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 استيصال سهامداران
عدم پاسخگويي مسووالن
 صبح روز گذش��ته عده يي از فعاالن بازار سرمايه 
و س��هامداران ش��ركت كنتورس��ازي اقدام به تجمع 
اعتراضي در تاالر شيش��ه يي كردند ك��ه در نهايت با 
شكستن شيش��ه ها، پرتاب س��طل هاي زباله و با سر 
دادن ش��عارهايي، فرآيند معامالت تاالر شيشه يي را 
با اختالل مواجه كردند و خواس��تار استعفاي روسا و 
مديران سازمان بورس شدند. افزون بر اين، معترضان 
ب��ا نصب پالكاردهايي در تاالر معامالت بورس و اوراق 
به��ادار كه بر آنها جمالتي همچون »ما س��هامداران، 
س��هام تضمين شده شركت كنتورسازي را از سازمان 
بورس خريداري كرده ايم«؛ »سرمايه خود را از سازمان 
ب��ورس مي خواهي��م« و نوش��ته هاي ديگ��ري از اين 
دست، خواس��تار رسيدگي روس��ا و مديران سازمان 
بورس به حقوق تضييع شده ش��ان بودند. اين رخداد 
سبب تعطيلي تاالر شيش��ه يي و بسته شدن در هاي 
ورود و خروج ش��ركت بورس تهران ش��د.  در همين 
ارتباط مدير روابط عمومي بورس تهران در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« در اي��ن ارتباط اظهار ك��رد: اين گروه از 

سهامداران كه حدود 70 تا 80 نفر بودند...

سال 1370 كه نخستين همايش سياست هاي پولي 
و ارزي برگزار شد ، شرايط اقتصاد ي ايجاب مي كرد  كه 
د ر نظ��ام پولي و ارزي كش��ور تجد يد نظرهايي صورت 
گيرد . نزد يك به د و س��ال و نيم بود  كه ايران از شرايط 
جنگ��ي بيرون آمد ه بود  و ضرورت ه��اي خاص خود  را 
براي ارتقاي سياس��ت هاي پولي و ارزي مي طلبيد . د ر 
آن همايش مرحوم د كتر محسن نوربخش كه وزير وقت 
امور اقتصاد ي و د ارايي بود  به ظرافت - كه البته ظرافت 
گويي مسائل پيچيد ه از ويژگي هاي خاص وي بود  - يك 
معضل مهم نظ��ام وقت بانكي را بي��ان و راه حل آن را 
د ر خصوصي س��ازي نظام بانكي كشور ارائه كرد . حد ود  
6س��ال بعد  وقتي نخستين موسسه اعتباري غيربانكي 
و 10س��ال بعد  از نخس��تين همايش، نخستين بانك 

خصوصي پا به عرصه وجود  گذاشت...

طي اين س��ال ها براي پيمود ن مسير تقنين د ر 
ح��وزه »ايمني«، واگن هاي متع��د د ي را از قوانين و 
مقررات پر كرد ه و ب��ار زد ه ايم. قوانين وزارت كار د ر 
يك واگ��ن، قوانين وزارت صنعت و معد ن د ر واگني 
د يگر، قوانين نظام مهند سي د ر واگن خود ش، قوانين 
شوراها و ش��هرد اري ها هم د ر واگن هاي د يگري. هر 
ك��د ام از اين واگن ها اما متعلق ب��ه يك قطارند . هر 
كد ام از اين قطارها نيز بر ريل هاي ايستگاه خود شان 
سوار شد ه و حركت مي كنند . هرچند  ماشين ايمني 
د ر كشور از حركت باز نايستاد ه است، اما محتواي آن، 
بار قطارهاي متعد د  با واگن هاي متعد د  د ر مسيرهاي 
متعد د  شد ه كه جز تد اخل مسير و تصاد ف نتيجه يي 

ند اشته است ...

از هجوم تا وحشت

 پيشنهاد  »تد وين سند  ملي ايمني« 
به رييس جمهور
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 منصور بيطرف   

 فرشاد  اسماعيلي   

خوش خيالي  ترامپ كار دست امريكا مي دهد

پايان ماه عسل پكن و واشنگتن



  در جري�ان پرون�ده احضار برخي اس�تانداران 
نيستم-ايلنا| وزير كشور از اتهامات مربوط به احضار برخي 
استانداران در رابطه با فعاليت هاي انتخاباتي اظهار بي اطالعي 
كرد. عبدالرضا رحماني فضل��ي در رابطه با احضار تعدادي از 
اس��تانداران و فرمانداران به قوه قضاييه در رابطه با تخلفات 
انتخاباتي گفت: بايد به همه پرونده ها رس��يدگي ش��ود. قوه 
قضايي��ه بايد به همه تخلفات در هر جايي كه صورت گرفته 
اس��ت، رسيدگي كند. او در پاس��خ به اين سوال كه اتهامات 
اين افراد چيست، اظهار داشت: من چندان در جريان پرونده 
اين افراد نيستم. معموال اين تخلفات در رابطه با طرفداري از 

يك نامزد است. 
  ابت�كار به تخريب كنندگان دول�ت: نمي توانيد 
مردم را خس�ته كنيد-خبرآنالين| معاون رييس جمهور 
مي گويد: آنها كه متوس��ل به بعض��ي احاديث و روايات مثل 
»بهاته« هستند و معتقدند »مي شود به كسي بهتان زد اگر 
احس��اس شود اين فرد براي مسلمانان ضرر دارد« بيشترين 
آس��يب را خودش��ان مي بينند. معصومه ابتكار درباره تالش 
جمنا و اصولگرايان منتقد در تقويت آراي منفي دولت در ايام 
انتخابات گفت: نتيجه انتخابات وقتي به تاييد شوراي نگهبان 
مي رسد فصل الخطاب است، ديگر رقابت ها و فضاي انتخاباتي 
پاي��ان مي پذيرد و همه بايد با همدلي براي موفقيت دولت و 
پيشبرد خواسته هاي مردم تالش كنند بنابراين انتظار از همه 

گروه هاي سياسي وجود دارد كه از اين اصل تكمين كنند. 
  سردار كوثري جانش�ين فرماندهي در قرارگاه 
ثاراهلل شد-تس�نيم| با حكم س��ردار محمدعلي جعفري 
فرمانده كل سپاه پاس��داران انقالب اسالمي، سردار كوثري 
جايگزين س��ردار كاظميني در جانش��يني فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل ش��د. كوثري كه نمايندگي م��ردم تهران در دوره هاي 
هشتم و نهم مجلس شوراي اسالمي را بر عهده داشت، اواخر 
سال گذش��ته به نيروهاي مسلح بازگشت. سردار كوثري در 
سابقه خود 16 س��ال فرماندهي لشكر 27 محمد رسول اهلل 
)ص( و رياست اداره امنيت ستاد كل نيروهاي مسلح را دارد. 
پيش از اين، سردار محسن كاظميني فرمانده سپاه حضرت 
محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ، با حفظ سمت، جانشيني 

فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران را بر عهده داشت. 
 تهيه پيش نويس قرارداد شركاي خارجي زنجاني 
با شركت نفت -ايس�نا| وكيل مدافع بابك زنجاني گفت: 
پيش نويس قرارداد ش��ركاي خارجي موكل��م با نمايندگان 
ش��ركت نفت تهيه شده است. رس��ول كوهپايه مدعي شد: 
پ��س از چندين ماه مذاكره با نمايندگان ش��ركت ملي نفت 
ايران، كارشناسان وزارت اطالعات و موكلم و شركاي خارجي 
وي، براي ارائه راهكار جهت پرداخت بدهي، نهايتا پيش نويس 
قرارداد مربوطه تهيه شد اما آنچه محل اختالف است، ميزان 

مبلغ بدهي موكلم به شمار مي رود. 
 هجمه ها به رييس جمهور پس لرزه هاي انتخابات 
است-ايرنا| وزير ارتباطات با بيان اينكه هجمه ها و توهين ها 
ب��ه رييس جمهور پس لرزه هاي انتخابات اس��ت، تاكيد كرد: 
سياس��ت جدي دولت آرام شدن فضاي كنوني كشور است 
تا ابتداي دولت دوازدهم بتواند با قدرت و قوت سياست هاي 
اعالمي خود را اجرايي كند. سيد محمود واعظي در رابطه با 
هجمه ها و توهين هايي اخير نسبت به رييس جمهور گفت: 
چندي پيش انتخاباتي برگزار شد و اين هجمه ها و توهين ها 
پس لرزه هاي آن انتخابات است. او با بيان اينكه ما اميدواريم 
اين پس لرزه ها پايان يابد، اظهار داشت: بايد بدانيم كه فصل 
رقابت ه��اي انتخاباتي پايان يافته و بايد به س��مت و س��وي 

همكاري و رفاقت حركت كنيم. 
 اهانت به رييس جمهوري حركتي ضدانقالبي 
اس�ت- ايرنا| عالءالدين بروجردي رييس كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان سفر سه 
روزه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس شوراي اسالمي به خراسان رضوي، طي نشست 
خبري در نيشابور در خصوص اهانت به رييس جمهوري 
در راهپيمايي روز قدس نيز گفت: اين اقدام امري خطا 

و ضدانقالبي است. 
وي اف��زود: اي��ن اقدام حركتي بود كه ش��بكه هاي 
ضدانقالب و تلويزيون امريكا و بي بي سي روي آن مانور 
دادند و اين در حالي اس��ت كه تمام توان در روز قدس 
بايد متوجه دشمن باشد. بروجردي در ادامه همچنين به 
حضور مستشاري در خارج از مرزها اشاره و بيان كرد: با 
اين حضور قدرتمندانه بارها از اجراي توطئه هاي طراحي 
ش��ده عليه كش��ور و امنيت ملي ايران توسط امريكا و 

هم پيمانانش جلوگيري شده است. 
 تخلف تحصيلي »حسين فريدون« محرز نشده 
است-ايلنا| محمد قمي عضو كميته بررسي پرونده مربوط 
به مدرك تحصيلي حس��ين فريدون در كميسيون آموزش 
و تحقيقات مجلس محرز شدن تخلفات »حسين فريدون« 
را در اي��ن كميته تحقيق، تكذيب كرد و گفت: آقاي ابطحي 
پيش از اين نيز در دو يا سه مقطع چنين مصاحبه هايي داشته 
و از جان��ب خود به جاي كميته تحقي��ق اظهارنظر كرده كه 
اين گفته ها خالف اس��ت. او در واكنش به گفته اين نماينده 
عضو جبهه پايداري گفت: در اين مدت مجلس تعطيل بوده 
و اساسا كميسيون آموزش جلس��ه يي نداشته كه بخواهيم 

مدارك را ارائه كنيم. 

روي موج خبر

»تعادل« از واكنش چهره هاي سياسي به رويدادهاي اخير گزارش مي دهد 

تبادل هاي مجازي براي بازگشت آرامش به صحنه سياست
گروه ايران| مهدي بيك|

آيا اصولگرايان در حال پوست اندازي و فاصله گرفتن 
از چهره ه��اي تندرو هس��تند؟ اين پرسش��ي اس��ت كه 
پاسخگويي به آن براي چنين روزهايي كه ماجراي توهين 
ب��ه رييس جمهور منتخب و تخريب دامن��ه دار دولت در 
راس ارزيابي هاي رسانه يي و تحليلي قرار گرفته، ضروري 

به نظر مي رسد. 
تخريب هايي كه نه تنها با انتقاد گروه هاي اصالح طلب 
و ميانه رو و ش��بكه هاي اجتماعي مواجه شده بلكه حتي 
اعت��راض چهره هاي معتدل اصولگ��را را نيز در بر گرفت. 
محل ش��كل گيري اين گفتمان انتق��ادي اما نه در پهنه 
رسانه هاي رسمي بلكه در زير پوست شبكه هاي اجتماعي 
اس��ت كه جريان دارد، ش��بكه هايي كه ب��ه محلي براي 
روياروي��ي و اعالم مواضع طرفين اين مواجهه سياس��ي 
بدل ش��ده اس��ت. هر دو س��وي اين ماجرا با استفاده از 
عنصر فراگير بودن توييتر و اينس��تاگرام تالش مي كنند 
تا گفتم��ان مورد نظر خود را با مردم و اهالي رس��انه در 

ميان بگذارند. 

 گرايش اصولگرايان به راي مردم
چراغ اول اظهارنظرهاي توييتري درباره راهبرد آينده 
اصولگرايان را سيد حميد ابوطالبي رييس دفتر سياسي 
رييس جمهوري روش��ن كرد. س��يد حميد ابوطالبي كه 
از كاربران با س��ابقه توييتر محس��وب مي ش��ود از منظر 
خوش��بينانه يي به ارزيابي واكنش اصولگرايان نسبت به 
پروژه توهين ب��ه رييس جمهور و تخريب دولت پرداخته 
اس��ت. معاون سياسي دفتر رييس جمهور در اين نوشتار 
تصريح كرد: اصولگرايي در حال تكميل روند پوست اندازي 
اس��ت؛ بايد گرايش جدي��د و ميمون آنان ب��ه »آزادي، 
جمهوريت، دموكراس��ي و انتقاد« را ارج نهاد و به تسريع 

اين روند كمك كرد. 
به گ��زارش »تع��ادل« در ادامه يادداش��ت توييتري 
حمي��د ابوطالبي آمده اس��ت: آنان ضمن بررس��ي علل 
شكس��ت سنگين ش��ان در انتخابات و كاهش آراي خود 
نس��بت به س��ال۹2 به اين نتيجه رس��يده اند كه بايد به 
تغييرات اساس��ي تئوريك دست  بزنند، مهم ترين امر در 
اين تحول، نقش و چگونگي باور به »آزادي و جمهوريت« 
است؛ آنان در حال پوس��ت  اندازي از كنشگري عملياتي 

روزقدس به رويكرد تهاجمي روز فطر هستند. 
او همچني��ن تصريح ك��رد: دفاع ناميمون ايش��ان از 
تريبون داري يكس��ويه در قامت آزادي س��خن، ش��عر و 
ادب و مداح��ي و نقد، روش نوين آنان در راس��تاي گريز 
از كنش��گري عملياتي روز قدس است، اين روي آوري به 

آزادي خواه��ي و نقد و تجميع ادبيات و ش��عر با مداحي، 
رويكردي نو در تاريخ نيست، به شرط آنكه آنان ملتزم به 
ملزومات آن و فراگيري اش باشند؛ چراكه خداوند در قرآن 
كريم، سخن لين و قول سديد و معروف و بليغ و ميسور و 
عظيم مي پسندد و همه باور داريم كه تحول در سخن و 

ادب به تحول در عمل مي انجامد. 
ابوطالبي يادآورشد: بدين س��ان، آزادي خواهي و نقد 
در جايگاه اصيلش مي نش��يند؛ جمهوريت و دموكراسي 
بر صدر سياس��ت نشس��ته؛ بخش خصوص��ي واقعي در 
اقتصاد، فرهنگ و رس��انه پديد آمده و... قبال هم نوشته ام 
كه بايد دوس��تان را در اين پوس��ت اندازي سخت كمك 
ك��رد؛ خش��ونت گريزي در سياس��ت و روي آوري ب��ه 

»آزادي خواهي، ادب و سخن سديد« به نفع همه است. 

 امروز بايد آتش بس يك طرفه داد
در همي��ن ارتباط عليرضا زاكاني هم در اينس��تاگرام 

خود خواستار آتش بس يك طرفه شد. 
عليرض��ا زاكاني عض��و نزديك به جبه��ه پايداري در 
بخش هايي از يادداش��تي ك��ه در كانال ش��خصي خود 
نوشته، آورده است: »هفته قبل در نماز جمعه تهران يكي 
از ب��رادران با نصب پالكاردي اقدام به جمع آوري امضا در 
اعت��راض به برخي اتفاقات رخداده در ورزش��گاه ها كرده 
بود. در كنار وي دو برادر ديگر به اين جمع آوري اعتراض 
داش��تند و آن را مص��داق امور فرعي ي��ا به عبارتي پاس 
گل دادن به رقبا و مس��ووالني مي دانس��تند كه به علت 
نداشتن كارنامه عملي مناسب براي ارائه به افكار عمومي 
با التهاب آفريني خواستار گم شدن اصل ماجرا و تهيدستي 

خود هستند.«
زاكاني در ادامه با اش��اره به خاطرات كوي دانشگاه و 
تالش برخي افراد براي مقابله با دانشجويان ادامه مي دهد: 
»او به خود حق مي داد ولي نادانس��ته بازيگري در زمين 
بدخواهان انقالب و مردم بود، او نمي دانست نتيجه عمل 
او دو روز بع��د، به بيان رهبر فرزانه انقالب مانند خنجري 

در سينه مبارك ايشان خواهد بود.«
اين فعال سياسي اصولگرا نهايتا نتيجه مي گيرد: »به 
نظر امروز بايد هوشيار بود، از جنجال پرهيز كرد و حتي 
آتش ب��س يك طرفه داد و در درگيري هاي خودس��اخته 
جري��ان مفتون يا مرعوب غرب ج��ز به همدلي و كمك 
براي ب��رون رفت از وضع موجود و رفع مش��كالت مردم 
نپرداخ��ت و با نقد منصفانه بدون نيش زدن هاي بي جا و 
دفاع واقع بينانه  از هركس هر چند منتقدان خود در پرتو 
منطق و انصاف خويش با ايجاد آرامش، فرصتي به عموم 
مردم داد تا با بازشناسي سره از ناسره، راه اصالح اساسي 

جهت گيري مسووالن كشور را فراهم آورند. ان شاءاهلل.«

 استقبال اصولگرايان از آتش بس
اظهارنظره��اي زاكان��ي در ادام��ه اس��تقبال س��اير 
چهره هاي اصولگرا را نيز به دنبال داش��ت. احمد توكلي 
از جمله افرادي بود كه بالفاصله بعد از پيام زاكاني نسبت 

به آن واكنش نشان داد و اعالم كرد كه بايد اين اظهارات 
را با آب طال نوشت. 

توكلي در پيامي كه در ش��بكه توييتر منتش��ر كرد، 
آورده اس��ت: »با اين اختالفات خانه سوز، پيشنهاد دكتر 
زاكاني را بايد با آب طال نوش��ت كه گفت حتي يك طرفه 
هم ش��ده آتش بس دهيم تا اصالحات اساس��ي به دست 

دولت انجام ش��ود.« اين نماينده پيش��ين مجلس، قبل 
از اين پي��ام هم در توييتي ديگر ب��ه ماجراي توهين به 
رييس جمه��ور ني��ز اين طور واكن��ش نش��ان داده بود: 
»رييس جمهور منتخب اكثريت اس��ت كه حكمش��ان را 
رهب��ري تنفيذ مي كنند. اگر اهانتي به وي صورت گيرد، 
متوجه مردم و رهبر نيز مي شود و ناروا را نارواتر مي كند.«

 مخالفت رهبري با هرگونه تندروي
در اين ميان اما حس��ام الدين آش��نا، مش��اور حسن 
روحاني با انتشار مطلبي در كانال تلگرامي خود واكنشي 
متفاوت نشان داد. آشنا در واكنش به ماجراي توهين هاي 
دامن��ه دار ب��ه رييس جمهوري، نظر صري��ح رهبر معظم 
انقالب درباره شعار عليه مس��ووالن را در كانال تلگرامي 
خود منتش��ر كرد و نوش��ت: بازخواني نظ��ر صريح رهبر 
معظم انقالب درباره ش��عار دادن عليه مس��ووالن؛ اين را 
هم عرض بكنيم اينكه من از بعضي مس��ووالن و س��ران 
كشور گله  گذاري كردم، موجب نشود كه حاال يك عده يي 
راه بيفتند، بنا كنند عليه اين و آن ش��عار دادن؛ نه، بنده 

با اين كار مخالفم.«

 حاشيه سازي هاي سخيف
سيد عباس صالحي معاون فرهنگي وزارت ارشاد نيز 
كه بالفاصله نس��بت به ماجراي توهين به رييس جمهور 
واكنش نش��ان داده بود و حاشيه س��ازي در روز قدس را 
مخال��ف منافع ملي و رهنمودهاي صريح رهبري ارزيابي 
كرده بود در ادامه توييت هايش درباره اين موضوع به اين 
نكته اشاره كرد: »مواظب باشيم كه جنگ ساالران خارجي 
را اميدوار نكنيم. بحران سازان، در سال »اقتصاد مقاومتي، 
توليد و اش��تغال« به منازعات انتخاباتي ادامه مي دهند. 

لطفا بنده را وارد حاشيه سازي هاي سخيف نكنند.«
مجموع��ه اين اظهارنظرهاي سياس��ي ك��ه از طريق 
ش��بكه هاي اجتماعي پردازش ش��ده نش��ان دهنده اين 
واقعيت عريان اس��ت كه در زمان فراگيري رس��انه هاي 
مجازي و قرار گرفتن سياستمداران در محيط شيشه يي 
و ش��فاف رس��انه، چاره يي جز تن دادن به قواعد فعاليت 
سياسي براي جلب توجه افكار عمومي وجود ندارد.  اينكه 
چهره هاي اصولگ��را متوجه اهميت راي مردم براي ادامه 
حيات سياس��ي ش��ده اند، يك قدم رو به جلو اس��ت كه 
مي تواند فضاي سياس��ي كش��ورمان را از خطر تحركات 
افراطي مصون دارد. تحركات تندروها كه طي س��ال هاي 
گذش��ته بخش قابل توجهي از ت��وان اجرايي و مديريتي 
دول��ت را به هدر داده و تبع��ات فراواني را در بخش هاي 
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مدعيان كاربرد سالح شيميايي 
شريك جرم صدام بودند 

 ترامپ ايران را به عنوان يك 
واقعيت در منطقه بپذيرد

وزير ام��ور خارجه در پيامي با 
گراميداشت ياد و خاطره قربانيان 
جنايت ش��يميايي رژيم بعث عراق 
در سردشت در سال 1366 تاكيد كرد: 
مدعيان كاربرد سالح شيميايي در سوريه شريك جرم صدام 
بودند. محمدجواد ظريف روز گذش��ته در اين پيام يادآور شد: 
مل��ت بزرگ ايران كه در جنگ��ي نابرابر و ناعادالنه و تحميلي 
از س��وي رژيم صدام و با حمايت مس��تقيم مالي و اقتصادي 
و نظامي و لجس��تيكي برخي كشورهاي منطقه و قدرت هاي 
فرامنطقه ي��ي دليرانه مقاومت ك��رد و انواع نقض هاي فاحش 
حقوق بشردوس��تانه و زيرپا گذاش��تن اصول و حقوق مسلم 
جنگ ازجمله كاربرد سالح هاي كشتارجمعي عليه نيروهاي 
نظامي، حمله موشكي به شهرها و تخريب تعمدي و كينه توزانه 
شهرهايي همچون خرمشهر قهرمان توسط نيروهاي شكست 
خورده ص��دام را تجربه كرد و با س��كوت و همراهي مدعيان 
حقوق بش��ر مواجه شده بود، اين بار در اقدامي كه مصداق بارز 
جنايت عليه بش��ريت و جنايت جنگي از س��وي رژيم بعثي 
صدام بود يعني حمله شيميايي به مردم غيرنظامي و بي دفاع 
سردشت، صدها نفر از زنان و مردان و كودكانش ناجوانمردانه 
به شهادت رسيد و باز هم دريغ از يك ابراز تاسف، محكوميت 
يا اقدام قاطع از سوي قدرت هاي بزرگ جهاني!  ظريف تصريح 
كرد: برخالف سياس��ت هاي مزورانه و اس��تانداردهاي دوگانه 
برخي كشورهاي مدعي حقوق بشر ازجمله دولت امريكا، ايران 
در چارچوب سياست اصولي خود هرگونه كاربرد يا تهديد به 
كاربرد سالح هاي كشتارجمعي ازجمله سالح هاي شيميايي يا 
تمس��ك به اين حربه براي بهانه جويي و بسترسازي اقدامات 
غيرقانوني عليه ملت ها و دولت هاي مستقل را به شدت محكوم 

مي كند. 

در  موس��ويان  سيدحس��ين 
مقاله ي��ي در وب س��ايت لوب��الگ 
امريكا با اش��اره به تهديدات واقعي 
امنيتي محيط پيراموني ايران نوشت: 
ترامپ بايد از شكست هاي گذشته امريكا در اعمال سياست هاي 
خصمان��ه عليه ايران درس گرفته و از دادن چك س��فيد امضا 
به متحدان عرب براي پيش��برد اهداف فرقه گرايي در منطقه 
خودداري كند. به گزارش ايس��نا، در بخشي از اين مقاله آمده 
اس��ت: »فش��ار« يك بار ديگر نام بازي سياست امريكا در مورد 
ايران است. سناي امريكا تحريم هاي جديد اعمال كرده است. 
وزير خارجه، تيلرسون هم اعالم كرده كه امريكا با هژموني ايران 
در منطقه مقابله خواهد و روي تغيير مس��المت آميز حكومت 
در ايران كار خواهد كرد. فراخوان تيلرس��ون براي تغيير رژيم 
در ته��ران، نقض قوانين بين المللي و معاه��ده 1۹81 ايران و 
امريكاس��ت كه در آن امريكا متعهد به ع��دم مداخله در امور 
داخلي ايران شده اس��ت. روابط ايران و امريكا در دوره اوباما با 
توافق هسته يي و گفت وگوهاي سطح باال شناخته شد اما ترامپ 
آن را در مس��ير تقابل تمام عيار ق��رار مي دهد. برخالف ادعاي 
دول��ت ترامپ در مورد اينكه ايران عامل بي ثباتي و هژموني بر 
منطقه است، حقيقت اين است كه ايران قرباني بي ثباتي هايي 
است كه امريكا در منطقه به ارث گذاشته، با تهديدات امنيتي 
جدي مواجه است و از اين رو نگراني هاي مشروع امنيتي دارد. 
واقعيت محيط امنيتي پيراموني ايران اين است كه 60درصد از 
مرزهاي ايران از كنترل دولت كشورهاي همسايه خارج است. 
دول��ت بايد ايران را به عنوان يك واقعيت در جغرافياي منطقه 
پذيرفته و متحدان خود را تشويق كند كه به دعوت وزير خارجه 
ايران براي ديالوگ منطقه يي در جهت شكل دهي همكاري هاي 

مشترك در منطقه، پاسخ مثبت دهند. 

وزير دف��اع درخصوص توان 
موشكي و عمليات موشكي ايران 
عليه داعش و واكن��ش ايران به 
هرگونه تهديد احتمالي گفت: ايران 
هرگز مقابل دشمن كوتاه نخواهد آمد و تهديدات دشمن با 

شديدترين پاسخ ايران مواجه مي شوند. 
به گزارش مهر، سردار حسين دهقان درخصوص وضع 
تحريم هاي جديد از سوي امريكا اظهار كرد: امريكا تحت هر 
شرايطي به دنبال اعمال محدوديت و اعمال فشار عليه ايران 
است و تحريم هاي امريكا اقدام جديدي در قبال ايران نيست 
چراك��ه از ابتداي پيروزي انقالب اس��المي با اين وضعيت 

مواجه بوده ايم. 
او در ادامه گفت: آنچه امروز ما به عنوان دس��تاوردهاي 
دفاعي خود داريم ناش��ي از تالشي اس��ت كه فرزندان اين 
مل��ت در مقاب��ل محدوديت ها انج��ام داده ان��د. وزير دفاع 
و پش��تيباني نيروهاي مس��لح با تاكيد ب��ر اينكه هيچ گاه 
نمي شود جلوي پيشرفت يك ملت را گرفت و مانع از تحقق 
آرمان هاي آنها شد، خاطرنشان كرد: امريكا هم تالش خود 
را مي كند تا بتواند محدوديت هايي براي ايران اعمال كند اما 
در حقيقت رنج خود مي برند و زحمت ما مي دارند. س��ردار 
دهقان تصريح كرد: نگراني ملت ايران بابت تحريم هاي امريكا 
نيست چراكه نظام ما آن قدر ريشه دار و مستحكم است كه 
حركت هاي امريكا نمي تواند اثر جدي روي فعاليت هاي ما 
بگذارد و قدرت ايران مانع از تاثيرگذاري جدي تحريم هاي 
امريكا مي ش��ود. او همچنين عنوان كرد: در بخش دفاعي 
نيازي نداريم كه چشم به خواسته هاي امريكا بدوزيم يا اينكه 
بخواهيم به خواسته هاي آنها تمكين كنيم؛ مسير ايران در 

زمينه فعاليت هاي موشكي و دفاعي مشخص است. 

تهديدات با پاسخ شديد ايران 
مواجه مي شود

دادستان كل كشور اعالم كرد  

وروددادستاني به پرونده توهين به رييس جمهور
گروه ايران|

روز گذش��ته نشست خبري دادستان كل كش��ور با حضور خبرنگاران 
برگزار شد. در اين جلسه حجت االسالم والمسلمين منتظري آخرين اقدام 
دس��تگاه قضايي درب��اره موضوع توهين به رييس جمه��ور در روز قدس و 
برخ��ورد با اهانت كنندگان را توضيح داد. وي گفت: در نظام اس��المي كه 
برخاسته از معارف ديني ماست، اهانت و حرف هاي ناپسند براي هر فردي 
كه باشد همچنين مقامات كه در كشور در خدمت نظام اند، محكوم است. 
قطعا دس��تگاه قضايي خارج از همه جريانات سياس��ي اين امر را شايسته 
نظام و مردم نمي داند و توسط هر كه و هر گروهي اين حركت انجام شود، 
محكوم اس��ت. حادثه اتفاق افتاد بالفاصله دس��تور داده شده كه دادستان 
تهران پيگيري كند و دادس��تان تهران هم پرونده تش��كيل داده و وزارت 

اطالعات و نيروي انتظامي اطالعات الزم را جمع آوري كرده اند. 
منتظ��ري در باب توصيه خطاب به اهانت كنندگان گفت: اهانت به افراد 
خصوصا مقامات شرعا حرام است و غيرجايز است. مقاماتي كه در قانون تعريف 
ش��ده اند اگر مورد اهانت قرار گيرند بدون اينكه الزم باشد خود افراد شكايت 
كنند، دس��تگاه قضايي وظيفه دارد كه رسيدگي كند. مقاماتي كه در قانون 
تعريف ش��ده اند هر كدام مورد اهانت قرار گيرند، قوه قضاييه وظيفه دارد با 
اهانت كنندگان برخورد كند. از رس��انه ها انتظار داريم، سعي كنند كه در اين 
مسائل جو جامعه را آرام نگه دارند. قوه قضاييه وظيفه خود را انجام مي دهد 
اينكه بخواهند اين موضوع را هر بار تيتر كنند و نس��بت به آن جريان سازي 
كنند به نفع جامعه نيست. قوه قضاييه اين موضوع را رسيدگي مي كند و با 
افراد مسبب آن برخورد مي كند اما انتظار ما اين است كه اگر به رييس جمهور 
اهانت مي ش��ود، جريانات طرفدار او همان گونه عمل كنند كه اگر به رييس 
قوه قضاييه اهانت مي ش��د، عمل مي كردند. وي همچنين در پاسخ به سوال 

خبرنگاري مبني بر آخرين وضعي��ت پرونده بابك زنجاني و موضوع رد مال 
آن گفت: حكم صادر ش��ده است و بر اين حكم اشكالي نيست. تالش بر اين 
اس��ت سرمايه يي كه توس��ط او برده شده و به خارج از كشور منتقل شده به 
كشور برگردانده شود. اقداماتي كه تا االن در اين باره انجام شده هنوز به نتايج 

روشني نرسيده است. 

 شايسته نيست قوه قضاييه براي خودش پرونده تشكيل دهد 
دادس��تان كل كش��ور در ادامه نشس��ت خبري خود در م��ورد اتهامات 
نسبت داده شده به قوه قضاييه عنوان كرد: شايسته نيست قوه قضاييه براي 
خودش پرونده تشكيل دهد. قطعا بايد با عملكرد خود پاسخگو باشد. دستگاه 
قضايي مقتدر به گونه يي با جرم و مجرم برخورد مي كند كه پاسخ اتهامات 
داده ش��ود. با توجه به اين نوع عملكرد بايد انتظار اينگونه رفتارها را داشته 
باش��يم، افكار عمومي حق را از باطل تش��خيص مي دهد. وي در پاس��خ به 
سوال خبرنگاري مبني بر اينكه قوه قضاييه در جهت احقاق حقوق كشور و 
م��ردم در برابر دولت امريكا چه اقداماتي را انجام مي دهد، اظهار كرد: وزارت 
امور خارجه بايد اين موضوع را پيگيري كند، بخش��ي پيگيري ش��ده و به 
نتيجه رسيده، بخش��ي هم به نتيجه نرسيده و بخشي نيز درحال پيگيري 
است. اقدامي كه اخيرا امريكا انجام داده، مصادره ساختمان بنياد علوي است. 
دولت اس��تكبار خودش هم شاكي است و هم قاضي. ما هم در داخل كشور 
سرمايه و اموال از امريكا نداريم كه بتوانيم حقوق خود را استيفا كنيم. قبل 
از انقالب بخش��ي از ثروت كشور به صور مختلف در امريكا بود يا حساب ها 
و سپرده هايي در بانك هاي امريكا وجود داشت كه آنها مي توانستند به نفع 
خودشان از ثروت ايران برداشت كنند. منتظري همچنين درخصوص آخرين 
وضعيت پرونده  حقوق هاي نجومي و بازداشت حدود 5 نفر گفت: درخصوص 

 پرونده حقوق هاي نجومي بخشي از دستگاه هاي مربوطه اعالم شكايت نشد. 
يك سري اقداماتي را در بازرسي كل كشور صورت دادند و گزارشاتي از آنها 
به دادس��راي تهران ارسال ش��د. برخي از آنها كه عنوان مجرمانه نداشته و 
حقوق دريافتي در چارچ��وب قانون بوده و بالفاصله پس از اطالع حقوق ها 
را برگرداندند، نمي توانيم بگوييم مجرم هس��تند. آن بخش هم كه مجرمانه 
بوده در دستگاه قضايي رسيدگي مي شود. دادستان در پاسخ به سوال ديگري 
درخصوص آخرين تعداد تروريس��ت هاي بازداش��تي و عنوان اتهامي آنها و 
اينكه آيا با توجه به دس��تگيري در استان هاي مختلف در همان استان هاي 
مربوطه محاكمه مي شوند يا در تهران، عنوان كرد: بعد از حادثه تروريستي 
دس��تگاه هاي اطالعاتي و امنيتي در سراسر كشور افرادي كه مظنون بودند 
يا تحت نظر بودند را بازداشت كردند و در چند استاني كه بيشترين عناصر 
تكفيري در آنها حضور داش��تند با تالش س��ربازان گمنام و اطالعات سپاه 
افراد زيادي شناس��ايي و دستگير شدند. برخي نيز در تالش بودند كه اقدام 
تروريس��تي انجام دهند اما موفق نشدند. عناصر اصلي براي اينكه سياست 
حاكم و واحدي بر آنها اعمال شود در تهران محاكمه مي شوند. منتظري در 
پاس��خ به اين سوال كه سرنوش��ت نامه دوم دادستان كل كشور درخصوص 
مديران دو تابعيتي چه ش��د و آيا وزارت اطالعات جواب نامه را داد؟ اظهار 
كرد: ان ش��اءاهلل وزارت اطالعات پيام ش��ما را مي شنود و پاسخ ما را مي دهد 
البته تصميم داشتيم همين روزها درخواست كنيم، پاسخ ما را زودتر بدهند. 

 در مورد تخلفات انتخابات 277 فقره شكايت داشتيم 
در ادامه اين نشس��ت دادس��تان كل كشور در پاس��خ به سوال ديگري 
درخصوص آخرين وضعيت پرونده تخلفات انتخاباتي و عملكرد قوه  قضاييه 
در راستاي توصيه هاي مقام معظم رهبري عنوان كرد: در مورد تخلفات زمان 

انتخابات در مجموع 277فقره شكايت داشتيم كه جزييات آن هم موجود 
اس��ت اما از بيان جزييات پرهيز مي كنم. تعدادي از اين شكايات رسيدگي 
ش��ده و در دادس��را منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده و برخي منتهي 
به صدور كيفرخواست و برخي نيز هنوز در مورد آنها تحقيقات كامل نشده 
است. اين تعداد در مجموع در 3شعبه درحال پيگيري است. در شهرستان ها 
نيز پرونده هايي تشكيل شده است. برخي فرماندارها نيز هستند كه بايد از 
آنها براي رسيدگي به پرونده دعوت شود البته تفهيم اتهام شده اند. به گفته 
منتظ��ري در همه جا نيروي الزم براي رس��يدگي وجود ندارد درحالي كه 
اين عذر پذيرفته نيس��ت. اين بستر بايد فراهم شود و نبايد چند بار از يك 
سوراخ گزيده شويم. همكاري بانك مركزي و نيروي انتظامي بايد منجر به 
تعاملي شود كه به موجب آن موسساتي كه با شعب جديد احداث مي شوند، 
مشخص شوند كه آيا واقعا مجوز دارند و عمليات پولي و بانكي معتبر انجام 
مي دهند. در اين راس��تا خواستيم در سراسر كشور سراغ موسسات جديد 
بروند و به آنها قاطعانه دستور برخورد داديم. او در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه درباره رسيدگي به اظهارات رييس دولت هاي نهم و دهم در اهواز گفته 
بوديد، اظهارات وي دمل بوده و در زمان خود رسيدگي مي شود گفت: اوال 
من هر چه به خاطرم و حافظه ام مراجعه كردم كه كي خواس��تم به وزارت 
بروم چيزي پيدا نكردم. حتي مرا در دولت فعلي براي وزارت خواس��تند اما 
قبول نكردم. بخش��ي از آن مساله هم رسيدگي شد و شاهد بوديد اسناد و 
مداركي كه براي شوراي نگهبان فرستاده شد باالخره شوراي نگهان كار خود 
را كرد. برخي از اين افراد پرونده دارند و پرونده آنها در دست رسيدگي است 
و پرونده رييس دولت سابق نيز به همين ترتيب است. يك سري تخلفات 
بوده كه در حوزه صالحيت ديوان بوده و يك سري هم عناوين مجرمانه بود 
كه جمع آوري شده و اميدواريم بدون حب و بغض اين مسائل پيگيري شود. 



 Sun. July 2. 2017  858   يك  شنبه     11  تير 1396  7   شوال 1438  شماره 
kalan@taadolnewspaper.ir  66420769 

3 كالن
 تورم توليدكننده

به 6.5 درصد رسيد
بانك مركزي اعالم كرد: شاخص بهاي توليدكننده 
در  ايران در خردادماه ۱3۹۶ به عدد 237.2رسيد كه 

نسبت به ماه قبل 0.4 درصد افزايش داشته است. 
به گ��زارش »تع��ادل« و به نق��ل از روابط عمومي 
بان��ك مرك��زي، بر اس��اس خالصه نتايج به دس��ت 
آمده از ش��اخص بهاي توليدكننده در ايران براساس 
س��ال پايه ۱00=۱3۹0 ش��اخص بهاي توليدكننده 
در خردادماه ۱3۹۶ نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 

معادل 8.7 درصد افزايش نشان مي دهد. 
ش��اخص ياد ش��ده در اي��ران در ۱2م��اه منتهي 
به خ��رداد ماه ۱3۹۶ نس��بت به ۱2م��اه منتهي به 
خردادماه ۱3۹5 به مي��زان ۶.5 درصد افزايش يافته 

است. 
براين اس��اس ش��اخص كل نس��بت به م��اه قبل 
4.2 درصد افزايش يافته اس��ت، همچنين ش��اخص 
كش��اورزي، جنگل��داري و ماهيگي��ري 3.7درص��د، 
ش��اخص حم��ل و نق��ل و انب��ارداري 0.2درص��د، 
هت��ل و رس��توران 0.۶درصد، اطالع��ات و ارتباطات 
0.2درصد، آموزش 0.۶درصد، بهداش��ت و مددكاري 
اجتماع��ي 0.8درصد و س��اير فعاليت ه��اي خدمات 
عمومي ۱.۱درصد رش��د و شاخص ساخت )صنعت( 

0.۹درصد نسبت به ماه قبل كاهش داشته است. 
از سويي ديگر ش��اخص كل 8.7درصد نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است.
همچني��ن ش��اخص كش��اورزي، جنگل��داري و 
ماهيگيري ۱0.4 درصد، ش��اخص س��اخت )صنعت( 
7.۶درص��د، ش��اخص حم��ل و نق��ل و انب��ارداري 
۶.2درص��د، ش��اخص هت��ل و رس��توران ۱۱درصد، 
ش��اخص اطالعات و ارتباطات ۶.۹ درصد، ش��اخص 
آموزش ۱۱.3درصد، بهداشت و مددكاري اجتماعي 
۱۶.7درص��د و س��اير فعاليت هاي خدم��ات عمومي 

۱0.۶درصد رشد افزايش داشته است. 

محدوديت  روابط بانكي 
عامل ناكامي جذب سرمايه  

نايب رييس كميس��يون اقتصادي مجلس شوراي 
اس��المي بر ل��زوم رفع موان��ع براي تس��هيل جذب 
س��رمايه گذار خارجي تاكيد كرد و گفت: دش��واري 
در روابط بانكي بين المللي مانع جذب س��رمايه گذار 

خارجي است.
علي اكب��ر كريم��ي در گفت وگ��و ب��ا خانه مل��ت 
درخصوص لزوم جذب سرمايه گذاري خارجي گفت: 
جذب س��رمايه گذار خارجي الزم و مفيد است چون 
قطعا براي توسعه بخش توليد به سرمايه گذاري نياز 

داريم. 
نماين��ده اراك، كميج��ان و خن��داب در مجلس 
شوراي اسالمي ادامه داد: به دليل اينكه منابع داخلي 
كش��ور براي رسيدن به اهداف مشخص  شده، كفايت 
نمي كند براي دس��تيابي به رشد اقتصادي مطلوب و 
اشتغال زايي مد نظر در برنامه ششم توسعه بايد روند 
جذب س��رمايه گذاري تسهيل ش��ود.  كريمي افزود: 
در بحث جذب س��رمايه گذار خارجي نياز آنچناني به 
تدوين قانون جديد وجود ندارد به دليل اينكه در اين 
رابطه منع قانوني وج��ود ندارد.  وي افزود: در ايجاد 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در استان هاي مختلف و 
معرفي اين فرصت ها به خارج از كشور مشكل وجود 

دارد.
كريم��ي تصريح ك��رد: در زمينه مس��ائل روابط 
بانك��ي خارج��ي مانند نقل و انتقال پول و س��رمايه، 
سرمايه گذار از خارج به داخل و بر عكس با مشكالتي 
روبه رو هستيم كه به طور طبيعي انگيزه سرمايه گذار 
خارج��ي را كاهش مي دهد.  نايب رييس كميس��يون 
اقتصادي مجلس ش��وراي اسالمي افزود: براي جذب 
س��رمايه گذار خارج��ي در بخش اجرايي با مش��كل 
روبه رو هس��تيم؛ بنابراي��ن بايد ب��ا مديريت صحيح 

مسائل اين حوزه رفع شود. 

اجراي تشريفات جديد 
صادرات از ۱۷ تير

بخشنامه جديد گمرك با هدف كاهش تشريفات 
صادرات به گمركات سراس��ر كش��ور و بهبود فضاي 
كس��ب وكار براي صادركنندگان از ۱7تير ماه جاري 

اجرايي مي شود. 
به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، براس��اس 
اين بخشنامه، گمرك تسهيالت جديدي را در جهت 
تسهيل تشريفات گمركي و بهبود فضاي كسب وكار 
ب��راي صادركنندگان در نظر گرفته كه به اين ترتيب 
با حذف و ادغام تش��ريفات صادرات��ي، حذف پلمب 
در مرز و كاهش تش��ريفات گمركي در مس��ير سبز 
و زرد گام مهمي در پياده س��ازي مديريت هوشمند و 

سيستمي برداشته است. 
با اجرايي ش��دن بخش��نامه جدي��د در گمركات، 
مس��ير اظهارنامه هاي صادرات��ي در 3 بخش كنترل 
سطح يك)س��بز(، كنترل س��طح دو)زرد( و كنترل 
سطح س��ه)قرمز( در سيس��تم انتخاب مسير تعيين 

مي شود. 
محموله اظهارنامه هاي صادراتي با كنترل س��طح 
يك)س��بز( و دو)زرد( ي��ا اظهارنامه ه��اي صادراتي 
متقاضي ارزيابي در مح��ل نيازي به ورود به گمرك 
مبدا ندارند و مس��تقيم ب��ه مرزهاي خروجي هدايت 

مي شوند. 
براس��اس اين گ��زارش همچنين در تس��هيالت 
جدي��د فرآيند توزين كه پيش از اين در گمرك مبدا 
انجام مي شد و معطلي فراواني براي كاميون ها ايجاد 
كرده بود نيز حذف شده است. آنها مي توانند پس از 
بارگيري از انبار بدون معطلي مس��تقيما به مرزهاي 

خروجي حركت كنند. 
در اي��ن اق��دام جديد گم��رك اي��ران دو فرآيند 
كارشناس��ي و ارزيابي ادغام و بررسي اظهارنامه ها در 

يك مرحله انجام مي شود.

كانال آمار

كالن

گمرك

كارشناسان الزامات تورم پايين و رشد اقتصادي را به بحث گذاشتند

ضرورت تفكيك سياست هاي پولي و مالي 
گروه اقتصادكالن  

»ثب��ات مالي، ت��ورم پايين و رش��د اقتصادي« 
موض��وع اصلي يكي از پنل هاي »بيس��ت وهفتمين 
همايش س��االنه سياس��ت هاي پولي و ارزي: ثبات 
مالي، بس��تر رش��د اقتصادي پايدار« ب��ود. در اين 
ميزگرد، احمدرضا جاللي ناييني )مدير گروه اقتصاد 
موسس��ه عالي آم��وزش و پژوه��ش در مديريت و 
برنامه ريزي كش��ور( س��خنراني خ��ود را با موضوع 
»هم چرخگي سياس��ت مالي و سياست گذاري پولي 
مطلوب در اقتصاد ايران« ارائه كرد و تيمور رحماني 
عضو هيات علمي دانش��كده اقتصاد دانشگاه تهران 
درخص��وص »نقش ثبات مالي در حفظ تورم پايين 
و كنترل نوس��انات آن بر رش��د اقتصادي« س��خن 
گف��ت. در اين ميزگرد ك��ه پيم��ان قرباني معاون 
اقتصادي بانك  مركزي نيز حضور داشت، سخنرانان 
بر ضرورت اس��تقالل بانك مركزي تاكيد داش��تند 
و اصل تثبيت رش��د اقتصادي ب��اال با پايداري تورم 
پايين را در ثبات فضاي اقتصاد كالن كشور و فضاي 
سياس��ي عنوان كردند. خطر بازگشت تورم باوجود 
نقدينگ��ي باالي فعلي اقتصاد يك��ي از نگراني هايي 
بود كه در اين ميزگرد مطرح ش��د. به گفته معاون 
اقتصادي بانك مركزي، اگر مسائلي از قبيل انجماد 
دارايي ه��ا رفع نش��ود، كنترل نرخ تورم با مش��كل 
روبه رو خواهد ش��د. راهكار وي ب��راي برون رفت از 
اين شرايط همراهي سياست ضدچرخه يي با برنامه 
جامع اصالح نظام بانكي اس��ت. بر اين اس��اس بايد 
همزمان سياست ضدتورمي را دنبال كرد و در كنار 
آن نيز س��اير موارد را در قالب برنامه جامع اصالح 

نظام بانكي پيش گرفت. 

 بي ثباتي مالي و كاهش رشد اقتصادي
تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
در اين ميزگرد به بررس��ي اثرگذاري بي ثباتي مالي 
روي رش��د اقتصادي پرداخ��ت و اين موضوع را كه 
بي ثبات��ي مالي مي توان��د موجب كاهش انباش��ت 
س��رمايه و از اي��ن طريق در رش��د اقتصادي خلل 

ايجاد كند، مورد توجه قرار داد. 
تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشگاه تهران 
در اين همايش مقاله يي با عنوان »نقش ثبات مالي 
در حفظ ت��ورم پايين و كنترل نوس��انات آن براي 
رش��د اقتصادي پايدار« ارائه داد كه در آن مس��اله 
اصلي رابطه بين سه متغير محيط با ثبات اقتصادي، 
كنترل تورم و ثبات مال��ي بود. رحماني در توضيح 
اين مقاله با بيان اينكه ثبات مالي الزمه اين كنترل 
ت��ورم بوده و بالعكس بي ثباتي مالي موجب اختالل 
در اين كنترل اس��ت، گفت: اي��ن رابطه به گونه يي 
اس��ت كه مي توان گفت بدون ثب��ات مالي مي توان 

تمام تالش ها براي كاهش تورم را از بين ببرد. 
وي اضافه كرد: بنابراين مس��اله ثبات مالي براي 
كنترل تورم و اين امر خود براي دس��تيابي به رشد 
اقتصادي الزام آور اس��ت، لذا بس��يار مهم بود كه از 

ابتدا به اين موضوع فكر مي كرديم. 
رحماني با بيان اينك��ه هر اقتصادي براي اينكه 
بتوان��د به رش��د پايدار اقتصادي برس��د، بايد ثبات 
داشته باشد، گفت: اين ثبات هم ثبات اقتصاد كالن 

را دربر مي گيرد و هم ثبات سياسي. 
وي افزود: در راس��تاي موض��وع امروز كه ثبات 
اقتصاد كالن اس��ت، باي��د گفت الزمه ام��ر، ثبات 
محيط كالن اس��ت و نخستين ش��رط دستيابي به 

محيط باثبات اقتصاد كالن كاهش تورم است. 
تيمور رحماني در ادامه با پرس��ش اين س��وال 
ك��ه اقتص��اد ايران از چ��ه زماني ش��روع به اجراي 
سياس��ت هاي كنترل تورم كرد؟ پاس��خ داد: ما در 

گذشته س��عي كرده ايم تورم را كنترل كنيم. اما از 
سال ۹2 اين امر به عنوان اولويت اول سياست گذاري 
قرار مي گيرد و اين در شرايطي در اقتصاد ايران رخ 
مي ده��د كه اقتصاد دچار ركود تورمي بوده اس��ت. 
بنابراين تفاوت اين سياس��ت با سياست هاي قبلي 
در اين است كه اين  بار تورم را نه تنها براي خودش 
بلكه براي ثبات بخشي به اقتصاد كالن كاهش دهد 
تا از اين طريق در آينده امكان دس��تيابي به رش��د 

باثبات اقتصادي فراهم شود. 
وي اف��زود: درس��ت در همي��ن دوره ي��ي ك��ه 
سياس��ت دولت كاهش تورم بوده، مشكل ديگري 
تح��ت عنوان بي ثبات��ي بخش مالي ك��ه در اينجا 
بيش��تر بخش بانكي مدنظر است به وجود مي آيد. 
گرچ��ه مي توان گفت ك��ه اين بي ثبات��ي به دليل 
سياس��ت كنترل تورم نبوده است و ريشه هاي آن 
به مدت ه��اي قبل و بيماري هلن��دي كه به دليل 
افزايش قيمت هاي نف��ت رخ داد، برمي گردد، ولي 
موقعي كه سياس��ت كنترل شديد تورم شروع شد 
زماني بود كه اقتصاد اين مشكل را داشت و به اين 
ص��ورت در يك زماني خود را نش��ان داد. بنابراين 
الزم اس��ت براي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي 
كه مس��تلزم كنترل تورم اس��ت، ثب��ات مالي در 

اقتصاد تضمين كرده باشيم. 

 هم چرخگي سياست هاي پولي و مالي
سيداحمدرضا جاللي ناييني مديرگروه پول  و 
 ارز پژوهش��كده پولي و بانكي نيز در اين ميزگرد 
به بررسي هم چرخگي سياست هاي پولي و مالي 
در كشور پرداخت و تبعات آن را در اقتصاد مورد 

واكاوي قرار داد. 
جاللي نايين��ي با بي��ان اينكه وقت��ي اقتصاد 
رون��ق پيدا مي كند، به باالتر از توليد بالقوه خود 
مي رس��د و ت��ورم افزايش پيدا مي كن��د، گفت: 
سياس��ت پولي بايد نس��بت به آن واكنش نشان 
بده��د و از افزاي��ش ت��ورم جلوگي��ري كند. در 
عي��ن حال، وقتي ركود افزاي��ش پيدا مي كند يا 
ن��رخ تورم از حد هدف پايين ت��ر مي آيد، باز هم 
سياست هاي پولي بايد جلوگيري كند. براي اين 
كار ني��از داريم كه سياس��ت پول��ي و مالي را از 
هم تفكيك كنيم تا مس��ووالن هر بخش بتوانند 
مس��ووليت هايي را كه به آنها محول شده انجام 

بدهند.  وي با بيان اينكه ش��رايط در بس��ياري 
از كش��ورهاي در حال توس��عه اين طور نيست، 
اظهار كرد: »سياس��ت هاي مالي ب��ا چرخه هاي 
اقتصادي همراه اس��ت. بنابراين ش��اهد هستيم 
كه بعضا انبس��اط مالي موجبات انبس��اط پولي 
را فراهم كرده اس��ت. اين تركيب باعث مي شود 
سياست هاي كالن در چرخه رونق انبساطي  تر و 
در چرخه ركود انقباضي تر حركت كند؛ يعني به 
جاي اينكه نوس��انات اقتصاد را ك��م كند، آن را 

بزرگ تر مي كند.«
جالل��ي ناييني اف��زود: »در كش��ورهايي كه 
صادركنن��ده م��واد خام مث��ل نفت، م��س و... 
هس��تند، تكانه ه��اي رابطه مبادله ي��ي يا همان 
قيمت نس��بي واردات و ص��ادرات محرك ايجاد 
چرخه هاي اقتصادي هس��تند و بخش هاي مالي 
و پولي با هزينه كردن اين درآمد بادآورده كانال 

بالقوه انتشار اين شوك است. 
ي��ك نوع مكانيس��م در اين زمينه انتش��ار يا 
تسري اين ش��وك به اقتصاد است كه در خيلي 
از كشورهاي صادركننده نفت يا مواد خام تجربه 
ش��ده اس��ت. البته اين ش��يوه هم تبعاتي را در 
اقتص��اد به همراه دارد و يك��ي از تبعات آن اين 
اس��ت كه رابطه منفي ميان رابطه مبادله و نرخ 
ارز حقيقي برقرار مي شود؛ يعني زماني كه درآمد 

نفتي خوب باشد نرخ ارز حقيقي كم مي شود. 
مديرگروه پول  و  ارز پژوهشكده پولي و بانكي 
اف��زود: »بايد توجه كنيم ك��ه رابطه مبادله يك 
متغير برون زا است و دس��ت ما نيست. اما نحوه 
انتشار آن بس��تگي به رفتار سياست گذار مالي و 
پولي دارد. بنابراين بايد پرس��يد چه سازوكاري 
باعث مي ش��ود تكانه هاي رابطه مبادله مكانيسم 

موافق مبادله مي شود؟«

وي در ادامه به تش��ريح عوام��ل ايجادكننده 
مكانيس��م موافق چرخه در ساختار پولي و مالي 
پرداخت و گفت: »دو دسته از عوامل هستند كه 
مكانيس��م موافق چرخه را ايج��اد مي كنند. يك 
دس��ته از اين عوامل، اقتصاد سياسي چرخه هاي 
بودجه اس��ت. به طور معمول اين گونه اس��ت كه 
وقت��ي درآمد نفت زياد مي ش��ود، هزينه بودجه 
زي��اد مي ش��ود. گاهي عمليات ش��به مالي براي 
توزي��ع مالي ميان راي دهن��دگان و مردم عادي 
ص��ورت مي گيرد و گاهي هم البي هاي با نفوذي 
در اين ميان تش��كيل مي ش��ود. به تجربه ثابت 
ش��ده كه وقتي پول زياد مي شود اثر آزمندي را 
با خود به همراه م��ي  آورد و همه حرص وآز پيدا 
مي كنند كه بيش��تر پول خرج كنند. اين امر در 
ادبيات اقتصاد سياس��ي يكي از عواملي است كه 

در چرخه انبساطي كار مي كند.«
افزود:»دومين دس��ته عوامل  جاللي نايين��ي 
ايجاد مكانيسم موافق چرخه، ساختاري هستند. 
دسترسي به بازار سرمايه براي كشورهاي درحال 
توسعه نامتقارن است. اين طور مصطلح است كه 
وقتي كش��وري در دنيا به واحد ارزي پول قرض 
بگيرد به گناه نخس��تين دچار شده است چراكه 
با واحد ارزي و ن��ه واحد پول رايج خودش پول 
قرض گرفته اس��ت. اما نكته ديگر اين اس��ت كه 
وقتي كشوري در وضعيت خوبي قرار دارد ممكن 
اس��ت بتواند از بازار جهاني پول بگيرد اما وقتي 
وضعيت ب��دي دارد، نمي تواند پول قرض بگيرد 
بنابراي��ن بنگاه ه��ا و خانوارها در ش��رايط رونق 
دسترسي بيش��تري به منابع دارند و در شرايط 

نامساعد همه  چيز انقباضي مي شود.«
به گفته وي در دوره انبساط تمايل به افزايش 
در هم��ه  چيز وج��ود دارد و در انقب��اض دقيقا 

عكس اين ش��رايط صادق اس��ت. بنابراين، اين 
عوامل س��اختاري باعث مي شود كه شدت ركود 
در ش��رايط انقباضي بيشتر ش��ود. پس مي توان 
گفت مس��اله نامتقارن بودن دسترس��ي به بازار 
سرمايه، شرايط را براي جبران آثار منفي كاهش 
قيم��ت براي سياس��ت گذار در چرخ��ه ركودي 

دشوارتر مي كند. 
وي به بررس��ي دوره هاي جه��ش نرخ ارز در 
اقتصاد ايران پرداخت و گفت:»3 دوره در اقتصاد 
ايران وجود داش��ته كه نرخ ارزش جهش كرده و 
در هر 3دوره تقريبا اثرات مش��ابهي را بر اقتصاد 
بر جاي گذاشته است. دوره 75-74، دوره 78-
77و دوره مرب��وط به وقوع تحريم ها. در هر دوره 
ن��رخ تورم ب��اال رفته، نرخ ارز به  ش��دت افزايش 
يافته و نرخ رش��د اقتصادي هم يا منفي يا صفر 

شده است.
يعن��ي سياس��ت هاي هم چرخگ��ي وقتي كه 
تكانه منفي ايجاد ش��ود و ناترازي ه��ا بروز پيدا 
كند، نوس��انات را ايجاد مي كن��د. البته در دوره 
مربوط به س��ال هاي 78-77 ه��م گرچه همين 
اتف��اق افت��اد اما چون در آن زم��ان روابط ارزي 
ب��ا خارج بهتر بود و مس��اله بهتر مديريت ش��د، 

توانستيم تا حدودي شرايط را كنترل كنيم.«
به گفته جاللي ناييني، تجربه جهاني مي گويد، 
سياس��ت هاي موافق چرخه مالي-پولي منجر به 
واكنش شديد در اقتصاد مي شود و در ادامه تراز 
سيس��تم بانكي تخريب و خروج از ركود طوالني 
ش��ود. يكي از عللي كه رشد اقتصادي كشور در 
4-3س��ال اخير باال نبود اين اس��ت كه سيستم 

بانكي نمي تواند اقتصاد را به سمت جلو براند. 
وي با طرح اين پرس��ش كه در اين ش��رايط 
سياست گذار پولي بايد چگونه رفتار كند، توضيح 
داد: »اگ��ر بازاره��اي مالي كام��ل و يكپارچه و 
بودجه دولت متوازن باش��د، سياست پولي بهينه 
تثبي��ت تورم داخلي از طريق تنظيم صحيح نرخ 
بهره اس��ت. تنظيم صحيح نرخ بهره و ش��ناوري 
ن��رخ بهره هم ت��راز داخلي و هم ت��راز خارجي 
اقدامي است كه در اين زمينه بايد انجام شود.«

 تاب آوري بازار و ساختارها
يكي ديگ��ر از س��خنرانان اين ميزگ��رد معاون 
اقتصادي بانك مركزي ب��ود. پيمان قرباني، معاون 
اقتص��ادي بان��ك مرك��زي س��ازوكار و كارآم��دي 
در چرخه ه��اي  را  مال��ي  و  پول��ي  سياس��ت هاي 
اقتصادي كش��ور مورد بحث ق��رار داد و اعالم كرد 
كه سياست هاي مالي در ايران از شكنندگي فراواني 
نس��بت به تغييرات اقتصادي برخوردار است و اين 
درحالي اس��ت كه ب��ا اينكه سياس��ت هاي پولي از 
كارآمدي بيش��تري برخوردار اس��ت هميشه تحت 

سلطه سياست هاي مالي بوده است. 
وي در تشريح اهميت ثبات مالي و سياست هاي 
پولي در مبارزه با اثرات چرخه يي گفت: بسيار مهم 
است كه در سياست هاي پولي تمركز داشته باشيم 
زيرا سياس��ت هاي مالي لختي زيادي در مواجهه با 

شوك هاي وارده دارند. 
مع��اون اقتصادي بانك مركزي توضيح داد كه 
ب��ه عنوان نمونه در ايران ه��ر زماني قيمت نفت 
اُفت كرده يا افزايش يابد در سياس��ت هاي مالي 
دول��ت تغييرات ايجاد مي ش��ود ولي دولت براي 
تغيير در سياس��ت هاي مالي بايد اليحه يي تهيه 
ك��رده و از مجلس مصوب��ه بگي��رد درحالي كه 
سياست هاي پولي به اين نوع تغييرات به سرعت 

واكنش نشان مي دهد. 

در ميزگرد »رفتار ترازنامه نظام بانكي در خلق نقدينگي و پيامدهاي آن در اقتصاد كالن« مطرح شد 

معماي چندوجهي اقتصاد ايران

گروه اقتصادكالن   
آثار تورمي نقدينگي باال در كشور به مرز هشدار 
رس��يده اس��ت، اگرچه در دوسال گذش��ته به دليل 
انجم��اد منابع بانك��ي افزايش نقدينگ��ي منجر به 
افزايش تورم نشد اما اكنون با خروج اقتصاد از ركود 
اي��ن نگراني وج��ود دارد، همچنان ك��ه آخرين نرخ 
تورم از س��وي بانك مركزي دورقمي اعالم ش��ده و 
در چند ماه اخير تورم روند افزايشي را داشته است. 
قائم مقام بانك مركزي معتقد اس��ت، نبايد از توان 
بالقوه رش��د نقدينگي غافل ش��د، در صورت فقدان 
سياست هاي هماهنگ پولي، ارزي، مالي و اعتباري، 
رش��د نقدينگي مي تواند به تورم منتهي شود. اكبر 
كميجاني در ميزگرد سياستي »رفتار ترازنامه نظام 
بانكي در خلق نقدينگي، نرخ س��ود و پيامدهاي آن 
در اقتص��اد كالن« گفت: معم��وال رابطه نرخ تورم، 
نرخ رش��د نقدينگي و نرخ س��ود بانكي س��واالت و 
ابهامات زي��ادي را مطرح كرده ك��ه چالش برانگيز 

است و مستلزم انجام تحقيق بيشتري است. 

 نااميدي از تحقق مطالبات غيرجاري
به گ��زارش »تعادل« قائم مق��ام بانك مركزي 
بيان ك��رد: ترازنامه بانك هاي م��ا از يك ترازنامه 
ت��وام با س��المت فاصل��ه زي��ادي دارد. در طرف 
دارايي ها مشكالتي داريم. بيشتر دارايي هاي ثبت 
ش��ده در ترازنام��ه بانك ها از ن��وع دارايي مولد و 
درآمدزا به لحاظ اقتصادي نيس��ت. شايد به لحاظ 

حس��ابداري درآمد ايجاد كند اما آيا اين دارايي ها 
ب��راي بانك قابل حصول اس��ت. وي خاطرنش��ان 
كرد: بخش قابل توجهي از اين دارايي ها به ش��كل 
مطالبات غيرجاري است. در ارديبهشت ماه سال 
جاري نس��بت مطالبات غيرج��اري ۱۱/5 درصد 
بوده اس��ت. ح��دود ۶0درص��د از آن را مطالبات 
مش��كوك الوصول تشكيل مي دهد و لذا اميدي به 

دريافت آنها نيست. 
كميجاني با اش��اره به تجارب س��اير كشورها 
افزود: كشورهاي ديگر از روش هايي نظير شركت 
مديريت دارايي و با استفاده از منابع خزانه دولت 
س��عي كردند تا مطالبات مش��كوك الوصول را از 
ترازنامه بانك ها پاكسازي كنند و منابع جديد در 

اختيار بانك ها قرار گيرد. 
قائم مق��ام بانك مرك��زي به بخش��ي ديگر از 
دارايي هاي بانك ها اش��اره كرد و گفت: مطالبات 
بانك ه��ا از دولت بخ��ش ديگ��ري از دارايي هاي 
بانك ها را تش��كيل مي دهد. با وج��ود آنكه بيان 
مي ش��ود اين دارايي از نوع كم ريس��ك است اما 
در طول س��اليان گذشته به دليل مشكالت مالي، 
دولت نتوانس��ته اين مطالبات را بازپرداخت كند. 
البت��ه اين مش��كل به مرور زمان و طي س��نوات 
گذش��ته ايجاد ش��ده اس��ت. لذا اي��ن دارايي در 

طبقه بندي دارايي با ريسك قرار مي گيرد. 
كميجاني با اش��اره به طرح اصالح نظام بانكي 
خاطرنش��ان كرد: اصالح س��رمايه و س��اماندهي 

بده��ي دولت با هدف بهب��ود دارايي هاي بانك ها 
صورت مي گي��رد. وي در رابطه با تقس��يم بندي 
سپرده ها به سپرده نوع ۱ و 2 گفت: ما نمي توانيم 
س��پرده هاي س��پرده گذاران را به سپرده خوب و 
بد تقسيم كنيم. همه س��پرده گذاران از اين حق 
برخوردارند كه هر زمان خواستند سپرده هايشان 
را از بان��ك دريافت كنند و نظ��ام بانكي هم بايد 

پاسخگو باشد. 

