
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

 نگراني مخالفان 
 از تاثير قرارداد با توتال 

بر فضاي قدرت 

 تاكيد دوباره امريكا 
 بر پايبندي ايران

به تعهداتش

وزير نفت در همايش مسووليت اجتماعي 
صنعت نفت عنوان كرد

مجلس به يك فوريت طرح مقابله با اقدامات 
خصمانه امريكا راي مثبت داد

خبر

  كاهش ۸ سال از سن مديران كشور
تا پايان برنامه ششم توسعه كشور

جلسه ش��وراي عالي اداري عصر ديروز )سه ش��نبه( با حضور جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور برگزار شد. 

به گزارش پايگاه اطالع رساني دولت، معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به 
اهميت بسترس��ازي براي حضور زنان و جوانان در پست هاي مديريتي دستگاه هاي دولتي 
گفت: امروز هيچ كس ترديد ندارد كه بايد شرايط براي استفاده از توانمندي زنان و جوانان 
بيش از گذشته مهيا شود. وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي برخي كشورهاي همسايه 
موادي پيش بيني ش��ده تا تعداد بيش��تري از زنان در مشاغل مديريتي قرار بگيرند، اظهار 
داش��ت: تالش دولت دوازدهم بر اين مبناست كه سن مديران كشور كاهش يافته و تعداد 
بيش��تري از زنان در جايگاه هاي مديريتي دس��تگاه هاي اجرايي حضور يابند. جهانگيري با 
ي��ادآوري اين نكته كه زنان نيمي از جامعه را تش��كيل مي دهند، تصريح كرد: زنان ايراني 
شايستگي و ظرفيت هاي بااليي دارند و با توجه به حضور تعداد زيادي از آنها در دانشگاه ها 
و دس��تگاه هاي دولتي طي سال هاي اخير، اكنون مي توان فضايي فراهم كرد كه جامعه از 
توانمندي اين قشر بزرگ بيشتر بهره مند شود. در اين جلسه كه وزراي آموزش و پرورش، 
دادگستري، علوم و تحقيقات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز معاون رييس جمهور و رييس 
س��ازمان امور اداري و استخدامي كشور حضور داشتند موضوع دستورالعمل اجرايي نحوه 
انتخاب و انتصاب مديران حرفه يي مطرح و پس از اصالح به تصويب اعضا رس��يد. براساس 
اين مصوبه سن مديران كشور تا پايان برنامه ششم توسعه كشور ۸ سال كاهش خواهد يافت. 
همچنين مقرر شد ۳۰درصد از مديران كشور در دستگاه هاي اجرايي از ميان زنان انتخاب 
شوند. در اين جلسه موضوع اصالح مصوبه پيشين شورا در خصوص روابط تامين دستياران 
ستادي دستگاه هاي اجرايي كشور مطرح و مقرر شد اين اصالحات با حضور برخي اعضا و 
متخصصان براي بحث و تبادل نظر در خصوص برخي مواد آن برگزار شود و در جلسه آتي 
ش��وراي عالي اداري مجدداً مطرح گردد. از مصوبات ديگر جلس��ه شوراي عالي اداري طرح 
واگذاري وظايف و امور مديريت ساماندهي منطقه )تپه مرادآب( به شهرداري كرج بود. اعضا 
سپس به مصوبه طرح انتقال بخشي از وظايف و تكاليف شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران به شركت شهر فرودگاهي امام خميني)ره( و نيز مصوبه تعيين تكليف دانشكده صنعت 

هواپيمايي كشور وابسته به شركت فرودگاه هاي كشور رأي موافق دادند. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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 در همين روزها كه بررس��ي وضعيت 
»صنعت« به واسطه برگزاري روز »صنعت 
ومعدن« و نيز پنجاهمين سالگرد تاسيس 
س��ازمان گس��ترش )ايدرو( موض��وع روز 
اقتصاد كش��ور اس��ت، رييس هيات مديره 
انجم��ن صنايع نس��اجي ني��ز در مجمع 
عمومي اين انجمن در سالن جلسات اتاق 
ايران با انتق��اد از بي برنامگ��ي و بي ثباتي 
در سياست هاي توس��عه صنعتي كشور و 
به خصوص سياس��ت هاي مرتبط با صنعت 
نس��اجي به ذكر خاطره يي پرداخت، بسيار 
درس آموز. وي گفت: در س��ال 6۸ درست 
در همي��ن مكان و پش��ت همين تريبون، 
آق��اي تورگ��وت اوزال نخس��ت وزير وقت 
تركيه سخنراني مبسوطي راجع به وضعيت 
سياس��ي و اقتصادي اين كشور ايراد كرد. 
هن��گام ترك جاي��گاه، مهندس محس��ن 
خليلي از جاي برخاست و از ايشان پرسيد: 
جناب آقاي نخست وزير شما عمدتا راجع 
به وضعيت سياسي و اقتصادي امروز تركيه 
سخن گفتيد و راجع به آينده صنعت تركيه 
چيزي نفرموديد، وضعيت صنعت تركيه در 

آينده چگونه خواهد بود؟ آقاي بصيري نقل 
كرد كه نخس��ت وزير تركيه با حضور ذهن 
بس��يار و با قاطعيت گفت: »من از صنعت 
گردش��گري حمايت خواهم ك��رد، من از 
صنع��ت خودرو حماي��ت خواهم كرد، من 
از صنعت نس��اجي حمايت خواهم كرد )با 

تاكيد دو، سه باره(.« 
وعده هاي��ي كه پس از حدود س��ه دهه 
محقق ش��ده و اگر تحوالت ناخوشايند دو، 
سه س��ال اخير اين كش��ور واقع نمي شد، 
نتايج درخش��ان تري نيز براي اين كشور به 
ارمغان مي آورد. درآمد توريس��م تركيه در 
سال 2۰15 حدود ۳۰ميليارد دالر، صادرات 
محصوالت خودرويي اين كشور 17ميليارد 
دالر و صادرات نس��اجي و پوش��اك تركيه 
قريب به 26ميليارد دالر بوده اس��ت. اعداد 

و ارقامي شگفت آور! 
سخنان آن روز نخس��ت وزير تركيه و 
عملكرد صنعت و اقتصاد اين كش��ور طي 
س��ه دهه اخير نش��ان داد، تركيه با وجود 
تمام فراز و فرودهاي اين س��ال ها »تصوير 
آرماني« )vision( خود را از توسعه حفظ 
كرده و آن را قطب نماي حركت خود كرده 
اس��ت. امري كه متاس��فانه در كشورمان 

كمتر حاضر است. چنانكه اخيرا معاون اول 
رييس جمهور، دكتر جهانگيري در مراسم 
افتت��اح م��وزه بانك ملي به اي��ن موضوع 
چنين اش��اره كرد كه »برخي كشورهاي 
شرق آسيا و امريكاي التين كه همزمان با 
ايران مسير توسعه را آغاز كرده اند، امروز از 
جايگاه باالتري نسبت به ايران برخوردارند. 
يكي از مهم ترين داليل پيشرفت آنها ثبات 
در سياست هاي توسعه يي است، به گونه يي 
ك��ه حتي پس از كودت��ا و تغيير حكومت 
در اين كش��ورها نيز اين سياست ها تغيير 
نمي كنند، اما متاس��فانه در ايران با اندكي 
اختالف نظر تغييرات گسترده يي به وجود 
مي آيد كه مشكالت ناش��ي از اين مساله 
گريبانگي��ر مردم مي ش��ود.« ايش��ان در 
ادام��ه به ص��ادرات 15۰ميلي��ارد دالري 
كشور ويتنام اش��اره مي كند در حالي كه 
اين كش��ور در جريان جنگ هاي مختلف 

صدمات بسيار خورده بود. 
به نظر مي رس��د، اصل اساس��ي و ركن 
ركين توسعه هر كش��ور، »تصوير آرماني« 
بلندمدتي اس��ت ك��ه در ذه��ن مديريت 
سياس��ي آن جامع��ه نقش مي بن��دد. اين 
تصوي��ر آرماني متش��كل اس��ت از اجزايي 

همچون سياست خارجي، سياست داخلي، 
جهت گيري اجتماع��ي، تعامل اقتصادي با 
جهان، سياس��ت هاي اقتص��ادكالن، نقش 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ي در مديريت و 
بهره برداري از منابع و... بر اين اساس نقطه 
كانوني حركت براي توسعه، حصول توافق 

در مورد اين تصوير است. 
 اگرچه در س��ند چش��م انداز 14۰4 به 
نوع��ي اين افق يا تصوير آرماني مش��خص 
ش��ده است اما متاس��فانه نتواسته پشتوانه 
عمل��ي الزم براي اج��را را بيابد. چنانكه در 
طول ۸س��ال دولت هاي نهم و دهم نه تنها 
در جهت تحقق اهداف اين س��ند حركتي 
مثبت انجام نشد بلكه در جهت خالف آن 
طي طريق ش��د و نظامات اقتصادي كشور 
ب��ه تمام دچار بحران ش��د و به قهقرا رفت 
)بر اساس سندچشم انداز 2۰ساله بايد رشد 
اقتصاد كشور به طور متوسط ۸درصد باشد 
درحالي كه متوسط رشد اقتصادي از ابتداي 
اجرا تاكنون 2/4 درصد بوده كه بايد در دهه 
دوم اجراي س��ند چشم انداز رشد اقتصادي 

12درصد شود- جهانگيري 9۳/1۰/16( . 
اينك پرس��ش اساس��ي آن اس��ت كه 
چرا پس از چند دهه از حركت كش��ورمان 
به س��مت توس��عه هنوز »تصوير آرماني« 
و »اراده« الزم در فك��ر و عم��ل مديري��ت 

سياسي كشورمان مجموع نشده است؟

وزير دادگس��تري روز گذشته با حضور 
در ب��ورس كاالي ايران، اين ب��ازار مالي را 
ب��ازاري روش��ن و هدفمند عن��وان كرد و 
ب��ا تاكيد بر ع��زم جدي دول��ت دوازدهم 
ب��راي مبارزه با فس��اد، ش��فافيت را ركن 
اصلي در تحقق داش��تن اقتصادي س��الم 
خوان��د. ب��ه گزارش»تع��ادل« ب��ه نقل از 
»پاي��گاه خب��ري ب��ورس كاالي اي��ران« 
مصطف��ي  حجت االسالم والمس��لمين 
پورمحم��دي در اي��ن دي��دار ب��ا تاكيد بر 
ش��ناخت بورس كاال گفت: معرفي بازاري 
واحد و ش��فاف كه از اهمي��ت ويژه يي نيز 
برخوردار است، امري ضروري است كه البته 
براي ش��ناخت بيشتر آن بايد كوشا باشيم 
چراكه هنوز اين ب��ازار براي برخي از افراد 
و مس��ووالن ناشناخته اس��ت و هدف ما از 
اين ديد و بازديدها عالوه بر شناخت عميق 
آن كمك به س��المت اقتصاد كشور است. 
وي ب��ا بيان اينكه ب��ورس كاال ركن اصلي 
سالمت بازارهاي كشور است، گفت: بورس 
كاالي ايران به عنوان بازاري با قيمت هاي 
واضح و ش��فاف ركن اصل��ي برنامه ريزي و 
تالش براي تحقق س��المت ساير بازارهاي 
كااليي كشور اس��ت چراكه برنامه ريزي و 
ارتباط مس��تمر با توليدكنن��دگان، نهادها 
و ش��ركت هاي مهمي چون بانك ها، بخش 
خصوصي و س��اير ارگان ه��ا مي تواند اين 

شفافيت را گسترش دهد و الگوي مناسبي 
براي ساير بخش هاي اقتصادي كشور باشد. 
وي با تقدير از تحوالت و اصالحات عميق 
انجام گرفته در بورس كاالي ايران به ويژه 
در بخ��ش كاالهاي اس��تراتژيك همچون 
كشاورزي گفت: پيشرفت قابل توجه بورس 
كاالي اي��ران در بخش كش��اورزي نش��ان 
مي دهد كه اين بازار روش مناس��بي را به 
كار گرفته است كه البته اگر كماكان برخي 
مش��كالت و موانع موجود نيز از سر راه آن 
برداش��ته شود بدون ش��ك به زودي رشد 

قابل توجهي را شاهد خواهد بود. 
پورمحمدي با تاكيد بر شفافيت بورس 
كاال، بح��ث تبليغ بورس كاال را امري مهم 
تلق��ي كرد و اف��زود: مهم ترين نكته يي كه 
بايد به آن توجه داش��ت، بحث سالم سازي 
و شفافيت است و ما به دليل همين مزيت 
بزرگ در ارتباطمان با رسانه ها با افتخار از 
اين بازار هدفمند تعريف و تمجيد خواهيم 
ك��رد. وي ادام��ه داد: زماني ك��ه يك بازار 
شفاف اس��ت، ميزان عرضه و تقاضا و سود 
منطقي آن براي همگان نيز مشخص است 
در نتيجه روند معامالتي سالم و به روز اين 
بازار به كسب وكار شفاف و تعادل قيمت ها 
كمك مي كند ك��ه اين موضوع هم به نفع 
توليدكنن��ده و هم مصرف كننده اس��ت و 

اميدواريم با همين روند ادامه پيدا كند. 

اي��ن نشس��ت همچني��ن حام��د  در 
س��لطاني نژاد يك��ي از مصداق هاي فروش 
داخل ش��بكه را فروش كااله��ا در بورس 
كاال عنوان ك��رد و گفت: در رابطه با بحث 
فروش داخل شبكه و در برخي زمينه ها با 
سازمان تعزيرات حكومتي همكاري هايي با 
بورس كاالي ايران مطرح است تا با كمك 
اين س��ازمان فروش داخل شبكه در داخل 
ب��ورس كاال و با ش��فافيت باالي��ي از نظر 

تعيين قيمت ها صورت پذيرد. 
مديرعامل ش��ركت بورس كاالي ايران 
ضمن بي��ان تاريخچه يي از آغاز به فعاليت 
اي��ن مجموع��ه در ب��ازار س��رمايه ايران، 
گزارش��ي از عملكرد و نقش بورس كاالي 
ايران در ش��فافيت معامالت و قيمت انواع 
محص��والت و كاالهاي قابل عرضه در بازار 
و جاي��گاه آن در بازار س��رمايه تش��ريح و 
آمارهاي��ي از معامالت بازارهاي مختلف در 

بورس كاالي ايران ارائه كرد. 
و  ران��ت  ب��ه ح��ذف  وي همچني��ن 
س��فته بازي در بازاره��اي كااليي از طريق 
بس��تر ش��فاف بورس كاالي ايران اش��اره 
و اظه��ار ك��رد: ارزش كل معام��الت بازار 
مالي و فيزيكي در س��ال گذشته به بيش 
از ۸1هزارميلي��ارد تومان رس��يده كه اين 
رق��م باالترين ميزان در طول دوره فعاليت 
ب��ورس كاال بوده اس��ت. به عب��ارت ديگر 

اين مي��زان ارزش معامالتي 6.5 درصد از 
كل GDP كش��ور را به خ��ود اختصاص 
مي ده��د. به گفته س��لطاني نژاد در بورس 
كاالي ايران در كنار معامالت انواع كاال در 
بازار فيزيكي، بح��ث تامين مالي نيز براي 
ش��ركت هاي عرضه كننده به اجرا درآمده 
و تاكنون بي��ش از ۳۸۰۰ميليارد تومان به 
موجب انتش��ار اوراق س��لف موازي تامين 
مالي ص��ورت گرفت��ه و ام��كان معامالت 
ثانويه اي��ن اوراق در بازار ني��ز وجود دارد 
و ش��ركت ها به پش��توانه محصوالت خود 
مي توانن��د در اي��ن ب��ازار اقدام ب��ه تامين 
مال��ي كنند. وي تاكيد ك��رد: در واقع اين 
ش��رعي ترين روش تامين مالي اس��ت كه 
از سوي ش��ركت ها مي تواند مورد استفاده 
ق��رار بگي��رد. مديرعام��ل ش��ركت بورس 
كاالي اي��ران در ارائه گزارش هاي آماري از 
معام��الت بازارهاي مختلف به طرح قيمت 
خريد تضميني در رينگ كش��اورزي اشاره 
كرد و پيرام��ون مزاياي آن گفت: دولت از 
طريق اين طرح مي تواند به جاي تخصيص 
بخش عمده يي از منابع مالي خود به خريد 
تضميني محص��والت كش��اورزي ازجمله 
گندم ب��ا به كارگيري مكانيس��م بازاري و 
استفاده از قيمت هاي حمايتي اجازه معامله 
محصوالت در بستري شفاف را طبق قانون 

مصوب مجلس شوراي اسالمي دهد. 

يادداشت

چرا »تصوير آرماني« از توسعه در كشورمان شكل نمي گيرد؟
 حسين حقگو   

كارشناس اقتصادي

خبر سخن نخست

آزمون سخت روحاني در چينش تيم اقتصادي
هوشيار رستمي| 

تحليلگر اقتصادي|
ه��ر چه به روز 15مرداد نزديك تر مي ش��ويم، اخباري كه از چينش كابينه به 
گوش مي رس��د، بيش��تر رنگ واقعيت به خود مي گيرد. در واقع از گمانه زني هاي 
بي اس��اس دور مي ش��ويم و اخباري درز مي كند كه نشان مي دهد، رييس جمهور 
براي 4 سال آينده چه برنامه هايي در سر دارد. كسي نيست كه انكار كند اقتصاد 
اي��ران در اف��ق 14۰۰ بزرگ ترين چالش دولت و نظام اس��ت و از پديده غيرقابل 
پيش بيني اي مانند ترامپ نيز حياتي تر و موثرتر در امنيت ملي است. اينكه كابينه 
چگونه جهت گيري كند و چه تصميم هايي براي 4 سال آينده بگيرد به شدت وابسته 
به توان علمي و اجرايي و همچنين ش��خصيت فردي تيم اقتصادي بستگي دارد. 
تيمي كه روزهاي س��ختي در 4سال گذشته داشت و تا همين امروز هم در مورد 
دغدغه پيش پا افتاده يي مانند پرداخت حقوق يا پرداخت يارانه فارغ نشده است در 
كانون توجهات قرار دارد. گزاف نيست اگر بگوييم ايران، سرزمين روياهاي بزرگ و 
دغدغه هاي كوچك است. ما اقتصادي داريم كه در پرداخت به موقع حقوق مانده اما 
بر سر پارامترهاي توسعه چانه مي زنيم. اگر حسن روحاني مي خواهد در اين 4سال 
فقط به اين تعارض ها پايان دهد بايد تصميمي دشوار بگيرد و قبل از هر چيز تيم 
اقتصادي هماهنگي انتخاب كند. وقتي مي گوييم هماهنگ، مراد فكر كردن مشابه 
نيست بلكه اعتقاد به يك نقشه راه براي 4سال آينده است. بر سر جزئيات مي توان 
مجادله كرد و راه هاي مياني انتخاب نمود اما در نهايت بايد يك نفر ژنرال اقتصادي 
باش��د. ژنرال اقتصادي شدن در ابتداي دولت يك قمار بزرگ براي هر كسي است 
كه مسووليت بپذيرد كه اگر موفق شد، تاريخ ساز خواهد بود و اگر شكست خورد 
بايد همه مسووليت ها را بپذيرد و از گردونه تصميم سازي براي هميشه بيرون برود. 
ب��ا اين اوصاف چينش تيم اقتصادي بايد حول محور وزير اقتصاد آينده باش��د. 
روحاني كه بارها از سلطه سياست بر اقتصاد ناله كرده بايد تصميم اقتصادي بگيرد 
و فارغ از سهم خواهي ها يا برنامه هاي پس از 14۰۰، وزارت اقتصاد را محور جراحي 
اقتصاد ايران كند. اقتصاد ايران در چند دهه گذش��ته متحمل دردهاي س��نگيني 
شده كه جز با يك شكافتن اساسي و از بين بردن تومورهاي بدخيم، راهي از پيش 
نمي برد. اين تلخي بي پايان را بايد خاتمه داد و اين در گرو تصميم رييس جمهور در 
چينش تيم اقتصادي و تفويض اختيار به آنهاست. حسن روحاني الزم است كه بداند 
اگر تيمي هماهنگ مي خواهد بايد روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي 
را با رضايت وزير اقتصاد آينده به كرس��ي بنش��اند. حال بين كساني كه مي توانند 
وزير اقتصاد در 4س��ال آينده باش��ند انتخاب با رييس جمهور اس��ت و اوست كه با 
ش��ناختي كه در 4 سال گذشته از شرايط كشور و توانايي افراد مختلف پيدا كرده، 
بايد تصميمي سرنوشت ساز و ملي بگيرد. اخباري به بيرون درز پيدا كرده كه نشان 
مي دهد، مذاكرات بين علي طيب نيا، وزير اقتصاد فعلي و رييس جمهور به س��ختي 
پيش مي رود و وزير اقتصاد خواس��تار اختيار براي اصالحات عميق و البته انتخاب 
تيمي هماهنگ در سازمان برنامه و بانك مركزي شده است. تاكنون هيچ نشانه يي 
وجود ندارد كه رييس جمهور دولت دوازدهم اين خواسته را محقق كند ولي او بايد 
بداند اقتصاد ايران هم اكنون چنين شرايطي براي ادامه كار مي خواهد. ممكن است 
روحاني تشخيص دهد نهايتا فرد ديگري از نزديكان خود را به وزارت اقتصاد ببرد 
كه با اخبار چند روز گذشته بعيد نيست، اما اگر آن فرد چنين خواسته هايي مانند 

علي طيب نيا يا انتقاداتي مانند مسعود نيلي ندارد، نشانه خوبي به شمار نمي رود. 
بنابراين اگر اخبار فعلي درست باشد و ليست كابينه قبل از معرفي به مجلس 
مورد تاييد رهبر معظم انقالب نيز قرار گيرد، عمده تيم اقتصادي ابقا خواهند شد 
و تنها راس آنها يعني وزير اقتصاد جاي خود را به فرد ديگري خواهد داد. با چنين 
چينشي و تجربه اين 4ساله و مرور كارنامه ها، نتيجه اين ابقا فقط تالش براي بقاي 
اقتصاد خواهد بود نه توسعه و ترقي آن. رويكردها فاش شده و چيزي پنهان وجود 
ندارد، پس ارزيابي اصلي اين اس��ت كه دولت دوازدهم تنها مي خواهد اقتصاد را با 
عالئ��م حياتي حداقلي تحويل دولت بعد از خود دهد و نبايد اميدوار بود، تغييري 
قابل اتكا حاصل شود. اميد است كه رييس جمهور بار ديگر عهدي كه با ملت بسته 
را مرور كند و در مشورت با اركان نظام و بزرگان اصالحات انتخاب هايي داشته باشد 
كه به دور از هر گونه عافيت طلبي در جهت منافع ملي و براي نجات اقتصاد باشد. 
وقت اندك است و هر انتخابي براي دولت آينده تاثيري مهم در آينده ايران خواهد 
داش��ت. پس انتخاب با شخص روحاني است كه چه آينده يي را زيبنده اين مردم 

مي داند و حاضر است براي آن دست به انتخاب هاي كليدي بزند. 
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»تعادل« از طرح مجلس براي اصالح ساختار دولت گزارش مي دهد

تشكيل وزارت برنامه و بودجه
 صفحه 3 

سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران:

صبر،  استراتژي رييس جمهوري در مورد حاشيه سازي ها
 صفحه 2 

بنگاهها

دولت دوازدهم دنبال 
ثبات اقتصادي در كشور

11

گردش كسب و كار در محيط شفاف بورس كاال  

رنا
: اي

س
عك

هر چه به روز 15مرداد نزديك تر مي شويم، اخباري 
كه از چينش كابينه به گوش مي رس��د، بيشتر رنگ 
واقعيت به خود مي گي��رد. در واقع از گمانه زني هاي 
بي اس��اس دور مي ش��ويم و اخباري درز مي كند كه 
نش��ان مي ده��د، رييس جمهور براي 4 س��ال آينده 
چه برنامه هايي در س��ر دارد. كس��ي نيست كه انكار 
كند اقتصاد اي��ران در افق 14۰۰ بزرگ ترين چالش 
دولت و نظام اس��ت و از پديده غيرقابل پيش بيني اي 
مانن��د ترامپ نيز حياتي ت��ر و موثرتر در امنيت ملي 
اس��ت. اينكه كابينه چگونه جهت گي��ري كند و چه 
تصميم هايي براي 4 سال آينده بگيرد به شدت وابسته 
به توان علمي و اجرايي و همچنين شخصيت فردي 

تيم اقتصادي بستگي...

 در همين روزها كه بررس��ي وضعيت »صنعت« 
به واس��طه برگ��زاري روز »صنعت ومع��دن« و نيز 
پنجاهمين سالگرد تاسيس سازمان گسترش )ايدرو( 
موضوع روز اقتصاد كش��ور است، رييس هيات مديره 
انجمن صنايع نس��اجي ني��ز در مجمع عمومي اين 
انجمن در س��الن جلس��ات ات��اق ايران ب��ا انتقاد از 
بي برنامگي و بي ثباتي در سياست هاي توسعه صنعتي 
كشور و به خصوص سياس��ت هاي مرتبط با صنعت 
نساجي به ذكر خاطره يي پرداخت، بسيار درس آموز. 
وي گفت: در سال 6۸ درست در همين مكان و پشت 
همين تريبون، آقاي تورگوت اوزال نخست وزير وقت 
تركيه سخنراني مبسوطي راجع به وضعيت سياسي و 

اقتصادي اين كشور ايراد كرد...

 آزمون سخت روحاني
در چينش تيم اقتصادي

چرا »تصوير آرماني« از توسعه 
در كشورمان شكل نمي گيرد؟

سخن نخست

يادداشت

 همين صفحه  

 همين صفحه  

حملونقل

10

 غفلت دولت ها از 
بندر و دريا

نزديك به 9۰ درصد از تجارت كاال در دنيا از طريق 
بنادر انجام مي شود، اما نگاهي به آمارهاي سازمان بنادر 
و همچنين گمرك نشان مي دهد در ايران سهم چنداني 
ب��راي حمل و نقل كاال از بنادر در نظر گرفته نش��ده و 
حتي در برنامه پنجم توسعه، نقش حمل و نقل دريايي 

تقريبا صفر بوده است. 
هم اكنون س��هم دريا در توليد ناخالص ملي كمتر از 
2 درصد اس��ت درحالي كه در كشورهاي پيشرفته اين 
رقم بين 5 تا 7 درصد و در چين حدود 1۰ درصد اس��ت 
البته قرار است براساس برنامه ششم توسعه، سهم توليد 

ناخالص ملي از دريا به 5  درصد افزايش يابد. 
اما س��وال اين اس��ت كه چرا با وج��ود ظرفيت ها و 
پتانسيل مناسب ايران در حوزه بندري و دريايي يعني 
س��واحل طوالني جن��وب خزر و امتياز بالقوه س��واحل 
شمالي خليج فارس و درياي عمان، ايران سهم چنداني 
در حمل و نقل دريايي و ترانزيت جهاني ايفا نمي كند؟ 
و اگر قرار باشد كارنامه دولت يازدهم در بخش حمل و 
نقل دريايي و بندري ارزيابي ش��ود با توجه به آمارهاي 

منتشر شده آيا حرفي براي گفتن وجود دارد؟ 

 هوشيار رستمي   

 حسين حقگو   

شهادت حضرت امام جعفر صادق عليه السالم را تسليت مي گوييم
دالر

3780تومان
یورو

4404تومان
تمامسکه

1213000تومان
شاخصبورس
79735



 روحان�ي 5 قانون مصوب مجل�س را براي اجرا 
ابالغ كرد؛ پاد   رييس جمه��وري در نامه هاي جداگانه به 
وزارت دادگس��تري و سازمان برنامه و بودجه كشور 5قانون 
مصوب مجلس ش��وراي اس��المي را براي اج��را ابالغ كرد. 
روحاني»قان��ون بودجه س��ال 1396 كل كش��ور« را براي 
اجرا به س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور ابالغ كرد. روحاني 
همچنين قواني��ن معاهده بين اي��ران و اندونزي در زمينه 
معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري، موافقتنامه انتقال 
محكومان به حبس بين ايران و ارمنستان، معاهده معاضدت 
قضاي��ي در موضوعات مدني و تج��اري بين ايران و چين و 
معاهده بين ايران و اندونزي در زمينه اس��ترداد مجرمان را 

براي اجرا به وزارت دادگستري ابالغ كرد.
 طرح تس�هيل خروج زنان از كشور اعالم وصول 
ش�د؛ ايس�نا  محمدعلي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس 
ش��وراي اس��المي از اعالم وصول طرح تسهيل خروج زنان از 
كش��ور در شرايط اضطرار خبر داد و گفت: طرح ضرورت الزام 
در برخورداري از شناسه تاييد كاالها و محصوالت ساختماني، 
طرح س��اماندهي اه��دا در مركز ناباروري، ط��رح ماده واحده 
ضمانت اج��راي عدم اجراي وظايف مس��ووالن اتاق ها، طرح 
الحاق يك ماده به قانون تقسيمات كشوري، طرح ساماندهي 
نيروهاي قراردادي وزارت نفت، طرح تبديل س��ازمان برنامه و 
بودجه به وزارت برنامه و بودجه، طرح كارآمد س��ازي و ارتقاي 

مديريت صندوق هاي بازنشستگي اعالم وصول شده است. 
 نمايندگان طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد 
را اصالح كردند؛ ايرنا   نمايندگان در جلس��ه علني مجلس 
شوراي اسالمي طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد اعاده شده 
از س��وي شوراي نگهبان را با 154راي موافق، 4راي مخالف و 
4راي ممتن��ع از مجموع 253نماينده حاض��ر اصالح كردند. 
آنها تصويب كردند كه تعيين، تدوين و به روزرس��اني و نش��ر 
اس��تانداردهاي ملي با رعايت مصوبات شوراي عالي استاندارد 
تعيين، تدوين، نشر و مسووليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي 
دارويي و كاالها و تجهيزات پزشكي بر عهده وزارت بهداشت، 
نظامي بر عهده وزارت دفاع)با اذن رهبري(، انرژي هسته يي و 

پرتوي بر عهده سازمان انرژي اتمي ايران است. 
 بررس�ي ششمين گزارش 3ماهه وزارت خارجه از 
برجام در كميته هسته اي؛ ايرنا   سيدحسين نقوي حسيني 
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ش��وراي اسالمي گفت: ششمين گزارش 3ماهه وزارت خارجه 
از برجام كه ش��امگاه دوشنبه به اين كميس��يون ارائه شد در 
كميته هسته يي بررسي مي شود. وي افزود: در نخستين قدم، 
اين گزارش در كميته هس��ته يي مجلس بررسي مي شود و در 
اين راس��تا به احتمال زياد جلساتي با مسووالني از وزارت امور 
خارجه خواهيم داشت. نقوي خاطرنشان كرد: ما براي بررسي 
اي��ن گزارش محدوديت زماني نداري��م و مي توانيم به مرور در 

جلسات اين كميسيون آن را در نوبت بررسي قرار دهيم. 
 اخبار خوب و خوشايندى از بستن ليست كابينه 
به  گوش نمى رسد؛ تعادل   نماينده تهران در مجلس شوراي 
اس��المي تاكيد كرد كه اخبار خوب و خوش��ايندى از بستن 
ليس��ت كابينه به گوش نمى رس��د. الياس حضرتي در توييتر 
خود با هشتگ تغييرات احتمالي كابينه نوشت: اخبار خوب و 
خوشايندى از بستن ليست كابينه به گوش نمى رسد مخصوصا 

در تيم اقتصادي. اميدوارم اين اخبار درست نباشد.
 مراسم چهلم شهداي ترور با حضور رييس مجلس 
و وزراي اطالعات و ارشاد برگزار شد؛ ايلنا   مراسم چهلم 
ش��هداي ترور مجلس شوراي اس��المي روز گذشته در محل 
ساختمان پارلمان برگزار ش��د. در اين مراسم رييس مجلس 
شوراي اس��المي، وزراي اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
رييس بنياد شهيد،  نواب رييس مجلس و جمعي از نمايندگان 
و كاركنان مجلس و خانواده هاي ش��هداي حمله تروريس��تي 
هفدهم خرداد مجلس حض��ور پيدا كردند. محمدرضا عارف، 
رييس فراكس��يون اميد مجلس شوراي اس��المي نيز در اين 
مراس��م حاضر ش��د. اين مراس��م پس از اتمام نشست علني 
مجلس و در محل نمازخانه نمايندگان در ساختمان مجلس 
ش��وراي اسالمي برگزار شد و حجت االس��الم حسن نوروزي، 
نماينده اصولگراي رباط كريم و سخنگوي كميسيون قضايي و 
حقوقي مجلس شوراي اسالمي در بخشي از آن سخنراني كرد. 
 مراج�ع قانوني ترديدي در لزوم رعايت حجاب 
در خودروها ندارند؛ صداوس�يما   سردار سرتيپ پاسدار 
سيدمسعود جزايري افزود: رعايت قانون توسط آحاد مردم 
و اجراي صحيح قانون توس��ط مجري��ان ذي ربط از الزامات 
بديهي جوامع مدني اس��ت كه خدش��ه ب��ر آن بي نظمي و 
مخدوش س��ازي انتظامات جامعه را به دنبال خواهد داشت.  
او در ادامه اظهار كرد: عدم رعايت حجاب اسالمي و ترويج 
بي بن��د و باري ازجمل��ه اولويت هاي جنگ نرم دش��من و 
صهيونيسم جهاني عليه اسالم عزيز است لذا همواره در برابر 

اين قانون الهي سنگ اندازي مي كنند. 
 احض�ار و جلب ۱۲ اس�تاندار براي رس�يدگي به 
جرايم انتخاباتي؛ مهر   دادستان تهران با اشاره به رسيدگي 
ب��ه جرايم انتخاباتي گفت: 7 اس��تاندار احض��ار و پس از اخذ 
آخرين دفاع نسبت به دو نفر از آنها قرار جلب به دادرسي صادر 
شده است.  دادستان تهران گفت: يكي از مصاديق استفاده از 
ظرفيت هاي قانوني پيگيري حقوق عامه اس��ت و مس��ائلي از 
قبيل ريزگردها از مصاديق حقوق عامه به شمار مي رود و قوه 

قضاييه بايد پرچمدار اين موضوعات باشد. 
 واريز افزايش مستمري مددجويان از ماه آينده به  
حساب مستمري؛ تسنيم   رييس كميته امداد از راه اندازي 
صندوق قرض الحس��نه امداد واليت با همكاري بانك مركزي 
خبر داد و گفت: درحال حاضر افزايش مس��تمري به  حساب 
يارانه واريز مي ش��ود ولي از ماه آينده به  حس��اب مس��تمري 
مي آيد. س��يدپرويز فتاح ديروز در دي��دار با نماينده ولي فقيه 
در اس��تان لرستان با اشاره به اينكه تعداد افراد تحت پوشش 
در لرس��تان نسبت به كشور 4درصد باالتر است بيان كرد: در 
كش��ور 6 تا 10درصد تحت پوشش كميته امداد هستند ولي 
در لرستان 10درصد تحت پوش��ش است تقريباً دو برابر نرم 

كشوري است.
 آخرين دفاعي�ات 7 فعال سياس�ي اصالح طلب 
تقدي�م دادگاه ش�د؛ برنا   »آذر منصوري« فعال سياس��ي 
اصالح طل��ب درباره آخرين وضعيت پرونده 7 فعال سياس��ي 
اصالح طلب گفت: آخرين جلسه دادگاه روز 17تير ماه برگزار 
و در آن جلسه مقرر شد تا آخرين دفاعيات هر 7فعال سياسي 
اصالح طلب ظرف مدت 10روز به دادگاه ارائه شود. منصوري 
افزود: پس از سپري شدن مدت 10روزه امروز آخرين دفاعيات 
هر 7نفر و وكالي آنها تقديم دادگاه شد و منتظر پاسخ دستگاه 

قضايي هستيم. 
 مج�ازات س�نگين در انتظ�ار خاطي�ان انتق�ال 
م�واد مخدر به مكه؛ خبرآنالين   مع��اون مقابله با عرضه 
و ام��ور بين الملل س��تاد مب��ارزه با مواد مخ��در گفت: طبق 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده، ساك و وسايل همراه زائران حج 
در فرودگاه توسط دستگاه و سگ هاي موادياب كنترل مي شود.  
اسداهلل هادي نژاد گفت: زائران حج بايد ساك و وسايل همراه 
خود را 24تا 48ساعت قبل از پروازشان به مكه به فرودگاه ها 
تحويل دهند تا كنترل هاي الزم از طريق دستگاه هاي كنترلي 
و س��گ هاي موادياب انجام گيرد.  اين مقام مسوول در ستاد 
مبارزه با مواد مخدر گفت: همراه داشتن هر گونه مواد ممنوعه 
مخدر در فرودگاه ها چه در كش��ورمان و چه در فرودگاه هاي 

عربستان، مجازات هاي سنگيني را دربرخواهد داشت. 

روي موج خبر

سخنگوي دولت در نشست هفتگي با خبرنگاران:

صبر،استراتژيرييسجمهوريدرموردحاشيهسازيها
 در قرارداد توتال هر كس مدركي دارد به مرجع قضايي ارائه دهد

بهارستاني ها روز گذش��ته در صحن علني مجلس با يك فوريت 
ط��رح مقابله با اقدام��ات خصمانه امريكا موافق��ت كردند. اين طرح 
ب��راي مقابله با اقدامات ماجراجويانه و تروريس��تي امريكا در منطقه، 
براي مقابله با طرح س��ناي امريكا با عن��وان طرح اعمال تحريم هاي 
گسترده غيرهسته يي عليه ايران موسوم به »قانون مقابله با اقدامات 
بي ثبات كننده ايران- 2017« در مجلس ش��وراي اسالمي تهيه شده 
بود. ابتدا عنوان طرح، مقابله با اقدامات خصمانه سناي امريكا بود كه 
با همكاري مركز پژوهش ها مجلس و كارشناسان ذي ربط و كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تدوين شد. در اين طرح نظرات 

تمام فراكسيون هاي شاخص مجلس نيز دريافت شد.
علي الريجاني رييس مجلس در جلس��ه روز يك شنبه 21 خرداد 
مجلس از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خواست 
تا طرح مقابله با اقدام اخير س��نا را آماده كند. كميته روابط خارجي 
مجلس س��ناي امريكا چهارم خردادماه س��ال ج��اري، طرح اعمال 
تحريم هاي گس��ترده غيرهس��ته يي علي��ه ايران موس��وم به »قانون 
مقابل��ه با اقدامات بي ثبات كننده ايران- 2017« را )با 18 راي موافق 
در براب��ر 3 راي مخالف( را تصويب ك��رد. به ادعاي كنگره، امريكا در 
طرح موس��وم به S_722، اعمال تحريم ها عليه ايران به سبب برنامه 
موشكي بالستيك اين كشور، ادعاي حمايت از فعاليت هاي تروريستي 
بين المللي و همچنين ادعاي نقض حقوق بش��ر و موارد ديگر مدنظر 
قرار گرفته است.  در همين راستا در صحن علني مجلس پس از آنكه 
كاظم جاللي نماينده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس به عنوان نماينده طراحان اين طرح به ارائه توضيحاتي درباره 
آن پرداخت، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده عضو جبهه پايداري 
شاهين شهر، ميمه و برخوار به عنوان مخالفت نطق كرد و تاكيد كرد 
كه علت مخالفتش با اين طرح، آن اس��ت كه بايد با جديت بيشتري 
نس��بت به اقدامات امريكا مقابله به مثل ص��ورت گيرد. او با انتقاد از 
دس��تاوردهاي برجام تاكيد كرد كه بايد شركت هاي خائني همچون 
توتال فرانس��ه نيز در اين طرح مورد اش��اره قرار گرفته و همكاري با 
آنها محدود مي شد و همچنين بايد موضوع فعاليت پايگاه هاي نظامي 

اياالت متحده در منطقه خاورميانه در اين طرح مطرح شده و تاكيد 
مي كردي��م كه اين پايگاه هاي نظامي تعطيل ش��وند. اكبر رنجبرزاده 
نماينده اصولگراي همدان و از جمله اعضاي شوراي مركزي فراكسيون 
نماين��دگان واليي نيز به عنوان موافق اين طرح نكاتي را مطرح كرد 
و در   نهايت علي الريجاني كه رياست جلسه علني را بر عهده داشت، 
از نمايندگان خواس��ت با حضور در جايگاه خود در راي گيري شركت 
كنند.  بر اين اس��اس نمايندگان مجلس ب��ا 213 راي موافق، 6 راي 
مخالف و يك راي ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در صحن يك 

فوريت طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا را به تصويب رساندند. 
اين درحالي بود كه پس از اتمام راي گيري تابلوي مجلس، عدد 211 
را ب��ه عنوان تعداد آراي موافقان طرح نش��ان مي داد، علي الريجاني 
تاكيد كرد كه دس��تگاه راي گيري برخي نمايندگان دچار اختالالتي 
شده و به اين دليل و بنا به خواست دو نفر از نمايندگان، بايد 2 راي 
به تعداد موافقان اضافه ش��ود. در پ��ي تصويب اين طرح يك فوريتي 
نمايندگان مجلس در صحن علني شعار »مرگ بر امريكا« سر دادند. 

 طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا چه مي گويد
در بخش هاي��ي از اين طرح كه قرار اس��ت، مراح��ل قانوني اش را 
پس از تصويب طي كند، آمده اس��ت: » با عنايت به اينكه رفتارهاي 
دولت امريكا همچنان امنيت منطقه را به مخاطره انداخته و از طرف 
ديگر اي��ن دولت همچنان به سياس��ت هاي خصمانه عليه جمهوري 
اس��المي ايران ادام��ه مي دهد و با ت��داوم اقدام��ات ماجراجويانه در 
منطقه، تفرقه افكني، شعله ور كردن فرقه گرايي و حمايت از تروريسم و 
افراطي گرايي خشن درصدد به مخاطره انداختن صلح و ثبات منطقه 
و دشمني با منافع برحق دولت و اتباع جمهوري اسالمي ايران است؛ 
با امعان نظر به مسووليت دولت جمهوري اسالمي ايران براي حراست 
از منافع و امنيت ملي ايران و كمك به حفظ صلح و ثبات منطقه يي 
و براي مقابله با اقدامات غيرمسووالنه و مغاير حقوق بين الملل امريكا 
در تضعيف صلح و ثبات منطقه يي و همچنين وظيفه صيانت از منافع 
برحق ملت ايران بر اس��اس حقوق و اسناد بين المللي از جمله برجام، 
براي مقابله با رفتار ماجراجويانه و تروريستي اياالت متحده امريكا عليه 
ثبات منطقه و سياست هاي خصمانه آن كشور عليه جمهوري اسالمي 

ايران و حمايت همه جانبه از نيروهاي مس��لح به ويژه سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي و نيز و تس��هيل تدوين راهبرد همه جانبه جمهوري 
اسالمي ايران براي بازدارندگي و مقابله موثر با سياست هاي خصمانه 
دول��ت امريكا عليه جمهوري اس��المي اي��ران در حوزه هاي مختلف 
سياسي، اقتصادي و امنيتي و همچنين آن دسته از اقدامات غيرقانوني 
مداخله جويانه اين كشور در منطقه كه مستقيم يا غيرمستقيم منافع 
حياتي امنيتي جمهوري اس��المي ايران و هم پيمانان منطقه يي را در 
معرض تهديد و مخاطره قرار مي دهد، طرح مقابله با اقدامات خصمانه 

امريكا تقديم مجلس شد. 

 ايران به تعهداتش به توافق هسته اي پايبند بوده است 
اين مصوبه فرداي روزي اتفاق افتاد كه رييس جمهوري امريكا ايران 
را به تعهداتش درخصوص برجام پايبند دانست. دونالد ترامپ درحالي از 
دومين بار بر پايبندي ايران سخن گفت كه مهلتش براي ارائه گزارش در 
اي��ن باره رو به اتمام بود. وزير خارجه امريكا در نامه يي به كنگره امريكا 
اعالم كرد كه ايران به تعهداتش در برجام پايبند بوده است. اين خبر را 
آسوشيتدپرس به نقل از وزير خارجه امريكا مطرح كرد.  ركس تيلرسون 
در نامه خود اعالم كرد: » ايران به تعهداتش به توافق هسته يي دو سال 
پيش پايبند بوده است. « دولت امريكا هر 90 روز يك بار بايد گزارشي 
مبني بر تاييد پايبندي ايران به تعهدات هس��ته يي اش ذيل برجام را به 
كنگره ارائه دهد كه آخرين بار 18مه  اين گزارش در آخرين ساعات روز 
دوشنبه به وقت محلي امريكا به كنگره ارائه شد.  ترامپ بر خالف روح 
برجام موضوعات ديگر از جمله مسائل خاورميانه و اتهاماتي عليه ايران 
مبن��ي بر اينكه ايران ثبات خاورميانه را بر ه��م مي زند در نامه خود به 
كنگره در رابطه با پايبندي ايران به برجام در دو نامه اخير گنجانده است. 
آژانس بين المللي انرژي اتمي در هفت گزارشي كه بعد از توافق هسته يي 
ارائه كرده اس��ت، پايبندي ايران به تعهداتش بر اس��اس برجام را تاييد 
كرده است. امريكا همچنين همزمان با ارائه اين نامه، افراد و شركت هاي 
جديدي را به بهانه  فعاليت هاي تروريس��تي يا همكاري هاي موشكي با 

ايران به ليست تحريم هايش افزود.

گروه ايران  
هرچند برخ��ي تصور مي كردند كه س��وژه اصلي 
نشست ديروز س��خنگوي دولت را ماجراي »حسين 
فري��دون« و تبع��ات برآمده از آن تش��كيل دهد، اما 
نوبخت ترجيح داد تا به صورت تلويحي و زيرپوستي از 
كنار پرسش هايي كه در اين مورد مطرح مي شود، گذر 
كند و از طرح اظهارنظرهاي احساس��ي در اين زمينه 

خودداري كرد. 
در كنار بحث فريدون ماجراي حاشيه س��ازي هاي 
برخ��ي گروه هاي دلواپس نس��بت به ق��رارداد نفتي 
توتال كه هر روز ابعاد و زواياي تازه تري پيدا مي كند، 
سخنگوي دولت را بر آن داشت تا يك بار ديگر درباره 
اين قرارداد اطالع رساني كند. حاشيه هايي كه از زمان 
اعالم خبر انعقاد قرارداد رسمي با توتال تا به امروز هر 
روز از س��وي جريانات دلواپس و رسانه هاي همسو با 
آنان پردازش مي ش��ود اما با وجود توضيحات روشن 
دولت و اعالم نظر رس��مي نهادهاي مس��وول باز هم 

تاثيري در فرآيند تخريب دولت ندارد. 
ب��ا چنين پيش زمينه هايي اس��ت كه س��خنگوي 
دول��ت تصريح مي كن��د: » از همه كس��اني كه فكر 
مي كنند در عقد قرارداد توتال اقدام غيرقانوني صورت 
گرفته مي خواهيم كه مس��امحه نكنند و هر مدركي 
دارند به قوه قضايي��ه ارائه دهند. « هرچند نوبخت از 
مخالفان مي خواهد كه از مجراي قانوني براي پيگيري 
پرس��ش هاي خود درباره اين قرارداد نفتي وارد شوند، 
اما از منظر آقاي سخنگو نشانه هاي ميداني و سياسي 
نش��ان مي دهد كه مخالفان حاضر نيستند به راحتي 
دول��ت را براي پيگيري مطالب��ات واقعي مردم راحت 
بگذارند.  نوبخت زماني كه با اصرار رسانه هاي اصولگرا 
در مورد پرونده حسين فريدون مواجه شد، تاكيد كرد 
كه رييس جمهوري در مورد حاشيه سازي ها استراتژي 

صبر در پيش گرفته است. 

 پاسخ به حاشيه سازي ها
محمدباقر نوبخت ديروز در نشست خبري با اشاره 
به حاشيه س��ازي هاي تمام نش��دني برخي گروه هاي 
دلواپس درباره قراردادهاي نفتي گفت: همان طور كه 
رش��ا و ارتشا جرم است، تش��ويش اذهان عمومي هم 
جرم است. طبق قانون مرجع رسيدگي به قراردادهاي 
نفتي شوراي اقتصاد است كه از هر سه قوه نمايندگاني 
حضور دارند و هيچ قراردادي بدون نظارت اين هيات 
عالي به تصويب نمي رسد. بر اساس قانون هر قرارداد 
نفتي پس از بررس��ي نسخه يي به رهبري و نسخه يي 

ديگر به مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود. 
س��خنگوي دولت با اشاره به اينكه در حال حاضر 
نس��بت به ق��رارداد توتال دو نگاه وج��ود دارد، گفت: 

عده ي��ي مباه��ات دارند ب��ه اينكه با س��رمايه گذاري 
مس��تقيم بخش قابل توجه��ي را طرف هاي خارجي 
سرمايه گذاري مي كنند كه طي 20 سال 85 ميليارد 
دالر درآم��د خواهد داش��ت. س��رمايه گذاران در اين 
ق��رارداد تنها 12ميليارد دالر از درآمد س��هم دارند و 
جمهوري اسالمي ايران 73ميليارد دالر سهم دارد. اين 
قرارداد دوطرف دارد كه يك طرف شركت ملي نفت و 
طرف ديگر توتال، شركت چيني و شركت پتروپارس 
است كه با اين قرارداد به دنبال سرمايه گذاري خارجي 
و انتقال تكنولوژي هستيم. اين قرارداد كم نظيري در 
تاريخ ايران به ويژه بعد از برجام است كه همگان آن را 

مورد تمجيد قرار مي دهند. «
نوبخ��ت اظهار داش��ت: عده يي ديگ��ر نيز منتقد 
هس��تند كه چ��را ميزان س��هم اي��ران در ق��رارداد 
19.9درصد است، در حالي كه يك طرف اين قرارداد 
طرف هاي خارجي و ش��ركت پتروپارس و طرف ديگر 
شركت ملي نفت قرار دارد. قانون پيش بيني هاي الزم 
را در اين زمينه انجام داده البته ممكن اس��ت كساني 
از سر دقت صحبت نكنند ولي ما انتظار داريم سخنان 
منطقي ارائه شود.  س��خنگوي دولت ادامه داد: طرح 
موضوع محرمانگي و رازداري نيز بحث ديگري اس��ت 
كه قرار ش��ده در اين زمينه شوراي عالي امنيت ملي 
و هيات عالي نظارت به اين موضوع رس��يدگي كنند. 
بنابراين همه اركان نظام و نظارتي و قوه قضاييه باالي 

سر اين قرارداد حضور دارند. 

 ضرورت اجراي عدالت براي همه 
در شرايطي كه رسانه هاي اصولگرا تالش مي كردند 
تا با برجسته س��ازي موضوع احضار حس��ين فريدون 
دستاويز تازه يي براي انتقاد از دولت دست و پا كنند، 
سخنگوي دولت درباره احضار حسين فريدون گفت: 
اميدواريم عدالت نس��بت به همه جاري شود و مردم 
اميدوار باش��ند كه عدالت در امر قضا به طور مستقل 

براي همه اجرا مي شود. 
نوبخت در پاس��خ به اينكه حس��ين فريدون چند 
مرحله احضار ش��ده بود و عل��ت چنين وثيقه بااليي 
چيست، افزود: نظر رييس جمهوري همواره اين بوده 
كه همه افراد بايد به قانون پايبند باشند. آقاي فريدون 
در مورد موضوعات مختل��ف مرتب به مرجع قضايي 
مراجعه مي كردند و به س��وال هايي پاسخ مي گفتند و 
اين بار هم مثل گذش��ته رفتند ولي براي ايش��ان قرار 
صادر ش��د كه در آن موقع امكان تامين چنين قراري 

ميسر نبود. 
س��خنگوي دولت اظهارك��رد: نمي توان��م درباره 
ب��اال بودن ق��رار وثيق��ه داوري كنم ولي ايش��ان كه 
نمي توانس��تند فرار كنند يا جايي بروند بنابراين علت 

ب��اال بودن وثيق��ه را نمي دانم و اينكه زن��دان بروند و 
رسانه يي بشود. اگر انس��ان محترمي يك ساعت هم 
به زندان برود يا بازداشت شود و بعد بازگردد نكته يي 
قابل تامل است.  نوبخت در پاسخ به اينكه نحوه تامين 
وثيقه آقاي فريدون به چه صورت بوده اس��ت، يادآور 
شد: بخش��ي از طريق ملك شخصي ايشان و بخشي 
نيز قطعا ايشان دوستاني دارند كه در اين زمينه تالش 
كردند و مردم ما نش��ان دادن��د در چنين مواقعي اگر 

الزم باشد كمپين هايي را تشكيل مي دهند. 
سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه چه اتفاقي افتاد 
كه حس��ين فريدون دچار عارضه قلبي ش��د، افزود: 
اينكه فرد س��المي به زندان برود و به چنين وضعيت 
جسمي عارض ش��ود بايد پزشك اظهارنظر كند ولي 
بايد ديد چه اتفاقي افتاده است و انتظار داريم چيزي 
غير از عدالت و انصاف در ايام بازداشت صورت نگرفته 
است و فشارهاي ويژه يي نبوده و ما نمي توانيم چنين 

اظهارنظر بكنيم. 

 شمايل نهايي كابينه دوازدهم
نوبخت در پاس��خ به پرسش »تعادل« در خصوص 
تشكيل دولت دوازدهم و شائبه فشار از سوي جريان ها 
سياسي و حجم تخريب ها و اتفاقاتي كه تاثيرگذار در 
اين مساله مي شود، گفت: در انتخاب كابينه دو گروه 
ق��رار دارند، يك گ��روه افرادي ك��ه در دولت يازدهم 
هس��تند و رييس جمهوري از آنان ارزيابي دقيق دارد 
و گروه ديگر عده يي هس��تند كه از بيرون اس��تفاده 

خواهد شد. 
س��خنگوي دولت تاكيد كرد: البته ممكن اس��ت 
عده يي از وزراي فعلي به داليلي آمادگي ادامه خدمت 
را نداش��ته باش��ند كه اين موضوع در حال بررس��ي 
است. حتما جريان هاي سياسي هم افرادي را معرفي 
مي كنن��د و رييس جمهوري پس از بررس��ي افراد را 
انتخاب مي كند تا بتواند بار سنگيني را كه بر دوشش 
قرار داده شده، بكشد و در اين زمينه هيچ مضايقه يي 
نخواه��د كرد. نوبخت با طرح اين س��وال كه اگر گله 

كنيم كه چ��را رييس جمهوري تاكنون به جمع بندي 
كابينه نرسيده اس��ت، گفت: تا جايي كه اطالع دارم 
اين ليست كامل نشده اس��ت و هر زمان كامل شود، 
اطالع رس��اني مي شود.  او تصريح كرد: در حال حاضر 
هيچ موردي قطعي نيست و رييس جمهوري در حال 
ارزيابي افراد بر اس��اس مالك هاي مختلف اس��ت تا 
كابينه يي كارآمد و قوي براي پاسخگويي به مطالبات 

مردم تشكيل دهد. 

 دولت در برخورد با فساد هيچ خط قرمزي ندارد
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه اينك��ه مش��اور اقتصادي 
رييس جمهوري اخيرا اعالم ك��رده كه براي خروج از 
ركود به هفت سال زمان نياز داريم، برنامه دولت براي 
اين موضوع چيس��ت، گفت: دولت از دو مس��ير براي 
فعال كردن چرخ اقتصاد و رشد توليد فعاليت مي كند 
يكي ارائه تس��هيالت به بخش خصوص��ي و ديگري 
مقررات زدايي است. دولت در راستاي كاهش نرخ تورم 
و افزايش رشد اقتصادي از روش هاي مختلف استفاده 

مي كند و اين مساله تنها نظر يك اقتصاددان است. 
سخنگوي دولت در بخش ديگري از اظهاراتش در 
پاسخ به اينكه اليحه دولت در خصوص تعيين تكليف 
جداس��ازي س��ه وزارتخانه از س��وي مجلس ايراداتي 
گرفته ش��ده اس��ت، دولت قصد ادامه مس��ير را دارد 
ي��ا خير، گفت: جمع بندي اين اس��ت كه وزارتخانه ها 

تفكيك شود تا كارآمدتر عمل كنيم. 
س��خنگوي دولت ادامه داد: دولت تالش خواهد 
كرد تا اين اتفاق بيفتد. نوبخت در پاس��خ به اينكه 
اخيرا فراكسيون اميد ديداري را با رييس جمهوري 
داش��ته اس��ت و اي��ن موض��وع مط��رح ش��د كه 
اصالح طلبان بناي س��هم خواهي در كابينه دوازدهم 
دارن��د، گفت: اين ديدارها تنه��ا رايزني و همفكري 

است كه در حال انجام است. 
او اضافه كرد: اين ديدارها جنبه فشار ندارد و تنها 
نظرات خود را به رييس جمهوري مي دهند و بعد از آن 
هم بايد به رييس جمهوري حق بدهند كه سخنان را 

بشنود وبهترين ها را انتخاب كند. 
سخنگوي دولت در پاسخ به اينكه موضوع شكايت 
از ائمه جماع��ات مربوط به چند نفر ب��وده و به كدام 
شهرستان ها مرتبط است، گفت: اين موضوع از طريق 
معاونت حقوق��ي رييس جمه��وري در حال پيگيري 
است.  نوبخت در پاسخ به اينكه آيا در ارتباط با پرونده 
مرب��وط به روز جهاني قدس و اهان��ت برخي افراد به 
رييس جمهوري پيگيري صورت مي گيرد، خاطرنشان 
كرد: بايد منتظر باش��يم تا اقدام قاطع نسبت به افراد 
متخلف كه از س��وي دادستاني به عنوان جرم مشهود 

ياد شده است، صورت گيرد. 
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س��يدمحمود واعظي، وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالع��ات از وزارت ارتباطات 
خداحافظ��ي ك��رد.  ب��ه گ��زارش ايلن��ا، 
سيدمحمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطالع��ات در جري��ان رونمايي از پروژه هاي يك ش��ركت خدمات 
اينترنت��ي از مق��ام وزارت ارتباط��ات خداحافظي ك��رد و به وزير 
ارتباط��ات بعدي در دولت دوازدهم توصيه هايي درخصوص فضاي 
مجازي، شفاف سازي و سالم سازي كرد.  محمود واعظي گفت: وزير 
بعدي هر كسي كه هست حتما بايد به گونه يي عمل كند كه مردم 
استفاده بيشتري را ببرند، براي سالم سازي فضاي مجازي از طريق 
فرهنگ س��ازي بين مردم تالش كند و به بخش خصوصي و توليد 
محتواي داخلي توجه داشته باشد.  گفتني است كه محمود واعظي، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات دولت يازدهم از سوي كارشناسان 
به عنوان يك طرفدار آزادي فضاي مجازي ش��ناخته مي شود و از 
طرف ديگر در كس��ب وكارهاي اينترنتي فردي شايس��ته و حامي 
اين كس��ب وكارها براي ايجاد، بزرگ شدن و اشتغالزايي گسترده 
بوده اس��ت. بايد ديد وزير بعدي دولت دوازدهم در حوزه ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات چه كس��ي خواهد بود و آيا خواهد توانس��ت 
محبوبيت واعظي را در ميان مردم و فضاي تجاري و ش��ركت هاي 
اينترنتي داش��ته باش��د و خدماتي ارزنده را ارائ��ه كند يا در حوزه 

ارتباطات و فناوري اطالعات دچار عقبگرد خواهيم شد؟

واعظي با وزارت ارتباطات 
خداحافظي كرد

س��خنگوي ش��وراي نگهبان گفت: 
پاس��داري از جمهوري��ت و اس��الميت 
نظ��ام و تفس��ير اصول قانون اس��المي 
برعهده ش��وراي نگهبان است.  به گزارش 
ايرنا عباسعلي كدخدايي در گفت وگويي افزود: نظارت تقنيني 
و نظ��ارت بر انتخاب��ات دو وظيفه واضح و پربازتاب اس��ت كه 
ب��راي مردم نام آش��ناترند.  وي گفت: ش��وراي نگهبان تكليف 
قانوني براي انتش��ار مذاكرات و نتايج جلس��ات از طريق راديو 
و تلويزيون ندارد گرچه معتقدم، نفس انتش��ار مذاكرات خوب 
اس��ت و سال هاس��ت كه متن مذاكرات مربوط ب��ه مصوبات را 
انتشار مي دهيم اما هميشه منعياتي براي انتشار برخي مباحث 
گوناگون همچون مس��ائل ش��خصي در بررسي صالحيت افراد 
و كانديداه��اي انتخابات��ي وجود دارد.  كدخدايي با اش��اره به 
موافقتنامه پاريس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شوراي 
نگهبان مطرح نش��ده و جزو مصوبات عادي هيات وزيران بوده 
كه مي تواند براي رييس مجلس ش��وراي اس��المي ارسال و در 
مجلس مورد بررسي قرار گيرد اما مصوبه موافقتنامه پاريس به 
شوراي نگهبان آمد و پيرو بررسي هاي انجام شده، دريافتيم كه 
اين موافقتنامه پيوست هايي داشته و ضميمه نشده اند بنابراين 
ما درخواس��ت رفع ابهام اين مصوبه را به مجلس فرس��تاديم و 

قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود.  

پاسداري از نظام وظيفه شوراي 
نگهبان است

وزير امور خارجه كش��ورمان با اشاره به 
اينكه امريكا روح توافق هس��ته يي را نقض 
كرده اس��ت، هشدار داد: اگر پاي يك نقض 
عمده به ميان بياي��د، گزينه خروج از توافق را 
روي ميز داريم.  به گزارش ايس��نا، محمدجواد ظريف در گفت وگو با 
نشريه امريكايي  نشنال تاكيد كرد: ما مسيري را پيش گرفتيم كه در 
چارچوب توافق هس��ته يي تعيين شد. به كميسيون مشترك رجوع 
ك��رده و در آن بحث خواهيم كرد تا اطمينان يابيم اين كوتاهي هاي 
امريكا چاره انديش��ي خواهد ش��د. اين مساله موضوع يكي از مباحث 
پيش رو در نشست كميسيون مشترك نه تنها در دوران دولت ترامپ 
بلكه در دوران دولت پيشين يعني رييس جمهور اوباما بوده است.  وي 
در پاس��خ به اين سوال كه آيا ش��ما ترامپ را فردي ارزيابي مي كنيد 
ك��ه مي توانيد ب��ا وي تجارت كنيد يا او را ش��خصي مي دانيد كه در 
تعامالتش با ايران در لحن و... به  طرز خطرناكي بي اعتدال بوده است؟ 
گفت: لفاظي هرگز به ايجاد فهم بيشتر در تعامل با ايران يا هر كشور 
ديگري منجر نخواهد شد. ما بايد در ارسال پيام محتاط تر باشيم. ايران 
به طور قطع)با توافق هس��ته يي( نه فقط با امريكا بلكه با گروه 5+1 
كه به تاييد شوراي امنيت نيز رسيد در مسير تفاهم قدم برداشت. در 
اين مرحله ما با اجراي اين توافق راضي خواهيم شد. ظريف افزود: ما 
وضعيت كنوني منطقه را زمين نبرد براي پيروزي يا برد نمي دانيم. اين 

موقعيتي است كه حمله امريكا به عراق به شكست همه منجر شد. 

 گزينه خروج از برجام
را روي ميز داريم

رييس مجلس دهم تاكيد كرد: كليت 
مجلس عالقه مند است تا كابينه دوازدهم 
از توانمندي متناس��ب با ش��رايط كش��ور 
برخوردار باش��د. به گزارش»تعادل« به نقل از 
صدا و سيما، دكتر علي الريجاني ديروز در حاشيه مراسم چهلمين روز 
درگذشت شهداي حادثه تروريستي تهران در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: اين حادثه بس��يار تلخ و دردآور بود زيرا همكاران ما در مجلس 
و افرادي كه براي مراجعه به مجلس ش��وراي اس��المي آمده بودند به 
شهادت رسيدند. او با بيان اينكه تروريست ها از شرايط خاصي استفاده 
كردند و وارد س��اختمان مراجعات مردمي در كنار مجلس ش��دند تا 
ط��رح خود را رقم بزنند، تصريح كرد: اقدامات تروريس��تي اينچنيني 
در دوران انقالب اسالمي سابقه طوالني دارد، مبارزه با تروريست ها از 
بدو انقالب اسالمي شروع و اين سابقه باعث شد تا هميشه درباره اين 
پديده هوشياري وجود داشته باشد.  رييس مجلس دهم با بيان اينكه 
س��پاه پاسداران پاسخ خوبي به عمليات تروريست ها داد، گفت: بعد از 
اين حادثه ارتش و نيروي انتظامي نيز آمادگي بهتري را فراهم كردند 
و الحمدهلل امنيت بس��يار خوبي در كشور فراهم است و همين مسير 
ادام��ه خواهد يافت.  وي گفت: امروز در مجلس پيرامون اين موضوع 
بحث شد و برداشت من اين است كه كليت مجلس عالقه مند است تا 
در اين ش��رايط حساس كشور، كابينه از توانمندي متناسب با شرايط 

كشور برخوردار باشد و مسائل ديگر حاشيه بر اين است.

