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سرمقاله

  كابينه اقدام و عمل

تيم اقتصادي دولت، هفته پيش رونمايي ش��د و وزراي پيش��نهادي كابينه 
مش��خص ش��دند. تغيير نيمي از وزرا به خوب��ي خبر از ع��زم رييس جمهوري 
ب��راي دولتي متفاوت مي دهند. چهره هاي معرفي ش��ده غالبا براي مس��ووالن 
شناخته ش��ده اند ب��ه وي��ژه در تيم اقتصادي اف��رادي با كارنامه هاي روش��ن و 
مش��خص به عنوان وزير پيشنهاد شده اند. در حقيقت تيم اقتصادي پيشنهادي 
دولت را مي توان مصداق مش��خص نامگذاري دو سال اخير توسط مقام معظم 
رهبري دانس��ت. سال 95 توس��ط مقام معظم رهبري »سال اقتصاد مقاومتي، 
اقدام و عمل« و س��ال 96 به عنوان »س��ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« 
نامگذاري ش��د. حال با نگاهي به وزراي پيش��نهادي و برنامه هاي آنان به خوبي 
مشخص مي شود كه رييس جمهوري وزرايي را براي مسووليت اقتصاد، توليد و 

اشتغال معرفي كرده است كه عملگرا و اجرايي هستند. 
4س��ال قبل رييس جمهوري در ش��رايط نامساعد اقتصادي دولت را تحويل 
گرفت و كابينه را تش��كيل داد و به نوعي آن دول��ت، دولت مديريت بحران ها 
بود. اما در دولت دوازدهم اكثر چهره هايي كه معرفي ش��ده اند، سابقه مديريت 
اجرايي داش��ته اند. به صورت مشخص اگر به سابقه وزراي اقتصادي نگاه كنيم، 
وزي��ر امور اقتصادي و دارايي پيش��نهادي، غالبا پس��ت هاي اجرايي مهمي در 
وزارت بازرگان��ي، وزارت ام��ور اقتصادي و داراي��ي، وزارت نفت، وزارت صنايع 
سنگين و همچنين شهرداري داشته است كه باعث شده وي آشنايي كاملي با 

مديريت كردن شرايط اقتصادي كشور داشته باشد. 
محمد ش��ريعتمداري هم كه براي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت معرفي 
شده اس��ت چهره يي اجرايي به حساب مي آيد و پيش از اين در دولت يازدهم 
ه��م معاون اجراي��ي رييس جمهور بود و س��ابقه وي در دوران وزارت بازرگاني 
به خوبي نش��ان مي دهد ك��ه وي اقدامات موثري در بهب��ود وضعيت وزارتخانه 

عريض و طويل صنعت، معدن و تجارت در پيش خواهد گرفت. 
در بخش ه��اي ديگ��ر اقتص��ادي هم، وضعي��ت در مجموع خوب اس��ت و 
مي توان معدل كابينه را مناسب توصيف كرد هرچند كه در بعضي وزارتخانه ها 
گزينه هاي چندان مناسبي معرفي نشده و انتظار بر اين است كه رييس جمهور 
از هم اكنون به فكر معرفي چهره هاي بهتري باش��د. اما وضعيت تيم اقتصادي 
در مقايس��ه ب��ا بعضي وزارتخانه ها همچون آموزش و پ��رورش مطلوب ارزيابي 

مي شود. 
اما ضعفي كه در تيم اقتصادي دولت وجود دارد، خأل تئوريس��ين هاي آگاه 
به مس��ائل آكادميك اس��ت. چهره هاي اقتصادي دولت همه اف��رادي اجرايي 
هس��تند كه با در نظر گرفتن برنامه هاي دولت چنين تصميمي طبيعي اس��ت 
اما به هر حال اقتصاد در كنار كارهاي اجرايي به افرادي مس��لط به تئوري هاي 
اقتصادي ني��از دارد. در دولت يازدهم حضور چهره هاي ارزش��مندي همچون 
علي طيب نيا توانست نيازهاي تئوريك دولت را تا حد زيادي رفع كند اما جاي 
خالي تئوريس��ين هاي اقتصادي در راس نهادهاي اصلي اقتصاد كامال احساس 
خواهد ش��د. چنين تجربه يي در دولت دوم مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
رخ داد. در آن زم��ان مجلس وقت به مرحوم محس��ن نوربخش به عنوان وزير 
ام��ور اقتصادي و داراي��ي راي اعتماد نداد تا يك مدي��ر اجرايي يعني مرتضي 
محمدخان كه در دولت اول سازندگي رييس كل گمرك بود از مجلس چهارم 
راي اعتماد بگيرد. در آن برهه حساس تاريخ اقتصاد ايران محمدخان به خوبي 
از چهره ه��اي آكادميك و تئوريس��ين هاي اقتصادي براي پ��ر كردن اين خأل 
اس��تفاده كرد و اتفاقا كارنامه خوبي از دولت دوم سازندگي باقي ماند. حال در 
دولت دوم، روحاني نيز يك رييس كل گمرك را به عنوان وزير امور اقتصادي و 
دارايي معرفي كرده است و تجربه 24 سال قبل مي تواند تا حد زيادي راهگشا 
باشد. انتظار بر اين است كه مسعود كرباسيان از معاونان و مشاوران تئوريسين 

و آگاه به مسائل آكادميك اقتصادكالن استفاده كند. 
اي��ن بحث را مي توان به وزارتخانه ه��اي ديگر به ويژه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت نيز تسري داد. 
در مجم��وع كابينه دوم روحاني را بايد كابينه اقدام و عمل ناميد، كابينه يي 
كه اميد زيادي به آن بس��ته شده است تا مشكالت پيچيده اقتصاد ايران را در 

فرصتي تاريخي حل كند تا به چشم اندازهاي سال 1400 نزديك تر شويم. 
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 الياس حضرتي   
مديرمسوول

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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تيم اقتصادي دولت، هفته پيش رونمايي شد 
و وزراي پيشنهادي كابينه مشخص شدند. تغيير 
نيمي از وزرا به خوبي خبر از عزم رييس جمهوري 
براي دولتي متفاوت مي دهند. چهره هاي معرفي 
شده غالبا براي مسووالن شناخته شده اند به ويژه 
در تي��م اقتصادي افرادي با كارنامه هاي روش��ن 
و مش��خص ب��ه عنوان وزير پيش��نهاد ش��ده اند. 
در حقيق��ت تيم اقتصادي پيش��نهادي دولت را 
مي ت��وان مصداق مش��خص نامگذاري دو س��ال 
اخير توس��ط مقام معظم رهبري دانس��ت. سال 
95 توس��ط مق��ام معظم رهبري »س��ال اقتصاد 
مقاومت��ي، اق��دام و عمل« و س��ال 96 به عنوان 
»س��ال اقتص��اد مقاومت��ي، توليد و اش��تغال« 

نامگذاري شد...

ثبات در بازار ارز و مهار تورم دو دستاورد مهم 
دولت يازده��م در دوران وزارت علي طيب نيا بود. 
از چند ماه قبل كه زمزم��ه كنار رفتن طيب نيا از 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح شد بعضي از 
فعاالن اقتصادي نگراني خود را مبني بر از دس��ت 
رفتن دس��تاوردهاي وي مطرح كردند. بيش��ترين 
نگران��ي بخش خصوصي در زمينه مس��اله نرخ ارز 
اس��ت. تجربيات تلخ مربوط به نوس��انات نرخ ارز 
يك��ي از دالي��ل نگراني از وضعيت نرخ ارز اس��ت. 
از سوي ديگر صادرات ايران با مشكل قيمت تمام 
ش��ده روبه رو اس��ت به همين دلي��ل افزايش نرخ 
ارز براي صادركنندگان يك خواس��ته هميش��گي 
اس��ت. همين موضوع باعث پيچيدگي هاي زيادي 

درخصوص نرخ ارز شده است ...

كابينه اقدام و عمل

 نگراني بخش خصوصي 
از وضعيت بازار ارز
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 طعم گس نفت 
ليبي و نيجريه

در روزهاي اخير رس��انه هاي خارجي با اس��تناد 
به داده ه��ا و تحليل هاي خ��ود، متفق القول خبر از 
افزايش توليد نفت اوپك و كاهش پايبندي اعضاي 
اي��ن كارتل ب��ه س��هميه بندي داده بودند. انتش��ار 
گزارش ماه آگوست سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت خام در روز پنج ش��نبه مه��ر تاييدي بر تمامي 
اين تحليل ها بود و نشان داد كه مجموع توليد نفت 
اوپ��ك در ماه جوالي حدود 5 درصد يعني بيش از 
172هزار بش��كه در روز رشد داش��ته است. مقصر 
اصلي اين افزايش توليد نه كش��ورهاي امضاكننده 
توافق بلكه دو كشوري هستند كه تعهدي به اجراي 
س��هميه بندي ندارند. نيجريه و ليبي در ماه گذشته 
مي��الدي در مجم��وع 187هزار و   600 بش��كه به 
توليد روزانه خود افزودن��د و در نبود كاهش توليد 
كش��ورهايي همچون آنگوال، كوي��ت، ونزوئال و نيز 
ع��راق اكنون وضعيت بازار ممكن بود بدتر از حالت 
فعلي ش��ود. با وجود اين كاهش ذخاير نفت امريكا 
و ني��ز افزايش تقاضا تا حدودي اثر عملكرد اوپك را 

خنثي كردند ...

 الياس حضرتي   

رييس گروه دوستي پارلماني انگليس و ايران: 

ايران در آزمون برجام سربلند است
ريي��س گروه دوس��تي پارلماني انگليس و ايران با اش��اره ب��ه موفقيت ايران در 
اجراي برجام گفت: ايران در آزمون برجام س��ربلند ب��وده در حالي كه امريكايي ها 

موفق نبوده اند. 
ريچ��ارد بيك��ن در گفت وگو با خانه ملت در خصوص ديدگاه انگليس نس��بت به 
توافقنامه برجام گفت: انگليس نگاه خيلي مثبتي نس��بت به توافق هسته يي دارد و 
آن را موثر مي داند و البته ما نيز به دنبال منافع خود در اين توافقنامه هس��تيم اما 
براي رس��يدن به آن به تعهدات خود در قبال مفاد آن به عنوان يكي از كش��ورهاي 

1+5 عمل مي كنيم. 
رييس گروه دوس��تي پارلماني انگليس و ايران در ادامه با بيان اينكه روحاني در 
دوره پيش��ين رياس��ت جمهوري خود به علت دارا بودن اراده باعث شد مذاكرات به 
نتيجه برس��د، عنوان كرد: با تصويب برجام زبان مش��تركي ميان ايران و دنيا برقرار 
ش��د و از آنجايي كه تصويب برجام يكي از موفقيت هاي وي بوده از انتخاب مجدد 

به عنوان رييس جمهور خرسنديم. 
وي در ادام��ه با بيان اينكه گروه دوس��تي پارلماني انگليس براي ارتباط با ايران 
مشتاق است، تصريح كرد: قصد داريم ديدارها را بيشتر كنيم تا سطح روابط افزايش 
يابد همچنين قصد داريم در آينده سفري در قالب پارلمان انگليس به ايران داشته 

باشيم. 
بيكن در ادامه با بيان اينكه قصد داريم بعد از برجام منابع مالي به س��مت ايران 
كش��يده شده و در اين كشور س��رمايه گذاري صورت گيرد، ابراز داشت: تحريم هاي 
زياد باعث از بين رفتن نتيجه مذاكرات ش��ده و موقعيت آن را س��خت مي كند، اين 
تحريم ها در حالي اس��ت ك��ه عملكرد ايران در قبال برجام بارها امتحان ش��ده كه 
موفق بود ه  اس��ت ام��ا امريكايي ها در اين خصوص موف��ق نبوده اند در حالي كه در 

امريكا بيش از 3 ميليون نفر ايراني زندگي مي كند. 
رييس گروه دوس��تي پارلماني انگليس و اي��ران در پايان با تاكيد بر اينكه رفتار 
ايران نس��بت به برجام دوس��تانه بود اما رفتار امريكا چندان دوس��تانه نبوده است، 
خاطرنش��ان كرد: واشنگتن سياس��ت بدي در قبال ايران پيش گرفته است كه بايد 

آن را تغيير دهد. 



 اكثر وزيران پيش�نهادي موفق ب�ه اخذ راي از 
مجلس مي شوند-ايرنا| سيدراضي نوري، نماينده شوش 
در مجلس شوراي اسالمي گفت: بيشتر وزيران پيشنهادي 
كابينه دوازدهم موفق به اخذ راي مثبت از مجلس شوراي 
اس��المي مي شوند. وي ش��اخص هاي مورد نظر نمايندگان 
مجلس ب��راي ارزيابي و راي به وزيران پيش��نهادي كابينه 
دوازدهم را اعتقاد به اقتصاد مقاومتي، كارآمدي و دلسوزي 
و نيز س��وابق كاري وزير معرفي شده، عنوان كرد. نوروزي 
بيان كرد: غير از وزراي قديمي)دولت يازدهم( كه س��وابق 
كاري آنها روشن است، سوابق كاري وزيران پيشنهادي در 

كسب راي نمايندگان مجلس موثر است. 
 دولت براي اجرايي ش�دن قانون حذف كنكور 
اليحه ارائه كند-ايسنا| فرهاد فالحتي، عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه 
آموزش تس��ت زني ضع��ف نظام آموزش��ي اس��ت ، گفت: 
متاس��فانه قانون مربوط به ح��ذف كنكور همچنان مغفول 
مان��ده و اجرايي نش��ده و حتي كنكور فراگيرتر هم ش��ده 
اس��ت. وي درباره اينكه چرا ارزش يابي درخصوص پيچيده 
شدن سواالت كنكور و جوابگو نبودن محتواي كتب درسي 
انجام نمي شود و همچنان دانش آموزان و خانواده هاي آنان 
از مقاطع پايين تر درگير مساله كنكور هستند؟ گفت: مساله 
كنكور غير از دوره دبيرستان به مقاطع پايين تر هم منتقل 
ش��ده و به جاي اينكه دانش آم��وزان در مقطع پاياني دوره 
متوسطه يا دوره پيش دانشگاهي نسبت به آن نگراني داشته 
باشند، اين موضوع به مقطع ابتدايي يعني كالس پنجم آن 

هم با برگزاري آزمون هاي متعدد منتقل شده است. 
و  نگهب�ان  ش�وراي  الريجان�ي،  نشس�ت   
رحماني فضل�ي درب�اره قان�ون انتخاب�ات ش�وراها 
اعتمادآنالين| محمد محمودي شاه نشين، عضو كميسيون 
ش��وراها و امور داخلي مجلس از نشس��ت مش��ترك علي 
الريجاني رييس مجلس شوراي اسالمي، مسووالن شوراي 
نگهبان و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور درباره بررسي 
نق��اط ضعف و قوت انتخابات ش��وراها خبر داد. وي با بيان 
اينكه در اين نشس��ت مقرر شده كه كميته يي با محوريت 
كميسيون شوراها براي بررسي نقاط قوت و ضعف انتخابات 
شوراها تشكيل ش��ود، افزود: گزارش نهايي اين كميته در 
اليحه جامع قانون انتخابات كه از س��وي دولت به مجلس 
ارائه مي شود، لحاظ مي ش��ود. محمودي شاه نشين تصريح 
كرد: اگر بخش هايي از گ��زارش نهايي كه اين كميته ارائه 
مي كن��د را نتوانيم در اليحه جامع قان��ون انتخابات اعمال 
كني��م اين بخش ها را در قالب طرحي براي تغيير قانون به 

مجلس ارائه مي كنيم. 
 امريكا در مقابل ايران عاجز شده است-فارس| 
س��ردار سرتيپ پاسدار حسين سالمي در نخستين يادواره 
ش��هداي اطالعات عمليات جنوب ش��رق كش��ور با اشاره 
ب��ه اينكه امري��كا كش��ورهاي بزرگي را اش��غال و موجب 
فروپاشيدگي قدرت هاي بزرگي شده است، افزود: اما امروز 
امريكا در مقابل ملت ايران متوقف و عاجز ش��ده است. وي 
افزود: اگر امروز ايران اس��المي در قبال صف آرايي دشمنان 
بزرگ ايس��تاده و با اعتماد به نفس و ت��وكل و بدون هيچ 
هراس��ي از تماميت ارض��ي و آزادي خود دف��اع مي كند و 
دش��منان را ناتوان كرده به بركت آن روح بلندي است كه 

شهدا در پيكره جامعه تزريق كردند. 
 به كارگي�ري وزراي قبلي نقط�ه مثبت كابينه 
روحاني است- خبرآنالين| محمد هاشمي، عضو سابق 
ح��زب كارگ��زاران اس��المي و فعال سياس��ي اصالح طلب 
مي گويد، وزراي قبلي كه در كابينه جديد معرفي ش��ده اند 
نقطه مثبت كابين��ه و وزراي اقتصاد و صنعت نقطه منفي 
كابينه پيشنهادي حسن روحاني است. هاشمي درباره نقاط 
ضعف و مثبت كابينه پيشنهادي رييس جمهور گفت: اكثر 
قري��ب به اتفاق افرادي كه براي كابينه انتخاب ش��ده اند از 
كابينه قبلي هس��تند بنابراين اگر بخواهي��م درباره روابط 
بين المل��ل و سياس��ت خارجي و سياس��ت داخلي ارزيابي 
داش��ته باشيم بايد بگوييم در مسائلي كه حساسيت وجود 
دارد، وزراي قبلي به كار برده ش��ده اند و انتخاب دوباره آنها 
بيانگر اين است كه در مجموع از عملكرد آنها راضي بوده اند. 
 افزاي�ش ۲ براب�ري تس�هيالت كميت�ه امداد 
تس�نيم| رييس كميته امداد امام خميني)ره( از افزايش 
۲براب��ري انواع تس��هيالت كميته امداد خب��ر داد و گفت: 
مجموع تس��هيالت امدادي در س��ال ۹۶ به ۱۰۰۰ميليارد 
تومان رسيده است. پرويز فتاح ديروز در سفر نيم روزه خود 
به شهرستان شاهرود با اشاره به برخي خدمات دولت در اين 
نهاد خاطرنشان كرد: ارائه انواع تسهيالت امداد، اشتغال زايي، 
اقتصاد مقاومتي و... ازجمله مهم ترين خدمات دولت است. 
رييس كميته امداد امام خميني)ره( از افزايش 3برابري انواع 
تس��هيالت در اين نهاد خبر داد و اذعان كرد: در س��ال ۹5 
ميزان تسهيالت اش��تغال زايي بالغ  بر ۱۰۰۰ميليارد تومان 

بود كه اين رقم امسال با افزايش ۲برابري روبه رو است. 
 ام�ارات چند ت�ن را به ارتباط داش�تن با ايران 
مته�م ك�رد- ايس�نا| دادگاه تجديدنظ��ر ابوظبي چند 
نف��ر را به ارتباط داش��تن با ايران متهم و ي��ك ايراني را به 
۱۰سال حبس محكوم كرد.  دادگاه تجديدنظر امارات يك 
ش��هروند ايراني 48ساله با نام اختصاري »ح. ر. م. ح. م« را 
به ۱۰سال حبس و بيرون كردن از كشور امارات و پرداخت 
تمام هزينه هاي اين مساله پس از اتمام مدت حبس محكوم 
ك��رد. دادگاه ابوظبي اين فرد را به ارتباط داش��تن با ايران، 
فريب دادن امارات، قاچاق قطعات مورد اس��تفاده در برنامه 
هسته يي به ايران و صدمه زدن به روابط امارات و امريكا از 
طريق صادر كردن تجهيزات از امريكا به ايران و نقض تحريم 

بين المللي ايران متهم كرد. 
 از ش�يوه هاي اصالح طلبي بايد به خواسته هاي 
خود برس�يم- ايلنا| دبي��ر مجمع زن��ان اصالح طلب با 
تاكيد بر اينكه انتظار مي  رفت س��هم زنان در دولت بيش از 
وضعيت فعلي باشد، گفت: حضور زنان در دولت و مجلس و 
شوراها موجب تحقق بخشيدن بخشي از خواسته هاي زنان 
شده اس��ت. زهرا صدراعظم نوري در نخستين كنگره زنان 
مجمع اصالح طلب با بيان اينكه زنان خواهان بهبود شرايط 
و ساختن فردايي بهتر هس��تند، تصريح كرد: مجمع زنان 
اصالح طلب خواستار بهبود وضع موجود است لذا با تكيه بر 
قانون اساسي و آرمان انقالب مي خواهيم راه اصالح طلبي را 

كه راه ماندگار و خواست ملت ايران است، تداوم بخشيم.
  خان�ه اح�زاب محل تجمع محس�وب ش�ده 
و كار سياس�ي نمي كند-برن�ا| معاون سياس��ي وزير 
كش��ور گفت: خانه اح��زاب يك محل تجمع محس��وب 
ش��ده و كار سياس��ي نمي كن��د. علي اصغ��ر احمدي در 
نشس��ت احزاب و گروه هاي سياسي مازندران با اشاره به 
بازنگري و ابالغ قانون احزاب س��ال گذش��ته در مجلس 
ش��وراي اس��المي و تشكيل كميس��يون ماده ۱۰، اظهار 
كرد: معاون سياس��ي وزير كش��ور به عنوان رييس، ۲ نفر 
از ق��وه قضايي��ه، ۲ نفر از مجلس و ۲ نف��ر از نمايندگان 
اح��زاب اعض��اي اي��ن كميس��ون را تش��كيل مي دهند. 
 او ب��ا بي��ان اينكه ش��وراي مركزي خانه احزاب ش��امل
اصولگ��را،  عض��و   ۷ از  متش��كل  فراكس��يون   3   
۷ اصالح طلب و ۷ عضو مس��تقل و معتدل است، تصريح 
كرد: ش��وراي اجرايي استان ها از 3 عضو اصولگرا، 3 عضو 
اصالح طلب و 3 عضو مستقل و اعتدالگرا تشكيل مي شود.

روي موج خبر

منابع آگاه از خروج ترامپ در گزارش ماه اكتبر از توافق هسته اي خبر دادند

عراقچي: ايران براي هر احتمالي آمادگي دارد

نايب رييس مجلس: 

تيم اقتصادي دولت جديد قوي تر نشده است
گروه ايران|

نايب رييس مجل��س اعتقاد دارد كه نمي توان با تغيير 
وزرا، سيس��تم را اص��الح ك��رد بنابراين هر ش��خصي كه 
كارش��ناس تر باش��د بايد در كابينه حضور داش��ته باشد. 
مسعود پزشكيان در گفت وگويي كه با خانه ملت داشت به 
معرفي وزراي كابينه دولت دوازدهم به مجلس و چينش 
تيم اقتصادي كابينه اشاره كرد و گفت: تيم اقتصادي دولت 
جديد تغيير چنداني نكرده اس��ت و نه تنها تيم اقتصادي 
دولت جديد قوي تر نشده بلكه يك پتانسيل و مهره خوب 
به اسم طيب نيا را نيز از دست داد، چراكه طيب نيا فردي 
باتجربه بود و كرباس��يان نيز كه به جاي وي معرفي شده 
يك��ي از معاونان طيب نيا بوده و اينك��ه چه اتفاقي افتاده 
كه طيب نيا برداش��ته ش��ده و آقاي كرباسيان آمده و چه 
برنامه يي براي اين وزارتخانه دارد، مشخص نيست. نماينده 
تبريز، آذرش��هر و اسكو در مجلس شوراي اسالمي افزود: 
طيب ني��ا از لحاظ علمي و تجربه كاري در س��طح بااليي 
بود و دولت بايد توضيح دهد كه چگونه طيب نيا برداشته 
شده و يكي از معاونان وي در سمت وزارت امور اقتصادي 

و دارايي دولت دوازدهم منصوب شده است. 

 معتقد به تغييرات زياد در سيستم نبودم
پزشكيان در ادامه سخنانش با بيان اينكه بنده معتقد 
به تغييرات زياد در سيستم نبودم، ادامه داد: تغيير بايد در 
جهت گيري ها و مهارت هاي وزرا ايجاد شود و اگر شخصي 
در سيستم اشتباهي انجام داده بايد اشتباهات وي اصالح 

و نقاط مثبت تقويت شود. وي يادآور شد: بايد بيان شود 
كه فالن ش��خص با ف��الن توانمندي در اي��ن دوره چه 
اقداماتي انجام مي دهد تا مجلس به آن راي دهد، در اين 
دوره جديد تا اين افراد بخواهند برنامه بنويسند و برنامه 
را اجرا كنند زمان زيادي نياز است. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيان اينكه هر ش��خصي كه بخواهد وارد 
كابينه ش��ود بايد ابتدا مشكالت را شناسايي كند، افزود: 
ممكن اس��ت هر وزير جديدي كه انتخاب مي ش��ود هر 
اتفاقي را به گردن مدير گذشته بيندازد، پس اگر به دنبال 
اصالح راه و ادامه مسير هستيم، بايد در چارچوب قانون 
فعاليت كرد، چراكه قانون است كه در بخش هاي مختلف 

كشور مبنا و پايه كارشناسي، علمي و تجربي دارد. 
وي ب��ا اش��اره به معرفي ش��ريعتمداري ب��ه عنوان 
وزير صنعت ادام��ه داد: دولت اليحه يي مبني بر اليحه 
تفكي��ك وزارت صنعت از بازرگاني به مجلس ارائه كرد، 
لذا مش��خص مي ش��ود كه اين تهديد هميشه در بدنه 
دولت وجود داش��ته كه دو وزارتخانه صنعت و بازرگاني 
در يكديگر قابل جمع ش��دن نيستند و دولت احساس 
ك��رده ك��ه وزارت صنع��ت و بازرگاني باي��د از يكديگر 
جدا ش��ود. پزش��كيان اظهار كرد: اگر اين دو وزارتخانه 
از يكديگر تفكيك ش��ود اين خطر وجود دارد شخصي 
ك��ه از وزارت بازرگاني سررش��ته دارد از وزارت صنعت 
اطالعي نداش��ته باشد كه درباره ش��ريعتمداري نيز به 
همين صورت است كه ش��ريعتمداري تجربه بازرگاني 
زيادي داشته اما در بخش صنعتي تجربه چنداني ندارد. 

وي افزود: نبود مجيد انصاري در كابينه جاي سوال دارد 
چراكه آقاي انصاري ب��راي دولت كار كرده و اينكه چرا 
از سيس��تم حذف شده جاي س��وال است. اين نماينده 
مردم در مجلس دهم با اش��اره به جايگزيني بيطرف به 
جاي چيت چيان در وزارت نيرو ادامه داد: بيطرف سابقه 
حضور و سكانداري وزارت نيرو را دارد اما چيت چيان نيز 
اقدامات خوبي در اين وزارتخانه داشته و اينكه چرا بركنار 
شده و بيطرف به جاي آن انتخاب شده جاي سوال است. 

 الزاما نبايد كابينه از يك جريان باشد
وي در ادام��ه مصاحبه يي كه با اين خبرگزاري انجام 
داد، تاكيد كرد: شناخت خوبي از آقاي آذري جهرمي ندارم 
و نمي توانم نظر خاصي درباره ايشان ارائه كنم. راي دادن 
صرف به برنامه حرف بوده و منطقي نيست چراكه ممكن 
است، حرف هاي خوبي زده شود، اما شايد نتوان در عمل 
آن را اجرايي كرد، لذا بايد ديد كه در نهايت در عمل چه 
مي شود. وي با بيان اينكه الزاما نبايد كابينه از يك گروه يا 
جريان خاص باشد، ادامه داد: هر شخصي كه كارشناس تر 
باشد بايد در كابينه حضور داشته باشد، البته طبيعي است 
كه ش��خصي كه از لحاظ تفكرات سياسي با دولت است 
همفكر اس��ت در بخش هاي سياسي به كار گرفته شود، 
اما در وزارتخانه هايي كه سياس��ي نيستند بايد مهارت و 
تجربه فرد مالك انتخاب قرار گيرد. پزشكيان با انتقاد از 
اينكه متاسفانه بيشتر وزارتخانه هاي دولت سياسي شده و 
حتي به نيروي خدمات يك مجموعه سياس��ي نگريسته 

مي شود، يادآور شد: در حالي كه در دنيا نيز دولت ها و وزرا 
تغيير مي كنند و مابقي كارشناسان در جايگاه خود حضور 
دارند، اما در ايران با تغيير يك استاندار بيشتر فرمانداران 
و روس��اي ادارات نيز به ترتيب و به همين نحو نيز تمام 
سيستم تغيير مي كند. وي افزود: ديگر در سيستم اداري 
و اقتصادي كارش��ناس به عنوان كارشناس وجود ندارد، 
پست كارشناسي موجود است، اما فرد منتخب كارشناس 
نيس��ت و اسمش كارش��ناس بوده اما در واقع كارشناس 
واقعي نيس��ت، فردي كه دو ماه آمده چه تجربه يي دارد، 

حتي اگر اسم كارشناس روي آن گذاشته شود. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه جوان 
و پير از لحاظ مديريتي محلي از اعراب ندارد، ادامه داد: 
آيا ش��خصي كه كاردان تر و باتجربه تر اس��ت بايد كنار 
گذاش��ته شود و شخص جوان در كابينه حضور يابد؟ به 

چه علت در كج��اي دنيا اين گونه رفتار مي كنند؟ البته 
اگر شخصي كاردان، باتجربه و باسابقه بوده طبيعي است 
كه جوان بودن بهتر از جوان نبودن اس��ت. وي با اشاره 
به اينكه علم و مه��ارت در كنار يكديگر قرار مي گيرند، 
اظهار كرد: در ابتداي انقالب كه جوان ها روي كار آمدند 
به اين دليل بود كه مس��ن ها ب��ا حكومت همراه نبودند 
و گفته مي ش��د كه افراد باتجربه ضدانقالب و جاسوس 
هستند، به همين دليل كنار گذاشته شدند، اما اكنون كه 
4۰ سال از انقالب مي گذرد، اگر حرف گذشته زده شود 
مش��خص مي شود كه هيچ رشدي صورت نگرفته است. 
پزشكيان گفت: كش��ور به دليل اينكه به تجربه احترام 
نمي گذارد، دچار مشكل مي شود. در ابتداي انقالب نيز 
انقالب فرهنگي به دليل عدم مهارت كافي و مباني علمي 

نتوانست با موفقيت پشت سر گذاشته شود. 

گروه ايران|
منابع آگاه در كاخ سفيد مدعي شده اند كه ترامپ در 
گزارش ماه اكتبر از توافق هس��ته يي خارج خواهد ش��د. 
ترامپ ك��ه در دوران رقابت هاي انتخاباتي خود برجام را 
به عنوان بدترين توافق تاريخ امريكا دانس��ته و قول داده 
ب��ود آن را پاره مي كند، ۲8 س��اعت پي��ش بازهم تاكيد 
كرده اس��ت ك��ه برجام فراتر از تعهدات هس��ته يي، يك 
»روح« داشته كه ايران آن را نقض مي كند. رييس جمهور 
امريكا كه بامداد جمعه در يك باشگاه خصوصي گلف در 
نيوجرس��ي با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، ابتدا از عدم 
پايبندي ايران به برجام س��خن گفت ولي س��ريعا گفته 
خ��ود را براس��اس ادبيات دولتمردان��ش تصحيح كرد و 
گفت كه منظورش »روح برجام« بوده اس��ت. او با بيان 
اينكه فكر مي كنم كه اين توافق وحش��تناكي است. آنها 
به اين توافق پايبند نيس��تند و مطمئن��ا به روح آن هم 
پايبندي ندارند، با لحني تهديدآميز افزود: »فكر مي كنم 
در آينده خواهيد ديد كه اگ��ر )ايرانيان( رو به پايبندي 
)به توافقنامه و روحش( نياورند، اتفاقات خيلي س��خت 
و تاثيرگ��ذاري خواهد افتاد.« بنا بر گزارش رس��انه هاي 
امريكايي، ترامپ در گزارش س��ه ماه قب��ل هم با اصرار 
وزراي خارجه و دفاع اين كشور قانع شده كه تاييد كند 
ايران به توافق هس��ته يي پايبند بوده اس��ت. اين ادعاي 
مقام هاي امريكايي درحالي اس��ت كه كميسيون نظارت 
بر برجام و نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي اخيرا با 
تصويب طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا در صحن 
علني، اقداماتي را براي مقابله با امريكا در صورت خروج 

اين كشور از برجام تدوين و آماده كرده است.  

 مردان كاخ سفيد هماهنگ نيستند
ترامپ كه با ش��عارهاي ضدبرجام بر س��ر كار آمده 
ب��ود طي رياس��ت چندماهه خود بر كاخ س��فيد از هر 
كاري ب��راي منزوي ك��ردن ايران دريغ نك��رد اما گويا 
اين ب��ار نگاهي متف��اوت را تجربه مي كن��د. وزير امور 
خارجه امريكا نخستين نفر از مقامات رسمي كاخ سفيد 
اس��ت كه »پل رايان« رييس مجلس نمايندگان امريكا 
را از اي��ن ارزيابي آگاه كرد كه اي��ران تا روز ۱8 آوريل 
)۲۹فروردين س��ال جاري( به تعهدات خود براس��اس 
برجام عمل كرده اس��ت. تيلرسون در اين نامه كه روي 
وب س��ايت وزارت امور خارجه امريكا ق��رار داد، آورده 
اس��ت: اين نامه تصديق مي كند كه ش��روط بند ۱35 
قانون انرژي اتمي مصوبه ۱۹54 مطابق با اصالحيه آن، 
شامل اصالحيه قانون، بازبيني توافق هسته يي با ايران، 

مصوبه ۲۰۱5 كه در ۲۲ مه ۲۰۱5 به اجرا رسيد از ۱8 
آوريل ۲۰۱8 كماكان اجرا مي ش��ود. وزير امور خارجه 
امريكا در ادامه نامه خود با ادعاي اينكه ايران هنوز يكي 
از حاميان تروريسم است، نوشت: رييس جمهور دونالد 
ترامپ دس��تور انجام يك بازبيني ميان سازماني تحت 
رهبري ش��وراي امنيت ملي براي بررسي برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( را داده است كه ارزيابي خواهد 
كرد آيا تعليق تحريم هاي ايران ذيل برجام براي منافع 
امنيت ملي امريكا ضروري اس��ت ي��ا نه. زماني كه اين 
بازبيني ميان س��ازماني به اتمام برس��د، دولت خواهان 

همكاري با كنگره درباره اين مساله است. 
تعليق تحريم هاي ايران آخرين بار توس��ط باراك اوباما 
رييس جمه��ور پيش��ين امريكا در آخري��ن روز كاري خود 
تمديد ش��د. اوباما نگاه منصفانه تري نسبت به ايران داشت 
اما ترامپ كه ش��عارهاي دروغين و پوپوليس��تي اش او را بر 
مسند قدرت نشاند، برجام را بدترين نوع توافق بين المللي 
مي دانس��ت. در همين رابطه كاخ س��فيد ني��ز حدود يك 
م��اه پيش بر لزوم اجراي توافق جام��ع اتمي ميان ايران و 

قدرت ه��اي جهاني تاكيد كرده بود ت��ا جايي كه چند روز 
پس از آن يك مقام ارش��د كاخ سفيد گفت كه دولت فعال 
به توافق هس��ته يي پايبند اس��ت اما مصمم است آن را در 
مورد ايران به طور س��فت و سخت به اجرا بگذارد. كريستفر 
ف��ورد مدير ارش��د امور س��الح هاي كش��تار جمعي و منع 
گس��ترش تسليحات هسته يي ش��وراي امنيت ملي امريكا 
همچني��ن گفته بود كه روند بازنگري در سياس��ت امريكا 
در قب��ال ايران و توافق هس��ته يي همچن��ان ادامه دارد اما 
ت��ا زماني كه تصميم تازه يي اتخاذ نش��ده امريكا خود را به 
برجام متعهد مي داند.  هر چند سخنان ضد و نقيض ترامپ 
 منج��ر به درگيري اش با تيلرس��ون و بعضي كارشناس��ان 
كاخ  س��فيد نيز ش��ده بود ت��ا جايي كه وزي��ر امور خارجه 
دولتش اعالم كرد كه من و ترامپ اختالف نظرهايي اساسي 

راجع به برجام داريم. 

 نقض برجام هزينه جدي خواهد داشت
معاون وزير امور خارجه كش��ورمان هم كه به ژاپن 
س��فر كرده است، روز گذشته در بنياد صلح ساساكاوا و 

در حض��ور بيش از 3۰۰ نفر از كارشناس��ان و محققان 
ژاپني درباره تحوالت خاورميانه و نقش ايران سخنراني 
كرد. س��يدعباس عراقچي به موضوع برجام پرداخت و 
ابعاد آن را در س��طح بين المللي و منطقه يي برش��مرد. 
وي گفت: برجام از جايگاهي قوي در س��طح بين الملل 
برخوردار است و نه تنها قطعنامه ۲۲3۱ شوراي امنيت 
بلك��ه مجموعه اتحاديه اروپا و جامع��ه بين الملل از آن 
حمايت مي كنند. بنابراين پايبند نبودن به برجام قطعا 
براي طرف هاي ناقض آن هزينه جدي خواهد داشت و 
در ص��ورت بروز چنين امري، اي��ران براي هر احتمالي 

آمادگي دارد. 
عراقچي با تشريح نتايج برجام در دو حوزه هسته يي 
 و رفع تحريم ها، به ويژه پيش��رفت اقتص��ادي ايران در 
يك س��ال و نيمي كه از اجراي برجام مي گذرد، تاكيد 
ك��رد: برج��ام از جايگاهي ق��وي در س��طح بين الملل 
برخوردار است و نه تنها توسط قطعنامه ۲۲3۱ شوراي 
امني��ت بلكه توس��ط مجموعه اتحاديه اروپ��ا و جامعه 
بين الملل مورد حماي��ت قرار دارد. وي بهانه جويي هاي 

امري��كا و اعمال بس��ته تحريمي به خاط��ر برنامه هاي 
موشكي ايران را امري غيرقابل پذيرش دانست و گفت: 
برنامه موش��كي ايران كه محصول توانمندي هاي مردم 
ايران است، صرفا دفاعي اس��ت و جنبه بازدارنده دارد. 
معاون وزير امور خارجه كش��ورمان با اش��اره به سوابق 
رواب��ط ايران و ژاپن گفت: اين روابط همواره دوس��تانه 
و در جه��ت منافع دو كش��ور همراه ب��ا درك و احترام 

متقابل بوده است. 
وي گف��ت: در دوران بعد از تحريم ها، همكاري هاي 
اقتصادي ايران و ژاپن روند رو به رش��دي را آغاز كرده 
اس��ت و انتظار مي رود در آينده با سرعت بيشتري ارتقا 
و توس��عه يابد و قابليت ها و ظرفيت هاي دو كش��ور در 
مسير همكاري هاي سازنده و موثر بيشتري قرار گيرد. 

به گ��زارش خبرگ��زاري ص��دا و س��يما، عراقچي 
همچني��ن ب��ه تبيي��ن اوض��اع منطق��ه خاورميانه و 
نابراب��ري  و  فق��ر  وي،  پرداخ��ت.  آن  چالش ه��اي 
اقتصادي، رژيم ه��اي غيردموكراتيك و س��ركوب گر، 
افراط گراي��ي و تروريس��م و به وي��ژه بح��ران مزم��ن 
فلس��طين و س��ركوب گري هاي رژيم صهيونيس��تي را 
از جمله مهم ترين اين چالش ها برش��مرد. عراقچي با 
اش��اره به حضور بازيگران مختلف و متنوع در منطقه، 
تاكيد كرد: نقش اي��ران به عنوان يك بازيگر قدرتمند 
و تاثيرگذار در خاورميانه بر كس��ي پوش��يده نيس��ت. 
ايران يكي از باثبات ترين و امن ترين كشورهاي منطقه 
است و برخالف بسياري كشورهاي ديگر، منشا قدرت 
و ت��وان آن تنها مردم ايران هس��تند. وي به برگزاري 
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و مشاركت 
۷3درصدي افراد واجد شرايط به عنوان يكي از مظاهر 
قدرت ايران اشاره كرد و آن را موردي منحصر به فرد 
بين كشورهاي منطقه دانست. معاون وزير امور خارجه 
افزود: »تروريس��م تكفيري اكن��ون بزرگ ترين چالش 
منطقه است و خطرات آن نه فقط خاورميانه بلكه كل 
جهان را تهديد مي كند. مقابله با اين تهديد به اجماع 
جهاني و همكاري همه كش��ورها ني��از دارد.« گفتني 
اس��ت عراقچي كه براي يك ديدار دوجانبه در توكيو 
به س��ر مي برد در مدت اقامت خود در ژاپن، ديدارهاي 
متع��ددي با مقامات سياس��ي و اقتص��ادي ژاپن و نيز 
ش��ركت ها و بانك هاي بزرگ اين كشور انجام داد. در 
اين ديدارها راه هاي گسترش هرچه بيشتر روابط ايران 
و ژاپن به ويژه همكاري هاي اقتصادي در شرايط جديد 
ناش��ي از برجام و رفع تحريم ه��ا مورد بحث و مذاكره 

قرار گرفت. 
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خطيب نماز جمعه اي��ن هفته تهران 
در خطبه ه��اي نماز جمعه تهران با تاكيد 
ب��ر اينكه مطاب��ق اصول دين باي��د قبل از 
اينكه به حس��اب مان رسيدگي شود خودمان 
به حس��اب كارهاي مان رس��يدگي كنيم، تصريح كرد: در قيامت به 
حس��اب برخي به سختي رسيدگي مي ش��ود و حساب برخي ديگر 
آس��ان مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه همه اينها بستگي به اعمال 

انسان در دنيا دارد. 
به گزارش ايس��نا، حجت االسالم والمسلمين موحدي كرماني با 
اش��اره به اينكه خداوند به بنده خود تا 4۰س��الگي آسان مي گيرد و 
گناهانش را با پشيماني مي بخشد، افزود: بعد از 4۰ سالگي ۲ فرشته 
مامور مي شوند تا با شدت و غلظت تمام اعمال انسان را ثبت كنند. 

امام جمعه موقت تهران با اش��اره به اينكه بعضي گناهان غضب 
خداوند را به دنبال دارد به روايتي از حضرت علي)ع( پرداخت و گفت: 
خداوند غضبش را در گناه��ان، رضايش را در طاعات، ولي اش را در 
بن��دگان و اجابت��ش را در دعاها پنهان كرده اس��ت، پس بايد از هر 
گناه��ي پرهيز كرد، هيچ عبادتي را ترك نكرد و از اهانت به بندگان 

خدا دوري كرد و به همه دعاها توجه داشت. 
موح��دي كرماني با اش��اره به اينك��ه در روز قيامت عده يي از ما 
مطالبه و مواخذه خواهند كرد، گفت: در اين راس��تا ش��هيد رجايي 
مي گفتند نگ��ران آنم در قيامت آنهايي كه به م��ن راي داده اند مرا 
مورد مواخذه قرار دهند. خطيب نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره 
به اينكه در قيامت پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند و همس��ر و... از 
ما مطالبه و مواخذه خواهند كرد، گفت: بايد به حقوق اطرافيان مان 

رسيدگي كرده و به آنها پاسخ دهيم. 

بايد قبل از محاسبه به حساب 
كارهايمان رسيدگي كنيم

رييس فراكسيون اميد مجلس گفت: ما 
نگرانيم كه رفتارهاي فردي و ش��خصي در 
ش��وراها به گفتمان ضربه بزند چراكه همه 
ما موظف به حفظ مس��ووليت گفتماني خود 
هستيم. به گزارش ايسنا، محمدرضا عارف در نخستين كنگره مجمع 
زنان اصالح طلب با تشكر از همراهي مجمع زنان اصالح طلب در انسجام 
بخشي و تشكيل شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان اظهار كرد: 
با وجود همه مشكالت ما 3 گام اساسي در دهه ۹۰ برداشتيم كه هر 
گام بهتر از گام قبلي بود و سرمايه اجتماعي ارزشمندي در اين مدت 
خلق شد كه صاحب و باني اين سرمايه نيز مردم هستند و مهم ترين 
س��رمايه جريان اصالح طلب نيز همين اعتماد مردم است كه بايد آن 
را قدر بدانيم. رييس شوراي عالي سياست گذاري اصالح طلبان تاكيد 
كرد: همه بايد بدانند اين س��رمايه به دليل گفتمان اصالحات است و 
ب��ه هيچ حزبي تعلق ندارد و البت��ه اميدواريم كه در آينده نزديك به 
يك حزب فراگير اصالح طلب دست يابيم ولي تا رسيدن به آن شرايط 
چاره يي جز حركت جبهه يي نداريم. وي با اش��اره به اينكه در زمان 
انتخابات مجلس ما حركت ائتالفي كرديم، گفت: طبيعي اس��ت كه 
برخي افراد پس از ورود به مجلس در مقابل ما قرار بگيرند كه گرفتند 
ولي اين بهانه ديگر در انتخابات شوراها پذيرفتني نيست چون هر ۲۱ 
عضو شورا اصالح طلب هستند. رييس فراكسيون اميد مجلس با تاكيد 
بر اينكه همه اعضاي ش��ورا بايد پايبند به گفتمان جريان اصالحات 
باش��ند، گفت: ما نگرانيم كه رفتارهاي فردي و ش��خصي به گفتمان 
ضربه بزند و تجربه س��ال 8۰ نبايد تكرار ش��ود. رقيب و طرف مقابل 
طبيعي است كه بخواهد وحدت و انسجام ما را برهم زند، ولي همه ما 

موظف به حفظ مسووليت گفتماني خود هستيم. 

 نگران رفتارهاي فردي
در شوراي شهر هستيم 

س��ردار سرلشكر قاسم س��ليماني در 
پيام��ي به مناس��بت ش��هادت محس��ن 
حجج��ي، اطمينان داد ك��ه فرزندان دلير 
اي��ران انتقام اين اقدام ددمنش��انه را خواهند 
گرف��ت. ب��ه گزارش ف��ارس، در متن اين پيام آمده اس��ت: »پس از 
شكست هاي پي در پي گروه هاي تكفيري-وهابي وابسته به استكبار 
جهان��ي در براب��ر رزمندگان اس��الم در جبهه هاي مختل��ف، گروه 
ترويستي داعش مرتكب جنايتي فجيع و غيرانساني شد كه در هيچ 
قاعده و قانون اسالمي و حتي انساني نمي گنجد. مردم دالور و امت 
حزب اهلل خصوصا خانواده شهيد محسن حججي مطمئن باشند كه 
فرزندان دلير ش��ما انتقام اين اقدام ددمنشانه را با تصميمي قاطعانه 
كه همانا ريشه كن كردن شجره خبيثه وهابيت و تروريسم از جهان 
اس��الم اس��ت، خواهند گرفت. اين نوع جنايت ها كه تاكنون هزاران 
مورد آن به همين ش��كل در عراق و س��وريه بر ضد امت مس��لمان 
اعم از ش��يعه و سني به وقوع پيوسته تنها نتيجه يي كه در برخواهد 
داشت اتحاد و آگاهي بيشتر عالم اسالمي نسبت به هويت و خباثت 
اين خوارج زمان است و ما را در پاك كردن سرزمين اسالمي از لوث 
وجود آنان مصمم تر و قدرتمندتر خواهد نمود.« سردار سليماني در 
ادامه آورده اس��ت: »به حلقوم بريده اين شهيد عزيز و تمام شهيدان 
راه اباعبداهلل)ع( سوگند ياد مي كنيم كه از تعقيب اين شجره ملعونه 
و نابودي اين غده خطرناك برآمده در پيكر جهان اس��الم تا آخرين 
نفرشان از پاي نخواهيم نشست.  ايران اسالمي در راه آزادي و شريعت 
و براي نجات دين مبين اس��الم چنين قربانيان ارزشمندي را تقديم 
مي كند و از خداي سبحان عاجزانه طلب مي كنيم كه حسن عاقبت 

با مرگي همچون شهيد محسن حججي عزيز براي مقرر فرمايد.«

پيام سردار سليماني در پي 
شهادت محسن حججي

قطعات باقيمانده پازل كابينه دوازدهم 
با احكامي كه رييس جمهور براي معاونان، 
دس��تياران ويژه و مشاورانش صادر مي كند 
در حال تكميل شدن است. بعد از اعالم رسمي 
۱۷وزير كابينه دوازدهم، روحاني بعد از سبك و سنگين كردن نام ها و 
چهره هاي مختلف، بر اساس اصل يكصدو بيست و چهارم قانون اساسي 
علي اكبر صالح��ي را به عنوان معاون رييس جمهور و رييس س��ازمان 
انرژي اتمي منصوب كرد.  چهره يي كه در جريان مذاكرات طاقت فرساي 
هسته يي دوشادوش ظريف در هتل كوبورگ وين حاضر مي شد و همراه 
با مونيز وزير انرژي اياالت متحده ابعاد تخصصي و كارشناسي قضيه را 
دنب��ال مي كرد، اما مهم ترين تصويري ك��ه از فعاليت هاي صالحي طي 
4سال گذشته در افكارعمومي و آرشيو رسانه ها رسوب كرده، به ماجراي 
اظه��ارات تند نمايندگان جبهه پايداري در مجلس نهم باز مي گش��ت. 
رييس س��ازمان انرژي اتمي در سخناني كه فايل صوتي آن نيز منتشر 
ش��ده، بدون نام بردن از فرد خاصي گفت، يك��ي از نمايندگان تهديد 
كرد: »در همان قلب راكتور اراك روي شما سيمان مي ريزيم و دفن تان 
مي كنيم.«در متن حكم حس��ن روحاني خطاب به صالحي آمده است: 
»جناب آقاي صالحي بر اس��اس اصل يكصد و بيس��ت و چهارم قانون 
اساس��ي جمهوري اس��المي ايران و با عنايت به مراتب تعهد، س��وابق 
علمي، مديريت موفق اجرايي و تالش هاي ارزشمند جنابعالي در توافق 
هسته يي به موجب اين حكم جنابعالي را به عنوان »معاون رييس جمهور 
و رييس س��ازمان انرژي اتمي« منصوب مي نمايم. اميد است با عنايات 
الهي و همكاري نخبگان علمي، در خدمت به ملت شريف ايران و نظام 
جمهوري اس��المي با رعايت اصول قانونمداري، اعتدالگرايي و منش��ور 

اخالقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.«

 صالحي در سازمان
انرژي اتمي ابقا شد

چهرهها



ريي��س س��ازمان برنام��ه  و بودجه  كش��ور گفت: براس��اس 
اصل١٢٦ قانون  اساسي امور برنامه، بودجه، اداري و استخدامي 

جزو اختيارات رييس جمهور است. 
محمدباقر نوبخت در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ارائه 
طرح تبديل س��ازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه 
از س��وي برخي نمايندگان، گفت: از نظر قانون اساس��ي تبديل 
سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه شدني نيست، 
چراكه براس��اس اصل ١٢٦ قانون اساس��ي امور برنامه، بودجه، 
اداري و استخدامي جزو اختيارات شخص رييس جمهور است و 

رييس جمهور مي تواند به فرد ديگري واگذار كند. 
ريي��س س��ازمان برنام��ه و بودجه كش��ور، اف��زود: اختيار 
رييس جمه��ور را نمي توان در قالب يك وزارتخانه تعريف كرد و 
از اين جهت موضوع تبديل س��ازمان برنامه و بودجه قابل طرح 

نبوده و ضرورتي بر اجراي اين كار نيز وجود ندارد. 
س��خنگوي دولت يازدهم، با اش��اره به معرفي وزراي كابينه 

دول��ت به مجل��س و چينش اقتص��ادي كابين��ه، تصريح كرد: 
كرباسيان مدير باتجربه و موفقي در حوزه اقتصاد و دارايي بوده 
كه ان ش��اءاهلل در دولت دوازدهم مدي��ر فعالي در تيم اقتصادي 
دولت اس��ت و مي تواند دستاوردهاي دولت يازدهم را در دولت 

دوازدهم حفظ كرده و بهبود بخشد. 

س��خنگوي كميس��يون اقتص��ادي مجل��س درب��اره گزينه 
پيشنهادي وزارت اقتصاد گفت: كرباسيان از مجلس راي نسبتا 

خوبي خواهد گرفت. 
به گزارش تسنيم، رحيم زارع سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اسالمي در مصاحبه با راديو، درباره برنامه هاي 
تيم اقتصادي كابينه پيش��نهادي دوازدهم گفت: متاس��فانه در 
تي��م اقتصادي كابينه يازدهم هماهنگي و انس��جام الزم وجود 
نداش��ت و باوجود موفقيت هاي نسبي كه دولت در زمينه هايي 
همچ��ون كنترل ت��ورم و كاهش اتكاي بودجه كش��ور به نفت 
به دس��ت آورد اما در بس��ياري از موارد ديگر كه براي پيشبرد 
اهداف انس��جام كابينه بود اين مهم به دست نيامد.  وي با بيان 
اينكه وزير پيشنهادي اقتصاد آقاي كرباسيان دقيقه 90 معرفي 
شد، گفت: با وجود اين گزينه مناسب براي اين وزارتخانه است 
چراك��ه در دولت قب��ل باتوجه به اينكه مع��اون وزير اقتصاد و 
ريي��س گمرك بود و با كميس��يون اقتصادي مجلس در تعامل 

ب��ود، عملكرد بس��يار خوبي از خود به جاي گذاش��ت و تعامل 
بسيار مناسبي با مجلس شوراي اسالمي داشت. 

وي افزود: مهم ترين مس��اله براي كرباس��يان بايد هماهنگي 
با تيم اقتصادي دولت باش��د؛ چراكه طيب نيا نتوانس��ت در حل 

مشكالت كشور موفق باشد. 
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3 كالن
آسيب اقتصاد از ديپلماسي 

 خارجي و فضاي رانتي 
يك اقتص��اددان گفت: ابتداي دولت يازدهم و زماني كه 
آقاي س��يف زمام امور را در بانك مركزي به دس��ت گرفت 
با وجود نبود ش��فافيت در ساير ارگان ها و نهادهاي دولتي، 

ايشان گزارش روشني را از وضعيت بانك ها ارائه داد. 
محمود  جام س��از در گفت وگو با ايلن��ا در مورد كارنامه 
4س��اله وزارت اقتص��اد و بانك مركزي اظه��ار كرد: دولت  
يازدهم از بدو ش��روع به كار خود با مشكالت بسيار زيادي 
در زمينه هاي مختلف روبه رو شد كه عمده ترين آن مساله 
سياست خارجي و مسائل اقتصادي و معيشتي جامعه بود 
ك��ه همه آن متاثر از حاكميت اقتصاد دولتي نفتي رانتي و 
عملكرد دولت هاي پيشين و تحريم هاي سياسي اقتصادي 
بوده اس��ت.  وي  افزود: در ابتداي دولت يازدهم و زماني كه 
آقاي طيب نيا زمام امور را در وزارت اقتصاد به دست گرفت 
با وجود نبود ش��فافيت در ساير ارگان ها و نهادهاي دولتي، 
ايشان گزارش روشني را از وضعيت اقتصادي، پولي و بانكي 
كش��ور ارائه داد و عنوان كرد كه س��ر و سامان دادن اوضاع 

اقتصادي كشور در 4 سال امكان پذير نيست. 
جام س��از تصريح كرد: يكي از عل��ل آن هم اين بود كه 
مش��كالت اقتصادي در دولت قبل انباشته شده  بودند و از 
عملكرد دولت هاي پيشين ميلياردها دالر منابع آسان رس 
نفتي حيف و ميل ش��ده بود كه حساب و كتاب آنها هنوز 

هم معلوم نيست. 
وي ادام��ه داد: س��ازمان بازرس��ي  كل  كش��ور و ديوان 
محاس��بات عمومي كشور نيز نتوانس��تند به صورت شفاف 
هزينه ها و پول هايي كه به صورت غيرشفاف تخصيص يافته 
بود را به درس��تي رديابي كنند به طوري كه گفته شد بيش 
از ١00 ميليارد دالر مفقود ش��ده اس��ت.  اين اقتصاددان با 
بيان اينكه اين حجم پول قابل رصد نيس��ت، تصريح كرد: 
بانك ه��ا ني��ز به دليل ضعف منابع مالي به س��بب بي بند و 
باري در اعطاي تسهيالت از منابع تسهيالتي  تهي شده اند 
و نتوانسته اند آن طور كه بايد و شايد بخش خصوصي را ياري 
كنند تا زمينه سرمايه گذاري و اشتغال فراهم شود، لذا مساله 
ايجاد اشتغال و افزايش بيكاري كه يكي از معضالت اصلي 
ما به شمار مي رود هم هنوز حل نشده و كشور همچنان در 
ركود اقتصادي به سر مي برد.  وي با تاكيد بر اينكه مشكالت 
اقتصادي و بانكي ما ساختاري است، افزود: ساختار اقتصادي 
دولت نفتي رانتي  به گونه يي است كه موانع عديده يي پيش 
روي اقتصاد ايجاد ش��ده اس��ت.  وي  ادامه داد: اگر نگاه به 
اقتصاد دولتي تغيير كند مسووالن به اين باور خواهند رسيد 
كه بخش خصوصي بايد محور فعاليت هاي  اقتصادي باشد 
اين درحالي اس��ت كه ۸۵ درصد اقتصاد كش��ور در دست 
دولت، نهادهاي فرادولتي، نظامي و ساير قدرت هاي پنهان 
در كشور اس��ت.  وي  افزود: ضمن آنكه اقتصاد رقابت پذير 
در بخش هاي اقتصادي و مالي ديده نمي ش��ود و همچنان 
اقتصاد دولتي بر كشور حاكم است.  جام ساز افزود: در ايران 
تمام برنامه هاي اقتصادي از س��وي دولت اجرا مي ش��ود و 
برخ��ي خصوصي ها نيز به عنوان پيمانكار برنامه هاي دولتي 
را اجرا مي كنند كه متاس��فانه در اي��ن رابطه به دليل عدم 
وص��ول عمده مطالب��ات خود از دولت تعطيل ش��ده يا در 
آستانه ورشكستگي هستند. عده يي نيز به سبب عدم ايفاي 
تعهدات خود به علت قفل شدن مطالبات شان در دولت در 
زندان ها به سر مي برند. علي ايحال هنوز شرايط مناسبي براي 
بخش خصوصي قوي در كشور وجود ندارد و دولت به لحاظ 

حقوقي و تسهيالتي بايد راهگشا وكمك رسان باشد. 

 انتقال فعاليت هاي گمرك 
به سامانه جامع وزارت صمت

س��خنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه 
فع��االن اقتص��ادي تنها از س��امانه جامع انباره��اي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت استفاده كنند، گفت: گمرك انتقال 
فعاليت ه��اي خ��ود را درخصوص انبارش به س��امانه جامع 

انبارهاي وزارت صمت پذيرفت. 
قاس��م خورش��يدي در گفت وگو با ف��ارس درخصوص 
موازي كاري ه��اي بخش انبارها از س��وي گمرك گفت: در 
هفته گذشته جلسه يي با حضور مديران ارشد گمرك كشور 
برگزار ش��د و نتيجه اين شد كه گمرك هيچ ادعايي نسبت 
به ثبت كاالها در سامانه  انبارهاي گمركي ندارد.  سخنگوي 
س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با بيان اينكه گمرك انتقال 
فعاليت ه��اي خود را درخصوص انب��ارش و محل نگهداري 
كاالها به س��امانه جامع انبارها وزارت صمت پذيرفت، اظهار 
كرد: قرار بر اين شد كه گمرك موضوع ثبت كاالها  در سامانه 
انباره��اي خود را منتفي اعالم كند و تمام فعاالن اقتصادي 
تنها از س��امانه جامع انبارها وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اس��تفاده كنند.  وي در ادامه گفت: حلقه واصل بين سامانه 
جام��ع انبارها وزارت صمت با س��امانه جامع امور گمركي، 
سامانه بارنامه برخط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي 
كشور است.  خورشيدي خاطرنشان كرد: اگر مبدا و مقصد 
باري كه به نوعي انبار محس��وب مي ش��ود در سامانه جامع 
انبارها ثبت نشود، امكان صدور بارنامه الكترونيكي براي آن 
بار فراهم نمي ش��ود.  سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز در پاي��ان تاكيد كرد: حمل و نق��ل كاال بدون بارنامه در 
كش��ور و بدون ثبت در سامانه  جامع انبارها وزارت صنعت، 

معدن و تجارت قاچاق محسوب مي شود. 

راه اندازي مركز الكترونيكي 
ارتباط با مشتريان گمرك

گمرك جمهوري اسالمي ايران اقدام به راه اندازي مركز 
ارتباط با مشتري يا ميز خدمت كرد.  به گزارش مهر به نقل 
از گمرك، در راس��تاي ادامه ارائ��ه خدمات الكترونيك و در 
جهت رفاه حال خدمت گيرن��دگان و عدم نياز به مراجعات 
حضوري، گمرك جمهوري اسالمي ايران اقدام به راه اندازي 
مركز ارتباط با مشتري يا ميز خدمت كرده است.  بر همين 
اس��اس با استفاده از ش��ماره تلفن ۵ رقمي 4۳۸9١ امكان 
پاسخگويي به كليه سواالت درخصوص سامانه جامع گمركي 
و پنجره واحد تجارت فرامرزي و همچنين موضوعات مرتبط 
ب��ا قوانين و مقررات گمركي و بخش هاي تخصصي مربوطه 
توسط كارشناسان ميز خدمت فراهم شده است.  كارشناسان 
 مرب��وط در كليه اي��ام هفته جز روز هاي جمعه، از س��اعت

۸ صبح لغايت ١۸ بعدازظهر پاس��خگوي س��واالت شما تا 
حصول نتيجه خواهند بود.   خدمت گيرندگان مي توانند در 
صورت عدم رضايت از ارائه خدمات مذكور، نس��بت به ثبت 
هرگونه انتقاد در سامانه club.irica.co براي رفع مشكالت 

موجود درخصوص نحوه پاسخگويي اقدام كنند. 

ديدگاه

كوتاه از كالن

اقتصاددانان در جلسه موسسه دين و اقتصاد مطرح كردند

چشماندازفروپاشيماليكالنشهرها

رشد 89 درصدي خالص صادرات
گروه اقتصاد كالن|

خالص ص��ادرات ايران در س��ال 9۵ ب��ه ميزان 
۸۸.9 درصد افزايش يافته اس��ت. براس��اس گزارش 
جدي��د مركز آمار از اجزاي هزينه نهايي كش��ور در 
س��ال 9۵، ب��ا اينكه در س��ال هاي 9۳ و 94 خالص 
صادرات كش��ور به ترتيب ۳١ و ۳7 درصد رشد كرده 
بودند، با اين حال باز در سال 9۵ اين رقم در مقايسه 
با رقم س��ال 94 حدود ۸9 درصد رشد داشته است. 
اين موض��وع هر چند متاثر از توليد نفت و ميعانات 
گازي بوده اس��ت، اما خود مي تواند نشانه يي از دور 
ش��دن از بحران تراز منفي بازرگاني كش��ور قلمداد 
ش��ود. البته قابل ذكر است كه آمارهاي ۳ ماهه تراز 
بازرگاني كشور نشان مي دهد كه اين شاخص دوباره 

بر مدار منفي قرار گرفته است. 

2 نقطه مثبت هزينه نهايي
به گزارش »تعادل«، مركز آمار كش��ور اطالعات 
مربوط به رش��د اجزاي هزينه نهايي كشور در سال 
9۵ را منتش��ر كرد. جمع آوري و محاسبه آمارهاي 
هزين��ه يا مص��رف نهاي��ي اقتصاد كش��ور يكي از 
روش هاي��ي اس��ت كه از طريق آن مي��زان ارزش و 

تغييرات رشد توليد ناخالص كشور را نشان مي دهد. 
گزارش جديد مركز آمار از هزينه نهايي كش��ور در 
س��ال 9۵ كه براساس س��ال پايه 90 محاسبه شده 
اس��ت، نشان مي دهد در اين سال ١١.١ درصد رشد 
مصرف نس��بت به س��ال 94 داش��ته ايم. در منطق 
علم اقتصاد هميش��ه كل تولي��د برابر با كل مصرف 
اس��ت بدين معنا كه هر خري��دي از زاويه يي ديگر 
فروش محس��وب مي ش��ود، اما از آنجا كه برخي از 
اين خريده��ا مربوط به توليدات كش��ورهاي ديگر 
)محصوالت وارداتي( اس��ت، اي��ن كاالها در اجزاي 
فرمول نهايي كسر مي شود و به جاي آن از شاخصي 

تحت عنوان خالص صادرات استفاده مي شود. 
به ط��ور دقيق تر اج��زاي اين فرمول ش��امل ۵ 
ج��زء اصلي هزينه نهايي بخ��ش خصوصي، هزينه 
نهايي دولت، تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص )در 
بخش س��اختمان و ماشين آالت( و خالص صادرات 
است. البته چون بخشي از سرمايه تخصيص يافته 
)به عنوان هزينه( در كاالهايي كه در انبارها حبس 
ش��ده است، قرار دارد، جزو ششمي با عنوان تغيير 
موج��ودي انبار هم محاس��به مي ش��ود كه نش��ان 
مي دهد چه اندازه از اين س��رمايه حبس ش��ده در 

كاال تحقق يافته اس��ت. اين جزء در گزارش مركز 
آمار با خط تيره پر شده است!

برمبناي گ��زارش حاضر مهم ترين تغييراتي كه 
در اجزاي هزينه نهايي كشور در سال 9۵ رخ داده 
اس��ت، مربوط به تشكيل س��رمايه ثابت در بخش 
س��اختمان و  درصد رش��د خالص صادرات اس��ت. 
طبق اين آمار در س��ال گذش��ته با اينكه ميانگين 
4 فصل رش��د س��رمايه گذاري در بخش ساختمان 
منفي ١١.۳ درصد ش��ده اس��ت، ام��ا روند فصول 
نش��ان مي دهد كه در فص��ل پاياني اين س��ال به 
مثبت 4.۳درصد رس��يده اس��ت. تش��كيل سرمايه 

در بخش ماش��ين آالت نيز به طور ميانگين در اين 
سال ١.۳ درصد بوده و در فصل پاياني به ۸.9 درصد 
رسيده است. بدين  ترتيب شاخص تشكيل سرمايه 
ثابت هم با اينكه در س��ال 9۵ به منفي ۵.۸ درصد 
شده اما در فصل پاياني به ٦.۳ درصد رسيده است. 
نكته مهم ديگر در اين آمارها مربوط به افزايش 
چش��مگير خالص صادرات كاال و خدمات كش��ور 
اس��ت. در س��ال گذش��ته اين ش��اخص به ميزان 
۸۸.9 درصد رش��د كرد. بنا بر اين آمارها در س��ال 
9۵ صادرات كش��ور به ميزان ٦0.٦ درصد نس��بت 
به سال 94 رش��د كرده بود، اين درحالي است كه 

همزم��ان با اين موض��وع، واردات كاالها و خدمات 
تنه��ا ۳.4 درصد افزايش يافته بود. رش��د صادرات 
كشور در ش��رايطي اتفاق افتاد كه بعد از سال 9١ 
كه كشور با رشد صادرات منفي ٢۳درصدي مواجه 
ش��د، به طور مداوم در س��ال هاي بعد از آن رش��د 
مثبت را تجربه كرده اس��ت. در س��ال 9٢ صادرات 
رش��دي 7.7درصدي و در س��ال 9۳ به 7.۸ درصد 
مي رس��د. در س��ال 94 ني��ز اين رش��د ١4 درصد 
افزايش يافته اس��ت. اين موضوع باعث ش��د كه در 
سال گذشته تراز بازرگاني كشور براساس آمار بانك 

مركزي به ٢0 ميليارد دالر برسد. 