 واگرايي رشد نقدينگي و تورم
كميجان��ي در جمع بن��دي عن��وان ك��رد: طي 
س��ال هاي 83 تا 8۶ نيز ش��اهد اين گسس��ت در 
رابط��ه ت��ورم و نقدينگ��ي بودي��م و آن زمان هم 
برخي بيان كردند كه اگر نقدينگي به سمت توليد 
رود، ديگر تورم زا نيس��ت. اما در آن زمان به دليل 
رش��د بازار سرمايه، مس��كن و طال و ارز بخشي از 
نقدينگي در آن بازارها بود. امروز هم اين گسست 
ب��ه دليل جنگ قيمتي بانك ه��ا و لذا افزايش نرخ 
س��ود و در نتيجه قفل ش��دن نقدينگي در بانك ها 
اتفاق افتاده است. بنابراين نبايد از توان بالقوه رشد 
نقدينگي غافل شد. در صورت فقدان سياست هاي 
هماهن��گ پولي، ارزي، مالي و اعتباري اين رش��د 
نقدينگ��ي مي توان��د ب��ه ت��ورم منتهي ش��ود. لذا 
همان طور ك��ه كنترل تورم در دول��ت يازدهم در 
اولويت قرار داش��ته بايد در دولت دوازدهم نيز در 

صدر سياست هاي بانك مركزي باشد. 
 مدير پژوهش��ي پژوهش��كده پول��ي و بانكي با 
اشاره به معماي سه ضلعي اقتصاد ايران افزود: نرخ 
رشد نقدينگي، نرخ سود و نرخ تورم سه ضلع مهم 
اقتصاد را تشكيل مي دهند. در حال حاضر واگرايي 
ميان نرخ رش��د نقدينگي و ن��رخ تورم وجود دارد. 
همچني��ن اين واگرايي بين نرخ تورم و نرخ س��ود 

بانكي نيز مشاهده مي شود. 
زم��ان زاده در ادام��ه ضم��ن ارائ��ه تعاريفي از 
انواع س��پرده هاي غيرديداري گفت: س��پرده هاي 
غيردي��داري در اين مطالعه به س��پرده هاي نوع ۱ 

و نوع 2 تقس��يم شده است. انباش��ت دارايي هاي 
موهوم و منجمد در س��مت دارايي ه��اي ترازنامه 
نظ��ام بانكي، جريان ناس��المي از خل��ق نقدينگي 
را ش��كل مي ده��د كه در آن بخش��ي از نقدينگي 
متاث��ر از دارايي هاي موهوم نظام بانكي اس��ت كه 
آن را س��پرد ه هاي ن��وع 2 مي ناميم. هرچه س��هم 
س��پرد ه هاي نوع 2 از نقدينگي كل بيش��تر باشد، 

كيفيت نقدينگي كمتر است. 
وي تصريح كرد: اين مطالعه در راس��تاي تبيين 
معماي س��ه ضلعي اقتصاد ايران در شرايط كنوني 
كه افزايش نرخ رشد نقدينگي، كاهش معنادار نرخ 
تورم و افزايش نرخ س��ود بانك��ي را در بر مي گيرد، 
مدلي را طراحي كرده كه با پيوند زدن اقتصاد خرد 
بانك ها به اقتصاد كالن، نشان مي دهد ريشه و عامل 
اصلي شكل گيري اين معما در سطوح كالن اقتصاد، 
در وضعيت ترازنامه نظام بانكي كشور نهفته است. 
زم��ان زاده در ادامه خاطرنش��ان ك��رد: تحليل 
واشكافانه وضعيت دارايي ها و بدهي ها در ترازنامه 
نظ��ام بانك��ي حاكي از آن اس��ت كه ب��ا توجه به 
انباش��ت قابل مالحظه دارايي هاي موهوم، ترازنامه 
بانك ه��ا به مفهوم اقتصادي - مالي ناتراز اس��ت و 
توزان ظاهري آن در س��ايه به كارگيري روش هاي 
نادرس��ت حسابداري حفظ شده است. اين ناترازي 
در ترازنامه نظام بانكي، كليد اصلي تبيين معماي 

سه ضلعي اقتصاد ايران در شرايط كنوني است. 
مدير پژوهش��ي پژوهش��كده پول��ي و بانكي با 
اش��اره به اينكه كيفيت دارايي هاي نظام بانكي بر 
كيفيت بدهي هاي آن و در نتيجه كيفيت نقدينگي 
موثر اس��ت، اف��زود: در واقع انباش��ت دارايي هاي 
موهوم و منجمد در س��مت دارايي ه��اي ترازنامه 
نظام بانكي، جريان ناس��المي از خلق نقدينگي را 
ايجاد كرده اس��ت كه در آن بخش��ي از نقدينگي 
متاث��ر از دارايي هاي موهوم نظام بانكي اس��ت كه 
در اي��ن مطالعه نقدينگي بي كيفيت ناميده ش��ده 
است. حجم باالي دارايي هاي موهوم و منجمد در 
ترازنامه نظام بانكي موجب شده است، دارايي هاي 

موج��ود نتواند جريان نقد كافي )متعادل( در نظام 
بانك��ي ايجاد كند كه در نتيجه آن عطش تقاضاي 
نقدينگي افزايش يافته و بانك ها عمال چاره يي جز 
رقابت عنان گسيخته براي حفظ و جذب سپرده ها 
ب��ه هر قيمتي ندارند كه اين جنگ قيمتي خود به 

افزايش نرخ سود بانكي منتهي شده است. 
زمان زاده در خصوص علت نرخ هاي باالي سود 
سپرده ها خاطرنشان كرد: نرخ هاي باال كه ناشي از 
انباشت دارايي هاي موهوم و ناترازي ترازنامه نظام 
بانكي اس��ت، موجب رش��د غيرعادي سپرده هاي 
غيردي��داري از مح��ل پرداخت س��ودهاي باال به 
سپرده هاي غيرديداري و سپرده گذاري مجدد اين 
سودهاس��ت كه نتيجه آن وقوع همزمان نرخ رشد 
باالي نقدينگ��ي )كه با كاهش كيفيت همراه بوده 

است( و نرخ هاي باالي سود بانكي است. 
مدير پژوهش��ي پژوهش��كده پول��ي و بانكي در 
جمع بندي س��خنانش تصريح ك��رد: كاهش مداوم 
كيفي��ت دارايي هاي نظ��ام بانكي و ش��يب ناترازي 
ترازنامه نظام بانكي، از مسير كاهش كيفيت نقدينگي 
موجب شده است با وجود رشدهاي باالي نقدينگي 
در سطح كالن، شاهد تنگناي اعتباري توليدكنندگان 
از يك سو و كاهش نرخ تورم در مقايسه با نرخ رشد 

نقدينگي از سوي ديگر باشيم. 
يكي از مولفه هاي تغيير كيفيت نقدينگي، تغيير 
نسبت شبه پول به پول در تركيب نقدينگي است كه 
آثار روشني بر سرعت گردش نقدينگي و پيامدهاي 
تورمي آن دارد. بر همين اساس در اين مطالعه رابطه 
بلندمدت مقداري پول با اضافه كردن متغير نسبت 
شبه پول به پول به عنوان يكي از مولفه هاي كيفيت 
نقدينگي تعديل شد. برآورد اين رابطه بر اساس مدل 
اقتصادس��نجي تصحيح خطاي برداري، حاكي است 
افزاي��ش هر ۱0درصد در نس��بت ش��به پول به پول 
در تركي��ب نقدينگي و به تب��ع آن كاهش كيفيت 
نقدينگي، موجب كاهش 2.4 درصدي سطح عمومي 

قيمت ها در بلندمدت مي شود. 
 زمان زاده در خاتمه عنوان كرد: با توجه به اين 
نتايج، روند صعودي ضريب فزاينده ش��به پول و به 
تبع آن نسبت شبه پول به پول تحت تاثير ناترازي 
فزاين��ده ترازنامه نظ��ام بانكي و خل��ق نقدينگي 
بي كيفيت، عدم تناس��ب بين نرخ رشد نقدينگي و 
نرخ تورم به ويژه در دوره هاي اخير را به روش��ني 

توضيح مي دهد.

سياست هاي مالي در ايران از شكنندگي فراواني نسبت به تغييرات اقتصادي برخوردار 
است و اين درحالي است كه با اينكه سياست هاي پولي از كارآمدي بيشتري 

برخوردار است هميشه تحت سلطه سياست هاي مالي بوده است. 
وي در تشريح اهميت ثبات مالي و سياست هاي پولي در مبارزه با اثرات چرخه يي 

گفت: بسيار مهم است كه در سياست هاي پولي تمركز داشته باشيم زيرا سياست هاي 
مالي لختي زيادي در مواجهه با شوك هاي وارده دارند
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سال 1370 كه نخستين همايش سياست هاي پولي 
و ارزي برگزار شد ، شرايط اقتصاد ي ايجاب مي كرد  كه 
د ر نظ��ام پولي و ارزي كش��ور تجد يد نظرهايي صورت 
گيرد . نزد يك به د و س��ال و نيم بود  كه ايران از شرايط 
جنگ��ي بيرون آمد ه بود  و ضرورت ه��اي خاص خود  را 
براي ارتقاي سياس��ت هاي پولي و ارزي مي طلبيد . د ر 
آن همايش مرحوم د كتر محسن نوربخش كه وزير وقت 
امور اقتصاد ي و د ارايي بود  به ظرافت - كه البته ظرافت 
گويي مس��ائل پيچي��د ه از ويژگي هاي خاص وي بود  - 
يك معض��ل مهم نظام وقت بانكي را بيان و راه حل آن 
را د ر خصوصي سازي نظام بانكي كشور ارائه كرد . حد ود  
6س��ال بعد  وقتي نخستين موسسه اعتباري غيربانكي 
و 10س��ال بعد  از نخس��تين همايش، نخس��تين بانك 
خصوصي پا به عرصه وجود  گذاش��ت، اكثر كارشناسان 
اقتص��اد ي اين گمان را برد ند  كه ش��رايط براي احياي 
نظام بانكي پيش��رفته مهيا شد ه است. اما د ر اين ميان 
يك اتفاق افتاد  كه تقريبا سياس��ت هاي مهم و مد نظر 
سياس��ت گذاران وقت اقتصاد ي كشور را به حاشيه برد  
و آن تاس��يس نهاد هاي خالق پولي بود ند  كه د ر خارج 
از ضواب��ط بانك مركزي و نظام بانكي كش��ور ش��كل 
مي گرفتن��د  و د ر عين حال بانك هاي خصوصي هم كه 
تاسيس مي شد ند  براي تامين نرخ سود  سپرد ه هاي خود  
به فعاليت هاي اقتصاد ي روي آورد ند . واقعا د ر اين نظام 
پيچي��د ه اقتصاد ي و بانكي كه هم��ه د نبال بهينه ترين 
ش��يوه هاي بانكي هستند  تا سياس��ت هاي نقد ينگي را 
كنترل كنن��د  و مانع خلق پول بي ضابطه ش��وند ، چه 
كس��ي گمان مي برد  كه يك بانك د ر صاد رات فرش يا 
بانك د يگري د ر وارد ات خود رو يا يك موسسه اعتباري 
د ر خريد  و فروش س��اختمان و سكه و ارز نقش د اشته 

باشند . 
د ر اصل نظام بانكي ايران د رس��ت بر خالف قاعد ه 
كلي نظ��ام جهاني بانكي حركت مي كرد ؛ قاعد ه يي كه 
براس��اس آن د ر نظ��ام پولي هر كش��وري، بانك ها د ر 
عين حال ك��ه حافظ پول مرد م و ارزش آن هس��تند  
محلي هم براي تامين س��رمايه هس��تند . به طوري كه 
د ر اين نظام براي آنكه مرد م مطمئن شوند  كه د ر كجا 
س��پرد ه گذاري مي كنند  بانك ها و موسس��ات اعتباري 
را ه��م رتبه بند ي مي كنند  و به طور رس��مي اعالم هم 
مي شود  تا سپرد ه گذاران بد انند  د ر چه مسيري حركت 
مي كنند . د ر اين نظام قاعد ه مند  فعاليت هاي اقتصاد ي 
ب��ر عهد ه فعاالن اقتصاد ي اس��ت ن��ه تامين كنند گان 
س��رمايه، زيرا اگر د ر اين فعاليت ضرر و خس��ارتي به 
بانك وارد  شود ، كما اينكه د ر ايران شد  و د ر اين راستا 
هم مرد م وارد  صحنه شوند  و مطالبه پول خود  را كنند  
چه كس��ي و نهاد ي مي تواند  از د ومينوي ورشكستگي 
بانكي جلوگيري كند . بانك ها چگونه مي توانند  ريسك 
خود  را پوش��ش د هند . بر همين اس��اس نظام جهاني 
بانكي كه به كميته بال معروف اس��ت، معياري را براي 
س��المت بانك��ي د ر نظ��ر گرفت و آن نس��بت كفايت 
س��رمايه بود . د ر واقع نس��بت كفايت س��رمايه يكي از 
نس��بت هاي س��نجش س��المت عملكرد  و ثبات مالي 
موسس��ه مالي و بانك هاس��ت كه بانك ها بايد  سرمايه 
كافي براي پوش��ش د اد ن ريسك ناشي از فعاليت هاي 
خود  را د اش��ته و مراقب باشند  كه آسيب هاي وارد ه به 
سپرد ه گذاران منتقل نش��ود . اما د ر ايران اين معيار با 
آنكه بارها گفته ش��د ه ب��ود  اما به د اليلي كه گفتن آن 
د ر اينجا ضرورتي ند ارد  و د ر نوش��ته هاي بعد ي بايد  به 
آن پرد اخت، ش��روع به حساب سازي كرد ند  و ماجرا را 
به گونه ي��ي د يگر جلوه د اد ند . حتي گزارش رتبه بند ي 
بانك ها و موسس��ات مالي و اعتباري منتشر نشد  د ليل 
اين اقد ام هر چه بود ، سپرد ه گذاران را با خأل اطالعاتي 
مواجه كرد . سرپوش گذاشتن بر اين اطالعات و بحران 
كه د ر واقع نخس��تين نطفه هاي بح��ران بانكي از آنجا 
ش��كل گرفت، تبعات بعد ي د يگري هم د اش��ت كه با 
نظ��ام IFRS س��رباز كرد . اين بحران پي��ش از اين از 
سوي نهاد هاي ناظر بين المللي مطرح شد ه بود . حد ود  
4 سال پيش موسسه »د ارين آناليتيك« كه به تحليل 
وضع بانكي اي��ران پرد اخت از بحران د يون بانكي خبر 
د اد ه ب��ود  و د و نقط��ه ضعف بانكي كش��ور را به عيان 
مطرح كرد ؛ اولي اين بود  كه برخي بانك ها ورشكس��ته 
هستند  و اگر مرد م براي گرفتن سپرد ه هاي خود  رجوع 
كنن��د ، مي توانند  نظام بانكي را به د رد س��ر بيند ازند  و 
د وم، فساد  بانكي د ر اين سيستم كه مي تواند  كل نظام 
اقتصاد ي كش��ور را به چالش بكشد . اين د و رويد اد  به 
نظر مي آيد  كه به واقعيت پيوسته است. به نظر مي رسد  
د ر ح��ال حاضر برخي بانك ها و موسس��ات اعتباري با 
هجوم بانكي run مواجه شد ه اند . هجوم بانكي ممكن 
اس��ت با يك د استان س��اختگي يا كذب آغاز شود  د ر 
اين حال حتي سپرد ه گذاراني كه مي د انند  اين د استان 
د روغ است، انگيزه الزم براي برد اشت از حساب خود  را 
خواهند  د اشت چون فكر مي كنند  د يگر سپرد ه گذاران 
د اس��تان را باور د ارند . اين مرحله يي است كه اگر مهار 
نشود ، مي تواند  وارد  فاز وحش��ت بانكي panic شود . 
سيس��تم بانك��ي زمان زياد ي ب��راي مه��ار د امنه اين 
هج��وم ند ارد . بايد  د يد  راه��كار كوتاه مد ت و بلند مد ت 

سياست گذاران پولي بانكي كشور چيست؟

چهره هاي ماند   گار بانكي 
معرفي شد   ند   

احم��د    عزيزي و خس��رو نايب��ي اهرنجان��ي به عنوان 
منتخبان چهره هاي ماند   گار بانكي د   ر بيس��ت و هفتمين 

همايش سياست هاي پولي و ارزي معرفي شد   ند   . 
 ب��ه گزارش »تعاد   ل«، د   ر بيس��ت و هفتمين همايش 
سياست هاي پولي و ارزي از احمد    عزيزي كه صاحب نظر 
د   ر امور پولي و بانكي است و فعاليت د   ر عرصه نظام بانكي 
را د   ر كارنام��ه كاري خود    د   ارد    و خس��رو نايبي اهرنجاني، 
صاحب نظر پولي و بانكي و رييس اسبق هيات مد   يره بانك 
خاورميانه به عنوان چهره هاي ماند   گار بانكي تقد   ير به عمل 
آمد    و لوح تقد   ير توس��ط مع��اون اول رييس جمهوري به 

منتخبان اهد   ا شد   . 
پژوهش��كد   ه پول��ي و بانك��ي همه س��اله د   ر همايش 
سياست هاي پولي و ارزي با انتخاب و معرفي شخصيت هاي 
برجسته بانكي كه طي د   وران خد   مت خود    خد   مات برجسته 
و قابل اعتنايي د   ر جهت تقويت س��اختار سياست گذاري، 

ساختار مالي و سازماني بانك ها د   اشته اند   ، تقد   ير مي كند   . 
گفتني است براي انتخاب چهره هاي ماند   گار 41 نامزد    
از سوي بانك مركزي، نظام بانكي و د   انشكد   ه هاي اقتصاد    
 كشور معرفي شد   ند    كه پس از ارزيابي توسط هيات د   اوران

د   و نفر از بين آنها انتخاب شد   ند   . 

سرمقاله
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در بيست و هفتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي و ثبات مالي اعالم شد
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 جهانگيري: تاكيد   د  ولت بر انضباط مالي و 

اصالحات اقتصاد  ي
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رييس پژوهش��كده پولي و بانكي از تشكيل ستادي 
براي بررسي نرخ سود در بازارهاي مختلف خبر داد. 

عل��ي ديوان��دري در همايش سياس��ت هاي پولي و 
ارزي خاطرنشان كرد: قرار است كه ستادي تحت عنوان 
ثبات مالي تشكيل ش��ود تا براي نيروهاي مخل در بازار 
چاره انديشي كند. تشكيل اين ستاد با هدف كاهش يافتن 
نرخ س��ود سپرده هاست و باعث حركتي در ترازنامه ها در 
جهت وصول مطالبات ش��ده و جريان نقدي در بانك ها 
شكل مي گيرد. اقتصاددانان و علما نرخ باالي سود را براي 
اقتصاد مفيد نمي دانند، موضوع جديدي كه در همايش 
امروز درباره آن بحث شد، تشكيل شوراي ثبات مالي بود 
كه نرخ هاي سود را در بازارهاي مختلف رصد كرده و مانع 
از باال رفتن نرخ سود در بازارهاي رقيب شود. در اين زمينه 
وزير اقتصاد و دارايي نيز خواس��تار تش��كيل نهادي براي 
ايجاد ثبات مالي، هماهنگي سياست هاي پولي و مالي و 
اصالحات س��ود بانكي شده اس��ت تا با كاهش نرخ سود 
به بهبود شاخص هاي اقتصادي كمك كند.  روز گذشته 
بيست و هفتمين همايش سياس��ت هاي پولي و ارزي با 
محوريت ثبات مالي د  ر س��الن همايش هاي صد  او سيما 
برگزار شد   و مد  يران و كارشناسان شبكه بانكي، استاد  ان 
د  انش��گاه و صاحب نظران پولي كشور با تشريح معضالت 
كنوني به تحليل برنامه هاي آيند  ه د  ولت و بانك مركزي 

پرد  اختند  . 
به گزارش تعاد  ل، در همين حال اسحاق جهانگيري، 
معاون اول رييس جمهور در اين همايش، با تاكيد   بر تد  اوم 
انضباط مالي كه از د  ولت يازد  هم د  ر كشور حاكم و منجر 
به كنترل تورم شد  ه است به ضرورت اصالحات اقتصاد  ي 
نظير مد  يريت بد  هي د  ولت، تك نرخي كرد  ن ارز، كاهش 
نرخ س��ود   بانكي و اصالحات ساختار بود  جه د  ولت اشاره 
كرد  . علي طيب نيا، وزير اقتصاد   افزايش س��رمايه بانك ها 
را از ضرورت ها و اولويت هاي كشور برشمرد   و تاكيد   كرد   
كه سرمايه گذاري د  ر نظام بانكي از هر سرمايه گذاري د  يگر 
د  ر افزايش رش��د   اقتصاد  ي كشور اثرگذار تر است. ولي اهلل 
س��يف، رييس كل بانك مرك��زي نيز با تاكيد   بر اهميت 
حفظ ثبات بازار ارز و پيگيري سياس��ت يكسان س��ازي 
نرخ ارز به فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز اشاره و بر 

اهميت تقويت بعد   نظارتي بانك مركزي تاكيد   كرد  . 

 تاكيد   جهانگيري بر انضباط مالي و اصالحات 
اقتصاد  ي

مع��اون اول رييس جمهور با اش��اره ب��ه ضرورت هاي 
موج��ود   براي برخي اصالحات اقتص��اد  ي نظير مد  يريت 
بد  هي د  ولت، تك نرخي كرد  ن ارز، كاهش نرخ سود   بانكي 
و اصالحات س��اختار بود  جه د  ولت گفت: مجموعه يي از 
اصالحات اقتصاد  ي د  ر د  ستور كار د  ولت د  وازد  هم خواهد   
ب��ود   و انتظار د  اريم اقتصاد  د  انان و نخبگان كش��ور با نقد   
سياست هاي د  ولت و ارائه پيشنهاد  ات ما را د  ر اين زمينه 
همراهي كنند  . د  ولت يازد  هم با اتخاذ سياس��ت هايي د  ر 
زمينه انضباط مالي و پولي و مد  يريت نقد  ينگي و كنترل 
انتظارات تورمي با وجود   كاهش د  رآمد  هاي نفتي توانست 
ثبات را د  ر ش��اخص هاي كالن اقتصاد  ي كشور نگه د  ارد   

و پايد  ار كند  . 
وي اظهار ك��رد  : هم اكنون د  ر روزه��اي پاياني د  ولت 
يازد  ه��م قرار د  اريم و الزم اس��ت ك��ه ارزيابي د  قيقي بر 
سياست هايي كه د  ر اين د  وره اتخاذ شد  ه و نيز موفقيت ها 
يا عد  م توفيقات را به صورت د  قيق بررس��ي كنيم. معاون 
اول رييس جمه��ور اف��زود  : با توجه به اينكه د  ر آس��تانه 
تشكيل د  ولت د  وازد  هم هستيم بايد   د  ر نظر د  اشته باشيم 
كه مطالبات بيشتري از د  ولت جد  يد   وجود   د  ارد   كه بخش 

قابل توجهي از اين مطالبات د  ر حوزه اقتصاد   است. 
معاون اول رييس جمه��ور اضافه كرد  : البته بعضي ها 
نمي توانن��د   عصبانيت خود   را از مرد  م و راي مرد  م كتمان 
كنن��د  . مرد  م اي��ران كار بد  ي نكرد  ند   ك��ه عد  ه يي اينقد  ر 
عصباني هستند   و بر مرد  م و منتخب ملت مي تازند  . مرد  م 
براساس حق قانوني خود   و براساس قانون اساسي و حقي 
كه انقالب ب��ه آنها د  اد  ه د  ر انتخابات حضور يافتند   و راي 
و نظر خود   را اعمال كرد  ند  . الزم نيس��ت اينقد  ر آسمان و 
ريسمان ببافيد   كه بگوييد   ملت د  ر انتخابات اشتباه كرد  ند  . 
د  ر مقط��ع فعلي نيازمند   آن هس��تيم كه د  ولت قوي تر و 
توانا تري تش��كيل د  هي��م و نمي خواهيم خ��ود   را با اين 
مباحث سرگرم كنيم اما گويا اين افراد   هد  فشان اين است 
كه با طرح اينگونه مباحث د  ولت و رييس جمهور را سرگرم 
كنند  . جهانگيري د  ر بخش د  يگري از سخنان خود   اظهار 
كرد  : د  ولت يازد  هم با اتخاذ سياست هايي د  ر زمينه انضباط 
پولي و مالي و كنترل تورم نشان د  اد   كه با وجود   تنگناهاي 
مالي ناشي از كاهش د  رآمد  هاي نفتي مي تواند   ثبات را د  ر 
شاخص هاي كالن اقتصاد   كشور حفظ كند   و اين د  ستاورد   

بزرگي براي د  ولت يازد  هم بود  . 

 كاهش سود   بانكي و ثبات نرخ ارز 
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد  : د  ولت يازد  هم د  ر 
كنار سياست گذاري براي ثبات اقتصاد  ي براي كاهش نرخ 
سود   بانكي همگام با كاهش تورم نيز تالش كرد   اما بناي 
د  ولت بر آن بود   كه د  ر اين زمينه به صورت د  ستوري عمل 
نكند   اما متاسفانه آن طور كه انتظار د  اشتيم، عمل نشد  . 
نرخ س��ود   بين بانكي د  ر زمان آغ��از به كار د  ولت يازد  هم 
حد  ود   30 د  رصد   بود   كه د  ر د  ولت تد  بير و اميد   تا 17 د  رصد   
كاهش يافت اما اخيرا اند  كي افزايش پيد  ا كرد  ه كه انتظار 
د  اريم مد  يران بانك مركزي و نظام بانكي براي اصالح اين 

وضعيت با جد  يت د  ست به كار شوند  . 
وي مد  يريت بازار ارز و استقرار ثبات د  ر اين بخش را از 
د  يگر د  ستاورد  هاي د  ولت يازد  هم برشمرد   و گفت: د  ر چند   
س��ال گذش��ته تغييري جزئي د  ر نرخ ارز به وجود   آمد   و 
عد  ه يي اصرار د  اشتند   كه د  ولت سياست هاي خود   را تغيير 
د  هد   اما د  ولت سياست هايي مناسب اتخاذ كرد   و توانست 

تا اين لحظه ثبات بازار ارز را حفظ كند  . 
د  كت��ر جهانگيري با ياد  آوري اينك��ه د  ر ابتد  اي د  ولت 
يازد  ه��م 3 نرخ ارز د  ر كش��ور وجود   د  اش��ت، افزود  : نرخ 
ارز مرج��ع 1۲۲6تومان، ن��رخ ارز مباد  له يي ۲470تومان 
و ن��رخ د  يگر ن��رخ آزاد   بود   ك��ه د  ولت تد  بي��ر و اميد   د  ر 
ماه هاي نخس��ت فعاليت خود  ، ارز مرج��ع و مباد  له يي را 
اد  غ��ام كرد   و هم اكنون د  و نرخ ارز د  ر كش��ور وجود   د  ارد   

و براس��اس برنامه ريزي ها قرار بود   پس از برقراري تعامل 
ميان بانك هاي كش��ور با بانك هاي بين المللي د  ر زماني 
مناس��ب براي تك نرخي كرد  ن ارز د  ر كشور گام  برد  اريم 
كه به د  اليلي سال قبل اين برنامه عملياتي نشد   اما جزو 

اولويت هاي د  ولت د  وازد  هم خواهد   بود  . 
مع��اون اول رييس جمه��ور د  ر اد  ام��ه با بي��ان اينكه 
د  ولت د  وازد  ه��م با چالش هاي متع��د  د  ي روبه رو خواهد   
بود  ، مهم ترين چالش امروز پيش روي جامعه د  ر كش��ور 
را معضل بيكاري د  انس��ت و افزود  : ن��رخ بيكاري جوانان 
تحصيلكرد  ه كش��ور بيش از ۲۵ د  رصد   است و با توجه به 
اينك��ه حد  ود   يك ميليون فارغ التحصيل د  انش��گاهي د  ر 
سال د  اريم به اجبار نيازمند   آن هستيم كه ساالنه حد  اقل 
يك ميليون شغل ايجاد   كنيم تا بتوانيم به مطالبات افراد   

جوياي كار پاسخ د  هيم. 
وي وضعيت معيش��تي م��رد  م را از د  يگر چالش هاي 
پيش روي د  ولت برشمرد   و گفت: بخش وسيعي از مرد  م 
كشور از وضعيت معيشتي مناس��بي برخورد  ار نيستند  . 
اقتصاد   ايران بايد   د  ر منطقه پر تالطم خاورميانه كه رقباي 
فراواني د  ارد  ، قاد  ر باشد   به اقتد  ار اقتصاد  ي برسد   تا صحنه 
را ب��ه رقبا واگذار نكنيم. جهانگي��ري افزود  : ايران همواره 
بزرگ منطقه خاورميانه ب��ود  ه و هيچ كس نمي تواند   اين 
بزرگي را از ايران بگيرد  . تاريخ و تمد  ن ايران، جايگاه واالي 
ايران را تثبيت كرد  ه اس��ت. البته ممكن است اين روزها 
برخي كشورهاي منطقه با حمايت غرب گرد   و خاك كنند   

اما چيزي از بزرگي ايران كاسته نخواهد   شد  . 
مع��اون اول رييس جمه��ور اظه��ار كرد  : اگ��ر براي 
برون رف��ت از مش��كالت و مقابل��ه با چالش ه��ا به د  نبال 
سياست هايي باشيم كه بتواند   همه اركان نظام را د  ر يك 
جه��ت قرار د  هد  ، اقتصاد   مقاومتي اي��ن ويژگي را د  ارد   و 
مجموعه يي از سياست هاي اقتصاد  ي است كه هيچ كس 
د  ر اركان تصميم گيري كش��ور نمي تواند   بگويد   كه با اين 
سياست ها همراهي نمي كند  . همه بايد   همراهي كنند  ، قوه 
قضايي��ه، د  ولت و مجلس و همه نهاد  ه��اي د  يگر بايد   د  ر 

جهت تحقق اقتصاد   مقاومتي تالش كنند  . 
وي با اش��اره به اينكه د  ر س��ال هاي گذش��ته رش��د   
سرمايه گذاري د  ر كشور به شد  ت منفي بود  ه است، تصريح 
كرد  : براي پاس��خگويي به مشكل بيكاري بايد   از توليد   و 
س��رمايه گذاري فزايند  ه و صاد  رات غيرنفتي باال برخورد  ار 
باش��يم كه مانع اصلي پي��ش روي همه اينها محد  ود  يت 
تامين منابع مالي اس��ت. جهانگي��ري اضافه كرد  : بخش 
اصلي تامين مناب��ع مالي د  ر ايران از نظام بانكي و بخش 
د  يگر از طريق بود  جه د  ولت، منابع خارجي و بازار سرمايه 
تامين مي شود  . د  ر برنامه ششم توسعه پيش بيني شد  ه كه 
امسال بيش از ۵0ميليارد   د  الر منابع خارجي جذب شود   
و د  ر برنامه ها و اولويت گذاري هاي ستاد   فرماند  هي اقتصاد   
مقاومتي هد  ف گذاري كرد  ه ايم كه ۲0ميليارد   د  الر د  ر سال 
جاري منابع مالي خارجي جذب كنيم و از مس��ووالن و 
مد  يران اقتصاد  ي كش��ور انتظار د  اريم كه د  ر اين زمينه با 
جد  يت پيگيري كنند  . معاون اول رييس جمهور د  ر اد  امه 
با قد  رد  اني از تالش هاي نظام بانكي كش��ور د  ر پيش��برد   
برنامه هاي اقتصاد  ي د  ر س��ال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهي 
د  ر حق مد  يران كش��ور و مد  ي��ران نظام بانكي بي انصافي 
مي ش��ود  . مد  يران نظ��ام بانكي مس��ووليت مهمي براي 
اجراي برنامه هاي اقتصاد  ي كش��ور بر د  وش د  ارند   و نبايد   
هر مشكل كوچكي را 100 برابر بزرگنمايي كرد   و بر سر 
آنها كوبيد  . وي با ياد  آوري تاكيد   مقام معظم رهبري براي 
احيا و راه اند  ازي 7۵00 واحد   كوچك و متوس��ط توليد  ي 
د  ر س��ال گذشته، گفت: براي تحقق منويات رهبر معظم 
انق��الب نظام بانكي با همه توان به صحنه آمد   و با اينكه 
هد  ف گذاري براي 7۵00 واحد   توليد  ي بود  ، د  ر عمل براي 
بيش از ۲3 هزار واحد   توليد  ي تامين س��رمايه د  ر گرد  ش 
صورت گرفت و د  ر س��ال جاري نيز نظ��ام بانكي برنامه 
مشابهي د  ر د  ستور كار خود   د  ارد   كه اميد  واريم نسبت به 

سال گذشته افزايش چشمگيري د  اشته باشد  . 
جهانگيري همچنين به د  ستاورد  هاي صورت گرفته د  ر 
سال گذش��ته مبني بر تكميل تعد  اد   زياد  ي از واحد  هاي 

توليد  ي نيمه كاره، گفت: نخستين بار است كه نظام بانكي 
عهد  ه د  ار تكميل واحد  هاي توليد  ي نيمه كاره و نوس��ازي 
صنعت كش��ور شد   و امسال نيز قرار است براي واحد  هاي 
توليد  ي خرد   كه با اند  ك سرمايه مي توانند   فعال شوند   و 

اشتغال قابل توجهي ايجاد   كنند  ، كمك كند  . 
مع��اون اول رييس جمهور اظهار اميد  واري كرد   د  ولت 
بتواند   با كمك اقتصاد  د  انان كشور سياست گذاري مناسبي 
براي عب��ور از چالش هاي اقتصاد  ي انج��ام د  هد   و بتواند   
برنامه منسجمي د  ر اين راستا د  ر د  ستور كار خود   د  ر د  ولت 
د  وازد  هم قرار د  هد  . وي يكي از اين برنامه ها را اصالح نظام 
بانكي عنوان كرد   و افزود  : د  و س��ال براي اين برنامه تالش 
شد  ه و هد  ف اصلي اين برنامه آن است كه بانك هاي كشور 
بتوانند   از استاند  ارد  هاي بين المللي برخورد  ار شوند   تا امكان 
ارتباط قوي با بانك هاي بين المللي فراهم شود   و بتوانند   
براي واحد  هاي توليد  ي كش��ور منابع مورد  نياز را تجهيز 
كنند  . جهانگيري همچنين با اشاره به برنامه د  يگر د  ولت 
تحت عنوان مد  يريت بد  هي هاي د  ولت تصريح كرد  : د  ولت 
يازد  هم د  ر سال آخر فعاليت خود   بر اين موضوع متمركز 
شد   و اوراق بد  هي با همين هد  ف تعريف شد   كه د  ر د  ولت 
د  وازد  هم نيز به صورت د  قيق تر د  نبال خواهد   شد   تا د  ولت 
بتواند   بد  هي خود   را با پيمانكاران و نظام بانكي تسويه كند  . 
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد  : اصالح ساختار بود  جه 
د  ول��ت، افزايش د  رآمد  هاي د  ول��ت بد  ون ايجاد   بار مالي و 
اصالح فضاي كسب و كار نيز از د  يگر برنامه هايي است كه 

د  ر د  ولت د  وازد  هم با جد  يت د  نبال خواهد   شد  . 
مع��اون اول رييس جمهور با تاكيد   ب��ر اينكه مد  يران 
نظام بانكي زحمات زياد  ي را متحمل ش��د  ه اما هميشه 
د  ر حق آنها بي انصافي مي شود  ، افزود  : مهم ترين مسووليت 
تامين مالي كش��ور برعهد  ه مد  يران نظام بانكي است اما 
متاس��فانه با بروز هر مشكلي، مد  يران نظام بانكي مقصر 

شناخته مي شوند  . 

 تاكيد   طيب نيا بر كاهش نرخ سود   
همچنين علي طيب نيا وزير امور اقتصاد  ي و د  ارايي با 
بيان اينكه نرخ باالي سود   بانكي و نرخ سود   د  ر بازار مالي 
به يك مانع مهم براي رونق س��رمايه گذاري و اش��تغال و 
به عنوان يك منبع ثبات زد  ا تبد  يل شد  ه است، خاطرنشان 
كرد  : نرخ اس��مي سود   تناسبي با نرخ تورم ند  ارد   از اين رو 
هزينه هاي مالي واحد  هاي توليد  ي افزايش و قد  رت رقابت 
توليد  ات د  اخلي كاهش يافته است. همزمان با افزايش نرخ 
سود   تسهيالت، قد  رت بازپرد  اخت تسهيالت كاهش يافته 
اس��ت و از اين رو س��ود  آوري عمليات بانك ها نيز كاهش 
مي يابد  . وزير ام��ور اقتصاد  ي و د  ارايي اف��زود  : همزمان با 
كاهش ق��د  رت بازپرد  اخت تس��هيالت، مطالبات بانك ها 
افزايش يافته و منجر به اين ش��د  ه كه بانك ها د  رآمد  هاي 
موهوم را شناس��ايي كنند  . نرخ باالي سود   سپرد  ه انگيزه 
سرمايه گذار را براي سرمايه گذاري د  ر بازار مسكن كاهش 
د  اد  ه اس��ت، از اين رو بايد   بد  انيم رونق صنعت ساختمان 
بد  ون كاهش نرخ سود   ممكن نيست. وي تصريح كرد  : نرخ 
سود  ي كه د  ر حاشيه نرخ تورم باشد   انگيزه سرمايه گذاري 
را افزايش خواهد   د  اد  ؛ اما برخي ناهماهنگي هاي سياست 
پول��ي و بانكي و همچنين نبود   د  رك مش��ترك د  ر اركان 
سياست گذار به تثبيت چنين نرخ هايي كمك كرد  ه است. 
اين عضو كابينه د  ولت يازد  هم ياد   آور شد  : نرخ باالي سود   
بانكي به د  س��تاورد  هاي مهم د  ولت و بازار سرمايه صد  مه 
زد  ه و ايجاد   ب��ازار بد  هي و بي ثباتي آن را رقم مي زند  . اگر 
الزامات نهاد  ي، سياس��تي و اجرايي الزم براي كاهش نرخ 
سود   شكل نگيرد  ، نه تنها اميد  ي به رشد   و اشتغال نخواهيم 
د  اشت، بلكه آرامش موجود   د  ر بازار نيز لطمه خواهد   د  يد  . 

 رشد   د  و رقمي و تورم تك رقمي 
طيب نيا سال 13۹6 را سال شروع برنامه ششم توسعه 
خوان��د   و تصريح كرد  : براي اين س��ال، رش��د   اقتصاد  ي 
ميانگي��ن ۸ د  رصد  ي و نرخ بيكاري و نرخ تورم تك رقمي 
هد  ف گذاري ش��د  ه است. د  ر سال گذشته از بحران ركود   
تورمي ك��ه د  ر س��ال هاي ۹1 و ۹۲ از آن رنج مي برد  يم، 

رهايي يافتيم. از منظر اقد  امات كوتاه مد  ت، سال ۹۵، سال 
رونق غيرتورمي با رشد   1۲.۵ د  رصد   و تورم ۹ د  رصد   بود   كه 
بخش عمد  ه يي از رشد   اقتصاد  ي مربوط به افزايش توليد   و 
صاد  رات گروه نفت بود  . با وجود   اين رشد   اقتصاد  ي بد  ون 
نفت از منفي 1.۸ د  رصد   د  ر ماه اول سال به ترتيب به 3.۹، 
۵.4 و ۵.6 د  رصد   طي فصول د  وم تا چهارم رسيد  ه است. 

وي اف��زود  : از منظر بلند  مد  ت س��طح پايين رش��د  ، 
نوس��انات ش��د  يد   و س��هم اند  ك بهره وري د  ر رش��د   به 
عارضه يي جد  ي براي اقتصاد   تبد  يل شد  ه است. ميانگين 
رشد   ۲.3 د  رصد   نمي تواند   نيازهاي جامعه را تامين كند   و 
زمينه را براي ريش��ه كن  س��ازي فقر فراهم كند   كه براي 
پايان د  اد  ن به  آس��يب پذيري و مقام سازي اقتصاد   و پايان 
بيكاري راهي جز جهش به سطوح باالتر و پايد  اري رشد   
اقتصاد  ي ند  اريم.وي افزود  : از منظر اقتصاد   سياسي، رشد   
اقتصاد  ي هر كشوري وابسته به سياست د  اخلي و خارجي 
اس��ت. بنابراين از د  ل واگرايي سياس��ت د  اخلي و تنش 
د  ر سياس��ت خارجي، بي ثباتي و نوسانات رشد   اقتصاد  ي 
حاصل مي ش��ود  . وزير امور اقتص��اد  ي و د  ارايي اد  امه د  اد  : 
طي د  هه گذشته نظام مالي د  ر برخي شاخص ها، پايد  اري 
خوب��ي به نمايش گذاش��ته و برخي مواق��ع به مرزهاي 
ناپايد  اري نزد  يك ش��د  ه اس��ت. مد  يريت غيربهينه، نظام 
ارزي مبتن��ي بر فروش ارز بانك مركزي و... از عوامل اين 
ناپاي��د  اري بود  ه كه اين موارد   به همراه اعمال تحريم هاي 

پولي و مالي كشور را د  ر شرايط بحران قرار د  اد  . 
وي اف��زود  : د  ولت يازد  هم توانس��ت با تالش بس��يار 
و برد  ب��اري م��رد  م به برخي از د  س��تاورد  ها مانند   كنترل 
انتظ��ارات تورمي، كنترل باراز ارز، تورم كاهند  ه و رش��د   
اقتصاد  ي د  ست يابد  . طيب نيا خاطرنشان كرد  : نظام مالي 
با ترازنامه هاي آس��يب د  يد  ه مالي مواجه است كه بخشي 
محصول كاس��تي هاي سياس��تي و عد  م نظارت د  قيق از 
س��وي مراجع ذي ربط اس��ت و مهم ترين اولويت د  ر اين 
زمينه، شناسايي راهكارهايي است كه با تكيه بر آن بتوان 
از اين وضعيت گذر كرد  . وي افزود  : طي د  هه هاي گذشته 
س��رمايه بانك هاي د  ولتي متناسب با نياز جامعه افزايش 
نيافته بود   و كفايت سرمايه د  ر شرايط خوبي قرار ند  اشت 
و س��رمايه بانك ها وابسته به سرمايه مرد  م بود   كه د  ولت 
يازد  هم س��رمايه بانك هاي د  ولت��ي را از 11هزارميليارد   
تومان د  ر س��ال ۹۲ به ۵۹ هزارميليارد   تومان د  ر سال ۹۵ 
افزاي��ش د  اد  . طيب نيا تصريح كرد  : د  ر بود  جه ۹6 قرار بود   
10هزارميليارد   تومان از منابع عمراني به افزايش سرمايه 
بانك ها اختصاص يابد   كه د  ر مجلس به تصويب نرس��يد  . 
اميد  وارم همه د  س��تگاه ها افزايش س��رمايه بانك ها را د  ر 
اولويت قرار د  هند   چراكه سرمايه گذاري بانكي بيشترين 
اثرگذاري را د  ر رشد   اقتصاد   د  ارد  . طيب نيا مشكل انجماد   
مال��ي و افزايش حجم بد  هي د  ولت به نظام بانكي و افراد   
حقيقي و حقوقي را ناشي از د  ولت گذشته د  انست و گفت: 
د  ولت يازد  هم با تشكيل و استقرار بازار بد  هي و بازارپذير 
كرد  ن بد  هي هاي د  ولت به نظام بانكي و اش��خاص د  ر اين 

زمينه گام برد  اشت. 
وي اف��زود  : تامين مالي ش��ركت هاي بزرگ و كاهش 
بد  ه��ي به آنها همچنين تامين مالي بخش��ي از نيازهاي 
د  ول��ت از اهد  اف د  يگ��ر د  ولت د  ر اين زمين��ه بود   چراكه 
رفع انجماد   از بد  هي هاي د  ولت منجر به حركت د  رآمد  ن 

چرخ هاي توليد   و رشد   اقتصاد   مي شود  . 
وزير امور اقتصاد  ي و د  ارايي با اش��اره به اجراي برجام 
و رفع محد  ود  ي��ت بانك ها د  ر ايجاد   رواب��ط كارگزاري و 
تسهيل مباد  الت بانكي بين المللي گفت: د  ر د  وران تحريم 
تنها 30بانك كوچك و پرريسك با ايران كار مي كرد  ند   اما 
امروز بيش از ۲40بانك روابط كارگزاري د  ارند   و د  ر آيند  ه 

نزد  يك با عموم بانك هاي د  نيا روابط برقرار خواهد   شد  . 
طيب ني��ا د  ر اد  ام��ه صحبت ه��اي خود   ب��ا تاكيد   بر 
هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي از طريق ايجاد   
نهاد   نظارت مالي گفت: بايد   بتوانيم د  ر كوتاه مد  ت با ايجاد   
كميته يا س��تاد  ، نياز مالي اين حوزه را مرتفع كرد  ه و به 
د  نبال راهكاري باشيم تا به د  رك مشترك از مخرب بود  ن 
تد  اوم اينگونه نرخ ها برسيم. وي افزود  : موسسات اعتباري 

غيرمجاز هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي را از بين 
برد  ه و كاهش نرخ سود   بانكي را با وقفه مواجه مي كنند  . 

وزي��ر ام��ور اقتص��اد  ي و د  ارايي د  ر انتهاي س��خنان 
خود   تمركز بر تحقق رش��د   پايد  ار اقتص��اد  ي را ضرورتي 
گريزناپذير براي اقتصاد   ايران د  انست و گفت: تحقق رشد   
پايد  ار اقتصاد  ي تا حد   زياد  ي د  ر گرو يك بازار باثبات مالي 
است. بايد   از فرصت هاي موجود   سود   برد   و اقد  امات انجام 
ش��د  ه براي حذف عوامل ثبات زد  ا از اين بازار را با جد  يت 
پيگيري كرد  . كش��ور ما بيش از گذش��ته ب��ه رويكرد  ي 
هماهنگ و منسجم براي ساماند  هي بازار مالي نياز د  ارد   و 
بايد   به الزامات چنين رويكرد  ي گرد  ن نهد  . اميد  وارم نتايج 
حاصل از مباحث ارزش��مند  ي كه د  ر اين همايش مطرح 
مي شود   به سياست گذاران كشور د  ر د  سترسي به چنين 

رويكرد  ي كمك كند  . 

 سيف: ضرورت هوشياري سياست گذاران به 
د  نبال تورم د  و رقمي 

رييس كل بانك مركزي د  ر مراس��م افتتاحيه بيست 
و هفتمين همايش سياس��ت هاي پول��ي و ارزي با بيان 
اينكه مد  ت زياد  ي از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
نگذش��ته اس��ت، برنامه ريزي  ب��راي اد  ام��ه تصميمات و 
سياس��ت هاي مناس��ب براي فاصله گرفت��ن از روند  هاي 
منفي گذشته را د  ر ش��رايط فعلي مهم و ضروري خواند   
و گفت: تالش براي حفظ ثبات مالي و ايجاد   بس��ترهاي 
مناسب رش��د   اقتصاد  ي پايد  ار كه د  ر اين د  وره به  عنوان 
موضوع همايش سياس��ت هاي پولي و ارزي انتخاب شد  ه 
است ازجمله سرفصل هاي اصلي وظايف بانك مركزي د  ر 
حوزه سياست گذاري است. همچنين با توجه به محورهاي 
تعيين ش��د  ه براي همايش س��ال ج��اري نيم نگاهي به 
عملكرد   گذشته بانك مركزي د  ر 4حوزه ثبات پولي، ثبات 
ارزي، نظارت و سالمت بانكي و د  ر نهايت كمك به بهبود   
ابعاد   مختلف فعاليت هاي حقيقي اقتصاد  ، اند  اخته و آن را 

چراغي براي آيند  ه روشن قرار مي د  هيم. 
وي د  ر اد  امه خاطرنشان كرد  : با وجود   موفقيت هاي 
حاصل��ه د  ر زمينه كاهش مس��تمر نرخ ت��ورم و حفظ 
اين د  س��تاورد   د  ر 4س��ال گذش��ته، افزايش نرخ تورم 
ب��ه 10.۲ د  رصد   د  ر خرد  اد   ماه س��ال ج��اري حاكي از 
ريس��ك هاي موج��ود   پيرام��ون حفظ د  س��تاورد  هاي 
حاصله د  ر زمينه مهار تورم و لزوم هوشياري مجموعه 
سياس��ت گذاري كشور د  ر اين زمينه است و اميد   است 
با تقويت انضباط پولي و مالي و اتخاذ راهكارهاي موثر 
به زود  ي ش��اهد   بازگش��ت مجد  د   نرخ تورم به سطوح 
تك رقمي باش��يم. البته روند   رو به كاهش تورم نقطه 
ب��ه نقطه د  ر ماه هاي اخير فضايي را ايجاد   كرد  ه اس��ت 
كه د  ر صورت اس��تمرار و تقويت انضباط پولي و مالي 
بتوانيم د  ر س��ال 13۹6 مانند   سال گذشته شاهد   تورم 
تك رقمي باش��يم. رييس كل بانك مركزي، سياست 
ارزي بانك مركزي را هم راس��تا با بهبود   ش��رايط رشد   
اقتص��اد  ي عنوان كرد   و گفت: ي��ك جنبه مهم از اين 
سياس��ت به ايجاد   ثبات د  ر بازار ارز مربوط مي ش��ود  . 
آرامش د  ر اين بازار از يك سو كارايي نظام قيمت گذاري 
را براي صاد  ركنند  گان و وارد  كنند  گان بهبود   بخش��يد  ه 
و از س��وي د  يگ��ر اعتبار بين المللي اقتص��اد   ايران را با 
 هد  ف جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ارتقا مي بخشد  . 
عالي ترين مقام بانك مركزي مد  يريت نرخ  ارز، حجم و 
تركيب ذخاير خارجي بانك مركزي را از پيچيد  ه ترين 
و حساس ترين نقاط تمركز سياست گذار پولي برشمرد   
و گفت: بر كس��ي پوش��يد  ه نيس��ت كه بانك مركزي 
د  ر ب��ازار ارز ميراث د  ار تالطم ه��اي اوايل د  هه 13۹0و 
نااطميناني ها و بي ثباتي هاي ناش��ي از آن بود  ه اس��ت. 
عالوه  بر اين، نوس��انات قيمت د  ر ب��ازار جهاني نفت و 
كااله��اي اساس��ي، چالش هاي ج��د  ي را د  رخصوص 
مد  يريت ب��ازار ارز به وج��ود   آورد  . ب��ه د  نبال عملكرد   
مناسب بانك مركزي د  ر مهار هيجانات كاذب و كنترل 
تقاضاي سفته بازي د  ر بازار ارز، نرخ ارز با شيبي ماليم 
و متناس��ب با تحوالت متغيرهاي بنياد  ين د  ر اقتصاد   و 
با حد  اقل نوسانات ممكن تعد  يل شد  ه كه به نوبه خود   
نقش تعيين كنند  ه يي د  ر ش��كل د  هي به ثبات اقتصاد   
كالن و كنترل نرخ تورم د  اش��ته است. رييس شوراي 
پول و اعتبار يكسان س��ازي ن��رخ ارز را اقد  امي مهم و 
با هد  ف صيانت از مناب��ع بانك مركزي خواند   و گفت: 
انتظار م��ي رود   اين مهم د  ر آيند  ه يي نزد  يك و با هد  ف 
صيانت از منابع بانك مركزي و از بين برد  ن زمينه هاي 
فس��اد   د  ر نظام تخصيص ارز به سرانجام برسد  . الزم به 
ذكر است، اهميت حفظ ثبات بازار ارز براي تامين ثبات 
اقتصاد  ي كشور و نيز اطمينان خاطر از اجراي موفق و 
پايد  ار سياست يكسان سازي نرخ ارز از مهم ترين د  اليل 
توضيح د   هند  ه حساس��يت هاي موجود   د  ر پياد  ه سازي 
اين سياست به  شمار مي روند  . سيف د  ر اد  امه مهم ترين 
س��رفصل هاي اقد  امات بانك مرك��زي د  ر حوزه نظارت 
را برش��مرد   و گف��ت: شفاف س��ازي صورت هاي مالي 
بانك ها و موسسات اعتباري و عملياتي كرد  ن سيستم 
گزارش گ��ري مالي همگرا با اس��تاند  ارد   IFRS، پايش 
عملكرد   بانك ها و موسس��ات اعتب��اري تحت نظارت 
و س��اماند  هي بازار غيرمتش��كل پولي، بررسي مستمر 
نرخ س��ود   سپرد  ه ها و تسهيالت، تاكيد   بر لزوم استقرار 
حاكميت ش��ركتي و ارتقاي كيفي��ت آن د  ر بانك ها و 
تاكيد   بر اجراي معيارهاي»گروه ويژه اقد  ام مالي مرتبط 
با مبارزه با پولش��ويي و تامين مالي تروريسم« ازجمله 

مهم ترين اقد  امات حوزه نظارت بانك مركزي است. 
رييس كل بانك مركزي از تالش اين بانك د  ر 4س��ال 
اخير براي پايين نگه د  اشتن نرخ تورم و نيز نظارت د  قيق تر 
بر تسهيالت د  هي به بخش هاي توليد  ي توسط شبكه بانكي 
خب��ر د  اد   و گفت: بانك مركزي س��عي كرد  ه ضمن تقويت 
توان تسهيالت د  هي شبكه بانكي بر تامين مالي سرمايه د  ر 
گرد  ش واحد  هاي توليد  ي با هد  ف اس��تفاد  ه از ظرفيت هاي 
بالاستفاد  ه اقتصاد   تمركز كند  . بر اين اساس حجم تسهيالت 
پرد  اختي ش��بكه بانكي د  ر ۲ماهه ابتد  ايي س��ال جاري به 
۵70 هزار ميليارد   ريال رسيد  ه كه د  ر مقايسه با د  وره مشابه 
سال قبل 16.4 د  رصد   رشد   د  اشته است. عالوه بر اين سهم 
سرمايه د  ر گرد  ش از تسهيالت پرد  اختي د  ر اين د  وره معاد  ل 
67.۸  د  رصد   بود  ه و اين س��هم براي تسهيالت پرد  اختي د  ر 

بخش صنعت و معد  ن بالغ بر ۸7.۹د  رصد   بود  ه است. 

طيب نيا: همزمان با كاهش قد  رت بازپرد  اخت تسهيالت، مطالبات بانك ها افزايش يافته و منجر به اين شد  ه است كه بانك ها 
 د  رآمد  هاي موهوم را شناسايي كنند  . نرخ باالي سود   سپرد  ه انگيزه سرمايه گذار را براي سرمايه گذاري د  ر بازار مسكن كاهش

د  اد  ه است از اين رو بايد   بد  انيم رونق صنعت ساختمان بد  ون كاهش نرخ سود   ممكن نيست

سيف: با وجود   موفقيت هاي حاصله د  ر زمينه كاهش مستمر نرخ تورم و حفظ اين د  ستاورد   د  ر 4سال گذشته، افزايش نرخ تورم به 
 10.2د  رصد   د  ر خرد  اد   ماه سال جاري، حاكي از ريسك هاي موجود   پيرامون حفظ د  ستاورد  هاي حاصله د  ر زمينه مهار تورم 

و لزوم هوشياري مجموعه سياست گذاري كشور د  ر اين زمينه است

جهانگيري: برنامه د  ولت يازد  هم د  ر سال آخر فعاليت خود   بر اين موضوع متمركز شد   كه اوراق بد  هي تعريف شد   و د  ر د  ولت 
د  وازد  هم نيز به صورت د  قيق تر د  نبال خواهد   شد   تا د  ولت بتواند   بد  هي خود   را با پيمانكاران و نظام بانكي تسويه كند 

                                                                                                                                                           



 Sun. July 2. 2017  858   يك  شنبه     11  تير 1396  7   شوال 1438  شماره 
bourse@taadolnewspaper.ir  66420769 

5 بورس و فرابورس
دليل عدم تاييد شماره حساب 

مشموالن سهام عدالت 
»مس��دود و راكد بودن حساب بانكي مشموالن« 
و »عدم درج ش��باي بانكي به نام ش��خص مشمول« 
دو دلي��ل اصل��ي عدم تاييد ش��باي حس��اب بانكي 
دارندگان س��هام عدالت است. به گزارش»تعادل« به 
www. نقل از س��نا، سامانه س��هام عدالت به نشاني

samanese.ir درحالي از نيمه اسفند پارسال آغاز 
به كار كرده كه در گام نخست به ارائه صورت حساب 
مشموالن پرداخته اس��ت و در مرحله دوم نيز كه از 
اواخر فروردين امس��ال آغاز شده، شرايطي را فراهم 
آورده تا دارندگان س��هام عدالت براي دريافت س��ود 
س��ال مالي 95 ش��ركت هاي س��رمايه پذير اقدام به 
 ورود شماره شباي حساب بانكي خود در اين سامانه

كنند. 
بر اين اساس مشموالني كه از تاييد نشدن شماره 
شباي بانكي خود مطلع خواهند شد يا پيامك تاييد 
نشدن شبا بانكي توسط سامانه سهام عدالت دريافت 
مي كنند بايد دوباره به س��امانه سهام عدالت مراجعه 
و ش��باي بانكي جديد مربوط به يك حس��اب بانكي 

معتبر به نام خود را در اين سامانه ثبت كنند. 
از اين رو بايد گفت اين دس��ته از مشموالن سهام 
عدالت به دو دليل مهم و اساسي با عدم تاييد شباي 
بانكي خود مواجه هس��تند كه اين دو دليل عبارتند 
از »مس��دود و راكد بودن حساب بانكي مشموالن« و 
نيز »عدم درج شبا بانكي به نام شخص مشمول«. بر 
اين اس��اس در هر دو حالت بايد شباي معتبر بانكي 
مش��موالن جايگزين شبا بانكي ثبت شده قبلي شود 
و در مجموع مالك اصلي براي دريافت س��ود س��هام 
عدالت توسط مش��موالن، ثبت و تاييد شماره شباي 

حساب بانكي هر يك از آنهاست. 

 تقويت و ثبات بازار خرما
با عرضه در بورس كاال

عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي 
مجل��س گفت: تقوي��ت و ثبات بازار خرم��ا با عرضه 
اي��ن محص��ول در ب��ورس ك��اال امكان پذير اس��ت؛ 
زي��را خرما محصولي دو وجهي اس��ت ك��ه عالوه بر 
 مش��تريان داخلي در بازار بين المللي نيز صاحب برند 

است.
ب��ه گزارش »تع��ادل« به نقل از س��نا، حبيب اهلل 
نيكزادي پناه درباره عرض��ه محصولي همچون خرما 
در بورس كاال گفت: يكي از شاخص هاي عرضه خرما 
در بورس ك��اال، توزيع اين محصول با تنوع توليد در 
بسته هاي معروف به دانه يي است كه مي تواند ارزش 

افزوده بهينه براي توليدكننده ايجاد كند. 
نماين��ده بم در مجلس ش��وراي اس��المي با بيان 
اينكه بسته بندي ۶۰۰ و ۸۰۰ گرمي شايسته خرماي 
ناب ايراني نيست، تصريح كرد: نمي توان خرما ايراني 
را داراي ساختار فله يي دانست اما بسته  بندي خرماي 

ايراني نيز با استانداردهاي بين المللي فاصله دارد.
وي افزود: بنابراين با توجه به س��اختار و عملكرد 
بورس ك��االي ايران حرف و حديث ه��اي نرخ خرما 
ب��ا ارائه اي��ن محص��ول ارزآور در بورس ك��اال پايان 
مي يابد همچنين اظهارنظرهاي غيركارشناس��ي نيز 
از ب��ازار اين محص��ول رخت مي بن��دد. نيكزادي پناه 
ادامه داد: مشخص ش��دن مبدا توليد، قيمت گذاري 
ش��فاف و مولفه هاي اقتصادي داخلي از دستاوردها و 

مزيت هاي عرضه خرما در بورس كاالست. 

انعقاد 20 هزار قرارداد سكه 
آتي در هفته قبل

حجم معامالت آتي س��كه طي هفته گذش��ته در 
بورس كاالي ايران به ۲۰هزار و ۱5۸قرارداد و ارزش 
۲7۱ميليارد و 3۰۰ميليون تومان رس��يد. به گزارش 
پايگاه خبري بورس كاالي ايران اين درحالي اس��ت 
كه هفته گذش��ته با وجود افزايش نس��بي تقاضا در 
بازار نقدي طال، س��كه با ثبات همراه بود و قيمت ها 
تغيي��ر چنداني پيدا نكرد. ب��ازار جهاني طال نيز روز 
جمعه تحت تاثي��ر افزايش بازده اوراق قرضه جهاني 
كه به جذابيت س��رمايه گذاري در فلزات ارزش��مند 
لطم��ه زد با كاهش روبه رو ش��د و چهارمين كاهش 

هفتگي متوالي خود را ثبت كرد. 
در معام��الت آتي س��كه نيز طي هفته گذش��ته، 
سررس��يد اس��فند امس��ال به عنوان پرطرفدارترين 
سررس��يد لق��ب گرفت به نح��وي ك��ه معامله گران 
۱7ه��زار و ۸75 قرارداد را ب��ه ارزش ۲4۱ميليارد و 
7۰۰ميلي��ون توم��ان در اين موع��د تحويل به ثبت 

رساندند.
در رتبه دوم معامالت آتي س��كه، سررس��يد دي 
امسال با يك هزار و 5۸۲ قرارداد به ارزش ۲۰ميليارد 
و ۸۰۰ ميليون تومان قرار گرفت. در مكان سوم بازار 
آتي نيز قرارداد تير امسال جاي گرفت؛ به طوري كه 
ب��ا 43۱ قرارداد به ارزش 5 ميلي��ارد و ۲۰۰ميليون 
تومان معامالت خود را در هفته اخير به پايان رساند. 
همچنين سررس��يد ش��هريور نيز با ۱7۶ق��رارداد به 
ارزش ۲ميليارد و ۲۰۰ميليون تومان در مكان بعدي 
بازار آتي قرار گرفت. در پايان نيز سررسيد آبان ماه با 
94 قرارداد به ارزش ۱۲ميليارد ريال در جايگاه هاي 

آخر ايستاد.

 معامالت آتي سكه در آخرين روز هفته گذشته
همچنين بررس��ي معامالت آتي سكه در آخرين 
روز معامالتي هفته گذشته)پنج شنبه( نشان مي دهد 
در مجموع 4هزار و 975قرارداد منعقد ش��د. به اين 
ترتيب در معامالت روز پنج ش��نبه 4 سررسيد فعال 
ب��ازار آتي بورس كاال با روند نزولي روبه رو ش��دند و 
تنها سررس��يد تير روندي مثبت داشت به طوري كه 
براساس آمار معامالت سكه تحويل تير با ثبت قيمت 
يك ميليون و ۲۲3هزار تومان افزايش ۰.۰۸درصدي 

را تجربه كرد. 
اين در ش��رايطي است كه قرارداد تحويل شهريور 
امس��ال با قيمت يك ميليون و ۲49هزار تومان افت 
۰.۱4درص��دي را به ثبت رس��اند. همچنين س��كه 
تحويل آبان امسال نيز با نرخ يك ميليون و ۲۸۱هزار 
تومان به فروش رس��يد و افت قيمت ۰.۲5درصدي 
را تجرب��ه كرد. سررس��يد دي نيز با نرخ يك ميليون 
و 3۱۶هزار توم��ان معامله و با كاهش ۰.۰۲درصدي 
روبه رو ش��د. از س��ويي ديگر سررسيد اس��فند نيز با 
قيمت يك ميليون و 347هزار تومان به ثبت رسيد و 

با افت قيمت ۰.34درصدي روبه رو شد. 

اخبار بورس

»تعادل« از اعتراض سهامداران شركت كنتور سازي در بورس تهران گزارش مي دهد 

استيصال سهامداران؛ عدم پاسخگويي مسووالن 
گروه بورس | علي رمضانيان|

 صبح روز گذش��ته عده يي از فعاالن بازار سرمايه 
و س��هامداران ش��ركت كنتورس��ازي اقدام به تجمع 
اعتراضي در تاالر شيش��ه يي كردند ك��ه در نهايت با 
شكستن شيش��ه ها، پرتاب س��طل هاي زباله و با سر 
دادن ش��عارهايي، فرآيند معامالت تاالر شيشه يي را 
با اختالل مواجه كردند و خواس��تار استعفاي روسا و 
مديران سازمان بورس شدند. افزون بر اين، معترضان 
با نصب پالكاردهايي در تاالر معامالت بورس و اوراق 
به��ادار كه بر آنها جمالتي همچون »ما س��هامداران، 
س��هام تضمين شده شركت كنتورسازي را از سازمان 
بورس خريداري كرده ايم«؛ »سرمايه خود را از سازمان 
بورس مي خواهيم« و نوشته هاي ديگري از اين دست، 
خواستار رسيدگي روس��ا و مديران سازمان بورس به 
حق��وق تضييع شده ش��ان بودند. اين رخداد س��بب 
تعطيلي تاالر شيش��ه يي و بسته شدن در هاي ورود و 

خروج شركت بورس تهران شد. 
در همين ارتباط مدير روابط عمومي بورس تهران 
در گفت وگو با »تعادل« در اين ارتباط اظهار كرد: اين 
گروه از س��هامداران كه حدود 7۰ ت��ا ۸۰ نفر بودند، 
صبح ديروز با حضور در تاالر حافظ و نصب نوشته هايي 
خواهان تعيين تكليف پرونده ش��ركت كنتورس��ازي 
بودند كه اين شركت از سال گذشته به دليل تخلفات 
مديران آن با مش��كالتي مواجه شده است. اين مقام 
مسوول افزود: در اين رويداد برخي معترضان با ايجاد 
بي نظم��ي، وارد تاالر طبقه همكف معامالت ش��دند. 
روح بخش در پايان گفت: البته اين اعتراضات از سوي 
نيروي انتظامي كنترل و در س��اختمان شركت نيز به 
توصيه نيروي انتظامي بسته شد تا امنيت افراد حاضر 

در ساختمان تامين شود. 
براس��اس اين گزارش، سهامداران كنتورسازي كه 
پي��ش از اين نيز در دهمين نمايش��گاه بورس، بانك 
و بيم��ه در غرفه س��ازمان ب��ورس و همچنين مقابل 
ساختمان س��ازمان بورس دست به تجمع زده بودند، 
دي��روز ع��الوه بر نص��ب بنرهايي با محت��واي ابطال 
معامالت گذشته اين شركت، ش��عارهايي سر داده و 

خواهان رسيدگي به وضعيت اين شركت شدند. 

 تاريخچه مشكالت شركت كنتورسازي 
ماجراي نصب صندوق  فروشگاهي و رشد چشمگير 
قيمت سهام كنتورسازي در بورس طي روزهاي پاياني 
سال 94 يكي از جنجال برانگيزترين رخدادهاي بازار 
س��رمايه بود. ماجرايي كه با توجه به ترديد در اصالت 
گزارش هاي حسابرسي ش��ده از آن به عنوان يكي از 
رس��وايي هاي بزرگ تاريخ بورس ايران ياد مي ش��ود. 
در آخري��ن روزهاي دي ۱394 و درس��ت همزمان با 
سرخوش��ي اغلب سرمايه گذاران از اجراي برجام، يك 
ناش��ر بورس��ي از تعديل مثبت 4۰۰ درصدي به بازار 
خبر مي دهد. تعديلي كه از آن در تاالر شيش��ه يي به 
عنوان نشانه يي از تابيدن آفتاب برجام ياد مي شود تا 
بهانه يي براي باال رفتن يك هزار واحدي شاخص كل 
بورس فقط در عرض يك روز و همزمان با بازگش��ايي 

اين نماد معامالتي باشد. 
ش��ركتي كه در چند سال گذشته با مشكل مالي 
نظير ناتواني بازپرداخت تس��هيالت بانكي دريافتي و 
پرداخت نكردن س��ود س��ال هاي گذشته سهامداران 
مواجه بوده، حاال در واپس��ين روزه��اي باقيمانده در 
س��ال ۱394 با اعالم پيش بيني افزايش س��ود 3۰۰ 
ميلي��ارد توماني از محل انعقاد ق��رارداد صندوق هاي 
فروشگاهي در بودجه 94 همه معامله گران بازار سهام 

را شگفت زده كرد. 
شركت كنتورسازي كه در تركيب سهامداري آن 
نام س��رمايه گذاري و تجاري »معين رنان« با بيش از 
57 درصد سهام، سبد شركت تعاوني وزارت بهداشت 
ب��ا بيش از يك درصد س��هام و البته ش��ركت آيترون 
)آس��كاريس س��ابق( با مالكيت ۸درصدي سهام )كه 
معلوم نيس��ت س��ود نقدي اين ش��ركت فرانسوي- 
امريكاي��ي در س��ال هاي اخير به جيب چه كس��اني 

سرازير ش��ده( ديده مي ش��ود و طي دو سال اخير با 
مشكل سرمايه در گردش مواجه بوده است. 

حجم مطالبات سنگين از وزارت نيرو از يك سو و 
از س��ويي ديگر كسادي بازار مصرف باعث شده تا اين 
ش��ركت در هر دوره زماني ب��ا رونمايي از قراردادهاي 
عجي��ب و غريب از قبيل صادرات كنتور به س��وريه، 
اندكي از نقدينگي مورد ني��از خود را از طريق بورس 
جمع آوري يا دس��ت كم از فشار بار بدهي هاي بانكي 

خود با مدل وثيقه كردن سهام بكاهد. 
در آخرين اقدام ها مطابق با مس��تندات موجود در 
سامانه كدال، شركت كنتورسازي ايران در صورت هاي 
مالي كه به س��ازمان بورس ارائه داده از صندوق هاي 
فروش��گاهي با حاشيه سود بيش از 5۰ درصدي خبر 
داده، بدون اينكه به نرخ سود بانكي منابع مالي مورد 

نياز در اين طرح اشاره يي داشته باشد. 
در اين ميان ش��ائبه عملكرد اتاق اصناف ايران در 
انعقاد قرارداد با شركت تازه تاسيس هوشمند سامانه 
باران يا شائبه مناقصه برگزار شده توسط اين شركت، 
سود پيش بيني شده شركت بورسي تامين كننده اين 
صندوق ها، خريد سهام شركت توسط گروهي خاص 
و غيره، باعث پرسش هاي بسياري در تاالر شيشه يي 
طي ۶ ماه نخست سال گذشته شد. اما در نهايت نماد 
شركت در پي اين ابهامات متوقف شده و با وجود چهار 
مرتبه اعالم برگزاري مجمع س��االنه، اين مجمع لغو 
شده و همچنان نماد شركت متوقف و مديران شركت 

نيز بازداشت شده اند. 

 حذف نام حسابرس شركت از فهرست بورس
يكي از داليلي كه س��بب اعتماد س��هامداران به 
صورت ه��اي مالي ش��ركت ش��د، اين بود ك��ه تمام 
صورت هاي مالي شركت كه در آن سودهاي آنچناني 
اعالم شده بود به تاييد سازمان رسيده و در اطالعات 
منتشر شده در كدال صورت هاي مالي حسابرسي شده 
بود كه در بازار سرمايه معتبرترين صورت است. بر اين 
اساس و به دليل اين تخلف نام موسسه حسابرسي كه 
حساب هاي كنتورسازي را تاييد كرده بود، با تصميم 
كميته پذيرش و نظارت بر موسسات معتمد سازمان 
بورس از فهرس��ت حسابرس��ان معتمد اين س��ازمان 

حذف شده است. 
حذف نام اين موسس��ه از فهرس��ت حسابرس��ان 
معتمد بورس پس از آن صورت مي گيرد كه س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با باال گرفتن اعتراض ها نس��بت 
به اصالت پاره يي از مس��تندات و مدارك حسابرس��ي 
شده شركت كنتورسازي ايران، به قوه قضاييه شكايت 

برده است. گزارش حسابرسي شده عملكرد سال مالي 
منتهي به اس��فند ۱394 شركت كنتورسازي ايران از 

سوي اين موسسه حسابرسي تاييد شده بود.
 اين موسس��ه حسابرسي در تاريخ ۲۶ آبان ۱3۸9 
تاسيس شده و گفته مي شود سازمان بورس پرونده يي 
را در كميته حقوقي حسابرس��ان براي بررسي پاره يي 
از اقدام هاي صورت گرفته از س��وي اين موسس��ه در 
زمينه تاييد برخي مدارك و مستندات مبهم شركت 
كنتورس��ازي با موضوع صندوق هاي فروش��گاهي در 

دست اقدام دارد. 