 كابينه از توانمندي متناسب
با شرايط كشور برخوردار باشد

چهرهها

 6 ميليون و600 هزار تن گندم به ارزش 8 هزار و 600 ميليارد تومان خريداري شده است
 نمي توانم درباره زياد بودن قرار وثيقه حسين فريدون داوري كنم

 رييس جمهوري بسيار زيرك است و معني همه اين اقدامات مخالفان را مي فهمد 
 در حال حاضر هيچ موردي در خصوص كابينه قطعي نيست
 اجازه دهيم سياستمداران حرف هاي سياسي خود را بزنند

 دولت در برخورد با فساد هيچ خط قرمزي ندارد
 براي تابعيت بانوان ايراني كه همسران خارجي دارند در مجلس طرحي مطرح است

 در بحث برجام هم شوراي عالي امنيت ملي كارگروه ويژه يي براي نظارت دارد

مجلس به يك فوريت طرح مقابله با اقدامات خصمانه امريكا راي مثبت داد

تاكيد دوباره امريكا بر پايبندي ايران به تعهداتش

تيتربازي با صحبت هاي آقاي وزير
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3 كالن
رشد 48 درصدي 

سرمايه گذاري در معادن 
براساس گزارش مركز آمار ايران، ارزش سرمايه گذاري 
در معادن در حال بهره برداري 1394 نس��بت به سال 93 
رشد 48درصدي را ثبت كرد. همچنين آمارهاي اين مركز 
حاكي اس��ت كه ارزش اف��زوده اين مع��ادن در اين دوره 
13.9درصد كاهش داش��ته اس��ت.  به گزارش »تعادل« 
بررس��ي عملكرد معادن در حال بهره برداري سال 1394 
در مقايس��ه با سال 1393 نشان مي دهد كه تعداد معادن 
درحال بهره برداري كش��ور در س��ال 1394 با 141 مورد 
كاه��ش، 2.6 درص��د افت داش��ت. وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ش��مار معادن فعال كش��ور را افزون بر 5هزار و 
700معدن ذكر كرده كه حدود 400ميليون تن انواع مواد 
معدني از آنها اس��تخراج مي شود. طبق اين گزارش، تعداد 
ش��اغالن در معادن در حال بهره ب��رداري 658نفر كاهش 
)حدود 0.7درصد( و جبران خدمات شاغالن 492ميليارد 
تومان )معادل 31.2درصد( افزايش داشت.  اصطالح جبران 
خدمات در بعضي منابع با اداره حقوق و دستمزد مترادف 
در نظر گرفته ش��ده، اما اين اصطالح مفهومي وسيع تر از 
آن دربردارد. جبران خدمات نه فقط ش��امل دريافتي هاي 
بيروني مانند حقوق و مزايا بلكه شامل تمام دريافتي هاي 
ديگر كه در طبيعت ش��غل اس��ت را در برمي گيرد، مانند 
شناس��ايي و مطرح شدن، ترفيع، فراهم سازي فرصت هاي 
پيشرفت، شغل غني و پرمحتوا و شرايط كاري مطلوب و 
همچنين فرهنگ سازماني مناسب. اداره حقوق و دستمزد 
معموال به دريافتي هاي مالي كه به كاركنان داده مي شود، 
اختصاص پيدا مي كند.  مركز آمار مي افزايد: سال 1394، 
حدود 343هزار و 900تن مواد معدني به ارزش 11هزار و 
829 ميليارد تومان توليد شد. عالوه براين ارزش صادرات 
مستقيم )برحس��ب دالر( نيز معادل 12.2درصد كاهش 
داشته اس��ت.  برپايه اين گزارش، بهره وري نيروي كار در 
س��ال 1394 معادل 92ميليون تومان و در س��ال 1393 
بيش از 162ميليون توم��ان بود، به اين ترتيب در 1394 
نسبت به س��ال 93 معادل 13.2درصد كاهش ثبت شد. 
همچنين سال 1394 استان هاي كرمان، يزد و اصفهان به 
ترتيب با 23هزار و 917، 12هزار و 207 و 5هزار و 564نفر 
باالترين تعداد ش��اغالن اين بخ��ش را به خود اختصاص 
داده اند. اس��تان هاي كرم��ان، يزد و آذربايجان ش��رقي به 
ترتيب با 3هزارو 385، يك ميلياردو 600هزار و 61ميليارد 
تومان بيشترين ارزش افزوده را داشته اند. يادآور مي شود، 
مركز آمار ايران همه س��اله ، ط��رح آمارگيري از معادن در 
حال بهره برداري كش��ور را با ه��دف تهيه آمار و اطالعات 
مربوط به عملكرد اين بخش و محاسبه سهم آن در توليد 
ناخالص داخلي كش��ور، مق��دار و ارزش توليدات و فروش 
مواد معدني، مقدار و ارزش صادرات مستقيم، ارزش افزوده، 
تركيب نيروي انساني، مقدار استخراج مواد معدني، ارزش 
س��رمايه گذاري و... اجرا مي كند.  برپايه طرح آمارگيري از 
معادن مربوط به 1395 كه عملكرد س��ال ماقبل آن مورد 
پرس��ش قرار گرفته اس��ت، با مراجعه180نفر از ماموران 
آمارگير به حدود 6 هزار و 500 معدن در سراس��ر كشور، 
جم��ع آوري اطالعات اين ط��رح را به انجام رس��انيده اند. 
همچني��ن در اين طرح 125نفر در بازبيني، داده  آماري و 

كارشناسي طرح مشاركت داشته اند.

خبر

»تعادل« از ورود مجلس به اصالح ساختار دولت گزارش مي دهد

طرح تشكيل وزارت »برنامه و بودجه«
 نديمي: تشكيل وزارت بودجه مصداق مداخالت در اجرا و خالف قانون اساسي است       مالكي: شانس تصويب طرح تشكيل وزارت بودجه  كم است

گروه اقتصاد كالن  
در آس��تانه تش��كيل دول��ت دوازده��م ب��ازار 
تفكيك ها چنان داغ شده كه عالوه بر پيشنهادي 
كه چندي پيش از س��وي دولت در قالب تفكيك 
3وزارتخان��ه ارائه ش��د، روز گذش��ته نمايندگان 
مجل��س نيز ب��ا ارائه ي��ك طرح مبني ب��ر تبديل 
سازمان برنامه  و بودجه به وزارت در موضوع تغيير 

ساختار دولت اعالم ورود كردند. 
معرف��ي اين طرح تنه��ا در قال��ب يك جمله 
»تبديل س��ازمان برنامه وبودجه به وزارت« ديروز 
از س��وي محمدعل��ي وكيل��ي بدون بي��ان هيچ 
اطالع��ات ديگ��ري در صحن علن��ي اعالم وصول 
ش��د و بررس��ي هاي »تع��ادل« ه��م درخصوص 
ارائه دهندگان ي��ا نمايندگان امضاكننده اين طرح 

به نتيجه نرسيد. 
به نوعي ك��ه غالمرض��ا جعفرزاده ايمن آبادي، 
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس درحالي 
كه در جلسه اين كميسيون حضور داشت از وجود 

چنين طرحي اظهار بي اطالعي كرد. 
اي��رج نديمي، مش��اور رييس س��ازمان برنامه 
و بودجه همچني��ن حميدرضا مالك��ي، مديركل 
دفت��ر اجتماع��ي مركز پژوهش ه��اي مجلس هم 
دو فرد ديگري هس��تند كه در پاسخ به »تعادل« 
درخصوص وجود چنين طرحي اظهار بي اطالعي 
كردند. با وجود بي خبري برخي نمايندگان و نبود 
اطالعات شفاف در اين  خصوص طبق اعالم هيات 
رييس��ه مجلس اكنون بررسي طرحي براي ايجاد 
يك وزارتخانه ديگر در دس��توركار خانه ملت قرار 

گرفته است. 

 ابهام در اهداف  تشكيل »وزارت بودجه«
نكته جالب اينجاست كه با وجود عدم تمايل 
دولت براي تصميم  ش��تابزده درخصوص تفكيك 
وزارتخانه ها، اين  بار خود مجلسي ها دست به كار 
شده اند و طرحي براي تشكيل وزارتخانه »برنامه 
و بودج��ه« داده ان��د؛ طرح��ي كه هن��وز معلوم 
نيس��ت با چه هدف و انگيزه هايي و از جانب چه 

گروه هايي در مجلس دنبال مي شود. 
در اي��ن رابطه اي��رج نديمي، مش��اور رييس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه بر اين باور اس��ت كه 
اين راه قبال تجربه ش��ده و بي فايده است؛ چراكه 
نخس��ت رييس جمهور را از داشتن سازمان هاي 
تحت اختي��ار خود طبق قانون اساس��ي محروم 

مي كن��د و ديگر اينكه هزينه زاس��ت و مداخالت 
در اج��را را هم ايج��اد مي كند كه اين امر خالف 

قانون اساسي است.
نديم��ي در گفت وگ��و ب��ا »تعادل« ب��ا بيان 
اينكه در مورد ساختار س��ازمان برنامه و بودجه 
ب��ا تجربه هاي متعددي تاكن��ون مواجه بوده ايم، 
اظه��ار كرد:»درح��ال حاض��ر با چن��د ديدگاه 
در مورد س��اختار دول��ت روبه رو هس��تيم. يك 
دي��دگاه اين اس��ت كه اندازه دول��ت بايد از نظر 
تعداد وزارتخانه ها و اختيارات كوچك ش��ود كه 
طرفداران اين ديدگاه مخالف تفكيك وزارتخانه ها 
هس��تند. اما گروه ديگري هم روانس��ازي امور را 
دليل��ي براي توجيه تفكي��ك وزارتخانه ها عنوان 
مي كنند. با اين حال در مورد س��ازمان برنامه و 
بودجه موضوع متفاوت است چراكه يك سازمان 
فرادس��تي را به وزارتخان��ه تبديل مي كند كه به 
ماهي��ت اين طرح هم ايراداتي وارد اس��ت. بيان 
اي��ن ط��رح در مجلس حتي مخال��ف فك ادغام 
يا جداس��ازي مجدد اس��ت. عالوه بر اين تبديل 
س��ازمان هاي فرادس��ت به وزارتخانه عمال هيچ 

دستاورد مثبتي ندارد«.
وي افزود:»قانون اساس��ي اجازه نمي دهد به 
نام تش��كيل يك وزارتخانه، نمايندگان نظر خود 
را در ق��وه مجريه اعم��ال كنند. اف��رادي تصور 
مي كنند اگر يك س��ازمان تبدي��ل به وزارتخانه 
شود، قدرت سوال و جواب ايجاد مي شود اما اين 
س��وال را مي توان در مورد ساير وزارتخانه ها هم 
داش��ت كه تا چ��ه حد توانس��ته اند از اين منظر 
خواس��ته نمايندگان مجلس را در ادوار مختلف 
ب��رآورده كنند. وزارتخانه هايي وجود داش��ته كه 
مورد س��وال مكرر نمايندگان واقع ش��دند و در 
اين زمينه ركورددار بودند اما باز هم نمايندگان 

از عملكرد آنها راضي نبودند.«

 طرحي كه شانس زيادي ندارد
حميدرض��ا مالك��ي، مديركل دفت��ر اجتماعي 
مركز پژوهش ه��اي مجلس بر اين باور اس��ت كه 
طرح تبديل س��ازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه 
ش��انس چنداني براي تصويب ن��دارد و احتماال در 
راهروهاي مجلس راكد مي ماند و وارد دس��توركار 

مجلس نمي شود. 
مالك��ي در گفت وگو با »تع��ادل« در اين رابطه 
توضيح داد:»هر نماين��ده مي تواند طرحي را روي 

كاغذ بنويس��د سپس تعدادي امضا جمع كند و در 
سطح رس��انه ها اطالع رس��اني كند كه قصد انجام 
چنين كاري را داريم. اما گاهي ممكن است دولت 
روي موضوع��ي مطالع��ه كند و پيش��نهادي ارائه 
دهد ك��ه در اين زمينه تمركز م��ا به عنوان مركز 
پژوهش هاي مجل��س روي چنين موضوعي كه از 
سوي دولت مطرح شده، بيشتر است چراكه دولت 
ش��خصا به اين نتيجه رس��يده كه بايد ساختاري 

تغيير كند«.
وي ب��ا بي��ان اينكه بعيد اس��ت دول��ت چنين 
نگاهي به موضوع داش��ته باش��د، اظهار كرد:»كار 
وزارتخانه ه��ا ماهيت بخش��ي دارد و وظايف دولت 
در حوزه ه��اي مختل��ف بين وزارتخانه ها تقس��يم 
مي ش��ود. ماهيت س��ازمان هايي از جنس سازمان 
برنامه و بودجه فرابخش��ي اس��ت بنابراين بايد به 
صورت مستقل و زير نظر رييس جمهور اداره شوند.

طب��ق قانون اساس��ي هم مس��ووليت برنامه و 
بودجه و امور اداري كش��ور بر عهده رييس جمهور 
اس��ت. س��ازمان اداري و اس��تخدامي مغز متفكر 
رييس جمهور در حوزه اداري و اس��تخدامي است 
و س��ازمان برنامه و بودجه هم مغ��ز متفكر دولت 
در حوزه برنامه ريزي مالي اس��ت. بنابراين، اين دو 
بخ��ش بايد تحت نظر رييس جمه��ور باقي بمانند. 
نمي توان اين بخش ها را در قالب وزارتخانه ديد كه 

قرار است كار بخشي كنند«.

 هيچگاه ساختار را نقد نكرديم
مالك��ي در پاس��خ ب��ه اين پرس��ش ك��ه آيا 
نقدهايي كه همواره به عملكرد س��ازمان برنامه 
و بودجه وارد مي شده، ريشه ارائه چنين طرحي 
از سوي مجلس اس��ت، توضيح داد:»وقتي بحث 
سازمان برنامه و بودجه به ميان مي آيد، موضوع 
بروكراس��ي مط��رح مي ش��ود كه ي��ك وجه آن 
س��اختار فيزيكي است. رهبري سازمان، فناوري 
اطالع��ات و... از ديگ��ر مولفه هايي اس��ت كه در 
اين بروكراس��ي تاثير دارند. در اين زمينه مركز 
پژوهش ه��اي مجلس ه��م همواره ب��ه عملكرد 
سازمان برنامه و بودجه نقد داشته اما اين نقدها 
هيچگاه متوجه ساختار و شخصيت حقوقي اين 

سازمان نبوده است«.
وي افزود:»ي��ك موضوع ش��خصيت حقوقي 
اين س��ازمان است كه درخصوص سازمان برنامه 
و بودجه، اين ش��خصيت حقوقي از نوع موسسه 
دولت��ي و زي��ر نظ��ر رييس جمهور اس��ت كه ما 
هيچگاه به شخصيت و شكل حقوقي اين سازمان 
نقدي نداش��تيم. ممكن است نقد بر فعاليت هاي 
اين س��ازمان، رويه ها، رهبري يا فرآيندهاي اين 
س��ازمان باش��د اما نقدهاي مرك��ز پژوهش هاي 
مجل��س هيچ��گاه مبتن��ي بر تغيير ش��خصيت 

حقوقي اين سازمان نبوده است«.
مالك��ي با بيان اينك��ه اگر نياز ب��ه تغيير در 

س��اختاري باشد، بهتر اس��ت اين تغيير از سوي 
دولت پيش��نهاد ش��ود، افزود:»دولت بايد به اين 
تش��خيص و جمع بندي برسد كه چه ساختاري 
مناس��ب انج��ام ماموريت ها و وظايفش اس��ت. 
هميش��ه مجلس اگر به ساختار دولت ورود پيدا 
كرده، نظر و ديدگاه دولت را گرفته است. ممكن 
اس��ت در وظاي��ف و ماموريت ه��اي دولت ورود 
پيدا كند اما اين خود دولت اس��ت كه تشخيص 
مي دهد چه ساختاري مناسب انجام اين وظايف 

است«.

 مجلس نبايد در ساختار دولت ورود كند
مالك��ي تصري��ح كرد:»حتي اگر دول��ت نتواند 
وظايف خود را به درستي انجام دهد، مجلس نبايد 
در س��اختار دولت ورود پيدا كند. مجلس بايد به 
دولت تنها متذكر شود كه وظايفش را به درستي 
انجام نداده اس��ت. دولت هم ساختار مناسب را به 
مجل��س ارائه  مي دهد و در نهاي��ت مجلس آن را 
به تصويب مي رس��اند. روش صحيح اين است كه 
اصالحات س��اختاري دول��ت از طريق خود دولت 

انجام شود و مجلس تصويب كننده باشد«.
وي ادغام وزارتخانه ها براس��اس برنامه پنجم 
توس��عه را مصداق��ي از عدم دخال��ت مجلس در 
موضوع تغيير س��اختار عنوان ك��رد و گفت:»در 
م��اده 53 قانون برنامه پنجم توس��عه، قانون گذار 
دول��ت را مكل��ف ك��رد ك��ه وزارتخانه ه��ا را از 
21وزارتخان��ه به 17وزارتخان��ه تبديل كند. اين 
دول��ت بود كه تصميم گرفت ك��دام وزارتخانه ها 
در ه��م ادغ��ام ش��وند. ه��ر پيش��نهادي هم كه 
تاكنون به عنوان طرح نمايندگان مطرح ش��ده، 
عقيم مانده اس��ت. به جز يك مورد كه در س��ال 
89 اتف��اق افت��اد ك��ه وزارت ورزش و جوانان از 
محل سازمان تربيت  بدني و سازمان ملي جوانان 
تشكيل شد. البته امروز دوباره مي بينيم كه دولت 
خواستار جدا ش��دن اين دو بخش است بنابراين 
براساس تجربه هاي گذشته، شانس اينكه چنين 

طرح هايي در مجلس تصويب شود، كم است.«
گرچ��ه موض��وع تش��كيل وزارت »برنام��ه و 
بودجه« در چنين ش��رايطي با شائبه هاي زيادي 
همراه اس��ت اما با توجه به اينكه هنوز مش��خص 
نيس��ت اين طرح از جانب چ��ه گروهي و با چه 
هدفي ارائه ش��ده است بايد ديد كه چه فرجامي 

در انتظار آن خواهد بود. 
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 افتتاح »مهان مد ميمه كيش«
با تسهيالت بانك صنعت و معدن 
 ش��ركت مهان مد ميمه كيش با استفاده از تسهيالت 
بانك صنعت و معدن و طي مراس��مي با حضور جهانگيري 
معاون اول رياس��ت جمهوري كش��ورمان و مقامات ارش��د 

استاني در كيش افتتاح شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني بان��ك صنعت و معدن 
ش��ركت ياد شده كه با تس��هيالت حدود 21ميليون يورو 
سرمايه ثابت و 4ميليارد تومان سرمايه درگردش اين بانك 
در زميني به مس��احت 32هزار مترمربع احداث شده، براي 
219نفر اش��تغال مستقيم و 500 نفر اشتغال غيرمستقيم 
ايجاد مي كند. شركت مهان مد ميمه كيش با توليد ساالنه 
ح��دود 6 ميليون ع��دد انواع محصوالت مرب��وط به انجام 
عمل صافي دياليز )فيبر مجوف، صافي دياليز، ست دياليز 
و س��وزن فيستوال(، مبلغ60ميليون دالر از واردات اين كاال 
جلوگيري كرده كه 60ميليون دالر صادرات خواهد داشت و 
محصوالتش حدود 30 درصد از مشابه اروپايي ارزان تر است. 

 مجوز افزايش سرمايه
بانك آينده را صادر شد 

بانك آينده در راستاي ماموريت اصلي خود با ايفاي نقش 
براي افزايش رفاه جامع��ه، تقويت توليد، ايجاد پايداري در 
توسعه اقتصادي كشور، ارتقاي سالمت عملكرد و استحكام 
مالي بانك، فرآيند افزايش سرمايه براي دستيابي به سرمايه 
3هزار ميليارد توماني را از دو سال گذشته آغاز كرده است. 
در اين ارتباط، پس از موافقت بانك مركزي و سازمان بورس 
و اوراق بهادار، مراحل اجرايي افزايش سرمايه از مبلغ 8 هزار 
ميلي��ارد ريال به مبلغ 16هزار ميليارد ري��ال آغاز و آگهي 
پذيره نويسي افزايش س��رمايه در تاريخ 5 اسفند 1394 از 
طريق جرايد كثيراالنتشار به اطالع عموم رسيد. در نهايت 
پ��س از تصديق كليه مراحل قانوني صورت گرفته توس��ط 
بانك مركزي و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، مرحله اول 
افزايش سرمايه در تاريخ 11 بهمن ماه 1395 محقق شده 
و در اداره ثبت ش��ركت ها و موسسات غير تجاري تهران به 
ثبت قانوني رسيد. در اجراي مرحله دوم، بانك مركزي مجوز 
افزايش سرمايه بانك آينده از مبلغ 16هزار ميليارد ريال به 
مبلغ 30هزار ميليارد ريال از محل آورده نقدي و مطالبات 
حال شده سهامداران را صادر و انجام آن با رعايت قوانين و 

مقررات را ابالغ كرد. 

جايزه ملي سرآمدان اقتصاد 
ايران براي بانك آينده

در ش��انزدهمين اجالس سرآمدان اقتصاد ايران كه روز 
دوشنبه، مورخ 26 تير 96 در مركز همايش هاي بين المللي 
صدا و سيما برگزار شد، بانك آينده موفق به دريافت چهار 

جايزه و نشان برتر شد. 
در اين همايش كه با حضور مقامات، مسووالن، نمايندگان 
مجلس، برخي مديران بانك هاي كشور و شركت هاي برتر 
توليدي خدماتي برگزار ش��د، لوح »ملي سرآمدان اقتصاد 
اي��ران در صنع��ت بانك��داري«، »لوح قاب��ل اعتمادترين و 
پربازده ترين بانك ايران«، نش��ان »برترين اعتماد، صداقت 
و امانت��داري در صنعت بانكداري« و همچنين »گواهينامه 
برترين خدمات الكترونيكي« از موسسه ICS آلمان كه اين 
گواهينامه فقط به سازمان هاي قابل اعتماد و داراي استاندارد 
باال در خدمات نوين الكترونيكي از سوي اتحاديه اروپا اعطا 
مي ش��ود، به بانك آينده تعلق گرف��ت. چندي پيش بانك 
آينده در مسير تعالي خود از سوي موسسه معتبر يوروماني 
به عنوان برترين بانك تحول س��از خاورميانه شناخته شد و 

تنديس مربوط را دريافت كرد. 

ورود يورو به كانال ۴۴۰۰تومان
صرافي هاي پايتخت ديروز هر دالر امريكا را با يك تومان 
رشد قيمت، 3هزار و ۷۷9تومان فروختند. همچنين هر يورو 
با 13تومان افزايش به 4هزار و 400تومان رسيد و هر پوند 
انگليس نيز با 5 تومان افزايش قيمت 4 هزار و 924 تومان 

معامله شد. 
به گ��زارش »تعادل« بانك مركزي روز سه ش��نبه ارزش 
براب��ري 39 ارز عمده را اعالم ك��رد كه بر مبناي آن قيمت 
30واح��د پولي همچ��ون دالر امريكا، پون��د انگليس و يورو 
افزاي��ش يافت؛ ۷ ارز افت ارزش داش��تند و 2 ارز ديگر ثابت 
ماندن��د. هر دالر امريكا با 11 ريال افزايش 32,638ريال، هر 
پوند انگليس با رش��د يك ريال��ي 42,۷59ريال و هر يورو با 
238ريال افزايش قيمت 3۷,414 ريال ارزش گذاري شد. در 
بازار طال نيز هر اونس جهاني به 123۷دالر افزايش يافت و هر 
گرم طالي 18عيار با 254تومان رشد نسبت به روز دوشنبه، 
113هزار و 921تومان ارزش گذاري شد.  هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد روز سه ش��نبه در بازار آزاد با 2هزار و 
300تومان افت نسبت به روز قبل، يك ميليون و 205هزار و 
100 تومان فروخته شد. هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز بدون تغيير، يك ميليون و 1۷4هزار تومان اس��ت و 
هر قطعه نيم سكه بهار آزادي نيز با 3هزار تومان كاهش، 625 

هزار و 500 تومان در بازار آزاد فروش رفت. 

افزايش تعامل بيمه هاي ايراني 
با كشورهاي منطقه

معاون وزير اقتصاد تامين مالي و پوش��ش ريسك را دو 
بال مهم فعاليت صنعت بيمه در اقتصاد عنوان كرد و گفت: 
تعامالت ش��ركت هاي بيمه ايراني بايد با كشورهاي منطقه 

افزايش پيدا كند. 
به گزارش»تعادل« حسين قضاوي كه به اتفاق مديركل 
بانك و بيمه وزارت اقتصاد و هيات همراه از ش��ركت بيمه 
اتكاي��ي امين بازديد مي كرد، گف��ت: با توجه به نقش مهم 
صنع��ت بيمه در اقتصاد بايد در اين زمينه تالش ش��ود تا 

جايگاه اين صنعت بيش از پيش مشخص شود. 
معاون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزير امور 
اقتصادي و دارايي تصريح كرد: با بهبود شاخص هاي اقتصاد 
كالن در 4سال گذشته شاهد وضعيت بهتري در بخش هاي 
اقتصادي بوده ايم و در نقطه اوج آن در سال 95 بود كه رشد 
اقتصادي به صورت قابل مالحظه افزايش يافت و نرخ تورم 
به كمترين حد خود رسيد. ضروري است، شركت هاي بيمه 
مستقيم با توجه به ميزان قبولي ريسك و ساختار مالي خود 
اقدام به اخذ پوش��ش اتكايي كنند و اميدواريم شركت هاي 
بيمه در اين مسير پيش بروند تا بيمه هاي اتكايي مانند بيمه 

اتكايي امين بتوانند خدمات بيشتري ارائه كنند. 
معاون وزير اقتصاد درباره اهميت توزيع ريس��ك گفت: 
صنعت بيمه بايد به طور متناس��ب نسبت به توزيع ريسك 
اقدام كند و تمام ريس��ك ها را داخل كشور متمركز نكند و 
اگر بخشي از ريسك را به خارج واگذار مي كند، ريسك هايي 

هم از خارج قبول كند. 

اخبار

عملكرد تراكنش هاي بانكي در خرداد 96 نشان مي دهد 

سهم 86 درصدي 11 بانك بزرگ از تراكنش هاي بانكي
رشد 33 درصدي ارزش تراكنش ها و سهم اندك موبايل و اينترنت

با همكاري 11 بانك انجام مي شود 

طرح ضربتي بانك مركزي براي وام ازدواج در مرداد و شهريورماه
بانك مركزي با هدف كاهش صف دريافت كنندگان 
وام ازدواج با همكاري 11 بانك، طرح ضربتي اعطاي 
اين وام را از ابتداي مردادماه تا پايان ش��هريورماه در 
دس��ت اجرا دارد. با اجراي اي��ن طرح تعداد افراد در 

صف به حداقل ممكن كاهش مي يابد. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي، مديركل 
اعتب��ارات اين بانك صبح ديروز در نشس��ت خبري 
خ��ود ضمن اعالم اين مطلب افزود: بانك مركزي در 
اين طرح مي كوش��د با كمك بانك ه��اي ملي ايران، 
ص��ادرات ايران، تجارت، ملت، س��په، رفاه كارگران، 
كش��اورزي، مس��كن، توس��عه تعاون، قرض الحسنه 
مهر اي��ران و صن��دوق قرض الحس��نه پارس��يان و 
ب��ا اب��الغ س��هميه هاي مرب��وط به ه��ر بانك، صف 
دريافت كنندگان تسهيالت قرض الحسنه ازدواج را به 

كمتر از 50 هزار نفر برساند. 
س��يد علي اصغ��ر ميرمحم��د صادقي ب��ا تاكيد 
ب��ر اجراي قطع��ي تفاهمنامه بين بان��ك مركزي و 
بانك هاي عامل اين طرح و تس��هيل در امر پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج گفت: بانك هاي عامل 
اين طرح براي هر فقره وام ازدواج صرفا بايد يك نفر 

ضامن معتبر اخذ كنند. 
اين مقام مس��وول بانك مركزي با اشاره به اينكه 
بانك ه��اي عامل اين طرح، بايد اعطاي وام ازدواج به 

مناطق محروم را در اولويت قرار دهند، تصريح كرد: 
اي��ن طرح با اولويت پرداخت وام به مناطق محروم و 
افرادي كه زمان بيش��تري را در صف انتظار س��پري 

كردند، انجام مي شود. 
مديركل اعتبارات بانك مركزي خاطرنشان كرد: 
بانك مركزي در راس��تاي اجراي بند )ج( تبصره 16 
قانون بودجه س��ال 1396 موضوع اعطاي تسهيالت 
پاي��ان  ازدواج ت��الش مي كن��د در  قرض الحس��نه 
ش��هريورماه، متقاضيان در ص��ف دريافت وام ازدواج 

را به حداقل ممكن كاهش دهد. 
وي افزود: در حال حاضر صف نيم ميليوني براي 
درياف��ت وام ازدواج داريم و بانك مركزي از يك ماه 
گذش��ته بررسي كارشناسي را براي از بين بردن اين 

صف آغاز كرده است. 
ميرمحمد صادقي با اش��اره ب��ه اينكه ماهانه بين 
۷0 تا 100هزار نفر در س��امانه قرض الحسنه ازدواج 
ثبت نام مي كنند، تصريح كرد: تعداد وام هاي پرداختي 

بانك ها بين ۷0 تا 80 هزار فقره در ماه است. 
مديركل اعتبارات بانك مركزي درخصوص زمان 
اجراي طرح گفت: اين طرح از اول مرداد ماه همزمان 
با ميالد با سعادت حضرت معصومه)س( آغاز مي شود 
و به م��دت 9 هفته ادام��ه دارد. همچنين براي اين 
طرح نظارت عاليه در نظر گرفته شده و بانك ها بايد 

ابالغي��ه خود را به قيد فوري��ت به واحدهاي اجرايي 
ذي ربط ارسال كنند. مسوول اعتباري بانك مركزي 
تصريح كرد: در اين طرح بانك ها به دو دسته تقسيم 
مي شوند؛ بانك هاي عامل مشاركت كننده در طرح كه 
براي اين بانك ها سهميه يي بيش از 500 هزار فقره 
تعيين ش��ده است و دسته ديگر بانك هاي خصوصي 
و تخصصي دولتي هس��تند كه بانك مركزي به اين 
بانك ها ابالغ كرده حداقل وام پرداختي آنها در طول 
دو م��اه اجراي طرح بايد دوبراب��ر حداكثر پرداختي 
آنها در ماه هاي اخير باش��د. در واق��ع اين تعداد نيز 
به س��هميه 500هزارتايي اضافه مي شود. ميرمحمد 
صادق��ي با اش��اره به اينكه از ابتداي س��ال جاري تا 
تيرماه بيش از 310 هزار فقره وام ازدواج اعطا ش��ده 
اس��ت، گفت: متقاضيان درياف��ت وام ازدواج از زمان 
عقد تا دو س��ال فرصت دارند براي اين موضوع اقدام 
كنند. همچنين زمان مطلوب ثبت نام تا پرداخت وام 

ازدواج از نظر بانك مركزي حدود يك ماه است. 
ب��ه گفته مديركل اعتبارات بانك مركزي از زمان 
آغاز به كار سامانه قرض الحسنه ازدواج از سال 138۷ 
تا 25 تيرماه س��ال جاري 8 ميلي��ون و 931 هزار و 
600 نف��ر موفق به دريافت 33ه��زار و 600 ميليارد 
توم��ان وام ازدواج ش��دند. در اين ميان، بيش��ترين 
تع��داد دريافت كنندگان در س��ال 1390 با بيش از 

يك ميليون و 348 هزار نفر و بيش��ترين رقم مربوط 
به س��ال 1395 با حدود 9هزار و 900ميليارد تومان 

است. 
مديركل اعتب��ارات بانك مركزي تاكيد كرد: اين 
طرح با منابع قرض الحسنه پس انداز و جاري بانك ها 
به ميزان بيش از 5هزار ميليارد تومان انجام مي شود 

و ريالي از منابع بانك مركزي تزريق نمي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه با اجراي اين طرح، كمبودي 
در س��اير تس��هيالت قرض الحس��نه اتفاق نمي افتد، 
گف��ت: براي اجراي طرح، بانك هايي انتخاب ش��دند 
كه عالوه بر اينكه اضافه برداش��ت ندارند بلكه مازاد 

منابع دارند. 

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
 آمار ش��بكه ش��اپرك از عملكرد خ��رداد ماه 96 
بانك ه��اي كش��ور در بخ��ش بانك��داري و پرداخت 
الكترونيك نش��ان مي دهد كه بيشترين سهم از بازار 
تعداد و مبلغ تراكنش هاي بانكي 34بانك و موسس��ه 
اعتباري متعلق به 11بانك ملت، پارس��يان، صادرات، 
ملي، كشاورزي، رفاه كارگران، سامان، پاسارگاد، سپه، 
تجارت و رسالت بوده و اين 11بانك بيش از 86 درصد 
تعداد و بيش از 82 درصد مبلغ تراكنش هاي بانكي را 
به خود اختصاص داده اند و 23بانك و موسسه اعتباري 
ديگر تنها 13 درصد تعداد و 18 درصد س��هم از مبلغ 

تراكنش هاي بانكي را كسب كرده اند.
ب��ه گزارش»تع��ادل« عملك��رد تع��داد و مبل��غ 
تراكنش ه��اي بانكي در خرداد 95 در ش��بكه بانكي 
و پرداخت كشور نش��ان مي دهد كه بانك هاي ملت، 
پارس��يان، ملي، صادرات، كش��اورزي، س��امان، رفاه 
كارگران، پاس��ارگاد، سپه، تجارت و رسالت به ترتيب 
رتبه هاي اول تا يازدهم سهم از بازار تعداد تراكنش را 

به خود اختصاص داده اند. 
بازار مبلغ تراكنش هاي بانكي نيز نشان مي دهد كه 
بانك هاي ملت، صادرات، ملي، كش��اورزي، سپه، رفاه 
كارگران، تجارت، پارسيان، پاسارگاد و سامان رتبه هاي 
اول تا يازدهم سهم از بازار مبلغ تراكنش هاي بانكي را 
كسب كرده اند.  بانك ملت در تعداد سهم 32درصدي 
و در مبلغ سهم 29درصدي داشته و در صدر فهرست 
قرار دارد. بانك پارس��يان از نظر تعداد با 8 درصد و از 
نظر مبلغ حدود 4 درصد س��هم بازار را داش��ته است. 
بان��ك صادرات نيز از نظر تع��داد 6,6  درصد و از نظر 
مبلغ بيش از 11 درصد را به خود اختصاص داده است 
همچني��ن بانك ملي بيش از ۷ درصد تعداد و بيش از 

11 درصد مبلغ را كسب كرده است. 
در رتبه ه��اي بعدي بانك كش��اورزي ب��ا بيش از 
6  درص��د تع��داد و بيش از 5  درصد مبل��غ قرار دارد. 
همچنين بانك س��امان با بي��ش از 5  درصد تعداد و 
3 درص��د مبلغ در رده هاي بعدي قرار دارد. از س��وي 
ديگر بانك رفاه كارگران با بيش از 4 درصد تعداد بيش 
از 4 درصد مبلغ را به خود اختصاص داده است. سهم 
بانك پاس��ارگاد نيز با بي��ش از 4 درصد تعداد نزديك 

به 4 درصد مبلغ بوده اس��ت. بانك س��په نيز با بيش 
از 4 درص��د تعداد و مبلغ در جاي��گاه بعدي قرار دارد. 
همچنين بانك تجارت با بيش از 3 درصد تعداد بيش از 
4 درصد مبلغ را به خود اختصاص داده و بانك رسالت 

نيز بيش از 3 درصد تعداد را كسب كرده است. 
بان��ك مل��ت ب��ا كس��ب 32,23 درص��د از تعداد 
تراكنش ها و سهم 29,88درصدي مبلغ تراكنش ها در 
خرداد 96 از ميان 34بانك و موسس��ه اعتباري مجاز 
در ليس��ت بانك هاي پذيرنده تراكنش هاي بانكداري 
الكترونيكي در جايگاه نخست در بين تمام بانك هاي 

پذيرنده قرار گرفته است. 
بان��ك ص��ادرات ب��ا 11,55درصد، بان��ك ملي با 
11,36درص��د و بان��ك كش��اورزي ب��ا 5,13  درصد 
در رتبه ه��اي دوم تا چهارم از نظ��ر مبلغ تراكنش ها 

ق��رار دارند. بانك پارس��يان با س��هم 8,05 درصدي 
و رتب��ه دوم بانك پارس��يان در تع��داد تراكنش هاي 
بانكي و س��هم 3,95درصدي و رتبه هش��تم در مبلغ 
تراكنش هاي بانك ها و موسس��ات اعتباري طي 6 ماه 
اخير از نظر تعداد تراكنش ها رشد 9درصدي و از نظر 
مبلغ تراكنش ها رشد 10درصدي داشته است. سهم 
8,05درصدي فعلي بانك پارسيان در تعداد تراكنش ها 
در مقايسه با سهم ۷,39درصدي اين بانك در آذر 95 
به ميزان 0,66واحد  درص��د افزايش يافته و در 6 ماه 

اخير معادل 9 درصد رشد كرده است. 
براس��اس اين گ��زارش بانك پارس��يان با س��هم 
8,05 درصد از تعداد كل تراكنش هاي پرداخت بانكي 
رتب��ه دوم را به خود اختص��اص داد. بانك هاي ملي با 
۷,4۷ درص��د و بانك صادرات ب��ا 6,65  درصد و بانك 

كش��اورزي با 6,36  درصد در رتبه هاي سوم تا پنجم 
بازار تعداد تراكنش هاي بانكي قرار دارند. 

از نظر ميزان مبلغ تراكنش ها نيز بانك پارسيان با 
سهم 3,95 درصد در كنار بانك پاسارگاد با 3,95 درصد 
در رتبه هش��تم قرار دارد. بر اين اس��اس ميزان سهم 
بازار بانك پارس��يان در مبلغ تراكنش ها نيز در 6 ماه 
اخير در مقايسه با سهم 3,59درصدي و رتبه نهم در 
بين بانك ها و موسسات اعتباري در آذر 95 به ميزان 

0,36واحد  درصد معادل 10 درصد رشد كرده است. 
تجارت الكترونيك پارسيان نيز در بين شركت هاي 
صنعت پرداخت با 13,66 درصد از نظر تعداد تراكنش 
در رتبه چهارم بعد از به پرداخت، س��امان و پرش��ين 
در پرداخ��ت الكترونيك��ي كارت قرار گرفته اس��ت. 
در ب��ازار مبلغ تراكن��ش نيز با 8,82 درص��د در رتبه 

پنجم بوده اس��ت. و به پرداخت، ايران كيش، سامان 
و س��داد در رتبه هاي اول ت��ا چهارم مبلغ تراكنش ها 
بوده اند همچنين تجارت الكترونيك پارسيان در بين 
ش��ركت هاي صنعت پرداخت با رش��د ميانگين مبلغ 

پرداخت در ماه هاي اخير مواجه شده است. 

ميانگين 1۰7 هزار توماني تراكنش
 تع��داد تراكنش ه��ا در خ��رداد 96 ني��ز معادل 
1288ميليون با رق��م 138,6هزارميليارد تومان بوده 
و متوس��ط هر رق��م تراكنش 10۷ه��زار تومان بوده 
اس��ت. نس��بت دهك باالترين ارق��ام تراكنش بانكي 
با درش��ت ترين ارقام تراكنش ب��ه پايين ترين دهك 
رقم تراكنش و ريزترين ارقام مع��ادل ۷1۷برابر بوده 
اس��ت كه نش��ان مي دهد، فاصله بس��ياري بين ارقام 

تراكنش هاي بانكي وجود دارد. 
در اس��تان تهران بيش از يك ميليون و 534 هزار 
كارتخوان فروشگاهي وجود داشته و بيشترين رشد در 
تعداد كارتخوان ها مربوط به خوزس��تان با 4618عدد 
كارتخوان بوده اس��ت. درحال حاضر در كشور به ازاي 
هر 10هزار افراد باالي 20س��ال كشور معادل 1188 
ابزار پرداخت وجود دارد يعني به ازاي هر 10نفر يك 
ابزار پرداخ��ت داريم. از اين تع��داد 111۷كارتخوان 
فروش��گاهي، 2موباي��ل و 69 ابزار اينترنتي اس��ت و 
نش��ان مي دهد كه همچنان كارتخوان ها حرف اول را 
مي زنند و هنوز موبايل ها در ايران از رشد مورد انتظار 
برخوردار نيس��تند درحالي كه با توجه به وجود بيش 
از 40ميليون گوشي تلفن همراه هوشمند در كشور، 
انتظار مي رود كه ابزار موبايلي جايگزين كارتخوان ها 
ش��ود. درحال حاضر ۷۷ درصد تراكنش ها براي خريد 
كاال و خدم��ات و 1۷ درص��د براي خريد ش��ارژ تلفن 
همراه و 6,2  درصد براي مانده گيري حساب استفاده 
مي شود. از نظر مبلغ نيز 96 درصد مبلغ تراكنش براي 
خري��د كاال و خدمات و 3,۷ درصد براي ش��ارژ تلفن 
همراه پرداخت مي ش��ود. در اين مدت ابزار اينترنتي 
2,9 درصد و كارتخوان فروشگاه ها 88 درصد رشد كرده 
اس��ت اما ابزار پذيرش موبايل به دليل مشكل يو اس 
اس دي ها و نبود بستر كافي و امن 9,22 درصد كاهش 

داشته است. 

 شهاب گرجي، مدير اعتباري صنايع كوچك و متوسط بانك 
صنعت و مع��دن درباره هدف ايجاد اين مديريت گفت: س��ابقه 
تش��كيل مديريت اعتب��اري صنايع كوچك و متوس��ط به زمان 
ابتداي تاس��يس بانك برمي گ��ردد از آن ابتدا يك واحدي به نام 
مديري��ت صنايع كوچك و متوس��ط و ديگ��ري مديريت صنايع 

بزرگ ايجاد شد كه به نظارت و بررسي طرح ها مي پرداخت. 
مدير اعتباري صنايع كوچك و متوسط در گفت وگو با پايگاه 
اطالع رس��اني بان��ك صنعت و معدن اف��زود: همچنين از ابتداي 
تاس��يس بانك و در سال 81 كه بانك فعاليت شعبه داري را آغاز 
كرد، دو مديريت صنايع كوچك و متوسط و مديريت امور شعب 
ايجاد ش��د كه وظيفه مديريت امور ش��عب ايجاد شعب، افتتاح 
حس��اب، ارتباط بين بانكي، خريد ساختمان و تمام الزاماتي كه 

در بانكداري خرد براي ايجاد شعبه نياز است، بود. 
وي خاطرنش��ان كرد: مديريت صنايع كوچك و متوس��ط نيز 
به بررس��ي و نظارت طرح ها و وصول مطالبات معوق مي پرداخت 
اما در س��ال 84 به دليل تداخلي كه در وظايف اين دو مديريت 
ايجاد ش��د، موجب ادغام مديريت امور شعب و صنايع كوچك و 

متوسط گرديد. 
گرجي بيان داش��ت: با ورود جن��اب مهندس افخمي رويكرد 
اصل��ي بانك صنعت و معدن تامين مالي صنايع بزرگ كش��ور و 
تاس��يس يك بانك مجزا براي حمايت و تامين مالي SME ها يا 
همان صنايع كوچك و متوس��ط كه پروژه هاي صنعتي، بازرگاني 
و كشاورزي و در كل تمام كسب و كارهاي كوچك و متوسط را 

تامين مالي مي كنند، بود. 
وي اظهار كرد: چراكه ضوابط و فرمت هاي متفاوتي در صنايع 
بزرگ و كوچك و متوس��ط وجود دارد و بايد در نحوه برخورد با 

اين دو صنايع رويه، دستورالعمل و تفكر مجزا نيز اعمال كرد. 
مدير اعتباري صنايع كوچك و متوسط بانك صنعت و معدن 

عنوان داش��ت: به همي��ن دليل در س��ال 93 معاونت بانكداري 
صنايع كوچك و متوس��ط با دو مديريت زيرمجموعه به نام هاي 
مديريت امور اجرايي شعب و مديريت اعتباري صنايع كوچك و 
متوس��ط با رويكرد و نگاه متفاوت به صنايع كوچك و متوس��ط 
ايجاد شد. گرجي با اشاره به اينكه صنايع به چهار دسته تقسيم 
مي ش��ود، گفت: صنايع به چهار دس��ته خرد، كوچك، متوسط و 
بزرگ تقس��يم مي ش��ود كه بنا بر تقسيم بندي مركز آمار و بانك 
مركزي ميزان اشتغال در صنايع خرد زير 10 نفر، صنايع كوچك 
10 تا 50 نفر، صنايع متوسط 50 تا 100نفر و صنايع بزرگ 100 
نفر به باالست به همين علت قاعدتا نحوه كاركرد و برخورد با هر 

يك از اين صنايع متفاوت خواهد بود. 
گرجي درب��اره روند بروكراس��ي اداري بانك صنعت و معدن 
اف��زود: اين بانك ب��ه دليل تخصصي و دولتي بودن يك س��ري 
محدوديت ها و تقاضاهاي مقرراتي دارد كه ممكن است بسياري 
از بانك هاي تجاري اين فرآيندهاي دولتي را در ارائه تس��هيالت 
نداشته باش��ند اما در بروكراس��ي اداري داخلي بانك با استقرار 
كام��ل س��امانه core banking انعطاف پذي��ري در فرآيندها، 
دستورالعمل هاي بانك و تسريع در پاسخگويي اتفاق افتاده است. 
وي خاطرنشان كرد: در س��ال گذشته ميزان تسهيالت دهي 
بان��ك صنعت و معدن ب��ه صنايع كوچك و متوس��ط 25 درصد 
افزايش يافت كه در س��ال 96 باتوجه به ط��رح رونق توليد رقم 

تسهيالت دهي فزوني خواهد يافت. 
مدير اعتباري صنايع كوچك و متوسط بانك صنعت و معدن 
در خصوص كس��ب رتبه س��ومي بانك در بي��ن بانك ها از لحاظ 
عملكرد گفت: بانك با محدوديت شديد منابع روبه رو بوده چراكه 
فعاليت سپرده پذيري ندارد اما خوشبختانه بانك صنعت و معدن 
در س��ال گذشته با 2هزار ميليارد تومان سپرده از لحاظ عملكرد 

در بين بانك ها در رتبه سوم قرار گرفت. 

مدير اعتباري صنايع كوچك و متوسط بانك صنعت و معدن مطرح كرد

 ورود بانك صنعت و معدن به تامين مالي
بنگاه هاي كوچك و متوسط با نگاه تخصصي

دبير كانون بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري: 

 برخي بانك هاي بزرگ در دامن زدن
به شايعه بحران بانكي نقش داشتند

دبير كانون بانك هاي خصوصي و موسس��ات اعتباري گفت: 
برخي بانك هاي بزرگ در دامن زدن به شايعه بروز بحران بانكي 

نقش داشتند تا سپرده هاي مردم به سمت آنها هدايت شود. 
محمدرضا جمش��يدي در گفت وگو با ايرن��ا درباره افزايش 
بده��ي بانك هاي خصوصي ب��ه بانك مركزي اظهار داش��ت: 
بخشي از اين مشكل به خروج سپرده هاي مردم از اين بانك ها 

به ويژه بانك هاي كوچك باز مي گردد. 
وي با بيان اينكه س��ال گذشته شاهد رواج شايعه ناتواني و 
ورشكستگي برخي بانك ها در شبكه هاي تلويزيوني ماهواره يي 
و فضاي مجازي بوده ايم، گفت: انتش��ار اين ش��ايعات و دامن 
زدن به آنها سبب شد تا سپرده گذاران نگران شوند و بخواهند 

موجودي خود را از برخي بانك ها خارج كنند. 
جمش��يدي ادامه داد: بررسي كانون بانك هاي خصوصي و 
موسسات اعتباري نش��ان مي داد كه منشا اين اخبار نادرست 
و ش��ايعات به برخي بانك هاي بزرگ باز مي گشت هر چند كه 

آنها اين مطلب را تكذيب كردند. 
وي افزود: مدارك ما نش��ان م��ي داد كه آنان با ايجاد ترس 
و نگران��ي در بي��ن س��پرده گذاران بانك هاي كوچك س��عي 
مي كردند، سپرده آنها را به سمت خود جذب كنند كه همين 

اتفاق نيز افتاد. 
دبيركل كانون بانك هاي خصوصي و موسس��ات اعتباري با 
بيان اينكه بانك ها نقدينگي خود را از بازار بين بانكي يا بانك 
مركزي تامين مي كنند، گفت: اكنون كه سپرده هاي بانك هاي 
كوچك به س��مت بانك هاي بزرگ هدايت ش��ده، آنها همين 
مبالغ را در بازار بين بانكي به بانك هاي خصوصي وام مي دهند. 
جمش��يدي تاكيد ك��رد: با ورود بانك مرك��زي به موضوع 
انتش��ار اين شايعات و اطمينان بخشي به مردم مبني بر اينكه 
س��پرده هاي آنها تا س��قف يك ميليارد ريال از سوي صندوق 

ضمانت س��پرده ها تضمين است، اين ش��ايعه كاركرد خود را 
از دست داد. 

وي ب��ا يادآوري اينك��ه بانك ها يا س��پرده هاي مردم را در 
حوزه ه��اي مال��ي و اقتص��ادي س��رمايه گذاري مي كنند يا به 
متقاضيان تس��هيالت مي دهند، گفت: اگر به ناگاه تعداد قابل 
توجهي از س��پرده گذاران بخواهند، داراي��ي خود را از بانك يا 
موسس��ه خارج كنند، آن بانك مجبور اس��ت از طريق گرفتن 
وام، سپرده مشتري را پرداخت كند و به مرور زمان با بازگشت 

منابع ناشي از پرداخت تسهيالت، آن را جبران كند. 
جمش��يدي گفت: نظارت دقيق بان��ك مركزي بر عملكرد 
بانك ها در حوزه هاي مختلف و رصد رفتارهاي بانك ها، س��بب 
شده تا هركس از رويه معمول خود عدول كند با تذكر و حتي 

تنبيه بانك مركزي مواجه شود. 
اي��ن فعال ح��وزه بانكي از مردم خواس��ت اخبار مربوط به 
ح��وزه بانك ه��ا را از طريق مراجع رس��مي دنب��ال كنند و به 
شايعاتي كه در شبكه هاي ماهواره يي يا فضاي مجازي منتشر 

مي شود، اعتنا نكنند. 
به گزارش ايرنا و بر اس��اس آمارهاي اعالمي بانك مركزي، 
ميزان بدهي بانك هاي خصوصي و موسسات اعتباري غيربانكي 
در پايان اس��فندماه پارسال به 382,3هزار ميليارد ريال رسيد 
كه نس��بت به رقم 124,۷هزار ميليارد ريالي سال 94 از رشد 

سه برابري آن حكايت دارد. 
برخي رس��انه هاي منتق��د دولت اين آم��ار را بيانگر وجود 
بحران مالي در اين بانك ها و موسس��ات اعتباري دانس��ته اند 
و اين در حالي اس��ت كه اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 
مركزي و تس��هيالت گيري آنها از بازار بين بانكي زيرنظر بانك 
مركزي است و اين نهاد ناظر پولي به شدت رفتار بانك ها را در 

اين زمينه رصد مي كند. 
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5 بورس و فرابورس
 الزام خروج قيمت گذاري 

كاالهاي قابل پذيرش در بورس
رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته با 
وزير  پورمحمدي،  حجت االسالم والمس��لمين مصطفي 
دادگس��تري در محل بورس كاال ديدار و پيرامون نقش 
ب��ورس كاالي اي��ران در اقتصاد كش��ور و تامين مالي 

شركت ها در بستر معامالتي شفاف گفت وگو كرد. 
ب��ه گزارش»تعادل« به نقل از »پايگاه خبري بورس 
كاالي ايران« طي اين مراسم حجت االسالم والمسلمين 
مصطف��ي پورمحم��دي وزي��ر دادگس��تري، مه��دي 
اميري اصفهاني رييس س��ازمان تعزي��رات حكومتي و 
معاون وزير دادگستري، شاپور محمدي رييس سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار، حامد س��لطاني نژاد مديرعامل 
ش��ركت بورس كاالي ايران و جمعي از مديران ارش��د 

اين مجموعه حضور داشتند. 
وزير دادگستري طي اين ديدار پيرامون مزاياي بورس 
در اقتص��اد تاكيد كرد: ما از منط��ق اقتصادي و با هدف 
ثبات قيمت ها براي كاالهاي مختلف بايد به سراغ بورس 
كاال بياييم و دول��ت نيز اگر بخواهد اين منطق را رعايت 
كند بايد اجازه كشف قيمت همه كاالها براساس مكانيسم 
عرضه و تقاضا را در بورس كاال بدهد. مصطفي پورمحمدي 
تاكيد كرد: در كش��ور گردش معامالتي ما بايد در فضايي 
ش��فاف صورت پذيرد و بورس كاال اين فضاي ش��فاف را 
فراهم كرده اس��ت. ضمن اينكه با ايجاد شفافيت هر چه 
بيش��تر مديريت و ثبات قيمت ها و صدور مجوزهاي الزم 
براي واردات كاالهاي مورد تقاضا به ميزان الزم و كافي در 

كشور نيز تسهيل مي شود. 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار نيز طي اين 
جلس��ه به نقش بورس كاالي ايران در ايجاد ش��فافيت 
هر چه بيش��تر و ثبات قيمت ها همزمان با حذف رانت 
اش��اره كرد و گفت: دولت طبق ماه ۱۸ قانون توس��عه 
ابزاره��ا و نهاده��اي مالي جديد در راس��تاي تس��هيل 
اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، مكلف 
اس��ت كاالهاي مش��مول پذيرش در ب��ورس كاال را از 
شمول قيمت گذاري خارج كند و با شفافيت موجود در 
اين بازار سفته بازي روي محصوالت مختلف به حداقل 

ممكن رسيده است. 
ش��اپور محم��دي پيرامون تنوع پذي��ري عرضه كاال 
در ب��ورس كاالي اي��ران تاكي��د كرد: م��ا محدوديتي 
در عرض��ه كاالها نداريم؛ به طوري كه طبق ش��رايطي 
ك��ه در دس��تورالعمل ها ديده ش��ده عرض��ه كاالهاي 
مختل��ف مي توان��د در اي��ن ب��ازار ص��ورت گي��رد. به 
عبارت بهت��ر، كاالهاي مختلف به ش��رط تداوم عرضه 
توس��ط عرضه كننده و همگن ب��ودن و برخورداري آنها 
از اس��تانداردهاي الزم مي توانند در ب��ورس كاال مورد 

معامله قرار بگيرند. 
رييس س��ازمان بورس در خصوص ام��كان تنظيم 
بازار مرغ در كش��ور به كمك معامالت جوجه يك روزه 
در ب��ورس كاالي ايران اظهار ك��رد: يكي از نمونه هاي 
موجود در بورس كاال براي ثبات هر چه بيشتر قيمت ها 
معامالت جوجه يك روزه اس��ت كه اگر توس��عه يابد به 

عرضه مرغ با قيمت مناسب در كشور كمك مي كند. 

خبر بورس

»تعادل« از نخستين عرضه اوليه سال 96 گزارش مي دهد

خيمه شب بازي بورس با عرضه هاي پرحاشيه
گروه بورس  

»شركت به پرداخت ملت« ديروز براي نخستين 
بار در بورس تهران جهت كش��ف قيمت عرضه شد، 
اين عرضه به داليل عدم انتشار به موقع صورت هاي 
مالي ش��ركت و عدم شفافيت شركت با تاخير چند 

ساعته و اطالع رساني ضعيف انجام شد. 
به گزارش »تعادل« در س��ال جاري اين دومين 
بار اس��ت كه عرضه اوليه در بورس با اما و اگرهاي 
زيادي روبه رو مي ش��ود. دفعه نخس��ت عرضه اوليه 
ش��ركت »وپسا« به دليل عدم ش��فافيت و ابهامات 
موجود در اطالعات منتش��ره و در نهايت با فش��ار 
رس��انه ها لغو ش��د. ديروز نيز براي بار دوم، عرضه 
اوليه ش��ركت »به پرداخت ملت« ت��ا مرز لغو پيش 
رف��ت، اما در نهايت در وق��ت اضافي و بعد از پايان 
س��اعات دادوس��تد ب��ازار و ص��د البته ب��ا رفتاري 
غيرمعمول ساعت ۱3 تا ۱5 انجام شد. اين در حالي 
اس��ت كه در گذش��ته با اطالع رس��اني هاي متعدد 
نهايتا تا ساعت ۱2 و ۴0 دقيقه سفارش گيري آغاز 
مي ش��د و بعد از 20 دقيقه هم��ه مراحل عرضه به 
پايان مي رسيد. اما ديروز به دليل كارشكني شركت 
در انتش��ار اطالعات با اهمي��ت، فرآيند عرضه اوليه 

ساعت ۱6 به پايان رسيد. 
از ن��كات عجي��ب عرض��ه روز گذش��ته ع��دم 
اطالع رس��اني دقيق بود. شركت »به پرداخت ملت« 
تنها يك روز مانده به عرضه اقدام به معرفي شركت 
كرد. از طرف ديگر تا س��اعات پاياني دادوستد روز 
گذش��ته به طور قطعي مش��خص نبود ك��ه عرضه 
انجام خواهد ش��د يا خير. ب��ا پيگيري هاي خبرنگار 
»تعادل« از معامله گران مستقر در تاالر شيشه يي تا 
س��اعت ۱2 و 30 دقيقه كه دادوستد طبق معمول 
هر روز متوقف مي شود، مشخص نبود كه آيا به طور 

قطعي عرضه انجام خواهد شد يا خير ؟
 اي��ن موضوع س��بب س��ردرگمي فع��االن بازار 
س��رمايه براي ش��ارژ وجه نقد شده بود زيرا يكي از 
نكت��ه مهم عرضه ديروز تامين نقدينگي بود. عرضه 
ديروز به دليل كشف قيمتي يك هزار و 750 توماني 
هر س��هم و تخصيص 2 هزار سهم براي هر نفر نياز 
ب��ه 3ميليون و 500هزار تومان نقدينگي داش��ت و 
به دليل اينكه تا س��اعات پاياني خبر قطعي عرضه 
منتشر نشده بود، اغلب سرمايه گذاران به طور جدي 
اقدام ب��ه تامين نقدينگي نكردند به همين روي در 
س��اعات ابتدايي عرضه با اس��تقبال روبه رو نشد به 
همين دليل كارگزاري ها به صورت اعتباري اقدام به 

واگذاري سهام براي مشتريان خود كردند. 

 سردرگمي در بورس تهران 
با وج��ود ابهامات زي��اد در عرضه ديروز، مس��ووالن 
بورس تهران و ش��ركت »به پرداخت ملت« پاس��خگوي 
رس��انه ها نبودند و تلفن ها بي پاس��خ ماند تا اينكه نهايتا 
علي صحرايي، مع��اون عمليات بازار ب��ورس تهران طي 
گفت وگويي با ترديد اعالم ك��رده بود كه احتماال عرضه 
انجام خواهد شد. اما در مقابل بعد از چند دقيقه خبري از 
سوي رييس وي مخابره شد كه اين خبر را نقض مي كرد. 
حسن قاليباف اصل، مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران 
در گفت وگو با فارس، با بيان اينكه جزييات انجام يا عدم 
عرضه اوليه ديروز هنوز مش��خص نيس��ت، گفته است: 
»قرار بود ناش��ر به پرداخت ملت تا پي��ش از عرضه اوليه 
برخي نامه هاي اداري را به امضا برس��اند كه تا اين لحظه 
به نظر مي رس��د هنوز اين نامه ها به دست بورس نرسيده 
اس��ت. « بالتكليفي عرضه اوليه سهام به پرداخت كه قرار 
بود با روش ثبت سفارش به عنوان نخستين عرضه اوليه 
امسال ديروز كليد زده شود، در حالي رقم خورد كه نهايتا 
بورس تهران ساعت ۱2 و 30 دقيقه با صدور اطالعيه يي 
ديرهن��گام اعالم كرد كه عرضه اوليه 5 درصدي س��هام 
به پرداخت ملت در زمان خارج از معامالت انجام مي شود 

و زمان سفارش گيري آن ساعت ۱3 تا ۱5 خواهد بود. 

 40 شركت در صف عرضه هاي پرچالش
اين عرض��ه در حالي با چالش هاي ج��دي روبه رو 
شده كه مدير پذيرش بورس و اوراق بهادار تهران خبر 
داده كه ۴0ش��ركت ديگر در بورس تهران آماده عرضه 

هستند. اسماعيل درگاهي با بيان اينكه نخستين عرضه 
اوليه سهام در سال جاري ديروز با كشف قيمت سهام 
»به پرداخت ملت« به روش ثبت سفارش كليد زده شد، 
گفت: عرضه هاي اوليه س��هام در س��ال جاري با توقف 
طوالني در بورس تهران كليد خورده و جاي خوشحالي 
اس��ت كه با ليدر صنعت PSP و برخوردار از ش��اكله 
مالي قوي آغاز ش��ده است. اس��ماعيل درگاهي تاخير 
در عرضه هاي اوليه س��هام در س��ال جاري را ناشي از 
هدف گذاري و سياست سازمان بورس به دليل شرايط 
خاص بازار عنوان ك��رد و افزود: به دليل وضعيت بازار 
سهام عرضه هاي اوليه سهام در اواخر سال قبل متوقف 
شد و پس از آن نيز وضعيت به گونه يي نبود كه بتوان 
وضعيت عرضه هاي اوليه را سرعت بخشيد. واقعيت اين 
است كه در عرضه هاي اوليه همواره نيم نگاهي به شرايط 
بازار انداخته مي شود و در شرايطي كه ركود وجود دارد 
بايد همواره بهترين ش��ركت ها و با محافظه كارانه ترين 
روش ها اقدام به عرضه اوليه ك��رد. وي افزود: در مورد 
ورود س��هام »به پرداخ��ت مل��ت« به ب��ورس اگر چه 
چالش هاي بسياري بر س��ر قيمت گذاري سهام وجود 
داشت اما طبيعي است اگر شرايط بهتري در بازار وجود 
داشته باشد، س��هامدار عمده با قيمت بهتري سهام را 
مي فروش��د. اين مقام مسوول با بيان اينكه عرضه هاي 
اوليه به بهبود بازار سهام كمك مي كند، عنوان كرد: با 
توجه به زمانبندي در نظر گرفته شده براي عرضه هاي 
اوليه و تقدم و تاخر هر يك از ش��ركت ها براي ورود به 
بورس تبعاتي براي بازار وجود نخواهد داشت؛ هر چند 

درگير شدن نقدينگي در گردش بازار براي عرضه هاي 
اوليه وزن كمتري نس��بت به مزيت ورود سهام شركت 
جديد به بازار دارد. به باور وي اگر س��هامدار به سهمي 
اعتق��اد دارد نبايد با خبر عرضه اوليه از س��هم ارزنده 
خارج شود و مي تواند منابع جديد بياورد يا سهم خود 
را نگه دارد اما اينكه بازار سهام با يك عرضه اوليه به هم 

مي ريزد بحث غيرحرفه يي است. 
بايد بازار به عرضه هاي اوليه را عادت داد و اين در 
حالي اس��ت كه در بورس هاي حرفه يي س��االنه 200 
عرضه اوليه صورت مي گيرد بدون اينكه عرضه و تقاضا 
مشوش ش��ود از اين رو بايد بازار س��هام را همواره با 
صنايع جديد و شركت هاي متنوع تحرك داد. درگاهي 
با بيان اينكه طي عرضه اوليه ديروز براي حفظ شرايط 
متعادل كلي معامالت بازار سهام تنها 5درصد از سهام 
به پرداخت عرضه خواهد ش��د، عنوان كرد: سهميه يي 
كه براي همه كدهاي معامالتي ديده شده تعداد 2هزار 
س��هم بر اساس روش ثبت س��فارش است و در ادامه 
دامن��ه قيمتي كه وج��ود دارد، مي تواند ارزش گذاري 

مناسبي در بر داشته باشد. 
وي با اش��اره به تجربه ثبت س��فارش سهام شركت 
دارويي بركت در بورس تهران و ايرادهاي موجود در آن 
گفت: عرضه اوليه س��هام بركت با روش ثبت س��فارش 
براي نخس��تين بار در بورس صورت گرفت و با توجه به 
شناسايي كاس��تي ها، در عرضه هاي جديد چالش هاي 
قبلي تكرار نخواهد شد. به هر حال موضوع قيمت گذاري 
س��هام در بورس به دليل ديدگاه س��هامدار عمده براي 

فروش داراي��ي مالي به باالترين قيم��ت همواره وجود 
دارد. وي اف��زود: در زمينه س��هام »به پرداخت« انتظار 
م��ي رود روند عرضه اوليه موفقي در پيش گرفته ش��ود 
و در عين حال مس��ير پيش رو ب��راي عرضه هاي اوليه 
بعدي باز ش��ود. درگاهي با اش��اره ب��ه عرضه هاي اوليه 
آت��ي در بورس گفت: فوالد كاوه جنوب كيش متعلق به 
بنياد مس��تضعفان، تامين سرمايه اميد، شركت نيروگاه 
مولد برق جهرم متعلق به بانك س��په، شركت توليدي 
چدن سازان، سرمايه گذاري برق و انرژي غدير در دستور 
كار عرضه ه��اي اوليه بورس تهران اس��ت. به گفته وي، 
بر اساس هدف گذاري ها امسال ۱5عرضه اوليه سهام در 
بورس خواهيم داشت و در عين حال بررسي ۴0 پرونده 
پذيرش ش��ركت هاي خصوصي و ش��به دولتي روي ميز 

هيات پذيرش قرار گرفته است. 