گروه اقتصادكالن| 
جاي��گاه كالن ش��هرها در اقتصاد مل��ي و توليد 
ناخالص داخلي س��بب ش��ده تا مس��اله مديريت 
شهري فارغ از خدمات قابل ارائه در اين چارچوب، 
نقش غيرقابل انكاري در اقتصاد و توس��عه داشته 
باش��د. مديري��ت ناكارآمد كالن ش��هرها عالوه بر 
تش��ديد فقر، حاشيه نش��يني، تغيير در كانون هاي 
جمعيت��ي و تخريب ه��اي زيس��ت محيطي، آث��ار 
عميق��ي را هم ب��ر اقتصاد و توس��عه ملي برجاي 

خواهد گذاشت. 
كالن ش��هرها در س��اختار توس��عه يي تمرك��ز 
موج��ود در اي��ران، بار بخ��ش عمده ي��ي از توليد 
ناخالص داخلي را بر دوش مي كش��ند و همين امر 
سبب مي ش��ود تا آسيب شناسي مس��اله مديريت 
كالن شهرها در ايران تنها به امور اداره شهر محدود 
نشود. بلكه مس��ائل و بحران هاي مالي و اقتصادي 
عميقي در پي مديريت ناكارآمد كالن ش��هرها رقم 

خواهد خورد. 
جلس��ه هفته گذشته موسسه »دين و اقتصاد« 
با عنوان »مديريت ش��هري و آينده كالن ش��هرها 
در اي��ران« به ط��رح مس��ائلي در ب��اب مديريت 
كالن ش��هرها و آثار آن بر توسعه پرداخت. در اين 
زمينه فرشاد مومني اقتصاددان با بيان اينكه توجه 
به مس��اله مديريت ش��هري با گذر زمان در دنيا تا 
حد يك دولت محلي افزايش يافته اس��ت، نسبت 
به چش��م اندازهاي نگران كنن��ده در وضعيت مالي 
كش��ور چه در س��طح اقتصاد ملي و چه در سطح 
اداره كالن ش��هرها مي بينيم، هشدار داد. مومني با 
بي��ان اينكه هنوز چارچوب ذهني س��اختار قدرت 
كش��ور آمادگي مواجهه با وضعيت فاجعه بار تهران 
از نظ��ر مالي، زيس��ت محيطي و كيفيت زندگي را 
ندارد، بسترسازي نهادي بر فراز ساختارهاي قدرت 
را براي اصالح ش��يوه مديريت كالن شهرها حياتي 

عنوان كرد. 
در عين ح��ال، ناصر ذاكري ديگ��ر اقتصاددان 
حاضر در اين جلسه گزيده يي از مطالعات جمعيتي 
كه روي كالن ش��هرها انج��ام داده ارائه داد كه بر 
اس��اس آن، پيش بيني  شده جمعيت شهري ايران 
در س��ال ١44۵ نيمي از جمعيت كشور را تشكيل 
 ده��د. بر اس��اس مطالعه ذاكري، س��هم جمعيتي

١0ش��هر بزرگ اي��ران در نيم ق��رن آينده حدود 
۳۵درص��د و با جمعيتي ح��دود ۵0 تا ۵۵ميليون 
خواه��د ب��ود كه همي��ن امر ابع��اد اقتص��ادي و 
اجتماعي غفلت از مس��اله مديريت كالن شهرها را 
به وضوح نش��ان مي دهد. به گفته اين اقتصاددان 
نشانه هايي از اينكه در كانون هاي اقتصادي كشور 
تغييري ايجاد كند، مشاهده نمي شود. اين موضوع 
در حقيق��ت بر پيش بيني رش��د فزاينده جمعيتي 
در كش��ور صحه مي گذارد و ض��رورت بازنگري در 
وضعي��ت نگران كننده مديريت كالن ش��هرها را به 

ميان مي آورد. 

 چشم اندازهاي فروپاشي مالي در كالن شهرها
فرش��اد مومني ب��ا بيان اينكه تمركز بر مس��ائل 
مديري��ت ش��هري و اقتصاد طي س��ال هاي اخير به 
داليل گوناگون در كشور ضرورت بيشتري پيدا كرده 
اس��ت، افزود: »پيش بيني مي ش��ود كه اهميت اين 
مس��ائل در آينده بسيار بيش��تر از امروز باشد. وقتي 
به شكل تاريخي به مس��اله نگاه مي كنيم، مي بينيم 

كه مديريت ش��هري در گام هاي آغازين خود بيشتر 
روي ارائ��ه يك سلس��له خدمات و اداره امور ش��هر 
متمركز بود. با گذش��ت زمان، ن��گاه تغيير كرد و به 
مديريت شهري تا حد دولت محلي توجه شد. تقريبا 
بخش بزرگي از مطالعات آينده ش��ناختي كه درباره 
قرن بيست و يكم صحبت مي كند، بحث از بازآرايي 
بنيادي وظايف كالن ش��هرها و مديريت توسعه ملي 
وجود دارد.  به طور عمده اين مطالعات حكايت از اين 
دارد كه بخش هاي دايما رو به افزايشي از دولت ملي 
به مديريت كالن شهرها واگذار مي شود و دولت ملي 
به تدريج به شكل انحصاري فقط به مسائل راهبردي 

و استراتژيك خواهد پرداخت.«
مومن��ي اظهار ك��رد: »اگ��ر برخ��ورد فعال و 
آسيب ش��ناختي از واقعيت ه��اي موجود مديريت 
ش��هري داشته باش��يم، مي توانيم ظرفيت هايي را 
آزاد كني��م كه در خدمت توس��عه مل��ي و ارتقاي 
توان رقاب��ت اقتصاد ملي قرار گي��رد. در غير اين 
صورت، س��هل انگاري ها تبديل به كانون جديدي 
ب��راي ش��كل گيري بحران هاي ب��زرگ و كوچك 

مي شود.«
اين اقتصاددان با بيان اينكه تجربه نش��ان داده 
كه اقتصاد سياس��ي ايران در اين زمينه هم ممكن 
اس��ت فرصت ها را به تهديد و تهديدها را به فاجعه 
تبديل كند، تصريح كرد: »بايد به اين واقعيت توجه 
داش��ت كه در قرن بيس��ت و يكم ب��ه عنوان عصر 
جهاني ش��دن و عصر دانايي، عموم پيش بيني ها از 
يك وضعيت پارادوكسيكال حكايت مي كند. به اين 
معن��ا كه در يك طرف چه در س��طح دولت ملي و 
چه در سطح مديريت كلي و مديريت كالن شهرها، 
ب��ا ابعاد پيچي��ده و بي س��ابقه يي از مس��ووليت ها 
روبه رو هس��تيم و از طرف ديگ��ر، تامين مالي اين 
فعاليت ها و عهده گيري مس��ووليت ها با چالش هاي 
بس��يار بيشتري روبه رو خواهد شد. اين مساله براي 
كشورهاي در حال توسعه حادتر و شكنندگي آورتر 

است.«

  فجايع مالي، محيط زيستي و كيفيت زندگي 
در تهران

مومني با بيان اينك��ه در ايران همه عالئمي كه 
نشان دهنده چشم اندازهاي نگران كننده در وضعيت 
مالي كشور است را چه در سطح اقتصاد ملي و چه 
در س��طح اداره كالن ش��هرها مي بينيم، اظهار كرد: 
»در سطح ملي مش��اهده مي شود كه نوسان شديد 
و افزايش ش��كاف ميان نيازهاي ارزي كش��ور با آن 
بخ��ش از اين نيازها ك��ه از طريق فروش نفت خام 
قابل تامين اس��ت، ما را در مع��رض گرفتاري هاي 
جدي قرار داده است. در عين حال، هم در مقياس 
دول��ت ملي و ه��م در مقياس كالن ش��هرها با يك 
وضعيت در آس��تانه فروپاش��ي مالي روبه رو هستيم 
كه اين مس��اله چه در س��طح ملي و چه در سطح 
كالن ش��هرها حتي از نظر شفاف سازي هم با چالش 

روبه روست.«
اي��ن اقتصاددان افزود: »هنوز س��ازه هاي ذهني 
در س��اختار قدرت كش��ور، آمادگي ش��نيدن ابعاد 
وضعي��ت فاجعه آميز ته��ران از نظ��ر مالي، محيط 
زيس��تي و كيفيت زندگي را ندارد. در اين س��اختار 
رانتي ضدتوس��عه يي موجود، فضايي ايجاد شده كه 
بحث ه��اي كارشناس��ي هم حمل ب��ر چيز ديگري 
شود. از نظر اصول و مباني اداره شهر، اگر بتوانيم از 
مسائل كالن شهرها سياست زدايي كنيم و علم مبنا 
و مالك ش��ود، احتمال نجات وج��ود دارد. در غير 
اين صورت بايد هزينه هاي غيرقابل بازگش��تي داد. 
در س��ايه عدم شفافيت، سياس��ت زدگي و مديريت 
ناكارآم��د هم آينده ب��ه تاراج رفت��ه و هم كيفيت 
موجود زندگي ش��هروندان در معرض انحطاط قرار 

گرفته است.«
به گفته مومني، مديريت كالن ش��هرها تاكنون 
در اي��ن حيط��ه بيش از ح��د مورد غفل��ت بوده و 
بسترس��ازي براي نظ��ارت نهادهاي مدن��ي بر فراز 
س��اختارهاي قدرت در مقطع كنوني بسيار حياتي 

و سرنوشت ساز است. 

  نشانه اي از تغيير در كانون هاي اقتصادي 
ديده نمي شود

در ادامه ناصر ذاكري اس��تاد اقتصاد دانشگاه 
تهران به تشريح تغيير وضعيت جمعيتي شهرها 
پرداخ��ت و گف��ت: »س��رعت افزاي��ش جمعيت 
ش��هري ضرورت توجه به مسائل مديريت شهري 
را بيش��تر كرده است. براس��اس سرشماري سال 
١۳9۵، جمعي��ت كل كش��ور 79 ميلي��ون نف��ر 
 و نس��بت شهرنش��يني 74 درصد اس��ت. س��هم
١0ش��هر بزرگ با جمعيت باالت��ر از يك ميليون 
نفر برابر با ۳0.9 درصد جمعيت كل كشور است. 
تراك��م و تمركز جمعيت��ي اتفاق افتاده، نش��ان 
مي ده��د بايد توج��ه خاصي به اي��ن كانون هاي 
جمعيتي داش��ته باشيم. در سال ١۳4۵ جمعيت 
ايران ٢۵ ميليون نفر و نس��بت شهرنشيني كمتر 
از 40 درصد بوده است. اين اعداد نشان مي دهد 
چه تغيي��ر عظيمي در اين س��ال ها اتفاق افتاده 
است. تحوالت عميقي در حال رخ دادن است. به 
نوعي كه جمعيت ايران س��ه برابر شده و نسبت 

شهرنشيني حدود دو برابر شده است.«
ذاكري افزود: »براس��اس مطالعاتي كه در اين 
زمينه انجام دادي��م، با يك پيش بيني اعتدالي از 
وضعيت كش��ور در ۵0 س��ال آينده، جمعيت را 
در دامن��ه ١۵0ميليون نفر درنظ��ر گرفته ايم. در 
عين حال، با مطالعات انجام  ش��ده مشخص شد 
كه روند افزايش نسبت شهرنشيني ادامه خواهد 

يافت.«
وي ب��ا بي��ان اينك��ه در حال حاضر، نس��بت 
شهرنش��يني در امريكاي التي��ن ۸0 درصد و در 
اياالت متح��ده امري��كا ۸٢ درصد اس��ت، افزود: 
»در مطالعه يي كه انجام ش��د ب��ا يك پيش بيني 
محتاطانه از نسبت شهرنشيني ايران در ۵0 سال 
آينده، نسبت شهرنش��يني را ۸0درصد به دست 
آورديم كه اين اطالعات مبنايي را براي بررس��ي 

وضعيت آينده در اختيار ما قرار مي دهد.«

  120ميليون شهرنشين در سال 1445
ذاك��ري ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه براس��اس اين 
پيش بيني، در ۵0 سال آينده حدود ١٢0 ميليون 
نفر شهرنشين خواهيم داش��ت، تصريح كرد: »در 
عين حال، عالمتي در اقتصاد كشور نمي بينيم كه 
حاكي از آن باشد تغييري در كانون هاي جمعيتي 
ايجاد خواهد ش��د. بر اين اس��اس، سهم جمعيتي 
١0 ش��هر بزرگ ايران در نيم قرن آينده به حدود 
۳۵ درص��د و با جمعيتي حدود ۵0 تا ۵۵ ميليون 

نفر خواهد رسيد.«
اين اقتصاددان با بيان اينكه يك س��ري شهرها 
هم در آس��تانه ميليوني شدن هستند، افزود: »اين 
اعداد نش��ان مي دهد كه با چه بحران هايي روبه رو 
خواهيم بود. طي ۵0س��ال آينده، بخش بزرگي از 
جمعيت بناست در كالن شهرها زندگي كنند و نياز 

به مديريت توانمندتري خواهيم داشت.«
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينكه ته��ران ب��ا توجه به 
اينكه كانون سياس��ي و اقتصاد كش��ور از گذشته 
ن��ه چن��دان دور تا به ام��روز بوده اس��ت، تصريح 
كرد: »بررس��ي روند مديريت ته��ران از اين منظر 
بس��يار مهم و حايز اهميت اس��ت. رون��د انتخاب 
ش��هردار در اي��ن ش��هر از س��ال ١۳00 تا س��ال 
 ١۳9٦ نش��ان مي ده��د ك��ه در اي��ن ب��ازه زماني
 ۵4 ش��هردار انتخاب شده اس��ت. به عبارت ديگر 
عدم ثبات مديران س��بب شده تا نگاه بلندمدت به 
مساله مديريت شهري وجود نداشته باشد. اما نكته 
تاس��ف بار اينجاس��ت كه تهران تنها از عدم ثبات 
مديران آس��يب نديده؛ بلكه دوره طوالني مديريت 

در تهران هم مشكل ساز شده است.«
ذاك��ري اف��زود: »از ش��هريور م��اه ١۳۸4 در 
شهرداري تهران مساله ثبات مديريت برقرار است 
كه ش��ايد در نگاه نخس��ت مثبت به نظر برسد اما 
وقتي اين موضوع را بررسي مي كنيم مي بينيم تنها 
چيزي كه اهميت نداش��ته ثب��ات مديريت بوده و 
مسائل ديگري در ميان بوده است كه نشان از نگاه 

سياسي به مديريت شهري دارد.«
وي تصريح كرد: »رش��د ش��هرها و شهرنشيني 
محدوديت ه��ا و الزاماتي را به م��ا تحميل مي كند 
كه ناچار به پذيرش آن هس��تيم. اگر جريان آينده 
تغيير را بفهميم، س��عي مي كنيم به جاي مقاومت 
در برابر موج تغيي��ر، خود را با آن هماهنگ كنيم 
تا اين تغيير دس��تاوردهاي مثبت بيش��تر و هزينه 

كمتري داشته باشد.«
اي��ن اقتص��اددان با بي��ان اينكه نقطه ش��روع 
بازنگ��ري در نظام مديريت ش��هري اس��ت، افزود: 
»نكت��ه مهم اين اس��ت كه ب��ا بحران��ي در نظام 
مديريت ش��هري مواجه هس��تيم. بايد ابتدا نظام 
سياسي را اصالح كنيم و فضاي رقابت سياسي در 
فضايي پيش رود كه در خدمت مردم باشد. در اين 
فضا هر اصالحي كه انجام ش��ود، مي تواند استمرار 
داش��ته باشد اما وقتي اين فضا وجود نداشته باشد 
هر تغيير مثبتي هم كه ايجاد شود، پايدار نخواهد 

بود.«
وي اف��زود: »مديريت ش��هري باي��د به گونه يي 
تقويت ش��ود تا بتواند تغييرات آينده را شناسايي 
كند و بر موج تغييرات س��وار شود. به عبارت بهتر، 
انفعالي برخورد نكند بلكه برخورد فعال با مس��ائل 
داشته باش��د و به طريقي آنها را مديريت كند كه 

هزينه كمتري به شهروندان تحميل شود.«

خوش اقبالي كرباسيان در مجلس تبديل سازمان برنامه به وزارتخانه شدني نيست
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بانك  پاسارگاد تسهيالت 
ارزان قيمت اعطا مي كند 

بانك  پاسارگاد در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، 
تامي��ن نقدينگي براي اش��خاص حقيقي و حقوقي و 
براي رونق كس��ب  و كار و افزايش توليد و اش��تغال، 
با ايجاد فرصتي مناسب براي مشتريان، كسبه، تجار 
و ش��ركت ها، اقدام به اعطاي تس��هيالت ارزان قيمت 

مي كند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ك پاس��ارگاد، 
هموطن��ان گرام��ي مي توانند براي كس��ب اطالعات 
بيش��تر و بهره من��دي از اي��ن تس��هيالت وي��ژه، به 
شعبه هاي بانك  پاس��ارگاد در سراسر كشور مراجعه 
كنن��د. همچني��ن مرك��ز مش��اوره و اطالع رس��اني 
بان��ك  پاس��ارگاد ب��ه ش��ماره 82890 و سيس��تم 
 درياف��ت نظره��ا در س��ايت اي��ن بانك ب��ه آدرس
www.bpi.ir آماده ارائه مشاوره و پاسخ به سواالت 

مشتريان هستند. 

بخشنامه هاي بانك مركزي 
پس از 7 روز الزم االجراست

گروه بانك و بيمه| كميسيون مقررات و نظارت 
موسس��ات اعتباري بانك مركزي در نهمين جلس��ه 
مورخ 18تير 96 و با امعان نظر به لزوم ايجاد وحدت 
روي��ه در ش��بكه بانكي كش��ور درخص���وص نح�وه 
اجراي بخش��نامه هاي صادره توسط معاونت نظارت 
بانك مركزي و اجتناب از تفاس��ير و برداش�ت ه�اي 
ناص�حيح در اي�ن رابطه همچنين پيشگيري از برخي 
مش��كالت اخيرا مشاهده ش��ده مبني بر اظهار عدم 
اطالع كاركنان ش��عب ش��بكه ب�انكي كشور از مفاد 
بخش��نامه هاي بانك مركزي به ويژه در پاس��خگويي 
ب��ه هموطنان مق��رر كرد درخص���وص نحوه اجراي 
بخش��نامه هاي ابالغي معاونت نظ��ارت بانك مركزي 
در س��طح شبكه بانكي كشور، نكات ضروري به مورد 

اجرا گذارده شود.
به گزارش»تعادل« بانك مركزي تاكيد كرد: مفاد 
بخش��نامه هاي صادره توس��ط معاونت نظارت بانك 
مرك��زي حداكثر ظ��رف م��دت ۷روز از تاريخ ابالغ 
آن الزم االجرا مي ش��ود مگر اينك��ه تاريخ ديگري در 

بخشنامه مقرر شده باشد. 
در مت��ن بخش��نامه هاي داخلي كه آن موسس��ه 
اعتباري جهت ابالغ مفاد بخشنامه هاي صادره توسط 
معاون��ت نظارت بانك مركزي ارس��ال مي كند، متن 
بخش��نامه اين بانك با ذكر شماره و تاريخ آن به طور 

كام�ل و بدون هيچ گونه تغيير نقل شود. 
ه��ر گونه توضيح كه با توجه به ش��رايط خاص و 
رويه ه��اي داخلي بانك يا موسس��ه اعتباري ذكر آن 
جه��ت اج�راي بخش���نامه ضروري تش��خيص داده 
مي ش��ود به صورت جداگانه بع��د از نقل متن اصلي 

بخشنامه ابالغي بانك مركزي درج شود. 
يك نس��خه از بخشنامه ابالغ ش��ده به واحدهاي 
زيرمجموع��ه حداكثر ظرف م��دت ۷روز به مديريت 
كل نظ��ارت بر بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري بانك 
مركزي ارس��ال ش��ود ت��ا از نظر انطباق مف��اد آن با 
بخش��نامه صادره بانك مركزي مورد رس��يدگي قرار 

گيرد. 
چنانچ��ه آن موسس��ه اعتباري در اج��راي مفاد 
بخش��نامه هاي واصل��ه از بان��ك مركزي با س��وال يا 
ابه�امي مواج�ه ش���ود مراتب ب��ه اداره صادركننده 
بخش��نامه در ح��وزه نظارت بان��ك مركزي منعكس 

شود تا نسبت به رفع ابهام اقدام شود. 
در ه��ر حال، وجود س��وال ي��ا ابه��ام در اجراي 
بخش��نامه ص��ادره بانك مركزي نباي��د به هيچ  وجه 
موج��ب تاخير در اب�الغ بخش��نامه هاي صادره بانك 

مركزي شود. 

 تعيين چارچوب برخورد
با بدهكاران

كارشناس مس��ائل اقتصادي با بيان اينكه ميزان 
معوقات بانك ها 11 تا 12 درصد است بر لزوم تعيين 
چارچوبي براي تعيين تكليف بدهكاران بانكي تاكيد 

كرد. 
اميرحسين امين آزاد در گفت وگو با ايبنا با تاكيد 
ب��ر اينكه چارچوب واحدي براي برخورد با بدهكاران 
بانكي وجود ندارد، گفت: مطالبات غيرجاري از جمله 
بخش هايي اس��ت كه به دليل اينكه براس��اس آمار و 
اطالعات دقيق منتش��ر و بررس��ي مي شود، شفاف و 

روشن است. 
اين كارش��ناس مسائل اقتصادي اظهار داشت: در 
ح��ال حاضر ميزان اين معوقات به 11 الي 12 درصد 
رس��يده كه در مقايسه با اس��تانداردهاي معمول در 
دنيا بسيار زياد است؛ زيرا رقم مطالبات غيرجاري در 
دنيا حدود ۴ الي ۵ درصد اس��ت و بيش از ۵ درصد 

به عنوان يك مخاطره محسوب مي شود. 
امين آزاد افزود: براين اس��اس طبق آمار، وضعيت 
سيستم بانكي كشور مناسب نيست و به نظر من يك 
نيمه پنهان دارد كه به اطالعات ارائه ش��ده از سوي 
بان��ك مركزي ارتباط دارد، زيرا اطالعاتي كه بانك ها 
به بان��ك مركزي ارائه مي دهند ب��ه عنوان مطالبات 
جاري دسته بندي شده، در حالي كه در عمل ماهيت 

غيرجاري دارد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: اين گونه مطالب��ات از نوع 
مطالباتي هستند كه براساس مصوب قانوني، بانك ها 
مجاز ش��ده اند ت��ا با مش��تريان يك ق��رارداد جديد 
تنظيم كنن��د و در آن قرارداد جديد طبق چارچوبي 
مش��خص، بدهي مشتريان را از ش��كل غيرجاري به 
جاري تبديل كنند؛ بنابراين وضع موجود با اطالعاتي 
كه ارائه مي ش��ود وضع نامناس��بي است، اما بايد اين 
موضوع را هم اضافه كنم كه بخش هايي به طور واقعي 
غيرجاري هستند و در س��رفصل هاي جاري نمايش 

داده مي شوند. 
اين كارش��ناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر اينكه 
در واق��ع مي��زان مطالبات معوق غيرج��اري بيش از 
12 درصد اس��ت، گف��ت: هنگام محاس��به اين رقم، 
دس��ته بندي خاصي نشده و در همه بخش ها در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت؛ اما براي بازپرداخت تس��هيالت 

خرد، اطمينان بيشتري وجود دارد. 
ب��ه گفته امين آزاد، تس��هيالت غيرجاري بانك ها 
بيش��تر ب��ه تس��هيالت كالن اختص��اص دارد؛ البته 
بخش��ي از تس��هيالت كالن هم در اين دس��ته بندي 
وج��ود دارد كه همه ناش��ي از پرداخت تس��هيالت 

دستوري نظام بانكي به بخشي از جامعه است. 

اخبار

امكان استعالم اطالعات از بانك مركزي وجود دارد

هشدار بانك مركزي به صادركنندگان چك بالمحل
عملياتي ش��دن س��امانه صياد، هش��داري براي 
صادركنن��دگان چك هاي بالمحل خواهد بود. در اين 
سامانه امكان استعالم اطالعات مربوط به صادركننده 
چك فراهم ش��ده و دريافت كننده مي تواند از آخرين 
وضعيت اعتباري صادركننده آگاه و در مورد دريافت 

چك از وي تصميم گيري كند. 
به گزارش ايس��نا، طي س��ال هاي گذشته عمدتا 
ميزان چك هاي برگش��تي به داليل مختلفي درحال 
افزاي��ش بوده ب��ه طوري كه طبق آخري��ن آمارها در 
پايان خرداد ماه امسال از حدود 9.6ميليون فقره چك 
مبادله شده حدود 8.1 ميليون وصول شده و نزديك 
به 1.۵ميليون فقره برگش��ت خورده است. چك هاي 
برگش��تي كه رقمي حدود 1۳هزارميلي��ارد تومان را 
در اي��ن دوره به خود اختص��اص داده از نظر تعداد تا 
2.۷درصد و مبلغ تا 6.6 درصد رشد داشته است. هر 
چند كه عمده داليل برگش��ت چك ها به كس��ري يا 
فقدان موجودي مربوط مي شود اما در مجموع مسائل 
ديگري نيز وجود دارد كه در برگش��ت چك بي تاثير 

نيست. 
اين درحالي است كه از مدت ها پيش بانك مركزي 
وعده راه اندازي س��امانه صي��اد را داده تا عاملي براي 
ايجاد شفافيت اطالعاتي و مانعي براي صدور چك هاي 
بالمحل باشد. هر چند كه سامانه صياد هنوز اجرايي 
نشده و در دستور كار قرار دارد اما عملياتي شدن آن 

مي توان��د موجب ايجاد ش��فافيت اطالعاتي از طريق 
برپايي نظام اس��تعالم همگاني شود به طوري كه در 
اين شرايط هش��داري براي صادركنندگان چك هاي 
بالمحل ب��وده و در صورت تخلف و ع��دم اقدام براي 
رفع سوءاثر سابقه چك هاي برگشتي، اين اطالعات در 
اختيار دريافت كننده چك قرار خواهد گرفت و عمال 
ساير برگه هاي چك شخص بالاستفاده خواهد بود. به 
عبارت ديگر اين موضوع فعاليت اقتصادي متخلفان را 

با مشكالت جدي مواجه خواهد كرد. 
البته طرح صياد عالوه بر اين براي صيانت از برگه 
چ��ك به عنوان اوراق بهادار، ارتقاي ضرايب امنيتي با 
اس��تفاده از طراحي امنيتي و ب��ه كارگيري مركب و 
كاغذ امنيتي همچنين با بهره مندي از ماش��ين آالت 
و نرم افزارهاي پيشرفته و مطابق با استانداردهاي روز 
دنيا در دس��تور كار قرار مي گي��رد. درحال حاضر نيز 
 اين ط��رح در مرحله نهايي بوده و ب��ه زودي اجرايي

مي شود. 
عل��ي نصي��ري، مدي��ر اداره نظارت ب��ر بانك ها و 
موسسات اعتباري بانك مركزي با اشاره به راهكارهايي 
كه بانك مركزي براي ساماندهي صدور دسته چك در 
نظر گرفته، توضيح داد كه براي س��اماندهي به نحوه 
صدور دس��ته  چك، ايجاد رويه يي واح��د براي انجام 
اعتبارسنجي كافي و حصول اطمينان از بررسي اهليت 
درخواس��ت كننده دس��ته چك در دس��تور كار بانك 

مركزي قرار گرفت. به اين منظور با ايجاد س��ازوكاري 
متمركز مقرر شد هنگام درخواست صدور دسته  چك 
جديد توسط متقاضي، شعب بانك ها بدون مجوز اين 

بانك نتوانند در اين رابطه اقدام كنند. 
وي اف��زود: از اي��ن رو بررس��ي و س��ابقه عملكرد 
متقاضي براساس مقررات و بخشنامه هاي مربوطه به 
»حد چك برگشتي« توسط بانك مركزي انجام شده 
و چنانچه اهليت درخواس��ت كننده با بررسي سوابق 
عملكردي وي محرز ش��د، آنگاه صدور دس��ته چك 
جديد براي فرد متقاضي انجام مي ش��ود. در غير اين 
صورت درخواس��ت مورد پذيرش قرار نگرفته و دسته 

چكي تخصيص داده نخواهد شد. 
نصي��ري با بيان اينكه براس��اس بخش��نامه بانك 
مرك��زي بانك ها موظفند در دوره ه��اي 6 ماهه، آمار 
اف��رادي كه بي��ش از 20فقره چك برگش��تي دارند 
را ب��ه بانك مركزي اعالم كنند، گفت: بر اين اس��اس 
عدم ارس��ال اين موارد تاكنون بدي��ن معنا نبوده كه 
مسووليتي متوجه بانك ها نبوده است. با وجود اينكه 
در س��امانه اداره»اطالعات بانكي« بانك مركزي آمار 
چك هاي برگشتي و متخلفان وجود دارد در هر حال 
درخواست اين آمار در مقاطع زماني 6 ماهه براي رصد 

بيشتر هيات مديره بانك ها بوده است. 
وي در ادام��ه ب��ر راه اندازي س��امانه صياد تاكيد 
كرد و توضيح داد: در كنار تمامي اين مس��ائل ايجاد 

س��امانه صياد ق��رار دارد. در طرح صي��اد براي ايجاد 
ش��فافيت حداكثري در زمينه كاركرد حساب جاري 
اشخاص، اختصاص»شماره شناسه استعالم« مرتبط 
به س��ريال هر برگ از دس��ته چك متقاضي  ثبت و 
ب��ه روزرس��اني برخط اطالعات مرب��وط به چك هاي 
برگش��تي انجام مي ش��ود. در اين حال��ت گيرندگان 
چك مي توانند با اس��تعالم اين شناس��ه ها از سامانه 
مربوط��ه اطالعات��ي درخصوص صحت ن��ام صاحب 
حس��اب و س��ابقه چ��ك برگش��تي وي درياف��ت و 
 نس��بت به پذيرش يا عدم پذيرش آن تصميم گيري

كنند. 

نصيري يادآور شد كه با صدور متمركز دسته چك 
فقط از طريق س��امانه صياد و دريافت از سامانه هاي 
چكاوك و اطالعات موجود از چك هاي مفقودي ابطال 
شده و درون بانكي همچنين ايجاد انبار داده در سامانه 
استعالمات اين بانك وضعيت مربوط به تمام برگه هاي 
چك صادر ش��ده در شبكه بانكي جمع آوري شده و با 
اختصاص شماره شناسه استعالم از پيش درج شده از 
سوي نهاد ناظر مي توان اطالعات مفيد، دقيق و بدون 
دخالت صادركننده را دريافت كرد كه در اين شرايط 
ذي نفع��ان از آخرين وضعيت اعتب��اري صادركننده 

مطلع خواهند شد. 

گروه بانك وبيمه| احسان شمشيري| 
كارشناسان بانكي بر اين باورند كه نظام بانكي از 
مشكالتي همچون مطالبات معوق، عمليات صوري 
بانك ها، نرخ س��ود باالي تس��هيالت و سرمايه هاي 
بلوكه ش��ده بانكي رنج مي برد و براي رفع آنها بايد 
اقدامات گسترده و موثري در دستور كار قرار گيرد. 
به گ��زارش »تع��ادل« در نخس��تين نشس��ت 
انجم��ن بانكداران خب��ره ايران كه ب��ا حضور تني 
چن��د از نماين��دگان مجلس، مدي��ران عامل بانك 
و كارشناس��ان نظ��ام بانك��ي برگزارش��د، موضوع 
شناسايي و بررسي 10 چالش اساسي اقتصاد ايران 
مطرح شد و غالمحسين مصباحي مقدم عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در اين رابطه گفت: سود 
بانك��ي صداي همه را درآورده و يكي از چالش هاي 
اصلي اقتصاد ايران به ش��مار م��ي رود ضمن اينكه 
در كن��ار آن معوق��ات بانكي و بدهي ه��اي معوق، 
ن��رخ كفايت س��رمايه بانك ها و ع��دم اصالح قانون 
بانكداري از جمله ديگر چالش ها به ش��مار مي رود. 
وي اف��زود: صوري عمل ك��ردن بانك ها در اجراي 
عقود مبادله يي و مش��اركتي در كنار افزايش بيش 
از حد ش��عب بانكي و موسس��ات اعتباري، يكي از 
چالش هاي جدي پيش روي نظ��ام بانكي و اقتصاد 
ايران اس��ت كه س��رمايه بانك ه��ا را بلوكه كرده و 

هزينه هاي بانك ها را افزايش داده است. 
وي تصري��ح كرد: ق��وه مقنن��ه مي تواند كمك 
بزرگ��ي براي ح��ل مش��كالت بانكي باش��د؛ البته 
قانون بانكداري ني��ز نيازمند اصالح جدي بوده كه 
هنوز هيچ اقدامي در مورد آن انجام نش��ده اس��ت 
و بايد هر چه س��ريع تر ش��اهد اصالح قوانين پولي 
و بانكي كش��ور، كاه��ش هزينه ها و تعداد ش��عب، 
كاه��ش هزينه تامين منابع و س��ود بانكي باش��يم. 
وي افزود: بانكداري در ايران با 10 چالش جدي از 
جمله باال بودن سود بانكي، افزايش معوقات بانكي، 
پايين بودن ن��رخ كفايت س��رمايه بانك ها، صوري 
عمل كردن بانك ها در اجراي عقود و تعداد ش��عب 
فراوان مواجه اس��ت كه انجم��ن بايد براي مقابله با 
اين چالش ه��ا برنامه ريزي و در راس��تاي رفع آنها 

پيگيري كند. 

 شرايط براي يكسان سازي نرخ ارز فراهم 
نيست

هم چنين يك نماينده مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: اگر چه يكسان س��ازي نرخ ارز يك مزيت براي 
اقتصاد كشور است اما هنوز شرايط و متغيرهاي نظام 

تك قيمتي در كشور فراهم نيست. 
عبدالرض��ا مص��ري اف��زود: برخي ريس��ك هاي 
تحميلي مانع تك نرخي ش��دن ارز مي ش��ود، مانند 
تحري��م بان��ك مركزي ك��ه در جه��ان محدوديتي 
بي نظير محسوب مي ش��ود كه همين مساله اخالل 

جدي در نظام ارزي كشور ايجاد مي كند. 
وي در توضيح سخنانش درباره اخاللي كه تحريم 
در نظام ارزي كش��ور ايجاد مي كند، گفت: عمده ارز 
كشور وجه حاصل از فروش نفت است كه برابر قانون 
از طريق نظام بانك مركزي به بودجه هاي كشور وارد 

مي شود. 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با اشاره 
به اينكه در اين شرايط اگر اين نظام ارزي به ناگهان 
تغيير كند، مي تواند ش��وكي را در ب��ازار ايجاد كند، 
گفت: مثال امكان دارد ن��رخ دالر به صورت مقطعي 
دوبرابر ش��ود كه بانك مركزي با ورود كاتاليزوري در 
پي بازگشت به سيس��تم تك نرخي باشد اما همين 
شوك ايجاد شده به نقطه قبل از شوك برگشت پذير 

نخواهد بود. 
وي صحبت ه��اي خ��ود را ب��ا مثال��ي تكميل و 
خاطرنشان كرد: فرض كنيد دالر ۳هزار تومان است 
و با يك شوك به ۵هزار تومان برسد، براي بازگشت 
به نرخ ۳ هزار يا ۳هزار و ۵00تومان، اگر در قبل يك 
ميليارد دالر هزين��ه الزم بود، از اين پس بايد بيش 
از ۳ ميلي��ارد دالر هزينه ش��ود چون با اعتمادي كه 
از بازار س��لب شده بس��ياري براي خريد ارز حريص 

شده اند. 
مص��ري ادام��ه داد: با تهديدهاي��ي كه همچنان 
كش��ور با آن دس��ت و پنجه نرم مي كن��د، نمي توان 

متغيرهاي موجود در تعيين نرخ ارز را حذف كرد كه 
اگر بخواهيم بدون توجه به اين واقعيات اقدام كنيم 
در بازار عرضه و تقاضا ش��وك ايجاد مي شود، ضمن 
آنكه بازگش��ت به ش��رايط موجود ني��ز در آن زمان 
مشكالت بيشتري را موجب مي شود، بنابراين تغيير 
در نظام هاي پولي و بانكي نبايد كوتاه مدت باش��د و 
بايد دس��ت كم براي آن ظرف زماني ۵ ساله در نظر 
گرفت. وي با اشاره به موانع اصالح معضالت سيستم 
بانكي گفت: كوتاه بودن عمر مديريت ها، وجود انبوه 
قوانين و مقررات و نظام هاي موجود از جمله مسائلي 
است كه ريسك پذيري را در مديريت بانك ها كاهش 
داده اما انجمن تابع اين نظام ها نيس��ت و در نتيجه 
بهتر مي تواند در راه اصالح روش ها و قوانين موجود 

گام بردارد. 

 انتظار ۵ساله مجلس براي اليحه بانكداري 
دولت

رحيم زارع عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز 
در اين نشست گفت: پنج سال است كه منتظر دولت 
هستيم تا اليحه بانكداري را به مجلس ارائه دهد، اما 
متاس��فانه اين اقدام ص��ورت نگرفت و مجلس، خود 
دست به كار ش��د. بانك مركزي با چالش موسسات 
غيرمجاز مواجه است ولي چون ابزار قانوني در اختيار 
نداشت، نتوانست به خوبي ايفاي نقش كند؛ در حالي 
ك��ه اگر اليحه اصالح نظام بانك��ي را پيش از اين به 
مجلس ارائه مي كرد، به اين شكل با چالش موسسات 

غيرمجاز مواجه نمي شد. 
زارع خاطرنش��ان ك��رد: بايد چالش ه��اي بانكي 
اقتصاد ايران را شناسايي و راهكارهايي براي كاهش 
نرخ سود تسهيالت ارائه داد تا اقتصاد ايران بتواند با 
منابع مناسب، تامين مالي ش��ود و اين در شرايطي 
اس��ت كه اكنون هزينه تامين مالي در كشور بسيار 
باالس��ت و همين ام��ر توليدكنندگان را با مش��كل 

مواجه كرده است. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه 
دولت و نظام بانكي نتوانسته از فرصت برجام استفاده 
الزم را بب��رد، چرا كه هنوز دس��تاورد قابل توجهي 
نصيب سيس��تم بانكي نش��ده و بانك ها قيمت تمام 
ش��ده پول را باال برده و كل اقتصاد را دچار مش��كل 
كرده اند و هزينه باالي س��ود بانكي هم بانك ها و هم 

اقتصاد را با چالش بزرگ مواجه كرده است. 

 تشكيل كميته پولي و بانكي 
وي ادام��ه داد: هم اكن��ون كميس��يون اقتصادي 
مجلس، كميته پولي و بانكي تش��كيل داده تا قانون 
بانكداري را از ماده اول آن، يك به يك مورد بررسي 

قرار دهد. 
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به 
افزايش سرمايه بانك ها در بودجه سال 96 گفت: اين 

اقدام در بودجه س��ال 9۷ هم ادامه خواهد داشت و 
هنوز دولت و مجلس كاري كه در شأن بانك ها بوده، 

انجام نداده اند. 
زارع نماين��ده مجل��س ني��ز در ادام��ه نشس��ت 
اظهارداشت: پنج سال است كه منتظر دولت هستيم 
تا اليحه بانكداري را به مجلس ارائه دهد اما هنوز اين 
اتفاق نيفتاده و يكي از داليلي اس��ت كه امروز بانك 
مركزي با چالش بازارهاي پولي غيرمتش��كل روبه رو 

شده است. 
وي ادام��ه داد: يكي از چالش ه��اي نظام بانكي، 
اس��تانداردهاي بانك��داري بين الملل��ي اس��ت ك��ه 
زيرساخت هاي آن فراهم است اما بايد در اين زمينه 
به الزامات آن نيز پايبند باشيم. يكي از اهداف انجمن 
باي��د ارائه راهكارهاي كاهش نرخ س��ود تس��هيالت 
باشد. در مجلس گذش��ته طرح بانكداري را با ۳00 
ماده تدوين كرديم و در اين مجلس نيز كميس��يون 
اقتصادي تك تك اين مواد را در دست بررسي دارد، 
اين موضوع نشان مي دهد كه مجلس عالقه مند است 

اما بانك ها تعامل زيادي با مجلس ندارند. 

 مشكل ادامه كار با نرخ سود باالي بانكي
همچنين بهروز نعمتي س��خنگوي هيات رييسه 
مجلس گفت: بايد مشكالت نظام بانكي را حل كرد تا 
توليدكنندگان بتوانند با شرايط بهتري ادامه كار دهند 
و اين در شرايطي است كه هم اكنون سياست گذاران، 
توليدكنندگان و سياستمداران همگي از نظام بانكي 
گاليه مندن��د و بانك مركزي و بانك ها هم مي گويند 

كه دولت براي آنها مشكل آفريني مي كند. 
وي ادامه داد: در دنياي امروز كه نرخ سود بانكي 
»اليبور به عالوه سه تا پنج درصد« است، بانك هاي 
ايراني نمي توانند با اين نرخ س��ود باالي بانكي، ادامه 
حيات داش��ته باشند و بنابراين چاره يي ندارند كه با 
شرايط كنوني ادامه حيات دهند. نعمتي معتقد است: 
نظام بانكي، خ��ود را از مجموعه اقتصاد جدا كرده و 
در برنامه خود كمتر اين تعامل را لحاظ كرده است؛ 
اين در ش��رايطي اس��ت كه اقتصاد ايران و از جمله 
نظام بانكي بايد به سمت خصوصي سازي واقعي پيش 
رود تا بت��وان ثمرات آن را مش��اهده كرد، در حالي 
ك��ه هم اكنون حت��ي بانك هاي خصوصي ش��ده نيز 

خصولتي هس��تند و به هيچ عنوان نمي توان نام آنها 
را »بانك هاي خصوصي« گذاش��ت. سخنگوي هيات 
رييسه مجلس خاطرنشان كرد: رييس مجلس 20 ابر 
چالش كشور را شناسايي كرده و در راهبردهاي خود 
به آن توجه كرده اس��ت كه از اي��ن 20 چالش، 12 

چالش اقتصادي و پولي و بانكي هستند. 

 نهادهاي مدني و توافق بين دولت، مجلس 
و بانكداران

بهروز نعمتي نماينده مجلس نيز در ادامه نشست 
اظهار داشت: در حال حاضر توليدكنندگان از بانك ها 
گله مندند و سياس��ت گذاران نيز از نظام بانكي انتقاد 
مي كنند، از سوي ديگر بانك مركزي و بانك ها گاليه 
دارند ك��ه دولت براي آنها مش��كل ايجاد مي كند و 
توانمندي الزم را از آنها س��لب كرده است. لذا ايجاد 
اجماع نظ��ر و تواف��ق و تفاهم و همراه��ي نيازمند 
فعالي��ت نهادهاي مدني و صنف��ي و حرفه يي مانند 

انجمن بانكداران خبره است. 
NGO ه��ا  ش��رايطي  چني��ن  در  اف��زود:  وي 
هس��تند كه مي توانند، مش��كالت را حل كنند و به 
اين س��ردرگمي پايان دهند. س��ود بانكي در دنيا 2 
تا ۵ درصد اس��ت و ما با س��ود فعلي در نظام بانكي 
نمي توانيم به اين شرايط ادامه دهيم و بايد به سمت 

و سوي اصالح آن حركت كنيم. 
نعمتي خاطرنش��ان كرد: براي اصالح چاره يي جز 
اقتص��اد مقاومتي نداريم كه طي 10 س��ال گذش��ته 
مقام معظم رهبري هميشه بر مسائل اقتصادي تاكيد 
داش��ته اند ام��ا كار مهمي در اين زمينه انجام نش��ده 
اس��ت. مهم ترين هدفي كه باي��د آن را پيگيري كند، 
خصوصي س��ازي بانك هاس��ت چرا كه در حال حاضر 
هيچ يك از بانك ها به معناي واقعي خصوصي نيست و 
بايد بخش خصوصي واقعي در نظام بانكي حاكم شود.

 دعوت از بانكداران خبره 
قرباني نماين��ده انجمن بانكداران خبره ايران نيز 
در نشست خبري تش��كيل اين انجمن گفت: توجه 
انجمن بانكداران خبره بيشتر روي سرمايه انساني و 
تجارب شكل گرفته است و از بانكداران خبره دعوت 
ش��ده تا در اين انجمن تجارب خود را به مش��اركت 

بگذارند. وي افزود: يكي از مش��كالت نظام بانكي ما 
حمايت صنفي از مديران و كاركنان بانك هاست كه 
انجمن به سهم خود مي كوشد در اين راه قدم بردارد. 
انجمن فراجناحي اس��ت و گراي��ش خاصي ندارد و 
هدف آن تبديل نگاه عادت مندانه به نگاه هوشمندانه 

به نظام بانكي و بانكداري است. 

 نظام بانكي بيمار را شوك زده نكنيم
پورزرندي مديرعامل بانك شهر نيز گفت: شرايط 
بانكداري در ايران بس��يار مشكل ش��ده كه علت آن 
تحريم هاي طوالني بر ضد نظام بانكي اس��ت. نهادي 
در مجلس و دولت نداريم كه از نظام بانكي و به ويژه 
بانك هاي خصوصي دفاع كند و قوانين در حوزه بانكي 
مشكالت زيادي دارد كه باعث به وجود آمدن تخلف ها 
ش��ده است. وي در اين نشس��ت گفت: امروز شرايط 
بانكداري در ايران بسيار دچار مشكل است و مردم نيز 
اعتماد خود به نظام بانكي را از دست داده اند و اين در 
شرايطي است كه در همه جاي دنيا اعتماد حرف اول 
را در عمليات هاي بانكي مي زند؛ دليل اين مشكل هم 
در ايران آن است كه تحريم سال هاي سال نظام بانكي 
را از حركت بر اس��اس اص��ول و قواعد بين المللي دور 
داش��ته و يك بيماري را براي بانك ها به وجود آورده 
اس��ت. وي افزود: به نظام بانكي كه بيمار است، نبايد 
به يك باره شوك وارد كرد يا آن را كتك زد، بلكه بايد 

اجازه بدهيم اين بيمار به حالت عادي برگردد. 
پورزرندي با ابراز گاليه نس��بت به رفتار نامتناسب 
دولت ب��ا توان و ظرفيت ه��اي بانك هاي خصوصي و 
دولتي گفت: دولت آنچه به نظام بانكي دولتي ديكته 
مي كن��د، براي خصوصي ها ني��ز در نظر مي گيرد، در 
حالي كه شرايط بانك هاي دولتي و خصوصي يكسان 

نيست. 

 سپرده گذاري برخي بانك ها و موسسات
در ساير موسسات مالي

برومندي عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز 
در ادامه نشس��ت گفت: يكي از مهم ترين تهديد هاي 
كش��ور در حوزه اقتصادي است كه مهم ترين بخش 

اقتصاد را نيز بانك ها تشكيل مي دهند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه افزايش نرخ س��ود بانكي از 
معضالت جدي كشور اس��ت، گفت: در جلساتي كه 
كميسيون امنيت ملي براي بررسي مشكل موسسات 
مالي و اعتباري غيرمجاز تشكيل داد، متوجه شديم 
كه تع��دادي از بانك ها و حتي دس��تگاه هاي دولتي 
پول خود را در اين موسسات براي كسب سود بيشتر 

سرمايه گذاري كرده اند. 

 اثر قوانين و محيط كالن بر عملكرد بانك ها 
مق��ررات  مدي��ركل  ارجمندن��ژاد  عبدالمه��دي 
مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولش��ويي بانك مركزي 
ني��ز در اين نشس��ت اظهار داش��ت: انجمن به  خوبي 
مي توان��د خأل بين دولت بانك ها و س��اير نهادها را پر 
كرده و به ويژه در زمينه توليد دانش و انتقال تجربيات 
نق��ش ويژه يي را ايفا كن��د. وي ادامه داد: انجمن هاي 
بسياري در اين كشور داشته ايم كه رو به افول رفته اند 
و نتوانس��ته اند جاي خود را ب��از كنند، اميدواريم اين 
انجمن به سرنوش��ت آنها دچار نشود. وي خاطرنشان 
كرد: همه مش��كالت نظام بانكي به بانك ها و مديران 
آنها بر نمي گردد بلكه برخي مشكالت به دليل قوانين 
و محيط كالن و كسب وكار است كه از ساير اركان به 

آنها تحميل مي شود. 

 در اقتصاد پاروزن مي خواهيم نه دادزن
همچنين در اين نشست آلبرت بغزيان كارشناس 
ارشد مسائل بانكي با بيان اينكه هم اكنون افراد بسياري 
در نظ��ام بانكي اظهارنظر مي كنن��د و فرياد مي زنند 
و انتق��اد مي كنند، گفت: اكن��ون نظام بانكي ايران به 
دادزن نياز ن��دارد، بلكه م��ا پاروزن هايي مي خواهيم 
كه بتوانند قايق نظام بانكي را به س��المت به س��احل 
برس��انند. بايد جهات مختلف راه را بررسي و كاناليزه 
كرد تا به سمت هدف مشخص حركت كنيم. انجمن 
بانكداران خبره مي تواند درد را شناسايي و درمان كند، 
چرا كه در هر دوره مديريتي دولت ها، برخي مس��ائل 

مطرح شده اما به سرانجام نرسيده است.

اثر قوانين و مقررات، تحريم ها، محيط كالن كسب وكار بر عملكرد مديران بانك ها- 
انتظار ۵ساله براي اليحه بانكداري 

اكنون نظام بانكي ايران به دادزن نياز ندارد، بلكه ما پاروزن هايي مي خواهيم كه 
بتوانند قايق نظام بانكي را به سالمت به ساحل برسانند. بايد جهات مختلف راه را 

بررسي و كاناليزه كرد تا به سمت هدف مشخص حركت كنيم

                                                                                                      

»تعادل« از نشست خبرگان بانكي گزارش مي دهد 

شناسايي 10 ابرچالش نظام بانكي ايران
شرايط براي يكسان سازي نرخ ارز فراهم نيست
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5 بورس و فرابورس
موافقتنامه مبادالت كااليي 

ايران و هند در بورس كاال
نهادهاي ناظر بازار سرمايه ايران و هند، موافقتنامه 
خري��د و فروش محص��والت در بورس هاي كااليي دو 
كش��ور را امضا كردند.  به گزارش »تعادل« و به نقل از 
پايگاه اطالع رس��اني بازار سرمايه، اين موافقتنامه روز 
گذش��ته در هند با حضور شاپور محمدي، رييس نهاد 
ناظر بازار سرمايه ايران و شيري آجاي تياگي همتاي 
هندي او به امضا رس��يد. با امضاي اين موافقتنامه كه 
به تاييد دولت هند نيز رس��يد، امكان خريد و فروش 
مجموعه ي��ي از محصوالت از جمله قير در بورس هاي 
كااليي دو كش��ور فراهم شد. براساس اين موافقتنامه، 
قير ايران از طريق پروتكلي كه ميان بورس هاي كااليي 
دو كشور نهايي خواهد ش��د، فروخته مي شود. عالوه 
ب��ر اين، بورس ه��اي كااليي ايران و هن��د با همكاري 
دوجانبه، موضوع صادرات قير را در دس��تور كار خود 

قرار خواهند داد. 
همچني��ن از آنج��ا ك��ه قي��ر ج��زو محص��والت 
استراتژيكي است كه تهيه آن از ايران براي هند بسيار 
مهم اس��ت، با امضاي اين توافقنامه، خريداران هندي 
مي توانن��د قير را از تابلو بورس كاال تهيه كنند. حذف 
واس��طه ها در بازار قير و حضور شفاف تر و فعال تر دو 
كشور در تعيين قيمت و كيفيت اين محصول از ديگر 
مزاياي امضاي اين توافقنامه اعالم شده است. به گفته 
بهادر بيژني، جانشين رييس س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در جذب سرمايه گذاري خارجي، توافقنامه اخير 
گام مهمي در پيش��برد اهداف و پروژه هاي مش��ترك 
بي��ن بورس هاي كااليي ايران و دو بورس كااليي هند 
خواه��د بود. در پايان مراس��م هم دكت��ر محمدي، از 
رييس نهاد ناظر بازار س��رمايه اين كشور براي افتتاح 
معام��الت مي��ان بورس ه��اي كااليي اي��ران و هند و 
اجرايي كردن زمينه هاي مش��ترك ميان دو نهاد ناظر 

به ايران دعوت به عمل آورد. 

افزايش معامالت اوراق بدهي 
در نخستين ماه تابستان

تعداد ۶ ميليون برگه اوراق بدهي در ماه گذش��ته 
ب��ه ارزش ۶۴۸۲ميلي��ارد ريال در بورس دادوس��تد 
ش��ده است كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ از نظر 
تع��داد و ارزش به ترتي��ب ۷۴ و ۷۲ درصد افزايش را 
نش��ان مي دهد. به گزارش »تعادل« در نخستين ماه 
تابستان امسال تعداد 1۵ميليارد و ۷۶۷ميليون اوراق 
بهادار به ارزش ۴0هزار و 3۲ميليارد ريال در بيش از 
۸۴۹هزار دفعه مورد مبادله قرار گرفت كه به ترتيب 
1۸.۵ و ۷.۹ درصد رشد و 1.1 درصد افت را نسبت به 

خردادماه نشان مي دهد. 

 رشد ميانگين روزانه معامالت
همچنين تيرماه امسال طي 1۹روز معامالتي ميانگين 
روزانه ارزش معامالت ب��ه 1۷1۵ميليارد ريال، ميانگين 
روزانه حج��م معامالت به ۶۸۷ميليون س��هم، ميانگين 
دفعات معامالت به ۴۴هزار و ۶۸۵نوبت و ميانگين ارزش 

بازار به 3۲۴ هزار و ۸۶1 ميليارد تومان رسيد. 

 افزايش معامالت اوراق بدهي
تع��داد ۶ميليون برگ��ه اوراق بدهي ني��ز در ماه 
گذش��ته ب��ه ارزش ۶۴۸۲ميلي��ارد ري��ال در بورس 
دادوستد شده اس��ت كه نسبت به مدت مشابه سال 
۹۵ از نظر تع��داد و ارزش به ترتيب ۷۴ و ۷۲ درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد. اين درحالي اس��ت كه در 
اين مدت تع��داد ۵3 ميليون واح��د از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله در بورس تهران به ارزش 
كل بي��ش از ۵۵1 ميلي��ارد ريال م��ورد معامله قرار 

گرفته است. 

 آمار رفت و آمدهاي تيرماه بورس در يك نگاه
افزون بر اين در تيرماه امس��ال ۹۵نماد معامالتي 
در بورس بازگش��ايي و 1۵۶نماد متوقف شده  كه اين 
آمار در مدت مش��ابه سال ۹۵ به ترتيب 10۸و 1۶3 
نماد بوده اس��ت. همچنين در اين م��دت تعداد ۷۶ 
نم��اد در بازار اول بورس ب��از و ۵۲ نماد در اين بازار 
بسته بوده  كه تعداد نمادهاي باز و بسته در بازار دوم 
نيز در اين مدت به ترتيب 13۵ و ۶۲ نماد بوده است. 

 رشد شاخص
اين گزارش مي افزايد: ش��اخص بورس نيز با 1۹3۵ 
واحد افزايش معادل ۲.۵ درصد رش��د را در ماه گذشته 
به ثبت رس��اند و در ارتفاع ۸0 ه��زار و ۶۷0 واحد قرار 
گرفت. ش��اخص ب��ازار اول هم در اين م��دت با 1۸۶۹ 
واحد افزايش به رقم ۵۶10۶ واحد و شاخص بازار دوم 
با 131۶ واحد رشد به عدد 1۷۸.1۲۴ واحد رسيدند كه 

به ترتيب با 3.۴ و 0.۷ درصد رشد مواجه شدند. 

 تعداد روزهاي مثبت شاخص بورس افزايش يافت
همچني��ن در تيرم��اه امس��ال ب��ازار س��رمايه 1۹روز 
معامالت��ي را به خود ديد كه از اين تعداد ش��اخص بورس 
1۴روز معامالت��ي را مثب��ت و ۵روز را منفي س��پري كرد 
 ك��ه اي��ن آم��ار در ۲0 روز معامالت��ي تيرماه پارس��ال با
1۶ روز مثبت و ۴ روز منفي براي شاخص بورس بوده است. 

 افزايش سرمايه هاي بورس
و م��اه گذش��ته 11ه��زار   از س��وي ديگ��ر در 

۵3۲ ميليارد و ۹3 ميليون ريال افزايش س��رمايه در 
بورس و اوراق بهادار انجام ش��ده كه 30هزار ميليارد 
ري��ال آن از طريق جاي��زه و 11 هزار و ۵0۲ ميليارد 

و ۹3 ميليون ريال از طريق حق تقدم بوده است. 

 P/E بازار
ارزش كل بازار سرمايه هم در چهارمين ماه امسال 
3۲۴هزار و ۸۶1ميليارد تومان، س��رمايه 3۲۵ش��ركت 
1۴0 هزار ميليارد تومان، سود پيش بيني شده ۴۲هزار 
ميلي��ارد تومان، متوس��ط P/E بازار ۶.۷ مرتبه، س��ود 
)زيان( تحقق يافته ۸3۵۶ ميليارد تومان و سود نقدي 
تقسيم شده و  درصد آن به ترتيب ۶۲۵۹ ميليارد تومان 

و ۶۷.۷ درصد بوده است. 

 نقش پررنگ حقيقي ها در معامالت بورس
ب��ر پايه اين گزارش؛ در تيرماه امس��ال حقيقي ها 
1۴ هزار و 1۷۷ميليارد ريال )۴۶ درصد( و حقوقي ها 
1۶ ه��زار و ۶۷۵ميلي��ارد ريال )۵۴ درصد( س��هم و 
ح��ق تقدم در بورس خري��داري كرده اند و در مقابل 
حقيقي ها 13هزار و ۴۶1ميليارد ريال )۴3.۶درصد( 
و حقوقي ها 1۷هزار و 3۹1ميليارد ريال )۵۶.۴درصد( 

سهم و حق تقدم در بورس فروخته اند. 

اخبار بورس

»تعادل« از تحوالت بازار سرمايه گزارش مي دهد

عوامل سركوب 16 ماهه بورس
سياست زدگي، بازار بدهي و نقدينگي سه عامل سرخورگي بورس معرفي شدند

گروه بورس  علي رمضانيان  
با ارائه ليس��ت كابين��ه دولت دوازدهم از س��وي 
رييس جمه��ور و همگام با رش��د كاموديتي ه��ا، بازار 
س��رمايه در روزهاي آخر هفته گذش��ته، وضعيت به 
مراتب بهتري نس��بت به روزهاي نخس��ت هفته پيدا 
كرده و نهايتا ش��اخص كل طي پنج روز كاري رش��د 

31۴ واحدي را تجربه كرد. 
به گزارش »تعادل« صعود نماگرهاي بازار سرمايه 
براي ورود به كانال ۸۲هزار واحدي در 1۶ ماه گذشته 
با س��قف محكمي برخ��ورد كرده و هنوز نتوانس��ته 
اين سقف شيشه يي را بش��كند تا عاملي براي جذب 
نقدينگي شود. دليل عدم اين شكست، نبود نقدينگي، 
بي اعتمادي س��رمايه گذاران و بي ثبات��ي در بازار پول 
مانند انتش��ار اس��ناد خزانه در خارج از بازار سرمايه و 
عدم كنترل آن از سوي بانك مركزي است. در همين 
رابطه، س��عيده فرهمند كارش��ناس بازار س��رمايه به 
»تع��ادل« گفت: در حال حاضر بازار پول نه به عنوان 
رقيب جدي براي بازار سرمايه بلكه به عنوان نابودگر 
عمل مي كند. بي نظمي در بازار پول بر همه بازار ها از 
جمله بورس تاثير مخربي داش��ته است. انتشار اسناد 
خزانه با س��ودي معادل ۴0 تا ۴۶درصد عاملي ش��ده 
است تا نقدينگي از بورس و حتي شبكه بانكي به اين 

سمت حركت كند. 
اين كارش��ناس در ادامه گفت: با اين وجود خبرها 
حاكي از آن اس��ت ك��ه دولت در نظ��ر دارد ۴0هزار 
ميلي��ارد تومان ديگ��ر نيز از اين اوراق منتش��ر كند، 
بنابراي��ن تصور كنيد اوراقي به ان��دازه ۵هزار ميليارد 
توماني بازار س��رمايه را با بحران روبه رو كرد حال اگر 
۴0 هزار ميليارد تومان منتش��ر ش��ود چه اتفاقي رخ 

خواهد داد. 
باقر خادم��ي ديگر كارش��ناس بازار س��رمايه در 
خص��وص تحوالت ب��ورس در هفته ه��اي پيش رو به 
»تعادل« گفت: بازار سرمايه تا پايان تابستان با تحوالت 
زيادي روبه رو خواهد ش��د كه از بيرون به آن تحميل 
خواهد شد. موضوعاتي چون افزايش احتمالي نرخ ارز، 
رشد قيمت نفت و رخدادهاي سياسي احتماال بازار را 
تحت الشعاع خود قرار مي دهد و اگر تحوالت سياسي 
خاصي را شاهد نباش��يم، احتمال افزايش نماگرها و 
شكست سطح مقاومتي وجود دارد هرچند موضوعات 
سياسي در هفته هاي پيش رو تاثيرگذار خواهد بود. اين 
كارش��ناس گفت: نبايد خوش بيني ها را به اين معني 
قلمداد كرد كه بازار س��رمايه رشدي جهشي خواهد 
داش��ت بلكه احتماال فضاي بهتري نس��بت به هفته 

گذشته را شاهد خواهيم بود. 
در خصوص رشد نماگرهاي بازار سرمايه با حمايت 
كاموديتي ه��ا مه��ران اعجمي تحليلگر مس��تقر در 
منطقه معامالتي اصفهان به »تعادل« گفت: به عقيده 
كارشناسان، امسال سال فلزات است و بار رشد شاخص 
بورس بر دوش اين گروه است. بر همين اساس هفته 
گذش��ته قيمت هاي جهاني به رشد خود ادامه داده و 

ركوردهاي ۶ ساله گذشته را شكسته است.
اين كارشناس در ادامه گفت: قيمت جهاني فوالد 
رش��د كرده و به تبع آن در داخل نيز قيمت ها جهش 
كرده و با بودجه شركت ها فاصله معناداري پيدا كرده 
است به طور مثال ذوب آهن اصفهان اين هفته ميلگرد 
را در ب��ورس كاال ۲100 توم��ان و تيرآهن را ۲۲۵0 
تومان فروخ��ت در حالي كه در بودجه خود 1۴00 و 
1۵00 پيش بيني كرده اس��ت بنابراين در آينده اين 
افزاي��ش نرخ ها صورت هاي مالي ش��ركت هاي فلزي 

خصوصا توليدكنندگان فوالد را دس��تخوش تغييرات 
مثبتي خواهد كرد و بازار به اس��تقبال خريد سهام در 

اين گروه خواهد رفت. 

 رشد بورس تهران به مدد فلزات اساسي
بورس تهران در پنج روز كاري با 31۴ واحد رش��د 
در دماس��نج بازار سرمايه مواجه ش��د؛ همچنين در 
روزهاي گذش��ته فلزات اساسي با هدايت شاخص به 
سمت باال، ليدر بازار شدند. طي پنج روز گذشته بورس 
و اوراق بهادار تهران شاخص كل بازده نقدي و قيمتي 
توانست از تراز ۸1 هزار و ۲۶۵ واحدي تا تراز ۸1 هزار 
و ۵۷۹ واحدي باال رود و رش��د 31۴ واحدي را تجربه 
كند. همچنين شاخص آزاد ش��ناور كه در تاريخ 1۵ 
مردادماه س��ال جاري در رقم ۸۹ هزار و ۶۲0 واحدي 
قرار داشت با ۲۶0 واحد رشد به عدد ۸۹ هزار و ۸۸0 

واحدي دست يافت. 
شاخص بازار اول نيز كه در تاريخ مذكور ۶3 واحد 
تا كانال ۵۷ هزار واحدي راه داش��ت، توانس��ت ۲3۶ 
واحد رشد كند و به رقم ۵۷ هزار و 1۷3 واحدي برسد. 
شاخص بازار دوم نيز با رشد ۵۹۶ واحدي در تراز 1۷۷ 
هزار و ۷۵3 ايستاد. همچنين شاخص صنعت با 3۵0 
واحد رشد از رقم ۷0 هزار و 13۵ واحدي به عدد ۷0 

هزار و ۴۸۵ واحدي رسيد. 
ارزش معام��الت ب��ورس ته��ران در آخري��ن روز 
معامالتي به رقم ۲1۲ ميليارد تومان بالغ شد كه اين 
رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از ۴۶۲ ميليون 
سهم طي ۴3 هزار و ۹0۶ تومان داد و ستد بود. در اين 
روز در گروه خودرو ۵۴ ميليون و ۸۴3 سهم به ارزش 
۸ ميليارد و ۵00 ميليون تومان در ۶هزار و 3۷ نوبت 

معامله مورد داد و ستد قرار گرفت. در اين گروه كليه 
نمادها با روند رو به كاهشي در قيمت آخرين معامله 
و قيمت پاياني مواجه شدند. همچنين در گروه فلزات 
اساسي بيش از ۶۴ميليون سهم جابه جا شد كه ارزش 
آن به رقم بيش از 1۵ميليارد تومان مي رس��يد. اما در 
اين گ��روه مخالف خودرويي ها تعداد بيش��تر نمادها 

مقداري در قيمت پاياني رشد كردند. 

 در آخرين روز كاري هفته گذشته چه گذشت
در آخري��ن روز كاري هفته بي��ش از ۲۲0ميليارد 
تومان اوراق بهادار در بورس تهران مبادله شد. در پايان 
معامالت تاالر هاي بورس و اوراق بهادار تهران چهارشنبه 
م��ورخ 1۸ م��رداد۹۶، در ۵0ه��زار دفعه، تع��داد ۸۴۸ 
ميليون سهم و حق تقدم به ارزش بيش از ۲۷1ميليارد 
تومان معامله ش��د و ارزش بازار رقم معادل 3۲۲ هزار 

ميليارد تومان را ثبت كرد. 
ش��اخص كل با ۲۶۵ واحد افزايش به رقم ۸1۵۷۹ 
واحد رس��يد. شاخص بازار اول با ۲3۴ واحد افزايش به 
رقم ۵۷1۷3 واحد بالغ ش��د و شاخص بازار دوم با 31۸ 

واحد افزايش رقم 1۷۷۷۵3واحد را تجربه كرد. 
 بيشترين تاثير مثبت بر شاخص كل را فوالد مباركه 
اصفهان، فوالد خوزستان، كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران، ملي صنايع مس ايران، پااليش نفت تبريز، توسعه 
معادن و فلزات، البراتوار داروسازي دكتر عبيدي و فوالد 
آلياژي اي��ران به نام خود ثبت كردند. از س��ويي ديگر 
بيشترين حجم معامالت را گروه پتروشيمي س. ايرانيان 
)پترول۲(، موتوژن )بموتو۲(، فوالد مباركه اصفهان، ملي 
صنايع مس ايران، ايران خودرو ديزل، فوالد خوزستان، 
گل گه��ر، حق تقدم س��رمايه گذاري صنع��ت و معدن، 

پااليش نفت تبريز، سخت آژند، زامياد و پلي اكريل به 
نام خود اختصاص دادند. 

 بازگشايي و توقف نماد معامالتي
اين در حالي است كه نماد معامالتي شركت هاي 
پااليش نفت تبريز )شبريز( پس از برگزاري مجمع 
عمومي عادي س��االنه مبني بر تقسيم سود نقدي- 
تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي 
به 13۹۶/1۲/۲۹، ايران خودرو ديزل )خاور( پس از 
برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم 
سود نقدي - تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال 
مالي منتهي به 13۹۶/1۲/۲۹، سرمايه گذاري نفت 
و گاز و پتروش��يمي تامين )تاپيكو( باتوجه به ارائه 
اطالعات منتش��ر شده در س��ايت كدال بازگشايي 
ش��دند. همچنين نماد معامالتي حق تقدم ش��ركت 
سرمايه گذاري صنعت و معدن )وصنعتح( باتوجه به 

پايان مهلت پذيره نويسي متوقف شدند. 

 معامالت بازار بدهي 
در بازار بدهي كه اوراق مش��اركت، گواهي سپرده 
و صكوك معامله مي ش��ود، تعداد 13 هزار برگه اوراق 
مش��اركت به ارزش كل بي��ش از 1.3 ميليارد تومان 
معامله ش��د. در ب��ازار صندوق هاي قاب��ل معامله كه 
صندوق هاي قابل معامله و صندوق هاي سرمايه گذاري 
ش��اخصي قابل معامله داد و س��تد مي شود، بيش از 
3ميليون و ۵۲۴ هزار واحد از صندوق سرمايه گذاري 
ب��ه ارزش كل 3.۵ ميليارد تومان م��ورد معامله قرار 
گرفت. در بازار اوراق مشتقه تعداد 30 قرارداد به ارزش 
بيش از 13.۹ ميليون تومان مورد معامله قرار گرفت. 

