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   توافق سه  قوا 
براي تغيير ساختار دولت

 رييس كميسيون اجتماعي مجلس از توافق روساي قواي مجريه، 
قضاييه و مقننه براي ايجاد تغييرات اساس��ي در ساختار دولت خبر 

داد. 
عبدالرضا عزيزي نماينده ش��يروان در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس، با اش��اره به نشست ديروز سران قواي سه گانه در 
ق��وه قضاييه گفت: در اين جلس��ه علي الريجاني و حس��ن روحاني 
روس��اي قواي مقنن��ه و مجريه به بحث و بررس��ي پيرام��ون ايجاد 
تغيي��رات در س��اختار دولت پرداختند و به توافق��ات ضمني در اين 
باره رس��يدند. وي افزود: براس��اس اين توافق وزارت راه و شهرسازي 
به دو وزارتخانه مس��كن و شهرسازي و امور راهداري تقسيم مي شود 
و س��ازمان ش��هرداري ها از وزارت كش��ور به وزارت مس��كن منتقل 
خواهد شد.  رييس كميسيون اجتماعي مجلس اظهار كرد: همچنين 
براس��اس اين توافق بنا شد تا امور مربوط به برق از وزارت نيرو جدا 
و به وزارت نفت ملحق ش��ود و نام وزارت نفت به وزارت انرژي تغيير 
كند.  عزيزي خاطرنش��ان كرد: همچنين توافق ش��د تا وزارتخانه يي 
ايجاد ش��ود كه تنها به امور مربوط به روس��تاهاي كش��ور رسيدگي 
كن��د و حوزه عملكردش به اي��ن بخش معطوف باش��د.  وي افزود: 
عالوه بر اين، سازمان محيط زيست و همچنين منابع طبيعي و بخش 
آب وفاضالب شهري و روستايي و آب منطقه يي يك وزارتخانه ديگري 
را تش��كيل دهند.  وي اف��زود: ديگر اينك��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به دو وزارتخانه توس��عه صادرات و بازرگاني تقسيم شود و در 
م��ورد وزارت ورزش و جوانان نيز حوزه جوانان از ورزش منفك و در 
قالب س��ازمان ملي جوانان به كار خود ادامه دهد.  رييس كميسيون 
اجتماع��ي مجلس در پايان گفت: ما در كميس��يون اين تغييرات را 
مورد بررس��ي قرار خواهيم داد و بايد تا قبل از بررس��ي بودجه اين 

موضوع به صحن علني براي تصويب ارائه شود. 

نيـاز اقتـصاد ايـران
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معاون اول رييس جمهوري با بيان 
اينك��ه ايران از ثبات، آرامش و امنيت 
بس��يار خوبي برخوردار اس��ت، گفت: 
ايران ش��ريك بس��يار معتب��ري براي 
اتحاديه اروپا است و اين اتحاديه بايد 
حساب ويژه يي براي همكاري با ايران 

باز كند. 
 به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
اول رييس جمهوري، اس��حاق  معاون 
جهانگيري عصر روز گذشته در ديدار 
فيل هوگان كميس��يونر كش��اورزي و 
توسعه روس��تايي اتحاديه اروپا اظهار 
داشت: همكاري هاي اقتصادي ايران و 
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سابقه يي 
ديرينه دارد و تقريباً اكثر شركت هاي 
معتب��ر اروپايي در اقتص��اد ايران در 
ح��وزه ان��رژي، صنعت و كش��اورزي 

حضوري فعال داشته اند. 
مع��اون اول رييس جمهوري افزود: 
ت��ا پيش از اعم��ال تحريم ها، اتحاديه 
اروپا ش��ريك نخس��ت تج��اري ايران 
بود و حت��ي برخي كش��ورهاي عضو 
اين اتحادي��ه به تنهاي��ي رتبه اول و 
دوم را به خ��ود اختصاص داده بودند 
اما با وضع تحريم ها، مبادالت تجاري 
و همكاري ه��اي اقتص��ادي اي��ران و 
اتحاديه اروپا به شدت كاهش پيدا كرد 
اما با وجود اين، اقتصاد ايران مس��ير 

رشد خود را ادامه داد. 
وي با اشاره به اينكه پس از اعمال 
تحريم ه��ا، اقتص��اد ايران به س��مت 
كش��ورهاي آس��يايي و ش��رق آس��يا 
س��وق پيدا كرد، افزود: پس از توافق 
هسته يي و اجرايي شدن برجام، روابط 
اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا مجدداً 
گس��ترش پيدا كرد و در سال 2016 
و 2017 ش��اهد رش��د همكاري هاي 

اقتصادي هستيم. 
جهانگي��ري ب��ا تاكي��د ب��ر اينكه 
سياس��ي  عالقه من��دي  اي��ران  در 
براي توس��عه روابط ب��ا اتحاديه اروپا 
به ص��ورت ج��دي وج��ود دارد، ب��ه 
زمينه ه��اي هم��كاري در بخش هاي 
مختلف و وج��ود ظرفيت هاي فراوان 
براي توسعه مناس��بات در حوزه هاي 
انرژي، صنعت، كش��اورزي و خدمات 
اش��اره و خاطرنشان كرد: با وجود اين 
ظرفيت ها، مي توان ده ها ميليارد دالر 
پروژه مش��ترك ب��راي همكاري هاي 
اي��ران و اتحاديه اروپ��ا تعريف كرد و 
مهم اين است كه طرفين براي اجراي 
توافقات اراده جدي داش��ته باشند تا 
توافقات فقط در حد گفت وگو و امضا 

باقي نماند. 
رييس جمه��وري  اول  مع��اون 

مهم ترين مانعي كه در حوزه سياسي 
پيش روي گس��ترش رواب��ط ايران و 
كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود 
دارد را فضاس��ازي هاي امري��كا و ب��ه 
خص��وص ترام��پ در مقاب��ل برجام 
دانس��ت و افزود: ترامپ پيش از آغاز 
به كار به عن��وان رييس جمهور امريكا، 
فضاس��ازي عليه برجام را شروع كرد 
و اكنون عالوه بر فضاسازي ها، برخي 
تحريم هاي يك جانبه را نيز در امريكا 

عليه ايران اعمال مي كند. 
وي تصريح كرد: روح برجام در واقع 
فضاي مناسب همكاري ميان طرفين 
است كه در حال حاضر توسط ترامپ 
نقض شده اس��ت و تهران انتظار دارد 
ك��ه اتحاديه اروپا به ص��ورت قاطع در 
برابر طرف هايي كه قصد نقض برجام 
را دارند ايس��تادگي كن��د و مواضعي 
ك��ه خانم موگريني و برخي روس��اي 
جمهور كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
اتخاذ كرده اند نيز در همين راس��تا و 

در مقابله با ترامپ است. 
جهانگي��ري گف��ت: انتظ��ار داريم 
اتحادي��ه اروپا و كش��ورهاي عضو اين 
فضاس��ازي هاي  وج��ود  با  اتحادي��ه، 
موج��ود، ش��ركت هاي خ��ود را براي 
هم��كاري با ايران تش��ويق كنند و از 
اين ش��ركت ها براي توسعه مناسبات 

با ايران حمايت نمايند. 
مع��اون اول رييس جمهوري اضافه 
كرد: ايران از ظرفيت هاي گسترده يي 
در بخ��ش كش��اورزي، دام، صناي��ع 
تبديلي و ش��يالت ب��راي همكاري با 
اتحاديه اروپا برخوردار اس��ت و دولت 
اي��ران از مذاك��رات و توافقات صورت 
گرفته ميان كميس��يونر كشاورزي و 
توس��عه روستايي اتحاديه اروپا با وزير 

جهاد كشاورزي حمايت مي كند. 
وي ب��ا ي��ادآوري اينكه اي��ران در 
منطقه يي حس��اس قرار گرفته، گفت: 
تالش ه��اي فراوان��ي از س��وي برخي 
قدرت ه��ا ص��ورت گرفت ت��ا امنيت 
و آرام��ش منطق��ه توس��ط گروه هاي 
تروريستي و تكفيري برهم زده شود و 
در جريان اين اتفاقات، متاسفانه مردم 
برخي كش��ورهاي منطقه خس��ارات 
س��نگيني را متحمل ش��دند و امروز 
كش��ورهايي كه گروه هاي تروريستي 
را ايج��اد و از آن��ان حماي��ت مالي و 
تس��ليحاتي كردند، حاال كه مي بينند 
اين گروه ها در حال شكست هستند، 
ب��ه روش ه��اي ديگري ب��راي ناامني 

منطقه روي آورده اند. 
جهانگيري با بيان اينكه متاس��فانه 
همكاري ه��اي بانك��ي مي��ان ايران و 

كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا آنطور 
ك��ه مورد انتظ��ار بوده، پي��ش نرفته 
اس��ت، گفت: ايران عالقه مند اس��ت 
همكاري ه��اي اقتص��ادي خ��ود را با 
اتحادي��ه اروپ��ا تعميق كن��د و ما از 
اتحاديه  با  س��رمايه گذاري مش��ترك 
اروپا نه فق��ط براي بازار اي��ران بلكه 
ب��راي بازاره��اي منطق��ه اس��تقبال 