 عرضه 5 درصدي سهام شركت »پرداخت«
ديروز سه شنبه 27 تير سال 96، تعداد ۴7ميليون 
و 500هزار س��هم معادل 5درصد از س��هام از سهام 
ش��ركت »به پرداخ��ت مل��ت « متعلق به ش��ركت 
»گروه فن آوران هوشمند بهس��ازان فردا« به عنوان 
پانصدونهمين ش��ركت پذيرفته شده براي نخستين 
ب��ار پس از پذيرش و درج نام ش��ركت در فهرس��ت 
شركت ها پذيرفته ش��د. اين شركت در زيرمجموعه 
»كامپيوتر و فعاليت هاي مربوط به آن گروه « و طبقه 

مشاوره مربوط به نرم افزار قرار گرفت. 

 آخرين شفاف سازي »پرداخت«
مديرعام��ل ش��ركت به پرداخ��ت ملت با ارس��ال 
نامه يي به اداره نظارت بر ناش��ران بورسي در خصوص 
پيش بيني درآمد در س��ال مالي منتهي به 29 اسفند 
96 توضيحات��ي را ارائه داد. ش��ركت به پرداخت ملت 
درباره س��ود 96 توضيح داد تا ام��كان عرضه اوليه 5 
درصد س��هام آن در زمان بعد از معامالت فراهم شود. 
در پي عدم عرضه اوليه 5 درصد س��هام به پرداخت در 
زمان معامالت )تا س��اعت ۱2:30(، ب��ورس تهران با 
صدور اطالعيه يي اعالم كرد؛ عرضه اوليه اين شركت 
انجام مي ش��ود و زمان س��فارش گيري آن ساعت ۱3 
تا ۱5 خواهد بود. براس��اس اين گزارش، در اين ميان 
علت تاخير در اين رويداد ناشي از درخواست سازمان 
بورس براي دريافت اطالعات جديد و همچنين سود 
پيش بيني 96 بود. بر اساس اين گزارش، »پرداخت« 
سود هر سهم سال مالي جاري را با يك درصد افزايش، 
از 267.2 به 26۸.9 تومان رس��انده اس��ت و در 3 ماه 
اول ۱9درصد معادل 50.3تومان را پوشش داده است. 
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 بروز نتايج قرارداد توتال
تا چند ماه ديگر

ريي��س ات��اق بازرگاني و صنايع اي��ران و چين در 
گفت وگو با اگزيم نيوز گفت: روابط بانكي كش��ور بعد 
از برجام با برخي از كش��ورها تغيير مفيدي داشته اند 
و بعضي از كش��ورهاي اروپايي مثل اتريش، ايتاليا و... 
نيز به خوبي با ايران همكاري مي كنند با اين حال در 
ارتباط با برخي كشورها هم روند مثبتي نداشته ايم كه 

نيازمند تقويت بيشتر است. 
عسگراوالدي ادامه داد: اگر بخواهيم روند اقتصادي 
كش��ور را در دو سال گذشته بررسي كنيم بايد بگويم 
برجام در 2 سال نخست توفيق داشته اما بعد از اينكه 
امري��كا اخالق مداري را كنار گذش��ت و از زماني كه 
بانك ه��اي امريكايي رون��د ناس��ازگارانه يي در پيش 

گرفتند قسمت هاي پاياني برجام ناتمام مانده است. 
وي خاطرنش��ان كرد: تعدادي از بانك هاي معتبر 
هنوز هم��كاري ما را نمي پذيرند ب��ا اين حال پس از 
توافقات توانسته ايم با بسياري از بانك ها همكاري خود 
را آغ��از كنيم. با اين حال به همين دليل تجار ترجيح 
مي دهند كه مراودات تجاري خود را با صرافي ها پيش 

ببرند. 
عس��گراوالدي در پاس��خ به خبرنگار م��ا مبني بر 
اينك��ه ش��ركت هاي خارجي ب��راي ورود ب��ه ايران و 
س��رمايه گذاري ترديد دارند، توافق اخير با توتال را در 
حال حاضر يك امتياز سياس��ي دانست و گفت: فعال 
نمي توان گفت موفقيت بزرگي حاصل ش��ده است اما 
ممكن است بعدها پيشرفت بهتري كند. به گفته وي 
توتال با قيد اينكه به تعهدات خود عمل كند مي تواند 
شرايط اقتصادي را بهبود بخشد با اين حال نتيجه آن 

را تا چند ماه ديگر مي توانيم، ببينيم. 

 انتخابات اتاق تعاوني
برگزار شد

مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران امروز با حضور 
اكثريت اعضا برگزار شد. مجمع نمايندگان اتاق تعاون 
ايران با دس��تور جلس��ه قرائت گزارش عملكرد هيات 
رييسه، قرائت گزارش هيات بازرسي، بررسي و تصويب 
ترازنام��ه و صورت ه��اي مالي منتهي به پايان س��ال 
مال��ي 95 همچنين بررس��ي و تصويب كليات بودجه 
پيشنهادي هيات رييسه براي سال 96، تعيين پاداش 
و حق الجلس��ه هيات رييس��ه و هيات بازرسي، تعيين 
روزنامه كثيراالنتش��ار جهت درج آگه��ي اتاق تعاون 
ايران و انتخاب هيات بازرسي در سالن اجتماعات اتاق 

تعاون ايران برگزار شد. 
بر اساس اين گزارش پس از گزارش عملكرد هيات 
رييسه و هيات بازرس��ي، صورت هاي مالي و ترازنامه 
س��ال مالي 95 اتاق تعاون ايران با اكثريت آرا تصويب 
ش��د. گفتني اس��ت، محمد بداقي و مرتضي رخيصي 
ب��ه عنوان هيات بازرس��ي همچنين صمد مرعش��ي، 
احمدرض��ا عامري و عبداله بهرام��ي به عنوان انجمن 
مركزي نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاق هاي تعاون 

انتخاب شدند. 

 كارت هوشمند تعاوني
از راه رسيد

سيدمحمد كريمي، عضو هيات رييسه اتاق تعاون 
اي��ران در مراس��م رونمايي از س��امانه يكپارچه كارت 
بازرگاني هوشمند كه امروز با حضور بهمن عبداللهي 
ريي��س اتاق تع��اون ايران، ماش��ااهلل عظيمي دبيركل 
ات��اق تعاون و جمعي از تعاونگ��ران و نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران در محل اتاق تعاون برگزار ش��د گفت: 
ام��روزه دنياي الكتروني��ك يك��ي از موضوعات مهم 
زندگي بشري شده و كارت بازرگاني يكي از موضوعات 
قاب��ل اهميت در حوزه ص��ادرات و واردات براي تجار، 

بازرگانان از جمله تعاونگران است.
وي ب��ا بيان اينكه با توجه به تاكيدات رهبر معظم 
انقالب در اين خصوص، ساماندهي كارت هاي بازرگاني 
براي تعاون گران در راس اولويت هاي اتاق تعاون ايران 
قرار گرف��ت، ادامه داد: همچنين در راس��تاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي و همچنين شعار امسال، هيات رييسه 
ات��اق تعاون ايران اقداماتي انج��ام داد كه يكي از اين 
اقدامات، راه اندازي س��امانه يكپارچه كارت هوش��مند 

بازرگاني است. 
عضو هيات رييسه اتاق تعاون ايران افزود: با توجه 
به اينكه بعضا مش��اهده مي شد با كارت هاي بازرگاني 
غيرهوش��مند، بهره برداري هاي سوري از سوي برخي 
تج��ار ص��ورت مي گرف��ت از همي��ن روي تصميم به 

راه اندازي سامانه مذكور گرفته شد. 
وي با اشاره به همكاري و تعامل اتاق تعاون ايران و 
اتاق بازرگاني براي هوشمند سازي كارت هاي بازرگاني 
اظهار داشت: خوش��بختانه اتاق بازرگاني از سال هاي 
قبل زيرس��اخت هاي الزم براي راه اندازي اين سامانه 
فراهم كرد و همگام با آن نيز اتاق تعاون ايران مقدمات 
صدور كارت بازرگاني هوشمند براي تعاونگران را آغاز 

كرد تا امروز شاهد رونمايي از اين سامانه باشيم. 
كريم��ي گفت: س��امانه يكپارچ��ه كارت بازرگاني 
هوشمند به س��امانه هاي ثبت احوال، پليس و سازمان 
امور مالياتي نيز متصل اس��ت تا اطالعاتي كه توسط 
تج��ار براي درياف��ت كارت بازرگاني در س��امانه ثبت 

مي شود مورد پايش قرار گيرد. 
راه اندازي سامانه يكپارچه كارت هوشمند بازرگاني 
اتاق تعاون اي��ران باتوجه به حساس��يت هاي امنيتي 
و س��هولت در روند ص��ادرات و واردات كاال و راحتي 
بازرگان��ان از ابتداي مهرماه س��ال ۱۳95 با همكاري 
واحد س��امانه كارت هوشمند اتاق بازرگاني و صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران آغاز به كار كرد كه در ابتدا 
دريافت سيستمي گواهي ماده ۱۸6 قانون ماليات هاي 
مس��تقيم در دس��تور كار قرار گرفت و در ادامه روند 
اجرايي ص��دور و چاپ كارت جهت اتاق هاي كش��ور 

به وقوع پيوست. 
از جمله فعاليت هاي انجام شده در اصالح ساختار 
سامانه كارت هوشمند بازرگاني شامل اين موارد است: 
۱-بررسي پرونده ها و ايجاد فايل هاي الكترونيكي 
2-ايجاد بانك اطالعاتي اعضا و كدگذاري پرونده ها

۳-ايج��اد حس��اب كارب��ري و راه ان��دازي ارتباط 
سيستمي با كاربران اتاق هاي كشور 

۴-به روزرس��اني و تكميل فرم هاي صدور و تمديد 
كارت بازرگاني و عضويت

5-به روزرساني پرونده كاربران اتاق هاي كشور 
6-برگ��زاري 2 مرحله آموزش مالي و آش��نايي با 

سامانه كارت هوشمند بازرگاني جهت اتاق ها 

اخبار

بازگشت به عقب با اصرار بر بازتعريف سازمان هاي توسعه اي

تشكلهابهجايسازمانهايتوسعهاي

رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان تشريح كرد 

ضرورت بازجذب بازار افغانستان
متاسفانه در س��ال هاي اخير روابط تجاري ايران 
و افغانس��تان از ش��تاب بااليي برخ��وردار نبوده و به 
خصوص در س��ال هاي 9۱ به بعد و به دنبال افزايش 
ش��ديد بهاي ارز اين بازار با نوسانات شديدي روبه رو 
ش��ده اس��ت. از طرفي برخي رقابت ه��اي منفي در 
بازار افغانس��تان، دامپينگ قيمتي، كيفيت پايين و 
نامناس��ب كاالهاي صادراتي و همچنين ورود رقباي 
قدرتمند از كش��ورهايي همچ��ون تركيه و چين كه 
كاالي باكيفيت و مناس��ب را با قيمت هاي مناس��ب 
در دسترس مصرف كننده قرار مي دهند باعث شده تا 
اين بازار با روند كاهشي روبه رو شود. اين در شرايطي 
است كه با سقوط طالبان افغانستان سعي كرده تا در 
حوزه تجارت بين الملل فضاي مناسبي را براي رشد 
و توسعه خود فراهم كند. اين كشور با مشاركت ساير 
كش��ورها و دريافت كمك از اياالت متحده امريكا و 
با مش��اركت در برنامه هاي مربوط به حوزه ترانزيت 
و حم��ل و نقل و موافقت نامه هاي تجاري توانس��ته 
ش��رايط مناسبي را در مقايس��ه با گذشته به دست 

بگيرد. از طرفي كابل در تالش است تا روابط تجاري 
خ��ود را با هند از طريق تقوي��ت و ايجاد زمينه هاي 

حمل و نقل هوايي با اين كشور گسترش بدهد. 
در اين باره ع��الء ميرمحمد صادقي، رييس اتاق 
مش��ترك ايران و افغانستان با اش��اره به اينكه روابط 
ديپلماتيك براي تمام كش��ورهاي جهان مهم بوده و 
اين روند براي افغانس��تان ني��ز اهميت ويژه يي دارد، 
گف��ت: با توجه ب��ه موقعيت ترانزيتي افغانس��تان و 
پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني؛ حضور 
در بازار افغانس��تان براي تمامي كش��ورها از اهميت 
بسيار زيادي برخوردار است. به همين دليل بسياري 
از كش��ورها تالش دارند تا روابط خود را با افغانستان 
تقويت كنند كه ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
وي ادامه داد: ايران و افغانستان به دليل همسايگي، 
اش��تراكات ديرينه و گس��ترده و همچنين از لحاظ 
اقتصادي بسترها و فرصت هاي فراوان همكاري هاي 
مش��تركي در جهت توس��عه پايدار دو كشور دارند، 
بنابراين بايد روابط خود را در سطح وسيعي گسترش 

دهن��د در صورتي كه اكنون در س��طح ع��ادي قرار 
دارد. رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان با تاكيد 
براينكه افغانستان يكي از بزرگ ترين شركاي بازرگاني 
ايران محسوب مي شود، گفت: بازار افغانستان يكي از 
بازارهاي عمده براي كاالهايي ايراني است. همچنين 
اين دو كشور در حوضه مسائل سياسي روابط نسبتا 
خوب��ي دارن��د ام��ا از آنجايي كه در بازار افغانس��تان 
كشورهاي ديگري چون تركيه قدم گذاشته و حضور 

دارند ايران نمي تواند نقش پر رنگي را ايفا كند. 
برخ��ي  در  ديگ��ر  س��وي  از  وي  گفت��ه  ب��ه 
كش��ورها، دولت براي صادرات سوبسيد در اختيار 
صادركنندگان قرار مي دهد و در راس��تاي حمايت 
از صادركنن��دگان گام هاي مهم��ي برمي دارد اگر 
اي��ران ه��م در اين راس��تا اقداماتي انج��ام دهد و 
براي صادركنندگان به ويژه صادركنندگان كش��ور 
افغانستان تس��هيالت ويژه و گسترده يي قرار دهد 
موفقيت بيشتري به دست خواهيم آورد. ميرمحمد 
صادقي با اش��اره ب��ه ثابت مان��دن حجم مبادالت 
اي��ران و افغانس��تان اف��زود: در حال حاض��ر بازار 
واردات كشوري چون افغانستان حدود 7.5ميليارد 
دالر اس��ت كه از اين رقم ح��دود 2.5ميليارد دالر 
س��هم كش��ور ايران بوده كه البته برنامه ريزي هاي 
متعددي براي افزايش اين س��هم ص��ورت گرفته 
است. اما در اين ميان چالش ها و موانع جدي براي 

گسترش مراودات تجاري دو كشور دارد كه بخش 
خصوص��ي و نهاد هاي حقوق��ي در كنار دولت بايد 

درصدد رفع آنها اقدام كنند. 
به گفته رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان بايد 
نگاه دول��ت به صادركنندگان به ويژه صادركنندگان 
افغانستان تغيير كند؛ نبايد اين بازار را به سهولت از 
دس��ت داد زيرا در ش��رايط كنوني كشورهايي مانند 
پاكس��تان و چين درصدد هستند تا جايگزين ايران 
در افغانس��تان ش��وند. اگرما از ظرفيت هاي خوب و 
اس��تراتژيك خود اس��تفاده نكنيم، اين كش��ورها به 
اين م��وارد ورود مي كنند و قابليت ه��اي خود را در 

كشورهاي همجوار ما افزايش مي دهند. 
وي اضافه كرد: افغانستان قابليت تبديل شدن به 
بازار هدف ايران را دارد و مشاركت هاي تجاري ايران 
و افغانستان بايد با نگاه منفعت متقابل افزايش يابد. 
البته ايران همواره و طي اين س��ال ها در تالش بوده 
كه با وجود اشتراكات مطرح شده ضمن ايفاي نقش و 
كسب سهم در توسعه همكاري هاي دو جانبه، جهت 
توسعه و ارتقاء سطح كمي و كيفي و پيشرفت كشور 

افغانستان گام هاي الزم را بردارد. 
ميرمحمدصادق��ي نگاه كوتاه مدت ب��ه بازارهاي 
تجاري و عرضه كاالهاي صادراتي با كيفيت نامناسب 
در كش��ورهاي همس��ايه و عدم حضور شركت هاي 
توانمن��د را مهم تري��ن دلي��ل براي از دس��ت دادن 

بازارهاي��ي چون ب��ازار افغانس��تان مي داند و معتقد 
اس��ت از حضور رقبايي چون تركيه و چين كه بر اثر 
حمايت هاي بانكي و مقررات تشويقي كشورشان توان 

رقابت بيشتري را دارند، نبايد غافل باشيم. 
رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانس��تان با بيان 
اينكه افغانستان مس��ير توليد را طي مي كند، تاكيد 
كرد: بازار افغانس��تان پي��ش از اين يك بازار مصرفي 
بوده اس��ت، اما اخيرا مي بينيم كه به س��مت توليد 
محصول و كاال پيش مي رود. بنابراين بايد ما به خوبي 
از اي��ن بازار اس��تفاده كنيم. ما مي توانيم نس��بت به 
احداث واحدهاي توليدي با كمك شركت هاي افغاني، 

جايگاه خودمان را در بازار اين كشور تثبيت كنيم. 
وي ادامه داد: براي ش��روع هنوز دير نشده و اگر 
االن ه��م با برنامه ريزي دقيق و نگاه بلندمدت جهت 
تامين نيازهاي مردم افغانستان اقدام كنيم در مدت 
اندكي خواهيم توانست اين بازار را در اختيار خود قرار 
دهيم. البته در اين ميان كيفيت كاالي ايراني حرف 
اول را مي زن��د. از آنجايي كه برخي ترجيح مي دهند 
براي فروش بيش��تر ن��رخ كاال را ارزان ت��ر كرده و از 
كيفيت آن بكاهند زيان جبران ناپذيري را به صادرات 
خواهند زد. بنابراين در درجه اول ما بايد سياستمند 
اهداف خود را انتخاب كنيم و در اين راس��تا كيفيت 
اقالم صادراتي را افزايش دهيم و س��پس از نرخ هاي 

رقابتي استفاده كنيم. 

گروه تشكل ها|
 به مناس��بت پنجاهمين س��ال فعالي��ت ايدرو، 
اي��ن روزها بحث س��ازمان هاي توس��عه يي بس��يار 
داغ ش��ده اس��ت. عدم پاس��خگويي اين سازمان ها 
به نيازهاي فعلي اقتصاد امري اس��ت كه از س��وي 
اكثريت افراد حتي مسووالن آنها نيز پذيرفته شده 
اس��ت. با اين وجود راه حلي كه از سوي بسياري از 
چهره ه��اي دولتي و حتي نماين��دگان مجلس ارائه 
ش��ده، بازگشت اين س��ازمان ها به اساسنامه اصلي 
و اهداف اوليه آنها اس��ت. اما مس��اله اين است كه 
اين س��ازمان ها در دوره يي خاص و به فراخور جبر 
زمانه براي توس��عه اقتصادي ش��كل گرفتند. اما آيا 
امروز هم نياز اس��ت كه براي توس��عه حتما دولت 
از طري��ق اين س��ازمان ها دخالت كن��د؟ زماني كه 
ايدرو در اقتصاد ايران ش��كل گرفت تجربه فعاليت 
بخش خصوصي در صنايع بزرگ وجود نداش��ت اما 
آيا امروز هم همان ش��رايط حاكم است يا مي توان 
راه حل ديگري براي سازمان هاي توسعه يي در نظر 

گرفت؟

 ميراث عاليخاني
بحث س��ازمان هاي توس��عه يي از س��ال ۴2 در 
اقتص��اد ايران آغاز ش��د اما عمال در س��ال ۴6 و با 
 Industrial Renovation از موسس��ه  اله��ام 
Institute ايتاليا نخستين سازمان توسعه يي ايران 
با نام ايدرو در زمان وزارت علينقي عاليخاني شكل 
گرفت. هدف سازمان گس��ترش و نوسازي، تسريع 
در صنعتي كردن ايران و تربيت كادر مديريت براي 
راهب��ري صنعت ب��ود. در آن دوره ش��رايط اقتصاد 
ايران به گونه يي ب��ود كه عمال تجربه صنايع بزرگ 
در بخش خصوصي وجود نداش��ت و ايدرو سردمدار 
توس��عه اقتصادي صنايع ب��ود. از الگوي ايدرو براي 
ايجاد س��ازمان هاي توس��عه يي ديگري در معادن و 

انرژي هم استفاده شد. 
در حقيقت س��ازمان هاي توس��عه يي، نهادهايي 
هستند كه با توجه به شرايط و ويژگي هاي اقتصاد و 
صنعت و نيازمندي هاي آنها، جهت گيري راهبردي 
اقتصاد و صنعت كشور و در نبود سازمان هاي مشابه، 
با هدف افزايش ثروت جامعه، ارتقاي اس��تاندارد و 
كيفيت زندگي ش��هروندان و اش��تغال زايي تاسيس 
 شده و به طراحي خدمات در جهت توسعه صنعتي 

مي پردازند. 
و  مديريت��ي  مش��اوره يي،  فن��ي،  كمك ه��اي 
اطالع رساني، شبكه گس��تري و به هم رساني كسب 
و كارها، توس��عه منابع انس��اني، توسعه تكنولوژي، 
بازاريابي و توس��عه بازار و گسترش سرمايه گذاري و 

جذب س��رمايه هاي خارجي از جمله خدماتي است 
ك��ه با در نظر گرفتن مجموعه ش��رايط اقتصادي و 
صنعتي كشور توس��ط اين سازمان ها ارائه مي شود. 
ش��رايط اين س��ازمان ها پس از انقالب تقريبا ثابت 
باق��ي ماند و تنها به فراخ��ور جنگ و كمبود منافع 
تغييراتي در كيفيت عملكرد اين س��ازمان ها شكل 
گرفت. اما در آغازين س��ال هاي برنامه سوم توسعه 
و پ��س از ادغ��ام وزارتخانه ه��اي مع��ادن، فلزات و 
صنايع عمال ايدرو وظايف و اساس��نامه ديگري پيدا 
كرد و اين تغيير رويكرد در س��ال هاي بعد به ساير 

سازمان هاي توسعه يي بسط داده شد. 

 سازمان هاي توسعه اي در قوانين جديد
با گذش��ت زمان به دليل وجود اين نهاد و در عين 
حال كمرنگ ش��دن نقش س��ازمان هاي توسعه يي، 
وظايف جديدي براي اين سازمان ها در نظر گرفته شد. 
ماده۱52 قانون برنامه پنجم توس��عه در خصوص اين 
س��ازمان ها مقرر مي دارد: به دولت اجازه داده مي شود 
در جهت تقويت سازمان هاي توسعه يي از طريق اعمال 
اصالحات الزم در اساس��نامه و مقررات ناظر بر آنها و 
حذف  موانع سرمايه گذاري صنعتي و معدني با رويكرد 
تحرك، كارايي، خوداتكايي و خطرپذيري )ريس��ك( 

براساس مصوبات هيات وزيران و با رعايت قانون نحوه 
اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل و چهارم )۴۴( 

قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد. 
همچنين در سياس��ت هاي اصلي ۴۴ مصوب شد 
سازمان هاي توس��عه يي مصوب دولت مي توانند براي 
س��رمايه گذاري بدون مش��اركت دولت در طرح هاي 
اقتصادي در مناطق كمترتوسعه يافته مي توانند به هر 
ميزان اقدام به س��رمايه گذاري مشترك با بخش هاي 

غيردولتي كنند. 
همچنين اختياراتي براي آزادي عمل اين سازمان ها 
در نظر گرفته شد. براي مثال ماده ۱۰ اليحه حمايت 
از توليد در راس��تاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومتي در خصوص س��ازمان هاي توس��عه يي مقرر 

مي دارد: 
»سازمان هاي توسعه يي شامل »سازمان گسترش 
و نوس��ازي صنايع ايران«، »سازمان توسعه و نوسازي 
مع��ادن و صنايع معدن��ي ايران«، »س��ازمان صنايع 
كوچ��ك و ش��هرك هاي صنعتي ايران« و »ش��ركت 
ملي صناي��ع پتروش��يمي« صرفا بر اس��اس قوانين 
اساس��نامه هاي مربوطه اداره شده و مشمول قوانين و 
مقررات مغاير آنها نمي گردند، حتي اگر در ساير قوانين 

ذكر نام شده باشد.«

 دليل شكل گيري سازمان هاي توسعه اي 
چيست؟

اما نكته اساسي در اين خصوص علت حضور دولت 
در بحث هاي توسعه اقتصادي است. نظريه اقتصادي 
دولت اين اس��ت كه طي��ف خدم��ات صنعتي براي 
جبران كاس��تي هاي بازار در ارائه خدمات پش��تيبان 
مورد نياز ش��ركت ها و تكميل بالندگي فضاي كسب 
 و كار صنعتي در كوتاه م��دت ضرورت دارد. اما تاكيد 
شده اس��ت كه ايجاد نظام طبيعي جايگزيني كه در 
بلندمدت به ش��كل پويايي خدمات مورد نياز را ايجاد 
كند، خود بخش مهمي از خدمات مورد نياز صنعتي 
است. دولت مي گويد ضرورت سازمان هاي توسعه يي و 
كاركردهاي ويژه مبتني بر نيازهاي صنعت و ش��رايط 
خ��اص هر كش��ور مي ت��وان فرآيند توس��عه مفهوم، 
سازمان هاي توسعه يي را به شكل زير تبيين كرد: ابتدا 
با بيان نقش دولت هاي كارآمد در توسعه صنعتي، نگاه 
الزامي به حضور هوشمن�دانه دول�ت ب�راي مشاركت 
در توسعه صنعتي تش��ريح مي شود؛ به عبارتي نقشه 
حضور مداخله دولت در صنعت از سوي نماينده آنها- 

سازمان هاي توسعه- معرفي مي شود. 
ام��ا در مقابل ديدگاه ديگري مبني بر نياز به عدم 
حضور دول��ت در اين بحث وجود دارد. آس��يب پذير 

شدن صنايعي كه توسط س��ازمان هاي توسعه شكل 
مي گيرد، نظريه يي اس��ت كه از س��وي اقتصاددانان 
نوليبرال مطرح مي شود. اين نگره استوار بر اين است 
ك��ه اصوال بازاره��ا كارا و دولت ها ناكارآمد هس��تند . 
تخصيص منابع در واكنش به بازار آزاد به خوبي انجام 
مي گيرد و بهترين سياست صنعتي شدن، حذف تمام 
دخالت در بازارهاس��ت . علت گرايش به اين نگرش تا 
اندازه يي به ناتواني ش��ديد و عدم كارآيي اس��تراتژي 
سنتي جايگزيني واردات كه بسياري از كشورهاي در 
حال توس��عه ، فرآيند صنعتي كردن خود را با آن آغاز 
كرده بودند بر مي گردد. موفقيت كش��ورهاي آسياي 
جنوب شرقي در استراتژي صادرات گرا باعث نامطلوب 
جلوه كردن همه اشكال دخالت دولت شد . جهت گيري 
صادراتي به عن��وان رويكرد بي طرف��ي و خنثايي در 
تجارت شناخته شد كه مفهوم آن معادل بود با آزادي 
تجارت ، آزادبودن تمام اش��كال ارتباطات بين المللي 
اعم از FDI ي��ا ورود تكنولوژي ها ، ع��دم دخالت در 
تخصيص منابع داخلي و باالخره دولت آزادي خواهي 
كه توليدكننده كاالهاي عمومي اساسي، تعيين كننده 
چارچوب حقوقي و قواعد بازي و كنترل كننده خوب 

اقتصاد كالن است. 

 تشكل ها به جاي سازمان هاي توسعه اي
واقعيت اين اس��ت كه امروز اكثر مسووالن دولتي 
از نياز به بازگش��ت س��ازمان هاي توسعه يي به اهداف 
اصلي صحبت مي كنند اما س��وال اين است كه اصوال 
اين اه��داف با نيازهاي امروز ايران س��ازگار اس��ت؟ 
سازمان هاي توسعه يي ايران در شرايطي شكل گرفتند 
كه نهادي براي پذيرش مسووليت توسعه صنايع وجود 
نداش��ت. تجربه صناي��ع در ايران مح��دود بود و اين 
سازمان بيش از آنكه به فكر ايجاد صنعت باشد به فكر 
تشويق فعاالن تجاري به حضور در بحث هاي صنعتي 
شد. اما امروز تجربه طوالني در بخش خصوصي شكل 
گرفته اس��ت. صنايع زيادي توس��ط بخش خصوصي 
اداره شدند و تجربه بحران هاي مختلف در اقتصاد در 
بين فعاالن اقتصادي وجود دارد. در حقيقت ش��رايط 
به گونه يي است كه بحث هاي توسعه يي و امكاناتي را 
كه دولت تصميم دارد در اختيار يك ارگان دولتي به 
عنوان سازمان توسعه قرار دهد مي تواند در اختيار يك 
نهاد بخش خصوصي باشد. تشكل هاي بخش خصوصي 
در دهه هاي گذشته به شدت رشد كرده اند و امروز در 
بحث هاي سياس��ت گذاري حضوري فع��ال دارند. در 
حقيق��ت مي توان بس��ياري از وظايف س��ازمان هاي 
توسعه يي را به عنوان وظايف تشكل هاي مادر مطرح 
كرد و دولت صرفا بر عملكرد اين تشكل هاي مادر در 

اين خصوص نظارت كند. 

پارازيت هاي سياست گذاري
سجاد غرقي|

عضو هيات  مديره انجمن سنگ آهن ايران|
معدن با مشكالت زيادي دست به گريبان است 
و براي حل آن نياز اس��ت كه ديدي جامع نس��بت 
به مسائل معدن داش��ت. سوال اين است كه عمده 
مسائل حكمراني بخش معدن كشور چيست؟ پاسخ 

به اين سوال را بايد در بخش هاي مختلفي ديد. 

 تضاد سياست گذاري كالن و اجرا
س��مت وس��وي سياس��ت گذاري ها و رفتاره��اي 
حاكميت��ي دول��ت در اقتص��اد، همواره مح��ل نزاع 
بخ��ش خصوصي واقعي با دولت بوده اس��ت. بايد در 
نظر داش��ت كه سياست هاي اجرايي ناشي از رويكرد 
نظري اقتصادي دولت( درصورت وجود )و نيز ميزان 
هماهنگ��ي و كارآمدي در اجراي هم��ان برنامه ها بر 
فضاي كسب وكار و نيز هزينه هاي بنگاه هاي كوچك 

و بزرگ تاثير مستقيم مي گذارد.
 به طور مثال تيم اقتصادي دولت در پاييز س��ال 
92 »بس��ته خروج غيرتورمي از ركود« را با دو عنوان 
 برنامه ي��ي اعالم ك��رد:»اول تحريك تقاضاي خارجي

)تش��ويق صادرات(« و دوم »بهبود فضاي كسب وكار 
داخل��ي« اما حرك��ت بدنه اجرايي دول��ت در بخش 
معدن به طور كامل برخالف سياست هاي اعالم شده 

بود.
 همزمان با س��قوط قيمت ه��اي جهاني دولت با 
افزاي��ش حقوق دولتي و بهره مالكانه معادن، افزايش 
حق االرض، محاس��به مجدد حق��وق دولتي ماخوذه، 
وضع جرايم افزايش توليد و... نه تنها به بهبود فضاي 

كس��ب وكار مع��ادن كمكي نكرد ك��ه موجبات فرار 
س��رمايه هاي موجود اين بخ��ش را نيز فراهم كرد. از 
سوي ديگر با اعالم وضع عوارض بر صادرات در عمل 

»مبارزه با صادرات« در پيش گرفته شد. 
ناهماهنگي و ناكاركردي در سطوح سياست گذاري 
كالن دولت و اجرايي در بخش معدن و ايجاد فضاي 
عدم قطعيت در فضاي كس��ب وكار موجب تش��ديد 
و تعمي��ق ركود در اين بخش ش��د ب��ه نحوي كه در 
پايان ۴س��ال، آمار اعالمي تعطيلي معادن و بيكاري 

گسترده شاغالن اين بخش خارج از انتظار نبود. 
 

 لزوم مشاركت همه ذي نفعان
در سياست گذاري ها 

از س��وي ديگر تنوع و پيچيدگي مس��ائل صنعت 
معدنكاري، مشاركت موثر كليه ذينفعان در حكمراني 
و فرآين��د سياس��ت گذاري را ال��زام آور مي كند. تنوع 
موضوعات��ي چون رون��د جهاني بازار م��واد معدني، 
تحلي��ل رقباي جهان��ي هريك از محص��والت، نحوه 
تعيين ش��اخص قيمت گ��ذاري، هزينه هاي بندري و 
حمل دريايي، مكانيس��م هاي ف��روش در بورس هاي 
بين الملل��ي، هزينه هاي حمل زمين��ي داخلي، تضاد 
منافع باالدس��ت و پايين دس��ت زنجي��ره در داخل، 
مش��كالت مرتبط با منابع طبيعي و محيط زيس��ت 
و معارضان محلي، فرس��ودگي ماش��ين آالت معدني، 
هزينه هاي عملياتي اس��تخراج، مساله تامين مالي به 
خصوص در ش��رايط ركود و... تنها بخشي از مواردي 
اس��ت كه اش��راف به آنها و امكان حكمراني كارآمد 

بدون مشاركت موثر همه فعاالن ناممكن است. 

 

 كيفيت رفتار حرف هاي مديران
حكمران��ي خ��وب حركت ب��ر م��دار واقعيت هاي 
فضاي كسب وكار است. پافشاري بر يك برنامه بدون 
لحاظ اقتضائات اقتص��ادي و محيطي، منتج به رفتار 
»پوپوليس��تي« و »ايدئولوژيك« مي شود. اطالق واژه 
»خام فروش« به معدنكاران يادآور گفتار دوره يي است 
كه هر گونه فعاليت سرمايه دارانه و مبتني بر كارآفريني 
مذموم شمرده مي شد. تاكيد و استمرار بر برنامه« وضع 
عوارض بر صادرات »تحت هر ش��رايطي اعم از ركود و 
رونق نشان از فقدان رويكرد غيرايدئولوژيك به اقتصاد 
دارد. بررس��ي اخبار حوزه معدن در چند سال گذشته 
نش��ان مي دهد اين بخش حوزه پرتنش��ي بوده است. 
رواب��ط ميان دولت و معدنكاران به صورت اعم و روابط 
دولت با فعاالن بخش خصوصي به صورت اخص در اين 
سا ها دچار مشكالت بسياري بوده است. در چند سال 
گذش��ته قيمت جهاني محص��والت معدني در چرخه 
نزولي بوده و س��قوط ت��ا 7۰درصدي در برخي مواد را 
تجربه كرده است. از طرفي اقتصاد داخلي نيز با ركود 
مواجه بوده است. اين شرايط كارشركت هاي معدني را 
نيز با مشكل مواجه كرده چراكه نه بازار جهاني اوضاع 
مطلوبي داشت و نه تقاضاي موثر داخلي وجود داشته 
است. در چنين شرايطي دولت هم در قبال شركت هاي 
معدني سياس��ت هاي انقباضي در پيش گرفته است. 
يعني دولت به جاي آنكه از شركت هاي معدني حمايت 
كند با وضع برخي از جرايم و حذف برخي از حمايت ها 
مانند حذف معافي��ت مالياتي صادرات مواد معدني يا 
عدم شمول معادن از بسته ۱6هزارميلياردي خروج از 

ركود كار را براي آنان دشوارتر كرده است.

  كوچك و متوسط مقياس
بس��ياري از تحليلگران اقتصادي ب��ر اين باورند كه 
معدنكاري در جهان پس از تجربه يك دوره پرفروغ رونق 
در دهه گذش��ته )Mining Boom( اكنون درحال 
 Mining( سپري كردن دوره يي از ركود نسبي است
Boost(. يكي از داليل افزايش تعداد معادن كوچك و 
متوسط مقياس در س��طح ايران و جهان در سال هاي 
گذش��ته افزايش س��ود ناش��ي از معدنكاري و اشتياق 
سرمايه گذاران براي ورود به اين بخش بوده است. حال 
اما اين روند برعكس شده است. با كاهش قيمت ها تنها 
معادن بزرگ مي توانند با مديريت هزينه ها در بازار باقي 
بمانند و مابقي عموما يا مجبور به تعطيلي كسب وكار و 
خروج از بازار مي شوند يا در صورت عزم به ماندن بايد 

تصميمات ديگري بگيرند. 
سطور فوق منطق س��اده بازار را روايت مي كند. با 
اين حال اگر در كش��ورهايي كه مراحل اوليه انباشت 
س��رمايه را پش��ت س��ر گذاش��ته اند و اقتصاد آنها با 
معضالت ديگ��ري ازجمل��ه ركود هم��ه  جانبه، نرخ 
بي��كاري باال و بي ثباتي در حكمراني اقتصادي مواجه 

نيست، اين فرآيند كاراست در ايران اينگونه نيست. 
اقتصاد ايران در سال هاي اخير با بحرا ن هاي توامان 
»ركود عميق« ، »انباشت سرمايه و مهم تر از آنها با« 
بي ثباتي در فضاي اقتصادي دست به گريبان است. به 
همين خاطر دوره هاي رونق بخش معدن و براي مثال 
حوزه سنگ آهن، فرصتي بود تا بنگاه هاي كوچك با 
ورود به بازار نه تنها كسب سود كنند كه مرهمي نيز بر 
زخم هاي ديرين اقتصاد ايران باشند. داليل اين تفاوت 

ماهوي به طور خالصه از اين قرار است: 
۱- بحران انباش��ت سرمايه س��بب شده است ما 
در اقتص��اد ايران و به وي��ژه بخش معدن فاقد بخش 
خصوصي توانمند و داراي س��رمايه هاي كالن باشيم. 
به همين خاطر مع��ادن كوچك كه عمدتا متعلق به 

بخش خصوصي اس��ت راهي براي تقويت و انباش��ت 
س��رمايه در بخش خصوصي از طريق توليد صادرات 

محور بوده است. 
2- بحران ركود تورمي عميق در سا ل هاي گذشته 
س��بب ش��ده تقويت توليد و به كارگيري نيروي كار 
بيكار اهميت فراواني داش��ته باش��د. فعاليت معادن 
كوچك مقياس بخش خصوصي ب��ه ويژه در مناطق 
دورافتاده )كه عمدتا امكان تاس��يس صنايع اشتغال زا 
در آنها نبوده اس��ت( به سهم خويش در جلوگيري از 
تعميق ركود و بيكاري در مناطق دورافتاده و محروم 

موثر بوده است. 
۳- بحران بي ثباتي در فضاي اقتصاد كالن در ايران 
سبب شده است كه سرمايه گذاري توليدي روز به روز 
كاهش يابد و بر حجم بازارهاي سوداگرانه افزوده شود. 
معادن كوچك و متوس��ط مقي��اس بخش خصوصي 
بدون وابس��تگي به تس��هيالت و منابع مالي عمومي، 
فعاليت توليدي را رونق بخشيده اند كه اثرات مثبت آن 
براي اقتصاد ملي بيش از اعداد و ارقامي است كه سهم 

درآمدي آن نشان مي دهد. 
در پرتو اين مالحظ��ات و نيز توجه به عزم جدي 
دول��ت يازدهم در فائق آمدن بر بحران هاي فوق الذكر 
ب��ه نظر مي رس��د، چاره انديش��ي ب��راي معضل عدم 
بهره گيري از صرفه هاي ناشي از مقياس در معدنكاري 
اي��ران نمي تواند لزوما با محاس��بات س��اده بازار مواد 
معدني پشتيباني ش��ود. طبيعت اقتصاد ايران ايجاب 
مي كند در آن از تجويزهاي س��اده اجتناب ش��ود. در 
روزهايي كه بازار عالمت تعطيلي به بسياري از معادن 
كوچك و متوس��ط مقياس بخش خصوصي مي دهد، 
دولت نبايد به استقبال اين مساله برود بلكه بايد زمينه 
فض��اي با ثبات اقتصادي را فراهم آورد كه اين معادن 
بتوانند با حفظ توليد و اشتغال فعلي به سوي گسترش 

سرمايه گذاري و بزرگ شدن گام بردارند. 
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7  جهان

ترامپ، ونزوئال را به تحريم شديد 
اقتصادي تهديد كرد

گسترش البي امريكا عليه 
كره شمالي در جنوب شرق آسيا

 شكايت كره جنوبي از امريكا 
به سازمان تجارت جهاني

گروه جهان|
ژوزف يون، نماينده ويژه دولت دونالد ترامپ اين هفته در ميانه افزايش تنش ها 
در روابط واشنگتن و پيونگ يانگ به برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا سفر كرد. 

به گزارش ايرنا، اگرچ��ه تاكنون جزئيات زيادي از ديدارهاي اين مقام امريكايي 
و مس��ووالن منطقه يي در س��نگاپور و ميانمار رسانه يي نشده است، اما برخي منابع 
امريكايي و آس��يايي هدف از اين س��فر را همراه كردن مسووالن كشورهاي جنوب 
شرق آسيا با امريكا براي مهار برنامه هاي هسته يي كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي 
دانس��ته اند. تحليلگران بر اين باورند كه اگرچه اين س��فر ب��راي نماينده امريكا در 
منطقه دش��وار خواهد بود، اما كاخ س��فيد مي تواند از اين طريق تاكتيك كليدي و 
مهم قطع درآمدهاي كره شمالي جداي از تحريم هاي سازمان ملل را پيش ببرد. به 
گفته تحليلگران انتخاب كش��ورها در اين سفر با انگيزه خاصي صورت گرفته است؛ 
براي نمونه در س��نگاپور برخي شركت هاي اين كشور از سوي امريكا متهم شده اند 
كه در س��ال هاي اخير به كره شمالي در فرار از تحريم ها كمك كرده اند. امريكا پس 
از آزمايش موش��ك بالستيك بين قاره يي كره ش��مالي، قطع درآمدهاي فراتحريمي 

كره شمالي را يكي از هدف هاي مهم خود عليه اين كشور معرفي كرده است. 
نماينده ويژه رييس جمهوري امريكا در نخستين مرحله از سفر خود در سنگاپور 
در نشس��ت »گفتمان همكاري ش��مال شرق آس��يا« كه يك مجمع چندجانبه در 
مباحث امنيتي بود، ش��ركت كرد و پس از آنجا ب��ه ميانمار رفت. به گزارش وزارت 
خزانه داري امريكا تا پيش از انتخابات س��ال 2015 كه نظاميان قدرت را در ميانمار 
در دس��ت داشتند اين كش��ور يكي از خريداران اصلي تكنولوژي تسليحات نظامي 
از كره ش��مالي بود. برخي تحليلگ��ران معتقدند كه اين م��راودات تجاري به برنامه 
تسيلحاتي پيونگ يانگ كمك كرده و آن را تغذيه مي كند. اگرچه حكومت نظاميان 
در ميانمار ظاهرا به پايان رس��يده است اما كره شمالي نفوذ زيادي در ميان ارتش و 
نيروهاي مسلح اين كشور دارد. آنتوني راگي يرو، كارشناس ارشد وزارت خزانه داري 
امريكا هفته گذش��ته در جريان نشستي در اين وزارتخانه گفت: »نماينده امريكا به 
جنوب شرق آسيا سفر كرد تا به كشورهاي منطقه يادآور شود كه امريكا در منطقه 
حضور دارد و ناظر است. « مقامات ميانمار و سنگاپور تاكنون در مورد سفر نماينده 

ويژه دولت امريكا اظهارنظر نكرده اند.

گروه جهان|
رييس جمه��ور امري��كا در بيانيه ي��ي مداخله جويانه، دولت ني��كالس مادورو 
رييس جمهوري ونزوئال را به  تحريم هاي ش��ديد اقتصادي تهديد كرد. به گزارش 
رويترز، ترامپ با انتش��ار بيانيه يي گفت: »اياالت متحده در برابر متالش��ي شدن 
ونزوئال آرام نخواهد  نشس��ت. اگر رژيم مادورو دست به تحميل مجلس موسسان 
قانون اساسي در سي ام جوالي بزند، اياالت متحده تحريم هاي اقتصادي  شديد و 

فوري وضع خواهد كرد. «
ترامپ مدعي حمايت از مردم ونزوئال شده و گفته كه امريكا خواستار برگزاري 
انتخابات آزاد در آن كشور است.   وي مادورو را يك رهبر بد خوانده كه به خواست 
مردم كشورش توجه نمي كند. رهبران اروپايي از جمله مقام هاي اسپانيا و فدريكا 
موگريني مس��وول سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا نيز به تازگي از مادورو انتقاد 
 كرده اند. مادورو در پاس��خ به اين انتقادها گفته اس��ت: »ونزوئال كش��وري آزاد و 
مستقل است و مستعمره اروپا نيست . بگذاريد اروپايي ها آنچه مي خواهند بگويند. 
م��ا اهميتي براي حرف هاي آنها قائل نيس��تيم. ما براي اين س��رزمين،  منزلت و 

استقالل ونزوئال اهميت قائل هستيم. «
مخالفان دولت ونزوئال خواستار اعتصابي 24 ساعته در  اين كشور با هدف اعمال 
فشار بر مادورو در كنار گذاشتن طرح بازنويسي قانون اساسي اين كشور شده اند. 
مخالفان همچنين قصد دارند تا اعالميه يي را امضا كرده و خواستار تشكيل يك 
دولت جايگزين اتحاد ملي ش��وند كه گامي به س��وي انكار كامل استبداد دولت 
مادورو است. ديويد اسمايلد، كارشناس امور ونزوئال در دانشگاه توالن گفت: »البته 
كه اين پيش��نهاد از سوي اپوزيس��يون در ايجاد يك دولت موازي كامال راديكالي 

است و به نظر من منجر به يك ناآرامي واقعي در كشور مي شود.«
ونزوئ��ال با ي��ك بحران عميق اقتصادي دس��ت ب��ه گريبان اس��ت و تورمي 
افسارگسيخته موجب گراني و كمبود شديد كاالهاي اساسي شده است؛ به گونه يي 

كه مردم اين كشور گاه چندين ساعت را در صف هاي طوالني مي گذرانند. 
از سه ماه پيش كه تظاهرات ضد دولتي در اين كشور ابعاد گسترده يي يافت، 
تاكنون نزديك به 50 نفر كشته و چندصد نفر نيز مجروح شده اند. رييس جمهوري 

ونزوئال تاكنون با وجود نارضايتي هاي گسترده از استعفا خودداري كرده است. 

گروه جهان|
 ك��ره جنوبي اعالم ك��رده كه در پي باال گرفتن منازع��ات تجاري با امريكا و 
اعمال تعرفه هاي اين كش��ور روي بخش هاي صنعتي اين كش��ور از واشنگتن به 
س��ازمان تجارت جهاني شكايت مي كند. به گزارش يونهاپ، پاك اون گيو، نامزد 
وزارت تجارت كره جنوبي تاكيد كرده اوضاع اصال براي اين كشور مطلوب نيست و 
فشارهاي تجاري امريكا موجب مي شود تا شكواييه يي عليه امريكا تسليم سازمان 

تجارت جهاني شود. 
وي گفت��ه دولت امري��كا در حال اعمال تعرفه هاي س��نگين روي بخش هاي 
صنعتي به خصوص صادركنندگان فوالد اس��ت و به همين دليل فش��ار بر صنايع 
كره در حال افزايش است. مقام كره يي گفته است: »ما با امريكا توافق تجارت آزاد 
داريم اما حاال واشنگتن مي گويد از آن رضايت ندارد و به طور يكجانبه تعرفه اعمال 
كرده كه با اين حساب مي توان عليه واشنگتن به سازمان تجارت جهاني شكايت 
ك��رد.« دولت كره جنوبي اعالم ك��رده دونالد ترامپ رييس جمهور امريكا اصال از 
توافقي كه 2012 به عنوان پيمان تجارت آزاد ميان دو كش��ور امضا ش��د راضي 
نيس��ت و آن را توافق وحشتناك توصيف كرده است. ترامپ كه بسياري از برنامه 
و اقدامات دولت باراك اوباما رييس جمهور س��ابق امريكا را زيرسوال برده در حال 
توقف يا تحول در آنها است. او دو ماه پيش اين توافق را يكي از بدترين توافقات 
تجاري ميان دو كشور خوانده اما در شرايطي كه تصور مي شد مساله به فراموشي 
سپرده شده بار ديگر در جريان سفر رييس جمهوري كره جنوبي به اياالت متحده 

در ماه جاري ميالدي گفت كه خواستار تكرار مذاكرات درباره اين توافق است. 
ك��ره جنوبي اين درخواس��ت را به منزله تالش��ي از س��وي امري��كا مبني بر 
حمايت گرايي تجاري يكجانبه دانس��ته و از اين بابت ابراز نگراني كرده اس��ت. از 
نگاه كره جنوبي تالش امريكا بر اين اس��توار است كه بايد حمايت هاي بيشتري 
از صنايع، ش��ركت ها و كارخانه هاي امريكايي ش��ود و شرايط به نحوي باشد كه 
ش��غل هاي بيشتري براي امريكايي ها ايجاد ش��ود. كره جنوبي تا اندازه يي تالش 
كرده اين درخواست ها را جوابگو باشد و 13 ميليارد دالر سرمايه گذاري براي پنج 
سال آينده در امريكا در نظر گرفته است. به نظر مي رسد اين اقدامات نتوانسته نظر 

مساعد ترامپ را جلب كند. 

پايان سوال برانگيز روز اول 
مذاكرات برگزيت

گ�روه جهان| نخس��تين روز از دومي��ن دور مذاكرات 
برگزي��ت در بروكس��ل در حالي به پايان رس��يد كه منابع 
بريتانيايي از بازگشت سوال برانگيز ديويد ديويس، وزير امور 

برگزيت، به لندن خبر دادند. 
به گزارش اس��كاي نيوز، در حالي كه ق��رار بود اين دور 
مذاكرات برگزيت چهار روز )تا پنج ش��نبه( طول بكشد، اما 
ديويس تنها چند ساعت را در بروكسل گذراند و در كمتر از 
يك ساعت آغاز مذاكرات با ميشل بارنيه مذاكره كننده ارشد 
اروپايي، به كشورش بازگشت. ديويس صبح دوشنبه در راس 
هياتي از سياستمداران بريتانيايي براي شركت در دور دوم 
مذاكرات رس��مي در مورد خروج كشورش از اتحاديه اروپا، 
راهي بروكسل شده بود. وي در بدو ورود به خبرنگاران گفت: 
»اكنون زمان كار اس��ت و بايستي تالش كنيم تا مذاكرات 
ب��ا موفقيت پيش برود. ماه گذش��ته مذاكرات خوبي با اروپا 

داشتيم و اين هفته قرار است وارد جزئيات شويم.«
اي��ن دور از مذاك��رات برگزي��ت در حالي آغاز ش��د كه 
خبرهاي درز ش��ده در بريتانيا از اختالف نظر ش��ديد ميان 
اعض��اي كابينه دولت ترزا مي  در م��ورد موضع مذاكراتي و 
به ويژه  در نظر گرفتن دوره انتقالي براي خروج پس از پايان 
مذاك��رات در ماه مارس س��ال 2019، حكاي��ت دارند. وزير 
برگزيت شخصا از حاميان خروج يك باره از اتحاديه اروپاست، 
فيليپ هاموند، وزير دارايي تاكيد دارد كه براي كاهش تبعات 
منفي اقتصادي ناش��ي از برگزيت، بايد به تدريج از اتحاديه 
اروپا خارج ش��د. حزب كارگر روز سه ش��نبه اعالم كرد كه 
خ��روج ديويس از مذاكرات بروكس��ل در ميانه درز ش��ديد 
اطالعات در مورد اختالف نظرهاي كابينه، نشان مي دهد كه 
دولت در بي نظمي به سر مي برد. با اين حال، رييس پيشين 
روابط عمومي دفتر نخست وزيري بريتانيا، عصر روز دوشنبه 
گفت: »اق��دام وزير برگزيت پيام غلطي به اتحاديه اروپا القا 
مي كند و براي مردم اين سوال را ايجاد كرده كه چرا با اين 
عجله برگشته است؟« برخي بر اين باورند كه ديويس مجبور 
شد مذاكرات بروكس��ل را ترك كند تا بتواند در راي گيري 
مجلس عوام در مورد پيشنهاد حزب كارگر براي ارائه زمان 
بيشتر به مناقشات قانوني، شركت نمايد. اگرچه منابع دولتي 
چنين مساله يي را رد كرده اند. حتي يك منبع آگاه با اصرار 
گفت: »هيچ دليل خاصي براي بازگش��ت او وجود نداشت؛ 
برنام��ه زماني امروز اينگونه بود و او بامداد روز سه ش��نبه به 
بروكسل باز مي گردد؛ آنها پيش تر بر سر اين موضوع توافق 
كرده بودند.« اين منبع افزود كه بارنيه و ديويس در همين 
زم��ان كوتاه در مورد تعيين برنامه براي گروه هاي مذاكراتي 
گفت وگو كرده اند. دو مقام قرار است روز پنج شنبه رسانه ها را 

در جريان جزئيات گفت وگوهاي خود قرار دهند. 

افزايش بي سابقه تلفات 
غيرنظاميان در افغانستان

تلف��ات غيرنظامي��ان در نيم��ه نخس��ت 201۷ و در 
جري��ان درگيري ه��اي نظام��ي در افغانس��تان به ط��ور 
بي س��ابقه يي افزايش يافته است. به گزارش سازمان ملل 
متحد در 6ماهه نخست س��ال جاري ميالدي در جريان 
درگيري هاي نظامي در داخل افغانستان به ويژه در كابل، 
پايتخت 1662 غيرنظامي كشته و 35۸1 نفر نيز زخمي 
ش��ده اند. براين اس��اس حدود 40درصد اين تلفات ناشي 
از حم��الت و انفج��ار مين ها و بمب هاي كن��ار جاده يي 
بوده اند. اين گ��زارش مي افزايد كه عامل 6۷درصد از اين 
تلفات شورش��يان مخالف دولت هستند. به گزارش دفتر 
نمايندگي س��ازمان ملل در افغانستان )يوناما( 20درصد 
تلفات غيرنظاميان مربوط به كابل هس��تند و بيشترشان 
در پ��ي انفجار يك بمب در ماه مه جانش��ان را از دس��ت 
دادند. انفجار بمب جاس��ازي ش��ده در يك تانكر آب كه 
مرگبارترين اين حمالت گزارش شده جان دست كم 150 
غيرنظامي را گرفت و 500 زخمي ديگر برجاي گذاشت. 

وضعيت اضطراري در تركيه 
تمديد شد

يك س��ال پس از كودتاي نافرج��ام تركيه دولت اين 
كش��ور وضعيت اضطراري را در سراس��ر كشور به مدت 
سه ماه تمديد كرد. به گزارش يورونيوز، درخواست دولت 
رج��ب طيب اردوغان رييس جمهوري تركيه براي تمديد 
وضعي��ت اضطراري در پارلمان اين كش��ور با اكثريت آرا 
تصويب شد. اكثريت كرسي هاي پارلمان تركيه در اختيار 
حزب عدالت و توس��عه، حزب اردوغان قرار دارد. وضعيت 
اضطراري از س��وي دولت تركيه براي نخستين بار بيستم 
جوالي 2016 اعالم شد. در پاكسازي هاي پس از كودتاي 
نافرجام، دست كم 50هزار نفر دستگير و بيش از 150هزار 
نفر از كارمندان، معلم ها، نظاميان و خبرنگاران تركيه به 
اتهام همكاري با فت��ح اهلل گولن، روحاني مخالف اردوغان 
از كار معلق و اخراج ش��دند. معاون نخست وزير تركيه در 
پارلم��ان گفته تمديد وضعيت اضط��راري به دولت براي 
پاكس��ازي ش��بكه فتح اهلل گولن كمك مي كند. با اعالم 
خب��ر تمديد وضعيت اضط��راري در تركيه اعتراضاتي در 
مخالفت با اين تصميم دولت و مجلس تركيه برپا شد كه 

به درگيري معترضان با پليس انجاميد. 

خط و نشان پاكستان و هند 
براي يكديگر 

به دنبال كش��ته شدن چهار نفر از س��ربازان ارتش 
پاكستان در هفته جاري در نزديكي خط كنترل مرزي 
كشمير كه اسالم آباد مدعي شد براثر تيراندازي نيروهاي 
هندي رخ داده، ارتش پاكس��تان به همسايه شرقي اش 
هشداري ش��ديداللحن داد. در مقابل هند نيز سه شنبه 
نس��بت به نقض آتش بس در منطقه مرزي به پاكستان 
هشدار داده است. به گزارش ايرنا، روابط عمومي ارتش 
پاكس��تان اعالم كرده كه مدي��ر بخش عمليات نظامي 
ارتش پاكس��تان در تماس تلفني با همتاي هندي خود 
مراتب اعتراض ش��ديد اسالم آباد را نسبت به تيراندازي 
نيروهاي هندي به سمت خودرو حامل نيروهاي ارتش 
پاكستان اعالم كرده است. فرمانده عملياتي ارتش هند 
ني��ز در اين تم��اس تلفني به همتاي پاكس��تاني خود 
هش��دار داده كه ادامه حمايت ارتش پاكس��تان از شبه 
نظامي��ان و كمك به نفوذ آنها به خاك هند تاثير منفي 
بر روند برق��راري صلح در خط واقعي كنترل مي گذارد. 
در هفته هاي اخير، نيروهاي دو كشور تقريبا به صورت 
روزانه مواضع يكديگر را در راس��تاي خط واقعي كنترل 

در كشمير مورد هدف قرار داده اند. 

دريچه

از منطقه

طرح خدمات درماني »اوباما« بدون جايگزين لغو مي شود

فروپاشي ترامپ كر
6 ماه رياست جمهوري بدون دستاورد

واشنگتن پست: محاصره دوحه شكست مي خورد

تغيير قواعد بازي در بحران قطر
گروه جهان|

 قرار بود تحريم هاي فلج كننده قطر را به زانو درآورد 
اما اينطور نش��د. احتماال رهبران عربس��تان سعودي و 
امارات متحده عربي )و البته مصر و بحرين( فكرش را هم 
نمي كردند كه تحوالت منطقه پس از اعالم قطع روابط با 
دوحه به سمت و سويي برود كه قطر نه تنها منزوي نشده 
بلكه با نزديك شدن به رقباي ديرينه رياض، درخواست 

خسارت از تحريم كنندگان را هم مطرح كند. 
نش��ريه واشنگتن پست نوش��ته، از نظر همسايگان، 
قطر ك��ودك بي ادبي بود كه نياز به ي��اد گرفتن نظم و 
انضباط داشت. اما در دنياي ژئوپليتيك بزرگساالن، اقدام 
تنبيهي كشورهاي عربي عليه دوحه به رهبري عربستان 
و امارات به اهدافش نرسيد. رويكرد رياض و ابوظبي براي 
منزوي كردن قطر باعث ش��د كه روابط اين كشور عربي 
ب��ا قدرت هاي منطقه يي چون تركي��ه و ايران نزديك تر 
از گذش��ته ش��ود. عمان و كويت هم به عنوان دو كشور 
ديگر ش��وراي همكاري خليج فارس ترجيح دادند كه از 
اي��ن غائله فاصله بگيرند و رواب��ط خود را با دوحه حفظ 
كنند. همچنين گذش��ته از پيغام ه��اي متناقضي كه از 
واشنگتن به گوش مي رسد، به نظر مي رسد ديپلمات هاي 
امريكايي بيشتر به دنبال مصالحه و سازش با قطر هستند 
تا اينكه دوحه را توجيه كنند كه شروط 13گانه  عربستان 

و متحدانش را بپذيرد. 
مارك لينچ، كارش��ناس خاورميانه دانش��گاه جورج 
واش��نگتن در اين باره مي گويد: »عربس��تان و امارات با 
وج��ود جنگ فاجعه ب��ار يمن ارزيابي نادرس��تي از توان 
خود داشتند و به همين دليل در بحران قطر هيچ برنامه 
جايگزيني براي شكس��ت احتمالي طرح منزوي كردن 

دوحه پيش بيني نك��رده بودند. در واقع رياض و ابوظبي 
درب��اره نگراني قطر از طرد ش��دن از ش��وراي همكاري 
خليج ف��ارس و همچنين توان خود ب��راي ضربه زدن به 

دوحه برداشت نادرست و غلوآميزي داشتند.«
واشنگتن پست پيش تر نيز در گزارش ديگري به نقل 
از مقام هاي اطالعاتي امريكا نوشته بود كه امارات متحده 
عربي در هك كردن س��ايت خبرگزاري قطري دس��ت 
داش��ته اس��ت. در اين گزارش آمده ب��ود كه امارات يك 
داس��تان دروغ را به عمد روي وب سايت شبكه الجزيره 
قرار داد كه موجب بحران كنوني بين قطر و چند كشور 
عرب شده اس��ت. اين ادعاي واشنگتن پست به سرعت 

از سوي سفارت امارات در واشنگتن دروغ خوانده شد. 
اين نش��ريه به نقل از مقام ه��اي اطالعاتي امريكا كه 
نامي از آنها نبرده، نوش��ته بود كه اعضاي ارش��د دولت 
امارات، درباره هك كردن الجزيره گفت وگو كرده بودند و 
يك روز پس از اين گفت وگو، مطلبي روي وبس��ايت اين 
شبكه قرار گرفت كه در آن به نقل از امير قطر از حماس 
و ايران تمجيد شده بود. شبكه الجزيره در آن زمان ادعا 
كرد كه وب سايت آن هك شده بود. اما عربستان سعودي 
و ساير كش��ورهاي عرب، الجزيره را مسدود و در پي آن 

روابط ديپلماتيك خود را نيز با قطر قطع كردند. 
داگالس باندوا، محقق ارشد انديشكده امريكايي كيتو 
و دس��تيار پيشين رونالد ريگان درباره گزارش واشنگتن 
پست مي گويد: »اطالعات منتشر شده موجب شرمساري 
زيادي براي امارات و حتي عربس��تان خواهد شد. برخي 
شخصيت هاي امريكايي از ابتدا هم نسبت به اتهاماتي كه 
عليه قطر مطرح شده بود ترديد داشتند اما حاال امارات به 
دشواري مي تواند مواضع خود عليه قطر را حفظ كند زيرا 

اطالعات واشنگتن پس��ت اين كشور را در وضعيت بدي 
قرار مي دهد.« داگالس باندوا پيش بيني كرده كه برخورد 
واشنگتن با امارات پس از اين رسوايي سردتر خواهد شد 
و ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا براي مذاكره با قطر 

فشار زيادي بر رياض و ابوظبي وارد خواهد كرد. 
ادوارد جوزف، مدير اجرايي انديشكده امور بين الملل 
در واش��نگتن نيز گفته اس��ت: »گزارش واشنگتن پست 
درباره دس��ت داش��تن امارات در هك شدن خبرگزاري 
قط��ري، قواع��د ب��ازي در بحران كش��ورهاي حاش��يه 
خليج ف��ارس را تغيير مي دهد و پرس��ش هاي زيادي را 
درباره بسيج اين كشورها عليه يك دولت ايجاد مي كند.«

 قطر: از امارات شكايت مي كنيم
مقام هاي قطري با ابراز تاس��ف از دس��ت داش��تن 
امارات در هك شدن سايت خبرگزاري اين كشور تاكيد 
كرده اند كه عامالن اين جنايت را تحت پيگرد قرار داده 

و از تحريم كنندگان درخواست غرامت خواهند كرد. 

