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سرمقاله

تبعات نگاه غيرجهاني

تحريم ه��اي ايران عالوه ب��ر آنكه يك نقطه مثبت داش��ت و آن اين 
بود ك��ه فعاالن اقتصادي و سياس��تمداران ايراني را به س��مت »نگاه به 
ظرفيت هاي دروني« برد،  يك نقطه ضعف عمده را هم آش��كار كرد و آن 
»جهان��ي نبودن« نگاه و اقتصاد ما بود. هر چند كه محصوالت خام ايران 
ب��ازار جهاني خود را داش��ت و دارد اما فرآيند تحريم ه��ا هم به گونه يي 
هوش��مندانه طراحي و اجرا ش��د كه كمتر از يك سال عمال اين بازار هم 

از دست رفت. 
در اصل،  اقتصاد هزاره س��وم آنچنان طراحي شده كه بيش از آنكه به 
مواد خام نياز داش��ته باشد به دانش چگونه استفاده كردن آن نياز دارد. 
اين تغيير اس��تفاده از ماده به دانش فرآيندي نه چندان طوالني داش��ته 
اس��ت. اگر در اوايل قرن بيس��تم بر حس��ب حادثه يي صدور ماده خامي 
مانن��د نفت كاهش مي يافت يا قطع مي ش��د، چ��رخ اقتصاد جهاني لنگ 
م��ي زد و قيمت اين ماده خام س��ر به فلك مي كش��يد. اما در اوايل قرن 
بيست و يكم شاهد آن بوديم كه با كم شدن حدود 3ميليون بشكه نفت 
از ب��ازار جهاني نه تنها چرخ اقتصاد جهاني لنگ نش��د بلكه قيمت ها هم 
افزايش نيافت. آنچه مانع اين رويداد شد، تغيير شكل يا استحاله ماده به 
دانش بود. اين نخستين راهبرد نگاه جهاني است. در اين راهبرد استفاده 
بهينه از ماده و سريع جايگزين كردن آن از اولويت بااليي برخوردار است. 
اين تغيير و جابه جاي��ي از جهاني بودن ديدگاه ها برمي خيزد. توانايي در 
راه بردن يك اس��تراتژي به جلو نيازمند ش��ناخت از ديگران و اطرافيان 
اس��ت،  اينكه آنها چه نياز دارند،  نيازش��ان چگونه برطرف مي ش��ود، چه 
راهبردهاي��ي براي آينده دارند و... همه اينها س��بب مي ش��ود كه نگاه را 
بازتر و وس��يع تر كرد و به بينش هاي جديدي دست يافت كه در مراحل 

باالتري قرار مي گيرد. 
دومين راهبرد نگاه جهاني، تبديل دانش به سرمايه است. اين شكل از 
تبديل عمال به معناي اس��تفاده از ظرفيت هاي ديگران است. كافي است 
در اين خصوص نگاهي به اكناف دنيا بيندازيد. هيچ كشور توسعه يافته يي 
را پيدا نمي كنيد كه نيازمند دانش و سرمايه كشور ديگري نباشد درست 
بر خالف كش��ورهاي كمتر توس��عه يافته يا توس��عه نيافته. اين كش��ورها 
تقريبا نيازي به كش��ورهاي ديگر ندارند،  حتي همس��ايه خود. نمونه بارز 
آن كره ش��مالي اس��ت. مجموع مبادالت تجاري آن كشور در طول سال 
به 4ميليارد دالر هم نمي رس��د،  اين در حالي اس��ت كه همسايه جنوبي 
آن يعني كره جنوبي س��االنه ب��ه 1000ميليارد دالر مي رس��د. مبادالت 
تجاري س��االنه كره ش��مالي معادل تقريبا يك روز كره جنوبي است. اگر 
كوچك تري��ن اتفاقي براي يك ش��ركت در كره جنوبي بيفت��د، اثر آن را 
مي توان بر تغيير قيمت سهام آن شركت در كشورهاي ديگر ديد. اما هر 
اتفاقي كه براي اقتصاد كره ش��مالي بيفتد،  از قبيل تحريم، انفجار معدن 
و... هي��چ تاثيري بر اقتص��اد جهاني ندارد. اين تف��اوت عيني يك »نگاه 
جهاني« با يك »نگاه بومي« است. پارادايمي كه كامال با هم فرق دارند. 
الزمه »نگاه جهاني« تغيير در رفتارهاس��ت. اي��ن مورد را مي توان به 
عنوان راهبرد سوم و مهم ترين راهبرد »نگاه جهاني« دانست. اگر مقامات 
كشور دنبال »جهاني بودن« هستند، بايد بدانند كه بدون اين راهبرد دو 
راهبرد اول هم تاثيري ندارد. جهاني بودن،  يعني تس��اهل، تعامل و مدارا 

با اطرافيان و شريكان. 
اي��ران يك دوره س��خت را كه مي توان آن را ش��بيه ب��ه دوره نوزايي 
دانس��ت، گذراند. در اين دوره آنچه به ما آس��يب شديد وارد كرد و باعث 
شد كه از قافله جهاني عقب بيفتيم،  نگاه غيرجهاني بود كه حاكم بود. با 
آنكه آن دوره گذش��ت اما اميدواريم كه دولتمردان ما متوجه ضربه زدن 
اين نگاه به كش��ور بوده باش��ند. حال كه امتداد اين دولت ورود به قرن 
پانزدهم هجري- شمس��ي است – 1400 – مرحله ورود به جهاني بودن 
را هم آغاز كند، آن هم با تغيير نگاه. اگر اين كار را خودمان نكنيم بدون 

شك ما را مجبور خواهند كرد كه بپذيريم. 
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شمارش معكوس كاخ سفيد براي تصميم بزرگ شروع شد 
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 منصور بيطرف   
سردبير

 محمود خاقاني   
كارشناس بين المللي انرژي

تحريم ه��اي اي��ران عالوه بر آنك��ه يك نقطه 
مثبت داش��ت و آن اين بود كه فعاالن اقتصادي 
و سياس��تمداران ايران��ي را ب��ه س��مت »نگاه به 
ظرفيت ه��اي دروني« برد،  يك نقطه ضعف عمده 
را هم آش��كار ك��رد و آن »جهاني نبودن« نگاه و 
اقتص��اد ما بود. هر چند كه محصوالت خام ايران 
ب��ازار جهاني خود را داش��ت و دارد ام��ا فرآيند 
تحريم ه��ا هم به گونه يي هوش��مندانه طراحي و 
اجرا ش��د كه كمتر از يك سال عمال اين بازار هم 
از دست رفت. در اصل،  اقتصاد هزاره سوم آنچنان 
طراحي ش��ده كه بيش از آنك��ه به مواد خام نياز 
داشته باش��د به دانش چگونه استفاده كردن آن 
ني��از دارد. اين تغيير اس��تفاده از م��اده به دانش 

فرآيندي نه چندان طوالني داشته است. 

  خبرگزاري ه��ا ب��ه نق��ل از روزنام��ه امريكايي 
واشنگتن  پست و ش��بكه سي ان ان اطالع رساني 
كرده اند ك��ه دونال��د ترام��پ، رييس جمهوري 
امري��كا بن��ا دارد روز پنج ش��نبه 12 اكتبر )20 
مهرم��اه( تصميم خود درب��اره پايبندي ايران به 
برج��ام را اع��الم كند. آقاي ترامپ مدعي اس��ت 
ك��ه توافقنامه برجام »در راس��تاي منافع« امريكا 
نيس��ت. خانم سارا سندرز، س��خنگوي كاخ سفيد 
در يك كنفرانس خبري روز پنج ش��نبه سيزدهم 
مهرم��اه )پنجم اكتبر( به خبرنگاران گفت: دونالد 
ترام��پ تصمي��م اش درب��اره برج��ام را گرفته و 

به زودي آن را علني خواهد كرد...
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 كاهش يك درصدي 
نرخ بيكاري

نرخ بيكاري در فصل تابستان كاهش قابل توجهي 
داشته است. براساس گزارش مركز آمار اين شاخص 
در فصل گذش��ته به رقم 11.7 درصد رسيده است، 
بدين  معنا كه در فصل تابستان نسبت تعداد بيكاران 
ب��ه كل جمعيت فع��ال )افراد 10 س��ال به باال كه 
شاغل يا تمايل به اشتغال دارند( 11.7 درصد است. 
اين رقم نس��بت به فصل بهار كه ن��رخ بيكاري آن 
12.6 درصد اعالم شد، كاهشي 0.9درصدي داشته 
اس��ت. البته كارشناس��ان معتقدند كه نرخ بيكاري 
فصل��ي از اعتب��ار بس��يار پاييني برخوردار اس��ت. 
رييس مركز آمار اعالم كرده كه ش��اخص فصلي تا 
25 درصد خطاي نس��بي دارد در حالي كه اين رقم 
در شاخص هاي ساالنه 10 درصد است. اين موضوع 
بي��ش از هر چي��زي به دليل تاثير مش��اغل موقت 
فصلي است كه در تابس��تان ها در بخش كشاورزي 
رخ مي دهد. با اين حال آمار نقطه يي بيكاري نشان 
مي دهد كه باز هم كاهشي يك درصدي در تابستان 
امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل ايجاد شده 

است ...

 منصور بيطرف   

تاكيد كميته نوبل بر مذاكره به جاي تقابل

كمپين »نابودي سالح هسته اي« 
برنده صلح نوبل شد

اعالم زمان برگزاري نمايشگاه مطبوعات 
 قائم مقام نمايشگاه مطبوعات ضمن اعالم زمان برگزاري بيست و سومين دوره اين 
نمايشگاه از احتمال حضور رييس جمهور براي برگزاري آيين افتتاحيه اين نمايشگاه 
خبر داد.  مهران عباس��ي اناركي قائم مقام بيست و سومين دوره نمايشگاه مطبوعات 
و خبرگزاري ه��ا در گفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت آماده س��ازي مصلي براي 
برگ��زاري اين نمايش��گاه و همچنين كم و كيف حضور رس��انه ها در اين دوره گفت: 
امس��ال بين 600 تا 700 تقاضا براي حضور در نمايشگاه ثبت شده كه بعضي از آنها 
به صورت تجميعي و در قالب موسسات مطبوعاتي بود كه اين موارد به شكل متمركز 
و با همديگر در نمايش��گاه ش��ركت داده مي ش��وند.  به گفته وي پيش ثبت نام هاي 
رس��انه ها براي حضور در نمايشگاه امسال مطبوعات انجام شده و ثبت نام قطعي هم 
با پرداخت مبالغ مربوط به اجاره غرفه تا آخر هفته آينده به اتمام مي رس��د و به اين 
ترتيب زمينه حضور رس��انه ها در نمايش��گاه فراهم خواهد شد.   عباسي همچنين با 
اشاره به استقبال خوب رسانه ها از نمايشگاه امسال از برخي جابه جايي ها در چينش 
رس��انه ها در فضاهاي مختلف شبس��تان خبر داد و اظهار كرد: پايگاه هاي خبري كه 
سال گذشته در نيم طبقه دوم شبستان مستقر بودند، امسال به طبقه همكف انتقال 
داده مي شوند و از طرف ديگر ممكن است برخي بخش هاي ديگر به بالكن شبستان 
تغيير مكان بدهند. در مجموع ما به دليل حجم تقاضاها، نمايشگاه امسال را فشرده تر 
ديده ايم.  قائم مقام بيست و سومين نمايشگاه مطبوعات از قطعي شدن زمان برگزاري 
اين دوره از نمايش��گاه خب��ر داد و تاكيد كرد: به خاطر در پيش ب��ودن ايام اربعين، 
نمايش��گاه امس��ال مطبوعات، 5 آبان ماه آغاز به كار مي كند و تا 12 آبان در مصلي 
داير خواهد بود.   وي با اشاره به برخي ويژگي هاي نمايشگاه امسال تصريح كرد: در 
بيست و س��ومين نمايشگاه مطبوعات عالوه بر ايستگاه طنز كه در سال گذشته هم 
بود، ايس��تگاه جوان هم به آن اضافه شده است. ما همچنين در نمايشگاه مطبوعات، 
فضاهايي براي برپايي نمايشگاه هاي عكس ترتيب داده ايم. به عالوه امسال هم مانند 
س��ال هاي اخير ميهمان هاي خارجي از رسانه هاي بين المللي به نمايشگاه مي آيند و 
در نشست هاي مختلفي نمايشگاه شركت خواهند كرد.  عباسي همچنين از همكاري 
تش��كل هاي مطبوعاتي با ستاد برگزاري بيست و س��ومين دوره نمايشگاه مطبوعات 
و خبرگزاري ها س��خن گفت و افزود: اين تش��كل ها در امور محتوايي نمايشگاه ها از 
قبيل سياست هاي نمايشگاه، نحوه انتخاب غرفه هاي برتر و نظارت بر كيفيت حضور 
رسانه ها در نمايشگاه ها، تصميم هاي الزم را اتخاذ مي كند.   وي با بيان اينكه جانمايي 
غرفه ه��ا، 26 مهرماه انجام خواهد ش��د در مورد تعرف��ه اجاره بهاي غرفه ها نيز گفت: 
امس��ال اجاره غرفه هاي با متراژ باال اندكي افزايش يافته اس��ت، در عين حال مانند 
دوره هاي گذش��ته اجاره غرفه هاي رس��انه هاي بخش خصوصي مش��مول 50 درصد 
تخفي��ف خواهد بود و متقابال تعرف��ه اجاره غرفه براي رس��انه هاي غيرخصوصي دو 
برابر رسانه هاي خصوصي محاسبه خواهد شد.  عباسي همچنين از ارائه تسهيالت و 
تخفيفات قابل توجه به نشريات استاني با هدف تشويق آنها براي شركت در نمايشگاه 
امس��ال خبر داد و خاطرنش��ان كرد: امس��ال توجه ويژه يي به استارت آپ ها در حوزه 
رس��انه صورت گرفته كه هدف اصلي آن كمك به رس��انه هاي مكتوب براي مقابله با 

گسترش فعاليت رسانه هاي فضاي مجازي است. 



 ظري�ف بر حف�ظ وحدت مل�ي و تماميت ارضي 
عراق تاكيد كرد؛ ايرن�ا  محمدجواد ظريف وزير امور 
خارجه كشورمان در حاشيه مراسم تشييع مرحوم جالل 
طالباني رييس جمهور س��ابق عراق، ب��ار ديگر بر حفظ 
وحدت ملي و تماميت ارضي عراق تاكيد كرد. وي گفت: 
جمهوري اسالمي ايران دوست هميشگي مردم عراق، از 
جمله كردهاي اين كش��ور اس��ت و اشتباهات راهبردي 
برخي افراد را به حس��اب مردم ك��رد عراقي نمي گذارد. 
ظريف زنده ياد جالل طالباني را دوس��ت ايران و مبارزي 
خستگي ناپذير عليه ديكتاتوري صدام و كسي كه همواره 
ب��راي وحدت و تماميت ارضي عراق مجاهدت نمود، ياد 

كرد و نام و ياد وي را گرامي داشت. 
 قطعنامه س�نا درب�اره »زنداني�ان امريكايي در 
ايران« ؛ ايس�نا  كميته روابط خارجي س��ناي امريكا 
يك قطعنامه فراحزبي را با مضمون درخواست از دولت 
ايران براي آزادي تبعه هاي امريكايي در ايران، به تصويب 
رساند. به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري واشنگتن 
فري بيكن در اين قطعنامه از دولت ترامپ خواسته شده 
اس��ت تا موضوع آزادي زندانيان امريكايي در ايران را در 
ص��در اولويت هاي خود قرار دهد. بنا بر اين گزارش، اين 
اقدام س��نا در حالي انجام شد كه باتوجه به اعالم اينكه 
ترامپ قص��د دارد پايبندي ايران به برج��ام را رد كند، 

تنش ها ميان دو كشور افزايش يافته است. 
 رون�ق صادرات در گرو ارائه مش�وق هاي پايدار 
ب�راي صادركنندگان اس�ت؛ مهر  عل��ي الريجاني 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي در س��ومين روز سفر 
خود به استان فارس در جلسه شوراي اداري شهرستان 
مرودش��ت بر لزوم ارائه مش��وق هاي پاي��دار در زمينه 
صادرات تاكيد كرد و گفت: اگر در زمينه ارائه مشوق هاي 
صادراتي، قانون وجود داش��ته باشد، صادركنندگان در 
جريان پشتيباني از فعاليت شان قرار مي گيرند و در اين 
راس��تا به وزي��ر صنعت، معدن و تجارت گفته ش��د كه 
اليحه يي در اين خصوص به مجلس ارس��ال ش��ود. وي 
گفت: اينكه بايد به موضوع گردش��گري در مرودش��ت 
توجه شود، قابل قبول است و باتوجه به ظرفيت هاي اين 

منطقه بايد رسيدگي هاي الزم صورت گيرد. 
 افزاي�ش اختي�ارات شهرس�تان ها از مطالبات 
تقسيمات كش�وري مي كاهد؛ خانه ملت  رمضانعلي 
س��بحاني فر عضو كميس��يون صناي��ع و معادن مجلس 
معتق��د اس��ت يكي از دالي��ل افزايش مطالب��ات تغيير 
تقس��يمات كش��وري عدم اعطاي اختيار به مس��ووالن 
شهرستاني و تصميم گيري ها در سطوح كالن است. وي 
به اظهارنظر درباره تقسيمات كشوري و نحوه اجراي آن 
پرداخت و گفت: نكته مهم اين اس��ت كه بايد بررس��ي 
كرد انگيزه افراد از طرح تقس��يمات كشوري چيست كه 
يكي از اين مباحث كمب��ود اختيارات در برخي مناطق 
است كه تصور مي كنند در صورت تبديل شدن به استان 

اختيارات بيشتري خواهند داشت. 
 واكنش محسني اژه اي به صحت ايجاد محدوديت  
خبرآنالي�ن   اصالح�ات؛  دول�ت  ريي�س  ب�راي 
حجت االس��الم والمسلمين غالمحس��ين محسني اژه اي، 
اعالم نظر نسبت به صحت ايجاد محدوديت تازه براي رييس 
دولت اصالحات را به نشست خبري روز يك شنبه موكول 
كرد. وي در حاش��يه مراسم ترحيم داوود احمدي نژاد در 
جمع خبرنگاران درباره صحت ايجاد محدوديت  تازه براي 
سيدمحمد خاتمي رييس دولت اصالحات، اظهار كرد: روز 
يك شنبه، در نشست خبري در خدمت شما خواهيم بود. 
 واكنش جهانگيري به دستگيري برادرش؛ تعادل   
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور، در واكنش به 
دستگيري برادرش در صفحه شخصي خود در اينستاگرام 
نوشت: »اطالع دقيقي از دليل، چگونگي دستگيري، اتهام، 
ضابط و شاكي برادرم ندارم، البته وي هيچ گونه مسووليت و 
فعاليت دولتي ندارد. مساله قابل پيش بيني بود و بايد صبر 
كرد. اميدوارم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه 

با فساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجرا شود.«
 دوحه خواهان روابط خوب با تهران است؛ تسنيم 
س��فير قطر در آلم��ان تحريم ه��اي عربس��تان و برخي 
كش��ورهاي عرب��ي در منطقه عليه قط��ر را نقض حقوق 
بش��ر دانسته و ايران را كشور مهمي در منطقه دانست كه 
دوحه عالقه مند به روابط تجاري خوب با آن اس��ت. شيخ 
سعود بن عبدالرحمان آل ثاني، از اعضاي خانواده سلطنتي 
قطر و سفير اين كشور در برلين در گفت وگو با هفته نامه 
»اشپيگل«، درباره تحريم هاي عربستان و برخي كشورهاي 
عربي عليه قطر گفت: اين تحريم ها نه تنها به قطر بلكه به 
هر كسي كه در منطقه در زمينه تجاري فعال است، آسيب 
مي رس��اند. اين تحريم ها عواقب اقتصادي براي همه دارد. 
وي در ادامه گفت: همه اختالف نظرهاي بين كشورها بايد 

از طريق گفت وگو و بر سر ميز مذاكره حل شود. 
 برگزاري مراس�م آغاز س�ال تحصيل�ي با حضور 
روحاني؛ برنا  مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاه ها امروز 
)شنبه ۱۵ مهرماه( با حضور حسن روحاني رييس جمهوري 
در دانشگاه تهران برگزار مي شود. در اين مراسم قرار است 

از برگزيدگان آزمون سراسري سال ۹۶ نيز تقدير شود. 
 تالش براي تقويت شوراها در بودجه هاي ساالنه؛ 
ايلنا  معاون عمران و توس��عه امور ش��هري و روس��تايي 
وزير كش��ور بر تقويت جايگاه شوراها، رعايت قانونمندي، 
به كارگي��ري ضابطه من��د اف��راد متخصص و شناس��ايي 
درآمدهاي پايدار شهري با درنظر گرفتن حقوق نسل هاي 
آين��ده و بدون فروش س��رمايه هاي ش��هر تاكي��د كرد. 
سيدمحمدعلي افش��اني در مراسم اعطاي احكام انتصاب 
شهرداران اصفهان، رشت، ايالم، ياسوج، كاشان، نجف آباد، 
خميني ش��هر و خ��وي و در جمع ش��هرداران، روس��اي 
شوراهاي اين ش��هرها و معاونان عمراني استانداري هاي 
مربوطه، گفت: تالش ما اين است كه در اليحه بودجه سال 
آين��ده و لوايحي كه در دولت و مجلس در حال بررس��ي 

است، جايگاه شوراها را تقويت كنيم. 
 الجبي�ر، ب�راي حضور اي�ران در جامع�ه جهاني 
شرط گذاش�ت؛ فارس  وزير خارجه عربستان سعودي 
ديروز در گفت وگو با ش��بكه اس��كاي نيوز عربي، در ادامه 
ادعاهاي بي پايه و اساس خود گفت كه اگر ايران مي خواهد 
در جامعه جهاني حضور فعال داش��ته باشد بايد دست از 
دخالت در امور ساير كشورها بكشد. عادل الجبير مدعي 
شد كه ايران در امور ساير كشورها دخالت مي كند. الجبير 
كه به اظهارات ضدايراني خود در هر محفل و گفت وگويي 
معروف اس��ت، روز جمعه در كنفرانس خبري مشترك با 

سرگئي الوروف همتاي روس خود نامي از ايران نبرد. 
 پلي�س فتا، فضاي مج�ازي را قبضه كن�د؛ مهر  
امام جمعه مشهد گفت: حرف غلطي است كه ما به عنوان 
امنيت آزادي را در فضاي مجازي محدود نمي كنيم، اين 
حرف در فضاي واقعي نيست چراكه دزد در فضاي واقعي 
آزاد نيس��ت. آيت اهلل سيداحمد علم الهدي ظهر ديروز در 
خطبه هاي نمازجمعه كه در حرم مطهر رضوي برگزار شد، 
اظهار كرد: متاسفانه در عرصه هايي كه بايد فضاي مجازي 
را مديريت كنند، نتوانس��ته اند، وزير جوان هم نتوانس��ته 
است يا نگذاشته اند. اين وظيفه پليس فتا است كه فضاي 

مجازي را قبضه كند. 

روي موج خبر

رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رييس جمهوري تركيه و هيات همراه: 

رژيم صهيونيستي به دنبال ايجاد »اسراييل جديد« در منطقه است

شمارش معكوس كاخ سفيد براي تصميمي بزرگ شروع شد 

اعالم آمادگي اروپا براي نجات برجام حتي در صورت خروج امريكا

س��خنگوي كاخ س��فيد اع��الم كرد ك��ه ترامپ 
تصميم خود را درباره برجام گرفته است و به زودي 
آن را اع��الم خواهد كرد. س��ارا س��ندرز در حالي از 
اين خبر پرده برداش��ت كه يك روز قبل از آن جيمز 
ماتيس وزير دف��اع امريكا در كنگره با تاكيد بر لزوم 
ماندن امريكا در برجام گفت كه ماندن در اين توافق 
در راس��تاي منافع ملي امريكاست. همين طور برخي 
مناب��ع آگاه ب��ه تفكرات ترامپ درب��اره برجام تاكيد 
كردند كه ترامپ قرار است در دوازدهم اكتبر بگويد 
برجام در راس��تاي منافع ملي امريكا نيست. ترامپ 
پيش تر اعالم كرده است كه پايبندي ايران به برجام 
را رد خواهد كرد. اين در حالي است كه همه مقامات 
ارش��د دولت او تاكيد دارند كه ماندن در برجام براي 

حفظ امنيت ملي امريكا ضروري است. 
 در همين راستا روز گذشته روزنامه واشنگتن پست 
در مقاله يي نوشت: افرادي كه در جريان راهبرد جديد 
كاخ سفيد در قبال ايران هستند روز پنج شنبه گفتند، 
دونال��د ترامپ رييس جمهور امريكا در نظر دارد، هفته 
آينده اعالم كند كه وي توافقنامه هسته يي بين المللي 
با ايران را تاييد نمي كند و مي گويد كه اين توافقنامه به 
سود منافع ملي امريكا نيست و به اين ترتيب موضوع 
را در اختي��ار كنگره يي قرار مي دهد كه رغبت چنداني 
)به توافقنامه( ندارد. اين حركت ترامپ نخس��تين گام 
در روندي خواه��د بود كه مي تواند در نهايت منجر به 

از س��رگيري تحريم هاي امريكا ضد ايران شود و باعث 
از بين رفتن توافقنامه يي خواهد ش��د كه فعاليت هاي 
هسته يي ايران را محدود مي كند. اين گزارش مي افزايد: 
پيش بيني مي شود دونالد ترامپ طي يك سخنراني كه 
فعال تاريخ آن براي دوازدهم اكتبر تنظيم ش��ده است، 
اقدام به تش��ريح يك راهب��رد كالن براي مقابله با اين 
كش��ور )ايران( بكن��د. ترامپ بر اس��اس آنچه رويكرد 
ش��ديدتر و جامع تر توصيف ش��ده اس��ت، باب اصالح 
توافقنامه تاريخي سال ۲۰۱۵ را باز خواهد كرد، ترامپ 
بارها از توافقنامه هس��ته يي به عن��وان يك توافقنامه 

ضعيف و غيرمنصفانه براي امريكا انتقاد كرده است. 

 خودداري ترامپ از توصيه به كنگره براي 
اعمال مجدد تحريم ها

چه��ار نف��ر از اف��راد مطل��ع و آگاه از تفك��رات 
رييس جمهور امريكا درباره برجام گفته اند كه وي فعال 
از توصي��ه به كنگره براي اعمال مجدد تحريم ها عليه 
ايران خ��ودداري خواهد كرد چون چنين كاري باعث 
ابطال توافقنامه خواهد شد. كليه اين افراد هشدار دادند 
كه اين برنامه ها هنوز نهايي نشده و ممكن است دچار 
تغييراتي شود. مايكل آنتون سخنگوي شوراي امنيت 
ملي كاخ سفيد نيز گفت: »دولت مشتاقانه منتظر است 
تا در زمان مناسب جزئيات راهبرد ما را در قبال ايران 
ارائه كند.« ساير افراد آشنا به روند بازنگري ۹ ماهه در 

رويكردهاي نظامي، ديپلماتيك، اقتصادي و اطالعاتي 
امريكا در قبال ايران به شرط مخفي ماندن هويتشان 
صحبت كردند چون ابعاد سياست هاي امريكا در قبال 
اي��ران هنوز قطعي نش��ده و دونالد ترام��پ هم هنوز 

تصميم خود را اعالم نكرده است. 
تاكنون چندي��ن مقام كاخ س��فيد در گفت وگو 
ب��ا رس��انه هاي مختل��ف امريكايي اع��الم كرده اند 
ك��ه ترامپ قص��د دارد در ۱۲ اكتب��ر )۲۰ مهر( در 
چارچ��وب راهبرد جدي��د امريكا عليه اي��ران، عدم 

پايبندي ايران به برجام را اعالم كند. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از نش��ريه انگليس��ي 
گاردين، روز گذشته تجار و رهبران كسب و كار اروپايي 
گفته اند كه آماده هستند تا در صورت خروج يك طرفه 
امريكا از توافق هس��ته يي اي��ران )برجام( هر كاري كه 
مي توانند براي نجات اين توافق انجام دهند. اين نشريه 
ادامه داد: تجار و رهبران كسب و كار اروپايي اميدوارند 
كه در صورت خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، منافع 
اقتص��ادي اين توافق اي��ران را ترغيب كند كه با وجود 
عهدش��كني امريكا همچنان به تعه��دات خود در اين 

توافق پايبند بماند. 

 تاكيد روسيه بر پايبندي ايران به تعهداتش
در حالي كه ترامپ اعالم كرد كه پايبندي ايران به 
برجام را رد خواهد ك��رد، وزراي خارجه، دفاع، رييس 
ستاد مش��ترك ارتش امريكا و نيز مشاور امنيت ملي 
ترام��پ تاكيد دارن��د كه ماندن در برجام در راس��تاي 
منافع ملي امريكاس��ت. معاون رييس جمهور پيشين 
امري��كا يكي از آن افرادي اس��ت كه تاكيد دارد خروج 
از برجام امريكا را منزوي مي كند نه ايران را. جو بايدن 
در سخناني به انتقاد از سياست هاي ترامپ پرداخت و 
با بيان اينكه ما در حال حركت در يك مس��ير تاريك 
هستيم، اذعان داشت: دفعه بعد ديگر جامعه بين المللي 
با ما همراه نخواهد بود و چنين اقدامي تاثيري بس��يار 

منفي بر مذاكرات با كره شمالي خواهد داشت. 
رييس جمهور روسيه هم در نشست آغازين مجمع 
بين المللي هفته انرژي روسيه به توافق هسته يي ايران 
و گروه ۱+۵ كه در جوالي ۲۰۱۵ حاصل ش��د، اش��اره 
كرد و گفت كه مسكو كماكان به حمايت از اين توافق 
ادام��ه مي دهد. والديمي��ر پوتين تصريح ك��رد: تمام 
گزارش هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي تاييد مي كند 
كه ايران به طور كامل به تعهداتش پايبند اس��ت. ما از 
اي��ن ارزيابي ها پيروي و از توافق پش��تيباني مي كنيم، 

توافق��ي كه در دولت پيش��ين امريكا حاصل ش��د هر 
چند ما اختالفات زيادي بر سر ديگر مسائل داريم. وي 
ادامه داد: » اكنون تمام كشورها به تعهدات خود عمل 
مي كنند و اقدامات آنها به طور كامل مطابق با قطعنامه 
شوراي امنيت س��ازمان ملل است. ما نيز از اين توافق 

حمايت خواهيم كرد.«
در روزه��اي پرتنش منته��ي تصميم گيري كاخ 
س��فيد، وزير خارجه روس��يه نيز در قزاقستان اعالم 
كرد ك��ه اميدوار اس��ت دونالد ترام��پ يك تصميم 
متع��ادل در مورد ماندن امريكا در توافق هس��ته يي 
ايران اتخاذ كند. سرگئي الوروف افزود: اين موضوع 
بسيار مهم است كه برجام به همين شكلي كه هست 
حفظ شود و البته حضور امريكا در برجام، يك عامل 

بسيار مهم در اين باره است. 

 تيلرسون و ترامپ براي دعوا بر سر توافق 
هسته اي  زمان بدي را انتخاب كردند

تيم ركس تيلرس��ون وزير خارجه امريكا همچنين 
روز گذش��ته گزارش هايي را منتش��ر ك��رد كه در آن 
به ابله خطاب كردن ترامپ از س��وي تيلرس��ون اشاره 
داش��ت و بر اس��اس اين گزارش درطول تابستان بارها 
قرار بود تيلرسون استعفا دهد و تنها به دليل اصرارهاي 
مايك پنس و ديگران مانده است. بلومبرگ در گزارشي 
با اش��اره به اصطكاك هاي دروني دولت ترامپ بر س��ر 
مسائل مختلف نوش��ت: »ترامپ و تيلرسون براي دعوا 
بر سر توافق هسته يي در حالي كه دولت براي تصميم 
درب��اره برجام ب��ه وحدت نظر ني��از دارد زمان بدي را 
انتخاب كردند. زمان بندي انتش��ار اي��ن گزارش از اين 
بدتر نمي توانست باشد، چرا كه ترامپ به ويژه با نزديك 
ش��دن اجراي وعده هايش در خصوص توافق هسته يي 
به وحدت در دولت نياز دارد. « بر اس��اس اين گزارش، 
ترامپ در حالي به طور علني به توافق هسته يي حمله 
مي كند كه جيمز ماتيس وزير دفاع او به س��ناتورها در 
هفته گذشته گفته بود؛ رييس جمهور بايد بداند توافق 
دوران اوباما چيزي اس��ت كه بايد ب��ه قوت خود باقي 
بماند. مقامات كاخ سفيد در اين مدت يا دولت را ترك 
كرده يا اخراج ش��ده اند. در اين ميان نام مشاور امنيت 
ملي س��ابق ترامپ و رييس استراتژيست هاي تيم او و 
همچنين رييس بخش روابط عمومي او ديده مي شود. 
افرادي كه مانده اند هم به نظر مي رسد، انسجام الزم را 
ندارند. اين خبرگزاري به عواقب ناگوار نزاع هاي دروني 
كاخ سفيد اش��اره كرد و نوش��ت: »فقدان وزراي امور 

امنيت داخلي و بهداشت و خدمات درماني مي تواند به 
اين معنا باشد كه تالش ترامپ براي دستيابي به اهداف 
سياسي اش در ۹ماه گذشته دچار مشكل جدي است.« 
 همچنين رييس شوراي روابط خارجي امريكا تاكيد 
كرد: لغو برجام باعث زيرسوال رفتن توافق ديگر دولت ها 
با امريكا مي ش��ود. ريچارد هاس در صفحه توييتر خود 
نوشت: »رد پايبندي ايران براساس معيارهاي سياسي 
باعث زيرس��وال رفتن هر نوع توافق با اياالت متحده از 

سوي ديگر دولت ها مي شود.«

 مشكل برجام سياسي است؛ نه حقوقي
يك تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي در رابطه 
با سياس��ت دولت امريكا در قبال توافق هس��ته يي به 
تمديد چندي پيش تعليق اجراي تحريم هاي هسته يي 
عليه ايران اش��اره كرد و گفت: به نظر من دليل تمديد 
موق��ت تحريم ها در آن زمان اين ب��ود كه هنوز دولت 
ترامپ تصميم قطعي در مورد برجام و همچنين ايران 
را به صورت كلي اتخاذ نكرده بود. شيرين هانتر تاكيد 
كرد: تصور من اين است كه امريكا مي خواهد هم برجام 
را نگه دارد و هم درصدد اس��ت، فش��ارها به ايران را به 

بهانه هاي مختلف زياد كند. 
وي با يادآوري برخي اختالف ها در دولت ترامپ در 
مورد توافق هسته يي اظهار داشت: روشن است كه در 
دولت امريكا و در ميان مشاوران ترامپ در مورد برجام 
اختالف ديدگاه وجود دارد. بنابراين ترامپ مي تواند تا 
زمان ارائه گزارش خود به كنگره در ماه اكتبر، سياست 
قطع��ي خود در قبال ايران و برجام را اتخاذ كند. هانتر 
با بيان اينكه هرگونه اقدام غيرمحتاطانه و حساب نشده 
از ط��رف ايران مي تواند موجب بازگش��ت تحريم هاي 
شديدتري نس��بت به قبل ش��ود، عنوان كرد: مشكل 
برجام سياسي است؛ نه حقوقي. تا زماني كه روابط ميان 
تهران و واشنگتن خصمانه باشد؛ اين گونه سختي ها نيز 
ادامه خواهد داشت. اين تحليلگر ارشد مسائل سياست 
خارج��ي در رابطه با گزارش برخي رس��انه ها مبني بر 
اينكه دولت امريكا تصميم خود را براي خروج از برجام 
گرفته اس��ت، تصريح كرد: نمي ت��وان به همه مطالبي 
كه در نشريه ها چاپ مي ش��ود، اعتماد كرد. من هنوز 
مطمئن نيستم ترامپ در مورد ايران و توافق هسته يي 
تصميم قطعي را گرفته باشد. هانتر در گفت وگو با ايلنا 
ادامه داد: تصور من اين است كه امريكا مي خواهد هم 
برجام را نگه دارد و هم درصدد اس��ت فشارها به ايران 
را به بهانه هاي مختلف زياد كند. استاد دانشگاه جورج 
تاون در پاس��خ به اين س��وال كه در صورتي كه امريكا 
بخواهد از برجام خارج ش��ود، اروپا در كنار ايران باقي 
خواه��د ماند؟ بيان كرد: اروپا هن��وز براي دفاع از خود 
ب��ه امريكا نياز دارد؛ بنابراين اگر امريكا واقعا مصمم به 
خروج از توافق هسته يي باشد، اروپايي ها نمي توانند كار 
جدي براي عدم خروج امريكايي ها از برجام انجام دهند. 

حض��رت آي��ت اهلل خامنه اي رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي در ديدار رجب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركي��ه و هيات هم��راه، با تاكي��د بر ل��زوم افزايش 
همكاري هاي اقتصادي دو كش��ور، توافق و همكاري 
ايران و تركيه در مس��ائل مهم دنياي اس��الم را بسيار 
 مه��م و اثرگذار خواندند و با اش��اره به منافع امريكا و 
رژيم صهيونيس��تي از برگزاري همه پرسي در منطقه 
كردستان عراق، خاطرنشان كردند: امريكا و قدرت هاي 
خارجي، غيرقابل اعتماد و به دنبال ايجاد يك »اسراييل 

جديد« در منطقه هستند. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به مشكالت 
جدي در جهان اسالم از شرق آسيا و ميانمار تا شمال 
آفريق��ا، گفتند: در مقابل اين مش��كالت، اگر ايران و 
تركيه در مساله يي به توافق دست پيدا كنند، آن توافق 
قطعا محقق خواهد شد و نفع آن به هر دو كشور و به 

دنياي اسالم خواهد رسيد. 
ايش��ان با تاكيد بر لزوم گس��ترش همكاري هاي 
اقتص��ادي دو كش��ور، افزودند: متاس��فانه ب��ا وجود 
ظرفيت هاي فراوان، سطح همكاري هاي اقتصادي در 
چند س��ال اخير هيچ پيش��رفتي نكرده و بايد در اين 

خصوص، بيش از پيش تالش و فعاليت كرد. 
رهبر معظم انقالب اس��المي با ابراز خرس��ندي از 
همكاري هاي ايران و تركيه در اجالس آستانه و روند 
رو به بهبود قضاياي س��وريه بر اث��ر اين همكاري ها، 
افزودن��د: البت��ه مس��اله داعش و تكفيري ه��ا به اين 

ش��كل پايان نخواهد يافت و حل اين مساله، نيازمند 
يك برنامه بلندمدت و واقعي اس��ت. ايشان در ادامه، 
برگزاري همه پرس��ي در كردستان عراق را خيانت به 
منطقه و موجب تهديد آينده آن، خواندند و با اش��اره 
به عوارض درازمدت اين اقدام براي همسايگان، تاكيد 
كردن��د: ايران و تركيه بايد در مقابله با اين حادثه، هر 
اقدام ممك��ن را انجام دهند و دولت عراق نيز بايد در 
اي��ن قضيه به ص��ورت جدي، تصميم گي��ري و اقدام 
كند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، »همكاري، همفكري 
و تصميم هاي واحد و جدي سياس��ي و اقتصادي« از 
س��وي ايران و تركيه در مقابله با اين قضيه را بس��يار 
مهم دانس��تند و خاطرنش��ان كردند: ن��گاه امريكا و 
دولت هاي اروپايي به اين موضوع با نگاه ايران و تركيه 
كامال متفاوت است و امريكا مايل است كه همواره يك 
عامل ايذايي عليه ايران و تركيه در اختيار داشته باشد، 
بنابراين به امريكايي ه��ا و اروپايي ها و مواضع آنها به 

هيچ وجه نمي توان اعتماد كرد. 
ب��ه  خط��اب  خامن��ه اي  آي��ت اهلل  حض��رت 
رييس جمه��ور تركيه افزودند: همچنان كه اش��اره 
كردي��د، از ح��وادث اخي��ر در درج��ه اول رژي��م 
صهيونيستي و بعد از آن، امريكايي ها سود مي برند. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المي با اش��اره به تالش 
دش��منان براي مشغول س��ازي ايران و تركيه و دور 
كردن دو كش��ور از مس��ائل مهم منطق��ه، افزودند: 
قدرت ه��اي خارج��ي و به ويژه رژيم صهيونيس��تي 
به دنبال ايجاد يك »اسراييل جديد« در منطقه و به 

وجود آوردن وسيله يي براي اختالف و نزاع هستند. 
ايش��ان تاكيد كردند: بايد با نگاه��ي بلندمدت و 
راهبردي به قضاياي اخير، تصميمات جدي و س��ريع 
گرفت و در قالب اقدام واحد، با اين موضوع مقابله كرد. 
اي��ن دي��دار ك��ه روحان��ي رييس جمه��ور  در 
كش��ورمان نيز حضور داش��ت، رجب طيب اردوغان 
رييس جمهوري تركي��ه با تاكيد بر لزوم ايجاد اتحاد 
قدرتمند بي��ن ايران و تركي��ه در منطقه، گفت: در 
مذاكرات با رييس جمهور اس��المي ايران درخصوص 
س��وريه و ع��راق توانس��تيم به جمع بندي برس��يم. 
رييس جمهور تركيه با اشاره به لزوم اقدامات مشترك 
و همزمان ايران، تركيه و عراق در مس��اله كردستان 
عراق، گفت: براس��اس اسناد و شواهد غيرقابل انكار، 
امريكا و اسراييل درخصوص مساله كردستان به يك 
توافق كلي رسيده اند و بارزاني با برگزاري همه پرسي، 

خطايي غيرقابل بخشش مرتكب شد. 
اردوغان ب��ا بيان اينكه  جز اس��راييل، هيچ كس 
كردستان عراق را به رسميت نشناخته است، گفت: 
همس��ايگان عراق، قطعا نمي توانن��د اين تصميم را 
قبول كنند، بنابراين مس��ووالن كردس��تان عراق از 
اين پ��س قدمي نمي توانن��د بردارن��د و راه رهايي 
نخواهند داش��ت. رييس جمهور تركيه با بيان اينكه 
امريكا، فرانس��ه و اس��راييل مي خواهند كشورها را 
در خاورميان��ه تجزيه و از اين ش��رايط به نفع خود 
بهره برداري كنند، خاطرنشان كرد: آنها براي سوريه 
نيز همين نقش��ه را دارند و اتح��اد و تصميم واحد 

ايران و تركيه در اين خصوص بسيار مهم است. 
اردوغان ب��ا تاكيد بر ل��زوم افزايش همكاري هاي 
اقتصادي دو كشور تا س��طح ۳۰ ميليارد دالر، افزود: 
كارهاي فراوان��ي وجود دارد كه مي توانيم با همكاري 
يكديگ��ر انجام دهيم اگرچه عده يي از گس��ترش اين 

همكاري ها خوش��حال نخواهند شد و تالش خواهند 
كرد اين گام هاي مثبت را متوقف كنند. 

رييس جمهور تركيه ابراز اميدواري كرد با برگزاري 
ساالنه شوراي راهبردي در ايران و تركيه، تصميمات و 

توافقات به طور جدي عملياتي شود.
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معاون رييس جمهوري و رييس سازمان 
انرژي اتمي كه به دعوت رس��مي مقامات 
ايتاليايي براي شركت در سمينار بين المللي 
منع گسترش سالح هاي هسته يي »آمالدي« و 
ديدار با مقامات اين كشور به رم سفر كرده است، گفت: برجام غيرقابل 
مذاك��ره مجدد و بهترين راه، پايبندي به آن اس��ت. به گزارش ايرنا، 
علي اكبر صالحي افزود: برخي مي خواهند برجام در ابعاد فني مجددا 
مذاكره شود، اما اين موضوع قابل مذاكره نيست. ما بارها گفته ايم كه 
برجام يك  بار مذاكره شده است، همه حتي وزير امور خارجه روسيه، 
س��خنگوي اتحاديه اروپا، خانم موگريني و چين نيز تاكيد كردند كه 
برجام قابل مذاكره مجدد نيست. وي تاكيد كرد: بهترين راه پايبندي 
به برجام است زيرا اين توافق در جهت مسائل و تفاهمات بين المللي، 
منطقه يي و تقويت رژيم عدم اش��اعه، مفيد و موثر اس��ت. اگر برجام 
به هم بخورد، تناقضات فراواني ازجمله بحث كره شمالي ايجاد خواهد 
شد. صالحي گفت، اكنون پيشنهاد شده كه مساله كره شمالي با مذاكره 
و ديپلماسي حل شود. بنابراين اگر برجام شكست بخورد، چه استدالل 
و توجيهي باقي مي گذارند تا بخواهند كره شمالي را براي مذاكره راضي 
كنند. قطعا آنها مي گويند كه يك مدل وجود داشت كه به هم خورده 
اس��ت. وي گفت: توصيه ما پايبندي به برجام است. مذاكره مجدد از 
نظر جمهوري اس��المي قابل قبول نيست و بارها مسووالن ما ازجمله 
رييس جمه��وري و وزير امور خارجه اعالم كرده اند كه مذاكره مجدد 
برجام را نمي كنيم. اگر امريكا از برجام خارج شود و ساير كشورها نيز 
آن را همراهي كنند، اقدام ايران روش��ن خواهد بود و از برجام خارج 

مي شود و اين توافق به خودي خود به هم مي ريزد. 

برجام غيرقابل مذاكره مجدد 
است

رييس ستاد كل نيروهاي مسلح با 
اشاره به مشكالتي كه همه پرسي اقليم 
كردس��تان در وضعي��ت امنيتي منطقه 
ايجاد مي كند، گفت: دشمنان ملت كرد با 
طراحي مس��اله همه پرسي و احياي آن، اين سرزمين را دچار 
آش��وب مي كنند كه اگر اين مس��اله حل نشود، مبدا درگيري 
چندساله يا چند ده ساله در منطقه خواهد بود. به گزارش صدا 
و سيما، سردار محمد باقري در مراسم دومين سالگرد شهادت 
سرلشكر سردار شهيد حسين همداني كه در تاالر بزرگ كشور 
برگزار ش��د، گفت: طراح همه پرسي در شمال عراق؛ امريكا و 
رژيم صهيونيستي هستند. مس��اله شمال عراق موضوعي نبود 
ك��ه بخواهد اين روزها مطرح ش��ود. وي با بي��ان اينكه مردم 
ش��مال عراق چه چيزي مي خواهند به دس��ت بياورند، گفت: 
كرده��ا در اين قس��مت از خ��اك عراق هم حاكمي��ت دارند، 
ه��م ارتش و هم پ��ول و چيز ديگري ني��از ندارند. وي گفت: 
عراقي كه با حكم مرجعيت توانس��ته داعش را شكست بدهد 
امروز با اين مساله روبه روست و ما درمي يابيم تهديدات مكرر 
عليه انقالب اس��المي و جبه��ه مقاومت در حال برنامه ريزي و 
شكل گيري است. رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح در بخش 
ديگري افزود: حال، ما از ش��هادت همدان��ي درس مي گيريم 
همه آنها كه دلس��وز هس��تند بايد در صحنه باشند. سرلشكر 
باقري گفت: ش��هادت سرلشكر همداني در ۶۵سالگي نخست 
به م��ا آموخت كه همه بايد در ميدان باش��ند و از طرفي اين 

شهادت ها، رويش هايي همچون شهيد حججي دارد. 

 غائله كردستان حل نشود
مبدا درگيري مي شود

رييس مركز توسعه دولت الكترونيك، 
فناوري اطالع��ات و آمار وزارت كش��ور 
گفت: فرآين��د احراز هوي��ت الكترونيكي 
راي دهندگان در انتخابات رياس��ت جمهوري 
كن��د نبود. اگر بتوانيم بخش دس��تي احراز هويت را حذف كنيم، 
س��رعت باال م��ي رود. امير ش��جاعان در گفت وگو ب��ا خبرآنالين، 
درباره رايزني هاي وزارت كش��ور با ش��وراي نگهبان براي برگزاري 
تمام الكتروني��ك يازدهمين دوره انتخاب��ات مجلس گفت: براي 
مجل��س يازده��م هن��وز كار را آغاز نكردي��م، ام��ا اميدواريم كه 
ان ش��اءاهلل به زودي اي��ن كار را انجام دهيم. اگر م��ورد توافق واقع 
ش��ود، به لحاظ فن��ي و آمادگي عوام��ل اجرايي ب��راي برگزاري 
الكترونيكي انتخاب��ات مجلس يازدهم كامال آماده هس��تيم. وي 
اف��زود: البته ب��راي برگزاري كامل الكترونيك��ي انتخابات مجلس 
ني��از به يكس��ري تجهيزات همچ��ون صندوق ه��اي الكترونيكي 
اخذ راي در ش��عب داريم اما به لح��اظ نوع كار، فرآيندي كه بايد 
 ط��ي ش��ود و اقداماتي كه بايد ص��ورت بگيرد، تجرب��ه خوبي در
 ۱۳۹ شهر براي برگزاري پنجمين دوره انتخابات شوراها داشتيم. 
به هر حال آمادگ��ي كامل داريم اين روش را براي كل صندوق ها 
توس��عه بدهيم. رييس مركز توس��عه دول��ت الكترونيك، فناوري 
اطالعات و آمار وزارت كش��ور درباره غيرقابل اعتماد بودن برخي 
قطعات چيني تجهيزات برگ��زاري الكترونيكي انتخابات كه مانع 
اجراي اين طرح در انتخابات رياست جمهوري شد، گفت: اين حرف 
كام��ال بي ربطي درباره قطعات بود. عملكرد اين تجهيزات نش��ان 
مي دهد كه خيلي خوب كار كردند و ما اصال مشكل فني نداشتيم.

چراغ سبز وزارت كشور براي 
برگزاري انتخابات»الكترونيك« 

س��فير و نماينده دايم كش��ورمان در 
س��ازمان ملل گف��ت: تحمي��ل ناعادالنه 
تحريم ه��ا مغاي��ر ب��ا حق��وق بين الملل، 
تبعيض آمي��ز و مغاي��ر ب��ا نظ��ام تج��اري 
چندجانبه گراست. به گزارش ايلنا، غالمعلي خوشرو سفير و نماينده 
ايران در سازمان ملل متحد طي سخناني در كميته دوم مجمع عمومي 
)كميته اقتصادي و مالي( س��ازمان ملل به اهميت دستيابي كشورها 
به ويژه كشورهاي در حال توسعه به توسعه پايدار در چارچوب نيازها 
و سياس��ت هاي ملي آنها تاكيد و در اين خصوص بر ضرورت تقويت 
نظام چندجانبه گرايي تجاري تاكيد كرد. وي ادامه داد: كش��ورها در 
سازمان ملل متحد قويا و مكررا بر ضرورت وجود يك نظام چندجانبه 
تجاري بدون تبعيض، جهاني، برابر و به دور از برخوردهاي سياس��ي 
تاكيد كرده اند. خوشرو در راستاي تقويت نظام تجاري چندجانبه بر 
نقش و جايگاه س��ازمان هاي منطقه يي تاكيد كرد و در اين خصوص 
به نقش س��ازمان همكاري هاي اقتصادي- اكو- و چش��م انداز ۲۰۲۵ 
اين س��ازمان اشاره كرد و گفت كه توسعه همكاري هاي تجاري براي 
دستيابي بلندمدت به توسعه پايدار از اهداف اصلي اين چشم انداز براي 
تقويت همكاري هاي منطقه يي است. سفير و نماينده دايم كشورمان 
در سازمان ملل در ادامه به ضرورت نقش سازمان ملل متحد به ويژه 
آنكتاد اش��اره كرد و نقش اين س��ازمان را در تس��ريع آماده س��ازي 
كش��ورهاي در حال توسعه براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني 
حايز اهميت دانست. وي در ادامه به تجربه تحميل ناعادالنه تحريم ها 
بر كش��ورمان اش��اره كرد و چنين سياس��ت هايي را مغاير با حقوق 

بين الملل، تبعيض آميز و مغاير با نظام تجاري چندجانبه گرا دانست. 

تحميل ناعادالنه تحريم ها 
مغاير با نظام تجاري است 

چهرهها
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3 كالن
ابهام راي ديوان در استرداد 

ماليات بر ارزش افزوده 
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با 
اشاره به اينكه راي ديوان عدالت اداري مبني بر بازگشت 
مالي��ات ارزش افزوده بيمه درمان به پرداخت كنندگان 
مس��تقيم ابهام دارد، گفت: بيمه هاي درمان از ماليات 

ارزش افزوده معاف شدند. 
محمد مسيحي در گفت وگو با فارس، با اشاره به راي 
ديوان عدالت اداري راجع به بخشنامه سازمان مالياتي 
مبني ب��ر ابطال دريافت مالي��ات ارزش افزوده از بيمه 
درمان و تكميلي درمان، اظهار كرد: مطابق راي هيات 
عمومي ديوان عدال��ت اداري از تاريخ صدور راي، بيمه 
درمان و تكميل درمان مش��مول ماليات ارزش افزوده 
نخواهد بود بنابراين مفاد راي مذكور براي سازمان امور 

مالياتي الزم االجراست. 
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي 
اف��زود: درخصوص ف��راز پاياني راي مذك��ور مبني بر 
اعم��ال م��اده 13 قانون تش��كيالت و آيين دادرس��ي 
ديوان عدالت اداري فقط درخصوص پرداخت كنندگان 
مس��تقيم ماليات بر ارزش افزوده ابهاماتي مطرح است 
كه با استعالم از هيات عمومي ديوان عدالت رفع ابهام 
خواهد شد. اين مقام مسوول تاكيد كرد: بايد مشخص 
شود مراد از پرداخت كنندگان مستقيم ماليات بر ارزش 
افزوده چه كس��اني )ش��خص، بنگاه يا ش��ركت بيمه( 
هستند، زيرا صرفا درخصوص اين گروه قابليت استرداد 

وجود خواهد داشت. 
براساس حكم ديوان عدالت اداري و بخشنامه جديد 
س��ازمان امور ماليات��ي، بيمه گذاراني كه طي 6 س��ال 
گذش��ته بابت خدمات بيمه درم��ان و تكميلي درمان 
ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كرده اند، مي توانند آن 

را بازپس گيرند. 
به گفته مسيحي، طبق ماده 13 قانون آيين دادرسي 
ديوان عدالت اداري آرا ديوان مربوط به آينده است مگر 
اينكه به جهت خسارت و مسائل شرعي عطف به ماسبق 
ش��ود. اكنون رايي كه صادر شده اثرش نسبت به آينده 
اس��ت. فقط در قس��مت پاياني راي گفته شده قضات 
ديوان با اعمال ماده 13 يعني تس��ري به گذشته فقط 
براي پرداخت كنندگان مس��تقيم ماليات ارزش افزوده 
موافقت كردند. معاون س��ازمان مالياتي درمورد اينكه 
پرداخت كنندگان مس��تقيم مالي��ات ارزش افزوده چه 
كساني هستند، بيان داش��ت: در اين مورد ابهام وجود 
دارد. مثال شخصي در شركتي فعاليت مي كند و شركت 
با يك ش��ركت بيمه قرارداد منعقد كرده اس��ت. سوال 
اينجاس��ت كه شخص، ش��ركت يا بيمه گذار پرداخت 

 كننده مستقيم ماليات ارزش افزوده هستند؟
وي تاكي��د كرد: در روزهاي آتي اي��ن موضوع را از 
ديوان عدالت اداري استعالم خواهيم كرد تا ابهام برطرف 
شود. براساس آمار، ماليات ارزش افزوده اخذ شده بابت 
بيمه درمان و تكميلي حدود 130 تا 140ميليارد تومان 

در سال بوده است. 

تصويب 2.4 ميليارد دالر 
طرح سرمايه گذاري خارجي

۷ طرح جديد و 1۹ طرح فرعي به ارزش ۲ ميليارد 
و 4۸0ميليون دالر در س��ازمان سرمايه گذاري خارجي 
تصويب ش��د. به گزارش ايِبنا، دويس��ت و نوزدهمين 
جلسه هيات س��رمايه گذاري خارجي در محل سازمان 
س��رمايه گذاري با حضور اعضاي هيات سرمايه گذاري 
خارجي برگزار ش��د. در اين نشس��ت، جمعا ۲۵ طرح 
سرمايه گذاري خارجي شامل ۷ طرح جديد و 1۹ مورد 
ديگر مرتبط به طرح هاي فرعي سرمايه گذاري خارجي، 
مع��ادل دو ميليارد و چهارصد و هش��تاد ميليون دالر 

امريكا به تصويب اعضاي هيات رسيد. 

 تاكيد رييس جمهوري
بر اصالح نظام بانكي

وزي��ر امور اقتص��ادي و دارايي بر ض��رورت اصالح 
ساختاري نظام بانكي تاكيد كرد و گفت: اصالح نظام 
بانكي نخستين چيزي است كه رييس جمهوري از من 
خواس��ته با جديت دنبال كنم. به گزارش شبكه اخبار 
اقتصادي و دارايي )شادا(، مسعود كرباسيان در مراسم 
تكريم و معارفه معاون سابق و جديد امور بانك، بيمه و 
شركت هاي دولتي اين وزارتخانه كه با حضور معاونان، 
مديران ستادي، مديران عامل بانك ها و بيمه ها برگزار 
شد طي س��خناني گفت: اصالح نظام بانكي نخستين 
چيزي است كه رييس جمهور از من خواسته با جديت 
دنبال كنم، در عين حال بايد در نظر داش��ته باش��يم 
ك��ه اصالح نظ��ام بانكي فقط ارائ��ه اليحه به مجلس 
شوراي اسالمي نيست. وي در ادامه تاكيد كرد: حوزه 
نظ��ارت بر عملكرد بانك هاي دولت��ي يا آنجاهايي كه 
دولت سهامدار است وظيفه توأمان معاونت امور بانك 
و بيمه و بانك مركزي است و وزير اقتصاد به نوبه خود 
بايد جوابگوي آن باش��د. وزير اقتصاد با اشاره به سهم 
پايين بيمه هاي دولتي نيز گفت: پيش��نهاد داديم جز 
بيم��ه ايران، بقيه بيمه ها را به مردم دهيم زيرا اعتقاد 
ب��ه بنگاهداري دولت جز در مواقع��ي كه الزام قانوني 

است، ندارم. 
وي تاكي��د ك��رد: بيمه ها باي��د به خ��ارج از مرزها 

گسترش يابند و دامنه فعاليت شان وسيع تر شود. 
كرباس��يان با بيان اينكه يكي ديگ��ر از اولويت هاي 
ابالغي رييس جمهور به وزير اقتصاد، مبارزه با پولشويي 
است، اظهار كرد: حوزه هاي مبارزه با پولشويي متنوع و 
گسترده است كه از جمله مهم ترين آنها؛ شامل سيستم 

بانكي، مالياتي و گمرك مي شود. 

تبادل گواهي الكترونيك 
ميان گمركات ايران و تركيه 

تبادل گواهي مبدا كاالهاي صادراتي ميان گمركات 
ايران و تركيه الكترونيكي شد.

به گزارش »تعادل«، گمرك ايران در جهت تسهيل 
و تس��ريع در صادرات و تبادل اس��ناد صادراتي ميان 
ايران و تركيه طي بخشنامه يي به صادركنندگان اعالم 
ك��رد تا گواهي مبدا كاالهاي صادراتي خود را با تاييد 
اتاق هاي بازرگاني دو طرف از طريق الكترونيكي براي 

گمرك ارسال كنند.

ماليات

كوتاه از كالن

مركز آمار ايران نرخ بيكاري فصل تابستان را اعالم كرد

كاهش يك درصدي نرخ بيكاري

در جلسه اخير موسسه مطالعات دين و اقتصاد با محور اقتصاد رفتاري مطرح شد

غفلت از مشاركت؛ پيش درآمد تنگناي اقتصادي دولت
گروه اقتصادكالن  الهام آبايي  

 جلس��ه هفته گذشته موسس��ه دين و اقتصاد به 
موض��وع اقتصاد رفت��اري و اهمي��ت آن پرداخت. در 
اين جلس��ه كه با حضور احمد ميدري معاون رفاهي 
وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعي و همچنين فرش��اد 
مومني اقتصاددان برگزار شد، تغييري مهم در تحوالت 
اقتص��ادي مورد واكاوي ق��رار گرفت كه مبناي آن به 

بيان مومني همان انقالب دانايي است. 
با گسترش اقتصاد رفتاري در دهه هاي اخير، انسان 
و رفتارهاي او در ارزيابي اقتصاد و پيش بيني ش��رايط 
آينده بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. به بيان ديگر 
اقتصاد رفتاري يكي از مباني اصلي اقتصاد كالسيك را 
كه همان فرض منطقي بودن رفتارهاي انسان است را 
نقض و اين مساله را مطرح مي كند كه رفتارهاي انسان 
آن گونه كه تصور مي شود، منطقي نيست. اين امر نقش 
و اهميت رفتار انس��ان را در تغيير و تحوالت رفتاري 
بسيار نمايان تر مي كند. به گونه يي كه به گفته فرشاد 
مومني، ديگر اين تصور دولت ها كه مي توانند انسان ها 
را به حساب نياورند و با پول و اقتداري كه دارند جامعه 

را هدايت كنند، جواب نمي دهد. 
تحوالت علمي دولت ها را ب��ا چالش مواجه كرده 
و به حس��اب آوردن انس��ان ها، جلب مشاركت و ارائه 
اطالعات از مصلحت هاي توسعه به آنها، دستاوردهاي 
بس��يار بيشتري را با هزينه كمتر حاصل خواهد كرد. 
اين مس��اله با توجه به پايين بودن نرخ مش��اركت در 
ايران به راحتي وضعيت نابس��امان كش��ور را نمايان 
مي كند. عالوه بر اي��ن گزارش هاي بين المللي هم در 
اين زمينه، بهبود وضعيت اقتصادي ايران را مش��روط 
بر ارتقاي مشاركت اقتصادي و به ويژه مشاركت زنان 

دانسته است. 
در عي��ن حال، احمد ميدري اين موضوع را مطرح 
كرد كه بر خالف اقتصاد كينزي كه با ابزارهاي محدود 
هزينه و سود سر و كار دارد، اقتصاد رفتاري ابزارهاي 
بس��يار متعددي را در اختيار انس��ان قرار مي دهد كه 
اين ابزارها مي تواند در حيطه وس��يعي اعم از معضل 
چاق��ي تا حل بحران بازارهاي مالي موثر واقع ش��ود. 
البت��ه مي��دري در عين ح��ال اي��ران را بي اطالع از 
دس��تاوردهاي اقتصاد رفتاري مي خواند و بر اين باور 
است كه گرچه در دنيا در مباحث متفاوتي از اقتصاد 
رفتاري بهره برداري مي شود، ما هنوز از اين دستاوردها 
بي اطالعيم؛ به نوعي كه در ايران هنوز دعوا بر سر باال 
يا پايين بودن نرخ سود است. مشروح اظهارات اين دو 
اقتصاددان را در خصوص اقتصاد رفتاري و اهميت آن 

در ادامه مي خوانيد. 

