرزند معلول داشته و منزل مسكوني ندارند، خانه احداث مي شود. 
وي آمار خانواده هاي داراي بيش از 2 معلول در كشور را 11هزار 
نفر اعالم كرد و گفت: اين طرح از 2 سال پيش آغاز شده كه براساس 
آن براي اين خانواده ها ش��رايطي براي مس��كن دار ش��دن آنها مهيا 
مي شود. معاون پشتيباني و امور هماهنگي بنياد مسكن تصريح كرد: 
در اس��تان گلس��تان هم 95 خانوار باالي 2 معلول فاقد مسكن در 

شهرها و 124خانوار با همين شرايط در روستاها وجود دارد. 
درفش��ي گفت: در ش��هرها به اين خانواده ها حدود 30 ميليون 
تومان كمك بالعوض و مبلغي نيز به صورت وام داده مي ش��ود و به 
خانوارهايي كه در روس��تاها چنين شرايطي دارند حدود 20ميليون 
توم��ان كمك بالع��وض و همچنين مبلغي هم وام روس��تايي داده 

مي شود تا بتوانند مسكن دار شوند. 
معاون پشتيباني و امور هماهنگي بنياد مسكن اظهار كرد: براي 
اين خانواده بندرتركمني نيز كه 7معلول دارند با كمك مردم و كمك 
حساب 100 و منابع ديگر توسعه منزل اين خانواده را در دستور كار 

قرار خواهيم داد.

11هزار خانواده داراي 2 معلول 
»خانه دار« مي شوند

»تعادل« تحركات اقتصادي در استان هاي مختلف را بررسي مي كند 

رويكردصادراتياستانهابراساسمزيتهايمنطقهاي

عضويت ايران در هيات مديره فني سازمان بين المللي استاندارد
 معاون تدوين و ترويج سازمان ملي استاندارد گفت: سازمان استاندارد 
 )ISO( ايران به عضويت هيات مديره فني سازمان بين المللي استاندارد

درآمد. 
سودابه يحيي زاده ديروز در همايش بزرگداشت روز استاندارد در اراك 
 افزود: مديريت فني سازمان بين المللي استاندارد وظيفه مديريت امور فني

 163 كش��ور را برعهده دارد و استاندارد هايي را كه توسط اين كشورها 
تدوين مي شود، مديريت مي كند. 

وي ادامه داد: مديريت فني س��ازمان بين المللي اس��تاندارد توس��ط 
كشورهاي مطرح ازجمله امريكا، كانادا و فرانسه راهبري مي شود و امسال 
ايران موفق شد به عنوان يكي از 15 عضو هيات مديره فني اين مديريت 

پذيرش شود. 
معاون تدوين و ترويج س��ازمان ملي استاندارد خاطرنشان كرد: اين 
افتخار توسط يك بانوي ايراني و در راستاي ارتقاي حضور بانوان در سطح 

ملي و بين المللي براي كشور به دست آمد. يحيي زاده با يادآوري حضور 
و فعاليت 50 س��اله ايران در حوزه اس��تاندارد گفت: جمهوري اسالمي 
 ايران با تالش در حوزه تدوين و استانداردسازي كاالهاي توليدي در بين

163 كشور رتبه 23 را به خود اختصاص داده و همتراز كشورهاي مطرح 
دنيا در اين حوزه قرار گرفته است. 

وي ادامه داد: همچنين جمهوري اس��المي در حوزه ش��اخص هاي 
استانداردسازي در بين كشورهاي عضو اكو و دي هشت در منطقه رتبه 
نخس��ت را دارد كه اين مهم در راستاي اهداف سند چشم انداز كشور و 

توسعه جايگاه علمي، فناوري و تكنولوژي انجام شده است. 
معاون تدوين و ترويج س��ازمان ملي استاندارد گفت: كشور ايران در 
راستاي استانداردس��ازي توليدات محصوالت حالل اقدام هاي مناسبي 
انج��ام داده و از كش��ورهاي پيش��رو در زمين��ه توليد غ��ذاي حالل در 
بين كشورهاي مس��لمان به شمار مي رود و در س��ال هاي آينده تسري 

اس��تانداردهاي حالل در حوزه گردش��گري، پوش��اك و محيط زيست 
به عنوان برنامه هاي مهم سازمان استاندارد دنبال مي شود. 

يحيي زاده گفت: سازمان استاندارد در حوزه كدكس غذايي استاندارد 
كه وظيفه استانداردنويس��ي در حوزه غذايي را برعهده دارد، توانس��ته 
به واس��طه فعاليت ارزنده اش، براي بار دوم مس��ووليت و رياست كميته 
منطقه يي خاور نزديك با عضويت 18 كشور پرچالش را به دست آورد. 

وي ادامه داد: س��ازمان اس��تاندارد در سال جاري توانسته استاندارد 
محص��ول لبن��ي دوغ را در اين ح��وزه به تصويب برس��اند كه اين مهم 
مي توان��د نقش مهمي در صادرات محصوالت لبني و معرفي محصوالت 

توليدي ايران در منطقه و جهان براي كشور به همراه داشته باشد. 
معاون تدوين و ترويج سازمان ملي استاندارد يادآور شد: بيش از 31 
هزار و 500 استاندارد ملي توسط اين سازمان تدوين و تجديدنظر شده 

كه يك سوم آن از سال 92 تاكنون بوده است. 

يحي��ي زاده گفت: اين اقدام در قالب يك ط��رح ملي براي بازنگري، 
تجديدنظر و به روز رس��اني استانداردها و كمك به توليدكنندگان براي 
تولي��د محصوالت به روز و حضور هرچه بيش��تر محص��والت داخلي در 

بازارهاي جهاني انجام شده است. 

گروه بنگاه ها|
در روزهايي كه موضوع توس��عه دامنه هاي صادراتي 
كش��ور براي رش��د اقتصادي و اش��تغال زايي در فضاي 
رسانه يي كشورمان به عنوان يك ضرورت غيرقابل انكار 
مطرح ش��ده اس��ت، ارزيابي و بررسي وضعيت صادراتي 
استان هاي مختلف يكي از راهكارهايي است كه مي تواند 
 تصوي��ري ش��فاف از وضعيت كل��ي ص��ادرات در ايران 

ارائه كند. 
بع��د از تش��كيل دولت يازدهم اعالم ش��د كه دولت 
درون زايي و برون نگري را به عنوان دو بال اصلي توس��عه 
مورد توجه قرار داده و براي رسيدن به اين هدف از يك 
طرف با اجراي طرح رونق توليد تالش مي كند تا وضعيت 
توليد داخلي را در روند بهبود قرار دهد و از س��وي ديگر 
با توسعه دامنه هاي صادراتي فضاي اقتصادي كشور را به 

سمت توسعه هدايت كند. 
 رص��د اقدامات صورت گرفته در برخي اس��تان هاي 
كشور از ابتداي سال 96 از تحركات اقتصادي براي كسب 
س��هم بيش��تر از بازارهاي صادراتي كشورهاي همسايه 
حكايت دارد؛ اما بايد دي��د با روند كنوني برنامه ريزي ها 
آي��ا برنامه هاي صادراتي ايران به كش��ورهاي همس��ايه 
جهش خواهد داشت؟ يا اينكه تنها موقعيت هاي مقطعي 
و فصلي اس��ت كه برخي آمارهاي صادراتي كشور را در 
مسير رش��د قرار داده اس��ت؟ برنامه دولت دوازدهم در 
حوزه صادرات استفاده از مزيت هاي منطقه يي و استاني 
است. براساس اين مدل استان آذربايجان شرقي در حوزه 
صادرات محصوالت كش��اورزي، چرم، كيف و كفش و...، 
استان بوشهر در حوزه هايي چون صادرات ميگو، ماهي، 
محصوالت پتروشيمي و... استان قزوين در حوزه صادرات 
محصوالتي چون، قطعه سازي، محصوالت كشاورزي و... 
صاحب مزيت هايي هستند كه در نهايت شمايل توليدي 

و صادراتي استان هاي مورد اشاره را تشكيل مي دهند. 
همزم��ان ب��ا روز ص��ادرات س��اختارهاي صادراتي 
اس��تان هاي مختلف با ارائه گزارش هاي مس��تند، تالش 
كردن��د تا ن��وري به ابع��اد گوناگون بحث ص��ادرات در 
استان هاي مختلف بتابانند. اعداد و ارقامي كه با در كنار 
هم قرار دادن و بررس��ي تحليل��ي آنها مي توان تصويري 
از عملك��رد كالن دولت در زمينه صادرات را به دس��ت 
آورد. در جريان اين گزارش با رصد اعداد و ارقام صادراتي 
استان هايي چون آذربايجان شرقي، اصفهان، چهارمحال 
و بختي��اري موض��وع ص��ادرات در اس��تان ها روي ميز 

ارزيابي هاي اين صفحه قرار گرفته است. 

 رشد 9 درصدي صادرات كاالهاي غيرنفتي 
آذربايجان شرقي

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان 
ش��رقي از رش��د 9درصدي ص��ادرات كاالهاي غيرنفتي 
اين اس��تان از گمركات كش��ور در 6 ماهه نخست سال 

جاري خبر داد. حسين نجاتي ديروز در جمع خبرنگاران 
ب��ا تبريك روز ملي صادرات اعالم ك��رد: ميزان صادرات 
در اين مدت نس��بت به زمان مش��ابه سال گذشته رشد 
قابل توجهي داشته به طوري كه ارزش اعتباري كاالهاي 
غيرنفتي اس��تان كه از كل گمركات كش��ور صادر شده 
ح��دود يك ميلي��ارد دالر ب��ود. وي وزن كاالهاي صادر 
ش��ده اس��تان از مبادي گمرك��ي كش��ور را در 6 ماهه 
امس��ال يك ميليون و 200هزار ت��ن اعالم كرد و گفت: 
صادرات محصوالت ش��يميايي و پتروش��يمي به دليل 
ايجاد بازاره��اي جديد صادراتي رش��د 100درصدي را 
نش��ان مي دهد. نجاتي همچنين از رش��د 200درصدي 
صادرات كاالهاي توليد شده در منطقه آزاد ارس خبر داد 
و گفت: اين منطقه با 97ميليون دالر صادرات توانس��ته، 
گامي موثر در جهت افزايش صادرات كاالهاي غيرنفتي 
استان بردارد كه دليل عمده اين مهم رفع محدوديت هاي 
صادراتي كاالهايي چون محصوالت كشاورزي و خشكبار 
از اين منطقه است. وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته 
2ميليارد و 300ميليون دالر كاالي غيرنفتي اس��تان از 
مبادي گمركي به 89كشور صادر شد كه نسبت به سال 
94 حدود 14.5درصد افزايش داشت. كاالهاي صنعتي، 
محصوالت كش��اورزي، شيريني و شكالت، مواد معدني، 
فرش و محصوالت ش��يميايي عمده صادرات اين استان 

محسوب مي شود. 

 وضعيت صادرات در استان اصفهان متناسب
با ظرفيت توليدات نيست

درحالي  كه سال هاست استان اصفهان قطب صنعتي 
و يكي از مهم ترين مراكز صادراتي كش��ور است و در اين 
س��ال ها در تجارت خارجي رتبه دوم يا سوم كشور را در 
اختيار داش��ته اما طي سال هاي اخير به داليلي همچون 
تحريم ه��ا، صنايع، مش��كل مبادالت ارزي، مش��كالت 
صنعت، برنامه ريزي نادرس��ت و از دست رفتن بازارهاي 
صادراتي، اين روند تضعيف و آمار تجارت استان با كاهش 

مواجه شده است. 
عالوه بر مشكالت اشاره  ش��ده كاهش رقابت پذيري 
كاالهاي توليدي س��بب ش��د، س��هم كاالهاي اس��تان 
اصفه��ان در بازاره��اي جهاني با كاهش مواجه ش��ود و 
رتبه صادراتي اين اس��تان به جاي��گاه نهم تنزل يابد. در 
ماه هاي گذشته سال جاري عمده ترين كاالهاي صادراتي 
از اس��تان اصفهان را مي توان محصوالت پتروش��يمي به 
ارزش 168ميلي��ون دالر، آهن آالت و فوالد 159ميليون 
دالر و ف��رش 58 ميلي��ون دالر برش��مرد. مهم تري��ن 
كشورهاي مقصد كاالهاي صادراتي استان اصفهان عراق 
با 170ميلي��ون دالر و 28درصد، امارات متحده عربي با 
104ميليون دالر و 17درصد، افغانس��تان با 98ميليون 
دالر و 16درصد، پاكستان با 48ميليون دالر و 8 درصد و 
چين با 28ميليون دالر و 5 درصد س��هم از كل صادرات 

استان هستند. رييس كميس��يون تجارت اتاق بازرگاني 
اصفهان به انتقاد از اينكه در 2س��ال گذش��ته صادرات 
اصفهان كاهش 40درصدي داش��ته است، گفت: در اين 
مدت صادرات هر ساله استان اصفهان نسبت به سال قبل 
20درصد كاهش داشته كه وضعيت روند نزولي توليد و 

تجارت استان را نشان مي دهد. 
مسعود گلش��يرازي با بيان اينكه به دنبال شناسايي 
مس��تعدان حوزه تجارت بين الملل و صادرات هس��تيم، 
گف��ت: مركز رش��د صادرات ب��ا هدف توس��عه تجارت 
الكترونيك در اصفهان ايجاد مي شود. وي درباره تشكيل 
مركز رشد صادرات اصفهان اظهار كرد: اين طرح به عنوان 
پيشنهاد از طرف كميسيون تجارت اتاق بازرگاني استان 
اصفهان مطرح شده تا با ايجاد اين مركز در راستاي رشد 
صادرات و تجارت الكتروني��ك گام هاي موثري  برداريم. 
رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني اصفهان ادامه داد: 
خوشبختانه پيشنهاد تشكيل مركز رشد صادرات اصفهان 
م��ورد اقبال هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان قرار 

گرفته و مراحل اجرايي آن برنامه ريزي خواهد شد. 

 بيشترين صادرات ميگوي پرورشي
و محصوالت پتروشيمي 

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
گفت: اين اس��تان در ح��وزه توليد ميگوي پرورش��ي و 

محصوالت پتروش��يمي از ظرفيت بااليي برخوردار است 
به  گونه يي كه بيشترين توليد و صادرات اين دو محصول 

در كشور از استان بوشهر انجام مي شود. 
ب��ه گزارش روابط عمومي س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان بوشهر؛ سيدحسين حسيني محمدي 
در نشس��ت توس��عه صادرات غيرنفتي استان بوشهر 
اف��زود: با توجه به ظرفيت هاي توليد بيش از50 درصد 
ميگوي پرورشي در استان بوش��هر در عرصه صادرات 
مي تواند نقش موثرتري داشته باشد. حسيني محمدي 
محص��والت پتروش��يمي را يكي ديگ��ر از محصوالت 
مهم اس��تان بوش��هر دانس��ت كه ميز صادراتي آن به 
اين اس��تان واگذار شده، خاطرنش��ان كرد: با توجه به 
ظرفيت هاي استان بوشهر در توليد محصوالت مختلف 
پتروش��يمي، ظرفيت خوبي براي توسعه صادرات اين 
محصول وج��ود دارد. رييس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان بوش��هر به تصويب آيين نامه ته لنجي 
و كاالي همراه ملوان در هيات دولت اش��اره و تصريح 
كرد: براي س��اماندهي كاالي همراه ملوان و ته لنجي، 
تجارت قانوني مورد توجه قرار دارد كه نقش مهمي در 
مقابله با قاچاق كاال دارد. حسيني محمدي محصوالت 
پتروشيمي و سيمان را از مهم ترين محصوالت صادراتي 
استان بوش��هر در نيمه نخست امسال دانست و گفت: 
در راستاي توسعه صادرات در استان بوشهر تالش هاي 
خوبي صورت گرفته و محصوالت پتروشيمي و سيمان 
از مهم ترين محصوالت صادراتي استان بوشهر در نيمه 

نخست امسال است. 
رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان از 
تشكيل 21ميز كاال براي توسعه صادرات غيرنفتي در 
كشور خبر داد و گفت: اين استان مسوول ميز صادرات 

ميگو و پتروشيمي تعيين شده است. 
حس��يني محمدي يك��ي از سياس��ت هاي اقتصاد 
مقاومتي را توس��عه صادرات غيرنفتي دانست و اظهار 
كرد: توس��عه صادرات غيرنفتي از اولويت هاي دولت و 

يكي از راه هاي برون رفت از ركود اقتصادي است. 
وي با اشاره به تعيين استان ها براي توسعه صادرات 
غي��ر نفتي به ص��ورت كاالهاي تخصصي از تش��كيل 
21ميز كاال براي توس��عه صادرات غيرنفتي در كشور 
خبرداد و گفت: اس��تان بوشهر مس��وول ميز صادرات 

ميگو و پتروشيمي تعيين شده است. 
بناب��ر اي��ن گزارش ه��ر چند به نظر مي رس��د كه 
تحركاتي در اس��تان هاي مختلف براي گرفتن س��هم 
جدي تر و بيش��تري از بازارهاي قطر شكل  گرفته ولي 
همچنان نگراني هايي به دليل عدم هماهنگي، تعلل و 
فرصت سوزي در اين زمينه وجود دارد بايد منتظر ماند 
و ديد كه اس��تان هاي مختلف و در مجموع كشورمان 
از ش��رايط رخ  داده در منطقه چقدر خواهد توانس��ت 

بهره برداري تجاري داشته باشد. 
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اقتصاد اجتماعي12
 كودكان اجتماعي

با اجتماعي كودكانه
عبدالحسين رحيمي|

مديرعامل سازمان مديريت ميادين ميوه و تره بار|
چنانكه برخي متفكران و جامعه شناسان شهري معتقدند 
صرفا ماشين   رشد نيست، بلكه تركيب پيچيده يي از مكان و 
زمان است كه ابعاد مختلف زندگي انسان را در بر مي گيرد. 
يك��ي از مهم ترين بخش هاي زندگي فردي و اجتماعي كه 
ش��هر در فراهم كردن بس��ترهاي مناسب آن نقش مهمي 
دارد، مساله استمرار حيات انسان در زندگي اجتماعي است. 
در اي��ن ميان كودكان حلقه پيوند دهنده گذش��ته و آينده 
محسوب مي شوند كه ش��هر و فضاهاي شهري بايد امكان 
انتقال و پيوند بين گذشته و آينده را فراهم آورد تا با وجود 
پويايي زندگي شهري، پيوند گذشته با آينده گسسته نشود. 
براي اينكه ش��هر بتواند چنين كاركردي داشته باشد بايد 
فضاهاي عمومي به گونه يي طراحي شوند تا ارتباطات افقي 
شكل گرفته گسترش يابند، زيرا كاركرد مناسبات فرهنگي 
ب��ر پيوندهاي افقي اجتماعي بنا ش��ده اس��ت و پيوندهاي 
افقي مبتني ب��ر نقش ها و كنش متقاب��ل نمادين معنا دار 
مي ش��ود. افراد با پذيرش نقش هاي مختلف اجتماعي و در 
موقعيت هاي مختلف مي آموزند كه چه رفتاري را چه زماني 
و چگونه انجام دهند و هر كنش در بستر موقعيت ويژه چه 
معنايي دارد. بنابراين در پيوندهاي افقي بايد فرصتي فراهم 
ش��ود تا كودكان به عنوان كنشگران و فعاالن اجتماعي در 
زندگي اجتماعي ش��ركت كنند و در فرايند كنش متقابل 

نمادين، نقش هاي مختلف اجتماعي را بياموزند. 
كن��ش متقابل نمادي��ن توجه ما را ب��ه جزئيات كنش 
متقابل بين اف��راد در موقعيت هاي گوناگون جلب مي كند 
و اينكه چگونه از آن جزئيات براي فهميدن آن چه ديگران 
مي گويند و انجام مي دهند اس��تفاده مي ش��ود. طرح ميوه 
رايگان براي كودكان كه طي يك س��ال گذشته در تمامي 
ميادين و بازارهاي تابعه س��ازمان مديريت ميادين ميوه و 
تره بار ش��هرداري تهران به اجرا در آمده، نه تنها با تشويق 
ك��ودكان به مصرف ميوه بر فرهنگ و س��بك غذايي آنان 
تاثير مثبت گذاشته، بلكه بسترهاي الزم جهت حضور بيشتر 
كودكان به همراه والدين خود در اين اماكن را فراهم آورده 
است. آنان با حضور در ميادين و بازارها شاهد كنش متقابل 
نمادين در وضعيت  چهره به چهره والدين و فروش��ندگان 
هس��تند. در اي��ن فرآيند آنان عالوه ب��ر يادگيري برخي از 
مهم ترين تعامالت اجتماعي بزرگس��االن و چگونگي ايفاي 
اي��ن نقش ها در موقعيت هاي زنده و پر تحرك اجتماعي با 
برخي از مش��اغل موجود در جامعه آشنا مي شوند و آماده 
پذي��رش اين نقش ها در زندگي آينده مي ش��وند. از اين رو 
طرح ميوه رايگان كودكان با تاكيد بر فعال بودن انس��ان به 
جاي انسان منفعل در ساخت اجتماع براي ساخت شهري 
با بيشترين تعامالت انساني و وفاق اجتماعي تاكيد مي كند. 
در روز جهان��ي كودك، ميادين و بازارهاي ميوه و تره بار 
ش��هرداري تهران به بهانه اين روز جهت تكريم كودكان و 
تلطيف هر چه بيشتر فضاي ميادين و بازارها ضمن پذيراي 
كودكان با ميوه رايگان، درباره اهداف آموزش��ي سازمان در 
اين حوزه با والدين آنها گفت وگو انجام شد و اميد است اين 

تعامل و ارتباط دوسويه ادامه يابد.

بازديد اميدي هاي مجلس و 
شوراي شهر تهران از هرندي

محمدرضا ع��ارف، رييس فراكس��يون اميد مجلس به 
همراه تعدادي از اعضاي اين فراكس��يون و شوراي اسالمي 

شهر از محله هرندي تهران بازديد كرد. 
محله هرن��دي تهران يك��ي از محالت با آس��يب هاي 
اجتماعي فراوان اس��ت كه با توج��ه به وقايع و صحنه هاي 
ناگ��واري كه در اي��ن بخش از ش��هر روي مي دهد مردم و 
مس��ووالن از آن به عنوان زخمي عميق بر چهره ش��هر ياد 
مي كنند. تعدادي از اعضاي فراكسيون اميد و شوراي شهر 
تهران همچنين ب��ا حضور در خيريه تولدي ديگر پاي درد 
دل مديران اين خيريه كه در حوزه ساماندهي زنان آسيب 
ديده فعاليت مي كنند، نشستند. يكي از اولويت هاي مجمع 
اميد )متش��كل از اعضاي ش��وراي ش��هر و اعضاي مجمع 
نمايندگان تهران( رسيدگي به موضوع آسيب هاي اجتماعي 

در تهران اعالم شده است. 

 ايران در آستانه مواجهه
با موج گسترده سالمندي

سخنگوي كميس��يون بهداشت و درمان مجلس گفت: 
اقتصاد عامل موثر در گرايش به فرزندآوري است اما درصد 
عمده يي از خانوارها در كش��ور زير خط فقر هستند. احمد 
همتي ب��ا بيان اينكه مش��كالت اقتص��ادي و فرهنگي در 
س��ال هاي اخير نرخ رشد جمعيت را با كندي مواجه كرده 
اس��ت، به خانه ملت گفت: اقتصاد عامل موثر در گرايش به 
فرزندآوري اس��ت اين در حالي بوده كه درصد عمده يي از 

خانوارها در كشور زير خط فقر هستند. 
نماينده مردم س��منان در مجلس ش��وراي اسالمي، با 
تاكي��د بر اينكه ب��راي افزايش نرخ باروري بايد مش��كالت 
اقتصادي جامعه و خانوارها رفع ش��ود حمايت ها از زوجين 
براي فرزندآوري را ناكافي دانس��ت و تصريح كرد: متاسفانه 
در برخي اس��تان ها نرخ بيكاري بي��ش از 20 تا 30 درصد 
است و از سويي اشتغال برخي جوانان در سنين باال فراهم 
مي ش��ود كه اين موضوع تاثير زيادي در بي رغبتي جوانان 
به ازدواج و همچنين زوجين ب��ه فرزندآوري دارد بنابراين 
نياز اس��ت توجه جدي به بهبود وضعيت اشتغال و اقتصاد 

خانواده ها داشته باشيم. 
همتي با يادآوري اينكه ناب��اروري زوجين در كاهش 
نرخ جمعيت بي تاثير نبوده است، اهداي تخمك يا اسپرم 
را يكي از راه هاي درمان ناباروري دانست و گفت: در همين 
رابطه طرح ساماندهي اهداي در مراكز درمان ناباروري به 
ش��رط رعايت و لحاظ جنبه هاي شرعي، فقهي و قانوني 
طي هفته هاي اخير در كميسيون بهداشت تصويب شده 
اس��ت؛ انتظار مي رود بحث هاي قانوني و شرعي اين طرح 
حل ش��ود تا بخشي از مشكالت س��د راه ناباروري مرتفع 
شود. نماينده مردم سمنان در مجلس دهم، با بيان اينكه 
درمان ناباروري طي س��ال هاي اخير در كش��ور پيشرفت 
خوبي داش��ته است، تصريح كرد: روند درمان ناباروري در 

كشور مناسب است. 
نماينده مردم سمنان در مجلس دهم، با يادآوري اينكه 
حمايت ها از زوجين نابارور بايد در دس��تور كار قرار گيرد، 
گفت: البته حمايت از زوجين نابارور انجام مي شود اما نياز 
اس��ت اين حمايت ها كامل و جامع تر باشد و به گونه يي از 

پوشش بيمه يي طرح تحول سالمت برخوردار شوند.