ب��ه گ��زارش الجزيره، س��يف ب��ن احم��د آل ثاني 
مديردفتر ارتباطات دولتي قطر گفته است: »اطالعات 
واش��نگتن  پس��ت جاي هيچ شك و ش��بهه يي باقي 
نمي گ��ذارد كه جنايتي رخ داده اس��ت. اي��ن اقدام از 
سوي يك كشورعرب حاشيه خليج فارس، نقض قانون 
بين المللي، توافق هاي ش��وراي همكاري خليج فارس، 
اتحاديه عرب، سازمان همكاري اسالمي و سازمان ملل 
اس��ت. تحقيقات دادستاني قطر در اين باره ادامه دارد 
و دادس��تاني اقدامات الزم را عليه عامالن اين جنايت 

انجام خواهد داد.«
وزي��ر دفاع قطر ني��ز تاكيد كرده ك��ه دوحه براي 
دس��تيابي به غرامت به دليل محاصره از سوي برخي 
كش��ورهاي عربي، ب��ه ديوان بين المللي دادگس��تري 
رجوع خواهد كرد. خالد بن محمد العطيه گفته است: 
»قط��ر با هم��ان اوضاعي كه نيكاراگوئ��ه در دهه هاي 
هش��تاد مواجه بود، مواجه شده اس��ت. اين كشور در 
آن زمان به ديوان بين المللي دادگستري رجوع كرد و 

در دس��تيابي به غرامت آنچه برايش اتفاق افتاده بود، 
موفق شد.«

اين مقام قطري همچنين درباره امكان بازگش��ت 
روند ش��وراي هم��كاري خليج فارس به پي��ش از اين 
بحران گفته است: »اگر اين سوال پيش از پنجم ژوئن 
)تاريخ اع��الم قطع رابطه چهار كش��ور عربي با قطر( 
مطرح مي ش��د ج��واب مي دادم كه ش��وراي همكاري 
خليج فارس همچنان پابرجاس��ت؛ اما امروز پاسخ اين 

پرسش در دست مردم قطر است.«
  وزارت اقتصاد و تجارت قطر نيز اعالم كرده كه دوحه 
با دفتر حقوقي س��ازمان تجارت جهان��ي در ژنو درباره 
راه هاي گرفتن خس��ارت از كش��ورهاي محاصره كننده 
به دليل اقدامات غيرقانوني توافق كرده است. شيخ احمد 
بن جاس��م بن محمد آل ثاني گفته است: »شركت هاي 
قطري و خارجي كه در قطر فعاليت مي كنند از اين پس 
با كشورهاي محاصره كننده مقابله به مثل كرده و از آنها 

خسارت دريافت خواهند كرد.« 

گروه جهان| طال تسليمي|
پيوستن دو سناتور جمهوري خواه ديگر به مخالفان 
طرح خدمات بهداش��ت و درمان پيش��نهادي دونالد 
ترامپ سبب ش��د كه برنامه رييس جمهوري براي از 
بين بردن ميراث باراك اوباما به طور رسمي با شكست 
مواجه ش��ود. اما به نظر مي رسد كه ترامپ هنوز اين 
شكست را باور ندارد و از اين رو از كنگره خواسته است 
تا لغو كامل »اوباماكر« بدون هيچ جايگزيني را به راي 
بگذارد؛ اقدامي كه مي تواند عواقب فاجعه آميزي به ويژه 
براي اقشار آسيب پذير و كم درآمد امريكا داشته باشد. 
اما اين تنها مش��كل اين روزهاي كاخ س��فيد نيست؛ 
فرمان مهاجرتي جنجال برانگيز ترامپ هفته گذشته با 
انتقاد قاضي ايالت هاوايي مواجه ش��د و همين مساله 
وزارت خارجه را وادار كرد كه در اجراي اين فرمان در 
ديگر ايالت ها عقب نشيني كند. تحوالت اخير ضربه يي 
مهلك به ترامپ محس��وب مي ش��ود، چرا كه وي در 
6ماهه اوليه فعاليتش در كاخ س��فيد هنوز نتوانسته 

است قانوني را تصويب كند و به اجرا بگذارد. 

 چنددستگي جمهوري خواهان 
تالش ها براي تصويب اليحه خدمات بهداش��ت 
و درم��ان دونالد ترامپ در س��ناي امريكا س��اعات 
پاياني دوش��نبه براي دومين مرتبه شكس��ت خورد 
و اين مس��اله سبب ش��د كه دونالد ترامپ موافقت 
س��نا با لغو اوباماكر را خواس��تار ش��ود. ام��ا به نظر 
مي رس��د كه شماري از س��ناتورها از پيشبرد برنامه 
رييس جمهوري به ستوه آمده اند و به دنبال طرحي 

دوحزبي هستند. 
مي��چ مك كان��ل، رهبر اكثريت س��نا با انتش��ار 
بيانيه ي��ي اعالم كرد: »متاس��فانه مش��خص ش��د 
ك��ه تالش ها ب��راي لغ��و و جايگزيني ف��وري طرح 
شكست خورده اوباماكر موفقيت آميز نخواهد بود.« به 
گزارش رويترز، اين اظهارات در حالي مطرح شد كه 
مايك لي و جري مورگان، دو سناتور جمهوري خواه 

ايالت ه��اي يوتا و كانزاس ني��ز در مخالفت با نمونه 
اصالح ش��ده اليحه پيش��نهادي رييس جمهوري به 
س��وزان كالينز و راند پ��ال دو هم حزبي ديگر خود 
پيوس��تند. از آنجايي كه دموكرات ه��ا از ابتداي امر 
تمام قد با اين برنامه مخالف بودند، مك كانل حمايت 
الزم براي تصويب اليحه خدمات بهداش��ت و درمان 
جمهوري خواهان را به كلي از دس��ت داد. اين اتفاق 
جديدترين شكست حزب جمهوري خواه در پيشبرد 
طرح موسوم به ترامپ كر محسوب مي شود و اين در 
حالي است كه هم حزبي هاي رييس جمهوري كنترل 
را در هر دو مجلس نمايندگان و سنا در دست دارند. 
جمهوري خواهان كه هزينه اوباماكر براي دولت را 
به شدت سنگين مي دانند، در ۷ سال گذشته همواره 
ب��ه حاميان خود وعده داده اند كه اگر كنترل كنگره 
و كاخ س��فيد را به دست بگيرند، لغو اوباماكر قطعي 
است؛ اما حاال كه ترامپ در كاخ سفيد مستقر شده 
و جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان و س��نا در 
اكثريت هس��تند، تازه مشخص شده است كه عموم 

امريكايي ها حقيقتا موافق اوباماكر هستند. 
ترام��پ در واكن��ش ب��ه مخالفت س��ناتورهاي 
جمهوري خ��واه با طرح پيش��نهادي وي، در توييتر 
نوش��ت كه كنگره بايد لغو اوباماكر را در نظر بگيرد 
و از صف��ر ش��روع كن��د. وي حتي مدعي ش��د كه 
دموكرات ه��ا نيز از چنين اقدام��ي حمايت خواهند 
ك��رد. مك كانل نيز كه به وض��وح از ترامپ حمايت 
مي كند، اعالم كرد كه س��نا در مورد اين پيش��نهاد 
راي گي��ري مي كن��د؛ اما ب��راي كس��ب اطمينان از 
روند اجراي آس��ان، دو س��ال زم��ان در نظر گرفته 
خواهد ش��د. اي��ن ايده دو م��اه پيش ب��ا مخالفت 
جمهوري خواهان مواجه ش��ده ب��ود. جان مك كين، 
س��ناتور جمهوري خواه ايالت آريزونا پيش��نهاد داده 
بود كه طرحي دوحزبي تدوين شود: »كنگره اكنون 
بايد به روند متداول بازگردد، جلسات استماع برگزار 
كند، پيش��نهادات اعضاي هر دو حزب را بش��نود و 

در نهايت اليحه يي را به تصويب برس��اند كه امكان 
دسترس��ي امريكايي ها به خدم��ات درماني مقرون 
به صرفه و باكيفيت را فراهم آورد.« هنوز مش��خص 
نيس��ت ك��ه برنامه مك كان��ل براي ش��روع از صفر 
بيشتر مورد حمايت قرار مي گيرد يا طرح دو حزبي 
مك كين. چاك ش��ومر، رهبر دموكرات هاي س��نا از 
طرح دوحزبي حمايت مي كند و جمهوري خواهان را 

نيز به همين كار ترغيب كرده است. 
اليح��ه خدمات بهداش��ت و درم��ان در مجلس 
نمايندگان به تصويب رسيد؛ اما پيشبرد اليحه هاي 
اينچنيني ب��ه دليل اختالف ش��ديد محافظه كاران 
و ميانه رو ها هميش��ه در س��نا دش��وارتر بوده است. 
نمونه اولي��ه اليحه از حماي��ت الزم برخوردار نبود 
و مك كان��ل مجب��ور ش��د اصالحات��ي در آن ايجاد 
كند؛ اما نمونه دوم كه هفته گذش��ته ارائه ش��د نيز 
نتوانست موافقت س��ناتورها را به دست آورد. برني 
سندرز، سناتور دموكرات در اظهاراتي از »فروپاشي« 
تالش هاي جمهوري خواهان اس��تقبال كرد و گفت: 
»اين يك پيروزي بزرگ ب��راي ميليون ها امريكايي 

است كه با اين اليحه خطرناك جنگيدند.«

 عقب نشيني در مقابل پدر و مادربزرگ ها 
در حالي كه رييس جمهوري امريكا تصور مي كرد 
ب��ا راي ديوان عالي به اجراي موق��ت فرمان اجرايي، 
دس��ت كم در يك مورد پيروز ش��ده است، انتقادهاي 
قاض��ي ايالت هاواي��ي و راي او در خصوص ش��رايط 
اج��راي فرمان مهاجرت��ي دولت را ب��ار ديگر مجبور 
به عقب نش��يني كرد. وزارت ام��ور خارجه امريكا روز 
سه ش��نبه به نمايندگي ها در سراسر جهان اطالع داد 
كه پدربزرگ ها و مادربزرگ هاي ش��هروندان 6 كشور 
با اكثريت جمعيت مسلمان از اجراي فرمان مهاجرتي 

مستثنا هستند. 
طب��ق راي دي��وان عالي، اجراي ط��رح مهاجرتي 
ترامپ در ممنوعيت ورود ش��هروندان ايران، سوريه، 
يمن، ليبي، س��ومالي و سودان به خاك امريكا شامل 
افرادي كه روابط نزديك خانوادگي، كاري و تحصيلي 
در امريكا دارند، نمي شود. دولت در تعريف اين حكم، 
ورود پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و نامزد شهروندان اين 
كش��ورها را ممنوع كرده بود؛ ام��ا ايالت هاوايي اعالم 
كرد كه دولت تفس��ير خاص خود را ارائه كرده است. 
حكم قاضي ايالت هاوايي كه مس��وول بررسي قانوني 

اين مس��اله بود، بالفاصله پس از صدور اجرايي شد و 
دولت ترامپ ش��كايت خود به اين مساله را به ديوان 

عالي مطرح كرد. 
اما به نظر مي رسد كه شرايط موجود و انتقادهاي 
ش��ديد از فرمان مهاجرتي ترام��پ در نهايت دولت را 
مجبور به عقب نش��يني كرده است. ركس تيلرسون، 
وزير خارج��ه امريكا در نامه يي اع��الم كرد كه طبق 
تعري��ف اصالح ش��ده محدودي��ت اجراي��ي فرمان، 
پدربزرگ ه��ا، مادربزرگ ه��ا، نوه ها، ب��رادر زن و برادر 
ش��وهر، خواهر زن و خواهر ش��وهر، عمه ها، عموها، 
خاله ها، دايي ها، خواهرزاده ها و برادرزاده ها، عموزاده ها، 
عمه زاده ها، دايي زاده ها و خاله زاده ها از اقوام نزديك به 
شمار مي آيند و فرمان مشمول آنها نمي شود. تيلرسون 
پيش تر در 4 نامه ديگر به نمايندگي هاي ديپلماتيك 
امري��كا راهنمايي ه��اي الزم درباره اج��راي مصوبات 

قانوني جديد را ارائه كرده بود. 
اي��ن در حالي اس��ت كه پس از راي دي��وان عالي و 
اجرايي شدن فرمان مهاجرتي ترامپ براي مدت محدود، 
وزارت خارجه مجبور شده بود در شرايط نامزدها و اعمال 

محدوديت براي سفر آنها تجديدنظر كند. 



 Wed. July 19. 2017  873   چهارشنبه     28  تير 1396  24  شوال 1438  شماره 
feature@taadolnewspaper.ir  66420769 

پرونده8
ايراندردروازههاي»آسهآن«

مجتبي موس��ويان ريزي، مديركل دفتر آس��يا 
و اقيانوس��يه ضمن تش��ريح اين اقدام��ات اظهار 
داش��ت: يك��ي از مناطق م��د نظر براي توس��عه 
صادرات، كشورهاي آس��ياي جنوب شرقي و بطور 
اخص كش��ورهاي عضو پيمان اقتصادي »آسه آن« 
هس��تند. اي��ن منطقه ب��ا جمعيتي ح��دود 650 
ميليون نفر و اقتصادهايي چون اندونزي، سنگاپور 
و مال��زي و تايلند مقاصد مناس��بي براي توس��عه 
ص��ادرات كش��ورمان و همچني��ن افزايش حجم 

مبادالت دو جانبه خواهد بود. 
 وي در ادامه افزود: پس از چهار س��ال نهمين 
اجالس كميس��يون مش��ترك اقتص��ادي ايران و 
ويتنام در 24 و 25 تيرماه س��ال جاري در تهران 
برگزار ش��د كه از طرف ايران وزير محترم صنعت، 
معدن و تجارت و از طرف ويتنام، وزير كش��اورزي 
و توسعه روس��تايي، مسووليت اجالس را بر عهده 

داشتند. 
موس��ويان در رابطه با جايگاه ويتنام در تجارت 
خارج��ي ايران گفت: اين كش��ور يكي از بازارهاي 
مهم ما در آس��ياي جنوب ش��رقي است كه سال 
گذشته 360به ميليون دالر از صادرات ايران را به 
خود اختصاص داد و اين در حالي است كه واردات 
ما از ويتنام تنها 40 ميليون دالر ثبت ش��ده است 
ك��ه حكايت از توازن تجاري مثبت 9 به 1 به نفع 

ايران است. 
مدي��ر دفت��ر آس��يا و اقيانوس��يه ب��ا تاكيد بر 
اهمي��ت ويتن��ام در ارتق��اي ص��ادرات غير نفتي 
اي��ران گف��ت: با توج��ه ب��ه واردات 170 ميليارد 
دالري ويتن��ام مي توانيم س��هم بس��يار خوبي را 
از ب��ازار محصوالت مختلف اين كش��ور به دس��ت 
بياوريم. با توجه به نيازهاي مختلف ويتنام، حدود 
80درصد محصوالت صادراتي به اين كشور شامل 
محصوالت كش��اورزي و ش��يالت است كه در اين 
مي��ان صادرات حدود 150 ميليون دالر پس��ته و 
حدود 30 ميليون دالر انجير قابل توجه اس��ت. از 
ديگر اقالم صادراتي مي ت��وان به ميگو، پاي مرغ، 
پوس��ت مرغ، ماهي، قي��ر و محصوالت معدني نيز 

اشاره كرد. 
وي اظه��ار داش��ت: در اين اج��الس دو اتفاق 
ويژه افتاد، يكي برگزاري نخستين كميته مستقل 
همكاري هاي بانكي بود كه در بانك مركزي ايران 
انجام ش��د و نظر به اهمي��ت اين موضوع براي دو 
كش��ور، حدود 14 نف��ر از تركيب هيات 37 نفري 
ويتنامي را مس��ووالن بانك مرك��زي و بانك هاي 

تجاري آن كشور تشكيل مي داد. 
مذاك��رات بانكي بس��يار مفيد ب��ود و توافقات 
مناس��بي در زمين��ه برق��راري رواب��ط كارگزاري 
بانك��ي براي تس��هيل اعتبارات اس��نادي و صدور 
ضمانتنامه ه��ا، از ط��رف بانك ه��اي خصوصي دو 

كشور به دست آمد. 
در كنار اين كميته، نخس��تين نشس��ت كميته 
محصوالت ش��يالتي و كشاورزي هم برگزار شد و 

صورتجلسه آن به امضا طرفين رسيد. 
در خص��وص كاري ك��ه مي تواني��م ب��ا ويتنام 
انجام بدهيم ش��ايان ذكر اس��ت كه طيف وسيعي 
مي تواند از محصوالت بسيار ساده تا خدمات فني 

و مهندسي پيچيده  را مي تواند شامل گردد. 
ما قادر به صادرات محصوالت ساده كشاورزي، 
محصوالت صنعتي، بعضي از قس��مت هاي خطوط 
كارخانه توليد س��يمان، تجهيزات پزشكي، دارو و 
لوازم آرايشي و بهداشتي هستيم. در بخش معدن 
مي تواني��م پ��ودر آلومينا را وارد كني��م و با توجه 
به اينكه اين كش��ور تكنول��وژي توليد آلومينيم را 
ن��دارد، آلومينيم را در اي��ران توليد و به ويتنام يا 
بازاره��اي ثالث ص��ادر كنيم، مس ني��ز به عنوان 

محصول معدني قابليت صادرات دارد. 
س��نگ گچ به عنوان م��واد اوليه ب��راي توليد 
سيمان، مورد نياز طرف ويتنامي است كه در حال 
حاض��ر نيز صادر مي كني��م و همچنين روغن هاي 
پاي��ه، روغن ه��اي صنعت��ي، رزين ه��ا از امكانات 

صادراتي ماست. 
در بخش فني و مهندسي، پروژه هاي نيروگاهي، 
سدسازي، اسكله سازي و تصفيه فاضالب مي توانند 
از سوي ش��ركت هاي ايراني در ويتنام اجرا شوند. 
قابل ذكر است كه بازار پيمانكاري و خدمات فني 
و مهندس��ي در ويتنام در حدود 15 ميليارد دالر 
اس��ت. در نتيجه غير از بازار كااليي، ما با بازار 15 
ميلي��ارد دالري خدمات فني و مهندس��ي هم در 

ويتنام روبرو هستيم. 
وي در خصوص طبقه بندي موضوعي فعاليت ها 
گفت: در جريان اجالس كميسيون مشترك تمام 
بخش ها را پوش��ش داديم. سه كميته به قرار ذيل 
طراحي ش��د؛ كميته اول ش��امل تجارت، صنعت، 
انرژي، حمل و نق��ل و امور اقتصادي، كميته دوم 
شامل كشاورزي شيالت و بهداشت و كميته سوم 
مربوط به ديپلماسي، فرهنگ، ورزش، گردشگري 
و ارتباطات كه تمامي اين موارد داراي ظرفيت هاي 
مناس��بي براي همكاري دو جانبه هس��تند و بايد 
مورد بررسي و مطالعه قرار گيرند. همچنين وزراي 
دو كش��ور توافق كردند كه معاونين آنها هر 6 ماه 
يك بار با يكديگر ديدار و موارد توافق شده در سند 

اجالس را پيگيري نمايند. 
در نتيجه اميدوارم هدف 2 ميليارد دالر تجارت 
بين دو كش��ور، كه توسط روساي دو دولت تعيين 
ش��ده اس��ت، هرچه س��ريعتر محقق گ��ردد زيرا 
ظرفيت بسيار خوبي وجود دارد. از طرفي ديگر با 
توجه به قرار داد تجارت آزاد كه بين »آس��ه آن« و 
چين منعقد گرديده، اين امكان هست كه بسياري 
از محصوالت ما از طريق ويتنام وارد بازار بس��يار 

بزرگ چين شود. 
يكي از مكانيسم ها براي ارتقاي سطح مبادالت 
تا رس��يدن به حجم تجارت مشخص شده بين دو 
كشور، امضاي موافقت نامه تجارت ترجيحي است 
كه پيش��نهادات م��ا به طرف ويتنامي ارائه ش��ده 
اس��ت و در حال بررس��ي اين موافقتنامه هستند. 
تاكيد مي كنم كه هم اكنون غير ويتنام در منطقه 
»آسه آن«، ما با سه كشور ديگر، اندونزي تايلند و 
مالزي، نيز در حال مذاكره براي انعقاد موافقتنامه 

تجارت ترجيحي هستيم. 
موس��ويان در پاي��ان گفت: افق هم��كاري را با 
كش��ورهاي »آسه آن« روش��ن مي بيينم و با توجه 
به رش��دي كه ص��ادرات ما به اين كش��ورها طي 
سال هاي گذش��ته داشته اس��ت، به زودي شاهد 
افزاي��ش بيش از پيش حجم مبادالت تجاري بين 

دو كشور خواهيم بود. 

گزارش كوتاه
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در 5 ژوئن 2017 چهار كشور عربستان سعودي، 
امارات متحده عربي، بحرين و مصر با ادعاي تبديل 
 شدن دوحه به مأمن و پناهگاه گروه هاي تروريستي 
روابط سياسي و اقتصادي خود را با اين كشور قطع 
كردند به طوري  كه تمام��ي مرزهاي زميني قطر با 
عربستان سعودي بسته شده و براي مرزهاي هوايي 
و دريايي هم محدوديت ايجاد شد. پس از آن تعداد 
زيادي از كش��ورهاي عربي همس��و با سياست هاي 
عربس��تان نظي��ر ليب��ي، يم��ن، مالديو، س��نگال، 
موريتاني، چاد، و... از اين اقدام پش��تيباني كرده و 

روابط خود را با دوحه قطع كردند. 
بحران قطر و كش��ورهاي عربي مذكور زماني آغاز 
ش��د كه اظهاراتي به نقل از ش��يخ تميم،  امير قطر در 
خبرگزاري رس��مي اين كشور منتشر ش��د كه در آن 
عليه عربستان سعودي و در حمايت از ايران، حزب اهلل 
و اخوان المس��لمين و حماس موضع گيري ش��ده بود. 
اگرچه مسووالن قطري بعد از چند ساعت اين اظهارات 
را تكذيب و اعالم كردند كه سايت خبرگزاري قطر هك 
ش��ده اما عربستان سعودي و كش��ورهاي همسو با آن 

ادعاي هك شدن سايت را نپذيرفتند. 
ب��دون ترديد بح��ران قطر تبع��ات و پيامدهاي 
متع��ددي در س��طح داخلي و منطقه ي��ي به دنبال 
خواهد داش��ت. يكي از پيامده��اي مهم اين بحران 
بر آينده ش��وراي همكاري خليج فارس خواهد بود. 
از اين  رو هدف نوش��تار حاضر بررسي تاثير بحران 
2017 قطر بر آينده ش��وراي همكاري خليج فارس 
است؛ به همين دليل پس از اشاره كوتاهي به داليل 
شكل گيري و اهداف ش��وراي همكاري خليج فارس 
ب��ه اختالف��ات موجود در ش��ورا و چش��م انداز آن 

پرداخته مي شود. 

1-داليلشكلگيريواهدافشورايهمكاري
خليجفارس

شوراي همكاري خليج فارس )GCC(، سازمان 
منطقه يي و بلوك سياسي- تجاري  شامل 6 كشور: 
امارات متحده عربي، بحرين، عربس��تان س��عودي، 
عم��ان، قط��ر و كويت اس��ت. اين ش��ورا در 25مه 
1981مي��الدي يعن��ي 8 ماه پس از جن��گ ايران 
و عراق و ب��ا هدف يكپارچگي اقتص��ادي و نظامي 
كش��ورهاي عضو تشكيل شد. در اين ميان، ترس از 
اي��ران و عراق نقش عمده ي��ي در اتحاد و همگرايي 
اين كش��ورها در قالب اتحاديه منطقه يي ايفا كرده 
است. اهداف بنيادي ش��وراي همكاري كه در ماده 

چهارم اساسنامه آن آمده است عبارت اند از: 
1- تحقق هماهنگي، تكامل و همبس��تگي بين 
كشورهاي عضو در همه زمينه ها تا مرحله دستيابي 

به وحدت كامل؛ 
2- تعمي��ق و تحكيم مناس��بات و وجوه متعدد 
همكاري هاي موجود بين ملت ها و كشورهاي عضو 

در همه زمينه ها 
3- تدوين اساس��نامه هاي مش��ابه در حوزه هاي 
گوناگ��ون ازجمل��ه: ام��ور اقتصادي و مال��ي، امور 

بازرگاني و گمركي،  امور آموزشي و...  
4- پيش��برد برنامه ه��اي پيش��رفت علم��ي و 
فن��ي در زمينه ه��اي صنعت و معدن، كش��اورزي 
و تاس��يس مراكز تحقيقاتي و پژوهش��ي و تشويق 
هم��كاري بخ��ش خصوص��ي ب��ا ه��دف تحق��ق 
 سعادت و خوش��بختي ملت هاي كش��ورهاي عضو

 .)www.gcc-sg.org(
هم��كاري  ش��وراي  اساس��نامه  در  اگرچ��ه 
خليج فارس بيشتر بر مس��ائل اقتصادي اشاره شده 
اما اين شورا با هدف حفظ امنيت جمعي كشورهاي 
عضو راه اندازي ش��ده ليكن اين س��ازمان در انجام 
اين امر مهم ناكارآمد بوده اس��ت. در همين راس��تا 
يوسف بن علوي، وزير امور خارجه عمان در دسامبر 
2013 طي مصاحبه يي گفته اس��ت كه كشورهاي 
حوزه خليج فارس براي حفظ امنيت خود به شوراي 
همكاري متكي نيس��تند به خصوص كه ش��ورا در 
تهاج��م عراق به كويت در س��ال 1990 نتوانس��ت 
قابليت و كارآمدي خود را نش��ان ده��د. از اين  رو 

كش��ورهاي عضو ش��ورا ب��راي حف��ظ امنيت خود 
پيمان ه��اي دو جانبه يي ب��ا اياالت متحده امريكا و 

ساير قدرت هاي بين المللي منعقد كرده اند. 

2-اختالفاتموجوددرشورايهمكاري
خليجفارس

ش��وراي همكاري خليج فارس با وجود همسويي 
و اشتراك نظر پيرامون برخي قضايا و مسائل، اتحاد 
يا ائتالف منس��جمي به ش��مار نمي رود و اختالفات 
در مواضع و سياست هاي اعضاي اين شورا به تدريج 
بيش��تر مي شود. اعضاي اين ش��ورا در مورد برخي 
از مسائل نظير: مسائل مرزي، يكپارچگي اقتصادي 
و پ��ول واحد، روابط ب��ا ايران و اخوان المس��لمين 

اختالفات زيادي دارند. 
اين ش��ورا بارها گرفتار رويدادهاي داخلي شد و 
سران برخي كش��ورهاي عضو آن به داليل سياسي 
يا مشكالت جسمي از حضور در برخي نشست هاي 
سران خودداري كردند ولي اين نشست ها تقريبا به 
طور منظم برگزار ش��د هر چند بيشتر اوقات جنبه 

تشريفاتي داشت. 
در حقيقت، اختالفات داخلي ش��وراي همكاري 
خليج ف��ارس از ويژگي ه��اي ب��ارز اين ش��ورا طي 
س��ال هاي اخير بوده اس��ت. اين اختالفات پس از 
س��ال 2014 و به طور دقي��ق پس از تحوالت مصر 
يعن��ي پايان حكومت اخوان المس��لمين و روي كار 
آمدن عبدالفتاح السيس��ي ميان عربستان سعودي، 
ام��ارات متح��ده عربي و بحرين از يك س��و و قطر 
از س��وي ديگ��ر بروز ياف��ت و در م��ارس 2014 با 
فراخواندن س��فراي سه كش��ور مذكور از دوحه به 
اوج خود رس��يد. رياض، ابوظبي و منامه، دليل فرا 
خواندن س��فراي خود را حفظ ثبات و امنيت خود 
اعالم كردند و قطر را به خروج از تعهدات ش��وراي 

همكاري متهم كردند. 
ب��ه ه��ر روي، ادام��ه حمايت قط��ر از حكومت 
اخوان المس��ليمن و محمد مرسي، تشديد انتقادات 
ش��بكه الجزيره و يوس��ف القرضاوي از كش��ورهاي 
حامي عبدالفتاح السيسي، حمايت قطر از گروه هاي 
مسلح با گرايش اخوان المسلمين فعال در سوريه و 
ت��الش دوحه براي تقويت رواب��ط خود با گروه هاي 
و  آرا  تش��تت  دس��تگي،  دو  موج��ب  فلس��طيني 
گسترش اختالفات بين كشورهاي شوراي همكاري 

خليج فارس شد. 
اين امر موجب ايجاد بلوك بندي در درون شورا 
شده است. طي چند س��ال گذشته اعضاي شوراي 
هم��كاري خليج ف��ارس به 2 يا 3 دس��ته تقس��يم 

ش��ده اند: در يك طرف عربستان س��عودي، امارات 
متح��ده عربي و بحري��ن؛ در طرف مقاب��ل قطر، و 
دو كش��ور كويت و عمان دس��ته س��وم هستند كه 

سياست بيطرفي را اتخاذ كرده اند. 
در بح��ران اخير نيز اتحاد 3 كش��ور عربس��تان 
سعودي، امارات متحده عربي و بحرين آشكار است 
درحالي قطر و عمان در مقابل اين محور هس��تند و 
كويت به تنهايي سياست بي طرفي و ميانجي گيري 

را اتخاذ كرده است)الخرابشه 2017(. 
پيرامون اختالفات و عدم وجود اتحاد منس��جم 
بين كش��ورهاي عضو شورا، ش��يخ حمد بن جاسم 
آل ثاني، نخس��ت وزير س��ابق قطر گفته اس��ت كه 
هيچ ثباتي در قوانين موجود بين 6 كش��ور شوراي 
همكاري وجود ندارد و اين امر بدين معناس��ت كه 

آنها با يكديگر نيستند.
 

3-ناكارآمديشورايهمكاريخليجفارس
درحلبحرانقطر

يكي از اهداف مهم شكل گيري شوراي همكاري 
خليج ف��ارس يكپارچگي و اتحاد كش��ورهاي عضو 
آن اس��ت. در بند دهم اساس��نامه شورا آمده است 
كه ش��وراي هم��كاري هياتي به ن��ام »هيات حل 
 اخت��الف« دارد كه از ش��وراي عالي تبعيت مي كند
)www.gcc-sg.org(. ب��ه همي��ن دليل چندين 
مورد نزاع و اختالف ميان كش��ورهاي عضو شوراي 
همكاري ازجمله حل اختالفات مرزي و نفتي نظير 
اخت��الف قط��ر و بحري��ن در اواخر قرن بيس��تم و 
اختالف عربستان سعودي و امارات متحده در سال 
2009و اختالف عم��ان و امارات متحده در 2011 
بوده كه در چارچوب ش��وراي همكاري حل و فصل 

شده است. 
به دنبال شكل گيري بحران ميان قطر و 4كشور 
عربي، بسياري از كش��ورها و مقامات سياسي براي 
ميانجيگري ت��الش كرده اند اما از تالش، فعاليت يا 
ايفاي نقش از جانب ش��وراي همكاري خليج فارس 
خبري نيس��ت. در حقيقت بحران ايجاد شده ضعف 

شوراي همكاري را آشكار كرده است. 
عبداللطي��ف الزياني، دبيركل ش��وراي همكاري 
نقش بسيار ضعيفي در مديريت و حل بحران داشته 
اس��ت. ش��وراي همكاري خليج فارس به طور كلي 
ماده دهم اساس��نامه خود را كه به تش��كيل هياتي 
براي حل اختالفات ميان كش��ورهاي عضو اش��اره 
دارد، فراموش كرده اس��ت؛ هرچند خود الزياني از 
ط��رف دولت بحرين اس��ت و بحري��ن نيز طرفي از 

اين بحران است. 

براس��اس يادداش��ت روزنام��ه العرب��ي الجديد 
س��كوت، دبيركل ش��وراي همكاري و ع��دم توجه 
اين ش��ورا ب��ه حل و فص��ل اين اخت��الف، اعتماد 
كش��ورها به نقش اين س��ازمان و كاراي��ي آن را از 
بين مي برد)الخالدي، 2017(. در همين راستا شيخ 
حمد بن جاس��م آل ثاني، نخست وزير سابق قطر در 
گفت وگو با ش��بكه»پي ب��ي اس« گفت:»اين بحران 
جدي اس��ت؛ زيرا شكافي در ش��وراي همكاري به 
وجود آمده اس��ت. نمي دانم اين شكاف چگونه قرار 

است، برطرف شود.« 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير امور خارجه 
قطر نيز در گفت وگو با تلويزيون الجزيره در پاس��خ 
به اين پرس��ش كه آين��ده ش��وراي همكاري هاي 
خليج ف��ارس را چگونه ارزياب��ي مي كنيد؟ گفت به 
صراحت بايد بگويم، آينده فعاليت هاي اين شورا از 

منظر قطر با سواالت جدي روبه روست.
 

4-آيندهشورايهمكاريخليجفارس
بعد از تصميم عربس��تان س��عودي به محاصره 
قط��ر، اين ش��ورا با سرنوش��ت مبه��م و نامعلومي 
روبه روس��ت. ش��وراي همكاري خليج فارس بعد از 
36س��ال از تاسيس با دش��وارترين و پيچيده ترين 
بحران مواجه است. چراكه بحران هاي گذشته نظير 
اختالفات عربس��تان س��عودي و امارات متحده در 
س��ال 2009، اختالفات بين ام��ارات متحده عربي 
و عمان در س��ال 2011 و اختالف بين عربس��تان 
س��عودي، امارات و بحرين با قطر در س��ال 2014، 
بحران هاي ديپلماتيكي و سياسي بود اما در بحران 
اخير عامل اقتصاد نيز نقش مهمي داشته و مي توان 

از تحريم هاي سياسي و اقتصادي ياد كرد. 
هم��كاري  ش��وراي  اعض��اي  اينك��ه  از  پ��س 
خليج فارس به محاصره كش��ور كوچك و عضو اين 
ش��ورا اقدام كردند، اين ش��ورا، ديگر شوراي سابق 
نخواهد بود؛ چراكه كش��ورهاي عضو اين ش��ورا از 
زمان تاس��يس اين ش��ورا در پي انقالب اس��المي 
ايران در تاريخ درگيري هاي خود هيچگاه به چنين 
شيوه هاي خشونت  باري متوسل نشده اند و اين شورا 
در س��خت ترين ش��رايط و در بدتري��ن اختالفات، 
هميشه انس��جام خود را با تعامل »برادرانه« حفظ 

كرده است )الحدث، 2017(. 
ش��وراي همكاري خليج فارس درميان شوراهاي 
هم س��طح و تراز خود و ش��وراهاي شكست خورده 
و بي ثبات در منطقه عربي، نمونه نادري بوده است 
و همواره الگويي از انس��جام و ديپلماسي بوده است 
اما اين مورد بعد از محاصره قطر به بخشي از تاريخ 

تبديل ش��د؛ چراكه »ب��رادر بزرگ ت��ر« تصميم به 
تنش آفريني و محاصره و تحريم برادر كوچك ترش 
گرف��ت، حتي بدون اينكه خواس��ته هاي خود را به 
اين كشور همسايه اعالم كند و بدون اينكه خواهان 
برگزاري نشست شوراي همكاري براي بررسي اين 
اخت��الف و امكان حل و فصل آن قب��ل از اقدام به 
محاصره ش��ود، اين در ش��رايطي بود كه دبيرخانه 
ش��وراي همكاري خليج فارس نيز سكوتي سنگين 
اختيار كرد درحالي كه مسووالن كشورهاي ديگر و 
منطقه به طور مداوم و روزانه از اين بحران س��خن 
مي گفتن��د. نتيجه اين بحران مقطع��ي هر چه كه 
باشد، شوراي همكاري خليج فارس ديگر آن شوراي 
قبل��ي نخواهد بود و هر يك از كش��ورهاي عضو به 
دور از اي��ن ش��ورا ب��ه دنبال امني��ت و منافع خود 

خواهند بود. 
به نظر مي رس��د كه بحران كنوني سخت ترين و 
خطرناك ترين چالشي است كه شورا در طول تاريخ 
خود با آن مواجه اس��ت و ب��دون ترديد بر وضعيت 
آين��ده ش��وراي هم��كاري خليج ف��ارس تاثيرگذار 
خواه��د ب��ود. در واقع ام��روزه دو گزينه پيش روي 
شورا وجود دارد:»نوسازي و سازماندهي مجدد« يا 

»تجزيه و فروپاشي«. 
در صورتي كه دوحه شرايط مورد نظر عربستان 
س��عودي و كش��ورهاي متح��د آن را بپذي��رد و از 
خطوط قرمزي كه در بندهاي مورد پذيرش تخطي 
و عبور نكند امكان نوس��ازي و ادامه حيات ش��ورا- 
اگرچه همانند قبل نخواهد بود - به صورت ش��ش 
عض��و وجود دارد در غير اين صورت امكان تجزيه و 

تفكيك شورا وجود دارد. 
در ص��ورت رد مك��رر درخواس��ت ها و مطالبات 
كشورهاي تحريم كننده توسط دوحه احتمال دارد 
كه عربس��تان س��عودي از ابزاره��اي ديگري نظير 
تعليق عضويت قطر در شوراي همكاري خليج فارس 

و قطع آن استفاده كند. 
در همين پيوند روزنامه الشرق االوسط عربستان 
در 7ژوئن 2017 اشاره كرده است كه درحال حاضر 
مطالعاتي در مورد تعليق عضويت قطر در ش��وراي 
همكاري و اتحاديه عرب در حال تحقيق و بررس��ي 

است. 
انور عشقي، مدير مركز پژوهش هاي استراتژيك 
عربستان سعودي نيز در مصاحبه با اسپوتنيك گفته 
است كه: عادل الجبير، وزير خارجه عربستان و انور 
قرقاش، وزير مش��اور در ام��ور خارجه امارات اعالم 
كرده اند ك��ه گام بعدي در تعامل با قطر در صورت 
رد درخواس��ت هاي كش��ورهاي ش��وراي همكاري 
خليج ف��ارس »جداي��ي« بوده و اين ب��ه معناي لغو 
عضويت قطر در شوراي همكاري خليج فارس است. 
در همين راس��تا، خالد آل خليفه، وزير امور خارجه 
بحرين اعالم كرده است كه همه گزينه ها در تعامل 
با قطر روي ميز اس��ت و حتي ممكن اس��ت اخراج 
دوحه از ش��وراي هم��كاري خليج فارس نيز يكي از 

آنها باشد. 
از ط��رف ديگر تهديد اين كش��ورها براي اخراج 
قطر از ش��وراي هم��كاري خليج ف��ارس موضوعي 
بي معناست چراكه تصميم تعليق عضويت يا اخراج 
قطر به اجماع تمام اعضاي ش��ورا بستگي دارد و با 
وجود موضع كويت و عم��ان چنين اجماع و اتفاق 
نظري در مجلس وجود ندارد. به هر روي در صورت 
اخ��راج قطر از ش��ورا، بحران اعتم��اد در بين اعضا 
بيش��تر خواهد ش��د. عالوه بر آن با استمرار تنش و 
بحران فعلي امكان خروج قطر و عمان از س��ازمان 

شوراي همكاري بعيد به نظر نمي رسد. 
قطع��ا در صورت خروج يا اخراج قطر از ش��ورا، 
اين كش��ور وارد اتحاده��ا و ائتالف هاي ديگري در 
منطقه خواهد ش��د و اين امر خوش��ايند سعودي ها 
و متحدانش نيس��ت. به همين دليل مي توان گفت 
كه عربستان سعودي تمايلي به اخراج قطر از شورا 
ندارد و مس��اله اخراج قطر از شوراي همكاري را به 
مثابه ابزار تهديد براي فش��ار به دوحه براي پذيرش 
ش��رايط خود به كار مي گيرد. چراكه اخراج قطر از 
شورا به منزله فروپاشي تدريجي شوراي همكاري و 

خسارتي براي رياض خواهد بود.

ات��اق بازرگاني تهران در گزارش��ي به بررس��ي 
عملك��رد تولي��د ناخال��ص داخلي بر حس��ب اقالم 

هزينه يي پرداخت. 
در اي��ن گزارش با اش��اره به اي��ن نكته كه يكي 
از روش ه��اي برآورد توليد ناخال��ص داخلي، روش 
»هزين��ه نهاي��ي« اس��ت، آم��ده اس��ت: در روش 
هزينه نهايي، با جم��ع هزينه هاي نهايي واحدهاي 
اقتصادي، توليد ناخالص داخلي برآورد مي گردد. در 
واقع مي توان فرض كرد كه محصوالت توليد ش��ده 
در داخ��ل )توليد ناخالص داخل��ي( به صورت هاي 
مختلف به مصرف مي رس��د. به طور مش��خص اين 
محص��والت يا ب��ه مص��رف نهايي خان��وار و دولت 
مي رس��ند، يا س��رمايه گذاري )ثاب��ت و درگردش( 
مي ش��وند، يا ص��رف ص��ادرات به ديگر كش��ورها 
مي گردند. از آنجا كه در مصرف، س��رمايه گذاري و 
حتي صادرات، كاالهاي وارداتي نيز يافت مي شود، 
با كسر كردن كل رقم واردات از جمع اقالم مذكور، 
تولي��د ناخالص داخلي به دس��ت مي آي��د كه بايد 
معادل توليد ناخالص داخلي محاسبه شده از روش 

توليد باشد. 
 براس��اس اين تحقيق  با توجه ب��ه آمارهاي بانك 
مرك��زي از بررس��ي رون��د تح��والت ارزش اف��زوده 
فعاليت هاي اقتصادي، رش��د اقتصادي ايران در س��ال 
1395 معادل 12.5 درصد رقم خورده اس��ت. از سويي 
در سمت تقاضاي اقتصاد و براساس برآوردهاي اوليه يي 
ك��ه در خصوص اق��الم هزينه هاي همچ��ون مخارج 
مص��رف نهايي بخش خصوصي، مخارج مصرف نهايي 

بخش دولتي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات 
و واردات در سال 1395 انجام شده، در مجموع توليد 
ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال 1395 نسبت به 

سال گذشته 13/4 درصد افزايش يافته است. 
نويس��ندگان اين گزارش با اشاره به اين نكته كه 
براس��اس آماره��اي بانك مركزي نرخ رش��د مصرف 
نهاي��ي بخش خصوصي از منفي 3.5 درصد در س��ال 
1394 ب��ه 3.8درصد در س��ال 1395 افزايش يافته 
 آورده اس��ت كه نرخ رشد مخارج مصرف نهايي بخش 
دولت نيز در س��ال 1395 به 3.7 درصد رسيده است. 
مقايسه آمارهاي س��ال 1395 نسبت به سال 1394 
نيز حاكي از رشد منفي 3.7 درصدي تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص كه متش��كل از دو بخش س��اختمان و 
ماشين آالت است،  است كه نرخ رشد تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص در اين دو بخش در سال 1395 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به ترتيب منفي 7.4 درصد 

و مثبت 5.6درصد بوده است. 
اين گزارش با اش��اره به گ��زارش بانك مركزي 
كه افزايش نرخ رش��د تش��كيل س��رمايه در بخش 
ماش��ين آالت ناش��ي از افزاي��ش همزم��ان واردات 
كاالهاي س��رمايه يي و ماش��ين آالت از محل توليد 
داخلي است، مي افزايد كه در حوزه تجارت خارجي 
و براساس آمارهاي بانك مركزي، صادرات و واردات 
كاال و خدمات كشور طي سال 1395 به قيمت هاي 
ثابت س��ال 1390 و نس��بت به دوره مش��ابه سال 
1394 ب��ه ترتيب از نرخ رش��د 41.3 درصد و 6.1 

درصدي برخوردار بوده است. 

جدول 1 توليد ناخالص داخلي كش��ور به قيمت 
ثابت سال 1395 را طي سال هاي 1390 تا 1395 
نشان مي دهد. همان طور كه مشاهده مي شود، طي 
اين ب��ازه زماني، بيش��ترين مي��زان توليد ناخالص 
داخلي كش��ور مربوط به س��ال 1395 بوده اس��ت. 
از س��ال 1390 تا 1395، خالص صادرات كاالها و 
خدمات بيش از دو برابر افزايش يافته و هزينه هاي 
مصرفي بخش دولتي و تغيير موجودي در انبار نيز 
در س��طح باالتري قرار گرفته اند. به نظر مي رس��د 
هزينه هاي مصرفي بخش خصوصي نيز مجددا روند 

صعودي خود را در سال 1395 آغاز كرده اند. 
همچنين در س��ال 1395، تشكيل سرمايه ثابت 
ناخالص در سطح بسيار پايين تري نسبت به سال هاي 
پيش از آن، به خصوص نس��بت به سال 1390، قرار 
گرفته اس��ت. نگاهي به ارقام تش��كيل سرمايه در دو 
بخش ماش��ين آالت و ساختمان، نش��ان مي دهد كه 
تش��كيل س��رمايه در هر دو بخش با افت مواجه بوده 
اس��ت، اما ميزان افت در بخش ماشين آالت بيشتر از 

بخش ساختمان بوده است. 
البته الزم به ذكر اس��ت كه تش��كيل سرمايه در 
بخش ماشين آالت در س��ال 1395 نسبت به سال 
1394 با رش��د همراه بوده و نش��انه هايي از بهبود 

درآن مشاهده مي شود. 
همان طور كه گفته ش��د هزينه ناخالص داخلي 
در بخش خالص صادرات كاالها و خدمات در س��ال 
1395 نسبت به سال 1390 دو برابر شده است كه 
نگاهي به جزئيات آن حاكي از رش��د ساالنه خالص 
صادرات كاال و خدمات و افت ساالنه واردات كاالها 

و خدمات بوده است. 
اي��ن گزارش حاكي اس��ت كه بررس��ي تركيب 
هزين��ه ناخال��ص داخل��ي در س��ال هاي 1394 و 
1395 نيز نش��ان مي دهد كه در سال 1395، سهم 
هزينه هاي مصرفي بخ��ش دولتي، خالص صادرات 

كاال و خدمات و تغيير موجودي انبار افزايش يافته 
و سهم ساير اقالم هزينه هاي كاهش يافته است. 

همان ط��ور كه ذكر ش��د، در س��ال 1395 هزينه 
ناخال��ص داخلي به قيمت بازار بر اس��اس قيمت هاي 
ثابت سال 1390 نس��بت به دوره مشابه سال گذشته 
رش��د 13/4 درصدي را تجربه كرده است. عامل موثر 
در اين رش��د، افزاي��ش خالص ص��ادرات و واردات )با 
س��هم 9.1واحد درصدي از رشد( بوده است؛ به طوري 
كه ب��دون در نظر گرفتن رش��د اين بخ��ش، افزايش 
هزينه توليد ناخالص داخلي كشور تنها 4.3 درصد رقم 
مي خورد. كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز بر 
رشد هزينه ناخالص داخلي كشور در سال 1395، تاثير 
منفي )با سهم منفي 0.7 واحد درصدي( داشته است. 
در سال 1395، افزايش صادرات كاال و خدمات 
سهم 68 واحد درصدي از رشد حدود 64 درصدي 

بخش خال��ص صادرات كاال و خدمات را در س��ال 
1395 نس��بت به س��ال 1394 در برداش��ته است. 
واردات كاال و خدم��ات ني��ز ب��ر خالف س��ال هاي 
گذش��ته عاملي در جهت كاه��ش خالص صادرات 

كاال و خدمات بوده است. 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز طي اين فصول 
با نوس��ان همراه بوده و صادرات كاال و خدمات روند 
صع��ودي را تجربه كرده اس��ت. نگاهي به روند كلي 
اقالم هزينه يي در سال 1395 نشان مي دهد، از بهار 
1395 صادرات كاال و خدمات بطور قابل مالحظه يي 
افزايش يافته و تقريبا در فصول بعدي س��ال 1395 
نيز در همين س��طح باقي مانده است كه با توجه به 
رشد نزديك 6 درصدي درآمدهاي حاصل از فروش 
نفت خام در سال 1395 انتظار مي رود بخش عمده 

آن از محل صادرات نفت خام باشد.

جدول1-توليدناخالصداخليبرحسباقالمهزينهنهاييبهقيمتثابتسال1390-هزارميلياردتومان

139013911392139313941395بهقيمتهايثابتسال1390

277.5271.4266.4271.8262.3272.3هزينههايمصرفيبخشخصوصي

61.558.759.261.664.667.0هزينههايمصرفيبخشدولتي

171.2138.7127.9137.9121.3116.8تشكيلسرمايهثابتناخالص

61.240.636.640.334.236.1ماشينآالت

110.098.191.397.687.180.7ساختمان

64.774.673.473.675.093.6تغييردرموجوديانبار

51.633.545.657.386.7141.9خالصصادراتكاالهاوخدمات

164.0121.8118.0126.5141.8200.5صادراتكاالهاوخدمات

112.388.372.569.255.258.6وارداتكاالهاوخدمات

639.6592.0590.9618.1609.9691.6توليدناخالصداخليبهقيمتبازار
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نقد تلقي اروپامداري

ضداروپامداري اروپامدار

نداشتن سرمايه در گردش و نقدينگي صنعت را بيمار كرده است

اعطاي تسهيالت؛ تك نسخه درمان توليد
ركود يكي از مش��كالت اساسي كشور تلقي مي شود. 
معضلي كه امان توليدكنندگان را بريده است. با تاكيدات 
مكرر مق��ام معظم رهبري و انتخاب ش��عار با موضوعات 
اقتص��ادي، تش��كيل س��تاد اقتص��اد مقاومت��ي و ابالغ 
سياس��ت هاي كالن آن، اما همچن��ان واحد هاي توليدي 

چشم انتظار بازگشت رونق به كسب و كارشان هستند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران دولت نيز براي حمايت 
از تولي��د داخل اق��دام به ارائه طرح هاي��ي از جمله طرح 
رون��ق كرد، ام��ا انجام آنها با مش��كالت عديده يي مواجه 
بوده كه زمانبر بودن پروسه اخذ وام و ندادن تسهيالت به 
واحد هايي كه معوقه بانكي داشتند، مانع از افزايش توليد 

توسط واحد هاي صنعتي و رونق اقتصادي شد. 
در اين ميان برخي از مس��ووالن صنعتي از ادامه روند 
اعطاي تس��هيالت طبق روال سال گذشته خبر مي دهند 
و با توجه به آنچه كه گفته ش��د، نگراني ها در مورد رونق 

اقتصادي با وجود اين چرخه معيوب پابرجاست. 
حال بايد منتظر ماند و ديد با افزايش ميزان تسهيالت 
به واحد هاي توليدي از ۱۶ هزار ميليارد به ۳۰ هزار ميليارد 
تومان اصالحي در روند اعطاي وام ها و كمك و حمايت به 

توليد كنندگان بهتر خواهد شد يا خير؟

 ايجاد رونق تنها با تزريق پول انجام نمي شود
در همين راس��تا افش��ار فتح الهي معاون امور صنايع 
س��ازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در پاسخ 
به اين سوال كه افزايش ميزان تسهيالت مي تواند منجر 
به ايجاد رونق در بنگاه هاي ركود زده ش��ود، گفت: ايجاد 
رونق تنها با تزريق پول انجام نمي شود و تامين نقدينگي 

تنها يكي از مش��كالت صنعت است. وي ادامه داد: يكي 
از مش��كالت واحد هاي ركودزده ب��ا وجود ظرفيت براي 
توليد، نداشتن سرمايه در گردش و تامين نقدينگي است 
و اعطاي تس��هيالت طرح رونق ب��راي كمك به صنايع 
ركودزده يي كه بازار فروش داش��تند، در دستور كار قرار 
گرفت. فتح الهي با اش��اره به برخ��ي از موانع اعطاي وام 
ب��ه واحد هاي توليدي عنوان كرد: دو مش��كل عمده در 
دادن وام توس��ط سيس��تم بانكي وجود داشت كه يكي 
داشتن معوقات بانكي واحدهاي توليدي و ديگري وجود 
چك هاي برگشتي بود كه در اواخر سال ۹۵ با همكاري 

بانك ها اين مشكالت رفع شد. 
معاون امور صنايع س��ازمان صنع��ت، معدن وتجارت 
اس��تان ته��ران در پايان بيان كرد: با توجه به مش��كالت 
توليدكنندگان براي اخذ وام از سيس��تم بانكي بايد روند 
اعطاي تس��هيالت س��رعت بيش��تري گرفته تا مش��كل 
نقدينگي رفع و توليد و اشتغال وضعيت بهتري پيدا كند. 

 نقدينگي اساسي ترين مشكل واحد هاي توليدي
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه چندي پي��ش محمدرضا 
مس فروش رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران 
در نشست خبري با بيان برخي ديگر از طرح هاي اقتصاد 
مقاومتي عنوان كرد: رفع موانع مالي واحد هاي صنعتي كه 
نياز به نقدينگي و سرمايه در گردش داشتند و همچنين 
تكميل پروژه هايي كه بيش از ۶۰درصد پيشرفت فيزيكي 
از طريق تزريق منابع از محل تسهيالت طرح رونق صورت 
گرفت. وي ادامه داد: در س��ال گذش��ته از كل تسهيالت 
مدنظ��ر براي طرح رونق اقتصادي در كش��ور هزار و ۳۱۶ 

ميلياردتومان با نرخ ۱٨درصد براي استان تهران اختصاص 
يافت كه اين طرح در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت. 
مس فروش تصريح كرد: در س��ال ۹۶ بي��ش از ٢ هزار و 
۵۰۰ ميليارد تومان براي رفع مشكالت واحد هاي صنعتي 
و توليدي اس��تان تهران اختصاص يافته ك��ه با اين رقم 
پيش بيني مي ش��ود پروژه هاي با پيش��رفت فيزيكي ٨۰ 

درصد تا پايان سال به اتمام برسد. 
رييس سازمان صنعت استان تهران با بيان اينكه بيش 
از ۱٧ ه��زار واح��د صنعتي در تهران ك��ه ۳۰ درصد آنها 
غيرفعال هستند، گفت: احياي برخي از واحد هاي صنعتي 
تهران مانند قند ورامين در دس��تور كار است و تمهيداتي 
در اين مورد اتخاذ شده و تا ظرف ٢ ماه آينده فعاليت اين 

واحد صنفي بيشتر خواهد شد. 
م��س ف��روش اذع��ان داش��ت: مش��كل نقدينگ��ي، 
اساس��ي ترين معضل واحد هاي توليدي است و تسهيالت 
پرداختي نيز كافي نيس��ت و اگر تمام تسهيالت سيستم 
بانكي در طرح رونق فقط براي استان تهران درنظر گرفته 

سود باز هم مشكالت حل نخواهد شد. 
وي با بيان اينكه مديري��ت واردات و صادرات يكي از 
برنامه هاي جدي وزارت صنعت اس��ت، افزود: در اس��تان 
ته��ران ۱٤ ميلي��ارد تومان از محل صادرات عايد ش��د و 
واردات كاال نيز تقريبا به صفر ميل كرد و در كنترل واردات 

كاال هاي سرمايه يي موفق بوديم. 
مس فروش در خص��وص تعطيلي برخ��ي واحد هاي 
صنعت��ي تهران گفت: تالش خ��ود را براي احيا و تثبيت 
واحد ه��اي توليدي انجام خواهي��م داد و در حفظ برند ها 
جدي هس��تيم و به زودي ش��اهد حضور مج��دد ارج در 

چرخه صنعت كشور خواهيم بود. رييس سازمان صنعت 
اس��تان تهران در پايان بيان كرد: ب��راي افزايش صادرات، 
مش��وق و جواي��ز صادراتي ك��ه در ادوار گذش��ته انجام 
مي ش��د دوباره صورت خواهد پذيرفت، اما مش��كل ديگر 
زيرساخت هاي حمل و نقل و مواردات بين المللي است كه 

بايد در اين باره اقدامات جدي صورت گيرد. 

 افزايش اعتبارات طرح رونق اقتصادي
رضا رحماني قائم مق��ام وزير صنعت، معدن و تجارت 
در خصوص اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
ايجاد رونق اقتصادي در س��ال جاري گفت: در س��ال ۹۵ 
آمار ها كه هر س��ه ماه اعالم مي شد از رشد صنعت و روند 
صعودي آن حكايت داش��ت بوده و اين حركت از ركود به 
سمت رونق آغاز شده است. وي ادامه داد: براي تسريع اين 
رون��د بايد بتوان با تحريك تقاضا، ش��رايط را براي فروش 
كاال هاي توليدي مهيا س��اخت به همين منظور به دنبال 
تحريك تقاضاي خارجي و صادرات كاال هستيم. قائم مقام 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخي ابالغيه هاي 

س��تاد اقتصاد مقاومتي گفت: تعديل تعرفه هاي واردات، 
يكي از اقدامات صورت گرفته در سال گذشته بود وتعرفه ها 
در راستاي حمايت از توليد داخل، اصالح شد. وي با بيان 
اينكه يكي از مشكالت توليد، نقدينگي و تامين منابع مالي 
و س��رمايه در گردش است، گفت: طرح رونق اقتصادي و 
اعطاي تسهيالت به واحد هاي صنعتي و كشاورزي در قالب 
طرح رونق كه س��ال گذشته آغاز شد امسال نيز به همان 

منوال ادامه خواهد داشت. 
به گفته رحماني عالوه بر طرح رونق با همكاري بانك 
مركزي ۱۰ هزار ميليارد تومان منابع از صندوق توسعه ملي 
براي نوس��ازي و بازسازي ۵ هزار واحد توليدي اختصاص 
يافته است كه اين واحد ها توسط سازمان صنايع استان ها 
به تدريج براي دريافت تسهيالت نوسازي معرفي مي شوند. 
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان بيان كرد: 
در سال جاري وزارت صنعت براي رونق اقتصادي ٤٤ طرح 
بر اساس ابالغيات ستاد اقتصاد مقاومتي در دستور كار قرار 
داده ك��ه طرح رونق توليد، بهره برداري از ۶ واحد توليدي 

جديد و نوسازي ۵هزار واحد از مهم ترين آنها است. 

 الن ميك سينزوود| 
ترجمه| صادق فالح پور و عليرضا خزايي|

درست مثل هر سوسياليس��ت درست وحسابي اي، 
من هم اعتقاد راس��خ دارم كه مبارزه عليه نژادپرستي، 
امپرياليس��م و »نخوت فرهنگي« اروپايي نقشي بسيار 
اساس��ي در پروژه ما دارد. همچني��ن اين اعتقاد را هم 
دارم كه فضاي آكادميكي كه به مبارزه با »اروپامداري« 
اختصاص يافته، با به چالش كش��يدن اين ايده � كه در 
شكل هاي بسيار متفاوتي بروز مي كند � كه »غرب« به 
اين ي��ا آن دليل، برتر از تمام تمدن ه��اي ديگر بوده و 
محتوم اس��ت كه چنين نيز باقي بماند، اغلب به نتايج 
بس��يار  مهمي دس��ت پيدا كرده اس��ت. ام��ا چيزهاي 
مش��خصي در مورد اين مبارزه با اروپامداري وجود دارد 

كه من هرگز درك شان نكرده ام. 
اوال يك كاسه كردن طيف بسيار متنوعي از نويسندگان 
ذيل مقوله »اروپامداري« مسائل جد ي اي به ميان مي آورد؛ 
گويي همگي اين نويسندگان به شكلي مشابه بر اروپا تمركز 
كرده اند و ان��گار همگي در خوار ش��مردن غيراروپايي ها 
سهيم اند. اين دسته بندي هم شامل نژادپرست ها مي شود 
كه بر برتري طبيعي اروپايي ها بر آسيايي ها، آفريقايي ها و 
بوميان آفريقا تاكيد مي كنند؛ هم شوونيست هاي فرهنگي 
كه به هر دليلي بر اين باورند كه »غرب« به سطح عالي تري 
از توس��عه فرهنگي و »عقالنيت« دست يافته و به همين  
دليل، از جنبه هاي ديگر نيز بُرد كرده است؛ هم جبرباوران 
 محيطي كه اعتقاد دارند اروپا از بعضي مزاياي بوم شناختي 
متمايز بهره مند است؛ هم تاريخ دانان غيرنژادپرستي كه در 
تاريخ اروپايي، توجه كافي به نقش امپرياليسم غربي نشان 
نمي دهند و هم ماركسيست هايي كه نه نژادپرستند و نه 
شؤونيست فرهنگي و نه جبرباور محيطي و نه متمايل به 
دست كم گرفتن شرارت هاي امپرياليسم، بلكه بر اين باورند 
كه شرايط تاريخي ويژه و معيني در اروپا � كه هيچ ربطي 
هم به برتري اروپا ندارد � پيامدهاي تاريخي ويژه و معيني 

را ايجاد كرده  است، ازجمله ظهور سرمايه داري. 
با وجود اين مسائل در مفهوم »اروپامداري«، هيچ كس 
نمي تواند منكر وجود چيزي به اس��م »نخوت فرهنگي« 
اروپايي بشود و نيز بايد بپذيريم كه داليل زيادي براي زير 
س��وال بردن تصوري از تاريخ وجود دارد كه اروپا را به ضرر 
ديگ��ر جوامع يا با ناديده گرفتن آنه��ا در كانون عالم قرار 
مي دهد. انگاره »اروپامداري«، به دليل تمام كاستي هايش، 
بايد دست كم ما را به مقابله با چنين رويه هاي فرهنگي اي 
وادارد. دقيقا به همين دليل است كه تاريخ هاي ضداروپامدار 
� به خصوص تاريخ هاي سرمايه داري � من را گيج و متحير 
كرده اس��ت. آنچه من را بيش  از  همه متحير مي كند، اين 
اس��ت كه پايه  و اساس آنها، بدون هيچ استثنايي )البته تا 
جاي��ي كه من مي دانم(، بر اروپامدارترين فرض ها � واضح 

است كه فرض هاي بورژوايي � استوار است. 

 وارونه كردن اروپامداري
نخست نگاهي بيندازيم به تلقي »اروپامدار« متعارف از 
چگونگي و مكان يابي آغاز سرمايه داري. تلقي هاي اروپايي 
غيرماركسيستي متداول از توسعه سرمايه دارانه، دست كم 
از قرن هجدهم بر دو فرض بسيار ساده استوار بوده است. 
اول اينكه اين گروه با برداشتي كه از سرمايه داري داشتند، 
آن را به س��ادگي با »جامعه تج��اري« )همان طور كه آدام 
اسميت و ديگران آن را چنين ناميده اند( يكي مي گرفتند؛ 
گمان آنها ب��ر اين بود كه چني��ن جامعه يي تاحدزيادي 
نتيجه رش��د شهرها و تجارت بوده است. فرض دوم اينكه 
اين فرآيند تجارتي ش��دن جامعه، زماني  به بلوغ رسيد كه 

حجم تعيين كننده يي از ثروت گردآوري شد. 
مي توانيم اين دو فرض را »مدل تجارتي شدن توسعه 
سرمايه داري« و »نظريه كالسيك انباشت بدوي« بناميم. 
آن چه در اين دو تلقي از توسعه سرمايه داري غايب است، 
هر نوع تصوري از سرمايه داري درمقام يك شكل اجتماعي 
تاريخ ويژه  اس��ت: نظامي با شرايطي تاريخا بي سابقه � با 
مناسبات توليدي يا مناسبات مالكيت اجتماعي بسيار ويژه 
و معين � كه »قوانين حركت« بي مانند و بسيار خاصي را 
مي آفريند. در اين برداش��ت ها، هيچ تاييدي بر اين نكته 
ديده نمي شود كه سرمايه داري نظامي از روابط اجتماعي 
است كه در آن بيشينه سازي سود و نياز مداوم به انقالب در 
نيروهاي توليد، شرط اجتناب ناپذير و پايه يي بقاي آن است 
كه در هيچ ش��كل اجتماعي ديگري سابقه نداشته است. 
در مقابل سرمايه داري همچون پديده يي تصور شده است 
كه برآيند كم وبيش طبيعي كنش هاي ديرينه و درواقع عام 

انساني � يعني همان فعاليت هاي مربوط به مبادله � است 
كه از زمان بس��يار دور، نه تنها در شهرها، بلكه در جوامع 
كش��اورزي نيز وجود داشته اس��ت. در برخي روايت هاي 
مربوط به اين مدل تجارتي شدن، چنين كنش هايي حتي 
به عنوان تجلي ميل طبيعي انسان به »معامله كردن، تهاتر 

و مبادله« )عبارت مشهور آدام اسميت( قلمداد شده اند. 
به  عبارت  ديگر، در اين روايت ها، س��رمايه داري عمال 
هيچ آغازگاهي ندارد و توسعه آن در واقع هيچ گونه گذاري 
را از يك ش��يوه توليد به يك ش��يوه توليد كامال متفاوت 
شامل نمي شود. اين گروه گرايش دارند كه سرمايه داري را 
امري بديهي و حضور پنهان آن را از ابتداي تاريخ مفروض 
بگيرند و تمايل دارند براي »تبيين« توسعه آن، در بهترين 
حالت، به ش��رح چگونگي برداشته  ش��دن موانع از سر راه 
پيش روي طبيعي سرمايه داري در برخي مكان ها، در تمايز 

با ديگر مكان ها، بپردازند. 
البت��ه در اين روايت ه��ا، اين غرب بوده ك��ه در كنار 
زدن چنين موانعي موفق تر از ديگران عمل كرده اس��ت. 
قيدوبند ه��اي اصل��ي همان اش��كال سياس��ي و قانوني 
»انگل وار«، هم چون فئوداليس��م يا گونه ه��اي خاصي از 
س��لطنت، بوده كه غ��رب با موفقيت خ��ود را از قيد آنها 
رها كرده اس��ت. به عالوه، موانع خارجي مشخصي هم در 
كار بوده اند، هم چون بسته ش��دن راه هاي تجاري به دليل 
شكل هاي مختلف تهاجم »بربرها«؛ از اين رو، سرمايه داري 
درعمل زماني از بند رها ش��د كه راه ه��اي تجاري دوباره 

گشوده شدند. 
ازجمله موانع ديگري كه اغلب در تفسيرهاي رايج ذكر 
شده اند مي توان از مواردي هم چون خرافات »غيرعقالني« 
و اش��كال خاصي از عقايد و رويه هاي مذهبي يا فرهنگي 
نام ب��رد. بنابراين، نتيج��ه رايج ديگري ك��ه اين ديدگاه 
به دنبال دارد آن اس��ت كه توس��عه اقتص��ادي در غرب 
درپيوند با پيش رفت »خرد« بوده اس��ت كه منظور از آن 
طيف گس��ترده يي است كه از فلسفه روشنگري گرفته تا 
پيش��رفت هاي علمي و فناورانه و سازمان دهي »عقالني« 
)يا همان س��رمايه دارانه يي( توليد را در برمي گيرد. از اين 
تفس��يرها چنان بر مي آيد كه گويي تاجران يا »بورژواها« 
عامالن پيشرفت بوده اند، كه اين حامالن خرد و آزادي تنها 
الزم بود از انسداد فئودالي خالص بشوند تا بتوانند تاريخ 
را در مسير طبيعي و از پيش تعيين  شده آن پيش ببرند. 
پ��س تاريخ ه��اي ضداروپامدار با چني��ن تبيين هاي 
كالس��يكي از خاستگاه س��رمايه داري چه تفاوتي دارند؟ 
نقدهاي ضداروپامدار به يكي از اش��كال يا هر دوشكل زير 

عمل مي كنند. 
نخست، آنها »برتري« اروپا را انكار مي كنند و هم زمان 
بر اهميت، يا به بيان بهتر استيالي، اقتصادها و شبكه هاي 
تج��اري غيراروپاي��ي در بخش اعظم تاريخ بش��ر، تاكيد 
مي كنند و نيز س��طوحي از توس��عه فناورانه را برجسته 
مي كنند كه برخي بازيگران اصلي غيراروپايي به آن دست 
يافته بودند )براي مثال استدالل آندره گوندرفرانك درباره 
استيالي آس��يا بر اقتصاد جهاني كه به باور او تا ۱٧۵۰-

۱٨۰۰ ادام��ه داش��ت]۱[(. دوم اينكه ب��ر اهميت نقش 
امپرياليسم اروپا در توسعه سرمايه داري تاكيد مي كنند. 