مي كنيم. 
رييس جمه��وري  اول  مع��اون 
همچني��ن ب��ا اش��اره ب��ه پيش��نهاد 
توس��عه  و  كش��اورزي  كميس��يونر 
روس��تايي اتحاديه اروپا براي تاسيس 
دفت��ر اي��ن اتحاديه در ته��ران جهت 
توافق��ات، تصري��ح ك��رد:  پيگي��ري 
تاس��يس دفتر اتحاديه اروپا در تهران 
مي تواند به توسعه روابط كمك كند و 
اين موضوع در حال حاضر در دستور 
كار وزارت ام��ور خارج��ه اي��ران قرار 

گرفته و در حال بررسي است. 
فيل هوگان كميس��يونر كشاورزي 
و توسعه روس��تايي اتحاديه اروپا نيز 
در اي��ن ديدار مذاك��رات خود با وزير 
جهاد كشاورزي كش��ورمان را مثبت 
و س��ازنده ارزياب��ي ك��رد و گف��ت: 
ش��ركت هايي كه همراه من به تهران 
س��فر كرده اند نيز با ش��ركاي ايراني 
خود ديدارهايي داش��ته اند و در حال 
حاضر 250 تاج��ر ايراني و اروپايي با 
يكديگر در حال مذاكره براي همكاري 
مش��ترك در حوزه صناي��ع غذايي و 
كش��اورزي هس��تند تا پس از سال ها 
وقف��ه در همكاري، بار ديگر به دوران 
پرشكوه گذش��ته در مناسبات تجاري 

بازگرديم. 
وي افزود: ما در تالش هس��تيم تا 
به مردم اروپا و ايران بگوييم كه برجام 
يك توافق برد-برد است و روابط ايران 
و اروپا نيز كه پس از برجام گس��ترش 

يافته، روابطي برد - برد است. 
فيل ه��وگان با اش��اره ب��ه اينكه 
موگريني نماين��ده عالي اتحاديه اروپا 
از من خواس��ت كه اطمينان دهم كه 
اتحادي��ه اروپا در كن��ار برجام خواهد 
مان��د، تصري��ح كرد: خان��م موگريني 
در اتحاديه اروپ��ا صراحتا اعالم كرده 
است كه اين اتحاديه بر اجراي برجام 
متعه��د خواه��د ماند و كس��اني كه 
تمايل ندارند به برجام متعهد باش��ند 
را نيز متقاع��د خواهد كرد كه به اين 

توافقنامه پايبند باشند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه ب��راي 
نخستين بار اس��ت كه يك كميسيونر 
كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه 
اروپ��ا به ايران س��فر مي كن��د، اظهار 

داشت: نتيجه مذاكرات صورت گرفته 
امروز با وزير جهاد كشاورزي، امضاي 
ي��ك بيانيه مش��ترك براي توس��عه 
همكاري ه��ا در بخ��ش كش��اورزي و 
صناي��ع غذايي بود كه در اين راس��تا 
بايد س��اختاري ايجاد كنيم تا بتوانيم 
ه��ر چه س��ريع تر مف��اد اي��ن بيانيه 

مشترك را اجرايي كنيم. 
فيل ه��وگان ب��ا طرح پيش��نهاد 
اتحاديه اروپا براي تاس��يس دفتر اين 
اتحادي��ه در تهران، خاطرنش��ان كرد: 
اتحادي��ه اروپا مايل اس��ت دفتري در 
تهران داش��ته باش��د تا بتوان��د مفاد 
توافقنامه ها ميان ايران و اتحاديه اروپا 
را بهتر و با س��رعت بيشتري پيگيري 

كند. 
وي با اش��اره به مذاك��رات خود با 
وزي��ر جه��اد كش��اورزي در خصوص 
ايجاد خ��ط اعتباري و بهب��ود روابط 
بانكي در جهت توس��عه فعاليت تجار 
دو طرف، خاطرنش��ان ك��رد: تاكنون 
زمين��ه هم��كاري 50 بانك كوچك و 
متوس��ط اروپايي ب��ا بانك هاي ايراني 
فراهم ش��ده و الزم اس��ت بانك هاي 
توس��عه همكاري ه��ا  ب��راي  ايران��ي 
اس��تاندارد هاي خ��ود را ارتقا دهند تا 
بتوانيم در س��ال هاي آينده بانك هاي 
بزرگ اروپايي را نيز به ميدان بياوريم. 
فيل هوگان ضم��ن اعالم حمايت 
اتحادي��ه اروپا از تقاض��اي جمهوري 
اس��المي اي��ران ب��راي پيوس��تن به 
 ،WTO س��ازمان تج��ارت جهان��ي
تصريح كرد: اتحاديه اروپا نقش��ي كه 
ترام��پ در امريكا ب��راي از بين بردن 
برجام انج��ام مي دهد را رد مي كند و 
ما بايد برجام را كه حاصل 12 س��ال 

مذاكره است، نجات دهيم. 
وي با اش��اره به نتايج مثبت س��فر 
هفت��ه گذش��ته خان��م موگرين��ي به 
امري��كا، گف��ت: ما به طرفين��ي كه با 
برجام مش��كل دارند گوشزد مي كنيم 
كه اگر مش��كلي وجود دارد بايد آن را 
از طريق ساز و كار حل اختالف كه در 
برجام پيش بيني شده پيگيري كنند. 
كميس��يونر كش��اورزي و توس��عه 
روس��تايي اتحاديه اروپا تصريح كرد: 
جمه��وري اس��المي اي��ران مي تواند 
درخصوص اجراي برجام روي اتحاديه 
اروپا حس��اب كند و با وجود تحركات 
ترام��پ، اتحاديه اروپ��ا در كنار ايران 

خواهد بود. 
وي ادامه داد: معتقد هس��تيم كه 
ترامپ به دنبال لفاظي سياسي است و 
اگر بخواهد اقدامي انجام دهد، كنگره 

امريكا جلوي آن را خواهد گرفت. 

خبر سرمقاله

  هزينه تغيير چارت دولت

»توافق رييسان قواي مجريه و مقننه براي ايجاد تغييرات اساسي در ساختار دولت« يكي 
از خبرهاي مهمي است كه از نشست ديروز سران 3 قوه بيرون آمد )جزئيات اين خبر را در 
همين صفحه بخوانيد(. اگرچه اين مساله، چند هفته پيش از معرفي وزيران دولت دوازدهم 
به مجلس در محافل كارشناسي و رسانه يي داغ شده بود اما به نظر مي رسد اين  بار به طور 
جدي تري از س��وي دولت و مجلس پيگيري مي ش��ود. در عين حال همچنان اين سواالت 
مطرح است كه تغيير ساختار دولت تا چه حد ضروري است؟ چه هزينه هايي دارد؟ چه فايده 
و منافعي در پي خواهد داش��ت؟ كدام يك از تغييرات اعالم ش��ده مفيد خواهد بود و كدام 
يك غيرمفيد؟ چه تغييرات مهم تر و واجب تري بايد در ساختار دولت رخ دهد كه در ميان 
تغييرات مورد توافق سران دو قوه مجريه و مقننه نيستند؟ به طور مثال چرا احياي وزارت 

رفاه و تامين اجتماعي در ميان اين تغييرات ساختاري ديده نمي شود؟ و... 
چند ماه پيش، پاس��خ هاي مفصلي به س��واالتي از اين دست از سوي موافق و مخالفان 
تغييرات س��اختاري در دولت ارائه ش��د و احتماال در روزهاي آينده نيز دوباره در رس��انه ها 
بازت��اب خواهد يافت. اما آنچه فراتر از اين س��واالت مي توان مطرح كرد، اين اس��ت كه آيا 
تغيير چارت تش��كيالتي دولت گامي در جهت حل مشكالت اساسي كشور است؟ آيا مراد 
اقتصاددانان از اصالحات س��اختاري اقتصاد ايران، تغيير چارت تش��كيالتي دولت است يا 
اصالح س��اختار سياس��ت گذاري عمومي؟ بزرگان اقتصاد ايران از بحران منابع آب، بحران 
مس��ائل زيست محيطي، بحران مالي صندوق بازنشستگي، بودجه دولت، بحران نظام بانكي 
و بيكاري به عنوان 6 ابرچالش��ي نام مي برند كه اقتصاد ايران با آن مواجه اس��ت. آيا تغيير 
چارت تشكيالتي دولت پاسخ مناسبي براي حل اين چالش ها به شمار مي رود؟ به طور مثال 
آيا با ادغام »س��ازمان محيط زيس��ت« با »آب و فاضالب« و »منابع طبيعي« و شكل گيري 
يك وزارتخانه جديد، بحران محيط زيس��ت حل خواهد ش��د؟ آيا با ادغام »صنعت برق« با 
»صنعت نفت« و تشكيل وزارت انرژي، بدهي هاي ميلياردي وزارت نيرو به بخش خصوصي 
صنعت برق پرداخت خواهد شد؟ آيا صنعت نفت و پتروشيمي كشور توسعه خواهد يافت؟ 
آيا با جدايي »صنعت« از »بازرگاني« اقتصاد ايران وارد مسير صنعتي شدن خواهد رفت و 
موتور اشتغال زايي اقتصاد روشن مي شود؟ آيا با جدايي بخش »مسكن« از بخش »راهداري« 
پول هاي بلوكه ش��ده در بخش س��اختمان دوباره به گردش درخواهند آمد و موسسه هاي 
اعتباري ورشكسته كه همه تخم مرغ هاي خود را در سبد ساختمان گذاشته اند از اين بحران 