 انقالب دانايي در ربع پاياني قرن بيستم
 مومني به انقالب دانايي و تاثير آن بر اداره اقتصاد 
اش��اره كرد و گفت: »نقط��ه عطفي در تاريخ تحوالت 
اقتصادي دنيا وجود دارد كه از ربع پاياني قرن بيستم 
ش��روع شده و هر چه به زمان حال نزديك مي شويم، 
ط��ول و عرض آث��ار و پيامدهاي توجه ب��ه آن باعث 
مي ش��ود به طرزي بي نظير انسان با همه ويژگي هاي 

رفتاري خود در مركز توجه نظريه پردازان قرار بگيرد. 
آن نقطه عطف با عن��وان انقالب دانايي صورت بندي 

مفهومي شده است.«
وي افزود: »انقالب دانايي به اين معنا نيست كه در 
گذشته اقتصادها بر اساس غيردانايي ارائه مي شد. در 
حقيقت به اين مساله اشاره دارد كه تا قبل از تحوالت 
انقالب��ي در ماكروالكتروني��ك و فن��اوري اطالعات، 
نوآوري هاي فناورانه عموما كمك حال بازوي دس��ت 
انسان بودند. اما بر اثر انقالب دانايي، كمك هاي نوآورانه 
كمك حال مغز انسان مي شوند. بر اثر اين تحول شاهد 
دگرگوني ها در همه عرصه هاي حيات فردي و جمعي 
انس��ان ها هس��تيم اما آنچه از نظر اقتصادي مساله را 
متمايز مي كند، اين است كه در حالي كه در نگاه هاي 
كالسيك انسان و جايگاه او در فرآيند توليد، در كنار 
س��اير عوامل توليد در نظر گرفته مي ش��ود و قدرت 
تاثيرگذاري او همگن فرض مي ش��د، در كمتر از نيم 
قرني كه دستاوردهاي انقالب دانايي به تدريج در حال 
ظهور است، در اقتصادهاي پيشگام شاهد هستيم كه 
س��هم انس��ان در خلق هر يك واحد ارزش افزوده به 

تنهايي معادل چهاربرابر مجموع عوامل ديگر است.«

 انسان در كانون توجه اهداف توسعه
به گفت��ه مومني، اين ديدگاه كه انس��ان ها هدف 
برنامه هاي توس��عه و مهم ترين ابزار پيش��برد توسعه 
هس��تند، هم به اعتبار مالحظات رفتاري انس��اني و 
هم ب��ه اعتبار تعام��الت بين فردي و بي��ن گروهي، 
حساس��يت هاي گس��ترده تري را در زمينه شناخت 
انسان و برجس��ته كردن خواست  ها و نيازهاي انسان 

مطرح كرد. 
اين اقتصاددان افزود: »با انقالبي كه در بهره وري رخ 
داده، ميكروفيزيك بهره وري اهميت فوق العاده يي پيدا 
كرده است. در كشورهاي دانايي محور حتي جابه جايي 
يك انس��ان مي تواند سرنوشت يك بنگاه و صنعت را 
تحت تاثير قرار دهد. بنابراين بس��ياري از مسائل كه 
در جنبه كالس��يك توس��عه بيش��تر جنبه تعارف و 
لوكس گرايي داش��ت، االن در قلب مساله توسعه قرار 
گرفته است؛ مانند مساله مشاركت انسان ها در تعيين 

سرنوشت خودشان.«
وي با اش��اره به ضعف ايران در زمينه مش��اركت 
تصري��ح كرد: »در مقام ش��عار در ايران هم مي گوييم 
و مي شنويم كه توسعه اتفاق نمي افتد مگر اينكه يك 
اراده همگاني و مشاركت همگاني وجود داشته باشد. 
اما به دليل ع��دم درك كافي از اين تحوالت بنيادي 
هنوز از حالت تعارف و ش��عار فراتر نرفته ايم. از منظر 
مش��اركت اقتصادي، بر اساس جديدترين آمارها نرخ 
مشاركت در ايران جزو پايين ترين نرخ ها در دنياست 
و بر اساس گزارش هاي رس��مي نزديك به 60درصد 
جمعيت در س��ن فعالي��ت در ايران هيچ نقش��ي در 
توليد ملي ندارند. اين مس��اله در حيطه زنان وضعيت 
پيچيده تري پيدا مي كند. نرخ مشاركت زنان در بازار 
كار ايران تقريبا يك سوم ميانگين جهاني است و البته 
ميانگي��ن جهاني هم به هيچ وجه ش��اخص مطلوبي 

نيس��ت. چيزي كه مس��اله را پيچيده تر مي كند، اين 
است كه در ربع قرن گذشته بيشترين سرمايه گذاري 

از نظر دانايي روي زنان انجام شده است.«
مومني اف��زود: »در فرآيندهاي سياس��ت گذاري 
اقتصادي به وضوح مش��اهده مي كنيم كه انسان ها در 
حاشيه سياس��ت گذاري ها قرار دارند. در يك ساختار 
رانت��ي معم��وال در جهت گيري ه��اي سياس��تي دو 
گ��روه بازنده داريم. گ��روه اول توليدكنندگان و گروه 
دوم عامه مردم هس��تند. در اقتصاد رانتي، فش��ارها و 
محدوديت ه��ا متوجه اين دو گروه اس��ت و فرصت ها 
متوجه رانت خورها، رباخواران و واردكنندگان مي شود. 
حت��ي در طرز بين��ش سياس��ت گذاران م��ا عدالت 
اجتماعي كامال به حاش��يه رانده شده است. به طوري 
ك��ه حتي حرفي هم در اين زمينه زده نمي ش��ود. در 
حالي ك��ه وقتي به كاركردهاي عدالت اجتماعي نگاه 
مي كنيم، مي بينيم كه بيش��ترين تاثير را در اعتالي 
حقوق مالكيت و كاهش هزينه ه��اي مبادله دارد. ما 
به اين مسائل توجه نمي كنيم و بعد هزينه هاي بسيار 

غيرمتعارفي را مي پردازيم.«

 ناديده گرفتن انسان ها و تنگناي دولت ها
اين اقتصاددان با بيان اينكه موضوع اقتصاد رفتاري 
بيش��تر در س��طح بنگاه ها و اقتصاد خرد مطرح بود، 
افزود:»طي دو دهه گذش��ته ش��اهد اين هستيم كه 
پيش��رفت هاي جديدي كه در اقتص��اد رفتاري ايجاد 
ش��ده، افق هاي جديدي ب��راي برطرف ك��ردن فقر، 
برطرف كردن بحران محيط زيست و حركت به سمت 
بهره وري نظام ملي در برابر چشمان استراتژيست هاي 
دني��ا ق��رار داده اس��ت. اي��ن دس��تاوردها در حدي 
قابل اعتناس��ت ك��ه موضوع گزارش توس��عه جهاني 
س��ال ۲01۵ميالدي اين اس��ت ك��ه از طريق جدي 
گرفتن دس��تاوردهاي اقتصاد رفتاري چطور مي توان 

دستاوردهاي توسعه را حاصل كرد.«
وي با بيان اينكه ناديده گرفتن انس��ان ها، دولت ها 
را با چالش مواجه كرده، افزود:»گزارش توسعه جهاني 
س��ال ۲01۵ميالدي به موضوع ذهن، رفتار و جامعه 
مي پردازد. اس��اس قضيه هم اين اس��ت كه دولت ها 
هميش��ه فكر مي كردند كه مي توانند انس��ان ها را به 
حس��اب نياورند و با پول و اقتداري كه دارند جامعه را 
به سمتي كه مي خواهند هدايت كنند. درحال حاضر 
در اثر مجموعه تحوالت علمي و فني تا حدود زيادي 
اقتدار دولت ها با چالش روبه رو ش��ده اس��ت. در ابعاد 
خيلي وس��يع تري، توانايي هاي مال��ي دولت ها هم به 
چالش كشيده ش��ده است. بنابراين به حساب آوردن 
انسان ها، جلب مشاركت آنها و ارائه اطالعاتي كه آنها را 
درخصوص مصلحت هاي سطح توسعه روشن مي كند، 
مي تواند رويه يي باشد كه از دل آن با هزينه هاي بسيار 

كمتر دستاوردهاي بيشتري حاصل شود.«

 رفتارهاي غيرمنطقي و سقوط بازارهاي مالي
در ادام��ه ميدري به ارائ��ه توضيحاتي درخصوص 
مباني اقتصاد رفتاري پرداخت و گفت:»موضوع اصلي 

اقتصاد رفتاري اين اس��ت كه آدم ها با فروضي كه در 
علم اقتصاد وجود دارد، متفاوت هستند. اگر بخواهيم 
بگوييم كه همه انسان ها عاقل و همگن هستند و هيچ 
تفاوتي ميان آنها نيست و فقط تفاوت شرايط است كه 
باعث تفاوت در وضعيت اقتصاد مي ش��ود، دچار يك 

خطاي بزرگ شده ايم.«
وي افزود:»در بحران اقتصادي سال ۲00۸ميالدي 
كتابي با عنوان فيزيك مالي منتش��ر شد. اين كتاب 
با اين رويك��رد توضيح مي دهد ك��ه وقتي بازارهاي 
مالي س��قوط مي كنند، دو نگاه متفاوت وجود دارد. 
نخس��ت اينكه دولت ها نمي توانند كالهب��رداران را 
كنترل كنند و تباني هايي در ش��ركت ها رخ مي دهد. 
اين تباني ها باعث مي ش��ود كه اعتم��اد به بازارهاي 
مالي س��قوط كند و كل اقتصاد دچار آسيب شود اما 
اقتصاد رفتاري اين موضوع را مطرح كرد كه بخشي 
از اي��ن اتفاق به خاط��ر درك غلط مردم و رفتارهاي 
غيرعقاليي آنهاست. نمونه آن هم اين است كه وقتي 
به افراد توصيه مي شود كه ورزش كنند يا زبان خود 
را تقويت كنند هميش��ه آن را به عقب مي اندازند يا 
در مورد بازار لوازم يدكي چيزي حدود 300ميليارد 
تومان در بازار چند هزارميليارد توماني معوقات وجود 
دارد. علت اينكه بازار سهام سقوط مي كند، اين است 
كه آدم ه��ا غيرعقاليي رفتار مي كن��د. اين درحالي 
اس��ت كه در اقتصاد نئوكالسيك فرض مي كنيم كه 

انسان ها كامال منطقي رفتار مي كنند.«
مي��دري با بي��ان اينكه نمونه هاي متعدد نش��ان 
مي دهد كه انس��ان ها غلط رفت��ار مي كنند و آينده 
را درس��ت پيش بين��ي نمي كنند، اظهار ك��رد:»در 
عي��ن حال، بار و وزني كه انس��ان ها به زمان حال و 
آينده وارد مي كنند خطاس��ت و به زيان خودش��ان 
عمل مي كنند. وقتي گفته مي ش��ود كه غذاي چرب 
مصرف نكنيد به دليل اينكه انسان تاثيرات آينده را 
به درستي حس نمي كند، كاري مي كند كه به ضرر 
خودش تمام مي ش��ود. در بازار مالي و بازار سياست 

هم انسان همين كار را مي كند.«
وي افزود:»اقتص��اد رفت��اري خطاهاي انس��ان را 
كش��ف مي كند و با نوعي آگاهي بخشيدن يا حداقل 
مداخله ها در سيس��تم، مي كوش��د رفتار انسان ها را 
اصالح كند. در همين زمينه مي توان به كتاب اقتصاد 
فقير اش��اره كرد ك��ه مجموعه يي از سياس��ت هاي 

فقرزداي��ي دولت ها را نش��ان مي دهد كه چون رفتار 
انس��ان ها را درست تش��خيص نمي دهند به نتيجه 

نمي رسد.«

 در ايران هنوز دعوا بر سر نرخ سود است
ب��ه گفت��ه مي��دري، مص��داق اي��ن مس��اله در 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي هم وج��ود دارد. آدم ها 
تمايل ندارند كه براي بازنشستگي خود پول بدهند. 
ب��ه همين دليل س��المندي با فقر همراه مي ش��ود. 
دولت ه��ا همواره بازنشس��تگي را اجب��اري كرده اند 
چراكه اگر اين مس��اله اختياري باشد، افراد دست به 

اين كار نمي زنند!
مع��اون رفاهي وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
با بيان اينكه كابردهاي اقتص��اد رفتاري حوزه هايي 
از فقرزدايي تا بازار بورس را ش��امل مي ش��ود، اظهار 
كرد:»به هر حال اين همان حرف قديمي اس��ت كه 
اقتصاددان��ان نهادگرا مي زدند و مي گفتند انس��ان ها 
براساس عادات رفتاري عمل مي كنند. نمي توان اين 
عادت ه��ا را به راحتي تغيير داد. به عنوان مثال افراد 
چقدر به هم اعتماد مي كنند، چقدر به دولت اعتماد 
مي كنند، سختكوش هس��تند يا به دنبال لذت هاي 
كوتاه مدت و... همه اين موارد با رنگ و قالبي متفاوت 

در اقتصاد رفتاري مطرح مي شود.«
وي با اش��اره به دس��تاوردهاي اقتص��اد رفتاري 
توضي��ح داد:»در اقتص��اد كين��زي در نهايت به اين 
مي پردازيم كه دولت هزينه ها را زياد كند يا كم، سود 
را كم كند ي��ا زياد. اما اقتصاد رفتاري بي نهايت ابزار 
در اختيار انس��ان قرار مي دهد. نخست اينكه تمركز 
را روي سيستم شناختي انس��ان مي برد و به عنوان 
مثال مي پرسد كه در سيستم آموزشي چه برنامه يي 
داريد. اين مساله از معضل چاقي افراد تا بازار بورس 
را شامل مي ش��ود! به اين مساله هم اكتفا نمي كند. 
گروه هاي مختل��ف را مورد مطالعه ق��رار مي دهد و 
حتي به سمت علم آزمايشگاهي رفته است. در ايران 
هنوز دعوا بر س��ر اين است كه نرخ بهره باال برود يا 
نرود. اين درحالي است كه بسياري از مباحث اقتصاد 
رفتاري كمك مي كند تا اقتصاد بهتري داشته باشيم. 
اقتصاد رفت��اري مي تواند كاربردهاي بس��يار زيادي 
داشته باشد كه احتماال بسياري از آنها هم به دست 

آمده و ما از آن مطلع نيستيم.«

گروه كالن  
نرخ بيكاري در فصل تابستان كاهش قابل توجهي 
داشته است. براس��اس گزارش مركز آمار اين شاخص 
در فصل گذش��ته به رقم 11.۷ درصد رس��يده است، 
بدين  معنا كه در فصل تابس��تان نسبت تعداد بيكاران 
به كل جمعيت فعال )افراد 10 س��ال به باال كه شاغل 
يا تمايل به اش��تغال دارند( 11.۷ درصد است. اين رقم 
نس��بت به فصل بهار كه نرخ بي��كاري آن 1۲.6 درصد 
اعالم ش��د، كاهشي 0.۹درصدي داش��ته است. البته 
كارشناس��ان معتقدند كه نرخ بيكاري فصلي از اعتبار 
بس��يار پاييني برخوردار است. رييس مركز آمار اعالم 
كرده كه ش��اخص فصلي تا ۲۵ درصد خطاي نس��بي 
دارد در حال��ي كه اين رقم در ش��اخص هاي س��االنه 
10 درصد است. اين موضوع بيش از هر چيزي به دليل 
تاثير مش��اغل موقت فصلي است كه در تابستان ها در 
بخش كشاورزي رخ مي دهد. با اين حال آمار نقطه يي 
بيكاري نشان مي دهد كه باز هم كاهشي يك درصدي 
در تابس��تان امسال نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
ايجاد شده است. شاخص نقطه يي به طور دقيق عوامل 
فصلي را كنترل مي كند اما باز به دليل نوسانات متضاد 
در تابستان سال هاي گذشته نمي توان به يقين از شروع 
روند كاهش بيكاري صحبت كرد و در اين رابطه بهتر 

است ارقام فصل هاي آتي را به انتظار بنشينيم. 

 كاهش سرعت مشاركت اقتصادي
ب��ه گ��زارش »تع��ادل«، نتايج ط��رح آمارگيري 
نيروي  كار تابس��تان 13۹6 منتش��ر ش��د. بررس��ي 
نرخ بيكاري افراد 10س��اله و بيش��تر نشان مي دهد 
ك��ه 11.۷ درصد از جمعيت فعال )ش��اغل و بيكار(، 
بيكار بوده اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري كل 
كشور نشان مي دهد كه اين شاخص، نسبت به فصل 
مشابه در س��ال قبل )تابس��تان 13۹۵(، 1.0 درصد 
و نس��بت به فصل گذش��ته )بهار 13۹6( 0.۹ درصد 
كاهش داشته است. براساس اين گزارش در تابستان 
13۹6، 41.0 درصد جمعيت 10س��اله و بيش��تر از 
نظر اقتصادي فعال بوده اند، يعني در گروه ش��اغالن 
يا بيكاران قرار گرفته اند. بررس��ي روند تغييرات نرخ 
مشاركت اقتصادي كل كشور نشان مي دهد كه اين 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان 
13۹۵(، 0.6 درصد و نس��بت به فصل گذشته )بهار 

13۹6(، 0.4 درصد افزايش داشته است. 
بدين قرار معلوم مي شود كه هر چند كاهش نرخ 
بيكاري به دليل كاهش نرخ مشاركت اقتصادي نبوده 
اس��ت، اما در آن بي تاثير هم نيست. براساس فرمول 
نرخ بيكاري، جمعيت بيكار در صورت و جمعيت فعال 
در كسر قرار مي گيرد. بر اين اساس براي كاهش اين 
نرخ يا بايد از تعداد صورت كس��ر كاس��ته شود يا در 

تعداد مخرج. آمارها نشان مي دهد كه با وجود اينكه 
مخرج كسر نسبت به بهار 0.4 درصد افزايش داشته 
اس��ت، با اين حال اين تعداد در بخش شاغالن قرار 
گرفته اند و صورت كس��ر را افزيش نداده اند. عالوه بر 
اين تعدادي از بي��كاران بهار ۹6 )معادل 0.۵درصد( 
هم به جرگه ش��اغالن پيوسته اند. به طور كلي با گذر 
زمان و ورود افراد جديد به بازار كار، نه تنها درصدي 
از بي��كاران قبلي به آينده منتقل مي ش��وند، بلكه با 
افزايش مش��اركت اقتصادي كه به داليلي طبيعي و 
سياستي )مانند پديده دوش��غله ها و ورود زنان( رخ 
مي دهد، بر نرخ بيكاري تاثير مي گذارند. مش��اركت 
اقتصادي در طول سال هاي گذشته به شدت افزايش 
يافته است، اما با اين حال در فصل تابستان از سرعت 
اين ش��اخص به نسبت كاسته ش��ده است. به همين 
دليل اس��ت ش��ايد بتوان يكي از داليل كاهش نرخ 
بي��كاري را تا ح��دودي در كاهش مش��اركت موثر 

دانست. 

 افزايش اشتغال در بخش كشاورزي 
يكي ديگ��ر از موضوعات��ي كه در آمار اش��تغال 
تابستان قابل بررسي اس��ت، افزايش نسبت اشتغال 
بخش كش��اورزي نس��بت به بخش ه��اي خدمات و 
صنعت اس��ت. بررسي اش��تغال در بخش هاي عمده 

فعاليت اقتصادي نش��ان مي دهد كه بخش خدمات 
با 4۹.۵ درصد بيش��ترين س��هم اش��تغال را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در مرات��ب بعدي بخش هاي 
صنعت با 31.4 و كشاورزي با 1۹.1 درصد قرار دارند. 
اين در حالي اس��ت كه در بهار گذشته سهم صنعت 
ب��ه 31.۵ درصد و س��هم خدم��ات 4۹.۸ درصد بوده 
است. براس��اس جداول مركز آمار سهم كشاورزي از 
كل اشتغال در بهار به ميزان 1۸.۷ درصد بوده است. 
اين امر نشان مي دهد كه 0.4 درصد به سهم اشتغال 
در بخش كشاورزي افزوده شده است و به اين طريق 
مي توان اهرم اصل��ي كاهش بيكاري در اين فصل را 
به كشاورزي نسبت داد. اما با وجود اين ممكن است 
اين س��وال پي��ش بيايد كه چرا اي��ن كاهش فصلي 
كه به مناسبت برداش��ت محصوالت كشاورزي ايجاد 
مي ش��ود، در تابس��تان سال گذش��ته رخ نداد؟ نرخ 
بيكاري در تابستان سال گذشته به طور غيرمتعارفي 
1۲.۷ درصد ش��د. اين موضوع به ندرت اتفاق مي افتد 
و مي تواند باتوجه به آمارهاي س��ال هاي گذشته يك 
استثنا محسوب شود. با اين حال هنوز جزئيات آمار 
نرخ بيكاري از س��وي مركز آمار منتش��ر نشده است 
كه به طور دقيق مشاهده كنيم چند درصد از اشتغال 

ايجاد شده مربوط به بخش كشاورزي بوده است. 

 كاهش اشتغال ناقص
بررسي سهم اش��تغال ناقص نشان مي دهد كه در 
تابس��تان 13۹6، ۹.۲ درصد جمعيت شاغل، به داليل 
اقتصادي )فصل غيركاري، رك��ود كاري، پيدا نكردن 
كار با س��اعت بيشتر و...( كمتر از 44 ساعت در هفته 
كار كرده و آماده ب��راي انجام كار اضافي بوده اند. اين 
در حالي اس��ت كه 40.۵ درصد از ش��اغالن 1۵ ساله 
و بيش��تر، 4۹ ساعت و بيش��تر در هفته كار كرده اند. 
آمارهاي بهار نشان مي دهد كه سهم اشتغال ناقص از 

كل اشتغال به ميزان 10.۲ درصد بوده است. 

 خطاي 25 درصدي در اشتغال فصلي
آماره��اي مرب��وط ب��ه رش��د و اش��تغال از نظر 
كارشناس��ان از اعتبار قابل قبولي برخوردار نيس��ت. 
اي��ن موضوع حتي از س��وي رييس مرك��ز آمار هم 
مطرح ش��ده است. اميدعلي پارسا، در يك سخنراني 
ك��ه هفته اخير در وزارت اقتصاد برگزار ش��د، گفت: 
م��ا به جاي تك فصل بايد س��ال را مبناي خود قرار 
دهي��م و يك س��ال هم در اين زمينه كافي نيس��ت 
چراك��ه اقدام��ات انجام ش��ده در زمينه اش��تغال، 
يك س��اله خود را نش��ان نمي دهد پس ما يك دوره 
چه��ار س��اله كه عمر دولت اس��ت را براي بررس��ي 
وضعيت اش��تغال و بيكاري در كشور درنظر گرفتيم. 
رييس مركز آم��ار ايران افزود: هر ع��ددي كه براي 
ن��رخ بي��كاري در هر فصل ب��راي هر اس��تان اعالم 
 مي ش��ود باتوجه به حج��م نمونه، ب��رآوردي بوده و 
قابل اعتماد اس��ت كه تا حدود بسيار زيادي شرايط 
را ب��راي نظام برنامه ريزي روش��ن مي كند، ولي عدد 
قطعي و دقيق هر اس��تان مي تواند با خطاي نس��بي 
۲۵درصد در فصل و 10درصد در سال حول اين نرخ 

نوسان داشته باشد. 

پارسا گفت: برخي مي گويند احتساب يك ساعت 
كار در هفته مرجع براي افراد و شاغل محسوب كردن 
آنان، براي اعالم نرخ بيكاري از دو دولت قبل ش��روع 
ش��د در حالي كه اين حرف به هيچ وجه صحت ندارد 
و مطالعات آن در س��ال ۸۲، آزمايش در س��ال ۸3 و 
اجراي اين طرح از بهار سال ۸4 يعني در اواخر فعاليت 
دولت هش��تم اجرا ش��د و ربطي به دولت قبل يا اين 
دولت نداشته اس��ت و اساسا اين طرح به دنبال توليد 
آمار براي برنامه ريزي كالن در سطح جغرافياي ملي و 
استاني است و به هيچ وجه براي شناخت و ساماندهي 

شرايط اقتصاد خرد افراد نمونه مورد مراجعه نيست. 
به گفته پارسا، هزاران سوال براي يك برنامه ريز 
كالن وجود دارد، از جمل��ه اصلي ترين و مهم ترين 
آن اينك��ه چه تعداد فرد، چ��ه حجمي از كار و چه 
حجم��ي از توليد را انجام مي دهند و آن نمونه يك 
درصدي كه گرفته مي شود براي پاسخ به سوال چه 
تعداد نفر و چه حجمي مورد استفاده قرار مي گيرد 
و حجم توليد كه همان GDP به قيمت ثابت است، 
مبنا و واحد محاس��به يك س��اعت براي احتس��اب 
حجم كار انجام شده براي اين است كه هيچ كاري 
از قل��م نيفتد )حتي يك س��اعت( و همه موارد كار 
از قبيل پاره وقت، فصلي يا هر ش��كل ديگري از كار 
مورد احتس��اب قرار بگيرد و البته بديهي است اين 
طرح كس��ي كه يك ساعت در هفته كار كرده است 
را به عنوان كسي كه شاغل كامل است و 44 ساعت 
كار مي كند يا زندگي اش تامين اس��ت به هيچ وجه 

درنظر نمي گيرد. 
با تقسيم تعداد كل ساعات كار انجام شده توسط 
همه ش��اغالن ب��ر تعداد كل آنها )اع��م از حجم كار 
انجام شده كمتر يا بيشتر از 44 ساعت در هفته طبق 
قانون كار(، به ميانگين ساعت كار انجام شده قدري 
بيشتر از 44 ساعت قانون كار مي رسيم كه معني آن 
اين اس��ت كه متوس��ط حجم كار انجام شده توسط 
كليه شاغالن مذكور به همان رقم از استاندارد كار در 
هفته مي انجامد )نه هر يك از افراد(. به عبارت ديگر 
اضافه كار اضافه كاران كمبود كار ش��اغالن با اشتغال 
ناقص را پوشش مي دهد و بديهي است كه اين مساله 
ارتباطي با معيش��ت و درآمد و رفاه اقتصادي ندارد. 
اگرچ��ه خود اين موضوع بحث بس��يار مهم ديگري 
اس��ت كه در جاي خود توس��ط سياس��ت گذاران و 

برنامه ريزان بايد بدان پرداخته شود. 
ريي��س مركز آمار ايران افزود: براي آنكه مطمئن 
ش��ويد هر عددي كه در كشور توليد مي شود درست 
اس��ت به آمارهاي دولت دهم ن��گاه كنيد كه ميزان 
و نرخ رش��د اش��تغال و بيكاري را نش��ان مي دهد و 
اساس��ا مركز آمار در هيچ دوره يي، هيچ گاه تس��ليم 
خواس��ته هاي سياس��ي نشده اس��ت. به جاي اينكه 
ب��ه عدد و رقم و تعريف و مفاهيم ش��ك كنيم، اين 
موض��وع را رها كني��م و به اين فكر كني��م كه بايد 
چه كنيم تا سطح اش��تغال در استان هاي مان باالتر 
رود. مسلما بايد با ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري 
و حذف مقررات زايد و هماهنگي بين دس��تگاه هاي 
اجرايي جذب سرمايه گذاران واقعي و توانمند به اين 

مهم دست يافت. 
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 انتقال حساب هاي دولتي به 
بانك مركزي در مسير شفافيت

زينب بياباني   صاحب نظر پولي و بانكي 
انتظ��ار م��ي رود با انتقال حس��اب هاي دولت��ي به بانك 
مرك��زي و ايج��اد ش��فافيت در ح��وزه درآمده��ا و مخارج 
دول��ت، امكان نظارت دقي��ق منابع و مص��ارف دولت براي 
بانك مركزي و خزانه فراهم ش��ود. بانك مركزي بر اس��اس 
بن��د »الف« م��اده )۱۲( قانون پولي و بانكي كش��ور مصوب 
۱۳۵۱، وظيفه نگهداري حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات 
دولتي و وابس��ته به دولت و همچنين ش��ركت هاي دولتي 
و ش��هرداري ها و موسس��اتي كه بيش از نصف سرمايه آنها 
متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي 
يا شهرداري هاس��ت را داراس��ت. همچنين موظف به انجام 
تمام عمليات بانكي  آنها در داخل و خارج از كش��ور اس��ت. 
با اين حال مجموعه يي از عوامل همچون س��اختار متمركز 
بانك مركزي، فقدان زيرساخت هاي فناوري اطالعات و نبود 
واحدهاي عملياتي باعث شد تا عمده وظايف مربوط به انجام 
اين مهم، به طور موقت به برخي بانك هاي دولتي واگذار شود. 
البته بر اساس قانون، بانك مركزي اختيار اعطاي نمايندگي 
به ساير بانك ها در اين موضوع را داشته  است. عالوه بر اين، 
ماده )۵( آيين نامه فصل پنج��م قانون عمليات بانكي بدون 
ربا نيز موسس��ات دولتي و وابس��ته به دولت و شركت هاي 
دولتي را مكلف دانس��ته كه وجوهي را ك��ه در اختيار دارند 
منحصرا نزد بانك مركزي نگه��داري و تمام عمليات  بانكي 
خود را توس��ط بانك مركزي انجام دهن��د؛ مگر در مواردي 
كه بانك مذكور به اس��تناد ماده )۲۲( قانون عمليات بانكي 
بدون ربا با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف  توسط 
بانك هاي ديگر موافقت كرده باش��د. در م��واد )۳۹( و )۷۶( 
قانون محاس��بات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ نيز جزييات 
بيش��تري از نحوه نگهداري حساب هاي دستگاه هاي دولتي 
بيان و شرايط افتتاح حساب، انجام عمليات بانكي و پرداخت 
اعتبارات بودجه يي تشريح ش��ده  است. با وجود مواد قانوني 
مذكور، با اجراي قانون برنامه چهارم توسعه و برخالف هدف 
آن كه ايجاد فضاي رقابتي س��الم و انحصارزدايي در سيستم 
بانكي كشور و اقتصادي كردن فعاليت بنگاه ها بود، مشكالتي 
در ش��يوه نگهداري حس��اب هاي دولتي ايجاد ش��د، زيرا به 
موج��ب بند »د« ماده )۱۰( اي��ن قانون مجوز انتخاب بانك 
عام��ل بدون نياز به هماهنگي با بانك مركزي يا خزانه داري 
كل كشور به موسسات و سازمان هاي دولتي و ديگر نهادهاي 
عمومي و شهرداري ها داده شده بود. چالش مذكور سبب شد 
تا قانونگذار در سال ۱۳۸۹ و بر اساس ماده )۹۴( قانون برنامه 
پنجم توسعه، گامي مهم در ساماندهي بي نظمي هاي ايجاد 
ش��ده در حساب هاي دولتي بردارد. بر اساس اين ماده، نحوه 
تعيين بانك عامل بنگاه ها، موسسات، شركت ها و سازمان هاي 
دولت��ي و موسس��ات و نهاده�اي عموم��ي غيردولتي براي 
دريافت خدمات بان�كي، منوط به دس��تورالعمل پيشنهادي 
مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي )كه به 

تصويب شوراي پول و اعتبار نيز رسيده باشد( شد. 
در اين راستا طرح ملي انتقال حساب هاي دولتي به بانك 
مركزي در مهرماه سال ۱۳۹۱ با استناد به اصل )۵۳( قانون 
اساس��ي و س��اير مفاد قانوني كه پيش تر به آنها اشاره شد، 
به تصويب ش��وراي پول و اعتبار رس��يد. در اسفندماه سال 
۱۳۹۵ نيز طي بخش��نامه  حاكميتي از سوي رييس جمهور، 
همه ش��ركت هاي دولتي موظف به افتتاح تمام حساب هاي 
بانكي خود با مجوز خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي و 
انسداد حساب هاي خود نزد تمام بانك ها تا ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ ابالغ بخش��نامه شدند. در شرايط كنوني اجراي 
انديش��يده ش��ده اين طرح براس��اس مصوبات برنامه ششم 
توسعه منجر به اطالع دقيق بانك مركزي و خزانه داري كل 
كشور از حساب هاي بانكي دس��تگاه هاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي مي ش��ود و امكان نظ��ارت و پايش دقيق 
منابع و مصارف دول��ت را براي بانك مركزي و خزانه فراهم 
مي آورد. در واقع به نظر مي رس��د، اين طرح مي تواند با حل 
ريشه يي بسياري از مشكالت و بي نظمي هاي ايجاد شده در 
حس��اب هاي دولتي، منافع اقتصادي گس��ترده يي به دنبال 
داشته باشد. به عنوان مثال پيش تر به داليلي همچون فقدان 
شبكه هاي برخط ميان خزانه داري كل، بانك مركزي و بانك ها 
و نبود روشي نظام مند براي تعيين صحت گزارش بانك ها از 
مي��زان مانده وجوه دولتي نزد آنها، بخش��ي از وجوه بودجه 
عمومي دولت نزد بانك ها رس��وب مي شد و به  عنوان منابع 
غيردولتي مورد استفاده بانك ها قرار مي گرفت.در حالي كه در 
اين طرح با عدم رسوب حساب هاي دولتي و نهادهاي عمومي 
نزد بانك ها، سوء اس��تفاده از منابع دولت كاهش مي يابد و از 
بروز مفس��ده هايي كه ناشي از برقراري روابط ناسالم و رفتار 
رانت جويي در بانك ها و دستگاه هاي دولتي است، جلوگيري 
مي ش��ود. يكي ديگر از آثار موثر اين طرح كاهش خلق پول 
بر مبناي منابع دولتي توس��ط بانك هاست. بر اين اساس به 
نظر مي رسد با حذف حساب هاي رابط درآمدي و هزينه يي، 
فرآين��د گردش مناب��ع دولت��ي در بخش ه��اي درآمدي و 
هزينه يي تسريع مي ش��ود و به دليل دسترسي حداكثري و 
به موقع دولت به درآمدهاي خود، امكان تخصيص بهينه  در 
بخش ها و حوزه هاي مربوطه در قالب بودجه  عمراني و جاري 
فراه��م مي ش��ود. به عالوه در اين طرح به دليل اس��تفاده از 
بس��ترهاي فناوري اطالعات و حذف بسياري از فرآيندهاي 
كاغذي، خطاهاي اداري كاهش يافته و با كاهش هزينه هاي 
عملياتي در خزانه داري كل و افزايش شفافيت مالي، سالمت 

اداري در تمام بدنه  مالي دولت بهبود خواهد يافت. 

 آمادگي صنعت بيمه براي جذب 
سرمايه گذاري هاي خارجي

نشس��ت دو روزه روابط اقتصادي اي��ران- اروپا با حضور 
برخي مس��ووالن و مدي��ران ايران��ي در حوزه هاي مختلف 
صنعت��ي، بازرگان��ي و بانكي و بيمه يي، س��فراي تعدادي از 
كشورهاي مهم اروپايي در تهران و فعاالن اقتصادي از ايران 
و س��اير نقاط جهان با س��خنراني خانم هلگا اشميت معاون 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا با موضوع زمينه هاي 
توس��عه س��رمايه گذاري  خارج��ي در اي��ران در فضاي پس 
از برج��ام و چالش هاي پيش رو، در روزهاي س��وم و چهارم 
اكتبر جاري در زوريخ س��وييس برگزار شد. به گزارش اداره 
كل رواب��ط عمومي و ام��ور بين الملل بيم��ه مركزي، پرويز 
خسروش��اهي قائم مقام بيمه مركزي، طي سخنراني در اين 
پانل گفت: بعد از برجام تحوالت مهمي در صنعت بيمه ايران 
اتفاق افتاد. به طور مشخص پس از تحريم ها نسبت واگذاري 
اتكايي به خارج ايران به شدت كاهش يافت و به كمتر از يك 
درصد رس��يد، اما بعد از برج��ام اين روند متوقف و معكوس 
ش��د و اينك واگذاري اتكايي به خارج تدريجا در حال بهبود 
است. با لحاظ مشاركت بيمه گر اتكايي بزرگ اروپايي اسكور 
در قرارداد مازاد خس��ارت بازار بيمه ايران كه طي هفته هاي 
اخير قطعي شد اين نسبت رشد چشمگيري نيز خواهد يافت.

يادداشت

خبر

ادامه روند صعودي نرخ دالر و سكه

دالر مبادله اي 3400 تومان شد
افزايش 43 توماني نرخ مبادله اي و آزاد دالر در نيمه اول مهر ماه

بررسي آمار ساالنه اوراق بهادار بيمه اي در سال 2017 نشان مي دهد؛

شكستن ركورد صدور اوراق بهادار بيمه اي
89 ميليارد دالر سرمايه جايگزين، مرزها را در هم شكست

گروه بانك و بيمه  احسان شمشيري 
شكس��تن رك��ورد ص��دور اوراق به��ادار بيمه يي 
نش��انه وفور س��رمايه جايگزين در بازارمالي جهاني 
اس��ت به طوري ك��ه گزارش ها حاكي از آن اس��ت 
ك��ه اوراق قرضه حوادث طبيعي صادر ش��ده در ۳۲ 
تراكن��ش و طي دوره ۱۲ماهه منتهي به ژوئن۲۰۱۷ 
مبل��غ ۱۱.۳ميليارد دالر ب��وده كه ركورد قبلي خود 
يعني ۹.۴ميليارد دالر در سال ۲۰۱۴ را با ۲۰درصد 

تفاوت شكسته است. 
 ب��ه گزارش »تعادل«  اي اون AON در گزارش 
ساالنه خود با عنوان س��رمايه جايگزين مرزها را در 
هم شكس��ت، اعالم كرد و اف��زود تا ۳۰ژوئن ۲۰۱۷ 
مي��زان س��رمايه جايگزين بخش هاي بيم��ه و بيمه 
اتكايي ۸.۸۸ ميليارد دالر بوده و اين درحالي اس��ت 
كه س��قف اوراق قرضه در خطر به ۸.۲۵ميليارد دالر 
رسيد كه هر دو ركورد جديدي را به ثبت رسانده اند. 
طي دوره مورد بررسي، شاخص اوراق قرضه  اي او نا 
و شاخص اوراق قرضه با رتبه BB به ترتيب بازدهي 
بالغ بر ۵۸.۵ و ۰۵.۴ به دس��ت آورده و اين درحالي 
اس��ت كه ش��اخص هاي اوراق قرضه توف��ان و اوراق 
قرضه زلزله در اياالت متحده به ترتيب ۴۲.۶ درصد 

و ۸۷.۳درصد بازده داشته اند. 
گرايش به صدور اوراق بهادار بيمه يي براي انتقال 
ريس��ك ها به ويژه ريس��ك هاي ح��وادث طبيعي از 
سازوكارهاي اتخاذ ش��ده از سوي شركت هاي بيمه 
در سراس��ر جهان تلقي مي شود. اين گرايش با بروز 
حوادث اخير به ويژه در امريكا با افزايش رقم تقريبي 
۲ميليارد دالري اين بخش در س��ال ۲۰۱۷ نس��بت 
به دوره مش��ابه همچنين افزايش بازده شاخص هاي 

اوراق قرضه توفان و زلزله همراه ش��ده اس��ت. بدون 
ترديد اين رش��د ۲۲درصدي حاكي از آن اس��ت كه 
ظرفيت اوراق قرضه مي تواند اقبال سرمايه گذاران و 
افزايش تراكنش ه��اي اوراق بهادار بيمه يي را در پي 
داشته باشد. بهره گيري از اين مكانيسم در بازار بيمه 
ايران با تمهيداتي كه از طريق تشكيل ميز تخصصي 
اوراق بهادار بيمه يي توس��ط پژوهشكده بيمه صورت 
گرفت، مي تواند در صورت پيگيري تجربه روشني به 

همراه داشته باشد. 
پ��اول ش��ولتز، مدير اجراي��ي اوراق به��ادار  اي او 
ان در اظهارنظ��ر خ��ود اعالم كرد: اين دوره س��االنه، 
تجدي��د حياتي براي س��رمايه جايگزين ب��ه ويژه در 
۳ماهه هاي اول و دوم س��ال ۲۰۱۷ محسوب مي شود. 
بخش��ي از اين رشد به دليل نوس��ازي ظرفيت ها در 
زمان سررس��يد اوراق هاي قرضه حوادث بوده اس��ت. 
بخش ديگ��ري از اين رش��د مديون حامي��ان جديد 
ب��ازار، تقاض��اي س��رمايه گذاران و در نتيجه افزايش 
تراكنش هاي اوراق بهادار بيمه يي اعالم ش��ده اس��ت. 
عالوه ب��ر بيمه گ��ران و بيمه گران اتكايي، ما ش��اهد 
عالقه مندي بخش هاي دولتي به اوراق قرضه حوادث 

براي انتقال ريسك بوده ايم. 
حوادث فاجعه آميز زيادي از قبيل س��يل، توفان، 
زلزله و... هر ساله در مناطق مختلف دنيا درحال وقوع 
است و اين حوادث زيان هاي مالي زيادي به كشورها 
تحميل مي كنند. همچني��ن اين حوادث فاجعه آميز 
همواره تلفات جاني نيز در پي دارد و س��االنه مرگ 
و مير زيادي را س��بب مي ش��ود. اين حوادث معموال 
در مناط��ق خاصي از جهان به صورت س��االنه تكرار 
مي ش��وند لذا شركت هاي بيمه يي كه در اين مناطق 

فعاليت مي كنند در برخي مواقع با خطر ورشكستگي 
مواجه مي ش��وند. بيم��ه اتكايي يك راهكار س��نتي 
جهت نجات از اين بحران اس��ت اما با توجه به حجم 
باالي خس��ارت در مناطق حادثه خيز ممكن اس��ت، 
ش��ركت هاي بيمه اتكايي نيز توانايي پوش��ش تمام 
ريسك ها را نداش��ته باشند. يكي از ابزارهاي كارآمد 
و موثر براي حل اين مش��كل استفاده از اوراق بهادار 
مرتبط با بيمه است كه يكي از انواع جديد آن اوراق 
شركت هاي سايدكار است. اين اوراق ظرفيت بيمه و 
بيم��ه اتكايي را در مقابل حوادث فاجعه آميز افزايش 
مي دهد و از ورشكستگي شركت هاي بيمه يي هنگام 

وقوع اين حوادث جلوگيري مي كند. 
س��ايدكار در واقع يك قرارداد بيمه اتكايي است 
كه بين ش��ركت بيمه و يك شركت سايدكار منعقد 
مي ش��ود و عالوه بر اين دو، طرف سومي نيز هست 
كه همان س��رمايه گذار در اوراق منتشر شده توسط 
سايدكار است و تفاوت اوراق سايدكار با ديگر اوراق 
مرتبط با بيمه در اين اس��ت كه ش��ركت س��ايدكار 
بايد مجوز انجام امور بيمه اتكايي را داش��ته باش��د. 
فرصت ه��اي پيش آمده براي بيمه گ��ران اتكايي به 
نظر نتيجه حركت بيمه گران به س��مت ساختارهاي 
سبك سرمايه و تحول در راهكارهاي توزيع ريسك 
اس��ت. در عين ح��ال، افزاي��ش تقاضا ب��راي بيمه 
اتكايي به س��بب آن اس��ت كه برخي ش��ركت ها به 
دنبال برنامه هاي ساختار سازي مناسب براي كاهش 
س��رمايه نظارتي در جايي كه توانگري مالي ۲ اجرا 
مي شود، هستند. تراكنش هايي كه سبب آزادسازي 
س��رمايه شده و در بخش بيمه غيرزندگي رواج دارد 
در ش��ركت هاي بيم��ه زندگي افزايش يافته اس��ت. 

آنه��ا از طريق توزيع بلوك هاي عمده يي از كس��ب 
وكار بيم��ه زندگي در ب��ازار بيمه اتكايي، س��رمايه 
خود را آزاد مي كنند. اين دقيقا حوزه يي اس��ت كه 
فرصت هاي بس��ياري براي بازار واس��طه گري ايجاد 
خواه��د كرد.  بيمه گران از طيف وس��يع محصوالت 
بيم��ه اتكاي��ي بهره مي برن��د به طوري ك��ه تمركز 
خريداران بيمه اتكايي از حفظ س��رمايه به س��مت 
مديريت نوس��ان و محصوالت غيركااليي سوق داده 
ش��ده به دنبال ثبات و رش��د در طيف وس��يعي از 

محصوالت موجود در بازار هستند. 
ش��ركت بيمه اتكايي گاي كارپنتر در پاس��خ به 
رونده��اي اخير بازار و اينكه چط��ور بازار پيچيده تر 
شده و محصوالت براساس نياز بيمه گران رشد كرده 
و افق ديد بيمه گران نس��بت به كاربرد بيمه اتكايي 
افزايش يافته است، اعالم كرده است:اثربخشي بيمه 
اتكايي ب��ه عنوان يك س��رمايه جايگزين در بحران 
مالي جهان در س��ال ۲۰۰۸ مورد تاكيد قرار گرفت. 
ط��ي اين بح��ران ك��ه وام و تامين مالي س��هام در 
دسترس مش��تريان نبود، بيمه اتكايي به عنوان تنها 
منبع س��رمايه در دس��ترس ورود پيدا كرد.  شركت 

گاي كارپنتر معتقد اس��ت، داليل خريد بيمه اتكايي 
از حفظ سرمايه به مديريت درآمدها، كاهش نوسان 
و توس��عه رشد س��ودآور گس��ترش پيدا كرده است. 
مش��تريان چه از ش��ركت هاي بزرگ بيمه جهان يا 
شركت هاي خاص بيمه يي مانند لويدز باشند همگي 
داراي ريس��ك پروفايل منحصر به خودشان هستند. 
نوع پوششي كه به مش��تريان ارائه مي شود، يكسان 

نيست. 
برخي به دنبال پوششي براي يك حادثه شديد و 
عمده بوده و ديگران به دنبال پوشش��ي براي تناوب 
حوادث هستند. برخي نوآوري ها شامل كاركردهاي 
ويژه در برخي صنايع و ريسك هاس��ت كه مخصوص 
مشتريان خاص مي ش��ود. افزايش تعداد محصوالت 
س��رمايه جايگزي��ن كه از طري��ق ابزارهاي��ي مانند 
اوراق سايدكار وارد مي ش��ود به معناي آن است كه 
سرمايه بيشتري مي تواند به طور بالقوه در بخش هاي 
مختلف بازار محصور بماند. براي تعديل اين سرمايه، 
ن��ش پيش��نهاد مي دهد ك��ه صنعت بايد ب��ه دنبال 
راهكارهاي��ي ك��ه نقدينگي پس از حادث��ه را تامين 

كند، باشد.

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري 
روز پنج ش��نبه ۱۳مه��ر ۹۶ بان��ك مرك��زي، 
پون��د  ۳۴۰۰.۲توم��ان،  را  رس��مي  دالر  ن��رخ 
۴۵۰۳.۸توم��ان و ي��ورو را ۳۹۹۸توم��ان اعالم 
ك��رد و ب��ا اين اعالم، ن��رخ مبادله عم��ال از مرز 
۳۴۰۰تومان گذشته و نشان دهنده رشد تدريجي 
نرخ مبادله يي در ماه هاي اخير و ماه هاي پيش رو 

است. 
ن��رخ دالر مبادله يي در روزه��اي اول مهر از 
۳۳۵۷تومان به ۳۴۰۰تومان رس��يده و۴۳تومان 
در ۱۴روز اخي��ر افزاي��ش داش��ته اس��ت. ن��رخ 
دالر آزاد ني��ز از ۳۸۹۵توم��ان ش��هريور م��اه به 
۳۹۴۸تومان رس��يده و حدود ۵۷ تومان افزايش 
داش��ته اما فاصله دو نرخ در اين مدت تقريبا بين 
۵۳۳ ت��ا ۵۴۴ تومان در روزه��اي مختلف حفظ 

شده است. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« در ب��ازار ارز ني��ز نرخ 
دالر ۱۱توم��ان، يورو ۲توم��ان و پوند يك تومان 
رش��د قيمت داش��تند و دالر ۳۹۴۸تومان، يورو 
۴۷۱۵تومان و پوند ۵۲۶۹ تومان معامله ش��د اما 
درهم امارات بدون تغيي��ر ۱۰۹۰تومان فروخته 

شد. 
 اكن��ون فاصل��ه دو ن��رخ آزاد و مبادله ي��ي به

۵۴۸ تومان رسيده است. 
در بازار طال نيز روز پنج شنبه قيمت اونس در 
بازار جهاني طال با ۴۰س��نت كاهش ۱۲۷۵دالر 
و ۱۰س��نت درج ش��د و هر گرم طالي ۱۸عيار 
ب��ا افت ۲۰۸توماني مواجه ش��د و ب��ه ۱۲۱هزار 
و ۳۸۹توم��ان رس��يد. روز جمع��ه ۱۴مه��ر نيز 
اون��س جهان��ي ب��ه ۱۲۶۸دالر كاه��ش يافت و 
ب��ر اين اس��اس پيش بيني مي ش��ود كه نرخ طال 
همچنان روند نزولي داش��ته باش��د. بهاي س��كه 
طرح جديد، طرح قديم، نيم س��كه و ربع س��كه 
هر كدام يك هزار تومان افزايش داش��تند. طرح 
جديد يك ميليون و ۲۵۵هزارتومان، طرح قديم 
يك ميلي��ون و ۲۱۳هزارتومان، نيم س��كه ۶۵۰ 
هزارتوم��ان، ربع س��كه ۳۷۰هزارتومان و س��كه 

گرمي ۲۴۹هزارتومان عرضه شد. 
در ش��رايطي كه نرخ ارز و س��كه در ماه هاي 
اخير با رش��د مواجه ب��وده و دالر در ۶ ماه اول با 
۱۲۹توم��ان افزايش، يورو با ۶۰۰ تومان رش��د و 
سكه طرح جديد با ۳۵هزارتومان افزايش مواجه 
شده و مقايسه نوسان نرخ ارز و سكه در يك سال 
اخير و در مقايس��ه با ميانگين نرخ هاي ش��هريور 
س��ال ۹۵ نش��ان مي دهد كه نرخ دالر تقريبا به 
ميزان تورم و قيمت سكه با ۴.۵واحد  درصد بيش 
از نرخ تورم افزايش داش��ته است.اما كارشناسان 
معتقدن��د كه در مهر ماه مي��زان افزايش نرخ ارز 

بيشتر از ماه هاي نيمه اول سال خواهد بود. 

 سود نگهداري دالر و سكه در يك سال اخير
افزاي��ش ن��رخ دالر در ماه ه��اي اخي��ر كه از 

۳۷۷۷توم��ان در فروردين ۹۶ ب��ه ۳۹۴۸تومان 
در ۱۳مهر ۹۶ رس��يده و معادل ۱۷۱تومان رشد 
كرده، موجب ش��ده ك��ه نگه��داري دالر تقريبا 
ب��ه مي��زان تورم افزاي��ش يابد و برخ��الف رويه 
س��ال هاي قبل كه نگهداري دالر در مقايس��ه با 
دالر با زيان روبه رو بود در ماه هاي اخير به دليل 
رشد نرخ ارز بازار آزاد و حذف ارزهاي مبادله يي 
همچنين افزايش نرخ رس��مي، شرايط به سمتي 
تغيير ك��رده كه نگه��داري دالر تقريبا به اندازه 
تورم در يك س��ال اخير و از شهريور ۹۵ تا مهر 
۹۶ افزايش داش��ته است اما نگهداري سكه طال 
مانند س��ال هاي قبل در مقايس��ه با تورم با سود 

همراه بوده است. 

نگاه��ي به اعداد و ارقام يك س��ال اخير نرخ 
ارز و س��كه ط��رح جديد نش��ان مي ده��د، نرخ 
روزان��ه دالر در ۱۳مهر ۹۶ به مبلغ ۳۹۴۸تومان 
در مقايس��ه با ميانگين قيم��ت دالر در مهر ماه 
۹۵ ب��ه مبلغ ۳۵۹۱تومان با ۹.۹۵ درصد افزايش 
مواجه بوده كه در مقايس��ه با ت��ورم ۸.۴ درصد 
شهريور ۹۶ به شهريور ۹۵ تقريبا برابر يا اندكي 
باالتر اس��ت و نشان دهنده آن است كه نگهداري 
دالر در يك س��ال منتهي ب��ه ۵ مهر ۹۶ با زيان 
مواجه نب��وده و در صورتي كه در ماه هاي آينده 
قيمت ارز باالتر برود با س��ود اندكي در مقايسه 
با نرخ ت��ورم نقطه به نقطه مواجه خواهد ش��د. 
همچنين نرخ س��كه طرح جديد از ميانگين يك 

ميلي��ون و ۱۰۴هزار و ۸۰۰ توم��ان در مهر ماه 
۹۵ ب��ه يك ميليون و ۲۴۷هزار و ۷۰۰تومان در 
مه��ر ۹۶ رس��يده و طي يك س��ال اخير معادل 
۱۲.۹۳ درصد رش��د كرده ك��ه از نرخ تورم نقطه 
به نقطه ش��هريور ۹۶ به ش��هريور ۹۵ به ميزان 
۸.۴ درصد به ميزان ۴.۵واحد  درصد باالتر بوده و 
نش��ان دهنده سود نگهداري سكه طرح جديد در 

اين مدت يك سال اخير است. 
همچني��ن طبق اعالم بان��ك مركزي كه نرخ 
متوسط ارز را اعالم مي كند، متوسط نرخ دالر در 
يك س��ال پايان مرداد ۹۵ تا مرداد ۹۶ به ميزان 
۷.۷درصد، يورو ۱۵.۱ درصد و سكه طرح جديد 
 ۹.۶ درصد رش��د ك��رده كه در مقايس��ه با تورم

۸.۶ درص��دي ب��ه معن��اي زي��ان ۰.۹درصدي 
نگهداري دالر، سود ۶.۵ درصدي نگهداري يورو 
و سود يك  درصدي سكه طرح جديد بوده است. 
در م��رداد ماه ۱۳۹۶ متوس��ط قيمت فروش 
ي��ك دالر امريكا و يك يورو در بازار آزاد ش��هر 
تهران به ترتيب ۳۸۱۱۵ريال و ۴۵۴۷۵ريال بود 
كه دالر نس��بت به ماه قبل ۰.۹ درصد و نس��بت 
به مدت مشابه س��ال قبل ۷.۷ درصد رشد كرده 
اس��ت. يورو نيز نس��بت به ماه قبل ۳.۹ درصد و 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ۱۵.۱ درصد 

اف�زايش داشته است
 در ۵ م��اه اول س��ال ۱۳۹۶ ني��ز متوس��ط 
قيم��ت فروش ي��ك دالر امريكا و ي��ك يورو در 
بازار آزاد ش��هر تهران به ترتيب ۳۷۷۲۵ري�ال و 
۴۲۹۴۶ري�ال ب�ود ك�ه نس�بت ب�ه دوره مش�ابه 
س���ال قب���ل دالر ۸  درصد و ي��ورو ۹.۱ درصد 

افزايش داشته است.
در م��رداد ماه ۱۳۹۶ متوس��ط قيمت فروش 
يك س��كه تمام بهار آزادي در بازار آزاد ش���هر 
ته���ران ب�ا طرح قديم ي��ك ميليون و ۱۸۵هزار 
و ۱۰۰تومان و با ط��رح جديد به يك ميليون و 
۲۱۷هزار تومان رس�يد ك�ه در مقايس�ه ب�ا م�اه 
قب�ل به ترتي��ب ۰.۴درصد و ۰.۳ درصد افزايش 
و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۵به ترتيب ۶.۹ 

درصدو ۹.۶ درصد افزايش نشان مي دهد .
همچنين در ۵ ماه اول س��ال ۱۳۹۶ متوسط 
قيمت فروش يك س��كه تم���ام به�ار آزادي در 
ب�ازار آزاد ش�هر تهران با طرح قديم يك ميليون 
و ۱۸۴ه��زار و ۵۰۰ توم��ان و با طرح جديد يك 
ميلي��ون و ۲۱۳ه��زار و ۵۰۰ توم��ان ب�ود ك�ه 
نس���بت ب�ه دوره مش�ابه سال ۱۳۹۵ به ترتيب 

۱۲.۴ درصد و ۱۴.۹ درصد افزايش يافته است.

 نخستين كالهبرداري با »بيت كوين« كليد خورد
س��رمايه گذاري،  و  ارز  ب��ازار  اخب��ار  از  يك��ي 
كالهب��رداري ب��ا بيت كوين در روس��يه اس��ت كه 
جاعلين با طراحي ژتون هاي جعلي در روسيه اقدام 

به فروش بيت كوين كردند. 
به گزارش راش��ا تودي تقريبا براي نخستين بار 
در فضاي تجارت بيت كوين، ارز رمزنگار اس��ت كه 
كالهبرداري در راس��تاي فروش اين ارز مجازي در 

دنيا اتفاق مي افتد. 
به گفته فعاالن ارز مجازي در روسيه، وب سايت 
Smart-looking Gypsies در اي��ن كش��ور به 
صورت آنالين شروع به فروش ژتون هاي بيت كوين 
جعل��ي كرده و تعدادي از آنه��ا را با قيمت پايين و 

وعده گران شدن آنها در آينده فروخته است. 
ب��ر پايه اين گ��زارش در معام��الت ارز مجازي، 
ردياب��ي صاحب��ان اين ارز رمزنگار بس��يار س��خت 
اس��ت و از اي��ن رو برخ��ي از كش��ورها نس��بت به 
سوءاس��تفاده هاي مال��ي ازجمله كالهب��رداري به 

وسيله بيت كوين هشدار داده اند.

هر چند تجميع بيش از ۳۰ميليون كارت اعتباري چند سالي 
اس��ت كه مطرح ش��ده اما تاكنون اقدام عملي براي اجراي اين 

طرح انجام نشده است. 
ب��ه گزارش ايبنا، بحث تجميع كارت هاي اعتباري و خدماتي 
موضوعي اس��ت كه چند س��الي از طرح آن مي گذرد اما تاكنون 
اقدام جدي براي سر و س��امان دادن به اين چند ميليون كارت 

سرگردان در كشور انجام نشده است. 
براس��اس آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي در حال حاضر 
بي��ش از ۳۰ميليون كارت بانكي برداش��ت، اعتب��اري، هديه و... 

در كش��ور وجود دارد به ش��كلي كه با همه گير شدن استفاده از 
كارت هاي بانكي در كش��ور از يك سو و پرداخت هاي الكترونيكي 
از س��ويي ديگر، اكثر ش��هروندان بيش از يك كارت اعتباري از 

بانك هاي مختلف با شكل و شمايل مختلف در اختيار دارند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه اگر همه اي��ن كارت ها در قالب يك 
كارت جامع تجميع ش��ود به طور حتم ن��ه تنها از هدررفت هاي 
مالي جلوگيري خواهد ش��د بلكه مي توان��د در افزايش امنيت و 
كارايي اين كارت ها موثر باشد. هر چند براي طراحي يك كارت 
ش��هروندي ك��ه بت��وان از آن در تمام مراك��ز و در قبال هر نوع 

خدماتي اس��تفاده كرد، بايد متولي مشخصي وجود داشته باشد 
اما در حال حاضر هر يك از كارت هايي كه در اختيار شهروندان 

قرار دارد، متعلق به يك سازمان يا شركت خاص است. 
ب��ا توجه به اينكه اجراي چنين طرحي نيازمند بستر س��ازي 
مناسب و به روز است، حال سوال اين است كه آيا ايران در حال 

حاضر توان اجراي چنين طرحي را دارد يا خير؟
ب��ا وجودي ك��ه تاكن��ون طرح هايي مش��ابه از جمل��ه كارت 
ش��هروندي )در برخ��ي بانك ه��ا و مناطق خاص( ي��ا كيف پول 
الكترونيكي از س��وي برخي بانك ها و شركت ها طراحي و اجرايي 
ش��ده اما اين طرح ها تاكنون نتوانسته رضايت كامل شهروندان را 
جلب كند. به گفته كارشناسان حوزه بانكداري الكترونيك، مشكل 
اصلي براي اج��راي اين طرح، عدم هماهنگ��ي نهادهاي مربوطه 

است؛ پس الزم است براي حل اين مشكالت نهادها و سازمان هاي 
مربوطه به صورتي هماهنگ به اجراي فعاليت هاي خود در ارتباط 
ب��ا آن بپردازند. محس��ن قادري مديرعامل ش��ركت ش��اپرك در 
گفت وگو با ايبنا در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص اجراي طرح 
تجمي��ع كارت هاي بانكي گفت: تجميع همه كارت هاي بانكي در 
يك كارت عملياتي است اما هزينه اين اقدام حايز اهميت است. 

وي ادامه داد: عدم هوش��مند بودن كارت هاي بانكي و تفاوت 
كارت ها و س��ازوكار هريك از بانك ها خود باعث سنگ اندازي در 
اين طرح مي ش��ود. مديرعامل ش��ركت ش��اپرك در ادامه اظهار 
داش��ت: به نظر من اين طرح بسيار هزينه بر خواهد بود و از نظر 
اجرايي با هزينه يي معقول امكان پذير نيست و از طرفي سيستم 

بانكي نمي تواند به يك باره هماهنگ و تجميع شود. 

هزينه گزاف تجميع 30 ميليون كارت اعتباري

ميزان تغيير قيمتقيمتطال و ارز

1000+ تومان1،255،000 تومانسكه طرح جديد

1000+ تومان1،213،000 تومانسكه طرح قديم

1000+ تومان650،000 توماننيم سكه

1000+ تومان370،000 تومانربع سكه

249،0000 تومانسكه گرمی

هر گرم طالی 
208- تومان121،389 تومان18 عيار

40- سنت1275.10 دالراونس

11+ تومان3948 توماندالر

2+ تومان4715 تومانيورو

1+ تومان5269 تومانپوند

10900 توماندرهم

رشد نسبت به دوره متوسط نرخ دالر – تومانسال
رشد نسبت به دوره متوسط سكه طرح جديديك ساله قبل - درصد

يك ساله قبل - درصد

56774.5 هزار تومان1390120515.4

102080 هزار تومان13912607116.5

1392318422.110603.9

139332803965-9

139434505.2933-3.3

139536445.6111019

38117.712139.6مرداد 1396

1339489.95124712.93 مهر 96
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5 بورس و فرابورس
 3 ش�ركت مج�وز افزاي�ش س�رمايه گرفتن�د: 
3ش��ركت بورسي و فرابورسي مجوز افزايش سرمايه 50، 
200 و 110 درص��دي را از س��ازمان بورس اخذ كردند و 
آماده تصميم گيري ش��دند. به گزارش بورس پرس، بيمه 
ما كه در 21مرداد س��ال جاري برنامه افزايش س��رمايه 
50 درص��دي را اعالم كرده بود، توانس��ت مجوز آن را از 
س��ازمان بورس از مح��ل مطالبات س��هامداران و آورده 
نقدي بگيرد تا س��رمايه 100ميليارد توماني فعلي را به 
150ميليارد تومان برساند. داروسازي جابر ابن حيان كه 
سرمايه گذاري ش��فا دارو سهامدار عمده 60.2 درصدي و 
دومين عرضه بلوكي 16.5درصدي س��ال جاري متعلق 
به اين ش��ركت بورس��ي اس��ت، مجوز افزايش س��رمايه 
200 درصدي را از سازمان بورس گرفت تا سرمايه فعلي 
را به 113.4ميليارد تومان برساند. پتروشيمي زنجان نيز 
كه با سرمايه 166.9 ميليارد توماني در فرابورس حضور 
دارد، با اخذ مجوز افزايش سرمايه 110 درصدي از محل 
مطالبات سهامداران و آورده نقدي مي تواند سرمايه را به 

350 ميليارد تومان برساند. 
 نام�ه براي توقف پرداخت س�ود س�هام عدالت: 
محمدرض��ا پورابراهيمي رييس كميس��يون اقتصادي و 
غالمرضا تاجگ��ردون رييس كميس��يون بودجه مجلس 
ش��وراي اس��المي در نامه يي به رييس جمهور خواس��تار 
 جلوگيري از پرداخت س��ود س��هام عدالت از سوي دولت 
به صورت نقدي ش��دند، در متن اين نامه آمده اس��ت كه 
گزارش هاي اخذ شده از سازمان خصوصي سازي از وضعيت 
سهام عدالت بيانگر اين موضوع است كه با توجه به جمعيت 
حدود 50ميليوني دارنده سهام عدالت مقرر شده كه امسال 
حدود 4000ميليارد تومان به مشموالن پرداخت شود كه 
بر اس��اس روش هاي محاسباتي انجام  شده، به ازاي هر نفر 
دارنده سهام عدالت در سال جاري، ماهانه بين 3 تا 9هزار 
تومان تعلق خواهد گرفت. با توجه به عدم تاثير اين س��ود 
پرداختي در افزايش قدرت خريد خانوار، پرداخت اين سود 
 ج��ز اتالف منابع ملي، هيچ اثري را براي مردم و دولت در 
بر نخواهد داش��ت. در بخش ديگر اين نامه تاكيد شده با 
عنايت به شرايط فوق، پيشنهاد مي شود به جاي پرداخت 
سود نقدي غيرموثر در پرداخت قدرت خريد خانوار، نسبت 
به واگذاري اصل س��هام، اقدام و انتفاع ناش��ي از پرداخت 
سود در قالب افزايش قيمت س��هام به افراد منتقل شود. 
مس��لما پرداخت اين رقم نه تنها گره يي از مشكالت مردم 
باز نخواهد كرد، بلكه به جاي آن مي توان با ضريب حداقل 
چهاربرابري معادل 16هزار ميليارد تومان پروژه هاي مهم 
اقتصادي در كشور اجرايي كرد كه اين به نفع مردم خواهد 
بود و حتي در صورت تاخير در واگذاري سهام عدالت، اثر 
اين نگهداري س��ود منجر به افزايش سرمايه شركت هاي 
مشمول سهام عدالت و اجرايي شدن طرح هاي توسعه يي 
در اين شركت ها شده و در هر زمان كه اين واگذاري انجام 
شود، اين اثر سود پرداخت نشده و در افزايش قيمت سهام 

به مردم منتقل خواهد شد. 
 احتمال بازگشت مالكيت سهام عدالت به دولت: 
رييس سازمان خصوصي سازي از احتمال بازگشت بخشي 
از مالكيت س��هام عدالت به دول��ت در صورت عدم واريز 
مابقي مبلغ س��هام خود خب��ر داد. به گزارش س��ازمان 
خصوصي س��ازي، ميرعلي اش��رف عبداهلل پوري حسيني 
گفت: اگر مش��موالن مبلغ بقيه س��هام خود را نپردازند، 
س��هام آنها پس از اتمام مهلت مقرر ب��ه مالكيت دولت 
خواه��د رس��يد. وي در م��ورد آخرين وض��ع پرداخت 
سهام عدالت اظهار داش��ت: از اول مرداد تا پايان اسفند 
ش��ركت هاي س��رمايه پذير موظف به پرداخت سودهاي 
مربوط به س��هام عدالت به سازمان خصوصي سازي بوده 
و س��ازمان خصوصي س��ازي موظف ب��ه پرداخت آن به 
سهامداران است. وي با بيان اينكه از اول مرداد، سازمان 
خصوصي س��ازي آمادگي دريافت سود سهام و پرداخت 
آن به مش��موالن را داشته اس��ت، گفت: اگر اول مرداد، 
همه سود به س��ازمان خصوصي سازي واريز مي شد، اين 
سازمان قادر به پرداخت به موقع آن بود. رييس سازمان 
خصوصي س��ازي با بيان اينكه تاكنون تنها 500 ميليارد 
تومان به حس��اب سازمان خصوصي سازي براي پرداخت 
سهام عدالت واريز شده است، گفت: شركت ها 5ماه ديگر 

فرصت قانوني براي پرداخت دارند. 
وي ب��ا بيان اينكه 4۷ميليون س��هام گيرنده دهك بندي 
ش��ده اند و پرداخت ها با توجه به واريزهاي صورت گرفته 
به صورت هدفمند بر اس��اس اولويت به سهام گيرندگان 
داده مي ش��ود، گف��ت: پرداخت ها از دهك ه��اي پايين 
ش��روع مي شود. پوري حس��يني با بيان اينكه از ابتدا نيز 
قرار بود، ش��روع پرداخت ها از اواخر ش��هريور باش��د، نه 
اينكه در آن تاريخ تمام س��ود سهام پرداخت شده باشد، 
گفت: پرداخت ها ممكن است تا پايان فروردين سال 9۷ 
طول بكش��د. وي گفت: اگر مشموالن بقيه سهام خود تا 
يك ميليون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان ميزان 
كنوني س��هام خود س��ود دريافت مي كنند و بقيه سهام 
پس از اتمام مهلت مق��رر )پايان مهر( به مالكيت دولت 

خواهد رسيد. 

 اف�ت ش�ديد بانك هاي اس�پانيا: قيمت س��هام 
ش��ركت ها در بازار اسپانيا با افت بسيار شديدي همراه 
شدند در حالي كه ناآرامي ها در كاتالونيا همچنان ادامه 
دارد. همه پرسي استقالل كاتالونيا در اسپانيا موجب بروز 
آش��وب در اين كشور ش��د در حالي كه دولت اسپانيا، 
اين رفتار را غيرمنطقي و غيرقانوني قلمداد كرده است. 
بر اس��اس اين گزارش، شاخص آيبكس اسپانيا با افت 
ش��ديد 2 درصدي همراه شد در حالي كه قيمت سهام 
CaixaBank با افت ش��ديد 6.۷ درصدي رو به رو بود. 
قيمت س��هام Banco Sabadell به عنوان پنجمين 
بانك تاثيرگذار در اسپانيا افت 6.3 درصدي را از آن خود 
كرد. بانك هاي مستقر در كاتالونياي اسپانيا با افت بسيار 
شديدي همراه شدند در حالي كه ناآرامي ها و نگراني ها 
از اظهارات كارل��س پيگدمنت، رييس جمهور كاتالونيا 
اوضاع را بدتر كرده اس��ت. پيگدمنت در بيانات جديد 
خود اظهار كرد: اس��تقالل كاتالوني��ا را در هفته آينده 
اعالم مي كنيم حتي اگر دولت اس��پانيا با اين استقالل 
مخالف��ت كند. اما در اين بين با وجود هرج و مرج هاي 
موجود، بان��ك CaixaBank اعالم داش��ت كه تمام 
تالش خود را براي حمايت از مش��تريان، سهامداران و 
سرمايه گذاران خود به ثمر مي رساند تا در اين بين ضرر 
و زيان را به حداقل برس��اند. سهام ديگر بانك هاي اين 
منطقه نيز افت شديدي را متحمل شدند. بانك سانتاندر 
افت 3.2 درصدي داشت در حالي كه قيمت سهام بانكيا، 
بانكينتر و BBVA هر يك افت 2 تا 4درصدي را شاهد 
بودن��د. روز يك ش��نبه با وجود مخالفت ش��ديد دولت 
اسپانيا و اعزام چند هزار نيروي ويژه پليس به كاتالونيا، 
مسووالن اين منطقه براي استقالل از مادريد همه پرسي 

برگزار كردند.

روي خط خبر 

بين الملل

»تعادل« تاثير دستورالعمل هاي جديد در بازار سرمايه را بررسي مي كند

فرصت يا تهديد سرمايه گذاري در بورس
گروه بورس   مسعود كريمي 

در آخرين روز كاري هفته گذشته خبري هايي مبني بر 
اصالح اساسنامه و اميد نامه صندوق هاي سرمايه گذاري با 
درآمد ثابت و اصالح دستورالعمل نحوه توقف و بازگشايي 
نماد ها در بازار سرمايه منتشر شد. بر اين اساس ممنوعيت 
دادوس��تد براي برخي از ش��ركت هاي بورسي با توجه به 
تعداد قابل توجه س��هامداران كه بعضا بيش از يك س��ال 
از معامل��ه در بازار س��هام به دليل وجود قوانين دس��ت و 
پا گير منع ش��ده بودند، مي تواند روزنه يي از اميد را در دل 
ساير فعاالن بازار ايجاد كنند چراكه اين قانون جديد هنوز 
مشمول نماد هايي كه در گذشته به داليل مختلف متوقف 
ش��ده اند، نخواهد شد. اما رس��يدن به زمان 90دقيقه يي 
براي شفاف س��ازي ش��ركت ها در جاي خ��ود امري قابل 
قبول و مناس��ب ارزيابي مي ش��ود. در اي��ن بين با توجه 
به مصوبه 15ش��هريور هيات مديره س��ازمان بورس)همه 
صندوق ها باي��د فقط در اوراق قابل معامل��ه در بورس ها 
س��رمايه گذاري كنند و هيچ ن��وع از صندوقي نمي تواند 
سودي را پيش بيني و تضمين كند( احتماال شاهد خروج 
نقدينگي از چنين صندوق هايي در بازار باشيم چراكه يكي 
از استراتژي هاي ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري، جذب 
س��رمايه هاي ريسك گريز و س��رگردان جامعه همچنين 
تزري��ق نقدينگي  افرادي ك��ه توانايي تحلي��ل بنيادي و 
تكنيكال س��هام در بورس را ندارند ب��ا تعيين و تضمين 
سود مش��خص و هدايت آن به چرخه واقعي اقتصادي از 
طريق صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس است. درحال 
حاض��ر نيز احتمال كاهش جذب س��رمايه گذاري در اين 
صندوق ها و حركت سرمايه گذاران ريسك گريز به سمت 
س��پرده گذاري بلندمدت در بازار موازي نيز وجود خواهد 
داش��ت. بر اين اساس، تحوالت و تصميم گيري هاي اخير 
هر كدام در جاي خود مي توانند براي س��رمايه گذاران در 
بازار س��رمايه به نوعي فرصت يا تهديد محسوب شود. در 
اين باره، دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري با استقبال 
از ابالغي��ه جديد س��ازمان بورس درخصوص بازگش��ايي 
و توق��ف نمادها عن��وان كرد: توق��ف طوالني مدت برخي 
نماده��اي معامالتي در درجه اول جريمه س��هامدار خرد 
بود؛ البته براي ديگر س��رمايه گذاران و مديران پرتفوي ها 
نيز مشكل ساز شده بود؛ چراكه در صورت نياز مالي مجبور 
مي ش��دند، س��هام خوب خود را معامله كنند و در نهايت 
پرتفوي آنها با مشكل مواجه مي شد. سعيد اسالمي بيدگلي 
افزود: هدف اصلي دس��تورالعمل جديد سازمان بورس و 
اوراق بهادار، تالش براي رفع اين موانع است؛ ضمن اينكه 

اعتماد سرمايه گذاران را در اين بازار تقويت خواهد كرد. 
وي تاكي��د ك��رد: اگر به اعتم��اد س��رمايه گذاران در 
بازارس��رمايه خللي وارد شود قطعا ريس��ك اين بازار باال 
م��ي رود بنابراي��ن نبايد ب��ا توقف طوالني م��دت نمادها، 
سهامداران مدت ها در انتظار مي ماندند تا ببينند چه اتفاقي 
براي س��رمايه آنان رخ مي دهد. دبيركل كانون نهاد هاي 
سرمايه گذاري به س��نا گفت: از آنجا كه نقد شوندگي و 
ش��فافيت از بزرگ ترين مزيت هاي بازار سرمايه است و 
اين ويژگي ها رابطه يي تنگاتنگ با اعتماد سرمايه گذاران 
دارد لذا با ابالغ دس��تورالعمل جديد بازگشايي و توقف 
نمادها اميد مي رود ريس��ك هاي موجود در اين زمينه 
نيز كاه��ش و اعتم��اد س��رمايه گذاران افزاي��ش يابد. 

اس��المي بيدگلي افزود: البته طوالني شدن زمان تغييرات 
مطلوب در قوانين و دستورالعمل ها خودش مانند طوالني 
ش��دن زمان توقف از مشكالت بازارهاي مالي ايران است.  
وي در عي��ن ح��ال تاكيد كرد: بايد دق��ت كنيم كه اين 
دس��تورالعمل و به طور كلي همه دستورالعمل ها نياز به 
پاي��ش و بازنگري دايمي دارند ت��ا هم ايرادات آن برطرف 
ش��ود و هم با توجه به تغيير شرايط بازار تغييرات الزم در 

رويه ها صورت بگيرد. 
 