اين تز دوم اغلب مربوط اس��ت به نقش امپرياليس��م 
بريتانيا در توسعه س��رمايه داري صنعتي، به ويژه به دليل 
منافع حاصل از مزارع نيش��كر و تجارت برده؛ گرچه سال 
۱٤۹٢ نيز درخيزش قديمي تر سرمايه داري نقطه عطفي 
است چنان كه جي. ام. بالت نيز همين نظر را دارد و توسعه 
اقتصادي اروپا را به ثروت انباش��ته از غارت امريكا نسبت 

مي دهد. ]٢[
 اين دو تز را مي توان هم زمان در اين استدالل تركيب 
كرد كه قدرت هاي تجاري مسلط غيراروپايي، اگر توسط 
امپرياليس��م غربي درهم نمي شكس��تند، مي توانستند و 
ممكن بود به س��رمايه داري دس��ت يابند )يا شايد هم به 
س��رمايه داري نيز دست پيداكرده بودند اما جلوي توسعه 

بعدي آنها گرفته شد( . 
امروزه به وض��وح هيچ تاريخ دان ج��دي اي نمي تواند 
منكر اهميت تجارت و فناوري در آسيا و ديگر بخش هاي 
غيراروپايي جهاني بش��ود يا به همين دليل، سطح نسبتا 
ناچيز توسعه يي را كه اروپايي ها پيش از ظهور سرمايه داري 
ب��ه آن دس��ت يافته بودند انكار كند. هي��چ  تاريخ داني، به 
وي��ژه از نوع چ��پ آن نمي تواند اهميت امپرياليس��م در 
تاريخ اروپايي و خس��ارت هاي مهيبي كه به ب��ار آورده را 
انكار كند. درهرصورت، مس��اله اين جاست كه تمامي اين 
امور چه ربطي به س��رمايه داري دارند و همين جاست كه 
اس��تدالل هاي ضداروپامدار گرايش دارند  دقيقا در همان 
دام هاي اروپامحور )و بورژوايي( فروبغلتند كه مي خواستند 
از آن اجتناب كنند. مساله  قابل  توجهي كه درباره انتقادات 
ض��ّد اروپامدار وجود دارد، اين اس��ت كه مبدا آنها همان 
پيش فرض هاي تبيين اروپامحور رايج اس��ت؛ همان مدل 
تجارتي شدن و همان برداشت از انباشت بدوي. تاجران و 
بازرگانان، بي چون  و چرا در همه جا، به عنوان سرمايه داران 
بالقوه � و حتي ش��ايد بالفعل � در نظر گرفته مي شوند و 
گويي هرچه فعال تر، گس��ترده تر و ثروت مندتر باشند، در 
مسير توسعه سرمايه دارانه جلوترند. با اين رويكرد، بسياري 
از بخش ه��اي آس��يا، آفريقا و قاره امري��كا، پيش ازآن كه 
امپرياليسم اروپايي � به اين يا آن شيوه � سد راه آنها شود، 

در مسير سرمايه داري قرار داشتند. 
به نظر مي رس��د هيچ يك از اين منتق��دان منكر اين 
نباشد كه در مقطعي از تاريخ، اروپا مسير خود را از ديگر 
بخش هاي جهان جدا كرد، اما اين جدايي مالزم »انقالب 
بورژوايي« يا ظهور س��رمايه داري صنعتي، آن هم درست 
زماني ك��ه ثروت كاف��ي ازطريق تجارت و س��لب مالكيت 
امپراتورمآبانه انباشته ش��د، بوده است. از آنجا كه تجارت 
در باقي بخش هاي جهان گسترش يافته بود، امپرياليسم 
عاملي درواقع اساسي در متمايز كردن اروپا از باقي جهان 
بود، چرا كه حجم تعيين كننده ي��ي از ثروت را در اختيار 
اروپ��ا ق��رار داد كه در نهاي��ت آن را از ديگ��ر قدرت هاي 
تج��اري متمايز كرد. ازاين رو براي مث��ال جي. ام. بالت از 
»نمونه ابتدايي سرمايه داري« در آسيا، آفريقا و اروپا سخن 

مي گويد و اس��تدالل مي كند، ش��كافي كه اروپا را از باقي 
جهان متمايز كرد تنها بعد ازاين رخ داد كه ثروت به دست 
آم��ده ازطريق غارت قاره امريكا، وقوع دو نوع انقالب را در 
اروپ��ا امكان پذير كرد؛ ابتدا انقالب »بورژوايي« و س��پس 
انق��الب »صنعتي«. بالت مي نويس��د: » اس��تفاده من از 
اصطالح »نمونه ابتدايي سرمايه داري« نه براي طرح كردن 
يك اصطالح فني بلكه براي دوري جستن از مساله تعريف 

يك اصطالح ديگر، يعني »سرمايه داري« است«. 
اي��ن طف��ره   رفتن از تعريف س��رمايه داري، به ش��كل 
آش��تي جويانه يي صريح و صادقانه است ولي درعين حال 
افش��اكننده نيز هست. از آنجا كه بالت س��رمايه داري را 
به عنوان يك ش��كل اجتماعي وي��ژه درك نمي كند، نه 
مي تواند تصور روشني از شيوه هاي توليد پيشاسرمايه داري 
و غيرس��رمايه داري � با اصول و قواعد عملياتي متفاوت � 
داشته باشد و نه از گذار يك شيوه به شيوه ديگر. رويه هاي 
تجاري به آرامي به »نمونه ابتدايي سرمايه داري« مي انجامند 

تا بعدتر به  قامت سرمايه داري »مدرن« در بيايند. 
بالت استدالل مي كند كه »نمونه ابتدايي سرمايه داري« 
درنهاي��ت، به دليل ثروت انباشته ش��ده از مس��تعمره ها، 
در س��رمايه داري »مدرن« به كمال رس��يد. در اين  مورد، 
اروپا ي��ك برتري »مكاني« متمايز داش��ت، به اين دليل 
كه قاره امريكا نس��بتا در دسترس امپراتوري هاي اروپايي 
قرار داش��ت. بالت معتقد است كه اين مزيت جغرافيايي 
تعيين كننده بود كه به اروپا امكان دسترسي انحصاري به 
ثروتي را بخش��يد كه براي جهش آغازين بورژوازي آنها و 

انقالب هاي صنعتي الزامي بود. 
از نظر بالت، »انقالب هاي بورژوايي« كه در ابتدا به واقع 
اروپا را از باقي جهان متماي��ز كرده بود، در نهايت قدرت 
سياسي را به طبقاتي بخشيد كه به خصوص از طريق ثروت 
استعماري ثروتمند شده بودند و به آنها اجازه داد تا سوار 
بر مجموعه توسعه سرمايه داري پيش بروند، آن هم بدون 
مزاحمت نيروهاي غيرسرمايه داري. زماني كه اين طبقه به 
قدرت رسيد، توانايي آن را داشت كه دستگاه دولت را براي 
تسهيل انباشت و ايجاد زيربنا براي توسعه صنعتي بسيج 
كند. از آن زمان به بعد، انقالب صنعتي، هرچند يك شبه 
رخ نداد، اجتناب ناپذير شد. در اين برداشت، طنين روايت 
قديمي بورژوايي و اروپامدار به راستي عجيب  است: توسعه 
اروپا نه تنها اساسا به معناي قدرت گرفتن بورژوازي است، 
بلكه تمدن ه��اي پيش رفته و ثروت من��د غيراروپايي نيز 
هم چون مواردي هس��تند كه از توسعه بازماندند و هرگز 
موفق به از  ميان برداش��تن قيدو بنده��اي خود از رهگذر 
انقالب بورژوايي نشدند، هرچند خودشان كامال بي تقصير 
بودند. به عالوه در اين جا نيز، درست مانند برداشت اقتصاد 
سياسي كالس��يك و مفهوم »انباشت بدوي« آن، جهش 
پيش رونده به سوي سرمايه داري »مدرن« به اين خاطر رخ 
داد كه بورژوازي، به هر شيوه يي كه بود موفق شد به اندازه 
كافي ثروت انباشت كند.  بالت تالش مي كند كه خود را 
از مفهوم »انباشت بدوي« جدا كند اما به نظر مي رسد نكته 
اصلي را اساس��ا درك نكرده است. او استدالل مي كند كه 

انباش��ت برآمده از مستعمرات امريكايي از جنس انباشت 
»بدوي« نبوده، بلكه اين انباش��ت، از همان آغاز »انباشت 
س��رمايه   براي كسب سود« بوده است. اما چنين گزاره يي 
صرفا تاييدي است بر نزديكي او به برداشت كالسيك كه 
در آن »انباشت بدوي« درواقع با انباشت »سرمايه« يكي 

گرفته مي شود. 
در اي��ن برداش��ت، دقيق��ا همچون برداش��ت بالت، 
»سرمايه« از هر شكل ديگري از ثروت و سود بازشناختني 
نيست و سرمايه داري نيز اساسا چيزي غير از اين نيست. 
از اين منظر، »انباشت بدوي« صرفا به اين معنا »بدوي« 
اس��ت كه بيان گر انباش��ت حجمي از ثروت است كه بايد 
ازپيش موجود باشد تا »جامعه تجاري« بتواند به بلوغ خود 
دست يابد. بدين معنا، اين برداشت به برداشت خود بالت 
از »انباش��ت سرمايه« در دوره اوليه بسيار شبيه است؛ بنا  
به نظر بالت، بعد از ۱٤۹٢ و غارت امريكا، اين »انباش��ت 
س��رمايه« به حجم تعيين كننده يي رسيد و سرمايه داري 
»باليده« )يا مطابق با اصطالحات اقتصاد سياسي كالسيك 
»جامعه تج��اري«( را ممكن س��اخت. اس��تدالل بالت، 
همچون اقتصاد سياس��ي كالسيك، به كمك پيش فرض 
گرفتن وجود سرمايه داري در شيوه هاي پيشين توليد، از 
پرداختن به مساله گذار به سرمايه داري شانه خالي مي كند. 
همان طور كه در ادامه خواهيم ديد، تنها با نقد ماركس 
از اقتصاد سياس��ي و مفهوم »انباش��ت بدوي« آن بود كه 
گسس��ت كامل از مدل كالس��يك حاصل ش��د، يعني با 
تعريف او از س��رمايه، نه به سادگي به مثابه ثروت يا سود، 
بلك��ه به عنوان رابطه يي اجتماعي و تاكيد او بر دگرگوني 
مناس��بات اجتماعي مالكيت به عنوان »انباش��ت بدوي« 
واقعي. با اين حال، منتقدان تاريخ اروپامدار، كم و بيش، به 

همان برداشت قديمي از مساله بازگشته اند. 
آنه��ا حتي در نقطه ي��ي كه به قطعي ترين ش��يوه از 
تاريخ هاي كالس��يك اروپا مدار جدا مي ش��وند، يعني در 
تاكيدشان بر امپرياليسم، فقط اصل قديمي اروپامحور را 
وارونه مي كنند. در ش��رح  و تفسيرهاي قديمي، اروپا با از 
ميان برداشتن موانع توسعه طبيعي »جامعه تجاري«، از 
ساير تمدن ها پيش افتاد؛ اما در تفسير وارونه ضداروپامدار، 
ناكام��ي جوام��ع غيراروپايي در تكميل فرايند توس��عه � 
باوجود اين واقعيت كه جوامع غيراروپايي تا حدي هم در 
مسير توس��عه پيش آمده بودند � معلول موانعي بوده كه 

امپرياليسم غربي به وجود آورده  است. 
بنابراين در اين برداشت نيز به نظر مي رسد هيچ خبري 
از س��رمايه داري به عنوان يك ش��كل اجتماعي خاص و 
هم��راه با يك س��اختار اجتماعي و مناس��بات اجتماعي 
توليد متمايز نيس��ت كه عامالن اقتصادي را وامي دارد تا 
به ش��يوه هاي خاصي رفتار كنند و قوانين حركت خاصي 
را بيافرينن��د و در اينج��ا باز هم خب��ري از گذار حقيقي 
نيس��ت. اين برداشت ضداروپامدار، تا حد زيادي به همان 
ش��كلي كه استدالل هاي اروپا مدار قديمي سرمايه داري را 
بديهي مي انگاشتند، از تبيين خاستگاه اين شكل اجتماعي 
مشخص خودداري مي كند يا به بيان دقيق تر، خاص بودگي 
اين ش��كل اجتماعي را انكار مي كن��د و از اين رو با فرض 
گرفتن وجود پيش بيني آن )»نمونه ابتدايي سرمايه داري« 
و البته ش��كل هاي قديمي تر تجارت و فعاليت تجاري( از 

پرسش مربوط به خاستگاه آن طفره مي رود. 
هي��چ تبييني در اين باره وجود ندارد كه چه گونه يك 
ش��كل اجتماعي جديد ب��ه وجود آم��د. در مقابل، تاريخ 
س��رمايه داري تقليل پيدا مي كند به داس��تاني كه در آن 
كنش هاي اجتماعي ديرينه، بدون هيچ آغازگاه تاريخي اي، 
رشد كرده و باليده اند، مگر آنكه موانع دروني و بيروني مانع 

رشد و بلوغ آنها شده باشند. 
البته در درون مايه هاي قديمي، اختالفاتي هم وجود 
دارد و بيشتر از همه بر سر حمله به امپرياليسم. به عالوه، 
ظرافت هاي ديگري نيز مطرح ش��ده اند، از جمله انگاره 
»انقالب بورژوايي«؛ حتي همين انگاره هم، فارغ از اينكه 
تا چه  حد با مفاهيم ماركسيستي بزك شده باشد، اساسا 
با تفس��يرهاي اروپامدار � بورژوايي تفاوتي ندارد، كه در 
آن بورژوازي به عنوان عامل پيش رفت تلقي مي شود و 
درهم شكستن غل  و زنجيرهاي فئودالي كه سّد راهش 
بودند به آن نسبت داده مي شود. اما هر تغييري هم در 
اين داستان به وجود بياوريم، باز هم اساسا سرمايه داري 
بس��يار فراتر از آن  چيزهايي است كه در نمونه ابتدايي 
س��رمايه داري و بس��يار قبل تر هم وجود داشت: يعني 
چيزي فراتر از افزايش كمي متغيرهايي هم چون پول، 

شهري شدن، تجارت و ثروت.

 اصالحات بانكي
محتاج قاطعيت

موضوع خطر ورشكستكي بانك ها موضوعي است 
كه در چند س��ال اخير بارها در ذه��ن مردم خطور 
ك��رده و هر ب��ار با ش��ايعه يي جديد بر اين مس��اله 
دامن زده مي ش��ود. اظهارنظره��اي متفاوتي درباره 
وضعيت ورشكس��تگي بانك ها از س��وي تحليلگران 
اقتصادي شنيده مي ش��ود. عده يي از كارشناسان بر 
اين باورند كه نظام بانكي در ايران به شرايط بحراني 
خود نزديك مي ش��ود اما در مقابل كارشناسان ديگر 
مش��كالت حال حاضر نظ��ام بانكي را ب��ا اصالحات 

ساختاري قابل حل مي دانند. 
دكتر حمي��د ديهيم رييس انجم��ن اقتصاددانان 
اي��ران در اين باره مي گويد: پولي كه س��پرده گذاران 
نزد بانك دارند بصورت وام هاي چند س��اله در اختيار 
مردم ب��راي فعاليت هاي مختلف قرار مي گيرد لذا هر 
ش��ايعه يي مبني بر ورشكس��تگي بانك ها و در ادامه 
هجوم مردم براي دريافت سپرده هاي خود از بانك ها 

منجر به ورشكستگي آنها خواهد شد. 
به گفت��ه وي اين اتفاق در قرن نوزدهم در امريكا 
افتاد و پس از آن نظام بانكداري در امريكا سياس��تي 
را در پيش گرفت كه طي آن بانك ها موظف ش��دند 
بخش��ي از دارايي خود را به عنوان ذخيره قانوني نزد 
بانك مركزي بگذارند تا در شرايط اضطرار اين ذخيره 

بانك ها را از ورشكستگي حفظ كند. 
ديهي��م در ادام��ه گف��ت: در اي��ران بس��ياري از 
تش��كل هاي مالي و موسسات غيرمجاز ذخيره قانوني 
را نمي پردازن��د و در ازاي آن مبلغي به عنوان جريمه 
مي پردازند. اين ش��كل از تس��امح بان��ك مركزي در 
اي��ن باره به ص��الح مردم و نظام بانكي نيس��ت، چرا 
كه امروز ش��اهد حضور تعداد بس��يار زيادي موسسه 
مالي غيرمجاز هستيم كه چه بخواهيم و چه نخواهيم 
رق��م عمده يي از س��رمايه م��ردم را به خ��ود جذب 
كرده ان��د و ب��راي جلوگيري از عواقب ناخوش��ايندي 
چون ورشكس��تگي بايد سياست هاي احتياطي بانك 

را رعايت كنند. 
وي خاطرنش��ان كرد: بانك مرك��زي بايد بصورت 
قاطع با موسس��ات مالي غيرمجاز برخورد كند و اگر 
نمي توان��د آنها را تعطيل كند بايد همه تالش خود را 
به كار ببندد تا آنه��ا را ملزم به اطاعت از قانون كند. 
ما در بانك مركزي نيازمند حضور مديريت ش��جاع و 
قاطع هستيم كه در اين باره شدت عمل نشان داده و 
از هزينه هاي احتمالي اصالحات نظام بانكي نهراسد. 

حمي��د ديهيم در ادام��ه به مبحث بيم��ه بانكي 
پرداخ��ت و گفت: بانك مركزي بايد نهادهاي مالي را 
وادار كند كه پولي كه در اختيار آنهاست را بيمه كند 
و در صورت عدم رعايت اين نكته با نهاد مالي مذكور 
يا بانك مورد نظر برخورد جدي ش��ود. بيمه تا حدود 
زيادي امنيت خاطر به س��پرده گذار منتقل مي كند و 
نگراني هاي گذرا در اين حوزه را برايش رفع مي سازد. 
مي توان براي بيمه س��قفي را معين و همه بانك ها را 
ملزم به بيمه س��پرده ها تا س��قف مورد نظر نمود كه 
البته تا امروز من تالشي براي اين اقدام از سوي نظام 

بانكي نديده ام. 
ديهيم افزود: با همه راهكارهاي ارائه ش��ده، هنوز 
موضوع ورشكس��تگي در همه ج��اي دنيا وجود دارد. 
ورشكستگي در شرايطي كه از هيچ طريقي نمي توان 
مش��كالت يك نهاد مالي يا بانك را رفع كرد به صالح 
نظام بانكي اس��ت و در همه ج��اي دنيا پيش مي آيد 
اما باي��د پذيرفت كه در ايران نظام بانكي اش��كاالت 
بي ش��ماري دارد كه بايد بصورت ريش��ه يي بررسي و 

رفع شوند. 
به گفت��ه وي ما نيازمند دس��تورالعمل هاي قاطع 
براي اصالح مش��كالت بانكي هس��تيم. بارها ش��اهد 
ص��دور دس��تورالعمل هاي اصالحي در نظ��ام بانكي 
بوده ايم كه با كارش��كني مواجه شده اند. مقام ناظر بر 
اقتصاد و نظام بانكي باي��د فراتر از هر قدرت ديگري 
بتواند مصوبات و دستورالعمل هاي اصالحي در حوزه 

بانكي را اجرا كند. 
 وي در خصوص طرح ادغام بانك ها گفت: در هيچ 
كج��اي دنيا اي��ن تعداد بانك را در يك ش��هر و يك 
خياب��ان نمي بينيد. تعداد زي��اد بانك ها در ايران بدل 
به يك معضل بزرگ شده و سوءاستفاده ها در سيستم 
را افزاي��ش مي دهد. در امريكا ب��ا وجود گردش مالي 
بسيار عظيمي كه در اقتصاد وجود دارد سياست هاي 
بانكي با افزايش بانك همس��و نيست. نقل و انتقاالت 
و امور بانكي اينترنتي ش��ده و بسياري از مشكالت و 
هزينه هاي تعدد بانك ها با اين روش حل شده است. 
ديهيم در پايان س��ود بانكي موجود در سيس��تم 
بانك��ي را در اي��ران ب��الي ج��ان اقتصاد دانس��ت و 
گفت: تمام كش��ورهايي كه س��ود بانكي بااليي دارند 
كش��ورهاي عق��ب افت��اده و داراي اقتصادهاي بيمار 
هس��تند. س��ود باال جلو رش��د اقتصادي را گرفته و 
انگي��زه س��رمايه گذاري را از مردم مي گي��رد. اقتصاد 
بدون س��رمايه گذاري ناي حركت ندارد و در خود فرو 
مي ريزد. در اين باره با وجود بازخورد جامعه بايد نفع 
عم��وم را در نظر گرفت و بطور جدي س��ود بانكي را 

به حداقل رساند. 
گفتني اس��ت كه مس��ووالن باك مركزي تاكنون 
تاكيد زيادي بر عدم ورشكس��تگي بانك ها داشته اند. 
براي مث��ال اخيرا عباس كمره ي��ي، مديركل نظارت 
بان��ك مركزي ب��ا رد ش��ايعه ورشكس��تگي بانك ها 
گفته اس��ت: درحال حاضر برخي بانك ها با مشكالتي 
نظير كمبود س��رمايه، انباشت دارايي هاي غير مولد و 
مطالبات غيرجاري باالتر از استانداردهاي بين المللي 
مواجه هستند و در ش��رايطي قرار دارند كه عملكرد 
آنها در دو س��ال اخير با اندكي سود همراه بوده است 
اما بانك مركزي به عن��وان نهاد ناظر بر عملكرد آنها 
نظارت داشته و ورشكستگي بانك ها به سادگي صورت 
نمي گي��رد. كمره ي��ي در اين مصاحب��ه گفته بود كه 
بانك مركزي، نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري 
را به صورت قاطع ش��روع ك��رده و در تصميم گيري ها 
و سياست هاي تنبيهي و تش��ويقي، ميزان تخلف در 
نرخ هاي سود را با نمره منفي لحاظ كرده و براي آنها 

تبعات سنگيني در نظر مي گيرد. 

گزارش كوتاه
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محل و نقل10
  گام هاي دولت يازدهم

در حوزه بندري
با تشديد تحريم ها عليه ايران در سال 91، حوزه بندري 
كشور در مقايسه با برخي حوزه هاي اقتصادي، محدوديت 
بسياري را تجربه كرد اما با انجام توافق هسته يي و اجراي 
آن در سال 94 درها و دريچه هاي متعددي روي اين حوزه 
گشوده شد. برهمين اس��اس، بررسي اقدامات و عملكرد 
دولت يازدهم طي س��ال هاي 92 ت��ا 96 در حوزه بندري 
و درياي��ي، فارغ از اينكه مي تواند ويترين مناس��بي براي 
ارزياب��ي نتايج برجام باش��د كارنامه خوبي ب��راي ارزيابي 
عملكرد كل��ي دولت يازدهم اس��ت. در دول��ت يازدهم، 
اقداماتي درزمينه تزريق مناب��ع مالي به پروژه هاي ملي، 
تامين تجهيزات بن��دري، امضاي تفاهم نامه و... در حوزه 
بندري و دريايي انجام شد كه در اين مطلب تعدادي از اين 

اقدامات در دسته بندي هاي ويژه ذكر شده اند. 

 تامين منابع مالي: 
 6 هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال از محل وجوه اداره ش��ده 
سازمان بنادر و دريانوردي بابت حمايت از بخش غيردولتي 
براي ساخت يا خريد شناورهاي تجاري، خدماتي، مسافري 
و گردش��گري، تامين تجهيزات و طرح هاي سرمايه گذاري 

پرداخت شد. 
 از 4۰طرح س��اخت ي��ا خريد ش��ناورهاي تجاري و 
خدمات��ي )24فروند(، مس��افري )1۳فرون��د( و نفتي )يك 
فروند( و تامين تجهيزات بندري )2 طرح( بهره برداري شد 
كه اي��ن طرح ها به ارزش بيش از 1۰۰ميليارد تومان بود و 
با اعطاي 5.۳ ميليارد تومان يارانه س��ود تسهيالت از محل 
وجوه اداره شده توسط سازمان بنادر و دريانوردي انجام شد. 
 44 ميليون دالر س��هميه ارزي از بانك مركزي براي 
خري��د تجهي��زات دريايي و بندري در س��ال 1۳95، ۳۳4 
ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملي و ۷۰ ميليون دالر 
ازمنابع داخلي براي اجراي طرح توسعه بندر شهيد بهشتي 

چابهار اختصاص يافت. 
 در اين دوره قراردادهاي تجهيز، بهره برداري، مشاركت 
و فاينانس خارجي مرتبط با توسعه بندر چابهار با طرف هاي 

هندي به ارزش 2۳5ميليون دالر منعقد شد. 
 قراردادهاي خريد انواع ترانس��تينر )RTG(، گنتري 
كرين، يدك كش، بالگرد و شناور جست وجو و نجات دريايي 
)SAR(، قايق راهنمابر، آنلودر، مكنده غالت از كش��تي و 
الي��روب به ارزش 65۰ ميليون يورو و 62 ميليارد تومان از 
محل منابع داخلي، صندوق توسعه ملي و فاينانس خارجي 

با مشاركت داخلي- خارجي بسته شد. 

 احداث مناطق ويژه و خطوط دريايي: 
 منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا به وسعت 61 هكتار 

احداث شد. 
 محدوده منطقه ويژه اقتصادي بندرش��هيد رجايي به 

ميزان 2۷۰۰ هكتار توسعه يافت. 
 پايانه كانتينري بندر قشم به مساحت 1۰هكتار افتتاح 

و راه اندازي شد. 
 خطوط مسافري جديد مانند خط مسافري بين المللي 

خصب )عمان( - قشم و چابهار- عمان راه اندازي شد. 

 خارج سازي شناور: 
در اين مدت 1۰8فروند ش��ناورغرق شده در آبراه اروند، 
رودخانه  كارون و حوضچه  بندر چارك، بوش��هر و هرمزگان 
با صرف 261ميليارد ريال هزينه خارج ش��دند ضمن اينكه 
جان 164۰نفر در عمليات هاي امدادرساني و جست وجو  و 

نجات دريايي نجات يافت. 

 پايانه ها و شبكه هاي اطالعاتي: 
 طي 4س��ال گذش��ته، اقدام��ات مناس��بي در حوزه 
فناوري اطالعات در بنادر كش��ور انجام شده است ساخت 
پايانه كاالي خطرناك در بندر امام خميني)ره( از اين جمله 

اقدامات است. 
  طرح كالن ملي فناوري »طراحي، س��اخت، نصب و 
راه اندازي شبكه ملي پايش و پيش بيني دريايي كشور« در 

11 ايستگاه آغاز به كار كرد. 
 ش��بكه ملي پايش و پيش بيني دريايي كش��ور كه با 
همكاري دانش��گاه صنعتي اصفهان و با هدف ثبت مستمر 
پارامتره��اي دريايي طراحي ش��ده بود ب��ا پيگيري دولت 

يازدهم در سال 1۳92 تا 1۳95 تكميل شد. 

 تفاهمنامه هاي امضا شده: 
 طي 4 س��ال گذش��ته، يادداش��ت تفاه��م ايمني و 

آتش نشاني در بندرهاي ايران و ايتاليا امضا شد.
 قرارداد ساخت يك نيروگاه برق 25مگاواتي به ارزش 
۳۰ ميليون يورو از منابع صندوق توس��عه ملي با مشاركت 

داخلي و خارجي منعقد شد. 
 قرارداد س��اخت سيلوي مكانيزه 1۰۰هزارتني غالت 
ب��ه ارزش ۳4ميليون يورو از منابع صندوق توس��عه ملي با 

مشاركت داخلي و خارجي به امضا رسيد. 
 يادداشت تفاهم جست وجو و نجات دريايي و مقابله با 

آلودگي دريا بين ايران و روسيه امضا شد.
 تفاهمنامه همكاري مشترك براي جست وجو و نجات 
دريايي با عمان، امارات، تركيه، عراق و كويت تهيه و تدوين 

شد. 
 سه سند با موضوع اقدام هاي جمهوري اسالمي ايران 
براي مقابله با دزدي دريايي در آب هاي فراس��احلي تدوين 

شد. 
 ايران در نشس��ت جست وجو و نجات هوايي- دريايي 
ICAO/( س��ازمان هاي بين المللي دريانوردي و هوانوردي

IMO( حض��ور ياف��ت و طرح مديري��ت يكپارچه مناطق 
ساحلي )ICZM( در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شد. 

 ديگر اقدامات: 
بزرگ ترين آب شيرين كن كشور در بندر شهيد رجايي 
ساخته شد و طرح جامع بندرهاي بازرگاني كشور )با مشاور 

داخلي- خارجي( مورد بازنگري قرار گرفت. 
 طراحي، زمينه س��ازي، برنامه ريزي و برگزاري مزايده 
س��رمايه گذاري و واگذاري پايانه ه��اي كانتينري بندرهاي 
شهيد رجايي و امام  خميني )ره( به مشاركت طرف معتبر 

داخلي و خارجي انجام شد. 
 ن��اوگان ملي با پرچ��م جمهوري اس��المي به بنادر 

خارجي و بازارهاي جهاني دسترسي پيدا كرد. 
 خطوط 18شركت بين المللي كشتيراني به بنادر ايران 

بازگشت. 
 9ش��ركت معتبر بين المللي از هش��ت كشور )چين، 
س��نگاپور، دانمارك، فرانسه، كره جنوبي، سوييس، آلمان و 
فيليپين( براي سرمايه گذاري در بنادر ايران استقبال كردند. 
 تحريم ه��اي بيمه ن��اوگان و محدوديت موسس��ات 

رده بندي رفع شد. 
 ارتب��اط مجدد با آژانس همكاري هاي بين الملل ژاپن 

)JICA( برقرار شد. 

گزارش

»تعادل« كارنامه دولت يازدهم در حوزه بندري را بررسي مي كند

غفلت دولت ها از بندر و دريا
گروه راه و شهرسازي| زهره عالمي|

 نزديك ب��ه 9۰ درصد از تج��ارت كاال در دنيا از 
طريق بنادر انجام مي ش��ود، ام��ا نگاهي به آمارهاي 
س��ازمان بنادر و همچنين گمرك نشان مي دهد در 
ايران س��هم چنداني براي حم��ل و نقل كاال از بنادر 
در نظر گرفته نش��ده و حتي در برنامه پنجم توسعه، 

نقش حمل و نقل دريايي تقريبا صفر بوده است. 
هم اكنون سهم دريا در توليد ناخالص ملي كمتر 
از 2 درصد اس��ت درحالي كه در كشورهاي پيشرفته 
اين رقم بين 5 تا ۷ درصد و در چين حدود 1۰ درصد 
است البته قرار اس��ت براساس برنامه ششم توسعه، 
س��هم توليد ناخالص ملي از دريا به 5  درصد افزايش 

يابد. 
اما س��وال اين اس��ت كه چرا با وجود ظرفيت ها 
و پتانسيل مناس��ب ايران در حوزه بندري و دريايي 
يعني س��واحل طوالني جنوب خ��زر و امتياز بالقوه 
س��واحل ش��مالي خليج فارس و درياي عمان، ايران 
س��هم چنداني در حم��ل و نقل درياي��ي و ترانزيت 
جهاني ايفا نمي كند؟ و اگر قرار باش��د كارنامه دولت 
يازده��م در بخش حم��ل و نقل درياي��ي و بندري 
ارزيابي ش��ود با توجه به آمارهاي منتش��ر ش��ده آيا 

حرفي براي گفتن وجود دارد؟ 
»تع��ادل« در گفت وگوهاي��ي ك��ه با فع��االن و 
كارشناس��ان اين حوزه ازجمله آنوش رهام، مش��اور 
كميس��يون گمرك و لجس��تيك اتاق اي��ران، علي 
شريفي، دبير انجمن مالكان كشتي و يوسف مجيدي، 
كارشناس حوزه بندري ترتيب داد به بررسي عملكرد 
دولت يازدهم در حوزه بندري پرداخت. اين سه فعال 
و كارشناس حوزه دريايي و بندري معتقدند كه حوزه 
بندري در دولت يازده��م چندان موفق عمل نكرده 
اگرچه گام هاي مثبتي براي خصوصي سازي، توسعه 
بنادر انجام ش��ده اس��ت اما تاثير عوامل مختلفي از 
جمله نبود برنامه و اس��ترات ژي مشخص، بي توجهي 
دولت به اين بخش ديربازده بودن سرمايه گذاري هاي 
بندري موجب ش��ده است كه شاهد كارنامه رضايت 
بخشي از حوزه بندري طي 4 سال گذشته نباشيم. 

 اجراي پنجره واحد تجارت مهم ترين گام
آنوش رهام، تحليلگر ارش��د امور گمركي درباره 
اقدامات انجام ش��ده در حوزه گمرك بنادر مي گويد: 
س��ازمان گمرك از نيمه دوم سال 92 برنامه مطالعه 
جامع پنجره واحد)ازشاخص هاي مورد تاييد سازمان 
جهاني گمرك( را اجرايي كرد تا از اين طريق كاهش 
فس��اد و بروكراس��ي، مبارزه با قاچاق، ش��فافيت در 
تش��ريفات گمركي وشناسايي كاالي قاچاق را شاهد 
باش��يم اما اين اقدامات از سوي گمرك اجرايي شده 
و س��ازمان بنادر در اين زمينه نقش چنداني نداشته 

است. 
رهام مي افزايد: در ف��از اول، مطالعات و تحقيقات 
مربوط به اين طرح انجام شد و سپس با اجراي پنجره 
واحد تجارت و سامانه جامع گمركي، كليه تشريفات 
مرب��وط به گم��رك از لحظه ورود كاال به كش��تي تا 
ترخيص كاال و ارس��ال آن به انبار يعني در سرتاس��ر 

زنجيره را به صورت مكانيزه پياده سازي كرد. 
مشاور كميس��يون گمرك و لجستيك اتاق ايران 
ادام��ه مي دهد: با اجراي اين س��امانه، گمرك از كليه 
كاالهايي كه از بنادر سراسر دنيا به سمت بنادر ايران 
حركت مي كنند، اطالع دارد و زماني كه كاال در بنادر 
ايران ترخيص مي ش��ود، ليس��ت كاالها و عمليات به 
صورت الكترونيك ثبت مي شود و ارتباط بين صاحبان 
كاال و گم��رك از راه دور و از طريق الكترونيك برقرار 

مي شود. 
به گفته رهام، در دو س��ه س��ال اخير، ترخيص از 
راه دور انجام مي شود و براي انجام تشريفات گمركي 

نيازي به حضور صاحبان كاال نيست. 
اي��ن تحليلگ��ر امور گمرك��ي مي گوي��د: درحال 
حاض��ر و با توجه به اجراي پنج��ره واحد تجارت بايد 
سازمان هايي كه در حوزه تجارت خارجي صادركننده 
مجوز يا ارائه دهنده خدمات هس��تند به اجراي طرح 
پنجره واحد پيوندن��د و از اين طريق، توان نرم افزاري 
خود را افزايش دهند تا از طرح پنجره واحد و تحوالت 
توسعه عقب نمانند زيرا اين اقدامات درراستاي طرح 

دولت الكترونيك است. 
وي اضاف��ه مي كند: اج��راي طرح پنج��ره واحد 
تجارت، كاهش قيمت تمام شده كاال، افت هزينه هاي 
س��ربار كاال همچنين كاهش قيمت كاال براي مصرف 
 كننده را به همراه دارد و در همه جاي دنيا، تشريفات 
گمركي به گونه يي انجام مي شود كه كمترين ايستايي 
را داش��ته باشد اما متاس��فانه در ايران، لجستيك به 
معناي س��كون تعريف شده درحالي كه لجستيك به 
معناي سيال بودن است سازمان هاي مختلف در انجام 

تجارت وقفه هاي بسياري ايجاد مي كنند. 
مشاور كميسيون گمرك و لجستيك اتاق ايران با 
اشاره به اقدامات درخش��ان دولت يازدهم در تجارت 
خارجي مي افزايد: اين دولت در زمينه ايجاد تحوالت 
در بخش تجارت خارجي نسبت به ساير دولت پيش 

رو بوده و اقدامات مناسبي انجام داده است. 
وي اضافه مي كند: دولت يازدهم در اعمال تغييرات 
صحيح در مبادي ورودي و خروجي، مرزهاي زميني 
و درياي��ي، مبارزه با قاچاق كاال چندين مرحله جلوتر 
از ساير دولت ها است، دولت هاي گذشته اين اقدامات 
را در دستور كار قرار داده بودند اما هيچگاه به مرحله 
اجرا نرس��يد اما گمرك دول��ت يازدهم موفقيت قابل 
مالحظه يي در اجراي س��امانه جامع گمرك و پنجره 

واحد داشت. 
اين تحليلگر گمركي مي افزايد: سياست حاكم در 
بخش بنادر، ارباب و رعيتي اس��ت و بخش خصوصي 
بايد براس��اس محدوديت هاي اعمال ش��ده از س��وي 

سازمان بنادر فعاليت كند. 
ب��ه گفته رهام بنادر ايران، ملي هس��تند درحالي 
كه اين بنادر بايد تبديل به بنادر نس��ل جديد، بنادر 
منطقه يي و سپس بين المللي ش��وند و نياز است كه 
بهره گيري از فن��اوري در بنادر مناطق ويژه و مناطق 
آزاد بهب��ود يابد و زمان اج��راي عمليات كاهش يابد، 
هزينه هاي سربار بر كاال كاهش و گردش كاال در بنادر 
افزايش يابد. وي بيان مي كند: يكي از شاخص هايي كه 

در ورود و خروج كاال مورد بررس��ي قرار مي گيرد، تراز 
تجاري اس��ت كه در سال گذش��ته و پس از ۳۷سال، 
ش��اهد بوديم كه تراز تجاري كشور مثبت شد كه به 
معناي اين اس��ت كه صادرات از واردات پيشي گرفته 

است. 
مشاور كميس��يون گمرك و لجستيك اتاق ايران 
تصري��ح مي كند: البته در كش��ورهايي مثل ايران كه 
نرخ ارز تاثير بسياري بر تجارت دارد، مثبت شدن تراز 
تجاري اتفاق خوبي اس��ت اما باي��د اين موضوع مورد 
توج��ه قرار بگيرد ك��ه در اين مي��ان، ارزش صادرات 
افزاي��ش يابد به اين معنا كه در هر تن، قيمت كاالي 

صادراتي ارزش افزوده بيشتري پيدا كند. 

 زمان انتظار كشتي ها كاهش يابد
رهام با اش��اره ب��ه يكي از مش��كالت موجود در 
صادرات كاال از طريق بنادر مي گويد: به طور ميانگين 
ارزش هر تن كاالي وارداتي يك هزار دالر اس��ت، اما 
ارزش هر تن كاالي صادراتي ۳۰۰دالر اس��ت و اين 
به معناي آن است عمده كاالهايي كه از ايران صادر 

مي شود، مواد اوليه يا كاالهاي خام هستند. 
وي ادامه مي دهد: دولت بايد سياس��ت توس��عه 
تولي��دات صنعتي همچنين سياس��ت جامع ارتقاي 
ارزش اف��زوده كااله��اي ايران��ي را در دس��تور كار 
قراردهد تا توليدكننده ها به س��مت محصول نهايي 
حركت كنند و كاالي صادراتي آنها از ظرافت توليد، 
تكنولوژي باالتر و فرآيند توليد پيچيده تري برخوردار 

باشد. 
اين تحليلگر امور گمرك��ي مي افزايد: بايد حجم 
ص��ادرات كاالهايي با پايه پتروش��يمي و نفتي صادر 
كنيم به س��مت صادرات كاالهاي غيرنفتي با ارزش 
افزوده باال حركت كنيم تا ارزش صادرات را افزايش 

دهيم. 
رهام اظهار مي كند: ارتق��اي ارزش افزوده بايد از 
س��وي وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام ش��ود و 
بايد به اين موضوع توجه ش��ود كه صنعت از تجارت 
جدا نيس��ت و تجارت زماني مي تواند رش��د كند كه 
صنايع بهره وري بااليي داش��ته باشند و توليد ارزش 
افزوده داش��ته باش��ند زماني كه نظ��ام توليد ارزش 
افزوده در كشور ايجاد نشود نمي توان اميدوار بود كه 
صادرات پويايي داشته باشيم و در بازارهاي جهاني، 

بازرگانان ايراني حرفي براي گفتن داشته باشند. 
وي معتق��د اس��ت: درصورتي ك��ه ارزش افزوده 
كاالهاي صادراتي ايراني پايين باش��د، نمي توانيم در 
بازارهاي جهاني خوش بدرخشيم و در اين ميان تنها 
چين)به عنوان بزرگ تري��ن وارد كننده مواد اوليه( و 
برخي كش��ورهاي همس��ايه خريدار كاالهاي ايراني 

خواهند بود. 
مشاور كميسيون گمرك و لجستيك اتاق ايران با 
اشاره به عمليات متعدد انجام شده در بنادر مي گويد: 
ورود كش��تي ها برنامه ري��زي تخلي��ه و بارگيري و... 
سازمان بنادر در اين دوره رشد داشته است و قانوني 
را در راس��تاي جلوگي��ري اتالف تخلي��ه و بارگيري 
تصويب كرد كه بس��يار كمك كننده بود و س��ازمان 

بنادر هم تالش مي كند تا با حمايت از ش��ركت هاي 
اپراتوري بندري، زمان تخليه و بارگيري كاال و مدت 

ماندگاري كشتي ها در لنگرگاه ها كاهش يابد. 
رهام بيان مي كند: در هر كشوري كه كشتي زمان 
كمتري را در لنگرگاه س��پري كنند، هزينه كمتري 
هم بر كاالها تحميل مي شود و هر كشوري كه بتواند 
عمليات تخليه و بارگيري و زمان انتظار كش��تي در 

بندر را كاهش دهد در تجارت موفق تر است. 
وي اضافه مي كند: سازمان بنادر بايد تالش كند 
تا زمان انتظار كش��تي ها در بندر را كاهش دهد تا از 
اين طريق هزينه تحميل شده بر كاالها هم افت كند 

و تجارت كاال از طريق بنادر ايران به صرفه شود. 

 عملكرد هيچ دولتي موفق نبوده است
علي ش��ريفي، دبيركل اتحاديه مالكان كشتي در 
گفت وگو با »تعادل« درباره كارنامه دولت يازدهم در 
حوزه بندري مي گويد: عملكرد هيچ كدام از دولت ها 
در س��ال هاي اخير در بحث بندري و دريايي مثبت 
نبوده و اين دولت ها اقدامات مناس��بي در اين حوزه 
نداش��ته اند زيرا اولويت هي��چ دولتي در حوزه حمل 

نقل، دريا و بندر نبوده است. 
شريفي مي افزايد: دولت يازدهم فعاليت خود را در 
زمان تشديد تحريم ها آغاز كرد با مشكالت بيشتري 

نسبت به دولت هاي گذشته مواجه بود. 
وي ادام��ه مي دهد: بي توجه��ي دولت ها به حوزه 
بندري موجب ش��ده كه اقتصاد دريايي جايگاهي در 
سيستم اقتصادي كشور نداشته باشد، عايدات مالي 
كس��ب ش��ده از طريق دريا به س��ختي انجام شده، 
س��رمايه گذاري چنداني در اين حوزه انجام نشده و 
درصورت انجام سرمايه گذاري حجم آن كم بوده و به 

سخت نتيجه داده است. 
به گفته دبيركل اتحاديه مالكان كش��تي با وجود 
قانون هاي��ي كه باي��د در اين حوزه اجرايي ش��ود و 
وعده هاي��ي كه بايد عملياتي ش��ود اما در واقع اقدام 

مثبت و تاثيرگذاري در اين حوزه انجام نمي شود. 
ش��ريفي اضافه مي كند: حتي قانوني كه در سال 
8۷ براي حمايت و توس��عه صنايع دريايي در دولت 
گذش��ته به تصويب مجلس رسيد در دولت گذشته 
همچني��ن دولت يازده��م مورد توجه واقع نش��د و 

مسكوت ماند. 
وي اظه��ار مي كند: دلي��ل بي توجهي دولت ها به 
قوانين حوزه بندري و دريايي به اين علت اس��ت كه 
اين حوزه در اولويت قرار ندارد و س��رمايه گذاري در 
دريا ديربازده است و دولت ها به دنبال، سرمايه گذاري 
و فعاليت ه��اي زودبازده هس��تند تا اينك��ه اقدام به 

سرمايه گذاري هاي بلندمدت كنند. 
اين كارش��ناس حوزه دريايي با انتقاد از عملكرد 
سازمان بنادر و دريانوردي مي گويد: نگاهي به تعداد 
ش��ناورهايي كه حامل پرچم ايران هستند، كاركرد 
شركت هاي كشتي س��ازي در زمينه تعمير و توليد، 
حج��م كش��تي هاي ورودي و خروج��ي خارج��ي و 
ايراني  و مقايسه با آمار همين شاخص در كشورهاي 
همسايه نش��ان مي دهد كه اقتصاد و صنايع دريايي 

ايران در وضعيت خوبي نيس��تند زيرا ش��اخص هاي 
مطرح شده، نش��ان دهنده پويايي در حوزه بندري و 

دريايي است. 
ش��ريفي تصريح مي كند: وضعي��ت كنوني ايران 
درصنايع دريايي و بن��دري اگرچه چندان نامطلوب 
نيس��ت اما اي��ن صنايع ت��وان رقابت با كش��ورهاي 

همسايه را ندارند. 

 آمارها مطابق برنامه هاي تعيين شده، نيست
وي با اش��اره به آمار منتشرشده از سوي سازمان 
بنادر و دريانوردي درباره حجم صادرات و ادارات كاال 
و اعالم افزايش رش��د در اغلب موارد نسبت به دوره 
گذشته مي گويد: براي ارزيابي عملكرد سازمان بنادر 
در دولت يازدهم بايد فاكتورهاي مقايسه يي در نظر 

گرفته شود. 
ش��ريفي ادام��ه مي ده��د: هم اكن��ون در دوران 
پسابرجام به سرمي بريم و بايد انتظار بهبود شرايط 
و رونق صنايع را داش��ته باشيم اما  درصد رشد مهم 
اس��ت اينكه صادرات غيرنفتي افزايش يافته و تردد 
كاال نس��بت ب��ه دوره گذش��ته بهبود يافته، ش��كي 
نيست اما بايد اين سوال مطرح شود كه آيا وضعيت 
فعلي قابل قبول است، آيا از تمام ظرفيت هاي بنادر 

استفاده شده است؟ 
دبي��ركل اتحاديه مالكان كش��تي اظهار مي كند: 
نبايد فراموش ش��ود كه توافق هس��ته يي انجام شده 
و قرار نيست كه شرايط مانند پيش از اجراي برجام 
باش��د و براي مقايسه علمي و درس��ت بايد شرايط 
منطقه، ايران نس��بت به دوره قب��ل از تحريم ها و با 

فاكتورهاي مناسب انجام دهيم. 
به گفته ش��ريفي، وضعيت بنادر و صنايع دريايي 
ايران قابل مقايسه با ش��رايط بنادر و صنايع دريايي 
كشورهاي همس��ايه از جمله عمان و امارات نيست 
البت��ه منصفانه نيس��ت ك��ه پس از گذش��ت مدت 
كوتاهي از لغو تحريم ها، وضعيت بنادر خود را با ساير 
كشورها مقايسه كنيم اما آمارها و ارقام ارائه شده هم 

چشمگير نيستند. 
وي اضاف��ه مي كن��د: آم��ار و ارق��ام مرب��وط به 
جابه جايي كاال، مس��افر و حج��م واردات و صادرات 
قابل مالحظه نيست و مي توانست بيش از اينها باشد 
ضمن اينكه  درصد رش��د در آم��ار و ارزيابي عملكرد 
فاكتور بس��يار مهمي اس��ت و رش��د آمار به تنهايي 

كمكي به ارزيابي عملكرد نمي كند. 
معتق��د  كش��تي  مال��كان  اتحادي��ه  دبي��ركل 
اس��ت ك��ه ميزان رش��د باي��د ب��ا توجه ب��ه برنامه 
اس��تراتژي)كوتاه مدت، مي��ان م��دت و بلندم��دت( 
س��نجيده ش��ود و اين س��وال پرسيده ش��ود كه آيا 
سازمان بنادر تا چه حدي توانسته دراجراي برنامه ها 

موفق عمل كند؟
ش��ريفي مي افزايد: مش��كالت سياسي و تشديد 
تحريم ها در سال هاي اخير تاثير بسياري در كاهش 
راندمان بنادر داشته است و با توجه به اينكه بررسي 
عملكرد يك س��ازمان بايد تنها از لحاظ فني تحليل 
ش��ود و در ابتداي اين دوره شاهد اعمال تحريم هاي 

فلج كننده در حوزه بنادر و دريا بوديم پس نمي توانيم 
 به درس��تي درباره عملكرد س��ازمان بن��ادر قضاوت

 كنيم. 
 اين كارشناس حوزه بندر و دريا، تصريح مي كند: 
در اي��ن دوره ص��ادرات كاالهاي غيرنفت��ي و تردد 
كش��تي ها افزاي��ش يافته اما با وج��ود اين نمي توان 
گفت كه عملكرد سازمان بنادر خوب بوده البته نبايد 
تمام اقدامات و برنامه هاي اجرايي شده سازمان بنادر 
را براي توسعه و بهبود صنايع دريايي و بندري را هم 
زير س��وال برد زيرا در اين دوره شاهد اعمال بدترين 

فشارها از سوي كشورهاي خارجي بوديم. 

 تالش هاي مثبت براي خصوصي  سازي 
دبيركل اتحاديه مالكان كش��تي درب��اره گام هاي 
مثبت سازمان بنادر طي اين دوره چهارساله، مي گويد: 
در دولت يازدهم، تالش هايي مبني برخصوصي سازي 
انجام شده يا در حال انجام است در واقع سازمان بنادر 
مي خواهد برخي از وظايف محول شده به اين سازمان 

را به به بخش خصوصي واگذار كند. 
به گفته ش��ريفي، اين سياست به درستي و كامل 
انجام نش��ده اما به عنوان يك برنامه اجرايي ستودني 
اس��ت.  به عبارت ديگر س��ازمان بنادر در سطح ارائه 
برنامه موفق عم��ل كرده اما در اجرا نمره قابل قبولي 

دريافت نمي كند. 
وي ادامه مي دهد: بخش��ي از عمليات بندري بايد 
به بخ��ش خصوصي واگذار ش��ود و در برنامه ريزي و 
سياس��ت گذاري موفق بوده اس��ت اما در عمل، تمام 
ش��ركت هاي حاض��ر در مناقصه خصوصي نيس��تند 
موجب ش��ده اين سياست در عمل موفق نباشد و به 
تبع آن ارائه خدم��ات بندري )عملياتي كه يك بندر 
براي ورود و خروج كشتي انجام مي دهد( چندان قابل 

توجه نباشد. 
 دبير اتحاديه س��ازندگان كش��تي با اس��تقبال از 
خصوصي س��ازي در بخش هايي از حوزه دريا و بنادر 
اظهار مي كند: خصوصي س��ازي موجب مي ش��ود كه 
انعط��اف بنادر افزاي��ش يابد و براي تردد كش��تي ها 

جذابيت ايجاد مي كند. 
ش��ريفي مي گويد: درصورتي كه خصوصي سازي 
انجام نش��ود و تمام خدمات و عمليات بنادر توس��ط 
دول��ت انج��ام ش��ود به دلي��ل وجود بخش��نامه ها و 
آيين نامه هاي س��خت مواجه هستيم در حالي كه در 

بخش خصوصي بنادر آزادي عمل بيشتري دارند. 
به گفته اين كارش��ناس حوزه بنادر در صورتي كه 
سياس��ت گذاري، آماده سازي زيرس��اخت ها و نظارت 
دقي��ق برعهده دولت باش��د ام��ا پس از انج��ام اين 
فاكتورها، اجرا به بخش خصوصي واگذار ش��ود شاهد 
رشد چشمگير آمارها و پيش��رفت هاي حوزه بندري 
خواهي��م ب��ود. وي بي��ان مي كند: بخ��ش خصوصي 
مي تواند در بازار آزاد رقابت كند و درباره ورود و خروج 
كش��تي ها، دريافت  عوارض و ديگ��ر خدمات بندري 
انعطاف داشته باشد. درحالي كه بخش دولتي با وجود 
آيين نامه هاي سخت و بروكراسي دست و پاگير قادر به 

انعطاف در اين بخش ها نيست. 
ش��ريفي با تاكيد بر تجربه موفق س��اير كشورها 
در زمينه خصوصي س��ازي برخ��ي فعاليت هاي بنادر 
مي گوي��د: پررنگ ش��دن بخش خصوص��ي در بنادر 
موجب مي شود كه رقابت ميان بنادر ايران و كشورهاي 

همسايه ايجاد شود اما در ايران اجرايي نشده است. 

 نبود استرات ژي در حوزه بندري
يوس��ف مجيدي،  كارش��ناس حوزه بندري نبود 
استرات ژي مش��خص در اين حوزه را مهم ترين انتقاد 
وارده ب��ه اي��ن حوزه در دول��ت يازده��م مي داند و 
مي گويد: اقدامات و پروژه هاي انجام ش��ده در دولت 
يازدهم، ميراث دولت دهم است و در اين دوره، پروژه 

يا طرح مهمي تصويب و اجرايي نشده است. 
مجي��دي در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: يكي 
ديگر از انتقادات وارده به حوزه بندري، نبود تخصص 
الزم در ميان مديران س��طوح ب��اال همچنين مياني 
اس��ت ضمن اينكه تعداد بس��ياري از همين مديران 

هم در دوره هاي متوالي، عزل شدند. 
وي ادام��ه مي دهد: تغيي��رات و جايگزين كردن 
متوالي مديران)۳مدير درحوزه مالي و اداري،  ۳مدير 
در ح��وزه بن��دري، ۳مدي��ر در ح��وزه دريايي( طي 
۳س��ال موجب مي شود كه در انجام امور،  تصميمات 

اختالالت بسياري ايجاد شود. 
اين كارش��ناس حوزه دريايي اظهار مي كند: تنها 
در سال پاياني دولت يازدهم شاهد وضعيت با ثباتي 

در عزل و نصب ها بوديم. 
مجي��دي بيان مي كن��د: تفكر اقتص��اد مقاومتي 
و همچني��ن تفكر سيس��تماتيك در س��ازمان بنادر 
جايگاهي ندارد و مس��ائل سياس��ي در اين سازمان 

حرف اول مي زند. 
وي معتقد است: عقب ماندگي شديدي در سازمان 
بنادر و دريانوردي در حوزه جابه جايي كاال و مس��افر 

همچنين فناوري در دولت يازدهم مشهود است. 
اين كارش��ناس حوزه بن��دري با انتق��اد از نبود 
سياست و اس��ترات ژي مشخص در س��ازمان بنادر و 
دريان��وري ادامه مي دهد: به عل��ت عملكرد ضعيف 
سازمان بنادر در مناطق آزاد و ويژه كه ارائه خدمات 
بن��دري در اي��ن مناطق ب��ه صورت وي��ژه بر عهده 
س��ازمان اس��ت، گمرك وارد عمل مي ش��ود و براي 

سازمان دستورالعمل ارائه مي دهد. 
به گفته مجيدي، در دوره هاي گذش��ته، سازمان 
بن��ادر از لحاظ فناوري همواره پيش��گام ب��وده و از 
گم��رك جلوتر بوده اس��ت، اما در اين دوره ش��اهد 
عقبگرد سازمان هستيم و طرح پنجره واحد تجارت 
كه پيش تر از س��وي س��ازمان بنادر تعريف شده بود 
هم اكنون از س��وي گمرك تعريف و اجرايي مي شود 
كه اي��ن موضوع به عل��ت تعل��ل و عملكرد ضعيف 

سازمان بنادر در اين دوره بوده است. 
وي مي گوي��د: س��ازمان بنادر برنامه ي��ي را براي 
بندري در ش��مال كشور مي نويسد و همان برنامه را 
براي بندري در جنوب كشور اجرايي مي كند كه اين 
موضوع نش��ان از وجود بي برنامگي در اين س��ازمان 

همچنين حوزه بندري دارد. 

 از آغاز سال 92 تا پايان سال 95، 562 ميليون تن كاالي نفتي و 
غيرنفتي در بنادر ايران تخليه و بارگيري ش�ده است كه نسبت به 
آغاز زمان فعاليت دولت بالغ بر 4.5 درصد افزايش داش�ته است و 
بهترين عملكرد تخليه و بارگيري كاال در بنادر در اين برهه زماني 

متعلق به سال 93 با 146 ميليون تن تخليه و بارگيري است. 
 ترانزي�ت كاالهاي غيرنفتي از بنادر در بره�ه زماني نامبرده به 
17.7ميليون تن رس�يده اس�ت كه با توجه به اينكه از 1.3ميليون 
تن در س�ال 92 ب�ه 4.6 ميليون تن در س�ال 95 رس�يده جهش 

253.8درصدي را در اين بخش شاهديم. 
 صادرات كاالهاي غيرنفتي از بنادر در 44 ماهه دولت يازدهم به 
172 ميليون تن رس�يد، اين در حالي است كه صادرات اين كاال از 
37 ميليون تن در س�ال 92 به 49 ميليون تن در سال 95 رسيده 

و افزايش 32.4 درصدي داشته است. 
 واردات كاالهاي غيرنفتي با كاهش 26.7 درصدي از 35 ميليون 
تن در سال 92 به 33 ميليون تن در سال 95 رسيد و جمع واردات 

44 ماهه اين كاالها در بنادر به 143 ميليون تن كاال رسيد. 

افزايش 32 درصدي ظرفيت مسافر
 در برهه زماني بررسي شده، 36 هزار و 646 فروند شناور به 
بنادر ايران تردد كردند كه نس�بت به ابتداي دولت 5.5 درصد 

افزايش يافته است. 
 جابه جاي�ي مس�افران در بنادر ط�ي 44 ماه، ح�دود 66.8 

ميليون نفر بوده كه 53.6 درصد افزايش داشته است. 
 ظرفي�ت اس�مي بنادر با افزيش 21 درص�دي از 190 ميليون 
 ت�ن در س�ال 92 ب�ه 217 ميلي�ون تن در س�ال 95 رس�يده

است. 
 TEU ظرفي�ت كانتينري بنادر با رس�يدن ب�ه 5.5 ميليون 

كانتينر، 20 درصد افزايش داشته است.
 ظرفيت مسافر دريايي بنادر 35 درصد بهبود يافت. 

 عملك�رد كانتين�ري بنادر ايران در 44 ماه�ه دولت يازدهم 
بدون تغيير بوده اس�ت زيرا ميزان فعاليت كانتينري بنادر در 
سال 92 با سال 95 يكسان و به ميزان 2.59 ميليون تن است 
 TEU و در كل كارنامه 44 ماهه كانتينري بنادر 9.36 ميليون

كانتينر بوده است. 

رشد 32 درصدي صادرات كاالي غير نفتي

علي شريفي: نگاهي به تعداد شناورهايي كه حامل پرچم ايران هستند، كاركرد شركت هاي كشتي سازي در زمينه تعمير و توليد، 
حجم كشتي هاي ورودي و خروجي خارجي و ايراني  و مقايسه با آمار همين شاخص در كشورهاي همسايه نشان مي دهد كه 

اقتصاد و صنايع دريايي ايران در وضعيت خوبي نيستند زيرا شاخص هاي مطرح شده، نشان دهنده پويايي در حوزه بندري و دريايي 
است. نبايد فراموش شود كه توافق هسته يي انجام شده و قرار نيست كه شرايط مانند پيش از اجراي برجام باشد و براي مقايسه 

علمي و درست بايد شرايط منطقه و ايران نسبت به دوره قبل از تحريم ها و با فاكتورهاي مناسب انجام دهيم 
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 كنتورهاي گاز توسط همراه 
اول هوشمند مي شود

همراه اول براي نخستين بار در كشور، كنتور هوشمند 
گاز مبتني ب��ر فن��اوري NB-IoT )اينترنت اش��يا( را با 
موفقي��ت تس��ت و راه اندازي ك��رد. به گ��زارش اداره كل 
ارتباط��ات ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، با اي��ن اقدام، 
همزمان با نخستين ارائه كنتور هوشمند در منطقه، كشور 
وارد مرحله چهارم صنعتي ش��د. اين رويداد عظيم در روز 
۲۵ تيرماه رس��ماً با حضور محمود واعظي وزير ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات و مهندس حميدرض��ا عراقي معاون 
وزي��ر نفت و مديرعامل ش��ركت ملي گاز اي��ران رونمايي 
شد. وحيد صدوقي مديرعامل اپراتور اول در مراسم افتتاح 
پروژه هاي فاز ۳ ش��بكه  مل��ي  اطالعات در اين ش��ركت 
اعالم كرد: نخس��تين تس��ت موفق كنتور گاز در ش��بكه 
NarrowBand-IoT در ۲۱ تيرماه در ايران انجام شد و 
هم اكنون ۵۰۰۰ كنتور در فاز پايلوت، در حال بهره  برداري 
است. براين اساس، اپراتور اول با راه اندازي نخستين شبكه  
NB-IoT در باند فركانس��ي ۹۰۰ تحت باند نسل ۴، به 
دنبال هوشمندسازي كنتورهاي آب، برق و گاز است. اين 
شبكه با اين باند فركانسي تا ۶ طبقه زير زمين هم پوشش 
مناس��ب ارائه مي دهد و از آنجايي كه بيش��تر كنتورهاي 
خانه ها در زيرزمين و طبقات زيرين ساختمان قرار دارند، 
چنين پوششي ضروري است. در اين پروژه تمام اليه هاي 
راديو، شبكه، انتقال و core در داخل بستر ارتباطي همراه 
اول به روزرساني شده و براي نخستين بار در كشور توسط 
ش��ركت ارتباطات سيار ايران و شركت ملي گاز در جهت 
مديريت هرچه بهتر انرژي در كش��ور اجرايي شده است. 
پيش از اين ش��ركت ملي گاز اي��ران در ۹ بهمن ماه ۹۵، 
تفاهمنامه هوشمندسازي كنتورهاي گاز كشور را با همراه 
اول امضا كرده بود و براين اساس در حال حاضر همراه اول 
تنها اپراتوري است كه موفق به راه اندازي پايلوت اين طرح 
شده است. هوشمندسازي كنتورها، يكي از مهم ترين حوزه 

اينترنت اشيا )IoT( در جهان است. 