ورشكستگي رهايي خواهند يافت و پول هاي سپرده گذاران را پس خواهند داد؟ 
به طور قطع مي توان گفت كه تغيير چارت تش��كيالتي دولت، هيچ اثر مستقيمي روي 
حل اين مشكالت نخواهد داشت. چراكه اين تغييرات صرفا ساختاري و سخت افزاري هستند 
و به معناي انتقال تكليف و وظيفه يك نهاد به نهادي ديگر است. اين درحالي است كه اداره 
كش��ور و اقتصاد نيازمند تغييرات نرم افزاري اس��ت. در اين نقطه است كه دولتمردان بيش 
از اينكه به حرف بروكرات ها گوش بس��پارند بايد به ن��داي اقتصاددانان توجه كنند و مراد 
آنان از اصالحات س��اختاري اقتصاد ايران را مورد مداق��ه قرار دهند.  بي گمان آنچه منجر 
به بروز 6 ابرچالش در كش��ور ش��ده است، نه چارت تشكيالتي و س��خت افزار كه نرم افزار 
مديريتي و اقتصاد كشور است. به طور قطع برخي سياست گذاري ها اشتباه است. برخي از 
سياست ها)مانند خصوصي سازي( نيز به درستي اجرا نشده اند و جاي برخي سياست ها در 
اقتصاد و مديريت كشور خالي است.  به گفته دستيار ويژه رييس جمهور در امور اقتصادي، 
»چيزي كه ابرچالش ها را ايجاد كرده، س��اختار اقتصاد اس��ت. اين مشكالت از بيرون به ما 
تحميل نش��ده اس��ت بلكه حاصل تصميمات غلط خود ما در سال هاي گذشته بوده است. 
تا زماني كه نپذيريم اين اش��تباه صورت گرفته، نخواهيم توانس��ت »راه حل اساسي« براي 
رفع مش��كالت پيدا كنيم.« از اين رو به نظر مي رس��د، گام گذاشتن در جاده تغيير چارت 
تشكيالتي دولت به معناي دور شدن از مسير اصالح ساختار اقتصاد است و در شرايط كنوني 
حداقل هزينه پيگيري اين تغيير براي كش��ور و ملت از دس��ت دادن فرصت ها براي تحقق 
اصالح ساختار سياست هاست. بي گمان اين مساله، وقت زيادي از دولتمردان و مجلسيان را 
خواهد گرفت و آنان را از فكر كردن به »راه حل اساسي« باز خواهد داشت.  فرصت ها براي 
دولت دوازدهم به سرعت درحال سپري شدن است. 3ماه از تشكيل دولت دوازدهم گذشته 
است و فرصت هاي باقي مانده نيز به سرعت پايان خواهند يافت. اين درحالي است كه زمان 
مفيد و واقعي دولت ها در ايران 4س��ال نيس��ت و بنا به داليل مختلف ازجمله تحت الشعاع 
قرار گرفتن امور به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مجلس و برخي از رقابت هاي 
جناحي و... فرصت دولت ها براي اثر گذاري بر امور بنيادين كشور را به  شدت كاهش مي دهد. 
از اي��ن رو انتظار اس��ت تا دولت دوازدهم در فرص��ت باقي مانده، عملكرد بهتري از خود به 
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جهان

پيشنهاد 15ميليون دالري 
آنكارا براي ربودن گولن
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جهانگيري در ديدار كميسيونر كشاورزي و توسعه روستايي اتحاديه اروپا: 

اروپا حساب ويژه اي براي همكاري با ايران باز كند 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطب�ان عزيز مي توانند نظرها، انتقادات و پيش�نهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به اين سامانه پيامك نمايند. 
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»توافق رييس��ان ق��واي مجريه و مقننه ب��راي ايجاد 
تغييرات اساسي در ساختار دولت« يكي از خبرهاي مهمي 
است كه از نشست ديروز سران 3 قوه بيرون آمد. )جزئيات 
اين خبر را در همين صفحه بخوانيد( اگرچه اين مس��اله، 
چند هفته پيش از معرفي وزيران دولت دوازدهم به مجلس 
در محافل كارشناس��ي و رسانه يي داغ شده بود اما به نظر 
مي رسد اين  بار به طور جدي تري از سوي دولت و مجلس 
پيگيري مي شود. در عين حال همچنان اين سواالت مطرح 
است كه تغيير ساختار دولت تا چه حد ضروري است؟ چه 
هزينه هايي دارد؟ چه فايده و منافعي در پي خواهد داشت؟ 
كدام يك از تغييرات اعالم ش��ده مفيد خواهد بود و كدام 
ي��ك غيرمفيد؟ چه تغييرات مهم ت��ر و واجب تري بايد در 
س��اختار دولت رخ دهد كه در ميان تغييرات مورد توافق 

سران دو قوه مجريه و مقننه نيستند...

 رييس كميس��يون اجتماعي مجلس از توافق 
روساي قواي مجريه، قضاييه و مقننه براي ايجاد 
تغييرات اساس��ي در س��اختار دولت خب��ر داد. 
عبدالرضا عزي��زي نماينده ش��يروان در مجلس 
ش��وراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
نشست ديروز سران قواي سه گانه در قوه قضاييه 
گفت: در اين جلسه علي الريجاني و حسن روحاني 
روس��اي قواي مقننه و مجريه به بحث و بررسي 
پيرامون ايجاد تغييرات در ساختار دولت پرداختند 
و به توافقات ضمني در اين باره رسيدند.وي افزود: 
براس��اس اين توافق وزارت راه و شهرسازي به دو 
وزارتخانه مس��كن و شهرس��ازي و امور راهداري 
تقسيم مي شود و سازمان ش��هرداري ها از وزارت 

كشور به وزارت مسكن منتقل خواهد شد ...

  هزينه تغيير چارت دولت

   توافق سه  قوا 
براي تغيير ساختار دولت

سرمقاله

خبر

 همين صفحه  

 همين صفحه  

راه و شهرسازي
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مد يريت بحران شهر 
تهران تغيير مي كند 

گروه راه و شهرسازي| آزاد  ه كاري| 
اليحه مد  يريت حواد  ث غيرمترقبه كش��ور كه اين 
هفته د  ر نوبت تصويب د  ر مجلس قرار گرفته، شهرد  ار 
تهران را از تركيب شوراي عالي مد  يريت بحران كشور 
ح��ذف كرد  ه اس��ت. د  ر صورت تصوي��ب اين اليحه، 
رياست ستاد   مد  يريت بحران تهران از شهرد  ار تهران به 

وزير كشور منتقل مي شود  . 
احمد   صاد  قي، رييس سازمان مد  يريت بحران شهر 
تهران د  رخص��وص انتقاد  ات مطرح ب��ه اليحه جد  يد   
مد  يريت بحران گفت: د  ر اليحه جد  يد   نقش و وظيفه 
مش��خص د  ر فرآيند   مد  يريت بحران به ش��هرد  اري ها 
واگذار نش��د  ه اس��ت، با وجود   اينك��ه د  ر اليحه قانون 
جامع مد  يريت شهري كه د  رحال طي مراحل تصويب 
است براي حواد  ث شهري و بحران ها، شهرد  ار را مد  ير 
بحران شهر مي د  انند  ، اين موضوع نه تنها مورد   توجه 
قرار نگرفته بلكه مس��ووليت بحران شهر تهران را كه 
قانون قبلي به ش��هرد  ار تهران واگذار كرد  ه بود  ، حذف 
و اين مس��ووليت را به يك كارگروه شهرس��تاني و با 

مسووليت وزير كشور محول كرد  ه است...