 عملكرد سبز بازار اول فرابورس
نخستين هفته معامالتي مردادماه با افزايش حجم 
و ارزش مب��ادالت فرابورس ايران همراه بود به گونه يي 
كه شاهد دست به دست شدن يك هزار و 1۷ ميليون 
ورقه بهادار به ارزش ۷۵0.۸ ميليارد تومان در بازارهاي 

فرابورس ايران بوديم. 
 افزاي��ش 3 و 1۹ درصدي حج��م و ارزش مبادالت 
فراب��ورس در حالي در هفته منتهي ب��ه ۶ خردادماه رخ 
داد كه تعداد مبادالت انجام  شده نسبت به هفته گذشته 
۹ درصد كاهش يافت اما اين رقم در مقايس��ه با ابتداي 
س��ال جاري ۵ درص��د افزايش را نش��ان مي دهد. در ۵ 
روز معامالتي هفته، در روز آغازين مبادالت بيش��ترين 
حجم مبادالت معادل ۴10ميليون ورقه بين سهامداران 
جابه جا ش��د و بيش��ترين ارزش مبادالتي به ميزان بالغ 
بر 330ميليارد تومان به روز سه ش��نبه س��وم مردادماه 
اختصاص داش��ت. بازار اول با دادوس��تد 1۵۶ س��هم به 
ارزش ۲۸.۴ ميلي��ارد تومان عملكرد س��بزي را در اين 
هفته به ثبت رس��اند و افزايش ۲۲ و ۶ درصدي ارزش و 
حجم مبادالتي در اين بازار رخ داد. اين در حالي است كه 
در بازار دوم حجم و ارزش مبادالت با كاهش مواجه شد 
به طوري كه 1۷۸ ميليون س��هم به ارزش ۸۸.۶ ميليارد 
تومان در اين بازار دست به دست شد كه حاكي از كاهش 
۶۵ و 3۶ درصدي حج��م و ارزش معامالت در اين بازار 

نسبت به هفته پيش است. 
در مجموع 3 تابلو معامالتي بازار پايه نيز شاهد افزايش 
حج��م و در مقاب��ل كاهش ارزش مبادالت��ي بوديم اما در 
مقايس��ه با ابتداي سال جاري حجم و ارزش مبادالت بازار 
پايه به ترتيب با رشد ۸ و ۹۸ درصدي همراه بوده است.  در 
همين حال دادوستد ۲۲ ميليون ورقه بهادار به ارزش 3۵3 
ميليارد تومان نتيج��ه جابه جايي هاي صورت  گرفته ميان 
خريداران و فروشندگان سهام در بازار ابزارهاي نوين مالي 
بود كه اين ارقام نشانگر افت ۴1درصدي حجم و رشد ۵0 
درصدي ارزش مبادالت اين بازار است. در اين ميان، اوراق 
بدهي و اوراق گواهي تسهيالت مسكن به ترتيب با افزايش 
۶0 و 1۲درص��دي حجم و ارزش مبادالتي همراه ش��دند 
و در س��مت مقابل حج��م و ارزش معامالتي صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله نسبت به هفته منتهي به سي ام 
تيرماه با كاهش مواجه ش��د. اما به لح��اظ جايگاه از نظر 
مي��زان حج��م و ارزش اوراق بده��ي و ETFها رتبه هاي 
نخس��ت و دوم را كس��ب كردند.  همان گونه كه اشاره شد 
اين هفته استقبال از اوراق گواهي تسهيالت مسكن بيشتر 
از هفته پيش بيشتر بود. بدين ترتيب معامله گران ۴۲ هزار 
ورقه تس��هيالت مس��كن را در ۲۲ هزار نوبت داودستدي 
خريدوفروش كردند كه ارزشي معادل 3۲.۴ ميليارد تومان 
را رقم زد. در ميان صنايع فرابورس��ي نيز گروه محصوالت 
غذاي��ي جز قند و ش��كر با ارزش مبادالت��ي 1۸.۷ميليارد 
تومان و دارا بودن 11 درصد از ارزش كل، بيشترين ارزش 
معامالت خرد را در ميان بازار سهام )شامل بازارهاي اول، 
دوم، پاي��ه، اختيار معامله خريدوفروش و SME( و اختيار 

سهام به خود اختصاص داد. 
جايگاه هاي دوم تا چه��ارم از نظر ارزش مبادالتي 
نيز به گروه هاي محصوالت ش��يميايي؛ انبوه س��ازي، 
امالك و مستغالت و ساير محصوالت كاني و غيرفلزي 
به ترتيب با ۷، ۷ و ۶ درصد از ارزش كل تعلق گرفت. 
در نهاي��ت و در جري��ان بازار آخري��ن روز معامالتي 
اين هفته، ش��اخص كل فرابورس كمتر از يك واحد 
عقب نشيني كرد و در پله ۹۲0 واحدي دادوستدهاي 
هفته را خاتمه بخشيد در حالي كه همچنان بازدهي 

۵درصدي خود را از آغاز امسال حفظ كرد. 

سعيده فرهمند كارشناس بازار سرمايه: در حال حاضر بازار پول نه به عنوان رقيب جدي براي بازار سرمايه بلكه به عنوان نابودگر 
 عمل مي كند بي نظمي در بازار پول بر همه بازار ها از جمله بورس تاثير مخربي داشته است. انتشار اسناد خزانه با سودي معادل

40 تا 46درصد عاملي شده است تا نقدينگي از بورس و حتي شبكه بانكي به اين سمت حركت كند

چه بس��يارند پيمانكاراني كه بابت طلب خود از دولت اسناد 
خزانه اس��المي بانكي دريافت كرده اند و نمي دانند با اين اوراق 

چه كنند؟
پيمانكاران��ي كه هر يك به نوعي در آس��تانه ورشكس��تگي 
ق��رار دارند و حاضرند به هر بهايي ش��ده اوراق خود را از طريق 
س��ايت هاي ديوار، ش��يپور يا در بازار س��ياه داللي بفروشند به 
كس��ر قيمت تا بتوانند حداقل نيازهاي خود را براي سرپا ماندن 
برآورده كنند. اما در مقابل آنها هستند سرمايه گذاران و مديران 
صن��دوق و پرتفوي بورس��ي كه روزي اخ��زا را در بورس به باد 
انتقاد گرفتند و اس��ناد خزانه اس��المي را رقيبي در مقابل بازار 
سرمايه براي جذب نقدينگي ها عنوان كردند و امروز براي خريد 
س��خاب در بازار غير متشكل بورسي و خارج از مكانيسم عرضه 
و تقاضا با س��ود بي��ش از 3۵درصد صف كش��يده اند تا بتوانند 
سوددهي صندوق هاي خود را با سخاب بدون ريسك و باالترين 

سود ممكن نسبت به ديگر بازارها حتي بورس تضمين كنند. 

 سخاب چيست؟
دولت جمهوري اس��المي ايران در انتهاي س��ال 13۹۴ پس 
از اخذ مصوبات الزم اقدام به انتش��ار اوراق مشاركت طرح هاي 
عمراني دولت جهت پرداخ��ت مطالبات معوق پيمانكاران كرد. 
اوراق مذك��ور كه در ابتدا با عامليت بانك س��په به جهت حوزه 
وزارت نيرو و عامليت بانك مسكن در حوزه وزارت راه و ترابري 
با نرخ سود ۲1 درصد ساالنه با سررسيدهاي ۴ساله منتشر شد، 

به عنوان پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران واگذار شد. 
در س��ال 13۹۵ با كاهش تورم و كاهش نرخ رس��مي سود 
بانك��ي، اوراق بع��دي با ن��رخ 1۸ درص��د، 1۶ درص��د و نهايتا 
1۵درصد سود ساالنه منتشر شدند و در چند مرحله در اختيار 

پيمانكاران قرار گرفتند. 
همچنين اوراق اس��ناد خزانه اسالمي نيز به موازات به عنوان 
اوراق كوتاه مدت با تضمين بانك مركزي با سررس��يدهاي كمتر 
از يك سال منتشر و براي تسويه بخشي از مطالبات پيمانكاران 
اس��تفاده شد. اين اسناد با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
تحت عنوان اخزا در تابلو بورس پذيرش و به صورت رس��مي و 

شفاف داد و ستد شد. 
تحت تاثير قرار گرفتن بازار س��رمايه و نرخ سهام شركت ها از 
نرخ هاي مورد معامله اخ��زا و نياز مبرم پيمانكاران به نقدينگي 
و عدم تس��لط كافي فروش��ندگان به فعاليت هاي بورس و بازار 
س��رمايه موجب ش��د انتش��ار اخزا متوقف و در مقابل اسنادي 

به ص��ورت خ��ارج از بورس و داخل ش��بكه بانك��ي تحت عنوان 
»اسناد خزانه اسالمي بانكي« يا سخاب در بازاري غيرمتشكل و 

غيررسمي منتشر شود و مورد داد و ستد قرار گيرد. 
ح��ال از تاريخ ۲۴ تير 13۹۶ نيز پيرو مجوز بانك مركزي و 
دس��تورالعمل بانك ملي، نقل و انتقال س��خاب در داخل شعبه 

منتشر كننده اوراق مجاز اعالم شده است. 

 سررسيد سخاب هاي يك تا 7
در ح��ال حاضر جديدترين س��خاب ها كه در بازار س��ياه يا 
مكاره و در فضاي مجازي و در سايت هاي ديوار يا شيپور دست 
به دس��ت مي ش��ود، مربوط به ۷ نوع س��خاب با سررسيدهاي 
نزديك است. س��خاب 1:۲1 شهريور 13۹۶، سخاب ۲:۲۲ آبان 
13۹۶، س��خاب 3:۲۲ آذر 13۹۶، سخاب ۴:۲0 دي ماه 13۹۶، 
سخاب ۵:۲۴ بهمن 13۹۶، سخاب ۶:۲۷ اسفند 13۹۶و سخاب 

۷:۲۸ اسفند 13۹۷.
درباره نرخ س��ود اوراق اسناد خزانه اس��المي بانكي نظرات 
متف��اوت اس��ت و عده  يي ن��رخ آن را 30 درص��د و بعضي نيز تا 
۴0 درصد مي دانند، اما مس��لم اس��ت كه اين بازار چنان قوي و 
پرسود در مقابل بازار سرمايه قد علم كرده كه هر صاحب پولي 
را حتي آنان كه روزي در برابر اسناد خزانه ايستادگي مي كردند، 
وسوسه مي كند تا سهمي از اين اوراق را در سبد خود جاي دهد 

و بي دغدغه سود تا ۴0 درصدي را نصيب خود كند. 
در اي��ن باره س��امان فالح��ي از كارشناس��ان اقتصادي كه 
مطالعات وسيعي را درباره اوراق بدهي در ايران و در كشورهاي 
خارج��ي داش��ته و از فع��االن بازار نيز محس��وب مي ش��ود، به 
خبرنگار ما مي گويد: اوراق اس��ناد خزانه اسالمي بانكي به نوعي 
كاركردي مانند اوراق خزانه را دارند. اين اوراق در حال حاضر با 
كسر قيمت در بازار به خريداران از سوي پيمانكاراني كه گرفتار 

مشكالت مالي و نقدينگي هستند، فروخته مي شود. 
وي با بيان اينكه بازدهي اين اوراق در مواردي حتي به بيش 
از 30 درصد مي رس��د و بازاري بسيار جذاب محسوب مي شود، 
اضافه مي كند: در حال حاضر مهم ترين چالش��ي كه وجود دارد 
اين است كه نرخ سود اين اوراق در ايران و جهان چطور تعيين 

مي شود. 
ب��ه گفته وي، از لح��اظ اقتصادي نرخ بازده��ي اوراق بدون 
ريس��ك توس��ط دولت و با دخالت بانك مركزي تعيين مي شود 
و اين در تمام دنيا متداول اس��ت، اما در ايران چه اتفاقي افتاد 
وقتي اس��ناد خزانه منتش��ر ش��د؟ مجلس در س��ال ۹۲ رسما 

تصوي��ب كرد كه بانك مركزي اجازه دخال��ت در اين بازار را از 
هر جهت ندارد در حال��ي كه اين مصوبه كامال خالف بازارهاي 

مالي دنياست. 
فالحي با بيان اينكه وقتي اخزا وارد بورس ش��د، چون بانك 
مركزي حق دخالت نداش��ت، در نتيجه اين مكانيسم، نرخ موثر 
اي��ن اوراق ۲۶ تا ۲۷ درصد تعيين مي ش��د زيرا نقدينگي كافي 

براي جذب اين اوراق وجود نداشت. 
اين كارش��ناس اقتصادي و مدير پرتفوي يكي از بزرگ ترين 
موسس��ات مالي اضافه مي كند: در نتيجه ممنوع شدن دخالت 
بانك مركزي در بازار اسناد خزانه، انتشار اخزا در بازار فرابورس 

متوقف شد و بدين  ترتيب سخاب وارد بازار پولي شد. 
جدي��دي  اوراق  س��خاب  مي كن��د:  تصري��ح  فالح��ي 
 نيس��ت، قب��ل از اخزا ه��م وجود داش��ت، با اين تف��اوت كه تا 
۲۴ تيرماه، پيمانكاران و دارندگان اين اوراق اجازه نقل و انتقال 
آن را نداشتند و اين اوراق در بازار داللي كه توسط شركت هاي 
تامين س��رمايه و كارگزاران شكل گرفته بود، با كسر باال و نرخ 
موثري كه تا عدد ۴0 درصد هم مي رس��يد، به گونه يي غيرشفاف 
و به صورت وكالتي دادوستد مي شد، حال با قانوني شدن خريد 

و فروش سخاب، اين نرخ به 3۵ درصد رسيده است. 
از او مي پرس��م كه آيا دولت هم اكنون در اين بازار از طريق 
بانك مركزي دخالت مي كند كه پاس��خ او باز هم منفي است و 
اضافه مي كن��د: اوراق خزانه و بدهي داراي عمري 100 س��اله 
در جه��ان هس��تند و اصال ابزاري بديع و نو نبوده و نيس��تند و 
مكانيس��م كامال مشخصي دارند با اين تفاوت كه در ايران بانك 
مركزي در نرخ گذاري آن دخالت ندارد و در بازاري غيرمتشكل 
خريد و فروش مي ش��ود به همين دليل اين بازار به سمت داللي 

و بازار سياه هدايت شده است. 

 سخاب رقيبي براي بازار سرمايه
اگرچه با رونق گرفتن دادوس��تد اخزا بس��ياري از فعاالن بازار 
مط��رح كردن��د كه اي��ن اوراق در حال بلعيدن بخ��ش اعظمي از 
س��رمايه هاي نقدي بازار است در حالي كه بورس از كمبود شديد 
نقدينگي رنج مي برد، اما گويي س��ود 3۸ درصدي س��خاب كمي 
فعاالن بازار را در مقابل اين اوراق و انتقاد به آن سست كرده است. 
اگرچه فالحي معتقد است هر بازاري كه نرخ بازدهي بيشتر 
داش��ته باش��د به نوعي رقيب ديگ��ر بازارها مي ش��ود، حال نرخ 
بازدهي بدون ريس��ك 30 تا ۴0درص��دي به طور حتم مي تواند 
عالوه بر رونق دادن فض��اي داللي، بخش زيادي از نقدينگي را 
ب��ه طرف خود جذب كند زيرا اين اوراق از س��وي دولت به طور 

كامل تضمين مي شود و هيچ ريسكي هم ندارد. 
از س��وي ديگر، مدير يكي از كارگزاري هاي بانكي اين اوراق 
را رقيب بازار س��رمايه نمي داند چراكه مشكل اصلي در سخاب 
خالصه نمي ش��ود بلكه چالش اصلي نب��ود خريد و فروش اين 
اوراق در ب��ورس و نرخ بهره اس��ت و اينك��ه به محض ورود اين 

اوراق به بورس نرخ سود آن به ۲۵ درصد مي رسد. 
به هر روي نكته اصلي اين است كه ورود فعاالن بازار سرمايه 
به بازار سخاب را نبايد چندان خرده گرفت زيرا سرمايه به سويي 
مي رود كه سود بيشتري را نصيب صاحبانش كند. تير انتقادات 
بايد به سوي دولت باشد كه با چنين سياست گذاري هايي باعث 

ايجاد رانت براي عده يي از افراد شده است. 
براس��اس پيش بيني ه��اي انجام ش��ده در بودج��ه، دولت 
تاكن��ون بالغ بر ۵ هزار ميليارد تومان اوراق س��خاب منتش��ر 
ك��رده و پيش بيني مي ش��ود 10 هزار ميلي��ارد تومان نيز در 
آستانه انتشار باشد تا بتواند بخشي از طلب خود به پيمانكاران 

را پرداخت كند. 

 آخرين گزارش ها از وضعيت اوراق اسناد خزانه اسالمي بانكي

۵ هزار ميليارد تومان سخاب در دست دالالن
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وضع ماليات بر سود سپرده بانكي 
يك شمشير دو لبه است 

رييس كميس��يون تسهيل تجارت و توسعه صادرات 
ات��اق ته��ران گفت: خطر برق��راري ماليات براي س��ود 
س��پرده هاي بانكي اين اس��ت كه پول ها از شبكه بانكي 
خارج ش��ود و به  ج��اي هدايت به توليد، بازار س��هام و 
بورس در حوزه هاي ديگري به جريان بيفتد و بازارهايي 
نظير زمين، ملك و س��كه و... فعال شود كه اين موضوع 
خطرآفرين ب��وده و از اين  جهت وضع ماليات بر س��ود 

سپرده بانكي يك شمشير دو لب است. 
به گزارش گروه اقتصادي آنا محسن بهرامي ارض اقدس، 
رييس كميس��يون تس��هيل تجارت و توس��عه صادرات 
ات��اق تهران درباره اس��تراتژي دولت درخصوص كاهش 
وابس��تگي به نفت گفت: كاهش وابستگي بودجه جاري 
كش��ور به نفت يا قطع اين وابستگي يك امر مسلم بوده 
كه در اس��تراتژي همه دولت ها اين مس��اله مد نظر قرار 
گرفته اس��ت و دول��ت دوازدهم هم به ط��ور حتم اين 

استراتژي را دنبال مي كند. 
وي ادام��ه داد: بهترين جايگزين درآمدهاي نفتي در 
بودجه جاري كش��ورها به طور عمده درآمدهاي مالياتي 
است بنابراين بايد سهم ماليات در اداره كشور را افزايش 
دهيم اما اين افزايش از طريق افزايش پايه مالياتي خوب 
نيست چراكه ما در آستانه دوره رشد اقتصادي قرار داريم 
و براي رشد اقتصادي و خروج از ركود به طور حتم بايد 
ميزان ماليات واحدها و س��هم آنها نس��بت به درآمدها 
كاهش پيدا كند تا زمينه سرمايه گذاري خارجي، توسعه 
سرمايه گذاري، رش��د اقتصادي و افزايش درآمد بنگاه ها 
فراهم شود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با 
تاكيد بر اينكه بايد هزينه هاي توليد روند كاهشي را آغاز 
كند، تاكيد كرد: هزينه توليد و قيمت تمام  شده كاال بايد 
روند كاهش��ي را پي بگيرد تا توليدات ايراني رقابت پذير 
ش��ود و بتوانند در عرصه هاي خارج��ي و داخلي رقابت 
كنند. بهرامي افزود: موضوع دريافت ماليات از سپرده ها 
و سود سپرده ها در عمل مي تواند به افزايش هزينه مالي 
بنگاه ها منجر ش��ود و يكي از معضالت فعلي بنگاه هاي 
توليدي در ايران به  ويژه كوچك و متوس��ط بانك محور 
بودن آنها در تامين نقدينگي و اس��تفاده از تس��هيالت 
بانكي اس��ت. هر اقدامي كه در عمل هزينه هاي مالي و 
تامين نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه ها را خدشه دار 
كند يا قيمت توليد را افزايش دهد بايد از آن پرهيز كرد. 
اين عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران اظهار 
كرد: خطر برقراري ماليات براي س��ود س��پرده هاي بانكي 
اين اس��ت كه پول ها از شبكه بانكي خارج شود و به  جاي 
هدايت به توليد، بازار س��هام و بورس در حوزه هاي ديگري 
به جريان بيفتد و فعال شود ازجمله زمين، ملك و سكه و 
اين خطرآفرين است كه از اين  جهت وضع ماليات بر سود 
سپرده بانكي يك شمشير دو لبه است و به نظر من بايد با 
مراقبت و همه  جانبه نگري دنبال شود. وي خاطرنشان كرد: 
به طور حتم دولت مصمم است كه در سال هاي آينده اين 
ماليات را وضع كند اما درحال حاضر ماليات بر سود سپرده 
يك ايده اس��ت و تا زمان عملياتي شدن بايد تمام جوانب 
آن را بررس��ي كرد. بهرامي با انتقاد از نبود ريس��ك پذيري 
در بانك ها گفت: متاسفانه هيچ فعاليت اقتصادي در كشور 
مثل سپرده گذاري در بانك ريسك پايين و سود باال ندارد 
و تا زماني كه اين شرايط برقرار است، سرمايه داران به  جاي 
اينكه س��رمايه را درگير كار توليدي كنند كه ريسك باال و 
س��ود پايين دارد در بانك ها سپرده گذاري مي كنند بدون 
ماليات، نگراني و با امنيت كامل. در اين ش��رايط برقراري 
مالي��ات بر س��ود بانكي مي تواند زمينه تح��رك در انتقال 
س��رمايه هاي كوچك و متوسط به س��مت توليد را فراهم 
كند، مي تواند به طور بالقوه به كمك توليد، رشد صادرات 
و تامين نقدينگي توليد بيايد البته اگر درست هدايت شود. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: اگر منابع مالي در كشور پس 
از اجراي اين طرح به  خوبي كنترل نشود، مشكالت ديگري 

در جاي ديگري در اقتصاد ايجاد مي كند. 

 خودروسازي با زيان
فعاليت مي كند

عضو اتاق بازرگاني تهران و رييس انجمن قطعه س��ازان 
كش��ور گفت: بنيان اش��تباهي در دولت ه��اي نهم و دهم 
گذاشته ش��د و رييس جمهور وقت با عنوان »پرايد كيلويي 
چند« وظيفه قيمت گذاري را به شوراي رقابت سپرد كه اين 
وظيفه آنها نبود و اختيار بي جايي در اين نهاد قرار داده شد. 
محمدرض��ا نجفي منش ب��ا بيان اينكه ب��ا اين اقدام 
سياست هاي نابجايي توسط اين نهاد اتخاذ شد، ادامه داد: 
روش غل��ط هيچگاه نتيجه صحيحي ندارد و نمي توانيم 
پيش��رفت در اقتصاد را با عملكرد اشتباه شوراي رقابت 
ترسيم كنيم. نجفي منش با اعتراض به عملكرد شوراي 
رقابت افزود: شوراي رقابت در هيچ جاي جهان در بحث 
قيمت گذاري وارد نمي ش��ود و اي��ن تصميم خطا باعث 
دردس��رآفريني براي توليدكننده و مصرف كننده ش��ده 
اس��ت. وي خاطرنشان كرد: ش��وراي رقابت اصالحي در 
نح��وه قيمت گذاري ها داش��ت و ب��راي خودرو هايي كه 
قيمتي بيش��تر از 40ميليون تومان دارند، نفوذ نمي كند 
و قيمت گ��ذاري را تنها به خودرو هايي با هزينه كمتر از 
مقدار ياد ش��ده، اختصاص داده است درحالي كه اساس 
اي��ن موضوع مش��كل دارد و در كل نباي��د دخالتي در 

قيمت گذاري داشته باشد. 
نجفي منش اظهار كرد: جهان قيمت گذاري هر كااليي 
را به درايت بازار و ميزان عرضه و تقاضا س��پرده است و 
ش��وراي رقابت ايران هم بايد دخالت خود را قطع كند و 

تنها در مسائلي كه رسالت اصلي آن است، ورود كند. 
ب��ه گفته اين عض��و اتاق بازرگاني ته��ران، رخنه در 
قيمت گذاري باعث ش��ده تا تمركز در وظايف اصلي اين 
نهاد هم كم شود و در نهايت نتواند عملكرد رضايت بخشي 
را ب��ه نمايش بگذارد. نجفي منش ادام��ه داد: نهاد مزبور 
براي مقابله با انحصارگري و ايجاد بازار رقابتي ايجاد شد 
اما از زمان تش��كيل اين نهاد تاكنون گام موثري در اين 
زمينه برنداش��ته و به جاي اينكه به اين مس��ائل توجه 
بيشتري كند خود را درگير مسائل نامربوط كرده است. 

وي اذعان كرد: توليدكننده ها ضربه هاي زيادي از تفكر 
اشتباه اين نهاد متحمل شده اند كه خودروسازان بيشترين 
صدمه را در ميان ديگر واحدهاي توليدي دريافت كرده اند 
و در نهايت خودروس��ازهاي ما با قبول زيان فعاليت خود 
را تا جايي ادامه داده اند كه فش��ار به قطعه س��ازي ها هم 
سرايت كرده و كيفيت اقالم به ناچار كاهش يافته است. 
وي عن��وان كرد: تحوالت رخ داده ع��الوه بر اينكه هيچ 
منفعتي نداشته، فشارهاي مالي فراواني بر توليدكننده و 
مصرف كننده وارد كرده همچنين دس��ت دولت با وجود 
تباني بس��ته تر از قبل شده اس��ت. نجفي منش گفت: در 
كش��ورهاي ديگر هم نهادي با محور هاي اصلي ش��وراي 
رقابت ايران وجود دارد كه از تراس��ت جلوگيري مي كند 
اما شيوه يي كه كشور ما پيش گرفته، مدل خوبي نيست 

و بايد در شرح وظايف آن تجديدنظر شود. 

اخبار

خواسته هاي فعاالن اقتصادي از دولت دوازدهم

نگراني بخش خصوصي از وضعيت بازار ارز

توليد »پرهزينه«، صادرات »كم رونق«
معضالت تشكل هاي بخش خصوصي براي صادرات

كره جنوبي خواستار بهره گيري از تجربه تعاون در ايران شد

تولي��د در اي��ران گران تر از س��اير نقاط جهان انجام مي ش��ود. 
كارشناس��ان بر اين باورند كه نرخ س��ود بانكي، تس��هيالت و تورم 
مشكالتي را براي توليد و صنعت ايجاد كرده است و براي حل اين 
ماج��را بايد مقداري جهاني انديش��يد. هنگامي كه وضعيت رقباي 
توليدكنندگان ايراني را در كش��ورهاي همس��ايه بررسي مي كنيم 
متوجه مي شويم كه آنها به مواد اوليه ارزان، نرخ تورم و تسهيالت 
و بيم��ه پايين دسترس��ي دارند و حتي هزينه انتق��ال پول و كاال 
هم نمي پردازند. در بررس��ي اين هزينه ها فاصله قيمت تمام ش��ده 
محص��والت ايراني با همتايانش��ان افزايش پي��دا مي كند كه براي 
حل آن دول��ت بايد حمايت كند. درصورتي كه قيمت تمام ش��ده 
محصول كاهش يابد و حمايت الزم صورت بگيرد، مي توان با ديگر 

توليدكننده و صادركنندگان رقابت كرد. 
در همي��ن حال بررس��ي ها نش��ان مي ده��د كه برنام��ه اغلب 
كشورهاي درحال توسعه براي پيشرفت، افزايش صادرات و در عين 
حال كاهش واردات است. دولت يازدهم نيز حمايت از توليد داخل 
و تالش در جهت بهبود وضعيت صادرات را در دس��تور كار قرارداد 
و در اين راستا نيز قدم هاي زيادي برداشت كه به نظر كارشناسان 
تا حدودي موفق هم بوده اس��ت. يك��ي از بخش هايي كه به رونق 
تج��ارت كمك مي كند، كاهش هزينه هاي حمل و نقل اس��ت. چه 

آنكه حمل و نقل ارزان مهم ترين عامل توسعه صادرات است. 
كش��ورهاي توس��عه يافته هزينه حمل و نقل خود را با توسعه 
زيرس��اخت ها كاه��ش داده ان��د، اما كش��ور ما با وج��ود موقعيت 
ژئوپليتيك بس��يار خوب هنوز بزرگ ترين عامل توس��عه تجارت و 
صادراتش، تكميل نبودن زيرساخت هاي حمل و نقل است. كريدور 

ش��مال به جنوب و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي مي تواند كمك 
ش��اياني در اين زمينه به اقتصاد كشور كند، تا هزينه هاي حمل و 
نق��ل كه س��هم آن در كاالهاي نيمه فراهم ش��ده 18 تا 25درصد 
قيمت تمام ش��ده و در كاالهاي خ��ام 30 تا 35درصد قيمت تمام 
ش��ده رو به كاهش بگذارد. محاسبات نش��ان مي دهد، هزينه هاي 

حمل و نقل در ايران دو برابر كشورهاي توسعه يافته است. 
حاال و دو سال بعد از شروع نوسازي صنعت هوانوردي و تكميل 
زيرساخت هاي جاده يي كه به مدد لغو تحريم ها سرعت گرفت، حاال 
اميدها براي توس��عه صنعت حمل ونقل جوانه زده اس��ت. ترديدي 
نيس��ت كه توس��عه س��ريع تر پروژه هاي نيمه تمام راهي از جمله 
جاده ها و خطوط ريلي مي تواند عالوه بر اش��تغال زايي گس��ترده و 
كاهش ش��ديد هزينه هاي تجارت را به دنبال داش��ته و درآمدهاي 

ترانزيتي بيشتري را هم براي كشور به ارمغان آورد. 
هرچند در حد فاصل دو سال بعد از لغو تحريم ها، برخي برخي 
فع��االن حوزه حمل و نق��ل بر اين باورند كه لغو تحريم ها س��بب 
كاهش هزينه حمل و نقل كش��ور تا 300درصد ش��ده است، اما تا 
رسيدن به نقطه مطلوب فاصله بسيار است. فعاالن بخش خصوصي 
حوزه حمل و نقل حاال مهم ترين خواس��ته شان از دولت دوازدهم 
اهتم��ام بر كاهش هزينه هاي حمل و نقل اس��ت و اين موضوع را 

اولويت اين بخش مي دانند. 
اين در حالي اس��ت كه در تولي��د داخلي با وضعيت نرخ هاي 
تورم و تس��هيالت، قيمت تمام ش��ده محصوالت ايران 20درصد 
باالتر از كش��ورهاي ديگر است. البته ش��ايد اين رقم درباره كل 
كاالها مصداق نداشته باشد، اما در بيشتر آنها صادق است. پيش 

از اين محمد الهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران در اين 
باره گفته بود كه هر س��ال ش��اهد رشد قيمتي كاالهاي ايراني و 
توليد داخل هستيم اما بسياري بازارهاي هدف صادراتي حاضر به 
پرداخت اين مبالغ نيس��تند و صادركنندگان ما با مشكل روبه رو 
مي ش��وند. بنابراين واقعي س��ازي نرخ ارز متناس��ب با نرخ تورم 
اولويت نخست براي رفع مشكالت صادرات كشور است. براساس 
اين گزارش، باال بودن نرخ تسهيالت بانكي 18 تا 25درصد براي 
صادرات منطقي نيست و يك مشكل عمده براي صادركنندگان 
محسوب مي شود. مجموع صادرات غير نفتي ايران در چهارماهه 
نخس��ت امس��ال به 13ميليارد و 459ميليون دالر رسيد كه در 
مقايسه با مدت مشابه س��ال قبل به ميزان 9.54 درصد كاهش 

داشته است. 
در رابط��ه با گ��ران بودن هزينه ه��اي توليد در كش��ور عباس 
آرگ��ون، عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگان��ي در گفت وگو با 
خبرن��گار »تجارت آنالين« درباره اولويت ه��اي دولت دوازدهم در 
حماي��ت از صناي��ع و بخش توليد گفت: اگر صناي��ع موفق دنيا را 
بررس��ي كنيم، مي بينيم هر كجا دولت كوچك تر و كم رنگ تر بوده 
و خصوصي س��ازي و كوچك سازي دولت اجرا شده، توليد ناخالص 
ملي و ارزش افزوده باالتري صنعت دارد. اين در حالي است كه هر 
جا حضور دولت گسترده تر و پررنگ تر بوده، سوءاستفاده ها بيشتر، 

هزينه ها چندين برابر و پيشرفت در كار كمتر بوده است. 
اين كارش��ناس اقتصادي ادام��ه داد: وقتي كه بخش خصوصي 
خودش بخواهد صاحب صنايع باشد، مطمئنا ابتكار عمل بيشتري 
دارد و به روزرساني واحدهاي توليدي خود را دنبال مي كند، اما در 

دولت امكان دارد اين مس��ائل مورد توجه قرار نگيرد و هميشه در 
حاش��يه باش��د. با اين همه مهم ترين چالش صنايع، فرسوده بودن 
ماشين آالت است. يك مساله يي كه هم اكنون وجود دارد و خيلي ها 
به اين مس��اله دقت نمي كنند، اين است كه ما در سازمان تجارت 
جهاني عضو ناظر هس��تيم؛ و اين اتفاق امكان حضور بس��ياري از 
توليدات ما را در بازارهاي جهاني با محدوديت مواجه مي كند. اين 
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح كرد: اگر بخواهيم عضو 
سازمان تجارت جهاني بشويم كه بايد اين اتفاق بيفتد، اين موضوع 
مطرح است كه وقتي دروازه هاي ايران به روي كاالهاي خارجي باز 
ش��ود، آيا زيرساخت هاي درست را داريم كه كاالهاي توليدي توان 
رقابت��ي با كاالي خارجي را داش��ته باش��ند. در حال حاضر چنين 

شرايطي وجود ندارد. 
آرگون ادامه داد: بايد بانك ها وام هايي با تعرفه توليد در اختيار 
صاحب��ان صنايع و توليدي ها قرار دهند. اين در حالي اس��ت كه 
برخ��ي از كارخانه ها وام ه��ا را با تعرفه ه��اي آزاد مي گيرند و در 
نتيج��ه قيمت تمام ش��ده كاالها باال مي رود. ب��راي مثال، تعرفه 
توليد اگر 18 درصد باش��د، گاهي وام ها با 27، 28درصد س��ود 

پرداخت مي شود. 
در نتيجه كاال براي مصرف كننده نهايي گران تر تمام مي شود 
و متضرر مي شوند. اين فعال اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: 
م��ا هم بايد وام هايي با تعرف��ه توليد در اختيار صنايع قرار دهيم 
و هم اينكه روند فرس��ودگي ماشين آالت اصالح شود. بايد هرچه 
زودت��ر صنايع را با تزريق مالي به موق��ع به روز كنيم و در آينده 

نزديك بتوان كاالها را قابل رقابت با نمونه هاي خارجي كنند. 

سفير كره جنوبي با رييس اتاق تعاون ايران براي 
گسترش تعامالت اقتصادي دو كشور در بخش تعاون 

ديدار و گفت وگو كردند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تعاون ايران، 
هو كيم س��ئونگ، س��فير كره جنوب��ي در ديدار با 
بهمن عبدالله��ي، رييس اتاق تعاون درباره همكاري 
با اتاق تعاون گفت: شناخت من در اين ديدار با اتاق 
تعاون بس��يار زياد ش��د. بخش تعاون در كشور من 
فعال نيست. دولت در س��ال هاي اخير توجه زيادي 
را به بخش تعاون كرده است. تعاوني ها، سازمان هاي 
دموكراتيكي هستند كه ارتباط بين مردم و دولت را 

مي توانند داشته باشند. 
 وي در بي��ان مزيت ه��اي بخش تع��اون گفت: 
تعاوني ها مقاومت بس��ياري را در مقابل ش��وك هاي 
اقتصادي مي توانند داش��ته باش��ند. مذاكرات خوبي 
را امروز با رييس اتاق تعاون داش��تيم كه اميدواريم 
منجر به رش��د روابط تجاري بين دو كش��ور ش��ود. 
پيش��نهاد داده ام يك سميناري براي شناخت بيشتر 
شركت هاي خارجي با بخش تعاون صورت گيرد كه 
با همكاري س��فارت كره در ايران و اتاق تعاون ايران 

باشد. 
 س��فير كره جنوب��ي اظهار كرد: در آن جلس��ه 
مي توانم افراد موثر در ح��وزه كاري خود را به ايران 

دعوت كنم تا بتوانند ارتباط مستقيم با بخش تعاون 
ايران داشته باش��ند. اين كمك مي كند تا ارتباطات 

تجاري بين ايران و كره افزايش يابد. 
 ه��و كيم س��ئونگ ادامه داد: كش��ور ايران براي 
كشور كره بس��يار حائز اهميت اس��ت. ولي درحال 
حاض��ر ارتباط تجاري اي��ران و كره در حد نفت، گاز 
و پتروشيمي و لوازم الكترونيك مانند گوشي تلفن و 
تلويزيون است. اگر يكي از اين حوزه ها آسيب ببيند، 
ارتباطات تجاري خوبي را نخواهيم داشت. دو دولت 
درحال تالش هستند تا ارتباطات تجاري دو كشور را 
افزايش دهند تا بتوانيم تداوم ارتباط تجاري بين دو 

كشور را حفظ كنيم. 
 در ادام��ه نيز بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون 
درباره ديدار با سفير كشورهاي مختلف گفت: بيش از 
يك و سال و نيم است كه ديدار با كشورهاي مختلف 
را دس��تور كار قرار داده ايم تا بتوانيم پيش��رفت هاي 

مختلف را در بخش تعاون محقق كنيم. 
عبداللهي ادامه داد: براي توس��عه بخش تعاون 
با كش��ورهاي مختلف ديدارهايي را داشتيم. يكي 
از اه��داف در كش��ور ص��ادرات كاال و محصوالت 
و خدم��ات ايران��ي اس��ت. يك��ي از اصل ه��اي 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي نيز همين موضوع 
اس��ت. يعني صادراتي شدن كاالهاي كشور حائز 

اهميت اس��ت. بخش تعاون هم در همين راس��تا 
حركت مي كند و ما اين مالقات ها و ديدارها را در 
همين راس��تا انجام مي دهيم. در مورد بحث دوم 
كه مد نظر اس��ت. برنامه هاي دولت دوازدهم را با 
كمال عالقه من��دي و جديت دنبال مي كنيم. اين 
جزو وظايف اس��ت و هر كمكي ك��ه براي توفيق 
الزم است، دنبال مي كنيم. براساس قانون اساسي، 
اقتصاد كش��ور ما در 3 بخش دولتي، خصوصي و 

تعاون تقسيم مي شود. 
وي گفت: در كش��ور م��ا بخش تع��اون اهميت 
ويژه يي داش��ته به طوري كه بيش از 100سال است 
كه در حوزه تع��اون فعاليت مي كند و در بخش هاي 
اعتب��اري، كش��اورزي و مص��رف فعاليت هاي خوبي 
دارند. وي ادامه داد: هر دو كشور ايران و كره جنوبي 
در ICA عضو هستند. دو كشور ايران و كره جنوبي 
تعامالت خوب��ي دارند و بنا داريم كه اين س��طح از 

تعامالت را به بخش تعاون نيز تسري دهيم. 
وي ادامه داد: فلس��فه وجود تعاوني ها ناشي از دو 
موضوع اس��ت، اول اينكه حضور تع��اون در اقتصاد، 
اقتصاد كشور را در مقابل شركت هاي خارجي مقاوم 
مي كن��د همچنين اين حضور باع��ث كاهش فاصله 
طبقاتي و توزيع عادالنه ثروت ش��ده و كاهش فقر و 
افزايش اش��تغال را به همراه دارد. رييس اتاق تعاون 

اي��ران ابراز ك��رد: بر اين اس��اس فعاليت هاي بخش 
تعاون ب��ه طور جد مورد حماي��ت قانون و حكومت 

قرار دارد. 
وي در بخ��ش ديگري به نشس��تي كه در مالزي 
برگزار شده بود، اشاره كرد و گفت: در اين نشست با 
مس��ووالن بخش تعاون كشور كره جنوبي مذاكراتي 
ص��ورت گرفته و اي��ن آمادگ��ي وج��ود دارد كه با 
همكاري س��فارت كره جنوبي، همايشي را با حضور 
فع��االن بخش تعاون دو كش��ور همچني��ن تجار و 

بازرگانان و مسووالن دو كشور برگزار كنيم. 
رييس ات��اق تعاون ايران در بخش ديگري از اين 

نشست با اشاره به بازار مصرف باالي كاالهاي كره يي 
در ايران، ارتباط مس��تقيم توليدكنندگان با اين بازار 
را خواستار شد و گفت: عمده كاالهاي مورد استفاده 
توسط واسطه هايي وارد مي شود كه ارتباط مستقيم 
با توليدكنندگان با توجه به گس��تردگي بازار مصرف 
مي تواند عالوه بر افزايش تعامالت ارتباط مس��تقيم 
توليدكننده و مصرف كننده را به همراه داشته باشد. 
وي به برگزاري نمايشگاه تخصصي در كشور كره 
اش��اره كرد و برگزاري نمايش��گاه هاي تخصصي در 
دو كش��ور در راس��تاي معرفي بخش تعاون و تامين 

نيازمندي ها توسط بخش تعاون را پيشنهاد داد. 

ثبات در بازار ارز و مهار تورم دو دس��تاورد مهم 
دول��ت يازده��م در دوران وزارت علي طيب نيا بود. 
از چن��د ماه قبل كه زمزمه كن��ار رفتن طيب نيا از 
وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح ش��د بعضي از 
فع��االن اقتصادي نگراني خود را مبني بر از دس��ت 
رفتن دس��تاوردهاي وي مطرح كردند. بيش��ترين 
نگراني بخ��ش خصوصي در زمينه مس��اله نرخ ارز 
است. تجربيات تلخ مربوط به نوسانات نرخ ارز يكي 
از داليل نگراني از وضعيت نرخ ارز اس��ت. از سوي 
ديگ��ر صادرات ايران با مش��كل قيمت تمام ش��ده 
روبه رو اس��ت به همين دليل افزايش نرخ ارز براي 
صادركنندگان يك خواسته هميشگي است. همين 
موضوع باع��ث پيچيدگي هاي زي��ادي درخصوص 
نرخ ارز ش��ده است. هرچند كه با معرفي كانديداي 
وزارت اقتص��ادي و ب��ا توج��ه ب��ه اينكه مس��عود 
كرباسيان به عنوان نايب رييس اتاق بازرگاني ايران 
به خوبي از مسائل و مشكالت بخش خصوصي آگاه 
است، اندكي از نگراني هاي بخش خصوصي كاهش 
يافت اما هنوز هم بحث هاي زيادي از سوي فعاالن 
بخش خصوصي در زمينه نرخ ارز مطرح مي شود. 

 نرخ ارز فشرده
در همين راس��تا محسن جالل پور، رييس سابق 
اتاق بازرگاني ايران با اش��اره به نوسانات اخير بازار 
ارز گف��ت: اقتصاد ايران دوران پر فراز و نش��يبي را 
س��پري كرده است. در دولت هش��تم سياست نرخ 
ارز واح��د در دس��تور كار قرار گرفته ش��د و مبني 
شد اقتصاد به س��مت ارز تك نرخي براساس نظام 
شناور مديريت شده، حركت كند و نرخ ارز با توجه 
به حفظ دامنه رقابت پذي��ري در تجارت خارجي و 
با مالحظه تورم داخلي و جهاني همچنين ش��رايط 
اقتصاد كالن ازجمل��ه تعيين حد مطلوبي از ذخاير 
خارجي تعيين ش��ود. وي ادامه داد: نرخ ارز واقعي 
يك رك��ن تعيين كننده قدرت كش��ور در صادرات 
و اب��زار مناس��ب كنترل واردات و قاچاق اس��ت. به 
اين ص��ورت كه هر چه ن��رخ ارز باالتر )يعني دالر 
گران تر( باش��د، قيمت تمام شده كاال هاي وارداتي 
در كش��ور افزايش يافت��ه و مزي��ت واردات از بين 
مي رود ل��ذا واردات كاهش مي يابد. رييس س��ابق 
اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينكه نرخ ارز موجود 
در كش��ور واقعي نبوده بلكه نرخ فش��رده يي است، 
گفت: بارها تاكيد كردم كه اين فنر فشرده دالر يك 
زماني باز خواهد ش��د. سال هاست كه در ايران نرخ 
ارز مانن��د فنري كه تحت فش��ار زياد قرار بگيرد به 
صورت مصنوعي تثبيت مي شود و هر گاه به داليل 
مختلف از اين فشار خارج  شود، قيمت آن به صورت 

غافلگيركننده يي افزايش مي يابد. 
وي اف��زود: معنا ندارد در كش��ور افزايش تورم و 
افزايش نقدينگي وجود داش��ته باش��د ولي نرخ ارز 

از اين افزايش قيمت ها مصون بماند؛ اگر سياس��ت 
ارز تك نرخي بعد از س��ال 81 ني��ز مورد اجرا قرار 
مي گرفت، جهش قيمت دالر در س��ال هاي 91-90 
اتفاق نمي افتاد. به گفته رييس پيشين اتاق بازرگاني 
اي��ران زماني كه فنر فش��رده دالر باز ش��د، انتظار 
مي رفت كه قيم��ت دالر در مقاطعي در قيمت هاي 
باال و پايين در نوسان باشد و سرانجام در يك قيمت 
در تع��ادل ق��رار بگيرد؛ االن هم با مديريت ش��ناور 
شده، مي توان سياست ارز تك نرخي را اجرايي كرد. 
جالل پور با اش��اره به تعيين روش تسعير قيمت ارز 
در برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه گفت: براساس 
اين قواني��ن، ارزها بايد براس��اس مابه التفاوت ميان 
تورم داخلي با متوسط تورم جهاني و در فاصله هاي 
ماهانه قيمت گذاري ش��وند اما در سال هاي گذشته 
براس��اس اين فرمول عمل نشده اس��ت. بنابراين با 
يك تصميم گيري كالن و كار كارشناس��ي و علمي 
مي توان نرخ ارز را براس��اس قان��ون چهارم و پنجم 
توس��عه با يك ش��يب ماليم اعمال و اج��را كرد. به 
عبارت ديگر ش��رط الزم اين است كه مطابق قانون 

تغيير نرخ ارز اجرايي شود. 

 فنر نرخ ارز در خواهد رفت
وي اظهار كرد: از آنجايي كه در س��ال گذشته 
كمترين ت��ورم حدود 10درصد را تجربه كرديم و 
اگر فرض كني��م، تورم خارجي به طور متوس��ط 

4درصد باشد علنا 6 درصد در سال گذشته يعني 
باي��د هر م��اه 0.5 درصد به نرخ ارز افزوده ش��ده 
باش��د در صورتي كه از ابتداي س��ال تا پايان آن 
ن��رخ ارز رون��د ثابتي را طي كرده البت��ه با مقدار 
كمي نوسان. بنابراين روند ماهيانه رخ نداده و اين 
فنر فش��رده ش��ده، روزي مي جهد و جهش اتفاق 

مي افتد. 
ب��ه گفته رييس س��ابق ات��اق بازرگان��ي ايران 
افزاي��ش نرخ ارز همگام با افزايش تورم در س��ال 
با ش��يب مالي��م منطقي ترين راه حلي اس��ت كه 
مي توان��د از نوس��انات ش��وك آور در قيم��ت ارز 
جلوگيري كند. به بيان ديگر چنين جهشي به نفع 
اقتصاد كش��ور نيس��ت؛ به ويژه آنكه سياست هاي 
دستوري و نادرست، پيش بيني كاهش يا افزايش 
قيمت دالر را در آينده بسيار مشكل مي كند و در 
اين شرايط فعاالن اقتصادي، اعم از صادركنندگان 
و واردكنندگان نمي توانند براي فعاليت هاي خود 

برنامه ريزي دقيقي داشته باشند. 
جالل پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه اصلي تري��ن 
درخواس��ت ارزي بخش خصوصي از دولت، اعمال 
قانون برنامه توس��عه در زمينه تس��عير ارز است، 
گفت: متاس��فانه از س��ال 80 كه سياست ارز تك 
نرخي مطرح شد ما در هيچ يك از دولت ها اجراي 
چني��ن قانوني را ش��اهد نبوديم و نرخ تصنعي ارز 
را آنچنان پايين نگه داش��تند كه در نهايت باعث 

شدند يك شبه نرخ ارز چند برابر گران شود. 
وي درخص��وص اينك��ه آيا در ش��رايط فعلي 
اقتص��اد ايران ب��ه نرخ باالتر ني��از دارد يا پايين تر 
گفت: از آنجا كه س��ال 92 آقاي روحاني دولت را 
تحويل گرفت، ن��رخ ارز 3700تومان بود و اكنون 
در س��ال 96 كه مجدد رييس جمهور كش��ور شد 
ن��رخ ارز 3700 الي 3800 تومان اس��ت، نرخ ارز 
همچنان در يك محدود به سر مي برد كه نشان از 
دس��توري اقدام كردن دولت است. درحالي كه ما 
در س��ال اول 25درصد، سال دوم 20درصد، سال 
س��وم 15درصد و سال چهارم 10درصد نرخ تورم 
را تجرب��ه كرديم ولي ن��رخ ارز هيچ گونه افزايش 

قيمتي را به خود نديده است. 
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران ضمن تاكيد بر 
اينكه صادركننده، واردكننده و توليد كننده بايد به 
بازار اعتماد داشته باشند، ادامه داد: به دليل اينكه 
ب��ازار قيمت ارز را تعيين نمي كند و بانك مركزي 
و دول��ت در اي��ن ام��ر دخالت دارن��د، پيش بيني 
رون��د ارزش گذاري قيمت ارز را با مش��كل مواجه 
ك��رده و اين ام��ر به نفع فع��االن اقتصادي اعم از 

واردكنندگان و صادركنندگان نيست. 
ب��ه گفت��ه وي جلوگيري از تغيي��رات طبيعي 
ارزش دالر ب��ه ض��رر تولي��د داخ��ل و ص��ادرات 
اس��ت چراكه در اين ش��رايط قيمت  تمام  ش��ده 
محصوالت ايراني تحت تاثير تورم افزايش مي يابد 

اما واردكنندگان ب��ا ارزي كه به صورت مصنوعي 
ارزان  نگه داشته شده، كاالي خود را وارد مي كنند 
و اين امر قدرت رقابت را از توليد داخلي مي گيرد. 

 راهكارهاي بخش خصوصي براي ارز
از س��وي ديگر فعاالن بخ��ش خصوصي به دنبال 
يافتن راه حل هايي براي حل مساله تعيين نرخ بهينه 
ارز مطرح مي كنند. نايب رييس كميسيون بازار پول 
و س��رمايه اتاق بازرگاني تهران از تك نرخي ش��دن 
ارز در ب��ورس ب��ا موافقت بانك مرك��زي خبر داد و 
گفت: عرضه و تقاضا تنها راهي است كه مي تواند به 
يكسان سازي نرخ ارز منجر شود. سيدحسين سليمي 
ب��ا تاكيد بر اينكه ت��ك  نرخي ش��دن ارز به معناي 
تثبيت قيمت آن نيس��ت، گفت: با تك  نرخي شدن 
ارز، فاصل��ه قيمت��ي بين ارز دولتي و آزاد برداش��ته 
مي شود و عمال با يك نرخ روبه رو خواهيم بود اما باز 
هم با وضع اقتصادي كش��ور، اين نرخ ثابت نخواهد 
بود. نايب رييس كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق 
تهران افزود: براي يكسان سازي نرخ ارز، آيين نامه ها 
و مقررات عرضه ارز در بورس تهيه شده كه قرار بود 
تا پيش از پايان س��ال گذشته فعاليت آن آغاز شود؛ 
اما احتياط كردند و اين كار به امس��ال موكول ش��د. 
وي تصري��ح كرد: همزمان با موافقت بانك مركزي با 
عرضه ارز اعم از ارزهاي دولتي و صادراتي در بورس، 

تك  نرخي شدن ارز كليد مي خورد. 
اين مقام مس��وول تصريح كرد: بايد تفاضل تورم 
داخل��ي و خارج��ي در نرخ ارز اعمال ش��ود ضمن 
اينك��ه وضعيت عرض��ه و تقاض��اي ارز در بازار نيز 
نق��ش تعيين كننده در نزولي يا صعودي بودن روند 

قيمتي آن خواهد داشت. 
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران ادامه داد: قيمت ارز تك 
 نرخي مس��تقيما به ميزان ارزي ك��ه بانك مركزي 
مي توان��د عرضه كند، ربط دارد به عبارتي با كمبود 
عرض��ه روند صعودي مي گيرد و با افزايش عرضه به 

سمت كاهش قيمت حركت خواهد كرد. 
سليمي ادامه داد: در شرايط فعلي كه صنايع ما 
براي سرمايه گذاري هاي جديد و نوسازي و بهسازي 
خط��وط توليد خ��ود نيازمند خريده��اي خارجي 
هس��تند، اگر به ارز كافي از محل صادرات غيرنفتي 
يا فروش نفت دسترسي داشته باشند، قيمت ارز در 
بازار متعادل مي ماند اما كمبود در عرضه آن را وارد 

روند صعودي مي كند. 
اين فعال اقتصادي با اش��اره ب��ه آمادگي بورس 
ارز ب��راي آغاز فعالي��ت گف��ت: در فرآيند عرضه و 
تقاض��ا، نرخ روز ارزها تعيين مي ش��ود و متقاضيان 
مي توانند براس��اس نرخ تعيين  ش��ده، ارز روز يا ارز 
آينده)فيوچر( بخرند اما بانك مركزي بايد دس��تور 

آغاز فعاليت اين بازار را صادر كند.
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 ارتش سوريه تا مرز با اردن 
پيش روي كرد

اختالفات درباره محل عرضه سهام 
»آرامكو«؛ لندن يا نيويورك؟

 »مادورو« گفت وگوي مستقيم با
»ترامپ« را خواستار شد

گروه جهان|
محمد بن سلمان وليعهد جديد عربستان سعودي، قصد دارد خالف توصيه كارشناسان 
اقتصادي اين كشور كه بورس لندن را كم خطرتر و مطمئن تر مي دانند، سهام شركت نفتي 
آرامك��و را به خاطر روابط ويژه با دونالد ترامپ رييس جمه��وري امريكا، در بورس نيويورك 
عرضه كند. منابع مطلع به رويترز گفته اند تصميم نهايي درباره اينكه سهام آرامكو در كجا 
عرضه خواهد ش��د با محمد بن س��لمان خواهد بود و اين احتمال وجود دارد كه ش��اهزاده 
س��عودي به دليل برخي مالحظات سياسي ازجمله درنظر گرفتن روابط واشنگتن و رياض 
و اهميت تقويت اين رابطه با خاندان س��عودي درنهايت نيويورك براي عرضه اين س��هام 
برگزيده شود. گرچه تحوالت موجود در سياست امريكا و تصويب قانون جاستا در اين كشور 
كه اجازه محاكمه شخصيت هاي سعودي از سوي خانواده هاي قربانيان حوادث 11سپتامبر 
را مي ده��د، نگراني هايي را براي رياض در اس��تفاده از بورس نيويورك ايجاد كرده اس��ت. 
پذيره نويسي شركت آرامكو كه احتماال بزرگ ترين معامله تاريخ خواهد بود، بسيار پيچيده 
است و عربستان سعودي نمي تواند اين پذيره نويسي را در بورس كشور خود انجام دهد چراكه 
بازار اين كش��ور براي مهار عمليات فروش 100 ميليارد دالري بسيار كوچك است، از اين 
رو به استفاده از بورس هاي بزرگ جهان نظير بورس نيويورك يا لندن نياز است. آرامكو با 
انتشار بيانيه يي اعالم كرده كه هنوز درباره محل عرضه سهام اين شركت تصميم گيري نشده 
اس��ت. در اين بيانيه آمده است: »تمام گزينه ها در دست بررسي است و هيچ ضرب ا الجلي 
براي تصميم گيري فوري در اين مورد وجود ندارد.« گفته شده، عالوه بر نيويورك و لندن، 
بورس هنگ كنگ نيز يكي از گزينه هاي در دس��ت بررسي است. وليعهد عربستان به دنبال 
فروش 5 درصد از س��هام ش��ركت آرامكو به ارزش 100 ميليارد دالر اس��ت تا بتواند با اين 
توصيف صندوق ذخيره يي را در كشور ايجاد كند كه درآمدهاي آن در صنايع غيرنفتي به كار 
گرفته شود، اما با كاهش قيمت جهاني نفت و پيشرفت تكنولوژي در زمينه انرژي، ترديدهاي 
جدي در زمينه اجراي عمليات فروش سهام شركت ملي نفت عربستان به وجود آمده است. 

گروه جهان|
منابع سوري از كنترل ارتش اين كشور بر مناطق وسيعي در استان سويدا در مرز با اردن 
خبر دادند. به دس��ت آوردن كنترل كامل مناطق بياباني اس��تان سويدا در مرز با اردن يك 
پيروزي استراتژيك براي دولت دمشق محسوب مي شود. به گزارش شبكه خبري الميادين، 
ارتش سوريه پنج شنبه كنترل دو منطقه مرزي در استان سويدا را در دست گرفت. از زمان 
آغاز عمليات در ماه مه گذشته ارتش سوريه 4000 كيلومتر مربع از مرزهاي سوريه با اردن 
را آزاد كرده است. استان سويدا شامل توافق آتش بسي كه روسيه و امريكا اخيرا به آن دست 
يافته بودند، نمي شود. يك منبع نظامي سوري اين پيشروي را پيروزي بزرگ دانسته است. 
شبكه بي بي سي نيز گزارش داد كه ارتش سوريه و متحدانش در عملياتي كه حزب اهلل لبنان 
هم در آن حضور داشت، كنترل حدود ۳0 كيلومتر از مرز سوريه با اردن را از مخالفان مسلح 
پس گرفتند. مناطق بياباني جنوب ش��رق سويدا در مرز اردن، مدت ها در اختيار گروه هاي 
مخالفي بوده اس��ت كه مورد حمايت برخي كش��ورهاي غربي و عرب هستند. اما نيروهاي 
حامي بشار اسد توانستند كنترل ايست هاي بازرسي و برج هاي ديدباني مرزي را از شورشيان 
بازپس بگيرند. رويترز به نقل از سعيد سياف، از فرماندهان گروه هاي شورشي مورد حمايت 
غرب نوش��ت كه كنترل بخش اعظم ش��رق سويدا در اختيار نيروهاي حامي بشار اسد قرار 
گرفته است. يك سخنگوي ديگر شورشيان نيز به رويترز گفت كه پيروزي ارتش سوريه و 
متحدانش در اين منطقه با عقب نشيني ناگهاني نيروهاي گروه جيش العشاير مورد حمايت 
اردن، ممكن شده است. در توافق امريكا و روسيه براي برقراري مناطق عاري از درگيري در 
جنوب س��وريه، اردن هم مشاركت كرده بود. در همين حال گزارش ها از جبهه ديگري از 
درگيري ها در رقه حاكي از محاصره نفرات داعش اس��ت، اما يكي از فرماندهان نيروهاي 
مورد حمايت ائتالف مي گويد تصرف كامل شهر از برآوردهاي اوليه طوالني تر خواهد بود. 
اين فرمانده نيروهاي درگير با داعش گفت كه آنها در حال حمله از همه جهت  هستند، 

اما »پايان عمليات سه يا چهار ماه ديگر« طول مي كشد. 

گروه جهان|
در ميانه ناآرامي ها در ونزوئال در پي تشكيل مجمع جديد قانون  اساسي و تحريم هاي اعمال 
ش��ده از س��وي امريكا در همين راستا، نيكالس مادورو ديدار و گفت وگوي مستقيم با دونالد 
ترامپ را خواس��تار است. به گزارش اسپوتنيك، رييس جمهوري ونزوئال تمايل خود به ديدار 
با همتاي امريكايي اش را در اظهارات در مجلس موسسان اين كشور ابراز كرد و عادي سازي 
روابط ميان دو كشور را خواستار است. مادورو گفت كه به وزير امور خارجه كشورش دستور 
داده تا در صورت امكان روز 20 س��پتامبر و زماني كه س��ران كشورها براي شركت در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل در نيويورك گردهم مي آيند، امكان ديدار وي با دونالد ترامپ را فراهم 
آورد. با اين حال وي بخش زيادي از س��خنراني س��ه س��اعته خود را به س��رزنش اقدام هاي 
امريكاي »امپرياليست« عليه ونزوئال اختصاص داد و گفت: »ما هرگز تسليم قدرت هاي خارجي 
نمي شويم.« وي افزود كه به تهديدهاي امريكا واكنش نشان خواهد داد و هرگونه تهديد نظامي 
را تالفي مي كند. مادورو همچنين امريكا را پشتيبان اصلي »حمالت تروريستي« در ونزوئال 
دانس��ت و گفت حمله يك ش��نبه گذشته به يك پايگاه نظامي در شهر والنسيا در شمال اين 
كش��ور از سوي امريكايي ها برنامه ريزي ش��ده بود. اين در حالي است كه وزير خارجه ونزوئال 
تحريم هاي امريكا عليه هشت مقام پيشين و كنوني دولت ونزوئال را كه در شكل گيري مجلس 
موسسان نقش داشتند، »حمله به دموكراسي« توصيف كرده است. وزارت خزانه داري امريكا 
يك هفته پيش از برگزاري انتخابات جنجالي براي تعيين اعضاي مجمع قانون اساسي، 8 مقام 
ونزوئاليي از جمله آدان كوروموتو چاوز، برادر بزرگ هوگو چاوز را تحريم و دارايي هاي آنها در 
امريكا را مسدود كرد. خورخه آريزا، وزير خارجه ونزوئال روز جمعه با انتشار بيانيه يي در واكنش 
به اين مساله گفت: »ما با صراحت اعالم مي داريم كه اين اقدامات غيرقانوني و بي معني نقض 
آشكار قوانين بين المللي است، چرا كه تنها هدف آنها اعمال فشار بر حاكميت ونزوئالست.« 
وزير خارجه ونزوئال گفت كه مجلس جديد موسسان تحت فشارهاي خارجي تسليم نخواهد 

شد و به فعاليت هاي خود به نفع صلح و امنيت كشور ادامه مي دهد. 

نوشداروي پس از مرگ سهراب
گ�روه جهان| اين يك واقعيت انكارناپذير اس��ت كه 
دامنه و ش��دت ناامني در افغانستان در سه سال گذشته 
گسترده تر شده است. وقوع انفجار و انجام حمالت انتحاري 
در كابل و حمالت ضربتي تروريست ها در واليات كه منجر 
به س��قوط برخي مناطق و كشته ش��دن تعداد زيادي از 
نيروهاي امنيتي و غيرنظاميان مي شود، واقعيت هاي تلخي 

است كه بايد به آن اعتراف كرد. 
اين در حالي است كه شدت ناامني سطح اميدواري مردم 
افغانستان را نسبت به آينده پايين آورده و ميزان سرمايه گذاري 
در اين كش��ور را كاهش داده اس��ت. نگاه آسيب شناسانه به 
كاركردها و ساختارهاي بخش امنيتي، اين موضوع را آشكار 
كرده كه نهادهاي امنيتي با مش��كالت و دشواري هاي بسيار 

عميق و جدي مواجه هستند. از جمله اينكه: 
- نهادهاي امنيتي ساختار ضعيف، شكننده و آسيب پذير 
دارند. ضعف ساختاري ضعف هاي كاركردي را به دنبال آورده و 
در نتيجه اين نهادها را به سازمان هاي ناكارآمد در عرصه امنيت 
تبديل كرده اس��ت. مسووالن امنيتي بر مبناي سهميه بندي 
قدرت ميان دو تيم انتخاباتي برگزيده مي شوند. بنابراين چيزي 
كه در اين ميان اهميت پيدا مي كند، حمايت اين تيم ها از يك 
ش��خص است. باتوجه به فشارها، ناگزيري ها و حتي تمايالت 
موجود، متاسفانه افراد نه بر اساس شايستگي و لياقت كه بر پايه 
زد و بندهاي سياسي به كرسي هاي ارشد امنيتي مي رسند. - 
ناهماهنگي ميان نهادهاي امنيتي يكي ديگر از مشكالتي است 
كه بارها سبب سقوط وشهرستان ها و وقوع فجايع انساني شده 
است. بارها ديده كه يك تعامل مثبت و جدي ميان بخش هاي 
مختلف امنيتي در عمليات وجود نداشته است. نحوه همكاري 
پليس، ارتش )از جمله نيروي هوايي و زميني ها، سازمان هاي 
اطالعاتي و نيروهاي محلي روش��ن و تعريف شده نيست.( به 
همين دليل زماني كه اين همكاري ها به يك ضرورت تبديل 
مي شود كمتر شاهد همكاري و تعامل روشمند ميان نهادها و 

نيروهاي امنيتي هستيم. 
- مهم ترين مشكلي كه بخش امنيتي را فلج كرده، فساد 
گس��ترده در اين بخش است. فساد انگيزه جنگ، فداكاري و 
ايثارگري را در ميان نيروهاي امنيتي پايين مي آورد و مديريت 
جن��گ را با چالش هاي جدي مواجه مي كند. وقتي س��الح، 
س��وخت، امكانات، تجهيزات و حتي ن��ان و لباس نيروهاي 
امنيتي فروخته ش��ود، وقتي فساد باعث مي شود كه مناطق 
اس��تراتژيك بدون جنگ و مقاومت به گروه هاي تروريستي 
واگذار شود، ديگر اميدي به نهادهاي امنيتي باقي نمي ماند. 

مديري��ت نكردن درس��ت جنگ، ناهماهنگي و فس��اد 
در بخش امنيتي س��بب مي ش��ود كه اين نيروه��ا در برابر 

هراس افكنان نتوانند، مقاومت كنند. 
در اين ميان حكومت اغلب پس از س��قوط يك منطقه، 
كش��تار بي رحمانه غيرنظاميان و آواره شدن هزاران خانواده 
عمليات گس��ترده نظامي را آغاز مي كند. اين عمليات ها در 
حالي انجام مي ش��ود كه دش��من به اهداف خود رسيده و 
انگيزه يي براي ماندن در منطقه ندارد. به همين دليل باشروع 
عمليات، دش��منان به آس��اني و بدون تلفات به منطقه امن 
ديگر مي روند؛ از اين رو باز پس گيري اين منطقه دس��تاورد 
بزرگي براي نيروهاي امنيتي به حساب نمي آيد و نوشداروي 

پس از مرگ سهراب را مي ماند. 
منبع:  افغانستان ديلي

ايكائو شكايت قطر را رد كرد
ش��وراي س��ازمان بين المللي هوانوردي)ايكائ��و( با رد 
شكايت قطر از عربستان و متحدانش گفته كه دولت ها بايد 
مسائل سياس��ي خود را در محافل بين المللي ديگري جدا 
از ايكائو بررس��ي كنند. به گزارش اس��كاي نيوز، مديرعامل 
ايكائو گفته است:»اين احكام بيانگر بي طرفي و پايبندي اين 
س��ازمان به نقشي است كه به  خاطر آن ايجاد شده است.« 
عربستان، بحرين، امارات و مصر از 15خرداد قطر را به اتهام 
حمايت از گروه هاي تروريس��تي و چند اتهام ديگر تحريم 

هوايي، زميني و دريايي كردند. 

پرداخت 360 ميليون دالر 
بدهي مالزي به ابوظبي

مالزي ۳60ميليون دالر از بدهي شركت توسعه مالزي 
واحد)وان. ام.دي.بي( را به شركت بين المللي سرمايه گذاري 
پتروشيمي ابوظبي پرداخت كرد. به نوشته تارنماي شبكه 
خبر آسيا، شركت توسعه مالزي واحد كه زير نظر مستقيم 
نجيب رزاق، نخس��ت وزير اين كش��ور جنوب ش��رق آسيا 
اداره مي ش��ود، اعالم كرده پرداخت تمام بدهي به شركت 
بين المللي سرمايه گذاري پتروشيمي ابوظبي از درآمدهاي 
ناشي از طرح بهينه س��ازي اين شركت درحال انجام است. 
اين ش��ركت مالزيايي متهم به فس��اد مالي اس��ت. شركت 
توس��عه مالزي واحد بيش از دو سال است كه درگير فساد 

مالي منتسب به نجيب رزاق است. 