 42 هزار ميليارد تومان قفل شده
در سويي ديگر، مديرعامل شركت سبدگردان سرمايه 
ايراني��ان اعتق��اد دارد: كاهش زمان توق��ف نمادها باعث 
مي ش��ود، بازار س��رمايه از يك ريس��ك مهم كه در چند 
س��ال اخير س��رمايه گذاران را بس��يار نگران كرده است، 
خالص ش��ود به اين ترتيب كه ريسك عدم نقدشوندگي 
در بازار از بي��ن مي رود. صفاري درخصوص تجديدنظر در 
قانون توقف و بازگش��ايي نمادها و كوتاه شدن زمان توقف 
نماد ها گفت: يكي از ريس��ك هاي مهم بازار در چند سال 
اخير ريسك عدم نقدشوندگي بازار بوده است. وي با اشاره 
به توقف هاي طوالني مدت نمادها به دليل عدم ش��فافيت 
ناشران گفت: درحال حاضر بيش از 42هزارميليارد تومان 
از دارايي هاي مردم در نمادهاي متوقف قفل ش��ده است و 
اگر بخواهيم سهام ش��ناور حجم را در نظر بگيريم حدود 
4هزار و 200ميليارد تومان از س��هام س��هامداران متوقف 
و غيرقابل دسترسي اس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه با 
اش��اره به اينكه ريسك عدم نقدش��وندگي در بازار از زمان 
توقف نمادهاي پااليش��گاهي آغاز شد و به بانك ها رسيد، 
اظه��ار كرد: درحال حاضر س��هامي در بازار وجود دارد كه 
بيش از يك س��ال از زمان توق��ف نمادش مي گذرد. وي با 
تاكيد بر اينكه توقف ه��اي طوالني مدت نماد باعث فراري 
شدن سرمايه ها مي ش��ود، گفت: وقتي نماد بسته است و 
امكان خريد و فروش وجود ندارد، ريس��ك نقدش��وندگي 
در بازار ايجاد مي شود. به گفته وي با كاهش نقدشوندگي 

س��رمايه گذار به راحتي نمي تواند به دارايي اش دسترسي 
داش��ته باش��د و به دليل نگراني از اين ريس��ك و احتمال 
اينكه اگر س��هامي بخرد و نماد متوقف ش��ود، سرمايه اش 
قفل مي شود، ترجيح مي دهد وارد بازار سرمايه نشود. وي 
با اش��اره به تجديد نظر در قانون توقف و بازگشايي نمادها 
در گفت وگو با ايلنا تصريح ك��رد: با اجراي اين قانون بازار 
س��رمايه ديگر شاهد توقف هاي طوالني مدت نماد نخواهد 
بود و اين اتفاق بس��يار مثبتي اس��ت. مديرعامل شركت 
س��بدگردان سرمايه ايرانيان با اشاره به اينكه كاهش زمان 
توقف نمادها به حداكثر 90دقيقه براي بازار س��رمايه خبر 
بسيار خوبي است، افزود: با اجراي اين قانون از اين به بعد 
سهامداران نگران قفل شدن سرمايه هاي خود نيستند و به 
اين ترتيب نقدينگي هاي جديدي نيز وارد بازار خواهد شد. 
وي با اشاره به اينكه درحال حاضر نمادهايي با زمان توقف 
طوالني در بازار وجود دارند كه س��هامداران خود را خسته 
كرده اس��ت، گفت: درحال حاضر و به محض بازگش��ايي 
اين نمادها احتماال ش��اهد موجي از ف��روش خواهيم بود 
چراك��ه پس از ماه ها يا حتي يك س��ال از توقف يك نماد 
صاح��ب دارايي ترجيح به نقد ش��دن آن مي كند. صفاري 
تاكيد كرد: اجراي اين قانون در كوتاه مدت و با بازگش��ايي 
نمادها شايد باعث افزايش فشار فروش شود اما نبايد نگران 
اي��ن واكنش كوتاه مدت بود. به گفت��ه صفاري اجراي اين 
قانون در بلندمدت باعث افزايش نقدش��وندگي و اطمينان 
به بازار سرمايه مي شود، اين اعتماد و نقدشوندگي مي تواند 

سرمايه هاي جديدي وارد بازار كند. 

 نقش ناشر و ناظر
افزون بر اين س��يدمحمود سيدي، مدير امور مالي و 
اقتصادي ش��ركت صنعتي معدني چ�ادرملو با بيان اين 
مطلب درباره اهميت كوتاه ش��دن زمان توقف نمادها به 
سنا گفت: بدون شك شفافيت در بازار سرمايه امري يك 
س��ويه و مطالبه تك بعدي از نهاد ناظر نيست بلكه ناشر 
و ناظر هر دو نقش قابل توجهي در رس��يدن به اين امر 

مهم دارند. 
وي اف��زود: همانط��ور كه نهاد ناظر موظف اس��ت با 
رصد به موقع اطالعات مانع معامله نمادها در ش��رايطي 
ابهام آلود شود، گام اوليه در تحقق اين فرآيند در اختيار 
ناشر است و بايد سهامداران به همان اندازه كه از سازمان 
بورس انتظار شفافيت و حفظ نقدشوندگي بازار را دارند از 
ناشر و اعضاي هيات مديره شركت ها اين مطالبه را داشته 
باش��ند. سيدي در اين باره توضيح داد: سازمان بورس تا 
پيش از دس��تورالعمل جديد بازگش��ايي و توقف نمادها 
به دنبال بازگش��ايي نمادها به هر قيمتي به دليل حفظ 
نقدشوندگي بازار نبود. استدالل سازمان در اين خصوص 
رعايت حقوق صاحبان سهام بود كه ريسك معامله يك 
نماد غيرش��فاف به طور كامل به دوش سهامدار گذاشته 
نشود. اما با دستورالعمل جديد سهامداران با علم به اين 

ابهامات امكان خريد و فروش پيدا مي كنند. 
وي افزود: بنابراين در صورت اطالع رساني به موقع و 
ش��فاف شركت ها درخصوص مواردي كه منجر به توقف 
نماد مي ش��ود، بازار س��رمايه از اطمين��ان قابل اتكاتري 

برخوردار مي شود. 
س��يدي خاطرنش��ان ك��رد: ه��ر چقدر ش��ركت ها 
درخصوص اطالع رس��اني س��رعت عمل بيشتري داشته 
باش��ند و تمام تغيير و تحوالت صورت ه��اي مالي را به 
موقع در اختيار عموم قرار بدهند، فرصت مناسبي براي 
س��رمايه گذاري در بازار س��رمايه رق��م مي خورد و حتي 
س��رمايه گذاران با ريسك هاي پايين نيز به اين بازار نگاه 
خواهند داشت. وي ارتباط تنگاتنگ ناظر و ناشر را عامل 
اصل��ي در كاهش ايام توقف نمادها عنوان و تصريح كرد: 
به غير از موارد اس��تثنا كه انتش��ار اطالعات وابس��ته به 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيست و نهادهاي ذي ربط 
و ناظ��ر ديگري نيز در آن دخالت دارند)مانند بانكي ها يا 
پااليشي ها...( در اغلب موارد همكاري شركت ها در ارائه 
اطالعات منجر به كاهش ايام توقف و سهولت بيشتر در 

اين امر مي شود.

  كاهش جذب سرمايه گذاري در صندوق ها
در سويي ديگر براساس بخشنامه جديد صندوق هاي 
سرمايه گذاري ديگر نمي توانند در اوراق خارج از بورس 
س��رمايه گذاري كنند همچنين صندوق ه��اي با درآمد 
ثابت از تضمين س��ود و صندوق هاي س��رمايه گذاري از 
تضمين و پيش بيني س��ود منع شدند. پويا جبل عاملي، 
كارش��ناس مس��ائل اقتصادي درب��اره اين بخش��نامه 
گف��ت: اين بخش��نامه اقدامي مثبت ب��راي بازگرداندن 
صندوق هاي س��رمايه گذاري به جايگاه اصلي خود است 
چراك��ه اين صندوق ها در مواردي از كاركرد خود فاصله 
گرفت��ه بودند. وي افزود: كارك��رد اين صندوق ها جذب 
سرمايه براي س��رمايه گذاري در بورس و پرداخت سود 
آن به س��پرده گذاران اس��ت كه طبق اين بخش��نامه و 
الزام به سرمايه گذاري در بورس اين اقدام خالف برخي 

صندوق ها اصالح خواهد شد. 
جبل عاملي در مورد بند ديگري از اين بخشنامه در 
مورد تضمين نرخ سود نيز گفت: سود اين صندوق ها بايد 
بر مبناي سود حاصل از بورس مشخص شود و تضمين 
س��ود صندوق را از كاركرد خود خارج كرده و تبديل به 
يك حس��اب س��پرده مي كند. اين كارشناس اقتصادي 
ادامه داد: همچنين منبع كس��ب درآم��د بانك ها براي 
پرداخت سودها تاكنون مشخص نبود و در برخي موارد 
سوددهي بورس منفي بود اما اين حساب ها كماكان سود 
نزديك به 20درصد به سپرده ها پرداخت مي كردند كه 
مشخص اس��ت هزينه كرد منابع در اين موارد در جاي 
ديگري بوده اس��ت. جبل عاملي اين اقدام را در راستاي 
اقدامات بانك مركزي براي كاهش نرخ سود توصيف كرد 
و گفت: مجموع اي��ن اقدامات به احتمال زياد منجر به 
كاهش سود صندوق هاي س��رمايه گذاري خواهد شد و 
احتمال كاهش جذب سرمايه گذاري در اين صندوق ها 

نيز وجود دارد. 
همچني��ن مهدي تقوي، يكي ديگر از كارشناس��ان 
اقتصادي نيز در اين مورد گفت: اين بخشنامه و كنترل 
صندوق هاي س��رمايه گذاري اقدامي مثبت اس��ت كه از 
ورشكس��تگي اين صندوق ها جلوگيري مي كند. وي با 
بيان اينكه در اقتصاد هر چه ريس��ك باالتر باش��د بازده 
نيز باالتر اس��ت، گفت: مردم نيز ب��ه دليل همين بازده 
باالتر و س��ود بيش��تر به سمت موسس��ات پرريسك تر 
روي آوردند و پرداخت سودهاي باال در موسسات باعث 
ورشكستگي آنها شد كه اين مساله در مورد صندوق هاي 
س��رمايه گذاري نيز احتمال وق��وع دارد. تقوي تصريح 
كرد: در دوره يي س��ودآوري س��هام در بورس باال بود 
و پرداخت س��ودهاي باال در صندوق ها توجيه  داشت 
اما اكنون س��ودآوري س��هام كاهش يافته و پرداخت 
س��ودهاي باال قابل توجيه نيست. وي تاكيد كرد: در 
برخي موارد ممكن است ارزش سرمايه گذاري كاهش 
يابد و حتي س��هام ضرر دهد ك��ه در چنين مواردي 
تضمين سودهاي باال توس��ط بانك غيرمنطقي است 
كه با بخش��نامه جديد جلو اين كار گرفته مي شود. با 
اي��ن حال بايد ديد كداميك از اي��ن دو اقدام در بازار 
س��رمايه مي تواند منجر به اعتماد سازي بيشتر، رونق 
روند معامالتي، جذب نقدينگي و تزريق آن به بخش 

واقعي اقتصاد شود. 

نگاهي به تحوالت بازار سرمايه
روي خ�وش بورس ب�ه كنترل نرخ س�ود: در 
نيمه اول سال جاري كنترل نرخ سود بانكي و كاهش 
هزينه ه��اي مالي و رش��د قيمت كاالهاي اساس��ي و 
درنتيجه سودآوري شركت هاي وابسته به اين گروه از 

اتفاقاتي بوده كه تاثيرگذار بر بازار سرمايه بوده است. 
الهه ظفري تحليلگر بازار سرمايه، با بيان مطلب باال 
خاطرنشان كرد: وضعيت بازار سرمايه با بررسي بازدهي 

ش��ركت هاي فعال در صنايع مختلف، بيانگر وضعيت 
اقتصادي حال حاضر و پيش بيني فعاالن بازار از آينده 
اقتصاد اس��ت، لذا برآورد روند آتي آن نقش كليدي بر 
سرمايه گذاري هاي افراد دارد. وي با اعالم اين موضوع 
كه از ابتداي س��ال جاري تا پايان ش��هريور ماه يعني 
نيمه اول سال جاري شاخص كل 11درصد و شاخص 
50 شركت فعال تر 12درصد رشد داشته است، افزود: 

باتوج��ه به رقابت پذيري اين رش��د با بازار درآمد ثابت 
كم ريس��ك مي توان گفت عملكرد قابل قبولي داشته 
است. ظفري در ادامه گفت: در حالي كه در سال هاي 
اخير معموال بازار هاي كم ريس��ك تر بازده باالتري در 
همي��ن دوره زمان��ي ارائه مي كردن��د و مي توان گفت 
سياست هاي بانك مركزي براي كنترل نرخ سود بانكي 
و رعايت آن توسط بانك ها، چه به لحاظ تاثير بر قيمت 
بر درآمد و چه به لحاظ كاهش هزينه هاي تامين مالي 
شركت ها، از مهم ترين اخبار تاثيرگذار بر اين روند بوده 

است. 

تش�ويق فدراس�يون بورس ه�اي جهان�ي به 
مسائل زيست محيطي: مدير تحقيق و توسعه بورس 
ته��ران مي گويد كه در بورس ه��اي جهان و منطقه به 
مسائل زيست محيطي، اجتماعي و راهبري توجه ويژه 
مي شود، چراكه توجه به اين موضوعات الزمه به وجود 
آمدن رشد پايدار در اقتصاد يك كشور است. رضا كياني 
در گفت وگو با ايس��نا، درباره  تحقيق��ات بورس تهران 
درمورد مسووليت و اقدامات بورس هاي جهان در قبال 
مسائل زيست محيطي، اجتماعي و راهبري، اظهار كرد: 
مدتي است كه بحث رشد پايدار در اقتصاد مورد توجه 

قرار گرفته است. زماني براي بهره برداري از سرمايه هاي 
اجتماعي مهم نبود براي محيط زيست مشكلي به وجود 
آي��د و تفكر اين بود ك��ه تمام منابع باي��د در خدمت 
محيط زيس��ت باش��د، ولي در حال حاضر موضوع رشد 
پايدار در اقتصاد مطرح ش��ده و بايد اين مس��ائل را در 
توسعه اقتصاد درنظر داشت. وي ادامه داد: موضوع رشد 
پايدار باعث شده توجه شركت ها به مسائل اجتماعي و 
زيست محيطي جلب شود و آنها به سمتي بروند كه در 
فعاليت عملي خود اين موضوعات را درنظر بگيرند و در 

اين موارد به كل ذي نفعان پاسخگو باشند. 

گروه بورس  
بازارهاي مالي دومين هفت��ه كاري از فصل پاييز را 
به  گونه يي پشت سر گذاشتند كه برآيند معامالت شاخص 
بورس به صورت منفي به ثبت رس��يد، معامالت برخي 
ارزها همچون دالر در جهت رشد ارزش به ثبت رسيد و 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز نوسانات خفيف و 
مثبتي را به ثبت رساند. به گزارش »تعادل« در اين ميان 
بيشترين رشدي كه در بخش هاي مختلف بازارهاي مالي 
در اين هفته به ثبت رسيد، به رشد قيمت دالر در بازار 
ارز تعلق داش��ت و همان طور كه فعاالن اين بازار انتظار 
داشتند، پس از عبور قيمت دالر از سد قيمتي 3 هزار و 
900 تومان��ي با تثبيت قيمت و تداوم تقاضا براي خريد 
اين ارز، احتمال نزديك ش��دن به مقاومت رواني بعدي 

كه در عدد 4هزار تومان ظاهر مي شود را افزايش داد.

  بازار مسكن در انتظار بهبود شرايط
در كنار س��ه ب��ازار مالي ب��ورس، ارز و طال اين 
روزها بازار مس��كن نيز در انتظار بهبود ش��رايط و 
تاثيرپذيري سياس��ت هاي اعمال  شده در اين بازار 

به سر مي برد. 
در ح��ال حاض��ر بيش��ترين تقاضا ب��راي خريد 
مسكن مربوط به واحدهاي زير 100 متر است و به  
واسطه قيمت مناس��ب تري كه نسبت به واحدهاي 
مت��راژ ب��اال دارند، با ت��وان مال��ي متقاضيان خريد 
س��ازگارتر اس��ت. اين در حالي اس��ت كه همچنان 
ب��ازار اجاره مس��كن داغ تر از ب��ازار خريد و فروش 
مسكن اس��ت كه اين امر منعكس كننده توان مالي 
متقاضيان اين بازار اس��ت. بازار ارز همان طور كه از 
چندي پيش انتظار مي رفت در مقابل سياست هاي 

دس��توري بانك مركزي س��ر خم نكرده و همچنان 
در مس��يري ك��ه فعاالن ب��ازار ارز در پ��ي عرضه و 
تقاض��اي خود تعيي��ن مي كنند، در ح��ال حركت 
اس��ت. معامالت اين هفت��ه بازار ارز با نوس��انات و 
تحركات مثبت دالر همراه شد و مهم ترين تغييرات 
اي��ن بازار ني��ز مربوط به تغييرات دالر در س��ه روز 
معامالتي اين هفته به ش��مار رف��ت. باتوجه به روند 
نزولي ش��كل گرفته در معام��الت بازارهاي موازي و 
تاثيرات منفي كه بازارهاي جهاني بر اين دس��ت از 
بازارها داش��تند، معامالت دالر به شكل آزادانه تري 
ب��ه عب��ور از مقاومت هاي پي��ش روي خود به ثبت 
رسيد. صرافان و معامله گران حاضر در خيابان سپه 
به افزايش انگي��زه فعاالن اين بازار براي خريد دالر 
در شرايط كنوني اش��اره كردند و قيمت هاي فعلي 

دالر را واقعي دانس��تند.  براساس آخرين تغييراتي 
كه در بازار صرافي هاي شهر در دومين هفته كاري 
مهرماه به ثمر رس��يد، هر دالر ب��ه ارزش 3 هزار و 
 948 توم��ان رس��يد و در محدوده ب��االي مقاومت
 3 هزار و 900 توماني تثبيت ش��د. يورو نيز ارزش
4 ه��زار و ۷10 تومان��ي را در برآيند معامالت اين 
هفته به نمايش گذاش��ت و پوند انگليس در ارزش 
5 ه��زار و 280 تومان به اس��تقبال س��ومين هفته 

معامالتي پاييز مي رود.
در صورت��ي  كه معامالت بازاره��اي مالي موازي 
با تغييرات چنداني همراه نش��ود و معامله گران اين 
بازاره��ا انگيزه چنداني براي ورود س��رمايه خود به 
اين بازارها نداشته باش��ند، مي توان شاهد شكسته 

شدن مقاومت هاي بعدي در بازار ارز بود.
 

 نوسانات محدود سكه طال در هفته دوم مهر
بازار طال و س��كه اين روزها تحت تاثير نوسانات 
بازار طالي جهاني در حال نوس��ان است و تغييرات 
اين روزهاي خود را با الگوبرداري از معامالت اونس 
طال در بازارهاي جهاني به ثبت مي رساند.  از ابتداي 

اين هفته نوسان محسوسي در بخش معامالت بازار 
نقدي سكه طال ديده نشد و اين در حالي بود كه در 
بخش معامالت آتي بازار س��كه، روند نزولي و منفي 
مشاهده شد. به  واسطه معامالتي كه توسط فعاالن 
اين بازار به ثبت رس��يد هر س��كه تمام بهار آزادي 
ب��ه ارزش يك ميلي��ون و 258هزار تومان رس��يد، 
 س��كه طالي طرح قديم نيز در ارزش يك ميليون و

212 هزار تومان جاي گرفت. 
نيم س��كه به��ار آزادي و ربع س��كه به��ار آزادي 
نيز تغيير چنداني را مش��اهده نكردن��د و هر دو از 
اواي��ل هفت��ه در جهت ثبات ارزش معامله ش��دند. 
همان طور كه اش��اره ش��د بازار آتي معامالت سكه 
تحت تاثي��ر معامالت منف��ي و افزايش بدبيني ها به 
روند معامالت بازاره��اي جهاني در ابتداي هفته با 
كاهش ارزش تمام قراردادها همراه ش��د كه بخشي 
از نوس��انات منفي در معامالت پاياني هفته جبران 
ش��د. انتظار مي رود بازاره��اي جهاني در هفته آتي 
معام��الت مثبت تري را به ثبت برس��انند كه همين 
امر ني��ز مي تواند به تقويت بازاره��اي مالي داخلي 

منجر شود.

گزارش هفتگي

بازار سرمايه

رييس س��ازمان ب��ورس گف��ت: س��رمايه گذاران متنوع 
س��رمايه گذاري ك��رده و از صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، 

واحدهايي در سبد خود داشته باشند. 
ش��اپور محمدي در گفت وگو با مهر با تشريح چشم انداز 
بازار سرمايه در نيمه دوم امسال گفت: براي تحليل وضعيت 
ب��ورس در نيمه دوم س��ال بايد با س��نجش عوامل بنيادي 
اقتص��ادي همراه باش��د؛ اين درحالي اس��ت ك��ه هم اكنون 
عوامل بنيادي اقتصاد ايران مناس��ب اس��ت اما به هر حال 

تحوالت سياسي و اجتماعي نيز اثرگذار خواهد بود. 
ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار اف��زود: البته 
پتانس��يل هاي بلندمدت شركت هاي ايراني به گونه يي است 
ك��ه س��رمايه گذاران بتوانند بازده مناس��بي در بلندمدت از 
س��رمايه گذاري در بورس به دست آورند و از اين جهت هم 

ك��ه تحليل بايد مبنا باش��د حتما بايد ت��الش كنند كه به 
صورت متنوع سرمايه گذاري كنند.

وي ب��ه س��رمايه گذاران توصي��ه كرد تا ت��الش كنند از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري هم واحدهايي در س��بد سهام 

خود داشته باشند. 
محمدي با اش��اره به بخش��نامه بانك مرك��زي مبني بر 
محدود كردن س��ود صندوق هاي سرمايه گذاري خاطرنشان 
ك��رد: هم س��ازمان بورس و هم بانك مرك��زي با اينكه نرخ 
سودها بايد كاهش يابد، موافق هستند و سازمان بورس هم 
همكاري موثري در اين حوزه دارد و حتما براي كاهش نرخ 
س��ودهاي بانكي تالش مي كنيم تا ه��ر جا كه صندوق ها يا 
ساير نهادهاي بازار س��رمايه مي توانند درخصوص نرخ سود 

بانكي تاثير كاهنده داشته باشند؛ وارد عمل شود.

گروه بورس  
در هفته يي كه پشت سر گذاشتيم، خبر اختصاص چهارمين 
عرضه اوليه س��ال جاري در فرابورس به ش��ركت ليزينگ ايران 
و ش��رق در نماد معامالتي »ولش��رق« و انج��ام اين عرضه در 

نخستين روز هفته آتي انتشار يافت. 
 همچني��ن مدي��ر عمليات ب��ازار و اعض��اي فرابورس طي 
اطالعيه يي از گش��ايش نم��اد آخرين مرحله س��خاب ها يعني 
»سخاب۷« در دوش��نبه آتي خبر داد. تعداد كل اين اوراق كه 
در تاريخ 28 اسفند ماه سال 95 از سوي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي انتشار يافت 35ميليون ورقه بوده و بيست وهشتم اسفند 

ماه سال 9۷ نيز سررسيد خواهد شد. 
يكي ديگر از مهم تري��ن رويدادهاي هفته منتهي به 14مهر 
م��اه، خبر انتق��ال 18نماد معامالتي از »تابل��و ب« بازار پايه به 

»تابلو پايه ج« بود كه قرار است معاونت عمليات و نظارت بازار 
فراب��ورس زمان توقف اين نمادها و ش��روع مجدد معامالت در 

تابلو »پايه ج« را اعالم كند. 
گفتني اس��ت اين چهارمين مرحله از جابه جايي نمادها در 
بازار پايه به دليل رعايت نكردن دس��تورالعمل افشاي اطالعات 
اس��ت. اي��ن 18نماد معامالتي ش��امل نماد ش��ركت هاي بيمه 
آرما، داروس��ازي تهران دارو، س��رمايه گذاري نيروگاهي ايران، 
سرمايه گذاري چش��م انداز توسعه شمال، سرمايه گذاري اقتصاد 
نوين، سيمان الرستان، صنعتي دريايي ايران، صنايع بسته بندي 
ايران، فوالد كاويان، فروش��گاه هاي زنجيره يي رفاه، كارخانجات 
كابل س��ازي تك، كارخانجات كابل سازي ايران، كشت و صنعت 
آبشيرين، كيوان، كارخانه فارسيت دورود، مجتمع معادن مس 

تكنار و شركت نورد و لوله اهواز مي شود.

گشايش آخرين نماد سخاب سرمايه گذاران متنوع سرمايه گذاري كنند

بررسي روند بازارها در هفته گذشته حكايت دارد

برآيند نماگر منفي بورس در برابر رشد دالر 
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بازار را بايد پيش بيني پذير 
كنيم

عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران گف��ت: »قيمت ها در بورس براي س��رمايه گذار 
خارجي بس��يار جذاب اس��ت. ولي فضاي ب��ازار فضاي 
مس��اعدي نيس��ت. قواعدي كه در رابطه با ورود پول و 
پذيرش آن داريم، س��خت است. بطور مثال سه ماه در 
يك فرآيند س��اده تغييرات هيات مديره يا نقل و انتقال 
سهام درگير هستيم. در كشورهاي ديگر اينگونه نيست 

و اين چنين نگاه نمي كنند. «
او ادام��ه داد: »بايد زيرس��اخت ها را آم��اده كنيم. 
محدوديت هاي��ي كه در حال حاضر وجود دارد، موجب 
مي شود كه سرمايه گذار خارجي نتواند وارد كشور شود. 
بطور مثال، يك فرد سرمايه گذاري مي كند، اما نماد يك 
سال بسته مي شود. بر اين اساس، نمي داند كه صنعت 
پتروشيمي به كدام سمتي مي خواهد برود و نمي تواند 
با خيالي آس��وده در اين بازار س��رمايه گذاري كند. اين 

موضوعات را بايد شفاف كرد. «
آرگون اف��زود: »بايد ب��ازار را پيش بيني پذير كنيم. 
ش��رايط كنوني بازار زياد پيش بيني پذير نيس��ت. يك 
سرمايه گذار خارجي در جاهايي پول مي گذارد كه بتواند 
پيش بيني كند. سرمايه گذار ترسوست و در جايي پول 
مي برد كه ثبات باش��د و بتواند پيش بيني كند. بتواند 
تخمين بزند از اين پولي كه مي گذارد، چه مقدار براي 
مثال ۴ تا ۵ سال آينده باز مي گردد. نوسان بازار خيلي 

زياد است و بايد در اين بخش كار كرد. « 
او عن��وان كرد: »اگر منابع خارجي وارد بازار ش��ود، 
باالخره مي تواند منجر به رونق بازار شود. قطعا مي تواند 
پول هاي خارجي در بخش هاي توليدي و مولد توسعه 
پيدا كند. اما اين تنها يك بخش��ي اس��ت. محصوالتي 
كه توليد مي ش��ود را بايد بتوان صادر كرد. بخش��ي از 
شركت هايي كه صادرات دارند، در بورس فعال هستند. 
اگر ارز تعديل ش��ود، قطعا س��ودآوري آنها رش��د پيدا 
مي كن��د. «آرگون بيان كرد: »در واقع بايد به س��متي 
برويم كه بازار صادرات محور ش��ود. نيازي نيس��ت كه 
همه كاالها را صادر كنيم، بايد ببينيم كه مزيت كشور 
در صادرات چه كاالهايي است. بحث صادرات ديگر يك 
بحث الزم نيس��ت، بلكه واجب و ضروري است كه بايد 
صورت بگيرد. صادرات خود نيازمند اين است كه پيش 
بيني پذير باش��د. بايد قراردادهاي بلندمدت در كشور 
بسته شود تا سرمايه گذار اين اطمينان را داشته باشد.« 
او اظهار كرد: »با سرمايه گذاري نقطه به نقطه در كشور 
جواب نخواهيم گرفت. بخش هايي كه بازار از گذشته رونق 
داش��ته باش��د رونق پي��دا مي كند، ول��ي بخش هايي كه 
رونق ن��دارد، همانطور بي رونق مي ماند. بايد بتوانيم بطور 

بلندمدت خود را به اقتصاد جهاني گره بزنيم. «

كارگروه آموزشي در دستور 
كار كميسيون آموزش تعاون

هشتمين جلسه كميسيون آموزش، توسعه و ترويج 
فرهنگ تعاون با حضور نمايندگان اتاق ها برگزار ش��د. 
محمد حس��ن توسلي رييس كميس��يون آموزش اتاق 
تعاون ايران، با اشاره به تشكيل كارگروه آموزشي گفت: 
براي بررس��ي وضعيت آموزش اتاق هاي تعاون سراسر 
كشور، با مس��ووليت اتاق تعاون يزد مقرر شد كارگروه 

آموزشي تشكيل شود. 
ب��ه گفته رييس كميس��يون آموزش ات��اق تعاون، 
برگزاري س��مينار توسعه مهارت هاي مديريتي در اتاق 
تعاون كرمانشاه از ديگر برنامه هاي اين كميسيون بود. 
وي گفت: بررسي چالش هاي آموزشي اتاق هاي تعاون و 
تهيه برنامه آموزشي مدون از ديگر برنامه هاي كميسيون 
آموزش اس��ت. توسلي ادامه داد: در اين نشست ايجاد 
مركز آموزش، مشاوره و پژوهش و تحقيقات پيگيري 

و موافقت هاي اوليه كسب شد. 

تحول تجارت با ايجادمركز 
تجاري ايران در روسيه 

غالمحسين شافعي با اشاره به مجوز بهره برداري از 
مركز تجاري ايران در آستراخان روسيه افزود: استفاده 
از توان بخش خصوصي و تالش در توانمندتر س��ازي 

اين بخش زمينه  ساز افزايش تجارت خارجي است. 
وي ابراز اميدواري كرد با آغاز به كار مركز تجاري 
ايران در آس��تراخان روس��يه و هم��كاري و همياري 
بخ��ش دولت��ي و بخ��ش خصوصي، ش��اهد جهش 

صادرات محصوالت ايران به كشور روسيه باشيم. 
وي در مش��هد گف��ت: اي��ن مركز ايجاد ش��رايط 
مناسب براي تجارت خارجي را عهده  دار است و ايجاد 
شرايط نمايش��گاهي براي محصوالت ايراني و جذب 

بازار روسيه از جمله برنامه هاي اين مركز است. 
ش��افعي اف��زود: سياس��ت هاي اقتص��ادي باي��د 
ثب��ات داش��ته باش��ند زي��را اينگون��ه حركت ها در 
مس��ير بستر س��ازي براي رونق توليد و جلب اعتماد 
س��رمايه گذاران بسيار اهميت دارد. ش��افعي با اشاره 
به برنامه ريزي وزارت صنع��ت، معدن و تجارت براي 
تدوين اس��تراتژي توسعه صنعتي كش��ور، آن را يك 
خأل اساسي توصيف كرد كه در سال هاي گذشته نيز 

نبود آن احساس مي شد. 
به گفته اين مقام مس��وول، در س��ال هاي گذش��ته 
شاهد بوديم هر دولتي كه سر كار مي آمد به تدوين يك 
اس��تراتژي مي پرداخت، اما پس از مدتي كنار گذاشته 
مي شد و سپس دولتي جديد با استراتژي جدي صنعتي 
فعاليتش را آغاز مي كرد و اين دور تسلس��ل باطل ادامه 
يافت و امروز ش��اهديم كه كش��ور از استراتژي توسعه 
منس��جم صنعتي برخوردار نيس��ت. وي بيان داش��ت: 
ش��ايد بتوان گفت در برنامه سوم توسعه كشور اقدامات 
خوبي در خصوص استراتژي توسعه صنعتي انجام شد، 
ام��ا آن ه��م به نتيجه نرس��يد و ام��روز وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت به اين باور رس��يده و اراده جدي دارد 
تا استراتژي توسعه صنعتي كشور را به نگارش درآورد. 
ش��افعي تاكيد كرد: نكته مهم، اما لزوم مشاركت دادن 
جدي بازيگران اصلي اين صحنه يعني فعاالن اقتصادي 
در تدوي��ن اس��تراتژي اس��ت و اگر چنين ش��د، دولت 
مي توان��د برنامه يي اجرايي تر تهيه كن��د. وي ادامه داد: 
در صورت تحقق اين مهم، فع��االن اقتصادي به عنوان 
مجريان اصلي اين برنامه در عمل با مش��كالت كمتري 
مواجه خواهند شد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران تصريح ك��رد: اولويت بندي صنعتي، 
مكان يابي صحيح صنايع و ظرفيت س��نجي - يعني در 
هر رش��ته يي از صنعت چه ظرفيتي مورد نايز داخلي يا 
صادراتي كشور است - سه موضوع مهمي است كه بايد 

در تدوين اين استراتژي در نظر گرفته شوند.

اخبار

چرا خواسته بخش خصوصي مبني بر ديپلماسي اقتصادي محقق نمي شود

آفت تك روي در بخش خصوصي

اعترافات رييس سابق اتاق بازرگاني ايران:

در برجام هيچ ميداني به بخش خصوصي ندادند
محسن جالل پور، رييس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران اعالم كرد به دو دليل اين مساله 
عملي نش��د؛ نخس��ت اينكه واقعا مجموعه دولت ما در 
دولت يازدهم هم به شدت دولتي بود و همه توان را به كار 
گرفت كه از برجام براي بزرگ تر كردن دولت، پشتيباني 
كردن از ش��ركت ها و اقتصاد دولتي و مجموعه امكاناتي 
كه خود در اختيار دارد استفاده كند و به هيچ وجه هيچ 
ميدان��ي به بخش خصوصي نداد و فضا را براي اين گروه 

آماده نكرد. 
جالل پ��ور اظهار كرد: دليل دوم اين اس��ت كه چون 
بدنه اجرايي و كل ساختار و مجموعه كارشناسي دولت ما 
از ابتداي انقالب تا امروز روز به روز تحليل رفته و در اجرا 
و كارشناسي دولت بسيار ضعيف هستيم و ظرفيت هاي 

الزم را براي چنين جريان و ساختاري نداشتيم. 
وي تصري��ح ك��رد: بنده براس��اس تجربه ۲۰ س��اله 
مي گويم از فاصله دولت هش��تم تا دول��ت يازدهم توان 
اجرايي، قدرت مديريتي و توان كارشناس��ي بدنه دولت 
ب��ه كمتر از نص��ف تقليل پيدا كرد و موجب ش��د هيچ 
آماده س��ازي براي اس��تفاده از اي��ن ظرفيت ها در بخش 

خصوصي اتفاق نيفتد. 
به گزارش ايسنا جالل پورمعتقد است، دولت يازدهم 
به درستي نخستين خط مش��ي خود را باز كردن عرصه 
بين الملل انتخاب كرد، زيرا اگر مي خواستيم گشايشي در 
جريان ه��اي ديگر اتفاق افتد، بهترين راهكار اين بود كه 

تحريم ها را برداريم. 
وي اظه��ار ك��رد: اگ��ر در ش��رايط س��خت تحريم 
مي خواستيم به جراحي اساس��ي و اصالح كامل اقتصاد 
بروي��م، با گرفتاري ه��اي تحريم و مس��ائل بين المللي، 
امكان پذي��ر نبود و مانند مريضي بود ك��ه انواع دردها را 
داشت و خونريزي همه وضعيت را تحت الشعاع قرار داده 
بود و اگر جلو خونريزي را نمي گرفتيم مريض نمي ماند و 
حالت اقتصاد ايران اين بود و تحريم ها و انسداد بين الملل 
مانن��د خون ريزي ب��ود. جالل پور اف��زود: بنابراين دولت 
يازدهم كارش را با متمركز ش��دن روي عرصه بين الملل 
آغاز كرد و دو س��ال اول آنچه اتفاق افتاد ش��ايد بيش از 
۷۰ درص��د نيرو، انرژي و توان دولت و دس��ت اندركاران 
اين بود كه از يك سو شرايط را طوري مديريت كنند كه 

در مذاكرات نقطه ضعفي در داخل كشور ديده نشود و از 
سوي ديگر مذاكرات به نتيجه برسد. 

وي تصري��ح ك��رد: از اين منظر، دول��ت يازدهم در 
كوتاه م��دت موفق عمل كرد و توانس��ت يك آرامش در 
كشور ايجاد كند و با سرمايه اجتماعي كه در كشور بعد 
از انتخاب��ات ۱۳۹۲ به وجود آمده بود، جلو بس��ياري از 
كم و زياد شدن ها و التهابات را گرفت و از سوي ديگر با 
خيال راحت تري به مذاكره پرداخت. رييس س��ابق اتاق 
بازرگاني ايران بيان كرد: اين آرامشي كه به بازار آمد در 
كوتاه مدت و شرايطي كه در اقتصاد ايران به جهت ثبات 
نس��بي اتفاق افتاد و تصميمات مدبرانه و كارشناسي تر 
گرفته ش��د، باعث شد فضاي مناس��بي تري داشته و با 
وج��ود اينكه در تحريم بوديم، س��ير نزولي تورم و افت 
را در س��ال اول و دوم دول��ت يازدهم كه هنوز برجام را 
نداش��تيم، اتفاق افتاد. وي با مطرح كردن اين سوال كه 
آيا در اين ش��رايط نمي شد كارهاي بيشتري انجام داد؟ 
عنوان كرد: به نظر من دولت مي توانس��ت يك كميته يا 
شورايي از ابتداي تحويل گرفتن دولت در جاي ديگري 
جداي از دولت براي يك اصالح ساختار و جراحي جدي 
در اقتصاد ايران به دور از حاش��يه ها مامور كند تا برنامه 
جدي، اساسي و زيربنايي براي اصالحات اساسي اقتصاد 
ايران تدوين كرده و زماني كه مذاكرات به نتيجه رسيد، 
اين برنامه آماده باش��د. جالل پور گفت: اما دولت از همه 
ظرفيت هاي كشور اعم از دانش��گاهيان، مديران سابق، 
فع��االن اقتصادي كه در گوش��ه و كنار بود و مي ش��د، 
اس��تفاده كرد و تمام تيم و معاونت ه��ا براي همين دو 
موض��وع يعني حفظ وضع موج��ود و ثبات و حركت به 

سمت انفتاح بين المللي تالش كرد. 

 نتوانستيم ميوه برجام را بچينيم
وي تصري��ح كرد: در همين اوضاع، برجام اتفاق افتاد 
كه هيچ آمادگي در فضاي كسب و كار، شرايط و اقتصاد 
كش��ور به جهت اس��تفاده از اين ظرفيت را نداش��تيم؛ 
بنابراين در اين وضعيت نتوانستيم ميوه برجام را بچينيم. 
رييس سابق اتاق بازرگاني كرمان بيان كرد: نخستين 
علتي كه نتوانس��تيم از برجام بهره ببريم، نگاه خطي و 
جناحي به برجام بود و عده يي برجام را به عنوان دستاورد 

يك گروه در كش��ور نگاه كردند و تمام تالشش��ان را به 
كار بردن��د براي اينكه آن گروه و جبهه چندان موفقيت 
پررنگي در كش��ور بروز نداده باشد لذا به سركوب كردن 
برجام پرداختند و شرايط عمال به گونه يي شد كه همان 
ميزان امكاني كه با همه كمبودهاي ما به وجود آمده بود، 
نتوانس��ت به نتيجه بهتري برسد و همه دست به دست 
هم داد كه از اين همه آمد و رفت، سفر و اميدي كه بعد 
از برج��ام اتفاق افتاده بود، نتوانيم از برجام بهره ببريم و 
شايد سرمايه اجتماعي بزرگي كه در هر چند دهه يي يك 
بار اتف��اق مي افتد را خيلي زود با كمترين ميزان قيمت 

واگذار كرديم. 
 

 شرايط سامان يافت اما برنامه ريزي اصولي
و كار زيرساختي انجام نشد

 وي افزود: در چهار سال دولت يازدهم براساس آنچه 
در اقتصاد ايران اتفاق افتاد، به يك ثبات و آرامش و عدم 
شرايط نا به س��امان دست پيدا كرد و به سمت و سوي 
بهتري رفت، اما هيچ كار زيرس��اختي، هيچ برنامه ريزي 
اصولي و اصالح اساس��ي در اقتصادي براي چهار س��ال 
اتفاق نيفتاد. جالل پور با اش��اره به اينكه دولت يازدهم و 
دوازدهم يك ش��باهت و يك تفاوت اساسي با هم دارند، 
عنوان كرد: شباهت اين است كه هم دولت يازدهم دولتي 
را تحويل گرفت كه هيچ برنامه يي براي چهار سال پيش 
رو نداشت و هم دولت دوازدهم دولتي را تحويل مي گيرد 

كه هيچ برنامه يي ندارد. 
وي تصريح كرد: تفاوتشان نيز در اين است كه دولت 
يازدهم در ش��رايطي كش��ور را تحويل گرفت كه اوضاع 
نابسامان و متشنج بود و دولت دوازدهم دولتي را تحويل 

گرفت كه آرامش نسبي در فضاي كشور برقرار بود. 
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران گفت: در تمام فاصله 
بين تيرماه ۱۳۹۴ تا دي ماه ۱۳۹۴ كه عمال 6ماه كامل 
بين امضا و اجراي برجام داشتيم در همه جلسات حرف 
اصلي بنده اي��ن بود كه زمينه يي براي اس��تفاده از اين 
ظرفيت در فضاي اقتصاد كشور ايجاد كنيم و وزارتخانه ها 
تمام توان را به كار برگيرند كه فضاي كسب و كار چنان 
آماده باشد كه بعد از اجراي برجام، اين امكان در فضاي 

جامعه ديده شود. 

 بخش خصوصي به استفاده از امكانات دولتي 
عادت دارد

اين فع��ال اقتصادي بيان كرد: از س��وي ديگر بخش 
خصوصي ما نيز كه در طول اين سال ها براساس استشمام 
از فضاي دولتي اقتصاد ايران عادت به استفاده از امكانات، 
رانت ها و ظرفيت هاي دولتي كرده و به هيچ وجه آمادگي 
حضور در يك بازار رقابتي، فضاي اقتصاد س��الم و آزاد را 
نداشت و خودش را مجهز نكرده بود. وي افزود: هنوز هم 
نگاه بخش خصوصي ما به باالس��ت و دنبال اين است كه 
ببيند از منافذ، روزنه ها و سرچش��مه هاي رانت و فس��اد، 
چ��ه چيزي وجود دارد تا ب��راي خود بردارد و يك جريان 
اقتصادي را پيش بب��رد. جالل پور عنوان كرد: بنده بارها 
اعالم كردم ك��ه بايد خودمان را براي اس��تفاده از فضاي 
پسابرجام و ظرفيت هاي بين المللي آماده كنيم اما دولتي ها 
و قواي حاكميتي اراده، مكان و ظرفيت را نداشت و از اين 
سمت بخش خصوصي كه خود را با فضاي دولتي، رانت و 
اقتصاد دولتي پرورش داده بود، نتوانست خود را در فضاي 
آزاد رقابتي هماهنگ كند و بنابراين بهره الزم را نبرديم. 

 
 ادامه راه قبلي به تركستان است! 

رييس س��ابق اتاق بازرگان��ي اي��ران در ادامه درباره 
انتظارات از دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد با بيان اينكه 
دول��ت دو راه بد و س��خت را در پيش رو دارد، گفت: راه 
بد اين است كه راه قبلي را ادامه دهد و به همان ترتيبي 
كه تا امروز به صورت مسكن وار و مقطعي تصميم گيري 
كرده و ادامه دهد كه آخر اين راه به تركستان است. وي 

با تاكيد بر اينكه راه سخت اين است كه بايد يك تغيير 
اساس��ي در اقتصاد كشور و جراحي در ساختار اقتصادي 
كش��ور اتفاق بيفت��د، اظهار كرد: ما به عنوان دلس��وزان 
نظام كه هر چه در توان داش��ته ايم، در فعاليت اقتصادي 

گذاشته ايم، معتقديم بايد راه سخت را طي كرد. 

 بايد اقتصاد آزاد را بپذيريم
جالل پور افزود: بايد با جراحي اساسي در اقتصاد، فضا 
را كامال تغيي��ر داده و عمال به جاي ميدان داري دولت و 
شركت هاي دولتي، همه چيز را به بخش خصوصي بسپاريم. 
همان كاري كه بس��ياري از كشورها كردند از جمله چين 
كه با پذيرفتن اقتصاد آزاد از ۴۰ سال قبل اقتصادش را ۳۳ 
برابر بزرگ تر كرده است. وي تصريح كرد: اين مسير، كامال 
مش��خص و پيموده شده است كه سعي و خطاهاي آن را 
مي توان در مس��ير كساني كه رفته اند ديد و حتما نتيجه 
مي دهد و البته سختي هاي خود را دارد. رييس سابق اتاق 
بازرگاني كرمان با اشاره به آنچه در دو ماهه اخير تا امروز 
ديده ايم، بيان كرد: به نظر مي آيد دولت راه بينابيني را در 
نظر گرفته تا ضمن اينكه شرايط فعلي را مديريت كند، در 
بعضي از بخش ها نيز اصالحات اساس��ي را بپذيرد كه من 
معتقدم اين راه نمي تواند چندان موفق باشد و نمي توانيم 
وسط دو مسير متفاوت راه برويم و نتيجه بگيريم. جالل پور 
اظهار كرد: مسير دو ماه گذشته نشان دهنده اصالح اساسي 
نيس��ت و جدا درخواست ما حركت به اين سمت است و 
بايد در چند مساله در اقتصاد كشور تصميمات شجاعانه و 

متحورانه و بسيار سخت بگيريم.

يكي از مس�ائلي كه پس از برجام بارها از سوي 
بخش خصوصي مطرح ش�د موضوع ديپلماس�ي 
اقتصادي در راس�تاي ديپلماس�ي سياس�ي بود. 
برجام ي�ك فرصت ايده آل بود تا فعاالن اقتصادي 
كه معتقد بودند به دليل تحريم ها وضعيت تجارت 
خارجي ايران دچار مش�كل اس�ت خودي نش�ان 
دهند. با وجود اين مسووالن آن زمان خود معتقد 
هس�تند كه فرصت از دس�ت رفت و ما نتوانستيم 
از فرصت به خوبي اس�تفاده كني�م. حجم تجارت 
خارجي نس�بت به قبل از برجام تغيير محسوسي 
نداش�ته اس�ت و قراردادها در حد انتظارات نبود. 
به ويژه س�هم بخش خصوصي واقعي در اين ميان 
ناچيز بود. يكي از داليل اين موضوع عدم استفاده 
از ديپلماسي اقتصادي ذكر شده است اما چرا اين 

مهم هيچگاه محقق نشد؟

 رايزنان بازرگاني، پروژه مغفول
در عرص��ه بين المللي حوزه سياس��ت از اقتصاد جدا 
نيس��ت و ب��ه نوع��ي اي��ن دو الزم و مل��زوم يكديگر به 
ش��مار مي روند. اگرچه تمركز عرصه سياس��ت خارجي 
بر محوريت روابط خارجي با كش��ورها و نقش آفريني در 
حوزه بين المللي استوار مي شود، اما بدون ترديد مناسبات 
اقتصادي در س��مت و س��وي جهت گيري هاي سياسي 
بدون تاثير نيست. به واقع يكي از مولفه هاي حايز اهميت 
و تعيين كنن��ده در ميز مذاكرات، به موضوعات اقتصادي 
معطوف مي شود و در بده و بستان هاي بين المللي، اقتصاد 
سهم پر رنگ و قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. 
برخي كارشناسان معتقدند، در سال هاي گذشته، رايزنان 
اقتص��ادي و بازرگاني ايران در آن س��وي مرزها، آنچنان 
كه انتظار مي رود، نقش آفريني مثبتي نداش��ته اند و در 
صورت تح��رك و اتخاذ تدابير هوش��مندانه و هدفمند، 
توفيقات اقتصادي هر چه بيشتري در مناسبات سياسي 
و اقتص��ادي اي��ران با ديگر كش��ورهاي جه��ان صورت 
مي گرف��ت. به واقع با ديپلماس��ي اقتص��ادي موثر، روند 
تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز تسريع مي شود 
و با برنامه ريزي اصولي و ارتقاي سطح صادرات و بازاريابي 
حرفه يي در آن سوي مرزها، ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي 
كش��ور به نحو شايس��ته تري ش��كوفا خواهد شد. شايد 
همين نيازها باعث شد چندي پيش محمدجواد ظريف، 

وزي��ر امور خارجه كش��ورمان در نخس��تين گفت وگوي 
تلويزيوني خود پس از اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي 
اسالمي، بر ضرورت تشكيل و راه اندازي معاونتي موسوم 
ب��ه اقتصادي در وزارت امور خارج��ه تاكيد كند. وي در 
آن مقطع گفت: تقويت هر چه بيش��تر صادرات كاالهاي 
غيرنفتي، نيروي كار و خدمات فني و مهندسي ضروري 
است و در بخش واردات نيز، هدايت سرمايه هاي ايرانيان 
خارج از كش��ور، جذب فناوري و توسعه گردشگري امر 

حايز اهميت به شمار مي رود. 
ظريف در ادامه بر اين نكته نيز تاكيد ورزيد و گفت: 
كارهاي اقتصادي و سياس��ي كش��ور بايد با وزارت امور 
خارجه هماهنگ شود تا بتوانيم منافع ملي را در خارج از 
كشور به پيش ببريم و منابع كشور بي دليل متوجه خارج 
نش��ود ي��ا در حوزه هايي كه در داخ��ل ظرفيت و مزيت 

فناوري داريم بي جهت به واردات روي نياوريم. 

وي معتقد اس��ت؛ دقت و وس��واس زي��اد در جذب 
س��رمايه گذاري خارج��ي و حوزه ص��ادرات، باعث ايجاد 
مشكالتي در دو عرصه مذكور شده است، امري كه پيش 
از اين نيز به كرات از س��وي كارشناسان اقتصادي مورد 
اشاره قرار گرفته و بر تسهيل و رفع برخي قوانين دست 

و پاگير در اين خصوص تاكيد شده است. 
به هر ترتيب ش��كل گيري معاونت اقتصادي از سوي 
دولت در شرايطي مد نظر قرار گرفته، كه برخي انتقادات 
و ايراداتي به اين تصميم و س��ازوكار ايراد مي كنند و به 

نوعي آن را مصداقي از موازي كاري قلمداد مي كنند. 
برخ��الف تصور عموم��ي، عمده مخالفت ه��ا در اين 

خصوص از بدنه دولت بروز پيدا مي كند. 
برخ��ي از مخالف��ان ط��رح مذكور بر اي��ن عقيده اند 
ك��ه اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، مس��ووليت توس��عه 
اقتصادي و تجاري كش��ور را بر عهده دارد و با اين س��از 

وكار، ضرورتي براي چنين همپوش��اني و موازي كاري در 
وزارت امور خارجه احس��اس نمي ش��ود. فارغ از هرگونه 
اظهارنظر و مخالفت هاي منتقدين به راه اندازي، ترديدي 
وجود ندارد كه در صورت اس��تمرار رويه و روال گذشته، 
بعيد اس��ت معاونت اقتصادي به دس��تاورد چشمگير و 
برجس��ته يي نائل ش��ود. تجربه فعاليت رايزنان بازرگاني 
در آن س��وي مرزها كه ب��ه نوعي زيرنظر ُس��فراي ايران 
در كش��ورهاي هدف فعاليت مي كردند، نش��ان مي دهد، 
پيش از هر گونه تعريف و طراحي س��اختاري تشكيالتي 
و اداري، نيازمند تغيي��ر رويكرد و تجديدنظر در نگرش 
به فعاليت هاي اقتصادي در آن س��وي مرزها هستيم، در 
غير اين ص��ورت رايزنان بازرگاني در انج��ام امور محوله 
به توفيقات مطلوب تري دس��ت مي يافتن��د و پس ازآن 
ثمرات و بازخورد اي��ن اقدامات در اقتصاد ايران بصورت 

ملموس تري بروز پيدا مي كرد. 

 عدم هماهنگي ميان بخش خصوصي
ام��ا در اين ميان مس��اله مهم تر ع��دم هماهنگي ميان 
فعاالن بخش خصوصي است. هفته گذشته دفتر نمايندگي 
ات��اق تهران در لندن در حضور رييس اتاق بازرگاني تهران و 
ريي��س اتاق انگليس و ايران افتتاح و آغاز به كار كرد. هدف 
از تاسيس اين دفتر تسهيل شرايط براي جذب سرمايه هاي 
خارجي عنوان ش��ده است. مس��عود خوانساري، رييس اتاق 
تهران در ابتداي اين جلسه گفت: بعد از برجام، بيش از ۲۰۰ 
هي��ات تجاري به ايران آمد و اتاق تهران ميزبان بيش از 6۰ 
هيات بود. اما باي��د اذعان كرد كه تاكنون توفيقات عملي و 
اجرايي به اندازه رفت و آمد هيات ها نبوده است. اگرچه طبق 
آخرين گزارش كميسيون اروپا، حجم تجارت بين دوطرف در 
شش ماه ابتدايي سال ميالدي نزديك به دوبرابر شده است 

ولي انتظار ما بيش از اين رقم هاست. 
او ادام��ه داد: طبيعت��ا دو مش��كل جدي برس��ر اين راه 
وجود دارد: يك مس��اله خارجي است كه بعد از آمدن آقاي 
ترامپ، مش��كالت و نگراني هاي براي فعاالن اقتصادي ايجاد 
كرده است. مساله بعدي هم مشكالت داخلي ايران به دليل 
تحريم ها و سوءمديريت هاي گذشته بوده است. اين مسائل 
باعث شد اشكاالتي در سيستم بانكي و اقتصاد كشور داشته 
باشيم. اما خوانس��اري به مهم ترين دليل اجراي نشدن اين 
اهداف يعني عدم هماهنگي ميان بخش خصوصي اشاره يي 
نكرد. دفتر اتاق تهران در انگلس��تان در حالي افتتاح ش��ده 
است كه حتي اتاق بازرگاني ايران و انگلستان از افتتاح چنين 
دفتري بي اطالع بوده است. در حقيقت يك نهاد زيرمجموعه 
ات��اق بازرگاني ايران يعني اتاق تهران يك نهاد ديگر مربوط 
به اتاق بازرگاني يعني اتاق مشترك ايران و انگلستان را اصال 
در جري��ان افتت��اح دفتري در حوزه فعاليت آنه��ا قرار نداد. 
طبيعتا در چنين شرايطي نمي توان انتظار داشت كه وضعيت 
ديپلماسي اقتصادي به صورت هماهنگ ميان دولت و بخش 
خصوصي ش��كل گيرد چرا كه اصوال بخش خصوصي نيز با 
خود هماهنگ نيس��ت. در دوره هش��تم بحث عدم توجه به 
اتاق هاي مش��ترك بارها مطرح ش��ده بود و به نظر مي رسد 
مهم ترين نهادي كه مي توانس��ت در نوش��تن ديپلماس��ي 
اقتصادي در قبال هر كش��ور مورد اس��تفاده باشد اصوال در 
نظر گرفته نمي شود. بخش خصوصي بايد بپذيرد براي تحقق 
ديپلماسي اقتصادي بايد يك فرماندهي واحد شكل گيرد و 
طبيعتا اين موضوع در اتاق ايران است اما آيا اتاق ايران توان 

هماهنگ كردن تمام بخش هاي زيرمجموعه خود را دارد؟

رييس اتاق مشترك ايران و عراق: 

اقليم كردستان فضاي سرمايه گذاري »پساداعش« را از بين مي برد
رييس كميسيون فناوري اطالعات اتاق ايران خبر داد 

»جيتكس« ميزبان پاويون ملي فناوري اطالعات ايران
رييس اتاق مش��ترك ايران و عراق گفت: نخستين تاثير 
ناامن��ي منطقه يي، كاهش س��طح روابط اقتص��ادي بوده كه 
به م��وازات آن حج��م مراودات تجاري بين دو طرف كاس��ته 
مي ش��ود. يحيي آل اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق 
با ارزيابي وضعيت تجارت بين ايران و اقليم كردستان گفت: 
يكي از شرايط ادامه همكاري اقتصادي بين دو كشور، وجود 
فضاي امن س��رمايه گذاري براي فع��االن اقتصادي دو طرف 
بوده، بنابراين با ناامن شدن محيط هاي سرمايه گذاري قطعا 
اي��ن نوع فعاليت ه��ا تبديل به فعاليت ه��اي اقتصادي داراي 

انقضا مي شود. 
عض��و هي��ات نماين��دگان ات��اق بازرگاني ته��ران افزود: 
در ص��ورت ادامه چالش ه��اي امنيتي در منطق��ه، مطمئنا 
س��رمايه گذاري  هاي بلندم��دت ابت��دا ب��ه س��رمايه گذاري 
كوتاه مدت تبديل ش��ده و آهسته آهسته به سمت قطع روابط 
اقتص��ادي حركت مي كند. اين فع��ال اقتصادي، فعاليت هاي 
اقتصادي بين ايران و اقليم كردس��تان را نيز به همين شكل 
توصيف كرد و گفت: امروز ش��رايط اقتصادي مناس��بي بين 

س��رمايه گذاران ايراني و اقليم كردس��تان عراق وجود دارد و 
سرمايه گذاري بلندمدت و دوجانبه يي هم انجام شده اما ادامه 
روند استقالل طلبي كردهاي اين منطقه، طبيعتا باعث ايجاد 

تغييراتي در شرايط اقتصادي منطقه خواهد شد. 
وي اظه��ار ك��رد: پس از رفع مش��كالت امنيتي در عراق 
كه توس��ط گروه تروريس��تي داعش ايجادش��ده بود، تصور 
س��رمايه گذاران مبن��ي بر ايج��اد فضاي ۱۵س��اله همكاري 
اقتصادي به دليل نيازهاي عراق براي بازسازي اين كشور بود 
چراكه ع��راق باوجود منابع مالي، امكانات و نياز بازار غني را 

مي توانست براي سرمايه گذاران ايجاد كند. 
آل اسحاق كه با خبرگزاري دانشگاه آزاد گفت وگو مي كرد؛ 
اف��زود: طبيعتا چنين ش��رايطي در وهل��ه اول به ضرر مردم 
كردستان بوده زيرا در اين انتخابات فضاي غلطي را از منظر 
اقتصادي انتخاب كردند زيرا امروز از چهار طرف در محاصره 
اقتصادي قرارگرفته ان��د و آنها حتي حقوق ماهيانه يي هم از 
دولت ع��راق نمي گيرند بنابراين اين نوع اقدامات هيچگاه به 

نفع مردم كردستان عراق تمام نخواهد شد. 

اتاق اي��ران با همكاري تش��كل هاي زيرمجموعه خ��ود، براي 
سومين س��ال متوالي، پاويون ملي فناوري اطالعات ايران را از ۱6 
تا ۲۰مهرماه در نمايش��گاه جيتكس ۲۰۱۷ دوبي برگزار مي كند و 
آنگونه كه محمدرضا طاليي، رييس كميس��يون فناوري اطالعات 
اتاق ايران مي گويد، امسال استقبال شركت هاي ايراني از اين پاويون 
رش��د ۱۰۰ درصدي داشته اس��ت. به گفته او نمايشگاه جيتكس 
يكي از مهم ترين رويدادهاي ICT در منطقه است كه پل ارتباطي 
ايران براي معرفي پتانس��يل هاي تولي��د و صادراتي خود در حوزه 
ICT محسوب مي شود و همچنين براي انتقال فناوري و نيازهاي 
سخت افزاري داخل كشور نيز مي تواند جايگاه مناسبي براي ايران 

داشته باشد. 
رييس كميسيون فناوري اطالعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق 
ايران مي گويد: در پاويون ايران ۱۲ شركت حضور دارند و همزمان با 
اين پاويون ۲۹ استارتاپ ايراني نيز در بخش استارتاپ هاي نمايشگاه 
جيتكس حضور خواهند داش��ت كه ۱۲ استارت آپ با حمايت اتاق 
تهران، 6 استارت آپ با حمايت اتاق اصفهان، ۱۰ استارتاپ با حمايت 
س��ازمان نظام صنف��ي رايانه يي و يك اس��تارت آپ ني��ز به صورت 

مس��تقل در اين نمايشگاه حاضر ش��ده اند. طاليي با اشاره به اينكه 
بخش استارت آپ ها، براي دومين سال در نمايشگاه جيتكس برگزار 
مي ش��ود، يادآور مي شود: سال گذش��ته كه بخش استارت آپ ها در 
جيتكس راه اندازي شد، فقط 8 استارت آپ ايراني در آن حاضر شدند 
اما اين تعداد در سال جاري با استقبال و حمايت خوبي كه شده به 
۲۹ اس��تارت آپ افزايش يافته است. او درباره دستاوردهاي برگزاري 
پاويون ايران در نمايش��گاه جيتكس دولت��ي اظهار مي كند: يكي از 
كارهايي كه ما بايد در نمايشگاه هاي بين المللي انجام دهيم اين است 
ك��ه ايران را به عنوان يك فعال در صنع��ت ICT به خوبي معرفي 
خوبي كنيم و به نوعي به برندس��ازي ايران در حوزه ICT بپردازيم. 
رييس كميس��يون فناوري اطالعات اتاق ايران ادامه مي دهد: در گام 
دوم بايد براي حضور شركت هاي ICT ايراني در مجامع بين المللي 
زمينه سازي كنيم تا اين شركت ها بتوانند از بازار داخلي فراتر بروند 
و به بازارهاي بين المللي دست پيدا كنند. به گفته طاليي، بر همين 
اس��اس در دو سال گذش��ته نيز ايران در نمايشگاه جيتكس دوبي 
حاضر ش��ده و شركت هاي ايراني توانسته اند در مشاركت با برخي از 

شركت هاي خارجي، پروژه هايي را خارج از كشور انجام دهند. 
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7  جهان
 سازمان تجارت جهاني 

نمي تواند چين را محدود كند
گروه جهان  گروه هاي تجاري امريكا خشم خود را از 
تغيير زمين بازي اقتصاد به نفع شركت هاي وطني چين 
اب��راز كرده و گفته اند كه قوانين س��ازمان تجارت جهاني 
براي نظارت بر فعاليت هاي تجاري چين ناكارآمد اس��ت. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، گروه هاي تجاري امريكا 
در جلسه شنود عمومي  كه در دفتر نماينده تجارت امريكا 
برگزار شد، اعالم كردند شركت هاي امريكايي با تهديدهاي 
روزافزون��ي از س��وي قواني��ن س��رمايه گذاري چين��ي، 
سياست گذاري هاي صنعتي، يارانه هايي كه به تجارت هاي 
با مالكيت دولتي داده مي شود، ظرفيت توليد بيش از حد، 
قوانين امنيت سايبري و انتقال اجباري تكنولوژي روبه رو 
هس��تند. اين جلسه بر گزارش س��االنه پايبندي چين به 
قوانين س��ازمان تجارت جهاني كه توس��ط دفتر نماينده 
تجارت امريكا ارائه مي شود همچنين نتيجه تحقيق روي 
عملكرد چين در ارتباط با مالكيت هاي معنوي كه مي تواند 
منجر به وضع تحريم هاي تجاري  توس��ط رييس جمهور 
دونالد ترامپ ش��ود، تاثير خواهد گذاش��ت. جاش كالمر، 
معاون ارشد سياس��ت  جهاني در انجمن صنعت فناوري 
اطالعات گفت��ه اس��ت:»چين مجموعه ي��ي از قوانين و 
سياس��ت گذاري ها را به  هم بافته اس��ت تا ش��ركت هاي 
خارج��ي را در موضع ضعيف تري قرار دهد و براي انتقال 
تكنول��وژي ايجاد انگيزه كند.« كالمر كه نماينده ائتالفي 
از گروه هاي تكنولوژي از نيمه رس��اناها گرفته تا نرم افزار 
ب��ود، افزود:»اين قوانين در كل به ش��كلي دس��ت روي 
معيارهاي رقابتي گذاشته اند كه تاثير قابل  توجه و عميقي 
بر شركت هاي امريكايي و خارجي مي گذارند.« البته اين 
نگراني ها جديد نيستند؛ در آخرين گزارش دفتر نماينده 
تجارت امريكا به كنگ��ره درباره پايبندي چين به قوانين 
س��ازمان تجارت جهاني كه در اول ژانويه ۲۰۱۷ ارائه شد 
بر اين موارد تاكيد شده بود و در جلساتي هم كه متعاقبا 
با مقامات دولت ترامپ برگزار ش��د به آنها پرداخته شد. 
ادوارد گرس��ر، دس��تيار دبير دفتر نماينده تجارت امريكا 
در اين جلس��ه ش��نود گفت:»ما بيش��تر و بيشتر متوجه 
مي شويم كه قوانين سازمان تجارت جهاني نمي تواند همه 
فعاليت هاي ناعادالنه چين را پوشش دهد. اياالت متحده و 
ساير اعضاي سازمان تجارت جهاني نيازمند يافتن راه هاي 
موثري براي كنترل ك��ردن اين فعاليت هاي دولت چين 
هستند كه روح سازمان تجارت جهاني را نقض مي كند.« 
در همين راستا، مقامات دولت دونالد ترامپ گفته اند كه 
واشنگتن قصد دارد از بند قانوني در قوانين تجاري امريكا 
كه به س��ال ۱9۷4 بازمي گردد عليه چين استفاده كند؛ 
اين قانون تجاري موس��وم به »بخش 3۰۱« به روس��اي  
جمهور اياالت متحده اجازه مي دهد تا محدوديت هايي را 
روي محصوالتي خارجي كه به  صورت ناعادالنه در روابط 

تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند، اعمال كند. 

  برگزاري مراسم
تشييع جنازه جالل طالباني 

مراس��م تش��ييع جنازه ج��الل طالباني ب��ا حضور 
ش��ماري از مقامات خارجي و دولتمردان عراقي در شهر 
سليمانيه برگزار ش��د. جالل طالباني كه از سال ۲۰۰۵ 
تا ۲۰۱4ميالدي رييس جمهور عراق بود، در ۸3 سالگي 
روز سه ش��نبه در بيمارستاني در شهر برلين درگذشت. 
طالباني در سال ۱933ميالدي در نزديكي اربيل، شهري 
كه هم اكنون مقر اقليم كردستان عراق است به دنيا آمد. 
او نخس��تين رييس جمهوري غيرعرب عراق بود كه در 
س��ال ۲۰۰۵ميالدي، دو س��ال پس از سقوط حكومت 
صدام ب��ه اين مقام انتخاب ش��د. محمدج��واد ظريف، 
وزي��ر خارج��ه ايران ني��ز روز جمعه در مراس��م تدفين 

رييس جمهوري پيشين عراق شركت كرد. 

 اشرف غني: هدف نهايي 
توافق صلح با طالبان است

رييس جمهوري افغانستان با ابراز اطمينان از توانايي 
نيروهاي داخلي براي حفظ امنيت كشورش، هدف نهايي 
خود را صلح با طالبان اعالم كرد. اشرف غني در مصاحبه 
اختصاصي با بي بي س��ي گفته با وج��ود محدوديت هاي 
موجود، ارتش و نيروهاي امنيتي افغانستان در چند سال 
گذش��ته پيشرفت زيادي داش��تند. اشرف غني در عين 
حال دس��تيابي به توافق صلح با طالب��ان را تنها راه حل 
مش��كالت كشورش دانست و در مورد هدف نهايي خود 
گفت:»كل استراتژي ما فراهم كردن زمينه دستيابي به 
يك راه حل سياسي و منتج از مذاكره است و بايد بر اين 

موضوع تمركز كنيم.«

  بازداشت كارمند
كنسولگري امريكا در استانبول

مسووالن تركيه از بازداشت يكي از كاركنان كنسولگري 
امريكا در اس��تانبول به اتهام جاسوس��ي خب��ر دادند. به 
گزارش اليوم الس��ابع، نيروهاي امنيتي تركيه اين كارمند 
ترك كنسولگري امريكا در استانبول را به اتهام جاسوسي 
و تالش براي از بين بردن نظام قانوني اين كش��ور و دولت 
تركيه بازداشت كرده اند. شبكه ABC امريكا گزارش داد 
كه فرد بازداشت شده به برقراري ارتباط با 4 نفر از روساي 
پليس سابق تركيه كه به دليل پرونده هاي مربوط به فساد 
در سال ۲۰۱3 محاكمه شده اند، بازداشت شده است. گفته 
مي ش��ود كه اين فرد با جنبش فتح اهلل گولن؛ روحاني در 
تبعيد كه در امريكا به سر مي برد نيز ارتباط داشته است. 

 انتقاد افغانستان از عملي نشدن 
تعهدات جامعه جهاني 

مقام هاي حكومت افغانستان از عملي نشدن شماري از 
تعهدات جامعه جهاني در بخش كمك ها به بازسازي اين 
كشور شاكي هستند. به گزارش بي بي سي اكليل حكيمي، 
وزير دارايي افغانس��تان گفته دس��تاوردهاي اين كش��ور 
در اجراي تعهداتش بس��يار خوب بوده اما جامعه جهاني 
در مقابل برخي تعهداتش را به  خوبي انجام نداده اس��ت. 
نشست موسوم به »مقام هاي ارشد« از 3سال پيش هر ساله 
با حضور مقام هاي دولت افغانستان و نمايندگان كشورها و 
سازمان هاي بين المللي براي بررسي پيامدهاي كمك هاي 

بين المللي و هماهنگي بين دو طرف برگزار مي شود. 

