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    مراسم قرعه كشي جام جهاني فوتبال برگزار شد

ايران در گروه مرگ
 مراس��م قرعه كشي رقابت هاي جام جهاني فوتبال روز گذشته برگزار شد و ۳۲ تيم 
 حاضر در اين رقابت ها حريفان خود را ش��ناختند.  به گزارش ايسنا، در حالي كه تقريبا

6 ماه تا آغاز بيس��ت ويكمين دوره رقابت هاي جام جهاني باقي مانده است، روز گذشته 
آيين قرعه كشي رقابت هاي جام جهاني روسيه برگزار شد و ۳۲ تيم حاضر در اين رقابت ها 
حريفان خود را شناختند. براين اساس تيم ملي فوتبال ايران با تيم هاي پرتغال، اسپانيا 
 و مراكش هم گروه ش��ده است.  مراسم افتتاحيه و نخس��تين ديدار جام جهاني روسيه

۲۴ خرداد ۱۳۹۷ در ورزشگاه لوژنيكي شهر مسكو برگزار مي شود تا بيست ويكمين دوره 
جام جهاني در كشور روسيه آغاز شود. 

    استنكاف كنندگان از اجراي 
اصل ۴۴ به قوه قضاييه معرفي مي شوند

رييس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، توضيحاتي درباره نهادهاي استنكاف كننده 
از اجراي اصل ۴۴ قانون اساس��ي ارائه داد.  حميدرضا فوالدگر در گفت وگو با خانه ملت، 
با اش��اره به قرائت گزارش نظارتي كميس��يون ويژه توليد ملي درب��اره نحوه اجراي قانون 
سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در صحن علني مجلس، گفت: براساس دستور 
رييس مجلس جهت اعمال ۲۳6 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي درباره نهادها و 
سازمان هايي كه قانون را ناقص اجرا كرده اند يا استنكاف اجراي قانون داشته اند، كميسيون 
ويژه توليد ملي اسامي دستگاه هايي كه قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ را به صورت ناقص 
اجرا كرده بودند تنظيم كرد كه پس از راي گيري در صحن علني مجلس جهت تش��كيل 
پرونده و رسيدگي به قوه قضاييه ارجاع مي شود.  رييس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت 
بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي با اشاره به نام برخي دستگاه هايي كه از اجراي اصل ۴۴ 
استنكاف ورزيده اند، افزود: وزارت اقتصاد، سازمان خصوصي سازي، وزارت صنعت و برخي 
سازمان هاي توسعه يي آن همانند ايدرو و ايميدرو، وزارت ورزش در بحث خصوصي سازي 
باشگاه ها، شوراي رقابت و وزارتخانه هاي نفت و نيرو در بخش رگوالتوري قانون سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ را صحيح اجرا نكرده اند.  وي ادامه داد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
بحث عدم تحقق سند تعاون، سازمان ثبت اسناد در بخش ثبت سازمان هايي كه اطالعات 
خ��ود را در ب��ورس ارائه نكرده اند و س��ازمان برنامه و بودجه در بخ��ش مصارف حاصل از 
واگذاري اين ش��ركت ها تخلفاتي داشته اند.  رييس كميسيون ويژه توليد ملي و نظارت بر 
اجراي صحيح اصل ۴۴ قانون اساس��ي با بيان اينكه ه��ر يك از موارد اجراي ناقص قانون 
خصوصي س��ازي مربوط به يك دستگاه اجرايي مي شود، تصريح كرد: بر اين اساس يا بايد 
كليت دولت به عنوان نمايندگي از تمام دستگاه ها در قوه قضاييه حضور يابد يا هر يك از 
دستگاه ها تك تك و جداگانه بايد در قوه قضاييه حضور يابند و براي ارائه توضيحات جهت 

استنكاف از اجراي قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ و اجراي ناقص آن پاسخگو باشند.

نيـاز اقتـصاد ايـران

 صفحه 12  صفحه 2 

از ام��روز رون��د تعيي��ن تكلي��ف و پرداخت وجوه 
س��پرده گذاران ۳ تعاون��ي منحل ش��ده افضل توس، 
وحدت)آرم��ان( و البرز ايراني��ان وارد مرحله جديدي 
شده و سپرده گذاران با مبالغ باالي ۱۰۰ميليون تومان 
نيز مي توانند فعال حداكثر تا ۱۰۰ميليون تومان خود 

را دريافت كنند. 
به گزارش ايسنا، در راستاي پايان دادن به فعاليت 
موسسات غيرمجاز ۳ تعاوني غيرمجاز بزرگ باقيمانده 
در ب��ازار غيرمتش��كل پول��ي در مرداد ماه امس��ال با 
تصمي��م بان��ك مركزي ب��ه دو بانك و يك موسس��ه 
واگذار شدند. بر اين اساس مسووليت مديريت دارايي 
و بدهي ه��ا و انج��ام تعهدات تعاون��ي افضل توس به 
بانك آينده، وحدت به موسس��ه مل��ل و البرز ايرانيان 
به بانك تجارت واگذار ش��د.  بر اين اس��اس قرار شد 
تا با انج��ام فرآيند تصفي��ه اين تعاوني ه��ا بانك هاي 
مس��وول نيز ب��ا مجوز بان��ك مركزي تعيي��ن تكليف 
س��پرده گذاران را آغاز كنن��د. از اين  رو در مرحله اول 
و در مه��ر ماه بود كه بانك آينده و موسس��ه ملل كار 
تعيين تكليف س��پرده گذاران تا سقف ۳ميليون تومان 
تعاوني هاي افضل ت��وس و وحدت را پيش بردند ولي 
براي مدتي متوقف شد. در عين حال كه بانك تجارت 
ب��ه دليل مس��ائل و پرونده هاي قضاي��ي مديران البرز 
ايرانيان س��قف ۳ميليون تومان را در مرحله اول آغاز 
نكرد و چندي پيش براس��اس مذاكرات س��ران قوا و 
جلساتي كه دراين رابطه برگزار شد، پرداخت وجوه تا 
۱۰۰ميليون توم��ان تعاوني هاي افضل توس و وحدت 

همچنين البرز ايرانيان آغاز شد. 
با گذش��ت يك هفت��ه از اين رون��د، بانك مركزي 
اع��الم ك��رد كه قرار اس��ت از روز ش��نبه ۱۱ آذر ماه 
فرآين��د ب��ه گونه ي��ي ديگ��ر پي��ش رفت��ه و در كنار 
پرداخت ه��اي س��پرده هاي ت��ا س��قف ۱۰۰ميلي��ون 
توم��ان، س��پرده گذاراني كه باالتر از اي��ن مبلغ دارند 
نيز بتوانند مراجعه كرده و حس��اب هاي خود را تعيين 
تكليف كنند. در اين مرحله افرادي كه مانده س��پرده 
آنه��ا باالي ۱۰۰ميليون تومان باش��د، مي توانند طبق 
شرايطي حداكثر تا ۱۰۰ميليون تومان دريافت كنند. 
اي��ن دريافت به طور علي الحس��اب ب��وده و وجوه بعد 
از تكميل شناس��ايي و ارزياب��ي دارايي ها و اموال اين 

تعاوني هاي منحل شده، انجام مي شود. 
ام��ا درحال��ي از ام��روز س��پرده گذاران باالت��ر از 
۱۰۰ميليون تومان مي توانند به ش��عب اين تعاوني ها 
براي دريافت وجوه مراجعه كنند كه طبق اعالم بانك 
آينده، س��پرده گذاران افضل توس از ۱۱تا ۲۹ آذر ماه 
و براس��اس ح��رف اول نام خانوادگي ام��كان مراجعه 

خواهند داشت. 
زمانبندي مراجعه سپرده گذاران افضل توس

زمان مراجعهحرف اول نام خانوادگی

شنبه - ۱۱ آذرالف تا ح

يكشنبه - ۱۲ آذرخ تا د

دوشنبه- ۱۳ آذرذ تا ر

سه شنبه - ۱۴ آذرز تا س

شنبه - ۱۸ آذرش

يكشنبه ۱۹ آدرص تا ظ

دوشنبه - ۲۰ آذرع

سه شنبه -۲۱ آذرغ تا ف

چهارشنبه- ۲۲ آذرق

شنبه - ۲۵ آذرک

يكشنبه - ۲6 آذرگ تا ل

دوشنبه - ۲۷ آذرم

سه شنبه - ۲۸ آذرم

چهارشنبه ۲۹ آذرن تا ی
 همچني��ن موس��س ملل اع��الم كرده اس��ت كه 
س��پرده گذاران تعاون��ي منحل ش��ده وحدت)آرمان( 
مي توانن��د از ۱۱ آذر تا ۵ دي  ماه براي تعيين تكليف 
سپرده هاي خود به شعب اين موسسه مراجعه كنند. 

زمان بندي مراجعه سپرده گذاران وحدت

زمان مراجعهحرف اول نام خانوادگی

شنبه- ۱۱ آذرالف

يكشنبه - ۱۲ آذرب، پ، ت

دوشنبه - ۱۳ آذرث، ج، ک، ح

سه شنبه - ۱۴ آذرخ، د، ذ

پنج شنبه - ۱6 آذرخ، د، ذ

شنبه - ۱۸ آذرر، ز، ژ، س

يكشنبه - ۱۹ آذرر، ز، ژ، س

دوشنبه - ۲۰ آذرش، ص، ض

سه شنبه - ۲۱ آذرش، ص، ض

چهارشنبه - ۲۲ آذرط، ظ

پنج شنبه - ۲۳ آذرع، غ

شنبه - ۲۵ آذرع، غ

يكشنبه - ۲6 آذرف، ق

دوشنبه - ۲۷ آذرک، گ، ل

سه شنبه - ۲۸ آذرک، گ، ل

چهارشنبه - ۲۹ آذرم

پنج شنبه - ۳۰ آذرم

شنبه - ۲ دین، و، ه، ی

يكشنبه - ۳ دین، و، ه، ی

كلي��ه ح��روف جامان��ده از 
دوشنبه - ۴ دیروزهای قبل

كلي��ه ح��روف جامان��ده از 
سه شنبه - ۵ دیروزهای قبل

بان��ك تج��ارت ني��ز در رابطه ب��ا تعيي��ن تكليف 
س��پرده گذاران تعاوني البرز ايرانيان اعالم كرده است 
كه مي توانند از روز دوش��نبه ۱۳ آذر ماه تا ۱۴دي  ماه 
براي تعيين وضعيت حس��اب هاي خود به ش��عب اين 

بانك مراجعه كنند. 
بر اين اساس بانك تجارت تعيين تكليف و پرداخت 
وجوه س��پرده هاي باالي ۱۰۰ميليون تومان را با ۳روز 

تاخير نسبت به بقيه آغاز خواهد كرد. 

زمان بندي مراجعه سپرده گذاران البرز ايرانيان
زمان مراجعهحرف اول نام خانوادگی

دوشنبه - ۱۳ آذرالف

سه شنبه - ۱۴ آذرالف

پنج شنبه - ۱6 آذرالف

شنبه - ۱۸ آذرب، پ

يكشنبه - ۱۹ آذرب، پ

دوشنبه - ۲۰ آذرت، ث

سه شنبه - ۲۱ آذرج، چ، ح

چهارشنبه - ۲۲ آذرج، چ، ح

پنج شنبه - ۲۳ آذرخ، د، ذ

شنبه - ۲۵ آذرخ، د، ذ

يكشنبه - ۲6 آذرر، ز، ژ، س

دوشنبه - ۲۷ آذرر، ز، ژ، س

سه شنبه - ۲۸ آذرش، س، ض

چهارشنبه - ۲۹ آذرش، س، ض

پنج شنبه - ۳۰ آذرط، ظ

شنبه- ۲ دیع، غ

دوشنبه - ۴ دیف، ق

سه شنبه - ۵ دیک، گ، ل

چهارشنبه - 6 دیک، گ، ل

پنج شنبه - ۷ دیم

شنبه - ۹ دیم

يكشنبه - ۱۰ دین، و، ه، ی

دوشنبه - ۱۱ دین، و، ه، ی

كلي��ه ح��روف جامانده از 
سه شنبه - ۱۲ دیروزهای قبل

كلي��ه ح��روف جامانده از 
چهارشنبه - ۱۳ دیروزهای قبل

كلي��ه ح��روف جامانده از 
پنج شنبه - ۱۴ دیروزهای قبل

اخبار سرمقاله

  گزارش يا پرستيژ سياسي

هفته گذش��ته حس��ن روحاني،  رييس جمهوري  در گفت وگوي زنده با صدا 
و س��يما به تش��ريح عملك��رد ۱۰۰روزه دولت خود پرداخ��ت و در خالل اين 
مصاحب��ه  بينن��دگان را به كتاب عملكرد ۱۰۰روزه دولت كه روي وب س��ايت 

پايگاه اطالع رساني دولت قرار گرفته بود، ارجاع داد. 
نگاه��ي ب��ه اين كتاب، خواننده و كارشناس��ان را به ي��ك هدف مهم جلب 
مي كند و آن اين اس��ت كه دولت متاس��فانه در اي��ن ۱۰۰روز كار قابل تاملي 
انجام نداده اس��ت. پيش از اين گفتيم و نوش��تيم كه دولت دوازدهم به دليل 
انتخاب دوباره آقاي روحاني به رياس��ت جمهوري، ادامه دولت يازدهم با همان 
خط مش��ي و سلوک سياستي اس��ت بنابراين صحبت از اقدام ۱۰۰روزه تقريبا 
بي معناس��ت و فقط مي تواند يك پرستيژ سياسي باشد. اما با اين حال مي توان 
نگاهي به كتاب عملكرد ۱۰۰روزه انداخت تا مشخص شود، دولت در ۱۰۰روز 
اول چ��ه اقدامات��ي در جهت دو ه��دف مهم و عمده يي كه آق��اي روحاني در 
مصاحبه خود گفته اس��ت  يعني ريشه كن فقر مطلق و رونق اقتصادي تا پايان 

دوره انجام مي دهد، برداشته اند. 
كتاب عملكرد كه ۲۵6صفحه اس��ت از ۵ بخش تش��كيل شده است. بخش 
مورد نظري كه نشان مي دهد دولت تا چه اندازه به هدف خود نزديك است در 
بخش آخر كتاب يعني عملكرد دس��تگاه هاي اجرايي نهفته است. اين بخش به 
اين خاطر مهم اس��ت كه اين دستگاه ها هستند كه بايد دولت را به هدف خود 
نزديك كنند. اگر دولت را به مثابه موتور تش��بيه كنيم آنها به مثابه چرخ هاي 
دولت هس��تند. اگر چرخ ها پنچر باش��ند يا الستيك ها فرسوده باشند  هر چند 
كه موتور قوي باش��د، ماش��ين يا راه نمي افتد يا اگر هم راه افتاد در نيمه راه 
باز مي ماند بنابراين دس��تگاه هاي اجرايي همان چرخ هاي دولت هستند. حال 
بگذري��م كه برخ��ي از وزارتخانه هاي دولت هم با نگاه��ي به اين كتاب در اين 
۱۰۰روز ه��م كار قابل توجهي ارائه نداده اند. نخس��تين راهبرد رفع فقر مطلق 
ايجاد اش��تغال است. در كتاب ۱۰۰روزه دولت براي ايجاد اشتغال در سال هاي 
آينده ۴ برنامه تعريف كرده كه تقريبا دو برنامه آن منوط به »اگر« اس��ت. اگر 
تامين بودجه ش��ود و اگر دولت بتواند بين اش��تغال و تحصيل تناس��ب برقرار 
كند، آن موقع اس��ت كه مي توان انتظار داش��ت نخس��تين گام مهم در جهت 
رفع فقر مطلق و رونق اقتصادي برداش��ته ش��ده است. اما آيا برداشتن اين گام 
امكان پذير اس��ت؟ شرايط جواب »آري« به اين س��وال را مي دهد. واقعيت آن 
اس��ت كه مي توان اين گام ها را برداش��ت اما يك شرط مهم در آن است و آن 
برخورد با فس��اد اس��ت.  تاريخچه تامين بودجه اشتغال نشان مي دهد بيش از 
نيمي از بودجه اش��تغال در تامين فرآيند به طرقي هدر رفته اس��ت. در دولت 
دوم خاتمي زماني كه صفدر حسيني، وزير كار بود طرح ضربتي اشتغال به اجرا 
درآمد كه براي آن حدود ۹۰۰ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. كارنامه 
اين طرح بنا بر گزارش كارشناس��ان وقت س��ازمان برنام��ه و بودجه ۳۰درصد 
موفقيت داش��ت يعن��ي 6۳۰ ميليارد تومان از اين اعتب��ار عمال هدر رفت. در 
دول��ت احمدي نژاد،  جهرمي وزير كار دولت طرح بنگاه هاي زودبازده را به اجرا 
در آورد و در مرحله اوليه آن بالغ بر ۱۴هزارميليارد تومان اعتبار تخصيص داده 
شد اما براساس برآورد اوليه مركز پژوهش هاي مجلس نزديك به ۵۹ درصد آن 

ايجاد اشتغال كرده  يعني ۵6۰۰ ميليارد تومان آن هدر رفته است. 
اكن��ون دولت دوازدهم هم براي ايجاد اش��تغال،  طرح كارورزي و نيز رونق 
توليد را در دس��تور كار دارد. اعتبار توس��عه بنگاه هاي كوچك و متوس��ط هم 
بالغ بر ۱6۰۰۰ميليارد تومان اس��ت اما مهم در اين مرحله برآورد كار اس��ت. 
چقدر مي توان اميد داشت كه اين اعتبارات سر جاي خود به كار گرفته شود؟ 
متاس��فانه روند تاريخي توزيع اعتبارات  همانطور ك��ه در باال نمونه هايي از آن 
گفته شد، نشان داده كه »فساد« نقش مهمي در شكست طرح هاي اينچنيني 
داش��ته است. سياست ها اگر درست باشند كه معموال در زمينه اشتغال درست 
نبودن��د و طرح ه��ا اگر به موقع باش��ند كه نبودند، بخش ه��اي مهمي از پازل 
اشتغال را حل مي كنند اما مهم ترين بخش اين پازل برخورد با مفسداني است 
كه در مرحله تامين اعتبار منتظر مي نش��ينند تا س��همي از آن به دست آورند 

بدون آنكه قدمي براي اشتغال و موفقيت طرح برداشته باشند. 
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جهان

كاخ سفيد تيلرسون را 
به سخره گرفت

7

 از امروز آغاز مي شود
پرداخت سپرده هاي باالي ۱۰۰ ميليون تومان افضل توس، وحدت و البرز

 منصور بيطرف   
سردبير

هفته گذشته حس��ن روحاني،  رييس جمهوري  در 
گفت وگ��وي زنده با صدا و س��يما به تش��ريح عملكرد 
۱۰۰روزه دولت خود پرداخت و در خالل اين مصاحبه 
 بينندگان را به كتاب عملكرد ۱۰۰روزه دولت كه روي 
وب س��ايت پايگاه اطالع رس��اني دولت قرار گرفته بود، 
ارجاع داد.  نگاهي به اين كتاب، خواننده و كارشناسان 
را ب��ه يك هدف مه��م جلب مي كند و آن اين اس��ت 
كه دولت متاس��فانه در اي��ن ۱۰۰روز كار قابل تاملي 
انجام نداده اس��ت. پيش از اين گفتيم و نوش��تيم كه 
دولت دوازدهم به دليل انتخ��اب دوباره آقاي روحاني 
ب��ه رياس��ت جمهوري، ادام��ه دولت يازده��م با همان 
خط مشي و س��لوک سياستي است بنابراين صحبت از 
اقدام ۱۰۰روزه تقريبا بي معناست و فقط مي تواند يك 

پرستيژ سياسي باشد ...

گروه بورس  مسعود كريمي 
بورس كاالي ايران باتوجه به پتانسيل قابل توجه خود 
در حوزه استاندارد سازي معامالت با استفاده از به روز ترين 
مكانيس��م هاي عرضه و تقاضا در سطح كش��ور اقدام به 
پذي��رش كاال  هاي متنوع و جذب محص��والت داخلي از 
جمله جو، ذرت، پس��ته و گندم )در چهار استان كشور( 
كرده اس��ت. بر اين اساس، با توجه به توانايي اين بازار در 
اداره بستر سازي يك محيط امن و شفاف براي محصوالت 
پذيرش ش��ده در ب��ورس كاال، كش��اورزان مي توانند در 
ي��ك فضاي كامال رقابتي اقدام به عرضه محصوالت خود 
با كش��ف قيمت واقعي و به دور از حضور س��فته بازان و 
دالالن اقتصادي كنند. از همين رو، با مشاهده اينكه داد 
و ستد هاي اين محصول اس��تراتژيك در بازاري خارج از 
بورس در يك فرآيند مشخص صورت نمي گيرد و مفاسد 

زيادي را به همراه دارد ...

گزارش يا پرستيژ سياسي

كاهش بار مالي دولت با عرضه 
گندم در بورس كاال

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

صنعت، معدن و تجارت

14

 اصالح تعرفه  
خودروهاي وارداتي

»باز ش��دن سامانه ثبت سفارش خودرو« كه حدود 
۸ ماه از توقف آن مي گذرد؛ منتظر مصوبه جديد دولت 
اس��ت. اگرچه بازار گمانه زني ها در مورد مصوبه جديد 
واردات خ��ودرو داغ اس��ت؛ اما در اين بين دو س��ناريو 
جدي در خصوص تعرفه واردات خودرو مطرح مي شود؛ 
براس��اس سناريوي اول، دولت در اين مصوبه، به دنبال 
افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي اس��ت. اما براس��اس 
سناريوي دوم، ممكن است دولت تغييرات پلكاني تعرفه 
خودروها را در دستور كار خود قرار دهد. اين دو سناريو 
در ش��رايطي مطرح مي شود كه رييس سازمان توسعه 
تج��ارت در گفت وگو با »تعادل« ضمن رد ش��ايعاتي 
مبني بر اينكه قرار اس��ت امروز در نشست خبري خود 
از »دستور العمل جديد واردات خودرو« رونمايي كند، 
اظهار كرد: كماكان منتظر مصوبه دولت هستيم و هنوز 
مصوبه يي از سوي دولت مبني بر باز شدن ثبت سفارش 
خودرو دريافت نكرده ايم. مجتبي خسروتاج همچنين 
در پاس��خ به سناريوهايي كه درخصوص تعرفه واردات 
خ��ودرو، مطرح مي ش��ود، اظهار مي كند ك��ه افزايش 

تعرفه هاي خودرو تنها گمانه زني است ...

 منصور بيطرف   

اعضاي اوپك و غيراوپك، كاهش توليد نفت را تا يك سال ديگر ادامه مي دهند

ابهامات تمديد توافق نفتي



 دس�تور رييس جمهور به وزير كشور براي تسريع 
در امدادرساني به زلزله زدگان استان كرمان؛ ايسنا| 
رييس جمه��ور در تماس تلفني با وزير كش��ور در جريان 
آخرين وضعيت زلزله استان كرمان قرار گرفت و دستورات 
الزم را براي امدادرساني و كمك به زلزله زدگان صادر كرد. 
وزير كش��ور ضمن ارائه توضيح��ات الزم به رييس جمهور 
اطمينان داد اوضاع در كنترل كامل مسووالن ذي ربط براي 

امدادرساني و آرامش بخشي مناسب به مردم است. 
 آي�ت اهلل مصب�اح  ي�زدي ام�روز احمدي ن�ژاد را 
تايي�د نمي كند؛ خبرآنالين| آي��ت اهلل مصباح يزدي كه 
از حامي��ان ج��دي احمدي ن��ژاد و پش��تيبان او در دوران 
رياس��ت جمهوري اش بود، گفت: امروز احمدي نژاد را تاييد 
نمي كن��م چون اكنون يك حال��ت انحرافي در او مي بينم. 
در پايان مراس��م س��الگرد ارتحال عالم��ه طباطبايي)ره( 
در ق��م آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي، رييس موسس��ه 
آموزش��ي و پژوهش��ي امام خميني)ره( پيرامون تحركات 
اخير احمدي نژاد ازجمله بست نش��يني او و همراهانش در 
حرم شاه عبدالعظيم)ع( پاسخ داد. او گفت: ما هر كسي را تا 
مادامي كه در مسير اسالم كار مي كند، حمايت مي كنيم؛ 
طرفداري اش مي كنيم؛ هر وقت منحرف ش��د، ما هم از او 

جدا مي شويم. 
 عدم تمايل كاخ س�فيد به خريد آب س�نگين از 
ايران مشكل امريكاست؛ ايرنا| علي اكبر صالحي رييس 
س��ازمان انرژي اتمي درخصوص توقف خريد آب سنگين 
از ايران از س��وي امريكا گفت: اينك��ه دولت جديد امريكا 
نمي خواهد از ما آب سنگين بخرد مشكل خودشان است. 
صالحي روز گذش��ته در حاشيه هفتمين سالگرد شهادت 
مجيد شهرياري در امامزاده صالح)ع( در جمع خبرنگاران 
اظهار كرد: امريكايي ها 30تن آب سنگين از ما خريده بودند 
و ب��ه ادامه خريد آب س��نگين از ايران عالقه مند بودند اما 
دولت جديدشان گفته اس��ت از ايران آب سنگين نخريد، 
اين ديگر مشكل خودشان است. وي همچنين درخصوص 
برخي انتقادات ايران از تفاس��ير متف��اوت از متن برجام از 
س��وي آژانس و انتقاد ايران و تقاض��ا براي اصالح  بندي از 
گزارش اخي��ر آمانو گفت: برخي برداش��ت هايي دارند كه 
نماينده ما در آژانس هم گفته بود، برداش��ت ها نبايد يك 
طرفه باش��د و بايد منطبق با متن صريح برجام باش��د اما 
بعضي ها عالقه مندند در برخي امور تفس��ير خودشان را از 
مت��ن كنند اما ما گفتيم بايد طبق آنچ��ه در برجام آمده، 

عمل شود.
 عدالت نيست مدير ۱۷ ميليون و كارگر يك يا دو 
ميليون حقوق بگيرد؛ ايسنا| امام جمعه موقت تهران با 
بيان اينكه در تنظيم اليحه بودجه بايد عدالت رعايت شود، 
گفت: براي مديران ۱۷ميليون و براي كارگري كه زحمت 
مي كشد يك يا دو ميليون حقوق تصويب شده است، اين 
كجايش عدالت اس��ت، هيچ جايش عدالت نيست. آيت اهلل 
موحدي كرمان��ي در خطبه هاي دوم نماز جمعه اين هفته 
ته��ران با تاكيد بر اينكه نمايندگان بايد در تصويب اليحه 
بودج��ه خيلي دقت كنند، گفت: نمايندگان بايد اولويت ها 
و اه��م و مه��م را در نظر بگيرند و بودجه را براي مس��ائل 
اساسي كش��ور هزينه كنند. در تصويب بودجه بايد حتما 

عدالت رعايت شود. 
 تركي�ه الزامي به رعايت تحريم هاي امريكا عليه 
ايران نداش�ته اس�ت؛ فارس| پس از آنكه در محاكمه 
رضا ضراب ن��ام اردوغان به عنوان مقام مطلع از مبادالت 
تركيه با ايران برده ش��ده، اردوغان اعالم كرد: تركيه هيچ 
الزامي براي رعايت تحريم هاي امريكا عليه ايران نداش��ته 
است. تنها ساعاتي پس از آنكه رضا ضراب در مصاحبه يي 
در نيويورك، نام اردوغان را به عنوان مقام تركيه يي مطلع 
از مبادالت اين كش��ور با ايران ب��رد، اردوغان اعالم كرد: 
با توجه به اينكه تحريم هاي اعمال ش��ده عليه ايران فقط 
از س��وي امريكا بوده و سازمان ملل محدوديتي عليه اين 
كشور اعمال نكرده است، تركيه نيز الزامي به رعايت آنها 
نداش��ته است. روز پنج ش��نبه در مصاحبه رضا ضراب در 
نيويورك اعالم شد كه رجب طيب اردوغان، رييس جمهور 
كنوني و نخس��ت وزير وق��ت تركيه از مب��ادالت تجاري 
اين كش��ور با ايران مطلع بوده و تحريم هاي امريكا عليه 
ايران زير نظر وي نقض ش��ده اس��ت. وي تاكيد كرد: ما 
هيچ تحريمي را نقض نكرده ايم. اردوغان گفت دنيا فقط 
امريكا نيست. رضا ضراب در مصاحبه خود گفت كه بنا به 
گفته يكي از مقامات بلندپايه ترك، اردوغان خود در زمان 
نخست وزيري طرح همكاري دو بانك تركيه يي با ايران را 
امضا كرده است. رضا ضراب هم اكنون در نيويورك تحت 
بازداشت قرار دارد و متهم است كه تحريم هاي امريكا عليه 

ايران را نقض كرده است. 
 اق�دام پلي�س امري�كا در قت�ل ج�وان ايراني - 
امريكايي در دس�ت بررسي است؛ ايرنا| بهرام قاسمي  
س��خنگوي وزارت خارجه درخصوص قت��ل جوان ايراني- 
امريكايي در امريكا و پيگيري هاي وزارت خارجه كشورمان، 
اقدام پليس امريكا را غيرقاب��ل قبول و غيرمتعارف خواند 
و گفت: اين موضوع از طريق س��فارت س��وييس در تهران 
و ديگر كانال هاي موجود در دس��ت بررسي است. قاسمي 
اف��زود: ما از طريق كانال هاي موجود و ممكن موضوع را از 
همان ابتدا در دستور كار قرار داديم. وي اظهار كرد: با توجه 
به حساسيت جمهوري اسالمي ايران نسبت به شهروندان 

خود در اقصا نقاط جهان، اين موضوع حائز اهميت است.

روي موج خبر

رييس مجلس شوراي اسالمي از مصوبه سران قوا خبر داد

تدوين سند امنيت اقتصادي كشور 

جهانگيري در  شانزدهمين اجالس شوراي نخست وزيران سازمان همكاري شانگهاي: 

رفع نابرابري از اركان مبارزه با افراط گرايي است
معاون اول  رييس جمهور ب��ا بيان اينكه توافق 
هسته يي ايران و كشورهاي ۱+5 و لغو تحريم هاي 
ناعادالنه و فضاي سياس��ي و بين المللي پسا برجام 
با وجود برخي كارشكني ها و بدعهدي هاي دولت 
امريكا، ظرفيت ها، امكانات و فرصت هاي جديدي 
را براي مش��اركت و همكاري ش��ركاي منطقه يي 
ايران ازجمله كش��ورهاي عضو س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي و قدرت هاي اقتص��ادي نوظهور جهان 
فراهم كرده اس��ت، گفت: جمهوري اسالمي ايران 
آماده است تا با ارتقاي سطح همكاري هاي خود با 
كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي، نقش 
و س��هم بيشتري در تحكيم صلح،  ثبات، امنيت و 

توسعه منطقه يي و جهاني ايفا كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، اسحاق 
جهانگيري ظه��ر  ديروز)جمعه( در ش��انزدهمين 
اجالس نخست وزيران سازمان همكاري شانگهاي 
كه در شهر سوچي روسيه برگزار شد، اظهار كرد: 
ما دس��ت دوستي به س��وي همه اعضاي سازمان 
همكاري ش��انگهاي دراز مي كنيم و همكاري هاي 
نهادي را در س��طح منطقه و جهان به س��ود همه 
كش��ورها، ملت ها و دولت هاي عالقه مند به صلح، 

رفاه و امنيت مي دانيم. 
معاون اول رييس جمه��ور  در بخش ديگري از 
س��خنان خود با اشاره به جايگاه ويژه ژئوپليتيكي 

و ظرفيت ها و منابع گس��ترده طبيعي و انس��اني 
و اجتماع��ي ايران كه مي��راث دار بخش مهمي از 
تمدن جهاني و اس��المي است، تصريح كرد: ايران 
امروز مدافع سرزمين، صلح، ثبات، توسعه، تعامل 
و گفت وگوي ميان فرهنگ ها، ملل و اقوام اس��ت. 
مع��اون اول رييس جمه��وري اظهار ك��رد: نظريه 
»تجاري س��ازي و فروش كااليي به ن��ام امنيت« 
اكنون توس��ط برخي قدرت ها و از طريق ايجاد و 
مديري��ت بحران هاي منطقه يي اجرايي و عملياتي 
ش��ده  اس��ت. »تروريسم آزمايش��گاهي تكفيري« 
از كنت��رل مول��دان و حامي��ان آن خارج ش��ده و 
تبديل ب��ه تهدي��دي فرامنطقه ي��ي و بين المللي 
شده است. بحران آفريني ها در مناطق ژئوپليتيك 
و ژئواس��تراتژيك جه��ان به ناامني ه��ا، تنش ها و 

مسابقه  تسليحاتي جهاني دامن زده است. 
پ��روژه ايج��اد خاورميان��ه جدي��د و تجزي��ه 
كش��ورهاي مه��م و ب��زرگ اي��ن منطق��ه كه با 
طراحي جريان تكفيري داعش و تس��لط ناگهاني 
و نامتع��ارف اين جريان بر بخش هاي وس��يعي از 
كشورهاي س��وريه و عراق آغاز شده بود اكنون با 
لطف خداون��د و پايداري مردم منطقه و همكاري 
دولت هاي منطقه به  خصوص ايران، روسيه، عراق 
و سوريه با شكست جدي مواجه شده است. آنچه 
بعد از اين پيروزي بزرگ نيازمند هوشياري بيشتر 

است، خطر سازماندهي مجدد اين جريان و تغيير 
ه��دف ژئوپليتيك��ي آن از طريق انتق��ال خطر و 
بح��ران به مناط��ق ديگر ازجمله آس��ياي ميانه و 

قفقاز است. 
در چنين ش��رايطي مس��ووليت و نقش نهادها 
و ائتالف ه��اي منطقه يي نظير س��ازمان همكاري 
ش��انگهاي برجسته تر از گذش��ته است. بر همين 
اساس  سازمان همكاري ش��انگهاي بايد متناسب 
ب��ا ش��رايط و تح��والت و چالش ه��اي جدي��د از 
ظرفيت هاي همه كش��ورهاي عضو، ناظر و شريك 
گفت وگو ب��ا ارائه ابتكارهاي جدي��د براي ارتقاي 
س��طح رفاه و امنيت م��ردم منطق��ه فرصت ها و 
س��ازوكارهاي تازه يي به وج��ود آورد. آنچه امروز 
بيش از پيش اهميت يافته اس��ت، ضرورت توجه 
به زمينه ها و اقدامات فرهنگي، اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي براي مقابله با تروريسم، خشونت گرايي 

و افراطي گري است.
 وي گفت: براي اس��تقرار امنيت پايدار در كنار 
اقدام��ات نظام��ي بايد به طور همزم��ان و توأمان 
در انديش��ه مش��ترك توس��عه اقتصادي، توسعه 
سياسي و توس��عه فرهنگي منطقه يي بود. از بين 
بردن فقر و نابرابري و رس��يدن به توسعه پايدار و 
هم��ه  جانبه از اركان اصلي مبارزه با تروريس��م و 
افراط گرايي اس��ت. در اين فرآيند تقويت»رويكرد 

توس��عه محور« در برنامه ها و پروژه هاي سازمان و 
افزايش همگرايي و همكاري ه��اي اقتصادي بين 
كشورهاي عضو، ناظر و شريك گفت وگو مي تواند 
نقش تعيين كننده يي داشته باشد. شناسايي منابع 
مادي و معنوي و منشأ تفكرات افراطي و تكفيري 
و مقابل��ه با آنه��ا از اركان و ضرورت هاي ديگر در 
فرآيند مقابله و مبارزه با پديده ش��وم تروريسم و 
تقوي��ت صلح، ثبات و امني��ت در منطقه و جهان 
اس��ت. به گفته جهانگيري،  ايران ب��ا برخورداري 
و  ظرفيت ه��ا  و  ژئوپليتيك��ي  وي��ژه  جاي��گاه  از 
منابع گس��ترده طبيعي و انس��اني و اجتماعي كه 
ميراث دار بخش مهمي از تمدن جهاني و اسالمي 
اس��ت، امروز مدافع سرزمين، صلح، ثبات، توسعه، 
تعام��ل و گفت وگوي ميان فرهنگ ها، ملل و اقوام 
است. جمهوري اس��المي ايران آماده است كه در 
افق همزيستي و تالش براي خلق جهاني عاري از 
خشونت و افراطي گري و در بستر حقوقي مناسب 
به تقويت جايگاه سازمان همكاري شانگهاي اقدام 
كند و براي گذار سازمان از تهديدها و چالش هاي 
جديد در هر دو بعد اقتصادي و سياسي � فرهنگي 

مجدانه تالش كند. 
در اين چشم انداز توجه به آثار مثبت همكاري 
جمه��وري اس��المي ايران و فدراس��يون روس��يه 
در كنت��رل بحران س��وريه و در مب��ارزه واقعي با 
تروريس��م و افراط گراي��ي در منطق��ه خاورميانه 
يكي از تجارب ارزنده سياس��ت منطقه يي اس��ت 
كه مي تواند در اختيار سازمان همكاري شانگهاي 
نيز ق��رار گيرد. در عرصه اقتص��ادي نيز همكاري 
ايران با ديگر نهاده��اي اقتصادي در منطقه نظير 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا)EAEU(، مشاركت در 

اجراي موف��ق پروژه هاي ب��زرگ منطقه يي مانند 
ج��اده ابريش��م و عضويت موثر در بانك توس��عه 
زيرس��اخت هاي آس��يايي بيانگر عزم واقعي ايران 
براي همكاري با كش��ورهاي همسايه و منطقه در 
مسير رشد و توسعه اقتصادي است. جهانگيري با 
اش��اره به موقعيت جغرافيايي ايران و قرار داشتن 
در چه��ارراه عبور برخي از كريدورهاي مهم حمل 
و نق��ل بين المللي گفت: كريدور ش��مال � جنوب 
ك��ه هند و آب هاي آزاد جن��وب را از طريق خاك 
ايران به منطقه قفقاز روسيه و شمال اروپا متصل 
مي كند، كريدور ش��رق � غرب كه چين و آسياي 
مركزي در ش��رق و ش��مال را به قفقاز، آس��ياي 
غرب��ي و درياي مديترانه پيون��د مي دهد، كريدور 
سراسري راه آهن آسيا كه كشورهاي جنوب شرق 
آس��يا و شبه قاره هند را از طريق يك مسير ريلي 
ب��ه تركيه و اروپاي ش��رقي وص��ل مي كند و نيز 
كريدور خليج فارس � درياي س��ياه ظرفيت هاي 
ممتازي هس��تند كه س��ازمان همكاري شانگهاي 
مي توان��د از آنها براي اجراي برنامه ها و پروژه هاي 
مهم اقتصادي و رش��د و توسعه كشورهاي منطقه 

استفاده كند. 
مع��اون اول رييس جمه��وري همچنين گفت: 
و  و كش��ورهاي 5+۱  اي��ران  تواف��ق هس��ته يي 
لغ��و تحريم ه��اي ناعادالن��ه و فضاي سياس��ي و 
بين المللي پسا برجام با وجود برخي كارشكني ها و 
بدعهدي ه��اي دولت امريكا، ظرفيت ها، امكانات و 
فرصت هاي جديدي را براي مش��اركت و همكاري 
ش��ركاي منطقه يي ايران ازجمله كشورهاي عضو 
سازمان همكاري شانگهاي و قدرت هاي اقتصادي 

نوظهور جهان فراهم كرده است. 

رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: براي مديريت 
بهتر فعاليت هاي اقتصادي و حمايت از توليدكنندگان 
و صادركنندگان س��ند امنيت اقتصادي كشور تدوين 

مي شود. 
به گ��زارش ايرنا علي الريجاني روز پنج ش��نبه در 
آيين تجليل از صادركنندگان برتر اس��تان قم در اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي قم افزود: يكي از 
مهم ترين موضوع هايي كه در جلسه سران قوا مطرح 
شد، تدوين س��ند امنيت اقتصادي كشور بود تا همه 

فعاليت هاي اقتصادي براساس آن انجام شود. 
وي با اش��اره به اينك��ه فعاالن اقتص��ادي بايد از 
وجود قوانين پايدار امنيت خاطر داش��ته باشند، بيان 
كرد: حمايت از توليدكنندگان و صادركنندگان كشور 
وظيفه حاكميت است و براساس اين سند براي فعاالن 
اقتصادي كشور مشوق هاي الزم در نظر گرفته خواهد 

شد. 
وي ادامه داد: بسياري از كشورها براي پيدا كردن 
بازاره��اي صادراتي، بس��ته هاي حمايتي متنوعي در 
اختيار شركت هاي تجاري خود قرار داده اند؛ در ايران 
ني��ز ما اين كار را انج��ام خواهيم داد و در گفت وگو با 
وزير صنعت، معدن و تجارت قرار شد، پشتيباني هاي 
الزم از صادركنن��دگان براي ارتق��اي جايگاه صادرات 
اي��ران انجام ش��ود. الريجاني گفت: ب��راي حمايت از 
توليد داخ��ل و صادرات كاالهاي ايران��ي به بازارهاي 
بين المللي، پيشنهاد تعرفه گذاري براي برخي كاالهاي 
وارداتي ارائه ش��ده و چون اين موضوع بار مالي ندارد 
مجلس مي توان��د آن را مصوب كن��د. وي بيان كرد: 
دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني 
نيز مي توانند اليحه و پيش��نهادهاي خ��ود را در اين 
رابطه به مجلس ارائه كنند تا راهبردهاي عملياتي براي 
حمايت از فعاالن اقتصادي كشور تدوين شود. رييس 
مجلس شوراي اسالمي گفت: حجم صادرات كشور و 
اس��تان قم بايد بيش از رقم هاي موجود باشد چراكه 
تا در زمين��ه صادرات تحركي صورت نگيرد، وضعيت 
اقتصادي تغيير نمي كند و در اين راه همه اركان نظام 
پشتيبان فعاالن اقتصادي و بخش خصوصي هستند. 
وي بيان كرد: فرش قم، نقش مهمي در حجم صادرات 
اين اس��تان دارد و بايد با ارتقاي كيفيت اين محصول 
و معرفي آن به مشتريان جهاني شاهد رشد صادرات 

فرش دستباف قم باشيم. 

 روسيه بازار صادراتي خوبي است 
وي با اش��اره به اينكه بايد در زمينه صادرات نگاه 
جهاني داشته باشيم و كيفيت محصول هاي توليدي 
خ��ود را افزايش دهيم، گفت: ايران با روس��يه داراي 
روابط مطلوبي اس��ت و زمينه ب��راي عرضه كاالهاي 
ايراني در بازار اين كش��ور فراهم است؛ صادركنندگان 

ايراني مي توانند با استفاده از روش هاي نوين بازاريابي 
در كشور روسيه، حضور فعال داشته باشند. 

الريجان��ي با انتق��اد از حجم ب��زرگ دولت گفت: 
حضور دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي به صالح 
نيس��ت و بايد ش��رايط حضور پر رنگ مردم و بخش 

خصوصي در عرصه هاي اقتصادي فراهم شود. 
وي افزود: نبايد نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي و 
قيمت گذاري تمام محصول ها برعهده دولت باشد در 
اين زمينه الزم است، بخش خصوصي خود را تقويت 
كند و با استفاده از ظرفيت خود در مسير رشد اقتصاد 

ايران گام بردارد. 
وي ادام��ه داد: اگر بخ��ش خصوصي تصميم گير 
بس��ياري از موضوع هاي اقتصادي باش��د بسياري از 
مش��كل هاي اين حوزه حل خواهد شد و قيمت تمام 
شده محصول هاي توليد شده در كشور كاهش مي يابد. 
رييس مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت ها اصل 
44 قانون اساس��ي را به درس��تي اجرا نكردند و فضا 

براي حضور مردم در صحنه هاي اقتصادي آن طور كه 
شايسته است، فراهم نشد؛ واگذاري نيروگاه هاي كشور 
به برخي دس��تگاه هاي اجراي��ي نمي تواند به معناي 

مردمي كردن اقتصاد باشد. 
وي افزود: مجلس درحال تدوين الزام هايي اس��ت 
كه شرايط حضور مردم در صحنه هاي اقتصادي بيش 
از پيش فراهم شود و با متخلفان در اين زمينه برخورد 
الزم ص��ورت گي��رد. الريجاني همچنين با اش��اره به 
پيشنهاد جدا ش��دن حوزه تجارت از وزارت صنعت و 
معدن گفت: به ش��رطي اليحه دولت را در اين زمينه 
قبول مي كنيم كه تكيه اصلي بر توسعه صادرات كشور 

و حمايت از صادركنندگان باشد. 

 روحانيت همواره در كنار مردم و ملت است
در همين حال رييس مجلس ش��وراي اس��المي 
گف��ت: برگزاري كنگره ش��هداي روحاني اس��تان قم 
مي تواند نش��ان دهد كه جريان روحانيت زنده است و 

در مسائلي كه به نفع مردم و ملت است، پيشرو است. 
به گزارش خانه ملت، علي الريجاني در نشست با 
اعضاي س��تاد برگزاري كنگره شهداي روحاني استان 
قم گفت: برگزاري كنگره ش��هداي روحاني كار خوبي 
است چراكه روحانيت در انقالب و دفاع مقدس حضور 

موثري داشتند. 
رييس مجلس ش��وراي اسالمي ادامه داد: تشكيل 
كنگره شهداي روحاني، عطر معنوي وسيعي در يك 

شهر و منطقه به وجود مي آورد. 
وي تصريح كرد: روحانيت مهم ترين نهادي اس��ت 
كه دين و معارف اهل بيت را با خلوص به مردم رسانده 
است. ممكن است جريان هاي روشنفكري نيز در اين 
زمينه ها كارهايي كرده باش��ند ام��ا اين موضوعات به 

صورت موردي بوده است. 
الريجاني ادامه داد: كنگره شهداي روحاني مي تواند 
نشان دهد كه جريان روحانيت زنده است و در مسائلي 
كه به نفع مردم و ملت است، پيشرو است حتي زماني 

كه مشروطه با مشكالتي روبه رو شد به دليل برخي از 
جريان هاي روشنفكري بود. 

ريي��س نهاد قانونگ��ذاري ادام��ه داد: جريان هاي 
روش��نفكري در زمان تشكيل رژيم صهيونيستي نيز 
به اين موضوع توج��ه نكردند و حزب توده نيز در آن 
س��ال ها از تش��كيل اين رژيم حمايت كرد و حتي در 
س��ال 42 برخي افراد ملي در مقاالتشان مي نوشتند 
»سرزمين اس��راييل« و به اسم »سرزمين فلسطين« 

اشاره يي نمي كردند. 
وي تصري��ح كرد: جرياني كه ب��ا انحرافات مقابله 
مي ك��رد، جري��ان روحانيت ب��ود و آيت اهلل كاش��اني 
در اين زمينه جلس��ات برگزار مي كرد و پيش��رو بود. 
جريان روحانيت هميشه با مردم بوده  و شهدايي مانند 
ش��هيدان بهش��تي، مطهري و باهنر در صدر انقالب 
داده اند بنابراين اينكه نش��ان داده شود، روحانيت در 
كنار مردم اس��ت، نكته خوبي اس��ت همچنان كه در 

زلزله اخير كرمانشاه روحانيون در كنار مردم بودند. 
الريجاني گفت: روحانيت در هر مشكل و مساله يي 
در كنار مردم بوده و شهداي روحاني نيز نقش مهمي 
در انقالب و دفاع مقدس داش��تند و دش��منان قصد 
دارند، روحاني��ون را كنار بزنند و آن��ان را مورد آماج 
حمالت قرار مي دهند بنابراين حقايق بايد نشان داده 
ش��وند. رييس مجلس شوراي اس��المي افزود: نقش 
روحانيون در ايجاد وحدت بي بديل است بنابراين هر 
گونه كمك به برگزاري كنگره شهداي روحاني استان 

قم بايد انجام و از اين موضوع حمايت شود. 
گفتني است در اين جلسه حجت االسالم والمسلمين 
مجتب��ي ذوالنوري گف��ت: روحاني��ون در زمان دفاع 
مقدس در زمينه هاي مختلف فعاليت داش��تند و در 
كنار اقشار مختلف مردم چه در انقالب و چه در دفاع 

مقدس حضور داشتند. 
اين نماينده قم در مجلس ش��وراي اسالمي افزود: 
جايگاه امام راحل و روحانيت نقش مهمي در پيروزي 
رزمندگان اسالم داشت. به طور مثال امام خميني)ره( 
دستور دادند شهر مهران بايد آزاد شود؛ همين جمله 
باعث ش��د جنگ به صورت تكليفي و عاشورايي شود 
و تاثير اين فرمان ولي فقيه باعث موفقيت رزمندگان 
ش��د. وي تصري��ح كرد: روحاني��ون در امور تبليغي و 
پشتيباني در دفاع مقدس نقش داشتند و يك بخشي 
از كادر جن��گ بودند، طلبه ه��ا در كارهاي تخصصي 
مانند امور درماني و فني و مهندسي نيز به رزمندگان 
كم��ك مي كردند. اين نماينده مجلس دهم ش��وراي 
اس��المي افزود: براس��اس برنامه مقرر ش��ده، كنگره 
شهداي روحاني قم در نهم دي ماه سال جاري برگزار 
شود و هدف از برگزاري كنگره، تشكيل يك جلسه و 
همايش نيست بلكه هدف اين است كه عطر شهادت و 

تاثير ايثارگري هاي شهدا در جامعه پخش شود. 
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چهرهها

سخنگوي سازمان انرژي اتمي اعالم 
كرد: نشست بعدي كميسيون مشترك 
برجام ميان اي��ران و ۱+5 احتماال 22 
آذر در وي��ن برگ��زار مي ش��ود. بهروز 
كمالوندي در حاش��يه مراسم هفتمين 
س��الگرد شهادت مجيد ش��هرياري در 
جم��ع خبرنگاران درب��اره توقف خريد 
آب سنگين از ايران از سوي امريكايي ها 
انتش��ار اين اخبار را »خبرس��ازي« عنوان كرد و گفت: فروش آب 
س��نگين به امريكا به ش��ركت هاي دولتي و خصوصي در گذشته 
مطرح بود و يك خريد دولتي از ما داش��تند و وزارت انرژي امريكا 
از ما آب س��نگين خريد و يك نامه يي را به شركت هاي خصوصي 
دادند و اعالم كردند كه از خريد آب سنگين اين شركت ها از ايران 
حماي��ت مي كنند اما بعد از آن ما تمركزمان بر بازارهاي اروپا بود. 
وي ادام��ه داد: ديدم در برخي رس��انه ها كه اين بحث توقف خريد 
آب سنگين از ايران را به ديويد آلبرايت نسبت داده اند درحالي كه 
در س��ايت او هم نكته جديدي در اين باره وجود ندارد. البته قبال 
تفاسيري از مباحث برجام داشته كه حتي ۱+5 و امريكا هم خيلي 
با اين تفاس��ير موافق نبودند. به نظر س��عي دارند مشكل كاذبي را 
ايجاد كنند كه به جايي هم نمي رس��ند. كمالوندي گفت: براساس 
برجام ايران مازاد ساالنه ۱30تن را به بازار بين المللي عرضه مي كند 
و در ازاي بهاي آن مازاد را تحويل مي دهد و كسي اجباري به خريد 
ندارد و تعهد ما فقط درباره مازاد آب س��نگين اس��ت. سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي در پاسخ به ايسنا درباره دستور كار فني نشست 
مشترك برجام در وين كه دو هفته آينده برگزار مي شود، گفت: اين 
نشس��ت با توجه به تحوالتي كه در دو ماه گذش��ته بوده، مي تواند 
نشست مهمي باشد. ما در سطح فني در جلسات مشاركت مي كنيم 

اما موضوع فني خاصي روي ميز نداريم. 

 كميسيون مشترك برجام احتماال ۲۲ آذر
 برگزار مي شود

وزير اطالعات گفت: وزارت اطالعات در 
راستاي كار حرفه يي خود ضمن بي طرفي، 
از همه جريان هاي سياس��ي درون نظام 
حمايت و صيانت مي كند. به گزارش ايرنا، 
س��يدمحمود علوي در همايش تجليل از 
 نقش شامخ مقام روحانيت و ياران حضرت 
ام��ام خمين��ي )ره( در پي��روزي انقالب 
اس��المي در س��الن همايش ه��اي دفتر 
تبليغات اس��المي قم، افزود: اقدامات وزارت اطالعات در جمع آوري و 
انتشار اس��ناد مربوط به مبارزات پيش از انقالب شخصيت ها، گروه ها 
و جريان هاي سياس��ي كشور با هدف برجسته كردن اثرگذاري برخي 
جريان ها نيست بلكه آنچه براي ما اهميت دارد عملكرد صادقانه، فراگير و 
البته حرفه يي است. وزير اطالعات از انتشار اسناد مبارزاتي بيش از 50نفر 
 از علما به روايت اسناد ساواك خبر داد و گفت: به همت سربازان گمنام

امام زمان)عج( اين اسناد بي طرفانه، صادقانه، فراگير، شفاف و به دور از 
گزينش تهيه، تنظيم و به صورت دقيق جمع آوري و به رش��ته تحرير 
در آمده اس��ت. علوي گف��ت: وزارت اطالعات در ن��گارش اين تاريخ 
شكوهمند و مبارزات علما، امانتدار است و در گردآوري اسناد صادقانه 
عمل كرده و مي كند و به صورت گزينشي عمل نمي كند. وزير اطالعات 
نقش علما در حفظ و حراس��ت از كيان شيعه و دين مقدس اسالم را 
بي بديل و اثرگذار دانست و تصريح كرد: قدرت ها و نظام سلطه همواره 
 ب��راي از بين بردن تش��يع تالش كرده اند اما با ش��جاعت و مجاهدت

ائمه اطهار )ع( و علماي شيعه شكست خورده اند. علوي با بيان اينكه 
حفظ مكتب اهل بيت )ع( در ش��رايط خفقان و تفرعون دش��منان به 
سادگي انجام نشده اس��ت، گفت: در دوران غيبت امام زمان )عج( بار 
فك��ري مكتب اهل بي��ت )ع( بر دوش علما ب��وده و اين علما در برابر 
حكام ظالم با جانفش��اني ايس��تادند و برخي با جامه خونين به لقاي 

حق شتافتند. 

وزارت اطالعات از همه جريان هاي سياسي 
درون نظام صيانت مي كند

وزير خارجه ب��ا بيان اينكه اروپايي ها 
و خانم موگريني تا االن در اعالم مواضع 
در قب��ال برج��ام بس��يار محك��م عمل 
ك��رده و مواضع خوبي اتخ��اذ كردند، به 
همكاري ه��اي اخي��ر بين اي��ران و اين 
اتحاديه اشاره كرد و گفت: اميدواريم اين 
همكاري ه��ا ادامه يابد. به گزارش فارس، 
محمدج��واد ظري��ف وزير ام��ور خارجه 
كشورمان ديروز در حاشيه اجالس قلب آسيا در جمع خبرنگاران، اين 
اجالس را تالشي براي ايجاد اشتراك منافع و همكاري به خصوص بين 
كشورهاي منطقه براي امنيت و توسعه اقتصادي افغانستان برشمرد. 
وي با بيان اينكه ايران در اين پروس��ه فعال ش��ركت كرده و در اين 
جلسه هم حضور فعالي داشتيم، عنوان كرد: بحثي كه براي ما بسيار 
مهم اس��ت بحث مالكيت دولت افغانستان و رهبري دولت افغانستان 
در همه تالش ها براي صلح، ثبات و پيشرفت در اين كشور است و اين 
سياست جمهوري اسالمي ايران همواره بوده كه در اين اجالس نيز بر 
آن تاكيد كرديم. وزير خارجه درباره گفت وگوي اخيرش با موگريني 
مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا در رم نيز گفت: اروپايي ها و 
خانم موگرين��ي تا االن در اعالم مواضع بس��يار محكم عمل كرده و 
مواض��ع خوبي اتخ��اذ كردند. در اقدامات عملي در ماه هاي گذش��ته 
شاهد اقدامات گسترده تر اروپا در زمينه همكاري هاي بانكي، فاينانس 
و... و هفته گذش��ته شاهد حضور هيات اروپا براي همكاري در زمينه 
هسته يي و در حوزه كشاورزي بوديم و اميدواريم اين همكاري ها ادامه 
يابد. وي گفت: البته در ديدار با خانم موگريني توجه ويژه يي بر بحث 
سوريه كرديم و مخصوصا باتوجه به اجالس سوچي ايشان را در جريان 
مذاكرات در سوچي و برنامه هايي كه براي صلح در سوريه است، قرار 
دادم و همين گونه در مورد صلح در منطقه و سياست هاي خطرناك 

دولت عربستان در يمن و همين طور درمورد لبنان بحث كرديم. 

 مواضع اروپا در قبال برجام 
محكم بوده است

الياس حضرت��ي نماينده تهران در 
مجلس، با اشاره به اينكه نظام پارلماني 
منهاي نظام حزبي بيش��تر به شوخي 
ش��بيه اس��ت، گفت: تش��كيل حزب 
موضوع جدي در كشور ما نيست، زيرا 
نظام حزبي كه مكمل و پشتوانه نظام 
پارلماني باشد در ايران وجود ندارد. به 
گزارش ايرنا، حضرتي در دومين كنگره 
سراسري حزب همبستگي دانش آموختگان ايران )حزب هدا( با 
تاكيد بر اينكه حكومت، نخبگان و ملت حاضر نيستند تن به حزب 
بدهند، اظهار داشت: از منظر ديگر احزاب نيز نقشه كلي ندارند تا 
مس��ووليت آنها مشخص شود و بتوانند براساس آن يك حكومت 
را اداره كنند و تمام فعاليت احزاب معطوف به اين مي شود كه در 
انتخابات ليستي ارائه دهند و بعد از انتخابات چند نفر از آن حزب 
در دوره مديريت��ي جا بگيرن��د. وي با تاكيد بر اينكه اگر به دنبال 
اصالح كشور هستيم بايد به اين مساله توجه جدي داشته باشيم، 
در تشريح وضعيت كنوني احزاب گفت: ليوان قدرت را شكسته ايم 
و هر تكه آن را به دست يك نفر داده اينكه تنها صورت همديگر 
را زخم��ي مي كنند و كاري از پيش نم��ي رود. نماينده تهران در 
مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: اكنون هر كس بنا به مسووليت 
خ��ود كاري انج��ام مي دهد، اما بايد توجه داش��ت كه تك روي و 
جزيره يي كار كردن و نداشتن يك نقشه كلي براي فعاليت احزاب، 
كشور را به عقب مي برد. حضرتي يادآور شد: هر چند كه حكومت 
به طور قطع عالقه مند به حزب جدي در كش��ور نيست، اما آيا ما 
به عنوان اصالح طلب حاضريم هم��ه يك حزب واحد و قدرتمند 
تشكيل دهيم؟ پاس��خ اين است كه ما هم آمادگي براي اين كار 
نداريم و خرده احزاب حاضر نيستند به هم پيوند خورده و تبديل 

به يك حزب كامل شوند. 

جاي نظام حزبي مكمل نظام پارلماني در ايران 
خالي است

 رهبر معظم انقالب اسالمي در پيامي به 
اجالس ساالنه زكات:

جمهوري اسالمي بايد زكات را در 
سرلوحه برنامه هاي خود گذارد

 حض��رت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهب��ر معظ��م انقالب 
اس��المي در پيامي به اجالس س��االنه زكات، با اش��اره به 
جايگاه برجس��ته و اهميت واالي اي��ن فريضه، از كم كاري 
در ام��ر اقامه زكات انتقاد و تاكي��د كردند: نظام جمهوري 
اس��المي بايد اين فريضه بزرگ را در س��رلوحه برنامه هاي 
خ��ود قرار دهد. به گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام 
معظم رهبري،  حضرت آيت اهلل خامنه اي، برگزاري همايش 
س��االنه براي تروي��ج زكات را از بزرگ ترين توفيقات الهي 
دانستند و با بيان اينكه ما مسووالن نظام جمهوري اسالمي 
باي��د از كم كاري در اقام��ه زكات، عفو و آمرزش خداوند را 
طلب كنيم، مسووالن همه بخش هاي مرتبط دولتي را به 
همكاري همه جانبه در اين امر فراخواندند. ايشان با استناد 
به قرآن كريم، »ايتاء زكوه« را ازجمله كاركردهاي برجسته 
مجاهدان راه حق پس از پيروزي برشمردند و بر اين اساس 
افزودند: نظام جمهوري اسالمي براي تحقق احكام اسالمي 
و تش��كيل مجتمع اسالمي پديد آمده است، پس بايد اين 
فريضه بزرگ را در سرلوحه برنامه هاي خود گذارد. حضرت 
آيت اهلل خامن��ه اي همچنين كارهاي تحقيقاتي و معرفتي 
درخصوص زكات را ناكافي دانستند و ابراز اميدواري كردند 
نهضت احيا و ترويج زكات در همه سطوح، به كاركردهاي 
شايسته خود منتهي شود و بركات بي پايان آن شامل مردم 

و كشور و نظام مقدس جمهوري اسالمي شود. 
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3 كالن
 سنگ اندازي هاي 

اجراي اصل 44 ادامه دارد
رييس س��ازمان خصوصي س��ازي با اعالم پيچيده بودن 
واگذاري س��هام ش��ركت هاي دولتي گفت: در مسير اجراي 

اصل ۴۴ سنگ اندازي هاي زيادي صورت مي گيرد. 
به گزارش ايبنا، ميرعلي اش��رف عبداهلل  پوري حس��يني 
افزود: واگذاري س��هام شركت هاي دولتي يك فرآيند بسيار 
پيچيده است؛ چراكه هر زمان كه مي خواهيم يك شركت را 
واگذار كنيم برخي تالش مي كنند نام آن را از ليست واگذاري 
خارج كنند. همچنين زماني كه قيمت گذاري شركت ها براي 
واگ��ذاري انجام مي ش��ود، عده يي ديگر ت��الش مي كنند با 
حاشيه سازي، قيمت گذاري انجام ش��ده را غيرواقعي جلوه 
دهند يا هر زمان هم واگذاري سهام شركت ها انجام مي شود 
با تالش هاي مس��تمر تالش مي كنن��د، واگذارهاي صورت 
گرفت��ه را لغ��و كنند.  وي در ادامه با بيان اينكه در ۴س��ال 
فعالي��ت دولت يازدهم بي��ش از ۸۷۰۰ هزار نامه نظارتي به 
سازمان خصوصي سازي ارسال شده است، اذعان كرد: اگر هر 
س��ال را حدود ۲۲۰روز كاري حساب كنيم و اين عدد را در 
۴سال فعاليت دولت يازدهم ضرب كنيم تقريبا براي هر روز 
كاري حدود ۹نامه از دس��تگاه هاي نظارتي ازجمله مجلس، 
ديوان محاس��بات، سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي، قوه 
قضاييه، دادگاه ه��ا، هيات داوري و... دريافت ش��ده و مورد 

بررسي قرار گرفته است. 

 البي گري در بودجه 97 
جايي ندارد

مش��اور رييس س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور گفت: 
پيش نويس اليحه بودجه 13۹۷ عملياتي تنظيم شده و ديگر 
دستگاه هاي اجرايي نمي توانند با البي گري و چانه زني بودجه 
خود را افزايش دهن��د.  »ابوذر نديمي« در گفت وگو با ايرنا 
اظهار كرد: با توجه به منابع دولت در تامين مالي خود، تغيير 
در روند تدوين بودجه ۹۷ امري اجتناب ناپذير بوده و بودجه 
سال آينده به شكل عملياتي تدوين شده است.  وي توضيح 
داد: افزايش ساالنه 1۰درصد بودجه عمومي كشور نخستين 
ال��زام در تغيي��ر تدوين بودج��ه ۹۷ بوده زي��را اين افزايش 
1۰درصدي مستلزم افزايش قيمت نفت، ماليات و صادرات 
است.  مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي بيان كرد: اكنون 
موازي كاري در كش��ور افزاي��ش يافته و عمال اين فعاليت ها 
پاس��خگوي نيازها نيس��ت و تنها منجر به افزايش هزينه ها 
مي ش��ود اما با اجراي طرح جديد بودجه فعاليت ها مديريت 
مي ش��ود و با رويكرد درآمد هزينه يي با پاسخگويي نسبت 
ب��ه وظايف روبه رو مي ش��ويم.  وي با بي��ان اينكه البي گري 
در بودجه ۹۷ جايي ندارد، گفت: در بودجه ۹۷ دس��تگاه ها 
از الب��ي و مانند آن خيري نخواهن��د زيرا كه منابعي وجود 
ندارد تا بتوانيم طبق سال هاي گذشته افزايش 1۰درصدي 
بودجه را براي دس��تگاه ها در نظر بگيريم.  وي درباره عمده 
تغيي��رات در اليحه بودجه ۹۷ نيز گفت: حمايت از توليد از 
اولويت هاي اين اليحه است كه حدود 5۸۰ هزارميليارد ريال 
در 5 سرفصل يارانه، تسهيالت بانكي، مباحث مربوط به رونق 
توليد و كارآفريني پيش بيني شده كه براساس آن بتوان به 

توليد و اشتغال كمك كرد. 

اخبار

اقتصاددانان در جلسه دين و اقتصاد تشريح كردند

نابرابري سازي در ساحت سياست
گروه اقتصاد كالن| 

حسين راغفر و فرشاد مومني دو اقتصاددان نهادگرا 
در يك جلسه سخنراني به موضوع نابرابري هاي ناموجه 
در جامعه پرداختند. در اين جلس��ه مومني مقدماتي از 
ضرورت هاي مساله توسعه عادالنه و اينكه در نقطه زماني 
كنوني تنها راه نجات رويكرد توسعه يي عدالت محور است، 
س��خن گفت و در ادامه راغفر 3 عامل اصلي نابرابرسازي 
فرصت ها را مورد تش��ريح ق��رار داد. راغف��ر در توضيح 
يكي از اين عوامل به منطق قانون اساس��ي در انس��داد 
س��ازوكار نابرابري فرصت ها اشاره مي كند و مي گويد كه 
اين قانون بعد از جنگ به طور كلي كنار گذاش��ته شد و 
سياست هايي كه حافظ منافع برخوردها بود، ايجاد شد. 
وي كه معتقد اس��ت ريش��ه فقر را اين نابرابري ها شكل 
داده اند، مي گويد: اين قانون در خدمت كساني قرار گرفت 
كه از امتياز هاي بيشتري برخوردارند و جالب اينكه اينها 
كساني هستند كه در سطوح تصميم گيري ها قرار دارند 
يعني كساني كه جلوترند همان كساني هستند كه اكنون 

براي ديگران تصميم گيري مي كنند. 

 رويكرد نجات بخش توسعه عادالنه
به گزارش»تعادل« فرشاد مومني در جلسه سخنراني 
دين و اقتصاد كه با موضوع نابرابري هاي ناموجه تشكيل 
ش��د، گفت: دليل انتخاب اين موض��وع در درجه اول به 
اين مس��اله برمي گردد درحالي كه كش��ور با انبوهي از 
اختالالت و كاس��تي ها روبه رو است، ش��يوه رفتاري در 
نظام تصميم گيري نوعي س��ردرگمي است. گويي اينها 
متحير هس��تند كه از كجا روند حل مس��ائل را ش��روع 
كنند. برداشت ما اين است كه راه نجات ايران در شرايط 
كنوني منحصرا از طريق رويكرد توسعه عادالنه مي گذرد 
و هر رويكرد توس��عه يي ديگري كه وج��ه عدالت را در 
مركز توجه خود قرار ندهد از پيش محكوم به شكس��ت 
خواهد ب��ود؛ كما اينكه كه در دولت روحاني مش��اهده 
كرديم با اينكه چندين بس��ته براي خ��روج از ركود به 
اجرا درآمد)خروج غيرتورمي از ركود( به دليل نداش��تن 
نسبتي با اقتضائات توسعه عادالنه همه اين بسته ها يكي 

پس از ديگري با شكست روبه رو شد. 
وي در ادام��ه گفت: اگر بتواين��م از اين زاويه توضيح 
دهيم ك��ه هر زاويه ديگ��ري در نظام سياس��ت گذاري 
محك��وم به شكس��ت خواهد ب��ود، آن وقت در س��طح 
توصيه ي��ي و عملي هم مي توان بح��ث كرد كه به جاي 
اتخاذ رويكردهاي نمايش��ي و تبليغاتي به ش��رحي كه 
جلوه هايي از سند برنامه ششس��م را در برمي گيرد و به 
جاي اينكه ادعا كنند، مي خواهند در يك دوره 5 س��اله 
16۹هدف كلي و 56۰ اس��تراتژي را همزمان جلو ببرند 

فقط يك هدف در دستور نظام تخصيص منابع قرار گيرد 
و آن اشتغال مولد است. 

به گفته اين اس��تاد دانش��گاه اينكه ما مساله توسعه 
عادالنه را در صدر مي نش��انيم به اين دليل است كه هم 
پايه هاي نظري بس��يار مس��تحكم و هم شواهد تجربي 
فراوان حكايت از اين دارد كه راه حل هاي معطوف به توان 
اقتصاد ملي و ارتقاي دانايي محوري و عدالت گس��تري، 
بنيه فرهنگي، كيفيت زندگي و امنيت ملي درهم تنيدگي 
تام��ي با س��اختار نهادي مش��وق فعاليت ه��اي مولد و 
مهاركننده آزمندي هاي بخش هاي غيرمولد دارد. از نظر 
ما بخش اعظم بحران هاي كشور به اين مساله برمي گردد. 
وي افزود: شواهد بس��يار مستحكمي وجود دارد كه 
نشان مي دهد وقتي حكومت به اقتضائات توليدمحوري 
به مثابه ي��ك حيات جمعي پايبندي نش��ان نمي دهد، 
نابرابري هاي ناموجه گس��ترده و فس��اد تعميق مي شود. 
وقتي حكومت غيرمولدها را مورد توجه قرار مي دهد آنها 
يك مجموعه اقداماتي براي تثبيت نهادهاي موجود انجام 
مي دهند كه س��رآغاز آن مبارزه با هر نوع ش��فافيت در 

فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع است. 
مومن��ي بيان ك��رد: در هفته هاي گذش��ته يكي از 
اعضاي ش��وراي فقه��ي بورس به صراح��ت گفته بود 
اكن��ون ۸5درصد قراردادهاي بانك��ي در ايران صوري 
اس��ت! چنين وضعيتي نش��ان مي دهد چق��در نياز به 
ش��فافيت داريم و چقدر نياز داريم كه مش��اركت را از 
حالت ش��عاري دربياوريم. همه انديش��منداني كه در 
بحث توس��عه كار كرده اند، مي دانند كه جامعه عادالنه 
جامعه يي مشاركت جو اس��ت و وقتي مشاركت جويي 
و شفافيت وجود داشته باش��د، هزينه هاي هماهنگي 
در س��طح ملي به حداقل مي رس��د و امكان استفاده از 
حداكثر ظرفيت هاي سرمايه انس��اني براي استفاده از 
كم هزينه ترين مسائل فراهم مي شود.  وي ادامه داد: در 
بحث بحران آب يكي از مهم ترين مطالعات نشان داده 
كه ريش��ه اصلي بحران آب در جهان نيز نابرابري هاي 
غيرموجه اس��ت؛ بنابراين بحث ما اين اس��ت كه نظام 
اجتماعي جست وجو كننده توس��عه عادالنه يك نظام 
ضابطه مح��ور و پيش بيني پذي��ر اس��ت و مي تواند به  
صورت نهادمند از نظم اجتماعي قائم به شخص كه ضد 
توسعه يي ترين نظم اجتماعي شناخته شده در دنياست، 

فاصله بگيرد. 