 استيصال سهامداران خرد 
با توجه به گذشت يك سال از بروز مشكالت شركت 
كنتورس��ازي، اعتراضات يك ساله س��هامداران نشان 
مي دهد كه اين اعتراضات از سر استيصال سهامداران 
بوده كه بعد از يك سال به حق و حقوق خود نرسيده 
و دست به خشونت زده اند. در خصوص اتفاقات ديروز، 
احمدپور از معامله گران تاالر شيشه يي كه طي اتفاقات 
ديروز در تاالر شيش��ه يي حضور داش��ت به »تعادل« 
گفت: اين رخداد از ساعات ۱۰ صبح با سردادن شعار 
عليه مسووالن بورس و اوراق بهادار شروع شد اما رفته 
رفته اين شعارها با خشونت هايي همراه شد؛ معترضان 
شيشه هاي تاالر را شكس��ته و به سمت طبقه پايين 
حرك��ت و جلو در ورودي تاالر معامالت تجمع كردند 
كه در پي اشتباه يكي از نگهبانان و بازگذاشتن در به 
درون تاالر هجوم آورده و س��بب بي نظمي در تاالر و 

برهم زدن لوازم شدند. 
اي��ن معامله گر تاالر افزود: بع��د از دقايقي نيروي 
انتظام��ي ورود ك��رد و ب��ا بس��ته ش��دن در ورود و 
خ��روج بورس تهران و هدايت اين اف��راد به بيرون از 
سازمان اوضاع آرام ش��د. احمدپور افزود: در ماجراي 
روز گذشته كسي دستگير نش��د اما يكي از ماموران 
انتظامات بورس تهران با فشار قلبي روبه رو شد كه به 
بيمارستان انتقال يافت. اين كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص »آكنت��ور« گفت: به طور كلي مي توان گفت 
كه موضوع »آكنتور« از يك قرارداد شروع شد، بعد از 
رسانه يي شدن عقد قراردادهايي كه هرگز تاييد نشد 
نماد ش��ركت كه قيمت سهام آن در آن هنگام حدود 
۲هزار تومان بود، متوقف شد، اما بعد از مدتي با رقمي 
نزديك به ۸هزار تومان بازگش��ايي شد. در اين هنگام 
سفته بازان و در واقع كساني كه به اتفاقات پشت پرده 
واقف بودن��د، اقدام به فروش س��هام در اين محدوده 
قيمت��ي كردند اما س��هامداراني كه اطالع��ي از اين 
موضوع نداشتند اقدام به خريد كردند يا سهام قبلي را 

نزد خود نگه داش��تند. در نهايت اما قيمت سهام افت 
كرد و در محدوده ۶هزار و 5۰۰ توماني ايستاد تا اينكه 
در تير 95 نماد ش��ركت براي برگزاري مجمع ساالنه 
متوقف اما مجمع آن برگزار نشد. اين اتفاق سه مرتبه 
ديگر نيز رخ داد و در نهايت نيز مجمع شركت برگزار 
نشد. بنابراين پرونده شركت به دليل مشكالت ايجاد 
ش��ده از سوي شركت اعم از انتشار اخبار دروغ مبني 
بر عقد قرارداد، صورت هاي مالي مخدوش كه سازمان 
حسابرس��ي نيز تاييد كرده بود و ديگر مسائل، به قوه 
قضايه ارجاع داده ش��ده و س��ازمان ب��ورس به عنوان 
مدعي العموم از اين ش��ركت شكايت تنظيم كرد. بعد 
از اين ش��كايت مديرعامل شركت بازداشت شد و در 
حال حاضر در زن��دان اوين دوران محكوميت خود را 

طي مي كند. 

 سخنان يكي از شركت كنندگان در اعتراض 
در همي��ن ارتباط يك��ي از ش��ركت كنندگان در 
اعتراضات ديروز به »تعادل« گفت: بعد از اينكه سازمان 
بورس شكايت كرد و مديرعامل شركت دستگير شد 
هيچ چيزي نصيب س��هامداران شركت نشد. اين در 
حالي است كه سازمان بايد به فكر سهامداران مي بود، 
اما دس��ت روي دست گذاش��ت تا اداره امور مالياتي 
بخش��ي از كارخان��ه را به مزايده بگ��ذارد تا مطالبات 
خود را نقد كند. س��ازمان تامين اجتماعي نيز بخشي 
از دارايي هاي ش��ركت را مصادره كرد تا طلب خود را 
زنده كند اما سازمان بورس دست روي دست گذاشت 

تا اموال سهامداران پايمال شود. 
وي در پاس��خ به اين س��وال كه در حال حاضر آيا 
سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي عقب كشيدند، 
گفت: اين دو س��ازمان فعال اعالم كرده اند كه اقدامي 
نمي كنند اما آيا با اين كار حقوق س��هامداران مسترد 
مي شود؟ سهامداراني كه با دريافت اعتبار ۲۲درصدي 
سهام شركت كنتورسازي را خريداري كرده اند در حال 
حاضر بهره آن اعتبار را پرداخت مي كنند؛ سهامي در 
كار نيس��ت و چه نهادي بايد پاسخگوي اين خسران 
باش��د. اين س��هامدار »آكنتور« به »تع��ادل« گفت: 
تاكنون چندين نفر براي خريد ش��ركت »آكنتور« پا 
پيش گذاش��تند، اما س��ازمان بورس همكاري الزم را 
انجام نداده است و همچنان تكليف شركت مشخص 
نيس��ت. اعتراض ما اين است كه س��ازمان بورس به 
عن��وان مدعي العم��وم فقط به عنوان ش��اكي پرونده 
تنظيم ك��رده و هيچ اقدام��ي انجام نداده اس��ت اما 
سازمان امور مالياتي و تامين اجتماعي سريعا اقدام به 

مصادره اموال مي كنند. 

 مدير حقوقي سازمان بورس 
محمدعلي شيرزادي ، مدير حقوقي سازمان بورس 
در گفت وگ��و با »تعادل« در خص��وص پيگيري هاي 
س��ازمان در خصوص اي��ن ماجرا گفت: س��ازمان بر 
اس��اس قانون پيگير ماجرا بوده و طبق ماده ۲ قانون 
بازار سرمايه پرونده يي را به عنوان مدعي العموم به قوه 
قضاييه سپرده اس��ت. شيرزادي در خصوص تشكيل 
نشدن دادگاه گفت: اينكه تاكنون هيچ اقدامي نشده 
و تنها به بازداش��ت مديرعامل اقدام شده كذب بوده و 
ب��ه متهم تفهيم اتهام ش��ده و موضوع در قوه قضاييه 
در حال پيگيري است. وي در خصوص مصادره اموال 
شركت كنتورسازي از سوي اداره امور مالياتي و تامين 

اجتماعي پاسخي ارائه نكرد. 

 جزئيات از زبان يك مسوول بورس تهران 
در همي��ن حال علي صحرايي، معاون بازار بورس 
و اوراق بهادار تهران، با بيان اينكه اعتراض روز شنبه 
تعدادي از معامله گران در تاالر معامالت اوراق بهادار 
حافظ ارتباطي با كل معامالت بازار س��هام نداش��ته، 
گفت: ديروز تعدادي از معامله گران مدعي سهامداري 
در »آكنتور« نسبت به طوالني شدن توقف اين نماد 
معامالتي و حبس دارايي هاي خود در تاالر معامالت 
اعتراض كردند. عل��ي صحرايي در گفت وگو با فارس 
درب��اره جزييات اعتراض هاي روز گذش��ته عده يي از 
معامله گران در ت��االر معامالت اين ب��ازار گفت: روز 
گذشته عده يي از معامله گران در تاالر معامالت اوراق 
بهادار حافظ به طور خاص نس��بت به وضعيت سهام 
شركت كنتورسازي ايران خطاب به متوليان اين بازار 
و س��ازمان بورس اعتراض كردند. او با بيان اينكه اين 
اعتراض ها هيچ ارتباطي با كليت معامالت بازار سهام 
نداش��ته، افزود: اين اعتراض ها ناشي از تحقق نيافتن 
پيش بيني هاي ناشر كنتورس��ازي براي دستيابي به 
برخي دارايي هاست كه متاسفانه در سال مالي جديد 
محقق نش��ده و به تبع آن ب��ا توقف نماد معامالتي و 

حبس سرمايه سهامداران مواجه شده است. 
اين مقام مس��وول درباره آخرين وضعيت پرونده 
شكايت از ناش��ر كنتورس��ازي به قوه قضاييه گفت: 
پرونده اين ناش��ر به امور انتظامي و حقوقي سازمان 
ب��ورس ارجاع و در نهايت به دادگاه ارس��ال ش��ده و 

هم اكنون در حال رسيدگي است. 
صحرايي تس��ريع در پيگيري پرونده كنتورسازي 
در قوه قضاييه را خواس��ت متولي��ان بورس و عموم 
سهامداران اين شركت عنوان كرد و افزود: در صورت 
تسريع در صدور احكام قضايي سهامداران مي توانند 
ادعاي خسارت كرده و جبران آن را از محكومان طلب 

كنند. 
از اين رو انتش��ار برخ��ي خبرها مبني بر اعتراض 
سهامداران به كليت معامالت بازار سهام صحيح نبوده 
و نگاهي به نماگرها و نوسان قيمت سهام شركت ها در 
روز گذش��ته نيز نشان مي دهد به تبع بهبود وضعيت 
بازاره��اي جهاني و رش��د قيمت كانه ه��اي فلزي و 
معدني ها، ب��ورس تهران نيز تحت تاثير اين وضعيت 

با اقبال معامله گران روبه رو بوده است. 
صحراي��ي درب��اره آخرين وضعيت پرونده ناش��ر 
كنتورس��ازي در ق��وه قضاييه و زمان ص��دور احكام 
گفت: بازپرس پرونده و سيس��تم قضايي هر زمان كه 
پ��س از تحقيقات كامل زمان مناس��ب جهت صدور 
راي را اعالم كنند، بدون ش��ك اق��دام به صدور راي 
عادالنه براي افرادي كه ناقض قوانين بوده اند، خواهد 
ك��رد كه در هر صورت تس��ريع در صدور اين احكام 
خواس��ت س��هامداران و متوليان بازار سرمايه است. 
وي درباره دس��ت كشيدن س��ازمان امور مالياتي از 
به مزايده گذاشتن برخي اموال و دارايي هاي شركت 
كنتورس��ازي ايران آن را ناش��ي از ت��الش و رايزني 
متوليان بازار س��رمايه دانست و گفت: تالش شده تا 
س��ازمان مالياتي نيز در تحقق طلب خود جزو ديون 
مقدم نباشد و ماليات هم پس از رد ديون سهامداران 

مطالبات خود را درخواست كند. 

»تعادل« از معامالت روز گذشته بازار سهام گزارش مي دهد

تقويت ۹۵واحدي شاخص در سايه معامالت كم عمق
گروه بورس| 

معامله گ��ران بورس تهران روز گذش��ته در حالي 
ش��اهد پيشرو ش��دن گروه فلزات اساسي و معدني ها 
بودن��د كه حجم معامالت س��هام همچن��ان از عمق 
پايين بازار حكايت داش��ت و ش��اخص كل 95 واحد 
رش��د كرد. بر اين اس��اس ديروز شاخص كل قيمت 
و بازده نق��دي بورس و اوراق بهادار ته��ران در پايان 
معامالت ب��ا افزايش 95واح��دي روي رقم 7۸ هزار و 
799 واحد ايس��تاد. شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 
۶5واحدي ع��دد ۱7 هزار و ۱۸۱واح��د را به نمايش 
گذاشت. همچنين شاخص سهام آزاد شناور با افزايش 
۱5۸واحدي به رقم ۸5 هزار و 9۸۸ واحد دست يافت. 
ش��اخص بازار اول اما در حالي با افزايش 9۶ واحدي 
به رقم 54 هزار و 343 واحد دس��ت يافت كه شاخص 
ب��ازار دوم با افزايش 34 واحدي عدد ۱7۶ هزار و 59۰ 
واحد را به نمايش گذاش��ت. ديروز همچنين شاخص 
كل فرابورس )آيفك��س( با كاهش ۶ واحدي به 9۰4 

واحد رضايت داد. 
ب��ه گ��زارش »تع��ادل« ارزش كل معام��الت روز 
گذشته بورس تهران در حالي به بيش از ۲۲9ميليارد 
تومان رس��يد كه در بازار نقدي اندكي از ۱۰۲ميليارد 
تومان فراتر رفت كه ناش��ي از دس��ت به دست شدن 
بيش از 4۱۲ميليون س��هم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 37 هزار و ۱45 نوبت دادوستد بود. 
طي معامالت ديروز بازار سهام همزمان با بازگشايي 
اغلب نمادهاي معامالتي در حالي شاهد پيشرو شدن 
گ��روه فل��زات اساس��ي و برخي معدني ها همس��و با 
افزايش اقبال خريداران اغلب حقيقي س��هام بود كه 
در بازار ابزاره��اي مالي ب��ورس، اوراق اختيار فروش 
براي سبدگردان هاي حرفه يي اين بازار توام با بازدهي 

خوبي بود. همزمان در گروه قندي ها نيز معامله گران 
حقيق��ي در حجم هاي محدود به رنج ش��دن قيمت 
سهام در تك سهم هاي اين گروه به نظاره نشستند. در 
گروه معدني ها در حالي اصالح قيمت س��هام در كنار 
برگ��زاري روزهاي پرترافيك فصل مجامع مورد توجه 
معامله گران كم تعداد بازار سهام قرار گرفته كه در اين 
بين گروه س��رب و روي با جذابي��ت دوچنداني براي 

معامله گران اغلب حقيقي خودنمايي مي كند. 
ديروز در گروه خودروسازان نيز انتظار براي انتشار 
برخ��ي خبرهاي خوش��ايند در حالي ب��ه معامالتي 
كم حجم اما در دامنه نوسان مثبت قيمتي منتهي شد 
كه روندي آرام و متعادل بر كليت معامالت اين گروه 

در محدوده صفر تابلو حاكم بود. 
اما در ميانه معامالت بازار س��هام، اعتراض دوباره 
برخي معامله گراني كه ادعاي س��هامداري در شركت 
كنتورس��ازي ايران را دارن��د، در تاالر معامالت بورس 
باال گرفت به طوري كه خبرهاي ميداني در اين زمينه 
حاكي اس��ت، افزايش اعتراض ها در اين زمينه باعث 
بسته شدن در هاي تاالر معامالتي بورس تهران پيش 
از پايان س��اعت رس��مي اين بازار ش��د. اعتراض هاي 
چندين باره به عملكرد س��ازمان بورس و بالتكليفي 
پرونده ناش��ر كنتورسازي ايران دست كم در يك سال 
گذشته مقابل سازمان بورس و تاالر معامالت حافظ در 
حال��ي ادامه دارد كه تاكنون هيچ واكنش يا اعتراضي 
نسبت به برخي اشخاص دخيل در اين پرونده از جمله 
اتاق اصناف ايران صورت نگرفته اس��ت. بر اساس اين 
گزارش، روز گذشته بازار سهام، بازاري متعادل و توام با 
افزايش تقاضا از سوي معامله گران كم تعداد آن بود كه 
با پيشرو شدن گروه فلزات اساسي و برخي معدني ها، 

اندكي به بهبود ارزش معامالت روزانه بازار افزود. 

 نمادهاي اثرگذار
روز گذش��ته معامالت س��هام در نم��اد معامالتي 
ش��ركت هاي معدني و صنعتي گل گهر ب��ا ۲5واحد، 
فوالدمباركه با ۲۰واحد و تجارت الكتريك پارسيان با 
۸ واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر محاسبه 
ش��اخص كل ب��ورس به نام خ��ود ثب��ت كردند. در 
مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتي سه شركت 
س��رمايه گذاري غدير با 7 واحد، گسترش نفت و گاز 
پارس��يان با 5 واحد و آهنگري تراكتورسازي ايران با 
3 واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين 

نماگر به دوش كشيدند. 

 رفت و آمد نمادهاي بورسي
طي معامالت نخس��تين روز هفته، نماد معامالتي 
ش��ركت هاي صنايع كاغذس��ازي كاوه، سرمايه گذاري 
توس��عه معادن و فلزات، ايران دارو، كارخانجات كمك 
فنر ايندامين سايپا، گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو 
از س��وي ناظ��ر بازار س��هام متوق��ف و در مقابل نماد 
معامالتي ش��ركت هاي بهمن ديزل، حق تقدم استفاده 
 نش��ده فوالد  افزا س��پاهان، اوراق اجاره صچاد و اوراق 
محاربه صشرق، بانك حكمت ايرانيان ، نفت پاسارگاد، 
پتروش��يمي خراس��ان، حق تقدم خريد سهام توسعه 
حمل ونقل ريلي پارس��يان و توليد م��واد اوليه دارويي 
البرزبالك بازگشايي شدند. ديروز همچنين 99.4 درصد 
از س��هام ش��ركت آهن و فوالد ارفع از س��وي شركت 
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير به قيمت پايه 

هر سهم ۲۸5 تومان روانه ميز فروش فرابورس شد.
 

 معامالت درون گروهي
همچنين در بازار ۲ بورس تهران كه به معامالت 

درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص دارد، 3۰ 
ميليون سهم گسترش نفت و گاز پارسيان به ارزش 
كمت��ر از 5ميليارد تومان با معامالت درون گروهي از 

سوي سهامدار عمده مواجه بود. 

 پيش بيني آينده بازار سهام
ي��ك كارگزاري براي نخس��تين هفته بع��د از ماه 
رمض��ان پيش بيني كرد؛ بازار س��هام با افزايش حجم 
داد و ستدها همراه شود. در پيش بيني كارگزاري آبان 
آمده است: در حالي بازار سهام نخستين هفته بعد از 
ماه رمضان را با ش��اخص 7۸ هزار و 7۰4 واحدي آغاز 
مي كند كه با توجه به پايان ماه مبارك رمضان و پشت 
س��ر گذاشتن هفته يي نيمه تعطيل اما مثبت، به نظر 
مي رسد بازار سهام با افزايش حجم دادوستدها همراه 
ش��ود. در اين بين در بازارهاي بين المللي نيز ش��اهد 
بهبود قيمت هاي فلزات پايه بوديم و قيمت هاي جهاني 
نفت نيز بخش��ي از ريزش هفته ه��اي اخير را جبران 
ك��رد و هر دو عامل مذكور مي تواند گروه هاي مرتبط 
با بازارهاي جهاني مانند پتروش��يمي، پااليشگاهي و 
ب��ه خصوص فلزي و معدني را در كانون توجه فعاالن 
بازار قرار دهد كه گروه سرب و روي به دليل شناوري 
پايين تر احتماال با افزايش تقاضا و معامالتي به مراتب 

مثبت تر از هم گروهي ها مواجه خواهند بود. 
بر اين اساس به نظر مي رسد، گروه هاي ساختماني، 
س��يماني، كاش��ي و س��راميك و غذايي نيز در هفته 
پي��ش رو با افزايش حجم معامالت مواجه باش��ند كه 
انتظ��ار داريم برخ��ي نمادها نظير »ث��ازن«، »ثاباد«، 
»غمينو«، »غديس«، »كترام«، »كلوند«، »س��تران«، 
»ساروم«، »سش��رق«، »تليسه«، »سدور« و »ثامان« 

از اقبال بيشتري برخوردار باشند. 

 رشد حجم و ارزش مبادالت فرا بورس
روز آغازي��ن هفته جاري با افزايش حجم و ارزش 
مب��ادالت فرابورس ايران همراه ش��د به گونه يي كه 
دادوس��تد بالغ بر 3۱7ميلي��ون ورقه بهادار به ارزش 
۱۲۸.۶ميليارد توم��ان در بازارهاي فرابورس صورت 

گرف��ت كه اين حجم از معامالت در بيش از ۲9 هزار 
نوبت دادوس��تدي انجام ش��د. بيش از ۶5  درصد از 
حجم و حدود نيمي از ارزش مبادالت كل فرابورس 
در روز جاري به بازارهاي اول و دوم اختصاص داشت؛ 
بدين ترتيب شاهد تغيير مالكيت بيش از ۲۰9ميليون 
س��هم به ارزش افزون بر ۶۱.۶ ميليارد تومان در اين 
دو بازار بوديم. نمادهاي»ذوب« و »ش��ليا« درحالي 
بيش��ترين مي��زان حج��م و ارزش را در بازاره��اي 
اول و دوم ب��ه دس��ت آوردن��د كه در ص��در جدول 
پربيننده ترين نمادهاي فرابورس��ي نيز قرار گرفتند. 
در دهمين روز از نخس��تين ماه تابس��تان، بيشترين 
افزايش قيمت به نام نماد معامالتي شركت هاي آهن 
و فوالد ارفع، بيمه س��امان و شركت كي بي سي ثبت 
شد درحالي كه نمادهاي »افرا«، »شليا« و »وگستر« 
بيشترين ميزان كاهش قيمتي را تا سقف 4.9واحدي 

متحمل شدند. 
نماد»م��ارون« نيز با اهرم منف��ي 5.۸ واحدي بر 
ش��اخص كل، مبادالت ديروز را پشت سر گذاشت و 
در نهايت آيفكس ب��ا بيش از ۶ واحد افت در ارتفاع 
9۰4واحدي قرار گرفت. همچنين نماد»اخزا۱۱« با 
نقل وانتقال بي��ش از ۸۲ هزار ورقه به��ادار به ارزش 
افزون ب��ر 7.7ميليارد تومان در صدر ب��ازار اوراق با 
درآمد ثابت از نظر حجم و ارزش معامالتي ايس��تاد 
و در اي��ن ب��ازار مجموعا بيش از 4۱5 ه��زار ورقه به 
ارزش بالغ بر 4۰.۶ميليارد تومان دس��ت  به دس��ت 
ش��د. در همين حال خريدوف��روش بيش از 9۰ هزار 
ورقه تس��هيالت مس��كن ب��ه ارزش اف��زون بر ۶.7 
ميليارد تومان نتيج��ه نقل وانتقال هاي صورت گرفته 
در تابلو تس��هيالت مسكن بود. قيمت اين اوراق نيز 
در بازه 7۲تا 77 هزار تومان قرار داشت كه بيشترين 
قيمت مربوط به تس��ه بهم��ن95 و كمترين قيمت 
نيز متعلق به امتياز تس��هيالت مس��كن دي  ماه 93 
ب��ود. در آغاز اين هفته كاري چندين نماد معامالتي 
ازجمله »خراسان«، »شپاس«، »حكمت«، »دبالك« 
و... بازگش��ايي ش��دند درحالي كه شاهد توقف هيچ 

نمادي نبوديم. 
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لزوم اعمال وارانتي براي 
عرضه كاالها

ايسنا| رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
با تاكي��د بر بهبود كيفيت ل��وازم خانگي ايراني در 
سال هاي گذش��ته گفت: اكنون آنچه مشكل اصلي 
برند هاي داخلي به ش��مار م��ي رود، نبود وارانتي يا 

ضمانت تعويض كاالست. 
محم��د طحانپ��ور اظه��ار كرد:  طي س��ال هاي 
گذشته كيفيت لوازم برقي ايراني رشد قابل توجهي 
پيداك��رده و با توجه به اينك��ه در اين مدت برخي 
از برنده��ا مانند سامس��ونگ و الي جي در ايران به 
توليد پرداخته اند وضعيت اين بخش به مراتب بهتر 

از قبل شده است. 
وي همچني��ن عن��وان ك��رد: اكن��ون كيفي��ت 
محصوالت برقي ايراني به گونه يي اس��ت كه حتي 
برخي از يخچال هاي س��ايد و لباسشويي نمونه هاي 
ايران��ي كيفيت��ي بهتر از اجناس ت��رك دارند اما با 
اين وجود م��ردم به دريافت خدمات پس از فروش 
اهمي��ت بس��يار مي دهند ك��ه اين مس��اله موجب 
مي ش��ود كاالي ايراني در رقابت گاه دچار مش��كل 
ش��ود. رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي 
در عي��ن حال با اش��اره به كيفيت ب��االي ايران در 
توليد برخي محصوالت مانند آبگرمكن هاي ديواري 
و اج��اق گاز گفت: در بخش تولي��د اجاق گاز خط 
تولي��دي در ايران ايجاد ش��ده كه حت��ي كارخانه 
ب��وش آلمان همچنين خط توليدي ندارد، در مورد 
قيمت هم ش��ايد قيمت اين كاال يك س��وم قيمت 
بوش باش��د. دربحث آبگرم كن ديواري نيز در سطح 
عالي قرار داريم و در اين زمينه حتي به كشورهاي 
اروپايي صادرات داريم. در بخش هايي مانند يخچال 
فريزر و ماش��ين لباسش��ويي نيز طي اين سال هاي 
پيش��رفت هاي خوبي داش��ته ايم و به همين دليل 
برخ��ي توليدكنندگان ايتاليايي ب��راي توليد راهي 
ايران شده اند تا بتوانند در ايران ماشين لباس شويي 
تولي��د كنند يا به طور مثال ش��ركت بوش آلمان با 
بوت��ان مذاكرتي انجام داده تا به صورت مش��ترك 

آبگرمن ديواري توليد كنند. 
وي ادامه داد: از سوي ديگر مطمئن هستم طي 
دو س��ال آينده سامس��ونگ نيز در ايران كاالهايي 
ب��ا هدف ص��ادرات توليد خواهد ك��رد و در چنين 
شرايطي به وضوح مش��اهده مي شود كه اگر توليد 
درايران از حالت زير پله يي خارج ش��ده و ش��رايط 
مناس��بي را تجربه كند و اف��راد به جاي هزينه كرد 
وام ه��اي تولي��د در بخش ه��اي غيرمول��د، آن را 
ص��رف واردات تكنول��وژي كنند ام��كان رقابت با 
توليدكنندگان مطرح دنيا نيز وجود خواهد داشت. 

 توجه به خدمات پس از فروش
 رييس اتحاديه ل��وازم خانگي در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود با اشاره به مشكالت پيش روي 
برندهاي ايراني عنوان كرد: اكنون يكي از مشكالت 
عم��ده تولي��دات ايراني بحث وارانتي آنهاس��ت. به 
عب��ارت ديگ��ر توليدكنندگان دنيا به اين س��مت 
رفته ان��د كه اگر كيفيت كاالي خريداري ش��ده به 
ه��ر دليلي مورد رضايت مش��تري نبوده و حتي در 
حد اندك كاال با مش��كلي مواجه بود، آن را تعويض 
كنن��د، اما در اي��ران چنين امكان��ي درنظر گرفته 
نمي شود تا فرد بتواند دس��تگاه مربوطه را تعويض 
كند. طح��ان پور در ادام��ه به بح��ث تعمير لوازم 
در دوره گارانت��ي پرداخت و گفت: در بس��ياري از 
موارد تعميركاراني كه ب��ه خانه هاي مردم مراجعه 
مي كنند برخورد خوبي نداش��ته و اطالعات مناسب 
در اختيار مش��تري قرار نمي دهند گاه نيز ش��رايط 
به گونه يي اس��ت كه خود شركت هاي توليدكننده 
اطالعات مناس��بي در اختيار خريداران نمي گذارند 
كه در صورت ايجاد مش��كل براي كاالي خريداري 
ش��ده مردم بدانند حداقل با چه شماره يي و چگونه 

با شركت سازنده كاال در تماس باشند. 
وي ادام��ه داد: در اين م��وارد خريداران مجبور 
مي ش��وند به تعميركاران غي��ر كارخانه يي مراجعه 
كنن��د كه در اين ش��يوه گاه تعميرك��اران قطعات 
درج��ه چندم كه كيفت خوب��ي ندارند را جايگزين 
قطعات داراي مشكل مي كنند كه اين مساله باعث 
مي ش��ود پس از مدتي مش��كل ديگري بروز كرده 
و ديد مردم نس��بت به كيفيت كاالي ايراني تغيير 
كند، در حالي كه اگر كارخانه ها اين موضوع ها را از 
ابتداي كار مورد توجه قرار دهند اين مشكالت قابل 

پيشگيري خواهد بود. 
طحان پور در ادامه صبحت هاي خود عنوان كرد: 
گاه��ي توليدكنندگان ايراني اين گونه فكر مي كنند 
كه به محض فروش كاال فعاليت  آنها تمام مي ش��ود 
و بر همين اساس از پرداخت برخي هزينه ها سر باز 
مي زنند، در حالي كه ش��ركت هاي مطرح مي دانند 
براي ثبات در بازار بايد به گونه يي فعاليت داش��ته 
باشند كه هزينه مردم را افزايش ندهند. وي اذعان 
كرد: اكنون صحبت هاي معتدي مبني بر ركود بازار 
مطرح مي ش��ود، اما من اعتقادي به ركود نداش��ته 
ودر صنف خود بايد بگويم در س��ال ۱۳۹۵ نسبت 
به س��ال قبل از آن با رشد توليد مواجه بوديم. اين 
توليد در صورتي رشد داشته كه صادرات ما محدود 

بوده و صادرات چنداني نداشته ايم. 
رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي گفت: 
شايد دليل آنكه همكاران ما از ركود گاليه دارند اين 
است كه شيوه هاي فروش تغيير كرده و بسياري از 
مردم عالقه مند به خريد قسطي كاال هستند و اين 
نياز در برخي از فروش��گاه هاي بزرگ و شركت هاي 
تعاون��ي كه خري��دار در آنه��ا كار مي كن��د تامين 
مي ش��ود. بر همين اس��اس مردم در موارد متعدد 
به فروش��ندگان لوازم خانگ��ي مراجعه نمي كنند و 
همكاران ما صحب��ت از ركود مي كنند، اما در واقع 
آنچه باعث افزايش توليد ش��ده خريد مردم بوده و 
در بازار تقاضا وج��ود دارد، هرچند باالبودن عرضه 
در قياس تقاضا باعث مي شود عده يي براي خريدار 

فرش قرمز پهن كنند. 

خبر

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

ضرورتتقويتروحيهمطالبهگريدرتشكلها

احياي جايگاه زنان در نهادهاي تصميم سازي 
ام��روزه زن��ان جهان در 
رون��د تحرك��ات اجتماعي، 
 اقتصادي و توس��عه جوامع 
ب��ا مش��كالت ك��م و بيش 
از  و  مواجه ان��د  مش��ابهي 
نابرابري ها مانند  از  بسياري 
دسترس��ي ب��ه فرصت هاي 
ب��ه  آموزش��ي،  دسترس��ي 
متناسب  شغلي  فرصت هاي 
قابليت هاي خويش، عدم  با 
تناس��ب در توزيع درآمدها، 
نابرابري در حقوق مدني و مش��اركت سياس��ي و... 
در مقايسه با مردان رنج مي برند؛ همچنين افزايش 
مش��اركت زنان در كميت، همپ��اي ارتقاي آنها در 
كيفيت و دستيابي به پايگاه هاي مديريتي نبوده و 
نابرابري و تبعيض در فرصت هاي ش��غلي همچنان 

باقي است. )فرزين نيا، ۱۳74، ص 667(. 
آم��ار نش��ان مي دهد كه ب��ا وج��ود دارا بودن 
تحصي��الت عالي، زنان در پس��ت هاي باالي اداري 
كمت��ر حض��ور دارند، از ك��ل زن��ان تحصيل كرده 
ش��اغل فقط ۳0درصد به پس��ت هاي باالي اداري 
رس��يده اند ك��ه از اين تعداد ۳ ه��زارم درصد زنان 
جامعه داراي پس��ت هاي كالن مديريتي هس��تند، 
ح��دود 8۵درصد از زن��ان مورد مطالع��ه واقع در 
تحقيقات معتبر گوناگون، هرگز از جانب دانش��گاه 
خود براي فرصت هاي مطالعاتي يا دوره آموزش��ي 
به خارج از كش��ور اعزام نش��ده و بورس تحصيلي 
درياف��ت نكرده ان��د و نزديك به ۹0درص��د از آنها 
هرگز به عنوان نماينده رس��مي دانش��گاه خود به 
مركزي معرفي نشده اند؛ بيش از 70درصد زنان در 
طول خدمت هرگز در پس��ت هاي اجرايي اشتغال 
نداش��ته اند.)مركز امور مش��اركت زنان، شماره 6، 

 ۱۳7۹، ص 22( 
در چهارمي��ن كنفران��س جهاني س��ال ۱۹۹4 
در س��ند پكن آمده اس��ت كه تبعيض در آموزش 
پرورش،  اس��تخدام،  مزد، ترفيع و رويه هاي تحرك 
شغلي،  شرايط انعطاف ناپذير كار، عدم دسترسي به 

منابع توليد و مش��اركت نابرابر در مس��ووليت هاي 
فرصت ه��اي  و  اش��تغال  خان��واده،  فرصت ه��اي 
اقتصادي و تخصصي، تحرك ش��غلي را براي زنان 
كماكان محدود كرده اس��ت، نس��بت نازل زنان در 
مي��ان تصميم گيرندگ��ان اقتصادي و سياس��ي در 
تمامي س��طوح محل��ي، مل��ي و بين المللي بازتاب 
موانع س��اختاري و نگرش��ي است كه بايد از طريق 

اقدامات مثبت به مقابله با آنها پرداخت. 
توج��ه به موقعيت زنان به عنوان نيمي از منابع 
انس��اني جامعه از اهميت ويژه يي برخوردار اس��ت 
معموال زنان با وجود موقعيت نامناس��ب اجتماعي، 
 نقش قابل توجه��ي در جامعه ايفا مي كنند، گرچه 
رش��د ش��اخص هاي مربوط به مش��اركت زنان در 
4س��ال اخي��ر قابل توجه اس��ت اما در مقايس��ه با 
توانمندي هاي زنان همچن��ان فاصله قابل توجهي 
وج��ود دارد، زيرا حض��ور آنها در بخش وس��يعي 
از فعاليت ه��اي اجتماع��ي از جمل��ه مديري��ت و 
تصميم گي��ري با تنگناهاي بس��ياري هم��راه بوده 
است. معضلي كه طي س��ال هاي گذشته در ايران 
همواره مطرح بوده، حضور نداش��تن موثر زنان در 
مش��اركت هاي مديريت��ي و س��طوح تصميم گيري 
اس��ت يعني قاعده كلي كه در همه جاي دنيا كم و 

بيش وجود دارد. 
صرف نظ��ر از عواملي چون فرهن��گ بازدارنده 
اجتماعي،  كمبود مديران و فرصت براي شكوفايي، 
 تجرب��ه و مه��ارت ش��غلي و مديريت��ي،  احتم��اال 
عوام��ل ديگري در ب��روز پديدة ع��دم حضور زنان 
در مش��اركت مديريتي ش��هر تهران نقش دارند و 
گره هاي ناگش��وده در خصوص مس��ائل زنان كه از 
مس��ائل كالن ملي و اس��تراتژيك فرهنگي اس��ت، 

وجود دارد. 
حال مساله اين است: 

چ�را به طور حقيقي از توانايي هاي نيمي از 
جمعيت كه از نظر س�واد دانشگاهي تفاوتي با 

مردان ندارند بهره گرفته نمي شود؟
چ�را اس�تعدادهاي بالق�وه زن�ان ش�كوفا 

نمي شود؟

چرا در مش�اركت مديريتي س�ازمان هاي 
فراگي�ر، كه در خصوص زيس�ت همه اقش�ار 
مانن�د  هس�تند  تصميم گي�ر  ش�هروندان 
شهرداري تهران، بيشتر مردان حضور دارند و 
چه داليلي براي حضور كم زنان در مش�اركت 

مديريتي وجود دارد؟ 
 از بين عوامل رواني، خانوادگي، س�ازماني 
باع�ث  كدامي�ك  اجتماع�ي   � وفرهنگ�ي 

بيشترين مانع اين حضور مي شود؟ 
نق��ش زنان در فرآيند توس��عه از اوايل دهه 70 
بيش از پيش مورد توج��ه قرار گرفت، واقعيت آن 
است كه نوسازي و توسعه، دستاوردهاي نامتعادلي 
براي مردان و زنان در كشورهاي درحال توسعه به 
همراه داشته است به طوري كه مردان، بهره مندان 
و زنان قربانيان اين فرآيند بودند. توانا سازي زنان و 
مش��اركت آنها در توسعه نياز به پيشرفت، آموزش 
و… در زمينه هاي مختلف دارد چراكه پيش��رفت 
اين قش��ر)زنان( موجب پيشرفت خانواده به عنوان 
بنياد و هس��ته اصلي جامعه مي ش��ود. )فرزين نيا، 

۱۳74، ص 667( . 
افزايش زن��ان تحصيل ك��رده در جامعه نه تنها 
روند توس��عه را تسريع مي كند بلكه موجب آگاهي 
هر چه بيش��تر زنان به موقعي��ت و حقوق خويش 
مي ش��ود؛ در نتيجه انتظارات و تقاضاهاي جديد را 

در سطح جامعه مطرح مي كند.
در صورتي كه دولت به اين تقاضاها پاسخ دهد، 
از طرف��ي اين نيروهاي قاب��ل توجه را جذب كرده 
و از آنه��ا با صرف هزينه كمتر،  بازدهي بيش��تري 
را به دس��ت مي آورد، و از ط��رف ديگر مانع ايجاد 
بحران در جامعه مي ش��ود؛ همچنين از زنان شاغل 
متخصص مي تواند به عنوان الگويي براي تش��ويق 
دخت��ران جوان به ادام��ه تحصيل اس��تفاده كند؛ 
ول��ي اگر به اين نيروي عظي��م بي توجهي كند، نه 
تنها رش��د ناموزون در جامعه ايجاد مي نمايد بلكه 
جامعه درگير بحران مي ش��ود، زيرا نيروي وس��يع 
تحصيل كرده زنان نمي تواند بدون تحرك باش��ند و 
براي دس��تيابي به انتظارات خ��ود راه هاي ديگري، 

و گ��اه بيراهه ه��اي خطرناكي را انتخ��اب خواهند 
نمود، فرار مغزها يكي از اين بيراهه هاس��ت. امروزه 
با وجود تمامي تالش ها،  اقدامات، ابتكارات، تدابير 
و حركت ه��اي مقطعي و برنامه هاي بلندمدت و… 
زنان دنيا در موقعيت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و سياس��ي در ناحيه فرودست تري نسبت به مردان 
به س��ر مي برند و وضعيت موج��ود آنها حكايت از 
آن دارد كه تا زماني كه ريش��ه مش��كالت زنان به 
طور اساس��ي خشكانيده نش��ود به جاي پرداختن 
به معلول يا عل��ت العلل عقب ماندگي زنان مبارزه 
نشود، نبايد انتظار داشت كه در عمل وضعيت زنان 
بهبود يابد. )مركز امور مش��اركت زنان، ۱۳80 ص 

 .)۱۱
نگاهي به وضعيت موجود زنان در جامعه ايراني، 
ما را به اين حقيقت رهنمون مي سازد، كه هر چند 
گام ه��اي بلندي در جهت رس��اندن زنان به حقوق 
انس��اني پيموده شده اس��ت، اما تا رسيدن به وضع 
مطلوب راه هاي نرفته بس��ياري نيز پيش رو وجود 
دارد. وضعيت��ي كه در آن انس��ان بودن و زن بودن 
فداي يكديگر نشود و حق زن به عنوان يك انسان 
مورد شناس��ايي ق��رار گيرد. حل مس��اله زن نه به 
خ��ودي خ��ود  بلكه به جه��ت ارتباط آن با س��اير 
مس��ائل بش��ر در عرصه پژوهش، سياست گذاري و 
برنامه ري��زي جايگاه��ي وي��ژه دارد؛ ل��ذا ام��روزه 
برنامه ريزان و سياس��ت گذاران دريافته اند كه براي 
حل عمدة بش��ر، ناگريز از حل مساله زنان هستند.

)مركز امور مشاركت زنان،  شماره  ۱6، ۱۳80،  ص 
 .)2۱

بنابراي��ن باي��د بكوش��يم تا ب��ا پژوهش، تالش 
احيان��ا  و  نارس��ايي ها  و  ضعف ه��ا  هم��كاري،  و 
محروميت هاي��ي كه هنوز ه��م در جامعه ما براي 
زنان وجود دارد بشناسيم و راه هاي منطقي، ديني، 
عقالن��ي و اجتماعي ب��راي رف��ع آن محدوديت ها 
فراهم آوريم ؛ وجود موانع و مش��كالت زياد در امر 
حض��ور زنان در مش��اركت مديريتي،  م��ا را بر آن 
م��ي دارد تا ب��ه پاره يي از موانعي ك��ه زنان در اين 
مورد)حضور در مشاركت مديريتي( مواجه هستند 

 را مورد بررس��ي و شناخت قرار دهيم تا با رفع اين 
موانع و مشكالت، مس��والن با فراهم سازي شرايط 
مناس��ب و اس��تفاده بهينه از توانمندي هاي زنان، 
 زمينه را براي پيش��رفت و مشاركت مديريتي فعال 
آنان فراهم آورند،  چراكه ش��ركت معنا دار زنان در 
تصميم گيرهاي عمده فقط براي زنان مفيد نيست 
بلك��ه جامع��ه از آن بهره مي برد و زن��ان به عنوان 
پرورش دهندگان نس��ل هاي آتي هر چه توانمند تر، 
 آگاه ت��ر در عرصه توس��عه اقتص��ادي، اجتماعي و 
فرهنگي ظاهر ش��وند،  نس��ل هاي آتي از آن بيشتر 
بهرمند مي شوند  و توسعه جامعه تنها با بودن زنان 
در كن��ار م��ردان در عرصه تفك��ر و خدمت معني 
مي يابد و بدون بذل توجه نس��بت به كار يي زنان، 

توسعه و باز سازي دست يافتني نيست. 
ب��ه عن��وان ي��ك نمون��ه ۱00درص��د موفق از 
مي��دان دادن به زنان در عرص��ه مديريت مي توان 
به مجموعه كانون زنان بازرگان اش��اره كرد؛ كانون 
زنان بازرگان توانس��ته با ارائ��ه راهكارهاي اصولي 
و برگ��زاري دوره هاي مه��ارت آموزي و مش��اوره 
اصول��ي به زناني كه بني��ه كارآفريني دارند آنان را 
به مديران توانمند بخش خصوصي بدل كند؛ زناني 
كه در گذش��ته جايگاه ه��اي اداري را نديده بودند، 
با حمايت اين مجموعه مال��كان بنگاه هاي پربازده 
خصوصي هس��تند و در هر كدام ده ها نفر اشتغال 
مس��تقيم و غيرمس��تقيم از م��ردان و زنان جامعه 

مشغول به كار هستند.
كان��ون زنان بازرگان توانس��ت زن��ان را به زنان 
بالن��ده بدل كند و اين الگوي و م��دل تفكر پيروز 
مي تواند در رده هاي گوناگون ديگر، علي الخصوص 
در سطح ش��هر تهران براي حل بحران هاي مربوط 
زنان بي سرپرس��ت، زنان بد سرپرست و حتي زنان 
معت��اد و خياباني به كارگرفته ش��ود؛ اميدواريم با 
استفاده از توانمند سازي زنان، مشكالت اين بخش 
جامعه به صورت ريش��ه يي حل شود تا ديگر كسي 
به خود اجازه ندهد به جاي راهكار علمي و انساني، 
طرح عقيم سازي زنان خياباني و معتاد را در صحن 

شوراي شهر تهران مطرح كند. 

 95 س�ال  در  صنع�ت  بخ�ش  رش�د 
نس�بت ب�ه م�دت مش�ابه س�ال قب�ل ب�ر 
اي�ران آم�ار  مرك�ز  آم�ار  ارائ�ه   اس�اس 
 6.5درص�د و براس�اس آم�ار بان�ك مركزي 
6.9درصد اعالم ش�د. ب�راي ثب�ات پايدار و 
افزاي�ش رش�د وضعيت صنعت در س�ال 96 

وظيفه تشكل ها چيست؟
ب��ه عقيده بنده اين امكان وجود دارد كه رش��د 
س��ال گذشته براي امس��ال نيز تكرار شود. حتي ما 
مي تواني��م بهبود نس��بي بيش��تري در مدل بخش 
صنعت و هم تثبيت و رش��د بخش اش��تغال داشته 
باش��يم. در اين ب��ازه زماني نق��ش NGOها اين 
اس��ت كه به موقع مشكالت ش��ركت ها و واحدهاي 
تحت پوش ش��ان را به تش��كل هاي مادر، كه همان 
اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
و خانه هاي صنعت، معدن وتجارت هستند، منتقل 
كنند. يكي از مش��كالت كه دبيران و همكاران ما با 
آن مواجه هستند اين است كه زماني كه نمايندگان 
تش��كلي براي چگونگي وضعيت ش��ركت ها به آنها 
مراجع��ه مي كنند يا از آنها خواس��تار شناس��ايي و 
دس��ته بندي مشكالت شان مي ش��وند آنها )اعضاي 
زيرمجموع��ه تش��كل ها يا ش��ركت ها( دير پاس��خ 
مي دهن��د و به عبارت ديگر برطرف س��ازي اين نوع 
مش��كالت ريشه يي و ساختاري در برهه يي از زمان 

مي سوزد يا از بين مي رود. 

برخي فع�االن اقتصادي براي�ن باورند كه 
براي رشد پايدار اقتصاد كشور بيشتر بايد از 
صاحب نظران تش�كلي در بخش هاي مختلف 
اقتصادي اس�تفاده ش�ود. اساسا چالش هايي 
ك�ه تا ب�ه ام�روز منجربه آن ش�د ت�ا بخش 
اقتصاد كشور به رشد قابل قبولي دست نيابد، 

چيست؟
همان ط��ور كه اش��اره كرديد، ب��راي اينكه ما 
بتوانيم به رش��د و ثبات پايدار صنعت دست يابيم 
بايد به نقش تشكل ها در عرصه هاي اقتصادي توجه 
ويژه يي داشته باش��يم. بايد به نحو مطلوب تري از 
كاك��رد NGO ه��ا در جم��ع آوري و گ��ردآوري 
اطالعات و راه حل ها اس��تفاده ش��ود. سال گذشته 
گروه هاي مختلف اجتماعي به اين نتيجه رسيدند 
ك��ه خطر بزرگي دارد كش��ور را تهديد مي كند. از 
اي��ن رو دولت، س��ازمان هاي دولتي، تش��كل هاي 
م��ردم نه��اد و نهادهاي متمرك��ز در حوزه قدرت 
متوجه ش��دند كه كش��ور با تهديد ج��دي روبه رو 
اس��ت و بايدكاري را براي مقابله ب��ا اين تهديدها 
انجام داد. در اين ش��رايط زماني كه همه چيز عليه 
ماس��ت بايد همه در كنار يكديگر ق��رار بگيريم و 

درواق��ع براي پيش��برد اهداف مقدس��ي همچون 
بهب��ود وضعيت معيش��ت مردم و اش��تغال زايي و 
نجات شركت هاي دولتي، خصولتي و خصوصي از 
رك��ود، بايد كاري بكنيم ك��ه بتوانيم از اين حالت 

بي برنامگي خارج شويم. 
ط�ي س�اليان گذش�ته فع�االن اقتصادي 
عملك�رد  ازمي�زان  تش�كلي  نماين�دگان  و 
تامي�ن  س�ازمان  همچ�ون  دس�تگاه هايي 
اجتماع�ي، ام�ور مالياتي و بانك ه�ا ناراضي 
بودن�د. آي�ادر دول�ت تدبي�ر و امي�د ميزان 
عملك�رد اي�ن ن�وع دس�تگاه ها براي رش�د 
بخش صنعت بهبود يافت يا خير؟در راستاي 
برطرف س�ازي موانع چ�ه پيش�نهادي براي 

كابينه دولت دوازدهم داريد؟ 
ما بايد به اين نتيجه برسيم كه هر نهاد وظايف 
و چالش هاي دس��تگاهي خودش را برطرف سازد. 
در دولت يازدهم برخ��ي وزرا در حوزه هاي تامين 
اجتماعي و ماليات نيز دس��تورالعمل هايي را صادر 
كردند كه در بدنه بخش هاي اقتصادي تا حدودي 
تحرك مثبتي را ايجاد كرد. حال متاسفانه امسال 
ش��اهد عالئمي هس��تيم كه به نظر مي رس��د بار 

ديگر اش��تباه گذشته س��ازمان تامين اجتماعي و 
س��ازمان امور مالياتي براي شركت ها و واحدهاي 
صنعتي تكرار شود. امسال نجواهايي از نمايندگان 
واحدهاي صنعتي مبني بر تحت فش��ار گذاش��تن 
س��ازمان امور مالياتي براي اخذ ماليات ها به گوش 
مي رس��د كه اين موض��وع مي توان��د خطر بزرگي 
 را ب��راي نظ��ام اقتصادي كش��ور به دنبال داش��ته

باش��د. چناچه امس��ال نيز همانند س��ال گذشته 
دس��تگاه ها با روحيه هم��كاري طلبي با واحدهاي 
صنعت��ي و توليدكنندگان به فعالي��ت خود ادامه 
دهند، بي ش��ك ش��اهد رونق و حفظ رشد بخش 
اقتص��اد خواهيم بود. دس��تگاه ها در اين ش��رايط 
نبايد محو بش��وند و تنها به بررسي مشكالت خود 
رس��يدگي كنن��د. نمايندگان بخ��ش خصوصي و 
دس��تگاه هاي دولتي بايد به تمام امور ناظر باشند 
و در راس��تاي برطرف سازي مش��كالت كشور گام 
بردارند. دس��تگاه هاي نظارتي بايد به ش��ركت ها و 
موسساتي كه زيان انباش��ته ناشي از سو مديريت 
دستگاه هاي مديريتي برخوردار هستند تخفيفاتي 
را اعم��ال كنند. درواقع س��ازمان تامين اجتماعي 
و ام��ور مالياتي بايد از جريم��ه واحدها خودداري 

كنند و مسووالن تخصص منابع واحدها را بايد در 
دستور كار خودشان قرار دهند. 

در  و تش�كل ها  س�ازمان هاي مردم نه�اد 
راستاي شفاف سازي بخش هاي اقتصاد كالن 

چه اقدامي بايد انجام دهند؟
مهم تري��ن اقدام اين اس��ت ك��ه NGO بايد 
انح��راف در  مطالبه گ��ر باش��ند و كوچك تري��ن 
بخش هاي كالن اقتصاد را بايد از طريق تشكل هاي 
مادر، شوراهاي گفت وگو، س��تاد اقتصاد مقاومتي 
ب��ا بي پروايي مورد پيگيري ق��رار دهند؛ چراكه در 
ش��رايط كنوني ماموران دولتي گاهي چشمان شان 
را نس��بت به مسائل كالن مي بنند و به فكر تامين 
بودجه كش��ور هس��تند. درواقع براي تامين منابع 
مال��ي كش��ور اين اف��راد قص��د دارند ت��ا به جان 
بخش هاي شناس��نامه دار اقتصاد كش��ور بيافتند؛ 
درحالي ك��ه در بازه زماني كنوني ش��اهد فعاليت 
بس��ياري از فعاالن اقتصادي غيررسمي هستيم و 
بايد براي رش��د ح��وزه توليد فكري ب��ه حال اين 
ن��وع فعاليت ها )ورود كاالهاي قاچاق در كش��ور( 
كرد. از معاون اول رييس جمهور خواس��تاريم تا از 

بخش هاي مولد اقتصاد كشور حمايت كنند. 
آيا در اين ش�رايط و با وجود موانعي كه بر 
س�ر راه توليد وجود دارد، رس�يدن به رش�د 

7درصدي صنعت امكان پذير است؟
بي شك با برطرف س��ازي موانع در حوزه توليد 
و س��اماندهي در امور اين بخش رس��يدن به رشد 
7درص��دي صنع��ت امكان پذير اس��ت. چناچه ما 
دس��ت به دست يك ديگر دهيم رشد ۱0درصدي 
در حوزه اقتصاد را نيز ش��اهد خواهيم بود. بايد به 
بخش هاي مولد اقتصاد كشور كمك شود و در اين 

رابطه استمرار به خرج دهيم. 
بخ�ش  مطالبه گ�ري  ب�ه  س�خنانتان  در 
اقتصاد اش�اره كرديد. آي�ا خانه هاي صنعت، 
معدن وتجارت توانس�ته اند اي�ن مقوله را در 

بخش هاي تشكلي پياده سازي كنند؟
خانه هاي صنعت بي پروا ترين NGO  در حوزه 
توليد هس��تند. به همين دليل اس��ت كه اتاق هاي 
بازرگان��ي از خانه هاي صنعت به��ره مي گيرند. ما

NGO ه��اي بي خرج��ي براي كش��ور هس��تيم 
چراكه خودمان دس��ت اندركار حوزه توليد به شمار 
مي رويم. ما بايد در اقتصاد به نقش بخش خدمات 
در GDP توجه كنيم. خدمات را با واسطه گري و 
دالل��ي پيش نبريم؛ چراكه اين مقوله بحث مهمي 
 GDP در اقتصاد دنيا به ش��مار مي رود. 70درصد
دني��ا از طري��ق بخش خدم��ات تامين مي ش��ود. 
بنابراي��ن باي��د به بخ��ش خدمات توج��ه كنيم و 
اين مقوله را با اقتصاد رانتي و اس��طه گري اشتباه 
نگيريم. در حوزه مش��اوره دهي مطالبي را به دولت 
ارائ��ه داديم. به واقع درخص��وص ماليات بر ارزش 
اف��زوده تش��كل ها مطالبي را در اي��ن زمينه تهيه 
كردند. كار به مسير درستي داشت هدايت مي شد 

كه متاسفانه متوقف شد. 
اي�ن روزها بح�ث تفكي�ك وزارت صنعت 
از تج�ارت مطرح اس�ت. آيا جداس�ازي اين 
بخش ه�اي دولت�ي مي تواند در روان س�ازي 

فعاليت تشكل ها كمك كند؟
اگ��ر م��ا مس��ووليت هاي غيرحاكميت��ي را به 
تشكل هاي مادر و خانه ها صنعت، معدن و تجارت 
واگذار كنيم، ديگر ضرورتي بر تش��كيل وزارتخانه 
ديگر به وجود نمي آيد و بايد گفت كه به كارگيري 
اين روش مي تواند بخش��ي از معضالت و مشكالت 

را برطرف كند. 

گروه تشكل ها|
مطالبه گري و مش�اوره دادن به 
اعض�ا يكي از وظايف تش�كل هاي 
مردم نهاد غيردولتي است. در اين 
زمينه بسياري از فعاالن اقتصادي 
كش�ور ب�ر ضع�ف ارايه مش�اوره 
موانع  برطرف س�ازي  راس�تاي  در 
پي�ش روي اقتص�اد ب�ه بخش هاي 
حاكميتي و دولتي آن هم از سوي 
تشكل هاي مادر نقدهايي را مطرح 
مي كنن�د. از س�وي ديگ�ر برخي 
مي گوين�د  اقتص�ادي  فع�االن  از 
بخش هاي تش�كل گرايانه در ايران 
داراي ضعف هايي اس�ت ك�ه بايد 
اين معضالت با برگرفتن مدل هاي 
تجرب�ي ديگر كش�ورهاي درحال 
توس�عه و توس�عه يافت�ه برطرف 
ش�ود. در همين زمين�ه محمدرضا 
مرتض�وي، ريي�س خان�ه صنعت، 
مع�دن و تج�ارت ته�ران معتق�د 
اس�ت: »NGOها باي�د مطالبه گر 
باش�ند و كوچك ترين انحراف در 
بخش هاي كالن اقتصاد ايران را از 
طريق تش�كل هاي مادر، شوراهاي 
مقاومتي  اقتصاد  گفت وگو، س�تاد 
با بي پرواي�ي مورد پيگي�ري قرار 
دهن�د؛ چراكه در ش�رايط كنوني 
ماموران دولتي گاهي چشمان شان 
را نسبت به مسائل كالن مي بندند 
و ب�ه فك�ر تامي�ن بودجه كش�ور 
هس�تند.« ماحص�ل گفت وگ�و ب�ا 
اي�ن فع�ال تش�كلي را در ادام�ه 

مي خوانيد:

سيده فاطمه مقيمي 
عضو هيات رييسه اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن 

و كشاورزي تهران

يادداشت

اين امكان وجود دارد كه رشد سال گذشته براي امسال نيز تكرار شود. حتي ما مي توانيم بهبود نسبي بيشتري در مدل بخش صنعت و هم تثبيت 
و رشد بخش اشتغال داشته باشيم. در اين بازه زماني نقش NGOها اين است كه به موقع مشكالت شركت ها و واحدهاي تحت پوش شان را 

به تشكل هاي مادر، كه همان اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و خانه هاي صنعت، معدن وتجارت هستند، منتقل كنند

يكي از مشكالتي كه دبيران و همكاران ما با آن مواجه هستند اين است كه زماني كه نمايندگان تشكلي براي چگونگي وضعيت شركت ها 
به آنها مراجعه مي كنند يا از آنها خواستار شناسايي و دسته بندي مشكالت شان مي شوند آنها )اعضاي زيرمجموعه تشكل ها يا شركت ها( دير 

پاسخ مي دهند و به عبارت ديگر برطرف سازي اين نوع مشكالت ريشه يي و ساختاري در برهه يي از زمان مي سوزد يا از بين مي رود

NGO بايد مطالبه گر باشند و كوچك ترين انحراف در بخش هاي كالن اقتصاد را بايد از طريق تشكل هاي مادر، شوراهاي 
گفت وگو، ستاد اقتصاد مقاومتي با بي پروايي مورد پيگيري قرار دهند؛ چراكه در شرايط كنوني ماموران دولتي گاهي چشمان شان را 

نسبت به مسائل كالن مي بندند و به فكر تامين بودجه كشور هستند
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7  جهان
  شتاب پادشاه سعودي

در نشاندن پسرش بر تخت
| تالش هاي پادش��اه عربستان سعودي  گروه جهان
در تس��ريع تحويل تخت پادشاهي به پسرش محمد بن 
سلمان، وليعهد جديد، خش��م شاهزادگان سعودي را به 
همراه داش��ته است. اشتباهات فاحش محمد بن سلمان 
همچني��ن گمانه زني ها در م��ورد احتمال حبس خانگي 
محمد بن نايف در اين زمينه بي تاثير نيس��ت. به گزارش 
نش��ريه راي اليوم، برخي منابع آگاه از اوضاع عربس��تان 
اع��الم كردند ك��ه محمد بن نايف، وليعه��د مخلوع اين 
كش��ور هنوز به پيام هاي تبريكي كه دوستانش در اروپا 
به مناسبت عيد فطر برايش ارسال كرده اند، پاسخ نداده 
اس��ت و اين ب��ر خالف اخالق و رفت��ار وي در برخورد با 
رهبران كش��ورهاي خارجي اس��ت. مناب��ع مذكور اين 
عملكرد ب��ن نايف را اينگونه تفس��ير كردند كه احتماال 
تلفن و اينترنت كاخ او در ش��هر جده قطع ش��ده و آنچه 
مطبوع��ات غربي ازجمله نيويورك تايمز و گاردين درباره 
حبس خانگي او نوش��ته بودند، حقيقت دارد؛ ظاهرا وي 
از زمان كنار گذاشته شدن از نيابت هيچ تماس تلفني يا 
هيچ ايميلي را با هيچ شخصي در داخل و خارج عربستان 
رد و بدل نكرده است. پادشاه عربستان سعودي و وليعهد 
جدي��د هر دو از محمد بن نايف ه��راس دارند زيرا ديگر 
اعضاي خاندان احترام بس��ياري ب��راي بن نايف به دليل 
پختگي رفتار و آرام بودنش قائل هستند و او بدون اينكه 
ب��ه اصول حكومت و تاريخ خاندان حاكم آس��يب بزند از 
س��متش عزل شده است. اين باور وجود دارد كه سلمان 
بن عبد العزيز به زودي به دليل كهولت سن و بيماري به 
نفع پسرش از قدرت كنار خواهد كشيد و به همين دليل 
مي خواهد جايگاه وليعهد را به عنوان يكي از ستون هاي 
ق��درت در ارت��ش، اطالعات و دولت تقوي��ت كند. روند 
تغييرات و انتصاب هاي جديد در رده هاي متوسط خاندان 
حاكم كه از حاميان محمد بن س��لمان هس��تند، ستون 
دولت را تش��كيل مي دهند و اكثرشان جواناني بلندپرواز 
هس��تند و حمايت مطلق خود را از پادش��اه جديد اعالم 
خواهند كرد. ملك سلمان مي داند كه اگر در انتقال قدرت 
ش��تاب نكند، اين كار دشوارتر خواهد شد زيرا محمد بن 
سلمان مرتكب سه اشتباه فاحش شده و كشور را از نظر 
مالي و نظامي با مش��كل روبه رو كرده اس��ت. نخستين 
اش��تباه او ورود به جنگ يمن بود كه عربستان را از نظر 
نظامي و مالي تضعيف و آن را به كشوري ناتوان در حل 
مسائل سرنوشت ساز منطقه يي ازجمله يمن تبديل كرد. 
اش��تباه دوم او ارائه يك طرح چش��م انداز اقتصادي براي 
سال ۲۰۳۰ در شرايطي بود كه جامعه عربستان سعودي 
براي آن آمادگي نداش��ت. اشتباه سوم محمد بن سلمان 
ني��ز تحريم قطر به بهانه حمايت اين كش��ور كوچك از 
تروريسم در شرايطي بود كه شاهزادگان سعودي بازگشت 
عمان به جمع كشورهاي عرب منطقه از طريق گفت وگو 
را خواستار بودند و حاال عربستان در آستانه از دست دادن 

هر دو كشور به نفع تركيه و ايران است. 

 سفر هيات بلندپايه 
پاكستاني به كابل 

معاون س��خنگوي رياست اجرايي دولت وحدت ملي 
افغانس��تان اعالم كرد كه يك هيات بلندپايه به رياست 
س��رتاج عزيز، مشاور نخست وزير پاكستان به كابل سفر 
مي كند و درباره عادي س��ازي روابط دو كشور با مقامات 
افغ��ان گفت وگو خواه��د كرد. به گزارش ايرنا، رياس��ت 
اجرايي دولت افغانستان ابزار اميدواري كرده با ميانجيگري 
چين و ادامه ديدارهاي هيات كابل و اس��الم آباد، بخشي 
از اختالف هاي دو كشور حل شود. چين و افغانستان در 
حاشيه نشست سران شانگهاي در آستانه با ميانجيگري 
پكن براي كاهش تنش ها ميان اسالم آباد و كابل موافقت 
كردند و وزير خارجه چين نيز براي پيگيري اين موضوع، 

هفته گذشته به كابل سفر كرد.  

 ربوده شدن 900 غيرنظامي 
در عراق توسط داعش

منابع محلي از شهرس��تان حويجه واقع در ش��مال 
ع��راق اعالم كردند كه عناص��ر داعش 9۰۰ نفر از اهالي 
اين شهرستان را ربوده و به مكان هاي نامعلومي منتقل 
كرده اند. به گزارش اس��پوتنيك، عناصر داعش از جمعه 
اقدام به دستگيري گسترده اهالي شهر حويجه واقع در 
جنوب غربي ش��هر كركوك كرده ان��د. عناصر داعش از 
اين غيرنظاميان به عنوان سپر انساني در مقابل حمالت 
احتمال��ي هواي��ي و زميني عليه مواضع خود اس��تفاده 

مي كنند. حويجه از ۲۰14 در اشغال داعش قرار دارد.  

 قرارداد 3.8 ميليارد دالري 
فروش بالگرد به عربستان

پنتاگ��ون از ارائه قرارداد فروش بالگرد به عربس��تان 
به ارزش ۳.8 ميليارد دالر به يكي از واحدهاي ش��ركت 
تسليحاتي الكهيد مارتين خبر داد. به گزارش رويترز، اين 
قرارداد كه براي يك فرآيند توليد چند ساله درنظر گرفته 
شده است، خدمات وابس��ته و برنامه مديريت سيستم، 
مهندسي، اطالعات فني و انتش��ارات را شامل مي شود. 
اي��ن قرارداد براي فروش بالگردهاي مدل بلك هاوك به 

عربستان درنظر گرفته شده است. 

 ترامپ و اردوغان تلفني 
گفت وگو كردند

روس��اي جمهوري امريكا و تركي��ه طي يك تماس 
تلفني درباره راه حل هاي بحران كشورهاي عرب حاشيه 
خليج ف��ارس گفت وگو كردند. به گزارش الجزيره، دونالد 
ترام��پ و رجب طيب اردوغ��ان در يك تماس تلفني به 
بررس��ي راه حل هاي بحران ميان قطر و كشورهاي عرب 
حاش��يه خليج فارس پرداختند. طبق بيانيه كاخ سفيد، 
رهبران امريكا و تركيه بر اهميت فعاليت و همكاري همه 
كشورها در زمينه توقف حمايت تروريسم و مبارزه با تفكر 
افراط گري تاكيد كردند. گفت وگوي تلفني ميان ترامپ و 
اردوغ��ان در زماني مهم و پس از تماس هاي اخير ركس 
تيلرس��ون وزير خارجه امريكا، با مس��ووالني كه ارتباط 
مس��تقيم با بحران كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس 

دارند، صورت گرفت. 

دريچه

از منطقه

خوش خيالي  ترامپ كار دست امريكا مي دهد

پايان ماه عسل پكن و واشنگتن

پايان مهلت رياض و متحدانش به دوحه

بحران قطر به كجا خواهد رسيد؟ 
گروه جهان|

 در پايان روز يك ش��نبه )امروز( مهلت عربس��تان 
س��عودي و متحدانش به قطر براي پذيرفتن ش��روط 
1۳گان��ه به پايان مي رس��د. يك روز پي��ش از پايان 
ضرب االج��ل ري��اض و متحدان��ش، وزارت خارج��ه 
عربستان بار ديگر تهديد كرد كه كاسه صبر اين كشور 
لبريز شده و محاصره اعمال شده بر قطر براي انتقال 
اين پيام به دوحه اس��ت كه بايد رفتار و سياست هاي 

منطقه يي خود را تغيير دهد. 
اي��ن وزارتخان��ه در بيانيه ي��ي اعالم كرده اس��ت: 
»قطر به تعهدات خود پايبند نيس��ت و تمام تالش ها 
در ارتب��اط با دوحه شكس��ت خورد و اين كش��ور به 
خواس��ته هاي تك��راري كه آخرين آنها در س��ال هاي 
۲۰1۳ و ۲۰14 ب��ود، پايبند نماند. قطر همچنين به 
وعده ه��اي خود درباره توقف حمايت ها و تامين مالي 
تروريست و نيز دخالت در امور داخلي كشورها عمل 

نكرد.« 
بح��ران ميان كش��ورهاي عرب و برخ��ي اعضاي 
شوراي همكاري خليج فارس با دوحه پنجم ژوئن آغاز 
شد و عربس��تان، مصر، بحرين و امارات روابط شان را 
با قطر قطع و اين كش��ور را به حمايت از تروريس��م 
متهم كردند. اين كشورها با فشار بين المللي ۲۲ ژوئن 
فهرستي شامل 1۳ خواس��ته خود را از طريق كويت 
به قطر دادن��د و مهلت 1۰روزه يي را ب��راي برآوردن 
اين خواس��ته ها تعيين كردند. از جمله اين ش��روط 
بس��تن ش��بكه الجزيره، قطع روابط با ايران و اخوان 
المسلمين است. قطر اين خواسته ها را غير واقع بينانه 

و غيرمنطقي خوانده است. 
به گ��زارش ايس��نا و به نقل از روس��يا الي��وم، با 

پايان مهلت اعالم ش��ده، سه سناريو براي اين بحران 
منطقه يي قابل تصور است: 

نخس��ت: با وجود اينكه جهان منتظر بود فهرست 
خواسته هاي كش��ورهاي مذكور گامي در جهت حل 
بحران باشد اما اعالم اين ليست به چند دليل بحران 
را وارد مرحله پيچيده ت��ري كرد كه از جمله ماهيت 
خواسته هاس��ت كه تحليلگران آن را نقض حاكميت 
قط��ر مي دانن��د. به نظر مي رس��د اين چهار كش��ور 
مي خواس��تند توپ را به زمين قطر بيندازند تا دوحه 
را در صورت مخالفت با خواسته هايشان مسوول ادامه 
بح��ران بدانند. قطر اين را از هم��ان اول اعالم كرد و 
محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثاني، وزي��ر خارجه قطر 
پنج شنبه ش��ب گفت كه »1۳ خواس��ته كشورهاي 
محاصره كنن��ده براي اين ارائه ش��ده ك��ه قطر با آن 

مخالفت كند.«
وزارت خارج��ه قط��ر با اين حال اع��الم كرده بود 
كه اين خواس��ته ها را بررس��ي مي كند. در مقابل در 
گام جديدي كه به نظر مي رس��د راه را به روي تالش 
براي حل بحران از طريق مذاكره براي كاهش س��قف 
خواسته ها بس��ته اس��ت، عادل الجبير، وزير خارجه 
عربس��تان اعالم كرد كه هيچ گونه مذاكره يي با قطر 
درباره اين ليس��ت صورت نمي گي��رد و قطر بايد اين 
خواسته ها را به طور كامل اجرا كند. بعد از اين اظهارات 
نيز وزير خارجه قطر گفته بود كه اظهارات كشورهاي 
محاصره كنن��ده صرفا ادعاهاي بدون س��ند و مدرك 
است. با اين اوصاف به نظر مي رسد كه اوضاع به سمت 
تش��ديد محاصره قطر پيش برود و اين محتمل ترين 

گزينه براي بحران باشد. 
دوم: ب��ا وجود اينكه اين س��ناريو ب��ه دليل لزوم 

دس��تيابي به چراغ سبز امريكا بعيد اس��ت اما باز به 
عنوان يك س��ناريو مطرح است. دست كم كشورهاي 
محاصره كننده مي توانند از اين سناريو به عنوان يك 
اهرم فشار رواني اس��تفاده كنند. مجله االهرام عربي 
پيش تر اعالم كرده كش��ورهاي تحريم كننده قطر در 
صورت مخالفت دوحه ظرف 7۲ ساعت تصميم دارند 
پايگاه نظامي مش��تركي را در بحرين احداث كنند و 
نوشت كه اين اقدام نخستين حضور نظامي ثابت مصر 
در منطقه خواهد بود. تحقق اين سناريو در سايه عدم 
وجود رضايت امريكا بعيد اس��ت ب��ه ويژه اينكه وزير 
خارجه قطر كه ب��ه امريكا رفته بود اخيرا گفته كه با 
واش��نگتن براي حل مسالمت آميز بحران توافق كرده 

است. 
س��وم: اين گزينه ني��ز در كوتاه مدت بعيد اس��ت 
مگ��ر اينكه اتفاق غير منتظره ي��ي در مواضع يكي از 
طرف هاي بحران رخ بدهد. اما در س��ايه ثبات مواضع 
كنوني كه به نظر مي رسد تغييرپذير هم نيست، حل 
بحران از طريق مذاكره به اين زودي ها محتمل نيست. 