30 كشته و زخمي در حمالت 
تروريستي پاكستان

انفجار بمب در باجور واقع در ش��مال غربي پاكس��تان 
دس��ت كم ۳ كش��ته و 25مجروح ب��ر جاي گذاش��ت. به 
گزارش داون پاكس��تان، اين رويداد تروريس��تي روز جمعه 
بر اثر انفجار بمب كار گذاش��ته ش��ده در كنار يك خيابان 
رخ داده و قربانيان اين انفجار، جمعي از كارگران مش��غول 
كار در نزديك��ي مح��ل انفجار بودند. صب��ح جمعه در يك 
حادثه تروريستي جداگانه در كراچي، يكي از افسران ارشد 
پليس راهنمايي و رانندگي اين ش��هر درحالي كه به همراه 
رانن��ده اش با خودرو ويژه پليس درح��ال عزيمت به محل 
كارش بود از سوي افراد موتورسوار مسلح و ناشناس هدف 

حمله قرار گرفت و هر دو نفر در دم كشته شدند. 

 جنگ »گوجه  فرنگي«
بين روسيه و تركيه

روس��يه و تركيه وارد جنگ پر از هش��دار بر سر گوجه 
فرنگي ش��ده اند. ب��ه گزارش ايرن��ا، درحالي ك��ه امكان از 
س��رگيري واردات گوجه  فرنگي از تركيه كه از سال 94 در 
چارچوب تحريم هاي گس��ترده مسكو عليه آنكارا مرتبط با 
ساقط شدن بمب افكن روسي توسط روسيه رد شده، طرف 
مقابل نس��بت به تداوم اين وضعيت هش��دار داده اس��ت. 
آلكس��اندر تكاچف، وزير كشاورزي روسيه گفته كه مسكو 
قصد از سرگيري واردات گوجه فرنگي از تركيه را ندارد. اين 
درحالي است كه نهاد زيبكچي، وزير اقتصاد تركيه هشدار 
داده كه اگر مس��كو اج��ازه واردات برخي اقالم محصوالت 
كش��اورزي ازجمله گوجه فرنگي به روسيه را ندهد، آنكارا 

تدابيري براي پاسخ به اين اقدام اجرا مي كند. 

ديدگاه

كوتاه از منطقه

پيش بيني  مشكالت اقتصادي آينده دور و نزديك

محافظه كاران از فاجعه برگزيت جان به در مي برند؟

خط قرمز پكن، تغيير نظام سياسي كره شمالي است

بي طرفي مشروط چين در بحران كره
گروه جهان|

»در صورتي كه كره ش��مالي به امريكا حمله كند چين 
بايد بي طرف بماند، اما اگر جنگ از سوي امريكا آغاز شود در 
اين صورت چين بايد مداخله كند.« اين بخشي از سرمقاله 
جنجالي روزنامه دولتي گلوبال تايمز چين در واكنش به باال 

گرفتن تنش هاي واشنگتن �  پيونگ يانگ است. 
در بخش��ي از اين سرمقاله آمده است: »تاكنون پكن 
نتوانس��ته واشنگتن و پيونگ يانگ را از اتخاذ مواضع تند 
منصرف كند اما اكنون زمان آن است كه موضع روشني 
در قبال تمام طرف ها اتخاذ كند و به آنها بفهماند كه اگر 
اقدامات ش��ان منافع چين را به خطر بيندازد با قاطعيت 
با آنها برخورد خواهد ش��د... در صورتي كه امريكا و كره 
جنوبي مخاصمه مس��لحانه را آغاز و تالش كنند تا نظام 
سياس��ي شبه جزيره كره را تغيير دهند چين جلوي آن 

را خواهد گرفت.« 
يورونيوز نوش��ته، چين اصلي ترين متحد ديپلماتيك 
و مهم ترين شريك تجاري كره شمالي است و همزمان با 
تش��ديد تنش ميان واشنگتن و پيونگ يانگ بارها هر دو 
طرف را به خويش��تنداري فراخوانده است. با اينكه پكن 
مخالفت خود را با آزمايش هاي هس��ته يي و بالس��تيكي 
كره ش��مالي اعالم كرده اما از س��وي ديگر رفتار امريكا و 
كره جنوبي در قبال پيونگ يانگ و به ويژه استقرار سامانه 

ضد موشكي را تحريك كننده خوانده است. 
تنش مي��ان پيونگ يانگ و واش��نگتن به ويژه زماني 
ش��دت گرفت ك��ه ترام��پ در واكنش ب��ه آزمايش هاي 
موشك هاي قاره پيماي كره شمالي گفت: »اگر اين كشور 
ب��ه تهديدهاي��ش ادامه دهد با آتش و خش��مي كه دنيا 

تاكنون به خود نديده مواجه خواهد شد.«
در مقابل اين سخنان كره شمالي اعالم كرده طرحي 
براي حمله موش��كي ب��ه جزيره گوام ك��ه جزو قلمروي 

امريكاس��ت، در دست تهيه دارد. ترامپ نيز پنج شنبه در 
واكنش گفت كه اس��تفاده از واژه هاي آتش و خش��م در 
قبال كره شمالي به اندازه الزم كافي و شديد نبوده و بهتر 
است پيونگ يانگ خود را جمع و جور كند تا همانند برخي 
كش��ورها دچار گرفتاري نش��ود. ترامپ همچنين جمعه 
توئيت كرده است: »اگر كره شمالي غيرعقالني عمل كند، 
راهكارهاي نظامي اكنون كامال آماده هس��تند. اميدوارم 

كيم جونگ اون راه ديگري بيابد.«

 ترديد درباره توانايي امريكا
به نظر مي رسد امريكا مصمم است هر موشكي را كه 
توس��ط كره شمالي به سمت آ ب هاي اطراف گوام شليك 
مي شود، سرنگون كند. آسوشيتدپرس هم نوشته ترامپ 
قصد دارد بودجه برنامه هاي ضدموشكي اياالت متحده را 
چندين ميليارد دالر افزايش دهد. با اين حال كارشناسان 
هشدار مي دهند فارغ از برنامه ها و اما و اگرهاي آينده، در 
حال حاضر هيچ تضميني وجود ندارد كه سيس��تم هاي 
دفاع موشكي امريكا به خوبي كار كند. اين در حالي است 
كه پيونگ يانگ پنج شنبه از برنامه بالقوه خود براي پرتاب 
آزمايش��ي و همزمان چهار موش��ك به سمت اهدافي در 

حدود ۳0كيلومتري گوام خبر داده است. 
آدام ماونت عضو ارشد مركز تحقيقات پيشرفت امريكا 
از مشاوران امنيت ملي، گفته كه به سيستم دفاعي امريكا 
اطمين��ان دارند. اف��رادي چون ماون��ت در اياالت متحده 
معتقدند ارتش اين كش��ور مي تواند براي متوقف كردن 
ه��ر پرتابي از س��وي پيونگ يانگ، از س��امانه موش��كي 
ضدبالستيك تاد يا پدافند هوايي »Aegis« استفاده كند. 
آنها بر اين باورند كه با پيشرفت هاي كنوني و با توجه به 
سطوح مختلف سيستم دفاع موشكي، امريكا مي تواند نه 
تنه��ا از گوام و اطراف آن، بلك��ه از تمام قاره امريكا دفاع 

كند. اما بروس بنت تحليلگر ارش��د در موضوعات دفاعي 
امريكا با احتياط به توانايي هاي سيس��تم دفاع موش��كي 
امريكا مي نگرد و معتقد است از آنجا كه اين يك سيستم 
مبتني بر تجربه اس��ت، نمي توان مطمئن بود با موفقيت 

اجرا خواهد شد. 
آدام ماون��ت نيز با اين ايده موافق اس��ت و مي گويد 
ش��ايد تالش امريكا براي س��رنگون كردن موش��ك هاي 
كره ش��مالي دقيقا همان چيزي باش��د كه پيونگ يانگ 
به دنبال آن است. زيرا شكست امريكا در سرنگوني حتي 
يك موشك، شرمندگي بزرگي براي ارتش امريكا به دنبال 
خواهد داشت. سيس��تم دفاع موشكي موسوم به تاد كه 
اخيرا در كره جنوبي مس��تقر شده، قادر به متوقف كردن 
موش��ك هايي كه به سمت آب هاي گوام پرتاب مي شوند 
نيس��ت و تنها مي تواند پس از پرتاب اين موش��ك ها، به 

سرعت آنها را به كمك رادار شناسايي كند. 
 »Aegis« ديگر سيستم پدافند موشكي امريكا يعني
مي تواند موش��ك ها را در مس��افتي دور و حتي پيش از 
ورود دوب��اره آنها به جو زمين هدف قرار دهد اما به گفته 
بروس بنت، الزم اس��ت كه امريكا سيستم »Aegis« را 
در منطقه يي بسيار نزديك به گوام مستقر كند و اين كار 

بستگي به تصميم رييس جمهوري امريكا دارد. 
همچنين اگر كره شمالي قصد تهديد سرزمين اصلي 
امريكا را داشته باشد، آنگاه گران ترين و بحث برانگيزترين 
سپر موشكي امريكا ش��امل ۳6 موشك رهگير در فورت 
گريلي آالسكا و در كنار آن تجهيزات رادار و حسگرهاي 
مرتبط با سيستم هاي فرماندهي و كنترل در پايگاه نيروي 

هوايي وندنبرگ استفاده خواهد شد. 
آخرين آزمايش اين مجموعه عظيم و پيچيده كه قادر 
به شناسايي و نابودي كالهك هاي ورودي از فضاست، در 
سال 2014 ميالدي انجام شد. اگرچه نتيجه اين آزمايش 

موفق بود اما سه آزمايش پيش از آن به شكست انجاميد 
و اين پرس��ش را مطرح كرد كه آي��ا در زمان روي دادن 
يك بحران واقعي، سيستم همان طور كه درباره آن تبليغ 
ش��ده است عمل خواهد كرد؟ گزينه ديگر براي موفقيت 
در مقابله با موش��ك هاي كره ش��مالي، اين است كه نه با 
يك موش��ك رهگير بلكه ب��ا تعداد قابل توجه��ي از اين 

دس��ت موشك ها به هدف حمله كرد. با اين حال به نظر 
مي رس��د در مجموع موضوع موفقيت در هدف قرار دادن 
موشك هاي دور برد در فضا، هنوز در حد رويا باقي مانده 
است؛ رويايي كه نخس��تين بار تحت عنوان »ابتكار دفاع 
استراتژيك« مشهور به »جنگ ستارگان« در دوران رونالد 

ريگان مطرح شد. 

گروه جهان| طال تسليمي|
برگزي��ت اين روزها به موضوع بحث ها و مناظره ها 
در همه محافل تبديل شده است. مناقشات در كابينه 
دولت ترزا مي  همچنان ادام��ه دارد، روند مذاكرات با 
وجود بيانيه هاي خبري پاياني آنها چندان خوش��ايند 
نيست و اكنون اظهارنظرهايي در مورد محتمل بودن 
بازگشت از برگزيت ش��نيده مي شود. اگرچه در چند 
ماه��ه پس از راي »آري« غيرمنتظره مردم به خروج، 
خالف پيش بيني هاي كارشناسان اقتصادي نه ركودي 
رخ داد و نه بازارها آس��يب چنداني ديدند، اما عواقب 
دردناك اين مساله به مرور عيان مي شود و با توجه به 
شرايط موجود، احتماال حزب محافظه كار در اين روند 

بيشترين آسيب را مي بيند. 

 پايان كار محافظه كاران؟
بس��ياري از چهره هاي مطرح محافظه كار از جمله 
شخص نخست وزير در كمپين هاي پيش از همه پرسي 
ژوئن سال گذشته، براي ماندن در اتحاديه اروپا تبليغ 
مي كردند؛ اگرچه ترزا مي  اكنون به اندازه يي بر برگزيت 
تمركز دارد كه اين مساله را به مهم ترين و تنها وظيفه 
دول��ت تبديل كرده اس��ت. اما جيمز چپمن مش��اور 
پيش��ين حزب عقيده دارد كه فاجعه برگزيت ش��انس 
حزب محافظه كار براي به دست آوردن قدرت و تشكيل 

دولت در اكثريت در آينده را نيز از بين برده است. 
به گزارش اينديپندنت، چپمن معتقد اس��ت كه 
ت��رك اتحاديه اروپا به س��قوط اقتصاد بريتانيا منجر 
مي ش��ود و راي دهندگان خشمگين انتقام اين اتفاق 
را از حزب محافظه كار مي گيرند. وي همچنين گفته 
ك��ه دو نفر از وزراي كابينه دولت به تش��كيل حزب 
سياس��ي جديدي براي مبارزه با خ��روج از اتحاديه 
اروپا ابراز تمايل كرده اند. اين مشاور سياسي با اشاره 
به حمايت ش��مار ديگري از چهره هاي مطرح حزب 
محافظه كار از كابينه هاي پيشين و همچنين افرادي 
از حزب كارگر، افزود: »آنها نمي گويند كه مي خواهند 
حزب ه��اي خود را ترك كنند، اما مي گويند كه خأل 
بزرگ موجود در سياست گذاري هاي بريتانيا را درك 
مي كنند.« چپمن با اشاره به اينكه بيش از 60 درصد 
از قانون گذاران مجلس عوام را محافظه كاران تشكيل 
مي دادند و اكنون ش��مار زيادي از آنها بيكار شده اند، 
گفت: »نام حزب محافظه كار به اندازه يي خدش��ه دار 
شده كه احتماال حزب ديگر هيچ گاه قادر نخواهد بود 

اكثريت پارلماني را به دس��ت آورد.« با اين حال در 
مس��ير محافظه كاراني كه قصد تشكيل حزب جديد 
ميانه رو را دارند، موانع زيادي وجود دارد كه از نمونه 
آنه��ا مي توان به افزايش محبوبي��ت حزب كارگر به 
رهب��ري جرم��ي كوربين در انتخابات ژوئن امس��ال 

اشاره كرد. 

 پيش بيني هاي دور و نزديك 
مناقش��ه بر س��ر برگزي��ت و لزوم اج��راي »دوره 
انتقال��ي« در كابين��ه ترزا مي  هنوز ادام��ه دارد و اين 
درحالي اس��ت ك��ه برخي قانون گ��ذاران محافظه كار 
حامي خروج ازجمله جيك��وب ريس-ماگ، با مطرح 
كردن گمانه زني هايي درباره اينكه وزراي كابينه براي 
بازگش��ت از روند برگزيت درگير هستند و به همين 
منظور كناره گيري از سمت شان را مطرح مي كنند، به 

مناقشات دامن مي زنند. 
در اين ميان اظهارات مايكل گوو وزير محيط زيست 

كنوني و وزير دادگس��تري در دول��ت ديويد كامرون، 
قابل توجه است. گوو پيش از همه پرسي ژوئن 2016 
نظر همه كارشناسان اقتصادي را در مورد اشتباه بودن 
تصمي��م به خروج از اتحاديه اروپا و عواقب وخيم اين 
تصميم گي��ري رد كرد و گفت: »مردم اين كش��ور به 

اندازه كافي نظر كارشناس ها را شنيده اند.«
ب��ه گ��زارش پراجك��ت س��ينديكت، در روندي 
غيرمنتظ��ره ب��راي بس��ياري ازجمله كارشناس��ان 
اقتص��ادي در چن��د ماهه اول پس از همه پرس��ي به 
نظر مي رس��يد ك��ه حق با گوو اس��ت؛ رك��ودي در 
بريتاني��ا رخ نداد و حتي روند رش��د هم كند نش��د. 
برخي ناظران در توجيه اين مس��اله به اقدامات بانك 
مركزي بريتاني��ا در كاهش نرخ بهره براي جلوگيري 
از كاهش تقاضا، اشاره كردند. برخي ديگر نيز كاهش 
ارزش پون��د در دوران پس از همه پرس��ي برگزيت را 
عاملي دانس��تند كه مي توانس��ت صادرات بريتانيا را 
رقابتي تر و مشكالت انتقالي به نظام تجاري جديد را 

تا  اندازه ي��ي برطرف كند. آنها بر اين عقيده  بودند كه 
بريتانياي آزاد از قوانين و محدوديت هاي اتحاديه اروپا 
مي تواند فضايي دوستانه تر براي تجارت ها فراهم آورد 
و امكان كاهش ماليات هاي ش��ركتي نيز بريتانيا را به 
آهن ربايي براي جذب سرمايه گذاران تبديل مي كند. 
آنها همچنين پيش بيني هاي كارشناس��ان اقتصادي 
را درمورد برگزيت زير س��وال بردند و گمانه زني هاي 
خود را درمورد تاثيرات مثبت خروج از اتحاديه اروپا بر 

عملكرد اقتصادي مطرح كردند. 
ام��ا اكنون كه چند فصل از همه پرس��ي مي گذرد 
و روند خروج به طور رس��مي آغاز ش��ده اس��ت، اين 
توجيه ها و گمانه زني ها ديگر چندان قابل قبول به نظر 
نمي رسند. اطمينان مصرف كننده كاهش يافته و طبق 
پيش بيني هاي بانك مركزي بريتانيا، س��رمايه گذاري 
تجاري در س��ال هاي آينده حدود 20 درصد كاهش 
مي ياب��د. البته هن��وز هم در ميان حامي��ان برگزيت 
هس��تند كس��اني كه كاهش اطمينان مصرف كننده 

را ناش��ي از انتخابات سراس��ري بي نتيج��ه و پارلمان 
چندقطبي مي دانند و نه برگزيت! اما همين انتخابات 
بي نتيجه بازتاب ش��يزوفرني )بيم��اري دو قطبي( هر 
دو حزب محافظه كار و كارگر در مس��اله برگزيت بود. 
نخست وزير پيش از همه پرسي از مخالفان ترك بلوك 
اروپايي محسوب مي شد، اما اكنون دست كم در ظاهر 
آن را پذيرفته اس��ت. ح��زب كارگر به رهبري جرمي 
كوربين نيز به طور رس��مي مخالف برگزيت محسوب 
مي شود، اما به نظر مي رسد از اينكه اين روند در حال 

وقوع است، رضايت قلبي دارد. 
از س��وي ديگر، برخي حاميان برگزيت اين مساله 
را مطرح كردند كه اگر اس��تراتژي مذاكره دولت بهتر 
و يكپارچه تر بود، عواقب كمتري براي اقتصاد داشت. 
اما واقعيت اين است كه راهبرد منسجم براي مذاكره 
 به كل وجود خارجي ندارد؛ براي نمونه يكي از اهداف 
ترزا مي  براي كاهش شمار مهاجران اروپايي و در عين 
حال حفظ دسترس��ي به بازار واح��د اروپايي از پايه و 

اساس با يكديگر همخوان نيستند. 
به هر حال علت يا توجيه هرچه كه باشد، عواقب 
اقتص��ادي برگزيت حقيقي هس��تند و تنها مس��اله 
تعجب آور تعويق در وقوع آنهاس��ت. واضح است كه 
مردم تازه درك كرده اند كه جمله مشهور »برگزيت، 
برگزيت اس��ت« ترزا م��ي، به چه معناس��ت. زمان 
نس��بتا زيادي طول كش��يد تا مردم دريابند جدايي 
آس��ان از اتحاديه اروپا امكان پذي��ر نخواهد بود و به 
مح��ض خروج، ن��ه تجارت آزادي باق��ي مي ماند، نه 
حقوقي در اخذ رواديد و رفت و آمد آس��ان تاجران و 

سرمايه گذاران. 
خ��الف توجيه هاي حامي��ان برگزي��ت، كاهش 
ارزش پون��د نش��انه افزايش قريب الوق��وع نرخ تورم 
و به اين معناس��ت كه بان��ك مركزي مجبور خواهد 
ب��ود دير يا زود ن��رخ بهره را باال بب��رد. در آن زمان 
نه بانك ها دوس��ت برگزيت خواهند بود و نه اقتصاد 
بريتانيا فضايي مناسب براي سرمايه گذاري محسوب 
مي ش��ود. رودي دورنب��وش كارش��ناس اقتص��ادي 
ام آي تي، زماني در مورد بحران اقتصادي مكزيك در 
ده��ه 1990 گفته بود: »وقوع يك بحران بيش��تر از 
آنچه مي انديش��يد زمان مي برد و وقتي اتفاق افتاد، 
خيلي س��ريع تر از آنچ��ه فكر مي كرده اي��د رخ داده 
است.« بايد گفت كه اين جمله به طور قطع در مورد 

بريتانيا و برگزيت صدق مي كند. 

آماده باش روسيه براي بحران شبه جزيره كره
تش��ديد تنش ها در ش��به جزيره كره، سامانه پدافند موشكي روسيه در خاور دور را به حال آماده باش كامل در 
آورد. به گزارش اسپوتنيك، ويكتور اوزروف عضو شوراي فدراسيون روسيه، گفت: »اوضاع پيرامون كره شمالي موجب 

نگراني شديد و احساس ضرورت اتخاذ تدابير بيشتر براي تامين امنيت مناطق خاور دور روسيه شده است.« 
اوزروف با اعالم اينكه نيروهاي پدافند موشكي و هوافضاي روسيه در منطقه خاور دور نيز تقويت شده اند، 
گفته است: »واحدهاي نظامي روسيه اوضاع پيرامون كره شمالي را زيرنظر دارند و محدوده هاي پرتاب احتمالي 
موش��ك هاي اين كش��ور را به دقت پايش مي كنند.« گمانه زني ها درباره وقوع جنگ در ش��به جزيره كره در 
ش��رايطي باال گرفته كه جيمز متيس وزير دفاع امريكا، گفته واش��نگتن هنوز رويكرد ديپلماتيك را نسبت به 

تهديد كره شمالي ترجيح مي دهد چراكه بروز جنگ فاجعه بار خواهد بود.
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پرونده8
كشاورزي در ديار ديگر 

تهديد يا فرصت؟
در دهه هاي اخير كش��اورزي فراس��رزميني براي 
برخي كش��ورهايي كه از نظر مناب��ع آب و خاك در 
مضيقه هستند به عنوان راهكاري براي تامين امنيت 

غذايي در دستور كار قرار گرفت. 
كش��ور ب��زرگ ايران ب��ا وج��ود برخ��ورداري از 
زمين هاي مناس��ب كش��اورزي در طول س��ال هاي 
گذش��ته به دلي��ل مديري��ت ناهگ��ون ح��وزه آب و 
ش��رايط تغييرات اقليمي با مشكالت جدي در توليد 

محصوالت كشاورزي آب بر روبه رو شد. 
بر اين اس��اس يكي از اقدام��ات دولت يازدهم از 
زمان آغاز به كارش براي تامين محصوالت مورد نياز و 
جلوگيري از واردات بي رويه كشت فراسرزميني است 
كه بدين منظور در زمين هاي مناسب ساير كشورها 
در قالب اج��اره بلندمدت قراردادهايي منعقد ش��د.  
رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي 
با اش��اره به ضرورت اجراي كشت فراسرزميني اظهار 
داش��ت: تش��كل هاي بخش خصوص ب��ا برنامه ريزي 
مناس��ب جه��ت توليد محص��والت اس��تراتژيك كه 
امنيت غذايي كش��ور را تضمي��ن مي نمايد، بايد وارد 

ميدان شوند. 
وي با اش��اره به اينكه در صورت س��رمايه گذاري 
دول��ت در اي��ن زمين��ه روزگار خوش��ي را متص��ور 
نمي ش��ويم، افزود: بر اين اس��اس حداقل 50 درصد 
آورده بايد از سوي بخش خصوصي باشد و 50 درصد 
مابق��ي به صورت تس��هيالت در اختيار تش��كل ها و 

محققان امر توليد قرار گيرد. 
نوراني تصريح كرد: در برخي س��رزمين ها امكان 
مديريت و برنامه ري��زي وجود دارد و در برخي ديگر 
براي به دس��ت آوردن اطالعات منابع پايه ريس��ك 

منابع دولتي به صالح نيست. 
عناي��ت اهلل بياباني قائم مقام خانه كش��اورز گفت: 
با توجه به قرار گرفتن كش��ور در س��رزمين خشك 
و نيمه خش��ك، كش��ت فراس��رزميني ب��راي توليد 
محصوالت اساس��ي در كش��ورهايي كه داراي زمين 

مساعد و آب فراوان هستند، امري ضروري است. 
مي��ان  تفاهمنامه ي��ي  گذش��ته  در  اف��زود:  وي 
ايران و قزاقس��تان و كش��ورهاي حاشيه درياي خزر 
بدي��ن منظ��ور امضا ش��د. بياباني ادامه داد: كش��ت 
فراسرزميني در كشور ما به سبب برخي مسائل نظير 
دوري كش��ورها، نب��ود امكانات حم��ل و نقل و عدم 
سرمايه گذاري موفق نبوده اس��ت. به گفته قائم مقام 
خانه كش��اورز استفاده از تس��هيالت منابع بانكي در 

اين زمينه به سبب سودهاي باال شدني نيست. 
عيس��ي كالنتري وزير اسبق كش��اورزي با اشاره 
به اينكه كش��ت فراسرزميني توجيه اقتصادي ندارد، 
اف��زود: البته اين امر به جاي عمل بيش��تر در حرف 
موف��ق بوده از اين رو نمي تواند براي كش��ور مزايايي 

در برداشته باشد. 
وي در ادامه گفت: كش��ت فراسرزميني بايد در چند 
صد هزار هكتار باشد تا بتواند در تعادل بخشي سفره هاي 

زيرزميني و جلوگيري از واردات اثر گذار باشد. 
عباس پاپي زاده عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي بيان كرد: گرچه تنوع اقليمي كشور 
م��ا در هي��چ ج��اي دنيا وجود ن��دارد اما به س��بب 
محدودي��ت مناب��ع آبي ناگزيري��م برخي محصوالت 

مورد نياز را از خارج تامين نماييم. 
وي با اش��اره به وابستگي 95 درصدي تامين دانه 
روغني مورد نياز ب��ه خارج افزود: با توجه به فراواني 
و ارزان��ي آب، امكان توليد دانه هاي روغني در برخي 

كشورهاي شمال روسيه و قفقاز وجود دارد. 
به گفت��ه پاپي زاده براي مديري��ت توليد و جهت 
جلوگيري از خروج ارز، توجه به كش��ت فراسرزميني 

امري ضروري است. 
عضو كميس��يون كش��اورزي تصريح كرد: كشت 
فراس��رزميني با هدف صادرات و ورود به بازارها يكي 
از روش هاي جديدي است كه براي تامين نياز كشور 

بايد به اين سمت وسو حركت نماييم. 
گفتني است كه كشت فراسرزميني ظرايفي دارد 
كه بايد مد نظر مسووالن و تصميم گيران قرار بگيرد؛ 
چراكه در غير اين  ص��ورت، همين مزيت ها مي تواند 
تهديدي براي امنيت غذايي كش��ور محس��وب شود. 
مثال سوق به كشت فراسرزميني نبايد تصميم گيران 
و برنامه ري��زان را از برنامه ريزي بلندمدت براي توليد 
محصوالت اس��تراتژيك در داخل كش��ور غافل كند. 
به طور قطع بايد ضريب توليد محصوالت استراتژيك 
در بلندمدت به باالي يك برسد تا شاهد امنيت غذايي 
و خودكفايي باش��يم. اما در حال حاضر، 90 درصد از 
محص��والت روغن��ي و برنج مصرفي كش��ور وارداتي 
اس��ت. به همين  خاطر ايرادي ن��دارد كه محصوالت 
راهب��ردي مثل گندم، خوراك دام و دانه هاي روغني 
توسط كش��اورزان ايراني در خارج از مرزهاي كشور 
كش��ت و توليد ش��ده و براي تامين نيازهاي داخلي 
مورد اس��تفاده قرار گي��رد. عالوه بر اي��ن، به خاطر 
مس��ائل مربوط به تناوب كشت در زمين هاي زراعي، 
نمي توان فقط براي كشت يك نوع محصول در كشت 
فراس��رزميني اقدام كرد و بايد همزمان حداقل س��ه 
محص��ول مختلف، به صورت متن��اوب در يك زمين 
زراعي كشت شود تا شاهد افزايش بهره وري در توليد 

و مبارزه با آفات و بيماري ها باشيم. 
در ح��ال حاض��ر اف��رادي ك��ه در كش��ت انواع 
محص��والت كش��اورزي موفق هس��تند باي��د براي 
كشت هاي فراس��رزميني در اولويت باشند. در واقع، 
بهت��ر اس��ت كه دول��ت فق��ط نقش سياس��ت گذار، 
قانون گ��ذار و تس��هيل گر را ايفا كند و س��اير امور را 
به كش��ت و صنعت هاي بزرگ داخل��ي واگذار كند. 
اين ارتباط دوس��ويه به محصوالت كشاورزي و باغي 
محدود نمي ش��ود و در توليد گوش��ت قرمز، گوشت 
سفيد و صنايع لبني نيز قابل اجراست. به عبارتي، با 
تكيه بر كش��ت فراسرزميني مي توان بخش عمده يي 
از نيازه��اي غذاي��ي كش��ور را ب��ه دور از نوس��انات 
بازاره��اي جهاني و بازي هاي سياس��ي دولت ها و در 
قالب حمايت هاي دولتي تامين كرد. بر اس��اس اصل 
مهم جلوگيري از وابس��ته شدن به يك منبع خاص، 
الزم است كه كشت فراسرزميني در چند كشور اجرا 
ش��ود؛ چراكه تنوع كش��ورهاي ميزبان قدرت مانور 
ايران را در ش��رايط مختلف افزاي��ش مي دهد. البته 
اولويت با كشورهايي است كه با ما مرز آبي دارند. در 
واقع، قابليت حمل و نقل دريايي به خاطر سرعت باال 
در حم��ل و نقل و توانايي در انتقال حجم باالي كاال، 
مزيتي است كه بايد در انتخاب كشور ميزبان مدنظر 
قرار گيرد. به همين خاطر، پاكس��تان، هند، همچنين 
كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز از بهترين گزينه ها 

محسوب مي شود. 

كشاورزي

زندگي پس از آرماگدون: اثر رواني عميق جنگ جهاني دوم

جنگ نهايت ها 
بررسي كتاب »ترس و آزادي: چگونه جنگ جهاني دوم ما را دگرگون كرد« 

نوشته:  كيت لوو  مولف:  جان گري 
مترجم:  سهيل جان نثاري  

س�ه ش�نبه هفته جاري س�الگرد پايان جنگ 
جهاني دوم اس�ت. در اين روز و به دنبال پرتاب دو 
بمب اتمي امريكا بر هيروشيما و ناكازاكي - دو شهر 
بزرگ ژاپن - آن كش�ور تس�ليم بي قيد و شرط را 
امض�ا كرد و بدين ترتيب جن�گ جهاني دوم پايان 
يافت. اما اين جنگ چه اثراتي را بر جامعه بش�ري 
گذاشت. اثرات رواني آن چقدر عميق بود،  به ويژه 
وقتي مردم پي بردند ك�ه بمب اتمي هم وجو دارد 
كه مي تواند در يك چش�م به هم زدن يك شهر را 
با س�اكنانش به نابودي بكشاند؟ در اين باره »كيت 
لوو«،  كتابي نوش�ته اس�ت كه عن�وان آن »ترس و 
آزادي: چگون�ه جن�گ جهاني دوم م�ا را دگرگون 
كرد« است و جان گري از نشريه نيو استيتسمن آ ن 
را به نقد و بررس�ي گذاشته است. نوشته جان گري 

با ترجمه سهيل جان نثاري را در زير مي خوانيم:
    

جنگ جهاني دوم صرفا رويدادي معمولي نبود. اين 
جنگ همه چيز را تغيير داد. كيت لوو مي گويد جنگ 
جهاني دوم، حتي بيش از جنگ بزرگ ۱9۱۸-۱9۱۴ 
تجربه بشري را از اساس دگرگون كرد. اين جنگ، به 
شكل هاي مختلف، تعداد بيش��تري از نوع بشر را در 
مقايسه با تمام ديگر تعارضات خشونت بار تاريخ تحت 
تاثي��ر قرار داد. بيش از صد ميليون مرد و زن بس��يج 
ش��دند و با اين وصف، تعداد غيرنظاميان كشته شده 
ده ها ميليون نفر بيش��تر از تعداد سربازان بود. تعداد 
كش��ته ها چهار برابر جن��گ جهاني اول ب��ود. اما اثر 
جنگ بسيار پردامنه تر از تعداد كشتگان بود. به ازاي 
هر كس��ي كه كشته ش��د، زندگي ده ها نفر به طرزي 
برگش��ت ناپذير دگرگون شد. چه به عنوان پناهنده و 
تبعي��دي در آوارگي بزرگ مردم پ��س از جنگ، چه 
به مثابه كارگر كارخانه ها، برده، يا هدف هاي بازيگران 
اصلي جنگ، بي شمار انسان گرفتار تخريب هاي وسيع 

اين تحول بي سابقه شدند. 
با اينكه جنگ وحشتناك بود، تمام اثرات جنگ 
منفي نبود. در بيش��تر جه��ان، دوران پس از جنگ 
ب��ا ايده آزادي و حس اميد به حركت درآمد. نس��ل 
رهبران��ي كه برآمدن��د آن قدر عمر ك��رده بودند كه 
ركود بزرگ را به ياد آورند و مصمم باشند كه چيزي 
ش��بيه آن اتفاق نيفتد. طرح هاي بازسازي اجتماعي 
از طريق برنامه ريزي دولتي در س��طحي كالن اجرا 
شدند و دولت هاي رفاه و اقتصادهاي مديريت شده يي 
ب��ه وجود آوردند كه اس��تاندارد زندگي در آنها براي 
بيش��تر جمعيت بهب��ود يافت. مقي��اس جهاني اين 
تعارض نهادهاي جديد بين المللي مثل سازمان ملل 
را پديد آورد كه در آنها كشورهاي جهان مي توانستند 
در موضع��ي آزاد و برابر هم��كاري كنند. در آفريقا و 
آسيا، پايان جنگ جاه طلبي و جنب وجوش بيشتري 
به جنبش هاي ضداستعماري بخشيد. دانشمندان در 
روياهايشان، از تكنولوژي هايي كه جنگ پديد آورده 
بود استفاده مي كردند تا زندگي انسان را در همه جا 

بهبود ببخشند. 
اما در اليه زيرين اين اميد، حسي از ناآرامي و ترسي 
جديد رخنه كرده بود. لوو مي نويسد: »بالفاصله پس از 
پايان جنگ، مردم دوباره متحدان سابقشان را با چشم 
بي اعتم��ادي نگاه مي كردن��د« )در واقع، بي اعتمادي 
بين ش��وروي و متحدان غربي در بيشتر طول جنگ 
نيز وجود داش��ت(. خيلي ها از آرماگدون هس��ته يي 
مي ترسيدند. در پي اين ترس ها جنگ سرد آمد، همراه 
ب��ا جنگ هاي نيابتي داغ بين قدرت هاي بزرگ كه به 
اندازه هم��ان جنگ ۱9۳9-۱9۴5 وحش��يانه بودند. 
وقت��ي جنگ كره در جوالي ۱95۳ به پايان رس��يد، 
بعد از سه س��ال درگيري كه ممل��و از جنايت هاي هر 
دو طرف بود، ۲5/۱ميليون نفر جان باختند كه بيشتر 
آنها غيرنظامي بودند. آتش بس كره مرزي بين شمال 
و جنوب را به رس��ميت ش��ناخت كه فاصله زيادي با 
نقطه آغاز جنگ نداش��ت، و هر دو بخش شبه جزيره 
تحت حكومت هايي ديكتاتوري بودند. آن طور كه لوو 

مي گويد، اين جنگ هيچ دستاوردي نداشت. 
اينها در سطح سياست ملي و ژئوپليتيك جهاني، 
نتيج��ه تركيب اميد ب��ه آزادي و ت��رس از آينده يي 
بود ك��ه جنگ جهاني دوم ايجاد ك��رد. اما كتاب لوو 

پژوهش علمي خش��ك ديگري درب��اره اين رويدادها 
نيس��ت. كتاب، ب��ا اس��تفاده از زندگ��ي و گفته هاي 
كس��اني كه در دوران اين تعارض زيستند، كاوشي بر 
اثر جنگ روي زندگي دروني فرد فرد انسان هاس��ت. 
جورجينا س��اند كه در ميانه دهه نه��م زندگي اش با 
لوو مصاحب��ه كرد، پراگ را ترك گفت و تحت برنامه 
»كيندرترانس��پورت«۱بريتانيايي ها از چنگ نازي ها 
فرار كرد و در لندن س��اكن شد، اما هرگز از احساس 
بيگانه ب��ودن رها نش��ده اس��ت. گري ديويس، خلبان 
امريكايي بمب افكن ب��ي-۱۷ كه به مبلغي پرحرارت 
ب��راي فدراليس��م جهاني تبدي��ل ش��د و در ۱9۴۸ 
نيويوركر با توصيف »در موازنه با جهان« او را س��تود، 
هن��وز، در زمان مرگش در س��ال ۲0۱۳، براي پايان 

ملت-دولت تالش مي كرد. 
آنه��ا در كنار يوجي��ن رابينوويچ ق��رار مي گيرند؛ 
دانش��مندي متولد روس��يه كه در ۱9۴۳ عضو پروژه 
بمب اتمي ش��د و اميدوار ب��ود كه اثر قدرت تخريبي 
مهيب سالح جديد »ترس��اندن آدم ها براي رفتن به 
سمت عقالنيت« باشد. چيتاپروساد باتاچاريا، هنرمند 
هن��دي كه قحط��ي ۱9۴۳-۴۴ بن��گال را در تصوير 
گداياني اس��تخواني ثبت كرده ب��ود و گفته بود »اگر 
كس��ي در وضعيتي است كه چيزي از زندگي بفهمد، 
در تقاب��ل با بس��تر مرگ خواهد فهمي��د«. اس. كي. 
تريمورت��ي، معلم و روزنامه نگاري كه عليه اس��تعمار 
هلن��د و ژاپ��ن در اندونزي جنگيد و بعد دس��تگير و 
متهم به كمونيس��ت بودن شد با اينكه در واقع عضو 
حزب ميانه روي كارگر ب��ود؛ و واروهيو ايتوته، مردي 
كيكوي��و از كنيا كه در ژانوي��ه ۱9۴۲، كمي پيش از 
تولد ۲0 سالگي اش در »تفنگدارهاي آفريقايي شاه۲ 
نام نويس��ي كرد اما بعدا به »ژنرال چاينا« تبديل شد: 

يكي از رهبران قيام چريكي مائو مائو۳. 
ت��رس و آزادي نمونه هاي بس��يار زيادي از چنين 
ريزداس��تان هايي از جنگ و اثر انساني اش را در خود 
دارد. كتاب لوو اثري متقاعدكننده از پژوهش تاريخي 
اس��ت اما، بي��ش از آن، تصويري صميمي اس��ت از 
چگونگي ادامه دادن آدم ها پس از آنكه جهانشان براي 

هميشه تغيير كرد. 
لوو با به كار بس��تن ايده هاي��ي از زيگموند فرويد 
و اريك ف��روم، از واكنش هاي عميق تري پرده برداري 
مي كن��د كه از جنگ و پيامدهايش ناش��ي ش��ده اند. 
اريك فروم جامعه ش��ناس و روان كاوي آلماني بود كه 
كتاب��ش ت��رس از آزادي )۱9۴۱( يكي از نخس��تين 
تالش ها براي جست وجوي ريشه هاي توتاليتاريسم در 
روان شناسي انساني بود. واكنش همه افراد در مواجهه 

با ميزان خرابي هايي كه شاهد بودند، وحشت تمام عيار 
نبود. براي عده اي، اين جنگ عظمتي مخوف داشت. 
بازمانده يي آلماني از بمب��اران متفقين در هامبورگ 
اعتراف كرد كه به اميد آنكه شهرش را كامال مخروبه 
ببيند، خوشش مي آمده كه سر و كله بمب افكن ها پيدا 
شود، با اينكه با ديدن صحنه وحشت زده شده است. 

اي��ن ش��ادي از نابودي -كه فروي��د آن را به منزله 
ش��كلي از بروز تاناتوس، غريزه مرگ، توضيح مي داد- 
در بعضي از كساني كه نقشي در ايجاد اين تخريب ها 
داشتند آشكار بود. لوو گزارش مي دهد كه وقتي رابرت 
اوپنهايم��ر فيزيكدان تس��ت بمب اتم��ي را در لوس 
آالموس ديد و كلمات خداي ويش��نو را از باگاوادگيتا 
به زبان آورد )»من بدل به مرگ ش��ده ام، نابودكننده 
جهان ها«(، اين كار را با وقار متيني انجام نداد كه در 
س��ال هاي پس از آن تكرار مي كرد، بلكه »آن كلمات 
را از س��ر تبختر به زبان مي ران��د، مثل گري كوپر در 
آن فيلم وس��ترن هاليوودي، »نيمروز««. گزارش هاي 
ديگر نقل مي كنند كه همكاران اوپنهايمر با فريادهايي 
پيروزمندانه از سر هيجان به ديدن انفجار بمب اتمي 

واكنش نشان دادند. 
لوو جذابيت نابودي را با اس��طوره هاي آخرالزماني 
توضي��ح مي دهد ك��ه مي توانند با چارچ��وب دادن به 
زندگي آدم ها در قالب مبارزه يي بزرگ بين خير و شر 
به آن معنا ببخشد. آن طور كه او مي گويد اينها صرفا 
اسطوره هايي از نابودي جهان نيستند. اين اسطوره ها 
با اشاره به آينده يي كه در آن جهان كهنه رفته است، 
راهي به س��وي اسطوره يي اميدوارانه از آينده يي بهتر 
مي گش��ايند: لوو مي گويد: »چيزي آس��وده كننده در 
اين فكر وجود داش��ت كه در دوران جنگ، آن زندگي 
قديمي پاياني خش��ونت بار خواهد داشت«. اما وقتي 
تخريب به پايان رس��يد، خيلي ها مايوس شدند وقتي 
فهميدند زندگي به همان ش��كل پيش از جنگ ادامه 

پيدا مي كند. 
اين باور كه به جهاني نو وارد شده اند به مردمي 
كه ب��ا زندگي هاي غيرقابل بازسازي ش��ان از جنگ 
خارج مي شدند، حسي از معنا مي داد. لوو مي گويد: 
بيش��تر كتابش »درباره چيزي است كه مردم همه 
كش��ورها به دنبالش بودند تا خأليي را پر كنند كه 
»آزادي« بع��د از پايان جنگ به آنها ارزاني داش��ته 
بود«. اما ش��رهايي كه آنها اميدوار بودند در گذشته 
جا بماند محو نش��د. با استفاده قدرت هاي بزرگ از 
نهادهايي مثل س��ازمان ملل براي ادامه رقابت ها و 
تعارض هايشان اين ش��رها دوباره به ميدان آمدند. 
بع��دا، در دوران پ��س از جن��گ س��رد و پ��س از 

فروپاشي اتحاد شوروي، آن ترس از آزادي كه فروم 
در توتاليتاريانيسم بين دو جنگ جهاني يافته بود، 
با ظهور دوباره جنبش هاي راس��ت افراطي به اروپا 
برگش��ت. آزادي و ترس كتابي جاه طلبانه است كه 
بازه يي گس��ترده از رويدادها را پوش��ش مي دهد و 
به دنبال نتيجه گيري هايي كالن است. در نخستين 
بخ��ش از ش��ش بخ��ش، نويس��نده اس��طوره هاي 
قهرماني توليدش��ده در جنگ را كندوكاو مي كند. 
سربازان متفقين هميشه ش��جاع، منضبط يا دالور 
نبودند. يك افس��ر توپخانه بريتانياي��ي بعد از آنكه 
ديد س��ربازان همراهش خانه يك كشاورز فرانسوي 
را ويران كردند، وحش��ت زده ش��د و گفت: »ظاهرا 
س��يصد آلماني در اين نزديكي زندگي كرده بودند 
و به حيوان��ات، دارايي، و كاالهاي صاحبش احترام 
گذاشته بودند. وقتي اين كشاورز برگردد، چگونه به 
اين هتك حرمت واكنش نش��ان خواهد داد، غير از 
آنكه آزادي بخش هاي��ش را نفرين كند؟« نيروهاي 
متفقين - بس��ياري از آنها »مردان جوان مجرب در 
جنگ و ناكام از لحاظ جنسي، و بيشترشان كساني 
كه ت��ازه از نوجواني عبور ك��رده بودند«- گهگاه با 
زنان بس��يار وحشيانه رفتار مي كردند. ارتش امريكا 
به تجاوز به بيش از ۱۷ هزار زن در اروپا و ش��مال 
آفريق��ا از ۱9۴۲ ت��ا ۱9۴5 متهم ش��ده اس��ت و 
بريتانيايي ها هم اوضاع چندان بهتري نداشتند. اين 
شايد كس��ري از صدها هزار زني باشد كه سربازان 
ش��وروي در آلمان و اروپاي ش��رقي ب��ه آنها تجاوز 

كردند، به هرحال، الگوي رفتاري مشابه است. 
در بخش هاي دوم و س��وم، لوو آرمان شهرهايي 
را ك��ه بعد از جنگ مطرح بودند، و اتفاقي كه براي 
آنها افتاد را بررسي مي كند. دورنمايي از يك دولت 
جهاني خيلي ها را مجذوب خود كرد، از جمله گري 
ديويس كه باور داش��ت جنْگ ناش��ي از ملي گرايي 
لجام گسيخته بوده است. اما سازمان ملل بر اساس 
حق تعيين سرنوش��ت ملي بنا ش��د و ملت دولت ها 
درس��ت به ان��دازه دوران قبل از جن��گ در پيگرد 
اقليت ه��ا آزاد بودند. بخش ه��اي چهارم و پنجم به 
قطبي شدگي روابط بين المل بين امريكا و شوروي و 
انواع ملي گرايي ايجاد شده در آفريقا، آسيا، اسراييل 
و اروپا مي پردازد. در بخ��ش آخر كتاب، لوو جهان 
رانده شده ها و جهاني ش��ده هايي را بررسي مي كند 
كه جنگ جهاني دوم پيش��اپيش خبر آمدنشان را 

داده بود و به ايجادشان كمك كرده بود. 
لوو نتيجه گيري هاي پردامنه يي مي كند. او جنگ 
و پيامدهايش را تاييدكننده غيرعقالني بودن انسان 

مي بيند: آنها كه تاريخ را به ش��كل نيرويي پيش��رو 
مي بينن��د كه م��ا را به آرامي اما به قطع، به س��وي 
جهان��ي بهتر و منطقي تر هداي��ت مي كند، ظرفيت 
انس��ان براي عقالني نبودن را دس��ت كم مي گيرند. 
احساس��ات جمع��ي ما همآنق��در تاري��خ را هدايت 
مي كند كه مانورهاي عقالني به س��وي »پيشرفت«. 
بعضي از قدرتمندترين نيروهاي هدايت كننده جهان 
ما ي��ا در طي جنگ جهاني دوم متولد ش��دند يا از 
واكنش ما به پيامده��اي آن جنگ به وجود آمدند. 
تنها با فهم علت ايجاد اين احساس��ات جمعي است 
كه مي توانيم اميد داشته باشيم تا از كنار زده شدن 

خودمان به دست اين نيروها اجتناب كنيم. 
ل��وو مي گويد ب��ا اس��طوره زدايي از نگاهمان به 
تاريخ اس��ت ك��ه مي تواني��م جلو تك��رار تراژدي ها 
و جنايات��ش را بگيري��م. »ما خودم��ان را در لحاف 
اس��طوره پيچيده اي��م؛ و فقط با كندن اين پوس��ته 
اس��ت كه مي توانيم به ريشه هاي خودصالح پنداري، 
ترس و خش��مي برس��يم كه بخ��ش بزرگي از تفكر 
ما را هدايت مي كند«. اگر كش��ورها به جاي ترفيع 
دادن آسيب هايشان و تبديل آنها به چيزي مقدس، 
آن آس��يب ها را به رسميت بشناسند و تصور نكنند 
كه رنج هايشان همه نتيجه اشتباه هاي ديگران بوده 
است، شايد بتوانيم از تكرار مجدد و كشنده گذشته 

اجتناب كنيم. 
ل��وو درس��ت مي گويد ك��ه جنگ و سياس��ت را 
احساس��ات جمعي هداي��ت مي كنند، ام��ا اين ايده 
ك��ه مانع اصلي در برابر پيش��رفت يا تمدن، بروزهاي 
ناعقالنيت جمعي اس��ت، چند واقعيت ناخوشايند را 

ناديده مي گيرد. 
كمونيس��م شوروي و مائوييس��م هر دو روياهايي از 
عقل بودند كه هدفشان جايگزيني جوامع درهم ريخته 
گذش��ته با جانشين هايي برآمده از طراحي آگاهانه بود. 
هزينه انساني اين رژيم ها -اگرچه شايد به اندازه جنگ 
جهاني دوم نبود، اما در س��طحي مش��ابه بود- از اجبار 
كل جمعيت به پذيرش مدلي عقالني از جامعه ناش��ي 
مي شد كه امكان نداشت به نتيجه برسد. حتي نازيسم، 
كه بدترين جنايات را مرتكب ش��د، به تمامي يك فرقه 
بي خرد نبود. نسل كش��ي هايي كه نازيس��م انجام داد تا 
حدي بر اساس تئوري هايي بود كه مدعي بودند علمي 
هستند. آنها محصول انسان شناسي نژادپرستانه يي بودند 
كه از اواخر سده نوزدهم بخشي از تفكر اروپايي شد و در 
اوايل سده بيستم، در گفت وگوهاي عمومي براي توجيه 
كارزاري به كار مي رفت كه به منظور نابودي مردم هررو 
در مس��تعمرات آلمان در غرب آفريقا به راه افتاد. طبعا 
اين علم جعلي بود. اما »نژادپرس��تي علمي« بخشي از 
فرهنگي بود كه خود را در حال رش��د علم و عقالنيت 
مي پنداشت و وقتي تئوري كنار گذاشته شد نه به خاطر 
جعلي بودنش كه به خاطر آن بود كه رژيمي كه تجسم 

آن بود شكست خورد و نابود شد. 
اگ��ر بعضي جنايت هاي هيوالوار س��ده بيس��تم 
كاب��وس عق��ل بودن��د، اين ه��م صحيح اس��ت كه 
مقاوم��ت در براب��ر رژيم هاي مرتكب ش��ونده آنها از 
اسطوره و احساسات قدرت مي گرفت. لوو كه ظاهرا 
با ديدگاه س��وال برانگيز هانا آرنت هم نظر اس��ت كه 
مي گفت آدولف آيشمن »نه هيوالوار و نه شيطاني« 
ك��ه صرفا مبتذل بود، بحث مي كند كه الزم اس��ت 
ما »درك هولوكاس��ت به منزله مب��ارزه بين مردمي 
نيكو و بي گناه و ش��ري عظيم و توقف ناپذير« را كه 
»محك��م در ناخودآگاه جمعي ما ج��ا خوش كرده 
اس��ت« به چالش بكش��يم. با اين حال بس��ياري از 
مردان و زنان شريف در جنگ با نازيسم روانه مرگ 
ش��دند به خاطر نفرت برآمده از احساساتي كه عليه 
اين رژيم و ايدئولوژي داشتند. رژيم و ايدئولوژي اي 
كه نمي توانس��تند آن را چيزي جز ش��رارت محض 
ببينند. اگر ش��ر نازي به هر معنا، اسطوره يي باشد، 
باي��د بگوييم كه اين اس��طوره، اس��طوره يي بود كه 

نازيسم را شكست پذير كرد. 
ب��ه نظر لوو كه ليبرالي عقل گرا و آش��فته از تداوم 
بي خ��ردي در سياس��ت اس��ت، پيش��رفت مي تواند 
با ساختارش��كني اس��طوره ها امن تر ش��ود. اما همه 
اسطوره ها نبايد با نقادي منطقي ويران شوند. بعضي از 
آنها روي بهتر بشريت را نشان مي دهند و شايد وقتي 
با بازگشت شرهاي كهن روبه رو شويم به داد ما برسند. 

نقش برجسته اروپا در حفظ برجام

خطر ترامپ براي حل مسالمت آميز مشكالت
تحليلگ��ران مس��ائل راهب��ردي اعتق��اد دارند 
»برجام« توافقي چندجانبه و بين المللي اس��ت كه 
ناب��ودي آن از س��وي امريكا پيامدهاي نامناس��بي 
را ب��راي جه��ان دارد؛ اروپا مي تواند و ناچار اس��ت 
مان��ع رويكردهاي تند ترامپ در اين زمينه ش��ود.  
در چن��د روز گذش��ته برخ��ي رس��انه هاي داخلي، 
اق��دام خارج از عرف برخ��ي نمايندگان مجلس در 
مواجه��ه با »فدريكا موگريني« مس��وول سياس��ت 
خارجي اتحاديه اروپا را دستاويزي براي انتقاد قرار 
داده اند. گرچه ن��وع رفتار در روز تحليف در جامعه 
پس��نديده نيست اما نمي توان به اين بهانه موقعيت 
و اهميت اتحادي��ه اروپا براي ايران را ناديده گرفت 
و از جاي��گاه هر يك از آنها به ويژه نماينده اتحاديه 

اروپا فروكاست. 
اتحاديه اروپا در سپهر سياسي و اقتصادي ايران 
نقش چش��مگيري دارد و پ��س از برجام نيز در هر 
دو جنبه بس��يار فعال عمل كرده اس��ت. ايران هم 
در رش��د اتحاديه اروپا به عنوان يك بازيگر سياسي 
در عرص��ه بين الملل در س��ال هاي ۲00۳ و ۲0۱5 
)در موضوع هس��ته يي( بس��يار نقش داش��ت.  ذكر 
اي��ن نكت��ه ضروري اس��ت وقايعي ك��ه در مجلس 
اتفاق افتاد به هيچ عنوان نمي تواند دليلي بر ناديده 
گرفتن جايگاه اتحاديه اروپا به ويژه در مورد اجراي 

توافق هسته يي باشد. 

 برجام توافقي در اندازه هاي جهاني 
گروه پژوهش و تحليل ايرنا در گزارشي افزود: بسياري 
تحليلگران ادامه روند و اجراي تهديدهاي رييس جمهوري 
امريكا در ضديت با برجام را براي جهان بس��يار خطرناك 
مي دانند. پيامدهاي اقدام نس��نجيده ترامپ تنها به امريكا 
يا دوطرف برجام خالصه نمي ش��ود و ممكن است ابعادي 
وسيع را در بر گيرد.  نشريه پلتيكو در اين زمينه تحليلي 
را از رويكردهاي ترامپ نس��بت به ايران و برجام ارائه كرد 
و عنوان داش��ت كه خروج اياالت متحده از توافق هسته يي 
با تهران، غ��رب را با چالش هاي مهمي روبرو مي كند. اين 
اق��دام امريكا تنه��ا در خاورميانه بازتاب نخواهد داش��ت 
بلكه مهم ترين پيامد آن عميق تر ش��دن بحران هسته يي 
كره شمالي و بي ثبات ناشي از بي اعتمادي به امريكا است. 

اي��ن تحليل اعتقاد دارد گرچه واش��نگتن بيش از حد 
در اين مس��اله به چين تكيه كرده اس��ت ام��ا اگر ترامپ 
برج��ام را نق��ض كن��د و نيت واقع��ي خود را ك��ه تغيير 
حكومت كره شمالي است دنبال كند، آخرين اميدها براي 
حل مس��المت آميز موضوع نابود مي شود.  در واقع به باور 
تحليلگران مسائل راهبردي ترامپ با از كار انداختن برجام 
بحراني را ميان اياالت متحده و جهان به راه مي اندازد. علت 
اين رخداد در آن است كه مولفه هاي گوناگون و پرشماري 
در دس��تيابي به توافق هس��ته يي دخالت داشتند. نشريه 
فارين پالسي، در گزارشي تاكيد كرد بايد به ترامپ يادآوري 
شود كه برجام، توافقي دوجانبه و تنها ميان ايران و امريكا 

نيست، بلكه كشورهاي اروپايي در كنار روسيه و چين نيز 
در دس��تيابي به آن سهم داشتند.  شواهد امر حاكي از آن 
است كه دولت امريكا به دنبال پيداكردن راهي براي نقض 
توافق هسته يي با ايران است. به اعتقاد اين نشريه امريكايي 
كشورهاي نقش آفرين در اين توافق به ويژه اروپا اين فرصت 
را در اختيار دارند تا در مقابل ترامپ حركتي را انجام دهند 

و مانع رويكرد ترامپ و نابودي توافق شوند. 

 نقش اروپا در توقف ترامپ
اروپ��ا ب��ه تدريج و با س��رعت اندك در ح��ال تقويت 
زيرس��اخت هاي سياس��ي خود براي نقش آفريني بيشتر 
در عرصه هاي مهم بين المللي اس��ت. بسياري تحليلگران 
و رس��انه ها نقش، جايگاه و توان اروپا ب��راي ايجاد موازنه 
و حفظ ثب��ات درعرصه بين الملل��ي را قابل توجه ارزيابي 
مي كنند. نش��ريه معتبر فارين پالس��ي هم به اين پرسش 
پرداخ��ت كه متحدان امريكا چگونه مي توانند مانع دونالد 
ترامپ شوند. گزارش تاكيد كرد اكنون نوبت به اروپا رسيده 
است تا توافق هسته يي با ايران را نجات دهد.  اين گزارش 
نوش��ت به دنبال تنش در كاخ س��فيد بر سر اجراي توافق 
هس��ته يي از سوي ايران، دونالد ترامپ اعالم كرده است تا 
ماه اكتبر )مهرماه( پايبند نبودن ايران به توافق هس��ته يي 
را اع��الم مي كند. وي كه نارضايتي خ��ود را از وزارت امور 
خارجه امريكا پنه��ان نمي كند تصريح كرد: بايد دليلي را 
عليه اي��ران پيدا كنند. اما بي توجهي به توافق هس��ته يي 

چالش ها و خطرات گوناگوني را به همراه خواهد داشت كه 
يكي از آنها رو در رويي با ايران اس��ت.  اين گزارش تاكيد 
مي كند اروپايي ها با بهره برداري از ش��جاعت سياس��ي 
خود مي توانند مس��يري مس��تقل از ترامپ را طي كنند 
و تواف��ق را نجات دهند؛ اتحاديه اروپايي مي تواند منافع 
امريكا و اروپا از برجام را تضمين كند. بنابراين آنها بايد 
اعالم كنند كه اتحاديه در صورت خروج امريكا از توافق، 
پي��رو ترام��پ نخواهد بود. در واقع قاره س��بز بايد براي 
واش��نگتن مشخص كند در اين شرايط به همكاري هاي 
آت��ي آنها با اي��االت متحده و از جمل��ه جايگاه دالر در 

جهان آسيب جدي وارد مي كند. 
رويك��رد مقام هاي حامي تحري��م در اياالت متحده 
به گونه يي است تا زماني كه احساس نكنند اعتبار دالر 
در عرصه بين المللي تهديد مي شود به تحريم هاي خود 
ادامه مي دهند. فارين پالسي تاكيد دارد منافع امريكا و 
اروپا نبايد اسير ديدگاه هاي ايدئولوژيك در كاخ سفيد 
ش��ود.  تارنماي تحليل »لوبالگ« نيز در گزارش��ي با 
عنوان تاثير ترامپ بر روابط ايران و اتحاديه اروپا نوشت: 
اتحاديه اروپا توافق هسته يي بين ايران و اعضاي شوراي 
امنيت به عالوه آلمان را موفقيتي چش��مگير در روابط 
بين المللي و ديپلماسي اين اتحاديه مي داند. كميته امور 
خارجي پارلمان اروپايي اعتقاد دارد كه اتحاديه اروپا به 
اعمال فشار خود بر اياالت متحده ادامه مي دهد تا به طور 

كامل و عملي توافق برجام را اجرا كند. 
بس��ياري از كارشناسان امريكايي به ترامپ هشدار 
داده ان��د كه دش��مني بي وقف��ه وي با اي��ران و توافق 
هس��ته يي با وجود تاييد پايبندي ايران به برجام تنها 
موجب انزواي واشنگتن مي شود. اين كارشناسان اعتقاد 
دارند تعهد اروپايي ها به ادامه اجراي برجام، انتقادهايي 

كه اكنون از ترامپ مي شود را بيشتر خواهد كرد. 

بر اس��اس اين تحليل، اروپا پيش از اين پيام هاي 
سياس��ي مهم��ي را در مورد رويكردهاي سياس��ي و 
بين المللي ترامپ بيان داش��ته اس��ت. نخست اينكه 
اروپا دريافته كه رفتار ايران بس��يار بيش��تر از متحد 
فراآتالنتيكي آن در راستاي تحكيم حاكميت قوانين 
بين المللي اس��ت. عالوه بر اين اروپا با امتناع از دنباله 
روي كردن از امريكا - در زمينه حمايت از عربس��تان 
و دش��مني با ايران- استقالل اس��تراتژيك خود را به 
نمايش گذاش��ته است. در اين ش��رايط اروپا مي تواند 
نگاه متفاوتي را در م��ورد تحوالت منطقه خاورميانه 
ارائه دهد كه منافع مش��روع هم��ه طرف ها را در يك 
سيستم امنيت جمعي مورد توجه قرار مي دهد. اروپا 
پيش��تر نارضايتي خود را نس��بت به س��فر و رويكرد 
ترامپ به خاورميانه نش��ان داده ب��ود.  از طرف ديگر 
نگاه تن��د ترامپ ب��ه اروپايي ه��ا )در زمينه پرداخت 
هزينه هاي دفاعي و برخ��ي رفتارهاي ديگر( واكنش 
تند سياستمداران اروپايي به ويژه در آلمان را به دنبال 
داش��ت. به همي��ن دليل آنگال م��ركل صدراعظم اين 
كش��ور از نيازهاي جديد اروپا د مس��ائل سياس��ي و 
امنيتي س��خن گفت. ش��رايط كنوني هشداري است 
نس��بت به چالش هاي موجود در روابط فراآتالنتيكي 

ترامپ و افزايش استقالل امنيتي اروپا. 
بنابر اين تحليل، اكنون براي اتحاديه اروپا آسان تر 
اس��ت كه از رويكردهاي تن��د ضدايراني ترامپ فاصله 
بگيرد. نگرش توهين آمي��ز ترامپ به اروپا بدون ترديد 
باعث رويك��رد ضدامريكايي اعضاي پارلم��ان اروپايي 
و اعمال فش��ار بر اين كش��ور ش��ده اس��ت. به اعتقاد 
تحليلگران اروپا مي تواند از اين برگ برنده براي مجبور 
ك��ردن دولت امري��كا در اتخاذ سياس��ت هاي منطقي 

استفاده كند. 
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آينده چين چگونه خواهد بود 

آيا آينده متعلق به چشم بادامي هاي اژدهاي سرخ است

فرزند عصيانگر نفت

تا ۲۰۵۰ زير پالستيك دفن خواهيم شد
مولف: تاتيانا اشلوسبرگ|

مترجم: نجمه رمضاني|
اگر قرار بود تمدن بشر تخريب شود و شهرهايش 
از روي نقش��ه مح��و ش��وند، گونه ه��اي جان��دار و 
هوشمند آينده با يك روش ساده مي فهميدند ميانه 
قرن بيستم با چه چيزي آغاز شده است: پالستيك. 
از دهه ۱۹۵۰ تا امروز، ۸.۳ميليارد تن پالستيك 
توليد ش��ده ك��ه حدود نيم��ي از آن پس از ۲۰۰۴ 
س��اخته شده اس��ت. و ازآنجاكه پالس��تيك به طور 
طبيعي تجزيه نمي ش��ود، ميلياردها تن پالستيكي 
كه در گورس��تان زباله دفن، در اقيانوس ها شناور يا 
در خيابان هاي شهر تلنبار مي شوند براي تمدن هاي 
بعدي نش��انه اي اند تا اگر خواستند، بتوانند جايگاه 
عصر ما را مش��خص كنند. ش��ايد آنها اين دوره از 

زمين را عصر پالستوسين بنامند. 
تحقي��ق جديدي كه چهارش��نبه در س��اينس 

ادونسز منتشر ش��د، براي نخستين بار درباره تمام 
پالس��تيك هايي كه تا به حال به صورت انبوه توليد 
ش��ده اند، تحليل��ي عرضه كرد: چه مق��دار و از چه 
نوعي توليد شده است و وقتي كه غيرقابل استفاده 

مي شود، چه اتفاقي براي پسماندش مي افتد. 
روالند گير، نويس��نده اصلي اي��ن تحقيق بيان 
كرد: »ش��عار من اين اس��ت ك��ه نمي توانيد چيزي 
را كه اندازه نگرفته اي��د مديريت كنيد و بدون آمار 

خوب، نمي فهميد مشكل واقعي كجاست«. 
نويسندگان از دانشگاه سانتابارباراي كاليفورنيا، 
دانش��گاه جورجيا، و انجمن مطالعات دريا در وودز 
ه��وِل ماساچوس��ت هس��تند و در تخمين زن��ي از 
داده هاي مناب��ع مختلفي درباره توليد پالس��تيك 

استفاده كرده اند. 
يافته هاي آنان نش��ان مي دهد كه محيط زيست 
 اقيانوس ها، گورس��تان هاي زباله و زيس��ت بوم هاي 

آبي و خاكي  مقادير بهت آوري از آشغال هاي تقريبا 
نابودنش��دني را در خود دارد و احتمال دارد كه اين 
مقدار افزايش يابد و تا س��ال ۲۰۵۰، به ۱۲ميليارد 
تن برس��د كه يا در گورستان هاي زباله مذفون اند يا 

در طبيعت رها شده اند. 
طبق مطالعات قبلي دانشمندان برآورد مي كنند 
كه س��االنه بين ۵ تا ۱۳تن پالستيك وارد اقيانوس 
مي ش��ود. داده هاي جديد نش��ان مي دهند آلودگي 
در رودخانه ها و چش��مه ها و همچنين سطح زمين 
روزب��ه روز بيش��تر مي ش��ود و اغلب اي��ن آلودگي 
به ش��كل تكه هاي ميكروس��كوپي الي��اف مصنوعي 

است كه عمدتا در پوشاك توليد مي شوند. 
نخس��تين دليل��ي ك��ه براي گس��ترش بس��يار 
س��ريع پالس��تيك مي ت��وان يافت كارب��رد آن در 
صنع��ت بس��ته بندي اس��ت ك��ه در س��ال ۲۰۱۵ 
ح��دود ۴۲ درصد توليد پالس��تيك غيراليافي را به 

خود اختصاص مي داد. ساخت وس��از دومين بخش 
پرمصرف پالس��تيك اس��ت؛ اين بخش ساالنه ۱۹ 

درصد پالستيك غيراليافي را مصرف مي كند. 
محققان برآورد مي كنند بس��ته بندي، كه عموما 
به سال نرسيده كارايي اش را از دست مي دهد، ۵۴ 
درصد پالس��تيك غيراليافي دورريز در سال ۲۰۱۵ 

را در بر مي گرفت. 
بيش��تر پالستيكي كه تاكنون ساخته شده ديگر 
قابل استفاده نيست: از ۱۹۵۰، حدود ۶. ۳ ميليارد 
تن پالس��تيك دور ريخته ش��ده، حدود ۱۲ درصد 
آن خاكس��تر ش��ده )كه تنها راه انهدام هميش��گي 
پالستيك اس��ت(، ۹ درصد بازيافت شده )كه فقط 
انه��دام نهايي را به تاخير مي ان��دازد(، و ۶۰ درصد 
�� حدود ۴.۹ ميليارد تن �� مدفون در گورستان هاي 

زباله است يا همچنان در طبيعت پراكنده اند. 
در اروپ��ا، ۳۰ درصد پالس��تيك هاي غيراليافي 
بازيافت مي شود و، در اياالت متحده، ۹ درصد. اروپا 
همچنين پالستيك بيشتري  �� يعني چيزي حدود 
۴۰ درص��د از زبال��ه پالس��تيك غيراليافي اش را�� 
مي س��وزاند، اما اياالت متحده تنها حدود ۱۶درصد 
را خاكس��تر مي كند. چين نزدي��ك به ۲۵درصد از 
زباله هاي پالس��تيكي خ��ود را بازياف��ت مي كند و 

نس��بتا ۳۰ درصد آن را مي سوزاند. محققان برآورد 
مي كنند كه نرخ بازيافت، انهدام و خاكسترسازي در 
س��اير نقاط جهان نيز احتماال مشابه اياالت متحده 
اس��ت. دكتر گير گوشزد مي كند كه بازيافت درمان 
قطعي اي براي آلودگي پالس��تيكي جهاني نيست. 
وي مي گويد تنها سود بازيافت كاهش مقدار توليد 
پالس��تيك جديد ب��ود و »ما به درس��تي نمي دانيم 
بازيافت تا چه حد توانس��ته توليد اولي پالس��تيك 

را كاهش دهد«. 
ويژگي هايي كه سبب شده اند پالستيك در بازار 
جهاني تا اين حد مهم باشد همان هايي هستند كه 
آن را به آالينده يي فراگي��ر تبديل كرده اند: دوام و 

مقاومت در برابر تجزيه. 
در نظ��ر دكتر گير، ما درب��اره عواقب درازمدت 
اين ميزان پالس��تيك و انه��دام آن اطالعات كافي 
نداشتيم. »اكنون پالس��تيك خيلي سريع انباشته 
مي ش��ود و ديگر تجزيه هم نخواهد شد، پس راهي 

جز تلنبار شدن ندارد«. 
وي افزود: »فك��ر مي كنم، اگر توجه كنيم، انواع 
عواقب ناخواس��ته آن را مي بينيم. خوشحال خواهم 
ش��د اگر بفهمم تولي��د اين زباله ها صرفا مش��كلي 

زيبايي شناختي بوده است«. 