 3 عامل نابرابري فرصت ها
حس��ين راغفر نيز در ادامه اين نشست بيان كرد: در 
بح��ث نابرابري هاي ناموجه بايد بگويم ما با زندگي پر از 
نابرابري ها روبه رو هس��تيم. كساني از فرصت هاي نابرابر 

بهره مندند  و مي توانند از آن فرصت ها اس��تفاده كنند و 
كس��اني هم هستند كه از آن نابرابري ها آسيب  ديده اند. 
ب��راي جلوگيري از آس��يب ديدن افرادي ك��ه نابرابري 
فرصت ها به آنها آسيب زده است، انديشمندان پيشنهاد 
برداشتن موانع از سر راه آنها را مي دهند.  راغفر در ادامه 
به اين مساله چگونگي حل مس��اله نابرابري ها پرداخت 
و گف��ت: يكي از راهكارهايي مطرح ش��ده در اين زمينه 
برابر كردن فرصت هاس��ت. براب��ري فرصت بدين معني 
اس��ت كه برخي از موانع براي دسترس��ي به فرصتي به 
آن مواجه مي ش��وند از ميان برمي دارد. موانعي كه ناشي 
از فرصت هاي بيش��تري است كه در اختيار افراد ديگري 

قرار داد. 
به گفت��ه راغفر براب��ري فرصت امكان��ات را به طور 
يكس��ان و بدون توجه به تفاوت هاي غيراكتس��ابي براي 
همگان فراه��م مي كند.  البته وي گف��ت: در عالم واقع 
امكان پذير نيس��ت كه همه انس��ان ها را در يك محيط 
كام��ال برابر قرار دهيم و حت��ي در اين صورت باز هم در 
آينده به ش��كل هاي ديگري نابرابري ها توليد مي ش��ود. 
 به همين منظور بايد اس��تفاده از يك سري سازوكارهاي

چندگانه استفاده كنيم. سياس��ت برابر كردن فرصت ها 

نه تنها نابرابري زداست بلكه سياستي توزيعي هم هست. 
يعن��ي از باالي��ي گرفت و به پايين تره��ا داد. اين حرفي 
اس��ت كه راول��ز كه يك ليبرال اس��ت، مي زند. هر چند 
ك��ه ليبرال هاي راديكال او را مته��م به بدعت گذاري در 
ليبراليس��م كردند بنابراين دفاع از برابري فرصت ها تنها 
بازتوزيع نيست بلكه بايد زمينه هاي رشد براي كم توان ها 

هم فراهم شود«.
در اي��ن رابطه راغفر نوضيح داد ك��ه مي توان 3 نوع 
نابرابري فرصت ها و متناظر با آن 3 نوع مانعي كه سد راه 

برابري فرصت ها قرار دارد را برشمرد. 
برس��اخته  منزلت��ي  محدوديت ه��اي  اول  ن��وع   
جامعه)رسمي و غيررسمي( هستند كه اقبال هاي زندگي 
را برمي دارد. رس��مي مانن��د امتيازهاي يك آق��ازاده و 
غيررسمي هم مانند محدوديت هاي سياه پوستان در يك 
جامعه نژادپرس��ت كه به صورت رسمي در جايي قانون 
نشده اما در فرهنگ عرفي اين ستيز وجود دارد. نوع اول 
براب��ري فرصت ها مي خواهد اين محدوديت هاي منزلتي 

را رفع كند. 
راغفر همچنين بيان كرد: نوع دوم محدوديت ها براي 
آثار مربوط به موقعيت هاي اجتماعي است. به اين ترتيب 

كس��اني كه در خانواده هاي فقي��ر به دنيا مي آيند، دليل 
ندارد كه همين طور فقير بمانند؛ بنابراين سياس��ت هاي 
نابراب��ري زدا اينجا به اي��ن صورت ب��ه  كار مي افتند كه 
فرصت هاي براب��ري را براي افراد خانواده هاي ثروتمند و 
فقير ايجاد كنند. اين موض��وع به ويژه در بحث آموزش 
و ايج��اد فرصت ه��اي برابر براي آم��وزش قابل پيگيري 
است كه فقر در نسل هاي بعد خانواده هاي فقير هم مدام 
بازتوليد نشود. درخصوص اين نوع نابرابري، فراهم كردن 
فرصت هاي جبراني نيز حائز اهميت اس��ت.  او ادامه داد: 
اين سياس��ت ها بعد از سال هاي جنگ در ايران نيز مورد 
توجه قرار گرفت؛ هر چند كه بعد از جنگ قانون اساسي 
در اين زمينه كال كنار گذاش��ته شد و سياست هايي كه 
حافظ منافع برخوردها بود و اين مس��ابقه نابرابر تشديد 
ش��د و در خدمت كس��اني قرار گرفت كه از امتياز هاي 
بيشتري برخوردارند و جالب اينكه اينها كساني هستند 
كه در س��طوح تصميم گيري ها قرار دارند. كس��اني كه 
جلوترند همانند كساني هستند كه اكنون براي ديگران 
تصميم گيري مي كنند. نكته ي��ي كه نبايد فراموش كرد 
اين اس��ت كه منش��أ فقر نابرابري و در واقع فرصت هاي 
نابرابر است؛ يعني زماني كه افراد در موقعيت هاي مختلف 
از فرصت هاي نابرابر برخوردارند. وي در ادامه درخصوص 
نوع س��وم نابرابري  ها گفت: اگر ما اين دو دسته از عوامل 
را تامين كنيم، يك ش��كل ديگر مي مان��د كه مي تواند 
موجب نابرابري ش��ود. اين نابراب��ري خارج از كنترل كه 
به همين دليل ناموجه خوانده مي شود نابرابري ناشي از 

معلوليت هاي جسماني و رواني تعريف شده است. 
به گفته راغفر هر يك از اين نابرابري ها منشأ اشكال 
بي عدالتي اس��ت. قانون اساس��ي ما به آموزش و پرورش 
رايگان عمدتا براي ايج��اد فرصت هاي برابر تاكيد كرده 
است. وي در بخش��ي ديگر از سخنانش گفت: در بحث 
نابرابري ه��ا دو وجه وج��ود دارد؛ ابتدا اينكه جامعه ما با 
نابرابري ه��اي روبه رو باش��د كه فطري هس��تند؛ مانند 
معلولي��ت جس��ماني ي��ا نابرابري هايي ك��ه مثال نوعي 
تصميمات ايجاد كرده اس��ت؛ مثل حاكميت قواعد بازار؛ 
يعن��ي اقتصاد رهايي كه خ��ودش نابرابري هاي بعدي را 

ايجاد مي كند. 
راغفر با توضيح بيش��تر درباره انواع نابرابري ها گفت: 
س��وال اينجاس��ت كه چگونه مي ت��وان ان��واع نابرابري 
را برط��رف ك��رد كه موج��ب بي عدالتي مي ش��وند. اگر 
فرصت هاي بين افراد برابر ش��ود آن  وق��ت مي توانيم از 
س��ليقه و انتخاب افراد درباره نحوه مصرف آنها س��خن 
بگوييم. در چنين ش��رايطي وقتي افراد فرصت هاي برابر 
دارند، انتخابي كه مي كنند بر مبناي س��ليقه آنهاست و 

منشأ اعتراض نيست. 
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اخبار

پيمان قرباني خبر داد

جا به  جايي ۱۰ واحد درصدي سپرده هاي بانكي
كاهش رشد و سهم سپرده بلند مدت در مهر ماه

»تعادل« گزارش مي دهد

نهاد سازي اينشور تك و فين تك ها در صنعت بيمه جهان
گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري    

في��ن تك ها در بخ��ش خدمات مالي ب��ه دنبال 
اس��تفاده از تكنيك ه��اي جديد ب��راي ارائه خدمات 
سفارشي شده به مشتريان با كمترين مبلغ هستند. 
اينش��ور تك ها نيز ش��اخه يي از فين تك محس��وب 
مي ش��وند كه ب��ه صنعت بيمه مرتبط هس��تند و به 
اس��تفاده از نوآوري فناوري براي بهبود بهره وري در 
صنعت بيمه اشاره مي كند. مهم ترين مساله در حوزه 
اينشور تك پيدا كردن روشي است كه بتواند ريسك 
هر فرد را محاسبه كرده و بهترين خدمت بيمه يي را 

با مناسب ترين قيمت به او پيشنهاد دهد. 
خوشبختانه در چند س��ال اخير استارت آپ هاي 
زيادي در سراس��ر دنيا وارد اين فضا شده اند و سعي 
كرده اند با استفاده از فضاي فين تك خدمات بيمه يي 
جديدي را نيز ارائه دهند. اينش��ور تك اثر بلندمدتي 
روي چش��م انداز رقابتي صنعت بيمه خواهد داشت. 
رقاب��ت اس��تارت آپ هاي بيمه ي��ي مي تواند منجر به 
فش��ار قيمت گذاري براي مش��تريان با ريسك پايين 
در يك س��ري خدمات مانند بيمه اتومبيل شود. در 

اين ميان برنده واقعي اينشور تك مشتريان خواهند 
ب��ود كه از تجربه كاربري بهت��ر، راه حل هاي بيمه يي 
ش��خصي بيش��تر و قيمت گذاري بهتر از طريق حق 

بيمه ارزان تر،نفع خواهند برد
 براساس گزارشات، اخيرا در استراليا نيز سازماني 
با عنوان»اينشور تك اس��تراليا« تاسيس شده كه بر 
نوآوري ه��اي بيمه ي��ي تمركز دارد و قطع��ا با توجه 
به ت��وان بالقوه ب��االي صنعت بيمه در به��ره وري از 
فناوري هاي جديد، نقش��ي حياتي در آينده صنعت 

بيمه اين كشور بازي خواهد كرد. 
به تازگي استراليا انجمن جديدي مختص فناوري 
بيمه تاسيس كرده و سازمان جديدي با عنوان اينشور 
تك اس��تراليا تاسيس ش��ده كه به  طور انحصاري بر 
موضوع پيش��رفت در نوآوري بيمه و شركت هاي نوپا 
»در بخش فناوري بيمه« تمركز دارد. سازمان اينشور 
تك اس��تراليا به عنوان يك نهاد مستقل از فين تك 
اس��تراليا راه اندازي ش��ده و نماينده حوزه هايي چون 
شركت هاي نوپا در فناوري بيمه، بيمه گران، بيمه گران 
اتكاي��ي و كارگ��زاران و ديگ��ر حوزه ه��اي مرتب��ط 

بيمه هايي مانند س��امت، رف��اه، داده ها و تحليل ها، 
يادگيري ماشين، اينترنت اشيا و تلماتيك است. 

 تله ماتيك ميان رش��ته اس��ت كه شامل ابزارهاي 
ارس��ال، دريافت، ذخيره و تجزيه و تحليل اطاعات 
براي ناوبري خودرو اس��ت كه شامل ارتباطات از راه 
دور، فن��اوري وس��ايل نقليه، حمل و نق��ل جاده يي، 
ايمن��ي جاده ها، مهندس��ي ب��رق و عل��وم كامپيوتر 
مي ش��ود. برنتون چارنلي، رهبر و موسس همكار در 
س��ازمان اينش��ور تك اس��تراليا در اين زمينه اظهار 
مي دارد كه هدف اصلي آن اس��ت كه ش��اهد باشيم، 
ش��ركت هاي فن��اوري بيمه در س��طح جهاني موفق 
عم��ل كنند و اس��تراليا قطب جهاني ب��راي فناوري 
بيمه قلمداد شود. دانيل ستزتو، مديرعامل فين تك 
اس��تراليا در اظهارنظر خود عنوان كرد كه ايجاد يك 
سازمان جديد براي بخش فناوري بيمه گامي منطقي 

است. 
فين تك اس��تراليا عاقه مند است تا اينشور تك 
اس��تراليا را حمايت كند. بيم��ه يك صنعت چندين 
ميلي��ارد دالري اس��ت و ت��وان بالقوه باالي��ي براي 

ديدگاه ه��ا و فناوري ه��اي جدي��د دارد. با خلق يك 
نقطه تمركز ش��فاف براي سياس��ت گذاري در بخش 
فناوري بيمه و گرد هم آوردن افرادي از شركت هاي 

نوپا و شركت هاي قديمي براي همكاري، اينشور تك 
اس��تراليا نقش��ي حياتي در خلق صنعت بيمه براي 

آينده بازي خواهد كرد.

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
پيم��ان قرباني از جابه جاي��ي ۱۰واحد درصدي 
در س��پرده هاي بانكي طي شهريور و مهر ماه سال 
جاري خبر داد و گفت: با اين جابه جايي ماندگاري 
س��پرده ها و قدرت تاب آوري نظ��ام بانكي افزايش 

يافته است. 
به گزارش»تعادل« اين موضوع نش��ان مي دهد 
كه آنچ��ه در فرصت ۱۱روز اول ش��هريور توس��ط 
بانك ها انجام ش��ده و در ش��هريور ماه مبلغ سپرده 
بلندم��دت را ۱4۰تريلي��ون توم��ان افزايش داده و 
كوتاه م��دت را ۱23تريلي��ون تومان كاهش داده در 
مهر ماه 96 نيز ادامه يافته و همچنان رقم س��پرده 

بلندمدت باالتر از سپرده كوتاه مدت است. 
در ۱۱روز اول ش��هريور 96 بانك ها طي تماس 
با مش��تريان خود از طري��ق پيامك و تماس تلفني 
از آنه��ا خواس��تند ك��ه س��پرده هاي بلندم��دت با 
نرخ هاي ب��االي ۱5درصد قبل��ي را در اين فرصت 
تا ۱۱ش��هريور و براي يك س��ال تمديد يا افزايش 
دهند و اي��ن موضوع منجر ب��ه جابه جايي بيش از 
۱23هزارميلي��ارد توم��ان از س��پرده كوتاه مدت به 

سپرده بلندمدت شده است. 
مع��اون اقتصادي بانك مرك��زي در گفت وگو با 
ايبنا در پاسخ به پرسشي درخصوص وضعيت نظام 
بانكي كش��ور پس از اجراي بخش��نامه نرخ سودي 
بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي براي اجراي 
اين بخشنامه فاصله زماني بين اباغ تا اجرا در نظر 

گرفته بود. 
وي اظهار كرد: در شهريور ماه با توجه به شرايط 
خاص بازار تصميم گرفتيم، فرجه يي را در بخشنامه 
قرار دهي��م تا س��پرده گذاران فرص��ت كافي براي 
مراجعه به بانك ها و تعيين وضعيت سپرده ها داشته 
باش��ند به نحوي كه بتوانند متناس��ب با شرايط مد 

نظر به طور صحيح سپرده ها را طبقه بندي كنند. 
به گفته وي، س��پرده ها در ط��ول مدت در نظر 
گرفته ش��ده ۱۰واحد درصد جابه جا ش��د يعني از 
سهم س��پرده هاي كوتاه مدت ۱۰واحد درصد كم و 
همين ميزان به سهم س��پرده هاي بلندمدت اضافه 
ش��د. وي ادام��ه داد: ب��ر همين اس��اس ماندگاري 
س��پرده ها در س��طح نظام بانكي باال رفت و قدرت 
تاب آوري شبكه بانكي در مقابل شوك هاي بيروني 

مانند شوك هاي ارزي افزايش يافت. 
به گفته وي درحالي كه نرخ رش��د س��پرده هاي 
كوتاه م��دت در پايان مرداد ماه س��ال جاري 5۱.3 
درصد بود، نرخ رشد س��پرده هاي بلندمدت در اين 
زمان تنها 5.6 درصد بوده بنابراين سياليت سپرده ها 
باال رفته بود. قرباني تصريح كرد: قبل از اجراي اين 
سياس��ت س��هم س��پرده هاي كوتاه مدت ع��ادي از 
كل س��پرده هاي بخش غيردولت��ي 35.9درصد در 
پاي��ان م��رداد بود كه اين رقم در پاي��ان مهر ماه به 
24.4درصد كاهش يافت همچنين سهم سپرده هاي 
بلندم��دت ي��ك س��اله از كل س��پرده هاي بخ��ش 
غيردولت��ي از 34.2درص��د به 46.3درصد رس��يده 
ضمن اينكه سهم سپرده هاي كوتاه مدت ويژه نيز با 

تغيير اندك از 9.5درصد به 9.6درصد رسيد. 
ب��ه گزارش»تعادل« در اينجا بايد توجه داش��ت 
كه س��هم س��پرده هاي بلندمدت از كل سپرده هاي 
غيردولتي در شهريور 96 به عدد 48.3درصد رسيده 
بود و گفته هاي معاون اقتصادي نش��ان مي دهد كه 
به 46.3درصد در مهر ماه رس��يده و اگرچه نس��بت 
به مرداد ۱2واحد درصد بيش��تر ش��ده اما نسبت به 

شهريور 2واحد درصد كاهش يافته است. 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه روند رشد جذب 
س��پرده بلندمدت نس��بت به ۱۱روز اول شهريور و 
كل ش��هريور ماه كمتر ش��ده و در مهر ماه از مبلغ 
نقدينگي جديد س��هم كمتري نس��بت به شهريور 
ج��ذب س��پرده بلندمدت ش��ده و احتماال س��هم 
بيش��تري نس��بت به شهريور جذب س��اير سپردها 

ازجمله سپرده كوتاه مدت شده است. 
قرباني ادامه داد: بانك مركزي همزمان با اجراي 
اين بخشنامه نظارت گس��ترده يي را نيز در دستور 
كار ق��رار داد و ح��دود 4ه��زار ش��عبه بانك تحت 
بازرس��ي ميداني قرار گرفت ام��ا در مجموع فضاي 
نظام بانكي در رعايت اين بخشنامه بهتر از گذشته 

بوده است. 
مع��اون اقتصادي بان��ك مركزي با بي��ان اينكه 
اجراي بخش��نامه نرخ سود به اقتصاد كشور از چند 
بعد كمك مي كن��د، اظهار ك��رد: اول اينكه جنگ 
قيمت��ي در بانك ها كاهش يافت و دوم اينكه زمينه 

براي كاهش نرخ سود تسهيات به دليل افت هزينه 
تجهيز منابع بانك ها فراهم مي شود. 

قربان��ي با تاكيد بر اهمي��ت هماهنگي نهادهاي 
ناظر بر بازار پول كشور گفت: هماهنگي بين بورس 
و بانك مركزي در اين زمينه اهميت زيادي داش��ته 
اس��ت. وي اظهار كرد: بانك ها در سال هاي گذشته 
ب��ه اي��ن نتيجه رس��يدند كه رقابت مخ��رب باعث 
تعميق صنعت بانكداري نمي ش��ود و در اين زمينه 
نهايتا چرخه باطلي وجود دارد كه ادامه آن به ضرر 

ذي نفعان است.
وي اظهار اميدواري كرد كه با شرايط ايجاد شده 
بانك ها بتوانند نقش موثر تري در تامين مالي كشور 

داشته باشند. 
 به گزارش »تعادل«، وقتي برنامه ش��بكه بانكي 
با ارس��ال پيامك و دعوت از مش��تريان براي بستن 
قرارداد جذب س��پرده با س��ودهاي قبلي اجرا شد، 
منجر به آن ش��د كه س��پرده كوتاه م��دت در پايان 
ش��هريور 96 به 48۱تريليون تومان برس��د و ۱23 
ميلي��ارد تومان كاهش يابد و س��پرده بلندمدت به 
654 تريليون تومان برس��د و ۱4۰ تريليون تومان 

افزايش يابد. 
فرص��ت ۱۱ روزه يي ك��ه بانك مرك��زي از 3۱ 
مرداد تا ۱۱ ش��هريور 96 به بانك ه��ا داد تا از ۱۱ 
ش��هريور سياست كاهش نرخ س��ود رعايت شود و 
قرارداده��اي س��ود س��پرده بلندم��دت را حداكثر 
۱5درصد و سپرده كوتاه مدت را حداكثر ۱۰درصد 
محاس��به كنند، موجب شد كه بانك ها و موسسات 
اعتب��اري طي تماس با مش��تريان خ��ود از طريق 

تلف��ن، پيام��ك و... خواس��تار تمدي��د قراردادهاي 
جذب س��پرده با نرخ هاي قبلي شوند و اين موضوع 
منج��ر ب��ه كاهش رق��م س��پرده هاي كوتاه مدت و 
افزايش س��پرده هاي بلندمدت ش��د و آمار ها نشان 
مي دهد كه مبلغ س��پرده هاي بلندم��دت در پايان 
 ش��هريور نس��بت به پاي��ان م��رداد ماه ب��ه ميزان 
۱4۰ تريلي��ون توم��ان افزايش يافته ك��ه احتماال 

نتيجه عملكرد ۱۱ روز ابتداي شهريور است. 
 96 م��رداد   3۱ تاري��خ  در  مرك��زي  بان��ك   
تدابي��ر  بانك��ي،  ش��بكه  ب��ه  بخش��نامه يي  در 
8گانه ي��ي را ب��ا تاكيد ب��ر اجتن��اب از رقابت هاي 
ناموج��ه بي��ن بانك ه��ا و موسس��ات اعتب��اري در 
 ج��ذب س��پرده ها اب��اغ كرد ك��ه براس��اس آن از

 ۱۱ ش��هريورماه بانك ه��ا و موسس��ات اعتب��اري 
موظف ش��دند نرخ سود علي الحس��اب سپرده هاي 
سرمايه گذاري مدت دار يك ساله حداكثر ۱5درصد 

و س��پرده هاي كوتاه م��دت را حداكث��ر ۱۰درص��د 
محاسبه و رعايت كنند. 

در فاصل��ه دي 95 تا م��رداد 96 همواره از رقم 
بلندمدت كاسته شده و بر ميزان كوتاه مدت افزوده 
ش��ده اس��ت و نقدينگ��ي جديد ني��ز عمدتا جذب 
كوتاه مدت شده، به طوري كه رشد سپرده كوتاه مدت 
از آذر 95 ت��ا مرداد 96 به ميزان 27.7درصد ظرف 
8ماه بوده در حالي كه رش��د س��پرده بلندمدت در 

اين دوره 8 ماهه تنها 5.5درصد بوده است. 
 ب��ه عبارت ديگر، رش��د س��پرده كوتاه مدت در 
اين دوره 22.2واحد درصد بيش��تر از رشد سپرده 
بلندم��دت بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه در 
ش��هريور تمام اين فاصله و رشد بيشتر كوتاه مدت 
نسبت به بلندمدت جبران شده و عملكرد يك ساله 
نظام بانكي نش��ان مي دهد كه در يك سال شهريور 
95 تا شهريور 96 رشد سپرده بلندمدت 34درصد 

و رش��د كوتاه مدت ۱5.5درصد بوده و عما در اين 
يك سال، بلندمدت ۱8.5واحد درصد رشد باالتري 

نسبت به كوتاه مدت داشته است. 
براس��اس عملكرد سيس��تم بانك��ي در ماه هاي 
اخير، تا مرداد ماه س��رعت رشد سپرده كوتاه مدت 
بيش از س��پرده بلندمدت بوده و رقم كوتاه مدت در 
پاي��ان مرداد 96 به 6۰4 تريليون تومان و س��پرده 
بلندمدت به 5۱4تريليون تومان رسيد و اين نگراني 
وجود داش��ت كه با تغيير مقصد س��رمايه گذاري ها 
ش��اهد خروج پول از س��پرده بلندم��دت و افزايش 
س��پرده كوتاه م��دت به خاطر سياس��ت كاهش نرخ 
س��ود باش��يم. اما وقت��ي برنامه ش��بكه بانكي اجرا 
ش��د و قراردادهاي جديد با نرخ ه��اي قبلي تمديد 
ش��د، منجر به آن ش��د كه س��پرده كوتاه مدت در 
پايان ش��هريور 96 ب��ه 48۱تريليون تومان برس��د 
و ۱23ميلي��ارد توم��ان كاه��ش ياب��د و س��پرده 
و  برس��د  توم��ان  تريلي��ون  ب��ه 654   بلندم��دت 

۱4۰ تريليون تومان افزايش يابد. 
فاصله اين دو عدد يعني سپرده هاي بلندمدت و 
كوتاه مدت در شهريور با مرداد دقيقا نشان مي دهد 
كه اثر اين برنامه و سياس��ت كاهش نرخ سود بانك 

مركزي مثبت بوده است 
ب��ه عبارت ديگر در حالي كه رش��د 5 ماهه اول 
96 براي س��پرده هاي كوتاه مدت ۱4.4 و بلندمدت 
6.3درص��د بوده اما در دوره 6 ماهه و بعد از اجراي 
 برنامه ش��بكه بانكي رشد س��پرده هاي كوتاه مدت
 8.9-درصد و بلندمدت 35.4درصد بوده اس��ت و 
اين موضوع نش��ان دهنده موثر بودن برنامه بانك ها 
در افزايش س��پرده هاي بلندم��دت و جلوگيري از 

خروج سپرده ها بوده است. 
ح��ال اي��ن پرس��ش مط��رح اس��ت ك��ه اگ��ر 
س��پرده گذاران دعوت نمي ش��دند و به آنها مشاوره 
و راهنمايي داده نمي ش��د، تا چه ميزان مي توانست 
موجب خروج س��پرده هاي بلندم��دت از بانك ها و 
هدايت به س��مت بازارهاي مختلف و... ش��ود؟ زيرا 
مهم ترين پيام نگهداري پول در سپرده كوتاه مدت، 
اس��تفاده از آن در كس��ب و كار، خري��د و فروش، 
جابه جاي��ي در بازارها و بانك ها و موسس��ات مالي 
مختلف اس��ت تا هر زمان كه مشتري تشخيص داد 
بافاصله پول خود را به سمت ديگري هدايت كند. 
اما نگهداري پول در س��پرده بلندم��دت به معناي 
آن اس��ت كه حداقل يك س��ال جابه جا نمي ش��ود 
و بان��ك ام��كان آن را دارد كه از اي��ن منابع براي 
پرداخ��ت تس��هيات و س��رمايه گذاري در توليد و 
تجارت كش��ور بهره ببرد.  افزايش سپرده بلندمدت 
از نظ��ر كنترل ت��ورم نيز موثر اس��ت و به تدريج به 
كاهش نرخ س��ود تسهيات در آينده كمك خواهد 
ك��رد و هزينه واحدهاي اقتصادي را از جهت هزينه 
تس��هيات بانكي ارزان تر كاهش خواه��د داد زيرا 
باعث توانمند شدن بانك ها در پرداخت تسهيات، 
كاهش هزينه جذب س��پرده، تامي��ن مالي توليد و 
واحدهاي اقتصادي و... خواهد شد و اضافه برداشت 
از بان��ك مركزي و اس��تفاده از مناب��ع بين بانكي يا 
منابع گران قيمت را كمتر خواهد كرد و لذا به تدريج 
بر كاهش نرخ س��ود تس��هيات بانك ها نيز اثرگذار 
خواهد ب��ود و درنهايت تورم را ني��ز كمتر مي كند. 
بر اين اس��اس، بايد منتظر اثر سياست كاهش نرخ 

سپرده بر نرخ سود تسهيات باشيم. 
ادام��ه كاهش نرخ ت��ورم نقطه ب��ه نقطه و ۱2 
ماهه نيز نش��ان مي دهد كه سياس��ت هاي اخير بار 
تورمي نداشته و كاهش نرخ سود لطمه يي به سطح 
عمومي قيمت ها نزده و اتفاقا مس��ير سرمايه گذاري 

و سپرده ها را بهبود بخشيده است. 
نرخ تورم نقطه به نقط��ه از 8.6درصد در مرداد 
به 8.4 در ش��هريور و مهر 96 رسيد و عما كاهش 
ياف��ت. نرخ تورم ۱2 ماهه نيز از ۱۰درصد در مرداد 
ب��ه 9.9 در ش��هريور و 9.8 در مهر 96 رس��يد كه 
كاهش��ي بوده است و حداقل در اين دو ماه شهريور 
و مهر 96 اثر سياست اجراي كاهش نرخ سود بانكي 
و ج��ذب س��پرده در فرصت ۱۱ روزه ب��ه نرخ هاي 
قبلي، مثبت بوده و باعث كنترل تورم ش��ده اس��ت 

نه افزايش تورم... 
ل��ذا اگ��ر همان رون��د 5 ماهه اول در ش��هريور 
ني��ز ادامه مي ياف��ت، اكنون وضعيت س��پرده هاي 
كوتاه م��دت و بلندمدت بدتر ش��ده ب��ود و احتماال 
بخش��ي از منابع مردم و بانك ها به بازارهاي ديگر و 
ازجمله به سپرده هاي كوتاه مدت براي نقل و انتقال 

سريع هدايت مي شد. 

سهم سپرده هاي بلندمدت از كل سپرده هاي غيردولتي در شهريور 96 به عدد 
48.3درصد رسيده بود و گفته هاي معاون اقتصادي نشان مي دهد كه به 46.3درصد 

در مهر ماه رسيده و اگرچه نسبت به مرداد 12واحد درصد بيشتر شده اما نسبت به 
شهريور 2واحد درصد كاهش يافته و روند رشد جذب سپرده بلندمدت نسبت به 

شهريور ماه كمتر شده و در مهر ماه از مبلغ نقدينگي جديد خلق شده سهم كمتري 
نسبت به شهريور جذب سپرده بلندمدت شده و احتماال سهم بيشتري نسبت به شهريور 

جذب ساير سپردها ازجمله سپرده كوتاه مدت شده و در مجموع از سرعت جذب 
نقدينگي به سپرده بلندمدت كاسته شده است

                                                                                                      

سپرده ها در مرداد و شهريور – هزار ميليارد تومان – درصد
مهر 96شهريور 96مرداد 96 

نرخ رشد يك ساله سپرده كوتاه مدت 
- درصد

5۱.3۱5.5-

نرخ رشد يك ساله سپرده 
بلند مدت - درصد

5.634-

سهم سپرده های كوتاه مدت عادی از 
كل سپرده های بخش غيردولتی

35.935.524.4

سهم بلند مدت از كل سپرده بخش 
غيردولتی - درصد

34.248.346.3

-6۰448۱ رقم كوتاه  مدت – تريليون تومان
-654 5۱4 رقم بلند مدت – تريليون تومان

تغيير شهريور شهريور 96مرداد 96شاخص
به مرداد

درصد رشد 5 ماهه اول 96 نسبت 
به اسفند 95

درصد رشد 6 ماهه اول 96 
نسبت به اسفند 95

رقم سپرده
 بلند مدت

5۱4654۱4۰6.335.4

رقم سپرده 
كوتاه مدت

6۰448۱-۱23۱4.4-8.9

۱32۱3426.58.۱سپرده ديداري

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

نوع سکه 
و ارز

پنج شنبهچهارشنبهسه شنبهيك شنبه

سكه تمام بهار 
آزادی طرح 

جديد

۱3693۰۰۱3633۰۰۱37۱8۰۰۱3785۰۰

سكه تمام بهار 
آزادی طرح 

قديم

۱34۱۰۰۰۱32۱۰۰۰۱3۱6۰۰۰۱336۰۰۰

692۰۰۰687۰۰۰686۰۰۰687۰۰۰نيم سكه

393۰۰۰386۰۰۰385۰۰۰3867۰۰ربع سكه

263۰۰۰263۰۰۰263۰۰۰26۱۰۰۰سكه گرمی

هر گرم طای 
۱8 عيار

۱2743۰۱28۱3۰۱2985۰۱29238

4۱۱24۱224۱454۱38دالر

4958496۰49984988يورو

555۱554456۱۰564۰پوند

 امدادرساني بانك پاسارگاد 
به خسارت ديدگان كرمانشاه

 بانك پاس��ارگاد با كمك تيم حرفه يي مس��تقر 
در مناطق زلزله زده كرمانش��اه و همچنين ارس��ال 
كمك هاي بيش��تر به اين مناطق، امدادرساني خود 

به هم ميهنان خسارت ديده را استمرار بخشيد. 
به گزارش روابط عمومي بانك پاس��ارگاد، شركت 
نسيم س��امت بانك پاس��ارگاد، پس از وقوع زلزله 
كرمانشاه ضمن بررسي منطقه و نيازهاي هم ميهنان 
خسارت ديده، ضمن اس��تقرار بيمارستان صحرايي 
و كمپ ه��اي درمان��ي ب��ا امكانات پزش��كي جهت 
انجام عمل هاي جراحي ضروري و امدادرس��اني به 
مجروحان و انجام اقدامات بس��تري، با ارسال 25۰ 
ع��دد چادر ديگر، در مجموع تع��داد 6۰۰ چادر به 
مناطق زلزله زده كرمانش��اه كمك كرد. پيش از اين 
نيز، تعداد ۱۰ هزار تخته پتو توس��ط اين ش��ركت، 
به مناطق زلزله زده ارس��ال ش��ده بود. عاوه بر اين 
ب��ا توجه به پيش بين��ي وقوع بارندگ��ي در مناطق 
زلزل��ه زده، بانك پاس��ارگاد با ارس��ال مي��زان قابل 
توجهي نايلون به اين مناطق، اقدامات الزم را جهت 
پوش��اندن و حفاظت چادره��ا از بارش برف و باران 
و در نتيجه تامين آس��ايش هم وطنان خسارت ديده 
و آس��يب ديده انجام داد. همچنين با اعزام تيم هاي 
روانشناس��ي خب��ره، اقدامات ارزش��مندي را براي 
تجديد روحيه خس��ارت ديدگان به وي��ژه كودكان 

انجام داد. 
گفتني اس��ت شماره حس��اب ۱۰488۱44-2-
8۱۰۰-2۰۱، شماره كارت 2977-7777-7777-

5۰22 و ك��د دس��توري #5*72۰* جه��ت واريز 
كمك هاي نق��دي بانكداران اين بان��ك و مردم به 
هم ميهنان خس��ارت ديده اين حادثه در نظر گرفته 
شده است كه تاكنون مبلغ 4ميليارد و 3۰۰ميليون 
جمع آوري شده و اين كمك ها همچنان ادامه دارد.

 توضيح درباره
موسسه خاتم االنبيا  قائمشهر

 گ�روه بانك و بيمه  پيرو انتش��ار اطاعيه مورخ 
96.9.5 بانك مركزي درخص��وص فاقد مجوز بودن 
فعاليت موسسه قرض الحس��نه خاتم االنبيا به اطاع 
مي رس��اند: منظور از موسسه ياد ش��ده در اطاعيه 
بان��ك مركزي »موسس��ه قرض الحس��نه خاتم االنبيا 

قائمشهر« است. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك مرك��زي، اين 
موسس��ه به صورت غيرمجاز در س��طح كشور فعال 
بوده كه ب��ه دليل ارتكاب تخلف��ات عديده، موضوع 
جلوگي��ري از ادام��ه فعاليت آن به ني��روي انتظامي 
منعكس و نس��بت به طرح ش��كايت از آن نزد مرجع 

قضايي اقدام شده است. 
صندوق ه��اي  مي ش��ود،  خاطرنش��ان  ضمن��ا 
قرض الحسنه صرفا مجاز به تجهيز و تخصيص منابع 
به صورت قرض الحس��نه بوده و اين صندوق ها مجاز 

به صدور اوراق گواهي سپرده نيستند. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« پي��ش از اي��ن عده ي��ي از 
كارشناس��ان از انتش��ار اوراقي با عن��وان گواهي نامه 
بازپرداخ��ت قرض الحس��نه ب��ا س��ربرگ صن��دوق 
قرض الحسنه خاتم االنبيا در ساير مناطق كشور خبر 
داده بودند كه با انتش��ار خبر بانك مركزي مشخص 
ش��د كه اين صندوق اجازه فعاليت در س��اير مناطق 
كش��ور را نداش��ته و صدور اوراق گواهي س��پرده در 

حوزه اختيارات اين صندوق نبوده است.

دالر كاهش و قيمت سکه 
باال رفت 

روز پنج ش��نبه 9 آذر 96 درحال��ي كه نرخ دالر 
مبادله ي��ي 3526.5تومان و ن��رخ دالر در بازار آزاد 
به 4۱38تومان و نرخ اون��س جهاني به ۱274دالر 
رس��يده بود، قيمت س��كه تمام به��ار آزادي طرح 
جديد در بازار يك ميليون و 378هزار و 5۰۰تومان 
 معامله ش��د ك��ه نش��ان دهنده افزايش نرخ س��كه 

در بازار است. 
به گزارش »تعادل«، در بازار آزاد هر قطعه سكه 
تمام به��ار آزادي با 6ه��زار و 7۰۰توم��ان افزايش 
نسبت به روز چهارش��نبه يك ميليون و 378هزار و 
5۰۰تومان معامله مي ش��د. براساس آمار، هر قطعه 
س��كه تمام به��ار آزادي طرح قديم ني��ز با 2۰هزار 
تومان افزاي��ش يك ميليون و 336هزار تومان داد و 

ستد شد. 
همچنين در بازار آزاد قيمت هر قطعه سكه نيم 
به��ار آزادي با هزار تومان افزايش 687هزار تومان و 
ه��ر قطعه ربع بهار آزادي نيز ب��ا هزار و 7۰۰تومان 
رشد 386هزار و 7۰۰تومان ارزش گذاري شده بود. 
اين گزارش مي افزايد: س��كه گرمي نيز با 2هزار 
تومان افت 26۱هزار تومان معامله و هر گرم طاي 
۱8عيار با 6۱2تومان كاهش ۱29هزار و 238تومان 

داد و ستد مي شد. 
افزون بر اين، صرافي ه��اي پايتخت نيز هر دالر 
امري��كا را با 7توم��ان كاهش 4ه��زار و ۱38تومان 
مي فروختن��د. همچنين هر يورو با ۱۰تومان كاهش 
4ه��زار و 988توم��ان و ه��ر پون��د انگلي��س نيز با 
3۰تومان افزايش 5هزار و 64۰تومان معامله مي شد. 
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5 بورس و فرابورس
 »ش�يراز« زي�ان شناس�ايي كرد : ش��ركت 
پتروش��يمي ش��يراز با س��رمايه ثبت ش��د ه 5 هزار و 
100ميليارد  ريال پيش بيني د رآمد  هر سهم سال مالي 
منتهي به پايان اسفند  96 براي د وره 6 ماهه منتهي به 
شهريور امس��ال را منتشر كرد . همچنين، اين شركت 
پيش بيني د رآمد  هر س��هم براي سال مالي منتهي به 
پايان اسفند  96 را مبلغ 45 ريال به طور خالص پس از 
كسر ماليات اعالم كرد . اين شركت د ر حالي براي د وره 
 12 ماهه امس��ال 45ريال سود  پيش بيني كرد ه كه د ر 
6 ماه��ه منته��ي ب��ه پاي��ان ش��هريور ب��ه ازاي ه��ر 
س��هم 222 ري��ال زيان محق��ق كرد ه اس��ت. افزون 
12ماه��ه  د وره  د ر  ش��يراز  پتروش��يمي  اي��ن،  ب��ر 
س��ال مالي قب��ل ب��ه ازاي هر س��هم 58ري��ال زيان 
 شناس��ايي ك��رد . همچني��ن د ر د وره 6 ماه��ه ني��ز

 151ريال زيان محقق كرد ه بود .  اين ش��ركت س��ود  
خال��ص پاي��ان د وره را 228 ميلي��ارد  و 306ميليون 
 ري��ال پيش بيني كرد ه كه د ر د وره 6 ماهه يك هزار و

 134 ميلي��ارد  و 233 ميليون ريال زيان شناس��ايي 
كرد ه است. 

 شناس�ايي س�ود  49 ريالي »قچار«: شركت 
فرآورد ه هاي غذايي قند  چهارمحال با سرمايه ثبت شد ه 
140ه��زار ميليارد  ريال اطالع��ات و صورت هاي مالي 
ميان د وره يي 6ماهه منتهي به پايان ش��هريور امسال را 
منتشر كرد . همچنين، شركت د ر د وره 6 ماهه منتهي 
به پايان ش��هريور امسال به ازاي هر سهم 49ريال سود  
شناس��ايي كرد . اين د رحالي است كه، شركت د ر د وره 
6ماهه س��ال مالي گذش��ته به ازاي هر سهم 118 ريال 
زي��ان د رنظ��ر گرفته ب��ود . همچنين، اين ش��ركت د ر 
12ماهه منتهي به پايان اس��فند  95 به ازاي هر س��هم 
340ريال س��ود  محقق كرد . افزون بر اين، ش��ركت د ر 
6ماهه امس��ال يك ميليارد  و 787ميلي��ون ريال زيان 
شناس��ايي كرد  كه نسبت به 6 ماهه س��ال مالي قبل 

97د رصد  كاهش يافت. 
 تحق�ق 41د رصد ي پيش بيني هاي س�يمان 
د اراب: ش��ركت س��يمان د اراب پيش بين��ي د رآم��د  
هر س��هم س��ال مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را 
حسابرس��ي شد ه و با سرمايه معاد ل 900 ميليارد  ريال 
منتش��ر كرد . همچنين، ش��ركت پيش بيني د رآمد  هر 
س��هم سال مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را مبلغ 
114ريال سود  به ازاي هر سهم اعالم كرد  و طي 6ماهه 
نخست امس��ال مبلغ با اختصاص مبلغ 47 ريال سود  
به ازاي هر س��هم معاد ل 41د رصد  از پيش بيني هايش 
را پوش��ش د اد  كه د ر مقايسه با د وره مشابه سال مالي 
قبل معاد ل 19د رصد  كاهش د اش��ت. گفتني است اين 
ش��ركت د ر د وره مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 58ريال 
س��ود  به ازاي هر سهم اختصاص د اد ه بود . اين د ر حالي 
است كه، »س��اراب« د اليل تغيير اطالعات پيش بيني 
س��ال مالي 96 را حسابرسي ش��د ه نسبت به اطالعيه 
قبلي به اين شرح منتشر كرد . كاهش 19د رصد ي سود  
هر س��م بابت كاهش 5د رصد ي ف��روش به د ليل تغيير 
تركيب محصوالت )كاهش تحويل 6د رصد ي سيمان و 
افزايش تحويل 100د رصد ي كلينكر( و افزايش خالص 
د رآمد هاي متفرقه بابت فروش 16د ستگاه تريلر است. 

 افزايش زيان »خوس�از«: شركت محورسازان 
ايران خود رو با س��رمايه ثبت ش��د ه 250 هزار ميليارد  
ريال اطالع��ات و صورت هاي مالي ميان د وره يي 6ماهه 
منتهي به پايان شهريور امسال را منتشر كرد . همچنين، 
اين ش��ركت د ر د وره 6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور 
امس��ال به ازاي هر سهم 202 ريال زيان شناسايي كرد . 
اين د ر حالي اس��ت كه، شركت د ر د وره 6ماهه امسال 
 د ر حالي 202 ريال زيان شناس��ايي ك��رد  كه د ر د وره

6 ماهه سال مالي گذشته به ازاي هر سهم 3ريال زيان 
شناسايي كرد ه بود . همچنين، محورسازان ايران خود رو 
زيان 6 ماهه امسال را نسبت به مد ت مشابه سال قبل 
6 هزار و 633د رصد  افزايش د اد . د ر س��ويي د يگر، اين 
ش��ركت د ر 12 ماهه منتهي به پايان اسفند  95 به ازاي 
هر سهم 185 ريال زيان د رنظر گرفت. همچنين زيان 
انباش��ته پايان د وره »خوساز« د ر 6 ماهه 122 ميليارد  
 و 71 ميليون ريال اعالم ش��د ه اس��ت. اين شركت د ر

6 ماهه سال مالي قبل 26ميليارد  و 165 ميليون ريال 
زيان انباشته شناسي كرد ه بود  كه اين رقم را د ر 6 ماهه 

امسال 367د رصد  افزايش د اد . 
 »حتايد « به پيش بيني هايش رسيد : شركت 
تايد وات��ر خاورميانه پيش بيني د رآمد  هر س��هم س��ال 
مالي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي شد ه 
و ب��ا س��رمايه معاد ل يك هزار و ميليارد  ريال منتش��ر 
كرد . همچنين، شركت پيش بيني د رآمد  هر سهم سال 
مال��ي منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را مبلغ 418 ريال 
س��ود  به ازاي هر سهم اعالم كرد  و طي 6 ماهه نخست 
امس��ال مبلغ 245ريال سود  به ازاي هر سهم اختصاص 
د اد  و مع��اد ل 59د رصد  از پيش بيني هايش را پوش��ش 
د اد  كه د ر مقايسه با د وره مشابه سال مالي قبل معاد ل 
62د رصد  افزايش د اش��ت. گفتني است اين شركت د ر 
د وره مشابه سال مالي قبل مبلغ 151 ريال زيان به ازاي 

هر سهم اختصاص د اد ه بود . 
 افزاي�ش 225 د رص�د ي عملك�رد  »پتاير«: 
ش��ركت توليد ي ايران تايرا اطالعات و صورت هاي مالي 
د وره 6ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 96 را حسابرسي 
شد ه و با سرمايه معاد ل 286 ميليارد  و 469ميليون ريال 
منتشر كرد . همچنين، اين شركت با انتشار صورت هاي 
مالي 6 ماهه خود  اعالم كرد  د ر د وره ياد  ش��د ه مبلغ 33 
ميليارد  و 412 ميليون ريال سود  خالص كسب كرد  و بر 
اين اساس مبلغ 117ريال سود  به ازاي هر سهم اختصاص 
د اد  كه د ر مقايس��ه با د وره مشابه سال مالي قبل معاد ل 
225د رصد  افزايش د اش��ت. گفتني است اين شركت د ر 
د وره مشابه سال مالي قبل مبلغ 36 ريال سود  به ازاي هر 
س��هم اختصاص د اد ه است. افزون بر اين، از سود  خالص 
د وره نيز زيان انباش��ته ابتد اي سال كسر شد  و د رنهايت 
مبلغ 77 ميليارد  و 429 ميليون ريال زيان انباشته پايان 

د وره د ر حساب هاي اين شركت منظور شد . 
 نگاه�ي بر عملك�رد  د اروس�ازي ابوريحان: 
ش��ركت د اروس��ازي ابوريحان اطالعات و صورت هاي 
مالي ميان د وره يي 6 ماهه منتهي به 31 ش��هريور ماه 
96 را حسابرسي شد ه و با سرمايه معاد ل 288 ميليارد  
ريال منتش��ر كرد . همچنين، شركت با انتشار عملكرد  
6ماه��ه خود  اع��الم كرد  د ر د وره ياد  ش��د ه مبلغ 203 
ميليارد  و 716ميليون ريال سود  خالص به د ست آورد  
و بر اين اس��اس مبلغ 707 ريال سود  به ازاي هر سهم 
كنار گذاشت كه د ر مقايس��ه با د وره مشابه سال مالي 
قب��ل معاد ل 22د رصد  كاهش د اش��ت. گفتني اس��ت 
اين ش��ركت د ر 6 ماهه ابتد ايي س��ال مالي قبل مبلغ 
908ريال سود  به ازاي هر سهم پوشش د اد ه بود . اين د ر 
حالي است كه، شركت د ر پايان د وره 6 ماهه با افزود ن 
سود  انباشته ابتد اي سال به سود  خالص د وره مبلغ 242 
ميليارد  و 701 ميليون ريال سود  انباشته پايان د وره د ر 

حساب هاي خود  منظور كرد . 

رويخطشركتها

»تعاد ل« از د اليل رشد  بازار سرمايه گزارش مي د هد 

صعود  بورس تحت تاثير اقتصاد  ملي و روند  جهاني
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افزايش نماگر ه��اي بازار بورس ط��ي چند  هفته 
اخير موج جد يد ي از اميد واري را د ر د ل س��هامد اران 
ت��االر شيش��ه يي ايجاد  ك��رد  كه به اعتق��اد  برخي از 
كارشناسان اين رويد اد  بزرگ تحت تاثير كامود يتي ها، 
صنايع پتروشيمي، پااليشي، صاد رات محور ها و... اتفاق 
افتاد ه است. از همين رو عد م رشد  د سته جمعي كليت 
بازار س��هام كه يك نكته قابل مالحظه است، مي تواند  
نش��ان د هند ه حاكم ش��د ن رفتار منطق��ي و عقاليي 
ش��اخص ها باشد   چراكه فش��ار نقد ينگي تازه موجب 
رونق سهم هاي بازار به صورت هيجاني نشد ه است. د ر 
همين رابطه، علي سعيد ي نايب رييس هيات مد يره و 
معاون نظارت بر نهاد هاي مالي سازمان بورس و اوراق 
بهاد ار، با بيان اينكه قيمت سهام ناشران بورسي، سود  
ش��ركت ها و د رنهايت رشد  شاخص تحت تاثير عوامل 
د روني و بروني اقتصاد ي و همچنين عوامل بين المللي 
اس��ت، عنوان ك��رد : د ر هفته گذش��ته قيمت فلزات 
اساسي مانند  سرب، روي و فوالد  با افزايش روبه رو بود  
و اين رويد اد  منجر به افزايش ارزش سهام شركت هاي 
معد ني و فلزي حاضر د ر بازار س��رمايه شد . همچنين 
تد اوم كاهش عرضه جهاني نفت، رش��د  قيمت آن را 
به همراه د اش��ت و د رنتيجه سهام شركت هاي نفتي 
و پااليش��گاهي نيز با رش��د  روبه رو شد . علي سعيد ي 
 كاهش نرخ س��ود  س��پرد ه بانكي و افزايش نرخ ارز را

 د و عام��ل تاثيرگ��ذار د يگر عنوان ك��رد  و گفت: اين 
عوامل بر سود آوري شركت ها، قيمت سهام و د رنهايت 
شاخص كل تاثير مثبت د اشت. وي با بيان اينكه رشد  
بازار سرمايه هم محصول رشد  اقتصاد ي و هم متاثر از 
روند  جهاني اقتصاد  است، گفت: د ر سال جاري بود جه 
شركت هاي بورسي و فرابورسي تعد يل مثبت د اشت 
و اين نش��اني از رونق نسبي اقتصاد  و بهبود  وضعيت 
بنگاه هاي اقتصاد ي است و به طور كلي اين عوامل رشد  

امروز بازار سرمايه را رقم زد ه است. 
معاون نظ��ارت بر نهاد هاي مالي س��ازمان بورس 
و اوراق به��اد ار د ر پاس��خ ب��ه اي��ن پرس��ش كه چه 
مكانيس��م هايي براي توسعه بازار س��رمايه و تسهيل 
پذي��رش بنگاه ه��اي اقتصاد ي د ر ب��ورس پيش بيني 
شد ه اس��ت، گفت: شركت هاي بسياري تقاضاي خود  
را براي حضور د ر بورس تهران و فرابورس ارائه د اد ه اند  
و اين تقاضاها د ر هيات پذيرش بررسي شد ه است. به 
گزارش سنا، وي با بيان اينكه زمان پذيرش تا عرضه 
شركت ها حد ود  6ماه است، افزود : حضور شركت ها د ر 
بازار س��رمايه يك فرآيند  شامل پذيرش، د رج د ر تابلو 
و عرضه اس��ت و براي تحقق آن بايد  تد اوم سود آوري 
شركت ها، ش��فافيت آنها و برخورد اري از صورت هاي 

مالي استاند ارد  براي هيات پذيرش احراز شود . سعيد ي 
با تاكيد  بر اينكه براي حضور د ر بازار سرمايه ضروري 
اس��ت همه مس��تند ات قانوني و حقوقي شركت ها از 
اصالت الزم برخورد ار باشد ، افزود : اگر مستند ات قانوني 
شركت ها از استاند ارد  الزم برخورد ار باشد  د ر كمترين 
زمان ممكن پذيرش مي شوند  و حد اقل زماني براي آن 
تعيين نش��د ه اس��ت. وي اد امه د اد : اما د ر صورتي كه 
زمان پذيرش شركت ها از 6 ماه عبور كند ، اين احتمال 
وجود  د ارد  كه د ر صورت هاي مالي آنها تغييرات مهمي 
روي د اد ه باشد ، لذا الزم است براساس رسالت سازمان 
بورس و اوراق بهاد ار مس��تند ات قانوني آنها مجد د ا د ر 

هيات پذيرش بررسي شود . 
معاون نظارت بر نهاد هاي مالي س��ازمان بورس و 
اوراق بهاد ار ضمن بيان اينكه گزارش ها نشان مي د هد  
بازار س��رمايه د ر افق بلند مد ت مقابل بازار هاي رقيب 
همواره بازد هي قابل قبولي د اش��ته اس��ت، به موضوع 
ورود  سرمايه گذاران غيرحرفه يي به بازار سرمايه اشاره 
كرد  و گفت: بازار سرمايه با مسائل پيچيد ه شركتي و 
همچنين مسائل اقتصاد  جهاني و د اخلي روبه رو است 
و به رصد  مد اوم نياز د ارد  از اين رو به س��رمايه گذاران 
غيرحرفه يي پيشنهاد  مي كنيم از طريق صند وق هاي 

س��رمايه گذاري به بازار سرمايه وارد  شوند  و اطالعات 
الزم را از طريق ش��ركت هاي پرد ازش اطالعات مالي 
كس��ب كنند . س��عيد ي با تاكيد  بر اينكه همه آحاد  
جامع��ه مي توانند  د ر بازار س��رمايه، س��رمايه گذاري 
كنند ، افزود : س��رمايه گذاران تازه وارد  به بازار سرمايه 
مي توانند  از طريق شركت هاي مشاوره سرمايه گذاري 
و همچني��ن س��بد گرد ان ها به ب��ورس وارد  ش��وند . 
نايب رييس هيات مد ي��ره و معاون نظارت بر نهاد  هاي 
مالي س��ازمان بورس و اوراق بهاد ار خاطرنش��ان كرد : 
نهاد  هاي مالي رسمي و د اراي مجوز از سازمان بورس و 
اوراق بهاد ار د ر تارنماي كد ال تعبيه شد ه و آحاد  جامعه 

مي توانند  به آن د سترسي د اشته باشند . 

 مانعي براي تد اوم صعود  نيست
د ر س��ويي د يگ��ر، حاف��ظ عزي��زي مد يرعام��ل 
كارگزاري ارد يبهش��ت ايرانيان، عن��وان كرد : افزايش 
قيمت هاي جهان��ي كاالها به خصوص د ر مواد  معد ني 
و فلزات��ي چون س��رب و روي، مس، ف��والد ، منگنز، 
س��نگ آهن، زغال س��نگ و آلومينيوم ك��ه با افزايش 
30 تا 80د رصد ي د ر يك س��ال و ني��م اخير روبه رو 
ش��د ند ، زمينه افزايش نرخ فروش محصوالت معد ني 

و فل��زي را فراه��م كرد ه اس��ت. وي د ر اد امه به نقش 
د الر د ر رش��د  بازار سرمايه اشاره كرد  و افزود : افزايش 
نرخ ارزها د ر بازار، باالخص د الر كه از محد ود ه 3700 
توماني د ر ابتد اي س��ال هم اكنون د ر محد ود ه 4100 
توماني اس��ت د ر كنار افزايش 20د رصد ي بهاي نفت 
خام )از 50د الر د ر هر بشكه نفت برنت به بيش از 60 
د الر د ر حال حاضر( ازجمله موارد ي اس��ت كه د ر اين 
رشد  تاثير چشمگير د اشته است. اين كارشناس بازار 
س��رمايه خاطرنشان كرد : از كاهش نرخ بهره بانكي از 
20د رصد  به 15د رصد  نيز مي توان به عنوان مهم ترين 
محرك  ركورد شكني بورس تهران و شاخص ياد  كرد ، 
به طوري كه هم اكنون ش��اهد  بهبود  و بازد هي مطلوب 
بازار سهام هس��تيم تا جايي كه بازار سرمايه بازد هي 
بيش از 17د رصد ي را از ابتد اي س��ال جاري تاكنون 
تجربه كرد ه اس��ت. عزيزي با مقايس��ه وضعيت فعلي 
بازار س��هام با د وره هاي پيش��ين رونق، طي 20سال 
اخير، گفت: شرايط فعلي نشان مي د هد  بورس تهران 
هنوز پتانسيل صعود  بيشتري د ارد  و نكته بسيار مهم 
د يگر اين اس��ت كه عد م رشد  د س��ته جمعي صنايع 
بورس��ي حاكي از اين اس��ت كه رونق سهام به صورت 
هيجاني و صرفا براس��اس فش��ار نقد ينگي رخ ند اد ه 

اس��ت. وي د ر اي��ن ب��اره توضي��ح د اد : از 35 صنعت 
 و گ��روه حاض��ر د ر بورس تهران، 20 گروه با رش��د  و

 15 صنع��ت با افت ش��اخص خود  مواجه ش��د ه اند . 
بنابراي��ن حمايت عوام��ل بنياد ين د رص��ورت تد اوم، 
مي توان��د  نويد بخ��ش د وره جد يد ي از رون��ق د ر بازار 

سهام باشد . 
مد يرعامل كارگزاري ارد يبهشت ايرانيان با تاكيد  بر 
اين نكته كه بورس تهران همچنان د ر مسير صعود ي 
و رشد  پيوسته قرار د ارد ، گفت: بازار سرمايه فعال مانعي 
بر س��ر راه خويش نمي بيند  و سطح عمومي قيمت ها 
و ش��اخص ها همچنان د ر حال افزايش و ترقي است 
و ارزش كل ب��ازار )همگام ب��ا افزايش نرخ ارز( جبران 
كس��ري و افت ارزش ريالي خود  را كرد ه اس��ت. وي 
د رباره اين نكته توضي��ح د اد : اگر مجموع ارزش بازار 
بورس تهران ش��امل 600 ش��ركت حاضر د ر بورس و 
فراب��ورس و ب��ازار پايه د ر ابتد اي س��ال جاري بالغ بر 
403هزار ميلي��ارد  تومان )معاد ل 109ميليارد  د الر با 
د الر 3700 توماني( بود ، اينك با د الر 4125توماني به 
450هزار ميليارد  تومان بالغ شد ه كه همچنان معاد ل 
109 ميليارد  د الر اس��ت. عزيزي اد امه د اد : بازار سهام 
د الري اس��ت و همگام با افزايش ارزش د الر )كاهش 
ارزش ريال( رش��د  كرد ه است. به عبارت د يگر، ارزش 
بازار س��رمايه طي 8 ماهه اخير ب��ا افزايش نرخ د الر 
خ��ود  را هماهنگ كرد ه و اجازه ند اد ه ارزش خود  را از 
د ست بد هد . مد يرعامل كارگزاري ارد يبهشت ايرانيان 
گفت: ارزش بازار س��هام تركيه د ر تير ماه سال جاري 
بالغ بر 805 ميلي��ارد  ليره ترك )معاد ل 230ميليارد  
د الر( بود ه كه هم اينك با افت ارزش پول اين كشور به 
كمتر از 1040 تومان د ر روزهاي اخير و از طرفي افت 
سود آوري اكثر شركت هاي فعال د ر آن، ارزش بازار آن 
ب��ه كمتر از 187.5 ميليارد  د الر )معاد ل 750ميليارد  
ليره( كاهش يافته است. وي افزود : اين د رحالي است 
ك��ه بورس ه��اي منطقه يي و تم��ام بورس هاي حوزه 
خاورميانه، طي 8 ماه��ه اخير با افت و كاهش ارزش 
بازار مواجه بود ه اند . نگاهي به ارزش بورس عربس��تان 
و امارات متحد ه عرب��ي كه پيش از اين و طي س��اليان 
گذش��ته، پربازد ه ترين بورس منطقه را د اشتند ، اينك 
د چ��ار نزول و افت بيش از 30د رصد ي طي د و س��ال 
اخير ش��د ه اند ، مصد اق بارزي از اين امر است. وي د ر 
اين خصوص جمع بند ي كرد  و اظهار د اش��ت: پويايي 
و پايد اري بورس تهران و حاش��يه امنيتي كه د ر سال 
جاري د اش��ته، د ر منطقه بي نظير است و از استحكام 
بيشتر بازار س��رمايه ايران د ر مقابل كشورهاي عربي 
حوزه خليج فارس و ساير كشورهاي خاورميانه و حتي 

قاره آسيا د اللت د ارد . 

گروه بورس|
د ر پاي��ان معامالت هفته منتهي به 8 آذر ماه 96، ش��اخص كل 
نسبت به هفته ماقبل 2 د رصد  افزايش روبه رو شد . براين اساس، د ر 
هفته گذشته شاخص كل با يك هزارو 813 واحد  افزايش نسبت به 
هفته ماقبل، به رقم 91 هزارو 152واحد  رسيد . عالوه براين، شاخص 
بازار اول با يك هزارو 896 واحد  افزايش به رقم 64 هزارو 956 واحد  
 بالغ گرد يد  و شاخص بازار د وم با 647 واحد  افزايش عد د  193 هزارو 7

واحد  را تجربه كرد  و به ترتيب با 3/006 د رصد  و 0/34 د رصد  افزايش 
نس��بت به هفته قبل مواجه شد ند . افزون براين، د ر 4 روز كاري اين 
هفته، ارزش كل معامالت اوراق بهاد ار به 10 هزارو 787 ميليارد  ريال 
بالغ شد  كه نسبت به هفته ماقبل 8/7 د رصد  افزايش يافته است. د ر 
ضمن تعد اد  5 هزارو 278 ميليون انواع اوراق بهاد ار د ر بيش از 291 
هزار د فعه مورد  معامله قرار گرفت و به ترتيب 31 د رصد  و 28 د رصد  
افزايش را نس��بت به هفته ماقبل تجربه كرد . اين د رحالي است كه 

تعد اد  18 ميليون واحد  از صند وق هاي سرمايه گذاري قابل معامله د ر 
بورس تهران ب��ه ارزش كل بيش از 181 ميليارد  ريال مورد  معامله 
ق��رار گرفت و هر د و با 34 د رصد  كاهش نس��بت به هفته گذش��ته 

همراه شد ند . 

 بازد هي 17 د رصد ي فرابورس
د ر س��ويي د يگر، ارزش بازارهاي فرابورس ب��ه تفكيك نوع بازار 
نشانگر آن است كه بازار د وم با د ر اختيار د اشتن سهم 43 د رصد ي 
از ارزش كل بازارها، رتبه نخست را د اراست و بازارهاي پايه، بد هي و 
اول نيز به ترتيب 27، 19 و 8 د رصد  از ارزش كل را د ر اختيار د ارند . 

همچنين، بازارهاي فرابورس ايران د ر 4 روز معامالتي هفته منتهي 
به د هم آذرماه سال جاري ميزبان د اد وستد  يك هزار و 404 ميليون 
ورقه بهاد ار به ارزش معامالتي نزد يك به 7 هزار و 200 ميليارد  ريال 
بود ند . اين د رحالي اس��ت كه هفته گذشته د ر حالي ارزش مباد الت 
فرابورس د ر مقايسه با هفته ماقبل با كاهش 25 د رصد ي مواجه شد  
ك��ه حجم و تعد اد  معامالت به ترتيب ب��ا افزايش 18 و 33 د رصد ي 
همراه ش��د ند . براين اساس، شاخص كل فرابورس نيز نسبت به روز 
پاياني هفته گذش��ته 13 پله صعود  كرد  و بد ين ترتيب با ايس��تاد ن 
آيفكس د ر ارتفاع 1030 واحد ي د ر روز پاياني هفته گذشته، بازد هي 

آن از ابتد اي سال به بيش از 17 د رصد  رسيد . 

افزايش ارزش معامالت بورس تهران

آمار معامالت

عضو ش��وراي عال��ي بورس عنوان كرد : تع��د د  مقام هاي ناظر د ر 
موضوع استاند ارد س��ازي حس��ابد اري د ر حالي اس��ت كه هم اكنون 
استاند ارد هاي IFRS گزارشگري مالي شركت هاي كوچك و متوسط 
را تس��هيل كرد ه است. حسين عبد ه تبريزي با بيان اينكه براي مبنا 
ش��د ن گزارش هاي مالي بين المللي مي توان از طريق ش��ركت هاي 
كوچك و متوس��ط اين فرآيند  را فرهنگس��ازي كرد ، گفت: يكي از 
مزيت هاي ايجاد  شد ه براي بنگاه هاي كوچك و متوسط، ايجاد  زمينه 
براي پذيرش اين شركت ها د ر فرابورس و بازار ايد ه است. به گزارش 
فارس، اين مقام مس��وول با اشاره به نقش مهم شركت هاي كوچك 
و متوس��ط د ر توسعه اقتصاد ي و اجتماعي كشورهاي توسعه يافته و 

د ر حال توس��عه تصريح كرد : چنين شركت هايي د ر ايجاد  اشتغال و 
همچنين ايجاد  شغل جد يد  د ر چند  سال اخير سهم بسزايي د اشته اند  
و د ر عين حال، كمك هاي اينچنين شركت هايي به اقتصاد ، فناوري و 

نوآوري به خوبي شناخته شد ه است. 
وي د ر اد ام��ه، با تبيين مباني تد وين اس��تاند ارد هاي بين المللي 
براي شركت هاي كوچك و متوسط گفت: هد ف هيات استاند ارد هاي 
حسابد اري بين المللي د ر معرفي استاند ارد هاي بين المللي گزارشگري 
مال��ي براي ش��ركت هاي كوچ��ك و متوس��ط بر رويك��رد  افزايش 
سود مند ي د ر تصميم و كاهش عد م تقارن اطالعاتي اطالعات مالي 
ارائه ش��د ه توسط ش��ركت هاي تجاري كوچك و متوسط د ر سراسر 

جهان اس��ت. براس��اس اين رويك��رد ، چارچوب نظريه س��ود مند ي 
تصميم گيري و تئوري سلس��له مراتب براي ارزيابي مس��ائل مربوط 
به توس��عه و اجراي استاند ارد هاي بين المللي گزارشگري مالي براي 
ش��ركت هاي تجاري كوچك و متوس��ط قابل بررسي است. به گفته 
عبد ه تبريزي، حس��ابد اري بين المللي معتقد  اس��ت كه شركت هاي 
تجاري كوچك و متوس��ط مي توانند  از مزيت د سترس��ي به وام هاي 
رقابتي از وام د هن��د گان مالي چند مليتي د ر صورتي كه صورت هاي 

مالي بين كشورها قابل مقايسه باشند ، بهره مند  شوند . 
وي عد م آشنايي با اجراي استاند ارد هاي بين المللي گزارشگري مالي 
براي واحد هاي تجاري كوچك و متوس��ط را يكي از چالش هاي مهم 
آن د انست و گفت: احتمال افزايش هزينه استفاد ه از اين استاند ارد ها 
نس��بت به مزاياي پيش بيني شد ه و د ر عين حال نبود  تخصص كافي 
د ر تفسير و كاربرد  استاند ارد هاي بين المللي، سطح پايين سواد آموزي، 
عد م آم��وزش حس��ابد اري و عد م وجود  سيس��تم هاي حس��ابد اري 
كامپيوتري ممكن اس��ت تواناي��ي چنين س��ازمان هايي را د ر توليد  

اطالعات مالي مطابق با استاند ارد هاي بين المللي گزارشگري مالي د ر 
كش��ورهاي كمتر توس��عه يافته را كاهش د هد . اين د ر حالي است كه 
استاند ارد هاي بين المللي گزارشگري مالي د اراي انعطاف پذيري بيشتر، 
قواعد  خاص كمتر و فرصت بيشتر براي اعمال قضاوت حرفه يي است. 

عضو شوراي عالي بورس تاكيد  كرد  

لزوم فرهنگ سازي »IFRS« از طريق شركت هاي كوچك و متوسط

چهره 

 طب��ق قوانين تج��ارت بين المللي هر كش��وري 
ك��ه 52د رصد  از محصولي را توليد  و به بازار جهاني 
عرضه كند ، مي تواند  بورس بين الملل د اش��ته باشد ؛ 
بنابراي��ن اي��ران 95د رص��د  از طالي س��رخ جهان 
را تولي��د  مي كن��د  و بايد  بورس جهان��ي زعفران را 
د راختيار د اشته باشد . ابوالقاسم خسروي سهل آباد ي 
با بيان اي��ن مطلب گفت: طبق اي��ن قوانين، ايران 
مي توان��د  د ر بخش زعف��ران روند  تولي��د ، عرضه و 
قيمت گ��ذاري آن را د ر كنترل خود  گرفته و بر بازار 
اين محصول اس��تراتژيك نظارت د اش��ته باشد . اين 

نماين��د ه اد وار مجلس افزود : اين د رحالي اس��ت كه 
طبق گفته مسووالن هنوز بيش از 70د رصد  زعفران 
توليد ي كش��ور به صورت فله يي و بد ون بسته بند ي 
به نام برند  د يگر كش��ورها ازجمله اس��پانيا به د يگر 
نقاط جهان صاد ر مي شود . با وجود  اين ايران حد ود  
300 تن زعفران توليد  مي كند ، اما بيش از 100 تن 
آن د ر حالي توس��ط اس��پانيا صاد ر مي شود  كه اين 
كش��ور توليد ي ند ارد . وي همچني��ن به افت حد ود  
ي��ك ميليون توماني قيمت هر كيلو زعفران طي د و 
هفته گذش��ته همزمان با د وره برد اشت سال زراعي 

جاري اش��اره ك��رد  و گفت: معني اي��ن افت قيمت 
آن اس��ت كه كش��اورز به عن��وان توليد كنند ه اصلي 
زعفران متحمل بيش��ترين ضرر مي شود ، حال آنكه 
د ر س��ال جاري كه به نام س��ال اقتص��اد  مقاومتي، 
توليد  و اشتغال است بايد  از كشاورزان و زعفرانكاران 
حماي��ت كنيم؛ زي��را د ر خراس��ان رضوي به عنوان 
يكي از استان هاي توليد كنند ه زعفران، حد ود  100 
هزار نفر اش��تغال زايي ايجاد  ش��د ه است. به گزارش 
تس��نيم، خسروي د ر اد امه، ابالغ طرح خريد  توافقي 
زعف��ران د ر بورس كاالي اي��ران را اقد امي مثبت از 
س��وي وزارت جهاد  كشاورزي خواند  و اظهار د اشت: 
اي��ن ط��رح د ر حالي ابالغ و اجرايي ش��د ه كه براي 
س��ال زراعي جاري قد ري د ير است و بايد  زود تر از 

اين به اجرا د ر مي آمد ؛ از اين رو شايد  امسال نتواند  
اثرات كاملي را براي كش��اورزان د ر پي د اشته باشد ، 
زيرا برخي كش��اورزان د ر سال جاري مجبور شد ند  
ب��راي تامين نقد ينگي مورد نياز خود  اقد ام به عرضه 
محص��ول كنند  و د الالن ني��ز از اين امر براي خريد  
محصول به قيمت هاي كمتر سوءاس��تفاد ه كرد ند  و 
باز هم ضرر آن به كش��اورز تحميل شد . اما از سال 
آيند ه با اجراي به موقع اين طرح و برنامه ريزي براي 
خريد  توافقي زعفران مي ت��وان از ضرر زعفرانكاران 
جلوگيري كرد . وي همچنين بر لزوم فرآوري زعفران 
و معرف��ي اين محصول به مش��تريان خارجي تاكيد  
كرد  و اظهار د اش��ت: بايد  د رخصوص خواص د ارويي 
و د رماني و كاربرد ه��اي غذايي اين محصول و صد ها 

مورد  فرآوري آن به جهانيان اطالع رساني كنيم، چراكه 
اين طالي سرخ جايگزيني براي توليد ات و د رآمد هاي 
نفت��ي ب��ود ه و ارزآوري مطلوب��ي د ر ح��وزه صاد رات 
غيرنفتي به همراه د ارد . همچنين د ر حوزه اشتغال زايي 
ني��ز مي توان از آن بهره برد . اين نمايند ه اد وار مجلس 
با بيان اينكه بايد  از توليد  زعفران د ر كش��ور حمايت 
كرد ، افزود : هنوز قيمت واقعي زعفران د ر بازار به د ست 
كشاورز نمي رس��د  و قيمت هاي جهاني از آنچه عايد  
كشاورز مي شود ، بسيار باالتر است. اما اعتقاد  بند ه اين 
اس��ت كه اگر تالش مس��ووالن براي خريد  زعفران با 
ش��يوه توافقي انجام شود ، د ر كنار مد يريت سالم بازار 
و اعمال نظارت هاي د قيق، مي توان با سوءاستفاد ه هاي 

احتمالي مقابله كرد . 