 گزينه هاي پيش روي دوحه 
قطر نيز براي مقابله با بحران بر يك مس��ير ثابت 
تاكي��د مي كن��د و آن مذاكره اس��ت ك��ه يك گزينه 
استراتژيك براي حل بحران است. البته همزمان با اين 
اصل اعالم ش��ده، دوحه در بيش از يك مس��ير پيش 

مي رود. 
- حل بحران از طريق ديپلماتيك از جمله تحركات 
و سفرها و اظهارات وزير خارجه اش براي شرح مواضع 

كشورش و ايجاد وجهه بين المللي براي قطر . 
- در س��طح حقوقي با اقدامات كميته ملي حقوق 
بش��ر قطر و برگزاري كنفرانس هاي��ي كه بر مغايرت 
محاصره يك كش��ور با اصول حقوق بشر است، تاكيد 

مي كند. 
- در سطح اقتصادي قطر در تامين نيازهاي غذايي 
ش��هروندان خود فعال بوده و دنبال جايگزين هايي در 
درازمدت براي برآوردن اين خواسته ها بوده است. در 

همين راس��تا علي ش��ريف العمادي، وزير دارايي قطر 
گفته كه قطر با چالش��ي در زمينه ص��ادرات يا بنادر 
و فرودگاه ها مواجه نمي ش��ود. وي گفته كه قطر مواد 
غذاي��ي را از بيش از 1۰۰ كش��ور جهان وارد مي كند 
و اگ��ر چهار مورد از اين كش��ورها را از دس��ت بدهد، 
مي تواند با كش��ورهاي ديگر اي��ن كمبود را جايگزين 
كند. قطري ه��ا همچنين مي گويند صادرات گاز قطر 

از آغاز محاصره تاثيري نگرفته است. 
- در س��طح رسانه يي شبكه خبري الجزيره بسيار 
فعال اس��ت و تاثير زيادي در توضيح رس��مي موضع 
قطر و پاسخ به ش��ايعاتي كه اين كشور را هدف قرار 

داده، دارد. 
- در سطح ملي نيز حمايت واضحي از سوي مردم 
قطر در دفاع از عملكرد رهبران و دولت صورت گرفته 

است. 
به اعتقاد برخي كارشناس��ان، دوح��ه در مقابله با 
تحريم ها و مرحله نخست محاصره موفق عمل كرده 

اس��ت. مطمئنا در مرحله دوم ني��ز در صورت تداوم 
بحران بر اين مساله تكيه خواهد كرد هرچند كه برگ 
برنده هاي ديگري نيز دارد كه تاكنون از آنها استفاده 
نكرده كه از جمله مهم ترين آن اهرم گاز اس��ت. خط 
لوله گاز ش��مال قطر گاز طبيعي را به امارات و عمان 
منتقل مي كن��د. گاز قطر ح��دود ۳۰درصد نيازهاي 
ام��ارات را برآورده مي كند و صنايع زي��ادي از برق و 
كارخانه ها گرفته تا بخشي از آب شرب مصرفي امارات 

به آن وابسته  است. 
قطر پيش تر اع��الم كرده بود ك��ه نمي خواهد به 
م��ردم امارات كه در نتيجه توق��ف گاز قطر از قطعي 
برق رنج خواهند برد، آسيب بزند. هر دوطرف به خوبي 
مي دانند كه تشديد بحران به نفع هيچ يك از طرف ها 
نيست و راهكار مذاكره بهترين گزينه است. البته بايد 
ديد هريك از آنه��ا در آينده تا چه ميزان حاضرند بر 
خواسته هايش��ان اصرار كنند و آيا ش��رايط به سمت 

سناريوي سوم مهيا خواهد شد يا خير. 

گروه جهان | طال تسليمي| 
تغيير در درياي توفاني سياس�ت گذاري هاي 
خارجي دول�ت دونالد ترامپ اين مرتبه خش�م 
چي�ن را برانگيخ�ت. اگرچ�ه به نظر مي رس�يد 
 ك�ه واش�نگتن و پك�ن رواب�ط خوش�ايندي را 
در پيش گرفته اند و از دشمني هاي چندين و چند 
ساله به دوستي رسيده اند، اما اقدامات جمعه كاخ 
س�فيد در آماده ش�دن براي اجراي تحريم هاي 
تاديبي بر واردات آهن از چين، موافقت با توافق 
تس�ليحاتي با تايوان و تحريم يك بانك چيني، 
خشم پكن را به ش�دت برانگيخت. پس از ديدار 
روس�اي جمه�ور دو كش�ور در ايال�ت فلوريدا، 
ترام�پ تصور كرد ك�ه س�يگنال هاي مثبتي از 
ش�ي جين پينگ دريافت كرده است، اما به نظر 
مي رس�د كه كاخ س�فيد ديگر به اي�ن تصورات 
امي�دي ندارد و به دنب�ال اقداماتي ج�دي براي 

پيشبرد خواسته هاي خود است. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، چوي تيانكاي سفير 
چين در واش��نگتن، از توافق تسليحاتي 1.4 ميليارد 
دالري امريكا با تايوان و همچنين تحريم شركت هاي 
چيني توس��ط امريكا، انتقاد كرد و گفت كه اقدامات 
واشنگتن به اعتماد دوجانبه يي كه دوطرف براي ايجاد 
آن تالش كرده بودند، آس��يب مي رس��اند. اين برهم 
خوردن رواب��ط درحالي رخ مي دهد كه هنوز از ديدار 
دونالد ترامپ و شي  جين پينگ نگذشته است. از همان 
زمان، كاخ سفيد در اين وحشت به سر مي برد كه پكن 
براي تحت فشار گذاشتن پيونگ يانگ در خودداري از 
پيشبرد برنامه هاي هس��ته يي و آزمايش موشكي، به 
اندازه كافي تالش نكرده است. اكنون نيز كاخ سفيد با 
فروش تسليحات به تايوان و تحريم نهادهاي چيني كه 
به كره شمالي كمك مي كنند، موافقت كرده است به 
اين اميد كه پكن فشارها بر پيونگ يانگ را تشديد كند. 
اگرچه مقامات امريكايي اعتراف كرده اند كه در مقايسه 
با گذشته، چين اقدامات بسياري انجام داده كه ازجمله 
آنها مي توان به توقف واردات زغال سنگ از كره شمالي 
اشاره كرد، اما آنها همچنين نگران هستند كه چين در 
نتيجه اين فشارها واكنش عكس نشان دهد و نخواهد 

كه بيشتر پيش برود. 
»دنيس ويلدر« يك مقام ارشد پيشين بخش آسيا 
در كاخ سفيد، در اين باره گفت: »خوش بيني هاي اوليه 

طرف امريكايي در نتيجه آنچه ترامپ فكر مي كرد در 
ديدار با شي جين پينگ شنيده است، سرعت گرفت و 
تشديد شد. اما اين تنها يك نمونه قديمي و متداول از 
اين اتفاق بود كه ترامپ چيزي را مي شنود كه دوست 
دارد بشنود و در اصل پيامي نبود كه شي جين پينگ 

قصد منتقل كردن آن را داشت.«
اق��دام دولت امريكا در اعمال تعرفه هاي س��نگين 
براي محدودس��ازي واردات آه��ن از چين را مي توان 
شديدترين تدابير اجرا شده در تاريخ روابط دو كشور 
دانس��ت. كاخ س��فيد براي تصميم گيري درخصوص 
واردات آهن زمان بندي مش��خصي براي خود تعيين 
كرده ب��ود، اما مقامات بر اين باورند كه تصميم گيري 
در اين مهل��ت زماني ممكن نخواهد بود. با اين حال، 
ترامپ آمادگي خود را براي آغاز يك مناقش��ه تجاري 
ب��ا چين و ديگر توليدكنندگان آهن همچون آلمان و 
كانادا اعالم كرده است. ويلبر راس وزير بازرگاني دولت 

ترامپ، تصريح كرد كه واردات خارجي آهن به امنيت 
ملي امريكا صدمه مي زند. همين مساله اين امكان را 
ب��راي دولت فراهم مي آورد تا تعرفه هايي را بر واردات 
آهن اعمال كند و به عقيده بس��ياري، جرقه يي براي 

شروع يك جنگ تجاري خواهد بود. 
»سيسيليا مالمستروم« كميسيونر تجاري اتحاديه 
اروپ��ا، تهديد ك��رد كه اگر امريكا ب��ه اعالم تعرفه يي 
عموم��ي ب��راي واردات آهن اقدام كن��د، اروپا تالفي 
خواهد كرد و اين درحالي اس��ت كه رهبران اتحاديه 
اروپ��ا تصمي��م گرفته اند در دف��اع از نظ��ام تجاري 
بين المللي در آستانه نشست هفته آينده گروه ۲۰ در 
آلمان، اتحاد و يكپارچگي خود را به نمايش بگذارند. 

امريكا عالوه بر تاييد بسته تسليحاتي 1.4ميليارد 
دالري براي تايوان كه نخس��تين فروش تس��ليحات 
به جزيره از س��ال ۲۰15 تاكنون محس��وب مي شود، 
همچنين بان��ك داندونگ، بانك��ي در نزديكي مرز با 

كره شمالي، را نيز به دليل كمك هاي آن به پيونگ يانگ 
در پولشويي، از نظام مالي خود حذف كرد. واشنگتن 
همچني��ن تحريم هايي را بر ش��ركت چيني و دو نفر 
كه با كره شمالي در ارتباط بودند، اعمال كرد. تحريم 
بانك داندونگ كه نهاد مالي نسبتا كوچكي محسوب 
مي شود، از نظر نمادين اهميت زيادي داشت. آخرين 
مرتبه يي كه دولت امريكا يك بانك چيني را به اتهام 
معامالت با كره شمالي تحريم كرد، سال ۲۰۰5 بود؛ در 
آن زمان دولت بوش شركت هاي امريكايي را از معامله 

با بانك دلتا آسيا در ماكائو باز داشت. 
چنين اقداماتي همواره پكن را خشمگين مي كرده 
است، اما اين دوره تحريم هاي امريكا از اين نظر اهميت 
دارد كه درست در زماني اعالم شد كه شي جين پينگ 
براي شركت در مراسم بيستمين سالگرد بازگشت اين 
مس��تعمره بريتانيا به چين، وارد هنگ كنگ شده بود. 
اين تحريم ها همچنين درحالي صورت گرفتند كه قرار 

است ترامپ و شي جين پينگ هفته آينده و در حاشيه 
اج��الس گ��روه ۲۰ در هامبورگ دي��دار كنند. يانمي 
شي مشاور اقتصادي در ش��ركتي در پكن در اين باره 
گفت: »طرف چيني انتظار چنين اتفاقاتي را داش��ت، 
ام��ا احتماال زمان بندي وقوع آنه��ا را پيش بيني نكرده 
بود. پكن مي خواهد رس��انه هاي بين المللي بر مراس��م 
و سفر ش��ي جين پينگ به هنگ كنگ تمركز كنند و 
نه بر شكس��ت او در افسار كردن كره شمالي.« برخالف 
روس��اي جمهور پيش��ين امريكا، ترامپ گفت وگوهاي 
مصالح��ه و امنيت امريكا و چين را به طور مس��تقيم با 
مناقشات اقتصادي و تجاري مرتبط مي سازد. وي در ماه 
آوريل اعالم كرد كه به شي جين پينگ وعده داده است 
اگر پكن فشار بيشتري بر پيونگ يانگ وارد آورد، توافق 
تجاري »خيلي بهتري« با واشنگتن نصيبش خواهد شد 
و اين درحالي اس��ت كه كره ش��مالي در مسير ساخت 
موش��ك دور بُردي تالش مي كند كه توانايي رسيدن 
به خاك امريكا را داشته باشد. تحليلگران چيني بر اين 
عقيده اند كه اين مرتبط ساختن تجارت و امنيت فرصت 
چين را براي واكنش به بي اعتنايي ها به مسائل امنيتي 
از طري��ق تالف��ي در زمينه هاي اقتص��ادي و بازرگاني 
فراه��م مي آورد. هي وِيِون از انديش��كده مركز چين و 
جهاني سازي گفت: »اقدامات يكجانبه اينچنيني تاثيري 
نخواهند داشت و احتمال اينكه نتيجه معكوس داشته 
باشند، زياد است. چنين اقداماتي بر آينده همكاري ها 
ميان چين و امريكا سايه مي افكنند.« وي افزود: »چين 
تنها تحريم هايي را اعمال مي كند كه مورد تاييد شوراي 
امنيت س��ازمان ملل متحد باشند. چين نبايد به دليل 
خودداري از اعمال تحريم هاي بيشتر عليه كره شمالي 

مورد شماتت قرار بگيرد.«
پال هنلي مش��اور امور منطقه آسيا در دولت هاي 
باراك اوباما و جورج دابليو. بوش نيز گفت كه انتظارات 
امريكا پس از نشست روساي جمهور دو كشور در ايالت 
فلوريدا به شدت باال رفت. وي تصريح كرد: »چيني ها 
اطمينان داشتند كه از پس ترامپ برمي آيند. راهبرد 
آنها اين بود كه اينجا و آنجا امتيازات كوچكي بگيرند، 
اما هيچ گاه رويكرد كلي خود را در مورد كره ش��مالي 
تغيير ندادند.« شي يينهونگ كارشناس و استاد روابط 
خارجي در دانش��گاه رنمين در پك��ن، گفت: »چين 
همين االن هم اقدامات بس��ياري انجام داده است، اما 

چين كره شمالي را كنترل نمي كند.«

ترامپ: »اوباماكر« را فورا نابود كنيد  »مارين لوپن« رسما به فساد مالي متهم شدآغاز بزرگ ترين اصالح نظام مالياتي هند
گروه جهان 

دول��ت هند بزرگ ترين طرح اصالح نظام ماليات خدم��ات و كاال )جي اس تي( را با 
ه��دف يكپارچگي دريافت مالي��ات در ايالت ها، جلوگيري از فرار مالياتي و اصالح نظام 
مالياتي به نفع افراد كم درآمد به مرحله اجرا گذاشت. به گزارش ايرنا، دولت درنظر دارد 
با اصالح نظام مالياتي و يكس��ان كردن درياف��ت ماليات در ايالت هاي مختلف، اقتصاد 
۲تريليون دالري هند را به بازاري مشترك تبديل كند. در نظام جديد خدمات و كاال، 
ماليات كاالهاي پرمصرف تا 5۰درصد كاهش و در عوض ماليات برخي كاال كه مصرف 
كمتري دارد از 5 تا 18درصد افزايش مي يابد. دولت همچنين ماليات كاالهاي لوكس 
را ۲8درصد و خدمات خاص مانند تلفن، بانك و بيمه را نيز افزايش داده است. نارندرا 
مودي نخس��ت وزير هند با حضور نمايندگان و مقامات ارشد دولتي آغاز اصالح ماليات 
خدم��ات و كاال را در پارلم��ان اعالم ك��رد. وي در پارلمان گفت اص��الح ماليات باعث 
بهبود ش��رايط زندگي مردم و كمك به مبارزه با فس��اد اقتصادي و پول سياه مي شود. 
پرناب موكرجي رييس جمهوري هند نيز در اين مراسم گفته اصالح نظام مالياتي پس 
از س��ال ها تالش به دست آمده اس��ت. آرون جيتلي وزير اقتصاد هند نيز گفته اصالح 
ماليات خدمات و كاال به كاهش تورم و افزايش رش��د ناخالص هند كمك مي كند. به 
گفته او، با اجرايي شدن اين نظام، فرار مالياتي مشكل خواهد شد و منابع بيشتري براي 
بهبود زندگي مردم فقير و قش��ر ضعيف جامعه ايجاد مي شود. اين مقام هندي تصريح 
كرده يكپارچه نبودن هند يكي از مش��كالت نظام مالياتي كش��ور اس��ت كه با اجراي 
نظام جديد اين مشكل رفع مي ش��ود. طرح اصالح ماليات خدمات و كاال )جي اس تي( 
در حالي اجرايي ش��ده كه احزاب چپ گرا با آن مخالفت كرده اند. گفته ش��ده، احزاب 
مخالف از جمله حزب كنگره با اعتراض به اجراي اين طرح در جلس��ه پارلمان شركت 
نكردند. حزب كنگره در واكنش به نظام جديد مالياتي دولت اعالم كرده اين اقدام بدون 
تحقيقات الزم و با عجله به مرحله اجرا گذاشته شده است. دولت محلي ايالت جامو و 

كشمير نيز اعالم كرده نظام جديد ماليات كاال و خدمات را اجرا نمي كند. 

گروه جهان 
دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا، از سناتورهاي جمهوري خواه كشورش خواسته 
در صورتي كه نمي توانند در مورد يك طرح جديد درماني به توافق برس��ند، طرح بيمه 
درمان��ي اوباماكر را بي درنگ لغو كنن��د. به گزارش رويترز، ترامپ در حس��اب كاربري 
توييتر خود نوش��ته است: »اگر سناتورهاي جمهوري خواه قادر به تصويب آنچه در حال 
حاضر روي آن كار مي كنند )ترامپ كر( نيس��تند؛ بايد بي درنگ اوباماكر را لغو و سپس 
در زماني ديگر طرح جديدي را جايگزين آن كنند.« كاخ س��فيد نيز اعالم كرده ترامپ 
همچنان متعهد به حمايت از پيش نويس طرح جمهوري خواهان درخصوص بهداش��ت 
و س��المت اس��ت و از هر گزينه يي براي لغو اوباماكر حمايت خواهد كرد.  اليحه جديد 
جمهوري خواهان كه »ترامپ كر« نيز ناميده مي شود، در مجلس نمايندگان به تصويب 
رسيده و اما در سنا با مخالفت هاي جدي دموكرات ها و برخي جمهوري خواهان روبه رو 
شده است. بر اين اساس رهبر جمهوري خواهان سنا راي گيري درباره اليحه بهداشتي را 
به دليل عدم حمايت كافي از آن به بعد از تعطيالت روز استقالل امريكا موكول كرد. در 
طرح ترامپ كر شرايط بيمه درماني براي افراد كم درآمد سخت تر مي شود و شركت هاي 
بيمه مي توانند به  حق بيمه افرادي كه به بيماري هاي مزمن مبتال هستند، بيفزايند. در 
اين طرح يارانه كمك به خريد بيمه هاي درماني تعديل خواهد شد. همچنين براي پايين 
آوردن حق بيمه افراد، خدماتي چون اورژانس، زنان و زايمان و س��المت روان از پوشش 
بيمه آنان حذف مي شود. بازنگري قانون بيمه خدمات درماني دولت پيشين امريكا موسوم 
به اوباماكر يكي از اولويت هاي جمهوري خواهان از زمان روي كار آمدن ترامپ بوده است. 
دفتر بودجه كنگره امريكا اعالم كرده، براس��اس برآوردهاي انجام ش��ده نزديك به ۲۲ 
ميليون نفر از اتباع امريكا در صورت تصويب طرح جديد سالمت، بيمه هاي درماني خود 
را طي يك دهه آينده از دست مي دهند. چاك شومر رهبر اقليت سنا )دموكرات ها( گفته 
اس��ت كه اين اليحه از اس��اس عيب دارد و براساس آن اكثريت طبقه متوسط و كارگر 

امريكايي بايد به نفع اقليت ثروتمند كشور از بيمه و خدمات سالمت بي بهره باشند. 

گروه جهان 
رهبر حزب راست افراطي جبهه ملي فرانسه به طور رسمي متهم شد كه حزب وي 
به صورت غيرقانوني ميليون ها يورو را از پارلمان اروپا براي پرداخت حقوق كاركنان خود 
در فرانسه هزينه كرده است. اين اتهامات ابتدا در كارزارهاي انتخابات رياست جمهوري 
فرانس��ه مطرح ش��ده و دوران س��ختي را براي لوپن رقم زده بود، اما وي با استفاده از 
مصونيت قضايي، رس��يدگي به اين اتهامات را به تعويق انداخت. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، رودولف بوسلو وكيل مارين لوپن، در اين باره گفت: »لوپن توسط دادگاهي در 
پاريس احضار شد و همان طور كه انتظار داشتيم، قضات موكلم را متهم كردند، اما لوپن 
درخواست تجديدنظر مي دهد.« مارين لوپن 48 ساله كه در انتخابات رياست جمهوري 
اخير فرانس��ه شكست خورد، در جريان مبارزات انتخاباتي از مصونيت قضايي به عنوان 
يكي از اعضاي پارلمان اروپا استفاده كرد تا از پاسخگويي به سواالت بازرسان درخصوص 
اين اتهامات امتناع ورزد. با اين حال، وي متعهد شده بود كه پس از پايان دو انتخابات 
رياس��ت جمهوري در ماه م��ه و پارلماني در ماه ژوئن، با اي��ن تحقيقات همكاري كند. 
بازرسان بر اين باورند كه حزب جبهه ملي فرانسه از بودجه يي كه بروكسل براي معاونان 
پارلماني خود اختصاص داده، براي پرداخت حقوق كارمنداني كه در فرانسه و براي اين 
حزب كار مي كردند، اس��تفاده كرده اس��ت. لوپن يكي از 17 قانون گذار اروپايي حزب 
جبهه ملي اس��ت كه به خاطر پرداخت حقوق 4۰ مع��اون پارلماني تحت تعقيب قرار 
گرفته اس��ت. اين در حالي اس��ت كه وي همه اتهامات مطرح شده و انجام هرگونه كار 
اشتباهي را رد مي كند. مارين لوپن عالوه بر استفاده غيرقانوني از بودجه اتحاديه اروپا، 
همچنين به ايجاد مش��اغل ساختگي و پرداخت دستمزد از بودجه دولتي متهم است. 
لوپن كه يك ملي گراي مخالف اتحاديه اروپا محسوب مي شود، نامزدهاي جناح راست 
و چپ در دور نخست انتخابات رياست جمهوري را شكست داد، اما در رقابت با امانوئل 
ماكرون نامزد ميانه روي حامي اتحاديه اروپا و رييس جمهور كنوني فرانسه در دور دوم 

با كسب ۳۳.9درصد آرا شكست خورد. 
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پرونده8
4ميليارد  پوند  بهاي حفظ 

كرسي نخست  وزيري انگليس

روزنامه فايننشال تايمز، روز گذشته د ر گزارشي 
نوش��ت كه امتيازات اعطاش��د ه از س��وي ترزا مي 
نخس��ت وزير انگليس طي يك هفته گذش��ته براي 
ماند ن د ر قد رت، 4 ميليارد  پوند  براي بود جه د ولت 

هزينه د ربر د اشته است. 
به گ��زارش ايرنا، اي��ن روزنامه د راي��ن گزارش 
نوش��ت: »ترزا مي« د ر جريان انتخاب��ات پارلماني 
تاكيد  د اش��ت كه »د رخ��ت جاد ويي پ��ول« براي 
جبران كسري بود جه د ولت وجود  ند ارد ؛ او اميد وار 
بود  تا اكثريت قاطع كرسي هاي مجلس را به د ست 
آورد  و به سياست هاي پيشين حزبش بر پايه اقتصاد  
رياضت��ي اد امه د ه��د ، اما اكنون راه��ي جز اعطاي 
امتياز به مخالفانش براي ماند ن بر قد رت ند ارد . اين 
روزنامه افزود : معامل��ه ترزا مي با حزب اتحاد گراي 
د موكراتيك ايرلند ، صرف  نظر از وعد ه هاي انتخاباتي 
ح��زب محافظه كار و احتمال لغو سياس��ت اقتصاد  
رياضت��ي علي��ه كاركنان بخش د ولتي، بخش��ي از 
تعه��د ات مالي اخي��ر ترزا مي به ش��مار مي رود  كه 
صورت حس��اب آن به زود ي روي ميز وزارت د ارايي 

فرود  خواهد  آمد . 
اي��ن روزنامه انگليس��ي اد ام��ه د اد : بزرگ ترين 
صورت حس��ابي ك��ه د ولت ب��ا آن مواج��ه خواهد  
بود ، فش��ار مالي ناش��ي از لغ��و محد ود يت افزايش 
يك  د رصد ي د ستمزد  كاركنان بخش عمومي است 
كه قرار بود  تا س��ال 2020 اد ام��ه پيد ا كند . با اين 
 حال برخ��ي چهره هاي حزب محافظ��ه كار بر اين 
باورند  كه ناكامي اين ح��زب د ر انتخابات پارلماني 
اخير ناش��ي از نارضايتي كاركن��ان بخش عمومي 
بود ه اس��ت. فايننشال تايمز نوش��ت: گاوين بارول 
ريي��س د فتر ت��رزا مي به برخ��ي نمايند گان حزب 
محافظ��ه كار گفته اس��ت كه د ولت د رنظ��ر د ارد  تا 
د س��تمزد  كاركنان بخش عمومي را ب��ه نرخ تورم 
نزد يك كند  كه اين مس��اله د س��ت كم 1.4 ميليارد  

پوند  براي خزانه د اري د ولت هزينه خواهد  د اشت. 
اي��ن روزنامه انگليس��ي افزود : فيلي��پ هاموند  
)وزير د ارايي انگليس( از د ولت خواسته تا اين خبر 
را تكذي��ب كن��د  اما يك نماين��د ه مجلس از حزب 
محافظ��ه كار مي گوي��د  كه اگر د ول��ت، محد ود يت 
د س��تمزد  كاركنان بخش عمومي را لغو نكند ، قاد ر 
نخواهد  بود  ت��ا موافقت نماين��د گان را د ر رابطه با 

اليحه بود جه فصل پاييز كسب كند . 
فايننشال تايمز نوش��ت: اكنون هاموند  از اينكه 
خزان��ه د ولت ب��ه د س��تگاه خود پرد از ب��راي جلب 
حماي��ت نماين��د گان ناراض��ي مجلس بد ل ش��ود  

به شد ت احساس نگراني مي كند . 
اين روزنامه انگليس��ي افزود : لرد  »مكفرس��ون« 
ي��ك نمايند ه مجل��س اعيان بر اين باور اس��ت كه 
فيليپ هاموند  بايد  ماليات ها را براي جبران كمبود  
بود ج��ه د ولت افزاي��ش د هد ، اين د ر حالي اس��ت 
كه هامون��د  پيش تر وعد ه د اد ه ب��ود  كه د ر صورت 
پيروزي ح��زب محافظه كار د ر انتخابات د س��ت به 

چنين كاري نخواهد  زد . 
به نوشته فايننشال تايمز، هاموند  اكنون چاره يي 
ند ارد  تا براي جبران كسري بود جه د ولت، ماليات بر 

د رآمد  خانواد ه هاي انگليسي را افزايش د هد . 
حزب محافظه كاربه رهبري ترزا مي د ر انتخابات 
سراس��ر هش��تم ژوئن گذش��ته اكثري��ت پارلمان 
را از د س��ت د اد  و پ��س از د و هفت��ه چانه زني، طي 
معامله يي به ارزش 1.5 ميليارد  پوند  موافقت حزب 

د مكراتيك وحد ت طلب ايرلند  را جلب كرد . 
ترزا م��ي متعاقب��ا د ر جريان راي گي��ري هفته 
گذشته پارلمان بر سر اليحه برنامه د ولت، با وجود  
عقب نش��يني از مواضع حزب��ي اش با اختالف كمي 
موفق به كسب راي مثبت نمايند گان مجلس عوام 
شد . گمانه زني ها نس��بت به احتمال جانشيني ترزا 
م��ي  پيش از برگ��زاري كنفرانس سراس��ري حزب 

محافظه كار تا ماه اكتبر آيند ه قوت گرفته است. 
س��اند ي تايمز هفته گذش��ته د ر گزارشي نوشته 
ب��ود : برخي اعض��اي كابينه مي گوين��د  كه فيليپ 
هاموند  بايد  تا پيش از برگزاري كنفرانس سراسري 
حزب محافظه كار د ر ماه اكتبر آيند ه به عنوان رهبر 

جد يد  حزب انتخاب شود . 
د ر همين حال نش��ريه س��اند ي تلگراف نيز د ر 
گزارش��ي عنوان كرد  كه محافظ��ه كاران و حاميان 
مالي اين حزب د رصد د  جايگزيني »نس��ل س��مي 

»ترزا مي«« با نسل جوان هستند . 
از  فزايند ه ي��ي  ش��مار  اف��زود :  نش��ريه  اي��ن 
محافظ��ه كاران ب��ر اين باور هس��تند  ك��ه بوريس 
جانسون وزير خارجه و د يويد  د يويس وزير برگزيت 
به اند ازه كافي از سياست سهم برد ه اند  و بايد  به نفع 

نسل جد يد ي كنار بكشند . 
پي��ش  از اي��ن بوريس جانس��ون وزي��ر خارجه 
انگليس براي شركت د ر انتخابات د رون حزبي اعالم 
آماد گي ك��رد ه اما گفته بود  كه ت��ا پايان مذاكرات 

برگزيت اقد امي صورت نخواهد  د اد . 
س��اند ي تلگراف نوش��ت: حامي��ان مالي حزب 
محافظه كار كه تاكنون س��كوت اختيار كرد ه بود ند ، 
علنا از جانش��يني ترزا مي  س��خن به ميان آورد ه و 
عنوان مي كنند  كه از رهبري فرد ي جوان تر حمايت 

مالي به عمل خواهند  آورد . 
اي��ن نش��ريه افزود : الكس��اند ر تمرك��و، يكي از 
حاميان بزرگ حزب محافظه كار گفت: ما بايس��تي 
براي نسل جوان جذابيت د اشته باشيم... يك رهبر 
جوان قاد ر خواهد  بود  تا اين پيام را برساند . ساند ي 
تلگراف به نقل از وي افزود : به نظر من نه تنها ساير 
حامي��ان مالي ح��زب محافظه كار از اي��ن د يد گاه 
حمايت مي كنند  بلكه اين تحول س��بب مي ش��ود  
ت��ا عضوي��ت د ر حزب محافظ��ه كار افزاي��ش يابد . 
تازه ترين نظرسنجي موسس��ه يوگو نشان مي د هد  
كه 35 د رص��د  از مرد م انگليس ب��ر اين باورند  كه 
»جرمي كوربين« رهبر حزب كارگر، نخس��ت وزير 
بهتري د ر قي��اس با ترزا مي به ش��مار مي رود . اين 
 نظرس��نجي همچنين حاكي از آن اس��ت كه تنها
34 د رصد  مرد م از عملكرد  ترزا مي حمايت مي كنند . 

گزارش

د ر پي حواد ث غيرطبيعي كارگاه ها و معاد ن ارائه شد 

پيشنهاد»تدوينسندمليايمني«بهرييسجمهور
فرشاد  اسماعيلي|

عضو كميته حقوقي هيات ملي بررسي حاد ثه پالسكو|
طي اين س��ال ها براي پيمود ن مسير تقنين د ر حوزه 
»ايمن��ي«، واگن هاي متع��د د ي را از قوانين و مقررات پر 
كرد ه و بار زد ه ايم. قوانين وزارت كار د ر يك واگن، قوانين 
وزارت صنع��ت و مع��د ن د ر واگني د يگ��ر، قوانين نظام 
مهند سي د ر واگن خود ش، قوانين شوراها شهرد اري ها هم 
د ر واگن ه��اي د يگري. هر كد ام ازين واگن ها اما متعلق به 
يك قطارند . هر كد ام ازين قطارها نيز بر ريل هاي ايستگاه 

خود شان سوار شد ه و حركت مي كنند . 
هرچند  ماشين ايمني د ر كشور از حركت باز نايستاد ه 
اس��ت، اما محتواي آن، بار قطاره��اي متعد د  با واگن هاي 
متعد د  د ر مس��يرهاي متعد د  شد ه كه جز تد اخل مسير و 

تصاد ف نتيجه يي ند اشته است. 
اما سوال اين است كه؛ د ر مسير ايمني كشور، علت اين 

تصاد ف نقص فني است يا ريل گذاري تقنيني؟!

 مقد مه
ايمن��ي، يكي از اصولي ترين اهد اف د ر حوزه مد يريتي 
كش��ور است كه نيازمند  س��نت تقنين جهت پشتيباني 
اجرايي اس��ت. تنها به پش��توانه قوانين يكد ست، روشن، 
استاند ارد  است كه اهرم ها و راهكارهاي پيشگيرانه قابليت 

پياد ه سازي مي يابند . 
نق��ش سياس��ت گذاري تقنيني د ر ح��وزه »ايمني«، 
اگرچه د ر حوزه »حواد ث و بالياي طبيعي« مثل س��يل و 
زلزله و توفان و آتش فشان و خشكسالي و... به جهت غير 
مترقبه بود ن پايين تر خواهد  بود  و بالطبع توقع اجتماعي 
از پيش��گيري از اين حواد ث و كاهش آثار و تبعات مالي و 
جاني آن متناس��ب با حد ود  توان و امكانات اس��ت اما د ر 
پيش��گيري از حواد ث غيرطبيعي ناشي كه از ناشي عد م 
رعايت ايمني اند ، متفاوت است. از آنجا كه اين گونه حواد ث 
به ميزان بااليي قابل پيشگيري است و د ستگاه هاي د ولتي 
د ر آن سهمي از مسووليت د ارند ، سياست گذاري تقنيني 
د ر اين حوزه ضروري اس��ت و مي تواند  به زيربناي ايمني 

كشور كمك فراواني كند . 
همت و اقد ام د ر راس��تاي كاهش اين حواد ث نيازمند  
عزم ملي است و از همين جهت؛ ضمن كوشش د ر راستاي 
غني سازي فرهنگ ايمني از طريق آموزش توسط نهاد هاي 
مسوول و مشاركت مستقيم شهروند ان، تد وين سند ي ملي 
و راهبرد ي د ر جهت ارتقا و تضمين ايمني مرد م و حفاظت 
و »صيانت از نيروي انس��اني و سرمايه هاي ماد ي كشور« 
)ماد ه 85 قانون كار( اولويت حقوقي، اقتصاد ي و اجتماعي 
كشور است كه طبعا نتايج و د ستاورد  تد وين و اجراي آن، 
منجر به تفكيك روش��ن مسووليت د ستگاه هاي ذي ربط، 
ترتيب اقد امات آن د ستگاه ها، تعيين د ستگاه هاي مجري، 

همكار و ناظر د ر حوزه هاي تفكيك شد ه خواهد  بود . 
د ر توضيح��ات ذيل ب��ه صورت مختص��ر اهميت و 
ضرورت مس��اله، ظرفيت هاي موجود ، تجربه كشورهاي 
د يگ��ر و چارچوب بند ي پيش��نهاد  »تد وين س��ند  ملي 

ايمني« ارائه مي گرد د . 

 اهميت و ضرورت توجه به »ايمني« د ر كشور
»ايمني« و تاثير آن د ر پيش��گيري از حواد ث ناش��ي، 
اهميت خود  را از هد ف قانونگذار د ر ماد ه 85 قانون كار يعني 
»صيانت از نيروي نيروي انساني و ماد ي كشور« مي گيرد . 
قانونگذار، د ر فصل چهارم قانون كار كه به حفاظت فني و 
بهد اشت كاراختصاص د ارد  از »نيروي انساني و منابع ماد ي 
كشور« توامان و د ر يك عبارت استفاد ه نمود ه و به صيانت 
از هر د و به عنوان هد ف قانونگذار تاكيد  كرد ه و اين نشان 
مي د هد  رعايت ايمني و حفاظت فني و بهد اش��ت كار د ر 
راس��تاي منافع نيروي انساني و سرمايه ماد ي خواهد  بود . 
جنبه هاي مختلف ضرورت توجه به ايمني د ر بند هاي ذيل 

مختصرا اشاره مي شود  تا به بيان مساله نزد يك تر شويم. 
 1( جنبه اقتصاد ي: 

خسارات مالي ناشي از عد م توجه به مقررات گريبان 

افراد  متعد د ي را مي گي��رد . صاحب كار يا پيمانكار يا 
كارفرمايي كه كارش تعطيل ش��د ه ي��ا نيروها يش و 
تجهيزات ماد ي و س��رمايه يي اش را از د ست مي د هد . 
نهاد ها ي حمايتي مثل تامين اجتماعي كه متعهد  به 
جبران تعهد ات بيمه يي مثل پرد اخت غرامت عضو يا از 
كار افتاد گي يا مستمري فوت به بازماند ه و هزينه هاي 
د رماني مي شوند ، شخص كارفرما يا نمايند ه كارفرماي 
مقصر كه عالوه ب��ر پرد اخت د يه طبق قانون مجازات 
اس��المي د ر بسياري موارد  متعهد  به پرد اخت مبالغي 
مطابق م��اد ه 66 قان��ون تامين اجتماع��ي به تامين 

اجتماعي مي شود . 
 اما هزينه يي كه كارفرمايان و مسووالن بابت رعايت 
ايمني كارگران و حفظ س��رمايه ماد ي شان مي پرد ازند  
ب��ه مراتب كمت��ر از هزينه هاي جبراني و خس��ارتي و 
بازگشت سالمت به كارگران و سرمايه يه كارگاه است. 
هزينه هاي��ي كه صرف نظ��ر از لطمه ه��اي اقتصاد ي به 
كشور بار اجتماعي گسترد ه يي د اشته و موجب كاهش 
واقعي رونق توليد  نيز ش��د ه و د ر عي��ن حال به اعتبار 
تجاري وحيثيت معنوي و موقعيت رقابتي بس��ياري از 
كارگاه هاي كس��ب و كار يا ش��ركت هاي توليد ي نيز از 

جهت تقصير د ر حاد ثه لطمه ميزند . 
2( جنبه قانوني: 

ضمانت اجراهاي حقوقي كيف��ري متعد د ي كه براي 
مس��ووالن حاد ثه به جهت عد م رعايت مق��ررات د ر نظر 
گرفته ش��د ه است، موجب د رگيري صاحبان كسب و كار 
با روند  قضايي و د اد رسي مي شود  كه همين مساله موجب 
كند  ش��د ن فرآيند  توليد  و ترس و واهمه صاحبان توليد  
براي ريسك پذيري و راه اند ازي كارها و پروژه هاي بزرگ و 

نهايتا منجر به ركود  توليد  و خد مات خواهد  شد . 
3( جنبه اجتماعي: 

حواد ث ناش��ي از عد م رعايت ايمني د ر بسياري موارد  
د ر ابعاد  وس��يع موجب س��لب اعتماد  اجتماعي و از بين 
رفتن س��رمايه اجتماعي كارگران كشور شد ه و آثار آن د ر 
خانواد ه هاي كارگران د ر بيكاري، از د ست د اد ن سرپرست 
خانواد ه، صد مه عاطفي به شهروند ان و ازبين رفتن امنيت 

شغلي... نشان مي د هد . 
4( جنبه محيط زيستي: 

د ر بس��ياري از موارد  رعايت اس��تاند ارد هاي ايمني د ر 
حمايت از محيط زيست و د ر جهت پيشگيري از بهد اشت 
و س��المت جسمي شهروند ان اس��ت كه عد م رعايت آنها 
عالوه بر ايجاد  مش��كالت زيس��ت محيطي مثال د ر حوزه 

پس��ماند هاي صنعتي موجب ب��ه خطر افت��اد ن امنيت 
بهد اشتي شهروند ان خواهد  شد . 

5( جنبه فني: 
ع��م توجه و رعاي��ت مقررات ايمن��ي د ر محيط هاي 
د ر چارچ��وب  پروژه ه��ا  اج��راي  ي��ا كاري  كارگاه��ي 
زمانبند ي ه��اي هاي تعيين ش��د ه محاس��باتي را كه با 
برآورد هاي مالي و بود جه مش��خص و مصوب پيش بيني 
ش��د ه د چار اختالل، عقب افتاد گ��ي و به همريختگي د ر 
برنامه مي كند  و حتي بعضا با توجه به ابعاد  و گس��ترد گي 
حاد ثه ناش��ي از عد م رعايت ايمني، منجر به تعطيلي كل 

پروژه و حتي بيكاري ناگهاني كارگران مي گرد د . 

 منافع حاصل از سرمايه گذاري د ر ايمني
براساس مطالعات و تحقيقات انجام شد ه توسط سازمان 
بين المللي تامين اجتماعي )ISSA( س��رمايه گذاري د ر 
زمينه پيش��گيري ايمن��ي و بهد اش��ت كار د ر بنگاه هاي 
اقتصاد ي نش��ان مي  د ه��د  حد اقل نرخ مناف��ع حاصل از 
سرمايه گذاري د ر زمينه ايمني و بهد اشت كار برابر »2/2 

واحد  به ازاي هر واحد « سرمايه گذاري د ر سال است. 
د ر بخ��ش خأل ها و كاس��تي هاي قواني��ن و مقررات و 
س��اختار هاي حقوق��ي د ر د ر موضوع »ايمن��ي«، يكي از 
د ريافت هاي صورت گرفته تحقيق��ات، »تد اخل قوانين و 
وظايف د س��تگاه  هاي د ولتي« اس��ت.  د ر روزهاي پس از 
حاد ثه پالسكو رس��انه ها و كارشناسان د ر باب مسووليت 
و تقصير حاد ثه اظهارنظرهاي متفاوتي د اش��ته و پيرو آن 
رسانه ها و افكار عمومي نيز به چند  ضلعي بود ن يا به لسان 
حقوقي باب »تعد د  سبب« د ر موضوع رسيد ند ، اما بخش 
اعظم اين »تعد د  سبب« به مسووليت نهاد هاي متعد د  از 

نظر ساختار مسووليت د ر نظامات كشور برمي گرد د . 
اي��ن تع��د د  مس��ووليت ها و تص��اد ف مس��ووليت ها 
نش��ان د هند ه اين است كه تد اخل مس��ووليت نهاد ها د ر 
حواد ثي ازين د ست منجر به شكل گيري طرح پرسپكتيو 
حقوقي واحد  و منس��جمي از مسووليت قانوني نهاد  هاي 
مسوول نشد ه و نهاد هاي فوق  د ر مياد ين مختلف د ر حوزه 

قوانين همواره بايكد يگر تصاد ف مي كنند . 
متاس��فانه، اي��ن پراكند گ��ي و ش��قه ش��قه ش��د ن 
مس��ووليت هاي قانوني نهاد هاي متعد د  و موازي موضوع 
بعضا منجر به پينگ پنگي كرد ن بحث مسووليت د ر بين 
نهاد  هاي مسوول حين و پس از وقوع حواد ث نيز گرد يد ه 
است. همان طور كه د ر پالسكو اين بازي پينگ پنگي بين 
نهاد هاي مسوول د يد ه شد .  بنابراين د رخصوص وضعيت 

موجود  نظام حقوقي ايمني د ر كشور، بايد  به منابع حقوقي 
كلي موجود  اشاره شود  تا ضرورت تد وين سند  ملي ايمني 
د ر جهت رفع تد اخل وظايف و مس��ووليت ها توجيه شود .  
د ر حوزه ايمني د ر چند  س��طح با قوانين و مقررات روبه رو 
هستيم كه د ر همه اين سطوح اين تد اخل به شد ت و ضعف 

مشاهد ه مي شود . 
1( مق��ررات بين المللي: كنوانس��يون هاي بين الملي 
كه توسط س��ازمان بين المللي كار )ILO( و سازمان هاي 
مرتبط د يگر وضع ش��د ه و براي كشورهاي عضو ازجمله 
ايران الزم االجرا اس��ت كه متاسفانه تطبيق آنها با قوانين 

د اخلي د ر بياري موارد  منجر به تد اخل مي شود . 
2( قوانين و مقررات د اخلي: قوانين و مقررات مصوب 
شوراي اسالمي و هيات وزيران و شوراهاي عالي و آيين نامه 
و بخشنامه ها و د ستورالعمل هاي اجرايي كه هر وزارتخانه 
و د س��تگاه قوانين خاص خود  را د ارد  و عمال بايكد يگر د ر 

تصاد ف هستند . 
 3( ضوابط و د س��تورالعمل هاي تد ويني كارفرمايان يا 
پيمانكاران د ر قالب كتابچه ها يا جزوات: شركت هايي كه 
پروژه هاي مختلفي را برعهد ه مي گيرند  كه د ر آن مسائل 
ايمني بايد  رعايت گرد د ، معموال مجموعه د ستورالعمل ها 
و اس��تاندا رد هايي را تهيه مي كنن��د  كه بعضا متعارض يا 
خالف با قوانين د اخلي و بعضا هم مطابق عملياتي قوانين 
و مجموعه مقررات ملي يا د اخلي اس��ت. معموال مشكل 
اجرايي آنها انتخاب گزينش��ي موضوع��ات ايمني از اين 
مجموع��ه مقررات متعد د  كش��ور آن هم با هد ف كاهش 

مسووليت حقوقي كارگاه يا صاحب كار است. 
صرف نظ��ر از منابع موج��ود  فوق، د ر زمين��ه اد بيات 
حقوقي موضوعي د ر حوزه ايمني كشور، مشكل د ر بحث 
تفيك حوزه ها و مس��ووليت ها ي نهاد هاي مرتبط است. 
بنابراين پيشنهاد  »تد وين سند  ملي« برمي گرد د  به بيان 
مساله اصلي »تد اخل د ر وظايف قانوني د ستگاهاي د ولتي« 
با توجه به اهميت حقوقي ايمني د ر قوانين و مقررات و از 
سوي د يگر تد اخل قانوني وظايف د ستگاه هاي د ولتي؛ د ر 
جهت استاند ارد  سازي قوانين، تفكيك حوزه هاي مسووليت 
قانوني و د ر نهايت رفع تد اخل د ر وظايف قانوني، ساختمان 
حقوفي كشور نيازمند  تعيين نقشه راه يا به عبارت بهتر، 
تعيين خطي مشي و سياست گذاري واحد  د ر حوزه ايمني 
د ر قالب »تد وين س��ند  ملي« اس��ت. يكي ازكاستي هاي 
نظام مس��ووليت د ر باب ايمني و يك��ي از خالهاي مهم 
د ر اي��ن موض��وع و مهم تري��ن چال��ش عملياتي، همين 
موازي كاري هاي تكليفي س��ت كه طي اين سند  مي تواند  

مس��ووليت نهاد ها را د ر عين حف��ظ تعامل و همكاري ها 
تفكيك نمود ه و مس��تقل از همد يگر و از س��اير نهاد  ها و 

سازمان ها سياست گذاري نمايد . 

 تجربه كشورهاي د يگر
با ورود  ماش��ين آالت و تس��ريع فرآيند  صنعني شد ن 
ميزان حواد ث ناش��ي از كار و خسارات ماد ي به سرمايه و 
سالمت كارگران افزايش يافت اما تجربه كشورهاي صنعتي 
نشان د اد ه با اصالحات اصول، قوانين و سياست گذاري هاي 
تقنيني، ميزان اين حواد ث كاهش مي يابد . به عنوان مثال 
د ر ژاپن و سوئد  د ر يك د وره 20 ساله حواد ث ناشي از كار 
62د رصد  كاهش يافته اس��ت. اما گزارش ها و آمار نش��ان 
مي د هد  د ر ايران اين روند  افزايش چش��م گيري د اشته و 
د ر مجموع روند  كاهشي را طي نمي كند  و تبد يل به يك 

»بحران چند  وجهي« شد ه است. 
د ر كشورهاي توس��عه يافته با توجه به اهميت باالي 
ايمني و مقررات HSE مقررات جامع و واحد ي به عنوان 
يك سند  د ر اين زمينه تصويب شد ه و توسط مركزي د ولتي 
اجراي آن مورد  نظارت و ارزشيابي قرار مي گيرد .  به عنوان 
نمونه كشور انگلستان قانون واحد  »سالمت و ايمني« كه 
د ر سال 1974 تصويب كرد ه كماكان سند  و محور اصلي 
مقوله رعايت ايمني و ضوابط HSE د ر انگلس��تان است. 
 Heallth( »كه تصويب قانون »جرايم س��المت و ايمني
Offences Safety and( د ر س��ال 2008 آن قواني��ن 
و اس��ناد  واحد  را تقويت ك��رد  و ضمانت اجراهايش را نيز 
عملياتي نمود . انگلستان د ر قد م بعد ي د ر راستاي نظارت 
بر اجراي اين مقررات واحد  و منس��جم، نهاد  د ولتي به نام 
)Executve Safety and Health UK( مش��غول به 
فعاليت گرد يد  و بخش عمد ه يي تز مسووليت هاي اجراي 

اين قوانين را برعهد ه گرفت. 

  استفاد ه از اختيارات رييس جمهور د ر اصل 134
»تد وين سند  ملي ايمني«؛ پيشنهاد ي است كه نيازمند  
كار پژوهشي د ر حوزه هاي ايمني با رويكرد  استاند ارد  سازي 
قوانين و مقررات است. اين استاند ارد  سازي با هد ف كاهش 
حواد ث ناشي از كار و صد مات انساني و ماد ي خواهد  بود  
كه د ر نهايت منجر به احيا و ارتقاي »گفتمان ايمني« د ر 

كشور مي شود . 
بناب��ر اي��ن، طرح پيش��نهاد ي ب��راي پژوهش د ر 
اي��ن زمينه ك��ه اخيرا ب��ه مركز پژوهش ه��اي نهاد  
رياس��ت جمهوري نيز تس��ليم ش��د ، عالوه بر تعيين 
چش��م اند از رف��ع تد اخ��ل مس��ووليت هاي قانون��ي 
وزارتخانه هاي مختلف جهت تد وين سند  ملي ايمني، 
د ر برگيرند ه اصالح، بازنويسي و استاند ارد  سازي مواد  
قانوني د ر حوزه هاي مرتبط، پيش بيني مباني و مفاهيم 
و نهاد هاي تاسيس��ي جد يد  د ر حوزه ايمني، از طريق 
استفاد ه از س��از و كارهاي فني و كارشناسانه مطالعه 
ش��د ه و تطبيق با نظام نامه هاي ايمني د ر كشورهاي 
موفق و اخذ و فراهم كرد ن بستر عملياتي آن د ر كشور، 
د عوت از بازرسان كشورهاي موفق د ر حوزه هاي ايمني 
جهت انتقال تجربه و د انش، استفاد ه از چك ليست هاي 
بين المللي اس��تاند ارد  بازرس��ي ايمني د ر حوزه هاي 

مختلف و... خواهد  بود . 
 پيش��نهاد  مي گرد د  رياست محترم جمهور باتوجه به 
امكان و ظرفيت اصل يكصد  و سي چهارم قانون اساسي، 
جهت هماهنگ سازي تصميم ها و رفع تد اخل و اختالف 
نظر د ر وظايف د ستگاه هاي د ولتي د ر حوزه ايمني كشور 
پس از »تد وين سند  ملي ايمني« به پشتوانه پژوهش هاي 
علمي و كارشناس��انه، جهت رفع موانع قانوني و تسهيل 
اجراي��ي قوانين مطابق با هد ف قانونگذار مبني بر صيانت 
از نيروي انساني و منابع ماد ي كشور و د ر راستاي ارتقاي 
ايمني د ر كش��ور، س��ند  ايمني را د ر هيات محترم د ولت 
مصوب نمود ه و مس��تند  به اصل يكصد  و بيست و هفتم 
قانون اساسي با تعيين نمايند ه ويژه، نظارت بر اجراي سند  

ملي ايمني را ساماند هي كرد ه و محقق نمايد . 

كجا آرام مي يابيم و كجا مستقر مي شويم 

تفاوت مسكن با خانه چيست
 فرق خانه با مسكن چيست؟ د ر بسياري اوقات ما بين اين د و 
تمايزي قايل نمي شويم. وقتي مي پرسند  خانه ات كجاست،  آد رس 
منزل را مي د هيم و وقتي مي پرسند  آيا مسكن  د اري يا خير؟ بسته 
به نوع مسكن جواب مي د هي كه يا اجاره نشين هستيد  يا صاحب 
خانه يا خوش نشين. اما همه اينها د ر مفهوم روانشناسي با هم فرق 
د ارند . مي گويند  نخس�تين جايي كه انس�ان د ر آن آرامش يافت، 
 جايي بود  كه د ر آن سكني گزيد ،  يعني آرام شد  و د غد غه هايش از 

بين رفت. اين همان مسكن است. 
مگان د اوم،  خبرنگار و گزارشگر،  »اليترري هاب«  د ر گزارشي 
كه عليرضا شفيعي نسب آن را ترجمه كرد ه به مفهوم رواني اين د و 

و تمايز آنها از هم پرد اخته است، كه مي خوانيد : 
خيلي از ما تا آخر عمر د نبال خانه ايم حتي اگر از اجاره نشيني د رآمد ه 
باشيم و مسكني براي خود مان خريد ه باشيم. خانه مكاني كه د ر آن زند گي 
مي كنيم نيست، يعني د ر واقع اصال مكان نيست. خانه چيزي است كه با 
روح و احس��اس ما پيوند  مي خورد . احساس تعلق و د ر عين  حال امنيت 
و آرامش. ش��ايد  خانه ايد ه آل چيزي مثل خوش��بختي باشد . گذرا، مبهم 
و انتزاعي. حس��ي كه لحظه يي س��راغمان مي آيد  و ناگهان پر مي كشد  و 
مي رود .  د ر ميان اصيل ترين روياهاي مش��ترك ما، گل سرس��بد  رويايي 
است كه د ر آن ناگاه فضايي غريب را چون خانه يي آشنا مي يابيم. اين رويا 
معموالً چنين اس��ت: د ر فضايي مسكوني هستيم كه شايد  مال خود مان 
باشد  و شايد  هم فضايي است كه بطور توضيح ناپذيري، شكل جد يد ي به 
خود  گرفته )»منزل ماد ربزرگم بود ، اما نخست وزير فرانسه هم آنجا زند گي 
مي ك��رد !«( و ناگهان اتفاقات تازه يي پيش مي آي��د . ناگهان همان مكان 
ملحقات جد يد ي پيد ا مي كند . اما د قيقاً جد يد  هم نيس��ت. حسي وجود  
د ارد  كه آن قسمت هميشه وجود  د اشته، اما به هرشكل از نگاه ما د ور ماند ه 
است. گاهي فقط يك اتاق جد يد  وجود  د ارد ، گاهي هم چند ين اتاق. گاهي 
يك قسمت كناري كامال جد يد  هست، گاهي هم به يك گلخانه يا قسمت 
گسترد ه يي كه قبال به نظرمان يك حياط پشتي كوچك بود ه، مي رسيم. 

بهت زد ه، مس��حور. شايد  حتي احساس بالهت كنيم كه قبال آن فضا 
را ند يد ه اي��م. همچنين به گفته روان شناس��ان و متخصصان رويا، منظره 
تغيير را از س��ر مي گذرانيم، يعني شكوفايي پتانسيل هاي جد يد . تفسير 
مرسوم روياي اتاق اضافه اين است كه اين اتاق نشانه يا ياد آوري د وستانه 
تغيير اوضاع است. اين اتاق نماد  بخش هايي از وجود مان است كه تاكنون 
غيرفعال ماند ه، اما به زود ي ظهور مي كند ، اتفاقي كه اميد واريم د ر جهت 
مثبتي ص��ورت گيرد . اما خ��ب، از كجا معلوم؟ روياي ات��اق اضافه به ما 

مي گويد ، د قيق تر نگاه كن. هند سه زند گي ات آن چيزي نيست كه به نظر 
مي رسد . ابعاد ي بيشتر از آنچه فكر مي كرد ي وجود  د ارد . زوايا بازترند  و ابعاد  

بسيار بزرگ تر از آنچه فكرش را مي كرد ي. 
نه اينكه هر روز د ر اين باره بش��نويم. اما ذهن انس��ان مي تواند  بطور 
فاجعه باري ظاهربين و فاقد  تخيل ورزي باش��د . احتماال رويايمان به پايان 
مي رسد  و فقط به اين فكر مي افتيم كه ارزش ملكمان باال رفته است. اما 
وقتي كامل بيد ار مي شويم مي بينيم اتاق اضافه يي وجود  ند ارد . لحظه يي 
نااميد  مي شويم و سپس روز خود  را شروع مي كنيم و به زند گي عاد يمان 
برمي گرد يم. ما حركاتمان را د ر رابطه با معماري اي س��امان مي د هيم كه 
عيناً اطراف ماس��ت. به د يگر عبارت، ما د ر فضاهايي زند گي مي كنيم كه 

تصميم گرفته ايم به آنها خانه بگوييم. 
يك چيز بايد  روش��ن ش��ود . مس��كن با خانه فرق د ارد . خانه نوعي 
ايد ه و برس��اختي اجتماعي اس��ت، د اس��تاني كه د رباره كيستي مان به 
خ��ود  مي گوييم و اينكه د وس��ت د اريم چه كس و چ��ه چيزهايي را د ر 
نزد يك ترين فاصله به خود مان د اشته باشيم. هيچ مكاني مثل خانه نيست 
چون خانه د رواقع اصالً يك مكان نيست. اما مسكن)يا آپارتمان، تريلر، 
كابين، قلعه، خرپش��ته، يورت( وجود ي فيزيكي است. شايد  آن را بتوان 
گوشت و اس��تخوان خانه د انست، اما نمي تواند  روح خانه را د ر بر گيرد . 
روح خانه از بوي پخت وپز و خراشيد گي روي راه پله و خط هاي خود كار 
روي د يوارها ساخته مي شود  كه رشد  قد  بچه ها را د ر خود  به ياد گار د ارد . 
اين روح د ر طول زمان تكامل پيد ا مي كند . ضرب المثلي قد يمي مي گويد  
»مس��كن را مي خري، اما خانه را خود ت مي س��ازي«. ولي حقيقت اين 
است كه خانه را پرورش مي د هيد . مي گذاريد  به ميل خود ش شكوفا شود . 
منتظرش مي مانيد . روزي كه وارد  ساختمان مسكوني جد يد ي مي شويم، 
بعيد  اس��ت خانه آنجا باشد . گاهي حتي تا وقتي از آن منزل اثاث كشي 
مي كنيم هم خانه آنجا نيست. شايد  بايد  خود مان را خوش شانس بد انيم 
اگر د ر طول عمرمان يك خانه واقعي به د س��ت آوريم، همانطور كه اگر 
به يك عشق واقعي برسيم، فرضاً خوش شانس هستيم. فيليپ جانسون، 
پست مد رنيست مي گويد :»كل معماري پناهگاه است. كل معماري هاي 
زيبا طراحي فضايي اس��ت كه آد م ه��ا را د ر خود ش جا مي د هد ، نوازش 
مي كن��د ، تعالي مي د هد  يا به تحرك وا م��ي د ارد «.  اگر كل معماري ها 
صرف نظر از هد فشان حكم پناهگاه د ارد ، پس معماري اي كه مقصود ش 
پناهگاه است، بايد  نقطه اوج پناه د اد ن باشد . اگر يك فرود گاه يا كتابخانه 
مي تواند  ن��وازش كند ، تعالي د هد  يا برانگيزاند ، آغوش يك س��اختمان 

مسكوني بايد  هم عميقا صميمي و هم به صورت خلسه باري باشد . 

مي خواهم كاماًل روراست باشم. من اين را به عنوان كسي مي نويسم 
كه ساختمان هاي مسكوني ش��ايد  برايش كيفيتي تقريباً برانگيزانند ه 
د اشته باش��ند . مي گويم »تقريبا« چون موج د يگري كه از يك مسكن 
زيبا مي گيرم چيزي ش��بيه به الوهيت اس��ت. يك ساختمان مسكوني 
بي نقص)منظورم س��اختماني محترم است، س��اختماني كه با احترام 
طراحي ش��د ه، استوار بنا شد ه و از آن وقت منزلتش د ر آن حفظ شد ه 
است( يك  جور كليساي كوچك است. اما مسكِن بي نقْص تجسم ِميل 
نيز هس��ت. چنين ساختماني ممكن اس��ت بازد يد كنند گان را با ميل 
وهم زد ه كند ، مي تواند  آنها را طوري مش��وش كند  كه از د س��ت كمتر 
انس��اني برآيد . مي گويد  »تو مرا مي خواهي، اما هيچگاه د س��تت به من 
نمي رس��د «. مي گويد  »حتي اگر پولش را هم د اش��تي، باز هم د ستت 
به من نمي رس��يد . حتي اگر مال كس د يگري نبود م هم د ستت به من 
نمي رس��يد «. علت اين ماجرا آن است كه مسكن هم مانند ِ اكثر ابژه ها، 
به محض اينكه به آن د ست يابيم، كمال خود  را از د ست مي د هد . وقتي 
به يك مسكن د ست پيد ا مي كنيد ، يعني همان لحظه يي كه قرارد اد  را 
امضا مي كنيد ، جاد وي آن باطل مي ش��ود . يعني مي پذيريد  كه مسكِن 
محل زند گي تان هرگز همان مسكني نخواهد  بود  كه با چنان ولعي ميل 
آن را د اش��تيد . يعني قبوِل اينكه روياي امريكايي خانه د اري مشروط به 
پشت كرد ن به د يگر روياهاست، مثال همان رويايي كه د ر آن اتاق هايي 

د ر جاهاي جد يد  ظاهر مي شود . 
شايد  به همين د ليل است كه معماران اينچنين جذاب و حتي منبع 
الهام هستند . آنها اگر اتاقي اضافه مي خواهند ، كافي  است آن را ترسيم 
كنن��د . اگر خواهان پنجره يي بزرگ ت��ر، راهرويي پهن تر يا كال طرحي 
نو هس��تند ، قلمش��ان آن را محقق خواهد  كرد . د ست كم فانتزي افراد  
غيرمتخصص اين است. تعجبي ند ارد  كه بسياري از قهرمان هاي اد بيات 
و س��ينما معمار هستند . اين ش��غل به خصوص وقتي به د ست مرد ان 
باش��د ، ظاهراً تركيبي رضايت بخش از انواع جذابيت است. مرد  معمار با 
حساس��يت و ذوق هنري پشت ميز طراحي خود  مي نشيند . مرد  معمار 
د ر كنار چارچوب فوالد ي ساختماني نيمه ساز بر بلند اي زمين نشسته 
است د رحالي كه كالهي آهنين بر سر و نقشه هاي ساختمان را لول كرد ه 
زير بغل گرفته است. مرد  معمار رو به آسمان به آفريد ه خود  مي نگرد  و 
بازتاب نور خورشيد  د ر شيشه و فوالد ، صورتش را روشن مي كند  و شكوه 
و جالِل كل آن منظره او را شگفت زد ه مي كند ، حال آنكه خود ش هم به 

نوبه خود  شكوهمند  است. 
تقريبا هميش��ه مرد اني د ر حال ماموريت وجود  د ارند . ش��غل آنها 
فقط يك حرفه نيس��ت، بلكه عالقه ايست كه هم راهنمايشان است و 
هم تهد يد  به نابود يش��ان مي كند . د ر رمان سرچشمه اثر آين رند )كه 
شايد  نمونه اعالي افسون س��ازي معماري باشد (، شخصيت يك د ند ه 
و زمخ��ت ه��اوارد  رورك باعث مي ش��ود  كارش به بي��گاري د ر يك 
معد ن ختم ش��ود ، چون حاضر نيس��ت اصول زيبايي شناختي خود  را 

زيرپا بگذارد . د ر رمان مورد  س��وخته4 اث��ر گراهام گرين نيز قهرمان 
كه معماري مش��هور د ر د نياست اما د ر وجود  خود ش احساس پوچي 
مي كند ، براي آرامش به اجتماِع جزامي ها مي گريزد . هاليوود  هم ظاهرا 
ترجيح مي د هد  معمارانش را بيچاره و ماتم زد ه نش��ان د هد ، حال چه 
به صورت پد ران د وست د اش��تني و همسرمرد ه يي نظير شخصيت تام 
هنكس د ر»بي خواب د ر سياتل« و شخصيت ليام نيسون د ر»د ر واقع 
عش��ق« )حتي معمار پد رساالر و خصوصا غيرماتم زد ه»برد ي بانچ هم 
از نظر فني پد ري همسرمرد ه بود ، نه؟( يا نامزد هايي هراسان از تعهد  
و ش��وهرهايي حس��ود . د ر اكثر موارد ، نگرش افراط��ي آنها عميقاً به 

نابود يشان منجر مي شود . 