 مجيد اعزازي   

 مجيد اعزازي   
دبير گروه مسكن و شهرسازي

رييس جمهوري د ر پايان نشست سران 3 قوه اعالم كرد 

پرونده مالباختگان موسسات اعتباري روي ميز سران قوا



 سقوط يك فروند  جنگند ه سوخو 22 د ر استان 
فارس- سپاه نيوز| روابط عمومي نيروي هوافضاي سپاه 
د ر اطالعيه يي از س��قوط يك فروند  جنگند ه سوخو 22 د ر 
استان فارس خبر د اد .روابط عمومي نيروي هوافضاي سپاه 
د ر اطالعيه يي اعالم كرد : مقارن با ساعت 8 صبح امروز)20 
آبان( يك فروند  هواپيماي جنگند ه سوخو 22 متعلق به اين 
نيرو كه د رحال انجام تمرينات رزمي د ر اس��تان فارس بود ، 
د چار سانحه شد  و سقوط كرد . اين اطالعيه افزود ه است: د ر 

اين حاد ثه خلبان جنگند ه به شهاد ت رسيد . 
 6 آذر تعطيل رسمي است- ايسنا| سخنگوي هيات 
رييسه مجلس د هم گفت كه طبق مصوبه مجلس، ششم آذر 
ماه مصاد ف با هش��تم ربيع االول تعطيل رس��مي است. بهروز 
نعمت��ي اظهار كرد : به موجب مصوبه مجلس د ر جزء ح بند  ۵ 
ماد ه ۳۷ قانون احكام د ايمي برنامه هاي توس��عه كشور كه د ر 
2۷بهمن ۹۵ به تاييد  شوراي نگهبان رسيد ه و 20فرورد ين ۹۶ 
د ر روزنامه رسمي منتشر شد ه، هشتم ربيع االول سالروز شهاد ت 
امام حسن عسگري و آغاز امامت حضرت ولي عصر)عج( تعطيل 
رسمي تعيين شد ه است. به گفته وي احتماال به د ليل انتشار 
اين مصوبه قانوني د ر روزنامه رس��مي د ر اوايل سال جاري اين 

تعطيلي د ر تقويم سال ۹۶ ثبت نشد ه است. 
 بس�ته پيش�نهاد ي وزارت خارجه انگليس 
براي بهب�ود  روابط با ايران- تس�نيم| يك روزنامه 
انگليس��ي گزارش د اد ه، د ستگاه د يپلماسي انگليس د ر 
آستانه سفر »بوريس جانسون« وزير خارجه انگليس به 
تهران د رحال بررسي يك بسته پيشنهاد ي براي كاستن 
از تنش ه��ا د ر روابط با ايران اس��ت. روزنامه گارد ين د ر 
گزارش��ي د ر همين باره بد ون اش��اره ب��ه جزييات اين 
بسته پيشنهاد ي از اينكه د ر تهيه آن توجهي به تبعات 
اظهارنظر اخير »جانس��ون« د رباره يك محكوم امنيتي 
نشد ه، انتقاد  كرد ه است. گارد ين نوشته، الزم است وزارت 
خارج��ه انگليس د رباره گام هاي بعد ي د ر قبال روابط با 
ايران تامالتي د وباره كند  چراكه بسته پيشنهاد ي جد يد  

بد ون د ر نظر گرفتن »اشتباه جانسون« تهيه شد ه اند . 
 مهر و موم ها د ر تاسيس�ات هسته اي موقت 
است- صد ا و سيما| معاون امور بين الملل و سخنگوي 
سازمان انرژي اتمي، مهر و موم بخش هايي از تاسيسات 
هس��ته يي كش��ورمان را موقت و براي حسابد اري مواد  
هسته يي د انست. بهروز كمالوند ي د رباره مصاحبه اخير 
آمانو با شبكه س��ي بي  اس امريكا مبني بر صد ها هزار 
عكس��برد اري و د و هزار پلم��ب د ر بخش هاي مختلف 
هس��ته يي كش��ورمان گفت: بخش��ي از آماري كه ارائه 
ش��د  براي اين اس��ت كه طرف مقاب��ل را متقاعد  كند ، 
فعاليت هاي كشورمان تحت نظارت و شفاف است. وي 
گف��ت: البته اين مربوط به برجام هم نيس��ت زيرا قبل 
از برجام نيز اين عكس��برد اري ها انجام مي ش��د  و نه د ر 

تاسيسات ما بلكه د ر تاسيسات همه د نيا وجود  د ارد . 
 اد امه مذاكره براي بازگشايي مرزها- مهر| وزير 
كشور د ر نشست ستاد  اربعين ايالم گفت: هماهنگي با د ولت 
عراق د ر سطح بسيار عالي بود  و اين روند  از ماه ها قبل توسط 
رييس جمهور، وزير خارجه و مس��ووالن استاني انجام شد ه 
بود . عبد الرضا رحماني فضلي د ر نشست ستاد  اربعين استان 
ايالم با اش��اره به برخي مش��كالت ترد د  زوار بد ون مد ارك 
قانوني كه د ر اربعين س��ال گذشته ايجاد  شد ، تصريح كرد : 
خوشبختانه با برنامه ريزي هايي كه ش��د ه بود  امسال ترد د  
غيرمجاز از مرز ند اش��تيم. وزير كش��ور گفت: متاسفانه با 
وجود  مصوبه هايي كه با كشور عراق د اشتيم، د و مرز چيالت 
د هلران و خس��روي كرمانشاه باز نش��د  و مذاكرات را اد امه 

خواهيم د اد  تا به زود ي اين د و مرز بازگشايي شوند . 
 د س�تيابي اي�ران ب�ه فن�اوري س�اخت باتري 
هس�ته اي-ايرنا| مشاور و د س��تيار رييس سازمان انرژي 
اتمي ايران از د س��تيابي كارشناسان اين سازمان به فناوري 
س��اخت باتري هس��ته يي خبر د اد . علي اصغر زارعان د يروز 
د ر حاش��يه گش��ايش چهلمين نمايشگاه د س��تاورد هاي 
صنعت هسته يي ايران د ر شهركرد  افزود : ايران با د ستيابي 
به فناوري س��اخت باتري هاي هس��ته يي؛ به جمع باشگاه 
س��ازند گان اين صنعت پيوس��ت. به گفت��ه وي، تا پيش از 
اين كشورهاي امريكا، روسيه، فرانسه و انگليس به فناوري 
ساخت باتري هاي هسته يي د ست يافته بود ند  كه با تالش 
كارشناسان و محققان و پژوهشگران، ايران نيز امسال به اين 
فناوري د س��ت يافت. وي گفت: سير آزمايش هاي ساخت 
باتري اتمي د ر ايران با موفقيت به پايان رسيد ه و ساخت اين 

فناوري با »نانو« آغاز شد ه است. 
 ب�راي حل مش�كل اصالح طلب�ان مذاكراتي با 
مراجع د اريم- خبرآنالي�ن| د يد ار با رهبري، مراجع قم 
و اعض��اي ش��وراي نگهبان كه از مد ت ها پيش د ر ليس��ت 
برنامه اصالح طلبان براي بازگشت به عرصه سياسي كشور 
ق��رار د ارد ، اين روزه��ا به طور منظم د رحال انجام اس��ت. 
محس��ن رهامي، فعال سياسي اصالح طلب، كه هفته پيش 
مهم��ان مراجع قم بود ، از اقد اماتي  مي گويد  كه علماي اين 
شهر براي حل مشكل اصالح طلبان انجام د اد ه اند :»برخي از 
مراجع تقليد  قول د اد ند  كه اگر الزم باشد  تلفني يا حضوري 
با رهبري انقالب، مسائل مربوط به رفع حصر و فشارهايي كه 
د ر مورد  فعاليت هاي اصالح طلبان وجود  د ارد  را مطرح كرد ه 

و د ر اين زمينه مساعد ت كنند .«

روي موج خبر

رييس جمهوري د ر پايان نشست سران 3 قوه اعالم كرد 

پرونده مالباختگان موسسات اعتباري روي ميز سران قوا
 همه هوشيار باشند  كه د ر زمين د شمن بازي نكنند 

خرازي رييس شوراي راهبرد ي روابط خارجي:

 ايران و ملت هاي منطقه آماد ه مقابله با توطئه  عربستان هستند
ايران از همكاري براي تامين امنيت انرژي اروپا استقبال مي كند 

گروه ايران|
 د ر ش��رايطي كه د ولتمرد ان تازه كار س��عود ي بد ون توجه به 
ش��رايط حس��اس منطقه د ر حال بحران آفريني و حاشيه س��ازي 
هستند ، چهره هاي سياسي و د يپلماسي كشورمان تالش مي كنند  
از طري��ق گفت وگوهاي س��ازند ه ب��ا طرف هاي تاثيرگ��ذار، افكار 
عمومي منطقه را براي مهار حاشيه س��ازي هاي طرف عربس��تاني 
آماد ه كنند . يكي از اين افراد  كه اين روزها س��فرهاي متعد د ي را 
د ر د س��تور كار قرار د اد ه، خرازي رييس ش��وراي راهبرد ي روابط 
خارجي كشورمان است كه براي شركت د ر نشست مجمع اروپايي 
د ر آكاد مي د يپلماتيك راهي وين ش��د ه است.  خرازي با اشاره به 
شرايط خاص منطقه يي گفت: توطئه هاي عربستان هميشه بود ه 
و د ر آين��د ه هم خواهد  بود  اما ايران و ملت هاي منطقه آماد ه اند  تا 

برابر اين توطئه ها مقاومت كنند . 
خرازي د يروز د ر حاش��يه نشس��ت مجمع اروپايي د ر آكاد مي 
د يپلماتيك وين د ر گفت وگو با ايرنا افزود : ايران كشوري است كه 
عامل ثبات بخش د ر منطقه اس��ت چون از حكومت هاي مستقل 
منطقه برابر تروريسم د فاع مي كند  و نمونه بارز آن وضعيت سوريه 
و عراق اس��ت كه به د عوت د ولت هاي اين كشورها، به كمك آنها 

شتافت تا بتوانند  با تروريسم مبارزه كنند . 
وي افزود : اما كش��ورهايي كه تروريست ها را به وجود  آورد ند ، 
عامل بي ثباتي منطقه هستند  ولي متاسفانه به علت پول كالني كه 
د ارند  از حمايت امريكا برخورد ارند  و اين كشور براي فروش اسلحه 