يادداشت

اخبار

ادامه روند خشكي تاالب ها به اجراي طرح هاي غيركارشناسي محلي انجاميد

»هامون« كامال خشك است

توصيه دادستان تهران به پليس: 

10 روز مهلت بدهيد تا كافي شاپ ها قليان ها را جمع كنند
وزارت بهداش��ت مي گويد باي��د قانون در رابطه با 
قهوه خانه ها و قليان س��راها اعمال ش��ود. طبق قانون 
جام��ع كنترل و مبارزه ملي ب��ا دخانيات و آيين نامه 
اجراي��ي آن، مصرف دخانيات اعم از س��يگار و قليان 
در اماك��ن عمومي كه قهوه خانه ها ه��م در زمره آنها 

محسوب مي شوند، ممنوع است. 
اما مس��اله قهوه خانه ها سال هاس��ت كه تبديل به 
موضوعي حاشيه يي شده است. برخي مي گويند بايد 
قانون اجرا شود و قهوه خانه ها يا جمع شوند يا تغيير 
كاربري بدهند، بعضي  كارشناس��ان هم معتقدند كه 
جم��ع آوري قهوه خانه ها باعث مي ش��ود مصرف اين 
ماده دخاني به زيرزمين ها برود و در كنار قليان، مواد 

ديگري نيز در خفا مصرف شود. 
اما چند روز پيش سخنگوي وزارت بهداشت گفته 
كه برخي قهوه خانه ها مواد مضر و حتي مخدر شيشه 

در تنباكوي قليان ها استفاده مي كنند. 
حاال دادس��تان تهران در نشست با فرمانده پليس 
تهران بزرگ گفته كه در مرحله اول برخورد با مراكزي 
كه قليان عرضه مي كنند، بايد به سراغ قليان سراهاي 

جديد و كافي ش��اپ ها و رستوران هايي كه قليان هم 
س��رو مي كنند رفت و در اين راستا واحدهاي صنفي 

بدون مجوز را در اولويت قرار داد. 
محم��ود جعف��ري دولت آب��ادي گفت��ه برنام��ه 
پيش��نهادي ب��راي مقابله پليس با عرض��ه قليان در 
اماكن عمومي مبتني بر اجراي تهاجمي و دستگيري 

افراد نيست. 
به گفته او، الزم است ابتدا از طريق صنف مربوطه 
اخطاريه يي براي واحدهاي صنفي ارس��ال ش��ود و با 
اعط��اي مهلت يك هفته تا ۱0 روزه براي جمع آوري 
قليان ها، اقدام اوليه به واحدهاي صنفي واگذارش��ود 
و چنان چه اقدامي از س��وي متصدي واحد صنفي به 

عمل نيامد، پليس با حمايت قضايي اقدام كند. 
دادس��تان تهران توضي��ح داده اس��ت: در عرضه 
ارائه مواد دخاني س��ه صنف قابل تفكيك هس��تند؛ 
نخست، قهوه خانه هاي س��نتي و قديمي كه از پيش 
از انق��الب موج��ود بوده و غالب��اً در مناطق كارگري 
مستقر هستند؛ دوم، قليان سراهايي كه در سال هاي 
اخي��ر راه اندازي ش��ده و محدوده فعالي��ت آن صرفاً 

عرض��ه قليان اس��ت و محل حضور جوانان اس��ت؛ و 
سوم، اماكني با كاربري هاي ديگر مانند رستوران ها و 
كافي شاپ ها كه با هدف كسب درآمد بيشتر، مبادرت 

به عرضه قليان مي كنند. 
جعفري دولت آبادي با اش��اره به ماده ۱۱4 قانون 
آيين دادرسي كيفري مصوب ۱392 و اختيار بازپرس 
براي جلوگيري از فعاليت هاي مضر به سالمت و مخل 
امنيت جامعه يا نظم عمومي اعالم كرد: دادس��تاني 
ته��ران در امر جمع آوري و مبارزه با قليان س��راهاي 
غيرمجاز و ديگر نهادهاي عرضه كننده قليان كه فاقد 

مجوز هستند، ورود جدي مي كند. 
او ب��ا اع��الم حمايت قاطع دادس��تاني ته��ران از 
اقدامات صنفي و پليس خواس��تار همكاري بيش��تر 
صدا وسيما براي توليد و پخش برنامه هاي فرهنگي و 
آموزش��ي مرتبط با سالمت مردم و مضرات استعمال 

مواد دخاني شد. 
س��ردار لطف��ي رييس پليس اطالع��ات و امنيت 
ته��ران ني��ز در بي��ان وضعي��ت واحده��اي صنفي 
ارائه دهن��ده قليان اظهار كرد: در تهران بزرگ ۱683 

قهوه خانه داراي مجوز و 308 قهوه خانه فاقد جواز در 
حال فعاليتند؛ ضمن آن كه، ۱۱۱8 فقره درخواس��ت 
نيز در دست بررسي است. او تعداد واحدهاي صنفي 
ارائه دهنده قليان ك��ه داراي جواز يا بدون جواز بوده 
ي��ا تداخل صنف��ي دارند را 4000 ب��اب اعالم كرد و 
در م��ورد واحدهاي مش��مول تداخ��ل صنفي گفت: 

»س��ودآوري عرضه قليان موجب شده تا رستوران ها 
و كافي شاپ ها برخالف حوزه فعاليت شان مبادرت به 

عرضه قليان كنند.«
در دو هفته گذشته دادستان كرج و دادستان قم 
عرضه قلي��ان در همه صنف ها را ممنوع و غيرقانوني 

اعالم كرده اند. 

گروه اقتصاد اجتماعي |ريحانه جاويدي|
خش��ك ش��دن تاالب ها در نتيجه سياس��ت هاي 
نادرس��ت و خشكسالي ها در چند س��ال اخير، از همه 
ط��رف جوامع محلي را تحت فش��ار قرار داده اس��ت. 
نه تنه��ا با ب��روز پدي��ده ريزگردها ك��ه عامل اصليش 
خشكي تاالب هاست، سالمت مردم حاشيه آن به خطر 
افت��اده، بلكه اقتصاد مردم بومي هم از بين رفته و بازار 
كاسبيشان كساد ش��ده است. مردمي كه تا چند سال 
پيش روزيش��ان از راه صي��ادي در اين تاالب ها تامين 
مي شد اما امروز به زمين ترك خورده يي نگاه مي كنند 
كه هيچ نشاني از حيات درونش نيست. ديگر حرفي از 
زايندگي زندگي در تاالب هاي ايران زده نمي شود، بلكه 
تنها از مردم بومي مي خواهند صبوري كنند تا قفلي كه 
برنامه ريزي هاي نادرست بر زندگيشان زده اند، سرانجام 
باز ش��ود. صحبت از صبوري 6 ماهه و يك ساله نيست 
بلكه حرف يك دهه دندان بر جگر گذاش��تن است كه 
برخي اوقات هم طاقت م��ردم بومي را طاق مي كند و 
نتيجه آن مي شود دس��تكاري هاي غيركارشناسانه در 
محيط زيست. در هفته گذشته گروهي از انجمن هاي 
مردم نهاد استان سيستان و بلوچستان، با هدف كمك 
به معيشت ساكنان حاشيه تاالب هامون اقدام به انجام 
يك اليروبي غيرقانوني كردند كه از س��وي مس��ووالن 
محيط زيست استان سيستان و بلوچستان،  متوقف شد. 
بروز چنين اتفاقي در حالي است كه يك دهه از تدوين 
برنام��ه جامع مديريتي تاالب هام��ون با هدف احياي 
تاالب گذش��ته اما آنطور كه مديركل محيط زيس��ت 

استان مي گويد،  امروز »هامون« كامال خشك است. 
نيره پورماليي درباره جزئيات اين طرح غيرقانوني 
به »تعادل« مي گويد: »يك گروه از انجمن هاي مردم 
نهاد اس��تان با هدف گودبرداري داخل بستر درياچه 
هامون، طرحي را ارائه كردندكه كارشناس��ي و علمي 
نبود اما بطور خودسر با بيل و كلنگ اقدام به اجراي آن 
كردن��د. هر طرحي كه براي احياي هامون مي خواهد 
انجام ش��ود، بايد در راس��تاي برنام��ه جامع مديريت 
بوده و در كارگروه اس��تاني مصوب ش��ود. براي طرح 
اي��ن انجمن مردم نهاد، يك كارگروه ويژه تش��كيل و 
مشخص شد طرحشان توجيه علمي ندارد به همين 

دليل هم طرح در همين مرحله متوقف شد.«
او درباره پيش��رفت برنامه جام��ع مديريت تاالب 
هامون افزود: »نمي توان گفت چند درصد تاكنون اين 
طرح پيش رفته اس��ت اما در مرداد امسال در دستور 
كار ق��رار گرفت و در همين راس��تا هر هفته كميته 
شهرستاني برگزار شده كه طرح هاي ارائه شده در اين 
كميته بررس��ي ش��ود با وجود اين، هامون در شرايط 

فعلي كامال خشك است.«

 حقابه تاالب ها به تاراج مي رود
هامون در حالي امروز خش��ك ش��ده بر جا مانده 
كه در پي س��فر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
كشورمان به افغانستان و رايزني با مقامات اين كشور 
در اواخر ارديبهشت امسال،  كميته يي با عنوان كميته 
آب تش��كيل ش��د تا موضوع حق آبه تاالب هامون از 
طريق آن بررس��ي ش��ود اما امروز نه مديركل محيط 
زيست استان سيستان و بلوچس��تان از جزئيات اين 
كميته خبر داش��ته و نه ابوالفضل آبش��ت، مدير ملي 
طرح حفاظت از تاالب هاي كشور از نتيجه گفت وگوها 
در اي��ن كميته اطالع��ي دارد. هنوز هم صحبت ها بر 
سرمحقق نشدن حق آبه تاالب هاي ايران است تا جايي 
كه روز گذشته عيسي كالنتري، معاون رييس جمهور 
و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور، با انتقاد 
از وضعيت موجود گفت: »در شرايط فعلي استان هاي 
كرمان، خراسان، چهارمحال و بختياري و سيستان و 
بلوچستان به دليل خشك شدن تاالب ها از گرد و غبار 
رنج مي برند چون س��هميه و حق آب��ه اين تاالب ها به 

تاراج برده شده است.«
ابوالفضل آبش��ت، مدي��ر ملي ط��رح حفاظت از 
تاالب هاي كش��ور، درباره تامين حق آبه تاالب هامون 

كه حاال كامال خشك و تبديل به خاطره يي براي مردم 
اين ديار شده است، به »تعادل« مي گويد:  » تالش ها 
براي گفت وگو با افغانستان در راستاي تامين حق آبه 
هامون سال هاست ادامه دارد اما سد سازي هايي كه در 
باالدست انجام مي ش��ود نمي گذارد مانند چند سال 
پيش آب به اين تاالب وارد ش��ود. من بطور كامل در 
جريان گفت وگوهايي كه در كميته آب بر س��ر مساله 
هامون انجام مي شود،  نيستم اما مي دانم كه در سطح 
وزير خارجه و حتي رياست جمهوري،  مذاكرات براي 
احق��اق حق هامون ادام��ه دارد. « او افزود: »عالوه بر 
مس��ائل خارجي،  براي حل مساله هامون بايد فكري 
هم به حال مديريت منابع آب در داخل كشور شود در 
اين راس��تا برنامه جامع مديريت تاالب هامون تهيه و 
ابالغ شده اما موفقيت اين برنامه هم در گرو هماهنگي 
كشور همسايه يعني افغانستان است و بايد تالش شود 
تا برنامه جامع مديريت حوضه آبريز هامون تهيه شود 

تا مشكل خشكي اين تاالب ريشه كن شود. «

 ايران ظرفيت خودكفايي در كشاورزي را ندارد
آبش��ت معتقد اس��ت ش��رايط اقليمي ايران براي 
خودكفايي در محصوالت كش��اورزي،  مناسب نيست. 

او با بي��ان اينكه در ايران محدودي��ت آب وجود دارد، 
مي گويد: » ايران كشوري با منابع آبي محدود است چرا 
كه متوسط بارندگي در ايران يك سوم متوسط جهان 
اس��ت بنابراين ايران ظرفيت كشاورزي ندارد. ظرفيت 
اينكه بخواهيم در محصوالت كشاورزي خودكفا شويم 
را نداريم چرا كه مانند برخي كشورها مشكل كشاورزي 
ايران محدوديت زمين نيست بلكه ما با محدوديت آب 
دست به گريبانيم اما متاسفانه نگاهي كه به كشاورزي 
در ايران وجود دارد با نگاه موجود در كش��ورهاي ديگر 
يكس��ان اس��ت. زماني كه مي گوييم راندمان زمين را 
باالبردي��م در مقابل از افزايش راندمان آب صحبتي به 
ميان نمي آوريم. اگر امسال 6 تن گندم را به هشت تن 
گندم در هر هكتار مي رسانيم در مقابل براي دستيابي 
به اين آمار مصرف آب هم سه برابر شده است. به همين 
دليل است كه اگر خواهان احياي تاالب ها هستيم بايد 
در برنامه ريزي ها به اقتصاد جايگزين كش��اورزي براي 

جوامع محلي توجه كنيم.«

 از تجربه درياچه اروميه براي هامون استفاده كنيم 
آبشت با اش��اره به تجربه اقتصاد جايگزين در 
برنامه احياي درياچه اروميه بيان كرد: »در برنامه 

احي��اي درياچه اروميه تالش بر اين بود كه مردم 
بومي در امر احيا دخيل شوند و راه هاي معيشت 
غير از كش��اورزي به جامعه محلي معرفي ش��ود. 
طرح هاي��ي كه هم درآمد بيش��تري ب��راي مردم 
به همراه داش��ت و هم فش��ار كمت��ري به منابع 
طبيعي وارد مي كرد. در همين راس��تا پروژه هاي 
اكوتوريس��م شامل پرنده نگري و... در دستور كار 
قرار گرفت و جايگزين كش��اورزي ش��د در مدت 
كوتاهي مش��اهده كرديم هم مردم محلي درآمد 
بيش��تري كسب كردند و هم هزينه دولت كاهش 
پيدا كرد چرا كه به جاي اس��تخدام محيط بان و 
حافظان منابع طبيعي،  مردم محلي كه روزگاري 
با بهره برداري نادرست،  تخريب كنندگان طبيعت 
بودند،  ح��ال به محافظان آن تبديل ش��دند چرا 
ك��ه مي بينند كه ادامه حياتش��ان به ادامه حيات 
طبيعت وابسته است. هامون مانند درياچه اروميه 
ظرفيت ه��اي فراوان��ي براي جايگزين ش��دن به 
جاي كس��ب درآمد از كش��اورزي و صيادي دارد. 
اگر مش��اغل بوم��ي مردم اين منطقه احيا ش��ود 
هم مشكل معيش��ت مردم حل مي شود و هم در 
طوالني مدت سبب احياي محيط زيست مي شود. 
توسعه اقتصادي بايد بر مبناي مشاغلي باشد كه 

نياز كمي به آب داشته باشد. «

 طرح زمان بر است،  مردم صبوري كنند
مدير ملي طرح حفاظت از تاالب هاي كش��ور، 
در پاس��خ به اين س��وال كه آي��ا در برنامه جامع 
مديريتي تاالب هامون فكري هم به حال اقتصاد 
جوامع محلي شده است يا خير، افزود: »در برنامه 
جامع مديريت از تمام دس��ت ان��دركاران دولتي، 
 غيردولت��ي،  دانش��گاهيان و نماين��دگان جامعه 
محلي براي برنامه ريزي استفاده شد و دغدغه هاي 

جامعه محلي در اين طرح لحاظ شده است. 
در چن��د م��اه گذش��ته توافقنامه ي��ي مي��ان 
دستگاه هاي اس��تاني امضا ش��د كه همه متعهد 
ب��ه اج��راي اي��ن برنامه ش��دند و قرار اس��ت در 
بازه ه��اي زماني 45 روزه رون��د كار را در كميته 
اس��تاني گزارش دهند اما باي��د توجه كرد كه به 
ثمر نشستن اين برنامه ها زمان بر است و نمي توان 
انتظار داش��ت ك��ه در مدت كوتاهي مش��كالت 
معيشتي مردم حل شود. مخصوصا درباره هامون 
شرايط پيچيده تر است چرا كه مشكل اين درياچه 
يك مشكل بين المللي است و هر دو كشور ايران و 
افغانستان بايد به توافق نظر برسند كه اين تاالب 

بايد حفظ شود.«

تبعيض در حقوق كارگران فصلي 
بيمه و اس��تفاده از مزاياي قان��ون كار، معضل كارگراني 
اس��ت كه كارش��ان در فصل هايي خاص رون��ق دارد و در 
برخ��ي فصول، تقريبا بيكار مي مانند. يك كارش��ناس بازار 
كار معتقد است براي جلوگيري از اجحاف و تضييع حقوق 
كارگ��ران فصل��ي، بايد نظ��ارت و بازرس��ي از كارگاه هاي 

كوچك ازسوي متوليان وزارت كار بيشتر شود. 
حميد حاج اس��ماعيلي اش��اره به تاكيد قان��ون كار بر 
رعاي��ت حق��وق كار و پرداخت دس��تمزد كارگران فصلي، 
اظهار كرد: در قانون كار هيچ تفاوتي بين كارگران قرارداد 
دايم و موقت به لحاظ اس��تفاده از مزاياي قانون كار وجود 
ن��دارد و قانون به صراحت اعالم كرده كه همه كارگران به 
تناس��ب سوابقي كه دارند بايد از مزاياي قانون كار و تامين 

اجتماعي برخوردار باشند. 
او با بيان اينكه هيچگونه تبعيضي در پرداخت دستمزد، 
بيم��ه و رعايت حقوق كار بين كارگ��ران موقت و فصلي و 
ديگر كارگران پذيرفته نيس��ت، به ايسنا گفت: متاسفانه به 
دليل عدم نظارت و بازرس��ي جدي و شرايط حاكم بر بازار 
كار كش��ور، حقوق كارگران فصلي تضييع مي شود و هرچه 
كارگاه ها كوچك تر باش��د امكان تخلف، عدم رعايت حقوق 
كار و تبعيض در پرداخت دس��تمزد بيش��تر ديده مي شود. 
اين كارش��ناس بازار كار ادامه داد: در كارگاه هاي بزرگ تر 
نظارت و بازرسي ها بيشتر است، امكان پرداخت دستمزد و 
مزاياي قانون كار واقعي تر است ولي در كارگاه هاي كوچك 
ب��ه ويژه در حوزه كارگران فصل��ي و موقت، عدم نظارت و 
بازرسي عاليه از سوي متوليان وزارت كار موجب اجحاف و 

تبعيض در حق كارگران فصلي مي شود. 
ح��اج اس��ماعيلي ب��ا تاكي��د بر ض��رورت اس��تفاده از 
س��ازوكارهاي جديد براي ساماندهي كارگاه هاي كوچك و 
كارگران فصلي خاطرنش��ان كرد: از گذش��ته براي رعايت 
حق��وق كار در كارگاه ه��اي ۱0 نفره و كمت��ر از آن دچار 
مشكالت اساس��ي بوديم مثال يك پروژه ساختماني شروع 
ب��ه كار مي كند و چند كارگ��ر را به كار مي گيرد ولي هيچ 

مامور يا بازرس��ي از اداره كار ب��ه آن مراجعه نمي كند، در 
حالي كه مس��ائل ايمني و بهداشت جزو اولويت هايي است 

كه بايد در چنين كارگاه هايي رعايت شود.
 اين فعال كارگري با بيان اينكه س��ازمان هاي كارگري 
نبايد از نقش و وظايفي كه درباره كارگران فصلي بر دوش 
دارند، غافل شوند، گفت: نبايد انتظار داشته باشيم كه تنها 
دولت و وزارت كار ساماندهي كارگران فصلي را در دستور 
كار ق��رار بدهند، بلك��ه انجمن هاي صنفي و تش��كل هاي 
كارگري هم كه وظيفه پيگيري مطالبات و حقوق كارگران 
را دارن��د بايد به تكاليف و وظايفي ك��ه در قبال نيروهاي 
كار موق��ت و فصل��ي دارند عمل كنن��د و در اين خصوص 

فعال شوند.
ب��ه گفت��ه او س��ازمان هاي كارگ��ري باي��د نس��بت به 
شناس��ايي اين دس��ته كارگران اق��دام كنن��د و از طريق 
مذاكره با كارفرمايان از اس��تخدام و نحوه فعاليت كارگران 
فصل��ي در كارگاه ها با خبر ش��وند و وضعيت بيمه آنها در 
 س��ازمان تامين اجتماع��ي را پيگي��ري و از حقوق قانوني 

آنها دفاع كنند. 

داروخانه ها از ش��ركت هاي بيمه يي طل��ب دارند و بيمه ها 
توان پرداخت مطالبات داروخانه ها را ندارند. چند ماه مي شود 
كه بدهي به داروخانه ها عقب اقتاده و به دنبال طوالني شدن 
پرداخت نش��دن مطالبات داروخانه ها و برخي مشكالت ايجاد 
ش��ده در زمينه نحوه تامين دارو، عض��و هيات مديره انجمن 
داروس��ازان تهران، گفته كه طب��ق آخرين گزارش ها 53 قلم 
داروي اساس��ي در كشور دچار كمبود ش��ده اند و بايد توجه 
ك��رد كه ادامه اي��ن روند و عدم تزريق مناب��ع مالي پايدار به 
بخش دارويي كش��ور، باعث مي ش��ود با وضعيت مشابه دوره 

قبلي مواجه شويم. 
حس��ام الدين ش��ريف نيا درباره آخري��ن وضعيت پرداخت 
مطالبات داروخانه ها، گفت: طبق قانون بودجه س��ال ۱390، 
سازمان هاي بيمه گر بايد تا دو هفته بعد از اعالم بدهي و ارائه 
اسناد از سوي داروخانه ها چه در بخش دولتي و چه در بخش 
خصوص��ي، 60 درصد مطالبات داروخانه ها و تا س��ه ماه كل 

مطالبات آنها را پرداخت كنند. 
او ب��ا بيان اينكه متاس��فانه اين قانون چ��ه پيش از طرح 
تحول س��المت و چه بع��د از اجراي آن هيچگاه به درس��تي 
اجرا نش��ده است، افزود: در حال حاضر داروخانه هاي سرپايي 
ك��ه عمدتا داروخانه هاي مربوط به بخش خصوصي هس��تند، 
عمق مطالبات ش��ان به فروردين امسال و اسفند سال گذشته 
بازمي گردد و نزديك هفت ماه تاخير در پرداخت مطالبات شان 

وجود دارد. 
ش��ريف نيا با بيان اينكه اين وضعيت درباره بيمارس��تان ها 
و داروخانه ه��اي بخش دولتي بس��يار بدتر اس��ت، به ايس��نا 
گف��ت: بطوري كه مي��زان مطالب��ات اين بخش ب��ه بيش از 
يكس��ال رس��يده اس��ت. البته بايد توجه كرد كه اين موضوع 
در همين ج��ا خالص��ه نمي ش��ود، بلكه به هم��ان ميزان كه 
داروخانه ها از بيمه ها طلبكارند، به شركت هاي پخش دارويي 
و تجهيزات پزش��كي نيز بدهي دارند؛ بطوري كه ميزان طلب 
ش��ركت هاي پخش داروي��ي از داروخانه ه��اي بخش دولتي، 
نزديك 4500 ميليارد تومان است. شريف نيا با اشاره به يكي 

از دستاوردهاي طرح تحول نظام سالمت، اظهار كرد: يكي از 
نتايج اجراي طرح تحول نظام س��المت، كاهش كمبود اقالم 
داروي��ي بود. در دولت دهم حدود 300 قلم داروي كش��ور به 
دليل تحريم هاي بين الملل��ي دچار كمبود بود، اما اين ميزان 
در آغ��از طرح تحول نظام س��المت به 30 قل��م كاهش پيدا 
كرد. اين درحالي است كه متاسفانه اكنون ميزان كمبود اقالم 
دارويي مجددا در حال افزايش اس��ت. شريف نيا درباره برخي 
مشكالت پيش آمده مانند عدم فروش بيمه يي بعضي داروها 
در برخي داروخانه هاي كشور، گفت: برخي داروخانه ها به ويژه 
داروخانه هاي خصوصي براي تامين داروها بايد به شركت هاي 
پخش پول پرداخت كنن��د. او تاكيد كرد: داروخانه دارو را به 
صورت نقد مي خرد و در بهترين حالت بيمه پولش را ش��ش 
ماه بعد پرداخت مي كند. متاسفانه اين موضوع باعث مي شود 
تا داروخانه ها مردم را به س��وي خريد نقدي دارو سوق دهند. 
چون در غير اين صورت نمي توانند دارو را خريداي كنند. در 
حال حاضر بس��ياري از داروخانه ها همي��ن وضعيت را دارند 
و ق��ادر به تامين اقالم دارويي نيس��تند؛ چراكه پول ش��ان در 

بيمه ها بلوكه شده و پولي براي خريد دارو ندارند. 