ويژه

 انتقال آب به سيستان نيازمند بيش از 4000 
كيلومتر لوله كشي است

زاهدان| مجري طرح انتقال آب سيس��تان با اش��اره به 
طرح انتقال آب به دش��ت سيس��تان عن��وان كرد: براي 
اجراي اين ط��رح مجموعا بيش از ۴۲۰۰ كيلومتر خط 
لول��ه براي انتقال آب به اراضي دش��ت سيس��تان مورد 
نياز اس��ت. محمدجواد صالحي دي��روز در همايش ملي 
آب و خاك در هتل طرقبه مش��هد در خصوص وضعيت 
بهره برداري و طرح انتقال آب به دش��ت سيستان اظهار 
كرد: طرح انتقال آب به دش��ت سيستان نيمه اول سال 
۹۳ با سفر هيات دولت به استان سيستان و بلوچستان 
مط��رح و مورد تصويب قرار گرفت و با اجازه مقام معظم 
رهبري از محل صندوق توس��عه مل��ي تامين اعتبار آن 
ابالغ شد. وي عنوان كرد: از ويژگي هاي طرح انتقال آب 
به دش��ت سيس��تان مي توان به عدم تطابق آب و زمين 
اشاره كرد، يعني ما با ۴۰۰ميليون مترمكعب تخصيص 
آب��ي كه از وزارت نيرو گرفتيم، ب��راي ۴۶ هزار هكتار از 

اراضي دشت سيستان مي توانيم آب تامين كنيم. 

 اختالفات اجتماعي بر سر چاه هاي آب زياد است
ياسوج| معاون هماهنگي امور عمراني استاندار كهگيلويه 
و بويراحمد گفت: در جاهايي كه مش��كل آب بيشتري 
داري��م، وضعيت آب حادتر اس��ت و اختالفات اجتماعي 
بر س��ر چاه هاي آب زياد است و بايد در منطقه هايي كه 
چاه ها كاربرد كمتري دارند، سريع تر براي انسداد چاه هاي 
غيرمجاز اقدام كرد. پژمان نيك اقبالي در جلسه شوراي 
حفاظت از منابع آب افزود: سال هاي قبل كلمه تخصيص 
آب اين استان كلمه بيگانه يي بود كه طي سال هاي اخير 

تحول عظيمي در اين زمينه صورت گرفت.   

 اختصاص 156ميليارد تومان به شهرداري ها 
ايلالم| اس��تاندار اي��الم گف��ت: اعتب��ار تخصيص��ي 
شهرداري هاي ايالم در دولت تدبير و اميد از ۳7ميليارد 
تومان در سال ۹۲ با افزايش چهاربرابري به ۱۵۶ميليارد 
تومان رسيد. »محمدرضا مرواريد« در همايش منتخبين 
شوراهاي اسالمي ش��هرهاي استان ايالم اظهار كرد: هر 
شهري داراي استعدادها و ظرفيت هاي مختص خود در 
بخش هاي همچون گردش��گري، صنعت، كشاورزي و... 
است و اعضاي شوراها بايد با همراهي مجموعه شهرداري 
و ساير دس��تگاه هاي اجرايي تالش كنند اين حوزه ها را 
شناسايي و در جهت بالفعل كردن اين استعدادها حركت 
كنند تا بتوان از اين طريق براي شهرها درآمدهاي پايدار 

كسب كرد.  

 كمبود متخصص در تامين اجتماعي زنجان
زنجان| مدير درمان تامين اجتماعي استان زنجان گفت: 
مهم ترين مشكل ما در استان كمبود پزشك متخصص 
در برخ��ي رش��ته ها مانند راديول��وژي، جراحي قلب باز 
و اعص��اب اس��ت. علي محم��دي اظهار داش��ت: توزيع 
پزش��كان در اختيار وزارت بهداش��ت است كه در زمينه 
متخصص رايولوژي به ش��دت با كمبود روبه رو هستيم و 
در كل اس��تان تنها يك متخصص داريم. وي ابراز كرد: 
در آغاز اجراي طرح تحول سالمت به علت افزايش ميزان 
پرداختي مراكز دانشگاهي، تعدادي از پزشكان و نيروها 
از بدنه تامين اجتماعي خارج شدند اما با گذشت زمان و 
افزايش پرداختي كاركنان اين سازمان اين رويه برعكس 
ش��د و تمايل پزش��كان به فعالي��ت در تامين اجتماعي 

افزايش يافت. 

اخبارشهرستانها

چهارمحلال و بختيلاري| رييس 
س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
چهارمحال و بختي��اري از تصويب 7۰۰ 
ميلي��ون دالر فاينان��س )اعتب��ار اس��نادي 
بلندمدت( براي راه اندازي پااليش��گاه زاگرس اين استان در نظام 
بانكي خبر داد. به گزارش ايرنا، سيد نعيم امامي ديروز در مراسم 
روز صنعت و معدن در چهارمحال و بختياري با بيان اينكه مطابق 
برنامه، اين پااليش��گاه در شهرستان س��امان راه اندازي مي شود، 
افزود: اطالعات تكميلي، ميزان اشتغال، سرمايه گذاري اين طرح 
به زودي اعالم مي ش��ود. به گفته وي، كمبود سرمايه در گردش 
و سرمايه ثابت، مشكل تامين مواد اوليه، تحريم هاي اقتصادي و 
نبود بازار فروش توليدات تا پيش از س��ال ۹۲ واحدهاي توليدي 
كوچك و متوس��ط در كشور و اين استان را دچار ركود كرد. وي 
افزود: هم اينك توليد در كش��ور درگير مشكل تامين مواد اوليه 
و بازار فروش اس��ت كه اين مش��كل با تعميق روابط بين الملل و 
گس��ترش بازارهاي هدف صادراتي، حل مي شود. رييس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمح��ال و بختياري ادامه داد: براي 
رسيدن به آرامش و توسعه توليد در كشور بايد سهم هدفمندي 
يارانه ها به بخش صنعت كه قرار بود در بخش تامين انرژي صنايع 
هزينه شود، تعيين تكليف و تخصيص يابد. امامي گفت: در برخي 
موارد قاچاق كاال و واردات همس��و با توليدات داخلي، توان توليد 
و رقابت براي توليدكنندگان را كاهش داده اس��ت. به گفته وي، 
مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده بخش صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياري امسال ايجاد ۴هزار و ۵۰۰ فرصت شغلي را 
متعهد شده است. رييس اتاق چهارمحال و بختياري نيز نرخ باالي 

تسهيالت بانكي را مشكل توليد كننده دانست

700 ميليون دالر فاينانس 
براي راه اندازي پااليشگاه

بوشهر| معاون امور عمراني استاندار 
بوشهر گفت: ۶۵۰ ميليارد تومان در ۳7 
ش��هر استان بوش��هر براي اجرا و تكميل 
۶۰۰ پ��روژه عمران��ي هزينه ش��د كه ۳۱۰ 
ميليارد تومان اين اعتبار بودجه عمراني شهرداري  ها بوده است. 
به گزارش تس��نيم، سيدمحمدحسن باستي ديروز در نشست با 
شوراهاي اسالمي شهرهاي استان بوشهر با بيان اينكه اين استان 
داراي يك ميليون و ۱۶۴هزار نفر جمعيت اس��ت اظهار داش��ت: 
اين جمعيت ۱.۴۵درصد كل جمعيت كشور است كه 7۲درصد 
شهري و مابقي در روستاها ساكن هستند. وي با بيان اينكه ۱۹۵ 
نفر منتخبان شوراي اسالمي استان بوشهر، اعضاي شوراي شهرها 
هستند خاطرنشان كرد: ۹۱درصد منتخبان شوراي شهر استان 
بوشهر مدارك تحصيلي فوق ديپلم به باال دارند. معاون استاندار 
بوشهر با بيان اينكه استان بوشهر داراي ۶۲۴ روستا است تصريح 
كرد: ۳۹۴ روستاي استان بوشهر داراي شورا است كه ۱۳۵۰ نفر 
عضو اين ش��وراها هستند. باستي با بيان اينكه در ۳۵۲ روستاي 
استان بوشهر دهياري مستقر است افزود: نقش شوراها در شهرها 
و روستاها براي خدمت رساني و بهبود وضعيت مناطق يك فرصت 
است كه بايد از موقعيت بهترين بهره برداري شود. وي با اشاره به 
وضعيت عمران ش��هري و اعتبارات در اين عرصه بيان كرد: ۶۵۰ 
ميليارد تومان در ۳7 شهر استان بوشهر براي اجرا و تكميل ۶۰۰ 
پروژه عمراني سال گذشته هزينه شد كه ۳۱۰ ميليارد تومان اين 
اعتبار بودجه عمراني شهرداري  ها بوده است. معاون امور عمراني 
استاندار بوشهر با اش��اره به اعتبارات ارزش افزوده گفت: از ۳۳7 
ميليارد تومان اعتبارات ارزش افزوده اس��تان بوش��هر سال قبل 

۳۰درصد آن در عمران روستاها هزينه شد.

650 ميليارد تومان در عمران 
شهري بوشهر هزينه شد

گيالن|  فرمان��دار انزلي گفت: تاالب 
يك س��رمايه ارزش��مند ملي و متعلق 
ب��ه همه ايران اس��ت و احياي تاالب بايد 
در برنامه ه��اي مل��ي در اولويت ق��رار  گيرد. 
ميرشمس مومني زاده در نشس��ت بيست ويكمين كارگروه ملي 
س��اماندهي س��واحل، بنادر و جزاير كار ويژه مرز شوراي امنيت 
كش��ور كه در هتل سفيدكنار انزلي برگزار شد، گفت: تاالب يك 
سرمايه ارزشمند ملي و متعلق به همه ايران است و به نسل هاي 
آين��ده نيز تعلق دارد كه اگر به مس��ووليت خودمان خوب عمل 
نكنيم، بايد پاسخگوي نسل هاي آينده باشيم. او ادامه داد: تاكنون 
بحث هاي تئوري زيادي مطرح ش��ده، ولي بايد بيشتر عملياتي 
شود، زيرا چيزي كه از گذشته وجود داشته با آنچه اكنون وجود 
دارد، بس��يار تفاوت دارد. مومني زاده افزود: براي پيگيري مسائل 
مرب��وط به تاالب اوال نياز ب��ه اراده ملي داريم و بايد تالش كنيم 
هركدام از مسووالن در هر سطح استاني و كشوري اين اراده ملي 
را ايج��اد كنيم. فرماندار انزلي اضافه كرد: بايد در برنامه هاي ملي 
احي��اي تاالب و بحث هاي مرتبط ب��ا آن در اولويت قرار گيرد. او 
اضافه كرد: ما تجربه تلخي را درخصوص درياچه اروميه داشتيم 
و نبايد كش��ور تجربه تلخ ديگري را تجرب��ه كند و بايد هم اراده 
ملي ايجاد شود و هم در اولويت ملي قرار گيرد. مومني ادامه داد: 
آلودگي هاي وارده به تاالب بايد متوقف ش��ود و از نظر عملياتي 
و اجراي��ي جلوي ورود آلودگي ها گرفته ش��ود. او تاكيد كرد: در 
خصوص تصرفات تعدد مس��ووليت ها و وظايف و تداخل وظايف 
مشكل ساز شده و بايد يك متولي معين در خصوص اين مشكل 
ايجاد شود و چنانجه متولي فعال و مسووليت پذير باشد، تشكيالت 

قضايي شهرستان و استان آماده همكاري است. 

احياي تاالب بايد در اولويت 
برنامه هاي ملي قرار گيرد

اصفهلان| رييس ات��اق بازرگاني 
اصفه��ان گفت: اصفه��ان از تبريز در 
گردش��گري عق��ب مان��ده چراكه در 
استان آذربايجان ش��رقي همه مسووالن 
يك ه��دف را دنبال مي كنن��د ولي در اصفه��ان پس از ۶ماه 
هنوز نتوانس��ته ايم جلس��ه يي براي رونماي��ي از برند اصفهان 
تش��كيل دهيم. به گ��زارش مهر، عبدالوهاب س��هل آبادي در 
نشست امضاي تفاهمنامه كميس��يون گردشگري و برند اتاق 
بازرگاني اصفهان با سازمان تاكسيراني براي آموزش رانندگان 
تاكس��ي هاي عمومي در مورد گردشگران خارجي در حالي كه 
از نوس��ازي ناوگان تاكسيراني فرودگاه اصفهان تشكر كرد، اما 
از مس��ووالن و مدي��ران اصفهاني انتقاد كرد ك��ه چرا آنها به 
س��فر برلين در اس��فندماه سال گذش��ته نرفتند تا مسيرهاي 
گردشگري را بشناسند و اصال با مفهوم گردشگري به درستي 
آشنا شوند. او كه به صراحت از عقب ماندگي اصفهان در بخش 
گردش��گري نس��بت به تبريز مي گفت، تصريح كرد: بايد براي 
اصفهان غصه خورد كه ش��هر شهره گردشگري ايران است، اما 
از شهري مثل تبريز عقب مانده است اين در حالي است كه در 
اس��تان اصفهان نه تنها شهر اصفهان بلكه شهري مثل كاشان 
را نيز در خود مي بيند. س��هل آبادي با اشاره به اين موضوع كه 
امروز بحث گردشگري و اهميت آن بر كسي پوشيده نيست و 
همه مديران اصفهان بر اين موضوع واقفند كه اصفهان بايد در 
مسير گردشگري گام بردارد گفت: اگر مي خواهيم اقتصاد اين 
ش��هر به گردش در بيايد بايد اقتصاد گردش��گري آن بچرخد. 
من در تبريز رخدادهايي ديدم كه نشان داد بايد اصفهان بدود 

و همت كند تا به شهر تبريز برسد.

 تبريز در گردشگري
از اصفهان گذشت

معاون اول رييس جمهوري در كيش:

دولت دوازدهم دنبال ثبات اقتصادي در كشور است
معاون اول رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه دولت 
دوازدهم دنبال ثبات اقتصادي در كشور است، گفت: با 
مديريت قوي، پرانرژي و مدبرانه مي توان با چالش هاي 

پيش رو مقابله كرد. 
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري پس از افتتاح و 
بازديد از چندين طرح عمراني، گردشگري و صنعتي 
درجمع س��رمايه گذاران، مديران و رييسان سازمان ها 
و ادارات در س��خناني از مدي��ران و س��رمايه گذاران 
طرح هاي افتتاح ش��ده و همچنين مديرعامل منطقه 
آزاد كي��ش به جهت اقداماتي كه در راس��تاي تحول 
و رون��ق كيش صورت گرفته قدرداني كرد. وي اظهار 
كرد: در شمال و جنوب كشور فرصت هاي خوبي وجود 
دارد، اين حق ملت بزرگ ايران است كه از امكانات اين 
مناطق اس��تفاده كنند كه اميدواريم با سرمايه گذاري 
مناس��ب شاهد روند رو به رشد در اين مناطق باشيم. 
جهانگيري با اش��اره به اينكه ثبات اقتصادي اهميت 
زي��ادي در س��رمايه گذاري دارد، گفت: دولت يازدهم 
توانست تورم ۴۰درصدي را كنترل و ثبات اقتصادي را 
به كشور بازگرداند. وي با بيان اينكه تالش دولت ايجاد 
آرامش و ثبات در اقتصاد كشور است، خاطرنشان كرد: 
محيط اقتصادي باثبات در ايران براي فعاالن اقتصادي 
اهميت بس��يار دارد. مع��اون اول رييس جمهوري در 
ادامه با اش��اره به اينكه محيط هاي پرتنش اقتصادي 
مانع سرمايه گذاري مي شود، اظهار كرد: دولت با تالش 
توانست، بگويد نرخ ارز مي تواند حركت ماليمي داشته 
باش��د، نرخ سود بانكي روند كاهشي بايد داشته باشد 
و رشد اقتصادي به سمت مثبت حركت كند و فضاي 
اقتصادي براي فعاالن اين حوزه قابل پيش بيني باشد 
و با دنيا وارد گفت وگو و تعامل شويم و تحريم ها را از 

پيش روي مردم كشور  برداريم. 
جهانگيري در ادامه گفت: تا حد زيادي در اقتصاد، 
سياس��ت داخل��ي و خارجي در فض��اي صميميت و 
گفت وگ��و قرار داريم و جريانات سياس��ي احس��اس 
مي كنند در فضاي آرام��ي رقابت مي كنند و در عين 
حال كه هر يك براي اداره كش��ور سليقه خاص خود 
را دارند اما همه مي دانند كه يك جهت پيش روس��ت 
آن هم اين است كه براي سربلندي ملت ايران، آرامش 

و رفع دغدغه مردم و توسعه كشور تالش كنند. 
وي با بيان اينكه آرامش به اقتصاد كشور بازگشته 
اس��ت، اف��زود: در دول��ت دوازدهم ما با يك ش��رايط 
جدي��دي روبه رو هس��تيم و مهم تري��ن موضوعي كه 
پيش رو داريم، چالش هايي است كه پيش روي اقتصاد 
و مديريت كشور قرار دارد. جهانگيري با اشاره به نرخ 
بيكاري اظه��ار كرد: برخي تص��ور مي كنند، بيكاري 
هميشه مطرح بوده و هست و راهكارهايي در گذشته 
داش��ته كه مي توان آن را حل كرد. وي با بيان اينكه 
ايجاد اش��تغال جز با س��رمايه گذاري و توليد راهكار 
ديگ��ري ندارد، تصريح كرد: بايد زمينه هاي مناس��ب 
براي س��رمايه گذاري فراهم كنيم تا منجر به افزايش 
توليد و ايجاد اشتغال شود. معاون اول رييس جمهوري 
يادآور شد: شرايطي كه ما امروز در خصوص بيكاري با 
آن روبه رو هستيم، كشور در هيچ مقطعي با آن مواجه 
نبوده و مشكل پيچيده يي است، ظرف اقتصاد كشور 
بزرگ نشده و محدود مانده اما تعدادي كه بر سر اين 

ظرف نشسته اند، افزايش يافته است. 
وي تصريح كرد: اگر از اين ظرف اقتصاد در بهترين 
دوران ۶۰۰هزار ش��غل ايجاد مي شد، امروز جمعيتي 
كه كنار اين ظرف نشسته اند چند ميليون نفرهستند 
و چش��م امي��د دارند ك��ه از آن معجزه ي��ي ببينند و 
هرس��ال يك ميليون نفر به اين تعداد اضافه مي شود. 
جهانگيري ادامه داد: ويژگي اين افراد با نفرات گذشته 
متفاوت است، آنها تحصيلكرده هستند و انتظار دارند 
كشور از توان آنها استفاده كند و هم خودشان انتظار 

دارند شغلي متناسب با تحصيالت خود پيدا كنند. 
وي بخش وسيعي از جمعيت جوياي كار را از قشر 
بانوان تحصيلكرده دانست و افزود: بيكاري امروز يك 

ابرچالش پيش روي اقتصاد كشور است. 
جهانگيري ب��ه موضوع محيط زيس��ت به عنوان 
چالش��ي ديگر اش��اره كرد و افزود: وضعيت مردم در 
اس��تان هاي سيس��تان و بلوچس��تان، خوزستان در 
مواجه با گرد و غبار و آلودگي زيست محيطي مناسب 
نيس��ت، بايد براي از پيش روي برداش��تن آن فكري 
اساسي كرد. وي با بيان اينكه منابع آبي به حد هشدار  
دهنده رسيده است، اظهار كرد: بايد مديريت دقيق در 
مصرف و منابع حاكم شود. معاون اول رييس جمهوري 
معيشت مردم را مساله يي جدي براي دولت دانست و 
گف��ت: در دولت نهم و دهم با وجود درآمدهاي باالي 
نفت��ي قدرت خريد مردم كاهش يافت، س��فره مردم 
كوچك تر ش��د. وي ادامه داد: دول��ت دوازدهم بايد با 
يك مديريت قوي، پر انرژي و مدبرانه به صحنه مقابله 
ب��ا چالش ها ورود كند و پيش ني��از هر اقدامي اجماع 

عمومي در كشور براي مقابله با اين چالش هاست. 
جهانگيري تاكيد كرد: امكان ندارد دولت به تنهايي 
بتواند از اين مش��كالت عبور كند، همه قواي سه گانه 
كش��ور و نيروهاي مس��لح بايد دولت را در اين مسير 

ياري دهند و اين يك تكليف و مسووليت است. 

وي افزود: مهم ترين ابزار و سياست هايي كه دولت 
در اختيار دارد سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي است، 
دولت پذيرفت��ه كه اين سياس��ت ها مي تواند در اين 
مقطع گره گشا و چالش هاي پيش روي كشور باشد و 
اجماعي هم در س��طح اقتصاددانان كشور وجود دارد 
و همه ق��وا و اركان حكومت معتقدند از آنجا كه اين 
سياست ها توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است، 

آمادگي كمك به دولت دارند. 
مع��اون اول رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه اين 
س��خنان بايد از حد حرف خارج ش��ود، افزود: برخي 
ت��الش مي كنند تا با ايجاد تنش و بحران هاي صوري 
مانع از حل مشكالت شوند. وي تصريح كرد: هر فردي 
كه در ايجاد تنش در جامعه سهم دارد به طور طبيعي 
خواس��ته يا ناخواسته در مس��ير توسعه سنگ اندازي 

مي كند و مانعي براي عبور از مشكالت خواهد شد. 
جهانگيري خاطرنش��ان كرد: اگر از چالش ها عبور 
نكنيم هر كدام به يك بحران بزرگ براي كشور تبديل 
خواهد ش��د. وي تصريح كرد: پيش نياز اين كار ايجاد 
اجماع عمومي و فضاي سياس��ي آرام و تعامل خوب 
با دنياس��ت تا بتوانيم در اين راستا حركت كنيم. وي 
تاكيد كرد: بر اساس مهم ترين محور اقتصاد مقاومتي، 
اقتصاد بايد برون نگر باش��د، درون زا باش��د و از تمام 
ظرفيت هاي دروني استفاده كند و اين بدان معناست 

كه هر سرمايه گذاري در اين كشور احساس كند آنچه 
دارد، مي تواند به صحنه بياورد بدون اينكه مزاحمتي 
ب��راي آن ايجاد ش��ود. وي ادام��ه داد: حركت دولت 
دوازدهم نيازمند كمك همگان اس��ت، براي مقابله با 
مشكالت و چالش ها بايد مسير درستي ترسيم كنيم 
كه پيش نياز آن سرمايه گذاري و افزايش توليد است. 

جهانگيري به اولويت هاي سرمايه گذاري در كشور 
با توجه به مزيت ها اشاره كرد و گفت: يكي از بهترين 
بخش ها براي س��رمايه گذاري بخش نفت و گاز است، 
نمي توان با نخس��تين قرارداد س��ر و صدا كرد و مانع 
قراردادهاي بعدي ش��د. مع��اون اول رييس جمهوري 
اضافه ك��رد: به تعبي��ر رهبر معظم انق��الب بايد در 
س��رمايه گذاري در حوزه نفت و گاز ۲۰۰ميليارد دالر 
س��رمايه گذاري خارجي جذب كنيم، اين يك قرارداد 
۵ميليارد دالري بوده كه بايد از اين نوع قراردادها بسته 
ش��ود. وي با تاكيد بر اينكه بايد سرمايه گذار خارجي 
جذب كنيم و بخش خصوصي وارد كار ش��ود، گفت: 
جز بخش نفت در حوزه پتروشيمي در صنايع و منابع 

طبيعي نيز بايد سرمايه گذاري شود. 
جهانگيري يكي از مهم ترين اس��تعدادهاي ايران 
را صناي��ع متكي بر دريا دانس��ت و افزود: اقتصاد دريا 
محور براي ايران اولويت اول است، كيلومترها ساحل از 
جنوبي ترين تا شرق كشور و يك هزار و 8۰۰ كيلومتر 

س��احل درياي خليج فارس و عمان و اطراف جزاير در 
شمال ساحل درياي خزر به اين معناست كه خداوند 
نعمتي در اختيار ما قرار داده كه با اتكا به آن مي توانيم 
آن را براي يك دوره طوالني محور توسعه قرار دهيم. 
وي جزاي��ر را يكي از نعمت ه��اي موجود در دريا 
دانس��ت و گفت: هر يك از اين جزاير مي تواند محور 
توس��عه باشد، مناطق آزاد از اولويت هاي توسعه ايران 
اس��ت. جهانگيري به وجود 7 منطقه آزاد در كش��ور 
اشاره كرد و گفت: 7 منطقه ديگر پيشنهاد شده است 

كه با تصويب مجلس اجرايي خواهد شد. 
وي تاكي��د كرد: در اينكه مناط��ق آزاد مي توانند 
يكي از قطب هاي توس��عه كش��ور باش��ند، كمترين 
ترديدي نيست، چرا كه فلسفه وجودي مناطق آزاد در 
راستاي توليد و صادرات است. جهانگيري اظهار كرد: 
با سياس��ت هاي دولت يازدهم ميلياردها دالر سرمايه 

خارجي جذب منطق آزاد كشور شد. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اي��ن مناطق دس��تاوردهاي 
خوب��ي به همراه داش��ته اس��ت، افزود: اي��ن مناطق 
پيشرفت زيادي داش��ته اند اما فاصله زيادي با اهداف 
تعيي��ن ش��ده داريم كه بايد آسيب شناس��ي ش��ود. 
مع��اون اول رييس جمهوري با بي��ان اينكه در دولت 
دوازدهم مناط��ق آزاد مورد توجه ق��رار دارند، افزود: 
 نه تنه��ا از 7 منطقه موجود حمايت مي كنيم بلكه از

7 منطق��ه پيش��نهادي به مجلس براي اس��تان هاي 
محروم، سيس��تان و بلوچستان، كرمانشاه، هرمزگان، 
ايالم، كردستان و اردبيل نيز پشتيباني خواهيم كرد. 
وي ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريع تر مجوز ايجاد 
اين مناطق در مجلس به تصويب برسد. جهانگيري با 
بيان اينكه مناطق آزاد در بحث اقتصاد دريا محور بايد 
يكي از كانون هاي اصلي باشند، افزود: از ابتداي دولت 
يازدهم و بر اساس تاكيدات رهبر معظم انقالب توجه 
به س��واحل مكران در دستور كار قرار گرفت، بهترين 
سواحلي كه گرد محروميت و فقر بر آن پاشيده شده 
و كمتري��ن عم��ران و آباداني در آن ديده مي ش��ود، 
برنامه ريزي وسيعي براي آن مناطق ديده شده است. 
معاون اول رييس جمهوري يك��ي از محورهاي ديگر 
تاثيرگذار براي س��رمايه گذاري را توجه به گردشگري 
دانست و افزود: يكي ار صنايعي كه مي تواند به سرعت 
ش��غل ايجاد كند و بر رش��د اقتص��ادي تاثير بگذارد، 
صنعت گردش��گري است. وي با اشاره به اينكه دولت 
دوازدهم رش��د اقتصادي باال و اشتغال زايي مستمر را 
هدف گذاري كرده است، افزود: گردشگري زمينه ساز 
رش��د اقتصادي و كارآفريني است. جهانگيري كيش 
را يكي از كانون هاي جذب گردشگر خارجي دانست و 
گفت: بايد فرصت هايي ايجاد كرد كه گردشگر داخلي 
و خارجي تمايل سفر به اين جزيره را داشته باشد. وي 
افزود: بايد با كشورهاي دوست همچون چين و شرق 
آس��يا وارد مذاكره شويم و بخشي از ميليون ها مسافر 
آنها را جذب ايران و مناطق آزادي چون كيش كنيم. 
جهانگيري يكي از طرح هاي افتتاح ش��ده توليدي در 
حوزه تجهيزات پزشكي و دارويي را مهم خواند و افزود: 
با بهره گيري از دانش روز، جوانان و پزشكان متخصص 
اقدامات مهمي صورت گرفته و آغازي براي طرح هاي 
ب��زرگ در حوزه دانش بنيان اس��ت. وي با بيان اينكه 
جزيره كيش محل مناس��بي براي گردشگري است، 
افزود: بر اس��اس آمار اعالم ش��ده توسط آقاي تركان 
ساالنه ۳ميليون و ۵۰۰هزار مسافر به كشورهاي ديگر 
سفر مي كنند. معاون اول رييس جمهوري با اشاره به 
افتتاح نيروگاه، آب ش��يرين كن، واحدهاي تفريحي و 
گردشگري در كيش كه مشابه بسياري كمي در كشور 
دارد، اف��زود: ايرانيان س��االنه براي تفريح و گردش به 
خارج از كش��ور سفر مي كنندكه با ايجاد اين امكانات 

اميدواريم محل مناسبي براي گردشگري باشد. 

معاون اول رييس جمهور واحد صنعتي »مهان مد ميمه« توليد كننده تجهيزات 
پزشكي و دارويي را در كيش افتتاح كرد. 

به گزارش ايرنا، اس��حاق جهانگيري كه در س��فري دو روزه و براي بازديد و 
افتتاح چندين طرح عمراني و گردش��گري وارد جزيره كيش شده بود يك واحد 

توليد كننده تجهيزات دارويي را افتتاح كرد. 
اي��ن واحد صنعتي توليدي با حجم س��رمايه گذاري ۱.۵8۰ ميليارد ريال در 
فاز س��ه ش��هرك صنعتي كيش و در زميني به وسعت ۳۲هزار مترمربع ساخته 
شده است و با ظرفيت توليد ساالنه 8ميليون ست همودياليز وريدي و شرياني، 
۶ميليون سوزن فيستوال وريدي، ۲ميليون انواع صافي دياليز و ۱۲ميليون كيلومتر 
هال��و فايبرممبران يا فيبردياليز در س��ال يكي از مهم تري��ن واحد هاي توليدي 

دانش بنيان در جزيره كيش است. 
با بهره برداري از اين طرح امكان اشتغال ۳۵ نفر ايجاد شده است. 

پارك آبي اوشن، نيروگاه و آب شيرين كن جنوب جزيره، هتل پنج ستاره ويدا، 

مجموعه فرهنگي و تفريح��ي آواي خليج فارس، مارينا و مركز تفريحات دريايي 
طرح هايي هس��تند كه با حض��ور معاون اول رييس جمهوري به طور رس��مي به 

بهره برداري خواهند رسيد. 
اس��كله ۳۵هزار تني، كشتي اقيانوس پيماي ساني، ش��هرك مسكوني فاز ۳ 
نوبنياد، كلبه هور تا كشتي يوناني و پروژه مسكن سبز از طرح هايي است كه امروز 

جهانگيري از آنها بازديد مي كند. 
فرودگاه و بندرگاه جزيره هندورابي نيز از طرح هايي است كه روز چهار شنبه با 

حضور معاون اول رييس جمهور به بهره برداري مي رسد. 
دراين س��فر عباس آخوندي وزير راه و شهر س��ازي و اكبر تركان دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و علي عابد زاده رييس سازمان 

هواپيمايي كشوري نيز در اين سفر اسحاق جهانگيري را همراهي مي كنند. 
جزيره كيش با ۹۱.۵ كيلومترمربع مساحت در ۱8 كيلومتري سرزمين اصلي 

در آب هاي نيلگون خليج هميشه فارس در استان هرمزگان واقع شده است. 

كارخانه توليد تجهيزات پزشكي و دارويي در كيش افتتاح شد
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اقتصاد اجتماعي12
يك دل و دو دلبر

روز جمع��ه س��ي ام تيرم��اه 
هفتمي��ن دوره انتخاب��ات نظام 
پزشكي در سراسر كشور برگزار 
مي شود. براساس شواهد و قرائن 
موجود و با توجه به تس��هيالتي 
كه براي برگ��زاري اين انتخابات 
و از جمل��ه الكترونيكي ش��دن 
آن فراهم ش��ده است پيش بيني 
مي شود برخالف گذشته جامعه 
پزشكي با شور و اشتياق بيشتري 

پ��اي صندوق ه��اي راي حضور يابن��د. در فرصت تبليغات، 
نحله هاي فكري و حرفه يي جامعه پزشكي، به ويژه در تهران، 
ليس��ت هاي متفاوتي را به همكاران خود پيشنهاد داده اند و 
در قالب اهداف و برنامه هاي اعالم ش��ده س��عي در افزايش 
مشاركت و جلب آراي پزشكان دارند اما در ميان تعدادي از 
ليست ها افرادي وجود دارند كه برحسب مسووليت شان در 
نظام بيمه يي كشور، نامزد انتخابات نظام پزشكي هم شده اند 

و مصداق واقعي اين شعر از ديوان قاآني اند: 
رسم عاشق نيست با يك دل دو دلبر داشتن 

يا ز جانان يا ز جان بايست دل برداشتن
ن�اجوانمرديست چ�ون جانو سيار و ماهي�ار

ي�ار دارا ب�ودن و دل ب�ا سكندر داشت�ن 
ي�ا اسير حكم جانان باش ي�ا در بن�د جان

زشت باشد نوعروسي را دوشوهر داشتن 
برابر روح و متن قانون س��ازمان نظام پزش��كي، هدف 
از تاس��يس اي��ن نهاد حف��ظ و حماي��ت از حقوق صنفي 
شاغالن حرف پزش��كي درابعاد مختلف صنفي و انتظامي 
اس��ت، گرچه در اهداف اين سازمان به حفظ و حمايت از 
حقوق بيماران نيز اشاره شده است. همچنين در فصل دوم 
قانون به اختيارات اين س��ازمان اش��اره شده كه طبق آن، 
اظهارنظر و مش��اركت فعال به هنگام تعيين يا تجديدنظر 
در تعرفه هاي خدمات بهداش��تي و درماني اعم از دولتي و 
غيردولتي از مسووليت كليدي اين سازمان است. براساس 
چنين مس��ووليتي اس��ت كه وجه غال��ب كانديداي نظام 
پزش��كي تمام مساعي خود را بر اين پايه استوار ساخته اند 

كه تعرفه هاي خدمات پزشكي را اصالح كنند. 
از آن س��و در طول چهار سال گذشته، مسووالن نظام 
پزش��كي بيش��ترين وقت خود را مص��روف واقعي كردن 
تعرفه هاي پزشكي و آن هم معطوف به افزايش تعرفه هاي 
بخش خصوص��ي كرده اند و با وجود تجديد نظر در كتاب 
تعرفه گ��ذاري و باالب��ردن ضريب k، كه تف��اوت معنا دار 
تعرفه ه��اي بخش خصوصي ب��ا دولتي را در پي داش��ت 
همچنان عدم رضايت خود را در واقعي نش��دن تعرفه هاي 
پزش��كي اعالم داشته اند. حال سوال اساسي اين است كه 
وقتي مديري در يكي از بزرگ ترين صندوق هاي بيمه يي 
حضور دارد و طرح تحول سالمت و افزايش چندصد برابري 
تعرفه هاي پزشكي، هزينه هاي سازمان متبوعش را در طول 
اجراي طرح تحول سالمت دو برابر همه 52 سال گذشته 
بوده اس��ت، در صورت حضور در سازمان نظام پزشكي از 
چه حقوقي دفاع خواهد كرد؟ آيا اگر تعارض منافعي شكل 
بگيرد، سمت مردم مي ايستد يا پزشكان؟البته جواب اين 
ابهام را ايش��ان خود پاس��خ داده اند و در مصاحبه هايي به 
صراحت اعالم داشته اند كه تعيين تعرفه بخش خصوصي 
بايد همانند سال 1383 به سازمان نظام پزشكي برگردانده 
ش��ود و در مصاحبه با روزنامه سپيد يك شنبه 25 تيرماه 
در دف��اع از بخش خصوصي ب��ه صراحت اعالم مي نمايند 
در مورد بخش خصوصي تعدادي از افراد سرمايه ش��ان را 
به جاي اينكه در بخش هاي ديگر كه شايد پرسودتر باشد 
اختصاص دهند در بخش درمان سرمايه گذاري مي كنند و 
طبيعتا مثل هر سرمايه گذاري ديگري بايد نهادهاي توليد 
درمان در قيمت گذاري مدنظر قرار گيرد وقتي تورم طبق 
اظهارنظ��ر بانك مركزي 10درصد اس��ت طبيعتا افزايش 

تعرفه هاي 5درصد متناسب با تورم نيست. 
بنابراين مالحظه مي فرماييد چه دل ربايي هايي براي 
جذب آراي پزش��كان صورت مي گي��رد در حالي كه به 
خوبي مي دانند كه چاه ويل هزينه هاي سالمت سازمان 
متبوع خود را با كسري چندهزار ميليارد توماني و رجوع 
به بانك ها جهت وام هاي غيرمتع��ارف و فروش اموال و 
دارايي ها مواجه كرده اس��ت. از سوي ديگر يك دل و دو 
دلبر داش��تن با ادبيات امروز مبارزه با فساد تحت عنوان 
تضاد منافع ناسازگاري دارد و اين پارادوكس در آينده هر 
اقدامي را به چالش جدي خواهد كشيد. از استاد شهيد 
مرتضي مطهري روايت ش��ده است كه عالمه حلي براي 
صدور فتوايي با آن همه تقوا و زهد و پارسايي مجبور شد 
دستور دهد تا چاه آب منزل خود را اول با خاك پر كنند 
و سپس در كرسي فتواي بنشيند تا نكند منافع اين چاه 
او را از عدال��ت در صدور فت��وا دور كند. بنابراين انتظار 
مي رود جامعه پزش��كي روز جمعه با هوشياري و درايت 

الزم به پاي صندوق هاي راي حاضر شود. 

 فروش خانه مرزنشينان
براي پرداخت بدهي به دارايي

ايلنا| مديرعامل اتحاديه مرزنشينان بوشهر معتقد 
اس��ت تصميماتي كه براي مرزنش��ينان گرفته ش��ده 
وضعيت معيش��تي اين قش��ر را بحراني كرده اس��ت. 
غالمحسين هوش��مند، مديرعامل اتحاديه مرزنشينان 
اس��تان بوشهر گفته از س��ال ۹1 با هوش��مند كردن 
كارت هاي خانواده هاي مرزنش��ين، مبادالت اقتصادي 

اين قشر به حالت نيمه تعطيل درآمده است. 
به گفته او كارت هاي هوش��مند درحالي جايگزين 
كارت س��هام داران تعاوني هاي مرزنش��ين شد كه اين 
كارت ها با گم��رك و دفاتر تعاوني ها همخواني ندارد و 

در واقع اين كارت ها كامال بدون استفاده شده است. 
هوشمند با پرداختن به وضعيت درآمدي مرزنشينان 
اضافه كرده نزديك به 5 س��ال اس��ت كه مرزنش��ينان 
درآم��د چنداني از تعاوني ها ندارن��د و اين وضعيت روز 
به روز وخيم تر مي شود. اين تصميم نادرستي بود كه در 

دولت قبل گرفته شده است. 
اين فعال صنفي با انتقاد از چنين رفتارهايي اضافه 
ك��رده، اعضاي تعاوني هاي مرزنش��ينان براي پرداخت 
بدهي خود به اداره دارايي حتي مجبور به فروش خانه 
خود ش��ده اند و در رابطه با همين بدهي ها حقوق اعضا 

هم مسدود شده است. 
مديرعامل اتحاديه مرزنش��ينان بوش��هر با اشاره به 
وضعت معيشتي مرزنشينان گفته، مرزنشينان بوشهري 
وضعيت معيشتي نامناسبي دارند و سهميه هاي دريافتي 
آنها نيز قطع شده است اين در شرايطي است كه اداره 
دارايي مطالبات خود را از س��ال ۷۹ محاسبه كرده و به 

طور كامل از مرزنشينان دريافت كرده است. 

يادداشت

اخبار

فقر و معلوليت، اصلي ترين دليل بازماندن كودكان از تحصيل 

سد فقر بر جريان تحصيل

ديروز 3نفر هدف حمله اسيدپاشي قرار گرفتند

تكرار اسيدپاشي در سايه قوانين ناكارآمد
گروه اقتصاد اجتماعي|

پرايد سفيد رنگ مقابل مغازه مصالح فروشي مي ايستد. 
راننده پياده مي ش��ود. مي رود داخل مغازه مصالح فروشي، 
اسيد توي پارچ را خالي مي كند روي سر و روي مغازه داري 
كه با او اختالف مالي دارد و دو نفر ديگري كه اقبال بد آنها 
را در آن س��اعت به محل »جنايت« كشانده. جلد تن سه 
مرد مي سوزد و آنها فرياد مي كشند. راننده پرايد سفيد از 
مغازه بيرون مي آيد، سوار ماشينش و مي رود تا پس از 23 
روز، تاريخ آخرين حادثه اسيدپاشي را از چهارم تيرماه تا 
ديروز پيش بكشد. پيش از او مردي در مشهد روي شريك 
پيش��ينش اسيد پاش��يده بود. پيش از او دو مرد نقاب دار 
در روس��تاي پشت بستام شهرستان ش��اهرود نيمه هاي 
شب س��ي ام خردادماه روي دختر جواني اسيد پاشيدند. 
دختر جوان قرباني پس از نزديك به بيست روز كلنجار با 
مرگ، سرانجام بيستم تيرماه روي تخت بيمارستان جان 
سپرد. يك هفته پيش از آن دو نفر، كسي در جنوب تهران 
همس��ايه اش را با اسيد س��وزاند، يك روز پيش از آن يك 
نفر در پارك فداييان اس��الم تهران هر كه را كه توانس��ت 
ديوانه وار با اسيد سوزاند. پيش از او هم كسي بود و پيش 
از او هم ديگري و تازه حتي در حركت رو عقبمان به نيمه 
خرداد ماه هم نرسيده ايم. اسيد همچنان مي سوزاند و انگار 

چيزي هم ياراي خنثي كردنش را ندارد. 
حادثه يي كه آمنه بهرامي قرباني اش بود، اسيدپاشي را 
از تاريك خانه اخبار بيرون كشيد و عزم جزم براي مقابله 
با آن را بدل به مطالبه كرد. پس از آن، نتيجه پيگيري ها 
منجر به انتش��ار منظم آمار و داده هاي مربوط به آن شد؛ 
تا مهرماه ۹3.س��ي ام مهرماه آن س��ال جمع��ي از مردم 
اصفهان از پي اسيدپاش��ي هاي دنباله دار در اين شهر كه 
هفت تا هشت مورد آن از جانب اسماعيل احمدي مقدم، 
فرمانده وقت نيروي انتظامي، تاييد شد، مقابل دادگستري 
اين ش��هر تجمع كردند؛ جمعي ديگ��ر در تهران و مقابل 
مجلس و وزارت كشور. نتيجه پرونده اسيدپاشي اصفهان 
هنوز هم نامش��خص است، اما سرنوشت معترضان همان 
روز مش��خص ش��د؛ آنها متفرق ش��دند. پس از آن همه  
آمارهاي تجميعي رس��مي اسيدپاش��ي در ايران در سال 

۹3 متوقف شده اند و ديگر جز آمار پراكنده قرباني هاي هر 
حادثه، عددي در دست نيست؛ گويي اراده يي مانع از ارائه 
آمارهاي رسمي شده است و همين، مقابله با اين آسيب را 

دشوارتر از پيش مي سازد. 

 بي بازدارندگي
نخستين حادثه اسيدپاش��ي ايران در سال 133٤ رخ 
داد؛ ب��راي انتقام قاضي پرونده پس��ر جواني كه به حبس 
محكوم شده بود. سه  سال پس از آن و در سال 133۷ ماده 
واحده يي با عنوان »قانون مربوط به مجازات اسيدپاشي« 
تصويب شد كه بنابر آن »هر كس عمدا با پاشيدن اسيد يا 
هر نوع تركيبات شيميايي ديگر، موجب قتل كسي بشود، 
به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمي يا فقدان يكي 
از حواس ش��ود به حبس جنايي درجه يك و اگر موجب 
قط��ع يا نقصان يا از كارافتادگي عضوي از اعضا ش��ود به 
حبس جنايي درجه دوم از دو سال تا 10 سال و اگر موجب 
صدمه ديگر شود به حبس جنايي از دو تا پنج سال محكوم 
مي شود. « پس از انقالب اما، قانون مجازات اسالمي جرمي 
مس��تقل براي اسيد پاشي تعريف نكرد؛ اگر كسي كشته 
ش��ود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسالمي به قصاص 
نفس محكوم مي ش��ود و اگر باعث از دست رفتن عضوي 
شود، مطابق ماده 2۷3 به قصاص عضو. با اين همه، حسين 
احمدي نياز، وكيل دادگس��تري، مي گوي��د كه »قوانين 

موجود درباره اسيدپاشي هيچ بازدارندگي اي ندارند. «

ديگران چه كرده  اند؟
براساس آمار پليس بريتانيا از نوامبر سال 201۶ تا ماه 
آوريل امس��ال ٤00 حمله با اسيد ثبت شده است. هفته 
گذشته يكي از دو نوجوان عامل تازه ترين اسيد پاشي در 
لندن رسما به ارتكاب اين جنايت متهم شد. از پي افزايش 
حمالت اسيدپاش��ي در لندن، وزارت كشور بريتانيا اعالم 
كرد كه در نظر دارد اليحه يي براي بازبيني قوانين مربوط 
به حمالت اسيدي به هيات وزيران تسليم كند. امبر راد، 
وزير كشور بريتانيا، گفته بود كه »مرتكبان چنين جناياتي 
بايد ق��درت قانون را درك كنن��د. « او در مطلبي كه در 

س��اندي تايمز به چاپ رساند با اشاره به وقوع 5 حمله با 
اس��يد در تنها ۹0 دقيقه، از تشديد تدابير قانوني با هدف 
پيش��گيري از حمالت مشابه گفت و از اينكه »در بازبيني 
قوانين تدابيري براي كنترل و دس��تيابي به موادي چون 
اس��يد و روند كمك به قربانيان اسيد پاشي لحاظ خواهد 
شد.« او در ادامه افزود كه »قاضي اختيار پيدا خواهد كرد 

حكم حبس ابد نيز براي اسيدپاشان صادر كند.«
شايد حتي نه كش��وري توسعه يافته، كه كشوري در 
حال توس��عه چون بنگالدش نيز بتواند براي كش��ورهاي 
درگير با خش��ونت اس��يدي نمونه يي قابل  توجه باش��د. 
از س��ال 2000 تا 200۹ دو هزار و 1۹8 اسيدپاش��ي در 
بنگالدش گزارش  ش��د، اما تنها ٤3۹ نفر محكوم شدند. 
پس از آن اين كش��ور در سال 2002 قانون كنترل جرايم 
اسيدي و قانون كنترل خريد و فروش اسيد را به تصويب 
رس��اند. در قسمت كنترل جرايم اسيدي، ميزان مجازات 
مرتكبان جرم افزايش پيدا كرد؛ به گونه يي كه اگر قرباني 
نابينا يا سروصورت او دچار تغيير شكل دايمي شده باشد 
يا اعضاي جنس��ي او آس��يب ديده باشد، قاضي حق دارد 
عالوه بر جريمه مالي حكم اعدام يا حبس ابد براي مجرم 
صادر كند. هرگونه برنامه ريزي براي اسيدپاش��ي و كمك 
به فرد مهاجم هم همان مسووليت قانوني مهاجم را براي 
ف��رد به دنبال دارد و مجازاتش فرق��ي با مجازات مهاجم 
نخواهد داشت. روند تحقيق نيز نبايد خيلي طوالني باشد 
كه مش��مول گذر زمان شود. پس از تصويب و اجراي اين 
قوانين، س��االنه 15 تا 20 درصد از ميزان جرايم خشونت 
اسيدي كاسته شده است؛ به گونه يي كه طبق آمارها ميزان 
حمالت با اسيد از ٤۹۶ مورد در سال 2002 به 100 مورد 

در سال 2012 رسيده است. 
در اي��ران اما با وجود فراواني اسيدپاش��ي همچنان 
قوانين به قدر كافي بازدارندگي ندارند. علي نجفي توانا، 
رييس كانون وكالي دادگس��تري مركز گفته كه »بايد 
در قانون رويه يي ايجاد ش��ود كه اسيدپاش هزينه هاي 
درماني قرباني را بط��ور كامل پرداخت كند و مجازات 
حبس براي او تش��ديد ش��ود كه اگر كسي با پاشيدن 
اس��يد روي ديگري مرتكب جرم شد؛ مجازات حبس 

بيش��تري براي او در نظر گرفته ش��ود و سومين شيوه 
نيز پيش بيني مقابله به مثل يا قصاص با لحاظ شرايط 

خاص بايد باشد.«
شيرين ولي پوري، جامع شناس جنايي در گفت وگو با 
ايلنا گفته بود كه »برخي پرونده هاي اسيدپاش��ي  كه در 
سيستم عدالت كيفري داريم يا معلق شده است يا اينكه 
منع تعقيب براي فرد صادر ش��ده اس��ت كه اين موجب 
گستاخي مجرم شده است و اگر اين روند ادامه پيدا كند، 
فرد اس��يدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمي ش��ود و كار 
خ��ود را به راحتي انجام مي دهد.« او در ادامه افزوده بود 
كه بسياري از كس��اني كه فرد اسيدپاش را مي بخشند، 
از روي فداكاري ودلس��وزي اي��ن كار را نمي كنند؛ بلكه 
هزينه ه��اي درماني باال و روند خس��ته كننده و طوالني 
دادگاه آنها را وادار به گذش��ت مي كند. كورش محمدي، 
رييس انجمن آسيب شناسي اجتماعي، نيز در تاييد اين 
نكت��ه در گفت وگو با رويداد2٤ گفته: »قانون قرباني را با 
متهم درگير مي كند، در حالي كه عليه اسيدپاش��ي بايد 
مدعي العم��وم اعالم جرم كند. قرباني هاي اسيدپاش��ي 
معموال ب��ه داليل مختلف رضايت مي دهند. قانون نبايد 
به اين رضايت اكتفا كن��د.« او در ادامه افزوده بود كه به 
نظر مي رس��د، قانون نسبت به نگرش موجود در جامعه 
در مورد اسيدپاشي ناراضي نيست و به همين سبب نيز، 
اقدام��ي براي از بين بردن آن نمي كند. از س��وي ديگر، 
پس از اسيدپاشي هاي دنباله دار اصفهان، برخي از فعاالن 
اجتماع��ي با همكاري پزش��كان، وكالي دادگس��تري و 

هنرمندان كمپين »تصويب قانون ممنوعيت خرده فروشي 
اسيد« را با هدف محدود كردن دسترسي به اسيد و ديگر 
مواد ش��يميايي كه كاربرد دوگانه دارند، برپا كردند؛ چه 
اينكه بنابر اصل 15۶ قانون اساس��ي يكي از وظايف قوه 
قضاييه، پيش��گيري از وقوع جرم است. با اين همه هنوز 
حمل و خريد و فروش اس��يد به آساني ممكن است. در 
بسياري از پرونده هاي اسيدپاشي سال هاي گذشته، مجرم 
ادعا كرده كه بي هيچ دشواري موفق به تهيه اسيد شده 

است. بيشتر اسيدها حتي قيمت بااليي هم ندارند. 

پرده آخر
يك بهمن 13۹3، قاضي دشتبان، مسوول واحد اجراي 
احكام دادسراي ناحيه 2۷ تهران، گفت كه متهم به قصاص 
محكوم شده، اما اين حكم هنوز به اجرا نشده است؛ »چون 
هيچ پزشكي نپذيرفته كه با عمل جراحي، چشم و گوش 
محكوم پرون��ده را قصاص كند.« با اين همه، نخس��تين 
نخس��تين حكم قصاص چش��م در ايران، صبح دوازدهم 

اسفندماه همان سال در زندان رجايي شهر اجرا شد. 
محكوم، روي تخت دراز كش��يد. به او داروي بيهوشي 
تزريق كردند. از ش��اكي پرسيدند كه خودت حكم را اجرا 
مي كني يا ما انجام بدهيم؟ گف��ت: »خودم«. پدر و برادر 
محكوم شروع به گريه كردند. روحاني مستقر در زندان از 
شاكي خواست صرف نظر كند. او بالن قطره چكان را فشار 
داد. حكم اجرا شد. اسيد همچنان مي سوزاند و انگار هنوز 

چيزي ياراي خنثي كردنش را ندارد. 

گروه اقتصاداجتماعي| 
فقر، مانند بس��ياري از موارد ديگر اصلي ترين دليل 
بازمان��دن كودكان از تحصيل اس��ت. اي��ن را ديگر نه 
كارشناس��ان اقتصادي و فعاالن اجتماعي كه مديركل 
دفتر امور آسيب هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي مي گويد. بر اس��اس آنچه روزبه كردوني، اين 
وزارتخان��ه با همكاري وزارت آموزش و پرورش باالخره 
آمار »نس��بتا دقيقي« از موقعيت جغرافيايي، وضعيت 
س��ني، نسبت جنسي و ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي 
 خانواده هايي كه فرزندان آنها به مدرسه نمي روند به دست 

آورده است. 
معاون وزير رف��اه درباره اف��راد بازمانده از تحصيل 
آماري ارائه كرده كه با آمارهايي كه پيش��تر اعالم شده 
ب��ود تفاوت فاحش و معناداري دارد. در حالي كه كمتر 
از يك م��اه پيش و در خردادماه همين امس��ال احمد 
مي��دري، ديگ��ر معاون وزي��ر رفاه گفته ب��ود در طرح 
شناس��ايي بازمان��دگان از تحصيل 110ه��زار كودك 
شناس��ايي ش��دند كه 55 هزار نفر آنها تحت پوش��ش 
نهادهاي حمايتي قرار گرفته اند حاال كردوني كه معاون 
ديگر وزير رفاه اس��ت، مي گويد: اين تع��داد 135هزار 
نفر فقط در مقطع ابتدايي اس��ت. به گفته او در س��ال 
13۹3 طبق اعالم وزير وق��ت آموزش و پرورش تعداد 
بازماندگان از تحصيل مقطع ابتدايي 1۷0 هزار نفر بوده 
كه اين عدد در س��ال 13۹5 ب��ه 135 هزار نفر كاهش 

يافته است. 
به گفت��ه او از 13٤ هزار كودك بازمانده از تحصيل 
مقطع ابتدايي، والدين 110 هزاركودك تحت پوش��ش 
درياف��ت يارانه نقدي ق��رار دارند گفته از اين تعداد هم 
5٤ هزار و ۹58 نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي اند 
كه در جلسه اخير شوراي حمايت اجتماعي از كودكان 
اي��ن موض��وع با حض��ور نماين��دگان كميت��ه امداد و 
بهزيستي مطرح و نحوه حمايت اين نهاد از اين كودكان 
بررسي شد. كردوني كه مديركل دفتر امور آسيب هاي 
اجتماعي است علت هاي بازماندگي از تحصيل كودكان 
را »فق��ر، معلوليت، جنس��يت، كارك��ودك، مهاجرت، 
عوام��ل فرهنگي، دوري از مدرس��ه، كوچ نش��يني و دو 
زبانه بودن« دانسته است و گفته با انجام طرح شناسايي 
عل��ل بازماندگ��ي از تحصيل در دفتر امور آس��يب هاي 
اجتماعي معاونت رفاه و برقراري ارتباط با خانواده هايي 
كه فرزندان آنها از تحصيل بازمانده اند مش��خص ش��ده 
فقر و معلوليت دو عامل اصلي در بازماندگي از تحصيل 

كودكان در مقطع ابتدايي اند. 

 يك هفتم، در سيستان و بلوچستان
مع��اون وزي��ر رفاه طب��ق معمول ع��ادت  دولت ها 
در ايران قس��متي از بار مس��ووليت كمك به كودكان 
بازمانده را از تحصيل را برگرده س��ازمان هاي مردم نهاد 
و خيريه ه��ا انداخت��ه و گفته در پنج اس��تان كرمان، 
خوزستان، سيستان و بلوچس��تان، آذربايجان غربي و 
تهران حمايت اجتماعي از كودكاني كه به دليل فقر از 
تحصيل بازمانده اند در حال اجراست كه قسمتي از آن 

را سازمان هاي مردم نهاد انجام مي دهند. 
ب��ه گفته او به دس��ت آوردن تصوير نس��بتا دقيق از 
وضعيت جغرافياي��ي و ويژگي هاي اقتص��ادي اجتماعي 
خانواره��اي بازمان��ده از تحصيل و دالي��ل بازماندگي از 
تحصيل از كودكان يكي از دس��تاوردهاي مهم سياستي 
اس��ت كه در چارچوب سياست هاي منسجم رفاهي وزير 
رفاه مبني بر حمايت هدفمند و توانمندس��از از گروه هاي 
آس��يب پذير وزير رفاه و معاون رفاهي وزارتخانه به دست 

آمده است. 
مدي��ركل دفتر امور آس��يب هاي اجتماع��ي در دفاع 

از دول��ت يازدهم درباره سياس��ت هاي ك��ودكان بازمانده 
از تحصي��ل گفت��ه در آغ��از كار دولت بي��ش از 10عدد 
متناقض درب��اره اين كودكان وجود داش��ت كه اما امروز 
نه تنها كودكان بازمانده از تحصيل مش��خص شده اند كه 
وضعيت اجتماعي اقتصادي آنها هم ترسيم شده است. اين 
گفته هاي معاون وزير رفاه در حالي است كه همچنان هم 
آمارهاي متفاوتي درباره كودكان بازمانده از تحصيل بيان 
مي ش��ود و اغلب اين آمارها مربوط به كودكان بازمانده از 

تحصيل در مقطع ابتدايي است. 
پيشتر هم بارها فقر به عنوان يكي از اصلي ترين داليل 
بازمان��دن كودكان از تحصيل اعالم ش��ده ب��ود. دي ماه 
س��ال گذشته بلود كه بازهم احمد ميدري، معاون رفاهي 
وزير تعاون گفته ب��ود در ايران 130 هزار كودك بازمانده 
از تحصيل وجود دارد كه در اين ميان اس��تان سيس��تان 
و بلوچس��تان با داشتن يك سي و پنجم جمعيت كشور، 
يك هفتم ك��ودكان بازمانده از تحصي��ل را در خود جاي 
داده اس��ت. آمارها نشان مي دهد، بيش از ۷0 درصد مردم 
سيس��تان و بلوچستان در فقر ش��ديد زندگي مي كنند. 

بحران خشكسالي و كمبود آب، نرسيدن اعتبارات دولتي 
و بي توجهي به اين اس��تان باعث وخيم تر ش��دن شرايط 
فقر در اين اس��تان شده اس��ت. بر همين اساس مي توان 
رابطه مستقيم بين فقر و بازماندن از تحصيل را در استان 
سيس��تان و بلوچستان به روش��ني ديد. تاثير فقر بر اين 
موضوع به حدي است كه مدير برنامه پيشگيري از نابينايي 
وزارت بهداشت به تازگي گفته بسياري از كودكاني كه در 
استان سيستان و بلوچس��تان نياز به عينك دارند امكان 
خريد عينك ندارند و به همين دليل دچار افت تحصيلي 
و بعد ترك تحصيل مي شوند. فرزاد محمدي گفته بيشتر 
خانواده هاي اين منطقه از راه يارانه امرار معاش مي كنند و 
درآمد ديگري ندارند و ارگان هاي حمايتي نظير بهزيستي 
و كميته امداد نيز نمي توانند اين عينك ها را تامين كنند 
و دسترسي به عينك يكي از چالش هاي منطقه در حوزه 
س��المت بينايي اس��ت. البته او هم از خيريه ها خواسته 
بود مس��ووليت دولت را به عهده بگيرن��د و گفته بود بايد 
»اهداكننده يي ملي يا بين المللي« براي خريد عينك براي 

كودكان پيدا شود. 

 دوزبانه بودن مانع تحصيل در استان هاي مرزي
در اي��ن ميان برخي عوامل فرهنگ��ي و قومي و زباني 
هم بر ش��دت افزايش آمار بازمان��دگان از تحصيل افزوده 
اس��ت. براي مثال تاثي��ر دوزبانه بودن بر مي��زان افزايش 
اين نوع كودكان بسيار زياد است. كردوني، مديركل دفتر 
آسيب هاي اجتماعي وزارت رفاه پيشتر گفته بود در استان 
خوزس��تان 12هزار كودك بازمانده از تحصيل در مقطع 
ابتدايي وجود دارد كه عالوه بر فقر كه همچنان اصلي ترين 
دليل بازمان��دن كودكان از تحصيل اس��ت دوزبانه بودن 
كودكان و سختي درك زبان فارسي براي آنها هم يكي از 
داليل به مدرسه نرفتن آنهاست. به گفته او تاثير علت دو 
زبانه بودن در بازماندگي از تحصيل در چندين استان مرزي 

كشور كامال مشهود است. 
آنچه به ط��رز عجيبي در گفته هاي مس��ووالن وزارت 
رفاه به چش��م مي آيد اين است كه آنها هر بار بعد از اعالم 
آماري درباره يكي از مشكالت اجتماعي و اقتصادي ماننده 
بازماندن كودكان از تحصيل از خيريه ها خواسته اند به دولت 
در حل اين مش��كالت كمك كنند. اين در حالي است كه 
ع��الوه بر از 300 هزار ميليارد تومان بودجه دولت، ٤2هزار 
ميليارد تومان ب��راي يارانه نقدي، 3800ميليارد به كميته 
امداد و 1800ميليارد تومان به بهزيس��تي تعلق مي گيرد. 
در سال هاي گذشته وزارت رفاه به جز اعالم كردن آمارهاي 
نادقيق و مغشوش درباره بازماندگان از تحصيل كار خاص 
ديگ��ري نكرده اس��ت. اي��ن موضوع باعث ش��ده وضعيت 
س��وادآموزي در ايران با وجود آماره��اي اميدواركننده يي 
كه هر از گاه منتش��ر مي ش��ود چن��دان هم رضايت بخش 
نباشد. رييس س��ازمان نهضت س��وادآموزي در اسفندماه 
پارس��ال گفته بود از وضعيت س��واد چهار ميليون نفر در 
كش��ور اطالعي در دست نيس��ت. او پيش از آن هم گفته 
بود سه و نيم ميليون بي سواد مطلق در كشور وجود دارد و 
حدود 30 ميليون نفر هم سطح سوادشان حداكثر تا دوره 
راهنمايي اس��ت. براساس آمار منتشرش��ده از سرشماري 
سال حدود 10 ميليون نفر از كل جمعيت موجود در گروه 
سني باالي ۶سال يعني 15 درصد جمعيت كشور، خود را 
بي سواد مطلق اعالم كرده اند. همه اينها را بايد در كنار آمار 
غيررسمي از بازماندگان از تحصيل گذاشت كه حتي تا سه 
ميليون نفر هم اعالم ش��ده اس��ت. بر اساس قانون اساسي 
ش��رايط تحصيل رايگان بايد براي همه افراد جامعه ايجاد 
شود، حاال اين بار شايد با آمار »نسبتا دقيقي« كه وزارت رفاه 
اس��تخراج كرده تفاوتي در ميزان بازماندگان از تحصيل در 
سال هاي آينده ايجاد شود، موضوعي كه بيشتر به آب و نان 
مردم ارتباط دارد تا آمارهايي كه هر سال اعالم مي شوند.  

اخذ تابعيت ايراني فرزند مريم ميرزاخاني در يك قدمي تصويب

استثناگذاري به جاي اصالح قانون
موج بلند ابراز ناراحتي از درگذشت مريم ميرزاخاني كه خوابيد و سيل 
پيام هاي تسليت چهره هاي سياسي كه ايستاد، گفت وگوها و واكنش هاي 
حاش��يه يي پيرامون او آغاز ش��د؛ از اسف براي ناشناختگي اش تا دريغ از 
وضعي��ت بعد نظام آموزش عالي، از اعتراض به حمايت نش��دن نخبگان 
براي جلوگيري از مهاجرت آنان، تا پيشنهاد نامگذاري يك خيابان به نام 
مريم ميرزاخان��ي. گفت وگوها به موضوع ناممكن بودن انتقال تابعيت از 
مادر به فرزند، بنابر قانون هاي موجود نيز رسيد؛ چه اينكه مريم ميرزاخاني 
پيش از مرگش، كوش��يده بود براي دختر خردسالش، آناهيتا، كه پدري 
غيرايراني دارد، تابعيت ايراني بگيرد، اما با درخواست او مخالفت شده بود. 
بنابر مواد ۹۷۶ تا ۹۹1 قانون مدني تابعيت تنها از پدر به فرزند منتقل 
مي ش��ود؛ چه در ايران متولد شده باشند و چه در خارج. به همين سبب 
نيز از پي اعتراض فعاالن مدني به اين قانون در سال هاي گذشته، مدتي 
است طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي در دستور كار مجلس قرار گرفته است. اين موضوع البته 
منحص��ر به افرادي چون ميرزاخاني كه خ��ارج از ايران با يك غيرايراني 
ازدواج كرده اند، نيست. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس اعالم كرده 
بود كه در حال حاضر يك ميليون فرد بي هويت حاصل ازدواج زنان ايراني 

با مردان غيرايراني اند، در كشور ساكنند و با مشكالت بسياري درگيرند. 
با اين همه، برخي حقوقدان ها براين باورند كه روند اخير اصالح قانون در 
مجلس، منجر به تغيير چنداني در قانون فعلي انتقال تابعيت از مادر به 
فرزند نمي شود؛ چون، تنها شامل فرزنداني خواهد شد كه از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي در ايران به دنيا مي آيند و افرادي را كه در خارج 

از ايران متولد مي شوند، در بر نمي گيرد. 
ديروز اما، عضو هيات رييس��ه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از 
فراهم ش��دن امكان اخذ تابعيت ايراني براي فرزند مريم ميرزاخاني خبر 
داد. جلي��ل رحيمي جهان آبادي درباره تعيي��ن تكليف تابعيت فرزندان 
حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارج��ي، به خانه ملت گفته: در 
س��ال 85 ماده واحده يي در مورد تابعيت فرزندان زنان ايراني كه همسر 
خارجي داشتند به تصويب رس��يد، كه ابهامات زيادي از جمله ضرورت 
نداش��تن سوء پيشينه امنيتي از وزارت اطالعات و اعالم خروج از تابعيت 
كش��ور خارجي داشت. او در ادامه افزوده كه اكنون جمعي از نمايندگان 
مجلس اصالحيه يي براي اين طرح ارائه كرده اند تا صدور شناس��نامه را 
براي فرزنداني كه مادر ايراني دارند، تسهيل كند. او همچنين تاكيد كرده 
كه در صورت تصويب اين اصالحيه، فرزنداني كه در خارج از كشور به دنيا 

مي آيند نيز مشمول اين قانون خواهند شد. رحيمي تاكيد كرده كه زنان 
ايراني حق دارند همانند مردان براي فرزندانشان شناسنامه اخذ كنند. 