به اين كش��ورها مثل عربستان و امارات، از سياست هاي نابهنجار 
آنه��ا د ر منطقه ك��ه بي ثبات كنند ه نيز هس��ت، حمايت مي كند . 
خرازي تاكيد  كرد : اما ايران وظيفه خود  را تا به حال انجام د اد ه و 
ان شاءاهلل د ر آيند ه هم انجام خواهد  د اد  و اميد واريم كه كشورهاي 
منطقه بتوانند  روي پاي خود  بايستند  و صلح و د وستي بين همه 
كش��ورهاي منطقه برقرار ش��ود . رييس ش��وراي راهبرد ي روابط 
خارجي د رباره احتمال تحركات ش��يطنت آميز جد يد  عربس��تان 
د ر منطقه گفت: توطئه هاي عربس��تان هميشه بود ه است، چه د ر 
زمان جنگ تحميلي كه به صد ام كمك كرد ند  و چه د ر سال هاي 
اخير كه از تروريس��ت ها د ر س��وريه و ع��راق حمايت مي كنند  تا 
حكومت هاي مستقل آنها را به هم بريزند ؛ د ر آيند ه هم توطئه هايي 
خواهند  د اش��ت اما هم ايران و ه��م ملت هاي منطقه آماد ه اند  كه 

برابر توطئه هاي اين كشور مقاومت كنند . 

 بحران لبنان جد ي و ناشي از مد اخله هاي عربستان است
خرازي د ر پاس��خ به س��وال د يگري د رباره تح��والت اخير لبنان 
گفت: بحران لبنان يك بحران جد ي و ناش��ي از مد اخله مس��تقيم 
عربستان س��عود ي است. نخس��ت وزير لبنان به عربس��تان احضار و 
مجبور به استعفا ش��د ؛ خيلي عجيب است، چگونه ممكن است كه 
كشوري نخست وزير، كشور د يگري را احضار و او را مجبور به استعفا 
كن��د ، اين پد يد ه جد يد ي اس��ت. وي اف��زود : گمانه زني هاي زياد ي 
د رباره اقد امات عربستان وجود  د ارد . اين كشور از اتباع خود  خواسته 

از لبنان خارج شوند  كه اين مساله تاثيرات اقتصاد ي د ر لبنان د اشته 
است. يك چيز مشخص است و آن اينكه محمد  بن سلمان خواستار 
تحكيم قد رتش د ر د اخل عربس��تان اس��ت و طبيعي است كه براي 
اين كار بر رقيبانش د ر د اخل سيس��تم عربس��تان فشار وارد  كند . او 
پول و س��الح زياد ي د ارد  و از حمايت امريكا برخورد ار است. پس از 
حرف هاي محمد  بن سلمان د رباره ارتباط ايران با شليك موشك از 
يمن، ترامپ بالفاصله پذيرفت و حمايت كرد . اين نشان مي د هد  كه 
آنها هر كاري مي كنند ، حمايت امريكا را د ارند  چرا؟ چون ترامپ به 
پول آنها عالقه د ارد  و د ر سفرش به عربستان قرارد اد هاي تسليحاتي 
كالن��ي امضا كرد . بنابراين محمد  بن س��لمان د ر چنين ش��رايطي 
به عن��وان يك ج��وان اقد اماتي مي كند  كه براي د يگ��ران قابل قبول 
نيس��ت. خ��رازي تاكيد  كرد : اي��ران همواره عالقه مند  ب��ه مذاكره و 
گفت وگو با همه كشورهاي منطقه بود ه است. رييس جمهوري كنوني 
روحاني د ر گذشته د ر زمان ملك عبد اهلل به عربستان سفر كرد  و يك 
پيمان امنيتي با د ولت عربستان امضا كرد  و به هر حال اميد واريم كه 
اين شرايط حس��اس بگذرد  و زماني فرا برسد  كه كشورهاي منطقه 

براي صلح و امنيت كل منطقه همكاري كنند . 

 تامين نيازهاي انرژي اروپا
خ��رازي همچنين گفت: اي��ران به عنوان يك��ي از د ارند گان 
منابع بزرگ ان��رژي د ر جهان به خصوص گاز، همواره عالقه مند  
ب��ه همكاري هاي تجاري با اروپا د ر اين زمينه بود ه اما اقد اماتي 

مانن��د  انتقال گاز اي��ران به اين ق��اره نيازمند  س��رمايه گذاري 
اس��ت. وي تاكي��د  كرد : ايران ب��راي هرگونه هم��كاري د ر اين 
زمين��ه از جمل��ه توليد  ال ان ج��ي يا انتق��ال گاز از طريق خط 
لوله به كش��ورهاي اروپايي آماد گ��ي د ارد . همچنين نفت ايران 
 به كش��ورهاي اروپاي��ي فروخته مي ش��ود  و اين مس��اله اد امه 

خواهد  يافت. 
خ��رازي د رخص��وص اقد اماتي كه تحت عنوان نوس��ازي د ر 
عربس��تان انجام مي شود ، گفت: اگر آنها براي نوسازي عربستان 
صد اقت د ارند ، اين خوب است و همه بايد  استقبال كنند  و ايران 
نيز اس��تقبال مي كند . اما د ر عربستان مرد م هيچ صد ايي ند ارند  
اگر عالقه به نوس��ازي عربس��تان د ارند  اول بايد  مرد م عربستان 
بتوانن��د  رهب��ران خ��ود  را از طري��ق انتخابات انتخ��اب كنند ، 
چنانكه د ر ايران اين چنين اس��ت؛ ما د ر ايران تقريبا هر س��ال 
يك انتخابات د اش��ته ايم. بنابراين از نوسازي عربستان استقبال 

مي شود  اما بايد  اين امر واقعي و صاد قانه باشد . 

گروه ايران|
»بان��ك مرك��زي محذورات��ي د ارد  و نمي توان گفت 
كه از پول بانك مركزي براي حل مش��كالت موسس��ات 
غيرمجاز استفاد ه كرد .« اين عبارت شايد  مهم ترين بخش 
از صحبت هاي روز گذش��ته رييس جمهوري د ر جلس��ه 
مشترك سران قوا به ميزباني قوه قضاييه باشد . جلسه يي 
كه د ر جريان آن تالش ش��د  تا از طريق هماهنگي ميان 
قوايي، بخش��ي از چالش هاي جاري كشور مطرح و براي 

برون رفت از آنها چاره اند يشي شود . 
اما اظهارات��ي كه رييس جمهوري د رب��اره عد م ورود  
مس��تقيم بانك مركزي به موضوع موسس��ات غيرمجاز 
عنوان كرد  از منظر بسياري از كارشناسان ترازويي است 
كه ب��ا آن مي توان عملكرد  د ولت د رخصوص پايبند ي به 
اصول اقتصاد ي اش را سنجيد . اينكه آيا د ولت د ر مواجهه 
با فضاسازي هاي رسانه يي حاضر است از اصول و باورهاي 
اقتص��اد ي خود  حفاظت كن��د  يا اينك��ه د ر يك چنين 
موارد ي مانند  برخي از د ولت هاي قبلي مصلحت مقطعي 

را به مصالح كالن كشور ترجيح مي د هد ؟
روحاني به اين نكته نيز اشاره كرد  كه مطالبات مرد مي 
كه د ر اين موسس��ات س��پرد ه گذاري كرد ه اند ،  فراموش 
نخواهد  ش��د  و د ولت تالش مي كند  از طريق مصوبه هاي 
قانوني بخش��ي از مطالبات اين گروه را نيز پاس��خ د هد . 
رييس جمهوري البته از م��رد م نيز مي خواهد  كه تنها از 
طريق موسسات معتبر سرمايه گذاري كنند  و به تبليغات 
بد ون پشتوانه يي كه وعد ه سود هاي كالن به آنها مي د هند ، 
توج��ه نكنند . د ر كنار موضوع موسس��ات غيرمجاز، عد م 
توجه برخي افراد  و رس��انه ها به منافع ملي كشور، رييس 
د ولت د وازد هم را بر آن د اشت تا با تشريح شرايط حساس 
د اخل��ي، منطقه يي و بين المللي از گروه هاي سياس��ي و 
رسانه ها بخواهد  كه مراقب باشند  تا بر خالف منافع ملي و 
د ر زمين د شمنان و مخالفان بازي نكنند . رييس جمهوري 
با تاكيد  بر اينكه همه بايد  هوش��يار باش��ند  كه د ر زمين 
د ش��من بازي نكنن��د  و د ر د ام نيفتند ، گفت: رس��انه ها، 
گرد انن��د گان فضاي مج��ازي و تريبون هاي مختلف بايد  
متوجه باشند  كه هد ف قد رت هاي بزرگ به ويژه امريكا و 
نيز د ر منطقه نااميد  و كم اميد  كرد ن مرد م نسبت به آيند ه 

و ايجاد  ترد يد  د ر فعاليت ها و سرمايه گذاري هاست. 

