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 7سال پيش كتابي در ايران منتشر 
شد كه نويسنده اش در آن زمان شايد 
گمان نمي برد كه 3س��ال بعد در مقام 
رياس��ت جمهوري اس��امي ايران قرار 
مي گيرد. حس��ن روحاني، كه تا س��ال 
1384 دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
اي��ران ب��ود، با توج��ه ب��ه اطاعات و 
دانش��ي كه در طول فعاليت سياس��ي 
خ��ود از بدو انق��اب ت��ا آن زمان به 
دست آورده بود، دو كتاب منتشر كرد 
كه مت��ن و عناوين آن عما در دوران 
شد.  كاربردي تر  رياس��ت جمهوري اش 
»امنيت ملي و ديپلماس��ي هسته يي« 
و »امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران« 
از مهم ترين نوش��ته هاي وي در دوران 
رياس��ت جمهوري  تص��دي  از  پي��ش 

اسامي ايران به شمار مي رود. 
آنچ��ه در دوران رياس��ت جمهوري 
درخصوص  روحاني  گذش��ته  4س��ال 
ديپلماس��ي هسته يي كش��ور مشهود 
بوده، حاصل تجربيات روندي است كه 
او در دوران دبيري شوراي عالي امنيت 

ملي آموخته بود. 
زماني ك��ه او در كتاب��ش از فراز و 
نش��يب هاي مذاك��رات هس��ته يي)كه 
طي 2س��ال منتهي به اس��تعفاي وي 
در دولت اول احمدي نژاد رياس��ت آن 
را بر عهده داش��ت( س��خن مي گويد، 
نش��ان مي دهد تجربياتي را از مذاكره، 
ش��يوه مذاكره و نيز حيله هاي مذاكره 
آموخت��ه كه بتوان��د از فرازهاي آن در 
خ��ود  اول  رياس��ت جمهوري  دوران 
بهره هاي درس��تي بب��رد. از اين  رو او 
محق اس��ت ادعا كند، مذاكرات برجام 

مي تواند الگوي مذاكرات در زمينه هاي 
ديگر باش��د چه آنكه او در آن دوران و 
اي��ن دوران، مذاكرات را درحالي پيش 
برد كه بودند اف��رادي كه نه اعتقادي 
به مذاكره داش��تند و نه مي خواستند 
اي��ن مذاكره توس��ط روحاني و تيمش 

پيش برود. 
اگر در دوره اول رياس��ت جمهوري 
كه  ديپلماس��ي هس��ته يي  روحان��ي، 
اج��راي  و  تواف��ق  در  را  آن  نتيج��ه 
برج��ام مي ت��وان ديد، مح��ور فعاليت 
دول��ت او ب��ود )زيرا همه ت��وان دولت 
در عب��ور از اين مس��ير پ��ر پيچ و خم 
به كار برده ش��د( اكن��ون كه دور دوم 
رياس��ت جمهوري او آغاز شده به نظر 
مي رس��د، مح��ور فعالي��ت دولت دوم 
وي نگاه هايي اس��ت كه او »در امنيت 
مل��ي و نظام اقتصادي ايران« داش��ته 
اس��ت. در اصل اين نكته را مي توان از 
سخنراني تحليف او برداشت كرد، آنجا 
كه مي گويد. »آزادي، امنيت، آرامش و 
پيش��رفت محور برنامه دولت دوازدهم 
اس��ت.« با نگاه��ي ب��ه كتاب»امنيت 
ملي و نظام اقتص��ادي ايران« روحاني 
مي توان به نگاه وي درخصوص امنيت 

و توسعه اقتصادي پي برد. 
آورده  كت��اب  اي��ن  در  روحان��ي 
عوام��ل  از  اقتص��ادي  است:»توس��عه 
تقويت كنن��ده امني��ت ملي به ش��مار 
مي آي��د و اين مهم در گرو دس��تيابي 
به رشد مستمر اقتصادي خواهد بود.« 
همچنين »محدود بودن رش��د توليد 
را مي ت��وان يكي از منابع بالقوه تهديد 

براي امنيت ملي دانست.«
از اي��ن منظر مي توان پ��ي برد كه 
روحان��ي در دولت دوم خود كه امنيت 

و پيش��رفت را مح��ور برنام��ه دول��ت 
دوازده��م مي داند به دنبال چه چيزي 

است. 
به نظر مي رس��د الگ��وي اين كتاب 
ش��رايط اقتصادي كش��وري را ترسيم 
مي كند كه در بحران هاي سياس��ي به 

سر مي برد؛ مانند ايران. 
ب��ر اين اس��اس روند پش��ت س��ر 
گذاش��تن بحران هاي سياس��ي از يك 
س��و در عين ح��ال به دس��ت آوردن 
قدرت اقتصادي بر س��ر مي��ز مذاكره 
ب��ا طرف ه��اي درگير از س��وي ديگر، 
موضوع��ات اي��ن كتاب اس��ت. رييس 
دولت دوازدهم ه��ر موضوع اقتصادي 
را با موضوع امنيت ملي پيوند مي زند. 
ب��ه همين خاط��ر تداعي گر»كاردينال 
ريشيليو« پايه گذار سياست منافع ملي 
اس��ت كه هر موضوعي را در چارچوب 
منافع ملي مي ديد كه س��بب شد، وي 
مهم تري��ن سياس��ت گذار موث��ر تاريخ 

فرانسه لقب بگيرد. 
پايه گذاري هر سياس��ت در جوامع 
به چند ش��رط بس��تگي دارد. نخست 
شرايط عمومي كشور و دوم فرد پيش 
برنده سياست. در دوران پس از جنگ 
شرايط عمومي كش��ور ايجاب مي كرد 
كه س��ازندگي پيش برود و اين مهم از 

عهده مرحوم هاشمي برمي آمد. 
ش��رايط عمومي پ��س از تحريم ها 
ايجاب مي كرد كه فردي سكان مذاكره 
را در دست بگيرد كه سابقه درخشاني 
در مذاكره با طرف هاي درگير را داشته 
باش��د. از اين رو اين فرد  بايد روحاني 
باش��د كه ثمره كار خ��ود را در دولت 

بعد هم ببيند. 
در ش��رايط كنوني دولت دوازدهم 
باي��د ب��ا دو پدي��ده »مقابل��ه ب��ا فرار 
س��رمايه« و »ج��ذب س��رمايه گذاري 
خارجي«)كه از قضا در برنامه شش��م 

كه اجراي آن مورد تاكيد مقامات عالي 
نظام هم است، ديده شده( مواجه شود. 
رييس دول��ت دوازدهم در كتاب خود 
اين موضوعات را به طور گس��ترده يي 
بس��ط داده اس��ت. او در كتابش علل 
ريش��ه يي ف��رار س��رمايه در اي��ران را 
نظام مالياتي ن��اكارا، عدم اطمينان به 
نظام بانكي كش��ر، ضع��ف در حمايت 
از حق��وق مالكي��ت و رون��د نامعقول 
خصوصي سازي مي داند و معتقد است 
فرار س��رمايه نوعي محدوديت بر رشد 
اقتصادي است و ريسك هاي اقتصادي 
كش��ور را افزايش مي ده��د كما اينكه 

تاكنون افزايش يافته است. 
درخص��وص جذب س��رمايه گذاري 
خارج��ي و ارتب��اط آن هم ب��ا امنيت 
ملي و توس��عه اقتصادي، رييس دولت 
دوازدهم نگاه ويژه ي��ي به اين موضوع 
دارد. از ن��گاه او مهم تري��ن عام��ل در 
جذب س��رمايه گذاري خارجي »بهبود 
ديپلماس��ي خارجي و تعامل مثبت و 
س��ازنده در روابط بين الملل« اس��ت. 
فرآيندي ك��ه او در دولت يازدهم آغاز 
كرد و ت��داوم آن را در دولت دوازدهم 

شاهد خواهيم بود. 
بنا به اعام مس��ووالن و رس��انه ها 
ام��روز ش��ايد ش��اهد ارائه فهرس��ت 
وزي��ران پيش��نهادي حس��ن روحاني 
باش��يم. تحقق آمال و ايده هاي رييس 
دول��ت دوازده��م را عما باي��د در 3 
نهاد اقتص��ادي وزارت امور اقتصادي و 
دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك 
مرك��زي ببيني��م. در صورتي امنيت و 
پيش��رفت اقتصادي در كش��ور حادث 
مي ش��ود كه اين 3 نهاد ب��ا تيزبيني و 
بصي��رت تمام كار كنند در اين صورت 
اس��ت كه ش��اهد پيش��رفت و امنيت 
خواهيم بود كه البته راس س��وم آن را 

بايد آزادي تكميل كند. 

سرمقاله

گذر از ديپلماسي به اقتصاد
  بهاره مهاجري   

معاون سردبير

 7س��ال پيش كتابي در ايران منتش��ر شد كه 
نويس��نده اش در آن زمان شايد گمان نمي برد كه 
3سال بعد در مقام رياست جمهوري اسامي ايران 
قرار مي گيرد. حس��ن روحاني، كه تا سال 1384 
دبير ش��وراي عالي امنيت ملي ايران بود، با توجه 
به اطاعات و دانشي كه در طول فعاليت سياسي 
خود از ب��دو انقاب تا آن زمان به دس��ت آورده 
بود، دو كتاب منتش��ر كرد كه متن و عناوين آن 
عما در دوران رياس��ت جمهوري اش كاربردي تر 
ش��د. »امنيت ملي و ديپلماس��ي هس��ته يي« و 
»امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران« از مهم ترين 
تص��دي  از  پي��ش  دوران  در  وي  نوش��ته هاي 
رياست جمهوري اسامي ايران به شمار مي رود...

تغييراتي كه در قيمت مس��كن ايجاد مي شود، 
از يك س��و باعث تغيير ثروت ف��رد در طول زمان 
و به تبع آن مطلوبيت ناش��ي از مصرف مي ش��ود و 
از س��وي ديگر، با توجه به متف��اوت بودن تركيب 
دارايي براي افراد مختلف، تغيير در قيمت مسكن 
باعث خواهد ش��د ثروت افراد مختلف در مقايسه 
با يكديگ��ر تغيير كند.  در همي��ن حال، چنانچه 
از جنبه س��رپناه به مس��كن نگاه كني��م، اهميت 
نوس��ان هاي قيمت آن ب��راي دولت حتي مي تواند 
بيش��تر باش��د، زيرا نوس��ان هاي قيمت مسكن و 
به ويژه افزايش هاي سريع آن از جمله تهديدهايي 
اس��ت كه هدف تضمين دسترس��ي آحاد مردم به 

مسكن را با چالش مواجه مي كند ...

گذر از ديپلماسي به اقتصاد

5 جريان اثرگذار بر قيمت مسكن

سرمقاله

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه ٩  
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 چالش مثلث 
آفريقايي اوپك

روز گذشته و در آستانه برگزاري نشست كميته فني 
مش��ترك اوپك در ابوظبي، قيمت قراردادهاي آتي نفت 
با كاهش روبه رو ش��د به نح��وي كه قيمت نفت برنت با 
68س��نت كاهش به 51دالر و 74س��نت در هر بش��كه 
رس��يد. هر بشكه نفت  خام اياالت متحده نيز با 69سنت 
افت قيمت، بش��كه يي 48دالر و 89س��نت معامله شد. 
نشس��ت دو روزه ابوظبي با هدف بررسي سطح پايبندي 
اعضا به توافق كاهش توليدي است. توافقي كه در اواخر 
س��ال 2016 به امضا رس��يد و تاكنون اثرات معني داري 
در كاهش ذخاير جهاني نفت خام نداشته است. كاهش 
محس��وس درصد پايبندي به تواف��ق در ماه جوالي نيز 
 )JTC( مزيد بر علت شد تا اعضاي كميته فني مشترك
در امارات متحده عربي گرده��م آيند و راه هاي افزايش 
سطح پايبندي كلي اوپك را به بحث بگذارند.  افت قيمت 
نفت روز گذش��ته در حالي ثبت شد كه روز جمعه و در 
پي انتشار آمار مربوط به بهبود بيكاري در اياالت متحده و 
نيز انتشار گزارش هفتگي بيكر هيوز كه حاكي از كاهش 
خالص شمار ريگ هاي حفاري نفت امريكا بود، نفت خام 

با رشد قيمت همراه شده  بود...

 بهاره مهاجري   

 شهال روشني   

نقدينگي  هزار و ۲۸۹  هزار ميليارد تومان شد
 بانك مركزي حجم نقدينگي در ارديبهش��ت س��ال جاري را بيش از  هزار و 289  
هزار ميليارد تومان اعام كرد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.1درصد افزايش 
نش��ان مي دهد.  بانك مركزي با انتشار گزيده آمارهاي اقتصادي در ارديبهشت سال 
جاري، حجم نقدينگي را بيش از  هزار و 289  هزار ميليارد تومان اعام كرد كه نسبت 
به اس��فند سال گذش��ته 2.8درصد و نسبت به مدت مشابه س��ال قبل )ارديبهشت 
96 نس��بت به ارديبهش��ت 95(، 24.1درصد افزايش نش��ان مي ده��د.  بر پايه اين 
گزارش، ميزان دارايي هاي خارجي سيس��تم بانكي در ارديبهش��ت امسال 5782.7 
 هزار ميليارد ريال اعام ش��ده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5درصد افزايش 
يافته اس��ت. در عين حال، بدهي بخش دولتي در دوره مورد بررس��ي 2308.6هزار 
ميليارد ريال اس��ت كه نس��بت به ارديبهشت س��ال 95 به ميزان 22.8درصد رشد 
يافته اس��ت.  حجم پ��ول در اي��ن دوره 1618.5  هزار ميليارد ريال ب��ا 26.9درصد 
 نس��بت به ارديبهش��ت س��ال قبل بوده و حجم ش��به پول نيز با 23.7درصد رشد،
 11272.4 هزار ميليارد ريال است.  طبق اعام بانك مركزي، بدهي بخش غيردولتي 
9220.9  هزار ميليارد ريال اس��ت كه نش��ان دهنده 22.8درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفند سال گذشته نيز 0.5درصد رشد نشان مي دهد. 



 با حكم رهبر معظم انقالب اسالمي 
حجت االسالم تحريري به توليت 

مدرسه مروي منصوب شد
حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي رهبر معظ��م انقالب 
اسالمي در حكمي حجت االسالم حاج شيخ محمدباقر 

تحريري را به توليت مدرسه مروي منصوب كردند. 
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني، متن حكم رهبر 

معظم انقالب اسالمي به اين شرح است: 
» بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت االس��الم آقاي حاج ش��يخ محمدباقر 
تحريري دامت بركاته

نظر ب��ه اينكه حجت االس��الم والمس��لمين آقاي 
محسني گركاني دامت  بركاته پس از چند سال توليت 
مدرس��ه مروي و خدمات با ارزشي كه انجام داده اند، 
اكنون از آن مسووليت كناره گرفته اند، جنابعالي را كه 
بحمداهلل حايز مقام علمي و معنوي هستيد به توليت 

آن مركز مهم علمي و ملحقات آن منصوب مي كنم. 
انتظار دارم تالش خود را متمركز بر تربيت علمي و 
اخالقي طالب بنماييد و جايگاه آن پايگاه ديرين فقه 

و فلسفه را ارتقا بخشيد. 
والسالم عليكم و رحمةاهلل«
سيدعلي خامنه اي
۱۵ مرداد ۱۳۹۶

 بحث اس�تعفاي  حجت االس�الم محمدي�ان  مطرح 
نش�ده است؛ايسنا| در پي انتش��ار برخي اخبار مبني بر 
استعفاي حجت االسالم محمديان از رياست نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه ها به دليل عدم پرداخت بودجه 
از سوي دولت، پيگيري ها نشان داد كه استعفاي وي صحت 
نداشته و حجت االسالم محمديان بعد از دو دوره نمايندگي 
در دانش��گاه ها و گذشت يك س��ال از زمان پايان دوره دوم 
حضور در اين س��مت، براي اس��تفاده از نيروهاي توانمند و 
با موضع گيري و رويكرد جديد، موضوع كناره گيري خود را 
به دفتر بيت رهبري مطرح كرده  اس��ت. براس��اس آنچه در 
برخي رسانه ها منتشر شده، در پي كناره گيري حجت االسالم 
محمديان، صحبت از انتخاب آيت اهلل قمي مطرح اس��ت كه 
اين خبر ني��ز صحت ندارد و در حال حاضر چند گزينه نيز 
براي جانشيني وي مطرح بوده كه در حال بررسي هستند. 

ب�ه  مجل�س  مل�ي  امني�ت  كميس�يون  ورود   
حادث�ه تيراندازي كهري�زك؛ باش�گاه خبرنگاران 
جوان|سيدحس��ين نقوي حسيني سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، از بررسي تحوالت 
منطقه با محوريت عراق و برگزاري همه پرس��ي در اقليم 
كردستان در جلسه امروز اين كميسيون خبر داد و گفت 
كه كميته دفاعي كميسيون گزارشي از حادثه تيراندازي 
در ميدان تير ارتش واقع در منطقه كهريزك تهران تهيه 
مي كند. وي در توضيح جلسه فوق العاده صبح روز گذشته 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس نيز 
اظهار كرد: در اين جلس��ه موضوع تحوالت منطقه به ويژه 
تح��والت عراق همچ��ون برگزاري همه پرس��ي در اقليم 
كردستان مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت. وي افزود: با 
توجه به اهميت بحث مقرر شد كه كميسيون فردا جلسه 
ويژه يي را براي بررس��ي تحوالت عراق با حضور مسووالن 

وزارت خارجه برگزار كند. 
 به موگريني تذكر دادم؛ صداوسيما| كمال خرازي 
رييس ش��وراي راهبردي روابط خارجي گفت: موگريني 
در قبال همس��ويي تروئيكاي اروپايي با امريكا در صدور 
بيانيه عليه كش��ورمان درخصوص حرك��ت علمي ايران 
در پرت��اب ماهواره بر، هيچ پاس��خي نداش��ت. وي درباره 
همس��ويي تروئي��كاي اروپايي با امريكا پ��س از آزمايش 
موشك ماهواره بر كشورمان خاطرنشان كرد: اتفاقا اين از 
مس��ائلي بود كه به خانم موگريني تذكر دادم كه موشك 
ماهواره بر س��يمرغ اصال براي انتقال ماهواره طراحي شده 
است و كالهك هسته يي و غيرهسته يي ندارد. او افزود: به 
خانم موگريني گفتم چه معني دارد كه سه كشور اروپايي 
در صدور بيانيه عليه كشورمان همراهي كنند و پرتاب اين 

موشك ماهواره بر را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بدانند. 
 زمان معرفي وزراي پيش�نهادي مشخص نشده 
اس�ت؛ ايس�نا| معاون پارلماني رييس جمه��ور گفت: 
هنوز مشخص نشده اس��ت كه ليست وزراي پيشنهادي 
رييس جمه��ور چ��ه زماني تقدي��م مجلس دهم ش��ود. 
حس��ينعلي اميري در پاسخ به اين پرسش كه آيا ليست 
وزراي پيش��نهادي تكميل ش��ده اس��ت، اظهار كرد: من 
اطالعي ندارم كه ليست نهايي شده است. آخرين اخباري 
ك��ه در اين زمينه دارم هماني اس��ت كه هفته گذش��ته 
بيان ك��ردم. معاون پارلماني رييس جمهوري درباره زمان 
معرفي وزراي پيش��نهادي نيز گفته بود كه از روز تحليف 
رييس جمهور دو هفته وقت دارد كه وزرا را معرفي كند و 
زمان معرفي وزرا به تشخيص رييس جمهور بستگي دارد. 
 س�پاه از دولت حمايت مي كند؛ تس�نيم| فرمانده 
نيروي هوافضاي س��پاه گفت: به غربي ها اجازه بازرسي از 
مراكز نظامي كش��ورمان را نخواهيم داد. سردار امير علي 
حاجي زاده در پاسخ به سوالي مبني بر مناسبات ارتباطي 
س��پاه و دولت گفت: س��پاه به عنوان ق��درت برتر نظامي 
منطقه از دولت حمايت مي كند كه ان ش��اءاهلل بتواند در 
برابر زياده خواهي دش��منان به ويژه امريكا بايستد. آنها با 
ترفندهايي مثل تحريم و فش��ار و عمليات رواني به دنبال 
خلع س��الح ما هس��تند و قصد اعمال نسخه ليبي براي 
كشور ما را دارند اما چنين اجازه يي به آنها نخواهيم داد. 

 ش�فافيت بيش�تر در مورد تحقيق�ات حمله به 
س�فارت عربستان سعودي؛ ايرنا| در پي انتشار بيانيه 
وزارت خارجه عربس��تان در رابط��ه با انجام تحقيقات در 
مورد حمله به س��فارت عربس��تان در ته��ران، دبيرخانه 
عمومي س��ازمان هم��كاري اس��المي در بيانيه يي اعالم 
ك��رد: از اي��ران مي خواهيم درمورد تحقيق��ات حمله به 
سفارت عربستان ش��فاف تر عمل كند. دبيرخانه عمومي 
سازمان همكاري اسالمي در اين بيانيه اعالم كرد: از ايران 
مي خواهيم درمورد تحقيقاتي كه متعهد ش��ده است آن 
را انجام دهد و با جديت و ش��فافيت بيش��تر عمل كند تا 
با نزديك ش��دن مواضع هيچ گونه تنش��ي به وجود نيايد 
و هرگون��ه ابهامي كه باعث پيچيده تر ش��دن اين پرونده 
مي ش��ود، رفع ش��ود و به اصول منشور سازمان همكاري 

اسالمي و تعهدات كشورهاي عضو پايبند باشد. 
 طرفداران مقتدا صدر شبكه هاي ايراني را تهديد 
كردند؛ برن�ا| طرفداران مقتدا صدر ش��بكه هاي ايراني 
عرب زبان را به دليل پخش سخنان حيدر العبادي مبني بر 
عدم انحالل نيروهاي حشدالشعبي و قرار دادن اين سخن 
به مثابه پاسخ به مقتدا صدر، تهديد كردند. طرفداران مقتدا 
صدر اعالم كردند  در برابر دفاتر اين شبكه ها فردا دست به 
تظاهرات اعتراض آميز خواهند زد. مقتدا صدر دو روز پيش 
خواهان انحالل حشدالش��عبي و ادغام آن در بدنه ارتش 
ش��ده بود كه حيدر العبادي با اعالم عدم انحالل حش��د، 

غيرمستقيم به سخنان وي پاسخ داد.

روي موج خبر

سخنگوي وزارت امور خارجه در نشست خبري: 

بحث موشكي ايران مغايرتي با قطعنامه 22۳۱ ندارد

 نشس��ت خبري س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه 
كش��ورمان روز گذشته برگزار ش��د. بهرام قاسمي در 
اين نشس��ت درخصوص اين مساله كه بعد از آزمايش 
موشكي ماهواره بر سيمرغ، سفير امريكا در سازمان ملل 
گفت كه مش��كالت ما با ايران هميشه از بي اعتمادي 
ناشي مي ش��ود و آيا دستگاه ديپلماسي ايران با امريكا 
و ساير كشورها مذاكراتي مي كند تا فضاي بي اعتمادي 
از بين برود؟ تاكيد كرد: بحث موش��كي ايران داخلي، 

كامال دفاعي و بازدارنده است و هيچ مغايرتي با قطعنامه 
۲۲۳۱ ن��دارد. وي ادامه داد: بحث موش��ك و مس��ائل 
موش��كي كه آنها مطرح مي كنند و ادعايي كه دارند با 
بحث اعتماد فاصل��ه زيادي دارد. بي اعتمادي بين ما و 
امريكا وجود داشته و بحث جديدي نيست و ادامه دارد 
و اقدامات اخير امريكا اين ديوار را بلندتر كرده اس��ت. 
قاس��مي افزود: بحث موش��كي ايران موضوع داخلي و 
كامال يك بحث دفاعي و بازدارنده است و هيچ مغايرتي 
با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد و حرف بي ربط و ادعاي بي جايي 
اس��ت كه معموال به دليل بدخواهي آنها نسبت به توان 
ايران به خصوص ت��وان دفاعي مطرح مي كنند. وي در 
پاس��خ به اين سوال كه آيا هيات هاي شركت كننده در 
مراس��م تحليف رييس جمهوري جز ديدارهاي عرفي 
گفت وگوهاي جدي بين مقام��ات وزارت امور خارجه 
 به خصوص درباره برجام داش��ته اس��ت، اظه��ار كرد: 
۱05 كش��ور و 9 سازمان بين المللي در مراسم تحليف 
حضور داشتند و تا بعدازظهر روز گذشته حدود ۱۳5 تا 
۱40 مالقات حاشيه يي بين مقامات جمهوري اسالمي 
ايران و مقامات ش��ركت كننده در مراسم تحليف انجام 
شد. قاس��مي همچنين در پاسخ به س��والي مبني بر 
اينكه چه اقداماتي براي رفع مشكالت و محدوديت هاي 
بانكي انجام شده است؟ افزود: مشكالت در حوزه بانكي 
وجود دارد و علل مختلف فني و سياسي دارد كه بسيار 
اس��ت. وي ادامه داد: بدعهدي ها و فش��ارهاي امريكا و 
فضاسازي هاي رواني و تالشي كه براي ايران ستيزي و 

ايران هراس��ي وجود داشت و وجود سهامداراني در اين 
بانك ها از كشورهاي خاصي كه عالقه مند نيستند روند 
روابط بانكي ايران با بانك هاي بزرگ تس��هيل ش��ود، 
مانع��ي براي روان ش��دن همكاري هاي بانكي اس��ت. 
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: در بخشي از روابط 
بانكي، ما مشكالت مان كمتر اس��ت و كارمان را انجام 
مي دهيم اما مش��كالت با بانك هاي بزرگ هنوز وجود 
دارد و بايد در يك ديپلماس��ي فعال اقتصادي و بانكي، 
حوزه بانكي كش��ور در كنار ديپلماسي سياسي تالش 
كند تا بتوانيم اين موان��ع را از پيش پاي خود  برداريم 
و از تسهيالت بيش��تري در حوزه پولي و بانكي جهان 

استفاده كنيم. 

 درباره بازي بازيكنان كشور در مقابل 
رژيم صهيونيستي وزارت ورزش پاسخگو باشد 

در ادامه نشس��ت خبري سخنگوي وزارت خارجه، 
بهرام قاسمي درخصوص بازي دو نفر از بازيكنان تيم 
ملي كشور در مقابل تيم فوتبال رژيم صهيونيستي گفت: 
مواضع ما نسبت به رژيم صهيونيستي مشخص است كه 
اين رژيم را يك رژيم نامش��روع مي دانيم و به رسميت 
نمي شناسيم. قاسمي افزود: سياست جمهوري اسالمي 
ايران در حوزه ورزش نيز عدم رويارويي تيم هاي ايران 
با تيم هاي اين رژيم اشغالگر است، درخصوص اتفاقي 
كه افتاده فكر مي كنم بايد وزارت ورزش پاسخگو باشد 
كه موضع گيري داشتند و اين اقدام را محكوم كردند. 

آنچه بايد به آن توجه ش��ود اين است كه باشگاه هاي 
ايران يا س��ازمان ورزش در تبادالتي كه با باشگاه هاي 
خارج��ي دارند بايد ب��ه اين موضوع توجه بيش��تري 
داش��ته باش��ند و در قراردادهاي منعقد ش��ده بحث 
بازي با تيم هاي رژيم اش��غالگر قدس را روشن كنند. 
وي همچنين درخصوص س��لفي برخي نمايندگان با 
موگريني گفت: متاسفم درمورد اين موضوع نمي توانم 
اظهارنظ��ر كن��م. باتوجه به اينك��ه در صحن مجلس 
اتفاقاتي افتاده نمي توانم به مسائل داخل مجلس ورود 
پيدا كنم. اينكه چه گروهي و چه كس��اني آنجا حضور 
داش��تند چون حضور نداشتم اطالعات دقيقي ندارم و 
نمي توانم اظهارنظر كنم، در آينده مي توانم اطالعاتي 
را ارائه كنم. س��خنگوي وزارت امور خارجه در پاس��خ 
به سوالي مبني بر اينكه رسانه هاي امريكايي به نقل از 
مقامات كاخ سفيد اعالم كردند قصد پيشنهاد بازديد از 
مراكز نظامي ايران را دارند و چنانچه ايران اين پيشنهاد 
را قبول نكن��د او را ناقض برجام معرفي كنند، موضع 
شما در اين زمينه چيست، گفت: اين يك طنز است و 
طنزپردازي در اين زمينه مطلبي نوشته است. قاسمي 
افزود: ايران هرگز بازگش��ت به مذاكره مجدد در مورد 
برجام و مسائل هسته يي نخواهد داشت و هر آنچه الزم 
بود در مذاكرات قبلي به دست آمد و ما روند گذشته را 
با جديت ادامه خواهيم داد و اين از همان خواب هايي 
است كه فكر مي كنم تعبير ناشدني است و آرزوهايي 

است كه انجام نخواهد شد. 

 هيات انگليسي با خانواده نازنين زاغري
در تهران ديدار كرد 

بهرام قاس��مي در ادامه نشست خبري در پاسخ به 
اين سوال كه آيا مقامات انگليسي با مقامات جمهوري 
اس��المي ايران درخصوص آزادي نازنين زاغري ديدار 

داش��تند؟ گفت: نازنين زاغ��ري داراي تابعيت ايراني 
اما داراي همس��ر انگليسي اس��ت. سخنگوي دستگاه 
ديپلماس��ي افزود: هيات انگليسي كه براي شركت در 
مراسم تحليف رييس جمهوري در تهران به سر مي برد 
با خانواده نازنين زاغ��ري ديدار كرد اما هيچ صحبتي 
درخصوص تبادل زنداني بين ايران و انگليس نشده است. 
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين درباره مصاديق 
نقض برجام گفت: مصاديق نقص برجام را هيات عالي 
نظارت بر برجام تعيين مي كند و يك بحث فني است 
و هيات عالي نظارت در زمان خودش مي تواند در اين 
زمينه اظهارنظر داشته باشد. قاسمي درباره سفر هيات 
كنس��ولي ايراني به عربس��تان و اينكه آيا شرايط الزم 
براي اين هيات در عربستان فراهم شده است، گفت: ما 
حدود چند روز پيش ش��اهد صدور رواديد براي هيات 
۱0 نفره كنس��ولي ايران بوديم كه قرار بود در ابتداي 
شوال صادر شود و در عربستان براي ارائه سرويس هاي 
كنسولي مستقر ش��وند، اين ويزا با تاخير بسيار صادر 
شد و چند روز گذشته هيات ايراني در عربستان مستقر 
 شد. سخنگوي وزارت امور خارجه، حضور نمايندگان
 ۱05 كشور در مراسم تحليف رييس جمهوري را نشان 
بارزي از شكست سياست ايران هراسي دانست و گفت: 
اي��ران در منطقه موقعيت برتري دارد. بهرام قاس��مي 
در پاسخ به سوالي درباره هيات هاي شركت كننده در 
مراس��م تحليف روحاني و بازتاب جهاني اين مراس��م 
گفت: حضور اين تع��داد هيات در ايران بعد از انقالب 
بي نظير يا كم نظير و نش��انگر رويكرد جديد جهان به 
ايران اس��ت. به گزارش ايرن��ا، وي ادامه داد: همچنين 
حض��ور اي��ن هيات ه��ا بيانگ��ر ايران دوس��تي مقابل 
ايران هراس��ي و شكست بدانديش��اني است كه سعي 
داشته اند در س��ال هاي اخير در جهت تخريب چهره 

ايران تالش كنند. 

ديدارهاي ديپلماتيك پس از تحليف همچنان ادامه دارد

اقتصادوديپلماسيمحوررايزنيهايرييسجمهوري
گروه ايران|

مهم تري��ن  عن��وان  ديپلماس��ي«  و  »اقتص��اد 
موضوعاتي اس��ت كه دولت دوازدهم در مناس��بات 
ارتباط��ي خود ب��ا س��اير كش��ورها روي آن تمركز 
كرده اس��ت. برنامه ديدارهاي ديپلماتيك، سياس��ي 
و اقتص��ادي رييس جمه��وري با مقام��ات عاليرتبه 
كشورهاي شركت كننده در مراسم تحليف همچنان 

ادامه دارد. 
روز گذش��ته نيز ليس��ت بلندبااليي از ديدارهاي 
رييس جمه��وري ب��ا چهره ه��اي سياس��ي بلندپايه 
خارج��ي منتش��ر ك��ه در آنه��ا راهبرده��اي دولت 
دوازدهم ب��راي مواجهه با جهان پيراموني تش��ريح 
ش��د. رييس جمهوري در ديدارهاي جداگانه با روسا 
و مقامات عالي كش��ورهايي چون زيمباوه، پاكستان، 
س��نگال، بوليوي و... ضمن بررس��ي راه هاي توسعه 
رواب��ط دو جانب��ه و نيز مهم ترين مس��ائل منطقه  و 
جهان بر ارتقاي هر چه بيش��تر مناس��بات اقتصادي 
با آنه��ا تاكيد كرد. در ميان ديدارهاي روز گذش��ته 
روحاني مالقات با رضا رباني، رييس مجلس س��ناي 
پاكس��تان با توجه به مس��ائل امنيتي ويژه يي كه در 
مناطق مرزي دو كشور وجود دارد از اهميت خاصي 
برخوردار بود.  رييس جمهوري با يادآوري اينكه ايران 
و پاكستان عمق اس��تراتژيك براي يكديگر به شمار 
مي آيند، توسعه و پيشرفت دو كشور را حائز اهميت 
دانست و آن را عاملي مهم در راستاي افزايش امنيت 
منطقه عنوان كرد. رباني هم در اين ديدار از تشكيل 
كميس��يون ويژه مرزي دو كش��ور ايران و پاكستان 
خبر داد. روز گذش��ته همچنين وزرات خارجه هند 
با صدور بيانيه يي از دعوت رسمي نخست وزير هند از 

روحاني براي سفر به هند خبر داد. 

 دعوت نخست وزير هند از روحاني 
 نارندرا مودي، نخست وزير هند از حسن روحاني 
رييس جمهوري كش��ورمان براي س��فر به اين كشور 
دع��وت كردبه گزارش ايرن��ا، وزارت امور خارجه هند 
ديروز با صدور بيانيه يي اعالم كرد:»نيتين گادكاري« 
وزير حمل و نقل، بزرگراه ها و كشتيراني كه به عنوان 
نماينده ويژه هند در مراس��م تحليف ش��ركت كرده 
ب��ود در ديدار با »حس��ن روحاني« دع��وت »نارندرا 
م��ودي« از رييس جمهوري ايران براي س��فر به هند 
را به وي تقديم كرد. در ادامه اين بيانيه اضافه ش��ده 
اس��ت در ديدار »گادكاري« با رييس جمهوري ايران 
دو طرف پيش��رفت هاي به دست آمده در طول سفر 

س��ال گذشته »مودي« نخس��ت وزير هند به ايران را 
درخصوص چابهار بررس��ي كردند. در بخش ديگري 
از اين بيانيه آمده اس��ت: دو طرف بر تعهد خود براي 
تكميل و بهره برداري هر چه زودتر از بندر چابهار كه 
مي توان��د به تجارت و توس��عه دو جانبه در منطقه و 
دسترس��ي متقابل افغانستان به بازارهاي منطقه يي و 
جهان را فراهم كند، تاكيد كردند. وزارت امور خارجه 
هند در ادامه اضافه كرد:»نتيتن گادكاري« در سفر دو 
روزه خود به اي��ران عالوه بر ديدار با رييس جمهوري 
ايران با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهوري 
و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ايران ديدار و 

گفت وگو كرد. 

 استفاده از ظرفيت ها به نفع ملت ها
 رييس جمهوري با اس��تقبال از گس��ترش روابط 
تهران- ه��راره تصريح كرد: اي��ران و زيمبابوه بايد از 
ظرفيت ها و فرصت هاي گس��ترده ب��ه نفع ملت هاي 
خود اس��تفاده كنند. به گزارش پاد، روحاني ديروز در 
ديدار رابرت موگابه، رييس جمهوري زيمبابوه با تشكر 
از حضور وي در مراس��م تحليف گفت: مردم زيمبابوه 

همواره براي ما ملتي مبارز، مقاوم و دوست به حساب 
مي آيند. رييس جمهوري اضافه ك��رد: ملت زيمبابوه 
همچون ملت ايران براي استقالل خود مبارزه كرده و 
مي كند و ما از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي همواره 
رواب��ط خوبي با زيمبابوه داش��ته ايم. رييس جمهوري 
زيمبابوه نيز در اين ديدار با تاكيد بر اينكه كش��ورش 
همواره دوست ايران بوده است، گفت: مراسم تحليف 
دور دوم رياس��ت جمهوري جنابعالي بس��يار خوب و 
موفق برگزار ش��د و زيمبابوه خواهان روابط گسترده 
و همكاري نزديك با ايران اس��ت. رابرت موگابه اظهار 
ك��رد: زيمبابوه ظرفيت هاي فراواني براي توس��عه در 
عرصه هاي محصوالت كش��اورزي، فناوري ارتباطات، 
معادن و منابع زيرزميني قوي و نيروي انس��اني دارد 
كه مي تواند بس��تر مناس��بي براي انتقال تجربيات و 

گسترش تعامالت و همكاري  با ايران باشد. 

 ايران امنيت پاكستان را امنيت خود قلمداد 
مي كند

 رييس جمه��وري، امنيت را مهم ترين مس��اله در 
شرايط كنوني منطقه دانس��ت و گفت: ايران، امنيت 

پاكستان را در راستاي امنيت خود قلمداد مي كند. 
روحاني ديروز در ديدار رضا رباني، رييس مجلس 
سناي پاكستان، توسعه و تقويت روابط با همسايگان را 
از اولويت هاي سياست خارجي ايران برشمرد و تاكيد 
كرد: ته��ران همواره در كنار دولت و ملت دوس��ت و 
برادر پاكس��تان خواهد بود و از گسترش همه  جانبه 
روابط با اين كشور استقبال مي كند. رييس جمهوري 
بر ضرورت افزايش مشاركت و همكاري هاي دو كشور 
در راس��تاي افزايش س��طح امنيت در منطقه به ويژه 
در مرزه��اي مش��ترك تاكيد ك��رد. رييس جمهوري 
با يادآوري اينكه ايران و پاكس��تان عمق استراتژيك 
براي يكديگر به شمار مي آيند، توسعه و پيشرفت دو 
كش��ور را حائز اهميت دانست و آن را عاملي مهم در 
راس��تاي افزايش امنيت منطقه عن��وان كرد. روحاني 
گف��ت: اراده اي��ران بر توس��عه همه  جانب��ه روابط و 
همكاري ها با پاكستان در بخش هاي مختلف ازجمله 
علم و فناوري، مناسبات فرهنگي و دانشگاهي و انرژي 
اس��ت. او با تاكيد بر ض��رورت اجراي كامل توافقات و 
قراردادها ميان دو كش��ور خاطرنش��ان كرد: توس��عه 
روابط بانكي مي تواند به افزايش س��طح روابط تجاري 

و اقتصادي ايران و پاكستان كمك كند. روحاني افزود: 
اي��ران منبع مطمئن��ي براي تامين انرژي پاكس��تان 
است و توس��عه، احيا و اتصال دو بندر چابهار و گوادر 
مي تواند موجب پيش��رفت و توسعه روزافزون منطقه 
ش��ود. رضا رباني، رييس مجلس سناي پاكستان نيز 
در اي��ن ديدار ضمن تبريك انتخ��اب مجدد روحاني 
ب��ه عنوان رييس جمه��وري ايران اظهار ك��رد: مردم 
پاكس��تان به شما به عنوان دوستي انديشمند و قابل 
اتكا مي نگرند. رييس مجلس سناي پاكستان با تاكيد 
بر ضرورت توسعه، تقويت و تحكيم همه  جانبه روابط و 
همكاري ها براساس منافع مشترك ميان دو كشور در 
بخش هاي مختلف اقتصادي، امنيتي، پارلماني، انرژي 
و مقابله و مبارزه با تروريس��م افزود: پاكستان از هيچ 
اقدامي در راستاي توس��عه و ارتقاي سطح مناسبات 

تهران- اسالم آباد دريغ نخواهد كرد. 

 تاكيد بر اهميت اجالس آتي سران 
كشورهاي صادركننده گاز

 رييس جمهور در ديدار فرستاده ويژه »اوو مورالس« 
رييس جمهور بوليوي تاكيد كرد: ش��ركت هاي بزرگ 
ايراني براي صدور خدمات فني و مهندسي و گسترش 
فعاليت هاي خود در بوليوي جهت پيشبرد طرح هاي 

توسعه يي اين كشور آمادگي دارند. 
روحاني در ديدار»هكتور انريكه آرسه زاكونتا« وزير 
دادگستري بوليوي گفت: دو كشور در مسائل مختلف 
دو جانب��ه و بين المللي با هم اش��تراك نظ��ر دارند. 
روحاني با اشاره به وجود منابع فراوان گازي در ايران و 
بوليوي و ميزباني بوليوي از اجالس سران اوپك گازي 
خاطرنش��ان كرد: اين اجالس مي تواند عامل وحدت 
توليدكنندگان و تعيين قيمت متعادل در بازار باشد. 
رييس جمهوري با بيان اينكه ايران و بوليوي مي توانند 
در زمينه هاي مختلف مرتبط با گاز ازجمله در اكتشاف 
ميادين گازي و صنايع وابس��ته ب��ه آن همكاري هاي 
خوبي را س��اماندهي كنند، گفت: متخصصان ايراني 
تجارب ارزنده يي را در زمينه اكتش��اف ميادين گازي، 
اس��تخراج، ايجاد پااليش��گاه و خط��وط انتقال گازي 
دارند كه در اين راس��تا جمهوري اسالمي ايران آماده 
انتقال تجربيات خود به بوليوي اس��ت. هكتور انريكه 
آرسه زاكونتا، وزير دادگستري بوليوي نيز در اين ديدار 
با تقديم دعوت نامه رس��مي رييس جمهور بوليوي از 
روحاني براي ش��ركت در اجالس س��ران اوپك گازي 
در اين كش��ور گفت: روابط اي��ران و بوليوي در طول 

سال هاي گذشته خوب و دوستانه بوده است. 
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رييس مجلس ش��وراي اس��المي با 
تاكيد بر اينكه اس��تراتژي ايران هميشه 
ب��ر اي��ن مبنا بوده اس��ت كه مس��ائل و 
اختالف��ات نه از طريق لشكركش��ي بلكه از 
طريق گفت وگوهاي سياسي قابل حل است، گفت: همان گونه كه 
تاكنون جنگ در يمن و س��وريه جواب نداده است، از اين به بعد 
هم نتيجه يي جز تلفات انس��اني نخواهد داشت. به گزارش خانه 
ملت، علي الريجاني در ديدار با »صابرحس��ين چودري« رييس 
اتحاديه بين المجالس جهاني افزود: عملكرد ش��ما نشان مي دهد 
كه احساس مسووليت زيادي نسبت به ملت ها داريد و اين باعث 
مسرت است كه شما به عنوان نمايندگان منتخب نگران وضعيت 
بحران هاي موجود در برخي كشورها مانند سوريه و يمن هستيد. 
وي خاطرنش��ان كرد: يكي از مهم ترين داليل وجود بحران ها در 
اين كشورها و خيلي از ممالك ديگر، گسترش مشكالت اقتصادي 
و ناامني اس��ت كه ب��ه ناامني در جهان دامن زده و اين مس��اله 
مي تواند با اراده و عزم همه كش��ورها حل ش��ود. رييس مجلس 
ش��وراي اس��المي تصريح كرد: اس��تراتژي ايران هميشه بر اين 
مبنا بوده اس��ت كه مسائل و اختالفات نه از طريق لشكركشي و 
نظامي گري بلكه از طريق گفت وگوهاي سياسي قابل حل است و 
همان گونه كه تاكنون جنگ و خونريزي در يمن و سوريه جواب 
نداده است، از اين به بعد هم نتيجه يي جز تلفات انساني نخواهد 
داشت. وي در پايان تاكيد كرد: به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه 
بين المجالس جهاني خود را متعهد مي دانيم كه در حل مسائل و 

بحران ها تا آنجا كه بتوانيم به شما كمك كنيم. 

استراتژي ايران حل اختالف ها 
از طريق گفت وگوست

وزير امور خارجه كش��ورمان با اشاره 
به هزينه هاي گزاف برخي كش��ورهاي 
همس��ايه در ح��وزه رس��انه و تاكي��د بر 
توليد محتوا در اي��ن عرصه تاكيد كرد: بايد 
حساسيت و هوشياري در توليد پيام داشته باشيم تا منافع ملي را 
بيشتر تامين كنيم. به گزارش ايرنا، محمدجواد ظريف در نشست 
تقدي��ر از خبرنگاران با تبريك اين روز به اصحاب رس��انه اظهار 
داشت: امروز بيش��ترين هزينه در روابط عمومي براي توليد پيام 
اس��ت؛ برخي دوستان و همس��ايگان ما هزينه هاي گزافي براي 
انتش��ار و توليد پيام هاي خاص خود در رسانه ها دارند. وي تاكيد 
كرد: بايد حساسيت و هوشياري در توليد پيام داشته باشيم و نياز 
دارد ما به طور كامل با يكديگر هماهنگ باش��يم تا منافع ملي را 
بيشتر تامين كنيم و دوستان رسانه يي را در جريان امور و مسائل 
ج��اري قرار دهي��م. وي اضافه كرد: خبرن��گار در ميان عكس ها 
و خبر ه��ا، آنهايي را انتخاب مي كند ك��ه از نظر او مي تواند بهتر 
واقعيات را بيان كند و اين يك تصميم موثر در قدرت سازي است. 
بايد پذيرفت كه قدرت مبنايي قدرتي است كه خبرنگاران دارند. 
ظريف ادامه داد: امروز ديگر قدرت صرفا نظامي نيست و ابزارهاي 
آن متفاوت اس��ت و كس��اني كه مي توانند، تولي��د فكر، محتوا و 
تصوير داشته باش��ند صاحب قدرت هستند. بايد اصحاب رسانه 
به قدرت خود ايمان آورند و بدانند قدرت مسووليت مي آورد. وي 
ادامه داد: در روز تحليف آقاي روحاني، خبرنگاران ديدند كه چند 
رييس مجلس به دنبال گرفتن تصوير س��لفي با بنده بودند، آن 
تصاوير يك پيام و تصاوير ديگر پيام هاي ديگري را منتقل مي كرد.

رسانه ها براي حفظ منافع ملي 
حساسيت داشته باشند 

رييس قوه قضاييه با اشاره به اهميت 
تنفيذ و تحليف حكم رياست جمهوري 
گفت: مراس��م تنفيذ و تحليف برخالف 
تص��ور برخي اف��راد، يك مراس��م صوري و 
تشريفاتي نيس��ت. به گزارش »تعادل« و به نقل از صداوسيما، 
آيت اهلل صادق آملي الريجاني در جلس��ه مسووالن عالي قضايي 
افزود: پايان هفته گذش��ته و ابتداي اين هفته مراس��م تنفيذ و 
تحليف رياس��ت جمهوري به انجام رسيد و آنچه برحسب قانون 
اساسي براي اتمام امر رياست جمهوري الزم بود و رسمي شدن 
رياس��ت جمهوري انجام شد، مراس��م تنفيذ و تحليف بود. او با 
اش��اره به مسووليت هاي عظيم رياست جمهوري براساس قانون 
اساس��ي ادامه داد: امروز رييس جمهور ب��ا مجموعه عظيمي از 
مسووليت هايي كه در قانون اساسي براي او ترسيم شده مواجه 
اس��ت و بايد بار اين مس��ووليت را به دوش بكش��د و با معرفي 
ب��ه موقع دولت جديد بتواند دل مش��غولي هاي مردم، مطالبات 
مردم و رهبري را اس��تجابت و در اين دولت به مشكالت مردم 
رس��يدگي كند و آنچه ممكن اس��ت در اجراي قانون اساسي و 
انجام مس��ووليت هايي كه برحسب قانون برعهده رييس جمهور 
اس��ت، موفق باش��د. آيت اهلل آملي الريجاني افزود: بحث تنفيذ 
و تحلي��ف برخ��الف تصور برخ��ي افراد يك مراس��م صوري و 
تشريفاتي نيست و برحسب ظاهر قانون اساسي و آنچه در شرع، 
فقه و نظام واليت فقيه مطرح است و در قانون اساسي در اصل 
۱۱0 جزو وظايف رهبري اس��ت امضاي حكم رياست جمهوري 

بعد از انتخابات است. 

 مراسم تنفيذ و تحليف
 تشريفاتي نيست

معصومه ابتكار، معاون رييس جمهور 
و ريي��س س��ازمان محي��ط زيس��ت 
دول��ت يازده��م در آخري��ن روز كاري 
خود ب��ا ظرافت خاص خود به س��والي در 
خص��وص حض��ورش در دولت آينده پاس��خ داد و گف��ت: اجازه 
دهي��د رييس جمهوري برنامه هايش��ان را اعالم كنند، ما س��رباز 
رييس جمهور هستيم و بايد به او كمك و همراهي كرد خصوصا اگر 
دعوت كرده باشند، به هرحال تجربه من در مديريت حوزه محيط 
زيست از دوره آقاي خاتمي شروع شده است، البته پيش از آن در 
حوزه هاي زنان با خانم حبيبي كه مشاور آقاي هاشمي رفسنجاني 
بودند در دفتر امور زنان همكاري داشتم. به گزارش برنا، ابتكار با 
اش��اره به سابقه فعاليتش گفت: من همكاري هايي با تشكل ها و 
سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان، شبكه سازمان هاي مردم نهاد و 
مجله فرزانه داشته ام، ولي از دوره آقاي خاتمي مسووليت محيط 
زيس��ت را برعهده داش��تم و زماني هم كه در شوراي شهر بودم 
باز يكي از محورهاي اصلي كار من كنترل محيط زيس��ت شهر 
تهران بود. رييس س��ازمان حفاظت از محيط زيس��ت ادامه داد: 
لطف خدا بود كه با وجود همه موانع و مشكالت و همه مخالفت ها 
و جديت ها ولي خيلي اتفاقات و تحوالت خوبي افتاد و اميدواريم 
كه دولت دوازدهم با همين جديت پيش رود چون در واقع مساله 
محيط زيست ما شكنندگي و آسيب پذيري آن به حدي است كه 
اگر بخواهيم توسعه پايدار داشته باشيم و از ناحيه طبيعت آسيب 
به اقتصاد و جامعه ما وارد نشود، ناچاريم كه مسائل محيط زيست 

را جدي بگيريم و قانونمند شود.

 سرباز رييس جمهوري
هستم

چهرهها
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3 كالن
 آثار مثبت مهاجرت

براي اقتصاد
مديركل دفتر جمعيت، نيروي كار و سرش��ماري هاي 
مرك��ز آم��ار اي��ران در مراس��م افتتاحيه دوره آموزش��ي 
»آمار هاي جمعيت و مهاجرت« با اشاره به اهميت مطالعه 
و بررس��ي اثرات مهاجرت در كش��ور به عنوان مبدا گفت: 
اغلب نظريه هاي مهاجرت نگاه به مبدا دارند اما متاس��فانه 
در كشور ما مهاجرت از اين بعد مورد بررسي كمتري واقع 
شده و بر اي اين كار شناسايي منابع و تهيه آمار مورد نياز 
ضروري است كه اين دوره آموزشي مي تواند گامي موثر در 
اين راه باشد.  به گزارش»تعادل« فريباسادات بني هاشمي 
ب��ا تاكيد بر نقش مهم مهاجرت در ش��كل دهي تمدن ها و 
جوامع گفت: ش��كل گيري جوامع با مهاجرت توام شده و 
تغيي��رات مهم در جوامع را موجب ش��ده اس��ت كه از آن 
جمله مي توان به مهاجرت پيامبر اكرم)ص( از مكه به مدينه 
اش��اره كرد كه موجب شكل گيري حكومت اسالمي شد يا 
مهاجرت اروپاييان به امريكا كه باعث تش��كيل كش��وري 
جديد گرديد. وي با ذكر اين نكته كه مهاجرت مي تواند نرخ 
باروري، جمعيت و نيروي كار كشور مبدا را كاهش دهد يا 
موجب برخي آثار منفي در كش��ور مقصد ازجمله تخريب 
محيط زيس��ت ش��ود، افزود: مهاجرت از جنبه خوب و بد 
مي تواند مورد بررسي قرار گيرد مثال مهاجرت افغانستاني ها 
به كشورهاي ديگر ازجمله ايران يا مهاجرت مردم سوريه به 
اروپا به علت جنگ بوده است.  اما مهاجرت با وجود تاثيرات 
منفي در مبدا يا مقصد مي تواند آثار مثبتي نيز داشته باشد 
كه به عنوان مثال مهاجرت س��وري ها به آلمان، نرخ رشد 
جمعيت منفي آلمان را مثبت كرد يا مهاجرت افغانستاني ها 
به كش��ور هاي ديگر موجب افزايش سواد مهاجران شد كه 
پس از برگشتن توانستند كشور خود را مديريت كنند.  وي 
در ادامه بر ضرورت همكاري هاي كش��ور هاي مس��لمان و 
اشتراك تجارب خود با يكديگر براي بررسي آثار مهاجرت 
در اين كشور ها با توجه به افزايش تعداد مهاجران مسلمان 

در سال هاي اخير تاكيد كرد. 

دريافت ۸۰۰ هزار اظهارنامه 
ماليات عملكرد سال ۹۵ 

رييس امور مالياتي شهر و استان تهران با اشاره به اينكه 
۸۰۰ هزار اظهارنامه مالياتي براي عملكرد سال ۹۵ در تهران 
اخذ ش��د، گفت: درآمدهاي ۴ماهه مالياتي در س��ال جاري 
۹۲درصد تحقق يافته است. محمدرضا نوري در گفت وگو با 
فارس با بيان اينكه در كل تهران 7۰۰هزار اظهارنامه مالياتي 
براي عملكرد سال ۹۵ در بخش مشاغل دريافت شد، اظهار 
كرد: حدود ۹۰هزار اظهارنامه نيز مربوط به موديان حقوقي 
ثبت ش��ده و در مجموع حدود ۸۰۰ هزار اظهارنامه دريافت 
مي ش��ود.  وي با بيان اينكه امس��ال از ظرفيت تبصره ماده 
1۰۰ قانون ماليات هاي مس��تقيم اس��تفاده شد، گفت: اين 
تبصره امكان مي دهد تا افرادي كه سقف درآمدي يا فروش 
تا 1۵6ميليون تومان داش��ته باشند، ماليات مقطوع در نظر 
گرفته شود كه حدود 16۰تا 17۰هزار مودي در اين بخش از 
اين ظرفيت استفاده كردند. وي ادامه داد: با توجه به شرايط 
معم��وال ماليات اين بخش تا دو ماه آينده قطعي مي ش��ود.  
ن��وري در م��ورد ماليات اب��رازي و پرداخت��ي موديان براي 
عملكرد سال ۹۵ اظهار كرد: فرآيندي در طرح جامع مالياتي 
وجود دارد كه براساس آن ارقام به دست خواهد آمد. تا تير 
ماه در تهران ۹۲درصد تحق��ق درآمد وجود دارد كه حدود 
16هزارميليارد تومان بوده و رشد آن حدود 1۰درصد است. 

تمديد ارسال اطالعات 
معامالت فصل بهار 

س��ازمان امور مالياتي آيين نامه اجراي��ي تبصره ۳ ماده 
16۹قان��ون ماليات هاي مس��تقيم، اصالح و مهلت ارس��ال 
اطالع��ات صورت معامالت فصلي مرب��وط به فصل بهار ۹6 
را تمديد كرد. به گزارش فارس، سازمان امور مالياتي كشور 
آيين نامه اجرايي مربوط به معامالت فصلي و مهلت ارس��ال 
اطالعات فصل بهار س��ال ۹6 را تغيير داد. اين دستورالعمل 
كه از سوي سيدكامل تقوي نژاد، رييس سازمان امور مالياتي 
ابالغ ش��ده آمده است: پيرو بخشنامه ش��ماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ 
مورخ 1۳۹۵.۳.۳1 موض��وع ابالغ آيين نامه اجرايي موضوع 
تبصره)۳( م��اده)16۹( اصالحي مصوب 1۳۹۴.۴.۳1 قانون 
ماليات هاي مستقيم به ش��ماره ۴6۳7۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ 
1۳۹۵.۳.1۸ و براس��اس پيشنهاد شماره 6۴۸۴/۲۰۰ مورخ 
1۳۹6.۵.1 س��ازمان ام��ور مالياتي كش��ور و موافقت وزير 
محترم امور اقتص��ادي و دارايي طي نامه ش��ماره ۹۰۸1۰ 
مورخ 1۳۹6.۵.11 آيين نامه مذكور به ش��رح ذيل اصالح و 
جهت اجرا ابالغ مي شود: الف � تبصره ماده)۸( به تبصره)1( 
تغيير و متن زير به عنوان تبصره)۲( ماده)۸( الحاق مي شود: 
مودياني كه از صورت حس��اب نوع اول، دوم و س��وم موضوع 
ماده)۸( آيين نامه ش��ماره ۲۳۰761 م��ورخ 1۳۹۴.1۲.۴ و 
اصالحي ش��ماره ۵۰۹67/ م م��ورخ 1۳۹6.۲.1۲ ماده)۹۵( 
قانون براي فروش كاال يا ارائه خدمات خود به مصرف كننده 
نهاي��ي اس��تفاده مي نمايند، مي توانند اطالع��ات اين قبيل 
صورت حس��اب ها را به صورت مجموع ارس��ال نمايند. ب- 
متن زي��ر جايگزين متن موج��ود در م��اده)1۴( آيين نامه 
تبصره)۳( ماده)16۹( اصالحيه اخير مي ش��ود:»درخصوص 
معامالتي كه تا ميزان ۵ درصد حد نصاب معامالت كوچك 
موضوع تبصره)1( ماده)۳( قانون برگزاري مناقصات هستند 
مش��مولين ماده)۹( مي توانند فهرس��ت معامالت مذكور را 
به صورت مجموع ارس��ال نمايند. ج � در اجراي تبصره)۳( 
ماده)1۰( آيين نامه مذكور مهلت ارس��ال فهرست معامالت 
فصل بهار 1۳۹6 تا پايان مهلت ارس��ال اطالعات معامالت 

فصل تابستان)1۵ آبان ماه 1۳۹6( تمديد مي شود. 

تصويب 1.6 ميليارد دالر 
طرح سرمايه گذاري خارجي 
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران 
از تصويب ۲۸طرح سرمايه گذاري به ارزش 1.6ميليارد دالر 
خبر داد.  به گزارش»تعادل« به نقل از سازمان سرمايه گذاري 
و كمك ه��اي فني و اقتصادي ايران، دويس��ت و هفدهمين 
جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي روز سه شنبه 1۰مرداد 
سال ۹6 در محل س��ازمان سرمايه گذاري با حضور اعضاي 
هيات س��رمايه گذاري خارجي برگزار ش��د. در اين جلس��ه 
۳1طرح س��رمايه گذاري خارجي ش��امل 17طرح جديد و 
11مورد ديگ��ر مرتبط به طرح هاي فرعي س��رمايه گذاري 
خارج��ي مع��ادل 1.6۹7.۵77.۵1۳ دالر امريكا به تصويب 

هيات سرمايه گذاري خارجي رسيد.

ديدگاه

كوتاه از كالن

يك مسوول در سازمان امور مالياتي خبر داد

اطالعات بانكي زير نور مالياتي

»تعادل« كارنامه 4 ساله وزارت اقتصاد دولت يازدهم را بررسي كرد

طرد اقتصاددان از دايره اصالح ساختاري
گروه اقتصاد كالن 

در واپس��ين روزه��اي فعاليت تي��م اقتصادي 
دولت روحاني، عملكرد س��كانداران اقتصاد ايران 
در ۴سال گذشته مورد نقد قرار گرفته است. نقد 
عملك��رد وزارت اقتصاد در دولت يازدهم درحالي 
اس��ت كه زمزمه هاي ع��دم حض��ور طيب نيا در 

كابينه دوازدهم جدي تر شده است. 
در اين ميان دو دس��ته نقد بيشتر جلوه نمايي 
مي كند. گروهي نوك پيكان انتقادات به عملكرد 
دولت روحاني را به س��مت وزارت اقتصاد نش��انه 
گرفته ان��د و ب��ر اين باورند ك��ه وزارت اقتصاد در 
تامين اهداف اقتصادي دولت ناكام مانده اس��ت. 
در ط��رف مقابل اما گروه ديگري قرار دارند كه با 
تاييد عملكرد اقتصادي دول��ت روحاني از برخي 
ضعف ها در اين حوزه به طور كامل چشم پوش��ي 

كرده اند. 
مهم ترين انتقادي كه به عملكرد تيم اقتصادي 
دولت در ۴س��ال اخير وارد مي شود، اين است كه 
نتوانس��ته آن طور كه بايد در حوزه ركودزدايي و 
رونق توليد موفق عمل كند. سال گذشته جهش 
بي سابقه يي در رش��د اقتصادي رخ داد كه تقريبا 
از زمان پس از اتمام جنگ بي س��ابقه بوده است. 
اما رش��د 1۲.۵درصدي اقتصاد كه س��ال گذشته 
به ثبت  رس��يد بيش��تر وام دار بخ��ش نفت بود و 
همچنان سهم س��اير بخش ها در اين رشد ناچيز 
بود. در اين ش��رايط گرچ��ه ميانگين خوبي براي 
رشد اقتصادي به ثبت رسيد اما همچنان بسياري 
از حوزه هاي فعاليت اقتصادي آسيب پذير و دست 
به گريبان مش��كالت بودن��د. در عين حال گرچه 
پ��س از رفع تحريم ه��ا توان اقتص��اد نفتي ايران 
بازيابي ش��د اما بخش غيرنفت��ي اقتصاد به دليل 
س��ال هاي متمادي ركود هر سال كوچك تر شد. 
اي��ن انقباض بخ��ش غيرنفتي اقتص��اد موضوعي 
بود كه تيم اقتصادي طيب نيا نتوانس��ت براي آن 
چاره يي بينديش��د و از همين ناحيه مورد هجوم 

انتقادات تند و حتي غيرمنصفانه قرار گرفت. 

 تغيير زودهنگام اولويت هاي اقتصاد
بررس��ي ابعاد مس��ووليت و عملكرد اقتصادي 
دول��ت نكته مهمي را از رويكرد وزارت اقتصاد در 
۴س��ال اخير نمايان مي كند كه اغلب مورد غفلت 
واقع ش��ده است. به نظر مي رس��د بيش از اينكه 

عملكرد طيب نيا در حوزه اقتصاد ناكام باشد، اين 
عملكرد وابس��ته به اولويت هايي بوده كه ۴س��ال 
پي��ش تعيين ش��ده و اكنون دول��ت دوازدهم با 
اولويت هاي جدي��دي در اقتصاد روي كار مي آيد 
كه اگر اين فرضيه درست از آب درآيد بايد منتظر 
خانه تكاني اساسي در سكانداران اقتصاد در دولت 

دوازدهم باشيم. 
در زم��ان آغ��از ب��ه كار دولت يازده��م از هم 
گس��يختگي و نوعي عدم تعادل شديد در اقتصاد 
وجود داشت كه شابد در آن زمان دولت دوازدهم 
به درس��تي اولويت را در س��اماندهي و نظم دهي 
ب��ه اقتصاد يافت. بر همين اس��اس ب��ود كه تيم 
اقتص��ادي دول��ت پايه ه��اي اين نظم بخش��ي به 
اقتص��اد را در زواياي مختلف بنا نهاد. اندكي پس 
از روي كار آمدن دولت يازدهم، روند نزولي تورم 
ادامه يافت و اين موضوع تا ماه هاي پاياني س��ال 

گذشته ادامه داشت. 
در عي��ن حال، رويكرد ديپلماس��ي سياس��ي 
دولت يازدهم س��بب ش��د تا مذاكرات هسته يي 
ب��ه ثمر بنش��يند و از همين محل ب��ود كه ايران 
توانس��ت دوباره درآمدهاي نفتي خود را افزايش 
دهد. معموال چرخه رشد اقتصادي در كشورهاي 
وابس��ته به منابع اين گونه اس��ت كه رش��د نفتي 
آغازگر رشد اقتصادي اس��ت اما اگر اين رشد در 
يك چرخه به س��اير بخش هاي اقتصادي منتقل 
ش��ود، مي توان انتظار داش��ت كه رش��د فزاينده 
اقتصاد ميس��ر شود. در مورد اقتصاد ايران، گرچه 
پس از رفع تحريم ها رش��د اقتصادي بخش نفتي 
با ي��ك جهش همراه ش��د اما ناكام��ي اصلي در 
انتقال اين رش��د ب��ه مرحله بعدي چرخه رش��د 
اقتصادي يعني بخش ه��اي غيرنفتي اقتصاد بود. 
بر اين اس��اس دور از انتظار هم نيست اكنون كه 
لجام گس��يختگي اقتصاد رفع شده و شاخص ها تا 
حدودي س��امان يافته اند، تيم جديدي روي كار 
بيايد ك��ه اقدامات كوتاه مدت با اثرات قابل  رويت 

در اقتصاد را دنبال كند. 

 ريشه ايدئولوژيك اختالف منتقدان و تيم دولت
اين موضوع هم تاكنون اظهارنظرهاي متعددي 
را با خود به همراه داشت. به نظر مي رسد، اختالف 
نظر طيب نيا و منتقداني كه بيشتر ركود اقتصادي 
و مس��اله بيكاري را هدف گرفته اند، ريشه در يك 

اختالف ايدئولوژيك دارد كه اصالحات ساختاري 
را مق��دم ب��ر تغيي��رات كوتاه م��دت و ناپايدار در 
اقتصاد مي دان��د. اما در نهايت فش��ارهايي كه از 
س��وي منتقدان بر روحاني وارد مي شود، مي تواند 
بر اين ديدگاه ايدئولوژيك غلبه و داعيه اصالحات 

ساختاري اقتصاد را سركوب كند. 
البت��ه عقيم مان��دن اصالحات س��اختاري در 
اقتص��اد ايران چن��دان هم دور از انتظار نيس��ت 
چراكه تغيير در س��اختارهاي اقتصادي مي تواند 
منافع گروه هاي متعددي را تحت تاثير قرار دهد 
ك��ه حوزه نف��وذ و قدرت گس��ترده يي در اقتصاد 

ايران دارند. 
بر اين اس��اس مي توان حدس زد كه پوس��ته 
انتقادات چيره  ش��ده ب��ر وزارت اقتصاد، عملكرد 
اقتصادي و هس��ته آن رويك��رد و ايدئولوژي اين 
وزارتخان��ه در هداي��ت و جهت  دهي ب��ه اقتصاد 
است. بنابراين حال كه ديگر اقتصاد نسبتا سامان 
گرفته و درآمدهاي نفتي و مالياتي هم با افزايش 
روبه رو بوده، ديگر اصالح س��اختاري اقتصاد جزو 

اولويت ها نيست!
مس��لما بي نظم��ي در اقتص��اد به نف��ع توزيع 
ناعادالن��ه ث��روت و بهره مندي بيش��تر گروه هاي 
فرادست اس��ت كه اغلب در بدنه تصميم گيري ها 

هم نفوذ موثري دارند. 
بنابراين توجه به اين موضوع از سوي روحاني 
در چيدم��ان تيم اقتصادي دول��ت دوازدهم بايد 
مورد توجه قرار گيرد چراكه هر گونه عدم تعادل 
در اقتص��اد در درج��ه نخس��ت طبقه فرودس��ت 

جامعه را تحت فشار قرار خواهد داشت. 
نكته مهم ديگر اين است كه اصالح ساختاري 
اقتصاد موضوعي نيس��ت كه در بازه زماني ۴ساله 
محقق ش��ود و ديگ��ر پس از آن نگران��ي از بابت 
بازگش��ت نااطميناني در اقتصاد نداش��ته باشيم. 
دوره هاي پرنوسان اقتصاد در تاريخ ايران دست كم 
نشان داده كه اصالحات ساختاري را بايد در يك 
پيوستار بلندمدت دنبال كرد. اين همان موضوعي 
اس��ت كه در نقد منصفانه عملكرد تيم اقتصادي 

دولت يازدهم هم كمك كننده خواهد بود. 