۵۳ قلم كمبود دارويي در كشور
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ساالري با تشريح جزئيات ديدار رييس مجلس با اعضاي شوراي شهر تهران خبر داد

خيابان»مردم«بهمجلسواگذارميشود
گروه راه و شهرسازي  آزاده كاري 

ب��ه فاصله كمتر از يك هفته از مطرح ش��دن 
ديواركشي دور محوطه تاريخي و كنوني مجلس، 
يكي از اعضاي ش��وراي ش��هر تهران از واگذاري 
و ف��روش خيابان »مردم« واقع در ضلع ش��رقي 

مجلس به قوه مقننه خبر داد. 
اعضاي ش��وراي ش��هر تهران هفته گذشته با 
علي الريجاني رييس مجلس ش��وراي اس��امي 
ديدار و گفت وگو كردن��د. در اين ديدار مباحث 
مختلفي مورد بح��ث و تبادل نظر قرار گرفت اما 
محمد س��االري رييس كميس��يون شهرسازي و 
معماري شوراي ش��هر تهران ضمن پرداختن به 
جزئيات اي��ن ديدار از تخلف جديد ش��هرداري 
پرده برداشت. س��االري باتوجه به مساله انسداد 
خيابان مردم در ضلع ش��رقي ساختمان مجلس 
و ب��ه نق��ل از رييس مجلس اعام ك��رد كه اين 
خيابان در راس��تاي طرح الحاق خيابان مردم به 
محوطه مجلس شوراي اس��امي كه با همراهي 
وزارت مس��كن تهيه شده بود، در دوره مديريت 
شهري سابق توسط مجلس خريداري و پول آن 

به شهرداري پرداخت شده است. 
نخستين س��والي كه بعد از شنيدن اين خبر 
پيش مي آيد، اين اس��ت كه آيا ش��هرداري حق 
فروش خيابان هاي شهر را دارد؟ آن هم خياباني 
كه در شلوغ ترين نقطه شهر قرار دارد و بهارستان 
را به بازار ته��ران متصل مي كند و محل تردد و 
رف��ت و آمد تعداد زيادي از ش��هروندان اس��ت. 
قطعا فروش اي��ن خيابان بايد به امضا و تصويب 
ش��وراي ش��هر چهارم مي رس��يد، ام��ا غامرضا 
انصاري از اعضاي ش��وراي چهارم در گفت وگو با 
»تعادل« عنوان كرد كه هرگز چنين موردي در 
ش��وراي شهر مطرح نشده است و تاكيد كرد كه 
ش��هرداري آنها را در جريان بسياري از امور قرار 

نمي داده است. 
وي حاضر به توضيح بيش��تر در اين خصوص 
نش��د. ام��ا محم��د حقان��ي عض��و كميس��يون 
محيط زيست شوراي ش��هر چهارم تهران با بيان 
اينكه فروش خيابان مردم در ش��ورا مطرح نشده 
و اين يك تخلف آش��كار است به »تعادل« گفت: 
ش��وراي چهارم از فروش و واگ��ذاري اين خيابان 
هي��چ اطاعي ن��دارد. البته ش��هرداري به برخي 

سازمان ها و نهادها امتيازات بسياري مي داد. 
حقاني در پاس��خ به اينكه آيا به لحاظ قانوني 
شهرداري اين اختيار را دارد كه خيابان هاي شهر 
را بفروشد، عنوان كرد: شهرداري دو نوع مالكيت 
دارد؛ مالكي��ت خصوص��ي و عموم��ي. مالكي��ت 
خصوص��ي اموال ش��هرداري يا س��اختمان هايي 
است كه جزو س��رمايه هاي شهر به شمار مي روند 
و نياز به نگهداري دارند را ش��امل مي ش��ود. اين 

نوع مالكيت قابل فروش، تهاتر و معامله است. اما 
يكس��ري مالكيت ها اماك عمومي  هستند، يعني 
متعلق به ش��هرداري اس��ت اما همزم��ان متعلق 
به عموم مردم بوده و ش��هروندان از آن اس��تفاده 
مي كنند و شهرداري مجاز به فروش آنها نيست. 

اين عضو ش��وراي چهارم ش��هر تهران تاكيد 
كرد: ام��وال عمومي ش��امل خيابان ه��ا، معابر، 
كوچه ه��ا، پارك ها و س��اير فضاه��اي خدماتي 
مي ش��ود كه ب��ه هيچ وجه قابل خري��د و فروش 

نيست. 

 معامله  غيرقانوني
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه ف��روش خيابان مردم 
برخاف قانون است، خواستار اين شد كه شوراي 
پنج��م و ش��هردار جديد اين موض��وع را پيگيري 
كرده و به دادس��تاني شكايت كنند و اجازه ندهند 
حق مردم تضييع شود. شهرداري قانونا نمي تواند 
معبر عموم��ي را واگذار كن��د، آن هم به مجلس 
ك��ه خودش قانونگذار اس��ت و انتظار نمي رود كه 
چني��ن موردي را قبول كند. حقان��ي در اين باره 
بيشتر توضيح داد و گفت: همان طور كه مي دانيد 

چنانچه ش��هروندان هنگام س��اخت و ساز مصالح 
را در پياده رو رها كنند ش��هرداري با آنها برخورد 
مي كن��د. همچني��ن مقابله با س��د معب��ر نيز در 
راس��تاي تامين حقوق ش��هروندان انجام مي شود 
زيرا پياده رو معبر عمومي اس��ت و حق مردم است 
كه از آن استفاده كنند،  بنابراين فروش معابر يك 
تخلف آشكار محسوب مي ش��ود. در چنين جايي 
كه محل تردد بيش��تر ش��هروندان اس��ت تبعات 
ترافيك��ي آن بيش��تر خواهد بود. مجي��د فراهاني 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه شهرداري نيز در 

پاسخ به سوال »تعادل« مبني بر اينكه آيا فروش 
خيابان مردم توس��ط شهردار قبلي قانوني است يا 
خي��ر، فقط به گفتن اينكه از ماجرا اطاع ندارم و 
چون اس��ناد و مدارك فروش را نديده ام نمي توانم 

درباره آن صحبت كنم، بسنده كرد. 
هر چند ب��ه گفته حقاني، فروش خيابان مردم 
ب��ه مجلس غيرقانوني اس��ت اما باتوجه به بس��ته 
ش��دن اين خيابان امي��د مي رود كه ش��هرداري 
تدابي��ر الزم براي كنترل ترافيك در اين منطقه را 
انجام داده يا خيابان جايگزيني را براي آن درنظر 

گرفته باشد. 
به گفته كارشناس��ان ش��هري يكي از داليلي 
كه دس��ت ش��هرداري در انجام تخلفات باز است 
به اختي��ارات زياد ش��هردار برمي گ��ردد. اعضاي 
ش��وراي چهارم نيز به اين موضوع پي برده و طرح 
كاهش اختيارات ش��هردار را در دس��تور كار قرار 
داده بودن��د. طرحي كه به دلي��ل مخالفت برخي 
اعضاي اصولگراي ش��ورا راي نياورد و حتي ناصر 
اماني معاون وقت ش��هرداري در دوران شهرداري 
محمدباق��ر قاليب��اف، زمان��ي كه بح��ث كاهش 
اختيارات شهرداري در شورا عنوان شد، اين كار را 

خاف قانون اعام كرد. 
اما به تازگي شوراي پنجم به اين مهم ورود پيدا 
كرد و قرار اس��ت به زودي طرح كاهش اختيارات 
ش��هرداري در صحن ش��ورا بررسي ش��ود. ناهيد 
خداكرمي عضو كميس��يون ش��وراي شهر تهران، 
ري و ش��ميران در گفت وگويي با »تعادل« در اين 
باره گفته بود كه شوراي شهر سوم و چهارم طبق 
مصوبات��ي، برخي اختيارات خود را به ش��هرداري 
تفوي��ض كرده ان��د. م��ا نمي خواهي��م اختي��ارات 
ش��هرداري را كاه��ش دهي��م بلك��ه به دنبال اين 
هستيم اختياراتي كه تفويض شده را بررسي كرده 
و برخي از آنها را مجدد به شوراي شهر برگردانيم 
زي��را برخي از اين تفوي��ض اختيارات بعد نظارتي 
ش��ورا را متزلزل كرده و اگر امروز مش��كاتي در 
حوزه مديريت ش��هري ديده مي شود به دليل اين 

تفويض اختيارات گسترده بوده است. 
ب��ر اين اس��اس چنانچه اين ط��رح به تصويب 
برس��د، اختي��ارات ش��هرداري ته��ران در حوزه 
معامات كاهش و كنترل ش��ورا بر عملكرد مالي 
شهرداري افزايش مي يابد تا از اين طريق ابهامات 
موجود در معامات و حسابرس��ي ها رفع ش��ود و 
ش��هرداري خود را ملزم به پاس��خگويي در مقابل 
شورا و شهروندان بداند. هر چند محمد ساالري و 
يارانش در شوراي چهارم موفق نشدند اين طرح را 
تصويب كنند اما باتوجه به هماهنگي بين شوراي 
ش��هر و ش��هردار جدي��د انتظار مي رود، مش��كل 
چنداني بر س��ر راه ش��وراي پنجم در تصويب اين 

طرح وجود نداشته باشد. 

 فروش هواپيماي سوخو
بدون قطعات امريكايي به ايران 
روسيه قطعات توليدي اين كشور را جايگزين قطعات 
امريكايي هواپيماي »سوخو سوپرجت۱۰۰« مي كند. به 
گزارش ايس��نا و به نقل از ت��اس، دنيس مانتوروف وزير 
صنعت و تجارت روس��يه با اعام اي��ن خبر افزود: زمان 
دريافت مجوز از امريكا براي فروش اين نوع هواپيماها به 
ايران مشخص نيست و اين مساله را وزارت خارجه امريكا 
تعيين مي كند و شركت س��وخو براي فروش سوپرجت 
۱۰۰ به ايران مدت هاس��ت كه اس��تعام كرده و منتظر 
پاس��خ اس��ت.  اين مقام روس ادامه داد: شركت سوخو 
بايد از توليد كنندگان امريكايي مس��تقل شود تا بتواند 
محصوالت خود را بدون مجوز آنان صادر كند.  هواپيماي 
س��وخوي ۱۰۰ روس��يه به دلي��ل اس��تفاده از قطعات 
شركت هاي امريكايي هميلتون، هاني ول، گودريش و… 
ب��راي فروش محصوالت به ايران نيازمند موافقت وزارت 
خزانه داري امريكاس��ت. شركت هواپيماسازي روسيه در 
فوري��ه ۲۰۱۶ ميادي از ف��روش ۱۰۰فروند هواپيماي 

جديد سوخوي مسافربري به ايران خبر داده بود. 

وام ۲۰ ميليون توماني براي 
كيفي سازي مسكن روستايي

سرپرس��ت معاونت بازس��ازي و مس��كن روستايي 
بنياد مسكن انقاب اسامي تهران گفت: بنياد مسكن 
استان تهران براي نوس��ازي واحدهايي كه مبحث ۱۹ 
مقررات ملي ساختمان را رعايت كنند ۲۰ميليون تومان 
تسهيات با سود 5درصد پرداخت مي كند.  حميدرضا 
روستايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: مبلغ تسهيات 
براي تخريب و نوس��ازي واحدهاي مس��كوني فرسوده 
ب��ا رعايت مبحث ۱۹ مقررات مل��ي ۲۰ميليون تومان 
و جهت احداث واحدهاي مس��كوني جديد ۱۸ميليون 
تومان با نرخ س��ود 5درصد و مدت بازپرداخت ۱۲ساله 
اس��ت كه اين تسهيات بدون س��پرده گذاري و مدت 
انتظار در بانك به روستاييان پرداخت مي شود.  او درباره 
فرآيند دريافت تس��هيات بهس��ازي و شرايط دريافت 
تس��هيات مذكور گفت: متقاضيان در صورت داشتن 
زمين با كاربري مس��كوني در روس��تا و ش��هرهاي زير 
۲5هزار نفر جمعيت و پس از دريافت پروانه ساختماني 
از مراجع صدور پروانه بايد نس��بت به مراجعه به بنياد 
مس��كن محل سكونت خود و تحويل مدارك مورد نياز 
براي تش��كيل پرونده و بنياد مسكن نسبت به معرفي 
متقاضي به بانك عامل توسط بنياد مسكن شهرستان 
اقدام كنند.  به گفته روس��تايي،  عقد قرارداد مشاركت 
مدن��ي متقاضي با بانك عامل ب��ا تامين تضامين بانك 
آزادس��ازي تسهيات حداقل در ۳ مرحله و متناسب با 
پيشرفت فيزيكي كار بر اساس گزارش ناظر نظام فني و 

تاييد كارشناس بنياد خواهد بود. 

 افزايش ۲ ميليوني
خانوارهاي مستاجر

دبير كانون انبوه سازان كشور با اشاره به اهميت تامين 
مس��كن ملكي براي خانوارهاي ايراني گفت: در 5 س��ال 
گذشته تعداد مستاجران كش��ور حدود ۲ميليون خانوار 
افزايش يافته است كه اين خانوارها به دليل نداشتن منابع 
مال��ي كافي به جاي خريد خانه مجبور به اجاره نش��يني 
ش��ده اند. فرش��يد پورحاجت در گفت وگو ب��ا ايرنا افزود: 
هم اكن��ون 7ميلي��ون خان��وار در كش��ور در واحدهاي 
اس��تيجاري زندگي مي كنند و س��االنه ۸۰ه��زار ازدواج 
هم در كش��ور ثبت مي شود. او تصريح كرد: آمارها نشان 
مي دهد كه هم اكنون يك ميلي��ون و ۳۰۰ خانوار ايراني 
در مجتمع هاي مس��كوني به صورت استيجاري زندگي 
مي كنند كه با ارائه بسته هاي متنوع تامين مالي آنها بايد 
بتوانند با استفاده از تسهيات بانكي نسبت به خريد خانه 
اقدام كنند. دبير كانون انبوه سازان كشور همچنين با اشاره 
به وضعيت بازار مسكن در كشور اظهار كرد: بازار مسكن 
در نيمه نخست س��ال جاري نسبت به 4سال گذشته از 
شرايط بهتري برخوردار بود.  اين مقام مسوول يادآورشد: 
آمارها نش��ان مي دهد كه بيش از ۲ميليون و 7۰۰واحد 
مسكوني در كشور خالي مانده است، از طرفي تقاضا براي 
مس��كن هم در بازار وجود دارد. به گفته او، انواع بس��ته 
مناب��ع مالي بايد براي خريد مس��كن متقاضيان در نظر 
گرفته ش��ود و نبايد برنامه ريزي تنها براي سپرده گذاران 
صندوق پس انداز خانه يكم باشد.  دبير كانون انبوه سازان 
كش��ور بيان كرد: با توجه به س��پرده گذاري بيش��تر در 
صندوق پس انداز خانه يكم در بانك مس��كن، اگر همين 
فرآيند ادامه يابد، نيمه دوم امسال شرايط مناسبي براي 

خريد و فروش بازار مسكن خواهد بود. 

پيشنهاد راه اندازي قطار 
مسافري مشهد - تاشكند 

وزير راه و شهرسازي در ديدار با وزير تجارت خارجي 
ازبكس��تان با تاكيد بر تعيين تعرف��ه كريدورهاي حمل 
و نقلي بين دو كش��ور و دولت هاي همس��ايه بيان كرد: 
تاش مي كنيم كه پروژه قطار مسافرتي مشهد-تاشكند 
را عملياتي كنيم كه اگر آمادگي از س��وي تاش��كند هم 
اعام ش��ود بايد براي ويزاهاي مسافري تسهياتي قائل 
ش��ويم.  به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، 
عب��اس آخوندي در دي��دار با اليار عني اف ب��ا تاكيد بر 
حفظ شرايط گردش كاال بين دو كشور و ارائه امتيازات 
ترانزيتي از س��وي ايران به ازبكستان در سال آينده هم 
افزود: ايران همچنين تمايل دارد در اين حوزه تعرفه هاي 
الزم براي كريدورهاي بين ايران، تركمنستان، قزاقستان 
و ازبكس��تان مش��خص و قدرت رقابت بين آنها و ساير 

كريدورهاي حمل و نقلي ايجاد شود. 
وزي��ر راه و شهرس��ازي همچنين با اع��ام آمادگي 
اي��ران در ت��داوم همكاري ه��اي بي��ن دو كش��ور ادامه 
داد: طرف ازبكس��تاني پيش��نهادي براي افزايش تعداد 
كشورهاي قرارداد عشق آباد و احداث كريدور ازبكستان-

تركمنس��تان-ايران – عمان ارائه داده است كه ايران با 
افزايش تعداد كش��ورها در اين قرارداد مخالفتي نداشته 
و تنها خواستار تعيين يك تعرفه مشخص و مشترك در 
اين كريدور است.  به گفته عضو كابينه دولت دوازدهم، 
 ايران هم از طرف عمان خواس��تار تشكيل هرچه زودتر 
جلس��ه رس��يدگي به اين كريدور است و در حال حاضر 
اقدامات الزم براي راه  آهن ايران به سمت هرات در حال 
انجام است اما واقعيت آن است كه تكميل پروژه از هرات 
به س��مت مزارش��ريف نياز به اعتبار بسيار بااليي دارد و 
زماني تصميم داشتيم اين بحث را از ازبكستان به سمت 
قرقيزستان و چين تعريف و به ايران و افغانستان متصل 

كرده و كار تامين مالي آن را به چين بسپاريم. 

ايرانشهر

معاون عمليات هوانوردي ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
از رش��د ۲۲درص��دي ترافيك هوايي و عب��ور و مرور از آس��مان ايران 
خبر داد.  اين خبر درحالي منتش��ر مي ش��ود كه براس��اس تحليل هاي 
كارشناس��ان صنعت هوانوردي، درآمد پروازهاي عب��وري ايران در روز 
حدود ۸.۱ميليون دالر است كه هم اكنون با افزايش ۲۲درصدي ترافيك 
هوايي، مي توانيم ش��اهد رشد اين رقم نيز باش��يم.  البته ناگفته نماند 
كه وقوع رخدادهاي سياس��ي مانند تحريم عبور هواپيماهاي قطري از 
آسمان كشورهاي عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر 
و همچنين ناامني آس��مان عراق در س��ال هاي گذشته و اجراي برجام، 
پتانس��يل آس��مان ايران براي افزايش پروازهاي عب��وري را بهبود داد. 
به عنوان نمونه، برخي برآوردها حاكي از اين است كه شركت فرودگاه ها 
پس از تحريم پروازهاي قطري توانست ماهانه از محل دريافت حق عبور 
)ش��ارژ( پروازهاي قطري از آس��مان ايران، بي��ش از 5۱ ميليارد تومان 
درآمد كسب كند.  معاون عمليات هوانوردي شركت فرودگاه ها و ناوبري 
هوايي ايران، در مراسم گراميداشت روز جهاني مراقبت پرواز با اشاره به 
بهبود فضاي كش��ور در سال هاي اخير گفت: با ظرفيت سازي در زمينه 
سخت افزاري و راه هاي هوايي و همچنين فعاليت  شركت هاي هواپيمايي 
و افزايش ناوگان هوايي، شاهد رشد ترافيك در كشور هستيم.  به گزارش 
پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، به گفته سعيد اكبري گزينش كمي 
و كيفي نيروها و همچنين به كارگيري س��امانه هايي كه نياز كمتري به 
كنترلر دارند، دو راهكار براي رفع مش��كل كمبود نيروي انساني در اين 
حوزه وجود دارد و اين روند توسط ايكائو )سازمان بين المللي هواپيمايي 

كشوري( پيش بيني شده است. 

 خريد ۸ رادار جديد ترافيك هوايي 
در همين حال ، رحمت اهلل مه آبادي مديرعامل شركت فرودگاه ها 
و ناوبري هوايي ايران، از ورود نخس��تين رادار به كش��ور و دومين و 
س��ومين رادار مراقب��ت پرواز تا س��ه ماه آينده به كش��ور خبر داد و 
گفت: برنامه خريد 5 تا ۸ رادار ديگر را هم در دس��تور كار داريم كه 
عمليات خريد آنها آغاز شده است.  مه آبادي اظهار كرد: شغل مراقبت 
پرواز از مش��اغل اختصاصي اين ش��ركت اس��ت و در هيچ سازمان و 
نهاد ديگري نمي توان چنين ش��غلي را يافت، بنابراين مراقبان پرواز 
معرف ش��ركت فرودگاه ها بوده و از سوي ديگر معرف فرهنگ ايران 
بين فعاالن صنعت هوانوردي و خلبانان و پروازهاي عبوري از آسمان 
ايران هستند.  او نقش مراقبان پرواز در كاهش يا افزايش هزينه هاي 

ايرالين ها را موثر دانست و افزود: در صورتي كه كيفيت كار كنترلرها 
و سرعت آنها در نش��اندن و صدور دستور پرواز باال باشد هزينه هاي 
ايرالين ه��ا هم كاه��ش مي يابد.  مه آبادي با تاكيد بر اهميت ش��غل 
مراقب��ت پرواز و اثرگذاري آن روي متغيرهاي سياس��ي تصريح كرد: 
يكي از عرصه هايي كه نشان داد شغل مراقبت پرواز چه اهميتي دارد 
عرصه بحران قطر بود كه توس��ط چهار كش��ور رقم خورد و مديريت 

واقعه قطر براي مراقبان پرواز در ايران بسيار مهم بود.
رييس هيات مديره شركت فرودگاه ها يادآور شد: طي بحران قطر 
و بسته شدن آسمان اين كشور از سوي كشورهاي همسايه مراقبان 
پ��رواز ايران همزم��ان عمليات كنترل پرواز و تقرب پ��رواز را توأمان 
ارائه دادند كه تا قبل از آن در صنعت هوانوردي ايران بي س��ابقه بود 
و فش��ار زيادي روي كنترلرهاي ترافيك هواي��ي وارد آمد. اين مقام 
مس��وول در وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: در فرودگاه مهرآباد 
از 4۳۰ ت��ا 44۰ پروازي كه انجام مي ش��د ۳77 كانس��ليت )دخالت 
مس��تقيم مراقبان پرواز( را ش��اهد بوديم اما در آينده نزديك، تعدد 
كانس��ليت ها به 7 فقره كاهش مي يابد و اگر تعداد پروازها 5۰درصد 
افزاي��ش ياب��د تعدد كانس��ليت ها حداكثر به ۱7 دخالت مس��تقيم 
كنترلرها مي انجام��د. مه آبادي اظهار كرد: درخصوص س��امانه هاي 
راداري ه��م تم��ام س��امانه هاي راديويي و س��وئيچينگ خريداري 
ش��ده است زيرا مش��كات اصلي ش��ركت فرودگاه ها صرفا در حوزه 
راداري اس��ت كه با ورود نخس��تين رادار و س��پس دومين رادار در 
روزهاي آينده و نهايتا س��ومين رادار تا س��ه ماه آينده بخش زيادي 
از مشكات راداري مرتفع مي ش��ود. مديرعامل شركت فرودگاه ها و 
 ناوبري هوايي ايران افزود: همچنين برنامه خريد 5 تا ۸ رادار ديگر را 
در دستور كار داريم كه عمليات خريد آنها آغاز شده است. تا دو سال آينده 
 نيز تمام رادارهاي موجود، اورهال و به روز رساني مي شوند به طوري كه تا

 ۲۰ س��ال ديگر، دغدغه مشكات راداري را نداشته باشيم.  براساس 
دستورالعملي كه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به زبان 
انگليس��ي در س��ايت خود قرار داده است، ش��ركت فرودگاه ها از 
ايرالين ه��اي خارجي به ازاي هر ه��زار كيلوگرم از وزن آنها هنگام 
تيك آف )برخاستن( 4 هزارم دالر )۰.۰۰4۰۶ دالر( در هر كيلومتر 
اخذ مي كند. به عبارت ديگر تقريبا به ازاي هر هزار كيلوگرم از وزن 
هواپيما، ايران از آنها ۱۶ تومان )با احتساب هر دالر تقريبا 4 هزار 
تومان( در هر كيلومتر طي مس��افت از آسمان كشورمان، به عنوان 

حق شارژ ماهانه شركت فرودگاه ها اخذ مي كند. 