 راهي بد تر از اين براي سقوط وجود  د ارد ؟
به نظرم يكي از مشكالتي كه با پرسش »خانه كجاست؟« )و شايد  بد تر 
از آن: »اهل كجايي؟«( د ارم، اين اس��ت كه پيچيد گي هاي افراد  را ناد يد ه 
مي گيرد . همه ما يك زاد گاه مش��خص د اريم )ش��ايد  به استثناي كساني 
كه د ر د ريا يا د ر پرواز به د نيا مي آيند (، اما بقيه ماجرا فقط بحث تفس��ير 
است. س��كونت گاه هايي كه د ر آنها بزرگ مي ش��ويم لزوما حكم »خانه« 
ند ارند . ش��هرهايي كه د ر آنها بزرگ مي ش��ويم هميشه حس شهِر زاد گاه 
را به ما نمي د هند ، مكان هايي كه د ر بزرگس��الي د ر آنها ساكن مي شويم 
نيز همينطور. اطالعات سرشماري حاكي از آن است كه امريكايي ها بطور 
متوسط د ر طول عمرشان يازد ه بار اثاث كشي مي كنند . من خود م متاسفانه 
د ر طي سال ها حد اقل د ر 30منزل و آپارتمان زند گي كرد ه ام. البته از اين 
قضيه متاسف نيستم. هريك از آنها به شيوه خود  برايم هيجان انگيز بود . 
اما با وجود  اين هيجانات، فقط چند  تا از آنها حس »خانه« د اش��تند ، اما 
حتي د ر آنها هم حس موجود  از آن نوعي بود  كه يك لحظه به شما د ست 
مي د هد  و سپس پر مي كشد . »خانه« هم مانند  »شاد ي« )مفهوم انتزاعي 
د يگري كه امريكايي ها هميش��ه سعي مي كنند  آن را شسته رفته تعريف 
كنند ( هميشه آنقد ر گذرا به نظرم رسيد ه كه ارزش صحبت  كرد ن ند اشته 
باش��د . خانه هم مثل ش��اد ي وقتي به تورتان بخورد ، فوق العاد ه است، اما 

نمي توانيد  د نبال آن برويد . 
اما مس��كن را تا حد  زياد ي مي توان د نبالش رفت. بي د ليل نيست كه 
خريد  مسكن يا آپارتمان را شكار مي گويند . امالك ما را تبد يل به حيواناتي 
د رند ه مي كنند . مي توانيم به صورت آنالين يا از خيابان د نبال يك مسكن 
بيفتيم. مي توانيم حتي قبل از اينكه وارد  خانه شويم د ر مورد  آن وسواس 
به خرج د هيم، بجنگيم، د ر ذهنمان وارد  آن ش��ويم و ش��روع به تخريب 
د يوارهايش نماييم. مي توانيم يك شنبه ها به خانه هاي د رباز برويم، گويي 
كه به كليس��ا رفته ايم. د ر اقتباس سينمايي از رمان سرچشمه، پاتريشيا 
نيل، د ر نقش د ومينيك فرانكون س��پس همسر خشك رفتار و رنج د يد ه 
هاوارد  رورك مي گويد  »اي كاش هيچگاه ساختمانتان را ند يد ه بود م. همان 

چيزهايي ما را اسير مي كنند  كه آنها را تحسين مي كنيم يا مي خواهيم.«



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9پرونده  Sun. July 2. 2017  858   يك  شنبه     11  تير 1396  7   شوال 1438  شماره 

گزارش»تعادل«ازبرگزاريبيستوهفتمينهمايشسياستهايپوليوارزي،ثباتماليورشداقتصاديپايدار

حضورفعالتردربازاربينبانكيبرايكاهشنرخسود
چالشصندوقهايسرمايهگذاريونرخخودروسازان

گروهبانكوبيمه| احسانشمشيري|
بيس��ت و هفتمين همايش سياس��ت هاي پولي 
و ارزي محلي ش��د براي تبادل نظريه هاي كاهش يا 

تثبيت نرخ سود.
قائم مقام بانك مركزي د   ر بيس��ت و هفتمين همايش 
سياس��ت هاي پولي و ارزي، ثبات مالي و رش��د    اقتصاد   ي 
پاي��د   ار، ضمن ابراز اميد   واري از روند    كاهش��ي نرخ س��ود    
بازار بين بانكي، گفت: بانك مركزي د   ر تالش است نقش 
هد   ايت گري خود    د   ر بازار بين بانكي را با حضور فعاالنه د   ر 
اين بازار ايفا كند    و اميد    است شاهد    روند    كاهشي نرخ سود    
بازار بين بانكي د   رماه هاي آيند   ه باشيم. همچنين نرخ سود    
ب��ازار بين بانكي با كاهش قابل مالحظه از 28.1 د   رصد    د   ر 
فرورد   ين ماه سال 1۳۹۴به 18.8 د   رصد    د   ر پايان اين سال 

و سپس به 1۹.2 د   رصد    د   ر سال 1۳۹۵رسيد   . 
ب��ه گزارش تعاد   ل، اكبر كميجاني با اش��اره به رش��د    
اقتصاد   ي س��ال ۹۵ كه براس��اس قيمت هاي ثابت س��ال 
پاي��ه ۹0 معاد   ل 12.۵ د   رصد    و بد   ون احتس��اب نفت ۳.۳ 
د   رصد    ب��ود   ه، برجام را فرصتي مطلوب براي بهره گيري از 
ظرفيت ه��اي خالي بخش نفت خوان��د    و گفت: به د   ليل 
تحريم ه��اي بين المللي، بخش نف��ت د   اراي ظرفيت هاي 
خالي بسياري بود    كه با اجراي برجام نتيجه آن، رشد    61.6 
د   رصد   ي اين بخش د   ر س��ال 1۳۹۵ب��ود   . با وجود    اين و با 
توجه به استفاد   ه مناسب و كامل از ظرفيت هاي بخش نفت 
د   ر سال، 1۳۹۵ انتظار نمي رود    كه رشد    اين بخش د   ر سال 
1۳۹6روند    مشابهي را نسبت به سال گذشته د   اشته باشد   . 
وي از افزايش رشد    د   ر بخش صنعت خبر د   اد    و تصريح 
كرد   : با حمايت هاي بانك مركزي از بخش صنعت و معد   ن 
و به ويژه تاكيد    بر تامين مالي سرمايه د   ر گرد   ش بنگاه هاي 
اقتص��اد   ي و نيز مس��اعد   ت هاي انجام ش��د   ه د   رخصوص 
بنگاه هاي كوچك و متوسط، اين بخش از رشد    منفي ۴.6 
د   رصد    د   ر سال1۳۹۴به رقم 6.۹د   رصد    د   ر سال 1۳۹۵رسيد    
و اميد    مي رود    رشد    اين بخش د   ر سال جاري نيز تد   اوم يابد   . 
وي افزايش رش��د    د   ر بخش كش��اورزي را ناشي از د   و 
عامل تامين مالي و نيز س��طح مناس��ب بارند   گي د   انست 
و گف��ت: با توجه به حمايت هاي بان��ك مركزي از بخش 
كش��اورزي د   ر حوزه تامين مالي و همچنين وجود    سطح 
مناس��بي از بارند   گي د   ر س��ال1۳۹۵، رشد    اين بخش نيز 
د   ر س��ال 1۳۹۵قابل توج��ه بود    و به رق��م ۴.2د   رصد    د   ر 
س��ال گذشته رسيد   . قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه 
انتظار مي رود    رش��د    بخش غيرنفتي د   ر سال 1۳۹6 روند    
مناس��ب تري د   اشته باش��د   ، عنوان كرد   : با توجه به بهبود    
روابط بانكي خارجي، ثبات نسبي ارز، سياست هاي سازگار 
اقتص��اد    كالن، رعايت انضباط مال��ي و پولي، كاهش نرخ 
تورم و س��رايت آثار مثبت برجام بر بخش هاي غيرنفتي، 
انتظار مي رود    كه رشد    بخش غيرنفتي د   ر سال، 1۳۹6روند    

مناسب تري را نسبت به سال 1۳۹۵تجربه كند   . 
وي د   ر اد   امه د   رخصوص سياس��ت هاي اعتباري بانك 
مركزي د   ر بخش مس��كن گفت: معرفي ابزار جد   يد    مالي، 
كاهش نرخ سود    تسهيالت پس اند   از صند   وق يكم، افزايش 
س��قف تس��هيالت )تا160ميليون تومان براي زوجين، تا 
80ميليون تسهيالت انفراد   ي، تا 20ميليون براي مسكن 
روس��تايي( و نيز تقويت منابع مالي از جمله سياست هاي 
اصلي اعتباري بانك مركزي د   ر اين باره است. كميجاني از 
افتتاح 818 هزار واحد    مس��كوني طي سه سال اخير خبر 
د   اد    و گفت: عملكرد    د   ولت يازد   هم از واحد   هاي افتتاح شد   ه 
مسكن مهر از واحد   هاي افتتاح شد   ه مسكن مهر طي سه 
سال اخير 818 هزار واحد    است و انتظار مي رود    د   ر مجموع 
د   ر د   ولت يازد   هم، تعد   اد    واحد   هاي تحويلي از مرز 8۴۵هزار 
واحد    نيز عبور كند   . الزم به ذكر است تاكنون 1.8 ميليون 

واحد    به متقاضيان مسكن مهر واگذار شد   ه است. 
وي اف��زود   : عالوه بر اين طي س��ال هاي اجراي طرح 
مس��كن مهر تا پايان س��ال 1۳۹۵، تسهيالت بهسازي و 
نوس��ازي مسكن روستايي معاد   ل 8۹.۵هزار ميليارد    ريال 
براي س��اخت بيش از 1ميليون واحد    مس��كوني پرد   اخت 
شد   ه است. طي مد   ت ياد    شد   ه د   ر بافت هاي فرسود   ه مناطق 
شهري نيز تسهيالتي معاد   ل 28.7هزار ميليارد    ريال براي 

ساخت 1۵6هزار واحد    اختصاص يافته است. 
قائم مق��ام بان��ك مرك��زي از رش��د    ش��اخص توليد    
كارگاه هاي بزرگ صنعتي د   ر س��ال 1۳۹۵ نسبت به سال 
قبل خبر د   اد    و تاكيد    كرد   : شاخص توليد    كارگاه هاي بزرگ 
صنعت��ي حد   ود    70د   رص��د    ارزش اف��زود   ه بخش صنعت 
را به خود    اختصاص مي د   هد   . رش���د    اي�ن ش���اخص د   ر 
س�ال 1۳۹۵نسبت به س��ال قبل معاد   ل 7.۹ د   رصد    بود   ه 
است. همچنين د   ر ميان 2۴گروه عمد   ه صنعتي، شاخص 
16گروه كه د   ر مجموع 8۳.7 د   رصد    از وزن ش��اخص را به 
خود    اختصاص مي د   هند   ، د   ر سال 1۳۹۵نس�بت ب�ه س�ال 
1۳۹۴رش��د    مثبت د   اشته است. اين د   ر حالي است كه د   ر 

سال 1۳۹۴تنها 10گروه از مجموع2۴گروه نسبت به سال 
قبل از آن رشد    مثبت را تجربه كرد   ه بود   ند   . 

كميجاني رعايت انضباط پولي و مالي، ثبات و آرامش 
د   ر بازار ارز، بهبود    نسبي روابط مالي د   ر سطح بين المللي 
و مد   يريت انتظارات را از عوامل موثر د   ر تك رقمي شد   ن 
نرخ تورم د   انس��ت و گفت: با اين وجود    انباش��ت باالي 
صورت گرفته د   ر حجم نقد   ينگي طي س��ال هاي اخير 
نشان د   هند   ه ظرفيت باالي بازگشت به نرخ هاي د   ورقمي 
است. گواه اين اد   عا، رسيد   ن نرخ تورم به رقم 10.2د   رصد    
د   رخرد   اد    ماه 1۳۹6 است. بر اين اساس نرخ تورم پس از 
رسيد   ن به پايين ترين ميزان د   ر د   ي ماه 1۳۹۵ به تد   ريج 
ط��ي ماه هاي بعد   ي ب��ه ترتيب ب��ه 8.7، ۹، ۹.۵، ۹.8، 

10.2د   رصد    افزايش يافت. 

تخليهآثارانبساطينقدينگيبرتورم
وي ب��ا بيان اينكه مقابل��ه با ت��ورم و جلوگيري بايد    
همچنان براي د   ول��ت د   وازد   هم از اولويت بااليي برخورد   ار 
باشد   ، گفت: باتوجه به ظرفيت باالي تخليه آثار انبساطي 
رشد    نقد   ينگي بر نرخ تورم د   ر سال 1۳۹6و سال هاي آتي، 
صيان��ت از مهم ترين د   س��تاورد    اقتصاد   ي د   ول��ت و تد   اوم 
اولويت هاي مقابله با تورم و جلوگيري از نوسانات نرخ ارز، 
د   ر د   ولت د   وازد   هم نيز همانن��د    د   ولت قبل  بايد    از اولويت 
بااليي برخورد   ار باشد   . قائم مقام بانك مركزي موفقيت هاي 
حاصل شد   ه د   ر زمينه ايجاد    ثبات د   ر بازار ارز طي سال هاي 
گذش��ته، قابل اعتنا توصيف كرد    و گفت: اين موفقيت ها 
د   رحالي به د   ست آمد    كه به واسطه تحريم هاي بين المللي، 
د   سترسي به منابع ارزي بسيار محد   ود    بود    و نقل و انتقاالت 
ارزي كش��ور با د   نياي خارج با تنگناه��اي جد   ي و توام با 
هزينه باال مواجه بود   . البته الزم به ذكر است د   ر حالي كه 
به واسطه كاهش شد   يد    قيمت نفت، كشورهاي صاد   ركنند   ه 
نفت با مش��كالت قابل توجهي د   ر زمينه مد   يريت بازار ارز 
مواجه شد   ند    و بسياري د   يگر از كشورها نيز با كاهش ارزش 
پول ملي خود    د   ر مقابل د   الر روبه رو بود   ند   ، رش��د    متوسط 

نرخ د   الر د   ر سال 1۳۹۵صرفا معاد   ل ۵.۴ د   رصد    بود   . 

چالشصندوقهايسرمايهگذاريونرخ
خودروسازان

قائم مقام بانك مركزي با اش��اره ب��ه تنگناي اعتباري 
پيش روي بانك ه��ا گفت: تاثيرپذيري بازار پ��ول از بازار 
بد   هي، گس��ترش نامناس��ب صند   وق هاي سرمايه گذاري 
و نيز نرخ س��ود    باالي اوراق مش��اركت خود   روس��ازان از 
جمله د   اليل چس��بند   گي نرخ هاي س��ود    بانكي اس��ت. 
همچنين د   رخصوص گس��ترش نامناس��ب صند   وق هاي 
سرمايه گذاري با د   رآمد    ثابت، ذكر اين نكته ضروري است 
كه حد   ود    ۹۹د   رصد    از ارزش صند   وق هاي سرمايه گذاري را 
صند   وق هاي با د   رآمد    ثابت تش��كيل مي د   هند   . د   ر صورت 
حركت صند   وق ها به سمت اوراق با د   رآمد    ثابت و كاهش 
سهم س��پرد   ه ها، بازپرد   اخت س��پرد   ه ها با سود   هاي باالي 
تضمين ش��د   ه مي تواند    ازچالش هاي ش��بكه بانكي باشد   . 
كميجان��ي د   ر اد   ام��ه از طرح برخي خودروس��ازان مبني 
بر پرد   اخت س��ود    به مش��تريان انتقاد    كرد    و گفت: با ارائه 
طرح هاي��ي )نظير طرح اتوخد   م��ت( ضمن د   ريافت پيش 
پرد   اخت مش��خص، به صورت ماهانه به مش��تري سود   ي 

با نرخي معاد   ل 22-2۴د   رصد    حس��ب د   وره سپرد   ه گذاري 
پرد   اخ��ت كرد   ه و از س��وي د   يگر با د   رنظر گرفتن س��ود    
انصراف از تحويل خود   رو د   قيقا معاد   ل نرخ سود    مشاركت، 
جريمه يي براي بد   ون براي انصراف از خريد    اعمال نكرد   ه اند   . 
اين عوامل چسبند   گي نرخ سود    د   ر بازار پول و تاثير گذاري 
آن را بر س��اير بازارها تشد   يد    مي كند   . لذا چنين اقد   امي از 
سوي خود   روسازان، مشخصا ورود    به سازوكار سپرد   ه گيري 
بانكي بود   ه و د   ر حقيقت به مثابه ورود    يك توليد   كنند   ه به 
حيطه فعاليت هاي شبكه بانكي وبازار پول تلقي مي شود   . 

 بنا به اظهارات قائم مقام بانك مركزي براساس تفاهمات 
انجام شد   ه ميان بانك مركزي و خود   روسازان اقد   اماتي براي 
ساماند   هي نرخ سود    د   ر بازار پيش فروش خود   رو د   ر قالب 
يك برنامه زمان بند   ي ش��د   ه و با شيبي ماليم حد   اكثر تا 

پايان بهمن ماه سال 1۳۹6 انجام خواهد    شد   . 

همراهيسياستهايپولي،ارزيوتجاري
وي د   رخص��وص برنامه هاي آتي بان��ك مركزي براي 
ثبات بخش��ي اقتص��اد    كالن گفت: ت��د   اوم برنامه اجراي 
اص��الح نظام بانكي، برنامه تامين مالي بنگاه هاي كوچك 
و متوسط، تامين مالي سياست هاي اشتغال زايي )موضوع 
تبصره 18قانون بود   جه 1۳۹6(، همراه با هماهنگي ميان 
سياست هاي پولي، ارزي و تجاري و نيز لزوم كاهش سلطه 
مالي و تقويت انضباط سياس��ت هاي مالي از جمله موارد    

الزم براي ثبات اقتصاد    كالن است. 
كميجاني د   رخصوص جهت گيري هاي ميان مد   ت و 
بلند   مد   ت بانك مركزي گف��ت: بانك مركزي 10 برنامه 
ب��راي اصالح نظام بانكي را مد   نظر قرار د   اد   ه اس��ت كه از 
اي��ن موارد    مي توان به مد   يري��ت فعاالنه بازار بين بانكي، 
بهبود    تجهي��ز و تخصيص منابع ش��بكه بانكي، تعد   يل 
نس��بت س��پرد   ه قانوني بانك هاي تجاري، د   س��ته بند   ي 
بانك ه��ا و نظ��ارت بر رفت��ار بانك هاي مش��كل د   ار، به 
كارگيري عمليات بازار باز د   ر اجراي سياست هاي پولي، 
انتظام بخشي بازار پول با استمرار ساماند   هي موسسات 
غيرمجاز، افزايش س��رمايه بانك ه��اي غيرد   ولتي، حل 
وفصل مطالبات غيرجاري بانك ها اد   غام، تصفيه و انحالل 
بانك ها و موسس��ات اعتباري و د   ر نهايت ارتقاي نظارت 
موثر بر فعاليت بانك ها اشاره كرد   . قائم مقام بانك مركزي 
از استمرار حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط با هد   ف 
ايجاد    اشتغال و افزايش رشد    اقتصاد   ي خبر د   اد    و گفت: د   ر 
سال جاري د   ر قالب طرح بنگاه هاي كوچك و متوسط و از 
محل منابع د   اخلي شبكه بانكي، تامين سرمايه د   ر گرد   ش 
مورد    نياز 10 هزار بنگاه اقتصاد   ي، تامين منابع مالي مورد    
نياز تع��د   اد    6 هزار طرح نيمه تمام با پيش��رفت فيزيكي 
حد   اقل 60د   رصد   ، تامين مالي مورد    نياز براي بازس��ازي و 
نوس��ازي ۵ هزار واحد    اقتصاد   ي د   ر د   ستور كار قرار گرفته 
است. مقام مسوول بانك مركزي تامين مالي سياست هاي 
اش��تغال زايي را ب��راي ه��ر چ��ه مرد   مي ش��د   ن اقتصاد   ، 
حد   اكثرسازي مشاركت اقتصاد   ي عنوان كرد    و گفت: براي 
بهره گيري موثر از ظرفيت هاي عظيم جمعيت فعال كشور 
)جوان��ان، زنان ود   انش آموختگان د   انش��گاهي( و نيز براي 
بهره برد   اري موثر از مزيت هاي نسبي و رقابتي مناطق د   ر 
پهنه سرزميني ايران اسالمي )با اولويت مناطق روستايي و 
عشايري و محروم( نسبت به برنامه ريزي و سياست گذاري 

مناس��ب براي ايجاد    فرصت هاي شغلي جد   يد    و پايد   ار د   ر 
منطقه و شناس��ايي اس��تعد   اد   ها و قابليت هاي مناطق، از 
طريق حمايت هاي نهاد   ي، اعتباري، آموزش��ي و اجرايي، 

سياست هاي پي خواهد    گرفت. 
وي هماهنگي ميان سياست هاي پولي، ارزي و تجاري 
را از الزامات ثبات اقتصاد    كالن و كنترل د   انس��ت و گفت: 
ايجاد    ثبات د   ر بازار ارز، كاهش ناترازي د   ر نرخ ارز د   ر حوزه 
سياست هاي ارزي، رقابت پذيري توليد   ات د   اخلي د   ر حوزه 
سياس��ت هاي تجاري و نيز انتظام بخش��ي به بازار پول و 
كاهش س��لطه مالي د   ر بازار پول��ي از جمله الزامات براي 

تحقق ثبات د   ر اقتصاد    است. 

ديواندري:نظامبانكيباوجودمشكالت
درخدمتاقتصاداست

همچنين علي د   يواند   ري د   رابتد   اي مراس��م افتتاحيه 
بيست و هفتمين همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي 
كه د   ر مركز همايش هاي بين المللي صد   ا و سيما برگزارشد   ، 
گفت: همايش سياست هاي پولي و ارزي با قد   مت 27 ساله 
مهم ترين و عالي ترين نشست تخصصي و سياستي است 
كه ساالنه با حضور د   ست اند   ركاران و مسووالن نظام بانكي 
كش��ور برگزار مي ش��ود    و نتايج آن د   ر قالب يادد   اشت ها و 
توصيه هاي سياستي و نظارتي تقد   يم سياست گذار پولي 
كش��ور مي شود    تا از آرا علمي و تخصصي صاحب نظران و 

اند   يشمند   ان اقتصاد   ي كشور استفاد   ه كند   . 
وي گف��ت: نظام بانكي به عن��وان ركن كليد   ي بخش 
مالي كشور، با وجود    وجود    مشكالت انباشته مانند    انجماد    
د   ارايي ها و تنگناي اعتباري كه ريشه د   ر معضالت گذشته 
د   ارد   ، با بهره گيري از تمام ظرفيت خود    د   ر خد   مت بخش 
واقعي اقتصاد    بود   ه و براي ارائه خد   مات و تامين نقد   ينگي 

بنگاه هاي اقتصاد   ي كشور تالش مضاعفي كرد   ه است. 
رييس پژوهش��كد   ه پول��ي و بانكي اظه��ار كرد   : بانك 
مرك��زي به عن��وان سياس��ت گذار پولي ب��ا به كارگيري 
سياس��ت هاي مناس��ب و كاربرد   ي براي تقليل مشكالت 
پيشين، توانسته است د   ر بازار بين بانكي فعال ظاهرشود   ، 
 ذخي��ره قانون��ي بانك ه��ا را كاه��ش د   هد   ، انتظ��ار انبوه 
س��پرد   ه گذاران ُخرد    موسسات غيرمجاز را تامين كند   ، به 
تامي��ن نقد   ينگي بانك ها كمك كند    و د   ر عين حال، تورم 
لجام گسيخته د   وره پيش را مهار و به نوسانات غيرمنطقي 
بازار ارز خاتمه د   هد    و د   ر نهايت به سهم خود   ، اقتصاد    ملي 
را به س��احل ثبات و آرامش نزد   يك كند   . د   يواند   ري اد   امه 
د   اد   : اكنون براي د   س��تيابي به ثبات د   ر سطوح باالتر و نيل 
به رشد    اقتصاد   ي باالتر، نيازمند    همراهي و همگامي تمام 

نهاد   ها و د   ستگاه هاي ذي ربط اقتصاد   ي هستيم. 
د   بير بيس��ت و هفتمين همايش سياست هاي پولي و 
ارزي اد   امه د   اد   : بر اين اساس مضمون اصلي همايش بيست 
و هفتم، »ثبات مالي؛ بستر رشد    اقتصاد   ي پايد   ار« انتخاب 
ش��د   . رييس پژوهشكد   ه پولي و بانكي گفت: همانطور كه 
جامعه به ثبات و امنيت د   فاعي نيازمند    اس��ت، به ثبات و 
امنيت پولي و مالي هم نيازمند    است؛ ثبات مالي د   ر كاهش 
ريسك سيستمي و د   ر سطح باالتر د   ر تامين ثبات و امنيت 

اقتصاد   ي كشور نقش انكارناپذيري د   ارد   . 
وي تصري��ح ك��رد   : د   ر اقتصاد    م��د   رن امروزين، روابط 
بخش هاي مختل��ف اقتصاد   ي با بخش مال��ي پيچيد   ه و 

د   رهم تنيد   ه و غيرقابل تفكيك اس��ت، به گونه يي كه بروز 
مش��كل د   ر بخشي از نظام مالي بر كل نظام اقتصاد   ي اثر 

گذار خواهد    بود   . 
ريي��س پژوهش��كد   ه پول��ي و بانكي خاطرنش��ان كرد   : 
ط��ي د   و د   هه گذش��ته آنچه به عنوان رفورم ه��اي مالي د   ر 
كش��ورهاي مختلف د   نيا به مورد    اجرا گذاشته شد   ه ناظر به 
نگرش جامع و منس��جم به بخش مال��ي و تجهيز آن براي 
پشتيباني همه جانبه از بخش واقعي اقتصاد    است. د   ر شرايط 
فعلي، چنين مطالعه يي براي كش��ور ما نيز مورد    نياز است. 
د   بير بيس��ت و هفتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي 
خاطرنشان كرد   : همايش ساالنه سياست هاي پولي و ارزي 
هم��واره به عنوان امكاني براي ط��رح چالش هاي پيش روي 
نظ��ام بانكي و ارائه راهكارهاي عملي براي برون رفت از آنها 
عمل كرد   ه است. وي اد   امه د   اد   : د   ر بيست و هفتمين همايش 
د   ر مجموع 7 س��خنراني كليد   ي، پنج ميزگرد    سياس��تي و 
چهار نشس��ت تخصص��ي حول محوره��اي اصلي همايش 
برگزار خواهد    شد   . از مجموع 10۳ مقاله علمي ارسال شد   ه 
به د   بيرخانه همايش، 16 مقاله برتر انتخاب ش��د   ه است كه 
بر اس��اس زمان بند   ي د   ر د   و روز همايش ارائه خواهد    ش��د   . 
د   يواند   ري اد   امه د   اد   : همچنين طبق روال س��اليان گذش��ته 
از ميان 1۴ نامزد    معرفي ش��د   ه، براساس ايين نامه انتخاب 
و معرف��ي چهره هاي ماند   گار نظام بانكي و به انتخاب هيات 
د   اوران، د   و نفر از ش��خصيت هاي خد   وم نظام بانكي انتخاب 
شد   ه اند    كه معرفي و مورد    تجليل قرار خواهند    گرفت. د   بير 
بيست و هفتمين همايش سياس��ت هاي پولي و ارزي ابراز 
اميد   واري كرد    اين همايش د   و روزه كه د   ر آستانه شكل گيري 
د   ولت د   وازد   هم د   ر حال برگزاري است، با بهره گيري از محضر 
صاحب نظران و فرهيختگان د   اخلي و خارجي، بتواند    ضمن 
تبيين ضرورت تحول د   ر بخش مالي، د   ستمايه مناسبي براي 

رويارويي با چالش هاي پيش رو ارائه كند   . 

داراييهايموهوممشكلاساسي
نظامبانكياست

پرويز عقيلي كرماني مد   يرعام��ل بانك خاورميانه، 
د   ر ميزگرد    سياس��تي رفت��ار ترازنامه نظ��ام بانكي د   ر 
خلق نقد   ينگي، نرخ س��ود    و متغيرهاي كالن اقتصاد   ي 
گفت: د   ارايي هاي منجمد    اصال د   ر محاس��بات بانك ها 
نيامد   ه اس��ت. يكي از مش��كالت اساس��ي نظام بانكي 
ع��الوه بر د   ارايي ه��اي موهوم، د   ارايي ه��اي منجمد   ي 
است كه بازد   هي ند   ارد   . بانك ها از فعاليت اصلي خود    به 

سرمايه گذاري و خريد    د   ارايي ها روي آورد   ه اند   . 
مد   يرعامل بانك خاورميانه گفت: يكي از شكل هاي 
اساس��ي نظ��ام بانكي عالوه ب��ر د   ارايي ه��اي منجمد   ، 
د   ارايي هاي موهوم اس��ت. مد   يرعامل بانك خاورميانه با 
اش��اره به وضعيت شعب بانكي د   ر ايران گفت: به تعد   اد    
زياد    ش��عب ايجاد    شد   ه اس��ت. هر خارجي كه به ايران 

مي آيد    مي گويد    چرا اين تعد   اد    شعبه اينجاست!؟
عقيل��ي كرماني ضمن بيان اينكه نس��بت س��اير 
د   ارايي ها به كل د   ارايي ه��اي بانك ها حد   ود    ۳0 د   رصد    
اس��ت، تصريح كرد   : البته د   ر بهمن س��ال گذشته ۵0 
د   رص��د    د   ارايي ه��اي بانك ها د   ر زمان اص��الح ترازنامه 
بانك ها مورد    توجه ق��رار گرفت. برخي مطرح كرد   ه اند    
كه اين د   ارايي ها از سيس��تم بانكي خارج شوند    ولي به 
نظر من اين نظريه اصال ممكن نيس��ت. چراكه هزينه 
باال و رقم��ي حد   ود    ۳00 ميلي��ون د   الر هزينه خواهد    
د   اشت. تجد   يد    ساختار يا اصالح ساختار سيستم بانكي 
يك ضرب امكان پذير نيس��ت. نه ثروت��ش را د   اريم نه 
توجيه د   ارد   . وي با اش��اره به وضعيت نرخ س��ود    بانكي 
اد   امه د   اد   : 20 س��ال اس��ت نرخ س��ود    تسهيالت باالي 
2۵ د   رصد    اس��ت و هر كاري هم بانك مركزي مي كند    
باز بانك ها تخلف ك��رد   ه و نرخ ها را باال مي برند   . تعد   اد    
زياد   ي از بانك ها االن با كمبود    منابع روبه رو هس��تند   . 
عقيلي كرماني تاكيد    كرد   : با د   س��تور نمي توانيم نرخ ها 
را كاه��ش د   هيم بايد    روش��ي را پيد   ا كنيم كه به جاي 
سيس��تم بانكي از بازار سرمايه هم استفاد   ه شود   . اينكه 
بانك محور هستيم د   رست نيست. همه كشور هاي د   نيا 
يك زماني بانك محور بود   ند    ولي به تد   ريج بازار سرمايه 

و بازار بد   هي تشكيل شد   ه است. 
وي گف��ت: الزاما افزاي��ش نقد   ينگي تبد   يل به تورم 
نخواهد    ش��د    اگ��ر پول ه��ا د   ر فعاليت ه��اي اقتصاد   ي 
اس��تفاد   ه شود   . وي د   ر پاس��خ به پرسشي گفت: برجام 
براي كاهش نرخ س��ود    تسهيالت نبود   ه و نبايد    انتظار 
د   اشته باشيم كه نرخ سود    تسهيالت از طريق برجام يا 
د   س��تور يا خواست ما كاهش يابد    بلكه بايد    به منابع و 
مص��ارف و تعاد   ل عرضه و تقاضا توجه كنيم و از طريق 
ايجاد    تعاد   ل، به سمت كاهش نرخ ها برويم تا راهكاري 

امكان پذير د   اشته باشيم. 

ضرورتانضباطماليدرنظام
بانكيوبنگاههاياقتصادي

 علي اش��رف افخمي، رييس هيات مدي��ره و مديرعامل 
بان��ك صنعت و معدن با تاكيد بر ضرورت ايجاد انضباط در 
بنگاه هاي مالي گفت: بحث شفافيت، پاسخگويي بنگاه هاي 
اقتصادي، مديريت ريسك، توجه به اعتبارسنجي و از همه 
مهم تر رعايت انضباط مالي از مهم ترين سياست هاي كالن 
نظام بانكي كش��ور است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و در 

نهايت نظام بانكي را به سمت كفايت سرمايه پيش ببرد. 
بيس��ت و هفتمين همايش س��االنه سياست هاي پولي 
و ارزي با محوريت ثبات مالي، بس��تر رشد اقتصادي پايدار 
از صب��ح روز 10تي��ر م��اه و ب��راي م��دت دو روز در مركز 
همايش هاي بين المللي صدا و س��يما آغاز شد و مديرعامل 
بان��ك صنعت و معدن با حضور در اين همايش درخصوص 
تحليل رفت��ار ترازنامه نظ��ام بانكي در خل��ق نقدينگي و 

پيامدهاي آن در اقتصاد كالن سخناني را ايراد كرد. 
افخمي با بيان اينكه مشكالت موجود در اقتصاد و نظام 
بانكي ما در كشورهاي ديگر نيز ديده مي شود، گفت: نكته 
ناترازي كه در نظام بانكي به آن اشاره مي شود تنها منحصر 
به كشور ما نيس��ت بلكه كشورهاي ديگر نيز قاعدتا با اين 

ناترازي روبه رو هستند. 
وي اف��زود: در كش��ورهاي ديگر مانند ايتالي��ا،  يونان و 
ساير كش��ورها نيز شاهد چنين وضع مشابهي هستيم. در 
همه كشورها مقامات قانون گذار و بانك هاي مركزي قوانين 
نظارتي خود را سخت تر مي كنند. در همين راستا در ساير 
كشورها بحث بازل ۳ مطرح شده و به بانك ها تا سال 201۹ 
مهلت داده ش��ده اس��ت كه با آن منطبق ش��وند. درحالي 
ك��ه هنوز پياده س��ازي بازل ۳ پايان نرس��يده، پيش نويس 
بازل ۴ درحال تهيه اس��ت و همه اين موارد نشان مي دهد 
كه وضعيت نظ��ام بانكي در كل مطلوب نيس��ت. افخمي 
خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رسد مهم ترين عالمت سوالي 
ك��ه اكنون وجود دارد، بح��ث مديريت دارايي هاي منجمد 
اس��ت كه اين اتفاق در نظام بانكي بس��يار پررنگ مشاهده 
مي شود و بايد بررسي كرد كه چرا اين قضيه اتفاق مي افتد و 
روز به روز نيز افزايش پيدا مي كند. مديرعامل بانك صنعت 
و معدن بيان كرد: عدم رعايت نرخ س��ود و مسابقه يي براي 
اخذ سپرده بيشتر ازجمله موانعي است كه بر سر راه انضباط 
مالي نظام بانكي و ايجاد دارايي هاي منجمد وجود دارد. وي 
عنوان كرد: از سوي ديگر نكته حائز اهميت اين است كه ما 
بايد ظرفيت بنگاه هاي مالي و اقتصادي كش��ور را در بخش 
بين الملل��ي باال برده همچنين ظرفيت هاي مناس��ب براي 
حضور در بازارهاي بين المللي ايجاد كنيم نه اينكه محدوده 
فعالي��ت بانك هاي ايراني تنها محدود به 80 ميليون ايراني 
باش��د. افخمي درباره وضعيت صادرات غيرنفتي كشور نيز 
گفت: سال گذش��ته ميزان صادرات غيرنفتي كشور حدود 
۴۴ميليارد دالر بوده در شرايطي كه كشورهايي با مساحت 
بسيار كوچك تر و جمعيت كمتر ۵، 6 برابر كشور ما صادرات 
غيرنفتي داش��ته اند. به همين خاطر بايد با افزايش ميزان 
صادرات و رشد صادرات غيرنفتي حجم مراودات بانكي خود 

را افزايش دهيم. 

اهدايقرآننفيستوسط
بانكپاسارگادبهدانشگاهگيالن

بانك پاسارگاد در راستاي ايفاي مسووليت هاي اجتماعي 
خ��ود و در ادام��ه طرح اهداي كتب نفيس به دانش��گاه ها، 
مراكز علمي، نهادها، اس��تادان و فرهيختگان، كتاب نفيس 
ق��رآن طباخ هروي و لوح تقدير را به اس��تانداري گيالن و 

دانشگاه گيالن اهدا كرد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي بانك پاس��ارگاد، اين بانك 
طي مراس��م جداگانه يي با حضور مس��ووالن و مديران اين 
مراكز به هر يك از اين نهادها يك جلد كتاب نفيس قرآن 
طباخ هروي را به عنوان اثري ارزشمند و ماندگار به  منظور 
بهره مندي پژوهشگران، انديشمندان، عالقه مندان و انجام 
تحقيق و پژوهش هاي مرتبط اه��دا كرد. اين قرآن نفيس 
به خط عبداهلل طباخ هروي از قرآن هاي نفيس و كم  نظير 
گنجينه آس��تان قدس رضوي اس��ت كه در سال 1۳۹۴ با 

حمايت بانك پاسارگاد چاپ و رونمايي شد. 
براساس اين خبر دكتر عباداهلل رستمي، رييس دانشكده 
ادبيات و علوم انساني دانش��گاه گيالن از اقدامات ارزشمند 
بانك پاس��ارگاد در مس��ير اعتالي فرهنگ و هنر قدرداني 
كرد. همچني��ن مهندس اصغري��ان، معاونت اس��تانداري 
گيالن با آرزوي موفقيت براي بانك پاسارگاد، تداوم اينگونه 

فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي را ارزشمند خواند. 
گفتني است »مصحف شريف خراس��ان« در قرن نهم 
هجري قمري توس��ط »عبداهلل طباخ هروي« كتابت شده  
و در آس��تان قدس رضوي نگهداري مي شود. اين مصحف 
شريف در قطع رحلي سلطاني، ۳۳*۴7 سانتي متر مربع به 
جهت نوع تذهيب، خوشنويسي و كتابت بي نظير و از بدايع 
روزگار است؛ در اين كتاب چند نوع هنر با هم آميخته  شده 
كه زيبايي و ماندگاري آن را چندين برابر كرده اس��ت. اين 
كتاب به همت دكتر سيدمحمدصادق خرازي و با همكاري 
آس��تان قدس و حمايت بانك پاس��ارگاد به آلمان فرستاده 
ش��د و در نهايت با بهتري��ن امكانات از قبيل كاغذ مرغوبي 
كه با م��رور زمان از بين نم��ي رود و جلد چرمي نفيس به 
چاپ رس��يد. اهداي اين اثر ارزش��مند به برخي از نهادها و 
مراكز فرهنگي به  ويژه دانشكده هاي علوم و ادبيات انساني 

دانشگاه ها ادامه خواهد داشت.

مجمععموميبيمهالبرز
برگزارشد

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت بيمه البرز براي سال 
مالي منتهي به ۳0 اس��فند 1۳۹۵  روز شنبه 10تير 1۳۹6 
برگزار و به ازاي هر س��هم ۵۵ ريال س��ود بين سهامداران 

تقسيم شد. 
به گ��زارش روابط عمومي و بين الملل بيم��ه البرز، در 
مجمع عمومي عادي س��االنه اين ش��ركت كه به رياس��ت 
محمدرضا تقوايي، رييس هيات مديره بيمه البرز و با حضور 
سيدرس��ول تاجدار،  مديرعامل و نايب رييس هيات مديره، 
علي جعفري، مديركل نظارت مالي بيمه مركزي جمهوري 
اسالمي ايران و نمايندگان س��ازمان بورس و اوراق بهادار و 
سازمان حسابرس��ي و بيش از 8۹درصد از سهامداران اين 
شركت برگزار شد، عملكرد هيات مديره و صورت هاي مالي 
اين ش��ركت در س��ال مالي منتهي به ۳0 اسفند 1۳۹۵ از 
سوي صاحبان سهام حاضر در جلسه تصويب شد. همچنين 
در اين مجمع، سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي 
به ۳0 اس��فندماه سال 1۳۹۵ با رش��د ۵ درصد نسبت به 
س��ال ما قبل آن ۵۵۹ ميلي��ارد و 88۴ ميليون ريال اعالم 
ش��د كه براساس تصميم مجمع ۵۵ ريال به ازاي هر سهم 
بين سهامداران توزيع شد. براس��اس گزارش هيات مديره، 
ش��ركت بيمه البرز در سال گذشته 18هزار و 878ميليارد 
و ۹۹0ميليون ريال حق بيمه توليد كرده و 1۳هزار و ۵۳۹ 

ميليارد و ۳0۵ميليون ريال خسارت پرداخت كرده است.

اخبار

د  ر روز اول همايش سياست هاي پولي و ارزي، ثبات مالي، 
بس��تر رش��د   اقتصاد  ي پايد  ار، وزير اقتصاد   و د  ارايي و تعد  اد  ي 
از مد  يران ش��بكه بانكي خواستار تشكيل س��تاد   اصالح نرخ 
س��ود  ، ستاد   هماهنگ كنند  ه سياس��ت هاي پولي و مالي براي 
اثرگذاري بر عملكرد   شبكه بانكي كشور شد  ند   تا با بررسي ابعاد   
و جنبه هاي مختلف شرايط اقتصاد  ي كشور، زمينه كاهش نرخ 

سود   بانكي فراهم شود  . 
به گفته علي د  يواند  ري رييس پژوهش��كد  ه پولي وبانكي، 
قرار اس��ت كه س��تاد  ي تحت عنوان ثبات مالي تشكيل شود   
تا براي نيروهاي مخل د  ر بازار چاره اند  يشي كند  . تشكيل اين 
س��تاد   با هد  ف كاهش يافتن نرخ س��ود   سپرد  ه هاست و باعث 
حركتي د  ر ترازنامه ها د  ر جهت وصول مطالبات شد  ه و جريان 
نقد  ي د  ر بانك ها شكل مي گيرد  . نرخ باالي سود   براي اقتصاد   
مفيد   نيست. موضوع جد  يد  ي كه د  ر همايش د  رباره آن بحث 
ش��د  ، تشكيل شوراي ثبات مالي بود   كه جد  اي از ستاد   ثبات، 
نرخ هاي س��ود   را د  ر بازارهاي مختلف رصد   كرد  ه و مانع از باال 
رفتن نرخ س��ود   د  ر بازارهاي رقيب شود  . زيرا بانك مركزي و 

بانك ها موافق پرد  اخت سود  هاي باال به سپرد  ه ها نيستند  . 
س��ال گذش��ته ش��وراي پول و اعتبار نرخ 1۵ د  رصد   براي 
سپرد  ه هاي بلند  مد  ت و 18 د  رصد   را براي تسهيالت اعالم كرد   
ولي د  ر عمل اين نرخ ها قابليت پياد  ه سازي بطور كامل را نيافت 
كه اين امر نيز د  اليل مختلفي د  اشت. يكي از د  اليلي كه بانك ها 
نمي توانند   نرخ هاي پايين تري را به س��پرد  ه ها پرد  اخت كنند  ، 

كمبود   نقد  ينگي و تنگناي اعتباري است. 

بخشي از تس��هيالتي كه بانك ها به بنگاه هاي اقتصاد  ي و 
مرد  م مي پرد  ازند  ، برنمي گرد  د   و د  ر ترازنامه آنها رسوب مي كند  . 
بازنگشتن بخشي از تسهيالت باعث عطش بيشتر براي جذب 
سپرد  ه با نرخ هاي باالتر است. برخي از موسسات غيرمجاز د  ر 
بازار غيرمتشكل پولي و خارج از نظارت بانك مركزي فعاليت 
و سپرد  ه هاي مرد  مي را د  ر مسيرهاي د  يگري هزينه مي كنند   
و بانك ها نيز براي جلوگيري از فرار سپرد  ه ها اقد  ام به پرد  اخت 
س��ود  هاي باالتر مي كنند  . با تالش ه��اي بانك مركزي پروند  ه 
موسسات غيرمجاز تا پايان سال جاري بسته خواهد   شد  . بازار 
پول از بازار سرمايه و بد  هي تبعيت مي كند   و از آنجا كه نرخ ها 
د  ر برخي بازارهاي رقيب مانند   خود  روسازها باالتر است، باعث 

چسبند  گي به نرخ هاي باالتر مي شود  . 
وزير امور اقتصاد  ي و د  ارايي نيز خواس��تار تشكيل ستاد  ي 
براي اصالح نرخ س��ود   بانكي ش��د   و گفت: نرخ باالي س��ود   
بانكي و نرخ س��ود   د  ر بازار مال��ي به يك مانع مهم براي رونق 
سرمايه گذاري و اشتغال و به عنوان يك منبع ثبات زد  ا تبد  يل 
شد  ه اس��ت، گفت: نرخ اسمي سود   تناسبي با نرخ تورم ند  ارد   
از اين رو هزينه ه��اي مالي واحد  هاي توليد  ي افزايش يافته و 

قد  رت رقابت توليد  ات د  اخلي كاهش يافته است. 
همزمان با افزايش نرخ سود   تسهيالت، قد  رت بازپرد  اخت 
تس��هيالت كاهش يافته از اين رو سود  آوري عمليات بانك ها 
كاهش يافته اس��ت. همزم��ان با كاهش ق��د  رت بازپرد  اخت 
تسهيالت مطالبات بانك ها افزايش يافته و منجر به اين شد  ه 

است كه بانك ها د  رآمد  هاي موهوم شناسايي كنند  . 

نرخ باالي سپرد  ه انگيزه سرمايه گذار براي سرمايه گذاري د  ر 
بازار مس��كن را كاهش د  اد  ه از اين رو بايد   بد  انيم رونق صنعت 
س��اختمان بد  ون كاهش نرخ سود   ممكن نيست. اگر الزامات 
نهاد  ي-سياس��تي و اجرايي الزم براي كاهش نرخ سود   شكل 
نگيرد   نه تنها اميد  ي به رش��د   و اشتغال نخواهيم د  اشت بلكه 

آرامش موجود   د  ر بازار نيز لطمه خواهد   د  يد  . 
ايج��اد   هماهنگ��ي بي��ن سياس��ت هاي پول��ي و مالي از 
طريق ايج��اد   نهاد   نظارت مالي الزم اس��ت، نهاد  ي كه بتواند   
سياس��ت گذاري و هماهنگ كنن��د  ه باش��د   و بر اج��راي آن 
نظارت هاي د  رس��تي صورت بگيرد  . بايد   بتوانيم د  ر كوتاه مد  ت 
با ايجاد   كميته يا س��تاد   نياز مالي اين ح��وزه را مرتفع كرد  ه 
و بد  نبال راهكاري باش��يم تا به د  رك مشترك از مخرب بود  ن 

تد  اوم اين گونه نرخ ها برسيم. 
كاهش نرخ سود   بانكي د  ر راستاي تحقق رشد   اقتصاد  ي يك 
ضرورت است و براي تحقق اين مهم نيازمند   رويكرد   منسجم 
هستيم. موسسات غيرمجاز هماهنگي بين سياست هاي پولي 
و مالي را از بين برد  ه و كاهش نرخ سود   بانكي را با وقفه مواجه 

كرد  ه است. 
عد  ه يي از كارشناسان، با اشاره به عمليات بازار بين بانكي و 
مشاركت فعال بانك مركزي د  ر د  و سال اخير كه باعث كاهش 
نرخ بازار بين بانكي از 28د  رصد   به 1۹د  رصد   ش��د  ه، خواستار 
تد  اوم اين سياست هستند  . امابرخي صاحب نظران معتقد  ند   كه 
به د  ليل انعطاف ناپذيري بازار پولي كشور، نرخ سود   تسهيالت 
د  ر بانك ها كاهش نخواهد   يافت و هر چه بانك مركزي خواستار 

كاهش نرخ سود   تسهيالت و سپرد  ه باشد   بازهم بانك ها تخلف 
مي كنند   زيرا مشكل اصلي بازار كمبود   منابع است و اين منابع 

و د  ارايي هاي بانك هاست كه بايد   آزاد   شود  . 
عد  ه ي��ي از صاحب نظ��ران مي گوين��د   كه نرخ س��ود   بايد   
به صورت د  س��توري و با نظارت بانك مركزي، فورا كاهش يابد   
زيرا اكنون بهانه حضور موسس��ات غيرمج��از كاهش يافته و 
بانك ها از طريق نرخ س��ود   باالي صند  وق هاي سرمايه گذاري 
ك��ه اكنون به 1۹د  رصد   و باالت��ر رفته، با چالش هاي جد  يد  ي 
د  ر آيند  ه مواجه خواهند   ش��د  . براين اساس بايد   با نظارت قوي 
بر بانك ها و حتي نرخ اوراق مشاركت خود  روسازان و... مانع از 

نرخ هاي سود   باالي 1۵د  رصد   د  ر اقتصاد   شويم. 
ام��ا د  ر عين حال، برخي د  يگر از كارشناس��ان مي گويند   
كه قفل ش��د  ن منابع و د  ارايي ها، انتظارات صاحبان سپرد  ه، 
رقاب��ت منفي بي��ن بانك ها و... باعث ش��د  ه كه نرخ س��ود   
همچنان باال باش��د  . برخي صاحب نظ��ران نيز معتقد  ند   كه 
اين چالش هاي بانكي سرانجام به تزريق منابع بانك مركزي 
و تورم باالتر و سيل نقد  ينگي به سمت مسكن و د  ارايي هاي 
د  يگر منجر ش��د  ه و باعث رش��د   نرخ تورم خواهد   ش��د   و د  ر 
اين ش��رايط، بانك ها انتظ��ار د  ارند   كه بتوانن��د   د  ارايي ها و 
س��اختمان ها وامالك و وثيقه هاي خود   را بفروش��ند  . بر اين 
اس��اس، ضرورت تشكيل س��تاد   نرخ س��ود   كه بتواند   ابعاد   
چالش ه��اي پيش روي بانك ها و همچنين اثر نرخ س��ود   و 
كمبود   منابع و نظارت بر رعايت نرخ س��ود   مصوب ش��وراي 

پول واعتبار را پيگيري كند   د  و چند  ان شد  ه است. 

 محسن شمشيري 
د  بير گروه بانك و بيمه

یادداشت

تشكيلستاداصالحنرخسود
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»سوني«توليدصفحههايپخشموسيقيراازسرميگيرد
پيسيمگ|

ش��ركت سوني بعد از گذشت نزديك به سي سال 
تصميم گرفته دوباره صفحه هاي قديمي پخش موسيقي 
 توليد كن��د، زيرا اين صفحه ها طرفداران پروپا قرصي

 دارن��د. صفحه ه��اي ياد ش��ده در ژاپ��ن تابدان حد 

محبوب هس��تند كه سوني توليد مجدد آنها را داراي 
صرفه اقتصادي تشخيص داده و لذا قصد دارد مجددا 

اين كار را آغاز كند. 
س��وني مي گويد يك��ي از كارخانه ه��اي خود در 
نزديكي توكيو را به توليد صفحه هاي vinyl اختصاص 

خواهد داد. توليد صفحه هاي يادش��ده از مارس سال 
2018 آغاز مي ش��ود. نصب تجهيزات مورد نياز براي 
اين كار مدتي اس��ت آغاز شده و سوني حتي در حال 

تجهيز استوديويي در توكيو به همين منظور است. 
صفحات مستر يا مادر پس از ضبط در استوديوي 

ياد ش��ده براي توليد انبوه به كارخانه سوني در حومه 
توكيو ارسال مي شوند. قرار است در ابتدا برخي قطعات 
موسيقي قديمي ژاپني روي صفحات ياد شده ضبط 
ش��وند، اما در ادامه قطعات موس��يقي جديدتر هم بر 

روي صفحات مذكور جذب خواهند شد. 
س��وني براي بهب��ود كيفيت تولي��د و ضبط اين 
صفح��ات به دنبال اس��تخدام مهندس��ان متخصص 
بازنشس��ته ه��م هس��ت. در ح��ال حاض��ر تنها يك 

شركت توليد صفحات قديمي در ژاپن فعال است كه 
پاس��خگوي نيازها در اين كشور نيست. سال گذشته 
نزديك به 800 هزار صفحه vinyl در ژاپن به فروش 
رفت كه نسبت به سال 2010 هشت برابر شده است. 
صفح��ات vinyl در انگليس و امريكا هم محبوب 
ش��ده اند و درآم��د حاصل از ف��روش اين صفحات در 
امريكا در سال 2015 با افزايش 32 درصدي به 416 

ميليون دالر رسيد. 

زاويه

بهرهبرداريازنسلسوم
شبكهعلميكشور

مراس��م آغاز بهره برداري از نس��ل سوم شبكه علمي 
كش��ور با حضور وزراي علوم و ارتباطات روز يك شنبه، 
يازدهم تيرماه در محل س��ازمان امور دانشجويان وزارت 
علوم برگزار مي ش��ود.  نسل س��وم شبكه علمي كشور، 
شبكه يي با رويكرد »خدمت گرا« و شاهراه اجرايي نقشه 
جامع علمي كش��ور اس��ت كه با هدف ارائه خدمت هاي 
جدي��د ارزش افزوده، محتوايي و اطالعاتي ايجاد ش��ده 
است. كاربران نسل سوم شبكه علمي كشور مجموعه يي 
از متقاضيان دانشگاهي، مراكز تحقيقاتي، مراكز درماني 
آم��وزش پزش��كي، حوزه ه��اي علمي��ه و كتابخانه هاي 
تخصصي كش��ور را در محدوده جغرافيايي سراسر ايران 
شامل مي ش��ود. برنامه كسب و كار شبكه علمي كشور 
ب��ه گونه يي طراحي ش��ده اس��ت كه هيچ مش��تركي 
مصرف كننده صرف ش��بكه نيس��ت و خود توليدكننده 
خدم��ات و محتوا ش��مرده مي ش��ود و چرخه اقتصادي 
اپراتور شبكه علمي را به تمامي مشتركين آن گسترش 

مي دهد. 

كهكشانيبااسم»پسورد«
س�اينسديلي| تلس��كوپ فضايي هابل كهكشاني 
ش��كار كرده كه اسم آن ش��بيه يك رمزعبور است. اين 
ن��ام   2XMM J143450.5+033843 كهكش��ان 
گرفته و 400 ميليون سال نوري از زمين فاصله دارد. اسم 
ج��رم كيهاني مزبور در ابتدا مجموعه يي نامنظم از ارقام 
و حروف به نظر مي رس��د اما مانند اسامي كهكشان هاي 
ديگر، معناي خاص و منحصربه فردي دارد.  اين كهكشان 
به عنوان بخش��ي از پروژه مطالعه آسمان با پرتو ايكس 
XMM- كشف ش��د كه اين برنامه توس��ط رصدخانه
Newton متعلق به آژانس فضايي اروپا اجرا مي شود و 
XMM در اسم آن قابل مشاهده است. همچنين حرف 
J نشانگر 14 س��اعت، 34 دقيقه و 50.5 ثانيه است كه 
به طول جغرافيايي ش��باهت دارد و اين ارقام هم در نام 
كهكش��ان به چشم مي خورند. اس��م جرم كيهاني مورد 
بحث همچنين حاوي +d03 )درجه( و 38 دقيقه و 43 
ثانيه اس��ت كه مي توان آن را به عرض جغرافيايي زمين 
 Seyfert تشبيه كرد. اين كهكشان از نوع كهكشان هاي
اس��ت و تصور مي شود هس��ته آن حاوي يك سياه چاله 
غول پيكر باشد كه مقادير عظيم تشعشع آزاد و پرتوهاي 

ايكس پرانرژي را به بيرون گسيل مي كند. 

»توييتر«بهجنگاخبار
جعليميرود

اندرويدهدالين�ز| توييت��ر ب��ه دنب��ال اف��زودن 
قابليت هايي به اين ش��بكه اجتماعي اس��ت كه گزارش 
دادن انتش��ار اخب��ار جعلي در اين س��ايت را تس��هيل 
مي كند، شناسايي سريع محتواي نامناسب نيز در دستور 
كار مديران توييتر است. توييتر هم اكنون در حال بررسي 
و آزمايش نحوه اضافه كردن قابليت هاي ياد ش��ده است 
و لذا هنوز مشخص نيست چه زماني كاربران مي توانند 
از آنها اس��تفاده كنند. البته اين احتمال هم وجود دارد 
كه قابليت هاي يادش��ده هرگز به توييتر اضافه نش��ود. 
گزينه ه��اي مذكور به صورت يك ح��ق انتخاب تازه در 
زير هر توييت ارسالي قابل مشاهده خواهد بود كه مشابه 
روش مورد استفاده فيس بوك براي عالمت گذاري اخبار 
جعلي در اين ش��بكه اجتماعي اس��ت. در دو سال اخير 
انتش��ار گس��ترده اخبار جعلي و فريبنده در شبكه هاي 
اجتماعي براي فريب كاربران و تاثيرگذاري بر ذهن آنها 
به يك روش خطرناك و جنجال آفرين مبدل شده است. 
اين روش در جريان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
امري��كا به نفع ترامپ و به ضرر هيالري كلينتون به كار 
گرفته شد و انبوهي از اخبار جعلي و قالبي بر ضد نامزد 

دموكرات ها در فضاي مجازي منتشر شد. 

عرضهتلويزيونكاغذ
ديواري

ديليميل| يك ش��ركت فن��اوري محصولي به نام 
تلويزيون كاغذ ديواري ۷۷ اينچي با قيمت 20 هزار دالر 
به بازار عرضه كرد. ضخامت اين دستگاه يك پنجم اينچ 
است و به وسيله چند آهن ربا به ديوار مي چسبد. شركت 
ال ج��ي آخرين محص��ول از مجموع��ه »تلويزيون هاي 
كاغذ ديواري« عجيب خ��ود را براي فروش عرضه كرد. 
اي��ن تلويزيون ۷۷ اينچي OLED كه نخس��تين بار در 
نمايشگاه CES رونمايي شد، اكنون براي فروش عرضه 

شده است. 
ش��ركت توليد كننده اين محص��ول را 20 هزار دالر 
قيمت گذاري كرده اس��ت. به گفته ش��ركت س��ازنده، 
ضخامت اين صفحه نمايش يك پنجم اينچ اس��ت. اين 
صفحه نمايش كه تاحدودي انعطاف پذير است به وسيله 
چند آهنربا به ديوار مي چسبد. همچنين براي اجتناب از 
وجود سيم هاي متعدد، فقط يك سيم به سيستم صوتي 
دس��تگاه متصل مي شود.  اين تلويزيون عالوه بر قابليت 
اتص��ال به واي فاي داراي چهار پورت HDMI اس��ت. 
همچني��ن فناوري هاي ويدي��و 4K و HDR نيز در آن 

به كار رفته است. 

خودرويخورشيدي۲۰۱۹
بهبازارميآيد

نيواطل�س| يك ش��ركت هلن��دي تصمي��م دارد 
خودرويي الكتريكي بس��ازد كه با نور خورش��يد حركت 
مي كند. اين خودرو تا 201۹ به بازار عرضه خواهد شد. 

 ايده توليد خودرويي كه با نور خورشيد كار مي كند، 
طي س��ال هاي اخير بارها ارائه شده است اما تالش براي 
س��اخت چنين خودرويي موفقيت آميز نبوده اس��ت. اما 
طبق اعالم شركت هلندي Lightyear اين روند تغيير 
خواهد كرد. اين شركت قصد دارد نخستين خودرويش 
ب��ه ن��ام One را ب��ه بازار عرض��ه كند. اي��ن خودروي 
الكتريكي كه با نور خورشيد حركت مي كند، داراي چهار 
چرخ متحرك اس��ت. به گفته اين شركت افرادي كه در 
مناطق��ي با آب وهواي گ��رم و آفتابي زندگي مي كنند، 
مي توانند ماه ها بدون نياز به ش��ارژ خودرويش��ان از آن 
اس��تفاده كنند. البته افرادي كه در مناطق ديگر زندگي 
مي كنند، همچنان با شارژ خودرو به وسيله پريز برق قادر 

به استفاده از آن خواهند بود. 
لكس هوف اسلوت مدير ارش��د اجرايي اين شركت 
مي گويد: روزي فراخواهد رس��يد كه One بدون نياز به 
نور خورش��يد در روزهاي ابري يا در شب حركت خواهد 

كرد. 

اخبار

تخريباطالعاتهدفاصليباجافزار

»پتيا« هنوز به ايران نرسيده است 
گروهدانشوفن|

محققان امنيتي مي گويند بدافزار پتيا كه در يك 
هفت��ه اخير فايل هاي رايانه ه��اي مختلفي را در ده ها 
كشور جهان گروگان گرفته، با سوءاستفاده از كدهاي 

آژانس امنيت ملي امريكا طراحي شده است. 
نكته قابل تامل اين است كه اين كدها در ماه فوريه 
گذش��ته و قبل از افشاشدن توسط گروه شادو بروكرز 

به سرقت رفته اند. 
بررس��ي ها در اين زمينه توسط اندي پتل مشاور 
امنيتي ش��ركت اف – سكيور صورت گرفته است. به 
گفته وي كدهاي مورد استفاده در باج افزار پتيا بسيار 
متنوع هس��تند و در حالي ك��ه برخي از آنها پيچيده 

هستند، بقيه شان پيچيدگي خاصي ندارند. 
به گفته وي كدهاي تشكيل دهنده باج افزار پتيا را 
مي توان به سه دس��ته تقسيم كرد كه يك دسته كه 
عامل انتش��ار باج افزار مذكور محسوب مي شود بسيار 
پيچيده بود و مشخص است كه به خوبي آزمايش شده 
تا كارآيي آن اثبات شود. پيش از اين باج افزار واناكراي 
هم با سوءاستفاده از كدهاي خرابكاري به سرقت رفته 
از آژانس امنيت ملي امريكا طراحي شده بود. اما اين 
كدها به صورت علني افشا شده بودند و عموم كاربران 
از ماه اوريل به آنها دسترس��ي داشته اند. كارشناسان 
امنيتي مي گويند باج افزار پتيا در مقايسه با واناكراي 
بسيار پيچيده تر و حرفه يي تر بوده و به خوبي خود را 
در رايانه ها جاسازي كرده و فايل هاي مورد نظر خود را 
تخريب مي كند. منابع خبري غربي مدعي هستند كه 
پتيا در كره ش��مالي طراحي شده است، اما كره اي ها 

اين موضوع را رد كرده اند. 
مرك��ز مديري��ت ام��داد و هماهنگ��ي عملي��ات 
رخداده��اي رايانه يي با اعالم اينكه گزارش��ي مبني 
ب��ر آلودگي كاربران داخل كش��ور به ويروس باج گير 
س��ايبري پتي��ا )petya( دريافت نش��ده، درباره اين 

بدافزار توضيح داد. 
تاكنون بالغ بر 32 قرباني توس��ط »پتيا« آس��يب 
ديده و فايل هايش��ان رمرگذاري ش��ده ك��ه قربانيان 

مبلغي معادل 8150 دالر به صورت بيت كوين )پول 
مج��ازي( ب��راي بازپس گيري اطالعاتش��ان پرداخت 
كرده اند. بيش��ترين آس��يب پذيري مربوط به كش��ور 
اوكراين است به نحوي كه گفته شده است كه كمپاني 
بزرگ نفتي روس��ي به نام Roseneft، كمپاني هاي 
توليدكننده برق اوكرايني، بانك هايي مانند NBU و 
كمپاني استخراج معدن Evraz هدف اين حمله قرار 

گرفته اند. 
مرك��ز مديري��ت ام��داد و هماهنگ��ي عملي��ات 
رخدادهاي رايانه يي )ماهر( در اطالعيه يي درخصوص 

اين باج افزار جديد توضي��ح داد. اين مركز اعالم كرد: 
 ،)WannaCry( اين باج افزار نيز همانند واناك��راي
توسط آسيب پذيري SMB سيس��تم عامل ويندوز، 
گس��ترش پيدا مي كند. درحال حاضر اي��ن باج افزار 
ش��ركت هاي كامپيوتري، كمپاني ه��اي توليد كننده 
برق و نيز بس��ياري از بانك ها را در كشورهاي روسيه، 
اوكراين، اسپانيا، فرانسه، انگليس و هند را آلوده كرده 

است. 
نكته حايز اهميت در خصوص اين باج افزار، انتشار 
 SMB آن با سواستفاده از همان آسيب پذيري پروتكل

مورد استفاد باج افزار واناكراي )WannaCry( است. 
راهكاره��اي پيش��گيري و مقابل��ه با آن نيز مش��ابه 
راهكارهاي ارائه ش��ده براي پيش��گيري از آلودگي به 
WannaCry ش��امل به روز رس��اني سيس��تم هاي 
 SMB.V1 عام��ل ويندوز و غيرفعال س��ازي پروتكل
و همچني��ن راهكارهاي امنيتي عمومي نظير تهيه و 
نگهداري نسخه هاي پشتيبان آفالين از اطالعات مهم 

است. 
در واقع سيس��تم هايي كه پيش از اين اقدام به به 
روزرساني سيس��تم هاي عامل براي مقابله با باج افزار 

WannaCry كرده اند نياز به اقدام جديدي ندارند. 
آخرين بررسي هاي تحليلي نش��ان داده است كه 
اين باج افزار اساس��ا تخريب گر اطالعات بوده و حتي 
مهاجمان دسترس��ي به كليدهاي رمزنگاري و امكان 
بازگرداني اطالعات رمز ش��ده را ندارند؛ عالوه بر اين، 
ايميل ارتباطي با مهاجمان نيز توسط سرويس دهنده 

مربوطه مسدود شده است. 
مركز ماهر با اعالم اينكه تاكنون گزارشي مبني بر 
آلودگي كاربران داخل كش��ور به اين باج افزار دريافت 
نشده اس��ت، از كاربران خواست درصورت مواجهه با 
اين حمله باج اف��زاري، از پرداخت هرگونه وجهي به 

مهاجمان خودداري كنند. 

عدمامكانبازگشتفايلهايسرقتشده
برخالف توصيه هاي انجام شده در راستاي باج افزار 
wannaCry در ماه مه سال 201۷ ميالدي )كمتر 
از 2ماه پيش( بازهم بس��ياري از دس��تگاه هايي كه از 
ويندوز استفاده مي كردند اين آسيب پذيري را جدي 

نگرفته و براي رفع آن اقدامي نكرده اند. 
باج افزار »پتيا« از معدود باج افزارهايي اس��ت كه 
عالوه ب��ر كارايي مخرب خود روي سيس��تم قرباني، 
براي توسعه و تكثير از بستر اينترنت و شبكه استفاده 
مي كند و بنابراين همانند كرم هاي بسيار خطرآفرين 

شده است. 
مركز ماهر تاكيد كرده اس��ت ك��ه افرادي كه اين 
حمله را س��ازماندهي مي كنند از طريق يك ايميل از 
كاربر درخواس��ت پول مي كنند كه هم اكنون شركت 
آلماني ارائه دهنده سرويس Posteo اين ايميل را به 
دليل جرايم اينترنتي، مسدود كرده است. اين ايميل 
در سيس��تم قرباني جهت ارس��ال پول درخواستي و 
همچني��ن دريافت كليد بازگرداني فايل ها اس��تفاده 

مي شد كه هم اكنون مسدود است. 
اين مركز از كاربران خواس��ته است كه از پرداخت 
پول به اين باج افزار خودداري كنند چراكه با پرداخت 

پول نمي توان فايل هاي سرقت شده را بازگرداند. 

فورچون| 
فيس بوك پهپاد عظيم خود كه با انرژي خورش��يدي ش��ارژ مي ش��ود را بدون مشكل 
خاصي به پرواز درآورد، پيش از اين پهپاد اين ش��ركت سقوط كرده بود و پرواز ناموفقي 
داش��ت. پهپاد خورش��يدي فيس بوك كه Aquila نام دارد، هفته گذشته با موفقيت به 
پ��رواز درآمد. محل پرواز اين پهپاد يك منطقه نظام��ي متعلق به ارتش امريكا در ايالت 
آريزونا اعالم ش��ده اس��ت. طول بال هاي اين پهپاد به اندازه يك بوينگ ۷3۷ است. زمان 
اين پرواز يك س��اعت و 46 دقيقه اعالم ش��ده و گفته شده كه كل فرايند پرواز براساس 

برنامه ريزي از قبل اعالم شده به پيش رفته است. 
فيس بوك نخس��تين بار پهپاد ياد ش��ده را در تابستان سال گذش��ته بطور آزمايشي 
به پرواز درآورد و به علت وزش بادهاي ش��ديد و برخي مش��كالت فني در سيستم پرواز 

خودكار پهپاد مذكور در نهايت سقوط كرد و بال راست آن به شدت آسيب ديد. 
روي اين پهپاد حسگرهايي نصب مي شوند كه براي جمع آوري اطالعات محيطي قابل 
اس��تفاده هس��تند. همچين نرم افزارهاي پهپاد مذكور براي فرود بهينه و هدايت مناسب 
ارتقا يافته اند. فيس بوك تالش براي توليد پهپاد را از سال 2015 و با هدف ارائه خدمات 
اينترنت بي س��يم در نقاط دورافتاده و روس��تايي آغاز كرد. اين پهپادها در ارتفاع 60 تا 
۹0 هزار پايي به پرواز درمي آيند و قادر به برقراري ارتباط با يكديگر و همين طور مراكز 

كنترل زميني هستند. 

ديليميل|
 ناسا از آخرين طرح خود براي ساخت فضاپيمايي رونمايي كرده كه مي تواند با يك سيارك 
 )Dart( »برخورد كرده و مسير آن را تغيير دهد. دانشمندان اميدوارند اين سامانه كه »دارت
نام گرفته در س��ال 2022 به نخس��تين هدف س��ياركي خود برخورد كند. دارت نخستين 
ماموريت ناسا براي نشان دادن توان انسان ها جهت مقابله با يك سيارك، تغيير دادن مدار آن 
و در نهايت محافظت از زمين در مقابل برخورد اين اجرام كيهاني با زمين در آينده اس��ت. 
هدف فضاپيماي »دارت« سيس��تم سياركي به نام »ديديموس« )Didymos( است كه در 
سال هاي 2022 با فاصله 11 ميليون كيلومتر از كنار زمين عبور خواهد كرد. »ديديموس« 
نامي يوناني براي واژه »دوقلو« است زيرا اين جرم كيهاني در واقع يك سيستم دوگانه سياركي 
است و داراي دو سيارك است. يكي از اين اجرام Didymos A نام دارد كه اندازه آن حدود 
۷80 متر است و سيارك كوچك تر كه حول آن مدارگردي مي كند، نيز Didymos B نام 
دارد و اندازه آن 160 متر گزارش شده است. دارت به اندازه يك يخچال است و با سرعتي ۹ 
 Didymos برابر سرعت يك گلوله يعني 5.۹55 كيلومتر در ثانيه به سيارك كوچك تر يعني
B برخورد خواهد كرد. دانشمندان ناسا از سال 2003 در حال بررسي اين سيستم سياركي 
هستند و Didymos A يك شي صخره يي است و ساختار آن به سيارك هاي ديگر شباهت 
دارد. با اين حال، تركيب Didymos B ناشناخته است اما اندازه آن مانند سيارك هاي ديگر 

است و مي تواند در صورت برخورد با زمين اثرات منطقه يي ايجاد كند. 

نيواطلس|
 مهندس��ان دانشگاه مس��كو با جمع آوري بودجه 20 هزار دالري مشغول ساخت 
ماهواره يي هس��تند كه درخشان ترين شي در آسمان ش��ب خواهد بود. اين ماهواره 

همچنين قابليت از بين بردن زباله هاي فضايي را دارد. 
دانش��مندان روس مش��غول كار روي ماهواره Mayak هس��تند. قرار است اين 
ماهواره درخش��ان ترين ش��ي در آس��مان ش��ب باش��د. اين ماهواره حاصل فعاليت 
مهندس��ان مكاني دانشگاه مسكو است.  مهندس��ان روس بودجه يي حدود 20 هزار 
دالر براي اين پروژه جمع آوري كرده اند. اين مبلغ براي ساخت و آزمايش ماهواره كه 
دو هفته ديگر به فضا ارسال مي شود، كافي است. طراحان اين ماهواره اعالم كرده اند 
مي ت��وان از آن براي مقابله با زباله هاي فضايي اس��تفاده ك��رد. اين ماهواره با كمك 
س��اختاري مانند چتر نجات س��طح ارتفاع مدارزدن زباله ها دور زمين را مي كاهد تا 
به اين ترتيب زباله ها در اتمس��ر زمين بسوزند.  به گفته گروه سازنده ماهواره ماياك 
ب��ه دليل وجود ورقه هاي ب��زرگ از ماده يي منعكس كننده نور، از تمام س��تاره ها به 
اس��تثناي خورشيد درخش��ان تر خواهد بود. ماهواره مذكور 14 جوالي از »بايكونور 
كازمودورم« در قزاقس��تان به فضا ارس��ال مي ش��ود. البته برخي ستاره شناسان اين 
طرح را ناكارآمد مي دانند و معتقدند اين پروژه احتماال به خراب ش��دن ظاهر زيباي 

آسمان شب منجر مي شود. 