 نه چاپلوسي و نه سياه نمايي
در ب��ازار داغ انتقاد به عملكرد اقتصادي دولت 
يازدهم، رييس كميس��يون اقتصادي مجلس روز 

گذشته به اظهارنظر درخصوص عملكرد اقتصادي 
دول��ت يازدهم پرداخت و ب��ه جنبه هاي مثبت و 

منفي اين عملكرد هم اشاره كرد. 
محمدرضا پورابراهيمي داوران��ي با بيان اينكه 
در نق��د دولت نه چاپلوس��ي قابل قبول اس��ت و 
نه س��ياه نمايي تصريح كرد:»در نقد منصفانه بايد 
نقاط قوت و ضعف عملكرد اقتصادي دولت بيان و 
نكات مثبت در ادامه تقويت شود و از نكات منفي 
در آينده اجتناب شود.« وي ادامه داد:»در ۴سال 
گذش��ته نقده��ا از عملكرد دولت ه��م به صورت 
منصفانه و هم نقد به صورت تخريبي مطرح شده 
و اشخاصي كه نقد تخريبي داشتند از بيان نكات 
مثبت عملك��رد طفره رفتند كه اين موضوع قابل 

پذيرش نيست.«
به گ��زارش خانه مل��ت، پورابراهيم��ي افزود: 
»اينك��ه برخي از نق��ادان اقتص��ادي دولت تنها 
سياه نمايي هاي را از عملكرد دولت مطرح كردند، 
قابل قبول نيست به دليل اينكه بايد نقاط قوت و 
ضعف بيان ش��ود. برخي از نقادان نيز درخصوص 
عملك��رد اقتصادي دول��ت تنها ن��كات مثبت را 
مط��رح مي كنن��د و از بي��ان نقاط ضع��ف طفره 
مي روند كه اين موضوع نيز قابل قبول نيست و به 

نوعي چابلوسي محسوب مي شود.«
ريي��س كميس��يون اقتصادي ب��ه جنبه هاي 
مثب��ت عملكرد اقتص��ادي دولت يازدهم اش��اره 
كرد و گفت: »كاهش نرخ تورم و به دست آوردن 
س��هميه توليد نفت جمهوري اسالمي در اوپك از 

نقاط مثبت عملكرد دولت يازدهم بوده است.«

او البته اش��اره يي هم به نق��اط ضعف عملكرد 
اقتصادي دولت كرد و گفت:»افزايش س��هم نفت 
در بودجه عمومي س��ال ۹6 يك��ي از ضعف هاي 
دول��ت در ح��وزه اقتص��ادي ب��ود ك��ه مغاير با 
سياس��ت هاي كلي اس��ت. همچنين در مبازره با 
قاچاق كاال و ارز عملكرد دولت قابل قبول نيست 
با وجود اينكه دولت بيان مي كند 1۳ميليارد دالر 
ميزان قاچاق كاهش يافت��ه و به دليل اينكه اين 
رق��م در تراز ارزي كش��ور و عدم كاهش س��رانه 
مصرف مش��خص نيس��ت، نتيجه اي��ن اقدام در 

اقتصاد مشهود نشده است.«
 رييس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��المي افزود:»بايد اص��الح عملكرد نظام بانكي 
كشور، مبارزه جدي با قاچاق كاال و ارز همچنين 
يكسان س��ازي نرخ ارز از اولويت ه��اي كاري تيم 

اقتصادي دولت دوازدهم باشد.«
در روزه��اي پايان��ي فعاليت دول��ت يازدهم، 
از عملك��رد آن در  و منف��ي  نقده��اي مثب��ت 
حوزه هاي مختلف صورت مي گيرد اما نكته مهمي 
كه بايد در جريان اي��ن نقادي ها مورد توجه قرار 
گيرد، اين اس��ت كه دولت نقدها را چه منصفانه 
و چه غيرمنصفانه بش��نود و اي��ن نقدها را تا حد 
امكان به كار ببن��دد. موضوعي كه دولت يازدهم 
همواره با افتخار از آن ياد كرده، بي تفاوتي نسبت 
به نقدهاي منفي بوده اس��ت. ش��ايد بهتر باش��د 
دولت به ج��اي بي تفاوتي به منتق��دان، نقدها را 
مورد واكاوي قرار دهد. ممكن اس��ت در پس هر 

نقد ذره يي حقيقت نهفته باشد. 

گروه اقتصاد كالن  
ي�ك مس�وول س�ازمان ام�ور ماليات�ي از 
دريافت برخي اطالعات مربوط به گردش مالي 
اف�راد از بانك مركزي خب�ر داد؛ موضوعي كه 
طرح آن در س�ال گذش�ته موج�ب انتقادات 
بس�ياري درخصوص سرك كش�يدن سازمان 
مالي�ات به فض�اي محرمانه افراد ش�د. با اين 
وج�ود بس�ياري ب�ا اين ط�رح از اي�ن جهت 
موافقن�د ك�ه مي تواند به طور گس�ترده يي از 
ميزان فراريان مالياتي بكاهد. اين طرح بنا به 
گفته يكي از مسووالن سازمان مالياتي اكنون 
درحال اجراست و در راستاي آن بخش زيادي 
از اطالع�ات بانكي افراد مربوط به تس�هيالت 
ارزي و ريال�ي آنه�ا از بانك مرك�زي دريافت 
شده اس�ت. به گفته علي رستم پور، مديركل 
اطالعات سازمان امور مالياتي تاكنون بخشي 
ديگ�ر از اي�ن اطالعات كه مربوط به حس�اب 
س�پرده هاي ديداري و غيرديداري مي ش�ود، 
قرار اس�ت از بانك ها گرفته ش�ود. اما بانك ها 
در اي�ن خص�وص دغدغه هاي�ي دارن�د. آنها 
مي گوين�د: اگر اي�ن ارائه اطالع�ات همزمان 
انجام نشود مردم حساب هاي خود را از بانكي 
كه با سازمان همكاري كرده است، خارج كنند 
و ب�ه بانك�ي ببرند كه اطالعات را به س�ازمان 

مالياتي ارائه نكرده است. 
  

 اخذ اطالعات از بانك مركزي
روز گذش��ته مدي��ركل  ب��ه گزارش»تع��ادل« 
اطالعات مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور خبر 
داد كه اين س��ازمان بعد از ابالغ آيين نامه دريافت 
اطالعات مالي افراد از بانك ها كه در دي ماه امسال 
توس��ط دو وزير يعني وزراي اقتصاد و دادگس��تري 
ابالغ ش��د، اطالع��ات مربوط به تس��هيالت ارزي و 

ريالي افراد را از بانك مركزي گرفته است. 
علي رس��تم پور همچنين گفته است: در مرحله 
بعد نوبت به دريافت اطالعات سپرده هاي كوتاه مدت 
و بلندمدت)ديداري و غيرديداري( رسيد كه در اين 
قس��مت بانك مركزي اعالم كرد ب��ه اين اطالعات 
دسترسي ندارد و بايد از طريق بانك ها تامين شود. 

متاسفانه هر چند جلس��ات متعددي در اين زمينه 
برگزار ش��د اما امكان دريافت اين اطالعات از بانك 

مركزي فراهم نشد. 
به گفته رس��تم پور درحال حاض��ر تنها دغدغه 
سيس��تم بانكي عملكرد يكپارچه در ارائه اطالعات 
اس��ت. وي در اين خص��وص گفته اس��ت: از ۳ماه 
پيش يعني ارديبهش��ت ماه سال جاري جلساتي با 
بانك هاي دولتي و خصوصي همچنين تش��كل هاي 
مرتب��ط ب��ا آنها برگزار ش��د ت��ا از طري��ق بانك ها 
اطالعات مربوط به س��پرده ها به س��ازمان مالياتي 
ارائه ش��ود در اين بين بانك ها اي��ن نكته را مطرح 
كردن��د كه در صورت ارائ��ه هماهنگ اين اطالعات 
به س��ازمان مش��كلي با اجراي اين طرح ندارند اما 
در صورتي كه فرآيند دريافت اطالعات با مشاركت 
ناق��ص تع��دادي از بانك ها صورت گي��رد، اين بيم 

وجود دارد كه سپرده ها از بانك هايي كه با سازمان 
مالياتي همكاري كرده اند، خارج شود. 

به  گفته رس��تم پور، اي��ن دغدغه بانك ها درحال 
حاضر رفع ش��ده چراكه اطمنيان براي آنها حاصل 
ش��د كه اب��زار قانوني الزم ب��راي بانك هايي كه در 
زمينه ارائه اطالعات همكاري نداشته باشند، وجود 
دارد. همچنين اين موضوع نيز مطرح ش��د كه ارائه 
اطالعات از طريق بان��ك مركزي و با همكاري اين 
بان��ك صورت گيرد تا دغدغ��ه مورد نظر بانك ها به 
طور كامل حل وفصل شود در واقع در اين حالت تمام 
اطالعات به  صورت يكج��ا از بانك مركزي دريافت 
مي شود كه در آن تمام بانك ها نيز مشاركت دارند، 
در همين راس��تا هفته گذش��ته جلسه يي با حضور 
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان در كانون عالي 
بانك ها برگزار ش��د و جلس��ه ديگري نيز با آنها در 

روز دوشنبه در سطح كارشناسي برگزار شده است. 
وي همچنين تاكيد كرد: درحال حاضر موضوعاتي 
كه در ۲ يا ۳سال گذشته درخصوص محرمانه بودن 
حساب هاي بانكي و استنكاف برخي از موسسات از 

ارائه اطالعات مطرح مي شد ديگر وجود ندارد. 
مديركل اطالعات سازمان ماليات همچنين خبر 
داده اس��ت: ت��ا پايان مرداد ماه اي��ن اطالعات بايد 
به س��ازمان مالياتي ارائه شود چراكه سازمان قصد 
دارد، رس��يدگي هاي سيستماتيك خود را آغاز كند 
و قرار است بخشي از اين اطالعات براي تعيين رتبه 

ريسك حسابرسي مورد استفاده قرار گيرد. 
براساس گفته هاي مديركل سازمان مالياتي اگر در 
تابستان اطالعات بانكي را به طور كامل دريافت كنيم 
با توجه به اينكه فصل بررس��ي اطالعات در شهريور 
و مهر ماه آغاز مي ش��ود شايد بتوانيم براي نخستين 

ب��ار در مورد ماليات عملكرد، حسابرس��ي مبتني بر 
ريسك سيستمي را در س��ازمان امور مالياتي پياده 
كني��م. اگر به هر دليلي ه��م نتوانيم در اين موضوع 
به موفقيت برسيم امسال هم مانند سال هاي گذشته 
فرآيند حسابرسي فرد به فرد و به  شكل دستي البته 

با اطالعات بيشتر انجام خواهد شد.
 

 آستانه ۵۰۰ ميليوني ماليات ستاني
موضوع ديگ��ر درباره طرح مذكور اين اس��ت كه 
قرار نيست همه سپرده ها مشمول ارائه اطالعات قرار 
گيرند و قرار اس��ت تنها آنها كه گردش مالي س��االنه 
آنها باالي ۵۰۰ ميليون تومان باشد مورد بررسي قرار 
گيرند. به گفته مديركل اطالعات سازمان امور مالياتي 
مبن��اي توافق كه با بانك مرك��زي صورت گرفته حد 
آستانه بررس��ي اطالعات پولي شاخص ۵۰۰ ميليون 
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت به اين معنا كه اگر 
گردش هاي ساالنه تمام حساب هاي فرد كمتر از ۵۰۰ 
ميليون تومان بود اين اطالعات از طرف سازمان مورد 
بررس��ي قرار نگيرد.  رس��تم پور گفت: دو دليل عمده 
براي اين موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنكه عمده 
حساب هاي زير ۵۰۰ ميليون مشمول ماليات زيادي 
نمي ش��وند و از سوي ديگر در ش��روع كار سازمان در 
بررسي حساب هاي بانكي، بررسي تمام اين حساب ها 
به يك فرآيند پيچيده تبديل مي شد. اما اين موضوع 
انتقاداتي را برانگيخته اس��ت با اين وصف كه گردش 
حس��اب معناي درس��ت و دقيقي ندارد و بسياري از 
گردش ها ممكن است ناش��ي از مبادالت كوتاه مدت 
باش��د. به گفته منتقدان افراد زيادي هس��تند كه از 
بانك ها براي خريد مس��كن و برخي نيازهاي ضروري 
ديگر تسهيالت مي گيرند اما اين مبلغ نمي تواند نشانه 

ميزان دارايي آنها باشد. 
اما رستم پور در اين خصوص هم پاسخي ارائه كرده 
اس��ت. وي گفت: ممكن است حساب هاي بسياري از 
افراد در محدوده ۵۰۰ ميليون تومان گردش داش��ته 
باش��د به  عنوان مث��ال با خريد و ف��روش يك ملك 
مس��كوني رقمي حدود ۵۰۰ ميلي��ون تومان جابه جا 
مي ش��ود اما س��ازمان بنا به داليلي كه اش��اره شد به  
دنبال بررس��ي اين موارد نيست البته اين حد آستانه 

با موافقت وزير اقتصاد قابل تغيير است.

يك اقتصاددان مي گويد: رش��د اقتصادي و ايجاد اش��تغال، 
پيگي��ري بودجه ريزي عمليات��ي و تالش براي جذب س��رمايه 
خارج��ي اس��ت. در اين زمينه دول��ت بايد با نگاه ب��ر برجام بر 

كاهش تنش با كشورهاي منطقه اصرار كند. 
تقي ترابي در گفت وگو با ايس��نا، درب��اره اولويت هاي دولت 
دوازده��م در س��ال هاي آينده بيان كرد: رش��د اقتصادي الزمه 
ايجاد اش��تغال در كشور اس��ت، لذا با توجه به ارتباطي كه بين 
رش��د اقتصادي و ايجاد ش��غل در كش��ور وجود دارد و شرايط 
رك��ودي امروز مطمئنا اولويت اول دول��ت دوازدهم برنامه ريزي 
جهت دس��تيابي به رشد باالي اقتصادي و در نتيجه آن كاهش 
بيكاري در كش��ور خواه��د بود. چرا كه مس��ائلي مانند بيكاري 
اگرچه ماهي��ت اقتصادي دارند، اما معض��الت اجتماعي زيادي 
را به دنب��ال دارند ك��ه هزينه رفع آن ممكن اس��ت بار مالي به 

مرات��ب بي��ش از هزينه ايجاد ش��غل به دول��ت تحميل كند. او 
درباره الزامات ايجاد س��االنه ۹۵۰هزار ش��غل ه��م بيان كرد: با 
توجه به روندهاي گذش��ته، انتظار براين است كه هر يك درصد 
رش��د اقتصادي حدود 1۰۰هزار ش��غل ايجاد مي كند. بنابراين 
ايجاد اش��تغال براي ۹۵۰هزار ورودي هاي بازار كار در سال هاي 
آينده مستلزم رشد اقتصادي ۹.۵درصدي در سال است. بررسي 
رش��د اقتصادي و عوامل موثر بر آن حكايت از آن دارد كه رشد 
موجودي س��رمايه و رشد بهره وري دو عامل اساسي در افزايش 
رش��د اقتصادي محسوب مي شوند. رشد بهره وري در ايران طي 
س��ه دهه اخير تقريبا نزديك به صفر بوده و رش��د اقتصادي در 
كشور همگام با رشد موجودي سرمايه در حال تغيير بوده است. 
بنابراين، الزاماتي كه براي دس��تيابي ب��ه هدف ايجاد ۹۵۰هزار 
شغل در س��ال بايد مدنظر قرار گيرد، راهكارهاي افزايش رشد 

بهره وري و رشد موجودي سرمايه در كشور است. اما با توجه به 
اينكه در ايران رش��د بهره وري با وجود تاكيد سند چشم انداز و 
برنامه هاي توسعه بهبود چنداني به خود نگرفته است، نمي توان 
براي سال هاي آتي نيز اميدي به بهبود قابل توجه آن و تاثيرش 
بر رش��د اقتصادي در كش��ور داش��ت. از اين رو، آنچه در تعيين 
رشد توليد ناخالص داخلي سال هاي آتي به عنوان عامل كليدي 
 و ش��اهرگ حياتي محس��وب مي شود، رش��د موجودي سرمايه 

است. 
وي بي��ان ك��رد: براين اس��اس، برنامه ريزي جه��ت افزايش 
س��رمايه گذاري در كش��ور براي دستيابي به س��رمايه مورد نياز 
جهت رش��د اقتصادي ۹.۵درص��دي از الزام��ات و اولويت هاي 
اقتص��ادي دولت دوازدهم خواهد ب��ود. نكته قابل ذكر ديگر آن 
اس��ت كه بررس��ي موجودي سرمايه و روند س��رمايه گذاري در 
كش��ور بيانگر آن اس��ت كه افزايش يك درصدي سرمايه گذاري 
ام��كان افزايش حدود ۰.۲درصدي موجودي س��رمايه را فراهم 
خواهد كرد كه اين موضوع در س��ال هايي كه جبران استهالك 

عدم س��رمايه گذاري س��ال هاي پيش نيز مدنظر باش��د، كمتر 
خواهد بود. از اين رو، رشد اقتصادي ۹.۵درصدي در هر سال در 
خوشبينانه ترين حالت به بيش از 1۰درصد رشد سرمايه گذاري 
نياز دارد. اين در حالي اس��ت كه بررس��ي روند س��رمايه گذاري 
در كش��ور طي س��ال هاي 1۳۸۰ الي 1۳۹۴ نشان مي دهد كه 
باالترين ميزان رشد سرمايه گذاري در كشور حدود 7درصد بوده 
اس��ت. بنابراين، دس��تيابي به اين ميزان از رشد سرمايه گذاري 
مستلزم آن است كه با تداوم ثبات اقتصادي و سياسي بسترهاي 
الزم جهت جذب سرمايه گذاري خارجي به كشور فراهم  آيد كه 

در قسمت هاي بعدي به الزامات آن بيشتر خواهيم پرداخت. 
اي��ن اقتص��اددان ادامه داد: نكته مهم تر اين اس��ت كه صرفا 
جذب س��رمايه گذاري خارجي و افزايش ارزش آن كافي نيست. 
بلكه ش��رط الزم جهت كارايي اين س��رمايه گذاري ها مس��تلزم 
اولويت بن��دي بخش ه��اي مختلف اقتصادي از حيث پتانس��يل 
ايجاد اش��تغال و س��وق دادن آن در چرخه توليد اشتغال محور 

است. 

الزامات ايجاد ۹۵۰هزار شغل در سال ۹6
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 كاهش نرخ طال و دالر 
 بانك مركزي روز دوش��نبه 16 مرداد 96 نرخ رس��مي

29 ارز را افزاي��ش و 6 ارز را كاه��ش داده و نرخ 4 ارز هم 
تغييري نسبت به روز قبل از آن نداشته است. بر اين اساس 
دالر ب��ا 12ريال افزاي��ش 3279.8 تومان، پوند با 52ريال 
افزايش 4281.5 تومان و يورو با رش��د 69 ريالي 3869.5 
تومان ارزش گذاري ش��د. به گزارش »تعادل« در بازار آزاد 
نيز صرافي هاي پايتخت هر دالر امريكا را با 7 تومان كاهش 
3 ه��زار و 817 تومان فروختن��د؛ نرخ هر يورو با 7 تومان 
رش��د 4 هزار و 571 تومان تعيين شد و هر پوند انگليس 
نيز با 3تومان رشد، 4هزار و 993 تومان فروخته مي شود.  
بر اين اساس در حال حاضر فاصله نرخ دالر رسمي و آزاد 
معادل 537 تومان شده و به نظر مي رسد كه با افزايش نرخ 
مبادله يي، بانك مركزي به دنبال كاهش بيشتر فاصله اين 
دو نرخ اس��ت تا بتواند بازار را براي سياست يكسان سازي 
نرخ ارز آماده كند.  در بازار طال نيز هر اونس طال در بازار 
جهاني به 1256 دالر رسيده و اندكي كاهش داشته است 
براين اس��اس، هر گرم طالي 18عيار ني��ز با 1۰4 تومان 
افت، 117 هزار و 257 تومان معامله شد.  هر قطعه سكه 
تم��ام بهار آزادي طرح جديد در ب��ازار آزاد با هزار و 5۰۰ 
تومان رشد نس��بت به روز قبل، يك ميليون و 217 هزار 
و 7۰۰ تومان داد و س��تد شد. همچنين قيمت سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم بدون تغيير، يك ميليون و 184هزار 
تومان فروخته مي ش��ود. نيم سكه بهار آزادي 636 هزار و 
5۰۰ تومان و هر قطعه س��كه ربع به��ار آزادي نيز با هزار 
توم��ان كاهش 377هزار تومان م��ورد معامله قرار گرفت. 
همچنين قيمت س��كه گرمي با 3هزار و 1۰۰تومان رشد 

253 هزار و 1۰۰ تومان تعيين شد.

 ارتقاي استانداردهاي نظارت 
IFSB بانكي با معيارهاي

اكب��ر كميجان��ي قائم مقام بان��ك مرك��زي در آيين 
افتتاحيه كارگاه آموزشي »تسهيل اجراي استانداردهاي 
 )IFSB( »منتشرشده توسط هيات خدمات مالي اسالمي
در بانك مركزي اعالم كرد: دس��تورالعمل هايي بر مبناي 
اسناد منتشره IFSB تنظيم و به شبكه بانكي ابالغ شده 
اس��ت. تالش بانك مركزي در س��ال هاي اخير بر ارتقاي 
اس��تانداردها و ضواب��ط نظارت بانكي مبتني بر اس��ناد و 
اس��تانداردهاي منتشرشده توس��ط هيات خدمات مالي 
اس��المي اس��ت. در اين مسير نيز دس��تورالعمل هايي بر 
مبناي اسناد منتشره IFSB تنظيم و به شبكه بانكي ابالغ 
ش��ده است. به گزارش »تعادل« كشورهايي كه بانكداري 
اس��المي را اجرا مي كنند، تاكنون دستورالعمل هايي را از 
طريق هيات خدمات مالي اس��المي IFSB براي اجرا به 
كش��ورهاي مختلف و بانك هاي اس��المي ارائه كرده اند و 
 IFSB تاكنون بيش از 3۰ جلسه براي ارائه 19 استاندارد
جهت ايجاد ش��فافيت و عملكرد بهتر بانكداري اسالمي 
برگزار ش��ده و مصوب��ات و دس��تورالعمل ها همچنان در 
حال توس��عه اس��ت. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه 
در س��ال هاي اخير بان��ك مركزي تالش داش��ته تعامل 
بيش��تري را ب��ا IFSB ايجاد كند و مش��اركت فعال تري 
در مجامع، اركان و جلس��ات آن س��ازمان داش��ته باشد، 
تصريح كرد: در اين مس��ير همچنين تالش ش��ده تا حد 
امكان از ظرفيت هاي آموزشي IFSB براي ارتقاي دانش و 
توانمندي هاي كاركنان خود بهره  گيرد. ضمن آنكه در حال 
حاضر، س��ه نفر از همكاران بانك مركزي در كارگروه هاي 
تدوين استانداردهاي آن س��ازمان عضويت دارند.  وي با 
اش��اره به اينكه به زودي يكي ديگ��ر از همكاران معاونت 
نظارت بانك مرك��زي براي عضويت در كارگروه جديدي 
كه قرار است در IFSB تشكيل شود، معرفي خواهد شد، 
افزود: همچنين در طرح گردآوري شاخص هاي ساختاري 
و احتياطي مالي اسالمي )PSFIs( كه در هيات خدمات 
مالي اسالمي در حال اجراست، بانك مركزي از آن حيث 
كه كش��ورمان از بزرگ ترين نظام بانكداري اس��المي در 
جه��ان برخوردار اس��ت، حضور فعاالنه داش��ته و به طور 
مستمر داده ها و اطالعات عمومي و قابل انتشار نظام بانكي 
كشور را در اختيار آن سازمان قرار داده تا در گزارش ها و 
اسناد منتشره توسط IFSB مورد بهره برداري قرار گيرد. 

 شكايت بانك مركزي از صندوق 
تعاون روستايي ولي عصر

با ش��كايت بانك مركزي از صندوق تعاون روستايي 
ولي عصر، پرونده اين صندوق در حال رسيدگي است. 

به گزارش فارس، صندوق تعاون روس��تايي ولي عصر 
كه سال ها پيش و قبل از تصويب قانون بازار غيرمتشكل 
پول��ي )مص��وب 1383( فعاليت خود را ب��ا اخذ مجوز از 
 س��ازمان تعاون روس��تايي آغاز كرد، توانسته با تاسيس

15 ش��عبه، ده ه��ا ميليارد تومان س��پرده ج��ذب كند.  
مس��ووالن اين صندوق كه گفته مي شود از دهه 7۰ اين 
صندوق را راه اندازي كرده اند، عالوه بر همكاري نكردن با 
بانك مركزي و استنكاف از ارائه اطالعات به اين بانك اعالم 
كرده اند كه نيازي به اخذ مج��وز از بانك مركزي ندارند.  
براس��اس ماده يك قانون س��اماندهي بازار غيرمتش��كل 
پولي، اش��تغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي 
يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل 
براي انجام عمليات بانكي، ب��دون دريافت مجوز از بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران ممنوع اس��ت. عمليات 
بانكي در اين قانون به امر واسطه گري بين عرضه كنندگان 
و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، 
سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، 
اعتبار و ساير تس��هيالت و صدور كارت هاي الكترونيكي 

پرداخت و كارت هاي اعتباري اطالق مي شود. 

  متقاضيان وام ازدواج
در موعد مقرر مراجعه كنند

 بانك مركزي درباره مراجعه متقاضيان دريافت وام 
ازدواج به بانك هاي عامل اطالعيه يي صادر كرد. 

ب��ه گ��زارش »تع��ادل« در راس��تاي اج��راي طرح 
ضربتي اعط��اي وام ازدواج از ابتداي مردادماه تا پايان 
ش��هريورماه سال جاري به اطالع مي رس��اند از ابتداي 
ش��روع اين طرح بيش از 375هزار متقاضي از س��وي 
بانك هاي عامل تعيين شعبه شده اند. بر اين اساس الزم 
اس��ت، اين متقاضيان طبق شرايط و دستورالعمل اين 
سامانه همراه با مدارك شناسايي معتبر حداكثر ظرف 

12روز كاري به بانك مربوط مراجعه كنند. 
متقاضي��ان پس از پذي��رش از س��وي بانك عامل، 
حداكث��ر ظرف م��دت يك ماه فرصت دارند نس��بت به 
تكميل مدارك مورد نياز اقدام كرده و از اين تسهيالت 
بهره مند شوند. قابل تاكيد است در صورت عدم مراجعه 
در موعد مقرر به بانك، متقاضيان ثبت نامي از س��امانه 

حذف خواهند شد.  

اخبار

رييس كل بيمه مركزي اعالم كرد

٢٩ هزار ميليارد تومان ذخاير بيمه هاي زندگي و تجاري
رشد ۱۸ درصدي بيمه هاي زندگي در 3 ماهه نخست و رشد 22 درصدي حق بيمه ها در سال 95

»تعادل« موضوع اطمينان بانك مركزي از پايان غيرمجازها را بررسي كرد

پايان غيرمجازها پايان بحران مالي نيست
گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري 

قرار است به زودي گزارش كميسيون اقتصادي مجلس 
درخصوص تخلفات بانك مركزي در ارتباط با ساماندهي 
بازار غيرمتش��كل پولي و به طور خاص پرونده كاس��پين 
در مجلس قرائت ش��ود و كوتاهي احتمالي بانك مركزي 
در برخورد با موسس��ات غيرمجاز همچنين سرعت عمل 

ناكافي مورد بررسي قرار گيرد. 
به گزارش»تعادل« اين موضوع در زماني مطرح شده 
كه رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با رسانه ملي، خبر 
از پايان فعاليت غيرمجازها در كشور داده و تاكيد كرده كه 

سپرده گذاران نگران سرمايه هاي خود نباشند. 
اما در عين حال اين س��وال مطرح است كه آيا ريشه 
ايجاد بحران هاي مالي و بانكي كش��ور خشك خواهد شد 
و با ساختار فعلي نظارت بانك مركزي و عملكرد بانك ها 
مي ت��وان اميدوار بود ك��ه حداقل در ميان مدت ش��اهد 

بحران هاي بانكي نباشيم؟
كارشناسان معتقدند كه از افزايش نقش نظارتي بانك 
مركزي و هشدارهاي به موقع به بانك ها و برخورد جدي 
و قاط��ع با آنه��ا، تا ادغام بانك هاي كوچك و موسس��ات 
اعتباري و همچنين امكان پذير بودن قانون ورشكستگي 
موسس��ات اعتباري، نكاتي اس��ت كه در راستاي اصالح 
س��اختار بانكداري ايران بايد به آن توجه شود و در مواجه 
شدن با بحران هاي بانكي و موسسات غيرمجاز، تنها نبايد 
ب��ه طرح هاي ضربتي در پرداخت پ��ول و تمركز در مورد 
پرداخت س��پرده ها و فروش دارايي ها اكتفا شود بلكه بايد 
ريش��ه هاي ايجاد بحران و زيان دهي بانك ها شناس��ايي و 
برطرف ش��ود. به عبارت ديگر، نبايد تنها به س��پرده گذار 
اطمينان دهيم كه به اصل پول خود مي رس��د، بلكه بايد 
عمال از س��ودهاي غيرمتعارف حتي در ش��بكه بانك هاي 
رسمي جلوگيري شود تا پول با هزينه كمتر تامين شده و 

بتواند توليد و اشتغال و اقتصاد ملي را حمايت كند. 
اي��ن در حالي اس��ت كه طي ماه هاي اخير رس��انه ها، 
كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس نسبت به وقوع و 
گسترش بحران مالي بارها هشدار داده اند. تجربيات داخلي 
و بين المللي نش��ان مي دهد كه بحران هاي بانكي به طور 
ناگهاني ب��روز كرده و به طور غيرقابل كنترلي گس��ترش 
مي يابنداما ريشه اين مشكالت طي حداقل يك دهه شكل 
گرفت��ه و نيازمند تقويت نظارت و ش��اخص هاي نظارتي 
اس��ت تا قبل از بروز بحران هش��دارهاي الزم داده شود و 
از ب��روز بحران جلوگيري كند. لذا نبايد با خيال راحت از 
كن��ار موضوع عبور كنيم بلكه اصالح س��اختار بانك ها و 
نقش نظارتي بانك مركزي را تقويت كنيم تا ريش��ه هاي 
بحران خشكانده ش��ود.  اين بحران ها اغلب با شوك هاي 
كوچك و جزئي ش��روع مي ش��وند كه خ��ود محرك يك 
چرخه معيوب متشكل از كاهش اعتماد تسهيالت دهنده، 
هجوم سپرده گذاران براي بازپس گيري سپرده هاي خود، 

از دس��ت رفتن نقدينگي و سرانجام كاهش بيشتراعتماد 
مي ش��ود و اگر اين مسائل به س��رعت تحت كنترل قرار 
نگيرند، ناتواني در بازپرداخت ديون مالي در تمام سيستم 
بانكي گس��ترش خواهد يافت. عامل محركي كه اغلب به 
سيس��تم بانكي مرتبط نيست، س��قوط ناگهاني و شديد 
اعتماد بخش خصوصي است. در نتيجه ضعف ذاتي سبد 
دارايي بانك ها كه به دليل رش��د نامعقول در طول سال ها 
ايجاد ش��ده اس��ت، بانك ها قدرت مبارزه با اين فشارها را 
از دس��ت داده اند. در نتيجه، اعتماد عمومي به سيس��تم 
بانكي به ش��دت كاهش يافته و اعتماد ناظران مس��وول از 
اينكه سيس��تم بانكي بتواند اين رون��د مخرب را متوقف 
كند، سلب مي شود. كارشناسان معتقدند چهار ابزار فراهم 
كردن نقدينگي به ص��ورت اضطراري، بازگرداندن اعتماد 
اعتباردهندگان و سپرده گذاران، تجديد ساختار بانك ها و 
بازگردان��دن توانايي بازپرداخت ديون به بانك ها و تصفيه 
تسهيالت مشكوك الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي 
در پاس��خ به بحران هاي بنيادي متداول اس��ت  دو مورد 
اول، ابزارهاي كوتاه م��دت و دو مورد ديگر ابزارهاي ميان 
مدت به شمار مي آيند. يك ابزار مهم ديگر تجديد ساختار 
عملياتي بانك هاست كه دشوارتر بوده، ولي براي پايداري 
مالي در بلندمدت ضروري اس��ت. كاهش نقدينگي ناشي 
از وام هاي سررس��يد ش��ده و بازپرداخت نشده، گسترش 
ش��ديد اعتبارات و مش��كالت تامين مالي عمده دست به 
دس��ت هم داده، باعث كمبود نقدينگي بانك ها مي شوند.  
سپرده گذاران و تس��هيالت دهندگان عمده، چه داخلي و 
چه خارجي، جزو نخستين كساني هستند كه به مشكالت 
در حال ظهور نقدينگي پي برده و صحنه را ترك مي كنند. 
سپرده گذاران جزء، تنها پس از اينكه مشكالت نقدينگي 
به وضوح قابل مش��اهده باش��د، براي بازپس گيري سپرده 

خود به بانك ها هجوم مي آورند. 

 چالش تعداد زياد بانك ها و مشكالت نظارتي 
تعداد بيش از اندازه بانك ها، بازار را بيش از حد تجزيه 
كرده و پايداري مالي را از بين مي برد، س��اختار مالكيت 
و حاكميت شركتي بايد مشخص شود، برنامه ريزي الزم 
براي ايجاد بازارهاي سرمايه با عمق مناسب انجام شود. 

اگر چه انضباط مالي دولت و بانك ها و همچنين ادغام 
بانك هاي كوچك و تقويت كفايت سرمايه و منابع و بازار 
بانك ه��ا باعث بهبود عملكرد و اصالح س��اختار بانك ها 
مي ش��ود، اما اجراي اي��ن برنامه بايد در مي��ان مدت و 
بلندمدت اجرايي شود تا به تدريج نتايج آن حاصل شود 
لذا مي توان گفت كه افزايش تعداد بانك ها و موسس��ات 
اعتباري در دو دهه گذشته اقتصاد ايران، خود عامل رشد 
ناهماهنگي ها و ش��كل گيري موسسات غيرمجاز، رقابت 
ناسالم در جذب س��پرده و افزايش نرخ سود و باال رفتن 

هزينه بانك ها و زيان دهي آنها شده است.  

 تجربه اندونزي و تركيه
در نتيجه، يكي از اقدامات معمول در تمام بحران هاي 
بانكي، گسترش نقدينگي اضطراري نسبتا نامحدود است 
و تجربه نشان مي دهد حمايت از طريق نقدينگي مي تواند 
به دو برابر شدن نقدينگي بينجامد اوج حمايت نقدينگي 
در كشورها به طور متوسط به 2۰ درصد كل سپرده هاي 
 ابتداي دوره مي رس��د البته در مورد اندونزي اين عدد به

5۰ درصد كل سپرده ها هم رسيده است. 
مثال ب��ارز در مورد اهميت فراه��م كردن نقدينگي 
اضطراري در دوره بحران بانكي، بحران تركيه اس��ت. در 
نتيجه بحران ناشي از مجادالت سياسي، سپرده گذاران 
در فوريه س��ال 2۰۰1 شروع به خارج كردن سپرده هاي 
خود از سيستم بانكي كردند. به طوري كه نگراني در مورد 
ايجاد تورم داخلي و ناپايداري نرخ ارز باعث شد كه بانك 
مرك��زي تركيه از افزايش حماي��ت نقدينگي اضطراري 
خودداري كند. و به جاي پايداركردن و كنترل ش��رايط، 
فرار س��پرده ها از بانك ها ش��دت گرفت كه به فروپاشي 
سيس��تم پرداخت ها منجر ش��د. و به محض آنكه بانك 
مركزي پنجره حمايت اضطراري را دوباره باز كرد اعتماد 
سپرده گذاران بازگشت و دولت تركيه مبادرت به اصالح 

ميان مدت ساختار سيستم بانكي كرد. 
فراهم كردن نقدينگي اضطراري، بحران بانكي را حل 
نمي كند ولي به مس��ووالن فرصتي مي دهد تا مشكالت 
اساسي تر را شناسايي كرده و به آنها پاسخ دهند. اولويت 
اول در اين مرحله، جلوگيري ازخروج س��پرده گذاران و 
اعتباردهن��دگان و دفاع و حفاظت از سيس��تم و اعتبار 
بانكي اس��ت.  مطمئنا فراهم كردن نقدينگي اضطراري 
بدون ريس��ك نيس��ت و اين كار باعث اعمال فش��ار به 
قيمت ها و نرخ ارز مي ش��ود همچنين، بانك هايي كه در 
نهايت ورشكسته مي شوند، بيشترين استفاده را از حمايت 
نقدينگي بانك مركزي مي برند، در نتيجه، بانك مركزي 
را با خسارت هاي زيادي مواجه مي كنندو با وجود اينكه 
اصوالً نقدينگي حمايتي تنها بايد بانك هايي را شامل شود 
كه توان پرداخت ديون خود را داش��ته باش��ند، تفكيك 
اين بانك ها از س��اير بانك ها اغلب در بحران هاي بنيادي 
به دليل كمبود داده ها و كم عمق بودن بازار پول و سرمايه 
دشوار اس��ت و درنتيجه، قيمت گذاري دارايي بانك ها را 

پيچيده تر مي سازد. 

 بازگشت اعتماد سپرده گذاران
يكي از ابزارهاي متداول، اعطاي ضمانت به تمام 
اعتباردهندگان و سپرده گذاران با هدف ريشه كن 
كردن بحران اس��ت. كش��ورهاي اس��كانديناوي در 
س��ال 1992 جزو نخستين كش��ورهايي بودند كه 
چنين ضمانتي را به كار گرفتند و اغلب بحران هاي 
ديگر كه ب��ه دنبال آن به وقوع پيوس��ت نيز از آن 

اس��تفاده كردند. در بحران مالي سال 2۰۰8 امريكا 
و اروپا، مس��ووالن پوش��ش بيمه ي��ي موجود براي 
سپرده ها را تقويت كردند سياست هاي ديگر، مانند 
بلوكه كردن س��پرده ها و تعطيل كردن بانك ها كه 
توس��ط برخي از كش��ورها مانند آرژانتي��ن به اجرا 
درآمد وبا اينكه باعث توقف و هجوم بيش��تر سپرده 
گذاران به بانك ها ش��د، اما باعث ايجاد مش��كالت 
بيش��تري براي سيستم بانكي شد و اثر مثبتي براي 
بازگردان��دن اعتماد به مردم نداش��ت. براي تجديد 
س��اختار بانك ها و بازگردان��دن توانايي بازپرداخت 
ديون ب��ه بانك ها ضرورت دارد ت��ا به محض اينكه 
اعتماد س��پرده گذاران پايدار شد، مسووالن توجه 
خود را به كار دشوار بازگرداندن سودآوري و توانايي 
پرداخ��ت ديون تك ت��ك بانك ها معط��وف كنند. 
واي��ن كار، ش��امل در پيش گرفتن سياس��ت هايي 
براي قدرتمندترس��ازي بانك هاي قابل دوام و حل 
مش��كالت بانك ه��اي ناتوان اس��ت. تجربه نش��ان 
مي دهد كه انج��ام اين كار نياز ب��ه فرآيندي چند 
ساله داشته و نيازمند تعديل سياست ها متناسب با 

تغيير شرايط اقتصادي است. 

 سياست هاي اصالحي 
بايد توجه داشت كه به طوركلي، چهار روش تشخيص 
عي��وب، پذيرش زي��ان، تجديد س��اختار بانكي، تجديد 
س��اختار س��رمايه بانك با كمك دولت و تشديد نظارت 
در بين سياس��ت هاي اصالحي وجود دارد. شواهد قوي 

وجود دارد كه ركود اقتصادي كه پس از بحران هاي مالي 
به وجود مي آيند، طوالني تر بوده و خروج از آنها دشوارتر 
اس��ت. دليل آن هم اين است كه مكانيسم هاي خروج از 
ركود اقتصادي مانند اعمال سياست هاي پولي و مالي، در 
ش��رايطي كه خانوارها و بنگاه ها در دريافت تسهيالت از 
سيستم بانكي ناتوان باشند، كارايي بسيار كمتري دارد. 
تنها كاري كه پيش از بح��ران بر مي آيد، ايجاد آمادگي 
و برنامه ري��زي براي اي��ن پديده اجتناب ناپذير اس��ت. 
بحران هاي بانكي بنيادي به طور ناگهاني ظاهر مي شوند 

و به صورت غيرقابل كنترلي گسترش مي يابند.

 امكان ورشكستگي بانك ها
باي��د ام��كان ورشكس��تگي بانك ها وجود داش��ته 
باش��د زيرا ورشكس��تگي بانك ها مي تواند يك نيروي 
اصالح كننده اقتصاد باش��د هر تصميم مثبتي كه براي 
پايداري سيس��تم بانكي و پرهيز از مخاطرات اخالقي 
درباره اس��تفاده از منابع عمومي براي حمايت از يك 
بانك ضعيف گرفته مي ش��ود، مي بايست مزاياي فعال 
نگهداش��تن آن بان��ك را در مقاب��ل هزينه ه��اي وارد 
ش��ده بر بخش عمومي و سيس��تم بانكي ارزيابي كرد. 
نمي ت��وان تجديد س��اختار بانك ها و تجديد س��اختار 
بدهي هاي ش��ركت ها را به صورت مجزا انجام داد بلكه 
انجام اين كار نيازمند هماهنگي و همزماني اس��ت. با 
وجود عدم توانايي پرداخت ديون گس��ترده شركت ها 
در يك بحران مالي، صرفاً تجديد ساختار بانك ها براي 

اطمينان از بازگشت سالمت مالي كافي نيست. 

گروه بانك و بيمه   محسن شمشيري 
ريي��س كل بيم��ه مرك��زي كل ذخاير رش��ته هاي 
بيمه هاي زندگي و غيرزندگي شركت هاي بيمه در ايران 
را 29هزار ميليارد تومان اعالم كرد و از رشد 18درصدي 
بيمه هاي زندگي در س��ه ماهه نخست سال جاري خبر 
داد. به گزارش »تعادل« عبدالناصر همتي در نشستي به 
مناس��بت روز خبرنگار در پاسخ به پرسش »تعادل« كه 
عالوه بر ش��اخص خس��ارت و حق بيمه شركت ها، چرا 
س��اير پرداخت ها و عوارض و ميزان ذخاير ش��ركت ها و 
كل صنع��ت بيمه در كنار عملكرد ش��ركت هاي بيمه و 
خس��ارت هاي پرداختي و درآمد ح��ق بيمه به صورت 
همزمان منتشر نمي شود تا امكان تحليل بهتر عملكرد 
صنعت بيم��ه را ارائه كند، گفت: اي��ن آمارها محرمانه 
نيس��ت و مش��خص اس��ت و از جمله ميزان ذخاير كل 
صنعت بيمه در بخش ها و رش��ته هاي مختلف ش��امل 
بيمه ه��اي تجاري، بيمه هاي زندگ��ي و... روي هم رفته 

حدود 29هزار ميليارد تومان است. 

 كاهش رقابت ناسالم و نرخ شكني ها
رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: رشته هاي بيمه 
اجباري ش��خص ثالث و بيمه تكميلي درمان به دليل 
تخريب هاي غيرفني مقداري از تعادل خارج شده بود 
كه در حال خروج از حالت بحراني هستند؛ همچنين 
مس��اله بيمه ه��اي اتومبيل هاي صف��ر كيلومتر هم با 
همكاري س��نديكاي بيمه گران و ش��ركت ها حل شد 
و خودروس��ازان همكاري كردند و با پرداخت نكردن 
س��هم به خودروس��ازان، وضعي��ت خودروهاي صفر 
كيلومتر نيز س��اماندهي خواهد ش��د.  رييس شوراي 
عالي بيمه به جلسه اخير با مديران عامل شركت هاي 
بيمه اش��اره كرد و افزود: در حال حاضر براي رش��ته 
بيمه مس��ووليت نرخ هاي غيرفني داده مي شود و در 
اين جلس��ه خواس��تار توجه مديران عامل شركت ها 
به اين موضوع ش��ديم.  به گفته همتي، س��ال 93 و 
94 با رش��د س��ريع تعرفه هاي درمان به شركت هاي 
بيمه ي��ي كه درمان نق��ش پررنگ��ي در پرتفوي آنها 
داش��ت، ش��وك قابل توجهي وارد ش��د و ب��ه تدريج 
چالش ه��اي خس��ارت هاي س��نگين ش��خص ثالث، 
درمان و س��اير رش��ته ها كم ش��ده و در حال برطرف 
كردن مش��كالت اساسي و خسارت هاي باالي صنعت 
بيمه هس��تيم. وي همچنين ارائ��ه نرخ هاي غيرفني 
در بيمه نامه هاي مس��ووليت را از ديگ��ر نكات نگران  
كنن��ده در صنعت بيمه ذكر ك��رد.  همتي همچنين 
س��اماندهي بيمه شخص ثالث اتومبيل هاي صفر را از 
ديگر دستاوردهاي صنعت بيمه در سال 95 ذكر كرد 
و افزود: اين س��ال با رش��د 22 درصدي حق بيمه ها 
ب��ه خوبي به پايان رس��يد و امس��ال را هم با رش��د 

18درصدي سپري كرده است. 

 نظارت بر صندوق هاي بازنشستگي
وي در مورد نظارت بر صندوق هاي بازنشس��تگي 
گف��ت: ب��ا هم��كاري وزارت رف��اه و وزارت اقتصاد 

ط��رح بيمه بازنشس��تگي تكميلي را ارائ��ه كرده ايم 
ك��ه اميدواريم در ص��ورت تصويب اجرايي ش��ود يا 
به ص��ورت اليحه ي��ا مصوبه دول��ت اجرايي خواهد 
ش��د زيرا معتقديم ك��ه صندوق هاي بازنشس��تگي 
نيازمند رگوالتور و نظارت يك س��ازمان مانند بيمه 
مركزي اس��ت و اين كار مي توان��د به بهبود عملكرد 
صندوق ه��اي بازنشس��تگي كم��ك كن��د. همچنان 
معتق��دم صندوق ه��اي بازنشس��تگي ني��از به يك 
رگوالتور دارند و با توجه به نقش بيمه مركزي يكي 
از ابعاد وظايفش مي تواند، نظارت بر صندوق ها باشد. 
همتي در پاس��خ به اين نكته كه حوادثي مانند 
آتش س��وزي بوعلي، حادثه پالس��كو و آتش سوزي 
ش��ركت كروز به عنوان يك قطعه ساز بزرگ نشان 
داد ش��ركت هاي بيم��ه دچ��ار ضعف اساس��ي در 
مديريت ريس��ك هستند، براي حل اين مشكل چه 
برنامه يي داريد؟ گفت: مديريت ريسك براي ما هم 
مهم اس��ت. در گذش��ته ما واحدي داش��تيم به نام 
پيش��گيري و ايمني كه آن را به مديريت ريس��ك 
تغيير داده ايم و حتما با برنامه هاي جدي اين مساله 
را پي��ش خواهيم برد.  وي با بي��ان اينكه همايش 
امس��ال بيمه و توس��عه بر اين اس��اس با محوريت 
»مديريت ريس��ك« برگزار مي شود، گفت: با توجه 
ب��ه اينكه اقتصاد ما دولتي بوده اس��ت، در مديريت 
ريسك ضعف داش��ته ايم و به تدريج كه سازمان ها 
و ش��ركت ها خصوصي مي ش��وند، مي ت��وان رابطه 
مس��تقيمي با س��هامدار خصوصي برق��رار كرده و 

مديريت ريسك بهتري داشت. 

 خسارت هاي سنگين سال گذشته 
رييس كل بيمه مركزي با اشاره به اينكه كنسرسيوم 
نف��ت و گاز صنعت بيمه طي 6 س��ال 6۰ ميليون يورو 
عايدي داشته و در حادثه بوعلي 94ميليون يورو خسارت 
پرداخته اس��ت، تاكيد كرد: وقوع يك حادثه اينچنيني 
مي توانس��ت كل درآمد صنعت بيمه تاكن��ون را ببلعد. 
كنسرسيوم س��الي 1۰ميليون يورو درآمد داشت كه در 
طول 6س��ال عمر آن مي ش��ود 6۰ ميليون ي��ورو اما به 

يك باره ما 94ميليون يورو خسارت پرداختيم. 
وي افزود: شايد شركت هاي بيمه در ارزيابي ريسك 
دقيق عمل نكرده باش��ند، اين نشان مي دهد كه ما نياز 
به پوشش هاي بين المللي داريم. شانس آورديم خسارت 
آتش س��وزي بوعلي 94ميليون يورو ش��د، مي توانس��ت 
5۰۰ميليون يورو بش��ود و هر آنچه صنعت بيمه تا االن 
جم��ع كرده بود را يكجا پس بدهد. وي در اين رابطه به 
سهم 3۰درصدي بيمه مركزي، 19درصدي بيمه ايران، 
1۰درصدي بيمه آسيا در پرداخت خسارت آتش سوزي 
بوعلي اش��اره كرد و گفت: ساير خسارت  را شركت هاي 
بيمه ديگري كه عضو كنسرسيوم بودند، پرداختند و فشار 

خاصي به صنعت بيمه وارد نشد. 
همتي همچنين به گزارش عملكرد س��ال گذش��ته 
صنعت بيمه پرداخت و اظهار داشت: در سال 95 حوادث 
تلخ زياد داش��تيم اما اين حوادث س��بب مراجعه بيشتر 
مردم به ش��ركت هاي بيمه شد. در سال 95 روند توسعه 
صنعت بيمه روند قابل قبولي بود و البته خس��ارت هاي 
زيادي داش��تيم.  وي در اين رابطه به پرداخت خسارت 
حوادثي چون ساختمان پالس��كو، قطار سمنان، معدن 

يورت، پتروشيمي بوعلي و ده ها هزار خسارت ديگر اشاره 
كرد و افزود: خوشبختانه صنعت بيمه بدون مشكلي اين 
خسارت ها را پرداخت و نشان داد اقتدار و توانايي الزم را 

براي پاسخگويي به تعهداتش را دارد. 
همتي گفت: سال گذشته بسياري از دغدغه ها درباره 
ذخاير بيمه را برطرف كرديم و از بيمه ها خواستيم ذخاير 
كاف��ي بگيرند و در اين رابطه بيم��ه مركزي را هم قانع 
كنند.  وي با اش��اره به برگزاري مجمع تمام شركت هاي 
بيمه افزود: نس��بت ب��ه بازدهي مالي س��اير بازارها فكر 
مي كنيم، روند شركت هاي بيمه خوب بوده است و در دو 
سال آينده بهتر نيز خواهد شد. تعدادي از شركت ها زيان 
اندك و قابل جبران ندارند تعدادي سود كم و متوسط و 

برخي ديگر سود قابل توجه و خوب داشته اند. 
مع��اون وزير اقتصاد با اش��اره ب��ه بهبود وضعيت 
بيمه ش��خص ثال��ث در پرتفوي ش��ركت هاي بيمه 
يادآور شد: خوش��بختانه با اصالح قانون اين چالش 
كنترل و صنعت بيمه از بحران خارج ش��د.  به گفته 
همتي، رش��د بيمه نامه هاي عمر و بيمه آتش سوزي 
در س��ال جاري خوب بوده كه نش��ان دهنده آگاهي 
مردم در پي حوادثي چون آتش س��وزي س��اختمان 
پالس��كو اس��ت. نفوذ صنعت به بيمه نيز رو به رشد 
اس��ت و به نظر مي رسد تا پايان سال اين شاخص از 
2.2 درصد عبور كند. وي با اشاره به فاصله معني دار 
ضريب نفوذ بيمه در ايران و كش��ورهاي پيش��رفته، 
خاطرنش��ان كرد: ما در كش��ور بيمه هاي اجباري و 
تامي��ن اجتماعي ق��وي داريم و ب��ه همين دليل در 
بيمه ه��اي بازرگان��ي نمي توان ضريب نف��وذ بيمه را 

بدان شكل با كش��ورهاي پيشرفته مقايسه كرد چرا 
كه در بس��ياري از اين كش��ورها عمده ب��ار بيمه بر 

دوش بيمه هاي عمر و زندگي بازرگاني است. 
همتي در پاس��خ به پرسش��ي در خصوص پرداخت 
خارج از س��قف تعهد ش��ركت بيمه گر در حادثه معدن 
يورت اظهار داش��ت: بيمه آس��يا در معدن يورت سقف 
تعهد داشت و بيش از تعهدش پرداخت نخواهد كرد. در 
اين رابطه مالك معدن بايد متقبل خسارات بيشتر شود. 

 استانداردهاي تدريجي 
ريي��س كل بيم��ه مرك��زي در خص��وص اج��راي 
استانداردهاي بين المللي IFRS در صنعت بيمه نيز گفت: 
اجراي IFRS در صنعت بيمه داراي پيچيدگي هاي خاص و 
متفاوت از نظام بانكي است و كساني كه خودشان در سطح 
بين المللي اين استانداردها را گذاشته اند هنوز درباره اش به 
جمع بندي نرسيده اند و شركت هاي بيمه ايران نيز به تدريج 
به اين سمت حركت خواهند كرد و از شهريورماه به تدريج 
اين دستورالعمل ها اجرايي خواهد شد و نسخه هاي دوم و 
بعدي اين دستورالعمل درجهان درحال تكميل شدن است.  
همتي همچنين در خصوص صدور بيمه نامه توسط دفاتر 
پيشخوان دولت گفت: آنها اجازه صدور بيمه نامه ندارند اما 
معتقدم شركت هاي بيمه بايد تالش كنند نمايندگانشان در 
صدور بيمه نامه IT محور شده و به ابزارهاي جديد مسلط 
ش��وند. كس��اني كه مي خواهند فروش اينترنتي بيمه نامه 
داشته باشند بايد مجوز نمايندگي و كارگزاري بگيرند و اگر 
جايي بدون شرايط الزم اقدام به صدور اينگونه بيمه نامه ها 

كنند ما مسووليتش را نمي پذيريم.  

 طلب بيمه از دولت 
وي در پاس��خ به پرسشي در مورد ميزان طلب هاي 
بيمه ايران از دس��تگاه هاي دولتي، با اشاره به برگزاري 
مجمع بيمه ايران يادآور ش��د: وقتي اج��ازه برگزاري 
مجمع به اين ش��ركت داده شده يعني ذخاير كافي را 
گرفته و صورت هاي مالي آن مشكل خاصي ندارد بايد 
كمك كنيم بيمه ايران به روزهاي اقتدار خود برگردد. 
مي��زان طلب هاي بيمه ايران و بدهي دولت در دس��ت 
بررس��ي و پيگيري اس��ت.  وي با تقدير از تالش هاي 
خبرنگاران و رس��انه ها در توسعه فرهنگ بيمه، اظهار 
داشت: يكي از كارهاي مهم براي توسعه فرهنگ بيمه، 
اطالع رس��اني مثبت و نقد سازنده و بيان نقطه نظرات 

مردم و كارشناسان است. 
رييس كل بيمه مركزي بر اهميت رس��انه ها به ويژه 
ش��بكه هاي اجتماع��ي تاكيد ك��رد و افزود: از رس��انه ها 
و خبرن��گاران مي خواه��م به توس��عه فرهن��گ بيمه در 
كشور كمك كنند. وي رش��د بيمه هاي زندگي را خوب 
توصيف كرد و افزود: در س��ه ماهه نخس��ت سال جاري 
رش��د بيمه هاي زندگي 18 درصد بود. همتي نفوذ بيمه 
در كش��ور را 2.2 درصد عنوان كرد و افزود: پيش بيني ما 
عبور اين رقم از 2.2 درصد تا پايان سال است. علت فاصله 
نفوذ بيمه در ايران با ميانگين جهاني به دليل قدرت نظام 

تامين اجتماعي در ايران است.

از افزايش نقش نظارتي بانك مركزي و هشدارهاي به موقع تا ادغام بانك هاي 
كوچك و موسسات اعتباري همچنين امكان پذير بودن قانون ورشكستگي موسسات 
اعتباري نكاتي است كه در راستاي اصالح ساختار بانكداري ايران بايد به آن توجه 

شود و در مواجه شدن با بحران هاي بانكي و موسسات غيرمجاز تنها نبايد به طرح هاي 
ضربتي در پرداخت پول و تمركز در مورد پرداخت سپرده ها و فروش دارايي ها اكتفا 

شود بلكه بايد ريشه هاي ايجاد بحران و زيان دهي بانك ها شناسايي و برطرف شود
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5 بورس و فرابورس
افت 98واحدي شاخص كل بورس

معامله گران بورس تهران روز گذش��ته در حالي ش��اهد 
اص��الح قيمت س��هام در اغلب نماده��اي معامالتي بودند 
ك��ه همزمان با انعقاد برخي قرارداده��اي خارجي در گروه 
خودرويي ها صف هاي شكل گرفته در اين گروه به يك باره 
واگذار و با حجم عرضه س��هام از س��وي معامله گران اغلب 
حقيقي مواجه شد. به اين ترتيب شاخص كل قيمت و بازده 
نقدي بورس و اوراق بهادار تهران كه در روز يك ش��نبه و با 
گرم شدن بازار گروه خودرويي 118واحد افزايش را تجربه 
ك��رده بود در پايان معامالت روز دوش��نبه 16 مرداد 96 با 
كاهش 98واحدي روي رقم 81 هزار و 285 واحد ايس��تاد. 
در جريان معامالت ديروز بازار سهام ارزش كل معامالت به 
بيش از 165ميليارد تومان رسيد كه ناشي از دست به دست 
ش��دن بيش از 639ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله 

طي 42 هزار و 197 نوبت داد و ستد بود. 
به گ��زارش »تع��ادل« روز گذش��ته بورس ته��ران در 
حال��ي معامالت متعادل و به نس��بت كم حجم را در اغلب 
نمادهاي معامالتي به نظاره نشست كه با وجود انعقاد برخي 
قراردادهاي خارجي در گروه خودرويي ها نتوانست به تداوم 
هيجان ايجاد شده در گروه خودرويي ها و پايداري صف هاي 
خريد در اين گ��روه بينجامد به طوري كه با غلبه عرضه بر 
تقاضاي سهام از سوي معامله گران اغلب حقيقي ديروز گروه 

خودرويي ها در مدار نزولي قيمت ها افتاد. 
همزمان با نوس��ان دوباره بازارهاي جهاني و انتظار براي 
افزايش نرخ ارز در بازار آزاد تك سهم هاي گروه فلزات اساسي 
و معدني ها همچنان در محدوده صفر تابلو )قيمت پاياني( 
با اقب��ال معامله گران روبه رو هس��تند هرچند كه در پيش 
 بودن موعد تس��ويه كارگزاري ها در ش��هريورماه و در عين 
حال نامش��خص بودن برنامه اقتصادي دولت در چهار سال 
آينده باعث شده تا بورس همچنان براي چرخش نقدينگي 
باقيمانده در پيكره خود دست به عصا قدم بردارد. بازاري كه 
اين روزها با نرخ سود بي ضابطه از جمله در بازار غير متشكل 

بدهي با نرخ هاي حدود 40درصدي مواجه است. 

 نماگرهاي بورس
در جريان معامالت روز گذش��ته بازار س��هام شاخص كل 
هم  وزن نيز با كاهش 110واح��دي عدد 17هزار و 735واحد 
را به نمايش گذاشت. همچنين ش��اخص سهام آزاد شناور با 
كاهش 213واحدي به رقم 89 هزار و 598 واحد دست يافت. 
شاخص بازار اول اما در حالي با كاهش 125واحدي به رقم 56 
هزار و 913 واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 
93 واحدي عدد 177هزار و 406 واحد را به نمايش گذاشت. 

 نمادهاي اثرگذار
براساس اين گزارش، روز گذشته معامالت سهام در نماد 
معامالتي شركت هاي پااليش نفت بندرعباس تا 33واحد، 
پااليش نف��ت اصفهان 16واحد و گروه صنعتي پاكش��و با 
14واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را بر محاسبه شاخص 
كل بورس به نام خود ثبت كردند. در مقابل معامالت سهام 
در نماد معامالتي شركت هاي كشتيراني جمهوري اسالمي 
ايران با 48 واحد، پتروشيمي شازند با 18واحد و همراه اول 
با 16 واحد افزايش از افت بيشتر شاخص جلوگيري كردند. 

 رفت و آمد نمادهاي بورسي
ط��ي معامالت دي��روز، نم��اد معامالتي ش��ركت هاي 
پتروش��يمي اصفهان، اوراق مرابحه واس��ط مالي تير سوم 
در نمادهاي معامالتي س��المت، صندوق س��رمايه گذاري 
جس��ورانه يكم آرمان آت��ي، بيمه اتكايي امي��ن، تايد واتر 
خاورميانه، فوالد اميركبير كاش��ان، اوراق اجاره واسط مالي 
شهريور س��وم در نمادهاي معامالتي اجاد، سيمان تهران، 
مجتمع هاي گردش��گري و امور رفاهي كارگزاران پارس از 
س��وي ناظر بازار س��هام متوقف و در مقابل نماد معامالتي 
شركت هاي پتروشيمي جهرم، پتروشيمي فسا، پتروشيمي 
داراب، بيمه سرمد، شيرين دارو، توليدي پالستيك شاهين، 
جوش و اكسيژن ايران، آرتا ويل تاير، صندوق سرمايه گذاري 
گنجينه آينده روش��ن، اوراق گواهي سپرده عام بانك رفاه 
كارگران، س��يمان اصفهان، خ��وراك دام پارس، بازرگاني و 

توليدي مرجان كار بازگشايي شدند. 

 معامالت درون گروهي
براساس اين گزارش روز گذشته در بازار 2 بورس تهران 
كه به معامالت درون گروهي س��هامداران عمده اختصاص 
دارد، 150ميليون سهم سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 
به ارزش كمتر از 19ميليارد تومان از س��وي سهامدار عمده 
كد به كد شد. در كشتيراني نيز 80 ميليون سهم به ارزش 
كمتر از 27 ميليارد تومان ميان سهامداران عمده با معامالت 
انتقالي همراه ش��د. ديروز همچنين در سرمايه گذاري غدير 
نيز اندكي بيش از 23ميليون س��هم ب��ه ارزش 2.5ميليارد 
توم��ان كد به ك��د و در گروه صنعتي ب��ارز اندكي بيش از 
10ميليون س��هم به ارزش بيش از 3ميليارد تومان جابه جا 
ش��د. همچنين 5 ميليون سهم پتروشيمي مبين به ارزش 
بيش از 1.5ميليارد تومان به كدهاي درون گروهي سهامدار 
عمده انتقال يافت. در پتروشيمي فن آوران نيز بيش از يك 
ميليون س��هم به ارزش 2ميليارد تومان كد به كد شد. روز 
گذش��ته در بازار معامالت بلوكي بازار پايه نيز بيش از 178 
ميليون سهم صنايع پتروشيمي تخت جمشيد به ارزش بيش 
از 36ميليارد تومان از كد حقيقي به كد حقوقي واگذار شد. 

 معامالت 135ميليارد توماني در فرابورس
ط��ي روز گذش��ته دادوس��تدهاي فراب��ورس اي��ران با 
معامله 342ميلي��ون ورقه بهادار در 23هزار دفعه به ارزش 
135ميليارد و يكصد ميليون تومان ادامه يافت كه نس��بت 
ب��ه روز قبل تر، حجم معامالت افزاي��ش يافت اما ارزش آن 
با تغيير محسوس��ي روبه رو نش��د. در جريان معامالت روز 
دوش��نبه 16 مرداد س��هامداران در مجم��وع بازارهاي اول 
و دوم ش��اهد جابه جايي نزديك به 110 ميليون س��هم به 
ارزش بي��ش از 24ميليارد تومان بودند. به ترتيب نمادهاي 
»ذوب« و »چكاپا« بيش��ترين حجم و ارزش معامالت را به 
خود اختص��اص دادند. در نماد معامالتي ذوب آهن بيش از 
46 ميليون سهم به ارزش افزون بر 3ميليارد و 500ميليون 
توم��ان و در نم��اد ش��ركت گ��روه صناي��ع كاغ��ذ پارس 
15.6ميليون سهم به ارزش 5ميليارد و يكصد ميليون تومان 
دست به دس��ت ش��د. ديروز همچنين نمادهاي »ذوب«، 
»ش��ليا«، »ش��اوان« و »اپ��رداز« پربازديدتري��ن نمادهاي 
معامالتي شناخته ش��دند. در عين حال نمادهاي »ثالوند« 
و »كيميا« در حالي بيش��ترين رشد قيمت را تجربه كردند 
كه نمادهاي »كمرجان« و »اپرداز« با باالترين افت قيمتي 
روبه رو ش��دند. به موازات معامالت روز گذشته نماد شركت 
بازرگان��ي و توليدي مرجان كار پس از لغو برگزاري مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام بازگشايي و 
در مقابل نماد معامالتي شركت پتروشيمي اصفهان با توجه 
به اطالعات دريافتي مبني بر انتشار گزارش عدم اظهارنظر 
حسابرس در خصوص صورت هاي مالي سال 1394 متوقف 
شد. در مجموع سه تابلو معامالتي بازار پايه نيز سهامداران 
تعداد 228ميليون سهم به ارزش بيش از 48ميليارد و 800 

ميليون تومان را دست به دست كردند. 