ش��هردار تهران چالش هاي پيش روي اجراي چارچوب س��ندايي را 
تش��ريح كرد.  به گزارش ايس��نا، محمدعلي نجفي، شهردار تهران طي 
س��خناني در اجاس ش��هرداران در م��ورد تغييرات اقليم��ي ۲۰۱7 با 
 Sendaei(اش��اره به چالش هاي اصل��ي در اجراي چارچوب س��ندايي
framework( تصريح كرد: اين چارچوب يك توافق ۱5ساله داوطلبانه 
و غيرالزامي اس��ت كه دولت را مس��وول اصلي كاهش خطرات ناشي از 
بايا مي داند اما مسووليت آن بايد با ساير ذي نفعان ازجمله شهرداري ها، 
بخش خصوصي، س��ازمان هاي مردم نهاد و... تقس��يم شود.  وي گفت: 
چارچوبي كه در س��ال ۲۰۱5 در شهر س��ندي ژاپن به تصويب رسيد، 
دوره س��ال هاي ۲۰۱5 الي ۲۰۳۰ را در بر مي گيرد و نتايج قابل توجهي 
را پيگيري مي كند.  شهردار تهران در ادامه كاهش قابل ماحظه ريسك 
باال و مرگ و مير، آس��يب هاي معيش��تي و سامت، كاهش زيان از بين 
رفتن دارايي هاي فيزيكي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي افراد، شركت ها، 
جوامع و كش��ورها را از مهم ترين نتايج اين چارچوب عنوان كرد.  وي با 

اش��اره به وجود تعداد زيادي قنات و آبراهه هاي زيرزميني در زير ش��هر 
تهران گفت: اين قنات ها در زير ش��هر تهران از شمال به جنوب استمرار 
يافته اند كه زمينه ريزش و فرونشست زمين را ايجاد كرده است.  شهردار 
تهران با اش��اره به استقرار برخي س��اختمان ها و تاسيسات شهري روي 
گس��ل هاي زلزله موجود گفت: در كنار آن روند تند و نامناسب نوسازي 
بافت فرسوده و آسيب پذير به عنوان يكي از چالش ها محسوب مي شود.  
نجفي با اشاره به كمبود منابع مالي براي اجراي برنامه هاي مقاوم سازي 
و ارتقاي زيرساخت ها ازجمله نوسازي شبكه تاسيسات آب و برق شهري 
گفت: روند كند اجراي پروژه فاضاب ش��هري تهران و وجود يك شبكه 
سيال چاه هاي سنتي دفع فاضاب، شهر را آسيب پذير كرده و آب شرب 

شهر را در معرض خطر قرار مي دهد. 
شهردار تهران در ادامه به تبيين نقش تقويت مقاومت محلي در برنامه 
اس��تراتژيك توسعه پرداخت و گفت: تهران شهري ۹ميليون نفري است 
كه با محاسبه منطقه پيراموني، جمعيت آن به ۱۶ميليون نفر مي رسد و 

در دامنه كوه هاي البرز، روي تعداد زيادي از گس��ل هاي زلزله واقع شده 
است. همچنين سابقه يكصد ساله شهرسازي در تهران كه در بخش هايي 
از شهر به بيش از ۲۰۰سال مي رسد، باعث شده تا بافت فرسوده بزرگي 
در ش��هر ايجاد شود كه حدود ۲5درصد مساحت شهر را در بر مي گيرد. 
ق��رار گرفت��ن اين دو در كنار هم باعث ش��ده تا در ص��ورت وقوع زلزله 
سكونتگاه هاي قديمي در ريس��ك بااليي قرار گيرند كه شهرداري براي 
كاهش اين ريسك اقداماتي را انجام داده است.  نجفي با اشاره به ايجاد 
سازمان مديريت بحران با فضاي فعاليت وسيع در شهر تهران گفت: در 
كنار اين موضوع مراكز اس��كان اضطراري در محات ايجاد ش��ده است. 
همچنين آموزش هاي گسترده آمادگي شهروندان از بعد جسمي و رواني 

براي مواقع بحران و بايا در شهر تهران انجام مي شود. 

 ۳ حوزه همكاري ترافيكي تهران- سئول
همچنين ش��هردار تهران پيش از ترك سئول با حضور در نشست 
خبري با حضور رس��انه هاي كره جنوبي به س��واالت آنان پاسخ داد و 
گفت: تهران و س��ئول در ۳ حوزه ترافيكي، س��اخت مترو و تجهيزات 
مترو ازجمله واگن و سيستم هاي نرم افزاري مي توانند همكاري داشته 

باش��ند.  نجفي در اين نشس��ت با بيان اينك��ه در مديريت جديد به 
مس��اله ش��فافيت توجه ويژه يي داريم و تاش خواهيم كرد كه مردم 
را بيشتر در فعاليت هاي شهري مداخله دهيم، گفت: درباره هزينه هاي 
ش��هرداري سياس��ت انقباضي را پيش خواهيم گرفت.  وي نخستين 
هدف از س��فر خود را ش��ركت در اجاس هاي بين المللي و هدف دوم 
را گفت وگو با ش��هردار س��ئول و گفت وگو پيرامون همكاري هاي آتي 
و امضاي تفاهمنامه ميان تهران و س��ئول عن��وان كرد و گفت: هر دو 
هدف به نحو خوبي برآورده شد.  شهردار تهران تصريح كرد: در جريان 
اين س��فر يك تفاهمنامه همكاري ميان تهران و سئول به امضا رسيد 
همچنين جلسه يي با تعدادي از مديران شركت هاي بزرگ كره يي براي 
پيشنهاد همكاري هاي اقتصادي براي پروژه هاي شهر تهران داشتم. از 
اين رو فكر مي كنم اين س��فر مقدمه يي براي همكاري هاي وسيع تر با 
ش��هرداري كره و بعضي شركت هاي كره يي خواهد بود.  نجفي گفت: 
در اين ديدار حدود ۱۰شركت كره يي حضور داشتند كه ما پروژه هايي 
براي شهر تهران پيشنهاد كرديم؛ عاوه بر اين در زمينه هاي ساخت و 
ساز، خودروسازي، برقي كردن خودروها، مبارزه با آلودگي هوا، تبديل 
پسماند و زباله به انرژي و... شركت هاي مختلفي اعام آمادگي كردند. 

محم��ود ميرلوحي، معاون نظارت و اجرايي ش��وراي ش��هر 
تهران معتقد اس��ت كه ش��وراي پنجم به دنب��ال مصوبات زياد 
و افزودن به انبوه قوانين نيس��ت بلكه با رويكرد مقررات زدايي، 

تسهيل گري و اثرگذاري كه تاكنون مغفول مانده، آمده اند. 
به گزارش ايلنا، شوراي پنجم تا به امروز تعداد انگشت شماري 
مصوبه داش��ته و همين امر زمينه انتقادات را فراهم كرده است. 
با اين حال معاونت نظارت و معاونت اجرايي شورا اين انتقادات 
را بجا نمي داند و معتقدند؛ ش��وراي پنجم براي اضافه كردن به 
انبوه قوانين موجود نيامده و مي خواهد ساختارها را تغيير دهد. 
ب��ه گفت��ه فرمان��دار ته��ران در دوره چه��ارم ۶75 مصوبه 
به تصويب رس��يد كه از اي��ن ميان تعداد ۱۳۲مصوبه توس��ط 

فرمانداري برگشت داده شد. 
ميرلوحي، معاون اجرايي ش��وراي شهر تهران در گفت وگو با 
ايلنا همين تورم قوانين را مش��كل كل نظام دانست و گفت: ما 
در كشور دچار تورم قوانين هستيم و متاسفانه مقررات و قوانين 
فراواني تصويب ش��ده است. در كشور ما جرم انگاري بسيار زياد 
اس��ت. ۱۹۸۰عنوان مجرمانه در كش��ور وجود دارد و آن وقت 
برخي كش��ورها ب��ا ۳۰۰عنوان اقتصاد ش��فاف و پاك دارند آن 
وقت م��ا با ۱۹۸۰عن��وان مجرمان��ه هنوز احس��اس مي كنيم، 

نمي توان كاري كرد. 
وي افزود: مقررات زياد خود عامل تاخير كار مردم همچنين 
پيش��رفت فعاليت ها، س��نگ اندازي جلو كار مردم و فساد شده 
اس��ت. من معتق��دم كه بايد تا جاي ممك��ن مقررات را كاهش 

دهيم تا راه مردم باز شود و سرعت فعاليت ها بيشتر شود. 
اين عضو ش��وراي شهر تهران درباره رويكرد خود در شوراي 
پنجم نس��بت به تصويب طرح ه��ا گفت: ما در ش��وراي پنجم 
طالب آن نيستيم كه هر هفته دو مصوبه داشته باشيم. رويكرد 
ما مقررات زدايي و تس��هيل گري است. دس��تورات جلسه شورا 
بحث هاي اصلي را در خود جا مي دهد و از سازمان هاي ذي ربط 

مي خواهد گزارش دهند و پاسخگو باشند. 
وي افزود: براي مثال در مورد بافت فرس��وده از وزير مسكن 
و در م��ورد پاس��كو از كميته ويژه دعوت ش��د و در آينده به 
صورت جدي در مورد پس��ماند، محيط زيست و معماري شهر 
س��وال خواهيم كرد. جلسات شورا بايد حول موضوعات اساسي 
همچون ترافيك، محيط زيس��ت، بافت فرسوده و درآمد پايدار 

باشد و در راستاي افزايش مشاركت مردم گام  برداريم. 
او ادام��ه داد: كمبود مصوبات را نه تنها نقص نمي دانيم بلكه 
اي��ن رويكرد ما در ش��وراي پنجم اس��ت. از همي��ن االن اعام 
مي كنيم، كس��اني كه آمار مي گيرند بدانند، قرار نيست شوراي 
پنجم هر جلسه ۳يا 4مصوبه داشته باشد. افتخار ما اين خواهد 
بود كه در پايان 4سال نصف شوراي چهارم مصوبه داشته باشيم 
و س��اختار اداري، مالي، پرسنلي، درآمدي، اجرا، برون سپاري و 

واگذاري ها را متحول كرده باشيم. 
ميرلوح��ي با تاكيد ب��ر اينكه به دنبال تحول در س��اختاري 
شهرداري اس��ت، افزود: ما درصدد تعريف شاخص هاي جديدي 
هس��تيم كه كيفيت كار ش��ورا را در تعداد جلس��ات و مصوبات 
نمي داند. به طور مثال دنبال اين هستيم كه ظرفيت مترو تهران 
را با خريد واگن چند برابر كنيم و با همكاري س��ازندگان خودرو 

و وزارت نفت آلودگي هوا را ۱۰ الي ۲۰ درصد كاهش دهيم. 
افشين حبيب زاده، معاون نظارت شوراي شهر نيز در واكنش 
به تعداد اندك مصوبات در ش��وراي پنجم به ايلنا گفت: ش��ورا 
وظاي��ف نظارتي خود را نه فقط در قالب تصويب طرح و اليحه 
بلكه در قالب هاي ديگري نيز انجام مي دهد. ش��ورا اين وظايف 
را در قالب تذكر، س��وال، نامه و گفت وگو در جلس��ات مشترك 
انجام مي دهد و در نهايت جايي كه نياز به ضوابط باش��د، ارائه 
طرح و در صورت ارسال اليحه از سوي شهرداري بررسي لوايح 

را اعمال مي كند. 
او ادام��ه داد: اساس��ا اين ش��ورا كارآمدي خ��ود را در تعدد 
مصوبات نمي داند بلكه در مصوبه كم اما موثر سپس در پيگيري 
اجراي آنها مي داند، موضوعي كه مغفول بوده است. اينكه برخي 
سوال و تذكر اعضا و جلس��ات كميسيون ها و كميته هاي شورا 
و س��اير مصوبات را ناديده مي گيرند، قابل تامل اس��ت و بايد با 
اش��راف بيش��تر و كامل تري نسبت به وظايف ش��ورا اظهار نظر 

كنند. 
 او منتقدان را به ۳4وظيفه ش��ورا در ماده 7۱ قانون ارجاع 
داد و افزود: شايد برخي مي خواهند، اين پيام را منتقل كنند كه 
ش��ورا هيچ كاري نمي كند چون مصوبه يي ندارد اما بايد بدانيم 
يك تذكر يا حتي يك نامه تاثير بيشتري از يك طرح در اعمال 
وظيفه نظارتي مي تواند داشته باشد و من شخصا اين موضوع را 

در معاونت نظارت شورا لمس كرده ام.

رشد۲۲درصديپروازهايعبوريازآسمانايران

چالشهايتهرانبهروايتنجفي

»فساد«و»تاخيردركارمردم«نتيجهوجودمقرراتزياد

به گفته محمد ساالري رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر، 
ازجمله موضوعات مطرح ش��ده در ديدار با رييس مجلس بحث ضرورت تحقق 
مديريت يكپارچه شهري و نهايي شدن اليحه مديريت شهري بود كه اكنون در 
كميسيون زيربنايي دولت در حال بررسي و نهايي شدن است. همچنين اليحه 
درآمدهاي پايدار كه يكي از نيازهاي اساس��ي كان ش��هرها به ويژه كان ش��هر 

تهران است، مطرح شد. 
ساالري افزود: مجموعه يي از قوانيني كه مصوبه مجلس را از سال ها و دهه هاي 
گذش��ته دارد اما اجرايي نشده مانند قانون مربوط به بهينه سازي سوخت كه دولت 
و وزارت نفت را مكلف كرده در قبال توسعه حمل و نقل ريلي و حمل و نقل پاك 
و نوسازي حمل و نقل عمومي هزينه هاي مربوط به كاهش ميزان مصرف سوخت 
را به شهرداري ها بپردازد و متاسفانه تاكنون اجرايي نشده نيز در جلسه عنوان شد. 
ساالري ادامه داد: از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه چالش مربوط 
به مديريت حريم كان ش��هرها به خصوص تهران و تهديدات جدي كه از سوي 
ش��هرهاي اقماري در راس��تاي از بين بردن منابع طبيعي با رويكرد بارگذاري، 
تغيي��ر كاربري و درآمدزايي در حال وقوع اس��ت و نياز به مصوبه مجلس جهت 

تعيين تكليف نحوه مديريت يكپارچه حريم كان ش��هرها دارد، بود، البته باتوجه 
به اينكه طرح س��اماندهي حريم تهران در ش��وراي عالي شهرسازي و معماري 
كش��ور تصويب ش��ده اما موضوع تعيين تكليف مديري��ت آن كه در حال حاضر 
به صورت مشاع توسط شهر تهران و شهرهاي اقماري انجام مي شود، باعث شده 
كه ما دچار مشكات شويم و كارساز نباشد. بنابراين قطعا نياز است كه مجلس 

مصوبه يي را در اين خصوص داشته باشد. 
ساالري همچنين لزوم افزايش تعداد اعضاي شوراهاي كان شهرها را از ديگر 

موضوعات مطرح شده در ديدار با رييس مجلس عنوان كرد. 
وي ادامه داد: همچنين از رييس مجلس درخواس��ت ش��د براي مردم و به ويژه 
مسووالن در نهادها و دستگاه هاي دولتي كه مرتكب تخلفات ساختماني مي شوند، 
س��ازوكاري تعيين ش��ود تا با آنها مانند يك مجرم برخورد ش��ود چراكه عدول از 
قوانين و قواعد شهرس��ازي و معماري، طرح تفصيلي و مقررات ملي س��اختمان و 
اساسا تصميماتي كه در نهادها مانند كميسيون ماده 5 و شوراي عالي شهرسازي و 
معماري اتخاذ مي شود از آنجا كه موجب از بين رفتن حقوق مردم مي شود،  بايد هم 

با تصميم سازان برخورد شود و هم كساني كه اين قواعد را رعايت نمي كنند. 

در ديدار اعضاي شوراي شهر و رييس مجلس چه گذشت؟
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صنعت، معدن و جتارت14
استاندارد در ايران ۵۰ ساله شد

ايس�نا| معاون س��ازمان ملي اس��تاندارد با بيان اينكه 
استاندارد سابقه يي ٥٠ ساله در ايران دارد، گفت: مشاركت در 
اس��تاندارد مصداق سرمايه گذاري است و آن را فرصتي براي 
تاثيرگذاري كارآمد در آينده مي دانيم. سودابه يحيي زاده در 
آيين گراميداشت هفته اس��تاندارد اظهار كرد: در ١٤ اكتبر 
١٩٤٧ميالدي ٢٥كش��ور جهان به واسطه اهميت استاندارد 
و دستاوردهاي حاصل شده از به  كارگيري آن اقدام به ايجاد 
يك س��ازمان كردند و امروز ٧٠  سال از اين اقدام مي گذرد. 
وي با بيان اينكه امروز ١٦٣كش��ور در اين سازمان عضويت 
دارن��د كه نش��ان از اهميت ب��ه كارگيري اس��تاندارد دارد، 
افزود: استاندارد سابقه يي ٥٠ س��اله در ايران دارد و تاكنون 
دستاوردهاي بسياري داشته اس��ت و رهاوردهاي سال هاي 

اخير نشان از اهميت و تاثير استاندارد در زندگي دارد. 
معاون تدوين و ترويج سازمان ملي استاندارد تصريح كرد: 
امروز دنيا به واس��طه تغييرات و روند پر شتاب حركت خود 
با چالش هايي مواجه اس��ت و تفكر مواجهه با اين چالش ها 
در سازمان استاندارد مورد توجه قرار دارد چراكه بايد با فكر 

جديد پذيراي هر گونه تغيير و تحول باشيم. 
وي با تاكيد بر اينكه در س��ال هاي گذشته توجه جدي بر 
وجود مهر اس��تاندارد روي كاالها و بررسي تخلفات و برخورد 
قضايي وجود داشت، اما امروز رويكرد جديدي دنبال مي شود، 
عنوان كرد: امروز استاندارد به حوزه خدمات رسيده، وارد بطن 
جامعه و حوزه هايي همچون محيط زيست، حقوق شهروندي، 
جمع آوري پس��ماند، معابر شهري، اصول به كارگيري فناوري 
نوين، IT، اصول اجتماعي و... ش��ده اس��ت و دنيا نيز به اين 
امر مي پردازد. يحيي زاده با اشاره به تقارن روز استاندارد با روز 
صادرات بر ضرورت ارتقاي كيفي صادرات تاكيد كرد و گفت: 
درحال از دس��ت دادن بازارهاي كش��ورهايي همچون عراق و 
افغانستان هستيم درحالي كه مي خواهيم به سازمان تجارت 
جهاني بپيونديم و اصل پيوس��تن به WTO استانداردسازي 
است. بايد تمركز كار را در نگارش استانداردها لحاظ كنيم تا در 
آينده صادرات محصوالت همسو با استاندارد جهاني انجام شود. 
وي افزود: در گذشته عراق به صورت توافقي خريد كاال داشت 
اما امروز مالك عراق براي واردات كاال استاندارد جهاني است و 
بايد به اين سمت حركت كرد. معاون سازمان ملي استاندارد با 
اشاره به خالي بودن ٥٠ درصد چارت سازمان و كمبود منابع 
مالي بيان كرد: به دليل وجود تنگناها از صنعتگران استمداد 

گرفته شده و اين امر به دستاوردهاي مناسبي ختم شد. 
وي اف��زود: طب��ق پيش بيني ه��ا تا س��ال ٢٠٥٠ حدود 
٧٠درصد جمعيت جهان شهرنش��ين مي ش��ود در صورتي 
كه ش��هرها ظرفيت اين ميزان جمعيت را ندارند و بايد براي 
آينده آماده باشيم. سازمان هايي همچون ISO و... در تالش 
جهت هموار سازي شرايط و استانداردسازي هستند و ما نيز 
در كشور بايد توجه الزم را براي آينده داشته باشيم تا درگير 
چالش نش��ويم. يحيي زاده به تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت اشاره كرد و افزود: طرح نوين استاندارد 
ب��ا رويكرد خوداظهاري واحدها در دس��تور كار قرار دارد كه 
براس��اس آن واحدها بايد به توليدات خود پايبند باشند و با 
حمايت مجلس مي توانيم طرح تحول جديد را پياده كرد. وي 
تصريح كرد: تا به امروز بيش از ٣١هزار و ٥٠٠ استاندارد ملي 
تدوين و اصالح و استانداردها همسو با دنياي امروز بازنگري 

شده و درصد بسياري از نياز جامعه را پوشش داده است. 
معاون سازمان ملي اس��تاندارد جايگاه امروز ايران در بين 
١٦٣كشور جهان عضو سازمان اس��تاندارد جهاني را رتبه ٢٣ 
دانس��ت و اظهار كرد: در شهريور ماه س��ال جاري ايران براي 
نخستين بار به همراه ١٥كش��ور دنيا به عضويت هيات مديره 
فني ISO درآمد همچنين رتبه اول در اكو، D۸ و كشورهاي 
آسياي جنوب غربي در اختيار ايران است و در استانداردسازي 
حالل در زمره كشورهاي پيشرو هستيم. يحيي زاده عنوان كرد: 
امروز بستر مشاركت در حوزه استاندارد ملي فراهم شده و بايد 
ظرفيت ها بيان شود تا در جامعه بين المللي بر آن تاكيد شود. 

ضرورت تغيير رويكرد صنعتي
 تس�نيم  يك عضو هيات مدي��ره خانه صنعت، معدن و 
تجارت ايران با اشاره به اولتيماتوم رهبري درباره تغيير رويكرد 
صنعتي كشور از مونتاژ به نوآوري گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي بايد در اين زمينه پيش قدم شده و با تعريف تكاليف 
بس��تر الزم را فراهم كند. آرمان خالقي مي گويد: متاس��فانه 
اين موضوع در بس��ياري از صنايع كش��ور وجود دارد كه بايد 
در اين رابطه راهكار مناس��بي اتخاذ كنيم. وي با بيان اينكه 
رهبري با اولتيماتوم ١٠س��اله خود به صنايع مختلف تاكيد 
كردند كه بايد از آفت مونت��اژكاري رهايي پيدا كنيم، افزود: 
البته اين موضوع در سال هاي گذشته هم به طرق مختلف از 
سوي رهبري مطرح شده بود اما متاسفانه ما هنوز نتوانستيم 
به جايگاه ويژه يي در بخش صنعت دست پيدا كنيم. اين عضو 
هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعالم اينكه 
تا چه زماني مي خواهيم به كشورهاي مختلف وابسته باشيم، 
گفت: صنعت زماني پيشرفت مي كند كه بتواند مواد مورد نياز 
خود را تامين و حداقل وابس��تگي را به ساير كشورها داشته 
باشد. براي اجرايي شدن اين موضوع بايد به بخش تحقيق و 
توسعه توجه ويژه يي صورت گيرد. ما بايد در صنعت به توليد 
دانش متمركز شويم همچنين با استفاده از پتانسيل دانشگاه 
مي توانيم ارتباط بين صنعت و دانشگاه را هر روز تقويت كنيم. 
خالقي با تاكيد براينكه صاحبان تكنولوژي به هيچ عنوان 
حاضر به انتقال خود به ما نيستند، تصريح كرد: در برنامه آنها 
ارائه تكنولوژي هاي كهنه و قديمي گنجانده ش��ده است به 
عنوان نمونه ما شايد بتوانيم يك محصول كامال ايراني را در 
بخش خودرو توليد كنيم اما بايد توجه داشته باشيم آيا اين 
محصول از تكنولوژي هاي به روز برخوردار است يا نه؟ وي با 
اعالم اينكه بايد در صنعت خودرو و ساير صنايع صاحب فن 
باش��يم، اضافه كرد: صنايع كشور داراي پتانسيل هاي بااليي 
هستند در اين زمينه بايد نقاط قوت خود را شناسايي و آنها را 
تقويت كنيم به عنوان نمونه اگر ما نمي توانيم در تمام قطعات 
خودرو حرفي براي گفتن داش��ته باشيم الاقل با تقويت يك 

حوزه خود را يك برند در سطح جهاني كنيم. 

تجارت ايران و اروپا در ۸ ماه
تس�نيم| مبادالت تجاري ايران و اروپا در ۸ ماه نخس��ت 
س��ال ج��اري ميالدي با رش��د ٧٥درصدي نس��بت به مدت 
مشابه س��ال قبل به بيش از ١٣ميليارد يورو رسيد. مبادالت 
تجاري ايران و اتحاديه اروپا كه در ماه هاي ژانويه تا آگوس��ت 
س��ال ٢٠١٦ بيش از ٧.٥ميليارد يورو اعالم شده بود در مدت 
مشابه امسال به ١٣.١٦ميليارد يورو افزايش يافته است. افزايش 
واردات اروپا از ايران در پي از س��رگيري خريد نفت ايران پس 
از توافق هسته يي نقش مهمي در رشد تجارت دو طرف داشته 
اس��ت. اعضاي اتحاديه اروپا در ۸ ماهه نخست ٢٠١٦ بيش از 
٢.٦٦ميليارد يورو كاال از ايران وارد كرده بودند كه اين رقم در 
۸ ماهه نخست ٢٠١٧ با رش��د ١٤٤درصدي به ٦.٥ ميليارد 
يورو رس��يده است. براساس اين گزارش صادرات اتحاديه اروپا 
به ايران در مدت مشابه سال ٢٠١٦ بيش از ٤.۸٤ميليارد يورو 
كاال به ايران صادر كرده بود. تراز تجاري دو طرف در اين مدت 

به ميزان ١٦٠ميليون يورو به نفع اتحاديه اروپا بوده است. 