درحال�ي ك�ه در غ�رب ده�ه اول قرن ۲1 
ديدگاه بدبينانه نسبت به حادثه 11سپتامبر، 
جن�گ عراق و رك�ود بزرگ وج�ود دارد، اما 
در چي�ن م�ردم بس�يار خوش�بين هس�تند 
ك�ه قرن ۲1 »ق�رن چين« خواهد ب�ود. مركز 
پژوهش ه�اي مجل�س در گزارش�ي در اي�ن 
خصوص آورده اس�ت كه خالصه نتايج 3دهه 
توس�عه اقتصادي چين به اين صورت اس�ت: 
در س�ال ۲۰1۰ چين، س�ريع ترين كامپيوتر و 
باهوش ترين دانشجويان را در جهان داشت و 
درست زماني كه اياالت متحده امريكا پايگاه 
فضايي شاتل را كنار گذاشت وارد دوران فضا 
ش�د. در واقع مي توان ديد كه آرزوي رسمي 
چيني ه�ا از آينده قدرتمند و موفق در س�ه 
حادثه مهم كه به صورت همزمان و هماهنگ 
با هم پيش رفته اند خود را نش�ان داده است: 
المپيك س�ال ۲۰۰8 بيجين�گ، چين را يك 
ابرقدرت�ي ن�رم معرفي ك�رد؛ رژه نظامي روز 
ملي در س�ال ۲۰۰9 به ذهن هر بيننده يي اين 
موض�وع را متبادر كرد ك�ه چين يك قدرت 
س�خت اس�ت و نمايش�گاه جهاني شانگهاي 
در س�ال ۲۰1۰ المپيكي از فرهنگ، اقتصاد و 
تكنولوژي بود. ه�دف از نگارش اين گزارش، 
بررس�ي اين موضوع است كه چين در جهان 
ق�رن ۲1 از چ�ه جايگاه و اهميت�ي برخوردار 
خواهد بود؟ در اين راس�تا چ�ه پيش بيني ها 
و آينده پژوه�ي ص�ورت گرفته اس�ت و چه 
اف�رادي ديدگاه ه�اي آين�ده نگران�ه خود را 
ارائه كرده اند؟ پيش بيني هاي آينده ازس�وي 
حكوم�ت ب�ا جامعه مدن�ي چ�ه تفاوت هايي 
ب�ا يكديگ�ر دارند؟ از چ�ه ابزاره�اي آينده 
پژوهي ب�راي مطالع�ه آينده چين اس�تفاده 
ش�ده اس�ت و نهايت�ا اينكه آين�ده چين در 
حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و علمي 
چگونه خواهند بود؟ يافته هاي گزارش حاضر 
نش�ان مي دهد كه: 1- در نيمه قرن بيس�تم، 
يك عل�م اجتماعي جديد ميان رش�ته يي با 
عنوان »مطالعات آينده« س�ر ب�رآورد كه در 
آن به ش�يوه يي سيستمي به تحليل مسيرها 
و رونده�اي ملي و جهاني پرداخته مي ش�د. 
انتش�ار كتاب »هنر حدس زدن« نوش�ته بي. 
دجوون�ل در س�ال 1946 »تصوي�ر آين�ده« 
نوشته اف. ال. پوالك در سال 19۵1 و تشكيل 
انجمن هاي تخصصي آينده پژوهي، تش�كيل 
انجمن آينده جهان به وسيله ادوارد كورنيش 
و ديگران در س�ال 1966 تش�كيل موسس�ه 
»رن�د« در س�ال 194۵ ازجمل�ه نش�انه هاي 

پيدايش آينده پژوهي مدرن است. 
مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش�ي در 
اين خصوص آورده اس�ت كه در واقع مروري 
بر آثار و ديدگاه هاي مطرح شده درباره آينده 
چين نشان مي دهد كه سه سناريو مهم براي 
آينده اقتصادي و سياس�ي چين مطرح شده 

است:
   

 چين اژدهاي بي رقيب در قرن ۲1
طبق اين سناريو با رش��د پوياي اقتصاد چين، 
اين كش��ور پس از دستيابي به توس��عه متوازن و 
تقوي��ت زيرس��اخت هاي حياتي خود، ب��ه عنوان 
كنش��گري قدرتمند در جهان ايفاي نقش مي كند. 
در آستانه سال ۲۰۲۰ تداوم رشد اقتصادي چين، 
دولت اين كش��ور را در موضع بس��يار قدرتمندي 
قرار داده است و تحت تاثير عواملي مثل گسترش 
روابط سياس��ي و تجاري با اعضاي گروه بريكس و 
سازمان ش��انگهاي، ظرفيت هاي دولت براي بهبود 
زيرس��اخت هاي صنعتي و اقتصادي تقويت خواهد 
ش��د. در حوزه سياسي نيز حزب كمونيست اقتدار 
خ��ود را حفظ خواهد ك��رد و يگانه حزب حاكم را 
نيروهايي به مراتب مردم گراتر از نسل هاي گذشته 
اداره خواهند كرد. ازس��وي ديگر اگرچه همچنان 
هيچ اپوزيسيون رس��مي در كشور وجود ندارد اما 
مقاومت هايي ازس��وي رقبايي مث��ل تايوان، هنگ 
كن��گ و طبق��ه كارآفرينان ثروتمند ب��راي انجام 
اصالحات بيشتر مش��اهده مي شود. از سوي ديگر 
افزاي��ش مطالبات توده هاي مردمي در روس��تاها، 
جوان��ان يا بازيگران خارج��ي، دولت چين را وادار 
كرده است با ارتقا و روزآمد كردن سياست ها، خود 

را با شرايط جديد تطبيق دهد.
اين ش��رايط همچني��ن دول��ت را وادار خواهد 
كرد ب��ا افزايش كيفيت حاكميت خود و همچنين 
شايسته ساالري، رويكرد مناسبي در زمينه مبارزه 
با فس��اد و مقابل��ه با چالش هاي زيس��ت محيطي 

داش��ته باشد. با اين حال با وجود اين بهبود نسبي 
به دليل عدم ش��فافيت دولت در انتش��ار اطالعات 
گاه��ي پس از حوادثي همچ��ون وقوع يك حادثه 
طبيعي يا افش��اي يك فس��اد مالي، اعتراض هاي 
مح��دودي ش��كل مي گيرد كه ب��ه راحتي كنترل 

مي شود.
در حقيقت با استفاده موثر از فناوري و همزمان 
بهبود روش هاي تصميم گيري و حل مساله، دولت 
چين ضمن حف��ظ اقتدار خ��ود در برابر مخالفان 

مي تواند آنها را سركوب كند. 
در اين س��ناريو، دولت چين ب��ا فائق آمدن بر 
بسياري از چالش هاي جمعيتي، اقتصادي، سياسي 
و زيس��ت محيط��ي خود و ب��ه عن��وان اقتصادي 
قدرتمند، با كل جهان روابط س��ازنده يي دارد. در 
چني��ن وضعيتي چين به ناچ��ار براي حفظ منافع 
خود، از طريق همگرايي صلح آميز نقش��ي سازنده 
در حفظ صلح و كاهش مخاطرات ناش��ي از جنگ 

به ويژه در آسيا ايفا مي كند. 

 چين برزخي در قرن ۲1
طبق اين س��ناريو اعمال برخي تغييرات پايين 
ب��ه باال، ح��زب كمونيس��ت را مجب��ور مي كند تا 
حدودي فضا را باز كند اما اين دموكراسي محدود 

چين را با مشكالت بسياري روبرو مي كند. 
همزم��ان با ت��داوم رك��ود جهان��ي در مناطق 
مختلف، ثبات رش��د چين و بهبود استانداردهاي 
ح��زب  مش��روعيت  ثروت آفرين��ي،  و  زندگ��ي 
كمونيس��ت را در بين مردم باال خواهد برد. با اين 
حال همزمان با باال رفتن س��طح رف��اه، مطالبات 
سياسي و اجتماعي مردم نيز افزايش خواهد يافت 
و آنه��ا خواهان مش��اركت بيش��تر در فرآيندهاي 

تصميم گيري هستند.
ازس��وي ديگر به دليل نگراني هاي كش��ورهاي 
غربي از رش��د اقتصادي چين، اين كشورها تالش 
مي كنن��د ب��ه بهانه هاي��ي همچون حقوق بش��ر، 
محيط زيس��ت بيجينگ را تحت فش��ار قرار داده 
و با محدوديت جريان فناوري و سرمايه، راه چين 
و ش��ركت هاي چيني را در دسترسي به بازارهاي 
مختلف س��د كنند. در چنين شرايطي دولت چين 
با تمرك��ز بر مناطق ديگر به ويژه آس��يا، آفريقا و 
بطور كل��ي بازيگران و قدرت ه��اي نوظهور تالش 

مي كند اين محدوديت ها را پشت سر بگذارد.
 

 قرن ۲1- قرن افول چين
در اين سناريو، به دليل برخي مشكالت داخلي 
و خارجي، مش��روعيت حزب كمونيس��ت كاهش 
يافته و بقاي كشور به مخاطره مي افتد. با گسترش 
نگراني هاي جامعه بين المللي از رشد چين، جنگ 
تج��اري ش��ديدي ميان كش��ورهاي غربي و چين 
درمي گيرد و اين كشورها با مانع تراشي در زمينه 
به اشتراك گذاري دانش، نوآوري و سرمايه گذاري 
در چي��ن، تالش مي كنند تا روند رو به رش��د اين 

كشور را خدشه دار كنند.
اقتص��ادي،  رش��د  اق��دام،  اي��ن  نتيج��ه  در 
س��رمايه گذاري ها و توان رقابتي چي��ن به تدريج 
كاه��ش يافت��ه و نوآوري ها محدود مي ش��ود. اين 
موضوع سبب مي شود با توجه به وابستگي اقتصاد 

چين به صادرات، ركودي س��نگيني كش��ور را در 
بربگيرد. طبق اين س��ناريو، چين تبديل به دولتي 
فرومانده و همراه با بي نظمي خواهد ش��د و ركود 
سنگين ايجاد شده در اين كشور سبب خرد شدن 

بنيان هاي اقتصادي آن خواهد شد. 
بدين ترتي��ب پ��س از ناتواني دول��ت چين در 
پاس��خگويي به مطالب��ات اقتص��ادي و اجتماعي 
مردم، اعتراض هاي خش��ونت باري مي��ان مردم و 
دولت ش��كل مي گيرد كه البته به ش��دت سركوب 

مي شود. 
ب��ا اين حال با تداوم بح��ران اقتصادي به بهانه 
اق��دام نامناس��ب دول��ت در يك فاجع��ه طبيعي 
همچون زلزله و يا رس��وايي فساد مالي مسووالن، 
اين اعتراض ها دوباره از س��ر گرفته مي ش��ود و با 
گس��ترش ابعاد بح��ران و اصرار دول��ت به كنترل 
اقتدارگرايانه و س��ركوب مردم، مش��روعيت حزب 
كمونيست به شدت خدش��ه دار مي شود. در چنين 
ش��رايطي در مناطقي همچون تاي��وان، تبت و از 
همه مهم تر اس��تان س��ين كيان��گ، جنبش هاي 
اس��تقالل طلبانه نيز زم��ان را ب��راي فعاليت هاي 
خود مناس��ب ديده و علي��ه حكومت مركزي قيام 

مي كنند.
همچني��ن مقامات ارش��د برخي اس��تان ها نيز 
تح��ت تاثير نفوذ تج��ار و س��رمايه گذاران داخلي 
و خارج��ي و با هدف تقويت خ��ود در برابر دولت 
مركزي، افزايش اختيارات و امكانات خود را طلب 
مي كنند. بدين ترتيب در كشاكش درگيري دولت 
ب��ا گروه هاي جدايي طل��ب، مناطق مختلف چين 
عرصه فعاليت گروه هاي تروريس��تي مي شود و به 
دلي��ل نافرماني مدني مردم، ت��وان دولت براي در 

پيش گرفتن اقدام مناسب كاهش مي يابد. 
همچني��ن س��ه دي��دگاه رس��مي، مخال��ف و 
روشنفكران مبناي سه س��ناريو درخصوص آينده 
جايگاه هنجاري و فرهنگي چين قرار مي گيرد كه 

عبارتند از: 
۱- همگرايي چين با هنجارهاي بين المللي؛ 

۲- تركي��ب هنجاره��اي چين��ي و هنجارهاي 
غربي؛ 

۳- واگرايي از هنجارهاي غربي باال رود. 
اول- هدف چي��ن مطابق با نظر رييس جمهور 
س��ابق جين هوجين تائو اين است كه يك جهان 
هماهن��گ را از صلح پايدار و س��عادت مش��ترك 
بس��ازد. در اين نظ��م جهاني جدي��د، تمدن هاي 
مختل��ف همزيس��تي در اجتماع جهان��ي خواهند 
داشت. طبق اين ديدگاه چين يك تهديد نيست و 
هماهنگي جهاني و همسازي جهاني بنياد و اساس 
اس��تراتژي توس��عه صلح آميز چين است كه وعده 
فرصت ه��اي برد – برد را براي ه��ر فرد در جهان 
به ارمغ��ان مي آورد. اظهارنظر افراطي ش��ي جين 
پينگ در مكزيك ني��ز دقيقا با اين ديدگاه از امور 
خارجي مطابقت دارد: چين، قدرت مس��وول است 
نه به معناي منفي آن، كه به دنبال رهبري جهان 
است، بلكه به معناي مثبت آن، كه تالش نمي كند 

كه نظم جهان را به هم زند. 
طبق اين ديدگاه چين به دنبال س��اختن يك 

نظم جهاني چندجانبه است. 
دوم- طبق اين ديدگاه طرفداران آن مثل ليو 

شيائوبو استدالل مي كند كه تاثيرگذاري چين بايد 
در دو جهت باش��د. درحال��ي كه بيجينگ قواعد و 
هنجاره��اي بين الملل��ي را مي آموزد ق��درت نرم 
چي��ن همچنين بر جهان تاثير خواهد گذاش��ت و 
به صورت تدريجي هنجارهاي بين المللي را تغيير 
خواه��د داد با اضافه ك��ردن ايده ه��اي چيني به 

ايده هاي غربي درخصوص نظم جهان. 
واژه هماهنگ��ي چين واژه يي ب��وده كه در كل 
جهان درك و استفاده شده است. براي مثال باراك 
اوباما زماني كه در س��ال ۲۰۱۱ ه��و جين تائو از 
واش��ينگتن بازديد كرد از اي��ن واژه براي صحبت 

كردن درباره حقوق بشر استفاده كرد. 
واژه هماهنگ��ي همچني��ن در گ��زارش آس��يا 
۲۰۵۰ بانك توس��عه آسيايي كه در ۲۰۱۱ منتشر 

شد، موقعيت مهم و برجسته يي داشت. 
همچنين در نمايشگاه جهاني شانگهاي ۲۰۱۰ 
از اي��ن مفهوم اس��تفاده ش��د. به عالوه احس��اس 
هماهنگ��ي در اتريش و هماهنگي قلب و مهارت ها 
در ژاپن كاربرد داش��ته اس��ت. دااليي الما هم در 
دفاع از منش��ور ۰۸ بيان ك��رده كه جامعه مبتني 
ب��ر هارموني مي تواند تنها زماني محقق ش��ود كه 
اعتماد در ميان مردم آن وجود داشته باشد، مردم 
ره��ا از ترس و فش��ار باش��ند و حاكمي��ت قانون، 

عدالت و برابري در آن وجود داشته باشد. 
س�وم- در حالي كه س��ناريوي اول چين را به 
سمت جامعه بين الملل اجتماع پذير مي كند، اين 
س��ناريو از اين منطق اس��تفاده مي كن��د كه بقيه 
جهان با پذيرش نظم جهاني چين اجتماعي شوند. 
طبق اين ديدگاه ظهور چين در قدرت جهاني تنها 
داستان موفقيت اقتصادي يا مدرنيزاسيون نظامي 
نيست، موفقيت چين هنجاري است. زيرا ايده هاي 

چيني بهتر از ايده هاي غربي است.
طبق ديدگاه طرفداران اين س��ناريو يك نظام 
عالي منحصر به فرد را از نظر اجتماعي، سياس��ي 
و اقتص��ادي ارائه مي كند ك��ه كامل ترين مخالف 
دموكراسي س��رمايه داري است. طبق اين سناريو 
نظ��ام بين المللي متش��كل از دولت ملت هاي برابر 
توس��ط نظام خراج گزارانه سلس��له مراتبي چين 
مح��ور جايگزين خواهد ش��د. در اين ديدگاه اروپا 
مح��وري با چين محوري، غربي ش��دن با ش��رقي 
ش��دن و اس��تثناگرايي امريكايي با اس��تثناگرايي 

چيني جايگزين خواهد شد. 
مرك��ز پژوهش ه��اي مجل��س در نتيجه گيري 
خود آورده اس��ت كه آين��ده پژوهي چين موضوع 
بس��يار مهم و پيچيده يي اس��ت ك��ه توجه زيادي 
را در سراس��ر جهان معطوف به خود كرده اس��ت. 
در خ��ارج از چين مطالعات و بررس��ي هاي زيادي 
در خصوص آينده اين كش��ور صورت گرفته است. 
در درون جامع��ه چين ه��م اين موضوع از اهميت 
بسزايي برخوردار بوده است و آثار متعددي در اين 
زمينه منتشر شده كه در متن گزارش به اهم آنها 

اشاره شده است. 
در مجم��وع مي ت��وان گف��ت آينده پژوهي در 
درون چي��ن به صورت مش��خص در دو فاز پيش 

رفته است: 
ف�از اول: فعاليت هاي آينده پژوهي و مطالعاتي 
اس��ت كه در درون حكومت و به صورت رس��مي 

انجام شده اس��ت. اين فعاليت ها عمدتا با استفاده 
از روش اكتش��افي و تكني��ك كيف��ي دلفي انجام 
شده است. اين دسته از پژوهش ها سابقه و قدمت 
بيش��تري در چين داش��ته و در دوران جنگ سرد 
به بعد صورت گرفت��ه و اغلب در قالب برنامه هاي 
توسعه ۵ ساله كشور نمود داشته است. البته عالوه 
بر برنامه توس��عه پنج س��اله چين، چه��ار برنامه 
آين��ده پژوهي ديگر نيز انجام ش��ده كه نش��ان از 
برنامه ري��زي بلندمدت در ح��وزه علم و تكنولوژي 
براي كسب جايگاه برتر در قرن بيست و يكم است. 
درحالي كه نخستين برنامه ۵ ساله - توسعه چين 
در س��ال ۱۹۵۳ شروع ش��د و اكنون سيزدهمين 
برنامه توس��عه پنج س��اله چي��ن )۲۰۲۱-۲۰۱۶( 

درحال اجراست. 
فاز دوم: مطالعات آينده پژوهي در چين عمدتا 
توسط روشنفكران جامعه مدني و در خارج از بدنه 
رس��مي حكوم��ت انجام ش��ده كه اغل��ب با روش 
هنج��اري و با اس��تفاده از تكنيك سناريونويس��ي 
انجام ش��ده و اغلب آنها هم آينده روشني را براي 

چين در قرن بيست و يكم ترسيم مي كنند. 
م��روري بر آث��ار و ديدگاه هاي مطرح ش��ده از 
آين��ده پژوه��ان در خص��وص آينده چين نش��ان 
مي دهد كه س��ه سناريو مهم براي آينده اقتصادي 

و سياسي چين مطرح شده است: 
- چين: اژدهاي بي رقيب در قرن ۲۱

- چين: برزخي در قرن ۲۱
- قرن ۲1: قرن افول چين. 

وجود شكاف هاي حزبي كه در بسياري از مواقع 
در نوع تصميم گيري هاي دول��ت چين نيز بازتاب 
داش��ته يكي از محورهاي مهمي اس��ت كه امروز 
برخي معتقدند به موازات رش��د و توس��عه بيشتر 
اين كشور عميق تر شده و مي تواند در آينده هويت 
سياس��ي و انس��جام تصميم گي��ري در درون اين 

كشور را با مشكل مواجه كند. 
ب��ا وجود اينك��ه حجم رو ب��ه افزايش اختالف 
نظره��ا در درون حزب كمونيس��ت غيرقابل انكار 
است اما به نظر مي رس��د در يك نگاه واقع بينامه 
تمامي اين جناح ها روي حفظ اصولي كه خدشه به 
آنها مي تواند به تضعيف چين منجر شود اتفاق نظر 
دارند. همه آنها توسعه چين را راه بقاي حكمراني 
حزب��ي مي دانند؛ همه آنها نق��ش ايدئولوژي را در 
عص��ر جديد كمرنگ مي بينن��د و همگي مي دانند 
كه توس��عه اقتص��ادي چين دير ي��ا زود به حوزه 
سياسي تس��ري مي يابد و در نتيجه بايد براي آن 

برنامه ريزي كرد. 
ب��ه عالوه يكي از مهم تري��ن جلوه هاي ظهور و 
بروز جمهوري خل��ق چين در جهان امروز اقتصاد 
اين كشور است. بررس��ي روندهاي معاصر اقتصاد 
چين اگرچه حاكي از يك روند رو به رش��د بوده و 
در كليت آن به يكي از مظاهر پيش��رفت چين در 
دنياي معاصر تبديل شده، اما آينده پژوهي اقتصاد 
اين كش��ور حاكي از يك روند پر فراز و نشيب در 
آينده اس��ت. اقتصاد چين با چندين چالش جدي 
از جمله ش��كاف درآمدي، چالش زيست محيطي، 
ضعف بخ��ش كش��اورزي، شهرنش��يني فزاينده، 
مص��رف پايي��ن و وابس��تگي به س��رمايه گذاري و 

صادرات در آينده روبه رو است. 
ب��ه عالوه تاكي��د چند باره دولت هاي مس��تقر 
ب��ر لزوم تس��ريع و تعمي��ق صنعتي ش��دن و نياز 
روزاف��زون به مناب��ع انرژي به خص��وص در حوزه 
نف��ت و گاز باعث ش��ده تا پيش بيني ه��ا و آينده 
پژوه��ي ان��رژي در چي��ن بيانگر ارقام��ي نجومي 
در مص��رف يا واردات انرژي اين كش��ور باش��د. بر 
اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي ميزان 
تقاض��اي چين براي نفت تا س��ال ۲۰۳۰ مجموعا 
ب��ه ۸۰۸ ميليون تن خواهد رس��يد و تقاضا براي 
گاز طبيعي به ۲۳۶ميليارد متر مكعب مي رسد كه 
اينه��ا همگي حاكي از نيازهايي اساس��ي در حوزه 

انرژي چين است.
ب��ا اين ح��ال، نكته قاب��ل توجه آن اس��ت كه 
برآورده��اي آينده پژوهان��ه از حوزه انرژي نش��ان 
مي دهد كه در دوران بعد از س��ال ۲۰۱۵ تا س��ال 
۲۰۵۰ ميزان توليد منابع نفت و گاز روندي نزولي 
داش��ته و اين مي تواند در برابر نياز روزافزون چين 
به چالشي عمده تبديل شود كه اين چالش در دو 

قالب خود را نشان خواهد داد: 
اول: اينك��ه چين در دسترس��ي ب��ه بازارهاي 

خريد انرژي دچار مشكل خواهد شد، 
دوم: اينكه حتي در صورت دسترس��ي ناگزير 
از انج��ام هزينه هاي��ي باال خواهد ب��ود كه اين امر 
مي تواند هزينه توليد را باال برده و بعضا س��وددهي 
توليدات و كاالها را با ترديد هاي جدي مواجه كند. 

اطمينان شغلي، اصلي ترين 
دغدغه جامعه كارگري

يكي از مولفه ها و فاكتورهاي اساس��ي در ايجاد 
انگيزش و تالش حداكثري در عرصه كار و اشتغال، 
به ثبات و چشم انداز اطمينان بخش شغلي معطوف 

مي شود. 
ب��ه واقع دغدغه خاطر از دس��ت دادن موقعيت 
ش��غلي كه از آن تح��ت عنوان ناامني ش��غلي ياد 
مي شود به ايجاد اضطراب، نگراني و به تبع تضعيف 
انگي��زه فعاليت منتهي خواهد ش��د، عارضه يي كه 
بخش قابل توجهي از جامعه كارگري با آن دس��ت 

و پنجه نرم مي كنند. 
فارغ از ابع��اد و پيامدهاي ذهن��ي و رواني اين 
موض��وع، جابه جايي ه��ا و از دس��ت دادن ش��غل 
از حي��ث اقتص��ادي، آس��يب ها و تبع��ات جدي و 
نگران كننده يي را به اين قش��ر تحميل مي كند كه 
به تبع پيشگيري از آن و تثبيت موقعيت شغلي در 
عرصه مذكور از ضرورياتي است كه به عنوان يكي 
از مطالب��ات و انتظارات جدي كارگران محس��وب 

مي شود. 
احمد مس��توفي، دانش آموخته رش��ته اقتصاد 
ب��ا اش��اره به لزوم تثبي��ت موقعيت ش��غلي و رفع 
دغدغه هاي مرتبط با امنيت شغلي كارگران اظهار 
داش��ت: اطمينان از تداوم و اس��تمرار شغل و رفع 
عوام��ل تهديدكنن��ده ش��غل در جامع��ه كارگري 
در افزاي��ش امنيت ش��غلي متجلي مي ش��ود و در 
صورتي ك��ه ي��ك فرد يا گ��روه كارگ��ري تهديد و 
مخاطره ي��ي در ارتب��اط با از دس��ت دادن ش��غل 
خوي��ش )به ص��ورت نامتع��ارف، غي��ر عاقالن��ه و 
ناعادالنه( احس��اس نكند، بهره وري و نقش آفريني 
او نيز در مسووليت هاي پذيرفته شده ارتقا خواهد 

يافت. 
وي افزود: عدم دستيابي مجدد به شغل مناسب 
در صورت از دست دادن حرفه و مسووليت پذيرفته 
شده نيز در دايره ناامني شغلي قابل تعريف است و 
به تبع اين پديده بر عمق نا امني شغلي مي افزايد. 
دانش آموخته رشته اقتصاد در تشريح مولفه هاي 
موثر در ارتقاي امنيت شغلي گفت: حصول اين امر 
خطير، مستلزم پيش نيازهاي خاص به خود است 
و در فق��دان و خأل آن قطعا ام��كان تامين ضريب 
ايمني براي ثبات شغلي به نحو شايسته يي محقق 

نخواهد شد. 
مس��توفي عنوان كرد: بخشي از اين ضرورت به 
انتخاب شغل مناسب از سوي فرد و بخش ديگر آن 
به مسائل س��ازماني، اداري و قوانين وضع شده در 

اين حوزه معطوف مي شود. 
وي اف��زود: ب��ه تعبيري انتخاب ش��غلي كه در 
تمامي فصول س��ال از امكان به��ره وري و فعاليت 
مس��تمر برخوردار باش��د و عالقه مندي و انگيزش 
الزم براي استمرار فعاليت ها از ضرورياتي است كه 

بستر تامين امنيت شغلي را فراهم مي كند. 
مس��توفي گفت: تمرك��ز مضاعف ب��ر فعاليتي 
مش��خص و معين و پرهيز از فعاليت هاي جزيره يي 
از ديگ��ر مولفه هاي حائز اهميت در حصول امنيت 
ش��غلي محس��وب مي ش��ود و به تبع در شرايطي 
ك��ه ذهن كارگر در عرصه ه��ا و حوزه هاي فعاليتي 
گوناگ��ون و بعض��ا نامتناج��س مش��غول اس��ت، 
بهره وري و خروج��ي موثر براي كار آمدي مطلوب 
در مس��ووليت پذيرفته ش��ده ني��ز كاهش مي يابد 
و همي��ن امر به تدري��ج باعث ايجاد فرس��ايش و 
نارضايتي كارفرما و به تبع از دس��ت دادن فرصت 

شغلي خواهد شد. 
وي افزود: تعهد سازماني نيز از مواردي به شمار 
مي رود كه نمي توان به س��ادگي از آن عبور كرد يا 
آن را ناديده انگاشت و در صورت پايبندي اخالقي 
و قانون��ي كارفرما و س��ازمان يا نه��اد جذب كننده 
كارگر در قِبال تفاهمات و قرار دادهاي منعقد شده 
مكتوب و ش��فاهي، قطعاً پايه هاي ثبات شغلي نيز 

متزلزل نخواهد شد. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران، نصير هدايي، 
فعال حوزه كارگري با اش��اره به لزوم فراهم شدن 
بس��تر و زمين��ه هر چ��ه مطلوب تر ب��راي تثبيت 
موقعيت شغلي و كاهش ناامني هاي مرتبط با حوزه 
اش��تغال به خصوص در بخش هاي كارگري جامعه 
عن��وان كرد: يكي از موان��ع و چالش هاي جدي در 
اين ح��وزه به قرار دادهاي س��ه ماهه تا يكس��اله 
كارفرمايان معطوف مي ش��ود كه به نوعي مي توان 
از آن تحت عنوان اهرم فش��ار برخ��ي كارفرمايان 
عليه كارگران ياد كرد كه به نوعي كارگر را مجاب 
مي كند در قبال مطالبات بر حق خويش از كارفرما 
س��كوت كن��د در غير اي��ن صورت احتم��ال عدم 
 تمدي��د قرار داد او از س��وي كارفرم��ا دور از ذهن

نخواهد بود. 
وي افزود: تهديد و دغدغه تعديل احتمالي نيرو، 
كارگران را در مقابل برخي كارفرمايان دست بسته 
نگه مي دارد و به ناچار ناگزير به س��كوت هستند و 
نمي توانن��د آنچنان كه بايد نس��بت به احقاق حق 

خويش از كارفرما اقدام كنند. 
هدايي عن��وان ك��رد: البته قواني��ن كار، پيش 
بيني هاي الزم را در اين خصوص داشته و دارد، لذا 
مي طلب��د با بازبيني در برخي م��وارد، راه هاي فرار 
كارفرماياني كه توج��ه چنداني به حقوق كارگران 
ندارند مس��دود ش��ود و با تقويت و ارتقاي ضمانت 
اجراي��ي قوانين مي ت��وان اين دغدغ��ه و انتظار به 
حق كارگران را مرتفع و تامين كرد. وي در خاتمه 
يادآور ش��د: در پايان نمي توان از نقش مش��كالت 
و نارس��ايي هاي اقتصادي كه بعضا فضاي كسب و 
كار را با اختالالتي جدي مواجه مي كند به سادگي 
گذشت و قطعا هر آنچه ضريب موفقيت ها، ثبات و 
پيش��رفت اقتصادي ارتقا يابد شاهد تعطيلي كمتر 
كارخانج��ات، مراكز صنعتي و تولي��دي به عنوان 
كان��ون اصل��ي فعاليت��ي كارگران خواهي��م بود و 
خروجي اين امر در ارتقاي امنيت شغلي اين طيف 
زحمتكش و تاثيرگذار در پيشبرد اهداف اقتصادي 

كالن كشور غير قابل انكار خواهد بود. 

اجتماعي



چند صباحي است انتش��ار اوراق بدهي صداي 
اعتراض بورسي ها را بلند كرده است. آنها معتقدند 
اندك توان باقي مانده براي بازار س��رمايه با انتشار 
اوراق بدهي دولت جذب مي ش��ود و از دست بازار 

خارج خواهد شد. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از عص��ر بازار، اما 
بايد به اين نكته توجه داش��ت ك��ه تنگناي مالي 
يكي از بزرگ ترين معضالت اقتصادي كشور اعم از 
بخش خصوصي و دولتي است و بسياري، از جمله 
درون بدنه دولت ني��ز بر اين نكته تاكيد دارند كه 
ايجاد بازار بدهي تنه��ا راه برون رفت غيرتورمي از 
ركود اقتصادي است. شايد بتوان اصلي ترين انگيزه 
دولتمردان براي توس��عه بازار بدهي را تالش براي 
پرداخ��ت بدهي هاي دولت ب��ه بخش هاي مختلف 
اقتصاد از جمله بانك ها و پيمانكاران دانست كه در 
كنار سياست كنترل تورم، دولت را ناگزير به توسعه 
بازار بدهي به جاي استقراض از بانك مركزي كرده 
است. بنابراين به نظر مي رسد الزم است در فضاي 
سياس��ت گذاري كش��ور، درك مناس��بي از ساير 
كاركردهاي بازار بدهي ايجاد ش��ود. از سوي ديگر 
وج��ود اين بازار ابزاري براي اجراي سياس��ت هاي 
بانك مركزي است تا با ورود به بازار از طريق اوراق 
ن��رخ بهره اقتصاد را تنظيم كن��د. به  عبارت  ديگر، 
بازار بدهي ابزار كارآمدي براي پياده سازي سياست 
پولي است و منجر به تسهيل سياست پولي خواهد 
ش��د اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بازار 
بدهي تنها اس��ناد خزانه كوتاه مدت تنزيلي نيست 
بلكه در بازار بدهي بايد به اوراق بلندمدت نيز توجه 
شود و اين دو ابزار در كنار يكديگر مي توانند نقش 
كارآمدي ايفا كنند. اما نكته مهمي كه در اين بين 
وجود دارد و ش��ايد بتواند بخشي از نگراني فعاالن 
بازار س��رمايه را كاهش دهد، اين اس��ت كه دولت 
با اصالح بازار پولي و كاهش س��ود س��پرده ها بايد 
فضاي رقابتي مناسبي ميان بازارهاي پولي، بدهي و 
سرمايه ايجاد كند تا كاركرد ساختاري بازار سرمايه 
تحت تاثير قرار نگيرد و منابع آن جذب بخش هاي 
ديگر نش��ود و اين احس��اس كه بازار بدهي رقيب 
بازار س��رمايه اس��ت، در بين فعاالن بازار بورس به 

وجود نيايد. 
در همي��ن راس��تا غالمرض��ا مصباحي مق��دم 
رييس كميته فقهي سازمان بورس در گفت وگو با 
هفته نامه »بازار امروز« با تاكيد بر اينكه نبايد بازار 
بدهي را رقيب بازار س��هام بدانيم، گفت: بايد بازار 
بدهي را جزيي از بازار س��هام و سرمايه تلقي كرد 
چرا كه ماهيت اوراق بدهي با س��هام تفاوت داشته 
و اوراق بدهي، مكمل بازار س��هام به شمار مي روند 

و رقيب نيست. 
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام اظهار 
كرد: گسترش بازار بدهي يكي از شيوه هاي مرسوم 
كش��ورهاي پيش��رفته براي مديريت بازار سرمايه 
محس��وب مي شود و انتشار و فروش اوراق نبايد به 

رقيبي براي بازار سرمايه تبديل شود. 
اين كارش��ناس مس��ائل اقتصادي در پاسخ به 

اين سوال كه برخي فعاالن بازار سرمايه معتقدند، 
اندك توان باقيمانده براي بازار س��رمايه با انتش��ار 
اوراق بدهي دولت جذب مي ش��ود و از دست بازار 
م��ي رود و اين موض��وع باعث اعتراض آنان ش��ده 
اس��ت، چيس��ت؟ گفت: گويا دولت قيمت گذاري 
اوراق بدهي را به گونه يي در نظر گرفته اس��ت كه 
نقدينگي زيادي به س��مت اين بازار جذب مي كند 
يعني به جاي اينكه نقدينگي به سمت بازار سرمايه 
برود به سوي اين اوراق خواهد رفت چرا كه قيمت 

آن بهتراست. 
وي با بيان اينكه رقابت دولت با بخش خصوصي 
بسيار خطرناك است، ادامه داد: بايد توجه داشت، 
اب��زاري كه قرار بود به خلق نقدينگي منجر ش��ود 
در عمل به ج��ذب اندك نقدينگي موجود در بازار 
انجامي��ده و از طرفي ن��رخ بازده��ي اوراق بدهي 
نس��بت به سيستم بانكي بيشتر است و ابزار جديد 
با بازدهي جديد تلقي مي شود و اين موضوع به طور 
يقين جلو رشد و گسترش فعاليت بخش خصوصي 

را مي گيرد. 
عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام تصريح 
ك��رد: دولت بايد در قيمت گ��ذاري اوراق بدهي به 
اين نكته توجه داشته باشد، قيمت ها را به گونه يي 
تعيين نكند كه بازار س��هام را به شدت تحت تاثير 

منفي قرار دهد. 
مصباحي مق��دم همچني��ن تاكيد ك��رد: حجم 
انتش��ار اين اوراق بايد به نحوي باش��د كه به بازار 
سرمايه آس��يب نزند و منابعي كه قرار است صرف 
خريد سهام شود، به اين بخش هدايت نشود. البته 
بايد توجه داشت، اين به معناي نامناسب بودن بازار 
بدهي نيست بلكه شرايط بازار سرمايه و بازار پولي 

بايد به تعادل برسد. 
رييس كميته فقهي سازمان بورس با بيان اينكه 
بازار سرمايه در مقابل ريسك بيشتر، سود بيشتري 
را نيز به همراه دارد، گفت: ش��فافيت و تامين مالي 
بلندمدت از ويژگي هاي مثبت بورس و بازار سرمايه 
اس��ت. وي گفت: مشروعيت فقهي در بازار سرمايه 
مهم ترين اصل اين بازار اس��ت و به جرات مي توان 
گف��ت، عمليات در بازار س��رمايه از س��اير بازارها 
مشروع تر است و هرگونه شبهه شرعي از اين بازار 

خارج بوده و شامل آن نمي شود.
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بورس كاال10
كاهش كارمزد معامالت عامل 
خروج بورس از ركود مي شود

يك كارشناس بازار س��رمايه گفت: كاهش كارمزد 
معام��الت عالوه ب��ر افزايش نقدش��وندگي ب��ه رونق 
ب��ورس و افزايش حجم معامالت نيز كمك مي كند. به 
 گزارش »تعادل« علي اكبر زارعي در گفت وگو با تسنيم

در خصوص تاثير كاهش كارمزد بر معامالت بازار سرمايه 
گفت: كارمزد معامالت در بورس هاي مختلف در دنيا به 
دليل پايين بودن يكي از موضوعاتي اس��ت كه موجب 
افزاي��ش حجم معامالت و در نتيج��ه بهبود نقدينگي 
در اين بازارها مي ش��ود و بر اين اساس به نظر مي رسد 
بازار س��هام در كشور ما نيز مانند ساير كشورها بايد به 
س��مت كاهش كارمزدها حركت كند. اين كارش��ناس 
بازار سرمايه افزود: موضوعاتي همچون كاهش كارمزد 
زماني كه بازار سهام با ركود و نيز افت معامالت همراه 
است نمود بيشتري پيدا مي كند و بر اين اساس به نظر 
مي رسد در شرايطي كه بورس با كاهش حجم و ارزش 
معامالت همراه است اين موضوع بتواند به رونق نسبي 
معام��الت كمك كند. وي همچنين با اش��اره به اينكه 
يكي از موضوعاتي كه بر افزايش نقدشوندگي در بورس 
اثرگذار است بحث كاهش هزينه معامالت است، اضافه 
كرد: چندي پيش نيز رييس س��ازمان ب��ورس بر اين 
مطلب تاكيد كرد كه س��ازمان بورس س��هم خود را از 
كارم��زد معامالت كاهش خواه��د داد كه مي توان اين 
موض��وع را به فال نيك گرفت؛ البته از س��ازمان بورس 
انتظار مي رود هر چه س��ريع تر اي��ن وعده خود را براي 
بهبود ش��رايط بازار عمل��ي كند. اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه همچنين در پاسخ به اين پرسش كه واكنش 
كارگ��زاران نس��بت به كاهش س��هم خ��ود از كارمزد 
معامالت چگونه خواهد بود، اذعان داشت: در اين زمينه 
كانون كارگزاران تصميم گيرنده است اما به نظر مي رسد 
از آنج��ا كه با كاهش كارم��زد، حجم معامالت افزايش 
پيدا كن��د بنابراين از اين نظر هم اين اتفاق مي تواند با 
استقبال كارگزاران مواجه شود. وي گفت: از سوي ديگر 
يكي ديگر از موضوعاتي كه به بهبود ش��رايط بورس و 
خروج نس��بي معام��الت آن از ركود كم��ك مي كند، 
كاهش نرخ ماليات معامالت اس��ت كه اين موضوع نيز 

بايد توسط متوليان بازار سرمايه پيگيري شود. 

 تحريم سهامداران قطر
از سوي امارات

ام��ارات متحده عربي آن دس��ته از بانك هاي غربي 
كه قطري ها در آن س��هام قابل توجهي دارند را از ادامه 
فعاليت در پروژه هاي دولتي خود محروم كرد. به گزارش 
»تعادل« و به نقل از راشاتودي، امارات متحده عربي آن 
دسته از بانك هاي غربي كه قطري ها سهام قابل توجهي 
در آنه��ا دارند را از انجام فعالي��ت در پروژه هاي دولتي 
خود قطع كرده اس��ت؛ اين سياس��ت گذاري در جهت 
تش��ديد تحريم هاي عربي عليه قطر است. اين بانك ها 
شامل »كرديت سوييس«، »دويچه بانك« و »باركليز« 
هس��تند و از اين پس در پروژه هاي دولت��ي امارات در 
»ابوظبي« مجوز دريافت نخواهند كرد. در حال حاضر، 
»قطر هلدينگ« بزرگ ترين س��هامدار بانك »باركليز« 
بريتانياست و ميزان سهام فعلي اين مرجع سرمايه گذاري 
قطر تقريبا ۶ درصد است؛ »قطر هلدينگ« در »كرديت 
س��وييس« هم با س��هام 4.24 درصد به عنوان دومين 
سهامدار بزرگ اين بانك اروپايي شناخته مي شود. عالوه 
بر اين، »حامد بن جاس��م بن جابر الثاني« سياستمدار 
س��ابق قطري با داش��تن 4.07درصد سهام در »دويچه 
بانك« آلمان، عنوان سومين سهامدار بزرگ اين بانك را 
به خود اختصاص داده است. البته بخشي از اين تصميم 
اماراتي ها به اين دليل اس��ت كه اين بانك هاي اروپايي 
با درخواس��ت جديد وام »ش��ركت ملي نفت ابوظبي« 
موافقت نكردند؛ اين ش��ركت درخواس��ت داده بود كه 
سقف اعطاي وام در پروژه هاي اين شركت در امارات تا 

۵ ميليارد دالر افزايش يابد. 

 اطالعيه جديد درباره
سهام عدالت

سازمان خصوصي سازي اعالم كرد: تخصيص سهام 
عدالت به مش��موالن در زمان ثبت نام، بر مبناي تعداد 
افراد خانوار اس��ت و ازدواج، ط��الق و فوت تاثيري در 

شرايط و مبلغ سهامداري آنها ندارد. 
ب��ه گزارش »تعادل« و به نق��ل از ايبنا، طرح توزيع 
س��هام عدالت از س��ال 8۵ تاكنون در كش��ور در حال 
اجراس��ت و بر اساس قانون يك ميليون تومان از سهام 
ش��ركت هاي مش��مول س��هام عدالت به اين شرط به 
مشموالن داده ش��ده تا در مدت 10سال از محل سود 

ساالنه اين سهام، اقساط آن تسويه شود. 
از اين رو در پايان مدت 10س��اله پرداخت و تسويه 
اقس��اط از امس��ال س��ود س��ال مالي 9۵ شركت هاي 
س��رمايه پذير به صورت نقدي به مش��موالن پرداخت 
خواهد شد. بر اين اساس برخي پرسش ها در خصوص 
اطالعات هويتي و خانواري مش��موالن س��هام عدالت 
كه تع��داد آنها حدود ۵0ميليون نفر برآورد مي ش��ود، 
مطرح اس��ت. به عنوان مثال چنانچه اطالعات هويتي 
)شناسنامه يي( مشموالن سهام عدالت از تاريخ ثبت نام 
قطعي تاكنون تغيير يافته باشد، چه اقدامي بايد توسط 
آنه��ا انجام ش��ود؟ بر اين اس��اس بايد گف��ت؛ آخرين 
اطالعات هويتي و اصالحات شناسنامه يي مشموالن تا 
دي ماه 139۵ از س��ازمان ثبت احوال كشور دريافت و 
در بانك اطالعات س��ازمان خصوصي سازي اعمال شده 
كه اين مشخصات نهايي، مبناي عضويت و سهامداري 
مشموالن است، بنابراين فرد مشمول نبايد اقدام خاصي 
در اي��ن زمينه انجام دهد. همچنين در خصوص تغيير 
تعداد افراد خانوار نسبت به زمان ثبت نام يا تغيير شرايط 
خانوار ناشي از تولد، ازدواج و فوت بايد گفت تخصيص 
سهام عدالت به مش��موالن در زمان ثبت نام، بر مبناي 
تعداد افراد خانوار اس��ت و ازدواج، طالق و فوت تاثيري 
در شرايط و مبلغ سهامداري آنها ندارد. به عالوه اينكه 
متولدين بعد از تاريخ ثبت نام در خانوارها نيز از س��هام 
عدالت برخوردار نيس��تند. افزون بر اين در برخي موارد 
مشاهده مي شود خانوارهايي كه در قالب يكي از اقشار 
نظير روستاييان يا مددجويان كميته امداد براي دريافت 
س��هام عدالت ثبت نام كرده اند در حال حاضر جزو اين 
اقشار نيس��تند، مثال ديگر در روستا زندگي نمي كنند 
يا مددجوي كميته امداد نيستند كه در خصوص سهام 
عدالت اين دسته از افراد هم بايد گفت مالك سهامداري 
اف��راد و خانوارها در طرح س��هام عدالت قطعي ش��دن 
ثبت نام آنهاس��ت و درج تغيير وضعيت اقشار خانوار در 
بانك اطالعاتي مشموالن سهام عدالت ضروري نيست. 

اخبار بورس

سلطاني نژاد در ستاد عالي پسته استان كرمان مطرح كرد 

بورس كاال مرجع رسمي قيمت پسته در دنيا
 جلسه ستاد عالي پسته استان كرمان 19مرداد 
ماه 9۶ در محل سالن پيامبر اعظم)ص( استانداري 
كرمان برگزار ش��د. به گزارش »تعادل« به نقل از 
بورس كاالي ايران، اين جلسه با حضور محمدرضا 
پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، 
عليرضا رزم حس��يني اس��تاندار كرمان، طبيب زاده 
ريي��س اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كش��اورزي 
استان كرمان، حامد سلطاني نژاد مديرعامل بورس 
كاالي اي��ران و نيز جمع��ي از نمايندگان مجلس 
ش��وراي اسالمي اس��تان از شهرستان هاي كرمان، 
زرن��د، س��يرجان، رفس��نجان و راور برگزار ش��د. 
همچني��ن فرمانداران شهرس��تان هاي س��يرجان، 
زرند، رفس��نجان و راور به همراه جمعي از فعاالن 
و تجار بازار پسته و نمايندگاني از كشاورزان فعال 

استان در اين جلسه حضور داشتند. 

 حل مشكالت پسته كرمان با تجميع آن در 
بورس كاال

در اين نشس��ت، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي مزاياي عرضه پسته در 
بورس كاال را برش��مرد و بر جمع آوري محصوالت 
خ��رد و عرضه عم��ده آن در اين ب��ازار براي حل 

مشكالت آن تاكيد كرد. 
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به حل بسياري 
از مش��كالت حوزه صادرات با ايجاد بورس پس��ته 
گفت: عزم و اراده جدي براي س��اماندهي وضعيت 

پسته شكل گرفته است.
وي با بي��ان اينكه بايد به نوعي خريد و فروش 
صورت گيرد تا معامالت ش��فاف ب��وده و از حالت 
معمول��ي در بازار به معامالت فراتر تبديل ش��وند، 
گف��ت: از س��ال هاي قب��ل باي��د اقدام��ي صورت 
مي گرفت كه محصوالت كش��اورزي براي كمك به 
توليدكننده و فروش��نده در مكاني ق��رار گيرند تا 
عمليات بازرگاني آنها در اقتصاد نش��ان داده شود. 
در اين راس��تا و با تالش هاي انجام شده در استان، 
بورس پس��ته در اين استان راه اندازي شد و امسال 
نخس��تين س��الي اس��ت كه اين محصول در بازار 
بورس عرضه مي ش��ود و بايد برنامه ريزي مناسبي 

در اين حوزه انجام شود. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي ضمن بيان اينكه در ح��ال حاضر عزم و 
اراده الزم براي ساماندهي وضعيت پسته در استان 
كرمان شكل گرفته است، خاطرنشان كرد: ساختار 
جدي��د در ح��وزه صادرات پس��ته ب��ه دنبال حل 
مش��كالت موجود در اين حوزه است، اين درحالي 
است كه تاكنون نبود كيفيت و استاندارد مشخص 
براي محصوالت كش��اورزي از مش��كالت موجود 
در صادرات اين محصوالت بوده اس��ت كه در اين 
زمينه اگر به كيفيت پس��ته صادراتي توجه نكنيم 

با مش��كالت موجود همچنان روبه رو خواهيم بود. 
پورابراهيم��ي عنوان كرد: متاس��فانه اكنون افاغنه 
دالل پس��ته شده اند و مش��خص نيست كه به چه 
ش��كل اين محصوالت به فروش مي رس��ند. با اين 
وجود، بس��ياري از اين مش��كالت در ساختاري با 
عنوان بورس قابل رفع اس��ت و معناي بورس اين 
است كه معامالت به صورت شفاف اجرا مي شوند. 
به هر اندازه كه معامالت در زمينه پسته در بورس 
انجام ش��ود و به صورت اس��تاندارد درآيد، نفع آن 

به توليد كننده، فروشنده و صادر كننده مي رسد. 
نماينده كرمان و راور در مجلس شوراي اسالمي 
به تجميع منابع مالي به عنوان يكي از كاركردهاي 
بورس اش��اره و بيان كرد: يكي از ضعف هاي حوزه 
صادرات اين اس��ت كه محصوالت كشاورزي را به 
صورت خرد عرضه مي كني��م كه با راه اندازي بازار 

بورس اين مشكل برطرف مي شود. 
وي تصري��ح ك��رد: خوش��بختانه ب��ا همكاري 
اس��تاندار، نماين��دگان و مدي��ران اقتص��ادي كار 
ساماندهي پسته در دست انجام است. پورابراهيمي 
ادامه داد: ظرفيت بس��يار مهمي براي ايجاد تحول 
در س��اختار توليد، تجارت و صادرات پسته وجود 

دارد و بايد از اين ظرفيت ها استفاده كنيم. 
ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي بر اجراي كار مطالعاتي ب��راي چگونگي 
و اس��تراتژي فعالي��ت در حوزه صادرات پس��ته را 

مورد تاكيد قرار داد و اظهار كرد: تشكيل صندوق 
كاالي��ي در بورس ط��ي دو هفته آين��ده زير نظر 

كارگزاري بانك كشاورزي ايجاد شود. 
پورابراهيمي در خصوص تسهيل فرآيند تامين 
مال��ي به كمك عرضه در ب��ورس كاال عنوان كرد: 
بايد ش��رط اس��تفاده از تمام تامين مالي هايي كه 
قرار اس��ت انجام شود، شامل منابع داخلي از بانك 
كش��اورزي يا صندوق توس��عه ملي، ورود و عرضه 
در بازار بورس قرار گيرد. وي پيرامون مش��وق هاي 
عرضه در بورس خاطرنش��ان كرد: امسال در قانون 
بودج��ه، مش��وق هاي مالياتي را ب��ر مبناي خريد 
از ب��ورس ق��رار مي دهي��م و در كنار آن تس��هيل 
ضمانت ه��اي گواهي س��پرده كاالي��ي را هم بايد 

داشته باشيم. 

 تبديل ايران به مرجعيت قيمت گذاري پسته 
در دنيا به كمك بورس كاال

طي جلس��ه ديروز س��تاد عالي پس��ته استان 
كرم��ان، حامد س��لطاني نژاد جاي��گاه بورس كاال 
در عرضه محصوالت كش��اورزي را تش��ريح كرد و 
پيرامون مزاياي عرضه پس��ته در اين بازار س��خن 
گف��ت و عنوان كرد: بورس كاال بعد از 10س��ال از 
آغ��از فعاليت خود، جايگاه خود را در كش��ور پيدا 
ك��رده و در حوزه ص��ادرات محص��والت مختلف 
به خوب��ي اقدام مي كند. ضم��ن اينكه بورس كاال 

مي خواهد فعاالن كنوني را با قالب جديدتري آشنا 
كند تا همه از منافع بازارها بهره مند شوند. 

وي خاطرنشان كرد: بورس كاالي ايران در كنار 
س��ه بورس اوراق بهادار، انرژي و فرابورس فعاليت 
خوبي دارد و ارزش معامالت اين بورس در س��ال 
گذش��ته ۶.۵ درصد توليد ناخالص داخلي كش��ور 
بوده اس��ت. مديرعامل ب��ورس كاالي ايران ضمن 
تاكيد بر اينكه بورس كاال به دنبال حذف هيچ كس 
نيست، اظهار كرد: با ورود پسته به بازار بورس، اين 
محصول نيز مي توان��د از مزاياي متعددي ازجمله 
قيمت عادالنه بهره مند شده و بازار مستمري براي 
آن ايجاد شود. اين بورس همچنين قيمت كاالهاي 
صادراتي را نيز تنظيم كرده و از وارد ش��دن ضرر 
به توليدكنندگان جلوگيري مي كند. وي افزود: در 
اين راس��تا، بورس كاالي ايران به دنبال آن اس��ت 
ك��ه ضمن تعيين قيمتي عادالنه در حوزه عرضه و 
تقاض��ا در اين زمينه ب��ازار بلندمدتي را نيز ايجاد 
كند. عالوه بر ايج��اد بازارهاي بلندمدت، مديريت 
ريس��ك معامالت دو طرفه نيز از مزاياي اين بازار 
ب��وده و در اي��ن زمين��ه فرايند مديريت ريس��ك 

مناسبي در آن تدوين شده است. 
وي ب��ا بيان اينكه در بورس كاال، محصوالت به 
دو روش عرضه فيزيك��ي و عرضه در قالب گواهي 
سپرده ارائه مي شوند، افزود: عرضه در قالب گواهي 
سپرده، معافيت معامالتي ايجاد كرده است. وي با 

بيان اينكه در بورس پس��ته دو نوع عرضه ازجمله 
عرضه فيزيك��ي و عرضه در قالب گواهي س��پرده 
انج��ام مي گيرد، گفت: مزي��ت عرضه محصول در 
قالب گواهي س��پرده كااليي آن اس��ت كه ضمن 
جلوگي��ري از گردش بي رويه محص��ول در بازار و 
كاهش ريس��ك، مي تواند به عن��وان ضمانت براي 
تامين مالي از بانك ها به توليدكننده كمك كند. 

وي تاكيد ك��رد: معامالت بلندم��دت در قالب 
ابزاره��اي مالي هدف بلندمدت ماس��ت و بايد در 
بازاره��اي جهان��ي قيم��ت بلندمدت پس��ته خود 
را تعيي��ن كنيم و ب��ه مرجع قيمت گ��ذاري بازار 
پس��ته در دنيا تبديل ش��ويم. اما در دست گرفتن 
قيمت گ��ذاري محصوالت در بازارهاي خارجي نياز 
به بازاري منس��جم، آينده نگر و اس��تفاده كننده از 

ابزارهاي مالي به شكل مطلوب دارد. 
اي��ن گ��زارش مي افزاي��د: ط��ي اين مراس��م 
س��يدمهدي طبي��ب زاده، ريي��س ات��اق بازرگاني 
صناي��ع، مع��ادن و كش��اورزي كرم��ان و س��اير 
نماين��دگان مجلس و فع��االن بازار پس��ته نيز به 
اظهارنظ��ر پرداختند و درخص��وص مزاياي عرضه 
اي��ن محص��ول در بورس كاال بح��ث و تبادل نظر 

كردند.
در اين جلس��ه مقرر ش��د تا ظرف هفته آينده 
نشس��ت مش��ترك نماين��دگان اس��تان و بان��ك 
كش��اورزي ب��ا مديريت صن��دوق توس��عه ملي با 
موضوع تامين مالي صادرات در بخش كشاورزي با 
محوريت محصول پسته و با موضوع نرخ هاي خريد 
پس��ته، مبلغ خ��ط اعتباري ب��راي خريد در فصل 
برداش��ت و نحوه تخصيص اعتبارات مذكور برگزار 
شود. همچنين مقرر شد تا اعتبارات خريد پسته از 
سوي بانك كشاورزي به خريداران از تابلوي بورس 
اختص��اص يابد؛ ع��الوه بر اين قرار اس��ت تا بانك 
كش��اورزي درخصوص توديع تضامي��ن مربوط به 
پذيرش انبارها و استفاده از گواهي سپرده كااليي 
در بورس كاالي ايران تسهيالت الزم را انجام دهد. 
از ديگ��ر نتايج اين نشس��ت راه اندازي صندوق 
كااليي پس��ته جهت فعاليت روي گواهي س��پرده 
پس��ته بود كه مقرر شد تا در دستور كار مجموعه 
بان��ك كش��اورزي با محوري��ت كارگ��زاري بانك 
كشاورزي قرار گيرد و بورس كاال در اين خصوص 
هم��كاري و هماهنگ��ي الزم را انجام دهد. در اين 
جلس��ه همچنين قرار ش��د تا بورس كاالي ايران 
زمينه عرضه پس��ته در رين��گ صادراتي را فراهم 
كند كه در اين راستا و همزمان براي توسعه عرضه 
پسته در بورس و فعاليت در گواهي سپرده كااليي، 
استاندارد گونه هاي مختلف پسته)توسط مسووالن 
اس��تاني( ب��ه ب��ورس كاال اعالم و اس��تانداردهاي 
مذكور جهت عرضه و معامله پس��ته در بورس كاال 

نهايي شود. 
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صندوق هاي برتر در سهام 

بازده )درصد( مديرصندوقنام صندوقرديف
19/70كارگزاري پارسيانكارگزاري پارسيان1
14/80سبدگردان آسمانآسمان يكم2
13/09كارگزاري ارديبهشت ايرانياننقش جهان3
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ميانگين 10 صندوق س��رمايه گذاري 
برتر كش��ور، طي 4 ماهه ابتدايي س��ال 

9۶، حدود 12 درصد شد. 
به گ��زارش »تعادل« به نقل از پايگاه 
اطالع رس��اني بازار سرمايه، صندوق هاي 
س��رمايه گذاري »كارگزاري پارس��يان«، 
»آسمان يكم«، »نقش جهان«، »آسمان 
آرماني س��هام«، »بان��ك اقتصاد نوين«، 
»توس��عه صادرات«، »باران كشاورزي«، 
»كوث��ر«، »گنجينه بهمن« و »نوين نگر 
آس��يا« بيش��ترين بازدهي را طي مدت 

مذكور كسب كرده اند
ط��ي چهار ماه ابتدايي س��ال 9۶، در 
 )ETF( گروه صندوق ه��اي قابل معامله
به ترتيب »آسمان آرماني سهام« شركت 
س��بدگردان آسمان، »توس��عه اندوخته 
آينده« شركت كارگزاري مفيد، »پاداش 
سرمايه توس��عه يكم« مركز مالي ايران، 
»شاخص س��ي ش��ركت بزرگ فيروزه« 
كارگزاري فيروزه آس��يا و »آرمان سپهر 
آيندگان« ش��ركت مشاور سرمايه گذاري 
آرمان آتي بيش��ترين بازدهي را به خود 

اختصاص دادند.
گ��روه صندوق ه��اي در س��هام ني��ز 
ش��اهد باالترين بازدهي در صندوق هاي 
»كارگزاري پارسيان« شركت كارگزاري 
ش��ركت  يك��م«  »آس��مان  پارس��يان، 
»نقش جه��ان«  آس��مان،  س��بدگردان 
ايرانيان، ارديبهش��ت  كارگزاري   شركت 
» بانك اقتصاد نوين « شركت كارگزاري 
بانك اقتصاد نوين و »توس��عه صادرات« 
ش��ركت كارگزاري بانك توسعه صادرات 

بود.
ش��ايان ذك��ر اس��ت، صندوق ه��اي 
»كوثر« ش��ركت كارگزاري بانك صنعت 
و معدن، »پ��ارس« ش��ركت كارگزاري 
آبان، »تجربه ايرانيان« شركت كارگزاري 
بانك آينده، »آسمان خاورميانه« شركت 
س��بدگردان آس��مان و »آرمان انديش« 
شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي 
در گ��روه صندوق ه��اي مختلط بهترين 
عملك��رد را براس��اس بازدهي چهارماهه 

داشته اند.
اين گزارش حاكي است، طي چهار ماه 
ابتداي��ي 139۶، صندوق هاي »كاريزما« 
»توسعه  كاريزما،  س��بدگردان  ش��ركت 
س��رمايه نيكي« مشاور س��رمايه گذاري 
گردش��گري«  »بان��ك  گس��تر،  نيك��ي 
شركت كارگزاري آگاه، »نيكوكاري ايتام 
بركت« ش��ركت كارگ��زاري تدبيرگران 
فردا و »گنجينه الماس پايدار« ش��ركت 
گروه  بهترين ه��اي  الماس  س��بدگردان 

صندوق هاي با درآمد ثابت هستند.
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 براساس اعالم معاونت فروش سايپا: 

عودت وجه در صورت نبودن 
ضبط صوت پرايد 

معاونت بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا در 
واكنش به خبر نادرس��ت يكي از رسانه ها مبني بر اينكه 
سايپا پس از گران كردن قيمت پرايد، برخي از لوازم داخل 
خودرو نظير ضبط صوت و كي��ف آچار را كم كرد، اعالم 
داش��ت: كم كردن ضبط صوت و برخي لوازم ديگر پرايد 
هنگام تحويل به مش��تري صحت ندارد و در صورت عدم 
وج��ود ضبط صوت، هزينه آن در قالب كس��ري قطعه به 

مشتري عودت داده مي شود. 
 ب��ه گزارش»تعادل« ب��ه نقل از س��ايپانيوز، معاونت 
بازاريابي و فروش س��ايپا تاكيد كرد: شركت سايپا خود را 
در مقابل تعهدات به مشتريان مسوول مي داند و قويا اعالم 
مي كن��د كه كم كردن كيف آچ��ار و مقدار بنزين هنگام 
تحويل به مش��تري به هيچ وجه صحت ندارد و در صورت 
نب��ودن ضبط صوت در خودرو پرايد مطمئنا تمام قيمت 
آن به مشتري برگردانده مي شود كه به پيوست نمونه يي 
از فاكتورهاي صادر شده در خصوص عودت مبلغ كسري 

قطعه جهت روشن شدن افكار عمومي ارسال مي شود. 
بر پاي��ه اين گزارش، رعايت آيين نام��ه اجرايي قانون 
حمايت از مصرف كنندگان به دقت توس��ط دستگاه هاي 
ذي ربط همچنين شركت سايپا كنترل مي شود و افزايش 
شاخص هاي رضايتمندي مشتريان گروه سايپا اعالم شده 

توسط بازرسان مستقل نشان دهنده اين موضوع است.

 پهلوگيري كشتي حمل خودرو و مسافر جهان
جاس�ك   سريع ترين كش��تي حمل خودرو و مسافر 
جهان در بندر جاس��ك پهلو گرفت. هي��ات اقتصادي 
كشور عمان متشكل از ۶ مقام دولتي و ۲۹ تاجر و فعال 
اقتصادي با سريع ترين كشتي مسافري كاتاماران جهان 
وارد بندر چندمنظوره جاس��ك ش��دند و طي مراسمي 
مورد استقبال مديران حوزه دريايي و بندري هرمزگان 
همچنين ديگر مقامات كش��وري و استاني و مسووالن 
محلي در اين بندر قرار گرفتند. كشتي»هرمز« متعلق 
به خط كش��تيراتي ان اف سي عمان )NFC( با سرعت 
نهايي ۵۵ مايل دريايي معادل ۱۰۱كيلومتر درساعت، 
 س��ريع ترين كش��تي كالس حم��ل خودرو و مس��افر
 )Ro-Ropassanger( دنياس��ت ك��ه قابليت حمل

۵۶ خودرو و ۲۰۸مسافر را دارد. 

 بانوان شناگر اصفهاني كاپ قهرماني را باال بردند
اصفهان   تيم ش��ناي بانوان باالي ۲۶س��ال منطقه 
اصفهان مقام قهرماني مس��ابقات سراس��ري ش��ركت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ايران را از آن خود كرد. 
ب��ه گزارش روابط عمومي ش��ركت خط��وط لوله و 
مخاب��رات نفت ايران- منطق��ه اصفهان- مهدي تقيان، 
ريي��س امور اداري اين منطقه ضمن خوش��امدگويي و 
ابراز خرس��ندي از ميزباني اين دوره از مسابقات گفت: 
افتخ��ار اين را داش��تيم ك��ه از ابتداي م��رداد تاكنون 
ميزباني ۵ رش��ته مختلف ورزشي بانوان در رشته هاي 
واليبال، بس��كتبال، ش��طرنج، آمادگي جسماني و شنا 
در رده ه��اي س��ني زير ۲۶س��ال و ۲۶س��ال باالتر به 
منطقه اصفهان س��پرده ش��د.  او افزود: اميدواريم اين 
مس��ابقات گامي باشد در جهت اعتالي ورزش خانواده 
ب��زرگ ش��ركت خطوط لول��ه و مخابرات نف��ت ايران.  
تقيان در پايان از ش��وراي ورزش ش��ركت، مديريت و 
مس��ووالن منطقه اصفهان، هيات هاي مختلف ورزشي 
اس��تان اصفهان، كاركنان باشگاه شهرك شهيد محمد 
منتظري و تمامي عوامل اجرايي مسابقات تشكر كرد. 

 66 درصد مطالبات چايكاران پرداخت شد
رش�ت   رييس سازمان چاي كش��ور گفت: تاكنون 
۶۶ درص��د مطالبات چايكاران پرداخت ش��ده اس��ت.  
محمدول��ي روزبهان گفت: مبل��غ ۲۱ميليارد تومان به 
حس��اب عابر بانك س��په چايكاران واريز ش��د. به اين 
ترتيب مجم��وع مطالبات پرداخت ش��ده چايكاران به 
۱۰۶ميليارد و 7۰3ميليون تومان رس��يد.  او بيان كرد: 
با احتس��اب اين مبلغ از پرداخت مطالبات تاكنون ۶۶ 
درصد از مجم��وع مطالبات چايكاران در س��ال جاري 

پرداخت شده است. 

 بايد ظرفيت هاي مالير برندسازي شود
مالير   معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه مالير با بيان 
اينكه مالير، شهرس��تاني با ظرفيت ها و پتانس��يل هاي 
چش��مگير در تمامي زمينه هاست، گفت: شاخصه هاي 
فرهنگ��ي و وجود فرهيخت��گان و مس��ووالن بلندپايه 
كش��وري كه زادگاهش��ان مالير ب��وده، طبيعت بكر و 
نيروهاي انس��اني توانمند از ويژگي هاي بارز اين خطه 
اس��ت. عبدالعظيم رضايي ديروز در نخستين جشنواره 
آلبالوي مالير كه به ميزباني ش��هر زنگنه برگزار شد، با 
تاكيد بر اينكه بايد ظرفيت هاي مالير برندسازي شود، 
افزود: مس��ووالن تمام هم و غم شان اين است كه مالير 

در جايگاه واقعي كه شايسته اش است قرار بگيرد. 