دريچه

كوتاه از منطقه

تاكيد كميته نوبل بر مذاكره به جاي تقابل

كمپين »نابودي سالح هسته اي« برنده صلح نوبل شد

خيانت دولت ترامپ به امريكايي ها

استيگليتز: اصالح مالياتي اقتصاد امريكا را نابود مي كند
گروه جهان  طال تسليمي  

با نمايان شدن نش��انه هايي از تقويت اقتصادي 
و افزاي��ش خوش بيني ه��ا به اجرايي ش��دن طرح 
كاه��ش مالي��ات  ش��ركت ها )ماليات ب��ر درآمد(، 
ارزش شاخص هاي سهام امريكا در پايان معامالت 
پنج ش��نبه به باالتري��ن ميزان در ۲۰س��ال اخير 
رسيد. فعاليت دونالد ترامپ در كاخ سفيد در چند 
ماه گذشته با يك س��ري قانون گذاري هاي ناموفق 
همراه بود، اما به نظر مي رسد تصويب طرح بودجه 
۲۰۱۸ در مجلس نمايندگان بار ديگر بس��ياري از 
سرمايه گذاران را به موفقيت جمهوري خواهان سنا 
در پيشبرد اليحه كاهش ماليات ها اميدوار كرده و 
همين چشم انداز خوش بينانه به رونق بازار انجاميده 
اس��ت. در حقيقت با وجود مخالفت دموكرات ها با 
اين اليحه، تصويب آن در س��نا چندان هم دور از 
ذهن نيس��ت. بيش��تر افراد نزديك به ترامپ را در 
دولت ثروتمندان بانفوذ تشكيل مي دهند؛ افرادي 
ك��ه عمدتا ثروت خ��ود را از دريافت اجاره امالك 
به دس��ت آورده اند ت��ا از فعاليت هاي كارآفريني و 
تولي��دي. حاال هم به نظر مي رس��د ك��ه اين افراد 
تصمي��م دارند از موقعيتش��ان در دولت اس��تفاده 
كرده و پاداشي بزرگ براي خود در نظر بگيرند. با 
اين حال پيشنهاد اصالح مالياتي جمهوري خواهان 
خيلي بيش��تر از حد انتظ��ار و پيش بيني ها به نفع 

ثروتمندان امريكايي تمام خواهد شد. 
جوزف اس��تيگليتز در مقاله ي��ي در »پراجكت 
و  ترام��پ  دول��ت  مي نويس��د:  س��ينديكت« 
جمهوري خواه��ان كه ب��ا وجود كنت��رل اكثريت 
كنگ��ره همچنان در »لغ��و و جايگزين��ي« قانون 

خدمات درماني تصويب شده در دوره باراك اوباما 
موس��وم به »اوباماكر« شكست خوردند، اكنون بر 
اصالح قوانين مالياتي متمركز شده اند. ۸ماه از آغاز 
دوره رياست جمهوري ترامپ مي گذرد و دولت تنها 
چارچوبي اوليه از آنچه در ذهن دارد ارائه كرده، اما 
همين اطالعات براي نگران ش��دن در مورد آينده 
اقتصادي كش��ور كافي است. سياست هاي مالياتي 
باي��د نمايانگر ارزش ه��اي يك كش��ور و راه حلي 
براي مش��كالت آن باش��د. امروز امريكا و ش��مار 
زيادي از ديگر كش��ورهاي جهان با چهار مش��كل 
عم��ده در اين زمين��ه مواجه هس��تند: ناتواني در 
افزايش درآمدها، افزايش ناامني ش��غلي، تغييرات 
آب و هوايي و روند ضعيف افزايش بهره وري. امريكا 
با يك مش��كل مه��م ديگر نيز مواجه اس��ت و آن 
نياز ش��ديد به بازس��ازي زيرس��اخت هاي كهنه و 
تقويت نظام آموزش��ي به ش��دت ناموفق است؛ اما 
آنچ��ه ترام��پ و جمهوري خواه��ان در واكنش به 
چنين چالش هايي پيشنهاد داده اند، برنامه مالياتي 
اس��ت كه تنها نتيجه آن افزايش قابل توجه س��ود 
ميليونرها و ميلياردره��اي امريكايي خواهد بود و 
مشكل كنوني نابرابري را در كشور تشديد خواهد 

كرد. 
شركت ها و تجارت ها ذي نفعان اصلي اين طرح 
خواهن��د بود و توجيه دولت ترامپ اين اس��ت كه 
چنين اقدامي مي تواند موجب تحرك اقتصاد شود. 
اما شركت هاي بزرگ امريكايي براي سرمايه گذاري 
نيازي ب��ه پول بيش��تر ندارند و بي ميل��ي آنها به 
چنين اقدامي حتي به دليل ميزان سود نيست. در 
حقيقت باتوجه به اينكه سرمايه گذاري ها عمدتا از 

طريق وام ها و دريافت بهره تامين مالي مي ش��وند، 
ماليات  بر شركت ها عمدتا هزينه سرمايه گذاري و 
بازگشت سرمايه را تس��هيل مي كنند. از اين رو نه 
در تئ��وري و نه در عمل ط��رح جمهوري خواهان 
ب��راي كاهش ماليات ش��ركت ها هي��چ تاثيري در 
س��رمايه گذاري يا اش��تغال زايي نخواهد داش��ت. 
جمهوري خواه��ان همچنين روي��اي نظام مالياتي 
منطقه يي را در س��ر مي پرورانند به اين صورت كه 
ش��ركت هاي امريكايي تنها ب��ر مبناي درآمد خود 
در داخل اياالت متح��ده ماليات بپردازند؛ اما تنها 
نتيجه چنين طرحي كاه��ش درآمدهاي دولتي و 
اس��تفاده ش��ركت ها از حوزه هاي قضايي با ماليات 

اندك خواهد بود. 
پرداخ��ت هزينه ه��اي نظام آموزش��ي و بخش 
عم��ده خدم��ات درماني و رفاهي ب��ر عهده دولت 
و شهرداري هاس��ت و مالي��ات بر درآم��د بهترين 
ش��يوه براي تامين اين هزينه ها محسوب مي شود؛ 
ب��دون ماليات بر درآمد، دول��ت به طور فزاينده يي 
ب��ه ماليات بر فروش وابس��ته خواهد ش��د كه اين 
مساله باري س��نگين بر دوش فقرا و طبقه كارگر 
خواهد بود. اما ش��ايد هم باتوجه به طيف گسترده 
ثروتمن��دان بانفوذ در دول��ت ترامپ، جاي تعجب 
ن��دارد كه دولت درصدد كاه��ش ماليات بر درآمد 
اس��ت و اي��ده افزاي��ش ماليات بر ف��روش را رواج 
مي دهد. در شرايط كنوني دولت براي مواجه شدن 
با ديگر مشكالت خود به افزايش درآمدها نياز دارد 
و نه كاهش آن. براي نمونه افزايش استانداردهاي 
زندگ��ي در نتيجه ابداعات فناوري رخ مي دهد كه 
به تحقيقات وابس��ته است؛ اما ميزان حمايت هاي 

دول��ت از تحقيق��ات در قياس با تولي��د ناخالص 
داخلي، همان نسبت6۰س��ال پيش است. از سوي 
ديگر طرح پيش��نهادي كاهش مالياتي در ۱۰سال 
آين��ده چندين تريليون دالر ب��ه بدهي هاي دولت 
خواه��د اف��زود و اين در حالي اس��ت كه در ميان 
نامزدهاي رياست جمهوري، ترامپ بيش از ديگران 
از بدهي هاي زياد دولت انتقاد مي كرد. در حقيقت 
تنها راه��كار براي افزاي��ش درآمدهاي دولت يك 
چارچوب جايگزين ش��امل اصالح واقعي ماليات بر 
شركت هاست كه با اندك افزايش پرداخت ماليات 

از سوي آنها همراه باشد. 
سياس��ت هاي ماليات��ي به اقتصاد يك كش��ور 
ش��كل مي دهند. اگر جمهوري خواهان حقيقتا به 
دنبال تحريك ب��ازار و ترغيب به  س��رمايه گذاري 
باش��ند، افزايش مالي��ات بر زمي��ن و امالك و در 
نظر گرفتن مزايايي براي سرمايه گذاري، تحقيقات 

و اش��تغال زايي مي تواند راه حل خوبي باش��د و در 
بلندم��دت به ارتقاي اس��تانداردهاي زندگي منجر 
خواهد ش��د. ام��ا از دولت ثروتمندان كه بيش��تر 
اعضاي آن از فعاليت هايي چون اجاره امالك سود 
مي برن��د، نمي توان انتظار چنداني داش��ت. اصالح 
ماليات��ي پيش��نهادي جمهوري خواه��ان هديه يي 
ب��زرگ به ثروتمندان و شركت هاس��ت و به قيمت 
افزايش بدهي هاي عمومي دولت تمام خواهد شد؛ 
اتفاقي كه كاهش س��رمايه گذاري، متوقف ش��دن 
رش��د بهره وري، تش��ديد نبود مس��اوات از عواقب 
ناگزي��ر آن خواهند ب��ود و جبران ك��ردن آنها به 
چندين ده��ه زمان نياز خواهد داش��ت. ترامپ با 
وعده »خش��كاندن باتالق« در واشنگتن روي كار 
آم��د، اما اكنون اي��ن باتالق از هر زم��ان ديگري 
وس��يع تر و عميق تر است. طرح پيشنهادي كاهش 
ماليات شركت ها اقتصاد امريكا را نابود خواهد كرد. 

گروه جهان 
كمپين بين المللي براي نابودي سالح هسته يي 
موس��وم به آي��كان )ICAN( برن��ده جايزه صلح 
نوبل س��ال ۲۰۱۷ ميالدي شده اس��ت. آيكان در 
 س��ال ۲۰۰۷ مي��الدي راه ان��دازي ش��د و تاكنون
 46۸ س��ازمان در ۱۰۱ كش��ور ب��ه عضوي��ت آن 
درآمده اند. اين كمپي��ن بين المللي كه مقر آن در 
س��وييس است، به دنبال ترويج و پياده سازي كامل 
پيمان س��ازمان ملل براي ممنوعي��ت جنگ افزار 

هسته يي است. 
به گ��زارش يوروني��وز، بريس رايس اندرس��ن 
رييس كميته نوبل ن��روژ در زمان اعالم نام آيكان 
به عنوان برنده گفت كه اين جايزه براي به رسميت 
شناختن تالش هاي اين كمپين در راستاي كاهش 
ميزان س��الح  هس��ته يي در جهان اعطا ش��د تا به 
اين ترتيب توجه ها به پيامدهاي انس��اني فاجعه بار 
استفاده از هرگونه سالح هسته يي و تالش هاي اين 
كمپين براي ممنوعيت اس��تفاده از اين س��الح ها 

باتوجه به معاهدات جلب شود. 
اندرس��ن با اش��اره به بحران كره ش��مالي گفته 
اس��ت: »امروز در جهاني زندگي مي كنيم كه خطر 

سالح  هسته يي بيش از گذشته است.« 
دونال��د ترام��پ اخي��را اخط��ار داده گرچ��ه 
گزين��ه نظامي نخس��تين انتخاب واش��نگتن عليه 
پيونگ يانگ نيست اما در صورتي كه اين كشور به 
برنامه تس��ليحاتي خود پايان ندهد، گزينه نظامي 
علي��ه آن ويرانگر خواه��د بود. ترام��پ همچنين 
تهدي��د كرده امري��كا براي اقدام��ات نظامي عليه 
كره ش��مالي به عنوان گزينه دوم كامال آماده است. 
اين تهديدها در پي اين مساله رخ داد كه به  گفته 
مقام هاي كره  جنوبي، كره شمالي تجهيزات نظامي 

خود را در سواحل شرقي اش تقويت كرده است. 
مناقش��ه هاي چند هفته اخير ميان كره شمالي 
و اياالت متحده امريكا س��بب ب��روز ترس در بين 
كش��ورهاي مختلف به خصوص كره جنوبي و ژاپن 
شده اس��ت. كره شمالي سوم س��پتامبر يك بمب 
هيدروژن��ي را آزمايش كرد كه شش��مين آزمايش 

هسته يي اين كشور به شمار مي رفت. اين آزمايش 
هس��ته يي واكنش هاي منفي زيادي را در سراس��ر 
دنيا برانگيخت و سبب شد كه تحريم هاي جديدي 
عليه اين كشور روي ميز شوراي امنيت قرار گيرد. 
به دنبال باال گرفتن اين مناقشه ها، درگيري لفظي 
مي��ان كيم جونگ اون رهبر كره ش��مالي و دونالد 
ترام��پ باال گرفت، به طوري  كه دوطرف يكديگر را 
ديوانه خطاب كرده و تهديد به نابودي كامل قلمرو 

طرفين كردند. 
ش��بكه خبري فاكس نيوز ب��ه نق��ل از اويوينيد 
استنرس��ون كارش��ناس علوم سياس��ي مي نويسد: 
»كميت��ه نوبل صلح ب��ا اين انتخ��اب مي خواهد به 
اياالت متح��ده اي��ن پي��ام را بده��د كه ب��راي حل 

مشكالتش بايد با كره شمالي سر ميز مذاكره بنشيند 
و همچنين به توافق هسته يي با ايران پايبند بماند.« 

 انتخاب هاي چالش برانگيز
محمدجواد ظريف و فدريكا موگريني، به خاطر 
به س��رانجام رس��اندن مذاكرات هسته يي با ايران، 
نيروهاي امدادي موس��وم به »كاله س��فيدها« در 
س��وريه، دكتر دنيس موكوگه پزشك اهل كنگو، 
به خاط��ر كمك هاي��ش به زنان و دف��اع از حقوق 
آن��ان، ادوارد اس��نودن كارمند س��ابق س��ازمان 
اطالع��ات مرك��زي امريكا، جان دوندار س��ردبير 
پيش��ين روزنامه جمهوري��ت تركيه و رائف بدوي 
نويس��نده، وبالگ نويس و فعال حقوق بش��ر اهل 

عربس��تان، ازجمله افرادي بودند كه در فهرس��ت 
طوالني نامزدها جاي داشتند. 

س��ال گذش��ته جايزه نوب��ل صلح ب��ه خوان 
مانوئل س��انتوس رييس جمهور كلمبيا، اهدا شد. 
كميت��ه جايزه نوبل در نروژ اع��الم كرده بود كه 
سانتوس جايزه نوبل صلح را به پاس تالش هايش 
براي پايان دادن به جنگ در كش��ورش س��زاوار 
درياف��ت اين جايزه ديده اس��ت. در برخي موارد 
انتخاب هاي كميته صل��ح نوبل با انتقادهايي هم 
روبه رو بوده اس��ت؛ ازجمله اعطاي اين جايزه به 
آنگ سان س��وچي وزير خارج��ه كنوني ميانمار و 
رييس غيررس��مي دولت اين كشور. سان سوچي 
به دليل مبارزات مس��المت آميزش عليه نظاميان 

حاكم ب��ر ميانمار ۱99۱ به درياف��ت اين جايزه 
نائل آمد، ولي با سكوت فعلي او در برابر جناياتي 
ك��ه در ميانم��ار عليه اقليت مس��لمان روهينگيا 
در جريان اس��ت تقاض��ا براي پ��س  گرفتن اين 
جاي��زه از او افزاي��ش يافته اس��ت. اعطاي جايزه 
نوب��ل به باراك اوباما و هنري كس��ينجر و برخي 
شخصيت هاي ديگر نيز بدون انتقاد نمانده است. 
جاي��زه صلح نوبل يكي از پنج جايزه نوبل اس��ت 
كه حدود يك ميليون و صد هزار دالر )94۰هزار 

يورو( ارزش دارد. 
جايزه صلح تنها جايزه نوبل اس��ت كه به جاي 
اس��تكهلم، هر س��اله در اس��لو پايتخت نروژ اهدا 
مي ش��ود. بنا بر وصيت آلفرد نوبل، اين جايزه به 
كس��ي اعطا خواهد شد كه بيش��ترين كوشش را 
در راه ب��رادري ملل، انحالل يا كاهش ارتش ها يا 
تشكيل و ترغيب كنفرانس هاي صلح، صرف كرده 
باش��د. در مجم��وع 3۱۸ نام، ش��امل ۲۱۵ فرد و 
۱۰3 سازمان در فهرست نامزدهاي دريافت جايزه 

صلح نوبل سال ۲۰۱۷ ميالدي ديده مي شد. 
به گزارش بي بي س��ي، كس��اني كه صالحيت 
معرفي نام��زد دارن��د، مانند اعض��اي پارلمان ها 
و اس��تادان دانش��گاه، فهرس��ت نامزده��اي خود 
را ت��ا تاريخ اول فوريه همان س��ال ميالدي ارائه 
مي دهند. اعضاي كميته نوبل خود زمان بيشتري 
ب��راي معرف��ي نامزدهاي خود دارن��د. كميته كه 
پن��ج عض��و آن را پارلمان ن��روژ انتخاب مي كند، 
فهرس��ت نامزدها را بررس��ي مي كند و فهرس��ت 
كوتاه ت��ري ش��امل ۲۰ ت��ا 3۰ نفر از مي��ان آنها 
انتخ��اب مي كن��د. گروهي از مش��اوران نروژي و 
بين المللي گزارش هايي درباره نامزدهاي فهرست 
نهاي��ي ارائه مي دهند. اعضاي كميته با اس��تفاده 
از اين گزارش ها و مس��تندات ديگر تعداد نامزدها 
را به چند نفر مي رس��انند. تصمي��م درباره برنده 
نهايي در آخرين جلسه كميته گرفته مي شود كه 
معموال در اواخر س��پتامبر يا اواي��ل اكتبر برگزار 
مي ش��ود. اگر اعضا به اجماع نرسند، راي اكثريت 

به حساب مي آيد. 

 شانزدهمين توفان بزرگ
به امريكا رسيد

 بانك هاي اسپانيا از كاتالونيا 
خارج مي شوند

 حمايت بنگالدش از
 »يك كمربند يك جاده« چين

گروه جهان  
توفان نيت )Nate( ش��انزدهمين توفان اس��توايي سال جاري است كه با عبور از 
امريكاي مركزي ۲۲ كشته برجاي گذاشته و اكنون به سواحل اياالت متحده رسيده 
است. در جريان اين توفان در امريكاي التين 3۰ نفر نيز ناپديد شده اند. دماي باالي 
آب ه��اي غرب اقيانوس اطل��س به دليل تغييرات آب و هواي��ي همچنان باعث پديد 
آمدن توفان هاي سيل آس��ا مي شود. به گزارش يورونيوز، توفان نيت تاكنون بيشترين 
خسارت را در كشور نيكاراگوئه به  بار آورده است. رزاليو موريلو، سخنگوي دولت اين 
كشور گفته كه بيش از ۱۰هزار نفر به  دليل روان شدن گل و سيالب خانه هاي خود 
را از دس��ت داده اند. اين توفان آسيب هاي جدي به زيرساخت هاي ونزوئال وارد كرده 
است. هواشناسان پيش بيني مي كنند كه اين توفان در مسيرش به سوي شمال قدرت 
بيشتري پيدا كند و به توفان رتبه يك تبديل شود و بعد در يك شنبه )فردا( در ساحل 
ش��رقي امريكا به خشكي برسد. نيت سومين توفان مرگباري است كه در سال جاري 
س��واحل جنوبي اياالت متحده را در نورديده است. شهردار نيواورلئان از ساكنان اين 
ش��هر خواسته تا مناطق س��احلي را ترك كنند. گفته شده، در كاستاريكا ده ها پرواز 
لغو ش��ده و همه حمل ونقل ريلي هم متوقف ش��ده اس��ت. چندين پارك ملي كه از 
مناطق جذاب براي گردشگران بوده است، از روي احتياط بسته شده اند. شركت هاي 
نفتي فعال در خليج مكزيك گفته اند، دارند كاركنانشان را از سكوهايي كه در مسير 
پيش بيني ش��ده اين توفان اس��ت، تخليه مي كنند. توفان نيت در شرايطي به امريكا 
رس��يده كه طبق آخرين نظرس��نجي  آسوش��يتدپرس، 49درصد از شركت كنندگان 
در نظرس��نجي واكنش دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا بحران انس��اني ناشي از 
توفان در پورتوريكو را تاييد نكرده اند. س��خنان ترامپ در جريان بازديد از اين جريزه 
توفان زده جنجال زي��ادي به پا كرد. رييس جمهور امريكا در پورتوريكو گفت: »مردم 
اين جزيره بايد به خود ببالند؛ زيرا توفان ماريا فقط ۱6 كش��ته در ميان آنها برجاي 
گذاش��ته اس��ت. « ترامپ پيش تر نيز به دليل بي توجهي نسبت به ساكنان اسپانيايي 

زبان پورتوريكو مورد انتقادات گسترده يي قرار گرفته بود. 

گروه جهان 
پارلمان محلي كاتالونيا قصد دارد باوجود مخالفت دادگاه قانون  اساسي اسپانيا، دوشنبه 
درباره استقالل اعالم نظر كند. اين شرايط بحراني سبب شده كه بسياري از بانك هاي اسپانيا 
مراكز خود را از كاتالونيا خارج كنند. رائول روموا نماينده دولت محلي كاتالونيا، روز پنج شنبه 
به بي بي سي گفت كه پارلمان محلي كاتالونيا با وجود مخالفت دادگاه قانون  اساسي اسپانيا، 
روز دوشنبه تشكيل جلسه مي دهد تا درباره جدايي از اسپانيا تصميم گيري  كند. در همين 
شرايط بانك هاي اسپانيايي در كاتالونيا اقدام به خارج  كردن مراكز خود از اين منطقه كردند 
و بانك سابادل نخستين قدم را در خروج بانك ها از كاتالونيا برداشت؛ سابادل كه پنجمين 
بانك بزرگ اسپانياس��ت، پس از ۱3۰سال اس��تقرار در كاتالونيا مركز خود را از سابادل در 
حومه بارس��لونا به شهر آليكانته در جنوب اسپانيا منتقل كرد. به اين ترتيب بانك سابادل 
از اين پس ماليات خود را به دولت محلي كاتالونيا كه در آن مستقر بود، نمي پردازد؛ مركز 
مالياتي اين بانك در آينده دولت محلي والنسيا خواهد بود. با اعالم خبر انتقال مركز بانك 
سابادل از بارسلونا به آليكانته ارزش سهام اين بانك حدود 3.۵درصد افزايش يافت، زيرا اين 
احتمال وجود دارد كه كاتالونيا در صورت جدايي از اسپانيا از اتحاديه اروپا و سيستم تنظيم 
مقررات بانكي نيز خارج شود و يورو ديگر واحد پولي آنجا نباشد. به نظر مي رسد موسسات 
مالي ديگر كاتالونيا نيز در پي خارج  كردن مركز خود از اين منطقه بحران زده هستند. بانك 
كايشا نيز مركز خود را از بارسلونا به پالما ده مايوركا، مركز جزاير بالئارس اسپانيا و مهم ترين 
ش��هر و بندر جزيره مايوركا، منتقل كرده اس��ت. بانك كايشا سومين بانك بزرگ اسپانيا و 
بزرگ ترين موسس��ه مالي پس انداز در سراسر اروپاست. اين بانك ۵4۰۰ شعبه دارد و 3۷ 
هزار نفر در شعب مختلف اين بانك كار مي كنند. دولت اسپانيا درنظر دارد شرايط را براي 
شهروندان اين كشور سهولت بخشد تا آنها بتوانند به راحتي شركت هاي خود را از كاتالونيا به 
منطقه ديگري در اسپانيا منتقل كنند. دولت اسپانيا قرار است در همين رابطه امروز  شنبه 
فرماني صادر كند. در همين حال، گفته مي شود موسسه رتبه بندي اعتبار مالي فيچ ريتينگز 
درنظر دارد رتبه اعتبار مالي كاتالونيا را كاهش دهد. اين موسسه علت اين امر را »شرايط 

غيرقابل پيش بيني« كنوني در اين منطقه اعالم كرده است. 

گروه جهان 
مع��اون وزي��ر خارجه بنگالدش با اش��اره ب��ه تاثيرات منطقه ي��ي و جهاني طرح 
»ي��ك كمربن��د يك جاده« چي��ن گفته داكا اين ط��رح اقتص��ادي و ارتباطي را به 
نف��ع كش��ورهاي منطقه مي دان��د و از آن حمايت مي كند. به گ��زارش ايرنا، محمد 
ش��هيد الحق در اجالس اقتصادي جهان در دهلي نو گفت كه كشورها نبايد به بهانه 
حاكميت ارضي منزوي ش��وند بلك��ه در مواردي بايد براي كس��ب منافع اقتصادي 
م��ردم از س��خت گيري در خصوص حاكميت ارضي جلوگيري كرد. وي با اش��اره به 
نياز ش��ديد بنگالدش براي اجراي طرح هاي ارتباطي گفت: داكا پس از بررسي هاي 
فراوان، موافقت خود را با طرح يك كمربند يك جاده اعالم كرده است. بنگالدش در 
اكتبر سال گذشته پس از ديدار شي جين پينگ رييس جمهوري چين به اين كشور 
به طرح يك جاده يك كمربند پيوس��ت. ش��ي جين پينگ در اين سفر با اعطاي وام 
۲4ميليارد دالري براي پروژه هاي زيرساختي، ريلي و انرژي بنگالدش موافقت كرد. 
هند يكي از مخالفان اصلي طرح يك كمربند يك جاده چين اس��ت و معتقد اس��ت 
اين طرح باعث افزايش حضور چين در منطقه مي شود. به گفته مقامات هند، كريدور 
اقتصادي چين و پاكس��تان كه بخش��ي از طرح يك كمربند يك جاده چين است از 
منطقه كش��مير اشغال شده توسط پاكستان عبور مي كند و اين امر حاكميت ارضي 
هند را نقض مي كند. به عقيده هند، چين با سرمايه گذاري طوالني مدت خود در اين 
كريدور به اش��غال غيرقانوني كشمير مشروعيت و آن را استحكام بخشيده است. در 
اين راستا هند در كنفرانس يك كمربند يك جاده كه در ماه مه در پكن برگزار شد، 
شركت نكرد. كمربند اقتصادي جاده ابريشم و جاده ابريشم دريايي قرن۲۱ ابتكاري 
اس��ت كه براي نخستين بار پاييز ۲۰۱3 توس��ط رييس جمهوري چين ارائه شد. اين 
كمربند به عنوان ش��بكه يي طراحي ش��ده از جاده هاي فراسرزميني و خطوط آهن، 
لوله هاي نفت و گاز و ديگر پروژه هاي زيرس��اختي اس��ت كه از شهر شيئان در مركز 
چين آغاز و سراسر آسياي ميانه را در مي نوردد و سرانجام به مناطق دوردستي چون 

مسكو، روتردام و ونيز مي رسد. 
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پرونده8
لزوم تقويت ديپلماسي 

اقتصادي ايران 
فعاليت دس��تگاه سياست خارجي، نقش بسزايي را در 

توفيقات اقتصادي كشورها ايفا مي كند. 
در عرص��ه بين الملل��ي حوزه سياس��ت از اقتصاد جدا 
نيس��ت و به نوعي اين دو الزم و ملزوم يكديگر به ش��مار 
مي روند. اگرچه تمركز عرصه سياست خارجي بر محوريت 
روابط خارجي با كشورها و نقش آفريني در حوزه بين المللي 
استوار مي ش��ود، اما بدون ترديد مناس��بات اقتصادي در 
سمت و سوي جهت گيري هاي سياسي بدون تاثير نيست. 
به واقع يكي از مولفه هاي حائز اهميت و تعيين كننده 
در ميز مذاكرات، به موضوعات اقتصادي معطوف مي شود 
و در بده و بس��تان هاي بين المللي، اقتصاد سهم پر رنگ و 

قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. 
برخي كارشناس��ان معتقدند، در س��ال هاي گذشته، 
رايزن��ان اقتص��ادي و بازرگان��ي ايران در آنس��وي مرزها، 
آن چنان كه انتظار مي رود، نقش آفريني مثبتي نداشته اند 
و در صورت تحرك و اتخاذ تدابير هوشمندانه و هدفمند، 
توفيقات اقتصادي هر چه بيشتري در مناسبات سياسي و 
اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي جهان صورت مي گرفت. 
به واقع ب��ا ديپلماس��ي اقتصادي موث��ر، روند تحقق 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي نيز تس��ريع مي ش��ود و با 
برنامه ريزي اصولي و ارتقاي س��طح ص��ادرات و بازاريابي 
حرفه يي در آنس��وي مرزها، ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي 

كشور به نحو شايسته تري شكوفا خواهد شد. 
شايد همين نيازها باعث شد چندي پيش محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه كشورمان، در نخستين گفت وگوي 
تلويزيوني خود پس از اخذ رأي اعتماد از مجلس ش��وراي 
اسالمي، بر ضرورت تشكيل و راه اندازي معاونتي موسوم به 

اقتصادي در وزارت امور خارجه تاكيد كند. 
وي در آن مقطع گفت: تقويت هر چه بيشتر صادرات 
كاالهاي غيرنفتي، نيروي كار و خدمات فني و مهندس��ي 
ضروري است و در بخش واردات نيز، هدايت سرمايه هاي 
ايرانيان خارج از كشور، جذب فناوري و توسعه گردشگري 

امر حائز اهميت به شمار مي رود. 
ظريف در ادامه ب��ر اين نكته نيز تاكيد ورزيد و گفت: 
كارهاي اقتصادي و سياس��ي كش��ور بايد ب��ا وزارت امور 
خارجه هماهنگ شود تا بتوانيم منافع ملي را در خارج از 
كشور به پيش ببريم و منابع كشور بي دليل متوجه خارج 
نشود يا در حوزه هايي كه در داخل ظرفيت و مزيت فناوري 

داريم بي جهت به واردات روي نياوريم. 
وي معتق��د اس��ت دقت و وس��واس زي��اد در جذب 
س��رمايه گذاري خارجي و ح��وزه ص��ادرات، باعث ايجاد 
مشكالتي در دو عرصه مذكور شده است، امري كه پيش از 
اين نيز به كرات از سوي كارشناسان اقتصادي مورد اشاره 
قرار گرفته و بر تسهيل و رفع برخي قوانين دست و پاگير 

در اين خصوص تاكيد شده است. 
به هر ترتيب ش��كل گيري معاونت اقتصادي از س��وي 
دولت در شرايطي مدنظر قرار گرفته، كه برخي انتقادات و 
ايراداتي به اين تصميم و سازوكار ايراد مي كنند و به نوعي 

آن را مصداقي از موازي كاري قلمداد مي كنند. 
برخ��الف تص��ور عمومي، عم��ده مخالفت ه��ا در اين 

خصوص از بدنه دولت بروز پيدا مي كند. 
برخي مخالفان ط��رح مذكور بر اين عقيده اند كه اتاق 
بازرگاني و وزارت صنعت، مس��ووليت توس��عه اقتصادي و 
تجاري كش��ور را بر عهده دارد و با اين ساز وكار، ضرورتي 
براي چنين همپوشاني و موازي كاري در وزارت امور خارجه 
احساس نمي شود. فارغ از هرگونه اظهارنظر و مخالفت هاي 
منتقدين به راه اندازي، ترديدي وجود ندارد كه در صورت 
استمرار رويه و روال گذشته، بعيد است معاونت اقتصادي 
به دس��تاورد چش��مگير و برجسته يي نايل ش��ود. تجربه 
فعالي��ت رايزنان بازرگاني در آن س��وي مرزها كه به نوعي 
زيرنظر سفراي ايران در كشورهاي هدف فعاليت مي كردند، 
نشان مي دهد، پيش از هر گونه تعريف و طراحي ساختاري 
تشكيالتي و اداري، نيازمند تغيير رويكرد و تجديدنظر در 
نگرش به فعاليت هاي اقتصادي در آن سوي مرزها هستيم، 
در غير اين صورت رايزنان بازرگاني در انجام امور محوله به 
توفيقات مطلوب تري دست مي يافتند و پس ازآن ثمرات و 
بازخورد اين اقدامات در اقتصاد ايران بصورت ملموس تري 
بروز پيدا مي كرد. در كنار مخالفان اين سازوكار، عده يي از 
صاحب نظران بر لزوم شكل گيري چنين مجموعه و معاونتي 
تاكيد مي ورزند، مش��روط بر اينكه پيش نيازهاي اين امر، 
به نحو مطلوبي تامين ش��ود. محمد اسماعيلي كارشناس 
اقتصادي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به نقش حايز اهميت سرمايه گذاري خارجي در پيشرفت و 
توسعه اقتصادي اظهار كرد: تمامي كشورهاي توسعه يافته 
جهان، براي حصول موفقيت در عرصه اقتصادي، بس��تر و 
زمينه رش��د و توسعه س��رمايه گذاري خارجي را تامين و 
هموار ساخته اند. وي افزود: اين تجربه اثبات شده، بار ديگر 
نش��ان مي دهد تا زمانيكه سرمايه گذاري خارجي در ايران 
با افزايش و تقويت هر چه بيش��تر همراه نشود، در مسير 

توسعه و شكوفايي راه به جايي نخواهيم برد. 
اسماعيلي بيان كرد: مشكالتي كه در ارتباط با مبادالت 
بانك��ي در حوزه اقتصادي ايران و مراودات تجاري از نمونه 
موانع چالش برانگيزي است كه تا زمان عدم رفع و حل و 
فصل آن، اقبال نسبت به سرمايه گذاري خارجي در ايران 

آن چنان كه مورد انتظار است، محقق نخواهد شد. 
وي افزود: نقش ديپلماسي خارجي و رايزني هاي وزارت 
امور خارجه در رفع اين موانع بسيار تاثيرگذار خواهد بود 
و اين امر نمونه يي از تاثيرگذاري هايي اس��ت كه با حضور 

فعاالنه دستگاه ديپلماسي محقق خواهد شد. 
اس��ماعيلي گفت: در طول ساليان گذشته تمهيداتي 
براي هموارس��ازي اين مسير در دس��تور كار قرار گرفته، 
ام��ا آن چنان ك��ه بايد به نتيجه نرس��يده و اميد اس��ت با 
پيگيري هاي مستمر، اقدامات موثر هر چه بيشتري براي 

مديريت و كنترل اين عارضه اجرايي شود. 
اين كارش��ناس اقتصادي گفت: تلقي بي نتيجه بودن 
برجام، در حوزه اقتصادي ايران منصفانه نيست، اما بدون 
شك خروجي دس��تاوردهاي توافق هسته يي آن چنان كه 
بايد انتظارات را ب��رآورده نكرده و بار ديگر اين واقعيت به 
اثبات رس��يد كه تكيه بر ظرفيت هاي دروني، اصلي ترين 
راهكار براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است. 
وي اف��زود: رفع تحريم ها از اصلي ترين اهداف ايران در 
مذاكرات هسته يي به شمار مي رفت كه در صورت پايبندي 
كش��ورهاي ط��رف مذاكره و به خصوص اي��االت متحده، 
بس��ياري از نارس��ايي هاي فعلي اقتصادي كش��ور مرتفع 
مي شد، اما بدعهدي هاي واشنگتن )كه مقام معظم رهبري 
پيش از آغاز مذاكرات نيز به آن اشاره داشتند( باعث شد، 

برخي موانع همچنان به قوت خود باقي بماند. 
اس��ماعيلي تصري��ح كرد: تاكي��د بر رف��ع تحريم ها 
با هدف هموارس��ازي مس��ير براي مناس��بات تجاري و 
اقتص��ادي ايران در س��طح بين المللي م��ورد تاكيد قرار 
گرفت، اما در مقام عمل ش��اهد هس��تيم، وجود برخي 
از موان��ع، پيمايش عادي مناس��بات اقتص��ادي ايران با 

كشورهاي جهان را كند ساخته است. 

گزارش

ابرهاي پرابهام بر سر كاخ سفيد

گره ارتباط ترامپ با دولت روسيه ناگشوده مانده است

هنر بد معامله گري آقاي ترامپ ؟!
محمود خاقاني   

كارشناس بين المللي انرژي  
خبرگزاري ه��ا به نق��ل از روزنام��ه امريكايي 
واش��نگتن  پست و شبكه س��ي ان ان اطالع رساني 
كرده اند كه دونالد ترامپ، رييس جمهوري امريكا 
بن��ا دارد روز پنج ش��نبه ۱2 اكتب��ر )20 مهرماه( 
تصميم خ��ود درباره پايبندي اي��ران به برجام را 
اعالم كند. آقاي ترامپ مدعي اس��ت كه توافقنامه 
برجام »در راس��تاي منافع« امريكا نيس��ت. خانم 
سارا سندرز، سخنگوي كاخ سفيد در يك كنفرانس 
خبري روز پنج شنبه سيزدهم مهرماه )پنجم اكتبر( 
به خبرنگاران گفت: دونالد ترامپ تصميم اش درباره 
برج��ام را گرفته و به زودي آن را علني خواهد كرد 

اما درباره جزئيات آن توضيحي نداد. 
درهم��ان روز پنج ش��نبه س��يزدهم مهرم��اه 
دونالد ترام��پ در ديداري ب��ا فرماندهان نظامي 
امريكا بارديگر مدعي ش��د كه ايران به روح توافق 
هس��ته يي پايبند نبوده اس��ت. يك مقام بلندپايه 
امريكاي��ي هم به طوري كه خبرگ��زاري رويترز از 
او نقل قول كرده اس��ت مدعي اس��ت كه دونالد 
ترامپ تاييديه پايبندي ايران به توافق هس��ته يي 
با 6قدرت جهاني  )برجام( را صادر نخواهد كرد و 
با اين تصميم عمال سرنوش��ت برجام را به كنگره 
واگ��ذار خواهد كرد. خبرگزاري ها گزارش داده اند 
ك��ه دونال��د ترامپ به هن��گام عك��س گرفتن با 
ژنرال هاي امريكايي با اشاره به حاضران در عكس 
به خبرنگاران گفته اس��ت، »مي دانيد به اين چه 
مي گويند؟ شايد اين آرامش قبل از توفان است.« 
درپاسخ به سوال خبرنگاران كه پرسيدند، آيا اين 
توف��ان مربوط به ايران اس��ت؟ داعش؟ براي چه 

موضوعي؟ پاسخ داد: »خبر دار خواهيد شد.«
گ��زارش  دري��ك  واشنگتن پس��ت  روزنام��ه 
اختصاصي روز پنج شنبه ۱3 مهرماه از چند مقام 
و مش��اور كاخ سفيد كه به ش��رط ناشناس ماندن 
با اي��ن روزنام��ه گفت وگ��و كرده  ان��د، نقل قول 
كرده اس��ت كه برنامه آقاي ترامپ براي مواجهه 
با برجام هنوز قطعي نيس��ت و ش��ايد در آخرين 
لحظه تغيير كند. اما كميته امنيت ملي كاخ سفيد 
به آقاي ترامپ از چند هفته پيش پيشنهاد تاييد 
نكردن برجام را داده اس��ت. روز چهارش��نبه ۱2 
مهرم��اه )4 اكتبر( ركس تيلرس��ون، وزير خارجه 
امري��كا به خبرنگاران گفت ك��ه او و ديگر مقام ها 
راهكارهاي مختلفي براي مواجهه كاخ س��فيد با 
برج��ام را به رييس جمهوري پيش��نهاد مي دهند. 

اين درحالي اس��ت كه روز سه ش��نبه ۱۱ مهرماه 
)س��وم اكتبر( جيمز متيس، وزير دفاع امريكا در 
برابر سناتورهاي امريكايي تصريح كرد كه به نظر 
او امري��كا نبايد از توافق هس��ته يي با ايران خارج 
ش��ود. ژنرال متيس كه به هم��راه ژنرال دانفورد، 
رييس س��تاد مشترك امريكا در برابر سناتورهاي 
كنگره امريكا حاضر شده بود، گفت: »معتقدم كه 
اگر بتواني��م از پاي بندي ايران به توافق اطمينان 
حاصل كنيم و اگر بتوانيم مطمئن ش��ويم كه اين 
كار منافع ما را كامال تامين مي كند، روشن است 
ك��ه بايد در توافق بمانيم.« او س��پس اضافه كرد: 
»در اين لحظه و با توجه به اينكه هيچ نش��انه يي 
خالف اين در دس��ت نيس��ت، تصور مي كنم كه 
رييس جمه��ور باي��د مان��دن ما در تواف��ق را مد 
نظ��ر ق��رار دهد.« اما عصر پنج ش��نبه س��يزدهم 
مهرم��اه )پنجم اكتبر( ش��بكه خبري س��ي ان ان 
در ي��ك خبري ف��وري از قول مقام ه��اي دولت 
امري��كا گفت كه آقاي ترامپ قص��د دارد با تاييد 
نك��ردن پاي بندي ايران به برج��ام، همچون داكا 
)طرح حماي��ت از مهاجران ج��وان بدون مدرك 
هويتي( تصميم گيري در مورد برجام را به كنگره 
اين كشور واگذار كند. بدين ترتيب رييس جمهور 
امريكا مي توان��د ضمن راضي كردن اس��راييل و 
هوادارنش ك��ه به آنها وع��ده داده بود به محض 
ورود به كاخ سفيد »برجام را پاره مي كند«، از زير 
تصميم نهايي براي خروج از اين توافق بين المللي 
ش��انه خالي كند و آن را به دس��ت كنگره امريكا 
بسپارد. گفته مي ش��ود كه چنانچه رييس جمهور 
امري��كا ت��ا روز ۱۵ اكتبر يك ب��ار ديگر پايبندي 
ايران به توافق هس��ته يي را تاييد نكند، آن وقت 
اي��ن كنگ��ره امريكا خواه��د بود كه باي��د درباره 
بازگردان��دن تحريم ها يا خروج امري��كا از برجام 
تصميم گيري كن��د. افزايش گمانه زني ها پيرامون 
تصمي��م رييس جمهور امريكا ب��راي تاييد نكردن 
پاي بندي ايران به برجام در حالي در واش��نگتن 
افزايش يافته كه اخيرا خانم هلگا اش��ميد، معاون 
مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در مجمع 
اقتص��ادي اروپ��ا و اي��ران در ش��هر زوريخ گفت: 
»برجام يك توافق دوجانبه نيس��ت، بلكه توافقي 

چند جانبه است«.
وي تاكي��د كرد كه اين توافق يه يك كش��ور 
خاص تعل��ق ندارد ك��ه بتواند ب��ه تنهايي آن را 
لغو كند. ديگر كش��ورهاي امضاكننده برجام هم 
همگ��ي از كارآيي آن و اصرارش��ان بر حفظ اين 

توافقنامه تاكيد كرده اند اما آن طور كه واش��نگتن 
پس��ت به نق��ل از مقام هاي امريكاي��ي نزديك به 
آقاي ترامپ نوش��ته اس��ت، رييس جمهور امريكا 

برجام را »همراستا با منافع امريكا« نمي داند. 
اي��ن اتفاق��ات در حال��ي روي داد ك��ه برخي 
ش��ركت ها و بازرگانان اروپايي از همايش تجارت و 
بازرگان��ي كاال و خدمات با ايران در ادامه همايش 
اخي��ر اروپ��ا و اي��ران در ژنو – س��وييس كه قرار 
اس��ت درايام دوم تا چهارم آبان ماه ۱396 )24 تا 
26 اكتب��ر 20۱7( با همكاري و حمايت موسس��ه 
آموزشي و پژوهشي اتاق بازرگاني ايران و موسسه 
پژوهش در مديريت و برنامه ريزي دانش��گاه تهران 
برگ��زار ش��ود حماي��ت و اس��تقبال كرده اند. يك 
بازرگان اروپايي دراين رابطه گفته اس��ت كه او با 
شركت و سخنراني در همايش مذكور اين نكته را 
م��ورد توجه قرار خواهد داد كه دليل اينكه امريكا 
از برجام منتفع نشده است تقصير سياست مداران 
امريكايي اس��ت و نه برجام. زي��را امريكا بدعهدي 
كرده است و تحريم هايي كه براساس توافق برجام 

بايد كنار گذاشته مي شد را برنداشته است. 
وي با اشاره به اينكه آقاي دونالد ترامپ مدعي 
اس��ت كه »هنر معامله گ��ري« دارد و درباره آن 
كتاب هم نوش��ته اس��ت، مي گوي��د: »آنچه ما از 
ايشان درسياس��ت خارجي امريكا تاكنون تجربه 

كرده ايم هنر بد معامله گري است.« 
برخي خبرگزاري ها از آقاي مس��عود خوانساري 
رييس ات��اق بازرگاني ته��ران نق��ل كرده اند كه به 
اعتقاد ايش��ان زمان براي توس��عه رواب��ط تجاري با 

ايران فرارسيده است. 
همچني��ن از وي نقل ش��ده اس��ت ك��ه روابط 
بازرگاني اروپا و ايران در سال 20۱7 درمقام مقايسه 

با سال 20۱6 دوبرابر شده است. 
يك پژوهش��گر مس��ائل اقتص��ادي در لندن 
براي��ن عقيده اس��ت ك��ه هماي��ش زوريج يك 
همايش بازرگاني و بانكي بود و همايشي كه قرار 
اس��ت در ژن��و در ايام دوم تا چه��ارم آبانماه 96 
برگزار ش��ود مي تواند يك »همايش ديپلماس��ي 
اقتصادي بخش خصوصي ايران« تعريف ش��ود. 
وي اي��ن نكته را م��ورد تاكيد قرار مي دهد كه با 
در نظر گرفتن سابقه آقاي ترامپ كه يك قمارباز 
اس��ت، ايران و اروپا بايد در هرمعامله و توافقي با 
دولت ترامپ نسبت به اينكه آقاي ترامپ پايبند 
ق��ول و تواف��ق اش خواه��د بود به ش��دت ترديد 
داش��ته باشند. به نظر اين كارش��ناس انگليس با 

توجه به بحران خود س��اخته خ��روج از اتحاديه 
اروپ��ا و مش��كالت اقتصادي ناش��ي از آن و نيز 
متزل��زل بودن دولت خانم ترزا مي  در صورتي كه 
تصميم بگيرد از سياس��ت خارجي آقاي ترامپ 
ب��راي خروج از برجام حماي��ت كند به طور قطع 
و يقي��ن ب��ا راي عدم اعتماد م��ردم انگليس كه 
خواهان توسعه روابط اقتصادي با ايران هستند، 

روبه رو خواهد شد. 
در همين حال س��فر شاه س��عودي به روسيه و 
امضاي ميليارده��ا دالر قرارداد نظامي و غيرنظامي 
با دولت آقاي پوتين به نظر يك كارش��ناس آشنا به 
روابط عربس��تان و روسيه تالشي در راستاي رشوه 
دادن به روس��يه ب��راي حمايت از سياس��ت خروج 
از برجام توصيف ش��ده اس��ت. درواقع ب��ا توجه به 
شكست اتحاد اس��راييل، عربس��تان و امريكا براي 
حمايت از داعش درعراق و سوريه به اعتقاد بسياري 
از كارشناس��ان و تحليلگران مسائل خاورميانه بقا و 
ادام��ه نظ��ام حكومتي خان��دان آل س��عود بيش از 
هرزماني مورد س��وال قرار گرفته اس��ت. به همين 
دليل خاندان آل سعود با تغييراتي در مسائل داخلي 
نظير ص��دور مجوز رانندگ��ي و فتوا ب��راي زنان و 
هزين��ه دالر هاي نفتي براي خري��د كاال و خدمات 
و تس��ليحات نظامي از چين و روس��يه س��عي دارد 
كه حماي��ت آنها را براي ادامه حيات سياس��ي اش 

به دست آورد. 
خان��دان آل س��عود درطول عمر دول��ت اوباما 
حدود هفتصد ميليارد دالر تس��ليحات نظامي از 
امريكا خريداري كرد و در س��فر رقص شمش��ير 
دونالد ترامپ به عربس��تان هم چهارصد ميليارد 

دالر با دونالد ترامپ قرارداد بستند. 
درهرح��ال ب��ا وج��ود تبليغات ايران هراس��ي 
ب��راي ايج��اد ج��وي رواني ب��راي جلوگي��ري از 
س��رمايه گذاري مستقيم و مشاركت در توليد كاال 
و خدمات درايران براي ايجاد اشتغال مقامات بلند 
پايه اروپايي به طوري كه برخي رس��انه ها گزارش 
كرده اند در محافل خصوصي تبادل نظر و گفته اند 
كه مشغول بررس��ي راهبرد و راهكار هاي مناسب 
براي ادام��ه همكاري هاي بازرگان��ي و صنعتي با 
اي��ران درصورت خروج امريكا از برجام هس��تند. 
مقام بلند پايه يك شركت فرانسوي سازنده قطار 
ك��ه اخيرا با ايران قراردادهايي امضا كرده اس��ت 
در پاس��خ خبرنگاران از وي كه در صورت خروج 
امريكا از برجام چه خواهد شد؟ با صراحت پاسخ 

داده است: »ما به كار مان ادامه مي دهيم«. 
در همين حال اگر به نكته رييس بخش توسعه 
همكاري با ايران دري��ك بنگاه تجاري بريتانيايي 
به نام شبكه پژوهش بين المللي )IRN( كه با اشاره 

به اينكه ش��بكه پژوهش بين المللي با همكاري و 
حمايت موسس��ات ياد ش��ده در باال و بنگاه هاي 
تجاري و صنعتي ايراني و غيرايراني قبل و بعد از 
موفقي��ت مذاكرات برجام همايش هاي بين المللي 
براي توس��عه روابط بازرگاني و صنعتي با ايران را 
برنامه ريزي و اجرا كرده است، مي گويد: »حاميان 
اروپاي��ي مجمع بازرگان��ي كاال و خدمات با ايران 
اميدوارند كه بعد از اعالم تصميم آقاي ترامپ در 
روز بيستم مهرماه بتوانند با همتاهاي ايراني شان 
در ايام دوم تا چهارم آبانماه ۱396 در ژنو ديدار و 
تبادل نظر داشته باشند.« متوجه نكات عمده يي 

خواهيم شد. 
يكي از اين نكته ها اين اس��ت كه كارشناس��ان 
معتقدن��د ض��رورت ايج��اب مي كن��د ك��ه بخش 
خصوص��ي ايراني ب��ا همتاهاي غير ايراني ش��ان با 
هرگونه اقدام ناش��يانه و بي خ��ردي خروج امريكا از 
برجام راهكارهاي مناس��بي تعريف كنند. در همين 
حال با توجه به س��فر اخي��ر رييس جمهوري تركيه 
به ته��ران و توس��عه همكاري هاي اي��ران و تركيه 
موسسات نامبرده ش��ده درباال از برگزاري همايش 
زيرس��اختار ها و س��اختمان براي س��رمايه گذاري 
در اي��ام هفت��م و هش��تم آذرماه ۱396 در ش��هر 
اس��تانبول تركي��ه حمايت كرده اند و قرار اس��ت با 
همكاري دانش��گاه بوگازيچي استانبول در روز نهم 
آذرماه ۱396 در رابطه ب��ا موضوع اقتصاد انرژي و 
منابع تاب آور در راس��تاي آنچه به اقتصاد مقاومتي 
شهرت پيدا كرده است در محل دانشگاه بوگازيچي 

سميناري برگزار كنند. 
پرفس��ور گوركان كومبوراوغلو استاد دانشگاه 
بوگازيچي اس��تانبول – تركي��ه و رييس انجمن 
بين المللي اقتصاد انرژي معتقد اس��ت كه ايران، 
تركيه و روس��يه در جايگاهي ق��رار گرفته اند كه 
مي توانند با همكاري گس��ترده به ويژه مرتبط با 
ش��بكه انرژي خزر و طرح هاي تبديل گاز به برق 
تعريف تازه يي براي انرژي به عنوان فراهم آورنده 
خدمات ارائه كنند و با غيرسياسي كردن اقتصاد و 
به ويژه اقتصاد انرژي در راستاي اقتصاد مقاومتي 
تعريف ش��ده در ايران نه تنه��ا توليد كنندگان و 
صادركنن��د گان انرژي را از وابس��تگي به اقتصاد 
دالري رها س��ازند بلكه مصرف كنن��دگان انرژي 
نظير تركيه نيز مي توانند نفت؛ گاز و انرژي مورد 
نيازش��ان را با ارزي غير از دالر امريكا داد و ستد 
كنند. بديهي است در اين راستا بخش خصوصي 
ايران مي تواند پيش��تاز »ديپلماس��ي اقتصادي« 
براي بهتر تعريف ك��ردن جايگاه ژئو- انرژي، ژئو 
تج��اري، ژئو حمل ونقل )جاده ابريش��م( و غيره 
جمهوري اسالمي ايران در اقتصاد جهاني باشد. 

نيكنام ببري   دانشجوي دكتري روابط بين الملل  
با گذش��ت نزديك به يك س��ال از به كرسي 
نشستن ترامپ بر مسند كاخ سفيد، اظهارنظرها 
پيرامون ارتباط تيم تش��كيالتي ترامپ با دولت 
روس��يه كماكان در فضاي مطبوعاتي و سياسي 

امريكا تداوم دارد. 
به نظر مي رسد مساله ارتباط ترامپ با پوتين 
در دو حوزه مطرح اس��ت. نخس��ت اظهار عالقه 
شخصي رييس جمهوري امريكا به دولت روسيه 
و ش��خص پوتين اس��ت. ترامپ در مناسبت هاي 
مختل��ف از اظه��ار عالقه اش به گش��ايش روابط 
با روس��يه و شكس��ت حصار تحريم ها عليه اين 
كشور دريغ نورزيده است. زماني كه بيل اوريلي 
تحليل گر سياس��ي ش��بكه هاي س��ي ان ان و اي 
بي س��ي در گفت وگو با ترام��پ، پوتين را فردي 
قاتل اعالم كرد، رييس جمهور امريكا در واكنش 
ب��ه اين امر گفت: هيچ كس بي گناه نيس��ت و در 
همين امريكا انس��ان هاي س��تمگر زيادي وجود 

دارد. 
م��ورد بعدي ب��ه ارتباط حلقه ي��اران نزديك 
ترامپ با مقامات ارش��د روسيه مربوط مي شود. 
اطراف ترامپ چه حلقه مشاوران و چه خاندانش 
پر از افرادي اس��ت كه درگير تبادالت اقتصادي 
و تجاري با رهبران بلندپايه روس��يه شده اند. بنا 
به گزارش نيويورك تايمز حدود ۱4نفر از اعضاي 
كابينه و خانواده ترامپ مس��تقيم و غيرمستقيم 
ب��ا پوتين ارتب��اط داش��ته اند. اين آمار س��واي 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي خود ترام��پ با طرفين 

روسي است. 
ترام��پ باره��ا ب��ه مس��كو جه��ت هداي��ت 
فعاليت هاي اقتصادي اش س��فر داش��ته اس��ت. 
براي مثال در سال 2008 ترامپ يكي از امالك 
بزرگ��ش را به ديميتري روبايلو ميليونر روس��ي 
فروخت��ه بود. بن��ا به گزارش ها ترامپ در س��ال 
2004 با اس��تفاده از نفوذ سياس��ي اش موفق به 
خريد يك آپارتمان مجلل س��احلي به ارزش 4۱ 
ميليون دالر ش��ده بود. كمتر از چهار س��ال بعد 
)2008( ملك س��احلي ترامپ با قيمتي هنگفت 
به مي��زان 9۵ ميليون دالر ب��ه ربايلولو فروخته 

مي شود. 
انتش��ار اين اطالع��ات در كنار فاش ش��دن 
ارتب��اط برخ��ي از اعض��اي خانوادگ��ي نزديك 
ترام��پ به روس��يه، حساس��يت ها را در محافل 
قانون گ��ذاري و اطالعات��ي امريكا ب��ه دوچندان 
ك��رده اس��ت. در همين راس��تا گ��زارش جديد 
روزنامه نيويورك تايمز مبني بر ديدار پسر ارشد 
ترامپ با مقامات مهم روس��ي پ��رده جديدي از 
ارتباطات پنهان ياران ترامپ با دولت روسيه در 
انتخابات سال گذشته ميالدي برمال كرد. كميته 
تحقيقاتي س��نا با احضار ترام��پ جونيور فرزند 
ارشد رييس جمهوري امريكا به كنگره در تالش 
ب��راي يافتن گره ه��اي كور در پرون��ده مداخله 

روسيه در انتخابات رياست جمهوري است.
پس��ر ارش��د ترامپ در ديدار ب��ا نمايندگان 
مجلس امريكا ضمن رد هر گونه ارتباط مخفي با 
دولت روسيه در جهت تضعيف كمپين تبلغياتي 
هي��الري كلينتون؛ خواس��تار خاتمه اين پرونده 

جنجالي در فضاي سياس��ي امريكا ش��د. گفتني 
اس��ت كه فرزند ارش��د ترامپ در جلسه كميته 
تحقيقاتي س��نا به داش��تن ارتباط با يك وكيل 
روس به اس��م ناتاليا وسليتس��كايا اذعان داشته 

است. 
تاييد ديدار پس��ر ترامپ با وكيل روسي خود 
نقطه آغاز پرسش هاي فراواني در خصوص نحوه 
ارتب��اط اين دو فرد و چگونگ��ي تبادل اطالعات 
حس��اس از س��وي كرميل��ن به پس��ر ترامپ در 
خص��وص تضعيف كمپي��ن انتخابات��ي گرديده 
اس��ت. بس��ياري از نمايندگان دمكرات س��نا بر 
اي��ن باورند كه در ديدار پس��ر ترام��پ با وكيل 
روس��ي در برج ترامپ، اطالعات طبقه بندي شده 
حساس��ي ازجمل��ه افش��اي ايميل ه��اي خانم 
كلينتون ردوبدل ش��ده و همين امر نقش مهمي 
در تضعيف كمپي��ن تبليغاتي خانم كلينتون در 

رقابت با ترامپ داشت. 
در همين راس��تا برخ��ي از گزارش ها حاكي 
اس��ت كه هكرهاي وابس��ته به روس��يه پيش از 
افش��اي اطالعات عليه هي��الري كلينتون، زمان 
افش��اي اين اطالع��ات را ب��ا مش��اوران ترامپ 

هماهنگ كرده بودند.
اي��ن گزارش ه��ا در كنار ارتب��اط مايكل فيلن 
مشاور امنيت ملي روس��يه با سرگئي كيسلياك، 
س��فير وقت روس��يه در امري��كا، رفاقت صميمي 
ركس تيلرس��ون مدير اجرايي اس��بق غول نفتي 
اكس��ون موبي��ل، مالق��ات متعدد جف سش��نز 
وزير دادگس��تري امريكا با س��فير روسيه، همگي 
به صورت عاملي موثر در وجود يك شبكه ارتباطي 
موثر و قوي بين مقامات كرميلن با تيم تشكيالتي 

ترامپ در آمده است. 
بدين رو برآيند اين همه اتفاقات و شواهد نشان 
از اتفاقات پش��ت پرده در ميان اليه تصميم گيري 

ترامپ با مقامات ارشد اطالعاتي و سياسي روسيه 
دارد. جال��ب اينجاس��ت كه با گذش��ت زمان اين 
پرون��ده ابعاد و زواي��اي جديدي به خود مي گيرد 
و هر روز بر تعداد دامنه افراد نزديك به ترامپ به 

اتهام ارتباط با روسيه افزوده مي شود. 
با عطف به پيچيدگي اين پرونده و تبديل شدن 
آن به يكي از موضوعات حساس سياسي در كنگره 
امريكا، اين پژوهش در پي بررسي چرايي كش دار 
شدن اين پرونده و اهداف و سناريوهاي مخالفان 
ترامپ مي پردازد. در ريش��ه يابي اين امر نخس��ت 
نيازمند تامل در ش��خصيت جنجالي ترامپ و در 
نهايت وضعي��ت دموكرات ها در امريكا هس��تيم. 
راه يابي ترامپ به مسند رياست جمهوري امريكا با 
توجه به سابقه و طرز تفكر خاصش، شوك بزرگي 
به فضاي سياسي امريكا وارد ساخت. كمتر كسي 
در داخل و خارج امريكا انتظار به كرسي نشستن 

ترام��پ را ب��ر كس��وت رياس��ت جمهوري امريكا 
مي كش��يد. ترامپ براي اهل سياس��ت بيشتر به 
يك جوك مي ماند و بيش��تر به عنوان يك شوي 
سياس��ي نگاه مي كردند. رفتارهاي ترامپ درست 
در نقطه مقابل ارزش ها و جهت گيري هاي مرسوم 

داخلي و بين المللي امريكا قرار داشت. 
 عقايد نژادپرس��تانه و مهاجرستيزانه ترامپ، 
انتق��اد از نات��و، تمجي��د از رهب��ري والديمي��ر 
پوتين و غي��ره همگي اهل سياس��ت در امريكا 
را ش��گفت زده ك��رده بود. ترامپ ب��ا تمامي اين 
عقاي��د و آرمان هايش به عنوان چهل و پنجمين 
رييس جمهوري امريكا برگزيده شد و جهان را با 
واقعيت خودش روبرو كرد. با ورود ترامپ به اتاق 
بيضي شكل كاخ سفيد، موج مخالفت ها از هر دو 
حزب جمهوري خ��واه و دموكرات با چگونگي به 
پيروزي رس��يدن وي آغاز ش��د. رسانه ها همسو 

با سياستمداران ارش��د كنگره شروع به كنكاش 
در خص��وص ارتباطات مخفيانه تيم تش��كيالتي 
ترامپ كردند. دراين بي��ن با توجه به نگاه مثبت 
روس��يه به ترامپ و پخش ش��دن ميتينگ ها و 
س��خنراني هاي ه��واداران ترام��پ در تلويزيون 
روسيه، به ناگاه همه نگاه ها به سمت اين كشور و 
احتمال وجود ارتباطات پشت پرده معطوف شد. 
از ديد رس��انه ها و سناتورهاي امريكا، مطلوب 
روسيه براي رياست جمهوري امريكا، ترامپ بود. 
ترام��پ برخالف خانم كلينتون منتقد سياس��ت 
تحريم و فش��ار روس��يه بود و از اين كش��ور به 
عنوان قدرتي ب��زرگ و صاحب احترام در جهان 
ياد مي كرد. ازاين رو اظهارات مثبت ترامپ درباره 
روس��يه اين گمانه زني را در ذهن سياستمداران 
امري��كا ايجاد كرد كه اين كش��ور با اس��تفاده از 
اهرم ه��اي قدرت خود در جه��ت حمايت از تيم 
تبليغات��ي ترامپ حرك��ت كند؛ قصه ي��ي كه با 
استعفاي مايكل فلين از نزديكان امنيتي ترامپ 
اوج گرف��ت و تاكن��ون پس لرزه هايش در امريكا 
ادام��ه دارد. بي گمان با توجه به حجم گس��ترده 
ارتباطات تيم فكري ترامپ با مقام هاي روس��يه، 
نمي ت��وان منكر فق��دان ش��بكه ارتباطي ميان 
طرفين ش��د. اما آنچه اكنون در فضاي سياس��ي 
امريكا بروز و ظهور يافته، تبديل ش��دن موضوع 
به مساله يي امنيتي و حيثيتي براي قانون گذاران 

امريكايي است. 
بدي��ن رو مس��اله رابط��ه ترامپ ب��ا مقامات 
روس��يه جنبه سياس��ي و حزبي ب��ه خود گرفته 
است. به نظر مي رس��د مخالفان ترامپ به خوبي 
متوجه نقطه ضعف و آس��يب پذير ترامپ شده و 
هنرمندان��ه از اين ابزار در جه��ت خنثي كردن 
برنامه ه��اي بين المللي ترامپ به��ره مي جويند. 
اغراق نيس��ت اگر بگوييم هي��چ رييس جمهوري 
در تاري��خ امريكا به اندازه ترام��پ مورد هجمه و 
انتقاد رس��انه ها و كنگره قرار نگرفته است. كمتر 
روزي اس��ت كه رس��انه ها موجي از انتقاد را نثار 
ترامپ نكنند. بدون ترديد س��رريز شدن موجي 
از انتقادها به ترامپ و متهم ش��دن وي به نقض 
قواني��ن اطالعاتي امريكا، بخش اعظمي از انرژي 
و وق��ت ترامپ صرف دفاع از خود مي ش��ود. اين 
امر مانع از پياده سازي استراتژي ها و برنامه هاي 
درازم��دت ترام��پ در ه��ر دو فض��اي داخلي و 
بين المللي مي گردد. مس��اله مهم ديگري كه به 
نظر در طوالني شدن موضوع ارتباط تيم ترامپ 
با روس��يه دخيل اس��ت، دوري س��ازي ترامپ از 

روسيه است. 
در يك ش��رايط عادي مي ت��وان اين انتظار را 
داش��ت كه دولت جديد امري��كا با هدف كنترل 
منازعات و حل بحران هاي اوكراين و س��وريه در 
مس��ير تنش زدايي با روس��يه گام بردارد. اما در 
ش��رايطي كه ترامپ متهم به ارتباط با روس��يه 
در نقض قوانين انتخاباتي امريكاس��ت؛ هر گونه 
نزديك��ي طرفي��ن ب��ه همديگر مويد درس��تي 
اظهارات مخالفان ترامپ مي ش��ود. از اين همين 
رو اعض��اي كنگ��ره امري��كا با زنده نگه داش��تن 
موضوع ارتباط تيم ترامپ با روس��يه، س��عي در 

دوري سازي ترامپ از روسيه دارند. 

از ديد رسانه ها و سناتورهاي امريكا، مطلوب روسيه براي رياست جمهوري امريكا، ترامپ 
بود. ترامپ برخالف خانم كلينتون منتقد سياست تحريم و فشار روسيه بود و از اين كشور 

به عنوان قدرتي بزرگ و صاحب احترام در جهان ياد مي كرد. ازاين رو اظهارات مثبت 
ترامپ درباره روسيه اين گمانه زني را در ذهن سياستمداران امريكا ايجاد كرد كه اين 

كشور با استفاده از اهرم هاي قدرت خود در جهت حمايت از تيم تبليغاتي ترامپ حركت 
كند؛ قصه يي كه با استعفاي مايكل فلين از نزديكان امنيتي ترامپ اوج گرفت و تاكنون 

پس لرزه هايش در امريكا ادامه دارد

رابطه ترامپ با مقامات روسيه جنبه سياسي و حزبي به خود گرفته است. به نظر مي رسد 
مخالفان ترامپ به خوبي متوجه نقطه ضعف و آسيب پذير ترامپ شده و هنرمندانه از اين 
ابزار در جهت خنثي كردن برنامه هاي بين المللي ترامپ بهره مي جويند. اغراق نيست اگر 

بگوييم هيچ رييس جمهوري در تاريخ امريكا به اندازه ترامپ مورد هجمه و انتقاد رسانه ها 
و كنگره قرار نگرفته است
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فهرستي از  6كشور جهان كه داراي ارزان ترين نرخ اينترنت 
هس��تند، منتش��ر ش��ده كه در اين رده بندي اوكراين در رتبه 
نخست جاي گرفته اس��ت. به گزارش ايسنا، براساس گزارشي 
كه در وب س��ايت آژانس مبتني بر داده مركل در س��ال ۲۰۱۷ 
منتش��ر شده است، از 6كش��وري كه از ارزان ترين نرخ اينترنت 
در جهان برخوردار هستند، نام برده شده و به كاربران اينترنتي 
معرفي ش��ده اند. طبق آمار به دس��ت آمده توسط اين آژانس، 
اوكراي��ن ك��ه در ش��رق اروپا واقع ش��ده اس��ت، در صدر اين 

رتبه بندي قرار گرفته است. 
در ادامه به معرفي 6كش��ور داراي اينترن��ت ارزان در نيمه 

نخست سال ۲۰۱۷ ميالدي مي پردازيم: 
۱- اوكراين: اين كش��ور كه يكي از بزرگ ترين كش��ورهاي 
ش��رق اروپاس��ت، داراي بيش��ترين جمعيت كاربران اينترنتي 
اس��ت. بهاي هر ۱۰ مگابيت اينترنت در اوكراين معادل 3.۲3 
دالر اس��ت. اين كشور طبق رتبه بندي هاي صورت گرفته اخير، 
داراي كمترين نرخ و تعرفه اينترنت در ميان كش��ورهاي جهان 
بوده و به كشور »ارزان ترين اينترنت جهان« لقب گرفته است. 
۲- ونزوئلا: اين كش��ور كه در امريكاي التين واقع ش��ده 
اس��ت، اخيرا تحت تاثي��ر تحريم هاي اقتص��ادي بين المللي با 

مشكالت بسياري به خصوص در بخش مسائل مالي و اقتصادي 
دس��ت و پنجه نرم مي كند. اما يكي از مزيت هاي زندگي براي 
مردم اين كش��ور، اينترنت بسيار ارزان آن است به گونه يي كه 
آنها ب��راي هر ۱۰ مگابيت در ماه، تنها كافي اس��ت 3.94دالر 

بپردازند. 
اي��ن كش��ور  تعج��ب كني��د ك��ه  ۳- روسليه: ش��ايد 
ب��زرگ و قدرتمن��د در ش��رق اروپ��ا ه��م ج��زو كش��ورهايي 
اس��ت كه دسترس��ي ب��ه اينترن��ت ارزان را ب��راي كاربرانش 
مهي��ا و فراه��م ك��رده اس��ت. البت��ه همان طور ك��ه مي دانيم 
 روس��يه هم��واره به مح��دود ك��ردن و فيلترينگ بس��ياري از 
وب س��ايت ها و صفحات مجازي در اينترنت مش��هور و معروف 
بوده اس��ت بنابراين نبايد قيمت و تعرف��ه اينترنت آن هم باال 
باش��د. در اين كش��ور تعرفه هر ۱۰ مگابي��ت اينترنت در ماه، 

6.35دالر است. 
۴- رومانلي: اي��ن كش��ور ب��ا وج��ود اينكه طرف��داران و 
توس��عه دهندگان بس��ياري را در خود جاي داده، اما باز هم در 
ميان 6كش��ور ارائه دهنده اينترنت ارزان جاي گرفته است. در 
كشور روماني، قيمت هر ۱۰ مگابيت اينترنت در طول يك ماه، 

۷.36دالر است. 