روي خط خبر

دولتمردان در سالروز ملي صادرات ترسيم كردند 

تصوير تجارت پس از 30 سال
تعادل|

 آيي��ن بزرگداش��ت روز ملي صادرات با ش��عار 
»ص��ادرات و تك��رار عزم مل��ي« روز گذش��ته در 
ش��رايطي برگزار شد كه حس��ن روحاني به عنوان 
باالترين مقام اجرايي كش��ور در اين مراسم حضور 
نياف��ت. غيبت افراد دعوت ش��ده به مراس��م مورد 
انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت نيز قرار گرفت. 
به طوري  كه در خالل صحبت هاي خود تاكيد كرد 
عزم ملي براي صادرات وجود ندارد؛ چراكه اگر عزم 
ملي براي صادرات وجود داش��ت، افرادي كه براي 
حضور در مراس��م روز ملي صادرات دعوت ش��ده 
بودند، حض��ور مي يافتند. معاون اول رييس جمهور 
ك��ه ميهمان صادركنن��دگان بود ضم��ن تقدير از 
تمامي كساني كه در اين سال ها در توسعه صادرات 
نقش داشته اند، ديپلماس��ي اقتصادي را مهم ترين 
سياست دولت برشمرد و گفت: وزارت امور خارجه 
با ايجاد ساختار جديد و تشكيل معاونت اقتصادي 
گام مهمي در اين راس��تا برداشته اما سفراي ايران 
در ساير كش��ورها بايد مبلغان خوبي براي تبليغ و 
حمايت از كاالهاي ايراني شوند. اسحاق جهانگيري 
در عين حال بازاره��اي داخلي را بازارهايي ايزوله، 
محدود و محصور دانست كه براي ورود به بازارهاي 
بين الملل��ي نيازمن��د ايج��اد رقابت ه��اي جدي و 
افزاي��ش به��ره وري ب��راي كاهش هزينه ه��ا و باال 
بردن كيفيت هستيم. او با حمايت قاطع از فعاالن 
اقتصادي و بخ��ش خصوصي، آنها را موتور محرك 
اقتص��اد ايران خطاب كرد و بر تعامل ميان دولت و 
بخش خصوصي براي رفع موانع توس��عه صادراتي 
تاكيد كرد. از آن سو متولي صنعت و تجارت كشور 
در اين مراس��م با اش��اره به اينكه در بحث توسعه 
صادرات، چالش ها و فرصت هاي زيادي وجود دارد 
كه همه صادركنندگان از طرح موضوع آن اش��باع 
هس��تند؛ گفت: اما اين سوال كلي مطرح است كه 
چرا با وجود انباش��ت تجربه تاريخي يك صد ساله 
ايراني��ان و تالش آنها براي دس��تيابي به بازارهاي 
صادراتي، ش��كاف بين داش��ته ها و خواس��ته هاي 
تج��ار و توليدكنندگان در عرص��ه توليد، تجارت و 
صادرات وجود دارد. محمد ش��ريعتمداري با گله از 
همه دستگاه هايي كه در ايجاد ديوار بلند صادراتي 
نقش داش��ته اند، عقب گرد صادراتي طي ٣٠س��ال 
گذش��ته را دردناك توصيف كرد و گفت: در زمان 
حض��ورم در وزارت بازرگان��ي دول��ت اصالحات از 
»ديوار موانع صادراتي« پرده برداري ش��د و در آن 
۸ س��ال، اين ديوار به يك طاقچه كوتاه تبديل شد 
اما اكنون ش��اهديم آجرهايي بر اين طاقچه چيده 
كه س��د راه صادرات شده است. او در عين حال به 
مهم ترين موانع صادراتي نيز اش��اره كرد. از س��وي 
ديگر فع��االن بخش خصوصي نيز در اين مراس��م 
به بيان دغدغه هاي خ��ود ازجمله »تعيين تكليف 
ارز، كاهش هزينه هاي توليد، عضويت در س��ازمان 
تجارت جهاني، تقويت و به روزرساني ماشين آالت 
صنعت��ي، اعطاي مش��وق هاي صادرات��ي، كاهش 

هزينه هاي حمل ونقل و...« پرداختند. 

 انتظارات دولت از بخش  خصوصي
مع��اون اول رييس جمه��ور ك��ه روز گذش��ته 
به عن��وان باالترين مق��ام دولتي در مراس��م روز 
مل��ي ص��ادرات حض��ور يافت��ه ب��ود از همكاري 
بخ��ش  خصوصي و دول��ت براي ايجاد و توس��عه 
اش��تغال زايي سخن گفت. اس��حاق جهانگيري با 
اش��اره به اينكه حدود ٢٣ميليون و ۸٠٠هزار نفر 
در ايران ش��اغل هس��تند و بخش زي��ادي از آنها 
توس��ط بخش  خصوصي به كار گمارده  ش��ده اند، 
اظه��ار ك��رد: بايد تالش هاي بخ��ش خصوصي را 
در راس��تاي اش��تغال زايي قدر بدانيم؛ چراكه در 
جهت ايجاد اش��تغال تنه��ا از ظرفيت هاي دولتي 
اس��تفاده نشده بلكه در اين راس��تا فعاالن بخش 
خصوصي نيز اقدامات قابل قبولي را انجام داده اند. 
او همچنين به سختي هاي كار طي ٤سال گذشته 
براي رسيدن به اقتصاد مطلوب اشاره كرد و افزود: 
زماني ميزان صادرات غيرنفتي ما ١.٥تا ٢ميليارد 
دالر ب��ود و حاال با تالش و زحمت صادركنندگان 
به ٤۸ميليارد دالر رس��يده اس��ت؛ از اين  رو نبايد 
از افرادي كه اين مس��ير را با س��ختي هاي فراوان 
طي كرده اند، غافل شويم و بايد قدر آنها را بدانيم. 
جهانگي��ري همچنين در اي��ن گردهمايي بخش  
خصوصي را موت��ور محركه اقتص��اد ايران خواند 
و تصري��ح كرد: براي دس��تيابي به رش��د اقتصاد 
و افزايش توان صادرات كش��ور بايد ب��ا افتخار از 
اي��ن بخش حمايت كني��م. او با تاكيد بر ش��رط 
رقابت پذي��ري كاالهاي ايراني در ب��ازار داخلي و 
خارجي اعالم كرد كه توليدي ماندگار است كه در 
صحنه هاي مختلف رقابت حضور داشته باشد؛ بايد 
بداني��م همانطور كه بازار داخلي يك بازار ايزوله و 
محدود نيست، حضور در بازارهاي بين المللي هم 
نيازمند رقابت جدي اس��ت و كيفيت محصوالت 
باي��د باال برود. جهانگيري، افزايش بهره وري و باال 

بردن كيفيت را هم م��ورد توجه قرار داد و گفت: 
چنانچ��ه بخواهي��م اتكاي اقتصاد كش��ور به نفت 
كاهش يابد و اقتصاد كش��ور به س��رمنزل مقصود 
برس��د؛ بايد درآمد حاص��ل از اقتص��اد غيرنفتي 
افزايش يابد و اقتصادي متنوع داش��ته باش��يم. او 
فعاليت ه��اي تجاري با امريكا را مورد اش��اره قرار 
داد و گف��ت: امريكايي ه��ا خودش��ان را از كار ب��ا 
اي��ران محروم كردند وگرنه ب��ازار ايران و ايراني ها 
محدوديت��ي براي كار ب��ا هيچ كش��وري ندارند. 
جهانگيري همچنين تقويت ديپلماسي اقتصادي 
را از مهم ترين سياس��ت هاي دول��ت عنوان كرد و 
گفت: سفارت خانه هاي كشور ايران در كشورهاي 
مختل��ف باي��د پاي��ه اصل��ي حماي��ت از كاالها و 
توليدكننده هاي ايراني باشند. جهانگيري در مورد 
مش��كالتي در روند ص��دور ضمانتنامه هاي بانكي 
گفت: ديگ��ر براي ما پذيرفته نيس��ت كه نتوانيم 
ضمانتنامه صادر كنيم؛ بايد بررسي كنيم و ببينيم 
كجاي كار مشكل دارد و دنبال حل مشكل باشيم. 
او همچني��ن با اش��اره به قانون پيمان س��پاري 
ارزي براي صادر كنن��دگان در ابتداي دولت  گفت: 
صادر كننده بايد ارز خود را به قيمت آزاد بفروش��د 
و هيچ پيماني براي آن وجود نداش��ته باشد اما اين 
در ش��رايطي اس��ت كه ارز كاالي صادر شده بايد 
به كش��ور بازگردد چراكه قابل قبول نيست كااليي 
صادر شده و ارز آن به كشور بازنگردد. جهانگيري با 
اشاره به تالش دولت براي رفع تالطم از بازار ارز و 
اينكه نرخ تغييرات ارز براي فعاالن اقتصادي نرخي 
قابل قبول باشد، گفت: ما بايد به نقطه يي از تفاهم 
با ديگر كش��ورها برس��يم كه تبادالت تجاري ما با 

كشورهاي هدف با پول ملي انجام شود. 
او افزود: صندوق توس��عه مل��ي براي حمايت از 
بخش خصوصي ايجاد ش��ده و مصوب است كه هر 
س��ال ٣٠درصد درآمد نفتي ب��ه اين صندوق واريز 
ش��ود؛ هر چند من قب��ول دارم ك��ه گاهي دولت 
 آن  هم ب��راي طرح ه��اي زيربناي��ي و عمراني كه 
پيش  نياز فعاليت هاي بخش خصوصي اس��ت از اين 
صندوق اس��تفاده مي كند اما اين روند بايد اصالح 
ش��ود و از اين پس بايد شاهد آن باشيم كه بخش 
خصوصي كشور بتواند با س��هولت از اين منابع در 
راس��تاي بهره ور ش��دن توليد به  كار گيرد. معاون 
اول رييس جمه��ور اولويت هم��كاري اقتصادي با 
كشورهاي ديگر را سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
در ايران دانست و گفت: ما از بخش خصوصي انتظار 
داريم كه با قوت اين موضوع را دنبال كند و بتواند 
با تشكيل شركت هاي مشترك با شركاي خارجي، 
كار اقتصادي مش��ترك شكل بدهد. او همچنين با 
تاكيد بر حماي��ت از صادركنندگان گفت كه نبايد 
صادركننده را معط��ل كرد؛ پول صادركننده تحت 
عنواني مثل معافيت از ماليات بر ارزش افزوده نبايد 
نزد دولت بماند بلكه اي��ن پول بايد ظرف يك ماه 
پرداخت شود و اگر جايي اين مورد اجرا نمي شود، 

تخلف صورت گرفته است. 

 گله شريعتمداري از 3۰ سال تجارت 
از س��وي ديگ��ر وزير صنعت، مع��دن و تجارت 
درحالي در جش��ن روز ملي ص��ادرات حضور يافته 
بود كه از تمام دس��تگاه هايي ك��ه در ايجاد يا رفع 
نشدن مشكالت صادرات غيرنفتي نقش داشته اند، 
گله و ش��كايت ك��رد و از تش��كل ها و فعاالن اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كشور خواست 
تا به جايگاه خود بازگردند و به مسووليت هاي خود 
عمل كنند. محمد شريعتمداري درباره موانع پيش 
 رو در بخ��ش تجارت خارجي ني��ز گفت: دردناك 

است كه ٣٠سال مشكل صادرات داريم و با گذشت 
اين زمان هنوز نتوانس��ته ايم اين موانع را برچينيم. 
او با اشاره به اهميت صادرات در كشور اظهار كرد: 
حضور ما در بازارهاي جهاني ابعاد سياسي و امنيتي 
مهم��ي نيز دارد و توس��عه پايدار براي كش��ورمان 
ايج��اد مي كن��د. ش��ريعتمداري با اب��راز نگراني از 
ارزش پايي��ن اق��الم ص��ادرات غيرنفت��ي و متنوع 
نبودن اقالم و كشورهاي موجود در زمينه صادرات 
س��خن گفت و افزود: ارزش ١٠قل��م اول صادراتي 
كش��ور ما ٢٣.۸ميليارد دالر اس��ت كه شامل ٥٥ 
درصد صادرات غيرنفتي مي شود. او درباره فعاليت 
مديريتش طي دولت هش��تم اش��اره كرد و افزود: 
بسيار دردناك است كه بگويم طي ٣٠سال گذشته 
در جلساتي كه شركت مي كردم از لزوم ايجاد تنوع 
كااله��اي صادراتي صحبت مي كرديم كه امروز هم 
همين مشكالت را داريم و به عبارت ديگر مشكالت 
چندين سال گذش��ته همچنان در صدر مشكالت 
تجارت خارجي ما قرار دارند. ش��ريعتمداري درباره 
افزون شدن گاز به عنوان صادرات غيرنفتي عنوان 
كرد كه م��واد خ��ام در كاالهاي عم��ده صادراتي 
كشورمان مشخص است؛ به طوري كه گاز طبيعي 
نيز در ميان صادرات كاالهاي غيرنفتي قرار گرفته 
است و حال از هم اكنون تا ١٤٠٠ بايد تمهيداتي را 
در نظر گرفت تا بتوانيم كاالهاي با كيفيت باال را به 

بازارهاي مختلف جهاني صادر كنيم. 
ش��ريعتمداري در محور ديگر سخنانش بر لزوم 
اعطاي يارانه ه��اي صادراتي تاكيد كرد و گفت: در 
ايجاد تنوع كاالهاي صادراتي به جايگاه مناس��بي 
دس��ت نيافته اي��م و دي��وار مش��وق هاي صادراتي 
خوابيده اس��ت. ديوار يارانه ه��اي صادراتي اكنون 
طاقچه هم نيست و آن را خوابانده اند؛ اين موضوع 
درحالي اس��ت كه بايد مش��وق ها را به عنوان يك 
ضرورت براي توسعه صادرات ملي مورد توجه قرار 
دهي��م و آن را در مس��ير فعاالن اقتصادي كش��ور 
تزريق كنيم. به گفته او، اين يارانه ها مانند چاشني 
ب��راي صادرات عمل مي كند كه ع��دم تثبيت نرخ 
ارز را ب��راي صادركنندگانم��ان جب��ران مي كنند. 
ش��ريعتمداري اف��زود: مجم��وع عم��ده كاالهاي 
صادرات��ي اي��ران به كش��ورهاي مع��دودي صادر 
مي ش��ود كه ٣٠س��ال قبل نيز از همين مشكالت 
به عنوان مح��دود بودن ص��ادرات كاالهاي ايراني 
صحبت مي كرديم. البته بايد اش��اره كرد كه عامل 
اصلي و مش��كل رأس��ي در صادرات نبود عزم ملي 
براي صادرات است و فعاالن اقتصادي و مردم بايد 

حركت بيشتري در كنار مسووالن داشته باشند. 

 مواضع وزير درباره نرخ ارز
او همچني��ن با بي��ان اينكه اق��دام جدي براي 
نوسازي واحدهاي صنعتي انجام نشده، اظهار كرد: 
٩٥درصد واحدهاي توليدي كشورمان صادرات گرا 
نيس��تند و واحدهاي كوچك صنعتي زيادي داريم 
كه براي نوس��ازي آنها اق��دام جدي صورت نگرفته 
اس��ت. ش��ريعتمداري ي��ادآور ش��د: در نوس��ازي 
صنعت��ي واحدهاي كوچك و ب��زرگ بايد قدم هاي 
بزرگ ت��ري  برداريم. واحدهاي صنعتي كش��ورمان 
بيشتر براي تامين نياز داخلي و جايگزيني واردات 
ش��كل گرفته اند؛ در حالي كه باي��د صادرات محور 
ش��وند و در اين مقوله ب��ه آنها توجه جدي صورت 
گيرد. او از نحوه فعاليت صندوق توس��عه ملي هم 
گاليه ك��رد و گفت كه صندوق توس��عه ملي بايد 
براي توسعه س��رمايه گذاري هاي جديد در اولويت 
و حت��ي در انحصار باش��ند و صادرات گرايي ايجاد 
كنن��د؛ اين موضوع درحالي اس��ت ك��ه در بودجه 

استفاده از منابع براي صادرات و هدفمندي يارانه ها 
ب��راي ص��ادرات هدفمند درنظر گرفته نمي ش��ود. 
ش��ريعتمداري با بيان  اينكه بايد به نرخ سود بانكي 
يارانه دهي��م، گفت كه با نرخ ه��اي موجود امكان 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي و صادرات فراهم نيس��ت 
و م��ا بايد به ص��ورت يارانه مابه التفاوت نرخ س��ود 
بانك��ي را به توليد بدهيم و اي��ن امر خيلي مهم تر 
از پرداخت اضافه كار بنده اس��ت. چنانچه عزم ملي 
ب��راي صادرات غيرنفتي در كش��ور داريم، بنابراين 
بايد فكرم��ان را تغيير دهيم و اي��ن تغييرات بايد 
در خود دولت صورت گيرد. ش��ريعتمداري درباره 
مواضعش نس��بت به افزايش نرخ ارز و تاثيرات آن 
گفت كه من قبول ندارم كه اگر نرخ دالر خيلي باال 
رفت صادرات زياد مي ش��ود، اما وقتي كه تغييرات 
طبيعي نيس��ت بايد مش��وق هايي به صادرات داده 
ش��ود تا ب��راي آنها تح��رك ايجاد ش��ود. او تاكيد 
كرد: حضور ايران در بازار عراق اس��تراتژيك است 
و اين بازار براي ايران اس��ت. اين در حالي است كه 
رقيب ما )كشور تركيه( چند بانك در عراق و اقليم 

كردستان مستقر كرده است. 
شريعتمداري در بخش ديگري از سخنان خود 
خط��اب به س��ازمان توس��عه تجارت تغيي��ر رفتار 
س��اختاري را از متولي نهاد اين س��ازمان خواستار 
ش��د و گفت: ارتباط اين سازمان با صادركنندگان 
بايد تغيي��ر كند تا آنها اين س��ازمان را خانه خود 
بدانن��د و حرف ه��اي آنها ش��نيده ش��ود. او گفت: 
خط��وط ارتباطي بايد به صادرات اعطا ش��ود و در 
كنار آن تهاتر با وجود فسادي كه مي آورد در برخي 
مناطق مانند كش��ورهاي آفريقايي بايد ايجاد شود 
زيرا شرايط در گذشته نشان داده است كه بايد در 

اين بازارها به اين گونه عمل كرد. 
وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت همچنين اتاق 
ايران را به عنوان تش��كل مردم نهاد مورد انتقاد قرار 
داد و گفت: اتاق بازرگاني نيز در جايگاه خود نيست 
و بايد به جايگاه خود برگردد و به مس��ووليت هاي 
خود عمل كن��د. به واقع، بايد مش��اهده كنيم كه 
اتاق ه��اي بازرگاني ديگر كش��ورها چ��ه مي كنند؟ 
شركت هايي تاسيس كرده اند و مراكز تجاري ايجاد 
مي كنند اما ما حتي نمي توانيم جلوي رقابت منفي 
فعاالن اقتص��ادي خودمان را بگيري��م كه اين امر 

وظيفه اتاق است. 

 بازتعريف در ساختار دستگاه تجاري 
در عين حال، متولي س��ازمان توس��عه تجارت 
ني��ز از تن��وع بازيگران در ميدان مس��ابقات جديد 
صادرات��ي س��خن گف��ت و اظه��ار ك��رد: نق��ش 
س��ازمان هاي توس��عه يي حوزه ص��ادرات از جمله 
سازمان توسعه تجارت بايد بازتعريف شود. مجتبي 
خس��روتاج گف��ت: تحق��ق برنامه ه��اي راهبردي 
در ح��وزه ص��ادرات و پيش��برد اه��داف اقتص��اد 
مقاومت��ي، در گ��رو بازتعريف نهاده��اي موجود و 
توج��ه به قابليت هاي كنوني كش��ور اس��ت كه بر 
 اي��ن اس��اس بايد توجه داش��ت كه ه��ر چند طي

 ٣ ده��ه گذش��ته با تكيه ب��ر مزيت هاي نس��بي 
به خص��وص در بخش انرژي و مع��دن، تالش هاي 
توليدي و صادراتي ظرفيت ه��اي جديدي را براي 
ص��ادرات فراهم ك��رده، ول��ي روز ب��ه روز ميدان 
مس��ابقات جدي��دي از كاال و خدم��ات در س��طح 
جهاني در حال ش��كل گيري است. او تصريح كرد: 
رقاب��ت در اي��ن ميدان ها نيازمند سياس��ت گذاري 
جدي در بخش هاي نوظهور براي صادرات خدمات 
و كاالس��ت؛ بر اي��ن اس��اس همراهي ب��ا كاروان 
پرش��تاب فناوري ه��اي نوين در عرص��ه صادرات، 

نيازمن��د س��ازمان توس��عه يي چابك ب��ا مديران 
برخوردار از دانش روز جهان است. خسروتاج افزود: 
كشور نيازمند ساز و كار دانش بنيان و بانشاط است 
كه به نظر مي رسد، بايد تعميق و گسترش تالش ها 
زمينه يي را فراهم كرد كه آينده بهتري را رقم زد، 
البت��ه صادرات با كم رمق ش��دن عزم ملي آس��يب 
مي بين��د كه بايد بازتعريف نهادهاي س��ازمان هاي 
توسعه يي مثل سازمان توسعه تجارت در مورد آن 
صورت گي��رد و همه امكان��ات را در اين زمينه به 

خط كرد. 

 »صادرات« نوك پيكان توسعه اقتصادي 
از س��وي ديگر، رييس پارلمان بخش خصوصي 
به نمايندگي از طرف فع��االن بخش خصوصي در 
اين مراس��م، س��خن گفت. غالمحس��ين شافعي، 
ص��ادرات را نوك پيكان توس��عه اقتص��ادي خواند 
و خواس��تار توج��ه هر چه بيش��تر به آن ش��د. او 
در صحبت ه��اي خ��ود به مش��كالت پي��ش روي 
صادركنندگان اشاره كرد و گفت: قيمت تمام شده 
ب��االي كاالهاي توليدي، عقب ب��ودن بخش توليد 
از نظ��ر تكنولوژيك��ي در مقايس��ه ب��ا توليد ديگر 
كش��ورها از مهم ترين مشكالت اس��ت. به گفته او، 
»فرس��ودگي ماش��ين آالت و مصرف ب��االي انرژي 
و ع��دم عضويت در س��ازمان تج��ارت جهاني« از 
مهم ترين عواملي هستند كه قيمت توليدات ايراني 
را افزايش داده  اس��ت. »هزين��ه باالي حمل ونقل و 
س��رعت پايي��ن حمل ونقل« از مش��كالت ديگري 
بود كه شافعي به آن اش��اره و عنوان كرد: ما براي 
نشستن در جايگاه مناس��ب نيازمند توجه ويژه به 
بخش صادرات هس��تيم و بايد روي رفع مشكالت 
تمرك��ز كنيم. او تاكيد كرد ك��ه بايد نگاهي تازه و 
جديد به بخش توليد كشور داشته باشيم و توسعه 
صادرات صنعتي را م��ورد توجه قرار دهيم. رييس 
اتاق اي��ران در ادامه پيرامون ارزش افزوده صادراتي 
محص��والت ايراني نيز گفت: مطاب��ق گزارش هاي 
بان��ك مرك��زي ارزش كاالهاي صادرات��ي ما ٣٤١ 
دالر در مقاب��ل ١٣٠۸ دالر ارزش كاالهاي وارداتي 
اس��ت و اين يعني كاالهاي ايراني ب��ا ارزش افزوده 
پايين تري صادر مي ش��وند. به گفته او، س��هم ما از 
ص��ادرات جهاني ٠.٣٤درصد اس��ت ك��ه اگر نفت 
را ج��دا كنيم به ٠.٢٤درصد مي رس��د درحالي كه 
باتوجه به قابليت ها و موقعيت هايي كه ايران از آن 
برخوردار است، سهم ما از صادرات جهاني مي تواند 
در ميان م��دت به رقم هاي بس��يار باالتري برس��د. 
رييس اتاق ايران همچنين لزوم امضاي قراردادهاي 
تج��ارت آزاد و ترجيحي را م��ورد توجه قرار داد و 
گفت: اكثر كشورهاي هدف ما قراردادهاي تجارت 
ترجيحي يا آزاد امضا كرده اند و امتيازاتي دارند اما 
ما هنوز با بعضي كشورهاي همسايه اين قراردادها 
را نداريم كه اميدواريم هر چه زودتر اجرايي شود. 

 به اين ميزان صادرات دلخوش نباشم
در عي��ن ح��ال، نايب رييس اتاق اي��ران با بيان 
اينكه ظرفي��ت ٣٤ ميليارد دالري ب��راي صادرات 
خدم��ات فن��ي و مهندس��ي وج��ود دارد، گف��ت: 
ظرف ٥ س��ال صادرات ٢ميلي��ارد دالري را به ٣٤ 
ميليارد دالر مي رس��انيم. محمدرضا انصاري افزود: 
صادركنندگان مي دانند كه هنوز هم كشور گرفتار 
تحريم اس��ت، اما براي برون رفت از اين مشكالت، 
بايد به صادرات غيرنفتي كش��ور و پتانس��يل هاي 
عظيم آن توجه كرد. اين در حالي اس��ت كه برخي 
صادركنندگان در ش��رايط كنوني، تا ٢٠٠ ميليون 
دالر ه��م صادرات دارن��د، بنابراين بايد از اين افراد 
در تصميم گيري ه��ا و ن��گاه به حل مس��اله توجه 
كرد. انصاري ادام��ه داد: جايگاه ما در صادرات اين 
نيس��ت كه اكنون داريم و بنابراين نبايد به اين دل 
خوش ك��رد كه ٤٠ ميليارد دالر صادرات غيرنفتي 
در كش��ور صورت مي گيرد. اين در حالي است كه 
بايد اين اس��تعداد را براي صادرات غيرنفتي شكوفا 
ك��رد. در اين ميان به نظر مي رس��د كه بايد برخي 
ريسك ها را در ادامه مسير پذيرفت. رييس سازمان 
ميراث فرهنگي و گردش��گري ديگ��ر ميهمان اين 
مراس��م بود كه »هزينه تمام ش��ده ب��اال در توليد، 
فقدان مش��وق هاي صادراتي و موان��ع بازاريابي« را 
موان��ع صادراتي عنوان ك��رد و گفت: بخش صنايع 
دستي در كشور از ظرفيت هاي خوبي براي صادرات 
برخوردار است، اما صادرات اين بخش در سال ٩٥ 
فقط ٢٤٠ ميليون دالر بوده است. عليرضا مونسان 
با بيان اينكه اقتصاد برگرفته از توليد و اشتغال بايد 
در كشور راه اندازي شود، گفت: صادرات مي تواند با 
توليد و اشتغال مشكل بيكاري و تورم را حل كند و 
بر اين اساس صنايع دستي كشور نيز مي تواند يكي 

از پتانسيل هاي صادرات غيرنفتي باشد. 
 براس��اس اين گ��زارش، در اين مراس��م كه با 
حض��ور جمعي از مقام��ات عالي برگزار ش��د از ٩ 
صادر كننده ممتاز و ٥١ صادر كننده نمونه كش��ور 

در سال ٩٦ تجليل به عمل آمد. 