 ضرورت تقويت صنايع كوچك و متوسط
ك�رج   نماين��ده ولي فقيه در اس��تان الب��رز و امام 
جمعه كرج با اشاره به برگزاري مراسم تنفيذ و تحليف 
رييس جمهوري اسالمي ايران گفت: از دولت دوازدهم 
انتظار مي رود تقويت و توسعه صنايع كوچك و متوسط 

در اجراي اقتصاد مقاومتي سرلوحه امور قرار دهد. 
در  حس��يني همداني  س��يدمحمدمهدي  آي��ت اهلل 
خطبه هاي اين هفته نماز جمعه كرج افزود: مقام معظم 
رهبري در حكم تنفيذ رييس جمهوري بر اجراي برنامه 
اقتصاد مقاومتي و توجه ويژه به موضوع اشتغال و توليد 
داخلي تاكيد كردند. او اظهار كرد: در همين زمينه اگر 
بخواهيم براي احيا صنعت، تحرك بيشتر در اين بخش 
داشته باشيم بايد به اشتغال و توليد ملي كمك كنيم و 
انتظار مي رود دولت توجه به صنايع كوچك و متوسط 

را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد. 

ويژه

اخبارشهرستانها

مازن�دران   مدير ش��ركت ملي پخش 
فرآورده ه��اي نفتي منطقه س��اري گفت: 
مخازن ذخيره س��ازي سوخت جايگزين در 
نيروگاه ش��هيد س��ليمي نكا با تدابير منطقه 
ساري قبل از فصل سرما تكميل ظرفيت مي شود. حسينعلي طالبي 
با اشاره به اهميت توليد برق نيروگاه شهيد سليمي نكا در مازندران 
بيان كرد: براي ذخيره س��ازي س��وخت قبل از شروع فصل سرما با 
هماهنگي هاي انجام ش��ده با شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران و نيروگاه ش��هيد س��ليمي نكا از مرداد س��ال جاري نخستين 
ف��رآورده ريلي نفت كوره به زمين س��وخت نكا تحوي��ل و از طريق 
تانكره��اي حمل درحال ذخيره س��ازي در مخازن نيروگاه ش��هيد 
سليمي نكاست. مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري ضمن تشريح اهميت برنامه ريزي هاي ساختاري و زيربنايي در 
حوزه انرژي افزود: عمليات ذخيره سازي نفت كوره در نيروگاه شهيد 
سليمي تا تكميل ظرفيت مخازن ادامه دارد.  حسينعلي طالبي تاكيد 
كرد: تا پايان شهريور حدود 3۸۰ميليون ليتر سوخت جايگزين براي 
نيروگاه ذخيره سازي مي شود.  مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري  اظهار كرد: منطقه ساري با پرسنل متخصص و 
تالش هاي شبانه روزي جهت تامين و توزيع، سوخت مصرف كنندگان 

عمده در شرايط عادي و بحراني تدبير و برنامه ريزي دارد. 

۳۸۰ ميليون ليتر ذخيره سازي 
نفت كوره نيروگاه

آذربايج�ان غرب�ي   ش��هردار اروميه 
گف��ت: بيش از 3۰ درصد جمعيت ش��هر 
اروميه مشغول كشاورزي هستند كه يكي 
از مناسب ترين راه ها براي ايجاد اشتغال براي 
جوانان شهر است.  شهردار اروميه اظهار كرد: شهر اروميه بيش از 
۱۱هزار و ۲۰۰هكتار وسعت دارد و از اين مقدار كوچه ها و خيابان ها 
۲هزار و ۵۰۰ هكتار را به خود اختصاص داده اند و تعداد خيابان ها به 
۹۵۰خيابان و كوچه ها به ۱۱هزار و 3۰۰عدد رسيده است.  او افزود: 
كل خانوارهاي ش��هر اروميه در قالب س��اكنان تجاري و خدماتي 
۲۸۰هزار واحد مس��كوني است كه مجموعه ش��هرداري اروميه به 
جمعيت يك ميليون و ۲۰۰هزار نفري ش��هر اروميه خدمات ارائه 
مي كنند كه در اين ميان جمعيت جوان ۱۵ الي 4۰س��ال دغدغه 
مسووالن هستند.  حضرت پور تصريح كرد: بودجه شهرداري اروميه 
در سال ۹۰ از ۱۰۰ميليون تومان به يك هزار و ۲۵۰ميليون تومان 
در س��ال ۹۵ افزايش يافته اس��ت.  شهردار اروميه افزود: شعار يك 
هزار شغل در هر سال مصوبه يي است كه در شوراي اسالمي شهر 
تصويب شده و جمعيت 3۰درصدي از كشاورزي ارتزاق مي كند كه 
مناسب ترين راه براي ايجاد ش��غل براي جوانان و فارغ التحصيالن 
است كه مجموعه شهرداري نيز به آن توجه دارد و دومين راه براي 

رسيدن به فضاي ايجاد اشتغال، جذب گردشگر و توريست است. 

۳۰ درصد جمعيت شهر اروميه 
كشاورزي مي كنند

گيالن   سفير انگلستان در كشورمان با 
اشاره به وجود آمدن تغيير و تحوالت مثبت 
در روابط ايران و انگلستان در آينده نزديك 
گفت: ب��ه تمامي تعهدات خ��ود در توافقنامه 
هسته يي برجام پايبنديم. به گزارش ايرنا، نيكالس هاپتون در ديدار 
با مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزل��ي در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: با س��رعت بخشيدن به توس��عه همكاري هاي اقتصادي و مالي 
مي توان موانع پيش روي احتمالي را از ميان برداش��ت.  او با اشاره به 
وجود زمينه هاي همكاري مناسب به خصوص در حوزه گردشگري و 
اقتصادي افزود: گيالن به دليل دارا بودن شرايط مناسب جغرافيايي، 
آب و هواي��ي، وجود منطقه آزاد همچنين بهره مندي از ظرفيت هاي 
تجاري و اقتصادي براي شركت هاي انگليسي از ظرفيت هاي همكاري 
تجاري سودمند و مناسبي برخوردار است.  هاپتون اضافه كرد: با توجه 
به جذابيت ها، زيرس��اخت ها، ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري 
موجود، اين منطقه را به ش��ركت ها و سرمايه گذاران كشورم معرفي 
مي كنم.  او با اظهار تمايل نس��بت به فعاليت ش��ركت هاي انگليسي 
فعال در حوزه توليد و فروش خودرو در منطقه آزاد انزلي تاكيد كرد: 
ب��ه يقين منطقه آزاد انزلي در آينده به عنوان يك مزيت بزرگ براي 
ايران تبديل شده و براي بازديد هيات هاي تجاري و اقتصادي انگليسي 

از اين منطقه برنامه ريزي مي شود. 

توسعه همكاري هاي اقتصادي 
ايران و انگليس

كرمان   مدير مخابرات منطقه كرمان 
گفت: مشكالت سرعت و قطع و وصل 
اينترنت مخابرات به دليل تغيير ترافيك 
مصوب ش��ده كش��وري بوده ك��ه به زودي 
به حالت نرمال برمي گردد. به گزارش مهر، محمد دوست محمدي 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به اينكه مخابرات استان كرمان در 
رابطه با ارتباطات خدمات زيادي را به مردم ارائه داده است، گفت: 
۱۶۰هزار تلفن ثابت طي سال گذشته به مردم واگذار شده است. 
دوس��ت محمدي ادامه داد: طي 4سال اخير حدود ۹۰۰هزار 
سيم كارت همراه اول به مردم واگذار شده است به گونه يي كه بيش 
از جمعيت استان كرمان نزديك به 3ميليون و ۲۰۰سيم كارت به 
مردم واگذار ش��ده اس��ت.  او با بيان اينكه  فناوري نسل سوم و 
چهارم در مهر ماه سال ۹۵ در استان كرمان راه اندازي شده است، 
افزود: در فاز اول 7۱ش��هر به عنوان هدف بودند كه در ۵۸ شهر 
فناوري نس��ل سوم و چهارم راه اندازي شد و در۱3شهر ديگر هم 
به زودي راه اندازي خواهد شد.  مديركل مخابرات منطقه كرمان 
تصريح كرد: مشتركان با حفظ شماره خود مي توانند اپراتور خود 
را انتخاب كنند و اين درحالي است كه امكان مهاجرت اپراتورها 
به همراه اول اس��ت و درحال حاضر ۲۰۵مش��ترك به مشتركان 

همراه اول مهاجرت كرده اند. 

مشكل سرعت پايين اينترنت 
در كرمان رفع مي شود

در مراسم شبي با اصحاب رسانه تشريح شد

تبيين موفقيت هاي همراه اول در سالروز ۲۳ سالگي

حمايت صنعتگران از رويكرد صادرات  محور دولت دوازدهم

نگاهي به مفهوم حجم رنگ و اهميت آن در كيفيت تصوير تلويزيون

ارزيابي ضرورت اصالحات ساختاري در اقتصاد 
كش��ور به ويژه در عرصه صنعت و تجارت نيازمند 
فهرس��ت كردن اولويت هايي است كه بتواند ما را 
در تعام��ل با اقتصاد جهاني ارتق��ا دهد و از محل 
ارزش اف��زوده حاصل از ارائه خدم��ات و توليدات 
موجب ش��كوفايي اقتصاد كشور ش��ود، ضرورتي 
كه به نظر مي رسد، دولت دوازدهم آن را در مركز 

توجه خود قرار داده است. 
مروري بر جن��س انتخاب رياس��ت جمهوري 
در معرف��ي كابينه به چش��م مي خ��ورد. توجه به 
برنامه هاي ارائه ش��ده از س��وي وزير پيشنهادي 
براي وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت نشان 
مي دهد با مجموعه رويكرد هاي انتخابي مي توان به 
توسعه توليد صادرات محور دست يافت و در اين 

بخش اميدوار بود. 

محمد ش��ريعتمداري گزينه پيشنهادي وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به مجل��س دهم براي 
تص��دي اي��ن وزارتخانه در دول��ت دوازدهم متولد 
۱33۹ تهران بوده و داراي فوق ليس��انس مديريت 
بازرگاني است. او كه مسووليت وزارت بازرگاني را در 
دوران اصالحات در برنامه كاري خود دارد، توانست 
اقدامات ماندگاري از خود به جا بگذارد. از آنجا كه 
رويكرد دولت دوازده��م تقويت صادرات غيرنفتي 
است بي شك تقويت بخش توليد را در رئوس كاري 
خود قرار داده و بر همين اساس گزينه يي همچون 

شريعتمداري را به عنوان وزير برگزيده است. 
نگاه پررنگ وي به مقوله بازرگاني دليل اصلي 
انتخ��اب دولت ب��راي صدارت ب��ر وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��ت چراكه به ط��ور قطع اين 
نگاه و اين روند به تزريق نگاه توليد صادرات محور 

به صنعت كش��ور كمك خواهد كرد. اين شرايط 
درحالي است كه در س��ال هاي گذشته تاكنون و 
پيش از تدوين اس��تراتژي هاي مرتب��ط با توليد، 
مقوله بازارس��نجي و بازرگاني م��ورد توجه كافي 
قرار نگرفته است از اين رو انتخاب شريعتمداري با 
سابقه يي كه در اين بخش دارد، مي تواند ضعف هاي 
موجود در برنامه هاي صنعتي سال هاي گذشته را 
ت��ا اندازه زيادي جبران كند. بخش توليد ما آنقدر 
قوي نيس��ت كه توليد صادرات محور داشته باشد 
و به همين دليل وقتي به جزييات صادرات كشور 
نگاه مي كنيد بيش��تر ش��اهد ص��ادرات كاالهاي 
خام و نيمه س��اخته هس��تيد تا كاالهاي صنعتي 
با ارزش افزوده باال. اين مس��اله البته به مشكالت 
س��اختاري برمي گردد. صنعت ما سال هاس��ت از 
مشكالت س��اختاري از قوانين كار كه نه كارگر از 

آن رضاي��ت دارد و نه كارفرم��ا و تنها هزينه هاي 
هنگفتي به بخ��ش توليد تحمي��ل مي كند، رنج 
مي برد. نرخ هاي باالي س��ود بانك��ي، هزينه زياد 
بيمه تامين  اجتماع��ي، افزايش نرخ ارز و تورم دو 
رقمي در اقتصاد ما ريش��ه كرده و تا زماني كه اين 
مشكالت از سر راه توليد ما برداشته نشود، بخش 

توليد آماده صادرات محوري نخواهد شد. 
كليد حل اين مشكالت به دست حاكميت است. 
اتفاق��ا هدف آقاي ش��ريعتمداري و دولت دوازدهم 
خدمت رس��اني و رفع مشكالت ساختاري است. در 
برنامه هاي اعالمي، وزير صنعت جديد برطرف شدن 
اي��ن موانع را دنبال مي كند اما براي شفاف س��ازي 
اقتص��اد و خروج از ش��رايط كنوني تنه��ا دولت به 
مفهوم قوه مجريه موثر نيست و نمي تواند اين همه 
مانع را از س��ر راه بردارد. اين كار نيازمند همراهي، 

هماهنگ��ي و حمايت هاي قواي 
3گانه است. 

اگر كل حاكميت همراه 
و هماهن��گ ب��ا يكديگر 
نباش��ند، ي��ك ق��وه به 
تنهاي��ي نمي تواند اين 
مشكالت را مرتفع كند. 
حل مشكالت ساختاري 

كش��ورمان  اقتص��اد  در 
نيازمند عزم و اراده ملي اس��ت 
و طاليه داران جبهه توليد كشور 
براي تحقق اهداف وزير صنعت، 
معدن و تجارت پيش��نهادي به 
مجلس شوراي اسالمي از هيچ 

كوششي دريغ نخواهند كرد. 

انجم��ن معتب��ر آزماي��ش و گواهي وربان��د دوچر 
الكترونيك��ر)VDE( اخي��را گواه��ي »توانايي توليد 
۱۰۰درص��د حج��م رن��گ« را ب��راي س��ري ۲۰۱7 
تلويزيون هاي QLED سامس��ونگ ص��ادر كرد. اين 
گواهي كه براي نخس��تين بار ب��راي يك توليدكننده 
تلويزيون صادر مي شود، نشان مي دهد كه حجم رنگ 
با س��رعت درحال تبديل شدن به روشي كارآمد براي 

اندازه گيري دقت نمايش رنگ است. 
حجم رنگ به ش��كل نمايشي س��ه  بعدي تعريف 
مي شود كه نشان دهنده ظرفيت بازتوليد رنگ در يك 
نمايشگر در تمامي سطوح روشنايي آن است. معياري 
كه مي تواند تضمين كند، تصاوير به همان شكل مورد 
نظر تهيه كننده در تلويزيون نمايش داده شود. اما وجه 

تمايز حجم رنگ با ديگر استانداردهاي رنگ چيست؟ 
در ادامه نگاهي خواهيم داشت به اين معيار جديد رنگ. 

 از SDR تا HDR اندازه گيري دقت رنگ
بس��ياري از اس��تانداردهاي رن��گ ك��ه در دوران 
تلويزيون ه��اي CRT تعريف ش��ده اند از روش��نايي 
منسوخ ۱۰۰نيت اس��تفاده مي كنند و در اين ميزان 
روشنايي، بسياري از نمايشگرها نمي توانند تصاوير را 

با رنگ هاي دقيق نمايش دهند. 
ام��ا اخيرا و با معرفي نخس��تين س��ري تجاري از 
تلويزيون هايHDR توس��ط ش��ركت سامسونگ در 
س��ال ۲۰۱۵ ميزان روش��نايي تا حد زيادي افزايش 
يافت��ه و امكان نمايش س��فيد و س��ياه را به صورتي 

واقع گرايانه تر فراهم كرد و با گس��ترده تر ش��دن بازه 
رنگ، تصاوير به جس��م واقعي نزديك تر ش��دند. اين 
بازه جديد رنگ را دامنه ديناميكي باال)HDR( و بازه 
قديمي را دامنه ديناميكي استاندارد)SDR( مي ناميم.  
اغلب توليدكنندگان و موسسات ارزيابي، بازه رنگ هاي 
قابل نمايش در هر نمايش��گر را براساس گاموت رنگ 
تعيي��ن و اندازه گيري مي كنن��د. صنعت فيلم امريكا 
نيز به ص��ورت اخص از گاموت رنگ DCI-P3 براي 

نمايش فيلم ديجيتالي استفاده مي كنند.
 

 اهميت حجم رنگ 
ميزان روشنايي به شكل بعد سوم در نمودار گاموت 
رنگ دو بعدي وارد شد تا تفاوت نمايشگرهاي مختلف 

در توليد حجم رنگ نيز مش��خص ش��ود. اين ارزيابي 
س��ه بعدي نحوه بازتولي��د رنگ ها در تمامي س��طوح 
روش��نايي را نش��ان مي دهد.  به زبان س��اده مي توان 
گفت هرچه حجم رنگ بيش��تر باش��د، نمايشگر بهتر 
مي توان��د بازه گس��ترده رنگ ها را با دق��ت و جزييات 
بس��يار نمايش دهد. گواهي»حجم رنگ ۱۰۰درصد« 
براي تلويزيون هايQLED سامس��ونگ نشان دهنده 
آن است كه اين تلويزيون تمامي رنگ هاي فضاي رنگ 
DCI-P3 را مي تواند بدون توجه به س��طح روشنايي 
نماي��ش دهد و در نتيج��ه تصاوي��رHDR مطابق با 
خواست تهيه كننده آن پيش چشم كاربر قرار مي گيرد.  
 HDR حجم رنگ با گردهم آوردن خصوصيات اصلي
براي كاربران مانند كنتراست باال، سطح باالتر حداكثر 

روشنايي و توانايي رندر كردن گاموت رنگ گسترده در 
سطوح مختلف روشنايي بدون شك حوزه يي رو به رشد 
و مهم در صنعت نمايشگرها خواهد بود. آينده صنعت 

تلويزيون در دنياي رنگ است!

 درباره شركت سامسونگ الكترونيكس 
الهام بخش دنياس��ت  الكترونيكس  سامس��ونگ 
و آين��ده را ب��ا ايده هاي نو و فناوري ه��اي خالقانه 
و كارب��ردي اش ش��كل مي دهد. حاص��ل خالقيت 
و ن��وآوري بي وقفه سامس��ونگ، دگرگون��ي و ارائه 
تعريفي نوي��ن در دنياي تلويزيون ها، گوش��ي هاي 
تبلت ه��ا،  پوش��يدني،  دس��تگاه هاي  هوش��مند، 
دوربين  ها، ل��وازم ديجيت��ال، تجهيزات پزش��كي، 
و  نيمه رس��انا  قطع��ات  و  ش��بكه  سيس��تم هاي 
نمايش��گرهاي حرفه يي است. براي اطالعات بيشتر 
 و درياف��ت آخرين اخب��ار مي توانيد به وب س��ايت

http://news.samsung.com مراجعه كنيد. 

گروه بنگاه ها  
هم��راه اول ب��راي گراميداش��ت روز خبرنگار و 
بيست و سومين سالروز عرضه نخستين سيم كارت 
در ايران، ميزبان خبرنگاران در مراس��م »ش��بي با 

اصحاب رسانه« بود. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات 
س��يار اي��ران، اپرات��ور اول تلفن همراه كش��ور به 
مناسبت ۱7 مرداد روز خبرنگار و ۱۹ مرداد بيست 
و س��ومين س��الروز آغاز عرضه سيم كارت در ايران، 
با حضور بيش از ۱7۰خبرنگار فعال در رس��انه هاي 
كشور، مراس��مي جهت گراميداشت اين دو رويداد 

مهم برگزار كرد. 
وحيد صدوقي مديرعامل همراه اول در اين مراسم 
ضمن خيرمقدم به اصحاب رسانه كه طي اين سال ها 
همواره همراه اين اپراتور بوده اند، گزارش مختصري از 

فعاليت هاي اين اپراتور ارائه داد. 
صدوق��ي با بي��ان اينكه اكنون هم��راه اول ۲3 
س��اله ش��د، گفت: اي��ن اپرات��ور در ۵ س��ال اخير 
۱۰3۰۰ميليارد تومان در زمينه نوس��ازي و توسعه 
شبكه سرمايه گذاري كرده و امروز با ۲3سال سابقه 
با ميانگين سن ۲سال تجهيزات شبكه، جوان ترين 

اپراتور كشور است. 
مديرعام��ل اپرات��ور اول ب��ا اش��اره ب��ه ط��رح 
ترابرد پذيري تلفن همراه كه از خرداد ماه سال ۹۵ 
شروع شده است، گفت: همراه اول تنها برنده طرح 
ترابرد پذيري اس��ت، در حالي كه اپراتورهاي دوم و 
س��وم تراز منفي دارند. براي ما ارزش��مند است كه 
مش��تركان با وجود اينكه مي توانس��تند اپراتورهاي 
ديگر را انتخاب كنند، همراه اول را انتخاب كردند. 
صدوق��ي با بيان اينكه طرح هاي بلوغ ۱۰س��اله 

رگوالتوري در 3 سال اجرا شد، گفت: نخستين طرح 
سايت ش��رينگ بود كه سايت هاي ما با اپراتورهاي 
ديگر به اشتراك گذاش��ته شد، دومي اجراي طرح 
»رومينگ ملي« بود و همراه اول ش��بكه خود را در 
اختي��ار اپراتورهاي ديگر ق��رار داد و امروز بيش از 
يك ميليون و ۱۰۰هزار نفر از مشتركان اپراتورهاي 
ديگر از شبكه همراه اول سرويس دريافت مي كنند. 
سومين اقدام، طرح ترابردپذيري بود كه با موفقيت 

همراه اول همراه بود. 
چهارمي��ن موضوع ه��م SMP يا همان محدود 
كردن اپراتور غالب در خصوص طرح هاي رقابتي با 

ساير اپراتورها بود. 
وحيد صدوقي با اش��اره به اينكه پروانه نس��ل 3 
و 4 هم��راه اول ۶ ماه بع��د از پروانه اپراتور دوم در 
روز ۲7 اس��فند ۹3 صادر ش��د، گفت: در حالي كه 
فرص��ت رقابت، تبليغ و توس��عه در ش��رايط نابرابر 
ب��راي اپراتور رقيب بود، اي��ن اپراتور 4۰ مگاهرتز و 
همراه اول با وجود داش��تن ۶۰ درصد س��هم بازار، 
تنها 3۰ مگاهرتز پهناي باند فركانس ۱۸۰۰ داشت 

و توانست شبكه خود را توسعه دهد. 
مديرعامل اپراتور اول ادام��ه داد: همراه اول در 
اين 4 س��ال س��كوت كرد، ولي با وج��ود همه اين 
س��ختگيري ها از همه اين امتحانات سربلند بيرون 
آمد. با ۱۰ مگابايت بيش��تر، رقيب ما طي دو س��ال 
شبكه نسل چهار خود را توسعه داد. ما با مشكالت 
زيادي كه داشتيم ۵ مگابايت فركانس ۱۸۰۰ شبكه 
نس��ل ۲ را تخلي��ه و ش��بكه LTE را فعال كرديم. 
همراه اول تا ش��هريور ماه ۹۵، تعداد 377 س��ايت 
نس��ل 4 راه اندازي كرده بود و با توس��عه پرشتاب، 
تعداد ۹7۰۰ س��ايت نس��ل 4 و 4.۵ تا پايان س��ال 

۹۵ و هم اكنون باالي ۱۰ هزار سايت نسل 4 و 4.۵ 
راه اندازي كرده اس��ت. صدوقي با اشاره به مذاكرات 
همراه اول با اپراتور س��وم گفت: در ارديبهشت ماه 
مذاكراتي با اپراتور س��وم انجام داديم، توافق خوبي 
كه هر دو اپراتور در آن برنده هس��تند و آن اجراي 
RAN Sharing براي نخستين بار در كشور بود. 
همراه اول در 7۱۰ ش��هر و اپراتور س��وم در ۲۱ 
شهر نسل چهار راه اندازي كرده بودند، در شهرهايي 
كه اپراتور سوم نس��ل 4 نداشت، از فركانس رايتل 
اس��تفاده كرده و با RANمش��ترك، به رايتل هم 
س��رويس ارائه داديم. وقتي در تبريز اين س��رويس 
ارائه شد س��رعتG 4 همراه اول از ۱۵ مگابيت به 

۱۰۰ مگابيت ارتقا پيدا كرد. 
اين موضوع هم براي اپراتور سوم دستاورد خوبي 
بود، هم براي همراه اول و هم توانستيم با مشاركت 
با اپراتور سوم، تهديد را به فرصت تبديل كنيم. اگر 

امروز همراه اول در نس��ل 4 س��رويس قابل قبولي 
ارائه مي كند و در through put در بين اپراتورها 
ميانگين باالتري دارد، اين به دليل همكاري همراه 
اول و رايتل است كه به خاطر فركانس از مديرعامل 

اپراتور سوم تشكر مي كنم. 
مديرعام��ل همراه اول با تش��كر از حمايت هاي 
واعظي وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: 
واعظي در بس��ياري از م��وارد از جمله در واگذاري 
پروان��ه نس��ل 3 و 4 و در حفظ فركان��س ۹۰۰ از 
همراه اول حمايت كردند. كمك هاي ايشان در اين 

4 ساله براي همراه اول ذي قيمت بود. 
صدوق��ي با اش��اره به اينكه دول��ت دوازدهم در 
حال ش��روع اس��ت و ما حضور مهندس جهرمي را 
با پيش��نهاد هوش��مندانه روحاني رياس��ت محترم 
جمهوري غنيمت مي شماريم، گفت: تسلط، انرژي 
جوان��ي و تجرب��ه در ح��وزه زيرس��اخت و تنظيم 

مقررات كه جهرمي در هش��ت، نه سال اخير كسب 
كرده ان��د، پش��توانه بزرگي براي حض��ور در وزارت 
ارتباطات است و ان شاءاهلل حضور ايشان براي همه 

اپراتورها منش خير و بركت باشد. 
اميدواري��م با حمايت نماين��دگان محترم مردم 
در مجل��س ش��وراي اس��المي و دادن راي اعتماد 
ب��ه جهرمي و حضور ايش��ان در وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، فصل نويني براي رش��د و توسعه 

حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات ايجاد شود. 
وي افزود: ايش��ان اش��راف خوبي ب��ه اين حوزه 
دارند؛ با حضورش��ان در زيرس��اخت تحول اساسي 
ايج��اد كردند. نرخ هاي اينترن��ت را كاهش دادند و 
نش��ان دادند منافع ملي را به منافع سازمان ترجيح 
مي دهند. ان ش��اءاهلل با حضور ايش��ان شاهد تحول 
اساس��ي در حوزه رگوالتوري باش��يم و همراه اول 
ه��م بعد از 3 س��ال به حق خودش ك��ه عدالت در 
تخصيص منابع اس��ت برس��د تا بتوانيم پاسخگوي 

نيازهاي مشتركان باشيم. 
صدوقي با بيان اينكه همراه اول در چهار س��ال 
دولت يازدهم در جشنواره فاوا همواره رتبه نخست 
اپراتورهاي تلفن همراه كش��ور را به دس��ت آورده 
اس��ت، گفت: در اين 4 س��ال، همراه اول توانس��ت 
فاصله خود را به شكل معناداري با اپراتورهاي ديگر 
بيش��تر كند و نشان دهد، س��رمايه گذاري گسترده 

انجام داده و زيرساخت قوي دارد. 
ب��رش كي��ك تول��د ۲3س��الگي هم��راه اول و 
تجلي��ل از زحمات خبرن��گاران از ديگر برنامه هاي 
مراس��م »ش��بي با اصحاب رس��انه« همراه اول بود 
كه چهارش��نبه ش��ب )۱۸مردادماه( در برج همراه 

برگزار شد. 



 Sat. August 12. 2017  892   شنبه      21  مرداد 1396   19  ذي القعده 1438  شماره  
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

اقتصاد اجتماعي12
 180 هزار زن سرپرست خانوار 

تحت پوشش بهزيستي
ايرنا  معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيس��تي كشور 
گف��ت: 180 هزار خان��واده زن سرپرس��ت خانوار، تحت 
پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند كه اين زنان و فرزندان 
آنان از تمام خدمات از جمله مستمري و خدمات درماني، 
خدمات ايجاد اشتغال و وديعه مسكن بهره مند مي شوند. 
حبيب  اهلل مس��عودي فريد اف��زود: براس��اس آمار جديد 
سرش��ماري مربوط به سال 95، بالغ بر دو ميليون و 600 
هزار خانواده زن سرپرس��ت در كشور وجود دارد. او ادامه 
داد: ما در س��ال 1390 به تع��داد 2 ميليون و 500 هزار 
خانواده زن سرپرست داشتيم كه اكنون حدود 10 درصد 
اين آمار افزايش يافته و به دو ميليون و 600 هزار خانواده 
زن سرپرس��ت، رس��يده اس��ت. او پيش از اين ب��ه ايرنا 
گفت��ه بود 5.5 درصد از 2ميلي��ون و 500 هزار خانوار زن 
سرپرست خانواده در كشور )معادل 137 هزار و 500 نفر( 
را دختراني تش��كيل مي دهند كه هرگز ازدواج نكرده اند. 
به گفته معاون امور اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور، 
از دو و ني��م ميليون نفر، ح��دود 71 درصد آنان به دليل 
فوت همسر، خانواده زن سرپرست شده اند. مسعودي فريد 
افزوده بود، ح��دود 10 تا 11 درصد اين زنان نيز به دليل 
طالق، سرپرست خانواده شده اند و حدود 10 تا 11 درصد 
ديگر به دليل داشتن شوهر از كارافتاده و داراي معلوليت، 
سرپرس��تي خانواده خود را به عهده گرفته اند. به گفته او، 
برخي زنان سرپرست خانواده نيز داراي همسر هستند اما 
همسر آنان به داليل مختلف در كنار آنان نيست يا هست 
اما سرپرستي خانوار را برعهده نمي گيرد؛ در برخي موارد 
همسر اين زنان ممكن است زنداني يا معتاد باشد يا اينكه 
خانه را رها كرده باش��ند كه ما به آنان »زنان سرپرس��ت 

خانوار داراي همسر« مي گوييم. 

 كاهش آمار آدم ربايي
ايس�نا  ريي��س پليس آگاه��ي ناجا از كاه��ش آمار 
آدم ربايي در س��ال جاري نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل خبر داد. س��ردار محمدرضا مقيمي در گفت وگو با 
ايس��نا، درباره اينكه آيا آمار آدم ربايي در كشور افزايش 
داش��ته يا خير؟ اظهار كرد: آمار آدم ربايي در كش��ور نه 
تنها افزايش نداش��ته بلكه آمارهاي ما از ابتداي امس��ال 
تاكنون نش��ان مي دهد كه تعداد اين پرونده ها نسبت به 
مدت مشابه سال قبل كاهش هم داشته است. او با اشاره 
به چند پرون��ده آدم ربايي اخير اظهار ك��رد: با توجه به 
گسترش فضاي مجازي بعضي از خانواده ها اين اخبار را 
در اين فضا منتش��ر كرده و به س��رعت نيز فراگير شد و 
طبيعي اس��ت كه پس از آن افكار عمومي نيز نسبت به 
اين مس��ائل حساسيت داشته باشد اما گرچه بحث خبر 
پيرامون اين موضوعات زياد ش��ده اما آمار آدم ربايي در 
كش��ور كاهش داشته اس��ت.  رييس پليس آگاهي ناجا 
با اشاره به شيوه هاي پليس در كشف جرايم اظهار كرد: 
قدرت كشف پليس در جرايم افزايش داشته و پرونده هاي 
اينچنيني نيز با سرعت و در اولويت رسيدگي مي شود. 

 ۲ مفقود و ۲ كشته بر اثر سيل 
در  گلستان

ايلنا  معاون فني و عمليات س��ازمان اورژانس كشور 
از مفقود ش��دن 2 نفر در سيل و توفان استان گلستان 
خبر داد. حس��ن نوري معاون فني و عمليات س��ازمان 
اورژان��س كش��ور در گفت وگو ب��ا ايلنا درباره س��يل و 
توفان در استان گلستان گفت: شهرستان هاي علي آباد، 
كالله، گنبدكاووس و آزادشهر بر اثر سيل و توفان دچار 
خسارت هايي شدند. او با اشاره به مفقودين اين حادثه 
گف��ت: 2 نفر براث��ر گيرافتادن خودرو پرايد در مس��ير 
سيالب-علي آباد – روستاي ش��يرين آباد -دهنه زرين 
گل مفقود ش��ده كه خودروي افراد مفقود شده در زير 
پل دهنه زرين گل كش��ف و عمليات جست وجو ادامه 
دارد. معاون فني و عمليات س��ازمان اورژانس كش��ور 
خاطرنش��ان كرد: در ش��هر كالله نيز مرد 21 ساله يي 
مصدوم و به بيمارس��تان رس��ول اكرم شهرستان كالله 
اعزام ش��د. همچنين در گنبدكاووس – روس��تاي قره 
ماخر- مرد 21 س��اله يي براثر س��قوط از پش��ت بام به 
دليل وزش ش��ديد باد جان خود را از دست داد. نوري 
ادامه داد: خانم 35 س��اله از اهالي روستاي شيرين آباد 
علي آباد نيز به دليل گير افتادن پرايد در مسير سيالب 

جان خود را از دست داد. 

 استعداد جرم پذيري 
حاشيه نشين ها بيشتر است

ف�ارس  يك جرم ش��ناس گفت: م��ا در خانواده هايي 
كه حاشيه نشين هستند استعداد جرم پذيري بيشتري را 
نسبت به ساير خانواده ها مي  بينيم.  محمدعلي نجفي توانا، 
جرم ش��ناس و حقوق��دان، ب��ا اش��اره ب��ه زمينه س��ازي 
حاشيه نشيني براي بروز جرم، گفت: حاشيه نشيني نتيجه 
مهاجرت ها از محيط روس��تايي به شهر يا از يك كشور به 
كش��ور ديگر است كه به دليل مس��ائل اقتصادي، جنگ، 
فرهنگي و عمدتا  براي اش��تغال رخ مي ده��د.  او با بيان 
اينكه حاشيه نش��يني ريش��ه و بس��تر ارتكاب جرم است، 
گفت: مردمي كه در حاش��يه زندگ��ي مي كنند معموال از 
امكانات طبيعي شهر همچون آموزش، بهداشت و درمان، 
امنيت، كار و حتي آب و برق و گاز محروم هس��تند و به 
همين دليل امكان يك رشد متعارف اقتصادي و فرهنگي 
را ندارن��د. اي��ن جرم ش��ناس گفت: در چنين ش��رايطي 
مي بينيم كه حاشيه نش��ين ها در واكنش به اين كمبودها 
دست به اقدامات خالف و غيرقانوني مي زنند و در تعارض 
با قانون عمل مي كنند.  اين وكيل دادگس��تري ادامه داد: 
به همين دليل باتوجه به ناتواني اقتصادي و فرهنگي، اين 
خانواده ها امكان تربي��ت فرزندان به صورت قانون پذير را 
ندارند و بچه ها در اين خانواده ها معموال به حال خود رها 
مي شوند.  نجفي توانا ادامه داد: در اين خانواده ها كودكان 
يا به دست فروش��ي روي مي آورند يا از س��وي گروه هاي 
س��ازمان يافته براي س��رقت و توزيع مواد مخ��در به كار 
گرفته مي ش��وند و از ابت��دا قانون گريزي را تنها وس��يله 
رس��يدن به نيازهاي خ��ود مي دانند.  وي ب��ا بيان اينكه 
حاشيه نش��ين ها معموال از لحاظ اقتصادي در طبقه فقير 
و مس��تضعف قرار دارند،  گفت: علت اصلي حاشيه نشيني 
ناكارآمدي برنامه هاي اقتصادي و فرهنگي دولت ها اس��ت 
چراكه اگر اين گونه نبود، اين خانواده ها امكان يك زندگي 
متعارف را داشتند و براي داشتن وضعيت بهتر به شهرها 
مهاج��رت نمي كردن��د.  اين جرم ش��ناس در پايان گفت: 
ما در خانواده هايي كه حاشيه نش��ين هس��تند اس��تعداد 
جرم پذيري بيشتري را نسبت به ساير خانواده ها مي  بينيم 
و آمارها هم نش��ان دهنده وجود ن��رخ باالي بزهكاري در 

اين گونه خانواده ها نسبت به افراد عادي جامعه است. 

اخبار

اليحه تكليف سازمان محيط زيست به شهرداري ها، در مجلس سرگردان است

كمربنديبرايمقابلهباحاشيهنشينيوزمينخواري

رييس سازمان غذا و دارو:

سهم مصرف مواد آرايشي و بهداشتي در كشور 45صدم درصد جهان است
ريي��س س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: برخ��ي اعالم 
مي كنند ايران باالترين ميزان مصرف مواد آرايش��ي و 
بهداشتي را دارد كه آمار غلطي است. ميزان مصرف اين 

مواد در ايران تنها 45 صدم درصد جهان است. 
رس��ول ديناروند در گردهمايي شركت هاي دانش 
بنيان صادرات محور حوزه س��المت، با بيان اينكه گام 
نهايي اين ش��ركت ها پيش از تجاري سازي محصوالت 
و ورود به بازار در س��ازمان غذا و دارو سپري مي شود، 
افزود: گرفتاري ها و بروكراسي هاي اداري در اين مسير 
وج��ود دارد كه ما باي��د به رفع آن كم��ك كنيم تا با 

آسايش بيشتري بتوان وارد عرصه توليد شد. 
او در مورد حجم بازار ظرفيت فعاليت ش��ركت هاي 
دان��ش بني��ان گف��ت: كاالهاي س��المت ج��ز بخش 
آشاميدني ها و خوراكي ها است. سهم بازار كاالي حوزه 
س��المت، غيراز غذا، 11 ميليارد دالر است. اين ميزان 

معادل تنها چهار دهم درصد بازار جهاني است. 
ديناروند با اعالم اينكه جمعيت كشور ما بيش از يك 
درصد جمعيت جهان است، افزود: سهم بازار ما در مقابل 
7.5 ميليارد نفر جمعيت جهان حدود 0/4درصد است كه 
به نرخ دالر، نشان مي دهد حجم مصرف ما در اين زمينه 
پايين اس��ت.  او ادام��ه داد: در هيچ كدام از حوزه كاالي 
س��المت، مصرف ما از نيم درصد جهان باالتر نيست در 

حالي كه جمعيت ما باالتر از يك درصد است. 
او با اعالم اينكه حجم ب��ازار جهاني يك ميليارد و 
150ميليون دالر اس��ت، گفت: در تجهيزات پزش��كي 
حجم بازار ما حدود 3 ميلي��ارد دالر و در بازار مكمل، 

سنتي و طبيعي زير يك ميليارد دالر است. 
رييس س��ازمان غذا و دارو با تاكيد بر اينكه س��هم 

تولي��د ما در بخ��ش دارو وضعيت خوب��ي دارد، افزود: 
70درص��د اين بازار در اختي��ار توليد كنندگان داخلي 

است كه سهم خوبي محسوب مي شود. 
او با اعالم اينكه 30 درصد بازار در اين حوزه وارداتي 
است، گفت: بخشي مربوط به داروهايي است كه توليد 
داخل ندارند و بخشي هم مربوط به داروهايي است كه 

در رقابت با توليد داخل است. 
دينارون��د گف��ت: در طول چهار س��ال گذش��ته 
 س��هم توليد داخلي ما از مص��رف 60 درصد به زير
70 درصد رس��يده اس��ت كه براي نخس��تين بار در 
25 س��ال گذشته سير نزولي آن متوقف شده و سير 
صع��ودي پيدا كرده اس��ت.  او ادام��ه داد: در زمان 
جنگ ميزان توليدات داخلي كاهش پيدا مي كرد كه 
اواخر دولت دهم نيز به 62 درصد و در دولت يازدهم 

اين سهم افزايش پيدا كرد. 

 هدف 75 درصدي در توليد داخلي
رييس سازمان غذا و دارو افزود: چشم انداز و هدف 
ما در برنامه ششم توسعه 75 درصد است كه با تالش 
مي ت��وان در يك دوره چهار تا پنج س��اله به اين رقم 

دست پيدا كرد. 
او با بيان اينكه سرمايه گذاري در اين حوزه بسيار 
هزينه بر اس��ت، افزود: بايد تا مدت ه��ا انرژي خود را 
ص��رف تولي��د داروهاي جدي��دي ك��ه در دنيا توليد 
مي شوند كنيم. ديناروند گفت: در چهار سال گذشته 
داروهايي در ايران توليد شده اند كه يك سال است از 
زمان ورودش��ان به بازار در دنيا س��پري شده كه اين 
اتفاق ارزش��مندي است، زماني كه داراو داخلي توليد 

مي شود قيمت ها كاهش پيدا مي كند.  ديناروند تاكيد 
كرد: نمي توان مردم كش��ور را از داروهاي ارزش��مند 
و موثر محروم كرد اما بايد اين هنر را داش��ته باش��يم 
كه متكي و وابس��ته به واردات نباشيم و داروها را در 
داخل با هزينه كمتر توليد كنيم. او گفت: بايد به مردم 
اطمينان بدهيم وقتي دارويي را در داخل تاييد كرديم 
داراي كيفيت و اثر بخش��ي الزم است و دوم اينكه از 

توليد داخل حمايت كنيم. 
رييس سازمان غذا و دارو گفت: در بخش تجهيزات 
پزشكي سهم توليد داخلي ما حدود 40 تا 60 درصد 
در اختي��ار واردات اس��ت.  او اف��زود: در بخش توليد 
محصوالت آرايشي و بهداشتي عملكرد ضعيفي داريم 
و فرآورده هاي مدرني كه وارد بازار مي ش��وند براساس 
دانش روز و علم و تحقيقات است و سهم ما در اين زمينه 
فقط 35درصد است.  رييس سازمان غذا و دارو گفت: 
در بخش مكمل ها سهم توليد و واردات ما برابر است و 
در چهار سال اخير توليد در اين حوزه رونق پيدا كرده 
 است، در بخش سنتي و طبيعي واردات كمتر و حدود

10 تا 15درصد است. 
او ب��ا بي��ان اينك��ه كل توليد داخل م��ا در حوزه 
 س��المت ح��دود 54 درص��د اس��ت، اف��زود: حدود
33 درص��د واردات داريم كه يك س��وم بازار كاالهاي 
س��المت واردات رس��مي و 54 درصد توليد و مابقي 
قاچاق است.  ديناروند گفت: سازمان غذا و دارو براي 
ثبت محصوالت آرايش��ي محدوديتي قائل نيست جز 
مس��ائل فني و علمي اما با وجود اي��ن 50درصد اين 

محصوالت از راه قاچاق وارد كشور مي شود. 
او با بيان اينكه توليد از واردات رسمي در اين حوزه 

آسيب نمي بيند گفت: بيشترين آسيب از قاچاق است. 
ديناروند گفت: در طول 20 سال گذشته صادرات 
دارو از اي��ران ح��دود 4 ميليون دالر بود، در ش��رايط 
كنوني اين رقم به 200 ميليون دالر رس��يده كه اين 
ميزان70 برابر شده است اما مي تواند تا 10 سال آينده 
پنج برابر شود كه اين كار امكان پذيراست.  او با تاكيد 
ب��ر اينكه در اين حوزه بايد ب��ه بازارهاي خارج از مرز 
فكر كنيم افزود:با وجود توانمندي ها، نگاه ما به بيرون 
ضعيف است، صادرات دارويي اردن سه برابر ايران است 

و در حوزه كاالي س��المت، صادرات ما كمتر از 250 
ميليارد دالر است كه رقم قابل توجهي نيست. 

ديناروند گفت: اس��تراتژي ما در س��ال هاي اخير 
بجاي توسعه صادرات بر راو توليد به جاي واردات بوده 

اگر چه خوب است اما سطح جهش آن كوتاه است. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه در ح��وزه واردات به ويژه در 
بخش غذا ضوابط ما سختگيرانه است افزود: نسبت به 
استانداردهاي ملي سختگيرانه برخورد كرديم، در دارو 

هم همين استراتژي را داريم. 

كمربنده��اي س��بز، زنجيره ي��ي از فضاهاي س��بز 
شهري اند كه با هدف كاهش آلودگي هوا و پيشگيري از 
ورود گردوغبار به شهرها بنا مي شوند. برخي كارشناسان 
هم ايج��اد چنين كمربندهايي را موجب مقيد ش��دن 
حريم شهري و جلوگيري از ساخت و سازهاي قارچ گونه 
و توقف رشد حاشيه نشيني مي دانند؛ يعني راه حلي براي 

پررنگ ترين مشكالت روزگار كنوني شهر تهران. 
بناب��ر يك��ي از مصوبه ه��اي اليح��ه ه��واي پاك، 
ش��هرداري هاي ش��هرهاي باالي 50 هزار نفر جمعيت 
موظف هس��تند سرانه فضاي سبز خود را به حداقل 15 
مترمربع افزايش دهند. در اين اليحه همچنين شرايط 
ايجاد حريم س��بز بزرگراه ها وكمربند س��بز شهرها كه 
تحت تاثير رخدادهاي گردوغبار هستند، مشخص شده 
اس��ت. در بند 27 اين اليحه همچنين، وزارتخانه جهاد 
كش��اورزي، به عنوان نهاد باالدستي سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري، و وزارتخانه راه و شهرسازي، مكلف 
ش��ده اند با اس��تفاده از اعتبارات من��درج در رديف هاي 
بودجه يي و شهرداري ها و دهياري ها، با استفاده از منابع 
مال��ي در اختيار، اعم از ع��وارض و وجوه عمومي، پس 
از تاييد س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، در برنامه يي 
پنج ساله حريم س��بز بزرگراه ها و كمربند سبز شهرها 
و روستاهاي تحت تاثير رخدادهاي گردوغبار را با روش 
آبياري مدرن و اولويت اس��تفاده از پساب هاي شهري و 

روستايي ايجاد كنند. 
رييس كميس��يون حمل و نقل شوراي شهر تهران 
طي روزهاي اخير با انتقاد از اينكه رشد شهرهاي جديد 
به گونه يي است كه به حريم شهرها به ويژه تهران تجاوز 
شده و مش��كالتي را براي مناطق جنوب تهران به ويژه 
18 و 20 ايجاد كرده اس��ت، گفت: طي 15 س��ال اخير 
شهرهاي حومه تهران رش��د فزآينده يي داشته و تعداد 

سكونتگاه هاي غيررسمي افزايش يافته است. 
او ب��ا بيان اينك��ه اداره كل حريم ش��هرداري تهران 
اليحه ي��ي را تحت عنوان طرح كمربندي س��بز تهران 
براس��اس اس��ناد باالدس��تي تهيه كرده اس��ت، يادآور 
ش��د: موضوع كمربند س��بز تهران دو دهه است كه در 
دس��توركار قرار دارد و پيشنهاد مي شود هرچه سريع تر 

اين اليحه در شورا به تصويب برسد. 
برخي نمايندگان مجلس هم تاكيد دارند توس��عه 
كمربند سبز از توس��عه نامتوازن و بي رويه پايتخت و 
همچنين بارگذاري هاي غيرضرور صنعتي جلوگيري و 
كاهش آاليندگي هوا، تلطيف آب و هوا، كاهش دما و 

زيبايي بصري پايتخت را به همراه دارد. 
نمايندگان مجلس معتقدند طرح 1350 هكتاري 
كمربن��د س��بز ش��مال غربي ش��هر تهران ب��ا هدف 
جلوگيري از توس��عه بي رويه ش��هر و ساخت و سازها 

در ارتفاعات 1800 تا 2400 متر پايتخت انجام شده 
اما متاسفانه اين موضوع خيلي دير تحقق يافت البته 
هر چند ميانگين سرانه فضاي سبز در پايتخت پانزده 
و نيم متر اس��ت اما اي��ن س��رانه در مناطق مختلف 
پايتخت متفاوت بوده به گونه يي كه در برخي مناطق 
مانن��د منطقه 10 تراكم جمعيت متناس��ب با فضاي 
س��بز نبوده و تع��ادل و توازن در ميزان فضاي س��بز 

وجود نداشته و بايد افزايش يابد.

 رشد ۲00 برابري سكونت ها در ۲0 سال
فريده اوالدقب��اد، نايب رييس مجمع نمايندگان 
اس��تان تهران با بيان اينكه توس��عه كمربند س��بز 
راه��كار موثري براي مقابله با گرد و غبار اس��ت، به 
خانه مل��ت گفت: در اغلب كش��ورهاي دنيا كمربند 
س��بز تعريف شده و نتايج خوبي را نيز در بر داشته 
اس��ت. هر چند اي��ن موضوع در قرن هاي گذش��ته 
قانوني نبود؛ اما بس��يار م��ورد توجه قرار مي گرفت؛ 
به گونه يي كه براي نخس��تين بار در سال 1930 در 
كش��ور انگلستان به قانون تبديل شد و اجراي طرح 
كمبربند س��بز براي كنترل رشد شهرها در دستور 

كار قرار گرفت. 

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس با تاكيد بر اينكه براي توسعه كمربند سبز 
بايد از گونه هاي گياهي سازگار و ماندگار با شرايط 
اقليمي پايتخت اس��تفاده كرد، ادام��ه داد: كمربند 
س��بز مناطق حاش��يه يي ش��هر را در بر گرفته و از 

رشد حاشيه نشيني هم جلوگيري مي كند. 
او ب��ا تاكيد بر ض��رورت لحاظ ك��ردن امكانات 
تفريحي، ورزش��ي وگردش��گري در كمربند س��بز، 
افزود: افزايش و توسعه فضاي سبز و پوشش گياهي 
ن��ه تنها موج��ب بهبود هوا و جلوگيري از س��اخت 
وساز در اطراف شهر مي شود، بلكه همچون فيلتري 

بر اقليم كالن شهر تهران نيز تاثيرگذار است. 
نماين��ده مجل��س ده��م، ب��ا ي��ادآوري اينكه 
اس��تان هاي غربي و جنوب غربي كشور بطور مداوم 
با معضل ريزگردها مواجه هس��تند، گفت: در برخي 
از ايام س��ال نيز اين گرد و غبارها به تهران مي رسد 
و نياز است نسبت به توسعه پوشش گياهي سازگار، 
مانند زبان گنجشك، افرا، زالزالك و ساير گونه هاي 
ديگ��ر در پايتخ��ت و همچنين توس��عه پارك هاي 

جنگلي اهتمام كرد. 
اوالدقباد با بيان اينكه شهرنش��يني ش��تابان و 

گسترش نامتوازن پايتخت، تخريب باغات و فضاي 
سبز را به دنبال داشته است، ادامه داد: رشد شتابان 
ش��هري موجب شد حريم كالن ش��هر تهران به طور 
داي��م در معرض هجوم كاربري هاي عمده ش��هري 
قرار گيرد. به عنوان مثال در س��ال 79 اطراف پارك 
چيتگ��ر خالي از س��كنه بود اما متاس��فانه در حال 
حاض��ر در اط��راف درياچه و پارك چيتگر ش��اهد 
س��اخت و س��ازهاي بي رويه و قارچ گونه هس��تيم؛ 
به گونه ي��ي كه پارك چيتگر كه جزو كمربند س��بز 
به شمار مي رفت در معرض تهديد قرار گرفته است. 
نايب ريي��س مجم��ع نمايندگان اس��تان تهران، 
با ي��ادآوري اينكه جمعيت س��كونت گاه هاي حريم 
پايتخت در فاصله سال هاي 65 تا 85، حدود 200 
درصد افزايش يافته اس��ت، افزود: اين در حالي بود 
كه جمعيت تهران در طول اين سال ها افزايش 30 
درصدي داش��ت و تحوالت جمعيتي و كالبدي كه 
در حريم پايتخت اتفاق افتاد نسبت به بافت شهري 

از شدت بيشتري برخوردار شد.
اوالدقب��اد س��پس ب��ا تاكي��د ب��ر اينك��ه براي 
محدود سازي رش��د پايتخت و مهاجرت به پايتخت 
باي��د نحوه ايجاد كمربند س��بز با رويكرد توس��عه 

حفاظت محور مورد توجه قرار گيرد، گفت: توسعه 
كمربند س��بز در تمامي مناطق مختلف تهران بايد 
ب��ا رويكردهاي حفاظتي، كش��اورزي و ديگر موارد 
انجام شود. براي توسعه كمربند سبز تهران قوانين 
و اس��ناد باالدس��تي وجود دارد، تصريح كرد: طرح 
جامع ش��هري تهران مصوب 1384 مجلس شوراي 
اس��المي است كه بر اس��اس آن شهر و حريم شهر 
تعريف ش��ده و نظارت و كنترل بر محدوده ش��هر 
امري ضروري اس��ت. اگر بر اساس اين قانون عمل 
كنيم با رش��د حاشيه نشيني و س��اخت و سازهاي 

قارچ گونه مواجه نخواهيم شد. 

 سدي محكم در مقابله با زمين خواري
علي محم��د ش��اعري، س��خنگوي كميس��يون 
كش��اورزي مجل��س ه��م ب��ا انتق��اد از بي توجهي 
مسووالن ش��هري تهران نس��بت به تعيين تكليف 
اليحه كمربند س��بز، ب��ا تاكيد بر اينكه توس��عه و 
تكميل كمربند س��بز تهران راهكاري مناسب براي 
جلوگيري از گس��ترش بي رويه حاشيه نشيني، رشد 
شهرك هاي اطراف و كنترل بارگذاري هاي نامتوازن 
اس��ت، گفت: توسعه كمربند سبز كاهش آاليندگي 
ه��واي پايتخ��ت، تلطيف آب و ه��وا، كاهش دما و 

زيبايي بصري پايتخت را به همراه دارد. 
نماين��ده مردم نكا، بهش��هر و گلوگاه با تاكيد بر 
اينكه تهران به عنوان ش��هري كه در منطقه خشك 
و نيمه خشك قرار دارد نيازمند توسعه فضاي سبز 
شهري اس��ت، ادامه داد: س��رانه فضاي سبز تهران 
بيش از 15 متر مربع اس��ت. تا پايان برنامه شش��م 

اين ميزان بايد به 18 متر مربع افزايش يابد. 
او با تاكيد بر اينكه توس��عه كمربند سبز تهران 
عامل��ي موثر در جلوگي��ري از زمين خواري و رانت 
خواري است، افزود: معموال در هر جايي كه فضاي 
س��بز وجود دارد، توس��عه كمربند سبز اقدام بسيار 
مهمي در جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست 

شهري، رشد بي رويه شهر و حاشيه نشيني است. 
قاس��م ميرزايي نيكو، عضو مجم��ع نمايندگان 
اس��تان تهران با انتقاد از فقدان اراده يي جدي براي 
توسعه كمربند سبز و همچنين تعيين تكليف اليحه 
كمربند س��بز تهران، گفت: به دلي��ل آنكه كمربند 
س��بز تهران از بس��ياري از مناطق عب��ور مي كند و 
ممكن اس��ت بسياري از پادگان ها، مراكز توليدي و 
تجاري را در بر بگيرد. بنابراين نهايي شدن و تحقق 
توسعه كمربند سبز نيازمند اراده و عزم ملي بوده و 
تنها با تصويب لوايحي مانند كمربند سبز نمي توان 

اين موضوع را تحقق بخشيد. 

دبير شوراي راهبري گردشگري سالمت اعالم كرد: با ثبت سفر 
و درمان 150 هزار بيمار خارجي در سامانه وزارت بهداشت، سال 
95 حدود 500 ميليون دالر درآمد از اين محل براي كشور حاصل 
ش��ده است.  محمدعلي فياضي به ايس��نا گفت: درآمد جهاني از 
گردشگري پزشكي 150 ميليارد دالر بوده كه سهم ايران از آن در 
سال 95 كمتر از نيم درصد بوده است. يقينا سهم ما بيشتر از اين 
اعداد است، چرا كه خيلي ها براي جراحي پالستيك و درمان هاي 
پزش��كي ديگر به ايران سفر مي كنند، اما اطالعات شان در سامانه 

وزارت بهداشت ثبت نمي شود. 
او گفت: از طرفي پزش��كان و بيمارستان هايي هم هستند كه 
بيماران خارجي را بدون ثبت و اعالم اطالعات آنها عمل مي كنند، 
براي همين ما تخمين مي زنيم س��هم واقعي ايران از گردش��گري 
س��المت، دست كم يك ميليارد دالر باش��د، هرچند كه ظرفيت 
و زيرس��اخت هاي پزش��كي ايران در حال حاضر، توانايي ايجاد 7 

ميليارد دالر درآمد را دارد. 
او با اش��اره به درآمدزا بودن گردش��گري سالمت در مقايسه با 
انواع ديگر گردش��گري، گفت: هر گردشگري كه براي درمان هاي 
پزش��كي به ايران س��فر مي كند دس��ت كم س��ه بار بيشتر از يك 
گردش��گر معمول��ي خرج مي كند، ضم��ن اينكه بيم��ار در زمان 
ريكاوري و در دوران نقاهت به واس��طه ارتباط هايي كه با پزش��ك 
دارد، به ش��كل ديگري توليد درآمد مي كند.  فياضي، الزمه توليد 
چنين درآمدي را ايجاد س��امانه يي به 5 زبان دنيا دانست و افزود: 

براس��اس آسيب شناسي هايي كه در ش��وراي راهبري گردشگري 
س��المت انجام ش��ده، ضرورت دارد س��امانه قابل دسترسي براي 
بيماران خارجي راه اندازي شود كه اطالعات و امكانات مورد نياز را 
از صفر تا صد در اختيار آنها قرار دهد كه اين طرح در دستور كار 

شوراي راهبري گردشگري سالمت قرار دارد. 
او ادامه داد: زيرس��اخت هاي متناس��بي بايد فراهم شود كه در 
برخ��ي بخش ها اقداماتي ش��ده و در آينده نزدي��ك، بهره برداري 
مي شود.  دبير ش��وراي راهبري گردشگري سالمت، همچنين بر 
راه اندازي دفاتر اطالع رساني گردشگري به ويژه در مرزهاي ورودي 
كش��ور تاكيد كرد و ادامه داد: حضور در رويدادهاي بين المللي از 
جمله نمايشگاه هاي گردشگري سالمت و پزشكي براي كشوري با 
اين همه تخصص و توان، يك ضرورت است. بايد بازاريابي اصولي 
اتفاق افت��د و اگر همه اين كارها همزمان انجام ش��ود مي توان با 
زيرساخت و ظرفيت كنوني به سهم 7ميليارد دالري از گردشگري 

سالمت دست پيدا كنيم. 
آخرين باري كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آماري از 
درآمد گردش��گري سالمت داد، به سال 92 برمي گردد كه عددي 
نزديك به يك ميليارد و 200ميليون دالر را ش��امل مي شد. آمار 
جديد اين سازمان از كاهش درآمد »رسمي« گردشگري پزشكي 
ايران در مقايسه با سال هاي گذشته خبر مي دهد كه زنگ خطري 
است براي افزايش فعاليت هاي آزاد واسطه ها و دالل ها و همچنين 

سبقت گرفتن ساير كشورها در بازار گردشگري پزشكي از ايران. 

سهم واقعي ايران از گردشگري سالمت چقدر است؟
مديركل آموزش هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه بر اس��اس قانون نظام صنفي كشور كه مصوب مجلس است 
هنرجويان كاردانش براي دريافت پروانه كسب در 110 رشته نياز 
به ش��ركت در آزمون ندارند، گفت: اين يكي از تس��هيالت خوب 
اس��ت. عالوه بر اين بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري همه 
دستگاه هاي اجرايي بايد از آموزش و پرورش حمايت كنند در حال 
رايزني براي دريافت تسهيالت بيشتري در اشتغال و ادامه تحصيل 

هنرجويان هستيم. البته اولويت در كاردانش، اشتغال است. 
مصطفي آذركيش در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به انعطاف 
ش��اخه كاردانش گفت: در حال حاضر بي��ش از 5000 دانش آموز 
با نيازهاي ويژه در 15 رشته مهارتي كاردانش مشغول به تحصيل 
هستند. او همچنين به ظرفيت ها و ويژگي هاي رشته هاي كاردانش 
اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر هنرجويان رشته كاردانش در 

پيدا كردن شغل موفق تر هستند. 
آذركيش افزود: برخي هنرجويان ما در بنگاه هاي توليدي خارج 
از آم��وزش و پرورش آموزش مي بينن��د و در بخش خصوصي در 
اولويت اش��تغال قرار دارند. به عنوان مثال بخشي از هنرجويان ما 
در شهرس��تان خرم آباد در مكانيكي هاي سطح شهر همزمان كار 
مي كنند و حقوق دريافت مي كنند يا در هنرستان هاي كشاورزي 
ب��ه ميزاني كه س��هم در توليد دارن��د از حق الزحم��ه برخوردار 
مي شوند. در اكثر شهرستان هاي ما همين گونه است و هنرجويان 
كاردانش معموال در كنار تحصيل مي توانند در بخش هاي مختلف 

كارآم��وزي كنند و به تناس��ب آن از حقوق هم برخوردار ش��وند. 
مديركل آموزش هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: 
اتفاقات خوبي را در جشنواره مهارت هاي هنري كه امسال برگزار 
ش��د شاهد بوديم. در اين جش��نواره سه دانش آموز ناشنوا به دوره 
كشوري راه پيدا كردند و موفق شدند نشان هاي طال و نقره دريافت 
كنند. آموزش هاي كاردانش منعطف اس��ت و قابليت هاي بسياري 
دارد ب��ه گونه يي كه در حال حاضر بي��ش از 5000 دانش آموز با 
نيازهاي ويژه در 15 رشته مهارتي كاردانش تحصيل مي كنند. اين 
هنرستان هاي ويژه دانش آموزان استثنايي زيرنظر سازمان آموزش 

و پرورش استثنايي فعاليت مي كنند. 
او ادام��ه داد: پرورش گياهان دارويي، تودوزي س��نتي، معرق، 
خياطي، برق و... از جمله رش��ته هايي هس��تند كه دانش آموزان با 

نيازهاي ويژه مي توانند در آنها تحصيل كنند. 
مديركل دفتر آموزش هاي كاردانش با بيان اينكه نوع آموزش ها 
در اين ش��اخص به گونه يي اس��ت كه مي تواند گستره بيشتري از 
دانش آموزان را به علت تنوع رش��ته ها در بر بگيرد گفت: بنابراين 
بسياري از دانش آموزان مي توانند با قابليت ها و توانايي هاي مختلفي 

كه دارند در يكي از رشته ها ادامه تحصيل دهند. 
طي س��ال هاي اخير ن��گاه جامعه به ش��اخه كاردانش نگاه 
بهتري ش��ده و اميدواريم بتوانيم واقعيت هاي اين رش��ته ها را 
بيش��تر تبيين كنيم و آن را در جامعه توسعه دهيم و به بهبود 

اشتغال كمك كنيم. 

هنرجويان 110 رشته كاردانش نياز به پروانه كسب ندارند
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مرعشي، كواليي و مهرعليزاده از كانديداتوري براي شهرداري تهران انصراف دادند

نجفيبهبهشتميرود

كارشناسان بازار ملك مطرح كردند

آينده بازار مسكن بدون جهش قيمتي

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري| 
با انصراف حس��ين مرعشي، محس��ن مهرعليزاده 
و اله��ه كواليي، محمدعلي نجفي توانس��ت 21 راي 
ش��وراي ش��هر پنجم تهران را به دس��ت آورد. به اين 
ترتيب، محمدعلي نجفي پس از تشكيل شوراي شهر 
در اول شهريور و پس از سوگند اعضاي شوراي شهر، 
انتخاب رييس و هيات رييسه شورا و راي گيري رسمي 
در صحن علني ش��وراي ش��هر به عنوان ش��هردار به 

وزارت كشور معرفي مي شود. 
ب��ه گزارش »تع��ادل«، هر چن��د اعضاي منتخب 
ش��وراي پنجم شيوه جديد را براي انتخاب شهردار به 
كار بستند تا از ايجاد هرگونه شائبه و حرف و حديث 
جلوگيري ش��ود اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و برخي 
كانديداه��ا نارضايتي خود را از روند انتخاب ش��هردار 
اعالم كردند. قب��ل از انتخابات در فضاي مجازي اين 
ش��ايعه به وج��ود آمد كه اعض��اي منتخب روي يك 
گزينه به اجماع رسيده اند و انصراف محمدعلي افشاني 
ب��ر اين ش��ايعه دامن زد. در نتيج��ه برخي منتخبان 
مجبور به ارائه توضيح در اين باره شدند. از جمله زهرا 
نژادبهرام اعالم كرد كه ش��ايعه اجماع روي ش��هردار 
ش��دن نجفي بيش از جلس��ه ارائه برنام��ه را تكذيب 
مي كن��م. علي اعطا نيز در اظهارنظري عنوان كرد كه 
اجماعي براي شهردار شدن فرد خاصي صورت نگرفته 
است. زهرا صدراعظم نوري نيز تاكيد كرد كه شهردار 

تاكنون انتخاب نشده است. 
 اما روز پنج ش��نبه وقتي حس��ين مرعشي بعد از 
تش��ريح برنامه هاي خود از كانديداتوري انصراف داد، 
اين شائبه پررنگ تر شد. حسين مرعشي پس از ارائه 
برنامه هاي خود، به صورت رسمي و در صحن شورا از 
حضور در ميان نامزدهاي شهرداري تهران انصراف داد 
و از اعضاي شوراي شهر خواست تا زماني كه داوطلب 

ديگري براي اين سمت هست، به او راي ندهند. 
در اين هنگام عليخان��ي از اعضاي منتخب از وي 
پرسيد باتوجه به روحيه شوخ طبعي كه از شما سراغ 
داريم آيا جدي هس��تيد يا ما سر كاريم؟ مرعشي در 
جواب گفت: »ش��ما من رو سر كار گذاشتيد، من رو 
دعوت كرديد اما مي خواهيد به ش��خص ديگري راي 
بدهيد.« مرعشي با تشريح برنامه هاي خود درخصوص 
انصراف مهرعليزاده نيز مطالبي عنوان كرد و زماني كه 
نوبت مهرعليزاده رس��يد تا برنامه هاي خود را تشريح 
كند در واكنش به س��خنان مرعش��ي گفت: هر آنچه 
آقاي مرعشي درباره انصراف بنده گفته است، حاصل 

روحيه ش��وخ طبعي اوست. آقاي مرعشي خيلي شوخ  
هس��تند. هم برنامه ارائه مي دهن��د، هم خوب حرف 
مي زنند، هم انصراف مي دهن��د و هم انصراف بقيه را 
اعالم مي كنند. بعد از مرعش��ي، نوب��ت الهه كواليي 
ب��ود كه انصراف خ��ود را اعالم كن��د. كواليي كه روز 
چهارشنبه برنامه هاي خود را به اعضاي منتخب ارائه 
كرده بود، بعد از انصراف مرعش��ي با ارسال نامه يي از 
كانديداتوري شهرداري تهران انصراف داد. در نامه وي 
آمده اس��ت: من براي بهبود اوضاع و برآورده ش��دن 
خواس��ته هاي مردم پا به اين عرصه گذاشتم، اما گويا 
برآوردهاي آرا نشان از انتخاب فرد ديگري داشت و بر 

همين اساس طي نامه يي انصراف دادم. 
هر چند كواليي در نامه يي كه دراختيار رس��انه ها 
قرار داد به ش��كل واضح از انتخاب ش��هردار توس��ط 
منتخبان قب��ل از انجام انتخابات خب��ر داد، اما زهرا 
نژادبهرام انتش��ار نامه وي در رس��انه ها را بي اخالقي 
رسانه يي خواند و گفت: رسانه ها بايد با رعايت اخالق 
حرفه ي��ي از ايجاد هرگونه چال��ش ميان 2 مجموعه 

ش��هرداري و شوراي ش��هر جدا پرهيز كنند. به گفته 
وي، خانم كواليي با ارس��ال نامه يي به هيات رييس��ه 
ش��ورا، براي انسجام اصالح طلبان و اعالم پيام واحد و 
منس��جم اصالح طلبي به مردم از نامزدي تصدي اين 
مسووليت انصراف دادند، اما متاسفانه برخي رسانه ها 
مطالبي بي ربط و غيرواقعي را در اين خصوص منتشر 
كردن��د كه هيچ گون��ه ارتباطي با دكت��ر الهه كواليي 
ندارد. متاسفانه كم توجهي به اخالق حرفه يي تا آنجا 
ادامه داشت كه پيش از اعالم نتيجه راي گيري، برخي 
شبكه هاي اجتماعي و كانال هاي خبري رسانه ها اقدام 

به انتشار اخباري كردند كه ارتباطي با شورا نداشت. 
نژادبه��رام اظهار كرد: برنامه ارائه ش��ده توس��ط 
آقايان مرعشي، مهرعليزاده و همچنين خانم كواليي 
مورد اقبال جمعي از منتخبان بود كه اين دوس��تان 
با توج��ه به رويكرد انس��جام اصالح طلب��ان تصميم 
ب��ه انصراف گرفتن��د و در نهاي��ت محمدعلي نجفي 
ب��ا راي اكثريت قاطع منتخبين ش��ورا انتخاب ش��د. 
هنگام برگزاري انتخابات عدم هماهنگي بين اعضاي 

منتخب، خبرنگاران را س��ر درگم كرده بود. در حالي 
ك��ه الويري ريي��س موقت منتخبان اظه��ار كرد كه 
راي گيري براي انتخاب ش��هردار روز پنج شنبه انجام 
نمي ش��ود، اما دقايقي بعد افشين حبيب زاده از انجام 
قطعي راي گيري براي انتخابات خبر داد. البته اين عدم 
هماهنگي بين اعضاي منتخب فق��ط محدود به روز 
راي گيري نمي شود و قبل از آن نيز ناهماهنگي هايي 
در اعالم زمان روز راي گيري در صحبت هاي منتخبان 
وجود داش��ت. عدم معرفي يك نفر به عنوان سخنگو 
باعث صحبت هاي ضد و نقيض منتخبان شوراي شهر 

پنجم در اين مدت شده است. 
به گ��زارش »تع��ادل«، درنهايت راي گي��ري روز 
پنج شنبه گذشته از ساعت 14 شروع شد و منتخبان 
ش��وراي پنجم پش��ت درهاي بس��ته و بدون حضور 
خبرنگاران راي گيري بين مهرعليزاده و نجفي را آغاز 
كردند. اما در دقايق آخر صحبت هاي مرعش��ي جدي 
از آب درآم��د و مهرعلي��زاده براي هم افزايي بيش��تر 
اصالح طلبان در مديريت ش��هري نيز از كانديداتوري 

انصراف داد. با انصراف وي محمدعلي نجفي به عنوان 
تنه��ا كاندي��داي ش��هرداري ب��ا 21 راي به عن��وان 

شانزدهمين شهردار تهران انتخاب شد. 
محمدعلي نجفي با اعالم شعار »شهر اميد، مشاركت 
و ش��كوفايي«، برنامه هايش را براي تصدي شهرداري 
تهران ارائه كرد. به طور خالصه مي توان اهم برنامه هاي 
وي را اين گونه خالصه كرد: افزايش به كار گيري زنان و 
جوانان، تاكيد بر محله محوري، برقراري ارتباط مناسب 
با س��ازمان ها و نهادها، كاهش فرآيندهاي موازي در 
ساختار سازماني شهرداري، برقراري سيستم هوشمند 
يكپارچه، تقويت س��رمايه هاي اجتماعي و مشاركت 

عمومي و توسعه حمل و نقل عمومي. 