گزارش بازار

»تعادل« از محاسبه آخرين »ارزش خالص دارايي هر سهم« 31 شركت سرمايه گذاري گزارش مي دهد

بهبودوضعيتريسكوبازدهيشركتهايسرمايهگذاري
گروه بورس|

در س��ال ج��اري مي��زان ريس��ك ش��ركت ها و 
صندوق هاي سرمايه گذاري، به طور ميانگين با محاسبه 
»قيمت بر ارزش خالص دارايي« يا )P/NAV( حدود 
79 درصد بوده و نس��بت به س��ال گذشته كه حدود 
86 درصد بوده حدود 7 درصد بهبود يافته و قيمت هاي 
اين شركت ها اصالح شده اند. اين وضعيت نشان از آن 
دارد كه بازار ش��ركت ها و صندوق هاي سرمايه گذاري 
بهتر از بازار سهام شركت هاي غيرسرمايه گذاري بوده 
و جذابيت بيش��تري پيدا كرده اس��ت، زي��را در بازار 
س��رمايه ايران )P/NAV( يا قيمت به ارزش دارايي 
خالص يك ش��ركت اگر بين 60 تا 65 درصد باش��د، 
نشان از مناس��ب بودن قيمت سهام آن شركت براي 
س��رمايه گذاري دارد و اگر بين 65 تا 80 درصد باشد، 
نش��ان از مناس��ب بودن قيمت و در واقع »به قيمت« 
بودن تلقي مي ش��ود و نهايتا اگر )P/NAV( شركتي 
باالتر از 85 درصد باشد، نشان از گران بودن سهام آن 
شركت داش��ته و ريسك س��رمايه گذاري روي سهام 

شركت باال رفته است. 
به گزارش »تعادل« ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
بنگاه هاي اقتصادي هس��تند كه توليدي يا خدماتي 
بوده و از بستر توليد و درآمد حاصل از عمليات اجرايي 
خ��ود را با  ايد ه ه��اي مختل��ف و غير تخصصي صرف 
خريد سهام ساير شركت ها كرده و حداقل انتظارشان 
داشتن س��ود مناسب اس��ت. همچنين صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مش��ترك نهادهاي مالي اس��ت كه 
وج��وه دريافتي از س��رمايه گذاران را در يك مجموعه 
اوراق بهادار سرمايه گذاري مي كنند و هر سرمايه گذار 
به نس��بت سهم خود در مجموعه از سود يا ضررهاي 
حاصل از اين س��رمايه گذاري س��هم مي برد. صندوق 
سرمايه گذاري مش��ترك وجوه را از دست عامه مردم 
جمع آوري مي كند و پرتفوي اوراق بهادار تشكيل داده 
و از طريق همين نيروهاي متخصص خود به مديريت 
اوراق بهادار موجود در سبد سرمايه گذاري مي پردازد. 
عمده عملكرد صندوق هاي س��رمايه گذاري بس��تگي 
ب��ه عملكرد اوراق بهادار و س��اير دارايي هايي دارد كه 
صندوق ها در آنها سرمايه گذاري كرده اند. صندوق هاي 
س��رمايه گذاري مش��ترك ابزاري براي سرمايه گذاران 
ريس��ك گريز و بدون تخصص است. براي اندازه گيري 
ميزان ريسك و بازدهي شركت هاي سرمايه گذاري و 
صندوق هاي سرمايه گذاري بايد ارزش خالص دارايي 
اين واحدهاي سرمايه گذار را محاسبه كرد در مرحله 
بعدي بايد NAV يا ارزش خالص دارايي ها، تقس��يم 

بر تعداد سهام آن شركت كرد. بسياري از تحليلگران 
در پاي��ان هر روز معامالتي با توجه به تغييرات قيمت 
 س��هام، اوراق بهادار و س��ود هاي نق��دي تعلق گرفته

)P/NAV( شركت ها را محاسبه مي كنند. بر اساس 
NAV اين گزارش، روز گذش��ته يكي از كارگزاري ها

يا همان خالص ارزش دارايي هاي هر سهم 31 شركت 
س��رمايه گذاري حاضر در صنايع خودرو، پتروشيمي، 
معادن، س��يمان و دارو را محاسبه و در اختيار برخي 
رسانه ها قرار داد. كارگزاري بانك توسعه صادرات اقدام 
به محاسبه NAV هر سهم )خالص ارزش دارايي ها( 
31ش��ركت س��رمايه گذاري حاضر صناي��ع خودرو، 
پتروش��يمي، معادن، س��يمان و دارو كرد كه به شرح 

زير است: 
 )P/NAV( خگستر، ورنا، وساپا، خبهمن، ختوقا

در محاسبات تمام سهام از آخرين گزارش فعاليت 
ماهانه و آخرين صورت هاي مالي ارائه شده شركت ها 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. در برآورد ارزش روز پرتفوي 
غيربورس��ي شركت خگستر از NAV شركت سمند 
و براي باقي ش��ركت ها از EPS برآوردي ش��ركت ها 
اس��تفاده ش��ده اس��ت. در برآورد ارزش روز پرتفوي 
غيربورس��ي ش��ركت خبهمن از NAV شركت هاي 
اعتمادجم، سرمايه گذاري پويا مهستان و شركت كيا 
مهس��تان و براي باق��ي ش��ركت ها از EPS برآوردي 
شركت ها اس��تفاده شده اس��ت. در برآورد ارزش روز 
 EPS پرتفوي غيربورسي شركت ختوقا، وساپا و ورنا از
اعالمي ش��ركت ها استفاده شده اس��ت. خبهمن در 
مجمع عمومي عادي خود در تاريخ 19 تير 20 تومان 
س��ود تقس��يم كرده كه اين مقدار از حقوق صاحبان 
س��هام مربوط به صورت هاي مال��ي منتهي به خرداد 

كسر شده است. 

  )P/NAV( پارسان، وغدير، پترول، وپترو، 
وصندوق، فارس

در محاسبات اين شركت ها از آخرين صورت هاي 
مالي منتشر شده استفاده ش��ده است. بر اين اساس 
غير از »وپترو« كه آخرين صورت وضعيت ارائه ش��ده 
ش��ركت مربوط به مرداد 95 بوده در محاسبات باقي 
شركت ها از صورت وضعيت پرتفوي تير استفاده شده 
است. »وپترو« در مجمع عمومي عادي خود در پايان 
مرداد 7 تومان سود تقسيم كرده كه اين مقدار از حقوق 
صاحبان س��هام مربوط به صورت هاي مالي منتهي به 
ارديبهشت كسر شده است. همچنين »وصندوق« در 
مجمع عمومي عادي خود در 28 تير 24 ريال س��ود 

تقس��يم كرده كه اين مقدار از حقوق صاحبان سهام 
مربوط به صورت هاي مالي منتهي به خرداد كسر شده 
اس��ت. در ارزش گذاري پرتفوي غيربورسي »تاپيكو« 
نيز با توجه به اينكه عمده س��هم پرتفوي غيربورسي 
را س��تاره خليج فارس تشكيل مي دهد و تاپيكو مالك 
49 درصد از س��هام اين ش��ركت اس��ت و با توجه به 
ظرفيت شركت و سوددهي در سال هاي آينده و تنزيل 
جريان هاي نقد حاص��ل از بهره برداري آن، ارزش روز 
آن 12 هزار ميليارد برآورد مي ش��ود كه سهم تاپيكو 
از اين قس��مت 6هزار و 500ميليارد تومان اس��ت. در 
صورتي كه براي س��تاره خليج فارس ارزش افزوده يي 
در نظر نگيريم NAV »تاپيكو« 190تومان به دست 
مي آيد و در حال حاضر س��هام در محدوده 90 درصد 

NAV خود معامله مي شود. 

  )P/NAV( ومعادن، كروي، واميد، وسپه
در محاس��بات تم��ام س��هام از آخري��ن گزارش 
فعاليت ماهانه و آخرين صورت هاي مالي ارائه ش��ده 
شركت ها استفاده شده است. در ارزش گذاري پرتفوي 
غيربورسي شركت سرمايه گذاري معادن و فلزات غير 
 EPS از شركت كك طبس كه ارزش آن با استفاده از
اعالم شده برآورد شده است براي باقي شركت ها بهاي 
تمام ش��ده مبناي ارزش گذاري قرار گرفته است. در 
ارزش گذاري پرتفوي غيربورسي شركت توسعه معادن 
روي از EPS برآوردي ش��ركت هاي س��رمايه گذاري 
انديشه محوران، بازرگاني توسعه روي زنگان و مهندسي 
و تحقيقاتي فلزات براي ارزش گذاري اس��تفاده شده 
در حال��ي كه براي باقي ش��ركت ها بهاي تمام ش��ده 
مبن��اي ارزش گذاري قرار گرفته اس��ت. همچنين در 
ارزش گذاري پرتفوي غيربورسي شركت سرمايه گذاري 
اميد، از NAV شركت سرمايه گذاري توسعه صنايع 
معدني اميد براي برآورد ارزش ش��ركت استفاده شده 
است. ارزش گذاري سرمايه گذاري ساختمان بر اساس 
بهاي تمام شده بوده و از EPS اعالمي ديگر شركت ها 

براي برآورد ارزش استفاده شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، ش��ركت س��رمايه گذاري 
در گ��زارش هيات مديره س��ال 94 خ��ود اعالم كرده 
كه شش��دانگ زمين از اراضي قري��ه كالرك واقع در 
لواسان با كاربري باغ مس��كوني به مساحت 46 هزار 
و 590 مترمربع در مالكيت ش��ركت است. با توجه به 
بهاي تمام ش��ده 21ميليارد توماني اين زمين ها براي 
ش��ركت، بهاي تمام ش��ده هر مترمربع آن در حدود 
500 هزارتومان به دست مي آيد و با توجه به چندين 

براب��ر بودن ح��ال حاضر قيمت ه��ا در آن منطقه در 
صورت فروش آنها ارزش افزوده زيادي نصيب شركت 
مي شود. ارزش خالص دارايي هاي محاسبه شده در باال 
ب��دون در نظر گرفتن اين زمين هاس��ت و در صورتي 
كه زمين ها را در نظر بگيريم با افزايش هر 500 هزار 
تومان در قيمت هر مترمربع 4 تومان به ارزش خالص 

دارايي هاي شركت اضافه خواهد شد. 
همچني��ن نماد »ومع��ادن« افزايش س��رمايه به 
مبلغ 3.055.230 ميلي��ون ريال از محل مطالبات و 
آورده نقدي داش��ته ك��ه در آخرين صورت هاي مالي 
شركت اعمال نش��ده و اين مقدار به حقوق صاحبان 
 س��هام اضافه مي شود. همچنين ش��ركت در مجمع

31 تير مبلغ 50 ريال به ازاي هر س��هم تقسيم كرده 
كه اي��ن مقدار از حقوق صاحبان س��هام صورت هاي 
 مالي خرداد كس��ر خواهد شد. »واميد« نيز در مجمع

31 ارديبهشت مبلغ 266 ريال به ازاي هر سهم تقسيم 
 ك��رده كه اين مبل��غ از صورت هاي مال��ي منتهي به

31 فروردين كسر مي شود. 

  )P/NAV( والبر، دسبحا، تيپيكو، وپخش، 
اعتال، بركت

در كليه محاسبات اين شركت ها از آخرين گزارش 
فعاليت ماهانه و آخرين صورت هاي مالي ارائه ش��ده 
استفاده شده است. شركت گروه دارويي البرز افزايش 
س��رمايه برابر 50ميليارد توم��ان از محل مطالبات و 
آورده داشته كه اين مقدار در آخرين صورت هاي مالي 
منظور نشده بنابراين در محاسبات صورت گرفته اين 
مبلغ به حقوق صاحبان س��هام اضافه و با تعداد سهام 
جديد در نظر گرفته مي ش��ود. در محاسبات پرتفوي 
 غيربورس��ي ش��ركت ارزش روز برابر بهاي تمام شده 

درنظر گرفته شده است. 
همچنين در برآورد ارزش روز پرتفوي غيربورسي 
ش��ركت س��رمايه گذاري دارويي تامين و همچنين 
ش��ركت داروپخش از EPS اعالمي ش��ركت ها براي 
ارزش گذاري آنها استفاده شده است. در برآورد ارزش 
روز پرتفوي غيربورس��ي شركت سرمايه گذاري اعتال 
الب��رز نيز از بهاي تمام ش��ده براي ارزش گذاري آنها 

استفاده شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، ارزش خالص دارايي هاي 
برآورد شده براي ش��ركت گروه دارويي بركت بدون 
احتس��اب ارزش افزوده پرتفوي غيربورس��ي است و 
در صورتي كه برآورد كارشناسي شركت در اطالعيه 
عرضه مبناي محاس��بات قرار گي��رد، ارزش خالص 

دارايي ه��ا به 200 تومان افزاي��ش مي يابد. »بركت« 
در مجم��ع عمومي عادي خود در 11 تير 21 تومان 
سود تقس��يم كرده كه اين مقدار از حقوق صاحبان 
س��هام مربوط به صورت هاي مالي منتهي به خرداد 

كسر شده است. 
همچنين »وپخش« در مجمع عمومي عادي خود 
در 31 تير 145 تومان سود تقسيم كرده كه اين مقدار 
از حقوق صاحبان س��هام مربوط به صورت هاي مالي 

منتهي به خرداد كسر شده است. 

  )P/NAV( سيدكو و سفارس
 در برآورد ارزش پرتفوي غيربورسي دو شركت از 

EPS اعالمي آنها استفاده شده است. 

  )P/NAV( وبانك، وخارزم، واتي، گوهران، 
وتوصا، وصنعت، وسبحان، وتوسم

براي محاسبه ارزش خالص دارايي هاي شركت هاي 
س��رمايه گذاري از آخرين گزارش فعاليت ماهانه ارائه 
ش��ده ش��ركت ها مربوط به دي و آخرين صورت هاي 
مالي استفاده شده است. همچنين در نماد »وبانك«، 
براي برآورد ارزش پرتفوي غيربورس��ي ارزش خالص 
دارايي ش��ركت شفادارو محاسبه ش��ده و براي ديگر 
شركت ها ارزش آنها با استفاده از EPS اعالمي برآورد 
شده است. همچنين ش��ركت در مجمع 22 تير 53 
تومان س��ود تقس��يم كرده كه اين مق��دار از حقوق 
صاحبان سهام صورت هاي مالي منتهي به خرداد 96 

كسر مي شود. 
در نماد »وخ��ارزم«، براي ب��رآورد ارزش پرتفوي 
غيربورس��ي ارزش خال��ص دارايي ش��ركت توس��عه 
مديريت خوارزمي و ش��ركت س��رمايه گذاري آتي نگر 
سپهر ايرانيان محاسبه ش��ده و براي ديگر شركت ها 
ارزش آنها برابر بهاي تمام ش��ده در نظر گرفته شده 
است. در نمادهاي »گوهران«، »وتوصا«، »وسبحان« 
و »وصن��دوق« ارزش پرتفوي غيربورس��ي برابر بهاي 
تمام شده در نظر گرفته شده است. همچنين در نماد 
»واتي« از EPS اعالمي ش��ركت ها براي برآورد ارزش 

روز پرتفوي غيربورسي استفاده شده است. 
ش��ركت س��رمايه گذاري س��بحان در ارديبهشت 
امسال اقدام به برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه و 
تقسيم سود 18توماني كرده و از آنجايي كه اين مقدار 
در حقوق صاحبان سهام صورت هاي مالي منتهي به 
فروردين منظور نشده اين مقدار را از حقوق صاحبان 

سهام در محاسبات كسر مي كنيم. 

گوناگون

16250000173428086228177500786238وبانكسرمايه گذاري گروه توسعه ملي

125000007391746429237500696238وخارزمسرمايه گذاري خوارزمي

45000002350271387105750001587228واتيگروه سرمايه گذاري آتيه دماوند
سرمايه گذاري توسعه گوهران 

2000000916137667183200061973گوهراناميد

19000001617138211730723002314654وتوصاتوسعه صنعتي ايران

45000001027189554462150066937وصنعتسرمايه گذاري صنعت و معدن

13000001219115810515847001156139وسبحانسرمايه گذاري سبحان

45000001428164687642600082955وتوسمسرمايه گذاري توسعه ملي

خودرو

60000001069204652/2641400061/690/69/4ورناسرمايه گذاري رنا

150000031321976158/54698000106/279/320/7خگسترگسترش سرمايه گذاري ايران

1067500090799591/19682225119/972/927/1وساپاسرمايه گذاري سايپا

10000000967195249/59670000240/749/450/6خبهمنگروه بهمن

6500001600198780/51040000210/553/646/4ختوقاقطعات اتومبيل ايران

پتروشيمي

40500000184222978074601000997327پارسانگسترش نفت و گاز پارسيان

720000001051176160756720001425149وغديرسرمايه گذاري غدير

200000001150129989230000003222377پترولگروه پتروشيمي س. ايرانيان

1820000132921996024187801694654ويتروسرمايه گذاري صنايع پتروشيمي

43500000170330675674080500895149تاپيكوس. نفت و گاز پتروشيمي تامين
سرمايه گذاري صندوق 

270000001245230054.13361500087.865.934.1وصندوقبازنشستگي كشوري

500000004485501189.5224250000288.833.966.1فارسصنايع پتروشيمي خليج فارس

سيماني
5625000157022467088312501097525سفارسسيمان فارس و خوزستان

4000000110013568144000002006832سيدكوسرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان

دارويي

310010030003507869300300109964والبرگروه دارويي البرز

137500046506905676393750781000دسبحاگروه دارويي سبحان

29000006200848573179800001127525تيپيكوسرمايه گذاري دارويي تامين

8400001142516182719597000977723وپخشداروپخش

5000001100146275550000439982اعتالسرمايه گذاري اعتال البرز

34000001686167810157324001137129بركتگروه دارويي بركت

قيمت سرمايه )م.ر(نمادنام شركتصنعت
روز)ريال(

 NAV"
ارزش بازار به ارزش روز ارزش بازار)م.ر(نسبت P/NAV )درصد(هر سهم )ريال(

پرتفوي بورسي )درصد(
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داليل گراني آهن

رييس اتحاديه آهن، فوالد و فلزات تهران گفت: 
افزايش قيمت آهن آالت كه از حدود 45 روز پيش 
شروع ش��ده، به دليل باالرفتن قيمت هاي جهاني 
مواد اوليه اس��ت. محمد آزاد در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رس��اني اتاق اصناف ايران اف��زود: همچنين 
برخي واحدهاي آهن فروش��ي، مب��ادرت به خريد 
آهن آالت و دپوي آن مي كنند كه اين مس��اله نيز 
در افزايش قيمت تيرآه��ن و ديگر فلزات بي تاثير 

نبوده است.
وي ب��ا بيان اينكه از س��ال ۹5 تا دو ماه پيش 
قيمت آهن آالت ثابت مانده بود، ادامه داد: قيمت 
تيرآهن متداول و مورد استفاده بيشتر، از كيلويي 
۱۸۰۰تومان در س��ال ۹5 ثابت ماند و از ماه هاي 
نخست سال ۹۶ روند افزايشي به خود گرفت و در 

45 روز گذشته به اوج خود رسيد.
آزاد اظهار كرد: پيش بيني مي ش��ود قيمت هاي 
فعلي آهن آالت تا اطالع ثانوي ثابت بماند و حداقل 
اينكه تا يكي، دو ماه آينده از كاهش قيمت خبري 
نخواه��د بود. رييس اتحادي��ه آهن، فوالد و فلزات 
تهران در ادامه از كيفيت مطلوب توليدات داخلي 
آهن آالت گفت و با توجه به ركود س��اخت و س��از 
و صادرات بي��ش از 5۰ درصد توليدات آهن آالت 
س��اختماني، خواستار ايجاد بس��ترهاي الزم براي 

توسعه صادرات آهن آالت شد.
وي تصري��ح كرد: با حماي��ت قانوني و معنوي 
دول��ت در زمين��ه محاس��به مالي��ات و تعرفه ها و 
كااله��اي  واردات  در  س��ختگيري  از  همچني��ن 
مش��ابه توليد داخلي، راه ب��راي توليد كنندگان و 

صادر كنندگان تسهيل خواهد شد.
آزاد ب��ا انتقاد از فش��ار مضاعفي ك��ه از ناحيه 
ماليات بر ارزش افزوده بر فروش��ندگان آهن آالت 
مي شود، گفت: فش��ارهاي وارده ناشي از پرداخت 
ماليات ب��ر ارزش افزوده بر واحدهاي فروش آهن، 
باعث تعطيلي يا تغيير ش��غل بيش از۱4۰۰ واحد 
در تهران و ۲5۰۰ واحد در ديگر اس��تان ها ش��ده 

است. 

چالش ها و فرصت هاي 
كسب وكارهاي نوآور 

و  ارتباط��ات  فناوري اطالع��ات،  كميس��يون 
اقتصاد رس��انه ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
كشاورزي ايران، نشست تخصصي نيازها، چالش ها 
 و فرصت ه��اي كس��ب وكارهاي ن��وآور را برگ��زار

مي كند. 
كميس��يون  ريي��س  طالي��ي،  محمدرض��ا 
فناوري اطالع��ات، ارتباط��ات و اقتصاد رس��انه به 
پاي��گاه خبري اتاق ايران گفت: ب��ا توجه به اينكه 
كس��ب وكارهاي نوي��ن و نوآور در بس��تر فناوري 
اطالع��ات موجب ايج��اد بازارهاي نوي��ن و تغيير 
الگوي تولي��د و مصرف و باال ب��ردن كيفيت ارائه 
خدمات ش��ده اند، بنابراين الزم اس��ت كه به اين 

كسب و كارها توجه ويژه يي شود.
از س��وي ديگر لزوم تبعيت از قوانين و مقررات 
و كس��ب مجوزهاي حوزه كسب و كارهاي جديد 
نيازمند رابطه مند و م��داوم فعاالن، متخصصان و 

متوليان دولتي و حاكميتي حوزه ICT است.
طالي��ي اف��زود: بر همين اس��اس كميس��يون 
اقتص��اد رس��انه  ارتباط��ات و  فناوري اطالع��ات، 
اتاق ايران، نشس��ت تخصصي نيازه��ا، چالش ها و 
فرصت ه��اي كس��ب و كارهاي ن��وآور و همچنين 
پيامدهاي توج��ه نكردن به كاركردهاي اين حوزه 

اقتصاد را در دستور كاري خود قرار داده است. 

شايعه واردات محصوالت 
تراريخته از فرانسه 

عض��و هيات رييس��ه انجم��ن ارگانيك گفت: 
واردات محصوالت تراريخته كش��اورزي از فرانسه 
صحت ن��دارد، چراكه طي س��ال هاي اخير توليد 
محصوالت دس��تكاري شده در اين كشور ممنوع 

اعالم شده است.
آزاد عمراني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به آخري��ن وضعيت واردات انبوه 
محصوالت كشاورزي دس��تكاري شده از فرانسه 
اظهاركرد: واردات محصوالت تراريخته كشاورزي 
از فرانسه صحت ندارد، چراكه طي سال هاي اخير 
توليد محصوالت دس��تكاري ش��ده در اين كشور 
ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. وي افزود: با توجه به 
ممنوعيت كشت محصوالت كشاورزي در فرانسه، 
تنها ممكن اس��ت بذور ژنتيكي از اين كشور وارد 

شود.
عمراني در پاس��خ به اين س��وال كه صادرات 
محصوالت ارگاني��ك در ازاي واردات محصوالت 
تراريخته از فرانس��ه جاي تعجب است، بيان كرد: 
فرانسوي ها خواستار محصوالت ارگانيك ايران به 
ويژه انار، پس��ته و زعفران هستند از اين رو تجار 
ايراني پ��س از اخذ گواهي صادرات��ي برنامه هاي 
مختلفي را بدين منظور در دس��تور كار خود قرار 

دادند.
عضو هيات رييس��ه انجم��ن ارگانيك واردات 
محص��والت تراريخت��ه را تهديدي براي كش��ور 
دانس��ت و اظهار كرد: كشت محصوالت تراريخته 
در كش��ور ما بايد محدود ش��ود به طوري كه تنها 
محققان با اس��تفاده از علم روز دنيا تنها درصدد 
ص��ادرات اين بذور باش��ند. وي ادامه داد: از آنجا 
كه تولي��د محص��والت تراريخت��ه بي توجهي به 
كشاورزي ارگانيك را در بر دارد، از اين رو نيازي 
به توليد اين محصول نيست. عمراني تصريح كرد: 
با توجه ب��ه تاكيد مقام معظم رهب��ري بر توليد 
محص��والت ارگاني��ك در برنامه پنجم و شش��م 
توسعه، توسعه كشاورزي ارگانيك در كشور امري 

ضروري است. 

اخبار

خواسته فعاالن صنفي از دولت جديد

الزامات بازنگري در قانون نظام صنفي
گروه تشكل ها|

فعاالن صنفي كشور خواستار بازنگري در قانون 
نظ��ام صنفي از دولت دوازدهم ش��دند و از تدوين 
اليح��ه اص��الح قانون نظ��ام صنفي و ارائ��ه آن به 
دولت در آينده نزديك خبردادند. يكي از مهم ترين 
ايرادات��ي كه فعاالن صنفي به قان��ون نظام صنفي 
فعلي وارد كردند، مربوط به تبصره يك ماده ۲۲ در 
خصوص »خدمت و مسووليت اعضاي هيات مديره 
اتحاديه ه��ا از تاريخ انتخاب« اس��ت. چراكه بر اين 
اساس اين ماده قانوني، اعضاي مذكور حق عضويت 
بيش از دو دوره متوالي ي��ا چهار دوره متناوب در 

هيات مديره اتحاديه را ندارند.
اگرچ��ه اين بند، به عنوان مهم ترين ايراد قانون 
نظام صنفي مطرح ش��ده اما ايرادهاي ديگري نيز 
بر اين قانون وارد ش��ده كه مواردي چون »ناديده 
گرفت��ن بخش خصوصي، قرار نداش��تن در مس��ير 
توس��عه اقتصادي كش��ور، غيركارشناس��ي بودن، 
واگذاري اختيارات به هيات عالي نظارت، بازرس��ي 
اصناف، مجازات متخلفان، ش��رايط ص��دور پروانه 
كس��ب، وضعيت حقوقي هيات مديره اتاق اصناف و 
مدت زمان خدمت آنه��ا و قانون دريافت ماليات« 

را دربرمي گيرد.
در همين راس��تا، ب��اور فعاالن صنف��ي بر اين 
اس��ت كه با وجود اصالحات صورت گرفته بر قانون 
نظ��ام صنفي در س��ال ۱3۹۲، همچنان اين قانون 
داراي ابهاماتي اس��ت كه نش��ان دهنده بي توجهي 
بهارستان نش��ينان ب��ه بخ��ش خصوص��ي و عدم 
اس��تفاده از ديدگاه هاي كارشناس��ي آنها است. در 
چنين شرايطي خواسته آنها اين است كه با اصالح 
اين قان��ون، آن را به يك قانون جامع تبديل كرده 
كه داراي نگاه توس��عه يي به فعاليت اصناف است؛ 
چراك��ه اصالح ه��ر قانوني در جهت تس��هيل امور 
اس��ت اما قانون نظام صنف��ي در اين جهت حركت 

نكرده است. 

 اصالح قانون نظام صنفي
در روزهايي كه حس��ن روحاني رسما به عنوان 
ريي��س دولت دوازدهم معرفي و س��وگند ياد كرد. 
انتظارات و مطالبات فعاالن اقتصادي از دولت دوم 
او نيز رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته؛ بطوري 
كه اين انتظارات در بخش اصناف، در قالب تدوين 
يك اليحه براي اصالح قانون نظام صنفي گنجانده 
شده كه قرار است با آغاز به كار دولت دوم روحاني 
به او ارائه ش��ود. تحليل ها نشان مي دهد، حدود 4 
س��ال از تصويب اصالحيه قانون نظام صنفي با ۹۶ 
ماده در مجلس ش��وراي اس��المي مي گذرد، با اين 
حال اين قانون نتوانس��ت از همان ابتدا نظر موافق 

اصن��اف را جلب كند؛ تا جاي��ي كه آنها اصالح اين 
قانون را به عنوان يك درخواست از دولت دوازدهم 
مطالبه كرده و در همين راستا از ارائه اليحه جديد 
اصالح قانون نظام صنفي در آينده نزديك به دولت 

خبر دادند.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد، اص��الح قانون نظام 
صنفي در س��ال ۱3۹۲، در شرايط تحريم و بحران 
اقتصادي كش��ور انجام ش��د و به نظر مي رسد كه 
نمي تواند ثبات و امنيت الزم را داشته باشد. از اين 
رو، »نگاه توسعه محور« به عنوان يكي از مولفه هاي 
مدنظر اصناف در اين قانون مطرح ش��د، همچنين 
»جامع بودن« ديگر مولفه يي است كه منتقدان در 
بازنگ��ري اين قانون از دولت انتظ��ار دارند؛ چراكه 
 به عقي��ده آنها اين قان��ون از جامعي��ت برخوردار

نيست.
از س��وي ديگر، به عقيده آنها، اين قانون نه تنها 
»منافع بخ��ش خصوصي را نادي��ده گرفته«، بلكه 
»در جهت رش��د اقتصادي كش��ور نيز قرار ندارد« 
اين در حالي اس��ت كه بررس��ي ها نشان مي دهد، 
قانون نظام صنفي مي تواند تاثير بسياري در اقتصاد 
داش��ته باش��د؛ چراكه اصناف با جمعيتي بالغ بر 3 
ميليون نفر بيش��ترين سهم را در اشتغالزايي كشور 
دارند؛ از اين رو، رفع مشكالت موجود در اين قانون 

در جهت رشد اقتصادي كشور خواهد بود. 
مي ده��د،  نش��ان  تحليل ه��ا  همچني��ن   
»غيركارشناس��ي ب��ودن« ديگ��ر نقد وارد ش��ده 
ب��ه اي��ن قان��ون اس��ت؛ چراك��ه فع��االن صنفي 
معتقدن��د اي��ن قان��ون بدون مش��ورت ب��ا بخش 
خصوص��ي انج��ام ش��ده و الزام��ات فعالي��ت اين 
 بخ��ش اقتص��ادي كش��ور را ناديده گرفته اس��ت.

تاكيد بر اصل 44 قانون اساسي و واگذاري امور به 
بخش خصوصي در س��ال هاي اخير به عنوان يكي 
از اهداف دولت هم��واره مدنظر بوده اين در حالي 
است كه اصالح قانون نظام صنفي در سال ۱3۹۲، 
در حالي انجام ش��د كه به عقيده منتقدان نه تنها 
نقش خصوصي ها در آن كمرنگ ش��د؛ بلكه تمامي 
اختيارات در اين قانون به كميس��يون هاي نظارت 
و هي��ات عالي نظارت واگذار ش��ده كه تمامي آنها 

تركيب دولتي دارند. 
محور ديگري كه ب��ه عقيده فعاالن صنفي بايد 
م��ورد بازنگري قرار بگيرد »قانون بازرس��ي و نحوه 
واگذاري بازرس��ي در اصناف« اس��ت. در اصالحيه 
انجام شده در سال ۱3۹۲، وظايف بازرس در قانون 
تج��ارت در قانون نظام صنفي گنجانده ش��ده كه 
سنخيتي با شرايط جامعه اصناف ندارد و از طرفي، 
مطابق با اين قانون، دخالت تعزيرات در اين بخش 

افزاي��ش يافته؛ از اين رو، باي��د به دنبال روش ها و 
تصويب قانوني بود كه اين دخالت ها را كاهش دهد 
و اج��ازه تصميم گيري در اي��ن خصوص به اصناف 

واگذار شود. 
»مج��ازات متخلفان« ني��ز ديگر انتق��اد وارده 
از س��وي اصناف به اين قانون اس��ت. زير براساس 
م��اده قانوني، مجازات هاي در نظر گرفته ش��ده در 
قانون مذكور كاربردي و اثرگذار نيست و از طرفي، 
اتحاديه را نيز در اين زمينه محدود كرده اس��ت. از 
سوي ديگر، »ش��رايط صدور پروانه كسب« در اين 
قانون به گونه يي شده كه هر كس بخواهد مي تواند 
پروانه كسب بگيرد و در واحدهاي كارگاهي و اداري 
نيز فعاليت داشته باش��د؛ از اين رو به نظر مي رسد 
 ك��ه قانون فعلي نيازمند اصالحات��ي در اين زمينه

است. 
همچني��ن مطابق با قانون نظ��ام صنفي اصالح 
ش��ده در س��ال ۱3۹۲، فعاليت هيات رييسه اتاق 
اصن��اف در حالي اس��ت كه انتقادات��ي به وضعيت 
حقوق��ي و جايگاه اجتماعي آنها وارد ش��ده؛ آنطور 
كه تحليل ها نشان مي دهد، در خصوص »وضعيت 
حقوقي و جايگاه اجتماعي هيات مديره هاي اصناف 
و اتحاديه هاي صنفي« برخي حقوق در نظر گرفته 
شده در اين قانون با آنچه در قانون تامين اجتماعي 

و حقوق كار وجود دارد در تضاد اس��ت و از طرفي 
ش��رح وظايف هيات رييس��ه اتاق در اين قانون به 
گونه يي بوده كه باعث تداخل و از بين رفتن حدود 
صنفي مي ش��ود. همچنين براس��اس اي��ن قانون، 
خدمت و مسووليت اعضاي هيات مديره اتحاديه ها 
از تاريخ انتخاب به مدت چهار س��ال خواهد بود و 
اعضاي مذكور حق عضويت بيش از دو دوره متوالي 
يا چه��ار دوره متناوب در هيات مدي��ره اتحاديه را 
ندارند؛ اين در حالي اس��ت كه اين اصل مخالف با 
قانون اساس��ي بوده؛ چراكه مطابق با قانون اساسي 
اين محدودي��ت صرفا ب��راي رييس جمهور اعمال 
مي ش��ود و از طرفي نوعي آس��يب ب��ه مجموعه و 
اتحاديه مورد نظر وارد مي ش��ود؛ چراكه زماني كه 
هيات مدي��ره با ترفندهاي كار ب��ه صورت جزئي و 
دقيق آش��نا مي ش��وند، زمان و مدت خدمتشان به 

پايان مي رسد. 

 دغدغه اي با نام ماليات
از س��وي ديگ��ر، ماليات ك��ه هم��واره يكي از 
دغدغه ه��اي اصناف به ش��مار م��ي رود نيز در اين 
قان��ون م��ورد انتقاد ق��رار گرفته اس��ت. آنطور كه 
منتق��دان مي گويند، حد و مرز قوانين نظام صنفي 
و تعامل با اين قوانين به درس��تي مش��خص نشده؛ 
از اين رو در قانون جديد بايد به اين مس��اله توجه 
جدي ش��ود؛ چراك��ه مطابق با اصالح��ات صورت 
گرفت��ه در قانون نظ��ام صنفي در بخ��ش ماليات 
ب��ر ارزش اف��زوده، هزينه هاي��ي ب��ر توليد كننده و 
تبليغ كننده اعمال شده كه اين موضوع كارشناسي 
ش��ده نيس��ت و يكي از آس��يب هاي وارد شده به 

فعاليت اصناف است. 
انتقاد اصن��اف از قانون نظ��ام صنفي همچنان 
ادام��ه دارد اما در عين حال آنها از يك موضوع در 
اين قانون ابراز رضايت و خش��نودي مي كنند و آن 
موضوع »ورود نماينده اصناف به شوراي گفت وگوي 
دولت و بخش خصوصي« است؛ چراكه به باور آنها 
اصناف، ركن اصلي ش��وراي است و نقشي مهم در 
تدوي��ن برنامه هاي توس��عه اي و تصميم گيري هاي 
دول��ت دارد؛ از اي��ن رو، مطابق ب��ا اصالحيه انجام 
ش��ده در س��ال ۱3۹۲، اصناف نيز در اين ش��ورا، 
نماينده دارند. در عين حال آنها همچنان معتقدند 
ك��ه بازنگري در قانون نظام صنف��ي به عنوان يك 
ضرورت مطرح اس��ت و چنانچه دولت دوازدهم به 
دنبال رشد و توسعه اقتصادي است، بايد اين گزينه 
را به عنوان يك اولويت و بطور جدي در دستور كار 
خود قرار دهد؛ چراكه سهم اصناف در اشتغالزايي و 
همچنين در توليد ناخالص داخلي به گونه يي است 
كه به وضوح اهميت اين موضوع را نشان مي دهد. 

اليحه ماليات بر ارزش افزوده به بهارس��تان رس��يده است؛ 
اليحه در آخرين روزهاي س��ال ۱3۹5، يعني بيست و چهارم 
اس��فندماه توس��ط مجلس دهم شوراي اس��المي وصول شده 
اس��ت. اگرچه اين اليح��ه در مراحل اوليه بررس��ي قرار دارد 
ول��ي بخش خصوصي درب��اره آن نگراني هايي دارد؛ طوري كه 
در جلسه اخير روس��اي اتاق هاي سراسر كشور كه در ياسوج 
برگزار ش��د، كيوان كاش��في، عضو هيات رييس��ه اتاق ايران 
به صراحت به اين نگراني اشاره كرد. معاون پارلماني اتاق ايران 
مي گويد: از زمان بررسي اليحه جامع ماليات بر ارزش افزوده، 
در هي��ات دولت، بخش خصوص��ي نظرات خود را اعالم كرده 
است؛ ولي اين اليحه نواقص جدي دارد. يكي از نواقص اليحه 
عدم مكلف كردن سازمان هاي دولتي به پاسخ گويي سريع به 

فعاالن بخش خصوصي است. 
عل��ي رمضاني مي افزايد: اتاق ايران در راس��تاي بررس��ي 
جام��ع اليح��ه ماليات ب��ر ارزش افزوده و با توج��ه به اهميت 
و تاثي��ر اين اليح��ه بر بخش هاي مختلف اقتص��ادي از زمان 
انتش��ار متن اين اليحه و حتي در زمان بررسي آن در هيات 
دولت اقدامات گسترده يي جهت اصالح آن با همكاري فعاالن 
اقتصادي، مش��اوران و كارشناس��ان خويش انجام داده است. 
او به س��ابقه بررس��ي اين اليحه و اعالم نظر ات��اق بازرگاني، 
صنايع، معادن و كشاورزي ايران اشاره مي كند: سابقه بررسي 
اليحه اص��الح قانون ماليات ب��ر ارزش اف��زوده در اتاق ايران 
به بهمن ماه س��ال ۱3۹4 بازمي گ��ردد، زماني كه تدوين اين 
اليحه در كميس��يون اقتصادي دولت در حال انجام بود. اين 
اليحه در كميس��يون اقتصادي دولت در دي ماه ۱3۹5 نهايي 
ش��د. به گفته رمضاني، ات��اق ايران رايزني خ��ود را با وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت باهدف اعمال نظ��رات خود از اين 
طري��ق در هيات دولت آغاز كرد. پس از نهايي ش��دن اليحه 
در هي��ات دولت و اع��الم وصول آن در اس��فندماه ۱3۹5 از 
س��وي مجلس، كميسيون ماليات، كار و تامين اجتماعي اتاق 

ب��ه عنوان نماينده ات��اق ايران در اين ح��وزه پيگير مطالبات 
فعاالن بخش خصوصي در مجلس ش��وراي اسالمي شد. وي 
درب��اره روند كار تصريح مي كند: نخس��تين كاري كه در بازه 
زماني بررس��ي اليحه جامع ماليات بر ارزش افزوده انجام شده 
مكاتب��ه و نظرخواه��ي از تمام تش��كل ها و اتاق هاي بازگاني، 
صنايع، معادن و كش��اورزي اس��تان ها و شهرس��تان ها بوده 
است. او به تشكيل كارگروه ماليات بر ارزش افزوده متشكل از 
كارشناس��ان مالياتي، اعضاي كميسيون ماليات، كار و تامين 
اجتماعي و نمايندگان واحدهاي اتاق ها اشاره مي كند. معاون 
پارلماني اتاق ايران با اش��اره به برشمردن مهم ترين اقدامات 
مي گوي��د: دريافت بي��ش از 5۰ نامه از تش��كل ها و اتاق هاي 
مختلف و بررس��ي تمام آنها در كارگروه، برگزاري بيش از ۱۰ 
جلسه كارگروه از ابتداي اسفندماه )قبل از اعالم وصول شدن 
اليحه( تا امروز، تهيه و تدوين س��ندي شامل نظرات كارگروه 
و نامه ه��اي دريافت ش��ده هم��راه با دالي��ل توجيهي متقن، 
برگزاري نشست كارشناسي با كارشناسان مركز پژوهش هاي 
مجلس، حضور فعال نمايندگان اتاق در تمام جلسات بررسي 
اليحه در مركز پژوهش هاي مجلس از جمله اقداماتي اس��ت 
كه براي برطرف س��ازي اليحه ماليات بر ارزش افزوده تشكيل 

شده است. 

بي توجهي به بخش خصوصي در اليحه ماليات بر ارزش افزوده 
مرزه��اي ارتباطي اي��ران و عراق وضعيت مناس��بي ندارد؛ نه 
مهران، نه ش��لمچه و نه چذابه هيچ كدام آن اس��تاندارد الزم براي 
ارتباط منس��جم تجار ايراني-عراقي را ندارند. شعبان فروتن، عضو 
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايالم در 
گفت وگو با پايگاه خبري اتاق ايران از وضعيت مرز مهران مي گويد: 
ايالم طوالني ترين مرز مشترك، يعني حدود 43۰ كيلومتر مرز با 
عراق دارد، و در كمترين زمان اين ارتباط بين بازارچه مرزي مهران 
و عراق برگزار مي ش��ود اما ما به خوبي نمي توانيم از اين پتانس��يل 
اس��تفاده كنيم. فروتن مي گويد: عراق ظرفيت ه��اي بااليي براي 
س��رمايه گذاري و ارتباط تج��اري دارد. ما بايد از مرز ايران با عراق 
بهره بگيريم و كنس��ولگري عراق در مهران يا ايالم تاسيس شود. 
اما وضعيت مرزهاي عراق بسيار نامنظم و آشفته است. بزرگ ترين 
گره تجارت ايران و عراق تصميمات لحظه يي عراقي ها است. فروتن 
مي گويد: عراق ظرفيت هاي بااليي براي س��رمايه گذاري و ارتباط 
تجاري دارد. ما بايد از مرز ايران با عراق بهره بگيرم و كنسولگري 
عراق در مهران يا ايالم تاس��يس ش��ود. اما وضعيت مرزهاي عراق 
بسيار نامنظم و آشفته است. بزرگ ترين گره تجارت ايران و عراق 
تصميمات لحظه يي عراقي ها است. فروتن مي گويد: »حجم باالي 
ص��ادرات و واردات ايران از طريق مرزهاي مش��ترك ايالم با عراق 
مي تواند انجام ش��ود و بايد از اين ظرفيت به نفع ايران اس��تفاده 
كنيم. اما متاسفانه از اين ظرفيت ها استفاده مناسبي نمي شود. او 
دليل اين مساله را موانع و مشكالت مرزي مي داند. فروتن يكي از 
مش��كالت مرز ايالم با عراق را موان��ع گمركي مي خواند. ما تعرفه 
معين، ثابت و مش��خصي نداريم و تعرفه گمرك در مرزهاي ايران 
با عراق در كردس��تان، جنوب و ايالم متفاوت اس��ت. اين از موارد 
نارضايتي است كه بايد برطرف ش��ود. عضو اتاق مشترك ايران و 
عراق به وضعيت عراق اشاره دارد، وضعيت جنگ و ناآرامي و اقتصاد 
جنگ زده عراق روي رابط��ه تجاري-بازرگاني آنها با ايران اثرگذار 
است. فروتن تصريح مي كند: »اين بزرگ ترين گره ارتباط تجاري 
ايران با عراق اس��ت. كشور عراق بايد برنامه ريزي دقيق و منظمي 

در حوزه تجارت با ايران داش��ته باش��د. اما متاسفانه تصميمي ات 
در اين كش��ور خلق الساعه اس��ت. اين بي برنامگي به تجار ايراني 
ضربات س��نگيني مي زند.« به گفته فروتن كش��اورزان و تاجران 
زيادي از بي برنامگي و كارشنكي سيستم عراقي ضربه ديده اند. او 
درباره پيگيري اتاق مش��ترك ايران و عراق مي گويد: »ما بارها اين 
مشكالت را به طرف عراقي توضيح داده ايم ولي متاسفانه قول آنها 
به عمل تبديل نمي ش��ود. « به گفته فروتن به نظر مي رس��د حل 
مش��كالت مرزهاي ايران و عراق فراتر از اراده اتاق ايران، اتاق ايالم 
يا اتاق مشترك ايران و عراق است. حل اين مشكل به اراده وزارت 
خانه نياز دارد. فروتن مش��كل ديگر م��رز ايران و عراق را عالوه بر 
مسائل گمركي و تصميمات خلق الساعه عراقي تعرفه هاي گمركي 
مي داند. او درباره تعرفه هاي گمركي مي گويد: »اين تعرفه ها بسيار 
زياد است؛ بايد تعرفه دو طرف كم شود. پيشنهاد ما براي افزايش 
سهم عراق در بازار ايران اين است كه تعرفه واردات كاالهاي عراقي 
به اي��ران را كاهش دهيم و برعكس باي��د آن طرف هم اين قانون 
اعمال ش��ود و تعرف��ه صادرات كاالي ايراني ب��ه عراق هم كاهش 
يابد؛ از اين طريق روابط دوطرفه با سود متقابل تقويت مي شود.« 
او معتقد اس��ت: با وضعيت موجود مرزها و بازارچه هاي عراقي ما 
مي نمي تواني��م از فرصت هاي منطقه به خوب��ي بهره بگيريم؛ بايد 

دولت نسبت به اين وضعيت سروسامان دهد. 

ارتباط منسجمي ميان مرز مهران و تجار ايراني نيست

رييس اتاق اصناف تهران عنوان كرد

اصناف براي ماليات مستند بياورند
ايسنا|

رييس اتاق اصناف تهران در پاسخ به انتقادات 
متعددي كه از س��وي اصناف درباره  نظام مالياتي 
كش��ور مطرح مي ش��ود، تاكيد كرد: نمي توان در 
ح��رف گفت كه ماليات پدر ما را در آورده، چراكه 
ب��راي پيگيري اين موض��وع نياز ب��ه تحليل هاي 
جام��ع و درس��ت وج��ود دارد. عل��ي فاضلي روز 
گذش��ته در مراس��مي كه از س��وي فعاالن صنف 
آهن فروش��ان برگزار ش��ده بود، حض��ور يافت و 
به ارائ��ه توضيحاتي درباره رون��د دريافت ماليات 
و انتق��ادات اصناف نس��بت ب��ه آن پرداخت. وي 
ب��ا تاكيد بر اينكه هنوز اصن��اف در جايگاه واقعي 
خود ق��رار نگرفته اند و تعام��ل الزم ميان مجموع 
كارگ��زاران نظام و اصناف وجود ندارد، اظهار كرد: 
در سال هاي گذشته در ارتباط با سيستم پرداخت 
ماليات انتقادات متعددي مطرح ش��ده كه بر اين 
اساس اقداماتي انجام شده، اما همچنان مشكالت 

پابرجاس��ت. رييس اتاق اصن��اف با تاكيد بر اينكه 
در حل مشكالت بدون همكاري اصناف نمي توان 
ره به جايي برد، اظهار كرد: بخش اعظم مشكالت 
اصناف در دس��ت دولت نيست و در موارد متعدد 
در ح��وزه قانون گ��ذاري ني��ز خأل هايي مش��اهده 
مي ش��ود. وي با اش��اره به قانون ماليات بر ارزش 
افزوده به عنوان يكي از اين موارد، عنوان كرد: اين 
قانون در ابتدا به طور آزمايش��ي تدوين ش��ده بود، 
اما نه تنها پس از طي زمان مربوطه از دس��تور كار 
خارج نش��د بلكه تمديد هم شد و مجلس و دولت 

اهتمامي به تغيير آن نشان ندادند.
فاضلي افزود: اگر ما در حل مشكالت اقتصادي 
تالش هاي متع��دد داريم، اما توفي��ق كمتري در 
اين بخش حاصل مي ش��ود، به دليل آن اس��ت كه 
قوانين گاه تداخل داش��ته و گاه مورد تفسيرهاي 
متفاوت ق��رار مي گي��رد. رييس ات��اق اصناف در 
ادام��ه با بيان اينكه براي نخس��تين بار نمايندگان 

اصناف به كميته بررس��ي ماليات ارزش افزوده راه 
يافته اند، گفت: اليحه تدوين شده در اين خصوص 
نيز تحويل مجلس داده ش��ده و در حال پيگيري 
اس��ت و پيش بيني مي شود ظرف دو ماه آينده در 
صحن علني مجلس مطرح ش��ود كه با اصالح اين 
 موضوع كمك بس��زايي به ش��رايط موجود خواهد

داشت.
وي ادام��ه داد: يكي از ايرادات اساس��ي كه در 
بح��ث دريافت ماليات ب��ر ارزش افزوده بايد مورد 
توج��ه قرار گيرد آنكه در م��وارد متعدد از مبادي 
مختلف��ي در زنجيره تامين تا توزي��ع اين ماليات 
دريافت مي ش��ود ك��ه چنين ش��يوه يي قابل قبول 

نخواهد بود.
فاضل��ي مالي��ات ب��ر ارزش اف��زوده در حوزه 
كاالهاي س��رمايه يي را از ديگر مسائل مورد توجه 
قرار گرفته، دانس��ت و افزود: باي��د عملكرد ما در 
نظام مالياتي به گونه يي باش��د كه درنهايت به فرار 
سرمايه گذار منجر نشود. اكنون نيز اصالح ساختار 
فعلي مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن است كه 

اين موضوع از سوي دولت دنبال شود.
ريي��س ات��اق اصن��اف در ادام��ه با اش��اره به 
گاليه هاي صن��وف مختلفي مانند آهن فروش��ان، 
اظهار كرد: اصناف متعدد بر اين نكته تاكيد دارند 

كه مي��زان درآمد آنها با ماليات محاس��به ش��ده 
تطابق ندارد كه ما در اين حوزه تالش هاي متعدد 
داش��ته ايم، اما اصناف هم بايد توجه داشته باشند 
ك��ه الزم اس��ت در اين خصوص كار كارشناس��ي 

ص��ورت گرفت��ه و مباحث به ش��كل كارشناس��ي 
ش��ده مطرح ش��ود اما هنوز مطالعات كارشناسي 
ش��ده از تاثير بنگاه هاي اقتصادي را به دولت ارائه 

نكرده ايم. 
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كره شمالي: با وجود تهديدهاي 
امريكا مذاكره  نمي كنيم

 نظاميان متمرد ونزوئال: 
قيام ما كودتا نيست

 »ترزا مي«  با عدم محبوبيت
61 درصدي مواجه است

گروه جهان 
ش��ماري از نظامي��ان ونزوئ��ا در ويديوي��ي اع��ام كردند ك��ه در ايالت 
كارابوب��و قيام��ي گروهي را آغ��از كرده اند. اين نظامي��ان گفته اند كه هدف از 
اي��ن اقدام بازگردان��دن دوباره دموكراس��ي در ونزوئاس��ت. در همين حال، 
يك��ي از مقام��ات دولتي از دس��تگيري  ش��ماري از نظامي ه��اي متمرد خبر 
داده اس��ت. ارت��ش ونزوئا نيز اع��ام كرده بافاصله اين حمل��ه را دفع كرده 
اس��ت.  به گزارش دويچه وله، در اين حمله موس��وم به »عمليات ديويد« يك 
 گروه مس��لح نظاميان به پايگاه نظامي فورته پاراماس��اي در ش��هر والنسيا در

 ۱۷۰ كيلومت��ري غرب پايتخت ونزوئا حمله كردند. ش��اهدان عيني صداي 
گلوله هاي��ي را در منطق��ه ش��نيده و پ��رواز بالگردهايي را بر ف��راز اين پايگاه 
ديده اند. گفته مي ش��ود مهاجمان به رهبري فردي نظامي كه در سال ۲۰۱۴ 
فعاليت مخفي خود را آغاز كرده، كوش��يده اند به انبار مهمات پايگاه دسترسي 
پيدا كنند. اين پايگاه اكنون در محاصره كامل نيروهاي نظامي است. رهبر اين 
قيام در ويديويي در كنار چندين فرد مس��لح اعام كرد كه هدف  وي ممانعت 
از »ويراني كامل كش��ور« اس��ت. وي از مادورو به عن��وان »ظالمي خونخوار« 
نام برده اس��ت.  طبق ويديويي كه در رسانه هاي اجتماعي منتشر شده است، 
گروه نظاميان مس��لح و متمرد در والنس��يا واقع در ايالت كارابوبو خود را تيپ 
۴۱ معرفي مي كنند. خوان كواگاريپانو رهبر اين گروه، در اين ويديو مي گويد: 
»اين يك كودتا نيس��ت، بلكه يك اقدام نظامي و مدني براي بازگرداندن نظم 
مندرج در قانون اساس��ي اس��ت. ما خواهان تش��كيل فوري يك دولت موقت 
هس��تيم.« يورونيوز نيز در گزارش��ي اعام كرد ديوس��دادو كابيو معاون رهبر 
ح��زب حاكم سوسياليس��ت در توييتي، تمرد و خ��روج و خيزش اين گروه از 
نظاميان را »حمله تروريس��تي« خواند و افزود: نظم و كنترل كامل به پادگان 
»فوئرته پاراماساي« بازگشته است. مادورو هم در سخناني كه از تلويزيون ملي 
اين كشور پخش شد حمله به يك پايگاه ارتش اين كشور را تروريستي خواند.

گروه جهان 
كره ش��مالي در واكنش به پيش��نهاد كره جنوبي براي انجام مذاكره جهت 
كاهش تنش ها در ش��به جزيره كره اعام كرد تا زماني كه تهديدها و فشارهاي 
امريكا تداوم داش��ته باش��د، پيونگ يانگ پ��اي ميز مذاكره حاضر نمي ش��ود.  
پيش��نهاد كره جنوبي براي انجام گفت وگو با همسايه شمالي در جريان ديدار 
وزراي امور خارجه دو كش��ور در حاش��يه نشس��ت وزيران خارجه آ س��ه آن و 
ش��ركاي گفتماني در ش��هر مانيل پايتخت فيليپين صورت گرفت.  به گزارش 
يونهاپ، پيش��نهاد مذاك��ره خانم كانگ كيونگ وا از س��وي ري هونگ يو رد 
ش��د؛ وزير امور خارجه كره جنوبي در اين ديدار از همتاي خود از كره ش��مالي 
خواست تا با پيشنهاد كشورش براي گفت وگو بين مقامات نظامي دو طرف در 
راس��تاي كاهش تنش ها موافقت كند. ري هونگ يو در پاسخ به اين پيشنهاد 
گف��ت: »با توجه به وضعيت فعلي كه در آن كره  جنوبي با امريكا براي افزايش 
فشار بر كره ش��مالي همكاري مي كند چنين پيش��نهاداتي صادقانه نيست. «  
اين نخس��تين گفت وگوي مقامات ارش��د دو كره پس از روي كار آمدن مون 
جائه اين، رييس جمهوري كره جنوبي محسوب مي شود. اين گفت وگو فقط سه 
دقيقه طول كش��يد و اين ديدار از پيش تعيين نش��ده بود و كاما غيرمترقبه 
پيش آمد. اما اكنون احتمال ديدار مجدد اين دو مقام وجود دارد، چرا كه وزير 
امور خارجه كره جنوبي مكررا اعام كرده كه در هر قالبي با همتاي كره شمالي 
خود مذاكره خواهد كرد؛ اگرچه هيات كره ش��مالي در فيليپين اعام كرد كه 
برنامه يي در اين راس��تا ندارد.  ركس تيلرس��ون، وزير امور خارجه امريكا نيز 
كه در فيليپين به سر مي برد در ديدار با همتايان خود از چين و روسيه تاكيد 
كرد كه نخس��تين گام مهم براي مذاكره جهت حل بحران كنوني شبه  جزيره 
كره، توقف آزمايش هاي موش��كي و فعاليت هاي تس��ليحاتي كره شمالي است. 
كره ش��مالي ك��ه تاكنون پنج آزماي��ش اتمي انجام داده اس��ت، در ماه جاري 

ميادي اقدام به پرتاب دو فروند موشك بالستيك قاره پيما كرد. 

گروه جهان 
بنابر تازه ترين نظرس��نجي، ترزا مي نخس��ت وزير بريتانيا ب��ا 6۱  درصد عدم 
محبوبي��ت نزد اف��كار عمومي مردم بريتاني��ا در ارتباط با رس��يدگي به موضوع 
خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپا )برگزيت( مواجه است.  به گزارش رويترز، بنابر 
نظرس��نجي به عمل آمده از س��وي »آژانس بين المللي او.آر.بي«، ترزا مي  با عدم 
اطمينان تكان دهنده نزديك به دوس��وم افكار عمومي مردم نسبت به دولت خود 
بر س��ر مذاكرات برگزيت، مواجه است. اين درحالي است كه وي با از دست دادن 
اكثريت كرس��ي هاي پارلمان در انتخابات عمومي هش��تم ماه ژوئن گذشته و با 
خطر به تاخير افتادن مذاكرات رسمي برگزيت نيز دست به گريبان است.  نتايج 
نظرس��نجي »آژانس بين المللي او.آر.بي« مستقر در لندن حاكي است: 6۱  درصد 
از راي دهندگان بريتانيايي وضعيت رسيدگي دولت ترزا مي  به مذاكرات برگزيت 
را نامطلوب دانسته اند. اين نظرسنجي ها نشان مي دهد كه نخست وزير بريتانيا در 
اين زمينه بسيار نامحبوب است. اين درحالي است كه ميزان عدم محبوبيت دولت 
مي  در اين زمينه نسبت به ماه گذشته )جوالي( كه 56 درصد و ماه ژوئن گذشته 
كه ۴6 درصد بود، افزايش يافته است.  از ديگر نتايج اين نظرسنجي، اعتماد پايين 
راي دهندگان بريتانيايي به كسب نتايج مطلوب در مذاكرات برگزيت توسط دولت 
مي  است، به گونه يي كه تنها 35 درصد پرسش شوندگان ابراز اطمينان كرده اند كه 
وي قادر به كسب نتايج مطلوب از توافق برگزيت بوده و ۴۴ درصد اعام كرده اند 
كه در اين باره اطمينان ندارند و ۲۱ درصد نيز نظري نداش��تند. اين نظرس��نجي 
بين دوم تا سوم ماه آگوست از ۲هزار راي دهنده بريتانيايي در سراسر اين كشور 
و با خطاي ۲.۲درصدي به عمل آمد. 5۱.9 درصد مردم بريتانيا در همه پرسي ۲3 
ژوئن ۲۰۱5 به خروج اين كشور از اتحاديه اروپا دادند كه منجر به استعفاي ديويد 
كامرون نخست وزير وقت بريتانيا شد كه در مبارزات انتخاباتي خود وعده برگزاري 
اين همه پرس��ي را داده بود.  مذاكرات رسمي ميان اتحاديه اروپا و بريتانيا پس از 

اعام ماده 5۰ پيمان اتحاديه اروپا، از ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شده است. 

نشانه هاي رويگرداني 
جمهوري خواهان از ترامپ 

گروه جهان| مايك پنس معاون رييس جمهوري امريكا 
گزارش نيويورك تايمز درباره آماده ش��دنش براي ش��ركت 
در انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال ۲۰۲۰ ميادي در اين 
كش��ور را رد ك��رد.  در گزارش نيويورك تايم��ز آمده برخي 
جمهوري خواهان با تشكيل »كمپين انتخاباتي در سايه« در 
ت��اش براي بركناري دونالد ترامپ از قدرت در دولت بعدي 
هس��تند. دويچه وله نيز نوشته بس��ياري از نمايندگان حزب 
جمهوري خواه از سياست ترامپ ناراضي هستند و نخستين 
نامزدهاي ضدترام��پ اين حزب در انتخاب��ات آينده امريكا 
اعام كرده اند ك��ه از او حمايت نخواهند كرد.  ترامپ مدت 
طوالني ب��ا انتقادهاي اعضا و طرفداران حزب جمهوري خواه 
روب��ه رو بود و اكنون بس��يارند كس��اني ك��ه در اين حزب با 
سياس��ت هاي او مخالفند. براي اين افراد ترامپ ش��خصيتي 
اس��ت كه رفتارش را نمي ت��وان از پيش حدس زد. بر همين 
اساس شايعاتي شنيده مي شود مبني بر اينكه برخي اعضاي 
رهبري اين حزب خود را براي انتخابات س��ال ۲۰۲۰ بدون 
حضور ترامپ آماده مي كنند؛ اين در حالي اس��ت كه به طور 
معم��ول اگر رييس جمهوري در دور بع��دي انتخابات پيروز 
شود، پس از دور دوم است كه افراد ديگري در حزب خود را 
براي انتخابات كانديد مي كند.  ترامپ تاكنون هيچ گاه نگفته 
كه در دور بعدي انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا شركت 
نمي كند. او همواره بر ادامه رياست جمهوري خود تاكيد دارد. 
اما نيويورك تايمز نوشته، بسياري از اعضاي رهبري اين حزب 
اعام كرده اند كه نامزدي ترامپ براي شركت در انتخابات دور 
بعدي هنوز مشخص نيست و نامزدهاي ديگري نيز هستند 
كه عاقه به احراز اين پست دارند.  سناتور جمهوري خواه جان 
مك كين كه يكي از سرس��خت ترين مخالفان ترامپ است، 
دليل اين اقدام اعض��اي رهبري حزب جمهوري خواه امريكا 
را توضيح مي دهد كه آنها ضعف هايي در اين رييس جمهوري 
مي بينن��د. يكي از رقباي آينده ترام��پ را بايد مايك پنس، 
معاون اول دونالد ترامپ دانس��ت. او به ش��دت در اين زمينه 
فعاليت مي كند. بعضي از دوستان حزب جمهوري خواه امريكا 
مي گويند رفتار پنس چنان اس��ت كه انگار او 6ماه پيش به 
عنوان مع��اون رييس جمهوري انتخاب نش��ده، بلكه فردي 
اس��ت كه خود را براي انتخابات آينده امريكا آماده مي كند. 
چارلي دنت، نماينده ايالت پنس��يلوانيا مي گويد كه چندين 
نماينده حزب جمهوري خواه امريكا در مقابل پنس به راحتي 
در ارتباط با نامزدي او در انتخابات بعدي س��خن مي گويند. 
چارلي دنت داليل اين نمايندگان را در پشتيباني از پنس در 
انتخابات آينده امريكا بس��يار متن��وع مي داند و مي گويد كه 
داليل ايدئولوژيك و هرج و مرجي كه در اطراف ترامپ حاكم 
اس��ت در به وجود آمدن اين تفكر بسيار موثر بوده اند.  البته 
بس��ياري از اين نامزدهاي آينده به طور رسمي اعام كرده اند 
در صورتي حاضر به نامزدي براي اين پست خواهند شد كه 
ترامپ نخواهد در انتخابات آينده كانديد شود. اما بعضي ديگر 
چون جان كيس��يك، فرماندار كنوني اوهايو اعام كرده كه 
در انتخابات آينده حتي اگر ترامپ هم ش��ركت كند، حضور 

خواهد يافت. 

  باز شدن حريم هوايي 
بحرين به روي قطر

براساس حكم سازمان هوانوردي بين المللي، از دوشنبه 
بحرين بايد آسمان خود را پس از ماه ها به روي هواپيماهاي 
قطري باز كند. به گزارش گلف تايمز، براساس حكمي كه از 
سوي سازمان هوانوردي بين المللي اعمال شده، بحرين بايد 
از دوشنبه )ديروز( محدوديت هاي ورود هواپيماهاي قطري 
به آسمان خود را كاهش  دهد. 3۱ جوالي سازمان هوانوردي 
بين المللي از تمام كش��ورهاي عضو خود خواست به پيمان 
ش��يكاگو پايبند باشند و به همكاري خود برمبناي امنيت و 
ايمني پروازها ادامه داده و ش��رايط الزم براي بهينه سازي و 
پاي��داري پروازها را فراهم كنند. پنجم ژوئن بحرين، امارات، 
مصر و عربس��تان به طور  همزمان روابط خود با قطر را قطع 
كردند و ظرف مدت چند ساعت آسمان اين چهار كشور به 

روي هواپيماهاي قطري بسته شد. 

امارات هم به رياست جمهوري 
بشار اسد تن داد

پ��س از آنكه برخ��ي منابع از تن دادن عربس��تان به 
رياس��ت جمهوري بش��ار اس��د خبر دادند، ام��ارات نيز از 
كش��ورهاي غربي و امريكا خواسته تا اسد در قدرت باقي 
بماند. گرچه عربستان دوش��نبه تغيير مواضعش در برابر 
س��وريه را تكذيب كرد با اين حال اس��پوتنيك نوش��ته، 
امارات هم به دولت هاي اروپايي و امريكا پيش��نهاد كرده 
كه ماندن بش��ار اس��د در قدرت را با شرايط عدم اطاعت 
مخالفان س��وريه از وي حداق��ل در دوره انتقالي بپذيرند 
چراكه اغلب مخالفان سوري در دام گروه هاي تروريستي 
افتاده اند. ش��رط امارات براي تعامل با بشار اسد دوري از 

ايران عنوان شده است.  

 معرفي 3 وزير جديد 
كابينه افغانستان 

 محم��د اش��رف غن��ي رييس جمه��وري افغانس��تان، 
سه نامزد وزير جديد براي وزارتخانه هاي اقتصاد، مخابرات 
و فوايد عامه را معرفي كرد. به گزارش بي بي س��ي، محمد 
مصطفي مستور از نزديكان عبداهلل عبداهلل رييس اجرايي 
حكومت وحدت ملي، به عنوان سرپرس��ت وزارت اقتصاد 
معرفي شده است. معرفي اين سه سرپرست وزارت نياز به 
راي تاييد مجلس دارد كه به تعطيات تابستاني رفته اند. 
در ح��ال حاضر چند عضو ديگر كابينه افغانس��تان نيز از 

چند ماه تاكنون به عنوان سرپرست كار مي كنند. 

 كشف مواد شيميايي 
در پايگاه هاي داعش 

پليس عراق ۱۰ تن ماده ش��يميايي نيترات آمونياك 
پيدا كرده كه داعش از اين ماده ش��يميايي در موشك ها 
و بمب ه��ا و س��اير م��واد منفجره براي هدف ق��رار دادن 
غيرنظاميان و س��نگ اندازي بر سر راه پيشروي نيروهاي 
عراقي در غرب موصل استفاده مي كرده است. به گزارش 
سومريه نيوز، نيروهاي عراقي همچنين در تفتيش خانه ها 
 و ساختمان ها و پايگاه هايي كه داعش از آنها استفاده مي كرد

 ۱۸۴ كمربن��د انفجاري و چهار مق��ر بمب گذاري و پنج 
بشكه ماده به شدت منفجره )c۴( كشف كردند. 