ايسنا|
تفاهمنامه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
با سازمان محيط زيست براي تسهيل اجرايي كردن سياست ها، 
قوانين و مقررات مربوط به اين مناطق منعقد ش��د. اجراي اصل 
٥٠ قانون اساس��ي، سياست هاي كلي محيط زيست ابالغي مقام 
معظم رهبري، احكام قانوني س��ازمان محيط زيس��ت ماده ٣۸ 
قانون برنامه شش��م توسعه، احكام قانوني چگونگي اداره مناطق 
آزاد تج��اري، م��اده ١١٢قانون برنامه پنجم توس��عه و آيين نامه 
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي، 

خدماتي و عمراني مصوبه ١٣٩٠ محور اين تفاهمنامه است. 
دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي 
با اشاره به امضاي تفاهمنامه همكاري بين سازمان محيط زيست 
و مناطق آزاد تجاري گفت: قطعا اين تفاهمنامه سهولت بسياري 
در كار ما ايجاد مي كند و محيط زيست با فعاليت هاي توسعه يي 
و عمران��ي در مناطق آزاد عجين خواهد ش��د. مرتضي بانك در 

مراس��م امضاي تفاهمنامه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي اظهار كرد: تفاهمنامه يي كه امضا مي ش��ود براي 
آغاز فعاليت هاي مشترك ما با سازمان محيط زيست است. وي با 
اشاره به اينكه محيط زيست بسياري از موضوعات را تحت الشعاع 
قرار مي دهد، گفت: حل و فصل مس��ائل م��ا در موضوع محيط 
زيس��ت باعث تسريع كارها مي ش��ود. از گذشته هماهنگي هايي 
بين ش��وراي عالي مناطق آزاد و س��ازمان محيط زيست وجود 
داش��ته ك��ه در نهايت اين همكاري ها منجر ب��ه يك تفاهمنامه 
ش��د. قطعا اين تفاهمنامه س��هولت بس��ياري را در كار ما ايجاد 
خواهد كرد. دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري، صنعتي و 
ويژه اقتصادي تاكيد كرد: تفاهمنامه بين محيط زيست و شوراي 
عالي مناطق آزاد باعث مي شود كه محيط زيست با فعاليت هاي 
توس��عه يي و عمراني ما عجين شود تا كمترين مشكل در اجراي 

سياست هاي محيط زيست ايجاد شود. 
بانك، در ادامه با بيان اينكه مناطق آزاد تجاري در جنبه هاي 

مختلف اقتصادي، توسعه يي، عمراني، اشتغال زايي و مشاركت با 
بخش هاي خصوصي داخلي و خارجي در چارچوب قانون فعاليت 
مي كن��د، گف��ت: مناط��ق آزاد برنامه هاي مختلف��ي را پيگيري 
مي كن��د كه گردش��گري يك��ي از مهم ترين آنهاس��ت. يكي از 
مهم ترين بحث هاي اقتصادي كشور گردشگري است كه مناطق 
آزاد س��االنه ١١ميليون گردش��گر داخل��ي و خارجي را ميزباني 
مي كند. وي افزود: خوشبختانه در همه فعاليت هاي مناطق آزاد 
همكاري و مش��اركت با دستگاه ها وجود دارد و قوانين حاكم بر 
دس��تگاه ها در مناطق آزاد نيز رعايت مي ش��ود و مناطق آزاد به 

فراخور فعاليت هايشان بادستگاه هاي ذي ربط ارتباط دارند. 
از سوي ديگر حجت االسالم محمدعلي زم، معاون فرهنگي و 
گردشگري دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
در ادامه اين مراس��م اظهار كرد: اميدواريم شاهد همكاري كالن 
س��ازمان محيط زيس��ت و ش��وراي عالي مناط��ق آزاد در همه 
ابعاد محيط زيس��تي ب��راي تحقق اقتصاد س��بز در مناطق آزاد 

به عنوان يك الگوي ملي باش��يم. وي با اش��اره به اينكه آموزش 
و فرهنگس��ازي يك��ي از مهم ترين محورهاي تفاهمنامه اس��ت، 
گفت: در شرايط حاضر اصلي ترين نياز اطالع رساني و آگاه سازي 
محيط زيستي است. بنابراين در جريان اين تفاهمنامه براي يك 
ميليون س��اكن در مناطق آزاد كار فرهنگسازي محيط زيستي 
انجام خواهد شد. معاون فرهنگي و گردشگري دبيرخانه شوراي 
عال��ي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه مناطق متداخل 
سازمان محيط زيس��ت و مناطق آزاد تجاري يكي از محورهاي 
تفاهمنامه اس��ت، گف��ت: ضرورت ه��اي مناط��ق آزاد خارج از 
محيط باني است و مي توان اين مناطق را توسعه داد و گونه هاي 
گياه��ي آن را احيا كرد. همچنين گردش��گري را به عنوان يك 
اقتصاد س��بز مورد توجه قرار داد. گردش��گري كه ضمن اتكا به 
عناصر طبيعي مديريت مي ش��ود و هيچ س��ازه يي در آن منطقه 

ايجاد نمي شود. 

تفاهمنامه همكاري مناطق آزاد با سازمان محيط زيست
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15 نفت و انرژي
 وزير علوم اصالحات

رييس پژوهشگاه نفت شد 
تعادل   وزير نفت در حكمي جعفر توفيقي داريان را به 
رياست پژوهش��گاه صنعت نفت منصوب كرد. توفيقي در 
دولت يازدهم براي مدتي سرپرستي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري را بر عهده داشت. به گزارش روابط عمومي وزارت 
نفت وزير نفت در حكمي جعفر توفيقي داريان را به رياست 
پژوهشگاه صنعت نفت منصوب كرد. در حكم بيژن زنگنه 
خطاب به توفيقي آمده است: »با عنايت به مراتب علمي، 
تعهد و س��وابق ارزنده مديريتي جنابعالي به استناد ماده 
»6« اساس��نامه پژوهشگاه صنعت نفت و تاييد سرپرست 
محت��رم وزارت علوم، تحقيقات و فن��اوري به موجب اين 
حكم به سمت »رييس پژوهشگاه صنعت نفت« منصوب 
مي شويد. انتظار دارد با بهره گيري از ظرفيت هاي مديران 
و متخصصان صنعت نفت و پژوهشگران آن پژوهشگاه، به 
ويژه استعدادهاي جوان در گسترش پژوهش هاي كاربردي 
و توس��عه يي و ايفاي نقش موثر در اكتس��اب و توس��عه 
فناوري هاي كليدي و تجاري س��ازي آنها كوش��ش كرده، 
ضمن هماهنگي با معاونت مهندس��ي، پژوهش و فناوري 
وزارت نف��ت در ارزش آفرين��ي براي صنع��ت نفت ايران 
مش��اركت موثر داشته باشيد. اميد است با اتكال به الطاف 
خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.« 
گفتني است، توفيقي در دوره دوم دولت اصالحات، پس از 
مصطفي معين وزير علوم، تحقيقات و فناوري بوده است. 
همچنين زنگنه حميدرضا كاتوزيان رييس سابق پژوهشگاه 

صنعت نفت را به عنوان مشاور خود منصوب كرد. 

مذاكره با مشاوران اروپايي 
براي آموزش شركت هاي نفتي

ايس�نا   رييس انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت 
نفت با تاكيد بر لزوم ارتقا يافتن ش��ركت هاي نفتي ايراني 
از مذاك��ره با كش��ورهاي آلمان و فرانس��ه ب��راي آموزش 
ش��ركت هاي نفتي ايراني و برگزاري كارگاه هاي آموزشي 

براي اين شركت ها با هدف ارتقاي آنها خبر داد. 
رضا خياميان با اشاره به سهم ۵۱ درصدي شركت هاي 
ايراني در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي، گفت: براي آنكه 
شركت هاي ايراني قدرتمند شوند تا بتوانند نيازهاي توتال را 
پاسخگو باشند با كشورهاي خارجي در حال مذاكره هستيم 
تا اين كشورها براي شركت هاي ايراني كارگاه هاي آموزشي 
برگزار كنند تا ش��ركت هاي ايراني ارتقا يابند و به نيازهاي 
توتال پاسخ دهند.  خياميان با تاكيد بر لزوم قدرتمندسازي 
شركت هاي ايراني، گفت: قرارداد با توتال نخستين قرارداد 
بود و قرار اس��ت قراردادهاي نفتي ديگري با ش��ركت هاي 
خارجي امضا ش��ود كه يكي از بندهاي مهم اين قراردادها 
مشاركت ش��ركت هاي ايراني اس��ت؛ بنابراين شركت هاي 
ايراني بايد توان همكاري با ش��ركت هاي خارجي را داشته 
باشند. وي به اين سوال كه با چه كشورهايي براي برگزاري 
كارگاه هاي آموزش��ي براي شركت هاي ايراني مذاكره شده، 
پاسخ داد: فعال در حال مذاكره با كشورهاي آلمان و فرانسه 
هستيم البته اين مذاكرات هنوز قطعي نشده است.  رييس 
انجمن س��ازندگان تجهيزات صنعت نف��ت ادامه داد: براي 
گرفتن مش��اور قرار است كمك هايي به انجمن شود. آقاي 
نعمت زاده مش��اور صنعتي آقاي زنگنه ق��ول داده از طريق 
وزارت نفت به انجمن كمك كند. همچنين در اين راستا با 

اتاق بازرگاني نيز مذاكره كرده ايم. 

چشم انداز توسعه انرژي هاي 
تجديدپذير محدودتر شد

ايرنا   آژانس بين المللي انرژي در چش��م انداز ۵ س��اله 
انرژي هاي تجديدپذير خود در س��ال 20۱7، چش��م انداز 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا )منا( را در مقايسه با برآورد 
سال گذشته خود محدودتر كرد.  براساس پيش بيني آژانس 
بين المللي ان��رژي، كل ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير در 
 منطقه منا تا سال 2022 ميالدي با حدود 60درصد رشد به

 40 گي��گاوات مي رس��د كه اين نرخ رش��د در مقايس��ه 
با پيش بيني س��ال گذش��ته آژان��س مذك��ور ۱۱درصد 
كاه��ش دارد.  بنا بر اعالم آژانس مذك��ور، انتظار مي رود 
ظرفيت انرژي هاي تجديدپذي��ر در ايران به دليل مقياس 
 بزرگ پروژه ه��اي نيروگاه هاي آبي، ظرف ۵ س��ال آينده

 3.3 گيگاوات رش��د كند.  روزنامه انگليس��ي زبان نشنال 
ابوظب��ي در اين زمينه به نقل از ديدبان آژانس بين المللي 
انرژي نوش��ت؛ »دليل كاهش خوش بيني آژانس درمورد 
گس��ترش اس��تفاده از انرژي هاي تجديدپذير در منطقه 
منا، ترديد به سياست هاي تنظيمي و افزايش هزينه هاي 
تامين مالي در ايران و مصر اس��ت.« بنا بر گزارش روزنامه 
ياد شده؛ »دش��واري تامين مالي، مهم ترين چالش جذب 
س��رمايه گذاري در انرژي هاي تجديدپذير است. در ايران 
هزينه اين س��رمايه گذاري براي بانك ه��اي داخلي كه با 
پروژه هاي مربوط به انرژي هاي تجديدپذير بيگانه هستند و 

نقدينگي محدودي هم دارند، باالست.«

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« تغييرات غيرمنتظره مديرعامل جديد شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي در بزرگ ترين پااليشگاه كشور را بررسي مي كند

گردوخاكدرستارهخليجفارس
پيوندي در گفت وگو با »تعادل«: در جلسه اي با حضور تركان و لطفي مقرر شد نامه اي در اين زمينه به زنگنه ارسال شود

چهره بين المللي حوزه »آب« امروز رسما به عنوان وزير پيشنهادي نيرو معرفي مي شود

ارسال نامه معرفي اردكانيان به مجلس شوراي اسالمي
گروه انرژي  

دي��روز باالخره نخس��تين گام در جهت يافتن متول��ي براي دو 
وزارتخانه يي كه طي 2 ماه گذشته بدون وزير اداره مي شدند، برداشته 
ش��ده و نامه معرفي رضا اردكاني��ان و منصور غالمي به ترتيب براي 
سكانداري وزارتخانه هاي نيرو و علوم از سوي دفتر رياست جمهوري 
به مجلس ش��وراي اسالمي وصول شد. بدين ترتيب امروز و با وصول 
اين نامه، ديدار اين افراد با كميس��يون هاي مختلف مجلس شوراي 
اس��المي براي جلب راي اعتماد آغاز مي ش��ود. دقيقا 2 ماه پيش و 
در روز 29 مرداد بود كه حبيب اهلل بيطرف به عنوان فرد پيشنهادي 
حس��ن روحاني براي تصدي گ��ري وزارت نيرو ب��ا ۱33راي موافق 
و ۱32راي مخال��ف از راهيابي به كابينه دول��ت دوازدهم بازمانده و 
بدين ترتيب يكي از حساس ترين و كليدي ترين وزارتخانه هاي دولت 
در حال حاضر تا امروز بدون وزير و با سرپرستي ستار محمودي اداره 

شد. در نهايت رضا اردكانيان به عنوان يكي از شاخص ترين چهره هاي 
»آبي« در ميان مديران ايراني كه شايد خصيصه او وجهه بين المللي 
و سابقه فعاليتش در سازمان ملل باشد، طي نامه يي از سوي حسن 

روحاني به مجلس شوراي اسالمي معرفي شد. 
رضا اردكانيان متولد س��ال ۱337 در شهر يزد است كه در سال 
۱3۵9 و زماني كه تنها 22س��ال داش��ت با ش��هيد حسن عباسپور 
دومي��ن وزير نيروي ايران پس از دولت موقت در س��تاد وزارت نيرو 
هم��كاري مي كرد و از همان زم��ان تاكنون به تحصيل و فعاليت در 
اين حوزه پرداخت. از اين جنبه روند س��پري ش��ده از سوي او طي 
اين س��ال ها احتم��اال كمترين مخالفتي را ايجاد ك��رده و در نتيجه 
نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي نخواهند توانست تخصص او به 
ويژه در حوزه »آب« را زير س��وال ببرند. اردكانيان در س��ال ۱363 
توانس��ت بورس��يه اعزام به خارج وزارت فرهن��گ و آموزش عالي را 

دريافت كند و در فاصله س��ال هاي ۱370 تا ۱376 دوره كارشناسي 
ارشد و دكتري منابع آب را در دانشگاه McMaster كانادا گذراند. 
اردكاني��ان كه از بعضي مناظر به بيژن زنگنه نيز ش��باهت دارد، در 
س��ال هاي 68 تا 70 و زماني كه زنگنه وزير نيروي كابينه نخس��ت 
مرحوم هاشمي رفس��نجاني بود، در قالب مع��اون برنامه ريزي و امور 
اقتصادي او فعاليت كرد. آخرين سمت اجرايي اردكانيان به معاونت 
او در دوره س��كانداري حبيب اهلل بيطرف در وزارت نيرو باز مي گردد، 
او پس از ترك شركت مديريت منابع آب ايران در سال ۱384 عمال 
وارد فعاليت هاي بين المللي حوزه آب شده و مدير نهادهايي همچون 
يونسكو و انستيتوي مديريت منابع زيست محيطي دانشگاه سازمان 
ملل متحد بوده اس��ت. او از س��ال ۱393 تاكنون عضو هيات علمي 
دانشكده علوم زيس��ت محيطي دانشگاه فني درسدن در آلمان بوده 
است و حاال پس از گذشت ۱2 سال از آخرين فعاليت اجراييش بار 

ديگر در آس��تانه ورود به عرصه مديريتي قرار گرفته است. اردكانيان 
از اين جنبه كه فعاليت هايش در حوزه آب وجهه زيست محيطي نيز 
داشته است احتماال مخالفت هايي شبيه مخالفت با حبيب اهلل بيطرف 
كه بيشتر چهره يي مرتبط با سدس��ازي بود، نخواهد داشت. در اين 
بين برخي احتمال داده و گمانه زني مي كنند كه حضور اردكانيان در 
قالب وزير نيرو زمينه يكي از خواسته هاي دولت كه جداسازي بخش 
برق از وزارت نيرو و س��پردن آن به وزارت نفت و در واقع تش��كيل 
دو وزارتخان��ه »آب« و »انرژي« اس��ت را فراهم مي كند. بحران آب 
در ايران اكنون به حدي جدي ش��ده اس��ت كه برخي بر اين باور ند 
بايد درباره آن فراوزارتخانه يي تصميم گيري شود. تشكيل وزارتخانه 
آب از نظر آنها گامي در اين راستاس��ت. اكن��ون بايد ديد اردكانيان 
خواهد توانست نظر موافق ۱32 نماينده يي كه با نفر پيشنهادي قبلي 

مخالفت داشتند را جلب كند؟ 

گروه انرژي  نادي صبوري-حميد مظفر 
از زم��ان روي كار آمدن دولت يازدهم با ش��عار 
»تدبي��ر و اميد« تاح��دودي خب��ري از تصميمات 
خلق الس��اعه  مدي��ران )كه مقامات دولت��ي آن را از 
ويژگي هاي دولت محمود احمدي نژاد مي دانستند(

نبود. اما ش��امگاه پنج ش��نبه اتفاقاتي در پااليشگاه 
س��تاره خليج فارس افتاد كه كارنامه دولت دوازدهم 

را در اين زمينه خدشه دار كرد. 
ماجرا از اين قرار  اس��ت كه عليرض��ا صادق آبادي 
معاون ج��وان وزير نف��ت و مديرعامل ش��ركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي طي سفري سرزده 
در روز پنج ش��نبه هفته گذشته به اس��تان هرمزگان 
تصميمات عجيب و كم سابقه يي را در رابطه با تغييرات 
مديريت��ي در بزرگ ترين پروژه پااليش��گاهي كش��ور 
اتخاذ مي كند. ط��ي اين تصميمات عالوه بر تغيير در 
تركيب هيات مديره، جواد امامي كه تنها 4 ماه از عمر 
مديريتش بر س��تاره خليج فارس مي گذشت، بركنار و 

محمدعلي دادور جايگزين او شده است. 
پيش از ش��رح تغييرات اعمال ش��ده در مجتمع 
پااليش��گاهي س��تاره خليج فارس، ابت��دا نگاهي به 
تركيب سهامداران و اعضاي هيات مديره اين شركت 
مي اندازيم. 49درصد س��هام اين پااليش��گاه متعلق 
به ش��ركت س��رمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي 
تامي��ن )تاپيكو( وابس��ته ش��ركت س��رمايه گذاري 
تامين اجتماعي )شستا( است. 33درصد سهام ستاره 
خليج فارس متعلق به صندوق بازنشس��تگي صنعت 
نف��ت و ۱8درصد دراختيار ش��ركت ملي پااليش و 

پخش فرآورده هاي نفتي است. 
اعض��اي هيات مديره اين ش��ركت ني��ز به ترتيب 
مرتضي امامي و گئورك وارطان به نمايندگي از شستا 
و شركت تاپيكو، علي اكبر شعبان پور و صادق عالقه بند 
ب��ه نمايندگي از صندوق بازنشس��تگي صنعت نفت و 
حسين حسيني به عنوان نماينده شركت ملي پااليش 

و پخش بودند. 
اي��ن تركي��ب هيات مدي��ره حدود 4 م��اه پيش 
مرتضي امامي را به عنوان مديرعامل پااليشگاه ستاره 
خليج فارس انتخاب كرده  بودند. اما روز پنج ش��نبه با 
تصميم صادق آبادي، شهاب الدين متاجي و محمدعلي 
دادور به عنوان نمايندگان صندوق بازنشستگي صنعت 
نف��ت جايگزين ش��عبان پور و عالقه بن��د و علي اكبر 
ميرق��ادري به عنوان نماينده ش��ركت ملي پااليش و 
پخش جايگزين حسين حسيني شدند. اين در حالي 
اس��ت كه صندوق بازنشس��تگي وزارت نفت كمتر از 
يك ماه پيش، علي اكبر ش��عبان پور مديرعامل سابق 
ش��ركت نفت و گاز پارس را به عنوان نماينده خود در 
هيات مديره پااليشگاه ستاره خليج فارس معرفي كرده 
 بود و بدين  ترتيب ش��عبان پور در كمت��ر از يك ماه 
از س��مت جديد خود عزل ش��د تا آشفتگي و تشتت 
در وضعيت مديريتي س��تاره خليج فارس به اوج خود 

رسيده  باشد. 
گفتني اس��ت محمدعلي دادور پي��ش از اين و در 
جريان 8 سال فعاليت كم رونق ستاره خليج فارس نيز 
در قال��ب مختلف ازجمله قائم مقام پااليش��گاه حضور 

داش��ته همچنين در دوران رياست جمهوري محمود 
احمدي نژاد مديرعامل پااليش��گاه الوان بوده اس��ت. 
متاجي كه در كن��ار او جايگزين يكي ديگر از اعضاي 
هيات مديره ستاره خليج فارس شده است، از نزديكان 
صادق آب��ادي بوده كه در طرح توس��عه پااليش��گاهي 

سيراف در كنار او فعاليت كرده است. 

 آشفتگي در نبود اطالعات مكتوب 
ام��ا ش��ايد بت��وان ريش��ه و پتانس��يل رخ��داد 
پنج شنبه ش��ب در س��اختار س��تاره و قرباني شدن 
خودكفاي��ي بنزين در گي��ر و  دار تغييرات مديريتي 
را در م��واردي همچون نامش��خص ب��ودن وضعيت 
هيات مدي��ره اي��ن ش��ركت چه در ب��ورس و چه در 
وب س��ايت خود يافت. نمود بارز آش��فتگي مديريت 
در اي��ن پااليش��گاه جايي نمود پي��دا مي كند كه در 
تارنماي رسمي اين پااليشگاه، هيچ گونه اطالعاتي در 
رابطه با تركيب هيات مديره و مديرعامل اين شركت 
به چش��م نمي خورد. اين موضوع در تارنماي بورس 
تهران نيز مش��اهده مي شود و هيچ گونه اطالعاتي در 
رابطه با تركيب هيات مديره اين ش��ركت به چش��م 
نمي خورد. نماد س��تاره خليج فارس در بورس نيز از 
تاريخ 4ش��هريور س��ال ج��اري در وضعيت ممنوع-

متوقف قرار گرفته است. 

 بي اطالعي محض بزرگ ترين سهامدار
نكته عجيب اين است كه اين تغيير و تحوالت شبانه 
بدون حضور و اطالع نماينده ش��ركت تاپيكو به عنوان 
بزرگ ترين س��هامدار اين پروژه صورت گرفته است. به 
همين منظور »تعادل« طي تماس��ي با محمدحس��ن 

پيوندي مديرعامل تاپيكو، جوياي مواضع اين ش��ركت 
در رابطه با تغيير و تحوالت اخير ش��د. پيوندي در اين 
باره اظهار ك��رد: »ما كامال از اي��ن قضيه بي اطالعيم. 
هيچ گونه صحبت و دعوتي حت��ي به صورت تلفني با 

ما نشده است.«
مديرعام��ل تاپيك��و ضمن ابراز ش��گفتي از فعل و 
انفعاالت اخير در پااليشگاه ستاره خليج فارس، معتقد 
بود كه بايد تمام س��هامداران در جريان تغييرات قرار 

گرفته و مورد مشورت واقع شوند. 
مس��اله مهم در اين ميان اين است كه آيا تغييرات 
ص��ورت  گرفته در تركيب اعضاي هيات مديره از لحاظ 
قانوني توجيه پذير است يا خير؟ يك منبع آگاه مرتبط 
با پااليشگاه ستاره خليج فارس در گفت وگو با »تعادل« 
تاكيد كرد كه از لحاظ قانوني تعيين رييس  هيات مديره 
و مديرعامل نيازمند تش��كيل جلس��ه هيات مديره با 
حض��ور حداكثري اعض��ا و راي گيري اس��ت. از اين رو 
اين تغيير و تحوالت غيرقانوني اس��ت و مرتضي امامي 
كماكان مديرعامل قانوني اين شركت محسوب مي شود. 
اما پيون��دي در گفت وگو با »تع��ادل« اعالم كرد 
كه از لح��اظ قانوني اين تغييرات مش��كلي ندارد اما 
عرف قانون تجارت اين اس��ت ك��ه تغييرات با اطالع 
و مش��ورت  تمام سهامداران صورت بگيرد. وي در اين 
باره توضيح داد: »اختالف سهام ما با وزارت نفت تنها 
2درصد است. البته سهم ۵۱درصدي وزارت از لحاظ 
قانون��ي اين اج��ازه را به آنها مي ده��د كه نمايندگان 
خود را عوض كنند. اما تاكنون در عرف قانون تجارت 
كشور س��ابقه نداشته است كه حتي نماينده شركتي 
كه ۱0درصد س��هام يك مجموعه را دراختيار داشته 
باشد مورد مشورت قرار نگيرد، چه برسد به سهامدار 

49درصدي و آن هم در روزهاي پنج شنبه و جمعه.« 
پيون��دي ضمن ابراز ش��گفتي از تصميمات معاون 
تازه كار زنگنه در پااليش��گاه ستاره خليج فارس خبر از 
ارس��ال نامه يي در اين زمينه به وزير نفت در روزهاي 
آين��ده داد. وي اعالم كرد: »اي��ن تغييرات مورد تاييد 
ما نيس��ت و من نمي دانم آقاي صادق آبادي چرا چنين 
تصميمي گرفته است. امروز )شنبه( جلسه يي با آقاي 
تركان ريي��س هيات مديره و آق��اي لطفي مديرعامل 
شستا داش��تيم و قرار شد كه نامه يي در اين زمينه به 
آقاي زنگنه ارسال كرده و نظرات خود را بيان كنيم.« 

پيوندي در پايان تاكيد كرد كه دفتر ستاره شركت 
س��تاره خليج فارس در تهران روز ش��نبه تعطيل بوده 
به همين دليل مرتضي امامي امكان حضور در دفتر كار 

خود را پيدا نكرده است. 