 سرعت عمل د ر تصميمات اتخاذ شد ه
نشس��ت س��ران قوا صبح د ي��روز با حض��ور روحاني 
رييس جمهوري، صاد ق آملي الريجاني رييس قوه قضاييه 

و علي الريجاني رييس مجلس د هم به ميزاني قوه قضاييه 
برگزار ش��د . روحاني د يروز د ر پايان نشست سران قوا د ر 
جمع خبرنگاران د رباره اهد اف برگزاري جلس��ه س��ران ۳ 
قوه اظهار كرد : د ر اين جلس��ه مسائل مهمي مورد  بحث و 
بررسي قرار گرفت و تصميماتي اتخاذ مي شود  كه سرعت 
عمل را بيشتر كند . رييس جمهور افزود : بسياري از مسائل 
د ر د س��تگاه اجرايي يا قضايي يا مقننه مورد  بررسي قرار 
مي گيرن��د  كه ب��ه هم مرتبط هس��تند  و چنانچه به طور 
طبيعي و عاد ي مورد  رسيد گي قرار بگيرند  چه بسا نيازمند  
زمان بسيار طوالني است و اين به نفع كشور نيست. لذا د ر 
جلسه روساي قوا چنين مسائل مهمي مورد  بحث و بررسي 
قرار گرفته و تصميماتي اتخاذ مي شود  كه سرعت عمل را 
بيش��تر كند . وي خاطرنش��ان كرد : بعضي از تصميماتي 
كه د ر ساير جلس��ات ازجمله جلسه شوراي عالي فضاي 
مجازي نيز اتخاذ مي شوند ، نياز است كه د ر جلسات سران 
قوا د رخصوص عملياتي و اجرايي شد ن آن تصميم گيري 
ش��ود  كه جزو مباحث امروز نيز ب��ود . رييس جمهوري با 

بيان اينكه د ر جلس��ه امروز اميد واري مرد م ايران نسبت 
به آيند ه كشور، شرايط اقتصاد ي، سياسي و فرهنگي مورد  
تاكيد  قرار گرفت، گفت: همه رسانه ها ازجمله رسانه ملي، 
گرد انن��د گان فضاي مج��ازي و تريبون هاي مختلف بايد  
متوجه اين نكته مهم باشند  كه تصميم و هد ف قد رت هاي 
بزرگ به ويژه امريكا و آنچه د ر منطقه شاهد يم نسبت به 
ايران، نهايتا براي اين اس��ت كه مرد م را به آيند ه نااميد  و 
كم اميد  كرد ه و د ر فعاليت ها و سرمايه گذاري ها د چار ترد يد  
كنند . روحاني تاكيد  كرد : همه بايد  هوشيار باشند  كه د ر 

زمين د شمن بازي نكرد ه و د ر اين د ام نيفتند . 

 موسسات تنها از بانك مركزي مجوز خواهند  گرفت
ريي��س د ولت د وازد هم بررس��ي موضوع مالباختگان 
موسسات اعتباري را يكي د يگر از موضوعات مورد  بررسي 
د ر جلس��ات سران ۳ قوه برش��مرد  و گفت: پيش از اين 
مجوز چنين موسساتي را د ستگاه هاي مختلف مي د اد ند  
لذا اگر از اين به بعد ، اين موسسات صرفا از بانك مركزي 

مجوز بگيرند  و كامال مراقبت و نظارت شود ، بخش بزرگي 
از مشكالت حل و فصل خواهد  شد . رييس جمهوري اضافه 
كرد : د ر برخي از موارد  هم موسساتي د چار مشكالتي شد ه 
و مرد م گرفتار ش��د ند  از اين  رو تصميم بر اين ش��د  كه 
نمايند گان روساي ۳ قوه اين مساله را پيگيري كنند  تا هر 
چه سريع تر حل و فصل شود . روحاني گفت: اگر موسسات 
د چار مشكالتي شد ند  ضمن اينكه وظيفه د اريم، مشكالت 
م��رد م را برطرف كنيم؛  از ط��رف د يگر بانك مركزي هم 
محذوراتي د ارد  و نمي توان گفت كه از پول بانك مركزي 
براي حل اين مش��كالت اس��تفاد ه كند . البت��ه براي اين 
مس��ائل مي توان اعتباراتي د ر نظر گرفت ضمن اينكه د ر 
اين زمينه ۳ قوه بايد  با يكد يگر همكاري د اش��ته باشند . 
وي اظهار كرد : گشايش هايي از جلسه قبلي سران ۳ قوه 
د ر اين خصوص ايجاد  ش��د ه و گام هاي خوبي برد اش��ته 
شد ه است و ان شاء اهلل اين گام ها تسريع خواهد  شد . براي 
آيند ه نيز بايد  برنامه ريزي هاي الزم انجام شود  و مرد م هم 
مراقبت كنند  و سرمايه خود  را به بانك ها و موسساتي كه 

كامال معروف و مورد  اعتماد  هستند ، بسپارند  و د رخصوص 
موسساتي كه به ارائه سود هاي باال تشويق مي كنند ، ترد يد  

د اشته باشند . 

 بررسي چالش هاي منطقه اي در جلسه سران قوا
رييس قوه مجريه با ياد آوري اينكه بحث و بررسي د ر 
مورد  مسائل منطقه يي از د يگر مباحث جلسه ديروز بود ، 
گفت: مرد م منطقه موفقيت هاي بس��يار بزرگي به د ست 
آورد ند  اين د رحالي اس��ت كه د ر خرد اد  س��ال ۹۳  شاهد  
بود يم كه تروريست ها د ر عراق جوالن د اد ه و د اعش شهر 

بزرگ موصل را تصرف كرد . 
روحان��ي اد امه د اد : اين خط��ر براي كل عراق ازجمله 
بغد اد  نيز متصور بود  و د ر سوريه نيز همين شرايط جريان 
د اش��ت اما امروز مرد م عراق، سوريه و لبنان با پشتيباني 
ارتش هاي خود  و حمايت هاي كشورهاي د وست و به ويژه 
ايران توانستند  تقريبا از اين مشكالت رهايي يابند  و مساله 
تروريس��م د رحال پايان يافتن اس��ت. وي تصريح كرد : از 
س��وي د يگر به د نبال تجزيه طلبي و بر هم زد ن مرزهاي 
جغرافيايي د ر منطقه برآمد ند  كه د ر اين مسير هم ناموفق 
بود ند  لذا امروز شاهد  موفقيت هاي بزرگي د ر سطح منطقه 
هستيم و با اين موفقيت ها طبيعي است كه امريكا و رژيم 

صهيونيستي و اذناب آن ناراحت و عصباني باشند . 
رييس جمهوري اضافه كرد : د ر مساله يمن سال هاست 
كه مرد م فقير اين كش��ور را بمباران مي كنند  و بيماري 
وبا شيوع پيد ا كرد ه و مرد م د ر قحطي و گرسنگي به سر 
مي برن��د  و فضاي د ريا و هوا را ب��راي كمك به مرد م اين 

كشور بسته اند  و اين غيرقابل تحمل است. 
رييس ش��وراي عالي امنيت ملي تصريح كرد : شرايط 
امروز منطقه نشان مي د هد  توطئه هايي كه وجود  د اشت، 
نقش بر آب شد ه لذا به د نبال نقشه ها و توطئه هاي د يگري 
د ر منطقه هس��تند  و مرد م الزم اس��ت كه د ر اين زمينه 
هوشيار باشند  و مس��ووالن هم توجه و برنامه ريزي هاي 
الزم را انج��ام د هند . روحاني تاكيد  كرد : آنچه براي ثبات 
و امنيت منطقه الزم باش��د  و هماهنگي هاي ضروري د ر 
اين زمينه را د ر جلسه سران قوا مورد  بحث و بررسي قرار 
مي د هيم. رييس جمهوري همچنين با قد رد اني از تالش 
تمامي نهاد ها و د ستگاه هاي عمومي، د ولتي و مرد مي به 
خاطر خد متگزاري به زائران حسيني ابراز اميد واري كرد : 
عش��ق مرد م نسبت به اهل بيت )ع( پايد ار بود ه و همواره 
بتوان از سرمايه هاي معنوي بزرگي كه از خاند ان رسالت 

نشأت گرفته، بهره مند  شد .
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ايران2