دريچه

كوتاه از منطقه 

چالش هايي كه ناديده گرفته مي شوند

كمپين  خفته انتخاباتي آلمان

تغيير استراتژي دولت امريكا در جنوب آسيا

صورتحساب براي كابل؛ مشت آهنين براي اسالم آباد
  گروه جهان|

 »دول��ت ترامپ ك��ه آرزومند پي��روزي در جنگ 
۱6ساله امريكا در افغاستان است، راه حل را در تشديد 
فشار بر اسام آباد مي بيند.« اين واكنش روزنامه داون 
پاكستان به اظهارات اخير رييس جمهور اياالت متحده 
و مشاوران وي درباره تغيير سياست هاي واشنگتن در 
جنوب آسياست.  در روزهاي اخير رسانه هاي مختلفي 
از نيويورك تايمز و واشنگتن پست گرفته تا سي     ان ان 
و بي بي س��ي درب��اره ناخش��نودي دونال��د ترامپ از 
سياست هاي فعلي امريكا در برابر افغانستان و پاكستان 
نوشته اند و احتمال داده اند كه در آينده يي نزديك جان 
نيكلس��ون، فرمانده نيروهاي امريكايي در افغانستان 
بركنار ش��ود.  وزير خارجه امريكا در راس��تاي همين 
گمانه زني ها دوش��نبه در حاش��يه نشست منطقه يي 
در ماني��ل، پايتخت فيليپين گفته ك��ه دونالد ترامپ 
نمي خواهد اس��تراتژي نظامي كشورش در افغانستان 
مانند گذشته به پيش برده شود. ركس تيلرسون تاكيد 
كرده رييس جمهوري امريكا پرسش هاي سختي را در 

اين مورد از مشاوران امنيتي خود مي پرسد. 
گفته ش��ده، كاخ س��فيد در حال بررسي بازنگري 
راهبرد نظامي امريكا در افغانس��تان اس��ت و در اين 
ميان تيم امنيتي ترامپ بر س��ر اعزام نيروهاي بيشتر 
به افغانستان گرفتار دودستگي شده است؛ ترامپ نيز 
خ��ود گويا نه تنها عاقه يي به اعزام نيروهاي بيش��تر 
به افغانس��تان ندارد مگر اينك��ه هزينه آن به گونه يي 
تامين شود. نشريه آتانتيك نوشته است: »ترامپ در 
جلسه  هفته گذشته خود با مش��اورانش بارها بر اين 

مساله تاكيد كرده كه چگونه مي توان راهي يافت تا در 
قبال تامين امنيت افغانستان، شركت هاي امريكايي به 

معادن ارزشمند اين كشور راه پيدا كنند.«
در حال حاضر استراتژي نظامي امريكا در افغانستان 
مشاركت در نبرد با شورشيان نيست و نيروهاي نظامي 
امريكايي تنها به آموزش، تجهيز و پشتيباني هوايي در 
م��وارد محدود از نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانس��تان 
اكتفا مي كنند. اين استراتژي در زمان رياست جمهوري 
باراك اوباما، رييس جمهوري پيش��ين امريكا و در وقت 
خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان در سال ۲۰۱۴ 
و كاهش ش��مار آنها به حدود ۱3 هزار نفر اتخاذ ش��د.  
براساس اين استراتژي، جنگ با گروه هايي مانند طالبان، 
شورش��ي داخلي تلقي مي شود و نظاميان امريكايي در 
ماموريت هاي رزمي عليه آنها شركت نمي كنند. اما اگر 
استراتژي نظامي امريكا تغيير كند، ممكن است تعريف 
مبارزه با تروريس��م در افغانستان تغيير كند و از سوي 
ديگر، اعمال فش��ار بر كشورهاي همس��ايه براي پايان 

جنگ در افغانستان هم افزايش يابد. 

 كليد خوردن تغيير 
ب��ا توجه ب��ه اظهارات چن��د روز اخي��ر مقام هاي 
امريكايي، به نظر مي رسد كه استراتژي جديد امريكا در 
جنوب آسيا همين حاال هم كليد خورده است. دولت 
امريكا به صراحت از پاكس��تان خواس��ته كه دست از 
حمايت طالبان بردارد. روزنامه هشت صبح افغانستان 
نوشته اس��ت: ژنرال مك مستر، مش��اور امنيت ملي 
كاخ س��فيد بسيار به صراحت گفته كه پاكستان بايد 

از حمايت طالبان دست بردارد. اين نخستين بار است 
كه يك مقام ارش��د دولت امريكا از حمايت اسام آباد 
از طالبان پرده برم��ي دارد. در اداره باراك اوباما، باري 
ژنرال مايك مولن كه در آن زمان لوي درستيز امريكا 
بود، رابطه شبكه حقاني و سازمان اطاعات پاكستان 
)آي اس آي( را افش��ا كرد. دولت اوباما بعدها گفت كه 
ديگر ادبيات ژنرال مولن را به كار نمي برد. در آن زمان 
دولت اوباما عقب نشيني كرد زيرا تصور بر اين بود كه 
اگر بر پاكستان سخت بگيرد، در روند استقرار نيروهاي 
بين المللي در افغانستان اختال ايجاد مي شود. اما به 
نظر مي رسد كه دولت ترامپ حاال مي خواهد سياست 
متفاوت��ي را تجرب��ه كند. رس��انه هاي امريكايي بارها 
گزارش داده اند كه ترامپ مي خواهد يك اس��تراتژي 
جامع براي جنوب آس��يا تدوين كند كه برمبناي آن، 
برخورد امريكا با پاكستان تغيير خواهد كرد. اظهارات 
ژنرال مك مس��تر هم نشان مي دهد كه اياالت متحده 
در همان مس��ير حركت مي كند. پيش از اين وزارت 
خارجه امريكا در گزارش��ي اعام كرده بود كه شبكه 
حقان��ي و طالبان در پاكس��تان پايگاه هاي امن دارند. 
وزارت دفاع امريكا )پنتاگون( هم اين مس��اله را تاييد 
كرده اس��ت. با اين حال تا پيش از سخنان مك مستر 
در گزارش هاي دولت امريكا كه در معرض ديد عموم 
است، پاكس��تان كشور حامي طالبان و شبكه حقاني 
معرفي نشده بود؛ مك مستر اما براي نخستين بار اين 
سكوت را شكست و از پاكستان خواست كه از حمايت 
طالبان دست بردارد. اين نشانه يي اميدواركننده است. 
واقعيت اين اس��ت كه بن بس��ت جنگ با تروريسم و 

بي ثباتي در افغانستان معلول حمايت ارتش پاكستان از 
طالبان است. رهبري، تاسيسات آموزشي، مراكز جلب  
و جذب و فرماندهي نظامي طالبان در كان شهرهاي 
پاكس��تان مستقر است. اسناد دولت امريكا كه توسط 
ويكي ليكس افشا شده نيز نشان مي دهد كه پاكستان 
عقبه اس��تراتژيك طالبان اس��ت. اگر طالب��ان از اين 
عقبه اس��تراتژيك برخوردار نمي بود، روند بازس��ازي، 
دولت سازي و دموكراسي س��ازي در افغانستان موفق 
مي ش��د و ش��ورش ها پايان مي يافت. جالب اين است 
كه پاكس��تان تنها عقبه اس��تراتژيك طالبان نيست، 
گروه القاعده هم از همين عقبه استفاده مي كرد. رهبر 
القاعده ۱۰سال را در همين كشور سپري كرد و شبكه 
حمايتي نيرومند داش��ت. ايمن الظواهري، جانشين او 
هم حاال در پاكستان است و شبكه حمايتي نيرومند 

در اختيار دارد، حتي تفنگداران پرچم س��ياه موسوم 
ب��ه داعش ك��ه در واليت ننگرهار فعالي��ت دارند نيز 
از پاكس��تان تغذيه مي ش��وند.  از سخنان مك مستر 
كه بگذريم، روش��ن اس��ت برخي مقام هاي امريكايي 
نمي خواهند خطر سختگيري بر پاكستان را بپذيرند. 
آنان نگ��ران قطع همكاري هاي محدود پاكس��تان با 
ماموريت مستشاري ناتو در افغانستان هستند. اياالت 
متحده و برخي كش��ورهاي ناتو از همان سال ۲۰۰3 
نگران قطع همكاري پاكستان با نيروهاي بين المللي 
در افغانس��تان بودند. به همين دليل بود كه امريكا و 
ناتو با پاكس��تان مدارا كردند اما واقعيت اين است كه 
سياست مداراجويي جواب نداده است. پس بهتر است 
كه امريكا و ناتو اين بار دس��ت به خطر زده و سياست 

مداراجويي با پاكستان را كنار بگذارند. 

گروه جهان|طال تسليمي|
 اين روزها، روزهاي سياست و تغيير و تحول هاي 
سياسي اس��ت. در دموكراس��ي بزرگ امريكا اكنون 
تنها در يك هفته مي ش��ود جنجال هايي را ش��اهد 
بود كه در گذش��ته مي توانس��تند در طول يك سال 
يا بيشتر رخ بدهند. در فرانسه حاميان جهاني شدن 
و ملي گراه��ا همچن��ان درگير هس��تند. در بريتانيا 
راي هاي غيرمنتظره سرنوشت س��از به اتفاقي ساالنه 
تبدي��ل ش��ده اند. اما در آلمان ش��رايط ف��رق دارد. 
آلماني ها ۲۴ س��پتامبر در انتخابات سراس��ري اين 
كش��ور پاي صندوق هاي راي خواهند رفت، اما هنوز 
هيچ خبري از جدال ها، رس��وايي ها و كمپين هاي پر 

سر و صدا نيست و كشور در امن و امان است. 
به گزارش »اكونوميست«، دموكرات مسيحي هاي 
راست ميانه حزب آنگا مركل صدر اعظم آلمان، در 
مسير مانيفستي غيرجنجالي كه در آن به هر كسي 
چيزي پيشنهاد داده ش��ده است، با سرعت تمام به 
س��مت پيروزي پيش مي روند. اما »مارتين شولتز« 
وزير اقتص��اد آلمان و همراه ديرين��ه مركل و رهبر 
حزب رقيب سوس��يال دموكرات، با انتخاب دشواري 
مواجه اس��ت: اينكه سياستي مقابله جويانه در پيش 
بگيرد و مخاطره از دس��ت دادن حامي��ان مركل را 
بپذي��رد، يا اينكه بازتاب مايم تري از سياس��ت هاي 
مركل باش��د و دليل خاصي ب��ه راي دهندگان براي 
انتخاب وي به جاي خانم صدراعظم ندهد. در شرايط 
كنوني به نظر مي رس��د كه شولتز تركيبي از بدترين  
حالت هاي دو گزينه موجود را در پيش گرفته است. 
براي نمونه، به چالش طلبيدن مركل و مطرح كردن 
اين ادعا كه آلمان براي بحران آتي مهاجران آمادگي 
ندارد، س��بب مي شود وي ترس��يده به نظر بيايد كه 
اين مس��اله در مقابل اعتماد ب��ه نفس باالي مركل، 

بسيار بد است. 
تبليغات��ي، پوس��ترها و  در ديگ��ر زمينه ه��اي 
ش��عارهاي هر دو حزب ب��ه اندازه غيرقاب��ل باوري 
مايم و غيرجنجالي است. اتحاد دموكرات مسيحي 
آلماني را خواستار است كه در آن همه به خوبي و با 
خوشحالي زندگي مي كنند. حزب سوسيال دموكرات 
نيز مدعي است كه آينده به ايده هاي جديد و كسي 
نياز دارد ك��ه بتواند اين ايده ها را به اجرا درآورد. در 

اين ميان شايد بتوان گفت حزب سبز و حزب ليبرال 
دموكراتيك آزاد اندك��ي مهيج تر عمل مي كنند؛ اما 
آلمان همچنان »كمپين خفته انتخاباتي« را ش��اهد 
اس��ت. از جهتي، اين فضاي آرام اجتماعي و سياسي 
پيش از انتخابات را شايد بتوان يك اعتبار براي آلمان 
در نظر گرفت. به استثناي ملي گراهاي حزب »گزينه 
جايگزين براي آلمان«، سياس��تمداران و خبرنگاران 
آلماني به طور عمده تمايل چنداني احساس��ي كردن 
سياس��ت گذاري ها و ايجاد درگيري و آشوب بيشتر 
در كش��ور ندارند. مركل به عنوان يك برطرف كننده 
اختاف نظرها و شكاف ها موفق شده است در ۸ سال 
از ۱۲ س��ال صدراعظمي خود دول��ت را با همراهي 
سوس��يال دموكرات ها اداره كن��د. در حقيقت، وي 
و ش��ولتز كه اكن��ون رقيب انتخاباتي اش محس��وب 
مي ش��ود، با اندك اختاف نظر ديدگاه جهان شمول 
مش��تركي دارن��د: ه��ر دو حام��ي سياس��ت هاي 

بين المللي، دوس��تدار تجارت و سوس��يال دموكرات 
هس��تند. آلمان اكنون كش��وري باثبات، ش��كوفا و 
س��رزمين كارخانه هاي در حال فعالي��ت ، قطارهاي 
براق و مكاني براي سرگرمي و خوشحالي مردم است. 
س��ري را كه درد نمي كند، دس��تمال نمي بندند!! اما 
شايد هم اين اندازه خوش بيني درست نباشد. آلمان 
در بلندم��دت با چالش هاي بس��ياري مواجه خواهد 
ش��د و همين چالش ها زماني رهبران اين كش��ور را 
به تصميم گيري هاي دش��وار و احتم��اال تفرقه انگيز، 
وادار خواهد ساخت. تيمو لُخوكي از صندوق مارشال 
آلم��ان در امريكا در پيش بيني آين��ده آلمان گفت: 
»سه يا چهار سال آينده دشوارترين سال هاي آلمان 

از زمان اتحاد مجدد آلمان شرقي و غربي است.«
ب��راي نمونه مي ت��وان ب��ه ش��رايط ژئوپليتيك 
اش��اره كرد؛ آلمان از س��اختار اتحاديه اروپا به شدت 
راضي اس��ت، اما ديگر كشورها چنين نظري ندارند. 

امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانس��ه، مي خواهد 
يكپارچگ��ي منطقه يورو را بيش��تر كند و برداش��ت 
آلمان اين است كه فرانسوي ها به نفع خودشان قدم 
برمي دارند. امري��كا اصرار دارد كه آلمان هزينه ها در 
بخش دف��اع را از ۱.۲درصد از توليد ناخالص داخلي 
ب��ه ۲ درصد افزايش دهد و اين در حالي اس��ت كه 
مردم آلمان هنوز تعهدات نظامي كنوني اين كش��ور 
همچ��ون اعزام ني��رو به ليتوان��ي را به ط��ور كامل 
نپذيرفته اند؛ در نظرسنجي ماه مه »مركز تحقيقاتي 
پيو« تنها ۴۰ درصد از شركت كنندگان گفتند كه از 
اس��تفاده از نيروي نظامي براي حمايت از يك متحد 
ناتو در درگيري شديد اين كشور )ليتواني( با روسيه 

حمايت مي كنند. 
تغيي��رات اقتص��ادي ني��ز مي تواند دردسرس��از 
باش��د. صنعت قدرتمند خودروسازي آلمان طاعون 
كارتليسم گرفته و در ميان اتحاديه صاحبان صنايع 

مشابه گير افتاده است. اكنون اين صنعت در نتيجه 
مش��اوره اش��تباه در قمار بر س��ر خودروها با موتور 
بنزيني ضرر هنگفتي را متقبل شده و در پيش روي 
به سمت خودروهاي برقي و خودروهاي »خودران« 
با مشكاتي مواجه اس��ت. نرخ پايين سرمايه گذاري 
در آلم��ان و هزينه باالي انرژي به رتبه اين كش��ور 
در رقابت هاي زيرساختي و ديجيتال آسيب رسانده 
و اين مس��اله همراه با نگرش هاي محافظه كارانه در 
مورد نمونه هاي خاصي از فناوري، اين كشور را عقب 
نگه داش��ته اس��ت. آلمان ها در مورد معاهده تجارت 
آزاد با امريكا و معامله با غول هاي اطاعاتي همچون 
گ��وگل، حتي از فرانس��وي ها ني��ز خصمانه تر عمل 

مي كنند. 
تار و پود جامعه آلمان نيز ازهم گس��يخته است. 
تاش ه��ا ب��راي يكپارچگي با يك ميلي��ون و ۲۰۰ 
هزار مهاجري كه در س��ال هاي ۲۰۱5 و ۲۰۱6 وارد 
آلمان ش��دند، هن��وز در مراحل اوليه اس��ت و هنوز 
اين كش��ور هيچ برنامه مشخصي در زمينه مهاجران 
ن��دارد. جن��اح چپ به كل��ي اين موض��وع را ناديده 
مي گيرد و جناح راس��ت همان هويت قديمي آلمان 
در خوش��امدگويي به تازه واردان را پيشنهاد مي كند. 
در حالي كه جامعه آلماني بيش��تر و بيش��تر به يك 
جامعه بين المللي تبديل مي شود، كار براي نيروهاي 
پليس نيز سخت تر شده اس��ت. حمات تروريستي 
اخير در شهرهاي برلين و هامبورگ كه هر دو توسط 
مهاجراني صورت گرفتند كه بايد اخراج مي شدند و 
به دليل خأل هاي موجود در نظام سياس��ي اين اتفاق 
نيفتاد، حاكي از شكست هاي امنيتي سياست كنوني 

در مورد مهاجران هستند. 
فص��ل انتخابات عما تا اواخر ماه آگوس��ت آغاز 
نمي شود، اما نش��انه هاي موجود از جمله مانيفست 
حزب��ي، راهپيمايي هاي زودهن��گام و گفت وگوهاي 
تلويزيون��ي با سياس��تمداران حاكي از اين مس��اله 
هس��تند كه در كمپين خفته انتخاباتي آلمان بيشتر 
چالش هاي مطرح ش��ده ناديده گرفته خواهند شد. 
مطرح ك��ردن اين نگراني ها به معناي ناديده گرفتن 
موفقيت ثبات سياسي آلمان امروز نيست؛ اما اتفاقات 
س��ال ۲۰۱5 همچون ظهور ح��زب گزينه جايگزين 
براي آلمان حاكي از ناامني ها و خش��مي است كه به 

مرور زمان آشكار خواهد شد. 
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ايرانشهر8
 تاب آوري  شهري

و چند پرسش از شوراي جديد
تاب آوري پاس��خي اس��ت 
كه ش��هرها به بالي��ا مي دهند 
و ام��روزه تمام ش��هرهاي دنيا 
ط��رح و برنامه ه��اي خ��ود را 
براين اساس جلو مي برند و در 
تالش براي س��اخت شهرهاي 
منعطف وتاب آور هستند. شهر 
از  پاي��دار  تاب آور، ش��بكه يي 
سيستم هاي كالبدي و جوامع 
سيس��تم هاي  است.  انس��اني 
كالبدي، مولفه هاي س��اخته شده و طبيعي شهرند كه 
شامل جاده ها، ساختمان ها، زير ساخت ها، ارتباطات و 
تاسيسات تامين انرژي و همچنين مسيرهاي آب، خاك، 
توپوگرافي، جغرافيا و سيس��تم هاي طبيعي هس��تند. 
شهرهاي تاب آور ممكن است در برابر نيروهاي حاصل 
از مخاطرات خم ش��وند ولي دچار شكست نمي شوند. 
غفلت از موضوع تاب آوري شهري مي تواند در آينده به 
فاجعه در بسياري شهرها منجر مي شود. سرمايه گذاري 
كالن در زيرس��اخت هاي ش��هري، آموزش شهروندان 
براي مواجهه و مقابله با بالياي طبيعي، ظرفيت سازي 
در مديريت شهري، باال بردن توان تكنيكي شهر، همگي 

مولفه هايي هستند كه شهر را تاب آورتر مي كنند. 
وقت��ي از تاب آوري ش��هري صحبت مي ش��ود، بايد 
دانست كه شهر در مقابل چه چيزهايي بايد تاب آور باشد. 
تاب آوري چه در كالن شهرها و چه شهرهاي كوچك در 
مقابل »بحران« معنا مي يابد. وقتي از بحران در ش��هرها 
صحبت مي ش��ود، عموم افراد از بالياي طبيعي همچون 
س��يل، توفان، زلزله يا آتش سوزي ياد مي كنند؛ اما بايد 
توجه ش��ود، مساله اصلي كالن ش��هرهاي ايران، نه  تنها 
بحران هاي طبيعي بلكه بحران هاي با منشأ انساني است 
كه مي تواند منجر به بحران طبيعي نيز ش��ود كه نمونه 
آن آلودگي هوا يا تغييرات اقليمي اس��ت كه با ريشه يي 

انساني، بحراني محيط زيستي محسوب مي شود. 
در اين ميان بايد با جداس��ازي نوس��ازي ش��هري 
از بحران ه��اي عمدي براي كالن ش��هرها ب��ه ويژه در 
كشورهاي جهان سوم، دسته يي تحت عنوان بحران هاي 
شهرس��ازي افزود و نوسازي شهري را جزئي از آن ديد. 
اما با توج��ه به اينكه اين بحران ها، غيرعمدي اس��ت، 
بايد آن را در دس��ته يي جداگانه قرار داد. كالن شهرها 
به دليل پيچيده تر بودن مسائل و مشكالت شهري شان 
معموالً مورد مداخله هاي بيشتري از ساير شهرها قرار 
مي گيرن��د، اما نبود آگاهي كاف��ي و دانش به روز باعث 
مي شود اقدامات اين حوزه شامل مديريت، برنامه ريزي 
و طراحي ش��هري خ��ود تبديل به بحران��ي جدي در 

كالن شهرها شوند. 
ب��ه گونه ي��ي كه برخ��ي از اي��ن اقدام��ات در كنار 
كوچك ترين بحران هاي طبيعي با هم افزايي ش��ديدي 
تبديل به فجايع جهاني مي شوند. بحران هاي شهرسازي 
مانند اقدامات آن، در مقياس هاي مختلف در كالن شهرها 
بروز مي كنند، يعني اين بحران ها از مقياس منطقه يي تا 

محلي مي توانند در سطح شهر بروز كنند. 
س��ال 2005 كشورهاي عضو سازمان ملل چارچوب 
اجرايي »هيوگو« را براي كاهش مخاطرات طبيعي امضاء 
كردن��د اين چارچوب به ص��ورت جامع نقش دولت ها و 
سازمان هاي ملي و بين المللي، اجتماعات داوطلب، بخش 
خصوصي، دانشگاه ها و مراكز آكادميك، را در تالش براي 
تاب آور س��اختن شهرها به وضوح مشخص مي كند. اين 

چارچوب توصيه هاي مهمي دارد همچون: 
- ايج��اد ظرفيت نهادي: مطمئن ش��ويد كه كاهش 
خطرپذيري باليا يك اولويت ملي و محلي و نهادي قوي 

براي اجراست. 
- خطرپذيري احتمالي خود را بشناسيد: خطرپذيري 
باليا را شناس��ايي، ارزيابي و بررس��ي نماييد و هشدار 

زودهنگام را بهبود بخشيد. 
- ايج��اد درك و آگاهي: از دانش، نوآوري و آموزش 
و پرورش براي ايجاد ي��ك فرهنگ امنيت و تاب آوري 

درتمام سطوح استفاده كنيد. 
- خطرپذي��ري را كاه��ش دهيد: عوامل اساس��ي 
خطرآفري��ن را از طريق برنامه ري��زي كاربري زمين و 
اقدامات وتدابير محيط زيس��تي، اقتصادي و اجتماعي 

كاهش دهيد. 
- آماده ش��ويد و مهياي عمل باشيد: آمادگي براي 

واكنش موثر در تمام سطوح را تقويت كنيد. 
به طور كلي در تعاريف رس��مي، تاب آوري اقتصادي 
به صورت توانايي سياستي يك اقتصاد براي مقاومت و 
بازيابي از اثرات شوك برون زا تعريف شده است. با توجه 
به اينكه شهرها داراي ابعاد اقتصادي متعددي هستند 
مي توان يكي از ابعاد و زيرمجموعه هاي تاب آوري شهري 
را نيز به مساله اقتصادي اختصاص داد. به تبع در حوزه 
اقتصاد ش��هري مي توان پايدار بودن درآمدهاي اقتصاد 

شهري را يكي از مولفه هاي تاب آوري عنوان كرد. 
در كش��ور ما تنها ح��دود 20 تا 25 درصد از تامين 
مالي پروژه ها و خدمات ش��هري از منابع پايدار صورت 
مي گيرد، اين در حالي است كه سهم درآمدهاي پايدار 
در شهرهاي پيشرفته يي همچون توكيو به ۷۸درصد و 

در استكهلم به ۶5 درصد مي رسد. 
براس��اس ماده ۱5۳ برنامه پنج ساله دوم شهرداري 
تهران، بايد هر س��ال حداقل به مقدار ۱0 درصد سهم 
درآمدهاي پايدار افزايش يابد، اما از سال ۱۳۶2 كه طرح 
خودكفايي ش��هرداري ها مصوب شد سهم كمك هاي 
دولتي به تدريج كاهش يافته است اما همچنان مديران 
شهري با چالش عمده مالي روبه رو هستند و از همين 
جهت به درآمد ناش��ي از عوارض بر ساختمان، فروش 

تراكم و تغيير كاربردي اراضي روي آورده اند. 
برخي سواالت كليدي در حوزه تاب آوري وجود دارد 

كه مديريت شهري جديد بايد به آنها پاسخ دهد. 
- تا چه حد در قوانين باالدس��تي و پايين دستي به 

موضوع تاب آوري شهري توجه شده است؟!
- آيا مديران شهري درك درستي نسبت به موضوع 

تاب آوري دارند؟!
- ت��ا چه مي��زان از ظرفيت هاي علمي ب��راي ارائه 
راهكارهاي بهبود تاب آوري شهري استفاده شده است؟

- آيا افكار عمومي نسبت به اهميت مساله تاب آوري 
آگاه هستند و مطالبه يي از مسووالن مي كنند؟!

- سيستم هاي نظارتي براي اجراي قوانين مربوط به 
تاب آوري كارآمد بوده است؟!

- در ح��وزه ش��هري كدام بخش به طور مس��تقيم 
مسوول بهبود وضعيت تاب آوري شهري است؟!

- بين مديريت يكپارچه ش��هري و بهبود تاب آوري 
چه ارتباطي وجود دارد؟

- س��هم و نقش ش��وراي پنجم در بهبود تاب آوري 
شهري با توجه به مشاركت 4۱ ميليون نفري مردم در 

انتخابات چيست؟!

يادداشت

»تعادل« كارنامه 12 ساله شهرداري تهران را بررسي مي كند

ارزيابي ميراث قاليباف براي تهراني ها 
گروه راه و شهر سازي   آزاده كاري 

شايد بتوان محمدباقر قاليباف را خوش شانس ترين 
ش��هردار تهران دانست. زيرا تنها شهرداري بود كه سه 
دوره متوالي بر ش��هر تهران مديري��ت كرد و ركورددار 
طوالني مدت ترين ش��هردار تهران ش��د. از سوي ديگر 
قاليب��اف در مدت مديريت خود همواره با ش��وراهايي 
همراه و بي دردسر روبه رو بود و در شوراي چهارم برخي 
اصالح طلبان ش��ورا نيز به داليل مختلف به حمايت از 
وي برخاس��تند و حتي در زمان انتخاب شهردار زماني 
كه بين احمد مس��جدجامعي و قاليباف تنها يك راي 
سرنوشت س��از وجود داش��ت الهه راس��تگو كه سال ها 
به عنوان فعال اصالح طلب معرفي مي شد به هم پيمانان 
خود پش��ت كرد و ب��ا راي به قاليباف باعث ش��د كه 
قاليباف براي س��ومين دوره متوالي همچنان بر مسند 

شهرداري تهران تكيه بزند. 
واقعيت اين اس��ت كه اعضاي ش��وراي شهر تهران 
در ۱2 س��ال اخير )دوره دوم، س��وم و چهارم( مصلحت 
ندانس��تند از همه اختيارات شوراي شهر استفاده كنند. 
تفاوتي ندارد شوراي دوم، سوم يا چهارم، در همچنان بر 
همان پاشنه مي چرخد. به اين ترتيب شورا براي قاليباف 
در يك دهه اخير، شورايي بي خطر بوده و قاليباف نه تنها 
نگراني از جهت ش��ورا نداشت، بلكه با استفاده از برخي 
همراهي ها در شورا اقدام ها و برنامه ريزي هايي انجام داد. 
به گ��زارش »تعادل«، تهراني ها درآينده با ش��نيدن 
نام قاليباف ياد پل دو طبق��ه صدر، برخي از بزرگراه ها، 
مال هاي تجاري و برج هاي خيابان هاي ش��مالي شهر و 
ش��ايد مترو خواهند افت��اد. در واقع اين همه آن چيزي 
است كه شهردار تهران با افتخار از آن ياد مي كند. درست 
است كه چهره شهر در زمان قاليباف تغيير كرد، اما اين 
اتفاق چندان مهمي نيست زيرا هر شهردار ديگري هم به 
جاي قاليباف بود در نهايت اين تغيير رخ مي داد.  با اين 
وجود كارشناسان و منتقدان شهردار تهران معتقدند، 
وي بايد به جاي توس��عه بزرگراه ها و اتوبان ها تمركز 
خود را بر توسعه خطوط مترو و حمل و نقل همگاني 
مي گذاشت. در كشورهاي پيشرفته نيز ساخت پل ها و 
اتوبان هاي دو طبقه به دليل تشويق مردم به استفاده 
از وس��يله حمل و نقل شخصي منسوخ شده است اما 
اكنون تهران تبديل به ش��هر ماش��ين ها شده و كمتر 
پياده رو مناسبي براي عبور و مرور پياده ها وجود دارد. 
 پروژه پل صدر يكي از مواردي اس��ت كه به لحاظ 
چرايي، نوع س��اخت و نيز تحمي��ل هزينه هاي گزاف 
بر ش��هر انتقادهاي زيادي را در پي داشت. با گذشت 
بيش از س��ه س��ال از افتتاح پل طبقاتي صدر تهران، 
اين پرس��ش هنوز براي بسياري از متخصصان شهري 
مطرح اس��ت كه هزار و ۳00 ميلي��ارد تومان از پول 
مردم براي ساخت اين پل به عنوان يكي از گران ترين 
پروژه هاي ش��هري، با چه توجيه علمي هزينه ش��ده 
اس��ت؟ در اين رابطه، محمدمه��دي تندگويان عضو 
شوراي شهر تهران اين پروژه را »نمايشي« و »خطاي 
بزرگ« مديريت شهري نامگذاري كرده است. به نظر 
بس��ياري از كارشناس��ان، حاال تهران با س��اخت اين 
پروژه نه تنها از دو خط مترو محروم ش��ده، بلكه بايد 

هزينه هاي نگهداري آن را هم تحمل كند. 
البته قاليباف در اين مدت توانست خطوط مترو را 
توسعه دهد و روز گذش��ته نيز خط ۸ مترو را افتتاح 
ك��رد. با افتت��اح اين خط طول مترو ته��ران به ۳00 
كيلومتر مي رس��د. توس��عه خطوط مترو يكي از نقاط 
مثب��ت كارنامه قاليباف اس��ت هر چن��د در روزهاي 
پايان��ي مديريتش افتتاح زودهنگام خطوط ۷ و ۸ نيز 
انتقادهايي به همراه داش��ت. افتتاح زودهنگام خط ۸ 
مترو باعث شد تا دادگستري جمهوري اسالمي ايران 
با صدور حكمي به فرمانده پليس آزادراه تهران-قم و 
فرمانده ف��رودگاه امام خميني )ره( جلوي بهره برداري 
از اي��ن خط را بگيرد و قرار ش��د ت��ا زماني كه طرح 
ايمني خط ۸ مترو تهران به تصويب شوراي عالي فني 
امور زيربنايي وزارت راه و شهرس��ازي نرسيده و اجرا 
نشده باش��د، افتتاح و بهره برداري اين خط را متوقف 
كند اما با وجود اينكه شوراي عالي فني امور زيربنايي 
وزارت راه و شهرس��ازي از ع��دم ايمني اين خط خبر 

داده بود اما روز گذشته رسما اين خط افتتاح شد. 

 تراكم فروشي و شهر سوخته
به گزارش تعادل، تراكم فروشي و فروش شهر كه 
در دوره قاليباف اتفاق افتاد از مواردي است كه به هيچ 
عنوان نمي توان ناديده گرفت. ميزان تراكم فروش��ي 
توسط شهرداري به اندازه يي است كه محمد ساالري 
رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر 
عنوان كرده بود: شهردار آينده زمين سوخته يي به نام 
تهران را تحويل مي گيرد. چرا كه همه امالك و اراضي 

بزرگ مقياس كه ارزش��مند بوده اند، طي اين سال ها 
تهاتر شده و حتي پيش فروش شدند. تهران بيشترين 
بانك اطالعات اراضي را داشته است اما متاسفانه طي 
دهه گذشته همه اراضي بزرگ مقياس در راه ساخت 
پروژه هايي همچ��ون پل صدر و ام��ام علي)ع( تهاتر 
ش��ده اند، درحالي كه ما در سال اول با استدالل عنوان 
كرديم كه اين اراضي بايد حفظ شود و همه اعضا هم 
با آن موافق��ت كردند، اما در فرآين��د تصويب برنامه 
پنج س��اله شهرداري البي ها مانع از به تصويب رسيدن 

اين مهم شد.« 

 فروش تراكم سيار 
ش��هرداري ته��ران در فرآين��د ۱0س��اله اجراي 
پروژه ه��اي عمراني مث��ل اتوبان ص��در، امام علي و 
بس��ياري از تونل ها به جاي پرداخ��ت پول به مالك 
زمين و پيمانكار »تراكم س��يار« فروخته اس��ت كه 
در اصط��الح ب��ه آن »هولوگ��رام« مي گويند. دراين 
صورت وقتي كس��ي در يك منطق��ه تقاضاي صدور 
پروان��ه مي كند، به جاي پرداخت پول به ش��هرداري 
هزينه آن را به كس��ي كه هولوگ��رام دريافت كرده 
اس��ت، پرداخت مي كند. دو اشكال بر اين رويه وارد 
اس��ت. نخست اينكه ش��هرداري با اين اقدام قسمت 
زيادي از ظرفيت طرح تفصيلي را پيش فروش كرده 
اس��ت، آن هم ظرفيتي كه بايد به تدريج براس��اس 
تقاضاهاي صدور پروانه ش��كل م��ي داد و با پول آن 
هزينه هاي ش��هر را پرداخت مي كرد، اما حاال بيشتر 

اينها پيش فروش شده است. 
اي��ن حرف ها نش��ان مي ده��د كه ش��هردار آينده 
ته��ران بايد پروانه هاي زيادي صادر كند، اما پولي بابت 
آن دريافت نكند. دومين اش��كال نب��ود يك ضابطه و 
دس��تورالعمل براي هولوگرام است. ساالري در اين باره 
نيز توضيح داده بود كه »شهرداران مناطق اين رويه را 
نمي پذيرند، چون در وهله اول احتماال نياز به پول نقد 
دارند تا پاسخ زيرمجموعه هاي خود را بدهند و منطقه 
را اداره كنند. ازسوي ديگر ضابطه يي درباره تراكم سيار 
به آنها ابالغ نشده است. وقتي شهردار اين را نمي پذيرد، 
مساله درچرخه فسادخيزي قرار مي گيرد، چون شخص 
به س��فارش و توصيه هاي اطرافيان متوسل مي شود و 

دراين سفارش ها فساد گسترده يي هست.« 
اما مس��اله ديگري كه دراين زمين��ه وجود دارد، 
درب��اره پيمانكاران��ي اس��ت ك��ه براي ف��روش اين 
هولوگرام ه��ا اقدام مي كنند ك��ه گاهي حتي در ازاي 
پرداخت نق��د مجبور به تخفي��ف 50درصدي تراكم 
س��يار مي ش��ود كه دراين صورت متضرر مي ش��وند، 
مگ��ر اينك��ه به قول رييس كميس��يون شهرس��ازي 
هولوگرام ها كيلويي واگذار ش��ده باشد: »تراكم سيار 
درتمامي مناط��ق 22گانه فروخته ش��ده، اما قاعدتا 
درمناطق مرغوب ش��مال و غرب تهران اين مس��اله 
بيشتر است. ما بارها از شهردار درخواست كرديم كه 
گزارشي ازحجم تراكم هاي سيار فروخته شده به شورا 

بدهد، اما متاسفانه هيچ پاسخي دريافت نكرديم.«
موض��وع تراكم س��يار در دوره هاي قبلي ش��ورا 
ه��م مطرح ب��ود، مث��ال در ش��وراي س��وم مهدي 
چمران، رييس ش��ورا از ش��هردار خواس��ته بود كه 
آمار تراكم هاي س��يار واگذارش��ده به مردم را ارائه 

كند تا درتنظيم بودجه هاي س��االنه لحاظ شود، اما 
محمدباقر قاليباف به شوراي اصولگراي آن زمان هم 

جوابي نداد. 
عالوه بر فروش تراكم، بلندمرتبه س��ازي در شهر 
ته��ران به محل دع��واي ش��هرداري و وزارت راه و 
شهرسازي تبديل ش��ده است. آمارها نشان مي دهد 
ك��ه در تهران بي��ش از 9۸0 س��اختمان بلندمرتبه 
وجود دارد كه براس��اس ش��اخص هاي تعيين شده 
بيش از ۱0 طبقه دارند. از اين 9۸0 س��اختمان هم 
حدود 500 س��اختمان طي ۱0 س��ال اخير ساخته 
شده، اما مس��اله اصلي اينجاست كه 25 درصد اين 
س��اختمان هاي بلندمرتبه در محدوده گس��ل هاي 
فعال پايتخت ساخته شده اند. به گفته شكرچي زاده 
معاون وزير راه و شهرسازي از تعداد ساختمان هاي 
بلندمرتب��ه بي��ش از ۱2 طبقه، تع��داد قابل توجهي 
يعني 2۷5 س��اختمان در معابر ۶ تا ۱2 متري قرار 
دارد. همچنين، 29۱ س��اختمان ني��ز در معابر ۱2 
ت��ا 20 متري، ۳۱۶ س��اختمان در معابر 20 تا ۳0 
متري و 94 س��اختمان در معابر بيش از ۳5 متري 

ساخته شده اند. 
در حالي كه ش��هرداري، شوراي عالي معماري و 
شهرسازي را متهم مي كند كه مجوز ساخت بناهاي 
بلندمرتبه توس��ط اين سازمان و در كميسيون ماده 
5 داده ش��ده اس��ت، اما پيروز حناچي، معاون وزير 
راه و شهرس��ازي بارها تاكيد كرده است كه از سال 
۱۳92 كه دولت يازدهم وارد كار شد هيچ ضوابطي 
براي بلندمرتبه س��ازي به تصويب نرسيده بود يعني 
ش��هرداري تهران از س��ال ۸۶ تا س��ال 92 اقدام به 
ارائه ضوابط بلندمرتبه سازي نكرده بود و به اين معنا 
در كميس��يون ماده 5 مجوز هاي بلندمرتبه سازي را 
صادر مي كردند و خودشان مي بريدند و مي دوختند 
و در دولت قبل بدون آنكه ش��وراي عالي معماري و 
شهرسازي نقشي داشته باشد مجوزها صادر مي شد. 

 وعده اتاق شيشه اي قاليباف 
قاليباف از همان روزهاي اول قول داد همه چيز در 
شهرداري از صدر تا ذيل در اتاق شيشه يي در معرض 
ديد همه مردم باش��د، اما خيل��ي زود قطر اين اتاق 
شيش��ه يي ضخيم تر ش��د تا جايي كه گزارش تفريغ 
بودجه س��ال 92 را »محرمانه« و گزارش حسابرسي 

هم »خالصه« به اعضاي شوراي شهر ارائه شد. 
ماه گذش��ته ني��ز زماني كه عليرض��ا دبير رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه گزارش نظارتي يك ساله 
پروژه ه��اي تمل��ك  داراي��ي س��رمايه يي س��ال 95 
ش��هرداري تهران را قرائت كرد با واكنش تعدادي از 
اعضاي شورا مواجه ش��د و رحمت اهلل حافظي گفت: 
 اي كاش اين گزارش توسط مسووالن شهرداري ارائه 
مي شد تا مي توانستيم پاس��خگويي آنها در خصوص 

ابهامات را داشته باشيم. 
ب��ه گفت��ه وي، اينكه اين گ��زارش را با جداولش 
در صحن ش��ورا بشنويم كه تنها يك جدولش شامل 
۱40ع��دد اس��ت امكان نظ��ارت دقيق م��ا را فراهم 
نمي كند. مجتبي ش��اكري عضو ديگر ش��وراي شهر 
ته��ران نيز با تاييد نظرات حافظ��ي گفت: اينكه اين 
گزارش ها قبل از ارائه در صحن به كميسيون ها داده 

نمي ش��ود، جاي انتقاد دارد چ��ون فرصت انطباق و 
مقايسه با برنامه اصلي وجود ندارد. 

به گفته مجتبي ش��اكري، تغيير در بودجه هاي 
مصوب ش��وراي ش��هر به كرات از طرف شهرداري 
رخ داده اس��ت ك��ه هزينه هاي فاقد س��ند در تمام 
دوران ش��هرداري ها نشان از اين تغييرات بودجه يي 
اس��ت اما اين از موارد معدودي است كه يك عضو 
شوراي ش��هر برخالف راي شورا به تنهايي و به نفع 
شهرداري در بودجه دس��ت مي برد و هيات رييسه 
شورا هم طبق معمول اين نوع اتفاق ها در مقابل آن 

سكوت كرده است. 
اي��ن گ��زارش نكات ابه��ام آميز زيادي داش��ت 
ك��ه كاهش هزينه پروژه هاي نيمه تمام ش��هرداري 
يك��ي از آنها بود.  دراين خصوص محمد س��االري، 
با اش��اره به گزارش مالي كميسيون برنامه و بودجه 
و با ي��ادآوري اينك��ه هزينه پروژه ه��اي نيمه تمام 
شهرداري كه سال گذش��ته 4۱هزار ميليارد تومان 
گزارش ش��ده ب��ود، گفت: 4۱هزار ميلي��ارد تومان 
چن��د ماه بعد ب��ه ۳۳هزار ميليارد تومان رس��يد و 
االن اع��الم مي كنن��د كه هزينه پروژه ه��اي ناتمام 
ش��هرداري ۱9هزار ميليارد تومان است. البته جاي 
س��وال دارد كه اين كاهش چگونه رخ داده اس��ت. 
البته پيش از اين خودشان اعالم كردند كه در رقم 
اوليه هزينه هاي مترو نيز محاس��به ش��ده بود اما با 
منطق و راستي آزمايي تناقض دارد. بايد با شفافيت 

و جزئيات نحوه كاهش اين هزينه مشخص شود. 
به گفته وي، از دو س��ال پيش مصوب ش��ده بود 
به علت كمبود درآمد شهرداري پروژه ها ادامه نيابد 
با توجه به كاهش ميزان نقدينگي شهرداري چگونه 
ممكن اس��ت كه حدود 22هزار ميلي��ارد تومان از 

هزينه هاي پروژه هاي ناتمام كاهش يابد.

 ميزان دقيق بدهي هاي شهرداري
ميزان بدهي هاي ش��هرداري نيز از مواردي است 
كه بارها اعضاي ش��وراي ش��هر ب��ه آن پرداخته اند و 
تنش هايي نيز بر س��ر اين رقم با مسووالن شهرداري 
به وجود آمده اس��ت. تاكنون اع��داد و ارقام متعددي 
از ميزان بدهي ش��هرداري تهران به پيمانكاران اعالم 
ش��ده اس��ت، اعدادي كه از 20 ه��زار ميليارد تومان 
آغاز و دامنه آن ب��ه ۶0 و ۷0 هزار ميليارد تومان نيز 
مي رس��د وهنوز هم ميزان دقيق بدهي شهرداري به 
پيمانكاران، بانك ها و اشخاص حقيقي مشخص نيست. 
اين در حالي است كه عليرضا دبير در آخرين گزارش 
خود ميزان بدهي هاي ش��هرداري را ۱9هزار ميليارد 
تومان اعالم كرد، اما برخي اعضا از جمله محمد مهدي 
تندگويان به ش��دت با آن مخالفت كرده و تندگويان 
اصرار داش��ت كه رقم صحيح بدهي هاي ش��هرداري 
۶0هزار ميليارد تومان است نه ۱9هزار ميليارد تومان. 
يكي از نگراني ها در اين باره شيوه پرداخت بدهي ها 
ش��هرداري اس��ت. به گفته تندگويان شهرداري براي 
پرداخت ديون خود اق��دام به فروش امالك اين نهاد 
كرده است. نگراني اين است كه اكثر ديون و مطالباتي 
كه ادعا مي كنند پرداخت ش��ده است به صورت تها تر 
ملكي انجام مي شود، يعني در شهرداري درآمد كاهش 
پيدا كرده است و ركود مسكن باعث شده تا شهرداري 

درآمدي براي س��اخت و ساز نداش��ته باشد. بنابراين 
وقتي ادعا مي كنند كه مطالبات در حال تسويه شدن 
است تنها يك س��رفصل باقي مي مانند، آنهم امالك 
است يعني دارايي هاي شهرداري كه امالك آن است، 
واگذار مي ش��ود.  همه سعي مديران فعلي شهرداري 
اين است كه روزي كه مي خواهند شهرداري را تحويل 
بدهن��د، ادعا كنند كه هيچ مطالباتي نداريم و همه را 
تسويه كرده ايم در حالي كه اين پرداختي ها از طريق 

واگذاري سرمايه و دارايي هاي شهرداري است. 

 قراردادهاي مبهم تبليغاتي 
قراردادهاي مبهم س��ازمان زيباس��ازي شهرداري 
ته��ران در واگذاري تابلوهاي تبليغاتي س��طح ش��هر 
از جمل��ه مواردعدم ش��فافيت ش��هرداري اس��ت كه 
تندگويان ن��ام قراردادهاي نجومي را ب��ر آن نهاد. هر 
چن��د تندگويان به گفته خودش بارها دراين خصوص 
با شهرداري مكاتبه كرده و هر بار جوابي نگرفته است 
اما پيگيري ه��اي وي باالخره نتيجه داد و مقرر ش��د 
س��امانه يي براي كنترل و نظارت اعضاي شوراي شهر 
بر »تابلوهاي اعالنات منصوب در معابر ش��هر تهران« 
راه اندازي ش��ود كه اين س��امانه نيز بعد از مدت زمان 
طوالني با پيگيري شوراي شهر ايجاد شد، اما سازمان 
زيباس��ازي طي نامه يي در تاري��خ 2۳ آبان 95 و بعد 
از گذش��ت سه س��ال با صراحت اعالم كرد كه »ايجاد 
دسترسي به اطالعات آماري و مالي ابزارهاي تبليغاتي 
و اطالعات كارگزاران تبليغاتي به تمامي اعضاي شورا 
به لحاظ امنيت شبكه ميسر نيست«. اين به معناي آن 
است كه شهرداري نمي خواهد اعضاي شوراي شهر از 

درآمد تابلوها باخبر شوند. 
چندي پيش عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و 
بودجه اعالم كرد كه سازمان زيباسازي هنوز درآمدهاي 
خود را اعالم نكرده اما در يكي از جلس��ات خبر داد كه 
اين س��ازمان ۱50 ميليارد تومان درآمد داشته و فقط 
۳0 ميليارد تومان آن را به خزانه شهرداري واگذار كرده 
اس��ت. اما اين ميزان چندان قابل باور نيس��ت. باشگاه 
انقالب كه تابلوهاي بس��يار كمتري دارد، ۳0 ميليارد 
تومان درآمد از تابلوها داشته و نمايشگاه سئول نيز 50 
ميليارد تومان از محل درآمدتابلوهاي تبليغاتي درآمد 
داش��ته و چطور ممكن سازمان زيباسازي شهرداري با 
اين همه بيلبورد و تابلو تنها ۱50 ميليارد تومان درآمد 
داش��ته باشد كه تنها ۳0 ميليارد تومان آن را به بخش 
درآمدي شهرداري واريز كرده است.  به گفته تندگويان 
قراردادهاي نجومي با ۷، ۸ نفر در س��ازمان زيباسازي 
بسته مي ش��ود و اين پول ها تنها به جيب ۳0 الي 40 

شركت خاص واريز مي شود.

 استخدام هاي نجومي
ت��ا قبل از اينكه قاليباف ش��هردار تهران ش��ود، 
نيروهاي انس��اني شهرداري زير ۳0 هزار نفر بود اما 
اكنون كل نيروهاي ش��هرداري حدود ۷0 هزار نفر 
برآورد مي شود. استخدام هاي نجومي قابل پذيرش 
نيس��ت. مخصوصا اگر براساس روابط صورت گرفته 
باشد نه براساس ضوابط و اين مساوي ضايع كردن 

حق الناس است. 
براس��اس همين آمار ش��هرداري تهران با مازاد 
نيروي انساني زيادي روبه رو است، شهر گران اداره 
مي ش��ود، بخش عمده اي از درآمد شهرداري صرف 
هزينه ه��اي غير ضروري مي ش��ود. در دو س��ه ماه 
گذشته بخش اعظمي از حقوق كاركنان شهرداري 
از س��وي بانك شهر پرداخت ش��ده و شهرداري به 

جاي آن امالك واگذار كرده است. 
پرونده هاي��ي مانن��د ش��هروند، ش��هر آفتاب و 
پرديس تهرانپارس نيز جزو بزرگ ترين پرونده هاي 
ش��هرداري اس��ت، چرا كه براي واگذاري امالك در 
اين زمينه برآوردي انجام نش��ده، ب��ه عنوان مثال، 
در زمينه واگذاري ش��هروند به بانك ش��هر به غير 
از ارزش ملك��ي، ارزش برندين��گ ح��دود ۱0هزار 
ميليارد محاسبه نشده اس��ت. در واقع بدون اينكه 
كار شناس��ي ص��ورت بگي��رد و ارزش واقع��ي آنها 
محاسبه شود، چنين امالكي بابت ديون و مطالبات 

شهرداري واگذار مي شود. 
با اس��تناد به مطالب باال مي توان گفت، با وجود 
عملكرد خوب ش��هرداري در حوزه حمل و نقل اما 
در مجم��وع ش��هرداري تهران در س��ال هاي اخير 
رويكرد مناس��بي براي مديريت شهرتهران نداشته 
است. عملكرد ش��هرداري در حادثه پالسكو، قضيه 
امالك نجومي، عدم توانايي در حل معضل آلودگي 
هواي تهران و بسياري موارد ديگر صحت اين مدعا 

را تاييد مي كند.

بر هم خوردن تعادل شهر با فروش تراكم
همه سازمان ها، چه دولتي و چه خصوصي 
براي توسعه پايدار نيازمند يك سري مطالعات 
و برنامه هاي متنوع هستند. حوزه شهرسازي 
به عن��وان يك��ي از حوزه هاي اس��تراتژيك 
شهرداري اس��ت كه اهميت قابل توجهي در 
تحقق اهداف ش��هرداري دارد. مديريت شهر 
ته��ران با جمعيت بالغ ب��ر ۸ ميليون نفر به 
بزرگ ترين ش��هر جمعيتي ايران و همچنين 
بزرگ ترين كالن ش��هر ايران اهميت خاص و 
ويژه يي دارد كه بخش شهرسازي در آن نمود 
خاص تري دارد. عملكرد واحد شهرسازي شهرداري تهران در سال هاي 
اخير در توس��عه پل ها و بزرگراه ها و همچنين تونل ها قابل توجه بوده 
اس��ت. ساخت پروژه هايي مانند امام علي )ع(، شهيد زين الدين و... در 
سال هاي اخير نشان دهنده رشد مثبت در اين زمينه است. با توجه به 
رش��د جمعيت شهر تهران و نياز پايتخت در توسعه معابر و بزرگراه ها 
آمارها نش��ان مي دهد كه عملكرد ش��هرداري در اين مورد قابل تقدير 
اس��ت. اما در بعضي از موارد به اعتقاد كارشناس��ان كارها و پروژه هاي 
انجام ش��ده توس��ط ش��هرداري فاقد مطالعه كافي و الزم بوده است و 
نتوانس��ته در راستاي برنامه هاي طرح جامعه شهر تهران پيش رود. از 
جمل��ه طرح هايي ك��ه مي توان نام برد، پل طبقات��ي صدر با طول ۱۱ 
كيلومتر و به عنوان طوالني ترين رينگ بزرگراهي شمال تهران كه شرق 

تهران را به غرب آن و تونل نيايش متصل مي كند. اين پل با هدف بهبود 
تردد و كاهش بار ترافيك منطقه ش��مال و شمال شرق تهران احداث 
ش��د، اين در حالي است كه در زمان اوج ترافيك كارآيي الزم را ندارد 
و با صرف هزينه هاي بس��يار نتواس��ته اين انتظارات را برآورده كند. از 
ديگر نقدهايي كه به مديريت ش��هرداري وارد است به نوعي نسبت به 
ساخت و س��ازهاي غير مسكوني موسوم به »مال« يا برج هاي تجاري 
چند منظوره است. اين برج هاي چند منظوره به دليل برگشت سرمايه 
به ميزان چندين برابر در مناطق مختلف تهران احداث شده اند. مال ها 
كاركرده��اي مختلفي از جمله تفريح��ي، خوراكي، فرهنگي و رفاهي 
ك��ه دارند و تمركز اين همه خدمات در ي��ك مكان باعث جلب توجه 
شهروندان در مقايسه با ساير مراكز تجاري ديگر مي شود. از طرفي ديگر 
با تغيير كاربري هاي مسكوني به موقعيت تجاري، تعداد بلندمرتبه هاي 
غير مسكوني در محله هاي مسكوني نيمه شمالي پايتخت را حداقل به 

دو برابر سال هاي قبل رسانده است. 
در س��ال هاي اخي��ر ش��اخص رش��د س��اختمان تج��اري در مقابل 
ساختمان هاي مسكوني رشد چشمگيري داشته است. وجود بعضي از اين 
ساختمان هاي چند منظوره در برخي از نقاط تهران باعث ترافيك شديد 
و كمبود جاي پارك ش��ده اس��ت. وضعيت آشفته ترافيك در اطراف اين 
مجتمع ه��ا به خوبي بازگو كننده اين وضعيت اس��ت. مكان بعضي از اين 
مال ها در تهران به دليل وجود معابر تنگ اطراف آنها و نبود تناسب بين 
»ظرفيت محدود مس��يرهاي هدايت خودروهاي شهروندان به مجتمع« 

و »حج��م نامحدود فضاي تجاري مجتمع براي جذب مردم« دسترس��ي 
مردم به پاركينگ هاي انبوه تعبيه ش��ده در زير زمين مال ها را عماًل غير 
ممكن كرده اس��ت. از سويي ديگر، پارك خودروهاي مراجعه كنندگان در 
فاصله هايي دورتر از اين مجتمع ها و در حاش��يه هاي خيابان هاي اطراف 
و همچنين مزاحمتي كه ترافيك ناش��ي از اين مراجعه ها براي س��اكنان 
محله هاي مجاور مال يا مجتمع هاي تجاري بزرگ به وجود آورده اند تنها 
بخش��ي از پيامد محاسبات غلط شهرس��ازي مسووالن براي صدور مجوز 
ساخت اين مجتمع ها به شمار مي رود. بايد توجه داشت معابر پهن و تراكم 

جمعيتي كم در محله ها از معيارهاي صدور پروانه ساخت مال هاست. 
از ديگر اهداف و كارهاي شهرس��ازي تراكم س��اختماني اس��ت كه 
در ادبيات برنامه ريزي ش��هري به همين نام از آن ياد مي ش��ود. از سال 
۱۳۶4 فروش تراكم با طرح موضوع خودكفايي اقتصادي ش��هرداري ها 
و قطع كمك هاي دولتي، بجاي استفاده ابزاري از آن در راستاي تحقق 
سياس��ت هاي شهرس��ازي عماًل به ابزاري براي كس��ب درآمد و جبران 
كسري اعتبارات مالي ناش��ي از قطع كمك هاي بالعوض دولت تبديل 
شده است. افزايش تراكم ساختماني متعاقباً افزايش جمعيت و مشكالت 
كالب��دي – فضاي��ي، ترافيكي، اقتصادي، اجتماعي و زيس��ت محيطي 

متعددي را در پي داشته است. 
اگر چه اين امر طي س��ال هاي گذش��ته با عنوان فروش تراكم جلوه 
نامناسبي بخود گرفته است، اما از ديدگاه علمي و نظرياتي اثرات مثبت 
زيادي دارد از جمله تحقق شهر عمودي و صرفه جويي در مصرف زمين، 
كاهش هزينه ناشي از توسعه تاسيساتي زيربنايي و... اما نگرش سطحي 
به مقوله تراكم در طرح هاي شهري و تعيين آن بدون طي فرآيند علمي 
نيز مي تواند تبعات و عوارض منفي بس��ياري براي شهر و جامعه داشته 

باشد از جمله افزايش و ازدحام بيشتر از حد جمعيت، كاهش سرانه هاي 
خدمات عمومي و اختالل در تامين بهينه آنها، ايجاد اغتشاش و بي نظمي 
در سيماي فضايي و كالبدي مناطق، كاهش سطح كيفي ارائه خدمات، 

اشرافيت، ساختمان ها بر يكديگر، نقض قوانين و حرمت قانون مداري. 
بنابراي��ن محدوديت س��قف جمعي��ت تهران بايد كنترل ش��ود و 
تراكم س��ازي بايد محدوديت داش��ته باش��د تا مان��ع افزايش ترافيك 
ش��ود. همچنين با افزايش تراكم فروش��ي و افزايش جمعيت شهري 
بايد تمام رودخانه هايي كه براي كش��اورزي به كار گرفته مي شود، آب 
ش��رب تهران را تامين كنند. از اين رو، اين موضوع نگران كننده است. 
درآمد شهرداري از محل تراكم فروشي نقش مهمي در بر هم خوردن 
تعادل فضايي شهر تهران داشته است و نبايد با توجيه درآمدزايي براي 
هزينه هاي جاري توسط شهرداري مقررات شهرسازي را زير پا بگذاريم. 
يكي ديگر از انتقادهاي كه به ش��هرداري تهران وارد اس��ت به عدم 
توجه كافي به بافت فرسوده تهران برمي گردد. شهرداري تهران كمتر به 
نوس��ازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي آنها در برابر زلزله بها داده 
است. گسترش وسيع فضاهاي فرسوده در شهر تهران و نيز نامساعد 
ب��ودن آنها، نياز به س��ازماني توانمن��د در برنامه ريزي و مديريت اين 
بافت ها را به وجود آورده است. بافت فرسوده تهران به دليل جمعيت 
زي��ادي ك��ه در آن وجود دارد نيازمند برنامه ريزي دقيق و منس��جم 
اس��ت. اين بافت ها به دليل دارا بودن گذره��اي كم عرض به هنگام 
ارائه خدماتي نظير آتش نش��اني با مش��كالت متعدد روبرو هستند و 
قطعاً در صورت بروز بالياي طبيعي نظير زلزله اين نوع مناطق تهران 
در معرض آس��يب ديدگي زيادي قرار خواهند داشت و كمك رساني 

بعد از اينگونه بالهاي طبيعي به دشواري مي انجامد. 

مظفر خسروي 
دكتراي جغرافيا و 
برنامه ريزي شهري 

نگاه

سيدمحسن مزدآبادي 
دبير انجمن علمي 
اقتصاد شهري ايران
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5 جريان اثرگذار بر قيمت مسكن
گروهراهوشهرسازيشهالروشني

تغييراتي كه در قيمت مس��كن ايجاد مي ش��ود، 
از يك س��و باعث تغيير ثروت ف��رد در طول زمان و 
به تبع آن مطلوبيت ناش��ي از مصرف مي ش��ود و از 
سوي ديگر، با توجه به متفاوت بودن تركيب دارايي 
ب��راي افراد مختلف، تغيير در قيمت مس��كن باعث 
خواهد شد ثروت افراد مختلف در مقايسه با يكديگر 

تغيير كند. 
در همي��ن حال، چنانچ��ه از جنبه س��رپناه به 
مس��كن ن��گاه كنيم، اهمي��ت نوس��ان هاي قيمت 
آن ب��راي دولت حتي مي تواند بيش��تر باش��د، زيرا 
نوس��ان هاي قيمت مس��كن و به وي��ژه افزايش هاي 
س��ريع آن از جمل��ه تهديدهاي��ي اس��ت كه هدف 
تضمين دسترسي آحاد مردم به مسكن را با چالش 
مواج��ه مي كند. نگاهي به عملكرد بازار مس��كن در 
ايران حاكي از وجود نوس��ان هاي نس��بتا مستمر و 

جهش هاي شديد در قيمت مسكن دارد. 
مطالعات��ي ك��ه در ايران براي بررس��ي منش��أ 
نوسان هاي قيمت مس��كن انجام پذيرفته، نشان از 
تاييد تاثير شاخص هاي كالن اقتصادي و انحرافات 
نقدينگي در بخش توليد و اقتصاد و نيز عناصر مالي 
از جمل��ه ارز و طال و نوس��انات قيم��ت نفت و بازار 

سرمايه و بهابازار، بر اين نوسانات قيمت است. 

2سناريواثرسياستهايپوليومالي
س��يدمنصور غيبي تحليلگر اقتصاد مس��كن 
بابي��ان اينك��ه مطالعه بازار مس��كن هم به دليل 
اينكه يك دارايي و س��رمايه محس��وب مي شود 
و ه��م از لحاظ خدم��ات و امكاناتي كه به عنوان 
س��رپناه ارائه مي دهد حائز اهميت اس��ت، گفت: 
چنانچه از بعد س��رمايه به مس��كن ن��گاه كنيم 
موض��وع مهم اين اس��ت كه يك��ي از تصميمات 
اصل��ي عوامل اقتصادي از جمله خانوارها انتخاب 
تركيب مناسبي از دارايي ها به منظور بهره مندي 
مطلوب در بلندمدت است، و چنانچه كل اقتصاد 
را مدنظر قرار دهيم مسكن اصلي ترين دارايي در 

سبد خانوارها است. 
غيبي افزود: به اس��تناد پارامتر برابري عرضه 
و تقاض��ا به منظور تعريف معادله قيمت مس��كن 
مي توان به اين نتيجه رسيد كه نرخ شهرنشيني، 
اجاره بها مسكن، درآمد س��رانه، اعتبارات بانكي، 
ماليات بر مس��كن، ش��اخص قيمت مصالح، نرخ 
بي��كاري و متغيرمج��ازي كاه��ش ارزش افزوده 
بخ��ش نفت تاثي��ر مثبت و معن��اداري بر قيمت 
مسكن داش��ته و همچنين، توليد ناخالص ملي، 
هزينه ه��اي دول��ت در فص��ل تامين مس��كن و 
پروانه هاي س��اختماني صادرش��ده رابطه منفي 

باقيمت مسكن دارد. 
وي با بيان اينكه يك رويكرد اصلي در بررسي 
قيم��ت مس��كن، مطالع��ه عوامل موثر ب��ر رفتار 
تقاضاكنن��دگان و عرضه كنندگان اس��ت، گفت: 
ه��دف اصلي در رابط��ه با تقاضاي مس��كن اين 
است كه تقاضا براي مسكن به عنوان يك دارايي 
مدنظر ق��رار گي��رد. در اين رويك��رد هدف اين 
اس��ت كه ميزان اثرگذاري متغيرهاي اقتصادي و 
جمعيتي نظير قيمت مس��كن، درآمد، نرخ بهره، 
اجاره، جمعيت كشور و ساختار آن و... بر انتخاب 

مصرف كنندگان بررسي شود. 
غيبي با اشاره به دو سناريو سياست هاي پولي 
و مالي بر قيمت مسكن اظهار كرد: توجه به نقش 
سياس��ت هاي پولي و مالي بر قيمت مس��كن، از 
اين  جهت كه نقش كليه عوامل اثرگذار بر قيمت 
مس��كن را مورد بررس��ي قرار مي ده��د مي تواند 
يك م��دل عمومي تلقي ش��ود ام��ا در خصوص 
بررس��ي نقش عوامل مختلف بر قيمت مس��كن 
مي توان عالوه بر سياست هاي مالي، پولي، عوامل 
جمعيت��ي و عوامل عرضه را نيز م��ورد تجزيه  و 

تحليل قرارداد. 
اين كارش��ناس بازار مس��كن تاكيد كرد: آثار 
سياس��ت هاي مالي ب��ر قيمت مس��كن عمدتا از 

طريق اثرگذاري آن بر درآمد حقيقي قابل تحليل 
اس��ت. در اي��ران عمده تري��ن مس��ير اثرگذاري 
سياس��ت مالي از طريق نوس��ان هاي درآمدهاي 

نفتي روي مي دهد. 
وي گفت: به عبارت روش��ن تر، با ايجاد شوك 
نفت��ي و ورود اين درآمده��ا در بودجه عمومي، 
تقاض��اي كل و درآمد حقيق��ي افزايش مي يابد. 
به اين ترتي��ب، ش��وك نفتي مثب��ت از طريق اثر 
درآم��دي و در كنار آن فش��ار در جهت افزايش 
قيم��ت كاالهاي غي��ر مبادله ي��ي مي تواند باعث 

افزايش قيمت مسكن شود. 

تغييراتجمعيتيوآثارآن
اي��ن كارش��ناس اقتص��اد همچني��ن گفت: 
همچنين سياست پولي و اعتباري مي تواند از دو 
مسير باعث تغيير قيمت مسكن شود. از يك سو، 
سياس��ت هاي انبس��اطي پولي به طور معمول با 
افزايش قدرت وام دهي بانك ها همراه است و اين 
موضوع به مفهوم كاهش محدوديت هاي اعتباري 
است. بخشي از اين كاهش محدوديت ها متوجه 
بازار مس��كن مي ش��ود و زمينه افزايش قيمت را 

فراهم مي كند. 
اين تحليلگر اقتصاد مس��كن همچنين گفت: 
از س��وي ديگر، چنانچه سياست پولي انبساطي 
با كاهش نرخ س��ود سپرده ها و تسهيالت بانكي 
همراه باشد به دليل اينكه نرخ سپرده هاي بانكي 
بخش��ي از هزين��ه مالكيت مس��كن را تش��كيل 
مي دهد، بنابراين اين سياست مي تواند با كاهش 
هزينه مالكيت در جهت افزايش قيمت مس��كن 

عمل كند. 
غيبي با بي��ان اينكه تغييرات جمعيتي و آثار 
آن در بلندمدت ظاهر مي ش��ود، گفت: اين مورد 
در ارتب��اط با عوامل عرضه نيز ب��ه نقش هزينه 
ساخت و قيمت تمام شده مسكن تاكيد دارد كه 
متاثر از سياس��ت هاي پولي و مالي تاثير خود را 
بر محصول توليدي يعني مس��كن بجا گذاشته و 

ماهيتي معنادار ازنظر هزينه تمام شده دارد. 
وي با اشاره به نقش تحوالت بازار جهاني نفت 
بر اقتصاد ايران گف��ت: با توجه به اتكاي اقتصاد 
اي��ران به ص��ادرات نفت، تحوالت ب��ازار جهاني 
نف��ت به عنوان يكي از داليل اصلي نوس��ان هاي 
اقتصادي در كش��ور بوده است كه آثار خود را از 

طريق بخش مالي برجاي مي گذارد. 
اين كارشناس اقتصاد مسكن در اين خصوص 
تاكي��د ك��رد: در دوره هاي افزاي��ش درآمدهاي 

ارزي حاص��ل از صادرات نف��ت خام و انتقال آن 
ب��ه اقتصاد ك��ه از طريق بخش مال��ي به صورت 
مس��تقيم منجر به افزايش درآمد در كوتاه مدت 
مي ش��ود، نتيجه ميان م��دت آن افزايش قيمت 

حقيقي مسكن خواهد بود. 
غيب��ي ب��ا اعتقاد ب��ه نقش انبس��اط پولي بر 
افزايش عرض��ه و تقاضا گفت: هرگونه انبس��اط 
پولي از طريق گس��ترش تسهيالت بانكي به طور 
مس��تقيم باعث افزايش تقاضا براي مسكن شده 
و در جهت افزايش قيمت مس��كن عمل خواهد 

كرد. 
اين تحليلگر اقتصاد مس��كن در اين خصوص 
اظهار ك��رد: بر اس��اس مدل بلندم��دت برآورد 
ش��ده هر 10 درصد افزايش در تسهيالت بانكي 
مي تواند منجر ب��ه افزايش 3 درصدي در قيمت 

مسكن شود. 
وي گفت: عالوه بر اين، چنانچه انبساط پولي 
با كاهش هم زمان نرخ سود سپرده ها و تسهيالت 
بانكي همراه باشد، يك مسير ديگر براي افزايش 
قيمت مس��كن از طريق كاهش هزينه اس��تفاده 
ايجاد خواهد ش��د. زيرا كاهش نرخ س��پرده هاي 
بانكي فرصت خريد مسكن را نيز كاهش مي دهد. 
غيب��ي درنهايت گف��ت: آنچه تح��والت بازار 
مس��كن را متفاوت از تحوالت س��اير بخش هاي 
اقتص��ادي مي كن��د و موج��ب ش���كل گ�رفتن 
قيم��ت مي گ��ردد،  تغيي��ر  متف��اوت  الگ���وي 
تقاضاي س��رمايه يي مسكن اس��ت كه مي طلبد 
سياس��ت گذاران بخ��ش مس��كن ب��ا توج��ه به 
س��رمايه گذاري در بخ��ش مس��كن، مان��ع روند 

سوداگري در اين بخش شوند. 