بورس زعفران بين المللي شود 
د يد گاه

آيند ه سهام عد الت: سيد جعفر سبحاني، مشاور رييس سازمان 
خصوصي سازي د رخصوص واگذاري سهام عد الت عنوان كرد : طبق 
قانون س��ازمان خصوصي سازي بايد  از امس��ال سود  سهام عد الت را 
به جاي تسويه اقساط اين سهام به مشموالن پرد اخت كند  كه بر اين 
اساس تاكنون حد ود  40 ميليون نفر شماره شباي حساب بانكي خود  
را د ر سامانه س��هام عد الت ثبت كرد ه اند . مشاور رييس كل سازمان 
خصوصي س��ازي با بيان اينكه اطالع رس��اني نامناسب د ر د ولت هاي 
نهم و د هم د رخصوص سهام عد الت، موجب به وجود  آمد ن توقعات 

نامناسب شد ، اظهار د اشت: براساس تبصره 3 آيين نامه اجرايي سهام 
عد الت كه د ر س��ال 88 توس��ط د ولت وقت تصويب شد ، مشموالن 
مكلف بود ند  نسبت به تسويه اقساط سهام عد الت خود  تا سقف يك 
ميليون س��هم تخصيصي اقد ام كنند ؛ د رحالي كه با روي كار آمد ن 
د ولت يازد هم اين تكليف از د وش مش��موالن برد اشته شد ؛ به طوري 
كه مش��موالن با اختيار و تمايل خود  مي توانستند  نسبت به افزايش 

ارزش سهام خود  اقد ام كنند  و هيچ اجباري د ر اين زمينه نبود . 
وي اع��الم كرد : د ر د ولت يازد هم س��هم بخش خصوص��ي واقعي از 
واگذاري ها 67د رصد  و براي ش��به د ولتي ها 20د رصد  بود ه اس��ت. مشاور 
رييس سازمان خصوصي سازي با اشاره به اينكه تا پيش از د ولت يازد هم 
ح��د ود  18د رص��د  واگذاري ها به بخ��ش خصوصي و ح��د ود  40د رصد  

واگذاري ها به بخش شبه د ولتي بود ه است، گفت: خوشبختانه اين آمار پس 
از د ولت يازد هم براي بخش خصوصي واقعي 67د رصد  و براي شبه د ولتي ها 
20د رصد  است. سيد جعفر سبحاني گفت: مجموعه واگذاري هاي سازمان 
 خصوصي سازي از سال 80 تاكنون 144 هزار ميليارد  تومان بود ه كه د ر قالب

 رد  د يون، سهام عد الت و به صورت رقابتي واگذار شد ه است. 
شتاب عرضه محصوالت كش�اورزي د ر بورس كاال: معاون 
برنامه ريزي و اقتصاد ي وزارت جهاد  كشاورزي گفت: د ر قانون افزايش 
بهره وري بخش كشاورزي و د ر بخش قيمت هاي تضميني الزام د اريم 
كه با روش هاي جد يد ي محصوالت كشاورزي را خريد  و عرضه كنيم 
كه يكي از اين روش ها ارائه كاالها د ر بورس كاالي كشاورزي است. 
به گزارش ايلنا، عبد المهد ي بخشند ه معاون برنامه ريزي و اقتصاد ي 

وزارت جه��اد  كش��اورزي، د رخصوص عرضه محص��والت د ر بورس 
كاال گفت: د ر قانون افزايش بهره وري بخش كش��اورزي و د ر بخش 
قيمت هاي تضميني الزام د اريم كه با روش هاي جد يد ي محصوالت 
كشاورزي را خريد  و عرضه كنيم كه يكي از اين روش ها ارائه كاالها 
د ر بورس كاالي كش��اورزي است؛ بر اين اساس، وزارتخانه با اين امر 
موافق اس��ت و هر قد ر بتوانيم عرضه كاالهاي كشاورزي را د ر بورس 
كاال گسترش د هيم، بهتر است. وي افزود : بورس كاال روش كارآمد ي 
است و به شفافيت كمك مي كند . ما اميد واريم زيرساخت هاي آن د ر 
كشور بيش از گذشته آماد ه شود  و توليد كنند گان و كشاورزان براي 
ارائه محصوالت از لحاظ ذهني آماد گي بيشتري پيد ا كنند  تا طي د و 

سال آيند ه شتاب بيشتري د ر اين زمينه د اشته باشيم. 

نگاهي به تحوالت بازار

بازار سرمايه
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مذاكره بي نتيجه با عراقي ها براي 
بازگشت تعرفه محصوالت لبني

رضا باكري دبير انجم��ن صنايع لبني از اعالم مذاكرات 
مسووالن با عراقي ها براي بازگرداندن تعرفه محصوالت لبني 
ايراني به حالت سابق خبر داد و اظهار كرد: مسووالن تمامي 
ت��الش خود را براي بازگردان��دن تعرفه محصوالت لبني به 
نرخ هاي سابق بايد به كار گيرند كه تاكنون اين مذاكرات به 

نتيجه نرسيده است. 
به گفته وي، همه س��اله 80درص��د محصوالت لبني با 
ارزشي معادل 600 ميليون دالر به بازار عراق صادر مي شود. 
باكري ادامه داد: در چند ماه اخيرعراقي ها تعرفه واردات 
ش��ير خام ايراني را 25درصد و ماس��ت را 15درصد افزايش 
دادند كه طبق قانون برنامه شش��م توسعه، دولت در جهت 
حمايت از صادرات بايد از طريق چانه زني با عراقي ها جهت 
كاه��ش تعرفه و پرداخت مابه التفاوت تحت عنوان مش��وق 
صادراتي، اين بازار را حفظ كنند. دبير انجمن صنايع لبني در 
بخش ديگر س��خنان خود در پاسخ به اين سوال كه موضوع 
توزيع ش��ير مدارس كه قرار بود از اول آذر اجرا شود به كجا 
رسيد، بيان كرد: وزير صنعت طي ابالغيه به معاونت توسعه 
بازرگاني داخلي خواس��تار تهيه گزارشي راجع به علل اجرا 
نش��دن اين طرح شد تا براساس آن تصميمات الزم را اتخاذ 
كند. وي با اش��اره به اينكه هي��ات وزيران بودجه يي بالغ بر 
200ميليون تومان براي توزيع ش��ير مدارس در سال 96-

97 درنظ��ر گرفت، تصريح كرد: اين ميزان، جوابگوي توزيع 
90 نوبت شير مدارس نيس��ت و تنها يك چهارم اين پروژه 
را جوابگو اس��ت. باكري درخصوص آخرين وضعيت افزايش 
قيمت س��ه قلم محصوالت لبني كه ماه ها از سوي سازمان 
حمايت در حال بررسي بود، گفت: پس از بررسي هاي الزم، 
س��ازمان حمايت گزارش هاي الزم را به س��تاد تنظيم بازار 
براي تعيين و تكليف قيمت اعالم كرد. وي در پاسخ به اين 
س��وال كه افزايش مجدد قيمت محصوالت لبني، مي تواند 
بر كاهش سرانه مصرف لبنيات تاثيرگذار باشد، اذعان كرد: 
دولت در بعد اقتصاد كالن براي رش��د درآمد ساالنه خانوار 
بايد برنامه ريزي كند كه انتظار مي رود طرح هايي نظير رشد 
اشتغال، رفع بيكاري و رونق اقتصادي در اقتصاد كالن دنبال 

شود تا درآمد خانوار افزايش يابد. 

واردات چي ها ماجراي گندم 
آغشته به خاك را مطرح مي كنند

در س��ال هاي اخي��ر، خودكفايي گن��دم و تبديل ايران 
واردكننده به صادركننده با حواش��ي و انتق��ادات زيادي از 

سوي مافياي واردات همراه شد. 
اگرچه خودكفايي مجدد گندم در س��ال هاي گذش��ته 
را مي ت��وان يك��ي از درخش��ان ترين عملكرد ه��اي وزارت 
جه��اد كش��اورزي در دول��ت يازدهم برش��مرد ام��ا برخي 
افراد ب��ا اظهارنظرهاي غيركارشناس��ي مبن��ي بر اختالط 
 گن��دم با خ��اك درص��دد هس��تند كه اي��ن ام��ر مهم را 
زير سوال برند. البته ناگفته نماند كه وزارت جهاد كشاورزي 
در واكنش نسبت به مباحث مطرح شده ادعاي بي كيفيتي 
گن��دم و آلودگ��ي نان به عنوان قوت اصل��ي مردم به خاك 
را كذب دانست.  عليقلي ايماني رييس بنياد توانمند سازي 
گندمكاران در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران با رد ادعاي 
اختالط خاك با گندم اظهار كرد: مافياي واردات با اظهاراتي 
مبني بر اختالط گندم داخل با خاك و ماسه درصدد هستند 

كه به هر طريقي خودكفايي گندم را زير سوال برند. 
وي با اشاره به اينكه در مراكز خريد مسووالن بازرگاني 
دولتي به عنوان مباش��ر خريد حضور دارند، گفت: بر اين 
اس��اس گندم توليدي كش��اورزان را طب��ق جدول پاكي 
خريداري مي كنن��د و به جرات مي ت��وان گفت كه هيچ 
گندم��كاري تاكن��ون اختالط محصول با خ��اك را انجام 
نداده اس��ت. رييس بنياد توانمند سازي گندمكاران ادامه 
داد: در نمايشگاه اخير صنعت آرد و نان، نانوايان فرانسوي 
اظهاراتي مبني بر كيفيت باالي گندم ايراني مطرح كردند 
ك��ه اين امر بدان معناس��ت كه بي كيفي��ت گندم داخل 

صحت ندارد. 
وي با اش��اره به ش��يطنت هاي دالالن و واسطه ها در 
زمان برداشت گندم بيان كرد: اين افراد سودجو در فصل 
برداشت كشاورزان را نسبت به فروش نقدي گندم خود و 
امتناع در تحويل به دولت تحريك مي كنند كه درنهايت 
به سبب روابط خود با برخي كارخانه هاي آرد و اختالط 
ب��ا خاك، توليد داخل را زير س��وال مي برند درحالي كه 
گندمكاران در اين ميان هي��چ گناهي ندارند. اين مقام 
مسوول با اشاره به اينكه پس از سال ها تالش گندمكاران 
و مس��ووالن مجددا به خودكفايي رسيديم، تصريح كرد: 
واردات چي ها با اظهارات غيركارشناسي مبني بر اختالط 
گندم با خاك و بي كيفيت��ي گندم توليد داخل درصدد 
واردات محصول و ضربه به توليد داخل هستند. به گفته 
وي، در ج��دول پاكي وزارت جهاد ش��رايط گندم خريد 
ب��ر مبناي چند درصد افت مفيد و غير مفيد مش��خص 
شده اس��ت. ايماني، خريد گندم در سال زراعي 96-95 
برحسب 4درصد افت غيرمفيد )علف هرز، سنگ، كلوخ( 
و 4درصد افت مفيد )شكس��تگي گن��دم( 1300 تومان 
تعيين كرده بود و افزود: جدول ماتريس��ي وزارت جهاد، 
كشاورزان را به توليد گندم كيفي و عاري از مواد خارجي 
تش��ويق مي كند چراكه در صورت بي توجهي، از قيمت 

گندم كاسته خواهد شد. 

 ركود بازار لوازم بهداشتي
4 ساله شد

رييس اتحاديه لوازم بهداش��تي درخصوص وضعيت 
بازار لوازم بهداشتي ساختماني اظهار كرد: ركود حاكم 
بر بازار لوازم بهداش��تي س��اختماني، متاثر از كسادي 

چهارساله ساخت و ساز در كشور است. 
وي ادامه داد: نوسان بازار ارز و تحريم هاي اقتصادي 
تاثير مس��تقيمي ب��ر روند خري��د مواد اوليه توس��ط 
توليدكنندگان داشته به همين سبب، قيمت تمام شده 
توليدات داخلي افزايش خواه��د يافت. فرهمند زاد، با 
اش��اره به اينكه، ش��دت ركود حاكم بر بازار از سال 92 
افزايش يافته تصريح كرد: تعدادي از توليدكنندگان در 
بخش ش��يرآالت، كاالهاي شان از اس��تاندارد هاي الزم 
برخ��وردار بوده و بازارهاي هدف اين افراد، كش��ور هاي 
حوزه خليج فارس اس��ت. وي بيان كرد: نوسانات بازار 
ارز، باال بودن هزينه هاي ج��اري توليد، ماليات و بيمه 
افزايش هزينه هاي توليد دربر داش��ته و موجب ش��ده، 
توليدات داخلي، ش��رايط الزم براي رقابت با نمونه هاي 
خارجي را نداشته باشند. رييس اتحاديه لوازم بهداشتي 
با اشاره به مشكل ماليات كه اين روزها بخش زيادي از 
اصناف كش��ور با آن دست و پنجه نرم مي كنند تشريح 
كرد: مطالبات سازمان امور مالياتي كه توسط مميزي ها 
درياف��ت مي ش��ود عمدتا براس��اس س��اليق، اقدام به 
دريافت ماليات مي كنند در حالي كه روند ماليات دهي 

افراد طبق وضعيت كسب درآمد افراد باشد. 

اخبار

چرا اهداف صادراتي هيچگاه محقق نمي شوند

صادرات هيجاني

گاليه تعاوني ها از كره اي ها

همكاري هاي خارجي در دستور كار تعاوني هاي استاني
س��فير كره جنوبي ب��ا اعضاي هيات رييس��ه 
اتاق تع��اون مازندران و فعاالن اقتصادي اس��تان 
دي��دار و گفت وگو كرد. س��فير ك��ره جنوبي طي 
نشس��تي با هيات رييس��ه اتاق تع��اون مازندران، 
مع��اون هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع 
اس��تانداري و فعاالن اقتصادي اين استان ديدار و 
گفت وگ��و كرد. در اين دي��دار فعاالن اقتصادي به 
بيان ديدگاه ها، ظرفيت هاي انبوه مازندران در حوزه 
اقتصادي و موانع و مشكالت تجارت بين دو كشور 

پرداختند. 
در اين نشست معاون هماهنگي امور اقتصادي 
و توس��عه منابع اس��تانداري مازن��دران گفت: در 
راستاي فعال سازي ديپلماسي اقتصادي كه مورد 
تاكيد مجموعه مديريت اس��تان اس��ت از سفراي 
تعدادي از كشورهاي مورد نظر دعوت كرديم تا با 
حضور در استان مازندران و بازديد از ظرفيت هاي 

استان زمينه هاي تعميق ارتباط مهيا شود. 
حس��ن خيريان پ��ور نتاي��ج نشس��ت س��فير 
كره جنوبي با استاندار مازندران را حول سه محور 
تش��ريح كرد و گفت: براي گس��ترش مناس��بات 
تجاري با كش��ور كره جنوبي نخس��تين محور در 
زمينه كش��اورزي، خدمات و گردشگري است كه 
داراي ظرفيت هاي متعددي در استان هستيم كه 
نمونه هاي آن توليد محصوالت كشاورزي به معناي 
عام، محصوالت شيالتي،  باغي و دامپروري و طيور 
اس��ت كه امكان صادرات آن به كش��ورهاي ديگر 

وجود دارد. 
ايش��ان به گردش��گري، بوم گردي، گردشگري 
س��المت، درياگردي و طبيعت گردي اشاره كرد و 
اف��زود: همكاري در زمينه هاي فناوري اطالعات با 
توجه به ظرفيت هاي استان، همجواري با پايتخت، 
س��احل طوالني دريا، بهره من��دي از 3 فرودگاه و 
3بن��در فعال و امكانات ريل��ي گوياي اين واقعيت 
است كه با برنامه ريزي هاي مناسب مي توان بحث 

گردشگري مازندران را گسترش داد. 
حسن خيريانپور محور دوم مورد تاكيد استاندار 

مازندران را گسترش همكاري هاي سرمايه گذاري 
مش��ترك فعاالن اقتصادي ك��ره جنوبي با فعاالن 
اقتص��ادي اس��تان مازندران عنوان ك��رد و گفت: 
بعضا واحدهاي توليدي كه نياز به بازس��ازي دارند 
مي توانند در زمينه برند س��ازي و احياي مجدد با 
كشور كره جنوبي همكاري هاي مناسبي به وجود 

آورند. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
اس��تانداري مازندران اس��تقبال از سرمايه گذاري 
فعاالن اقتصادي كره جنوبي در بخش هاي مختلف 
اس��تان مازندران را محور س��وم اي��ن گفت وگوها 
برش��مرد و خطاب به س��فير ك��ره جنوبي گفت: 
اس��تان مازن��دران در كن��ار ظرفيت هاي طبيعي 
متعدد و بهره مندي از 2 منبع ثروت دريا و جنگل 
داراي مردم بسيار خوب، متعهد و توانمند است كه 
مكمل تمام ظرفيت ها و منابع ثروت استان است 

كه مي توانند نقش ملي و فراملي ايفا كنند. 
وي اب��راز اميدواري كرد كه با فعال س��ازي اين 
ديپلماس��ي و حضور فعاالن اقتصادي و گسترش 
ارتباط با كشورهاي هدف، شاهد تعميق مناسبات 
اقتصادي، گردشگري و كشاورزي استان مازندران 

در سطوح بين المللي باشيم. 
در ادام��ه اي��ن نشس��ت اعض��اي هيات مديره 
ات��اق تعاون نيز ضم��ن بيان بدعه��دي برخي از 
ش��ركت هاي ك��ره جنوب��ي در دوره تحريم بيان 
داش��تند كه شرايطي لحاظ ش��ود كه در صورت 
چنين موانعي ش��ركت هاي تج��اري كره جنوبي 
از توافقات و قراردادهاي انجام ش��ده، شانه خالي 

نكنند. 
س��ئونگ هو س��فير كره جنوبي در ايران طي 
نشس��ت صميمي ب��ا فع��االن اقتصادي اس��تان 
مازندران، وظيفه س��فير را نزديك كردن و آشتي 
دادن دو دولت عنوان كرد و گفت: شرايط همكاري 
و دوس��تي دو دول��ت بس��يار مهم اس��ت. اگر دو 
كش��ور از نظر فرهنگي داراي مشتركاتي باشند يا 
زبان نزديك به هم داش��ته باشند بهتر مي توانند 

با يكديگر رابطه دوس��تي برقرار كنند اما هر چند 
كه دو كش��ور ايران و كره از منظ��ر مذهب، زبان 
و فرهنگ زندگي كامال با هم متفاوت هس��تند اما 
اگر فعاالن اقتصادي و بازرگانان دو كش��ور ارتباط 
و تعامل و همكاري خوبي با هم داش��ته باشند دو 

كشور مي توانند به هم نزديك تر شوند. 

 نگاهي به وضعيت تعاون در جهان
سهم جهاني تعاون در ايجاد اشتغال چقدر است؟

بررس��ي هاي آماري نش��ان مي دهد كه س��هم 
تعاوني ها در ايجاد ش��غل در س��طح جهاني حدود 
 CICOPA 10 درصد است. براساس نتايج مطالعه
تعاوني ه��ا تقريب��ا 10 درصد از جمعي��ت جهان را 
صاحب شغل مي كنند. براساس داده هاي 156كشور 
براس��اس آخري��ن به روز رس��اني، اطالعات نش��ان 
مي دهد ك��ه 279.4ميلي��ون نفر)9.46درصد( در 

سراسر جهان از طريق تعاوني ها شاغل هستند. 
اينها برخي از نتايج مطالعه CICOPA سازمان 
بين المللي تعاوني هاي صنعتي و خدماتي در س��ال 
2017 است كه دومين گزارش جهاني خود درباره 

تعاوني ها و اشتغال محسوب مي شود. 
برونو روالنس، دبي��ركل CICOPA مي گويد: 
استخدام يكي از مهم ترين مشاركت هاي انجام شده 
توسط تعاوني هاي سراسر جهان است. اين گزارش 
نش��ان مي دهد كه افرادي كه در تعاوني ها فعاليت 
مي كنند،  درصد بسيار بااليي را تشكيل مي دهند كه 
در برنامه س��ازمان ملل متحد براي توسعه پايدار به 
عنوان بازيگر اصلي نقش دارند همانطور كه در بحث 
جهاني در مورد آينده اش��تغال كه توس��ط سازمان 

بين المللي كار معرفي شده، حضور دارند. 
براساس اين گزارش، تعداد تعاوني ها در سراسر 
جهان 2.94ميليون عدد است و تعداد اعضاي همه 
ن��وع تعاوني ها 1217.5ميلي��ون نفر )يك ميليارد و 

217ميليون نفر( است. 
اي��ن گ��زارش همچني��ن مش��اركت وي��ژه در 
پرداختن به مش��كالت مربوط به كار و اش��تغال در 

اقتصاد غيررس��مي را بررس��ي اس��ت. بايد در نظر 
داش��ت كه توليد كنندگان مس��تقل و كارآفريناني 
كه به تعاوني هاي مش��ترك خدمات��ي مي پيوندند، 
دسترس��ي به خدمات مختلفي پي��دا مي كنند كه 
به آنها كمك مي كند ت��ا مقادير اقتصادي و قدرت 

چانه زني بيشتري كسب كنند. 
براي كارگران مس��تقل و آزاد كه در دهه هاي 
گذشته افزايش قابل توجهي داشته اند، مي توان از 
تعاوني ها و اتحاديه هاي كارگري به عنوان ابزاري 
براي سازمان دهي آنها استفاده كرد اما همچنين 
مي توانند مدل هاي نوآورانه ي��ي را ارائه دهند كه 
بتواند انعطاف پذي��ري و محافظت آنها را تضمين 

كند. 
تعاوني هاي كارگري كه هدفش��ان ايجاد ش��غل 
مناس��ب و معقول براي اعضاي كارگري آنهاس��ت، 
مي توانند راه حل مستقيم براي رسمي سازي اشتغال 

غير رسمي محسوب شوند. 
الزم به اشاره اس��ت، براي نشان دادن مشاركت 
بالقوه تعاوني ها »يك محيط مناسب و يك چارچوب 
قانوني مناس��ب الزم است« و »مدل تعاوني بايد به 
ش��كل بهتر و دقيق تري ب��ه اتحاديه هاي كارگري، 
س��ازمان هاي عضونهاد، س��ازمان هاي غيردولتي و 

دولت هاي محلي توضيح داده شود«.

فهرس��ت   )ICA(تعاون بين الملل��ي  اتحادي��ه 
300تعاون��ي برت��ر جه��ان را گردآوري ك��رده كه 
طبق اين فهرست در س��ال 2008 حجم معامالت 
300تعاوني برتر به 1/1تريليون دالر بالغ شده است. 
بخش تعاون در سراسر جهان حدود 800 ميليون 
عضو در بيش از 100كش��ور دارد كه تش��كل هاي 
عضو  اي.سي.اي هستند در مجموع تعاوني ها بيش 
از 100ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد كردند 
و از نظر  درصد توليد ناخالص ملي)GDP( كشورها 
در ارتباط با تعاوني ها بيش��ترين نسبت با 45 درصد 
در كنيا و پس از آن در نيوزيلند با 22 درصد اس��ت. 
تعاوني هاي كش��اورزي 80 تا 99 درصد توليد شير 
را در ن��روژ، نيوزلند و اياالت متحده امريكا بر عهده 
دارند 71 درصد توليد ش��يالت در جمهوري كره و 
40 درص��د محصوالت كش��اورزي در برزيل نيز در 

اختيار تعاوني هاست. 
تعاوني هاي توليد ب��رق از نظر تامين اين انرژي 
در مناطق روس��تايي دنيا حائز اهميت هس��تند به 
نحوي كه در بنگالدش تعاوني هاي برق روس��تايي 
به 28ميليون نفر خدمات ارائه مي كنند و در اياالت 
متح��ده نيز 900تعاوني برق روس��تايي در خدمت 
37ميلي��ون نفر اس��ت كه حدود نيم��ي از خطوط 

توزيع برق اين كشور محسوب مي شود. 

گروه تشكل ها|
هر سال اهدافي مقداري درخصوص صادرات اخذ 
مي ش��ود اما كمتر ش��اهد تحقق اين اهداف هستيم. 
روند صادرات به دليل اينكه ناشي از دو عامل مسائل 
دروني و هم مسائل خارجي است در خصوص اهداف 
صادراتي داراي مشكالت زيادي است. در حقيقت هم 
مشكالت دروني كشور و هم شرايط بازارهاي جهاني 
وضعيتي را ايجاد مي كند كه تحقق اهداف صادراتي را 
به چالش مي كشد. ش��ايد دليل اصلي اين موضوع را 
بتوان در مساله نوع نگاه به صادرات ديد. هر چند وقت 
يك بار يك فرصت صادراتي در كشوري ايجاد مي شود 
و ش��ور و هيجاني براي اس��تفاده از بازار پيش آمده و 
گس��ترش صادرات به آن بازار مطرح مي ش��ود. با اين 
وجود استفاده از اين بازارها معموال ابتر باقي مي ماند 
چرا كه ساختار صادرات امكان استفاده كوتاه مدت از 
بازارها را نمي دهد. به نظر مي رسد امروز نياز به تغيير 
در ساختار نگاه به صادرات كامال احساس مي شود. بايد 
اين واقعيت را پذيرفت كه صادرات مقطعي و بر اساس 
هيجانات اتفاقات محكوم به شكست است و نمي تواند 

باعث موفقيت ما شود. 

 بازارهايي كه كوتاه  مدت هستند
موقعيت سياس��ي ايران باعث مي ش��ود كه هر از 
گاهي يك فرصت صادراتي شكل گيرد. ماجراي تحريم 
روس��يه توسط غرب يك فرصت خاص بود. اخيرا نيز 
بحث صادرات به قطر به خاطر اختالفات سياسي ميان 
اين كشور و ساير كشورهاي عربي رخ داد. در هر دوره 
نيز مسووالن بحث استفاده از اين فرصت ها را مطرح 
مي كنند حتي در جلس��ه يي رييس جمهور اين بحث 
كه بخ��ش خصوصي ضعيف عمل مي كن��د و از اين 

فرصت ها استفاده نمي شود را مطرح كرد. 
دليل اي��ن موضوع را بايد در م��دل نگاه به بحث 
صادرات ديد. نگاه ها به بح��ث صادرات اصوال موقتي 
است. قوانيني كه در خصوص صادرات مطرح مي شود 
گاه��ي به س��رعت و ب��دون در نظر گرفتن ش��رايط 
بلندمدت تغيير مي كند. در حقيقت نه مدل هيجاني 
صادرات و نه مس��اله جلوگيري از ص��ادرات با هدف 

تنظيم بازار داخلي نمي تواند مفيد باشد. 
هر چند دولت تالش زيادي دارد كه برنامه هايي را 
براي صادرات بلندمدت در نظر بگيرد اما اين تالش ها 
موفق نيس��تند. براي مثال در سفر اخير وزير اقتصاد 
قطر به ايران يك تفاهم نامه تا سقف 5 ميليارد دالر در 

جهت افزايش سطح تعامالت تجاري دو كشور به امضا 
رسيد. اما اين سوال مهم مطرح است كه آيا در آينده 
با حسنه ش��دن روابط قطر و شوراي همكاري خليج 
فارس، اين كش��ور به مفاد قرارداده��اي خود با ايران 
متعهد مي ماند يا خير؟ بايد اين واقعيت را پذيرفت كه 
در دنياي تجارت، منافع اقتصادي در اولويت قرار دارد. 
اين تجربه يي اس��ت كه اي��ران در بازارهايي همچون 

عراق آن را تجربه كرد. 
از زماني بحث صادرات به قطر در دس��تور كار قرار 
گرفت اين موضوع از سوي كارشناسان مطرح بود كه 
به دليل فراهم نبودن زيرساخت هاي صادراتي فرصت 
صادرات به قطر را هم مثل روسيه از دست مي دهيم. 
در حقيق��ت ما براي ص��ادرات منتظ��ر فرصت هاي 
مناسب هستيم ولي اين فرصت ها صرفا امكان افزايش 
لحظه يي و تكانه ي��ي صادرات را مي ده��د و در روند 
بلندمدت موثر نيس��ت. از سوي ديگر شرايط اقتصاد 
ايران نيز به گونه يي است كه نمي توان براساس همين 

شرايط اتفاقي از فرصت ها به خوبي استفاده كرد. 

 چالش قيمت تمام شده، پاشنه آشيل 
فرصت هاي صادرات

در همين رابط��ه مجيدرضا حريري، عضو هيات 
رييسه اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين مي گويد: 
بررس��ي صادرات كشور در اين سال هاي اخير نشان 
مي دهد؛ عمده صادرات صنايع پتروشيمي، مواد خام 
و منابع معدني است كه در بيشتر موارد بدون ارزش 
افزوده به صورت خام فروش��ي به كش��ور هاي ديگر 

صادر مي شود. 
حريري ب��ا بيان اينكه قيمت كاال مهم ترين عامل 
در صادرات اس��ت، بيان كرد: به دليل نداش��تن ثبات 
در بازار و برخي از مشكالت موجود قيمت تمام شده 
كاال هاي توليدي در كش��ور باالتر از ميانگين جهاني 
است، درحالي كه يكي از اصلي ترين پيش شرط هاي 
حضور در بازار هاي جهاني، ارائه كاال با قيمت مناسب 
اس��ت. حريري در پايان با بيان اينكه تقويت توليدات 
داخلي اقتصاد كشور را در مقابل بازار هاي جهاني بيمه 
مي كند، گفت: تقويت توليدكنن��دگان داخلي باعث 
مي ش��ود كه بازار هاي داخلي تاثير كمتري از شرايط 
جهاني بپذيرد ك��ه از نمونه هاي آن مي توان به توليد 
زعفران و پس��ته در ايران اش��اره ك��رد كه با توجه به 
اينكه ايران بزرگ ترين توليدكننده زعفران و پسته در 
جهان است؛ وضع تحريم هاي گسترده پيش از برجام 

تاثيري در صادرات اين دو محصول نداشته و اين نشان 
مي دهد كه در ص��ورت توليد كااليي با كيفيت عالي 
تحري��م و محدوديت نيز نمي تواند بر اقتصاد كش��ور 

تاثيرگذار باشد. 
بر اي��ن اس��اس؛ تولي��د كاال در داخل كش��ور با 
پيچيدگي هاي خاصي رو به رو است كه باعث كاهش 
توليد و روي آوردن به واردات كاال مي ش��ود. از ميان 
برداشتن موانع توليد باعث اشتغالزايي و تقويت منابع 
داخلي ثبات در توليد مي شود، اين پايداري اقتصادي 
بازار كش��ور را نيز در مقابل تاثيرات بازار هاي خارجي 

بيمه مي كند. 
ضرورت حمايت ملت ايران از چرخه هاي توليدي و 
كاالي ايراني راه حل اساسي برحركت و جهش اقتصاد 
كش��ور اس��ت. موضوعي كه با رويك��رد خريد كاالي 
ايراني مي توان حمايت از كار و سرمايه ايراني را تحقق 
بخش��يد و با رفتاري مثبت نسبت به ارتقاء كيفيت و 
بهره توليدات داخلي نيز گامي اساس��ي را اعمال كرد. 
دراين رويكرد توجه به خريد كاال هاي مورد نياز از بازار 
داخلي و توليد ملي به عنوان گام اساسي درحمايت از 
چرخه هاي توليد و درخواست بجاي مردم براي بهبود 

كيفيت و ارتقاي اجناس ايراني است. 

 مشكالت صادرات ريشه اي است
ب��ا وج��ود تمام تالش ه��اي دولت اما مش��كالت 
ريش��ه يي صادرات با مس��ائل هيجاني و اس��تفاده از 
فرصت ه��ا و اتفاقات رخ نمي دهد. در س��ه دهه اخير 

هر گاه صحبت از داليل پايين بودن صادرات كش��ور 
شده است، غيرواقعي بودن نرخ ارز به عنوان نخستين 
و مهم ترين عامل معرفي شده و بالفاصله نيز افزايش 
نرخ ارز به عنوان راهكار اصلي بهبود تراز تجاري كشور 
مطرح شده است. هيچ كس شك ندارد كه پايين نگه 
داش��تن نرخ ارز س��بب كاهش صادرات مي شود اما 
سوال اين اس��ت كه آيا تنها عامل رقابت پذير نبودن 
محص��والت ايراني، پايي��ن بودن نرخ ارز اس��ت؟ آيا 
صرفا با واقعي شدن نرخ ارز محصوالت ايراني قدرت 
رقابتي پيدا خواهند كرد؟ آيا ديگر عوامل آنقدر نقش 
كمرنگ��ي دارند كه تنها با افزايش ن��رخ ارز مي توان 
اث��ر آنه��ا را از بين ب��رد؟ آيا افزايش نرخ ارز س��بب 
شكل گيري مش��كالت جديدي براي صادركنندگان 
نمي شود؟ اينها س��واالتي است كه در بسياري موارد 

به آنها پاسخ داده نمي شود. 
يك��ي از دالي��ل مهم و اصلي نبود ق��درت رقابت 
در محصوالت داخلي، پايين بودن كيفيت آنهاس��ت. 
به طوري كه بس��ياري از كاالهاي توليد داخل حتي 
اگر قيمت مش��ابهي با كاالي خارجي داشته باشند، 
باز هم مشتري در بازارهاي داخلي خارجي نخواهند 
داشت. زيرا كيفيت آنها فاصله بسيار زيادي با يكديگر 
دارد. اي��ن فاصله به اندازه يي اس��ت كه حتي قيمت 
پايين تر ني��ز نمي تواند آن را پر كند به طوري  كه در 
بس��ياري موارد در داخل كشور مشاهده مي كنيم با 
وج��ود قيمت ب��االي محصوالت خارج��ي، مردم به 
دليل كيفيت مناس��ب آنها اقدام به خريد اين كاالها 

مي كنند. ش��ايد يكي از مهم ترين داليل اين موضوع 
كه تقريب��ا در اكثر صنايع كش��ور نيز وج��ود دارد، 
پايين بودن تكنولوژي توليد و قديمي بودن ابزارها و 
ماشين آالت صنعتي كشور باشد. متاسفانه تكنولوژي  
ك��ه در بس��ياري از كارخانه ه��ا مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد براي س��ال ها پيش است و فاصله زيادي از 
تكنولوژي روز دنيا دارد. ماشين آالت و ابزارهاي مورد 
استفاده نيز وضعيتي مش��ابه دارند و بسياري از آنها 
سال ها قبل خريداري ش��ده اند، بديهي است در اين 
ش��رايط نبايد انتظار داشت محصولي باكيفيت توليد 

و عرضه شود. 
س��اختار اقتصاد ايران نيز چن��دان آماده افزايش 
صادرات نيس��ت. هرچند به ص��ورت كلي از صادرات 
غيرنفت��ي حماي��ت مي ش��ود اما هميش��ه در بحث 
صادرات پش��ت آمارهاي پتروشمي و ميعانات گازي 
مخفي مي شويم بدون آنكه متوجه باشيم كه هدف از 
افزايش صادرات گسترش توليد كشور براي دستيابي 
به س��طح باالت��ري در اش��تغال اس��ت. در حقيقت 
برنامه ريزي بخشي براي صادرات بسيار ضعيف انجام 
مي ش��ود و كمتر متوجه اتفاقاتي هس��تيم كه براي 
ص��ادرات باي��د اوال هر بخش را به ص��ورت جداگانه 
برنامه ريزي كرد و در كنار آن مساله تداوم بخش هاي 
مختلف مطرح است. نمي توان انتظار داشت كه با يك 
سياست كلي و بدون در نظر گرفتن جزييات وضعيت 
صادرات بهبود قابل توجهي داش��ته باشد و به همين 

دليل كمتر شاهد تحقق اهداف صادراتي هستيم. 

غالمعلي فارغ��ي دبير انجمن طيور ايران درمورد مش��كالت و 
موانع كس��ب و كار و ح��وزه فعاليت طيور در كش��ور گفت: موانع 
كس��ب و كار در كش��ور به شدت باالس��ت، به طوري كه ما بايد در 
مملكت براي كس��ب و كار تالش بسيار طاقت فرسا داشته باشيم و 
اين يك اصل كلي است كه تقريبا در تمام صنوف هم حاكم است. 
وي اف��زود: باتوج��ه به بح��ث ش��اخص هاي كالن اقتصادي از 
جمل��ه نرخ تورم، ثابت نگه داش��تن نرخ ارز و بهره هاي بانكي اينها 
مانع از اين هس��تند ك��ه محصوالت توليد داخل ق��درت رقابت با 
محص��والت خارجي در بازار دنيا داش��ته باش��ند. توليد مرغ هم از 
اين قاعده مستثني نيست و محصول توليد داخل شامل مرغ، تخم 
م��رغ، جوجه يا تخم مرغ نطفه دار براي صادرات اس��ت. ما در بازار 
بين المللي و حتي بازار كش��ورهاي اطراف مثل افغانس��تان، عراق، 
تركمنستان، ازبكستان و آذربايجان نمي توانيم با محصوالت خارجي 
مث��ل تركيه فق��ط به لحاظ قيمتي و نه كيفي��ت رقابت كنيم زيرا 
كيفيت محصوالت توليدي داخلي بس��يار باالست و به خاطر موارد 

ذكر شده و بحث قيمت نمي توانيم رقابت كنيم. رييس كميسيون 
كش��اورزي اتاق ايران ادامه داد: در تمام دنيا عرف بر اين است كه 
براي محصوالت كشاورزي يك رديف تشويق هاي صادراتي مستقيم 
و غيرمستقيم درنظر مي گيرند تا توليدكنندگان بتوانند در بازارهاي 
بين المللي رقابتي باش��ند؛ اين تشويق نه تنها در ايران وجود ندارد 
گاهي به دليل س��خت گيري ها جنبه تنبيهي هم پيدا مي كند لذا 
براي توسعه صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ به كشورهاي همسايه 

ما نياز به تشويق هاي صادراتي قابل توجه داريم. 
فارغي با اشاره به آمار توليد طيور در كشور تصريح كرد: در حال 
حاضر صادرات مرغ حدود 32 هزار تن بوده كه اگر تشويق صادراتي 
ص��ورت بگي��رد ظرفيت صادرات ب��ا توجه به ايج��اد ظرفيت هاي 
توليدي به حدود باالي 250 هزار تن خواهد رسيد البته اين مازاد 
تولي��د داخل باعث پايين آمدن قيمت ب��ازار و ضرر توليدكننده ها 
مي ش��ود ولي اگر امكان صادرات مهيا ش��ود قطعا هم توليدكننده 
منتفع خواهد ش��د و هم 30 ال��ي 35درصد واحدهايي كه به دليل 

ظرفيت هاي باالي ايجاد ش��ده و عدم كشش��ي كه در داخل داريم 
كه نمي توانند فعاليت كنند، مي توان ميزان توليد را بهبود بخشيد. 
وي در مورد عدم كش��ش موجود در داخل تصريح كرد: اين عدم 
كش��ش براي ظرفيت داخلي وجود دارد وگرنه س��رانه مصرف ما در 
داخل از اس��تانداردهاي بين المللي باالتر است. استاندارد بين المللي 
در س��رانه مصرف گوش��ت مرغ 16 كيلوس��ت در حالي كه در ايران 
به حدود 26 كيلو مي رس��د. از س��وي ديگر ظرفيت توليد براي سه 
ميليون تن ايجاد ش��ده كه در حال حاضر 2 ميليون و 200 هزار تن 
توليد مي كنيم يعني مي توانيم تا 50درصد افزايش توليد بدهيم بدون 
اينكه نيازي به سرمايه گذاري هاي سنگين و زيرساختي داشته باشيم. 
فارغي خاطرنش��ان كرد: بنابراين براي اينكه اين ظرفيت ايجاد 
شده فعال باشد، كمكي هم به اشتغال كشور كنيم، بازدهي سرمايه 
را در اين صنعت باال ببريم و انگيزه براي س��رمايه گذاري را بيشتر 
كنيم ي��ا به عبارتي جلب س��رمايه گذاري خارج��ي كنيم يكي از 
راه هايش پرداخت تشويق صادراتي براي صادرات محصوالت طيور 

اعم از مرغ و تخم مرغ است. دبير انجمن طيور گفت: در حال حاضر 
با توجه به مازاد توليد قيمت گوش��ت مرغ در بازار پايين اس��ت و 
مرغدارها از بازار داخلي ضرر مي كنند. قيمت مرغ بايد بين 7500 
تا 8500 تومان باشد كه با مبلغ بين 6500 تا 7500 تومان عرضه 
مي ش��ود و مرغداران حدودا كيلويي هزار تومان ضرر مي دهند كه 
انتظار از مس��ووالن اين اس��ت با اقدامات به موقع مانع ضرر و زيان 

مرغداران شوند. 
فارغي ادامه داد: دومين مشكل اساسي اين است كه باوجود اينكه 
قيم��ت نهاده ه��اي دام و طيور اعم از كنجاله س��ويا و ذرت در بازار 
جهاني تغييراتي نداشته شاهد اين هستيم كه در طول يك ماه الي 
40روز گذشته حدود 10تا 20درصد افزايش قيمت داشته ايم. حال 
س��وال اين است مس��ووالن در برابر اين افزايش قيمت غير واقعي و 
لجام گس��يخته چه واكنش��ي دارند و چه اقدامي كرده اند؟ چرا بايد 
توليدكنن��ده داخلي در حالي كه قيمت هاي جهاني يك نهاده اضافه 
نشده اين هزينه را پرداخت و كيلويي هزار تومان در مرغ ضرر كند. 

دبير انجمن طيور ايران خبر داد

ظرفيت ۷ برابري براي صادرات مرغ ايراني
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7  جهان

دستگيري روساي نفتي سابق ونزوئال
گروه جهان   

دولت ونزوئال دو نفر از مقامات قدرتمند س��ابق خود را كه هر دو رياست وزارت 
نفت و شركت ملي نفت اين كشور، پي دي وي اس اي را به عهده داشتند، در فرآيند 
پاكسازي اين كشور، دستگير كرد. به گزارش رويترز، سه منبع آگاه اطالع دادند كه 
مقامات دولتي ونزوئال، دو نفر از مقامات قدرتمند س��ابق خود را كه هر دو رياست 
وزارت نفت و شركت ملي نفت اين كشور، پي دي وي اس اي را به عهده داشتند، تحت 
عنوان مبارزه با فساد، در فرآيند پاكسازي اين كشور كه همچنان در حال گسترش 
است، دستگير كردند. دليل اينكه چرا ايلوگيو دلپينو و نلسون مارتينز كه هر كدام 
در زمان هاي جداگانه يي اين دو عنوان شغلي را دراختيار داشتند، بازداشت شده اند، 
اعالم نشده است.  دستگيري اين دو نفر بزرگ ترين تحولي است كه در بازجويي هاي 
چند ماه اخير اين كشور عضو اوپك اتفاق افتاده است. منابع رويترز در صنعت نفت 
ونزوئال مي گويند كه نيكالس مادورو رييس جمهوري ونزوئال، از پاكس��ازي هاي به 
جرم اختالس، براي كنار زدن رقيبان سياسي و محكم كردن پايه هاي قدرت خود، 
در بخش��ي كه بيش از ۹۰درصد درآمد صادرات اين كش��ور با نقدينگي ضعيف را 
تامين مي كند، اس��تفاده مي كند. اين دو نفر كه در جامعه به عنوان مديران اجرايي 
قابلي شناخته مي شدند، يك شنبه از پست هاي خود بركنار شدند و توسط يك ژنرال 
ارشد جايگزين شدند كه اين به نيروي نظامي اين كشور كه در شرايط كنوني هم 
قدرتمند بود، نفوذ بيشتري مي بخشد و فشار بيشتري به صنعت نفت اين كشور كه 
از عدم سرمايه گذاري و كاهش توليد رنج مي برد، وارد كرد. طبق گفته منابع آگاه، 
توج��ه ويژه يي هم به رافائل راميرز كه به مدت يك دهه س��زار نفتي ونزوئال بود و 
دلپينو و مارتينز تحت سايه او رشد كردند، معطوف شده است. سه شنبه مادورو او را 
از سمت خود به عنوان نماينده ونزوئال در سازمان ملل، اخراج كرد و او را به كاراكاس 
احضار كرد.  در همين حال رويترز گزارش داده كه دولت ونزوئال و ائتالف اپوزيسيون 
جمعه بار ديگر مذاكرات را با هدف برون رفت از بن بس��ت سياسي آغاز كرده اند. در 
سال هاي اخير تالش ها براي گفت وگوي دولت و اپوزيسيون با شكست مواجه شده 
است. مخالفان، مادورو را متهم مي كنند كه با برگزاري مذاكرات به دنبال خريد زمان 

است اما مادورو مي گويد كه مخالفان خشونت را ترجيح مي دهند. 

انتصاب نظامي ها در دولت زيمبابوه
گروه جهان  

رييس جمهوري جديد زيمبابوه مقام هاي ارشد نظامي را به عنوان وزراي كابينه 
دولت خود برگزيده و يك وزير كهنه كار را نيز سرپرست وزارت دارايي كرده است. 
امرسون منانگواگا رييس جمهوري جديد زيمبابوه، فهرست اعضاي دولت خود 
را اعالم كرده كه براساس آن چند سمت مهم كابينه به نظاميان داده شده است. 
به گزارش رويترز، امرسون منانگاگوا روز جمعه گذشته و پس از آنكه رابرت موگابه 
۹۳ س��اله پس از چندين دهه درنهايت تحت فشار ارتش و مقامات حزب خود از 
رياس��ت دولت كناره گرفت، به عنوان رييس جمهوري جديد زيمبابوه سوگند ياد 
كرد. وي پاتريك چيناماس��ا يك وزير كهنه كار را به عنوان وزير دارايي برگزيده و 
پرانس ش��يري يك مارشال نيروي هوايي، را در سمت وزير اراضي و كشاورزي و 
ژنرال سيبوسيس��و مويو را در سمت وزير امور خارجه منصوب كرده است. ژنرال 
مويو اندكي بيش از دو هفته پيش با حضور در يك مصاحبه تلويزيوني از استقرار 
واحد هاي نظامي در نقاط حس��اس پايتخت خب��ر داده و گفته بود هدف ارتش، 
بركناري اطرافيان فاسد موگابه و جلوگيري از ادامه پاكسازي طرفداران منانگواگا 
از حزب حاكم و دولت است؛ اين اتفاق به طور عمده كودتا عليه دولت موگابه تعبير 
مي ش��ود. پرنس شيري نيز از 25 سال پيش فرماندهي نيروي هوايي زيمبابوه را 
برعهده داشته است. پاتريك چيناماسا نيز از چريك هاي جنگ استقالل زيمبابوه 
است كه در سازماندهي مخالفان در حزب حاكم »زانو پي اف« براي بركناري موگابه 
از رهبري حزب نقش موثري ايفا كرده است.  منانگواگا بسياري از چهره هاي دوران 
رابرت موگابه را به عرصه سياست بازگردانده كه اين امر مي تواند به نارضايتي مردم 
در زيمبابوه منجر شود. وي در همين حال روز سه شنبه به وزراي دولت خود گفت 
كه به دنبال احياي اقتصاد بحران زده كش��ور اس��ت. وي همچنين گفت كه براي 

مقابله با كسري بودجه، برخي دپارتمان ها را ادغام مي كند. 
اقتص��اد زيمبابوه ك��ه زماني از ش��كوفايي ف��راوان برخوردار ب��ود، به خاطر 
سوءمديريت و گسترش فساد در دولت موگابه به تدريج به ويراني كشيده شد و در 
چند سال آخر زمامداري او، گرفتار تورم شديد، كاهش سرسام آور ارزش پول ملي، 

كمبود شديد مواد اساسي و بيكاري گسترده بود. 

تنگناي طرح مالياتي ترامپ در سنا
گروه جهان  

نمايندگان جمهوري خواه كميته بودجه سناي امريكا با يك راي گيري ناگهاني 
ط��رح كاه��ش مالياتي دونالد ترام��پ رييس جمهوري اين كش��ور را به تصويب 
رس��اندند. تصويب اين ط��رح در كميته بودجه راه را ب��راي راي گيري درباره آن 
در س��نا هموار كرد؛ اما نگراني از تعطيلي موقت دولت امريكا درنتيجه اختالف ها 
ميان رييس جمه��وري و نمايندگان دموكرات كنگره، جمهوري خواهان س��نا را 
ب��راي تصميم گي��ري در تنگنا قرار داد.  به گزارش رويترز، كميته بودجه س��نا با 
12 راي مواف��ق در مقاب��ل 11 راي مخالف بدون هي��چ مذاكره يي طرح مالياتي 
ترامپ را تصويب كرد، اما مخالفان در جلس��ه اس��تماع كنگره لغو آن را خواستار 
ش��دند. دموكرات هاي سنا به ش��دت با اين طرح مالياتي مخالف هستند و اين در 
حالي است كه رييس جمهوري براي پيشبرد برنامه بودجه به صلح با دموكرات ها 
ني��از دارد. رهبران جمهوري خواه تايي��د كرده اند كه تصويب نهايي طرح مالياتي 
در س��نا چالش برانگيز خواهد بود. دموكرات ها طرح مالياتي جمهوري خواهان را 
امتيازي براي شركت ها و ثروتمندان قلمداد مي كنند و با آن مخالف هستند. در 
صورت تصويب اين طرح، نرخ ماليات ش��ركت ها از ۳5 به 2۰درصد كاهش داده 
مي ش��ود و ماليات بر درآمد شركت هاي خارجي نيز از نظام مالياتي امريكا حذف 
 مي ش��ود. اين طرح همچنين كس��ري بودجه امريكا را در يك دوره 1۰ س��اله به 
1.4 تريليون دالر افزايش مي دهد كه جمهوري خواهان معتقدند رش��د اقتصادي 
اين شكاف را پر مي كند.  به گزارش ديلي ميل، اين درحالي است كه كنگره امريكا 
بايد يك قانون جديد بودجه  را براي تداوم فعاليت دولت بعد از منقضي شدن اليحه 
بودجه كوتاه مدت تصويب ش��ده در ماه سپتامبر، به تصويب برساند و در غير اين 
صورت دولت امريكا تعطيل خواهد ش��د. از موانع موجود بر سر توافق درخصوص 
اليحه بودجه، طرح كاهش مالياتي ترامپ، تداوم تالش هاي جمهوري خواهان براي 

لغو قانون بهداشت و درمان اوباما )اوباماكر( و اصالحات مهاجرتي است. 
اكنون س��ناتورهاي جمهوري خواه براي تصويب طرح كاهش مالياتي ترامپ 
دچار شك و ترديد شده اند، چراكه اين اقدام به طور قطع به جنجال ها بر سر اليحه 

بودجه مي افزايد و خطر تعطيلي دولت را افزايش مي دهد. 

مسكو درخواست قطع رابطه 
با كره شمالي را رد كرد

گروه جهان  درحالي كه نيكي هيلي س��فير امريكا در 
سازمان ملل، در نشس��ت شوراي امنيت از كشورهاي عضو 
اين ش��ورا خواسته بود تا روابط ديپلماتيك و اقتصادي خود 
با كره ش��مالي را به طور كامل قطع كنند، مسكو اعالم كرده 
اين درخواس��ت را نمي پذيرد. در همين حال دونالد ترامپ 
رييس جمهوري امريكا، از رويكرد ديپلماتيك چين در اعمال 
نفوذ بر كره ش��مالي براي توقف برنامه موش��كي و هسته يي 
اين كشور، انتقاد كرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
شوراي امنيت س��ازمان ملل چهارشنبه نشستي اضطراري 
براي بررس��ي وضعيت آخرين آزمايش موش��ك بالستيك 
كره ش��مالي تش��كيل داد. س��اعاتي پيش از اين نشس��ت، 
كره شمالي موشك قاره پيمايي را آزمايش كرد كه با رسيدن 
با ارتفاع جوي 44۷5 كيلومتر، در مدت 5۳ دقيقه توانست 
مس��يري ۹۶۰ كيلومتري را بپيمايد. دولت كره ش��مالي با 
انتش��ار بيانيه يي اعالم كرده بود موش��ك آزمايش شده به 
كل اياالت متحده دسترس��ي دارد و قادر به حمل كالهك 
هس��ته يي است.  نيكي هيلي سفير امريكا در سازمان ملل، 
در نشست اضطراري شوراي امنيت كه اندكي پس از انتشار 
اين بيانيه تشكيل شد، با بيان اينكه در صورت وقوع جنگ، 
كره ش��مالي كامال نابود خواهد ش��د در ادامه تاكيد كرد كه 
دولت دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا ترجيح مي دهد 
اين بحران را به روش مس��المت آميز حل و فصل كند.  وي 
در عين حال تاكيد ك��رده كه دولت ترامپ از زمان افزايش 
آزمايش هاي موشكي و هسته يي كره شمالي، همواره استفاده 
از گزين��ه نظام��ي را براي حل اين موضوع مدنظر داش��ته، 
ام��ا ترجيح مي ده��د كه آن را به روش مس��المت آميز حل 
كند. نيكي هيلي گفته كش��ورش هرگ��ز به دنبال جنگ با 
كره شمالي نبوده و اكنون نيز در پي چنين چيزي نيست. اما 
دليل وقوع جنگ همين اقدامات تهاجمي كره شمالي خواهد 
ب��ود.  وي ب��ا بيان اينكه دولت امريكا از چين خواس��ته كه 
صادرات نفت به كره شمالي را به طور كامل قطع كند، از همه 
كشورهاي عضو شوراي امنيت نيز خواست تا روابط سياسي و 
تجاري خود را با كره شمالي قطع كنند. چين مهم ترين متحد 
كره شمالي بوده و تبادالت تجاري فراواني با اين كشور دارد. 
دونال��د ترامپ يك روز پ��س از گفت وگو با رييس جمهوري 
چين در توييتر خود نوشت: »فرستاده چين كه به تازگي از 
كره شمالي بازگشته است، به نظر مي رسد كه هيچ تاثيري بر 
مرد كوچك راكتي نگذاشته است.« ترامپ رهبر كره شمالي 
را »مرد كوچك راكتي« و »توله سگ بيمار« توصيف كرده 
اس��ت. رييس جمهوري امريكا در ادام��ه توييت خود آورده 
است: »باور اين موضوع سخت است كه چگونه ارتش و مردم 
كره ش��مالي زندگي در چنين شرايط وحشتناكي را تحمل 
مي كنند.« ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا نيز در همين 
روز ضمن استقبال از فعاليت هاي چين در قبال كره شمالي، 
تاكيد كرده پكن مي تواند اقدامات بيش��تري براي فش��ار بر 

پيونگ يانگ انجام دهد. 

سفر زميني نيچروان بارزاني 
به تركيه

نيچروان بارزاني نخست وزير دولت اقليم كردستان 
عراق، از گذرگاه مرزي هابور به تركيه رفت. به  گزارش 
سي ان ان، پس از برگزاري همه پرسي استقالل كردستان 
عراق، تركيه در اعتراض به اين اقدام تدابير تنبيهي عليه 
اربيل درنظر گرفت و حريم هوايي خود را به روي اربيل 
بس��ت. بارزاني گفته كه مي خواه��د از طريق تركيه به 
كشور ديگري سفر كند. همه پرسي استقالل كردستان 
ماه سپتامبر سال ميالدي جاري با وجود مخالفت شديد 
دولت مركزي عراق و كشورهاي همسايه ايران و تركيه 
و همچنين هشدارهاي غربي نسبت به تاثير اين اقدام 

در تشديد بي ثباتي در خاورميانه، برگزار شد. 

قطع كمك مالي اتحاديه اروپا 
براي عضويت تركيه 

اتحاديه اروپا قرار اس��ت تا 1۷5 ميليون يورو كمك 
مالي به تركيه در سال 2۰1۸ در ارتباط با روند مذاكرات 
عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا را قطع كند و حتي 
مان��ع اعط��اي نزديك ب��ه ۳.5ميليارد وام توس��عه يي 
اختصاص يافته، ش��ود. به گزارش رويترز، اين حركت 
به عنوان يك اقدام نمادين عليه نقض حقوق بش��ر در 
تركيه انجام مي گيرد. دو ديپلمات اروپايي نيز گفته اند 
اتحاديه اروپا و پارلمان اروپا بر س��ر قطع 1۰5ميليون 
يورو در راس��تاي كمك مالي به اصالحات سياسي در 
تركي��ه توافق كرده ان��د و همچني��ن در مرحله بعدي 
۷۰ ميلي��ون يورو ديگر را معلق مي كنند. با گس��ترش 
س��ركوب ها در پي كودتاي نافرجام س��ال گذش��ته در 

تركيه روابط آنكارا-بروكسل متشنج شده است. 

حمله افراد مسلح به دانشگاهي 
در پيشاور

در پي حمله افراد مسلح طالبان پاكستان به خوابگاه يك 
دانشگاه كشاورزي در پيشاور دست كم ۹نفر كشته و ۳5نفر 
ديگر زخمي ش��دند. به گزارش رويترز، پليس در عملياتي 
دو ساعته تمام مهاجمان را از پاي درآورده است. سخنگوي 
طالبان پاكستان با پذيرش مسووليت اين حمله مدعي شده 
كه يك خانه امن آژان��س اطالعات ارتش هدف قرار گرفته 
اس��ت. گفته شده، افراد مهاجم كه برقع زنانه پوشيده بودند 
پيش از ورود به حياط دانش��گاه ي��ك نگهبان را هدف قرار 
دادند. دسامبر 2۰14 نيز طالبان پاكستان با حمله به مدرسه 

عمومي ارتش پاكستان در پيشاور 1۳4نفر را كشتند. 

موافقت اروپا با ممنوعيت 
فروش سالح به عربستان

پارلمان اروپا ب��ا مصوبه يي كه به ممنوعيت فروش 
س��الح به عربس��تان توصيه مي كند، موافقت كرد. به 
گزارش ايس��نا، اتحاديه اروپا، عربستان سعودي را عامل 
نقض حقوق بش��ر در يم��ن مي دان��د. در اين مصوبه، 
فدريكا موگريني مسوول سياست خارجه اتحاديه اروپا، 
از كش��ورهاي اروپايي خواس��ته براي تدوين استراتژي 
درخص��وص يمن دس��ت به كار ش��وند. اي��ن مصوبه 
همچنين خواهان رساندن كمك هاي انساني فوري به 
يمن و دستيابي به راهكار سياسي براي درگيري ها در 

اين كشور شده است. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تحول در دولت در آستانه يك سالگي رياست جمهوري ترامپ

كاخ سفيد تيلرسون را به سخره گرفت

نخستين دور مذاكرات تشكيل دولت »ائتالف بزرگ« برگزار شد

گروكشي سياسي از مركل
گروه جهان 

نخس��تين دور گفت وگوهاي ميان رهبران احزاب 
دموكرات  مس��يحي، سوسيال مس��يحي و سوسيال 
دموكرات كه پنج ش��نبه ش��ب برگزار شده بود، بيش 
از دو س��اعت ادام��ه ياف��ت. فرانك والتر اش��تان ماير 
رييس جمهور آلمان، نيز در اين جلسه حضور داشته 
است. گفته ش��ده، سوس��يال دموكرات ها به رهبري 
مارتين شولتز فهرست بلندي از درخواست ها را براي 

تشكيل دولت ائتالفي با آنگال مركل مطرح كرده اند. 
ب��ه گ��زارش دويچه وله، ب��ا وجود مخالف��ت اوليه 
ح��زب سوس��يال دموكرات ب��راي ش��ركت مجدد در 
تركيب دولت، مس��ووالن اين ح��زب از جمله مارتين 
ش��ولتز با دعوت رييس جمهور آلمان براي شركت در 
اين گفت وگو موافقت كردند. الزام به گفت وگو بر س��ر 
تش��كيل دولت ائتالف بزرگ آلمان يا تش��كيل دولت 
اقليت با پشتيباني حزب سوسيال دموكرات عمال ناشي 
از شكست گفت وگوهاي بين نمايندگان اتحاد دو حزب 
سوسيال مسيحي و دموكرات مسيحي با رهبران حزب 

سبزها و همچنين دموكرات آزاد به وجود آمد. 
علت همراهي حزب سوسيال دموكرات با اتحاد دو 
حزب دموكرات مسيحي و سوسيال مسيحي آلمان در 
گفت وگوهاي مربوط به تشكيل ائتالف بزرگ را  بايد در 
عدم تمايل آنها به تجديد انتخابات در آلمان دانست. 
براس��اس نظرس��نجي صورت گرفته ط��ي 22 تا 2۷ 
نوامبر، نزديك به دو س��وم مردم آلمان خواستار آغاز 

مذاكرات حزب سوس��يال دموكرات با محافظه كاران 
براي تش��كيل ائتالف��ي ديگر از راس��ت  و چپ ميانه 
هستند. براس��اس ارزيابي ها و نظرسنجي هاي صورت 
گرفت��ه، هيچ ي��ك از احزاب بزرگ آلم��ان از تجديد 

انتخابات در شرايط كنوني سود نمي برد. 

 پيشبرد سياست صبر و تحمل
با وجود فش��ارهاي زياد خارج��ي مخالفت با حضور 
مجدد حزب سوس��يال دموك��رات در ائتالف حكومتي 
در بدنه اين حزب گس��ترده اس��ت. از اين رو، پيش��برد 
گفت وگوه��اي مرب��وط به آينده سياس��ي دولت آلمان 
نمي تواند خيلي س��ريع به نتيجه برسد. پايگاه اينترنتي 
يوروآبزرور در مطلبي با عنوان »مذاكرات مركل � شولتز 
محكي براي ثبات آلمان« نوشته: با پايان مذاكرات حزب 
شولتز اعالم كرده كه قرار نيست هيچ توافق سريعي براي 
تشكيل دولت ائتالفي حاصل شود. زيگمار گابريل وزير 
خارجه فعلي از حزب سوس��يال مسيحي هم پنج شنبه 
به شبكه زددي اف گفته كه اول بايد گزينه هاي موجود 
را بس��نجد و اينكه هيچ كس انتظار ندارد سريعا توافق 
حاصل شود. گابريل تاكيد كرده كه محافظه كاران، حزب 
س��بز و دموكرات ها ماه ها مذاكره كردند و در نهايت به 
نتيجه هم نرسيدند پس مردم نبايد آنها را براي تشكيل 

ائتالف در زمان كوتاه تحت فشار بگذارند. 
اوالف ش��ولتز معاون رهبر حزب سوسيال دموكرات 
هم، رسما اعالم كرده اين حزب براي كسب توافق بر سر 

سياست خود در قبال ائتالف بزرگ عجله يي ندارد و بر 
آن اس��ت با صبر و حوصله و دقت كامل با اين موضوع 
برخورد كند. شولتز همچنين گفته دولت كنوني آلمان تا 
زمان تصميم گيري درباره دولت آينده به كار خود ادامه 
مي دهد و از اين رو دليلي براي شتاب كردن وجود ندارد. 
اف��زون بر اين اتحاد دو حزب دموكرات مس��يحي و 
سوس��يال مس��يحي به موازات پيش��برد گفت وگوها با 
نمايندگان حزب سوس��يال دموكرات، گزينه تش��كيل 
دولت اقليت با پشتيباني نمايندگان سوسيال دموكرات 
در پارلمان اين كش��ور را ني��ز منتفي نمي دانند. اين در 
حالي اس��ت كه مركل با تش��كيل دولت اقليت مخالف 
است. پيتر آلتماير وزير دارايي دولت آنگال مركل و دست 
راست صدراعظم آلمان، با تاكيد بر اينكه آلمان نيازمند 
اين است كه دولت ائتالفي هر چه سريع تر تشكيل شود 
هش��دار داده كه اين مذاكرات محكي جدي براي حفظ 

ثبات قلب صنعتي اروپاست. 
فايننش��ال تايمز جمعه در گزارشي با عنوان »پايان 
عصر مركل؟« نوش��ته: روزها مي گذرن��د و هنوز دولت 
جديد آلمان تش��كيل نشده اس��ت. دو ماه از انتخابات 
ف��درال كه م��ركل و سياس��تمداران ديگر نتوانس��تند 
اكثريت را در آن به دس��ت آورند گذشته و پرسش هاي 
جدي درباره داليل شكست مذاكرات ائتالف موسوم به 
جاماييكا هنوز به قوت خود باقي اس��ت. آيا واقعا مركل 
مي توان��د دولت اكثريت را تش��كيل دهد؟ آيا هيچ يك 
از اح��زاب امروز آلمان حاضر به حمايت از او هس��تند؟ 

آيا در چشم انداز سياسي آلمان برگزاري انتخاباتي ديگر 
وجود دارد؟ تحليلگراني چون فيليپ استفانز معتقدند كه 
مركل هنوز مي تواند دولت ائتالف بزرگ را شكل دهد اما 
واقعيت اين است كه حزب او از حاال به فكر گزينه پس 
از مركل است. عصر مركل به روزهاي پاياني خود نزديك 
مي شود و حاال بحث اين روزهاي فضاي سياسي برلين 
اين است كه صدراعظم نه چندان مقتدر امروز چند وقت 

ديگر دوام خواهد آورد.«

 اختالفات و اشتراكات 
گفته مي ش��ود، سوسيال دموكرات ها براي تشكيل 
ائتالف فهرس��تي طوالن��ي از درخواس��ت ها را مطرح 
كرده ان��د از جمله كم��ك مالي ب��ه خانواده ها، حقوق 
بازنشس��تگي برپايه همبس��تگي، بيمه ش��هروندان، 
اصالحات در نظام سالمت، ماليات ثروتمندان، ماليات 

بيش��تر بر ارث، مزد برابر زنان و مردان، لغو محدوديت 
بي اس��اس قرارداد كار مح��دود، لغو منع همكاري بين 
حكومت مركزي و اياالت در قس��مت تعليم و تربيت، 
حق برگش��ت از كار نيمه وقت به اشتغال كامل. حزب 
سوسيال دموكرات همچنين مي خواهد وزارت خارجه 
را نگ��ه دارد. اين حزب مي خواه��د وزارت دارايي را نيز 
داشته باشد به ويژه اينكه خزانه دولت پر است و رونق 
اقتصادي آلمان ادامه خواهد داش��ت. گفته ش��ده، در 
سياس��ت خارجي و مواضع برلين در برابر اتحاديه اروپا 

اشتراك نظر زيادي ميان طرفين وجود دارد. 
گرچه برخ��ي رهبران حزب سوس��يال دموكرات 
در جري��ان رقابت هاي انتخاباتي اظهارات تندي عليه 
سياست هاي مهاجرپذير آنگال مركل داشتند اما درباره 
مس��اله مهاجرت و بحران پناهجوي��ان نيز اختالفات 

جدي ميان حزب مركل و شولتز وجود ندارد. 

گروه جهان  طال تسليمي 
اخبار و گزارش هاي رسيده از كاخ سفيد چندي 
اس��ت كه از وخامت رواب��ط رييس جمهوري و وزير 
ام��ور خارجه حكاي��ت دارد. در اين مي��ان، برخي 
رس��انه ها ازجمل��ه س��ي ان ان و نيويورك تايمز روز 
پنج ش��نبه به بركناري ركس تيلرس��ون و احتمال 
انتخاب مايك پومپئو رييس سيا، به عنوان وزير امور 
خارجه پرداختند؛ اما س��خنگوي وزارت خارجه به 
نقل از ج��ان كلي رييس  دفتر دونال��د ترامپ، اين 
اخب��ار را نادرس��ت خوان��د و اعالم كرد تيلرس��ون 
كم��اكان در س��مت خود باقي اس��ت. برخي منابع 
آگاه گفته اند خبرها بخش��ي از برنامه كاخ س��فيد 
براي نش��ان دادن نارضايت��ي ترامپ از وزير خارجه 
و به سخره گرفتن او در مال عام بودند. با اين حال، 
مقام��ات نزديك ب��ه ترامپ بر اي��ن باورند كه كاخ 
س��فيد برنامه دارد در چند هفته آينده تيلرسون را 
مجبور به اس��تعفا كند. ظاه��را ترامپ تصميم دارد 
در آستانه يك س��الگي حضور در كاخ سفيد، تغيير 
و تحوالت گسترده يي در كاركنان دولت ايجاد كند 
و تيلرس��ون تنها يكي از افراد اين فهرس��ت است. 
احتم��ال مي رود كه  گري كوهن مش��اور اقتصادي 
و جرد كوش��نر داماد ترامپ نيز سرنوش��تي مشابه 

تيلرسون داشته باشند. 

 برنامه بركناري تيلرسون
ساعات پاياني روز پنج شنبه رسانه هاي امريكايي 
گزارش دادند كه قرار است مايك پومپئو جايگزين 
ركس تيلرس��ون ش��ود. از آنجا كه اختالف ها ميان 
وزير خارج��ه و رييس دولت در چند ماه گذش��ته 
چندين مرتبه علني ش��ده ب��ود، اين خبر قابل باور 
مي نمود و به س��رعت بازنش��ر داده شد. سخنگوي 
وزارت خارجه س��اعاتي بعد خبر بركناري تيلرسون 
را تكذي��ب، اما ب��ه  وجود پاره ي��ي از اختالف نظرها 
اعتراف كرد. ظاهرا وزير خارجه سياست گذاري هاي 
ريي��س دولت را هوش��مندانه نمي داند و به ويژه در 
زمين��ه سياس��ت ها در قبال ايران و كره ش��مالي با 

ترامپ مخالف است. 
پ��س از گ��زارش بركناري تيلرس��ون يك مقام 
كاخ سفيد به آسوشيتدپرس گفت طرح جابه جايي 
وزي��ر خارجه در حال بررس��ي اس��ت. ي��ك مقام 
ديگر كه نامش فاش نش��د نيز اطالعات مش��ابهي 
دراختيار نيويورك تايمز و مجله ونيتي فير گذاشت. 