پهپاد »فيس بوك« بدون سقوط پرواز كرد ساخت درخشان ترين جسم آسمان شبمنحرف كردن مدار سيارك ها توسط فضاپيما

فراسورويدادفضا

ساينس|
پژوهشگران بريتانيايي موفق به توليد مجموعه يي از حسگرها و 
اپليكيش��ن هوشمند براي تشخيص مشكالت رواني از راه دور و در 
كمترين زمان ممكن ش��دند. محققان دانشگاه هاروارد، كالج لندن 
و مرك��ز درماني بيماري هاي رواني لندن در يك تحقيق ميداني در 
حوزه تشخيص و درمان بيماري هاي رواني به كمك ابزارهاي نوين 
و هوشمند دريافتند كه حتي بيماران داراي شرايط حاد رواني مثل 
اسكيزوفرني نيز پس از استفاده از گوشي هاي هوشمند و حسگرهاي 
پوش��يدني، مراحل اوليه درمان را با سرعت بيشتر سپري مي كنند. 
براي درك بهتر مفهوم روان پزشكي ديجيتال بايد روند درماني يك 
فرد مبتال به افس��ردگي توسط روان پزش��ك به دقت بررسي شود. 
از آنجا  كه اكثر بيماري هاي مربوط به روح و روان مثل افس��ردگي 
داراي عاليم پنهان اس��ت، بنابراين ش��خص مبتال از وضعيت خود 
آگاه��ي ندارد هرچند كه تغييرات در زندگي خود را درك مي كند. 
اين وضعيت پيچيده حتي براي س��اير بيماري هاي مربوط به حوزه 
روان پزشكي مثل فلج اندام در بزرگساالن مستقر در مناطق روستايي 
به علت عدم دسترس��ي به مناطق درماني نيز وجود دارد. محققان 
پس از تحقيقات روي تاثير استفاده از وسايل هوشمند الكترونيك در 

شناسايي عالئم و عوارض فيزيكي نشانگر بيماري هاي رواني متوجه 
شدند گزارش وضعيت فيزيكي بيمار از طريق حسگرهاي موجود به 
صورت كدهاي دستوري به روان پزشك نتيجه تشخيصي و درماني 
بهتري در مقايس��ه با روش سنتي يعني اعالم وضعيت سالمتي از 
زبان خود بيمار دارد. در اين روش نوين روان پزش��كان مجموعه يي 
از اطالع��ات كامل به همراه تاريخچه م��ورد نظر را دراختيار دارند. 
بنابراين در اين روش حتي مواردي كه خود بيمار فراموش كرده از 

نگاه روان پزشك پنهان نخواهد ماند. 

ديليميل| 
 پس از يك ماه تالش ناس��ا براي ارس��ال موش��ك كوتاه برد 
براي توليد ابر مصنوعي و تعويق هاي مكرر، اين موش��ك به فضا 
پرتاب ش��د. »س��ازمان فضايي امريكا« )ناس��ا( اين موشك را از 
پاي��گاه »والوپس« )Wallops( واق��ع در ايالت ويرجينيا انجام 
داد. ابرهاي توليد ش��ده توس��ط اين موشك در محدوده آسمان 
نيويورك تا كاروليناي شمالي مشاهده شد. اين ابرهاي مصنوعي 
به رنگ هاي آبي، سبز و قرمز درآمده و سپس در جو محو شدند. 
موش��ك »ترير مالموت« )Terrier Malemut( يك موشك 
تحقيقاتي يا »ژرفاسنج« )Sounding rocket( است كه براي 
اندازه گيري و انجام آزمايش هاي علمي در طول پرواز زير مداري 
طراحي شده  است. از اين موشك ها براي حمل ابزار از ارتفاع 50 
تا 1500 كيلومتر باالتر از س��طح زمين استفاده مي شود، به طور 
كل��ي اين ارتفاعي بي��ن بُرد بالون هاي هواشناس��ي و ماهواره ها 
اس��ت )حداكثر ارتفاع براي بالون ح��دود 40 كيلومتر و حداقل 
براي ماهواره حدود 120 كيلومتر اس��ت(. راكت هاي ژرفاسنج، 
نقط��ه اوج بين 1000 و 1500 كيلومت��ر دارند كه اين حداكثر 
ارتفاع اوج آنهاست. راكت هاي ژرفاسنج اغلب از موتورهاي مازاد 

موش��ك هاي نظامي اس��تفاده مي كنند. موشك »ترير مالموت« 
ناس��ا داراي يك سامانه تزريق پيش��رفته است كه براي مطالعه 
يونوسفر و همچنين شفق هاي قطبي به كار مي رود. اين سامانه 
به محققان كمك مي كند تا با استفاده از رنگ هاي مختلف براي 
توليد ابر مصنوعي، به صورت مستقيم نحوه حركت ذرات در فضا 
را مش��اهده كنند. در اين موشك 10 محفظه توليد ابر مصنوعي 
تعبيه شد كه در طول پرواز هشت دقيقه يي اين موشك، ابرهاي 

مصنوعي را در آسمان ايجاد كردند.

»ناسا« باالخره ابر مصنوعي ايجاد كردروان پزشكي ديجيتال به كمك حسگرهاي پوشيدني

دريچهكاربر
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 مشتركان اينترنت اردبيل ۱۰۰برابر شد
اردبيل| مدي��ركل هماهنگي امور اس��تان هاي وزارت 
ارتباطات گفت: در سه سال گذشته مشتركان اينترنت 
در استان اردبيل ۱۰۰برابر افزايش يافته است. مرتضي 
رضايي ديروز در نشست توس��عه اشتغال و كسب وكار 
در بس��تر دولت الكتروني��ك در اردبي��ل تصريح كرد: 
در ش��هريور ماه س��ال ۹۲ تعداد مشتركان اينترنت در 
اردبيل 6هزار نفر محاسبه شده اما در سال ۹۵ اين رقم 
به 6۰۰ هزار نفر رسيده است. او افزود: در حالي كه در 
سال ۹۲ تنها ۷۲ روستا به اينترنت پرسرعت دسترسي 
داشتند، در سال ۹۵ ،۹۳۴ روستا به اينترنت پرسرعت 
مجهز ش��ده اند. مدي��ركل هماهنگي امور اس��تان هاي 
وزارت ارتباطات با اش��اره به تداوم تجهيز روس��تاها به 
اينترنت پرس��رعت اضافه كرد: تمام روس��تاهاي باالي 

۱۰خانوار به اينترنت مجهز مي شوند.
 

 دوسوم ظرفيت اشتغال واحدهاي صنعتي 
دامغان غيرفعال است

س�منان| ريي��س اداره صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
شهرس��تان دامغان گفت: اگر تم��ام واحدهاي صنعتي 
شهرس��تان فعال باش��ند، ۳هزار و ۷۳۷ نفر مش��غول 
به كار مي ش��وند ام��ا در حال حاضر تنه��ا يك هزار و 
۱۴۰ نف��ر در اين واحدهاي صنعتي مش��غول به كارند 
كه آمار رضايت بخش��ي نيست. اس��ماعيل عابديان در 
جريان تور رس��انه يي به مناس��بت روز صنعت و معدن 
با بيان اينكه در اين شهرس��تان از مجموع ۱۵6 واحد 
صنعتي، ۱۰۲واحد فع��ال و نيمه فعال و ۴۴ واحد نيز 
به دليل مشكالت مختلف كامال تعطيل هستند، اضافه 
كرد: مجموعه فراقطعه متين توليد كننده قطعات بتني 
سبك وسنگين در زميني به مساحت حدود ۱۲هكتار 
و با توليد س��االنه يك ميليون تن قطعات بتني مسلح 
و غيرمس��لح س��ال ۹۵ در ش��هرك صنعتي دامغان به 

بهره برداري رسيد. 

 ميزان شاغالن بخش اصناف آذربايجان غربي 
به ۲۰۰ هزار نفر رسيد

ارومي�ه| ريي��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
آذربايجان غربي گفت: ۲۰۰هزار نفر در آذربايجان غربي 
در قالب اصناف مختلف در بخش هاي توليدي، توزيعي، 
خدماتي و فني مش��غول به كار هس��تند. جعفر صادق 
اسكندري ديروز در مراسم بزرگداشت روز ملي اصناف 
ك��ه در محل تاالر نوري برگزار ش��د، اظهار كرد: نقش 
اصن��اف در اقتصاد، فرهن��گ و امور اجتماعي به خوبي 
ملموس اس��ت اگرچه در حوزه اقتصاد نقش موثرتري 
دارند. او افزود: تاثير گذاري فعاليت هاي صنفي در ارزش 
افزوده در اقتصاد بالغ بر ۲۰درصد اس��ت و رقمي فراتر 
از تص��ور در حوزه پ��ول، معدن، تجارت و كش��اورزي 
است و به تنظيم بازار نيز كمك مي كنند و در راستاي 
اش��تغال زايي نيز بيش از پيش موثر هستند كه از بروز 

مشكالت اجتماعي در جامعه جلوگيري مي كنند. 

 صادرات ساالنه 7ميليون دالر فرش دستباف 
از بوشهر

بوشهر | معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت خارجي 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: 
س��االنه به ارزش ۷ميليون دالر فرش دس��تباف از اين 
استان به كشورهاي آس��يايي و اروپايي صادر مي شود. 
ابوالقاس��م محمدزاده ديروز افزود: در اس��تان بوش��هر 
۷ه��زار و ۱۹۰ بافنده فرش اعم از گلي��م، گبه و قالي 
وج��ود دارد كه بر اس��اس س��فارش صادركنندگان و 
عرضه كنندگان اين نوع فرش ها اقدام به توليد مي كنند. 
وي با اشاره به فعال بودن اتحاديه صنفي فرش دستباف 
در شهرس��تان هاي استان بوش��هر اضافه كرد: اتحاديه 
صنف��ي بافندگان فرش دس��تباف در شهرس��تان هاي 
بوشهر، دشتستان، دشتي، تنگس��تان، گناوه و كنگان 
فعال است و خدمات الزم را به بافندگان ارائه مي دهند. 
محم��د زاده با تاكيد ب��ر افزايش پوش��ش بيمه تامين 
اجتماعي بافندگان فرش دستباف استان بوشهر افزود: 
اكنون يك هزار و ۷۰۰ نفر از بافندگان فرش دس��تباف 
اين اس��تان تحت پوش��ش بيمه تامين اجتماعي قرار 
دارند كه بافندگان انتظار دارند پوشش بيمه يي، فعاالن 

اين عرصه افزايش يابد. 

 خريد حدود8۰۰تن پيله تر ابريشم
از نوغانداران كشور

رش�ت| نوغانداران كش��ور ب��ا فروش 8۰۰ت��ن پيله 
 تر ابريش��م بي��ش از ۲۰۰ميليارد ريال درآمد كس��ب 
كردن��د. رييس مركز توس��عه نوغانداري كش��ور ديروز 
گف��ت: نوغانداران كش��ور با فروش اين مق��دار پيله  تر 
ابريشم بيش از ۲۰۰ميليارد ريال درآمد كسب كردند. 
علي اصغر داداش پور با بيان اينكه امس��ال قيمت خريد 
تضميني هر كيلو پيله  تر ابريشم ۱8هزار و۱۰۴ تومان 
تعيين ش��ده است، گفت: به دليل مساعد بودن شرايط 
ب��ازار، بخش خصوصي همه پيله  تر توليدي نوغانداران 
را به طور ميانگين به قيم��ت توافقي هر كيلو ۲۵ هزار 
تومان خريداري مي كند. او افزود: خريد پيله تر ابريشم 
از نوغانداران كشور اواخر ارديبهشت آغاز شده و تا پايان 

تير ادامه دارد. 

 بهره برداري از ۱۲۰واحد صنعتي در استان 
كرمانشاه درسال ۹۶

كرمانش�اه| رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان گفت: تا پايان سال جاري ۱۲۰واحد صنعتي با 
اش��تغال زايي  ۳هزار و ۵۰۰ نفر در استان كرمانشاه به 
بهره برداري مي رسد. نعمت اهلل حقيقي در نشست خبري 
ديروز اين س��ازمان ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته 
بهره برداري از ۱۲۰ واحد صنعتي در اس��تان كرمانشاه 
تا پايان س��ال ۹6ب��راي بهره برداري از اي��ن واحد ها را 
ك��ه بالغ بر 6۰ درصد پيش��رفت فيزيكي دارند، حدود 
۱۰ ه��زار ميليارد ريال عنوان ك��رد و افزود: همچنين 
تا پايان امس��ال از ۳۵طرح مربوط به صنايع معدني با 
۳۰۰ميليارد ريال اعتبار در اس��تان بهره برداري خواهد 
ش��د. او از آماده س��ازي س��ايت بهين ياب براي ثبت نام 
جدي��د واحدهاي صنعتي براي دريافت تس��هيالت نيز 
خبر داد و اظهار داش��ت: اين واحد ها از امروز مي توانند 

با مراجعه به سايت مذكور ثبت نام كنند. 

اخبارشهرستانها

الكترونيك  دول��ت  مع��اون  اردبيل| 
سازمان فناوري اطالعات گفت: بين توان 
علمي فارغ التحصيالن دانشگاه ها با سازمان 
نياز ب��ازار كار فاصل��ه قابل توجهي مش��اهده 
مي ش��ود. به گزارش »تعادل« به نقل از مهر، رضا باقري اصل ديروز 
در نشست توسعه اشتغال و كس��ب وكار در بستر دولت الكترونيك 
در اردبي��ل تصري��ح كرد: از جمله چالش هاي احصا ش��ده در حوزه 
كسب وكار كشور موضوع فاصله بين توان علمي فارغ التحصيالن و نياز 
بازار كار است. او با تاكيد به ضرورت تالش دانشگاه براي ارتباط دهي 
بين دانش و مهارت اضافه كرد: به عنوان مثال امروز يك برنامه نويس 
خ��وب بودن الزاما ش��غل ايجاد نمي كند. مع��اون دولت الكترونيك 
سازمان فناوري اطالعات با بيان اينكه ۹۵ درصد از مراجعان به اين 
مجموعه به جاي طرح كس��ب وكار صرف��ا ايده آن را مي توانند طرح 
كنند، متذكر شد: چالش دوم نيازمندي به سرمايه است كه به درستي 
بين طراحان ايده ها تعريف نشده است. به گفته باقري اصل، سرمايه 
اوليه ۷۰درصد از اس��تارت آپ هاي موفق دنيا توسط خود خانواده ها 
تامين شده است و اين در حالي است كه در كشور ما همه به دنبال 
وام بانكي هس��تند؛ غافل از اينكه بانك نيازمن��د توجيه و به دنبال 
سوددهي است. او با بيان اينكه تمركز به دريافت وام  بايد تغيير كند، 
اضافه كرد: الزم اس��ت طراحان ايده هاي كسب وكار ICT  به دنبال 
پيدا كردن سرمايه گذار بوده و از ابتدا نيز به فكر سودآفريني نباشند. 
به دليل محدوديت هاي مالي دولت قادر به تامين وام هاي درخواستي 
نيس��ت و بهتر است پياده س��ازي ايده ها بدون تمركز به دريافت وام 
دنبال شود. باقري اصل با تاكيد بر اينكه در كشور  بايد داده هاي دولت 
به مرور آزاد شده و كسب وكارها براساس آن شكل بگيرد، اضافه كرد: 
امروز خوش��بختانه چالش دسترس��ي نداريم و مدل هاي كسب وكار 

توسعه يافته شكل گرفته است. 

 فاصله توان فارغ التحصيل
با نياز بازار كار

زنج�ان| مديرعام��ل ش��هرك هاي 
صنعتي اس��تان زنجان از رونمايي فرش 
بافته ش��ده براساس نقش��ه ويژه استان 
زنج��ان خبر داد و گف��ت: در بحث فرش در 
استان جلو هس��تيم و از خوشه و صنعتگران اين بخش حمايت 
مي كنيم. ب��ه گزارش »تعادل« به نقل از تس��نيم، اميرحميدنيا 
ديروز در جلس��ه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان زنجان 
اظه��ار كرد: از ۳ خوش��ه فرش، كفش و چاقو در اس��تان زنجان 
خوشه فرش توسعه بيشتري يافته كه در اين راستا از فرش بافته 
ش��ده براساس نقشه ويژه استان ش��هريور ماه رونمايي مي شود. 
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان زنجان با بيان اينكه 
خوشه كفش جزو برنامه هاي اقتصاد مقاومتي شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��تان زنجان اس��ت، گفت: در اين خوشه حدود ۱8۰ 
ميلي��ون ق��رارداد منعقد ش��ده و 8 واحد جديد در طول س��ال 
۹۵ به اين خوش��ه افزوده شده اس��ت. حميد ذوالقدر مديرعامل 
توس��عه خوش��ه كفش هيدج نيز در اين جلسه گفت: در صنعت 
كفش شهرس��تان هيدج حدود ۱۴۰ واح��د فعال وجود دارد كه 
ب��راي يك هزار و 6۷ نفر اش��تغال ايجاد كرده اس��ت. او افزود: از 
اين واحدها، ۹۵ واحد در توليد كفش دس��ت دوز با اشتغال زايي 
۷۹۹ نفر و ۴ واحد در توليد كفش ماش��يني با اشتغال زايي ۱۳۷ 
نفر، فعاليت مي كنند. مديرعامل توس��عه خوشه كفش هيدج با 
اشاره به توليد 6.۵ميليون كفش در سال ۹۵ ابراز كرد: در شرايط 
فعلي صادراتي براي كفش هيدج نداريم و اگر هم صادراتي انجام 
بگيرد به نام كفش استان هاي ديگري مثل تبريز يا اصفهان صادر 
مي ش��ود. او با اب��راز اميدواري بر مورد حماي��ت قرار گرفتن اين 
واحده��ا در بخش بازار تصريح كرد: همه محصوالت اين صنعت 

در بازار داخلي توسط واسطه ها و بنكدارها خريداري مي شود. 

حمايت از خوشه هاي صنعتي 
بخش فرش زنجان

كرمانش�اه| رييس س��ازمان جهاد 
كش��اورزي اس��تان كرمانش��اه گفت: با 
حضور نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي 
و شركت بين المللي اوراليس فرانسه در يكي 
از مزارع كلزا كرمانش��اه با ثبت تولي��د ۹ هزار و ۲۷۱ كيلوگرم در 
هكتار ركورد كشوري اين محصول زده شد. خسرو شهبازي ديروز 
در گفت وگو با ايرنا افزود: اين ركورد ارزشمند با اختالف زياد بيش 
از يك تن نس��بت به ركورد قبلي آن در كش��ور با توليد 8 هزار و 
۲۰۰كيلوگرم در هكتار به دس��ت آمده است. او با بيان اينكه اين 
ركورد در يكي از مزارع روستاي »قاقلستان« شهرستان كرمانشاه 
ثبت شد، گفت: اين موفقيت حاصل تالش كشاورزان و كارشناسان 
س��ازمان جهاد كش��اورزي به دلي��ل رعايت اصول فن��ي، علمي و 
كارشناس��ي در طول عمليات كاشت، داشت و برداشت بوده است. 
رييس سازمان جهاد كش��اورزي كرمانشاه همچنين حمايت هاي 
ويژه سازمان جهاد كشاورزي از كلزاكاران براي تامين بذور هيبريد 
فرانسوي، بيمه رايگان، نظارت مستمر كارشناسان، خريد تضميني 
و پرداخ��ت به موقع طلب كش��اورزان را از دالي��ل ديگر ثبت اين 
موفقيت ذكر كرد. شهبازي در پايان گفت: تاكنون بيش از ۳۰ هزار 
تن كلزا از مزارع استان كرمانشاه برداشت شده كه هزار تن بيشتر از 
توليد سال گذشته است و برداشت اين محصول تا هفته آينده ادامه 
خواهد داشت. استان كرمانشاه با ۲ ميليون نفر جمعيت ۹۴۵ هزار 
هكتار زمين كشاورزي و باغ دارد. دانه كلزا داراي ۲۵ تا ۵۵درصد 
روغن، ۱8 تا ۲۴درصد پروتئين و ۱۲ تا ۲۰درصد پوست است. رقم 
اصالح شده كلزا كه امروزه كانوال خوانده مي شود، از مقدار كمتري 
اروسيك اسيد و گلوكوزينوالت برخوردار است و به علت محتواي 
كمتر مواد ضدتغذيه يي، براي مصرف انسان و تك معده يي ها نسبت 

به رقم غيراصالح شده يا همان كلزا، مناسب  تر است. 

 كرمانشاه در توليد كلزا
ركورد زد

مازن�دران| اس��تاندار مازن��دران 
گفت كه درمورد نفوذ آفت شب پره در 
جنگل هاي شمشاد در غرب اين استان 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت 
جهاد كشاورزي بايد پاسخگو باشد. به گزارش ايسنا، ربيع فالح 
جلودار ديروز در نشست شوراي توسعه و برنامه ريزي مازندران 
افزود: بايد اين سازمان تحقيقاتي پيش از وقوع آفت شب پره در 
جنگل هاي شمال به خصوص در اين خطه پيش بيني هاي الزم 
را انجام مي داد و براي جلوگيري از اين آفت نيز چاره انديش��ي 
مي ك��رد. او اضافه كرد: به نظر مي رس��د در صورت پيش بيني 
س��ازمان تحقيق��ات وزارت جه��اد كش��اورزي اي��ن آفت قابل 
پيش��گيري بود. نماينده عالي دولت در مازندران اظهار كرد: در 
شرايطي اين سازمان به فكر مبارزه با اين آفت افتاده كه شب پره 
به بخش زيادي از جنگل هاي شمال كشور نفوذ كرده بود. ربيع 
فالح باتوجه به سرعت نفوذ اين آفت در جنگل هاي شمشاد در 
شمال كش��ور برنامه ريزي براي مبارزه با اين آفت را ديرهنگام 
دانست. اس��تاندار مازندران گفت كه مبارزه با آفت شب پره در 
جنگل هاي شمال كشور نياز به اعتبار ملي دارد و بايد اين اعتبار 
هرچه سريع تر دراختيار استان هاي شمالي به ويژه مازندران قرار 
داده شود. فالح افزود: تاكنون پيگيري هاي استاني براي دريافت 
اعتب��ار ملي براي مبارزه با اين آفات نتيجه بخش نبوده اس��ت. 
نماينده ارش��د دول��ت در مازندران از تخصي��ص نيافتن اعتبار 
طرح صيانت از جنگل هاي شمال از سوي وزارت نفت نيز انتقاد 
ك��رد. ربيع فالح گفت كه براي صيانت از جنگل هاي ش��مال و 
جايگزين كردن سوخت هاي فسيلي براي جنگل نشينان دولت 
اعتب��اري پيش بيني كرده ك��ه بايد وزارت نفت اي��ن اعتبار را 

دراختيار استان هاي جنگلي از جمله مازندران قرار مي داد. 

جهاد كشاورزي درمورد آفت 
شب پره پاسخگو باشد

معاون وزير صنعت خبر داد 

سهم15درصديشهركهايصنعتيدرفرآينداشتغالزايي
۱3۰هزار فرصت شغلي در شهرك هاي صنعتي كشور ايجاد مي شود

پيام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا به مناسبت روز صنعت  و  معدن 
س��ايپاي ام��روز در مس��ير بهره وري و س��ودآوري اس��ت گروه 
خودروس��ازي س��ايپا در س��ال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با 
هدايت، درايت و تالش همه اركان س��ازمان كوش��يده تا از محدوده 
زيان خارج شده و مجددا در مسير بهره وري و سوددهي قرار گيرد. 

 مهدي جمالي مديرعامل گروه خودرو س��ازي س��ايپا در پيامي 
به مناس��بت روز صنعت و معدن گفت: امروزه پديده جهاني  ش��دن 
باعث  شده تاحدودي مرزبندي هاي جغرافيايي و سرزميني كمرنگ تر 
از گذش��ته شود و بيش��تر در قالب تعامالت و ارتباطات نمود يابد و 
اقتصاد ملي كشورها تحت تاثير اين روابط دچار نوسان و تغيير شود. 
درواقع هر كشوري به تنهايي و به دور از تعامل با جهان نمي تواند به 
توفيق كامل نايل شود. در اين راستا كشورهاي توسعه يافته در صورت 
اختالل در تعامالت بين كش��ورها، كمتر دچار بي ثباتي و اشكال در 
مديريت و اداره امور اقتصادي خود مي ش��وند و بي ش��ك كشورهاي 
در حال توسعه تحت تاثير نوسانات بازار جهاني و تعامالت اقتصادي 
دني��ا قرار خواهن��د  گرفت. ام��ا نكته يي كه اهميت دارد آن اس��ت 
كش��ورهاي در حال توسعه كه هم راستا با تعامالت دنياي پيراموني 
از حيث اس��تقرار ش��اخص هاي زيربنايي توس��عه به ويژه در توليد و 
اقتصاد موفق عمل كردند، بي گمان در چالش هاي جهاني كمتر دچار 
مش��كالت اقتصادي و اجتماعي خواهند شد و با تكيه بر استعدادها 
و توانمندي هاي داخلي، چرخ حيات توليد و اقتصاد كشور در مسير 

درست حركت خواهد كرد و تكانه ها و محدوديت هاي مختلف بيروني 
خللي بر شتاب روند خوداتكايي آنها ايجاد نخواهد كرد. 

همان گونه كه مي دانيم توليد و اقتصاد كشورمان چند سالي است 
ك��ه با هدايت عالمانه رهبر معظم انقالب تحت عنوان كلي »اقتصاد 
مقاومتي« در مسير بالندگي و رشد قرار گرفته و اين عزت و عظمت 
باعث ش��ده تا دول��ت محترم در موضوع اقتص��اد مقاومتي عملكرد 

قابل قبولي داشته باشد. 
صنع��ت خودرو از مهم ترين صنايع هر كش��ور اس��ت كه صنايع 
متع��ددي به اي��ن صنعت در تامين م��واد اوليه و قطع��ات و توليد 
محصول نهايي وابستگي دارند. چنانچه صنعت خودرو بتواند بر پايه 
توانمندي هاي داخلي ادامه حيات دهد به يقين از تنگناها و نوسانات 

متعدد در بازار رقابت رهايي خواهد يافت. 
از اين رو، درون زايي اقتصاد و توليد، نقش بس��زايي در ايستادگي 
مقابل تكانه هاي بيروني خواهد داشت. اقتصاد درون زا متاثر از منابع 
داخلي، ظرفيت هاي بومي، تولي��دات قابل رقابت و تعامل در عرصه 
بين المللي اس��ت و خوشبختانه ايران اس��المي طي سال هاي اخير 
گام ه��اي موث��ري در حوزه درون زايي و برون نگ��ري اقتصاد و توليد 

برداشته است. 
از درون اقتصاد ملي، توليد كش��ور با اتكا به ظرفيت هاي داخلي 
به رش��د و بالندگي رسيده  و صنعت خودرو باتوجه به پيشينه بلند 

خود با اميد به آينده يي بهتر در مسير پويايي و خوداتكايي، گام هاي 
اساس��ي و پرتواني را برداش��ته است. سياس��ت هاي دولت در بخش 
صنعت به وي��ژه صنعت خودرو به ثبات و تعادل خوبي رس��يده و با 
به ثمر نشس��تن طرح هاي سرمايه گذاري مشترك و توسعه محصول 
طي ماه هاي آينده، ش��اهد حركت پرش��تاب تر صنعت خودروسازي 
داخلي در مسير جهاني  شدن خواهيم بود. گروه خودروسازي سايپا 
در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال با هدايت و درايت و تالش 
همه اركان سازمان كوشيده تا از محدوده زيان خارج شده و مجددا 

در مسير بهره  وري و سوددهي قرار گيرد. 
سايپا عالوه بر س��اماندهي امور مالي و رشد ارزش سهام در بازار 
س��رمايه كه نقش تعيين كننده يي در اس��تقالل مالي اين مجموعه 
بزرگ داش��ته  اس��ت، در ح��وزه تنوع محص��ول، ارتق��اي كيفيت 
محصوالت، افزايش تيراژ توليد، انعقاد قرارداد سرمايه گذاري مشترك 
در قالب جوينت ونچر و افزايش رضايت مش��تريان در بخش خدمات 
فروش و پس از فروش نيز، در مس��ير درس��ت و روشني قرار گرفته 
است. تالش هاي منسجم و موثر در تمام سطوح، سايپاي امروز را در 

مسير بهره وري و سودآوري قرار داده است. 
اينجان��ب ضمن گراميداش��ت روز صنعت  و  مع��دن، تالش هاي 
ارزش��مند همه عوامل تاثيرگذار در صنعت كشورمان را ارج نهاده و 
اطمينان دارم كه حركت بالنده بخش صنعت و رشد اميدوارانه توليد 

ناخالص ملي طي س��ال گذشته، نويدبخش آينده يي درخشان براي 
ايران اسالمي است و از رهاورد اين موفقيت ها، صنعت خودرو كشور 

نيز همگام با مجموعه دولت در مسير شكوفايي سهيم است. 
با آرزوي استقالل و خودكفايي ايران عزيز، اميدوارم كه يكايك ما 
به عنوان سربازان سنگر توليد و اقتصاد به وظايف خطير خود در اين 
برهه حس��اس آگاه باشيم و به درستي ايفاي نقش كنيم تا كشوري 

آباد و همواره سربلند داشته باشيم. 

گروه بنگاه ها |
 دولت اعالم كرده كه از سال ۹6 آهنگ اشتغالزايي 
كشور را تا محدوده ۹۵۰هزار شغل مولد در هر سال ارتقا 
مي دهد. وعده يي كه براي تحقق آن بايد دامنه وسيعي 
از برنامه ريزي هاي عملياتي و سرمايه گذاري هاي پايدار 
انجام ش��ود تا نهايتا امكان رس��يدن به اهداف اعالم 
شده ممكن ش��ود. يكي از بخش هاي تاثيرگذاري كه 
مي تواند ظرفيت هاي اشتغالزايي پايداري را در كشور 
ايجاد كند، شهرك هاي صنعتي هستند كه بر اساس 
اعالم علي يزداني معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
قرار است حداقل ۱۵درصد از ظرفيت هاي اشتغالزايي 
كش��ور را به خود اختصاص دهد. معاون وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت و مديرعامل ش��هرك هاي صنعتي 
كش��ور گفت: ۱۳۰ هزار فرصت ش��غلي، امس��ال در 

شهرك هاي صنعتي كشور ايجاد مي شود. 

 احياي واحدهاي صنعتي
عل��ي يزدان��ي در بازديد از ش��هرك هاي صنعتي 
شهرس��تان تيران و كرون افزود: بر اساس برنامه سال 
۹6، در ح��وزه صنعت و معدن بيش از ۳6 هزار واحد 
صنعتي و معدني در كش��ور با اختصاص تس��هيالت 

بانكي، تجهيز، فعال يا راه اندازي مي شود. 
او بيان كرد: تاكنون يك هزار و 6۰۰ واحد صنعتي 
در كش��ور در س��امانه »بهين ياب« ثبت نام كرده اند 
ك��ه 6۰درصد از آنها واحدهاي اقتصادي مس��تقر در 

شهرك هاي صنعتي است. 
س��امانه اينترنتي »بهين ي��اب« در دولت يازدهم 
ب��راي حمايت قانوني و ثبت ن��ام از واحدهاي توليدي 
كه خود را مستحق اخذ تسهيالت مي دانند، راه اندازي 
شد. او افزود: ثبت نام از ساير واحدهاي صنعتي خارج 

از شهرك ها بدليل بي اطالعي آنها كمتر بوده است. 
مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
دسترس��ي به اطالعات، حق صنعتگران است و دولت 
درباره اين قانون، اطالعات الزم را در اختيار صنعتگران 

قرار داده و اين در حالي اس��ت كه قباًل چنين اقدامي 
انجام نمي شد. 

او با اش��اره به بروكراس��ي اداري و طوالني ش��دن 
عمليات اخذ مجوز تصريح كرد: دولت يازدهم اجراي 
قواني��ن را تس��هيل كرده اس��ت و در صورت تكميل 
مدارك متقاضيان دريافت زمين و اخذ مجوز، واگذاري 

و ارائه مجوز در مدت ۲ روز انجام مي شود. 

 حمايت دولت از صنعتگران
يزداني با اش��اره به حماي��ت از صنعتگران گفت: 

هزينه واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي رايگان 
اس��ت و هزينه يي هم كه دريافت مي شود بابت حق 
انتفاع اس��ت و تخفي��ف حق انتفاع به ش��ركت هاي 
دانش بنيان، نخب��گان، طرح هاي اقتصادي و تجاري 
بزرگ و سرمايه گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، 

اختصاص مي يابد.
 او آموزش رايگان مديران و كاركنان ش��ركت ها، 
پرداخت ۵۰ درصد از هزينه ش��ركت در نمايشگاه ها، 
پرداخت بخش��ي از هزينه فعاليت هاي خوش��ه يي و 
نمايش��گاهي خارج از كشور، پرداخت كل هزينه هاي 

تش��كيل خوش��ه صنعتي و مواردي از اين قبيل را از 
ديگر حمايت هاي دولت از صنعتگران اعالم كرد. 

مديرعامل ش��هرك هاي صنعتي كشور افزود: ۱8 
بانك و موسسه اعتباري با دريافت ضمانتنامه صندوق 

حمايت، به صنعتگران تسهيالت اعطا مي كنند. 
يزداني تاكيد ك��رد: بانك هاي عامل در اختصاص 
تسهيالت نبايد برخورد سليقه يي كنند و فرمانداران و 
استانداران نيز بايد به اين رفتارها عنايت داشته باشند. 
مديرعام��ل ش��هرك هاي صنعت��ي با اش��اره به 
اهميت فعاليت اقتصادي در ش��رايط حاضر كش��ور 

گف��ت: همگرايي، هم افزايي، وج��دان كاري و توجه 
به بهره وري و اس��تفاده از مشاركت مردم براي انجام 
فعاليت هاي اقتصادي ضروري است زيرا با هم افزايي 
و اتح��اد مي ت��وان ظرفيت هاي اقتصادي كش��ور را 

گسترش داد. 

 تالش همگاني براي مقابله با بيكاري
يزداني خريد توليدات داخلي را رسالت مردم در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: تبليغ 
كاالهاي داخلي و ايجاد وحدت بين مردم، رس��الت 

رسانه هاست. 
مديرعامل شهرك هاي صنعتي كشور خاطرنشان 
ك��رد: نبايد فقط عملكرد دولت نقد ش��ود بلكه بايد 
نقاط قوت نيز مورد توجه قرار گيرد و ناديده گرفتن 
اقدامات دولت شايسته نيست و در شرايط فعلي بايد 

رسانه ها، اتحاد ملي را تقويت كنند. 
يزداني گفت: اقتدار و عزت كش��ور و رفع مشكل 
بي��كاري ب��ا همگرايي ايجاد مي ش��ود و بر اس��اس 
فرمايش شهيد بهشتي، اقتدار نظام به اقتدار و عزت 
مسووالن آن است و اگر مسووالن نظام تخريب شوند 
به اقتدار و عزت كش��ور لطمه مي خ��ورد و بايد اين 
رفتارهاي غلط ترك شود و در حال حاضر كه ناامني 
منطقه ما را فرا گرفته اس��ت، تقويت وحدت ملي به 

افزايش امنيت داخلي منجر مي شود. 
او خاطرنشان كرد: براي رفع ركود در كشور بايد 
همه مردم و مسووالن وارد عمل شوند و همه كارها 
نبايد بر عهده دولت گذاشته شود زيرا نقش مجلس 

و قوه قضاييه نيز موثر است. 
وي گفت: ۹۷۵شهرك صنعتي در كشور مصوب 

شده كه در ۷۹۳ شهرك، زمين واگذار مي شود.
شهرستان تيران و كرون داراي ۴ شهرك صنعتي 
و بي��ش از ۲۰۰ واحد صنعتي اس��ت كه بخش��ي از 
توليدات صنعتي اين شهرس��تان به خارج از كش��ور 

صادر مي شود. 

ا  
  آن

س: 
عك
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اقتصاد اجتماعي12
 مطالبه حضور پر رنگ تر زنان 

در عرصه سياست و دولت داري
سپيده كاوه |

دانشجو دكتري اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس|
زن و مرد در جوهر و ماهيت يگانه و يكسان 
هس��تند و تمايزي در حقيقت و ماهيت اين دو 
نيس��ت. زن در تفكر قرآني، همپاي مرد، تكامل 
پذيرد و اوج گراس��ت و در پرتو شناخت و عمل 

به معراج مي رود. 
در عي��ن ح��ال، تمايزهايي بي��ن زن و مرد 
وج��ود دارد و ش��ناخت اي��ن وج��وه تمايز در 
ش��ناخت راه صحيح تامين عدالت جنسيتي در 
جامعه الزم اس��ت. از طرفي توزيع اس��تعدادها 
و توانايي ها در زنان و مردان به صورت يكس��ان 
اس��ت و م��ردان هيچ برتري ب��ه لحاظ هوش و 
اس��تعداد نس��بت به زنان ندارند. در نتيجه بايد 
در جهت فراهم كردن شانس برابر در تخصيص 
فرصت هاي شغلي مديريتي براي زنان و مردان 

تالش كرد. 
در  ج��وان  دخت��ران  اخي��ر  س��ال هاي  در 
تحصي��الت و جذب در دانش��گاه موفق تر عمل 
از  توانس��ته اند نس��بت بيش��تري  كرده ان��د و 
صندلي ه��اي تحصيالت دانش��گاهي را به خود 
اختص��اص دهند ولي در همين س��ال ها ميزان 
مش��اركت در نيروي كار زن��ان با كاهش مواجه 

بوده است. 
در محيط اقتصادي كه زنان دس��تمزد مورد 
انتظارشان را دريافت نكنند يا شانس استخدام 
و يافتن شغل براي آنها پايين باشد از كار كردن 
يا جس��ت وجوي كار مأيوس و س��رخورده شده 
و تماي��ل كمت��ري به مش��اركت در نيروي كار 
خواهند داشت و نرخ مش��اركت اقتصادي شان 

كاهش خواهد يافت. 
اگر آم��ار نرخ مش��اركت اقتص��ادي زنان و 
م��ردان ب��ه تفكيك گروه هاي س��ني بررس��ي 
ش��ود، ديده مي شود كه در كليه رده هاي سني، 
زنان سهم كمتري نس��بت به مردان دارند ولي 
واقعيت ديگري كه از خالل مطالعه آمار فوق به 
دس��ت مي آيد، اين است كه نرخ مشاركت زنان 
از بعد از 30سالگي كاهش زيادي دارد. واكاوي 
اين مساله بس��ياري از حقايق محيط اقتصادي 

كشور را روشن مي كند. 
ش��ايد نخس��تين دليلي كه بر ذهن متبادر 
شود، ازدواج و شروع مسووليت خانه داري براي 
زنان باشد. دليل دومي كه در اين نوشتار سعي 
به اش��اره و پررنگ كردن آن ش��ده است، ترك 
كار توس��ط زنان به علت عدم وجود افق ديدي 
مثب��ت جهت ارتقا و راه يافتن به رده هاي باالتر 

كاري و مديريتي است. 
يكي از ش��اخص هاي سنجش توسعه انساني 
در كش��ورها زن��ان ش��اغل در رده ه��اي باالي 
مديريتي و سياس��ي اس��ت. - به عن��وان مثال 
ش��اخص تعداد زن��ان در مجلس هر كش��ور يا 
تعداد زنان در كابينه هر كشور. -منطقي كه در 
پشت اين شاخص پنهان است، منطبق بر وجود 
يا عدم وجود تبعيض جنسيتي در كشورهاست. 
اگر در كشوري در تمام مراحل رشد و بالندگي 
دو جنس مانع جنس��يتي وجود نداش��ته باشد، 
مش��اركت زنان و م��ردان در مراح��ل مختلف 
آموزش، اشتغال و سياست تابعي از ويژگي ها و 
استعدادهاي خدادادي آنها خواهد بود با اعتقاد 
ب��ه عدم وجود اختالف معن��ادار در ويژگي هاي 
انس��اني دو جنس بايد شاهد حضور تقريبا برابر 
دو جنس در كليه مراحل بود ولي حقيقت اين 
است كه به دليل مسائل و تبعيض هاي تاريخي، 
مس��ووليت هاي تعريف ش��ده براي زنان، وجود 
تعاريف جنسيتي روي مشاغلي كه نيازمندي  و 
توانايي هاي خاصي نمي طلبد در بيشتر كشورها 
س��بب عدم تحقق نس��بت برابر زنان در تمامي 

عرضه هاي اقتصادي و سياسي مي شود. 
در اي��ران به دليل وجود و ق��درت باورهاي 
س��نتي و تاريخ��ي به هيچ عن��وان روش انجام 
تبعيض مثبت پيش��نهاد نمي ش��ود با توجه به 
موج زنان تحصيل كرده كه هر س��ال مي توانند 
وارد بازار كار ش��وند فقط اگر سعي در كم رنگ 
كردن نگاه هاي جنسيتي در كشور شود، عدالت 
جنس��يتي برقرار خواهد ش��د. در اينجا مجدد 
تاكيد مي ش��ود منظور از عدالت جنسيتي لزوما 
ب��ه عنوان مثال وج��ود كابينه ب��ا تركيب برابر 
جنس��يتي نيست بلكه به مفهوم جنسيت زدايي 

در تفكرها و انتخاب هاست.
نقطه شروع در اين زمينه در باالترين سطح 
و رأس امور اجرايي است. دولت به عنوان موتور 
محرك��ه و باال كش��نده ريس��مان زن��ان جهت 
رس��يدن به حقوق خود بايد اقدام عملي انجام 
دهد. باور اينكه در تمامي وزارتخانه ها و ادارات 
دولتي در دولت گذش��ته هيچ زني شايس��تگي 
بيشتري جهت پست وزارت را ندارد غيرممكن 

است. 
دولت هاي پيش��ين به جهت ع��دم انتخاب 
زنان به عنوان وزي��ر داراي ضعف بودند ولي از 
طرفي هم حركت هايي- ه��ر چند با اثرگذاري 
اندك- جهت برقراري عدالت جنس��يتي انجام 
داد. ازجمله سخنگوي دولت و معاونان و سفير 
زن يا انجام تغييرات در آزمون هاي اس��تخدامي 

در جهت برقراري عدالت. 
البت��ه اين برداش��ت كه هم��ه تغييرات بايد 
توسط دولت و با برنامه ريزي دولتي انجام شود، 
باوري غلط اس��ت. تك تك اف��راد، خانواده ها و 
مجموعه رسانه ها در اين زمينه داراي مسووليت 
هستند و بايد در دامنه اختيارات خود در جهت 

برقراري عدالت آموزشي حركت كنند. 
البته بايد در نظر داشت اگر تمركز روي رفع 
تبعيض جنس��يتي در مشاغل مديريتي با هدف 
بهبود عملكرد س��ازمان ها و ش��ركت ها باش��د، 
گام اول رفع تبعيض توس��ط دولت ها برداش��ته 
مي شود، تابو عدم كفايت زنان براي مديريت در 
رده باال بايد شكسته شود تا به تدريج در ادارات 
و كارخانجات مرداني كه داراي كارفرما و مدير 

زن هستند به ديده تحقير نگريسته نشوند.
در اي��ن راس��تا و با هدف بهبود اس��تفاده از 
ظرفيت ها و منابع انساني قويا انتظار مي رود در 
دولت آتي شاهد حضور حداقل 30درصدي زنان 

در كابينه و نيز مشاغل كليدي ديگر باشيم.

يادداشت

رييس سازمان حفاظت محيط زيست:

80 درصد گرد وغبار ايران، منشأ خارجي دارد
از نخستين سفرهاي دولت يازدهم به عراق، مذاكرات و پيگيري ها در زمينه گرد وغبار آغاز شده است

توضيحات وزارت بهداشت درخصوص تقسيم زمين دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي

مي گويند حكم قطعي دادگاه را اجرا نكنيد
گروه اقتصاد اجتماعي|

مع��اون برنامه ريزي، هماهنگ��ي، حقوقي و امور 
مجلس وزارت بهداش��ت با اش��اره به موضوع مورد 
ادع��اي يك��ي از خبرگزاري ها در خصوص تقس��يم 
زمين دانش��كده توانبخشي دانش��گاه علوم پزشكي 
ايران با دستور وزير بهداشت، گفت: مي گويند حكم 
قطعي دادگاه كه ناظر بر تخليه قطعه زميني اس��ت 
كه مالكيت آن براي بنياد مس��تضعفان احراز ش��ده 
اس��ت، اجرا نكنيد! اگر اين رويه باب ش��ود و حكم 
دادگاه ها فراخور س��ليقه افراد جامعه اجرا نگردد، به 
زودي ش��اهد هرج و مرج عمومي در كشور خواهيم 
ب��ود.  طاهر موهبتي ادامه داد: در اين ميان با تدبير 
وزارت بهداشت و حمايت بنياد مستضعفان با وجود 
راي قطع��ي مبن��ي ب��ر تخليه ملك از س��وي مقام 
قضايي و به نفع بنياد مس��تضعفان، توافق مي شود، 
از مجموع��ه 30 هزار متر مربع، 50 درصد آن بطور 
رايگان در اختيار دانش��گاه باقي مانده و سند قطعي 
ب��راي دانش��گاه صادر ش��ود و آيا اي��ن توافق قابل 

تحسين و تكريم است يا نقد و تخريب؟
او ب��ا تاكيد بر اينكه نفس حساس��يت جامعه به 
تصميم گيري هاي كش��ور ارزش��مند اس��ت، افزود: 
اي��ن حساس��يت ها و نظارت هاي عمومي از س��وي 
مردم و قانون  ش��كل گيري جوامع پويا موثر خواهد 
ب��ود و چنانچ��ه اين اقدام مطل��وب، در نبود احزاب 
و گروه ه��اي رس��مي از م��دار قانونم��داري خارج 
ش��ود، موجب تضييع حقوق شهروندي خواهد شد.  
موهبتي با اش��اره به اعتراضات اخي��ر پيرامون اين 
تصميم وزارت بهداش��ت گف��ت: تصميمات گرفته 
شده در راستاي اجراي قوانين، بعضا منجر به تجمع 
يا موضع گيري هاي غير متعارف از س��وي گروه هاي 

ذينفع شده است. 
او ادامه اداد: برخ��ي از گروه ها با وجود اطالع از 
مباني قانوني اقدام به روش هاي غير مدني و تحريك 
گروه ه��اي ذي نف��ع كرده ان��د. اين گ��روه از جامعه 
پزشكي نيز مي بايست در چارچوب قانون و مقررات 
نس��بت به انعكاس خواس��ته هاي خود اقدام كنند و 
از طريق مراجع قانوني پيگيري هاي الزم را داش��ته 

باشند و بدون شك چنين اقداماتي شايسته جامعه 
پزش��كي نبوده و م��ورد تاييد قاطب��ه اين مجموعه 
نيس��ت.  او افزود: اعتراض مدني در كش��ور س��از و 
كار خ��اص خود را مي طلبد. اگ��ر هر يك از اعضاي 
جامع��ه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصميمات 
دولت يا مجلس از طريق تجمع يا س��اير روش هاي 
غيرقانوني پيگيري كند، انضباط و نظمي در كش��ور 

وجود نخواهد داشت. 

 مرجع تشخيص مغايرت پيش بيني شده است
مع��اون برنامه ريزي، هماهنگ��ي، حقوقي و امور 
مجل��س وزارت بهداش��ت گفت: مغاي��رت تصويب 
نامه ها و آيين نامه هاي مصوب دولت عالوه بر هيات 
عموم��ي دي��وان عدال��ت اداري، در هي��ات تطبيق 
مصوبات قوانين و مقررات مجلس ش��وراي اسالمي 
نيز بررسي مي شود و چنانچه مغايرت قانوني داشته 
باش��د، مرات��ب براي رف��ع ايراد ب��ه دولت منعكس 

مي شود. 
او ادام��ه داد: اگر قرار باش��د، مرجع تش��خيص 
مغايرت بخش��نامه يا دستورالعمل هر يك از اعضاي 
جامعه باش��د، به ميزان جمعيت كش��ور و س��اليق 
موج��ود در جامعه، نظرات مختلف و متناقض وجود 
دارد؛ از اين رو قانونگذار براي پيش��گيري از هرج و 
مرج، س��ازو كارهاي الزم را در اين زمينه پيش بيني 

كرده است. 
او اف��زود: از نخبگان جامعه انتظار مي رود، عالوه 
ب��ر پيگيري امور صنفي خود ب��ه روش هاي قانوني، 
از طريق مراجع قانوني، س��ايرين را نيز تش��ويق به 
رعاي��ت قانون كنن��د. بر فرض محال، بخش��نامه يا 
دس��تورالعملي صادر ش��ود، كه به نظ��ر گروهي از 
جامع��ه قابل پذيرش نباش��د، قدر مس��لم چاره كار 
مراجعه به ديوان عدالت اداري و متعاقب آن تمكين 
بر تصميم ديوان عدالت اداري از سوي همگان است. 
موهبت��ي گفت: بر ف��رض اينكه دي��وان عدالت 
اداري ني��ز بخش��نامه مورد اعتراض ف��رد يا افراد را 
ابط��ال نكرد، به عبارتي بخش نامه صادره از س��وي 
بخش هاي��ي از دولت را منطبق بر قوانين دانس��ت، 

ليكن عده يي به زعم خود آن را مغاير منافع عمومي 
يا گروه خاصي بدانند، چاره كار اصالح قانون اس��ت 
كه از طريق اليحه و طرح، توسط نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي قابل پيگيري است. 
او با اش��اره به اينكه بدعت ه��اي اخير در فضاي 
مجازي نگران كننده است، افزود: مگر مي شود، حكم 
قطعي يك مرجع قضايي را بال اقدام گذاشت و مانع 
از اجراي آن ش��د؟ همين مانع شدن از اجراي راي 
مق��ام قضايي، خالف نص صريح قانون و مجازات در 

قانون مجازات اسالمي را در پي دارد. 

 هيچ تفاوتي بين گروه ها وجود ندارد
طاهر موهبتي گفت: اگر قرار باش��د هر بخشي از 
جامعه به اجراي قوانين مرتبط با حوزه خود متعرض 
و رف��ع آن را از طريق تجمع پيگي��ري نمايند، بايد 

روزانه شاهد ده ها تجمع در كشور باشيم. 
او با تاكيد بر اينكه هي��چ تفاوتي بين گروه هاي 
مختل��ف در قب��ال اج��راي قواني��ن وجود ن��دارد، 
ادام��ه داد: همه اصناف اعم مهندس��ان، پزش��كان، 
حقوقدان��ان، معلمان و ديگر اصن��اف در برابر قانون 

برابرند. 
او افزود: اخيرا مالحظه مي ش��ود ه��ر از گاهي، 
بخش��ي از جامعه پزشكي با وجود وجود راهكارهاي 
قانوني، بر خالف س��اير گروه ه��اي جامعه در قبال 
اج��راي قواني��ن، رفتارهاي ديگ��ري را از خود بروز 
و ظه��ور مي دهند.  مع��اون برنامه ريزي، هماهنگي 
حقوقي و امور مجلس وزارت بهداش��ت گفت: بطور 
قطع اين حركت ها مورد تاييد قاطبه قش��ر عظيم و 
شريف جامعه پزشكي نيست و انتظار مي رود همگي 

را به اجراي قوانين و تمكين آن تشويق نماييم. 
موهبتي با اشاره به حكم مراجع قانوني به اجراي 
قوانين و همكاري معاونت آموزشي وزارت بهداشت 
ب��راي تهيه و اب��الغ دس��تورالعمل هاي مربوطه در 
خصوص رفع كاس��تي هاي دوره هاي آموزشي براي 
برخي از گروه هاي پزش��كي ادامه داد: اين در حالي 
اس��ت كه بالفاصله عده يي از عزيزان عالوه بر تجمع 
و تحص��ن، از ارائ��ه خدمت به مردم ش��ريف ايران 

خودداري مي كنند.  او افزود: مگر كش��ور نهادهاي 
قانون��ي را ب��راي پيگيري مطالبات ن��دارد؟ مگر در 
درون دولت يا خارج از قوه مجريه، ساز و كار قانوني 
پيش بيني نش��ده اس��ت؟ گروه هاي مرجع كه خود 
الگوي س��اير بخش هاي جامعه هس��تند بايد الگوي 
قانون مداري باشند و اگر هم قانون اشكال دارد چاره 
آن اص��الح قان��ون و نه صف بن��دي در مقابل قانون 

مجلس شوراي اسالمي است. 
مع��اون برنامه ريزي، هماهنگ��ي، حقوقي و امور 
مجل��س وزارت بهداش��ت در پاي��ان با بي��ان اينكه 
رفتارهاي برخي از ب��زرگان در قبال اجراي قوانين، 
نگران كننده اس��ت، تصريح كرد: هنجارش��كني در 
هيچ بخشي از جامعه پسنديده نيست و ثبات كشور 

در گرو گردن نهادن بر قانون است. 
چند روزي مي شود كه اخباري مبني بر واگذاري 
نيمي از زمين دانش��كده توانبخش��ي دانشگاه علوم 
پزش��كي ايران به بنياد مس��تضعفان باعث اعتراض 
جمعي از دانش��جويان، اس��تادان و دانش آموختگان 
اين دانشكده ش��ده اس��ت. ماجرا اينگونه است كه 
قرار است بنياد مستضعفان نيمي از فضاي 30 هزار 
متري دانشكده را بردارد و نيمي ديگر را به دانشكده 
واگذار كند. جمعي دانشجو و دانش آموخته دانشكده 
توانبخش��ي نيز به همين علت به اي��ن امر اعتراض 
كرده اند و در همين راستا، چند روز پيش، نامه يي به 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نوشتند. اين 
افراد در اين نامه نوش��تند كه متاسفانه دانشجويان 
ك��ه ذي نفع اصل��ي در اين امر هس��تند در جريان، 
ق��رار نگرفته اند. از پي اين اعتراض ها كمپيني با نام 
#نجات_توانبخشي در ش��بكه هاي اجتماعي پديد 
آمد. يك عضو هيات علمي دانش��كده توانبخشي كه 
نمي خواست نامش فاش ش��ود، به ايرنا گفت: بنياد 
مستضعفان مي گويد سندي دارد، اين در حالي است 
كه دانش��كده ما، سند دارد، اما گم شده است. بنياد 
علوي و بنياد مس��تضعفان در ده��ه 60 نيز مدعي 
بازگشت دانش��كده بودند، در حالي كه دادگاه وقت 
در آن زمان آنها را محكوم كرد. اما در همان دهه 60 
بود كه سند دانشكده گم شد و هرگز هم پيدا نشد. 
ب��ا توجه ب��ه اظهارنظر قطعي مقامات دانش��گاه 
علوم پزشكي ايران و وزارت بهداشت مبني بر تعلق 
مالكيت زمين اين دانش��كده به بنياد مس��تضعفان 
و اكتفاي مس��ووالن اين بنياد ب��ه همين اظهارنظر 
دانش��گاه علوم پزش��كي اي��ران، اكنون ش��ايد بهتر 
باش��د به مواردي از جمله خواسته ها و دغدغه هاي 
دانش آموخت��گان دانش��كده توانبخش��ي ي��ا طرح 
ادعاي گم ش��دن س��ند اين زمين و اشاره به صدور 
حكم محكوميت در دهه 60 نيز پاس��خ داده ش��ود 
تا مش��كالت به وجود آم��ده در روزهاي اخير رفع و 

تكليف نهايي در اين زمينه روشن شود. 

 گروه اقتصاد اجتماعي|
س��ازمان حفاظت محيط زيست ديروز ميزبان 
نشس��ت خبري كنفرانس بين الملل��ي »مقابله با 
گرد و غبار؛ چالش ها و راه حل ها« بود؛ كنفرانسي 
سه روزه از دوش��نبه 12 تيرماه تا چهارشنبه 14 
تيرم��اه، براي تبادل تجربيات و بررس��ي س��از و 
كارهاي حقوقي، فني و مالي مقابله با گرد و غبار. 
رييس س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت، در اين 
در نشس��ت گفت: اين اجالس به پشتوانه چندين 
قطعنامه كه به ابتكار و پيشنهاد جمهوري اسالمي 

ايران شكل گرفته در ايران برگزار مي شود. 
او ادام��ه داد: مهم تري��ن مس��اله در كنفرانس 
بين الملل��ي گرد وغب��ار تبادل تجربي��ات و انتقال 
راه حل ها و بررس��ي چالش ه��اي مربوط به پديده 
گرد وغب��ار اس��ت. برخ��ي از كش��ورها تجربيات 
موفق��ي در اين زمينه دارند. اي��ران نيز تجربيات 
و دستاوردهاي قابل ارائه يي در اين موضوع دارد. 
او افزود: س��از و كاره��اي حقوقي، فني و مالي 
در كنفرانس بين المللي گرد وغبار بررس��ي خواهد 
ش��د و اميدواري��م گام رو به جلوي��ي در مقابله با 
گرد وغبار در س��طح ملي، منطقه يي و بين المللي 

باشد. 
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در ادامه 
با اش��اره به نقش ستاد ملي گرد وغبار در برگزاري 
اجالس بين المللي گرد وغبار گفت: وزارتخانه هاي 
جه��اد كش��اورزي، ني��رو، امور خارجه، كش��ور و 
س��ازمان هواشناس��ي از وزارت راه، دس��تگاه هاي 

همكار ما در برگزاري اجالس هستند. 
او ادام��ه داد: حمي��د چيت چي��ان، وزير نيرو، 
محمدجواد ظريف، وزي��ر امور خارجه، و خداكرم 
جاللي، رييس س��ازمان جنگل ه��ا و آبخيزداري، 
در اين اجالس حضور خواهند داش��ت. كنفرانس 
گرد وغبار دو جلسه وزرا و چهار جلسه تخصصي و 
فني و دو بازديد از كاشان و اهواز خواهد داشت. 

او افزود: يك نشس��ت تخصص��ي در روز اول با 
موضوع هزينه ه��اي اقتصادي و تاثيرات اجتماعي 
برگزار خواهد ش��د. همچنين س��ه نشس��ت فني 
و تخصص��ي در روز س��وم، ب��ا موضوع س��نجش، 
پيش بين��ي و پايش منابع گرد و غب��ار، مديريت 
و هداي��ت منابع و ن��وآوري در روش هاي كنترل 
و سياس��ت گذاري همچنين همكاري و پاسخ هاي 
جهان��ي ب��ا رويكرد متقاب��ل برگزار خواهد ش��د. 
اجالس بين الملل��ي گرد وغبار يك بيانيه و توصيه 
تخصصي خواهد داشت كه شامل نتايج فني براي 
مقابل��ه با گرد وغبار و مهار كانون ها مي ش��ود. اين 

بيانيه مي تواند براي كشورها كاربردي باشد. 
ابت��كار ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور نماين��دگان و 
كارشناسان 30 كشور در اجالس گرد وغبار يادآور 
ش��د: همه كش��ورهاي منطقه، از جمله عربستان 
ب��ه اين كنفرانس دعوت ش��ده اند. از كش��ورهاي 
منطقه وزرا، كارشناسان و سازمان هاي منطقه يي 
مثل كنوانس��يون كوي��ت حض��ور مي يابند. فكر 
مي كنيم پاس��خ منطقه يي به دعوت سازمان ملل 
و دولت ايران ب��راي حضور در اجالس بين المللي 
گرد وغبار خوب بوده است. سازمان هاي بين المللي 
متعددي در اين اجالس حضور مي يابند اما تعداد 
شركت كنندگان در نوسان است و امكان تغيير آنها 
تا روز آخر وجود دارد. ممكن است برخي كشورها 
احس��اس كنند موضوع گرد وغب��ار در اولويت آنها 

نيست و از شركت در اجالس خودداري كنند. 

  ايران براي ديگران كانون گرد وغبار نيست 
ابت��كار در ادام��ه س��خنانش، نخس��ت ب��ا ابراز 
خشنودي از آزاد ش��دن موصل و كنار رفتن داعش 
از عراق، از فرصت هاي��ي گفت كه امنيت پايدار اين 
كش��ور براي اقدامات محيط زيستي فراهم مي كند. 
معصومه ابتكار گفت: به طور قطع بازگش��ت امنيت و 
آرامش به عراق فضاي��ي را ايجاد مي كند تا اقدامات 
بيش��تري در مورد احياي تاالب ه��ا و كنترل و مهار 
كانون هاي گرد وغبار انجام شود و دولت عراق وظايف 

خود را در اين زمينه با جديت انجام دهد. 
او س��پس با اش��اره به روند رو به افزايش تعداد و 
شدت توفان هاي گرد وغبار در سال هاي اخير، گفت: 
اين توفان ها تاثيرات منفي بسياري از لحاظ اقتصادي 
و بهداشتي برجاي مي گذارند. كشور ما از اين جهت 
متحمل آسيب هاي بسيار شده است. ايران از طريق 
كش��ورهاي مختلف از جمله عراق، سوريه، عربستان 
و افغانس��تان تحت تاثير گرد وغبار اس��ت.  او افزود: 
اي��ن موضوع از ابتداي دولت يازدهم در دس��تور كار 
دولت قرار گرفته است و از نخستين سفرها به عراق، 
مذاكرات و پيگيري ها در اين زمينه آغاز شده است. 
تاكن��ون مذاكرات متعددي ب��ا رييس جمهور عراق، 
نخست وزير و وزير محيط زيست اين كشور در مورد 
ضرورت انجام تكاليف و وظايف دولت عراق در زمينه 

مهار كانون هاي گرد وغبار انجام شده است. 
ابتكار در ادامه با اش��اره ب��ه افزايش تالش براي 
دس��تيابي به چارچوب ه��اي عملي ب��ا دولت عراق 
در دو م��اه گذش��ته، گفت: ماه گذش��ته ما و معاون 
وزيرمحيط زيست عراق، يك برنامه اجرايي مشترك 
براي راه اندازي مزرع��ه 200 هكتاري براي آموزش، 
پژوه��ش و توان افزاي��ي در حوزه گرد وغب��ار امضاء 
كردي��م. طبق اين تفاهم نامه انتق��ال تجربه ايران به 
ع��راق در مورد گرد وغبار در ابع��اد مختلف از جمله 
مدل سازي و پيش بيني گرد و غبار، سنجش كيفيت 
هوا، نحوه مديريت عرصه سرزميني، چگونگي كاشت 
نه��ال و مالچ پاش��ي، مديري��ت مناب��ع آب، احياي 
تاالب ها در اين مجموع��ه مورد توجه قرار مي گيرد. 

دس��تگاه پيمانكار اين طرح، س��تاد عتبات اس��ت و 
اقدامات اوليه را در خاك عراق شروع كرده است. 

او ادام��ه داد: عربس��تان س��عودي ه��م يكي از 
كشورهايي است كه كانون هاي گرد وغبار آن ايران را 
بطور مستقيم تحت تاثير قرار مي دهد. سدسازي هاي 
تركيه و صحراي قراقوم تركمنستان نيز از كانون هاي 
مه��م توفان هاي گرد وغبار در ايران اس��ت. افزون بر 
اين سيستان و بلوچستان نيز از كانون هاي گرد وغبار 

افغانستان تاثير مي پذيرد. 
او افزود: بر اساس برآورد ستاد ملي گرد وغبار ۷5 
ت��ا ۸0 درصد وقايع گرد وغبار ايران، منش��أ خارجي 
دارد. ب��راي مثال در س��ال ۹5 از 2۸ ب��ار گرد وغبار 
اس��تان خوزس��تان، منش��أ چه��ار م��ورد داخلي و 
بقيه خارجي ب��ود.  او تاكيد كرد: ايران براي س��اير 
كش��ورها كانون گرد وغبار نيست، اين در حالي است 
كه كش��ور ما بيش��ترين تاثير را از ساير كشورها در 
موضوع گرد وغبار دارد. طي چند سال گذشته، مهار 
كانون هاي داخلي از طريق احياي تاالب ها و س��اير 

اقدامات پيشرفت هاي خوبي داشته است. 

 اميدواريم به مذاكره
ابتكار س��پس در پاس��خ ب��ه پرسش��ي پيرامون 
سدس��ازي هاي دول��ت تركيه روي دجل��ه و فرات و 
حذف حق آبه كش��ورهاي پايين دست، گفت: تركيه 
يا هر كش��ور ديگ��ري بايد ارزيابي زيس��ت محيطي 
سدس��ازي ها را انج��ام ده��د و بايد روش��ن ش��ود 
ك��ه سدس��ازي ها در باالدس��ت رود چ��ه اثراتي در 
پايين دس��ت دارد. با كش��ور تركيه مذاكراتي در اين 
زمينه داش��تيم و انتظار خود را در اين زمينه مطرح 
كردي��م. اميدواري��م از طري��ق مذاك��ره و رايزني به 
راهكارهاي عملي و موثر براي حل اين مشكل دست 
يابي��م.  او در مورد ش��كل گيري كمپين ميان رودان 
و نگارش يك نامه خطاب به دبيركل س��ازمان ملل 
براي مقابله با سدس��ازي هاي دولت تركيه نيز گفت: 
نهادهاي مدني ايران بسيار فعال هستند. در سال هاي 
گذش��ته اين نهادها عالوه بر رشد كمي، رشد كيفي 

مطلوبي نيز داشته اند و در شرايط حاضر سازماندهي 
داخلي براي نهادهاي مدني از جمله ايجاد شبكه ملي 

محيط زيست صورت گرفته است. 
او افزود: فعاالن محيط زيس��ت كشور از تاثيرات 
فعاليت هاي عظيم سدسازي تركيه در منطقه نگران 
هستند. آنان توقع دارند اين مساله مورد توجه دولت 
تركيه قرار بگيرد و حق آب��ه رودخانه ها و تاالب ها را 
لحاظ كند تا از اثرات س��وء و منفي سدس��ازي ها بر 
منابع پايين دست جلوگيري شود. اين سدسازي ها و 
رعاي��ت نكردن حق آبه رودخانه هاي اصلي و تاالب ها 
كشور، ايران را تحت تاثير كانون هاي گرد وغبار عراق 
ق��رار داده اس��ت. اين موضوع از طري��ق وزارت امور 
خارجه ايران پيگيري شده است و اميدواريم به ساز 
و كار مشترك براي رفع نگراني فعاالن محيط زيست 
دست يابيم. انتظار داريم كانون هاي گرد وغبار عراق 
و سوريه كه روي ايران تاثير منفي دارند، مهار شوند. 
اميدواريم با مذاك��رات و همكاري هاي فني با دولت 

تركيه در اين زمينه به نقاط مشترك دست يابيم. 
او در پاسخ به پرس��ش ديگري در مورد احتمال 
ايجاد س��از و كار حقوقي در نتيجه برگزاري اجالس 
مقابله با گرد وغبار گفت: س��از و كار حقوقي احتياج 
به بررسي و پيگيري هاي بيشتر دارد، اما ممكن است 
اين اج��الس مقدمات ايجاد ابع��اد حقوقي را فراهم 
كند. اما ايجاد س��از و كار قانوني ويژه براي گرد وغبار 
موضوع جديدي اس��ت كه با ابت��كار عمل ايران اين 
موضوع ش��كل بين المللي گرفته و ممكن اس��ت در 

آينده ساز و كار حقوقي نيز براي آن فراهم شود. 
او با اشاره به انتقادات پيرامون صرف بودجه كالن 
براي برگزاري اي��ن اجالس، گفت: عمده هزينه هاي 
كنفرانس برعهده س��ازمان ملل است. از سوي ديگر 
برگزاري اجالس��ي در اين حد براي كش��وري مثل 
اي��ران امتيازاتي به دنبال دارد؛ ب��ه ويژه اينكه ايران 

كشوري مبتال به پديده گرد وغبار است. 