5محوررشدقيمتمسكن
عطا آيت اللهي، كارش��ناس بازار مس��كن با بيان 
اينكه عوامل زيادي بر بازار مسكن تاثيرگذار است، 
گفت: همواره هزينه هاي س��اخت مس��كن، قيمت 
نفت، ت��ورم، قيمت دارايي هاي ديگر مانند بورس و 
طال و س��پرده هاي بانكي، حجم نقدينگي، درآمد و 
پس انداز خانوار، وام خريد مسكن، نرخ سود بانكي، 
قوانين مالياتي، دالر، عرضه زمين و مس��كن دولتي 
از مهم ترين عوامل موثر در قيمت مسكن محسوب 

مي شود. 
آيت الله��ي افزود: ب��ه اعتقاد تمام كارشناس��ان 
موثرترين عامل افزايش يا هيجانات قيمت مس��كن 
مربوط به قيمت زمين است. به طور متوسط قيمت 
هر مترمربع زمين در س��ال 1391 در تهران نسبت 

ب��ه آپارتمان 800 هزار توم��ان گران تر بود كه اين 
روي��ه در حال حاضر معكوس ش��ده و قيمت زمين 
ب��ه چند برابر قيمت آپارتمان رس��يده اس��ت. اين 
در حالي اس��ت كه در سال هاي قبل همواره شاهد 
برتري قيمت آپارتمان نس��بت ب��ه زمين بوده ايم و 
در س��ال 1391 اين روند به س��ود زمين معكوس 

شده است. 
 وي ب��ا بيان اينكه دليل اين مورد را مي توان به 
علت وجود 5 محور به سيس��تم شهرسازي شهرها 
و كالن ش��هرها دانست گفت: محور اول شامل طرح 
تفصيل��ي جديد تهران اس��ت در اين ط��رح نحوه 
اعطاي تراكم ساخت  و ساز تغييراتي جدي داشته و 
به  اين  ترتيب بر ارزش زمين در نقاط مختلف تهران 
اثر داش��ته اس��ت. اما محور دوم مربوط به مالكيت 
بخش خصوص��ي اس��ت. در حال حاض��ر مالكيت 
زمين در محدوده تهران بيش��تر در اختيار اشخاص 
حقيقي اس��ت و دولت در اين زمينه نقش پررنگي 
ايفا نمي كند. بنابراين اش��خاص حقيقي به واس��طه 
چالش ه��اي اقتصادي و تورمي كش��ور خود به يك 

قيمت گذار مرجع مبدل شده اند. 
آيت الله��ي در خص��وص محور س��وم نيز اظهار 
كرد: اين محور شامل رش��د قيمت آپارتمان است. 
قيم��ت ساخت وس��ازها به واس��طه افزاي��ش قيمت 
مصالح س��اختماني، مجوزهاي پيش از ساخت، در 
عين ساخت و بعد از ساخت، بروكراسي هاي اداري 
پيچيده و پرهزينه افزايش چشمگيري داشته است. 
وي ب��ا بيان اينك��ه افزايش بازاره��اي جانبي 
مانن��د س��كه و ارز نيز ب��ه عنوان مح��ور چهارم 
رش��د قيمت مسكن اس��ت، گفت: طي سال هاي 
اخير اين دو بازار توانس��ت تاثيرات منفي زيادي 
بر قيمت بازارهاي موازي مانند مس��كن داش��ته 
باش��د و به هرح��ال رش��د چن��د براب��ري قيمت 
دارايي هاي اين چنيني، باعث س��رازير شدن سود 
حاصله در بازار مس��كن كه همواره به عنوان يك 

سرمايه گذاري شده است. 
اين كارش��ناس مس��كن محدوديت زمين را به 
عن��وان محور 5 بيان ك��رد و در اين م��ورد گفت: 
ب��ا توجه به روند ساخت وس��از دو دهه گذش��ته در 
تهران، زمين سال به س��ال كااليي كمياب تر شده و 

به اين ترتيب بر ارزش آن افزوده مي شود. 

افزايشهزينههايمسكنناگواراست
آيت اللهي با اش��اره به اينكه بر اساس آمارهاي 
جامع بازار مس��كن كشور شامل 33 درصد هزينه 
خانوار، 40 درصد سرمايه گذاري و 32 درصد تورم 

عمومي اس��ت، گف��ت: از س��ال 65 نحوه تصرف 
خانوارها از ملكي به استيجاري تغيير كرده است 
و ب��ه اين مورد تنها به دلي��ل افزايش قيمت هاي 

خارج است. 
اين كارشناس مسكن گفت: بر اساس آمارهاي 
موجود در سال 95 در حال حاضر در تهران و البرز 
40 درصد از خانوارها، مستاجر هستند و ميانگين 
مس��تاجرهاي كل كش��ور 27 تا 28 درصد است. 
اين در حالي اس��ت كه شاخص هاي دسترسي به 
مسكن در كش��ور در وضعيت بسيار ناگواري قرار 
دارد. متاس��فانه سبد قدرت خريد مسكن هرساله 
كوچك شده و اكثر تسهيالت خريد مسكن دور از 

دسترس است. 
اين كارش��ناس بابيان اينك��ه يك خانوار بايد 
براي خريد خانه 70 مت��ري در تهران )با متري 
3 ميلي��ون تومان( بدون هي��چ پس اندازي بايد 
درآمد 20 س��اله خود را ب��دون يك ريال هزينه 
كرد پس ان��داز كند گفت: البته اين به ش��رطي 
اس��ت كه مسكن در طي سال هاي آينده با رشد 

مواجه نشود. 

افزايشتجردمهمترينمولفهرشدقيمت
آيت اللهي مهم ترين مولفه هاي نياز به مسكن 
را ازدواج، تحوالت بعد خانوار و ش��اخص تراكم 
خانوار در واحد مسكوني عنوان كرد و گفت: اين 
در حالي است كه علت تجردگرايي و طالق نياز 
به مسكن در حال رشد است. در سرشماري سال 
65 بعد خانوارهاي يك و دونفره 14 درصد، بعد 
خانوارهاي س��ه و چهارنفره 29-28 درصد، بعد 
خانواره��اي پنج نفره و بيش��تر حدود 56 درصد 

بوده است. 
وي گفت: درحالي كه در سرش��ماري س��ال 
95، سهم خانوارهاي 5 نفر و بيشتر از 21 درصد 
سال 90، در سال 95 به 15 درصد كاهش، سهم 
خانواره��اي 4 نفره از 26.3 درصد س��ال 90، به 
27.6 درصد افزايش، س��هم خانوارهاي 3 نفره از 
 27.1 به 28.5 درصد افزايش، س��هم خانوارهاي
2 نفره از 18.4 در سال 90 به 20.7 در سال 95 
افزايش و همچنين سهم خانوارهاي تك نفره از 

7.1 درصد به 8.5 درصد افزايش يافت. 
آيت الله��ي همچني��ن اظهار كرد: بر اس��اس 
اي��ن آماره��ا تع��داد مردهاي داراي همس��ر در 
س��ال 90، 60 درصد ب��وده كه در س��ال 95 به 
63 درصد افزايش يافته و همچنين تعداد زن هاي 
داراي همس��ر در سال 90، 61 درصد بوده كه به 
64 درص��د افزايش يافته اس��ت. همچنين تعداد 
مردان بدون همس��ر از 0.7 درصد س��ال 90 به 
1.2 درص��د در س��ال 95 افزايش و تع��داد زنان 
مطلقه از 1.4 درصد ب��ه 2.2 درصد فزايش يافته 
س��ت همچنين تعداد افراد هرگ��ز ازدواج نكرده 
از 38 درصد س��ال 90 به 34 درصد در سال 95 

كاهش يافته است. 
وي در تفس��ير اي��ن آمارها گف��ت: به هرحال 
انتظار م��ي رود هرچه جلوتر مي رويم خانوارهاي 
ي��ك نفره و دونفره بيش��تر ش��وند و هرچه بعد 
خانوار كوچك تر مي ش��ود نيازمند مس��كن هاي 

بيشتر و كوچك تر هستيم. 
 اي��ن تحليلگر بازار مس��كن متوس��ط قيمت 
 معامالت��ي مس��كن در به��ار 95 در ته��ران را

4 ميلي��ون و 300 ه��زار عن��وان ك��رد و گفت: 
بنابراين بايد مس��ووالن به دنبال ايجاد خانه هاي 

اجاره يي اجتماعي باشند. 
وي اف��زود: ركود اقتصادي )افت قدرت خريد 
متقاضي��ان(، نرخ هاي باالي س��ود بانكي، حجم 
بسيار باالي پروانه هاي ساختماني طي سال هاي 
90 ت��ا 92 و كاهش قيمت نف��ت را از مهم ترين 
عوامل طوالني ش��دن ركود بازار مس��كن است. 
بنابراين به نظر مي رسد با توجه به افزايش تعداد 
خانوارهاي تك نفره نياز به مس��كن ارزان قيمت 

يك ضرورت براي آينده نزديك است. 

3+7راهخانهدارشدن
ب��ا نگاهي به فايل ه��اي آگهي 
خانه هاي فروش��ي در شهر تهران، 
واحدهايي مش��اهده مي ش��ود كه 
گاهي قيم��ت فروش آنها بس��يار 
پايين تر از س��اير ملك هاي مشابه 
آن منطق��ه اس��ت. ب��دون ترديد 
بيش��تر اي��ن خانه ه��ا داراي نقاط 
ضعف هاي��ي هس��تند ك��ه البت��ه 
ب��ا ناديده گرفت��ن برخ��ي از آنها 
مي توان به ساده ترين و ارزان ترين 

روش خانه دار ش��د. به هرحال، در حال حاضر بخش بزرگي از 
متقاضيان مصرفي جامعه فاقد توانايي خريد مسكن هستند 
و نيازمند تس��هيالتي با بهره پايي��ن و فايل هاي ارزان قيمت 
هس��تند. براي خانه دارد كردن متقاضيان مصرفي 2 راهكار 
اصلي خريد ملك ارزان قيمت )مناسب اقشار ضعيف جامعه( 
و افزاي��ش توان خريد متقاضي )مناس��ب اقش��ار متوس��ط 
جامعه( وج��ود دارد.  به طوركلي فايل هاي ارزان قيمت داراي 
7 شاخصه مهم اس��ت كه مي توان از آنها به عنوان 7 راهكار 
طاليي براي توانمندسازي اقش��ار ضعيف جامعه ياد كرد. از 
اين 7 راهكار دو مورد در بيش��تر ش��هرهاي كشور عموميت 
دارد. اين دو مورد ش��امل س��ند در دست اقدام و خريد ملك 
در طبقه زير همكف اس��ت.  درحال حاضر، عرضه امالك به  
صورت قولنامه يي يا س��ند در دست اقدام، راهكاري است كه 
متقاضيان مي توانن��د اين امالك را حداقل بين 100 تا 500 
هزار تومان ارزان تر نسبت به مناطق ديگر خريداري كنند. اما 
موضوع دوم واقع ش��دن واحد مسكوني در طبقه زير همكف 
است كه از ارزش ملك مي كاهد. بطوركلي در بيشتر شهرهاي 
كشور ازجمله تهران واحدهاي خاصي وجود دارد كه به علت 
واقع شدن در طبقه زير همكف، قديمي بودن ملك، نياز فوري 
مالك به پول و حتي نداش��تن پاركينگ يا نورگير مناسب با 
قيمتي ارزان تر به فروش مي رس��ند. اما گزينه سوم كه از آن 
مي توان به  عنوان يك امتياز طاليي ديگر ياد كرد، خريد خانه 
در شهرهاي حاشيه يي است. بطوركلي به علت ركود سنگين، 
معامالت در بيشتر شهرهاي جديد از رونق افتاده و سازندگان 
به دنبال ارائه واحدهاي خود درحد كف قيمت هستند. البته 
اين مناطق همواره جز مكان هايي بوده كه بيشتر مهاجران و 
اقشار ضعف جامعه طالب آن هستند. خريد از مناطق خاص 
در كالن شهرها مي تواند گزينه ديگري به عنوان خريد موفق 
لحاظ ش��ود. بطور معمول برخي از مناطق در شهرها نسبت 
ب��ه مناطق ديگر داراي واحدهاي كوچ��ك متراژ و ارزان تري 
هس��تند. در حال حاضر، در كالن شهر تهران مناطق جنوبي 
به دليل وس��عت كمتر و به دليل اينكه داراي سند شخصي 
نيس��تند با قيمتي به مراتب پايين تر از ساير واحدهاي مشابه 
خود در آن محله به فروش مي رسند. بطوركلي مناطق جنوب 
كالن شهرها مثل تهران مملو از خانه ها 40 تا 50 متري است 
ك��ه قيمت بي��ش از 100 ميليون تومان ن��دارد. اگرچه اين 
واحدهاي داراي نواقص متعددي اس��ت اما براي كس��اني كه 
مي خواهند از زير بار هزينه هاي اجاره خالص ش��وند، امتياز 
بس��يار مطلوبي لحاظ مي شود. البته بس��ياري از اين واحدها 
نيازمند بازس��ازي و بهس��ازي اس��ت كه بدون ترديد با چند 

ميليون تومان مي توان به اين خانه رنگ و روي تازه يي داد. 
براي گزينه پنجم مي توانيم اش��اره يي ب��ه خانه هاي وام 
دارداش��ته باش��يم. در اين پكيج ها، پرداخت قيمت واحد به 
شكل پرداخت پولي كه بابت رهن آپارتمان از مستاجر دريافت 
مي شود، به اضافه وامي كه مالك جديد مي تواند در زمان خريد 

واحد از بانك بگيرد، عمده ترين اين روش ها است. 
اگر بتوانيد بي خيال پاركينگ و آسانسور شويد، مي توانيد 
اين مورد را به عنوان امتياز هاي ششم و هفتم به شمار بياوريد 
در ح��ال حاضر بس��ياري از واحدهاي موج��ود در تهران كه 
عمري باالي 15 تا 25 س��ال دارند فاقد پاركينگ و آسانسور 
هستند. از آنجايي كه فروش اين واحدها يك پرسه طوالني و 
طاقت فرسا دارد بسياري از مالكان اصراري به گران فروشي آن 
ندارند. به هرحال آپارتمان هاي فاقد پاركينگ و آسانسور زماني 
به راحتي به فروش مي رس��ند كه ت��ا 20 ميليون زير قيمت 
منطقه باش��ند. جداي اين مباحث 3 راه��كار ديگر نيز براي 
افزايش توان مالي مستاجران با درآمد متوسط وجود دارد اين 
سه راهكار شامل استفاده از تسهيالت مسكن يكم به اضافه وام 
10 ميليوني جعاله، اس��تفاده از اوراق تسهيالت به اضافه وام 

جعاله و استفاده از روش تركيبي است. 
در خصوص روش اول بايد گفت، صندوق پس انداز مسكن 
يكم بانك مس��كن، خردادماه س��ال 94 آغاز به كاركرد و در 
حال حاضر به تعدادي از سپرده گذاران تسهيالت داده است. 
در ح��ال حاضر متقاضي تهراني خريد مس��كن )سرپرس��ت 
خانوار(، مي تواند با س��پرده گذاري مبل��غ 40 ميليون تومان 
به مدت يك س��ال در بانك مس��كن، 80 ميليون تومان وام 
دريافت كند.  ضمن اينكه مبلغ سپرده اوليه نيز عالوه بر اين 
 وام به او برگردانده مي شود. پس درمجموع متقاضي مي تواند
 120 ميلي��ون توم��ان درياف��ت كن��د. اگ��ر به اي��ن مبلغ
 10 ميليون وام جعاله تعميرات مسكن را اضافه كنيم، روي هم

120 ميليون تومان دست متقاضي را مي گيرد. نرخ سود اين 
وام 9.5 درصد و مبلغ اقساط آن در دوره بازپرداخت 12 ساله، 

ماهيانه يك ميليون و 100 هزار تومان است. 
يكي ديگر از روش هاي خريد مس��كن ب��راي افرادي كه 
نمي خواهند از سيستم پس انداز استفاده كنند، خريد اوراق 
گواهي حق تقدم تس��هيالت مس��كن است كه هم از طريق 
ش��عب بانك مسكن و هم از طريق فرا بورس قابل خريداري 
هستند. قيمت هر برگه حق تقدم تسهيالت مسكن، بستگي 
ب��ه نرخ روز آن در بازار س��رمايه دارد و ب��ا هر برگه مي توان 
500 هزار تومان تسهيالت گرفت. متقاضي نيز بسته به نياز 
مالي خود، ه��ر تعداد برگه كه بخواه��د مي تواند خريداري 
كند. سقف اين تسهيالت در تهران 60 ميليون تومان است 
كه با احتس��اب 10 ميليون تومان وام جعاله به 70 ميليون 
تومان مي رسد.   سود اين نوع تسهيالت در دوره بازپرداخت 
12س��اله با نرخ 16 درصد در همه شهرها و تهران محاسبه 
خواهد شد. مبلغ اقساط آن نيز بدون در نظر گرفتن اقساط 
وام جعال��ه ب��راي وام گيرن��دگان تهراني، 999ه��زار تومان، 
س��اكنان ش��هرهاي باالي 200هزار نفر جمعيت 832هزار 
تومان و س��اكنان ساير ش��هرها 666هزار تومان است. روش 
سوم نيز استفاده از روش تركيبي است بسياري از متقاضيان 
خريد واحد مسكوني اعم از مصرفي و سرمايه اي، با اين روش 
براي خريد ملك مس��كوني آش��نا بوده و ع��ده زيادي نيز از 
آن بهره برده اند. به اين صورت كه متقاضياني كه تمايلي به 
پس انداز كردن پول خود در صندوق يكم ندارند، مي توانند از 
روش تركيب »وام خريد مسكن با اوراق تسهيالت« به اضافه 
»آورده ش��خصي« خود و مبلغ وديعه مس��كن مستاجر آن 
ملك كه همان پول رهن است، هزينه خريد واحد مسكوني 
م��ورد نظر را تامين كنند. اين روش به دليل باال بودن مبلغ 
وديعه مس��كن )رهن كامل( در تهران و كالن شهرها، بيشتر 
اس��تفاده مي شود اما آس��يب هايي نيز با خود به همراه دارد 
كه مهم ترين آن ناتواني مالك در تامين مبلغ وديعه مسكن 
براي بازگرداندن به مستاجر است. به خصوص كه پرونده هاي 
زيادي در دادگاه ها در اين زمينه جريان دارد. البته اين روش 
براي خريداران مصرفي ملك پيشنهاد نمي شود و بيشتر براي 
كس��اني كه بخواهند از مزاياي س��رمايه يي مسكن استفاده 

كنند كاربرد دارد. 

يادداشت

نكاتكليديبههنگامخريدخانه
خانه سرپناهي اس��ت كه انسان در آن 
زندگ��ي مي كن��د و خصوصي ترين مكاني 
اس��ت ك��ه در آن خان��واده داراي حريم و 
امنيت ويژه اس��ت. درگذشته آنچه امروزه 
ب��ه آن »اتاق« مي گويي��م، »خانه« ناميده 
مي ش��د و آنچه امروزه »خان��ه« مي ناميم، 

»سرا« نام داشت. 
ام��روزه ب��ا افزايش جمعي��ت و تبديل 
خانه ه��اي وياليي به آپارتماني و نيز توجه 
اقتص��ادي ب��ه مسكن س��ازي، خريد خانه 
ت��ا حدودي ب��ه عنوان يكي از ش��اخص هاي س��رمايه گذاري افراد 
جامعه تبديل شده اس��ت. در اين شرايط شاخص هاي متعددي در 
قيمت گذاري مس��كن تاثيرگذار هس��تند كه بعضي از آنها توسط 
مش��اورين امالك تبليغ ش��ده و به مردم ديكته مي ش��ود. از جمله 
اين ش��اخص ها عبارت اس��ت از كيفيت و نوع مصالح س��اختماني 
در نازك كاري، موقعيت مكاني و منطقه ش��هري قرارگيري، متراژ 
و زيربن��ا و تع��داد اتاق ها، قدمت واحد مس��كوني، نحوه اس��تقرار 
ساختمان در زمين، امكانات و تجهيزات داخلي ملك، ديد و منظر، 

مشاعات، دسترسي ها و تبعيت از ُمد روز اشاره كرد. 
معموالً نوع مصالح مصرفي در نازك كاري داخل آپارتمان يا در 
نماي س��اختمان، مرغوبيت و كيفيت آنه��ا نقش زيادي در زيبايي 
ظاهري و نيز جلب توجه مشتريان دارد و مي تواند در قيمت گذاري 
ملك تاثير زيادي داش��ته باشد. نوع كاش��ي مصرفي و شيرآالت و 
چيني آالت سرويس هاي بهداشتي در به اصطالح »الكچري« جلوه 
نم��ودن آپارتمان هاي خريداري ش��ده تاثيرگذار ب��وده و منجر به 

افزايش قيمت ملك مي شود. 
موقعيت مكاني ملك در شهر و قرارگيري آن در مناطق مختلف 
ش��هري با توجه به خوش آب وهوا بودن، دنجي يا خلوتي، امنيت، 
قرارگيري در منطقه طرح ترافيك يا محدوده زوج و فرد، موقعيت 
اداري، دسترس��ي ي��ا ديد و منظر به فضاي س��بز و بوس��تان هاي 

شهري، تعيين مي شود.  مسلماً تعداد اتاق ها و ميزان متراژ زيربناي 
ملك مسكوني يكي از مهم ترين عوامل موثر در مرغوبيت و افزايش 
قيمت خانه اس��ت. امروزه يك آپارتمان هرچند با متراژ كم ولي با 
تعداد اتاق بيشتر در مقايسه با نمونه مشابه خود با تعداد اتاق كمتر، 

از مرغوبيت بيشتر و قيمت باالتري برخوردار است. 
قدمت واحدهاي مس��كوني در پنج گروه نوس��از )كمتر از يك 
س��ال(، يك تا پنج سال، پنج تا 10 سال، 10تا 20 سال و 20 سال 
و بيش��تر تقسيم بندي مي ش��ود و به همين ترتيب از قيمت ملك 
كاسته مي شود. البته هستند بناهايي كه به علت ساخت ويژه آنها يا 
معروفيت شان باگذشت زمان از ارزش قيمتي شان كاسته نمي شود، 
مانند برج هاي خاصي كه به دليل معماري ويژه يا استحكام خاص 
بنا موردتوجه هميش��گي واقع هستند )برج هاي آ.اس.پ، آتي ساز، 

ونك پارك و...( 
نحوه اس��تقرار ملك در زمين نيز يكي از ش��اخص هاي تعيين 
ارزش در ملك اس��ت از اين نظر ك��ه اين جهت گيري اعم از اينكه 
ش��مالي يا جنوبي باش��د يا دونبش بوده يا به  اصطالح دوكله باشد 
به دليل جهت نورگيري فضاهاي اصلي و نورگير بودن همه فضاها يا 

تعدادي از آنها در تعيين قيمت ملك تاثيرگذار است. 
آنچه به عنوان امكانات ملك مطرح مي ش��ود، تجهيزاتي اس��ت 
كه منجر به رفاه بيش��تر س��اكنين آن اس��ت مانند وجود كمد در 
اتاق خواب ه��ا، آيف��ون تصويري، پوش��ش كف چوب��ي )لمينيت و 
پاركت(، وجود س��رويس بهداش��تي از هر دو نوع ايراني و فرنگي، 
وجود وان ي��ا جكوزي در واحد، وجود انب��اري در داخل آپارتمان 
عالوه بر انب��اري اصلي كه معموالً در زيرزمي��ن آپارتمان ها وجود 

دارد، وجود فضاي سبز اختصاصي و مانند آن است. 
منظور از مش��اعان، عالوه بر وجود پاركينگ )يك يا بيش��تر( و 
انباري كه امروزه كمتر س��اختماني از اين فضاها بي بهره هس��تند، 
هر يك از فضاهاي مش��اع ديگري مانند البي مجلل همراه با البي 
من )انتظامات( 24 ساعته، استخر، سونا، جكوزي، سالن اجتماعات، 
سالن ورزشي، روف گاردن در افزايش قيمت ملك تاثيرگذار است. 

منظور از دسترس��ي، عالوه بر دسترس��ي از ورودي اصلي ملك به 
واحدهاي آپارتماني كه همانا پله و آسانس��ور اس��ت و امروزه جزو 
الينفك شاخص ملك شناخته مي شود، دسترسي به وسايل نقليه 
عموم��ي مانند مت��رو و مانند آن و نيز مراكز تج��اري و پارك ها و 
تفرج گاه ه��ا كه گاه موجب افزايش قيم��ت و گاه موجب كاهش از 

قيمت )بسته به موقعيت ملك( مي شود نيز بشمار مي رود. 
امروزه خانه مس��كوني به مثابه كاالي مصرفي تلقي مي شود كه 
رونماي��ي از مدل هاي جديد و گاه س��بك هاي اروپايي و مدرن تر، 
منجر به از رونق افتادن سبك قبلي مي شود؛ مانند الگوهاي مصالح 
مصرفي يا نماس��ازي هاي مختلف، نوع باز يا بسته بودن آشپزخانه، 
نحوه قرارگيري اجاق گاز و ساير تجهيزات آشپزخانه، وجود يا عدم 
وجود جزو فضاها )از مد افتادن شومينه و رواج قرارگيري سرويس 

بهداشتي در اتاق خواب( نيز شده است. 
باوجود تمامي موارد گفته ش��ده اين س��وال مطرح است كه آيا 
ب��راي ارزش گذاري ملك به همي��ن موارد مي توان بس��نده كرد؟ 
فاكتورهاي موثر در انتخاب خانه يي كه بتواند محلي براي آسايش 

ساكنانش تلقي شود كدام است؟
م��واردي كه پيش ازاين گفته ش��د تا حدودي الزم اس��ت، ولي 
كافي نيست و در انتخاب ملك مناسب براي سكونت موارد ديگري 
نيز بايد مدنظر خريداران قرار گيرد كه شايد در نظر اول ديده نشود 
يا به دليل تبليغات مش��اورين امالك و تاكيد بر جنبه هاي ظاهري 
ج��ذاب به اين موارد توجه كمتري معطوف ش��ود. اين فاكتورها را 

مي توان به شرح زير بيان نمود: 
پيش از هر چيز توجه به پايداري و مقاومت س��ازه س��اختمان 
در براب��ر حوادث طبيعي و نيز عدم قرارگيري ملك روي گس��ل يا 
حريم كابل هاي فشارقوي امري است كه توجه به آن ضروري است 
و تنها از طريق اس��تفاده از نظر كارشناس��ان و ارزيابي كارشناسي 
مي توان به اين مهم دست يافت. همچنين در خصوص مصالح مورد 
استفاده در نماي ساختمان، استفاده از نماي سنگي مانند گرانيت 
و... )البته مطابق با شرايط بومي و فرهنگي هر منطقه( با گذر زمان 
به دليل قابليت شستش��و و تميز مان��دن آن به خصوص در هواي 
آلوده شهري، نسبت به ساير نماها بادوام تر بوده و مي تواند يكي از 

فاكتورهاي انتخاب خانه تلقي شود. 

طرح معماري س��اختمان ني��ز يكي ديگر از عواملي اس��ت كه 
در درازمدت مي تواند موجب آس��ايش يا عدم آسايش ساكنان آن 
ش��ود. حفظ حريم خصوصي افراد س��اكن و تقسيم بندي فضاهاي 
عمومي و خصوصي در طراح��ي، ارتباط صحيح فضاها با يكديگر، 
عدم اش��راف واحدهاي ديگر و عايق بندي حرارتي و صوتي صحيح 
از ديگ��ر مواردي اس��ت كه بايد در موقع خري��د ملك به آن توجه 
ش��ود. همچنين نورگيري مطلوب در فضاهاي اصلي توجه به اين 
نكته الزم اس��ت كه اگر قرار بر اين باشد كه نورگيري غيرمستقيم 
)از پاس��يو( در فضاهاي اصلي خانه وجود داشته باشد، ترجيحاً اين 
فضا بهتر اس��ت آشپزخانه بوده و كليه اتاق هاي خواب از نور اصلي 
و مس��تقيم بهره مند گردند. همچنين وجود بالكن به عنوان فضاي 
نيمه ب��از قابل اس��تفاده در آپارتمان امري اجتناب ناپذير اس��ت كه 

خريداران بايد به آن توجه نمايند. 
در م��ورد ابعاد و اندازه فضاهاي خانه الزم اس��ت به كافي بودن 
مس��احت اتاق ها جهت چيدمان و قرارگيري مطلوب وسايل توجه 
شود. در خصوص قرارگيري مش��اعات ساختمان نيز الزم است به 
تعداد واحدهاي كلي س��اختمان و نيز تع��داد واحدها در هر طبقه 
در هن��گام خريد توج��ه نمود. به منظور عدم مواجهه با مش��كالت 
 مديريت��ي در س��اختمان، تع��داد واحدهاي كلي بهتر اس��ت بين

15 تا 30 واحد و در هر طبقه كمتر از 4 واحد باشد. 
آسانس��ور در آپارتمان با هر تعداد طبقه امري اس��ت ضروري و 
حداقل ابعاد آن بايد 110× 140 سانتي متر باشد. همچنين عرض 
پله ها به منظور سهولت و امكان پذير بودن حمل اثاثيه منزل به ويژه 

يخچال و مانند آن بيشتر از 110 سانتي متر بايد باشد. 
به هرحال انتخاب س��اختمان به منظور سكونت و حفظ آسايش 
و آرامش س��اكنان آن امري است س��ليقه يي كه افراد بافرهنگ ها 
و قوميت ه��ا و س��بك هاي مختلف زندگ��ي باي��د از آن بهره مند 
ش��وند و نمي تواند به صورت الگويي واحد براي همه باش��د. توجه 
به بومي س��ازي فرهنگي و اقليمي و مدنظر قرار دادن خواسته هاي 
فردي و اجتماعي نكته يي اس��ت كه طراح��ان همواره بايد مدنظر 
قرار دهند ولي نكاتي كه ذكر شد تا حدودي داراي وجوه مشترك 
اس��ت كه تا ح��دودي مي تواند افراد را در انتخاب خانه مس��كوني 

كمك نمايد. 
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دانشوفن10

توقف رشد تلفن هاي هوشمند در دنيا
مهر|

 گ��روه خب��ري نظام پاي��ش ش��اخص هاي فناوري 
اطالعات و ارتباطات كشور بخشي از گزارش ساالنه روند 
رشد اينترنت در دنيا را منتشر كرد. براساس اين گزارش، 

رشد عرضه تلفن هاي هوشمند با كاهش همراه است. 
 گروه خبري نظام پايش شاخص هاي فناوري اطالعات 
و ارتباطات كش��ور مركز برنامه ري��زي و نظارت راهبردي 
فناوري اطالعات وابسته به سازمان فناوري اطالعات ايران 
گزارش ساالنه روند شكل گيري اينترنت در جهان كه در 
Code Conference كاليفرنيا ارائه شده است منتشر 

كرد. بررس��ي هاي صورت گرفته نش��ان مي دهد كه روند 
رشد تلفن هاي هوش��مند در دنيا رو به كندي مي رود. به 
نحوي كه رشد عرضه تلفن هاي هوشمند در سال گذشته 
۳ درصد بوده اس��ت كه نس��بت به نرخ رش��د ۱۰ درصد 
در س��ال ۲۰۱۵، كاهش داشته است. برآوردها همچنين 
حاكي از آن است كه تبليغات اينترنتي در حال رشد است. 
به نحوي كه در ب��ازار تبليغات اينترنتي درآمد گوگل در 
س��ال ۲۰۱۶ از تبليغات ۲۰درصد و فيس بوك ۶۲ درصد 
رش��د داشته اس��ت. در همين حال پارامتر ديگري كه در 
روند رش��د اينترنت مورد توجه قرار گرفته است، استفاده 

كارب��ران از صوت به جاي متن بوده اس��ت. به نحوي كه 
طب��ق اين گزارش صوت جايگزين متن در پرس وجوهاي 
آنالين مي شود. گفته شده است كه در سال ۲۰۱۶، بيست 
درص��د پرس وجوها از طريق تلفن همراه صوتي بوده اند و 

دقت اين پرس وجوها ۹۵ درصد بوده است. 
با افزايش س��رويس هاي ويدئوي��ي آنالين، ميزان 
تماش��اي تلويزيون در خانه در حال كاهش اس��ت. به 
نحوي كه نت فيليكس )يكي از سرويس هاي ويدئوي 
آنالين( نسبت به ۱۰ سال گذشته، از صفر به ۳۰ درصد 
درآمد س��رگرمي خانگي در امريكا دست يافته است. از 

سوي ديگر، بازي هاي تعاملي در سراسر جهان در حال 
رش��د هس��تند. به اين معني كه در سال ۲۰۱۷ تعداد 
بازيكنان گيم به ۲.۶ميليارد نفر رس��يده اس��ت و اين 
درحالي است كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۱۰۰ ميليون نفر 
در دني��ا بازيكن گيم بودند. ب��ا اين وجود، تخمين زده 
مي شود كه درآمد بازي در سال ۲۰۱۶ به مرز تقريبي 
۱۰۰ ميليارد دالر برسد و چين در صدر بازار بازي هاي 
تعامل��ي رايانه يي قرار دارد. در اين گزارش، چين هنوز 
هم بازار جذابي اس��ت كه در آن خدمات تلفن همراه، 
پرداخت و خدماتي مانند اش��تراك آنالين برحس��ب 
تقاضا، رش��د زيادي داشته است. در همين حال گفته 
شده است كه رش��د اينترنت در هند قابل توجه است. 
ب��ه نحوي كه تعداد كارب��ران اينترنت در هند بيش از 

۲۸ درصد در س��ال ۲۰۱۶ رشد داشته است. با كاهش 
قيمت اينترنت پهن باند سيار در هند، تعداد مشتركان 
اينترنت س��يار و حج��م داده مصرفي اين مش��تركان 
در حال رش��د س��ريع است. از س��وي ديگر در امريكا، 
 ضريب نفوذ گجت هاي پوش��يدني )wearables( به
 ۲۵ درصد رسيده است. همچنين در سال ۲۰۱۶ بيش از
۶۰ درصد مصرف كنندگان تمايل به اش��تراك داده هاي 
خود با س��رويس هايي مانند گوگل داش��ته اند. در رقابت 
 )Amazon Web Services( رايانش ابري نيز آمازون
هنوز پيشرو است، اما گوگل و مايكروسافت هم رقابت 
نزديكي با آمازون دارند. مشتريان تمايلي به وابستگي به 
تنها يك بازيگر بازار ندارند و اين موضوع باعث واگرايي 

در بازار رايانش ابري شده است. 

بازار

 اختالل سراسري سرويس كارت ملي 
هوشمند در دفاتر پيشخوان دولت

ف�ارس| س��رويس كارت مل��ي هوش��مند در دفاتر 
پيشخوان سراسر كش��ور به علت محدوديت اعمال شده 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران دچار اختالل شديد شده 
است.  س��رويس كارت ملي هوشمند در دفاتر پيشخوان 
سراس��ر كشور مختل شده است. يك مقام آگاه در كانون 
دفاتر پيش��خوان خدم��ات دولت در گفت وگ��و با فارس، 
درب��اره علت اي��ن اختالل گفت: به علت مش��كل داخلي 
در س��ازمان فن��اوري اطالعات پهناي باند ش��بكه كارت 
ملي هوشمند توس��ط اين سازمان محدود شده است. به 
گفته وي، اين محدوديت باعث كندي ش��ديد در ش��بكه 
و اختالل در خدمات رس��اني سرويس ثبت نام كارت ملي 

هوشمند در دفاتر پيشخوان دولت است. 

شارژر ضد گلوله ساخته شد
مش�بل| به تازگي كابل ش��ارژ موبايلي از جنس نوعي 

نايلون ضدگلوله ساخته است. 
ابزارهاي جانبي دستگاه هاي الكترونيك هر چقدر هم كه 
مقاوم باشند اما باالخره خراب مي شوند يا از كار مي افتند. در اين 
ميان شارژر ابزاري است كه اهميت زيادي براي كاربران دارد و 
 زود فرسوده مي شود. درهمين راستا نوعي كابل شارژ به نام

Nomad Ultra Rugged Cable  از جن��س م��واد 
ضدگلوله س��اخته شده است. جنس كابل بسيار محكم و 
در حقيقت از نوعي نايلون بافته ش��ده باليس��تيك است. 
جالب اينكه نايلون زمان جنگ جهاني دوم براي محافظت 
از س��ربازان ساخته شد. پوش��ش اين كابل از جنس پي 
وي س��ي اس��ت. با وجود اين خصوصي��ات، كاربر پس از 
ش��ارژ تلفن حتي مي تواند با اين كابل مبارزه كند. كابل 
مذكور داراي سر مخصوص شارژ آيفون، انواع موبايل هاي 
اندروي��دي و البته دس��تگاه هاي داراي يو اس بي اس��ت. 
همراه آن يك پك باتري ۲۳۵۰ ميلي آمپري وجود دارد 

كه سرعت شارژ موبايل را ارتقا مي دهد. 

عرضه نسخه پيش نمايش 
ويندوز ۱۰ در پاييز

پي س�ي ورلد| مايكروسافت بعد از به روزرساني عمده 
سيستم عامل ويندوز در ماه آوريل، قصد دارد در ماه اكتبر و 
ابتداي پاييز نسخه تازه يي از اين سيستم عامل را در دسترس 
 ق��رار دهد. يك��ي از مهم ترين امكانات ويندوز ۱۰، نس��خه
Fall Creators Update  قابليت دريافت فرامين از طريق 
حركات چش��م است. اين كار با استفاده از موشواره وصفحه 
كليدي صورت مي گيرد كه بر روي نمايش��گر در دسترس 
اس��ت. كاربران با تكان دادن چشم مي توانند اطالعات خود 
را وارد ويندوز ۱۰ كنند. اين خدمات به خصوص براي افراد 
معلول حركتي مناسب اس��ت كه نمي توانند از دست براي 
استفاده از ويندوز ۱۰ استفاده نمايند. قابليت تبديل متن به 
صدا نيز از اين طريق در دسترس است. افراد معلول در نسخه 
تازه ۱۰ مي توانند با زل زدن به نمايشگر به مدل چند ثانيه، 
آيكون ه��اي مدنظر خود را هم فع��ال كنند. قابليت كنترل 
چشمي يا Eye Control هنوز در مرحله آزمايشي است و 

تكميل آن تا پاييز به طول مي انجامد. 
مايكروس��افت برخي به روزرس��اني ها را ب��راي مرورگر 
اينترنت��ي Edge نيز در نظر گرفته اس��ت. بخش��ي از اين 

تغييرات در بخش آدرس اين مرورگر صورت مي گيرد. 

تالش محقق امنيت سايبري 
براي طراحي »باج افزار« بانكي 

زددي ن�ت| يك محق��ق امنيت س��ايبري كه نقش 
مهم��ي در زمينه مقابله با باج اف��زار واناكراي ايفا كرده، 
ب��ه جرم تالش براي طراحي يك باج افزار بانكي ديگر در 
دادگاه حاضر ش��ده اس��ت. ماركوس هاچينز ۲۲ ساله در 
جريان برگزاري جلسه استماع اين دادگاه در الس وگاس 
گفته كه هرگز در چنين كاري مش��اركت نداش��ته است. 
وي هفته گذشته دستگير و بازداشت شد. پس از برگزاري 
جلس��ه دادگاه قرار بود اين فرد ب��ا توديع وثيقه ۳۰ هزار 
دالري آزاد شود، اما عدم تامين اين مبلغ در زمان اداري 
الزم باعث شد وي نتواند به موقع آزاد شود. اين فرد فعال 
حق اس��تفاده از هيچ ابزار متصل به اينترنت را ندارد و به 
ص��ورت الكترونيكي تحت كنترل اس��ت تا در اين زمينه 
خطايي مرتكب نشود. ماركوس هاچينز اوايل سال جاري 
ميالدي وقتي به ش��هرت رسيد كه روشي منحصر به فرد 
ب��راي از كار انداختن ب��اج افزار واناكراي پي��دا كرد. اين 
باج افزار رايانه هايي را در صدها كش��ور جهان آلوده كرد. 
وي با به ثبت رس��اندن دامنه يي كه در كدهاي باج افزار 
واناكراي يافته بود، توانست از گسترش دامنه فعاليت هاي 
آن جلوگيري كند. وزارت دادگستري امريكا معتقد است 
اين فرد فعاليت هاي مشكوكي داشته كه البته ارتباطي با 
حمالت س��ايبري واناكراي ندارد، ام��ا تحقيقات در مورد 

وي ادامه مي يابد. 

 هوش مصنوعي
به »آمازون« هم رسيد

تك كرانچ| برنامه هوش مصنوعي آمازون موسوم 
به الكسا كه تا به حال تنها براي جست وجوي موسيقي 
كاربرد داش��ت، پيشرفت چشمگيري داش��ته و از اين 
پس موس��يقي هاي متناس��ب با ۵۰۰ فعاليت را يافته 
و پخش مي كند. از اي��ن پس كاربران مي توانند از ابزار 
مجهز به اين برنامه مانند بلندگوي هوش��مند اكو براي 
صدور فرامين صوتي و يافتن موس��يقي هاي مناس��ب 
براي تمرك��ز، چ��رت زدن، دويدن، تمرين��ات متنوع 
ورزش��ي، آشپزي و... اس��تفاده كنند. خدمات ياد شده 
 از طري��ق خدمات Prime Music آمازون و همين طور

Amazon Music Unlimited نيز در دسترس است، 
اما بطور ويژه براي بلندگوهاي اكو طراحي شده است. 

پي��ش از اي��ن كاربران خدم��ات مختل��ف آمازون 
مي توانستند براي يافتن موسيقي بر مبناي ژانر، حالت، 
تاريخ و حتي متن هر موسيقي از طريق صدور فرامين 
صوتي اق��دام كنند. ب��ا ارائه اين خدم��ات برنامه هاي 
موبايلي پخش موس��يقي به حاش��يه مي روند، زيرا در 

مقايسه با اين خدمات توانمندي هاي كمتري دارند. 
ص��دور فرامي��ن صوتي تركيبي ني��ز از اين طريق 
ممكن اس��ت. به عن��وان مث��ال، كارب��ران مي توانند 
درخواس��ت پخش موس��يقي پاپي را مطرح كنند كه 
مناس��ب خواب يا ميز شام باشد. در مدت كوتاهي كه 
از ارائه خدمات مذكور مي گذرد، بيشترين درخواست 
ب��راي پخش موس��يقي هاي كاهش دهن��ده نگراني و 
استرس ارسال شده است. اين درخواست ها ۲۷ درصد 

از كل درخواست هاي ارسالي را تشكيل مي دهد. 

اخبار

جزئيات مصوبه جديد شوراي عالي فضاي مجازي منتشر شد

فعاليت شبكه هاي خارجي منوط به مجوز ايراني
گروه دانش و فن|

مطاب��ق ب��ا سياس��ت ها و اقدامات س��اماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماعي كه توس��ط ش��وراي عالي 
فضاي مجازي به تصويب رس��يده است، شبكه هاي 
اجتماع��ي خارجي براي فعاليت در اي��ران، ملزم به 

دريافت مجوز شدند. 
سياست ها و اقدامات س��اماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي با هدف فراگيري پيام رسان هاي اجتماعي 
داخلي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي خارجي 
از س��وي مركز ملي فضاي مجازي به دس��تگاه هاي 

ذيربط ابالغ شد. 
مطابق با جزئيات اين مصوب��ه به عنوان خروجي 
جلس��ات ۳۶ تا ۴۰ ش��وراي عالي فضاي مجازي كه 
توسط روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي كشور 
منتشر شده، سياست ها و اقدامات مرتبط با ساماندهي 
شبكه هاي پيام رسان اجتماعي در ۲ ماده، ۱۱ الزام و 

۷ تبصره، تعريف شده است. 
طبق اين مصوبه در صورتي كه بيش از ۵۰ درصد 
س��هام پيام رس��اني متعلق به ش��خص ايراني بوده و 
ميزباني آن صرفا در داخل كش��ور انجام شده و امكان 
اعمال حاكميت در آن وجود داش��ته باشد پيام رسان 

اجتماعي داخلي در نظر گرفته مي شود. 
حف��ظ و صيان��ت از هويت مل��ي و ديني، قابليت 
پيش��گيري از جراي��م و مديري��ت و اعم��ال مقررات 
و قوانين كش��ور، اعتماد س��ازي و صيان��ت از حقوق 
ش��هروندي، حريم خصوصي، امنيت ملي و عمومي، 
ذخيره س��ازي و پ��ردازش داده هاي عظي��م مرتبط با 
فعاليت ش��بكه هاي پيام رس��ان اجتماع��ي در داخل 
كشور و ممانعت از دسترسي غيرمجاز به آنها، توسعه 
و تس��هيل توليد محتواي داخلي و ارتباطات س��الم 
اجتماعي و اقتصادي براساس نيازمندي هاي داخلي و 
ارزش هاي ايراني اسالمي و نيز بسترسازي و حمايت از 
پيام رسان هاي اجتماعي داخلي، از جمله سياست هاي 

مدنظر در اين مصوبه است. 
مطاب��ق با بن��د الف م��اده ۲ اين مصوب��ه، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات براي مديريت و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي ملزم به تهيه و تدوين شرايط 
و ضواب��ط اعطاي مج��وز فعاليت به پيام رس��ان هاي 
اجتماع��ي داخلي و خارجي در كارگروهي با عضويت 
نماين��دگان )معاون��ان( وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالع��ات، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي، وزارت 
اطالعات، معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري، 
دادستاني كل كشور، سازمان تبليغات اسالمي، نيروي 
انتظامي جمهوري اس��المي ايران )پليس فتا(، سپاه 
پاس��داران انقالب اس��المي، س��ازمان صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي ايران شد. 
اين وزارتخانه بايد اين آيين نامه را حداكثر ظرف 
مدت يك ماه به مركز ملي فضاي مجازي براي تطبيق 
با سياس��ت هاي مصوب ش��وراي عالي فضاي مجازي 

ارائه دهد. 

 پردازش اطالعات پيام رسان هاي خارجي در داخل 
مطابق با تبصره ۲ اين ماده، براي پيام رسان هاي 
اجتماعي خارجي متقاضي مجوز، انجام ذخيره سازي 
و پردازش داده ها در داخل كش��ور و معرفي نماينده 
رس��مي حقوقي  تام االختي��ار داخلي الزامي اس��ت. 
در همين ح��ال صدور، تعليق و لغ��و مجوز فعاليت 
و نظارت ب��ر فعاليت دارندگان مج��وز در چارچوب 
ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره صورت مي گيرد. 

همچنين پنجره واحد براي صدور مجوز فعاليت و 
نظارت بر پيام رسان هاي اجتماعي و خدمات مبتني 
بر آنها در چارچوب ضوابط و شرايط مجوزهاي صادره 
بايد ايجاد شود. مطابق با اين مصوبه، فرآيند اعطاي 
مجوز توسط پنجره واحد به گونه يي تنظيم شود كه 
كل زم��ان اعطاي مجوز از زمان تكميل درخواس��ت 
كمتر از ۴۵ روز كاري بوده و دس��تگاه هاي ذي ربط 
موظف به همكاري در پاس��خ به استعالم هاي مربوط 
هس��تند. درهمين ح��ال ثبت اطالعات پيام رس��ان 
اجتماعي داخلي در پنجره واحد به منزله راه اندازي و 

شروع فعاليت رسمي خواهد بود. 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات براي توس��عه 
پيام رس��ان هاي اجتماع��ي داخل��ي داراي مج��وز و 
ايجاد مزيت رقابتي نس��بت به نمونه هاي خارجي در 
چارچوب ضوابط و ش��رايط مندرج در اين مصوبه و 
با همكاري دس��تگاه هاي ذي رب��ط بايد حمايت هاي 
الزم در زمينه هاي زيرس��اختي، فني، تس��هيالتي و 

اطالع رساني را در اين خصوص به عمل آورد. 

در اين راس��تا اعطاي تس��هيالت موث��ر كم بهره 
براي توس��عه دهندگان داخلي، امكان اتصال متقابل 
با ارائه دهندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات، 
امكان عرضه خدم��ات الكترونيكي عمومي همچون 
دول��ت الكتروني��ك، خدم��ات بانكي و ش��هري در 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي، به حداقل رساندن 
هزينه ه��اي مرتبط با مصرف پهن��اي باند، كمك به 
تامين زيرس��اخت هاي ش��بكه اي، ذخيره س��ازي و 
امنيتي و نيز حمايت هاي الزم براي گسترش فعاليت 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي به خارج از مرزها، 
در راس��تاي افزايش اقتدار در فضاي مجازي به اين 
وزارتخانه محول ش��ده اس��ت. اين حمايت ها بايد به 
صورت مرحله يي و در س��ه س��طح ابتدايي، مياني و 

ملي باشد. 
منظور از سطح ابتدايي، ابتداي فعاليت پيام رسان  
اجتماعي، منظور از س��طح مياني، رسيدن به تعداد 
س��ه تا پنج ميلي��ون كاربر و منظور از س��طح ملي، 
رس��يدن به بيش از پنج ميليون كاربر و داشتن توان 
و ظرفيت براي ارائه خدمات و فعاليت در سطح ملي 
و ب��ه صورت فراگي��ر براي عموم كاربران اس��ت كه 
متناس��ب با ميزان جذب كاربر، توليد ترافيك، انجام 
تعهدات، سطح فعاليت ها و خدمات نوآورانه و خالق 
باش��د و تا ايجاد سه پيام رس��ان اجتماعي داخلي با 

حداقل پنج ميليون كاربر ادامه يابد. 
مطاب��ق با اي��ن مصوبه، وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي نيز براي توس��عه فعاليت پيام رس��ان هاي 

اجتماعي داخلي بايد ضوابط و شرايط انتشار محتوا، 
تبليغ��ات، صيان��ت از داده ها، مواجهه ب��ا تخلفات، 
ناهنجاري ه��ا و تهاجم فرهنگي در پيام رس��ان هاي 
اجتماعي را در كارگروهي با عضويت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمي، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
وزارت اطالعات، وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري، 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي، وزارت دادگس��تري، سازمان صدا 
و س��يماي جمهوري اس��المي ايران، دادستاني كل 
كش��ور، ني��روي انتظامي جمهوري اس��المي ايران، 
س��ازمان تبليغات اسالمي، مركز مديريت حوزه هاي 
علميه و نماينده تش��كل هاي صنفي ذي ربط تهيه و 

تدوين كنند. 
اين آيين نامه بايد ب��ه مركز ملي فضاي مجازي 
براي بررس��ي عدم مغايرت با سياست ها و مصوبات 

شوراي عالي فضاي مجازي ارائه شود. 
نظارت بر انتش��ار محتوا و تبليغ��ات و صيانت از 
داده ها در پيام رسان هاي اجتماعي مطابق مجوزهاي 
صادره نيز به وزارت ارش��اد محول ش��ده است. اين 
وزارتخانه همچنين بايد زمينه حمايت و بسترسازي 
ب��راي افزاي��ش توليد محت��واي مبتني ب��ر فرهنگ 
اس��المي � ايراني و تس��هيل دسترس��ي كاربران به 
آنها با همكاري س��ازمان صدا و س��يماي جمهوري 
اسالمي ايران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري، سازمان تبليغات اسالمي، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، معاونت علمي و فناوري 

رياس��ت جمهوري، وزارت ورزش و جوان��ان، معاونت 
امور زنان و خانواده رياست جمهوري، مركز مديريت 
حوزه هاي علميه، مرك��ز تحقيقات كامپيوتري علوم 
اس��المي )نور(، انجمن ها، تشكل ها، بخش خصوصي 
و عموم كاربران فراهم كند. س��ازمان صدا و سيماي 
جمهوري اسالمي ايران نيز موظف است براي ترويج 
و آموزش كاربري همگاني پيام رس��ان هاي اجتماعي 
داخلي و ارتقاي آگاهي و مهارت مردم در بهره برداري 
از ظرفيت آنه��ا و مقابله با مخاطرات آنها در زندگي 
ف��ردي و اجتماعي كاربران، اق��دام به توليد و پخش 

برنامه هاي راديويي و تلويزيوني مناسب كند. 

 بازبيني مصاديق محتواي مجرمانه توسط قوه قضاييه
مطاب��ق با اي��ن مصوبه قوه قضاييه موظف اس��ت 
ب��راي صيانت از حقوق ش��هروندي، حريم خصوصي، 
امني��ت عمومي واعتمادس��ازي، آيي��ن نامه يي را در 
راستاي حمايت حقوقي از تداوم كسب و كار و فعاليت 
پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي و بازبيني مصاديق 
محت��واي مجرمانه، ظرف مدت يك م��اه تدوين و به 

شوراي عالي فضاي مجازي ارائه كند. 
اين آيين نامه بايد به گونه يي تنظيم شود كه ضمن 
صيانت از حقوق شهروندي، مسووليت كاربر در قبال 
محتوايي كه منتشر مي كند و مسووليت ارائه دهندگان 
پيام رس��ان اجتماعي داخلي طوري تعيين ش��ود كه 
ام��كان رقاب��ت پيام رس��ان هاي اجتماع��ي داخلي با 

پيام رسان هاي اجتماعي خارجي را تقويت كند. 
در همين حال نهادها و موسسات دولتي و عمومي 
غيردولت��ي، تبليغات خود در محيط پيام رس��ان هاي 
اجتماعي را صرفا از طريق پيام رس��ان هاي اجتماعي 
داخلي داراي بيش از ي��ك ميليون كاربر فعال انجام 
دهند. فهرست اين پيام رس��ان هاي اجتماعي توسط 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات منتش��ر و به روز 
خواهد ش��د. بانك مركزي جمهوري اس��المي امكان 
پرداخ��ت برخط را براي كس��ب و كارهاي مبتني بر 
پيام رس��ان اجتماعي داخلي فراهم و ضوابط و شرايط 
مربوط را ظ��رف مدت دو ماه با هماهنگي مركز ملي 
فض��اي مجازي تدوي��ن و ابالغ كن��د و هرگونه ارائه 
خدم��ات بانكي از طري��ق پيام رس��ان هاي اجتماعي 
خارجي ممنوع ش��ده اس��ت. درهمين حال هرگونه 
كنت��رل ارتباطات كاربران پيام رس��ان هاي اجتماعي، 
توس��ط هر ش��خص حقيقي و حقوقي ب��ه جز موارد 
مص��رح در قوانين مرب��وط و مصوبات ش��وراي عالي 
امنيت ملي، ممنوع است. مسووليت اقدامات كاربران 
در ش��بكه هاي اجتماعي بر عهده خ��ود كاربران بوده 
و ارائه دهن��ده خدمت پيام رس��ان اجتماعي، موظف 
ب��ه همكاري با مقامات مج��از، در چارچوب قوانين و 
مقررات كش��ور اس��ت. مطابق با اين مصوبه استفاده 
نهاده��ا و موسس��ات دولتي و عموم��ي غيردولتي از 
پيام رسان هاي اجتماعي خارجي براي مكاتبات اداري 

و ارائه خدمات اداري ممنوع است. 

ناسا|
 يك ش��ركت نانويي با همكاري ناس��ا موفق به ساخت مخزن تحت فش��ار با استفاده از 

نانولوله هاي كربني شده است. راكت حاوي اين مخزن چندي پيش به فضا پرتاب شد. 
۱۶ ماه مي ۲۰۱۷ ناسا راكتي به فضا ارسال كرد كه در مخزن تحت فشار كامپوزيتي آن 
از نانولوله هاي كربني استفاده شده بود. اين مخزن در واقع يك تانك آلومينيومي پوشيده از 

مواد كامپوزيتي با توانايي نگه داشتن گاز و سياالت تحت فشار است. 
در مخزن اين راكت از نانولوله هاي كربني به هم بافته اس��تفاده شده و ساختاري ۵ برابر 
مستحكم تر از فوالد دارد. يكي از مزاياي استفاده از كالف هاي نانولوله  كربني در اين مخزن، 
كاهش وزن آن اس��ت. اين الياف توس��ط شركت نانوكمپ تكنولوژي ساخته شده است. اين 
ش��ركت در حوزه ساخت كابل هاي اطالعات سبك فعاليت دارد. اين كابل ها با وجود خواص 
الكتريكي مناسب، استحكام بااليي ندارند. نانوكمپ در قالب يك همكاري مشترك با ناسا اقدام 
به تغيير فرآيند خود به منظور افزايش استحكام الياف كرده  است. مايكل ميدور از محققان ناسا 
معتقد است؛ ايده ما در اين پروژه آن بود كه با نانوكمپ همكاري كنيم تا خواص كششي الياف 
افزايش يابد. براي اين منظور، روش هاي مختلفي مورد بررس��ي قرار گرفت. املي سيوچي از 
محققان ناسا اظهار داشت: از سال ۲۰۰۰ نسبت به اين فناوري عالقه مند شديم. دليل اين امر 
آن بود كه اطالعات ما نشان مي داد كه خواص مكانيكي نانولوله هاي كربني بهتر از آن چيزي 
اس��ت كه معموالً در حوزه هوافضا رايج است. از سوي ديگر با استفاده از نانولوله هاي كربني 
مي توان وزن را به ش��دت كاهش داد. اين گروه به دنبال اس��تفاده از نانولوله هاي كربني براي 
توليد الياف بودند تا در نهايت اين الياف براي كاهش ۳۰ درصدي وزن مخزن راكت و افزايش 
اس��تحكام آن به كار رود. براي توليد اين الياف، ميليون ها نانولوله  كربني به هم بافته شده و 
در نهايت كالفي ايجاد مي شود كه بين آنها هيچ اتصال دهنده يي وجود ندارد. تنها چيزي كه 
موجب چس��بيدن نانولوله ها به هم مي شود، بافته شدن آنها و پيچش هر نانولوله به ديگري 

است كه موجب قفل شدن نانولوله ها مي شود. 

ديلي ميل|
 براساس جزئيات جديدي كه از كدهاي اسپيكر هوشمند »اپل« دريافت شده، آيفون ۸ براي 
نخستين بار با هر دو دوربين جلو و عقب با كيفيت 4K  و سرعت ۶۰ فريم بر ثانيه فيلمبرداري 
خواهد كرد. با توجه به اطالعاتي كه از اسپيكر هوشمند جديد »اپل« با عنوان »هوم پاد« به دست 
آمده، دوربين هاي آيفون ۸ با كيفيت 4K  و با سرعت ۶۰ فريم بر ثانيه فيلمبرداري مي كند. برخي 
توسعه دهندگان چندين سر نخ از آيفون ۸ را در كدهاي اصلي »هوم پاد« مشاهده كرده اند. آنها 
در روزه��اي اخير چندين م��ورد از ويژگي هاي آيفون ۸ را فاش كرده اند. ابتدا وجود يك دوربين 
مادون قرمز و صفحه نمايش بدون لبه را تاييد كردند، سپس خبر از به كارگيري فناوري تشخيص 
چهره و حذف دكمه »هوم« و وجود يك دوربين هوشمند دادند. اكنون نيز يك وبسايت برزيلي 
ب��ه ن��ام »iHelp BR  « ادعا كرده كه با توجه به كدهاي »هوم پ��اد«، دوربين هاي آيفون ۸ با 
باالترين كيفيت ممكن فيلمبرداري خواهند كرد. شايان ذكر است كه افزايش سرعت فيلمبرداري 
بر حسب فريم بر ثانيه مي تواند به برنامه هاي واقعيت افزوده در »ios 11« كمك كند. در حال 
حاضر دوربين هاي پش��ت آيفون ۷ و ۷ پالس مي توانند با سرعت ۳۰ فريم بر ثانيه فيلمبرداري 
كنند و دوربين هاي جلوي آنها به فيلمبرداري با كيفيت p1080  محدود شده اند. به دليل اينكه 
»هوم پاد« بايد با گوشي جديد »اپل« سازگاري كامل داشته باشد، در كدهاي نوشته شده براي 
اين اسپيكر هوشمند برخي ارجاعات موجب افشاي ويژگي هاي آيفون ۸ شده است. اين ويژگي ها 
ش��امل حذف دكمه »هوم«، ويژگي »تلنگر براي روشن شدن«، فناوري تشخيص چهره، صفحه 
نمايش بدون لبه، دوربين مادون قرمز و هوشمند و فيلمبرداري با كيفيت ۴K  و سرعت ۶۰ فريم 
بر ثانيه است. شايعاتي نظير دوربين سه بعدي با دو لنز، قابليت هاي واقعيت افزوده، صفحه نمايش 
منحني و ۵ و ۵.۸ اينچي، جايگزيني صفحه آلومينيومي پشت گوشي با دو قاب شيشه يي و يك 
قاب فلزي تقويتي در وسط آنها و قيمت هاي ۹۹۹ دالري براي نسخه ۱۲۸ گيگابايتي و ۱۰۹۹ 
دالري براي نسخه ۲۵۶ گيگابايتي، در مورد رنگبندي آيفون ۸ هم گمانه زني هايي صورت گرفته 

كه حكايت از عرضه اين گوشي با ۶ رنگ مشتق از قرمز، طاليي و خاكستري دارد. 

نيواطلس|
 محققان دانشگاه سينسيناتي امريكا يك حسگر زيستي طراحي كرده اند كه در زماني 

كه كاربر در حال استراحت است، باعث تعريق مي شود. 
در س��ال هاي اخير وسايل پوشيدني نظارت بر تعريق، كاربرد گسترده يي پيدا كرده اند. 
يكي از مش��كالتي كه در اين فناوري ها وجود دارد اين اس��ت كه استفاده از آنها منوط به 
انجام فعاليت بدني و تعريق بدن اس��ت كه اس��تفاده از آنها را صرفا به ورزشكاران و افرادي 

كه فعاليت بدني باال دارند محدود مي كند. 
حال محققان دانشگاه »سينسيناتي« امريكا موفق به طراحي يك حسگر زيستي شده اند 
كه در ابعاد يك باند است و مي تواند يك قسمت كوچك پوست را براي عرق كردن، تحريك 
كند. با اس��تفاده از اين حسگر بس��ياري از مواد شيميايي كليدي براي محققان قابل رصد 
و بررس��ي خواهد بود. پروفس��ور »جيسون هيكنفلد« محقق ارش��د اين تحقيق مي گويد: 
براي يك دوره طوالني محققان از عرق بيماران به خوبي استفاده نكرده اند، با وجود اينكه 
تركيبات موجود در آن مي تواند بسيار مفيد و مهم باشد اما به اين خاطر اينكه دسترسي به 
آن هميشه ممكن نيست، مورد بي توجهي واقع شده است. وي افزود: هدف ما اين است كه 
به راهكاري دس��ت پيدا كنيم تا در هر زماني كه نياز داشتيم يا حتي براي مدت چند روز 
بطور مداوم به عرق بيمار دسترسي داشته باشيم. محققان از سه روش براي تحريك عرق 

در يك ناحيه موضعي از پوست ايجاد كرده اند. 
در روش اول يك ژل حاوي يك ماده ش��يميايي به نام كرباكول، كه در قطره چش��مي 
اس��تفاده مي ش��ود، در تحريك توليد عرق موفق بود. در روش دوم يك پد فوم حافظه يي 
ايجاد شد تا ارتباط بهتري بين حسگر و پوست برقرار شود. در نهايت، تيم تحقيقاتي يك 
فرايند به نام »iontophoresis« را به وجود آوردند كه مقدار كمي از كارباكول را به اليه 
بااليي پوست تزريق مي كند كه يك جريان الكتريسيته كوچك و غيرقابل تشخيص را ايجاد 

مي كند. اين فرآيند مي تواند براي چند روز نيز در بيمار تعريق را ايجاد كند. 

پرتاب راكتي از جنس نانولوله هاي كربني به فضا  ابداع حسگر زيستي كه باعث تعريق مي شودفناوري هاي »آيفون 8« فاش شد 

فضا زاويهكاربر
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11 بنگاهها
متنوع ترين و مقرون به صرفه ترين 

بسته هاي اينترنت مدت دار
هم��ره اول در راس��تاي ب��اال ب��ردن ق��درت انتخاب 
مش��تركين، از ارائه ۱۹ بس��ته اينترنت متنوع و مقرون به 

صرفه جديد، خبر داد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، اين بس��ته ها، بس��ته هاي آلفاپالس مدت دار ۳ماهه، 
۶ماهه و يك ساله با قيمت مناسب هستند كه پرحجم ترين 

و متنوع ترين بسته هاي اينترنت بازار به شمار مي آيند. 
مشتركين مي توانند بسته هاي بلندمدت را هم به صورت 
نقدي با كارت بانكي از طريق س��امانه #۱* و هم از طريق 
تمامي درگاه هاي خريد مانند سامانه »همراه من« و ۱۰۰#* 
خريداري كنند كه هزينه خريد بسته هاي بلندمدت همانند 
ساير بسته هاي آلفاپالس، براي مشتركين دايمي روي قبض 
آمده و براي مش��تركين اعتباري از ش��ارژ كسر خواهد شد. 
مشتركين مي توانند در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز از ترافيك 
خود بدون محدوديت استفاده كنند. گفتني است بسته هاي 
آلفاپالس بلندمدت جديد، داراي رزرو خودكار هستند. همراه 
اولي ها مي توانند براي كس��ب اطالعات بيشتر در خصوص 
بس��ته هاي جديد و نحوه خريد آنه��ا به پرتال اين اپراتور به 

نشاني www.mci.ir مراجعه كنند. 