د هم  مجلس  نايب ريي��س 
ب��ا تاكي��د  بر ل��زوم تش��كيل 
د اد گاه رس��يد گي ب��ه جراي��م 
نفت��ي احمد ي نژاد ، نس��بت به 
اقد ام نمايند ه اروميه د ر انتشار 
حميد بقايي  د رمورد   اس��ناد ي 
و موارد  مش��ابه انتق��اد  كرد  و 
همچني��ن با انتقاد  از س��كوت 
مجلس د رباره تخلف��ات هد فمند ي يارانه ها د ر د ولت نهم و 
د ه��م، گفت كه عالوه بر مجلس، د ولت، قوه قضاييه و همه 
رس��انه هايي كه د ر آن زمان تعريف و تمجيد  مي كرد ند ، د ر 
ب��روز اين تخلف��ات مقصرند  و تاكيد  كرد  كه اگر رس��انه ها 
حرف شان را محكم بزنند ، تعطيل مي شوند . مسعود  پزشكيان 
د ر گفت وگو با ايلنا، با اش��اره به انتشار اسناد ي از سوي ناد ر 
قاضي پور اعالم كرد : معتقد م اگر پروند ه يي وجود  د ارد ، بايد  
د ر اختيار قوه قضاييه قرار گيرد  و شخصا اگر چنين اسناد ي 
د رباره مسووالن د راختيار د اشته باشم، هرگز نسبت به انتشار 
آن اق��د ام نكرد ه و صرف��ا آن را د راختيار د اد گاه صالحه قرار 
مي د هم. وي د ر واكنش به انتقاد ها د رباره علت عد م رسيد گي 
به تخلفات نفتي د ولت و شخص احمد ي نژاد  كه بنابر گزارش 
د يوان محاسبات و كميسيون برنامه و بود جه مجلس قطعي 
اس��ت، گفت: اينكه ما مش��كالتي د اريم، قابل انكار نيست. 
طبيعتا اين پروند ه بايد  ازس��وي قوه قضاييه پيگيري شود . 
نايب رييس مجلس د هم د ر پاس��خ به اين سوال كه چرا قوه  
قضاييه با تخلفات اثبات شد ه احمد ي نژاد  د ر پروند ه فروش 
بنزين برخورد  نمي كند ، گفت: د ر بحث هد فمند ي يارانه ها از 
ابتد ا مشخص بود  كه تخلفاتي صورت مي گيرد  و حتي ما د ر 

مجلس نيز حرفي نزد يم و با آن كنار آمد يم. 

انتقاد  از سكوت مجلس د رباره تخلفات 
هد فمند ي يارانه ها د ر د ولت احمد ي نژاد 

موجود   آزاد ي  »بحم��د اهلل 
مول��وي  را  اي��ن  اس��ت.« 
پيشواي  مي گويد   عبد الحميد  
مذهبي اهل تس��نن كه سعي 
د اش��ته و د ارد  ب��ا گفت وگو و 
تكي��ه ب��ر مش��تركات ملي و 
مذهبي مشكالت ايرانيان سني 

مذهب را حل كند . 
مولوي عبد الحميد  را شايد  بتوان تنها عالم سني مذهبي 
خواند  كه به رهبري نظام نامه نوشت و بي پرد ه از مشكالت 
گفته اس��ت. او به همان صراحتي كه از مش��كالت ايرانيان 
سني مذهب د ر اين نامه گفت، امروز به آيند ه اميد وار است؛ 
چراكه معتقد  اس��ت رهبري نظام د ر پاس��خ او د س��تورات 
صريحي د اد ند  كه براي آيند ه راهگشاست. وي د ر گفت وگو 
با ايس��نا، د رباره موضوع نامه يي كه به رهبري ارسال كرد ه، 
گفت: موضوع آن نامه د ر رابطه با مشكالتي بود  كه جامعه 
اهل س��نت د اش��تند ، مهم ترين مشكالت ش��ان تبعيض و 
نابرابري اس��ت، هم د ر اس��تخد ام نهاد ها، ارگان ها و اد ارات 
مشكل د ارند  و هم د ر واگذاري مسووليت و مناصب مشكل 
د ارند . من اين مشكالت را براي مقام معظم رهبري نوشتم. 
نوش��تم اقليت ها بعضي جاها حتي براي نماز مشكل د ارند . 
البته الحمد  هلل د ر اس��تان هايي مثل سيستان وبلوچستان، 
گلس��تان، هرمزگان و خراس��ان اين مشكالت كمتر است؛ 
اما د ر مناطقي كه اهل تسنن د ر اقليت هستند ، مشكالتي 
د ارند . من د ر نامه ام به رهبري از مش��كالت نوشتم. مولوي 
عبد الحميد  د ر اد امه گفت: ما د رخواس��ت د اد يم تا ايش��ان 
فرماني صاد ر كنند  كه به اين مسائه رسيد گي كنند . فرمان 

مقام معظم رهبري الحمد اهلل صريح و شفاف بود .

 مولوي عبد الحميد 
از اميدواري به آيند ه سخن گفت

وزي��ر  سياس��ي  مع��اون   
كش��ور از معياره��اي مهم د ر 
ارزيابي عملكرد  اس��تاند اران را 
تواناي��ي تامين امني��ت پايد ار 
د ر اس��تان هاي مختلف كشور، 
نح��وه عملكرد  آنه��ا د ر زمينه 
اقتص��اد  مقاومتي و رس��يد گي 
ب��ه آس��يب هاي اجتماع��ي و 
فعاليت ه��اي فرهنگي د ر اس��تان ها عنوان كرد . اس��ماعيل 
جب��ارزاد ه د ي��روز د ر گفت وگو با ايرنا، د رباره ش��يوه و روش 
وزارت كش��ور براي تعيين استاند اران جد يد  افزود : ارزيابي از 
استان ها براساس اختيارات استاند اران انجام مي شود  و همواره 
تاكيد  بر ارزيابي براس��اس مجموعه يي از بحث هاي امنيتي، 
اجتماعي، اقتصاد ي، فرهنگي است، چون استاند اران به عنوان 
رييس شوراي تامين استان ها، مسوول تامين امنيت استان ها 
هس��تند  و اين يكي از معيارهاي بسيار مهم ما د ر ارزيابي ها 
است.  وي خاطرنشان كرد : معيار د وم بحث اقتصاد  مقاومتي 
كه از ابتد اي د ولت د وازد هم براساس فرمايشات رهبر معظم 
انقالب به عنوان كار اصلي استاند اران تعريف شد ه و ستاد هاي 
مربوط��ه تحت نظر ق��رارگاه اقتصاد  مقاومتي د ر اس��تان ها 
تشكيل شد  و استاند اران رييس اين ستاد ها هستند . معاون 
سياسي وزير كشور تصريح كرد : د ر اين ستاد  نيز همه مد يران 
مرتبط با مقوله اقتصاد  مقاومتي عضويت د ارند  بنابراين يكي 
د يگر از معيارهاي ما براي ارزيابي استاند اران، نحوه عملكرد  
آنها د ر زمينه اقتصاد  مقاومتي اس��ت. جبارزاد ه اد امه د اد : به 
عالوه اين د و مورد ، بحث آسيب هاي اجتماعي، فعاليت هاي 
فرهنگي و بخش هاي مختلف از د يگر معيارهايي وزارت كشور 

د ر ارزيابي عملكرد  استاند اران است. 

 طي هفته هاي آتي چند  استاند ار د يگر 
تغيير مي كنند 
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3 كالن
واگذاري سهام 2 شركت به 

وكالت از صندوق بازنشستگي
سهام 2 شركت به وكالت از سوي صندوق بازنشستگي 
فوالد توس��ط سازمان خصوصي س��ازي واگذار مي شود.   به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان خصوصي س��ازي، سهام 2 
ش��ركت به وكالت از س��وي صندوق حمايت و بازنشستگي 
كاركنان فوالد توسط سازمان خصوصي سازي در روز ششم 
آذرماه جاري واگذار مي شود.  براساس اين گزارش، ۶۷.۹2۵ 
درصد س��هام شركت سنگ آهن مركزي ايران به ارزش كل 
پاي��ه ۳۹هزار و ۹۹2ميلي��ارد و ۷۴۸ ميليون و ۱۳۱ هزار و 
۹۳۰ ريال و ۹۹.۸۵ درصد سهام شركت زغال سنگ كرمان 
ب��ه ارزش كل پايه 2۴ ه��زار و ۵۶ ميليارد و ۹۳۶ ميليون و 
۶۰۹ هزار و ۳2۸ ريال در اين روز روي ميز مزايده مي روند. 

 فساد در واگذاري ها 
حقيقت ندارد

رييس سازمان خصوصي سازي اعالم كرد: اين سازمان از 
هر گونه نظارت استقبال مي كند و با اطمينان اعالم مي كنم 
ك��ه در روند واگذاري ها حتي يك مورد تخلف و فس��اد هم 
صورت نگرفته اس��ت.  به گزارش سازمان خصوصي سازي، 
پوري حس��يني با تاكي��د بر اينكه در جري��ان اجراي برنامه 
خصوصي س��ازي و واگذاري ها، تمام مزايده ها مطابق قانون 
انجام شده، گفت: سازمان خصوصي سازي از هر گونه نظارت 
استقبال  و با اطمينان اعالم مي كند كه در روند واگذاري ها 

حتي يك مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.   

 ممنوعيت انتقال يا 
ماموريت كارمندان آزمايشي

س��ازمان اداري اس��تخدامي امكان انتقال و ماموريت 
كارمندان در دوره آزمايشي را لغو كرد.  به گزارش تسنيم، 
براساس بخشنامه س��ازمان اداري و استخدامي، انتقال يا 
ماموريت كارمندان رسمي- آزمايشي ممنوع شد.  در اين 
بخش��نامه آمده است: شوراي توس��عه مديريت و سرمايه 
انساني در جلسه يك آبان بنا به پيشنهاد سازمان اداري و 
اس��تخدامي كشور، امكان انتقال و ماموريت كارمندان در 
دوره آزمايش��ي پيش بيني شده در ماده ۷ بخشنامه سال 
۹۳)موضوع تعيين وضعيت كارمندان در دوره آزمايشي( 

را لغو كرد. 