۵- بلغارسلتان: كاربران بلغاري ب��راي خريد ۱۰ مگابيت 
در م��اه بايد تنه��ا 8.38دالر بپردازند كه البت��ه اين امر به اين 
علت اس��ت كه اينترن��ت و تكنولوژي در اين كش��ور به اندازه 
س��اير كشورهاي اروپايي، پرطرفدار و داغ نيست و مدت هاست 
خبر خاصي از پيش��رفت فناوري اينترنت و شبكه از اين كشور 

شنيده نشده است. 
۶- باروس: در كش��ور بالروس، كارب��ران براي خريد ۱۰ 
مگابيت در ماه كافيس��ت تنه��ا 9.4۰دالر بپردازند كه اين نرخ 
در مقايس��ه با دولت هاي غرب اروپ��ا و همچنين اياالت متحده 

امريكا بسيار پايين است. 
با نگاه مختصري به اس��امي اين كشورها، مي توان به راحتي 
دريافت كه بيش��تر اين كش��ورها، جز ونزوئال ك��ه در امريكاي 

التين قرار دارد، در شرق اروپا واقع شده اند.
البته بر همگان معلوم و مش��خص است كه دولت هاي شرق 
اروپ��ا اهمي��ت چنداني براي حف��ظ امنيت و حريم ش��خصي 
كارب��ران در فض��اي اينترنتي و مج��ازي قائل نيس��تند اما به 
هرحال، قيمت اينترنت در اينگونه كش��ورها به گونه ايست كه 
اغل��ب مردم به راحتي ق��ادر خواهند بود از امكان��ات و مزاياي 

اينترنت ارزان استفاده كنند. 
البته هرجا صحبت از مقايس��ه قيمت و گران بودن يا ارزان 
ب��ودن محص��والت يا خدماتي در ميان باش��د، باي��د اين نكته 
را به خاطر داش��ته باش��يم ك��ه ارزان ب��ودن اينترنت در يك 

كش��ور همواره در مقايس��ه با قيمت همان حجم از اينترنت در 
كش��ورهاي ديگر بيان مي شود و اين بدين معناست كه ممكن 
اس��ت قيمت آن براي مردم كشوري با ميزان درآمد باال بسيار 
ارزان باش��د؛ نه كش��وري كه در آن ميزان درآمد مردم نيز به 

مراتب كمتر است. 

ارزان ترين اينترنت متعلق به كدام كشورهاست؟

تهديدها و فرصت هاي 
فاينانس براي اقتصاد ايران

اخذ فاينانس خارجي به مثابه دو روي يك س��كه 
اس��ت كه يك روي آن تسريع بهره برداري پروژه هاي 
عمران��ي ب��وده و روي ديگر آن به احتم��ال افزايش 

بدهي هاي خارجي معطوف مي شود. 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در گزارش��ي با بيان 
اين مطلب افزود: طي ماه هاي گذش��ته، دولت تالش 
بس��ياري را براي دريافت فاينان��س خارجي مد نظر 
قرار داده است. برخي كارشناسان از اين اقدام دولت 
به نيكي ياد مي كنند و برخي ديگر با ياد آور ش��دن 
دوران دولت س��ازندگي و افزايش بدهي هاي خارجي 
نس��بت به تهديدها و چالش هاي اين تصميم هشدار 

مي دهند. 
به واقع مي توان از فاينانس خارجي به مثابه سكه 
ب��ا دو روي تهديد و فرصت ي��اد كرد كه رقم خوردن 
هركدام از اين م��وارد، تابع تصميمات و رويكردهايي 
است كه به موازات جذب و دريافت فاينانس خارجي 

در دستور كار قرار مي گيرد. 
براس��اس اين گ��زارش فاينانس ب��ه مبالغي گفته 
مي ش��ود كه به عنون وام از كشورهاي طرف قرارداد 
درياف��ت مي ش��ود، به طب��ع در ص��ورت هزينه كرد 
اي��ن مبالغ در مح��ل و عرصه هاي مناس��ب، مزايا و 
دس��تاوردهاي اين اقدام س��ازنده خواهد بود در غير 
اينصورت، چالش اين فاينانس با سر رسيدن اقساطي 
كه با احتساب سود و بيمه عودت داده مي شود، ظهور 

و بروز پيدا خواهد كرد. 
محم��د صادقي كارش��ناس اقتصادي با اش��اره به 
عودت فاينانس خارجي بصورت ارزي اظهار داش��ت: 
در چنين شرايطي، نقش درآمدهاي ارزي ايران بسيار 
حايز اهميت خواهد بود و در صورت بروز نارسايي در 
فرآيند فروش نفت و كسب درآمدهاي ارزي، چالش ها 
و مشكالت عديده يي براي اقتصاد كشور ايجاد خواهد 
شد. وي افزود: خوشبختانه، با وجود مشكالت متعدد 
اقتص��ادي، اي��ران از حيث بدهي خارج��ي با معضل 
ج��دي مواجه نيس��ت و در ش��رايط موج��ود، امكان 
بازپرداخ��ت مبالغ اخذ ش��ده از كش��ورهاي خارجي 

دشوار به نظر نمي رسد. 
صادقي عنوان كرد: نكت��ه حايز اهميت به روند و 
روال اقتصادي ايران و چگونگي و كيفيت ثبات فروش 

نفت ايران معطوف مي شود. 
اي��ن كارش��ناس اقتص��ادي گف��ت: در ص��ورت 
عهدش��كني اياالت متح��ده و طراحي دسيس��ه ها و 
توطئه ه��اي جديد و اعمال محدودي��ت براي فروش 
نفت ايران در بازارهاي بين المللي، ميزان درآمد دولت 
با موانع جدي مواجه خواهد شد و در چنين شرايطي 
 بازپرداخت اقس��اط، امر س��اده يي به نظر نمي رسد و

به طبع شاهد معضلي جديد و نوظهور خواهيم بود كه 
مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است. 

صادقي عنوان ك��رد: البته برخي از صاحب نظران 
اقتص��ادي بر اين عقيده اند كه ب��ا توجه رويكرد اروپا 
و ع��دم همراهي قاره س��بز با اي��االت متحده امريكا، 
دسيسه چيني و تحركات امريكا راه به جايي نخواهد 
ب��رد. وي افزود: فارغ از نظريات مطروحه در خصوص 
آينده برجام و تبعات و پيامدهاي عهدش��كني اياالت 
متحده براي حيثيت اين كشور در مجامع بين المللي، 
نبايد از احتماالت به سادگي گذشت و به اعتقاد بنده 
ريس��ك چنين تصميمي )ج��ذب فاينانس خارجي( 
در ش��رايط موجود باال اس��ت و در ص��ورت به تاخير 
انداختن دريافت فاينانس و ش��فاف تر ش��دن موضع 
امريكا در قِبال برجام، افق و چش��م انداز روش��ن تري 
از ميزان موفقيت يا مساله س��از شدن اين امر ترسيم 

خواهد شد. 
محمد ش��يرازي محق��ق و پژوهش��گر اقتصادي 
با اش��اره به لزوم اتخاذ تدابير هوش��مندانه در محل 
س��رمايه گذاري ها )فاينان��س خارجي( گف��ت: نتايج 
حاصله از افتتاح و بهره برداري برخي پروژه ها، زمان بر 
اس��ت و با عنايت به ش��رايط فعلي اقتصادي كشور، 
س��رمايه گذاري در طرح ه��اي اينچنين��ي در قال��ب 

فاينانس خارجي، به مصلحت نيست. 
وي افزود: به اعتقاد بنده براي هزينه كرد و تزريق 
فاينانس خارجي بايد پروژه هاي زود بازده و اشتغال زا 
مدنظر قرار گيرد تا بتوان با توجه به تس��ريع حصول 
نتاي��ج و بازدهي چني��ن طرح هايي در ب��از پرداخت 
اقساط فاينانس از بروز نارسايي و چالش هاي احتمالي 

پيشگيري كرد. 
ش��يرازي گفت: جذب فاينان��س خارجي، موضوع 
جديد و نوظهوري نيست و در گذشته نيز )حدود ۲۰ 
س��ال پيش( ايران تجربه دريافت فاينانس را داش��ته 
اما متاس��فانه نتايج به دست آمده از اين اقدام در آن 
دوران مثبت و سازنده نبود و حداقل اينكه معايب آن 

بر محاسن آن مي چربيد. 
اين محقق و پژوهش��گر اقتص��ادي گفت: به واقع، 
ميزان دس��تاورد يا شكس��ت احتمالي اين رويكرد به 
ميزان قابل توجهي به تصميمات اتخاذ ش��ده در اين 
خصوص و محلي كه مقرر اس��ت فاينانس خارجي در 

آن نقش آفريني كند وابسته است. 
محمود خاقاني س��ده كارشناس با اش��اره به لزوم 
حماي��ت از توليد و ت��الش حداكثري ب��راي تقويت 
فزاين��ده آن عنوان كرد: يك��ي از جدي ترين نيازهاي 
فعلي كش��ور در ح��وزه اقتصادي ب��ه توليد معطوف 
مي ش��ود، ام��ري كه مق��ام معظ��م رهب��ري نيز در 

نامگذاري سال جاري به آن اشاره داشته اند. 
وي اف��زود: در صورت��ي كه فاينان��س خارجي در 
حوزه هاي توليدي هزينه و سرمايه گذاري شود، قطعا 
ش��اهد حصول دس��تاوردهاي ارزنده يي خواهيم بود، 
در غي��ر اينصورت جذب فاينانس، كمك ش��اياني به 
اقتصاد كش��ور نخواهد كرد و حتي مي تواند اين اقدام 

به سنگين تر شدن مشكالت موجود منتهي شود. 
خاقاني س��ده عنوان كرد: اگرچ��ه، در كوتاه مدت 
فاينانس خارجي خوشايند به نظر مي رسد اما تبعات 
و پيامده��اي منف��ي آن )در ص��ورت بي تدبيري( در 
ميان مدت و بلندمدت، نمود پيدا مي كند و با چنين 
اوصاف��ي، آينده نگ��ري و برآوردي صحيح از مس��ير 
اقتصادي كشور و احتماالت سياسي آينده، نقش حايز 
اهميتي در سمت و سوي سرنوشت و نتايج فاينانس 

خارجي ايفا خواهد كرد. 
كارش��ناس اقتصادي در خاتمه يادآور شد: يكي از 
نكات حايز اهميتي كه بايد در جذب فاينانس خارجي 
م��د نظر قرار گيرد به س��ود ۲۰ درصدي آن معطوف 
مي ش��ود كه رقم باالي��ي به نظر مي رس��د و اين امر 
ضرورت طراحي برنامه يي هوش��مندانه را دو چندان 
مي كن��د زيرا هر گونه اش��تباه و خط��ا در اين عرصه 
مي تواند به تحميل هزينه هاي سنگيني براي اقتصاد 

كشور منتهي شود. 

گزارش

 دونال��د ترامپ هم در زمان مب��ارزات انتخاباتي و هم در 
9ماه��ه اول دوران رياس��ت جمهوري اش باره��ا اع��الم كرده 
توافقنامه س��ال ۲۰۱5 بي��ن ايران، اياالت متح��ده، اتحاديه 
اروپا و اعضاي ش��وراي امنيت سازمان ملل در خصوص برنامه 
تسليحات هسته يي ايران »بدترين قراردادي است كه تاكنون 

بسته شده است.«
به گزارش ديپلماس��ي ايراني، به زودي خواهيم فهميد كه 
آي��ا ترامپ به حرف هايش عمل مي كن��د يا خير. موعد بعدي 
تاييد دوب��اره پايبندي ايران به ق��رارداد، روز ۱5 اكتبر مقرر 
شده و كاخ سفيد از هم اكنون بررسي هاي خود را در خصوص 
سياس��ت اياالت متحده و ايران انجام داده است. اما هنوز در 

اين خصوص اطالعاتي منتشر نشده است. 
ام��ا تصميم ترامپ چ��ه خواهد ب��ود؟ دو منبع مرتبط در 
بررس��ي سياس��ت هاي اي��ران اظهار داش��ته اند ك��ه با وجود 
ادع��اي اخير ترامپ مبني بر اينك��ه او تصميم خود را گرفته، 
دولت هنوز در حال بررس��ي گزينه هاي موجود است. ترامپ 
مي خواهد از اين توافقنامه عقب نشيني كند، اما ظاهرا متوجه 
شده اس��ت كه در صورت پاره كردن برجام، اختالفات جدي 

ديپلماتيك به وجود خواهد آمد.
ديگر طرفين امضاي اين قرارداد، از جمله متحدان نزديك 
اروپاي��ي امريكا، معتقدند اي��ران كامال به برجام پايبند بوده و 
از امري��كا مي خواهند آن را لغو نكند. اين كش��ورها از زماني 
كه تحريم ها برداش��ته شده است، ش��روع به تجارت با ايران 
كرده ان��د. آنها با امري��كا براي حفظ برج��ام البي هاي متعدد 

كرده اند. 
از س��وي ديگر، ركس تيلرس��ون وزير ام��ور خارجه نيز با 
كشورهاي اروپايي البي كرده است تا در فشار آوردن به ايران 
براي مذاك��ره مجدد با امريكا همكاري كنند. امانوئل ماكرون 
رييس جمهور فرانس��ه كه با ترامپ رواب��ط خوبي دارد، گفته 
مايل است در راستاي انقضاي ۱5ساله برجام و برگشتن تمام 
اختيارات برنامه هسته يي به ايران مذاكرات دوباره يي صورت 

گيرد، اما او نيز معتقد است نبايد برجام را پاره كرد.
منابع مرتبط با بررس��ي سياس��ت اي��ران گفته اند، يكي از 
گزينه هاي��ي كه ترامپ و مش��اوران وي روي آن تامل زيادي 
كرده ان��د، »عدم تاييد« قرارداد اس��ت؛ به اين معني كه ايران 
به برجام كامال پايبند نيس��ت ولي امريكا از آن عقب نش��يني 
نمي كن��د. عقب نش��يني از برجام ب��ه معناي اعم��ال دوباره 

تحريم هاست، ترامپ روز ۱4سپتامبر اعالم كرد: اين اقدام در 
راس��تاي منافع امنيت ملي اياالت متحده نيست. اما بسياري 
از اعضاي كنگره در حال تالش براي ايجاد زمينه براي اعمال 

تحريم ها هستند. 
سناتور تام كاتن، س��ناتور آركانزاس كه از منتقدان جدي 
اين قرارداد اس��ت، گفت تا زمان��ي كه دولت، ايران را وادار به 
مذاكره مجدد كند، با اين گزينه مش��كلي ندارد. تاييد كاتن، 
امر مهمي به حساب مي آيد، چراكه نشان مي دهد اين گزينه 

در ميان جمهوري خواهان، حاميان قدرتمندي دارد. 
با اين حال، حفظ چارچوب توافقنامه با وجود اعالم اينكه 
عملكرد ايران در تطابق با ش��رايط آن نبوده اس��ت، خطرات 
احتمالي در پي خواهد داش��ت. اي��ران مطالبات جديدي در 
توافقنامه جديد خواهد داشت و به گفته مارك دووويتز، مدير 
اجرايي بنياد دفاع از دموكراس��ي ها، رييس جمهور امريكا نيز 
»خواستار ايجاد شرايطي براي هميشگي كردن محدوديت هاي 
كنوني بر برنامه هسته يي و آزمايش سانتريفيوژهاي پيشرفته 
و موشك هاي بالس��تيك داراي كالهك هسته يي و همچنين 
خواس��تار محدود ك��ردن خريد و انتقال تس��ليحات متعارف 
اس��ت. به عالوه ترامپ مي خواهد ايران اجازه دسترسي دايم 
بازرسان سالح هاي س��ازمان ملل متحد به پايگاه هاي نظامي 

خود را صادر كند.«
س��ران اروپايي به طور خصوصي به ترامپ گوشزد كرده اند 
كه ايران به چنين خواس��ته هايي ت��ن نخواهد داد و احتمال 
دارد به ط��ور كل از توافقنامه عقب نش��يني كرده و به س��مت 
س��اخت سالح هاي هس��ته يي پيش��روي كند. اين امر ممكن 
است باعث به وجود آوردن بحران هسته يي جديدي همگام با 

بحران كره شمالي شود. 
مك مس��تر، مش��اور امنيت ملي امري��كا و جيمز ماتيس، 
وزير دفاع امريكا، موافق توافقنامه ايران نيس��تند و مش��اوره 
آنها به رييس جمه��ور، كه تاكنون از محت��واي آن اطالعاتي 
در دس��ت نيست، در شكل دهي به رييس جمهور تاثير زيادي 
خواهد داش��ت. مخالفان برجام ادعا مي كنند، در صورتي كه 
ترام��پ توافقنامه را تاييد نكند، ايران س��ر و صداي زيادي به 
پا خواهد كرد، اما در نهايت دورنماي اعمال دوباره تحريم ها، 
اين كش��ور را بار ديگر به پاي ميز مذاكره خواهد كش��اند. به 
زودي متوجه خواهيم ش��د كه آيا پيش بيني اين افراد درست 

بوده است يا خير. 

اگر ترامپ برجام را پاره كند، چه مي شود؟
رياض بارها اين س��فر را كه مس��كو بي صبران��ه انتظارش را 
مي كش��يد به تعويق انداخت اما باالخره اخيرا ملك سلمان با آن 

موافقت كرد، اما چرا در حال حاضر اين سفر اتفاق افتاد؟
پايگاه هافينگتون پس��ت عربي در يادداش��تي با تشريح ابعاد 
نخستين سفر پادشاه عربس��تان به مسكو، رييس جمهور روسيه 
را برنده بزرگ تر اين س��فر دانست و گفت: مسكو هرگز راضي به 
دوري از ايران نمي ش��ود.  به گزارش فارس، پايگاه »هافينگتون 
پس��ت عربي« در گزارشي با عنوان »چرا ملك سلمان هرگز قادر 
به متقاعد كردن پوتين براي دس��ت كش��يدن از ايران نيست«، 
تاكيد كرد كه پادشاه عربستان در مقابل امتيازدهي هاي خود در 

مسكو قادر به شكستن همپيماني مسكو-تهران نبود. 
در اين يادداش��ت آمده است: س��لمان بن عبدالعزيز پادشاه 
عربس��تان در مقام نخستين شاه س��عودي از چهارشنبه شب در 
راس هياتي بالغ بر هزار نفر در سفري رسمي به مسكو سفر كرده 
اين در حالي است كه روابط بين دو كشور در طول قريب به يك 

قرن گذشته با تنش همراه بوده است. 
رياض هم بارها اين س��فر را كه مسكو بي صبرانه انتظارش را 
مي كشيد به تعويق انداخته بود اما باالخره اخيرا ملك سلمان با 

آن موافقت كرد، اما چرا در حال حاضر اين سفر اتفاق افتاد؟
»آنا بورچوسكيا«، يك پژوهشگر سياست هاي روسيه در قبال 
خاورميانه در »موسسه واش��نگتن براي سياست خاور نزديك«، 
تحقيقي را درباره س��فر پادش��اه عربس��تان به مس��كو نوشته و 
نتيجه  گيري مي كند كه پوتين بزرگ ترين برنده اين سفر است. 

بورچوس��كيا گفت: كرملين براي اين نشس��ت ك��ه بارها به 
تعويق افتاده بود برنامه ها و اميدهاي زيادي داشت و »ديميتري 
بيسكوف« س��خنگوي كرملين سعودي ها را رهبران جهان عرب 
خواند و گفت: آرزوي اصلي ما اين است كه سفر ملك سلمان به 
روس��يه نتيجه يي جديد و قوي در توسعه روابط دوجانبه داشته 
باش��د چون ظرفيت موجود در روابط ما بسياري بيشتر از چيزي 

است كه وضعيت كنوني نشان مي دهد. 
در ادام��ه اي��ن پژوهش آمده اس��ت: روس ها ري��اض را طرف 
منطقه ي��ي مهم��ي برش��مرده و بي تردي��د ب��ه دنب��ال تقويت 
س��رمايه گذاري و تجارت با آن هم هستند كما اينكه موافقت شاه 
سعودي با اين سفر دستاوردي براي والديمير پوتين رييس جمهور 
روسيه شمرده مي شود، چون اعترافي از سوي يك مقام بلندپايه به 

اهميت روز افزون مسكو در منطقه محسوب مي شود. 
نويس��نده پژوهش در ادامه گذري به تاريخ روابط عربستان و 

روسيه داشت و گفت: روابط اين دو كشور عمدتا يا بسيار محدود 
يا علنا خصمانه بوده چون هر كش��ور خود را حاميان محورهاي 
متخاص��م در منطقه مي بينند و معدود زمان هايي دو كش��ور با 

يكديگر همكاري هايي داشتند. 
در س��ال ۱9۲6 ميالدي اتحاد جماهير ش��وروي نخس��تين 
كش��وري بود كه خاندان آل سعود را به عنوان حاكم شبه جزيره 
عربس��تان به رسميت ش��ناخت و در مقابل پادش��اه سعودي به 
نمايندگي اتحاد جماهير ش��وروي اجازه مان��دن در جده را داد. 
در سال ۱933 فيصل بن عبدالعزيز شاهزاده سعودي و شاه آتي 
اين كش��ور به اتحاد جماهير شوروي سفر كرد و كرملين به وي 
پيشنهاد داد در مقابل دريافت يك ميليون جنيه قرض، ممنوعيت 
تجارت روسيه را رفع و پيمان نامه هايي درباره تجارت و دوستي 
بين دو كشور امضا كند آن زمان آل سعود اين ممنوعيت را رفع 

كرد اما معاهده ها را امضا نكرده و قرضي را هم نپذيرفت. 
ام��ا دي��ري نپايي��د ك��ه رواب��ط دو كش��ور رو ب��ه رك��ود 
 رف��ت هنگامي ك��ه اتح��اد جماهير ش��وروي متوجه ش��د كه 
آل س��عود چالش فعاالن��ه با غربي ها ندارد، از همين رو مس��كو 
نمايندگي ديپلماتيك خود را در جده در سال ۱938 خارج كرد. 
ب��ا آغ��از س��ال ۱958 مي��الدي كرملين احس��اس كرد كه 
س��عودي ها به اردوي امپرياليس��م ملحق ش��دند با وجود اينكه 
همچنان نس��بت ب��ه ازس��رگيري روابط ديپلماتيك دو كش��ور 

احساس خوشبيني مي كرد. 
در س��ال ۱96۲ دو كشور براي ازس��رگيري اين روابط آماده 
مي شدند كه جرقه انقالب در شمال يمن در سپتامبر همان سال 
روش��ن شد و اتحاد جماهير شوروي و س��عودي ها رادر ۲ طرف 

مقابل يكديگر در اين جبهه درگيري قرار داد. 
پس از آن ۲ كش��ور تا اواخر دهه ۷۰ قرن گذش��ته بر س��ر 
گس��ترش نفوذ خود در عمان و جنوب يمن با يكديگر به رقابت 
 پرداختن��د با اين وجود كرملين همچن��ان از امكان بهبود روابط

۲ كش��ور س��خن مي گفت اما ملك فيصل تا سال ۱9۷5 يعني 
زماني كه ترور شد مخالف اين ايده بود. 

ملك خالد جانش��ين وي نيز همين رقابت با روس��يه بر سر 
نفوذ در منطقه را در پيش گرفت در سال ۱9۷9 به دنبال تيرگي 
روابط عربس��تان و امريكا رياض به ابتكارهاي جديد مسكو روي 
خوش نش��ان داد اما بار ديگر در دس��امبر همان س��ال با حمله 
ش��وروي به افغانستان درها به روي گش��ايش در روابط مسكو-

رياض بسته شد. 

ملك سلمان نتوانست پوتين را متقاعد كند

پادشاه سعودي از سفر به سرزمين تزارها چه قصدي دارد

3 هدف عمده اقتصادي سعودي ها در روسيه
 ملك س��لمان، پادش��اه عربس��تان در س��فري
4 روزه ب��ه مس��كو ب��ه دنب��ال ايج��اد زمين��ه 
همكاري هايي فراگير با روسيه است؛ موضوعي كه 
در چارچوب رقابت هاي منطقه يي سعودي و ايجاد 
توازن در روابط با امريكا مي توان به آن نگريست. 

به گزارش ايرنا، »س��لمان ب��ن عبدالعزيز« روز 
چهارش��نبه دوازده��م مه��ر م��اه در راس هياتي 
بلندپايه و پرش��مار راهي مسكو ش��د تا نخستين 
پادش��اه سعودي باش��د كه در تاريخ اين كشور به 
روسيه سفر مي كند. رسانه هاي سعودي با پوشش 
تبليغات��ي اين رخ��داد، آن را »س��فري تاريخي« 
خوانده اند كه زمينه ساز تحول در روابط نه چندان 

گرم رياض و مسكو خواهد شد. 
ملك س��لمان روز پنج شنبه س��يزدهم مهر ماه 
در كرملين ب��ا »والديمير پوتين« رييس جمهوري 
روسيه ديدار كرد. پادشاه عربستان پس از گفت وگو 
با پوتين كه بخش عمده آن به مس��ائل منطقه يي 
اختصاص داشت، قرار است با »ديميتري مدودف« 
نخس��ت وزير روس��يه مالقات كند و همكاري هاي 
اقتصادي دوجانبه موضوع اصل��ي رايزني هاي روز 

گذشته بود. 
با نگاهي به محورهاي رايزني، برنامه سفر ملك 
س��لمان و هيات همراه و نيز انعكاس اين سفر در 
رس��انه ها مي توان گفت، سران رياض با كليد زدن 
همكاري هاي��ي فراگير با مس��كو امي��د دارند تا به 
مجموعه يي از اهداف سياسي، اقتصادي و نظامي- 

امنيتي دست يابند. 

 اهداف سياسي و اقتصادي سران رياض
در مسكو

رايزن��ي درب��اره تحوالت س��وريه از نخس��تين 
موضوعاتي بود كه مقامات س��عودي و روسيه حول 
محور مبارزه با تروريس��م و مقابله با افراط گرايي و 
خشونت طلبي مورد توجه قرار دادند. سعودي ها هر 
چند با عقب نشستن از مواضع شديد خود در قبال 
حكومت دمشق و هدف سرنگوني آن، از گزينه هايي 
چ��ون عمليات نظامي عليه دولت س��وريه چش��م 
پوش��يده اند اما قصد دارن��د در پرونده تحوالت اين 
كش��ور مانند بازيگراني چون تركيه منافع و اهداف 

خود را در تعامل با روسيه پيگيري كنند. 
مس��اله مهم تر در ش��رايط كنوني تحوالت يمن 

اس��ت كه ب��ه  ش��دت س��عودي ها را درگي��ر خود 
كرده اس��ت. به همين دليل اي��ن تحوالت در كنار 
رخدادهاي ش��مال ع��راق و نيز فعالي��ت گروه هاي 
مس��لح تكفيري در كشورهايي چون ليبي در ديدار 
مل��ك س��لمان و پوتين مورد بحث و بررس��ي قرار 
گرفت. در اين ديدار البته پادش��اه سعودي فرصت 
را مغتنم دانست تا باز هم ادعاهاي خود عليه رقيب 
بزرگ منطقه ي��ي را تكرار كند و از ايران بخواهد از 
مداخله در امور ديگر كش��ورهاي خاورميانه دست 

بردارد. 
افزون بر موضوعات خاورميانه يي كه به آن اشاره 
ش��د، تحوالت سرزمين اش��غالي و راهكار ايجاد دو 
كش��ور در فلس��طين روي ميز بررسي هاي سياسي 

مقامات مسكو و رياض قرار گرفت. 
ح��وزه  در  همراهان��ش  و  س��لمان  مل��ك 
همكاري هاي اقتصادي 3 هدف عمده را در روس��يه 

دنب��ال مي كنند؛ نخس��ت رايزني ه��اي نفتي براي 
جلوگي��ري از اف��ت بهاي نفت، تح��ول در وضعيت 
مبادالت تجاري و گسترش همكاري هاي اقتصادي 

در حوزه هاي صنعتي و سرمايه گذاري. 
عربس��تان به عن��وان بزرگ تري��ن صادر كننده 
نفت اوپك و روس��يه در جايگاه نخس��تين كش��ور 
توليد كننده نفت خارج از اين س��ازمان، نگراني هاي 
ج��دي در زمينه افت بهاي نف��ت دارند و به همين 
خاطر بخش مهمي از رايزني مقام هاي حوزه انرژي 
دو كش��ور به تثبيت قيمت نفت در سطحي نزديك 

به 5۰ دالر معطوف شد. 
در همين ارتباط »الكساندر نوواك« وزير انرژي 
روس��يه از توافق 3ميليارد دالري نفتي دو كش��ور 
خبر داد. در چارچوب اين توافق، شركت پتروشيمي 
»سيبور« روس��يه در همكاري با »آرامكو« سعودي 
تاسيس��اتي به ارزش بيش از ي��ك ميليارد دالر در 

عربستان تاسيس خواهد كرد. همچنين سرمايه يي 
ب��ه ارزش يك ميلي��ارد دالر براي ايج��اد صندوق 

سرمايه گذاري مشترك اختصاص خواهد يافت. 
بنا بر اعالم رسانه هاي سعودي، مقام هاي روسيه 
و عربس��تان همچني��ن در حوزه ه��اي مخابرات��ي، 
فن��اوري اطالعات و كش��اورزي، انج��ام طرح هاي 
ش��يرين كردن آب و بهينه س��ازي مصرف انرژي به 
توافق هايي دس��ت يافتند و مقرر ش��د، شركت هاي 
س��عودي در بخش هايي چون راهس��ازي روس��يه 

سرمايه گذاري كنند. 

 قراردادهاي تسليحاتي؛ مشوق سعودي 
براي جلب همكاري هاي روسيه

در كن��ار توافقنامه هاي��ي كه در جه��ت تحول در 
وضعيت مناسبات اقتصادي و تجاري و فراتر رفتن از 
آن سطح ساالنه 3ميليارد دالري منعقد شد، قرارداد 

خريد س��امانه دفاع موش��كي»اس-4۰۰« از روسيه 
ديروز به امضا رس��يد. پيش از اين روس��يه س��امانه 
اس- 3۰۰ را در اختيار ايران گذاشته و قرارداد فروش 

اس- 4۰۰ را با تركيه منعقد كرده بود. 
بن��ا بر اعالم رس��انه ها، عالوه بر ق��رارداد خريد 
اس- 4۰۰ و نگهداري قطعات آن، دو طرف در مورد 
خريد، انتقال فناوري و توليد مش��ترك برخي اقالم 
نظامي چون جنگ افزارهاي ضد زره، موشك انداز و 

سالح هاي سبك به توافق رسيدند. 
طري��ق  از  س��عودي ها  تحليلگ��ران،  دي��د  از 
قراردادهاي ياد شده، تالش دارند تا از رقباي بزرگ 
خ��ود در منطقه يعني ايران و تركيه در زمينه دفاع 
موش��كي عقب نمانده و همزمان نوعي تعادل را در 
مناس��بات نظامي و خريد تس��ليحات از روس��يه و 

امريكا به وجود آورند. 
در اين ارتباط، اواخر ارديبهشت ماه سال جاري 
و در جريان س��فر »دونالد ترامپ« رييس جمهوري 
امريكا به رياض، خبر انعقاد قرارداد تسليحاتي بين 
امريكا و عربس��تان به ارزش ۱۱۰ميليارد دالر سر و 
صداي بس��ياري به پا كرد. يك هفته پس از حضور 
ترامپ در عربستان »محمد بن سلمان« وليعهد اين 
كشور راهي كرملين ش��د تا درباره مسائل و منافع 

مشترك با مقامات روسيه گفت وگو كند. 
از ديد ناظران ه��ر چند حجم و ارزش مبادالت 
و روابط س��عودي ب��ا امريكا در وضعيت��ي غيرقابل 
مقايسه با روس��يه اس��ت اما رقابت هاي منطقه يي 
عربس��تان، جلب نظر و همكاري مقامات روس��يه و 
صرفه اقتصادي برخي اقالم تس��ليحاتي اين كشور 
س��بب اهميت روابط مسكو- رياض در زمينه خريد 

جنگ افزار شده است. 
نكت��ه قابل تام��ل اينك��ه س��عودي ها در كنار 
محوره��اي سياس��ي، اقتص��ادي و نظام��ي حوزه 
همكاري ه��اي فرهنگ��ي را ني��ز م��ورد توجه قرار 
داده اند و همزمان با س��فر ملك س��لمان به روسيه 
طي هفته »فرهنگ سعودي« جشنواره يي با عنوان 
»نگاهي از درون به پادشاهي سعودي« در نزديكي 
كاخ كرملي��ن برگ��زار كرده اند؛ نكته يي كه نش��ان 
مي ده��د، مقامات س��عودي در فرصت فراهم آمده 
در س��رزمين تزارها هدف همكاري ه��اي فراگير با 
روسيه و تحول در مناسبات با اين قدرت شرقي را 

در پيش گرفته اند. 
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بورس كاال10

نگاهي به تحوالت بازار طال
اونس طال به ۱۲۶۸دالر رسيد: در آستانه انتشار 
آمارهاي بازار كار امريكا در اواخر روزجمعه و در حالي 
ارزش دالر ب��ه نزديكي باالترين رقم 7 هفته گذش��ته 
رسيده، قيمت طال روزجمعه نوسان چنداني را شاهد 
نبود.  به گزارش رويترز، قيمت هر اونس طال روزجمعه 
با افزايش ناچيز 2 س��نتي به 1268 دالر و 24 سنت 
رسيد. قيمت فلز زرد در هفته جاري در مسير كاهش 
0.9 درصدي ق��رار دارد كه چهارمين كاهش هفتگي 
متوالي است.  قيمت طالي امريكا براي تحويل در ماه 
دسامبر نيز روزجمعه با 0.17 درصد كاهش به 1271 
دالر رس��يد.  برايان لن، تحليلگر بازار طال در اين باره 
گفت: »ارزش دالر تقويت شده است. اين يكي از داليل 
تضعيف ارزش طالس��ت. انتظار مي رود تا زمان انتشار 

آماره��اي بازار كار امريكا، بازار ط��ال اين روند را ادامه 
دهد. تنها بعد از انتشار اين آمار است كه ممكن است 
ش��اهد تحرك جديدي در بازار باش��يم.« ارزش سهام  
آس��يايي روز جمعه به تبعيت از رش��د ش��اخص هاي 
بورس وال استريت افزايش داشت و ارزش دالر در برابر 
س��بد ارزهاي معتبر جهاني ب��ه باالترين رقم 7 هفته 
گذشته رسيد كه ناشي از مشاهده نشانه هاي جديدي 
از رش��د اقتصاد امريكا و اميدها به پيش��رفت در طرح 
اصالحات مالياتي امريكا بود.  سامس��ون لي تحليلگر 
موسس��ه تامس��ون رويترز گفت: »ترميم ارزش دالر 
بسيار قوي بوده و ممكن است در ادامه متوقف شود.« 
وي افزود: »حتي اگر شاخص دالر به باالي 94 برسد، 
چندان از اين رقم باالتر نخواهد رفت و احتماال اندكي 

از ارزش دالر كاسته خواهد شد، اما در ادامه و تا پايان 
ماه نوامبر افزايش ماه دسامبر كه انتظار مي رود مجددا 
نرخ بهره افزايش يابد، ارزش دالر باز هم تقويت خواهد 
ش��د.« به دليل تاثيرات ناشي از توفان هاروي و ايرما، 
انتظار مي رود آمارهاي بازار كار امريكا در ماه سپتامبر 

با اندكي كاهش مواجه باشد.  
تاثير فش�ار س�هام در بازار طال: يك تحليلگر 
ارشد اقتصادي بر اين باور است كه ادامه روند صعودي 
شاخص س��هام در بازارهاي بين المللي تا سال 2019 
فشار زيادي بر قيمت طال وارد خواهد كرد.  به گزارش 
پاي��گاه اينترنت��ي كيتكو نيوز، باي��رون واين تحليلگر 
برجس��ته موسسه س��رمايه گذاري بلك استون تاكيد 
كرد: شاخص س��هام در بازار امريكا به باالترين سطح 
خود طي س��ال هاي اخير رس��يده است. گرچه برخي 
تحليلگران بر اين باورند كه احتمال افت شديد شاخص 
سهام وحود دارد ولي به نظر من روند صعودي شاخص 

سهام امريكا تا اوايل 2019 ميالدي ادامه خواهد يافت.  
وي در ادامه تصريح كرد: براساس تجزيه و تحليل من، 
فضاي مطلوب��ي براي بازار بين المللي س��هام تا اوايل 
سال 2019 ميالدي وجود خواهد داشت و اين مساله 
مي تواند س��رمايه گذاران زيادي را به بازار سهام جذب 
كند. البته س��رمايه گذاران بايد همواره كامال محتاط 
و مراقب باش��ند.  به نظر مي رس��د افزايش ش��اخص 
س��هام در بازار امريكا فشار زيادي را بر قيمت جهاني 
طال وارد كرده اس��ت.  اين تحليلگ��ر اقتصادي افزود: 
چرخه هاي اقتصادي معم��وال براي مدت زمان زيادي 
دوام نمي آورن��د همه ما مي دانيم كه اي��ن روند براي 
هميشه ادامه نخواهد داشت ولي من معتقدم كه اين 
روند مثبت در بازار سهام تا زماني كه اوضاع اقتصادي 
خوب امريكا ادامه داشته باش��د، ادامه خواهد يافت و 

شاخص سهام با افزايش بيشتري روبه رو خواهد شد. 
وي اظهار كرد: آمارهاي جديد نش��ان مي دهد كه 

احتمال كاهش نس��بي رش��د اقتصادي امريكا وجود 
دارد ولي اين كاهش آنقدر شديد نخواهد بود كه تاثير 
منفي زيادي بر بازار س��هام داش��ته باشد. به نظر من 
روند صعودي ش��اخص س��هام در بازار امريكا حداقل 
تا 2 س��ال آينده ادامه خواهد داشت. شاخص اعتماد 
س��رمايه گذاري در اقتصاد امريكا همچنان باال است و 
نگران��ي از اين بابت وجود ندارد.  اين تحليلگر ارش��د 
اقتصادي در ادامه تاكيد كرد: نگراني ها نسبت به توانايي 
ترامپ براي اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي مورد 
نظرش نيز تا حدي كاهش يافته اس��ت. دولت ترامپ 
اخيرا برنامه ها و سياست هاي جديد مالياتي اش را اعالم 
كرده و اين مساله نيز تاثير زيادي بر افت قيمت جهاني 
طال داش��ته اس��ت. حدس من اين است كه امريكا در 
نهايت ماليات را كاهش مي دهد ولي اصالحات مالياتي 
چندان گسترده نخواهد بود. به نظر مي رسد اصالحات 

مالياتي در امريكا از سال آينده آغاز خواهد شد. 

فلز زرد

مروري بر رويدادهاي 
ساختمان آجري 

گ�روه ب�ورس| در هفت��ه گذش��ته رويداده��ا و 
اظهارنظرهاي مهمي پيرامون بورس كاالي ايران صورت 
گرفت كه برگزاري نشس��ت بررس��ي عرضه محصول 
پس��ته زرند كرمان در بورس كاالي ايران، نهايي شدن 
تس��ويه چند مرحله ي��ي در ب��ورس كاال، عالقه مندي 
باغداران پس��ته به عرضه محصول در بورس كاال و آغاز 
پذيره نويس��ي دومين صندوق سرمايه گذاري طال طي 

چند روز آينده از مهم ترين آنها بود.  
مزاياي سياست قيمت تضميني: بر اين اساس، 
رييس امور بازرگاني و خدمات مالي س��ازمان مديريت 
و برنامه ريزي به اجري سياس��ت قيمت تضميني اشاره 
كرد و گفت: اساساً سياست خريد تضميني در كشور به 
س��مت اجراي ماده ۳۳ قانون افزايش بهره وري بخش 
كش��اورزي و به عبارتي سياس��ت قيمت تضميني در 
حركت اس��ت. بطوريكه اين طرح طي دو سال گذشته 
براي دو محص��ول ذرت و جو در بورس كاال به اجرا در 
آمده و امس��ال نيز براي محصول گندم در 4 استان به 
صورت پايلوت عملياتي شده است.  مژگان خانلو عنوان 
كرد: تعداد استان هاي فعال در زمينه كاشت ذرت و جو 
در كش��ور محدود بوده و حجم توليد آن در مجموع به 
حدود 1.5ميليون تن مي رس��د؛ اين در حالي است كه 
برداش��ت محصول گندم بيش از 10ميليون تن است. 
از اين رو، فرآيند اجراي سياس��ت قيمت تضميني در 
بورس كاال با افزايش قابل توجه حجم و نياز به انبارهاي 
استاندارد بيشتر جهت ذخيره محصول، تفاوت دارد. با 
اي��ن حال، اين فرآيند تاكنون نتايج خوبي را از خود به 

نمايش گذاشته است.  
تس�ويه چن�د مرحله يي نهايي ش�د: در هفته 
گذش��ته دبير كميته فقهي س��ازمان بورس با تشريح 
طرح تس��ويه چند مرحله يي براي تامين مالي بنگاه ها، 
از بررس��ي و تاييد مباحث اين طرح از نظر فقهي خبر 
داد.  سيدعباس موس��ويان درباره طرح موضوع تسويه 
چند مرحله يي در كميته فقهي س��ازمان بورس گفت: 
تس��ويه چند مرحله يي به اين معنا است كه گاهي يك 
ناش��ر اقدام به انتش��ار اوراق مرابحه مي كند و در يك 
مرحله منابع حاصل از فروش اوراق به كاال تبديل شده 
و به صورت نس��يه فروخته مي شود و در نهايت تبديل 
به بدهي مي ش��ود. عضو كميته فقهي سازمان بورس 
اظهاركرد: بحث هاي زيادي در اين خصوص مطرح شد 
و راهكاري كه انتخاب شد اين بود كه باني مي تواند با 
استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طي 4 مرحله 
مواد اوليه خريداري و استفاده كند. اين مساله از نظر 
فقهي محل بحث بود ولي در پايان كميته فقهي انجام 
آن را امكان پذي��ر تش��خيص داد كه وج��وه حاصل از 
انتش��ار اوراق در بانكي سپرده گذاري شود و سپس به 
تناس��ب نياز باني از اين مبالغ برداشت و مواد اوليه و 

ماشين آالت خريداري مي شود. 
رونق صادرات: در هفته گذش��ته نشست بررسي 
عرضه محصول پس��ته زرند كرم��ان در بورس كاالي 
اي��ران با حضور فرماندار زرند، مع��اون بازرگاني جهاد 
كش��اورزي اس��تان كرمان، مس��وول جهاد كشاورزي 
شهرس��تان زرند، مديرعامل شركت پسته طالي سبز 
زرند وجمعي از باغداران وسهامداران شركت پسته در 

محل جهاد كشاورزي شهرستان زرند برگزار شد. 
در اين نشس��ت حبيب اهلل خنجري فرماندار زرند 
با اش��اره به جايگاه پس��ته اي��ران در بازارهاي جهاني 
گفت: ورود پس��ته به بورس كاالي ايران عامل مهمي 
در تعيين قيمت اي��ن محصول بوده و اين خود نقش 
بس��زايي در جلوگيري از ضايع ش��دن حق كشاورزان 
دارد.  وي همچنين افزود: با صادرات و عرضه پسته در 
بورس كاالي ايران، كش��اورزان و فعاالن اين محصول 
نيز مي توانند از مزاياي متعددي همچون كشف قيمت 
عادالنه و حذف واس��ط گران و س��ودجويان بهره  مند 

شوند.
واقعي ش�دن قيمت ها با بازارهاي جهاني: يك 
عضو كميسيون كش��اورزي مجلس در خصوص مزاياي 
اجراي سياس��ت قيمت تضميني در ب��ورس كاال براي 
محصوالتي همچون گندم گفت: ش��فافيت معامالتي، 
دسترس��ي به آمارهاي دقيق و وصول پول كشاورزان در 
اس��رع وقت ك��ه در نهايت كاهش بار مال��ي دولت را به 
همراه دارد، از مهم ترين مزاياي آن محس��وب مي شود.  
سيدراضي نوري با بيان اينكه عرضه محصوالت مختلف 
در بورس كاال امكان انطباق بيشتر با قيمت هاي جهاني 
را فراهم مي كند، افزود: انجام معامالت كاالهاي مختلف 
در بورس موجب مي ش��ود به تدريج قيمت ها به سمت 
واقعي تر ش��دن و هماهنگي بيش��تر با بازارهاي جهاني 

حركت كند كه اين خود يك مزيت مهم است. 
پرداخت به روز مابه التفاوت: مديرعامل شركت 
پش��تيباني امور دام گفت: تالش بر اين است، امسال 
پرداخت مابه التفاوت قيمت تضميني به كش��اورزان را 
كه توس��ط دولت بايد انجام شود، به روز كنيم. عليرضا 
ول��ي در م��ورد عرض��ه ذرت و جو ب��ه روش قيمت 
تضمين��ي در ب��ورس كاال به جاي خري��د تضميني، 
گفت: شفاف سازي خريد و جلوگيري از افت و كسري 
محصول و همچنين هزينه هاي مضاعف حمل ونقل از 
مزاياي عرضه ذرت و جو در بورس كاال است مضاف بر 

آنكه كشاورز سود خود را نقداً دريافت مي كند. 
مديرعامل ش��ركت پش��تيباني امور دام گفت: در 
س��ال گذش��ته به محض فروش محصول تا يك ماه 
پس از موعد مابه التفاوت توسط دولت پرداخت شد، 
اما امسال تالش مي كنيم كه پس از فروش محصول 
در بورس، فوري مابه التفاوت توس��ط دولت پرداخت 
شود، مضاف بر آنكه فاصله قيمتي فروش در بورس و 
قيمت تضميني زياد نيست و پرداخت را براي دولت 

آسان تر مي كند.  
ط�ال:  س�رمايه گذاري  صن�دوق  دومي�ن 
پذيره نويس��ي صن��دوق س��رمايه گذاري قابل معامله 
زرافش��ان اميد ايرانيان از روز ش��نبه مورخ 15 مهر 
م��اه ب��ه م��دت 5 روز كاري در ب��ورس كاالي ايران 
آغاز مي ش��ود. پذيره نويس��ي اين صندوق كه از نوع 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در گواهي سپرده سكه 
طال و اوراق مش��تقه س��كه طال اس��ت، از روز شنبه 
هفت��ه آينده آغاز مي ش��ود و تا تاري��خ 19 مهر ماه 
ادامه خواهد داشت. طبق مفاد اعالميه پذيره نويسي 
صن��دوق ياد ش��ده، تاري��خ تمديد احتمال��ي دوره 
پذيره نويس��ي از 22 تا 26 مهرماه جاري به مدت 5 
روز و تعداد واحدهاي سرمايه گذاري قابل انتشار آن 
100ميليون واحد و تعداد واحدهاي س��رمايه گذاري 
عادي قابل پذيره نويس��ي 99ميليون واحد به ارزش 
اس��مي هر واحد 10هزار ريال اعالم ش��ده است كه 
در ص��ورت پذيره نويس��ي حداق��ل 9ميلي��ون واحد 
سرمايه گذاري عادي )90ميليارد ريال( پذيره نويسي 

اين صندوق تكميل شده و مورد تاييد خواهد بود. 

يك هفته با بورس كاال

مديرعامل بورس كاالي ايران تشريح كرد

ملزومات راه اندازي بورس پسته و احياي برند صادراتي ايران
دكتر حامد سلطاني نژاد|

پس��ته يك��ي از محص��والت اس��تراتژيك ايران 
محس��وب مي ش��ود؛ به طوري كه در گذشته هاي نه 
چن��دان دور ايران صادركننده انحصاري پس��ته در 
جهان بود اما چند س��الي اس��ت كه انحصار توليد و 
همچنين صادرات اين محصول از ايران گرفته شده 
و س��اير كشورها توانس��ته اند با افزايش توليد خود، 

درآمد ارزي ايران را كاهش دهند. 
اي��ران و ب��ه ويژه اس��تان كرمان ك��ه روزگاري 
پايتخت پس��ته دنيا بود، به دليل س��اختار سنتي، 
برخي سياست هاي نادرس��ت در حمايت از صنعت 
كش��اورزي، خشكس��الي و ع��دم وج��ود ب��ازاري 
س��ازمان يافته و منس��جم در امر صادرات با كاهش 
توليدات مواجه ش��ده و در نتيجه بخشي از ارزآوري 
خ��ود را از اي��ن محل به ديگر كش��ورهاي رقيب از 

جمله امريكا واگذار كرده است. 
ضم��ن اينكه اين بازار به دليل مديريت س��نتي 
حاكم بر آن به ش��دت از سوي دالالن و واسطه هايي 
كه منافع خود را از حاصل دس��ترنج كش��اورزان و 
باغ��داران تامي��ن مي كنن��د، آس��يب ديده اس��ت؛ 
به ط��وري  كه دالالن و واس��طه هاي بازار پس��ته در 
ايران با سوءاستفاده از مشكالت نقدينگي كشاورزان 
و باغداران، روند قيمت ها را به هر س��مت و س��ويي 
كه خود مي خواهند س��وق مي دهند و كش��اورز به 
دلي��ل عدم وجود يك بازار منس��جم و ش��فاف كه 
فرآيند قيمت گذاري ها را مديريت كند، ناگزير است 
محصول خود را به قيمت و شرايط دلخواه واسطه ها 

بفروشد. 
در اين شرايط و پس از بررسي هاي كارشناسانه، 
يكي از بهترين راه هايي كه مي توان با رفع مش��كل 
نقدينگي باغداران پسته، ضمن جلوگيري از كاهش 
كاذب قيمت ها و سوءاستفاده گروه ها و افراد خاص، 
ايران را به جايگاه اصلي خود در توليد پس��ته جهان 
بازگردان��د، راه اندازي بورس پس��ته اس��ت. در واقع 
راه اندازي بورس پس��ته بر س��ر زبان ه��ا افتاده و در 
دس��تور كار مس��ووالن قرار گرفته ت��ا خأل كمبود 
نقدينگي را پركرده و از تحميل زيان به توليدكننده 

ممانعت كند. 
از ديگر سو با توجه به افزايش كاشت و برداشت 
محصول در سال جاري، مي طلبد با برنامه ريزي هاي 
مناسب، زمينه رشد شمار خريداران پسته نيز فراهم 
ش��ود. در اين مي��ان با عنايت به كاهش برداش��ت 
محص��ول امري��كا، در ص��ورت نگهداري مناس��ب 
محص��ول تا قبل از عيد مس��يحيان مي توان انتظار 

داش��ت اين بازار بازدهي مناسبي براي تجار فعاالن 
در بازار پسته به همراه داشته باشد. 

اف��زون بر لزوم در نظر گرفت��ن خطوط اعتباري 
جدي��د ب��راي حماي��ت از پس��ته كاران و تجار اين 
داراي  و  مناس��ب  انباره��اي  معرف��ي  محص��ول، 
اس��تانداردهاي حداقلي براي پذيرش در بورس نيز 
بايد مورد توجه قرار گيرد. بررسي ها بيانگر آن است 
كه آغاز به كار اين انبارها با ظرفيتي حداقل به اندازه 
10درصد برداش��ت انتظاري امس��ال، جهت توسعه 
تج��ارت گونه هاي اس��تانداردتر پس��ته و همچنين 
كم��ك به فروش خ��رده مالكان اي��ن محصوالت و 
كش��ف مس��تمر قيمت، ضروري به نظر مي رس��د.  
اي��ن نوع معامالت از اين جهت كه معامالت »اوراق 
به��ادار مبتني بر كاال« محس��وب ش��ده و قابليت 
معامله توس��ط صندوق هاي سرمايه گذاري از جمله 
صندوق هاي س��رمايه گذاري كااليي را نيز دارند، از 

اهميت زيادي برخوردار است. 
در اي�ن زمينه، تس��هيل و تس��ري�ع در پذيرش 
ت�ضامين انبارها ن�زد شركت سپرده گذاري مركزي 
از مواردي اس��ت كه از يكس��و مي تواند با تس��ريع 

در معرف��ي انبارهاي پذيرش ش��ده ن��زد بورس به 
كش��اورزان، افرادي كه قصد مش��اركت در اين بازار 
را دارند را از سردرگمي احتمالي ناشي از نبود انبار 
پذيرش ش��ده برهاند و از س��وي ديگر دارايي قابل 
معامله براي صندوق هاي س��رمايه گذاري كااليي را 

زودتر ايجاد كند. 
همچنين سرعت ب�خشيدن ب�ه راه اندازي صندوق 
سرمايه گذاري كااليي پسته از آن�جايي حايز اهميت 
اس��ت كه اين صندوق ها به عن��وان منبع نقدينگي 
جديدي براي تقويت بازار پس��ته به نفع كشاورزاني 
خواهد بود كه امكان خريد گواهي س��پرده كااليي 
و در نتيجه تقويت ب��ازار مذكور را دارند؛ در همين 
راس��تا براي شروع، صندوق س��رمايه گذاري كااليي 
بانك كش��اورزي مي تواند نقش موث��ري در تقويت 
بازار اين محصول مرغوب و باكيفيت ايراني داش��ته 
باش��د. بر همين اساس، انتظار مي رود باغداراني كه 
نگران پايين آمدن قيمت محصول در فصل برداشت 
هستند، در صورت فروش پسته خود بخشي از وجه 
حاصل از آن را در اي�ن صندوق سرمايه گذاري كنند 
تا بتوانند از افزايش قيمت احتمالي و سود ت�جارت 

حرفه يي پ�سته بهره مند شوند. 
نكته ديگر در راه اندازي بورس پس��ته، توس��عه 
اس��تاندارد گونه هاي مختلف پسته جهت عرضه در 
بورس اس��ت كه دراين رابطه، تعريف اس��تانداردها 
براي گونه هايي به ويژه پسته دهن بست و همچنين 
پس��ته هاي انواع احمد آقايي، اكب��ري و كله قوچي 
اهمي��ت بااليي دارد. نبايد اين موضوع را از نظر دور 
داش��ت كه در بازار فيزيكي بورس كاالي ايران الزم 
اس��ت، انواع مختلف پس��ته قابل عرضه باش��د؛ اين 
در حالي اس��ت كه با وجود تقاض��اي بورس كاالي 
ايران و تاييد س��تاد عالي پسته، اما صرفا تاكنون دو 
نوع از پس��ته فندقي با انس هايي كه در سال جاري 
محصول زيادي ندارند به بورس معرفي شده است. 
از ديگر موارد اساس��ي در راه اندازي بورس پسته 
مي ت��وان ب��ه تس��ريع در معرفي مباش��رين عرضه 
محصول كش��اورزان در بورس اشاره كرد. مباشرين 
عرضه هم��ان نمايندگان كش��اورزان جهت عرضه 
در بورس هس��تند كه در ب��ازار فيزيكي بورس كاال 
به نمايندگي از كش��اورزان اما ب��ه نام خود اقدام به 
عرضه و پ��س از دريافت وجوه، اقدام به تس��ويه با 

كش��اورزان مي كنند. وجود اين بس��تر در خصوص 
پس��ته هايي كه جزو گونه هاي استاندارد پرمحصول 
نيس��تند، براي اجرايي شدن اين نوع تجارت الزامي 
به نظر مي رس��د.  بح��ث ديگري ك��ه در خصوص 
راه اندازي معامالت پسته در بورس بايد به آن اشاره 
كرد، توافق با س��ازمان امور مالياتي بر س��ر ماليات 
حق العم��ل كاري و تلقي عرضه كنن��ده در بورس به 
عن��وان مودي ممتاز مالياتي اس��ت كه اين موضوع 
از موارد بس��يار كلي��دي در موفقيت اي��ن مدل از 
طريق مباش��رين عرضه به شمار مي رود؛ زيرا تفاهم 
بر س��رتعامل مميزي��ن مالياتي با اين گ��روه كه به 
واقع حق العمل كار هستند، بسيار در ترغيب آنها به 

عرضه در بورس موثر است. 
ضم��ن اينكه، تواف��ق با گمرك بر س��ر پذيرش 
معامالت بورس��ي ب��ه عنوان اس��ناد معتبر گمركي 
جهت ص��ادرات و كاهش تش��ريفات گمركي براي 
معام��الت انجام ش��ده از ب��ورس از ديگ��ر مواردي 
است كه مي تواند كمك ش��اياني به صادركنندگان 
در اس��تفاده از بس��تر ش��فاف و رقابتي بورس كاال 
باش��د. در اين رابطه پيشنهاد مي شود تفاهمي بين 
بورس كاالي ايران و گمرك جمهوري اسالمي ايران 
صورت گيرد تا صادركنندگان نس��بت به استفاده از 

اين مسير تجارت ترغيب شوند. 
دست آخر اينكه با توجه به وجود مشكل جدي 
از جان��ب برخ��ي تجار بعضا ت��ازه كار ك��ه اكثرا با 
مقادير كم نس��بت به حض��ور در بازارهاي صادراتي 
اق��دام مي كنن��د، س��اماندهي اين وضعي��ت كه در 
اكث��ر بازارهاي هدف ايجاد مش��كل ك��رده و منجر 
به بدنامي و از دس��ت رفتن بازارهاي صادراتي شده 
است، از ضروريات است. به نظر مي رسد ايجاد شرط 
صادرات از ب��ورس براي صادركنن��دگان غيرمعتبر 
خ��رد و قانونمند كردن فعالي��ت صادراتي آنان نيز 
بتوان��د ضمن ايجاد قدرت رقاب��ت و چانه زني براي 
صادركنن��دگان عم��ده و معتبر، نس��بت به ارتقاي 
مجدد برند صادراتي پسته و همچنين ايجاد حداكثر 
ارزش افزوده در اين راس��تا موثر باشد. شرايط ذكر 
ش��ده در يادداش��ت حاضر جزو ملزومات اساس��ي 
ش��كل گيري بازار پسته در بورس كاالي ايران است 
و بدون تحقق آن با وجود مقاومت هاي زياد در برابر 
شفاف س��ازي بازار اين محصول استراتژيك، تعريف 
س��ازوكار موثر در ب��ورس كاالي ايران ب��ا ابهامات 
اساس��ي مواجه خواهد ش��د. اميد مي رود كه همه 
فعاالن اين حوزه با ترجيح منافع ملي نقش موثري 

را در برآورده كردن اين الزامات ايفا كنند. 

 مديرعام��ل س��ازمان مرك��زي تعاون روس��تايي طي 
نشس��ت روز گذش��ته كارگروه ملي زعف��ران از ورود اين 
س��ازمان در بازار زعفران كشور از 20 مهر ماه امسال خبر 
داد و گف��ت: از اين تاريخ مراكز خريد ما در حاش��يه بازار 
ب��راي خريد زعفران اقدام مي كنند و اين محصول حداقل 
در سه ماهه اول كار در داخل كشور عرضه نخواهد شد.  

حس��ين صفايي با بيان اينكه س��ازمان مركزي تعاون 
روس��تايي با دو ش��يوه خري��د زعفران را انج��ام مي دهد، 
تصريح كرد: در ش��يوه نخس��ت ب��ا قيم��ت توافقي، اين 
محص��ول از زارعان خريداري مي ش��ود و در ش��يوه ديگر 
زعف��ران را به امانت از بهره ب��رداران مي گيريم و در رينگ 
بين الملل��ي بورس عرض��ه مي كنيم.  وي بر س��اماندهي 
صادرات زعفران كش��ور تاكيد كرد و اظهار كرد: براي اين 
منظور بايد سازمان كار ايجاد كنيم.  صفايي در عين حال 
انجام مطالعات و كارهاي پژوهشي در زمينه زنجيره ارزش 
زعفران را ضروري خواند و گفت: نتايج كارهاي پژوهش��ي 

بايد در اختيار زارعان قرار گيرد.  
طي اين نشس��ت، مع��اون امور باغبان��ي وزارت جهاد 
كش��اورزي بر فرآوري و شناسايي بازارهاي جديد زعفران 
تاكيد كرد و گفت: زعفران ايران به صورت بسته بندي در 

بازار هاي جهاني به فروش مي رسد.  محمدعلي طهماسبي 
اظهار كرد: مش��كل اصلي در حوزه زعفران مربوط به بازار 
اس��ت و از اين رو تمام تالش ها و توانمندي هاي مان را بايد 

روي توسعه بازار و فرآوري اين محصول بگذاريم.  
طهماس��بي بر آرامش بازار زعفران تاكيد كرد و گفت: 
اگر هنگام برداش��ت اين محصول تنش��ي در ب��ازار ايجاد 
ش��ود و اطالع رس��اني نادرس��ت صورت گي��رد، منجر به 
ض��رر توليد كنندگان مي ش��ود.  وي با بي��ان اينكه بخش 
خصوصي بايد در حوزه زعفران به خصوص مكانيزاس��يون 
س��رمايه گذاري كند، اذعان كرد: بهره ب��رداران نبايد فقط 

منتظر سرمايه گذاري هاي دولت در اين زمينه باشند.  
معاون امور باغباني وزارت جهاد كش��اورزي افزود: راه 
طوالني پيش روي زعفران كش��ور است و كشاورزان بايد 
با آبياري درس��ت كوددهي و تكنولوژي مناس��ب عملكرد 

توليد اين محصول را افزايش دهند.  
وي درب��اره ط��رح جامع زعفران نيز گف��ت: در تدوين 
اين طرح، بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي مشاركت 
كردند و براي اجراي موفق آن بايد رديف اعتباري توسط 
مجل��س ايجاد ش��ود و ما بايد اين ظرفي��ت مالي را براي 

حوزه زعفران به دست آوريم. 

يك كارش��ناس بازار سرمايه معتقد اس��ت يكي از مهم ترين 
محصوالت كش��اورزي كه جاي خالي آن هميش��ه در معامالت 

رينگ كشاورزي بورس كاال احساس مي شود، شيرخام است. 
اميرعلي اميرباقري با اش��اره به عرضه شيرخام در بورس كاال 
اظه��ار كرد: يك��ي از مهم ترين محصوالت كش��اورزي كه جاي 
خالي آن هميش��ه در معام��الت رينگ كش��اورزي بورس كاال 
احساس مي شد، شيرخام اس��ت، درحالي كه در چندسال اخير 
بارها قيمت ش��يرخام به صورت مصوب و دستوري تعيين شده 
كه اغلب اوقات با بي اعتنايي طرف تقاضا همراه بوده اس��ت.  وي 
ادامه داد: عرضه كننده متش��كل از تعداد زي��ادي دامدار و طرف 
مصرف كننده، تعداد اندكي كارخانه محصوالت لبني هستند. در 
اين بازار نامتقارن، امكان تباني ميان مصرف كنندگان باال بوده و 
نظر به خريد س��لف شيرخام از دامدار و تسويه مدت دار، قيمت 

تعادلي شفافي براي محصول وجود نداشت.  
اميرباقري تصريح كرد: بررسي هاي آماري و تحليل حساسيت 
در داخ��ل كش��ور حاك��ي از همبس��تگي قيمت خريد ش��ير و 
فرآورده هاي لبني تنها در س��ير نزولي قيمت هاي جهاني است. 
از طرفي واس��طه هاي زنجيره توزيع كه نق��ش خريد از دامدار و 
فروش به كارخانه را دارند، گاهي باعث رشد دوبرابري قيمت در 
اين ميان مي ش��وند.  وي بيان كرد: دوام هر بازاري در بلندمدت 

در گرو تعادل و تعامل بخش عرضه و تقاضاست، ساختار سنتي 
معامالت و حضور حلقه هاي متعدد در زنجيره توزيع، در نهايت به 

ضرر مصرف كننده و حتي توليد كننده خواهد بود. 
اهميت اين موضوع هنگامي كه كاالي مورد بحث، اساس��ي 
باش��د دوچندان مي ش��ود.  اين كارشناس بازار س��رمايه تاكيد 
كرد: هم اكنون يكي از بهترين زيرساخت ها جهت بهبود كارايي 
و توس��عه چندوجهي بازار كاالها در كش��ور موجود اس��ت. اين 
زيرساخت همان بورس كاالست كه ابزارهاي متنوع، شفافيت و 

نظارت مستمر در آن وجود دارد.  
امي��ر باقري گفت: عرضه اين محصول در بورس كاال با كوتاه 
كردن زنجيره توزيع باعث بهره بردن هر دو سمت عرضه و تقاضا 
خواهد ش��د، چراكه توليدكنن��ده از حجم و قيمت عرضه اطالع 
قبلي داش��ته و مي توان��د راهبرد توليد و عرض��ه خود را كنترل 
كرده و كارخانه نيز از نظارت مستمر بر محصول، قيمت و خريد 
مستقيم از توليدكننده اطمينان خاطر داشته باشد.  وي در خاتمه 
يادآور شد: به نظر مي رسد قيمت به نفع دامدار افزايش يافته، ولي 
بهاي تمام شده كارخانه دست خوش تغيير خاصي نشود، چراكه 
بخش عمده يي از تركيب س��ود دامدار، سود واسطه هاي فروش 
است، بنابراين شركت هاي لبني شايد تالطم و نوسان خاصي در 

سود خود نداشته باشند.

جاي خالي شيرخام در تاالر نقره ايخريد اماني زعفران در رينگ بين المللي بورس كاال

 ريي��س كميس��يون اقتص��ادي مجل��س گفت: 
گام نخس��ت صادرات پرحجم بخش كشاورزي كه 
مي تواند ساالنه تا 2هزار ميليارد دالر ارزآوري براي 
كش��ور داشته باشد، عرضه پس��ته در بورس كاالي 
ايران اس��ت و عرضه اين محصول كمك مي كند تا 
ايران بتواند مرجع قيمت گذاري پسته در دنيا باشد. 
محمدرضا پورابراهيم��ي در گفت وگو با »پايگاه 
خب��ري ب��ورس كاالي ايران«، به عرضه پس��ته در 
ب��ورس كاالي ايران اش��اره كرد و گف��ت: اقدامات 
خوبي از سال گذش��ته براي عرضه پسته در بورس 
كاال انجام و زيرس��اخت هاي عرضه اين محصول در 

بازار بورس فراهم ش��ده اس��ت، بنابراين با توجه به 
انجام مراحل تكميلي و ايجاد بس��تر مناس��ب براي 
معامله و همچنين راه اندازي صندوق پس��ته كه به 
زودي عملياتي مي ش��ود، طي يك ماه آينده شاهد 
معامله اي��ن محصول مهم در ب��ورس كاالي ايران 

خواهيم بود. 
وي اف��زود: براي عرضه پس��ته در ب��ورس كاال 
اقدامات��ي در خص��وص اختص��اص انب��ار و معامله 
محصول به صورت گواهي سپرده كااليي انجام شده 
اس��ت تا در كنار اين معامالت، دادوس��تد فيزيكي 
پسته نيز انجام ش��ود كه انجام اين اقدامات كمك 

بسيار مهمي به معامالت پسته مي كند. 
پورابراهيمي گفت: همچنين ايجاد قراردادهايي 
ك��ه جز معامالت نقدي امكان پذير اس��ت، مي تواند 
تحول خوبي را در اين محصول براي كش��ور ايجاد 
كند زيرا گام نخس��ت صادرات بخش كشاورزي كه 
مي تواند ساالنه تا 2هزار ميليارد دالر ارزآوري براي 
كش��ور داشته باشد، عرضه پس��ته در بورس كاالي 
ايران اس��ت و عرضه اين محصول كمك مي كند تا 
ايران بتواند مرجع قيمت گذاري پسته در دنيا باشد 
و از رقباي خود نظير امريكا و يونان پيشي بگيرد. 

ريي��س كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 

اسالمي به مزاياي عرضه پسته در بورس كاال اشاره 
كرد و گفت: عرضه اين محصول مهم در بورس كاال 
موجب كش��ف قيمت عادالنه و شفاف اين محصول 
ش��ده و مشكل كشاورزان را در بخش قيمت گذاري 
و ش��فافيت حل مي كند عالوه بر اينكه صادرات را 

تسهيل كرده و تعهدات صادراتي را روان مي كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه از عرضه پس��ته در بورس 
كاالي ايران حمايت مي كنيم، به راه اندازي صندوق 
پسته اشاره و تصريح كرد: صندق پسته مانند ساير 
صندوق هايي كه براي خريد و فروش كاال تش��كيل 
مي ش��ود قرار اس��ت توس��ط متقاضيان حقيقي و 

حقوقي راه اندازي ش��ود كه بع��د از اخذ مجوزهاي 
الزم از س��ازمان بورس اوراق بهادار، اين صندوق به 

زودي فعاليت خود را آغاز مي كند. 
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس ش��وراي 
اسالمي با اش��اره به اينكه صندوق پسته در فرآيند 
خريد و فروش محصول ورود كرده و به روان شدن 
معامالت اين محصول كمك مي كند، خاطرنش��ان 
كرد: معامله پس��ته در بورس كاالي ايران مي تواند 
براي صادرات نيز صورت بگيرد كه براي اين منظور 
مي توان رين��گ صادراتي جداگانه يي براي محصول 

پسته در بورس كاال تعريف كرد. 