 نوغان هاي توزيع ش�ده، چيني اس�ت- رشت| 
رييس مركز توس��عه نوغانداري كشور گفت: امسال نيمي از 
نوغان هاي توزيع شده چيني بود.   علي اصغر داداش پور گفت: 
امس��ال 5۰ درصد از از تخم نوغان توزيع ش��ده در كشور از 
چين وارد ش��ده بود. او افزود: با كارشناسي هاي انجام شده، 
سال آينده به ۴۲هزار جعبه تخم نوغان نياز خواهيم داشت. 
داداش پور از توزيع ۳۳۰هزار اصله نهال توت توليد خبر داد 
و خاطر نش��ان كرد: در بهمن ماه امس��ال اي��ن مقدار نهال، 
ميان نوغانداران به  صورت رايگان توزيع خواهد شد. رييس 
مركز توس��عه نوغانداري كشور گفت: اين هدف مهم توسط 
وزارت جهاد كشاورزي دنبال مي شود. داداش پور افزود: ايجاد 
ارزش افزوده در مقاطع بعد از پيله  تر ابريشم ارزشمند است. 
 لزوم شناس�ايي دس�تاوردهاي نخبگان ايراني- 
اصفه�ان| مدير مركز فناوري هاي نوين ش��هرداري اصفهان 
گف��ت: باي��د نخب��گان را دريابي��م، از آنها مواظب��ت كنيم، 
تالش هايش��ان را ارج نهيم و دس��تاوردهاي جوان��ان را اعالم 
كنيم و بستر تشويق ايجاد كنيم ضمن اينكه بايد دستاوردهاي 
نخبگان ايراني را به جهانيان بشناسانيم. محمدرضا نيلفروشان 
در مراسم اختتاميه نخستين نمايشگاه بين المللي فناوري هاي 
نوين ش��هري اظهار كرد: بالندگي و اقتدار يك كشور حاصل 
س��رمايه هاي فكري آن كشور اس��ت. او افزود: امروز براساس 
فرامين رهبر معظم انقالب تكليف است، اقدام را عملي كنيم و 
اشتغال را پايدار. نيلفروشان ادامه داد: آمارها و اطالعات خبري 
مشكل را حل نمي كند بلكه اقدامات عملياتي الزم است. تنها 

راه نجات اقتدار علمي و تخصص فناور محور است. 
 راه اندازي نخستين مجتمع فناوري هاي زيست 
محيطي مديريت پسماند - اصفهان| مديرعامل سازمان 
مديري��ت پس��ماند ش��هرداري اصفهان گفت: اميد اس��ت 
به زودي نخس��تين مجتمع فناوري هاي زيس��ت محيطي 
مديري��ت پس��ماند در ش��هر اصفه��ان و در كارخانه فعلي 
كودآلي راه اندازي ش��ود. اميرحس��ين كميل��ي، مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند شهرداري اظهار كرد: اين كنفرانس 
در بخش هاي مختلف و با حضور ش��ركت كنندگان داخلي 
و خارجي برگزار مي ش��ود. او افزود: اين كنفرانس به عنوان 
فناوري هاي نوين در عرصه مديريت پسماند معرفي شده اما 
هدف ما استفاده از بيوگازهاست. مديرعامل سازمان مديريت 
پسماند با تاكيد بر اينكه روزانه 5۰ هزار تن پسماند در كشور 
توليد مي ش��ود، عنوان كرد: ۶۰ درصد از اين مقدار پسماند 
توليد ش��ده در كشور مواد عالي هستند كه بايد به بهترين 

نحو مديريت شود و به چرخه طبيعت بازگردد. 
 انتص�اب در اداره كل راه�داري و حم�ل و نقل 
ج�اده اي مازندران- س�اري| با صدور حكمي از س��وي 
داود كش��اورزيان، مع��اون وزير و رييس س��ازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده يي كش��ور، جلي��ل محمدزاده به عنوان 
بازرس اين اداره كل منصوب شد. هوشنگ نصيري پركوهي، 
مشاور مديركل و رييس روابط عمومي اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده يي اس��تان مازندران ضمن اعالم اين خبر 
افزود: اين حكم در راستاي ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات 
كش��وري و با تاييد كميته سالمت اداري و صيانت از حقوق 
مردم ابالغ شده است. او ادامه داد: در بخشي از حكم ارسالي 
رياست محترم س��ازمان آمده است: انتظار دارد با جديت و 
پش��تكار در محدوده تخلفات موضوع اين ماده)رشوه خواري 
و سوءاستفاده از مقام اداري( بازرسي الزم را به عمل آوريد. 
گفتني اس��ت جليل محمد زاده هم اكنون به عنوان مسوول 
ارزيابي عملكرد و پاس��خگويي به ش��كايات اي��ن اداره كل 

مشغول به انجام وظايف محوله است. 
پيام ش�هردار ساري به مناس�بت روز خبرنگار- 
س�اري| مهدي عبوري، ش��هردار س��اري با ارس��ال پيامي 
روز خبرن��گار را تبريك گفت. در بخش��ي از اي��ن پيام آمده 
است:»رس��انه مي توان��د مح��رك توس��عه هر ش��هر و تعالي 
ش��هروندانش باش��د چراكه ناظر ايفاي مس��ووليت اجتماعي 
شهروندان از سويي و مبين حقوق شهروندي در تمام سطوح 
جامعه از سويي ديگر است. از آن رو كه با گسترش شبكه هاي 
اجتماعي در شهر انسان محور هر شهروند خود يك خبرنگار 
است. بي ترديد تعامل روزافزون تيم مديريت شهري و عزيزان 
س��اعي در عرصه خبر و رسانه مي تواند فصل تازه يي از كتاب 

توسعه ساري را قلمي كند.«
 آغاز مرحله دوم پرداخت تس�هيالت رونق توليد- 
يزد| رييس سازمان صنعت، معدن، تجارت استان گفت: در سال 
گذشته ۱۶هزارميليارد تومان براي پرداخت و ايجاد رونق اشتغال 
در 75۰۰واحد صنعتي كوچك و متوس��ط در كشور اختصاص 
يافت كه استان يزد در ارائه تسهيالت به واحدهاي توليدي نقش 
بسزايي داشت. علمدار افزود: در همين راستا كارگروه رفع موانع 
توليد به رياست استاندار و دبيري صنعت، معدن و تجارت استان 
يزد تشكيل شد و از ۱۱۰۰ميليارد تومان تسهيالت 85۰ ميليارد 
تومان آن در قالب تسهيالت مستقيم و غيرمستقيم به ۹۰۰واحد 
توليدي پرداخت شد كه از اين لحاظ استان يزد جزو ۴ استان برتر 
در زمينه پرداخت تسهيالت قرار گرفت و زمينه اشتغال ۴۰هزار 

نفر در بخش صنعت، معدن و تجارت استان فراهم شد. 

ويژه

اخبارشهرستانها

در جلسه هم انديشي و انتقال تجارب مديران معين هاي اقتصاد مقاومتي استان كرمان مطرح شد

تالش براي مردمي كردن اقتصاد دولتي
گروه بنگاه ها|

»مردم��ي كردن اقتص��اد دولتي« عن��وان مهم ترين 
پروژه يي اس��ت كه مدي��ران اجرايي و اقتصادي اس��تان 
كرمان تالش مي كنند ابعاد و زواياي گوناگون آن را تحقق 
بخش��ند؛ پروژه يي كه تالش مي كند ضمن پوياتر كردن 
مزيت هاي منطقه يي اس��تان كرمان در بخش هايي چون 
كشاورزي، معدن و... فرآيند شناسايي ظرفيت هاي تازه يي 
را در بخش هاي توليدي، صنعتي، تعاوني و... اين استان را 

نيز در دستور كار قرار دهد. 
جلسه روزگذشته هم انديشي و انتقال تجارب مديران 
معين هاي اقتصاد مقاومتي اس��تان كرم��ان در مجلس 
ش��وراي اس��المي به ميزباني بنياد مستضعفان، فرصتي 
شد براي تاكيد روي راهكارهايي كه از طريق آن مي توان 
روند توانمند سازي مردم كرمان را براي مشاركت فعال تر 
در اقتصاد تسريع بخشيد. جلسه يي كه در آن معين هاي 
اقتصادي مناطق مختلف اين اس��تان در كنار استاندار و 
رييس بنياد مس��تضعفان دور يك ميز نشستند، از موانع 
و مش��كالت س��خن گفتند، ظرفيت ها را برش��مردند و 
راهكاره��اي س��ازنده يي كه از طريق آن مي توان بس��تر 
مناسب تري را براي مشاركت مردم در بخش هاي مختلف 
ايجاد كرد را شرح دادند. همان طور كه شمايل كلي اقتصاد 
در اس��تان هاي مختلف، تابعي از مشكالت كالن اقتصاد 
در بخش هاي مختلف است، در اين جلسه هم بيشترين 
تاكيد مجريان اقتصاد مقاومتي در استان كرمان، معطوف 
مش��كالتي ش��د كه در طبقه هاي اقتصادي در كالس��ه 
موضوعي بهبود محيط هاي كس��ب و كار قرار مي گيرند. 
مشكالتي كه باعث ش��ده تا براي راه اندازي يك كسب و 
كار س��اده روستايي، مردم مش��كالت زيادي را در بخش 
اخذ مجوز و تامين مالي پروژه ها داش��ته باشند. در كنار 
اين مش��كالت عمومي، موضوعات ديگ��ري نيز به عنوان 
مشكالت خاص كرمان در اين جلسه مطرح شدند كه در 
دايره مشكالت استاني كرمان قرار مي گيرند. اينكه با وجود 
برندهاي بزرگ و تاثيرگذار اقتصادي در استان كرمان، به 
اين دليل كه اين ش��ركت ها فع��ل و انفعاالت مالي خود 
را از طري��ق بانك هاي پايتخت دنبال مي كنند، امكان به 
كار گيري اين ظرفيت هاي مالي در راستاي توسعه كسب 

و كار استان عملياتي نمي شوند. 
بعد از صحبت هاي معين هاي اقتصادي مناطق مختلف 
استان كرمان، ابتدا سعيدي كيا رييس بنياد مستضعفان 
درباره فرآيند توانمندس��ازي مردم و بع��د از آن عليرضا 
رزم حسيني اس��تاندار كرمان درباره پروژه مردمي كردن 
اقتصاد اس��تان صحبت كردند. صحبت هايي كه همگي 
روي ي��ك نكته كليدي تاكيد داش��تند و آن اينكه براي 
رسيدن به پيشرفت پايدار و توسعه متوازن هيچ راهكاري 
موثرتر از مشاركت مردم در فرآيند اقتصادي وجود ندارد. 

 تالش همگاني براي رفع فقر و جهل در كرمان
استاندار كرمان با بيان اينكه كرمان، نخستين استان 
كشور است كه به نداي رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتي 
پاسخ داد، اظهار كرد: مردمي كردن اقتصاد مقاومتي، يكي 
از دغدغه ه��اي مقام معظم رهبري ب��ود كه اين مهم در 
استان كرمان در حال اجراست و به جرات مي توان گفت 

كه امروز استان كرمان پيش��گام در حوزه مردمي كردن 
اقتصاد مقاومتي در كش��ور است. رزم حسيني در بخش 
ديگري از صحبت هايش به خطراتي كه سياسي كاري در 
فرآيند توسعه اس��تان دارد، افزود: بايد بر محور واليت و 
توس��عه، توسعه مناطق را رقم بزنيم و در حوزه عقالنيت 
سياسي به دور از نزاع سياسي توسعه پايدار استان كرمان 
را تحقق دهيم و تنها دعواي استان كرمان، توسعه استان 
باش��د. اس��تاندار كرمان ديروز در جلس��ه هم انديشي و 
انتقال تجارب مديران معين هاي اقتصاد مقاومتي استان 

كرمان با اش��اره به برگزاري دومين جلس��ه هم انديشي 
و انتق��ال تج��ارب معين هاي اقتص��ادي مقاومتي اظهار 
كرد: در مهرماه ۹۳ موافقتنامه يي براي نخس��تين بار در 
كش��ور مبتني بر واس��پاري مديريت توسعه به موسسه 
بنياد مس��تضعفان در منطقه قلعه گن��ج صورت گرفت. 
هم اكنون ۲۲ موسسه ملي و استاني در مناطق هشت گانه 
اقتصادي استان كرمان، همانند الگوي صورت گرفته در 
شهرستان قلعه گنج، كار داوطلبانه و خيرخواهانه توسعه 
را در اس��تان كرمان آغاز كرده اند. نماينده عالي دولت در 

كرمان با بيان اينكه بعد از انقالب، براي نخستين بار الگوي 
واگذاري توس��عه به موسسات بزرگ خصوصي اقتصادي 
ص��ورت گرفت، اظهار كرد: اين الگو س��بك جديدي در 
مديريت كش��ور است كه هم اكنون اين الگو به خوبي در 
استان كرمان در حال تمرين بوده و توفيقات خوبي نيز به 
همراه داشته است.او با بيان اينكه هدف از برگزاري چنين 
جلساتي، تبادل انديشه بين معين هاي اقتصاد مقاومتي 
اس��ت، تصريح كرد: به دنبال رفع فقر و جهل در اس��تان 
كرمان هستيم و الگوي اجرايي شده در استان كرمان نيز 

تنها در اين راستا بوده و هيچ گونه وجهه سياسي ندارد. 
رزم حس��يني در پاي��ان خاطرنش��ان كرد: براس��اس 
سياس��ت هاي مقام معظم رهبري دول��ت نقش نهادينه 
كردن كارگ��زاري را برعهده دارد و اين مهم نيز به خوبي 
در استان كرمان در حال اجراست و هم اكنون مردم فرمان 

توسعه استان كرمان را به دست گرفته اند. 

 انتقال مطالبات دستگاه هاي اجرايي كرمان 
به مجلس

اگر فرآيند توس��عه را يك منش��ور چندوجهي فرض 
كنيم كه اركان مختلفي در آن اثرگذار هس��تند، مجلس 
وراي اس��المي يكي از اضالع اصلي اين منشور محسوب 
مي شود كه ريل گذاري اش در بخش هاي مختلف مي تواند 
روند مردمي كردن و مقاوم س��ازي را تس��ريع بخشد. اما 
با وجود اين نقش كليدي، هنوز مس��ير انتقال مطالبات 
مردم و دس��تگاه هاي اجرايي اس��تان ها ب��ه نمايندگان 
مجلس به درستي انجام نمي شود. براساس اين دورنماي 
كلي اس��ت كه رييس كميسيون اقتصادي مجلس دهم 
و نماينده كرمان از دستگاه هاي دولتي استان و مسووالن 
اقتصادي مي خواهد كه مطالبات خود را در قالب گزارشي 
به نمايندگان منتقل كنند تا در دستور كار كميسيون هاي 
مختل��ف قرار بگيرد. محمدرض��ا پورابراهيمي خطاب به 
استاندار كرمان، گفت: مدل اقتصاد مقاومتي استان كرمان 
را مستند س��ازي كنيد تا بتوانيم اين مدل استان كرمان 
را عملياتي كنيم، كليه ام��وري كه معين هاي و مديران 
دولتي استان كرمان از مجلس به عنوان اختيار نياز دارند، 
 در قالب يك گزارش به ما ارائه كنند تا در كميس��يون ها 

در دستور كار قرار دهيم. 

 مدل توسعه اي استان كرمان بايد در كشور 
بارور شود

محمد سعيدي كيا كه ميزباني از اين جلسه را به عهده 
داش��ت بعد از صحبت هاي معين هاي اقتصادي با اشاره 
به الگوهاي منحصربه فردي كه كرمان در مردمي س��ازي 
اقتصاد و توانمندسازي مردم ارائه كرده به اين نكته اشاره 
كرد كه بايد اين الگو در س��اير مناطق كش��ور نيز به كار 
گرفته ش��ود. رييس بنياد مس��تضعفان ضمن بازخواني 
تجربياتي كه در زمان زلزله بم از بازسازي دوباره اين شهر 
داش��ت، گفت: مدل توسعه يي اس��تان كرمان و واگذاري 
توسعه استان به بخش خصوصي بايد در كشور بارور شود 
و مجلس شوراي اسالمي نيز بايد كمك كند كه اين الگو 
و مدل به كل كشور تعميم داده شود. محمد سعيدي كيا 
با بيان اينكه در اس��تان كرمان به همت استاندار كرمان 
موفقيت هاي خوبي حاصل ش��ده كه قابل تقدير اس��ت، 
تصريح كرد: براي مناطق دو و س��ه كش��ور نيز همچون 
شهرستان قلعه گنج برنامه هايي در دست اقدام خواهيم 
داش��ت، اما در اين موضوع به دنبال پاي كار بودن مديران 
بوديم كه چنين جلساتي نش��ان دهنده همدلي مديران 
اس��تان كرمان اس��ت. او ادامه داد: مدل توسعه يي استان 
كرمان و واگذاري توسعه استان به بخش خصوصي بايد در 
كشور بارور شود و مجلس شوراي اسالمي نيز بايد كمك 

كند كه اين الگو و مدل به كل كشور تعميم داده شود. 

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در نشست خبري با اصحاب رسانه: 

فرهنگ سازي مديريت مصرف الزمه تامين برق پايدار است
محمود شهبا در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار كرد: در سال 
جاري صنعت برق كش��ور تمام تالش خود را در جهت فرهنگ س��ازي 
مديريت مصرف واحدهاي صنعتي، خانگي، تجاري، اداري و كش��اورزي 

انجام داده تا با حداقل تداخل و خاموشي از اين دوره عبور كنيم. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از روابط عمومي ش��ركت توزيع نيروي 
برق ش��مال استان كرمان ش��هبا با بيان اينكه در سطح كشور مشكل 
عمده يي در بخش برق نداش��ته ايم، افزود: 5۹۲هزار مش��ترك برق در 
ش��مال اس��تان كرمان وجود دارد كه در چهار ماهه نخست سال جاري 
تالش كرديم، مديريت مصرف صحيح را بين مش��تركان شمال استان 

نهادينه كنيم. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان با تاكيد بر 
اينكه راه حل اصالح الگوي مصرف انرژي در كش��ور بايد از مدرسه آغاز 
شود، تصريح كرد: طرح انرژي پويان در ۱۱ مدرسه و در هر مدرسه يك 
كالس ۳۰نفري تش��كيل و به دانش آموزان نحوه مديريت بهينه مصرف 

برق آموزش داده ش��د. او با اشاره به اينكه طرح دهه مديريت مصرف از 
۴ تا ۱۳مردادماه ادامه خواهد داش��ت، افزود: تداوم برنامه هاي مديريت 
مصرف براي نهادينه كردن مصرف بهينه الزم اس��ت. ش��هبا بازه زماني 
۱5خرداد تا ۱5 ش��هريورماه را اوج مصرف برق دانست و عنوان كرد: به 
كمك مشتركان برق در بخش هاي مختلف در خصوص صرفه جويي در 

مصرف برق در اين بازه زماني نياز داريم. 
او از اقدامات ش��ركت توزيع نيروي برق ش��مال استان در خصوص 
مديريت مصرف س��خن به ميان آورد و مطرح كرد: در راس��تاي اصالح 
مصرف برق درون صنعت، در س��ال گذش��ته 55 صنعت با ما همكاري 
داشته اند و حدود ۳7مگاوات صرفه جويي از اين بخش صورت گرفته كه 

5۰۰ميليون تومان پاداش دريافت كرده اند. 
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان با بيان اينكه 
مشتركان كشاورزي؛ يك درصد كل مشتركان شمال استان را تشكيل 
مي دهند، اظهار كرد: متاس��فانه مش��تركان كش��اورزي ۴7درصد برق 

مصرفي شمال استان را به خود اختصاص داده اند اما طرح هاي همكاري 
نيز بين مشتركان كش��اورزي داشته ايم. ش��هبا افزود: در سال گذشته 
۲هزار و ۹۰7 مشترك برق در بخش كشاورزي با ما در راستاي مديريت 
مصرف در س��اعات پيك مصرف داشته اند كه ۲۳۰ مگاوات صرفه جويي 
در اين خصوص داشته ايم و ۱.5 ميليارد تومان پاداش بابت اين همكاري 

پرداخت كرده ايم. 

 مديريت مصرف بهينه انرژي يكي از اركان اقتصاد مقاومتي 
عليرضا احمديزدي معاون دفتر مديريت مصرف ش��ركت توانير نيز 
در نشس��ت خبري با اصحاب رس��انه به مناسبت دهه مديريت مصرف 
اظهار كرد: اگر همكاري مردم را در س��ال جاري نداش��تيم، با حدود ۴ 
هزار مگاوات كمبود توليد در كش��ور روبه رو و بنابراين مجبور به اعمال 
خاموش��ي بوديم، اما خوشبختانه اين اتفاق به دليل همكاري مشتركان 
رخ نداد. او اعالم كرد: حداكثر نياز مصرف در سال جاري در 8 مردادماه 

با مصرف حدود 55هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده، ضمن آنكه در سال گذشته 
حداكثر نياز مصرف كش��ور بيش از 5۲ هزار مگاوات بوده است. معاون 
دفتر مديريت مصرف ش��ركت توانير مديريت مص��رف انرژي را يكي از 
اركان اقتصاد مقاومتي دانس��ت و بيان كرد: به علت گرماي تابس��تان، 
سيستم هاي سرمايشي باعث افزايش مصرف برق مي شود كه مشتركان 
با رعايت برخي نكات مي توانند اين مصرف را كاهش دهند. او اظهار كرد: 
حداقل پيك زايي ما ۴هزار مگاوات است اما مي توان با همكاري مشتركان 

آن را به ۱۰هزار مگاوات برسانيم. 

حاضران در جلسه هم انديشي مديران معين هاي اقتصاد مقاومتي استان كرمان چه گفتند
توضيحاتعنواننام 

بايد در حوزه عقالنيت سياسي به دور از نزاع سياسي توسعه پايدار كرمان را تحقق بخشيم و تنها دعواي استان دعواي توسعه باشد.استاندار كرمانعليرضا رزم حسيني
مدل توسعه اي كرمان و واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي بايد در ساير مناطق كشور بارور شود.رييس بنياد مستضعفانمحمد سعيدي كيا

 كليه اموري كه معين هاي اقتصادي و مديران دولتي استان كرمان از مجلس نياز دارند در قالب يك گزارش ارائه شودرييس كميسيون اقتصادي مجلس دهممحمدرضا پورابراهيمي
تا در دستوركار كميسيون ها قرار دهيم.

معين هاي اقتصادي بايد توسعه فرهنگي را در كنار اقدامات توسعه اقتصادي دنبال كنند.نماينده شرق كرمان در مجلس دهمحبيب اهلل نيكزادي
حل مشكل بيكاري استان در گرو ورود شركت هاي بزرگ به بانك هاي استان است.نماينده شهربابك در مجلس دهمعلي اسدي

در بازديد از شهرستان قلعه گنج در نامه اي به مقام معظم رهبري از تالش هاي استاندار كرمان و بنياد مستضعفان تشكر كردم.رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دهممحمدمهدي زاهدي

 كميته ستاد اقتصاد مقاومتي منطقه ۶، با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و بانك رسالت در قالب كنسرسيوميمعين اقتصاد مقاومتي منطقه ۶ استان كرماناحمد مراد عليزاده
در شركت مس راه اندازي شد.

بهره برداري از كارخانه هاي توليد فروسيليس و كارخانه آهك شركت صنعتي معدني گل گهر به زودي انجام مي شود و در سال ۹۶ معين اقتصاد مقاومتي منطقه 7 استان كرمانناصر تقي زاده
اولين خط ذوب اين كارخانه راه اندازي مي شود.

اشتغال زايي براي ۴هزارو5۰۰ نفر در شهرستان منوجان با مساعدت استانداري انجام شد.معين اقتصاد مقاومتي منطقه 5 استان كرمانپورياني

 با راه اندازي صندوق خرد توسعه روستايي در بخش گلباف تاكنون بيش از 5۰۰ ميليارد تومان در اين صندوق از سوي مردم معين اقتصاد مقاومتي منطقه 8 استان كرمانحسين زاده
واريز شده است.

توليد محصوالت كشاورزي در جنوب استان كرمان اقتصادي نيست.معين اقتصاد مقاومتي منطقه ۲ استان كرمانمهدي طيب زاده

چهره هاي استاني

اصفهان|
ش��هردار اصفه��ان گف��ت: اميدواري��م 
نمايشگاه و جش��نواره بين المللي فناورهاي 
نوين ش��هري بتواند چالش ها و تهديدهايي كه 
كالن ش��هرها را دربرگرفته برطرف كند. به گزارش »تعادل« و به نقل 
از اداره ارتباطات رس��انه يي ش��هرداري اصفهان، مهدي جمالي نژاد در 
آيين افتتاحيه نمايشگاه و جشنواره فناورهاي نوين شهري با بيان اينكه 
در اين همايش ها واژه هاي جديد مطرح مي ش��ود و مديران شهري در 
قالب آن حركت مي كنند، تصريح كرد: به عنوان مثال شهرهاي سبز، 
شهرهاي خالق و شهرهاي دانش محور كه هم اكنون مطرح مي شود در 
همين باب اس��ت. از همين رو ش��هرهاي قرن ۲۱ را شهرهاي دانشي 
مطرح كرده اند. شهردار اصفهان با اشاره به تاكيد علم و دانش در دين 
اسالم گفت: در دين اسالم بر كسب دانش تاكيد بسياري شده به نحوي 
كه دانش حتي اگر در چين هم باش��د بايد آن را كسب كرد. او با بيان 
اينكه افق كس��ب دانش و علم بسيار وسيع است با اشاره به حديثي از 
امام صادق )ع( تاكيد كرد: ايش��ان مي فرماي��د: » اگر دانش ۲7 حرف 
داشته باش��د، تمام آنچه پيامبران براي بشريت آوردند ۲حرف بيشتر 

نبوده است.« اين سخن مسير طوالني علم را گوشزد مي كند. 

راهكارهاي اجرايي براي 
خروج كالن شهرها از چالش ها 

گيالن|
رييس پ��ارك عل��م و فناوري اس��تان 
گي��الن با بي��ان اينكه ۲۶مردادم��اه به مدت 
۳روز استندآپ مد و لباس به همت پارك علم و 
فناوري استان گيالن در منطقه آزاد انزلي برگزار مي شود، گفت: اين امر 
رويدادي مهم براي استان گيالن محسوب مي شود. به گزارش »تعادل« 
و به نقل از تسنيم، مجيد متقي طلب ديروز در نشست خبري با اشاره 
به اينكه مجامع علمي استان همواره نيازمند كمك و حمايت اصحاب 
رسانه است، بيان كرد: با آغاز برنامه ششم توسعه، روند پيشرفت علمي 
در كشور افزايش يافته و اين امر در استان گيالن به خوبي ديده مي شود. 
متقي طلب نقش اصحاب رسانه در توسعه علمي استان را حايز اهميت 
عنوان كرد و با بيان اينكه روند توس��عه بايد دانش بنيان باش��د، گفت: 
حركت در مس��ير اقدامات علمي و دانش بنيان بايد در جامعه ترويج و 
ترغيب شده و پيشرفت جامعه در مسير اقدامات دانش بنيان به پيش 
رود. او با اشاره به اينكه با وجود مشكالت گسترده در حوزه هاي علمي، 
استان گيالن روند چشمگيري در پيشرفت مباحث علمي و دانش بنيان 
دارد، اعالم كرد: اقدامات و فعاليت پارك علم و فناوري اس��تان گيالن 

از سال ۹۲ آغاز شده و هم اكنون به  وضعيت مطلوبي رسيده است. 

استندآپ مد و لباس در منطقه 
آزاد انزلي برگزار مي شود

قزوين|
معاون اقتص��ادي اس��تانداري قزوين 
گف��ت: راه اندازي بندر خش��ك در قزوين با 

جديت پيگيري مي شود. 
به گزارش »تعادل« و به نقل از ايسنا، »منوچهر حبيبي« معاون 
هماهنگي امور اقتصادي اس��تاندار قزوين در جلس��ه س��تاد اقتصاد 
مقاومتي اظهار كرد: با توجه به تصميمات ستاد سرمايه گذاري استان 
قرار ش��د هريك از موضوعات كالن اس��تان به يكي از دس��تگاه ها و 
نهادها س��پرده شود. او افزود: بر اين اس��اس موضوع راه اندازي بندر 
خش��ك در قزوين نيز به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي 
اس��تان واگذارشده تا بتوانيم هرچه سريع تر نسبت به دريافت مجوز 
آن اقدام كنيم. معاون اقتصادي استانداري قزوين تصريح كرد: قزوين 
به علل مختلف در راه اندازي بندرخشك داراي مزيت است به گونه يي 
كه  غير از حمل بار، افق تجارت بين المللي و رونق فضاي كسب وكار 
داخلي در اس��تان قزوين و اس��تان هاي همجوار باز اس��ت. حبيبي 
خاطرنشان كرد: در قانون برنامه توسعه پنج ساله فقط براي راه اندازي 
۲ بندر خشك مجوز داده  شده كه يكي از آنها يزد است و به دنبال آن 

هستيم، قزوين به عنوان استان دوم اين بندر را ايجاد كند. 

ضرورت راه اندازي بندر 
خشك در قزوين

اصفهان|
معاون وزير ارتباطات گفت: در آينده 
نزديك با توجه به ضرورت توسعه خدمات 
پستي مبتني بر موبايل سرويس » پست مند« 
براي ساماندهي بار، محصوالت پستي در اصفهان راه اندازي مي شود. 
به گزارش »تعادل« حس��ين مهري با اش��اره ب��ه اينكه در دنيا 
درحوزه پست اقدامات متعددي انجام شده و ايران نيز در اين زمينه 
از اين تغييرات عقب نمانده و رش��د و تحوالت بسياري كرده است، 
ادامه داد: خيلي از فعاليت ها الكترونيكي شده است از همين رو كسب 
و كار و ماموريت پس��ت هم تغيير كرده و به س��مت اس��ناد و كاال 
مهاجرت كرده اس��ت. مهري با تاكيد بر اينكه پست ها نقش بسزايي 
در تجارت الكترونيك ايفا مي كند، گفت: اگر شهروندي كااليي را به 
صورت الكترونيكي س��فارش دهد توسط پست نيز كاال جمع آوري، 

آماده سازي و در اختيار فرد متقاضي گذاشته مي شود. 
او در ادامه با تاكيد بر اينكه ماموريت هوشمند سازي مكان در ۲ 
س��ال اخير به شركت ملي پست محول شده است، خاطرنشان كرد: 
»مكان« يك بحث بس��يار مهمي اس��ت و امروزه نيز ۳ ضلع مثلثي 

است كه حكمروايي موفق را مي تواند، داشته باشد. 

پست مند به زودي در اصفهان 
راه اندازي مي شود
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اقتصاد اجتماعي12
۳۰درصد باغ وحش ها و باغ هاي 

پرندگان فاقد مجوز هستند
عضو كميس��يون اجتماعي مجلس ب��ا انتقاد از 
اينك��ه ۳۰درصد باغ وحش ه��ا، باغ هاي پرندگان و 
مراكز نگهداري از حيوانات فاقد مجوز است، گفت: 
سازمان حفاظت محيط زيست مراكز فاقد مجوز را 

تعطيل كند. 
محمدرضا بادامچي در گفت وگو با خانه ملت در 
واكنش به تعطيلي باغ وحش وكيل آباد مش��هد به 
دليل ش��رايط نامناس��ب نگهداري حيوانات، گفت: 
۳۰درص��د باغ وحش ها، باغ ه��اي پرندگان و مراكز 
نگه��داري از حيوان��ات بدون اخ��ذ مجوزهاي الزم 
از سازمان محيط زيس��ت در حال فعاليت هستند 
كه به صورت جدي مي طلب��د از ادامه فعاليت آنها 
جلوگيري كرد زيرا حق��وق حيوانات در اين مراكز 

رعايت نمي شود. 
ش��رايط نگهداري از حيوانات در باغ وحش ها و 
مراكز نگهداري از حيوانات فاقد مجوز با استانداردها 

فاصله دارد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پرديس در مجلس ش��وراي اس��المي، با انتقاد از 
اينكه شرايط نگهداري از حيوانات در باغ وحش ها و 
مراكز نگهداري از حيوانات فاقد مجوز با استانداردها 
فاصله دارد، تصريح كرد: متاس��فانه استانداردهاي 
حداقل��ي در اي��ن مراك��ز رعايت نمي ش��ود و نياز 
اس��ت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت نظارت ها 
 را بر اين مراكز تش��ديد و آنه��ا را مكلف به رعايت 

استانداردها كند. 
وي ب��ا انتق��اد از اينكه فضاه��اي در نظر گرفته 
ش��ده براي نگهداري از حيوان��ات در باغ وحش ها 
و مراك��ز نگه��داري از حيوانات فاقد مجوز بس��يار 
كوچك و محدود اس��ت، تصريح كرد: اين فضاها با 
استانداردهاي زيست محيطي فاصله زيادي داشته 

و حداقل هاي كيفي در آنها رعايت نمي شود. 
بادامچ��ي ب��ا ي��ادآوري مهلت 6ماهه س��ازمان 
حفاظت محيط زيست به مراكز نگهداري از حيات 
وح��ش، باغ وحش و باغ ه��اي پرندگان فاقد مجوز، 
گفت: هر چند مقرر شد تا پايان سال 95 تمامي باغ 
وحش، باغ پرن��دگان و مراكز نگهداري از حيوانات 
مجوزهاي الزم را از سازمان حفاظت محيط زيست 
اخذ كنند اما همچنان شاهد ادامه فعاليت برخي از 

اين مراكز در كشور هستيم. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر 
و پردي��س در مجل��س دهم، تصريح ك��رد: حيات 
وحش جزو زنجيره حيات بوده و همانند انس��ان ها 
حق حيات داش��ته و براي زندگ��ي و رفاه آنها بايد 
حداقل ها تامين و به ن��وع تغذيه، نحوه نگهداري و 

اندازه قفس ها در اين مراكز توجه ويژه شود. 
عض��و كميس��يون اجتماع��ي مجلس ش��وراي 
اس��المي، با تاكيد بر لزوم تش��ديد نظارت سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و شهرداري بر عملكرد باغ 
وحش ها و مراكز نگهداري از حيوانات، تصريح كرد: 
اين دس��تگاه ها بايد نظارت مناس��بي را بر نحوه و 
شرايط نگهداري از حيوانات در باغ وحش ها و مراكز 
نگهداري از حيوانات داش��ته و عملكرد آنها را بطور 

مداوم رصد و مورد ارزيابي قرار دهند. 

تعلل تامين اجتماعي در 
پرداخت اعتبار حوزه سالمت

نايب رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
با بي��ان اينكه از ح��دود ۱۸ هزار ميلي��ارد تومان 
حق درمان تامين اجتماع��ي، تنها ۴ هزار ميليارد 
به بخش حوزه س��المت تعلق گرفته اس��ت، گفت: 
شركاي وزارت بهداش��ت در اجراي طرح تحول با 

اين وزارتخانه همراهي نكردند. 
محمدحس��ين قربان��ي در گفت وگ��و ب��ا خانه 
مل��ت، درخصوص اظهارات رييس س��ازمان تامين 
اجتماعي مبني براينكه 79 درصد منابع مالي طرح 
تحول ازسوي تامين اجتماعي پرداخت شده است، 
گفت: اعالم اين آمار تنها براي بيمه شدگان تامين 
اجتماعي اس��ت، يعني 79 درصد منابع مالي براي 
طرح تح��ول در درمان بيم��اران مراجعه كننده به 
مراك��ز ملكي تامين اجتماعي هزينه اس��ت؛ ضمن 
اينكه درح��ال حاضر مبلغي ك��ه تامين اجتماعي 
بابت درمان از بيمه ش��دگان خود دريافت مي كند؛ 
درحوزه ه��اي مختل��ف و به طريق ه��اي گوناگون 

هزينه مي شود. 
نماينده مردم آستانه اشرفيه درمجلس شوراي 
اس��المي، با اش��اره به اينكه درحال حاضر درآمد 
تامي��ن اجتماع��ي ازمحل 9بيس��ت وهفتم حدود 
۱۸هزار ميليارد تومان اس��ت، افزود: اما پرداختي 
تامين اجتماعي به حوزه درمان به گفته مسووالن 
اين س��ازمان كمتر از ۴هزار ميليارد تومان است، 
همچنين هم اكنون نرخ خريد خدمت در س��ازمان 
تامين اجتماعي تفاوت هايي با اين موضوع دربخش 
دولتي دارد؛ از س��وي ديگ��ر پرداختي ها درمراكز 
ملكي تامين اجتماعي به روز بوده، اما پرداختي ها 
براي وزارت بهداش��ت ب��ا تاخيره��اي چند ماهه 

روبه رو است. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه گفته هاي وزيربهداش��ت 
درخصوص عدم همراهي ش��ركاء وزارت بهداشت 
دربح��ث طرح تحول كامال صحيح اس��ت، تصريح 
ك��رد: البت��ه دولت ني��ز ب��ه تعهدات مال��ي خود 
درخصوص ۱۰ درصد هدفمندي عمل نكرده است، 
يعني در س��ال 95 حتي يك ريال هم از اين محل 
پرداخت نش��ده و س��ازمان تامين اجتماعي نيز از 
حدود ۱۸هزار ميليارد توم��ان تنها ۴هزار ميليارد 
پرداخ��ت كرده اس��ت؛ اما ب��ا توجه به اش��رافيت 
رييس جمه��ور و تعه��دات مس��ووالن بطورحت��م 

اختالفات بين دور وزارتخانه حل خواهد شد. 
نايب ريي��س كميس��يون بهداش��ت و درم��ان 
مجلس، با اش��اره به اينكه كس��ري بودجه وزارت 
بهداش��ت و بدهكارهاي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
به توليد كنندگان تجهيزات پزش��كي و شركت هاي 
دارويي از مش��كالت اساس��ي ح��ال حاضر حوزه 
بهداشت و درمان است، گفت: كمبود منابع و عدم 
پرداخت به موقع دولت منجرشده وزارت بهداشت 

دراجراي طرح تحو ل دچار مشكل شود.
به گزارش خان��ه ملت، رييس س��ازمان تامين 
اجتماع��ي، گفت: 79 درصد مناب��ع طرح تحول از 
سوي تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين 
مهم ترين دس��تگاه و نهاد موثر و داراي نقش مهم 

در طرح تحول تامين اجتماعي است. 

اخبار

گزارش »تعادل« از گزينه هاي رياست سازمان محيط زيست و اولويت هاي اين سازمان در دولت بعد 

دشواري هاي ساكن بعدي پرديسان

وزير آموزش و پرورش: 

دانش آموزان بيمار نگران محروم شدن از تحصيل نباشند
صبح ديروز وزيران بهداش��ت و آموزش و پرورش 
در راس��تاي اجراي بند 2-5 سياست هاي كلي ايجاد 
تح��ول در نظام آم��وزش و پ��رورش ابالغي رهبري، 
تفاهمنامه يي امضا كردند تا پس از اين، دانش آموزان 
مبتال ب��ه بيماري ه��اي خ��اص و صعب العالجي كه 
در بيمارس��تان ها و مراك��ز درماني در ح��ال گذران 
دوره درمانش��ان هس��تند، بتوانند در محل بس��تري 
آموزش هايش��ان را پ��ي بگيرن��د. اين تفاه��م نامه 5 
ماده دارد و تا ۴ س��ال معتبر و قابل اجرا اس��ت. اين 
تفاهمنامه، فعال دانش آم��وزان مقطع ابتدايي را دربر 
مي گي��رد. وزير آموزش و پرورش در مراس��م امضاي 
اين تفاهمنامه بر ضرورت محروم نش��دن هيچ كس 
از حق كس��ب آموزش تاكيد كرد و وزير بهداشت، از 

نياز وزارتخانه اش به همراهي هاي آموزش و پرورش. 

 آموزش، به مثابه يك حق
وزي��ر آموزش و پ��رورش در مراس��م امضاي اين 
تفاهمنامه با بيان اينكه حق آموختن و داشتن سالمت 
يكي از مس��ائل حقوق شهروندي است، گفت: حقوق 
مردم سطوح مختلفي دارد. به عنوان مثال، حق حيات، 
ح��ق آزادي و... به عنوان حقوق هاي پايه افراد مطرح 

مي شوند. 
فخرالدين احمدي دانش آشتياني ادامه داد: دولت ها 
موظفند ت��ا آگاهي هاي الزم را به مردم ارائه كنند. ما 
معتقدي��م ك��ه آموزش و س��المت ج��زو زيربناهاي 
پيشرفت كشورها است و براي همين تاكيد مي كنيم 
كه همه شهروندانمان بايد از حق آموزش با كيفيت و 

حق سالمت برخوردار باشند. 
او اف��زود: م��ا اعتق��اد داريم كه الزم��ه آموزش با 

كيفيت، داشتن وجود س��الم در افراد و دانش آموزان 
اس��ت. دانش آم��وزان مبتال به بيماري ه��اي خاص و 
صعب العالج به دليل بس��تري بودن در بيمارستان ها 
امكان حضور در مدرس��ه را ندارند، اما هم خودش��ان 
و هم خانواده هايش��ان نگراني زيادي از محروم شدن 

از آموزش دارند. 
دانش آش��تياني با مرور خاطره يي گفت: در مشهد 
ديدم ك��ه چند بيمارس��تان ب��ا آم��وزش و پرورش 
هماهنگ كرده بودند و به صورت داوطلبانه و رايگان به 
كودكان آموزش هايي ارائه مي كردند. اين تجربه باعث 
شد كه با دكتر هاشمي صحبت كنم تا بتوانيم اقدامي 
انجام دهيم و اين ايده را در كل كشور گسترش دهيم. 
او اف��زود: برنامه ما اين اس��ت كه اگر كودكي به 
دليل بيماري در بيمارستان بستري مي شود امكان 
ارائه آموزش برايش وجود داشته باشد. يعني فضايي 
داشته باش��يم تا معلم در بيمارستان حضور يافته و 
تدري��س كند. البته برخي دانش آموزان هم به دليل 
بيماري ش��ان نمي توانند از روي تخت بلند ش��وند، 
بنابراي��ن در اين م��وارد معلم بر بالي��ن فرد رفته و 
آموزش ه��ا را ب��ه او ارائه مي كند. ما اي��ن كار را به 
ص��ورت داوطلبانه انجام مي دهي��م و تعداد معلمان 
هم به تعداد بيمارس��تان ها و دانش آموزان بستري، 

بستگي دارد. 

 حمايت بودجه اي از آموزش و پرورش
وزير بهداش��ت هم در اين مراسم، گفت: اميدوارم 
بتواني��م با اج��راي اين تفاهمنامه هم ب��ه درمان اين 
دانش آموزان كمك كنيم و ه��م كاري كنيم كه اين 
ك��ودكان در مدت بستري ش��ان در بيمارس��تان رنج 

عقب ماندن از تحصيل را نداش��ته باشند. سيدحسن 
قاضي زاده هاش��مي ادامه داد: بعيد است بدون كمك 
نظام آموزش و پرورش، بتوانيم بهداش��ت عمومي را 
ارتقا و بحث خودمراقبتي را گسترش دهيم. بنابراين 
اس��اس كار ما براي ارائه آموزش هاي الزم در آموزش 
و پرورش خالصه مي ش��ود؛ تا مردم بتوانند با دريافت 
اين آموزش ها در س��ال هاي بزرگس��الي سالم بمانند. 
ح��ال اگر دايما اقدامات مان را هم از نظر ش��كلي هم 
از نظ��ر محتوايي پاي��ش كنيم آث��ارش در دهه هاي 
آينده مشخص خواهد شد. او افزود داد: اميدواريم در 
حوزه آموزش و پرورش چه اكنون و چه در س��ال ها و 
دولت هاي آينده مراقبت هاي الزم انجام شود چرا كه 
امكان ندارد كشوري بدون اينكه مردم سالمي داشته 
باشد بتواند پيشرفت كند. در عين حال اميدوارم نظام 
مراقبت هاي اجتماعي دانش آموزان نيز اجرايي ش��ود 
البت��ه انجام اين كار از س��وي ي��ك وزارتخانه ممكن 
نيس��ت بلكه كار يك دولت است و اميدواريم همه به 

آموزش و پرورش كمك كنند. 
وزير بهداشت با بيان اينكه ما چه در بودجه و چه 
در تصويب برنامه ششم، حداكثر حمايت ممكن را از 
وزارت آم��وزش و پرورش، وزارت عل��وم و هم وزارت 
ورزش و جوانان كه با ما ارتباط بيشتري دارند، انجام 
دادي��م، گف��ت: در عين ح��ال اميدوارم ك��ه آموزش 
درسنامه جامع سالمت نيز تصويب شود؛ چرا كه بايد 
به جاي محفوظات، توانمندي ايرانيان را ارتقاء دهيم و 
اين مساله بايد در دوره هاي ابتدايي، متوسطه و حتي 

آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد. 
هاش��مي ب��ا بي��ان اينك��ه م��ا در جامع��ه خود 
گرفتاري هاي رفتاري بسياري داريم گفت: حاصل اين 

گرفتاري ها آس��يب هاي اجتماعي است و اين موضوع 
بر كس��ي پوشيده نيس��ت. بنابراين همه بايد در اين 
زمينه ها هم��كاري كنند و ارائه اي��ن آموزش ها تنها 
كار نهادهاي فرهنگي نيس��ت بلك��ه توجه كل دولت 
را مي طلبد. زيرا نظام ما نظامي اس��المي اس��ت و به 
همين دليل راس توجه ها بايد نسبت به رفتار و منش 

افراد باشد. 
وزير بهداش��ت با اش��اره به بحث كنترل بوفه هاي 
مدارس خطاب به مسووالن آموزش و پرورش و وزارت 
بهداش��ت كه كار كنترل اين بوفه ها را برعهده دارند، 
گفت: در آغاز س��ال تحصيلي حتم��ا درباره بوفه هاي 
مدارس س��ختگيري هاي بهداشتي داش��ته باشيد و 
ب��ه موضوع افزاي��ش وزن، كاهش مصرف قند، چربي 
و افزاي��ش تحرك در دانش آم��وزان و در محيط هاي 

آموزشي توجه كنيم. 
هاشمي با اشاره به اقدامات انجام شده در مدارس 

براي فعاليت دانش آموزان به عنوان س��فير س��المت 
گفت: بسيار خوب اس��ت كه توانسته ايم بيش از يك 
ميليون نفر سفير س��المت در مدارس داشته باشيم. 
حتي اگر اين دانش آموزان فقط خودشان بتوانند آداب 
بهداش��تي را آموخته و ملكه ذهنش��ان كنند بسيار 
ارزش��مند اس��ت. چرا كه اين موضوع جزو مهم ترين 

اقدامات در حوزه پيشگيري محسوب مي شود. 
هاشمي همچنين گفت: وجود پنج تفاهمنامه ميان 
وزارت بهداش��ت و وزارت آم��وزش و پرورش در يك 
دولت و اجراي آنها بسيار حائز اهميت است و اميدوارم 
در دولت دوازدهم بتوان اين اقدامات را اس��تمرار داده 
و عمق ببخشيم. هاشمي با بيان اينكه تغيير فرهنگ 
و نهادينه ش��دن اقداماتي ك��ه منجر به خودمراقبتي 
مي ش��ود نيازمند تكرار است گفت: ما اين تفاهمنامه 
را در مراك��ز درماني كه بيماران صعب العالج را درمان 

مي كنند، اجرا مي كنيم.

گروه اقتصاد اجتماعي|
اگر آنچه از درون دولت به گوش مي رس��د، درست از 
كار درآيد، حس��ن روحاني، امروز فهرست وزيرانش را به 
مجلس مي برد ت��ا نمايندگان مردم در دو هفته پيش رو، 
در مورد اعتماد ك��ردن يا نكردن به آنان تصميم بگيرند. 
او اما براي انتخاب معاونانش، كاري آسان تر در پيش دارد؛ 
چ��ه اينكه براي انتصاب آنان، نيازي به جلب نظر مجلس 
نخواهد داش��ت. دست به نس��بت باز رييس جمهوري در 
انتخاب معاونانش و مصون ماندن اين انتصاب ها از برخي 
مالحظ��ات، انتظارهاي بنده حام��ي روحاني در انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم را بيش از پيش كرده است. در 
يك ماه گذش��ته زمزمه هاي گماني زنان در مورد معاونان 
بعدي رييس جمهوري، و به ويژه رييس س��ازمان محيط 
زيس��ت، هر روز بلندتر از روز پيش ش��د. تع��ادل در اين 
گزارش با بررس��ي اولويت هاي سازماني كه بايد در چهار 
سال آينده از آلودگي هوا، تا معيشت محيطبانان و حيات 
گونه هاي نادر را تدبير كند، مي كوشد دشواري هاي پيش 

روي ساكن بعدي ساختمان پرديسان را روشن كند. 

 دولت در سكوت، ملت در تكاپو
هرچن��د كار انتخاب رييس بعدي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست، در دولت تمام شده به نظر مي رسد و همين 
روزها، پس از آنكه حس��ن روحاني فهرست وزيران دولت 
بعدي اش را به مجلس برد، پيش بيني مي ش��ود كه حكم 
رياس��ت عيسي كالنتري، وزير كش��اورزي دولت مرحوم 
هاشمي رفس��نجاني و دولت خاتمي امضا شود، اما فعاالن 
محيط زيس��ت خود را در دو گروه بزرگ ج��اي داده اند؛ 
گروهي موافق رفتن ابتكار و جايگزين شدن محمد فاضلي، 
معاون كنوني حس��ام الدين آش��نا در مركز بررس��ي هاي 
اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري اند و گروه ديگر، بر ماندن 

ابتكار پاي مي فشارند. 
گروه نخس��ت، هفته گذشته كوشيدند امضاي فعاالن 
مس��تقل محيط زيس��ت را پ��اي نامه يي بياورن��د كه از 
رييس جمهوري مي خواست محمد فاضلي را، »با توجه به 
ديدگاه اجتماعي كه نسبت به مساله محيط زيست دارد 
و با عنايت به سابقه فعاليت هايشان در زمينه جلب توجه 
همگان ب��ه واقعيت هاي اين موض��وع«، به عنوان رييس 
بعدي س��ازمان حفاظت محيط زيست برگزيند. در ميان 
امضا كننده هاي اين نامه، نام عبدالحسين وهاب زاده را هم 
مي توان يافت؛ ايده پرداز ش��كل گيري مدرسه طبيعت در 
ايران، كه توانس��ت طرحش را با حمايت شخص معصومه 
ابتكار اجرا كند و س��ال ۸۴، در آخرين سال دوره پيشين 
رياست ابتكار بر س��ازمان حفاظت محيط زيست، جايزه 
مل��ي محي��ط زيس��ت را از او بگيرد. اكن��ون او پاي نامه 
درخواس��ت انتصاب كس��ي را امضا كرده كه بنابر مواضع 
پيشينش، ممكن اس��ت ثمره عمر وهاب زاده را برچيند؛ 
چه اينكه فاضلي پيشتر تمركز بر طرح هايي چون مدرسه 
طبيعت را كه به گفته او »تنها در بلندمدت نتيجه بخش 

است« مردود خوانده بود. 
گ��روه ديگر ام��ا، با نادي��ده گرفتن اخب��ار مربوط به 
رفت��ن ابتكار به معاونت امور زنان و خان��واده، با تاكيد بر 
اينك��ه معصومه ابت��كار در س��اماندهي دروني مجموعه 
تحت مديريتش ناموفق بوده و س��ر و صداي حاشيه هاي 
معاونانش، بلندتر از صداي خود او شنيده شده، معتقدند 
كه سازمان محيط زيست، در دوران مديريت ابتكار بود كه 
موضوع مش��اركت هاي مردمي را جدي گرفت و مقاومت 
و ايس��تادگي او را در براب��ر آنچ��ه »مافي��اي ضد محيط 
زيس��ت« مي خوانند، مي س��تايند. آنها نيز در نامه يي به 
رييس جمهوري، بي اشاره مستقيم به نام ابتكار و با اشاره يي 
غيرمستقيم به سوابق نامزدهاي ديگر، از تمايلشان براي 

ماندن ابتكار گفتند. 

 راي به ماندن ابتكار
اسماعيل كهرم، مشاور رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست در امور محيط طبيعي، با حمايت از ابتكار، معتقد 
است عملكرد او »در مسائلي كه در حوزه اختيارش بوده« 
مناسب ارزيابي خواهد شد. كهرم سبب ناكامي هاي ابتكار 
در حوزه هاي ديگر را كه به باور او مربوط به مسائلي بودند 
كه نيازمند همكاري دولت و مجلس بود، حمايت نكردن 

اين دو قوه از سازمان محيط زيست مي داند. 
كهرم در گفت وگو با »تعادل« در كوشش براي اثبات 

اين موضوع، به اليحه بهبود معيش��ت محيط بانان اشاره 
ك��رد و گفت: »يازده ماه اس��ت كه از تقديم اين اليحه به 
دولت مي گذرد، اما همچنان در هيات وزيران متوقف مانده 
اس��ت.« او ادامه داد: »امروز يك محيطبان با بيش از ۱۰ 
سال سابقه خدمت، زير يك ميليون تومان مزد مي گيرد، 
آن ه��م در حالي كه حجم كار يك محيطبان، بيش از دو 
برابر يك كارمند دولت است، اما مزدش، يك سوم اوست. 
محيط كار محيط بانان هم به هيچ وجه قابل س��نجش با 

كارمندان ديگر دولت نيست«. 

 محيط بانان و محيط ها
كهرم سپس با تاكيد بر اينكه حفاظت از محيط زيست 
بر عهده محيطبانان اس��ت، موضوع رسيدگي به معيشت 
محيط بانان را اولويت نخس��ت اين سازمان در دوره بعدي 
دانست. او اولويت بعدي اين سازمان را در دولت دوازدهم 
حفظ مناطق چهارگانه خواند. اين مناطق ش��امل پارك 
ملي، پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت ش��ده و آثار 
طبيعي ملي اند. كهرم گفت: »ما بيش از 2۰۰ منطقه داريم 
كه نيازمند حفاظت و احيا هس��تند كه در حال حاضر با 
حداقل پرسنل حفاظت مي شوند. بنابراين عالوه بر مساله 
معيشت محيط بانان ما با كمبود شديد نيرو در اين حوزه 
مواجه   هس��تيم.« او ادامه داد: »سال هاس��ت كه سازمان 
محيط زيست تقاضاي مجوز براي استخدام بيش از هزار 
محيط بان را به دولت ارائه داده كه تاكنون چنين اجازه يي 
به س��ازمان داده نشده اس��ت.« كهرم در ادامه با اشاره به 
آتش سوزي هاي اخير در جنگل هاي ميانكاله، تاكيد كرد 
كه سازمان محيط زيس��ت از كمبود شديد امكانات رنج 
مي ب��رد و كه باز هم به س��بب همكاري نك��ردن دولت و 

مجلس اين سازمان از چنين امكاناتي محروم است. 

 در جست وجوي زبان مشترك
مدي��ركل مش��اركت هاي مردمي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست هم هرچند همچون كهرم، ناكامي سازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت را در جلب همراه��ي دولت و 
مجل��س براي پيگ��ري اولويت هايش تايي��د مي كند، اما 
برخالف او، با بنا قرار دادن همين مش��كل، »ايجاد زبان 
مش��ترك ميان محيط زيست و س��اختارهاي توسعه يي 
كش��ور« را مهم ترين اولويت س��ازمان محيط زيست در 
دول��ت دوازدهم مي داند. محمد درويش ديروز به ايس��نا 
گف��ت: »دولت دوازده��م در حوزه محيط زيس��ت بايد 
چن��د اولويت اصلي را مدنظر خود ق��رار دهد. اول اينكه 
بايد در ارتباط با دولتمردان و مديران س��اير دس��تگاه ها، 
به زبان مش��ترك دست يابد براي اين كار هم بايد از هنر 
مج��اب كردن دولتمردان برخوردار باش��د ت��ا آنها تصور 
نكنند پرداختن به محيط زيس��ت نوعي اسراف و حيف 
و ميل بيت المال است.« او افزود: »رييس سازمان محيط 
زيس��ت بايد بتواند مديران دستگاه هاي ديگر را قانع كند 

كه محيط زيست مي تواند به نفع اقتصاد، فرهنگ و منافع 
ملي باش��د.« محمد درويش، سپس با تاكيد بر ضرورت 
اج��راي آنچه »مغفول ه��اي برنامه هاي چه��ارم و پنجم 
توس��عه« خواند، ارزش گذاري اقتصادي مواهب طبيعي 
كشور را يكي از اولويت هاي محيط زيست كشور دانست 
و گفت: »رييس سازمان محيط زيست بايد بتواند موادي 
كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد ارزش گذاري 
اقتص��ادي منابع طبيعي اجرا نش��ده و روي كاغذ مانده، 
اجرا كند. تا وقتي كه نتوانيم مش��خص كنيم كه مواهب 
طبيعي در اين كشور از نظر ارزش هاي اقتصادي رايج بازار 
چقدر ارزش دارد، نمي توانيم با سدسازان و كساني كه به 
بهانه توسعه كشاورزي تغيير كاربري ها را ايجاد مي كنند، 

گفت وگو كنيم.«
او س��پس افزود: »اينكه امروز شاهد تبديل ۱۱هزار 
هكتار از جنگل هاي هيركاني در زاگرس مركزي به عرصه 
معدني هستيم، نشان دهنده آنست كه نتوانسته ايم تصوير 
درس��تي از ارزش هاي واقعي جنگل ترسيم كنيم. اينكه 
نتوانستيم براي اجراي طرح تنفس، به جاي ۸۰ ميليارد 
توم��ان حتي ۱7 ميليارد تومان تامين كنيم و اين طرح 
عمال با شكس��ت روبرو شد، نشان دهنده اين است كه به 
نظر حاكمان و دولتمردان ما رفع تورم و ثابت نگهداشتن 
قيمت مرغ و تخ��م مرغ و دالر مهم تر از حفظ جنگل ها 
اس��ت. « او با تاكيد بر اينكه تا زماني كه رييس سازمان 
محيط زيست نتواند زبان مش��ترك ايجاد كند، هموراه 
تحت فش��ار است، گفت: »در اين صورت رييس سازمان 
محيط زيست همواره مورد انتقادات و اعتراضات دوست 
و دش��من قرار مي گيرد و هم طرفداران دو آتشه محيط 
زيس��ت و هم دشمنان محيط زيس��ت هر دو اينچنين 

رييسي را نهي مي كنند.«
به گفت��ه درويش، برخ��ي دولتمردان هن��وز تصور 
مي كنند محيط زيست دس��ت و پاي توسعه را مي بندد 
و اجازه رس��يدن به اهداف رشد هشت درصدي اقتصاد 
را نمي دهد. او ادامه داد: »ما متخصصان محيط زيس��ت 
هم در اين ماجرا مقصر بوديم؛ چون هنر الزم براي ازبين 
بردن ترس سياستمداران و دولتمردان از محيط زيست 
نداش��تيم. نتوانستيم آنها را قانع كنيم كه محيط زيست 
مي توان��د اقتصاد پايداري ايجاد كن��د.« او در پايان ابراز 
اميدواري كرد كه فردي كه به پرديس��ان مي آيد، بتواند 

همه اين انتظارات را برآورده كند. 
بهزاد بهروز كارش��ناس مستقل حوزه محيط زيست، 
مخالف بخش ديگري از س��خنان كهرم اس��ت. او نه تنها 
ابتكار را در دوره مديريتش بر س��ازمان محيط زيست در 
دولت يازدهم موفق نمي داند، بلكه معتقد است كه حتي 
انتخاب و انتصاب او هم يك اشتباه بزرگ بود و آسيب هاي 
جبران ناپذيري به محيط زيس��ت اي��ران وارد كرد. بهزاد 
تاكيد دارد كه ابتكار نه تنها آشنا با محيط زيست ايران، كه 
واجد آنچه او »شخصيت مديريتي« مي خواند هم نيست 

و به باور او، همين زمينه نزديك ش��دن افراد س��ودجو و 
فرصت طلب به اين سازمان را، در دوران مديريت او فراهم 
ك��رد. به عقيده بهزاد اين اف��راد با عناويني چون معاون و 
مشاور، بدون توجه به آسيب هايي كه به محيط زيست وارد 

مي شود، به دنبال منافع شخصي خود بودند. 
بهزاد در ادامه گفت وگويش با »تعادل« به چالش هاي 
پيش روي محيط زيست ايران در ابتداي كار دولت يازدهم 
پرداخت و مهم ترين آنان را موضوع آب دانس��ت. او گفت: 
»نزديك بيس��ت سال اس��ت كه بحث منابع آب بصورت 
جدي از سوي كارشناس��ان محيط زيست مطرح شده و 
مي ش��ود و در دوره اخير نيز در جلس��ات متعدد بصورت 
مستقيم هشدارهاي كارشناسي در اين مورد به ايشان داده 
شده است اما همواره داليل و مسائل مطرح شده از سوي 
كارشناسان و دلس��وزان محيط زيست از سوي سازمان و 
بطور خاص رياس��ت سازمان محيط زيست ناديده گرفته 
شده است و در عوض به دنبال مصاحبه و عكس و كارهاي 
حاش��يه يي اينچنيني بوده اند. « بهزاد موضوع مهم بعدي 
را مس��اله تغيير كاربري ها مي داند و معتقد اس��ت در اين 
دوره نه تنها برخورد جدي با اين مساله صورت نگرفت، كه 
تغيير كاربري هايي هم به نفع افراد خاص و صاحب نفوذ نيز 
انجام ش��د. در ادامه بهزاد به موضوع حفاظت از گونه هاي 
نادر پرداخت و افزود: »بسياري از گونه هاي بسيار نادر كه 
در نقاط ديگر آس��يا منقرض ش��ده و تنها زيست گاه آنها 
ايران بود در آستانه انقراض قرار گرفته يا منقرض شده اند.«

در مس��اله مبارزه با شكار غيرقانوني هم بهزاد معتقد 
اس��ت نگاه غيركارشناس��ي ابتكار باعث عملكرد ضعيف 
سازمان و از بين رفتن گونه هاي جانوري در اين سرزمين 
ش��ده است. او در اين راستا به خبرنگار تعادل گفت كه با 
توجه به تجربه خوبي كه از اجراي موقت طرح استفاده از 
تجربيات و دانش شكارچيان قديمي و اصيل براي مواجهه 
و مقابله با ش��كارچيان غيرقانوني و قاتلين ش��كارچي نما 
در گذش��ته موجود بود، به رييس سازمان محيط زيست 
پيشنهاد اجراي سراسري و يكپارچه اين طرح داده شد كه 
با ارجاع كار به معاونان رياست سازمان، اين پيشنهاد هم با 

بي اعتنايي كنار رفت. 
بهزاد درباره مسائل و چالش هاي رييس آينده سازمان 
محيط زيس��ت كش��ور هم گفت كه بطور قطع كسي كه 
پس از ابتكار رياست ايسن سازمان را بر عهده بگيرد، كار 
بسيار سختي پيش رو خواهد داشت؛ چرا كه اوضاع داخلي 
سازمان به شدت آشفته است؛ اوضاع محيط زيست ايران 
اما، از آن هم آش��فته تر اس��ت. او گفت: »موضوع آب وارد 
مرحله فاجعه شده اس��ت و تاكنون بارها پيشنهاداتي به 
س��ازمان محيط زيست ارائه شده كه توجهي به آن نشده 
اس��ت. بنابراين مهم ترين چالش موج��ود موضوع منابع 
آب اس��ت.« او با اشاره با اينكه مسائل زيست محيطي از 
نظر ماهيت، مسائلي هستند كه بر اثر رويه هاي اشتباه و 
سوء استفاده ها طي س��ال هاي متمادي ايجاد شده است. 