 چه شد كه اين گونه شد؟ 
وضعيت مديريتي شركت ستاره خليج فارس در چند 
ماهه اخير به هيچ وجه بسامان نبود و هجمه هاي زيادي 
به تيم مديريتي اين شركت كه گفته مي شود به شخص 
بيژن زنگنه نزديك بودند، وجود داش��ت. مهم ترين موج 
خبري كه از سوي رسانه هاي مخالف دولت عليه مديران 
اين ش��ركت وجود داش��ت در رابطه با وضعيت استخدام 
تعدادي از كاركنان اين شركت بود. به عنوان مثال يكي از 
خبرگزاري هاي منتقد دولت در 26 ش��هريور سال جاري 
از اخراج غيرقانوني ۱00 نفر از فارغ التحصيالن دانشگاهي 
كه در آزمون استخدامي و مصاحبه اين شركت پذيرفته 
شده  بودند، خبر داد. اين خبرها در حالي منتشر مي شد 
كه مرتضي امامي اعالم كرده  بود كه هيچ اخراجي در كار 
نبوده و برخي نيروها براي آموزش ديدن به ش��ركت هاي 

ديگ��ر ازجمل��ه زيرمجموعه هاي ش��ركت اويكو منتقل 
شده اند. امامي در 8 شهريورماه سال جاري در گفت وگو با 
شانا عنوان كرده  بود: »هيچ اخراجي در كار نبوده است و 
اين نيروها كه تا پايان شهريور ماه قرارداد دارند هم اكنون 
 در حال فعاليت هستند. طبق ساختار سازماني شركت، به

 ۱000 نيروي بهره بردار متخصص نياز اس��ت. اما نيروي 
بهره بردار بايد دس��ت كم سه سال آموزش ببيند تا بتواند 
به عنوان متخصص در يك پااليش��گاه كار حرفه يي انجام 
دهد. شركت نفت ستاره خليج فارس در سال 92 از طريق 
يك آزمون استخدامي نيروي بهره بردار استخدام كرده بود. 
در همان زمان تنها 400 نفر انتخاب شدند كه تا مدت ها 
به آنها درباره استخدام اطالعي داده نمي شد. بخشي از اين 
نيروها پس از شكايت هاي ش��ان در بخش هاي حراست و 
آتش نشاني مشغول مي شوند و بخشي ديگر كه هم اكنون 
حدود 200 نفر هستند، طبق برنامه هاي آموزشي شركت 
بايد به شركت راه اندازي و بهره برداري صنايع نفت )اويكو( 
انتقال يابند كه البته با مخالفت آنها روبه رو شده است. اين 
عده معتقدند كه بدون آموزش مي توانند در شركت نفت 

ستاره خليج فارس بمانند و فعاليت كنند.«
مرتضي امامي 4 ماه پيش جايگزين احمد اديب شد. 
اي��ن  دو پيش از اين در فازهاي 4 و ۵ پارس جنوبي نيز با 
يكديگر همكاري داشتند و امامي معاون اديب در اين فاز 
بود. پروژه يي كه از لحاظ اجرايي در وضعيت مناسبي و با 
همكاري شركت ايتاليايي اني و 3 ماه پيش از موعد مقرر 

به بهره برداري رسيد. 
با حضور اديب در پروژه ستاره خليج فارس به عنوان 
مديرعام��ل، امام��ي نيز ب��ا وي همراه ش��د. اديب در 
دوران مديريت��ي خود تالش كرد تا در س��اختار مالي 
و پرداخت هاي اين ش��ركت ب��ه پيمان��كاران انضباط 
ايج��اد كند. پ��س از بركناري ادي��ب و روي كار آمدن 
امامي، او نيز تالش كرد تا همين رويه را ادامه دهد. اما 
تفاوت در اينجا بود كه انضباط مالي اديب با حوصله و 
طمأنينه صورت گرفت، اما امامي اين روند را به صورت 
متهورانه تري در پيش گرف��ت. از اين رو ذي نفعاني كه 
از اين رويه دچار آس��يب شده بودند همواره در تالش 
بودند تا از طريق رس��انه هاي خ��ود، عملكرد مديريتي 

امامي را زير سوال ببرند. 
 البته به طور كلي نمي توان عملكرد امامي را در اين

 4 ماه��ه مثبت ارزيابي ك��رد. به عنوان مثال امامي در 
اين بازه زماني تكليف بس��ياري از معاونت هاي خود را 
روش��ن نكرده بود و در اين بخش ها نوعي نابس��اماني 

مشاهده مي شد. 
بررس��ي اظهارات صادق آبادي در همان روز توديع و 
معارفه مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش نيز نشان 
مي داد كه ايجاد تغييرات در پااليشگاه ستاره خليج فارس 
از نخستين اقدامات وي در سمت جديدش خواهد بود. او 
در اين باره گفته بود: »نخس��تين اولويت من، اتمام هر 3  
فاز پااليش��گاه ستاره خليج فارس است تا با به مدار آمدن 
اين پروژه، بار رواني در مورد بنزين كشور برداشته شود.«

اما كمتر كس��ي فك��ر مي كرد كه تغيي��رات مدنظر 
صادق آبادي با ش��كل و شمايل ش��به نظامي و به صورت 
ش��بانه، بدون اطالع تاپيكو و در ادام��ه با تعطيلي دفتر 

تهران صورت بگيرد. 

دادنامه
شاكي: احمد قره داغلي نشاني: پرند- شهرك آفتاب- بلوك 3۵b- واحد 3 

متهمين: جعفر يمني نشاني: پرند- شهرك آفتاب- بلوك 6C- واحد 27
لطف اله لطيفي مجهول المكان 

اتهام: توهين و مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي
گردش��كار: به تاريخ ۱396/7/۱۵ در وقت فوق العاده ش��عبه ۱02 كيفري دو شهرستان رباط كريم به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و 
پرونده پيوست تحت نظر است، با عنايت به اوراق ومحتويات پرونده، ختم رسيدگي اعالم، با استعانت از درگاه خداوند متعال و تكيه بر 

وجدان قضايي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي گردد.
 ))رأي دادگاه((

درخصوص اتهام ۱- جعفر يمني فرزند ابولفضل، متولد ۱369 فاقد سابقه ي كيفري و آزاد تحت قرار كفالت و 2- لطف اهلل لطيفي فعال 
متواري داير بر توهين و مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدي نس��بت به ش��اكي احمد قره داغلي؛ با عنايت به محتويات پرونده، شرح 
شكايت شاكي، نظريه پزشكي قانوني، اظهارات گواهان تعرفه شده توسط شاكي و گزارش و تحقيقات مرجع انتظامي در محل و از مطلعين 
و همسايگان كه وقوع درگيري و انتساب بزه ها بر متهم را صحه مي گذارد، تحقيقات معموله در دادسرا و كيفر خواست اصداري از سوي آن 
مرجع بزهكاري ايشان را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 608 از قانون مجازات اسالمي باب تعزيرات حكم بر محكوميت هر يك 
از متهمان به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال در حق صندوق دولت صادر گرديده و همچنين بابت بزه مشاركت در ايراد 
ضرب و جرح عمدي مستند به مواد 709 و 7۱4 از قانون مجازات اسالمي بخش ديات حكم بر محكوميت متهمان به پرداخت مشتركاً دو 
درصد ديه بابت حارصه زير و جلوي گوش چپ و سيزده و نيم هزارم ديه بابت كبودي هاي سمت چپ بيني و سمت چپ پيشاني و سمت 
چپ صورت و پش��ت س��تون مهره هاي سينه اي و سمت چپ جلوي سينه و قدام ثلث فوقاني بازوي چپ در حق شاكي احمد قره داغلي 
ظرف مدت يك سال از زمان حادثه صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره نسبت به محكوم عليه رديف اول حضوري محسوب و در خصوص 
ديه با توجه به ميزان ديه قطعي اس��ت و در س��اير موارد ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر اس��تان 
تهران اس��ت و نس��بت به محكوم عليه رديف دوم و محكوم له غيابي محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه 
بوده و پس از آن در خصوص ديه با توجه به ميزان ديه قطعي است و در ساير موارد ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در 

دادگاه تجديد نظر استان تهران است.
رضا مقدم – رئيس شعبه102 دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم- م الف/1608

دادنامه
شاكي: گزارش 

متهم: رضا كارگر نشاني: فعاًل مجهول المكان 
اتهام: نگهداري مشروبات الكلي

گردشكار: دادگاه با بررسي جامع اوراق و محتويات پرونده، با اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
»رأي دادگاه«

در خصوص گزارش مرجع انتظامي عليه رضا كارگر داير بر نگهداري مشروبات الكلي از نوع دست ساز به ميزان ۱7/۵ ليتر دادگاه با توجه 
به گزارش مرجع انتظامي و عنايًتا به مفاد كيفر خواس��ت صادره از دادس��راي شهرستان رباط كريم بزه انتسابي را به متهم محرز و ثابت 
دانس��ته عليهذا به اس��تناد مادتين 702 و 2۱۵ از قانون مجازات اسالمي متهم را به تحمل 74 ضربه شالق تعزيري و مبلغ پانصد و سي 
هزار تومان جزاي نقدي و به تحمل يك سال حبس تعزيري ومعدوم نمودن مشروبات الكلي مكشوفه صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره 
غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه بوده سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر 

استان تهران مي باشد./ص
حسن خليلي – دادرس شعبه101 دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم-م الف/1609

دادنامه
شاكي: امير محمدپور  شهريار- انديشه- فاز 2- شهرك كوثر- خيابان قلم- كوچه قلم دوم غربي- پالك ۵40- طبقه ۱ 

متهمين: بيت اله عبدالهي با وكالت حسن محمدي  نشاني: گرمي- وليعصر- كوچه وليعصر 8- جنب تعاوني روستايي- منزل عظيم محمودي

مهران بابائي سعيدآبادي  مجهول المكان
 اتهام: مشاركت در كالهبرداري )جنبه  عمومي(

گردشكار: به تاريخ ۱396/7/۱۵ در وقت مقرر شعبه ۱02 كيفري دو شهرستان رباط كريم به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده 
پيوست تحت نظر است، با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگي اعالم، با استعانت از درگاه خداوند متعال و تكيه بر وجدان 

قضايي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي گردد.
))رأي دادگاه((

در خصوص اتهام ۱-بيت اله عبدالهي فرزند محمدعلي، متولد ۱3۵7 فاقد س��ابقه كيفري و آزاد تحت قرار كفالت و 2- مهران بابائي 
سعيدآبادي فرزند محمدرضا فعال متواري داير بر مشاركت در كالهبرداري )جنبه عمومي( موضوع شكايت امير محمدپور؛ با توجه به 
محتويات پرونده و با صرف نظر از اعالم رضايت شاكي و تقاضاي مختومه شدن پرونده، با مداقه در اوراق پرونده محرز است كه شاكي 
جهت اخذ س��ند بابت ملكي در شهرس��تان كرج به متهمان در شهرس��تان رباط كريم مراجعه مي نمايد كه به نظر اين نشان از وجود 
مشكل قانوني جهت اعطاي سند به شاكي از طريق مجاري قانوني بوده و شاكي با علم به غير قانوني بودن موضوع به متهمان مراجعه و 
مبالغي را پرداخت مي نمايد، لذا با عنايت به اركان بزه كالهبرداري كه مهم ترين ركن آن فريب مالباخته و رفتار وي در حد يك انسان 
متعارف است در اين دعوي احراز نمي گردد چرا كه شاكي علم به غير قانوني بودن موضوع داشته و بحث فريب وي منتفي مي گردد و 
علي ايحال با توجه به توضيحات ارائه شده بزهكاري متهمان محل ترديد بوده و با رعايت اصل برائت و فلذا مستنداً به اصل 37 قانوني 
اساسي و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري حكم بر برائت وي صادر مي گردد. رأي صادره نسبت به متهم رديف دوم غيابي محسوب 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه و پس از آن و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه 
تجديد نظر اس��تان تهران اس��ت. و نسبت به ديگر اطراف پرونده حضوري محسوب و ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در 

دادگاه تجديد نظر استان تهران است.
رضا مقدم – رئيس شعبه102 دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم-م الف/1610

دادنامه
ش��اكي: شركت س��اختماني دبله با وكالت محمدحيدر  تهران- خيابان انقالب- حد فاصل استاد نجات الهي و حافظ - كوچه سمنان – 

بن بست صبا- پالك 2- واحد 7
متهم: امير جليلوند  مجهول المكان ومتواري

اتهام: خيانت در امانت
گردشكار: به تاريخ ۱396/7/۱۵ در وقت فوق العاده شعبه ۱02 كيفري دو شهرستان رباط كريم به تصدي امضاء كننده ي ذيل تشكيل 
و پرونده پيوست تحت نظر است، با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، ختم رسيدگي اعالم، با استعانت از درگاه خداوند متعال و تكيه بر 

وجدان قضايي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي گردد.
 »رأي دادگاه«

در خصوص اتهام امير جليلوند فعال متواري كه به همين لحاظ مشخصات ديگري از ايشان در دسترس نبوده، داير بر خيانت در امانت نسبت 
به يك دستگاه تاور كرين پتن فرانسه مدل 427 به ظرفيت سه تن موضوع شكايت شركت ساختماني دبله با وكالت محمدحيدر، با عنايت 
به محتويات پرونده، شرح شكايت شاكي كه بيان داشته دستگاه مورد نظر به متهم تحويل تا آن را از كالردشت استان مازندران به گاراژي 
در رباط كريم آورده كه شركت پس از آن براي تحويل تاور كرين در رباط كريم اقدام نموده و متهم از تحويل آن خودداري مي نمايد و با 
عنايت به صورتجلسه تنظيمي مورخه ۱39۱/۱2/2 كه سپردن مال به صورت اماني به متهم را احراز نموده و همچنين با عنايت به اظهارنامه 
ارسالي از جانب شاكي جهت دريافت و اخذ مال مورد نظر و عدم پاسخگويي متهم كه استنكاف از عودت اين اموال را تائيد نموده و عدم 
حضور متهم در هيچ يك از مراحل تحقيق و رسيدگي در جهت ارائه دفاعيات از اتهام انتسابي، تحقيقات معموله در دادسرا و كيفرخواست 
اصداري از سوي آن مرجع و ساير قراين و امارات موجود در پرونده ، بزهكاري ايشان را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 674 از 
قانون مجازات اسالمي مصوب ۱37۵ حكم بر محكوميت متهم به تحمل يك سال و نيم حبس تعزيري صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره 
نسبت به محكوم عليه غيابي محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه بوده و پس از آن ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران است و نسبت به محكوم له حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان تهران است.
رضا مقدم- رئيس شعبه102دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم- م الف/1611

گروه انرژي 
عراق يكي از معدود كش��ورهاي عضو اوپك اس��ت كه به توافق كاهش عرضه 
نفت اين سازمان پايبند نبوده و براساس آخرين گزارش منتشر شده توسط اوپك 
ميزان توليد نفت خام عراق در سپتامبر نسبت به ماه پيش از آن حتي افزايش هم 
يافته اس��ت. در چنين شرايطي، كشمكش هاي دولت مركزي عراق و دولت اقليم 
كردستان اين تصور را در ذهن ايجاد كرد كه شايد توليد نفت خام عراق دست كم 
براي مدتي تحت تاثير قرار گرفته و تعديل ش��ود اما بيانيه اخير وزارت نفت اين 

كشور نشان داد كه عراق حاضر نيست به سادگي از توليد خود بكاهد. 
 در اين بيانيه وزارت نفت عراق به نقل از جبار اللعيبي، وزير نفت اين كش��ور 
اعالم كرد: 200هزار بش��كه در روز از پايانه صادرات بصره در جنوب اين كش��ور 
عالوه بر حجم روزانه يي كه از 3.2ميليون بش��كه فراتر مي رود، صادر خواهد شد. 
اين حجم اضافي تا زماني كه توليد نفت ش��مالي به س��طح سابق بازگردد، توليد 
خواهد ش��د. يك مق��ام وزارت نفت عراق به رويترز گفت: ع��راق به دليل كمبود 

تجهيزات در دو ميدان از بزرگ ترين ميدان هاي كركوك قادر نخواهد بود پيش از 
روز يك شنبه توليد نفت اين منطقه را به سطح هفته گذشته بازگرداند. تا پيش از 
اين تعطيلي ها منطقه نفت شمالي حدود ۵30 هزار بشكه در روز صادر مي كرد كه 
از اين ميزان نيمي مربوط به اقليم كردستان و باقي آن مربوط به استان كركوك 

بود كه هر دو طرف كرد و مقامات مركزي مدعي مالكيت آن بودند. 
در چنين شرايطي سفر خالد الفالح، وزير نفت عربستان به عراق كه به بهانه افتتاح 
چهل وچهارمين نمايشگاه بين المللي بغداد بود بيش از هر چيز اين گمانه زني ها را 
ايجاد كرد كه بستري براي مذاكره با عراق و وادار كردن به اين كشور براي پايبندي 

به توافق كاهش توليد اوپك خواهد بود. 
در همين راستا خبرگزاري رويترز، ديروز بعدازظهر از بغداد گزارش داد كه خالد 
الفالح، وزير نفت عربستان و جبار اللعيبي، همتاي عراقي وي درخصوص همكاري و 
اجراي قوانين سازمان كشورهاي توليد كننده نفت)اوپك( در راستاي كاهش ميزان 
عرض��ه نفت خام توافق كرده اند.  وزارت نفت عراق نيز با صدور بيانيه يي اعالم كرد 
خالد الفالح و جبار اللعيبي در ديدار روز ش��نبه خود با يكديگر از توافق دو كش��ور 

درخصوص كاهش عرضه نفت خام خبر داده اند. 
خالد الفالح در مراس��م افتتاح چهل و چهارمين نمايش��گاه بين المللي بغداد نيز 
ب��ا بيان اين مطلب كه همه از نقش پيش��گام عراق در تم��دن امت ما )امت عربي( 
اطالع دارند، تاكيد كرد دو كش��ور عراق و عربس��تان داراي مش��تركات اقتصادي و 
مواضع راهبردي هستند. وزير نفت عربستان با بيان اينكه قيمت نفت درحال بهبود 
و ثبات است، وضعيت بازار جهاني نفت را شاهد اين بهبود وضعيت دانست. وي در 
ادامه س��خنان خود با تقدير از همكاري عراق و عربستان گفت: بهترين مثال براي 
بيان اهميت همكاري و هماهنگي دو كشور، اين است كه اوضاع بازار نفت به سمت 

بهبود و ثبات مي رود. 
اما همزماني تقريبي اين س��خنان با انتشار خبر تصميم وزارت نفت عراق براي 
افزاي��ش صادرات از ميادين جنوبي نفت اين كش��ور براي جب��ران توقف توليد در 
بخش هاي ش��مالي، ترديدهاي بس��ياري درباره نيت واقعي عراق به وجود آورده كه 

البته گذر زمان، آن را آشكار خواهد كرد. 

عربستان،عراقراواداربهكاهشتوليدنفتميكند؟
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خالقيتهايفيلمسازانكوتاه
به گفته هادي حجازي فر فیلمسازان عرصه فیلم كوتاه خالقیت و ايده هاي زيادي دارند كه مي توانند آنها را به آثار بلند تزريق كنند. 
هادي حجازي فر بازيگر سینما گفته است: شاهد فعالیت فیلمسازان جواني هستیم كه ايده و زيبايي شناسي منحصر به فردي دارند 
از همین رو من فیلم هاي آنها را دنبال مي كنم و به نظرم آثار شگفت انگیزي تولید مي كنند و اگر تمايلي به ساخت آثار بلند داشته 

باشند به زودي ايده و خالقیت زيادي به سینماي ما تزريق مي شود. 
او همچنین گفته كه امیدوارم به زودي »التاري« به كارگرداني محمدحسین مهدويان نیز پروانه ساخت بگیرد و از اين پیچ و خم 

دريافت مجوز خالص شود و در آن به ايفاي نقش بپردازم. 

چهرهروز

نفوذعاداتغذاييامريكاييدركشورهايمختلفجهان

برگرهاييپرقدرتترازاسلحه
گروهگوناگون|

رژي��م غذايي در مناط��ق مختلف يكي 
از شاخصه هاي مهمي به ش��مار مي رود كه 
مي تواند اطالعات بس��یاري در مورد سبك 
زندگي، فرهنگ، موقعیت جغرافیايي و س��طح اقتصادي 
ارائ��ه ده��د؛ هرچند كه در س��ال هاي اخیر ب��ا توجه به 
گس��ترش میزان مهاجرت ، تغییرات قابل توجهي در رژيم 

غذايي  بومي مناطق مختلف ايجاد شده است. 
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، آداب غذايي مردم 
امريكا در بس��یاري جهات، تفاوت بس��یاري با كشورهاي 
ديگر دارد. آنها بیش از هر چیز به غذاهايي  توجه مي كنند 
ك��ه براي آنها لذت بخش باش��د و مضرات اين غذاها را در 
نظر نمي گیرند. بر اين اساس، رژيم غذايي مردم اين كشور 
يكي از مضرترين رژيم هاي غذايي در سطح جهان شناخته 
مي ش��ود. با اين حال محبوبیت فست فودها در اين كشور 
همچنین ورود مهاجران و مس��افران به امريكا باعث شده 
تا بسیاري از غذاهاي مورد عالقه در اين كشور به مناطق 
ديگ��ر راه  پیدا كند. در اين میان مي توان به همبرگرهاي 
امريكايي اش��اره كرد. در واقع نفوذ برگرهاي امريكايي به 
بازار جهاني را مي توان به عنوان قدرت اقتصادي اين كشور 

معرفي كرد. 
در بس��یاري از كش��ورهاي اروپايي تمايل به استفاده 
از مواد غذايي غیرخانگي بس��یار اندك اس��ت. با اين حال 
برگرهاي امريكايي، جايگاه قابل توجهي در عادات غذايي 

كشورهاي اروپايي پیدا كرده اند. 
طبق آمار منتشر شده، غذاهاي سنتي سهم بسیاري در 
عادات غذايي اروپايیان دارد. با اين حال در رژيم غذايي آنها 
 فهرستي از خوراكي هاي ديگر كشورها نیز ديده مي شود. 
ب��ر اس��اس تازه ترين نظرس��نجي صورت گرفت��ه، حدود 
28درصد از م��ردم بريتانیا گرايش بس��یاري به غذاهاي 
چیني دارن��د. طبق گزارش ها در اغلب ش��هرهاي بزرگ 
بريتانی��ا، محله يي ب��ه نام محل��ه  چیني ها وج��ود دارد 
ك��ه س��اكنان آن ، مهاجران چیني هس��تند ك��ه در اين 
كش��ور اقامت دارند. پ��س از آن، برگره��اي امريكايي از 
پرطرفدارتري��ن غذاهاي خارجي در می��ان مردم بريتانیا 
هستند. آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، حدود 24درصد 
از افرادي كه در اين نظرس��نجي شركت كرده اند، گرايش 
بس��یاري به برگرهاي امريكايي دارن��د. وعده هاي غذايي 
س��نتي و س��الم در میان بريتانیايي ها در رتبه سوم قرار 
دارد. طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، حدود 23درصد 
از افرادي كه در اين نظرسنجي حضور داشتند، وعده هاي 
سالم و سنتي غذايي را انتخاب كرده اند. در اين میان حدود 
19درصد از مردم بريتانیا، غذاهاي هندي و مكزيكي را به 

عنوان انتخاب خود معرفي كرده اند. بر اساس گزارش هاي 
منتشر شده، از س��ال 1809 در بسیاري از رستوران هاي 
انگلیس��ي، غذاهاي هندي براي مش��تريان طبخ و عرضه 
مي ش��ود. همچنین غیر از همبرگرها و هات داگ هايي كه 
از رژيم غذايي امريكايي ها وارد بريتانیا ش��ده است، رژيم 
غذايي م��ردم مكزيك نی��ز نمايانگر رژي��م غذايي مردم 
امريكاس��ت. در آلمان نیز برگر و هات داگ هاي امريكايي 
طرفداران بس��یاري دارد. اين در حالي است كه اين كشور 
در سراسر جهان به تولید گونه هاي مختلف نان و سوسیس 
معروف اس��ت. آن طور كه نتايج نظرسنجي  صورت گرفته 
نش��ان مي دهد، 22درصد از آلماني  ها، برگرهاي امريكايي 
را ب��ه عنوان غذاي محبوب خ��ود انتخاب كرده اند. حدود 
21درصد از آلماني ها نیز غذاهاي محلي، غذاهاي چیني و 
غذاهاي يوناني را به عنوان نخستین انتخاب خود معرفي 
كرده ان��د. همچنین 18درص��د از آلماني هايي كه در اين 
نظرسنجي حضور داش��تند، غذاهاي مكزيكي را انتخاب 
كرده اند. رژيم غذايي مردم آلمان طي صدها سال تغییرات 
اجتماعي و سیاسي به شكل كنوني درآمده است. از طرفي 
همسايه هاي اين كشور نیز سهم بسیاري در اين تغییرات 

و وسعت رژيم غذايي اين كشور ايفا كرده است. 
رژيم غذايي مردم فرانس��ه نیز بر پايه مواد اولیه سالم 
و بومي ش��كل گرفته اس��ت. با اين حال، نف��وذ برگرهاي 
امريكايي در فهرس��ت غذاهاي فرانسه نیز ديده مي شود. 
آن طور كه نتايج نظرسنجي نشان مي دهد، غذاهاي سنتي، 
سوشي ژاپني و غذاهاي چیني، طرفداران بیشتري نسبت 
به برگرهاي امريكايي دارند اما حدود 21درصد از افرادي 

كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند، برگر و هات داگ هاي 
امريكايي را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده اند. در 

اين كشور غذاهاي دريايي نیز طرفداران بسیاري دارد. 
رژي��م غذايي اس��پانیايي ها نی��ز مخصوص اس��پانیا 
بوده و متش��كل از تعداد زيادي از مواد غذايي سرش��ار از 
كربوهیدرات مانند میوه ها، سبزيجات، سیب زمیني سرخ 
ش��ده، برنج، رول ش��یرين و شكالت ش��یرين گرم است. 
آن طور كه در اين نظرسنجي نیز به چشم مي خورد، حدود 
34درصد از اس��پانیايي ها به مصرف غذاهاي سالم و تازه 
گرايش دارند. 28درصد نیز غذاهاي سنتي كشور خودشان 
را به س��اير غذاها ترجیح مي دهند. غذاهاي مكزيكي نیز 
در اسپانیا طرفداران بسیاري دارد. همچنین در اين میان 
حدود 20درصد از افرادي كه در اين نظرس��نجي شركت 
كرده اند، كباب هاي اس��پانیايي را به عن��وان انتخاب اول 
خود معرفي كرده اند. هرچند كه رژيم غذايي اس��پانیا، بر 
پايه مواد و عادات غذايي اين س��رزمین اس��ت، اما باز هم 
ردپاي برگرهاي امريكايي در میان انتخاب مردم اين كشور 
ديده مي ش��ود. طبق آمار منتشر شده، حدود 19درصد از 
اسپانیايي ها، برگرهاي امريكايي را به عنوان غذاي محبوب 
خود انتخاب كرده اند. با توجه به آمار منتشر شده، به نظر 
مي رس��د رقابت میان امريكا، چی��ن و مكزيك در عادات 
غذايي مناطق مختلف بس��یار قابل  توجه اس��ت. در واقع 
مي توان گفت در س��ال هاي اخیر امريكا توانسته از طريق 
صادرات عادات غذايي خود در بس��یاري از كشورها نفوذ 
كند. نفوذي كه به گفته بس��یاري از كارشناس��ان، حتي 

مي تواند بیشتر از قدرت نیروي نظامي باشد. 