با عرضه پسته در تاالر نقره اي صورت مي گيرد 

گام نخست صادرات پرحجم محصوالت كشاورزي 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 خس�ارت 430ميلي�ارد تومان�ي به س�ازه هاي 
آبخي�زداري لرس�تان؛ خرم آباد    مع��اون آبخيزداري 
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري لرس��تان از خسارت 
430ميليارد توماني به سازه هاي آبخيزداري اين استان به 

دليل وقوع سيالب طي دو سال گذشته خبر داد. 
محمدحس��ين بابايي با بيان اينكه استان لرستان از نظر 
زمين شناسي و اقليم شناسي در محدوده زاگرس قرار دارد 
و داراي ش��يب زيادي است، اظهار كرد: در اين راستا در 

استان همواره نياز به عمليات آبخيزداري داريم. 
وي با بيان اينكه در مجموع دو س��يالب س��ال 94 و 95 
حدود 430ميليارد تومان به س��ازه هاي آبخيزداري كل 
استان خسارت وارد ش��د، افزود: در اين راستا 570 هزار 
هكتار مطالعات تفضيلي – اجرايي انجام ش��ده است كه 
273ه��زار هكتار عمليات اجراي��ي و 115هزار هكتار در 

دست انجام بوده كه شامل 23 حوضه آبخيز است. 
 آغاز خريد س�يب درجه 3 از باغ�داران مراغه؛ 
تبري�ز    مرك��ز خريد س��يب درج��ه 3 باغ��داران براي 

نخستين بار در آذربايجان شرقي در مراغه ايجاد شد. 
مدير جهاد كشاورزي مراغه هدف از راه اندازي اين مركز 
را حمايت از باغداران و جلوگيري از هدررفت سيب هاي 
درجه3 توليد ش��ده در اين شهرستان اعالم كرد. محمد 
نريماني گفت: در اين طرح كه براي نخستين بار از امروز 
اجرا مي شود هر كيلوگرم سيب درجه 3 باغداران 2 هزار 
و 889 ريال خريداري خواهد ش��د. وي افزود: هم اكنون 
 در بازار هر كيلو س��يب درجه 3 يك ه��زار تا يك هزار و

500 ري��ال خريداري مي ش��ود. نريماني افزود: س��يب 
درجه3 در تهيه چيپس، پوره، آبميوه و كنسانتره به كار 

مي رود. 
 تدوين نخس�تين كت�اب ملي ركورده�اي برتر 
توليد و اش�تغال؛ زنجان    رييس اتاق بازرگاني اس��تان 
زنج��ان گفت: نخس��تين كت��اب ملي ركورده��اي برتر 
توليد و اش��تغال به ابتكار اتاق بازرگاني، صنايع معادن و 
كشاورزي استان زنجان تدوين مي شود كه شاخص ترين 
ركوردهاي توليد و اش��تغال كش��ور در اين كتاب تدوين 
شده است. غالمحسين جميلي در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: ش��اخص ترين ركوردهاي توليد و اشتغال كشور در 
حوزه هاي انرژي، صنعت، معدن، كشاورزي، صنايع دستي، 
گردشگري، بازرگاني، صنايع فرهنگي، فناوري اطالعات و 
ارتباطات و... در اين كتاب گردآوري ش��ده است. رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي استان زنجان با 
بيان اينكه ركورد جهاني توليد زيتون به عنوان نخستين 
ركورد در كتاب ملي ركوردهاي برتر توليد و اشتغال ثبت 
مي ش��ود، تصريح كرد: اين ثبت ركورد در قالب مراس��م 
ويژه يي در س��الن ش��هيد ش��هرياري اتاق زنجان برگزار 

خواهد شد. 
 ضرورت پرداخت خس�ارت ب�ه صاحبان مرغان 
غرق شده در سيل؛ رش�ت    رييس اتحاديه مرغداران 
گيالن گفت: پرداخت خس��ارت به صاحبان مرغان غرق 
ش��ده در س��يل اخير ضروري اس��ت. حبيب اسداهلل نژاد 
گف��ت: بارش ب��اران اخير موجب ش��د تا 31ه��زار مرغ 
آماده ف��روش در جوكندان تالش غرق ش��وند و نزديك 
به 400ميلي��ون تومان زيان وارد ش��ود. وي با تاكيد بر 
ضرورت پرداخت خس��ارت به صاحبان مرغان غرق شده 
در سيل اخير افزود: الزم است استانداري به محل حوادث 
غيرمترقبه كمك كند تا بخشي از خسارت وارده جبران 
شود. با توجه به شدت ريزش باران و جاري شدن آب هاي 
س��طحي، احتمال افزايش ميزان خس��ارت هاي وارده بر 

تاسيسات زيربنايي و روبنايي تالش وجود دارد. 
 ص�ادرات 4۵۲ميلي�ون دالري كاالي غيرنفتي 
از مرزهاي كردستان؛ س�نندج   رييس اداره بازرگاني 
خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت كردستان گفت: 
صادرات مستقيم و غيرمستقيم غيرنفتي از مرزهاي اين 
استان در نيمه نخست س��ال جاري از مرز 452ميليون 
دالر گذشت. صادق صمدي اظهار كرد: 175ميليون دالر 
از اين ميزان به صورت مس��تقيم و 277ميليون دالر نيز 
به صورت غيرمس��تقيم از مرزهاي كردستان به خارج از 
كشور صادر شده است.به گفته وي در صادرات مستقيم 
تمام اقدامات از جمله اظهار و تشريفات گمرگي در استان 
انجام مي شود كه اين نوع صادرات نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خود از افزايش 11درصدي برخوردار است. 
 گ�رد و خ�اك سيستان و بلوچس�تان را ف�را 
مي گي�رد؛ زاهدان    رييس گروه پيش بيني و هش��دار 
گف��ت:  سيستان وبلوچس��تان  هواشناس��ي  كل  اداره  
پيش بيني كلي وضع جوي استان نشان مي دهد تا روز 
يك ش��نبه وزش باد و گرد و خاك منطقه سيس��تان، 

نواحي مركزي و مرز غربي استان را فرا مي گيرد. 
علي مالشاهي اظهار داشت: همچنين در اين مدت در 
نواحي مركزي و مرز غربي اس��تان عالوه بر گرد و غبار 
گسترده، گاهي وزش باد منجر به خيزش گرد و خاك 
مي ش��ود و در نيمه جنوبي آس��مان كمي ابري و غبار 

محلي خواهيم داشت.  
 كش�ف 10 ميلي�ون دالر جعل�ي در كهگيلويه  
و بويراحمد؛ ياس�وج    دادس��تان عموم��ي و انقالب 
ياس��وج گف��ت: 10ميليون دالر جعل��ي از يك خودرو 
در شهرس��تان دنا از توابع استان كهگيلويه وبويراحمد 
كشف ش��د. مهرداد كرمي اظهار كرد: اين 10ميليون 
دالر جعلي در جريان بازرس��ي از يك دستگاه خودرو 
كش��ف شد. وي بيان كرد: در اين راستا 2 نفر دستگير 
و با قرار بازداش��ت موقت روانه زندان ش��دند.  كرمي 
تصريح كرد: اين اسكناس ها از يك خودرو در روستاي 
بنستان بخش پاتاوه از توابع شهرستان دنا كشف شده 
بود. وي عنوان كرد: افراد دس��تگير شده ساكن استان 

فارس هستند. 
 اج�راي الم�ان مقبره ش�مس خ�وي در انتظار 
بودجه؛ اروميه   مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري آذربايجان غربي گفت: براي اجرايي شدن طرح 
المان مقبره ش��مس منتظر تخصيص بودجه 15ميليارد 

ريالي هستيم. 
جليل جب��اري افزود: طرح يادمان المان بارگاه ش��مس 
تبري��زي مراحل مطالعه اش تمام ش��ده كه براي اجرايي 
ش��دنش منتظر تخصيص بودج��ه 15ميلياردي مصوب 
ش��ده هس��تيم.  وي با بيان اينكه محوطه سازي مقبره 
ش��مس با توجه به برگزاري كنگره ش��مس در دس��ت 
اجراست، تصريح است: با نظارت سازمان ميراث فرهنگي 
استان، ش��هرداري خوي، محوطه مقبره شمس را براي 

كنگره شمس آماده سازي مي كند. 

اخبارشهرستانها

گيالن    مديركل راه��داري و حمل و 
نقل جاده يي گي��الن از ترانزيت افزون بر 
315هزار تن كاال طي 6 ماه نخست امسال 
از استان خبر داد. محمدرضا نازك كار ديروز در 
گفت وگو با ايرنا اظهار كرد: طي 6 ماه نخست سال جاري؛ 315هزار 
و 478تن كاال از اس��تان ترانزيت ش��ده كه از اين مقدار 229هزار 
و115تن از مرز آستارا و 86هزار و 363تن از مرز انزلي ترانزيت شده 
اس��ت. وي انواع تخته و پارچه را عمده ترين كاالهاي ترانزيت شده 
طي مدت ياد شده، عنوان كرد. وي با بيان اينكه طي 6 ماه گذشته 
94هزار و930تن كاال از مرز آس��تارا وارد كشور شده است، تصريح 
كرد: اين ميزان كاالي وارداتي از مرز ياد شده نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 5 درصد كاهش داشته و عمدتا انواع تخته، رزن و انواع 
خوراك طيور بوده است. نازك كار ادامه داد: همچنين طي مدت ياد 
شده؛ بالغ بر 176هزار و724تن كاال از اين مرز صادر شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 21درصد كاهش داشته است. وي ميوه 
و تره بار، انواع كاشي و پلي اتيلين را نيز عمده كاالهاي صادر شده از 
مرز آستارا ذكر كرد. مديركل راهداري و حمل و نقل جاده يي گيالن 
با اش��اره به ميانگين تردد روزانه 160دس��تگاه كاميون و 4دستگاه 
وسيله نقليه مسافري از مرز آستارا تصريح كرد: طي 6 ماه گذشته؛ 
12هزار و 227دس��تگاه كاميون طي اين مدت به مرز آستارا وارد و 

16هزار و 492دستگاه كاميون نيز از اين مرز خارج شده اند. 

ترانزيت بالغ بر 31۵ هزار تن 
كاال از گيالن

مازندران     استاندار مازندران با اشاره 
به اينكه مازندران داراي اراضي مستعد 
كشاورزي است، گفت: ظرفيت توليد دو 
برابري محص��والت كش��اورزي مازندران 
بايد فراهم ش��ود. به گزارش تس��نيم، ربيع فالح جلودار ديروز 
در مراس��م آغاز عمليات اجرايي مجتمع جديد اتاق بازرگاني 
مازندران اظهار كرد: نقش اتاق بازرگاني مازندران در توس��عه 
بخ��ش خصوصي اثرگذار بوده و بايد بخش خصوصي هدفمند 
و توانمند از طريق كوچك س��ازي فعاليت دولت را در كش��ور 
داش��ته باش��يم. وي افزود: رش��د اقتصادي 8 درصدي سبب 
توانمند ش��دن بخش خصوصي در بدنه كش��ور نخواهد شد و 
بنابراين بايد جلو بزرگ شدن دستگاه هاي دولتي كشور گرفته 
ش��ود. اس��تاندار مازندران با اش��اره به اينكه بايد تالش شود 
جهت ايجاد زيرس��اخت هاي مناس��ب در جهت منابع انساني 
توانمند بخش خصوصي اقدام جدي تري از سوي دولت صورت 
گيرد، تصريح كرد: فضا و ش��رايط س��رمايه گذاري براي بخش 
خصوصي از طريق بيانات ش��عاري محقق نخواهد شد. فالح با 
بيان اينكه بخش خصوصي با طيب خاطر بايد احساس امنيت 
براي سرمايه گذاري در استان داشته باشد، گفت: ظرفيت اتاق 
بازرگاني مازندران در حوزه اس��تفاده از توان بخش خصوصي 

براي توسعه اقتصادي بايد بيشتر شود. 

رشد ۲ برابري ظرفيت توليد 
محصوالت كشاورزي مازندران

س�منان    مدي��ركل دفت��ر ج��ذب و 
سرمايه گذاري اس��تانداري سمنان گفت: 
20بن��گاه اقتصادي جهان براي شناس��ايي 
مهم تري��ن ظرفيت هاي گردش��گري، معدني 
و صنعتي در همايش س��رمايه گذاري اين اس��تان شركت مي كنند. 
منوچهر صادقي در گفت وگو با ايرنا افزود: عالوه بر حضور بنگاه هاي 
اقتصادي چند مليتي تاكنون بيش از 70كش��ور جهان براي حضور 
در اين همايش س��رمايه گذاري اعالم آمادگ��ي كرده ا ند.  وي اظهار 
كرد: بيش از 90سرمايه گذار و فعال اقتصادي داخلي هم براي حضور 
در همايش س��رمايه گذاري س��منان كه اواس��ط ماه آبان در تهران 
برگزار مي ش��ود، حضور دارند. وي اضافه كرد: براس��اس برآورد اوليه 
بيش از يكصد هزار ميليارد ريال تفاهمنامه س��رمايه گذاري خارجي 
ب��ا فعاالن اقتصادي داخلي و خارج��ي در اين همايش امضا خواهد 
شد. مديركل دفتر جذب و سرمايه گذاري استانداري سمنان سمنان 
يادآور شد: تاكنون بيش از 50 درصد از تفاهمنامه هاي سرمايه گذاري 
71هزارميليارد ريالي دولت با فعاالن اقتصادي در اين استان در مرحله 
عملياتي قرار گرفته است. صادقي با بيان اينكه برگزاري همايش هاي 
سرمايه گذاري در كنار توجه به زيرساخت ها در نواحي و شهرك هاي 
صنعتي 2ركن مهم و اساسي براي افزايش اشتغال در سمنان است، 
گفت: س��رمايه گذاري فعاالن اقتصادي در بخش هاي گردش��گري، 

معدني و صنعتي در همايش ماه آبان در اولويت قرار دارد.

شركت ۲0 بنگاه اقتصادي در 
همايش سرمايه گذاري سمنان

ايالم     استاندار ايالم تاكيد كرد: منابع 
مالي سرشاري در سطح ملي داريم كه 
قسمتي از آن در اختيار وزراست و مدير 
قوي بايد بتواند ع��الوه بر اينكه رديف هاي 
اس��تاني را به صورت كامل جذب كند از منابع در اختيار وزرا نيز 
حداكثر استفاده را ببرد. به گزارش ايسنا »قاسم سليماني دشتكي« 
در نخستين ش��وراي اداري استان اظهار كرد: در نظام اسالمي ما 
مديري ارزش��مند است كه شجاع و نترس باش��د و از رفت و آمد 
مداوم و مستمر به اتاق كار وزرا و معاونان آنها واهمه نداشته باشد 
و مطالبات مردمي را فداي پست و مسووليت اداري خود نكند. وي 
با بيان اينكه مدير قوي بايد بتواند عالوه بر اينكه رديف هاي استاني 
را ب��ه صورت كامل جذب كند از منابع در اختيار وزرا نيز حداكثر 
اس��تفاده را ببرد، تصريح كرد: بروكراسي اداري در هيچ زمينه يي 
پذيرفتني است و نامه يي كه وارد اتاق مديران مي شود بايد حداكثر 
تا 24س��اعت انجام شود مگر اينكه نياز به كار كارشناسي ميداني 
داش��ته باش��د كه در آن صورت هم بايد در نخستين روز كاري به 
آن پرداخت. استاندار ايالم ادامه داد: متاسفانه در بسياري از موارد 
استعالمي كه بايد يك روزه انجام شود آنقدر طوالني و خسته كننده 
مي ش��ود كه كمترين اثر آن منصرف شدن س��رمايه گذار از ادامه 
كار است و الزم است تا مديران منتظر نامه، بخشنامه، اعالم نياز، 

درخواست مردم و خواهش صاحبان فن و سرمايه نباشند.

 نبايد سرمايه گذاران
را فراري داد

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مهم ترين راهبردهاي دولت دوازدهم را تشريح كرد

كاهشفقر،افزايشرفاهواشتغالزايي
 يك درصد رشد اقتصادي 100 هزار ميليارد تومان نياز دارد

استاندار فارس اعالم كرد

تالش براي جذب ۲ ميليارد دالر سرمايه  خارجي
استاندار فارس گفت: سال گذشته 95ميليون دالر 
و در 6 ماهه اول امس��ال 840 ميليون دالر س��رمايه 
جذب شده و تالش خواهيم كرد تا پايان سال اين رقم 

را به 2ميليارد دالر برسانيم. 
ب��ه گزارش»تع��ادل« به نق��ل از رواب��ط عمومي 
استانداري فارس، اس��ماعيل تبادار در جلسه شوراي 
اداري شهرستان سپيدان كه با حضور رييس مجلس 
دهم برگزار شد، افزود: جذب سرمايه گذاري داخلي و 
خارجي با همت جمعي محقق مي شود و با اطمينان 
مي گويم كه دس��ت تمام سرمايه گذاراني را كه با نيت 

واقعي ايجاد اش��تغال در اين عرصه وارد مي شوند به 
گرمي مي فش��اريم. تبادار گفت: ب��ه عنوان عضوي از 
مجموعه دولت از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
به لح��اظ توجه ويژه يي ك��ه در راي اعتماد قاطع به 
پيش��نهاد رييس جمهور در معرفي كابينه داش��تند، 

تقدير مي نمايم. 
اس��تاندار فارس افزود: بي شك حمايت هاي رهبر 
معظم انقالب از برجام، تدبير رياست جمهوري و روزها 
و ماه هاي پركار و پر تالشي كه توسط تيم ديپلماسي 
در راس��تاي حفظ منافع ملي كشور صورت گرفت و 

حمايت شجاعانه نمايندگان و رييس مجلس شوراي 
اس��المي در اين خصوص فراموش نخواهد ش��د.  وي 
گفت: به بركت برجام، اتحاد و همدلي كه در راستاي 
ايران س��تيزي بود به ايران دوستي تبديل شده است 
حتي اگر افرادي مانند ترامپ و كشوري مانند امريكا 
هم بخواهند سر ناس��ازگاري داشته باشند خودشان 
و كشورش��ان به انزوا كش��يده خواهند ش��د و باز هم 
اميدواريم در راس��تاي ع��زت و حكمت نظام مقدس 
جمهوري اسالمي، موضوع برجام به سامان برسد و با 
تعامل سازنده با دنيا و در پرتو زحمات انجام شده بهره 

كافي را در راستاي منافع ملي و عمران و آباداني كشور 
ببريم. استاندار فارس گفت: نرخ بيكاري در ابتداي كار 
دولت يازدهم در اس��تان 16.3 ب��وده كه باالتر از نرخ 
بيكاري كش��ور بوده اما با تالش هاي فراوان امروز نرخ 
بيكاري در فارس به 11.4 رسيده است كه يك درصد 
از متوس��ط كشوري پايين تر اس��ت و بايد تالش كرد 
با بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت هاي اس��تان، نرخ 
بيكاري را كاهش داد. استاندار فارس توسعه كارآفريني 
و به حداكثر رس��اندن مش��اركت آحاد جامعه را يكي 
از بندهاي 24گانه اقتصاد مقاومتي دانس��ت و گفت: 
در كنار توسعه كارآفريني، مشاركت مردمي نيز نقش 
موثري ايفا خواهد ك��رد و با توجه به محدوديت هاي 
اعتب��اري كه وجود دارد، نمي ت��وان برنامه هاي كالن 
كش��ور را اجرايي كرد در نتيجه همت همه مسووالن 
در سطح كالن و در استان پر ظرفيت فارس بايد جلب 

و جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي باشد.

گروه بنگاه ها   
نوع نگاه دولت دوازدهم نسبت به توسعه متوازن 
اس��تاني نسبت به گذش��ته تغيير چشمگيري پيدا 
كرده اس��ت؛ سفرهايي كه دولتمردان در جريان آن 
تالش مي كنند تا با بررسي محتوايي گزاره هايي كه 
بر سر راه توسعه پايدار در هر استان وجود دارد، به 
مطالبات عمراني، اقتصادي، اجتماعي و... هر منطقه 

پاسخ دهند. 
علي ربيعي وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي از 
جمله وزرايي است كه باتوجه به نقش ويژه وزارتخانه 
مطبوع��ش در برنامه ريزي هاي اش��تغال زايي دولت 
دوازده��م، تالش مي كند تا از طري��ق ديدار چهره 
به چهره و رودررو با مس��ووالن استاني، تصويري از 
برنامه ه��اي اجرايي دولت دوازدهم را در اس��تان ها 

ارائه كند. 
بنابراي��ن موضوعاتي ك��ه ربيعي در س��فرهاي 
اس��تاني مطرح مي كند، در واقع راهبردهايي است 
كه دولت دوازدهم براي پيگيري مطالبات مردم در 

دستور كار قرار داده است. 
راه��ي  ربيع��ي  هفت��ه  پايان��ي  روزه��اي  در   
خراس��ان رضوي شد تا در ديدار با مسووالن استاني 
و باتوجه به مزيت هاي اس��تاني، برنامه هاي توسعه 

اين منطقه را مرور كند. 
وزي��ر تع��اون، كار و رفاه اجتماعي با اش��اره به 
راهبرده��اي كلي دولت براي بهبود كس��ب و كار و 
معيشت مردم گفت: دولت دوازدهم دو برنامه اصلي 
كاهش فقر و افزايش رفاه مردم و نيز ايجاد اشتغال 

را هدف گذاري كرده است. 

 اشتغال، مساله اصلي كشور است
 وزي��ر تعاون، كار و رف��اه اجتماعي گفت: طبق 
فرماي��ش رهبر معظم انقالب كش��ور بايد به رش��د 
8درصدي در اقتصاد دس��ت يابد ك��ه براي تحقق 
هر يك درصد رش��د 100ه��زار ميليارد تومان پول 

نياز است. 
علي ربيعي پنج شنبه ش��ب در نشس��ت شوراي 
اداري تربت حيدري��ه در خراس��ان رضوي افزود: در 
 مجموع براي تحقق 8درصد رشد اقتصادي كشور به

 700 هزار ميليارد تومان نياز دارد. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: هم اينك 
در كنار مساله اشتغال به عنوان يك مساله اصلي در 
كش��ور، آب نيز به دلي��ل بي برنامه بودن، هدر رفتن 
بي اندازه، ناسازگاري طبيعي، شيوه غلط نگهداري و 

مصرف به مساله اصلي تبديل شده است. 
وي افزود: از سوي ديگر كشور به سمت سالمند 
ش��دن پيش مي رود به طوري كه تعداد س��المندان 
اي��ران از 7ميليون و 200 هزار نفر امس��ال به 30 
ميليون نفر در سال هاي نه چندان دور خواهد رسيد 

و اين يك مساله اصلي در كشور خواهد بود. 
ربيع��ي ادام��ه داد: باي��د ب��راي همه مس��ائل 

مذكور برنامه داش��ته باش��يم، اما مهم ترين مساله 
كنوني كش��ور بيكاري اس��ت كه بايد تالش كنيم 
ظرفيت هاي نظام را بر بيكاري غلبه دهيم تا تبديل 

به بحران نشود. 
وي گف��ت: در ح��وزه اش��تغال با چند مس��اله 
مواجهي��م. نخس��تين مس��اله وجود رك��ود مزمن 
بود كه از س��ال 87 آغاز ش��د و بي��ش از 60درصد 
كس��ري رش��د اقتصادي در پي داش��ت. هم اينك 
نيز ايجاد اشتغال و رش��د اقتصادي باتوجه به بازار 
سرمايه، بودجه عمراني، توان بانكي و ميزان جذب 
سرمايه گذار خارجي در كشور دشوار است. مي توان 
اين نقايص را با افزايش بهره وري، شيوه هاي فني و 

حرفه اي و ارتقاي مهارت آموزي جبران كرد. 
 وزي��ر تعاون افزود: در دولت يازدهم با اختصاص

 17 ه��زار ميليارد تومان تس��هيالت ب��ه بنگاه هاي 
 كوچك و متوس��ط ب��راي تثبيت ش��غل از ريزش

 230 هزار نيروي ش��اغل جلوگيري ش��د. از سوي 
ديگ��ر پنجره جمعيت��ي در دولت يازدهم باز ش��د 
به طوري كه تعدادي از جوانان دهه 60 شغلي پيدا 
نكردن��د و آمار نيروهاي تحصيلكرده بيكار دهه 70 
كه انتظار بااليي از شغل شان داشتند رو به افزايش 
گذاش��ت، لذا رفع اين بيكاري انباشته شده نياز به 

تالش زياد و كار كارشناسانه و برنامه ريزي دارد. 
وي ادام��ه داد: دول��ت يازده��م با ي��ك اقتصاد 
كوچك ش��ده و جمعيت زيادي كه به يك باره وارد 
بازار كار ش��دند، مواجه ش��د. با وج��ود اين برنامه 
دول��ت براي حداقل يك ميليون فرصت ش��غلي در 
سال براي وضعيت فعلي اميدواركننده است. ظرف 
6 ماه ابتداي امس��ال 340 هزار بيمه شده جديد به 

جمعيت بيمه شدگان در كشور افزوده شد. 

 برنامه دولت براي كاهش فقر
ربيعي گفت: قبال سياس��ت دولت مبتني بر توليد 
متكي بر توليد بود اما هم اينك سياست دولت اشتغال 
مبتني بر نيروي انساني است زيرا سياست مبتني بر 
توليد بيشتر وابسته به عرضه و تقاضاست اما توجه به 
اشتغال عرضه نيروي كار را به همراه دارد.  وي افزود: 
در سياس��ت اش��تغال دولت 20 هزار ميليارد تومان 
تس��هيالت اختصاص يافت، 5 هزار ميليارد تومان از 
صندوق توس��عه ملي و 5 هزار ميليارد تومان از بانك 
درنظر گرفته ش��د تا سرجمع آن با نرخ سود كمتر به 

صورت تسهيالت به مردم پرداخت شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در حوزه 
رفاه اجتماعي 3 دوره سياست رفاهي ناموفق را تجربه 
كرديم تا به اين نتيجه رس��يديم كه بهترين سياست 
توانمندسازي اس��ت به همين منظور 4 هزار ميليارد 
تومان در س��ال جاري به مددجويان اختصاص يافت 

تا از حداقل زندگي برخوردار باشند. 
وي گفت: انتهاي سياس��ت رفاهي ما بايد ابتداي 
سياس��ت اش��تغال باش��د و بر اين اس��اس اش��تغال 

مددجويان را در اولويت قرار داديم به طوري كه امسال 
مقرر شده بخشي از هزينه بيمه مددجو پرداخت شود 
تا با كسب شغل مناس��ب درآمد خوبي داشته باشد.  
ربيعي اف��زود: تامين اجتماعي نظام چند اليه راه حل 
فقرزدايي است لذا در جهت اجراي برنامه كاهش فقر، 
در حوزه درمان سياس��ت اين ش��د كه همه ايرانيان 
بايد دفترچه بيمه درماني داش��ته باشند و در همين 
راس��تا طرح ديگري با عنوان بيم��ه فراگير اجتماعي 

ارزان قيمت در حال پيگيري است. 

 سياست تعيين دستمزد
وي همچنين گفت: در حوزه سياست مزد، در 
4 سال گذشته دستمزد كارگران و بازنشستگان 
از ت��ورم پيش��ي گرفت كه اين رش��د در حقوق 

بازنشستگان و مستمري بگيران 7 درصد است. 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي افزود: براي 
افزايش قدرت خريد قشر كارگران و بازنشستگان 
برنامه هايي در دس��ت اجراس��ت كه اين رشد با 
شيب ماليم در حال تحقق است و همچنين طي 

2 س��ال گذشته هر س��ال 2هزار و 800 ميليارد 
تومان به بازنشستگان كشوري اختصاص يافت. 

اش��اره  مال��ي  مناب��ع  محدودي��ت  ب��ه  وي 
س��ازمان  مخاط��ب  جامع��ه  ك��رد:  بي��ان  و 
بهزيس��تي بس��يار گس��ترده ام��ا كل بودج��ه آن 
 در س��ال ه��زار و 700 ميلي��ارد توم��ان اس��ت
لذا براي پاسخ به نيازهاي جامعه هدف بايد فرهنگ 
خير جمعي و موسسات خيريه را گسترش دهيم. 

 6 درصد ميزان اشتغال واحدهاي صنعتي
و معدني كشور در خراسان رضوي است

اما در شرايطي كه ربيعي مهم ترين برنامه هاي 
دول��ت دوازدهم را در محور اش��تغال زايي معنا 
مي كن��د، رييس كميس��يون س��رمايه گذاري و 
تامي��ن مالي ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي خراس��ان رضوي گفت: حدود 6 هزار 
واح��د صنعت��ي و معدني در اس��تان فعال بوده 
كه معادل 7درص��د واحدهاي صنعتي، 8درصد 
واحدهاي معدني و 6درصد ميزان اشتغال كشور 

است. 
ب��ه گزارش تس��نيم، جواد باق��ري ديروز در 
نشس��ت اعضاي كميس��يون س��رمايه گذاري و 
تامي��ن مالي ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي خراس��ان رضوي اظهار كرد: حدود 6 
هزار واحد صنعتي و معدني در استان فعال بوده 
كه معادل 7درص��د واحدهاي صنعتي، 8درصد 
واحدهاي معدني و 6درصد ميزان اشتغال كشور 
است و اين استان در رتبه ششم كشور قرار دارد. 
وي با بي��ان اينكه آم��ار بيكاري اس��تان به 
11.5درصد رسيده است، افزود: خراسان رضوي 
در رتبه شش��م كش��ور به لحاظ ميزان بيكاري 
قرار دارد و متاس��فانه 50درصد بيكاران استان 

فارغ التحصيالن دانشگاهي هستند. 
رييس كميس��يون س��رمايه گذاري و تامين 
مالي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
خراس��ان رضوي با بيان اينكه س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان 705 جواز تاسيس صادر 
كرده كه نياز ريال��ي آن 23هزار ميليارد تومان 
است، خاطرنش��ان كرد: 24هزار ميليارد تومان 
مازاد س��پرده منابع نسبت به مصارف استان در 
حوزه س��رمايه گذاري در نظام بانكي است و بالغ 
بر 70درصد چرخش مالي نظام بانكي چرخه در 

گردش است. 
باق��ري بي��ان ك��رد: باالتري��ن مي��زان ثبت 
س��رمايه گذاري خارج��ي را در اس��تان داري��م، 
ام��ا به لح��اظ بهره س��رمايه گذاري با مش��كل 
مواجه هس��تيم و 24.7درصد س��هم س��رمايه 
داري��م و قانون گذار س��هم ويژه يي ب��راي بازار 
س��رمايه گذاري ها ك��ه عمده آن توس��ط بخش 

خصوصي بوده درنظر گرفته است. 

 وزي��ر تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: مردم 
به دولت روحاني به دليل پيشرو بودن و عقالنيت 
آن راي داده ان��د، به عقب ب��ر نمي گرديم و مدارا 
و اجم��اع را در پيش مي گيري��م.  علي ربيعي در 
ادامه دومين روز س��فر به خراس��ان رضوي ديروز 
در نشست مشترك شوراي اداري شهرستان هاي 
كاش��مر، بردس��كن و خليل آب��اد در كاش��مر به 
خواس��ت برخي مسووالن براي حذف يارانه نقدي 
اش��اره و بيان ك��رد: حذف ياران��ه  بگيراني كه در 
دولت احمدي نژاد رقم خورد، كار آس��اني نيست 
و نبايد سياس��ت عقبگ��رد را در پيش گيريم زيرا 
مردم به دولت تدبي��ر و اميد به جهت رويكرد رو 
به پيش��رفت آن راي داده اند. وزي��ر تعاون، كار و 
رف��اه اجتماعي ادامه داد: امروز چراغ توس��عه در 
كش��ور س��بز ش��ده و براي ادامه مس��ير نيازمند 
همدل��ي، همزباني، صبوري و تالش هس��تيم اما 

مردم مي پرس��ند چرا اين توسعه در زندگي آنان 
نمود ندارد. دليل آن است كه اين امر زمانبر است 
و در عين حال تحقق توسعه نيازمند برنامه است. 
وي گفت: دولت تدبير و اميد در مس��ير عقالنيت 
قرار گرفته و همين مس��ير صحيح توس��عه كشور 
اس��ت. دولت روحاني، دولت ي��ك منش، روش و 
يك مسير است كه مردم به اين مسير راي داده اند 
و در ش��رايط فعلي كش��ور بهترين مسير است و 
ب��دان اعتقاد داري��م. ربيعي افزود: ايران ش��رايط 
بس��يار بد اقتصادي را پشت سر گذاشته و فرصت 
محدود 5تا 10ساله را براي جبران عقب ماندگي ها 
دارد تا بتواند همگام با پيشرفت ساير كشورها گام 
بردارد. دنيا منتظر نمي ماند، ايران به جايي برسد 
ك��ه بتواند س��هم خود را بگي��رد و در واقع با فكر 
ناقص و بدون برنامه هم نمي توان سهم خود را در 

بخش هاي مختلف از دنيا گرفت. 

دولت از مسير توسعه و عقالنيت عقبگرد نمي كند

نا  
اير

س:   
عك
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اقتصاد اجتماعي12
تالش ناكام گروه هاي مخالف 

براي ايجاد ناامني در محرم
فرمان��ده ني��روي انتظام��ي گف��ت: در دهه اول 
ماه محرم اطالعاتي داش��تيم مبني ب��ر اينكه برخي 
مي خواهند ناامني در كش��ور به وج��ود آورند، اما با 
همراهي م��ردم و حضور مقتدرانه ني��روي انتظامي 

اتفاقي در اين ايام نيفتاد. 
سردار حس��ين اش��تري در پيش خطبه هاي نماز 
جمع��ه دي��روز ته��ران با بي��ان اينكه حض��ور نيروي 
انتظامي در جاده ها، ش��هرها، روستاها و در تمام فصول 
نشان دهنده آمادگي و عزم راسخ فرزندان اين مرز و بوم 
است، گفت: ما در حوزه هاي مختلف در برخورد با جرايم 
از س��ال گذشته تاكنون موفقيت هاي خوبي داشته ايم. 
من در سال گذشته در چنين روزي گزارشي را در نماز 
جمعه ارائه دادم و امروز با گذشت يك سال مي گويم كه 
فرزندان شما در نيروي انتظامي توانسته اند با كمك خدا 
و با توانمندي و بنيه خوب، وظايف شان را انجام داده و 

از افزايش جرايم جلوگيري كنند. 
فرمانده نيروي انتظام��ي با بيان اينكه ما معتقديم 
حف��ظ امنيت در ابعاد نظامي، انتظامي و فرهنگي جزو 
وظايف مان اس��ت و باي��د به جرايم آنه��ا ورود كرده و 
اقدامات پيش��گيرانه و پيش دستانه براي كاهش جرايم 
و ناامني ه��ا انجام دهيم، اف��زود: در دهه اول ماه محرم 
بيش از صدها مراس��م عزاداري در كشور برگزار شد كه 
خوشبختانه نيروي انتظامي در كنار عزاداران حسيني 
حضور داش��ت و اجازه نداد هيچ ناامني در كش��ور رخ 
ده��د. اين در حالي اس��ت كه اطالعاتي به دس��ت مان 
رس��يده بود مبني بر اينكه افراد مخالف مردم عزيز ما 
و مخالف با برگزاري اين مراسم مي خواهند ناامني هايي 
به ويژه در برخي ش��هرها به وجود بياورند اما همراهي 
مردم و هيئات مذهبي و حضور مقتدرانه و هوشمندانه 
نيروي انتظامي باعث شد كه در اين ايام هيچ اتفاقي رخ 
ندهد. اش��تري همچنين اظهار كرد: پيش از ماه محرم 
بيش از ۱۱۰۰ جلس��ه در سراس��ر كش��ور و با هدايت 
سازمان تبليغات اس��المي برگزار كرديم. در عين حال 
صده��ا هزار نفر از م��ردم و عزاداران ب��ه عنوان همراه 
پلي��س و پليس افتخاري همكاران م��ا را ياري دادند و 
خوشبختانه مراس��مات عزاداري در شأن كشور برگزار 
ش��د. اكنون هم به مردم اع��الم مي كنم كه ما در حال 
آماده شدن براي برگزاري مراسم بزرگ و جهاني اربعين 
هس��تيم، چرا كه هر س��اله ميليون ها نفر در اربعين به 
س��مت عتبات عاليات مي روند و حفظ نظم و امنيت و 
برنامه ري��زي براي تردد زايرين كار بزرگي اس��ت كه با 
همت مس��ووالن دست اندركار انجام مي شود تا مردم با 
نظم خاصي از كشور خارج شوند و مجددا به كشور باز 
گردن��د. از هم اكنون از همه زايرين مي خواهم كه همه 
م��دارك الزم را ب��راي رفتن به عتب��ات عاليات در ايام 

اربعين به همراه داشته باشند. 

 حادثه براي پرواز
تهران – آغاجاري

مدير فرودگاه آغاجاري گفت: پرواز شماره 252۰ 
هواپيماي��ي كارون كه تهران را ب��ه مقصد آغاجاري 
ترك كرده ب��ود، هنگام فرود در ف��رودگاه آغاجاري 
دچار حادثه شد اما خوش��بختانه همه مسافران اين 
حادثه در س��المت كامل هستند. علي شمس اظهار 
ك��رد: حدود س��اعت 8.3۰ صبح دي��روز، جمعه، در 
زمان فرود هواپيماي فوكر ۱۰۰ ش��ركت هواپيمايي 
كارون در فرودگاه آغاج��اري، اين حادثه رخ داد كه 
خوش��بختانه ب��دون هيچ مش��كلي هواپيما به زمين 
نشس��ت. او اف��زود: يكي از چرخ هاي عق��ب هواپيما 
پ��س از تماس ب��ا باند فرودگاه، از هواپيما جدا ش��د 
اما خوش��بختانه بدون هيچگونه مشكلي هواپيما در 

انتهاي باند متوقف شد. 
مدير فرودگاه آغاجاري با بيان اينكه همه مسافران 
در س��المت كامل هس��تند، به ايس��نا گفت: علت اين 

حادثه از سوي كارشناسان بررسي خواهد شد. 
 

وجود ۲۲۰هزار حلقه چاه 
غيرمجاز در كشور

حدود 8۰۰هزار حلقه چاه در كش��ور وجود دارد كه 
بيش از ۱۱۰هزار چاه عميق و بيش از 22۰هزار حلقه 

از آنها نيمه عميق و غيرمجاز هستند. 
مرتضي خاتمي نماينده مجلس دهم با اش��اره به 
بحراني ش��دن چالش آب در كش��ور گفت: مناقش��ه 
در خص��وص آب در بي��ن مناطق مختلف كش��ور و 
چالش هاي جديد در روابط بين كش��ورها با موضوع 
آب در آينده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد و تنها 
راه، پيش��گيري و اتخاذ تدابير مناسب است. نماينده 
مردم ماهنش��ان و ايجرود در مجلس شوراي اسالمي 
افزود: با مصرف ۷5 درصد از آبهاي زيرزميني، منابع 
آب��ي را تاراج كرده ايم و باقيمان��ده اين آبها در حال 
ش��ور ش��دن اس��ت؛ اما با اين حال اراده منسجم و 
قوي در جهت كنترل اين چالش ها در س��طح ملي و 
منطقه يي ديده نمي شود. خاتمي به خانه ملت گفت: 
كش��ور ما با مص��رف بيش از 8۰ درص��دي آب هاي 
تجديدپذير، ركوردار جهان بوده و اين درحالي است 
كه متوسط بارندگي س��االنه كشور 2۴2 ميلي متر و 
يك س��وم ميانگين جهاني است؛ در كنار مصرف باال، 
كاه��ش باران، افزايش تبخير و تغيير الگوي بارش از 

داليل كاهش منابع آب تجديد شونده است. 
 او اف��زود: ۴۰درص��د از مناب��ع آب س��طحي و
 ۶۰ درص��د از مناب��ع زي��ر زميني، تركي��ب مصرف
۱۰۰ ميليارد مترمكعبي در كشور را تشكيل مي دهد. 
خاتم��ي گفت: ۹۰ درص��د از مص��رف آب در حوزه 
كش��اورزي است كه با اس��تفاده از آبياري قطره يي و 
مكانيزه مي توان ميزان مصرف را كاهش داد. از سوي 
ديگر اس��تفاده از مزيت نسبي و تغيير الگوي كاشت 
از محصوالت پر مص��رف به محصوالت كم مصرف با 
توجيه اقتصادي مناس��ب، راهكار ديگري اس��ت كه 

بايد مورد توجه قرار گيرد. 
اي��ن نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��المي 
ادامه داد: بر اس��اس برنامه ششم براي تعادل بخشي 
منابع آب هاي زيرزميني، كاهش برداشت ۷ ميليارد 
متر مكعبي پيش بيني ش��ده اس��ت و با استفاده از 
منابع آب غيرمتعارف )شيرين س��ازي آب هاي ش��ور 
دريا( در انتهاي برنامه افزايش منابع آب تجديدپذير 
كش��ور به 3۰۰ ميليون مترمكعب مورد نظر اس��ت. 
خاتمي يادآور ش��د: در حوزه مه��ار آب هاي مرزي، 
مه��ار و تنظيم آب به ميزان ۱.5ميليارد مترمكعب و 
احداث ش��بكه آبياري و زهكشي تا ۱۰۰ هزار هكتار 

مورد نظر است. 

اخبار

تالش دوباره نمايندگان مجلس براي يك طرح قديمي

وزارتخانهايبرايمحدوديتمحيطزيست
ريحانه جاويدي 

در حاللي كله در سلال هاي اخيلر تلالش بر 
كوچك شلدن بدنله دولت بوده و در اين راسلتا 
چنديلن وزارتخانله با يكديگر ادغام شلدند، اما 
چند سلالي مي شود كه برخي نمايندگان مجلس 
بر تشكيل وزارتخانه »آب، محيط زيست و منابع 
طبيعلي« تاكيلد مي كنند؛ اتفاقي كله با تجميع 
چنديلن سلازمان در هم، يلك وزارتخانله را به 
مجموع 18  وزارتخانه كشور اضافه مي كند. اگرچه 
نمايندگان مجلس معتقدند ايجاد وزارتخانه براي 
محيط زيسلت، مي تواند ضعف ساختاري سازمان 
حفاظت محيط زيسلت كشلور را برطرف كند اما 
برخي كارشناسلان محيط زيسلت معتقدند، اين 
اتفاق نه تنها سلاختار محيط زيسلتي كشلور را 
تقويت نمي كند، بلكه به سلبب در هم آميختگي 
وظايلف سلازمان هاي ادغام شلده بلا يكديگر، 

نابساماني هايي را هم به همراه خواهد داشت. 
  

 جان گرفتن يك طرح قديمي
طرح ه��اي مطرح ش��ده براي ادغ��ام چندين 
س��ازمان با محوريت محيط زيس��ت و تش��كيل 
يك وزارتخانه محيط زيستي،  در سال هاي اخير، 
موضوع تازه يي نيست. پيش از اين هم طرح هاي 
مشابهي با عناوين متفاوت تري از جمله »وزارت 
آب،  كش��اورزي و محيط زيست« در سال ۱38۹ 
در  جن��گل«  و  محيط زيس��ت،  آب  »وزارت  و 
س��ال ۱383  مطرح ش��ده، اما به نتيجه نرسيده 
بود. س��ال گذش��ته هم طرح ايجاد »وزارت آب، 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي« مطرح ش��د كه 
سرانجام در دوم خرداد ۱3۹۶، به دليل رد شدن 
كليات آن، از دس��تور كار كميس��يون اجتماعي 
خارج ش��د. با اين حال روز گذش��ته احمدعلي 
كيخ��ا؛ ، عض��و كميس��يون كش��اورزي مجلس 
از فراهم ش��دن بس��تر مناس��ب براي تفكيك يا 
ايجاد برخ��ي وزارتخانه ها از جمل��ه وزارت آب، 
محيط زيس��ت و مناب��ع طبيع��ي خب��ر داد  كه 
حكاي��ت از آن دارد اين ط��رح قديمي در حال 
جان گرفتن اس��ت. او درباره اين موضوع توضيح 
داد: »بهتر اس��ت با ادغام آب، محيط زيس��ت و 
منابع طبيع��ي نيز يك وزارتخانه مس��تقلي كه 
بيشتر وظيفه حفاظت و صيانت از منابع طبيعي 

و آب كشور را داشته باشد، ايجاد شود.«
عضو كميس��يون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 

مجلس با اظه��ار بي اطالعي از روند بررس��ي طرح 
ايج��اد وزارت آب، محيط زيس��ت و مناب��ع طبيعي 
اظه��ار كرد: قرار بر اين ب��ود كه نمايندگان مجلس 
اين ط��رح را ب��ه كميس��يون اجتماعي پيش��نهاد 
دهن��د، ام��ا از نتيج��ه آن بي اطالع هس��تم، با اين 
حال پيش��نهادم اين اس��ت كه براي تعيين تكليف 
در اين م��ورد كارگروه ويژه يي متش��كل از اعضاي 
كميس��يون هاي كش��اورزي، آب و مناب��ع طبيعي، 
عمران، انرژي و اجتماعي تشكيل شود، تا پيرامون 

موضوع به جمع بندي برسند.«
كيخا در ش��رايطي از فراهم شدن بستر مناسب 
ب��راي ايج��اد وزارت آب، محيط زيس��ت و مناب��ع 
طبيعي صحبت كرده اس��ت كه س��ال گذشته هم 
مش��ابه چنين اظهارنظ��ري از س��وي علي محمد 
شاعري، رييس كميس��يون كشاورزي، آب و منابع 
طبيعي مجلس، مطرح ش��د، اما در نهايت به نتيجه 
نرسيد. ش��اعري هم مانند ديگر نمايندگان مجلس 

كه موافق طرح وزارتخانه ش��دن س��ازمان حفاظت 
محيط زيست كش��ور هستند،  ضعيف بودن سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت را دليلي براي مطرح شدن 
چني��ن طرح��ي دانس��ته و معتقد بود در ش��رايط 
فعلي، كمترين نيروي انساني و منابع، ضعيف ترين 
س��اختار، همچنين كمترين تجهيزات و امكانات را 
ب��راي اداره امور و ماموريت ه��ا در اختيار دارد، اين 
در حالي است كه س��ازمان هاي موازي و هم عرض 
محيط زيس��ت در ح��ال انجام وظيفه هس��تند كه 
بطورحتم هزينه هاي  اجرايي  بس��ياري  را  به  كش��ور 

 تحميل  مي كنند.«
اي��ن نماين��ده مجلس راه ح��ل برون رفت از اين 
شرايط را در شناسايي سازمان هاي موازي با سازمان 
محيط زيست دانست و بيان كرد كه اگر تمامي اين 
س��ازمان ها در يك ساختار قوي و قدرتمند تجميع 
شوند، بهتر مي توان مش��كالت حوزه محيط زيست 

را حل كرد. 

 طرحي كه محيط زيست را قوي نمي كند 
تجمي��ع  ب��ر  مجل��س  نماين��دگان  تاكي��د 
سازمان هاي موازي با محيط زيست و راه انداختن 
وزارتخانه، آن هم به دليل ضعف در ساختار فعلي 
سازمان محيط زيست كش��ور، در حالي است كه 
كارشناسان محيط زيس��ت معتقدند اين اتفاق نه 
تنها محيط زيست كشور را قوي نمي كند، بلكه به 
سبب در هم آميختگي وظايف چندين سازمان با 

يكديگر، نا به ساماني ها را افزايش هم مي دهد. 
ش��هرام اميري، عضو هيات مدي��ره ديده بان 
حقوق حيوان��ات و فعال محيط زيس��ت، معتقد 
است: س��ازمان حفاظت محيط زيست كشور، در 
ش��رايط فعلي كه رياس��تش در جاي��گاه معاون 
رييس جمهور قرار دارد، از قدرت بيش��تري براي 
چانه زني پيرامون مسائل محيط زيستي برخوردار 
اس��ت. او درباره اين موضوع به تعادل مي گويد: 
»وزارتخانه شدن سازمان سبب مي شود، وظايف 

سازمان از حيطه نظارتي به اجرايي تبديل شود. 
اگرچه بودجه يي كه براي وزارتخانه در نظر گرفته 
مي ش��ود بيشتر است اما در شرايط فعلي با تمام 
كمبودهاي��ي كه در س��ازمان وجود دارد، باز هم 
رييس س��ازمان در جايگاه معاون رييس جمهور 
مي توان��د در صورت فش��ار هاي مردمي از قدرت 

خود براي حل مسائل استفاده كند.«
اميري وزارتخانه شدن را به ضرر محيط زيست 
كش��ور مي داند: »برخي معتقدند نبود نظارت بر 
رييس س��ازمان به عنوان معاون رييس جمهور و 
كمبود بودجه از مشكالتي است كه با وزارتخانه 
ش��دن رفع مي ش��ود، اما حقيقت اين اس��ت كه 
وزارتخانه ش��دن س��ازمان را از جاي��گاه نظارتي 
خارج كرده و وظيف��ه اجرايي به آن مي دهد كه 
اين به نفع محيط زيست نيست. مشكالت مربوط 
به نظارت را مي توان با فعال كردن نيروي مردمي 
و مطالبه گري تشكل هاي مردم نهاد، همچنين با 
در نظ��ر گرفتن يك برنامه ري��زي بلندمدت حل 
ك��رد. از طرف��ي در هم آميختگي س��ازمان هاي 
مناب��ع طبيع��ي و جنگل ها با س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت را زمينه يي براي كمرنگ ش��دن 
محيط زيست مي داند و در واقع محيط زيست در 
منابع طبيعي و جنگل ها حل مي شود. حال آنكه 

در شرايط فعلي سازمان هويت مستقلي دارد.«
فرام��رز معط��ر، مديرگروه محيط زيس��ت و 
آلودگ��ي ه��واي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد 
عل��وم و تحقيق��ات، هم درباره ط��رح وزارتخانه 
محيط زيس��ت نظ��ري مش��ابه اميري داش��ته و 
به تع��ادل مي گويد: »نگاهي ب��ه عملكرد فعلي 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت كش��ور نشان 
مي دهد اين س��ازمان تاكن��ون در انجام وظايف 
خود با مشكل مواجه بوده است. حال اگر وظايف 
س��ازمان هاي ديگ��ر نيز به اي��ن مجموعه اضافه 
ش��ود، در عمل شاهد هس��تيم كه هيچ كاري به 

درستي  از  پيش  نمي رود.«
او مي افزايد: »با توجه به وس��يع بودن حيطه 
كاري س��ازمان محيط زيس��ت و س��ازمان هاي 
ديگري كه قرار اس��ت با اي��ن مجموعه تجميع 
ش��وند، ب��ه نظر مي رس��د اي��ن ط��رح در عمل 
موفقيت آميز نباش��د، ام��ا از جهتي هم يكپارچه 
ش��دن اين دس��تگاه ها مي تواند باع��ث افزايش 
بودجه س��ازمان ش��ود كه مي توان اين امر را به 

عنوان يك نكته مثبت مدنظر قرار داد.«

اي��ران در ح��ال پير ش��دن اس��ت؛ از اعالم اين 
نگراني مدت ها اس��ت كه مي گ��ذرد و هرچند وقت 
يك بار نيز درباره آن هش��داري داده مي ش��ود، اما 
هنوز برنامه يي جامع كه نظر همه دس��ت اندركاران 
و دس��تگاه هاي مسوول براي حمايت هاي اجتماعي 
از جمعيت س��المندان آينده اي��ران را تامين كند، 

تدوين نشده است. 
يك��ي از نگراني هاي اي��ران در زمينه جمعيت، 
ركورددارش��دن از نظ��ر آم��ار س��المندان اس��ت؛ 
به طوري كه رييس اداره س��المت سالمندان وزارت 
بهداشت اعالم كرده است كه براساس پيش بيني هاي 
انجام شده، در سال 2۰5۰  درصد جمعيت سالمند 
در ايران، از ميانگين جهان و آس��يا بيش��تر خواهد 
ب��ود. مهين عظيمي با بيان اينك��ه افزايش اميد به 
زندگي دس��تاورد مثبت توسعه اجتماعي، اقتصادي 
در دني��ا اس��ت، اظهار كرد: پيام��د طبيعي افزايش 
اميد به زندگي، س��الخوردگي جمعيت است. تمام 
كش��ورهاي جهان نيز با اين پديده روبه رو هس��تند 
و با توجه به اينكه هر س��ال اميد به زندگي افزايش 
و م��رگ و مير كاهش مي يابد، روند س��الخوردگي 
جمعيت برگش��ت پذير نيس��ت و پي��ري جمعيت 

چالشي دايمي در جهان خواهد بود. 
او درباره درصد جمعيت س��المند در كش��ور نيز 
به ايس��نا گفت: بر اساس سرشماري سال ۱3۹5 از 
جمعيت ۷۹ ميليوني كش��ور، ۷۴۱۴۰۹۱ نفر يعني 
۹.28 درصد س��المند هس��تند. پيش بيني مي شود 
 درصد س��المندان ايران تا سال 2۰25 ميالدي، به 

۱۰ و تا س��ال 2۰5۰ به بيش از 3۰ درصد برسد. بر 
اساس اين پيش بيني در سال 2۰5۰ درصد جمعيت 
س��المند در ايران از ميانگين جهان و آسيا بيشتر و 
از هر س��ه نفر، يك نفر س��المند خواهد بود. رييس 
اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت با تاكيد بر 
اينكه روند فعلي رش��د درصد س��المندي در كشور 
ضرورت برنامه ريزي براي كنترل مسائل سالمندي 
را افزاي��ش مي دهد، افزود: ب��ا توجه به اين موضوع 
نياز به برنامه هاي وس��يع تر و ضرورت پرداختن به 
موضوع سالمت و س��المندي نيز به عنوان اولويتي 
مه��م بيش از پيش مورد توجه قرار مي گيرد. بند ۷ 
سياس��ت هاي جمعيتي ابالغي از سوي مقام معظم 
رهبري درباره فرهنگس��ازي ب��راي احترام و تكريم 
سالمندان و ايجاد شرايط الزم براي تامين سالمت 
و نگه��داري آنان در خانواده و پيش بيني س��ازوكار 
الزم ب��راي بهره مندي از تج��ارب و توانمندي هاي 
س��المندان در عرصه هاي مناس��ب است. همچنين 
بن��د ۱5 سياس��ت هاي كلي خان��واده ابالغي مقام 
معظ��م رهبري ني��ز مربوط ب��ه اتخ��اذ روش هاي 
حمايتي و تش��ويقي مناسب براي تكريم سالمندان 
در خانواده و تقويت مراقبت هاي جسمي و روحي و 
عاطفي از آنان است. او با تاكيد بر اينكه پيري الزاما 
با بيماري همراه نيست، تصريح كرد: با افزايش سن، 
بيماري هاي غيرواگير و مزمن كه معلوليت و ناتواني 
را به دنبال دارند، افزايش پيدا مي كند. پيش��گيري 
از عوامل خطرس��از محيطي مانند نداشتن تحرك 
و فعالي��ت بدني، رژي��م غذايي نامناس��ب، مصرف 

دخانيات و... حتي اگر در س��المندي ش��روع شود 
باز ه��م مي تواند بروز يا ش��دت اي��ن بيماري ها را 
كاه��ش دهد. اگ��ر مداخالت بهداش��تي به موقع و 
كافي باش��د، لزوما س��المندي همراه با هزينه هاي 
پزشكي نخواهد بود. مراقبت دوره يي سالمندان در 
كنار آموزش ش��يوه زندگي سالم مي تواند با كاهش 
بار بيماري و افزايش اميد به زندگي توأم با سالمت، 
به س��المندي س��الم و فعال منجر ش��ود. به گفته 
رييس اداره س��المندان وزارت بهداش��ت، در ايران 
اميد به زندگي س��الم ۷۴ س��ال و امي��د به زندگي 
با ناتواني ۶۴ س��ال برآورد شده است؛ يعني انتظار 
داريم افراد تا ۶۴ س��الگي سالم باشند و بعد از آن، 
بيماري ه��ا و معلوليت ها آغاز ش��ود. عظيمي افزود: 
روند س��المندي را مي توان به س��ه گروه سالمندي 
همراه با س��المت، س��المندي طبيعي و سالمندي 
همراه ب��ا بيماري تقس��يم كرد. هدف م��ا افزايش 
تعداد گروه اول است. رسيدن به اين هدف از طريق 
آموزش فراگير به س��المندان و ارائه خدمات مورد 
نياز آن��ان تحقق پيدا مي كند. ب��ه همين دليل در 
حال حاضر يكي از مهم ترين برنامه ها در كشورهاي 
توس��عه يافته ارتقاي آگاهي و افزاي��ش توانمندي 
س��المندان براي مراقبت از خود است. در خدمات 
نوين سالمت سالمندان نيز دو برنامه آموزش شيوه 
زندگي سالم در دوره سالمندي و مراقبت سالمندان 

در نظر گرفته شده است. 
رييس اداره س��المندان وزارت بهداشت با اشاره 
به برنامه وزارت بهداش��ت براي انجام مراقبت هاي 

س��المندي در شبكه بهداشت و درمان كشور، ادامه 
داد: سالمندان تصور مي كنند حتما بايد بيمار شوند 
تا به پزش��ك مراجعه كنن��د؛ در حالي كه در بحث 
س��المندي بايد برخي بيماري ها را غربالگري كنيم. 
حتي اگر تاكنون مش��كلي نداش��ته اند بايد س��الي 
يك بار فش��ار خ��ون، قندخون، تع��ادل و... را چك 
كنند. افس��ردگي در س��المندان نيز موضوع مهمي 
اس��ت، اما هميش��ه تظاهرات آن كامال مش��خص 
نيس��ت. در دوره س��المندي ممكن است تظاهرات 
افس��ردگي با دردهاي شديد جسمي يا تغيير خلق 
و خو همراه باش��د؛ به همين دليل س��المندان بايد 

سالي يك بار سالمت رواني خود را بررسي كنند. 
عظيم��ي همچني��ن اضاف��ه كرد: كش��ورهايي 
كه درصد جمعيت س��المندي بااليي دارند به جاي 
پرداختن به هزينه هاي درمان كه رقم بااليي دارند، 
تمام انرژي خود را روي قسمت آموزش و دوره هاي 
قبل از سالمندي گذاشته اند تا از بيماري هاي شايع 
و معلوليت هاي دوران س��المندي پيشگيري كنند. 
بررسي تغذيه مناس��ب، وزن متناسب و مراقبت از 
مفاص��ل و... در اين زمينه انجام مي ش��ود تا از اين 
طري��ق او را فعال ن��گاه دارند و كارهاي روزانه خود 

را انجام دهد.

نق��ش مددكاران اجتماعي و مش��اوران در كاهش آس��يب هاي 
اجتماعي كمرنگ اس��ت و رييس انجمن مددكاران اجتماعي ايران 
با تاكيد بر اس��تفاده از ظرفيت مددكاران اجتماعي و مش��اوران در 
راستاي پيش��گيري و كاهش بزهكاري جامعه، مي گويد: كشور در 

حال حاضر با كمبود 5۰هزار مددكار اجتماعي مواجه است. 
حسن موسوي چلك اظهار كرد: در حال حاضر ۱۰هزار مددكار 
اجتماعي در كشور فعاليت دارند اما در اين زمينه بايد رويكرد رشد 
و تربيت مش��اوران در دانشگاه ها تقويت ش��ود. او با تاكيد بر اينكه 
نبايد حوزه اجتماعي در حاش��يه نگهداشته ش��ود، ادامه داد: امروز 
حوزه اجتماعي با امنيت جامعه گره خورده و ايجاد امنيت در گروي 
تقويت ظرفيت و بسترها با رويكرد سالمت اجتماعي است نه با زور. 

 تشكيل پرونده اجتماعي قبل از تولد، نياز جامعه است
ريي��س انجمن مددكاران اجتماعي ايران در ادامه تش��كيل 
پرون��ده اجتماعي قبل از تولد را يك ضرورت دانس��ت و اظهار 
كرد: امروز خانواده ها در حوزه جس��ماني نوزاد از زمان تولد به 
بهداش��ت مراجعه كرده و كارت سالمت دريافت مي كنند و اين 
مقوله در حوزه اجتماعي نيز بايد فرهنگ س��ازي شود. موسوي 
چل��ك با طرح اين س��وال كه پس از اتم��ام دوران حبس فرد 
بزه��كار، چگونه بايد بس��تر پذيرش او در جامعه فراهم ش��ود؟ 
گفت: با تش��كيل پرونده مددكاري و بررسي سوابق شخصيتي 

افراد، بسياري از مشكالت حل مي شود. 
او يكي از چالش هاي اساس��ي در حوزه مددكاري اجتماعي 
را فق��ر دانش به ويژه دانش بومي دانس��ت و افزود: متاس��فانه 
در رش��ته مددكاري اجتماعي و مشاوره، ارتباط ايران با جامعه 
علمي جهان خيلي زياد نيس��ت. او با بيان اينكه نيازمند ايجاد 
س��ازمان م��ددكاري اجتماعي هس��تيم، اظهار ك��رد: در حوزه 

مشاوره، پزشكي، دامپزشكي، مهندس��ي، كشاورزي نظام هايي 
ايجاد ش��ده كه از جامعه هدف حمايت صنفي كرده و با نظارت 
تخصصي صالحيت فرد بررس��ي مي شود اما در حوزه مددكاري 

هر فردي ورود مي كند. 
اين مس��وول خواس��تار حضور پررنگ مددكاران و مش��اوران در 
سياس��ت گذاري هاي اجتماعي ش��د و اظهار كرد: در برنامه شش��م 
اين حضور ديده ش��ده اما آمار سياست گذاران اجتماعي كه با رشته 
مددكاري اجتماعي آش��نايي داش��ته باش��ند، نزديك به صفر است. 
موسوي چلك حركت كند به سمت استفاده از توليد دانش بومي، با 
وجود ظرفيت و رشته هاي دانشگاهي را از چالش هايي عنوان كرد كه 
بايد مورد بازنگري قرار گيرد. او تاثيرپذيري حوزه اجتماعي از س��اير 
حوزه ها را از مشكالت امروز جامعه توصيف كرد و گفت: مسكن مهر 
تاسيس مي كنيم، س��هام عدالت و يارانه مي دهيم اما بدون پيوست 
اجتماعي كه عوارض آن به س��مت سازمان هاي اجتماعي مي آيد. او 
اضافه كرد: تقويت رويكرد س��لبي با مددكاري اجتماعي، همخواني 
ندارد. موس��وي چلك در ادامه س��خنان خود با اشاره به اينكه مردم 
كش��ورمان خدمات مددكاري اجتماعي را لمس نكرده اما پس��ماند 
آن را لم��س كردن��د، اظهار كرد: امروز در دني��ا از مددكار اجتماعي 
انتظ��ار مي رود نقش خود را در توس��عه اجتماعي تعريف كرده و در 
تغيير اجتماعي و ايجاد نظم، امنيت، سرمايه، رفاه، سالمت اجتماعي 
و بهزيستي مداخله نمايد. رييس انجمن مددكاري توصيه كرد: بايد 
ب��ا پرهيز از كار جزيره يي در حوزه م��ددكاري، موضوعات مددكاري 
اجتماعي كه يك كار فرابخشي است با هم افزايي بيشتر پيگيري شود 
تا منابع مالي در ادارات و ارگان هاي دولتي درس��ت مصرف و هزينه 
ش��ود. او يادآور ش��د: امروز بايد حد فاصل خانه و كالنتري، با حضور 
مددكاران اجتماعي پر ش��ود و با رويكرد محله محور و با استفاده از 

ظرفيت هاي غير دولتي، كار را پيش ببريم.

كمبود 5۰ هزار مددكار در كشور
براساس مصوبه بيست و س��وم اسفند 8۴ شوراي اقتصاد كشور، 
وزارت آموزش و پرورش به عنوان دس��تگاه مباش��ر تامين و توزيع 
ش��ير مدرس��ه، موظف اس��ت از ابتداي مهر ماه تا پايان اسفند ما 
سال جاري، كليه دانش آموزان مقطع ابتدايي، راهنمايي )با اولويت 
دخت��ران و مناطق محروم( مدارس ش��بانه روزي، مهدهاي كودك 
تحت پوش��ش س��ازمان بهزيس��تي و وزارت آم��وزش و پرورش، 
پيش دبس��تاني و مراكز ش��بانه روزي كودكان بي سرپرست سراسر 

كشور را تحت پوشش اجراي برنامه توزيع شير رايگان قرار دهد. 
اين آخرين مصوبه قانوني درباره توزيع ش��ير در مدارس است. 
توزيع ش��يري كه قبل از انقالب در مدارس انجام مي شد و تا چند 
س��ال پس از انقالب اس��المي نيز ادامه داشت، اما جنگ و شرايط 

اقتصادي باعث توقف اجراي اين برنامه شد. 
حاال پس از س��ال ها از اجرايي نش��دن اين قانون و مش��خص 
ش��دن تبعات توقف توزيع ش��ير در مدارس براي س��المت مردم، 
عضو كميسيون تحقيقات و آموزش مجلس با اشاره به اينكه هنوز 
تصميم قاطعي براي توزيع ش��ير مدارس گرفته نشده است، گفت: 
توزيع شير براي دانش آموزان به ويژه در مناطق محروم الزم است، 
زيرا در برخي از مناطق محروم دانش آموزان چيزي به عنوان تغذيه 
در مدرس��ه ندارند و شيري كه مدرسه مي دهد، تنها تغذيه مدرسه 
آنها محس��وب مي ش��ود. محمد قمي عضو كميسيون تحقيقات و 
آموزش مجلس درباره فراخوان آموزش و پرورش در رابطه با اصالح 
آيين نامه اردوهاي مدارس، به ايلنا گفت: بعد از حادثه يي كه براي 
دانش آموزان هرمزگاني پيش آمد؛ كميس��يون آموزش و تحقيقات 
مجلس وارد اين موضوع ش��د و از آموزش و پرورش و دستگاه هاي 
مربوطه براي جلس��ات اصالح آيين نام��ه اردوهاي مدارس توضيح 
خواس��ت. او ادامه داد: ب��راي اصالح آيين نام��ه اردوهاي مدارس، 
مقرر ش��د؛ آم��وزش و پرورش، كميس��يون آم��وزش و تحقيقات 

مجلس، پلي��س راهور و هالل احمر و همه دس��تگاه هاي مربوطه 
با همكاري هم آيين نامه جديدي براي اردوهاي آموزش و پرورش 
تدوين كنند، اين موضوع در دس��تور كار قرار گرفت. او اظهار كرد: 
همچنين مقرر شد؛ از افراد صاحب نظر نيز براي تهيه اين آيين نامه 
كم��ك بگيرند تا نظريات و تجربه هاي افراد متخصص نيز در رابطه 
با اصالح بنيادي آيين نامه به كميس��يون ارس��ال تا از آنها استفاده 
ش��ود. قمي با اش��اره به اينكه همه اين اقدامات براي اين است كه 
اين بخش نامه هر چه زودتر تدوين ش��ود، گفت: بخشنامه كنوني 
نقص هاي��ي دارد كه همگي بر اصالح آن تاكيد دارند؛ بيش��تر اين 
اردوها مربوط به دانش آموزان و دانشجويان مي شود كه نسل جوان 
هس��تند، بنابراين بازنگري آن بسيار مهم اس��ت و هرچه سريعتر 
بايد اين مس��اله پيگيري و آيين نامه جديد تدوين ش��ود. نماينده 
پاكدش��ت در مجلس درباره توزيع شير مدارس و مشكالتي كه در 
اي��ن زمينه وجود دارد، افزود: هن��وز تصميم قاطعي در اين زمينه 
گرفته نش��ده است، چرا كه اول س��ال تحصيلي است و آموزش و 
پرورش مش��كالت زيادي از جمله فضاي آموزش��ي، نيروي انساني 

و مسائل آموزشي دارد. 
قمي با بيان اينكه آموزش و پرورش پيگير اين مس��اله اس��ت، 
گفت: توزيع شير براي دانش آموزان به خصوص در مناطق محروم 
الزم اس��ت، زيرا در برخي از مناطق دانش آموزان محروم چيزي به 
عنوان تغذيه در مدرس��ه ندارند و شيري كه مدرسه مي دهد، تنها 
تغذيه مدرس��ه آنها محسوب مي شود. اين امكان در مناطق مرزي، 
روس��تايي يا حتي عش��ايري براي خانواده ها وجود ندارد كه تغذيه 
مدرس��ه فرزندانش��ان را تامين كنند، بنابراين اين موضوع بس��يار 
مهم اس��ت و بايد اجرا ش��ود. او افزود: تغذيه مدارس بايد متناسب 
با ش��رايط كش��ور و دولت و بودجه هاي تعلق گرفته به اين مساله 

پيگيري و در مدارس اجرا شود.

توزيع شير در مدارس فعال بالتكليف است

۳۳ سال تا ركوردزني ايران در سالمندي
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نجفي درباره»خالي شدن شهر از حافظه تاريخي كهنش« هشدار داد

خطراتيكهتهرانراتهديدميكند
گروه راه و شهرسازي|

 ديروز، روز تهران بود. كالن شهري رو به توسعه كه با 
مشكالت بسياري رو به روست و سال هاست همپاي رشد 
و توسعه بر ميزان مشكالت و نارسايي هاي آن نيز افزوده 
مي شود. سال گذش��ته 14 مهر ماه روزي كه در مجلس 
مشروطه تهران رسما به عنوان پايتخت تهران تثبيت شد، 
به عنوان روز تهران نامگذاري ش��د. برخالف آنچه انتظار 
مي رفت مراس��م خاصي براي گراميداشت اين روز برگزار 
نشد و حتي اطالع رساني در اين خصوص صورت نگرفت 
تا جايي كه حتي رييس شوراي شهر هم از وجود اين روز 
اظهار بي اطالعي كرد و بنابراين نمي توان انتظار داشت كه 
ش��هروندان از نامگذاري چنين روزي با خبر باشند.  تنها 
كاري كه محمدعلي نجفي، شهردار تهران در اين خصوص 
انجام داد، انتشار يك پيام اينستاگرامي بود. به نظر مي رسد 
روز جهاني سالمند براي شهردار تهران مهم تر از روز تهران 
بود زيرا در اين روز با س��المندان به پي��اده روي رفت اما 
همان طور كه گفته شد، براي روز تهران به انتشار پيامي 
كوتاه بسنده كرد. نجفي در پيام اينستاگرامي خود نسبت 
به خالي شدن تهران از حافظه تاريخي و كهن، هشدار داد 
و از شهروندان تهراني درخواست كرد براي ساختن تهران 

مسووالن را همراهي كنند. 