 تالش مي كنم روسفيد باشم
محمدعلي نجفي بعد از انتخاب به عنوان ش��هردار 
تهران در نخس��تين اظهاراتش گفت: الزم مي دانم كه 
در همين نخس��تين لحظات مسووليتم به شهروندان 
تهراني تعه��د دهم كه تمام ت��الش و قدرتم را براي 
ايجاد ش��رايط مطلوب تر براي زيس��ت شهري آنها به 
كار خواهم گرفت و س��عي مي كن��م از همه امكانات 
در ش��هرداري و بيرون از ش��هرداري اس��تفاده كنم 
تا دو خواس��ته اصلي ش��هروندان محقق ش��ود؛ يكي 
ايج��اد آرامش كه جنبه هاي روح��ي، معنوي و رواني 
ش��هروندان را در زندگي ش��هري مدنظر دارد و دوم 
ايجاد آس��ايش كه جنبه هاي فيزيكي و مادي زندگي 

آنها را دربر خواهد گرفت. 
نجفي كه در يك برنامه خبري تلويزيوني صحبت 
مي ك��رد، تاكيد ك��رد: من تمام تالش خ��ود را انجام 
مي دهم تا در مقابل شهروندان تهراني روسفيد باشم و 
بتوانم شرايطي را فراهم كنم كه زندگي شهروندي آنها 

در 4 سال آينده به مراتب بهتر از امروز باشد. 

 اول شهريور شورا هاي جديد فعال مي شوند
خندان دل معاون عمران و توس��عه امور شهري و 
روستايي وزارت كشور، اعالم كرد: منتخبين پنجمين 
دوره ش��وراهاي اس��المي شهر و روس��تا، در سراسر 
كشور، يكم شهريور سال جاري، فعاليت رسمي خود 
را آغاز مي كنند. براساس بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه 
وزير كش��ور، پنجمين دوره شوراهاي اسالمي شهر و 
روستا در سراسر كشور، با دعوت مسووالن واحدهاي 
تقسيمات كشوري مربوطه در اول شهريورماه 1396، 

به طور همزمان فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. 

در حالي كه بر اس��اس تازه ترين آمار منتش��ر شده از سوي 
بان��ك مركزي، ميانگي��ن قيمت خريد و ف��روش يك مترمربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي ش��هر تهران در تيرماه سال جاري نس��بت به ماه مشابه 
س��ال گذش��ته اش 6.2 درصد افزايش يافته است؛ اما مسووالن 
حوزه مس��كن معتقدند كه ش��اهد جهش قيمتي در آينده بازار 

مسكن نخواهيم بود. 
در همين رابطه رييس اتحاديه مش��اوران امالك شميرانات 
ب��ا بي��ان اينكه پيش بيني بر اين اس��ت كه تا يك س��ال آينده 
جهش��ي در قيمت مسكن نخواهيم داشت، مي گويد: در صورتي 
كه قيمت مس��كن افزايش يابد، متناسب با نرخ تورم خواهد بود 
و هرچه س��رمايه گذاري ها در اين حوزه بيش��تر شود اشتغال و 

توليد در بخش مسكن رونق مي گيرد. 
محمدرضا قاس��مي با اش��اره ب��ه ركود بازار مس��كن اظهار 
مي كند: بازار معامالت مس��كن كش��ور ب��دون جهش قيمت تا 
يك سال آينده رونق مي گيرد. وي ادامه مي دهد: بازار معامالت 
مسكن هنوز در ركود است و تا زماني كه اين بازار رونق نگيرد، 

شاهد افزايش ساخت و ساز در كشور نخواهيم بود. 
قاسمي از ورود افراد غيرحرفه يي و بدون صالحيت و برخي 

بانك ها در حوزه س��اخت و ساز انتقاد مي كند و مي گويد: ورود 
اف��راد ب��دون صالحيت در حوزه س��اخت و س��از اين بخش را 
دچار انحراف و س��وداگري مي كند و همواره ش��اهد سوداگري 

هلدينگ هاي بانكي در بازار مسكن هستيم. 
رييس اتحاديه مش��اوران امالك شميرانات تصريح مي كند: 
متاس��فانه سياست هاي غلط مس��كن در گذشته باعث افزايش 
خانه هاي خالي در كش��ور ش��ده، به طوري كه بخش زيادي از 
سرمايه هاي كش��ور در خانه هاي خالي حبس شده و هيچ گونه 

ثمري براي اقتصاد ملي ندارد. 
وي با اش��اره به مزيت هاي اس��تفاده از فضاي مجازي براي 
انجام معامالت مس��كن يادآور مي شود: اس��تفاده از روش هاي 
سنتي گذشته از جمله آگهي در روزنامه در حال منسوخ شدن 
است و استفاده از مش��اوران امالك مطمئن در فضاي مجازي 
ام��ن مبتني بر ش��بكه مل��ي اطالعات مي توان��د در رونق بازار 

معامالت مسكن كشور بسيار تاثيرگذار باشد. 

 پيش بيني رشد ماليم قيمت ها
معاون مسكن و س��اختمان وزير راه و شهرسازي مي گويد: 
همان طور كه در 4س��ال گذش��ته قيمت مسكن رشد چنداني 

نداشته اس��ت، وضعيت بازار نشان مي دهد كه سال آينده هم 
قيمت واحدهاي مسكوني در كشور افزايش شديدي ندارد. 

حامد مظاهريان در گفت وگو با ايرنا بيان مي كند: سياس��ت 
وزارت راه و شهرس��ازي حماي��ت از مصرف كنندگان اس��ت و 
اين وزارتخانه مخالف هرگونه س��فته بازي و سوداگري در بازار 

مسكن كشور است. 
اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي اظهار مي كند: 
پيش بيني مي شود كه قيمت مسكن در آينده متناسب با نرخ 
تورم تغيير كند و بازار، كش��ش افزايش قيمت شديد مسكن 

را ندارد. 
مظاهري��ان درب��اره تاثي��ر كاه��ش ن��رخ س��ود بانكي بر 
افزاي��ش اجاره بهاي واحدهاي مس��كوني مي گوي��د: با افزايش 
س��رمايه گذاري، توليد مس��كن در كش��ور رش��د مي كند و با 
افزايش عرضه آن در بازار و ايجاد رقابت، مستاجران مي توانند 
در بلندمدت و ميان مدت واحدهاي مناسبي را انتخاب كنند. 

معاون وزير راه و شهرس��ازي با اش��اره به اينكه كاهش نرخ 
سود س��پرده هاي بانكي، س��رمايه گذاري در حوزه اقتصادي و 
بخش مس��كن را افزايش مي ده��د، اضافه مي كند: هر چند در 
كوتاه مدت ممكن اس��ت، كاهش نرخ س��ود سپرده هاي بانكي 

سبب افزايش نرخ اجاره بها شود و موجران تقاضاي اجاره بهاي 
بيش��تري داشته باش��ند، اما در بلندمدت و ميان مدت به نفع 

مستاجران خواهد بود. 
مظاهريان با بيان اينكه وزارت راه و شهرس��ازي همواره از 
كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي حمايت مي كند، مي افزايد: 
ن��رخ بهره پايي��ن كمك مي كند هزينه هاي س��اخت و س��از 

واحدهاي مسكوني هم در كشور كاهش يابد. 
معاون مس��كن و س��اختمان وزير راه و شهرس��ازي تاكيد 
مي كند: در صورتي كه س��رمايه هاي س��پرده شده در بانك ها 
وارد حوزه مسكن شود، س��رمايه گذاري در اين بخش افزايش 
و عرضه و تقاضاي مسكن هم وضعيت متعادلي پيدا مي كند. 

بر اس��اس اين گ��زارش، تازه ترين آمارهاي منتش��ره بانك 
مركزي از تحوالت بازار مس��كن در شهر تهران نشان مي دهد 
14هزار و 500 واحد آپارتمان مس��كوني در تيرماه معامله شد 
كه نس��بت به خردادماه 2.5 درصد كاهش داش��ته است ضمن 
اينكه نگاهي به بازار اجاره،  افزايش در نرخ را تجربه كرده است 
و آمار حاكي از آن است كه شاخص كرايه مسكن اجاره يي در 
تهران 11 درصد و در كل مناطق ش��هري تا 9.3 درصد نسبت 

به ماه مشابه سال 95 رشد كرده است. 

 افزايش سهم  ۱۰۰ درصدي 
بخش خصوصي در ساخت آزادراه ها 
مع��اون س��اخت آزادراه ه��ا ب��ا بي��ان اينكه در 
مش��وق هاي جديد جذب س��رمايه گذار خصوصي، 
مجري آزادراه همان س��رمايه گذار اس��ت، گفت: در 
قراردادهاي جديد س��رمايه گذاري آزادراهي، سهم 
بخش خصوصي به 100درصد افزايش يافته است. 

 سيدمحمدحسين ميرشفيع در گفت وگو با فارس 
اظهار كرد: استقبال ويژه يي از سوي سرمايه گذاران 
ب��راي س��اخت آزادراه ه��ا وج��ود دارد و باتوجه به 
ش��رايط اقتصادي كنوني، استقبال مناسبي در اين 

باره پيش بيني مي شود. 
ريس��ك  آزادراه ه��ا  در  داد:  ادام��ه  ميرش��فيع 
س��رمايه گذاري پايي��ن اس��ت گرچ��ه س��ود قابل 
پيش بيني بلندمدت اس��ت اما س��ود سرمايه گذاري 
در پروژه هاي آزادراهي معقول است؛ بنابراين تالش 
كرده اي��م كه در جذب س��رمايه گذاري خصوصي و 
براي تشويق آنها كمترين تشريفات اداري را داشته 
باشيم، ضمن آنكه مش��وق ديگر در اين زمينه اين 

است كه مجري آزادراه همان سرمايه گذار است. 
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه ها با بيان اينكه 
س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي بس��ياري براي 
اجراي پروژه  هاي آزادراهي استقبال كرده اند، گفت: 
ت��الش مي كنيم س��هم دولت در س��اخت آزادراه ها 
بس��يار كاه��ش يابد و س��هم بخ��ش خصوصي در 

سرمايه گذاري به 100 برسد. 
وي با اش��اره به اينكه امكان جذب سرمايه گذار 
خارج��ي ه��م در پروژه هاي آزادراه��ي وجود دارد، 
اضافه كرد: در صورت اعالم آمادگي س��رمايه گذاران 
خارجي، مدل هاي س��رمايه گذاري و نحوه بازگشت 
سرمايه مشخص است و  از سوي دولت ايران و بانك 

مركزي هم تضمين شده است. 
مع��اون س��اخت و توس��عه آزادراه ه��ا گفت:  در 
قراردادهاي جديد س��رمايه گذاري آزادراهي س��هم 
بخش خصوصي به 100درصد افزايش يافته است در 
اين باره مي توان به آزادراهي از بندر ش��هيد رجايي 
به سمت سيرجان اش��اره كرد كه با سرمايه گذاري 
100درص��دي بخش خصوصي س��اخته مي ش��ود، 
همچنين آزادراه المرد-پارس��يان هم با مش��اركت 

100درصدي بخش خصوصي اجرا مي شود. 
ميرش��فيع با اش��اره به تكميل قطع��ه يك و دو 
آزادراه اروميه-تبري��ز و  قطعه ي��ي از آزادراه غ��رب 
اصفهان  يادآور شد:  از سوي شركت ساخت فهرستي 
از بزرگراه ه��اي قاب��ل تبديل به آزادراه در سراس��ر 
كش��ور،   به وزارت راه و شهرس��ازي ارس��ال شده و 
چندين پروژه در اين فهرس��ت  در اولويت اس��ت و 
فراخوان جذب سرمايه گذار براي اين پروژه ها انجام 

شده است. 
معاون س��اخت و توس��عه آزادراه ها يادآور ش��د: 
 تبدي��ل  بزرگراه ه��ا  ب��ه آزادراه، نيازمند اس��تقبال 
 سرمايه گذار  بخش خصوصي است، در اين باره بايد 
منتظر ميزان اس��تقبال سرمايه گذاران براي ورود به  
پروژه   باشيم، البته در اين حوزه مشوق هاي مناسبي 

هم براي جذب سرمايه گذار ارائه شده است. 

تدوين طرح جامع بهبود 
كيفيت ساخت و ساز

رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
از تدوين طرح جامع بهبود كيفيت س��اخت و س��از 
خبر داد و گفت: ساختمان هايي كه ساخته مي شوند 
نس��بت به س��اختمان هاي موج��ود كيفيت بهتري 
دارند اما هنوز از استاندارد موردنظر پايين تر هستند. 
محمد شكرچي زاده در گفت وگو با فارس، با اشاره 
به اينكه در حال تهيه پيش نويس طرح جامع بهبود 
كيفيت س��اخت و ساز هس��تيم، گفت: كميته هاي 
حقوقي، آتش، س��ازه، بيم��ه و مباحث اجتماعي در 
حال تهي��ه پيش نويس طرح جام��ع بهبود كيفيت 
ساخت و ساز هس��تند و تجارب كشورهاي ديگر را 
براي س��اختمان هاي جديد و ساختمان هاي موجود 

مدنظر قرار داده اند. 
ش��كرچي زاده افزود: در كشورهاي پيشرفته دنيا 
از صنعت بيمه براي بهبود كيفيت س��اخت و س��از 
اس��تفاده مي كنند زيرا ابزار بيمه، ابزاري اس��ت كه 
مي تواند در جهت بهبود كيفيت ساخت و ساز مورد 

استفاده قرار گيرد.
رييس مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي 
اضافه كرد: براس��اس بخش��نامه يي كه در سال 95 
ابالغ ش��د و قرار بود نماي س��اختمان ها گواهينامه 
ضوابط آتش براي جلوگيري از آتش سوزي دريافت 
كنن��د زيرا در برخي س��اخت و س��ازها مش��اهده 
مي كنيم كه نماي بناها با ضوابط آتش به هيچ وجه 
هماهنگ��ي ندارند، بنابراين از س��ال گذش��ته مقرر 
ش��د تا نماي س��اختمان هايي كه س��اخته مي شود 
گواهينامه مركز تحقيقات مس��كن و شهرس��ازي را 

داشته باشند. 
ش��كرچي زاده درباره كيفيت واحدهاي مس��كن 
مهر گفت: اين واحدها براس��اس شرايط انبوه سازي 
س��اخته ش��د و بحث كيفيت چندان مطرح نبود و 
برهمين اس��اس در برخي پروژه هاي مس��كن مهر 

كيفيت به شكل قابل توجهي رعايت نشده است. 

رشد 2.5 درصدي جابه جايي 
مسافر ريلي

مدي��ركل برنامه ري��زي و نظ��ارت ب��ر خدمات 
مسافري راه آهن گفت:  امسال براي نخستين بار پس 
از چند س��ال شاهد رش��د 2.5درصدي جابه جايي 

مسافري راه آهن بوديم. 
علي كاظمي منش در گفت وگو با تس��نيم درباره 
افزايش ظرفيت ناوگان مس��افري تصريح كرد: قرار 
است در اين حوزه، تعداد 23 ميليون نفر مسافر در 

سال 95 را به 27 ميليون نفر افزايش دهيم. 
مدي��ركل برنامه ري��زي و نظ��ارت ب��ر خدمات 
مسافري راه آهن، گفت: اسفند سال گذشته و اواخر 
سال 94 قريب به 250 واگن مسافري از رده خارج 
شد و واگن جديدي هم به ناوگان اضافه نشده و قرار 
است جابه جايي مسافر 4 ميليون نفر افزايش يابد. 

به گفته كاظمي من��ش، ارتقاي كيفيت با اصالح 
اساس��نامه ها و پيگيري ش��ركت ها دومين موضوع 
موردتاكيد راه آهن اس��ت و طي س��اليان گذش��ته 
شاهد رش��د حمل ونقل ريلي مس��افري نبوده ايم و 
امس��ال براي نخستين بار است كه پس از چند سال 

رشد 2.5درصدي در جابه جايي رخ داده است.

اخبار

در شهر
 نجفي راه سختي را در پيش دارد

افش��ين حبيب زاده، عضو منتخب ش��وراي شهر 
پنجم تهران با بيان اينكه وضعيت كنوني تهران به 
گونه يي است كه نجفي براي بهبود آن راه سخت و 
زمانب��ري را در پيش دارد، گفت: با اين حال تجربه 
و برنامه ه��اي نجفي نش��ان داده كه مي تواند بخش 

زيادي از چالش هاي تهران را حل كند. 
به گزارش ايس��نا، افش��ين حبيب زاده با اش��اره 
به انتخ��اب محمدعل��ي نجفي به عنوان ش��هردار 
تهران گف��ت: بخش��ي از فعاليت ه��اي پيش روي 
نجف��ي به داخل ش��هرداري بازمي گ��ردد و آن هم 
انتظام س��اختاري درون ش��هرداري است كه آن را 
مي توان يكي از كارهاي مهم دانس��ت. البته نجفي 
در برنامه يي كه به ش��وراي ش��هر ارائه كرد به طور 
مفص��ل به اين موض��وع پرداخته كه نش��ان دهنده 
ض��رورت ايج��اد تغيي��رات و اصالح��ات در درون 

شهرداري است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ش��هرداري در دوران نجفي 
نيازمند تغيير رويكرد در مديريت ش��هري است كه 
بايد از تمرك��ز در كالبد به تمركز در روح حاكم بر 
ش��هر تغيير كند، گفت: حال شهر تهران بد است و 
بايد شهردار جديد تهران براي اين موضوع چاره يي 
بينديش��د. حبيب زاده همچني��ن اصالح روابط بين 
شهرداري و شورا را يكي ديگر از برنامه هاي شهردار 
بعدي تهران دانس��ت و گفت: روابط ش��هرداري با 
س��اير نهادهاي مرتبط نيز بايد اصالح شود چراكه 
الزم است، بنيان جديدي در عرصه مديريت شهري 
گذاشته شود كه عالوه بر رعايت قانون، شورا نظارت 

خود را نيز عملياتي كند. 
عضو منتخب شوراي شهر پنجم با بيان اينكه در 
حوزه انتظام س��اختاري در شهرداري بايد كارهاي 
بس��يار زيادي انجام ش��ود، تصريح ك��رد: عالوه بر 
تغيي��ر در چارت هاي ش��هرداري و معاونت ها، نظام 
تصميم س��ازي در ش��هرداري از ش��يوه نظام��ي به 
مشاركتي بايد تغيير كند. چراكه در شهرداري امروز 
به نظام تصميم س��ازي توجه نمي ش��ود و مشاركت 
بدنه كارشناسي شهرداري نيز جلب نمي شود و اين 

شيوه تصميم گيري در ش��هرداري فعلي يك شيوه 
نظامي است كه بايد به شيوه مشاركتي تغيير كند. 
چراكه معتقديم بدنه كارشناس��ي شهرداري تهران 
قابل دفاع اس��ت و حرف هاي زي��ادي براي حضور 
در عرص��ه تصميم گي��ري دارد اما متاس��فانه مورد 
توجه قرار نمي گيرد و ش��ايد حضور دايمي شهردار 
تهران در عرصه هاي رقابت سياس��ي باعث شده كه 
كارشناسان اهل فن در عرصه تصميم سازي حضور 

فعال نداشته باشند. 
وي با بيان اينكه حضور مداوم شهردار تهران در 
عرصه هاي رقابت سياس��ي باعث شد كه وي نتواند 
مديريت ش��هري را از رقابت هاي سياس��ي تفكيك 
كن��د و اين يك نقطه ضعف اس��ت، گفت: بس��يار 
خرسندم كه دكتر نجفي در برنامه تشريح اهدافش 
عنوان كرد كه اگر ش��هردار تهران ش��ود از كسوت 

سياسي خارج و لباس خدمت به تن خواهد كرد. 
حبيب زاده با بيان اينكه متاسفانه شهردار بعدي 
تهران در امر انضباط بخش��ي مالي راه سختي را در 
پيش دارد، گفت: انضباط مالي در شهرداري تهران 
بس��يار مخدوش است و اين مخدوش بودن انضباط 
مالي مورد تاييد كارشناس��ان درون ش��هرداري نيز 
قرار گرفته اس��ت. به گونه يي ك��ه از نحوه واگذاري 
قراردادها تا قيمت تمام ش��ده پروژه نحوه بس��تن 
قرارداد، انتخاب پيمانكار و... دچار بي انضباطي است 
كه بايد نظام پوياي بازرس��ي در ش��هرداري تهران 
ايجاد ش��ود و از تمام وجوه اقدامات بايد بازرس��ي 
صورت گيرد و از قبل از انعقاد قرارداد تا تحويل كار 
يا از نحوه برخورد ماموران شهرداري با مردم، صدور 
مجوز و... بايد بازرس��ي كاملي صورت گيرد و نجفي 
نيز در برنامه اش اشاره كرد كه بازرسي بازوي اصلي 
در كنار ش��هرداري است كه مي تواند مديريت را در 

حل معايب كمك كند. 
عضو منتخب شوراي ش��هر با بيان اينكه تهران 
گران اداره مي ش��ود و بايد علل آن بررس��ي ش��ود، 
گفت: نبود انضباط مالي در مناطق و س��ازمان هاي 
شهرداري بيش��تر نمود پيدا مي كند و اين درحالي 
است كه توزيع نامناسب نيروها سبب حجيم شدن 

و افزايش نيروها از 15ه��زار نفر به حدود 65 هزار 
نفر ش��ده كه اين حجم باالي نيروي انس��اني يكي 
از چالش ه��اي اصل��ي مديريت بع��دي خواهد بود 
ك��ه قطعا بايد فكر اساس��ي در اين باره كرد چراكه 
عمده درآمدها صرف پوشش دادن اين حجم نيروي 
انس��اني بدون آنكه بهره وري مع��ادل نيروها وجود 

داشته باشد، مي شود. 

 شهردار آينده قانون را محور قراردهد
سيدحس��ين هاشمي، استاندار تهران با تاكيد بر 
لزوم تفويض اختيارات توسط شهردار به معاونان و 
تحقق نظارت بر امور مديريت شهر افزود: اميدوارم 

شهردار آينده قانون را محور قرار دهد. 
به گزارش ايسنا سيدحسين هاشمي در تشريح 
اقدامات انجام شده در سطح استان تهران همچنين 
ويژگي هاي ش��هردار آينده ته��ران گفت: روزي كه 
به عن��وان اس��تاندار تهران منصوب ش��دم، تالش 
كردم دي��وار بتني ميان روابط ش��هرداري تهران و 
اس��تانداري را ب��ردارم چراكه همه قص��د داريم به 
مردم خدمت كنيم و اين ديواركش��ي ها معنا ندارد 
قطعا با هم ب��ودن و هم افزايي كمك مي كند كارها 
بهت��ر انجام ش��ود. در حقيقت وح��دت رويه براي 

خدمت رساني يك ضرورت اجتناب ناپذير است. 
وي افزود: در راس��تاي برداشتن اين ديوار بتني 
3 مالق��ات با ش��هردار داش��تم و تحكي��م روابط را 
پيگيري كردم اما وقتي مش��اهده كردم آن چيزي 
كه مي خواهيم محقق نمي ش��ود، ره��ا كردم البته 
اين به اين معنا نبود كه ارتباط قطع شود، معاونان 
استانداري ارتباط داشتند اما آنچه كه مي خواستيم 

صرفا در ارتباط ها نبود. 
وي اب��راز اميدواري ك��رد: در دوره جديد براي 
كاهش معضالت ش��هر ته��ران مثلث ش��هرداري، 
ش��ورا و فرمانداري با ي��ك ارتباط موث��ر و هم افزا 
ش��كل بگيرد. شرايط موجود نش��انگر آن است كه 
اي��ن تعامل و همكاري حتما ايجاد خواهد ش��د لذا 
ش��اهد آرامش بيشتر ش��هر خواهيم بود و مي توان 
كارهاي مهم را آغاز كرد. اميدواريم در دوره جديد 

خألهايي كه داش��تيم را پر كنيم و شاهد هيچ خط  
كش��ي نباشيم و شهروندان هم به شورا و شهرداري 
كمك كنند كه انجام كارها تس��هيل ش��ود چراكه 

قطعا توسعه با مشاركت مردم محقق خواهد شد. 
هاش��مي ادامه داد: بي ترديد مي توان بس��ياري 
از كارها را از طريق فاينانس ها و بدون اس��تفاده از 
منابع داخلي پيش برد. اميدواريم مديريت ش��هري 
در دوره جديد به دنبال فروش شهر و فضاها نباشند 
و اي��ن موض��وع را جز و سياس��ت هاي خود هم در 
شورا و هم شهرداري قرار دهند و كاهش هزينه هاي 

اضافي را دنبال كنند. 
وي تاكيد كرد: براي مثال هزينه پيش بيني شده 
ب��راي پل صدر ب��ا آنچه كه نهايتا به اتمام رس��يد، 
فاصله بس��يار زيادي داشت ضمن آنكه سازه بسيار 
سنگيني دارد درحالي كه حتي نسبت به نمونه هاي 
داخلي ازجمله س��ازه يي كه در اصفهان وجود دارد 
بس��يار سنگين تر است؛ امروز دنيا، دنياي مهندسي 
است و مهندسان ما با كيفيت باال و كمترين هزينه 
مي توانند پروژه ها را اجرايي كنند. اس��تاندار تهران 
در تش��ريح ويژگي هاي ش��هردار پايتخت گفت: در 
تمام دنيا ش��هرداران پايتخت ه��ا ويژگي ها خاصي 
دارن��د اما برخي ش��اخص ها مي تواند در پيش��برد 
اهداف مديريتي شهر موثر باشد. شهردار آينده بايد 
پيش از هر چيز انگيزه كار داش��ته باشد بايد براي 
هر س��ال برنامه داشته باش��د و برنامه ها را پيگيري 
كند اين يكي از اصلي و كليدي ترين مسائل است.

 
 كسب درآمد، مهم ترين مشكل پايتخت

مجيد فراهاني، يكي از منتخبان ش��وراي ش��هر 
پنجم مهم ترين مش��كل ش��هردار جدي��د تهران را 
كس��ب درآمد عنوان كرد. به گ��زارش ايلنا، مجيد 
فراهاني گفت: بزرگ ترين مش��كل ش��هردار تهران 
مس��اله مالي و اقتصاد ش��هري اس��ت كه امروز در 
ته��ران حاكم اس��ت، بدهي هاي كالن ش��هر تهران 
امروز حدود 25هزارميليارد تومان اس��ت و بيش از 

40هزارميليارد پروژه نيمه تمام وجود دارد. 
وي ادامه داد: بودجه س��االنه شهرداري تهران 

1۸هزارميلي��ارد اس��ت و بي��ش از 4برابر بودجه 
ش��هرداري تهران بدهي دارد و اين درحالي است 
كه بي��ش از 70درص��د بودجه ش��هرداري نيز از 
طريق ف��روش تراكم تامين مي ش��د و با توجه به 
ركود در حوزه ساختمان عمال 70درصد درآمدها 
با مش��كل روبه روس��ت بنابراين مهم ترين مساله 
ش��هردار آينده تهران دركوتاه مدت مس��اله كسب 

درآمدهاي جديد است.
 

 اما و اگرهاي طرح ترافيك موتورسيكلت ها
ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييس��ه ش��وراي 
ش��هر تهران گفت: طرح ترافيك موتورس��يكلت ها 
تا زمان فراهم كردن زيرس��اخت ها اجرايي نيس��ت 

و مجوز شورا را ندارد. 
به گزارش مهر، قناعتي با اشاره به ادامه ثبت نام 
ط��رح ترافيك موتورس��يكلت ها با وج��ود مخالفت 
ش��ورا اظهار ك��رد: اين طرح تا زماني كه به ش��ورا 
ارائه نش��ود و تاييد شورا را نگيرد، اجرايي نمي شود 
همچنين بايد سازوكار اين طرح از سوي شهرداري 
اعالم ش��ود. وي با تاكيد ب��ر اينكه صدور آرم طرح 
ترافيك براي موتورس��يكلت ها بسيار دشوار است و 
بايد مشخص ش��ود چگونه اجرايي مي شود، گفت: 
س��ازوكار چگونگ��ي معاينه فني موتورس��يكلت ها 
مشخص نيست. آيا مراكز معاينه فني ما پاسخگوي 
اين تعداد مراجعه موتورس��يكلت ها خواهد بود؟ آيا 
ام��كان نظارت هوش��مند براي موتورس��يكلت هاي 

متخلف وجود دارد و... 
ب��ه گفته وي، ه��ر زمان س��ازوكار اجراي طرح 
ترافيك موتورس��يكلت ها ارائه ش��ود و ش��ورا با آن 

موافقت كند، مي توان اين طرح را اجرا كرد. 
قناعت��ي درخصوص دليل ت��داوم ثبت نام طرح 
ترافي��ك موتورس��يكلت ها با وج��ود مخالفت هاي 
ش��ورا گفت: وقتي از مسووالن ش��هرداري پرسيده 
مي ش��ود كه چرا ثبت نام ها ادام��ه دارد، مي گويند 
»براي جم��ع آوري اطالعات و آمار اس��ت تا تعداد 
مح��دوده  وارد  روزان��ه  ك��ه  موتورس��يكلت هايي 

مي شوند، مشخص شوند.«
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صنعت، معدن و جتارت14
تسهيل صدور رواديد قطر 

براي تجار ايراني 
مهر| قطر در راستاي تسهيل حضور تجار ايراني در بازار 
اين كشور با صدور بخشنامه يي، صدور رواديد فوري و ويژه 
6ماه را در دستور كار قرار داد. در اين بخشنامه آمده است: 
به اطالع مي رساند در راستاي دستورات وزير كشور، صدور 
روادي��د ف��وري و ويژه براي تج��ار داراي تابعيت جمهوري 
اس��المي ايران به مدت 6 ماه )به صورت كثيرالورود( فعال 
ش��ده و هزينه رواديد تجار بر اساس دستور ماده )6( از بند 
يك )مجوز ورود( به موجب پيوست تصميم وزير كشور به 
شماره )۱۹( سال ۲۰۰۷ در رابطه با تعيين هزينه خدمات 
ارائه ش��ده از سوي وزارت كش��ور و گواهي هاي صادره )به 
مبلغ ۲۰۰ ريال قطري( به صورت ماهانه تعيين شده است. 
اين رواديد با رعايت كليه شروط و داشتن مدارك الزم زير از 
جمله اعتبار داشتن گذرنامه، داشتن دعوتنامه از سوي يك 
ش��ركت معتبر قطري، همراه داشتن مبلغي كه از )۵۰۰۰( 
ريال قطر كمتر نباشد يا معادل ارزي آن در كارت اعتباري، 

رزرو هتل، بليت رفت و برگشت صادر خواهد شد. 

 كاهش مبادالت تجاري
تهران - نيويورك

تس�نيم| جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از س��وي 
اداره آم��ار امريكا نش��ان مي دهد، مب��ادالت تجاري اين 
كش��ور با ايران در نيمه نخس��ت س��ال ج��اري ميالدي 
اف��ت ۲۹درصدي داش��ته اس��ت. مبادالت تج��اري دو 
كش��ور در 6ماه نخست س��ال ميالدي گذش��ته بالغ بر 
۱۰۹.۲ ميلي��ون دالر ب��وده كه اين رقم در مدت مش��ابه 
امسال به ۷۷.۲ ميليون دالر كاهش يافته است. بر اساس 
اي��ن گزارش صادرات امريكا به ايران در ماه هاي ژانويه تا 
ژوئن امس��ال 4۱.3 ميليون دالر بوده اس��ت كه اين رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 4۲ درصدي داشته 
اس��ت. امري��كا در ماه هاي ژانويه تا ژوئ��ن ۲۰۱6 بالغ بر 
۷۱.۹ ميلي��ون دالر كاال به ايران صادر كرده بود. واردات 
امريكا از ايران در 6 ماه نخس��ت امسال نيز 3۵.۹ ميليون 
دالر گزارش ش��ده كه نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
افت 4 درصدي داشته اس��ت. در مدت مشابه سال قبل 

واردات امريكا از ايران 3۷.3 ميليون دالر بوده است. 

 واكنش اتاق اصناف
به يك خبر

معاون حقوقي اتاق اصناف ايران به خبر »فس��اد چند 
هزار ميلياردي دو مدير در اتاق اصناف« كه توسط يكي 

از رسانه ها منتشر شده بود، واكنش نشان داد.
ب��ه گزارش پايگاه خب��ري اتاق اصن��اف ايران حميد 
هاشمي درباره سير پرونده تجهيز اصناف به صندوق هاي 
فروشگاهي و موضوع شركت كنتور سازي ايران گفت: در 
سال ۱3۹4 شركت هوشمند »سامانه باران« با ارائه طرحي 
خطاب به اتاق اعالم آمادگي كرد كه اصناف سراسر كشور 
را به صندوق مكانيزه فروشگاهي از محل توليدات داخلي و 
با حفظ و ايجاد اشتغال و به صورت رايگان، مجهز كند.اين 
طرح، همچون هر طرحي كه به اتاق تقديم مي ش��ود، به 
ويژه اگر متضمن حفظ يا ايجاد منافع براي اصناف يا عموم 
مردم باشد و تقديم كننده صالحيت هاي علمي و فني الزم 
را براي اين امر داشته باشد، در هيات رييسه اتاق مطرح و 
با موافقت اين هيات مقرر شد تا شركت باران در ماموريتي 
براي اتاق، مطابق با آنچه مورد تاييد سازمان امور مالياتي 
است، اقدام كند. هاشمي افزود: در اين نامه تصريح شده كه 
با توجه به »اولويت تجهيز صنوف كشور به صندوق مكانيزه 
فروش به عنوان يك برنامه حاكميتي در مصوبات س��ازمان 
امور مالياتي« ش��ركت باران به عنوان مامور بايد »براساس 
يك برنامه زمانبندي شده نسبت به تجهيز فوري اصناف« 
اقدام كند. به س��ادگي و با دقتي عادي از سوي هر شخص 
متعارف در محتواي اين نامه مي توان دريافت كه ماموريت 
اعطايي به ش��ركت مامور، به هيچ وجه نمي تواند و نبايد به 
معناي اجازه اتاق براي انعقاد قرارداد به نام اتاق تلقي شود. 
وي ادامه داد: ارتباط ش��ركت باران با ش��ركت كنتورسازي 
و انعق��اد قرارداد خريد يا فروش صندوق هاي فروش��گاهي، 
خارج از مح��دوده ماموريت، در قالب ظرفيت ش��خصي و 
ذيل صالحيت هاي آن شركت انجام شده و مبتني بر روابط 
دوجانب��ه اين دو ش��ركت، به عنوان دو ش��خص خصوصي 
غيرمرتبط با اتاق است. هاشمي درباره نقش و جايگاه اتاق 
در اجراي طرح ملي تجهيز اصناف به صندوق هاي مكانيزه 
فروش گفت: مس��تند به م��اده 4۱ قانون نظام صنفي اتاق 
براي تقويت مباني نظام صنفي، س��اماندهي اصناف كشور، 
مشاركت در سياست گذاري، تصميم گيري و مديريت مسائل 
صنفي تشكيل شده و مستند به بند 3 ماده 4۵ همين قانون 
وظيفه و اختيار دارد تا به »ساماندهي امور مرتبط با اصناف 

و مشاركت در تنظيم بازار« بپردازد.
از طرف ديگ��ر اصناف در م��اده ۷۱ قانون نظام صنفي 
۱3۸۲ و مستند به ماده ۱۲۱ قانون برنامه توسعه پنجم، ماده 
۷۱ اصالح قانون نظام صنفي و ماده ۱6۹ قانون ماليات هاي 
مستقيم كه اين آخرين حدود دو هفته پيش از ارائه طرح از 
سوي شركت باران مصوب شد، تكليف داشتند تا به نصب و 
استفاده از صندوق هاي فروشگاهي بپردازند.  هاشمي گفت: 
نصب و استفاده از صندوق هاي فروشگاهي مزايايي از جمله 
»ممانعت از فروش كاالهاي قاچاق در شبكه توزيع رسمي، 
حذف واسطه هاي غيرضرور، عدم نياز به بازرسي و نظارت از 

سوي نهادهاي صنفي، حكومتي و... است.

ضرورت ارائه برنامه 
اقتصادي از سوي دولت

ايس�نا| ريي��س اتاق اي��ران با بي��ان اينكه دولت 
بايد در ح��وزه اقتصاد برنامه ارائه ك��رده و انتخاب را 
براس��اس اين برنامه مدنظر قرار دهد، گفت: دوگانگي 
و حض��ور گروه هاي ذي نف��وذ در تصميمات اقتصادي 
عرصه را بر بخش خصوصي بس��يار تنگ كرده اس��ت. 
حس��ين ش��افعي با اش��اره به تيم معرفي شده دولت 
ب��راي حوزه اقتصاد اظهار ك��رد: بخش خصوصي پس 
از انتخابات اين تقاضا را داش��ته ك��ه نظرات در مورد 
وزراي اقتصادي اخذ ش��ود. بر همين اساس يك اقدام 
سراس��ري در كش��ور انجام ش��د و آن اين بود كه از 
تمام اتاق هاي كشور خواس��تيم مالك ها و معيارهاي 
م��ورد نظر خود را اعالم كنند. در يك جمع بندي اين 
مالك ها به رياست جمهور تقديم شد. در نهايت آنچه 
به عنوان ي��ك نظر قالب در بخ��ش خصوصي مطرح 
شد، اين بود كه مهم ترين مساله يي كه در اقتصاد بايد 
دولت به آن توجه كند، اين اس��ت كه بايد ديد دولت 
در چه نقطه يي قرار داشته و مي خواهد در چهار سال 

آينده به كجا برسد.

اخبار تجارت 

واكنش سفيران ايران و چين به مسدود شدن حساب هاي ايرانيان از سوي چين

تحريم بانكي دركار نيست
تعادل|

چن��دي پيش خبري مبني بر مس��دود ش��دن 
حس��اب هاي بانكي بعضي از ايراني ها در س��ه بانك 
 »MERCHENT و ICBC و ABC « چي��ن
بر خروجي رس��انه هاي كش��ور ق��رار گرفت. برخي 
در واكن��ش به اي��ن اقدام بي س��ابقه چي��ن آن را 
تحريم هاي بين المللي وضع شده توسط امريكا عليه 
ايرانيان عنوان كردند. اما يك مقام مسوول در اتاق 
مش��ترك بازرگاني ايران و چي��ن در اين باره گفته 
بود كه حساب هاي ايرانياني كه در چين بسته شده 
حساب هاي شخصي است. ايرانياني كه توريست يا 
دانشجو در چين هس��تند، بدون مجوز كار حساب 
ش��خصي ب��از مي كنند و با آن حس��اب كار تجاري 
و بيزين��س انجام مي دهند و ارقام درش��ت گردش 
مالي دارند، حساب هاي شان از طرف چيني ها بسته 
مي شود. به گفته وي، كس��اني كه حساب شركتي 
دارند حساب ش��ان در چين بسته نمي شود در واقع 
كس��اني كه با حساب هاي شخصي شان كار تجاري 
انجام مي دهند بسته مي شود. اين طبيعي است، در 
ايران هم اگر در حساب شخصي كه به دارايي اعالم 
نش��ده اس��ت، تراكنش هاي مالي باال وجود داشته 
باش��د حتما صاحب آن حساب احضار مي شود. اين 
م��وارد مربوط به قواني��ن FATF و قوانين مبارزه 
با پولش��ويي اس��ت كه بايد رعايت ش��ود. از آنسو، 
س��فير اي��ران در چين در واكنش ب��ه ايجاد برخي 
محدوديت هاي بانكي و مس��دود شدن حساب هاي 
بانك��ي ايرانيان مقيم چين و ارتباط داش��تن آن با 
تحريم هاي امريكا، به بيان جزييات و اخبار پش��ت 
صحن��ه اين موض��وع پرداخت. عل��ي اصغر خاجي 
گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي با تحريم هاي اخير 
امريكا عليه كش��ورمان ندارد و واقعيت آن گونه كه 
عنوان مي ش��ود، نيست. البته سفير چين در تهران 
ني��ز در ديدار با فع��االن اقتصادي ات��اق تهران در 
واكن��ش به اين موض��وع مي گويد: دول��ت چين از 
مدتي پيش، يك بانك اين كشور را به ارائه خدمات 
براي تج��ار ايراني اختصاص داده اس��ت و با وجود 
اعمال برخي محدوديت ها عليه اين بانك از س��وي 
دولت امريكا، ام��ا خدمات دهي اين بانك به تجار و 
بازرگانان ايراني ادامه دارد. به گفته »پانگ س��ن«، 
مذاكراتي مي��ان مقامات دو كش��ور در حال انجام 
اس��ت كه در اين زمينه بايد ق��دري صبر و تحمل 

داشت تا اين مشكالت برطرف شود. 

 تكذيب مسدود شدن حساب  ايرانيان در 
چين

اخي��را اخباري مبني بر بروز مش��كالتي جديد در 
راه همكاري ه��اي اقتصادي تهران-پكن مطرح ش��د 
كه س��فير چين به دعوت اتاق تهران در جمع فعاالن 

بخش خصوصي حاضر ش��د تا عالوه بر پاسخگويي به 
س��واالت آنها، اطمينان دهد كه مسائل پيش آمده با 
كمي صبر و تحمل و فرآيند مذاكره قابل حل اس��ت. 
»توس��عه مراودات تجاري، جذب گردش��گران چيني 
و افزايش س��هم ايران از هزينه س��االنه ۱۰۰ميليارد 
دالري گردش��گران چين��ي، بس��ته ش��دن برخ��ي 
حساب هاي بانكي يا انتقال پول مبادالت پتروشيمي« 
از جمله موضوعات مطرح شده در اين نشست تجاري 
بين تجار ايراني و چيني بود. در عين حال سفير چين 
در ايران با اش��اره به پيشينه روابط تجاري دو كشور، 
چشم انداز روش��ني را براي تهران و پكن متصور شد. 
در همين راستا، سفير ايران در پكن به بيان زواياي 
تازه يي از مس��دود شدن حساب هاي ايراني از سوي 
چيني ها پرداخت وگفت: دولت چين اخيرا با تغيير 
قوانين داخلي خود و البته براي ش��فافيت بيش��تر 
بانك��ي و مبارزه با پولش��ويي كنترل ها و نظارتهاي 

بانكي خود را تشديد كرده است. 
علي اصغر خاجي افزود: اين كنترل ها، سختگيري ها، 
قواني��ن و نظارت ه��ا فقط مختص ب��ه هموطنان ما 
نيست بلكه در خصوص اتباع تمامي كشورها و حتي 
شهروندان چيني نيز اعمال مي شود. وي تصريح كرد 
ك��ه در برنامه ريزي هاي جديد صورت گرفته توس��ط 
مقامات بانكي چين، چنانچه نقص مدارك و ابهام در 
تراكنش هاي مالي حساب ها مشاهده شود، بانك هاي 
مربوطه نسبت به مس��دود كردن حساب ها تا روشن 

شدن وضعيت آنها اقدام مي كنند. 
خاجي ادامه داد: در همين راس��تا نيز حساب هاي 
بانكي تعدادي از شركت هاي ايراني فقط در چند شعبه 
از بانك هاي كشاورزي،  اي. بي. سي و نه در تمام شعب 
و البته فقط در شهر »ايوو« كه فعاليت هاي اقتصادي 
گس��ترده يي در اين شهر انجام مي شود، مسدود شده 
اس��ت. وي ب��ار ديگر تاكيد كرد كه مس��دود ش��دن 
حس��اب يكايك ايرانيان در تمام��ي بانك هاي چين 
صحت نداش��ته و موض��وع تنها محدود ب��ه تعدادي 
از ش��ركت هاي ايراني در چند بانك و فقط در ش��هر 
»ايوو« اس��ت. سفير كشورمان اين را هم گفت كه در 
همين راستا مراتب ناخرسندي و نگراني از بسته شدن 
حساب هموطنان مان به مراجع بانكي و نظارتي چين 
منعكس شده و موضوع جهت حل مشكل همچنان در 

حال پيگيري است. 
خاج��ي در عي��ن ح��ال اظهار كرد ك��ه در اين 
خصوص مالقات هايي نيز با مقامات دولتي و بانكي 
چين از جمله مديركل كميسيون نظارت بر مقررات 
بانكي اين كش��ور داش��ته و مراتب نگراني ايرانيان 

مقيم را به اطالع آنان رسانده است. 
س��فير ايران در چين همچنين از ايرانيان مقيم 
چين خواس��ت ت��ا همكاري هاي الزم را با ش��رايط 
اعالم ش��ده توس��ط بانك هاي چيني داشته باشند 

و ب��ا توجه داش��تن ب��ه قوانين و مق��ررات جديد، 
فعاليت ه��اي اقتصادي خود را بدون مش��كل انجام 
دهن��د.  وي در بخ��ش ديگري از س��خنان خود به 
گس��ترش روابط ميان اي��ران و چين در زمينه هاي 
مختلف اش��اره كرد ك��ه در تازه ترين همكاري هاي 
دوجانب��ه، ايران به عنوان ميهمان ويژه در بيس��ت 
و چهارمين دوره نمايش��گاه بين المللي كتاب پكن 

حضور خواهد داشت. 
خاج��ي همچني��ن در اين خصوص ب��ه حضور 
هفته گذش��ته رييس كميسيون توسعه و اصالحات 
چين به عنوان فرس��تاده ويژه »ش��ي جين پينگ« 
رييس جمهوري اين كشور در مراسم تحليف حسن 
روحاني رياس��ت جمهوري اسالمي ايران اشاره كرد 
و گفت ك��ه همكاري هاي دو كش��ور در عالي ترين 
سطوح در حال انجام است و ايران و چين هم اكنون 
داراي روابط راهبردي هستند. سفير ايران در چين 
خاطرنش��ان كرد كه دو كشور پس از برجام و براي 
پيش��برد مناس��بات، قدم هاي خوبي در گس��ترش 
روابط دوجانبه برداشته اند و همكاري هاي اقتصادي 
تهران و پكن با توسعه و جهش همراه بوده است. 

احد محمدي، رييس انجمن دوستي ايران و چين 
همچنين با بي��ان اينكه ايران هنوز نتوانس��ته نقش 
واقعي خود را در طرح »يك جاده، يك كمربند« دولت 
چين ايفا كند، افزود: موضوع بس��ته ش��دن برخي از 
حساب هاي بانكي ايرانيان در چين نگران كننده است 
و ما درحال بررسي اين مساله هستيم كه دليل اينكه 
بانك هاي چيني يك باره اقدام به مسدودي تعدادي از 

حساب هاي بانكي افراد ايراني كرده اند، چيست.
همچنين به گفته اسداله عسگراوالدي رييس اتاق 
مش��ترك ايران و چين اخيرا فعاالن حوزه پتروشيمي 
در وص��ول وجوه حاصل از صادرات خود با مش��كالتي 
مواجه شده اند. همچنين حساب هاي برخي ايرانيان در 
بانك هاي چيني مس��دود شده اس��ت؛ در حالي كه به 
جاي محدود كردن، شايسته است مشكل برطرف شود.

در مقابل، »پانگ سن« سفير چين در ايران نيز 
با اشاره به پيشينه روابط ايران و چين و در پاسخ به 
دغدغه فعاالن بخش خصوصي ايران گفت: در زمان 
تشديد تحريم ها نيز روابط دو كشور در سطح خوبي 
نگاه داش��ته ش��د. اما پس از اجرايي ش��دن برجام 
شرايط بهتري براي همكاري ايجاد شد. به ويژه سفر 
رييس جمهور چين به ايران در س��ال ۲۰۱6 روابط 
دو كشور را به س��طح روابط استراتژيك همه جانبه 
ارتقا داد. پانگ سن در ادامه درباره مشكالت بانكي، 
گفت: دول��ت چين از مدتي پي��ش، يك بانك اين 
كشور را به ارائه خدمات براي تجار ايراني اختصاص 
داده است و با وجود اعمال برخي محدوديت ها عليه 
اين بانك ازسوي دولت امريكا، اما خدمات دهي اين 

بانك به تجار و بازرگانان ايراني ادامه دارد.

»پان��گ س��ن« همچني��ن با اش��اره ب��ه اعمال 
اف��زود:  اي��ران،  علي��ه   FATF محدوديت ه��اي 
دولت هاي دو كش��ور ايران و چين تالش هايي براي 
رفع مش��كالت ايجاد ش��ده در نق��ل و انتقال پولي 
ميان دو كش��ور داشته اند. سفير چين در تهران در 
ادامه به ارائه فاينانس از س��وي اگزيم بانك و بانك 
توس��عه ملي چين براي اج��راي پروژه هاي احداث 
خط ريلي در ايران، اشاره كرد و گفت: در خصوص 
مسدود شدن برخي از حس��اب هاي بانكي ايرانيان 
در چين، مذاكراتي ميان مقامات دو كشور در حال 
انجام است و در اين زمينه بايد قدري صبر و تحمل 

داشت تا اين مشكالت برطرف شود. 
س��فير چين در اي��ران همچنين درباره مس��اله 
عدم وص��ول وجوه فعاالن حوزه پتروش��يمي ايران 
گف��ت: اين مس��اله، مربوط به هم��كاري بانك هاي 
دو كش��ور اس��ت. بانك هاي چين تجاري هستند و 
دولت نمي تواند به صورت دس��توري با آنها برخورد 
كند. اما راه گش��ايش فاينانس باز است. همان گونه 
كه چن��دي پيش دو بانك چيني تفاهمنامه هايي با 
ايران به امضا رساندند كه براي برخي پروژه ها نظير 
راه آهن تهران- مش��هد اقدام به گشايش فاينانس 
كنند. پانگ س��ن ادامه داد: بانك هاي چيني نسبت 
به نقش آفريني در فرآيند توسعه ايران تمايل دارند 
كه اين تمايل شامل تجارت محصوالت پتروشيمي 

ميان دو كشور نيز مي شود.
ريي��س اتاق تهران در اين نشس��ت، با اش��اره به 
افزاي��ش حجم مبادالت تجاري گف��ت: امروز جايگاه 
تعامالت اقتصادي دو كشور به سرمايه گذاري مشترك 
در حوزه نفت و گاز و نيز ساخت نفتكش ها ارتقا پيدا 
كرده است. مسعود خوانساري با اشاره به طرح بزرگ 
دول��ت چين با موض��وع »يك جاده، ي��ك كمربند« 
افزود: اين پروژه كه س��رمايه عظيمي از سوي دولت 
چين، پش��توانه آن قرار گرفته فرصتي بسيار طاليي 
اس��ت تا نوع همكاري هاي اقتصادي دو كشور ايران و 

چين وارد مرحله تازه يي شود. وي با اشاره به ظرفيت 
پنهان اقتصادي دو كش��ور در حوزه گردشگري افزود: 
براس��اس آمار، مردم چين س��االنه نزدي��ك به ۱۰۰ 
ميليارد دالر در زمينه گردشگري هزينه مي كنند كه با 
برنامه ريزي دقيق دولت هاي دو كشور، ايران مي تواند 
با توجه به ظرفيت ها و جذابيت هاي باالي گردشگري، 
سهم بااليي در جذب گردشگران چيني داشته باشد. 
خوانساري گفت: بخش خصوصي دو كشور مي توانند 
از فرصت ه��ا در بخش گردش��گري و س��اخت هتل 
استفاده كنند. همچنين سرمايه گذاري چين در پروژه 
احداث خط راه آهن سريع السير تهران-اصفهان و نيز 
خ��ط راه آهن برقي تهران به مش��هد گامي بزرگ در 
توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور است كه بايد اين 

مزيت ها افزايش يابد. 

 چشم انداز تجارت تهران – پكن
س��طح مبادالت تج��اري ايران و چين در س��ال هاي 
نخس��ت پ��س از انق��الب ۵۰ ميلي��ون دالر و س��پس 
۲۰۰ميليون دالر آغاز شد، اما با سفر مقام معظم رهبري 
در كس��وت رييس جمهور ايران به چين، نقطه عطفي در 
روابط دو كشور ايجاد شد و ارزش مبادالت ايران و چين 
رو به فزوني مداوم گذاشت. درنهايت طي سال هاي ۲۰۱4 
- ۲۰۱۲ به مرز ۵۰ ميليارد دالر رس��يد. همچنين سطح 
مناسبات تجاري دو كشور در سال ۲۰۱۵ به دليل كاهش 
قيمت نفت و برخي مسائل ديگر، حدود ۲۰ درصد كاهش 
يافت و ب��ا تداوم اين روند نزول��ي، ارزش تجارت ايران و 
چين در س��ال ۲۰۱6 به رقم 3۲ ميليارد دالر رس��يد. از 
سوي ديگر، آمارها نشان مي دهد، در ۵ ماهه نخست سال 
۲۰۱۷، ارزش مبادالت تجاري ۲ كشور از مرز ۱۵ميليارد 
دالر گذشته و پيش بيني ها حاكي از آن است كه تا پايان 
اين س��ال، ارقام 4۰ تا 4۲ ميليارد دالر در تجارت ايران و 
چين محقق شود، البته فعاالن اقتصادي دستيابي به اين 
ميزان تجارت مورد اشاره را برطرف سازي مشكالت موانع 

بر سر راه تجار ايراني مي دانند. 

تعادل|
آمار منتش��ر شده از س��وي كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل 
)آنكتاد( حاكي از اين است كه ميانگين سرمايه گذاري خارجي در ايران 
طي ۸ سال اخير معادل 3.۲ ميليارد دالر بوده، درصورتي كه ميانگين 
كل س��رمايه گذاري خارجي در مناط��ق آزاد معادل ۸4ميليون دالر در 
سال گزارش ش��ده است. اين موضوع نشان مي دهد، مناطق آزاد ايران 
در مقايسه با س��اير مناطق آزاد به لحاظ جذب سرمايه گذاري خارجي 
عملكرد قابل قبولي نداش��ته اند. به عبارت ديگر، جذب سرمايه خارجي 
در مناط��ق آزاد كمتر از 3درصد كل س��رمايه گذاري خارجي در ايران 
اس��ت. از اين رو، برخالف س��اير مناطق آزاد موف��ق جهان كه موجب 

افزايش جذب س��رمايه گذاري خارجي ش��ده و حج��م قابل توجهي از 
سرمايه گذاري خارجي كشور را به خود اختصاص مي دهند، مناطق آزاد 
ايران در اين زمينه موفق نبوده اند. ميزان عملكرد مناطق آزاد ۸ كشور 
جهان از جمله »فيليپين، مالزي، چين، امارات متحده عربي )جبل علي(، 
كره جنوبي، كره شمالي، مكزيك، هند و ايران« از سوي كنفرانس توسعه 
و تجارت س��ازمان ملل )آنكتاد(، مورد ارزيابي قرار گرفته است. مطابق 
بررس��ي هاي انجام ش��ده، »مناطق آزاد فيليپين« با نس��بت ۸۵درصد 
بيشترين موفقيت را در جذب سرمايه گذاري خارجي داشته اند. از سوي 
ديگر، »مالزي« با ۷۲ درصد نس��بت كل جذب س��رمايه هاي خارجي، 
»چي��ن« با ۵۰ درصد و »كره جنوبي« ب��ا ۲۸درصد در رتبه هاي بعدي 

قرار گرفته اند. مناطق آزاد »مكزيك و هند« نيز مانند ايران در رتبه هاي 
آخر جذب سرمايه خارجي قرار دارند، به طوري كه درصد جذب سرمايه 
خارجي مناطق آزاد ايران، 3درصد گزارش شده است. همچنين آمارها 
حاكي از اين است كه مناطق آزاد ايران در سال گذشته سهمي كمتر از 
يك درصد از صادرات كشور داشتند. به گزارش فارس، طبق آمار اعالمي 
توس��ط دبيرخانه مناطق آزاد تمام حجم كاال صادر شده از اين مناطق 
در س��ال ۹4 و ۹۵ به ترتيب ۲۵۹.۸ و 34۹.3 ميليون دالر بوده است. 
اين آمار نش��ان از آن دارد كه ميزان صادرات در مناطق آزاد نسبت به 
تم��ام صادرات در ايران در ۲ س��ال اخير چي��زي نزديك به هيچ و زير 
يك درصد اس��ت. اگرچه توجيه اصلي ايجاد مناطق آزاد در ايران جذب 

سرمايه گذاري خارجي و افزايش صادرات بوده كه طبق آمار اعالم شده 
توس��ط دبيرخانه مناطق آزاد اين موضوع پس از گذش��ت نزديك به 3 
دهه از عمر اين مناطق تحقق نيافته است. مناطق آزاد در شرايطي اين 
سهم ناچيز را از كل صادرات كسب كرده اند كه نسبت به سرزمين اصلي 
مزاياي بيش��تري براي صادرات در اختي��ار آنها قرار گرفته بود، يكي از 
اصلي ترين اين مزايا معافيت فعاالن اقتصادي در پرداخت ماليات است. 
اميد است كه با تدبير مناسب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اليحه 
دو برابر ش��دن تعداد مناطق آزاد كه از اس��فند ماه سال گذشته توسط 
دولت يازدهم به رييس مجلس تقديم ش��ده، ب��ا درنظر گرفتن منافع 

كشور و به دور از گروكشي هاي سياسي مورد بررسي قرار گيرد.

نمره ضعيف مناطق آزاد در جذب سرمايه

در سالروز حمايت از صنايع كوچك از »سامانه GIS« رونمايي شد

شفاف سازي اطالعات صنعتي
تعادل|

آيين بزرگداشت»چهارمين سالروز حمايت از صنايع 
كوچك« برگزار شد. بنگاه هاي SME بيش از ۹6درصد 
بنگاه هاي صنعتي كشور را در برمي گيرند كه توانسته اند 
ب��راي حدود ۸۰۰ هزار نفر اش��تغال فراهم كرده و جزو 
بازيگران كليدي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور لقب 
بگيرن��د. از اين رو در تقويم رس��مي روز ۲۱مرداد ماه با 
عن��وان»روز حمايت از صنايع كوچ��ك« لقب گرفته تا 
س��رآغاز نگاهي ويژه به صاحبان كسب وكارهاي خرد و 
كوچك باشد. اين مراسم كه در واپسين روزهاي فعاليت 
محمدرض��ا نعمت زاده س��كاندار وزير صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و با حضور جمعي از صاحبان كس��ب وكارهاي 
كوچك برگزار ش��د ضم��ن تجليل برتري��ن واحدهاي 
توليدي و كارآفرينان موف��ق يك خروج مهمي ديگري 
داش��ت؛ آن هم رونماي��ي از »س��امانه اطالعات مكاني 
ش��هرك هاي صنعتي اي��ران)GIS(« بود. اين س��امانه 
مجموع��ه غني از اطالعات مربوط به كليه ش��هرك ها و 
نواحي صنعتي به بهره برداري رس��يده كش��ور را شامل 
مي ش��ود ك��ه درحال حاض��ر اطالعات ۷۸۹ش��هرك و 
ناحيه صنعتي با مس��احتي بيش از ۱۰۰هزار هكتار در 
آن بارگذاري ش��ده اس��ت. از مهم ترين كاركردهاي اين 
سامانه كه جست وجوي زمين هاي صنعتي با كاربري هاي 
مختل��ف را براي صنعتگران فراهم مي كند، جلوگيري از 
رانت اطالعاتي اس��ت. همچنين در اين مراس��م، متولي 
شهرك هاي صنعتي با اش��اره به برخي از دستاوردهاي 
اي��ن س��ازمان از انعقاد ۱4ه��زار و ۷۹۷ فق��ره قرارداد 
سرمايه گذاري در ش��هرك ها و نواحي صنعتي خبر داد 
و گف��ت: در اين 4س��ال ۸ هزار و ۹۹واح��د صنعتي با 
اش��تغال ۱3۲هزار و ۱۹6نفر نيز به بهره برداري رسيدند 
 و 3ه��زار و 46۸واح��د صنعتي غيرفعال نيز با اش��تغال

۵۷ ه��زار و 4۷6۰نفر مجددا راه اندازي ش��دند. به گفته 
علي يزداني ۸۹ مورد سرمايه گذاري خارجي نيز به ارزش 
۱.۸4ميليارد دالر و با اشتغالي بالغ بر ۵ هزار و 63۹ نفر 
در ش��هرك ها و نواحي صنعتي كش��ور طي 4سال اخير 

صورت گرفته است. 

 سامانه GIS چيست؟ 
مراسم گراميداشت»روز حمايت از صنايع كوچك« 
پنچ ش��نبه هفته گذشته با حضور وزير صنعت، معدن و 

تجارت، مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي 
صنعتي اي��ران و صاحب��ان صنايع در مح��ل هتل ارم 
ته��ران برگزار ش��د. متوليان صنعتي در اين مراس��م با 
رونمايي از»سامانه اطالعات مكاني شهرك هاي صنعتي 
اي��ران)GIS(« تالش كردند با حماي��ت از صنعتگران، 
خدمت جديدي را به آنها معرفي و ارائه دهند. سامانه يي 
كه ب��ا گ��ردآوري و تلفيق داده هاي مختل��ف از طريق 
تصويرسازي و به كارگيري شيوه هاي تحليل جغرافيايي، 
نمايش اطالعات مورد نظر را روي نقش��ه ها امكان پذير 
مي كند. متقاضي��ان زمين هاي صنعتي به كمك رايانه، 
.GIS تبلت يا تلفن همراه و از طريق نش��اني اينترنتي
IR.ISIPO وارد س��امانه اطالع��ات مكاني ش��ده و با 
اس��تفاده از مرورگره��اي متعارف و با توجه به س��طوح 
دسترسي پيش بيني شده، امكانات نرم افزار را در اختيار 
خواهند داش��ت. در س��امانه اطالعات مكاني، ابزارهاي 
متنوعي براي پيمايش نقشه و بهره گيري از قابليت هاي 
گس��ترده اين سامانه تعبيه ش��ده كه به كارگيري آنها 
به س��هولت انج��ام مي گيرد. اي��ن ابزاره��ا از 4 بخش 
عمده»ابزارهاي تنظيم نماي نقش��ه، ابزارهاي اطالعات 
مكاني، ابزارهاي اطالعات توصيفي و ابزارهاي ويرايش« 
تشكيل ش��ده اند. س��امانه اطالعات مكاني شهرك هاي 
صنعتي ايران درحال حاض��ر قابليت بارگذاري چندين 
الي��ه اطالعات را مانند امكانات زيربنايي، فضاي س��بز، 
نمايش بلوك بندي و قطعه بن��دي دارا بوده و با تركيب 
اطالعات توصيفي مرتبط در نظام هاي مديريت اطالعات، 
مجموعه يي گس��ترده و بس��يار متنوع از اطالعات را در 
اختيار كارب��ران قرار مي دهد. س��امانه اطالعات مكاني 
شهرك ها و نواحي صنعتي ايران كليه شهرك ها و نواحي 
صنعتي به بهره برداري رسيده كشور معادل ۷۸۹شهرك 
يا ناحيه صنعتي با مس��احتي بالغ ب��ر ۱۰۰هزار هكتار 
را تحت پوش��ش ق��رار داده و به مرور زم��ان اطالعات 
ش��هرك هاي جديد آم��اده واگ��ذاري در اين س��امانه 

بارگذاري خواهد شد. 
از س��وي ديگر به نظر مي رسد، ابتكار دولت تدبير و 
امي��د در نام گذاري ۲۱مرداد در س��ال ۱3۹3 به عنوان 
روز ملي صنايع كوچك، فرصت��ي براي تببين اهميت 
و نقش اين صنايع در توس��عه كش��ور به وجود بياورد. 
بر همين اس��اس متوليان صنعتي در س��ال هاي اخير 
تالش كردند با برنامه ريزي هاي مناسب، صنايع كوچك 

و متوس��ط را مورد حمايت قرار دهند. در همين راستا 
س��تاد اقتصاد مقاومتي براي رونق توليد، دس��تيابي به 
رشد اقتصادي ۸درصدي، نرخ تورم تك رقمي، توسعه 
صادرات، مديريت هدفمند واردات و ايجاد فرصت هاي 
شغلي جديد 44برنامه به وزارت صنعت ابالغ كرد كه از 
اين ميزان ۵ برنامه با ۲4 زيرپروژه به س��ازمان سازمان 
صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران ابالغ شد. در 
قالب چنين سياست هايي در سال ۹۵ به بيش از ۲4هزار 
بنگاه كوچك و متوس��ط براي خروج از ركود و افزايش 
ظرفي��ت توليد حدود ۱۷هزارميلي��ارد تومان پرداخت 
شده است. امسال هم 3۰۰هزار ميليارد ريال تسهيالت 
به بيش از ۱۰هزار بنگاه راكد، طرح هاي صنعتي داراي 
پيش��رفت فيزيكي ب��االي6۰ درصد و ۵ ه��زار بنگاهي 
كه نياز به بازس��ازي دارند، پرداخت مي شود. همچنين 
۱۰۰هزارميلي��ارد ري��ال ني��ز براي بنگاه ه��اي صنفي 
اختصاص يافته اس��ت. از طرفي ب��ه گفته علي يزداني 
با مجوز مجلس ش��وراي اسالمي در قالب قانون بودجه 
كل كش��ور كه اجازه داده ۲۰درصد از منابع تخصيص 
يافته به طرح هاي تملك دارايي به دستگاه هاي اجرايي 
ازجمله س��ازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي 
اختصاص يابد كه در اين صورت مي توان دس��ت كم 6 
درصد از نرخ مصوب براي اعطاي تس��هيالت را كاهش 
داد. همچنين با پيش��نهاد دول��ت و تنفيذ رهبر معظم 
انقالب مبني بر اس��تفاده از ۱.۵ميلي��ارد دالر از منابع 
صندوق توس��عه ملي براي ايجاد اش��تغال در روستاها 
و ش��هرهاي كوچك زير ۱۰هزار نف��ر امكان كاهش 6 
درصدي پرداخت تسهيالت براي سرمايه گذاران وجود 

خواهد داشت. 