به��زاد س��پس افزود: »قطع��ا اين مس��ائل به راحتي و به 
س��رعت قابل حل نيس��ت و حل هريك از اين مشكالت 
سال ها به طول خواهد انجاميد كه اين موضوع نيازمند نگاه 

كارشناسي، دلسوزانه و غيرتبليغاتي است.«

 حفظ ايران
ب��ا اين همه و با وجود تقالي فعاالن محيط زيس��ت، 
دول��ت روحاني، همچنان با س��كوت در برابر حركت هاي 
مردمي كه در يك ماه گذشته، براي حمايت از يا مخالفت 
با گزينه هاي مطرح براي اعضاي كابينه ش��كل گرفته اند، 
مستقل از بدنه مردمي اش، فهرست اعضاي كابينه اش را پر 
مي كند. بر همين بنا نيز، شنيده هاي »تعادل« حكايت از 
قطعي شدن انتصاب عيسي كالنتري، رييس كنوني ستاد 
احياي درياچه اروميه، به عنوان رييس س��ازمان حفاظت 
از محيط زيس��ت، تا زمان تنظيم اين گزارش دارد. مشاور 
محيط زيستي معاون اول رييس جمهور اكنون در آستانه 

پذيرش رياست اين سازمان است. 
كالنتري ماه گذشته در گفت وگويي با ايسنا، بزرگ ترين 
معضل دولت دوازدهم را معضالت زيست محيطي خوانده 
بود و گفته بود كه »در دولت دوازدهم دو مساله بيكاري و 
دوم بحراني بودن وضعيت آبي اولويت هاي  اساسي اند. « او 
س��پس با تاكيد بر اينكه مساله و بحران آب ايران شوخي 
بردار نيس��ت و »حتي از مساله نفت هم مهم تر است. «، 
سبب بخش عمده يي از اين بحران را مصرف بيش از حد 
آب در بخش كشاورزي دانسته بود و اينچنين نوك پيكان 
انتقادش را س��وي محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي 
دولت يازدهم نشانه رفته بود. به وجود آمده است. كالنتري 
گفت��ه بود: »بحران آب به اين دليل به وجود آمده اس��ت 
ك��ه وقتي اي��ران س��االنه ۸۸ ميلي��ارد مترمكعب منابع 
آب تجديدپذي��ر دارد، حق ن��دارد 97 ميليارد مترمكعب 
آب مصرف كند و س��قف مص��رف آن ۴5 تا 5۰ ميليارد 
مترمكعب اس��ت. « او افزوده بود: »شخص رييس جمهور 
بايد اين مساله را مدنظر قرار دهد و حتي به قيمت كاهش 
توليد محصوالت كش��اورزي، مصرف آب ساالنه كشور را 
كاه��ش دهد. چرا كه حفظ ايران مهم تر از توليد بيش��تر 

چند كيلوگرم گندم، خربزه يا خيار است!«
كالنتري در ادامه با تاكيد بر اينكه راه حل خروج از اين 
بحران صيانت از حق آبه طبيعت اس��ت، گفته بود: »بايد 
بخ��ش اعظم حق آبه هايي كه به مردم واگذار ش��ده را از 
آنها پ��س گرفت و بهاي آن را نيز ب��ه آنها پرداخت كرد. 
اگر يارانه يي وجود داشته باشد، بايد در راستاي حفظ اين 
منابع پايه حياتي هزينه شود. به گونه يي كه حداقل بايد 
2۰ ميليارد مترمكعب از مصرف آب هاي زيرزميني كاهش 
پيدا كند و هزينه آن نيز بايد به كش��اورزان و بهره برداران 

پرداخت شود.«
رييس ستاد احياي درياچه اروميه همچنين پيرامون 
مساله احياي اين درياچه، افزوده بود: »دولت مي تواند اعالم 
كند كه قصد احياي درياچه اروميه را دارد يا خير، اما نبايد 
احياي اين درياچه را بازيچه سازمان برنامه و بودجه كند. از 
رييس جمهور انتظار مي رود كه در دولت دوازدهم، احياي 
درياچه اروميه را به درآمدهاي دولت منوط نكند و تصور 
كند كه درياچه اروميه و اعتبارات آن مانند حقوق پرسنل 

دولتي است و به هر قيمتي، بايد آن را پرداخت كند. «
بهروز بهزاد، كارشناس محيط زيست اما، در واكنش 
به ش��نيده هاي مربوط به انتص��اب كالنتري، به تعادل 
گفت: »كالنتري كسي بود كه ميانگذر درياچه اروميه را 
ساخت و باعث نابودي اين ميراث طبيعي شد و پس از 
آن خود تبديل به مدعي اول احياي درياچه شد.« اقليت 
بدنه فعاالن محيط زيس��ت ام��ا، هرچند بطور ضمني، 
راي بهزاد را تاييد مي كنند و همچنين، كالنتري را در 
گروهي كه »وزيران خطا كار محيط زيستي دهه هفتاد« 
مي خوانند، جاي مي دهند، ش��جاعتش در عذرخواهي 
براي عملكرد گذش��ته اش را مي س��تايند و كارنامه اش 
در س��تاد احياي اروميه را قاب��ل قبول مي دانند. آنان با 
كنار كش��يدن از گروه هاي ديگر فعاالن كه فعال پيگير 
گزينه هايي ديگرند، منتظرند تا روحاني حكم كالنتري 

امضا كند و كار را از سر بگيرند. 
اين هفته كه به پايان برس��د، احتماال رييس سازمان 
حفاظت محيط زيست در دولت دوازدهم هم منصوب شده 
است. با منتظر ماند و ديدن قرعه فال كشيدن بار سنگين 

حفظ ايران، در چهار سال به نام كه خواهد افتاد. 
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گروه راه و شهرسازي|
 محمدباقر قاليباف شهردار تهران كه كمتر از يك 
ماه ديگر تا پايان دوره مديريتش بر ش��هر تهران باقي 
مانده است، تمام تالش خود را به كار بسته تا ساخت 
و بهره برداري از پروژه هاي شهري به ويژه خطوط مترو 
را به نام خود تمام كند. از همين رو، روز گذش��ته خط 
8 مترو تهران -خط مترو فرودگاه امام خميني)ره(- با 

حضور علي الريجاني، رييس مجلس افتتاح شد. 
افتت��اح خط مترو ف��رودگاه امام خمين��ي)ره( در 
شرايطي انجام شد كه دادگستري جمهوري اسالمي 
ايران با صدور حكمي به فرمانده پليس آزادراه تهران-
قم و فرمانده فرودگاه امام خميني )ره( دس��تور داد تا 
زمان��ي كه طرح ايمني خط 8 مترو تهران به تصويب 
شوراي عالي فني امور زيربنايي وزارت راه و شهرسازي 
نرسيده و اجرا نش��ده باشد، افتتاح و بهره برداري اين 
خط را متوقف كند و در صورت تمرد از دستور قضايي 

مطابق قانون اقدام الزم انجام خواهد گرفت. 
ب��ه فاصل��ه اندك��ي پس از ص��دور اي��ن حكم، 
غالمحس��ين اس��ماعيلي، رييس دادگستري تهران 
ب��ه نق��ل از مديرعامل مت��رو تهران اع��الم كرد كه 
اش��كاالت مورد نظر برطرف شده و افتتاح اين خط 
مترو بالمانع است.براس��اس اين گزارش، در جلسات 
مشترك مسووالن وزارت را و شهرسازي با مسووالن 
ش��ركت مترو تهران مقرر شد طرح  ايمني خط مترو 
تهران-ف��رودگاه امام )ره( باتوجه ب��ه همجواري آن با 
آزادراه تهران-قم از س��وي ش��ركت مترو تهران تهيه 
شود تا پس از بررسي شوراي عالي فني امور زيربنايي 
وزارت راه و شهرسازي و در صورت نبود يا رفع ابهامات 
مورد تصويب قرار گي��رد. در حال حاضر طرح ايمني 
خط مترو تهران-فرودگاه امام )ره( كه از سوي شركت 
مترو تهران تهيه  شده، مورد تاييد شوراي فوق نيست. 
به گ��زارش »تع��ادل«، مهرداد تق��ي زاده معاون 
حمل ونق��ل وزير راه و شهرس��ازي در تش��ريح اين 
اقدام ش��هرداري تهران گفت: ش��هرداري با مراجعه 
ب��ه دادگاه، موفق به اخذ حكمي فق��ط براي افتتاح 
خط مترو فرودگاه امام خميني )ره( شده است و طبق 
حك��م صادره تا زمان تاييد از س��وي ش��وراي عالي 
فني امور زيربناي��ي و اجراي آن روي اين خط، حق 

بهره برداري ندارد. 
تق��ي زاده ب��ا اش��اره ب��ه گفته ه��اي مس��ووالن 
ش��هرداري تهران درخصوص افتت��اح و بهره برداري 
از خط مترو تهران-ف��رودگاه امام خميني )ره( اظهار 
كرد: در مكاتبات و مراجعاتي كه مس��ووالن شركت 
مترو و ش��هرداري تهران با دادگستري بخش آفتاب 
داش��ته اند، موف��ق به اخذ حكمي ش��ده اند كه فقط 
بتوانند اين خط را افتتاح كنند، اما طبق همين حكم 
ت��ا زماني كه طرح ايمني اين خط در ش��وراي عالي 
فني امور زيربنايي وزارت راه و شهرسازي مورد تاييد 

قرار نگيرد و در ادامه اجرا نشود، شركت مترو تهران 
حق بهره برداري از اين خط را ندارد. 

وي اف��زود: بنا ب��ر اين حكم، خط مت��رو فرودگاه 
امام خمين��ي )ره( فقط افتتاح مي ش��ود و پس از آن، 
هيچ قط��اري با هدف مس��افرگيري از روي آن عبور 
نخواهد كرد. به طور حتم در صورت بروز هرگونه اتفاق، 

هيچ كس مسووليت آن را قبول نخواهد كرد. 

 افتتاح عجوالنه پروژه ها 
افتتاح خ��ط 8 مترو واكنش ه��اي برخي اعضاي 
كنوني ش��وراي شهر را نيز در پي داشت و رحمت اهلل 
حافظي رييس كميس��يون س��المت و محيط زيست 
شورا، افتتاح عجوالنه پروژه ها را دور از منطق دانست. 
به گزارش ايسنا، حافظي با اشاره به نامه دادستاني 
بخش آفتاب به پليس راهور در پي ممنوعيت افتتاح 
خط 8 مترو با بيان اينكه گزارش��ي مس��تند درمورد 
خط 8 مترو دراختيار ندارم كه به استناد آن صحبت 
كنم، گفت: اما در يك نگاه غيركارشناس��ي به خط 8 
مترو مي توان مجاورت بس��يار نزديك خط 8 با اتوبان 
تهران-قم را متوجه شد، فاصله خطوط ريلي با اتوبان 
تهران-قم، كم است و اين درحالي است كه پيش بيني 
جداكننده هاي مناس��ب نيز ديده نشده و اين فاصله 

تهديد است. 

 امكان ورود خودرو به خط مترو
رييس كميسيون سالمت ش��وراي شهر تهران با 
بيان اينكه اگر خودرويي از اتوبان خارج شود، به راحتي 
مي تواند تورهاي محافظ خط مترو را تخريب كرده و 
وارد حريم ريلي ش��ود، گفت: اين اتفاق در حالي رخ 
مي دهد كه گاردريل و جداكننده مناس��ب في مابين 
خطوط ريلي و اتوبان تهران- قم تعبيه نش��ده است و 

به راحتي يك خودرو مي تواند وارد خط شود. 
حافظي با بيان اينكه افتتاح عجوالنه پروژه ها دور 
از منطق اس��ت، گفت: اين اقدام شهرداري تهران ما 
را به ياد راه آهن ش��يراز مي اندازد كه با عجله افتتاح 
ش��د اما مسووالن مجبور شدند حدودا دو سال خط 
راه آهن را بعد از افتتاح تعطيل كنند تا تكميل شود. 
رييس كميس��يون سالمت ش��وراي شهر تهران 
با بيان اينكه آقايان ش��هرداري مي خواهند كارها را 
به نام خ��ود تمام كنند و اي��ن افتتاح هاي عجوالنه 
پسنديده نيست، در پاسخ به اينكه آيا شوراي فعلي 
به اي��ن موضوع ورود مي كند يا نه؟ گفت: آقايان در 
ش��ورا جز تعدادي انگشت ش��مار همگي از اقدامات 
شهرداري حمايت مي كنند به عنوان مثال، وقتي كه 
من مس��تندات ناايمن بودن خ��ط ۷ را اعالم كردم، 
عنوان داش��تند كه اين شبنامه است و هنگامي كه 
ب��ه بازديد از خ��ط ۷ رفتيم با اينك��ه گزارش عدم 
ايمني كامال منطبق بر واقعيت بود، اما آقايان عنوان 

كردند كه من بايد از مردم به دليل تش��ويش اذهان 
عمومي عذرخواهي كنم، از چنين اعضاي ش��ورايي 

چه انتظاري داريد؟
همچني��ن غالمرض��ا انص��اري از ديگ��ر اعضاي 
ش��وراي ش��هر نيز نس��بت به اين افتتاح زودهنگام 
واكن��ش نش��ان داد و گف��ت: وقت��ي كار عمراني با 
عجل��ه و خارج از روال افتتاح ش��ود، پيمانكار نيز از 
زير بار تعهدات شانه خالي كرده و اين ظلم مضاعف 
به ش��هرداري خواهد ب��ود. در ش��رايطي كه خزانه 
ش��هرداري توان پرداخت حقوق پرس��نل را ندارد؛ 
اف��زودن بار اضافي براي مديران آينده دور از انصاف 
و مروت اس��ت. وقتي وزارت راه و شهرس��ازي رسما 
در س��ايت خود اعالم مي كند ك��ه اين خط قابليت 
بهره ب��رداري را ن��دارد، افتت��اح زودهن��گام آن چه 
معنايي خواهد داش��ت؟ باتوجه به اين مس��اله تنها 
اس��مي كه مي توان روي اين مراسم گذاشت افتتاح 
نمايشي اس��ت. غالمرضا انصاري عضو شوراي شهر 
ته��ران با تاكيد ب��ر اينكه اين افتت��اح دقيقه نودي 

فقط جنبه نمايشي دارد، گفت: اين گونه افتتاح هاي 
نمايشي منطقي و منصفانه نبوده و مطمئنا در آينده 
مش��كل زا خواهد بود. وقتي پروژه 100درصد تمام 
نش��ده اس��ت اين افتتاح چه معنايي دارد. اين عضو 
ش��وراي ش��هر با تاكيد بر اينكه ايمني خط 8 مترو 
هنوز تاييد نش��ده است، ادامه داد: افتتاح زودهنگام 
خط 8 موجب خواهد شد كه قراردادها با پيمانكاران 
دچار اختالل ش��ود. اينكه افتتاح نمايش��ي كنند تا 
بگويند همه كارها را ما كرده ايم چه معنا دارد؟ مردم 
تفاوت كار واقعي و نمايش��ي را تشخيص مي دهند و 

اين اقدامات تاثيري روي اراده مردم ندارد. 
انصاري با اشاره به اينكه دوستان نبايد فراموش كنند 
تا انتخابات بعدي رياس��ت جمهوري 4 سال مانده است، 
ادامه داد: مدت زيادي تا انتخابات رياست جمهوري بعدي 
مان��ده و اين افتتاح در حافظه م��ردم باقي نخواهد ماند. 
مطمئنا با روي كار آمدن شورا و شهردار بعدي نواقص رو 
خواهد ش��د و آن چيزي كه قصد داشتند به عنوان تبليغ 
از آن استفاده كنند، براي شان تبديل به ضدتبليغ خواهد 

ش��د. انصاري اين گونه افتتاح هاي نمايشي و زودهنگام 
را ظل��م به ش��هردار و ش��وراي ش��هر آينده دانس��ت و 
گفت: اينك��ه ۲0 روز مانده به انته��اي كار هر روز يك 
جا را افتت��اح مي كنند، چه معناي��ي دارد و چه چيزي 
را مي خواهن��د ثابت كنند؟ وقتي كار عمراني با عجله و 
خارج از روال افتتاح شود، پيمانكار نيز از زير بار تعهدات 
شانه خالي كرده و اين ظلم مضاعف به شهرداري خواهد 
بود. در ش��رايطي كه خزانه ش��هرداري ت��وان پرداخت 
حقوق پرس��نل را ندارد؛ افزودن بار اضافي براي مديران 

آينده دور از انصاف و مروت است. 

 بليت تك سفره 6 هزار تومان 
در همين حال، اقبال شاكري رييس كميته عمران 
ش��وراي ش��هر تهران گفت: نرخ بليت مترو اين خط 
يك سره ۶ هزار تومان و دو سره 10 هزار تومان است. 
هنوز استفاده از كارت هاي اعتباري مترو براي اين خط 
پيش بيني نشده است و براي استفاده از اين خط بايد 

بليت خريداري شود. 

 هشدار نسبت به فرو ريختن برج ميالد
محمدمهدي تندگويان، عضو كميسيون معماري و شهرسازي شوراي 
ش��هر از احتمال ريزش يا كج ش��دن برج ميالد در پي عدم ايمني گود 

مجاور خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، تندگويان درباره گود رها شده جنب برج ميالد با 
بيان اينكه فاز ۲ برج ميالد شامل مركز تجارت جهاني، مجتمع تجاري، 
پاركينگ هتل 5 س��تاره و فضاي نمايشگاهي در نظر گرفته شده است، 
گفت: حدود دو هكتار براي اجرايي كردن فاز دو برج ميالد در نظر گرفته 
ش��ده كه بر اين اس��اس براي مركز تجارت جهاني 1۲0هزار متر مربع و 

مجتمع تجاري ۶۳ هزار متر در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه براي برج ميالد 5 هزار پاركينگ نيز پيش بيني شده 
بود كه در اين راس��تا از طراحان مختلف دعوت ش��د كه نسبت به ارائه 
طرح هاي خود اقدام كنند، گفت: پس از بررس��ي هاي مختلف س��رانجام 
طرح»زاها حديد« براي ساخت هتل برج ميالد در فاز دوم برنده شد؛ اما 

بنا به داليلي شوراي شهر طرح برنده شده را تاييد نكرد. 
عضو ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه در سال ۹0 طراحي از سوي 
مهدي چمران رد ش��د و قراردادي با ش��ركت »مهرآفري��ن ناجا« بدون 
هماهنگي با شورا و بدون برگزاري مناقصه بسته شد، ادامه داد: شهرداري 
تهران س��اخت كل فاز دو برج ميالد شامل هتل مجتمع تجارت جهاني، 
مجتمع تجاري، پاركينگ، هتل 5 ستاره و نمايشگاه را به شركتي وابسته 
به نيروي انتظامي داد. تندگويان با بيان اينكه در س��ال ۹۲ شوراي شهر 
وقت متوجه اين قرارداد مي ش��ود، گفت: شورا با مدل واگذاري مخالفت 
مي كند چراكه براس��اس تقس��يم بندي هاي انجام ش��ده بي��ن پليس و 
ش��هرداري مقرر ش��ده بود كه بعد از اتمام كار س��اخت ۳1 درصد سهام 
به ناجا و 51  درصد س��هام نيز در اختيار شهرداري بماند و مابقي  درصد 
مانده نيز به بنياد تعاون ناجا تعلق گيرد كه در كل  درصد ش��هرداري از 
فاز دو برج ميالد 51  درصد و سهم نيروي انتظامي نيز 4۹ درصد مي شد 

كه ش��وراي وقت مخالفت كرد و مانع ادامه كار شركت پيمانكار شد. وي 
با بيان اينكه شركت مذكور براي ساخت هتل گودبرداري عميقي انجام 
داده بود كه پس از مخالفت شوراي شهر با نوع و مدل قرارداد و واگذاري 
نيمه كاره رها ش��د، گفت: پس از اعتراض اعضاي شوراي شهر قرارداد با 
پيمانكار را لغو و مش��اركت نيز ملغي مي ش��ود؛ اما هيچ كدام از طرفين 

مسووليت گود رها شده كنار برج ميالد را نمي پذيرند. 
نايب رييس كميس��يون معماري و شهرسازي با بيان اينكه متاسفانه 
گ��ود كنار برج ميالد رها ش��ده و تقريبا صاحبي ن��دارد، گفت: بارها در 
اين خصوص به ش��هرداري ته��ران تذكر داده ايم اما تاكنون ش��هرداري 
مجموعه يي را معرفي نكرده كه حداقل س��اماندهي ادامه پروژه را انجام 
ده��د. تندگويان با بيان اينكه از س��ال ۹۲ تاكنون گ��ود برج ميالد رها 
ش��ده و اين درحالي است كه عمر مفيد نيلينگ 4سال است و حاال اين 
گود نيازمند استحكام س��ازي اس��ت، گفت: حاال ما با يك گود پرخطري 
مواجه هس��تيم كه دقيقا در كنار برج ميالد قرار دارد و بار برج روي اين 
گود س��نگيني مي كند. به طوري كه با نخس��تين شكاف در گود شاهد 
خواهيم بود كه پايه هاي برج مقاومت خود را از دست داده و برج به درون 
گودال 40متري سقوط خواهد كرد و در خوشبينانه ترين حالت برج ميالد 
كج خواهد ش��د. وي با بيان اينكه ش��هرداري منطقه ۲ بارها به سازمان 
سرمايه گذاري مش��اركت شهر كه اين پروژه مشاركتي زير نظر آنهاست 
درباره وضعيت برج ميالد تذكر داده است، گفت: متاسفانه در نامه يي كه 
شهرداري منطقه ۲ در تير ماه ۹۶ براي سازمان سرمايه گذاري مشاركت 
شهر تهران نوشته عمليات گودبرداري را بدون رعايت اصول و قواعد فني 
و ايمني دانس��ته و ضمن توقف هر گونه عمليات ساختماني اعالم كرده 
كه ممكن است اين گود عالوه بر آنكه ايمني ساختمان هاي مجاور را در 
مع��رض خطر قرار مي دهد، معابر مجاور را نيز درگير كند اما متاس��فانه 
هيچ عكس العملي از سوي ش��هرداري تهران درخصوص اين مهم انجام 
نشده است. تندگويان افزود: بارها درخصوص وضعيت گود رها شده برج 

ميالد هشدارهاي الزم داده شده اما متاسفانه شهرداري در اين خصوص 
بي توجه است و هر گونه خسارت جاني و مالي در پي حادثه احتمالي در 

اين محدوده متوجه شهرداري خواهد بود. 

 پشتوانه قانوني طرح ترافيك موتورسيكلت ها 
اقبال ش��اكري، رييس كميته عمران ش��وراي اس��المي شهر تهران 
گفت: ثبت نام موتورس��يكلت ها براي درياف��ت آرم طرح ترافيك، فاز اول 
ساماندهي است و معاونت حمل و نقل شهرداري تهران پس از گذشت از 
فاز نخست بايد اليحه خود را به شوراي شهر و شوراي عالي ترافيك براي 
تصويب ارس��ال كند. به گزارش فارس، اقبال ش��اكري درباره ساماندهي 
موتورسيكلت ها اظهار كرد: در اليحه سال ۹۶ ساماندهي موتورسيكلت ها 

در طرح ترافيك و طرح زوج و فرد به تصويب رسيده بود. 
وي ادامه داد: هر نوع خودرويي اعم از موتورس��يكلت و ماش��ين بايد 
براي ورود به طرح ترافيك و زوج و فرد عوارض آن را پرداخت كند كه در 
اليحه سال ۹۶ ورود موتورسيكلت ها نيز به محدوده ها مورد بررسي و اجرا 
قرار گرفت. ش��اكري گفت: اقداماتي همچون طرح ترافيك و زوج و فرد 
در راس��تاي كاهش آلودگي هواي شهر تهران به تصويب و اجرا رسيده و 
خودروها موظفند براي ورود به اين طرح، معاينه فني الزم را داشته باشند. 
رييس كميته عمران ش��وراي اس��المي ش��هر تهران افزود: مديريت 
شهري براي تشويق شهروندان به استفاده از خودروهاي برقي و هيبريدي 
تصويب كرد كه انواع اين خودروها براي ورود به محدوده طرح ترافيك و 

زوج و فرد محدوديتي ندارند و از پرداخت عوارض معاف هستند. 
وي افزود: در همين راس��تا، موتورسيكلت هاي هيبريدي و برقي نيز 
معاف از پرداخت عوارض طرح ترافيك و زوج و فرد هستند تا شهروندان 

تشويق شوند از اين نوع موتورسيكلت ها استفاده كنند. 
شاكري گفت: ثبت نام موتورسيكلت ها براي دريافت آرم طرح ترافيك، 
فاز اول س��اماندهي اس��ت و معاونت حمل و نقل ش��هرداري تهران پس 

از گذش��ت از فاز نخس��ت بايد اليحه خود را به ش��وراي شهر و شوراي 
عالي ترافيك براي تصويب ارس��ال كند. رييس كميته عمران ش��وراي 
اسالمي شهر تهران با تاكيد بر اينكه مرحله اول ساماندهي است، گفت: 
پس از آنكه زيرس��اخت هاي فاز اول ساماندهي موتورسيكلت ها به پايان 
رس��يد، معاونت حمل و نقل ترافيك ش��هرداري تهران مقدار عوارض و 
تعداد موتورسيكلت هايي كه بايد در طرح ترافيك تردد داشته باشند را به 

شوراي شهر و شوراي عالي ترافيك براي تصويب ارسال مي كند. 

  انتخاب شهردار تهران دو مرحله اي شد
يك منتخب ش��وراي پنجم گفت: انتخاب ش��هردار تهران براس��اس 

تصميم گيري روز گذشته دو مرحله يي شد. 
به گزارش مهر، زهرا نژادبهرام با اشاره به جزئيات جلسه منتخبان 
شوراي پنجم گفت: در جلسه گذشته با حضور نماينده هاي نامزدهاي 
ش��هرداري تهران قرعه كشي انجام شد و ترتيب ارائه برنامه ها توسط 
كانديداها مشخص شد. وي ادامه داد: براساس مصوبه روز يك شنبه، 
انتخاب ش��هردار به جاي ۳مرحله دو مرحله يي خواهد شد و پس از 
استماع برنامه هاي كانديداها براساس شاخص هاي تعريف شده، گزينه 
نهايي مشخص مي شود. نژادبهرام افزود: برخي از نامزدها برنامه هايشان 
داراي جزئيات بيشتري بود و برخي نيز تنها سرفصل ها را ارائه كرده 
بودند. برنامه پيشنهادي الهه كواليي در قالب 1۷زيرمحور و ۶۳ محور 
ارائه شده. برنامه س��يدمحمدعلي افشاني با عنوان شهر زيست پذير، 
شهروند مش��اركت پذير در 14فصل و 1۹۹صفحه تبيين شده است. 
برنامه حس��ين مرعشي در ۶ صفحه ارائه ش��ده و برنامه پيشنهادي 
محمدعلي نجفي با عنوان تهران شهر اميد، شكوفايي و مشاركت در 
1۷زيرمحور و 5۲ صفحه ارائه ش��ده است. برنامه محسن مهرعليزاده 
نيز در قالب دو كتاب با عناوين برنامه مديريت ش��هر تهران و برنامه 

راهبردي شهرداري تهران ارائه شده است.

تغيير ماهيت مهاجرت در ايران
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: مهاجرت از روستا 
به ش��هرها به جابه جاي��ي درون ش��هري و ايجاد پديده 

حاشيه نشيني تغيير كرده است. 
محمدس��عيد ايزدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
نتايج سرش��ماري نفوس و مسكن در سال 1۳۹5 نشان 
مي دهد جابه جايي جمعيت به ش��كل عظيم و گسترده 
سابق وجود ندارد البته جابه جايي درون شهري به سمت 
نواحي حاش��يه يي همچنان پابرجاست كه سياست هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بايد در اين راس��تا اعمال 
ش��ود. وي افزود: در دولت يازدهم ب��ا راه اندازي كارگروه 
پيش گيري و پيش نگري از ايجاد مناطق حاشيه نش��ين 
ك��ه محوري��ت آن برعهده ق��وه قضاييه ب��ود توفيقات 
خوبي به دس��ت آوردي��م. به گفته اي��زدي، در كارگروه 
پيش گيري، مباحثي همچون كمربند س��بز، جلوگيري 
از تصرفات غيرقانوني، توجه به آس��يب هاي اجتماعي و 
غي��ره موردتوجه قرار گرفت كه ادام��ه دارد. معاون وزير 
راه و شهرسازي تصريح كرد: اقدام ديگر، تشكيل كارگروه 
ساماندهي روستاهاي واقع در حريم كالن شهرهاست. بالغ 
بر ۳۷00 روستا در حريم شهرها قرار دارد كه بزرگ ترين 

تهديد در بحث حاشيه نشيني، محسوب مي شود.

تكذيب تعويض قطعه 
 ATR هواپيماي برجامي

ريي��س س��ازمان هواپيمايي كش��وري با بي��ان اينكه 
هواپيماه��اي ATR به طور كامل با اقليم ايران س��ازگاري 
دارند، گفت: ۲0 س��ال است كه از ورود نخستين ATR به 
ايران مي گذرد و اين هواپيماها خدمات زيادي عرضه كرده اند. 
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، علي 
عابدزاده درباره نقص فني هواپيماي ATR با رجيس��تر 
TA در مسير مشهد به گرگان، گفت: مشكلي به لحاظ 

فيزيكي براي اين هواپيما رخ نداده است. 
وي بيان كرد: اخطار اشتباه كامپيوتر هواپيما موجب 
شد تا سيس��تم هش��داردهنده موتور عملياتي شود و 
خلب��ان طبق وظيفه يي كه داش��ته موتور را خاموش و 
اج��ازه فرود اضطراري مي گيرد و بعد از ش��روع به كار 
مجدد دستگاه، مشكل برطرف مي شود. عابدزاده با بيان 
اينكه گاهي اخطار اشتباه از طرف كامپيوتر هواپيماها 
رخ مي دهد، تاكيد  كرد: مش��كل اين هواپيما نقص در 
قطعات نبوده و هيچ گونه تغيير قطعه يي صورت نگرفته 
اس��ت و نياز به تغيير قطعه نيس��ت. رييس س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري با رد اي��ن موضوع كه ATRهاي 
خريداري ش��ده مناس��ب اقلي��م ايران نيس��ت، گفت: 
اي��ن هواپيماها كامال با اقليم ايران س��ازگاري دارند و 
ATR ها در تم��ام جهان و در اقليم هاي مختلف پرواز 
دارند. عاب��دزاده بيان كرد: تاكنون ش��ركت ATR بر 
پش��تيباني از هواپيماهاي فروخته شده به ايران تعهد 

داشته و هيچ مشكلي براي تامين قطعه نداشتيم. 

ريسك جهش قيمت مسكن 
بسيار پايين است

مدي��ر علمي طرح جامع مس��كن معتقد اس��ت كه 
عدم تقاب��ل جدي ميان تحوالت خان��وار و صدور پروانه 
س��اختماني و وجود ۲.5 ميليون مسكن خالي از سكنه 
نشان مي دهد كه ريسك جهش قيمت مسكن در كشور 

بسيار پايين است. 
فردين يزداني در گفت وگو با ف��ارس، درباره تاثيرات 
طوالني ش��دن ركود بازار مس��كن، گفت: جهش قيمت 
مس��كن به دليل طوالني ش��دن ركود مس��كن چندان 

امكان پذير نيست و چند دليل مهم دارد. 
وي افزود: نخستين دليل آن تغيير ساختار جمعيتي 
كشور است و تقاضاي مسكن در حال كم شدن است. دوم 
اينكه بخش مسكن مستقل از ساير بخش ها نيست چون 
مازاد اقتصادي كه در مجموعه اقتصاد شكل مي گيرد بايد 
وارد بخش مس��كن شود زيرا مسكن يك كاالي مصرفي 
در دوره بلندمدت است. مدير علمي طرح جامع مسكن 
اضافه كرد: بنابراين آن بخش اقتصاد هنوز به رشد پايدار 
نرسيده است. بنابراين منابع مالي هم براي جهش قيمت 
مس��كن وجود ن��دارد. يزداني ي��ادآور ش��د: باوجود اين 
تحوالت، صدور پروانه هاي س��اختماني به طور نس��بي با 
تحوالت خانوار تعادل جدي و مناسبي ندارد و وجود ۲.5 
ميليون واحد مس��كوني خالي از سكنه در كنار اين عدم 
تعادل نش��ان مي دهد كه احتمال ريسك جهش قيمت 
مس��كن بسيار پايين است. اين پژوهشگر اقتصاد مسكن 
با اشاره به اينكه تا زماني كه اقتصاد كالن از ركود خارج 
نش��ود، مس��كن رونق نمي گيرد، گفت: مگر اينكه دولت 
بخواهد يك اقدام عجيب انجام دهد و خط اعتباري ايجاد 
كن��د و پول چاپ كند و ميان مردم توزيع كرده و بگويد 

مسكن مجاني تحويل بگيريد. 
يزداني تاكيد كرد: هيچ اقتصادي در دنيا نمي تواند در 
ميان مدت و بلندمدت بر پايه بخش مسكن رشد كند، مگر 
اينكه دچار بحران  ش��ده باشد كه نمونه آن بحران امريكا 
در سال ۲008 يا برزيل 1۹۹۷ و شرق آسيا 1۹۹8 بود. 

اخبار

محمد س��االري، رييس كميس��يون معماري و 
شهرسازي شورا با بيان اينكه هنوز آغاز رسمي كار 
شوراي پنجم مش��خص نيست، گفت: ما شهردار را 
به صورت رسمي در نخستين نشست شوراي پنجم 

معرفي خواهيم كرد.
به گزارش مهر، محمد س��االري با اشاره به آغاز 
رسمي فعاليت شوراي پنجم گفت: درخصوص آغاز 
رس��مي ش��وراي پنجم بالتكليف هس��تيم و هنوز 
تردي��د وجود دارد. اين عضو ش��وراي چهارم ش��هر 
تهران توضيح داد: ب��ه گفته مهدي چمران، رييس 
شوراي چهارم در قانون اصالحي كه به تاييد شوراي 

نگهبان رس��يده، شروع كار شوراها 1۲مرداد تعيين 
شده اما چون تا آن تاريخ قانون ابالغ نشده بنابراين 
براس��اس قان��ون فعلي پاي��ان كار ش��وراي چهارم 
1۲ش��هريور است. اين قانون بايد توسط وزير كشور 

ابالغ شود. 
وي اف��زود: البته اين نظر مخالفان بس��ياري نيز 
دارد و آنها معتقدند براس��اس قانون مصوبه 15روز 
پس از انتش��ار در روزنامه رس��مي الزم االجراست و 
آغاز به كار شوراي پنجم بايد از ۲5مرداد ماه باشد. 
منتخب م��ردم در ش��وراي پنجم ش��هر تهران 
تصريح كرد: ما در جلس��ه امروز مقرر كرديم كه از 

ميان 5 نامزد س��مت شهردار تهران، گزينه نهايي را 
پنج شنبه معرفي كنيم. 

شهردار منتخب تا برگزاري نخستين جلسه شورا 
فرصت خواهد داشت كه با شهردار فعلي و معاونان 
او گفت وگو كند و اطالعات الزم را براي مسووليتش 

كسب كند.
وي اظه��ار ك��رد: با اي��ن حال معرفي رس��مي 
ش��هردار تهران در نخس��تين جلسه رسمي شوراي 
پنجم خواهد بود و ما در آن جلس��ه بار ديگر درباره 
انتخاب نهايي شهردار تهران رأي گيري خواهيم كرد 

و گزينه ما شهردار منتخب خواهد بود. 

بانك  پاس��ارگاد در راس��تاي تكمي��ل خدمات 
ب��دون كارت خ��ود، خدمات برداش��ت وجه بدون 
نياز به كارت را روي دس��تگاه هاي خودپرداز خود 
راه ان��دازي ك��رد. پيش از اين نيز خدمت مس��دود 
كردن كارت هاي پاس��ارگاد، بدون نياز به كارت در 

دستگاه هاي خودپرداز فعال شده  بود. 
به گ��زارش روابط  عمومي بانك  پاس��ارگاد، اين 
بان��ك در راس��تاي گس��ترش خدم��ات بانكداري 
الكتروني��ك خ��ود و جه��ت رفاه حال مش��تريان، 
خدم��ت برداش��ت ب��دون كارت روي خودپردازها 
را راه ان��دازي ك��رد. اين خدمت به مش��تريان اين 

امكان را مي دهد كه در صورت عدم همراه داش��تن 
كارت نق��دي خود، در موارد اضطراري، نس��بت به 
 برداش��ت وجه نقد از خودپردازهاي بانك پاسارگاد 

اقدام كنند. 
مش��تريان ب��راي بهره من��دي از اي��ن خدمت 
مي توانند با ورود به س��امانه بانكداري مجازي، در 
منوي كارت با انتخاب گزينه برداش��ت وجه بدون 
كارت، نسبت به انتخاب كارت، تخصيص رمز سوم 

و تاريخ انقضاي رمز سوم اقدام كنند. 
پس از آن مش��تريان مي توانند تا تاريخ انقضاي 
انتخ��اب ش��ده در بانك��داري مجازي ب��ه يكي از 

دستگاه هاي خودپرداز بانك پاسارگاد مراجعه كنند 
و بدون وارد كردن كارت، با زدن دكمه تاييد، وارد 

منوي برداشت بدون كارت شوند.
س��پس ب��ا وارد ك��ردن ك��د ملي خ��ود، مبلغ 
موردنظ��ر و رمز س��ومي كه در بانك��داري مجازي 
 انتخ��اب كرده ان��د، وج��ه م��ورد نظ��ر خ��ود را 

برداشت كنند. 
مركز مش��اوره و اطالع رساني بانك  پاسارگاد به 
شماره 8۲8۹0 و همچنين سيستم دريافت نظرها 
در سايت اين بانك به آدرس www.bpi.ir آماده 

ارائه مشاوره و پاسخ به سواالت مشتريان است. 

زمان آغاز به كار شوراي پنجم مشخص نيست

راه اندازي خدمت برداشت وجه بدون كارت روي خودپردازهاي بانك پاسارگاد

در شهر

نخستين خط سريع السير با سرعت ۱۲۰ كيلومتر
هابيل درويش��ي مديرعام��ل مترو تهران گفت: خط 8 مترو نخس��تين خط 
سريع الس��ير با س��رعت 1۲0 كيلومتر بر ساعت است كه با افتتاح فاز بعدي اين 
خط، مسير 50 كيلومتري بين تهران و پرند در زمان ۳4 دقيقه  طي مي شود. 

به گزارش مهر، درويشي در مراسم افتتاح فاز جديد خط 8 مترو افزود: فاز اول 
خط 8 مترو تهران حدفاصل ايستگاه شاهد تا نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب در 
ارديبهشت سال ۹5 همزمان با افتتاح نمايشگاه بين المللي كتاب به بهره برداري 
رسيد و فاز دوم كه حدفاصل ايستگاه نمايشگاه بين المللي شهر آفتاب تا فرودگاه 

امام خميني )ره( است، امروز افتتاح مي شود. 
وي ادامه داد: فاز س��وم حدفاصل ايس��تگاه فرودگاه امام )ره( تا شهر پرند در 

صورت تامين بودجه موردنياز، امسال به بهره برداري خواهد رسيد. 
مديرعامل شركت مترو تهران با بيان اينكه خط 8 مترو از ايستگاه شهر آفتاب 
آغاز شده و حدود  ۷00 متر آن زيرزمين است، گفت: اين خط در محله كهريزك 
از زير زمين خارج و مابقي مسير تا فرودگاه روگذر خواهد بود. درويشي ادامه داد: 
خطوط ريل و قطع ارتباط شهرك هاي حاشيه كنار اتوبان تهران-قم، فنس كشي 
شده است. تعداد 18 زيرگذر براي تسهيل تردد ساكنان شهرك ها و روستاييان 
احداث شده است. وي افزود: خط 8 مترو از ايستگاه شاهد تا شهر پرند است كه 
امروز ۳۲ كيلومتر آن، از ايستگاه شاهد تا فرودگاه امام خميني )ره( به بهره برداري 

مي رسد و براي اين خط 10 رام قطار درنظر گرفته شده است. 

افتتاح خط 8 مترو تهران

آخرين آرزوي قاليباف برآورده شد
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صنعت، معدن و جتارت14
 تشريح داليل كاهش 

صادرات غيرنفتي
ف�ارس   وزارت صنعت،  معدن و تجارت در پي كاهش 
صادرات كاالهاي غيرنفتي توضيحاتي را براي شفاف سازي 
و تنوير افكار عمومي منتش��ر كرد. به واقع وزارت صنعت 
يك��ي از دالي��ل كاهش ص��ادرات در ۴ ماهه امس��ال را 
مشكالت صادرات پتروشيمي به چين دانست و نرخ سود 
بانكي و عدم اجراي بس��ته حمايتي را نيز از ديگر عوامل 
برش��مرد. در همين رابطه رييس سازمان توسعه تجارت 
داليل كاهش صادرات غيرنفتي و دست نيافتن به هدف 
۵۰ ميليارد دالري صادرات در س��ال قبل را تشريح كرد. 
مجتبي خس��روتاج درمورد وضعيت صادرات غيرنفتي در 
س��ال جاري گفت: عملكرد صادرات غيرنفتي در ۴ ماهه 
ابتداي امس��ال بيانگر اين است كه ابزارهاي موجود براي 
پشتيباني و حمايت از صادرات در مقايسه با رقبا كفايت 

نمي كند و بايد در عرصه وسيع تري گسترش يابد.

  رفع موانع بانكي
براي تجار ايراني 

پايگاه خبري اتاق ته�ران   »ويتخ فيليپ« نايب رييس 
مجلس نمايندگان جمهوري چك كه براي حضور در مراسم 
تحليف رياس��ت جمهوري به ايران س��فر كرده ب��ود، در راس 
هيات��ي تجاري با رييس اتاق تهران ديدار كرد. در اين مالقات 
ويتخ فيليپ و مسعود خوانس��اري، دو طرف به بررسي موانع 
ارتقاي سطح مناسبات تجاري نظير مشكالت بانكي پرداختند 
و نايب ريي��س مجلس نمايندگان چك متعهد ش��د كه رفع 
اين موانع را در كش��ور متبوع خود م��ورد پيگيري قرار دهد. 
در ابتداي نشس��ت، رييس اتاق تهران با اش��اره به سفر هيات 
تجاري اتاق تهران به جمهوري چك، مالقات و مذاكرات انجام 
گرفت��ه ميان هي��ات ايراني و ويتخ فيليپ را ي��ادآوري كرد و 
گفت: ايران و كشور چك، از ديرباز ارتباطات خوبي با يكديگر 
داش��ته اند و پروژه هاي مشترك بسياري را به اجرا گذاشته اند. 
مس��عود خوانس��اري با بيان اينكه مبادالت تجاري دو كشور 
در س��ال 2۰11 به باالترين س��طح خ��ود يعني 23۰ميليون 
دالر رس��يد، ادامه داد: به دليل تشديد تحريم ها، اين سطح از 
مراودات دچار تنزل ش��د اما اكنون، روند داد و ستدها مجددا 
رو ب��ه صعود حركت مي كند اگرچه هنوز به س��طح مبادالت 
در س��ال2۰11 نرسيده اس��ت. با اين حال اميدواريم هر چه 
سريع تر بتوانيم سطح مراودات را ارتقا ببخشيم و از ركوردهاي 
قبلي نيز پيش��ي بگيريم. رييس اتاق تهران افزود: دو كش��ور 
ايران و چك پيش از اين در پروژه هاي مشتركي در زمينه هاي 
ماشين سازي، نساجي، قند و شكر، سيمان و ساخت نيروگاه با 

يكديگر همكاري داشته اند. 
 

  »مس« بدهي هايش را
پرداخت كرد

ايس�نا   مديرعام��ل ش��ركت ملي مس اي��ران گفت: 
هم اكنون مقاوم س��ازي توليد در ش��ركت وج��ود دارد و 
1۰۰۰ دالر از قيم��ت تمام ش��ده محصول كاهش يافته 
و تمام بدهي هاي ش��ركت پرداخت ش��ده اس��ت. احمد 
مرادعليزاده اظهار كرد: كميته ستاد اقتصاد مقاومتي را با 
همكاري دانشگاه صنعتي شريف و بانك رسالت در قالب 
كنسرسيومي در شركت مس راه اندازي كرديم. وي با بيان 
اينكه تاكنون ۸۰ شغل تعطيل شده مورد مطالعه و نحوه 
چگونگي احياي آنها بررسي شده است، تصريح كرد: بيش 
از 3۰۰ كسب و كار در اين منطقه در حال ارزيابي است. 

 تفحص از ستاد قاچاق كاال 
تمديد شد

تس�نيم  عضو هيات تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
گفت: تفحص از اين ستاد با توجه به حجم كار براي ۶ ماه ديگر 
تمديد شد. احمد اناركي با اشاره به روند اين تحقيق و تفحص، 
اظهار كرد: روند تفحص از اين ستاد از آذر سال گذشته آغاز و با 
توجه به حجم باالي كار، تفحص از اين ستاد ۶ ماه ديگر تمديد 
ش��ده و احتماال گ��زارش اين هيات تا دي  س��ال جاري آماده 
مي ش��ود. وي افزود: در همين راستا مكاتباتي با دستگاه هاي 
اطالعاتي و امنيتي، نيروي انتظامي، وزارت صنعت، س��ازمان 
گمركات كشور، قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي انجام 
ش��ده و قرار است اين دستگاه ها گزارش هاي خود را در زمينه 

قاچاق كاال و ارز به هيات ارسال كنند.

 پيش فروش خودرو »اپل« 
غيرقانوني است

س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با 
بيان اينكه پيش فروش خودرو توس��ط شركت هاي فاقد 
نمايندگي رس��مي غيرقانوني است، اعالم كرد: در همين 
راستا پيش فروش خودرو اپل از طريق شركت ساپرا موتور 

غيرقانوني است. 
ب��ه گ��زارش س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليد كنندگان پيرو اطالع رساني هاي قبلي مجددا تاكيد 
مي كند شركت هاي عرضه كننده خودرو به استناد ماده ۵ 
آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
خودرو موضوع مصوب��ه 9۵/1۰/2۸ هيات محترم وزيران 
مكلف به اخذ مجوز پيش فروش خودرو از وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است. 

 افزايش قيمتي در 
خودروهاي وارداتي نداريم

ايسنا   نايب رييس انجمن واردكنندگان خودرو در پاسخ 
به جوسازي هاي اخير مبني بر افزايش قيمت خودروهاي 
وارداتي به بهانه متوقف ش��دن ثبت سفارش واردات اين 
محص��والت تاكيد كرد كه هيچ ك��دام از نمايندگي هاي 
رسمي خودروسازان خارجي برنامه يي براي افزايش قيمت 
اين محصوالت ندارند. كوروش مرش��د سلوك اظهار كرد: 
با توجه به اينكه در حال حاضر هيچ كدام از واردكنندگان 
خودرو به دليل بسته بودن ثبت سفارش فعال امكان واردات 
ندارند، عمال امكان افزايش قيمت را نخواهند داشت، زيرا 
موجودي كااليي نيست كه بخواهند افزايش قيمت دهند. 
در اين ش��رايط عرض��ه اين محصوالت در ب��ازار محدود 
خواهد ش��د و خودروهاي موجود در بازار افزايش قيمت 
خواهند يافت، بنابراين بازار خودروهاي دست دوم است كه 

از اين موضوع تاثير مي پذيرد.

روي خط خبر

اخبار خودرو

قرارداد توليد مشترك ايران و فرانسه امضا شد

اجازه ورود »رنو« به ايران

بيست و  سومين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران برگزار شد

اما و اگرها در مسير جذب سرمايه  خارجي
گروه تجارت   

در بيست و سومين جلسه ستاد اقتصادي پساتحريم 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، زمان 
و شيوه برگزاري سمينارهاي خارجي با موضوع جذب 
س��رمايه گذاري خارجي براي كش��ور، ب��راي افزايش 
بهره وري برگزار شد. اعضاي ستاد اقتصادي پساتحريم 
اتاق تهران براي توس��عه مراودات اقتص��ادي از لزوم 
تدوين طرح هاي توجيه��ي اقتصادي براي پروژه هاي 
سرمايه گذاري گفتند و تاكيد كردند كه سرمايه گذاران 
خارج��ي به فرصت ه��اي كلي س��رمايه گذاري كمتر 
توج��ه دارند و روي پروژه ها تمرك��ز دارند. در ابتداي 
اين نشس��ت، ريي��س مركز خدمات س��رمايه گذاري 
خارجي اتاق تهران با اش��اره به برنامه ريزي هاي انجام  
شده براي برپايي چندين اجالس از سوي اتاق تهران 
ب��راي جذب س��رمايه گذاري خارجي در كش��ورهاي 
هدف، گفت: نخس��تين جلس��ه پيرامون راهكارهاي 
جلب سرمايه گذاري خارجي به ايران طي شهريور ماه 
س��ال جاري با همكاري موسسه مشاوره و تحقيقات 
فري��زر)Fraser( در محل اتاق ته��ران برگزار خواهد 
شد. فريال مستوفي با اشاره به برگزاري اجالس»يك 
جاده، يك كمربند« در كشور چين با موضوع ارتقاي 
وضعيت تجاري كش��ورهاي حاش��يه جاده ابريش��م 
اف��زود: اين اجالس طي ش��هريور ماه امس��ال برگزار 
خواه��د ش��د و نمايندگان��ي از اتاق ته��ران و مركز 
خدم��ات س��رمايه گذاري نيز در آن حض��ور خواهند 
داشت. مس��توفي همچنين با اعالم اينكه در مهر ماه 
سال جاري نشس��تي با همكاري دفتر مركز خدمات 
سرمايه گذاري اتاق تهران در لندن برگزار خواهد شد، 
گفت: گ��روه آمبروزتي ايتاليا نيز يكي از موسس��ات 
مشاوره سرمايه گذاري قوي در اروپاست كه همكاري 
مركز خدمات سرمايه گذاري اتاق تهران با اين موسسه 
بين  المللي از چندي پيش آغاز شده و درحال حاضر نيز 
برنامه ريزي ها براي برگزاري كنفرانسي مشترك ميان 
اين نهاد مشورتي و اتاق تهران در آبان ماه سال جاري 
در ايتاليا درحال انجام است. به گفته مستوفي، مركز 
خدمات س��رمايه گذاري اتاق ته��ران درحال رايزني و 
دريافت مشورت با سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، 
يونيدو)Unido( و نيز موسسه مشورتي »دي لويت« 

براي چگونگي برپايي دو سمينار جذب سرمايه گذاري 
خارجي اس��ت كه هنوز مكان برگزاري اين نشست ها 
مشخص نيس��ت اما در يكي از كشورهاي هدف با در 
نظر گرفتن سهولت برپايي اجالس و رفت وآمد طرفين 
برگزار خواهد شد. فريال مستوفي نيز در ادامه با اشاره 
به نحوه تعامل چين با فعاالن اقتصادي ايراني تصريح 
كرد كه شركت هاي خصوصي چيني از آمادگي كافي 
براي همكاري اقتصادي با ايران برخوردار هس��تند و 
برخي از بانك هاي اين كشور نيز همكاري خود با ايران 

را از سر گرفته اند. 

 شناسايي دو بازار هدف ايران
در ادام��ه اين جلس��ه، ريي��س س��تاد اقتصادي 
پس��اتحريم اتاق ته��ران با بيان اينك��ه مزاياي عمده 
بازارهاي هدف ايران بايد شناس��ايي شود، گفت: پس 
از شور و مش��ورت در ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق 
تهران، كشورهاي چين و هند به عنوان دو بازار هدف 
مهم ايران شناس��ايي شده است. مهدي جهانگيري با 
تاكيد بر اينكه اتاق تهران به دنبال كمك به ريل گذاري 
در مسير جذب س��رمايه گذاري خارجي است، افزود: 
بخش هايي كه قابليت تسريع در جذب سرمايه گذاري 
خارجي را دارند بايد شناس��ايي و پيگيري شود. وي 
برگزاري باكيفيت اج��الس و كنفرانس هاي خارجي 
اتاق تهران را كليدي دانس��ت و يادآور شد كه اينگونه 
همايش ها با حضور سرمايه گذاران خارجي مي تواند به 
روند ورود س��رمايه ها به ايران كمك كند. نايب رييس 
اتاق تهران همچنين با اشاره به تاسيس دفاتر خارجي 
اتاق ته��ران در آلم��ان و لندن افزود: دس��تورالعمل 
چگونگ��ي اداره اين دفاتر بايد تدوين ش��ود و اهداف 
دقيق و مش��خصي ب��راي كاركرد اي��ن دفاتر تعريف 
شود. به طوري كه بتوانيم عملكرد آنها را پايش كنيم. 
جهانگيري با اشاره به ايجاد دفتر پروژه چين در اتاق 
تهران افزود: تاس��يس دفاتر يا ميزهاي��ي براي ديگر 
كش��ورهاي هدف ازجمله هند، عراق، تركيه و امارات 
در دس��تور بررس��ي قرار دارد و ما باي��د بتوانيم روي 
كشورهايي كه براي ما هدف تجاري به ويژه صادراتي 
هستند، تمركز دقيق تري داشته باشيم. او تاكيد كرد 
كه س��تاد اقتصادي پس��اتحريم و هيات رييسه اتاق 

ته��ران بر برنامه ها و نشس��ت هايي كه ب��راي جذب 
س��رمايه گذاري خارجي و توسعه مراودات اقتصادي و 
تجاري با فعاالن اقتصادي خارجي چه در داخل كشور 
و چ��ه در خارج توس��ط اتاق تهران برگزار مي ش��ود، 
توجه و حساسيت ويژه يي دارد و الزم مي داند كه اين 
برنامه ها را با هدف مش��خص و با حداكثر بهره برداري 

ممكن برگزار كند. 

 لزوم امكان  سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري
در همي��ن ح��ال؛ محمدرض��ا بختي��اري، معاون 
امور بين الملل اتاق تهران ني��ز تالش براي گردآوري 
اطالع��ات مربوط به طرح ه��ا و پروژه هايي كه نياز به 
جذب سرمايه گذاري خارجي دارند را ضروري عنوان 
كرد و گفت: متاس��فانه درحال حاضر پروژه هايي كه 
امكان سنجي ش��ده باشد بس��يار كم و محدود است 
درحال��ي كه س��رمايه گذاران خارجي عمدتا به دنبال 
پروژه هاي��ي هس��تند كه صفر تا صد آن مش��خص و 
ش��فاف باش��د. همچنين فرهاد فزون��ي، عضو هيات 
نمايندگان اتاق تهران با پيشنهاد برگزاري كنفرانس 
جذب سرمايه گذاري خارجي براي ايران در كشور نروژ 
گفت: اين كشور عالوه بر آنكه در دوره تحريم ها با ايران 
همكاري و تعامل داش��ت جزو كش��ورهاي نفتخيزي 
محسوب مي شود كه عمده درآمدهاي ناشي از فروش 
نفت را در خارج از اين كش��ور سرمايه گذاري مي كند. 
در عين ح��ال فري��دون وردي نژاد، مش��اور دبيركل 
ات��اق تهران و مدير حوزه كش��ور چي��ن در اين اتاق 
نيز پيش��نهاد برگزاري اجالس جذب سرمايه گذاري 

خارجي در كشور مالزي را مطرح كرد. 
او همچني��ن اع��الم كرد ك��ه درحال بررس��ي و 
برنامه ري��زي اعزام يك هيات 1۰۰نف��ره به 3منطقه 
اقتصادي مهم چين در آبان ماه است كه پس از تاييد 
نهاي��ي هيات رييس��ه اتاق تهران، برنام��ه آن اعالم و 

ثبت نام شروع خواهد شد. 
همچنين مه��دي ش��ريفي نيك نفس از اعضاي 
هي��ات نماين��دگان ات��اق ته��ران نيز با اش��اره به 
پ��روژه يك ج��اده، ي��ك كمربند ك��ه دولت چين 
س��رمايه گذاري هنگفتي براي اجراي آن انجام داده 
اس��ت، گفت: اين طرح كه به دنب��ال احياي جاده 

ابريش��م و افزايش قدرت تجاري كشورهاي حاشيه 
اين جاده اس��ت با بودجه ۸ ميليارد دالري از سوي 
دول��ت چين برنامه ريزي ش��ده از اي��ن رو به دليل 
برخي مش��كالت نمي توان اين كشور را در تعامالت 
اقتصادي ناديده گرفت. به گفته وي براس��اس اين 
طرح 3۴پروژه براي كشور ايران كه در حاشيه جاده 
ابريش��م قرار دارد، تعريف ش��ده است. او همچنين 
عنوان كرد كه تحت اي��ن برنامه، پروژه هاي زيادي 
در كش��ورهاي همس��ايه مانن��د پاكس��تان تعريف 
ش��ده كه با س��رمايه گذاري چين انجام مي گيرد و 
فرصت هاي خوبي براي پيمانكاران بخش خصوصي 

ايران فراهم كرده است. 

 ضرورت تشكيل پايگاه سرمايه گذاري
از س��وي ديگر، عضو ديگرهيات نمايندگان اتاق 
تهران نيز با تاكيد بر اينكه بسياري از طرح هاي اعالم 
شده براي جذب سرمايه گذار خارجي امكان سنجي 
نش��ده اس��ت، گفت: تجربه حضور س��رمايه گذاران 
خارجي كه س��ال ها پيش به ايران آمده  اند، نش��ان 
مي دهد مش��كالتي كه پيش روي س��رمايه گذاران 
وج��ود دارد همچنان به قوت خود باقي اس��ت. به 
گفته س��يدمحمد اتابك، بازخورد رفتارهايي كه با 
سرمايه گذاران خارجي شده، مي تواند به ضد تبليغ 
براي حضور ديگر س��رمايه گذاران تبديل شود. اين 
عضو هيات نمايندگان اتاق ته��ران در ادامه افزود: 
پيش��نهاد موكد دارم ك��ه اتاق تهران س��ازوكاري 

بينديش��د و از س��رمايه گذاران خارجي كه به ايران 
مي آيند و دچار مشكالت عديده يي هستند، حمايت 
كند. اين حركت پيام خوبي به اين س��رمايه گذاران 
مي دهد كه بدانند مركز و نهادي هست كه از حقوق 
آنها دفاع كند. همچنين سيدحس��ين سليمي ديگر 
عضو هي��ات نمايندگان ات��اق تهران نيز با اش��اره 
ب��ه تاثير سياس��ت ها و تصميمات دول��ت امريكا بر 
سرمايه گذاري در ايران و همكاري اقتصادي كشورها 
با ايران يكي از مشكالت پيش روي سرمايه گذاران 
خارج��ي در اي��ران را روند طوالني م��دت دريافت 
مجوزها از دس��تگاه هاي دولتي عنوان كرد و افزود: 
دول��ت و بخ��ش خصوصي بايد كم��ك كنند تا راه 
ورود س��رمايه گذاري هاي كوچك خارجي به كشور 
باز شود تا به دنبال آن، سرمايه گذاران بزرگ نيز پا 

به فرصت هاي اقتصادي در ايران بگذارند. 
در عين حال حميدرضا صالحي از اعضاي هيات 
نمايندگان اتاق تهران با اشاره به نيروگاه خورشيدي 
2۰مگاواتي مكران در اس��تان كرمان گفت: ظرفيت 
سرمايه گذاري در كش��ور براي توليد انرژي هاي نو 
بس��يار باالس��ت و برنامه ششم نيز بس��تر را براي 
توس��عه توليد انرژي نو فراهم كرده است. اين حوزه 
همچنين بسيار مورد عالقه سرمايه گذاران خارجي 
اس��ت و مي توان��د به مح��ل اصلي جذب س��رمايه  
خارجي در كشور تبديل شود. صالحي در عين حال 
خواستار ايجاد مركزي در اتاق تهران براي پايش و 

رفع مشكالت سرمايه گذاران خارجي شد. 

تعادل   
تاريخ صنعت  قرارداد بزرگ ترين سرمايه گذاري 
خودرو ايران بين »رنو« فرانسه و ايدرو روز گذشته 
با حضور هيات فرانس��وي در تهران امضا شد. گروه 
خودروس��ازي »رنو« در پس��ابرجام ب��راي اينكه از 
رقي��ب ديرينه خود »پژو«، عقب نماند، آس��تين ها 
را ب��اال زد و مذاك��رات خ��ود را ب��ا خودروس��ازان 
ايراني آغاز كرد. س��رانجام پس از ماه ها مذاكرات با 
مسووالن ايراني موفق شد جايي در بازار ايران براي 
خود پي��دا كند. اهميت قرارداد تا جايي اس��ت كه 
قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي رنو آن 
را يك قرارداد استثنايي در يكي از استراتژيك ترين 

كشورها يعني ايران قلمداد مي كند. 
براس��اس اين قرارداد، يك شركت خودروسازي 
جديد با تركيب س��هام 2۰ درص��د ايدرو، 2۰ درصد 
ي��ك هلدينگ خصوصي ايران��ي و ۶۰ درصد متعلق 
 ب��ه رن��و تاس��يس و طي دو ف��از، در فاز نخس��ت،
 1۵۰ ه��زار دس��تگاه خ��ودرو و در ف��از دوم ه��م

1۵۰ ه��زار دس��تگاه توليد خواهد ك��رد. همچنين 
ب��ه موج��ب اي��ن ق��رارداد ش��ركت رن��و در ف��از 
نخس��ت حدود ۶۶۰ميلي��ون يورو س��رمايه گذاري 
مي كن��د و نخس��تين تولي��د ني��ز اواخ��ر س��ال 
آين��ده وارد ب��ازار مي ش��ود. براين اس��اس، فاز دوم 
 اي��ن ق��رارداد از س��ال 2۰19 آغ��از مي ش��ود و

3 سال طول مي كش��د كه جزييات آن هنوز نهايي 
نشده است؛ زيرا محصوالت جديدي قرار است طي 
آن تولي��د و روانه بازار ش��وند. قيم��ت خودروهاي 
جدي��د كمت��ر از 1۰۰ ميليون تومان تعيين ش��ده 
اس��ت. همچني��ن در اين ق��رارداد مقرر ش��ده كه 
3۰ درص��د محص��ول ش��امل محص��ول و قطعه با 

مسووليت رنو بايد صادر شود. 

 رنو در تهران
س��ابقه رن��و در اي��ران ب��ه همكاري ب��ا هر دو 
خودروس��از بزرگ اي��ران برمي گ��ردد؛ زماني كه 
سكوي خودرو ال9۰ )پلتفرم( براي توليد دراختيار 
هر دو ش��ركت س��ايپا و ايران خودرو قرار گرفت. 
مديران عامل هر دو خودروس��ازي بزرگ ايران، در 
آن زمان خود را ش��ريك قديمي رنو و محق براي 
ادامه همكاري مي دانس��تند. اين روند ادامه يافت، 
اما »رنو« با هيچ كدام از دو ش��ركت قرارداد امضا 
نكرد و س��رانجام امضاي قرارداد با ش��ركت ايدرو 
را پذيرف��ت. از اي��ن رو، دور جدي��د همكاري هاي 
خودروي��ي اي��ران و فرانس��ه با امض��اي توافقنامه 
اي��درو و رن��و در دومين روز از نمايش��گاه خودرو 
پاريس، بين رييس ايدرو و »تيري بلوره« قائم مقام 
مديرعامل »رنو« و با حضور وزير صنعت، معدن و 
تجارت و »كارلوس گ��ون« مديرعامل »رنو« آغاز 

شد. 
البته رنو عالوه بر اينكه در دوران تحريم مانند 
رقيب��ش پ��ژو، اي��ران را ترك نك��رد و محصوالت 
ديگ��ري همچون تندر 9۰، پارس تندر و س��اندرو 
ه��اچ ب��ك و اس��تپ وي را به ب��ازار اي��ران آورد. 
س��رانجام پس از ماه ه��ا مذاكرات فش��رده، آيين 
امض��اي ق��رارداد هم��كاري مش��ترك در زمينه 
توس��عه و توليد خودروه��اي جديد در ايران صبح 
روز گذش��ته در محل ساختمان وزارتخانه صنعت، 
معدن و تجارت با حضور مس��ووالن ايدرو، شركت 
خودروسازي رنو و شركت پرتو نگين ناصح برگزار 
شد. امضاي اين قرارداد جديد خودرويي با شركت 
رنو فرانسوي در شرايطي كليد خورد كه همچنان 

برخ��ي بر اين باورند كه ق��رارداد جديد چند ايراد 
اساس��ي دارد؛ نخست اينكه ش��ركت ايدرو از نظر 
س��اختاري دولتي محسوب مي شود و مشاركت در 
چنين قراردادي برخالف برنامه شش��م توس��عه و 

اصل ۴۴ قانون اساسي است. 
منتقدان بر اين باورند، به جاي اينكه دولت ورود 
پيدا كند بايد بخش خصوصي مستقيما وارد مي شد. 
مساله  ديگري كه در اين زمينه مطرح مي شود اينكه 
اگر قرار است در سطح و اندازه جهاني مطرح شويم، 
چرا بايد خودروس��ازان داخلي كنار گذاش��ته شوند 
و خودروس��ازي جديدي را ايجاد مي كنيم. پيشنهاد 
آنها اين اس��ت كه بايد خودروسازان بزرگ را در هم 
ادغام يا توسط همين خودروسازان داخلي طرح هاي 

جديد را اجرا و آنها را تقويت كنيم. 
از ديگ��ر انتقاداتي كه به اي��ن طرح خودرويي 
وارد مي ش��ود، اين اس��ت كه متوليان صنعتي در 
انعقاد اين قرارداد، برون گرايي و توسعه صادرات را 
مدنظر قرار ندادند؛ چراكه در متن قرارداد نوش��ته 
ش��ده، در صورت امكان 3۰ درص��د توليدات صادر 
شود و قطعيت ندارد. به نظر مي رسد يكي از داليل 
مه��م مخالفت ها با اي��ن نوع قرارداده��ا، تضعيف 
خودروسازان داخلي با ورود شركت هاي خارجي به 
كشور باشد؛ از نظر آنها، قرارداد بايد با خودروسازان 
موجود انجام مي شد نه با شركت هايي كه هيچ گونه 
سابقه توليد خودرو و قطعه سازي ندارند. همچنين 
به گفته منتق��دان، وقتي قراردادهاي خودرويي از 
قبي��ل قرارداد خ��ودرو »ال9۰« را مرور مي كنيم، 
مي بينيم كه اين قرارداد از يك پلتفرم مش��ترك، 
۴ م��دل خودرو توليد ش��ود، اما اكنون پس از 1۵ 
س��ال هنوز يك خودرو را تولي��د مي كنيم و حتي 
يك دستگاه صادر نشده است اما همان شركت رنو 
در يكي از خودروسازان داخلي دو مدل جديد آن 
را به كار مي برد. از اين رو، خودروهاي »داس��تر و 
سيمبل« روي پلتفرم ال 9۰ روي دو خودرو ديگر 
يعني »ساندرو و س��اندرو استپ وي« هم از روي 

آن در ايران توليد مي شوند. 

 قرارداد برخالف اصل خصوصي سازي نيست
از آن س��و، رييس هيات عامل سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران، حضور شركت هاي صاحب 
برند جهان در ايران ب��راي توليد خودرو را فرصتي 
مهم مي دان��د كه مي توان��د صنعت خ��ودرو ايران 
را متح��ول كن��د. منص��ور معظمي با بي��ان اينكه 
قرارداده��اي خارج��ي موج��ب افزاي��ش كيفي��ت 
خودروهاي توليدي داخل مي ش��ود، در پاس��خ به 
اظهارات منتقداني ك��ه اين قرارداد را مخالف اصل 
خصوصي س��ازي مي دانند، گفت كه براس��اس اصل 
۴۴ قان��ون اساس��ي دول��ت مي تواند در گ��روه دو، 
2۰ درصد س��هم بازار را داش��ته باش��د. به گفته او، 
ايدرو يك عضو هيات مديره در شركت ايران خودرو 
و يك عضو هيات مديره در ش��ركت س��ايپا دارد كه 
باتوجه ب��ه ميزان توليد، ح��دود ۸ و ۶ دهم درصد 
س��هم بازار را داريم و قانون تا س��قف 2۰ درصد را 
اجازه داده اس��ت، بنابراين اق��دام ما خالف قانون و 

اصل ۴۴ نيست. 
اين مق��ام دولتي تاكي��د مي كند ك��ه ايدرو، 
نقش كاتاليزور را داشته و توانسته سرمايه گذاري 
۶۶۰ميلي��ون يوروي��ي را جذب كن��د. او معتقد 
است كه نمايندگان مجلس هر لحظه اراده كنند 
قرارداد دراختيار آنها قرار داده مي ش��ود، اما نبايد 
منتش��ر شود و در هيچ جاي جهان هم قرارداد را 
منتش��ر نمي كنند. معظمي افزود: س��هم ايران از 
۴۰ درصد داخلي س��از در ظرف يك و نيم سال به 

۶۰ درصد مي رسد. 
منصور معظمي همچنين در مراسم امضاي اين 
قرارداد خودرويي گفت: ايدرو يك شتاب دهنده در 
بخش توس��عه صنعتي است و بنگاهداري نمي كند، 
بنابراين س��عي كرديم يك شركت ايراني پيدا كنيم 
تا در اين قرارداد حضور داش��ته باش��د. معاون وزير 
صنع��ت ادامه داد: مي��زان س��رمايه گذاري در اين 
مشاركتنامه در فاز اول حدود ۶۶۰ميليون يوروست 
و براي حدود 3هزار نفر به طور مس��تقيم اش��تغال 

ايجاد مي كند. 