 شهري با هويت فراموش شده
وي در اين پيام آورده است: »امروز درست 11۰ سال 
از روزي كه در نخستين دوره مجلس، از »تهران« به عنوان 
دارالخالفه نام برده شد و براي نخستين بار شهر تهران به 
صورت قانوني به عنوان پايتخت معرفي ش��د، مي گذرد. 
در تمام اين س��ال ها تهران به عنوان پايتخت ايران، فراز 
و نش��يب هاي مختلفي را پشت سر گذاشته است؛ فراز و 

نشيب هايي كه تهراِن امروز ماحصل آن است.
تهران در روزگار ما برخالف تمام زرق و برق هاي خود، 
ش��هري است با هويتي فراموش شده. خطري كه تهران 
ما را تهديد مي كند، خالي شدن شهر از حافظه تاريخي 
كهنش اس��ت؛ ديگر چندان نيستند آنهايي كه تهران و 
روايت هايش را مي شناسند و به كوچه باغ هايش احترام 
مي گذارند؛ پايتخت ايران امروزه بيش از هر زمان ديگري 
از »تهران بودگي« تهي اس��ت و خاطرات شهر در حال 
فراموش شدن است. همه اينها يك زنگ خطر است، زنگ 
خطري كه بيش از هميش��ه بايد ما را به فكر وادارد و به 

تأمل مشغول كند. 
امروز تهران در آس��تانه دوراني تازه قرار دارد، دوراني 
ك��ه در آن عقالنيت و مش��اركت ش��هروندان در تعيين 
سرنوشت شهر، اعتقادي راسخ بين تصميم گيران شهري 
اس��ت. از همين رو بر اين باورم كه تك تك ش��هروندان 
تهراني »روز تهران« را بايد فرصتي براي انديشيدن كنند؛ 
انديشيدن به تهراني كه بود، تهراني كه هست و تهراني 
ك��ه بايد باش��د. از همين رو از همه ش��هروندان تهراني 
خالصانه درخواس��ت مي كنم همراه و دستگير شهرشان 

باشند، با هم بسازيم آنچه را كه ساختني است و بازپس  
گيريم آنچه را مدت هاست زير پا مانده، فراموش نكنيم كه 

تهران متعلق به ماست و همگي در قبال آن مسووليم.«

 تهرانگردي مسجدجامعي و هاشمي 
روز گذش��ته، رييس ش��وراي ش��هر به همراه احمد 
مسجدجامعي عضو قديمي شورا به مناسبت روز تهران از 
برخي مناطق تاريخي شهر بازديد كردند. مقصد ابتدايي 
گ��روه تهرانگردي، دايره المعارف بزرگ اس��المي بود كه 
از چند س��ال پيش دانشنامه تهران بزرگ شامل تهران، 

شميرانات و شهر ري در آن تدوين مي شود. 
احمد مسجدجامعي در توضيح روز تهران گفت: روزي 
كه تهران به عنوان پايتخت از سوي آغامحمدخان قاجار 
معرفي ش��د، نوروز بود اما ما نمي توانس��تيم نوروز را روز 
تهران معرفي كنيم چون واژه تهران در آن گم مي ش��د. 
پيش��نهادهاي ديگري نيز مطرح شد اما درنهايت به اين 
نتيجه رس��يديم ك��ه 14 مهر ماه كه در قانون اساس��ي 
مشروطيت، تهران به عنوان پايتخت تثبيت شد به عنوان 

روز تهران معرفي شود. 
مسجدجامعي گفت: بر همين مبنا چندين سال پيش 
پيش��نهاد داديم كه دايره المعارف بزرگ اسالمي بخشي 
را به عنوان دانش��نامه تهران بزرگ تدوين كند كه اكنون 
بخش شميرانات آن به طور كامل منتشر شده و دو جلد 

مربوط به تهران آماده است. 

 نمي دانستم روز تهران است
محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران در جريان 
اي��ن بازديد اظهار كرد: متاس��فانه حتي خ��ود من هم 
نمي دانس��تم امروز روز تهران اس��ت و هنگامي كه آقاي 
مس��جدجامعي اين موضوع را اعالم كرد، نسبت به اين 
موضوع آگاه شدم. البته سال گذشته 14 مهر به عنوان روز 
تهران معرفي شد و در تقويم جاي گرفت كه متاسفانه ما 

آن زمان درگير انتخابات بوديم. 

 تهديدهاي عيني پايتخت
اگرچه ش��هردار تهران خالي شدن ش��هر از حافظه 
تاريخ��ي كهنش را مهم ترين خطر تهران خواند و نگران 
است كه تهران از تهران بودگي تهي شده است، اما سوال 
اينجاست در شهري كه با خطر فرو ريزش زمين، زلزله، 
آلودگي هوا، فروپاش��ي بلندمرتبه هاي قديمي، ترافيك، 
استرس و... مواجه است و هر لحظه امكان دارد شهر زير 
پاي ش��هروندان خالي شود تا چه اندازه »تهران بودگي« 

آن براي شهروندان اهميت دارد. 
در ش��رايطي كه به گفته مدي��ركل كنترل كيفيت 
هواي ش��هرداري تهران »ساالنه 5 هزار نفر در تهران بر 
اثر آلودگي هوا جان خود را از دس��ت مي دهند آيا بهتر 
نبود شهردار تهران در روزي كه به نام اين شهر نامگذاري 
ش��ده به اين مهم اشاره كرده و توجه مسووالن دولتي و 
ش��هروندان را به اين خطر بزرگ كه جان ش��هروندان را 

تهديد مي كند، جلب مي كرد؟« آلودگي هواي تهران به 
حدي رس��يده كه نمي توان به راحتي از كنار آن گذشت. 
در حال  حاضر آمار رسمي از ميزان مرگ  و مير شهروندان 
تهراني بر اثر آلودگي هوا موجود نيست، اما براساس آمار 
غيررسمي در مهر ماه سال 1395 بيش از 3 هزار نفر از 
شهروندان تهراني جان خود را بر اثر آلودگي هوا ازدست 
دادن��د و اي��ن تعداد در آبان ماه همين س��ال به بيش از 
35۰۰ نفر افزايش يافته است. سازمان هاي متعددي در 
زمينه معضل آلودگي هواي شهر تهران مسوول هستند 
اما بس��ياري از فعاليت هاي صورت گرفته در اين زمينه 
به دلي��ل فقدان ي��ك برنامه ريزي م��دون و ناهماهنگي 
بين اين س��ازمان ها و نيز فقدان متول��ي اصلي اين امر 

نتيجه بخش نبوده اند.

 ششمين شهر پراسترس جهان 
مشكالت مهم تهران محدود به آلودگي هوا نيست. 
فرونشست ها و فرو ريزيش ها، ترافيك، آلودگي صوتي، 
وجود بيش از 27۰ س��اختمان بلندمرتبه ناايمن كه 
وضعيتي شبيه ساختمان پالسكو دارند، بافت فرسوده، 
خطر زلزله، توسعه ناموزون شهر، رشد بي رويه جمعيت، 
مشكالت اجتماعي و فرهنگي و در راس آنها استرس 
شديد ناشي از زندگي در شهر تهران شهروندان را آزار 
مي دهد. چندي پيش نتايج يك موسس��ه تحقيقاتي 
بريتانياني نشان داد كه تهران بعد از شهرهاي بغداد، 

كابل، الگوس نيجريه، داكا س��نگال و قاهره ششمين 
شهر پراسترس جهان ش��ده است. دعواها و نزاع هاي 
خياباني ك��ه روزانه در تهران اتفاق مي افتاد گواهي بر 
اين ادعاست. نيازي نيس��ت كارشناس يا روانشناس 
باشيد تا متوجه شويد كه آستانه تحمل مردم تهران تا 

چه اندازه پايين است. 
يكي ديگر از مهم ترين خطراتي كه تهران را تهديد 
مي كند،  وجود بيش از 27۰ س��اختمان بلند ناايمن 
شبيه پالسكو در تهران اس��ت. آمارها نشان مي دهد 
كه در تهران بيش از 98۰ ساختمان بلندمرتبه وجود 
 دارد كه براس��اس ش��اخص هاي تعيين شده بيش از 
1۰ طبقه دارن��د. از اين 98۰ س��اختمان هم حدود 
5۰۰ س��اختمان طي 1۰ سال اخير ساخته شده، اما 
مساله اصلي اينجاست كه 25درصد اين ساختمان هاي 
بلندمرتبه در محدوده گسل هاي فعال پايتخت ساخته 

شده اند. 
به عبارتي حدود 2۰۰ ساختمان 1۰ طبقه تهران 
در نقاطي س��اخته شده اند كه در حريم گسيختگي و 
جنبش ش��ديد زمين در گس��ل هاي فعال قرار دارند. 
به گفته مهدي زارع اس��تاد پژوهشگاه زلزله شناسي و 
مهندسي زلزله 1۰ درصد از ساختمان هاي بلندمرتبه 

تهران حتي فاقد امكانات اوليه ايمني هستند. 
از س��وي ديگر، ب��ه گفته بهرام عكاش��ه پدر علم 
زلزله شناسي ايران، وقوع زلزله در تهران اجتناب ناپذير 
است و در صورتي كه تا آن زمان چاره يي براي مقابله با 
زلزله انديشيده نشود با فاجعه انساني رو به رو خواهيم 
بود و ميليون ها نفر جان خود را از دست خواهند داد. 
هر چند هويت تاريخي هر ش��هر بسيار مهم است 
و بايد مورد توجه قرار گيرد اما با توجه به مش��كالت 
و خطرات فراواني كه ش��هر تهران و ش��هروندانش را 
تهدي��د مي كند، انتظار مي رفت تا ش��هردار جديد در 
روزي كه به ش��هر تهران تعلق گرفته، گوشه چشمي 
هم به اين مشكالت داشته باشد و اگر اكنون راه حلي 
براي برطرف كردن اين مش��كالت ن��دارد، حداقل با 
صحبت درخصوص آنها توجه ها را به اين سمت سوق 
دهد. انتظار اين بود كه در روز تهران،  با اطالع رس��اني 
ش��هروندان تهراني را نسبت به مشكالت آگاه كرده و 
مواردي كه كمك شهروندان مي تواند راهگشا باشد را 
با آنها در ميان گذاشت. روز تهران فرصت مناسبي بود 
تا با تبليغات گسترده شهروندان را نسبت به مشكالت 
موجود و بالقوه حساس كرده و از آنها بخواهد تا پيگير 
حل مش��كالت شهر باش��ند و در اين راه از خودشان 

كمك بگيرد. 
تدوين دايره المعارف تهران كار خوبي است، اما قطعا 
باتوجه به شرايط كنوني تهران و مشكالت عديده يي 
كه شهروندان با آن دست به گريبانند جزو اولويت هاي 
شهر نيست و همان طور كه عنوان شد انتظار مي رفت 

در روز تهران به مسائل مهم تري پرداخته شود. 

تصورات نادرست درباره 
شهرداري را پاك مي كنيم

مهدي حجت، معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري 
تهران گفت: آماري از ميزان و تعداد تخلفات در ش��هرداري 
وجود ندارد و اصل بخشنامه دوم شهردار براي برطرف كردن 
تصورات عمومي در مورد انبوه تخلفاتي است كه در شهرداري 
رخ مي دهد تا پاس��خ دهيم اين تص��ورات تا چه حد صحت 
دارد، كجاي كار هس��تيم و در چه وضعيتي قرار داريم تا هر 
كسي نگويد، ش��هرداري محل فساد است و شخص ديگري 

ادعا كند كه همه اقدامات شهرداري براساس قانون است. 
به گزارش ايلنا، حجت در پاسخ به اينكه آيا اين بخشنامه 
مي توان��د به بحران ه��ا، معضالت و تخلف��ات خرد مقياس 
شهرداري در حوزه شهرسازي پايان دهد، گفت: جاي سوال 
دارد كس��اني كه مي گويند با بخش��نامه كاغذي نمي توان 
مساله را حل كرد چه راه حلي پيشنهاد مي دهند؟ ما در اين 
بخشنامه هيچ مورد به  خصوصي نخواستيم فقط درخواست 
كرديم كه تمام فعاليت ها در چارچوب قانون صورت گيرد. 
يعني تمام اقدامات روي سيستم قرار گيرد تا قابل رويت و 
ثبت باش��د و هيچ پنهان كاري صورت نگيرد و اين چيزي 
است كه مردم از ما مي خواهند. ما نيز از مناطق شهرداري 
خواستيم هر آنچه كه تاكنون انجام دادند با شفافيت كامل 
روي سيستم قرار دهند تا قابل كنترل، رويت و پاسخگويي 
باشد. حجت با تاكيد بر اينكه اين بخشنامه هيچ تعللي در 
خدمات رس��اني به مردم تهران ايجاد نخواه��د كرد، افزود: 
همان خدماتي كه در گذش��ته انجام مي شد، ادامه خواهد 
يافت اما بايد در سيس��تم ثبت و ضبط شود. هر كاري كه 
روي سيستم ثبت نشود و پشت درهاي بسته رخ دهد بايد 
پرهيز شود. اصل بر شفافيت و پاكيزگي در فعاليت هاست. 
مهم ترين تاثير آن نيز افزايش و تضمين اعتماد مردم خواهد 
بود كه بزرگ ترين سرمايه ما در شهرداري محسوب مي شود. 

 وجود 25 هزار واحد ناايمن
در بازار تهران

افشين حبيب زاده، رييس كميته عمران شوراي شهر تهران، 
ري و تجريش از بررس��ي مشكل تاسيسات برق بازار تهران كه 

علت 8۰ درصد حريق هاي اين منطقه است، خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، حبيب زاده با اشاره به بررسي مشكل 
تاسيس��ات برق بازار تهران گفت: ب��ا توجه به گزارش هايي 
كه در ارتباط با تاسيس��ات برق ب��ازار دريافت كرديم بر آن 
شديم كه كميته عمران طي جلسه يي با مسووالن شهرداري 
منطقه 12و اداره برق نس��بت به بررسي ابعاد مختلف اين 

مشكل در بازار تهران اقدام كنند. 
وي با بيان اينكه براس��اس بررس��ي هاي انجام ش��ده، 
تاسيس��ات برق بازار به عنوان مهم ترين مساله اين منطقه 
شناسايي شده است، تصريح كرد: 8۰ درصد آتش سوزي هاي 
بازار به علت تاسيس��ات برقي بوده كه اگر اين مشكل مهم 
مرتفع ش��ود 8۰ درصد از خطرپذيري بازار كاسته مي شود. 
بر همين اساس جلسه يي با حضور مسووالن مختلف برگزار 
كرديم و موضوع س��اماندهي تاسيسات برق بازار در دستور 
كار قرار گرفت. رييس كميته عمران ش��وراي شهر تهران، 
ري و تجريش با بيان اينكه مس��ووالن حاضر در جلسه به 
فراخ��ور موقعيت خود، گزارش هاي مختلف��ي ارائه كردند، 
گفت: مساله اصلي اين است كه مسووالن اداره برق عنوان 
كردند كه عمده مشكالت تاسيسات برقي بازار مربوط به بعد 
از نصب كنتور اس��ت يعني مشكل اصلي پس از نصب و از 
محل كنتور تا واحد مصرف كننده است چراكه در بازار تهران 
به دليل محدوديت هايي كه وجود دارد، كنتور برق با فاصله 
از مصرف كننده و واحد تجاري نصب مي شود و ممكن است 
در اين مسير واحدهاي ديگر نسبت به بهره برداري هاي غير 
به وسيله سيم كشي هاي ديگر اقدام كنند كه اين برق كشي 
از مس��يرهاي مختلف ب��دون رعايت نظم و ايمني اس��ت. 
 حبيب زاده افزود: براس��اس آمارهاي اداره برق در محدوده

8 كيلومترمربعي بازار تهران 15۰هزار مش��ترك از برق در 
بازار اس��تفاده مي كنند كه حدود 75م��گاوات مصرف برق 
دارن��د و حدود 25هزار واحد تجاري در بازار ناايمن اس��ت 
كه اداره برق ش��روع به ايمن سازي كرده و قرار شد 5۰۰۰ 
در فاز اول، 7۰۰۰ فاز دوم و مابقي واحدهاي تجاري نيز در 
فاز سوم ايمن سازي شود. وي با بيان اينكه اداره برق عنوان 
كرده كه مشكلي تا نصب كنتور وجود ندارد و پروسه كامال 
ايمن اس��ت، گفت: البته براي تم��ام مكان هايي كه ايمني 
كمي دارند بايد طي برنامه زمان بندي ش��ده، اقدام به رفع 

عدم ايمني واحد تجاري خود كنند. 

 ورود شركت روسي
»تاكسي آنالين« به ايران

فعاليت ش��ركت روسي تاكسي اينترنتي »ماكسيم« در 
ايران به زودي آغاز مي شود. 

به گزارش ايس��نا، س��رويس س��فارش آنالين تاكسي 
»ماكس��يم« تبليغات خ��ود را در س��ايت هاي ايراني آغاز 
كرده اس��ت و نام تهران در فهرست شهرهاي محل فعاليت 
»ماكس��يم« جاي گرفته اس��ت. پاول استنيكوف، نماينده 
سرويس »ماكسيم« گفت: اين شركت گواهي كار در ايران 
را گرفته است و قرار است سرويس ما پاييز امسال در تهران 
راه اندازي ش��ود. اس��تنيكوف ادامه داد: سفارش تاكسي از 
طريق س��ايت، اپليكيش��ن ما در »اندرويد« و »اي او اس« 
خواه��د بود و پس از مدتي س��فارش از طري��ق تلفن نيز 
عملياتي مي شود. وي اظهار كرد: اين شركت روسي تعرفه 
ويژه يي را براي مسافران پيشنهاد كرده همچنين از رانندگان 
زن براي انتقال مسافر خانم استفاده مي كند. شركت تاكسي 
آنالين ماكس��يم در 2۰۰شهر روس��يه و كشورهايي نظير 
بالروس، گرجس��تان، قزاقستان، تاجيكس��تان، اوكراين و 

بلغارستان مشغول به فعاليت است. 

ايرانشهر

مرجع رسيدگی: حوزه چهارم شورای حل اختالف شهرستان شهريار
خواهان: حامد س��اداتيان فرزند اكبر به نش��انی: شهريار، ميدان بس��يج، كابينت آيدا خواندگان: مهدی خاكی، 

سيامك خيريان  هر دو به نشانی: مجهول المكان 
خواسته: مطالبه وجه چك به ميزان يكصد ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تأخير تأديه 

گردش��كار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جری تش��ريفات قانونی، قاضی شورا بررسی را 
كافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگی به شرح ذيل مبادرت به صدور رای مي نمايد .

رأی قاضی شورا
در خصوص دعوی حامد س��اداتيان بطرفيت مهدی خاكی، س��يامك خيريان به خواس��ته مطالبه مبلغ يكصد 
ميليون ريال بابت يك فقره چك به ش��ماره 9519/229883-12 مورخ 96/3/25 در عهده بانك ملی ش��عبه 
گمرك تهران 1346 به انضمام خس��ارات وارده با توجه به عرضحال تس��ليمی و مس��تندات پرونده و مالحظه 
نظريه مش��ورتی اعضای ش��ورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، نظر به اينكه وجود اصل 
چك در يد خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك محال عليه، حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسيدگی از طريق 
نشر آگهی در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلی مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده 
لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دين و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هر گونه ايراد و خدشه، 
دع��وی مطروح��ه را محمول به صحت تلقی و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب 
94/8/1۰، مستنداً به مواد 31۰ و 313 قانون تجارت و مواد 198و519 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در ام��ور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چ��ك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ يك ميليون و هش��تصد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و 
خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد رای صادره 
غيابی و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همين حوزه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 

محترم دادگستری شهرستان شهريار مي باشد.
روح اله حسين زاده - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهريار 

 تصميمات مجمع 1396/06/29 
صندوق سرمايه گذاری درآمد ثابت سرآمد

ب��ه اس��تحضار می رس��اند ب��ر اس��اس مصوب��ات مجم��ع م��ورخ 1396/۰6/29 
ب��ه  واح��د   1.۰۰۰.۰۰۰ از  صن��دوق  در  گ��ذاری  س��رمايه  واحده��ای  س��قف 
 2.۰۰۰.۰۰۰ واح��د افزاي��ش ياف��ت. جه��ت كس��ب اطالعات بيش��تر به س��ايت

 http://www.saramadfixedfund.com مراجعه فرماييد.

در حالي كه هفته گذش��ته معاون مسكن وزير راه و 
شهرسازي از اعالم سياست هاي جديد اعطاي وام مسكن 
در اواخر هفته جاري خبر داد، غالمرضا سالمي مشاور وزير 
راه و شهرسازي، جزئياتي از تصميم جديد اين وزارتخانه 
را رسانه يي كرد. غالمرضا سالمي درباره تسهيالت جديد 
صندوق پس انداز مسكن يكم، گفت: بازپرداخت اين وام ها 

15 ساله و نرخ سود آن، 8 درصد است. 
در اي��ن ميان و با وج��ود اعالم 3 تغيير در ش��رايط 
پرداخت و بازپرداخت تسهيالت صندوق پس انداز مسكن 
يكم، پيش بيني مي ش��ود كه سياست هاي جديد اعطاي 
وام دس��ت كم 4 مورد باش��د كه عبارتند از: افزايش دوره 
بازپرداخت از 12 س��ال به 15 سال،  كاهش نرخ سود به 
كمتر از 8 و 9.5درصد، كاهش زمان س��پرده گذاري 4۰ 
ميلي��ون تومان��ي از 12 ماه به 1۰م��اه و افزايش وام تك  
نف��ره 8۰ ميليوني و 2نفره 16۰ميليون توماني به ترتيب 
به 1۰۰ و 2۰۰ميليون تومان اس��ت، ضمن اينكه گزينه 
پرداخت وام بدون س��پرده گذاري ه��م در ميان گزينه ها 
وجود دارد كه مي توان��د اثرات نامطلوب و تورمي بر بازار 
مسكن داش��ته باشد و اجراي آن در شرايط كنوني بانك 

مسكن بعيد به نظر مي رسد. 
اجراي 4 پيشنهاد نخست مطرح شده درباره تسهيالت 
جديد وام مس��كن )افزايش دوره بازپرداخت، كاهش نرخ 
سود،  افزايش حجم تسهيالت و كاهش زمان باقي ماندن 
س��پرده( هم مي تواند تاثير مثبتي بر بازار مسكن داشته 
باش��د به شرطي كه كاهش دوره پس انداز و افزايش دوره 
بازپرداخت موجب اس��تقراض از بانك مركزي نش��ود و 
افزايش حجم تس��هيالت به 1۰۰ميلي��ون تدريجي بوده 
و ضربتي انجام نش��ود. كاهش نرخ سود هم اگر به ساير 
تسهيالت تعميم داده شود، مي توان شاهد اثرات مثبتي بر 

بازار مسكن داشته باشد. 

 تزريق منابع جديد براي بهبود شرايط وام
س��المي در گفت وگو با مهر، درباره تش��ريح جزئيات 
جديد وام هاي جديد مس��كن مي افزايد: مهم ترين مزيت 
اي��ن وام  جديد، افزايش زمان بازپرداخت مس��كن از 12 
به 15 س��ال و همچنين كاهش سود تسهيالت از 9.5 به 
8 درصد اس��ت، ضمن اينكه متقاضي ديگر نيازي نيست 
يك سال براي دريافت وام منتظر بماند؛ بلكه در يك دوره 
1۰ ماه��ه )2 دوره 5 ماه��ه( مي تواند پرونده دريافت وام 

تشكيل دهد. 
مش��اور وزير راه و شهرس��ازي ادامه مي دهد: در حال 
حاضر بايد براي افزايش بهره وري تسهيالت مسكن عالوه 

ب��ر افزايش مبلغ وام، نرخ بهره كاهش و طول بازپرداخت 
اقساط آن هم افزايش يابد تا از اين طريق به بانك عامل 
مسكن و دريافت  كننده تسهيالت، فشاري اعمال نشود. 

س��المي اظهار مي كند: براساس تصميم هيات دولت 
قرار اس��ت از محل بازپرداخت اقساط مسكن مهر، منابع 
مالي جديدي به بانك عامل بخش مس��كن تزريق شود 

تا سياست بهبود شرايط تسهيالت مسكن اجرايي شود. 
او با تاكيد بر اينكه ش��رايط جديد صرفا به متقاضيان 
درياف��ت تس��هيالت از محل صندوق پس انداز مس��كن 
يك��م اختصاص دارد، افزود: در حال حاضر بازار مس��كن 
در ركود قرار ندارد، ركود زماني اس��ت كه تقاضايي براي 
خريد مسكن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا 
براي مسكن ارزان قيمت باالست و از سوي ديگر هم تعداد 
س��ازندگان مسكن بسيار اس��ت اما آنچه موجب شده تا 
نتوانيم شرايط فعلي را تغيير دهيم، عدم برقراري ارتباط 
ميان تقاضاي مسكن مصرفي و سازندگان مسكن است. 

مشاور وزير راه و شهرسازي، تصريح كرد: تنها عاملي 
كه سبب مي شود تا تسهيالت مسكن اثرگذار باشد، ورود 
دولت به بخش تسهيالت مسكن است تا عالوه بر افزايش 
مبلغ وام، نرخ بهره و زمان بازپرداخت اقس��اط را كاهش 
ده��د؛ چراكه بانك هاي خصوصي در حال حاضر، توانايي 

پرداخت تسهيالت مسكن با نرخ بهره پايين را ندارند. 
س��المي با تاكيد بر اينكه از زمان راه اندازي صندوق 
پس ان��داز مس��كن يكم ت��ا به ح��ال، ش��رايط دريافت 
تس��هيالت آن، بهبود يافته است، اظهار كرد: كاهش نرخ 
سود تسهيالت مس��كن يكم به  9.5درصد سبب افزايش 
اس��تقبال از اين صندوق ش��د اما باز هم آن طور كه بايد 
و شايد نتوانس��ت بين عرضه و تقاضا، ارتباط ايجاد كند 
ك��ه علت آن طوالني بودن زمان انتظار براي دريافت اين 
تسهيالت است. او يادآور شد: بهترين حالت و ايده آل ترين 
شرايط براي تسهيالت مسكن، كاهش نرخ بهره تسهيالت 
به 6 درصد و افزايش زمان بازپرداخت اقساط به 2۰ سال 

اس��ت اما در حال حاضر دولت چنين 
منابعي را ن��دارد و بايد در س��ال هاي 

آينده به اين شرايط دست يابيم. 
به گفته سالمي، بعد از افزايش مبلغ 
تسهيالت مس��كن، مهم ترين موضوع 
ايجاد تعادل ميان منابع و مصارف بانك 
عامل بخش مسكن است چراكه در غير 
اين صورت ممكن است قيمت مسكن 
افزاي��ش يافته و در عم��ل اثر افزايش 

مبلغ وام را از بين ببرد.

براس��اس طرح جديدي كه در ش��ركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي ايران در حال تدوين است و مراحل نهايي 
خود را هم سپري مي كند، فرودگاه هاي زيان ده و محلي 

به استانداري ها و شهرداري ها واگذار مي شوند. 
عضو هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران با اع��الم خبر اجراي طرح واگ��ذاري فرودگاه هاي 
محل��ي و زي��ان ده، به اس��تانداري ها و ش��هرداري ها در 
گفت وگ��و با مهر گف��ت: بخش اعظم��ي از فرودگاه هاي 
كشور به دليل فشارهاي سياسي، ساخته شده اند؛ به عنوان 
مثال، نمايندگان مجلس فشار زيادي براي تكميل ساخت 
و س��از آنها وارد مي كنند. ابراهيم مرادي ادامه داد: براي 
آنكه صنعت فرودگاهي س��ودآور شود، بايد شركت هاي 
حمل ونقل تركيبي مس��افر راه اندازي شود كه بخشي از 
مس��يرهاي طوالني را براي مس��افر به صورت هوايي به 
شهرهاي بزرگ و سپس بخش ديگر را به صورت ريلي يا 

جاده يي به مقصد )شهرهاي كوچك تر( برساند. 
عضو هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران، با بيان اينكه نگهداري فرودگاه ها از ساخت اوليه آن 
هم هزينه برتر است، افزود: چه لزومي دارد براي شهرهايي 
كه هيچ گونه مزيت اقتصادي ندارند، فرودگاه ساخته شود؛ 
به عنوان نمونه باند فرودگاه تربت حيدريه به مسيل و دره 
يك رودخانه فصلي منتهي مي ش��ود ك��ه صرفا براي پر 

كردن اين مسيل، 1۰۰ميليارد تومان هزينه الزم است. 
او درباره واگذاري فرودگاه ها به بخش خصوصي گفت: 
در حال حاضر طرحي براي واگذاري فرودگاه هاي كم بازده 
به ش��هرداري ها و استانداري ها وجود دارد؛ اما اجراي اين 

طرح به نابودي شهرداري ها منجر مي شود. 
به گفته مرادي، در حال حاضر بسياري از شهرداري ها 
قادر به تامين هزينه هاي خود نيس��تند. نمونه آن فرودگاه 
كاش��ان است كه شهرداري و ش��وراي شهر كاشان، مالك 
آن هس��تند؛ اما مش��كالت زيادي گريبان اين فرودگاه را 
گرفته كه مهم ترين آن، نبود تقرب پرواز است و هواپيماها 
مش��كالت زيادي براي نشست و برخاست در اين فرودگاه 
دارند. معاون عمليات پرواز شركت فرودگاه ها ادامه داد: در 
حال حاضر صنعت فرودگاه سازي در ايران نمي تواند درآمدزا 

باشد، در دنيا با استفاده از روشي به نام »لوكاست ايرپورتا« 
كه به فرودگاه هاي كم هزينه مشهورند، تنها يك باند، يك 
برج مراقبت و يك سالن انتظار كوچك ساخته مي شود كه 
اين روش مي تواند براي ساخت فرودگاه هاي محلي در ايران 
مناسب باشد. او همچنين راه اندازي ايرتاكسي را يكي ديگر 
از راه هاي نجات فرودگاه هاي محلي و كم بازده كشور دانست 
و اظهار كرد: در حال حاضر نخس��تين ايرتاكس��ي كشور 
راه اندازي شده كه با يك فروند هواپيماي 2۰ نفره خريداري 
ش��ده از دوبي، در مس��ير بندرعباس-بندرجاس��ك فعال 
اس��ت. به گفته مرادي، ناوگان مورد استفاده در ايرتاكسي 
به شدت هزينه هاي نگهداري فرودگاه را كاهش مي دهد به 
عنوان مثال يك فروند ايرباس 33۰ نياز به 4هزار مترمربع 
پاركينگ دارد كه تهيه اين ميزان زمين، هزينه هاي بااليي 

روي دست شركت فرودگاه ها خواهد گذاشت. 

 كاهش هزينه هاي جانبي فرودگاه داري
معاون اقتصادي شركت فرودگاه ها هم در گفت وگو با 
مهر درباره مش��كالت اقتصادي فرودگاه هاي ايران گفت: 
مهم ترين مش��كل صنع��ت فرودگاهي كم مس��افر بودن 

فرودگاه هاي كوچك است. 
غالمحسين باقريان ادامه داد: نبايد به فرودگاه به عنوان 
يك بنگاه اقتصادي صرف نگاه كرد؛ بلكه بايد نقش آن را 
در اقتصاد كل يك منطقه يا استان درنظر گرفت،  بسياري 
از فرودگاه هاي محلي ايران به دليل نقشي كه روي اقتصاد 
اس��تان دارند، سودده هس��تند به همين دليل است كه 
به دنبال اجراي طرح واگذاري فرودگاه ها به استانداري ها 

و شهرداري ها هستيم. 
باقريان يادآور ش��د: فرودگاه اگر تحت نظارت شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران باشد، زيان ده است اما اگر 
به اس��تانداري ها و شهرداري ها واگذار شوند به دليل آنكه 
تالش مي كنند تا فرودگاه را به نماد توسعه يافتگي استان 
و ش��هر خود تبديل كنند، بسياري از هزينه هاي جانبي 
ف��رودگاه داري را كاهش مي دهند ت��ا اثرگذاري فرودگاه 
را ب��راي منطقه تحت نفوذ خود حف��ظ كنند اما از آنجا 
كه ش��ركت فرودگاه ها يك شركت درآمد-هزينه است و 

هيچ ردي��ف بودجه دولتي ندارد، بنابراين بايد براي همه 
فرودگاه هاي كش��ور هزينه كند كه همين موضوع سبب 

زيان ده شدن بخش اعظمي از فرودگاه ها شده است. 
او با بي��ان اينكه بس��ياري از فرودگاه هاي بزرگ هم 
زيان ده هستند، تصريح كرد: مشكل فرودگاه هاي محلي 
كمبود ناوگان هوايي كوچك اس��ت به همين دليل يك 
ايرالي��ن بايد يك هواپيماي 15۰ نف��ره به فرودگاه هاي 
كوچ��ك اختص��اص دهد البته بس��ياري از ش��هروندان 
شهرهاي كوچك هزينه تردد با هواپيما را ندارند بنابراين 

فرودگاه داري در اين مناطق زيان ده خواهد بود. 
باقريان افزود: از س��وي ديگر آزادس��ازي نرخ هواپيما 
در ح��وزه نرخ بليت انجام ش��ده و در حوزه نرخ خدمات 
فرودگاهي، همچنان تابع نرخ گذاري دولتي هس��تيم به 
همين دليل بسياري از فرودگاه ها نمي توانند براي ايجاد 
سفرهاي هوايي داخلي و خارجي در يك فرودگاه، رقابت 
ايجاد كنند. به خص��وص كه بخش اعظمي از درآمدهاي 
فرودگاه ها از پروازهاي خارجي اس��ت اما در حال حاضر 
اين نرخ براي همه پروازهاي داخلي و خارجي برابر است و 
از يك ايرالين براي برقراري خط پروازي 26 درصد درآمد 
دريافت مي شود كه همين موضوع سبب شده تا ايرالين ها 
به ايجاد خط پروازي براي مناطق كم تقاضا چندان راغب 
نباش��ند. عضو هيات مديره ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري 
هواي��ي ايران، اف��زود: يكي ديگر از م��واردي هم كه بايد 
اصالح شود، تغيير زيرس��اخت هاي فرودگاه سازي است. 
بسياري از فرودگاه هاي ايران براي ناوگان هوايي سنگين 
طراحي شده اند اما از ناوگان سبك در آنها استفاده مي شود 
ك��ه هزينه نگهداري بان��د را به ش��دت افزايش مي دهد. 
باقريان درباره طرح واگذاري فرودگاه ها به اس��تانداري ها 
و ش��هرداري ها گفت: اين طرح در حال طراحي اس��ت و 
مراحل نهاي��ي خود را طي مي كند و ب��ه زودي جزئيات 
آن اعالم مي ش��ود. در اين طرح با همكاري مقامات ارشد 
استان ها، فرودگاه ها دراختيار آنها قرار مي گيرد. به گفته او، 
اين طرح زيرمجموعه پروژه بزرگ تري است كه در شركت 
فرودگاه ها در جريان است و براساس آن قرار است بررسي 

شود كه چگونه فرودگاه ها را اقتصادي نگه داريم.

عضو هيات مديره شركت فرودگاه ها خبر داد

واگذاري فرودگاه هاي زيان ده به شهرداري ها و استانداري ها 

اتصال خطوط يك و 6 مترو به قطار حومه

 رونمايي جزئي از 
سياست هاي جديد اعطاي وام مسكن

مديركل پروژه خط 6 مت��رو تهران جزئيات احداث 
اين خط را تشريح كرد. 

به گزارش ايسنا، مهندس پورهاشم در بازديد دو نفر 
از اعضاي ش��وراي ش��هر از پروژه خط 6 مترو تهران با 
اش��اره به ويژگي هاي اين خط گفت: خط 6  قطر تهران 
را قطع مي كند و از ش��مال ك��ن آغاز و با عبور از محله 
كوهس��ار و بزرگراه هاي همت و اش��رفي اصفهاني وارد 
بلوار مرزداران مي شود و با عبور از يادگار امام به سپاه و 
خيابان 17ش��هريور و از آنجا به دولت آباد و حرم مطهر 

عبدالعظيم حسني مي رسد. 
وي با بيان اينكه طول كل تونل اين خط 32كيلومتر 
است كه 27 ايستگاه دارد، گفت: همچنين 25هواكش 
ميان تونلي و پله اضطرار براي اين خط پيش بيني شده 
اس��ت همچنين خط 6 مترو با 6 ايستگاه خطوط ديگر 

تقاطع دارد. مديركل پ��روژه خط 6 مترو تهران با بيان 
اينكه كل مس��ير خط 6 حفاري و الينينگ شده است، 
گفت: البته دستگاه تي بي  ام در نيمه جنوبي خط 6 از 
دولت آباد تا ضلع شرقي حرم عبدالعظيم حسني درحال 
فعاليت اس��ت كه الزم به ذكر است اين نيمه جنوبي به 

تازگي به خط 6 الحاق شده است. 
 پورهاش��م با بيان اينكه پيش��رفت فيزيك��ي پروژه

88 درصد و پيشرفت ايستگاه ها 84 درصد است، گفت: 
نيم��ه جنوبي خ��ط 6 از دولت آباد تا ح��رم عبدالعظيم 
حس��ني 6 كيلومتر است كه از مناطق سنگي همچون 
بي بي  ش��هربانو عبور مي كند و از نزديكي آثار باستاني 
منطقه ري و چش��مه علي نيز ت��ردد مي كند. به همين 

دليل مجبور به استفاده از دستگاه تي بي  ام هستيم. 
وي با بيان اينكه برخي ايستگاه هاي خط 6 همچون 

ميدان شهدا، يادگار امام، مرزداران و... تكميل شده است، 
گفت: خط 6 داراي ويژگي هاي خاصي است به گونه يي 
كه براي نخس��تين بار در مترو از تكنولوژي پابندونگارد 

در زير بيمارستان شريعتي نصب شده است. 
مديركل پروژه خط 6 مترو تهران در تش��ريح اين 
ويژگي خط 6 با بيان اينكه براس��اس اس��تانداردهاي 
جهاني ارتعاش نبايد بيشتر از حدود 7۰دسيبل باشد، 
گف��ت: خط 6 مترو از بيمارس��تان ش��ريعتي و مركز 
پزشكي هسته يي عبور مي كند كه به ناچار از تكنولوژي 
پابندون��گارد اس��تفاده كرديم كه حدود 3۰دس��يبل 
كاهش ارتعاش��ات را شاهد خواهيم بود. البته به دليل 
هزينه 5 برابري استفاده از اين تكنولوژي تنها بايد در 
جاهايي كه ارتعاش��ات مترو موجب آسيب مي شود از 

اين تكنولوژي استفاده كنيم. 
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صنعت، معدن و جتارت14
  ميزان ظرفيت توليد

در ماشين آالت صنعتي
ايرن�ا  وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يك هزار 
و 500توليد كننده بزرگ صنعتي و 2هزار واحد كوچك، 
س��االنه بيش از 3ميليارد دالر تجهيزات و ماشين آالت 
صنعتي توليد مي كنند. محمد ش��ريعتمداري افزود: در 
مجموع اين واحدهاي صنعتي در كشور هم اكنون بيش 
از يك ميليون تن تجهيزات و ماشين آالت صنعتي توليد 
مي كنند. وي يادآور ش��د: با وجود م��واد اوليه مورد نياز 
صنايع و تالش متخصص��ان داخلي ظرفيت هاي خوبي 
براي افزايش توليد ماش��ين آالت و تجهيزات صنعتي در 
كشور فراهم شده و دانشگاه ها نيز مي توانند در اين زمينه 
ب��ه صنعتگران و فعاالن تج��اري كمك هاي تخصصي و 
فني ارائه كنند. شريعتمداري اظهار كرد: خوشبختانه در 
فضاي پس از برجام شرايط مناسبي براي انجام مذاكرات 
تجاري، فني و صنعتي ب��ه خصوص در صنايع پيچيده 
براي شركت هاي داخلي فراهم شده و امروز شاهد حضور 
گس��ترده ش��ركت هاي خارجي در اين نمايشگاه بزرگ 

صنعتي كشور هستيم. 

  افزايش توليد خودرو
در شهريورماه

مه�ر  بر اساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ش��هريورماه س��ال جاري، توليد انواع خودرو به طور 
ميانگين 13.1درصد افزايش يافت. توليد انواع خودرو در 
شهريورماه امسال از ۹3هزار و 5۸۷دستگاه در شهريورماه 
س��ال گذشته به 105هزار و ۸۴3دستگاه رسيده، ضمن 
اينكه توليد انواع س��واري با رش��د 1۴.6 درصدي همراه 
بوده و از ۸5هزار و ۷۸5دس��تگاه در ش��هريورماه 13۹5 
به ۹۸هزار و 2۷3دس��تگاه افزايش يافت. توليد انواع ون 
اما نزولي بوده و با افت 15.۸درصدي از 3۸دس��تگاه در 
ش��هريورماه سال گذشته به 32دس��تگاه رسيد؛ اين در 
حالي اس��ت كه ش��هريورماه توليد انواع وانت نيز با افت 
6.6درص��دي همراه ب��وده و از 6 هزار و 3۷۷ دس��تگاه 
در ش��هريورماه 13۹5 به 5هزار و ۹5۹دس��تگاه كاهش 
يافت. توليد انواع ميني بوس و ميدل باس نيز ۸.6درصد 
كاهش يافته و از ۸1 دستگاه در شهريورماه سال گذشته 
به ۷۴دس��تگاه رسيد. همچنين در اين مدت توليد انواع 
اتوبوس 201.۴درصد رش��د داش��ته و از ۷3 دس��تگاه 
در ش��هريورماه 13۹5 ب��ه 220دس��تگاه افزايش يافت. 
تولي��د انواع كاميونت، كاميون و كش��نده نيز با افزايش 
۴.2درصدي همراه بوده و از يك هزار و 233دس��تگاه در 

شهريورماه سال گذشته به 12۸5دستگاه رسيد. 

  افزايش تجارت
»ايران« و »چين«

ايس�نا  نايب رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و 
چين از برگزاري مجمع ساالنه ايران و چين و همچنين 
افزاي��ش حدود 30درصدي مبادالت تجاري دو كش��ور 
خبر داد. مجيدرضا حريري درباره جزييات برگزاري اين 
مجمع گفت: سال مالي اتاق ايران و چين در شهريورماه 
هر سال به پايان مي رسد و در پايان سال نيست. هرساله 
بي��ن مهر تا آذر يك روزي به عنوان روز برگزاري مجمع 
عمومي انتخاب مي ش��ود. عملكرد س��االنه و بررس��ي 
صورت هاي مالي در اين مجمع مطابق اساس��نامه انجام 
مي شود. به گفته نايب رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران 
و چين، امسال در كنار مجمع عادي مجمع فوق العاده يي 
نيز براي تغييرات و اصالحاتي در اساسنامه اتاق بازرگاني 
ايران و چين برگزار مي شود. وي تصريح كرد كه در 6ماه 
نخست سال 201۷ نسبت به سال قبل ميالدي تبادالت 

تجاري ايران و چين افزايش يافته است. 

 ميزان مصرف و صادرات 
پوشاك ايراني ها

ايس�نا  عضو هيات مديره اتحادي��ه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك ايران با اشاره به اينكه در سال گذشته 
هزينه كل پوش��اك مصرف شده در كشور نزديك به 12 
ميليارد دالر بوده است، گفت: حدود ۷0ميليون دالر نيز 
در س��ال گذشته صادرات پوشاك از كش��ور انجام شده 
اس��ت. مجيد نامي در مورد ميزان هزينه ساالنه خانوارها 
به عنوان تعيين كننده كل مصرف پوشاك در كشور اظهار 
كرد: بر اس��اس آمار موجود در س��ال گذشته نزديك به 
50هزار ميليارد تومان ميزان هزينه خانوارها براي خريد 
پوش��اك در كش��ور بوده اس��ت. وي ادامه داد: به ترتيب 
كشورهاي چين و تركيه بيشترين ميزان صادرات پوشاك 
به ايران را چه از مبادي رسمي و چه از مبادي غيرقانوني 
داشته اند و ترك ها به دليل اينكه روي برند سرمايه گذاري 
ويژه يي انجام داده اند و بازارشان در حال گسترش است با 
ش��رايط مطلوب تري در اين حوزه روبه رو هستند. در اين 
مورد بايد اشاره كرد كه چيني ها اجناس مختلفي را چه به 
صورت سفارشي و چه تقلبي به ايران وارد مي كنند. عضو 
هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نس��اجي و پوشاك 
ايران اف��زود: متاس��فانه در مورد ميزان توليد پوش��اك 
 در كش��ور رقمي نداريم و هر عددي كه اعالم مي ش��ود

بر اساس گمانه زني است؛ چرا كه در اين حوزه آمار دقيقي 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل نبود دقيق 
تعداد واحدهاي توليدي ارائه نمي ش��ود. وي ادامه داد: با 
اين حال بر اساس برآوردها حدود 30 تا 50درصد از بازار 
پوشاك در كش��ور به توليد داخلي اختصاص دارد. نامي 
اعالم كرد: در سال گذشته حدود ۷0ميليون دالر صادرات 
پوشاك داشته ايم و به ترتيب كشورهاي افغانستان، عراق، 
كشورهاي آسياي ميانه بيشترين واردات پوشاك از ايران 
را ب��ه خود اختصاص داده اند؛ اين در حالي اس��ت كه به 
تازگي كش��ورهاي آلمان و ايتاليا صادرات پوشاك را در 

دستور كار خود قرار داده اند. 

 نقش اصناف در كاهش جرايم 
پاي�گاه خبري ات�اق اصناف اي�ران  رييس اتاق 
اصناف ايران به مناسبت فرا رسيدن هفته نيروي انتظامي 
گفت: قدر و منزلت اصناف اكنون همتراز نيروي انتظامي 
است و به همين جهت وقتي مغازه يي در شب باز باشد، 
احساس امنيت دوبرابر مي شود. اصناف يك سوم جمعيت 
كش��ور را تش��كيل مي دهند و اگر همكاري صنوف در 
سراسر كشور نبود، امنيت فعلي حاكم نبود. اگر همكاري 
آحاد جامعه با نيروي انتظامي نباش��د، نيروي انتظامي 
پايدار ايجاد نخواهد شد. وي گفت: اصناف سربازان واقعي 
جبهه اقتصادي هستند و پليس نظارت بر اماكن و وظيفه 
پشتيباني از واحدهاي صنفي را برعهده دارد و ما وظيفه 

داريم از مجموعه صنفي حمايت كنيم. 

اخبار

»تعادل« امكان سنجي توليد 55ميليون تن فوالد در ايران را بررسي كرد

وارداتسنگآهنكابوسفوالديها
گروه صنعت 

تولي��د 55ميلي��ون تني ف��والد در افق 1۴0۴ 
از اهداف برنامه ريزي ش��ده در س��ند چش��م انداز 
توس��عه اس��ت. موضوعي كه به اعتقاد مس��ووالن 
فوالد كش��ور و در پي دس��تيابي به ظرفيت توليد 
32ميليون تن��ي فوالدخام، 35ميلي��ون تن آهن 
اس��فنجي، ۴2ميليون تن گندل��ه و50ميليون تن 
كنس��تانتره كه حاص��ل ايجاد ت��وازن در زنجيره 
توليد فوالد اس��ت هم اكنون بي��ش از 50درصد از 
اهداف سند چش��م انداز در اين حوزه محقق شده 
و با س��رمايه گذاري هاي بخش خصوصي و خارجي 
ام��كان توليد مطابق ب��ا اهداف مورد نظر ميس��ر 
خواهد ش��د. در واقع مس��ووالن صنعتي كشور در 
حالي از تحقق توليد 55ميليون تني فوالد در بازه 
زماني تعيين ش��ده خبر مي دهند كه كارشناسان 
معتقدند اهداف س��ند توسعه در زمان رونق بخش 
مس��كن و افزايش سرانه مصرف فوالد تدوين شده 
و در ش��رايط كنوني كه ش��اخص مي��زان مصرف 
فوالد كمتر از نيمي از نياز تعيين ش��ده در برنامه 
راهب��ردي صنايع فوالدي اس��ت، چالش اصلي در 
آينده، بازار مناسب براي توليدات داخلي است. به 
گفته اين كارشناس��ان امكان دستيابي به ظرفيت 
توليد 55 ميليون تني فوالد با توجه به وابس��تگي 
اقتصاد كش��ور به درآمدهاي نفتي كه انگيزه الزم 
براي سرمايه گذاري هاي خارجي را فراهم مي آورد 

دور از ذهن نيست.
اما فارغ از مشكالتي كه در نتيجه عدم تطابق 
ني��از داخلي ب��ا ميزان توليد به هم��راه نبود بازار 
جهاني مناس��ب صنعت ف��والد را تهديد مي كند. 
مهم تري��ن چال��ش پي��ش روي فوالدي ه��ا عدم 
برنامه ري��زي زيرس��اخت هاي الزم در تامين مواد 
اوليه و تبديل شدن به وارد كننده سنگ آهن براي 
تداوم توليد و جلوگيري از بيكاري فعاالن صنعت 

خواهد بود. 

 تحقق 50درصدي سند چشم انداز
در رابطه با تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه 
و دس��تيابي به توليد 55ميليون تني فوالد مهدي 
كرباس��يان از ايجاد توازن در زنجيره توليد صنعت 
فوالد خبر داده و اظهار داش��ت: در ۴س��ال اخير 
ب��ا پيگيري هاي صورت گرفت��ه در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت كارخانه هاي جديد كنس��تانتره و 
گندله احداث و به چرخه توليد اضافه شده است. 
به گفته رييس هيات عامل ايميدرو با راه اندازي 
كارخانه هاي جديد همچ��ون پروژه 600هزار تني 
پرعيار س��ازي س��نگ آهن هماتيت��ي جالل آب��اد، 
5ميليون تني گندله سازي گل گهر و نيز 2كارخانه 
5ميليون تني گندله س��ازي در س��نگان هم اكنون 
بي��ش از 50 درص��د از اهداف چش��م انداز تحقق 
يافته ب��ه گونه يي كه در توليد ف��والد خام و آهن 
اس��فنجي ظرفيت تولي��د 32 و 35ميليون تني را 
شاهد هس��تيم و در گندله و كنس��تانتره ظرفيت 

توليد به ۴2 و 50ميليون تن رسيده است. 
البته كرباس��يان از مشكالت پيش روي صنعت 
فوالد براي توليد 55ميليون تن فوالد را اس��تفاده 
از فناوري ه��اي قديمي دانس��ته كه اين موضوع به 
هم��راه جانمايي ها در حالي كه كش��ور به س��مت 
خشكس��الي حرك��ت مي كن��د، مي توان��د صنايع 

فوالد س��ازي را تحت الش��عاع قرار ده��د. همچنين 
مع��اون وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت مهم ترين 
چالش را ضعف زيرس��اخت ها ب��ه وي ژه در حمل و 
نقل ريلي عنوان كرده و معتقد اس��ت، رشد توليد 
بدون تحقق توسعه زيرساخت ها ميسر نخواهد شد. 

 كاهش سرانه مصرف چالش صنايع فوالد
اما عض��و هيات مدي��ره انجم��ن توليدكنندگان 
ف��والد در گفت وگو با »تعادل« درباره تحقق اهداف 
چش��م انداز براي توليد 55ميليون تن فوالد معتقد 
اس��ت كه با توجه به وابس��تگي اقتصاد كش��ور به 
درآمدهاي نفتي كه عالوه بر سرمايه گذاري از منابع 
داخلي انگيزه الزم براي حضور ش��ركاي خارجي را 
نيز فراهم مي كند، امكان دستيابي به ظرفيت مورد 

نظر در توليد فوالد دور از ذهن نخواهد بود.
اما آنچ��ه مهم ترين مانع پيش روي رس��يدن 
به اين ميزان توليد اس��ت، عدم تطابق ش��اخص 

س��رانه مصرف داخلي با ميزان توليد است. بهادر 
احراميان در ادامه با عنوان اينكه برنامه ريزي توليد 
55ميليون تني بر اس��اس نرخ رشد مصرف فوالد 
در دهه ۸0تدوين شده اس��ت، گفت: در آن برهه 
زمان��ي كه با رون��ق در بخش مس��كن همراه بود، 
كارشناس��ان با تكيه به ش��اخص هاي رشد مصرف 
۴0ميلي��ون تني را در افق 1۴0۴ پيش بيني كرده 
بودند. اين در حالي بود كه مصرف فوالد كش��ور با 
عبور از دوره گذار ابتدا روند كاهشي به خود گرفت 

و بعد از آن ثابت ماند. 
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران 
به س��رانه مصرف ح��دود 300كيلوي��ي فوالد به 
ازاي هر نفر اش��اره ك��رد و گفت: براي رس��يدن 
ب��ه اه��داف تعيين ش��ده باي��د حداق��ل مصرف 
سرانه داخلي كش��ور به ۴50كيلو برسد. بنابراين 
آنچه مس��لم است، رس��يدن به اين ميزان مصرف 
توس��عه چش��مگير صنايع ب��ه ويژه ب��ا محوريت 

صادرات��ي را طلب مي كند. احراميان با بيان اينكه 
در هدف گ��ذاري ف��والد بايد چن��د موضوع مورد 
توج��ه قرار گيرد، افزود: با توجه به اقليم خش��ك 
كش��ور جانمايي برخي پروژه ها به درستي صورت 
نگرفت��ه و به نظر مي رس��د برخ��ي كارخانه هاي 
جديداالح��داث نتوانند پس از بهره ب��رداري نرخ 
بازگشت سرمايه را تامين كرده و محصول رقابتي 
وارد بازار كنند. از سوي ديگر مصرف باالي انرژي 
در اي��ن كارخانه ه��ا كه معم��وال از روش قديمي 
احياي مس��تقيم بهره مي گيرند، ذهنيت احتمال 
ع��دم امكان توليد رقابتي را پس از واقعي ش��دن 

قيمت ها تقويت مي كنند. 
 عض��و هيات مدي��ره انجم��ن توليد كنن��دگان 
فوالد در پاس��خ به احتمال تبديل ش��دن كش��ور 
به وارد كننده س��نگ آهن با افزايش ظرفيت توليد 
فوالد گفت:  متاس��فانه سياس��ت دول��ت در زمينه 
تامين س��نگ آهن و انرژي به عنوان دو ماده اوليه 
اصلي در توليد فوالد براي صنايع مشخص نيست و 
از آنجا  كه در حوزه سنگ آهن اكتشافات جديدي 
صورت نگرفته فوالد سازان معتقدند در آينده ناچار 

به واردات سنگ آهن مورد نياز خواهند بود. 
مديرعام��ل ش��ركت ف��والد ي��زد در ادامه به 
افزاي��ش  5ميلي��ون تني ظرفي��ت توليد فوالد در 
۸ماه آينده اش��اره كرد و گف��ت: يكي از مهم ترين 
موضوع��ات در راه ان��دازي واحده��اي جديد عدم 
برنامه ريزي صحيح براي بازار صادراتي است كه در 
ش��رايط كنوني مي تواند بازار داخلي را كه با ورود 
محصوالت جديد دستخوش رقابت منفي مي شود، 
نجات دهد. بنابراي��ن از هم اكنون دولت بايد براي 

صادرات 10ميليون تني فوالد هدف گذاري كند. 
آمار منتش��ر شده از سوي انجمن جهاني فوالد 
نش��ان مي دهد، توليد فوالد ايران در نيمه ابتداي 
س��ال 201۷ نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
رش��د بيش از 1۴.3 درصدي را تجربه كرده است 
و توانس��ته با پيشي گرفتن از كش��ورهاي فرانسه 
و انگلي��س رتبه چهاردهمين فوالدس��از جهان را 
 ب��ه خود اختص��اص دهد، اين در حالي اس��ت كه
بر اس��اس آم��ار همي��ن انجم��ن مي��زان مصرف 
ف��والد ايران در بازه زماني 6س��اله ب��ا افت حدود 
15درصدي همراه بوده كه بازار نه چندان مناسبي 

را براي فوالد سازان متصور مي كند. 

ايسنا 
مش��اور رييس جمهوري و دبير ش��وراي عال��ي مناطق آزاد 
و وي��ژه اقتصادي از دس��تيابي به صادرات ي��ك ميليارد دالري 
محص��والت توليدي از مناط��ق آزاد تا پايان امس��ال خبر داد. 
مرتضي بانك با تاكيد بر لزوم دس��تيابي و تحقق اهداف مناطق 
آزاد اظه��ار كرد: رس��يدن كامل به اهداف مناط��ق آزاد زماني 
محقق مي ش��ود ك��ه پش��تيباني تمامي اعضاي ش��وراي عالي 
مناطق آزاد تجاري � صنعتي را با خود به همراه داش��ته باش��د 
و در عي��ن حال بايد بدانيم كه اج��راي برنامه ها و فعاليت هاي 

مناطق آزاد با هماهنگي اين اعضاست. 
وي ادامه داد: قانون گذار اختياراتي كامل به مناطق آزاد داده و 
پشتوانه اين اختيارات در مناطق آزاد، شوراي عالي اين مناطق و 
اعضاي آن است كه شامل وزراي دستگاه هاي اجرايي است. دبير 
ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه شوراي 
عالي مناط��ق آزاد تجاري � صنعتي متش��كل از 10وزارتخانه و 
۴س��ازمان و دستگاه است، خاطرنش��ان كرد: وزرا و روساي اين 
س��ازمان ها عضو ثابت و تصميم گيرنده در اين شورا هستند پس 
تصميمات اخذ ش��ده در اين شورا ضمانت اجرايي 100درصدي 

در سطح كالن دارد و از پشتوانه قدرتمندي برخوردار است.
 وي ب��ا تاكيد بر اينكه مناطق آزاد مي توانند همه مش��كالت 
خود را با تكيه بر اين قانون و به پش��توانه ش��وراي عالي مناطق 
آزاد تج��اري � صنعتي حل كنند، عنوان كرد: مناطق آزاد قانون، 
اب��زار و امكاناتي دارند كه بر مبن��اي آن برنامه ها و فعاليت هاي 
خود را پيش مي برند. البته در اين راه نياز به كمك و هماهنگي 
همه دس��تگاه هاي اجرايي اس��ت تا بتوان به اهداف تعيين شده، 
رسيد. مش��اور رييس جمهوري افزود: به عنوان مثال اهدافي كه 
براي اين مناطق در اقتصاد مقاومتي تعريف ش��ده، نشان دهنده 
اين اس��ت كه اين مناطق بايد رويكرد صادراتي در پيش بگيرند 
و بر همين اس��اس صادرات كاالي توليدي از مناطق آزاد امسال 
به يك ميليارد دالر مي رس��د و سال گذش��ته هم در اين بخش 

30درصد افزايش داشته است.
وي خاطرنشان كرد: صادرات، اشتغال، سرمايه گذاري خارجي 
و توسعه و عمران منطقه يي از اهدافي است كه در قانون مناطق 
آزاد تعيين ش��ده اس��ت. اجرا و استفاده از تمام ظرفيت هاي اين 
قانون از اهدافي اس��ت كه مناطق آزاد و دبيرخانه ش��وراي عالي 

مناطق آزاد بايد داشته باشند. 

تعادل 
پس از سفر دي ماه سال گذشته حسن روحاني رييس جمهوري 
ايران به ايروان و مذاكره با سرژ سركيسيان رييس جمهوري ارمنستان، 
مذاكرات اعضاي هيات عالي همراه با همتايان و سپس رفت و آمد 
متقابل هيات هاي مختلف، برنامه ها و زمينه هاي فراواني براي توسعه 
همكاري هاي دو كش��ور فراهم شده اس��ت. براساس آمارها، حجم 
مبادالت تجاري ارمنستان در نيمه نخست سال 201۷ به 2 ميليارد 
و ۸15ميليون دالر رس��يد كه رشدي 2۴درصدي نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته داشته است. همچنين در اين بازه زماني، ميزان 
مبادالت تجاري با ايران به 11۴ميليون دالر رسيد كه رشد ساالنه 
0.۴درصدي داشت. از سوي ديگر، ميزان صادرات ارمنستان به ايران 
در اي��ن مدت به 3۴.۷ ميليون دالر رس��يد كه با افت ۹.3درصدي 
رو ب��ه رو بود. همچنين ميزان واردات ارمنس��تان از ايران به ۷۹.۷ 
 ميليون دالر رس��يد كه رشد 5.3درصدي را شاهد بوده ايم. شركت 
ايراني-روسي »ران سان واش��امير« با سرمايه گذاري 120ميليون 
دالري در ش��هر وانازور ارمنس��تان دو كارخانه با ظرفيت ش��غلي 
2 ه��زار نف��ر را ب��راي توس��عه اش��تغال زايي و س��رمايه گذاري 
اح��داث ك��رده اس��ت. پايگاه خب��ري فاكت��ور. اي ام با اع��الم اين 

خب��ر اعالم كرده اس��ت: ش��وراي ش��هر وانازور برنام��ه اختصاص 
 زمي��ن در منطقه ش��يراك با اعط��اي حق مالكيت را به ش��ركت 
ايراني-روس��ي تصويب كرده است. اين رس��انه ارمنستاني به نقل 
از ماميگ��ون اصالنيان ش��هردار وانازور، نوش��ته اس��ت: انتظارات 
بزرگي از اين س��رمايه گذاري داريم و ش��ركت ايراني-روس��ي در 
ايران، تركيه، روس��يه و تايلند هم كار توليد كپس��ول گاز و كربن 
را انج��ام مي دهد. وي اف��زود: مذاكرات با نمايندگان ش��ركت ران 
س��ان واش��امير ادامه دارد و در مرحله نخس��ت نيز كارخانه توليد 
 كپسول گاز و سپس كربن ساخته خواهد شد. به گفته وي، شركت 
ايراني-روس��ي همچنين احتمال س��اخت يك كارخان��ه فرآوري 
محص��والت كش��اورزي در ارمنس��تان را نيز مطرح كرده اس��ت. 
تجهيزات الزم هم در ايران سفارش شده است كه انتظار مي رود بهار 
سال آينده كار خود را آغاز كند. اصالنيان افزود: ما نيز اقدام هايي 
را براي ايجاد ارتباط بين ايران، ارمنس��تان و گرجس��تان انجام 
مي دهي��م ت��ا توليدات ب��ه اروپا صادر ش��ود. همچني��ن پايگاه 
خب��ري آركا عنوان ك��رده كه در جريان نشس��ت مقامات ايران 
و ارمنس��تان، طرفين توافق كردند كه در زمينه توليد و توسعه 

داروهاي دامپزشكي با يكديگر همكاري كنند.

راه اندازي كارخانه »ايراني-روسي« در ارمنستان برنامه ريزي توسعه صادرات از سوي مناطق آزاد 

پايگاه خبري سازمان ملي استاندارد  
رييس س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران، 
گفت: اس��تانداردها به هوش��مندتر شدن 
ش��هرها كمك مي كن��د؛ چراك��ه امروزه 
اس��تانداردها در هم��ه اج��زاي زندگ��ي 
ش��هري دخيل هس��تند و حض��ور مداوم 
آنها در زندگي شهري، محدود به كاالها و 
خدمات روزمره نمي شود؛ بلكه حوزه هاي 
مه��م و كالني مثل ان��رژي، حمل ونقل و 
فن��اوري اطالع��ات را نيز درب��ر مي گيرد. 

نيره پيروزبخت اظهار كرد: اس��تانداردها دستور كارهاي مهم براي تمام جنبه هاي زندگي 
از س��اختمان هاي با مصرف بهينه انرژي، حمل ونقل هوشمند، مديريت پسماند تا ايجاد 
جوامع پايدار را آماده مي كنند. وي گفت: ارتقاي س��طح خدمات ش��هري و گام نهادن به 
سوي مديريت يكپارچه شهري مستلزم به كارگيري استانداردهاي اختصاصي براي خدمات 
متنوع در شهر است كه هوشمندتر شدن شهرها را به همراه دارد. البته انجام اين فرآيندها 
و هوشمندتر شدن شهرها در گرو همكاري و تعامل نزديك سازمان ملي استاندارد ايران، 
شهرداري ها، وزارتخانه ها و سازمان هاي دخيل در مديريت شهري است. ما به عنوان مرجع 
استانداردس��ازي در كشور براي ش��كل گيري اين نوع همكاري آماده ايم تا شهرهاي مان با 
س��رعت بيشتري در مسير هوشمندس��ازي حركت كنند. پيروزبخت اظهار كرد: سازمان 
ملي اس��تاندارد براس��اس وظايف ذاتي خود و با توجه به اس��ناد باالدستي و برنامه ششم 
توسعه و اصل 2۴ سياست هاي اقتصاد مقاومتي براي پوشش سراسري استاندارد گام هاي 
بلندي برداش��ته است. براي س��ازمان ملي استاندارد ايران هيچ موضوعي مهم تر از ايمني 
و س��المت مردم نيس��ت و به همين دليل با چشمان باز و هوش��مند بر توليد، واردات و 
صادرات كاالها و خدمات نظارت مي كنيم و باور داريم كه استاندارد كليد توسعه اقتصادي 
كش��ور است. رييس سازمان ملي اس��تاندارد ايران تصريح كرد: با درك دغدغه هاي مقام 
معظم رهبري، براي تحقق شعار توليد، اشتغال و اقتصاد مقاومتي گام برداشتيم. به تعريف 
پيوست هاي فرهنگي براي استاندارد معتقديم و پويش »كاالي استاندارد ايراني مي خرم« 
را به همين دليل طراحي و اجرا كرديم تا همه براي سربلندي وطن در شرايط برابر تالش 
كنيم. وي افزود: انتخاب پوس��تر روز جهاني اس��تاندارد با عنوان »استانداردها، شهرها را 
هوشمندتر مي كنند« از ايران را به فال نيك مي گيرم و اين موفقيت ارزشمند بين المللي 
را آغاز حركتي نو در همكاري بين سازماني براي هوشمند كردن شهرها در ايران مي دانيم. 
پيروزبخت افزود: از روز جهاني اس��تاندارد در سال 13۹5 تا امروز موفقيت هاي فراواني 
در حوزه ه��اي تدوين و تجديدنظر در اس��تانداردها، ارزياب��ي انطباق، تاييد صالحيت و 
اندازه شناس��ي، هم در داخل و هم در عرصه بين المللي، به دست آورديم و از ظرفيت ها 
و موقعيت هاي ايجاد ش��ده به خوبي بهره برديم تا پرچم سازمان ملي استاندارد، هم در 

ايران و هم در عرصه جهاني، برافراشته باشد. 

پايگاه خبري كنفدراس�يون صادرات 
ايران  

ص��ادرات  كنفدراس��يون  ريي��س 
اي��ران ب��ا برش��مردن ن��كات مثبت و 
منف��ي آم��ار تج��ارت خارج��ي ايران 
در نيم��ه اول امس��ال گف��ت: بايد به 
س��مت صادرات كاال ب��ا ارزش افزوده 
باال حرك��ت كنيم. محم��د الهوتي با 
تحليل گزارش تج��ارت خارجي ايران 
در 6 ماه��ه ابت��داي امس��ال گف��ت: 

تحليل آمار 6 ماهه تجارت خارجي كش��ور حاكي از اين است كه مجموع تجارت 
 خارجي ۴3ميليارد و 13۹ ميليون دالر ش��ده كه از اين مقدار، صادرات با س��هم
20 ميليارد و 5۴۴ ميليون دالري و واردات با س��هم 23 ميليارد و 5۹۹ ميليون 
دالر نقش آفرين��ي كرده اند. در عين حال، تراز تجاري كش��ور با تفاوت 3 ميليارد 
و 51 ميلي��ون دالر منف��ي اس��ت. وي تصريح كرد: بازارهاي صادراتي كش��ور را 
كماكان چين، عراق، كره، امارات و هند تش��كيل مي دهند كه در اين ميان، بازار 
چين با ۷ درصد، عراق با 5.۴۸ درصد و كره با 12.۸۴ درصد رش��د مثبت همراه 
بوده اس��ت؛ در حالي كه امارات با رش��د 1۷.10 منفي و هند با 6.52 منفي در 
اين ميان مواجه بوده اند. به گفته الهوتي، اين امر نش��انگر آن اس��ت كه كاهش 
صادرات ايران به امارات به دليل ارتباط مس��تقيم ما با كشورهاي هدف صادراتي 
بوده و تقريبا كاالهايي كه ما در گذش��ته از طريق كش��ور امارات به كش��ورهايي 
همچون كره صادر مي كرديم، اكنون به صورت مستقيم صادر مي شود. وي اظهار 
ك��رد: بر اين اس��اس، اكنون صادرات اي��ران به امارات 1۷ درص��د كاهش يافته 
ول��ي در مقاب��ل، صادرات به كره، رش��د مثبت را تجربه مي كن��د. در عين حال، 
تجارت ما از بازارهاي ثالث به ارتباط مس��تقيم تبديل ش��ده اس��ت. عضو هيات 
نماين��دگان ات��اق بازرگاني تهران گفت: هند نيز به دليل مش��كالت نقل و انتقال 
پول و بدقولي هايي كه طرف هندي با طرف هاي تجاري ايراني داش��ته اس��ت، با 
 كاهش حجم تجارت با ايران مواجه ش��ده؛ ضمن اينكه واردات عمده ايران نيز از
 5 كشور چين، امارات، تركيه، كره و هند صورت گرفته كه باتوجه به اينكه كره 
در رده چهارم، توانس��ته جايگاه خود را حفظ كند، اين موضوع مي تواند از نكات 
مثبت آمارهاي تجاري باش��د. الهوتي گفت: در مجموع اگر بخواهيم نكات مثبت 
و منفي تحليل 6ماه را داشته باشيم، بايد به اين نكته اشاره كنيم كه بخش مثبت 
آن، بزرگ شدن حجم تجارت خارجي به ميزان 6 درصد است كه يكي از اهداف 
مهم كش��ور بايد باشد؛ چراكه بايد حجم و سهم خود از تجارت جهاني را افزايش 
دهيم و به جايگاه واقعي خود برسيم؛ به خصوص اينكه هر چه تجارت خارجي ما 

بزرگ تر شود، سهم ما در بازارهاي جهاني و حضور ما بيشتر خواهد شد. 