 پرداخت تسهيالت به صنوف توليدي
برنامه ه��اي حمايتي دولت تدبير و اميد در توجه 
و حماي��ت از بخش صنعت و توليد و صنايع كوچك 
از طرح رون��ق توليد از ديگر طرح ه��اي مهم دولت 
يازده��م بود ك��ه محمدرضا نعم��ت زاده در همايش 
صنايع كوچك به آنها اشاره كرد و گفت: در قالب اين 
طرح سال گذش��ته بيش از ۱۲هزار واحد تسهيالت 
دريافت كرده ان��د. وزير صنعت، مع��دن و تجارت با 
بيان اينك��ه طرح رونق توليد امس��ال نيز با رويكرد 
ويژه حماي��ت صنايع كوچك در مرحله اجراس��ت، 

عنوان كرد كه امسال تسهيالت مناسبي براي صنايع 
كوچك پيش بيني ش��ده اس��ت. وزير صنعت، معدن 
و تج��ارت اع��الم كرد: پرداخت تس��هيالت در قالب 
بس��ته حمايتي ب��ه صنوف تولي��دي و خدمات فني 
در بان��ك مركزي درحال نهايي ش��دن اس��ت. وزير 
صنعت، معدن و تجارت با اش��اره ب��ه مزاياي ادغام 
بخ��ش صنعت و بازرگاني از ادغ��ام اين دو مجموعه 
دفاع كرد و گفت:  اين موضوع س��بب شده هم بخش 
صنعت و هم تجارت در اين وزارتخانه با يك چش��م 
ديده ش��ود. نعمت زاده انس��جام در تصميم گيري ها، 
ايج��اد وحدت روي��ه در سياس��ت گذاري ها و اتخاذ 
تصميم��ات مش��ترك را از مهم تري��ن مزاياي ادغام 
مجموعه هاي صنعت و تجارت دانس��ت و گفت در ۵ 
كشور اصلي صنعتي جهان نيز مجموعه هاي صنعت 
و تجارت زيرنظر يك مجموعه به فعاليت مي پردازند. 
وي همچني��ن در س��خناني ب��ا گراميداش��ت ياد و 
خاطره آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و حضور ايشان در 
نخس��تين همايش روز صنايع كوچك در س��ال ۹3 
به عنوان س��خنران اصلي ويژه همايش از ايش��ان به 
عنوان ابرمرد تاريخ ايران ياد برد. نعمت زاده در بخش 
ديگري از سخنان خود با حمايت از وزير پيشنهادي 
صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: خوش��بختانه اين 
وزارتخانه قرار اس��ت به دست كس��ي بيفتد كه هم 
در صنعت و هم در تجارت تبحر دارد. وي ادامه داد: 
محمد شريعتمداري كامال آشنا به صنعت است و در 
4سال گذشته از نزديك در جريان صنعت بوده اند و 
هميشه ايشان در رفع مشكالت صنعتگران در دولت 

پيشگام بودند. 
از سوي ديگر مديرعامل سازمان صنايع كوچك 

و ش��هرك هاي صنعت��ي اي��ران در هماي��ش روز 
صناي��ع كوچك نيز گفت: رهب��ر معظم انقالب در 
فرمايشات خود خواس��تار احيا و زنده كردن توليد 
داخل��ي و حمايت از صنايع كوچك ش��ده اند. علي 
يزداني با اشاره به اهميت صنايع كوچك در اقتصاد 
مل��ي گفت: صنايع كوچك با س��هم ۹6درصدي از 
صناي��ع از كثرت بااليي در كش��ور برخوردارند كه 
در توس��عه پايدار و توس��عه مت��وازن منطقه يي و 
جلوگي��ري از بي��كاري و مهاجرت نقش برجس��ته 
دارند. وي از اش��تغال يك ميليون و 3۰۰هزار نفر 
در صنايع كوچك در سطح كشور خبر داد و گفت: 
اين صنايع در ايجاد اش��تغال و كارآفريني كش��ور 
با س��هم 4۲درصدي نقش��ي مهم دارن��د. به گفته 
يزداني، تس��هيالت رونق توليد ب��راي 6 هزار طرح 
صنعتي داراي پيش��رفت فيزيكي باالي6۰ درصد و 
۵ ه��زار بنگاهي كه نياز به بازس��ازي دارند با نرخ 
مصوب ش��وراي پول و اعتبار پرداخت مي ش��ود و 
 ۱۰۰هزار ميلي��ارد ريال نيز براي بنگاه هاي صنفي

اختصاص يافته است.
وي در پاي��ان گفت: س��ازمان صنايع كوچك و 
متوس��ط در ۸۰ درصد شهرك هاي صنعتي كشور 
هي��چ افزايش قيمتي را لح��اظ نكرده و طرح هايي 
را براي افزايش بهره وري در اين مناطق در دستور 
كار قرار داده است. همچنين در مراسم گراميداشت 
روز صناي��ع كوچك از 3۱واح��د توليدي برتر، يك 
بان��وي كارآفري��ن برتر، 3طرح صنعت��ي برتر، يك 
خوش��ه صنعتي برتر، ۲ش��هرك صنعتي، ۲شركت 
خدماتي، يك آتش نشان برتر، ۲ كارآفرين برتر در 

مناطق محروم و يك فن بازار برتر تجليل شد.
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15 نفت و انرژي
آخرين اعتراض ها به 

مانع تراشي براي وزارت نيرو 
گروه انرژي| رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور 
آب و آبف��اي دولت يازدهم ديروز گفته اس��ت كه »نبود 
نگاه عميق و اصولي« س��بب ش��ده برخي سازمان هاي 
تاثيرگ��ذار در طرح هايي همچون احيا و تعادل بخش��ي 
آب هاي زيرزميني همراهي خوبي با وزارت نيرو نش��ان 
ندهند. اشاره ميداني به سازمان برنامه و بودجه است كه 
»تعادل« تاكنون در سلسله گزارش هايي مانع تراشي هاي 
اين سازمان را در زمينه تخصيص بودجه به طرح احيا و 
تعادل بخش��ي آب هاي زيرزميني مورد تحليل قرار داده 
بود. پيش از اين محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه در پاس��خ به »تع��ادل« چنين رويكردي از اين 
س��ازمان را رد كرده بود اما مستندات حاكي از اين است 
كه اين سازمان در اولويت ها با وزارت نيرو دچار اختالف 

است. 
رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور آب وآبفا ديروز 
در جلس��ه كارگروه انسجام بخشي آب و آبفاي گلستان 
و در جم��ع مديران صنعت آب اين اس��تان اظهار كرد: 
رييس جمهور در مراس��م تحليف دومين مشكل عمده 
كش��ور را پس از اشتغال مش��كل بحران آب عنوان كرد 

و اين نشان از اهميت مساله است. 
ميدان��ي با بيان اينكه در دولت يازدهم تالش كرديم 
ادبيات همه را در زمينه آب تغيير دهيم، گفت: ما اوضاع 
مطلوبي در مديريت آب كشور نداريم و اگر نتوانيم، وضع 
موجود را درست نقد كرده و راه حل ارائه دهيم مشكالت 
ما بيشتر مي شود. وي با بيان اينكه حدود ۵۰درصد آب 
كشور در س��فره هاي زيرزميني است، افزود: ۸۰ميليارد 
مترمكعب آب در كشور داريم كه بايد با آن كشور را اداره 

كنيم كه نيمي از آن سطحي و نيمي زيرزميني است. 
ميداني تصريح كرد: اجماع ملي در كش��ور در بحث 
آب ايجاد ش��ده است و ش��وراي عالي آب نيز پشتيباني 
خوبي داشته است و در دولت يازدهم بيش از ۲۰ جلسه 
در ش��وراي عالي آب برگزار شد و اين نشان مي دهد كه 
دولت به اين مساله خوب پرداخته است. وي با بيان اينكه 
به لحاظ مديريت آب كش��ور نياز به تغيير نگرش داريم، 
گفت: س��هم عوامل طبيعي در بحران آب كشور چندان 
زياد نيست و به نظر مي رسد اگر قرار است از اين شرايط 
خارج ش��ويم بايد در مش��ي مديريتي خود تجديدنظر 
كني��م. ميداني با بيان اينكه منش��ا تحول در بخش آب 
كشور ما مديران هستيم، افزود: ابتدا بايد اين تحول را در 
خود ايجاد كرده و سپس ديگران و از جمله ذي نفعان را 
با خود همراه كنيم. وي با بيان اينكه عدم يك نگاه عميق 
و اصولي در مس��اله آب كش��ور احساس مي شود، گفت: 
برخي س��ازمان ها و نهاده��اي تاثيرگذار به دليل همين 
نب��ود نگاه عميق و اصولي همكاري و همراهي خوبي در 
اين زمينه به ويژه در طرح هاي مهمي چون طرح احيا و 

تعادل بخشي و مهندسي رودخانه نداشته اند. 
وي تصريح كرد: اگر برخي برداشت هاي غيرمجاز در 
برخي استان ها را كنترل نكنيم به استان هاي پايين دست 
قطره آبي نمي رسد. وي نخستين برنامه وزير پيشنهادي 
نيرو را ادامه دادن طرح احيا و تعادل بخشي آب زيرزميني 
عنوان كرده و گفت: با اختصاص اعتبارات بيشتر به طرح 
احيا اميد داريم اين برنامه مهم با قوت هر چه بيشتر ادامه 
يابد. وي جذب مش��اركت بهره برداران و به طور اعم همه 
مردم را از ديگر برنامه هاي مديريت آب كش��ور نام برد و 
گفت: به موجب مصوبه شوراي عالي آب كشور در شوراي 
هماهنگي حوضه هاي آبريز كش��ور حض��ور نمايندگان 
بهره برداران به رسميت شناخته شد و اين موضوع يعني 

مشاركت بهره برداران از پايه هاي حكمراني آب است. 
ميدان��ي تصريح ك��رد: اقدامات س��ازه يي به تنهايي 
پاس��خگوي نيازهاي امروز آب كشور نيست و ما به امور 

غير سازه يي، فرهنگي و اجتماعي نيز نيازمنديم. 

روي خط نيرو

»تعادل« گزارش ماه آگوست اوپك را بررسي مي کند

طعم گس نفت ليبي و نيجريه

با انتشار گزارش سازمان کشورهاي صادرکننده نفت خام قيمت نفت 2 درصد کاهش يافت 

آب سرد اوپك بر روند صعودي نفت خام
منبع: مارکت واچ|

ترجمه: مهدي نيكوئي|
قيمت ه��اي آتي نف��ت در روز پنج ش��نبه باز هم 
كاهش يافت تا به پايين ترين س��طح ۲هفته گذشته 
رسيده و قيمت نفت امريكا هم به زير ۵۰ دالر كشيده 
ش��ود. اين افت قيمت ها، واكنش��ي نسبت به گزارش 
س��ازمان اوپك بود كه نشان مي دهد، توليد نفت خام 

اعضاي آن در ماه جوالي افزايش يافته است. 
در همي��ن حين، قيمت هاي آتي گاز طبيعي پس 
از آنكه گزارش رسمي امريكا درباره توليد كمتر از حد 
انتظار اين كشور انتشار يافت به باالترين سطح 3هفته 

اخير خود رسيد. 
نف��ت خام وس��ت تگ��زاس اينترمدي��ت تحويل 
سپتامبر در بورس نيويورك در روز پنج شنبه با كاهش 
۲درصدي معادل 97سنت به 4۸.۵9دالر رسيد. اين 
قيمت براساس داده هاي فكت ست، كمترين قيمت از 

۲۵جوالي اس��ت. نفت خام برنت تحويل اكتبر هم با 
1.۵درصد افت)۸۰ سنت( به ۵1.9۰ دالر در هر بشكه 

رسيد. 
رابي فريزر، تحليلگر كاالهاي اساس��ي در شنيدر 
الكتريك مي گويد: سطح قيمتي ۵۰ دالري»همچنان 
ي��ك مانع رواني ب��زرگ براي نفت امريكا« اس��ت. او 
معتقد است:»زماني كه ذخاير تجاري هر هفته كاهش 
مي يابند ابتدا طبيعي است كه نگاهي خوش  بينانه]به 
آينده بازار و قيمت ها[ داشته باشيم. با اين حال زماني 
كه قيمت ها از س��طوحي باالتر م��ي رود كه مي دانيم 
مي توانن��د تولي��د را تقويت كنند، بازار به س��رعت از 

حرص به هراس بازمي گردد.«
قيمت  نفت وست تگزاس اينترمديت پيش از آنكه 
روز پنج ش��نبه مسير نزول را در پيش بگيرد، افزايش 
يافت��ه و به قيمت ۵۰.۲۲ دالري رس��يده بود. قيمت 
اين نفت در روز چهارشنبه با ۰/۸درصد رشد، واكنش 

مثبتي ب��ه خبر ميزان ذخاير نفتي امري��كا داده بود. 
گزارش چهارشنبه س��ازمان اطالعات انرژي از ميزان 
ذخاي��ر تجاري نفت خام امريكا نش��ان از كاهش 6.۵ 
ميليون بشكه يي آن در هفته منتهي به چهارم آگوست 
داش��ت. اين خبر به معن��اي آن بود ك��ه كل ذخاير 
تجاري نفت اين كشور به يك ميليارد و 1۵۰ميليون 
بشكه رسيده اس��ت. با اين حال ذخاير بنزين امريكا 
با 3.4ميليون بش��كه افزايش به ۲31.1ميليون بشكه 
رس��يده بود. توماس پاگ، تحليلگر كاالهاي اساسي 
كپيت��ال اكوميك��ز در ارتباط با خب��ر كاهش ذخاير 
تجاري امري��كا مي گويد:»اين موضوع نش��ان دهنده 
حركت بازار به سمت تعادل است. ما انتظار داريم كه 
اين روند دست كم براي چند ماه آينده هم ادامه يافته 

و قيمت ها تقويت شوند.«
خوش بين��ي فعاالن ب��ازار در روز چهارش��نبه به 
سرعت از بين رفت و با انتش��ار گزارش اوپك در روز 

پنج ش��نبه روند قيمتي معكوس آغاز شد. در گزارش 
ماهانه س��ازمان كش��ورهاي صادركننده نفت)اوپك( 
كه پنج شنبه انتش��ار يافت، پيش بيني شده كه رشد 
تقاضاي نفتي جهان در سال جاري باالتر از برآوردهاي 
پيشين باش��د. اين افزايش انتظار 1۰۰هزار بشكه يي 
در هر روز به معناي آن اس��ت كه رشد تقاضاي نفت 
خام در سال ۲۰17 بايد به 1.37ميليون بشكه در روز 
برسد. اين كارتل عنوان كرد: در هر صورت، توليد اين 
گروه از كشورها در ماه جوالي افزايش يافت كه ناشي 
از توليد بيشتر كش��ورهاي ليبي، نيجريه و عربستان 
س��عودي اس��ت. انريكو چيوراندو، تحليلگر موسسه 
مش��اوره انرژي الو انرژي در اين باره مي گويد:»جنگ 
ش��ديدي بين دو نيروي بازار باقي مانده است. از يك 
طرف باالخره ميزان ذخاير تجاري مس��ير نزولي خود 
را آغاز كرده اند و از طرف ديگر پايبندي اعضاي اوپك 
به كاهش توليداتشان مورد ترديد قرار گرفته است«. 

عالوه بر توليد اوپك، سرمايه گذاران نگران تشديد 
تنش ها بين اياالت متحده و كره ش��مالي هس��تند. 
اين مس��اله ه��م روي طيف گس��ترده يي از كاالهاي 
 اساس��ي به جز دارايي هاي ام��ن مانند طال اثر منفي

گذاشته است. 
قيمت ه��اي گاز طبيع��ي هم به باالترين س��طح 
3هفته يي خود رسيدند. اين افزايش قيمتي ناشي از 
آن بود كه گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا نشان 
داد، توليد داخلي گاز طبيعي اين كشور تا ۲۸ميليارد 
فوت مكعب افزايش يافته اس��ت. پيش از انتشار اين 
گزارش و بنا به گفته ش��ركت هاي كارگزاري)مانند 
آي آي تريدر( تحليلگران انتظار داش��تند كه ميزان 
تولي��د گاز طبيعي اين كش��ور ب��ه 37ميليارد فوت 
مكعب برس��د. قيمت گاز طبيعي تحويل سپتامبر با 
3.۵درصد افزايش)1۰.۲س��نت( به ۲.9۸۵دالر براي 
هر يك ميليون واحد حرارتي انگليس��ي رس��يد كه 
باالترين نرخ از ۲۰جوالي اس��ت. با اين حال، قيمت 
مش��تقات نفتي به همراه نفت كاهش يافت. قيمت 
بنزي��ن تحويل س��پتامبر با 1.1درصد)1.7س��نت( 
كاهش به 1.6۰3دالر در هر گالن رسيد. نفت سفيد 
تحويل سپتامبر هم با 1.3درصد)۲.۲سنت( افت به 

1.631دالر در هر گالن رسيد. 

حميد مظفر| گروه انرژي|
در روزهاي اخير رسانه هاي خارجي با استناد 
به داده ها و تحليل هاي خ�ود، متفق القول خبر 
از افزايش توليد نف�ت اوپك و کاهش پايبندي 
اعضاي اين کارتل به س�هميه بندي داده بودند. 
انتش�ار گزارش ماه آگوست سازمان کشورهاي 
صادرکنن�ده نفت خ�ام در روز پنج ش�نبه مهر 
تاييدي بر تمامي اين تحليل ها بود و نشان داد که 
مجموع توليد نفت اوپك در ماه جوالي حدود 5 
درصد يعني بيش از 172هزار بشكه در روز رشد 
داش�ته است. مقصر اصلي اين افزايش توليد نه 
کش�ورهاي امضاکننده توافق بلكه دو کشوري 
هس�تند ک�ه تعهدي ب�ه اجراي س�هميه بندي 
ندارند. نيجريه و ليبي در ماه گذشته ميالدي در 
مجموع 187هزار و   600 بش�كه به توليد روزانه 
خود افزودند و در نبود کاهش توليد کشورهايي 
همچون آنگوال، کويت، ونزوئال و نيز عراق اکنون 
وضعي�ت بازار ممك�ن بود بدت�ر از حالت فعلي 
شود. با اين وجود کاهش ذخاير نفت امريكا و نيز 
افزايش تقاضا تا ح�دودي اثر عملكرد اوپك را 
خنثي کردند. اين وضعيت منجر شد که قيمت ها 
در اين ماه رش�د داشته باشند تا بعد از مدت ها، 
اوپك جور باال بردن قيمت ها را به دوش نكشيده 
و از شرايط صعودي بازار متمتع شود درحالي که 

نقشي در به وجود آمدنش نداشته  است. 

 بخشش الزم نيست ليبي را اعدام کنيد
انتش��ار گزارش اخي��ر اوپك نش��ان مي دهد كه 
براس��اس داده هاي مربوط به منابع ثانويه، توليد نفت 
اين كارتل براي دومين ماه متوالي باالتر از س��هميه 
تعيين  ش��ده در توافق كاهش توليد دس��امبر ۲۰16 
اس��ت. در م��اه جوالي مجم��وع توليد نف��ت اوپك 
ب��ه 3۲ميليون و ۸69هزار بش��كه در روز رس��يد كه 
17۲هزار و 6۰۰ بش��كه بيش��تر از ماه ژوئن به شمار 
مي رود. در اين ميان  همانطور كه در هفته هاي اخير 
بارها مورد اشاره قرار گرفت، نيجريه و ليبي بيشترين 
سهم را از اين افزايش توليد داشته اند. ليبي به تنهايي 
بيش از 14۵هزار بش��كه به توليد روزانه خود و اوپك 
افزوده اس��ت. به عب��ارت ديگر قريب ب��ه 9۰درصد 
رش��د توليد اوپك در ماه جوالي مربوط به كش��وري 
اس��ت كه از اجراي توافق كاهش توليد معاف اس��ت. 
در كن��ار ليب��ي، نيجريه نيز روزانه بي��ش از 34هزار 
بش��كه را تجربه كرده اس��ت. پس از اين دو كش��ور، 
عربستان سعودي با 31هزار و ۸۰۰ بشكه افزايش در 
توليد روزانه، متهم بعدي تجاوز اوپك از سهميه بندي 
تعيين ش��ده اواخر سال ۲۰16 اس��ت. در اين ميان 
عراق در اتفاقي كه تاكنون كمتر ش��اهد آن بوديم در 
ماه جوالي توليد خود را بيش از 33هزار بشكه در روز 
كاهش داده تا شايد از فشارها بر اين كشور در رابطه 
به عدم تعهدش نسبت به توافق كاهش توليد كاسته 
شود. البته آن چيزي كه عراقي  ها در گزارش مستقيم 
خود به اوپك اعالم كردند، كاهش 1۵۰هزار بشكه يي 

توليد اين كشور در ماه جوالي است. اين اختالف آمار 
اعالمي اوپك و آمار مس��تقيم ع��راق از لنگيدن يك 

جاي كار حكايت مي كند.
عراقي ه��ا از همان ابتداي توافق اعالم كرده  بودند 
كه داده هاي اعالمي توسط منابع ثانويه را قبول ندارند 
و آن را داراي خط��ا مي دانند. توليد ايران نيز در اين 
ماه رش��دي قريب به روزانه 7هزار بش��كه يي داشته 
اس��ت. اين در حالي  اس��ت كه اعالم مس��تقيم ايران 
حاكي از افزايش ۲۰هزار بشكه يي در توليد نفت اين 
كش��ور دارد. طبق معمول، عربستان در صدر جدول 
توليد اوپك بوده و در ماه جوالي روزانه 1۰ميليون و 
67 هزار بشكه نفت توليد كرده است. پس از آن عراق 
و اي��ران به ترتيب با 4ميليون و 46۸هزار و 3ميليون 
و ۸۲4هزار بش��كه در روز در رتبه هاي دوم و س��وم 

ايستادند.
 

 رشد 3 درصدي قيمت نفت ايران
ميانگين قيمت س��بد نفتي مرج��ع اوپك در ماه 
جوالي به 46دالر و 93سنت در هر بشكه رسيد كه 
نسبت به قيمت ماه ژوئن رشد 3.۸درصدي را نشان 
مي دهد. گران ترين نفت در ميان اعضاي اوپك در ماه 
جوالي متعلق به امارات متحده عربي اس��ت. كشوري 
كه هر بش��كه نفت موربان خ��ود را به طور ميانگين 
۵۲ دالر و ۵4 سنت به فروش رساند. ارزان ترين نفت 
نيز به ونزوئال تعلق دارد و نفت مري اين كش��ور در 
ماه جوالي حدود 44دالر و 97س��نت در هر بش��كه 
ارزش داشته است. نفت سنگين ايران نيز در اين ماه 
با رش��دي بيش از 3درصد، حدود 1دالر و 4۰سنت 

نسبت به ماه ژوئن افزايش قيمت داشت و هر بشكه 
46دالر و يك سنت معامله شد. 

در بازاره��اي بين الملل��ي ني��ز قيم��ت نفت در 
نيويورك و لندن در ماه گذش��ته بهبود داشتند. در 
ماه جوالي هم نفت وس��ت تگزاس اينترمديت و هم 
نفت برنت به باالي ۵۰ دالر در هر بش��كه رس��يدند. 
كارشناس��ان اوپك، علت اصلي اين رش��د قيمت را 
كاهش ذخاير نف��ت ، افزايش تقاضا و بهبود مارجين 

پااليشگاهي مي دانند. 
ب��ا وجود كاهش ذخاير نفت امريكا در هفته هاي 
متوالي اخي��ر فاصله قيمت نفت برنت و دبليوتي آي 
نيز در ماه جوالي به ۲دالر و 47س��نت در هر بشكه 
رسيد. از ديدگاه اوپك آنچه كه باعث افزايش قيمت 
در م��اه جوالي ش��د نه رش��د پوزيش��ن هاي خريد 
 Short بلك��ه روي آوردن معامله گران ب��ه راهبرد
Covering ب��ود. در چنين راهب��ردي، معامله گر 
همان س��هام ي��ا كااليي را كه به فروش مي رس��اند 
مج��ددا خري��داري مي كن��د تا در ص��ورت افزايش 
قيمت از زيان جلوگيري كرده  باش��د. بنابر گزارش 
اخي��ر اوپك، صندوق هاي پوش��ش ريس��ك در ماه 
جوالي، پوزيشن هاي فروش خود را به ميزان معادل 

163ميليون بشكه كاهش دادند.
 

 اقتصاد جهاني
پيش بيني رش��د اقتصاد جهاني يكي از مهم ترين 
بخش هاي گزارش  ماهانه اوپك اس��ت كه به بررسي 
وضعيت رش��د اقتص��ادي در كش��ورهايOECD و 
اقتصادهاي نوظهوري همچون روسيه، برزيل، چين و 

هند مي پردازد. در گزارش روز پنج شنبه اين سازمان، 
پيش بيني رش��د جهاني اقتصاد نسبت به گزارش ماه 
گذشته بدون تغيير و در سطح 4.3درصد باقي مانده 
 OECDاست. همچنين رش��د اقتصادي كشورهاي
ب��ه خصوص منطقه يورو تا بدين  جاي س��ال فراتر از 
انتظار اوپك بوده و انتظار مي رود در سال جاري و سال 
آينده شاهد رشد اقتصادي ۲درصدي در اين كشورها 
باشيم. اما قسمت جذاب پيش بيني ها جايي است كه 
به هند مربوط مي شود؛ ثبت رشد 7درصدي در سال 
۲۰17 و رش��د ۵.7درصدي در س��ال ۲۰1۸ حسابي 
اس��ت كه اوپكي ها روي اقتصاد هند ب��از كرده اند. در 
مورد چين نيز اوپكي ها پيش بيني مي كنند كه رشد 
اقتصادي اين كش��ور در سال آينده حدود  ۰/4درصد 
كاهش پيدا كند و از 7.6 درصد در سال جاري به 3.6 
درصد در سال ۲۰1۸ برسد. رشد اقتصادي چين نيز 
تا بدين جاي سال بهتر از آن چيزي بوده كه اوپكي ها 
انتظار داشتند. در مورد برزيل، اوپك پيش بيني رشد 
۰/۵ درصدي در س��ال جاري و ۵.1درصدي در س��ال 
۲۰1۸ را دارد. اقتصاد روسيه نيز از منظر كارشناسان 
اوپك در س��ال ۲۰17رش��د ۲.1درصدي و در س��ال 

آينده رشد 4.1درصدي را تجربه خواهد كرد. 

 تقاضاي جهاني نفت
بهب��ود فراتر از انتظ��ار اقتصادي در كش��ورهاي 
OECD و چي��ن اثر خ��ود را در پيش بيني تقاضاي 
نفت اوپك گذاش��ته و آن را بهبود داده  اس��ت. اكنون 
اوپك از انتظار رش��د يك ميليون و 37۰هزار بش��كه 
در تقاضاي روزانه نفت در س��ال ۲۰17 خبر مي دهد 

كه نسبت به گزارش پيشين، رشد 1۰۰هزار بشكه يي 
را نشان مي دهد. اوپك صراحتا در گزارش خود اعالم 
كرده  كه اين بهبود عمدت��ا منعكس كننده داده هاي 
فرات��ر از انتظار كش��ورهاي OECD در 3 ماهه دوم 
س��ال است. بر اين اس��اس انتظار مي رود كه مجموع 
تقاضاي جهاني نفت در س��ال جاري به 96ميليون و 
49۰هزار بش��كه در روز برس��د. براي سال ۲۰1۸ نيز 
اوضاع به همين منوال اس��ت و گزارش ماه آگوس��ت 
اوپك از رشد يك ميليون و ۲۸۰هزار بشكه يي تقاضا 
براي س��ال آينده خب��ر مي دهد كه اندك��ي باالتر از 
گزارش ماه جوالي است. بدين ترتيب مصرف جهاني 
نفت در س��ال آتي به 97ميليون و 77۰هزار بشكه در 
روز خواهد رسيد. البته سهم اصلي از اين رشد تقاضا 
يعني يك ميليون و 7۰هزار بشكه در روز را كشورهاي 
خارج از OECD به عهده خواهند داشت و مشاركت 
كش��ورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 

در حد ۲1۰هزار بشكه در روز خواهد بود. 

 عرضه جهاني نفت
اوپك پيش بيني مي كند رش��د روزانه عرضه نفت 
رقيبانش در س��ال جاري به ميزان 7۸۰هزار افزايش 
يابد كه اين پيش بيني نس��بت به گزارش قبلي اوپك 
۲۸هزار بش��كه در روز كمتر است. بدين ترتيب عرضه 
نفت خام كشورهاي غيراوپكي در سال ۲۰17 به ۵7 
ميليون و 77۰هزار بشكه در روز خواهد رسيد. كاهش 
بيش از انتظار توليد نفت امريكا در 3 ماهه دوم س��ال 
۲۰17 علت اصلي اصالح رو به پايين پيش بيني اوپك 
از عرضه نفت كش��ورهاي غيراوپكي به شمار مي رود. 
اين وضعيت در رابطه با رش��د عرضه سال ۲۰1۸ نيز 
ديده مي ش��ود. اوپك توقعاتش از رش��د عرضه نفت 
اين دس��ته از توليدكنندگان در سال آتي را به ميزان 
4۲هزار بش��كه در روز كاه��ش داده و به يك ميليون 
و 1۰۰هزار بش��كه در روز رس��انده است تا ميانگين 
توليد نفت غيراوپكي ها در سال ۲۰1۸ به ۵۸ ميليون 
و ۸7۰هزار بش��كه در روز برس��د. انتظ��ار مي رود كه 
اياالت متحده، برزيل و كانادا پيش��ران هاي اصلي اين 
رش��د عرضه باشند و كاهش توليد در مكزيك، چين، 

كلمبيا و نقاط ديگر را پوشش دهند. 

 روند ذخاير
براس��اس گزارش ماه آگوس��ت اوپ��ك، مجموع 
ذخاير تجاري نفت كشورهاي OECD در ماه ژوئن 
با طي روند كاهش��ي نسبت به ماه قبل به 3ميليارد 
و 33ميلي��ون بش��كه رس��يد. در چنين س��طحي، 
ذخاير تجاري نفت اين دس��ته از كش��ورها به ميزان 
۲۵۲ميليون بشكه باالتر از ميانگين ۵ ساله)منتهي 
ب��ه ژوئن۲۰17( اس��ت. از اين ۲۵۲ميليون بش��كه 
14۲ميليون بش��كه س��هم مازاد ذخاير نفت  خام و 
11۰ميليون بش��كه س��هم مازاد فرآورده هاي نفتي 
است. به عبارت ديگر ذخاير تجاري نفت كشورهاي 
OECD اكن��ون در س��طح ۸.63 روز ايس��تاده  كه 

حدود 1.4روز باالتر از ميانگين ۵ ساله است. 

شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي درنظر دارد عمليات مربوط به بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه آب هشترود – مخزن 1۰۰۰ متر مكعبي و 
ايستگاه پمپاژ سيف الدين و آغبالغ و خط انتقال از سد سهند و رودخانه آغبالغ به طرف تصفيه خانه – استاندارد سازي انشعاب آب – عمليات نگهداري و تعميرو 
امداد و حوادث و اتفاقات شبكه آب و فاضالب شهرهشترود و قره آقاج و شهرنظركهريزي را از محل اعتبارات غيرعمراني و از طريق مناقصه )عمومي( به پيمانكاران 
واجد شرايط و داراي رتبه آب يا تاسيسات و تجهيزات واگذار نمايد. لذا از كليه واجدين صالحيت دعوت مي گردد ظرف مدت يك هفته از تاريخ درج آگهي با درنظر 
گرفتن موارد ذيل به آدرس تبريز- بلوار ۲9 بهمن – جنب دانشگاه تبريز – امور قراردادها – تلفن : 333۰4۰91-۰41 مراجعه و ضمن واريز مبلغ 3۰۰۰۰۰ ريال 
به حس��اب جام ش��ماره 7۲۲11۲4733 بانك ملت باجه آب و فاضالب تبريز )كد شعبه 134۲/۵( و ارائه فيش آن به امور قراردادها، اسناد مربوط را متعاقبا و پس 
از پايان مهلت فراخوان نوبت دوم دريافت و در تاريخ قيد شده در اسناد مناقصه، پاكت خود را تحويل دبيرخانه شركت نمايند. بديهي است شركت در رد يا قبول 

هريك از پيشنهادات مختار خواهد بود، هزينه آگهي از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. 
الف( به پيشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ب( مبلغ برآورد اوليه معادل ۲993۵3۸۰۰۰۰ ريال
ج( مبلغ سپرده تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار معادل 1496769۰۰۰ ريال مي باشد. 

د( ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ه( پيش��نهاد دهنده مكلف اس��ت معادل مبلغ س��پرده، تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حس��اب بانكي شركت واريز و حسب مورد ضمانت نامه يا 
رس��يد واريز وجه را ضميمه پيش��نهاد به شركت تسليم نمايد به پيشنهادهاي فاقد س��پرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر چك و نظاير آن 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
www.abfa-azarbaijan.ir سايت

با توجه به اينكه ش��ركت درنظر دارد كه فرآيند كليه مناقصات آتي خود را از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار 
 نمايد لذا از كليه مناقصه گران اعم از اش��خاص حقيقي و حقوقي درخواس��ت مي شود كه نسبت به ثبت نام و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي بسته به ماهيت خود
)حقيقي / حقوقي ( به آدرس الكترونيكي فوق الذكر مراجعه و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره ۸۵193736-۰۲1 و يا مركز تماس با شماره ۰۲1-۲7313131 

تماس بگيرند. 
شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي

آگهي مناقصه عمومي
نوبت اولشماره 62 سال 96

گواهی حصر وراثت
آقا/خانم محمدعلی جهانی  دارای شناسنامه شماره 1۲۵۰ فرزند: رحيم علی متولد: ۵3/1۰/1۰ 
صادره از: انگوران به شرح دادخواست به كالسه 317/6/96 از اين شورا دادخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان رحيم علی جهانی فرزند: قوجعلی به شناسنامه 
۵ در تاري��خ 11/۵/96 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به :1محمد علی جهانی نام پدر: رحيم علی ش.ش1۲۵۰  پسر  ۲-مرضيه طالبی 
نام پدر: علی اصغر ش.ش66۰ همسر  اينكه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد آن باش��د از تاريخ 

نشر آگهی ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه ششم شورای حل اختالف مركزی رباط كريم- م الف /11۰3

گواهی حصر وراثت
آقا/خانم نس��يم طالب پور  دارای شناسنامه ش��ماره 694 فرزند: اسمعيل متولد: 1364 صادره 
از: تهران به شرح دادخواست به كالسه 3۵9/3/96 از اين شورا دادخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده ش��د كه ش��ادروان اس��معيل طالب پور فرزند: عباد به شناسنامه 7 
در تاري��خ 9۵/1۲/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به :1عليرضا طالب پور نام پدر: اس��معيل ش.ش6۲۵۵ پس��ر  ۲-جعفر طالب پور 
نام پدر: اس��معيل ش.ش3۰۲ پسر3-شهناز طالب پور نام پدر: اسمعيل ش.ش: 7۲34 دختر4-

صديقه عباس��ی نسب نام پدر: حسن ش.ش: ۲7 همسر ۵- نس��يم طالب پور نام پدر: اسمعيل 
ش.ش: 694 دختر  اينكه با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت آگهی 
مينمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه از متوفی نزد آن باش��د از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
حوزه سوم شورای حل اختالف مركزی رباط كريم- م الف /11۰4

آگهی فقدان سند مالكيت
آقای حميد آقاميری به وكالت از عباس آقاميری طبق درخواست وارده به شماره ۵۸66 مورخه 
96/۵/4 با تس��ليم استشهاديه مصدق دفترخانه اسناد رسمی شماره 336 تهران با اعالم اينكه 
س��ند مالكيت شش��دانگ اعيان پالك فوق به مس��احت 13114/6۰ متر مربع به شماره پالك 
397 فرع��ی از 1۲۵ اصلی مف��روز از 1۲6 فرعی از اصلی مرقوم واقع در قريه محمودآباد حوزه 
ثبت��ی رباط كريم ذيل ثبت 11۵3۲۵ صفحه 1۰3 دفتر جلد 461 امالك به ش��ماره س��ريال 
۵4۵796 الف ۸3 بنام حميد آقاميری ثبت و صادر و تس��ليم ش��ده اس��ت و طبق سند رسمی 
ش��ماره 7۲7۰1 مورخه 94/4/۲1 دفتر336 تهران تمامی اعيانی شش دانگ به عباس و حامد 
آقامي��ری انتقال يافته اس��ت كه در اج��رای بند پنجاه مجموعه بخش��نامه های ثبتی طی نامه 

ش��ماره 3171 مورخه 94/3/۲۵ از دفترخانه 336 تهران پرس��ش و در پاس��خ طی نامه شماره 
49/۰۰۰476 مورخه 96/۵/3 اعالم نموده است كه سند مالكيت تحويل آقای عباس آقا ميری 
گرديده اس��ت و بعلت جابه جائی مفقود گرديده اس��ت كه وكيل فوق الذكر به وكالت از عباس 
آقاميری طی درخواس��ت وارده فوق تقاضای صدور المثنی سند مالكيت پالك مذكور را نموده 
است .لذا مراتب در اجرای ماده 1۲۰ آئين نامه اصالحی قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه كس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به پالك فوق و يا وجود س��ند مالكيت نزد خود 
ميباشد از تاريخ نشر اين اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا س��ند معامله به اين اداره مراجعه و رس��يد دريافت نمايد در غير اين صورت اداره ثبت وفق 

مقررات اقدام خواهد نمود و اعتراض ايشان فقط در مراجع قضائی قابل رسيدگی خواهد بود.
 منوچهر كاظم اصالنی – رئيس ثبت اسناد و امالك رباط كريم- م الف/ 11۰1 

آگهی ابالغ
وقت رسيدگی به كالسه پرونده: 9613۵۸ وقت رسيدگی : 96/۰6/۲۵ ساعت: 13:1۵ خواهان: 
زهرا اكبری فرزند: محمداسماعيلخوانده: محمداسماعيل اكبری فرزند: برات بخواسته: تقاضای 
اذن ازدواج خواهان دادخواستی تسليم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
سوم خانواده ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی 
ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حضور بهم رساند چنانچه نياز به 

آگهی مجدد داشته باشد فقط يك نوبت منتشر و به مدت ده روز می باشد.
منشی دفتر شعبه سوم خانواده دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط كريم - م الف/11۰6

برگ اجرائيه
بموجب درخواس��ت اجرای حكم مربوطه به ش��ماره 96-9۵۵ محكوم عليه يوسف معصوم لی  
محكوم اس��ت به س��اخت و تكميل و تحويل مبيع برابر مفاد و مندرجات مبايعه نامه ش��ماره 
۰6۰47 مورخ 91/6/۲۵ و پرداخت خسارت روزانه به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال از تاريخ 9۲/3/3۰ 
لغايت اجرای حكم در حق محكوم له در پرونده كالسه 9۵۰643 كه با توجه به مجهول المكان 
ب��ودن محكوم عليه به درخواس��ت محك��وم له يك بار به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی 
مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثير اال نتش��ار آگهی می ش��ود تا محكوم عليه پس از 
اطالع از مفاد اجرائيه ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خودنسبت به 

معرفی مال اقدام نمايند./
مدير دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط كريم- م الف/ 11۰۵
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پيشكسوتراديودرگذشت
سیمین صداقت، گوينده خبري بود كه تا آخرين لحظه عاشقانه كارش را دوست داشت و اگر فرصت دوباره يي به او داده مي شد 
باز هم گويندگي خبر را انتخاب مي كرد. سیمین صداقت، پیشكسوت گوينده خبر راديو، بامداد پنج شنبه)۱۹مرداد ماه( به دلیل ابتال 
به بیماري سرطان درگذشت. صداقت بیش از ۳۴سال سابقه كار در راديو داشت. او پیش از اين در گفت وگويي با ايسنا به اين نكته 
اشاره كرده بود كه اگر فرصت دوباره داشته باشد باز هم گويندگي خبر را انتخاب مي كند. مرحوم صداقت گفته بود: من عاشق كارم 

هستم و باز هم گويندگي را انتخاب خواهم كرد. 
او درباره اينكه كدام خبري كه تا به حال خوانده وي را متاثر كرده است، گفت كه زلزله بم من را خیلي اذيت كرد. مسائل جنگ 
هم همین طور البته آن با حس میهن پرستي همراه بود. همسرم هم نظامي بود و به همین دلیل جور ديگري هم ناراحت مي شدم. هر 
حمله يي كه مي شد، نگران بودم. حتي در پیروزي ها هم از خوشحالي استرس مي گرفتم و همه اينها روي قلب و مغز آدم اثر مي گذارد. 

به نظرم گويندگي كار پر استرس و سنگیني است. 

چهرهروز

نگاهيبهكشورهاييبانرختورممنفيدرجهان

تورمهايزيرصفر
گروهگوناگون|

كاه��ش قیمت ها و منفي ش��دن ت��ورم در 
بسیاري از كشورها، تبديل به بحراني شده 
كه اقتصاد آنها را درگیر كرده است. طبق مطالعات انجام 
ش��ده، بیشتر كش��ورهاي اروپايي در چند سال گذشته، 
شاهد روند كاهشي تورم هس��تند. هرچند كه نرخ تورم 
در اين س��ال ها نوسان افزايشي هم داشته اما به طور كلي 
بسیاري از كشورها يك روند نزولي را شاهد بوده اند. نرخ 
ت��ورم كمتر از 2 درصد، زنگ خط��ري براي اقتصاد دنیا 

به شمار مي رود. 
طب��ق تازه ترين گزارش هاي به دس��ت آمده، در میان 
كشورهاي اروپايي، روماني در سال 20۱6 ركود تورم منفي 
را به ثبت رس��انده اس��ت. آن طور كه آمار نشان مي دهد، 
نرخ تورم در اين كش��ور در س��ال گذشته میالدي حدود 
۱.6- درصد اعالم شده است. پیش از اين نیز در سال هاي 
گذشته در میان كشورهاي اروپاي شرقي، روماني بیشترين 
كاه��ش نرخ ت��ورم را داش��ت و چندين بار دچ��ار ركود 
اقتصادي ش��ده بود. طبق گفته بس��یاري از كارشناسان، 
بحران بده��ي اروپا موجب كاهش تقاضا ب��راي صادرات 
اين كش��ور شده است. از طرفي ديگر وضعیت آب وهوايي 
اين كشور – بارش هاي سنگین برف و يخبندان- كاهش 
موجب اختالل در حمل و نقل و زنجیره تامین كاال در اين 
كشور مي شود. قبرس نیز در سال 20۱6، با افت قیمت ها و 
منفي شدن تورم روبه رو بوده است. اين كشور سال هاست 
كه به طور مستقیم از بحران مالي يونان تاثیر گرفته است. 
همساني س��اختارهاي اقتصادي و تاثیرپذيري اين كشور 
از يونان باعث ش��ده تا قبرس عمال به متغیري وابسته به 
آتن تبديل ش��ود. در سال گذش��ته میالدي اين كشور با 
نرخ تورمي بیشتر از ۱.۴- درصد مواجه بود. ارمنستان نیز 
سومین كشور اروپايي است كه در سال 20۱6 در فهرست 
كشورهايي با نرخ تورم منفي قرار گرفت. نرخ تورم در اين 
كش��ور نزديك به بیش از 0.2- درصد اعالم ش��ده كه در 

كرواسي به بیش از 0.۱- رسید. 

يونان نیز از ديگر كش��ورهايي اس��ت كه در سال هاي 
گذش��ته با بحران هاي مالي فراواني روبه رو بوده است. به 
گفته مقامات اين كش��ور، ت��داوم رياضت هاي اقتصادي، 
عالوه بر آنكه جامعه يونان را تحت فش��ار قرار داده، باعث 
كاهش تولید نیز شده و رش��د اقتصادي را متوقف كرده 
است. طبق آمار به دست آمده از سال 20۱6، نرخ تورم در 
اين كشور بیش از 0.8- درصد اعالم شده است. همان طور 
كه پیش تر اشاره ش��د، بحران اقتصادي و سیاسي يونان 
بر ديگر كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا نیز تاثیر گذاشته 
است. در لبنان نیز تورم وضعیتي مشابه با يونان داشته و 
نرخ آن در س��ال 20۱6، بیش از 0.8- درصد گزارش شد. 
تورم در بلغارستان، اردن و لهستان نیز بین 0.8- و 0.6-
 درصد اعالم شده اس��ت. در كشورهايي مانند اسلوواكي، 
سنگاپور، سويیس و سرزمین هاي اشغالي نیز اين نرخ بین 
0.6- و 0.۴- اعالم شده است. مقدونیه از ديگر كشورهايي 

است كه در فهرست كش��ورهايي با نرخ منفي تورم قرار 
دارد. پس از فروپاش��ي يوگسالوي، اين كشور فقیرترين 
جمهوري به  شمار مي رفت. همچنین تحريم  اقتصادي از 
جانب يونان، رش��د اقتصادي اين كشور را تا سال ۱۹۹6 
متوقف كرد. طبق آمار به دس��ت آمده، نرخ تورم در اين 
كش��ور در س��ال 20۱6 بیش از 0.2- درصد اعالم ش��ده 
است. اسپانیا، ايتالیا، ژاپن و اسلووني از آخرين كشورهايي 
هستند كه در اين فهرس��ت قرار دارند. نرخ تورم در اين 

كشورها، بین 0.2- و صفر قرار دارد. 
بح��ران اقتصادي اخیر و به خص��وص كاهش قیمت 
نف��ت، ترس از بروز تورم منفي را افزايش داده اس��ت. به 
گفته كارشناس��ان، ن��رخ باالي تورم عام��ل بي ثباتي در 
اقتصاد اس��ت اما تورم منفي هم حال��ت ويرانگرانه پیدا 
مي كند. به نظر مي رس��د نرخ تورم مناس��ب بین يك  تا 

۳ درصد باشد. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

جشنوارهايباحضورچهرههايسرشناسادبيات
جش��نواره بین المللي كت��اب ادينبورگ 

20۱۷ امروز كار خود را آغاز مي كند. 
به گزارش»س��یدني پس��ت« جشنواره 
كتاب ادينب��ورگ امروز  افتتاح مي ش��ود و 
میزب��ان چهره هاي سرشناس��ي چون»پل 
آستر«، »چماماندا نگوزي آديچي«، »زادي 

اسمیت« و... خواهد بود. »ريچارد فورد«، »اندرو او هیگن« و »آلي اسمیت« از ديگر 
نويسندگاني هستند كه در اين دوره جشنواره ادينبورگ سخنراني خواهند داشت. 
»اندي همیلتون«، »جو اليس��ت« و »سارا پاسكويي« كمدين از میهمانان اين 
رويداد فرهنگي هس��تند. »سايمون كالو«، »هريت والتر«، »ايزال فیشر« و »استفن 
مك گ��ن« از دنیاي بازيگري و »هريت هارمن«، »ويويد اوون«، »جس فیلیپس« و 
»نیكال استورگن« از عرصه سیاست ديگر میهمانان سرشناس جشنواره ادينبورگ 
20۱۷ هس��تند. در اين دوره نشس��ت ها، نمايش ها، س��خنراني ها، ورك ش��اپ ها 
و گفت وگوهاي متعددي با حضور ۱000نويس��نده كه از بیش از ۵0 كش��ور دنیا 
راهي اسكاتلند شده اند، برگزار مي شود. نمايشگاه كتاب ادينبورگ كه از مهم ترين 
رويدادهاي فرهنگي جهان ش��مرده مي ش��ود، امسال ۵0 نويسنده نوقلم را معرفي 
مي كند و روي مباحث روز دنیا ازجمله تروريسم، حقیقت، جنسیت، تنوع نژادي و 
جنسیتي، هويت، مرگ،  جهاني شدن و... تمركز خواهد داشت. برنامه هاي ويژه يي 
براي معرف��ي جديدترين كتاب هاي »پائ��وال هاوكینز« نويس��نده رمان پرفروش 
»دختري در قطار«، »تريس��ي شوالیه« خالق رمان »دختري با گوشواره مرواريد« 

و »جان گوردون سینكلر« ترتیب داده شده است. 
بخش كودك جش��نواره ادينبورگ هم با شركت نويسندگان فعال و مطرح اين 
حوزه و با برپايي كنسرت ها و نمايش هاي متعدد میزبان كودكان و نوجوانان خواهد 
بود. جش��نواره بین المللي كتاب ادينبورگ كه از ۱2 آگوس��ت كار خود را ش��روع 
مي كند تا بیست و هش��تم همین ماه ادامه خواهد داش��ت. اين رويداد ادبي ساالنه 
2۳0هزار بازديدكننده از سراسر جهان را به خود جذب مي كند. تاكنون نويسندگان 
سرشناسي همچون»جي. كي. رولینگ«، »توني موريسون«، »هرولد پینتر«، »يان 

رنكین«، »زادي اسمیت« و »مارگارت اتوود« در اين جشنواره شركت كرده اند. 

مرمتيكهتخريبكرد
»بزرگ ترين آسیب به پل خشتي لنگرود، 
مرمت اش��تباه بوده است نه گذشت زمان يا 
فرس��ودگي. بنابراي��ن در اي��ن دوره مرمت 
پل خش��تي لنگرود، اش��تباهات مرمتي و 
آس��یب هايي كه در دوره ه��اي قبل به اين 
پ��ل وارد ش��ده بود، در حال برطرف ش��دن 

هستند.« به گزارش ايسنا، در حالي كه تعدادي از افراد بومي و دوستداران میراث 
فرهنگي شهرستان لنگرود در گیالن از مرمت پل خشتي »لنگرود« ناراضي هستند 
و آن را مخرب بنا مي دانند، اما مسووالن میراث فرهنگي استان و متولیان مرمت اين 
بناي خشتي آن را قدمي صحیح در راستاي مرمت و رسیدگي به اين بناي تاريخي 
مي دانند. كامران مهرزاد، كارشناس ارشد مرمت و مسوول اجرايي مرمت پل خشتي 
»لنگرود« بعد از انتشار نخستین خبر ايسنا، مبني بر »نگاه هاي نگران به پل تاريخي 
لنگ��رود« توضیحاتي داد. او با بیان اينكه روند مرمت پل خش��تي در س��ه مرحله 
كلي پاكس��ازي، استحكام بخشي و بندكش��ي در دست انجام است، به ايسنا گفت: 
در چندين مرحله پاكس��ازي اولیه، پاكس��ازي مكانیكي، پاكسازي خشك، زدودن 
گرد و غبار، زدودن گیاه، پاكس��ازي ش��یمیايي اولیه با استون، پاكسازي شیمیايي 
با پريمال و پاكسازي  نهايي به همراه تثبیت براي پديدار شدن رنگ قرمز و اصلي 
آجرها انجام شد و در همه  مراحل كار نیروهاي مرمت تزيینات با دست و به وسیله 
پنبه مواد را روي تك تك آجرها با دقت پاكسازي كردند تا آسیبي به آجرها نرسد. 
او استحكام بخشي را شامل كندن آجرهاي فرسوده و جازني آجرها دانست و اضافه 
كرد: مواد به كار رفته در سطح وسیع جداره پل در مراحل مختلف استفاده شد، اما 

مهم ترين عملیات مرمت پل خشتي، بندكشي پل بود. 
او ادامه داد: ما هنگام بندكشي شاهد مرمت اشتباه اين بنا در دوره هاي گذشته و 
در سطح بسیار وسیع جداره پل بوديم كه كار بندكشي و زيبايي آن را دچار مشكل 
مي كرد. مهرزاد با بیان اينكه وظیفه  بندكشي حفاظت از آجرهاست، افزود: اين اتفاق 
به اين معني است كه آسیب به آجر بر اثر عوامل جوي نخست به بندكشي و سپس 
به آجر وارد مي شود، از سوي ديگر بندكشي هر چند ۱0 سال يك بار براي حفاظت 

آجر بايد تكرار شود. 

كشورهاييبانرختورممنفيدرسطحجهان)2016(

بازارهنر

فروشتابستانهگالريسيحون
گالري سیحون يكي از باسابقه ترين و 
از نخس��تین گالري هاي تهران هست كه 
به كوش��ش زنده ياد معصومه سیحون و 
هوشنگ سیحون بنیانگذاري شده است. 
اين گالري میزبان آثار هنرمندان بسیاري 
بوده و در اين روند فعالیت هاي بي شماري 
را براي گسترش فرهنگ گالري گردي و 

معرفي هنر به مردم انجام داده است. 
در تازه ترين روي��داد اين گالري، نادر 

سیحون، مدير اين مجموعه در گفت وگو با هنرآنالين 
گفت: فروش ويژه تابس��تانه گالري سیحون از جمعه 
20 مردادماه در محل گالري س��یحون و س��یحون 2 

افتتاح مي شود. 
او ادامه داد: ما ابتدا بنا داش��تیم كه اين نمايشگاه 
را تنها در گالري س��یحون 2 برگزار كنیم اما به دلیل 
تعداد باالي آثار ارائه شده، مجبور شديم فضاي گالري 

سیحون يك را نیز براي اين رويداد در نظر بگیريم. 
مدير گالري س��یحون گفت: ما براي اين نمايشگاه 
از هنرمندان مختلف درخواست كرديم كه تصويري از 

آثارشان را براي ما ارسال كنند و اكثريت 
قريب به اتفاق آثار انتخاب ش��ده از میان 

همین آثار ارسالي است. 
سیحون گفت: بیشتر اين هنرمندان 
افرادي هس��تند كه براي نخس��تین بار 
آثارش��ان در گالري به نمايش در مي آيد. 
در كن��ار اين فراخ��وان و آث��ار دريافتي 
م��ا تعدادي از آث��ار هنرمنداني را هم كه 
ب��ا گالري ب��ه صورت مس��تمر همكاري 
مي كنند در نمايش��گاه گنجاندي��م و همچنین از آثار 
پیشكسوتان هنر نیز بهره برديم كه بتوانیم به نمايشگاه 
اعتبار ببخش��یم. وي اظهار داش��ت: در اين نمايشگاه 
مجموعا 6۵ اثر در مدياهاي مختلف نقاشي، مجسمه 
و عكس ارائه ش��ده است كه از يك میلیون و دويست 
و پنجاه توم��ان تا ۱20میلیون توم��ان قیمت گذاري 
ش��ده اند. گران ترين اثر اين نمايشگاه مربوط به اثري 
از جعف��ر روحبخش اس��ت كه ۱20 میلی��ون تومان 
قیمت گذاري شده است. همچنین اثري ۷0 میلیوني 
از پرويز كالنتري نیز در اين نمايشگاه عرضه شده است. 

»خاطراتپاييزي«درپنجاب
فیلم »خاطرات پايیزي« به كارگرداني 
علي فخر موس��وي در شش��مین حضور 
بین المللي خود راهي بخش اصلي مسابقه 
جش��نواره فیل��م در ايال��ت پنجاب هند 

مي شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، فیلم س��ینمايي 
»خاط��رات پايیزي« محصول مش��ترك 
اوكراي��ن  و  چ��ك  جمه��وري  اي��ران، 
ب��ه كارگردان��ي عل��ي فخر موس��وي و 

تهیه كنندگي س��یدامیر س��یدزاده و ويكت��ور ويلهلم 
توانست جواز حضور در بخش اصلي مسابقه جشنواره 
 » Lake view international film festival«

در ايالت پنجاب هند را به دست آورد. 
اين جشنواره هر س��ال از 28 آگوست )6 شهريور 
م��اه( به مدت ۱0 روز در ش��هر پنج��اب هند برگزار 
مي شود. امس��ال 60 كش��ور دنیا متقاضي حضور در 
بخش اصلي اين جش��نواره بودند كه از میان آنها ۱۷ 
فیلم توانس��ت مجوز ورود به بخش اصلي مسابقه اين 

جشنواره را كسب كند. 
فیل��م »خاطرات پايیزي« عاش��قانه يي ضد جنگ 
است كه در بخش هنر و تجربه جشنواره سي و پنجم 
فیلم فجر و سي  و پنجمین جشنواره جهاني فیلم فجر 

حضور داش��ت و در نوب��ت اكران پايیزي 
س��ینماهاي گروه هنر و تجربه ايران قرار 
دارد. اي��ن فیلم تاكن��ون جوايز متعددي 
همچون ديپل��م افتخار و نش��ان يادبود 
سازمان حمايت از قربانیان جنگ وابسته 
به سازمان ملل و اتحاديه اروپا، جشنواره 
بین المللي كرونا كارپ��ات 20۱6، جايزه 
اركی��ده طاليي و فیل��م منتخب مردمي 
از جش��نواره ترنپی��ل 20۱6 اوكراين را 
به دس��ت آورده و فیلم افتتاحیه جشنواره بین المللي  
»Dream City« 20۱6 بوده اس��ت. اين فیلم قصه 
دختري را به تصوير مي كش��د ك��ه خانه و خانواده اش 
مورد حمله و تجاوز گروه هاي تروريس��تي قرار گرفته 
اس��ت؛ او كه آوارگي، نابینايي و حتي از دس��ت دادن 
قدرت تكلم را تجربه مي كند، در نهايت مي تواند آرامش 
و عشق را در گوشه يي ديگر از دنیا در كنار مردمي كه 

خود آسیب ديده از جنگ هستند، بیابد. 
نازنین احمدي شاهپورآبادي بازيگر زن نقش اصلي 
اين فیلم است كه در كنار ديگر بازيگران اروپاي شرقي 
از جمله الكس��اندر ايگناتوشا، دمیتر لنارتوويچ، تاتیانا 
يوريكووا، گالینا يابلونسكا و نظر رگوش به ايفاي نقش 

پرداخته است. 

افغاندوزيعليهبلوچدوزي
صادرات، بازاريابي جهاني و برندسازي 
بین الملل��ي نق��ش مهم��ي ب��راي هنر 
س��وزن دوزي دارد كه مسووالن فرهنگي 
باي��د اين هنرمندان را براي رس��یدن به 
اي��ن مهم حمايت كنن��د. زينب نوروزي 
از هنرمندان فعال در حوزه س��وزن دوزي 
در گفت وگو با مهر با اشاره به نقش مهم 
ص��ادرات و جذب س��رمايه گذار داخلي و 
خارجي ب��راي س��وزن دوزي بلوچ گفت: 

براي صنايع دستي نفیس و فاخري همچون بلوچ دوزي، 
موضوع صادرات و حضور در بازار جهاني همیشه مطرح 
بوده اس��ت. اوج رونق اقتصادي اين هنر به چند دهه 
پیش برمي گ��ردد و در حال حاضر براي حضور جدي 
و پايدار س��وزن دوزي بلوچ در بازار جهاني نیاز بیش از 
پیش به ش��ناخت بازار جهاني و همچنین برندسازي 
بین المللي حس مي ش��ود. اين هنرمن��د و كارآفرين 
عرصه س��وزن دوزي بلوچ، در ادامه با اش��اره به تجربه 
بومي خ��ود و همكارانش در حوزه برندس��ازي گفت: 
مهتاب نوروزي، مش��هورترين سوزن دوز بلوچ و همان 
هنرمندي است كه نمونه كارهايش، در موزه سعدآباد 
تهران نگهداري مي شود به همین دلیل من و تعدادي 
از زن��ان و دختران بلوچ گرد هم آمده و برند »دختران 
مهت��اب« را راه اندازي كرديم تا به معرفي اين هنر در 
داخل و خارج ايران بپردازيم. حاال هم توانس��ته ايم با 

حمايت دو شركت ايراني در كشور امارات 
متحده عربي بازارياب��ي و آثار خود را در 

شهر دوبي به نمايش بگذاريم. 
نوروزي جذب سرمايه گذار را نیازمند 
حمايت عملي دستگاه هاي اجرايي استان 
سیستان و بلوچس��تان برشمرد و گفت: 
قرار است پايیز امسال، نمايشگاه متفاوتي 
در امارات برگزار و ظرفیت هاي فرهنگي 
و اقتص��ادي بل��وچ دوزي ب��ه صاحب��ان 
س��رمايه معرفي شود اما امیدواريم با توجه به اهمیت 
موض��وع از حماي��ت اداره كل میراث فرهنگي و حتي 
استانداري سیستان و بلوچستان برخوردار شويم چرا 
كه سوزن دوزي، فاخرترين هنر زنان اين استان است. 
اين هنرمند س��وزن دوز به ضرورت استانداردس��ازي 
هنرهاي س��نتي اش��اره و بیان كرد: س��ال ۹0 يا ۹۱ 
ب��ود ك��ه اداره اس��تاندارد و اداره كل میراث فرهنگي 
در هر اس��تان به استانداردس��ازي برخي رش��ته هاي 
صنايع دس��تي پرداختند اما در ارتباط با سوزن دوزي 
بس��یاري از اس��تانداردها رعايت نمي شود. حتي خود 
متولیان میراث فرهنگي هم اين استانداردها را رعايت 
نمي كنند. به عبارتي امروز، هر كه از راه رسیده، شروع 
به سوزن دوزي كرده، بي آنكه بداند شیوه هاي اصیل و 
سنتي سوزن دوزي كدام است و وجود استانداردهايي 

براي اين هنر، ضروري به نظر مي رسد. 

خداحافظيبا
موتورهايدرونسوز

اكونوميست:
اقتص��ادي  مجل��ه 
گزارش  اكونومیس��ت 
يك خود را به »مرگ 
درون سوز«   موتورهاي 
اختصاص داده اس��ت. 
بن��ا ب��ر گ��زارش اين 
هفته نام��ه ب��ا آم��دن 
عمال  برقي  موتورهاي 
باي��د ب��ا موتوره��اي 

درون سوز خداحافظي كرد.
اين گزارش به دنبال سیاس��ت هاي جديد 
دول��ت بريتانیا كه قول داده اس��ت تا س��ال 
20۴0 فروش خودروه��اي بنزيني و ديزلي 
ممنوع ش��ود، نوش��ته ش��ده اس��ت. بنا بر 
سیاس��ت جديد دولت بريتانیا طي 2۳سال 
آين��ده تمام خودروه��اي آن كش��ور برقي 
خواهند ش��د. پیش از اين نیز دولت فرانسه 
يك چنین سیاست مش��ابهي را اعالم كرده 
بود. در حال حاضر مشكل خودروهاي برقي 
تغذيه ش��ارژ و قیمت آن اس��ت. تولید اين 
خودروها گران تر از خودروهاي درون س��وز 

تمام مي شود. 

تايم:
تاي��م  هفته نام��ه 
هم جلد ي��ك خود را 
ب��ه ژنرال ج��ان كلي 
او  و  داده  اختص��اص 
را امی��د آخ��ر ترامپ 
نام نهاده اس��ت. از دو 
ژنرال  اين  هفته پیش 
ريی��س  بازنشس��ته 
رياست جمهوري  نهاد 

شده اس��ت و در نخستین س��خنراني خود 
ك��ه پی��ش كاركنان نه��اد بیان ك��رد براي 
آنها س��ه وظیفه عمده مراقبتي را برش��مرد 
»كش��ور،  ريیس جمه��ور و خودت��ان«. اين 
سخنراني باعث شد كه هفته نام تايم گزارش 
 اصلي خ��ود را ب��ه اين موض��وع اختصاص

دهد.
بنابرگ��زارش اين مجله محل س��خنراني 
ج��ان كلي در يك م��كان غیرمعمول جنب 
دفتر كاخ س��فید بود. او در س��خنراني خود 
ك��ه كن��ارش جارد كوش��نر،  دام��اد ترامپ 
و ديگ��ر مش��اوران و معاون��ان ترام��پ قرار 
داش��تند، اظهار داش��ت كه اول ملت و دوم 
ريیس جمه��ور را مدنظر قرار دهند و پس از 

آن خودتان را. 
حضور جان كلي به اندازه كافي خبرساز 
ش��د. حضور او دو قرباني داش��ت. اول خود 
ريی��س كاركنان نهاد رياس��ت جمهوري كه 
پريباس ب��ود كه كن��ار رف��ت،  دوم آنتوني 
اسكارموچي،  مدير ارتباطات كاخ سفید بود 

كه بعد از ۱0 روز بركنار شد .

يواسايتودي:
گزارش اول روزنامه 
ي��و اس ا تودي به اين 
موضوع اختصاص دارد 
ك��ه ف��روش خانه ه��ا 
ب��ه پايین تري��ن ح��د 
س��ال   20 در  خ��ود 
اس��ت.  رس��یده  اخیر 
توجه  با  روزنام��ه  اين 
»م��ك  گ��زارش  ب��ه 

مونس��ین« خبر مي دهد كه تعداد خانه هاي 
مسكوني براي خريد به پايین ترين حد خود 
در 20سال اخیر رسیده است. بر اساس يك 
نظرسنجي كه صورت گرفته است ۵۹درصد 
پاسخ دهندگان اظهار داشته اند كه برنامه يي 
ب��راي فروش خانه هاي خود در س��ال آينده 

ندارند. 

كيوسك

تاريخنگاري

اعدام نخستين قاتل سياسي در تاريخ معاصر ايران 
بیش از ۱20سال پیش در چنین روزي میرزا رضاي 
كرماني ضارب ناصرالدين ش��اه قاجار در میدان مشق 
تهران به دار آويخته ش��د؛ او فرزند مالحسین عقدايي 
معروف بود. پ��درش در زمان حكومت طوالني محمد 
اس��ماعیل خان وكیل الملك در كرمان  به دلیل ظلم و 
ستمي كه بر او رفته بود ، مهاجرت كرد و به يزد رفت. 

می��رزا محمدرضا به هنگام تحصی��ل و طلبگي در 
ي��زد ، روضه خواني و پامنبري خواني هم مي كرد. از يزد 
به تهران آمد و به دستفروشي و سمساري پرداخت. در 
اين شغل موفقیت هايي به دست آورد و كم كم نزد تجار 
تهراني اعتباري كسب كرد . شايد همین رفت و آمد به 
خانه رجال و اعیان ش��هر باعث ش��د كه بعدها به عالم 

سیاست روي آورد. 
او پیام میرزاي ش��یرازي در باب تحريم تنباكو را تا 
كنج خانه هاي اعیان شهر مي برد و همگان را به اطاعت 
از مرجع تقلید عصر فرا مي خواند. البته اين اقدام میرزا 
رضا، بعدها اس��باب دردسر او شد. میرزا رضاي كرماني 
كه نخستین قتل سیاسي در تاريخ معاصر ايران را رقم 
زد، ناصرالدين شاه را درخت كهنه پوسیده يي مي دانست 
كه در زير آن انواع جانوران موذي جمع شده اند و با اين 

انگیزه به سوي ناصرالدين شاه آتش گشود. 
می��رزا محمدخان امین خاقان پیش��خدمت ش��اه 
مي گويد: »وقت ظهر ناصرالدين ش��اه و صدراعظم وارد 
صحن حضرت عبدالعظیم ش��دند حاك��م آنجا و خدام 
خواس��تند به قرق و بیرون كردن مردم بپردازند چنانكه 
در اين موقع همیش��ه رسم بود. ش��اه نگذاشت و گفت 
هیچ كس را منع از ورود نكنید امروز مي خواهم مثل ساير 

مردم به زيارت رفته باش��م. شاه قصد زيارت كرد و وارد 
بقعه شد، طوافي كرده طرف پايین پا ايستاده قالیچه و 
جانماز خواست. از طرف چپ شاه از میان دو نفر زن كه 
ايس��تاده بودند شخصي دست از زير عبا در آورده كاغذ 
بزرگ��ي به عنوان عريضه به  طرف ش��اه دراز كرد تقريبا 
يك شبر به ش��اه مانده صداي پیشتاب شش لوله از زير 
كاغذ عريضه بلند شد. همین قدر شاه مجال كرد كه گفت 
»حاجي حسنعلي خان مرا بگیر«. حاج حسینعلي خان و 
يكي، دو نفر ديگر از پیشخدمتان كه نزديك بوديم شاه 

را گرفتیم ۵ يا 6 قدم با پاي خود آمده بعد بي حس شد. 
ش��اه را برديم در اتاق مع��روف به  مقبره ولیعهدي 
ك��ه خیلي نزدي��ك به آنجا ب��ود. آنجا هم پ��س از به 
زمین خوابانیدن ش��اه، آه بلندي كشیده و ديگر نفس 
نكشید...« ظاهرا مظفرالدين شاه مايل به قتل میرزا رضا 
نب��ود، ولي باالخره تصمیم خود را گرفت. میرزا رضا را 

براي بر دار كردن به میدان مشق بردند . 
»آنتوان س��وريوگین« عكاس روس��ي گرجي عصر 

قاجار از اين صحنه عكاسي كرده است. 
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