نيويورك تايمز پيش از انتشار خبرها درباره بركناري 
تيلرسون و جايگزيني پومپئو، از برنامه دولت براي 
انتصاب تام كاتن س��ناتور جمهوري خواه، به عنوان 
رييس سيا نوش��ته بود؛ س��ناتوري كه از منتقدان 

اصلي توافق هسته يي با ايران محسوب مي شود. 
نيويورك تايم��ز در گزارش خود به اين مس��اله 
اشاره كرد كه برنامه حذف تيلرسون از وزارت خارجه 
 و جايگزين��ي پومپئ��و در چند هفته آينده توس��ط 

جان اف . كلي رييس كاركنان كاخ سفيد، طرح ريزي 
شده و هنوز به تاييد نهايي رييس جمهوري نرسيده 
اس��ت. اگرچه پيش بيني مي ش��ود كه ترامپ دير يا 
زود تغييرات��ي را در وزارت خارج��ه اعمال كند، اما 
مقام��ات نزديك ب��ه او معتقدند ك��ه وي در اخراج 

مشاوران نزديكش مقاومت به خرج مي دهد. 
در همين حال سي ان ان در گزارش خود در اين 
باره نوشت اخبار مربوط به برنامه بركناري تيلرسون 

بخشي از تالش ها براي نشان دادن نارضايتي دونالد 
ترامپ و تمسخر وزير خارجه در مال عام بوده است. 
مقامات نزديك به دولت گفتند كاخ س��فيد اميدوار 
بوده با مطرح كردن برنامه اخراج تيلرسون، وي را به 
كناره گيري ترغيب كند. برخي پيش بيني كردند كه 
مس��اله انتصاب پومپئو به جاي تيلرسون در جلسه 
روز جمع��ه ترامپ، تيلرس��ون و جيمز ماتيس وزير 
دفاع، مطرح ش��ود. تاكنون گزارشي از اين نشست 

منتشر نشده است. برنامه كاخ سفيد براي به سخره 
گرفتن وزير امور خارجه چندان دور از ذهن نيست، 
چراكه رييس جمهوري از زمان روي كار آمدن بارها 
بر عملكرد تيلرس��ون س��ايه انداخته و از دادستان 
كل ني��ز در مال ع��ام بدگويي كرده اس��ت. واكنش 
ترام��پ به خبره��اي بركناري تيلرس��ون به وضوح 
ناخش��نودي وي از وزير خارجه را نش��ان مي دهد. 
س��ارا سندرز سخنگوي كاخ س��فيد نيز در تكذيب 
اين خبر گف��ت: »زماني كه رييس جمهوري اعتماد 
خود را به كسي ازدست بدهد، آنها ديگر در سمتي 
كه هس��تند، فعاليت نخواهند كرد.« هنوز نمي توان 
درب��اره زمان بندي بركناري تيلرس��ون با اطمينان 
سخن گفت، اما مقامات بسياري پيش بيني كرده اند 
تحوالت تا اواخر س��ال جاري ميالدي يا اوايل سال 

آتي صورت بگيرند. 

 زلزله در كاخ سفيد
ب��ه گ��زارش رويت��رز، تيلرس��ون تنه��ا يكي از 
افرادي اس��ت كه احتم��اال تا پيش از يك س��الگي 
رياس��ت جمهوري ترامپ از فعاليت در دولت بركنار 
مي ش��ود.  گري كوهن مش��اور اقتص��ادي كه اوايل 
امس��ال روابط ناخوش��ايندي را با رييس جمهوري 
تجربه ك��رد، زماني كه تالش هاي جمهوري خواهان 
براي براندازي نظام ماليات��ي امريكا نتيجه دهد، از 
س��مت خود كناره گيري مي كند. جرد كوش��نر نيز 
كه ب��ه مرور زمان نف��وذ خود را در كاخ س��فيد از 
دست داده، احتماال با حفظ وجهه و بي سر و صدا از 
دولت كنار مي كشد؛ به ويژه اينكه درگير چالش هاي 
حقوق مرتبط ب��ا تحقيقات بازرس ويژه درخصوص 
ارتباط احتمالي روس��يه با كمپين انتخاباتي ترامپ 

است. 
نخستين س��ال رياس��ت جمهوري ترامپ رو به 
اتمام اس��ت و انتظار مي رود برخي مشاوران تازه كار 
از تحوالت احتمالي به عنوان نقطه عطفي در كارنامه 
سياسي خود اس��تفاده كنند كه اين مساله احتماال 
به بي ثباتي هاي بيش��تر در دول��ت خواهد انجاميد. 
شرايط در كاخ سفيد تحت رياست ترامپ به سرعت 
تغيير مي كند و پيش بيني تحوالت غيرممكن است. 
ناظران به طور عمده بركناري ها و انتصاب هاي جديد 
را نشانه يي از برنامه رييس جمهوري براي رسيدگي 
به مسائلي همچون كره شمالي يا سياست گذاري ها 

مي دانند. 

يكي از نمايندگان كنگره امريكا ديروز جمعه وعده داد كه مجلس نمايندگان 
يك��ي از روزه��اي هفته آينده طرح اس��تيضاح دونالد ترام��پ را به  راي خواهد 
گذاش��ت. به گزارش اينديپندنت، اين راي گيري به مثابه نخس��تين همه پرسي 
درخصوص رييس جمهوري در كمتر از يك س��ال پس از روي كار آمدن اوست. 
ال گرين نماينده دموكرات، بخش هايي از ايالت هاي هوس��تون و تگزاس، همان 
نماينده يي اس��ت كه در ماه مه نيز اس��تيضاح ترامپ را خواستار شده بود. وي 

اليحه ويژه يي را تقديم مجلس نمايندگان كرده كه ديگر اعضا بايد ظرف دو روز 
قانوني آتي درخصوص آن تصميم گيري كنند. كارشناس��ان پيش بيني كرده اند 
باتوجه به اكثريت جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان، اين اليحه شكس��ت 
بخورد. برخي دموكرات ها نيز با اين طرح اس��تيضاح مخالف هستند و معتقدند 
آشفتگي ناشي از استيضاح زودهنگام به نفع كشور نيست و به وجهه نمايندگان 

كنگره آسيب مي زند.

طرح استيضاح ترامپ به راي گذاشته مي شود
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پرونده8
اعالم تعرفه هاي مردودي 

اينترنت تا فردا
وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات درباره تعرفه هاي 
جديد اينترنت ثابت گفت: اگر تعرفه هاي ارائه  شده توسط 
شركتي هزينه هاي مشترك نهايي را افزايش دهد توسط 
رگوالتوري پيگيري و اصالح خواهد شد و موارد مردودي 
تا يك شنبه اعالم مي شوند.  محمدجواد آذري جهرمي در 
صفحه توييتر خود با اشاره به جداول تعرفه هاي اينترنت 
ثابت كه توسط برخي شركت هاي ارائه  دهنده سرويس 
اينترنت پرسرعت منتشر شده است، نوشت: اگر جداول 
منتشرشده باعث گران شدن س��رويس هاي ثابت شده 
باش��د از طرف س��ازمان تنظيم مقررات مردود شناخته 
خواهد شد. وي همچنين درباره بررسي اين تعرفه ها وعده 
داد: جداول منتش��ر شده درحال بررسي است و تا صبح 
يك شنبه موارد مردودي احتمالي اعالم خواهند شد. وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات در صفحه اينستاگرام خود 
نيز خاطرنش��ان كرد: يكي از اهداف مدل تعرفه جديد، 
ايجاد رقابت بين شركت ها براي ارائه خدمات مناسب تر 
و با قيمتي رقابتي تر به مشتركين نهايي بوده است. اگر 
تعرفه هاي ارائه  شده توسط شركتي بخواهد هزينه هاي 
مش��ترك نهايي را افزايش دهد، موضوع توسط سازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباط��ات راديويي پيگيري و اصالح 
خواهد شد.  تبديل اينترنت حجمي به غيرحجمي پيش 
از اي��ن در دولت يازدهم توس��ط محمود واعظي مطرح 
شده اما به دليل اعتراضاتي كه نسبت به تعرفه هاي اعالم 
 ش��ده وجود داشت، متوقف ش��د. اين موضوع در دولت 
جديد توس��ط آذري جهرمي پيگيري شده و مقرر است 
تعرفه هاي  جديد كه توس��ط كميسيون تنظيم مقررات 
مصوب ش��ده از دهم آذر اجرايي ش��ود.  ب��ا وجود اين 
همچن��ان اعتراضاتي به اين تعرفه ها وجود دارد كه وزير 
وعده اصالح و مقابله با افزايش هزينه براي مشتركين را 
داده اس��ت. در نهايت به نظر مي رسد بايد تا اعمال اين 
تغييرات منتظر ماند؛ اينكه آيا كاهش هزينه يي كه وزير 
ارتباطات از آن س��خن مي گويد، عملي شده يا اعتراض 

كاربران افزايش خواهد يافت. 

 ظرفيت ترانزيت اينترنت
۳۰ برابر مي شود

مديرعامل ش��ركت ارتباط��ات زيرس��اخت گفت: تا 
پايان برنامه شش��م توس��عه، ظرفيت ترانزيت پهناي باند 
اينترنت بين الملل از مس��ير ايران ب��ه ۳۰برابر رقم فعلي 
مي رس��د.  صادق عباسي ش��اهكوه در گفت وگو با مهر با 
اش��اره به تكاليف ش��ركت ارتباطات زيرساخت مطابق با 
برنامه ششم توسعه اظهار كرد: برمبناي اين تكاليف، بايد 
شركت ترانزيت ارتباطات بين الملل تشكيل شود.  وي با 
بيان اينكه اساسنامه اين شركت درحال آماده سازي نهايي 
است، افزود: مطابق با دستور وزير ارتباطات، ظرف يكماه 
آينده اساسنامه شركت ملي ترانزيت ارتباطات براي ارائه 
به هيات دولت آماده مي شود تا در هيات دولت به تصويب 
برسد.  مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت با اشاره به 
اينكه شركت زيرساخت نيز در شركت ترانزيت بين الملل 
به عنوان سهامدار حضور خواهد داشت، ادامه داد: اما اينكه 
به چه نس��بت و به چه ش��كلي در اين موضوع مشاركت 
داش��ته باش��د، پس از تصويب نهايي اساسنامه مشخص 
خواهد ش��د.  عباسي ش��اهكوه تصريح كرد: در كنار اين 
اقدام، موضوع افزايش ظرفي��ت ترانزيت ارتباطات نيز به 
موازات درحال پيگيري است كه اين موضوع نيز به شركت 

ارتباطات زيرساخت در برنامه ششم، تكليف شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه ت��ا پايان برنامه شش��م توس��عه 
ظرفيت ترانزيت ارتباطات بين الملل از مس��ير ايران بايد 
به ۳۰ترابيت برثانيه برس��د، گفت: هم اكنون اين ظرفيت 
كمتر از يك ترابيت اس��ت و بايد ب��ه ۳۰برابر رقم فعلي 
افزاي��ش يابد.  مديرعامل ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت 
خاطرنش��ان كرد: بر مبناي اين تكليف، هفته گذش��ته با 
امض��اي ق��راردادي ۵۰ درصد افزاي��ش ظرفيت ترانزيت 
معادل ۳۰۰گيگابيت داش��تيم اما براي تسريع در تحقق 
اين هدف بايد شركت مستقلي با تمركز بر موضوع ترانزيت 
ديتا شكل گيرد. با وجود اين تا زمان تاسيس اين شركت، 
تكليف محول شده به زيرس��اخت براي افزايش ظرفيت 

ترانزيت پهناي باند معطل نمي ماند. 

 ايران جزو 1۰ كشور اول
در تلفن همراه

»محمدج��واد آذري جهرمي« وزير ارتباطات گفت: 
اي��ران در حوزه تلفن همراه جزو 1۰كش��ور نخس��ت 
دنياس��ت اما در حوزه ثابت ما عقب ماندگي داريم و در 
رتبه 9۰ قرار داريم. به گزارش ايرنا، از پايگاه اطالع رساني 
دولت جهرمي اظهار كرد: در تمام كشورهاي جهان براي 
مصارف خانگي يك حد مصرف منصفانه داريم كه وقتي 
از اين مصرف عبور كنيد س��رويس در حداقل سرعت 
قرار مي گيريد و بر خالف مدل حجمي شبكه شما قطع 
نمي شود.  وزير ارتباطات در رابطه با تعرفه جديد گفت: 
در دولت قبل يك س��قف مصرف تعيين ش��ده بود كه 
مورد اعتراض قرار گرفت و آن طرح متوقف و با برگزاري 
جلسه هاي متعدد جديد تصويب شد كه با اجراي طرح 
اينترنت ثابت درآمد اپراتور ها كاهش پيدا مي كند ولي 
با بزرگ شدن بازار اين كاهش درآمد جبران مي شود. 

وي در موضوع ثبت گوش��ي همراه هم گفت: يكي 
از مباحث بهره گيري از ظرفيت فروش��گاه هاي آنالين 
مطرح بود تا آنها بتوانند در واردات گوش��ي و توزيع آن 

وارد شوند و قيمت گوشي در بازار كنترل شود. 
جهرمي با اشاره به اينكه فاز اول اين بود كه شناسه 
گوشي ها ثبت شود. در فاز دوم اعمال مقررات مرحله يي 
آغاز شده كه از اپل شروع شده كه بيش از 4۵روز طول 
نمي كشد.  وي با بيان اينكه كاربراني كه تا 14 آذر ماه 
از هر برندي گوشي خريده باشند، مجاز به بهره برداري 
هس��تند، تصريح كرد: از تاريخ تعيين شده بايد شناسه 
گوشي در گمرك ثبت شود در غير اين صورت پيامكي 
براي مصرف كننده ارس��ال مي شود كه بايد طي ۳۰روز 
اقدام به فعال سازي گوشي خود كنند.  جهرمي با اشاره 
به شيوه فعال سازي گوشي همراه گفت: در مراكز خريد 
يك كد فعال سازي به گوش��ي الصاق مي شود كه بايد 
آن را روي گوش��ي فع��ال كنند همچنين بس��ته هاي 
آموزشي از طريق رسانه هاي ايران اطالع رساني مي شود 
تا خريداران از اصالت گوشي مطلع شوند.  آذرجهرمي 
در بخش ديگري از سخنانش درباره روند قاچاق گوشي 
هم گفت: وارد كنندگان گوش��ي در كش��ور چارچوب 
مشخصي دارند اما قاچاق گوشي يك درصد از مجاري 
رس��مي و ۵ درصد از مجاري غيررسمي انجام مي شود.  
وي تاكيد كرد: بيش از 1۰۰ميليون گوش��ي در دست 
مردم اس��ت. بايد از ظرفيت فروشگاه هاي آنالين براي 

كنترل بازار بهره بگيريم. 

ارتباطات

تاريخ سنجه هاي پولي

چطور پول، معيار سنجش همه  چيز شد؟
سنجه هاي پولي حاصل غلبه تفكري هستند كه دغدغه سرمايه داران را جدي تر از رنج  فرودستان مي داند

وزير جهاد كشاورزي خبر داد

اجراي طرح مزرعه تا سفره براي حذف واسطه ها
وزير جهاد كش��اورزي با بيان اينكه در چهار ماه 
اول امس��ال، برنج بيش از اندازه وارد كش��ور ش��ده 
اس��ت، از آغاز طرح مزرعه تا س��فره با هدف از بين 

بردن واسطه ها خبر داد. 
به گزارش مهر، محمود حجتي در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري شبكه دو سيما در پاسخ به سوالي پيرامون 
ممنوعيت ثبت س��فارش واردات برنج افزود: ما در پي 
اين هستيم تا قيمت محصوالت وارداتي باال نباشد كه 
اقشار ضعيف جامعه هم، بتوانند برنج را با قيمت پايين 
درياف��ت و در عين حال، محصول تولي��د داخل روي 

دست توليدكننده نماند. 
وي با بيان اينكه در چهار ماهه اول امسال، برنج 
بيش از اندازه وارد كش��ور شده است، گفت: هر چند 
از نظ��ر كمي نمي توانيم خط كش��ي كني��م كه چه 
كسي واردات انجام دهد و چه كسي واردات نداشته 
باش��د، اما براي اينكه رانتي ايجاد نش��ود، هر كسي 
كه ضوابط قانوني را رعايت كند، مي تواند نس��بت به 

واردات اقدام نمايد. 
وزير جهاد كشاورزي افزود: ميزان توليد داخلي برنج 
حدود 2.2ميليون تن در سال و نياز ما به واردات برنج 
هم، ساالنه ۸۰۰ تا يك ميليون تن است كه در مجموع، 
مصرف برنج كش��ور به حدود ۳2 ميليون تن مي رسد، 
البته بخشي از واردات برنج از طريق بازارچه هاي مرزي 

انجام مي شود كه معموال در محاسبات نمي آيد. 
حجتي گفت: واردات برنج در چهار ماهه امسال، به 
گونه يي بود كه برنج توليد داخلي، روي دست كشاورز 
مان��د و در م��ورد قيمت هم، عوام��ل متعددي دخيل 

هستند از جمله نرخ ارز كه باعث شد چند روزي ثبت 
سفارش برنج متوقف شود، اما وقتي بازار به تعادل رسيد 
و منطق خود را پيدا كرد، هم واردات و هم توليد داخلي 

مديريت مي شود. 
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالي درخصوص 
حذف واسطه ها و داللي در عرضه محصوالت كشاورزي 
و دام��داري گفت: در ارتب��اط با كاهش فاصله توليد تا 
مصرف، حركت هاي زيادي انجام ش��ده؛ ولي آنطور كه 

بايد و شايد موفق نبوده ايم. 
حجت��ي با ارائه عملكرد 1۰۰ روزه وزارتخانه متبوع 
خود اف��زود: يكي از بحث هايي ك��ه در زمينه كاهش 
فاصله توليد تا مصرف در دولت يازدهم و 1۰۰ روزه اول 
دولت دوازدهم دنبال كرده ايم، طرح از مزرعه تا سفره 
است.  وي در تشريح اين طرح افزود: در دنيا تشكل هاي 
تولي��دي و توليدكنندگان، پاي ش��ان را از مزرعه فراتر 
گذاشته اند و به سفره نزديك تر شدند؛ اما در ايران جز 

چند شاخه يي محدود اين اتفاق نيفتاده است. 
وزير جهاد كش��اورزي، عرضه مرغ را به عنوان يكي 
از تجربه ه��اي موف��ق كاهش فاصله تولي��د تا مصرف 
عن��وان كرد و افزود: پيش از اي��ن، مرغدارها مرغ را به 
افرادي ب��ا عنوان پاچالي مي فروختند؛ بعد اين مرغ به 
كشتارگاه واگذار مي شد و پس از دست به دست شدن 
بين چندين واس��طه، به عمده ف��روش و خرده فروش 
و درنهايت، به دس��ت مردم مي رس��يد كه اين مسال، 
تاثير زيادي در قيمت مرغ داشت؛ اما حاال با حذف اين 
واسطه ها تقريبا مرغ به صورت عرضه مستقيم به دست 

مشتري مي رسد. 

حجتي ب��ا بيان اينكه هنوز ه��م بخش عمده يي 
از بازار مرغ، به ش��يوه گذشته عمل مي كند و دست 
دالل ه��ا به صورت كام��ل از بازار مرغ كوتاه نش��ده 
است، گفت: اين حركت ش��روع شده و نتايج خوبي 

هم داشته است. 
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به تجربه موفق ديگر 
كش��ورها نظير هلند افزود: در اين كشور توليد كننده 
هيچ دغدغه يي درخصوص اينكه محصولش را كس��ي 
نخ��رد يا پولش را دي��ر دريافت كند ن��دارد و فقط به 
توليدش فك��ر مي كند اما در ايران اين گونه نيس��ت و 
ما يك عقب افتادگي تاريخ��ي در اين زمينه داريم. در 
بازارياب��ي، خدمات پ��س از توليد، حم��ل و نقل و در 
نهادسازي هاي اجتماعي و اقتصادي داراي عقب افتادگي 
تاريخ��ي هس��تيم.  حجتي افزود: با اي��ن حال يكي از 
راهكارها تش��كيل تعاوني ها و اس��تفاده از فناوري هاي 
نوين در عرضه محصوالت كشاورزي و دامداري است. 

وزي��ر جهاد كش��اورزي با بي��ان اينكه بحث هاي 
خوبي در زمينه اس��تفاده از اس��تارت آپ ها با معاون 
فن��اوري رييس جمه��ور و وزارت ارتباط��ات انج��ام 
داده ايم، افزود: در حال حاضر ش��بكه هايي تش��كيل 
ش��ده تا محصوالت مورد تقاضا دس��ته بندي شده و 
در حاشيه ش��هرهاي بزرگ انبار ش��وند تا از طريق 
اس��تارتاپ ها عرضه ش��وند اما اي��ن حركت ها جزئي 

است و هنوز اثر فاحشي در عرضه نداشته است. 
وزي��ر جهاد كش��اورزي با بيان اينك��ه قيمت هاي 
جهاني محصوالت كش��اورزي با نوسانات زيادي همراه 
است گفت: اگر تعرفه ها را متناسب با قيمت هاي جهاني 

تغيير ندهيم ش��اهد تغييرات قيمتي در داخل كشور 
خواهيم شد. 

محمود حجتي اف��زود: توليد كنندگان محصوالت 
كش��اورزي در دنيا براي مصرف خود توليد مي كنند و 
مقداري از اين توليدات را به عنوان ذخاير اس��تراتژيك 
نگه مي دارند و كشورهاي OECD مازاد توليدات خود 

را عرضه و به نوعي بازار جهاني را مديريت مي كنند. 
وي گفت: در س��ال 91 گندم واردات��ي به ازاي هر 
تن ۳9۰دالر وارد كش��ور ش��د در آن سال حدود ۵ تا 
۶ميليون تن گندم وارد كرديم، در سال 92 ما گندم را 
تني ۳4۰ دالر خريداري كرديم، قيمت گندم وارداتي 
ام��روز 21۰ ت��ا 22۰ دالر به ازاي هر ت��ن در بازارهاي 
جهاني عرضه مي شود، سال گذشته قيمت كره در بازار 
جهاني دو برابر ش��د آيا ما مي توانيم اين محصوالت را 
با تعرفه ثابت وارد كنيم؟ اگر قيمت كره و شير خشك 

نصف شد باز بايد با همان تعرفه ها قبلي وارد كنيم؟
وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه هم بايد از توليد 
داخلي حمايت و صيان��ت كنيم و هم به گونه يي رفتار 
كني��م كه به مصرف كننده اجحاف نش��ود افزود: تمام 
دعواهاي دنيا حتي سر و صداي ترامپ اشاره به موضوع 
تعرفه ها دارد، همه هم به دنبال صيانت از توليد داخلي 

هستند تا به توليد و اشتغال آنها آسيبي وارد نشود. 
وزير جهاد كشاورزي در پاسخ به سوالي درخصوص 
نامه تع��دادي از نمايندگان مجلس به رييس جمهور و 
مخالف��ت با واگذاري تامين و توزيع آراد و نان كش��ور 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وارد اين بحث 
نمي ش��وم اين مساله تصميمي اس��ت كه گرفته شده 

است و مشكلي با آن نداريم. 
محمود حجتي افزود: در حال حاضر ۸۰ هزار نانوايي 
در سراسر كشور فعال هستند كه اين نانوايي ها صنف 
هستند و اصناف زير مجموعه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هستند و ما در جهاد كشاورزي مسووليت تامين 

آراد و گندم را برعهده داريم. 

وزير جهاد كش��اورزي افزود: بنابراين عرضه نان دو 
بخ��ش تامين و توزيع داردكه ي��ك بخش آن برعهده 
جهاد كش��اورزي و يك بخش برعهده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت و در اين زمينه با هم همكاري 
مي كنيم. وي با تاكيد براينكه مس��ووليت تامين گندم 
وآرد همچنان برعهده جهاد كشاورزي است گفت: آنچه 
در دولت بحث ش��د اين بودكه مس��ير سيلو تا نانوايي 
كه نان به مردم عرضه مي ش��ود نيازمند هماهنگي ها 
بيش��تري اس��ت بنابراين در دولت تصميم گرفته شد 
تا آقاي ش��ريعتمداري مس��ووليت اين هماهنگي ها را 
برعه��ده بگي��رد و ما هم در اين زمينه هيچ مش��كلي 

نداريم و همكاري خواهيم كرد. 
وزير جهاد كشاورزي با اشاره به كاهش تصدي گري 
دول��ت در زمينه كش��اورزي گفت: بخش كش��اورزي 
خصوصي ترين بخش اقتصاد كشور است و محصوالت 

كشاورزي را خود مردم توليد مي كند. 
محمود حجتي همچنين با بيان اينكه درحال حاضر 
تصدي گري دولت در دو بخش خريد تضميني و توزيع 
نهاده هاس��ت، افزود: ما در واگ��ذاري توزيع نهاده ها به 
بخش خصوصي پيش��رفت خوبي كرده اي��م و آرام آرام 

اين مسووليت به تشكل ها و تعاوني ها واگذار مي شود. 
وي درخصوص خريد تضميني هم گفت: تا زماني 
كه مديريت كنترل قيمت نان و آراد يك الزام قانوني و 
برعهده دولت است نمي توان تصدي گري اين بخش را 

به بخش خصوصي واگذار كرد. 
حجتي با بي��ان اينكه در دو محص��ول جو و ذرت 
راهكاري براي كاهش تصديگري دولت انديش��يده ايم 
گف��ت: در حال حاضر جو و ذرت در بورس كاال عرضه 
مي ش��ود و ب��ه هر قيمتي كه به فروش برس��د اگر آن 
قيمت از قيمت تضميني پايين تر باشد مابه التفاوت آن 
را دولت پرداخت مي كند اما درخصوص گندم چون هم 
حجم آن باالست و هم مصرف كننده گندم خود دولت 

است اين كار شدني نيست. 

مولف:  الي كوك  مترجم:  عليرضا شفيعي نسب 
آتالنتيك  هزاران سال اس��ت كه پول و بازار وجود 
دارد. ام��ا با آنكه پول در بس��ياري از تمدن ها محوريت 
داش��ته اس��ت هيچ يك از مردمان جوامع مختلفي مثل 
يونان باس��تان، امپراتوري چين، اروپاي قرون وس��طا و 
امريكاي اس��تعماري رفاه ش��هروندان را براساس درآمد 

پولي يا برون ده اقتصادي نمي سنجيدند. 
در اواس��ط قرن نوزدهم، امريكا- و به ميزان كمتري 
ديگر كشورهاي صنعتي همچون انگليس و آلمان- از اين 
الگوي تاريخي جدا ش��دند. در آن زمان بود كه بازرگانان 
و سياس��ت گذاران ش��روع كردند به س��نجش پيشرفت 
برحس��ب دالر و رفاه اجتماعي را بر پايه توانايي كس��ب 
درآمد اس��توار كردند. اين تغيير اساس��ي به  مرور باعث 
شد تا امريكايي ها سرمايه گذاري و كسب وكار همچنين 
اجتماع��ات، محيط ها و حتي خودش��ان را طور ديگري 

ارزش گذاري كنند. 
امروزه س��خت مي ت��وان رفاه را به روش��ي غيرپولي 
س��نجيد، ام��ا در واقع معيارهاي ديگ��ري همچون نرخ 
زنداني ش��دن و اميد به زندگي نيز در طول تاريِخ اياالت 
متحده رواج داشته اس��ت. دوري از آمارهاي غيرپولي و 
حركت به س��وي آمارهاي اقتصادي بدين معناست كه 
ب��ه  جاي اينكه در نظر بگيريم توس��عه اقتصادي چطور 
نيازه��اي امريكايي ه��ا را برط��رف مي كن��د، آنچه- در 
سياس��ت گذاري، كس��ب وكار و زندگي روزمره- ناديده 
گرفته ش��ده اين است كه آيا اين افراد الزامات اقتصاد را 

برآورده مي كنند يا خير؟
  

در اواخر قرن نوزدهم به نظر نمي آمد كه معيارهاي 
مالي قرار اس��ت، مفهوم پيش��رفت را براي امريكايي ها 
تعري��ف كند. در س��ال 1۷91 وزير خزان��ه داري وقت، 
الكساندر هميلتون به بسياري از امريكايي ها در اقصي 
نقاط كش��ور نامه نوش��ت و از آنها خواس��ت تا قابليت 
درآمدزايي مزارع، كارگاه ها و خانواده هايشان را محاسبه 
كنند تا او بتواند با استفاده از اين داده ها، شاخص هايي 
اقتصادي براي گزارش مش��هورش به نام »گزارشي از 
توليدكنن��دگان« فراه��م كند. هميلتون به  ش��دت از 
اندكي پاسخ هايي كه به دستش رسيد دلسرد گرديد و 
مجبور شد ايده اضافه كردن آمار قيمت به گزارشش را 
فراموش كند. ظاهراً اكثر امريكايي هاي دوران اوليه اين 
جمهوري دنيا را مانند او نمي ديدند، نمي شمردند و بر 

آن قيمت نمي گذاشتند. 
حت��ي تا دهه 1۸۵۰ پرطرفدارتري��ن و متداول ترين 
ش��كل س��نجش اجتماعي در امريكاي قرن نوزدهم )و 
همچنين در اروپا( مجموعه يي از شاخص هاي اجتماعي 
به نام »آم��ار اخالقي« بود. اين ش��اخص ها پديده هايي 
نظير تن فروش��ي، زنداني  شدن، س��واد، جرم و جنايت، 
تحصي��الت، ديوانگ��ي، تكدي گري، اميد ب��ه زندگي و 
بيماري را به صورت كمي مي سنجيد. گرچه اين آمارهاي 
اخالقي مملو از پدرس��االري بود اما به  هر حال مستقيماً 
به وضعيت جس��ماني، اجتماعي، معنوي و ذهني مردم 
امريكا توجه داشت. اين شاخص ها خوب يا بد، انسان ها را 
در مركز ديد محاسباتي اش قرار مي داد. واحد سنجش در 

اين آمارها جسم و ذهن بود نه دالر و سنت. 
ام��ا در حدود اواس��ط ق��رن نوزدهم، ش��اخص هاي 
اقتصادي پول محور رفته رفته متداول شد و سرانجام جاي 
آمار اخالقي را به عنوان معيار اصلي س��نجش شكوفايي 
در امريكا گرفت. اين تحول تاريخي را مي شود به  خوبي 
در مباحث مربوط به برده داري مشاهده كرد. در سال هاي 
اولي��ه قرن نوزدهم، امريكايي ها در ش��مال و جنوب اين 
كش��ور براي اينكه ثابت كنند جامعه شان پيشرفته تر و 
موفق تر اس��ت، آمار اخالقي ارائه مي كردند. در ش��مال، 
روزنامه ه��اي مخالف برده داري همچون ليبرتي آلماناك 
بر اين نكته دس��ت مي گذاش��تند كه شمال محصالن، 
پژوهش��گران، كتابخانه ها و كالج هاي بيشتري دارد. در 
جنوب هم سياست مداراني نظير جان كلهون با استفاده 
از داده هاي نامطمئن استدالل مي كردند كه آزادي براي 
سياه پوستان مضر است. كلهون در سال 1۸44 ادعا كرد 
كه در ش��مال، نسبت سياه پوستان »كر و الل، كور، ابله، 
ديوانه، گدا و زنداني، يك نفر در هر ۶ نفر است« در حالي 

كه در جنوب اين آمار »يك نفر در هر 1۵4نفر است.«

منته��ا ب��ا رس��يدن ب��ه اواخ��ر ده��ه 1۸۵۰ اكثر 
سياس��تمداران و بازرگانان شمالي و جنوبي معيارهايي 
اقتصادي را جايگزين اين آمارهاي اخالقي كردند. هينتون 
هلپر، نويسنده جنوبي در فصل اول كتاب ضدبرده داري 
و پرفروش خود در س��ال 1۸۵۷ »پيشرفت و شكوفايي« 
ش��مال و جنوب را با ش��مارش ارزش نقدي محصوالت 
كش��اورزي برداشت ش��ده در اين دو ناحيه مي سنجد. او 
مطابق تخميني در س��ال 1۸۵۰ به اين نتيجه رسيد كه 
شمال به وضوح جامعه يي پيشرفته تر است چراكه ۳۵1. 
۷۰9. ۷۰۳ دالر كاال تولي��د ك��رده درحالي كه اين رقم 
براي جنوب فقط ۳۰۶. 92۷. ۰۶۷ دالر است. كتاب هلپر 
با اس��تفاده از زبان توليد و سوددهي، به موفقيتي عظيم 
در ميان اهالي كسب و كار در شمال رسيد و بسياري از 
سرمايه داران را به سوي جنبش ضدبرده داري جذب كرد. 
درعين حال، طبقه مزرعه دار جنوب نيز تغييري مشابه 
را تجرب��ه كردند. حاكم كاروليناي جنوبي، جيمز هنري 
هموند مزرعه دار و برده دار در سخنراني مشهور خود، به 
نام »پنبه س��رور است«2 در س��ال 1۸۵۸ تالش كرد تا 
به برده داري وجهه يي قانوني بدهد. او در اين س��خنراني 
اع��الم كرد »در كل دنيا هيچ ملتي نيس��ت كه بتواند با 
س��رانه توليد ما رقابت كند... اين رقم برابر با 1۶.۶۶ دالر 

به ازاي هر فرد است.«
چه چيز در اواسط قرن نوزدهم رخ داد كه منجر شد 
به پديده بي س��ابقه و تاريخي قيمت گذاري بر پيشرفت؟ 
پاسخ كوتاه، مستقيم و س��اده است: ظهور كاپيتاليسم. 
در چن��د دهه اول ش��كل گيري جمه��وري امريكا، اين 
كش��ور به شكل جامعه يي تجاري -اما نه جامعه يي كاماًل 
كاپيتاليستي- توسعه يافت. يكي از مولفه هاي اصلي كه 
كاپيتاليس��م را از ديگر گونه هاي سازمان دهي اجتماعي 
و فرهنگي متمايز مي كند، وجوِد صرِف بازارها نيس��ت، 
بلكه سرمايه گذاري پولي است، چيزي كه باعث مي شود 
مولفه هاي اساسي اجتماع و زندگي)از جمله منابع طبيعي، 
اكتش��افات تكنولوژيك، آثار هنري، فضاهاي ش��هري، 
موسس��ات آموزشي، انس��ان ها و ملت ها( به دارايي هايي 
درآمدزا تبديل شوند)سرمايه شوند( كه ارزش آنها بر پايه 
قابليت پول س��ازي و برگرداندن سود سنجيده مي شود. 
اين  جور سرمايه دارانه  كردن زندگي روزمره به استثناي 
برخي اوراق قرضه دولتي و ش��ركت هاي بيمه تا اواسط 
قرن نوزدهم وجود نداش��ت. در امريكاي قديم معدودي 
از دارايي ه��ا وجود داش��ت كه فرد مي توانس��ت در آنها 

سرمايه گذاري كند و سود ساالنه بگيرد. 
پس س��رمايه دارانه  ش��دن نقش��ي ضروري در رشد 
ش��اخص هاي اقتصادي داش��ت. وقت��ي امريكايي هاي 
طبقه باال در ش��مال و جنوب ش��روع به سرمايه گذاري 

در دارايي هاي جديد مالي كردند، ديدگاهشان رفته  رفته 
طوري شد كه نه  تنها سبد سهام خود بلكه تمام جامعه 
را به مثابه يك سرمايه گذاري پولي و ساكنانش)هم آزاد 
و هم برده( را ورودي هاي س��رمايه انساني مي ديدند كه 
مي توان آنها را به محصول تبديل كرد و معادالت رش��د 

پولي را به حداكثر رساند. 
در ش��مال اكث��ر اين س��رمايه گذاري ها به ش��كل 
مستغالت ش��هري و شركت هاي راه آهن س��ازي بود. با 
گردش س��رمايه به س��وي اين كانال ها، سرمايه گذاران 
)از طريق وام ها، اوراق قرضه، س��هام س��رمايه، بانك ها، 
وام هاي ش��رافتي، رهن و ديگر ابزار سرمايه گذاري( پول 
خود را جايي س��رمايه گذاري مي كردند كه ش��ايد اصال 
هيچگاه مسيرشان هم به آنجا نمي افتاد. وقتي بازرگانان 
و توليدكنن��دگان محلي به  خاطر اين س��رمايه گذاران 
ساحل شرقي، قدرت خود را تا حد زيادي از دست دادند 
طبقه بازرگان ملي اي پا به عرصه وجود نهاد كه اهميت 
چنداني به آمار اخالقي)مثال تعداد تن فروشان پئوريا يا 
دايم الخمرهاي ديترويت( نمي داد و در هر شهر بيشتر به 
فكر برون ده صنعتي، رشد جمعيت، قيمت ملك، هزينه 

كار، ترافيك خط آهن و سرانه توليد بود. 
سرمايه دارانه ش��دن عامل تغيي��ر آمار در جنوب هم 
ب��ود، اما در آنجا قضيه مربوط نبود به س��هام راه آهن يا 
مستغالت شهري بلكه بازمي گش��ت به سرمايه گذاري 
روي انس��ان ها. مدت ه��اي مديدي بود ك��ه در امريكا 
ب��ردگان را داراي��ي مي پنداش��تند اما فق��ط در نواحي 
جنوبي و جنوب ش��رقي قبل از جن��گ بود كه بردگان 
واقعا به سرمايه هايي تبديل شدند كه مي شد آنها را رهن 
يا اج��اره داد، بيمه كرد ي��ا در بازارهاي كامال نقدي به 
فروش رساند. مزرعه داران كه بردگان را بيش از هر چيز 

سرمايه هايي درآمدزا مي ديدند، شروع به نظارت دقيق بر 
برون ده و ارزش بازارشان كردند. هموند در سخنراني اش 
شكوفايي امريكا را همانطوري سنجيد كه بردگان مزرعه 

پنبه خودش را ارزش گذاري، نظارت و تاديب مي كرد. 
ادغ��ام ش��ركت ها و ني��ز قابليت ه��اي تكنولوژيك 
كارخانه ه��ا در دوران مط��ال و عص��ر ترقي خواهي اوج 
گرفت و در همان زمان، س��اير تكنيك هاي كمي سازي 
كاپيتاليس��تي از دنياي كسب وكار به ديگر ابعاد جامعه 
امريكا نفوذ ك��رد. در عصر ترقي خواهي، منطق پولي را 
مي ش��د همه  جا مش��اهده كرد. نيويورك تايمز در ۳۰ 
ژانويه 191۰ مي نويسد »يك نوزاد ۸ پوندي ارزشي برابر 
ب��ا ۳۶2دالر به ازاي هر پوند وزن خود دارد. اين اس��ت 
ارزش يك كودك به عنوان يك توليدكننده بالقوه ثروت. 
اگر سال هاي عمر او به عدد معمول برسد، مي تواند ثروتي 
بالغ بر 29۰۰دالر بيش��تر از آنچه خرج بزرگ  كردن او 
ش��ده، توليد كند.« عنوان اين مقاله چنين بود:»ارزش 
يك نوزاد به عنوان يك دارايي ملي چقدر است: محصول 
سال گذش��ته به ارزش تخميني شش ميليارد و نهصد 
و شصت ميليون دالر رس��يد«. در اين دوره، بسياري از 
مصلحان ترقي خواه نه  فقط بر نوزادان بلكه بر هزينه هاي 
اجتماعي س��االنه همه  چيز ازجمله مص��رف زياد الكل 
)2ميليارد دالر(، س��رماخوردگي)21دالر در ماه به ازاي 
هر كارمند(، حصب��ه )2۷1ميلي��ون دالر(، كار خانگي 
)۷.۵ ميليارد دالر( همچنين منفعت اجتماعي س��االنه 
گندراسوها)۳ميليون دالر(، آبش��ارهاي نياگارا )122.۵ 
ميليون دالر( و بيمه سالمت دولتي)۳ميليارد دالر( نيز 

قيمت گذاري كردند. 
اي��ن روش خ��اص تفك��ر هنوز ه��م وج��ود دارد و 
س��خت مي توان آن را در گزارش هاي دولت، موسسات 
پژوهش��ي و رس��انه ها ناديده گرفت. مثاًل پژوهشگران 
در همي��ن ق��رن بيس��ت ويك هزينه س��االنه مصرف 
بيش ازان��دازه ال��كل )22۳.۵ميلي��ارد دالر(، اختالالت 
ذهني)4۶۷ميلي��ارد دالر( همچنين ارزش زندگي يك 
امريكايي معمولي)9.1ميليون دالر بر طبق يك تخمين 
دوران اوباما كه نس��بت به ۶.۸ ميليون دالر دوران جورج 

بوش بيشتر شده است( را محاسبه كرده اند. 
يك قرن پيش، ايده پيشرفت، مبتني بر پول بيشتر 
در ميان مديران كس��ب وكار كه اكثرشان سفيدپوستان 
مرفه بودند، طنين انداز شد. سنجش شكوفايي براساس 
ميانگي��ن صنعت��ي داو جونز)كه در 1۸9۶ ابداع ش��د( 
برون ده توليدي يا س��رانه ثروت به م��ذاق طبقه باالي 
امريكا خ��وش آمد، چ��ون معموال صاحبان س��رمايه، 
كارخانه ه��ا و ثروت كش��ور آنه��ا بودن��د. همانطور كه 
اروينگ فيش��ر)اقتصاددان دانش��گاه ييل ك��ه روي هر 

مشكل اجتماعي يك قيمت مي گذاشت( تشخيص داد 
آمارهاي اقتصادي داراي پتانسيل زيادي در مناظره هاي 
سياسي اوايل قرن بيستم بودند. او معتقد بود كه مردم 
را بايد »ماش��ين هايي پول ساز« به حس��اب آورد، و در 
اس��تدالل هايش توضي��ح داد كه »روزنامه ها به ش��دت 
نسبت به وجِه آزارنده كمپين سل مخالفت نشان دادند 
اما وقتي هزينه هاي س��ل به دالر و ِسنت گفته مي شد، 

هميشه به دقت گوش مي كردند.«
ج��ان راكفل��ر جونيور، ج��ي. پي. م��ورگان و ديگر 
ميلياردره��اي س��رمايه دار نيز در عصر خ��ود به قدرت 
س��نجه هاي مالي پ��ي بردند. آنها ي��ك اداره خصوصي 
تحقيقاتي را برنامه ري��زي كردند كه قرار بود مخصوص 
قيمت گ��ذاري بر زندگي روزمره باش��د. اين برنامه ها در 
ده��ه 192۰ با ش��كل گيري س��ازمان خصوصي »دفتر 
ملي پژوهش هاي اقتصادي« به ثمر نشست. اين موسسه 
بعدها نقشي مهم در ابداع شاخص توليد ناخالص ملي در 
دهه 19۳۰)كه امروزه نيز همچنان پابرجاست( ايفا كرد. 
البته بسياري از امريكايي هاي طبقه كارگر چندان 
نسبت به رشد شاخص هاي اقتصادي خوش بين نبودند. 
بي عالقگي آنها عمدتا به اين دليل بود كه معتقد بودند 
تجربه انس��اني »قيمت ناپذير« اس��ت )اين واژه دقيقاً 
زماني پا گرفت كه پيشرفت در چارچوب پول تعريف 
مي شد(. به عالوه آنها )آگاهانه( اعتقاد داشتند كه اين 
ارقام ابزاري هس��تند كه مي ش��ود از آنها براي توجيه 
افزايش سهميه توليد، كنترل بيشتر كارگران و كاهش 
حقوق اس��تفاده كرد. فعاالن كارگري ماساچوست كه 
براي روزهاي كاري هشت س��اعته مبارزه مي كردند، از 
زبان بس��ياري از كارگران امريكايي سخن مي گفتند 
و در همين راس��تا در س��ال 1۸۷۰ بي��ان كردند كه 
»شكوفايي حقيقي و صالح ماندگار كشور را فقط يك 
ط��ور مي توان رقم زد، اينكه پول را بر يك كفه ترازو و 

انسان را بر كفه ديگر قرار دهيم.«
همانطوركه مشخص است، در آن دوره، قيمت گذاري 
روي خصوصيات زندگ��ي روزمره به هيچ  وجه نتيجه يي 
قطعي نب��ود، بلكه تحولي ش��ديداً مورد بح��ث بود. در 
دوران مطال، برخي از اتحاديه هاي كارگري و كش��اورزان 
پوپوليست موفق شدند ادارات دولتي مربوط به آمار كار را 
وادار كنند تا مجموعه يي از سنجه هاي جايگزين ارائه دهند 
كه به جاي رش��د اقتصادي يا برون ده بازار، مواردي نظير 
فقر در شهر، تبعيض جنسيتي، زمان فراغت، بدهكاري، 
تح��رك اجتماع��ي، رانت خواري و اس��تثمار كارگران، را 
مي س��نجيد. البته در اكثر موارد، منافع بازرگانان بر اين 
سنجه ها مي چربيد و، در اواخر قرن بيستم، اوضاع طوري 
شد كه شاخص هاي اقتصادي متمركز بر برون ده پولي را 

امري عيني و غيرسياسي مي دانستند. 
اي��ن تحول پيامدهاي اجتماعي ش��گرفي داش��ت: 
ش��رايط الزم براي رشد اقتصادي، در مقايسه با شرايط 
الزم براي رفاه افراد، در اولويِت هميشگي قرار گرفت. در 
سال 1911 فردريك وينسلو تيلور، كارشناس بهره وري 
كه آرزو داشت تمام حركات انسان را از جهت هزينه هاي 
آن براي كارفرما بسنجد، بي پرده به اين جابه جايي هدف 
و وس��يله اذعان كرد: »در گذشته، انسان در اولويت بود؛ 

در آينده سيستم بايد در اولويت باشد.«
نهايتا مرداني نظير تيلور به آرزويش��ان رس��يدند. از 
اواسط قرن بيس��ت به بعد )خواه دهه 19۵۰ كينزي ها 
و خ��واه دهه 19۸۰ ليبرال ها(، ش��اخص هاي اقتصادي 
تصويري از جامعه امريكا به منزله نوعي س��رمايه گذاري 
پول��ي تروي��ج داده اند كه ه��دف اصل��ي اش، مانند هر 
سرمايه گذاري ديگر رشد فزاينده پول است. امريكايي ها 
بدون شك منفعت مادي زيادي از رشد عظيم اقتصادي 
در اين دوره برده اند، رش��دي كه فقط مخصوص جوامع 
كاپيتاليست است. اما وقتي سنجه هاي پول مبنا تجمع 
سرمايه را مترادف با پيشرفت كرده اند، پيشرفت و بهبود 
انسان ها به دغدغه يي ثانويه تبديل شده است. با شروع 
قرن بيست ويكم، اولويت مهم و اصلي جامعه امريكا سود 
و درآمد شد، ارزش خالص با عزت نفس مترادف گشت؛ 
اوضاع طوري ش��د كه يك بازرگان ميلياردر كه همواره 
براي اثب��ات صالحيت خود براي رياس��ت جمهوري به 

ثروتش مي نازيد بر صندلي رييس جمهور تكيه زد. 
منبع: ترجمان

وضعيت يك جامعه را با چه معيارهايي 
مي توان سنجيد؟ تا پيش از نيمه قرن 

نوزدهم كمتر كسي گمان مي كرد كه 
بشود با جمع و تفريق سود و هزينه به 

چنين ارزيابي هايي رسيد. پژوهش هاي 
آماري در آن دوره عمدتا مسائلي انساني 

را مي سنجيدند: تن فروشي، اعتياد به 
الكل، بيماري، تكدي گري و... اما بعدها 

همه  چيز تبديل شد به آمارهاي پولي 
مثل نرخ توليد. چطور اين اتفاق افتاد؟ و 

پيامدهاي آن چه بود؟
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نگاهي به تاريخچه خشونت  بار باز توزيع ثروت در جهان

آنچهنابرابريراازميانميبرد
گروه جهان  بهاره محبي  

جن��گ جهاني دوم زيرس��اخت هاي اقتصادي 
آلم��ان و ژاپ��ن را نابود كرد، كارخانه هايش��ان را 
با خاك يكس��ان كرد، خط��وط راه آهن را از ميان 
برد و بنادر را از كش��تي ها تجاري خالي كرد. اما 
در چند دهه پس از جن��گ، اتفاق عجيبي افتاد: 
اقتصاد آلم��ان و ژاپن س��ريع تر از اقتصاد اياالت 
متحده، بريتانيا و فرانسه رشد كرد. چه چيز باعث 
شد كه قدرت هاي مغلوب در رقابت هاي اقتصادي 
پس از جنگ، ميدان را به رقباي شكس��ت خورده 

واگذار كنند؟ 
منكور اولس��ون، اقتصاددان برجس��ته ترك در 
كتاب خود با عنوان»ظهور و س��قوط ملت ها« كه 
در س��ال 1982 منتشر شده به اين پرسش پاسخ 
داده اس��ت. او مي گويد كه شكست فاجعه آميز در 
جن��گ اتفاقا به نفع مغلوبان تمام ش��ده و آنان را 
ترغي��ب كرده كه فض��ا را براي رقاب��ت و نوآوري 
ب��از كنند. به اعتقاد اولس��ون، جن��گ در آلمان و 
ژاپ��ن گروه هاي ويژه ذينف��ع از جمله كارتل هاي 
اقتصادي، اتحاديه كارگري، و انجمن هاي شغلي را 
نابود كرد. پس در شرايطي كه اتحاديه هاي حزبي 
در آلمان و شركت هاي زنجيره يي خانوادگي ژاپن 
از مي��ان مي رفتن��د در اتحاديه ه��اي كارگري در 
امريكا، انجمن مهندس��ان در بريتانيا و فدراسيون 
صنايع س��اختماني در فرانسه به حيات خود ادامه 
دادند. يك نس��ل پس از جنگ تنها يك چهارم از 
اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي و كارگري در غرب 
آلمان توانس��تند به عصر پيش از جنگ بازگردند. 
درحالي كه در بريتانيا تمامي اتحاديه هاي كارگري 
و صنفي و انجمن هاي مربوط به مش��اغل و كسب 
وكارها با قدرت به كار خود ادامه مي دادند. نتيجه 
يافته هاي اولسون خوش��ايند نبود: در كشورهايي 
ك��ه به لحاظ سياس��ي ثب��ات دارن��د، ائتالف ها و 
الب��ي  كس��ب وكاره��اي مختلف يك��ي از عوامل 
پايين نگه داش��تن رشد اقتصادي از طريق اعمال 
سياست هايي اس��ت كه در خدمت منافع گروه ها 
يا اتحاديه هاي خاص اس��ت. در اين ش��رايط تنها 
يك شكس��ت س��نگين نظامي يا انقالب گسترده 

مي تواند بر نتايج چنين ناكارآمدي  غلبه كند. 
با بازگش��ت به زماني كه اولس��ون كتاب خود 
را نوش��ته، درمي يابي��م در آن زم��ان اقتصادهاي 
انگشت ش��ماري بودند كه به نابراب��ري اقتصادي 
مي دادن��د.  اهمي��ت  پيش��رفته  كش��ورهاي  در 
دغدغ��ه اصل��ي در آن دوران بي��كاري و كاهش 
سرمايه گذاري بود. از آن پس بود كه كارشناسان 
به مس��اله نابرابري در كش��ورها نيز توجه كردند 
به  ويژه در كش��ورهايي كه نس��بتا ديرتر صنعتي 
ش��ده و مهاجرت ساكنان روس��تاها به شهرهاي 
بزرگ تر باعث ش��ده ب��ود تفاوت ه��اي درآمدي 
به طور چش��مگيري افزايش ياب��د. حتي در اين 
ش��رايط نيز نابرابري به عنوان يك عارضه موقت 
توس��عه يافتگي درنظر گرفته مي ش��د كه از نظر 
اقتصاددان هايي چون سيمون كوزنتس با مدرنيزه 

شدن اقتصاد از بين مي رفت. 
اولس��ون با در نظ��ر گرفتن نابراب��ري، متوجه 
ش��ده بود كه جنگ جهاني دوم دو نتيجه عجيب 
اقتصادي ديگر نيز داش��ته است. نخست، ويراني 
پس از جن��گ نه تنها نابرابري را در كش��ورهاي 
مغلوب بلكه در كش��ورهاي پيروز نيز كاهش داده 
است. دوم، اين كاهش نابرابري موقتي بوده است. 
اقتصادهاي توس��عه يافته در حدود دهه 1970با 
رد نظريه كوزنتس روز به روز نابرابرتر شدند. والتر 
ش��يدل مورخ در كتاب تاثيرگ��ذار خود با عنوان 
 )The Great Leveler(»مساوات طلبي بزرگ«
به اين معماي عجيب پرداخته و نوش��ته از زماني 
كه جس��ت وجوي انس��ان براي غذا از كشاورزي 
فاصله گرفت��ه، افزايش رو به ازدي��اد نابرابري در 
كشورهايي كه ثبات سياسي و اقتصادي دارند به 
يك هنجار تبديل ش��ده اس��ت؛ و تنها چيزي كه 
مي تواند اين نابرابري را كاهش دهد نوعي شوك 
خش��ونت آميز اس��ت، جنگي ب��زرگ مثل جنگ 
جهان��ي دوم يا ي��ك انقالب، س��رنگوني دولت يا 
همه گيري يك بيماري مرگبار. شيدل مي نويسد، 
پس از چنين شوك بزرگي است كه شكاف ميان 
فرودس��تان و فرادس��تان بعضا بطور چشمگيري 
كاهش مي يابد. افسوس كه تاثيرات جنگ جهاني 
دوم بر نابرابري كوتاه بود و بازسازي ثبات، آغازگر 

دوره جديد افزايش نابرابري شد. 
ش��وك هاي  وق��وع  خط��ر  ام��روزه 
خش��ونت آميز)چيزي نظير جنگ جهاني( به طور 
قابل توجهي كم شده است. بازدارندگي هسته يي 
جن��گ قدرت هاي بزرگ را تقريبا نامحتمل كرده 
و افول كمونيسم احتمال وقوع انقالب ها )به ويژه 
از نوع كمونيس��تي( را به حداقل رس��انده است. 
از س��وي ديگر وجود نهادهاي سياس��ي قدرتمند 
خطر فروپاش��ي دولت ها در جهان توس��عه يافته 
را بس��يار كاهش داده و پيش��رفت هاي پزش��كي 
ني��ز اجازه همه گير ش��دن بيماري هاي مرگبار را 
تقريبا به صفر رسانده است. شيدل با پذيرش اين 
حقيقت كه آينده با وجود شواهد موجود چندان 
هم پيش بيني پذير نيس��ت، گمانه زني مي كند كه 
نابرابري در آينده همچنان بيشتر خواهد شد. اين 
اقتصاددان با هش��دار درب��اره نابرابري از نخبگان 
جه��ان مي خواهد تا راهي براي ايجاد فرصت هاي 
برابر بيابند. او از نخب��گان مي خواهد كه تا پيش 
از اينك��ه خودروهاي بدون راننده، فروش��گاه هاي 
اتوماتي��ك و ديگ��ر پيش��رفت هاي تكنولوژي��ك 
فرصت هاي ش��غلي بيش��تري را از مي��ان برده و 
ش��رايط را پيچيده ت��ر كنند، راهي ب��راي ايجاد 
فرصت ه��اي برابر و كاهش نابراب��ري بيابند. او با 
يادآوري تاريخ خونين گذشته، پيش بيني مي كند 
كه حتي در بهترين ش��رايط هم كاهش نابرابري 
بسيار دشوار خواهد بود. او با اين حال خوش بينانه 
)شايد هم كمي اغراق آميز( تاكيد مي كند داليلي 
وجود دارد مبني بر اينكه جوامع مي توانند بدون 

يك محرك فاجعه بار هم اصالح شوند. 

 پيشروي نابرابري
كت��اب  »مس��اوات طلب بزرگ« ب��ا نگاهي به 
تمدن ها و عصره��اي مختلف مثال هاي متعددي 
را درباره اعصاري كه نابرابري هاي فزاينده به دليل 
مواجه��ه ب��ا وقاي��ع فاجعه آميز از مي��ان رفته يا 
حداقل بطور چش��مگيري كاهش يافته اند، مطرح 
مي كند. شواهدي كه مطرح مي شود حيرت انگيز 
اس��ت. ش��يدل در كتاب خود رد توزيع ثروت در 
س��ال هاي ش��ش هزار تا چهار هزار سال پيش از 

ميالد مسيح را مي گيرد.
او اين كار را از طريق بررسي نشانه هاي فيزيكي 
رفاه مانن��د قد و وزن اس��كت ها و ضايعات دنداني 
آنها، بررس��ي نش��انه هاي مالكيت و نوع مصرف در 
گذش��تگان، بررس��ي سلس��ه مراتب درگذشتگان 
ازجمل��ه در معاب��د انج��ام مي ده��د. او با بررس��ي 
اس��ناد و مدارك مربوط به دارايي مقام هاي ارش��د 
و خانواده ه��اي با نف��وذ نابراب��ري را در امپراتوري 
روم باس��تان نش��ان مي دهد. ش��يدل نابرابري در 
امپراتوري عثماني را نيز از طريق بررس��ي س��وابق 
سكونتگاه هاي دولتي و س��لب مالكيت هاي رسمي 
شناسايي مي كند. در چين باستان كم و زياد شدن 
گورنوشته ها كه از قضا تنها ثروتمندان قادر به تقبل 
هزينه اش بوده ان��د در زمان ه��اي مختلف تاريخي 
نش��ان مي دهد كه سطح تمركز ثروت در دوره هاي 

مختلف تاريخي اين كشور متفاوت بوده است. 
كارشناس��ان در دوره ه��ا و مناط��ق مختل��ف 
جغرافيايي بي ش��ك با مفروضات، نتيجه گيري ها 
و محاسبات شيدل برخوردهاي متفاوتي خواهند 
داشت اما هيچ مخاطب خردمندي اين ادعا را رد 
نمي كند كه نابراب��ري در طول دوره هاي مختلف 

تاريخي فراز و فرودهاي بسياري داشته است. 
ش��يدل در كت��اب خ��ود همچنين ب��ه  دنبال 
توضي��ح داليل نابرابري اس��ت. توم��اس پيكتي 
اقتصاددان فرانس��وي در كت��اب پرفروش خود با 
عنوان »س��رمايه در قرن بيست  و يكم« استدالل 
مي كند كه »نرخ بازگشت سرمايه بطور كلي بيش 
از نرخ رش��د اقتصادي اس��ت و اين مساله باعث 
مي ش��ود، افرادي كه سرمايه دارند بيشتر از افراد 
ديگر ثروتمند شوند.« شيدل اين نظريه پيكتي را 
مي پذيرد اما نكاتي را نيز به آن اضافه مي كند. به 
اعتقاد او اساس��ي ترين مساله تقدم و برخورداري 
از حقوق ويژه اس��ت. ت��ا همين اواخ��ر، تنها راه 
ثروتمند ش��دن چيدن ميوه زحمت ديگران بود. 
افراد زي��رك و باهوش با تكي��ه زدن بر قدرت از 
طريق دور زدن سيس��تم مالياتي، سلب مالكيت، 
بردگي و... دس��ت به انباشت ثروت مي زدند. آنها 
همچنين بخش هاي سودآور اقتصادي را اغلب به 
نفع خود، بس��تگان و حلقه نزديكانشان انحصاري 
مي كردن��د. جهت قبضه كردن ق��درت الزم براي 
انج��ام اين امور قدرت نظامي نيز نياز بود تا بتوان 
با استفاده از آن بر چالش هاي احتمالي غلبه كرد. 
ش��يدل مي نويس��د:»در روم باس��تان فرماندهان 
نظامي از اقتدار كاملي برخ��وردار بودند و درباره 
غناي��م جنگي آزادانه تصميم گي��ري كرده و آنان 
را ميان خود، سربازان ش��ان، حاميانشان در طبقه 

اشراف و نيروهاي دولتي تقسيم مي كردند. 
در جه��ان م��درن ه��م، حكمران��ان دولتي با 
حفظ قدرت سياس��ي از طريق اعمال خش��ونت 
ثروت زيادي به دس��ت مي آوردند كه نمونه هايش 
را در چين، مصر، روس��يه و عربس��تان س��عودي 
مي توان دي��د. در اين موارد آنچه كه ش��رايط را 
از جهان باس��تان متمايز مي كند، تقس��يم قدرت 
با ش��ركت هاي بزرگ خصوصي اس��ت. در چين 
باستان هيچ ما به ازايي براي شركت الكترونيكي 
علي بابا وجود نداشت؛ يا در مصر باستان هيچ نهاد 
و موسس��ه يي مالي چون بانك بزرگ اس��كندريه 
وجود نداشت. گرچه صاحبان چنين شركت هايي، 
ميلياردرهايي هس��تند كه ب��دون تكيه بر اعمال 
خشونت به ثروت رس��يده اند)يا حداقل ثروتشان 
برآمده از اعمال مستقيم خشونت يا قبضه كردن 

قدرت نيس��ت( اما شيدل در كتاب خود به نقش 
اين ش��ركت ها و نهادها در ت��داوم حكومت هاي 
خودكامه اشاره مي كند. او معتقد است كه چنين 
نهادها و ش��ركت هايي نقش تاثيرگذاري در ايجاد 
نابرابري در حكومت ه��اي خودكامه مدرن دارند؛ 
همين امر باعث مي شود كه شيدل در ادامه كتاب 

خود نگاهي بدبينانه به آينده داشته باشد. 
ش��ركت هاي بزرگ در دموكراسي هاي توسعه 
يافت��ه هم نق��ش بزرگي دارند. در اين كش��ورها 
ارتش و پليس توس��ط نهادهاي مختلفي محدود 
مي شود و سياستمداران بايد براي ماندن در قدرت 
محبوبي��ت خود را در ميان م��ردم حفظ كنند. با 
اي��ن حال به ش��هروندان اين اج��ازه را دارند كه 
خواستار بركناري يك دولت فاسد باشند. سيستم 
مالياتي اياالت متحده نقاط ضعف بس��ياري دارد 
ك��ه باعث مي ش��ود تا اين نظ��ام در جهت منافع 
ثروتمن��دان عمل كند، كس��اني كه يك درصد از 
جمعيت امريكايي ها را تش��كيل مي دهند. با اين 
ح��ال 99درصد باق��ي جمعيت امري��كا از طريق 
آراي خود در انتخابات)سياس��تمداراني را انتخاب 
مي كنند كه( اجازه مي دهند اين امتيازات به نفع 

ثروتمندان همچنان ادامه يابد. 
شيدل با اشاره به اين شرايط عجيب مي گويد 
كه راي دهندگان به دليل ق��درت و نفوذ نخبگان 
اس��ت كه عليه منافع خودشان كار مي كنند و به 
اين ترتيب نابرابري همچن��ان افزايش مي يابد تا 

زماني كه يك شوك بزرگ آن را عقب بزند. 

 نابرابري منقطع 
جنگ جهاني دوم ب��ا از بين بردن دارايي كه 
متعلق به ثروتمن��دان ازجمله صاحبان صنايع و 
ش��ركت هاي بزرگ بود نابراب��ري را كاهش داد. 
ش��يدل يادآوري مي كند يك چهارم از س��رمايه 
فيزيك��ي ژاپ��ن از جمله چه��ار پنج��م از تمام 
كشتي هاي تجاري و تقريبا نيمي از كارخانه هاي 
توليد مواد شيميايي اين كشور در جريان جنگ 
از بين رفت. حتي فرانس��ه كه جزو كش��ورهاي 
پي��روز اين جنگ به ش��مار مي رفت دو س��وم از 
كش��تي هاي نظامي خود را از دس��ت داد. جنگ 
همچني��ن دارايي هاي مالي مانند س��هام و اوراق 
قرضه را بي ارزش كرد و امالك تقريبا در همه جا 
ارزش خود را از دس��ت داده بودند. در كشورهاي 
پيروز و شكست خورده، ثروتمندان بيش از باقي 

مردم ثروت از دست داده بودند. 
اما اين فقط تخريب نبود كه نابرابري را پايين 
آورده ب��ود. نظام هاي مالياتي مترقي كه دولت ها 
براي تامي��ن بودجه جنگ ب��ه كار گرفته بودند 
نيز كمك ش��اياني به كاهش نابرابري مي كرد. به 
عنوان مثال در زمان جنگ در اياالت متحده نرخ 
ماليات بر درآمد به 94درصد رس��يده بود و نرخ 
مالي��ات بر امالك تا 77درصد افزايش پيدا كرده 
ب��ود در نتيجه درآمد خالص ي��ك درصدي ها به 

يك چهارم كاهش يافته بود. 
بس��يج جمعي جامعه كه در ش��رايط جنگي 
م��ورد نياز اس��ت نيز نق��ش مهم��ي در كاهش 
نابراب��ري داش��ته اس��ت. تقريبا يك چه��ارم از 
جمعيت مردن ژاپ��ن در جريان جنگ در ارتش 
خدم��ت كردند. در جريان جن��گ جهاني و پس 
از آن كهنه س��ربازان و خانواده هايش��ان نهادها و 
انجمن هايي را تش��كيل دادند كه هدفش تقسيم 
ثروت از طريق شركت در بازسازي ويرانه هاي به 
جا مانده از جنگ بود. در اياالت متحده گروه هايي 
براي مقابله با نژادپرس��تي)و حمايت از سربازان 
سياه پوست كش��ته شده در جنگ( شكل گرفت. 
در فرانس��ه، ايتاليا و ژاپن در س��ال هاي 1944و 
1946حق راي همگاني را به رسميت شناختند. 
جنگ همچنين تش��كيل اتحاديه هايي را ترغيب 
كرد كه هدف��ش مقابله با نابراب��ري از طريق به 
رس��ميت ش��ناختن قدرت جمعي كارگران بود، 
اتحاديه هايي كه مي توانستند با فشار بر دولت ها 
در راستاي احقاق حقوق كارگران سياست گذاري 

كنند. اين بس��يج هاي عموم��ي در نهايت باعث 
تسريع رشد اقتصادي جهان شد. 

ب��ا اين منطق، جنگ هاي مدرن كه س��ربازان 
حرفه ي��ي در آن خواهند جنگيد احتماال تاثيرات 
گذش��ته را نخواهد داش��ت. جنگ در افغانستان 
و ع��راق را در نظ��ر بگيري��د: گرچ��ه برخ��ي از 
كهنه سربازان امريكايي اين درگيري ها كه به دليل 
جراحت به كشور بازگشته اند اما تعدادشان بسيار 
كم اس��ت و به قدري نيستند كه بتوانند اقدامات 
تاثيرگذاري داشته و توجه جامعه امريكا و جامعه 
جهاني را ب��راي انجام خدم��ات داوطلبانه جلب 

كنند. 
ش��يدل در كت��اب »مس��اوات طلب ب��زرگ« 
توضيح مي دهد كه وقتي صحبت از توزيع مجدد 
ثروت اس��ت، انقالب ها هم تاح��دي مانند جنگ 
عمل مي كنند: آنها دسترسي به منابع را تا زماني 
كه خشونت هس��ت براي همه يكسان مي كنند. 
انقالب كمونيس��تي كه در سال 1917روسيه را 
ت��كان داد و در س��ال 1945 در چين آغاز ش��د 
وقاي��ع بس��يار خونب��اري بودند. تنه��ا در عرض 
چند س��ال انقالبي ها مالكيت خصوصي زمين ها 
را تضعيف كرده و تقريبا تمام كس��ب و كارها را 
مل��ي كرده و با اعدام هاي گس��ترده و زندان هاي 
طوالني طبقه نخبه جامع��ه را نابود كردند. همه 
اين اقدامات اساسا سطح ثروت را در جامعه برابر 
كرد. اما نمي ش��ود گفت ك��ه انقالب هاي خونبار 
در اقتصاده��اي كوچك ت��ر ني��ز تاثير مش��ابهي 
داش��ته اند. براي مثال گرچه انقالب مكزيك كه 
در س��ال1910 آغاز ش��د طي ش��ش دهه به باز 
توزيع زمين هاي كش��اورزي منجر ش��د اما اصل 
براب��ري در توزيع زمين ها چندان رعايت نش��د. 
اينج��ا انقالبي ها براي از مي��ان بردن طبقه نخبه 
تقريبا هيچ خشونتي به خرج ندادند و همين امر 
باعث شد كه نخبگان به سرعت خود را بازيافته و 
مسير اصالحات در نظر گرفته شده را سد كنند. 
ش��يدل نتيجه گيري مي كند كه اگ��ر در جريان 
جنگ ها يا انقالب ها خش��ونت جمعي الزم كه در 
يك زمان كوتاه شكل گرفته وجود نداشته باشد، 
توزيع مجدد ث��روت و فرصت هاي اقتصادي برابر 

به طور معني دار ممكن نخواهد بود. 
در واقع ش��يدل نس��بت به اينكه مس��يرهاي 
تدريجي، توافقي و مس��المت آميز ب��راي برابري 
بيش��تر وجود داشته باش��د، ابراز ترديد مي كند. 
ش��ايد تصور شود كه تحصيالت مي تواند با ايجاد 
فرص��ت ب��راي فقرا ب��ه  منظور باال بردن س��طح 
كارآيي و بهره وري نابرابري را كم كند اما شيدل 
مي گويد كه در اقتصادهاي پست مدرن، مدارس 
نخبه گرا به طور كامل در خدمت فرزندان والدين 
ممتاز هستند و ازدواج هاي هدفمند )تمايل افراد 
براي ازدواج ب��ا هم پايه هاي اجتماعي، اقتصادي( 
خود باعث افزايش نابرابري  خواهد شد. به همين 
ترتيب، ممكن اس��ت برخي انتظار داشته باشند 
ك��ه بحران ه��اي مالي ب��ه عنوان اه��رم ترمز در 
تمرك��ز ثروت عمل كنند؛ ب��ه ويژه اينكه معموال 
در بحران ه��اي اقتص��ادي ثروتمندان بيش��تر از 
س��اير اف��راد جامعه متضرر مي ش��وند. اما چنين 
بحران هاي��ي تاثيرات زودگذري بر ثروت نخبگان 
دارند. بحران مالي 1929 كه ثروت هاي بسياري 

در جريان آن از بين رفت يك استثني است.

 ركود بزرگ 2008 كه بسياري از ثروتمندان 
متضرر ش��ده در جريان آن تنها چند س��ال بعد 

ثروت خود را بازسازي كرده بودند قاعده است. 
ش��يدل اس��تدالل مي كند كه ب��راي كاهش 
نابرابري بر روي فرايند دموكراتيك هم نمي شود 
چندان حس��اب باز ك��رد. حتي در كش��ورهايي 
ك��ه انتخاب��ات آزاد و منصفان��ه دارند، تش��كيل 
ائتالف ه��اي مردم��ي كه از توزي��ع مجدد ثروت 
حمايت كند، نادر اس��ت. عموما طبقه فرودست 
و فق��را نمي توانن��د در كن��ار رهبراني بايس��تند 
ك��ه سياس��ت هاي براب��ري را دنب��ال مي كنند. 