مهر 
ريي��س انجمن صنف��ي واردكنندگان 
خ��ودرو گفت: در 12ماه س��ال گذش��ته 
واردات وسايل نقليه موتوري به ارزش ۸۹3 
ميليون دالر رس��يد و بع��د از آن قطعات 
منفصله براي توليد خودرو سواري به ارزش 
۷۸2ميليون دالر بود. ميثم رضايي با اشاره 
به حجم واردات خودرو و قطعات منفصله 
براي س��اخت خودرو به كشور افزود: بنابر 
آمارهاي منتشر شده توسط گمرك كشور 

در سال گذشته واردات وسايل نقليه موتوري در رتبه سوم و واردات قطعات منفصله رتبه 
چهارم از مجموع واردات كاالها به كشور را به خود اختصاص داده بود. وي در ادامه افزود: به 
طوري كه در 12ماه سال گذشته واردات وسايل نقليه موتوري به ارزش ۸۹3 ميليون دالر 
رسيد و بعد از آن قطعات منفصله براي توليد خودرو سواري به ارزش ۷۸2ميليون دالر بود 
كه اين امر نشان دهنده اختالف كم در مورد ارزش ريالي واردات خودرو و قطعات به كشور 
است. رييس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو با اشاره به اينكه هياهوي خودروسازان و 
مخالفان واردات بي منطق و تنها براي تامين منافع خودشان است، گفت: طبق آمار گمرك 
واردات قطعات چيني كه توسط خودروسازان و قطعه سازان به كشور انجام مي شود، زيان 
اصلي را متوجه توليد و صنعت خودرو كش��ورمان كرده اس��ت. وي تصريح كرد: درحالي 
كه واردات خودرو در باالترين س��طح تنها حدود ۷درص��د از ميزان توليد را دربرگرفته و 
تهديدي براي توليد ملي به حس��اب نمي آيد، همانط��ور كه در گزارش تحقيق و تفحص 
از صنعت خودرو كه توس��ط مجلس شوراي اسالمي انجام ش��د، ميزان واردات موضوعي 
نگران كننده قلمداد نش��ده بود. رضايي با تاكيد بر قانون ش��كني مسووالن دولتي در قبال 
واردات خ��ودرو اظهار كرد: دولت با تغيي��ر گاه و بيگاه قوانين واردات خودرو تنها درصدد 
امتيازدهي به خودروس��ازان است و در آن سوي ميدان خودروسازان نيز با واردات خودرو 
و قطعات منفصله براي س��احت خودرو درحال تضيعف توليد ملي هستند. به اين ترتيب 
كه با نقابي از توليد و اش��تغال تنها صنعت خودرو كشور را دچار آسيب و زيان مي كنند. 
وي همچنين يادآور ش��د: خودروس��ازان با امتيازگي��ري از دولت هاي مختلف در طول 
۴دهه قبل همواره به توليدات بي كيفيت شان ادامه داده اند و به دليل در اختيار داشتن 
بازاري انحصاري الزامي براي رشد كيفي و توليد رقابتي نمي ديدند، حال آنكه اكنون نيز 
ش��اهديم با ورودش��ان به عرصه واردات خودرو نيز به سراغ محصوالتي متوسط و البته 
سودآور رفته اند. رييس انجمن صنفي واردكنندگان خودرو گفت: در شرايطي كه انتظار 
مي رود، مسووالن دولتي و سازمان هاي نظارتي با عنايت به آمارهاي گمرك و واردات در 
برابر ورود كاالهاي مخرب و غيراصولي بايستند، شاهديم بيش از دو ماه است كه بي هيچ 
علتي روند واردات قانوني خودرو توس��ط ش��ركت هاي نماينده و غيررسمي به طور كل 

تعطيل شده و كسي پاسخگوي آن نيست.

 استاندارد، شهرها را 
هوشمندتر مي كنند

 زواياي مختلف تجارت خارجي
در نيمه سال

 واردات قطعه چيني
از سوي خودروسازان
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15 نفت و انرژي
 بارگيري 3پايه مشعل

در فاز 13
آنا| مجري طرح توس��عه ف��از 13 پارس جنوبي 
گفت: عمليات بارگيري س��ه پايه مش��عل موقعيت 
»دي« اي��ن فاز در ش��ركت صنعت��ي دريايي ايران 
)صدرا( بوش��هر براي حمل ب��ه موقعيت جغرافيايي 
نص��ب در خليج فارس به پايان رس��يد. پيام معتمد 
افزود: »اين سه پايه مشعل به وزن 403 تن و ارتفاع 
69.5 مت��ر با جرثقيل دريايي اچ ال - 5000 بر بارج 

آرتميس بارگيري شد.«
وي با اش��اره به عمليات بارگي��ري و مهاربندي 
پايل هاي اين س��ه پايه ب��ه وزن 463 تن كه هفته 
گذشته روي همين بارج به اتمام رسيده بود، گفت: 
»با اتمام عمليات مهاربندي اين جكت در س��ه روز 
آينده و در صورت مس��اعد بودن هوا عمليات نصب 

توسط شناورهاي شركت صدرا انجام خواهد شد.«
مجري طرح توس��عه فاز 13 پارس جنوبي نصب 
اين س��ه پايه را گام موثري در جه��ت اتمام پروژه 
درياي��ي اين طرح عنوان كرد و افزود: »توليد گاز از 
موقعيت هاي بي  و دي در اولويت طرح توس��عه فاز 
13 پارس جنوبي قرار دارد.« وي يادآور شد: »نصب 
سه پايه مش��عل موقعيت بي  در سال گذشته انجام 

شده است.«
معتمد ادامه داد: »هم اكنون س��اخت سكوهاي 
درياي��ي فاز 13 از پيش��رفت 81درصدي برخوردار 
است و س��كوهاي بي  و دي اين طرح تا پايان سال 
جاري حسب تعهدات پيمانكار در موقعيت هاي ياد 

شده نصب خواهند شد.«
مجري طرح توس��عه فاز 13 پارس جنوبي افزود: 
»فاز 13 با دس��تيابي به مرز 86 درصد پيشرفت كل 
طرح در بخش هاي پااليش��گاه خش��كي، حفاري و 
خط لوله به ترتيب به 90، 81 و 78 درصد پيشرفت 

رسيده است.«
طرح توسعه فاز 13 پارس جنوبي براي استحصال 
56 ميليون مترمكعب گاز ترش از ميدان مش��ترك 
و تولي��د روزان��ه 50ميليون مترمكع��ب گاز متان، 
2900تن گاز مايع، 75هزار بش��كه ميعانات گازي و 
400تن گوگرد طراحي شده است. اين پروژه توسط 
كنسرس��يومي متش��كل از ش��ركت هاي پتروپايدار 
ايراني��ان، مپنا و صدرا در دس��ت اجراس��ت. طرح 
توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي در قالب 
24 فاز اجرايي ش��ده است كه اكنون با بهره برداري 
از 18فاز آن روزانه 570ميليون مترمكعب گاز توليد 

مي شود. 

 كشف ميادين جديد نفت
و گاز در پاكستان

 )POL( ايرنا| شركت مناطق نفتخيز پاكستاني
اعالم ك��رد: ميادين جديد نفت خام، ميعانات و گاز 
در منطق��ه »ات��وك« در ايالت پنجاب اين كش��ور 
كشف ش��ده است. متخصصان اين ش��ركت ذخاير 
نفت��ي و گازي جدي��د را در 83كيلومت��ري جنوب 

غربي اسالم آباد واقع در »جنديال« كشف كردند. 
بنا بر ارزيابي هاي اوليه ش��ركت مناطق نفتخيز 
پاكستان، از اين ميدان نفتي روزانه 19ميليون فوت 
مكعب گاز و بيش از 2هزار و 160بش��كه نفت خام 
قابل اس��تحصال اس��ت، اگرچه مقدار توليد نهايي 
اي��ن ميدان پس از تكميل مرحله اكتش��اف تعيين 
مي ش��ود. بر اس��اس اين آمار و ب��ا تجزيه و تحليل 
تركي��ب گاز، حدود 86 درصد گاز اين ذخيره جديد 
نفت و گاز متان، 7.2 درصد اتان و 2.9 درصد پروپان 

است. 
پاكس��تان همواره ب��ا بحران انرژي رو به روس��ت 
ك��ه با فرارس��يدن زمس��تان نگراني ها درب��اره اين 
مس��اله افزايش پيدا مي كند. پاكس��تان همچنين با 
عق��د قراردادهاي گازي با برخي كش��ورها از جمله 
جمهوري اسالمي ايران به دنبال پيداكردن راه حلي 
براي جب��ران كمبود انرژي اس��ت. ايال��ت پنجاب 
پاكس��تان از عمده مناطقي اس��ت كه وزارت نفت و 
شركت هاي نفتي اين كشور زمين هاي اين منطقه را 
براي استخراج مواد معدني از جمله منابع گازي در 

اختيار گرفته و در اين ايالت فعاليت دارند. 
 

 توافق رياض و مسكو
ثبات را به بازار برگرداند

ايرنا| به گزارش شبكه روسيا اليوم، »خالد الفالح« 
وزير نفت و منابع طبيعي عربستان روز سه شنبه گفت: 

»به ثبات در قيمت بازار نفت رسيديم.«
فالح در حاش��يه نشس��ت انجمن سرمايه گذاري 
روس��يه و عربس��تان كه اكنون در مس��كو در حال 
برگزاري اس��ت، تصريح كرد: توافق رياض و مسكو 
ثبات را به بازار نفت بازگرداند. فالح با اشاره به اينكه 
كش��ورش مايل به گس��ترش روابط با روسيه است، 
تاكيد كرد: »سفر »س��لمان بن عبدالعزيز« پادشاه 
عربس��تان به مسكو نش��ان از س��طح باالي اعتماد 

متقابل روسيه و عربستان دارد.«
عربستان سعودي و روسيه در سپتامبر )مهرماه/ 
ش��هريور( 2016 توافقنامه مشتركي با هدف ثبات 
در ب��ازار نفت را امض��ا كرده بودند. روس��يه بر اين 
اس��اس موافقت كرده بود، روزان��ه توليد نفت خود 
را 300هزار بش��كه كاهش دهد. سطح توليد نفتي 
مس��كو در اكتبر س��ال 2016 معادل 11ميليون و 

247هزار بشكه در روز بوده است. 
اظهارات فالح در حالي مطرح مي ش��ود كه منابع 
صنعتي چين در هفته يي كه گذشت خبر دادند كه 
پااليش��گاه هاي نفت اين كشور قرار است به موجب 
ي��ك ق��رارداد دولتي ك��ه در س��ال 2013 به امضا 
رس��يد، از ماه ژانويه 2018 ميالدي نفت بيش��تري 
از روس��يه از مسير خط لوله توس��عه يافته »ايست 
سيبريا پسيفيك اوشن )اسپو( « دريافت كنند. اين 
موضوع روسيه را در رقابت با عربستان به بزرگ ترين 

تامين كننده نفت چين تبديل مي كند. 
كش��ورهاي صادركننده نفت )اوپ��ك( در نوامبر 
2016 )ب��راي كاهش روزانه يك ميليون و 200هزار 
بش��كه نف��ت از مجم��وع اس��تخراج 32ميليون و 
500هزار بشكه در روز به توافق رسيدند. 10دسامبر 
همان سال نيز توافقي ميان كشورهاي عضو اوپك و 
غيرعضو از جمله روسيه توافقي در خصوص كاهش 
روزان��ه 558هزار بش��كه نفت امضا ش��د. در ادامه 
ش��وراي وزيران اوپك در جلس��ه 25 ماه مه  س��ال 
2017 )چهارم خرداد 96( كاهش توليد روزانه نفت 

خام را تا 3ماه نخست سال 2018 تمديد كردند. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« بررسي مي كند 

اليهنفتيپارسجنوبيقربانيرقابتها

»تعادل« تجربيات جهاني استفاده از پساب ها براي مقابله با بحران كم آبي را بررسي مي كند

فاضالب تصفيه شده بنوشيد

قيمت طالي سياه در روز جمعه با كاهش روبه رو شد 

آب سرد بر هيجان 5 هفته اي بازار نفت 

گروه انرژي|
روز پنج شنبه، ستار محمودي سرپرست وزارت 
نيرو براي افتتاح چندين طرح آب و برق به استان 
البرز س��فر كرد. يكي از مهم ترين طرح هايي كه به 
دس��ت محمودي افتتاح ش��د، فاز دوم تصفيه خانه 
فاضالب كرج بود. در ح��ال حاضر ظرفيت تصفيه 
پس��اب در اي��ران ح��دود يك ميلي��ارد مترمكعب 
در س��ال است كه به گفته سرپرس��ت وزارت نيرو 
 اي��ن رقم تا پاي��ان برنامه شش��م توس��عه بايد به

2 ميليارد و 500ميليون مترمكعب برسد. 
ايران كش��وري با محدوديت هاي ش��ديد منابع 
آبي اس��ت و اس��تفاده از پس��اب ها مي تواند بخش 
قابل توجهي از نياز پوشش��ي اين كش��ور را مرتفع 
كند. ارديبهشت ماه سال جاري، حميد چيت چيان 
وزير س��ابق نيرو در آيين بهره ب��رداري چند طرح 
فاضالب در اس��تان اصفهان، اس��تفاده از پساب را 
بهترين راه��كاري عنوان كرد كه كش��ور مي تواند 
در ش��رايط بحران كم آبي فعل��ي از آن بهره ببرد. 
بخش صنعت مي تواند بيشترين استفاده را از پساب 
داش��ته  باشد و به گفته چيت چيان براساس مصوبه 
ش��وراي  عالي آب اين استان، تمام صنايع اصفهان 
مكلفن��د به تدريج اس��تفاده از آب خام را حذف و 

مصرف پساب را جايگزين كنند. 
اين الگو به تدريج مي تواند در تمام اس��تان هاي 
كشور نيز اجرايي شود، به خصوص اينكه در تابستان 
س��ال  جاري خبرهايي از برخي استان هاي كم آب 

همچون قم به گوش رس��يد كه برخي شهرك هاي 
صنعتي همچون ش��كوهيه به علت مش��كل شديد 
در تامين آب، براي نخس��تين بار در سال هاي اخير 
اقدام به سهميه بندي آب واحدهاي توليدي كردند. 
البته بخش صنعت تنها كانديداي اس��تفاده از آب 
تصفيه شده فاضالب ها نيس��ت و بخش هاي ديگر 
اقتصاد نيز مي توانند در اين دايره بگنجند. اهميت 
استفاده از پس��اب هاي تصفيه شده به حدي است 
كه سازمان ملل متحد، شعار روز جهاني آب امسال 

را »پساب؛ طالي خاكستري« انتخاب كرد. 
در ماه مارس سال جاري گزارش برنامه توسعه 
جهاني آب سازمان ملل توسط يونسكو منتشر شد 
كه بررس��ي اس��تفاده از فاضالب مهم ترين قسمت 
اي��ن گزارش بود. اين گزارش ب��ا عنوان »فاضالب: 
منبعي دس��ت نخورده« همزمان با روز جهاني آب 
در ش��هر دورب��ان آفريقاي جنوبي رونمايي ش��د و 
مهم ترين پرس��ش آن اين بود ك��ه چطور مي توان 
حجم قابل توجهي از فاضالبي كه روزانه از مصارف 
خانگي، كش��اورزي و صنعتي وارد طبيعت مي شود 
را از يك مشكل هزينه زا تبديل به منبعي ارزشمند 

كرد؟ 
گاي راي��در ريي��س بخش آب س��ازمان ملل و 
سرپرس��ت س��ازمان بين المللي كار معتقد اس��ت: 
»فاض��الب در جهاني كه منابع آب محدود و تقاضا 
در حال رش��د است، منبعي ارزش��مند به حساب 
مي آيد. هر كس��ي به نوبه خود مي تواند سهمي در 

دس��تيابي به هدف توس��عه پايدار و كاهش س��هم 
بي توجهي به فاضالب ها و افزايش اس��تفاده مجدد 
و ايم��ن آب تا س��ال 2030 داش��ته باش��د. آنچه 
باي��د تحق��ق پيدا كن��د مديريت دقي��ق و بازيابي 
آبي اس��ت ك��ه از من��ازل، كارخانه ه��ا، زمين هاي 
كش��اورزي و ش��هرها روان مي ش��ود. بيايد همگي 
به اس��تفاده بيش��تر از فاضالب روي بياوريم تا اين 
منبع ارزشمند بتواند به نيازهاي جمعيت در حال 
رش��د و اكوسيس��تم شكننده ما پاس��خگو باشد.« 
براس��اس گزارش يونس��كو، در حال حاضر س��هم 
قابل توجه��ي از فاضالب ه��ا بدون هي��چ برنامه يي 
ب��راي جمع آوري ي��ا تصفيه آنه��ا در طبيعت رها 
مي شود. اين مساله خصوصا در كشورهاي با سطح 
درآمد پايين به صورت شديدتري محسوس است. 
به طور ميانگين در كش��ورهاي با درآمد پايين تنها 
8درصد فاضالب ها تصفيه مي شوند كه اين رقم در 

كشورهاي با درآمد باال 70درصد است. 
همان طور كه عنوان ش��د اس��تفاده از فاضالب 
تصفيه شده تنها منحصر به بخش صنعتي و مصارف 
حرارتي و برودتي نيست. براساس آمار منتشر شده 
توس��ط س��ازمان ملل، حداقل 50 كشور در جهان 
از فاضالب با هدف آبياري در كش��اورزي اس��تفاده 
مي كنند. به عنوان مثال، اردن كش��وري اس��ت كه 
از س��ال 1977 ت��ا به امروز 90درص��د از فاضالب 
تصفيه ش��ده خود را به بحث كشاورزي اختصاص 
داده اس��ت. ش��ايد تص��ور تهيه آب آش��اميدني از 

فاضالب براي بس��ياري از مردم��ان عادي غيرقابل 
باور باش��د، اما كافي اس��ت بدانيد كه آب ساكنان 
سنگاپور، پايتخت ناميبيا و شهر سن ديگو در ايالت 
كاليفرنياي امريكا به صورت كامال بهداشتي و سالم 
از بازيابي آب رها ش��ده در طبيعت تامين مي شود. 
ب��اور عمومي اش��تباه و مقاومت براي اس��تفاده از 
پس��اب براي مصارف نوش��يدني و كشاورزي يكي 
از نگراني هاي س��ازمان ملل در اين زمينه اس��ت. 
بس��ياري از مردم خصوصا در كش��ورهاي مسلمان 
نمي توانن��د ب��اور كنند آب��ي كه يك ب��ار كثيف و 
اصطالح��ا نجس ش��ده اس��ت را مي ت��وان دوباره 
اس��تفاده كرد. مصر يكي از كشورهايي است كه در 
سال 1990 قرباني اين باور و عدم حمايت عمومي 

در پروژه اس��تفاده از پساب هاي تصفيه شده جهت 
آبياري و پرورش ماهي ش��د. پيشنهاد سازمان ملل 
در اين رابطه تش��كيل كمپين هاي افزايش آگاهي 
عمومي اس��ت كه با مثال هايي همچون تصفيه آب 
ادرار فضانوردان در ايستگاه هاي بين المللي فضايي 
ب��راي تامين آب نوش��يدني، مي توان��د به پذيرش 
اين موض��وع در ميان عامه م��ردم كمك كند. در 
هر صورت ايران كش��وري است كه در ابتداي اين 
راه ق��رار دارد و در وهل��ه اول مي توان نياز مصرفي 
بخش صنعت را با استفاده از پساب ها برطرف كرد. 
همزم��ان با اين موضوع نيز مي توان با اس��تفاده از 
كمپين هاي مختلف و برنامه هاي تبليغاتي، مردم را 

آماده گذار به مراحل بعدي كرد. 

گروه انرژي| نادي صبوري| 
انتش�ار خب�ر خريد واح�د نفت و گاز ش�ركت 
مرسك توس�ط توتال در 21 آگوست امسال شايد 
هيچ فرد يا كشوري را به اندازه ايران دچار نگراني 
نكرد. قراردادي كه در واقع باعث مي شود، مرسك 
صاح�ب 97.5ميلي�ون س�هم از غول فرانس�وي 
ش�ود، ايران را در موقعيتي سخت در قبال توسعه 
يك�ي از پروژه هاي�ش گذاش�ت كه تاكن�ون نيز با 
عقب افتادگي هاي فراواني همراه ش�ده بود. زماني 
كه ش�ركت مرس�ك ب�ه دنب�ال برنده نش�دن در 
مناقصه توسعه اليه نفتي بزرگ ترين ميدان گازي 
جهان در س�مت قطر پس از 20سال فعاليت در آن 
سوي مرزهاي ايران به انعقاد تفاهمنامه اوليه براي 
توس�عه مشابه همان اليه در طرف ايراني دست زد 
هي�چ كدام از مس�ووالن وزارت نف�ت ايران تصور 
نمي كردند روزي توتال، شركتي كه توانست با كنار 
زدن مرسك در قطر برنده مناقصه شود، واحد نفت 
و گاز مرس�ك را خريداري كرده و ايران را با چنين 
موقعيت س�ختي براي تصميم گي�ري روبه رو كند. 
بي�ژن زنگنه، وزير نفت اي�ران چندي پيش عنوان 
كرد: »خريد مرس�ك توس�ط توتال براي ما ايجاد 
نگراني جدي كرده است. توتال در طرف قطري نيز 
اپراتور اين طرح است و اگر در هر دو طرف اپراتور 
باش�د، مش�كل ايجاد مي كند و اي�ن نگران كننده 
اس�ت.« زنگن�ه در آن زمان گفت كه ه�ر چند به 
دليل تجربه مرسك و شناخت اين شركت از ميدان 
بهترين گزينه به شمار مي رفت اما پس از خريداري 
توس�ط توتال اي�ران از چند ش�ركت ازجمله اني، 
ش�ل، پتروناس و پتروبراس كه اتفاقا برزيلي است 
نيز دعوت كرده اس�ت كه در صورت عالقه با ايران 
وارد صحبت ش�وند. حاال اما اظهارات منتشر شده 
از س�وي كريم زبيدي، مدي�ر برنامه ريزي تلفيقي 
شركت ملي نفت ايران نشان مي دهد كه گزينه هاي 
ديگ�ر عالقه خاصي نس�بت به توس�عه اليه نفتي 
پارس جنوبي نش�ان نداده اند و كماكان »مرسك« 
گزينه جدي ايران براي اين پروژه به حساب مي آيد. 
زبيدي ديروز به ايسنا گفته است: »چنانچه توسعه 
اليه هاي نفتي به مرس�ك س�پرده ش�ود، مرسك 
امنيت اطالع�ات را در طرف ايراني حفظ مي كند.« 
»تع�ادل« در اي�ن گ�زارش با نگاهي ب�ه تاريخچه 
فعاليت مرسك در اليه نفتي طرف قطري موسوم به 
»الشاهين« به بررسي اهميت و پيچيدگي برداشت 

از اين اليه پرداخته است. 
27ژانويه سال گذشته ميالدي رسانه هاي بين المللي 
از برنده ش��دن توتال در مناقصه توسعه ميدان نفتي آف 
شور قطر موسوم به »الش��اهين« خبر دادند. ميداني كه 
در واقع امتداد اليه نفتي پارس جنوبي ايران به حس��اب 
مي آي��د و پيش از برنده ش��دن توتال به مدت 20س��ال 
توسط شركت مرسك توسعه داده شده بود. رويترز در اين 

روز نوش��ت كه توتال سهمي 30درصدي در كنسرسيوم 
توس��عه دهنده الشاهين خواهد داشت كه 70درصد باقي 
آن در اختيار شركت نفت قطر خواهد بود. 6 شركت نفتي 
ديگر ازجمله بي پي و رويال داچ ش��ل نيز در آن زمان به 
عنوان ديگر اپراتورها در اين پروژه معرفي شدند. تركيبي 
كه نش��ان مي داد، توسعه الشاهين با قدرت پيش خواهد 
رفت. الشاهين تا آن زمان نيز روزانه 300هزار بشكه نفت 
خ��ام توليد مي كرد اما در ط��رف ايراني به هيچ توليدي 

نرسيده بود. 
در واق��ع قطر تاكنون همواره برن��ده رقابت در توليد 
نفت از بزرگ ترين ميدان گازي جهان بوده است. اما كنار 
گذاشته شدن مرسك از اين مناقصه براي ايران نويدبخش 
بود. ايران اميدوار بود كه بتواند با تكيه به تجربه 20ساله 
مرس��ك در قطر، اليه نفتي خود را كه بيش از يك دهه 
از نخس��تين مذاكرات براي توس��عه آن ب��دون كمترين 
پيشرفت مي گذشت، توس��عه دهد. غالمرضا منوچهري 
مرداد ماه س��ال گذشته و پس از برگزاري اين مناقصه به 
فارس گفت:»در مناقصه جديدي كه در قطر برگزار شد، 
ش��ركت مرسك ناباورانه بازنده و شركت توتال برنده اين 
مناقصه شد و بر اين اساس اين شركت با تجربه بسيار باال 
در اليه نفتي از قطر جدا شد و هم اكنون فعاليتي در اين 
اليه در آن س��وي مرز ندارد. به همين دليل اين موضوع 
موجب شد كه انگيزه بسيار بااليي داشته باشند تا بتواند 

در سمت ايراني اليه نفتي پارس جنوبي فعاليت كند.« 
مرس��ك پ��س از مطالع��ه اليه نفتي پ��ارس جنوبي 

پيشنهاد توليد روزانه 130تا 140هزار بشكه از اين ميدان 
كه طبق برآوردها حدود 14ميليارد بشكه نفت درجا دارد 
را ارائه كرد، پيشنهادي كه براي ايران اغواگرانه و مناسب 
به حس��اب مي آمد. آن  هم در وضعيتي كه تجربه نشان 
مي داد، ش��ركت هاي ديگر توانايي مرس��ك در انجام اين 

پروژه را ندارند. 
رهام قاس��مي، مديرعامل ش��ركت پتروايران خرداد 
ماه امس��ال به ش��انا گفت:»اليه نفتي، ميداني پيچيده و 
سرمايه بر اس��ت و هر ش��ركتي نمي تواند در اين ميدان 
عملكرد موفقي داش��ته باش��د. در سمت كشور قطر هم 
ابتدا ش��ركت هاي بزرگي آمدند و مطالعه كردند و گفتند 
اقتصادي نيست؛ اما مرسك آمد و گفت براساس تجربه يي 
كه در درياي شمال دارد، مي تواند نتيجه بگيرد و نتيجه 

گرفت.« 
او در ادامه عنوان كرد درحالي كه ايران توانايي حفاري 
چاه هاي چند ش��اخه يي تا بيش از 3كيلومت��ر را ندارد، 
مرس��ك مي تواند چاه هاي با عمق بي��ش از 10كيلومتر 
حفاري كند كه براي توس��عه اليه نفت��ي پارس جنوبي 
بس��يار راهگش��ا خواهد بود. غالمرضا منوچهري، معاون 
توس��عه مهندسي ش��ركت ملي نفت ايران مهر ماه سال 
گذشته گفته بود كه ايران قصد دارد با حفر 300حلقه چاه 
طي 20سال آينده توليد نفت از اليه نفتي پارس جنوبي 
را به 200هزار بش��كه در روز برساند. هر چند شايد براي 
كش��وري كه روزانه نزديك به 4ميليون بشكه توليد نفت 
خام دارد اين عدد اندك به نظر برسد اما بايد اين نكته را 

در نظر گرفت كه اساسا توليد نفت از اليه نفتي تفاوت هاي 
زيادي با توليد از ميدان هاي متعارف دارد. پاتريك پويانه، 
مديرعامل ش��ركت فرانسوي توتال زماني كه اين شركت 
صاحب 30درصد از سهام كنسرسيوم توسعه دهنده اليه 
نفتي در قطر شد، عنوان كرد كه نخستين هدف آنها در 5 
سال كه با 2ميليارد دالر سرمايه گذاري همراه است، حفظ 
توليد اين اليه روي 300هزار بشكه بوده و برنامه افزايش 
توليد به پس از نايل ش��دن ب��ه اين هدف مربوط خواهد 
ش��د. اين درحالي اس��ت كه در توليد نفت از ميدان هاي 
متعارف چنين حجمي از سرمايه گذاري و زمان تنها براي 
حفظ سطح توليد تقريبا بي معناست. مديرعامل شركت 
پترواي��ران پيش از اين درب��اره پيچيدگي هاي اليه نفتي 
گفته بود:»اليه نفتي پارس جنوبي با ضخامت كم و سنگ 
مخزن س��خت از ميدان هايي اس��ت كه توسعه آن بدون 
ش��ك به فناوري هاي روزآمد دنيا ني��از دارد؛ به ويژه در 
ش��رايطي كه طرف مقابل با همه توان و امكانات مشغول 
بهره برداري از اين ميدان مش��ترك است نبايد زمان را از 

دست بدهيم. « 

 رقابت يا جنگ نفتي؟
با وج��ود اينكه توتال صاحب 30درصد از س��هام 
كنسرسيوم توس��عه دهنده اليه نفتي الشاهين است، 
شركت هاي بزرگ ديگر نفتي همچون بي  پي و رويال 
داچ ش��ل نيز به عن��وان اپراتور در آن حض��ور دارند. 
نگراني فعلي ايران در مورد عرضه سهام شركت توتال 

به شركت مرسك براي تصاحب واحد نفت و گاز اين 
ش��ركت توسط غول فرانس��وي هر چند با ارتعاشات 
كمتر اما مي تواند براي ديگر شركت ها همچون بي  پي 
و شل نيز تكرار شود. در واقع از آنجا كه برداشت نفت 
از نقاطي مانند اليه نفتي نيازمند تجربه شركت ها در 
قس��مت آف شور است، ايران در توسعه اين اليه نفتي 
ناگزي��ر به اس��تفاده از فناوري هايي خواهد بود كه در 
اختيار ش��ركت هاي به خصوصي قرار دارند. شايد به 
همين واس��طه اس��ت كه بس��ياري بر اين باور اند كه 

نگراني ايران از بابت فعاليت مرسك بي دليل است. 
درحال حاضر نيز ش��ركت فرانس��وي توتال ليدر 
كنسرس��يومي است كه توس��عه فاز 11 ميدان گازي 
پارس جنوبي در ايران را به عهده داش��ته و به همين 
واسطه داراي منافعي در ايران است. ساخت سكوهاي 
تقويت فش��ار كه اي��ران در اين ف��از و در ادامه ديگر 
فازه��اي پارس جنوبي به آن احتياج خواهد داش��ت 
نيز از تكنولوژي هايي به حساب مي آيد كه در اختيار 
شركت هاي متعددي نيست و در نتيجه دست كشورها 
را براي انتخاب چندان باز نمي گذارد به ويژه كه چنين 
ابرپروژه هايي به دليل ريسك بااليي كه به همراه دارند 
به هيچ  وجه نقاط خوبي براي آزمون و خطا نيستند. 

آن  طور كه به نظر مي رسد با توجه به هجمه هاي 
فراواني كه توس��ط گروه هاي تندرو در ايران به وزارت 
نفت اين كشور بابت انعقاد قرارداد با شركت توتال در 
فاز 11 وارد آمد، وزارت نفت نگران شديدتر شدن اين 
حمله ها با واگذاري توس��عه اليه نفتي پارس جنوبي 
به مرسك است. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران درحالي 
چندي پيش از »نگراني« اي��ران بابت تصاحب واحد 
نفت و گاز مرسك توسط توتال صحبت كرد كه قبال 
او و همراهانش نگراني تندروها بابت فعاليت توتال به 
ص��ورت همزمان در قطر و ايران را بي اس��اس خوانده 
بودند. به همين واسطه مي توان نتيجه گرفت كه ابراز 
اين نگراني از س��وي زنگنه نمي توان��د بيانگر ديدگاه 

واقعي او در اين زمينه باشد. 
كري��م زبيدي، مدير برنامه ريزي تلفيقي ش��ركت 
ملي نفت ايران ديروز گفته اس��ت كه چنانچه توسعه 
اليه هاي نفتي به مرسك سپرده شود، مرسك امنيت 
اطالعات را در ط��رف ايراني حفظ مي كند. اظهاراتي 
كه نش��ان مي دهد ميان اي��ران و توتال در اين زمينه 
صحبت هايي شده است. وزير نفت چندي پيش نيز در 
پاس��خ به »تعادل« وجود چنين مذاكراتي را تاييد هر 

چند درباره محتواي آن سكوت كرد. 
در نهاي��ت، ايران و قطر همس��ايگاني هس��تند 
ك��ه براي تمام س��ال هاي پيش رو برنامه توس��عه 
بزرگ ترين ميدان گازي جهان و اليه  نفتي آن را مد 
نظر دارند. با توجه به محدود بودن شركت هايي كه 
توانايي انجام اين پروژه ها را داش��ته باشند، فعاليت 
همزم��ان آنها در هر دو س��وي مرزه��ا طبيعي و 

گريزناپذير به نظر مي رسد. 

گروه انرژي|
ديدار روز پنج شنبه مقام هاي سعودي و روس در حاشيه هفته انرژي 
روس��يه عاملي بود تا گمانه زني ها درباره احتمال محدود كردن توليدات 
نفتي در سال آينده ميالدي تقويت شده و قيمت هاي نفت 2درصد به باال 
رانده شود. در پي اين گمانه زني ها بود كه بار ديگر قيمت نفت خام امريكا 
به باالتر از 50دالر در هر بشكه بازگشت. اخبار اين ديدار باعث شد تا 2 
عامل كاهش دهنده قيمت ها در روز چهارشنبه خنثي شوند. در آن روز، 
عالوه بر آنكه گزارش اداره اطالعات انرژي امريكا از ثبت ركورد صادرات 
اين كش��ور حكايت داشت، توليد يك ميدان نفتي مهم ليبي هم از سر 
گرفته شد. با اين حال در روز جمعه ورق بار ديگر برگشت تا نگراني ها از 

مازاد توليد جهاني، رشد قيمت ها را مهار كند. 
به گزارش رويترز، افزايش قيمت روز پنج شنبه نفت برنت در معامالت 
آتي تحويل يك ماهه برنت در بازار نيويورك، برابر با 1.2دالر يا 2.2درصد 
بود. با اين افزايش، قيمت نفت خام برنت به 57دالر در هر بشكه رسيد. 
در همين روز، قيمت نفت خام وست تگزاس اينترمدييت نيز در معامالت 
آتي يك ماهه با 81 س��نت افزايش )معادل 1.6درصد( در ساعات پاياني 

كار بازار، 50.79 دالر در هر بشكه مبادله شد. 
با وجود اين، بازارهاي جهاني نفت در روز گذشته شاهد سقوط دوباره 

قيمت ها بود تا باالخره روند رو به رشد و طوالني از خوش بيني حاكم به 
بازارها به انتها برس��د؛ روندي طوالني كه به عنوان مثال براي نفت خام 

برنت در 16ماه گذشته بي سابقه بود. 
در اي��ن روز قيم��ت نفت خام برن��ت در معامالت آتي ب��ازار اروپا با 
26س��نت كاه��ش )مع��ادل 1.5درصد( ب��ه 56.74دالر در هر بش��كه 
رس��يد تا 5هفته صعودي ب��راي قيمت هاي نفت به پايان برس��د. نفت 
خام وس��ت تگزاس اينترمدييت نيز با 52سنت كاهش با قيمت 50.27 
دالر در هر بش��كه خريد و فروش شد. با اين وضعيت، قيمت نفت خام 
وست تگزاس اينترمدييت در س��اعات پاياني كار بازارهاي جهاني نفت، 
حدود 3درصد پايين تر از قيمت آن در زمان مشابه هفته گذشته بود تا 

شديدترين سقوط قيمت هفتگي آن در 3ماه گذشته ثبت شود. 

 تالش براي افزايش قيمت ها
در هفته سپري شده والديمير پوتين رييس جمهور روسيه عنوان كرد 
كه پيمان سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( و توليدكنندگان 
ديگر از جمله روس��يه درباره كاه��ش عرضه نفت براي تقويت قيمت ها 
ممكن است به جاي منقضي شدن در ماه مارس 2018 تا انتهاي 2018 
تمديد ش��ود. وزير انرژي روسيه الكس��اندر نواك نيز روز پنج شنبه و در 

راس��تاي اين برنامه اوپك اظهار كرد كه مسكو از كشورهاي جديد براي 
پيوس��تن به توافق محدودس��ازي عرضه نفت حمايت خواهد كرد. اين 

سخن در زماني مطرح شد كه شاه سلمان سعودي به مسكو رفته بود. 
ش��ركت مش��اوره انرژي امريكايي »اوراس��يا گروپ« درب��اره ديدار 
مقام هاي س��عودي و روس اين گونه تحليل كرد: »پوتين و س��لمان به 
احتمال فراوان به توافق براي تمديد پيمان محدودسازي توليد كشورهاي 
اوپك/غيراوپكي دست خواهند يافت اما آن را اعالم نخواهند كرد. با اين 
حال توافق آنها شامل تعهد به كاهش تدريجي ميزان محدودسازي توليد 
خواهد بود.«در همين اثنا بنا بر اظهارات روز پنج شنبه يكي از مقام هاي 
عالي رتبه دولت امريكا انتظار مي رود كه دونالد ترامپ، رييس جمهور اين 
كشور به زودي لغو توافق هسته يي )برجام( را اعالم كند تا به اين صورت 
مانع از برنامه هسته يي ايران شود. چنين اقدامي مي تواند گامي براي از 
سر گرفتن دوباره تحريم هاي امريكا عليه تهران بوده و فروش نفت خام 
ايران را محدود كند. برنادت جانسون قائم مقام شركت تحليل اطالعات 
بازار دريلينگ اينفو مي گوي��د: »در صورت انجام چنين اقدامي از جانب 
ترامپ مبادله بش��كه هاي نفتي به دالر دشوار خواهد شد. نفت )ايراني( 
زيادي همچنان جريان خواهد داش��ت اما احتماال يك ميليون بشكه در 

معرض خطر قرار مي گيرد. «

 نيروهاي منفي قدرتمند
جانسون ادامه مي دهد: »با افزايش قيمت ها به باالتر از 50دالر، 
توليدكنندگان شروع به توليد شديدتر كرده اند تا ميزان نقدينگي 
و مقاوم��ت در مقابل بحران هايش��ان را افزايش دهند. با اين اقدام 
اكنون آنه��ا تا حدي در مقابل زيان ه��اي احتمالي كاهش قيمت 
مصون شده اند. چنين وضعيتي ممكن است، توليد اياالت متحده 
را تحري��ك كند و تا حدي اثر خروج 1.8ميليون بش��كه در روز از 

توليدات اوپك را خنثي كند. «
عوام��ل ديگر هم ب��ه قيمت هاي نفت خام فش��ار مي آورند كه 
از جمله آنها از س��رگيري توليد ميدان نفتي ش��راره ليبي در روز 
چهارش��نبه اس��ت؛ ميداني كه يك تيپ مس��لح، باعث توقفي دو 
روزه در آن ش��دند. گزارش اخير اداره اطالعات انرژي امريكا نشان 
داد كه صادرات نفت خام اين كش��ور در هفته گذش��ته با جهشي 
چشمگير به 1.98ميليون بشكه در روز رسيده است. ركورد قبلي 
ص��ادرات نف��ت خام امريكا مربوط به هفته پي��ش از آن بود كه با 
1.5ميليون بش��كه برابري مي ك��رد. اين افزايش در پي تش��ديد 
تخفي��ف قيمتي نفت خام امري��كا در مقابل برنت بود كه منجر به 
جذابيت وست تگزاس اينترمدييت در بازارهاي جهاني شده است. 
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مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

نويسندهژاپنيتباربرندهجايزهنوبلادبياتشد
نام »كازوئو ايشي گورو« به عنوان برنده مهم ترين جايزه ادبي جهان اعالم شد؛ نويسنده يي كه تاكنون چهار بار نامزد »من بوكر« 

شده و يك بار اين جايزه را به خانه برده است. 
»كازوئو ايشي گورو« نويسنده انگلیسي ژاپني تبار متولد ۸ نوامبر ۱۹5۴ ناكازاكي است اما در 5 سالگي همراه با خانواده، وطنش را 
به مقصد انگلیس ترك كرد. به گزارش ايسنا، او مدرك كارشناسي رشته انگلیسي و فلسفه را از دانشگاه »كنت« دريافت كرد و بعد 
از يك سال مشغولیت به داستان نويسي دوباره به تحصیل روي آورد و مدرك كارشناسي ارشد نويسندگي خالق را از دانشگاه »ايست 

انگلیكا« كسب كرد. او از سال ۱۹۸۲ شهروند انگلیسي محسوب مي شود. 
برنده نوبل ادبیات امس��ال يكي از مطرح ترين نويس��ندگان انگلیسي زبان ادبیات داس��تاني است و تاكنون چهار بار با كتاب هاي 
»هنرمندي از جهان شناور«، »بازمانده  روز«، »وقتي يتیم بوديم« و »هرگز رهايم مكن« نامزد جايزه »من بوكر« شده است. رمان 
»بازمانده روز« او كه در ايران توسط »نجف دريابندري« ترجمه شده است، جايزه »من بوكر« سال ۱۹۸۹ را برايش به ارمغان آورد.

چهرهروز

كشورهاييكهبيشتريندرآمدراازساختخطوطريليدرجهانبهدستآوردند

جادههايابريشمازجنسآهن
گروهگوناگون|

ريل��ي،  حمل ونق��ل  دنی��اي  در 
كش��ورها  می��ان  تنگاتنگ��ي  رقاب��ت 
در  ريل��ي  خط��وط  توس��عه  ب��راي 
 داخ��ل و خ��ارج مرزها وج��ود دارد. اي��ن رقابت ها در

 ۱0 سال گذشته، باعث شده كه صنعت حمل ونقل ريلي، 
چن��د بازيگر اصلي را به جهان معرف��ي كند. از طرفي، 
چین با س��رمايه گذاري هاي كالن، به دنبال رسیدن به 
ش��اهراه هاي ريلي اصلي در جهان است، ازسوي ديگر، 
كشورهاي اروپايي و امريكايي، با توسعه خطوط ريلي به 
سمت آسیا، به دنبال جذب سرمايه گذاري هاي سريع و 
كالن در اين صنعت هستند و مي خواهند كريدورهاي 

اتصال آسیا به اروپا را ايجاد كنند. 
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، ش��ركت راه آهن 
چی��ن، با ن��ام CRRC از تولیدكنن��دگان بزرگ  قطار 
و خط آهن در جهان ش��ناخته  مي ش��ود. بس��یاري از 
خبره��ا حاك��ي از ورود نس��ل جدي��دي از قطارهاي 
ش��ناور مغناطیسي در اين كشور اس��ت كه مي تواند با 
س��رعت600 كیلومتر بر س��اعت حركت كند. براساس 
گزارش هاي منتش��ر شده، ش��بكه راه آهن چین، يكي 
از بزرگ ترين مس��یرهاي ريلي دنیاست كه مسافت آن 
بالغ بر ۲0 هزار كیلومتر اعالم ش��ده اس��ت. طبق آمار، 
حدود 53۸ میلی��ارد دالر براي اين ناوگان حمل ونقل، 

سرمايه گذاري شده است. 
ش��ركت CRRC، عالوه بر اينكه در چین به تولید 
خط آه��ن با قطارهاي ش��ناور مغناطیس��ي مي پردازد، 
در بسیاري از كش��ورهاي غربي، اروپايي و آسیايي نیز 
ساخت خطوط ريلي را آغاز كرده است. براساس گزارش 
به دس��ت آمده، اين ش��ركت چیني، با درآمدي معادل 
۲0.7میلیارد دالر در س��ال ۲0۱6، به عنوان مهم ترين 
شركت سازنده خطوط ريلي در جهان شناخته مي شود. 
همان طور كه گفته شد از آنجا كه توسعه ريلي نقش 
قابل توجهي در رشد اقتصادي دارد، بسیاري از كشورها 
در تالش��ند تا برنامه هايي براي افزايش و بهینه س��ازي 
سهم بخش ريلي ارائه دهند. در اين میان، شركت هاي 
زيمنس، آلس��توم و بمبارديه، از مهم ترين رقباي چین 
در س��اخت و تولید خطوط ريلي به ش��مار مي روند. هر 
چن��د كه چین، در س��ال ۲0۱6، با فاصله بس��یاري از 
كش��ورها، در صدر جدول بزرگ تري��ن تولیدكنندگان 

عمده وسايل نقلیه شناخته مي شود. براساس گزارش ها، 
ش��ركت زيمنس آلمان، دومین س��ازنده خطوط ريلي 
در جهان به ش��مار مي رود. اين ش��ركت از بزرگ ترين 
شركت هاي مهندس��ي اروپاست كه محصوالتش، تنوع 
گس��ترده يي دارد؛ از كاالهاي مربوز به آشپزخانه گرفته 
تا تجهیزات و ماش��ین آالت صنعتي و قطارها. تازه ترين 
گزارش ها نشان مي دهد اين ش��ركت بزرگ آلماني، با 
درآمدي مع��ادل ۸.6میلیارد دالر در س��ال ۲0۱6، در 
جايگاه دوم تولید كنندگان خطوط ريلي در جهان قرار 
دارد. شركت آلستوم فرانسه نیز، در رتبه سوم فهرست 
مهم ترين سازندگان خطوط آهن قرار دارد. طبق اخبار 
منتش��ر شده، فرانسه يكي از بهترين كشورها در زمینه 
زيرساخت هاي ريلي است، تاريخچه اين صنعت در اين 
كش��ور به س��ال ۱۸۲3 برمي گردد. مطابق آمار مجمع 
جهاني اقتصاد در س��ال ۲0۱7، كیفیت زيرساخت هاي 
ريلي در فرانسه رتبه چهارم جهاني را به دست آورد. در 
سال ۲0۱6 نیز، اين كشور با درآمدي معادل ۸ میلیارد 
دالر، در میان مهم ترين تولیدكنندگان خطوط آهن قرار 
گرفت. همان طور كه گفته شد، چین در سال هاي اخیر، 
به بزرگ ترين سازندگان خطوط ريلي در جهان تبديل 
شده است. طبق گزارش هاي به  دست آمده، هر چند كه 
فرانسه و آلمان، خود از مهم ترين تولیدكنندگان صنعت 
حمل ونقل ريلي به شمار مي روند، اما درنظر دارند با ادغام 

دو شركت بزرگ خود -زيمنس و آلستوم- امكان رقابت 
با رقیب چیني را در اين صنعت حفظ كنند. 

در می��ان مهم ترين تولیدكنن��دگان خطوط ريلي 
جهان باتوجه به درآمد، شركت بمبارديه، در رتبه چهارم 
قرار دارد. اين ش��ركت چندملیتي كه اكنون مقر اصلي 
آن در ش��هر مونترال كاناداست، تولیدكننده پیشتاز در 
صنايع هواپیماسازي، تجهیزات دفاعي، نظامي و ساخت 
قطار در جهان اس��ت. اين شركت در س��ال ۱۹۴۲ در 
كبك كانادا تاسیس شده و حاال در فهرست 500شركت 
بزرگ جهان قرار دارد. طبق آمار به دست آمده، در سال 
۲0۱6، درآمد اين شركت در تولید خطوط آهن، مبلغي 

معادل 7.6 میلیارد دالر بوده است. 
براساس داده هاي سازمان همكاري هاي اقتصادي و 
توس��عه، در دوره س��ال هاي ۲00۹ تا ۲0۱5، در سطح 
جهان به طور متوسط ۱30 میلیارد دالر در بخش ريلي 
سرمايه گذاري شده و پیش بیني مي شود كه اين رقم در 
بازه زماني ۲0۱5 تا ۲030 به ۲70میلیارد دالر افزايش 
يابد. براس��اس اعالم اين سازمان، سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در زيرس��اخت هاي ريلي كشورهاي در حال 
توسعه نیز پس از سال ۲005 رشد قابل توجهي داشته 
و طي سال هاي ۲0۱۱ و ۲0۱۲ از لحاظ تعداد پروژه ها 
و همچنین از لحاظ میزان بودجه صرف ش��ده، منطقه 

جنوب آسیا در صدر قرار گرفته است. 

آمارنامه

بازارهنر

بزرگداشت»كيارستمي«درجشنوارهفيلمبيروت
بیس��تمین جش��نواره فیلم بی��روت كه 
در كش��ور لبن��ان در حال برگزاري اس��ت، 
بزرگداشتي براي زنده ياد عباس كیارستمي 
با حض��ور فرزند اين كارگ��ردان و تعداي از 

همكارانش برگزار مي كند. 
بیستمین جشنواره فیلم بیروت از ۱۲ تا 
۲0مهرماه در كشور لبنان در حال برگزاري 
است و برنامه بزرگداشت عباس كیارستمي 
را نیز با حضور احمد كیارس��تمي، همايون 
ارش��ادي، توفان گركاني )هم��راه و مترجم 

عباس كیارستمي(، علي ملكي )دستیار عباس كیارستمي 
و سرپرس��ت جلوه هاي بصري(، انس��یه ملكي )سرپرست 
صداگذاري( و چارلز گیلیبرت )از شركت سي جي سینما 
و تهیه كنن��ده »۲۴ فريم«( در برنامه خود دارد. به گزارش 

ايسنا، فیلم »دختري در میان اتاق« ساخته 
كريم لك زاده، »آن مرد با اسب آمد« ساخته 
حسین ربیعي دستجردي و »سكوت« ساخته 
علي عس��گري و فرنوش صمدي )محصول 
ايتالی��ا( در بخش مس��ابقه فیلم هاي كوتاه 
خاورمیانه، »در پناه بلوط« س��اخته مهدي 
نورمحم��دي در بخ��ش مس��ابقه فیلم هاي 
مستند خاورمیانه، »االن« ساخته مصطفي 
گندم كار در بخش میدان عمومي و در بخش 
بزرگداشت عباس كیارستمي فیلم هاي »۲۴ 
فريم«، »طعم گیالس«، »خانه دوست كجاست؟«، »باد ما 
را خواهد برد«، »منو خونه ببر«، »مس��افر«، »زير درختان 
زيت��ون« و »76دقیق��ه و ۱5ثانیه با عباس كیارس��تمي« 

ساخته سیف اهلل صمديان به نمايش درخواهند آمد. 

حاشيه

مرگساالنه55هزارايرانيبراثراستعمالدخانيات
ساالنه 55هزار نفر در ايران بر اثر استعمال دخانیات 
جانش��ان را از دس��ت مي دهند. اما سال هاست اعمال 
مالی��ات بر خرده فروش��ي دخانیات بی��ن مجلس ها و 

دولت ها دست به دست مي شود. 
اين همان موضوعي اس��ت كه س��خنگوي وزارت 
بهداش��ت هم با آن اش��اره كرده است. او با بیان اينكه 
در كشور س��االنه 50 تا 55هزار نفر به علت استعمال 
دخانیات مي میرند، گفت: ب��ا اصالح مالیات بر عرضه 
مواد دخاني مي توانیم عالوه بر ايجاد س��االنه ۱۱هزار 
میلی��ارد تومان اعتبار ب��راي نظام س��المت، مصرف 
دخانیات را نیز كاهش دهی��م. ايرج حريرچي با بیان 
اين مطلب ك��ه ۱۴.۱3درصد از افراد باالي ۱5س��ال 
در كشور، س��یگار و دخانیات مصرف مي كنند، افزود: 
در 5س��ال گذشته شیوع استعمال دخانیات در كشور 
از ۱۴.0۹ به ۱۴.۱3درصد رس��یده اس��ت كه افرايش 

زيادي نیست. حريرچي همچنین افزود: شیوع مصرف 
روزانه سیگار از ۱0.۹ به ۱0.۱درصد كاهش يافته است 
يعني در مقايس��ه با گذشته 500هزار نفر روزانه كمتر 
س��یگار مي كشند. او با اشاره به اينكه متاسفانه میزان 
استعمال قلیان در كشور بیشتر شده است و در 5سال 
گذش��ته ۴۸0هزار نفر به جمعیت استعمال كنندگان 
قلیان اضافه شده اس��ت، افزود: يك بار مصرف قلیان 
معادل استعمال ۱00تا۲00 نخ سیگار است. قائم مقام 
وزير و معاون كل وزارت بهداشت میزان شیوع استعمال 
سیگار بین نوجوانان پسر )۱3تا ۱5ساله( را 3.۴درصد 
و بین دخت��ران را ۲.۱درصد اعالم ك��رد و آن را يك 
فاجعه ملي دانس��ت. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: 
دخانیات، شايع ترين عامل مرگ و میر قابل پیشگیري 
در جهان است و در كشور ساالنه 50 تا 55هزار نفر به 

علت استعمال دخانیات مي میرند.  

گيشهپاييزي
آخري��ن آمار ف��روش فیلم ه��ا در حالي 
اعالم ش��د كه فیلم هاي »زرد« و »ماالريا« 
در روزه��اي ابتدايي اكران خ��ود به فروش 
۲35 و ۴۲ میلی��ون تومان دس��ت يافتند و 
اعالم میزان فروش »ايتالی��ا ايتالیا« هم به 
هفته جاري موكول ش��د. در میان آثار تازه 
اكران ش��ده فیل��م »زرد« موفق ش��د نظر 
مخاطبان را ب��ه خود جلب كند و در تهران 
با اقبال مواجه ش��ود. در هفته اخیر ۴ فیلم 
س��ینمايي به اكران اضافه شد كه در میان 

آثار يك فیلم با موضوع كودك و نوجوان هم ديده مي شود 
كه س��ینماگران كودك امید دارند اين روند ادامه داشته 
و آثار مورد توجه مخاطبان ق��رار گیرد. به گزارش فارس 
احمد مختاري مدير پخش دفتر هدايت فیلم درباره فروش 
آثار اين دفتر گفت: فیل��م »نگار« با فروش يك میلیارد و 
3۱3میلیون تومان در تهران و رقم 700میلیون تومان در 
شهرستان ها به فروش ۲میلیارد و ۱3 میلیون تومان رسید.

او ادام��ه داد: فیلم »ملي و راه هاي نرفت��ه اش« در تهران 
ب��ه فروش 663میلیون تومان و در شهرس��تان به فروش 
۱5۲میلیون تومان رسید و فروش كل فیلم به مبلغ ۸۱5 

میلیون تومان رسید.حبیب اسماعیلي مدير 
دفتر پخش رس��انه فیلمسازان مولود درباره 
فیلم اكسیدان گفت: فیلم در پرديس كورش 
و مگامال ب��ه صورت كامل س��انس دارد و 
در ۱0 س��الن از جمل��ه س��مرقند، زندگي، 
مركزي، س��روش، تیراژه و... در سانس هاي 
فوق الع��اده به نماي��ش در مي آيد. هم اينك 
فروش فیل��م به رق��م ۱0میلی��ارد و ۹00 
میلیون رسیده است. غالمرضا فرجي مدير 
دفتر پخش و بازارياب��ي حوزه هنري درباره 
فروش »قهرمان��ان كوچك« گفت: فیلم در تهران و چند 
س��الن در شهرستان به نمايش در آمده و فروش فیلم در 
تهران به رقم ۲۴میلیون تومان رسیده است. علي سرتیپي 
مدير دفت��ر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم هاي دفتر 
گفت: فیلم »زرد« در تهران با اقبال مواجه ش��د و طي دو 
روز فروش فیلم به رقم ۲35 میلیون تومان رس��ید. فیلم 
»ماالريا« هم در تهران به فروش ۴3 میلیون تومان رسید. 
او ادامه داد: فیلم »تابس��تان داغ« به فروش يك میلیارد و 
 330میلیون تومان رسید. فیلم »س��ارا و آيدا« به فروش

۲ میلیارد و ۸۹0 میلیون تومان رسید. 

بيستمينجايزهبه»پيشخدمت«ايراني
انیمیشن »پیشخدمت« به كارگرداني 
فرن��وش عابدي ۲ جايزه بین المللي ديگر 

كسب كرد. 
انیمیش��ن  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
»پیش��خدمت« ب��ه كارگردان��ي فرنوش 
عاب��دي در صدمین حض��ور بین المللي 
خ��ود، بیس��تمین جاي��زه اش را دريافت 
كرد. اين فیلم جايزه بهترين انیمیش��ن 
جش��نواره »كورتو كريتیووي« مكزيك و 
بهترين انیمیشن »هات اسپرينگ هارور« 

آريزوناي امريكا را دريافت كرد. 
به همین ترتیب انس��تیتو فیل��م و هنرهاي »هات 
اسپرينگز هارور«، »پیش��خدمت« را به عنوان يكي از 

برندگان خود برگزيد. همچنین اين فیلم 
موف��ق به كس��ب جاي��گاه اول در بخش 
بین الملل از چهاردهمین فستیوال فیلم 
كوتاه خالق »UDCI« در مكزيك شد. 

انیمیش��ن »پیش��خدمت« داس��تان 
آش��ناي ارباب و رعیت را روايت مي كند؛ 
ماج��راي برخ��ورد يك نويس��نده با يك 
حش��ره غول پیك��ر يعني يك سوس��ك، 
سوس��ك پیشخدمت مي ش��ود و كم كم 
مي فهمد اليق ش��رايط بهتري اس��ت و 
همه چی��ز ب��ازي را به هم مي ريزد. م��رد اما در تالش 
حفظ شرايط اس��ت و متوجه مي ش��ود كه اين بازي 

قاعده يي ندارد. 

سرنوشتتوافقهستهاي
ايراندردستكنگره

واشنگتنپست:
در  روزنام��ه  اي��ن 
صفح��ه اول خود به ادامه 
بحران ه��اي جدايي طلبي 
كاتالونیا از اسپانیا پرداخته 

است. 
به گزارش نیويورك تايمز، 
دلیل  ب��ه  اس��پانیا  دول��ت 
خشونت نیروهاي پلیس در 
كرد.  عذرخواهي  كاتالونی��ا 

همچنین دادگاه قانون اساسي اسپانیا از پارلمان كاتالونیا 
خواسته كه نشس��ت اعالم استقالل را لغو كند. گزارش 
ديگري در صفحه اول اين روزنامه منتشر شده كه حاكي 
از تصمیم دونالد ترامپ براي اعالم پايبند نبودن ايران به 
توافق هسته يي است. ترامپ بايد تا ۱5 اكتبر يعني ۹روز 
ديگر تصمیم نهايي خود را درباره توافق هسته يي ايران 
اعالم كند. به گزارش اين روزنامه ۲ مقام امريكايي تاكید 
كردند كه دونالد ترامپ هفته آينده اعالم خواهد كرد كه 
توافق هسته يي با ايران به نفع امنیت ملي امريكا نیست 
و كنگره امريكا بازنگري درباره توافق هس��ته يي را آغاز 
خواهد كرد. پیش از اين كاخ سفید اعالم كرد كه دونالد 
ترامپ تصمیم خود در م��ورد باقي ماندن يا نماندن در 

توافق هسته يي با ايران را اتخاذ كرده است. 

فايننشالتايمز:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود با انتشار عكسي 
از ملك سلمان و پوتین در 
كاخ كرملین، گزارش��ي از 
ديدار پادش��اه عربستان و 
روس��یه  ريیس جمهوري 
منتش��ر كرد. طب��ق اين 
گ��زارش، ملك س��لمان، 
عربستان سعودي  پادشاه 

كه با هیات همراه براي س��فري 3روزه وارد روسیه 
ش��ده اس��ت، روز پنج ش��نبه با والديمی��ر پوتین، 
ريیس جمهوري روس��یه ديدار و گفت وگو كرد. اين 
نخستین سفر پادش��اه عربستان سعودي به كشور 
روس��یه اس��ت. بازار جهاني نفت و تحوالت منطقه 
خاورمیانه محور گفت وگوي مقام��ات عالیرتبه دو 
كشور روسیه و عربستان سعودي در اين ديدار بود. 
به گزارش فايننش��ال تايمز، ريیس جمهوري روسیه 
گفته اس��ت كه ديدار پادشاه عربستان از كشورش 
تاثیري مثبت بر روابط دو جانبه خواهد داشت. طبق 
پیش بیني هاي صورت گرفته احتماال پوتین و ملك 
سلمان در اين ديدار به توافقي براي تمديد كاهش 
تولید نفت تا انتهاي س��ال ۲0۱۸ دس��ت خواهند 
يافت. امضاي چند قرارداد س��رمايه گذاري ازجمله 
پ��روژه گاز طبیع��ي مايع و طرح هاي پتروش��یمي 
ازجمله برنامه پادش��اه عربس��تان سعودي و هیات 

همراه در جريان اين سفر است. 

تايمز:
اي��ن هفته نامه با توجه 
به تیراندازي هفته گذشته 
در الس وگاس، ط��رح جلد 
تازه تري��ن ش��ماره خود را 
ب��ه فهرس��تي از مهم ترين 
تیراندازي ه��اي مرگبار در 
امريكا اختصاص داده است. 
روي جل��د اين نش��ريه از 
اي��ن تیراندازي ها با عنوان 

كابوس امريكا ياد ش��ده اس��ت. طب��ق گزارش هاي 
به دس��ت آمده، بس��یاري از امريكايي ها، س��االنه در 
خش��ونت هاي مس��لحانه كشته مي ش��وند. به گفته 
بسیاري از كارشناسان، قانون حمل سالح و ريشه هاي 
فرهنگي، آمار كشتارهاي مس��لحانه در اين كشور را 
افزايش داده است. تیراندازي يك شنبه گذشته در شهر 
الس وگاس يك��ي از صدها تیراندازي در س��ال جاري 
می��الدي در امريكا ب��ود. در اين حادثه 5۹ نفر كه در 
يك جشنواره موسیقي حضور داشتند، كشته و بیش 
از 500 نفر زخمي شدند. شمار تلفات اين حادثه را به 

مرگبارترين تیراندازي در 30سال اخیر تبديل كرد. 

كيوسك

تاريخنگاري

واكنش مطبوعات به پيمان نظامي ايران و امريكا 
پانزدهم مهر ۱3۲6 مطبوعات ايران با تیترهايي درباره 

پیمان نظامي بین ايران و امريكا منتشر شدند. 
محمود ج��م، وزير جنگ ايران و جورج آلن، س��فیر 
امري��كا در تهران يك پیمان نظامي امض��ا كردند كه به 
موجب اين پیمان، ايران تعهد كرد پیش از جلب موافقت 
امريكا از س��اير كش��ورها، كمك نظام��ي دريافت نكند. 
همچنین مقرر ش��د شماري از افس��ران امريكايي براي 

بهبود وضع ارتش ايران عازم ايران شوند. 
برخي مطبوعات نوشته بودند كه اين پیمان به معناي 
نابودي و دگرگوني هويت ارتش و مس��لط كردن رايزنان 

نظامي امريكا بر نیروهاي مسلح ايران است. 
به موجب اين قرارداد كه مشتمل بر 5 فصل و ۲5ماده 
ب��ود، دولت ايران تمام اس��رار و اطالعات فني خود را در 
اختیار مستشاران امريكا قرار مي داد. قرارداد بدون اجازه 
و تصويب مجلس ش��وراي ملي به اجرا گذارده ش��د و در 
سال هاي بعد با تغییرات عبارتي مختصر مرتبا تمديد شد 

و تا سقوط رژيم شاه همچنان به قوت خود باقي ماند. 
در آن زمان منابع خبري امريكا، حجم معامله نظامي 
آن كش��ور با اي��ران را به مراتب بیش��تر از آنچه مقامات 

سیاسي دو كشور به  آن اشاره كرده بودند، اعالم كردند. 
به نوش��ته روزنامه هاي امريكاي��ي و اظهارات هنري 
واالس، معاون رياس��ت جمهوري و وزير بازرگاني س��ابق 

آن كش��ور، بهاي واقعي جنگ افزارها و وسايل مزبور سر 
به 70میلی��ون دالر مي زد. با اين حال دولت امريكا هنوز 
اي��ن مقدار جنگ افزار را براي تقوي��ت ارتش ايران كافي 
نمي دانست. از اين رو با استناد به »اصل ۴ ترومن« كه در 
30دي ۱3۲7 به تصويب كنگره رسیده بود، تالش كرد تا 
كمك هاي بیشتري در اختیار ايران و ساير كشورهايي كه 

در چارچوب منافع منطقه يي امريكا بايد تسلیح و تقويت 
مي شدند، قرار دهد. 

برخ��ي، انعقاد ق��رارداد جم با دولت امري��كا را باعث 
كنترل دولت شوروي در منطقه مي دانستند اما در مقابل، 
منتقدان معتقد بودن��د كه با اين پیمان، ارتش امريكا به 

ارتش ايران و اطالعات نظامي كشور مسلط مي شد. 

ميراثنامهايستگاه

انتقادكارگردانهاليووديازترامپ
»جود آپات��او« كارگ��ردان، تهیه كننده 
وضعی��ت  درب��اره  امريكاي��ي  كمدي��ن  و 
رياس��ت جمهوري »دونالد ترامپ« گفت: به 

نظر من اوضاع دارد بدتر و بدتر مي شود. 
به گ��زارش ورايتي »جود آپاتاو« بازيگر، 
كارگردان و تهیه كنن��ده هالیوودي و برنده 

جوايز »امي« و انجمن فیلم امريكا در جديدترين اظهارنظر خود گفت كه امیدي به 
بهبود اوضاع كشورداري »دونالد ترامپ« ندارد. 

»آپاتاو« در انتقاد از ريیس جمهور كنوني امريكا گفت: فكر مي كنم برايمان روشن 
شده كه انسان ها مي توانند چقدر وحشتناك باشند و به نظر من از طريق شبكه هاي 
اجتماعي، غرايز بدترين آدم ها را ش��دت بخشیده ايم. از ديد من، اين جعبه پاندورا 
)اشاره به يكي از داستان هاي اساطیر يونان كه استعاره يي از فجايع غیرقابل جبران 

است( است كه بدتر و بدتر مي شود. 
او ادامه داد: در داس��تان پردازي، تو همیش��ه مي خواهي با كسي شروع كني و 
ببیني آيا مي شود از او درسي گرفت. بنابراين تو مي خواهي شخصیت ها نقص داشته 
باشند، هرچه بیشتر بهتر. به نظرم مساله »ترامپ« اين است كه او هر چه بیشتر و 
بیشتر در گودال جنون فرو مي رود. اين هیچ نشانه يي از ياد گرفتن چطور برخورد 

كردن به عنوان يك ريیس جمهور را در او نشان نمي دهد. 
به گزارش ايس��نا، »آپاتاو« به رفتار »ترامپ« در سفر پرحاشیه اش به پرتوريكو 
و پرتاب كردن دس��تمال توالت بین سیل زدگان اش��اره كرد و گفت: چه در سر او 
مي گذرد؟ او ش��بیه به آدمي اس��ت كه در يك كازين��و كار مي كند. هیچ چیز ياد 
نمي گیرد. اين رفتارها باعث ترس جمعیت زيادي مي شود كه نگران تحريك شدن 
رهبر كره ش��مالي هس��تند. پیش از اين نیز اين كارگردان در مورد انتخاب دونالد 
ترامپ به رياست جمهوري امريكا نیز واكنش نشان داده بود. او پس از اين انتخاب در 
يادداشتي نوشته بود: بعد از اوباماي عالي حاال وحشتناك است كه بخواهي، ببیني 
چنین خانواده وحشتناكي در كاخ سفید مستقر شوند. شبیه فیلم جان واترز است. 

زخمهاييبرتنشاهدژهاياصفهان
كوه صفه از سلسله جبال زاگرس در جنوب 
اصفهان واقع شده كه از محل چشمه خاچیك 
آغاز ش��ده و در انتها به فضاي سنگي صاف و 
صفه مانندي ختم مي ش��ود و به همین دلیل 
ُصِفه نامیده ش��ده است. از جمله نقاط مشهور 
در كوه صفه قلعه ش��اه دژ است كه به قلعه ديو 

نیز معروف اس��ت. اين قلعه يك قلعه نظامي براي حفاظت از ش��هر اصفهان و متعلق 
به دوره ساس��انیان بوده است كه در زمان س��لجوقیان با ورود يكي از طرفداران حسن 
صب��اح به نام عبدالملك عطاش و نفوذ و دعوت مخفیانه او تبديل به يكي از قلعه هاي 
اسماعیلیون شد. »اهمیت محوطه  تاريخي در شاه دژ اصفهان باعث شده تا از حدود پنج 
دهه پیش مطالعات تاريخي و باستان شناسي در كوه صفه اطالعات ارزنده يي به دست 
آوريد، اما ساخت وسازهايي كه به بهانه توسعه در دو دهه اخیر در كوه صفه انجام شده، 
زمینه تخريب بسیاري از شواهد ارزشمند تاريخي و فرهنگي را فراهم كرده، اتفاقاتي كه 

براي شهري به اهمیت اصفهان به هیچ وجه قابل گذشت نیست!«
به گزارش ايس��نا، بیش از يك س��ال اس��ت كه با نصب پايه ه��اي تله كابین در اين 
محوطه تاريخي و درس��ت روي ديوار باس��تاني ۱۴00متري شاه دژ نه تنها كاوش هاي 
باستان شناس��ي روي اين محوطه تاريخي نتوانسته به طور كامل انجام شود كه از سوي 

ديگر خطر فرسايش محوطه باستاني � تاريخي را دوچندان مي كند. 
بیش از يك س��ال اس��ت كه دوس��تداران میراث فرهنگي در اصفهان نسبت به اين 
وضعیت هشدار داده اند و در ادامه اين بار شوراي بین المللي بناها و محوطه هاي تاريخي 
)ايكوموس( و تعدادي از پیشكسوتان باستان شناس در نامه يي نسبت به وضعیت شواهد 
باستاني اصفهان و قلعه كوهستاني »شاه دژ« به مسووالن شهري اصفهان هشدار دادند. به 
گزارش ايسنا، مهرماه سال گذشته نیز انجمن دوستداران میراث فرهنگي استان اصفهان 
به جمالي نژاد، ش��هردار وقت اين ش��هر تاريخي نامه يي نوشته و اين هشدارها را درباره 
وضعیت كلي اين محوطه تاريخي مطرح كرد كه در آن خواستار توقف هرچه سريع تر 

روند بارگذاري پرشتاب و غیراصولي در كوهستان صفه اصفهان شده بود. 
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