آمارنامه

بازارهنر

صنايعدستيايران؛مهمانايتاليا
بیست ودومین نمايشگاه بین المللي 
صنايع دستي و هداياي میالن - ايتالیا 
با حضور 120 كش��ور خارجي از پنج 
قاره جهان برگزار مي ش��ود. نمايشگاه 
میالن كه يكي از بزرگ ترين نمايشگاه 
صنايع دستي جهان محسوب مي شود 
با داش��تن بخش هاي متن��وع صنايع 
دستي، هدايا، غذاهاي سنتي و سوغات 
با حض��ور 2900 ش��ركت خارجي به 
يكي از نمايشگاه هاي پر بازديد صنايع 

دستي جهان در قلب اروپا تبديل شده است. 
پوي��ا محمودي��ان مدي��ركل ص��ادرات معاونت 
صنايع دس��تي س��ازمان میراث فرهنگي كش��ور 
درباره حضور ايران در اين نمايش��گاه گفته اس��ت: 
در نمايشگاه میالن امسال معاونت صنايع دستي با 
هنرمندان استان هاي مختلف كشور در رشته هاي 
متفاوتي چون زيورآالت سنتي، سفال و سرامیك، 
پته دوزي، سوزن دوزي، نقاشي پشت شیشه، چاپ 
باتیك، س��راجي سنتي و... مشاركت دارد. او افزود: 
نمايشگاه میالن كه يكي از بزرگ ترين و مهم ترين 
رويداده��اي اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگي در 

زمینه صنايع دس��تي در جهان است، 
ب��راي هنرمندان و صنعتگ��ران ايراني 
مشاركت كننده در نمايشگاه رويكردي 
متفاوت در ج��ذب مخاطبان خارجي 
و ارتقاي س��طح صنايع دس��تي كشور 
دارد. مدي��ركل دفتر ص��ادرات صنايع 
دس��تي درب��اره حض��ور و مش��اركت 
هنرمن��دان صنايع دس��تي اي��ران در 
اين نمايش��گاه توضی��ح داد: جمهوري 
اسالمي ايران، امسال به عنوان مهمان 
ويژه اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر 980 مترمربع 
با مشاركت شركت هاي مختلف نسبت به حضور و 
مشاركت هنرمندان صنايع دستي، سوغات ايراني و 
فرش دس��تباف در اين نمايشگاه اقدام كرده است. 
محموديان اظهار كرد: دفتر صادرات معاونت صنايع 
دستي كش��ور نیز با همكاري كانون جهانگردي و 
اتومبیلراني نسبت به مش��اركت هنرمندان صنايع 
دس��تي در فضايي بالغ بر 291 مترمرب��ع اقدام به 
مش��اركت كرده است. اين نمايشگاه از تاريخ 11 تا 
19 آذرماه به مدت 9 روز در محل نمايش��گاه هاي 

بین المللي شهر میالن برگزار مي شود. 

جشنوارهايبهياد»كيارستمي«درتگزاس
دومی��ن جش��نواره فیلم »ش��ید« 
در ايال��ت تگزاس امريكا با مش��اركت 
چهره ه��اي ايران��ي و بین المللي و به 
ي��اد اس��تاد فقید و چه��ره بین المللي 
س��ینماي اي��ران عباس كیارس��تمي 

برگزار مي شود. 
طب��ق اع��الم برگزاركنن��دگان، به 
همین دلیل تنديس جش��نواره به نام 
يكي از فیلم هاي مه��م آن كارگردان؛ 

»كلوزآپ« تغییر نام داده است. 
به گزارش ايس��نا، فس��تیوال »ش��ید« با هدف 
معرفي اس��تعدادهاي درخشان س��ینماي معاصر 
اي��ران و هنرمن��دان پارس��ي زبان دنی��ا از دهم تا 
دوازده��م ماه نوامبر، براب��ر 19، 20 و 21 آبان ماه 
در ش��هر داالس با حضور 9 فیلم بلند داستاني در 
بخش مسابقه و شش فیلم در بخش غیرمسابقه از 
سینماي ايران آغاز به كار خواهد كرد. دومین دوره 
»شید« به كوشش آرامه اعتمادي به عنوان دبیر و 
موسس جش��نواره، شهرام مكري به عنوان مدير و 
مش��اور هنري، علي بوستان به عنوان طراح پوستر 
و مدير گرافیك و كلي كیچن مدير روابط عمومي 

برگزار مي شود. 
طبق اعالم دست اندركاران اين رويداد؛ »عالوه 

بر عملكرد سال گذشته كه با باالترين 
آراي مردم��ي فیلم برگزي��ده انتخاب 
ش��ده بود، امس��ال در بخش جداگانه 
داوري اين جش��نواره برعهده جاناتان 
رزنب��ام )منتق��د برجس��ته امريكايي 
ش��یكاگو ري��در(، ريچارد پنی��ا )مدير 
جشنواره فیلم نیويورك و مركز لینكلن 
و مدرس سرشناس دانشگاه كلمبیا( و 
هوشنگ گلمكاني )كارگردان و منتقد 
و س��ردبیر( خواه��د بود و در مراس��م 
پايان��ي به فیلم، كارگردان، بازيگر زن و بازيگر مرد 
برگزيده از طرف جش��نواره لوح و تنديس و جايزه 

نقدي اهدا مي شود.«
فیلم هاي حاضر در رقابت از اين دوره جشنواره 
به زودي اعالم خواهد ش��د. شید در فرهنگ لغت 
فارس��ي به معناي درخشش است. دست اندركاران 
اين جش��نواره با هدف درخشش هنر پارسي زبانان 
زمین در سراسر دنیا، نامي با همین عنوان را براي 
اي��ن جش��نواره انتخاب كردن��د. فیلم هاي دومین 
جشنواره فیلم »شید« در روزهاي جمعه 10 نوامبر 
)19 آبان(، شنبه 11 نوامبر )20 آبان( و يك شنبه 
12 نوامبر )21 آبان( در س��ینما آنجلیكاي داالس 

روي پرده مي رود. 

ضعفپنتاگون،سربازان
امريكاييرابهدامانداخت

نيويوركتايمز:
اين روزنام��ه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
گس��ترش حضور نیروهاي 
امريكايي در افريقا منتش��ر 
ك��رده اس��ت. به گ��زارش 
نیوي��ورك  تايم��ز در هفته 
گذشته به دنبال حمله يي در 
نیجر، 4 سرباز ارتش امريكا 
كشته شدند. جیمز متیس، 

وزير دف��اع امريكا با حضور در كنگره به س��ناتور جان 
مك كین توضیحاتي درباره حادثه اخیر كشته شدن 4 
نظامي امريكايي در كمین ش��به نظامیان در نیجر ارائه 
كرد. اين حمله در حالي صورت گرفت كه گزارش شده 
نظامیان امريكايي هنگامي كه در حال انجام عملیات هاي 
تمريني با نیروهاي نظامي نیجر بودند انتظار هیچ گونه 
اقدام خصمانه يي علیه خود نداشته اند. بعد از اين حمله 
مسوولیت اجراي عملیات ها علیه شبه نظامیان در منطقه 
و اعم��ال حمايت هوايي به نیروهاي فرانس��وي واگذار 
شد. شواهد نشان مي دهد ضعف اطالعاتي وزارت دفاع 
امريكا موجب به دام افتادن سربازان امريكايي در نیجر 
شده و حدود 40 تا 50 تروريست توانستند، 12 نیروي 
امريكايي را چهارم اكتبر در اين كشور غافلگیر كرده و 
عالوه بر كشتن 4 سرباز، 2نفر را به شدت مجروح كنند. 

الپايس:
موفق  اس��پانیا  دول��ت 
شده حمايت حزب مخالف 
كاتالونی��ا را ب��راي انحالل 
پارلمان و برگزاري انتخابات 
مجدد در ماه ژانويه به دست 
آورد. اي��ن روزنامه، با اعالم 
اين خب��ر، در صفح��ه اول 
خود گزارش��ي از پیامدهاي 
كاتاالن ه��ا  جدايي طلب��ي 

از اس��پانیا منتش��ر كرد. به گزارش ال پاي��س، »ماريانا 
راخوي«، نخس��ت وزير اس��پانیا، كه براي اعالم تدابیر 
جديد در برابر تصمیم كاتالونیا براي اعالم اس��تقالل به 
حمايت حزب سوسیالیست نیاز داشت، ديروز نشستي 
را ب��راي آغاز روند اعمال مس��تقیم قوانین برگزار كرد. 
پادش��اه اسپانیا نیز، ديروز تالش غیرقابل قبول جدايي 
توسط دولت منطقه يي كاتالونیا را مورد انتقاد قرار داد. 
پادشاه اسپانیا در يك سخنراني در »ابیه دو«، كاتالونیا را 
بخش حساس اسپانیاي قرن 21 خواند و گفت: بحران 
كنوني در پي همه پرسي اول اكتبر براي جدايي از دولت 
مركزي بايد از طريق نهادهاي ديپلماتیك مشروع حل 
و فصل ش��ود. دولت منطقه يي كاتالونیا در حال حاضر 
سیس��تم آموزشي، امنیتي و بهداشت و درماني خود را 
دارد اما گزارش ها نش��ان مي ده��د كه راخوي به دنبال 
آماده كردن دولت مركزي براي به دست گرفتن كنترل 

براين منطقه خودمختار است. 

والاستريتژورنال:
طبق گزارش��ي كه در 
صفح��ه اول اي��ن روزنامه 
منتش��ر ش��ده، س��اكنان 
كالیفرنی��ا، بازگش��ت ب��ه 
خانه ه��اي خ��ود را آغ��از 

كرده اند.
وال استريت  گزارش  به 
ژورنال، ساكنان كالیفرنیاي 
ش��مالي تقريبا از 2 هفته 

قبل به علت آتش س��وزي گسترده كه زندگي آنها را 
تهديد مي ك��رد، از خانه هاي خود ف��رار كرده بودند. 
اين آتش س��وزي كه به واس��طه وزش باد به سرعت 
در حال گسترش است، تاكنون موجب تخلیه هزاران 
نفر از اهالي اين منطقه از خانه هاي خود ش��ده است. 
طبق اين گ��زارش، 8400 منزل و س��اختمان براثر 
فاجعه بارترين آتش س��وزي اين ايالت تخريب ش��ده 
اس��ت. كمیس��یون بیمه ايالت كالیفرنی��ا اعالم كرد 
خسارت آتش سوزي مهیب و گسترده در اين منطقه 
بیش از يك میلیارد دالر است. هرچند كه گفته شده 
آتش سوزي در اين ايالت مهار شده اما هنوز عملیات 

بسیاري براي ماموران آتش نشاني باقي مانده است. 

كيوسك

تاريخنگاري

وقتي انگليسي ها به ايران آمدند 
»اگر نتوانیم به نفت دسترسی يابیم، نخواهیم توانست 
غله، پنب��ه و هزارويك كاالى ضرورى ديگر را به دس��ت 
آوريم«. اين بخشي از نطق چرچیل جوان در سال 1292 
به عنوان ريیس ستاد نیروى دريايی انگلستان بود كه در 

پارلمان اين كشور بیان كرد. 
دو س��ال بعد از اين س��خنراني كه نشريه تايمز لندن 
آن را عالمانه خواند، در 30مهر 1294، نیروهاي مشترك 
هندي-انگلیسي، شهر آبادان را به بهانه حفاظت از شركت 
نفت ايران و انگلیس اشغال كردند. اين كشور ادعا مي كرد 
تمركز نیروهايش در خلیج فارس براي سد كردن راه نفوذ 

قواي عثماني و آلماني به اين منطقه است. 
جنگ جهاني اول، دست انگلستان را براي نفوذ به ايران 
باز كرد و پلیس جنوب، به بهانه جلوگیري از ورود نیروهاي 
آلماني تشكیل شد؛ پلیسي كه متشكل از نیروهاي هندي، 
انگلیسي و ايراني بود. چند ماه پیش از آغاز جنگ جهاني 
بود كه انگلستان موفق شده بود با پرداخت 2میلیون لیره، 
50 درصد از سهام شركت نفت ايران و انگلستان را به خود 
اختصاص دهد. ب��ه اين ترتیب، نفت به مولفه يی موثر در 

مسائل امنیتی و سیاسی تبديل شد. 
پلیس جنوب ك��ه نظامیان انگلیس��ي دايما بر تعداد 
پرس��نل هن��دي و ايران��ي آن مي افزودند در س��ال هاي 
جنگ اول جهاني در ش��هرهاي كرمان، بندرعباس، يزد، 
شیراز، بوشهر، كازرون و ديگر نواحي جنوبي ايران به طور 
مكرر مورد حمله مبارزان ايراني قرار داش��ت. در ش��یراز 
»فرمانفرما« اس��تاندار فارس تمام امكانات دولت مركزي 
را در خدمت تثبیت و توس��عه پلیس جن��وب قرار داد و 
ژاندارمري ف��ارس را نیز تحت فرمان آن درآورد. اين نیرو 

با ش��عار »برقراري امنیت« توانست در فروردين 1296 از 
دولت وثوق الدوله شناسايي رسمي را نیز كسب كند. پلیس 
جنوب در اين سال تمام بنادر و مناطق نفتي جنوب ايران 
و همچنین بنادر فاو و بصره را تصرف كرد و تنها در اهواز 
يك نیروي 12هزار نفري از س��ربازان پیاده هندي را زير 
فرمان افسران انگلیسي براي حفظ لوله هاي نفت مستقر 
كرد. يكي از اقدامات اين نیروها ايجاد ناامني و نابساماني 
در ابع��اد گوناگ��ون، ب��راي القاي اين فكر ب��ود كه در آن 
شرايط، تنها نیروي توانا براي رفع مشكالت مردم، نیروي 
پلیس جنوب است. آنها در فارس به خريدن گندم، جو و 
ساير اجناس، به چند برابر قیمت معمول و ذخیره كردن 

يا سوزاندن آنها، براي ايجاد قحطي در شهر، اقدام كردند. 
در اين ش��رايط، مردم حتي مجبور به خ��وردن آرد ذرت 
و خاك اره مي ش��دند. نیروهاي پلیس جنوب در چندين 
م��ورد خودروه��اي عبوري م��ردم را براي رف��ع نیارهاي 
خود به اتهامات واهي توقیف مي كردند و مورد اس��تفاده 
قرار مي دادند. برخي ام��الك و اراضي و باغ هاي مردم در 
س��ال هاي حضور اين نیروها در شهرهاي جنوبي ايران به 
نفع پايگاه هاي انگلیسي مصادره ش��د. ماموران نظمیه و 
ژاندارمري نیز با وعده و پول و رفاه تحت نفوذ و سلطه اين 
نیروه��ا درآمده بودند و حاكمیت دولت مركزي بر نواحي 

جنوبي تا سرحد امكان كمرنگ و ضعیف شده بود. 

حاشيه

ورودشورايعاليانقالبفرهنگيبهحضورزناندرورزشگاهها
چند س��ال اس��ت كه برخي زن��ان و فعاالن اين 
حوزه، براي حضور زنان عالقه مند به تماشاي ورزش 
در ورزش��گاه ها ت��الش مي كنند؛ تالش��ي كه بعد از 
مسابقه فوتبال ايران و سوريه در ورزشگاه آزادي كه 
زنان س��وري موفق به حضور در ورزش��گاه شدند و 
زنان ايراني اجازه حضور پیدا نكردند، شدت بیشتري 
گرفت و ش��بكه هاي اجتماع��ي واكنش هاي زيادي 

نسبت به اين موضوع نشان دادند. 
حاال گوي��ا پرونده اين مس��اله به ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي رفته اس��ت. ريیس شوراي فرهنگي 
اجتماعي زنان و خانواده با اش��اره به جلساتي كه در 
اين ش��ورا براي تصمیم گیري در م��ورد حضور زنان 
در ورزش��گاه ها در ح��ال برگزاري اس��ت، گفته كه 
رويكردهاي مثبتي نسبت به حضور زنان و خانواده ها 
در ورزش��گاه ها وجود دارد اما حض��ور زنان به عنوان 
تماش��اگر با پیش ش��رط  هايي براي مناسب س��ازي 
ورزش��گاه ها و فراهم كردن شرايط سالم و امن براي 

آنها همراه خواهد بود. 
زهرا آيت اللهي با اشاره به اينكه شوراي فرهنگي 
اجتماع��ي زنان و خانواده يكي از ش��وراهاي اقماري 
ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگ��ي اس��ت و به عنوان 

نهادي فراقوه يي در مورد حضور زنان در ورزش��گاه ها 
تصمیم گی��ري خواهد كرد، گفت: در جلس��ه يي كه 
هفته گذشته برگزار شد، افراد با ديدگاه هاي متفاوتي 
در اي��ن زمینه حضور يافتند. در پايان اين جلس��ه با 
مشخص ش��دن پیچیدگي هايي كه در اين خصوص 
وجود دارد، به اين نتیجه رس��یديم كه تصمیم گیري 
در اين مورد آن قدرها هم س��اده نیست. حضور زنان 
در ورزشگاه ها ابعاد مختلفي دارد كه نمي توان آن را 
تنها از يك زاويه ديد. در جلس��ه يي كه هفته آينده 
برگزار خواهد ش��د اين موض��وع به مصوبه يي قطعي 

خواهد رسید. 

ميراثنامهايستگاه

معرفينامزدهايجايزه»تي.اس.اليوت«
اسامي 10شاعر راه يافته به مرحله نهايي 
نام��زدي جاي��زه »تي. اس. الی��وت« 201۷ 

اعالم شد. 
»گاردي��ن« نوش��ت: در حال��ي ك��ه طي 
س��ال هاي اخیر تنوع ن��ژادي و رعايت نكردن 
آن در برخي جوايز هنري و ادبي حاشیه س��از 

شده، فهرست نامزدهاي نهايي جايزه شعر »تي. اس. الیوت« كه گران ترين جايزه شعر 
انگلستان محسوب مي شود، تنها با حضور يك شاعر رنگین پوست اعالم شده است. اين 
در حالي اس��ت كه با توجه به حضور پررنگ و قوي ش��اعران رنگین پوست در فهرست 
نامزدهاي اولیه، انتظار مي رفت نام شاعران انگلیسي ديگري چون »كابو چینگونیي« و 
»ريچادر جورج«، »نوار الصدر«، »آندره نفیس � س��احلي« و... هم در اين لیست باشد. 
به گزارش ايس��نا، »اوشن ويونگ« شاعر ويتنامي � امريكايي مجموعه »آسمان شب با 
زخم  تركش ها«، تنها نويس��نده رنگین پوستي اس��ت كه شانس دريافت جايزه 20هزار 
پوندي »الیوت« را دارد. امس��ال هیات داوران اين جايزه 154 اثر را مورد بررس��ي قرار 
دادند تا به نام اين 10 نفر رسیدند: »تارا برگین« با كتاب »مرگ غم انگیز النور ماركس«، 
»كروالي��ن برد« با كتاب »در اين روزهاي تحريم«، »داگالس دان« با كتاب »وزوز يك 
مگس«، »لیوتیا فلین« با كتاب »راديو«، »مايكل س��یمونز رابرتز« با كتاب »منكونیا«، 
»رابرت مینهینیك« با كتاب »خاطرات آخرين انسان«، »جیمز شرد« با كتاب »اقامتگاه 
متروك«، »اوشن ويونگ« با كتاب »آسمان شب با زخم تركش ها«، »ژاكلین سافرا« با 
كتاب »تمام مادران خشمگین من« و »رادي المسدن« با كتاب »خیلي خوشحالم كه 
خودم هس��تم«. اين بیست وچهارمین دوره برگزاري جايزه »تي . اس.الیوت« است كه از 
سال 1993 براي بزرگداشت نام »توماس استرنز الیوت« شاعر، نمايشنامه نويس و منتقد 

ادبي برنده  نوبل ادبیات نام گذاري شده است.

تدفيندرگورستانعصرآهنقزوين
 سرپرس��ت هیات كاوش در گورس��تان 
نويافته عصرآهن دو و س��ه قره تپه سگزآباد 
قزوين از كشف شواهد بیش از 10تدفین در 
بافت هاي خاكس��تردان و زباله دان خبر داد 
كه به احتمال زياد به دوره هاي متاخرتر اين 

سازه خشتي تعلق دارند. 
زلزله س��ال 1341 در بوئین زهرا در اس��تان قزوين و پیدا ش��دن بخشي از 
آثار تاريخي در تپه  سگزآباد در اين محوطه تاريخي و حتي ركورد فعالیت هاي 
كشاورزي و فقر روستايیان منطقه باعث شد حفاران غیرمجاز به اين منطقه وارد 
شوند. چند سال بعد اين محوطه و دو تپه پیش از تاريخي ديگر در كشور براي 
نخستین بار توسط عزت اهلل نگهبان و براي كاوش هاي آموزشي دانشجويان گروه 
باستان شناسي دانشگاه تهران انتخاب شد و از سال 1349 اين دست فعالیت ها 
توس��ط گروه باستان شناسي دانشگاه تهران در اين محوطه آغاز شد و به دنبال 
همین اتفاق، فصل جديد كاوش در اين محوطه نیز برمبناي آموزش هاي علمي 
آغاز ش��ده است. به گزارش ايس��نا، او با بیان اينكه درك فرآيند تدفین و نحوه 
خش��ت چین كردن فضاهاي پیراموني تدفین ها در كاوش هاي آينده مش��خص 
مي شود، بیان مي كند: در فضاهاي پیراموني و زيرين اين سازه خشتي به شواهد 
بیش از 10 تدفین در بافت هاي خاكستردان و زباله دان رسیديم كه به احتمال 
زياد به دوره هاي متاخرتر اين س��ازه خش��تي تعلق دارند. اين باستان شناس در 
ادامه از كشف شواهدي مربوط به تدفین جنین و نوزادان زير دو سال در داخل 
خمره و فضاي خش��ت چین در اين گورس��تان خبر مي دهد و بیان مي كند: در 
كنار تدفین ها، آثاري از بقاياي جانوري به دس��ت آمد كه نشانگر قرباني و دفن 

حیواناتي از قبیل بز در كنار تدفین است. 
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