ش��يدل درباره به جزييات اين استداللش اشاره 
چنداني نمي كند اما مي گويد كه مش��كل اساسا 
ناش��ي از هماهنگي است. براس��اس نظريه اقدام 
جمعي هر چه ائتالف بزرگ تر باشد، سازماندهي 
كردن آن مشكل تر اس��ت. اين بدان معني است 
ك��ه س��ازماندهي و بس��يج ك��ردن 50 درصد از 
جامعه حول يك هدف بس��يار دش��وارتر از يك 
درصدي هاس��ت. همين حاال بيش��تر امريكايي ها 
قبول دارند كه نظام آموزش��ي اين كشور نياز به 
اصالح دارد اما اكثريت بر سر جزييات اين اصالح 
ب��ه طرز نااميدكننده يي ب��ا يكديگر اختالف  نظر 

دارند. 
گذشته از ش��مار افراد، عوامل ديگري نيز در 
بي ميلي اكثريت جامعه براي بس��يج شدن وجود 
دارد. نخبگان در سراس��ر جهان ايدئولوژي هايي 
را تروي��ج كرده ان��د ك��ه توجه ه��ا را به مس��ائل 
غيراقتص��ادي مانند فرهن��گ، قوميت و مذهب 
معطوف مي كن��د. آنها همچنين القا مي كنند كه 
تاكيد بر وجود نابرابري مزمن توطئه توهم است 
و واقعيت ندارد. سياس��تمداران پوپوليست امروز 
� از هر دو طيف چپ و راس��ت � انگش��ت اتهام 
خود را به سوي گروه هاي مذهبي و قومي خاص 
گرفته و س��عي مي كنند ك��ه توجه افكار عمومي 
را از دالي��ل واقع��ي نابرابري اقتص��ادي منحرف 
كنن��د. از نظ��ر دونالد ترامپ در اي��االت متحده 
گرفت��ه تا مارين لوپ��ن در فرانس��ه عامل اصلي 
نابرابري مهاجران هس��تند. از نظر برني س��ندرز 
در امريكا و ژان لوك مالنشون در فرانسه)رهبران 
چپ گرا( عامل اين نابرابري ش��ركت هاي بزرگ و 
چندمليتي هستند. حتي نخبگاني كه پوپوليسم 
را رد مي كنند به مش��كالت واقعي توجه ندارند. 
براي مثال، بس��ياري از شخصيت هاي دانشگاهي 
و علم��ي در امريكا ترجي��ح مي دهند كه احترام 
اقلي��ت ثروتمند را حفظ كرده و در برابر نابرابري 

موضع گيري نكنند. 

 برابري در صلح؟
اما روايت خود شيدل اميدواركننده است چرا 
كه در »مس��اوات طلب بزرگ« اذعان مي كند كه 
برخي كش��ورها راه هايي يافته اند تا بدون فاجعه 
نابراب��ري را كاه��ش دهند. ش��يدل مي نويس��د، 
كره جنوب��ي در دهه 1950 براي آرام كردن غائله 
نارضايتي دهقانانش و جلوگيري از پيوستن آنان 
به رژيم كمونيس��تي كره ش��مالي، متعهد شد كه 
زمين هاي كش��اورزي را دوباره تقس��يم كند. در 
هم��ان دوره تايوان ك��ه نگران حمل��ه چين بود 
اصالح��ات مش��ابهي را با ه��دف تثبيت حمايت 
داخل��ي انجام داد. هر دو كش��ور تالش كردند تا 
نابراب��ري را بط��ور صلح آميز مديري��ت كرده و از 
خشونتي كه مي توانس��ت براي نخبگان مخرب تر 

باشد، جلوگيري كنند. 
ش��يدل همچني��ن به م��وردي آموزن��ده در 
امپراتوري عثماني اشاره مي كند. سالطين عثماني 
از ق��رن چهاردهم به بعد به طور مرتب بازرگانان، 
س��ربازان و مقام ه��اي دولت��ي را س��لب مالكيت 
مي كردند. در اواخر حيات امپراتوري، حوالي قرن 
شانزدهم، سلب مالكيت تقريبا غيرقابل تصور بود. 
اما در اواي��ل اواخر قرن هجدهم ظهور اقتصادي، 
تكنولوژيكي و نظامي اروپا باعث نگراني سالطين 
عثماني ش��د كه نگه داشتن امتيازات خاص براي 
نخبگان باعث توقف رش��د اقتصادي، تش��ويق به 
جدايي طلبي و تهديد اش��غال خارجي ش��ود؛ بنا 
براين س��لطان عبدالمجيد اول در س��ال 1839 
به طور مس��المت آميز امتيازات ويژه سلطنتي كه 
خ��ود و چند ت��ن ديگر از ام��راي عثماني قرن ها 
از آنه��ا منتف��ع بودن��د را كنار گذاش��ت. او چند 
س��ال بعد نظام قضايي را اصالح كرد، دادگاه هاي 
غيرمذهب��ي را براي اس��تفاده تمام��ي گروه ها و 
اقليت ه��ا ايجاد ك��رد كه به كاه��ش نابرابري در 
جامعه آن روز امپراتوري عثماني كمك بس��ياري 

زيادي كرد. 
امروزه هر چند موج پوپوليست هنوز تهديدي 
جدي براي ثروت اغنيا به ش��مار نمي رود اما اگر 
پيش بيني ش��يدل درباره وخيم تر شدن نابرابري 
در جهان محقق ش��ود، ورق برخواهد گشت. اين 
تهديد احتماال از كش��ورهاي گروه 7 آغاز خواهد 
ش��د. در آن زم��ان نخبگان احتم��اال ائتالف هاي 
سياس��ي را براي پيش��برد اصالحات سطح پايين 
تش��كيل مي دهند ك��ه البت��ه باورپذي��ر به نظر 
نخواهد رس��يد. در زمان ثبات و آرامش، نخبگان 
اغلب ائتالف هايي را در جهت تامين منافع خود و 
افزايش ثروت ش��ان تشكيل مي دهند بنا براين در 
ش��رايطي كه با احتمال از دست دادن اين ثروت 
روبه رو ش��وند نيز احتماال همان الگوي س��ابق را 
ب��راي جلوگي��ري از توزيع مجدد ث��روت به كار 

خواهند گرفت. 
البت��ه يك خبر خوب اين اس��ت ك��ه با وجود 
تمرك��ز هر چه بيش��تر درآمد و ث��روت در برخي 
كش��ورها، نابرابري جهاني از زمان جنگ جهاني 
دوم ب��ه طور قاب��ل توجهي كاهش يافته اس��ت. 
از آنجايي كه رش��د اقتصادي كش��ورهاي توسعه 
 نيافته بس��يار بيشتر از كش��ورهاي توسعه يافته 
اس��ت، ش��كاف ميان ثروت افراد در كش��ورهاي 
مختل��ف كمتر ش��ده اس��ت. درحالي ك��ه اواخر 
1975 بيش��تر از نيم��ي از جمعيت ك��ره زمين 
زي��ر خطر فق��ر و با درآمدي كمت��ر از 1.90دالر 
زندگ��ي مي كردند، اين رقم ح��اال به 10درصد از 
جمعيت جهان كاهش يافته اس��ت. كش��ورهايي 
مانن��د مالزي و هند تا ش��يلي و مكزيك كه تنها 
چند دهه است، وارد مرحله صنعتي شدن شده اند 
حاال به صادركنندگان��ي با تكنولوژي برتر تبديل 
ش��ده اند. براي هر كسي كه كتاب »مساوات طلب 
بزرگ« را نااميدانه مي خواند اين تحوالت س��ريع 
و گسترده كه در عصري صلح آميز به دست آمده، 

اميدواركننده است. 
منبع: فارن افرز 

  سايه تهديد داعش بر
بازار كريسمس اروپا

گ�روه جهان  پس از شكس��ت داع��ش در عراق و 
سوريه، اين گروه تروريستي جاي پاي خود را در منطقه 
از دس��ت داده اس��ت. از ابتدا دولت اسالمي عراق و شام 
تالش داش��ت تا با بهره گيري از عرصه رس��انه يي خود 
بزرگ، قدرتمند و وحش��تناك نش��ان دهد. اكنون با در 
هم پيچيده ش��دن طومار موجوديت اين گروه، تكاپوي 
داعش بر اين امر متمركز ش��ده خود را زنده و تاثيرگذار 
نش��ان دهد. به گزارش ايرنا، داعش اخيرا از برنامه ريزي 
براي انجام حمالت تروريستي در شهرهاي مختلف جهان 
به ويژه در اروپا خبر داده است. استفاده از فناورهاي نوين 
ارتباط��ي از جمله رويكرده��اي داعش براي تبليغ توان 
خود بوده اس��ت. اكنون پوسترهاي گوناگوني در زمينه 
وحشت آفريني داعش و ترور در شهرهاي مختلف جهان 
منتشر شده اس��ت. روزنامه »بيرمنگهام ميل« نوشته با 
تهديد داع��ش در زمينه انجام اقدامات تروريس��تي در 
بريتانيا و اروپا، سايه سياه تروريسم بر بازارهاي كريسمس 

سنگيني مي كند. 
ستيزه جويان داعش گفته اند به دنبال اجراي حمالتي 
خونبار در ايام كريس��مس هستند. داعش در برنامه هاي 
تبليغاتي خود، اين بار تكرار جنايات در بريتانيا، آلمان و 
فرانس��ه را دنبال مي كند. به همين دلي��ل اين گروه در 
فضاي مجازي تصاويري را با پيام »به زودي در تعطيالت« 
منتش��ر كرده اس��ت. در اين تصاوير برج ايفل فرانس��ه، 
چاقوه��اي خون آلود و س��ايه هايي از نيروهاي داعش به 
هم��راه نمادهاي كريس��مس ازجمله بابانوئل اس��تفاده 
شده اس��ت. همچنين تصاوير وحشتناكي از رسانه هاي 
پيام رس��ان منتشر ش��ده كه در آن افراط گرايان، مراسم 
جشن هاي عيد كريسمس در نقاط مختلف اروپا را هدف 
حمالت تروريس��تي خود قرار داده ان��د. در اين تصاوير 
آمده كه داع��ش برنامه ريزي كرده اس��ت تا حداقل در 
دو كش��ور فرانس��ه و بريتانيا حمالتي داشته باشد. اين 
تصاوير در حالي منتشر شده كه پليس اروپا عمليات هاي 
ضدتروريس��تي را تقويت كرده است. در همين ارتباط 6 
پناهجو كه مظنون به عضويت در گروه هاي تروريستي و 
انجام عمليات در بازارهاي كريسمس بودند در شهرهاي 
مختلف آلمان بازداش��ت ش��ده اما به علت نبود مدارك 

كافي آزاد شده اند. 
چند روز پيش هم وزارت خارجه روسيه هشداري را 
براي افرادي كه براي سفر به شهرهاي اروپايي و امريكايي 
در ايام كريسمس برنامه ريزي كردند، صادر كرد. در اين 
پيام درباره افزايش احتمال وقوع حمالت تروريستي در 
ايام كريسمس هش��دار داده شد. شكست داعش باعث 
شده اين گروه بخش عمده يي از خالفت اعالمي خود را 
از دست بدهد. با اين حال كارشناسان مي گويند ممكن 
اس��ت اين گروه ش��به نظامي پس از بازسازي سياسي و 
فيزيك��ي دوباره به عرصه اين دو كش��ور يا ديگر مناطق 

بازگردد. 
شبكه تلويزيوني سي ان بي س��ي در گزارشي هشدار 
داده ممكن اس��ت تحوالت به س��متي پي��ش برود كه 
جهان شاهد داعش 2 يا القاعده 3 باشد. با اينكه داعش 
شكست خورده اما رويكرد افراطي هنوز باقي مانده است. 
بنابراين ممكن اس��ت اين گروه در اتح��اد با القاعده در 
س��وريه )جبهه نصرت( خود را بار ديگر مطرح كند. در 
اين شرايط نيز داعش مي تواند ضمن جذب نيرو از آسيا 

و اروپا در اين مناطق چالش آفرين باشد. 
به اعتقاد كارشناس��ان، اين احتم��ال وجود دارد كه 
داعش خ��ود را باز طراح��ي كند زيرا اين گ��روه داراي 
ويژگي ه��اي چندوجه��ي اس��ت و مي تواند خ��ود را به 
گونه هاي ديگر تغيير دهد. اقدمات تروريستي اين گروه 
در آينده ممكن اس��ت پيامده��اي ويران كننده نه تنها 
براي دو كشور س��وريه و عراق بلكه براي منطقه و اروپا 
داشته باشد. حتي ترزا مي  نخست وزير بريتانيا نيز چنين 
تهديدي را جدي گرفته است. وي در نخستين سفر خود 
به عراق، نس��بت به بازگشت تروريس��م به اروپا هشدار 
داده و گفته است: »از آنجا كه نيروهاي داعش از عرصه 
ميداني جنگ در عراق و س��وريه به عقب رانده ش��دند، 
كشورهاي همسايه بايد كمك كنند تا مانع روند حركتي 
آن ها شوند. تروريست ها تالش مي كنند تا خود را به اروپا 
و از جمله بريتانيا برس��انند.« ت��رزا مي با بيان اينكه 10 
ميليون پوند را براي كمك به نهادهاي ضدتروريس��تي 
عراق در س��ه س��ال در نظر گرفته اس��ت، بر همكاري 
لندن با شركاي منطقه اي تاكيد كرده است. نخست وزير 
بريتانيا از اين كشورها خواسته تا كنترل هاي مرزي خود 
را تقويت كنند و بر عبور و مرور دقت بيش��تري داش��ته 
باشند. بسياري كارشناسان اعتقاد دارند داعش و خالفت 
دولت اسالمي شكست خورده اما هنوز محو نشده است 
و تهديدهاي آن ادامه دارد. اين تهديدها هنوز كم نشده 
و در مقاب��ل دامنه حضور اعضاي داعش حتي تا جنوب 
شرق آسيا كشيده شده است. مهم ترين چالش كشورها 
بازگشت اعضاي داعش به كشورهاي خود است. داعش 
از حدود 100 كش��ور جهان نيروهايي را استخدام كرد. 
سرمايه هاي مالي كه در اختيار اين گروه بود )تا 2 ميليارد 
دالر برآورد مي ش��ود( باعث ش��د تا به خاطر دالر افراد 
از كش��ورهاي مختلف جذب اين گروه ش��وند. تارنماي 
تحليلي »واير« در گزارشي نوشته اكنون كه اعضاي اين 
گروه از سوريه و عراق به كشورهاي خود در آسيا، آفريقا 
و اروپا باز مي گردند بعيد به نظر مي رس��د كه ريشه هاي 
ايدوئولوژيكي و نهادي اين گروه را به فراموشي بسپرند. 
به اعتقاد نيكالس راسموسن مسوول اداره ضدتروريسم 
اياالت متحده، پس از عقب نش��يني فيزيكي اين گروه از 
خاورميان��ه، داعش به عمليات مخفيانه تروريس��تي در 
سراسر جهان دست خواهد زد. گرچه ممكن است ارتباط 
مستقيمي ميان اين گروه با عراق و سوريه وجود نداشته 
باشد اما داعش قادر خواهد بود تا در گستره جهاني نيرو 

بگيرد و به اقدامات خود ادامه دهد. 
اروپ��ا در س��ال هاي اخي��ر ش��اهد مجموعه ي��ي از 
عمليات هاي تروريس��تي بود كه داعش مس��ووليت آنها 
را پذيرفته ب��ود. حمالتي كه تحت عنوان گرگ تنها در 
برلين، منچستر و ديگر شهرهاي بريتانيا اتفاق افتاد در 
كنار حمالت برنامه ريزي ش��ده در پاريس و بروكسل از 
جمله اقدامات داعش بودند كه موجب هراس بسياري در 
اروپا ش��دند. چندي پيش ژيل كرچوف هماهنگ كننده 
ضدتروريس��م اتحاديه اروپايي، به آسوشيتدپرس گفته 
كه با وجود فروپاشي خالفت داعش، اين گروه تهديدي 
جدي به ويژه براي اروپا است. به  گفته اين مقام اروپايي 
هنوز س��يل افرادي كه به داعش پيوسته بودند به اروپا 
بازنگش��ته است؛ بنا بر ارزيابي س��رويس هاي اطالعاتي 
بازگش��ت آنها به صورت انف��رادي و قطره قطره در حال 
انجام است. كرچوف با اشاره به اينكه داعش هيچ مكان 
فيزيكي را براي حفظ خالفت خود ندارد، مي گويد: »اين 
به معني پايان بازي نيس��ت؛ هنوز اين ايدئولوژي وجود 
دارد به وي��ژه در اروپ��ا، با تقويت اين نگرش نس��بت به 
گذشته، پديده تروريسم داخلي بسيار رشد داشته است.«

ديدگاه

اولسون:  جنگ جهاني دوم دو نتيجه 
عجيب اقتصادي داشت. نخست، ويراني 

پس از جنگ نه تنها نابرابري را در 
كشورهاي مغلوب بلكه در كشورهاي 
پيروز نيز كاهش داده است. دوم، اين 

كاهش نابرابري موقتي بوده است

                                                                                                      

سياستمداران پوپوليست امروزـ  از هر دو 
طيف چپ و راستـ  انگشت اتهام خود 

را به سوي گروه هاي مذهبي و قومي 
خاص گرفته و سعي مي كنند كه توجه 

افكار عمومي را از داليل واقعي نابرابري 
اقتصادي منحرف كنند

                                                                                                      

توماس پيكتي در كتاب سرمايه در قرن 
بيست و  يكم: نرخ بازگشت سرمايه 

بطور كلي بيش از نرخ رشد اقتصادي 
است و اين مساله باعث مي شود، افرادي 

كه سرمايه دارند بيشتر از افراد ديگر 
ثروتمند شوند
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بورس كاال10
 برنامه  بورس كاال جهت اجراي 
سياست قيمت تضميني گندم

س��ابقه پذيرش گندم به عنوان 
يك��ي از محص��والت اساس��ي و 
راهب��ردي كش��اورزي در ب��ورس 
كاالي ايران، به سازمان كارگزاران 
بورس محصوالت كشاورزي ايران 
برمي گ��ردد؛ اما رونق معامالت آن 
طي دو س��ال گذش��ته بي سابقه 
ب��وده اس��ت و ع��الوه ب��ر ب��ازار 
داخلي، ش��اهد رونق معامالت اين 
محصول در رينگ و بازار صادراتي 
بورس نيز بوده ايم؛ به عنوان مثال در 6ماهه نخس��ت س��ال 
1396 بال��غ بر 66 هزار تن از اي��ن محصول از طريق رينگ 
صادراتي بورس كاال به خارج از كش��ور صادر ش��ده است. در 
ب��ازار داخلي ني��ز، اين محصول روند رو به رش��دي را تجربه 
نموده اس��ت به طوري كه در سال گذش��ته حدود 420 هزار 
ت��ن گندم در بورس مورد معامله قرار گرفته بود كه اين عدد 
در نيمه نخست سال جاري بيش از 738هزار تن بوده است. 
از نظر مخاطبان اين بازار نيز، شاهد حضور طيف گسترده يي 
از فع��االن اين ب��ازار در ب��ورس بوده ايم و اي��ن معامالت در 
بازاري با حضور تعداد زيادي از مش��تريان حقوقي و حقيقي 
ص��ورت گرفته اس��ت.   در س��ال ج��اري، اجراي سياس��ت 
قيم��ت تضميني )موضوع ماده 33 قان��ون افزايش بهره وري 
 بخش كش��اورزي و مناب��ع طبيعي( براي اي��ن محصول در 
4 اس��تان اردبيل، زنجان، خراسان شمالي و مركزي از طريق 
بورس كاالي ايران توسط هيات محترم دولت ابالغ شد. شايان 
ذكر است س��ابقه اجراي سياست قيمت تضميني در بورس 
كاال به س��ال 1394 و به محصوالت جو دامي و ذرت دانه يي 
باز مي گردد و س��ال 1396، سومين س��ال متوالي است كه 
تجربه موفق اجراي اين طرح در حال انجام است و محصوالت 
مذكور در كل كش��ور از اين طريق مورد حمايت دولتي قرار 
مي گيرند. معامالت بيش از 1/15ميليون تن جو دامي و 570 
ه��زار تن ذرت دانه يي توليد داخلي در بورس كاالي ايران در 
س��ال 1395، حاكي از موفقيت اجراي طرح بوده اس��ت. در 
اجراي اين طرح معامالت مربوط به محصول هر كش��اورز )به 
دو ش��يوه گواهي سپرده كااليي و عرضه فيزيكي( به نام خود 
وي ثبت مي گردد و وجوه حاصل از معامالت مستقيما و بدون 
هيچ واس��طه يي در كوتاه ترين زمان ممكن به حساب ايشان 
واريز مي شود كه اين موضوع موجبات رضايتمندي كشاورزان 
از اجراي طرح را فراهم كرده است.   اجراي سياست حمايتي 
به اين ش��يوه، مزاياي بسياري براي ذي نفعان اين حوزه دارد. 
نخس��ت اينكه، به دليل فروش محص��ول به مصرف كنندگان 
يا نهادهاي ف��رآوري و توزيع )مانن��د كارخانجات توليد آرد 
يا توليد كننده محصوالت صن��ف و صنعت(، نيازي به خريد 
مستقيم محصول توسط دولت نبوده و اين امر موجب مي شود 
ك��ه بار مالي دول��ت به ميزان قابل مالحظه ي��ي كاهش يابد؛ 
چراك��ه دولت به جاي پرداخ��ت كل وجه، صرفا مابه التفاوت 
قيمت تضميني و قيمت معامله شده در بورس را به كشاورز 
پرداخت مي كند. همچنين كش��اورزان با ثبت اطالعات خود 
در س��امانه الكترونيكي )طراحي شده توسط بورس براي اين 
منظور(، وارد رويه اجرايي ش��ده و سطح زير كشت و برآورد 
ميزان برداش��ت آنه��ا نيز ثبت و گ��ردآوري مي گردد. به اين 
ترتيب اطالعات دقيق بهره برداران و نيز ميزان توليد محصول 
مش��خص مي گردد. معامالت محصول نيز در بازاري ش��فاف 
انجام ش��ده و تس��ويه معامالت بر اس��اس مقررات اين بازار، 
در چند روز كاري صورت گرفته و وجوه كش��اورزان پرداخت 
مي شود. آمار معامالت براي تمام نهادهاي ناظر و سياست گذار 
روزانه در دس��ترس است و تصميم گيري و برنامه ريزي براي 
هدف گ��ذاري پرداخ��ت يارانه ب��ه اين محصول را تس��هيل 
 مي كند.   البته در خصوص معامالت محصول عرضه ش��ده از
 4 اس��تان مذكور، برخي مسائل همچون وجود ذخاير گندم 
خريداري ش��ده از سال گذش��ته و عدم حضور نهاد بازارساز 
در معام��الت، بر حج��م معامالت آن اثرگذار بوده اس��ت. اما 
همان گون��ه كه اس��تان هاي برگزيده و مي��زان معامالت آنها 
در بورس نش��ان مي دهد، اجراي طرح در س��ال جاري روي 
گن��دم هم براي بورس و هم براي نهادهاي تصميم گيري اين 
حوزه، بيشتر جنبه آزمايشي و پايلوت داشته كه خوشبختانه 
با اجراي موفق آن در اين اس��تان ها، ان شاءاهلل در سال آينده 
شاهد ورود تمام محصول گندم توليد شده به بورس خواهيم 
ب��ود؛ براي اين منظور بورس، زيرس��اخت هاي م��ورد نياز را 
فراه��م نموده و با تصويب هيات محت��رم وزيران و ابالغ وزير 
محترم جهاد كش��اورزي، در اسرع وقت عملياتي خواهد شد؛ 
البته واضح اس��ت اجراي موفق آمي��ز اين طرح بزرگ و ملي، 
بدون هم��كاري تنگاتنگ نهادهاي متولي و مباش��ر اجراي 
ط��رح ناممكن خواهد بود.  برخ��ي الزامات اجراي موفق اين 
ط��رح را مي توان اين موارد دانس��ت: عدم وجود دوگانگي در 
شيوه هاي اصلي طرح؛ حتي االمكان يكسان سازي نرخ گندم، 
واقع نگري در ش��يوه اجراي طرح و مي��زان حضور دولت در 
آن، ايجاد مزيت هم براي خريداران در فصل برداش��ت و هم 
براي خري��داران از تابلوي بورس، پذيرش تخصيص برخي از 
هزينه هاي صرفه جويي ش��ده از اجراي طرح به اركان اجراي 
طرح همچون سيلوداران و آرد س��ازان، آموزش كافي و موثر 
از طريق همكاري رسانه ها و همچنين صدا وسيما درخصوص 
اين مقوله ملي، وجود سامانه كارآمد معرفي و تاييد اطالعات 

كشاورزان براي برنامه ريزي تحويل و جانمايي هاي مربوطه. 
 ب��راي اين منظور بورس كاالي ايران، آمادگي كامل خود 
را جهت عملياتي نمودن اين طرح اعالم نموده و بيان مي كند 
كه بورس و ش��بكه گس��ترده ش��ركت هاي كارگزاري بورس 
كاال در اس��تان هاي مختلف، آماده ارائه خدمات مورد نياز به 
اشخاص حقيقي و حقوقي براي ورود به اين معامالت هستند. 

  بورس كاال
قيمت گندم را شفاف مي كند

 عضو كميس��يون كش��اورزي مجلس گفت: خريد گندم 
كش��اورزان در بورس كاال باعث شفاف سازي قيمت و افزايش 
كيفيت اين محصول خواهد شد. سيدراضي نوري درخصوص 
عرضه گندم در بورس كاال اظهار كرد: اين اتفاق مي تواند تاثير 
مثبت در افزايش كيفيت محصول گندم كشاورزان داشته باشد 
و در حقيقت ورود گندم به بورس كاال موجب شفاف س��ازي 
قيمت ها و در نهايت به نفع كش��اورز تمام خواهد شد. نوري 
با اش��اره به لزوم آموزش كش��اورزان براي ورود به بورس كاال 
افزود: ورود به بورس كاال داراي مراحل و تكنيك هايي است. 
لذا بايد الفباي بورس به كشاورزان آموزش داده شود زيرا بدون 
آموزش و آگاهي به اين قش��ر نمي ت��وان انتظار اين تغييرات 
را به ش��يوه يي مطلوب داش��ت. به گزارش برنا، وي گفت: با 
ورود گندم به بورس كاال، قيمت گندم براساس قيمت بورس 
محاسبه خواهد شد اما دولت مابه التفاوت آن با نرخ تضميني 

را محاسبه و پرداخت خواهد كرد. 

يادداشت

رويكرد

»تعادل« در گفت وگو با رييس كميسيون اقتصادي مجلس و كارشناسان بازار سرمايه بررسي مي كند

كاهش بار مالي دولت با عرضه گندم در بورس كاال
گروه بورس  مسعود كريمي 

بورس كاالي ايران باتوجه به پتانسيل قابل توجه خود 
در حوزه استاندارد سازي معامالت با استفاده از به روز ترين 
مكانيس��م هاي عرضه و تقاضا در س��طح كشور اقدام به 
پذي��رش كاال  هاي متنوع و جذب محص��والت داخلي از 
جمله جو، ذرت، پس��ته و گندم )در چهار استان كشور( 
كرده است. بر اين اساس، با توجه به توانايي اين بازار در 
اداره بستر سازي يك محيط امن و شفاف براي محصوالت 
پذيرش شده در بورس كاال، كشاورزان مي توانند در يك 
فض��اي كامال رقابتي اقدام ب��ه عرضه محصوالت خود با 
كش��ف قيمت واقعي و ب��ه دور از حضور س��فته بازان و 
دالالن اقتصادي كنند. از همين رو، با مشاهده اينكه داد 
و س��تد هاي اين محصول استراتژيك در بازاري خارج از 
بورس در يك فرايند مشخص صورت نمي گيرد و مفاسد 
زي��ادي را به همراه دارد در ص��ورت ورود كلي گندم به 
ب��ورس كاال، قيمت اين محصول براس��اس پارامتر هاي 
بورسي محاسبه خواهد شد همچنين شفافيت قيمت آن 
را در سطح كشور خواهيم داشت و زمينه هاي الزم براي 
عرضه گندم در بازار  هاي دنيا نيز فراهم مي ش��ود. افزون 
بر اين، با تغيير رويه حمايتي از گندمكاران از قالب خريد 
تضميني به قيمت تضميني، دول��ت نيز مابه التفاوت ها 
را ب��ا نرخ تضميني محاس��به و پرداخت خواهد كرد كه 
در چنين ش��رايطي به طور قطع ش��اهد كاهش بار مالي 
دول��ت با عرضه گندم در بورس كاال خواهيم بود. بر اين 
اساس، »تعادل« در گفت وگو با محمد رضا پور ابراهيمي 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي و 
محمد باقري مدير واحد كااليي و انرژي كارگزاري بانك 
كشاورزي به داليل و ضرورت هاي حضور گندم در بورس 
كاال، مزاياي عرضه كلي گندم كشور در اين بازار، معايب 
بازار هايي خارج از ب��ورس، زمينه هاي عرضه بين المللي 
محص��ول، نقش بورس كاالي ايران در كاهش فش��ار به 

بودجه كشور و... پرداخته است كه در ادامه مي خوانيد. 

 امكان صادرات گندم در سطح بين الملل
محمد رضا پور ابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي درخص��وص ض��رورت ورود 
محصوالت كشاورزي به بورس كاالي ايران در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« عنوان كرد: ورود ه��ر نوع كااليي در بورس 
كاالي اي��ران باعث ايجاد ش��فافيت در تقاض��ا ، افزايش 

اطالعات مرتبط با عرضه كاال ها و... مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: در بورس كاال ايجاد مكانيسم 
عرضه و تقاضا در يك فضايي كامال تعريف ش��ده شكل 
خواهد گرفت. اين در حالي اس��ت كه، براس��اس مبناي 
عمليات مرتبط با مبادالت هر كاال در اقتصاد كش��ور با 
يك نحوه بهت��ر و برنامه ريزي دقيق تري از طريق بورس 
كاال عملياتي خواهد شد.  اين نماينده مجلس ابراز داشت: 
ب��ورس كاال مي توان��د در كاالهايي ك��ه داراي توليدات 
رقابت��ي، عرضه و تقاضا هاي متنوع هس��تند قيمت هاي 

تعادلي را كشف و تعيين كند. 
محمد رضا پور ابراهيمي درخصوص محصول گندم نيز 
بي��ان كرد: محصولي مانند گندم موضوعي متفاوت دارد 
چراك��ه بورس كاالي ايران مي تواند كمك هاي بهتري را 

در مورد اين محصول داشته باشد. 
 رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
اذعان داشت: در روش قيمت تضميني مشكالت گذشته 
وجود ندارد، به طوري كه كيفيت محصول گندم مشخص 
و به دلي��ل رعاي��ت ضوابط و مقررات در اس��تاندارد هاي 
خريد، كيفيت محصول تضمين شده است. به اين ترتيب 
از مزيت هاي اين روش اين اس��ت ك��ه گندم مرغوب از 
گندم نامرغوب جدا شده و مهم تر از آن نهاد ناظري براي 

جلوگيري از تخلفات وجود دارد. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با اشاره به 
پرداخت ها در خريد تضميني نيز تصريح كرد: درخصوص 
پرداخت ها هميش��ه دولت مكلف است كه حجم زيادي 
نقدينگ��ي را در اين زمينه اختص��اص دهد كه درنهايت 
بخ��ش قابل توجهي از نظام بانكي كش��ور درگير خواهد 
ش��د. در همين حال، با اجراي سياست قيمت تضميني 

به ميزان قابل توجهي از بار مالي دولت كاسته مي شود. 
پور ابراهيم��ي در ادام��ه عن��وان كرد: نح��وه تعيين 
كارگزار  ها، نگهداري و تعيين انبار ها، نگهداري سيلو ها و... 
مطرح است كه به طور قطع از اين مشكالت نيز با اجراي 

اين سياست برطرف خواهد شد. 
وي ابراز داش��ت: عدم تعيي��ن و تكليف براي قيمت 
قابل قب��ول كه بتوان��د مبناي رقابت ق��رار بگيرد هم در 
حوزه داخلي يكي از مشكالت محسوب مي شود.  رييس 

كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
پيش بيني مي شود در صورتي كه اين موضوع در بورس 
كاالي ايران اتفاق بيفتد نخس��تين پيامد مثبت آن، اين 
است كه دولت به جاي خريد تضميني از طريق مكانيسم  

بورس تفاضل قيمت گذاري را مبنا قرار دهد. 
پور ابراهيمي درخصوص ديگر مزاياي اجراي سياست 
قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گفت: مكانيسم 
عرضه و تقاضا كامال به س��مت شفافيت حركت خواهد 
كرد و استاندارد خريد كاال در بورس براساس يك ضوابط 
و مقررات مشخص شكل خواهد گرفت. اين درحالي است 
كه، تعهدات مربوط به تس��ويه از طريق مكانيسم بورس 
به طور كامل دقيق و مش��خص اس��ت و اين مهم باعث 
نخواهد شد كه تعهدات مربوط به عرضه كنندگان همانند 
كشاورزان با مش��كالت عديده يي )ماه ها انتظار كشيدن 

براي دريافت وجوه( مواجه شوند. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
عنوان ك��رد: امكان عقد قرار داد هاي بلندمدت در بورس 
فراه��م خواهد ش��د و قرارداد هاي بلندم��دت مي توانند 
جايگزين مناسبي براي قرار داد هاي نقدي باشند همانند 

فرآيندي كه در تمام دنيا وجود دارد. 
وي اذعان داشت: بورس كاالي ايران مي تواند امكان 
صادرات محصول گندم را در سطح بين المللي فراهم كند. 

 معامالت گندم در يك محيط امن، شفاف و رقابتي 
افزون بر اي��ن، مصطفي محمد باق��ري مدير واحد 
كااليي و انرژي كارگزاري بانك كشاورزي درخصوص 
مزاي��اي ورود محصوالت به بورس كاال در گفت وگو با 
»تع��ادل« عنوان كرد: يكي از مهم ترين مزاياي بورس 
كاال كمك به استاندارد س��ازي كاالهاي بورسي است 
به طور كلي كاال هايي كه وارد بورس كاال مي شوند بايد 
از كيفيت الزم برخوردار باش��ند تا براي آنها تقاضايي 

وجود داشته باشد. 
اين كارش��ناس بازار سرمايه با اش��اره به محصول 
گندم خاطرنش��ان كرد: در ارتباط ب��ا محصول گندم 
نيز به همين صورت اس��ت ورود گندم به بورس سبب 
خواه��د ش��د كه توليدكنن��دگان گندم ت��الش كنند 
محصوالت ب��ا كيفيت و مرغوب تولي��د كنند، چراكه 

نظارت كافي روي محصوالت وجود خواهد داشت. 
وي افزود: از ديگر مزيت هاي بورس كاال براي ورود 
گن��دم به بورس ش��فافيت معام��الت در بورس كاال و 
كش��ف قيمت مناس��ب خواهد بود، زيرا اين اطمينان 
ب��راي توليد كنن��دگان وجود دارد ك��ه در يك محيط 
رقابتي و كامال ش��فاف محصوالت آنها به طور مناسب 

كشف نرخ و به فروش خواهد رسيد. 
مصطفي محمد باق��ري ابراز داش��ت: عرضه گندم 
در بورس كاال و اس��تفاده از مكانيس��م اين بازار براي 
معام��الت گن��دم بار مال��ي دول��ت را در خريد گندم 
كاهش خواهد داد و دولت ديگر مش��كلي در پرداخت 
پول گندمكاران را نخواهد داشت.  مدير واحد كااليي 
و ان��رژي كارگ��زاري بان��ك كش��اورزي درخص��وص 

آس��يب هاي ف��روش گندم در بازاري خ��ارج از بورس 
كاال ني��ز اذعان داش��ت: ف��روش گندم در خ��ارج از 
بورس كاال مش��كالت و سختي هاي زيادي براي دولت 
ايج��اد مي كند و هزينه هاي زيادي را به دولت تحميل 
مي كند كه با ورود گندم به بورس كاال بسياري از اين 
مسائل و مشكالت از دوش دولت برداشته خواهد شد 
و به دول��ت اين اطمينان را خواه��د داد كه معامالت 
گندم در يك محيط امن و كامال شفاف و رقابتي انجام 
مي گي��رد. وي ادامه داد: بورس كاال مي تواند به عنوان 
بس��تري مناس��ب و مطمئن و قاب��ل اطمينان بخش 
عظيم��ي از مش��كالت مخصوصا مش��كالت بازرگاني 
اين بخ��ش را حل و فصل كند.  اين كارش��ناس بازار 
س��رمايه تصريح كرد: به هر حال زماني كه گندم وارد 
بورس مي شود توليد كنندگان مي دانند اگر محصوالت 
آنها از كيفيت و اس��تاندارد الزم برخوردار نباشد زيان 
خواهند كرد و محصوالت آنها با قيمت مناسب فروش 
نمي رود اين موضوع س��بب خواهد ش��د كشاورزان به 
سمت استفاده از تكنولوژي ها و فناوري هاي روز براي 

توليد محصوالت شان هدايت شوند. 
مصطفي محمد باقري عنوان كرد: در اين زمينه دولت 
بايد نقش آفريني كند و آموزش هاي الزم در اين حوزه را 
مخصوصا در مناطقي كه توليدكننده عمده گندم هستند 
تقويت كنن��د. در همين حال، تمرك��ز معامالت گندم 
در ب��ورس كاال انگيزه الزم ب��راي توليد كنندگان ايجاد 
كرده و آنها را به س��مت استاندارد سازي و مكانيزاسيون 
و همچنين كيفي س��ازي محصوالت توليدي خود سوق 

خواهد داد. 
مدير واحد كااليي و انرژي كارگزاري بانك كشاورزي 
اذعان داش��ت: بهتر اس��ت بورس كاال زمينه يي را فراهم 
كند تا مش��وق  و زمينه الزم براي حضور عرضه كنندگان 
بخش خصوصي نيز به خصوص در رينگ كشاورزي فراهم 
شود. اين كارشناس بازار س��رمايه درخصوص پتانسيل 
راه اندازي بازار بين الملل گندم توسط بورس كاالي ايران 
ني��ز ابراز كرد: هم اكنون رينگ صادراتي گندم در بورس 
كاال فعال اس��ت و گندم صادراتي از كانال بورس كاالي 
ايران معامله مي ش��ود. بورس كاال نه تنها در محصوالت 
كش��اورزي بلكه در محصوالتي ك��ه در توليد آن مزيت 
نس��بي داريم نيز مي تواند مرجع قيمتي باش��د. اين در 
حالي اس��ت كه اين بازار در ساير محصوالت صنعتي كه 
مزيت داخلي وجود دارد نيز مي تواند يك مرجع قيمتي 

مناسب در منطقه باشد. 
مصطفي محمد باقري در ادامه اظهار كرد: در اجراي 
ماده 33 قانون بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي 
كلي��ه محصوالتي را كه دول��ت خريد تضميني مي كند 
به تدريج مي بايست از طريق بورس كاال به صورت قيمت 

تضميني معامله شوند. 
مدير واحد كااليي و انرژي كارگزاري بانك كشاورزي 
گفت: اين در حالي است كه، از محصول جو و ذرت شروع 
شده و هم اكنون گندم به صورت آزمايشي در چهار استان 
عملياتي ش��د و اين روند در آينده نيز اس��تمرار خواهد 

داش��ت و به تدريج سياست خريد تضميني جاي خود را 
به سياس��ت قيمت تضميني خواهد داد و اين سياست 
بار مالي زيادي را از روي دوش دولت برخواهد داش��ت. 
همچنين، اين تغيير رويكرد مي تواند بورس كاالي ايران 
را به يك مرجع قيمتي مناسب در كشور و همچنين در 

منطقه تبديل كند. 

 فشار به بودجه كشور
در همي��ن رابط��ه، رييس جمه��ور ب��ا بي��ان اينكه 
كشاورزان، امنيت غذايي را براي كشور فراهم مي كنند، 
گفت: آرامش جامعه ما در سايه تالش و بازوان قدرتمند 
كش��اورزان اس��ت واگر كش��ور روزي براي تامين مواد 
غذاي��ي خود دچ��ار اضط��راب و نگراني باش��د، اوضاع 
نابس��اماني پيش خواهد آمد. حجت االسالم والمسلمين 
حسن روحاني در پنجمين كنگره سراسري خانه كشاورز 
با اظهار خوش��حالي از اينكه كش��اورزان كشور در طول 
حدود 5 سال گذشته و از ابتداي دولت يازدهم تاكنون 
موفقيت ه��اي خوبي در عرصه هاي مختلف كش��اورزي 
به دس��ت آورده ان��د، گفت: منبع اصلي م��ا در توليدات 
كش��اورزي و تامي��ن غ��ذا، آب و خاك اس��ت. اين دو، 
س��رمايه هاي بسيار ارزشمند كشور هستند. ما به دنبال 
كشاورزي پايدار و توليدات كشاورزي پايدار هستيم و آب 
و خاك پايه كش��اورزي پايدار هستند. روحاني با انتقاد 
از اينكه متاس��فانه قدر نعمت بزرگ خاك حاصلخيز را 
كه خدا به وفور در كش��ورمان قرار داده است، به خوبي 
نمي دانيم، افزود: بايد از خاك حراس��ت كنيم و نگذاريم 
خاك فرس��وده ش��ود. خاك مستعد كش��اورزي نعمت 
بزرگي اس��ت كه چون ما همواره از آن برخوردار بوديم، 

قدر آن را به خوبي نشناختيم. 
رييس جمهور اظهار داش��ت: در طول دولت يازدهم 
ت��الش فراوان��ي كرديم از كش��اورزان حماي��ت كنيم و 
نمونه آش��كار و واضح اي��ن حمايت مديريت قيمت هاي 
خريد تضمين��ي محصوالت بود. اما بايد درنظر داش��ته 
باش��يم كه كمك دولت به كش��اورزان نيز باي��د پايدار 
باش��د و شرط ثبات و پايداري كمك دولت اين است كه 
صحيح مديريت شود. حسن روحاني تصريح كرد: بخش 
كشاورزي كشور بايد بتواند با بازار محصوالت كشاورزي 
در منطقه و جهان رقابت كند. اين حرف درستي است كه 
عموم دولت ها از بخش كشاورزي حمايت كرده و به آنها 
يارانه مي دهند، اما اين حمايت ها نبايد به شكلي باشد كه 
توان رقابت كشاورزان ما را در بازار محصوالت كشاورزي 

در منطقه و جهان تضعيف كند.

   پرداخت مطالبات كشاورزان
در خريد تضميني گندم 

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، وي 
خاطرنشان كرد: بخش كشاورزي ما در 4 سال گذشته 
كار بزرگي انجام داده و توليد محصوالت كش��اورزي را 
با 21 ميليون تن افزاي��ش، از 97 ميليون تن به 118 
ميليون تن رس��انده است كه اين افتخاري بزرگ براي 

كشور و كشاورزي ماست. در نتيجه همين تالشها تراز 
تجاري محصوالت كشاورزي كشور از منفي 8.1ميليارد 
دالر در س��ال 92 به منفي 3.09 در سال 95 رسيد و 
واردات محصوالت كشاورزي كشور نيز از 13.4ميليارد 
دالر در س��ال 92 به 7.7ميليارد در س��ال 95 رسيده 
اس��ت. روحاني اين دس��تاوردها در بخش كشاورزي را 
مايه افتخار كش��ور و نظام جمهوري اسالمي دانست و 
گف��ت: دولت حمايت هاي موثري از بخش كش��اورزي 
داش��ته است. بنا به اطالعي كه از آقاي نوبخت گرفتم، 
تمام مطالبات كشاورزان در طرح خريد تضميني گندم 
س��ال 96 به ارزش بيش از 11.5ه��زار ميليارد تومان 
براي بيش از 8.8ميليون تن گندم، پرداخت شده است 
ولي بايد اين نكته را مدنظر داش��ته باشيم كه استمرار 
هميشگي پرداخت اين رقم فش��ار زيادي را به بودجه 

كشور وارد مي كند. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه حمايت دولت از بخش 
كشاورزي تنها در بخش خريد تضميني محصوالت نبوده 
و تامين ماشين آالت و تجهيزات كشاورزي، كانال كشي و 
آب رساني، زهكشي و تبديل شيوه هاي آبياري را نيز شامل 
ش��ده است، اضافه كرد: وعده دولت در تجهيز 500 هزار 
هكتار از اراضي خوزستان و ايالم به آبياري مدرن در حال 
انجام است و 312هزار هكتار از اين طرح تا پايان امسال 
عملياتي خواهد شد. همچنين 46 هزار هكتار زمين نيز 
در سيستان وبلوچس��تان به سيس��تم هاي مدرن آبياري 
تجهيز خواهند ش��د. روحاني با اش��اره به دستاوردهاي 
ديگر در عرصه توليد محصوالت مهم كش��اورزي اظهار 
داشت: در بخش كشاورزي نيز بايد كارها به مردم واگذار 
شود. خانه كشاورز بايد در اين مسير به دولت مساعدت 
فكري و عملي بدهد. حمايت از كشاورزي بايد هدفمند 
شود و نهادهايي مثل خانه كشاورز مي توانند در اين مسير 

دولت را ياري كنند. 

 لزوم اصالح در خريد تضميني
رييس جمهور تصريح كرد: بايد حمايت از كش��اورزي 
را با مولفه هايي مثل ميزان مصرف آب، س��م، كود و صرفه 
توليد محصول هدفمند كنيم نه اينكه مثل پرداخت يارانه ها 
كه به همه بدون درنظر گرفتن شرايط ش��ان به يك اندازه 
يارانه پرداخت مي شود، يارانه هاي كشاورزي نيز غيرهدفمند 
پرداخت ش��ود. روحاني خاطرنش��ان ك��رد: آنچه به عنوان 
حمايت از كشاورزي با خريد تضميني محصوالت وضع شده 
مربوط به 28 س��ال پيش اس��ت و امروز كه شرايط كشور 
تغيير كرده اس��ت، بايد اين سياس��ت اصالح و به روز شود. 
رييس جمهور تاكيد كرد: در كنار توجه به مس��ائل مربوط 
كشاورزي ازجمله بهبود كيفيت و كميت توليد محصوالت 
بايد اصول حفاظت از محيط زيست نيز به طور جدي مدنظر 
قرار گيرد و محيط زيس��ت نبايد از ناحيه توليد محصوالت 
كشاورزي آسيب ببيند. بايد مشكالت را به شكل جامع ديد 
و براي حل و فصل آنها تدبير كرد. ما حداقل 15 سال است 
كه در شرايط خشكسالي هستيم و اوضاع اقليمي در حال 
تغييرات خطرناك است و بايد خودمان را براي يك تحول 

اساسي آماده كنيم. 
روحاني گف��ت: دو نكته مهم را بايد مدنظر داش��ته 
باش��يم. اول اينكه محصوالت كش��اورزي م��ا بايد بازار 
ص��ادرات پيدا كنند و بتوانند در س��طح منطقه و جهان 
رقاب��ت كنند و دوم اينكه بايد كش��ت فراس��رزميني را 
جدي تر از قبل دنبال كنيم تا محصوالتي كه كشت آنها 
در داخل صرفه ندارد را در خارج از كش��ور بتوانيم توليد 
كنيم. هيچ اشكالي ندارد كه محصولي را با لحاظ صرفه 
از كشور صادر كنيم و همان محصول را از كشوري ديگر 
وارد كنيم؛ مهم تراز تجاري بخش كش��اورزي است كه 

بايد بهبود يابد. 

 ضرورت حمايت از توليد گندم در كشور
رييس جمهور اضافه كرد: برخي محصوالت كشاورزي 
جايگاهي فراتر از يك محصول صرف كشاورزي و غذايي 
دارند. گندم از آن جمله اس��ت و لذا بايد توليد آن به هر 
ترتيبي در كشور مورد حمايت قرار گيرد. اما نكته مهم تر 
اين است كه بايد در تخصيص يارانه ها به بخش كشاورزي 
تع��ادل ايجاد كنيم تا مردم ني��ز در توليد و تامين مواد 
غذايي احس��اس آرامش و امنيت بيشتري كنند. حسن 
روحاني همچنين اظهار داش��ت: باي��د از فضاي مجازي 
در عرصه توزيع محصوالت كشاورزي كمك بگيريم تا با 
حذف واسطه هاي اضافه، اوال فاصله قيمت محصوالت را 
از توليد تا مصرف كاهش دهيم و در ثاني با نظم بخشيدن 

به توزيع سود اصلي نصيب توليدكنندگان شود.

حامد سلطاني نژاد 
 مديرعامل

بورس كاالي ايران 

معاون وزير جهاد كش��اورزي گفت: سال آينده 
گن��دم توليد داخل از طري��ق تابلوي بورس كاال به 
فروش خواهد رسيد. يزدان سيف معاون وزير جهاد 
كش��اورزي عنوان كرد: از س��ال آينده گندم توليد 

داخ��ل از طريق تابلوي بورس كاال به فروش خواهد 
رسيد. به اين ترتيب ابتدا كارخانه هاي توليدكننده 
آرد، گن��دم مورد نياز خ��ود را از طريق بورس كاال 
تهي��ه ك��رده و س��پس مابه التفاوت رق��م پرداخت 

ش��ده به كش��اورزان و نرخ رس��مي توس��ط دولت 
به كش��اورزان پرداخت خواهد ش��د ل��ذا تغيير در 
س��ناريوي خريد گندم از خريد تضميني به قيمت 
تضميني بر اس��اس مطالعات كارشناس��ي و قانون 

افزاي��ش به��ره وري انجام خواهد ش��د. به گزارش 
برن��ا، وي با اش��اره به اين نكته ك��ه »طرح فروش 
محصوالت كش��اورزي از طريق بورس كاال در مورد 
دو محصول جو و ذرت در س��ه سال اخير اجرا شده 
است« گفت: باتوجه به موفقيت در اجراي اين طرح 
در م��ورد دو محصول ج��و و ذرت، اين گونه به نظر 
مي رس��د كه اجراي آن در مورد گندم بدون مشكل 
خاصي انج��ام پذيرد. ضمن اينك��ه پيش بيني هاي 
الزم براي مقابله با مخاطرات پيش روي اجراي اين 

طرح انجام شده است. معاون وزير جهاد كشاورزي 
در ادامه گفت: اجراي اين طرح منجر به ش��فافيت 
در خريد و فروش، افزايش س��رعت در پرداخت به 
كشاورزان، ورود بخش خصوصي به لجستيك بازار 
گندم و در نتيجه بهبود كيفيت گندم خواهد ش��د. 
البته طب��ق قانون دولت مكلف ب��ه خريد گندم از 
كشاورزان است؛ لذا در صورت عدم فروش محصول 
در تابل��وي بورس دولت به تكلي��ف قانوني خود در 

اين مورد عمل خواهد كرد.

احمد صادقيان  عضو هيات نمايندگان اتاق تهران 
در چرخه فروش بعضي گندم را با نرخ پايين از دولت 
مي خرند و دوباره با نرخ باال به خود دولت مي فروشند 
و دولت هم سيستم نظارتي قدرتمندي براي مديريت 
اين ش��رايط ندارد. در اين ش��رايط براي از بين بردن 
فس��اد راهي جز حذف چند نرخي ه��ا نداريم. از اين 
رو گن��دم داخلي به چند دليل بي كيفيت محس��وب 
مي شود. دولت منحصرا گندم را از كشاورز مي خرد و 
ارتباط بين مصرف كننده گندم يعني واحدهاي صنايع 
تبديلي با توليدكنندگان قطع  شده است. دولت توانايي 
سنجش كيفيت حجم عظيمي از گندم خريداري  شده 
را در فاصله كوتاه ندارد و از س��وي ديگر كشاورزان به 
دليل ع��دم وجود رقابت و خريد گندم با هر كيفيتي 

توسط دولت، انگيزه يي براي توليد گندم كيفي ندارد. 
در تمام دنيا كشورهاي شهير در زمينه توليد گندم 
و پيشرو در كشاورزي گندم را در كيفيت متنوع توليد 
مي كنند چراكه آنجا بحث قيمت گذاري و خريد تمام 
گندم با نرخ مش��خص مطرح نيس��ت. در دنيا گندمي 
به اس��م گندم دامي تولي��د مي كنند درحالي كه چند 
س��ال اس��ت، نش��نيدم كه در ايران گندم دامي توليد 
ش��ود يا دولت اعالم كند ك��ه چند درصد از كل گندم 
توليدي در كش��ور دامي بوده است. خريد گندم با هر 
كيفيت با يك نرخ توس��ط دولت تنوع گندم را از بين 
برده اس��ت و كش��اورز هم تمام گندم را باهم مخلوط 
مي كند و مي فروش��د. اي��ران كمبود گندم ن��دارد اما 
كيفيت گندم مس��اله اس��ت. به دليل قيمت گذاري بر 

گندم انگيزه يي براي كش��اورز ايجاد نكرديم بلكه ضد 
انگيزه عمل كرديم. اكنون همه به دنبال بذر پربازده اند 
ت��ا گندم بيش��تري توليد كنند اما مس��اله كيفيت به 
فراموش��ي سپرده  شده اس��ت. البته كيفيت گندم در 
مناطق كشور يكسان نيست اما به دليل اختالط گندم 
خوب با گندم كم كيفيت و بي كيفيت مصرف كنندگان 
گندم و فرآورده هاي آن دچار مشكل شده اند. از سوي 
ديگر هر چن��د در بعضي مناطق كش��ور گندم خوب 
توليد مي شود اما توزيع عادالنه نيست. بعضي استان ها 
از گن��دم با كيفيت محروم مانده اند. فعاالن صنعتي در 
سيس��تان و بلوچس��تان از كيفيت گندم گاليه دارند. 
در بعضي اس��تان ها مثل خوزستان و گلستان به دليل 
خوبي آب وهوا و خاك گندم بهتري توليد مي ش��ود اما 

تنها براي مصرف استان مناسب است.  در سال هايش 
پيش واردات گندم آزاد بود و نياز به گندم باكيفيت از 
خارج تامين مي شود. واردات تا حدودي به رفع مشكل 
كيفي��ت گندم داخلي كمك مي كرد اما در دو س��ال 
گذشته كه خودكفا شديم، واردات گندم منع و محدود 
شده است و تنها در قبال صادرات و در شرايط خاص 
ممكن اس��ت. به همين دليل مساله كيفيت گندم در 

دو سال اخير بيش از هميشه خود را نشان مي دهد. 
راه حل اين مشكل اين است كه دولت رقابت را به 
عرصه توليد گندم بازگرداند و انحصار خريد گندم را با 
روش هايي حل كند. دولت در برنامه س��ال جاري اين 
مهم را گنجانده است. اقداماتي در اين باره انجام  شده 
اما كافي نيست. مساله ايجاد ارتباط بين توليدكننده و 
مصرف كننده گندم براي رشد صنايع تبديلي ضروري 
است و در اين زمينه بايد به شرايط سال هاي آغازين 
دهه 90 بازگرديم كه متقاضيان گندم در مراكز خريد 

گندم كيفي را با قيمت باالتر از خريد تضميني دولت 
ه��م خريداري مي كرديم اما امس��ال حتي نرخ خريد 
تضميني مورد اعتراض كشاورزان قرار گرفته است. از 
س��وي ديگر نبايد اين نكته را فراموش كرد كه چند 
نرخي بودن در تمام زمينه ها فس��اد آور است. دولت 
گندم را با نرخ 1300تومان خريداري مي كند و با دو 
نرخ 668 و 900تومان به نانوايان س��نتي و صنعتي ها 
مي فروش��د. در اين چرخه فروش بعض��ي گندم را با 
نرخ پايي��ن از دولت مي خرند و دوب��اره با نرخ باال به 
خود دولت مي فروش��ند و دولت هم سيستم نظارتي 
قدرتمن��دي براي مديريت اين ش��رايط ندارد. در اين 
ش��رايط براي از بين بردن فساد راهي جز حذف چند 
نرخي ها نداريم چراكه در ارز و تس��هيالت و هر جاي 
ديگري، اين چند نرخي بودن به فساد دامن زده است. 
دولت براي از بين بردن فس��اد و سازندگي كشور بايد 

بساط چند نرخي بودن را جمع كند.

معاون وزير جهاد كشاورزي خبر داد 

فروش گندم داخلي از طريق بورس كاال در سال آينده

كيفيت گندم قرباني اصلي خريد انحصاري و قيمت گذاري

چهره 

يادداشت 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

خودرو جديد بدون تست هاي 
ايمني و كيفي به بازار نمي آيد

مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا اظهار كرد: هيچ 
محصولي از س��ايپا بدون انجام تست هاي كيفي و ايمني، 

طراحي و به بازار عرضه نخواهد شد. 
 ب��ه گزارش س��ايپانيوز، در جريان شش��مين همايش 
كيفيت سايپا محسن جهرودي با بيان اين مطلب گفت: ما 
نمي توانيم محصولي را تحت فش��ار و بدون تست هاي مهم 
كيفي و ايمني، طراحي به سبد محصوالت خود اضافه كنيم. 
وي ادام��ه داد: ما نبايد اج��ازه دهيم محصوالت جديدمان 
در زم��ان زايش بميرند و در اين خصوص تمام تالش خود 
را ب��راي انجام كليه م��وارد كيفي درنظ��ر خواهيم گرفت. 
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينكه قطعه سازان 
خ��ودرو مهم ترين نقش را در كيفيت خودرو دارند، تصريح 
كرد: براي افزايش كيفيت نهايي خودرو بايد ترتيبي اتخاذ 
ش��ود كه كنترل بيش��تري ب��ر ورود قطع��ات باكيفيت به 
س��ايت هاي توليدي خودرو صورت پذيرد. جهرودي ادامه 
داد: خدمات پس از فروش نيز يكي از مهم ترين بخش هايي 
اس��ت كه ب��ر كيفي��ت خدم��ات و محص��والت دراختيار 
مش��تريان تاثيرپذي��ر خواهد بود و توجه ب��ه اين بخش از 
مهم ترين استراتژي هاي سايپا خواهد بود. مديرعامل گروه 
خودروسازي سايپا خاطرنش��ان كرد: تمام تالش ما بر اين 
است كه پرتفوي مناسبي را براي ذي نفعان و مشتريان سايپا 
ايجاد كنيم و اميدواري��م به زودي با تالش همه بخش هاي 

گروه خودروسازي سايپا به اين مهم دست يابيم. 

 صادرات فرش دس�تباف رو به افزايش اس�ت-
ريي��س مركز مل��ي فرش اي��ران گفت: وضعي��ت صادرات 
فرش دس��تباف كش��ور بهبود يافته و صادرات اين كاال رو 
به افزايش اس��ت. حميد كارگر روز پنج ش��نبه در مراس��م 
گش��ايش بيس��تمين نمايش��گاه تخصصي صادراتي فرش 
دس��تباف در اصفه��ان اف��زود: طب��ق آمار گم��رك ايران، 
 ص��ادرات فرش دس��تباف كش��ور ط��ي 7 ماهه امس��ال با
 221 ميليون دالر درآمد ارزي نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل 32درصد رشد داشته است. 
وي اضافه كرد: البته صادرات فرش دستباف هنوز فاصله 
زيادي با س��ال هاي قب��ل از اعمال تحريم ه��ا دارد اما روند 

افزايشي صادرات فرش دستباف اميدوار كننده است. 
كارگر، در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضع 
ماليات بر ارزش افزوده بر فرش دس��تباف در كش��ور گفت: 
طبق قانون، فرش دس��تباف معاف از ماليات اس��ت و ما نيز 
خواس��تار ابقاي معافيت از ماليات بر ارزش افزوده بر فرش 
دس��تباف هس��تيم. وي با بيان اينكه اين خواسته ما داليل 
زي��ادي دارد، افزود: ازجمله داليل ما اين اس��ت كه اعمال 
ماليات بر ارزش افزوده براي فرش دستباف، درآمد زيادي را 
نصيب دولت نمي كند و از سوي ديگر اثر رواني منفي بر اين 
صنعت دارد و صنعت فرش دستباف را از نيل به اهداف اصلي 
و جايگاه واقعي خود باز مي دارد كه با سياس��ت هاي افزايش 

اشتغال و توليد در تضاد است. 
 بيستمين نمايشگاه تخصصي-اصفهان| صادراتي 
فرش دس��تباف با حضور 152 مش��اركت  كننده تا 15 آذر 
امسال در نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان برپاست. 

در اي��ن نمايش��گاه، نماين��دگان اس��تان هاي اصفهان، 
ته��ران، ف��ارس، آذربايجان ش��رقي، اردبيل، ق��م، كرمان، 
چهارمحال وبختياري، كردستان، گلستان و خراسان رضوي 
آخري��ن نمونه دس��ت بافته هاي خ��ود در زمينه هاي فرش 
دس��تباف، قالي، قاليچه، گليم، گبه، چ��رم فرش، قالي هاي 

روستايي و عشايري را به نمايش گذاشته اند. 
 صدور دستور پرداخت فوري 25ميليارد تومان 
مطالبات چايكاران- دس��تور فوري پرداخت 25ميليارد 
تومان ديگر از س��هم دولت بابت خريد تضميني برگ  سبز 
چاي صادر ش��د. به گ��زارش روابط عمومي س��ازمان چاي 
كشور، نوبخت معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و 
بودجه كشور، دستور فوري پرداخت 25ميليارد تومان ديگر 
از سهم دولت بابت خريد تضميني برگ  سبز چاي از مطالبات 
كشاورزان چايكار استان هاي گيالن و مازندران را روز گذشته 
به خزانه كل كش��ور صادر كرده اس��ت. پيش بيني مي شود 
اين اعتبار در هفته آينده به س��ازمان چاي كشور اختصاص 
داده شود تا به حساب كشاورزان چايكار استان هاي شمالي 
پرداخت شود. با پرداخت اين ميزان اعتبار، كل بدهي دولت 
به كش��اورزان چايكار بابت خريد تضميني برگ سبز چاي 
۴۴ميليارد تومان ديگر است كه از اين  ميزان 7ميليارد تومان 
سهم دولت و 37 ميليارد تومان بدهي كارخانجات به دولت 
بابت قدر سهم آنهاست. پيش بيني مي شود دولت 7 ميليارد 
تومان ديگر از سهم خود را نيز تا پايان ماه به سازمان چاي 
اختص��اص دهد اما آنچه مي ماند همت مديران كارخانجات 
چايسازي اس��تان هاي گيالن و مازندران است تا به گونه يي 
برنامه ريزي كنند تا سريع تر مبلغ 37ميليارد تومان قدر سهم 
خود را به س��ازمان چاي كشور براي پرداخت به كشاورزان 

چايكار اقدام كنند. 
 6 طرح راه و شهرس�ازي در سيستان وبلوچس�تان 
افتتاح مي شود- مديركل راه و شهرسازي سيستان وبلوچستان 
گف��ت: 6 ط��رح راه و شهرس��ازي در س��فر 2 روزه هفت��ه 
آين��ده رييس جمه��وري ب��ه سيستان وبلوچس��تان افتتاح 
مي ش��ود. مسعود مالكي روز پنج ش��نبه در گفت وگو با ايرنا 
اظه��ار كرد: اين طرح ها ش��امل باند دوم بزرگ��راه زاهدان-

 ب��م به ط��ول 10 كيلومت��ر، بخش��ي از بان��د دوم بزرگراه 
زاهدان-زابل ادامه قطع��ه 6 به طول 13 كيلومتر، باند دوم 
بزرگراه ايرانش��هر-بمپور ب��ه طول 21 كيلومت��ر، باند دوم 
بزرگراه ايرانش��هر-خاش به ط��ول 10 كيلومتر، كمربندي 
ايرانش��هر، 200 كيلومت��ر راه روس��تايي و 3پ��ل بزرگ در 
جنوب سيستان وبلوچس��تان اس��ت. وي با بيان اينكه اين 
طرح ه��ا در مح��دوده اداره كل راه و شهرس��ازي ش��مال و 
جنوب سيستان وبلوچستان افتتاح مي شود، ادامه داد: براي 
 راه اندازي اين طرح هاي مهم و تاثيرگذار در استان 3 هزار و 
300 ميليارد ريال )330ميليارد تومان( اعتبار هزينه ش��ده 
است. مردم سيستان وبلوچستان شنبه هفته آينده )11 آذر( 
ميزبان رييس جمهوري و هيات همراه خواهند بود. اس��تان 
سيستان وبلوچستان به سبب گس��تردگي راه هاي ارتباطي 
داراي 2 اداره كل راه و شهرسازي در زاهدان مركز اين استان 

و ايرانشهر است.

ويژه

اخبارشهرستانها

»تعادل« در گفت وگو با تحليلگران بررسي مي كند

واكاوي گزاره هاي موثر بر رونق واقعي توليد

فتاح اعالم كرد

اعتبار وام اشتغال زايي مددجويان كميته امداد افزايش يافت

با گذش��ت بيش از 9ماه از س��ال96 ش��ايد وقت آن 
رس��يده باش��د كه از منظر موش��كافانه نگاهي به ابعاد و 
زواياي گوناگون طرح رونق توليد به عنوان مهم ترين طرح 
اقتصادي دولت در حوزه كس��ب وكار كوچك و متوسط 
انداخته ش��ود. طرحي كه براس��اس اهداف اوليه اش قرار 
ب��ود، روياي احي��ا و پويايي بنگاه هاي اقتص��ادي خرد را 
در كشورمان تحقق بخش��د. بنگاه هايي كه تجربه نشان 
مي دهد بدون رش��د و پوياي��ي پايدار آنها امكان رش��د 

اقتصادي كالن امكان پذير نخواهد بود. 
ط��رح رونق توليد در س��ال 95و ب��ا دورنماي تزريق 
16هزارميليارد تومان به بي��ش از 7500بنگاه كوچك و 
متوسط آغاز شد و براساس برنامه هاي اعالم شده در سال 
96 نيز با همان دستور كار مشخص كه تامين نقدينگي 

بنگاه هاي خرد را شامل مي شود، استمرار پيدا كرد. 
اما از ابتداي اجراي اين طرح جدا از منتقدان اقتصادي 
دول��ت، برخي چهره هاي اقتصادي و اجرايي درون دولت 
نيز اعالم كردند كه براي پويايي و توسعه پايدار بنگاه هاي 
كوچك و متوسط جدا از تامين مالي، گزاره هاي تاثيرگذار 
ديگري نيز مورد نياز است كه بدون آنها امكان رسيدن به 
يك چرخه منطقي در مراحل پيش توليد، توليد، بازاريابي، 
عرضه، صادرات، خدمات پس از فروش و... ممكن نيست. 
پرچم دار اين گروه از منتقدان درون دولتي، عيس��ي 
منص��وري معاون كارآفرين��ي وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي بود كه ب��ا توجه به مطالعات دامنه داري كه در 
حوزه كس��ب وكار خرد داش��ت از دولت مي خواست به 
جاي تمركز بر بحث تامين مالي بنگاه ها به دنبال تدارك 
بسته يي جامع از حمايت هاي اصولي و علمي براي پويايي 
واقعي بنگاه هاي خرد باشد. منصوري استدالل مي كرد كه 
تجربه اقتصاد بين المللي در كنار تجربياتي كه كشورمان 
در س��ال هاي گذشته داشته، نش��ان دهنده اين واقعيت 
عريان اس��ت كه تامين مالي بنگاه ه��ا نه تنها به تنهايي 
قادر نيس��ت پيكره رنجور كسب وكار خرد در كشورمان 
را احيا كند بلكه در بس��ياري از موارد چنانچه با عواملي 
تكميلي)تسهيل صدور مجوزها، تامين مواد اوليه، بازاريابي 
و...( همراه نش��ود خود به عاملي در جهت فرس��ودگي و 

مرگ زودرس بنگاه هاي اقتصادي بدل خواهد شد. 
پايش فع��ل و انفعال اقتص��ادي بنگاه هاي خرد طي 
9ماه گذش��ته و اس��تقبالي كه طي اين ماه از طرح رونق 
توليد شده است، نشان مي دهد كه از يك طرف صاحبان 
بنگاه هاي كوچك و متوسط در كشورمان كمتر مايل به 
استفاده از تسهيالت صرف هستند و از سوي ديگر نحوه 
مواجهه بانك ها و بخش  هاي دولتي با اين طرح نيز حاكي 
از اين واقعيت است كه شايد به دليل عدم تحقق اهداف 

از پيش تعيين شده س��ازوكار ديگري براي رونق بيشتر 
بنگاه ها مورد نياز است. 

ب��ا اين مقدمات در جريان اين گزارش با اس��تفاده از 
زبان آمار مستند و تحليل هاي كارشناسي تالش شده تا 
نوري به ابعاد و زواياي گوناگون طرحي انداخته شود كه 
به نوعي سرنوشت اشتغال زايي، توليد، صادرات و در نهايت 

رشد اقتصادي كشورمان در گرو آن است. 

 3 گانه دردسر آفرين
دول��ت وع��ده داده ك��ه ب��راي س��ال 96 بي��ش از 
30هزارميليارد تومان براي توسعه كسب وكار كوچك و 
متوس��ط در قالب طرح رونق توليد اختصاص داده است. 
براساس آخرين اطالعات منتشر شده از سوي سخنگوي 
دولت در نشس��ت هفتگي با خبرنگاران ت��ا ابتداي آبان 
ماه س��ال جاري 27ه��زار و 990بنگاه توليدي كوچك و 
متوسط در قالب طرح رونق توليد از ابتداي سال ثبت نام 
كرده  ان��د كه از اين تع��داد 7867واحد به بانك معرفي و 
مبلغي حدود 6000 ميليارد تومان براي آنها در نظر گرفته 
شده  است عالوه بر اين 1316واحد توليدي مبلغي حدود 

1188ميليارد تومان دريافت كرده اند. همانطور كه ش��ما 
هم مشاهده مي كنيد با گذشت 9ماه از آغاز سال 1396 
تنها حدود ۴درصد از تس��هيالت 30هزارميليارد توماني 
مربوط به طرح رونق توليد به واحدهاي توليدي پرداخت 
شده است، اعداد و ارقامي كه با توجه به فرصت باقي مانده 
تا پايان س��ال تحقق رقم ذكر ش��ده را اگر نگوييم كاري 

غيرممكن نامحتمل خواهد كرد. 
رحيم بنامواليي، رييس اتاق البرز يكي از چهره هايي 
اس��ت كه از همان ابتداي اس��تارت طرح رونق توليد در 
جريان گفت وگو هاي متعدد با رسانه ها به دولتمردان تذكر 
داد كه بدون توجه به گزاره هاي مكمل طرح رونق توليد به 
اهداف از پيش تعيين شده اش، نخواهد رسيد. بنامواليي 
در جري��ان گفت وگو با »تع��ادل« از عدم تعادل عرضه و 
تقاضا به عنوان عوامل اصلي مشكالت فعلي اقتصاد كشور 
نام مي برد و مي گويد: متاس��فانه مش��كالت فعلي كه در 
بخش توليد كوچك ها و متوس��ط ها مشاهده مي شود از 
آش��فتگي ناشي از صدور موافقت نامه هاي اصولي بيش از 
حد و غيرمنطقي طي س��ال هاي اخير سرچشمه گرفته 
است. بنامواليي از توليد بيش از نياز، قاچاق كاال و واردات 

بي رويه كاال به عنوان 3 ضلع اصلي يك مثلث ش��وم كه 
از منظر وي اقتصاد كش��ور را با خطرات اساس��ي مواجه 

كرده نام مي برد. 
ريي��س اتاق الب��رز در ادامه و در تش��ريح اين 3 گانه 
تاكيد مي كند: چهره پليد اين مثلث ش��وم در بس��ياري 
كارخانه ه��ا بخش توليد را قفل زمين گير كرده و تا وقتي 
ك��ه توليد بيش از نياز همراه با قاچ��اق و واردات بي رويه 
استمرار داشته باش��د، سياست رونق توليد از شعار فراتر 

نخواهد رفت. 
وي به س��ازمان صنعت و معدن توصي��ه كرد، نتايج 
حاصل از عملكرد غلط ناش��ي از صدور موافقت نامه هاي 
اصولي در سال هاي اخير كه معضل توليد كاالهاي بدون 
مشتري و ركود را در پي داشته مورد بررسي قرار دهد تا 
الاقل از اين پس اشتباهات فاحش گذشته در اين زمينه 

تكرار نشود. 
بنامواليي با اش��اره به رش��د افسارگسيخته بيكاران 
تحصيل ك��رده ام��ا ب��دون كار و تخص��ص ارزش آفرين 
مي گويد: تجربه ساير كشورها نشان داده كه بدون توسعه 
منطقي كسب و كار خرد، پاسخگويي به مطالبات جمعيت 

بيكار جوان ممكن نيست. جوان ايراني تحصيلكرده بايد 
توانايي كس��ب وكار و تبديل علم به ث��روت را فرا گرفته 
باشد بدون اين آموزش ها نه تنها جمعيت بيكاران جوان 
كش��ورمان كاهش نمي يابد بلكه نمودارها مدام به سمت 
صع��ود حركت خواهند كرد. ريي��س اتاق البرز در بخش 
ديگري از س��خنانش عملكرد ستاد تسهيل درخصوص 
ش��يوه ارائه تس��هيالت را مورد گاليه ق��رار داد و گفت: 
مسووالن ذي ربط دس��ت اندركار ستاد تسهيل به جاي 
ش��عار و ارائه آمار، رفع نيازه��اي واقعي فعاالن اقتصادي 

واجد شرايط استان را تامين كنند.