نكت��ه ديگر در اين ق��رارداد، »بحث ايجاد هاب 
تحقيق و توسعه توس��ط رنو در ايران« است كه به 
گفت��ه معظمي براي نخس��تين بار انجام مي ش��ود، 
ضم��ن اينك��ه رنو مس��ووليت ص��ادرات 3۰ درصد 
توليدات و قطع��ات را بر عهده گرفته كه اين اتفاق 
بس��يار خوبي اس��ت. موض��وع ديگري ك��ه در اين 
قرارداد مورد توجه قرار گرفته، بحث قطعه س��ازان 
است؛ چراكه صنعت خودروسازي بدون قطعه سازي 
مفهوم��ي ن��دارد. معظم��ي ب��ا بيان اينك��ه حدود 
29مجوز براي شركت هاي خودروسازي صادر شده 
اس��ت، گفت: 12۰۰ قطعه ساز در كشور داريم و از 
اي��ن تعداد كمتر از ۵۰ قطعه س��از بزرگ هس��تند. 
در قرارداد رنو 1۵ قطعه س��از داخلي در كالس رنو 
هس��تند و در قرارداد ديده شده است كه اين تعداد 
بايد به ۵۰ قطعه س��از برسند و از آخرين فناوري ها 
برخ��وردار ش��وند. وي با بيان اينك��ه ويژگي بعدي 
وصل شدن به ش��بكه جهاني رنوست، تصريح كرد: 
مصرف كنندگان محصوالت ما مي توانند از توليداتي 
بهره مند ش��وند كه قطعات و خدمات پس از فروش 

آن متصل به شبكه جهاني است. 
معظم��ي درب��اره مكانيس��م انتخ��اب مديران 
ش��ركت تازه تاس��يس نيز بيان كرد ك��ه انتخاب 
مديرعام��ل و ريي��س هيات مدي��ره ب��ه ص��ورت 
چرخشي است كه در دور اول مديرعامل از طرف 
رنو، رييس هيات مديره از طرف ايدرو و نايب رييس 
هيات مدي��ره از طرف هلدين��گ خصوصي داخلي 
خواهد ب��ود. معظمي اين را هم گفت اگر حمايت 
وزي��ر صنع��ت، معدن و تجارت نب��ود امضاي اين 
ق��رارداد نهايي نمي ش��د. همچنين ب��ه گفته وي 
تاكن��ون ۶ قرارداد نهايي ش��ده ك��ه يكي قرارداد 
ش��ركت ايران خودرو و پژو ب��ود كه محصول آن 
وارد بازار ش��ده و دو محصول ديگر هم به تدريج 
و تا پايان امس��ال وارد بازار خواهد ش��د. شركت 
خودروسازي سيتروئن هم با شركت خودروسازي 
س��ايپا با مشاركت ۵۰-۵۰ قرارداد بسته است كه 

امسال محصوالت آن وارد بازار مي شود. 

 قراردادي استثنايي 
در مقاب��ل قائم مق��ام ارش��د مديرعام��ل گروه 
خودروس��ازي رن��و ك��ه در مراس��م امض��اي اين 
ق��رارداد خودروي��ي حضور يافته ب��ود، گفت: اين 
ق��رارداد به دليل س��رمايه گذاري، انتقال فناوري، 
داخلي سازي و پرورش استعدادهاي ايراني، ايجاد 
مركز مهندس��ي، خريد تولي��د خودروهاي به روز 
و ص��ادرات و به بيان ديگر توس��عه زنجيره كامل 
ارزش در اي��ران، ق��راردادي اس��تثنايي در تاريخ 

صنعت خودرو ايران است.
ب��ه گفت��ه »تيري بل��وره« با بيان اينك��ه رنو با 
حضور بدون وقفه در ايران از س��ال 2۰۰۴ تاكنون 
تعهد خود را به اثبات رس��انده است، تصريح كرد: 
امض��اي اين قرارداد تعهد و خواس��ت ق��وي ما را 
براي حضور بلندمدت به عنوان شريك استراتژيك 

صنعت خودرو ايران تاييد مي كند.
اين مقام مسوول فرانسوي افزود: همكاري ما با 
دو ش��ريك قديمي خود يعني ايران خودرو و سايپا 
ني��ز همچنان ادامه داش��ته و در آينده گس��ترش 
خواه��د يافت. وي امضاي اين ق��رارداد را گامي رو 
به جل��و و بلند براي همكاري مس��تمر ميان ايران 
و رنو دانست كه ارزش هاي مشتركي براي طرفين 
در بر خواهد داشت. همچنين به گفته او، بازارهاي 
رنو براي صادرات محصوالت مشترك آماده است. 

 انتظاراتي كه محقق نشد!
وزي��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت هم ب��ا ابراز 
گله مندي از اينكه انتظاراتي كه در سال هاي قبل 
از رنو فرانس��ه داش��تيم به طور كامل حاصل نشد 
در مراس��م امضاي اين قرارداد گفت: گسس��تگي 
از بازاره��اي بين الملل��ي و توانمندي ه��اي جهان 
دليل اصلي عقب ماندن ايران از كشورهايي مانند 
كره جنوب��ي در صنع��ت خودروس��ت. محمدرضا 
نعم��ت زاده با اش��اره به تغيير فض��اي بين المللي 
پس از برج��ام و حضور ش��ركت هاي خارجي در 
ايران گفت: با وجود ركود در زمينه همكاري هاي 
خارجي طي س��ال هاي قبل، توانس��تيم مشاركت 
خوبي را در س��ال هاي اخير شكل دهيم و بيش از 
2۰۰ مش��اركت در بخش صنعت، معدن و تجارت 
طي دو س��ال اخير ش��كل گرفته كه برخي از آنها 

به توليد رسيده اند. 
وي يكي از داليل تاخير در امضاي قرارداد رنو 
و س��ازمان گسترش را اصرار طرف ايراني بر نكات 
خاصي در قرارداد عنوان كرد و گفت: يكي از نتايج 
اين ق��رارداد، ايجاد يك مرك��ز توانمند تحقيق و 
توسعه براي طراحي خودروست و همچنين مركز 
فني مهندس��ي قوي تري نس��بت به قراردادهاي 

قبلي ايجاد خواهد شد. 
نعم��ت زاده گف��ت: هم��كاري بين المللي يكي 
از الزامات رش��د و توسعه اس��ت، در همين راستا 
ش��ركت رنوي فرانسه توانسته خودروسازان ژاپني 
را بخرد يا در روسيه و اروپاي شرقي حضور داشته 
باش��د. وي ايجاد خط توليد موت��ور در ايران را از 
ديگ��ر محورهاي اين ق��رارداد عنوان كرد و گفت: 
در اين راستا كارخانه جديد موتورسازي در كشور 
ايجاد خواهد شد كه توليدات آن براي محصوالت 
رن��و و همچنين ديگر خودروه��اي مورد نظر قرار 
خواهد گرف��ت. نعمت زاده از قطعه س��ازان ايراني 
خواس��ت تا در توليد محصوالت رنو نقش پررنگي 
داش��ته باشند و مشاركت ۶۰ شركت قطعه ساز در 

زنجيره بين المللي رنو شكل گيرد. 
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15 نفت و انرژي
 آتش به جان نفت 

تعادل| روز گذش��ته با بروز آتش سوزي در كتابخانه 
مركزي ش��ركت ملي نفت ايران در س��اختمان مركزي 
جديد اين شركت، دستور تخليه كليه كاركنان صادر شد. 
اين خبر حدود س��اعت 11 قبل از ظهر ديروز دوش��نبه 
16مرداد منتشر شد و ساعاتي بعد، شبكه اطالع رساني 
نفت و انرژي نوش��ت كه آتش سوزي جزيي در كتابخانه 
س��اختمان مركزي جديد شركت ملي نفت ايران به طور 
كامل اطفا ش��د و شرايط محيطي به حال عادي درآمد. 
سياوش درفشي مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست 
)HSE( شركت ملي نفت ايران درباره وقوع آتش سوزي 
در س��اختمان مركزي جديد شركت ملي نفت توضيح 
داد: س��اعتي پيش هنگام اجراي تعميرات و برش��كاري 
در كتابخانه س��اختمان مركزي جديد شركت ملي نفت 
ايران، آتش س��وزي جزي��ي رخ داد كه با حضور به موقع 
نيروهاي آتش نشان بالفاصله حريق مهار و خاموش شد. 
وي افزود: اين تعميرات به آتش سوزي خفيف منجر شد، 
اما به دليل بس��ته بودن محيط كمي دود ايجاد كرد. به 
گفته مدير ايمني، بهداش��ت و محيط زيس��ت، سامانه 
اطفاي حريق محل وقوع آتش سوزي به موقع عمل كرد 
و هم اكنون آتش 1۰۰درصد خاموش شده است و نيروها 
در حال پاكسازي محوطه هستند. درفشي با بيان اينكه 
شرايط ساختمان هم اكنون به حال عادي برگشته است 
و كاركن��ان در حال عبور و مرور هس��تند، افزود: افزون 
بر سامانه اطفاي حريق ساختمان، نيروهاي آتش نشاني 
ش��هري هم بالفاصله در محل حض��ور يافتند. نيروهاي 
آتش نشان دقايقي پس از وقوع آتش سوزي در ساختمان 
مركزي شركت ملي نفت ايران حاضر بودند و براي رعايت 
مسائل ايمني و حفظ سالمت كاركنان طبقه هاي اوليه 
ساختمان به طور كامل تخليه شده بود و در هنگام اجراي 
عمليات، ورود و خروج به ساختمان مركزي شركت ملي 

نفت براي ساعتي متوقف شده بود. 

  تشكيل كارگروه مشترك 
آب و برق بين ايران و ايتاليا

آنا| رييس مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع 
آب و ب��رق وزارت ني��رو گفت: با توجه به حساس��يت و 
گس��تردگي صنعت آب و برق و همچنين اقليم خشك 
ايران مي توان زمينه هاي خوبي از همكاري هاي دوجانبه 
بي��ن ايران و ايتالي��ا در اين بخش رق��م زد. حميدرضا 
تشيعي رييس مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع 
آب و برق وزارت نيرو در ديدار با »كارملو فيكارا« رايزن 
اقتصادي سفارت جمهوري ايتاليا، از ايتاليا به عنوان يكي 
از كشورهاي برجسته كه بعد از برجام با ايران همكاري 
داشته است، ياد كرد و افزود: ايتاليا از اهميت استراتژيكي 
در رابطه با جمهوري اس��المي ايران برخوردار است. وي 
در ادامه با پيش��نهاد تش��كيل كارگروه��ي در تهران يا 
رم براي پيگي��ري امور گفت: با تش��كيل اين كارگروه، 
 B2G و B2B برنامه ريزي هاي الزم درخصوص جلسات
و G2G خواهيم داشت و مي توانيم پروژه هاي مشترك 

آموزشي، پژوهشي و صنعتي را تعريف كنيم. 

 ابالغ سند همسان 
قراردادهاي EPC نفت

شانا| سند همس��ان قراردادهاي EPC اختصاصي 
صنعت نفت با هدف دس��تيابي ب��ه معيارهاي موفقيت 
پروژه تدوين و جهت اجرا به ش��ركت هاي تابعه وزارت 
نف��ت ابالغ ش��د. بر اس��اس اعالم معاونت مهندس��ي، 
پژوهش و فناوري وزارت نفت، سند همسان قراردادهاي 
EPC اختصاصي صنعت نفت با هدف دستيابي هر چه 
بهتر به معيارهاي موفقيت پروژه از طريق توزيع عادالنه 
ريس��ك، تس��هيل روند اجرايي پروژه، كارآمدتر كردن 
ارتباط��ات ذي نفعان كليدي طرح ه��ا و پروژه ها مطابق 
با پيچيدگي هاي خاص صنعت نفت بر مبناي بررس��ي 
بهترين تجارب جهاني و اخذ نظرات خبرگان صنعت و 
دانش��گاه با متدلوژي علمي مبتني بر ارزيابي ساختار و 
تحليل محتوا در اداره كل نظام فني و اجرايي ارزشيابي 

طرح ها تدوين شده است. 

 كاهش 4درصدي بارش ها 
پ�اون| حجم بارش ها در حوضه ه��اي آبريز اصلي 
كش��ور در مقايس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذشته از 
ابت��داي مهرماه تا پايان هفت��ه دوم مردادماه 4درصد 
كاه��ش داش��ته اس��ت. آخرين آم��ار ثبت ش��ده در 
ش��ركت مديريت منابع آب ايران حاكي از آن اس��ت 
كه از ابتداي مهرماه گذش��ته تا 15مردادماه جاري در 
مقايس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته، ميزان بارش ها 
در حوضه ه��اي آبري��ز اصلي كش��ور 4درصد كاهش 
داشته اس��ت. اين گزارش مي افزايد: حوضه هاي آبريز 
اصل��ي خليج فارس و درياي عمان بيش��ترين و مرزي 
شرق كمترين بارش ها را در بر داشته اند. بر اساس اين 
گزارش، ميزان بارش هاي كل كش��ور از ابتداي س��ال 
آبي جاري ت��ا 15 مردادم��اه 227 ميلي متر بوده كه 
نس��بت به مدت مشابه در سال قبل 236 ميلي متر، 4 
درصد و نسبت به متوس��ط 48 ساله 3درصد كاهش 
داشته اس��ت. بر همين اساس، از 6حوضه آبريز اصلي 
كش��ور 4حوضه درياچه اروميه ب��ا 36 درصد، مرزي 
ش��رق با 35 درصد، درياي خزر با 31 درصد و قره قوم 
ب��ا 28 درصد كاهش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

گذشته مواجه بودند.

حادثه

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« وضعيت بازار نفت همزمان با آغاز نشست  دو روزه كميته فني مشترك اوپك را بررسي مي كند

چالش مثلث آفريقايي اوپك

تاييد استخدام بي ضابطه در وزارت نيروي دولت  نهم و دهم  

گروه انرژي| 
وزارت نيرو بين سال هاي 1386 تا 1393، بيش 
از 2۰ ه��زار نفر را بدون ضابطه ج��ذب كرده بوده 

است.
اتفاقي كه در زمان خود هرگز رس��انه يي نش��د 

اما امروز برخي خبرگزاري هاي مخالف دولت از آن 
براي زير سوال بردن عملكرد حميد چيت چيان در 
وزارت نيرو اس��تفاده كرده اند. در تازه ترين واكنش 
به اين مس��اله حمي��د چيت چي��ان در گفت وگو با 
مهر، اس��تخدام بيش از 2۰ ه��زار نفر بدون ضابطه 

در دولت ه��اي نهم و دهم در اين وزارتخانه را تاييد 
كرده است.

س��يدپرويز فت��اح ريي��س فعلي كميت��ه امداد 
امام خميني و مجيد نامجو به ترتيب سكاندار وزارت 
نيرو در دولت هاي نهم و دهم و در واقع در سال هاي 
1386 ت��ا 1393 بوده اند. به اين ترتيب اس��تخدام 
بي ضابطه بيش از 2۰ هزار نفر در اين وزارتخانه در 
دوره وزارت اين دو انجام ش��ده اس��ت. آنها تاكنون 
توضيح��ي درباره اين اقدام و اس��تخدام هاي بدون 

مجوز اداره استخدامي كشور ارائه نكرده اند. 
به گزارش »تعادل«، چنين حجمي از استخدام 
بي ضابط��ه كه هم در وزارت ني��رو و هم در وزارت 
نف��ت دولت ه��اي نهم و دهم رخ داده اس��ت، عمال 
پس از تصويب نخستين قانون استخدامي در ايران 
در س��ال 13۰1 شمس��ي و پس از پيروزي نهضت 
مش��روطه بي س��ابقه به حس��اب مي آي��د. آغاز اين 
اس��تخدام هاي بي ضابطه دقيق��ا همزمان با انحالل 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تاريخ 18 
تير 1386 و تقس��يم آن ب��ه دو معاونت مجزا بوده 

است. 
پي��ش از اين يك كارمند س��ابق ش��ركت آب و 
فاض��الب ته��ران در مورد اين ش��يوه اس��تخدامي 
ب��ه روزنامه قانون گفت��ه ب��ود: »»نيروهايي كه به 
اي��ن طريق جذب مي ش��وند، پس از اس��تخدام به 

پس��ت هاي مديريتي منصوب مي ش��وند كه به طور 
معمول نيروهايي ناكارآمد هستند. ازدحام اين افراد 
در اين شركت به حدي رسيده كه عمال از مجموعه 
13 ش��ركت آب و فاضالب اس��تان ته��ران -يعني 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان تهران و 12 شركت 
زيرمجموع��ه آن- هفت ش��ركت عمال ورشكس��ته 
هس��تند و توان پرداخت ديون خ��ود به پيمانكاران 
را ندارند و تنها در بهترين شرايط مي توانند حقوق 
كاركن��ان خود را تامين كنند و حتي مي توان گفت 
7۰درص��د نيروهاي اين ش��ركت ها عم��ال كارايي 

ندارند.«
در حال��ي ك��ه برخ��ي مخالفان دول��ت يازدهم 
س��عي در مرتبط دانس��تن اين اس��تخدام ها با اين 
دوره داش��تند، ديروز حمي��د چيت چيان ضمن رد 
اس��تخدام غيرقانوني 2۰37۰ نفر در وزارت نيروي 
دولت يازدهم، گفت: س��ابقه استخدام اين افراد به 
دولت ه��اي قب��ل بازمي گردد و تنه��ا در اين دولت 
تبدي��ل وضعي��ت ش��ده اند. اس��تخدام هايي كه در 
دولت يازدهم انجام ش��ده همگي با مجوزهاي اداره 

استخدامي كشور انجام شده است. 
وي درباره اقدامات الزم براي جلوگيري از ادامه 
اين روند استخدامي تصريح كرد: براي جلوگيري از 
چنين رويه يي اقدام به برگزاري آزمون اس��تخدامي 

از طريق سازمان سنجش كرده ايم. 

وزير نيرو در بخش ديگري از گفته هاي خود در 
پاسخ به اين پرسش كه اغلب استخدامي هاي آبفاي 
استان تهران از ميان وابس��تگان مديران ارشد اين 
ش��ركت بوده اند در حالي كه اين مديران در دولت 
قبل حضور نداش��تند، تصريح كرد: روند انجام اين 

استخدام ها به دولت هاي قبل برمي گردد. 
ب��ه گزارش مه��ر، وزير ني��رو در حال��ي مدعي 
اي��ن مقوله اس��ت ك��ه اس��تخدام 2۰37۰ نفر در 
ش��ركت هاي تاب��ع وزارت نيرو غيرقانوني نيس��ت 
ك��ه مع��اون تحقيقات و مناب��ع انس��اني وزير نيرو 
در نامه يي ب��ه ش��ماره 94/4۰995/53۰ به تاريخ 
94/6/3۰ خط��اب ب��ه حمي��د چيت چي��ان وزي��ر 
ني��رو، به طور صريح مطرح كرده اس��ت كه جذب و 
به كارگيري افراد در ش��ركت هاي وابسته به وزارت 
ني��رو، خ��ارج از قوانين و دس��تورالعمل هاي جذب 
و به كارگيري نيرو در ش��ركت هاي وابس��ته است، 
ام��ا در اقدامي س��وال برانگيز، از وزير درخواس��ت 
مي كند براي اس��تخدام تعدادي ني��رو مجوز صادر 
كند كه ب��ا موافقت وزير نيرو نيز مواجه مي ش��ود. 
در بخ��ش ديگ��ري از نامه اين معاون��ت خطاب به 
وزير نيرو صراحتا قيد ش��ده ك��ه 1۰ درصد از كل 
پست هاي بالتكليف شركت هاي زيرمجموعه آبفاي 
اس��تان تهران به افراد معهود براي استخدام در اين 
ش��ركت ها، تعلق گيرد. وزير نيرو دولت يازدهم در 
بخش ديگ��ري از گفته هاي خود مطرح مي كند كه 
عمر اين دولت 4 سال است و روند جذب نيرو )كه 
هر كدام حداقل 5 س��ال سابقه كاري دارند( مربوط 

به دولت هاي قبل است. 

گروه انرژي| حميد مظفر| 
روز گذش��ته و در آس��تانه برگزاري نشس��ت 
كميت��ه فني مش��ترك اوپ��ك در ابوظبي، قيمت 
قرارداده��اي آتي نف��ت با كاهش روبه رو ش��د به 
نحوي كه قيمت نفت برنت با 68س��نت كاهش به 
51دالر و 74س��نت در هر بشكه رسيد. هر بشكه 
نفت  خام اياالت متحده نيز با 69سنت افت قيمت، 

بشكه يي 48دالر و 89سنت معامله شد. 
نشس��ت دو روزه ابوظب��ي ب��ا هدف بررس��ي 
سطح پايبندي اعضا به توافق كاهش توليد است. 
توافقي كه در اواخر س��ال 2۰16 به امضا رسيد و 
تاكنون اثرات معني داري در كاهش ذخاير جهاني 
نفت خام نداشته اس��ت. كاهش محسوس درصد 
پايبن��دي به تواف��ق در ماه جوالي ني��ز مزيد بر 
 )JTC( علت ش��د تا اعضاي كميته فني مشترك
در ام��ارات متحده عربي گرده��م آيند و راه هاي 
افزايش س��طح پايبن��دي كلي اوپ��ك را به بحث 

بگذارند. 
اف��ت قيمت نف��ت روز گذش��ته در حالي ثبت 
ش��د كه روز جمع��ه و در پي انتش��ار آمار مربوط 
به بهبود بي��كاري در اياالت متحده و نيز انتش��ار 
گ��زارش هفتگي بيكر هيوز ك��ه حاكي از كاهش 
خالص ش��مار ريگ هاي حفاري نف��ت امريكا بود، 

نفت خام با رشد قيمت همراه شده  بود. 
با اين حال، با ش��روع هفته جديد، نگاه فعاالن 
بازار و سرمايه گذاران به نشست روز گذشته اوپك 
دوخته ش��د. نشس��ت ابوظبي هر چن��د در ظاهر 
با هدف بررس��ي س��طح تعهد اعضا و تحليل فني 
اين موضوع برگزار مي ش��ود، اما بس��ياري انتظار 
دارند كه آبس��تن اتفاقات مهم تري باشد كه بازار 
انتظ��ار آن را مي كش��د؛ اتفاقات��ي همچون طرح 
موض��وع پايان معافيت نيجري��ه و ليبي از اجراي 

سهميه بندي توليد.
اين دو كش��ور از ابتداي اج��راي توافق در ماه 
ژانوي��ه 2۰17 و ني��ز پس از تمدي��د آن تا مارس 
2۰18، توانس��ته اند اجازه افزايش توليد را با بهانه 
درگيري ه��اي نظامي و اختالالت متعدد در توليد 
اخذ كنند، اما داده هاي جديد نش��ان مي دهد كه 
ليب��ي و نيجري��ه در ماه هاي اخي��ر توليد خود را 
به س��قف خود نزديك كرده اند. بنابراين زمزمه ها 
در رابطه با لزوم پيوس��تن اين دو كش��ور به نظام 
س��هميه بندي اوپ��ك هم از س��وي برخي اعضاي 
كارتل و هم از س��وي فعاالن بازار بيش از گذشته 

به گوش مي رسد. 
داده هاي موسسه پالتس نشان مي دهد مجموع 
توليد اين دو كش��ور آفريقايي در ماه جوالي سال 
2۰17، به ميزان 59۰هزار بش��كه بيش از س��طح 
توليد پايه كه در توافق، توليد ماه اكتبر 2۰16 در 

نظر گرفته  شده ، بيشتر بوده  است. 
به گ��زارش »تع��ادل« به نق��ل از ماركت واچ، 
بارانب��اس گ��ن، تحليلگ��ر اقتصادي در موسس��ه 
او سي بي س��ي س��نگاپور اظهار مي كند: »در حال 
حاضر تركيبي از خوش بيني ها و شايد اميد پايدار 
وج��ود دارد كه پس از نشس��ت ابوظبي، ش��اهد 

پايبندي بيشتري به توافق باشيم.« 
البت��ه اين نكته را نباي��د از ياد برد كه با وجود 
تمام تالش هاي رس��انه هاي وابسته به كشورهاي 
واردكنن��ده نفت، مبني بر الق��اي اين ذهنيت كه 
توافق اوپك شكس��ت خورده است، داده ها نشان 
مي دهن��د كه حداق��ل روي كاغذ ت��ا پيش از ماه 

جوالي پايبن��دي اعضاي اين كارت��ل و نيز ديگر 
توليدكنندگان غيراوپكي، در سطح بسيار مطلوب 
و فراتر از انتظار بوده كه در تاريخ اوپك بي س��ابقه 
به حس��اب مي آي��د. در م��اه جوالي نيز س��طح 
پايبن��دي اعضا، به اس��تناد داده ه��اي بلومبرگ، 

86درصد بوده كه رقم بدي نيست. 

 مثلث برموداي توليد نفت در آفريقا
كس��ي انتظار ندارد كه سطح پايبندي همواره 
ب��االي 1۰۰درصد باقي بماند و ممكن اس��ت در 
بازه هايي از س��ال، توليد اعضا نوس��اناتي داش��ته 
 باش��د. اما نگراني اصلي در رابطه با اعضايي است 
ك��ه از ابتداي اج��راي توافق نش��ان دادند كه بنا 
ندارد روي خوش��ي به اجراي آن نشان دهند و تا 
جايي كه ممكن است از زير بار تعهدات خود شانه 
خالي خواهند كرد. عراق، آنگوال و البته ونزوئالي 
بحران زده بهترين نمونه  ب��راي درك اين موضوع 

هستند. 
وضعي��ت ونزوئال ك��ه نيازي به ش��رح مفصل 
ندارد و از كش��وري ك��ه خيابان ه��اي آن عرصه 
نبردهاي خونين اس��ت، بحران سراسر اين كشور 
را ف��را گرفته و بيش از هر زمان ديگري به فروش 
نفت خود نياز دارد، نمي توان انتظار داش��ت كه به 

تعهدات خود در اوپك فكر كند. 
در مورد ع��راق نيز بارها و باره��ا گزارش هاي 
مختلفي منتشر ش��د كه از سطح پايين پايبندي 
اين كش��ور به توافق خبر م��ي داد. عراق از همان 
ابتدا س��عي داشت با سياس��ت وقت كشي و دادن 
وعده هاي س��ر خرمن، توليد خود را از تيغ كاهش 
مص��ون بدارد. جبار اللعيبي وزير نفت دولت عراق 
با ترجيع بند »عراق درگير جنگ با داعش است و 
ني��از به منابع مالي دارد« بارها و بارها عدم تمايل 
بغداد به اجراي توافق را به گوش جهانيان رساند. 
اما در اين ميان كشوري كه كمتر در مورد آن 
سخن رفته اس��ت، آنگوالست؛ كشوري در جنوب 

غربي قاره آفريقا و در همس��ايگي اقيانوس اطلس 
جنوب��ي كه در س��كوت خبري و با بهره  جس��تن 
از تمرك��ز پايي��ن رس��انه ها بر فعاليت ه��اي آن، 
ن��ه تنها ص��ادرات نفت خود را باال ب��رده، بلكه به 
برخي مقاصد صادراتي كش��ورهاي اوپك از جمله 
بازارهاي آس��يايي و اياالت متحده نيز ورود كرده 

است. 
داده ه��اي اداره اطالعات انرژي امريكا نش��ان 
مي دهد كه بعد از يك كاهش 844هزار بش��كه يي 
در م��اه مارس، صادرات نفت خام آنگوال به امريكا 
به عن��وان يك��ي از اصلي ترين بازاره��اي صادراتي 
ونزوئال و عربستان سعودي، از 2ميليون و 53۰هزار 
بشكه در ماه آوريل به 3ميليون و 24۰هزار بشكه 

در ماه مه  رسيد. 
همچنين برخ��ي منابع آگاه ب��ه رويترز اعالم 
كرده اند كه ماه گذش��ته آنگ��وال، تقريبا 8ميليون 
بش��كه نفت خام را به مقصد اياالت متحده و كانادا 

بارگيري كرده است. 
بنابراي��ن مي توان گف��ت كه اكن��ون اوپك با 
چال��ش مثل��ث توليدكنن��دگان آفريقاي��ي يعني 
نيجريه، آنگوال و ليبي دست و پنجه نرم مي كند. 
همچنين بيزينس اينس��ايدر گ��زارش مي دهد 

كه هم��گام با آنگوال، نيجريه  ص��ادرات نفت خود 
ب��ه اياالت متح��ده را به ص��ورت قابل توجهي باال 
برده اس��ت. هرچند در بازه زمان��ي بين مارس و 
م��ه، ص��ادرات ماهانه اين كش��ور از 1۰ميليون و 
2۰۰هزار به 8ميليون و 7۰۰هزار بش��كه كاهش 

پيدا كرده  بود. 

 عرض اندام مجدد چين
آنچ��ه محرك افزايش صادرات اين دو كش��ور 
آفريقاي��ي بوده، ب��ه فعل و انفع��االت رخ داده  در 
پااليش��گاه هاي چين و اياالت متحده بازمي گردد. 
فعاليت ه��اي  افزاي��ش  از  »تع��ادل«  پيش ت��ر 
پااليش��گاه هاي امريكا كه منجر به كاهش ذخاير 

نفت اين كشور شد، گزارش داده  بود.
همزم��ان افزاي��ش تقاض��اي پااليش��گاه هاي 
كوچك در چين كه به »قوري هاي پااليش��گاهي« 
مش��هورند نيز از مهم ترين عوامل رش��د صادرات 
نيجري��ه و آنگوال بوده اس��ت. اين درحالي اس��ت 
كه پيش تر انتظار مي رفت در س��ه ماهه سوم سال 
2۰17، تقاض��اي چي��ن براي نفت  خ��ام احتماال 
با كاهش رش��د روبه رو ش��ود، چراك��ه پيش بيني 
مي ش��د در اين بازه زماني، ب��ا وجود اوج تقاضاي 

فصل��ي ب��راي رانندگي، ح��دود يك دهم ظرفيت 
پااليش��گاهي چين تعطيل ش��ود چراك��ه انتظار 
مي رف��ت بازار داخلي اين كش��ور با م��ازاد عرضه 
فرآورده هاي نفتي همراه شود. به طور كلي واردات 
نف��ت چين با رش��د قابل توجهي در س��ال جاري 
همراه بوده و اين كش��ور در حال تبديل شدن به 
بزرگ ترين واردكننده نفت جهان و اش��غال رتبه 

امريكاست.
به گزارش »تعادل« به نقل از رويترز، براساس 
داده هاي منتش��ر ش��ده دولتي، در نيمه نخس��ت 
س��ال 2۰17، واردات نفت چين روزانه 8ميليون 
و 55۰هزار بشكه بوده است. در حالي كه اين رقم 
در امريكا 8ميليون و 12۰هزار بشكه در روز ثبت 
ش��ده اس��ت. غير از افزايش فعاليت پااليشگاهي، 
آنچه چين را در روند تبديل ش��دن به بزرگ ترين 
واردكننده نفت جهان قرار داده اس��ت، توجه اين 
كش��ور به افزايش ذخاير اس��تراتژيك خود و نيز 

كاهش توليد داخلي نفت اين كشور است. 
عالوه بر رش��د تقاض��اي پااليش��گاه ها، گريد 
نفت خام صادراتي آنگوال و نيجريه نيز متناس��ب 
ب��ا نياز پااليش��گاه هاي چين و امريكاس��ت. نفت 
خام س��نگين و ترش آنگوال گزينه مناسبي براي 
جايگزين ك��ردن نفت ونزوئال در پااليش��گاه هاي 
مس��تقر در س��واحل خلي��ج مكزيك به حس��اب 
مي آيد. س��اير پااليش��گاه هايي كه برمبناي نفت 
ترش و س��نگين طراحي ش��ده اند ني��ز مي توانند 

مشتري نفت آنگوال باشند.
در همين حال، برخي پااليش��گاه ها نيز باتوجه 
به افزايش توليد نفت شيل امريكا، ليبي و نيجريه، 
در حال تغيير س��اختار و طراحي با هدف استفاده 

از نفت سبك هستند.
اين تغيير ساختار، منجر به افزايش تقاضا براي 
نفت سبك نيجريه شده است. همين رشد تقاضا، 
قيم��ت فروش نفت »مخلوط فوركادوس« نيجريه 
را به يك دالر و 7۰س��نت پرميوم نسبت به نفت 
برنت روز رس��انده است. نفت »كابيندا« در آنگوال 
نيز به باالترين س��طح پرميوم خود در س��ه سال  
اخير رس��يده و 4۰س��نت پرميوم نسبت به نفت 
برنت معامله مي ش��ود. نفت »گيراس��ول« آنگوال 
نيز در حال حاضر5۰سنت پرميوم نسبت به نفت 

برنت است. 

 در انتظار تحقق كاهش صادرات در آگوست
اما آيا نگراني ه��ا فقط محدود به توليدكنندگان 
آفريقاي��ي مي ش��ود ي��ا باي��د ب��ه خاورميان��ه نيز 
چش��م دوخت؟ آي��ا افزايش توليد كش��وري مانند 
عربستان س��عودي كه تا اينجاي كار پيشتاز اجراي 
توافق بوده به معناي فروپاش��ي نظام كاهش توليد 

است؟
برخي تحليلگران از جمله اس��تيو ايو كارشناس 
موسسه او. ام فايننش��ال اظهار مي كند: »بازار نبايد 
نگران��ي زي��ادي در رابطه ب��ا افزاي��ش توليد اخير 
اعض��اي اوپك باش��د، چراكه كش��ورهايي همچون 
عربستان س��عودي معموال در تابس��تان و باتوجه به 
افزاي��ش پيك تقاضا، توليد خود را باال مي برند.« به 
گفته اين كارش��ناس، اتفاقا توجه بازار بايد منعطف 
به وع��ده كاهش صادرات در ماه آگوس��ت باش��د. 
اي��ن وعده يي بود كه از س��وي برخي اعضاي اوپك 
همچون عربستان س��عودي و امارات متحده عربي در 

حاشيه نشست سن پترزبورگ اعالم شد. 

كشوري كه كمتر در مورد آن سخن رفته است، آنگوالست؛ كشوري در جنوب 
غربي قاره آفريقا و در همسايگي اقيانوس اطلس جنوبي كه در سكوت خبري و با 
بهره  جستن از تمركز پايين رسانه ها بر فعاليت هاي آن، نه تنها صادرات نفت خود 

را باال برده، بلكه به برخي مقاصد صادراتي كشورهاي اوپك از جمله بازارهاي 
آسيايي و اياالت متحده نيز ورود كرده است. داده هاي اداره اطالعات انرژي امريكا 

نشان مي دهد كه بعد از يك كاهش 844هزار بشكه يي در ماه مارس، صادرات 
نفت خام آنگوال به امريكا به عنوان يكي از اصلي ترين بازارهاي صادراتي ونزوئال و 
عربستان سعودي، از 2ميليون و 530هزار بشكه در ماه آوريل به 3ميليون و 240هزار 

بشكه در ماه مه  رسيد

                                                                                                      

شانا|
وزير نفت با قدرداني از حجت االس��الم محمدجواد منتظري 
دادس��تان كل كش��ور، براي تاييد قرارداد فاز 11 پارس جنوبي 
گف��ت: اينكه، اي��ن ق��رارداد پ��س از 2۰روز بررس��ي دقيق و 
سختگيرانه در هيات عالي نظارت بر منابع نفتي تاييد شد براي 
ما س��بب دلگرمي اس��ت. بيژن زنگنه در گفت وگو با واحد خبر 
راديو با ابراز خرسندي از تاييد نهايي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي 
اظهار كرد: با تاييد اين قرارداد يك نفس راحت كشيدم و گفتم 
خدايا شكر. وي با اشاره به اينكه براي نهايي كردن متن قرارداد 
جديد نفتي مصوب دولت، يك سال زمان صرف شد، يادآور شد: 

ق��رارداد فاز 11 پارس جنوبي 12 تير ماه به امضا رس��يد، يعني 
تقريب��ا حدود يك ماه پيش. وزير نف��ت ادامه داد: با وجود آنكه 
يك ماه از امضاي قرارداد فاز 11 پارس جنوبي س��پري ش��ده و 
تمام مراحل آن به تاييد رسيده و روساي كميسيون هاي مجلس 
آن را روز دوش��نبه )9 مردادماه( امضا و تاييد و تحسين كردند، 
باز عده يي دس��ت از انتقاد بر نداشتند. زنگنه ضمن قدرداني از 
دادستان كل كشور توضيح داد: آقاي منتظري به همراه 2 معاون 
خود متعهدانه و با سختگيري و ريزبيني متن قرارداد را بررسي 
كرده و براي ما س��بب دلگرمي ش��د كه با اين دقت، ريزبيني و 
سختگيري اين قرارداد را تاييد كردند. وزير نفت با اشاره به اينكه 

مدت 2۰ روز در هيات عالي نظارت بر منابع نفتي درباره قرارداد 
فاز 11 پارس جنوبي جلسه در سطوح مختلف برگزار شد، تصريح 
كرد: كارگروه ها آمدند، مجلس جلس��ه گذاشت، آقاي حسنوند، 
رييس كميس��يون ان��رژي، مركز پژوهش ها و آق��اي الريجاني 
جلساتي برگزار كردند و افراد بسياري رفتند و آمدند و درنهايت 
اين قرارداد تاييد ش��د. زنگنه گفت: خوشحالم كه با وجود همه 
بررس��ي ها، يك قرارداد در حدود 7۰۰ صفحه يي بدون اش��كال 
تاييد ش��د. قرارداد فاز 11 پارس جنوبي در جلس��ه 9 مردادماه 
هيات عالي نظارت بر منابع نفتي كه با حضور همه اعضا برگزار 
شد، تاييد شد. 9 نفر اعضاي هيات ياد شده كه به موجب قانون 
اصالح قانون نفت مصوب 139۰ مجلس شوراي اسالمي تشكيل 
ش��ده عبارتند از: دادستان كل كش��ور، روساي كميسيون هاي 
ان��رژي و برنامه و بودجه مجلس، وزي��ران نفت و امور اقتصادي 
و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس كل بانك 

مركزي، مديرعامل ش��ركت ملي نفت ايران و معاون نظارت بر 
منابع هيدروكرب��وري وزارت نفت. قرارداد فاز 11 پارس جنوبي، 
12 تير  امسال ميان شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم توتال، 

سي ان پي سي اي چين و پتروپارس ايران به امضا رسيد. 

بيژن زنگنه :

با تاييد قرارداد توتال؛ گفتم خدا را شكر
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هنرمندوخبرنگاررسانههايمردمهستند
مهدي شفیعي مديركل هنرهاي نمايشي در يادداشتي كه به مناسبت روز خبرنگار نوشت، هنرمند و خبرنگار را دو رسانه مردم نامید 
كه نام و نشان تئاتر را مانا كرده اند. به گزارش ايلنا، در متن اين ياداشت كه به مناسبت 17 مرداد و روز خبرنگار منتشر شده، آمده است: 
»رس��ايي و رس��انگي تئاتر امروز، قدم به قدم نتیجه همدلي و همراهي خبرنگاران خردمندي است كه دردها و درودهاي صحنه 
را به قلم و قدم خويش رقم زده اند. تئاتر به همین كیمیا، جان يافته است و جان بخشیده است. ديرزماني است كه به غنیمت اين 
پیوستگي، نام و نشان تئاتر، بیشتر ديده و شنیده مي شود و اين حكايت، پاداش هنر و هنرمنداني است كه فروتنانه رسانه مردم بوده اند. 
روز ارجمند خبرنگار را با ايمان به اعجاز اين هم افزايي و امیدواري به اين همزباني، به همه رس��والن صديق صحنه، تبريك عرض 
مي كنم. آرمان تئاتر، صلح و صالح جهان است و امیدوارم كه پرچم اين آرمان مقدس، به موهبت انتشار اخبار و نقل اقوال نويدبخش 
تئاتر همواره در اهتزاز بماند. آرزو مي كنم قد و قامت س��رو اصحاب خبر س��ربلندتر از همیشه باد و نصیب هنر از اين فرهیختگي و 

فخر بیش باشد .«

چهرهروز

نگاهيبهموفقيتزناندركمپينهاييكهبرايجمعآوريسرمايهبرپاميشود

بازارمردانه،موفقيتزنانه
گروهگوناگون|

تامی��ن س��رمايه، بزرگ ترين چالش 
در  زن��ان  روي كس��ب وكارهاي  پی��ش 
س��طح جهان اس��ت. به طوري كه درص��د بااليي از 
مش��اغل كوچك زنان در كشورهاي درحال توسعه با 
مشكل بودجه دست وپنجه نرم مي كنند. اين درحالي 
اس��ت كه طبق تازه ترين گزارش هاي منتش��ر ش��ده 
با توجه به میزان كس��ب س��رمايه اولیه براي ش��روع 
كس��ب وكار ثابت ش��ده كه زنان 23درصد از مردان 
موفق تر هس��تند. اين تحقیق از نتايج بررسي مجموع 
كمپین هاي جمع آوري سرمايه به دست آمده و نشان 
مي دهد، كمپین هايي كه توس��ط مردان ايجاد ش��ده 
حدود 84هزار مورد بیش��تر از زنان بوده اس��ت. طبق 
آمار از مجموع كمپین هاي جمع آوري سرمايه حدود 
139مورد آن متعلق ب��ه مردان و نزديك به 55 هزار 
مورد كمپین هايي بود كه زنان برپا كردند. هر چند كه 
فعالیت مردان در برپايي كمپین هاي جذب س��رمايه 
بیشتر است اما زنان سهم بیشتري از اين كمپین ها به 
دس��ت آورده اند عالوه بر اين زنان نتايج قابل  توجهي 

در چندين بخش نیز به دست آورده اند. 
آن ط��ور ك��ه در اين گ��زارش آمده ب��ه طور كلي 
زنان در جمع آوري منابع مالي براي كس��ب وكار خود 
حدود 22درصد موفقیت كسب كرده اند كه اين میزان 
موفقیت در مردان 17درصد اعالم شده است. در ادامه 
اي��ن تحقیقات، میزان موفقیت مردان و زنان در جذب 
سرمايه به تفكیك حوزه هاي كسب وكار پرداخته شده 

است. 
هیچ  ش��كي وجود ن��دارد كه تكنول��وژي در قلمرو 
حاكمیت مردان اس��ت اما در س��ال هاي اخیر بسیاري 
از زنان، كس��ب وكارهاي بس��یاري در اين حوزه شروع 
كردند و عالوه بر آنكه س��رمايه گذاران خوبي در حوزه 
آي تي و تكنولوژي هس��تند در جمع آوري منابع مالي 
نیز از مردان موفق تر عمل كردند. آن طور كه آمار نشان 
مي دهد در مجموع كمپین هايي كه براي جذب سرمايه 
در مش��اغلي در حوزه تكنولوژي است، میزان موفقیت 
زنان 13درصد و میزان موفقیت مردان 10درصد بوده 
است. اين میزان موفقیت زنان در كسب منابع مالي در 

حوزه رسانه و سرگرمي به 30درصد مي رسد كه مردان 
در اين حوزه تنها 23درصد موفقیت كسب كرده اند. 

كارمندان زن براي چندين سال متوالي از كار كردن 
در حوزه تكنولوژي ديجیتال و آي تي فاصله داش��تند؛ 
چراكه معموال درصد اش��تباه باالتري نسبت به مردان 
داشتند و همین موضوع باعث بدبیني به موفقیت آنان 
در اين حوزه ش��ده بود. در سال هاي اخیر گزارش هاي 
متعدددي نش��ان داده كه تع��داد كارمندان زن در اين 
حوزه از مردان بیشتر شده است. عالوه بر اين طبق اين 
گزارش، زنان در كمپین هاي جمع آوري س��رمايه براي 
كسب وكارهايي در حوزه تكنولوژي ديجیتال از مردان 
موفق تر بوده اند. میزان موفقیت براي زنان در اين مورد 
حدود 16درصد و براي مردان 9درصد اعالم شده است. 
در س��ال هاي اخیر تقاضاي خرده فروشي به واسطه 
شهرنش��یني و گسترش طبقه متوس��ط افزايش يافته 
همچنین ورود هر چه بیش��تر زنان به بازار كار نیز در 
اي��ن افزايش تاثیرگذار بوده اس��ت. آن طور كه در اين 
گزارش نیز به آن اشاره شده در میان كمپین هايي كه 
براي جمع آوري منابع مالي براي كس��ب وكارها نیز بر 
پا شده، زنان موفقیت بیش��تري كسب كرده اند. طبق 

آمار موفقیت زنان در اين كمپین ها 22درصد و موفقیت 
مردان 18درصد بوده است. 

همانط��ور ك��ه در ابتداي گزارش اش��اره ش��د در 
مجموع 194ه��زار كمپین از طرف مردان و زنان براي 
جمع آوري منابع مالي براي شروع كسب وكارهاي جديد 
برپا ش��ده كه كمتر از نیمي از اين كمپین ها متعلق به 
زنان بوده اس��ت. با اين حال می��زان درآمدي كه زنان 
از برپايي كمپین ها به دس��ت آورده اند بیشتر از درآمد 
مردان اس��ت. آن طور كه آمار نش��ان مي دهد، زنان در 
اين كمپین ها توانس��ته اند حدود 87دالر درآمد داشته 
باش��ند كه اين میزان درآمد ب��راي كمپین هاي مردان 
نزديك به 83دالر اعالم ش��ده است. طبق اين گزارش 
زن��ان در دهه ه��اي اخیر حضور پر رن��گ و موفقي در 
عرصه هاي مهم و كلیدي سیاسي، اقتصادي، تجاري و 
البته تكنولوژي داشته اند. اين موضوع عالوه بر باال رفتن 
تخصص و مهارت آنان مي تواند نش��ان دهنده افزايش 
آگاه��ي اجتماعي درخصوص اعتماد ب��ه مهارت زنان 
باشد. بسیاري از گزارش ها نیز با اعالم آماري از موفقیت 
زنان در حوزه هاي اقتصادي و كسب وكار، مهارت آنان 

را تايید مي كند. 

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

950كتاب؛مهماننمايشگاهپكن
نمايش��گاه هاي  موسس��ه  مديرعام��ل 
فرهنگي ايران از نمايش بیش از 950 عنوان 
كتاب در غرفه ايران در نمايشگاه كتاب پكن 

خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، بیس��ت و چهارمین 
دوره نمايشگاه كتاب پكن از تاريخ يك تا 5 

شهريورماه برگزار مي شود و ايران مهمان ويژه اين دوره از نمايشگاه است. 
امیرمسعود شهرام نیا مديرعامل موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران درخصوص 
حضور ناشران شركت كننده و عنوان كتاب هايي كه در غرفه ايران به نمايش گذاشته 
مي ش��ود، گفت: 13 ناشر و 3 آژانس ادبي بیش از هزار عنوان كتاب در زمینه هاي 

مختلف را در غرفه ايران به نمايش خواهند گذاشت. 
او درباره ناشران ش��ركت كننده در غرفه ايران گفت: با برنامه ريزي هاي صورت 
 گرفته انتش��ارات دانش��گاه عالمه طباطبايي با بیش از 70 عنوان كتاب در زمینه 
دانش��گاهي، انتش��ارات س��مت با بیش از 76 عنوان كتاب در زمینه دانش��گاهي 
و ادبی��ات، انتش��ارات جامعه المصطف��ي العالمیه با بیش از 80 عن��وان كتاب در 
زمین��ه مذهبي، انتش��ارات كانون پرورش فك��ري كودكان و نوجوان��ان با بیش از 
 100 عن��وان كت��اب در زمینه كودك و نوجوان، انتش��ارات ش��مع و مه با بیش از 
40 عنوان كتاب در زمینه ادبیات داستاني، انتشارات فرهنگ معاصر با بیش از 50 
عنوان كتاب در زمینه فرهنگ لغت و دايره المعارف، انتش��ارات ثالث با بیش از 50 
عنوان كتاب در زمینه ادبیات، فلسفه، تاريخ و علوم اجتماعي، انتشارات بین المللي 
الهدي با بیش از 80 عنوان كتاب در زمینه مذهبي، ادبیات و ايران شناسي، انتشارات 
نگاه با بیش از 50عنوان كتاب در زمینه ادبیات، انتشارات بین المللي حافظ با بیش 
از 80 عنوان كتاب در زمینه هنر، انتش��ارات ققنوس ب��ا بیش از 50 عنوان كتاب 
در زمینه رمان، انتش��ارات ايران شناس��ي ب��ا بیش از 31 عنوان كت��اب در زمینه 
ايران شناس��ي و مجمع ناش��ران دفاع مقدس با بیش از 50 عنوان كتاب در زمینه 

ادبیات دفاع مقدس در غرفه ايران حضور خواهند داشت. 
مديرعامل موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران درخصوص حضور آژانس هاي 
ادب��ي در غرف��ه ايران گفت: 3 آژانس ادبي تماس، كی��ا و پل در غرفه ايران حضور 

مي يابند. 

»منظرفرهنگياورامان«درچندقدمييونسكو
قدم هاي آخر كارشناس��ان ثبت جهاني 
ب��راي تكمی��ل پرون��ده  »منظ��ر فرهنگي 
اورامان« در كردس��تان برداشته مي شود تا 
اين محوط��ه  تاريخي به عنوان يك پرونده 
فرهنگي و تاريخي در يونسكو مطرح شود. 
به گزارش ايسنا، س��ید محسن علوي، 

مديركل میراث فرهنگي و گردش��گري اس��تان كردستان با اعالم اين خبر گفت: 
كارشناس��ان تدوين پرونده ثبت جهاني منطقه اورامان در كردستان كار خود را 
ب��راي تكمیل اين پرونده آغاز كرده اند و بر اس��اس صحبت هاي مطرح ش��ده با 
س��ازمان میراث فرهنگي، قرار است پرونده ثبت جهاني »منظر فرهنگي منطقه 
اورامان« تا پايان ش��هريور در اس��تان كردستان تكمیل شود و سپس به سازمان 

میراث فرهنگي و گردشگري براي تكمیل فرستاده شود. 
او با اشاره به ملحق شدن استان كرمانشاه به عنوان يكي از تهیه كنندگان اين 
پرونده براي ثبت جهاني اظهار كرد: اين پرونده در دو بخش تهیه مي شود، يكي 
بخش مقدماتي كه بايد در اس��تان تهیه ش��ود و بخش دوم كه در دفتر ثبت آثار 
جهاني در سازمان میراث فرهنگي تكمیل و سپس به يونسكو فرستاده مي شود، 
بنابراين قرار اس��ت پرونده  »منظر فرهنگ��ي اورامان« در 2018 جزو پرونده هاي 
فرهنگي و تاريخي ايران و به عنوان يك منظر فرهنگي به يونسكو فرستاده شود. 
وي در توضیح معیارهايي كه بر اساس آن اين پرونده در دست تكمیل است، 
گفت: مي توان به اين نكته اش��اره كرد كه در اين منطقه انس��ان به بهترين شیوه 
از طبیعت براي زندگي خود اس��تفاده كرده و شیوه سنتي زندگي در يك محیط 
كمتر دچار تغییرات شده است، حس مي شود كه اليه هاي زندگي صنعتي روزانه 
در آنجا نیز نفوذ كرده اس��ت حتي اگر يك روس��تا باشد. اما در نقاطي كه دچار 
كمترين تغییرات شده و انسان به همان شیوه قبلي با طبیعت سازش كرده است 
و از محی��ط طبیعي خود براي زندگي ك��ردن بهره مي برد. اين يكي از مهم ترين 

موارد است. 
او تاكید كرد: اين گروه پس از تكمیل پرونده اورامان قرار است چند روستا كه 
داراي بافت تاريخي با ارزش هستند را نیز براي ثبت در فهرست آثار ملي بررسي 

و پرونده آنها را تهیه كند. 

روزنگار

بازارهنر

خبرهاييچشمبهراهخواندهشدن

عكاسيبهمثابهتاريخنگاري

گروهگوناگون| 
زودتر از ديگران، اخبار ناگوار كام آنها 
را تلخ مي كند. دغدغه هاي آنها از زندگي 
شخصي فراتر رفته و دردي جمعي دارند 
كه س��ر تمام ش��دن ندارد. در هر رويداد 
و حادثه ي��ي، زودتر از صاحبان آن حضور 
دارند و تا مدتي پس از آن بايد به تحلیل 
و گفت وگو پیرامون حواشي آن بپردازند؛ 
تازه زماني هم كه هر رخدادي در جامعه 

فراموش ش��د، آنها بايد همچون میراث داري وفادار در 
ذهن خود بايگاني كنند تا ب��راي روزهاي ديگر از آن 
مدد بگیرند يا هرازگاهي يادش را زنده كنند. هر چند 
كه گاه مس��تقیم و گاه غیرمستقیم، بي مهري هايي از 
س��وي مخاطب مي بینند اما براي بقايش��ان نیازمند 

مخاطب هستند. 
در اي��ن باره فريدون صديقي، اس��تاد ارتباطات در 
گزارش��ي كه به مناس��بت روز خبرنگار منتشر كرده، 
مي گويد:»اصلي تري��ن دغدغ��ه روزنامه نگاري معاصر، 
نداش��تن يا  تحلیل  رفتن مخاطب است. به بیان بهتر 
به تناسب كثرت، تنوع و گوناگوني رسانه هاي مكتوبي 
كه منتش��ر مي ش��وند، مخاطبي همس��و و هم سنگ 
موجود نیس��ت و هم خواني بین تیراژ و تعداد نشريات 
با مخاطب ه��اي آن وجود ندارد. از آنجا كه رس��انه با 
مخاطب تعريف مي شود اگر مخاطبي نباشد، رسانه يي 

هم وجود ندارد و ديگر خبرنگاري هم نیست.
در چنین شرايطي بديهي است كه براي روزنامه نگار 
حرفه يي، تلخكامي وظیفه و رسالتي كه بر دوش دارد 
رو به فزوني مي رود و به يك بحران روحي و معاش��ي 
بدل مي شود. كار روزنامه نگاري، توسعه منافع و منابع 
ملي، توسعه رو به تزايد جامعه يا همان توسعه پايدار 
در تمامي حوزه هاس��ت و اگر قرار باش��د، روزنامه يي 
منتشر شود اما خوانده نشود يا از پیشخوان مطبوعات 
برگرفته نشود، تنها به اين معنا نیست كه روزنامه نگار 
ناديده گرفته شده بلكه توسعه جامعه نیز دچار اختالل 
مي شود. در همین  راستا، فضاهاي علمي و دانشگاهي 
كشور هم كه به پرورش خبرنگاران مي پردازند از آنجا 

كه خوانن��ده و مخاطبي براي رس��انه ها 
نیست، جايگاه خود را از دست مي دهند 
و... بنابراي��ن ناگزير بايد تك��رار كرد كه 
تیراژ روزنامه ها و نش��ريات كشور در برابر 
رق��م 4,5میلیوني دانش��جويان ناچیز و 
تاثربرانگیز اس��ت. براي چنین پیشامدي 

چه چاره يي مي توان انديشید؟«
او اصلي ترين راه حل براي اين بحران 
را ت��الش كارگ��زاران ح��وزه ارتباط��ات 
مي داند:»ن��گاه دول��ت، مجل��س و ديگ��ر نهاده��اي 
كش��وري به نقش و جايگاه رسانه ها بسیار مهم است. 
سوءتفاهم ها را بايد كنار گذاشت تا رسانه ها بتوانند در 
چارچوب قانون، وظايف خود را عملي كنند، پرسشگر 
باشند و منعكس كننده مطالبات مخاطبان خود و در 
اين راه به خودباوري برسند. وقتي كه رسانه يي نتواند 
صداي مخاطب خود باش��د، مخاطب��ش را رويگردان 
كرده و عمال او را به س��مت فضاي مجازي، راديوها و 

تلويزيون هاي برون مرزي هدايت مي كند.
بنابراين مهم ترين تدبیري كه در اين میان مي توان 
به آن امیدوار بود همین است كه اجازه بدهند، روزنامه ها 
در چارچوب قانون فعالیت كنند و اينقدر با ترس هاي 
بي نام  و نشان كه هر روز تبديل به خط قرمزهاي مريي 
و نامريي مي شود، درگیر نشوند. تا اين اتفاق نیفتد، ما 
يكي از اركان مهم توسعه پايدار را در جامعه نخواهیم 
داشت حتي اگر پیشخوان مطبوعات ما مملو از كثرت 

و تنوع رسانه ها باشد چراكه بي مخاطب هستند.
به نظر مي رس��د ب��راي عبور از اين بن بس��ت كه 
تهدي��دي جدي ب��راي رس��انه هاي ما)اع��م از راديو، 
تلويزيون و رس��انه هاي مكتوب( محس��وب مي شود، 
چ��اره ديگ��ري جز اين نباش��د. امروز رس��انه هاي ما 
چنان ترس خورده ش��ده اند كه وجه كنشمندي خود 
را از دس��ت داده اند؛ وقتي ك��ه رويدادي  هزاران  بار در 
ش��بكه هاي مجازي توزيع و تكثیر مي شود، تازه زمان 
آن مي رس��د كه رسانه هاي ما لنگان لنگان به دنبالش 
برون��د اما آيا راه ديگري هم ب��راي عبور از اين بحران 

وجود دارد؟«

 چهارمین»جشنواره عكس نورنگار« با 
محوريت معماري باستاني و تاريخي ايران 

برگزار مي شود. 
نشس��ت  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
خبري»چهارمین جشنواره عكس نورنگار« 
با حضور اساتید عكاسي و داوران جشنواره 

برگزار شد. 
در اين نشست مس��عود افشاني، دبیر 
جش��نواره عكس نورنگار گفت: مجموعه 

نورنگار از بدو تاس��یس در س��ال 81 تاكنون عالوه بر 
فعالی��ت تج��اري در زمینه هاي فرهنگي عكاس��ي نیز 
فعال بوده و بیش از 400نمايش��گاه عمومي و انفرادي 
را برگزار كرده است. او افزود: در سال 92 طي نشستي 
كه با اس��اتید و عكاسان حرفه يي كشور برگزار كرديم؛ 
جهت ايجاد تمركز در فعالیت هاي فرهنگي و اشاعه هنر 
عكاسي، تصمیم به برگزاري جش��نواره عكس نورنگار 
به طور س��االنه گرفته ش��د. البته اغلب جشنواره هاي 
عكاسي به دلیل عدم حمايت دولتي پس از چند سال 
منحل مي ش��وند اما ويژگي جشنواره نورنگار استقالل 
مالي اس��ت. همچنین دريافت بیش از 26هزار عكس، 
جشنواره ما را به يكي از پرمخاطب ترين جشنواره هاي 
عكس كشور تبديل كرده است؛ چنانكه اكنون برگزاري 
جشنواره ما نقطه عطفي در عكاسي كشور شده است. 

افشاني ادامه داد: امسال چهارمین جشنواره عكس 
نورنگار را در دو بخش »ايران من« و »بناهاي باس��تاني 
و تاريخي ايران« برگزار مي كنیم. داوران اين جشنواره 
اساتیدي همچون اسماعیل عباسي، ابراهیم حقیقي و 
محمد ستاري هس��تند. او تاكید كرد: متاسفانه برخي 
از ش��ركت كنندگان ب��ه قوانی��ن و مقررات جش��نواره 
پايبند نیستند. به عنوان مثال عكس هاي ارسالي نبايد 
دستكاري شده باشند اما ويرايش عكس در حد اصالح 
نور و رنگ بالمانع است. در ادامه داريوش محمدخاني، 

مدرس عكاس��ي گف��ت: در 3جش��نواره 
گذش��ته كمبودهايي نظیر فقدان نشست 
خبري داش��تیم كه خوش��بختانه در اين 
دوره رفع شده است. همچنین در اين دوره 
به غیر از كتاب جشنواره، مقاالت تخصصي 
پیرام��ون موضوع جش��نواره در قالب يك 
مجلد چاپ خواهد ش��د. اين جش��نواره 
اهدافي همچون باال بردن س��طح فرهنگ 
تصويري كشور، كشف استعدادهاي جوان، 
معرفي جاذبه ه��اي ايران، معرف��ي ديدگاه هاي جديد 
عكاسي ش��رقي، ايجاد فرصت براي عكاساني كه توان 
برپايي جش��نواره انفرادي را ندارن��د و ايجاد همدلي و 

يكرنگي بین عكاسان را در برنامه خود دارد. 
محمدخاني بیان كرد: در هر ثانیه 22میلیون عكس 
در صفح��ات مج��ازي در جهان بارگذاري مي ش��ود و 
ساالنه 378جشنواره عكاسي در جهان برگزار مي شود 
كه نش��ان دهنده ظرفیت قابل توجه هنر عكاس��ي در 
جهان اس��ت. در اين نشست ابراهیم حقیقي نیز گفت: 
در جشنواره هاي عكاسي زماني كه عكس ها روي ديوار 
مي رود كار تمام مي شود؛ يعني صرفا جشنواره هستند؛ 
ام��ا ما س��عي كرده ايم كه جش��نواره نورنگار فقط يك 
جشنواره نباش��د البته اكنون جشنواره نورنگار درحال 

رشد است و نیاز به مراقبت فراوان دارد. 
او افزود: چاپ مقاالت تخصصي توس��ط جش��نواره 
نورنگار حركت بسیار شايسته يي است؛ چون كتاب هايي 
كه مفاهیم عكاسي را عنوان مي كنند بسیار كم  است و 
كتاب هاي عكاس��ي صرفا به مساله آموزش مي پردازند. 
امس��ال مي خواهی��م در اين مقاالت راج��ع به ماهیت 
عكاس��ي معماري و نظرات مطرح  ش��ده در اين زمینه 
بپردازيم. عكاس��ي معماري يكي از س��خت ترين انواع 
عكاس��ي در جهان اس��ت و متخصصان بسیار كمي در 

اين زمینه وجود دارند. 

كاهشدرآمدكرهشمالي
باتحريمهايسازمانملل

ژاپنتايمز: 
روزنام��ه  اي��ن 
انگلیس��ي زبان ژاپن��ي 
تیت��ر و عك��س ي��ك 
تحري��م  ب��ه  را  خ��ود 
امنیت سازمان  شوراي 
ملل علیه كره ش��مالي 
داده  اختص��اص 
تیت��ر  عن��وان  اس��ت. 
اين  روزنامه  اي��ن  يك 

است»س��ازمان ملل صادرات كره ش��مالي را 
هدف قرار داده است.«

بن��ا بر تحلی��ل اين روزنام��ه، تحريم هاي 
س��ازمان ملل باعث مي ش��ود كه درآمد هاي 
ك��ره ش��مالي ب��ه يك س��وم كاه��ش يابد. 
اي��ن تحري��م كه ب��ا اجماع اعضاي ش��وراي 
امنیت س��ازمان ملل به دس��ت آمده س��بب 
ش��ده كه حتي دوس��تان كره ش��مالي مانند 
چی��ن ه��م او را تنها بگذارن��د. ژاپن ازجمله 
كش��ورهايي اس��ت كه پرتاب هاي موش��كي 
 كره ش��مالي را تهديدي علیه خود به حساب

مي آورد.آخري��ن موش��كي كه كره ش��مالي 
پرت��اب كرد عم��ال در اقیان��وس و در حوزه 
جغرافیاي��ي ژاپ��ن برخ��ورد ك��رد. از اين رو 
به جز كره جنوبي اين كش��ور بس��یار نگران 

موشك هاي كره شمالي است. 

نيويوركتايمز:
روزنام��ه  اي��ن 
امريكاي��ي گزارش اول 
خ��ود را ب��ه موض��وع 
روابط كارفرما و كارگر 
داده  اختصاص  فرانسه 
اس��ت. بنا ب��ه گزارش 
اي��ن روزنام��ه يكي از 
ماك��رون،  وعده ه��اي 
 ريیس جمهوري فرانسه 

آن  رياس��ت جمهوري  انتخاب��ات  دوران  در 
كش��ور، اصالح روابط كارفرما و كارگر بوده و 
حاال او با قوانین 3324صفحه يي روبه روست 
كه بايد آن را اصالح كند. اين قوانین در واقع 
حاصل 170س��ال رابطه كارگري-كارفرمايي 
اس��ت. از اين 3323صفح��ه 170صفحه به 
اخراج نیروي كار مربوط اس��ت،  420صفحه 
آيین نامه ه��اي بهداش��تي و حفاظت��ي،  50 
صفح��ه كار موق��ت و 85 صفح��ه مذاكرات 
كارگري و كارفرمايي اس��ت. ب��ه اعتقاد اين 
روزنامه، قانون كار فرانسه پیچیده ترين قانون 

كار قاره اروپاست. 

واشنگتنپست:
واش��نگتن  روزنامه 
پس��ت هم تیت��ر يك 
خ��ود را ب��ه موض��وع 
داده  اختص��اص  غ��زه 
اس��ت. بنا ب��ر گزارش 
نس��ل  روزنام��ه  اي��ن 
جدي��د غزه ب��ا 3عامل 
محص��ور  بی��كاري، 
تنش ه��اي  و  ش��ده 

رفتاري مواجه هس��تند. اي��ن گزارش حاكي 
اس��ت اين افراد كه خود را نس��ل هدر شده 
مي نامن��د در ش��رايطي ب��زرگ ش��ده اند كه 
درگیري هاي نظامي میان نیروهاي اش��غالگر 
قدس و نیروهاي فلس��طیني باعث ش��ده كه 
بیكار بمانند. گزارشگر اين روزنامه درباره اين 
جوانان مي نويسد كه آنها بازماندگان 3جنگ 
با اس��رايیل و محاصره يي هستتند كه اكنون 
خودش��ان را جوان مي بیینند كه در ناامیدي 
به سمت میانسالي پیش مي روند. در بسیاري 
از نواحي غزه به سختي مي شود جواني را در 
سن 20س��الگي اش كه شغل واقعي با حقوق 

ماهانه داشته باشد، پیدا كرد. 

كيوسك

تاريخنگاري

گراميداشت شغلي به قيمت جان 
»مزار شريف سقوط كرد. هفدهم مرداد ماه 1377، 
اينجا محل كنس��ولگري ايران در مزار ش��ريف است، 
م��ن محمود صارمي، خبرن��گار خبرگزاري جمهوري 
اس��المي ايران هستم، گروه طالبان چند ساعت پیش 
وارد مزار شريف شدند. خبر فوري، فوري. مزار شريف 
به دست طالبان س��قوط كرد، عده يي از افراد طالبان 
در محوطه كنسولگري ديده مي شوند، به من بگويید 

كه چه وظیفه يي …« 
اين آخرين پیام خبرنگار ش��هید، محمود صارمي 
ب��ود كه در هفدهم مرداد 77 منتش��ر ك��رد. در اين 
روز، آخري��ن وظیفه حرفه يي خود را انجام داد و خبر 
سقوط مزار شريف مركز حكومت ملي افعانستان را از 
اين ش��هر اطالع داد و سپس به دست تروريست هاي 
طالبان همراه چند ديپلمات جمهوري اس��المي ايران 
شهید شد. 17 مرداد 1377، محمود صارمي خبرنگار 
خبرگزاري جمهوري اس��المي مستقر در مزار شريف 
افغانستان، به همراه 8 نفر از كاركنان سركنسولگري 
ايران در اين شهر توس��ط عوامل گروه طالبان شهید 

شدند. 
تا مدت ها از سرنوش��ت اين 9 نفر گزارشي منتشر 
نش��د، تا اينكه پیكرهاي آن��ان در يك گور جمعي در 

خرابه هاي پشت كنسولگري به دست آمد. پیكر آنان 
22 ش��هريور 1377 به تهران منتقل ش��د و به خاك 

سپرده شد. 
ش��وراي فرهنگ عمومي كش��ور نیز در نخستین 
س��الگرد اين رخداد، 17م��رداد را به پاس قدرداني از 
اين مقام »روز خبرنگار« نامید. 17مرداد هر س��ال به 

مناسبت شهادت صارمي در تقويم ملي ايران به عنوان 
روز خبرن��گار و يادآور خبرنگاران ش��هید خبرگزاري 
جمهوري اسالمي مهدي میرافضلي، سپهدار ساجدي، 
مسعود مشايخي، حسین ضامن، علي نبي پور انگجي و 
حس��ین فرهادكوهپايي و همچنین جاويداالثر كاظم 

اخوان و شهیدان عرصه رسانه يي كشور ثبت شد. 
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