 سازمان ملل و ايران هيچ ابزاري ندارند
پس از ابتكار، نماينده مقيم سازمان ملل در ايران 

گفت: با توجه به اهميت موضوع گرد و غبار، دسامبر 
سال گذشته مجمع عمومي سازمان ملل قطعنامه يي 
را در حوزه گرد وغبار به تصويب رس��اند كه در آن به 
برگزاري اجالس مقابله با گرد وغبار در ايران اش��اره 
ش��ده ب��ود.  او افزود: خوش��حاليم ك��ه در برگزاري 
اج��الس مقابله با گرد وغبار در كن��ار دولت ايران به 
عنوان يكي از كش��ورهاي مهم و راهبردي در زمينه 
جلب توجهات به گرد وغبار ايستاده ايم. ايران اقدامات 
بسياري براي جلب توجه و مشاركت جهان براي حل 

پديده گرد وغبار انجام داده است. 
گري لوئيس گفت: اين اجالس، سه دستاورد مهم 
دارد. نخستين دستاورد بيانيه تهران است كه بعد از 
برگزاري دو جلسه وزرا صادر مي شود. طي اين بيانيه 
از جامعه جهاني خواس��ته مي شود براي حل مشكل 
توفان هاي گرد وغبار اهتمام ورزند. دستاورد دوم ارائه 
گزارش تخصصي به همراه پيش��نهادات و راهكارها 
براي حل معضل گرد وغبار در داخل كش��ورها است 
همچنين در روز دوم ميهمانان دو بازديد از كاش��ان 
و اهواز براي مش��اهده و بررسي اقدامات ايران براي 

مقابله با گرد وغبار خواهند داشت. 
او ادام��ه داد: در ابتدا از 5۸ كش��ور براي حضور 
در كنفرانس دعوت شد كه 30 كشور اعالم آمادگي 
كردند. بس��ياري از كش��ورها در س��طح وزرا حضور 
خواهند داش��ت و از بس��ياري از كشورها نمايندگان 
و كارشناس��ان به اي��ران اعزام مي ش��وند. افزون بر 
اين كارگزاري هاي س��ازمان ملل در اجالس شركت 

مي كنند. 
او اف��زود: در دعوتنامه هاي ارس��الي به كش��ورها 
چهار امضاء وجود داش��ت. يك امض��اء براي رييس 
س��ازمان حفاظت محيط زيست، يك امضاء از سوي 
برنامه محيط زيس��ت س��ازمان ملل، امضاي سوم از 
س��وي رييس برنام��ه عمران ملل متح��د و امضاي 
چهارم از سوي رييس اداره امور اجتماعي و اقتصادي 

ملل متحد بود. 
لوئيس در ادامه گفت: س��ازمان ملل طي دو سال 
گذش��ته به دليل اهميت گرد وغبار چهار قطعنامه را 
به كمك كارگزاري هاي مختلف به تصويب رس��انده 
اس��ت كه هم��ه آنها ب��ه همت و ت��الش جمهوري 
اس��المي ايران بوده اس��ت. دليل برگزاري كنفرانس 
در ته��ران، تالش ها و اهتمام دولت ايران در تصويب 

قطعنامه هاي مقابله با گرد وغبار است. 
او ادام��ه داد: س��ازمان ملل و اي��ران هيچ ابزاري 
ندارند كه بتواند كسي را مجبور به انجام كاري كند، 
بلكه ما از دليل و منطق استفاده مي كنيم تا كشورها 
را ب��ه اجراي امور مجاب كنيم. اموري كه هم به نفع 

كشور خودشان و هم به نفع ساير كشورهاست. 
نماينده مقيم س��ازمان ملل در ايران افزود: هيچ 
زور و اجباري نمي تواند بين كش��ورها باش��د. وضع 
قوانين و اجبار در انجام كارها بين كش��ورها صورت 
نمي گيرد. بلكه اتفاقي كه در جريان سه روزه اجالس 
بين المللي گرد وغبار مي افتد آن اس��ت كه مقامات و 
كارشناس��ان ديد بهتري نس��بت به مقوله گرد وغبار 
مي يابند و تالش خواهند ك��رد با قوانين موجود در 

كشور خود به اين موضوع ورود كنند. 
لوئيس در پايان اف��زود: مديريت بهتر منابع آب 
و كش��اورزي، شناسايي و مهار كانون هاي گردوغبار، 
تثبيت خاك، احداث بادش��كن و... مواردي است كه 
روي توفان هاي گرد وغبار تاثير مي گذارد و اميدواريم 
كنفرانس بتواند در ترويج اس��تفاده از اين راهكارها 

موثر باشد. 



omran@taadolnewspaper.ir  66420769 13راه و شهرسازي  Sun. July 2. 2017  858   يك  شنبه     11  تير 1396  7   شوال 1438  شماره 

افزايش غلظت ازن در آسمان پايتخت

گرما آلودگي هوا را تشديد كرد

در واكنش به افزايش غيرمنطقي نرخ خدمات فرودگاهي

ايرالين هاي ايراني پرواز به نجف را متوقف كردند

گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري | 
چند روزي اس��ت ك��ه گرماي هوا ش��هروندان 
تهران��ي را كالف��ه كرده و هر چند ش��هروندان اين 
گرما را بي س��ابقه مي دانن��د اما به گفته س��ازمان 
هواشناس��ي هن��وز رك��ورد گرماي ه��وا در تهران 
نداش��ته ايم. البته اين گرماي بي سابقه فقط شامل 
تهران نيست و شهر اهواز در روزهاي اخير با گرماي 
باالي 50 درجه س��انتيگراد يكي از گرم ترين نقاط 
دنيا شناخته شد.  در تهران آلودگي هوا نيز مزيد بر 
علت ش��ده و تنفس در هواي گرم و آلوده را سخت 
كرده اس��ت. آلودگي هواي تهران مربوط به فصل و 
ماه خاصي نيس��ت. هر چند معموال در فصول سرد 
سال به دليل وارونگي هوا ميزان آالينده ها افزايش 
مي يابد ام��ا اين تصور كه در فصل هاي گرم س��ال 

هواي پاك بيشتري داريم نيز صحيح نيست. 
به گفته محمد رستگاري، معاون پايش و نظارت 
اداره كل محيط زيس��ت استان تهران يكي از انواع 
آلودگي هوا در تابستان، وجود ذرات گردوغبار است 
همچني��ن افزاي��ش غلظت ازن ج��زو آلودگي هاي 

مختص فصول گرم سال محسوب مي شود. 
رس��تگاري در گفت وگو با »تعادل« توضيحاتي 
در اين باره ارائه كرد و گفت: در فصل گرما بيش��تر 
بحث آلودگي ها مربوط به گرد و غبار است. در واقع 
در ماه هاي گرم به دليل خشك شدن سطح زيادي 
از بيابان ه��اي اط��راف و نيز از بين رفتن پوش��ش 
گياه��ي به دليل كم آبي و چراي بيش از اندازه دام 

شاهد پديده گرد و غبار خواهيم بود. 
وي درب��اره افزايش غلظ��ت ازن نيز توضيحاتي 
ارائ��ه داد و تصريح كرد: به طور معمول غلظت ازن 
در تابس��تان بيش��تر از س��اير فصول است. افزايش 
غلظت ازن به تابش نور خورش��يد بستگي دارد. هر 
چند گرماي هوا نيز ناش��ي از تابش نور خورش��يد 
اس��ت اما اشعه خورش��يد نيتروژن را تبديل به ازن 
مي كند. ازن يك آالينده ثانويه است و در روزهايي 
كه تابش خورش��يد زياد مي ش��ود، ام��كان افزايش 
غلظ��ت ازن را به وجود مي آورد. البته اين اتفاق در 
كل تابستان نمي افتد و فقط در برخي روزها شاهد 
اين پديده هس��تيم. براي مث��ال 3روز پيش غلظت 
ازن از حد معمول باالتر بود اما طي دو روز گذشته 

اين مشكل وجود نداشت. 
زمان��ي  ك��ه آالين��ده معيار ه��واي ته��ران ازن 

باش��د، اين آالين��ده موجود در هواي��ي كه تنفس 
مي كنيم، مي تواند به س��المتي ما آس��يب برساند. 
 ozone وي تصري��ح كرد: اين پدي��ده كه با عنوان
exceedance ش��ناخته مي ش��ود به طور معمول 
كمتر رخ مي دهد اما حتي ميزان نس��بتا پايين ازن 
نيز مي تواند باعث بروز عوارض بر س��المتي انس��ان 
ش��ود.  به گفته مع��اون پايش و نظ��ارت اداره كل 
محيط زيست استان تهران ميزان آاليندگي هوا در 
فصل هاي سرد به مراتب بيشتر از فصول گرم است. 
وي ادام��ه داد: ازن هم يك آالينده جدي اس��ت و 
زماني كه غلظت آن افزاي��ش مي يابد قطعا افرادي 
كه مش��كالت و بيماري هاي تنفس��ي و حساسيت 
دارن��د بايد از رفت و آم��د در فضاي آزاد خودداري 
كنن��د. البته اين اتفاقي اس��ت كه در روز مي افتد و 

هنگام شب وجود ندارد. 
گاز ازن يك اكسيد كننده بسيار قوي است، حد 
 )ppm(اس��تاندارد آن 0.125 قس��مت در ميليون

از حج��م هواس��ت. يعني اگر متوس��ط غلظت اين 
آالين��ده در س��اعت كمت��ر از اين مقدار باش��د به 
لحاظ اين آالينده هوا س��الم است و اگر بيشتر بود 
بس��ته به ميزان غلظت، هوا را در ش��رايط ناس��الم 
براي گروه هاي حس��اس، ناسالم، بس��يار ناسالم يا 
خطرن��اك قرار مي ده��د. گاز ازن يكي از مهم ترين 
آالينده هاي هوا محسوب مي شود كه با افزايش آن، 
سوزش چشم و ريه اتفاق مي افتد. در واقع اليه ازن 
نماينده واكنش فتوشيميايي اتمسفر است كه طيف 

آالينده هاي ديگر را هم به همراه دارد. 
همچنين به گفته يوس��ف رش��يدي، سرپرست 
مرك��ز ملي ه��وا و تغيي��ر اقليم س��ازمان حفاظت 
محيط زيست در شرايط مساوي اگر تابش خورشيد 
زياد باش��د، اليه ازن در مناطق ش��رقي شهر تهران 
افزاي��ش پيدا مي كند. البته مي��زان خطرناك بودن 
آن بس��تگي به شاخص آلودگي هوا دارد كه در حد 
استاندارد قرار دارد يا خير. همچنين مناطق حاشيه 

ش��هر تهران در طول فصل هاي گرم سال با افزايش 
آالينده ازن مواجه مي شوند. 

آالين��ده ازن ش��اخصي ب��راي س��نجش ميزان 
تركيبات واكنش هاي فتوش��يميايي و آالينده هاي 
س��رطان زايي مانن��د پروكس��ي اس��تيل نيت��رات 
همچني��ن عامل اصلي افزايش غلظت ازن تركيبات 
هيدروكربني نس��وخته ناشي از احتراق خودروها با 

اكسيدهاي ازت است. 
ميزان آالينده ازن معموال در ساعات 12تا 16 به 
ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد از اين رو توصيه 
مي شود، شهروندان مناطقي كه ميزان آالينده ازن 
آن بيش از حد مجاز اس��ت در اين ساعات از تردد 

در سطح شهر خودداري كنند. 

 تاثيرات افزايش غلظت ازن بر سالمتي 
به گزارش»تعادل« براساس گزارش هاي سازمان 
بهداشت جهاني، تنفس ازن مي تواند انواع مشكالت 

س��المتي ازجمله درد قفسه س��ينه، سرفه، سوزش 
گلو و گرفتگي ريه را ايجاد كند. همچنين مي تواند 
برونشيت، آمفيزم)نوعي بيماري ريوي كه منجر به 
از بين رفتن خاصي��ت ارتجاعي ريه و از بين رفتن 
ديواره آلوئول هاي ريه مي شود( و آسم را بدتر كند. 
گاز ازن در س��طح زمين همچنين مي تواند ريه ها را 
براي عفونت مستعدتر كرده، عملكرد ريه را كاهش 
داده و موجب التهاب جدار ريه ها ش��ود و حتي در 
زمان ناپديد ش��دن عالئم، آس��يب به ري��ه را ادامه 
مي دهد. قرار گرفتن در معرض ازن به طور مكرر و 
طوالني مدت ممكن است باعث ايجاد زخم دايم در 

بافت ريه و سرطان ريه شود. 

 چه بايد كرد؟
در صورت��ي ك��ه غلظت ازن باالت��ر از حد مجاز 
س��المت باشد، كودكان و بزرگس��االن فعال و افراد 
مبت��ال ب��ه بيماري هاي ري��وي مانند آس��م بايد از 
مواجه��ه طوالني مدت در فضاي ب��از اجتناب كنند 
و در صورتي كه ميزان اين گاز در ش��رايط ناس��الم 
قرار گيرد، بقيه اف��راد ازجمله كودكان بايد حضور 
خود را فض��اي باز محدود يا در صورت نياز متوقف 
كنند. نكته قابل توجه اينكه برخي از دس��تگاه هاي 
تصفي��ه هواي خانگ��ي با تولي��د گاز ازن به تصفيه 
ه��وا مي پردازن��د و با توج��ه به خطرات ناش��ي از 
ازن، اس��تفاده از اين دستگاه ها به هيچ وجه توصيه 
نمي ش��ود.  به غير از گرما و وارونگي هوا، ش��رايط 
هواشناس��ي اثر قابل مالحظه يي در مساله آلودگي 
هوا دارد. پارامترهاي هواشناسي تاثيرگذار بر مساله 
آلودگي هوا را مي توانيم به دو دس��ته اوليه و ثانويه 
اولي��ه عبارتند:  تقس��يم بندي كني��م. پارامترهاي 
از جه��ت و س��رعت ب��اد، دما، ارتف��اع آميختگي و 
پارامتره��اي ثانويه عبارتند از بارش، رطوبت، تابش 
و ديد. اين پارامتره��ا به طور قابل مالحظه يي تابع 
ع��رض جغرافياي��ي، فص��ل و توپوگرافي هس��تند. 
همانطوري كه شرايط آب و هوايي بر شدت آلودگي 
تاثير مي گذارد، آلودگي هوا نيز شرايط آب و هوايي 
را تغيي��ر مي دهد. مثال آلودگي هوا س��بب كاهش 
 )fog(دي��د، افزايش فراواني و م��دت مه هاي غليظ
و كاه��ش تابش ورودي خورش��يد ش��ود همچنين 
بارندگي و رطوبت نسبي در شهرها ممكن است به 

ترتيب بيشتر و كمتر شود. 

  پرواز هواپيماهاي ايران به مقصد فرودگاه نجف 
از ديروز متوقف شد. چند هفته پيش، دبير انجمن 
ش��ركت هاي هواپيماي��ي با اش��اره ب��ه نرخ گذاري 
غيرمنطقي خدمات فرودگاهي و مس��افري فرودگاه 
نجف از توقف پروازها به اين فرودگاه از روز 10 تير 
م��اه خبر داده بود، از همين رو، از ديروز پروازها به 
نجف متوقف شده و ادامه پروازها به نتيجه جلسات 
ميان مس��ووالن هوايي ايران و عراق وابس��ته شد. 
جلس��اتي كه ديروز بعدازظهر در تهران آغاز شد و 
انتظار مي رود، اين جلس��ات ام��روز دوباره برگزار و 
به نتيجه مش��خصي منجر شوند.  براساس تصميم 
مسووالن فرودگاه نجف، هر ش��ركت  ايراني بايد از 
سال 2010 ميالدي تاكنون به  ازاي هر پرواز، حدود 
85 دالر و به ازاي هر صندلي 15 دالر و هر مس��افر 
10 دالر ب��ه اين فرودگاه عوارض پرداخت كند.  در 
همين رابطه، مسووالن س��ازمان هواپيمايي نسبت 
به اين اقدام واكنش نش��ان داده و توقف پروازها به 
نجف را اقدامي مثبت ارزيابي كردند. رييس سازمان 
هواپيمايي كش��وري در اين باره گفت: در جلسه يي 
با نماين��دگان عراق داليل نرخ گ��ذاري غيرمنطقي 
خدمات فرودگاهي و مس��افري فرودگاه نجف براي 
ش��ركت هاي هواپيمايي و زايران  ايراني بررسي شد.  
به گ��زارش ايرنا، عل��ي عابدزاده اف��زود: هم اكنون 
مس��ووالني از كش��ور عراق در ايران هس��تند و در 
جلس��ه مشترك كه عصر ديروز برگزار شده و امروز 
ه��م ادامه دارد درباره راهكارهاي حل اين مش��كل 
گفت وگ��و مي كنيم.  معاون وزير راه و شهرس��ازي 
بي��ان ك��رد: در اين دو جلس��ه درباره ازس��رگيري 

پروازها به فرودگاه نجف تصميم گيري مي شود. 

  شرط استمرار پروازها به  فرودگاه نجف 
مدي��ر روابط عمومي س��ازمان هواپيمايي نيز با 
بي��ان اينكه هيات��ي از فرودگاه نجف ب��راي رايزني 
با ش��ركت هاي هواپيمايي به اي��ران آمده اند، گفت: 
نرخ ه��اي غيرمتع��ارف خدمات در ف��رودگاه نجف 
موج��ب اعت��راض ايرالين هاي ايراني ش��ده اس��ت 
و اس��تمرار پروازه��اي نجف منوط ب��ه تجديدنظر 
مسووالن اين فرودگاه و حصول نتيجه در دو جلسه 

ديروز و امروز است. 
رض��ا جعف��رزاده در گفت وگو با ف��ارس، درباره 
تعيين تكليف پروازهاي ايران به فرودگاه نجف اظهار 
كرد: دي��روز و امروز در محل س��ازمان هواپيمايي 
كشوري جلسه يي درباره استمرار پرواز ايرالين  هاي 
ايراني به فرودگاه نجف برگزار ش��ده و مي ش��ود و 
دوطرف در اين باره مباحثي را مطرح و مش��كالت 
را بررس��ي مي كنند.   مدير روابط عمومي سازمان  
هواپيماي��ي تاكيد ك��رد: اس��تمرار پروازهاي نجف 
من��وط به اين دو جلس��ه ميان مس��ووالن فرودگاه 
نجف ب��ا انجمن ش��ركت هاي هواپيماي��ي، رييس 

سازمان هواپيمايي كشوري و ايرالين  هاست. 
جعف��رزاده اف��زود: در حال حاضر 10 ش��ركت 
هواپيماي��ي ايران��ي به نجف پ��رواز دارند كه مجوز 
خود را از سازمان هواپيمايي كشوري ايران دريافت 

كرده اند. 
به گفته وي،  تصمي��م ايرالين هاي ايراني مبني 
بر قطع پروازها از 10 تيرماه به مقصد نجف ناش��ي 
از افزاي��ش بي رويه عوارض گمرك��ي و هزينه هاي 

هندلينگ فرودگاه مذكور است. 
جعف��رزاده گفت: گزارش ايرالين ها به س��ازمان 

هواپيمايي كش��وري حاكي از آن است كه فرودگاه 
نجف شركت  هاي هواپيمايي را به پرداخت عوارض 
گمرك��ي از تاريخ 2010، به ازاي هر پرواز 85 دالر 
و ه��ر صندلي پ��رواز 15 دالر ملزم ك��رده كه اين 
امر انگي��زه پرواز به اين فرودگاه را از ش��ركت هاي 
هواپيمايي س��لب و نسبت به قطع پروازها از تاريخ 

مذكور اقدام كنند. 
س��خنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري با بيان 
اينك��ه افزاي��ش قيمت ه��ا از طرف ف��رودگاه نجف 
هزينه ه��اي گزاف��ي را به زاي��ران ايران��ي تحميل 
مي كن��د، اف��زود: ادام��ه پروازها به نج��ف مبني بر 
متع��ارف كردن نرخ هاس��ت و س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري نيز در تالش است تا مس��ووالن فرودگاه 
نج��ف را متقاع��د كن��د تا نس��بت ب��ه تصميمات 

اخيرشان تجديدنظر كنند. 

 قوانين داخلي فرودگاه ها
عض��و هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
كش��ور درباره اقدام مس��ووالن فرودگاه نجف مبني 
بر اعم��ال تعرفه هاي فرودگاه��ي غيرمعمول براي 
ايرالين ه��اي ايران��ي، اظهار كرد: ه��ر چند كه در 
اين ب��اره نهاده��اي بين المللي مانند يات��ا و ايكائو 
دستورالعمل هايي را پيش بيني كرده اند، اما همواره 
قواني��ن داخلي فرودگاه ه��ا بر قواني��ن بين المللي 

ارجحيت دارد و غالب است. 
ابراهي��م مرادي با بي��ان اينكه بهتري��ن راهكار 
براي رفع مش��كالت حوزه هوانوردي بين كشورها، 
انجام مذاكرات اس��ت، گفت: انج��ام تمام پروازهاي 
حج توس��ط ايرالين ايراني به نفع صنعت هوانوردي 

كشورمان تمام مي شود. 
وي در گفت وگ��و با ايلن��ا ادام��ه داد: ايكائو در 
مورد نحوه محاس��به و مطالبه ع��وارض فرودگاهي 
و هندلين��گ، دس��تورالعمل هايي را به اعضاي خود 
ارائ��ه كرده اس��ت، اما متوليان اي��ن صنعت در هر 
كش��ور مي توانند قوانين خاص كش��ور خ��ود را به 
اجرا برس��انند و اجراي دستورالعمل هاي بين المللي 
بس��تگي ب��ه تصميم گيري س��ازمان هواپيمايي آن 
كش��ور دارد.   عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها 
و ناوب��ري كش��ور با بي��ان اينكه اين مش��كالت با 
شكايت به نهادهاي بين المللي حل نمي شود، تاكيد 
كرد: راهكار اثربخش در مواجهه با اين مش��كالت، 

مذاكرات مسووالن دو كشور است. 
مرادي درباره اقدام و رفتار متقابل با ايرالين هاي 
عراق��ي گفت: اقدام متقابل نمي تواند راهكار موثري 
باش��د چراكه تع��داد پروازهاي ايرالي��ن عراقي به 
فرودگاه ه��اي ايران بس��يار محدود اس��ت، اين در 

حالي اس��ت كه ايرالين هاي ايران��ي در ايام خاصي 
مانند اربعين چيزي حدود 1200 س��ورتي پرواز به 

نجف انجام مي دهند. 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه بهتري��ن راه حل رفع اين 
مش��كالت انجام مذاكرات دوطرف است، ادامه داد: 
در م��ورد انجام پروازهاي حج هم با انجام مذاكرات 
به نتيجه رس��يديم البته در مورد پروازهاي حج اگر 
قرار بر اين باش��د كه امس��ال تمام پروازها توس��ط 
ايران اير انجام ش��ود اين اتفاق بس��يار خوبي براي 
صنعت هوانوردي كش��ورمان است چراكه بخشي از 
درآمدهاي عربس��تان از محل انجام پروازهاي حج 
است البته هنوز درباره پروازهاي حج چيزي قطعي 

نيست. 
اين مقام مس��وول افزود: درآمد ايرالين سعودي 
از انج��ام پرواز ه��اي ح��ج عدد قابل توجهي اس��ت 
به طوري كه اين ايرالين حتي اقدام به انجام پروازها 

با هواپيماهاي تحت پرچم مي كند. 

  ساخت ۱۰ هزار مسكن اجاره اي 
در مرحله دريافت زمين

معاون امور مس��كن شهري بنياد مسكن با اشاره به اينكه در 
حال دريافت زمين از سازمان ملي زمين و مسكن براي ساخت 
10 هزار واحد مس��كوني اجاره يي هستيم، گفت: اين واحدهاي 
مس��كوني قرار است در سراسر كش��ور و براي دهك هاي يك و 
2 احداث ش��ود.  محمدجواد حق ش��ناس در گفت وگو با فارس، 
درخصوص طرح مسكن حمايتي كه ماه هاست ابالغ شده است، 
گفت: س��اخت 10 هزار واحد مس��كوني اجاره يي در قالب طرح 
مسكن حمايتي و با مشاركت بخش دولتي، عمومي و خصوصي 
در دستور كار بنياد مسكن قرار دارد، بنابراين طي مكاتباتي كه با 
سازمان ملي زمين و مسكن داشتيم در حال دريافت زمين براي 

ساخت اين واحدهاي مسكوني هستيم. 
وي ادامه داد: اين واحدهاي مسكوني در سراسر كشور احداث 
مي شوند و به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي تعلق 
خواه��د گرفت، هر چند در اين طرح افرادي كه تحت پوش��ش 
نباش��ند از سوي بنياد مسكن گزينش خواهند شد.  حق شناس 
يادآور شد: در قالب طرح مسكن حمايتي ساخت مسكن ملكي 
نيز ديده ش��ده است و براي 10 هزار واحد تسهيالت 40 ميليون 
توماني و براي تس��هيالت خريد مسكن ملكي به تعداد 20 هزار 
واحد تا سقف فردي 40 ميليون تومان درنظر گرفته شده است.  
قرار اس��ت ساالنه 100 هزار مس��كن اجتماعي تا 1400 توليد و 
به خانوارهاي كم درآمد با حمايت هاي مس��تقيم دس��تگاه ها و 

سازمان هاي مسوول عرضه شود. 

   رشد ۷ تا ۱۰ درصدي اجاره بها 
در شهرهاي بزرگ 

رييس اتحاديه مش��اوران امالك گفت: در حال حاضر رشد 
اجاره بها در ش��هرهاي كوچك زير 5  درصد و در شهرهاي بزرگ 
۷ تا 10 درصد اس��ت.  به گزارش تسنيم، حسام عقبايي با اشاره 
به اين جمله كه نرخ سود بانكي در كشور باالست، افزود: بخش 
عمده يي از موجران رويكرد س��رمايه يي و كس��ب درآمد به بازار 
اجاره بها دارند، بنابراين ارزش ملك خود را با سود بانكي حاكم بر 
كشور قياس مي كنند.  وي همچنين با بيان اينكه كاهش سود 
بانكي در متعادل سازي بازار اجاره بهاي مسكن بسيار حايزاهميت 
اس��ت، اظهار كرد: باتوجه به اينكه قيمت مسكن از سال 92 در 
كش��ور افزايش پيدا نكرده ولي در برابر بازار اجاره بها در اين بازه 
زماني هر س��اله رش��د را تجربه كرده است.  اين كارشناس بازار 
مسكن اصلي ترين عامل رشد اجاره بها در كشور را افزايش تقاضا 
و كمبود عرضه مس��كن دانس��ت و بر لزوم توجه دولت به ايجاد 
ت��وازن در اين ح��وزه تاكيد كرد.  وي از انعق��اد 20 هزار قرارداد 
اجاره بها در تهران و 80  هزار قرارداد در كشور خبر داد و افزود: در 
حال حاضر رشد اجاره بها در شهرهاي كوچك زير 5  درصد و در 
شهرهاي بزرگ ۷ تا 10 درصد است.  عقبايي اضافه كرد: قيمت 
اجاره بها در ش��هرهاي كوچك باتوجه به ت��وازن عرضه و تقاضا 
ظرفيت افزايش قيمت را ندارد و اجاره بهاي س��ال گذش��ته بايد 
در شهرهاي كوچك لحاظ شود.  وي با بيان اينكه قيمت مسكن 
اصلي ترين شاخص تعيين قيمت اجاره بهاست، گفت: باتوجه به 
اينكه از س��ال 92 به بعد قيمت مسكن در كشور افزايش نيافته 
بالطبع اجاره بها نيز نبايد در جامعه افزايش مي يافت ولي متاسفانه 
چنين ش��د.  رييس اتحاديه مش��اوران امالك كشور با اشاره به 
اين جمله كه رقابت ناسالم بين مستاجران باعث افزايش قيمت 
اجاره بها مي شود، اظهار كرد: بدون شك با ايجاد رقابت در حوزه 
توليد و افزايش عرضه مي توان حباب قيمت مسكن را در حوزه 

اجاره نشيني كاهش داد. 

   عرضه مازاد كاميون
علت اصلي كاهش بهره وري

رييس س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده يي با اش��اره به 
فعاليت كاميون هاي با عمر باالي 35 سال در كشور گفت: عرضه 
مازاد در حمل و نقل داخلي باعث ش��ده كه اوال س��رمايه گذاري 
براي كاميون ش��ديدا غيراقتصادي باش��د و دوم اينكه بهره وري 
آن به ش��دت كاهش يابد.  به گ��زارش پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي، داوود كش��اورزيان درباره  رقابتي  كردن نرخ حمل و 
نقل بار در ايران و بهره وري از كاميون گفت: عدم واردات كاميون 
بر اين مش��كل دامن زده اس��ت، نرخ كاميوني كه در دنيا 250 
ميليون تومان اس��ت در ايران حدود 450ميليون تومان است و 
درحالي از غيررقابتي  بودن كرايه ها صحبت مي شود كه به دليل 
ارزاني سوخت كرايه كاميون هاي ايراني از كاميون هاي خارجي 

كمتر است. 
وي با اش��اره ب��ه موضوع حم��ل و نقل داخل��ي و وضعيت 
كامي��ون داران داخل��ي گفت: در حمل و نقل داخل��ي در ايران، 
پدي��ده عرضه مازاد خ��ودرو باعث پايين  آمدن بهره وري ش��ده 
است.  به گفته وي، متاسفانه هركسي به ازاي 40 تا 50ميليون 
تومان، كاميوني با عمر چندين ساله را خريداري كرده و در صف 
مي ايستد و بعد از مدتي با فشارهاي اجتماعي و افت كار مجبور 
مي شود 15 روز در بندر بماند تا فقط يك بار براي جابه جايي به 
او برس��د.  كشاورزيان ادامه داد: راه حل اين مشكل، اضافه كردن 
خودرو نيست، بلكه خارج  كردن خودرو فرسوده است. بايد اراده 
و امكاناتي در كش��ور باشد كه بگوييم كاميون از 25 سال باالتر 

اجازه كار ندارد. 
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نوبت اول

در شهر

 ۱5۰ شتاب نگار زلزله در پايتخت نصب مي شود
س��ازمان پيشگيري و مديريت بحران ش��هر تهران و شركت گاز استان تهران با 
ه��دف كاهش خطرپذيري لرزه يي ش��هر تهران و ارتقاي همكاري هاي س��ازماني با 

رويكرد مديريت يكپارچه شهري تفاهمنامه همكاري امضا كردند. 
به گزارش س��ايت تهران، احمد صادقي، رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت 
بحران ش��هر تهران با اش��اره اينك��ه اين تفاهمنام��ه در راس��تاي عملياتي كردن 
سيس��تم هاي هشدار س��ريع زلزله و پاسخ سريع سازمان هاي مس��وول و نيز براي 
همكاري علمي و اجرايي در خصوص راه اندازي تجهيزات شبكه برخط شتاب نگاري 
در ش��هر تهران ميان دو س��ازمان امضا ش��ده اس��ت، گفت: موضوع اين تفاهمنامه 
شامل نصب و راه اندازي 150دستگاه شتاب نگار، به اشتراك گذاري اطالعات به طور 
مس��تمر و ايجاد زيرساخت ارتباطي مورد نياز است.  وي افزود: هدف از اجراي اين 
تفاهمنامه نصب و عملياتي كردن 150سنس��ور شتاب نگاري در محل ايستگاه هاي 
DRS تعيين ش��ده در س��طح مناطق 22 گانه شهرتهران با قابليت فرمان پذيري و 
قطع خودكار توسط شركت گاز، تامين زيرساخت ارتباط راديويي مورد نياز )دكل( 
توسط س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران براي ارس��ال داده هاي ايستگاه هاي 
ش��تاب نگاري و فرمان قطع از طريق س��اختمان مركزي بحران ش��ركت گاز استان 
تهران و همچنين اخذ تاييد امنيت سايبري ارتباطات است.  به گفته رييس سازمان 
پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر تهران تامين منابع مال��ي مترتب بر هزينه هاي 

اجرايي بر عهده طرفين و مبتني بر وظايف و تكاليف محوله خواهد بود. 
همچنين س��امانه ارتباطي حداقل از دو مس��ير بس��تر امن راديويي وابس��ته به 
مديريت بحران و اينترانت مخابرات يا ساير سيستم هاي ارتباطي مورد تاييد مراجع 

مربوطه به مركز فرماندهي شركت گاز انتقال خواهد يافت. 

 حادثه نشست گاز در خيابان ميرزاي شيرازي تهران
س��يدجالل ملكي سخنگوي س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ايمني شهرداري 
ته��ران، گفت: به دليل عملكرد ناگهاني يك س��وپاپ اطمينان گاز ش��هري، خيابان 
ميرزاي ش��يرازي براي دقايقي بسته ش��د.  به گزارش ايرنا، سيدجالل ملكي درباره 

جزييات اين حادثه افزود: س��اعت 10:3۷ روز گذشته عملكرد ناگهاني يك سوپاپ 
اطمينان گاز ش��هري در خيابان ميرزاي شيرازي به س��امانه 125 اعالم و ماموران 
چند ايس��تگاه آتش نشاني به محل حادثه اعزام شدند.  وي بيان كرد: براي نظم در 
عمليات و مهار نشتي گاز با همكاري عوامل پليس راهور خيابان محل حادثه بسته 
شد.  ملكي ادامه داد: باتوجه به احتمال نشت گاز در نزديكي محل 2 تا 3 ساختمان 
مس��كوني تخليه ش��د و آتش نشانان وارد عمليات ش��ده و عمليات ايمن سازي اين 
سوپاپ گاز بدون هيچ حادثه و مصدوميت انجام شد.  سخنگوي سازمان آتش نشاني 
و خدمات ايمني ش��هرداري تهران هرگونه حادثه يي مبني بر انفجار و تركيدن لوله 
گاز در خيابان ميرزاي شيرازي را رد كرد و گفت: آتش نشانان لحظاتي قبل پس از 

پايان عمليات محل را ترك كردند. 

 حضور نمايندگان ۳۰ كشور در ايران براي بررسي معضل گرد و غبار
گ��ري لوئي��س نماين��ده مقيم س��ازمان ملل در اي��ران از حض��ور نمايندگان و 
كارشناس��ان 30 كش��ور در ايران در جريان برگزاري كنفرانس بين المللي مقابله با 
گرد و غبار كه 12 تا 14 تيرماه برگزار مي ش��ود، خبر داد.  به گزارش ايس��نا،  گري 
لوئيس در نشس��ت خبري »كنفرانس بين المللي مقابله ب��ا گرد و غبار؛ چالش ها و 
راه حل ه��ا« اظهار كرد: خوش��حاليم ك��ه در برگزاري اجالس مقابل��ه با گرد و غبار 
در كن��ار دولت ايران به عنوان يكي از كش��ورهاي مه��م و راهبردي در زمينه جلب 
 توجه��ات ب��ه گرد و غبار ايس��تاده ايم. ايران اقدامات بس��ياري ب��راي جلب توجه و 

مشاركت جهان براي حل پديده گرد و غبار انجام داده است. 
وي با اش��اره به اينكه اجالس مقابله با گرد و غبار يك نشست بين المللي است، 
گفت: از نقاط مختلف دنيا در روز دوش��نبه )12 تير( براي ش��ركت در اين اجالس 
به ايران مي آيند چون توفان هاي گرد و غبار مش��كلي اس��ت كه تمام انس��ان هاي 
كره زمين را تحت تاثير قرار مي دهد. در ش��رايط حاضر شهروندان تهران، كرمانشاه، 
ايالم، خوزس��تان، سيستان وبلوچس��تان، كرمان و... با اين پديده دست و پنجه نرم 
مي كنند ولي واضح اس��ت كه در شهرهايي مثل اهواز و استان سيستان وبلوچستان، 

اين مشكل بارز است. 
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صنعت، معدن و جتارت14
 ايجاد 20هزار شغل

در صنعت فرش 
اس��حاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور و رييس 
س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي »برنامه اشتغال فراگير 
در سال ۱۳۹۶« را با هدف افزايش جمعيت شاغل كشور 
به ميزان ۹۷۰هزار نفر ابالغ كرد. در برنامه اشتغال فراگير 
ابالغ شده از سوي معاون اول رييس جمهور براي سال ۹۶، 
تعداد ۲۰ هزار ش��غل در حوزه فرش دستباف پيش بيني 
شده است كه اين موضوع نويدبخش توسعه و رونق توليد 
فرش دس��تي را نش��ان مي دهد. به گزارش پايگاه خبري 
مركز ملي فرش در اين تصويبنامه »فرش دس��تباف« در 
ميان رسته هاي منتخب بخش صنعت، معدن و بازرگاني 
ق��رار دارد و در هدف گ��ذاري كمي اين بخش براي فرش 
دس��تباف تعداد ۲۰هزار شغل جديد پيش بيني و تكليف 
ش��ده است. بايد اش��اره كرد كه برنامه اشتغال فراگير به 
تاييد كارگروه منتخب س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
متش��كل از رييس س��ازمان برنامه و بودجه كشور، وزير 
امور اقتصادي و دارايي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
رييس س��ازمان اداري و اس��تخدامي، ريي��س كل بانك 
مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و معاون 
هماهنگ��ي و نظارت مع��اون اول رييس جمهور رس��يده 
اس��ت. همچنين در اي��ن تصويبنامه تكالي��ف و الزامات 
دس��تگاه هاي مختلف ب��راي آماده ك��ردن پيش نيازهاي 
اجرايي شدن طرح از جمله تامين منابع و اعتبارات، ارائه 
آموزش ه��اي مهارتي، ارائه مش��وق هاي كارفرمايي، ارائه 

تسهيالت بانكي و… مشخص شده است. 

تدوين راهبردهاي صنعتي 
براي هر منطقه 

ش�اتا|  قائ��م مق��ام وزير در ام��ور تولي��د و معاون 
ط��رح و برنام��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از 
تدوين راهبردهاي صنعتي براس��اس آمايش سرزمين و 
مزيت هاي ه��ر منطقه خبر داد و گف��ت: اين راهبردها 
ب��ه زودي به دولت ارائه مي ش��ود. رض��ا رحماني افزود: 
اي��ن راهبردهاي صنعتي براس��اس آمايش س��رزمين و 
مزيت هاي هر منطقه براي نخس��تين  بار تدوين شده و 
با اج��راي اين راهبردها ش��اهد موفقيت هاي بزرگي در 
ح��وزه صنعت خواهيم ب��ود. وي تاكيد كرد: چنانچه در 
ح��وزه صنعت ب��ا برنامه و اصول حرك��ت كنيم و منابع 
نيز براس��اس برنامه يي مدون تخصيص يابد، توليداتمان 

كيفي و صادرات محور مي شود. 

ورود مجلس به قيمت گذاري 
پژو 200۸

تس�نيم| عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از 
ورود اين كميسيون به نحوه قيمت گذاري »پژو ۲۰۰۸« 

خبر داد. 
محمدرضا منصوري از بررسي ابهامات ايجاد شده در 
قيمت گذاري خ��ودرو »پژو ۲۰۰۸« در اين كميس��يون 
خب��ر داد و گف��ت: ابهاماتي كه در نح��وه قيمت گذاري 
خودرو پژو ۲۰۰۸ ايجاد شده، باعث شد تا در كميسيون 
صنايع مجلس به آن ورود كنيم و موضوع را مورد بررسي 
قرار دهي��م. وي با بيان اينكه ش��وراي رقابت مس��وول 
قميت گذاري انواع محصوالت ش��ركت هاي خودروسازي 
اس��ت و خودروس��ازان نقش چندان��ي در تعيين قيمت  
خودروه��ا ندارن��د، افزود: طب��ق قانون  باي��د 5۰ درصد 
قيمت نهايي خودرو به صورت پيش  پرداخت از مشتريان 
دريافت ش��ود در صورتي كه مبل��غ ۶۰ ميليون توماني 

براي پيش پرداخت پژو ۲۰۰۸ از مردم اخذ شده است. 

تعطيلي واحدهاي صنفي آهن
ايلنا| رييس اتحاديه آهن سازان با اشاره به مشكالت 
صنعتگران آهن گفت: مشكالتي همچون بيمه و ماليات 
نيز در اين بازار راكد، تاثيرگذاري خود را بيشتر كرده به 
طوري كه امروز يك واحد صنفي را به دليل بدهي اندك 
به بيمه به تعطيل كش��انده اند. علي بش��ارتي با اشاره به 
ركود موجود در اين صنف افزود: فعاليت و كار ما ارتباط 
مستقيم با ساختمان س��ازي و پروژه هاي عمراني دارد و 
ب��ا توجه به اينك��ه اين بخش از اقتصاد كش��ور در چند 
س��ال اخير راكد بوده و حتي پروژه ه��اي بزرگ عمراني 
متوقف ش��ده اند، ما از وضعيت بدي برخوردار هس��تيم 
و اين باعث ش��ده كه زندگي ۳هزار نف��ر از زيرمجموعه 
اين اتحاديه در وضعيت نابس��اماني قرار بگيرد. وي اظهار 
ك��رد: دولت چنانچه ب��ه دنبال بهبود اوضاع اس��ت بايد 
كارگاه هاي كوچك را تقويت كند. هر روز اعالم مي ش��ود 
كه ما به واحدهاي تولي��دي وام پرداخت كرده ايم اما در 
واق��ع كارخانه هاي��ي مانند ايران خ��ودرو و ديگر صنايع 
بزرگ هس��تند كه وام گرفته اند. پيش��نهاد مي شود كه 
براي تقويت كارگاه هاي كوچك آن دس��ته از واحدهايي 
كه كمتر از 5 نفر كارگر دارند براي يك س��ال از ماليات 

و بيمه معاف شوند. 

روي خط خبر

پرونده كاري متوليان صنعتي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت اعالم كرد

شروط دريافت وام رونق توليد
 دريافت مشروط وام رونق توليد    توقف توليد پرايد پايان سال ۹۷ 

تعادل|
پرونده كاري س��ال ۱۳۹۶ متولي��ان صنعتي روز 
گذش��ته همزمان با روز ملي صنعت، معدن و تجارت 
بازخواني شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع 
خبرنگاران -كه به نظر مي رسد آخرين نشست خبري 
وزي��ر صنع��ت در دولت يازدهم باش��د- به تش��ريح 
عملكرد و كارنامه كاري اين وزراتخانه در س��ال ۹5و 
اقدامات و برنامه هاي پيش رو در س��ال ۹۶ پرداخت. 
برآيند صحبت هاي محمدرضا نعمت زاده حاكي از آن 
بود ك��ه 5 طرح مهم براي حماي��ت از توليد و رونق 
اش��تغال در سال جاري در دس��تور كار متوليان اين 
وزارتخانه قرار خواهد گرف��ت. با توجه به ابالغ بانك 
مرك��زي و تاييد س��تاد اقتصاد مقاومت��ي ثبت نام از 
واحدهاي صنعتي متقاضي براي دريافت تسهيالت در 
سال جاري آغاز شده است. يعني با تجديد طرح رونق 
توليد در س��ال جاري حمايت از واحدهاي صنعتي و 
معدني به عنوان نخستين اولويت كاري تداوم مي يابد. 
البته به گفته متولي وزارت صنعت، شرط بهره مندي 
صنايع از تس��هيالت ۳۰هزارميليارد توماني، افزايش 
اشتغال در واحدهاي صنعتي است. يعني گيرندگان 
اين تسهيالت بايد براي افزايش ۱۰درصدي اشتغال 
و همچنين رشد ۱۰درصدي توليد خود تعهد دهند. 
»نوس��ازي صنايع كوچك با ه��دف افزايش كارايي و 
بهره وري و بهينه سازي مصرف انرژي و حمايت مالي 
از اصناف« دو طرح جديد ديگري اس��ت كه در سال 
جاري كليد خواهد خورد. »طرح جديد كارت اعتباري 
خريد كاالي ايراني« از ديگر طرح هاي حمايتي است 
كه براي حمايت از توليدكنن��دگان در پرونده كاري 
متوليان صنعتي در س��ال جاري درج ش��ده است. از 
ديگ��ر برنامه هاي مس��ووالن اين وزارتخان��ه »ايجاد 
اش��تغالزايي« براس��اس ابالغي��ه جديد مع��اون اول 

رييس جمهوري است. 

 كارنامه ۹5 صنعت و اولويت هاي كاري ۹6 
با روي كار آمدن دولت يازدهم، نگاه ها به س��مت 
توليد معطوف شد تا شايد اين بخش پيشران اقتصادي 
بار ديگر رونق گرفته و در ريل اصلي خود قرار بگيرد. 
در اين ميان چه نس��خه ها كه از س��وي دولتمردان، 
سياس��ت گذاران و تصميم س��ازان اقتصادي براي اين 
تحول صنعت كش��ور پيچيده نشد. نسخه هايي پولي 
كه تنها براي برخي از صنايع كارساز بود اما در برخي 
از ديگر صنايع نتوانست آن رونقي كه انتظار مي رفت 
را ايجاد كند. با وجود تمامي گاليه هايي كه به عملكرد 
برخي از مديران صنعتي كشور وجود داشت اما اگر نگاه 
واقع بينانه تري به وضعيت صنعت و اقتصاد كش��ور در 
سال هاي گذشته بيندازيم، مي بينيم زماني كه دولت 
يازدهم كار خود را آغاز كرد شرايط خاصي بر اقتصاد 
حاكم و با ركود و تورم بس��يار بااليي مواجه بوديم. به 
طوري كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت بيش 
از ۱۲هزار واحد صنعتي با توقف روبه رو شده بودند كه 
اكث��ر آنها مربوط به دولت قبلي و تعدادي نيز مربوط 
به دولت هاي قبلي بود. ارزيابي ها نشان مي داد كه اين 
واحدها با فرسودگي تجهيزات روبه رو هستند. حال اگر 
مي خواهيم رقابت پذير باشيم بايد با نوسازي تجهيزات 

در مسير رو به رشد گام  برداريم. 
بر همين اس��اس، سال گذش��ته طرح رونق توليد 
براي تحول و فعال كردن صنايع در دس��تور كار قرار 

گرفت كه در س��ال جاري با تصويب ستاد فرماندهي 
اقتص��اد مقاومتي و هم��كاري وزارت صنعت و بانك 
مركزي مج��ددا طرح رونق توليد كليد خواهد خورد. 
مطابق آماره��ا تاكنون ۱۹۰۰واح��د صنعتي در اين 
طرح نام نويسي كردند و بررسي ها توسط كارگروه هاي 
استاني آغاز شده است. البته عالوه بر حمايت از صنايع 
كوچك و متوس��ط در قالب طرح رونق توليد دو كار 
جديد با كمك بانك مركزي و ستاد اقتصاد مقاومتي 
نيز در دس��تور كار اين وزاتخانه در س��ال جاري قرار 
گرفته اس��ت؛ نخس��ت حمايت مالي از اصناف كه از 
اين تس��هيالت برخوردار خواهند شد و ديگر نوسازي 
صنايع كوچك با ه��دف افزايش كارايي و بهره وري و 
بهينه سازي مصرف انرژي است كه به گفته نعمت زاده، 
دستورالعمل اين طرح تهيه شده و به زودي به استان ها 
ابالغ مي شود همچنين قرار است آخرين اصالحيه اين 
تفاهمنامه را در راستاي حمايت از واحدهاي صنفي و 

خدماتي همچنين نوسازي صنايع امضا كنيم. 
از ديگ��ر اقدامات��ي حمايتي در قال��ب طرح رونق 
توليد، اختصاص تسهيالت ۳۰هزارميليارد توماني براي 
پرداخت به واحدهاي توليدي در سال جاري است كه 
نعمت زاده شرط بهره مندي صنايع از تسهيالت امسال 

را افزايش اشتغال در واحدهاي صنعتي دانست. 
يعني گيرندگان اين تس��هيالت بايد براي افزايش 
۱۰درصدي اش��تغال و رش��د ۱۰درصدي توليد خود 
تعهد بدهند. از ديگر برنامه هاي حمايتي اين وزاتخانه، 
برنامه ري��زي براي راه اندازي ۶ ه��زار طرح نيمه تمام 
صنعتي با پيش��رفت باالي ۶۰  درصد در سال جاري 
اس��ت كه مطاب��ق آمارها در فص��ل به��ار ۹۶ اتمام 
۱۱۰۰طرح محقق ش��ده است. اين درحالي است كه 
سال گذشته نيز 55۰۰ طرح نيمه تمام صنعتي تكميل 
ش��د. اين اقدامات در ش��رايطي صورت گرفته كه در 
ابتداي دولت يازدهم شاهد رشد منفي سرمايه گذاري 
ب��االي ۴۰ درص��د بوديم. ب��ه طوري ك��ه هيچ گونه 

سرمايه گذاري جديدي صورت نمي گرفت اما درحال 
حاضر رشد س��رمايه گذاري به باالي ۸ درصد افزايش 
يافته است. همچنين براساس آمارها در سال گذشته 
طرح رونق توليد با حمايت از صنايع كوچك و متوسط 
مدنظر قرار گرفت ك��ه در مجموع نزديك به ۲5هزار 
واحد صنعتي و كشاورزي از تسهيالت بانكي استفاده 
كردن��د. »طرح جدي��د كارت اعتب��اري خريد كاالي 
ايران��ي« از ديگ��ر طرح هاي حمايتي اس��ت كه براي 
حماي��ت از توليدكنندگان در پرون��ده كاري متوليان 
صنعتي در س��ال جاري درج ش��ده است. در همين 
راستا در مصوبه س��ال جاري ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي  بندي آمده و باي��د بازنگري هايي در ارتباط 
با طرح كارت اعتباري خريد كاالي ايراني مدنظر قرار 
گي��رد. نعمت زاده در اين خصوص بيان كرد كه هفته 
قبل به بان��ك مركزي ابالغيه يي ارائ��ه كرديم و اين 
بانك نيز ابالغيه مربوطه را به بانك هاي عامل ارس��ال 
مي كند. در سال گذشته قرار بر اين بود به نرخ خاصي 
كارت اعتب��اري مدنظر قرار گيرد و بانك مركزي خط 
اعتب��اري ارائه كند اما به داليل مختلف��ي از اين كار 
خودداري شد. به نظر مي رسد در سال جديد با روش 
مناسب تري كارت اعتباري خريد كاالي ايراني مدنظر 
قرار گيرد و با نرخ رسمي مصوب شوراي پول و اعتبار 
و تخفيفي كه واحدهاي توليدي مي دهند، كار پيش 
ب��رود. البته متولي صنعت به زمان توزيع و رقم كارت 
اعتباري خريد كاالي ايراني اشاره يي نكرد و اعالم آن 

را به ابالغيه بانك مركزي موكول كرد. 
از سوي ديگر بر اساس آمار ارائه شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نزديك به ۲۰هزار طرح صنعتي 
و معدني جديد راه اندازي شده كه براي حدود ۳۰۰هزار 
نفر اشتغال مستقيم ايجاد شده و ۷۰هزار ميليارد تومان 
نيز سرمايه گذاري صورت گرفته است. بر همين اساس 
از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه براي اشتغال در برنامه 
ششم، ظرفيت ايجاد ساالنه ۴۰۰ تا ۴5۰ هزار شغل در 

حوزه هاي مختلف است كه اين عدد به اندازه نيمي از كل 
اش��تغال پيش بيني شده در برنامه ششم است. از جمله 
مواردي كه در حوزه اشتغال مولد خواهد بود، راه اندازي 
حدود ۶ هزار طرح نيمه تمام با ۶۰ درصد پيشرفت بوده 
كه در س��ه ماه اخير بيش از ۱۱۰۰مورد آن تحقق پيدا 
ك��رده و پروانه بهره برداري گرفته اند. همچنين به گفته 
نعمت زاده، در حوزه توليد و خدمات نيز بيش از ۲۰۰هزار 
فرصت شغلي پيش بيني شده است. همچنين به گفته 
نعم��ت زاده، ۱۷۲طرح براي س��رمايه گذاري خارجي به 
ارزش ۸.۸ميليارد دالر مصوب شد كه 5.5ميليارد دالر 
آن بع��د از اجراي توافق برج��ام بود و هم اكنون بيش از 
۷ميليارد دالر آن وارد مراحل اجرايي شده است. او افزود: 
۷طرح ۸۰۰ هزار تني فوالد به خاطر مش��كالت مالي و 
ع��دم تخصيص فاينانس مورد ني��از در دولت قبل راكد 
ش��ده بودند كه دولت يازدهم بخ��ش خصوصي را وارد 
اين طرح ها كرد و حدود ۲ميليارد يورو ال سي براي اين 
۷ طرح گش��ايش يافت. مطابق آمارها، در ابتداي دولت 
يازدهم حدود يك ميليون و ۲۰۰هزار تن صادرات انواع 
فوالد داشتيم كه اين رقم در سال گذشته به ۴ميليون و 
۸۰۰ هزار تن رسيد و امسال پيش بيني مي شود بيش از 

۶ ميليون تن انواع فوالد صادر كنيم. 

 ادغام يا تفكيك؟
محور ديگري كه نعمت زاده در نشست خبري خود 
به آن اشاره كرد، بحث ادغام وزارت بازرگاني از وزارت 
صنايع و معادن در دولت گذشته بود. موضوعي كه طي 
هفته  بيش��ترين اخبار اين حوزه را به خود اختصاص 
داده اس��ت، چراكه برخي در مقام دفاع از اين تصميم 
دولت برآمدند ام��ا در مقابل برخي نيز داليل خود را 
ب��راي اين تفكيك مطرح مي كنند. البته وزير صنعت 
اي��ن اقدام را بجا مي داند و ب��ه بيان روايتي از مرحوم 
هاشمي رفسنجاني پرداخت كه گفته بودند، اين ادغام 
بايد به ص��ورت موردي مدنظر قرار گيرد؛ چرا كه اگر 

يك مرتبه اين اقدام انجام شود، مشكل آفرين خواهد 
بود. نعمت زاده بر اين باور است زماني كه بحث حمايت 
از توليد ملي به ميان بياييد، ادغام بجا بوده اس��ت. او 
اظه��ار كرد: ما در اين مدت س��عي كرديم ادغام را به 
درستي انجام دهيم و نتايج ادغام را در بخش تعرفه ها 
اجرا كنيم. يك كاال به دليل تغيير شكل و قيافه از دو 
يا چند تعرفه برخوردار مي ش��د كه منشأ فساد شده 
بود، تعرفه ها را به گونه يي ادغام كرديم كه نه واردات 
لطم��ه ببيند و نه صادرات و نه تولي��د. نعمت زاده در 
عين حال، به كاهش طبقات تعرفه يي نيز اش��اره كرد 
و افزود: كاهش طبقات تعرفه يي از ۱5 به ۸ طبقه در 
راستاي حمايت از توليد داخل و جلوگيري از انحصار 

واردات انجام شد. 
ب��ه گفت��ه او، در پايان س��ال ۱۳۹۱ انتزاع برخي 
وظاي��ف از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به وزارت 
جهاد كش��اورزي صورت گرفت اما آن طرح اجرا نشد 
كه دولت يازدهم بنا به خواست مجلس شوراي اسالمي 
آيين نامه را تهيه و مصوب كرد. بنابراين، اين مس��اله 
در حال حاض��ر ناهماهنگي هايي بين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد كشاورزي ايجاد كرده و چون 
مس��ووليتي واگذار شده است وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نمي تواند دخالتي داشته باشد. اميدواريم اين 
مشكل در آينده برطرف شود و ما پيشنهادات خود را 

در اين زمينه ارائه كرده ايم. 

 حواشي خودرو 200۸ 
عضو كابين��ه دول��ت دوازدهم همچني��ن درباره 
حواشي به وجود آمده در خصوص پيش فروش خودرو 
۲۰۰۸، ني��ز توضيحات��ي را ارائه داد. نعم��ت زاده در 
پاسخ به اين پرسش��ي مبني بر فروش حواله خودرو 
۲۰۰۸ در برخي س��ايت ها با رق��م ۶5 و ۷5 ميليون 
تومان تصري��ح كرد: هركس اين اق��دام را انجام داده 
س��رش كاله رفته اس��ت، چرا كه با توجه به شرايطي 
كه ايران خ��ودرو براي جلوگيري از سوءاس��تفاده ها 
مدنظر قرار داده نمي ت��وان حواله را جابه جا كرد و به 
هيچ عنوان خودرو تحويل يا به نام كس��ي كه دست 
دوم خري��داري كرده اس��ت، مدنظر ق��رار نمي گيرد. 
وي درب��اره زم��ان توقف خط توليد پراي��د نيز اعالم 
ك��رد: توقف يك باره خودرو موجب به هم ريختن بازار 
مي ش��ود و فكر مي كنم كه اواخر س��ال ۱۳۹۷ پايان 
عمر پرايد را خواهيم داشت. محمدرضا فياض معاون 
منابع انس��اني وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس 
ستاد بزرگداش��ت روز صنعت و معدن هم با اشاره به 
اينكه در سال جاري ش��اهد بيست و يكمين سالروز 
ملي صنعت و معدن خواهيم بود، گفت: در اين مراسم 
بخش��ي از كارنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
بخش صنايع و معادن ارائه خواهد شد و عالوه بر اين 
در ارتباط با مسائلي از جمله اقتصاد مقاومتي با تاكيد 
بر توليد و اشتغال، حمايت از توليد داخل و تجليل از 
صنعتگران و معدنكاران نمونه كش��ور در دستور كار 
ق��رار مي گيرد. وي عنوان كرد: از ديگر برنامه هاي روز 
ملي صنعت و معدن تشكيل يك تيم محتوايي جهت 
ارائه ايده هاي جديد و عملي خواهد بود. در حالي كه 
دهم تيرماه به عنوان روز ملي صنعت و معدن مدنظر 
قرار گرفته اما جهت حضور رييس جمهوري، مراس��م 
روز ملي صنعت و معدن در هفدهم تيرماه سال جاري 

برگزار خواهد شد. 

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره ۱۳۹5۶۰۳۰۱۰۲۲۰۱۴۶۳۳ مورخ ۹5/۱۲/۱۸ هيئت رسيدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالك شهرستان رباط كريم برحس��ب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي مهدي 
ش��ريفي درآباد فرزند افالطون بشماره شناس��نامه ۱۷5۰ صادره از اردبيل نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي به مساحت ۹۰۴/۷۰متر مربع به پالك... فرعي مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك ... فرعي قطعه 
... تفكيكي از ۱5۲ اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي غالمعلي 
س��ميعي محرز گرديده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهي مي ش��ود، در صورتي 
كه ش��خص يا اش��خاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باش��ند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس��ليم و رس��يد اخذ نمايد تا به دادگاه صالحه احاله و 
اقدام��ات موك��ول به ارائه حكم قطعي دادگاه گردد. بديهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد ش��د و در هر حال صدور س��ند مالكيت جديد مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/۰۶۴۸

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره۱۳۹5۶۰۳۰۱۰۲۲۰۱۴۶۱۶ مورخ ۹5/۱۲/۱۸ هيئت رسيدگي به اسناد عادي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي بهنام شريفي درآباد فرزند 
افالطون بش��ماره شناس��نامه ۲۰۹۷ صادره از اردبيل نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور با بناي احداثي به 
مس��احت ۷۴۷/۷۰متر مربع به پالك... فرعي مفروز و مجزي ش��ده قسمتي از پالك ... فرعي قطعه...تفكيكي از ۱5۲ 
اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي غالمعلي سميعي محرز گرديده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهي مي شود، در صورتي كه شخص يا اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند 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 اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد 

شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۶/۰۳/۲۷ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني– م الف/۰۶۴۹ 

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره۱۳۹5۶۰۳۰۱۰۲۲۰۱۴۶۱۳ مورخ ۹5/۱۲/۱۸ هيئت رس��يدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و س��اختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي آصف ملكي درآباد 
فرزند عبدالكريم بش��ماره شناس��نامه ۱۹۶۱ صادره از اردبيل نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به 
مس��احت ۸۰۷/۳5 متر مربع به پالك... فرعي مفروز و مجزي شده قسمتي از پالك ... فرعي قطعه...تفكيكي از ۱5۲ 
اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي غالمعلي سميعي محرز گرديده 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهي مي شود، در صورتي كه شخص يا اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند 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 اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد 

شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۲۷/ ۱۳۹۶/۰۳ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني – م الف/۰۶5۰ 

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به اس��تناد مفاد راي ش��ماره۱۳۹5۶۰۳۰۱۰۲۲۰۱۴۴۸۷ مورخ ۹5/۱۲/۱5 هيئت رس��يدگي به اسناد 
عادي مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي بهنام شريفي درآباد 
فرزند افالطون بش��ماره شناس��نامه ۲۰۹۷ صادره از اردبيل نسبت به شش��دانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به 
مس��احت ۷۹۰/۱۲متر مربع به پالك... فرعي مفروز و مجزي ش��ده قسمتي از پالك ... فرعي قطعه...تفكيكي از ۱5۲ 
اصلي واقع در قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي غالمعلي سميعي محرز گرديده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهي مي شود، در صورتي كه شخص يا اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند 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 اس��ت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكيت صادر خواهد 

شد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۲۷/ ۱۳۹۶/۰۳ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني– م الف/۰۶5۱

آگهي ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
نظر به اينكه به استناد مفاد راي شماره۱۳۹۶۶۰۳۰۱۰۲۲۰۰۱۸۹۷ مورخ ۹۶/۲/۳۱ هيئت رسيدگي به اسناد عادي 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رباط كريم برحسب ماده ۳ قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مبني بر تاكيد انتقال عادي و تصرفات مالكانه متقاضي ايوب غضنفري فرزند 
جمش��يد بشماره شناسنامه ۱۸۱۳ صادره از شبستر نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 
۱5۴/۳۸متر مربع مفروز و مجزي ش��ده قسمتي از پالك .... فرعي مفروض از قطعه5 تفكيكي از ۱5۳ اصلي واقع در 
قريه رباط كريم حوزه ثبتي شهرس��تان رباط كريم از مالكيت رس��مي احد اصغري محرز گرديده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهي مي ش��ود، در صورتي كه ش��خص يا اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تس��ليم و رس��يد 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: ۲۷/ ۱۳۹۶/۰۳ 
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

كفيل اداره ثبت اسناد رباط كريم- ابوالفضل محمد حسيني– م الف/۰۶5۷

موافقان و مخالفان احياي وزارت بازرگاني چه گفتند؟

چراغ سبز پاستورنشينان به جدايي
تعادل|

موافق��ان و مخالف��ان احي��اي وزارت بازرگاني 
روز گذشته در موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي 
بازرگان��ي گرد هم آمدند تا آث��ار »اليحه تفكيك 
وزارتخانه ه��ا« را مورد واكاوي قرار داده و در عين 
حال ديدگاه ها و نظ��رات خود را در اين زمينه به 
دولت منعكس كنند. »احي��اي وزارت بازرگاني« 
كه اي��ن روزه��ا در صدر اخب��ار ق��رار گرفته در 
جديدترين رويداد ب��ا تصويب يك فوريتي اليحه 
در مجلس ش��وراي اس��المي در انتظ��ار تصميم 
نهايي پاستورنش��ينان ق��رار دارد. اين اقدام دولت 

البته واكنش هايي هم در پي داشت.
 موافقان تفكي��ك وزارتخانه ها مي گويند ادغام 
از هم��ان ابت��دا اش��تباه و بدون كار كارشناس��ي 
ب��وده و بايد دس��تگاه ب��ا جداس��ازي تخصصي تر 
فعاليت داش��ته باش��ند. به گفته موافق��ان، ادغام 
دو وزارتخانه موجب ش��ده تج��ارت و بازرگاني به 
حاش��يه رانده ش��ود و ماموريت ه��اي اين بخش 
همگام با س��اختارهاي موجود نباشد. از اين رو با 
تفكيك وزارتخانه ها، تجارت به جايگاه واقعي خود 
دس��ت خواهد يافت. اما از س��ويي ديگر مخالفان 
تفكيك بر اين باور هستند كه ماموريت هاي ادغام 

به اجرا نرسيده و با ارائه داليلي چون »بازگشت به 
عقب، ضرورت تكميل روند ادغام، چابك تر س��ازي 
دول��ت، تفكيك بدون كار كارشناس��ي« مخالفت 
خود را بي��ان كردند. در عين حال يكي از اعضاي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
كه در اين نشس��ت حضور داشت از فضاي مثبت 
حاكم بر مجل��س درخصوص تفكيك وزارتخانه ها 

خبر داد. 
به گزارش »تعادل« طب��ق قانون برنامه پنجم 
توس��عه و در س��ال ۱۳۹۰ دو وزارتخانه صنايع و 
بازرگاني در يكديگر ادغام ش��ده و براساس قانون 
انتزاع، تمام مجوزه��اي الزم در مورد تنظيم بازار 
به وزارت جهاد كش��اورزي سپرده شد؛ موضوعي 
كه چالش هاي زي��ادي به همراه داش��ت؛ چراكه 
برخ��ي بر اين باور بودند كه رش��ته كار از دس��ت 
دولت گرفته شده اس��ت. حال با گذشت چندين 
س��ال از ادغام اين دو همچنان شاهد ديدگاه هاي 
متفاوتي درباره كوچك سازي يا ادغام وزارتخانه ها 
هستيم. با وجود تمامي اين اما و اگرها درخصوص 
سرنوش��ت اي��ن وزارتخانه مهم، پرس��ش كليدي 
كه از س��وي منتقدان مطرح مي ش��ود، اين است 
ك��ه هدف از تفكي��ك اين دو وزارتخانه چيس��ت 
و اينك��ه در ص��ورت موافقت نماين��دگان مجلس 
ش��وراي اس��المي با اين طرح، ماموري��ت وزارت 
بازرگان��ي پس از تفكيك چ��ه خواهد بود؟ از اين 
رو موسس��ه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در 
قالب يك نشست علمي به بررسي»انتزاع وظايف 
و اختيارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن 

وتجارت« پرداخت. 
در همين راس��تا وزير اس��بق وزارت بازرگاني، 
ك��ه از موافقان طرح انتزاع نيز به ش��مار مي رود، 
گفت كه نظام توزيع كشور نياز به ساماندهي دارد؛ 
چراكه اين نظام در كش��ور ما به طور سنتي است 

بنابراين به نظر 
مي رس��د كه وزارت بازرگاني متولي اين بخش 
باشد. يحيي آل اس��حاق ادامه داد: با ادغام وزارت 
صنعت و مع��دن با تجارت، بخ��ش تجارت مورد 
غلف��ت و ك��م لطفي قرار گرف��ت درحالي كه اين 
وزارت حوزه وسيعي از نظام توزيع، مصرف كننده 
و ب��ازار و... را در ب��ر مي گيرد. به گفته او رش��د و 
توسعه بدون استراتژي توسعه امكان پذير نيست و 

نبايد حذف استراتژي وزارت بازرگاني را در اولويت 
دوم قرار دهيم. وزير اسبق وزارت بازرگاني با اشاره 
به تجربه هاي جهاني بيان كرد در كش��ورهايي كه 
اي��ن دو وزارتخان��ه را ادغام كرده ان��د با محوريت 

بازرگاني بوده است. 
از س��وي ديگر مخالفان ط��رح جدايي، داليلي 
چون »بازگش��ت به عقب، ض��رورت تكميل روند 
ادغام، چابك تر س��ازي دولت و تفكيك بدون كار 
كارشناسي« را براي مخالفت خود عنوان كردند. 

در همين رابطه، رييس س��ابق سازمان توسعه 
تجارت كه ب��ه عنوان مخالف در نشس��ت حضور 
يافت��ه بود، بيان كرد كه ادغ��ام وزارتخانه ها به ما 
نش��ان مي دهد ت��ا زماني كه تج��ارت در اولويت 
كاري متوليان قرار نگيرد، نمي توان به اس��تراتژي 
توليد توجه ك��رد. به گفته ولي اهلل افخمي راد، اين 
ادغام از يك س��و به روند بهبود فضاي تجاري و از 
س��وي ديگر تسهيل مسير الحاق ايران به سازمان 
تجارت جهاني كمك خواهد كرد. او معتقد اس��ت 
كه ادغام س��رعت در تصميم گيري هاي اقتصادي 
را باال مي برد و از طرف��ي براي فعاليت موثرتر در 
فضاي اقتصادي كشور نيازمند دولتي كوچك تر و 

چابك تر هستيم. 
از سوي ديگر مريم خزاعي، معاون بررسي هاي 
اقتصادي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي 
ات��اق تهران، كه ب��ه نمايندگي از ات��اق تهران در 
نشست حضور يافته بود، با اشاره به مقدمه اليحه 
تفكيك گفت: داليل و توجيهاتي كه براي تفكيك 
مطرح مي شود، كارشناسي شده نيست. او با اشاره 
ب��ه تجربه موفق مص��ر در اين زمين��ه بيان كرد: 
اين كش��ور در س��ال ۲۰۰۴ ادغام وزارتخانه ها را 
انج��ام داد و درحال حاضر نيز به دنبال بازس��ازي 
ساختارهاس��ت تا بروكراس��ي هاي اداري خود را 
كاهش ده��د. خزاعي ادامه داد كه ش��اخص هاي 
تولي��دي و صنعتي ايران در س��ال ۱۳۹5 حدود 
۱۲.5درصد اعالم ش��ده و اين نش��ان مي دهد كه 
هن��وز نتوانس��ته ايم هماهنگي ه��اي الزم را بين 
دستگاه ها براي بهبود راندمان كارها انجام دهيم. 