 ريشه مشكالت در بانك هاست
در شرايطي كه رحيم بنامواليي معتقد است بايد در 
برابر مثل ش��وم توليد بيش از نياز، قاچاق كاال و واردات 
بي رويه كاال ايس��تادگي كرد، عبدالوهاب س��هل آبادي از 
منظر ديگري به بحث ورود مي كند و ريش��ه اصلي عدم 
پويايي مناسب طرح رونق توليد را در بانك ها جست وجو 
مي كند. عبدالوهاب س��هل آبادي، رييس اتاق اصفهان و 
رييس خانه صنعت و معدن اي��ران با انتقاد از وضع ارائه 
تس��هيالت بانكي به واحدهاي تولي��دي متقاضي اظهار 
كرد: بانك ها از تمامي اهرم هاي فشار در راستاي پرداخت 
تس��هيالت به واحدهاي توليدي اس��تفاده مي كنند كه 
موجب شده واحدهاي توليدي از دريافت تسهيالت ترس 

و واهمه داشته باشند. 
او با اش��اره ب��ه اين واقعي��ت كه ميزان درخواس��ت 
تس��هيالت طرح رونق توليد كاهش چش��مگري داشته 
مي گويد: در نيمه اول س��ال كمت��ر از ۴درصد مربوط به 
تس��هيالت 30هزارميليارد توماني به واحدهاي توليدي 
براي رونق و نوسازي پرداخت شده و در سال جاري شاهد 
هستيم كه بر خالف سال گذشته استقبال مطلوبي صورت 
نگرفته است. سهل آبادي افزود: بايد براي بهبود وضع توليد 
در كش��ور چاره انديشي شود چراكه در غير اين صورت با 
بار س��نگين بدهي بانكي و بهره هاي مربوط به آن توليد 
و حركت درنمي آيد و همين مس��اله موجب خواهد شد 
كماكان از طرح رونق توليدي توس��ط واحدهاي توليدي 

استقبال مطلوبي نشود. 
مجموع��ه اي��ن اظهارنظره��ا و دامن��ه وس��يعي از 
اظهارنظرهاي ديگر نش��ان مي دهد ك��ه دولت دوازدهم 
در كنار تامين مالي بنگاه ها بايد نيم نگاهي هم به س��اير 
گزاره هاي موثر بر فرآيند رونق توليد مانند بازاريابي، مقابله 
با قاچاق كاال، انتقال تكنولوژي و... داش��ته باشد تا اهالي 
توليد در قالب يك بس��ته حمايت��ي كامل فرآيند احيا و 
توسعه مستمر بنگاه هاي كوچك و متوسط را دنبال كنند. 

ريي��س كميته امداد امام خمين��ي)ره( گفت: اعتبار وام اش��تغال زايي 
مددجويان اين نهاد به همت دولت و مجلس شوراي اسالمي در سال جاري 

از يك هزار ميليارد تومان به 2هزار و 100 ميليارد تومان افزايش يافت. 
به گزارش ايرنا، پرويز فتاح در سخنراني پيش از خطبه هاي اين هفته 
نماز جمعه ش��هر مقدس قم اظهار كرد: طبق برنامه بايد تا پايان امسال 

براي 1۴0هزار مددجو فرصت شغلي ايجاد شود. 
وي در ادامه با اشاره به كاهش هزينه هاي اداري كميته امداد گفت: 
طي سه س��ال گذش��ته، اين نهاد حدود20 درصد از نظر هزينه هاي 
جاري، س��اختاري و نيروي انساني كوچك تر ش��ده، اما ازسوي ديگر 
كيفيت مددكاري در اين مدت بهتر شده است و تمام اين صرفه جويي 
را به س��مت جامعه هدف و مددجوي��ي برده ايم. وي با تقدير از توجه 
دولت و مجلس ش��وراي اسالمي به كميته امداد افزود: شرايط دولت 
از لحاظ بودجه س��خت اس��ت، اما با همكاري دولت و مجلس شوراي 

اسالمي مستمري و اعتبار تسهيالت قرض  الحسنه اشتغال مددجويان 
افزايش قابل توجهي داش��ته اس��ت. وي با بيان اينكه 250هزار خانوار 
زير پوش��ش كميته ام��داد داراي بيمه تامين اجتماعي هس��تند، اظهار 
ك��رد: تمام مددجويان كميته امداد داراي بيمه درماني هس��تند و براي 
آنها دفترچه درماني صادر شده است. فتاح با اشاره به اينكه از 3ميليون 
مددجوي كميته امداد، 1.5ميليون نفر سالمند هستند، افزود: يك ميليون 
زن سرپرست خانوار، 175هزار فرزند يتيم، 330هزار دانش آموز، 72هزار 
دانشجو، 35هزار خانواده زنداني و 90هزار كودك زير 6 سال زيرپوشش 
كميته امداد قرار دارند. رييس كميته امداد امام خميني)ره( خاطرنشان 
كرد: حدود 900هزار حامي براي ايتام و محسنين در كشور داريم كه هر 
ماه در حدود يك ميليون و ۴00 هزار ريال به اين فرزندان اهدا مي كنند. 
وي با تاكيد بر توسعه فرهنگ كار ميان مددجويان كميته امداد گفت: 
كميته امداد يك مكان موقت براي حمايت افراد است و براين اساس طبق 

قانون سال گذشته 10درصد از جامعه هدف اين نهاد از چرخه حمايتي 
خارج ش��د. فتاح، يكي از دس��تاوردهاي كميته امداد را تاسيس صندوق 
قرض الحس��نه امداد واليت با مجوز بانك مركزي برش��مرد و اظهار كرد: 
اين صندوق با هدف تس��هيل پرداخت وام هاي ُخرد به نيازمندان آغاز به 
كار كرده اس��ت. وي با بيان اينكه وضعيت نابسامان اقتصادي و بيكاري، 
متقاضي��ان ورود به چرخه حمايتي كميته امداد را افزايش داده اس��ت، 
گفت: كميته امداد در توليد فقر نقشي ندارد، اگرچه در كشور يك وفاق 
ملي براي كمك به نيازمندان ايجاد ش��ده اس��ت، ولي براي جلوگيري از 
افزايش فقر بايد ريشه ها را هدف قرار داد و تا زماني كه اين مبارزه جدي 
دنبال نش��ود، به نتيجه نخواهيم رس��يد. وي با بيان اينكه كميته امداد 
از موسس��ه هاي خيريه همس��و با فعاليت هاي اين نهاد حمايت مي كند، 
گفت: ارتباط و هماهنگي مناسبي ميان اين نهاد با خيريه ها ايجاد شده 
است و كميته امداد اين موسسه ها را مزاحم نمي داند. رييس كميته امداد 

امام خميني)ره( با تاكيد بر اينكه حقوق كارمندان كميته امداد از جاي 
ديگري تامين مي ش��ود، خاطرنشان كرد: به هيچ وجه كمك هاي مردمي 
در اين بخش هزينه نمي ش��ود. وي با بي��ان اينكه چتر حمايتي كميته 
امداد بايد توسعه يابد، تاكيد كرد: روش هاي سنتي براي جذب كمك  هاي 
مردمي پرهزينه اس��ت و براين اس��اس بايد از روش هاي الكترونيكي به 
صورت گس��ترده  تر اس��تفاده ش��ود. فتاح با بيان اينكه جامعه هدف ما 
جامعه وس��يعي است، خاطرنشان كرد: در استان قم نيز 15هزار خانواده 
زيرپوشش كميته امداد قرار دارند. وي با بيان اينكه در شهر قم مددكاري 
اسالمي را راه اندازي كرده ايم، تصريح كرد: طالب با تفكر ديني و حوزوي 
مددكار ما شده اند و اين امر را مي خواهيم در كل كشور پياده سازي كنيم. 
وي خاطرنشان كرد: اداره خواهران مختص مددجويان زن در كميته امداد 
امام خميني)ره( اس��تان قم تشكيل شده است كه پس از اجراي مرحله 

آزمايشي آن در قم، در كل كشور مي توان اين اداره را توسعه داد. 

مديران كرمانشاه ميثاق نامه يي امضا مي كنند كه تا پايان برنامه 
ششم توسعه نرخ بيكاري استان را از 22درصد فعلي به 1۴درصد 
برسانند؛ استاندار كرمانشاه هم تاكيد كرد كه عمل نكردن به اين 

ميثاق نامه به معناي استعفاي آن مدير تلقي خواهد شد. 
هوش��نگ بازوند روز پنج شنبه در س��تاد اشتغال استان گفت: 
حدود 5 س��ال پيش نرخ بيكاري استان 16درصد بود كه اين رقم 
اكنون 22درصد اس��ت و علت اصل��ي اين نتيجه عملكرد ضعيف 

برخي مديران دستگاه هاي اجرايي است. 
بازوند تاكيد كرد كه در پايان برنامه شش��م توس��عه نرخ بيكاري در اس��تان كرمانشاه بايد 
به 1۴درصد برس��د و هر مديري به تعهدش در ميثاق نامه ايجاد اش��تغال عمل نكند به منزله 
استعفايش تلقي خواهد شد. وي افزود: برنامه ريزي براي اشتغال بايد به گونه يي باشد كه عالوه 

بر پاسخگويي به نيازهاي جديد از آمار كنوني 1۴5هزار بيكار استان نيز بكاهد. 
اس��تاندار كرمانش��اه با بيان اينكه ايجاد اش��تغال س��خت ترين كار يك مدير است، افزود: 
ميثاق نامه مديران استان براي ايجاد اشتغال بايد عملياتي باشد چراكه افكار عمومي از ما انتظار 
دارد و اگر قول و قرارهاي ما عملي نش��ود، اعتماد مردم كه س��رمايه نظام است از بين مي رود. 
بازوند تاكيد كرد كه روي كاغذ ش��غل ايجاد نمي شود؛ او طرح سامانه گرمسيري و اثراتش در 
اشتغال استان را مثال زد و گفت: براي تكميل اين طرح هنوز هزار و 800 ميليارد تومان پول 

كم داريم و معلوم هم نيست از كجا بايد تامين شود. 
وي افزود: براي اين طرح پيش بيني ش��ده كه 62 هزار هكتار از اراضي ديم آبي ش��ود اما 

واقعيت چيز ديگري است و درصد قابل توجهي از طرح روي بهبود آبياري متمركز است. 
او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنانش ضمن تقدير از حض��ور رهبر معظم انق��الب در ميان 

زلزله زدگان استان گفت: حضور ايشان در سرعت عمل دولتي ها خيلي نقش داشته است. 
استاندار كرمانشاه با بيان اينكه در زلزله كرمانشاه همه تمام قد پاي كار بودند، افزود: در هيچ 
زلزله يي دولت تا اين حد پاي كار نبوده است. بازوند همچنين از نمايندگان مجلس بابت تصويب 
برداش��ت 600 ميليارد تومان از محل صندوق توس��عه ملي براي كمك به واحدهاي صنعتي، 
صنفي و كش��اورزي خسارت ديده استان تش��كر كرد. او ابراز اميدواري كرد كه مديران با اين 

بودجه ها بتوانند زلزله را به فرصتي براي پيشرفت استان كرمانشاه تبديل كنند. 

 امضاي ميثاق  نامه مديران استان كرمانشاه
براي كاهش نرخ بيكاري به 14 درصد

قائ��م مقام س��ازمان منطق��ه آزاد اروند گفت: با فراهم ش��دن 
زيرساخت الزم زمينه س��فر بدون رواديد اتباع خارجي به منطقه 

آزاد اروند فراهم شد. 
عبداهلل كعبي پنج ش��نبه در گفت وگو با ايرنا آبادان اظهار كرد: 
اين مهم بعد از 12س��ال از ابالغ تشكيل سازمان منطقه آزاد اروند 
براي رونق اقتصادي و جذب سرمايه گذاري و گردشگر اجرا مي شود. 
 وي هدف س��ازمان منطقه آزاد ارون��د را جبران عقب ماندگي هاي

8 سال جنگ تحميلي و بازگرداندن رونق دوباره به شهرهاي آبادان 
و خرمشهر عنوان كرد و گفت: برنامه ريزي مدوني براي بازسازي و اصالح زيرساخت هاي ويران 
شده اين 2شهر لحاظ نشده بود. كعبي نگاه دولت و سازمان منطقه آزاد اروند به شهرهاي آبادان 
و خرمشهر را ويژه و در راستاي محروميت زدايي و رونق اقتصادي آنها توصيف كرد و گفت: دولت 
يازدهم با هدف بهره مندي همه س��اكنان اين 2شهر محدوده منطقه آزاد اروند را افزايش داده 
است. وي راهبرد سازمان منطقه آزاد اروند براي توسعه همه  جانبه شهرهاي آبادان و خرمشهر 
را بهره گيري از مشاركت مردم در آباداني، سازندگي و بازگرداندن رونق قبل از جنگ تحميلي 
توصيف كرد و افزود: سازمان منطقه آزاد اروند متولي ايجاد زيرساخت ها ازجمله ساخت، تجهيز 
بيمارستان ها و مراكز درماني، توسعه آموزش و دانشگاه ها، توسعه حمل و نقل از طريق تجهيز 

فرودگاه و راه آهن، توسعه بنادر، هتل ها و اماكن گردشگري است. 
قائم مقام س��ازمان منطقه آزاد اروند گفت: بايد براي توس��عه گردشگري و سرمايه گذاري 
در منطق��ه ايجاد جاذبه كني��م كه يكي از اين جاذبه ها امنيت س��رمايه گذاري و فراهم كردن 
زيرساخت هاست. وي اظهار كرد: امنيت سرمايه گذاري در محدوده سازمان منطقه آزاد اروند در 

حد مطلوبي است و زيرساخت هاي خوبي براي جذب سرمايه گذار فراهم شده است. 
كعبي در بخش ديگري نقد سازنده را الزمه توسعه و پيشرفت دانست و گفت: از نقد منصفانه 

و سازنده استقبال مي كنيم و آن را در راستاي پيشرفت منطقه مي دانيم. 
وي افزود: متاسفانه برخي با بزرگ نمايي مشكالت، نقد مغرضانه را با هدف سلب اعتماد مردم 
در پيش گرفته اند. قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: كسي منكر مشكالت و نارسايي ها 
در اين منطقه نيس��ت ولي مهم اين اس��ت كه حركت براي عمران و آباداني شهرهاي آبادان و 

خرمشهر به همت مردم و مسووالن در جريان باشد. 

 لغو ويزا براي اتباع خارجي
در منطقه آزاد اروند

خطي��ب نماز جمعه اهواز گفت: تصمي��م غيراصولي صنعت 
نفت درخصوص جذب نيروه��اي غيربومي در ميدان هاي نفتي 
خوزستان، اين استان را با بحران جدي روبه رو ساخته و زمينه را 

براي سوءاستفاده دشمنان از جوانان فراهم مي كند. 
به گزارش ايرنا آيت ا... سيدمحمدعلي موسوي جزايري در 
خطبه هاي نماز جمعه اين هفته اهواز در مصالي مهديه امام 
خميني)ره( اين ش��هر با تاكيد بر لغو مصوبه جذب 2هزار و 
500 نيروي غيربومي در ميدان هاي نفتي خوزستان توسط 
كارگزاري صنعت نفت اظهار كرد: اجراي اين مصوبه مانند يك عارضه بيماري براي هر 
كشور و نظامي يك خطر بزرگ محسوب مي شود. وي افزود: بي مهري مسووالن صنعت 
نفت نس��بت به جذب نيروهاي بومي استان ها براي هيچ يك از مسووالن خوزستان و 
ائمه جمعه قابل قبول نيست چراكه اين ميدان هاي نفتي در اين استان بوده و براساس 
قان��ون اولويت با نيروهاي بومي اس��ت. خطيب نماز جمعه اه��واز ادامه داد: نيروهاي 
بومي مناطق هويزه، جفير و سوسنگرد بيشترين سهم را بايد از اين استخدامي داشته 
باشند چراكه تخصص الزم را داشته و اگر هم در اين خصوص نيازمند تخصص بيشتر 
هس��تند، مي توان آن را با برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي تقويت كرد. وي بيان 
كرد: تمامي علما و ائمه جمعه خوزستان نامه يي را مبني بر اين بي مهري صنعت نفت 
براي رييس جمهوري آماده كرده اند تا اعتراض خود را نسبت به اين مساله مهم نشان 
دهند. آيت ا... موسوي جزايري گفت: مسووالن بايد گوش هاي خود را باز كنند و بدون 
مالحظه عواقب كار، دس��ت به اين اقدام نزنند چراك��ه ناديده گرفتن حقوق نيروهاي 
بومي باعث نگراني ش��ده و دش��من را از اين موضوع خرسند مي كند. وي اظهار كرد: 
دشمنان اسالم هر روز به دنبال بهانه يي براي ايجاد تفرقه در خوزستان هستند و نبايد 
با اين اقدام اين بهانه را به دس��ت دش��منان بدهيم. خطيب نم��از جمعه اهواز گفت: 
درخصوص جذب نيروهاي بومي در ميدان هاي نفتي خوزس��تان هيچ توجيهي از هيچ 

مسوولي پذيرفته نيست. 
وي بيان كرد: اگر اين مس��ووالن مي توانند با عدالت رفتار كنند بر س��ر كار بمانند و اگر 
هم نمي توانند كه در نظام جمهوري اسالمي كه نظام عدالت است، جايي براي آنها نيست. 

 امام جمعه اهواز خواستار لغو مصوبه استخدام غيربومي ها
در شركت نفت شد
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اقتصاد اجتماعي12
كمبود۳۷۰۰ معلم ورزش

معاون تربيت بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
كمبود دبير تربيت بدني را از جمله مشكالت حوزه ورزش 
دانش آموزي دانس��ت و گفت: به ويژه از سال گذشته كه 
دو ساعت درس تربيت بدني براي دوره پيش دانشگاهي و 
يك س��اعت درس تربيت بدني به پايه يازدهم اضافه شد 
با مش��كل كمبود ۳۷۰۰ نفري دبير روبرو شديم كه در 
حال رايزني براي تخصيص س��هميه استخدامي در اين 
بخش هستيم. مهرزاد حميدي با اشاره به ضرورت توجه 
بخش هاي بيرون از مدرسه به ورزش نوجوانان اظهار كرد: 
ب��ه عنوان مثال بايد مس��ووالن تربيت بدني و همچنين 

ورزش محالت به كمك ما بيايند. 
او افزود: دانش آموز ش��ش س��اعت در اختي��ار ما و در 
مدرسه اس��ت و در اين مدت طرح هايي چون حياط پويا، 
المپياد ورزش درون مدرسه يي و كانون هاي ورزشي درون 
مدرس��ه يي را اجرا كرده ايم. معاون تربيت بدني و سالمت 
وزارت آم��وزش و پرورش با بيان اينكه ورزش قهرماني را 
نيز درون مدرس��ه يي كرده ايم به ايسنا گفت: يك قهرمان 
ورزش��ي از دل مدرسه مي جوش��د و باال مي آيد. حميدي 
ادامه داد: المپياد ورزش درون مدرسه يي طرح خوبي است 
كه از سه سال گذشته به اجرا در آمد و بيش از 4.5 ميليون 
دانش آم��وز را تحت پوش��ش دارد. نكته جالب توجه آنكه 
برگزاركنندگان مسابقات نيز خود دانش آموزان هستند و 

آمار آنها به 2.5ميليون نفر در حال حاضر رسيده است. 
او با بيان اينكه پشت طرح هاي ورزشي دانش آموزي 
منطق و پش��توانه علمي خوبي وج��ود دارد عنوان كرد: 
بسياري از طرح هاي ما پيش از اجرا پايلوت شده و نتايج 
خوبي دربرداش��ته اس��ت؛ حتي طرح ورزش صبحگاهي 
كه ب��ا كمك رادي��و ورزش در ۳5 درصد مدارس برگزار 
مي شود مورد استقبال واقع شده است. معاون تربيت بدني 
و س��المت وزارت آموزش و پرورش به برخي مش��كالت 
پي��ش روي ورزش دانش آموزي نيز اش��اره كرد و گفت: 
كمبود دبير تربيت بدني از جمله مشكالت ماست به ويژه 
از سال گذشته كه دو ساعت درس تربيت بدني براي دوره 
پيش دانش��گاهي و يك ساعت درس تربيت بدني به پايه 
يازدهم اضافه ش��د با مش��كل كمبود ۳۷۰۰ نفري دبير 
روبرو ش��ديم كه در حال رايزني براي تخصيص سهميه 

استخدامي در اين بخش هستيم. 

 كليه فروشي
ناراحت كننده است

وزير بهداش��ت گفت: كليه فروش��ي و برچس��ب هاي 
تبليغاتي فروش اعضاي بدن در شهر ناراحت كننده است، 
اما چه مي شود كرد؟ از يكسو با 25 هزار نفر مواجه هستيم 
كه جانش��ان در معرض مرگ قرار دارد و از س��ويي ديگر 
افرادي هستند كه به زير خط فقر رفته اند. حسن قاضي زاده 
هاش��مي، وزير بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: ساالنه 
هشت هزار نفر دچار مرگ مغزي مي شوند كه 4 هزار نفر 
از آنها آمادگي اهداي عضو دارند، اما تنها ٩۰۰ نفر اعضاي 
بدن خود را اهدا مي كنند.  او ادامه داد: هرفرد مي تواند به 
هش��ت نفر زندگي ببخش��د و معلوليت 5۳ نفر را برطرف 
كند. هاش��مي افزود: وضعيت ايران در اهداي عضو بهتر از 
كش��ورهاي افريقايي و آسيايي است اما اميدوارم فرهنگ 
اهداي عضو در كشور گسترش يابد چرا كه 25 هزار نفر در 
نوبت اهدا هس��تند و در هر روز و هر ساعت چندين بيمار 
به دليل نبود عضو پيوندي جان خود را از دست مي دهند. 
وزير بهداش��ت تاكي��د ك��رد: از نظر دس��تورات ديني با 
محدوديت هايي مواجه بوديم اما با فتواي امام، جان هزاران 
نف��ر نجات پيدا كرد. هاش��مي افزود: اه��داي عضو كاري 
عاقالنه، صحيح و منطقي است كه بجاي اينكه اندام ها در 
خاك مدفون شده و بپوسد جان ديگران را نجات مي دهد. 
هاشمي گفت: كليه فروشي و برچسب هاي تبليغاتي فروش 
اعضا بدن در شهر ناراحت كننده است اما چه مي شود كرد؟ 
ما از يكس��و با 25 هزار نفر مواجه هستيم كه جانشان در 
معرض مرگ قرار دارد و از سويي ديگر افرادي هستند كه 

به زير خط فقر رفته اند. 

 مستمري بازماندگان
چگونه تقسيم مي شود؟ 

ماده ٨۳ قانون تامين اجتماعي، س��هم مس��تمري هر 
يك از بازماندگان بيمه ش��ده متوف��ي را به صورت كامل 
مشخص كرده است. سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد: بر 
اساس اين قانون ميزان مستمري همسر بيمه شده متوفي 
معادل 5۰درصد مس��تمري اس��تحقاقي بيمه شده است 
و در صورتي كه بيمه ش��ده مرد داراي چند همس��ر دايم 
باشد مستمري به تساوي بين آنها تقسيم مي شود. ميزان 
مستمري هر فرزند بيمه شده متوفي نيز معادل 25درصد 
مس��تمري استحقاقي بيمه شده است و درصورتي كه پدر 
و مادر را از دس��ت داده باشد، مستمري وي دوبرابر ميزان 
مذكور خواهد بود. ميزان مس��تمري هريك از پدر و مادر 
بيمه شده متوفي نيز معادل 2۰درصد مستمري استحقاقي 
بيمه شده است.  مجموع مستمري بازماندگان بيمه شده 
متوفي نبايد از ميزان مس��تمري اس��تحقاقي تجاوز كند. 
هرگاه مجموع مستمري از اين ميزان تجاوز كند سهم هر 
يك از مس��تمري بگيران به نسبت تقليل داده مي شود. در 
اين صورت اگر يكي از مستمري بگيران فوت شود يا فاقد 
شرايط استحقاقي دريافت مستمري شود، سهم بقيه آنان 
با توجه به تقسيم بندي مذكور در اين ماده افزايش خواهد 
ياف��ت و در هر حال بازماندگان بيمه ش��ده از 1۰۰درصد 

مستمري بازماندگان متوفي استفاده خواهند كرد. 

۴۵۰ هزار معلول در انزوا
معاون توانبخش��ي سازمان بهزيستي كشور گفت: در 
قانون جامع حمايت از معلوالن نحوه مناسب سازي معابر 
و اماكن براي اين قشر آمده است اما متاسفانه دستگاه ها 
به آن بي توجه  هستند و رتبه خوبي در اين زمينه در دنيا 
نداريم.  حسين نحوي نژاد گفت: يك ميليون و ۳۰۰هزار 
معلول در س��ازمان بهزيس��تي داراي پرونده هستند كه 
بيش��ترين آمار معل��والن به گروه جس��مي و حركتي با 
۳۰ درصد اختص��اص دارد كه جمعيت 45۰ هزار نفري 
را ش��امل مي ش��ود.  او ادامه داد: بنابراين با توجه به اين 
تعداد باالي معلول جسمي و حركتي بايد فضاي شهري 
مناسب سازي بشود. نحوي نژاد تاكيد كرد: البته قبل از هر 
اقدامي نياز به فرهنگسازي در جامعه داريم چراكه در حال 
حاضر براساس اطالعات جمع آوري شده فقط ۳۰درصد 
معابر و اماكن ش��هري براي معلوالن مناسب سازي شده 
است.  معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: 
اين در حالي است كه با عدم مناسب سازي معابر، مسائلي 
مانند انزوا و خانه نشيني، يأس و بيماري هايي مانند زخم 
بستر، ايجاد مشكالت و بيماري هاي جبران ناپذير را براي 

اين دسته از معلوالن مي توانيم پيش بيني كنيم. 

اخبار

آيا خودكفايي در گندم بحران آب را تشديد مي كند؟

آبياري سنتي؛ كشاورزي عليه آب
ريحانه جاويدي  

كمبود آب يك�ي از بحران هاي جدي ايران 
اس�ت؛ بحراني كه چند س�الي مي شود شروع 
ش�ده و پيش بيني كارشناس�ان بر اين است 
كه هر س�ال هم ش�رايط بحراني آب سخت تر 
مي ش�ود، تا جايي كه شايد كار به واردات آب 
هم كش�يده ش�ود. با وجود اي�ن همچنان كه 
كمب�ود آب حادتر ش�ده و نگراني ها تش�ديد 
مي ش�ود، خبرهاي�ي از خودكفاي�ي در برخي 
محصوالت كش�اورزي منتش�ر مي شود كه در 
نگاه نخس�ت دغدغه كمب�ود آب را پررنگ تر 
مي كند. روز گذش�ته عبدالمهدي بخش�نده، 
معاون برنامه ري�زي واقتص�ادي وزارت جهاد 
كش�اورزي، اعالم كرد: » واردات گندم ممنوع 
اس�ت. هيچ كس اج�ازه واردات اين محصول 
را ن�دارد. در اين دو س�ال در بح�ث گندم به 
خودكفايي رسيده ايم و در حال حاضر بيش از 
12ميليون تن گندم در انبارها ذخيره داريم و 

نيازي به واردات اين محصول نيست.«
اما دغدغه كمب�ود آب موضوع خودكفايي 
در برخي محصوالت كشاورزي را با پيچيدگي 
روبه رو مي كند. سياس�ت هاي نادرستي كه در 
زمينه اس�تفاده از مناب�ع آب در دولت نهم و 
دهم اتخاذ شد، سبب شده تا با هر بار شنيدن 
ن�ام خودكفايي گن�دم، نگران�ي از كمبود آب 
ق�وت يابد اما كارشناس�ان معتقدن�د بيش از 
آنكه كشت گندم به منابع آب لطمه وارد كند، 
استفاده نادرس�ت و تلف شده منابع است كه 

آب را از بين مي برد. 
  

عبدالرحي��م هوش��مندي،  عضو هي��ات علمي 
دانش��كده مهندس��ي علوم آب، دانش��گاه شهيد 
چمران اهواز، درباره تاثير كشت گندم در تشديد 
بحران آب به تعادل مي گويد: »گندم از موادغذايي 
اس��تراتژيك در ايران اس��ت، بنابراين نبايد مقابل 
كش��ت اين محصول ايس��تاد. نياز كش��ور در اين 
زمينه بايد تامين شود اما اين تصور كه در جامعه 
و حتي در ميان برخي كارشناسان وجود دارد كه 
خودكفايي گندم را ب��ه قيمت از بين رفتن منابع 
آب مي دانند، نادرست است. شرايط فيزيولوژيكي 
گن��دم به گونه يي اس��ت ك��ه نياز زي��ادي به آب 

ندارد و در بس��ياري از مناطق هم كه گندم كشت 
مي ش��ود،  فصل كشت همزمان است با ريزش هاي 
ج��وي و بخش قابل توجهي از ني��از آبي گندم از 
اين طريق رفع مي شود. تامين آب مورد نياز براي 
كشت گندم به روان آب هاي سطحي و شبكه هاي 
آبرس��اني وابسته نيس��ت و تنها آن بخشي كه از 
طري��ق بارندگ��ي تامين نش��ود را با اس��تفاده از 
مناب��ع آب جب��ران مي كنيم. با توجه به ش��رايط 
آب��ي ايران هر چه كش��ت اينگون��ه محصوالت به 
نس��بت محصوالتي كه نياز بيشتري به آب دارند، 
 وس��عت داده ش��ود و محصوالت كم آببر جاگزين 
محصوالتي ش��ود كه ني��از فراواني ب��ه آب دارد، 

بهتر است.« او مساله مهم تر در زمينه كمبود آب 
را تلف ش��دن منابع دانس��ته و افزود: »مهم ترين 
نكته يي ك��ه بايد به آن توجه كرد اين اس��ت كه 
كش��ت گندم تا مرحله خودكفاي��ي،  آب را از بين 
نمي ب��رد بلكه تلفات آب اس��ت ك��ه منابع را از پا 
مي اندازد. روش هاي نادرس��ت آبياري مزارع است 
كه به بحران آب دامن مي زند. در هر هكتار زمين 
نياز آبي برابر اس��ت با پنج ه��زار متر مكعب آب، 
حال آنكه در ش��رايط فعلي شاهد اين هستيم كه 
در برخي مزارع كش��اورزي براي هر هكتار زمين 
1۰ مترمكع��ب آب مصرف مي ش��ود. اينكه مقابل 
كش��ت گندم ايس��تادگي كنيم راه حل جلوگيري 

از هدر رفت آب نيس��ت، بلك��ه براي جلوگيري از 
بحران آب بايد كش��اورزان را آموزش داد تا ارزش 
آب را بدانند و متوجه ش��وند ش��يوه غلطي را در 
اس��تفاده از منابع آب پيش گرفتند.  راه حل ديگر 
اين اس��ت كه براي آب،  بها قائل شويم. اگرچه در 
ش��رايط فعلي ماهانه مبلغي براي اس��تفاده از آب 
از افراد دريافت مي ش��ود اما اين ميزان در مقابل 
ارزش آب بس��يار ناچي��ز ب��وده و بازدارنده براي 
صرفه جوي��ي در مصرف آب نيس��ت. اگر آب بها 
افرايش پيدا كند، همگان قدر آن را بهتر مي دانند 
و صرفه جويي و مديريت صحيح منابع آب جدي تر 

دنبال مي شود.«

 لطمه احمدي نژاد به منابع آب
عضو هيات علمي دانشكده مهندسي علوم آب درباره 
سياست هاي آبي احمدي نژاد بيان كرد: »برنامه ريزي هاي 
بدون عاقبت انديشي در دولت نهم و دهم، آسيب هاي 
ش��ديدي را به مناب��ع آب وارد كرد. تصميم گيري هاي 
نادرس��ت مس��ووالن در اين دوره س��بب شد تا سطح 
آب هاي زيرزميني به ش��دت افت كرده و پايين رود و از 
طرف ديگر ذخاير سدها خالي شده و شرايط مطلوب آبي 
كه در دوره قبل و در دولت اصالحات حاكم بود،  از بين 
رفت. اين آسيب ها آنقدر جدي است كه در كوتاه مدت 
حل نمي شود. بهره برداري هاي ناصحيح از منابع آب در 
طول دو دوره دولت قبل نه تنها آسيب هاي بسياري را 
به منابع آب وارد كرد بلكه اثرات چنين رويه هاي متوجه 
خاك هم شد و امروز شاهد فرونشست شديد زمين در 
برخي استان ها هستيم كه اين هم بحران جدي ديگري 

است كه بايد به آن انديشيد.«

 سبزي و صيفي، قاتالن آب
اظهارات هوشمندي در حالي است كه كاوه مدني، 
استاد مركز سياست محيط زيست امپريال كالج لندن 
و معاون آموزش و پژوهش س��ازمان حفاظت محيط 
زيست ، معتقد است عملكرد كشاورزي در بخش غالت 
همواره ثابت بوده اما كش��ت محصوالت آب بري نظير 
س��بزي و صيفي در ايران رش��د داشته است كه اين 

مساله با توجه به فقر آبي ايران، بحران زاست. 
او درباره اين موضوع مي گويد: »كشاورزان به دنبال 
محصوالتي هستند كه درآمد آنها را افزايش مي دهد 
به همين دليل توسعه س��بزي و صيفي را در دستور 
كار خود قرار مي دهند. بنابراين، تالش براي دستيابي 
به خودكفايي گندم عامل بروز بحران آب در كش��ور 
و مصرف بيش از حد منابع آب در بخش كش��اورزي 
نبوده بلكه توس��عه كشت سبزي و صيفي عامل بروز 
وضعيت فعلي اس��ت كه بايد براي آن برنامه داش��ته 
باش��يم.« مدني افزود: »با برنامه ريزي درس��ت حتي 
مي توان توليد غالت را افزايش داد اما بايد توليد سبزي 
و صيفي به گلخانه ها منتقل شود. اعتقاد داريم در اين 
كشور مي توانيم هم مصرف آب را كاهش دهيم و هم 
توليد را افزايش دهيم. اما براي دستيابي به اين هدف 
بايد خصوصيات خاك را بررسي كرده، ميزان بارش ها 
و وضعيت منابع آبي را بدانيم، وضعيت تبخير و تعرق 

و شرايط توپوگرافي مناطق را هم در نظر بگيريم.«

هن��وز داغ زلزله كرمانش��اه ت��ازه بود كه صب��ح ديروز خبر 
زمين لرزه يي به بزرگي 6.1 ريش��تر در اس��تان كرمان، همه را 

نگران كرد. 
بن��ا بر اع��الم مركز لرزه نگاري كش��وري اين زلزله س��اعت 
ب��ا فاصل��ه  6:2 صب��ح در عم��ق 1۰ كيلومت��ري زمي��ن و 

 ۳۷ كيلومت��ر از هج��دك كرمان به وقوع پيوس��ت. پس از آن 
چندين پس لرزه، بر نگراني س��اكنان اين مناطق افزود. اما اين 
حادثه تلفات جاني نداش��ته و در حالي كه روس��تاي كوهك با 
122 خان��وار و حدود 622نفر س��كنه ۳۰ تا ۷۰درصد تخريب 

داشته، كسي كشته نشده است. 
كانون زلزله منطقه »هجدك« از بخش كوهساران شهرستان 
راور در استان كرمان بود و در شهرهاي زرند، سيرجان و كرمان 

نيز احساس شد. 
پ��س از وقوع اي��ن حادثه و اع��الم تخريب تع��دادي خانه، 
اس��تاندار كرمان از ايجاد اردوگاه موقت براي اس��كان مردم در 
مناطق زلزله زده اين اس��تان خبر داد و گفت : بنياد مس��كن در 
حال آمارگيري از وضعيت خانه هاي مناطق زلزله زده اس��ت. در 
ح��ال حاضر 14اكيپ هالل احمر ني��ز در منطقه حضور دارند و 
در مجموع همه دس��تگاه هاي امدادي به موقع در منطقه حاضر 
شدند.  مرتضي سليمي رييس سازمان امداد و نجات هالل احمر 
نيز با اش��اره به امدادرس��اني به مناطق زلزله زده كرمان گفت: 
چهار روس��تا احتياج به اسكان موقت و اضطراري داشتندكه با 
هماهنگي هاي انجام شده اسكان اضطراري آنها تا قبل از ساعت 
15:۳۰ تم��ام ش��د.  او تاكيد كرد: ارزيابي ۷۰ روس��تا به پايان 
رس��يده است و توزيع اقالم موجود در منطقه با نظر استاندار و 
مديرعامل جمعيت هالل احم��ر كرمان به صورت اردوگاهي در 
هر روستا آغاز شده كه اقالم در روستاهاي متفرقه هم بر حسب 

دستور توزيع شده است. 
رييس س��ازمان امدادونجات هالل احمر همچنين از اعزام ٩ 
تيم عملياتي به مناطق زلزله راور كرمان خبر داد و با اش��اره به 
وقوع 5۳ پس لرزه از صبح ديروز تاكنون، اظهار كرد: 14 روستا 
در بخش هجدك شهرستان راور آسيب ديده اند كه ٩ تيم و 45 

نيروي عملياتي براي ارزيابي به منطقه اعزام شده اند. 
س��ازمان اورژانس كش��ور ني��ز با اعالم مصدومي��ت 51 نفر 
در زلزل��ه كرمان ت��ا اين لحظه اع��الم كرد: از اي��ن تعداد 41 
نف��ر به صورت س��رپايي درمان و ترخيص ش��دند و 1۰ نفر در 

بيمارستان هاي باهنر و پيامبر اعظم بستري شدند. 
عبدالرضا رحماني فضلي وزير كش��ور هم در تماس با رييس 
سازمان مديريت بحران كشور و استاندار كرمان دستورات الزم 
براي هماهنگي و امدادرس��اني به موقع و سريع به زلزله زدگان 

استان كرمان را صادر كرد. 
همچني��ن رييس جمه��ور در تم��اس تلفني با وزير كش��ور 
در جري��ان آخرين وضعيت زلزله اس��تان كرم��ان قرار گرفت و 
دستورات الزم را براي امدادرساني و كمك به زلزله زدگان صادر 

كرد. 

 بازسازي، دليل خسارات پايين زلزله 
مردم تا عصر دي��روز باتوجه به پس لرزه هاي متعدد، ترجيح 
دادن��د در خيابان ها بمانن��د و به ويژه س��اكنان آپارتمان ها، به 
خانه ه��اي يك طبقه رفته اند. اما اين زلزله با وجود ش��دت باال، 
هيچ تلفاتي تا به حال نداش��ته است. معاون استانداري كرمان 
اعالم كرد: به دليل مقاوم س��ازي خانه ه��اي منطقه زلزله زده در 

سال ٨۳، تلفاتي نداشته ايم.
موس��وي با بيان اينكه مسيرهاي مس��دود شده روستاهاي 
زلزله زده بازگشايي شدند، اظهار كرد: در حال حاضر در مرحله 
شناسايي هس��تيم اما باتوجه به زلزله سال ٨۳ در منطقه زرند 
كرمان، خانه هاي اين مناطق بازس��ازي و مقاوم سازي شده اند و 

به همين دليل تلفاتي نداشته ايم. 
س��خنگوي ارت��ش نيز از ابالغ دس��تور آمادگ��ي يگان هاي 
مس��تقر در اس��تان كرمان از س��وي فرمان��ده كل ارتش براي 
هرگون��ه كمك رس��اني در مناط��ق زلزل��ه زده اي��ن اس��تان 
 خب��ر داد. ارزيابي ه��ا نش��ان مي ده��د روس��تاي كوه��ك ب��ا

 122 خان��وار و ح��دود 622 نف��ر س��كنه ۳۰ ت��ا ۷۰ در صد 
تخري��ب داش��ته  اس��ت. محمدرض��ا پورابراهيم��ي نماين��ده 
كرم��ان و راور در مجل��س ه��م درب��اره ميزان خس��ارت هاي 
 وارد ش��ده به ابني��ه و تجهيزات گفت: پيش بيني مي ش��ود به

 1۰۰ چش��مه قنوات بخش كوهساران خسارت هاي وارد شده 
باش��د، همچنين مقرر ش��د همه راه هاي مس��دود شده به علت 

ريزش بازگشايي شوند.  
او با اش��اره به بررسي آسيب هاي وارد شده به اماكني چون 
مس��اجد، مدارس و... اظه��ار كرد: در س��اعات اوليه در منطقه 

امنيت ويژه يي در اين چند روز در منطقه ايجاد مي شود. 
پورابراهيم��ي از وقوع حدود 5۰ پس لرزه در منطقه خبر داد 
و گفت: همچنين باتوجه به ش��مار ف��راوان پس لرزه ها جمعيت 
هالل احم��ر در صورت نياز اردوگاه هايي براي اس��كان مردم در 
كنار روس��تاهاي اصلي مثل هرجند، گورك و... احداث مي كند. 
به  گفته او، بازسازي و ايمن سازي خانه ها در سال ٨۳ دليل كم 

بودن خسارات و تخريب ها بوده است. 

زمين لرزه 6.1 ريشتر راور كرمان ۵1 مصدوم داشت

زلزله اي بدون تلفات
شوراي نگهبان در حال بررسي توافقنامه

فرصت 3 ساله ايران براي تصويب توافقنامه پاريس
توافقنام��ه پاريس بعد از تصويب توس��ط هي��ات وزيران در 
اختيار مجلس ش��وراي اس��المي قرار گرفت و بعد از بررسي و 
تصويب در مجلس به ش��وراي نگهبان براي تاييد نهايي ارسال 
ش��د. در حاضر ش��وراي نگهبان در حال بررس��ي آن است. در 
صورت تاييد ش��وراي نگهبان، از طريق تسليم مستندات نهايي 
توس��ط وزارت امور خارجه به دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و 
هوا عمال پيوس��تن جمهوري اسالمي ايران به توافقنامه پاريس 

اعالم مي شود. 
مدير ط��رح ملي تغيي��رات آب و هوا در س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت با اش��اره به ضرورت برنامه ري��زي داخلي براي 
اج��راي تعهدات اي��ران در زمين��ه كاهش 4 درصدي انتش��ار 
گازهاي گلخانه اي، تعلل ايران براي الحاق به توافقنامه تغييرات 

اقليمي پاريس را مثبت ارزيابي كرد. 
محسن ناصري در پاس��خ به پرسشي در مورد فرصت ايران 
براي تصويب توافقنامه پاريس اظهار كرد: تا س��ال 2۰2۰ بايد 
توافقنام��ه پاريس را در مجامع ملي خود به تصويب برس��انيم 
البته در ش��رايط فعلي تنها ايران نيست كه اين وضعيت را دارد 
زيرا كش��ورهاي ديگر مث��ل جمهوري فدرال روس��يه نيز فعال 
تصويب توافقنامه پاريس را در مجلس دوما نگه داش��ته اس��ت. 
او در مورد هدف روسيه براي عدم تصويب توافقنامه پاريس در 
مجامع داخلي اين كشور گفت: روسيه قصد دارد فرآيند جهاني 
را بيش��تر پايش كند. به نظر مي آي��د ما هم به چنين فرآيندي 
نياز داريم و در حال حاضر نيز همين فرآيند را دنبال مي كنيم 

كه شايد خيلي هم بد نباشد. 

 سهم ايران در كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
مدير ط��رح ملي تغيي��رات آب و هوا در س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت در ادامه گفت: كشور ما مطابق برنامه مشاركت 
ملي موس��وم به INDC تعهداتي برعهده دارد و بر اساس آن 
بايد در س��ال 2۰2۰ سيس��تم پايش ملي را در كش��ور مستقر 
كند همچنين جمهوري اسالمي ايران مكلف است براي كاهش 
4 درصدي انتش��ار گازهاي گلخانه ي��ي برنامه ريزي هاي خود را 
عملياتي كند تا اين برنامه ريزي ها طي 1۰ س��ال به اثربخش��ي 
برس��د و تا سال 2۰۳۰ سهم ايران در انتشار گازهاي گلخانه يي 
كاهش يابد. ناصري با اش��اره به نقش س��ازمان حفاظت محيط 
زيست در اجراي تعهدات ايران در زمينه كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه يي به ايس��نا گفت: براي برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
ني��از به سياس��ت گذاري هايي اس��ت كه اميدواريم مس��ووالن 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت نيز به عنوان متولي ملي اين 

موضوع توجه كافي به آن داشته باشند. 

 مخالفان توافقنامه پاريس ادله قوي ندارند
مدير ط��رح ملي تغيي��رات آب و هوا در س��ازمان حفاظت 
محي��ط زيس��ت در پايان در م��ورد اختالف نظر كارشناس��ان 
داخل��ي در زمين��ه الحاق يا ع��دم الحاق ب��ه توافقنامه پاريس 

گفت: طي چند ماه گذش��ته، بارها مناقش��ه هايي در مورد اين 
موضوع مطرح شده و س��ازمان حفاظت محيط زيست در تمام 
اين دوره پاس��خگوي ابهامات بوده است حتي در يكي دو مورد 

من مسووليت پاسخگويي را برعهده داشتم. 
در ميان استدالل هاي مطرح شده براي عدم الحاق ايران به 
توافقنام��ه، تاكنون ادله قوي نديده ام و به عنوان كس��ي كه در 
جريان اين توافقنامه بوده اس��ت، اعالم مي كنم اگر نياز باش��د 
همچنان حاضرم با هر كس��ي كه الزم است در اين زمينه بحث 
و گفت وگو داش��ته باشم. كاوه مدني- معاون آموزش و پژوهش 
س��ازمان حفاظت محيط زيست- كه چندي پيش به نمايندگي 
از جمهوري اسالمي ايران در بيست و سومين كنفرانس ساالنه 
اعضاي كنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد در بن آلمان 
)COP2۳(، شركت كرده بود پيشنهاد داده بود موضوع كمبود 
آب ب��ه عن��وان عامل مهم تهدي��د امنيت غذايي و مش��كالت 
اقتصادي-اجتماعي كه به دليل تغيير اقليم وخيم تر شده است، 

در دستور كار اجالس سال آينده قرار گيرد. 
دول��ت امري��كا در دوران رياس��ت جمهوري ب��اراك اوبام��ا 
ب��ه معاهده زيس��ت محيطي پاري��س براي كنت��رل و كاهش 
انتش��ار گازه��اي گلخانه يي ملحق ش��د اما با آغ��از رقابت هاي 
رياس��ت جمهوري در اي��ن كش��ور، دونال��د ترام��پ - نام��زد 
جمهوري خواهان- ب��ا دروغ خواندن موضوع گرمايش جهاني و 
تغيير اقليم، حذف اين معاهده را جزو شعارهاي انتخاباتي خود 
قرار داد و پس از پيروزي در انتخابات رياس��ت جمهوري مجددا 
مخالفت خود را با توافقنامه پاريس اعالم كرد و سرانجام بعد از 
گذش��ت سه ماه از حضورش در كاخ سفيد راي به خروج دولت 

امريكا از توافقنامه پاريس داد. 
برخي معتقدند با خروج امري��كا از توافقنامه تغييرات اقليم 
پاري��س، بقاي اين معاه��ده در هاله ابهام ق��رار مي گيرد اما از 
س��وي ديگر معتقدند توافقنامه صرفنظر از ب��ود يا نبود امريكا 
ب��ه كار خود ادامه خواه��د داد. طبق مفاد توافقنامه امريكا تا 4 
سال آينده ملزم به اجراي تعهدات خود در زمينه كاهش انتشار 

گازهاي گلخانه يي است. 

مشكل كس��ري بودجه براي ادامه اجراي طرح تحول سالمت، 
تنها با تزريق پول ازس��وي دولت قابل حل است. سخنگوي دولت 
با اشاره به دس��تور رييس جمهور در جلسه ستاد اقتصادي دولت، 
گفت: در انتهاي اين جلسه رييس جمهور از من خواست تا هر آنچه 
را كه براي اجراي طرح تحول نظام س��المت نياز است فراهم كنم 
و كاستي هايي را كه براي داروخانه ها و دانشگاه هاي علوم پزشكي 
پيش آمده برطرف كنيم و در بودجه س��ال آينده بحث س��المت 
مردم را به طور ويژه در اليحه بگنجانيم. بر اين اس��اس من به همه 

دستاندركاران حوزه س��المت و وزارت بهداشت اعالم مي كنم كه 
دولت از هيچ مس��اعدتي در زمينه حوزه سالمت مضايقه نخواهد 
ك��رد و در كنار ش��ما خواهد ب��ود.  محمدباقر نوبخت در مراس��م 
جشن نفس با بيان اينكه با اين ظرفيت اهداي عضو و با وجود ٨۰ 
ميليون ايراني پاي كار بايد براي ارتقاي فرهنگ اهداي عضو عوامل 
برانگيزاننده فرهنگي هم داش��ته باشيم، گفت: بايد به هنرمنداني 
كه در اين حوزه پاي كار آمده اند احترام بگذاريم. حال در كنار اين 
ملت، دولت هم بايد كار كند. دولت به همه نهادها و دستاندركاران 

در حوزه اهداي عضو كمك خواهد كرد.  س��خنگوي دولت گفت: 
مي توانيم بگوييم كه دولت يازدهم در عرصه سياسي، برجام را پيش 
برد و در عرصه اجتماعي طرح تحول نظام سالمت را آغاز كرد. ما 
مي دانيم كه در زمان تحريم هاي كشور عراق بر مردم اين كشور چه 
گذش��ت. حال دولت نبايد اجازه دهد كه چنين اتفاقاتي در كشور 
ما رخ دهد. بايد بپرسيم چه كسي مي تواند كودكان يمني را ببيند 
و متاثر نشود به جز سياس��تمداران زورگوي برخي كشورها. حال 
دولت نبايد اجازه دهد سايه اين تهديدها به ملت ايران نزديك شود 
بنابراين برجام در راستاي دفع همين تحريم ها ايجاد شد. نوبخت با 
تقدير از وزير بهداشت به دليل پيشبرد طرح تحول نظام سالمت، 
گفت: فشار و استرس زيادي براي پيشبرد طرح تحول سالمت به 

آقاي دكتر هاش��مي وارد شد. ش��هادت مي دهم كه دكتر هاشمي 
بيش از همه افراد دولت به دنبال اعتبار براي خدمت به مردم است.  
او با بيان اينكه سياست حمايت از سالمت مردم در دولت دوازدهم 
نيز تكرار مي شود، ادامه داد: در كنار كار بزرگي كه در بودجه سال 
٩۷ انجام داده ايم دو كار برجسته را نيز پيش خواهيم برد كه يكي 
موضوع سالمت جامعه و ديگري كاهش فقر مطلق است.  نوبخت 
با اش��اره به هزينه باالي حمل و نقل اعض��اي حياتي براي پيوند 
عضو، افزود: معاون اجتماعي وزير بهداش��ت اعالم كردند كه براي 
رس��يدن به موقع اعضاي پيوندي به بيمار مبلغي نياز است و من 
آمادگي دولت را براي اينكه فردا اين رقم را در اختيار دوستان قرار 

دهد اعالم مي كنم. 

دستور رييس جمهور براي حل مشكالت حوزه سالمت
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مسووالن بار ديگر نسبت به آمادگي ناچيز تهران در برابر زلزله احتمالي هشدار دادند

مراكز امدادي تهران نيازمند امداد

گروه راه و شهرسازي   
 وق��وع زلزله در كرمانش��اه، و زلزله 3 ريش��تري 
هفت��ه گذش��ته در دماوند، مس��ووالن ش��هر تهران 
را به زلزله حس��اس تر ك��رده به گونه يي كه ش��اهد 
برگزاري نشست هاي متعدد درباره بررسي پيامدهاي 
زلزله احتمالي پايتخت هس��تيم. در اين رابطه، روز 
پنج ش��نبه نشس��ت فوق العاده ش��وراي هماهنگي 
مديريت بحران شهر تهران برگزار شد و در آن احمد 
صادقي رييس س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران 
ش��هرداري تهران اظهار كرد كه ارزيابي هاي آمادگي 
پايتخت در برابر زلزله همچنان منفي اس��ت و عمده 
عل��ت آن به نبود طرح جامع و به روز مديريت بحران 
بازمي گردد. اس��ماعيل نجار رييس سازمان مديريت 
بحران كشور نيز در اين نشست عنوان كرد كه زلزله 

تهران امنيت ملي كشور را به خطر مي اندازد. 
ب��ه  اظهارنظره��ا  نگران كننده تري��ن  از  يك��ي 
صحبت ه��اي مرتض��ي الوي��ري رييس كميس��يون 
برنامه و بودجه و ش��وراي ش��هر برمي گ��ردد كه در 
گفت وگوي��ي از ناايمني ش��ريان هاي امدادي هنگام 
زلزله خبر داده اس��ت. به گفته الويري، س��اختمان 

بس��ياري از سازمان هايي كه بايد در شرايط زلزله به 
مردم كمك كنند ناايمن اس��ت و اين بدان معناست 
ك��ه بعد از وقوع زلزله نمي ت��وان از نيروهاي امدادي 

ازجمله آتش نشاني انتظار كمك داشت. 
به گ��زارش »تع��ادل«، صادقي رييس س��ازمان 
مديري��ت بحران ش��هرداري در نشس��ت فوق العاده 
ش��وراي هماهنگي مديريت بحران ش��هر تهران به 
تش��ريح قوانين و مصوب��ات باالدس��تي موجود كه 
ب��ر آمادگي و تقويت زيرس��اخت هاي س��ازمان ها و 
نهادهاي مس��وول پايتخت در برابر زلزله تاكيد دارد، 

پرداخت. 
 او با اش��اره به مصوبه سال جاري دولت در حوزه 
تقويت مديريت بحران پايتخت گفت: برخي تكاليف 
تصريح ش��ده در مصوبات بيش از يك دهه گذشته 
مغفول مانده است و سازمان بازرسي مي تواند در اين 

خصوص ورود كند. 

 آمادگي ناچيز تهران در برابر زلزله
همچنين اسماعيل نجار رييس سازمان مديريت 
بحران كشور كه در اين نشست حضور داشت با اعالم 

اين خبر كه آمادگي ته��ران در برابر زلزله يي بزرگ 
بسيار ناچيز است، گفت: س��اختار سازمان مديريت 
بحران كش��ور بايد تقويت ش��ود و جاي��گاه آن ارتقا 
ياب��د تا در ايفاي نقش و رس��الت خود با كمبودها و 

مشكالت مواجه نباشد. 
اس��ماعيل نجار، ميزان آمادگي پايتخت در برابر 
زلزله يي بزرگ را ناچيز و غيرقابل قبول خواند و گفت: 
زلزله تهران امنيت ملي م��ا را به مخاطره مي اندازد. 
امروز دانش، امكان پيشگيري و آمادگي در برابر زلزله 
را فراهم كرده است و ميزان آسيب پذيري موجود ما 

در برابر زلزله پذيرفته نيست. 
وي با اش��اره به كاس��تي هاي ح��وزه نظارت در 
امر س��اخت و س��از و كمبود نيروي انساني ماهر در 
بخش اجراي ساخت وسازها گفت: اين مشكالت بايد 
در ابعاد ساخت وس��ازهاي دولتي و بخش خصوصي 
حل شود تا كيفيت و عمر مفيد ساختمان ها به ويژه 
س��اختمان هاي عمومي مثل مدارس و بيمارستان ها 

ارتقا يابد. 
به گزارش ايس��نا، نجار با اشاره به طوالني شدن 
زمان تصويب اليحه قانون مديريت بحران كشور در 

مجلس گفت: عالوه بر قان��ون، مديريت بحران بايد 
به دغدغه مس��ووالن و باور عمومي مردم و مسووالن 
تبديل ش��ود و ن��گاه به مقوله مديري��ت بحران بايد 
فرابخشي ش��ود. همچنين ساختار سازمان مديريت 
بحران كش��ور بايد تقويت ش��ود و جاي��گاه آن ارتقا 
ياب��د تا در ايفاي نقش و رس��الت خود با كمبودها و 

مشكالت مواجه نباشد. 

 ضعف مراكز امدادي تهران در زلزله
مرتضي الويري رييس كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز در گفت وگويي اظهار 
كرد كه برابر گزارش ارائه ش��ده از سوي »جايكا«ي 
ژاپ��ن در تحقيقاتي ك��ه براي كالن ش��هر تهران از 
س��ال ۷۹ انجام داده است، ۷۰درصد ساختمان هاي 
آتش نشاني كالن ش��هر تهران در مقابل زلزله مقاوم 

نبوده اند. 
الويري در تشريح آمادگي مديريت بحران تهران 
در برابر ح��وادث و بالياي طبيعي گفت: زلزله غرب 
كش��ور نش��ان داد كه ما در كش��ور در زمينه ايمني 
و مديري��ت بحران دچار ضعف هاي جدي هس��تيم. 
از  پرق��درت در بس��ياري  زلزله ه��اي  از  بس��ياري 
كش��ورهاي دنيا اتفاق مي افتد، اما خس��ارت جاني و 
مالي به همراه ندارد و هيچ ساختماني فرو نمي ريزد. 
ولي متاسفانه در كش��ور ما اغلب زلزله هاي بيش از 
5.5 ريش��تر با تلفات جاني و مالي گس��ترده همراه 

هستند. 
وي ادامه داد: اين حج��م از ويراني در زلزله هاي 
باالي 5.5ريش��تر در كش��ور ما بيانگر اين است كه 
ساختمان هاي ما از ايمني كافي برخوردار نيستند و 
به اندازه كافي مقاوم سازي نشده اند. حتي در مواردي 
بار س��اختمان ها بيش از حد استاندارد سنگين است 
كه علت آن اس��تفاده از مصالح غيراس��تاندارد است. 
نتيجه بهره گيري از اين شيوه، ويراني و تخريب باالي 

ساختمان ها هنگام وقوع زلزله است. 
الويري با تاكيد بر لزوم مقاوم سازي تمام بناها در 
كالن شهر تهران براي مقابله با حوادث طبيعي مانند 
زلزل��ه گفت: ارگان هاي ذي ربط��ي كه بايد بالفاصله 
پ��س از وقوع زلزله به كمك ش��هروندان بش��تابند، 
ساختمان هاي ش��ان از ايمني الزم برخوردار نيست. 
موضوعي كه در زلزله غرب كش��ور به روش��ني قابل 
مش��اهده بود و بيمارس��تاني كه بايد محل مداواي 

مصدومان قرار مي گرفت، خود فرو ريخت. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، وي در بخش ديگ��ري در 
صحبت هاي خود در تش��ريح رون��د مديريت بحران 
هنگام وقوع حوادث در كش��ور گف��ت: هنگام وقوع 
حوادث بايد مانند مانورهاي نظامي، نيروهاي امدادي 
از پيش آمادگي الزم را كس��ب كرده باشند. بايد به 
صورت مكرر تمرين هايي صورت بگيرد و بارها و بارها 
تيم ه��اي مقابله با بحران مانورها و آموزش هاي الزم 
را تكرار كرده باش��ند تا بتوانند هنگام وقوع حوادث 

مديريت صحيحي داشته باشند. 

 ضرورت بازنگري اساسي در مديريت بحران
الويري افزود: در جريان زلزله غرب كش��ور شاهد 
بودي��م تيم هاي ام��دادي با تاخير ب��ه محل حادثه 
رسيدند و بدتر از آن كمك هايي كه ارسال شده بود، 
با مديريت صحيحي به دس��ت شهروندان نرسيد. به 
شكلي كه مقدار زيادي از مواد غذايي فاسد شد و از 
بين رفت. بايد در زمينه ايمني، پيشگيري از بحران 
و همچنين در مديريت بحران در كشور بازنگري هاي 

اساسي در روش هاي مان داشته باشيم. 
رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمي 
شهر تهران در پاسخ به اين سوال كه مديريت شهري 
تهران در بروز حوادث چ��ه وظايفي را برعهده دارد، 
گفت: در س��ال ۱3۷۹ كه من مسووليت شهرداري 
تهران را برعهده داش��تم »جاي��كا«ي ژاپن گزارش 
خود را در م��ورد وقوع زلزله احتمالي در تهران ارائه 
كرد. در آن هنگام فردي را به عنوان مس��وول ستاد 
مقابل��ه با بحران و زلزله ش��هر تهران منصوب كردم 
و اقدام موثري انجام ش��د. اي��ن اقدامات در فرم هاي 
ديگر ادامه پيدا كرد، اما برابر اطالعاتي كه من كسب 
كرده ام مقداري از امكانات فراهم شده براي مقابله با 
بحران با غفلت به س��اير ارگان ها واگذار شد يا براي 
فعاليت هاي ديگري همچون فعاليت هاي فرهنگي و 

ورزشي اختصاص پيدا كرد. 
الويري تاكيد كرد: نياز اس��ت كه امروز بازنگري 
مجددي انجام شود تا آنچه به عنوان تجهيزات مقابله 
با بحران در شهر تهران نياز است، به شكل صحيحي 
نيازسنجي و فراهم شود. در هفته هاي گذشته شوراي 
ش��هر تهران اين موضوع را دنبال كرده و با ش��هردار 
تهران صحبت ش��ده تا سازمان مديريت بحران شهر 
ته��ران با مديري��ت جديد و تعيين مس��ووليت هاي 

جديد تعريف شود. 
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به لزوم 
مقاوم سازي ايستگاه هاي آتش نشاني كالن شهر تهران 
اشاره كرد و افزود: برابر گزارش جايكاي ژاپن كه در 
سال ۱3۷۹ ارائه شده، تقريبا ۷۰درصد ساختمان هاي 
آتش نش��اني تهران در مقابل زلزله مقاوم نيس��تند. 
همچنين مساله مقاوم سازي شبكه هاي آبرساني در 
ته��ران بايد به صورت جدي م��ورد توجه قرار گيرد. 
بي تردي��د بايد براي س��اختمان هاي آتش نش��اني و 
مقابله با فرونشست منابع آبي در تهران پيش از وقوع 

زلزله محتمل چاره انديشي كنيم. 
رييس كميس��يون برنامه و بودجه ش��وراي شهر 
تهران درخصوص لزوم به روز رساني گزارش جايكاي 
ژاپ��ن براي مقابل��ه با زلزله احتمال��ي تهران و نقش 
ش��وراي اس��المي ش��هر تهران در تهيه اين گزارش 
گفت: م��ا منتظر گزارش ۱۰۰ روزه ش��هردار تهران 
هس��تيم تا در آن گ��زارش نحوه مقابل��ه با حوادث 
طبيعي و مديريت بحراني كه در آن انديش��يده شده 
است را در آن مورد مطالعه قرار دهيم. قطعا شوراي 
ش��هر تهران متناس��ب با آن اقدام��ات الزم را انجام 

خواهد داد. 

 هوا ۱۰ درجه سردتر مي شود
سازمان هواشناسي از كاهش دماي ۱۰درجه يي برخي 
مناطق كش��ور خبر داد و نسبت به وزش بادهاي شديد در 
اواس��ط هفته آينده هش��دار داد. به گزارش تسنيم، امين 
حسين نقش��ينه كارشناس س��ازمان هواشناس��ي اظهار 
ك��رد: بارش س��واحل درياي خ��زر آغاز ش��ده و به تدريج 
ب��ا تقويت جريان هاي ش��مالي و گ��ذر موج ت��راز مياني 
بارش ها در اين مناطق تش��ديد مي ش��ود، همچنين براي 
ارتفاعات البرز، ش��مال خراس��ان رضوي، خراسان ش��مالي 
و مناطق��ي از اردبي��ل بارش برف پيش بيني مي ش��ود. او 
تصري��ح كرد: روز ش��نبه براي برخي مناطق اس��تان هاي 
گي��الن و مازن��دران بارش ه��ا ادامه دارد، ضم��ن آنكه در 
شمال ش��رق و ش��رق وزش ب��اد و كاه��ش دم��ا خواهيم 
 داش��ت. نقشينه ادامه داد: امروز )شنبه( و فردا كاهش دما

 2 تا 5 درجه يي براي سواحل شمالي پيش بيني مي كنيم، 
اين كاه��ش دما ب��راي دامنه هاي البرز تا روز يك ش��نبه 
ماندگار است. كارشناس سازمان هواشناسي اظهار كرد:  افت 
دما در شمال ش��رق كشور امشب روي مي دهد و تا اواسط 
هفته آينده پيش بيني شده دما تا ۱۰ درجه كاهش يابد كه 
در برخي مناطق با وزش بادهاي شديد همراه خواهد بود. 

  تكميل 22 درصد
از مسكن مهر پرديس 

استاندار تهران گفت: حدود 22درصد از مسكن مهر 
پرديس به طور كامل تكميل ش��ده است و باقي مانده آن 
به همراه تكميل زيرساخت ها واگذار مي شود. به گزارش 
مهر، محمدحسين مقيمي افزود: اين شهر نياز مبرم به 
ايجاد مراكز فرهنگي ازجمله فرهنگسراها، كتابخانه ها و 
مس��اجد دارد كه بايد در برنامه هاي توسعه فرهنگي به 
آن پرداخته شود. استاندار تهران سپس با اشاره به ايجاد 
كمربند س��بز در پرديس و بومهن گفت: اين كمربند با 
همكاري اداره منابع طبيعي، آبفا و محيط زيست استان 
ته��ران احداث ش��ود تا ع��الوه بر جلوگيري از توس��عه 
بي رويه ش��هر موج��ب تعيين مح��دوده قانوني و حريم 
ش��هرهاي بومهن و پرديس ش��ود. مقيم��ي ادامه داد: 
ساخت بيمارستان، معابر، فروش��گاه ها، مساجد و ديگر 
زيرساخت هاي مسكن مهر پرديس بايد در اولويت باشد، 
اين موضوع در دولت در حال انجام است و پس از تكميل 

زيرساخت ها خانه ها بهره برداري و واگذار مي شوند. 

 دستور ويژه براي امدادرساني 
به زلزله زدگان كرمان

وزير راه و شهرسازي، در تماسي تلفني با مديركل راه و 
شهرسازي استان كرمان، دستورات الزم را براي امدادرساني 
و كمك به زلزله زدگان اين اس��تان صادر كرد. به گزارش 
ايرنا، عباس آخوندي در نخستين ساعات پس از زلزله 6.۱ 
ريشتري صبح روز گذشته هجدك كرمان، در تماس تلفني 
با مديركل راه و شهرس��ازي اين اس��تان، آخرين وضعيت 
زلزله استان كرمان را جويا ش��د و دستورات الزم را براي 
امدادرساني و كمك به زلزله زدگان صادر كرد. آخوندي با 
بررسي آخرين وضعيت منازل مسكوني و راه هاي ارتباطي 
مناطق زلزله زده بر آمادگي بخش هاي مختلف وزارت راه و 
شهرسازي براي كمك رساني و رسيدگي فوري به وضعيت 
اين مناطق تاكيد كرد.  مديركل راه و شهرس��ازي استان 
كرمان هم با ارائه آخري��ن اطالعات مناطق درگير زلزله، 
از هماهنگي كامل دس��تگاه هاي زيرمجموعه وزارت راه و 
شهرس��ازي در اين استان خبر داد و تاكيد كرد: بالفاصله 
پس از وق��وع زمين لرزه، اكيپ هاي راه��داري و مديريت 
بحران به منطقه اعزام شده اند. محمدمهدي بلوردي گفت: 
تيم��ي از كارشناس��ان مركز تحقيقات نيز براي بررس��ي 
آخرين وضعيت جاده هاي ارتباطي و منازل مس��كوني، به 

مناطق درگير حادثه اعزام شده است. 

 ظرفيت بارگيري8.5 ميليون تن 
كاال در بندر چابهار

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه طرح 
توسعه بندر چابهار آماده بهره برداري است، گفت: ظرفيت 
تخليه و بارگي��ري 8.5 ميليون تن كاال، بندر چابهار را به 
هاب كاالهاي ترانزيتي در منطقه تبديل مي كند. به گزارش 
ايرنا، محمد راس��تاد افزود: با بهره برداري از طرح توس��عه 
بندري چابهار ظرفيت اين بندر به سه برابر افزايش مي يابد. 
او اظهار كرد: چابهار به عنوان بندر ترانزيتي در حمل ونقل 
كاال از شرق آسيا و شرق آفريقا به كشورهاي آسياي ميانه 
و افغانستان نقش مهمي را ايفا خواهد كرد. راستاد با بيان 
اينكه تاكنون مس��ووالن، وزرا و س��فراي ۱3 كشور جهان 
براي افتتاح بن��در چابهار اعالم آمادگ��ي كرده اند، گفت: 
اين بندر مي تواند به عنوان موتور محركه توسعه اقتصادي 
در منطق��ه و ايجاد مرك��ز لجس��تيكي و ارزش افزوده و 
اشتغال زايي نقش مهمي را برعهده بگيرد. معاون وزير راه 
و شهرسازي بيان كرد: در مرحله بهره برداري آزمايشي از 
اين بندر تاكنون سه كشتي كانتينري از مبدا كاندال هند 
به افغانستان در اين بندر پهلو گرفته و يك كشتي حامل 
محصوالت كود ش��يميايي از اين بندر تخليه شده است. 
راستاد با اشاره به اپراتوري شركت هاي داخلي و خارجي در 
اين بندرگفت: باتوجه به سرمايه گذاري 85ميليون دالري 
شركت هندي در اين بندر براي تامين تجهيزات موردنياز 
بندري با اين ش��ركت در حال مذاكره هستيم تا عمليات 
اپراتوري خود را با شريك ايراني در اين بندر آغاز كند كه 

اين شركت هندي اعالم آمادگي كرده است. 