كمپين حمايت از اعطاي تابعيت ايراني به فرزند مريم ميرزاخاني، در 
پيامي عمومي خطاب به رييس جمهوري، از او خواسته بود »به پاس تالش 
مريم ميرزاخاني براي اعتالي نام ايران و ايراني« با »مصوبه هيات وزيران« 
به فرزندش، آناهيتا، تابعيت ايراني اعطا شود. جنس اين درخواست برخي 
فعاالن حقوق زنان را نگران كرد. آنها معتقدند بودند كه استثنا قائل شدن 
در اج��راي قوانين تبعيض آميز، نه تنها منجر به رفع تبعيض و داش��تن 
گامي به س��وي عدالت جنسيتي نمي شود، كه با حساسيت زدايي از آن 

قوانين، استمرار حيات آنها را بيش از پيش تضمين مي كند. 

 مساله خروج
از ديگر س��و، دوشنبه اين هفته، فراكسيون زنان مجلس طرح اصالح 
قانون گذرنامه را با هدف تسهيل امكان خروج زنان »فرهيخته« از كشور 
و حضور در مجامع بين المللي، به هيات رييس��ه مجلس داد. خبري كه با 
اندك��ي دقت، تنها مي تواند براي بخش نه چن��دان بزرگي از زنان ايراني 
خوش باش��د. هرچند پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران، اين طرح 

را »طرح تس��هيل خروج زنان« خواند و آن را صرفا محدود به زنان نخبه 
نكرد و گفت كه عبارت »زنان نخبه علمي، ورزش��ي و سياسي« تنها به 
قصد ارائه مصداق اس��تفاده شده است. با اين همه، نگراني فعاالن حقوق 
زنان همچنان پابرجاس��ت. به باور آنان شأن قانون گذاري ايجاب مي كند 
كه قانون، دسترسي همگاني به حقوق برابر را تضمين كند و با گذاشتن 
بند و تبصره هاي متعدد، حق همگاني را به عده يي اندك محدود نكند و 

استثناگذاري را جانشين قانون گذاري نگيرد. 
اگر قانون گذار روندي را ناعادالنه يافته است، بايد براي تغيير آن تالش 
كند؛ نه مستثنا كردن گروهي از دايره شمول آن. اگر او دريافته كه اعطا 
نك��ردن تابعيت ايراني به فرزندان زنان ايران��ي حاصل از ازدواج با مردان 
خارجي عادالنه نيست، نبايد براي اعطاي آن به »فقط« زنان نخبه بكوشد. 
فرزند مريم ميرزاخاني حق دارد تابعيت ايراني داشته باشد؛ اما هيچ دليلي 
وجود ن��دارد كه فرزندان زنان ايراني حاصل از ازدواج با خارجي ها كه نه 
نخبه هستند و نه شايد سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، از اين حق 
محروم باشند. اگر منع خروج زنان عادالنه نيست، زنان معمولي ايراني كه 
نه ورزش مي كنند و نه قرار است مدال المپيكي براي كشور بياورند، نيز 

بايد حق خروج از كشور داشته باشند. 

محسن ايزدخواه 
معاون پيشين حقوقي و امور 

مجلس تامين اجتماعي
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»تعادل«بررسيميكند

عرضه مسكن در بورس كاال؛ بيراهه يا تبليغات؟
گروهراهوشهرسازي|

»خروج مس��كن از ركود« مساله يي است كه 
ذهن بس��ياري از مس��ووالن و فع��االن اقتصادي 
را ب��ه خ��ود معطوف ك��رده اس��ت. در تازه ترين 
واكنش ها به ركود 4س��اله بازار مس��كن يكي از 
مس��ووالن س��ازمان بورس و اوراق بهادار كشور 
خبر داده كه »امس��ال با پيوند ابزارهاي بورسي 
ب��ه امالك، س��رمايه هاي خرد را به س��مت بازار 
مس��كن هدايت و به خروج مسكن از ركود كمك 
مي كنيم.« اين س��خنان در شرايطي مطرح شده 
است كه به دليل جذابيت بازار پول تاكنون بازار 
س��رمايه از جذب س��رمايه هاي خ��رد در صنايع 
مختلف بورسي ناتوان بوده است. در همين حال 
بسياري از اقتصاددانان و افرادي كه اقتصاد را به 
ص��ورت علمي دنبال مي كنند ب��ر اين باورند كه 
ارائه راه حل ه��اي اقتصادي براي خ��روج بازارها 
از ركود، مس��تلزم درك مكانيس��م هاي دروني و 
بيروني بازار مربوطه اس��ت و پاسخ به اينكه ركود 
ناش��ي از طرف عرضه اس��ت يا منبعث از بخش 

تقاضاست نيز بسيار كليدي است. 
افرادي كه اقتصاد ايران طي 50 س��ال گذشته 
را مطالع��ه و رص��د كرده ان��د درباره اين مس��اله 
متفوق القول هستند كه ابر ركود تورمي در اقتصاد 
ايران كه از س��ال 92 آغاز ش��د در همه بخش ها 
برخالف تمام ركودهاي پيش��ين ناش��ي از طرف 
تقاضا بوده اس��ت. اين مس��اله در بخش مس��كن 
به طريق اولي صادق اس��ت. جذابيت بازار مسكن 
در س��ال هاي 90و 91 نه تنها س��رمايه گذاران و 
س��وداگرانه معمولي كه بانك ه��ا را نيز براي ورود 
به بازار ساخت وس��از وسوسه كرد اما با گسترش 
س��ايه ركود در سال 92و در پي آن فروش نرفتن 
واحدهاي مس��كوني ساخته ش��ده، منابع بانكي و 
منابع مالي افراد حقيقي در بخش مس��كن حبس 
ش��د. در واقع بروز ب��ه دليل افزايش سرس��ام آور 
قيمت مس��كن از سويي و از س��وي ديگر ناتواني 
متقاضيان مس��كن از خريد ملك دلخواه منجر به 
ركود در طرف تقاضا ش��د. بر اين اساس ضروري 
است كه قدرت خريد طرف تقاضا يعني متقاضيان 
مصرفي كه تعدادشان هم كم نيست، تقويت شود 
نه اينكه س��رمايه گذاران خرد را به س��وي بازاري 
هدايت ك��رد كه از جذابيت س��رمايه گذاري تهي 
ش��ده اس��ت. به همي��ن دليل هم ب��وده كه طي 
4س��ال گذشته، دولت يازدهم با تشخيص درست 
مكانيس��م ركود مس��كن از طريق افزايش س��قف 
وام ه��اي مختلف درصدد تقوي��ت طرف تقاضا در 

بازار مس��كن برآمده است. از س��وي ديگر اساسا 
مس��كن به دليل اينكه از نظ��ر علم اقتصاد كاالي 
همگن به ش��مار نمي رود، نمي توان آن را در بازار 
سرمايه ارائه كرد. از اين رو به نظر مي رسد،  كساني 
كه سوداي رونق بخشي ملك از طريق جمع آوري 
جذب سرمايه هاي خرد در بورس را دارند، صورت 

مساله را به درستي درك نكرده اند. 

يكايدهتبليغاتي
در همين رابطه بيت اهلل س��تاريان، كارشناس 
اقتصاد مسكن با بيان اينكه ايده عرضه مسكن در 
بورس تبليغاتي و ژورناليستي است، گفت: عرضه 
مس��كن در بورس كاال مش��كلي را حل نمي كند 
و طرح چنين ايده هاي��ي براي حل معضل ركود 

مسكن عملياتي نيست. 
به گزارش تس��نيم، ستاريان در اين باره اظهار 
كرد: مش��خص نيست كه عرضه مسكن در بورس 
كاال ب��ا در نظ��ر گرفتن چه اطالع��ات و زيربنايي 
از بخش مس��كن كه نيم دهه راك��د بوده، مطرح 
شده است. زماني كااليي در بورس عرضه مي شود 
كه سازنده انبوه داش��ته باشد و بتوان فعاليت آن 

ش��ركت را ارزيابي و بررس��ي كرد. بنابراين زماني 
مس��كن به عنوان ي��ك كاال قابل  عرضه در بورس 
است كه س��ازنده انبوه داشته باشيم و مسكن در 
قالب مجتمع هاي بزرگ از س��وي س��ازنده عرضه 
شود. شركت هاي انبوه س��از مي توانند محصول يا 
همان مسكني كه ساختند را در بورس كاال عرضه 
كنند. اما سوال اينجاست كه چند درصد از بخش 
مسكن در ايران توسط انبوه سازان عرضه مي شود؟

 ب��ه گفته وي 90درصد از عرضه مس��كن در 
ايران توسط خرده س��ازان بخش خصوصي انجام 
مي ش��ود و تنها 10درصد از اين بخش در اختيار 
انبوه سازان است. كدام شركت را مي خواهيد وارد 
بورس كاال كنيد درحالي كه متعلق به يك بانك 
يا يك نهاد است؟ بيشتر ساخت وساز در ايران در 

دست بخش خصوصي خرد است. 
س��تاريان اظه��ار كرد: بيش��تر ش��ركت هاي 
انبوه س��از در اي��ران متعلق به بخ��ش دولتي يا 
عموم��ي اس��ت و نقش بخش خصوص��ي در آن 
به ش��دت كمرنگ اس��ت. ت��ا چه اندازه بررس��ي 
اصول، زيربنا و قواعد كار خرده س��ازان مس��كن 
قابل  بررسي اس��ت؟ اين  يك اولويت براي عرضه 

هر كااليي در بورس اس��ت. طرح عرضه مس��كن 
در بورس كاال تنها زماني ممكن است كه بتوانند 
خرده س��ازان مسكن را در قالب شركت هاي قابل 
ارزيابي و محاس��به ساماندهي كنند. در آن زمان 
مي توانند اثرگذاري حضور مسكن در بورس كاال 
را ارزياب��ي كرد و گفت، اين طرح جواب مي دهد 

يا خير. 
وي با طرح يك س��وال از ارائه دهندگان ايده 
عرضه مسكن در بورس كاال مبني بر اينكه اندازه 
و تعداد ش��ركت هاي فعال در بخش مس��كن را 
محاس��به كرده ايد؟ اظهار كرد: به نظر من عرضه 
مس��كن در بورس كاال مش��كلي را حل نمي كند 
و طرح چنين ايده هاي��ي براي حل معضل ركود 
مسكن كه اشتغال و سرمايه گذاري در اين بخش 
را تهديد كرده، عملياتي تبليغاتي و ژورناليس��تي 
اس��ت. اين طرح ه��ا در عمل كمكي به مس��كن 
نمي كن��د. ايده دهندگان بايد مش��خص كنند كه 
تصميم دارند با چه مكانيس��مي سازندگان خرد 
را جمع كرده و وارد ب��ورس كنند. چه توليداتي 
را در بورس كاال عرضه كنند؟ آيا انبوه س��ازان كه 
10درص��د از بخش مس��كن را ش��كل مي دهند، 

مي خواهند مسكن را در بورس عرضه كنند؟

مسكندرحالخروجازركود
در همي��ن حال، كارشناس��ان بازار مس��كن 
معتقدن��د اين بازار كه در 4س��ال گذش��ته راكد 
ب��وده اكنون درحال خروج از ركود اس��ت اما به 
راهكارهاي دولت براي تداوم رونق و اصالح نظام 

بانكي براي پرداخت تسهيالت آسان نياز دارد. 
فرش��يد پورحاج��ت، دبي��ر كان��ون سراس��ري 
انبوه سازان كشور در همين رابطه گفت: در صورتي 
كه همه بانك ها پرداخت تس��هيالت خريد مسكن 
را در دس��توركار خ��ود ق��رار دهند ش��اهد جهش 

معامالت مسكن در سطح كشور خواهيم بود. 
به گزارش ايرن��ا، وي تصريح كرد: در صورتي 
كه نظارت بر ش��بكه بانكي كش��ور بيشتر شود و 
س��ود تس��هيالت بانكي نيز كاه��ش يابد در اين 
صورت در بازار مس��كن ش��اهد افزايش معامالت 
خواهيم بود زيرا س��ال گذش��ته با كاهش س��ود 
تسهيالت بانكي معاالت مس��كن به نسبت روند 

صعودي پيدا كرد. 
دبي��ر كانون سراس��ري انبوه س��ازان مس��كن 
خواس��تار اصالح نظام بانكي و رف��ع موانع توليد 
مس��كن شد و گفت: در صورتي كه اين دو مساله 
اصالح و ق��درت خريد مردم تقويت ش��ود روند 
رونق بازار معامالت مسكن بيش از پيش صعودي 
خواهد ش��د.  به گفته اين مقام مس��وول، زماني 
ك��ه قدرت خريد مردم در ب��ازار كاهش مي يابد، 
نظام بانك��ي و دولت تالش مي كنند، ش��رايطي 
را فراه��م كنن��د تا م��ردم بتوانند با اس��تفاده از 
تس��هيالت بانك��ي خريد هاي مورد ني��از خود را 
انج��ام دهند درحالي كه در س��ال هاي گذش��ته 
تنها بانك مس��كن بوده كه تس��هيالت مسكن را 
به مردم پرداخت كرده اس��ت و ساير بانك ها در 
اين زمينه ورود نكردند. وي خواستار حضور تمام 
نظام بانكي در عرصه س��اخت وساز كشور شد و 
گف��ت: ورود همه بانك ها و پرداخت تس��هيالت 
مورد نياز ش��رايط رقابتي را در اين بخش فراهم 
مي كند در حالي كه با وجود سپرده گذاري مردم 
در صندوق هاي پس انداز خانه يكم بازهم شاهد 

رونق در بازار نبوده ايم. 
وي گف��ت: از طرف��ي س��ود اوراق تس��هيالت 
مسكن به بيش از 13درصد رسيده و عمال بين 4تا 
5 درص��د هزينه هاي ديگري را نيز بايد خريداران 
پرداخت كنند و اين مس��اله سبب شده خريداران 
از اين تسهيالت استفاده بيشتري نداشته باشند. 

شرفبافيسومينبانوي
خاورميانهدرمديريتخطهوايي

پايگاه امريكايي فوربس با اشاره به انتصاب فرزانه شرفبافي 
به مديرعاملي شركت هواپيمايي ملي ايران نوشت: در حالي 
كه ايران ي��ك زن را به عنوان مدير بزرگ ترين ايرالين اين 
كش��ور انتخاب كرده، زنان در عربستان حتي حق رانندگي 
ندارن��د.  به گزارش تس��نيم و به نقل از فوربس، ش��رفبافي 
نخس��تين مديرعامل يك ايرالين خاورميانه يي نيست. قبال 
خانم قاعده عبدالعاطف، مديريت ش��ركت هواپيمايي ملي 
س��وريه را بر عهده داشته و خانم راشا الرومي تا آوريل سال 
جاري يعني قبل از تقديم استعفاي خود، مدير شركت كويت 
ايرويز بوده اس��ت.  در حالي كه ايران ي��ك زن را به عنوان 
مدير بزرگ ترين ايرالين اين كش��ور انتخاب كرده، زنان در 
عربستان، ديگر كشور بزرگ منطقه حتي حق رانندگي نيز 
ندارن��د. جاي��گاه و نقش زنان در صنع��ت هوانوردي در كل 
چندان برجس��ته و پررنگ نيست. بر اساس تحقيقي كه در 
س��ال 2014 توسط موسسه اس��كيفت انجام شده، از 248 
ايرالي��ن جهان تنها 12 ايرالين مدي��ر زن دارند كه اين به 
معن��اي حضور كمتر از 5درص��دي زنان در مديريت عاملي 

ايرالين هاي جهان است. 

ايمنيبخشباقيماندهساختمان
پالسكوراتاييدنميكنيم

رييس س��ازمان نظام مهندس��ي كش��ور با بي��ان اينكه 
نمي توانيم به طور قطعي ايمني بخش باقيمانده س��اختمان 
پالسكو را تاييد كنيم، گفت: در تعداد مهندسان فارغ التحصيل 
رتبه س��وم را در دنيا داريم و 50 درصد مهندسان مازاد نياز 
كشور هس��تند.  فرج اهلل رجبي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ 
به اينكه آيا س��ازمان نظام مهندسي به بررسي ايمني بخش 
باقيمانده س��اختمان پالسكو ورود كرده اس��ت، اظهار كرد: 
در مقطع��ي كه به صورت كوتاه در عمليات بررس��ي ايمني 
ساختمان باقيمانده پالسكو حضور داشتيم، نيازي به تخريب 
بقيه س��اختمان نديديم اما بنده بازديدي از بخش باقيمانده 
س��اختمان نداشتم و نمي توانيم با قطعيت ايمني ساختمان 
موجود را تاييد كنيم.  وي ادامه داد: معتقدم در كنار تيم هاي 
عملياتي س��اير نهادها كه در بخش بازرس��ي مس��كن فعال 
هستند، كارشناسان سازمان نظام مهندسي هم بايد حضور 
داش��ته باشند. براي تحقق اين امر نامه يي را براي شهرداري 
فرس��تاده ايم و مذاكراتي انجام شده اس��ت و شهرداري هم 
موافقت خود را با اين پيش��نهاد اعالم كرده اس��ت اما هنوز 
جلس��اتي براي تكميل و پيگيري مذاكرات برگزار نكرده ايم.  
رييس س��ازمان نظام مهندس��ي تاكيد كرد: طبق قانون و با 
اس��تناد بر ماده 55 قانون ش��هرداري ها، اين نهاد اس��ت كه 
بايد وارد موضوعات بازس��ازي س��اختمان و بررس��ي ايمني 
ساختمان هاي عمومي شود چراكه احتمال اين وجود دارد كه 
برخي ساختمان ها مخاطراتي را براي مردم به وجود بياورند.  
رجب��ي ادامه داد: براي جلوگيري از حوادثي چون پالس��كو 
پيشنهاد ما به عنوان متوليان سازمان نظام مهندسي كشوري 
اين است كه اجراي مبحث 22 مقررات ملي در ساخت و ساز 
در دس��تور كار وزارت راه و شهرس��ازي و وزارت كشور قرار 
بگيرد و به طور قطع سازمان نظام مهندسي هم در اجراي اين 

مقررات ساختمان با دستگاه هاي مربوطه همكاري مي كند. 

ايرانشهر

  در س��ال هاي 94و 95 شركت عمران و بهسازي شهري 
ايران 100هزار متقاضي دريافت تس��هيالت نوس��ازي بافت 
فرسوده را به بانك ها معرفي كرد اما از اين تعداد تنها حدود 
۶0 هزار متقاضي توانس��تند تس��هيالت مربوطه را دريافت 
كنن��د؛ چراكه بيش از 40 درصد متقاضيان وقتي با ش��رايط 
بانك ها در پرداخت تس��هيالت نوسازي بافت فرسوده مواجه 
شدند به علت گران بودن اين وام از دريافت آن انصراف دادند. 
محمدسعيد ايزدي، مديرعامل شركت عمران و بهسازي 
ش��هري با بيان اين مطلب گفت: بانك مركزي مصوبه دولت 
در اجراي وام بافت فرس��وده را با غيرتكليفي كردن آن براي 

بانك ها ناكارآمد كرد. 
ايزدي در گفت وگو با مهر درباره علت كندي پيش��رفت 
بهسازي و نوس��ازي بافت هاي فرسوده و آسيب پذير شهرها 
در طول دولت يازدهم گفت: از ابتداي اين دولت در ش��ركت 
عمران و بهس��ازي شهري ايران، سياست هاي قبلي بهسازي 
و نوس��ازي مسكن را آسيب شناس��ي كرديم و به اين نتيجه 
رسيديم كه مش��كل اصلي بافت هاي آسيب پذير و فرسوده، 
كالبدي و فيزيكي نيس��ت بلكه بيشتر مشكالت اين بافت ها 
را اقتص��ادي، فرهنگي، اجتماعي و زيس��ت محيطي يافتيم.  
مديرعامل ش��ركت عمران و بهسازي شهري ايران ادامه داد: 
بر همين اس��اس راه حل هايي كه در س��ند مل��ي بازآفريني 
ش��هري و برنامه هاي شركت عمران و بهسازي شهري دنبال 
مي كني��م، تركيب موزوني از همه اين اقدامات اس��ت. اما از 
آنجا كه رسانه ها روي بحث مسكن به عنوان يكي از اقدامات 
3 گانه س��تاد ملي بازآفريني در بهس��ازي و نوسازي مسكن 
اصرار دارند بايد گفت امكان نوسازي مسكن فراهم نمي شود 
مگر اينكه ابزارهاي آن فراهم شود و يكي از بهترين ابزارهاي 
مس��كن تسهيالت اس��ت.  وي در پاس��خ به اين پرسش كه 
چه اقدامي در حوزه تس��هيالت نوسازي مسكن انجام شده، 
تصريح كرد: بايد نهادهاي توسعه گر مانند انبوه سازان با مردم 
وارد موضوع نوس��ازي ش��وند تا با اخذ تسهيالت مربوطه به 
بهسازي بافت هاي آسيب پذير اقدام كنند نه اينكه دولت وارد 
پروژه هاي مسكن سازي و در مقياس هاي بزرگ شود و مجددا 
شاهد مشكالتي كه در گذشته در اثر چنين اقداماتي شاهد 

آن بوديم به وقوع نپيوندد. 
اي��زدي ادامه داد: نخس��تين اقدامي كه ب��راي عملياتي 
كردن تسهيالت نوسازي بافت هاي فرسوده انجام داديم، اخذ 
مصوبه 300هزار تسهيالت نوسازي بافت هاي آسيب پذير از 
هيات دولت با س��ود 8 درصد بود اما مش��كل بزرگ اين بود 
كه بانك مركزي اين مصوب��ه را از همان ابتدا ناكارآمد كرد. 
وقتي بانك مركزي در راستاي ابالغ اين مصوبه دولت، اجراي 
آن را به منابع و مصارف بانك ها موكول مي كند، معلوم است 
كه بانك ها هيچ تمايلي به پرداخت تسهيالت با نرخ مصوب 
8 درص��د ندارند.  مع��اون وزير راه و شهرس��ازي درخصوص 
راهكار عملياتي شدن مصوبه تسهيالت نوسازي بافت فرسوده 
از س��وي بانك ها گفت: دولت باي��د بيايد و اين نرخ يارانه يي 
كه بابت مابه التفاوت س��ود تسهيالت تقبل كرده)10درصد( 
جزو تعه��دات قطعي خود به بانك ها اع��الم كند تا بانك ها 
راغب به پرداخت تس��هيالت نوسازي باش��ند. همين كاري 
كه درخصوص تس��هيالت نوسازي خانه هاي روستايي انجام 
شد و بانك ها به سرعت تسهيالت مذكور را پرداخت كردند. 
چون دولت تضمين كرده كه اين سود تسهيالت را پرداخت 
كند.  دبير ستاد ملي بازآفريني شهري اظهار كرد: اما از آنجا 
كه ابالغيه بانك مركزي به بانك ها بابت تس��هيالت نوسازي 
بافت هاي فرس��وده، تكليفي نيس��ت، بانك ها ني��ز گفته اند 
اگر بخواهيم تس��هيالتي بدهيم با هم��ان نرخ مصوب بانك 
مركزي)18درص��د( آن را مي دهيم نه 8درصد؛ بنابراين اگر 
دول��ت روزي آن 10 درص��د را پرداخت كرد ما نيز در س��ود 

تسهيالت اعطايي خود آن را اعمال خواهيم كرد. 
وي بي��ان كرد: در س��ال هاي 94و 95 ش��ركت عمران و 
بهس��ازي شهري ايران 100هزار متقاضي دريافت تسهيالت 
نوس��ازي بافت فرس��وده را به بانك ها معرفي كرد، اما از اين 
تع��داد تنها حدود ۶0 هزار متقاضي توانس��تند تس��هيالت 
مربوطه را دريافت كنند؛ چراكه بيش از 40 درصد متقاضيان 
وقتي با شرايط بانك ها در پرداخت تسهيالت نوسازي بافت 
فرس��وده مواجه شدند به علت گران بودن اين وام از دريافت 

آن انصراف دادند. 
ايزدي گف��ت: وقتي با چنين عملكردي مواجه ش��ديم، 

توافقاتي با بان��ك مركزي و وزارت امور اقتص��ادي و دارايي 
انجام داديم كه در برنامه ششم توسعه گنجانده شد. براساس 
اين قانون قرار ش��د، ساالنه هزارميليارد تومان از درآمدهاي 
بانك مسكن از محل بازگشت اقساط تسهيالت مسكن مهر 
به بخش نوس��ازي و وام هاي بافت فرس��وده تعلق بگيرد كه 
هنوز عملياتي نشده است. به نظر مي رسد اين وضعيت تحقق 
پذيرترين وعده يي است كه مي توانيم به متقاضيان بهسازي 

بافت فرسوده بدهيم. 
وي ب��ا بيان اينكه اگ��ر اجراي اين ط��رح عملياتي نبود 
اساس��ا در برنامه ششم توسعه ذكر نمي شد، گفت: اما به هر 
حال در تحقق اين قانون مشكالتي وجود دارد. بانك مسكن 
گفته تراز بانك از محل بازگش��ت اقساط مسكن مهر منفي 
اس��ت به خصوص بابت تخصيص بخشي از بازگشت اقساط 
به تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم كه سبب شده تا 
ديگر درآمدي از محل بازپرداخت اقس��اط تسهيالت مسكن 

مهر براي بانك مسكن باقي نماند. 
مديرعامل ش��ركت عمران و بهس��ازي ش��هري ايران با 
اشاره به اختصاص بخشي از تسهيالت صندوق مسكن يكم 
به بافت هاي فرس��وده و حاشيه يي اظهار كرد: اين صندوق با 
تسهيالت خريد مسكن 8 درصدي شرايط بسيار ايده آلي را 
دارد اما تعداد تسهيالت پرداختي اين صندوق تا به حال كم 

بوده كه به تدريج افزايش خواهد يافت. 
وي با اش��اره به اولويت 3 گروه خانه اولي، ساكنان بافت 
فرس��وده و حاشيه نشينان در طرح هاي مسكني وزارت راه و 
شهرس��ازي گفت: بانك مس��كن به جاي اينكه اين 3 گروه 
را تقويت كند تا خانه دار شوند يا وضع مسكن خود را بهبود 
بخش��ند، اجراي همين 50 هزار تس��هيالت بافت فرس��وده 
تكليفي خود را بابت متقاضيان س��ال ج��اري متوقف كرده 

است. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي تاكيد كرد: ما انتظار داريم، 
بانك مس��كن تحت تاثير سياس��ت هاي ابالغ��ي وزير راه و 
شهرسازي در اولويت بندي طرح هاي تقويت شهروندان بابت 
خانه دار شدن، يك برنامه جامع و عملياتي ارائه دهد و بگويد 

اين 3 گروه را چگونه اولويت بخشي كرده است.

رحم��ت اهلل حافظي، رييس كميس��يون س��المت 
شوراي ش��هر تهران گفت: به دليل اهميت موضوع از 
دادستان تهران مي خواهم كه به موضوع آبياري مزارع 

جنوب شهر تهران با فاضالب خام ورود كند. 
به گزارش مهر، رييس كميس��يون سالمت، محيط 
زيست و خدمات ش��هري شوراي شهر تهران با انتقاد 
از اينك��ه چمن هاي ش��هر با آب چاه و مزارع س��بزي 
با فاض��الب خ��ام آبياري مي ش��ود، گفت: ب��ه دليل 
اهميت موض��وع و تهديد جدي براي س��المت مردم 
از دادس��تان تهران مي خواهيم ك��ه به موضوع آبياري 
مزارع جنوب ش��هر تهران با فاض��الب خام ورود كند.  
حافظ��ي در جلس��ه علني ش��وراي ش��هر ته��ران در 
تذك��ر پيش از دس��تور مجددا نگراني خود را نس��بت 
به آبياري مزارع جنوب ش��هر ته��ران با فاضالب خام 
تكرار كرد و گفت: خرداد ماه س��ال گذش��ته بازديدي 

از مناط��ق جنوبي و مزارع كش��اورزي كه با فاضالب 
خام آبياري مي ش��د، صورت گرفت ك��ه ماحصل اين 
بازديد دس��تور فرماندار ش��هرري ب��راي قلع و قمع 5 
هكتار از اين زمين ها بود.  وي با بيان اينكه اين تهديد 
همچنان يكي از دغدغه هاي جدي كميسيون سالمت 
شوراي شهر اس��ت لذا بازديدي را هفته گذشته براي 
مزارع جنوب ش��هر ترتيب داديم، تصريح كرد: در اين 
بازديد كارشناسي مشخص شد كه همچنان آبياري با 
فاضالب خام در برخي از مزارع انجام مي شود البته در 
محالت شهيد بهشتي و ولي آباد اين رويه متوقف شده 
اما همچنان از كانال فاضالب عباس آباد براي كاش��ت 
گن��دم، چغندر و بالل بهره برداري مي ش��ود.  حافظي 
ادامه داد: در شهرك رسالت و صالح آباد زراعت مزارع 
ب��الل، گندم و باميه با فاض��الب خام صورت مي گيرد 
همچنين در ضلع غربي اتوبان بهشت زهرا)س( بعد از 

صالح آباد آب نمايي توسط زيباسازي شهرداري احداث 
ش��ده كه در پشت اين آب نما، سبزي و باميه با پساب 
خانگي و واحدهاي صنعتي شهرك رسالت و صالح آباد 
آبياري مي ش��ود. رييس كميسيون س��المت، محيط 
زيس��ت و خدمات شهري شوراي ش��هر تهران با بيان 
اينكه آبياري چمن ها در همان محل با آب چاه صورت 
مي گيرد اما سبزيجاتي كه بر سر سفره مردم مي آيد با 
فاضالب خام انجام مي شود، اظهار كرد: به نظر مي آيد 
دس��تگاه هاي مرتبط همچ��ون آب و فاضالب ش��هر 
تهران، جهاد كش��اوزري تهران، محيط زيست تهران، 
شبكه سالمت جنوب ش��هر تهران در انجام وظايف و 
ماموريت هاي محوله تعل��ل دارند و چون اين موضوع 
ارتباط مستقيمي با سالمت شهروندان دارد به همين 
دليل از دادستان درخواست رسمي براي مداخله دارم 

تا مانع از اين تهديد جدي شوند.

مديرعاملشركتعمرانوبهسازيشهريتشريحكرد

پشتپردهناكارآمديمصوبهوامبافتفرسوده

حافظيدرجلسهشورايشهرخبرداد

آبياريبرخيمزارعجنوبتهرانبافاضالب
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صنعت، معدن و جتارت14
 متوليان آمارهاي 

بخش خصوصي مشخص شدند
پايگاه اتاق ايران| طبق مصوبه ش��وراي عالي آمار، 
كميته آمارهاي بخش خصوصي كش��ور تش��كيل شده 
و اتاق ايران مس��ووليت آن را بر عهده گرفته اس��ت. بر 
اين اس��اس رييس اتاق ايران، رييس و دبير اين كميته 
را منصوب كرد. ريي��س اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كش��اورزي ايران طي اح��كام جداگانه يي رييس و دبير 
كميته آمارهاي بخش خصوصي كش��ور را منصوب كرد. 
تشكيل كميته آمارهاي بخش خصوصي كشور در نشست 
شوراي عالي آمار به رياست محمدباقر نوبخت به تصويب 
رس��يد تا اتاق ايران به عن��وان پارلمان بخش خصوصي 
كش��ور متولي تجميع و انتشار آمارهاي بخش خصوصي 
كش��ور شود. غالمحسين شافعي پيرو ايجاد اين كميته، 
مرتض��ي اهلل داد معاون اقتصادي اتاق ايران را براي مدت 
دو سال به رياست كميته آمارهاي بخش خصوصي كشور 
منصوب كرد. همچنين، غالمحس��ين شافعي در حكم 
ديگ��ري، محمدرضا دوس��ت محمدي را نيز مدير مركز 
آمار و اطالعات اقتصادي اتاق ايران براي مدت دو س��ال 
به س��مت دبير كميته آمارهاي بخش خصوصي كشور 

منصوب كرد. 

 تعاونگران، كارت بازرگاني 
هوشمند مي گيرند

پايگاه خب�ري اتاق اي�ران| با راه اندازي س��امانه 
يكپارچ��ه كارت بازرگاني هوش��مند در اتاق تعاون، اين 
اتاق از روز گذش��ته به صورت پايلوت اقدام به هوشمند 
ك��ردن فرآيند ص��دور كارت بازرگان��ي تعاونگران كرده 
اس��ت. س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني هوش��مند روز 
گذش��ته با جمعي از تعاونگ��ران و نمايندگان اتاق ايران 
در اتاق تعاون رونمايي ش��د. ب��ا توجه به مزاياي متعدد 
بهره من��دي از فن��اوري اطالعات و ارتباط��ات به عنوان 
ابزار توس��عه و ارتقادهنده فضاي كس��ب وكار؛ راه اندازي 
و استقرار »س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند« 
جهت بهبود فضاي كس��ب وكار و ارتقاي س��طح دانش 
و توانمندي هاي فعاالن اقتصادي كش��ور در دستور كار 
اتاق ايران قرار گرفت و در نهايت اين س��امانه به عنوان 
يك سامانه فراگير، مطمئن و تسهيل گر در سال 1392 
توسط امور فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران براي 
مديريت يكپارچ��ه امور مرتبط ب��ا كارت هاي عضويت 
و بازرگان��ي مورد بهره برداري قرار گرفت. س��يد محمد 
كريمي، عضو هيات رييس��ه اتاق تعاون ايران در مراسم 
رونمايي از س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني هوش��مند 
گفت: اتاق ايران از سال هاي قبل زيرساخت هاي الزم را 
براي راه اندازي اين سامانه فراهم كرد و در ادامه در اتاق 
تعاون ايران نيز مقدمات صدور كارت بازرگاني هوشمند 

براي تعاونگران آغاز شد.  

 اعمال تعرفه ۲۳درصدي بر 
فوالد ايران 

كميس��يون اتحاديه اروپا روي واردات شركت فوالد 
مباركه ايران تعرفه 23درصدي اعمال مي كند. كميسيون 
اتحاديه اروپا قص��د دارد، تعرفه هاي ضد دامپينگ براي 
واردات كالف ه��اي رولي گرم از ايران، روس��يه، اوكراين 
و برزيل اعمال كند. بر اساس اسنادي كه به رويت پالتز 
رسيده اين تعرفه ها در محدوده 5.3 درصد تا 33درصد 
است و تعرفه واردات فوالد از شركت فوالد مباركه ايران 
23درصد اعالم شده است. كميسيون اتحاديه اروپا ادعا 
كرده اس��ت كه اين تعرفه ه��ا در پي اقدامات دامپينگي 
اين كش��ورها صورت مي گيرد كه به دنبال اين هستند 
تا با صادرات فوالد ارزان قيمت، بازار را در دست بگيرند. 

  فروش رنو در ايران
۲ برابر شد

ايرن�ا| مدي��ر تجاري گ��روه رنو فرانس��ه از افزايش 
دوبرابري فروش خودروهاي اين گروه در نيمه نخس��ت 
س��ال جاري ميالدي در ايران خبر داد و افزود: در مدت 
ياد شده افزون بر يك ميليون و 880هزار دستگاه خودرو 
رنو در جهان فروش رفته است. »تيري كوسكاس« گفت: 
اين آمار ي��ك ركورد جديد به لطف پويايي بازارهاي در 
حال ظهور اس��ت. بر اس��اس آمارهاي جديد، سهم اين 
گروه تجاري در بازار خودرو جهان به 4.1درصد افزايش 
يافته اس��ت كه 0.3درصد افزايش را در مدت يك س��ال 

نشان مي دهد. 

 نقش اصناف براي ايجاد 
فروشگاه هاي زنجيره اي 

فارس| مع��اون امور اقتص��ادي و بازرگاني وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گف��ت: فروش��گاه هاي 
زنجيره يي نه تنها مانع از توسعه اقتصاد نيستند، بلكه 
جهت توسعه گام برداش��ته اند و اصناف هم بايد براي 
ايجاد اين فروشگاه ها گام بردارند. يداهلل صادقي افزود: 
فروشگاه هاي زنجيره يي با يكپارچه كردن فرآيندهاي 
بين توليد و توزيع و كاهش حلقه زنجيره هاي مربوط 
ب��ه توليد و توزيع، هم براي بخش توليد در كش��ور و 
هم براي مصرف كننده جهت كاهش قيمت تمام شده 
مفيد هس��تند. وي تصريح كرد: س��هم فروشگاه هاي 
زنجيره يي در توسعه توزيع و خدمات كاال در كشور ما 

به نسبت ديگر كشورها پايين تر است. 

  مجوز سازمان استاندارد
به توليدكنندگان گوشتي

فارس| دبي��ر انجمن فرآورده هاي گوش��تي با بيان 
اينك��ه طبق مجوز س��ازمان اس��تاندارد توليدكنندگان 
فرآورده هاي گوشتي طي يك ماه آينده در توليد بخشي 
از محصوالت خود از خمير مرغ اس��تفاده خواهند كرد، 
گفت: قيم��ت اين محصوالت 20 ت��ا 25درصد كاهش 
مي يابد. مجي��د افالكي اظهاركرد: طي ي��ك ماه آينده 
شركت هاي توليدكننده فرآورده هاي گوشتي استفاده از 
خمير مرغ را آغاز خواهند كرد و به اين ترتيب 20 تا 25 
درصد از گوش��ت مرغ باقيمانده روي الش��ه مرغ جهت 
تهيه خمير مرغ مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد. به گفته 
وي، دور دوم نمايشگاه محصوالت پروتيني از 22 تا 25 
آبان برگزار مي شودكه تا كنون 11 كشور از جمله؛ چين، 
آلمان، استراليا، دانمارك، هلند، ايتاليا و... براي حضور در 

اين نمايشگاه اقدام كرده اند. 

روي خط خبر

با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت در يزد كليد خورد

افتتاح دومين ذخيره معدني جهان 

گروه معدن| 
عملي��ات اجرايي»مع��دن س��رب و روي و باريت 
مهدي آب��اد« كه دومين ذخيره س��رب و روي جهان 
اس��ت با حضور وزير صنعت، مع��دن و تجارت كليد 
خورد. اين معدن كه در 11۶كيلومتري جنوب شرق 
يزد واقع شده است، قابليت استخراج ساالنه 400هزار 
تن »باريت« و يك ميليون و 200هزار تن»س��رب و 
روي« را دارد. ب��ه گزارش»تعادل« بهره برداري از اين 
مع��دن به دليل برخي چالش ها و مش��كالت نزديك 
ب��ه دو دهه بود كه در هاله يي از ابهام قرار داش��ت اما 
سرانجام در اس��فند ماه 1395 با امضاي قراردادي با 
كنسرس��يومي متش��كل از بخ��ش خصوصي تعيين 
وضعيت ش��د. آنطور كه وزير صنعت، معدن و تجارت 
در جريان افتتاح اين معدن گفته بود، حدود س��ه ماه 
است كه كنسرسيومي متشكل از شركت هاي توانمند 
معدن��ي ايراني كار تخصص��ي را روي اين معدن آغاز 
كرده ان��د. به گفته محمدرضا نعمت زاده، پس از اينكه 
معدن خصوصي سازي شد افراد خريدار توانايي الزم را 
براي انجام كار نداشتند و سعي كردند با شركت هاي 
خارجي به صورت مشترك كار را جلو ببرند كه موفق 
نش��دند و به همين خاطر آنه��ا را خلع يد كرديم تا از 
طريق مزايده عمومي شركت هاي مختلف را براي كار 
روي اين معدن فراخواني كنيم. اوايل امس��ال قرارداد 

منعقد شد و اين كنسرسيوم با تعدادي از ماشين آالت 
س��نگين معدني كار را آغاز كرد و قرار شد كه تا آخر 
س��ال فاز اول را كه حدود 200هزارتن است به اتمام 
برس��انند و سال آينده اين ظرفيت را به 400 هزارتن 
و ت��ا س��ال 1401 به 800ه��زار تن افزاي��ش دهند. 
نعمت زاده همچنين با اشاره به اينكه در دولت يازدهم 
450هزاركيلومتر اكتش��اف معدني در دولت يازدهم 
صورت گرفت��ه، گفت كه بيش از دوس��وم پهنه هاي 
تعريف شده در كشور منجر به انعقاد قرارداد با بخش 

خصوصي شده است. 
 

 جزئياتي از دومين ذخيره معدني جهان
مراس��م افتتاح معدن سرب و روي و باريت مهدي 
آب��اد يزد با حضور وزير صنعت، مع��دن و تجارت روز 
گذش��ته با حضور خبرنگاران برگزار ش��د. اين معدن 
در 11۶كيلومتري جنوب ش��رق ي��زد قرار دارد كه با 
200ميليون تن ذخيره معدني كه ش��امل 70درصد 
روي و 30درصد سرب است يكي از بزرگ ترين معادن 
خاورميانه به شمار مي رود. بهره برداري از كارخانجات 
ف��رآوري س��رب و روي مه��دي آباد ع��الوه بر ايجاد 
اش��تغال پايدار و تامين خوراك كارخانه هاي سرب و 
روي داخلي، فرصت حضور كشور در بازار فلزات سرب 
و روي جه��ان را به عنوان يكي از توليدكنندگان مهم 

فراهم مي كند. ب��ه گزارش»تعادل« آن طور كه مدير 
مجتمع معدني مهدي آباد در جمع خبرنگاران عنوان 
كرده، ذخيره باريت اين معدن نيز بالغ بر 10ميليون 
تن با وزن مخصوص 3.۶ است و ساالنه 400هزار تن 
باريت و هزار و 200تن س��رب و روي از آن استخراج 
مي ش��ود. به گفته امين صفري ب��راي باطله برداري و 
آماده س��ازي اين معدن با ش��ركت كنسرسيوم مبين 
قرارداد منعقد ش��ده و قرار است 185ميليون تن در 
مدت 5 سال و احداث يك واحد كنسانتره 800 هزار 
تني روي با عيار 35درصد محقق شود. وي اين را هم 
گفته اس��ت كه مطابق قرارداد، سرمايه گذار بايد طي 
4سال نس��بت به احداث كارخانجات اقدام كند اما با 
توجه به برنامه هاي ارائه ش��ده از سوي سرمايه گذار و 
در صورت تحقق و مهيا شدن زيرساخت ها، نخستين 
فاز كارخانجات در ابتداي س��ال 98 ب��ه بهره برداري 
خواهد رس��يد و پس از 2سال شاهد توليد 200هزار 

تن كنسانتره روي در اين مجتمع خواهيم بود. 

 ۲ دغدغه نعمت زاده 
ب��ه گزارش »تعادل« وزير صنعت، معدن و تجارت 
كه براي افتتاح اين پهنه معدني به يزد سفر كرده بود 
در بازديد از معدن س��رب و روي مهدي آباد مهريز در 
جمع خبرنگاران گف��ت: بيش از 100پهنه معدني در 

كشور تعريف و از عالقه مندان و سرمايه گذاران داخلي 
و خارجي براي مطالعات اكتش��افي اين پهنه ها دعوت 
شد كه براي بيش از دو سوم اين پهنه هاي معرفي شده، 
قرارداد منعقد شده است. محمدرضا نعمت زاده اين را 
هم عنوان كرده كه با برخي سازمان هاي تخصصي مثل 
انرژي اتمي كه بس��ياري از پهنه هاي كشور را به بهانه 
استخراج اورانيوم قرق كرده بود و ما از بسياري از اين 
پهنه ها محروم بوديم، مذاكرات��ي انجام داده ايم و قرار 
است اين اكتش��افات را به طور مشترك انجام دهيم. 
البت��ه به گفته اين مقام دولتي هنوز نمود بيروني اين 
تفاهم به آن صورت نيس��ت چون به هر صورت بحث 
اكتشافات زمانبر است و بدون داشتن اطالعات كامل 
سرمايه گذاري در معدن بس��يار پرريسك و پر هزينه 
اس��ت. نعمت زاده در ادامه در م��ورد اين معدن نيز به 
ارائ��ه توضيحاتي پرداخت و گفت كه با وجود س��ابقه 
طوالن��ي باطله برداري از اين مع��دن، مخزن اصلي در 
دو 3ماهه گذش��ته شروع به باطله برداري شده اما بايد 
س��رعت عمل افزايش باال رود زيرا آخر سال آينده اين 
كنس��انتره را نياز داريم. وي اي��ن را هم گفت؛ اگرچه 
ظرفيت اعالم شده، تمام آن نيست اما اميداريم ظرف 
4سال آينده بتوانيم به تمام ظرفيت برسيم و با توجه 
به ظرفيت بيش از ميزان تعيين شده در كنار برداشت، 

اكتشاف جديد نيز انجام مي شود. 
»تسريع توسعه صنعتي با حضور بخش خصوصي« 
از ديگ��ر موضوعات مورد اش��اره نعم��ت زاده در اين 
مراس��م بود. به گفت��ه او بخش خصوص��ي بايد وارد 
ميدان شود؛ چراكه سياست دولت اين است كه بخش 
خصوصي سرمايه گذاري و دولت حمايت و پشتيباني 
كند. »توليدات ص��ادرات محور« از ديگر دغدغه هاي 
س��كاندار صنعت كشور بود كه در اين باره عنوان كرد 
ك��ه به تازگي طرح بزرگ ترين كارخانه توليد تنقالت 
با صادرات چند صد ميليارد دالري به خارج از كشور 
تصويب و براي سرمايه گذاري آن تصميم گيري شده 
كه يك��ي از اقدامات بزرگ در حوزه صادرات، تنقالت 
اس��ت. البته وي اين نكته را نيز متذكر ش��د كه براي 
ص��ادرات محور ش��دن چاره يي جز س��رمايه گذاري 
ب��ا هدف صادرات و بازارهاي صادراتي با اش��ل بزرگ 
نداري��م. نعمت زاده با اش��اره به اينكه در بس��ياري از 
زمينه ها بازار داريم اما محصولي براي صادرات نداريم 
و برعكس در برخي موارد ظرفيت توليد وجود دارد اما 
به دليل ش��رايط منطقه يي و ركود در بخش مسكن، 
توليد گس��ترده و ص��ادرات نداريم ك��ه اميدواريم به 
زودي اين مشكالت برطرف ش��ود. به گفته او زماني 
سنگ آهن صادر مي كرديم اما اكنون به سمت صادرات 
فوالد آمده ايم به نحوي كه سال گذشته 4.8 ميليون 
تن فوالد صادر كرديم و امس��ال نيز برنامه ريزي ۶ تا 
7ميليون تني براي صادرات را داريم و مي توانيم همين 
ف��والد را با روي گالوانيزه كرده و فوالد گالوانيزه صادر 

كنيم و اين به معناي ايجاد ارزش افزوده خواهد بود.

 جهش صنايع معدني 
رييس هيات عامل ايميدرو به عنوان متولي بخش 
معدن كشور كه در اين مراسم نيز حضور يافته بود با 
تاكيد بر اينكه زمينه مناس��بي براي جهش و توسعه 

بخش مع��دن و صناي��ع معدني در دول��ت دوازدهم 
فراهم ش��ده، گفت: ايميدرو در ابتداي دولت يازدهم 
24هزارميليارد تومان طرح نيمه تمام و ش��روع نشده 
داشت ضمن اينكه اموال خود را واگذار كرده بود اما در 
ايميدرو 73پروژه تعريف كرديم كه برخي افتتاح شده 
و برخي درحال اجراست و زمينه خوبي براي جهش و 

توسعه در دولت دوازدهم داده مي شود. 
 مهدي كرباس��يان يك��ي از نكات قاب��ل توجه را

به كارگيري بخش خصوصي داراي اهليت عنوان كرد 
و افزود: طبق اصل 44 قانون اساس��ي س��رمايه گذار 
خارجي ني��ز بايد وارد مي��دان ش��ود. وي به فرآيند 
عملياتي شدن معدن اشاره كرد و ادامه داد: تالش هاي 
خوبي براي اجراي عملياتي اين معدن صورت گرفت 
و شركت هاي خارجي آمدند اما به هر دليلي راه اندازي 
نشد كه خوشبختانه با مناقصه بين المللي كنسرسيوم 
معتبري برنده و كار شروع شد. امور معدن و كارخانه ها 

قرار است طي 4سال انجام شود. 
ب��ه گفته كرباس��يان، اين مع��دن 21ميليون تن 
ذخيره فلز محتوي دارد كه نياز كش��ور است. اكنون 
واحدهاي فرآوري 400هزار تن فلز س��رب و روي نياز 
دارند كه بخش زي��ادي از آن از معدن انگوران تامين 
مي شود اما اين معدن تنها حدود 10سال ديگر ذخيره 
دارد. رييس هيات عام��ل ايميدرو بيان كرد كه براي 
اجراي اين معدن از فناوري هاي مدرن و بدون مشكل 
زيس��ت محيطي استفاده خواهد شد. با راه اندازي اين 
طرح بيش از يك هزار نفر به طور مس��تقيم و 5 هزار 
نفر به طور غيرمس��تقيم مش��غول به كار مي ش��وند. 
وي همچنين با بيان اينكه اكتش��اف شروع اشتغال و 
توسعه اس��ت، گفت: ايران يكي از كشورهاي معدني 
دنياس��ت كه جاي كار براي اكتش��اف دارد در دولت 
يازدهم برنامه اكتشاف 250هزار كيلومتر مربع در 21 
اس��تان انجام ش��د. همچنين به گفته او در سال 95 
معادل 450ميليون تن زغال س��نگ، 350ميليون تن 
س��نگ آهن و 40تن طال كشف ش��د و در پايان سال 
9۶ نيز ذخاير جديدي از س��رب و روي، مس، طال و... 
خواهيم داشت كه در راستاي اقتصاد مقاومتي است. 

از س��وي ديگ��ر در جريان س��فر ي��ك روزه وزير 
صنعت، معدن و تجارت به استان يزد، فاز اول شركت 
معدني و سدس��ازي آريا جنوب ايرانيان مورد افتتاح 
و بهره برداري قرار گرفت. ف��از اول اين واحد توليدي 
توانايي توليد 300هزار تن كنسانتره آهن براي توليد 
گندله را دارد و براي 32نفر به صورت مستقيم ايجاد 
اشتغال كرده است. همچنين عمليات اجرايي فاز دوم 
ش��ركت كه براي يك هزار نفر اشتغال زايي مستقيم 
به وجود مي آورد نيز آغاز شد. محصوالت توليدي فاز 
دوم در تكميل زنجيره فوالدي كش��ور مورد استفاده 
قرار مي گيرند. براي راه اندازي اين فاز س��رمايه گذاري 
ريالي يك هزار و 500 ميليارد ريالي و سرمايه گذاري 
ارزي 4۶ه��زار يورويي صورت مي گيرد. درحال حاضر 
پروانه بهره ب��رداري براي فاز اول به ظرفيت 300هزار 
تن كنس��انتره آهن صادر ش��ده و از ظرفيت موجود 
طرح يك ميليون تن ديگر درحال اجراست كه تاكنون 
300ميليون ريال هزينه صورت گرفته و 300ميليون 

ريال ديگر مورد نياز است. 

نگراني اروپايي ها براي سرمايه گذاري در ايران
گروه تجارت| 

نگراني اتحاديه اروپا براي ورود به ايران، »عدم ثبات 
و ش��فافيت در بازار ايران« عنوان مي شود؛ دو عاملي 
كه باعث مي ش��ود، راه براي حضور س��رمايه گذاران 
خارجي به ايران بس��ته باقي بمان��د. از اين رو، مدير 
ام��ور اقتصادي و دارايي كميس��يون اروپا در ديدار با 
مدير اداره روابط چندجانبه اتاق ايران براي گشايش 
يك دفتر نمايندگ��ي در تهران ابراز تمايل مي كند و 
معتقد است، گشايش اين دفتر باعث كاهش كارهاي 
تشريفات اداري ش��ده و اثربخشي همكاري ها را باال 
مي برد. از س��وي ديگر، اسفنديار اميدبخش در پاسخ 
به نگراني طرف اروپايي در مورد ش��فافيت اقتصاد در 
ايران به تاسيس ش��وراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي اش��اره كرد وگفت: در اين شورا مي توانيم 
موضوعات مربوط به ش��فافيت و ثبات بازار را مطرح 

و به نتيجه برسانيم. 
به گ��زارش پايگاه خبري اتاق اي��ران، مدير اداره 
روابط چندجانبه اتاق ايران در اين نشس��ت با اشاره 
به ش��رايط جديد اقتصاد ايران گفت: كشور ما اكنون 
به قراردادهاي تجاري يك طرفه نياز ندارد بلكه تمايل 
به ايجاد يك روابط تجاري-اقتصادي نهادينه  شده با 
اتحاديه اروپا دارد. وي همچنين با اش��اره به س��ابقه 

يكي از قراردادهاي تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا 
گفت: قرارداد تجاري و همكاري بين ايران و اتحاديه 
اروپ��ا )TCA( كه هيچ گاه نهايي نش��د يك قرارداد 
غيرترجيح��ي بود، چون فقط اي��ران بايد تعرفه هاي 
خود را كاهش م��ي داد و اروپا به ايران نرخ هاي دول 

كامل الوداد را ارائه مي كرد. 
اميدبخ��ش در بخش ديگري از س��خنان خود با 
اش��اره به بيكاري و تورم به عن��وان دو معضل پيش 
روي دولت گفت: بيكاري و تورم از موارد مورد توجه 
دولت جديد اس��ت. البته دولت در مورد كنترل تورم 
موفق عمل كرده ولي در مورد بيكاري اصالح شرايط 
هنوز نياز به اقدامات بيشتر دارد، چرا كه نرخ رسمي 
بيكاري اكنون حدود 12درصد اس��ت. اميدبخش در 
عين حال تاكيد كرد: بخش��ي از مش��كل بيكاري با 
باز ش��دن درهاي بازار داخلي به روي سرمايه گذاران 
خارج��ي ح��ل و حض��ور ش��ركت هاي   خارج��ي 

مي شود.
 اميدبخش در مورد اقتصاد نفتي و غيرنفتي در 
ايران نيز گفت: در دو دهه اخير س��هم درآمد نفتي 
در درآمده��اي دولت پايين آمده و دولت توانس��ته 
س��هم درآمدهاي نفتي را در درآمدهاي خود تا 50 
درصد پايين آورد ولي در نظر دارد در برنامه ششم 

 توسعه سهم درآمدهاي خود را از درآمدهاي نفتي به
30 درص��د برس��اند. مدير امور اقتص��ادي و دارايي 
كميس��يون اروپا در مورد هدف خود از سفر به ايران 
گفت: ماموريت ما اين است كه به كشورهاي مختلف 
بروي��م و با مقامات ارش��د وزارتخانه ها، بانك مركزي 
و همچنين مجلس  مالق��ات كنيم و از آنها اطالعات 
درجه اول در مورد اقتصاد كالن آن كش��ور را كسب 

كنيم. 
»النا فلورس« افزود: درخواست ما از اتاق ايران هم 
ارائه اطالعات مربوط به اش��تغال و بازار كار در ايران 
و همچنين وضعيت اي��ران در زمينه اقتصاد نفتي و 
غيرنفتي اس��ت. وي بيان كرد: اتحادي��ه اروپا از يك 
سيستم قانونمدار چندجانبه در زمينه تجارت حمايت 
مي كن��د. نگراني اتحاديه اروپ��ا در رابطه با ايران اين 
اس��ت كه عدم ثبات و ش��فافيت در بازار ايران وجود 
دارد و به همين دليل راه س��رمايه گذاران خارجي به 
ايران باز نمي ش��ود. »فلورس« با اب��راز تمايل جهت 
گشايش يك دفتر نمايندگي در تهران گفت: گشايش 
دفت��ر نمايندگي باع��ث كاهش كارهاي تش��ريفات 
اداري ش��ده و اثربخش��ي همكاري ه��ا را باال مي برد. 
نگاه كلي ما به ايران مثبت اس��ت و اميدواريم كه به 
نتايج خوبي در زمينه هاي مختلف همكاري برسيم و 

بتوانيم تجربيات خود را با ش��ما سهيم شويم. مدير 
اداره روابط چندجانبه اتاق ايران در پاس��خ به سوال 
اين مق��ام اروپايي در مورد برنامه هاي عملياتي ايران 
براي رسيدن به يك اقتصاد غيرنفتي گفت: صادرات 
غيرنفتي ايران به بيش از 50 ميليون دالر رس��يده و 

دولت در نظر دارد آن را افزايش دهد. 
ايران بايد هم در جذب س��رمايه گذاري خارجي و 
هم توليد صادرات محور تالش كند. در 5 سال آينده 
به 50 ميليارد دالر س��رمايه در بخش غيرنفتي نياز 
داريم تا بتوانيم رش��د تولي��د ناخالص داخلي خود را 
به 8 درصد برسانيم. اميدبخش افزود: مهم اين است 
كه پارلمان بخش خصوصي بتواند به دولت در اصالح 
قوانين تجاري كمك كند و استانداردهاي بين المللي 
در كش��ور اجرايي شود. براي رس��يدن به اين هدف 
ازسرگيري مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني 

مي تواند راهگشا باشد. 
اميدبخش همچنين در تش��ريح موانع پيش روي 
توس��عه اقتصاد غيرنفتي گفت: موانع اصلي سياسي 
اس��ت. مثل موضوع الحاق به سازمان تجارت جهاني 
ام��ا حل كردن مس��ائل اقتص��ادي با اتحادي��ه اروپا 
مي تواند به حل اين مس��اله سياسي هم كمك كند. 
از ش��ما مي خواهيم ك��ه اين موض��وع را در اتحاديه 
اروپ��ا مطرح كرده و انعقاد يك ق��رارداد تجاري بين 
ايران و آن اتحاديه بررس��ي شود. اميدبخش با اشاره 
به نياز ايران به س��رمايه گذاري خارجي گفت: منظور 
از س��رمايه گذاري خارج��ي فقط پول نيس��ت بلكه 

ش��امل انتقال تكنولوژي و مديريت هم مي شود. اين 
نمونه از س��رمايه گذاري قبال به درستي در ايران اجرا 
 نشده است. با اينكه ش��ركت هاي كوچك و متوسط

90 درصد از ش��ركت هاي ايراني را تشكيل مي دهند 
ولي سهمشان در اقتصاد ايران بيش از 10 تا 15درصد 
نيست و هدف اين است كه در آينده براي توسعه اين 

بخش از سرمايه گذاري خارجي استفاده شود. 

گروه صنعت| 
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش 
دوبرابري تس��هيالت اعطايي به واحدهاي توليدي 
و صنعتي در راس��تاي طرح رونق توليد خبر داد. 
به گزارش پايگاه خبري سازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك هاي صنعتي ايران، علي يزداني با اش��اره 
به آغ��از مجدد نام نويس��ي واحده��اي صنعتي و 
توليدي در س��امانه بهين ياب، از نام نويس��ي بيش 
از 4 هزار و 900 متقاضي دريافت تسهيالت طرح 
رونق تولي��د و نيز متقاضيان دريافت تس��هيالت 
نوس��ازي واحدهاي صنعتي خب��ر داد و گفت: با 
تدابير س��تاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، در سال 
جاري بيش از 30هزار ميليارد تومان تس��هيالت 
براي فعال سازي10هزار واحد راكد و زيرظرفيت، 
نوسازي 10هزار واحد توليدي، رونق 2 هزار واحد 
معدني و فعال سازي ۶ هزار طرح صنعتي باالي۶0 

درصد پيشرفت اختصاص مي يابد. 
به گفت��ه وي بيش از 10ه��زار ميليارد تومان 
ني��ز براي تامين نقدينگي ح��دود 100هزار واحد 
صنف��ي در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت. مديرعامل 
س��ازمان صناي��ع كوچك و ش��هرك هاي صنعتي 
اي��ران، اصالح قان��ون ماليات ب��ر ارزش افزوده با 
ه��دف اخذ ماليات از خريدار محصوالت و كاهش 
س��ود تس��هيالت بانكي براي فع��االن صنعتي را 
مهم ترين تدابيري نام برد كه امس��ال در دس��تور 
كار دولت قرار دارد. وي با اش��اره به مصوبه ستاد 
اقتصاد مقاومت��ي در زمينه انجام فقط يك مرتبه 
حسابرسي تامين اجتماعي براي دوره يي يك ساله 

گفت: حسابرس��ي مرتبط با سال هاي قبل، خالف 
مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي است. 

يزدان��ي همچنين از وج��ود 47 طرح صنعتي 
در مرحله س��اخت و س��از در كش��ور خبر داد و 
گفت: از اين تعداد، 12هزار طرح داراي پيش��رفت 
بيش از 51 درصد اس��ت كه با بهره برداري از آنها 

480هزارشغل ايجاد مي شود. 
وي با اش��اره به صدور پروانه بهره برداري براي 
بي��ش از 84 ه��زار طرح صنعتي در كش��ور با رد 
برخ��ي آماره��اي غيركارشناس��ي و غيرمعتبر از 
تع��داد واحدهاي صنعتي و راك��د گفت: كمتر از 
15درصد واحدهاي صنعتي مستقر در شهرك هاي 
صنعتي تعطيل است كه اين تعطيلي ها مربوط به 
دولت هاي قبل نيز هست و مختص دولت يازدهم 

نيست. 
يزدان��ي همچنين به ايجاد تح��رك براي رفع 
بي��كاري و ايجاد اش��تغال به عن��وان برنامه هاي 
راهب��ردي اين س��ازمان و ش��ركت هاي اس��تاني 
اش��اره كرد و افزود: در اين زمينه بايد با انس��جام 
فعاليت ها و پويايي در امور با تعامل با س��اير قوا و 
اس��تفاده از ظرفيت نهادها و سازمان هاي مختلف 

اقدام كرد. 
يزداني شناسايي و فعال كردن ظرفيت اشتغال 
روس��تاها در ح��وزه صناي��ع كوچ��ك را از ديگر 
ماموريت هاي اين س��ازمان در سال جاري دانست 
و افزود: بايد براي اش��تغال در روس��تاها متناسب 
با ظرفي��ت و توانمندي هاي آن منطقه طرح هايي 
نظي��ر ايجاد و تقوي��ت نواحي روس��تايي و ايجاد 

كارگاه ها و مجتمع هاي صنفي عملياتي شود. 
وي با اش��اره ب��ه اينكه بي��ش از 9۶درصد از 
صنايع كشور را صنايع كوچك و متوسط تشكيل 
مي ده��د، به نق��ش اين صناي��ع در توليد و ايجاد 
اشتغال در كشور و نيز رسالت هاي سازمان صنايع 
كوچ��ك و ش��هرك هاي صنعتي اي��ران در زمينه 

تقويت و حمايت از صنايع كوچك اشاره كرد. 
وي افزود: در دولت دوازدهم اختيارات سازمان 
درحوزه ه��اي حمايتي و حاكميتي صنايع كوچك 

ارتقا و افزايش خواهد يافت. 
اين مقام مس��وول از افزاي��ش 20درصدي در 
قرارداده��اي منعقد ش��ده با س��رمايه گذاران در 
شهرك هاي صنعتي كش��ور در سال گذشته خبر 
داد و گف��ت: با ت��داوم برنامه هاي دولت، امس��ال 
در مسير توس��عه و ايجاد نشاط و شادابي حركت 
خواهيم كرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
انجام برنامه هاي حمايت��ي از صنايع كوچك را از 
راهبردهاي اصلي س��ازمان دانس��ت و گفت: ارائه 
آموزش هاي رايگان، تقويت خوش��ه هاي كس��ب 
و كار و كنسرس��يوم هاي صادرات��ي و ني��ز اجراي 
طرح ه��اي ارتق��اي ت��وان صادرات��ي واحد ه��ا از 
برنامه هاي مهم در اين بخش است. وي همچنين 
حماي��ت از راه ان��دازي و ايج��اد مراك��ز ف��روش 
محص��والت صنايع كوچك در كش��ورهاي هدف 
صادرات��ي را از ديگ��ر برنامه هاي اجرايي امس��ال 
عنوان كرد. به گفت��ه يزداني، در اين زمينه مركز 
نمايش��گاهي در پكن چين در اوايل مرداد امسال 

افتتاح خواهد شد. 