مديركل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي 
نوين مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
ه��م گف��ت: در س��ال ۱۳۹۰ كه ادغ��ام با هدف 
يكپارچه س��ازي صورت گرفت ام��ا بدون توجه به 
فرآيندها و ساختارها بود. مهدي فقيهي بر اين باور 
است درحال حاضر نيز تفكيك ها بدون كارشناسي 
و از همان جنس ادغام است. فقيهي ادامه داد كه 
ادغام در راستاي اهداف بلندمدتي صورت پذيرفت 
اما در عمل انجام نشد و به اهداف مورد نظر دست 

نيافتيم؛ بنابراين به جاي تفكيك وزارتخانه ها بهتر 
است كه نيازمندي هاي يكپارچه سازي وزارتخانه ها 

را در نظر بگيريم. 
همچنين عضو هيات علمي مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان يكي از مخالفان 
تفكيك دو وزارتخانه گفت ك��ه ادغام مانند نهال 
زودرس��ي اس��ت كه هنوز در زمين ريش��ه نكرده 
اس��ت و حال ما از آن انتظار ميوه داريم. به گفته 
علي اصغر اژدري مشكل در فضاي كالن اقتصادي 
است نه در ادغام وزارتخانه ها؛ چراكه بازار سرمايه 
و ديگر بخش هاي اقتصادي كش��ور در س��ال هاي 
اخير به طور لنگان درحال حركت بوده اس��ت؛ از 
اين رو تمام عوامل دس��ت به دس��ت هم دادند تا 

نتيجه ادغام را منفي جلوه دهند. 
فريدون احم��دي، عضو كميس��يون صنايع و 
معادن مجلس ش��وراي اس��المي نيز كه به عنوان 
ديگ��ر مخالف تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت و 
معدن در جلسه حضور داشت با طرح اين پرسش 
كه بايد دي��د دليل اين تفكيك چيس��ت؟ گفت: 
دليل اين تفكيك نارس��ايي نيست زيرا در داليلي 
كه براي تفكيك ارائه مي شود به موضوع نارسايي 
و ناكارآمدي اش��اره نشده است؛ بلكه اين تفكيك 
داليل سياس��ي دارد. به گفته او مهم ترين اقدامي 
كه بايد انجام شود، تشكيل وزارت تجارت خارجي 
است؛ چراكه با تفكيك وزارت بازرگاني از صنعت و 
معدن، اين وزارتخانه محلي براي واردات كاالهاي 

خارجي خواهد شد. 
در نهايت آل اسحاق در پاسخ به مخالفان گفت: 
با وجود مخالفت هايي كه بر سر اين موضوع مطرح 
مي ش��ود، اما با ما همگام و همراه هس��تيد كه به 
جايگاه اس��تراتژيك تجارت و بازرگاني مستقل از 
وزارت صنايع قائل هس��تيد. به گفته او رابطه بين 
توليد و بازرگاني بسيار مستقيم است و براي رشد 
صنعت نياز به بازرگاني مقتدر و فعال داريم. وزير 
اس��بق وزارت بازرگاني همچنين با اشاره به اينكه 
وظايف وزارت بازرگاني صرفا توليد نيس��ت، بيان 
كرد كه س��اختار وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
اي��ران مطابق ب��ا همي��ن وزارتخان��ه در ژاپن يا 
كش��ورهايي كه اين وزارتخانه ها را ادغام كرده اند، 
متفاوت است از اين رو نمي توان الگو برداري صرف 
ك��رد؛ چراكه ماموري��ت اين وزارتخان��ه در ايران 
با س��اير كش��ورها متفاوت اس��ت . وي همچنين 
پيش��نهاد داد كه وزارتخانه جديد بايد با محوريت 
وزارت خارجي كار خود را ش��روع كند و ارزش و 
جايگاه بازرگاني و تجارت را نش��ان دهد؛ نه اينكه 

تجارت را به حاشيه براند.
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15 نفت و انرژي
 ايران حق آبه هيرمند را 

مطالبه كند 
ايلنا| حبيب اهلل دهمرده نماينده شهرهاي زابل، زهك، 
هيرمند، هامون و نيمروز در مجلس شوراي اسالمي درباره 
مش��كل كم آبي در سطح استان سيستان وبلوچستان اظهار 
كرد: بخشي از مشكل آب استان مربوط به خارج از كشور و 
رودخانه هيرمند است كه منشا آن افغانستان است كه آب 
كل سيس��تان و زاهدان از آن رودخانه تامين مي شود و آب 
ديگري وجود ندارد.  وي افزود: اكنون مش��كل ما اين است 
كه دولت افغانستان پيوسته روي رودخانه هيرمند سد و بند 
ايجاد مي كند و آبي كه وارد سيستان مي شد روز به روز كم 
مي شود يعني اگر قبال آورده 10 ميليارد مترمكعب در طول 
سال بود و درياچه هامون پر شده و كشاورزي انجام مي شد 
در دو دهه گذش��ته به حدي سد و بند احداث كرده اند كه 
در طول سال نهايتا 3ماه رودخانه هيرمند جاري است و 75 
درصد سال به طور كلي خشك است و آورده يي از افغانستان 
وارد ايران نمي ش��ود.  دهمرده با اشاره به اينكه دولت هاي 
جمهوري اسالمي و افغانستان بايد در اين زمينه وارد مذاكره 
شوند، تاكيد كرد: ايران بايد قراردادي در اين زمينه مذاكره 

كرده و حقابه خود را مطالبه كند. 
وي با بيان اينكه دو كشور تاكنون هيچ قرارداد و مذاكره 
ج��دي در مورد اين رودخانه با هم نداش��ته اند، افزود: فقط 
قبل از انقالب در س��ال 1350 كه خشكس��الي شد قرارداد 
نيم بندي بس��ته شد كه بر پايه آن 720 ميليون مترمكعب 
حقابه براي ايران تعيين ش��د كه تنها قرارداد منعقد ش��ده 
در ط��ول تاريخ قبل و بعد انقالب بود.  اين نماينده مجلس 
گفت: بع��د از انقالب توقع از دولت ها اين ب��ود كه قرارداد 
محك��م ببندند تا حقاب��ه منطقي بين ايران و افغانس��تان 
براساس نياز تنظيم ش��ود البته اين قرارداد بايد ارسال آب 
چند ميليارد مترمكعبي به ايران باش��د نه قرارداد قبلي كه 
غيراصول��ي و غيرمنطقي بود.  وي اظهار كرد: در گذش��ته 
زمان��ي كه بارندگي در افغانس��تان وجود داش��ت مازاد آب 
ورودي به رودخانه كه افغان ها امكان كنترل نداش��تند وارد 
ايران مي ش��د و درياچه هامون و چاه نيمه ها پر مي شد اما 
به تدريج در 2دهه اخير س��د و بند ايجاد كردند و به همين 
دليل فقط 3 ماه مقداري آب وارد مي شود و 75درصد طول 
س��ال رودخانه خشك است و فقط ما از ذخاير چاه نيمه ها 
آب شرب سيس��تان را تامين مي كنيم و در كل تامين آب 
دش��ت و استان نيم بند اس��ت.  دهمرده ادامه داد: در حال 
حاضر نيز دوباره افغان ها به دنبال احداث سد جديد روي اين 
رودخانه هس��تند و به اين ترتيب همين مقدار كم آب هم 
دچار اش��كال مي شود.  وي با بيان اينكه پيوسته سهم آب 
سيستان كم مي شود، بيان كرد: در اين شرايط گودال هاي 
كوچك��ي وجود دارد كه ذخيره آب طبيعي دارند و ما فقط 
مي توانيم از اين نقاط برداش��ت آب داشته باشيم.  نماينده 
ش��هرهاي زابل، زه��ك، هيرمند، هام��ون و نيمروز گفت: 
بخشي از مش��كل ما نيز مربوط به مديريت نادرست است 
كه دولت ها هيچ كاري انجام نداده اند و بخش��ي هم مربوط 
به خارج از كش��ور اس��ت.  وي ادامه داد: نخستين مشكلي 
كه داريم اين است كه گودال هايي كه پر مي شوند اليروبي 
نمي ش��وند يعني توان ذخيره سازي ما از بين مي رود، خطر 
ديگر بادهاي 120 روزه و فرسايش خاك است كه هم خاك 
و ريزگرد را به گودال ها منتقل مي كنند و منجر به خشك 
ش��دن آنها مي شود و مساله سوم تبخير آب است كه بر اثر 
بادهاي 120 روزه همين مقدار آب هم 200 تا 300 ميليون 
مترمكعب در س��ال تبخير مي شود.  دهمرده با بيان اينكه 
30درصد آب استان به دليل فرسودگي لوله ها پرت مي شود، 
خاطرنشان كرد: در حال حاضر 20 تا 25ميليون مترمكعب 
آب به زاهدان منتقل مي شود اما به اندازه مصرف 10 سال 
آب ش��رب زاهدان در عرض يك س��ال در طول تابس��تان 
توسط بادهاي 120 روزه تبخير مي شود.  وي ديگر مشكل 
آب اس��تان را مربوط به مديريت نادرس��ت دانست و افزود: 
آب ش��رب استان با پمپ منتقل مي ش��ود و اكثر لوله هاي 
انتقال آب نش��تي دارد يعني درص��د قابل توجهي پرت آب 
داريم، لوله ها و اكثر موتورخانه ها اشكال دارند و قطر لوله ها 
جوابگوي حجم آب ارس��الي نيس��ت، همچنين تعدادي از 
روستاها لوله كشي نشده اند. همه اين عوامل دست به دست 
هم مي دهند و شرايط سختي براي اين مردم ايجاد كرده كه 

باعث كوچ مردم و حاشيه نشيني شده است. 

 تضمين سرمايه گذاري 
در برق تجديدپذير 

پ�اون| قائم مقام وزير نيرو در امور بين الملل در ديدار با 
گروه مشاركت سرمايه گذاري ايراني و سوييسي گفت: دولت 
ايران براي توس��عه سرمايه گذاري خارجي در بخش احداث 
نيروگاه ه��اي تجديدپذير برق 10س��ال خريد تضميني و 
10سال نيز خريد برق با تعرفه هاي تشويقي را اجرا مي كند. 
عليرضا دايم��ي قائم مقام وزير ني��رو در امور بين الملل 
در دي��دار ب��ا مديران مش��اركت س��رمايه گذاري هولينگر 
)Holinger( س��وييس با بيان اي��ن مطلب گفت: فرآيند 
سياس��ت هاي تش��ويقي وزارت نيرو براي س��رمايه گذاران 
خارجي ش��امل 10سال خريد تضميني برق و 10سال نيز 

خريد برق با تعرفه هاي تشويقي خواهد بود. 
وي ادامه داد: در صورتي كه شركت سرمايه گذار خارجي 
از تاسيسات ساخت داخل استفاده كند، دولت برق توليدي 
را از اين ش��ركت ها 30درصد گران تر مي خ��رد.  قائم مقام 
وزير نيرو در ام��ور بين الملل تصريح كرد: در قرارداد خريد 
تضميني ب��رق، وزارت نيرو قيمت واقعي تبدي��ل ارز را در 
نظر داش��ته و تورم س��االنه را نيز لحاظ خواهد كرد.  وي با 
بيان اينكه در يك س��ال اخير سرمايه گذاران زيادي از اروپا 
در بخش ه��اي مختلف صنعت آب و برق س��رمايه گذاري 
كرده اند، يادآور ش��د: وزارت نيرو در برنامه شش��م توسعه 
در نظر دارد 5هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير را وارد مدار 
كند كه تاكنون 1500م��گاوات با بخش خصوصي قرارداد 
منعقد كرده و س��االنه 1000مگاوات قرارداد در دستور كار 
خود دارد.  وي افزود: ظرفيت هاي داالن هاي بادي و ميزان 
شدت انرژي خورشيدي در ايران با اروپا قابل مقايسه نيست 
زيرا تعداد روزهاي آفتابي ايران و ميزان شدت خورشيد در 
ايران بسيار بيشتر از اروپاست.  در ادامه ابوالفضل شيرودي 
نماينده س��ازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي 
)س��اتبا( ني��ز در خصوص تضمين س��رمايه ش��ركت هاي 
خارجي گفت: ش��ركت هاي خارجي ب��راي حضور در ايران 
 بايد نمايندگي تاسيس كرده و مجوز سرمايه گذاري دريافت 
كنند.  وي تصريح كرد: س��ازمان سرمايه گذاري خارجي و 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، سرمايه شركت هاي خارجي 
را تضمين خواهد كرد.  گروه Holinger سوييس با سابقه 
88 سال تجربه مهندسي در حوزه هاي محيط زيست، آب، 
تصفيه فاضالب و انرژي هاي تجديدپذير براي نخستين بار 
اس��ت كه در خارج از اروپا، جمهوري اس��المي ايران را به 

عنوان كشور حوزه فعاليت خود انتخاب كرده است. 

بهارستان

روي خط نيرو

»تعادل« نقش ادبيات سياست گذاران در مديريت افكارعمومي براي مواجهه با بحران كم آبي را بررسي مي كند

مخاطرات بحران زدايي از معضل آب
رييس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي از تشكيل كميته امنيت آب خبر داد

چگونه روسيه از تنش ميان كشورهاي عربي به نفع تثبيت هژموني انرژي خود استفاده مي كند؟

3 وجه روياپردازي گازي مسكو در خاورميانه
نيكوالي كوژانوف| المانيتور|

ترجمه: حميد مظفر
پ��س از تصميم عربستان س��عودي و برخي كش��ورهاي عربي 
 LNG ب��ه تحريم قطر، نگراني ها در رابطه با چش��م انداز صادرات
افزايش يافته است. چنين وضعيتي به نفع روسيه تمام شده و اين 

كشور درحال سنجيدن گزينه هاي خود است. 
منطقه خاورميانه در اس��تراتژي انرژي روس ها تا سال 2030، 
كه در سال 2009 به تصويب رسيد، منطقه يي كليدي به حساب 
مي آي��د. روس ها در اين س��ند اه��داف بلندپروازانه يي براي خود 
ترس��يم كرده اند. ب��ه گزارش»تعادل« ب��ه نق��ل از المانيتور، در 
س��ند 2030 انرژي روسيه عنوان شده اس��ت كه اين كشور بايد 
مقاص��د صادراتي خود را متنوع تر كرده تا نه  تنها وابس��تگي خود 
به مش��تريان اروپايي را كاهش دهد بلكه شبكه يي از تجارت گاز 

در منطقه اوراسيا تشكيل بدهد كه تحت كنترل روسيه باشد. 
بح��ران قطر كه از حدود يك ماه پيش آغاز ش��د، اين فرصت 
را براي روس ها فراهم كرده اس��ت تا بازار گاز خاورميانه را قبضه 
كنند. در يك ماه اخير كرملين سعي كرده خود را درگير ماجراي 
قطر و عربس��تان نكند چراكه پش��تيباني از هر ك��دام از طرفين 
درگيري مي تواند به روابط مس��كو با طرف ديگر آسيب وارد كند. 
از سوي ديگر مقامات روس كماكان درحال مذاكره با هر دو طرف 
هس��تند تا آنها در پروژه هاي انرژي آتي روس��يه در صنعت نفت 

وگاز منطقه با مسكو همكاري داشته  باشند. 
روس��يه از اواخ��ر ماه مه  تا اوايل ماه ژوئ��ن و در فاصله حدود 
دو هفته ابتدا ميزبان محمد بن س��لمان، وليعهد جديد پادش��اه 
عربس��تان و پ��س  از آن پذيراي محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثاني، 
وزير امور خارجه قطر ب��ود. عالوه بر اين خالد الفالح، وزير انرژي 
عربستان سعودي ديدارهايي با الكساندر نواك همتاي روسي خود 
و مديران ش��ركت هاي برتر انرژي اين كش��ور ازجمله روس��نفت 
و نواتك داش��ته اس��ت. ديدارهايي كه براي تاييد و نهايي س��ازي 
س��رمايه گذاري عربستان س��عودي در ش��ركت روس��ي»حفاري 
اوراس��يا« انجام شد. »حفاري اوراسيا« يك شركت خدمات نفتي 
اس��ت كه احتماال به زودي پروژه هاي��ي را در منطقه خاورميانه و 

شمال آفريقا اجرا خواهد كرد. 
بازدي��د الفالح از روس��يه، ه��دف بزرگ ديگ��ري را نيز دنبال 
مي كرد و آن س��رمايه گذاري عربستان سعودي در پروژه ال ان جي 

قطب شمال موسوم به Arctic LNG بود. 
در اين ميان ايران نقش بس��يار مهمي در محقق كردن اهداف 
روسيه خواهد داشت. عالوه بر شركت هاي متعدد نفتي روسيه كه 
ركورددار امضاي تفاهمنامه مطالعات ميدان هاي ايران هستند، دو 
كشور همكاري هايي را در بخش گاز و ال ان جي نيز آغاز كرده اند. 
آخرين مورد از اين همكاري ها به امضاي تفاهمنامه ش��ركت ملي 
نفت ايران با گازپروم روس��يه براي س��اخت ي��ك واحد ال ان جي 

است كه يك ماه پيش انجام شد. 
قرار اس��ت كه گاز اين واحد توليد ال ان ج��ي از پارس جنوبي 
تامين و محصول توليدي آن در وهله نخست به هند و پس از آن 
به مقاصدي همچون الئوس و كامبوج ارس��ال ش��ود تا يك حلقه 
انرژي خاورميانه-آسيايي با مشاركت ايران و روسيه تشكيل دهد. 

البته گازپروم خود ش��ركتي است كه از لحاظ دانش فني صنعت 
ال ان جي به بلوغ نرس��يده و از آمادگ��ي كامل براي كمك كردن 
به ايران برخوردار نيس��ت و اين ش��ركت ب��راي اجراي كامل يك 
پروژه  ال ان جي در ايران نياز به انجام مطالعات بيش��تر و كس��ب 
فناوري هاي مورد نياز اس��ت. به عبارت ديگر و براساس اظهارات 
متخصصان، گازپروم حتي اگر تصميم به مش��اركت در اين پروژه 

بگيرد در كوتاه مدت قادر به اجراي آن نخواهد بود. 
اگرچه نه مديران گازپروم و نه ديگر مقامات روس��ي برنامه يي 
براي چنين اقدامي در كوتاه مدت در ايران ندارند. همانطور كه در 
ابتداي گزارش اشاره شد، روس ها يك استراتژي بلندمدت تا سال 
2030را دنبال مي كنند. براس��اس اين س��ند راهبردي، سياست 
خارجي روس��يه در زمينه تامين امنيت و س��ودآوري پروژه هاي 
گازي روس��يه بايد نسبتا تهاجمي و توس��عه طلبانه باشد. به طور 
كل��ي هدف كلي روس��يه حفظ همكاري ها و حض��ور در بازار گاز 
اروپا و افزايش صادرات گاز به آس��يا و خاورميانه اس��ت. روس ها 
انتظ��ار دارند ك��ه اين اهداف نه فقط از طري��ق توليد گاز داخلي 
اين كش��ور بلكه با مشاركت در بخش انرژي ساير كشورها)هم در 
جانب مصرف كننده و هم در جانب عرضه كننده( و پررنگ كردن 

نقش خود در زيرساخت هاي انتقال گاز اوراسيا محقق شوند. 
يك��ي از اين پروژه هاي فرامرزي، خط لوله انتقال گاز موس��وم 
ب��ه خط لوله صلح اس��ت. مديران گازپروم كماكان بر مش��اركت 
در پ��روژه خط لوله ايران-پاكس��تان-هند حس��اب ب��از كرده اند. 
چراكه راه اندازي اين پ��روژه مي تواند منجر به حضور گازپروم در 
پروژه هاي توسعه ميدان هاي گازي ايران براي رساندن خوراك به 
اين خط لوله ش��ود. البته تكليف اين پروژه ميان 3كش��ور ايران، 
پاكستان و هند هنوز مشخص نشده تا چه برسد به اينكه روس ها 
بخواهن��د براي مش��اركت در آن چاره انديش��ي كنن��د. از اين  رو 
نمايندگان اين ش��ركت اين موضوع را ش��فاف كردند كه گازپروم 
صرف��ا مذاكرات��ي را در زمينه اين پروژه ها انج��ام داده و تصميم 

نهايي بعد از ارزيابي هاي فني و اقتصادي گرفته مي شود. 
البته گازپروم تنها ش��ركتي نيست كه قصد ورود به خاورميانه 
را ك��رده اس��ت. غول هاي ديگري همچون لوك اويل و روس��نفت 
همين ح��اال نيز در منطقه ايفاي نقش مي كنند. در اواخر س��ال 
2016 ش��ركت روس��نفت خبر از خريد 30درصد از سهام ميدان 
گ��ازي »ُزهر« مصر از ش��ركت ايتاليايي اني دادند. اين ش��ركت 
همچنين قراردادي با اين كش��ور براي عرضه ال ان جي امضا كرده 
است و انتظار مي رود كه در سال جاري 10كشتي حامل ال ان جي 
به سمت قاهره حركت كنند. روسنفت همچنين مذاكرات خود با 

كويتي ها براي صادرات ال ان جي را نيز آغاز كرده است. 
عالقه روس��يه به گاز خاورميانه حداقل 3 وجه دارد. وجه اول 
اين است كه منطقه خاورميانه در نگاه روس ها به صورت همزمان 
ه��م يك خريدار به نظر مي آي��د و هم ظرفيت بالقوه زيادي براي 

توسعه صنعت گاز دارد. 
از اي��ن رو ش��ركت هاي گ��ازي روس��يه توج��ه ويژه ي��ي را به 
خليج فارس و آب هاي اقيانوس هند مبذول داشته اند. علت اصلي 
عالقه روس��يه به كش��ورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس 
GCC، رش��د تقاضاي داخلي گاز طبيعي در اين كشورهاس��ت. 

تقاضايي كه ريش��ه در برنامه هاي كش��ورهاي اي��ن منطقه براي 
تنوع بخش��ي به اقتصاد خود براي جايگزين كردن مصرف داخلي 

نفت همراه با گاز است. 
در س��ال 2016 نيز گازپروم و شركت ملي نفت و گاز بحرين 
توافق كردن��د تا همكاري هاي دوطرفه را در زمينه توليد و توزيع 
ال ان جي تقويت ببخشند. از سوي ديگر در ماه آوريل سال جاري 
هم نماينده ش��ركت روس��نفت از بحرين ديدار كرد تا احتماال در 
رابطه با مش��اركت روسنفت در ساخت زيرس��اخت هاي دريافت 

ال ان جي اين كشور مذاكره كرده  باشد. 
وجه دوم عالقه روسيه به گاز خاورميانه، نقشي است كه منابع 
اين منطقه در پررنگ كردن حضور روس ها در س��اير مناطق ايفا 
مي كند. دسترسي كمپاني هاي روسي به منابع گاز خاورميانه، چه 
از طريق س��وآپ و چه از طريق ص��ادرات مجدد، منجر به تقويت 
حضور روس ها در ديگر بازارهاي انرژي جهان مي ش��ود. در نتيجه 
مي توان گفت كه روسيه در حال توسعه ظرفيت هاي داخلي براي 
توليد و صادرات ال ان جي اس��ت. به احتمال زياد چنين ديدگاهي 
ب��ر رهاورد روس ها براي دسترس��ي به صنعت گ��از ايران، عمان 
و بحرين حاكم اس��ت. مس��كو مش��خصا به اين موضوع باور دارد 
ك��ه اگر در پروژه هاي گازي اين كش��ورها دخيل ش��ود، مي تواند 
از زيرس��اخت هاي اين منطقه براي دست يافتن به بازارهاي هند، 
پاكس��تان، جنوب و جنوب شرق آسيا استفاده كند. اين سياستي 
است كه پشت تصميم گازپروم براي ورود به پروژه  ال ان جي ايران 
نيز قرار دارد. اگرچه بعيد به نظر مي رسد كه تهران به اين زودي 
بتواند ش��رايط را ب��راي احداث يك واحد تولي��د ال ان جي فراهم 

كرده و گاز مورد نياز آن را تامين كند. 
از اين رو مذاكرات فعلي ش��ركت روستك با مقامات پاكستان 
در رابطه با مش��اركت اين شركت در ساخت و مديريت خط لوله 
گازي موسوم به »ش��مال-جنوب« را نبايد تصادفي دانست. خط 
لوله  »شمال-جنوب« تاسيسات دريافت ال ان جي در شهر كراچي 
و گ��وادر را به نيروگاه هاي واقع در الهور متصل مي كند. به گفته 
مقامات روس، اين پروژه در حال حاضر آماده س��اخت اس��ت اما 
روس��تك و اس��الم آباد هنوز بر سر تعرفه اس��تفاده از خط لوله با 
يكديگر به توافق نرس��يده اند، هرچند مسكو اميدوار است كه اين 
توافق به زودي نهايي ش��ود. در صورتي كه اين پروژه نهايي شود، 
آنگاه روسيه به ايران نياز خواهد داشت، چرا كه احتماال گاز مورد 
نياز اين خط لوله به صورت بالقوه بايد از طريق عمليات س��وآپ 
گاز ايران تامين ش��ود، البته اگر ايران زيرس��اخت هاي مورد نياز 

آن را بسازد. 
در نهايت، وجه س��وم عالقه روس ها به گاز خاورميانه، نش��ات 
گرفت��ه از رقاب��ت صادركنندگان محص��والت هيدروكربوري اين 
منطقه با رقباي روس��ي خود است. خاورميانه يي ها در حال حاضر 
موقعيت روس��يه در بازاره��اي انرژي را به چالش مي كش��ند. به 
عنوان مثال ايران هيچ گاه تمايل خود براي رقابت با روس��يه براي 
عرض��ه گاز به اروپا را مخفي نكرده اس��ت. هرچند در حال حاضر 
چنين رقابتي تنها در روي كاغذ است، اما هر آن ممكن است كه 

رنگ واقعيت به خود بگيرد. 
ورود شركت هاي روس��ي به منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 

به هيچ وجه س��اده نخواهد بود، چرا كه هم ش��ركت هاي بومي و 
هم ش��ركت هاي بين المللي مس��كو را به عنوان رقيبي براي خود 
مي بينند و به هر ابزاري براي س��نگ اندازي در ورود آنها دس��ت 

خواهند برد. 
از س��وي ديگر كمپاني هاي انرژي روسيه، با قيمت پايين نفت 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند و از اين رو با محدوديت مالي زيادي 
ب��راي تامين بودجه پروژه هاي جاه طلبان��ه خود مواجهند. در اين 
ميان تحريم هاي غرب و خصوصا اياالت متحده نيز به عاملي براي 
فش��ار بيشتر بر اين شركت ها تبديل ش��ده است. به عنوان مثال 
در ماه مه ش��ركت لوك اويل تصميم گرفت كه از شركت لوك سار 

خارج شود. 
 )Lukoil Saudi Arabia Energy )مخف��ف  لوك س��ار 
ش��ركتي بود كه در س��ال 2004 و به صورت مش��ترك با آرامكو 
راه ان��دازي ش��د تا به اكتش��اف و توس��عه ميدان ه��اي گازي در 
عربستان س��عودي بپردازد. كارشناسان به المانيتور اطالع داده اند 
ك��ه تحريم هاي غرب مانع از دس��تيابي اين ش��ركت به وام هاي 
خارج��ي ارزان قيمت براي تامين مالي اين پروژه ها ش��ده اس��ت. 
انتظ��ار م��ي رود كه به زودي لوك اويل پاي خ��ود را از پروژه هاي 
بين المللي ديگري نيز كه داراي ريسك بااليي هستند، يا نيازمند 
تامين مالي هس��تند يا به اندازه كافي س��ودآور نيس��تند، بيرون 
بكشد.  ش��ايد بتوان گفت كه سرنوشت لوك سار، نخستين مورد 
از تاثيرات قيمت پايين نفت و تحريم هاي بين المللي عليه روسيه 
باش��د كه تبديل به س��د محكمي براي تقويت جايگاه روسيه در 
بخش انرژي خاورميانه ش��ده و بدين ترتيب موفقيت سند 2030 

انرژي روسيه را نيز به اما و اگر كشانده است. 

 گروه انرژي| نادي صبوري|
بح�ران، روي�دادي اس�ت ك�ه ش�رايطي 
بي ثب�ات و خطرن�اك را پدي�د م�ي آورد كه 
مي توان�د بر فرد، گ�روه ي�ا كل »جامعه« اثر 
بگ�ذارد. همي�ن تعري�ف نش�ان مي دهد كه 
»بحران« نيازمند اتخاذ اقدام هاي »اساس�ي« 
و »فوق العاده« براي برطرف شدن است. شايد 
به همين واس�طه اس�ت كه اس�تفاده بيش از 
حد از اين واژه ب�راي توصيف وضعيت، بدون 
اتخاذ سياس�ت هاي مقابله با »بحران« جامعه 
را نسبت به واقعي بودن آن مشكوك مي كند. 
مدت هاست كه مس�ووالن در ايران از عبارت 
»بحران كم آبي« براي توصيف ش�رايط فعلي 
كه ايران در آن قرار گرفته استفاده مي كنند؛ 
اما ج�اي خال�ي اقداماتي كه درخ�ور چنين 
پديده يي باش�د، هم�گان را به اي�ن فكر فرو 
مي ب�رد كه آيا وضعي�ت همان قدر كه در كالم 
مسووالن مشخص مي شود »خطرناك« است؟ 
اما ش�ايد بتوان گفت اين روزها نشانه ها بيش 
از هر زمان ديگري بر »واقعي« و »جدي« بودن 
اين بحران داللت مي كنند. ساعات پاياني روز 
جمع�ه 9 تيرم�اه، س�خناني ك�ه از عالالدين 
بروج�ردي رييس كميس�يون امني�ت ملي و 
سياس�ت خارج�ي مجلس ش�وراي اس�المي 
بيان ش�ده بود، ب�ه س�رعت از خبرگزاري ها 
وارد كانال ه�اي تلگرامي و ديگر ش�بكه هاي 
اجتماعي ش�د. بروجردي گفت�ه بود: »بحران 
آب عم�ال وارد مقول�ه امنيتي ش�ده اس�ت و 
ما ناگزير ش�ديم در كميس�يون امنيت ملي و 
سياست خارجي كميته امنيت آب را تشكيل 
دهيم.« اين سخنان، ش�ايد براي نخستين بار 
بود كه درگير بودن سطوح مختلف حاكميتي 
در اي�ران با مقوله »بح�ران كم آبي« را به اين 
شكل آش�كار مي كرد. پيش از اين با تشكيل 
ش�وراي عال�ي آب و اظهارنظره�اي مختلفي 
ك�ه مس�ووالن پيرام�ون منابع مح�دود آب 
زيرزميني مط�رح كرده بودند، تاحدودي فضا 
مش�خص ش�ده بود اما در كنار هم قرار دادن 
دو واژه »آب« و »امني�ت« مي تواند موضوعي 
متفاوت نسبت به اظهارنظرهاي پيشين تلقي 
ش�ود. »تعادل« در اين گزارش، س�عي بر اين 
داش�ته اس�ت كه با نگاهي به اث�ر بحران آب 
در ايج�اد ديگ�ر بحران ه�ا از جمل�ه بحران 
»اجتماعي«، اهميت نگاه سياس�ت گذاران به 
اين موضوع و نقش آنه�ا در تهييج توده هاي 
مردم نس�بت به وظايف خ�ود در اين قبال را 

بررسي كند. 
***

 تصوي��ر يك بطري آب آش��اميدني با پوش��ش 

پالس��تيكي صورتي رن��گ، در يك��ي از كانال هاي 
تلگرام��ي كه اخبار مرتبط با حوزه آب را پوش��ش 
مي دهد، منتشر ش��ده است. با كنجكاوي عكس را 
باز مي كنم تا بدانم منظور يا نكته عكس چيس��ت؟ 
توضي��ح نويس��نده مس��اله را واض��ح مي كند. آب 
آش��اميدني مورد نظر، توليد يكي از شهرهاي ايران 
اس��ت و عكاس، در رس��توران ش��هري ديگر از آن 
عكس گرفته است. نكته يي كه براي او جالب توجه 
آمده اين است كه شهر توليد كننده آب مورد نظر، 
اكنون به واسطه كم آبي در حال پيشبرد طرح هايي 
براي انتقال آب از شهري است كه رستوران در آن 
قرار دارد. اين مس��اله، از نظر عكاس تناقضي را در 
توزيع منابع آب ايران آش��كار مي كن��د. او در اين 
عرصه و طرز فكر تنها نيس��ت و در واقع نطفه اين 
نگاه در جاي ديگري گذاش��ته ش��ده است. آذرماه 
سال گذش��ته بود كه نمايندگان استان خوزستان 
در مجلس شوراي اسالمي، با تحصن اعتراض خود 
را نسبت به »طرح انتقال آب سرشاخه هاي كارون، 
دز و كرخ��ه به فالت مرك��زي، اصفهان و كرمان« 

ابراز كردند. 
محم��د مهديزاده اردكان��ي، كارش��ناس ارش��د 
برنامه ريزي توس��عه منطقه يي در پايان نامه خود با 
عنوان »بررسي پيامدهاي اجتماعي بحران كمبود 
آب در مناط��ق كوي��ري« مي نويس��د: »با توجه به 
رش��د جمعيت و كاهش كم��ي و كيفي منابع آب 

ش��يرين و قابل استفاده بش��ر در جهان به ويژه در 
مناطق خشك و كم باران، برخي از ژئوپليتيسن ها، 
قرن 21 را قرن هيدروپليتيك مي دانند و معتقدند 
كه اغل��ب درگيري ه��اي منطقه ي��ي در جهان به 
دلي��ل كمب��ود و بحران آب خواهد ب��ود در نتيجه 
اف��راد، دولت ها و گروه ه��اي اجتماعي و انس��اني 
و س��كونتگاه ها بر س��ر تصاحب مناب��ع آب موجود 
به شدت به رقابت خواهند پرداخت و بحران و تنش 

را توسعه خواهند داد.«
اين جمالت بس��يار واضح و ش��فاف، پيامدهاي 
ايج��اد »نزاع«هاي داخلي بر س��ر مناب��ع آب را به 
تصوير مي كش��د. نزاع هايي كه از س��مت مسووالن 
رده ب��اال به مردم مناطق مختلف تزريق ش��ده اما 
در نهايت باعث ش��ده است آتش مردم در مواردي 
بس��يار تندت��ر از آغازگ��ران اي��ن وضعيت باش��د. 
عالالدين بروجردي رييس كميس��يون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي مجلس ش��وراي اس��المي كه 
روز جمع��ه به همراه ديگر اعضاي اين كميس��يون 
مش��غول بازديد از »حاش��يه ش��هر مش��هد« بوده 
اس��ت، با تشريح مقاومت مردم در قبال ساماندهي 
رودخانه ها گفته اس��ت: »مردم اين مناطق افرادي 
هس��تند كه براي كسب درآمد و ادامه زندگي شان 
در اين مناطق س��كونت مي كنند، اما اين كج راهه 
است و هم به خودشان و هم به مردم ضرر مي زنند 

و هم مشكالت فراواني درست مي كنند.«

سلس��له  در  »تع��ادل«  ني��ز  اي��ن  از  پي��ش 
گزارش هايي به مقاومت »مردم« در قبال انس��داد 
چاه هاي غيرمجاز از س��وي س��تاد احي��ا و تعادل 
بخش��ي آب هاي زيرزميني پرداخته بود. اما در آن 
مورد نيز مي شد رد پاي اثر رفتار مسووالن و ايجاد 
ذهنيت ه��اي جزيره يي و منطقه يي از س��وي آنان 
در ميان مردم را به س��ادگي ياف��ت. يك تحليلگر 
مس��ائل اجتماعي به »تعادل« مي گويد: »در واقع 
ريش��ه ايجاد اين رفتارها در م��ردم را مي توان در 
شعارهاي انتخاباتي نمايندگان مجلس و تالش هاي 
آنها ب��راي ابق��ا در ادوار بعدي ياف��ت. هر قدر در 
شهرهاي بزرگ تر نمايندگان با وعده هاي اجتماعي 
و سياسي س��بد راي خود را بزرگ تر مي كنند، در 
ش��هرهاي كوچك، وعده هايي پيرامون حفظ منابع 
آبي منطقه با اقبال بيش��تري مواجه مي ش��ود. در 
نهايت محصول چنين شعارها و وعده هايي مردمي 
هستند كه منطقه و شهر خود را نه در قالب جزيي 
از ك��ل »كش��ور« بلك��ه در قالب يك��ي از چندين 
ش��ركت كننده در مسابقه دريافت منابع آب بيشتر 

مي بينند.«

  تغيير كاركرد دولت و رسانه 
»جدي نگرفتن اين مه��م، در آينده يي نزديك 
م��ا را با بحراني س��خت مواجه خواه��د كرد.« اين 
جمله يي است كه غالمرضا حيدري نماينده تهران 

در مجلس ش��وراي اس��المي صبح روز گذشته در 
صفحه توييتر خود منتشر كرده است. پيش از اين 
نيز بارها مس��ووالن مختلف، جمالتي از اين دست 
را براي توصيف وضع بيان كرده اند. اما نكته يي مهم 
كه پي��ش از اين نيز يحيي صفي آريان پژوهش��گر 
مسائل اجتماعي آب در گفت وگو با »تعادل« مطرح 
كرده بود اين است كه بيان اين عبارات، به واسطه 
تك��رر نه تنها اكنون ارزش خود را از دس��ت داده، 
بلكه با هر بار بيش��تر بيان ش��دن، جامعه را نسبت 
به »خطرناك« بودن مس��اله مصون مي كند. اساسا 
در تمام جوامع، اين رس��انه ها هس��تند كه وظيفه 
توصي��ف ابعاد يك بح��ران و آماده س��ازي جامعه 
ب��راي آن را ب��ر عهده مي گيرند و مس��ووالن بيش 
از ه��ر چيز در فكر ارائه راهكار براي حل مس��اله و 
همچنين مديريت افكار عمومي براي مقابله با اين 

مساله بر مي آيند. 
پروفسور آرون ولف، چهره سرشناس در مسائل 
هيدروپليتي��ك اما براي اظهارنظ��ر پيرامون آينده 
نزاع بر س��ر منابع آبي، رويك��ردي محافظه كارانه  و 
دقيق ت��ر در پيش بيني آينده نس��بت به اظهارنظر 
مس��ووالن در اي��ران از جمل��ه غالمرض��ا حيدري 
نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسالمي دارد. او 
در يك س��خنراني كه در س��ال 2000 در دانشگاه 
ايالتي اورگان انجام مي دهد، مي گويد: »با جدي تر 
شدن نشانه هاي كمبود منابع آب شيرين در اواخر 
دهه 90 ميالدي، اين بحث در دايره هاي آكادميك 
و رس��انه هاي مش��هور مطرح ش��د كه آي��ا ممكن 
است فشار بر س��ر كمبود عرضه منابع آب شيرين 
به نقطه يي برس��د كه مس��بب ايج��اد جنگ هاي 
منطقه يي بر س��ر اين منابع شود؟ پاسخ اين است 
كه از دهه 1940 تاكنون، همكاري ها بر سر منابع 
آبي 2 بر 1 از درگيري ها پيرامون آب پيشي گرفته 

است. 
اين رويكرد س��بب مي ش��ود كه پتانسيل ايجاد 
جنگ بر س��ر مناب��ع آب قطعا كمتر از پتانس��يل 
ايج��اد درگيري بر س��ر موضوعات��ي همچون نفت 
اس��ت.« وولف اضافه مي كند: »مردم حاضر هستند 
كارهاي وحش��تناكي در حق يكديگر انجام دهند، 
ام��ا آنها متمايل به قطع كردن آب به روي يكديگر 
نيس��تند.« غ��رض از نق��ل اين جم��الت از وولف، 
اهميت نوع نگاهي اس��ت كه از سوي سطوح باالي 
جامعه به مردم تزريق مي شود، شايد بيان جمالت 
و عبارات پيرامون جنگ بر سر آب يا امنيتي شدن 
مقول��ه آب در ظاهر ج��ذاب به نظر برس��د اما در 
باطن، افكار عمومي را به ش��كلي ناخوشايند عليه 
يكديگر تحريك مي كند. سياس��تي كه شايد بهتر 
است مس��ووالن قبل از تش��كيل »كميته امنيتي 
آب« دقت بيش��تري پيرام��ون عواقب و تبعات آن 

به خرج دهند. 
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جشنحافظبدونعليمعلم
امید معلم، فرزند زنده ياد علي معلم درباره  هفدهمین جشن حافظ گفت: حافظ تنها جشن خصوصي ايران است كه پايگاه 
اصلي آن مردم هستند، اين جشن مي تواند كمك كننده به جشنواره هاي ديگر كشور مثل جشنواره فجر باشد زيرا منجر به باال 
بردن اس��تانداردها مي ش��ود.  به گزارش ايسنا، در نشست خبري هفدهمین جشن دنیاي تصوير )حافظ(، آذر معماريان همسر 
زنده ياد علي معلم با بیان اينكه »امس��ال هفدهمین جش��ن حافظ را بدون حضور ايشان ولي با انرژي ايشان ادامه مي دهیم«، 

گفت: امسال امید معلم به جاي پدرش علي معلم به عنوان تهیه كننده و مدير اجرايي جشن حضور دارد. 
امید معلم درباره  تغییراتي كه امس��ال در جش��ن حافظ رخ داده است، گفت: امسال در چند رشته افزايش نامزد داشتیم تا 
حق كسي ضايع نشود؛ به طور مثال در رشته بهترين فیلم، تعداد نامزدها را به 10 مورد رسانديم. همچنین امسال يك تنديس 
ويژه نیز به نام علي معلم اضافه شده كه اين جايزه به يك فرد ايراني موثر در سطح ملي اهدا مي شود. در نتیجه اين جايزه در 

كنار نشان عباس كیارستمي كه از سال گذشته اضافه شده است، قرار مي گیرد. 

چهرهروز

نگاهيبهتعدادجلدهاينشريهتايمكهعكسرييسانجمهوريامريكاراچاپكردند

ركوردعكسجلدتايم
ترام��پ  دونال��د   گوناگ�ون گ�روه
ريیس جمهوري امريكا، از آغاز نامزدي خود 
در انتخابات س��ال گذش��ته، بیش از ساير 
رقباي خود خبرساز بود. او با اقدامات غیرقابل پیش بیني، 
بارها ركوردهاي مختلفي را براي خود ثبت كرد. از ركورد 
بیشترين فرمان هاي اجرايي صادر شده در مدت رياستش 
در كاخ سفید گرفته تا كمترين میزان محبوبیت در میان 
مردم و بیشترين آمار تويیت اخبار در زمان انتخابات و... 

در تازه ترين گزارش به دس��ت آمده، ب��از هم ركورد 
جدي��دي ب��راي ترام��پ ثبت ش��ده اس��ت. در روزهاي 
گذش��ته دونالد ترامپ اعالم كرد ك��ه چهره او روي جلد 
مجله تايم، حدود 14، 15 بار چاپ ش��ده اس��ت. آن طور 
كه خ��ود او نتیجه گیري كرده اس��ت، در تاريخ انتش��ار 
مجله تايم، او توانس��ته ركورد چ��اپ عكس را روي جلد 
اين نش��ريه بشكند. تايم نیز تايید كرده كه چهره ترامپ 
14بار عكس جلد اين نش��ريه بوده است. هرچند كه اين 
ركورد به معناي محبوبیت ريیس جمهوري امريكا نیست، 
همان طور كه اشاره شد فرمان هاي غیرقابل پیش بیني و 
تصمیمات بدون برنامه ريزي، او را به چهره يي خبرس��از 
تبديل كرده است. پیش از اين در آغاز تبلیغات انتخاباتي 
رياس��ت جمهوري امريكا، باراك اوباما نیز از نحوه پوشش 
تبلیغاتي ترامپ توسط شبكه هاي خبري و رسانه ها انتقاد 
كرده بود. به گفته اوباما تمام اظهارات و تصمیم هاي دونالد 

ترامپ از سمت رسانه ها منعكس مي شود. 
ترامپ بعد از گذش��ت كمتر از يك  سال از زمان آغاز 
رياست جمهوري اش 14بار عكس  جلد اين نشريه شد؛ اما 
به نظر مي رس��د كه از ركورد خ��ود راضي نبوده، چراكه 
طبق ادعاي تايم، يك بار هم عكس خود را روي جلد اين 
نش��ريه جعل كرده اس��ت. طبق اخباري كه در روزهاي 
گذشته منتشر شد، در ساختمان اداري يكي از زمین هاي 
گل��ف دونالد ترامپ، چندين كپ��ي از جلد مجله تايم به 
ديوارها نصب ش��ده ك��ه در آن عكس ترامپ به چش��م 
مي خورد. مس��ووالن مجله تايم اي��ن عكس را غیرواقعي 
دانس��ته و اعالم كردند هیچ گاه در تاريخ مش��اهده شده 
روي جلد مجله، عكس��ي از ترامپ و نوش��ته هاي زير آن 
منتش��ر نكرده اند.  ترامپ در حالي ركورد بیشترين چاپ 
عكسش بر جلد نشريه تايم را ثبت كرده كه باراك اوباما، 

در طول دو دوره رياست جمهوري خود، تنها 23بار عكس 
جلد اين نشريه شده بود. عالوه بر اين، باراك اوباما دو بار 
هم به  عنوان چهره سال اين نشريه انتخاب شد و تصويرش 
بر جلد اين هفته نامه ق��رار گرفت. تايم، طبق يك روش 
سنتي، هر سال در ماه دس��امبر فردي را به عنوان چهره 

سال انتخاب مي كند. 
كلینتون، چهل ودومی��ن ريیس جمهوري امريكا بود. 
تصوير او در طول 8 س��ال فعالیتش در كاخ سفید، 35بار 
روي جل��د هفته نامه تايم چاپ ش��د. هر چند همان طور 
كه گفته ش��د چاپ عكس چهره هاي سرشناس بر جلد 
اين نشريه، تنها به معناي محبوبیت و تايید آنها نیست؛ 
چراكه طبق گزارش هاي به دس��ت  آمده، يكي از مواردي 
ك��ه چهره بیل  كلینتون بر جلد اين نش��ريه قرار گرفت، 
مربوط به رسوايي اخالقي او در رابطه با يكي از كارآموزان 

كاخ سفید بود. 
در میان روساي جمهوري امريكا پیش از بیل  كلینتون، 
رونالد ريگان و ريچارد نیكسون، بیشترين آمار چاپ عكس 
بر جلد نشريه تايم را به خود اختصاص داده اند.  طبق آمار 
به دست آمده، تصوير رونالد ريگان، حدود 39بار بر جلد 
تايم قرار گرفت. به نظر مي رسد ابتكارات نوين سیاسي و 
اقتصادي، ريگان را به شخصیتي خبرساز تبديل كرده بود. 

سیاس��ت هاي اقتصادي او در مدت رياست جمهوري اش، 
منج��ر به كاهش تورم از 12.5درصد به 4.4درصد ش��د. 
عالوه ب��ر فعالیت هايش، س��وءقصدي ك��ه در دوره اول 
رياس��ت جمهوري اش به او شده بود نیز در خبرساز بودن 
ريگان، تاثیرگذار بود. همچنین سیاس��ت اتخاذ شده در 
قبال اتحاديه هاي كارگري، جنگ جديد علیه موادمخدر 
و دس��تور اشغال گرانادا نیز از ديگر مسائلي بود كه توجه 

رسانه ها را به او جلب مي كرد. 
در میان س��اير روس��اي  جمه��وري امري��كا، ريچارد 
نیكس��ون بیش��ترين آمار حضور بر جلد نش��ريه تايم را 
به خود اختصاص داده اس��ت. چهره او در مدت 5 س��ال 
رياس��ت جمهوري، نزدي��ك ب��ه 43بار عك��س  جلد اين 
هفته نامه بود. نیكس��ون نخستین و تنها ريیس جمهوري 

اين كشور بود كه از مقام خود كناره گیري كرد. 
ب��ا اين  ح��ال، اگ��ر ترام��پ، ب��ا همین س��رعت به 
خبرس��ازي هاي خود ادامه دهد، بي شك در عكس  جلد 
ش��دن در هفته نامه تايم، ركوردي چندين برابر بیشتر از 
نیكس��ون به خود اختصاص مي دهد. آن طور كه گزارش 
شده، ممكن اس��ت اين موضوع كه ترامپ تاكنون 14بار 
عك��س جلد تاي��م ب��وده، پانزدهمین عك��س جلد اين 

هفته نامه شود. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

حراجنقاشيهاييباامضاي»آ.هيتلر«
 پنج اثر نقاشي منتس��ب به »آدولف هیتلر« 
ديكتات��ور آلمان به زودي چ��وب حراج مي خورد.   
»نیويورك پست« نوشت: چهار نقاشي كه امضاي 
»آدولف هیتلر« را دارند و يك اثر ديگر كه تصور 
مي ش��ود از كارهاي رهبر حزب نازي باشد، اواخر 
اين هفته در شروپشاير انگلیس به حراج گذاشته 
مي ش��ود. پاي اين چهار نقاش��ي ك��ه اوايل دهه 
1990 كش��یده شده اند، امضاي »آ. هیتلر« ديده 

مي شود. ارزش هريك از اين نقاشي ها 6000 تا 9000 دالر تخمین زده شده است.  
اين نقاشي ها منظره يي روستايي، يك بوته گل وحشي، دروازه شهري در اتريش و 
منظره بي جاني از يك س��اعت، میوه و تعدادي گل را نشان مي دهند. تابلوي امضا 

نشده هم قبر »گلي راوبال« خوهرزاده ناتني »هیتلر« را به تصوير كشیده است.  
ريی��س حزب نازي كه جان میلیون ها نفر را گرفت، پیش از ورود به اين عرصه  
تاريك زندگي اش، هنرمندي ناموفق بود؛ اما جالب است كه نقاشي هاي او همچنان 
به قیمت گزاف در حراجي ها فروخته مي شود.  »هیتلر« در دوران جواني و هنگامي 
كه در مونیخ و وين زندگي مي كرد، صدها اثر نقاشي خلق كرد كه البته نمونه هاي 
جعلي فراواني نیز از آنها در بازار فروش آثار هنري وجود دارد و از آنجا كه او سبك 
منحصربه فردي در نقاش��ي نداشت و فقط كپي مي كرد، تشخیص اصالت كارهاي 
او، بس��یار دشوار است.  با آنكه نقاشي هاي هیتلر از نگاه كارشناسان اهمیت هنري 
چنداني ندارند، اما به حراج گذاشته مي شوند و با قیمت هاي نسبتا بااليي به فروش 
مي روند. پیش تر فروش آثار نقاشي هیتلر بحث برانگیز بود و عموما با واكنش منفي 
بازماندگان و خانواده هاي قربانیان هولوكاست رو به رو بوده است.  هیتلر در دوران 
رهبري اش حساسیت خاصي روي هنر داشت و رژيم نازي به هر اثر هنري كه آن 
را در تضاد با ايده آل هاي نازيس��م از جمله ملي گرايي و برتري نژاد آريايي مي ديد، 
برچس��ب »منحط« مي زد و آنها را ضبط مي كرد. آثاري از ادوين شارف، اوتو باوم، 
ناوم اسلوتزكي، كارل ناپ، مارگ مال، گوستاو هاينريش ولف، اوتو فرودلیش و امي 
رودر در میان 1500 اثري بوده كه در سال هاي 1930 توسط رژيم نازي جمع آوري 

شد و »منحط« يا »منحرف« لقب گرفت. 

مزايدهيادگارمظفرالدينشاه
 »عمارت تاريخي ناصرالدين میرزا« تهران پس 
از پايان عملیات مرمت، توسط صندوق بازنشستگي 
كشور براي فروش به مزايده عمومي گذاشته شد.  
به گزارش ايسنا، براس��اس فراخوان مزايده يي كه 
ديروز منتش��ر شده اس��ت، صندوق بازنشستگي 
كش��وري فراخوان مزايده ف��روش عمارت تاريخي 
ناصرالدين میرزا در محدوده ارگ سلطنتي تهران 
و حريم كاخ جهاني گلستان را منتشر كرده است.  

اين بناي تاريخي كه سي ام تیر 1384 در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسیده و جزو 
معدود خانه هاي باقي مانده ارزشمند در محدوده ارگ سلطنتي تهران محسوب مي شود، 
براساس آنچه در دفتر معرفي اسناد مزايده در ارتباط با احیاي اين بنا آمده، اين توضیح 
منتشر شده است: »فرآيند اخذ موافقت اصولي« از »اداره كل میراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان تهران«، با عنوان »موافقت اصولي تاسیسات گردشگري« 
براي عملكرد »پذيرايي« طي ش��ده است. پیش بیني مي شود برنده مزايده بالفاصله 
بتوان��د ب��ا تجهیز اين بنا، مقدمات احی��ا و بهره برداري از آن را آغاز كند.« براس��اس 
توافق صندوق بازنشس��تگي كش��وري و اداره كل میراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان تهران، صندوق بازنشستگي متعهد به مرمت بنا شد. در اين زمینه 
 »هلدينگ عمران و ساختمان تراز پي ريز«؛ وابسته به صندوق بازنشستگي، در مدت 
3 سال مرمت اين بنا را زيرنظر سازمان میراث فرهنگي به پايان رساند و آن را آماده 
احیا و بهره برداري كرد.  بنابراين روزگذش��ته دهم تیرماه نخس��تین فراخوان مزايده 
فروش اين خانه تاريخي منتشر شده و قیمت پايه آن 10 میلیارد و 200 میلیون تومان 
اعالم ش��ده است.  براساس قوانین موجود حفاظت از بناهاي تاريخي، هر چند خريد 
و فروش بناهاي تاريخي هیچ خللي در حفاظت از اين بناهاي تاريخي وارد نمي كند، 
اما اعالم تاريخي بودن آنها به مالكان بعدي در زمان فروش و قوانین و مقرراتي كه هر 
مالك را موظف به حفاظت از اين بناهاي تاريخي مي كند، نكته يي است كه متولیاتن 
میراث فرهنگي همیشه نسبت به آن اذعان داشته اند.  خانه تاريخي ناصرالدين میرزا، 
فرزند مظفرالدين شاه در سال 1285 قمري به فرمان وي ساخته و از ويژگي هاي بارز 

آن مي توان به چهارصفه بودن، تزيینات ارزشمند و گنبد كاله فرنگي آن اشاره كرد.

جامعه
ريی��س س��ازمان ام��داد و نج��ات ب��ا تش��ريح  �

عملیات ه��اي هالل احمر در هفت��ه اول تیر ماه 
گفت: تاكنون 1389 نفر توس��ط نیروهاي هالل 

احمر نجات پیدا كردندايسنا
 س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با  �

تشريح آمار كشف اقالم مختلف كاالهاي قاچاق 
طي 2ماه نخس��ت امس��ال از افزايش 20برابري 
كش��ف لوازم صوتي و تصويري قاچاق نسبت به 

مدت مشابه سال قبل خبر دادميزان
ريیس پلیس راه��ور ناجا در بازديد از محورهاي  �

مواصالتي اس��تان به كاه��ش 50 درصدي آمار 
تصادفات فوتي در البرز اشاره كردايسنا

فرمانده انتظامي استان سیستان و بلوچستان از  �
انهدام يك باند قاچاقچیان حرفه يي و دستگیري 
8 عضو آن و كش��ف يك تن و 890كیلو ترياك 

خبر دادميزان
مش��اور عالي س��ازمان سنجش كش��ور گفت:  �

كارت ش��ركت در آزمون سراس��ري س��ال 96 
امروز روي س��ايت سازمان سنجش كشور قرار 

مي گیردميزان
مديرك��ل انتقال خون اس��تان ته��ران گفت: از  �

ابت��داي فروردي��ن تا پاي��ان خرداد ماه امس��ال 
86ه��زار و 318نف��ر تهراني خون خ��ود را براي 

كمك به بیماران نیازمند اهدا كردندايلنا

هنر
جش��نواره  � در  صب��ح«  دم  »روياه��اي  مس��تند 

بین الملل��ي فیلم نیوزيلن��د در 4 نوبت روي پرده 
مي رودايسنا

صاب��ر ابر ب��ه جمع بازيگ��ران پروژه »س��ي« كار  �
همايون ش��جريان و س��هراب پورناظري پیوست. 
پی��ش از اين بازيگراني چون س��حر دولتش��اهي، 
امیر جديدي و مهدي پاكدل در اين پروژه حضور 

يافته اندايلنا
كاوه يغمايي پس از اجراي موفقیت آمیزي كه سال  �

گذشته در تهران برگزار كرد در جديدترين سري 
برنامه هاي خود در شب هاي 22و 23تیر ماه روي 

صحنه مي رودميزان
سرپرس��ت گ��روه تئاتر»موج« اعالم ك��رد كه در  �

پروژه يي مش��ترك ب��ه تهیه كنندگي اي��ن گروه، 
كلوديا كاستلوچي در پايیز سال جاري، تئاتري را 
با حضور بازيگران ايراني تولید و اجرا مي كندمهر

مراس��م رونمايي از كتاب داستاني»كس��ي در من  �
ش��یطنت مي كند« نوش��ته افس��انه احمدي روز 
سه ش��نبه 13تیر در فرهنگس��راي رس��انه برگزار 

مي شودايسكانيوز
اجراي اركستر سمفونیك تهران به رهبري شهرداد  �

روحاني و اركستر راوانا به رهبري»ريكاردو موتي« 
رهبر اركس��تر ايتالیايي 15تی��ر در تاالر وحدت و 

17تیر در شهر راوانا برگزار خواهد شدفارس

جهان
ي��ك انتش��ارات امريكاي��ي قص��د دارد مجموعه  �

نامه هاي »نلسون ماندال« را كه طي 27سال حبس 
به ن��گارش درآمده اند به ص��ورت كتاب دوجلدي 

روانه بازار كندايسنا
پلیس استرالیا مي گويد: باندهاي قاچاق مواد مخدر در  �

اين كش��ور مظنون به استفاده از پهپادها براي زير نظر 
گرفتن اقدامات پلیس هستندايسنا

كارشناسان محیط زيست هشدار دادند: با وجود تعهد  �
كش��ورهاي اروپايي به توق��ف جنگل زدايي اين فرآيند 
همچنان در محیط زيست اين منطقه ادامه داردايسنا

برخي رانندگان آمبوالنس در ايتالیا متهم ش��دند كه  �
ب��ه خاطر پ��ول بیماران را داخ��ل آمبوالنس به قتل 

مي رسانندتسنيم
تام كروز با دنباله يك فیلم خلباني محبوب و پرفروش  �

دهه هشتادي مي خواهد دوباره باكس آفیس تابستاني 
را از آن خود كندمهر

دو افس��ر عملیات ويژه پلی��س اندونزي درحالي كه در  �
يكي از مساجد جاكارتا مشغول اقامه نماز بودند با چاقو 

هدف قرار گرفتندتسنيم
نسخه س��وم انیمیش��ن پرطرفدار»من نفرت انگیز 3«  �

س��اخته »پتیر كافین« و »كايل بلدا« اكران خود را از 
امريكاي شمالي آغاز كردميزان

رافائل آلكانترا، مدافع آرس��نال ك��ه محصول آكادمي  �
بارسلوناست به بازگشت به نیوكمپ نزديك شدايلنا

كافهخبر

بازارهنر

فروشفيلمهادرهفتهاولتابستان
اين روزها با اينكه فیلم هاي اجتماعي 
وزن بیشتري در اكران تابستاني دارند، اما 
فیلم هاي كمدي همچنان با اقبال خوبي 
مواجه هس��تند.  با آغاز فصل تابستان و 
پايان ماه مبارك رمضان همچنین اتمام 
امتحانات دانش��گاه ها و م��دارس به نظر 
مي رس��د، گیش��ه س��ینماها بار ديگر با 

افزايش مخاطب روبه رو شده اند. 
فیل��م  هنرآنالي��ن،  گ��زارش  ب��ه 

تازه نفس»اكس��یدان« به كارگردان��ي حامد محمدي 
توانست با اقبال خوب مخاطبان مواجه شده و طي يك 

هفته به باشگاه میلیاردي ها ورود كند. 
»اكسیدان« نخستین س��اخته حامد محمدي كه 
از چهارش��نبه 31خرداد روي پرده سینماها رفت طي 
مدت يك هفته موفق ش��د 999میلیون تومان فروش 
را تجربه كند.  »نهنگ عنبر، سلكش��ن رويا« ساخته 
س��امان مقدم كه ادامه يي اس��ت ب��ر »نهنگ عنبر« 
همچنان در گیش��ه موفق اس��ت و تاكنون توانس��ته 

14میلیارد و 704میلیون تومان فروش داشته باشد. 
»رگ خواب« فیلم تحس��ین شده حمید نعمت اهلل 
در سي و پنجمین جشنواره فیلم فجر از هفته گذشته 
به جمع فیلم هاي درحال اكران پیوس��ت و موفق شد 
طي مدت يك هفته 922میلیون و 350تومان فروش 

داشته باشد. 

»رگ خواب« را معصومه بیات نوشته 
و حمید نعم��ت اهلل آن را كارگرداني كرد 
و در س��ي و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
موفق به 3سیمرغ بلورين جشنواره براي 
بهترين بازيگ��ر نق��ش اول زن، بهترين 
جلوه هاي وي��ژه میداني و بهترين عكس 
شد.  »زير س��قف دودي« ساخته پوران 
درخش��نده تاكنون 824 میلیون تومان 
فروش داش��ته است. اين فیلم كه پس از 
فیلم »هیس دخترها فرياد نمي زنند« س��اخته ش��ده 
در س��ي و پنجمین جش��نواره فیلم فجر دو سیمرغ 
بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن همچنین بهترين 

چهره پردازي را از آن خود كرد. 
»م��ادر قلب اتمي« به كارگرداني علي احمدزاده با 
توج��ه به حضور بازيگران اين فیلم ازجمله محمدرضا 
گلزار در اكران هاي مردمي تا روز چهارشنبه موفق به 
فروش��ي بالغ بر يك میلیارد و 75میلیون تومان شده 
است.  »برادرم خسرو« فیلم احسان بیگلري كه نوشته 
او و پريس��ا هاشم پور است، توانس��ت در هفته ششم 
اك��ران مجموع فروش خود را ب��ه يك میلیارد و 575 
میلیون تومان برس��اند.  »وياليي ها« نیز به كارگرداني 
منی��ر قیدي طي م��دت 44روز 907میلی��ون و 622 
هزار تومان فروش داشته است. فیلم قصه خانواده هاي 

فرماندهان سپاه و ارتش در سال 1365 است.

زبانخارجيدرهنرهايسنتيايران
معاون��ت صناي��ع دس��تي و هنرهاي 
س��نتي كش��ور ب��راي ايج��اد بازارهاي 
بین المللي و تس��هیل انتق��ال فرهنگ و 
هنر ايراني به ديگر كشورها »مسابقه ملي 
كتیبه نگاري زبان هاي خارجي« را برگزار 

مي كند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، صناي��ع خالق، 
صنايعي هس��تند كه در خالقیت فردي، 
مهارت و استعداد ريشه دارند و پتانسیل 

بس��یار خوبي در ايجاد ش��غل و ث��روت ايفا مي كنند. 
اين صنايع در اقتصاد كش��ورها درحال كسب اهمیتي 
روزافزون هستند و هر كشوري براي توسعه بايد توجه 
ويژه يي به آنها داش��ته باش��د؛ اما متاس��فانه با وجود 
تس��هیل مبادله و وج��ود تكنولوژي ه��اي جديد يك 
نابرابري عمیق بین كش��ورها در بهره ب��رداري از اين 
صنايع وج��ود دارد. يكي از راهكاره��اي مقابله با اين 

نابرابري، تسهیل دستیابي به بازارهاي جهاني است. 
براي تحقق پتانسیل صنايع دستي در ايجاد شغل 
و ث��روت ازجمله در صنعت گردش��گري بايد امكان 

عرض��ه و انتق��ال آن به ديگر كش��ورها 
افزاي��ش پیدا كند. اين عرضه بین المللي 
عالوه ب��ر جنبه اقتصادي در گس��ترش 
فرهنگ و هنر ملي در س��طحي جهاني 
نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. به همین 
دلیل معاونت صنايع دس��تي و هنرهاي 
س��نتي مس��ابقه مل��ي »كتیبه ن��گاري 

زبان هاي خارجي« را برگزار مي كند. 
در اي��ن مس��ابقه براي نخس��تین  بار 
5 زبان آلماني، انگلیسي، اس��پانیايي، فرانسه و عربي 
انتخاب شده اند. جمالتي كه بايد استفاده شود شامل 
نقل قول هاي بزرگان ادبي، فلسفي و فرهنگي زبان هاي 
مربوط همچنین ضرب المثل ها هس��تند، اين جمالت 
هم��راه با ترجمه هايش��ان در اختیار هنرمن��دان قرار 
 مي گیرند تا به عنوان كتیبه روي صنايع دس��تي ثبت 

شوند. 
ترجمه هاي فارسي نبايد روي آثار ثبت شوند و اين 
ترجمه ها صرفا براي اطالع هنرمندان از پیام جمالت 

فرستاده مي شوند. 

هرشب»آوازپارسي«متفاوتباقبلاست
حافظ ناظري با اشاره به اينكه برنامه  
ويژه يي براي كنسرت »آواز پارسي، افسانه 
و مهر« در نظر گرفته ش��ده است، گفت: 
قرار بر اين اس��ت كه اجراي هر شب آواز 
پارس��ي از لح��اظ موس��یقي، تداركات و 
صحنه پردازي با شب ديگر متفاوت باشد 
تا اين ام��كان براي عالقه من��دان فراهم 
ش��ود كه بتوانند با شركت در هر شب از 
كنس��رت ها، اجراي متفاوتي را نسبت به 

شب هاي گذشته تجربه كنند. 
 ب��ه گزارش فارس، ناظري از لزوم حضور يك راوي 
يا نقال در اجراها طبق سنت باستاني شاهنامه خواني 
گف��ت و ادامه داد: در هر ش��ب از كنس��رت هاي آواز 
پارسي، يكي از مشاهیر و چهره هاي برجسته فرهنگي 
و هنري كش��ور ك��ه از ماه ها پی��ش برنامه ريزي براي 
حضورش��ان صورت گرفته اس��ت به عنوان راوي هاي 
برنامه، ما را در اي��ن اجراها همراهي خواهند كرد كه 
نامش��ان را جهت حفظ احترام اين بزرگان و به عنوان 
ش��گفتي برنامه باقي خواهم گذاشت كه در آينده يي 
نزديك اع��الم خواهم نمود.   حافظ ناظ��ري در ادامه 
توضیح��ات خود درباره ديگر برنامه هاي ويژه اين اجرا 
به اس��تفاده از »ويدئو مپینگ« اشاره كرد و افزود: در 

اين ح��وزه قبال نیز تالش هاي بس��یاري 
به عمل آمده است ولي ما براي اين پروژه 
سعي داريم از تجربیات تیمي حرفه يي و با 
سابقه براي ارائه شكلي صحیح و اصولي از 
ويدئو مپینگ كه تا به حال كمتر در ايران 
اتفاق افتاده و مهندسي بین هنر طراحي 
صحنه با ويدئو و تصوير است، بهره ببريم. 
وي در پاي��ان گفت: ب��ه عنوان فرزند 
كوچ��ك اي��ران همیش��ه حفظ ن��ام و 
اصالت هاي حقیقي ايران را بر خود واجب دانس��ته ام و 
افتخار مي كنم كه بعد از به اتمام رس��اندن نخستین 
قس��مت از پروژه ناگفته امروز فص��ل جديدي را آغاز 
خواهیم كرد كه بیش��تر يك نیاز است تا يك اتفاق و 
اين نیاز حفظ و گس��ترش آواز حقیقي ايراني با لحن 
پارس��ي و به دور از الحان عربی است كه امروز بیشتر 
آواز ايران��ي را تحت تاثیر خود قرار داده اس��ت.  بلیت 
فروش��ي پروژه  »آواز پارس��ي، افس��انه و مهر« حافظ 
ناظري كه با همراهي ش��هرام ناظري و با هدف حفظ 
زبان فارسي به دور از الحان عربي در آواز ايراني برگزار 
مي شود از روز دهم تیر ماه ساعت 10:10:10 آغاز شد. 
اين كنس��رت در روزهاي 11و 12مرداد در تاالر بزرگ 

وزارت كشور برگزار خواهد شد. 

اول»اوباماكر«رالغوكنيد
استيتژورنال:

ايالت  روزنام��ه  اي��ن 
صفحه  در  ويسكانس��ین 
از  گزارش��ي  خ��ود  اول 
بر  ترامپ  دونال��د  تاكید 
لغو طرح اوباماكر منتشر 
كرده است. دونالد ترامپ 
امريكا  ريیس جمه��وري 
روز جمعه به سناتورهاي 
كش��ورش اعالم كرد كه 

الزم نیس��ت لغو اوباماكر را به بع��د از ارائه طرح 
جديد درماني موكول كنند. ترامپ از آنها خواست 
طرح بیمه درماني اوباماكر را بي درنگ لغو كنند. 
به گزارش اين روزنامه ترامپ با انتشار يادداشتي 
در تويیت��ر خود اعالم كرد: چنانچه س��ناتورهاي 
جمهوري خ��واه قادر ب��ه تصويب ط��رح درماني 
جايگزين نیس��تند، بايد بي درن��گ اوباماكر را لغو 
و س��پس در زماني ديگر طرح جديد را جايگزين 
آن كنند. در روزهاي گذش��ته، جمهوري خواهان 
براي دس��تیابي ب��ه توافق درمورد ط��رح درماني 
جديد به مش��كل برخورده بودند. بر اين اس��اس 
رهبر جمهوري خواهان سناي امريكا راي گیري در 
مورد اليحه بهداشتي جمهوري خواهان را به دلیل 
ع��دم حمايت كافي از آن به بعد از تعطیالت روز 

استقالل امريكا موكول كرد. 

نيويورکتايمز:
اين روزنامه در صفحه اول 
مس��لحانه يي  به حمله  خود 
به يك بیمارس��تان در شهر 
اس��ت.  پرداخته  نیوي��ورك 
طبق اين گزارش، مهاجم 
مسلحي كه به بیمارستان 
برانكس  لبنان در منطقه 
كرده  حمل��ه  نیوي��ورك 
بود بع��د از زخمي كردن 

6نفر، خودش را كشته است. برخي منابع نیز اعالم 
كرده اند كه اين مهاجم به ضرب گلوله پلیس از پا 
درآمده است. پلیس هويت مهاجم را هنري بلو 45 
س��اله اعالم كرده و گفته او پزشك عمومي سابق 
همین بیمارستان بوده اما در سال 2015 ناچار به 

استعفا شده است. 
در اين خصوص ش��هردار لندن اعالم كرده كه 
اين حادثه تروريس��تي نبوده اس��ت. اين حمله در 
طبقه ش��انزدهم بیمارس��تان شروع ش��ده و تمام 
مجروح��ان در طبق��ه 16 و 17 بوده ان��د. طب��ق 
اظهارات نیروهاي پلیس، اين مهاجم قصد داش��ته 
خود را به آتش بكشد كه بر اثر جراحات وارد شده، 

جان باخته  است. 

لوموند:
اين روزنامه فرانس��وي 
در صفح��ه اول خ��ود به 
ماج��راي س��قوط داعش 
پرداخته است. به گزارش 
نیروهاي  روزنام��ه،  اي��ن 
ارت��ش ع��راق توانس��تند 
النوري س��مبل  مس��جد 
گروه تروريستي داعش را 
تسخیر كنند. اين مسجد 

در ش��هر موصل مقر داعش در عراق بود كه از سال 
2014 به دس��ت نیروهاي داعش به رهبري ابوبكر 
البغ��دادي افتاد. طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، 
ابوبك��ر البغدادي خطبه خالف��ت خودخوانده اش را 
در اين مس��جد خوانده بود. طبق گ��زارش لوموند، 
تنها چند روز ديگر به بازپس گیري ديگر ش��هرهاي 
اشغال  ش��ده اطراف موصل توسط نیروهاي ائتالف 
باقي مانده است. بعد از آزادسازي مسجد »النوري« 
و اعالم پیروزي بر داعش، نیروهاي عراقي همچنان 
به پاك سازي مناطق مختلف موصل ادامه مي دهند. 
پیش تر گفته ش��ده بود نزديك به 200 تروريس��ت 
داعشي در محله قديمي موصل در محاصره نیروهاي 
عراقي هس��تند و درگیري هاي شديدي بین آنها با 
نیروهاي امنیتي و مسلح اين كشور در محله قديمي 

موصل جريان دارد. 

كيوسك
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