ايرانشهر

 مراكز فرهنگي تهران ارزيابي عمراني مي شوند 
عليرضا جعفري، مديرعامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهرداري تهران گفت: قرار است با ابالغ 
سياست هاي جديد موضوع ارزيابي عمراني مجموعه هاي فرهنگي و ورزشي شهرداري تهران در دستور 
كار قرار بگيرد. به گزارش مهر، جعفري با اش��اره به ضرورت بهسازي مراكز فرهنگي فرسوده گفت: به 
طور معمول ابنيه تا ۱5سال از پايداري الزم برخوردارند و نياز مقاوم سازي و بهسازي ندارند. پس از اين 
مدت اما به دليل استفاده بيش از حد خساراتي به سازه تحميل مي شود كه در اين مورد بايد اقدامات 
مربوط به بهسازي به سرعت انجام شود. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه بسياري از بناهاي فرهنگي 
ش��هرداري تهران در سال هاي اخير احداث ش��ده اند از پايداري الزم برخوردارند و نياز به مقاوم سازي 
ندارند. اما در مورد جمع قابل توجهي از مجموعه هاي فرهنگي، كتابخانه ها به ويژه مجموعه هاي ورزشي 
مانند استخرها به دليل عمر باالي بنا نياز به پروسه نوسازي است. مديرعامل شركت توسعه فضاهاي 
فرهنگي شهرداري تهران با اشاره به اجراي طرح ارزيابي عمراني سازه هاي فرهنگي وابسته به مديريت 
شهري گفت: با انجام اين طرح تعداد بناهايي كه نياز به بازسازي كامل يا مقاوم سازي دارند، مشخص 
مي شود. پس از اين مرحله بهره بردار ملزم مي شود طبق گزارش هاي ارزيابي اقدامات الزم را انجام دهد. 

مسوول افزايش تعداد خانه هاي خالي كيست، نظام بانكي يا سياست هاي دولت؟

رشد بازار مسكن؛ مانع رشد ساير بازارها
گروه راه و شهرسازي   

حسين عبده تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي 
در تازه تري��ن اظهارات��ش درباره س��رمايه گذاري در 
بخش مس��كن اعالم كرده كه مع��ادل ۱۴۰ ميليارد 
دالر خانه خالي در كش��ور وج��ود دارد كه اگر نظام 
بانكي به درس��تي عمل مي كرد، اي��ن همه پول در 
بخش مس��كن هزينه نمي ش��د. مقصر دانستن نظام 
بانكي براي س��رريز س��رمايه مردم به بخش مسكن 
و بي توجهي به دس��ت و پنجه نرم كردن بخش هاي 
مختل��ف اقتصاد با بيماري هلن��دي، راحت ترين راه 
ب��راي توجيه آمار باالي 2.5ميلي��ون خانه خالي در 
كش��ور اس��ت. درحالي كه وضعيت بازار مسكن در 
ايران را بايد در سياس��ت هاي بودجه يي دولت ها در 
تخصيص درآمدهاي ناش��ي از ف��روش نفت، تبديل 
اين درآمدها به ريال، و تزريق آنها به اقتصاد كش��ور 
جس��ت وجو كرد. موضوعي كه حسين عبده تبريزي 
در كس��وت مشاور وزير راه و شهرس��ازي، نخواسته 

است به آن اشاره كند. 

 تناقض ۱۱۰ ميليارد دالري 
ف��ارغ از دالي��ل اثرگ��ذار ب��ر حجم ب��االي آمار 
خانه ه��اي خالي در كش��ور، تناق��ض در اعالم رقم 
پول ه��اي محب��وس در خانه ه��اي خالي از س��وي 
مس��ووالن وزارت راه و شهرس��ازي موردي است كه 
بارها تكرار ش��ده است، درحالي كه عبده تبريزي به 
رقم ۱۴۰ ميليارد دالري خانه هاي خالي اشاره كرده 
اس��ت، چندي پيش وزير راه و شهرس��ازي اين رقم 
را براي 2.5ميليون واحد مس��كوني خالي از سكنه، 
حدود 25۰ ميليارد دالر برآورد كرد. براس��اس نتايج 
سرش��ماري نفوس و مس��كن س��ال ۱3۹5، تعداد 
واحدهاي مس��كوني در ايران از سال ۹۰ تا سال ۹5 
رشد قابل مالحظه يي داش��ته، به طوري كه در سال 
۹۰ حدود 5.2۱ميليون خانه مس��كوني داشتيم كه 
در سال ۹5 اين عدد به ۴.25ميليون واحد مسكوني 

رسيده، اين رقم رشدي جدي داشته است. 
همچنين براس��اس نتايج اوليه اين سرش��ماري، 
 2ميلي��ون و ۱۰۰هزار اقامت��گاه دوم در ايران وجود 

دارد ك��ه جم��ع خانه ه��اي خالي و خانه ه��اي دوم 
حدود ۴ميليون و ۷۰۰ هزار دس��تگاه است. به گفته 
آخون��دي،  اگر هر خان��ه را ۱۰۰ه��زار دالر در نظر 
بگيريم، حدود ۴۷۰ ميليارد دالر ثروت اين مملكت 
بدون اس��تفاده در خانه هاي خال��ي و خانه هاي دوم 

انباشته شده است. 

 مسكن فضا را تنگ كرده است 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي كه نظام نامناسب 
بانك��ي را اصلي ترين عامل در رش��د جهش��ي آمار 
خانه هاي خالي اعالم كرده اس��ت، س��رمايه گذاري 
بس��يار در بخش مس��كن را هم عامل بروز مشكالت 
در س��اير بخش ها تلقي كرده است كه البته سخني 
درس��ت اس��ت. حس��ين عبده تبريزي گفت: بخش 
مس��كن در ۴۰ سال گذشته شاهد س��رمايه گذاري 
بسياري بوده است كه اين امر موجب بروز مشكالتي 

براي ساير بخش هاي اقتصادي شد. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، او 

ادامه داد: حوزه مسكن پس از سال ۱385 ميزان قابل 
توجهي سرمايه گذاري را شاهد بود كه اين امر فضا را 
براي سرمايه گذاري در ساير بخش ها محدود كرد در 

حالي كه باال رفتن بهاي زمين اشتغال زا نيست. 
عبده تبريزي افزود: س��رمايه گذاري در بخش هاي 
ديگر، اشتغال مولد ايجاد مي كند در حالي كه از سال 
۱386 در تهران به طور تقريبي براي يك سوم از مجموع 
زمين هاي موجود تهران در پنج سال پروانه ساختماني 
صادر شد. اين كارشناس تصريح كرد: 633 هزار واحد 
خالي جز خانه هاي دوم در س��ال ۱385 داشتيم كه 
اين رقم در س��ال ۱3۹۰ به يك ميلي��ون و 663 هزار 
واحد رس��يد و درسال ۹5 نزديك به 2ميليون و ۴۰۰ 
هزار واحد مسكوني افزايش يافت. عبده تبريزي بيان 
كرد: رشد 3.2درصد سرانه و 2.۱درصدي جمعيت در 
۴۰ س��ال گذشته در كشور رخ داده و اگر نظام بانكي 
فعاليت درستي داشت، اين همه پول در بخش مسكن 

هزينه نمي شد.
 او ادام��ه داد: قواني��ن مربوط به س��اخت و س��از 
در كش��ور هم مش��كل دارد، به طوري ك��ه در تهران 
س��اختماني 3 طبقه با عمر ۱۰ س��ال را مي توان 5۰ 
س��ال ديگر هم اس��تفاده كرد، اما تخريب مي شود و 
به ج��اي آن آپارتمان 6 طبقه مي س��ازند كه اين در 
جهان انجام نمي ش��ود. مشاور تامين منابع مالي وزير 
راه و شهرس��ازي گف��ت: دود آت��ش تورم به چش��م 

مردم مي رود، زيرا فقر از تورم ناش��ي مي شود و كشور 
تورم هاي بزرگ ۴۹ و 3۴درصد را پشت سرگذاشته كه 

البته آرام گرفته، اما ديگر متغير ها آرام نگرفته است. 
او با اش��اره به افول جدي نظام بانكي در كش��ور 
از سال ۱386، افزود: براساس آمار هاي رسمي نظام 
بانكي نتوانس��ته از آن تاري��خ تامين مالي كند و اين 
مه��م بيانگر آن اس��ت كه در حال��ت كاهش ميزان 
تس��هيالت نظام بانكي هس��تيم. عبده تبريزي بيان 
كرد: در س��ه دوره يي ك��ه در دولت هاي نهم و دهم 
توس��عه در نظام بانكي داش��تيم، تنها حوزه مسكن 
توس��عه يافت ك��ه اين توس��عه با فق��دان پرداخت 

اطالعات همراه شد. 
به گفته عضو ش��وراي عالي بورس و اوراق بهادار 
وضعيت سرانه توليد ناخالص داخلي )5.3درصدي( 
از سال ۱38۰ تا 85 رشد خوبي داشته و اين روند از 

سال ۱38۷ شاهد تغيير بوده است. 
او تصريح كرد: درآمد حقيقي خانوار ش��هري در 
س��ال ۱3۹۴ نزديك به ۱8 درصد كمتر از سال 86 
اس��ت و درآمد حقيقي خانوار روس��تايي 35 درصد 
كمتر است كه كاهش رونق در اين مدت به درآمد ها 
زيان وارد كرد. مش��اور تامين مناب��ع مالي وزير راه 
و شهرس��ازي همچنين تامين مالي ش��هرداري ها را 
اساس رشد پايدار شهري عنوان و بر نقش شورا هاي 

اسالمي در جذب سرمايه گذاران تاكيد كرد. 

 2 پيشنهاد نجفي براي ترويج فرهنگ اهداي عضو 
محمدعلي نجفي،  شهردار تهران با هدف ترويج فرهنگ اهداي عضو دو پيشنهاد 
ارائه كرد. او گفت: پيش��نهاد مي ش��ود در هر پارك ديوار يادبود براي اهداكنندگان 
ايجاد شود تا نام و تصويرشان در اين ديوار نصب شود و همه مردم بدانند اين افراد 
چه اقدام مهمي انجام داده اند همچنين در قبال هر اهدا كننده يك مسووليت و تعهد 
اجتماعي داش��ته باشيم كه درختي را به نام دهندگان عضو غرس كنيم. به گزارش 
ايلنا محمدعلي نجفي، ش��هردار تهران با حضور در چهاردهمين مراسم بزرگداشت 
پيوند اعضا)جشن نفس( گفت: انجمن اهداي عضو بايد تالش كند كه يك جنبش 
اجتماعي در اين خصوص ايجاد شود. يك تالش مشترك و جريان مردمي مي تواند 
جنبش اهداي عضو را سرعت ببخشد. وي همچنين با بيان اينكه رويكرد شهرداري 
در ارتباط با شهر انسان محور است، گفت: همه بايد در جهت حل مشكالت اجتماعي 
دست به دست هم دهيم چراكه درحال حاضر حل مشكالت جامعه يك مسووليت 
اجتماعي و نه ارزش اخالقي است. شهردار تهران با بيان اينكه انجمن اهداي عضو 
بايد تالش كند كه با پش��تيباني هنرمندان و... يك جنبش اجتماعي دانش بنيان و 
مردمي ايجاد كند، گفت: خوشبختانه انجمن اهداي عضو تمام شرايط را براي ايجاد 
يك جنبش دارد. نجفي با تاكيد بر اينكه شهر به  شدت از ضعف اخالقي رنج مي برد، 
گفت: ضعف اخالق شهروندي را مي توانيم در ابعاد مختلف شهر ازجمله ترافيك و... 
ببينيم و اين درحالي اس��ت كه بايد اخالق شهروندي با محبت، ايثار، فداكاري و... 

توسعه يابد و شهرداري تهران آماده است كه اين مهم را انجام دهد.

 نگاه خودرو محور به شهر نمي تواند مشكل پاركينگ را حل كند
محمد ساالري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران گفت: 
تا زماني كه ش��هر خودرو محور باش��د و مردم به دليل عدم دسترس��ي به حمل و 
نقل عمومي از خودرو شخصي استفاده كنند هيچگاه مشكل كمبود پاركينگ حل 
نخواهد شد. به گزارش مهر، محمد ساالري اظهار كرد: در مديريت شهري گذشته 
بخش عمده يي از منابع درآمدي و س��رمايه بالقوه و بالفعل ش��هر در جريان احداث 
ش��بكه هاي بزرگراهي هزينه ش��د و اي��ن اتفاقات با اين نگاه كه ه��ر چه خيابان و 
بزرگراه بيش��تري ايجاد شود، مشكالت ترافيكي حل مي شود روي داد. اين درحالي 
اس��ت كه با وجود اين همه سرمايه گذاري، گره هاي ترافيكي بيشتر هم شد چراكه 
اين تصميمات مبتني بر مطالعات واقع بينانه اتخاذ نشد. وي درخصوص چالش هاي 
مربوط به كمبود پاركينگ در ش��هر تهران به وي��ژه در محالت و مناطق مركزي و 
متراكم شهري گفت: در اين حوزه با مشكل حادي روبه رو هستيم و بايد تصميمي 
كه مديريت شهري جديد اتخاذ مي كند مبتني بر تجربه هاي جهاني و پيوست هاي 
مطالعاتي باشد به طوري كه بسياري از صاحبنظران معتقدند، صرف ايجاد فضا براي 

پاركينگ اعم از پارك حاشيه يي و پاركينگ هاي طبقاتي اين مشكل را حل نمي كند 
و حتي اين نگراني وجود دارد كه جذب س��فر و استفاده از خودروهاي شخصي در 
تردد به محالت مركزي را تشديد كند و مجددا اين چالش را افزايش دهد. ساالري 
ادامه داد: به نظر مي رس��د، راهكار اساس��ي در اين خصوص داشتن رويكرد انسان 
محور بودن ش��هر است و تا زماني كه شهر خودرو محور باشد و مردم به دليل عدم 
دسترس��ي به حمل و نقل عمومي از خودرو شخصي استفاده كنند هيچگاه مشكل 
كمبود پاركينگ حل نخواهد شد هر چند در برخي محالت و مناطق با يك سري 

راهكارهاي خالقانه و بازگشايي معابر مي توان بسياري از مشكالت را حل كرد.  

 از هر ۱۰ مرگ در ايران يكي بر اثر آلودگي هواست
مطالعات اپيدمولوژي آلودگي هواي تهران نش��ان  مي دهد از هر ۱۰مرگ در ايران 
يكي بر اثر آلودگي هوا صورت گرفته اس��ت. اين مطالعات مش��خص نكرده است كه 
از هر ۱۰مرگ در تهران، چه تعداد بر اثر آلودگي هواس��ت؟ اما با توجه به آلودگي و 
جمعيت بيشتر تهران در مقايسه با ساير شهرها به طور قطع اين نسبت از ۱۰ به يك 
فراتر خواهد رفت. به گزارش مهر صادق حسنوند، عضو كميته علمي ششمين همايش 
ملي مديريت آلودگي هوا و صدا درخصوص تحقيقات انجام ش��ده درباره ارتباط بين 
اپيدمولوژي و آلودگي هوا گفت: با توجه به اينكه آلودگي هوا به عنوان چهارمين عامل 
مرگ و مير در جهان ش��ناخته مي ش��ود، بنده و همكارانم از سال 8۹ در پژوهشكده 
دانشگاه علوم پزشكي به بررسي ارتباط بين بيماري هاي قلبي و سرطان ها با آلودگي 
هواي ته��ران در مطالعات اپيدمولوژي پرداخته ايم. ب��ه گفته اين عضو هيات علمي 
پژوهش��كده محيط زيست دانشگاه علوم پزش��كي تهران در سال 2۰۱6 آلودگي هوا 
باعث مرگ 33هزار نفر شده و براساس تحقيقات انجام شده در زمينه كاهش آالينده ها 
در هواي آلوده تنها راهكار مهم براي رفع اين مش��كل در تمامي كالن شهرهاي دنيا، 
افزايش اس��تانداردها و فرهنگ عمومي مردم براي اس��تفاده بيش��تر از وسايل نقليه 
عمومي است. حسنوند گفت: براس��اس مطالعات اپيدمولوژي و ارتباط آن با آلودگي 
هوا حساس ترين رنج سني كه در معرض بيماري هاي خطرناك ناشي از آلودگي هوا 
قرار دارند، افراد باالي 65 سال و زير 5 سال بوده و بيماران قلبي و عروقي، زنان باردار 
و افراد چاق نيز از اين دس��ته هس��تند. قابل توجه است در مطالعاتي كه درخصوص 
جنس��يت افراد در معرض خطر آالينده ها انجام شده زنان داراي حساسيت بيشتري 

هستند. 
به گزارش »تعادل«  درخصوص ميزان مرگ و مير شهروندان تهراني بر اثر آلودگي 
هوا نيز آمارهاي مختلفي ارائه مي ش��ود و از روزي 2۰نفر تا ۱8۰نفر به گفته مهدي 
چمران، رييس قبلي شوراي شهر تهران متفاوت است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد 
هر ساله 3ميليون نفر از مردم جهان بر اثر اين پديده جان خود را از دست مي دهند. 

موضوع مناقصه

مدت پيمان دوره تضمين مبلغ تضمين ارجاع كار )به 
ريال( مبلغ برآورد )به ريال( موضوع رديف

8 ماه 2۴ ماه ۱/۴26/۰۰۰/۰۰۰ 28/5۰۹/8۷۴/۱۴۱ لكه گيری و آسفالت محور بهنمير – بابل ۱

6 ماه 2۴ ماه ۷56/۰۰۰/۰۰۰ ۱5/۱۰8/۷2۹/53۴ آسفالت لوكوبيتی محور هراز 
)محدوده پلور- آب اسك(

2

۴ ماه 2۴ ماه 2۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰8/8۹6/68۰  لكه گيری محورهای روستايی آسفالته 
استان مازندران )تجديد(

3

دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابری )حمل و نقل( و با رعايت سقف از سازمان برنامه و بودجه )معاونت برنامه ريزی سابق(
مهلت و محل دريافت اسناد: از تاريخ انتشار روزنامه نوبت دوم به مدت ۷ روز

محل تسليم پاسخ پيمانكاران: اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران- دبيرخانه اداره
تاريخ تحويل اسناد به دبيرخانه اين اداره كل حداكثر تا پايان وقت اداری مورخه ۹6/۱۰/2 می باشد.

تاريخ بازگشايی پاكات: ۹6/۱۰/3
آدرس: ساری خيابان انقالب مقابل استانداری – اداره پيمان و رسيدگی تلفن: ۰۱۱-33326۰۰2

اين آگهی همزمان در سايت iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

ری و حمل و نقل جاده ای  اداره کل راهدا
استان مازندران

 آگهی مناقصه
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
تغيير رويكرد توسعه صادرات

ايس�نا   مديركل دفتر نوس��ازي س��ازمان توسعه 
تج��ارت اي��ران تاكي��د كرد: ب��راي افزاي��ش ميزان 
ص��ادرات بايد روندها تغيير ياب��د. ايرج معصومي در 
آيي��ن تجلي��ل از صادركنندگان برگزيده خراس��ان 
شمالي بر تغيير رويكردها، ايجاد سازوكارهاي خاص 
و تح��ول در حوزه ه��اي مربوط ب��ه افزايش صادرات 
تاكيد ك��رد. او افزود: موفقيت در ص��ادرات نيازمند 
ع��زم ملي تمامي آحاد مل��ت و تغيير رويكردها براي 
ورود و مش��اركت جدي، حركت و مديريت جهادي 
همه وزارتخانه هاس��ت. معصومي در ادامه با اشاره به 
هدف گذاري ۵۳ ميليارد دالري صادرات كاال به خارج 
از كشور در سال ۹۶ اظهار كرد: در 7ماه سال جاري 
۲۵ميليارد دالر آن محقق ش��ده اس��ت. هم اكنون از 
محل اعتبارات صندوق توس��عه ملي ۲۳هزارميليارد 
ريال در بانك هاي عامل س��پرده موجود است بر اين 
اساس قرار اس��ت با همين ميزان سرمايه به صورت 
س��رجمع ۴۶هزارميليارد ريال با نرخ بهره ۱۴درصد 

در اختيار صادركنندگان قرار گيرد. 
از سوي ديگر محمد صمدي، رييس اتاق خراسان 
ش��مالي در ادام��ه با بيان اينكه ب��راي تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اش��تغال توليد كننده ها بايد 
حمايت ش��وند، گفت: پرداخت به موقع مش��وق ها و 
جوايز صادراتي و س��رمايه در گردش با نرخ مناسب 
و ارائ��ه ياران��ه از طري��ق معافيت ه��اي ماليات��ي از 
خواسته هاي صادركنندگان اين استان است. او افزود: 
اتاق بازرگاني اس��تان در بين اتاق هاي بازرگاني ديگر 
استان ها به خصوص استان هاي همجوار تركمنستان 
مجوز اتاق مشترك بين ايران و تركمنستان را كسب 
كرده اس��ت ك��ه هم اكنون در حال ثب��ت و پيگيري 
دبيرخانه هاي مشترك طرفين هستيم. صمدي ادامه 
داد: براي توسعه اقتصادي، افزايش صادرات، تسهيل 
در ويزا، وصول مطالبات تجار و بازرگانان و مشاركت 
در نمايشگاه هاي طرفين و اعزام و پذيرش هيات هاي 
تج��اري و بازاريابي طرفين و س��اير م��وارد ديگر كه 
برنامه ري��زي ش��ده يك هي��ات تج��اري و بازاريابي 
به صورت كش��وري و اس��تاني در ماه ه��اي آينده به 
تركمنستان اعزام خواهد شد. او گفت: اتاق خراسان 
شمالي مجوز رسمي اتاق مشترك كشور تاجيكستان 
را كسب كرده است كه از طريق اتاق خراسان شمالي 

مسائل و مشكالت خودشان را پيگيري كنند.

تخصيص شناسه سامانه 
صندوق فروش تا پايان دي  ماه

مهر  رييس ات��اق اصناف ايران با ارس��ال نامه يي 
ب��ه صنوف و اتحاديه ها از انها خواس��ت تا پايان دي 
نسبت به ثبت نام درخواست تخصيص شناسه سامانه 
صندوق فروش در درگاه عمليات الكترونيكي سازمان 
امور مالياتي اقدام كنند. در اين نامه آمده اس��ت:»به 
اطالع مي رساند برابر ماده ۱7 آيين نامه اجرايي تبصره 
۲ م��اده ۱۶۹ اصالحي قانون ماليات هاي مس��تقيم 
مصوب تير ماه ۱۳۹۶ تمامي صاحبان مش��اغلي كه 
براساس اولويت هاي تعيين شده در سال هاي ۱۳۹۲، 
۱۳۹۳و ۱۳۹۴ ب��راي نص��ب و اس��تفاده از س��امانه 
صندوق  فروشگاهي فراخوان شده اند، مكلفند تا پايان 
دي ماه ۱۳۹۶ نسبت به ثبت نام درخواست تخصيص 
شناسه سامانه صندوق فروش)شماره شناسه منحصر 
ب��ه فرد براي هر صندوق ف��روش( در درگاه عمليات 

الكترونيكي سازمان امور مالياتي اقدام كنند. 

ابطال پروانه استاندارد 
برخي فرآورده ها

مه�ر  مديركل اس��تاندارد اس��تان تهران از ابطال 
پروانه اس��تاندارد ۴۵ فرآورده در مهر ماه سال جاري 
از سوي كارشناس��ان استاندارد خبر داد. در جلسات 
كميته عالئم، كارشناسان استاندارد پروانه استاندارد 
۴۵ فرآورده به دليل عدم احراز ش��رايط اس��تاندارد 
همچ��ون قطع كننده مدار براي مصارف خانگي با نام 
تجارتي لگراند، ماش��ين الكتريكي دوار الكتروموتور 
AC ت��ك فاز با گريد انرژي B با نام تجارتي آبش��ار 
پمپ، گاورنر سرعت نامي)متر بر ثانيه( با نام تجارتي 
آنام، فيلتر هواي خودروهاي سبك با نام هاي تجارتي 

فيلتر راه، تكساز۵ ، نوآوران و... ابطال شد. 

بهره گيري از ظرفيت هاي 
خالي بنگاه ها

رييس سازمان توس��عه تجارت ايران در بيست و 
يكمين سالروز ملي صادرات با هدف معرفي، تجليل 
و تقدير از صادركنندگان نمونه اس��تان بوشهر ضمن 
برش��مردن داليل و عواملي كه موجب رقابتي شدن 
محص��والت توليدي- صادراتي در كش��ور مي ش��ود، 
جاي��گاه صنايع توليدي در اس��تان بوش��هر را با نگاه 
رقابتي ارزيابي كرد و اف��زود: صنايع توليدي در اين 
استان عمدتا به مواد اوليه و آب هاي بين المللي براي 
حمل با كش��تي نزديك اس��ت از اين  رو هزينه هاي 
لجس��تيك صادرات��ي در اين اس��تان پايين و قدرت 
رقابت��ي صادر كنن��دگان باال خواهد ب��ود. به گزارش 
روابط  عمومي س��ازمان توسعه تجارت ايران، مجتبي 
خس��روتاج همچنين با برش��مردن محاس��ن ارتباط 
صنعت و دانش��گاه آمادگي سازمان توسعه تجارت را 
در پش��تيباني مالي براي پروژه هاي تحقيقاتي منعقد 
بي��ن صادر كنندگان و دانش��جويان دانش��گاه خليج 

فارس را اعالم كرد. 
او از برنامه ه��اي كوتاه م��دت س��ازمان توس��عه 
تجارت ايران در راس��تاي توسعه صادرات به اهميت 
اس��تفاده از ظرفيت هاي خال��ي بنگاه هاي توليدي- 
صادراتي اشاره كرد و گفت: بايد سعي كنيم صنايع 
پتروش��يمي كشور مشكل مواد اوليه نداشته باشند؛ 
زي��را با نزديك ش��دن ب��ه ظرفيت اس��مي اينگونه 
واحده��ا مي ت��وان انتظار افزايش تن��اژ ميليوني در 
امر صادرات را داش��ته باشيم. تكميل و بهره برداري 
از ظرفيت ه��اي خال��ي بنگاه هاي تولي��دي ازجمله 
وظايفي اس��ت كه س��ازمان در كوتاه مدت به دنبال 

افزايش بهره وري از آنهاست. 
خس��روتاج ب��ا اش��اره ب��ه آم��ار ۱۱ميلي��ارد و 
۳00ميليون دالري صادرات در ۳ماهه شهريور، مهر 
و آبان گفت: رش��د صادرات در اي��ن بازه زماني در 
مقايس��ه با دوره گذشته اميدار كننده است و انتظار 
داريم در ماه هاي آتي اين رش��د ادامه داشته باشد و 
صادركنندگان عملكرد موفقي از صادرات در س��ال 

جاري به نمايش بگذارند.

روي موج خبر

رييس سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با »تعادل« تشريح كرد

اصالح تعرفه  واردات خودرو

در گردهمايي فعاالن اقتصادي ايران با دو كشور اروپايي صورت گرفت

معرفي نماي تازه از اقتصاد ايران

تعادل   
فعاالن بخش خصوصي ب��راي معرفي يك چهره 
مطل��وب از اقتص��اد اي��ران و معرف��ي فرصت ه��اي 
س��رمايه گذاري راهي »ايتاليا و بلژيك« ش��دند تا با 
فعاالن اقتصادي اين دو كشور براي حضور در ايران به 
رايزني بپردازند. مهم ترين هدف سفر هيات اقتصادي 
بخ��ش خصوص��ي را مي ت��وان جذب س��رمايه هاي 
اروپاي��ي در بازار پربازده ايران عنوان كرد. اگرچه در 
يك دهه گذشته مسائل متعددي ازجمله تحريم هاي 
ناعادالن��ه بين الملل��ي و برخ��ي س��وءمديريت ها و 
سياس��ت هاي اش��تباه متك��ي بر درآمده��اي نفتي 
باعث تضعيف اقتصاد ايران ش��ده اما حال در دوران 
پسابرجام فرصتي فراهم شده تا سرمايه هاي از دست 
رفته به كشور بازگردند. از اين رو با در پيش گرفتن 
روند اصالحات تدريجي از آغاز روي كار آمدن دولت 
يازده��م و تداوم همان خط مش��ي در دولت جديد، 
اميدواري ها به توسعه اقتصادي در ايران قوت گرفته 
اس��ت. اصالح س��اختاري در نظام اقتصادي ايران با 
محوريت ديپلماسي اقتصادي در دولت هاي يازدهم 
و دوازدهم اين نويد را به مجموعه بازيگران اقتصادي 
داده كه س��ال هاي پيش رو مناسب ترين زمان براي 
ارتقاي سطح مراودات بين المللي و اتصال به اقتصاد 

جهاني است. 

 مسير تجارت با اروپا 
دومي��ن گردهمايي بزرگ فعاالن اقتص��ادي ايران و 
ايتاليا به ميزباني موسسه آمبروزوتي درحالي برگزار شد 
كه فعاالن اقتصادي دو كشور براي گفت وگو جهت توسعه 
همكاري ه��اي اقتصادي دو جانب��ه با يكديگر به بحث و 
بررسي پرداختند. ارديبهشت سال جاري نيز نمايندگاني 
از بخش هاي خصوصي و دولتي ايتاليا با همكاري موسسه 
آمبروزتي مهمان اتاق تهران بودند كه با فعاالن اقتصادي 
ايران��ي و مقامات دولت��ي ديدار و گفت وگ��و كردند. در 
نشس��ت اخير فعاالن بخش خصوصي ايران و ايتاليا در 
رم، رييس اتاق تهران نيز به عنوان يكي از سخنرانان در 
مراسم حضور داشت كه از روابط دو جانبه ايران و اتحاديه 

اروپا سخن گفت. 
مسعود خوانس��اري در اين نشست با اشاره به نتايج 
اجالس سال گذشته ابراز اميدواري كرد كه نشست كنوني 
نيز عالوه بر تكرار تجربه خوب سال قبل در دستيابي به 
نتايج عملي پيشروتر باشد. مسعود خوانساري اتاق تهران 
را اتاق فكر فعاالن اقتصادي بخش  خصوصي توصيف كرد. 
او گفت: اكنون منافع دو جانبه س��رمايه گذاري در ايران 
بيش از هر زمان ديگري آشكار شده است. ما بازي برد- 
برد واقعي را سرمايه گذاري در بازاري مي دانيم كه با وجود 
برخي فضاسازي هاي مسموم و برخي كاستي ها در داخل 
نظ��ام اقتصادي با توجه به ثبات نس��بي، ظرفيت باالي 

بازار داخلي و كش��ورهاي همسايه و منطقه، امنيت باال 
و منحصر به فرد در منطقه كم ثبات خاورميانه و ش��مال 
آفريقا مي تواند جزو پربازده ترين سرمايه گذاري هاي امروز 
اقتصاد جهان باشد. خوانساري با بيان اينكه در يك دهه 
گذش��ته مس��ائل متعددي ازجمله تحريم هاي ناعادالنه 
بين المللي و برخي سوءمديريت ها و سياست هاي اشتباه 
متك��ي بر درآمدهاي نفتي باع��ث تضعيف اقتصاد ايران 
ش��ده اس��ت، افزود: با در پيش گرفت��ن روند اصالحات 
تدريج��ي از آغاز روي كار آمدن دول��ت يازدهم و تداوم 
همان خط مش��ي در دولت جديد، اميدواري ها به توسعه 

اقتصادي در ايران قوت گرفته است. 
 به گفته خوانس��اري در پي��ش گرفتن اصالحات در 
نظام بانكي توس��ط بانك مركزي و مح��ور قرار گرفتن 
ديپلماس��ي اقتصادي در دولت و به طور مشخص وزارت 
ام��ور خارجه، اين نويد را به مجموعه بازيگران اقتصادي 
داده كه سال هاي پيش رو احتماال مي تواند مناسب ترين 
زمان براي ارتقاي س��طح م��راودات بين المللي و اتصال 
هر چه مس��تحكم تر و پايدارتر اقتص��اد ايران به اقتصاد 
بين المل��ل باش��د.  به گفته فعاالن اقتصادي در ۴س��ال 
گذش��ته، مجموعه اقدامات انجام گرفته از س��وي دولت 
در ايجاد ثبات اقتصادي و پيش بيني پذير كردن اقتصاد، 
تالش بخش  خصوصي براي حمايت از اقدامات اصالحي 
و انگيزه بخش��ي به دولت براي انجام اصالحات عميق تر 
و بهبود وضعيت ش��اخص هاي اقتصادي باعث ش��ده تا 
شرايط مناسب تري براي ميزباني اقتصاد ايران از سرمايه  و 
سرمايه گذاران خارجي فراهم شود. او عنوان كرد كه ايران 
عالوه بر ميزباني هيات هاي تجاري متعدد از نقاط مختلف 
جهان كه موجب شناسايي بيشتر و ايجاد همكاري بين 
بخش خصوصي ايران و كش��ورهاي مختلف جهان شده 
است، چندين قرارداد بزرگ با شركت هاي بزرگ و معتبر 
خارجي به امضا رس��انده و جذب فاينان��س براي انجام 
پروژه هاي عمران��ي نيز با روند موفقيت آميزي جلو رفته 
است.  رييس اتاق تهران از تامين مالي پروژه هاي عمراني 
در ايران از سوي بانك هاي خارجي مانند اوبربانك اتريش 
با گشايش يك خط اعتباري يك ميليارد يورويي سخن 
گف��ت و افزود: اقداماتي مش��ابه از س��وي بانك هايي در 
چين، روسيه، كره جنوبي و دانمارك راه را براي پيشبرد 
پروژه هاي اقتصادي توجيه پذير باز و هموار كرده اس��ت. 
او با اش��اره به اينكه در شرايط فعلي كه زيرساخت هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري براي مشاركت و سرمايه گذاري 

مشترك تا حدودي بهبود يافته است، گفت: خوشبختانه 
دول��ت روي يكي از نقاط ضعف اقتصاد ايران يعني نظام 
بانكي ني��ز تمركز كرده تا با اص��الح آن بتواند مراودات 
اقتصادي ايران با ديگر كشورها را تسهيل كند. ترديدي 
نيست كه در فقدان روابط بانكي مطلوب نمي توان انتظار 
جهش در مبادالت تجاري داشت. توسعه تجارت و حضور 
در بازارهاي بين المللي، جذب سرمايه گذاري و مشاركت 
در پروژه هاي خارجي از سوي شركت هاي ايراني همگي 
نيازمند ايجاد كانال هاي قوي بين بانك ها و موسس��ات 
مالي و اعتباري ايران با همتايان خارجي است. خوانساري 
توضيح داد كه نظام بانكي ايران اكنون برابر استانداردهاي 
ب��ازل ۲ عمل مي كند و با توجه ب��ه تدوين صورت هاي 
مالي بانك ها و موسس��ات مالي منطبق با استانداردهاي 
گزارش��گري مالي بين المللي)IFRS( فرصت مناس��بي 
براي اصالح و بهبود نظام بانكي ايران در س��ايه مراودات 

بيشتر با نظام بانكي بين الملل فراهم شده است. 
ريي��س اتاق ته��ران با بي��ان  اينكه دول��ت و بخش  
خصوصي ايران به جد پيگير گشايش هر چه بيشتر روابط 
بانكي با اروپاس��ت، گفت: روند همكاري  با كش��ورهايي 
مانند آلمان و اتريش به خوبي پيش رفته  است تا جايي 
ك��ه به زودي بانك ه��اي ايراني در آلمان ش��عبه افتتاح 
مي كنند. بانك هاي اتريشي نيز اخيرا از عالقه مندي خود 
براي حض��ور در ايران خبر داده ان��د. ضمن اينكه روابط 
كارگزاري با بانك مركزي اين كش��ور نيز برقرار است. او 
سپس به تالش هاي بي وقفه بخش خصوصي براي توسعه 

سرمايه گذاري و افزايش تعامالت بين المللي اشاره كرد. 
خوانس��اري همچني��ن راه اندازي»مرك��ز خدم��ات 
داوري« در اتاق تهران را گام ديگري در جهت تس��هيل 
فعاليت سرمايه گذاران خارجي دانست و افزود: اين مركز 
رس��يدگي به اختالف��ات و دعاوي را برعه��ده دارد و در 
كمترين زمان و با پايين ترين هزينه به اختالفات احتمالي 
بين شركا و طرفين قرارداد رسيدگي مي كند و مهم اين 
است كه رأي صادره در اين مركز از نظر دادگستري مورد 

قبول و قابل اجراست. 

 رشد 2 برابري تجاري با اروپا
مس��عود خوانس��اري عنوان ك��رد ك��ه اثرگذاري 
مجموع��ه اين عوام��ل در روند فزاين��ده تجارت بين 
ايران و اروپا قابل مش��اهده است. به گفته خوانساري 
حجم م��راودات تجاري بين ايران و كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اروپا در 8 ماهه اول سال ۲0۱7 نزديك به دو 
برابر)۱.7برابر( نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد 

داشته است. 
آمارها حاكي از اين اس��ت كه در 8 ماهه نخس��ت 
س��ال جاري صادرات كاال از ۲8كش��ور عضو اتحاديه 
اروپا به ايران ۳7.۵درصد رشد داشته است. در مقابل 

روند صدور كاال از ايران به اروپا نيز فزاينده بوده و در 
اين مدت نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۲.۴برابر 
شده است. حجم كلي تجارت ايران و اتحاديه اروپا در 

اين مدت بالغ ابر ۱۳.۱ميليارد يورو بوده است. 
 خوانساري با بيان اينكه روند تجارت ايران و ايتاليا 
نيز در س��ال هاي اخير متاثر از گشايش هايي كه ايجاد 
ش��ده رو به فزوني است، ادامه داد: براي نمونه واردات 
كاال از ايتالي��ا ب��ه ايران كه در س��ال ۱۳۹۴ برابر آمار 
گمرك بيش از 80۲ ميليون دالر بود در س��ال ۱۳۹۵ 
به بيش از يك ميليارد و ۲۲۶ميليون دالر رسيد يعني 
خريد كاالي ايتاليايي توس��ط بازرگانان ايراني در اين 

بازه زماني بيش ۵0 درصد افزايش يافته است. 
از س��وي ديگر ش��اهد برگزاري روي��داد ديگري با 
عنوان »معرفي فرصت هاي س��رمايه گذاري در ايران« 
در بروكس��ل با حض��ور فعاالن اقتص��ادي ايران و اين 
كش��ور بوديم. مس��عود خوانس��اري در اي��ن همايش 
با اش��اره ب��ه رفت و آم��د هيات هاي تج��اري از بخش 
 خصوصي دو كش��ور ايران و بلژيك طي ماه هاي اخير 
گفت: مناس��بات اقتص��ادي و تجاري دو كش��ور طي 
س��ال جاري در مقايسه با سال قبل از رشد چشمگير 
برخوردار شده و نشان مي دهد زمينه براي رشد بيشتر 

مناسبات اقتصادي ميان دو طرف فراهم است. 
ريي��س اتاق تهران با اش��اره با اع��الم پايان گروه 
تروريس��تي داع��ش در عراق و س��وريه گفت: ش��اهد 
برقراري امنيت بيشتر در منطقه خاورميانه و تضمين 
ثبات در بازار كش��ورهاي همس��ايه ايران هستيم كه 
اين فرصت مناس��بي براي شروع دوباره همكاري هاي 
اقتصادي ميان ايران و كشورهاي اروپايي خواهد بود. 
او همچنين حمايت قاطع اتحاديه اروپا از برجام را 
تضمين و پش��توانه يي محكم براي همكاري بنگاه هاي 
اقتصادي اروپا با ايران اعالم كرد. خوانساري همچنين 
با اشاره به اينكه اطالعات اندكي از فضاي كسب وكار 
ايران در نقاط مختلف جهان وجود دارد، تصريح كرد: 
از اين رو اتاق بازرگان��ي تهران در دوره پس از برجام 
تالش كرده تا با شناس��ايي زمينه هاي سرمايه گذاري 
در ايران و معرفي آن به ش��ركت هاي خارجي، حضور 

سرمايه گذاران در كسب وكار ايران را تسهيل كند. 
حس��ن فروزان فرد، عض��و هيات نماين��دگان اتاق 
تهران نيز در اين مراس��م با بيان اينكه در اتاق تهران 
با تشكيل ستاد اقتصادي پس��اتحريم همچنين مركز 
خدمات س��رمايه گذاري خارجي زمينه براي شناسايي 
موانع موجود بر س��ر راه كسب وكار در فضاي پس از 
تحريم ها ايجاد شده است، افزود: اتاق تهران به عنوان 
نماينده بخش بزرگي از اقتصاد و كسب وكار ايران در 
تالش است تا بنيان جديدي از تعامالت و همكاري ها 

ميان بنگاه هاي ايراني و خارجي پايه گذاري كند. 

تعادل  فرشته فريادرس 
»باز ش��دن سامانه ثبت سفارش خودرو« كه حدود 
8 ماه از توقف آن مي گذرد؛ منتظر مصوبه جديد دولت 
اس��ت. اگرچه بازار گمانه زني ها در مورد مصوبه جديد 
واردات خ��ودرو داغ اس��ت؛ اما در اين بين دو س��ناريو 
جديد در خصوص تعرفه واردات خودرو مطرح مي شود؛ 
براس��اس سناريوي اول، دولت در اين مصوبه، به دنبال 
افزايش تعرفه خودروهاي وارداتي اس��ت. اما براس��اس 
سناريوي دوم، ممكن است دولت تغييرات پلكاني تعرفه 
خودروها را در دستور كار خود قرار دهد. اين دو سناريو 
در ش��رايطي مطرح مي شود كه رييس سازمان توسعه 
تج��ارت در گفت وگو با »تعادل« ضمن رد ش��ايعاتي 
مبني بر اينكه قرار است امروز در نشست خبري خود 
از »دستور العمل جديد واردات خودرو« رونمايي كند، 
اظهار ك��رد: كماكان منتظر مصوبه دولت هس��تيم و 
هنوز مصوبه يي از س��وي دولت مبني بر باز شدن ثبت 
س��فارش خودرو دريافت نكرده ايم. مجتبي خسروتاج 
همچنين در پاس��خ به س��ناريوهايي ك��ه درخصوص 
تعرف��ه واردات خودرو، مطرح مي ش��ود، اظهار مي كند 
كه افزايش تعرفه هاي خودرو تنها گمانه زني است. البته 
اين مقام دولتي در عين حال افزايش تعرفه ها و تغيير 
پلكاني تعرف��ه واردات خودرو را رد نكرد و آن را منوط 
به تصميم دولت دانس��ت. از اين رو، بنا به اظهارات او، 
در بدنه دولت امكان دارد سناريوهاي مختلفي در اين 
خصوص مطرح ش��ود؛ به عبارتي ممكن است برخي با 
افزايش تعرفه واردات خودرو موافق باش��ند، در مقابل 
ع��ده ديگري مخالف. از اي��ن رو، تا زماني كه در دولت 
تعرفه ها به تصويب نرسد هيچ موضوعي سنديت ندارد 
وچنانچه افزايش نظام تعرفه يي نيز مدنظر باشد، هدف 
س��اماندهي واردات خودرو اس��ت. اما آنچه مش��خص 
است اينكه سايت ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان 

تصويب طرح جديد در دولت باز نخواهد شد. 

 پاسخ خسروتاج به گمانه زني ها 
»توقف ثبت سفارش خودرو« كه از اوايل سال جاري 
كليد خورد؛ واكنش هاي زيادي به دنبال داش��ت. رش��د 
۵0درص��دي ثبت س��فارش واردات خودروهاي خارجي 
در ماه هاي ابتدايي امس��ال و ارزبري باالي اين خودروها 
موجب ش��د تا سازمان توس��عه تجارت ايران، نسبت به 
توقف ثبت س��فارش خ��ودرو اقدام كن��د؛ اقدامي كه با 
واكنش واردكنندگان و رش��د نسبي قيمت خودروهاي 

وارداتي در حاش��يه بازار همراه ش��د. برخ��ي بر اين باور 
بودن��د كه توقف در ثبت س��فارش خودرو باعث كاهش 
عرضه و به دنبال آن افزايش قيمت ها در بازار و از س��وي 
ديگر ايجاد رانت و انحصار در بازار خودرو ش��ده اس��ت. 
برخ��ي ديگر از فعاالن اقتصادي علت اين تصميم دولت 
را مديري��ت ارزي عنوان كردند و اين موضوع را بهانه يي 
براي افزايش قيمت خودروهاي وارداتي دانس��تند. اما از 
آنس��و، متوليان صنعتي در پاسخ به اين واكنش ها، با رد 
هر نوع انحصار در ثبت سفارش خودرو و با تاكيد بر اينكه 
با اجراي اين امر خللي در روند واردات ايجاد نمي ش��ود، 
عنوان كردند؛ كه اين تصمي��م هيچ انحصاري به وجود 
نياورده، حتي در مقايسه با دوره مشابه سال هاي گذشته، 
فضا رقابتي  تر نيز شده است. از طرفي بازار گمانه زني ها 
در مورد ضوابط تازه واردات خودروهاي خارجي داغ شد، 
كه متولي س��ازمان توسعه تجارت باز شدن سايت ثبت 
سفارش خودرو را به تاييد مصوبه جديد واردات خودرو از 

سوي دولت منوط كرد. 
حال منتقدي��ن بر اين باورند كه تعلل در رونمايي از 
دس��تورالعمل واردات خودرو، بازار را با نوعي آش��فتگي 
مواجه كرده اس��ت. به گفته آنها در اين شرايط نابسامان 
اين وعده ها خود عاملي شده تا انواع خودروهاي وارداتي 
در بازار با رشد قيمت روبه رو شوند، حتي برخي خودروها 
را دپو كرده و منتظر افزايش قيمت بيشتر محصوالت يا 

تعيين تكليف اوضاع بازار هستند. 
از اين رو، اين پرس��ش مطرح قابل طرح است كه آيا 
در مصوبه جدي��د دولت به افزايش تعرفه واردات خودرو 
است؟ در همين رابطه، رييس سازمان توسعه تجارت در 
گفت وگو با »تعادل«، توضيح مي دهد: طبق دستورالعمل 
جديد واردات خودرو و براي شفافيت واردات، جلوي ثبت 
سفارش گرفته شد. حال هر زمان آن بخشنامه در دولت 
تصويب شود، اجازه واردات خودرو را خواهيم داد. مجبتي 
خس��روتاج همچنين در پاس��خ به برخ��ي گمانه زني ها 
در خص��وص »افزايش تعرف��ه واردات خودرو« مي گويد: 
برخي از رس��انه ها در مخالفت با اي��ن موضوع و از روي 
عالقه مندي هاي خود به موضوع خ��ودرو مي پردازند. از 
اينرو بايد گفت كماكان ما منتظر مصوبه دولت هستيم و 
هنوز در خصوص باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، 

مصوبه يي از سوي دولت براي ما ابالغ نشده است. 
مجتبي خسروتاج همچنين در پاسخ به پرسش ديگري 
درباره اينك��ه آيا در مصوبه جديد دولت به دنبال افزايش 
تعرفه  خودرو هاي وارداتي اس��ت يا خي��ر، اظهار مي كند: 

افزاي��ش تعرفه ه��اي خودرو تنها گمانه زني اس��ت و فعال 
اقدامي در اين باره در دستور كار سازمان نيست. در كتاب 
قانون و مقررات نظام هاي تعرفه يي درج شده و در مصوبه 
دولت ممكن است سوال هاي مذكور در آن پاسخ داده شده 
باش��د. او افزود: بنابراين چنانچه در مصوبه جديد دولت، 
افزايش نظام تعرفه يي نيز مطرح باش��د، هدف ساماندهي 
واردات خودرو در كشور است. به گفته خسروتاج، در اواخر 
هر سال، سياست هاي تجاري و تعرفه يي ممكن است در 
مورد هر كااليي مطرح شود؛ يعني چنانچه شاهد تغيير در 
سياست ها ونظام تجاري كشور باشيم، ممكن است تعرفه 
يك كاال افزايش يا كاهش يابد. همين امر در مورد خودرو 

نيز صدق مي كند و بحث عجيبي نيست. 
از اي��ن رو، بنا به اظهارات خس��روتاج، در بدنه دولت 
امكان دارد سناريوهاي مختلفي در اين خصوص مطرح 
ش��ود؛ به عبارتي ممكن اس��ت برخي ب��ا افزايش تعرفه 
واردات خ��ودرو موافق باش��ند، در مقاب��ل عده ديگري 
مخال��ف. از اين رو، ت��ا زماني كه در دول��ت تعرفه ها به 

تصويب نرسد هيچ موضوعي سنديت ندارد. 
او درادام��ه اظهار مي كند: ما 7 هزار و 700 كد تعرفه 
داريم كه باتوجه به توليد وظرفيت هاي داخل و نيز بازار، 
نظام تعرفه ايشان ممكن است اصالح شود يا سياست هاي 
تعرفه صادراتي و وارداتي آن تغيير يابد. بنابراين خودرو 

هم مانند ديگر اقالم است. 
بنابه اظهارات اين مقام دولتي، سازمان توسعه تجارت 
سناريوهاي مختلفي براي تغيير و تدوين ضوابط و شرايط 
ثبت س��فارش واردات خودروهاي خارجي تدوين و براي 
تصويب نهايي به هيات وزيران ارائه كرده، اما هنوز گزينه 
نهايي ابالغ نش��ده و اما باي��د منتظر ماند وديد كه كدام 
س��ناريو در هيات وزيران به تصويب نهايي مي رسد. آيا 
دول��ت راي به افزايش تعرف��ه واردات خودرو مي دهد يا 
تغيير پلكاني تعرفه ها را در دس��تور كار خود قرار خواهد 
داد؟. ام��ا آنچه مش��خص اس��ت اينكه بناب��ه اظهارات 
خس��روتاج، ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصويب 
طرح ساماندهي واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد. 

 انتقادات به وضع موجود
اي��ن اظهارات در حالي مطرح مي ش��ود كه همچنان 
خيلي ها نس��بت به توقف ثبت س��فارش واردات خودرو 
معترض هس��تند. آنها بر اين باورند ك��ه اين اقدام دولت 
از يكسو و نبود عرضه برخي خودروهاي وارداتي از سوي 
برخي ش��ركت هاي واردكننده از سوي ديگر، باعث ايجاد 

ه��رج و مرج در بازار اين خودروها ش��ده اس��ت؛ طوري  
كه ش��اهد افزاي��ش قيمت ۱00 ميلي��ون توماني برخي 

محصوالت هستيم. 
سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو 
در اين م��ورد به فارس مي گويد: دو س��ال پيش خودرو 
از يك كاالي س��رمايه يي به كاالي مصرفي تبديل شد و 
افرادي نسبت به خريد اقدام مي كردند كه به اين محصول 
نياز مصرفي داشتند اما طي ماه هاي گذشته و با توقف ثبت 
سفارش واردات خودرو، اين محصول به كاالي سرمايه يي 
تبديل شده و عده يي اقدام به خريد و نگه داشتن آن براي 
فروش با قيمت باالتر مي كنن��د. از اين رو، به گفته آنها، 
در چنين وضعيتي برخي نمايندگي هاي خودروس��ازان 
خارجي نيز نس��بت به توقف عرضه محص��والت  از قبل 
واردش��ده خود اقدام كرده اند و همزمان قيمت برخي از 
محصوالتشان را نيز افزايش داده اند كه اين موضوع هم بر 

بازار تاثيرگذار بوده است. 
انتقاد ديگري كه از سوي برخي فعاالن اين حوزه مطرح 
مي شود، بي ثباتي سياس��ت هاي تجاري در چرخه واردات 
است؛ به گفته آنها با وجود اينكه همه دنيا به سمت ثبات و 
پايداري در قوانين و دستورالعمل هاي خود پيش مي روند، 
شاهد يك پديده لجام گسيخته در تجارت خارجي كشور 
هس��تيم و آن تغيير لحظه يي سياست هاي ثبت سفارش 
اس��ت كه همه تجار را خسته و دلزده كرده است. عليرضا 
مناقبي رييس مجمع واردات با بيان اين مطلب مي گويد: 
در حالي كه واردكنندگان رسمي، دچار سردرگمي شده اند 
ك��ه آيا براي واردات بعدي، فرآيند ثبت س��فارش، مقدور 
اس��ت يا خي��ر، قاچاقچيان با خيالي آس��وده، كاالي خود 
را ب��دون هيچگونه نظارت كيفي و كمي، ب��ه بازار تزريق 
مي كنند. البته رييس س��ازمان توس��عه و تجارت در اين 
رابط��ه توضيح مي د هد: يكي از اهدافي كه ما بايد دنبال 

كنيم، حمايت از توليدات صادرات محور است. از اين رو، 
هر جا الزم باش��د بايد در سياست هاي تعرفه يي خود در 
جهت حمايت از بازار داخل تغيير ايجاد كنيم. خسروتاج 
در خصوص ممنوعي��ت واردات برخي از كاالها كه اخيرا 
از س��وي وزير صنع��ت، معدن وتجارت اعالم ش��د، اين 
پرس��ش را مطرح كرد؛ كه چ��را بايد كاالهايي كه امكان 
تولي��د آن در داخل وجود دارد را از ديگر كش��ورها وارد 
كنيم؟. او براين باور اس��ت كه بايد براي ظرفيت هايي كه 
پاسخگوي نياز داخل هستند، محدوديت هايي را در بخش 
واردات اعمال كرد. متولي دستگاه تجاري كشور در ادامه 
تصريح مي كند: در بحث تجارت خارجي، هر كشوري كه 
براي كاالهاي ايراني، كاهش ديوار تعرفه را قائل شود، در 
مقابل ما هم چنين سياس��تي براي ورود كاالهاي آنها به 
كش��ور در پيش خواهيم گرفت. بطوري كه در تجارت با 
برخي از كشورها به سمت تعرفه ترجيحي يا موافقتنامه 
تجارت آزاد پيش رفتيم، اما اين بدان معنا نيس��ت كه در 
سياست هاي تجاري و تعرفه يي خود تغييري ايجاد نكنيم. 
البته از آنسو، رييس مجمع واردات بر اين باور است كه 
تجارت خارجي وابستگي به زمان شناسي و موقعيت شناسي 
دارد. اين فرصت ها، بسيار محدود هستند و وقتي فرآيند 
ثبت سفارش، پيچيده و آشفته مي شود، امكان برنامه ريزي 
از تجار سلب مي شود و در واقع اين بنگاه هاي شناسنامه دار 
هستند كه قرباني، عدم ثبات سفارش مي شوند. اين فعال 
اقتصادي در عين حال، شرط اصلي در موفقيت مديريت 
واردات اي��ن اس��ت ك��ه ديدگاه ها و نقطه نظ��رات همه 
ذي نفعان اين حوزه مورد توجه سياست گذاران قرار گيرد 
ولي به نظر مي رسد راي و تجربه فعاالن بخش خصوصي 
و ب��ه ويژه واردكنن��دگان قانوني و شناس��نامه دار، حتي 
در قالب تش��كل ها و انجمن هاي تخصصي، چندان مورد 

اعتناي مسووالن نيست.

مدير نظ��ارت و ارزيابي عملك��رد دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتص��ادي با بيان اينك��ه وضعيت معافيت ه��اي ماليات 
مس��تقيم در مناطق آزاد در هاله يي از ابه��ام قرار دارد از توقف جريان 
سرمايه پذيري با چاشني لج بازي  به دليل قوانين مغاير خبر داد.  ناصر 
خرمالي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه قانونگذار با هدف جذب 
س��رمايه گذاري هاي خارجي، ايجاد عمران و آباداني، توليد،  صادرات و 
ايجاد اش��تغال و نيل به اهداف واالي ديگر، مزيت هاي رقابتي مناسبي 
براي مناطق آزاد ايران در مقايسه با سرزمين اصلي در نظر گرفته است، 
اظهار كرد: ازجمله اين مزيت ها، معافيت ماليات بر درآمد و دارايي بوده 
و زمان اين معافيت مالياتي از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز صادره 
از سوي سازمان هر منطقه آزاد به مدت ۲0سال است. به گفته او، يكي 
از وجوه تمايز بارز مناطق آزاد دنيا در مقايس��ه با سرزمين هاي مادري، 
تفاوت در قوانين و مقررات در اين مناطق با جغرافياي س��رزميني در 

حوزه هاي مختلف فعاليت اس��ت و اعمال مزيت هاي رقابتي در حيطه 
مناطق آزاد با اهداف مختلف ازجمله ترغيب و تش��ويق سرمايه گذاران 
داخل��ي و خارجي براي حضور در اين مناطق با هدف توليد، صادرات، 
 ايجاد فضاي كس��ب وكار و اش��تغال صورت مي گيرد.  خرمالي با بيان 
اينك��ه زم��ان معافيت ماليات هاي مس��تقيم  از زمان اي��ن ابالغ قانون 
تش��كيل ۳ منطقه آزاد جنوبي كش��ور از س��ال ۱۳7۲ت��ا ۱۳۹۲ بود، 
توضي��ح داد: البته اين بازه زماني بدان معنا نيس��ت كه مدت معافيت 
مالياتي اشخاص كه مجوز فعاليت آنها مثال در سال ۱۳8۵ صادر شده 
الزاما در س��ال ۱۳۹۲ به اتمام مي رس��د. بنا به اظهارات او، اين موضوع 
حكايت از اين دارد كه به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق 
آزاد كش��ور  پس از انقضاي دوره معافيت مالياتي يعني طي س��ال هاي 
۱۳7۲تا ۱۳۹۲ مقررات مالياتي مختص س��ازمان هاي مناطق آزاد بايد 
تدوين و ابالغ ش��ود.  خرمالي با بيان اينكه از مفاد ماده مذكور مندرج 

در قان��ون چگونگي اداره مناطق آزاد كش��ور، اينگونه بر مي آيد كه در 
پايان س��ال ۱۳۹۲ مقررات مالياتي مختص س��ازمان هاي مناطق آزاد، 
 تصويب و توس��ط مجلس محترم ابالغ مي شد. بنابراين اشخاص داراي 
مجوز فعاليت در س��ازمان هاي مناطق آزاد كه دوران معافيت ۲0ساله 
مالياتي شان به اتمام رسيده  بايد از مقررات جديد مالياتي تبعيت كنند 
و به عبارت واضح تر آن  دسته از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در متن 
بازه زماني معافيت قرار دارند،  نيازي به اطاعت از مقررات مالياتي جديد 
نخواهند داشت.  اين مقام مسوول در پاسخ به اينكه آيا درحال حاضر 
يعني اواس��ط نيمه دوم سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد كشور، مقررات مالياتي مختص مناطق آزاد جهت اجرا، 
 تصويب و ابالغ ش��ده است يا خير؟ پاس��خ داد: جواب سوال به وضوح 
خير اس��ت. عدم تعيين تكليف مقررات مالياتي مورد اش��اره  موجبات 
بالتكليفي فعاالن اقتصادي مستقر در مناطق را فراهم كرده و از طرفي 
صدور قوانين و مصوبات متناظر از س��وي برخي دس��تگاه هاي مرتبط 
و غيرمرتب��ط با موضوع موجبات عدم رغبت س��رمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادي مشتاق را براي سرمايه گذاري هاي جديد را با ترديد و معضل 

جدي مواجه كرده است.  او افزود: پيش نويس مقررات مالياتي موضوع 
ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد پس از رايزني هاي متعدد و با 
سپري شدن زمان طوالني هنوز در پيچ و خم كميسيون هاي تخصصي 
دولت قرار داش��ته و به مجلس محترم ارسال نشده است. عدم تعيين 
تكلي��ف مقرراتي مالياتي موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگي اداره مناطق 
آزاد از يك طرف همچنين تاكيد و فشار سازمان امور مالياتي بر اجراي 
تبصره ب ماده ۱۱۹قانون برنامه پنجم توسعه كه شرط معافيت مالياتي 
مناطق آزاد را منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي كرده است از طرفي ديگر 
مش��قات و معضالت بسياري را براي فعاالن اقتصادي مناطق خصوصا 
بخش هاي مرتبط با توليد و صنعت و تجارت براي س��ال هاي ۱۳۹0تا 
۱۳۹۳ ايجاد و ابهامات فراواني در مس��ير و جريان سرمايه گذاري وارد 
كرده است.  به گفته اين مقام مسوول در مناطق آزاد، يكي از موضوعات 
مبتالبه سازمان هاي مناطق آزاد متاثر از موضوع ذكر شده، مناقشه بين 
س��ازمان هاي مناطق آزاد، فعاالن اقتصادي مستقر در آن با ادارات امور 
مالياتي و گرفتار شدن اين دسته از فعاالن اقتصادي مناطق در اشكال 

مختلف ازجمله ممنوع الخروجي، مسدودي حساب ها و... بوده است.

ابهام معافيت هاي مالياتي در مناطق آزاد
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15 نفت و انرژي
جنگانگليسيزبانها

برسرآرامكو
گ�روهان�رژيتنها يك ماه تا انتهاي س��ال 2017 
باقي مانده اس��ت و ب��ه زودي موعد اوليه عرضه س��هام 
آرامكو )ش��ركت ملي نفت و گاز عربستان س��عودي( از 
راه خواهد رس��يد. عربستان نياز شديدي به منابع مالي 
دارد ت��ا كس��ري بودجه خود را جبران كن��د. از طرفي، 
واگذاري بخش��ي از آرامكو، نخس��تين گام عربستان در 
مس��ير اهداف اقتصادي سال 2030 و كاهش وابستگي 
ب��ه نفت اس��ت. در اين ميان، واگ��ذاري آرامكو و عرضه 
اوليه بخش��ي از س��هام آن، فقط براي عربستان اهميت 
ندارد. بلكه امريكا و بريتانيا هم به شدت خواستار عرضه 
آن در بورس هاي كش��ور خود هس��تند و اين موضوع را 
مساله مرگ و زندگي مي دانند. به همين دليل است كه 
س��ران اين كشورها به تكاپو افتاده اند تا خاندان سعودي 
را براي عرضه س��هام آرامكو در كشور خود مجاب كنند؛ 
اشتياق آنها براي صورت گرفتن اين معامله در كشورشان 
به حدي اس��ت كه حاضرند بس��ياري از قوانين پذيرش 
عرض��ه اولي��ه بورس هاي خود را هم براس��اس وضعيت 
عربستان و آرامكو، تغيير دهند. سفر چهارشنبه ترزا مي 
نخست وزير بريتانيا به عربستان سعودي يك سفر خارجي 
س��اده نبود. اين، دومين س��فر مي  به عربستان در سال 
2017 اس��ت. در همين بين، حدود 6 ماه پيش، دونالد 
ترامپ رييس جمهور امريكا هم راهي عربستان شده بود 
تا اين احتمال در ذهن ها تقويت ش��ود كه هر دوي آنها 
به دنبال تالش براي متقاعدس��ازي خاندان س��عود براي 

انتخاب بورس كشور آنها هستند. 
ترزا مي  در س��فر خود به عربستان، ديداري جداگانه 
با محمد بن س��لمان وليعهد عربس��تان داشت. محمد 
بن س��لمان قصد دارد با واگذاري 5درصد از سهام آرامكو 
تا 100 ميلي��ارد دالر منابع مالي براي جبران كس��ري 
بودجه فراهم كرده و حركت عربستان به سمت كشوري 
غيروابسته به نفت را تسهيل كند. اين برنامه، باتوجه به 
رس��يدن قيمت نفت به سطوح نزديك 60دالري در هر 
بش��كه )برخالف ماه هاي پيش( عملي به نظر مي رسد. 
البته مهم تر از آن، س��ران بريتاني��ا و امريكا حاضرند هر 
كاري كه مي توانند انجام دهند تا س��اير مشكالت پيش 
روي واگذاري آرامكو، برداشته شود؛ حتي اگر اين سخن 

به معناي تغيير قوانين و مقررات باشد. 
ترزا مي  در س��فر هفته گذش��ته خود به عربس��تان 
نش��ان داد كه براي بهره بردن بورس كشورش از كارمزد 
احتماال ي��ك ميليارد دالري عرضه اولي��ه آرامكو، تمام 
تالش��ش را خواهد كرد. او مي خواهد بزرگ ترين مبادله 
تاريخ جهان در لندن به ثبت برس��د و براي رس��يدن به 
اين هدف، در س��ال جاري ميالدي، روابط كش��ور خود 
را با عربستان س��عودي، به ش��دت افزايش داده است. او 
مي دان��د كه حضور آرامكو در لندن، اعتبار اين بورس را 

هم افزايش خواهد داد. 
اما نخست وزير بريتانيا، رقابت سختي با رييس جمهور 
امريكا دارد؛  كسي كه هفته پيش هم تالش علني ديگري 
كرد تا نظر خاندان س��عودي را به سمت امريكا متمايل 
كند. ترامپ در توييتر خود بي��ان كرد: »امريكا قدردان 
عربستان سعودي خواهد بود، اگر سهام آرامكو را در بورس 
نيويورك عرضه كنند. اين مساله براي امريكا مهم است!« 
ترام��پ همچنين پيش از اي��ن، در تماس هاي تلفني با 
سران عربستاني تالش كرد تا با آنها براي »تصميم گيري 
ب��زرگ« البي كند. با اين ح��ال، خانم مي در اين رقابت 
تسليم نشده و يك گام ديگر به جلو برداشت. او پيش از 
شام روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت كه مطمئن است 
لندن »قاطعانه بهترين مكان« ب��راي انجام اين معامله 
است. نخس��ت وزير بريتانيا بيان كرد: »من فكر مي كنم 
لن��دن قاطعانه بهترين مكان براي عرضه س��هام آرامكو 
است و اين سخن تنها به دليل اهميت لندن به عنوان يك 
مركز مالي بين المللي نيست. لندن همچنين در مقايسه 
با گزينه هاي ديگر، مزاياي فني بس��ياري براي ميزباني 

انتشار سهام آرامكو است.«
او ك��ه پيش از اي��ن هم در ماه آوريل به عربس��تان 
س��فر كرده بود، بيان كرد: در سفر بهار من به عربستان، 
خاوير رول��ت مديرعامل بورس لندن ني��ز مرا همراهي 
مي ك��رد. در آن زمان ما نشس��ت هاي مختلف��ي با وزرا 
و تصميم گيرن��دگان مختلف عربس��تان داش��تيم و از 
مزاي��اي عرضه س��هام آرامك��و در بورس لندن س��خن 
 گفتي��م. ما آمادگي داريم كه مش��كالت فن��ي و قانوني

 بر سر راه اين واگذاري را حل كنيم. 