جزئيات اعطاي تسهيالت به صنايع كوچك
مهر| 

دبي��ر ش��وراي عالي مناطق آزاد گف��ت: بايد بر 
توس��عه صنايع انرژي بر در مناطق جنوبي كش��ور 
بيش��تر تمركز كني��م. اكبر تركان درب��اره آخرين 
وضعيت توس��عه صنايع در اي��ن مناطق گفت: در 
ح��ال حاض��ر 950 واحد صنعت��ي در مناطق آزاد 
وج��ود دارد ك��ه در رش��ته هاي مختل��ف فعاليت 
دارن��د، البته هر يك از مناطق در رش��ته خاصي از 
صنعت اس��تعداد و ظرفيت بيشتري دارند بنابراين 
تعداد واحدهاي يك رش��ته خ��اص صنعتي در هر 
منطقه با منطقه ديگر متفاوت است. وي ادامه داد: 
با ش��كل گيري زيرساخت هاي مورد نياز در منطقه 

آزاد چابهار اين منطقه مي تواند جنوب شرقي كشور 
را به منطق��ه صنعتي با محوري��ت صنايع فوالد و 
پتروشيمي تبديل كند. وي بر تمايل سرمايه گذاران 
در مناطق آزاد گفت: بايد توجه داشت كه استعداد 
هر منطقه در س��رمايه گذاري متفاوت است، اما در 
سرمايه گذاري هايي كه در مناطق آزاد صورت گرفته 
اس��ت محور اصلي ما صنايع انرژي بر است. تركان 
گفت: خوش��بختانه با تالش وزارت نفت توليد گاز 
در آس��تانه 800 ميليون مترمكعب در روز اس��ت. 
بنابراين ما بايد با تمركز صنايع انرژي بر در مناطق 
آزاد نزديك به اين ميادين گازي بخشي از اين گاز 

را براي صنايع انرژي بر مصرف كنيم. 

ايسنا| 
رييس  س��ازمان توسعه تجارت ايران گفت: عقل 
و منط��ق اقتصادي حكم مي كند كه واردات برنج با 
نظام تعرفه يي و به صورت فصلي كنترل و مديريت 
ش��ود. مجتبي خسروتاج درباره اس��تفاده از اعمال 
ممنوعيت فصل��ي براي كنت��رل واردات برنج بيان 
كرد: اس��تفاده از ابزار تعرفه ب��راي كنترل واردات از 
جمل��ه واردات برنج، اقدامي اصولي و بر پايه تجارب 
تجاري بين المللي است و ما نيز بايد با علم روز دنيا 
حركت كنيم. وي درباره حمايت از توليد داخلي در 
مقاب��ل واردات گفت: قطعا تولي��د داخل در اولويت 
ق��رار دارد اما اين حمايت بايد اصول��ي و با در نظر 

گرفتن تمام جوانب باشد. رييس  كل سازمان توسعه 
تجارت افزود: اي��ن فرضيه كه بيش از نيمي از نياز 
كش��ور به برنج از طريق واردات تامين مي شود نياز 
به تحقيق و تدبير بيشتر دارد، چرا كه گزارش هاي 
وزارت جهاد كش��اورزي در خص��وص آمار توليد و 
مصرف برنج با چالش هايي روبه روس��ت. خسروتاج  
تصريح كرد: آنچه مس��لم اس��ت مقابله و مبارزه با 
قاچاق عالوه بر كاهش تعرفه، نيازمند مجموعه يي از 
سياست گذاري ها و برنامه هاي اجرايي درست است. 
براين اس��اس سال گذش��ته اقداماتي انجام و تعرفه  
واردات برنج نيز اصالح ش��د كه متعاقب آن انگيزه 

براي قاچاق اين محصول كاهش يافت. 

ضرورت سرمايه گذاري در صنايع انرژي بر 

بهره گيري از ابزار تعرفه براي كنترل واردات
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15 نفت و انرژي
بابك زنجاني را وزير وقت 

نفت تاييد كرده  بود
ش�انا| متهم رديف دوم پرونده موس��وم به فساد 
نفت در چهارمين جلسه دادگاه در بخشي از دفاعيات 
ادع��ا ك��رد كه وزير وق��ت نفت آقاي باب��ك زنجاني 
را از زماني ك��ه در قرارگاه خاتم بوده، مي ش��ناخته 
 و ب��ا اعتماد وي به بابك زنجاني نفت فروخته ش��ده

است. 
آغاز جلس��ه چه��ارم دادگاه طب��ق روال با اعالم 
رس��مي قاضي محمد مقيسه انجام ش��د و دادگاه با 
قرائت اتهامات متهمان از سوي قاضي رسميت يافت. 
نخس��ت رضا نجفي، نماينده دادستان با اشاره به 
اتهام��ات متهمان رديف دوم و س��وم نفتي با قرائت 
صفح��ه ٢١٩ كيفرخواس��ت گفت: قرار بود ش��ركت 
هواپيماي��ي اون��ور اي��ر از س��وي زنجاني ب��ه مبلغ 
٢٥٥ميليون دالر خريداري ش��ود و بند »د« قرارداد 
براي ف��روش نفت و محصوالت ب��وده و در بند دوم 
قرارداد ذكر شد كه شمس زاده توانايي فروش نفت را 
دارد و بابت هر بش��كه يك دالر حق الزحمه دريافت 
كند. بعد از اظهارات نماينده دادستان، مهدي شمس 
مته��م ردي��ف دوم در جايگاه حض��ور يافت و گفت: 
هدف من شكستن ساختار تحريم ها بود. اعمال انجام 
شده به دس��ت يك نفر نبود و زنجيره يي از افراد در 

اين كار همكاري كردند. 
قاضي مقيس��ه خطاب به متهم گفت: پس ش��ما 
قب��ول داريد كه اين موضوع يك زنجيره بوده و افراد 

مختلفي در بردن اموال ملت دست داشته اند. 
مه��دي ش��مس پاس��خ داد: مراج��ع ذي صالح 
باب��ك زنجاني را تاييد كردند. خ��ود وزارت نفت هم 
ال س��ي هاي اين ش��خص را تاييد كرد. پس قرارگاه 
خاتم االنبي��ا و بانك ملت هم مي توانن��د در اين كار 

شريك باشند. 
قاض��ي مقيس��ه خط��اب ب��ه وي گف��ت: ش��ما 
ش��ركت هاي جعل��ي ايجاد كرديد. ش��ما عضو اصلي 
تش��كيالت بوديد اما به گونه يي نشان داديد كه بابك 
زنجان��ي فرد مهمي اس��ت و توانايي ف��روش نفت را 
دارد و ب��ر اين اس��اس مقامات ب��ه وي اعتما كردند؛ 
در واقع ش��ما زنجيره يي ب��ودن را قبول داريد و اين 
خوب است. شما ١,٢ميليارد دالر را به جاي اينكه به 
كش��ور برگردانيد صرف كارهايي كرديد كه به منافع 
خودت��ان بود. مهدي ش��مس خطاب به قاضي گفت: 
وظيفه پرداخت پول بر عهده من نبود، اين كارها هم 
س��ازمان يافته نبود، يك سري از ارگان ها و افراد در 
اين كار شركت داشتند. اگر وزارت نفت اين ال سي ها 
را تاييد نمي كرد اصال اي��ن اتفاقات نمي افتاد، اينكه 
طرفين ق��رارداد پول نفت را به كش��ور بازنگرداندند 
به كارگزار ربطي ندارد، من فقط يك كارگزار بودم. 

نخستين گام براي 
اساسنامه شركت گاز 

تس�نيم| طب��ق اخبار واصل��ه قرار ب��ر اين بوده 
اس��ت كه عصر روز گذشته سه ش��نبه ٢7 تيرماه، با 
برگزاري نخس��تين جلس��ه كميته تدوين اساسنامه 
ش��ركت ملي گاز اي��ران، تدوين اين اساس��نامه در 
مجلس ش��وراي اس��المي كليد بخ��ورد. عصر ديروز 
بررسي مطالب و اساس��نامه پيشنهادي شركت ملي 
گاز ايران با حضور مسووالن و نمايندگان تام االختيار 
وزارت نفت، س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، ديوان 
محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و مركز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه كميته يي كه بدين منظور 
در كميس��يون انرژي مجلس دهم تشكيل شده، آغاز 
شده است. پيش از اين جلساتي با حضور مديرعامل 
ش��ركت ملي گاز ايران و معاون بازرگاني وزير نفت با 
اعضاي كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي در 
خصوص چگونگي تش��كيل جلسات و ساختارسازي 

كميته تدوين اين اساسنامه تشكيل شده بود. 
پيگي��ري از وزارت نف��ت حاكي از اين اس��ت كه 
نخس��تين جلس��ه اين كميته قرار اس��ت ٢7 تيرماه 
در مجلس ش��وراي اس��المي با حضور كارشناساني 
از مجموع��ه وزارت نف��ت برگزار ش��ود و پس از آن 
در هفته ه��اي آت��ي با جمع بندي نتايج اين جلس��ه، 
برگزاري جلسات ديگري بدين منظور در دستور كار 

قرار گيرد. 

پيش راه اندازي فراورش گاز 
»هنگام« 

 شانا| سرپرست منطقه عملياتي قشم در شركت 
نفت فالت ق��اره ايران از پيش راه اندازي تاسيس��ات 
فراورش گاز ميدان مش��ترك هنگام خبر داد و گفت: 
ش��مارش معك��وس بهره ب��رداري از اين تاسيس��ات 
آغاز ش��ده است. شهس��وار ارغش با بيان اين مطلب 
اف��زود: اين تاسيس��ات ب��ا ظرفيت ف��رآورش روزانه 
۸۰ ميلي��ون ف��وت مكعب گاز  طبيعي ب��ه زودي به 
بهره برداري مي رس��د. وي ادامه داد: با بهره برداري از 
اين تاسيس��ات، مشعل ميدان هنگام در جزيره قشم 
خاموش مي شود و با بهره برداري از اين پروژه، افزون 
بر تامين گاز نيروگاه هاي قش��م شامل نيروگاه قشم 
مول��د، توليد همزمان آب و برق مپنا و صنايع جزيره 
قش��م، گاز مازاد براي تامين نياز نيروگاه بندرعباس 

ارسال خواهد شد. 
به گفته ارغش، با بهره برداري از اين تاسيس��ات و 
جمع آوري گازهاي همراه نفت، در زمان كمتر از يك 
سال كل هزينه سرمايه گذاري بازگشت داده مي شود 
و دس��تاوردهاي متعدد زيس��ت محيط��ي نيز براي 
بزرگ ترين جزيره خليج فارس در پي خواهد داش��ت. 
وي با اشاره به ظرفيت توليد روزانه ۸۰ ميليون فوت 
مكع��ب گاز هم��راه نفت در ميدان مش��ترك هنگام 
يادآور ش��د: با گذشت زمان اين ميدان از توليد نفت 

به توليد گاز سوق پيدا خواهد كرد
ارغش خاطرنشان كرد: قطعا افزايش ظرفيت توليد 
گاز منجر به تحوالت اقتصادي و عمراني گسترده يي 
در سطح جزيره قشم با ساخت صنايع جديد مي شود 
و حتي امكان اح��داث واحدهاي كوچك LNG نيز 
وجود دارد. طرح ساخت مجتمع فرآورشي نفت و گاز 
هنگام از مهرماه سال ۸٩ در دستور كار قرار گرفت و 

امسال به طور كامل بهره برداري مي شود. 

در حاشيه

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« درخواست معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي را بررسي مي كند

دولت يا قيمت برق را باال ببرد يا مابه التفاوت را بپردازد
كاهش قيمت نفت سبب شد تا رديف بودجه اي براي پرداخت مابه التفاوت قيمت  تمام  شده و تكليفي برق در نظر گرفته نشود 

4 دليل بازگشت نفت به باالي 50 دالر 
ايسنا| 

يك عض��و كميته س��رمايه گذاري در ش��ركت 
مديري��ت س��رمايه»كوئيل وس��ت« ب��ه تلويزيون 
بلومب��رگ گفت: احتمال بااليي وجود دارد كه نفت 

وست تگزاس اينترمديت به ٥۰ دالر بازگردد. 
اي��ن پيش بين��ي درحال��ي مطرح مي ش��ود كه 
مجموعه آمارهاي اخير به خريداران نفت كه در ماه 
ژوئ��ن از بازار بيرون رانده ش��ده بودند، اندكي اميد 
بخشيده است. اگرچه هر يك از اين آمار به تنهايي 
اهميت قاب��ل توجهي ندارد اما اگر به اتفاق در نظر 

گرفته شوند به اندكي تحكيم بازار اشاره مي كند. 
ب��ه گزارش خبرگزاري اوي��ل پرايس در گزارش 
ماهان��ه بازار نفت كه هفته گذش��ته از س��وي اداره 
اطالع��ات انرژي امريكا انتش��ار يافت، برآورد ش��د 

كه ن��رخ پايبندي اوپك به تواف��ق كاهش توليد به 
دلي��ل توليد باالتر ليبي و نيجريه كاهش پيدا كرده 
است. افزايش غيرمنتظره توليد اين سازمان احتماال 
متعادل شدن مجدد بازار نفت را به تاخير مي اندازد 
ام��ا اين خبر منف��ي باعث ش��د ب��ازار از بازنگري 
پيش بيني ب��راي تقاضاي نفت غاف��ل بماند.  اداره 
اطالعات انرژي امريكا اع��الم كرد، تقاضاي جهاني 
امس��ال به ميزان ١,٥ميليون بشكه در روز افزايش 
خواهد يافت ك��ه ۰/١ميليون بش��كه در روز باالتر 
از ب��رآورد اين س��ازمان در ماه پيش ب��ود. بنابراين 
تقاضا س��ريع تر از حد انتظار به خصوص در 3ماهه 
دوم نس��بت به 3ماهه اول افزايش پيدا مي كند كه 
نشان مي دهد، نيمه دوم سال احتماال به اُفت ذخاير 
قوي ت��ر منجر مي ش��ود. آماري كه اخيرا از س��وي 

چين منتش��ر ش��ده و نش��ان مي دهد كه تقاضاي 
پااليشگاهي در ژوئن رشد چشمگيري داشته است، 
پيش بيني اداره اطالعات انرژي امريكا از رشد باالتر 
تقاضا را م��ورد تاييد قرار مي دهد. ب��ه دليل اينكه 
توليد داخلي چين طي چند س��ال گذشته كاهش 
قاب��ل توجهي پيدا كرده، اين كش��ور ناچار اس��ت 

وارداتش را افزايش دهد. 
دومي��ن دليل اينكه قيمت ه��اي نفت به تدريج 
صعود خواهد كرد اين اس��ت كه با وجود ادامه رشد 
ش��مار دكل هاي حفاري نفت امريكا، روند رشد آنها 
آهسته شده اس��ت. ش��مار دكل هاي حفاري نفت 
امريكا هفته گذشته دو حلقه افزايش يافت كه رقم 
كوچك��ي در مدت افزايش ١۴ماه��ه دكل ها از بهار 
س��ال ٢۰١۶ بوده است. شمار دكل هاي حفاري در 

3هفته گذش��ته تنها 7حلقه افزايش يافته درحالي 
كه در 3هفته پيش از آن ٢٥حلقه افزايش داش��ت. 
قيمت هاي پايين تر نفت، شركت هاي حفاري شيل 
را از بازگش��ت س��ريع تر به ميدان بازداش��ته است. 
اي��ن افزايش اندك به معامله گ��ران نفت اميدواري 
مي دهد كه رونق حفاري ممكن اس��ت محدود شود 
كه به نوبه خود به عرضه كمتر و متعادل شدن بازار 

كمك خواهد كرد. 
دليل سوم بازگش��ت نفت به ٥۰ دالر اين است 
كه امريكا در دو هفته گذش��ته كاهش چش��مگير 
س��طح ذخاير نفت را گزارش كرده اس��ت. سازمان 
اطالع��ات انرژي امريكا اعالم كرده ميزان ذخاير در 
دو هفته گذشته به ترتيب 7,٥و ۶,3 ميليون بشكه 
كاه��ش يافته اس��ت درحالي كه ب��ه مدت چندين 
هفته اين ذخاي��ر رو به افزايش بوده يا ثابت بودند. 
اگرچه چنين انتظاري هنوز زود است اما چند هفته 
كاه��ش متوالي ذخاير نفت ب��ه تقويت كف قيمت 

كمك خواهد كرد. 

دلي��ل چهارم كه چ��را فضا ب��راي افزايش نفت 
به قيم��ت باالتر وجود دارد اين حقيقت اس��ت كه 
بازار ب��ه دليل تولي��د باالتر ليب��ي و نيجريه دچار 
آس��يب نخواهد شد. يكي از داليلي كه نفت در ماه 
گذش��ته كاهش يافت، افزاي��ش توليد ليبي بود. اما 
اين مس��اله اكنون كامال از س��وي بازار هضم شده 
و افزايش اندك توليد اوپك مس��اله مهمي نيست. 
براساس گزارش اويل پرايس، خوش بيني بيشتر در 
 بازار نفت در اقدامات اخير س��رمايه گذاران مشهود

است.
 آمار اخير نش��ان مي دهد كه سرمايه گذاران در 
دو هفته گذش��ته قراردادهاي خريدشان را افزايش 
داده اند. معامله گران نسبت به برخي از تحوالت بازار 
خوش بيني بيش��تري پيدا مي كنند حتي اگر لحن 
كلي همچنان بدبينانه باقي مانده است. قيمت هاي 
نفت هفته گذش��ته به ميزان ٥ درصد صعود كرد و 
نگراني ها نس��بت به سقوط قيمت به پايين ۴۰دالر 

تخفيف پيدا كرد. 

حميد مظفر| | گروه انرژي
»در 3 ماهه نخست امسال، ميزان مصرف انرژي 
در كش��ور حدود ١۰درصد رش��د داش��ته است«، 
»پيك مصرف برق كشور به باالترين سطح خود در 
تاريخ صنعت برق رسيد«، »شدت مصرف انرژي در 
ايران ١۰برابر كشورهاي صنعتي است«، »در تهران 
مصرف برق بيش از ١۰۰۰مگاوات رشد داشته و به 
پيك ١۰هزار و ٢۰۰مگاوات رس��يده ، در حالي كه 
پيك مصرف بسياري از استان ها زير ١۰۰۰مگاوات 
اس��ت«، »اگر بخواهيم هرسال چنين رشد مصرفي 
داشته  باشيم ساالنه بايد ٢۰هزار ميليارد تومان در 
ب��رق س��رمايه گذاري كنيم، كش��ور چنين ظرفيت 

مالي ندارد«. 
اي��ن جم��الت تامل برانگيز، ترجيع بند نشس��ت 
خبري روز گذش��ته هوشنگ فالحتيان معاون وزير 
نيرو در امور برق و انرژي بود. نشس��تي كه با هدف 
ارائه گزارشي از عملكرد وزارت نيروي دولت يازدهم 
در حوزه برق و انرژي برگزار ش��د، اما تقارن زماني 
آن با گرماي كم سابقه هوا و رشد شديد مصرف برق 
در كش��ور، سبب ش��د بخش قابل توجهي از آن به 

اين معضل كهنه اقتصاد ايران اختصاص يابد. 
فالحتيان ريش��ه اصلي اين معضل را در قيمت 
ب��رق ارزيابي كرده و دو درخواس��ت واضح و صريح 
از مدي��ران رده باال خود در دولت داش��ت: يا تعرفه 
برق را باال ببريد يا براساس قانون، مابه التفاوت را به 

وزارت نيرو بپردازيد. 
ب��ا  رابط��ه  در  را  توضيحات��ي  همچني��ن  وي 
حاشيه هاي ايجاد شده اخير در قرارداد وزارت نيرو 
 F با مپنا براي ساخت ٥هزار مگاوات نيروگاه كالس
نيز ارائه كرد. توضيحاتي كه نشان مي دهد، مشكل 
اصلي مپنا اين است كه به تنهايي نتوانسته تضامين 
الزم را به فاينانسورهاي خارجي در زمينه بازگشت 
تحريم ها ارائ��ه كند و به همين دلي��ل پاي وزارت 
اقتص��اد و بانك مركزي نيز به اين پروژه باز ش��ده 

است. 
گزارش »تعادل« از آخرين نشس��ت هوش��نگ 
فالحتيان در دولت يازدهم را در ادامه مي خوانيد. 

در روزه��اي اخير خبرها و هش��دارهاي زيادي 
در رابطه با رش��د سرسام آور مصرف برق ايرانيان به 
گوش رسيده است. به نحوي كه ١۴ تير ٩۶ تبديل 
به روزي تاريخي ش��د و ركورد مصرف برق در طول 
تاريخ اي��ران با ثبت پيك ٥٥ه��زار و ۴۰۰مگاواتي 
شكسته ش��د. با توجه به پيش بيني رشد اقتصادي 
در س��ال هاي آينده و ني��ز افزايش جمعيت، اكنون 
نگراني جدي در رابطه با ظرفيت توليد برق كش��ور 
و توان به پاسخگويي به نيازهاي مشتركان به وجود 

آمده است. 
هرچن��د ديروز هوش��نگ فالحتي��ان در جريان 
نشس��ت خبري خود اعالم كرد ك��ه در طول عمر 
دول��ت يازدهم، با احداث ٥۴واحد نيروگاهي جديد 
و اعم��ال برخي اصالحات و ابداعات در نيروگاه هاي 
موج��ود، ظرفيت توليد برق كش��ور ۸هزار مگاوات 
رشد داش��ته و هم اكنون به سطح 77هزار مگاوات 
رس��يده اس��ت. فالحتيان همچنين وعده داد كه تا 
پيش از تابستان ٩7، حدود ۴هزار مگاوات ديگر نيز 

به ظرفيت توليد برق كش��ور افزوده شود و ظرفيت 
اس��مي توليد از مرز ۸۰هزار م��گاوات عبور خواهد 

كرد. 
ام��ا ارائه اين آمار و ارقام مثبت نيز باعث نش��د 
ت��ا فالحتيان از مصرف باالي برق در كش��ور گاليه 
نكن��د. به گفته وزير نيرو، پي��ك تاريخي ٥٥هزار و 
۴۰۰مگاواتي در حالي به ثبت رسيد كه با مديريت 
مصرف و همكاري صنايع و تعامل بخش كشاورزي، 
حدود ۴هزار و ٥۰۰مگاوات از پيك مصرف كاس��ته 
شد وگرنه اين ركورد مي توانست به بيش از ۶۰هزار 

مگاوات برسد. 
ب��ا اين حال همين س��طح از پي��ك مصرف  نيز 
نش��ان دهنده رش��د 7,3درصدي نس��بت به پيك 
٥٢هزار و ۶۰۰مگاواتي سال گذشته است. نكته يي 
ك��ه فالحتي��ان آن را نگران كننده عن��وان كرده و 
گف��ت كه در هيچ جاي دنيا چنين رش��د س��االنه 
پيك مصرف برق ديده نمي ش��ود. افزايش مصرفي 
ك��ه بخش عمده ي��ي از آن ارتباطي به ايجاد ارزش 
افزوده و توليد ندارد و صرفا با هدف سرمايش��ي به 

ثبت رسيده است. 
اين مدير دولتي اع��الم كرد كه راه حل »تهديد 
ملي« رشد مصرف برق، تنها به فرهنگ سازي ختم 
نمي ش��ود و نيازمند اتخاذ سياس��ت هاي قيمتي از 
س��وي دولت اس��ت. فالحتيان در اين رابطه عنوان 
ك��رد: »دولت س��وخت را ب��ه نازل تري��ن قيمت به 
نيروگاه ها تحوي��ل مي دهد. هزينه تبديل انرژي در 
نيروگاه ها ١١۰تومان اس��ت، در حالي كه متوس��ط 
ف��روش تكليفي وزارت نيرو ۶۶تومان اس��ت. وقتي 
در 3ماهه نخس��ت امسال رشد ١۰درصدي مصرف 
ب��ه وق��وع مي پيوندد، نش��ان دهنده اين اس��ت كه 

مصرف كنن��ده حساس��يت چنداني ب��ه قيمت برق 
ندارد.« 

فالحتيان با اش��اره ب��ه اينكه براس��اس قانون، 
اگ��ر دولت بخواه��د كاال يا خدمت��ي را زير قيمت 
تمام ش��ده خود به فروش برس��اند، بايد براي يارانه 
آن رديف��ي را در قانون بودجه در نظر بگيرد، گفت: 
»به علت افت قيمت نفت و كاهش درآمدها، دولت 
قادر نبود رديف بودجه مشخصي براي مابه التفاوت 
قيم��ت ب��رق در نظر بگيرد. همين مس��اله س��بب 
ش��ده كه نتوانيم مطالبات ١۴هزار ميليارد توماني 
نيروگاه ه��اي خصوص��ي را پرداخ��ت كني��م. اين 
در حالي اس��ت ك��ه وزارت نيرو بي��ش از 3۰هزار 
 ميليارد تومان بابت مابه التفاوت قيمت برق مطالبه

دارد.« 
وي راه حل جبران فاصله قيمت تمام شده توليد 
ب��رق و قيمت فروش تكليف��ي را از دو حالت خارج 
ندانس��ت و گف��ت: »تنها ب��ا كار فرهنگي نمي توان 
مص��رف را كاه��ش داد. جب��ران فاصل��ه تعرفه ها 
٢راه��كار دارد، ي��ا افزايش تعرفه ي��ا تامين رديف 

بودجه توسط دولت.« 
مع��اون وزي��ر ني��رو در ام��ور برق و ان��رژي به 
س��هم ان��دك هزينه هاي ب��رق در س��بد خانوار در 
كالن ش��هرهايي همانند تهران اش��اره كرد و گفت: 
»امس��ال پيك مص��رف برق در تهران ب��ه ١۰هزار 
و ٢۰۰مگاوات رس��يد كه نس��بت به س��ال گذشته 
١۰۰۰مگاوات رش��د داش��ته اس��ت. اين در حالي 
اس��ت كه در بس��ياري از اس��تان هاي كشور پيك 
مصرف ب��رق زير ١۰۰۰مگاوات اس��ت. بدين علت 
ك��ه هزينه هاي برق در س��بد هزينه ي��ي تهراني ها 
بس��يار ناچيز اس��ت. اگر در تهران هر س��ال چنين 

رش��دي به وجود بيايد، تنها براي اين اس��تان بايد 
ساالنه بيش از ۴هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري 
در بخش س��اخت نيروگاه و زيرساخت هاي مربوطه 
داش��ته باش��يم.« او در تشريح بيش��تر اين موضوع 
گفت: »٥١درصد قبوض برق مش��تريان خانگي زير 
۸۰۰۰تومان است كه رقم بسيار ناچيزي است. بايد 
بپذيري��م كه مبناي قيمت ب��رق در ايران به حدي 
پايين اس��ت كه عمال نمي توان تغييري در مصرف 

برق به وجود آورد.« 

 جمع آوري كنتورهاي بدهكاران
در روزه��اي اخي��ر خبرهايي به گوش رس��يده 
مبن��ي بر اينكه تع��دادي از كنتورهاي مش��تركان 
بدهكار در اوج فصل گرما جمع آوري ش��ده اس��ت. 
فالحتيان در پاسخ به »تعادل« در اين رابطه گفت: 
»براساس قانون اگر ميزان بدهي مشتركان از ارزش 
انشعاب بيشتر ش��ود، مي توان كنتور را ضبط كرد. 
اين مس��اله تابستان و زمس��تان ندارد. فرض كنيد 
كس��ي انشعابي به ارزش ١۰ميليون داشته  باشد اما 
به ميزان ١۶۰ميليون تومان بدهكار باش��د. اگر اين 
كار را نكنيم دس��تمان به جايي بند نخواهد بود تا 

مطالباتمان را دريافت كنيم.« 

 گره تامين مالي مپنا 
در روزهاي اخير، خبرهايي در رابطه با مشكالت 
ش��ركت مپنا براي تامين مالي پروژه احداث ٥هزار 
مگاوات نيروگاه س��يكل تركيبي به نقل از هوشنگ 
فالحتيان منتشر شده  بود. از اين رو انتظار مي رفت 
كه در نشس��ت روز گذش��ته وي ني��ز اين موضوع 
مجددا مطرح ش��ود. فالحتيان در پاسخ به پرسشي 

در رابطه با علت عدم ارائه مدل مالي از س��وي مپنا 
گفت: »قرار بر اين بود كه مپنا خود به دنبال تامين 
مالي اين پروژه برود و اين نيروگاه ها را احداث كند. 
اما ب��ه دليل اطميناني كه به مپنا داش��تيم به اين 
ش��ركت تكليف كرديم كه )پي��ش از تعيين تكليف 
م��دل مالي( عمليات اجرايي در برخي س��ايت هاي 

اين پروژه را آغاز كند. 
در حال حاضر نيز س��ايت ني��روگاه بندرعباس 
فعال و دو توربين كالس F توس��ط مپنا وارد كشور 
شده است. هم اكنون كلنگ ساخت برخي سايت ها 
همچون تبريز، انديمش��ك و خرم آباد نيز به زمين 
خ��ورده اس��ت. مپنا ني��ز تغييراتي در خ��ط توليد 
كارخانجات خود ايجاد كرده اس��ت تا بتواند مراحل 

انتقال تكنولوژي را تكميل كند.« 
ام��ا به نظ��ر مي رس��د آنچ��ه تاكنون س��د راه 
موفقي��ت مپن��ا در تامين مالي اين پروژه ها ش��ده، 
نگراني س��رمايه گذاران خارجي در رابطه با شرايط 
بازگشت تحريم ها عليه ايران است. موضوعي كه به 
نظر مي رس��د قطعه آخر پازل امضاي قرارداد مپنا و 

وزارت نيرو است. 
فالحتي��ان در اي��ن رابطه توضي��ح داد: »وقتي 
ق��رارداد نافذ مي ش��ود كه طرف ق��رارداد ما يعني 
مپن��ا، مدل مالي و مراحل انتقال تكنولوژي خود را 
با برنامه  زمانبندي ارائه كرده  باشد. مپنا تالش هايي 
را در برخي كش��ورهاي اروپايي و غيراروپايي براي 
يافتن فاينانس��ور انجام داده است. طرف هاي مقابل 
مپن��ا از اي��ن ش��ركت تضمين هاي��ي را در زمينه 

اسنپ بك خواسته بودند.
مپنا اين مس��اله را به وزارت نيرو منعكس كرده 
و م��ا نيز اين مطلب را ب��ه دولت منعكس كرده ايم. 
خوش��بختانه ب��ا هماهنگي هايي كه با كش��ورهايي 
همچون ك��ره، چين، اتريش و آلمان انجام ش��ده، 
به نظر مي رس��د در آس��تانه تغيير اساسي در حوزه 
اس��نپ بك باش��يم. انتظار داريم كه با توجه به اين 
ش��رايط، به زودي مپنا نيز بتوان��د مدل مالي خود 

را ارائه كند.« 
فالحتي��ان در پاس��خ ب��ه »تع��ادل« در رابطه 
ب��ا ارائ��ه جزييات بيش��تر در زمين��ه تدابير وزارت 
اقتص��اد و بانك مركزي در اي��ن زمينه تنها به اين 
اظهارات بس��نده كرد: »پيش تر طرف هاي خارجي 
از ما مي خواستند كه اگر در ايران سرمايه گذاري يا 
تامين مالي كردند و تحريم ها بازگشت، دولت ايران 
جانش��ين آنها در بانك متقابل در كشور خارج شود 
و خسارت هاي آنها را براساس اظهارنظر كارشناس 

بين المللي پرداخت كند.
 اما پاس��خ م��ا اين بود كه براس��اس برجام قرار 
نيس��ت، تحريمي بازگ��ردد بنابراين م��ا زير اين بار 
بح��ث نمي روي��م. در ارتباط با اينك��ه چه بندي در 
قرارداده��ا قيد ش��ود تا تهديدي ب��راي منافع ملي 
ي��ا فرصت سوءاس��تفاده  براي ش��ركت ها و مجامع 
خارج��ي به وجود نياي��د، در دولت و وزارت اقتصاد 
و بان��ك مرك��زي به كرات مطرح ش��د. دوس��تان 
متن هايي را تهيه كرده اند كه به زودي قرار است در 
اختيار وزارت نيرو قرار داده شود تا متناسب با نظر 

دولت اين قراردادها را امضا كنيم.« 

وزير نفت عنوان كرد

نگراني مخالفان از تاثير قرارداد با »توتال« بر فضاي قدرت 
زنگنه در پاسخ به »تعادل« اطمينان داد: قرارداد با توتال معتبر است و اجرايي خواهد شد

نادي صبوري| | گروه انرژي
»كسي نگران سند محرمانگي نيست. چيزي كه موجب نگراني 
آنها شده است، تاثيري است كه قرارداد با توتال بر فضاي قدرت و 

اقتصاد سياسي و اجتماعي خواهد گذاشت«.
اين جمالتي اس��ت كه بيژن زنگنه عصر روز گذشته در ابتداي 
س��خنان خود در همايش مس��ووليت اجتماعي صنعت نفت بيان 
مي كند. قراردادي كه با وجود گذشت بيش از ٢ هفته از انعقاد آن 
حواش��ي ايجاد شده توس��ط مخالفان دولت پيرامون آن همچنان 
ادام��ه دارد. حواش��ي اي كه از ديدگاه وزير نف��ت حاكي از واهمه 
گروه هاي مخالف از اثرگذاري اين قرارداد بر مس��ائل اجتماعي و 

روابط بين الملل ايران و در كليت، موضوع قدرت است. 
هر چند نام همايش روز گذش��ته مسووليت اجتماعي صنعت 
نفت بود، اما اشاره محمد فاضلي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
بهش��تي در ميان سخنانش به اين مساله كه قرارداد با توتال يكي 
از مظاهر نقش صنعت نفت در مسووليت اجتماعي است، به نوعي 
س��ر درد دل وزير نفت از فش��ارهاي فراواني كه ب��ه دنبال انعقاد 
ق��راردادي به ارزش ۴,۸ميليارد دالر با كنسرس��يومي به رهبري 
ش��ركت فرانس��وي توتال بر اين وزارتخانه و شخص زنگنه اعمال 

شد را باز كرد.

همين فش��ارها سبب ش��د او با قرار گرفتن پش��ت تريبون از 
مقوله »آزادي« صحبت كرده و به ش��يوه يي نمادين نش��ان دهد 
ك��ه تا چه اندازه به عنوان وزير نفت دولت، از نبود اين مقوله رنج 
مي برد. او در سخنان خود در همايش مسووليت اجتماعي صنعت 
نفت كه عصر ديروز در پژوهش��گاه صنعت نفت برگزار شد، عنوان 
كرد: »همين اقتصاد سياس��ي كه آقاي فاضلي از آن صحبت كرد، 
چيزي اس��ت كه ما داري��م بابتش پيرامون ق��رارداد توتال كتك 

مي خوريم.«
او در ادامه عنوان كرد: » اگر امروز تحت فش��اريم به اين علت 
اس��ت كه اقدامات ما در ساختار و در تاثير اجتماعي و سياسي و 
س��اختار قدرت اثر بگذارد وگرنه چه كس��ي نگ��ران محرمانگي و 

سند رازداري است؟«
ام��ا بي��ان اين صحبت ها از س��وي بي��ژن زنگنه وزي��ر نفت و 
فش��ارهاي مكرري كه در چند وقت اخير هر چند بدون نتيجه به 
قرارداد با كنسرس��يوم توتال وارد ش��ده است، اكنون اين پرسش 
و نگران��ي را در جامعه ايجاد كرده اس��ت كه آي��ا تضميني براي 
قطعي��ت اين ق��رارداد وج��ود دارد يا ممكن اس��ت در ادامه اين 
قرارداد ملغي ش��ود؟ اين پرسشي اس��ت كه »تعادل« در حاشيه 
همايش روز گذش��ته با بيژن زنگنه وزير نف��ت مطرح كرد. او در 

ابتدا به طنز اظهار كرد: »اين س��وال را از حس��ين شريعتمداري 
بپرسيد.« وزير نفت سپس در پاسخ به »تعادل« تاكيد كرد: »اين 

قرارداد معتبر است و اجرايي خواهد شد.« 
 بيژن زنگنه وزير نفت ديروز همچنين صحبت هايي را پيرامون 
مس��ووليت اجتماعي صنعت نف��ت در ايران مطرح كرد. او در اين 
زمينه گف��ت: » من همواره به مديران نفت��ي توصيه مي كنم كه 
به مس��ائل اجتماعي به��ا بدهند. نفت بايد با محيط همزيس��تي 
مس��المت آميز داشته باشد. در اين زمينه اكنون در غرب كارون و 
در پارس جنوبي ما برنامه ٥ ساله طراحي كرديم كه به مرور اجرا 
مي شود.« او در ادامه اضافه كرد: »در واقع ما در بخش طراحي و 
تامين منابع حضور داريم، به تازگي نيز در شوراي اقتصاد تصويب 
ش��د كه 3درصد ارزش طرح هاي صنعت نفت و گاز صرف مسائل 

مسووليت اجتماعي شود.« 
وزير نفت در بخش ديگري از صحبت هاي خود با تاكيد بر اين 
مساله كه عملكرد مناس��ب صنعت نفت در جنبه هاي اجتماعي، 
اجتماع��ات ميزبان اين صنعت را به توس��عه و به نفت عالقه مند 
مي كند به آماري انتخاباتي اشاره كرد كه از ديدگاه او نشان دهنده 
 رويكرد مثبت مردم مناط��ق نفتي و گازي به دولت يازدهم بوده

است. 

او در اي��ن زمينه عنوان كرد: » در س��كوهاي نفتي ٩٩ درصد 
مردم به رييس جمهور حس��ن روحان��ي راي داده اند. ۸7درصد از 

مردم عسلويه و نخل تقي به آقاي روحاني راي دادند.
راي ۸۶ الي ۸7 درصد كاركنان پااليش��گاه ها به آقاي حس��ن 
روحاني بوده است. اين موارد نشان مي دهد كه عملكرد نفت بابت 
دلزدگ��ي مردم نش��ده بود. در اين ميان يك مورد وجود داش��ت 
كه راي آقاي حس��ن روحان��ي كمتر بود كه م��ا اطمينان داريم 
با انجام بهتر مس��ووليت هاي اجتماع��ي نفت در آن نقطه رضايت 

مردم جلب خواهد شد.« 
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9سالازفراقهامونگذشت
خسرو شكیبايي ساعت ۴ صبح 28 تیر 1387، در بیمارستان پارسیان تهران به دلیل )سرطان كبد و نارسايي قلبي( چشم 
از جهان فروبس��ت. خس��رو شكیبايي تحصیالتش را در رشته بازيگري در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به پايان برد. 
تا پیش از انقالب فقط در عرصه تئاتر فعالیت داش��ت و فعالیت حرفه يي در عرصه س��ینما را با بازي در فیلم »خط قرمز« به 
كارگرداني مسعود كیمیايي آغاز كرد. خسرو شكیبايي در نزديك به ۴۰ فیلم سینمايي بازي كرد. بازي در نقش حمید هامون 
در فیلم هامون س��اخته داريوش مهرجويي يكي از ماندگارترين نقش هايي اس��ت كه ايفا كرده  اس��ت. او عالوه بر هنرنمايي 
در نقش آفريني س��ینما و تئاتر و تلويزيون، برخي س��روده هاي فروغ فرخزاد، س��هراب سپهري، سید علي صالحي و محمدرضا 

عبدالملكیان را به صورت دكلمه اجرا كرده بود. 
خسرو شكیبايي زياد اهل مصاحبه نبود و آن را كاري بس مشكل مي دانست و معتقد بود: »مصاحبه براي من مثل راه رفتن 

روي لبه تیغ است و همیشه مي ترسم كه پايم ببرد يا پرت شوم.« 

چهرهروز

نگاهيبهداليليكهامريكاييهاترامپراردياتاييدميكنند

سقوطبيوقفهمحبوبيتترامپ
گ�روهگوناگ�وندر روزهاي آينده، 
دوره 6 ماهه رياس��ت جمهوري ترامپ 

پايان مي يابد. 
طبق گ��زارش واشنگتن پس��ت، اختالف میان 
روس��یه و امريكا به دلیل احتمال دخالت مس��كو 
در انتخابات اين كش��ور باعث شده كه در 7۰سال 
گذشته، ريیس جمهوري بیشترين میزان مخالفان 

در میان مردم را داشته باشد. 
با توج��ه به آخرين نظرس��نجي صورت  گرفته 
توسط موسسه گالوپ، اكثر مخالفان ترامپ بیشتر 
از آنك��ه از سیاس��ت هاي ترامپ ناراضي باش��ند، 
اعالم كرده اند كه شخصیت او را نمي پسندند. اين 
نظرس��نجي در تاريخ پنجم تا نهم جوالي 2۰17، 
در میان بیش از يك هزار بزرگس��ال امريكايي كه 
ساكن اين كش��ور هس��تند، صورت گرفته است. 
همین نظرسنجي در سال 2۰۰9، در مورد باراك 
اوبام��ا نیز ص��ورت گرفت؛ در آن س��ال، بیش��تر 
مخالفان اوباما از ناكامي هاي او در مواضع سیاسي 

ناراضي بودند. 
طبق اين نظرس��نجي، 65 درصد از افرادي كه 
در امريكا ترامپ را تايید نمي كنند، از شخصیت و 
ويژگي هاي او ناراضي هستند. در اين میان حدود 
29درص��د از مخالفان ترام��پ او را فردي مغرور، 
بداخالق و نفرت انگی��ز مي دانند. آنها اعتقاد دارند 
كه ترامپ شايس��ته رياس��ت جمهوري نیست. در 
اين میان افرادي معتقدند كه ترامپ نمي داند چه 

كاري انجام مي دهد. 
آن طور ك��ه اين نظرس��نجي نش��ان مي دهد، 
1۰درص��د از مخالفان ترامپ دلیل نارضايتي خود 
را بي تجرب��ه بودن او مي دانن��د. همچنین 6درصد 
از نارضايتي ه��ا از ترام��پ، به دلیل آن اس��ت كه 

نیازهاي مردم را در نظر نمي گیرد. 
دونالد ترامپ نه تنها از ش��روع فعالیت كمپین 
انتخابات��ي خود بلك��ه از مدت ها قب��ل به عنوان 
يك  فرد سرش��ناس و س��رمايه دار، فعالیت زيادي 
در تويیت��ر داش��ت. به ويژه در ماه ه��اي اخیر او از 
هر مس��اله يي در تويیتر صحبت مي كند. بر اساس 

اين نظرس��نجي، 6درصد از مخالفان ترامپ دلیل 
نارضايتي خود را حضور او در رسانه هاي اجتماعي 

و به ويژه تويیتر اعالم كرده اند. 
در اي��ن میان اف��رادي نیز هس��تند كه توجه 
چنداني به ش��خصیت ترام��پ ندارند و عملكرد او 
را تايی��د مي كنند. حدود 12درص��د از طرفداران 
ترامپ اعالم كرده اند او مي تواند به درستي وظايف 
خ��ود را انج��ام دهد و عملكرد مناس��بي دارد. در 
واقع اي��ن اف��راد معتقدند كه ترامپ در ش��رايط 
دش��واري كه دارد، بهتري��ن كار را انجام مي دهد. 
همچنین 11درص��د از مدافع��ان عملكرد ترامپ 
او را ش��خصیتي مي دانند كه مي تواند به تعهدات 
خود عمل كند. از زم��ان انتخاب دونالد ترامپ به 
رياس��ت جمهوري تاكنون، او تصمیم هايي اتخاذ و 
عملي كرده كه مخالفان بسیاري در سراسر جهان 
داشته است. به عقیده بس��یاري از سیاستمداران 
جهان��ي، او ب��ا تصمیم ه��اي غیرقاب��ل پیش بیني 
و حساب نش��ده يي كه مي گیرد ن��ه تنها امريكا را 
به ورطه نابودي مي كش��اند، بلكه براي جهان نیز 

ممكن است خطرآفرين باشد. 

با اين حال حدود 1۰ درصد از طرفداران ترامپ 
معتقدند ك��ه او به خوبي مي داند كه چه تصمیمي 
به نفع امريكاست. همچنین 9 درصد از موافقان او 
اعالم كرده اند كه دونالد ترامپ رهبري قوي است 
كه عقب نشیني نخواهد كرد؛ صفتي كه بسیاري از 
كارشناسان جهاني آن را نشاني از مستبد و بي فكر 

بودن ترامپ مي دانند. 
طبق نظرس��نجي گال��وپ، 7 درصد از موافقان 
ترام��پ نی��ز اع��الم كرده ان��د ك��ه او تنه��ا يك 
سیاس��تمدار و جزيي از ساختار سیاسي واشنگتن 
نیس��ت، او فردي اس��ت كه مي خواهد براي بهبود 

شرايط كشور و مردم تالش كند.
عالوه بر اين نظرسنجي صورت گرفته، روزنامه 
تايمز نیز در هفته هاي گذش��ته گزارش داد كه بر 
اساس نتايج آخرين نظرسنجي در مورد محبوبیت 
ريیس جمهوري امريكا، تنها ۴۰ درصد از عملكرد 
ترامپ راضي بودند و 55 درصد عملكرد او را تايید 
نكردند. براس��اس اين گزارش، می��زان مخالفت با 
ترامپ، ماه گذشته نیز به باالترين حد رسیده بود 

و 59 درصد مردم امريكا از او ناراضي بودند. 

آمارنامه

داستانك

رؤفشاهسواري
جواب س��الم داده نداده درآمد كه 
»عجايب صنعتي ديدم در اين دشت«

-- بله؟
معلوم��م نش��د در ج��واب حیرت 
مخاطبش كه من باشم يا تالي منطقي 

ادامه صحبتش بود كه... 
-- عجب معركه يي درس��ت كرده 
اس��ت اي��ن زندگ��ي ديجیتال؛ ش��ما 
ت��وي خودروتون نشس��ته ايد يا داريد 
ندي��ده مي دانید  رانندگ��ي مي كنید، 
مثاال ح��اال، من جل��و تلويزيون روي 
كاناپه لم داده ام. مثاال حاال، بلند شدم 
براي خ��ودم چايي ريختم. مثاال حاال، 
»... خیار، گوجه فرنگ��ي، دوغ نعنايي، 
مويز ي��ادت نره...« عنايت مي فرمايید، 
س��فارش عیال براي مخلفات آب دوغ 
خیار. مثاال حاال، از واحد اومدم بیرون. 
مثاال حاال، توي آسانس��ور هس��تم -- 
ه��اااا همین آسانس��ور آقا، ي��ه زماني 
عج��ب عجیب الخلقه ي��ي ب��ود ب��راي 
خودش، يادمه آق��ا درس مي خونديم 
به عش��ق آسانس��ور، خرداد يه ضرب 
قبول بش��یم بدون تژديد مژديد تمام 

تابستون آسانسور سواري در پالسكو، 
آقا چه خوني مي زد تو رگامون -- 

-- متوجهم مي گفتید. 
-- بعله... نديده مي دونید از طبقه 
پنجم هم رد شدم. مثاال حاال، رسیدم 
دم در، ش��ما را ديدم كه تو ماشینتون 

لم داده ايد منتظر من. 
-- خب، حاال ايرادش چیه؟

-- هیچ عیب و اي��رادي نداره آقا، 
خیلي ه��م منافع داره. مثاال حاال، من 

در عوالم س��یر و س��لوك ديجیتالي  ام 
نديده مي دونم شما تو گاندي هستید. 
مثاال حاال تو بابي ساندز هستید. مثاال 
حاال، تو نلس��ون ماندال هستید، مثاال 
حاال مي رس��م دم در، شما را مي بینم 
كه تو ماش��ینتون ل��م داده ايد منتظر 

من، در بیهقي. 
مي خندم. 

-- بايدم بخندي، حاال نه ش��ما راه 
مي افتي تو ش��هر كه مث��اال حاال، كو 

مس��افر. نه من بال بال مي زنم كه مثاال 
حاال، كو تاكسي. 

مي خندم. براق مي شود. 
-- مثاال حاال، براي چي مي خندي؟

-- پیاده نمي شید؟
-- بفرمايی��د، نگفت��م. مثاال حاال، 
ش��ما بهتر از من مي دونی��د كجا بايد 

پیاده بشم. 
هنوز براق است. 

-- بفرمايی��د... با تعج��ب... چقدر 
شد. 

-- حساب شده. 
-- نگفتم. مثاال حاال، دس��ت شما 
زودت��ر از من رفته تو جیب من. گفتم 
 كه بي ض��رره؛ چي بود اس��مش؟ آاااا 

اس  تپ. 
مي خندم... 

 گف��ت بیهقي؛ از س��خن س��خن 
ش��كافت، به ق��ول بیهقي. ب��ا خودم 
مي گويم: بفرمايید؛ اينم از مسافر عصر 
ديجیتال و از س��یر و س��لوكش. مثاال 
حاال. دخلم جور شد، يادم باشه؛ سري 
به كتابخانه ديجیت��ال بزنم، يه تريپ 

هم با بیهقي اياق بشم. مثاال حاال! 

بازارهنر

اثرايرانيدرفهرستبهترينطرحهاي2017

معرفيبوقهايشاخيدركنسرتجديد»ليان«

نمايشسراميكهايمفهومي

بازيگرفيلمجديدفرهاديجايزهميگيرد

در يك نظرسنجي كه وب سايت هاي 
زنجیره يي آرك ديلي منتشر كرده است، 
ي��ك اث��ر از طراحان ايراني در فهرس��ت 
بهترين طرح هاي دانشجويي سال 2۰17 

قرار گرفت.
اث��ر ايران��ي برگزي��ده اين فهرس��ت 
»Infiloolion« نام دارد و از پیچیدگي هاي 
هندسي مقرنس هاي معماري سنتي ايران 

الهام گرفته است. 
اين نظرسنجي كه براي سومین سال متوالي انجام 
مي ش��ود، در ماه ژوئن از دانش��جويان سراسر جهان 
خواسته بود تا پروژه هاي طراحي اخیر خود را در اين 

فراخوان شركت دهند.
براين اس��اس صد ها طرحي كه ب��راي اين رخداد 

ارسال شده بود مورد قضاوت مخاطبین 
اين رسانه شناخته شده قرار گرفتند. 

در مرحل��ه بع��د آرك ديل��ي از میان 
فهرس��ت بزرگ تر مخاطبین، 3۴ طرح 
بر ت��ر را ب��ه عن��وان برگزي��دگان نهايي 
معرفي كرده اس��ت.  آرينا گروس��ي، دنا 
خاكسار، س��یدمصطفي مي رشكي، زهرا 
بابايي، فرهاد يوس��في مقدم، س��یدعلي 
س��جادي، بهاره س��ادات يثربي نايیني، 
فريب��ا دهقاني، ش��ايان كن��دري، مرضی��ه غفاري و 
محمد اسماعیلي دانشجويان دانشگاه سوره اين طرح 
مشترك را با هدايت حس��ن اسانلو، علي ذوالفقاري، 
امیر ارماني اصل، جواد نوروزي، سینا صادقي استادان 

خود به سرانجام رسانده اند. 

 گ��روه موس��یقي لی��ان در حال��ي 
13 مرداد س��اعت 22 در س��الن میالد 
نمايش��گاه بین المللي تهران جديدترين 
اج��راي خود را روي صحن��ه مي برد كه 
معرفي بخش ديگري از موسیقي بوشهر 
از جمل��ه برنامه ه��اي وي��ژه اعضاي اين 

گروه در اجراي پیش رو است.
ب��ه گ��زارش هنرآنالي��ن، محس��ن 
ش��ريفیان سرپرس��ت گروه لیان درباره 

اي��ن اج��را گفت: يك��ي از موضوعات اصل��ي كه در 
كنسرت جديد قرار است كه به آن بپردازيم، معرفي 
بوق هاي ش��اخي و تاثیر آنها در موس��یقي بوش��هر 
است. بوق ها در موسیقي ايران كاربرد زيادي داشته 
و دارن��د ول��ي در مقاطعي از تاري��خ معاصر متاثر از 
آيین هاي مذهبي نقش مهم خود در موسیقي بومي 
و نواحي ايران را از دس��ت داده اند. س��ه نمونه بوق 
در بوش��هر از قدي��م تاكنون بوده كه اس��تفاده هاي 

مختلف��ي در موس��یقي بوش��هر از آنها 
مي شود. بوق هالل شكل، بوق مارپیچي 
ش��كل و ب��وق حلزوني؛ س��ازهايي كه 
پیش��ینه يي قديمي در موسیقي بوشهر 
دارند و ب��وق مارپیچي يادگار مهاجرت 
آفريقايي ه��ا به بوش��هر اس��ت. در اين 
كنس��رت در كن��ار ارائه ي��ي پرانرژي از 
موسیقي بوشهر، همه س��عي ما بر اين 
اس��ت كه فرهنگ و آداب محلي بوشهر 
را نی��ز به تصوير بكش��یم و تاكید م��ن در اين اجرا 
روي موسیقي هاي همگاني است. موسیقي هايي كه 
همه م��ردم در آنها ش��ريكند و همخواني مي كنند. 
كنداكتور كنسرت ما نسبت به اجراهايي كه در تاالر 
وحدت برگزار مي ش��ود فرق مي كند و دس��تخوش 
تغییراتي مي ش��ود. تغییراتي در س��ازها و نوازنده ها 
خواهیم داش��ت چون ناچاريم با مردم در حوزه هاي 

مختلف موسیقي گفت وگو كنیم. 

رجحانه حسیني دبیر دومین نمايشگاه 
»سرامیك بنیان« از افتتاح اين نمايشگاه 
در روز جمعه 3۰ تیرماه در خانه هنرمندان 

ايران خبر داد. 
او درباره اين نمايش��گاه در گفت وگو با 
مهر گفت: ما سال گذشته نخستین دوره 
اين نمايش��گاه را با عنوان »شكس��تني« 
برپا كرديم و امس��ال با عنوان »مرز« اين 
نمايش��گاه را برپا مي كنی��م. براي مفهوم 

»س��رامیك بنیان« از ابتدا تعريفي در نظر گرفته شد 
به اين معنا كه همه ما متريال سرامیك را با پیشینه يي 
چون س��فال مي شناسیم اما نكته در اين است كه اين 
متريال مي تواند به عنوان يك رس��انه مطرح شود و در 
همه هنرهاي ديگر حضور داشته باشد.  او ادامه داد: در 
اين سري از نمايش��گاه ها مخاطب شاهد است كه هر 
هنرمندي در هر شاخه هنري از جمله عكس، نقاشي، 
ويديو و... كه از پیش زمینه سرامیك در كارش استفاده 

كرده باشد و آن مديا را براي بیان مفهوم 
س��رامیك به كار گرفته باشد، در تعريف 

مورد نظر ما مي گنجد. 
اين هنرمند س��رامیك ب��ا بیان اينكه 
امسال اين نمايشگاه در سه بخش برگزار 
مي ش��ود، بیان كرد: در بخ��ش فراخوان 
كه ابت��دا 1۰8 پروپ��وزال از 9۰ هنرمند 
به دس��تمان رس��ید و در نهاي��ت 19 اثر 
براي حضور در نمايش��گاه انتخاب شدند. 
داوري آث��ار به عهده س��یامك دل زن��ده، هلیا دارابي، 
كامبیز موسوي اقدم و امید قجريان بود. ما يك بخش 
كیوريت��وري هم در نمايش��گاه داريم كه در اين بخش 
۴ نمايشگاه گردان شامل ندا رضوي پور، بهداد الهوتي، 
زروان روح بخشان و خودم آثاري را به نمايشگاه دعوت 
كرديم و در واقع براساس ذهنیت مان از كیوريت كردن 
يك نمايش��گاه در دل اين نمايشگاه با تمي مشخص، 

آثاري را براي نمايشگاه انتخاب كرديم.

»ري��كاردو دارين« بازيگر سرش��ناس 
س��ینمايي  دس��تاورد  جاي��زه  س��ینما، 
جش��نواره »س��ن سباستین« اس��پانیا را 
دريافت مي كند.  سايت رسمي جشنواره 
»سن سباس��تین« در اي��ن باره نوش��ت: 
»ري��كاردو داري��ن« بازيگ��ر آرژانتین��ي 
كه در كن��ار »پنه لوپه ك��روز« و »خاوير 
ب��اردم« بازيگران فیلم جديد )هنوز بدون 
عن��وان( اصغر فرهادي اس��ت، از س��وي 

جشنواره »سن سباستین« مهم ترين جشنواره فیلم در 
اس��پانیا با دريافت جايزه يك عمر دستاورد سینمايي 
تقدير مي ش��ود.   »دارين« متول��د 1957 كه يكي از 
برجسته ترين ستاره هاي س��ینماي آرژانتین محسوب 
مي ش��ود و س��ابقه هم��كاري ب��ا كارگردانان��ي چون 
»خوان خوزه كامپانال«، »فابین بلینس��كي«، »فرناندو 
تروب��ا«، »پابل��و تراپ��رو« و... را در كارنامه س��ینمايي 

جري��ان  در  و  س��پتامبر   26 روز  دارد، 
جش��نواره  ش��صت وپنجمین  برگ��زاري 
فیلم »سن سباس��تین«، جايزه دس��تاورد 

سینمايي اين رويداد را دريافت مي كند. 
اين بازيگر 6۰ ساله بازي در فیلم هاي 
س��ینمايي چ��ون » 9ملكه« »پس��ر تازه 
ع��روس« »م��اه در اواالن��دا«، »هال��ه«، 
»راز  و  »ايكس ايك��س واي«  »پیغ��ام«، 
در چشمانش��ان« را نی��ز در كارنامه  دارد.  
»دارين« در فیلم جديد فرهادي نقش همسر »پنه لوپه 
ك��روز« را بازي مي كند. اين فیل��م درامي خانوادگي و 
تريلري روانشناس��انه است كه در آن ماجراي دزديدن 
يك دختر نوجوان به آشكار شدن رازهاي خانواده ختم 
مي شود. فرهادي هم اكنون در تدارك ساخت اين پروژه 
جديد و اسپانیولي زبان است كه قرار است فیلمبرداري 

آن از ماه آگوست در مادريد آغاز شود.

صدور15هزارويزاي
كارموقتدرامريكا

داالسمورنينگنيوز: 
اين روزنامه در صفحه 
اول خ��ود به صدور ويزاي 
كار موقت ب��راي ورود به 
امريكا پرداخته اس��ت. در 
اين گ��زارش، وزير امنیت 
داخلي امريكا براي كمك 
ب��ه مش��اغل امريكاي��ي، 
15ه��زار وي��زاي موق��ت 
ص��ادر ك��رده اس��ت. به 

گفته جان كل��ي، اين ويزاها موقت و براي كارگران 
فصلي است تا به شركت هاي امريكايي كمك كند 
كه خاطر كمبود نیروي كار آس��یب نبیند. كنگره 
امريكا پیش تر اجازه ص��دور ويزاي موقت براي 66 
ه��زار كارگر را داده بود ام��ا بعد اين رقم تا 7۰هزار 
افزاي��ش يافت. اعالم صدور 15ه��زار ويزاي جديد، 
همزمان با سختگیري هاي دولت ترامپ براي ورود 
شهروندان برخي كشورها از جمله شهروندان ايران و 
پنج كشور مسلمان ديگر است. به گفته او »ويزاهاي 
اچ وان بي، در حال حاصر، مانند قرعه كشي التاري 
صادر مي ش��وند و اين درست نیست. بايد آنها را به 
ماهرترين متقاضیان با باالترين حقوق ها داد و اين 

افراد هم هرگز نبايد جانشین امريكايي ها شوند.«

والاستريتژورنال:
اين روزنامه در صفحه 
اول خود با انتشار عكسي از 
دختران تیم روباتیك افغان 
به گزارش��ي درباره حضور 
اين گ��روه در مس��ابقات 
المپی��ك  بین الملل��ي 
دانش آم��وزي روبات ها در 
واش��نگتن پرداخته است.  
به گ��زارش اي��ن روزنامه، 

گروه دختران روبات ساز افغانستان، نخستین گروهي 
ب��ود ك��ه در رقابت هاي جهاني روباتی��ك در امريكا 
معرفي ش��د. نمايندگان 157كشور جهان به همراه 
5 تی��م قاره يي در اين رقابت ها حض��ور دارند اما در 
اين میان تیم افغانستان كه اعضايش را دختران 1۴ 
تا 17س��اله تشكیل مي دهد، بیش��تر از ديگر تیم ها 
مورد توجه اس��ت. اعضاي تیم افغانستان مي گويند 
كه به واشنگتن آمده اند تا به ديگران نشان دهند كه 
دختران افغان هم مي توانند در بخش هاي فناوري و 
علوم پیشرفت كنند. روبات طراحي شده توسط اين 
تی��م مانند روبات هاي ديگر تیم هاي ش��ركت كننده 
قابلیت تشخیص رنگ هاي آبي و نارنجي و جابه جايي 
ت��وپ را دارد.  اين نخس��تین المپی��ك بین المللي 
روبات هاس��ت و براي تشويق جوانان براي حضور در 

رشته هاي رياضي و علوم برگزار مي شود. 

نيويوركتايمز:
كه  گزارش��ي  طب��ق 
اي��ن روزنام��ه در صفحه 
اول خود منتش��ر كرده، 
برنام��ه جمهوري خواهان 
در ح��ذف و جايگزين��ي 
ط��رح خدم��ات درماني 
ب��اراك اوبام��ا در چن��د 
قدمي شكست قرار دارد. 
اين احتمال ب��ا حمايت 

نكردن دو س��ناتور جمهوري خواه از اين طرح بیان 
ش��ده اس��ت. مايك لي و جري موران دو س��ناتور 
جمهوري خواه گفتند كه از اين برنامه كه از س��وي 
دولت دونالد ترامپ، ريیس جمهوري امريكا مطرح 
ش��ده، حمايت نمي كنند.  جري م��وران به صورت 
مس��تقیم از اي��ن اليحه انتق��اد ك��رد و آن را يك 
»سیاس��ت نادرس��ت« خواند و گفت: ما حاال بايد 
قانوني را براي پیشبرد راه حل هاي خالقانه در پیش 
بگیريم كه انتخاب بهتري را رقم بزند.  دونالد ترامپ 
در تويیتي به سناتورهاي جمهوري خواه نوشت: آنها 
بايد برنامه خدمات درماني س��المت دوران اوباما را 
لغو كرده و روي برنامه جديد بیمه خدمات درماني 

كار كنند. دموكرات ها هم به آن ملحق مي شوند. 

كيوسك

اندرحكايتسيروسلوكديجيتال!

تاريخنگاري

والديمير ماياكوفسكي؛ سرگشته  شعر و عشق 
اين چه حرفي اس��ت؟ كدام مرگ؟ فرشته مرگ 
را ب��ا قلعه مهجور ما چه كاري اس��ت؟ اين بخش��ي 
از اش��عار شاعري اس��ت كه جنبش ادبي جديدي را 
به همراه آورد؛ والديمیر ماياكوفس��كي،  زاده دوراني 
اس��ت كه جهان دس��تخوش تغییرات بسیار عمیقي 

بود. امروز زادروز تولد ماياكوفسكي است.
او در 19 جوالي سال 1893 در روسیه متولد شد. 
دهه  دوم زندگي اين شاعر روسي با جنگ جهاني اول 
و انقالب بلش��ويكي همراه بود؛ انقالبي كه مهم ترين 
تاثیرات را در زندگي و اش��عار او بر جاي گذاش��ت. 
ماياكوفس��كي خود را جزيي از انق��الب و انقالب را 

بخشي از خود مي ديد.
انقالبي كه جهان را به دو اردوگاه تقس��یم كرد و 
بسیاري از بازيگران اصلي اش قرباني آن شدند. برخي 
منتق��دان، ماياكوفس��كي را نی��ز از قربانیان انقالب 
1917 روسیه مي دانند. عده يي هم ماجراهاي عشقي 
متعدد و گاه پرتنش شاعر را در دلزدگي و بي میلي يا 
ناتواني او به ادامه  زندگي موثر دانس��ته اند. والديمیر 
ماياكوفس��كي، تازه 2۰ساله ش��ده بود كه به عنوان 
يك��ي از ش��اخص ترين نمايندگان فوتوريس��ت هاي 

روسي به شهرت و معروفیت رسید. 
رفت��ار تحريك آمی��ز، س��خنراني  هاي آتش��ین و 
درگیري با ديگر هنرمندان و منتقدان در اين شهرت 
زودرس بي تاثیر نبود، اما شعرها و نمايشنامه هاي او 

كه به نوعي زبان و بیان شور انقالبي عصر بود بي شك 
س��هم مهم ت��ري در محبوبیت روزافزون او داش��ت.  
والديمیر ماياكوفس��كي در نامه ي��ي كه وصیتنامه او 
محس��وب مي ش��ود، نوش��ته »براي همه... مي میرم. 
هیچ كس مقصر نیس��ت و شايعات الكي راه نیندازيد.  
اينجان��ب مرح��وم از ش��ايعه ب��دم مي آي��د. مامان، 

خواهران��م، رفقايم، مرا ببخش��ید. اي��ن روش خوبي 
نیس��ت )و آن را به كس��ي توصیه نمي كنم( اما من 
چاره  ديگري نداشتم. « عشق و شعر دو محور اصلي 
زندگي ماياكوفس��كي و مايه  شور و سرگشتگي هاي 
او بوده ان��د، از زماني كه نوجواني بیش نبود تا همان 

لحظه كه تیري در قلب خود شلیك كرد. 

گروه؟؟؟؟
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