گزارش كوتاه

اعضاياوپكوبرخيتوليدكنندگانغيراوپكيازجملهروسيه،كاهشتوليدخودراتايكسالديگرادامهميدهند

ابهامات تمديد توافق نفتي
گروهانرژيحميدمظفر

روز پنج ش��نبه و در س��الگرد تواف��ق اوپك براي 
كاهش توليد نفت خ��ام، اعضاي اين كارتل و برخي 
توليدكنندگان غيراوپكي تصميم گرفتند تا همكاري 
خ��ود را وارد دومي��ن س��ال متوالي كنن��د و روزانه 
يك ميليون و 800 هزار بشكه از توليد جهاني بكاهند. 
مختصات توافق تمديد ش��ده، تغيي��ر چنداني پيدا 
نكرده اس��ت. سهميه هاي تعيين شده براي كشورها 
 دس��ت نخورده باقي ماند و ليبي و نيجريه به عنوان

 دو كش��ور مع��اف، تعهد دادند كه تولي��د خود را از 
س��طحي كه در س��ال 2017 به آن دست يافته اند، 
باالتر نبرند. »تعادل« در گزارش روز پنج شنبه خود 
بررس��ي كرده  بود كه تمديد 9 ماهه توافق با ش��رط 
بررس��ي مج��دد آن در س��ال 2018، محتمل ترين 
سناريوي نشس��ت 173 اوپك خواهد بود و در عمل 
نيز همين اتفاق افتاد. در نشس��ت خبري كه پس از 
نشست روز پنج شنبه برگزار شد، الكساندر نواك وزير 
انرژي روس��يه اعالم كرد كه در نشست بعدي اوپك 
در م��اه ژوئن 2018، وضعيت ب��ازار و توافق كاهش 
توليد مجددا بررسي و در مورد ادامه كاهش توليد تا 

پايان سال تصميم گيري خواهد شد. 
در واقع مي توان گفت كه نشس��ت روز پنج شنبه 
عرصه به كرس��ي نشستن خواس��ته هاي اوپكي ها و 
خصوصا عربس��تان  س��عودي در برابر خواس��ته هاي 
روس��يه بود. در روزهاي منتهي به برگزاري نشست 
اوپك، تحليل هايي منتش��ر ش��ده  بود ك��ه روس ها 
خواه��ان اين هس��تند كه اع��الم تمدي��د توافق در 
نشس��ت روز پنج شنبه اعالم نش��ده و به ماه مارس 
موكول شود. در مقابل عربستان سعودي خواستار اين 
بود كه تمديد توافق ت��ا پايان 2018، پيش از پايان 

سال 2017 اعالم شود. 
تواف��ق تقريب��ا مطابق آنچه پيش بيني مي ش��د، 
ادام��ه پيدا كرده اس��ت، اما پرس��ش هاي اساس��ي 
كه ذهن كارشناس��ان را به خود مش��غول كرده  بود 
و انتظ��ار مي رفت كه پاس��خ آن از دل نشس��ت روز 
پنج شنبه بيرون بيايد، كماكان پابرجا باقي مانده اند. 
خاوي��ر بالس تحليلگر بلومبرگ، معتقد اس��ت عدم 
پاسخگويي به اين پرسش ها منجر به اين خواهد شد 
كه نمايش درامي كه خيلي ها ديروز منتظر آن بودند، 
در سال 2018 اتفاق بيفتد. وي اين پرسش را مطرح 
مي كن��د كه اگر توافق كاهش تولي��د به هدف خود 
در رابطه با رساندن سطح ذخاير جهاني به ميانگين 
5ساله دس��ت پيدا كند، سرنوشت توافق چه خواهد 
شد و با چه مكانيس��مي به پايان خواهد رسيد. اين 
مس��اله دغدغه ذهني روس ها نيز هست چراكه آنها 
تحت فش��ار كمپاني هاي نفتي داخلي خود هستند و 
در مذاكرات خود به دنبال رس��يدن به درك بهتري 
در رابط��ه با نح��وه خروج از توافق بودن��د تا بتوانند 
ش��ركت هاي داخلي خود را در اين زمينه راهنمايي 
كنند. اما به نظر مي رسد كه اوپكي ها تصميم گرفتند 
تا فعال خود را درگير آخر داستان توافق نكنند. خالد 
الفالح وزير انرژي عربستان در اين رابطه اظهار كرد: 
»خيلي زود اس��ت كه بخواهيم اس��تراتژي خروج از 
توافق را طراحي كنيم. هنوز 150 ميليون بش��كه از 

ذخاير جهان��ي نفت بايد كاهش پي��دا كند.« الفالح 
البته به ي��ك نكته مهم نيز در زمين��ه نحوه خروج 
احتمالي كشورها از توافق اشاره كرد و گفت: »ما بايد 
 Spare( ببينيم كه كدام كشور ظرفيت مازاد توليد

Capacity( دارد.« 
پرس��ش مهم بعدي اين است كه اگر هدف اوپك 
در اين س��ال نيز محقق نش��ود چه خواهد شد؟ آيا 

توافق كاهش توليد تا ابد تمديد خواهد شد؟

معادلهالينحلنفتشيل
»از جبران كاهش توليد توس��ط توليدكنندگان 
نفت ش��يل اس��تقبال مي كنيم.« اين جمله را خالد 
الفالح در نشست خبري شامگاه پنج شنبه خود اعالم 
كرد. اوپكي ها در يكي، دو س��ال اخير تالش كرده اند 
تا نفت ش��يل امريكا را به عن��وان يك تهديد قلمداد 
نكنند )برخالف موضع اين كارتل در س��ال 2014(. 
از اين رو دبي��ركل اوپك و ديگر مقامات ارش��د اين 
سازمان بارها بر اين موضوع تاكيد كرده اند كه باتوجه 
به پيش بيني رش��د تقاضاي نفت خام در س��ال هاي 
آينده، نفت امريكا نه تنها تهديدي براي بازار نيس��ت 
بلكه حض��ور آن  الزامي نيز به نظر مي رس��د چراكه 
توليد اوپك خصوصا با كاهش س��رمايه گذاري ناشي 
از افت قيمت در سال هاي اخير، ياراي پاسخگويي به 

تقاضاي جهاني نخواهد بود. 
ت��الش اوپ��ك ديگر ب��ر مح��ور ح��ذف رقباي 
غيرمتعارف خود نيست، چراكه اعضاي كارتل به اين 
مهم واقف ش��ده اند كه اين آرزو تحقق ناپذير اس��ت. 
اكنون اوپكي ها تالش دارند به توليدكنندگان رقيب 
خ��ود احترام گذاش��ته و باب همكاري ب��ا آنها را باز 

كنند. 
با اين ح��ال، حداقل در دوره فعلي، نفت ش��يل 
امريكا خطري جدي اس��ت كه مي تواند اثربخش��ي 
كاهش توليد اوپك را خنثي كند. به گزارش »تعادل« 
به نقل از بلومبرگ، دولت امريكا اخيرا در گزارش��ي 
از افزايش قابل توجه توليد اين كشور در ماه سپتامبر 
و رس��يدن به س��طح 9 ميليون و 480 هزار بش��كه 
در روز خبر داد. وزير انرژي عربس��تان در واكنش به 
اين آمار، به هيچ وجه ژست نگراني به خود نگرفت و 
 ادعا كرد: »مشاركت نفت شيل امريكا در سال 2017 
قابل مديريت اس��ت. انتظار من بر اين است كه سال 
2018 نيز تفاوت قابل توجهي نسبت به سال 2017 

نداشته باشد.« 

نشستژوئن2018
مهم ترين تبص��ره توافقي كه در روز پنج ش��نبه 
تمديد ش��د، بازبيني آن در ميانه هاي سال 2018 و 
در نشس��ت 174 اوپك در ماه ژوئن است. الكساندر 
نواك وزير انرژي روسيه اعالم كرد كه نشست بعدي 
اوپك ش��ايد زماني باش��د كه امضاكنن��دگان توافق 
كاه��ش توليد بتوانند اصالح��ات موردنياز در توافق 
را مدنظر ق��رار دهند. اصالحاتي كه ش��ايد روس ها 
دوست داش��تند كه در نشست 173 اتفاق بيفتد اما 
حريف اوپكي ها نش��دند. هم نواك و هم الفالح سطح 
ذخاير جهاني نفت را به عنوان شاخص اصلي موفقيت 

يا شكست معرفي كردند. اما هيچ كدام صراحتا اعالم 
نكردن��د كه ك��دام داده ها قرار اس��ت در اين زمينه 

مورداستفاده و استناد قرار بگيرد. 
خاوير بالس تحليلگر نفتي بلومبرگ معتقد است 
تمام پرسش هاي بي پاسخ و ابهامات باقي مانده بدين 

معناس��ت كه سال 2018، احتماال سالي خواهد بود 
كه ش��اهد آتش بازي براي توافق خواهيم بود. جايي 
كه اتحاد تازه تاسيس روسيه و عربستان سعودي در 
بازار نفت يا با موفقيت چش��مگير مواجه خواهد شد 
ي��ا درمعرض آزموني جدي خواه��د بود. آنه لوييس 

هيتل قائم مقام ش��ركت وودمكن��زي در اين  زمينه 
اظهار مي كند: »در سال آينده ميالدي، رشد ساالنه 
توليد نفت خام امريكا به اوج خواهد رسيد. اگر اوپك 
بتواند تا پايان سال دوام بياورد آنگاه آنها توفان را به 

سالمت پشت سر گذاشته اند.« 

گروهانرژي
در حالي كه هنوز بحران زلزله كرمانش��اه به طور 
كام��ل مرتفع نش��ده اس��ت، روز گذش��ته زلزله يي 
6.1ريشتري بخشي از روس��تاهاي استان كرمان از 
جمله روستاي هجدك را لرزاند. به گزارش »تعادل« 
به نقل از پاون، مديركل مديريت بحران وزارت نيرو 
درباره وضعيت آب و برق اين منطقه زلزله زده گفت: 

براثر زلزله در هجدك كرمان، به شبكه برق روستايي 
در اين منطقه آس��يب وارد شده كه تا قبل از غروب 
روز گذشته شرايط ش��بكه در تمامي مناطق پايدار 
ش��د.  ميثم جعفرزاده بيان داشت: در پي زلزله 6.1 
ريش��تري صبح روز گذشته اس��تان كرمان و طبق 
بررسي هاي صورت گرفته در حوزه برق خوشبختانه 
نيروگاه هاي سيكل تركيبي كرمان، شبكه هاي فشار 

قوي و فش��ار متوسط كامال در مدار بهره برداري قرار 
دارند و آسيبي نديده اند. 

جعفرزاده با بيان اينك��ه در حوزه آب و فاضالب 
نيز در بخش شهري شرايط كامال پايدار است، گفت: 
در بخش روس��تايي ه��م در منطقه يي كه زلزله رخ 
داده هزار و 100 مشترك وجود دارد كه در اين بين 
با توجه به اينكه آب ش��رب دو روستا دچار كدورت 
شده است و پس لرزه ها همچنان ادامه دارد، عمليات 
آبرساني به اين دو روستا با تانكر در حال انجام است. 
مدي��ركل مديريت بح��ران وزارت ني��رو تصريح 

كرد: ب��ا توجه به ادام��ه پس لرزه ها در اس��تان هاي 
معين اس��تان كرم��ان يعني يزد، فارس، خراس��ان 
جنوبي، هرمزگان، سيستان و بلوچستان براي ارسال 
تجهيزات و تيم ه��اي عملياتي به منطقه آماده باش 

اعالم شده است. 

آمادهباششركتمليگاز
همچنين س��خنگوي ش��ركت ملي گاز ايران با 
اش��اره به وقوع زمين لرزه در اس��تان كرمان، اظهار 
كرد: كميته بحران ش��ركت گاز استان كرمان بعد از 

وقوع زلزله در حالت آماده باش قرار دارد. 
ب��ه گ��زارش »تعادل« ب��ه نقل از ايس��نا مجيد 
بوج��ارزاده در م��ورد آخري��ن وضعيت گازرس��اني 
در مناط��ق زلزله زده كرمان توضيح داد: در ش��هر و 
روستاهاي اطراف محل زلزله هنوز عمليات گازرساني 
كامل نشده و هيچ مشكلي در اين خصوص به وجود 

نيامده است و تاسيسات آسيب نديده اند. 
وي افزود: ش��ركت گاز استان كرمان بالفاصله با 
تشكيل كميته بحران تصميمات الزم را گرفته و در 

حال آماده باش كامل است. 

پايداري آب و برق مناطق زلزله زده كرمان
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دس��تور دادرس ش��عبه 101 دادگاه عمومي جزايي رباط كريم بر اس��اس محتويات پرونده به اتهام تحت تعقيب مي باشد طبق ماده 344 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري ابالغ مي ش��ود در تاريخ رسيدگي مورخ 96/10/30 س��اعت 09/30 در اين شعبه حاضر شده در غير اين صورت غياباً اتخاذتصميم به 

عمل خواهد آمد.
علي نريماني-دفتردادگاه شعبه 101 دادگاه عمومي)جزايي(دادگستري شهرستان رباط كريم -م الف /1325

دادنامه
شكات: 

تهران شهران ميدان اول سميه غربي ك حسيني ك ساالري پ 10 ط 3 1-تهمتن كرمي منفرد با وكالت مهراب مرادي   
پرند كوزو فاز 5 خ امام رضا بلوك بي 59 ط 2-اكبر خرسندي  

پرند فاز5كوزو بلوك 31 بي ط دوم واحد10 3-هادي عزيزي راد 
متهمين: 

رباط كريم بلوار آزادگان روبروي بانك مسكن 1-حميد رضايي با وكالت ميثم سعادتمندي  
تهران شهران ميدان اول سميه غربي ك حسيني ك ساالري پ 10ط3 2-تهمتن كرمي منفرد با وكالت مهراب مرادي  

پرند كوزو فاز 5 خ امام رضا بلوك بي 59 ط4 3- اكبر خرسندي  
پرند فاز5كوزو بلوك 31 بي ط دوم واحد10 4- هادي عزيزي راد  
5- عليرضا رضايي   پرند شهرك آفتاب بلوك بي 11 واحد 13

فعالًمجهول المكان 6- حميد شعبان نيا  
پرند كوزو b71 واحد31 7- سعيد شعبان نيا  

فعالًمجهول المكان 8- سجاد شعبان نيا  
زنجان خ امام روبه روي ساختمان دكتر شقاقي ط اول واحد2 9-شيرمحمد كرمي با وكالت صمد باالئي  

اتهام: ضرب و جرح عمدي-اخالل در نظم عمومي- نزاع دسته جمعي
گردشكار: دادگاه با بررسي جامع اوراق و محتويات پرونده، با اعالم ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به اصدار راي مي نمايد.

))رأي دادگاه((
در خصوص اتهام حميد رضايي فرزند زكي اهل خرم آباد آزاد بلحاظ معرفي كفيل داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با گلوله تفنگ ساچمه زن و اخالل 
در نظم عمومي دادگاه با توجه به شكايت شكات 1-تهمتن كرمي منفرد2-اكبر خرسندي3-هادي عزيزي راد و با توجه به اينكه شكايت فوق الذكر 
از اول حميد رضايي را به عنوان ضارب معرفي نموده اند و گزارش مرجع انتظامي و اظهارات مطلعين و شهود معرفي شده از سوي طرفين در جلسه 
رسيدگي و مرحله تحقيقات و استشهاديه ارائه شده در صفحه 40 و گزارش مورخ 93/7/28 پليس امنيت در صفحه 97 و صورتجلسه تنظيمي مورخ 
93/9/8 و گزارش هاي مختلف و صورتجلسه مواجهه حضوري بعمل آمده و ساير تحقيقات از جمله در برگ هاي 120 و 103 و 141 و 104 موجود 
در پرونده امر و صدور يك فقره چك صادره به شماره 805/446378 مورخ 93/9/8 كه توسط متهم صادر گرديده است و اظهارات شكات فوق الذكر 
و متهم اينكه هيچگونه خصومت قبلي نداشته و دفاعيات بالوجه و بالموثر متهم و وكيل ايشان ميثم سعادتمندي بزه انتسابي را به متهم محرز و ثابت 
دانس��ته عليهذا به اس��تناد مواد 614 و 618 و 134 از قانون مجازات اسالمي به لحاظ جنبه عمومي جرم متهم را به تحمل يك سال حبس تعزيري 
خصوص اخالل در نظم عمومي و 74 ضربه شالق تعزيري و بلحاظ صيانت از امنيت جامعه و بيم تجري متهم را به تحمل يك سال حبس تعزيري 
محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام 1-تهمتن كرمي2-اكبر خرسندي3-هادي عزيزي4-حميد رضايي داير بر نزاع دسته جمعي دادگاه با توجه به 
محتويات پرونده از جمله دفاعيات متهمين رديف اول و دوم و سوم و وكيل ايشان و داليل فوق االشعار بلحاظ عدم احراز وقوع بزه نزاع دسته جمعي 
مستنداً به اصل 37 قانوني اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري حكم بر برائت هر چهار متهم و نسبت به سه متهم 
رديف اول و دوم و سوم با عنايت به داليل فوق الذكر خصوص اخالل در نظم عمومي نيز حكم بر برائت صادر مي نمايد و در خصوص اتهام 1-عليرضا 
رضايي 2-حميد شعبان نيا 3- سجاد شعبان نيا 4- سعيد شعبان نيا داير بر اخالل در نظم عمومي و سلب آسايش و آرامش عمومي دادگاه با توجه به 
گزارش مرجع انتظامي و مفاد كيفر خواست صادره از دادسراي شهرستان رباط كريم هر يك از متهمين را به تحمل يك سال حبس تعزيري و 74 
ضربه ش��الق تعزيري محكوم مي نمايد و در خصوص اتهام متهم فوق الذكر داير بر نزاع دس��ته جمعي دادگاه با توجه به داليل فوق الذكر بلحاظ عدم 
احراز وقوع بزه مطروحه مستنداً به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري حكم بر برائت هر چهار متهم 
صادر مي نمايد و در خصوص اتهام شير محمد كرمي منفرد داير بر اخالل در نظم عمومي و شركت در نزاع دسته جمعي دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده و دفاعيات متهم و اظهارات شهود معرفي شده و مالحظه گزارش مرجع انتظامي بلحاظ فقد ادله اثباتي كافي مستنداً به اصل 37 قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران و ماده 4 قانون آيين دادرس��ي كيفري حكم بر برائت متهم صادر مي گردد. راي صادره نسبت به سجاد و سعيد و حميد هر 
سه شعبان نيا و عليرضا رضايي غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر 

خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد./ص
حسن خليلي-دادرس شعبه101دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم-م الف/1832

دادنامه
پرند-فاز2-بلوار شهيد چمران-كوچه كوكب1-پالك19 شكات: بهرام جابري و پژمان افشارنيا  

پرند-فاز5-شهرك آفتاب-خ امام رضا)ع(-كوچه زنبق1-ساختمانB98-طبقه11-واحد46 محمد دست يافته 
مجهول المكان متهمين: سعيد الماسي 

مجهول المكان بابك شكري  
مجهول المكان امير رضايي  

پرند-فاز5-پروژه180واحدي نگين پرند-بلوك11-واحد1 ماهو امامي  
اتهام: اخالل در نظم عمومي با ايجاد هياهو و جنجال، معاونت در اخالل در نظم عمومي و معاونت در ايراد جرح عمدي با چاقو و ايراد جرح عمدي با چاقو

گردشكار: به تاريخ 1396/8/24 در وقت فوق العاده شعبه 102كيفري دو شهرستان رباط كريم به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل و پرونده پيوست 
تحت نظر اس��ت، با عنايت به اوراق و محتويات پرونده، ختم رس��يدگي اعالم، با استعانت از درگاه خداوند متعال و تكيه بر وجدان قضايي به شرح ذيل 

مبادرت به اصدار راي مي نمايد.
))رأي دادگاه((

در خصوص اتهام سعيد الماسي فرزند رضا و بابك شكري فرزند باقر و امير رضائي فرزند خاصعلي فعاًل متواري داير بر اخالل در نظم عمومي با ايجاد 
هياهو و جنجال، با عنايت به محتويات پرونده، شرح شكايت شكات و گزارش اوليه مرجع انتظامي در تاريخ 1395/12/10 و اظهارات گواهان تعرفه شده 
مبني بر حضور متهمان در محل و ايجاد هياهو و جنجال و عدم حضور متهمان با وجود ابالغ احضاريه و جلب نامبردگان كه موجبي براي حضور و دفاع 
از اتهام انتسابي در هيچ يك از مراحل رسيدگي و تحقيق نشده، تحقيقات معموله در دادسرا و كيفرخواست اصداري از سوي آن مرجع بزهكاري ايشان 
را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 918 از قانون مجازات اسالمي مصوب 1375 حكم بر محكوميت هر يك از متهمان به تحمل يكسال حبس 
تعزيري و تحمل 74 ضربه شالق تعزيري صادر و اعالم مي گردد و در خصوص اتهام ماهو امامي فرزند محمدرئوف، متولد 1366 آزاد تحت قرار كفالت 
داير بر معاونت در اخالل در نظم عمومي و معاونت در ايراد جرح عمدي با چاقو و در مورد اتهام سعيد الماسي و بابك شكري و امير رضائي داير بر ايراد 
جرح عمدي با چاقو با عنايت به محتويات پرونده و با صرف نظر از اعالم رضايت ش��كات و قراين و امارات موجود موجب قناعت وجدان نگرديده و در 
مورد متهمه وحدت قصد ايشان نسبت به بزه معاونت در اخالل در نظم احراز نگرديده است لذا بزهكاري متهمان محل ترديد بوده و با رعايت اصل برائت 
و فلذا مستنداً به اصل 37 قانوني اساسي و ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري حكم بر برائت وي صادر مي گردد. راي صادره غيابي و ظرف بيست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران مي باشد./ص
رضا مقدم-رئيس شعبه102دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم-م الف/1833

 
دادنامه
شكات:

پرند فاز 5 شهرك آفتاب بلوك b81 واحد 22 1- محمود زينتي زارع  
پرند فاز 2 خ كوهستان كوكب 10 پ 17 2- محمد علي بخشي 

اسالمشهر خ كاشاني ك 28 پ 16 واحد 1 3- مرتضي نوروزي  
متهمين:

فعالزندان تهران بزرگ 1- فريبرز فكوري  
2-عباس تيمورزاده با وكالت مهران دولتشاهي  شهريارخ وليعصرروبروي بيمارستان امام سجادساختمان حافظ ط سوم واحد 4

فعاًل مجهول المكان 3-عباس بازاركي  
اتهام: سرقت- ضرب و جرح عمدي- بي احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني غير عمدي

گردشكار: دادگاه با بررسي جامع اوراق ومحتويات پرونده، با اعالم ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي گردد.
 ))رأي دادگاه((

در خصوص اتهام1- فريبرز فكوري فرزند رضا داير بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو و مشاركت در سرقت شبانه مقرون به آزار نسبت 
به اموال شكات محمود زينتي زارع و محمد علي بخشي و ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي درامر رانندگي نسبت به كبري مختاي و 
مرتضي نوروزي 2-عباس تيمورزاده فرزند بهروز داير بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو و مشاركت در سرقت مقرون به آزار شبانه نسبت 
به اموال شكات فوق الذكر مندرج در قرار نهايي صادره از دادسراي شهرستان رباط كريم 3- عباس بازركي داير بر مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدي 
با چاقو و مشاركت در سرقت مقرون به آزار شبانه اموال شكات فوق الذكر مندرج در قرار نهايي دادسراي شهرستان رباط كريم دادگاه با توجه به شكايت 
شكات فوق الذكر و محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات معموله و نظريه افسر كاردان فني تصادفات كه مصون از تعرض طرفين باقي 
مانده است و نظريه هاي پزشكي قانوني و اقارير صريح متهمين در مرحله تحقيق و محضر دادگاه و دفاعيات بالوجه و بالمؤثر متهمين و وكيل متهم 
عباس تيمورزاده لذا بنا به مراتب فوق بزه انتسابي را به متهمين محرز و ثابت دانسته عليهذا به استناد مواد 709 و 714 و 134 و 614 و 449 و 652 و 
717 از قانون مجازات اسالمي ناظر به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت متهمين رديف اول و دوم و سوم را به لحاظ مشاركت در سرقت 
مقرون به آزار و ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو هر يك از متهمين را به تحمل دو بار 10 س��ال حبس تعزيري و 74 ضربه ش��الق تعزيري و رد عين 
اموال شكات مندرج در قرار نهايي دادسرا و در صورت فقدان عين به مثل با قيمت آنها و به تحمل يك سال حبس تعزيري به لحاظ ايراد و ضرب و جرح 
عمدي با چاقو و مشتركاً به پرداخت ديه به ميزان 1- دو جراحت بخيه شده خارج ران چپ ]دو داميه[ و جراحت بخيه شده پشت ران چپ داميه جمعاً 
3 درصد ديه كامل انسان 2- دو كبودي خارج ران چپ 3 هزارم ديه كامل انسان در حق محمود زينتي زارع و به ميزان 1- دو ساييدگي پشت دست 
راست]دو حارصه[ و ساييدگي سمت چپ پيشاني جمعاً دو درصد ديه كامل انسان2- خراشيدگي پشت انگشت اول دست چپ 1/10 از يك صدم ديه 
كامل انسان در حق محمد علي بخشي و فريبرز فكوري را به پرداخت ديه به ميزان 1- كبودي قسمت داخلي ساق راست يك و نيم هزارم ديه كامل 
انسان در حق مرتضي نوروزي و به لحاظ جنبه عمومي جرم متهم را به پرداخت مبلغ نه ميليون و نهصد هزار تومان جزاي نقدي در حق دولت محكوم 
مي نمايد و در خصوص دعوي خواهان محمود زينتي زارع به طرفيت فريبرز فكوري و عباس تيمورزاده به خواسته و تقاضاي خسارت به مبلغ پنج ميليون 
تومان و تأخير درتأديه و هزينه دادرسي به شرح مفاد دادخواست تقديمي خواهان نظر به اينكه در حكم كيفري نسبت به كليه خواسته خواهان به رد 
مال اتخاذ تصميم گرديده است لذا با توجه به مراتب فوق دعوي خواهان وفق مقررات و برابر قانون نبوده لذا قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر و 
اعالم مي نمايد رأي صادره نسبت به متهم رديف سوم غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه بوده و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است./ص
حسن خليلي – دادرس شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم-م الف/1834

دادنامه
شاكي: كوروش سليماني نشاني: پرند بنياد بلوك 18 واحد 6 

متهم: ابراهيم صارمي نژاد نشاني: فعالمجهول المكان 
اتهام: ضرب و جرح عمدي- توهين

گردشكار: دادگاه با بررسي جامع اوراق ومحتويات پرونده، با اعالم ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي گردد.

 ))رأي دادگاه((
در خصوص شكايت كوروش سليماني عليه ابراهيم صارمي نژاد داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي و توهين به شاكي دادگاه با توجه به شكايت شاكي و عنايتاً 
به مفاد كيفر خواست صادره از دادسراي شهرستان رباط كريم بزه انتسابي را به متهم محرز و ثابت دانسته عليهذا به استناد مواد 608 و 714 و 714 و 
559 و 134 از قانون مجازات اسالمي متهم رابه پرداخت ديه به ميزان 1- خراشيدگي مچ پاي راست ]حارصه[ نيم درصد ديه كامل انسان 2- كبودي 
زانوي راست و كبودي سمت چپ قفسه سينه جمعاً سه هزارم ديه كامل انسان 3- ارش خراشيدگي سمت چپ گردن حارصه ساير اعضاء تلقي گرديده 
نيم درصد ديه كامل انس��ان در حق ش��اكي و به تحمل 74 ضربه شالق تعزيري محكوم مي نمايد رأي صادره غيابي ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در همين شعبه بوده و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديد نظر استان تهران است./ص
حسن خليلي – دادرس شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان رباط كريم-م الف/1835

شماره پرونده: 416/6/96   تاريخ رسيدگي: 96/6/29  
شماره دادنامه: 96/515

مرجع رسيدگي: حوزه ششم شوراهاي حل اختالف مركزي رباط كريم
خواهان : تاجقلي خرمالي به نشاني: رباط كريم آبشناسان مهر 11 بلوك 30 واحد 1

خوانده : حسين فرجي محل اقامت: مجهول المكان
خواسته : مطالبه طلب به مبلغ هشتصد هزار تومان معادل 8/000/000 ريال 

گردشكار : پس از وصول و ثبت پرونده به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ختم رسيدگي را اعالم 
و مبادرت به صدور راي مي نمايد.

رأي قاضي شورا
در خصوص دعواي خواهان آقاي تاجقلي خرمالي فرزند قورت گلدي  بطرفيت آقاي حسين فرجي به خواسته مطالبه مبلغ هشتصد هزار تومان معادل 
8/000/000 ريال شورا با توجه به ظهر قولنامه و مبايعه نامه كه به تاييد و امضا خوانده رسيده و نشانه طلبكار بودن خواهان است و وجود مبايعه نامه 
مص��دق ظه��ر مبايعه نامه به عالوه علي رغم ابالغ و اخطار و تعيين وقت نش��ر آگهي خوانده هيچ گونه دليلي مويد برائت ذمه خود باش��د حضور پيدا 
نكرده اليحه اي تقديم نداش��ته اس��ت لذا ش��ورا مستنداً به ماده 198 قانون آئين دادرس��ي مدني مصوب 1379 راي به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ 8/000/000 ريال معادل هش��تصد هزار تومان از بابت اصل خواس��ته ومبلغ 160/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي از بابت هزينه دادرسي در حق 
خواهان را صادر و اعالم مي نمايد راي صادره غيابي و قابل واخواهي در مرجع صدور راي 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهي در مراجع قضايي 

شهرستان رباط كريم مي باشد. 
محمد اله ياري- قاضي شوراي حل اختالف شعبه ششم مركزي شهرستان رباط كريم-م الف / 1830

شماره پرونده: 524/4/96   تاريخ رسيدگي: 96/8/20  
مرجع رسيدگي: حوزه چهارم شوراهاي حل اختالف مركزي رباط كريم

خواهان : رحيم عزيزي به نشاني: اردبيل مير اشرف خ باهنر ك شهيد شفيع شكوهي پ 324   خوان��ده : محرم مهرجو 
محل اقامت: مجهول المكان

خواسته : حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ هيجده ميليون تومان 
گردشكار : پس از وصول و ثبت پرونده به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ختم رسيدگي را اعالم 

و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي رحيم عزيزي بطرفيت محرم مهرجو به خواس��ته مطالبه وجه س��فته به ش��ماره خزانه داري كل به شماره 954339 و 954340 با 
احتساب خسارت تأخير تأديه و هزينه هاي دادرسي توجهاً به شرح دادخواست تقديمي رونوشت برابر اصل سفته هاي پيوست، و اينكه خوانده علي رغم 
ابالغ قانوني در شورا حاضر نشده و اليحه اي ارسال نداشته نتيجتاً دفاعي معمول نداشته، لذا قاضي شورا دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و به 
استناد مواد 522/515/198 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ هيجده ميليون تومان از بابت اصل خواسته، خسارت تأديه از تاريخ 
96/7/15 مطالبه وجه س��فته ها ) به علت عدم واخواس��ت ( تا يوم الوصول طبق ش��اخص تورم اعالمي بانك مركزي و مبلغ 2/310/000 از بابت هزينه 
دادرسي در حق خواهان محكوم و اعالم مي دارد. راي صادره غيابي تلقي و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي و ظرف 20 روز قابل تجديد 

نظرخواهي در محاكم محترم دادگستري شهرستان رباط كريم ميباشد./ح 
احد طاهري- قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم-م الف / 1839

شماره پرونده: 522/4/96   تاريخ رسيدگي: 96/8/20  
مرجع رسيدگي: حوزه چهارم شوراهاي حل اختالف مركزي رباط كريم

خواهان : رحيم عزيزي به نشاني: اردبيل مير اشرف خ باهنر ك شهيد شفيع شكوهي پ 324   خوان��ده : محرم مهرجو 
محل اقامت: مجهول المكان

خواسته : حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده ميليون تومان 
گردشكار : پس از وصول و ثبت پرونده به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني و مالحظه نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ختم رسيدگي را اعالم 

و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي رحيم عزيزي بطرفيت محرم مهرجو به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره خزانه داري كل به شماره 954338 با احتساب خسارت 
تأخير تأديه و هزينه هاي دادرسي توجهاً به شرح دادخواست تقديمي رونوشت برابر اصل سفته هاي پيوست، و اينكه خوانده علي رغم ابالغ قانوني در 
ش��ورا حاضر نش��ده و اليحه اي ارسال نداشته نتيجتاً دفاعي معمول نداشته، لذا قاضي شورا دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و به استناد مواد 
522/515/198 قانون آئين دادرس��ي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ دوازده ميليون تومان از بابت اصل خواس��ته، خس��ارت تأديه از تاريخ 96/7/15 
مطالبه وجه سفته ها ) به علت عدم واخواست ( تا يوم الوصول طبق شاخص تورم اعالمي بانك مركزي و مبلغ 1/580/000 از بابت هزينه دادرسي در 

حق خواهان محكوم و اعالم مي دارد. راي صادره غيابي تلقي و ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي و ظرف 20 روز قابل تجديد نظرخواهي 
در محاكم دادگستري شهرستان رباط كريم مي باشد./ح 

احد طاهري- قاضي شعبه چهارم شوراي حل اختالف مركزي رباط كريم-م الف / 1838

آگهي ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره 139660301022004718 مورخ 96/7/26 هيئت رس��يدگي به اس��ناد عادي مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي 
و تصرفات مالكانه متقاضي محمود محمدعلي فرزند حبيب اله بش��ماره شناس��نامه 3469 صادره از تهران نسبت به ششدانگ عرصه واعيان يك قطعه 
زمين با بناي احداثي به مساحت 4079/34 مترمربع مفروز مجزي شده قسمتي از پالك 113 فرعي مفروز از قطعه... تفكيكي از 125 اصلي واقع در 
قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي ناصر بختياري تاييد كه اعيان پالك مذكور بنام آقاي ناصر بختياري و عرصه و 
پ��الك ف��وق در اجراي قانون اصالحات ارضي به نامبرده واگذار گرديده اس��ت محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي ميشود، در صورتيكه شخص يا اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/11  تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/26

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/1829

آگهي مزايده اموال غير منقول 
به موجب پرونده كالس��ه 964819 به نفع محكوم له آقاي احمد انصاري به ضرر محكوم عليه آقاي مرتضي خيري قزل قلعه و بابت مطالبه خس��ارت 
ملك به نشاني روستاي ادران خيابان شريعتي روبروي دامداري نديمي انتهاي كوچه شهيد كاظمي سمت چپ جنب باغ قنبري و به شرح زير توصيف 

گرديده است.
احتراماً عطف به قرار كارشناسي پرونده كالسه 964539 نسبت به ارزيابي سند مالكيت پالك ثبتي 2727 فرعي از 147 اصلي مالكيت خانم فاطمه 
اسفندياري اينجانب به عنوان كارشناس منتخب در معيت متقاضي به محل ملك مورد نظر به آدرس روستاي آدران. خيابان شريعتي. روبروي دامداري 
نديمي. انتهاي كوچه شهيد كاظمي. سمت چپ جنب باغ قنبري. فاقد پالك شهرداري مراجعه و پس از استقرار در محل نسبت به بازديد ملك مورد 

نظر اقدام كه گزارش كارشناسي به شرح ذيل به حضورتان اعالم مي  گردد.
مستندات مالكيت:

س��ند مالكيت شش��دانگ يك قطعه به مساحت 1590 متر مربع قطعه يك 1 تفكيكي پالك 2727 فرعي از 147 اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 
657 فرعي از اصلي مذكور واقع در قريه آدران بخش رباط كريم ذيل ثبت دفتر الكترونيكي ش��ماره 139520301022003891 به نام بنياد ش��هيد 
انقالب اسالمي ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس تمامي مورد ثبت مع الواسطه برابر سند شماره 32767 مورخ 1396/08/17 دفتر خانه اسناد 
رس��مي ش��ماره 36 رباط كريم به خانم فاطمه اسفندياري فرزند يوس��فعلي با كد ملي 6029896555 منتقل گرديده است.كه حدود و مشخصات آن 

به شرح ذيل مي باشد.
شماالً به طول 50 متر به قطعه 2 تفكيكي و شرقاً اول به طول20 متر به قطعه 36 تفكيكي و دوم بطول 16 متر به قطعه 37 تفكيكي جنوباً اول به طول 
38 متر مرز مشترك به اراضي قريه ده حسن پالك 154 اصلي و دوم به طول 25 متر در امتداد نهر زراعتي به اراضي قريه ده حسن پالك 154 اصلي 

غرباً به طول 46 متر به خيابان 8 متري احداثي. فواصل پي حفر شده اشتراكي است.
مشاهدات عيني:

ملك مورد نظر به صورت يك قطعه زمين كه به صورت چهار ديواري در بعضي از قسمت ها به ارتفاع 2 متر و بعضي جاهاي ديگر به ارتفاع 1.5 متر 
توسط مالك محصور گرديده است به مساحت 1590 متر مربع كه از مساحت مذكور مقدار 70 متر مربع در يك طبقه كه فاقد اصول ايمني ساختمان 
مي باشد جهت استراحت خانه كارگري احداث بنا گرديده است و الباقي مساحت توسط مالك جهت انبار آهن آالت ضايعاتي مورد استفاده قرار مي گيرد 

كه در تصرف وي مي باشد و طبق بازديد صورت گرفته ملك مورد نظر فاقد كنتور برق و آب و گاز مي باشد.
مقرر گرديده ملك موصوف در روز مورخ 96/10/5 از ساعت 10 صبح الي 11 از طريق مزايده در دفتر اجراي احكام مدني دادگستري رباط كريم واقع 
در رباط كريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
باقي مانده ثمن معامله اقدام نمايد، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل 
مي توانند پنج روز از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود ضمناً قيمت ملك به ميزان 320/000/000 

تومان ارزيابي گرديده است
مدير دفتر اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم – غفاري- م الف /1815

گواهي حصر وراثت
خانم احياء غفاري داراي شناس��نامه ش��ماره 506 فرزند: عليرضا متولد: 1338 صادره از: رشت به شرح دادخواست به كالسه 96/پ/1711 از اين شورا 
دادخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شد كه شادروان ابو الفضل جعفري راد فرزند: عباسعلي به شناسنامه 145 در تاريخ 15/8/95 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته اند ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- خانم احياء غفاري نام پدر: عليرضا ش.ش 506 همسر متوفي  
2-ياشا جعفري راد نام پدر: ابوالفضل ش.ش 12407 پسر متوفي  3- مهدي جعفري راد نام پدر: ابوالفضل ش.ش: 9325 پسر متوفي  4-سولماز جعفري 

راد نام پدر: ابوالفضل ش.ش: 9150 دختر متوفي  5- پاكيزه پنيره نام پدر: شهباز ش.ش: 1500166839 مادر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد آن باشد از تاريخ 

نشر آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
حوزه مركزي شوراي حل اختالف شهر جديد پرند-حاتميان -م الف/1816

وزير نفت ايران در همان بدو ورود به وين خيال همه خبرنگاران و كارشناسان 
را راحت كرد كه وي قصد ندارد خيلي وارد جزئيات فني مذاكرات شود و ايران از 
تمديد توافق به هر نحوي حمايت كرد و براي او فرقي نخواهد داش��ت كه توافق 
به مدت 6 يا 9ماه تمديد ش��ود. از همين رو بيش��تر پرسش هايي كه از او شد به 
مسائل حاشيه يي اختصاص داشت. علت بي تفاوتي زنگنه را در بخشي از اظهارات 
وي مي توان جس��ت وجو كرد: »قراردادهاي )باالدس��تي( ايران پيش از سه سال 
آينده به توليد نمي رس��ند و توافق كاهش توليد اوپك كوتاه مدت اس��ت. اين دو 
مورد با هم تضادي ندارند.« زنگنه بار ديگر و اين بار از وين تالش كرد شركت هاي 
امريكاي��ي را به طمع بيندازد تا به صنعت نف��ت ايران ورود كنند و از اين طريق 
تحريم هاي يكجانبه اياالت متحده به چالش كش��يده شود. وي در اين باره گفت: 

»براي ما تحريم هاي شوراي امنيت اهميت دارند، نه تحريم هاي امريكا؛ ما و ديگر 
كشورهاي جهان مي دانيم كه چطور با تحريم هاي يكجانبه امريكا ضدايران كنار 
بياييم. اين تحريم ها منافع ش��ركت هاي امريكايي را تهديد مي كنند و نمي توانم 
درك كنم چرا ش��ركت هاي نفتي امريكايي نمي توانند وارد بازار ايران شوند. آنها 
نمي توانند در بزرگ ترين پروژه هاي نفتي جهان در ايران مشاركت داشته باشند.« 
وزير نفت ايران در اين سفر با مديرعامل شركت اتريشي OMV، وزير نفت 
عم��ان، وزير نفت عراق و مديرعامل لوك اويل روس��يه ديدار داش��ت. به گزارش 
»تع��ادل« به نقل از ايران آنالي��ن، در اين ديدارها ق��رارداد فروش گاز به عمان 
براي توليد ال ان جي و تفاهمنامه س��واپ نفت كركوك به شمال و جنوب كشور 

امضا شد. 

زنگنه در وين چه گفت؟

با تاييد اهميت پايبندي به محتواي توافق جهاني كاهش توليد نفت و با باور 
به ضرورت همكاري مشترك براي كمك به تثبيت بازار نفت، اوپك و كشورهاي 

يادشده غيرعضو اوپك به تعهدهاي ذيل دست يافته اند:
- اوپك تصميم خود را كه در 30 نوامبر 2017 اتخاذ شد، تثبيت مي كند؛ 
- توافق جهاني كاهش توليد نفت به اين وسيله اصالح مي شود تا براي كل 

سال 2018 ميالدي و از ماه ژانويه سال 2018 ميالدي اجرايي شود؛
- باتوجه به ابهام هاي عمدتا مربوط به عرضه و تاحدي رشد تقاضا، قصد بر 
اين است كه در ماه ژوئن سال 2018 ميالدي، فرصت اقدامات اصالحي بيشتر 

درنظر گرفته شود؛
- آذربايجان، بحرين، قزاقس��تان، مالزي، مكزيك، عمان، روس��يه، سودان و 
س��ودان جنوبي همچنان به اصالح توليد نفت خ��ود به طور داوطلبانه و تدريجي 

ادامه مي دهند؛ 
- از تمديد شرح وظايف كميته مشترك وزارتي نظارت شامل الجزاير، كويت، 
ونزوئال و عربستان و دو كشور امضاكننده غيرعضو اوپك يعني روسيه و عمان به 
رياست عربستان و روسيه و برخورداري از كمك كميته مشترك فني در دبيرخانه 

اوپك حمايت مي شود.

بخشي از بيانيه نشست يكصد و هفتاد و سوم اوپك

ك 
اوپ
:
س

عك
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عكسروز

عكس:ايرنا تحويلكانكسهایاهدايیخيرانبهمددجويانزلزلهزدهكرمانشاه

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

قطعه»بغضزمين«حسامالدينسراج
حس��ام الد ين سراج خوانند ه موسیقي ايراني براي ابراز همد ري با مصیبت زد گان و حاد ثه د يد گان زلزله استان كرمانشاه 

قطعه »بغض زمین« را منتشر كرد . 
د ر اين قطعه موسیقايي مجید  د رخشاني آهنگساز و تنظیم كنند ه و حسام الد ين سراج به عنوان خوانند ه حضور د ارند . 
حس��ام الد ين سراج خوانند ه موسیقي سنتي ايراني و نوازند ه س��نتور و سه تار اهل ايران است. وي د ر خرد اد  ۱۳۹۳ به 
مد ت چهار س��ال به عنوان يكي از ۲۵عضو ش��وراي عالي بنیاد  باران انتخاب ش��د . او همچنین سرپرس��تي گروه موسیقي 

سنتي ايراني »بید ل« را برعهد ه د ارد . 
د ر روزهاي ۱۸، ۱۹ و ۲۰ تیر ۱۳۸۹ حس��ام الد ين س��راج به كمك جمعیت د انش��جويي امام علي د ر ش��هر كرمانشاه 

كنسرتي را تد ارك د يد ه بود ند  كه د ر نخستین روز اجراي خود  با قفل كرد ن د رهاي ورود ي لغو شد . 

چهرهروز

بررسيگسترشاتوماسيونوتاثيراتناشيازورودروباتهابهبازاركار

اتوماسيون؛دزدمشاغل
گروهگوناگون|

اي��ن روزه��ا، اس��تفاد ه از روبات د ر 
كارخانه ها به طور چش��مگیري د رحال 
گس��ترش اس��ت. به تعبی��ري د يگر با 
پیش��رفت تكنولوژي، خود كارسازي)اتوماسیون( به 
بخش اجتناب ناپذيري از زند گي بش��ر تبد يل شد ه 
اس��ت. اين موضوع نگراني هاي بس��یاري به همراه 
د اشته و بسیاري بر اين باورند  كه روبات ها آمد ه اند  
تا مش��اغل را از بین ببرند . د ر بسیاري از گزارش ها 
گفته شد ه كه با افزايش هوش مصنوعي به احتمال 
زياد  از بین رفتن ش��غل ها گسترش مي يابد  و تنها 
نقش هاي مراقبتي ، خالق يا نظارتي باقي مي مانند . 
اين د رحالي است كه بعضي از كارشناسان نیز اعالم 
كرد ه اند  با ظهور گسترد ه روبات ها نه تنها با د نیايي 
بد ون كار مواجه نخواهیم ش��د  بلكه ش��واهد  نشان 
مي د هد  كه انبوه كار و كمبود  نیروي انس��اني را د ر 
پیش  رو خواهیم د اش��ت. تازه ترين گزارش هاي به 
د س��ت آمد ه از موسسه مك  كینزي نشان مي د هد  
كه تح��ول س��ريع ه��وش مصنوع��ي و روبات ها، 
مي توانند  حد ود  4۰۰میلیون شغل را تا سال ۲۰۳۰ 

د ر سراسر جهان از بین ببرند . 
طب��ق اي��ن گ��زارش با گس��ترش اس��تفاد ه از 
اتوماس��یون، چی��ن بیش��ترين آس��یب را متحمل 
خواهد  ش��د . براس��اس آمارهاي منتش��ر شد ه، د ر 
اين كش��ور با ظهور روبات ه��ا و هوش مصنوعي تا 
سال ۲۰۳۰ حد ود  ۲۳6میلیون شغل از بین خواهد  
رفت. طبق س��اير گزارش هاي منتش��ر شد ه، تعد اد  
خیلي زياد ي از كارخانه ه��اي چیني د رحال آماد ه 
شد ن براي استفاد ه از روبات ها و ماشین ها به جاي 
كارگرهاي ارزان قیمت هس��تند . اين د رحالي است 
ك��ه گزارش هاي د يگري نش��ان مي د هد  كه حد ود  
۱6د رصد  از مش��اغل چیني تحت تاثیر اتوماسیون 
هس��تند . به گفته كارشناس��ان د ر سال هاي آيند ه، 
چین و هند  پیش��تازان ه��وش مصنوعي د ر جهان 
خواهند  ب��ود . طب��ق گزارش هاي به د س��ت آمد ه 
د رحال حاضر فعالیت هايي كه د ر هند  مورد  تهد يد  

روبات ها و هوش مصنوعي قرار د ارند  حد ود  ۹د رصد  
از مش��اغل اين كشور را تشكیل مي د هد  اما همین 
می��زان حد ود  ۱۲۰میلیون ش��غل را با خطر جد ي 
روبه رو كرد ه اس��ت. اين آمار د رحالي اعالم ش��د ه 
كه طبق بس��یاري از گزارش ها، هوش مصنوعي د ر 
هند  عمد تا از سوي شركت هايي مورد  استقبال قرار 
د ارد  ك��ه بیش از ۱۰۰میلی��ارد  د الر د ر اين زمینه 
س��رمايه گذاري د اش��ته اند . آن طور كه پیش بیني 
ش��د ه د ر آيند ه يي نه چن��د ان د ور، امريكا د ر كنار 
چی��ن و هن��د ، رهبري جه��ان را د ر ح��وزه هوش 

مصنوعي به د ست خواهند  گرفت.
طبق تحقیق��ات صورت گرفت��ه د رحال حاضر 
بس��یاري از شركت هاي بزرگ فناوري د ر امريكا به 
طور جد ي د ر زمینه هوش مصنوعي سرمايه گذاري 
كرد ه اند . همچنین سرمايه گذاري د ر استارت آپ هاي 
هوش مصنوعي به س��رعت د رحال گسترش است. 
اين كشور د ر بخش هايي مانند  كشاورزي و پزشكي 
نیز روبات ها را جايگزين نیروي انساني كرد ه  است. 
آن ط��ور كه نتايج تحقیقات موسس��ه مك  كینزي 
نش��ان مي د هد  تا س��ال ۲۰۳۰ ح��د ود  7۳میلیون 

ش��غل د ر اين كش��ور از بین خواهد  رف��ت. ژاپن، 
مكزيك و آلمان از د يگر كش��ورهايي هستند  كه به 
ترتیب بیشترين میزان از بین رفتن مشاغل را پس 

از گسترش اتوماسیون د ارند .
اي��ن د رحال��ي اس��ت ك��ه طب��ق گزارش هاي 
اع��الم ش��د ه ح��د ود  ۲۵د رص��د  از مش��اغل د ر 
آلم��ان و ژاپن مورد  تهد يد  رش��د  اتوماس��یون قرار 
د ارن��د . طب��ق گ��زارش م��ك كین��زي پیش بیني 
ش��د ه كه ژاپن تا س��ال ۲۰۳۰ ح��د ود  ۳۰میلیون 
ش��غل خود  را از د س��ت مي د هد  كه اي��ن رقم د ر 
 مكزي��ك ۱۸میلیون و د ر آلمان ۱7میلیون ش��غل

خواهد  بود . 
اين تحقیق نش��ان مي د هد  كه زيان هاي ناشي 
از ظه��ور روبات ه��ا به  ج��اي نیروي كار انس��اني 
تنه��ا با افزايش بهره وري و رش��د  اقتصاد ي جبران 
خواهد  ش��د . اين گزارش نیز بر اين باور اس��ت كه 
مش��اغل ب��ا وجود  ه��وش مصنوع��ي و روبات ها با 
چالش��ي جد ي روبه رو خواهند  شد ؛ چراكه د ر اين 
 صورت، اقتصاد  و بازار كار به بازس��ازي گسترد ه يي

نیازمند  مي شود . 

آمارنامه

بازارفرهنگي

مراسميادبود»درويشيان«برگزارنشد
برگزاري مراس��م ياد بود  علي اش��رف 
پژوهش��گر(  و  د رويشیان)نويس��ند ه 
به د الي��ل نامعلومي لغو ش��د . ش��هناز 
د ارابیان)همسر د رويشیان( با اعالم خبر 
لغو برگزاري مراس��م ياد بود  علي اشرف 
د رويشیان به ايس��نا گفت: چند  ساعت 
قبل از برگزاري مراسم ياد بود  علي اشرف 
د رويشیان از طرف يك نهاد  با مد يريت 
ساختمان محل برگزاري مراسم تماس 
گرفته ان��د  و گفته اند  نبايد  اين مراس��م 

برگزار شود . 
ق��رار بود  اين مراس��م د يروز)۱۰ آذر( د ر س��الن 
اجتماعات س��اختمان پاس��ارگاد )واقع د ر ش��هرك 
غرب، مید ان صنعت، بلوار پاك نژاد ، بلوار پیام، مید ان 

بهرود ، بلوار عابد ي، بلوار حق شناس( برگزار شود . 
پیش از اين نیز د ر ماه گذش��ته، مراسم بزرگد اشت 
علي اش��رف د رويش��یان كه قرار بود  د ر د انشگاه علمي 
كارب��رد ي فرهنگ و هنر كرمانش��اه برگزار ش��ود ، لغو 
شد . علي اش��رف د رويشیان 4 آبان ماه د ر پي يك د وره 
بیماري طوالني مد ت د ر س��ن 76س��الگي د رگذش��ت 
و ۸ آبان  ماه د ر بهش��ت س��كینه كرج به خاك سپرد ه 

شد . اين د اس��تان نويس و پژوهشگر حوزه 
فرهن��گ و اد بی��ات عامه س��وم ش��هريور 
ماه ۱۳۲۰ د ر كرمانش��اه به د نی��ا آمد . از 
او آثار متعد د ي منتش��ر ش��د ه اس��ت كه 
نان«،  »آبش��وران«، »فصل  »بیس��تون«، 
»هم��راه آهنگ هاي باب��ام«، »گل طال و 
كالش قرم��ز«، »ابر س��یاه هزارچش��م«، 
»روزنامه د يواري مد رس��ه ما«، »رنگینه«، 
ج��ان«،  د اد اش  برمي گ��رد ي  »ك��ي 
»آت��ش د ر كتابخان��ه بچه ه��ا«، »چون و 
چرا«، »د اس��تان هاي محبوب من« )ب��ا همكاري رضا 
خند ان مهاباد ي(، »سلول ۱۸«، »سي ود و سال مقاومت 
د ر زند ان هاي ش��اه« و »افس��انه ها و متل هاي كرد ي« 
از آن جمله اند . »س��ال هاي ابري«)۲جلد (، »د رشتي«، 
م��رد م  افس��انه هاي  ۲۰جلد ي»فرهن��گ  مجموع��ه 
ايران«)ب��ا همكاري رض��ا خند ان مهاب��اد ي(، »واژه نامه 
گويش كرمانش��اهي«، »ياد مان صمد «)صمد  بهرنگي(، 
»ش��ب آبس��تن«، »از اي��ن والي��ت«، »قصه ه��اي آن 
س��ال ها«، »هفت مرد ، هفت د استان«، »خاطرات صفر 
خان«)صفر قهرمانی��ان( و »د انه و پیمانه«)با همكاري 
رضا خند ان مهاباد ي( نیز از د يگر آثار د رويشیان هستند . 

سفرمديربخشمستند»آرته«فرانسهبهايران
»فابري��س پوش��و« مد ير و س��رد بیر 
بخش مس��تند  ش��بكه ARTE فرانسه 
ب��راي برگ��زاري كارگاه »ي��ك تولی��د  
د وره  يازد همی��ن  خ��الق«  مش��ترك 
جش��نواره »س��ینما حقیقت« به تهران 

سفر خواهد  كرد . 
به گزارش مهر، فابريس پوشو متولد  
سال ۱۹6۵)۵۲ ساله( د ر فرانسه است. او 
تحصیالت خود  را د ر مد رسه ملي فرانسه 
به پايان رساند  و از سال ۱۹۹۲تا ۲۰۰۳ 

به عنوان تهیه كنند ه مس��تقل فعال بود . او سپس به 
عنوان س��رد بیر مستند  علم و حیات وحش به بخش 

مستند  كانال ۳ تلويزيون فرانسه ملحق شد . 
پوش��و د ر نوامب��ر ۲۰۰۵ ب��ه بخ��ش مس��تند  
تلويزيون ۲ فرانس��ه پیوست و از سال ۲۰۰۸ مسوول 
برنامه ريزي بین ش��بكه و رسانه هاي د يجیتال شد . از 
فوريه سال ۲۰۱۱ تا ژانويه ۲۰۱6 وي به عنوان مد ير 

بخش مستند  شبكه تلويزيوني ۲ فرانسه 
فعالیت د اش��ت. فابريس پوشو هم اكنون 
د ر شبكه ARTE فرانسه به عنوان مد ير 
و سرد بیر بخش مستند  د ر زمینه  مسائل 
اجتماعي، تاريخ و فرهنگ مشغول به كار 
اس��ت. وي همچنین ب��ه تد ريس تاريخ 
مستند سازي د ر د انشگاه سوربن پاريس 
مي پرد ازد . ش��بكه ARTE يك ش��بكه 
فرهنگي د ر اروپاس��ت ك��ه قصد  د ارد  از 
طريق تولید  برنامه هاي خالق و نوآورانه، 
آگاهي و روشن بیني بینند گان خود  را افزايش د هد . 

مركز گسترش سینماي مستند  و تجربي سازمان 
امور سینمايي، يازد همین د وره جشنواره فیلم مستند  
ايران »س��ینماحقیقت« را طي روزهاي ۱۹تا ۲6 آذر 
ماه ۱۳۹6 با ش��عار »حقیقت بهترين راهنماس��ت« 
كه از فرمايش��ات حضرت علي)ع( اس��ت د ر پرد يس 

سینمايي چارسو شهر تهران برگزار خواهد  كرد .

»عمواوغلي«درموزهملك
كتابخانه و موزه ملي ملك، نشس��ت 
و  تولی��د ات  ب��ه  »نگاه��ي  تخصص��ي 
س��فارش هاي ف��رش عمواوغل��ي را ب��ا 
هم��كاري انجم��ن علمي ف��رش ايران 

برگزار مي كند . 
ب��ه گ��زارش ايلنا، كتابخان��ه و موزه 
ملي ملك، نشست تخصصي»نگاهي به 
تولید ات و سفارش هاي فرش عمواوغلي؛ 
نمونه برجس��ته هنر فرش بافي مشهد « 
را هم��راه ب��ا نماي��ش فیل��م »خاند ان 

عمواوغلي« از مجموعه مس��تند هاي قالي آذربايجان 
با همكاري انجمن علمي فرش ايران برگزار مي كند . 
نشست »نگاهي به تولید ات و سفارش هاي فرش 
عمواوغل��ي« ب��ا محوريت بررس��ي فرش د س��تباف 
سفارش��ي حاج حس��ین آقا ملك، بنیان گذار و واقف 
كتابخان��ه و موزه مل��ي ملك ب��ه كارگاه فرش بافي 
عمواوغلي د ر روز يك شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹6 از ساعت 
۱۵تا س��اعت ۱7 گروهي از فع��االن حوزه قالي بافي 
اي��ران را د ر بزرگ ترين موقوف��ه فرهنگي ايران گرد  
هم مي آورد  تا شاهكارهاي هنري قالي ها و فرش هاي 
تاري��خ معاصر ايران را بررس��ي كنند . فیلم »خاند ان 
عمواوغلي« از مجموعه مس��تند هاي قالي آذربايجان 
نیز پیش از نشس��ت از س��اعت ۱4تا س��اعت ۱۵ به 

نمايش د رمي آيد . 
امید  بن��ام، احمد  بزمي، مهد ي كشاورزافش��ار و 
بیژن اربابي از متخصصان و كارشناس��ان حوزه فرش 
و قال��ي به وي��ژه د ر زمینه ف��رش عمواوغلي د ر اين 
نشست كه د ر تد اوم سلس��له نشست هاي تخصصي 
كتابخانه و موزه مل��ي ملك د ر حوزه فرهنگ و هنر 

ايراني- اس��المي انجام مي پذيرد  د رباره 
تولید ات و سفارش هاي فرش عمواوغلي 

سخن مي رانند . 
قال��ي لچك ترنج مش��هد ، آوازه يافته 
ب��ه عمواوغل��ي از آثار نفی��س كتابخانه 
و م��وزه ملي ملك د ر ح��وزه فرش هاي 
تاريخي به ش��مار مي آي��د . عبد المحمد  
و عل��ي عمواوغلي اين قال��ي زيبا را به 
سفارش حاج حسین آقا ملك د ر كارگاه 
عمواوغلي د ر س��ال ۱۳۱7خورش��ید ي 
بافته ان��د . اين قالي د ر زمان زند گي حاج حس��ین آقا 
ملك د ر يكي از س��الن هاي پذيراي��ي خانه تاريخي 
وي د ر ب��ازار بین الحرمین تهران بر زمین گس��ترد ه 
ش��د ه بود . اين اثر فاخ��ر تاريخي اكنون د ر تاالر هنر 
و زند گي نخس��تین موزه وقف��ي- خصوصي ايران به 

نمايش د رآمد ه است. 
و  تولی��د ات  ب��ه  تخصصي»نگاه��ي  نشس��ت 
س��فارش هاي فرش عمواوغلي؛ نمونه برجس��ته هنر 
فرش باف��ي مش��هد « به عن��وان يك��ي از برنامه هاي 
آيی��ن ۸۰ س��الگي كتابخانه و موزه مل��ي ملك د ر 
روز يك ش��نبه ۱۲ آذر ۱۳۹6 از ساعت ۱۵تا ساعت 
۱7 د ر اين گنجینه برگزار مي ش��ود . پیش از آن نیز 
فیلم »خاند ان عمواوغلي« از ساعت ۱4تا ساعت ۱۵ 
ب��ه نمايش د رمي آي��د . كتابخانه و م��وزه ملي ملك، 
د وس��تد اران فرهنگ و تمد ن ايراني- اس��المي را به 
حضور د ر اين نشس��ت د ر ساختمان اين گنجینه د ر 
محوط��ه تاريخي باغ ملي تهران به نش��اني »مید ان 
امام خمیني، س��رد ر باغ مل��ي، خیابان ملل متحد « 

فرا مي خواند . 

جهان،يمنرانميبيند
اكونوميست:

تازه ترين ش��ماره  جلد  
اين نش��ريه، به عكسي از 
يمن اختصاص يافته است. 
جن��گ  از  اكونومیس��ت، 
يم��ن، به عن��وان بحران��ي 
ياد  ك��رد ه كه جه��ان آن 
را ناد ي��د ه مي گی��رد . اين 
جنگ، از س��ال ۲۰۱4، با 
حوثي  نیروه��اي  اعتراض 

علیه د ولت وقت يمن آغاز ش��د  و امروز، د ر آس��تانه 
سومین س��الگرد  خود ، به عمیق ترين بحران انساني 
د ر س��ال هاي اخیر تبد يل ش��د ه اس��ت. به گزارش 
اكونومیست، هر چند  سازمان ملل، خشونت  و كشتار 
د ر يم��ن را محكوم اعالم كرد ه، اما به نظر مي رس��د  
بس��یاري از كشورها، واكنش��ي به بحران يمن نشان 
نمي د هند ؛ چراكه منافع آنها د ر حمايت از عربستان 
اس��ت. طبق ساير گزارش هاي به د ست آمد ه، امريكا 
و بريتانیا، ازجمله كش��ورهايي هس��تند  كه از اد امه 
بحران د ر يمن س��ود  مي برند . عربس��تان، بیشترين 
تس��لیحات خود  را از امريكا تهیه مي كند  و خلبانان 
عربس��تاني، د ر امريكا آم��وزش مي بینند . تحقیقات 
د يگري نیز نش��ان مي د هد  ك��ه نیروهاي بريتانیايي، 
مس��وول آماد ه س��ازي ارتش س��عود ي براي شركت 
د ر جن��گ يمن هس��تند  كه نتیجه يي ج��ر آوارگي، 

گرسنگي و مرگ مرد م بي د فاع ند اشته است. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه د ر صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود ،  اول 
نشس��ت اوپ��ك و نق��ش 
عربستان و روسیه منتشر 
ب��ه گزارش  كرد ه اس��ت. 
معامل��ه  فايننش��ال تايمز، 
عربس��تان و روسیه، تولید  
نف��ت را تا س��ال ۲۰۱۸، 
كاهش خواه��د  د اد . خالد  

الفال��ح وزير نفت عربس��تان نیز، با تاكی��د  بر اينكه 
توافق كاه��ش تولید ات تمد يد  خواهد  ش��د ، گفت: 
تصمیم گیري بر س��ر اين موضوع، به اتفاق آرا انجام 
ش��د . همچنین نمايند گان اوپ��ك اظهار كرد ند  اين 
س��ازمان و روس��یه براي اطمینان از كاهش ذخاير 
جهاني و حفظ رش��د  اخیر قیمت ها، آماد ه هس��تند  
تا كاهش تولید  نفت خود  را تا پايان س��ال میالد ي 
آين��د ه اد ام��ه د هند  با وجود  اينك��ه تمد يد  توافق تا 
پاي��ان س��ال ۲۰۱۸ قطعي ب��ه نظر مي رس��د  اين 
س��ازمان قصد  د ارد  نشس��ت معمول وزي��ران را د ر 
ژوئن سال آيند ه برگزار كنند  كه اين انعطاف پذيري 
را فراه��م مي كند  تا پیمان كاهش تولید  د ر اواس��ط 

اجراي آن مورد بازنگري قرار گیرد . 

نيويوركتايمز:
د رم��ورد   تحقیق��ات 
اته��ام د خالت روس��یه د ر 
انتخاب��ات امريكا همچنان 
خبرساز است و رسانه هاي 
بسیاري به آن مي پرد ازند . 
اين روزنامه نیز، د ر صفحه 
اول خود ، گزارش��ي از اين 
پروند ه منتشر كرد ه است. 
نیويورك تايمز،  گزارش  به 

پی��ش از اين، د ونالد  ترام��پ ريیس جمهوري امريكا 
بارها از سناتورهاي ارشد  جمهوري خواه خواسته بود  
ت��ا تحقیقات كمیته اطالعاتي س��نا د رمورد  مد اخله 
روس��یه د ر انتخاب��ات ۲۰۱6 امري��كا را پايان د هند . 
اين د رحالي است كه كمیته اطالعات سنا و »رابرت 
مولر« بازرس ويژه وزارت د اد گس��تري امريكا د رباره 
د خالت احتمالي روس��یه د ر انتخابات امريكا و تباني 
با ستاد  انتخاباتي ترامپ د ر حال تحقیق هستند . د ر 
اين میان، مس��كو هرگونه اتهامي را رد  كرد  و ترامپ 
نیز گفته كه با روس ها تباني نكرد ه اس��ت. رسانه ها 
پرون��د ه ارتباط احتمالي س��تاد  انتخابات��ي ترامپ با 
د ول��ت روس��یه را د ر كنار بزرگ ترين رس��وايي هاي 
تاريخ امري��كا ازجمله ماجراي واترگیت و رس��وايي 

اخالقي »بیل كلینتون« قرار مي د هند . 

كيوسك

ميراثنامهايستگاه

ابداعروشيبرايدرمانكمردرد
د انش��مند ان روش جد يد  و موثري براي 
د رمان كمر د رد  با استفاد ه از امواج راد يويي 
به كار گرفته اند  كه نرخ موفقیت چشمگیري 

از خود  نشان د اد ه است. 
به گزارش گیزم��گ، د رمان هاي زياد ي 
براي كمر د رد  مزم��ن وجود  د ارند  كه تاثیر 

بس��زايي ند ارند  اما اين روش تازه امید بخش اس��ت و مي تواند  به شكل يك د رمان 
تهاجمي جد يد  باشد  كه شامل از بین برد ن د يسك كمر با يك د ستگاه الكتريكي 
است. به گزارش ايسنا، اين د رمان توسط يك تیم تحقیقاتي تحت هد ايت»آلساند رو 
ناپولي« د ر د انش��گاه »س��اپینزا« )Sapienza( رم ايتالیا ابد اع شد . اين فرآيند  از 
تصويرب��رد اري CT )توموگراف��ي رايانه يي( براي هد ايت يك س��وزن به د يس��ك 

مشكل ساز استفاد ه مي كند . 
مقطع نگاري رايانه يي يا برش نگاري رايانه يي يا توموگرافي رايانه يي يا به اصطالح 
سي تي اسكن، روشي نوين است كه د ر علوم تشخیصي د ر فیزيك پزشكي كاربرد  

تحقیقاتي و د رماني فراواني د ارد . 
د ر اين روش كالبد  انسان يا د يگر جانوران به صورت اليه به اليه اسكن مي شود  و 

بد ين ترتیب بخش هاي د روني بد ن نیز براي پزشكان قابل رويت مي شود . 
امروزه فناوري سي تي اسكن د ر بیمارستان ها و مراكز پژوهشي د ر سرتاسر د نیا 
كاربرد  وس��یع د ارند . پس از هد ايت س��وزن ياد  شد ه، يك د ستگاه نازك و كوچك 
از طريق آن س��وزن وارد  مي ش��ود  تا بتواند  پالس هاي انرژي امواج راد يويي را طي 
مد ت ۱۰د قیقه به ناحیه د رد  برساند . اين وسیله الكتريكي د ر واقع د يسك را لمس 
نمي كند  بلكه روي عضالت آن ناحیه تاثیر مي گذارد . يكي از پزشكان حاضر د ر اين 
تحقیق��ات مي گويد : پس از اعمال اين د رمان، الته��اب و د رد  از بین مي رود . با آرام 
ك��رد ن عضالت، فاصله بین مهره ها بازمي گ��رد د . د ر يك مطالعه بالیني ۸۰ بیمار 
د رمان را د ريافت كرد ند . همه آنها طي مد ت حد اقل ۳ماه د چار كمر د رد  بود ه اند  كه 
علت آن د يس��ك بود ه و به د رمان هايي مانند  ورزش و د ارو پاسخ ند اد ه بود . پس از 
يك جلسه ۱۰د قیقه يي ۸۱ د رصد  از افراد  آزمايشي د رد ي احساس نمي كرد ند  و د ر 
واقع معالجه شد ند . 6 نفر از آنها به جلسه د وم د رمان نیاز د اشتند  و ۹۰د رصد  آنها 
توانستند  از جراحي اجتناب كنند . هیچ يك از آنها هیچ عوارض جانبي نشان ند اد ند . 

آسيبجديزلزلهبهآثارتاريخيكرمان
زلزله يي 6.۱ ريشتري د ر ساعت 6:۲ صبح 
د يروز بخش هايي از اس��تان كرم��ان را لرزاند . 
اگرچه اين زلزله آس��یب جاني د ر پي ند اشت 
ام��ا ۱۰۰قنات قد يمي ح��د ود  ۲۰د رصد  بافت 
تاريخي روس��تاها، ب��رج تاريخ��ي »گزك« و 
كاروانسراهاي قد يمي قرار گرفته د ر مسیر راور 

به كرمان از زلزله 6 ريش��تري روز گذشته آسیب جد ي د يد ه اند . محمد مهد ي افضلي، 
مد ي��ر روابط عمومي و امور فرهنگ��ي اد اره كل میراث فرهنگي اس��تان كرمان د رباره 
وضعی��ت آثار تاريخي اين اس��تان پس از وقوع زلزله به ايس��نا گف��ت:» د ر زلزله صبح 
 د يروز جمعه ۱۰ آذر د ر بخش كوهس��اران شهرس��تان »راور كرمان« كه عمق زلزله و 
پس لرزه هاي آن تا كرمان نیز احس��اس ش��د ه  اس��ت؛ ۱۰۰قنات قد يم��ي، ۵۰ د رصد  
خانه هاي روس��تايي، ۱۰تا ۲۰د رصد  بافت تاريخي روس��تاها، ب��رج تاريخي »گزك« و 

كاروانسراهاي قد يمي قرار گرفته د ر اين مسیر آسیب د يد ه اند . 
وي افزود : يكي، د و روس��تا مانند  »گروك« نس��بت به كانون زلزله آسیب بیشتري 
د يد ه اند . بافت قد يم اين روستاها حد ود  ۲۰د رصد  تخريب شد ه اند  و ۵۰ د رصد  خانه هاي 
قرار گرفته د ر مناطق زلزله به د لیل بروز پس لرزه هاي زياد  پس از زلزله 6/۳ ريش��تري 
ناايمن هستند  و سست شد ن بافت هاي قد يمي اين روستاها متاسفانه باعث شد ه است 
به مرور اين مكان ها د رحال تخريب و آس��یب بیشتر باشند  بنابراين تا پايان پس لرزه ها 
نمي توانیم اطالعات بیشتري نسبت به وضعیت آنها اعالم كنیم«.وي اد امه د اد : د يواره ها 
و خانه هاي گنبد ي ش��كل روستاها د ر بافت هاي تاريخي بیشترين آسیب ها را د يد ه اند . 
طبق اعالم اهالي روس��تاها، د رصد  زياد ي از ۱۰۰قنات تخريب شد ه به طور كامل كور 
ش��د ه اند  كه اين اتفاق نیز منطقه را تهد ي��د  مي كند . همچنین محمود  وفايي مد يركل 
میراث فرهنگي، صنايع د ستي و گرد ش��گري كرمان هم د رباره آخرين وضعیت بناهاي 
تاريخي اين اس��تان گفت: اكثر قنوات مناطق زلزله زد ه شهرستان راور نظیر روستاهاي 
گورك، حرجند ، هجد ك د چار گرفتگي شد ه اند  و به آنها آسیب جد ي وارد  شد ه است. او 
افزود :»د ر مركز زلزله بخش كوهساران و شهرستان راور گزارش هايي د ال بر خسارت به 
تعد اد ي ابنیه و كاروانسرا د اشتیم كه جزئیات آن د ر د ست بررسي است. معاون میراث 
 فرهنگي اين اس��تان به  همراه تیمي براي بررس��ي  به مناطق زلزله زد ه اعزام شد ه اند  و 

جزئیات بیشتر د ر مورد  آسیب هاي ناشي از زلزله اعالم خواهد  شد «. 

تاريخنگاري

گشايش دژ سنگدل قجري
يازد ه��م آذر ۱۳۰۸ زن��د ان قص��ر د ر خیاب��ان 
مرود شت كنوني به د س��ت رضاخان گشايش يافت. 
زند انیان سیاسي مشهوري تا سال ۱۳۵7 خورشید ي 
د ر اين زند ان اس��یر ش��د ند  كه از آن جمله مي توان 
ب��ه جمعي از روحانیان مذهب��ي، اعضاي حزب ملل 
اس��المي، نیروهاي مل��ي و اعضاي نهض��ت آزاد ي، 
سوسیالیست ها، شركت كنند گان د ر قیام ۱۵ خرد اد  

۱۳4۲، اعضاي موتلفه و ديگر گروه ها اشاره كرد . 
محل احد اث زند ان د ر واقع قصر قجري بود  كه 
۱۱76 شمس��ي د ر د ومین سال سلطنت فتحعلي 

شاه د ر خارج از تهران آن زمان ساخته شد . 
د ر د وران پهلوي د وم س��اختمان هاي متعد د ي 
به مجموعه اضافه شد  از آن جمله ساختمان زند ان 
ش��ماره ۲ موسوم به زند ان سیاس��ي كه به ابتكار 

تیمسار رزم آرا بنا شد . 
با اوج گرفتن اعتراضات مرد مي به رژيم پهلوي 
نی��ز بس��یاري از چهره هاي نام آش��ناي جمهوري 
اس��المي د ر س��ال هاي قی��ام، د ر زن��د ان قص��ر 
محب��وس بود ه اند . آي��ت اهلل طالقاني، مهد وي كني، 
محمد تقي شريعتي )پد ر د كتر علي شريعتي(، اكبر 
هاشمي رفس��نجاني، آيت اهلل س��ید علي خامنه اي، 
مرتضي مطه��ري، باهنر، محمد ج��واد  تند گويان، 
احم��د  احم��د ، مرضیه د باغ و عزت ش��اهي از اين 
چهره ها هستند . محمد  فرخي يزد ي، شاعر سیاسي 
و پ��رآوازه ايران��ي، غزل��ي گفته با مطل��ع »اي د ژ 

س��نگد ل قصر قجر قاجار« كه مفقود  ش��د ه است. 
همچنی��ن بزرگ عل��وي نیز د ر آثار خ��ود  به اين 
زند ان و خاطرات خود ش از آن اشاره كرد ه است. 

يكي از بزرگ ترين فرارهاي تاريخ از لحاظ تعد اد  
نف��رات از اين زند ان صورت گرفته اس��ت. د ر روز 
يك شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵7 د ر میانه انقالب، گفته 
ش��د ه ۱۱ هزار زند اني سیاس��ي و عاد ي و تعد اد ي 
اروپايي و امريكايي از اين زند ان گريختند . د ر سال 

۱۳۸۳ اين زند ان تعطیل و ش��هرد اري ش��روع به 
تخري��ب بخش هايي از زند ان ك��رد  كه با پیگیري 
كانون زند انیان سیاسي قبل از انقالب با ثبت زند ان 
به عنوان آثار ملي د ر س��ازمان می��راث فرهنگي از 
تخريب آن جلوگیري ش��د . البت��ه د ر اين میان تا 
قبل از ثبت محل، زند ان زنان سیاسي تخريب شد . 
زن��د ان قص��ر د ر حال حاضر تبد ي��ل به موزه و 

بخشي از محوطه آن پارك شد ه است. 
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