 وعده سازمان مالياتي 
درباره جرايم مالياتي اصناف

معاونت ماليات هاي مستقيم سازمان مالياتي در پاسخ به 
درخواست اصناف براي بخشش جرايم مالياتي وعده حداكثر 
مس��اعدت الزم در جهت حل مش��كل فعاالن اقتصادي را 
مطرح كرد. به گزارش تس��نيم، معاون ماليات هاي مستقيم 
س��ازمان امور مالياتي در نامه يي به رييس اتاق اصناف ايران 
از اعمال حداكثر مس��اعدت به فع��االن اقتصادي كه با ارائه 
درخواست بخش��ودگي جرايم به ادارات كل مالياتي رجوع 

كنند، خبر داد. 

اخبار كالن

مركز پژوهش هاي مجلس واگذاري سازمان مركزي تعاون روستايي را خالف قوانين كشور اعالم كرد

واگذارييكهامنيتغذاييراتهديدميكند
 گروه اقتصاد كالن|

 اخيرا در سازمان خصوصي سازي مصوبه يي درخصوص 
واگذاري س��ازمان مركزي تعاون روستايي ايران به بخش 
خصوصي، توس��ط هيات واگذاري اين سازمان به تصويب 
رسيده است. خصوصي كردن اين گونه نهادهاي حاكميتي 
كه از نظر كارشناسان خارج از دايره واگذاري ها قرار دارند، 
ايرادات فراواني از نظر قانوني و توس��عه يي دارد و به همين 
دليل بارها به عناويني چون »جنون خصوصي سازي« ياد 
شده اند. بر اين اساس موضوع مذكور مورد توجه و بررسي 
بازوي پژوهش��ي مجلس نيز قرار گرفته و آنها با استناد به 
۴ مورد از بندهاي صريح قوانين باالدس��تي معتقدند اين 
واگذاري به طور كامل غيرقانوني و حتي غيرمنطقي است. 
اس��تناد اصلي اين كارشناسان قوانيني مانند سياست هاي 
كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي در زمينه نقش آفريني 
در توس��عه مناطق غيربرخوردار، مكلف ش��دن دولت در 
تامين ذخاي��ر راهب��ردي كاالهاي اساس��ي مانند گندم، 
الگوي پيشرفت و عدالت در سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
و برخي قوانين تش��كيل وزارت جهاد كش��اورزي و برنامه 
ششم توسعه است و لذا مطابق گفته اين كارشناسان تنها 
در صورت اصالح و تغيير در اساس��نامه س��ازمان مركزي 
تعاون روس��تايي امكان اين واگذاري فراهم خواهد شد كه 
آن هم كامال دراختيار قوه قانونگذار است. در زمينه تامين 
ذخاير گندم جالب است بدانيم كه برخي مقامات دولتي در 
سال هاي گذشته به خريد تضميني گندم انتقادات زيادي 
وارد كرده اند به طوري كه تاثير آن در اين وظيفه حاكميتي 
مشكالت فراواني براي كش��اورزها به بار آورده است؛ پس 
از گذش��ت ۸ ماه از تحويل گندم ه��ا، هنوز بيش از نيمي 
از مطالبات گندمكاران پرداخت نش��ده اس��ت. به طوري 
كه محمدباقر نوبخت س��خنگوي دولت در زمينه »فروش 
نس��يه بدون بهره« خطاب به كشاورزان گفته بود كه آنها 
باي��د دولت را درك كنن��د. در مقابل كارشناس��ان مركز 
پژوهش ه��اي مجلس يكي از اس��تنادات خود را در زمينه 
واگذاري تعاوني روس��تايي را تبصره »۳« بند ب ماده )۳( 
قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون 
در خصوص ب��ه خطر افتادن امنيت غذايي كش��ور اعالم 

مي كنند. 

 كاركردهاي غيرقابل واگذاري تعاون روستايي
به گزارش »تعادل« س��ازمان مركزي تعاون روستايي 
ايران در س��ال ۱۳۴2 تاس��يس شد. هدف سازمان مذكور 
براساس مفاد ماده )۳( اساسنامه، تامين موجبات پيشرفت، 
گس��ترش و تقويت تعاون و توس��عه عملي��ات اقتصادي، 
بازارياب��ي، بازرگان��ي و خدمات تعاوني در روس��تاها اعالم 
شده است. البته پس از تغييرات ساختاري در وزارت جهاد 

كش��اورزي، اين س��ازمان هم اكنون عالوه بر كاركردهاي 
متعدد در زمينه ش��ركت هاي تعاوني روس��تايي، عهده دار 
وظايف ديگري ه��م مانند مديريت نظام هاي بهره برداري، 
نظام صنف كش��اورزان و خريد محصوالت كشاورزي شده 
است. شواهد حاكي از آن است كه سازمان مركزي تعاون 
روستايي با فراز و نش��يب هاي خاص، نقش هاي مختلفي 
ارائه كرده اس��ت. با وج��ود اين، چالش هاي��ي مانند نبود 
ش��ناخت كافي از كاركردهاي اين س��ازمان و عدم اصالح 
اساس��نامه و وظايف آن، س��بب طرح موض��وع واگذاري 
س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي به بخش خصوصي، در 
راستاي كوچك س��ازي دولت و سياس��ت هاي كلي اصل 
چهل وچهارم قانون اساس��ي ش��ده اس��ت. اخيرا تصويب 
مصوبه يي در اين خصوص توس��ط هيات واگذاري سازمان 
خصوصي س��ازي، مجددا بحث ها و ابهاماتي را پديد آورده 
است كه مواجهه اصولي با آنها نيازمند بررسي كارشناسانه 
و تخصص��ي اس��ت. در اي��ن خص��وص بازوي پژوهش��ي 
مجلس شوراي اسالمي گزارش��ي منتشر كرده كه در آن 
به بررس��ي و تحليل مباحث مذكور و تبيين نس��بت اين 
تصميم با قوانين دايمي كش��ور، به خصوص قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي و قانون 
تع��اون و تحليل پيامدهاي اجراي اي��ن تصميم پرداخته 
 اس��ت.  به ط��ور كلي، گ��زارش حاضر به ص��ورت اجمالي،

 ۱۶ كارك��رد حاكميت��ي براي س��ازمان مرك��زي تعاون 
روس��تايي احصا كرده اس��ت كه قابل واگ��ذاري به بخش 
خصوصي نبوده و وزارت جهاد كش��اورزي نيز تش��كيالت 
مناس��ب ديگري براي ايف��اي كاركردهاي مذك��ور ندارد، 
ل��ذا در ص��ورت واگذاري اين س��ازمان، تش��كيل مجدد 
س��ازمان مش��ابه اجتناب ناپذير خواهد بود.  براساس اين 
گزارش اهم اين وظايف ش��امل ۱.آم��وزش اصول تعاون و 
روش اداره ش��ركت ها، 2. توس��عه شبكه تعاون در مناطق 
روستايي كش��ور، ۳. تعليم و تربيت نيروي انساني كارآمد 
براي سرپرس��تي و حسابرس��ي ش��ركت ها و اتحاديه هاي 
تعاوني روس��تايي و كش��اورزي، ۴. حسابرسي شركت ها و 
اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي، ۵. انجام خدمات 
عمومي و متفرقه موردنياز اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني 
روس��تايي و كشاورزي، ۶. نظارت و راهنمايي و مراقبت در 
فعاليت هاي اقتصادي-اجتماعي و كش��اورزي شركت ها و 
اتحاديه هاي تعاوني روستايي و كشاورزي، ۷. تهيه و بررسي 
طرح ه��اي مربوط به تحصيل اعتبار يا اخذ وام از بانك ها و 
موسسات مالي و بازرگاني، ۸. اتخاذ تصميم نسبت به صدور 
ضمانتنامه به نفع اتحاديه هاي تعاوني روس��تايي، ۹. ايجاد 
ارتباط و قبول عضويت در سازمان هاي بين المللي تعاوني 
و كشاورزي در حدود مقررات مربوط، ۱۱. مديريت خريد 
محصوالت اساسي به خصوص گندم به عنوان تامين كننده 

قوت مردم، ۱۱. حمايت از كش��اورزان در برابر واسطه ها از 
طري��ق خريد مقطعي محصوالت توليدي به ويژه در مواقع 
اوج عرضه، ۱2. انبار و توزيع محصوالت كشاورزي در بازار 
مص��رف در مواقع موردنياز، ۱۳. يكپارچه س��ازي اراضي و 
توس��عه زيرساخت هاي امنيت غذايي كشور، ۱۴. تمشيت 
امور نظام هاي صنفي كشاورزان و سازماندهي و نظارت بر 
آنها، ۱۵. اعمال سياس��ت هاي توسعه منابع آب و خاك از 
طريق نظام هاي بهره برداري و ۱۶. تشويق ايجاد شركت هاي 
خصوصي كشاورزي و دامداري به صورت واحدهاي تجاري 
و اقتصادي از طريق كمك هاي اعتباري و فني اس��ت كه 
بايد در مناطق روس��تايي ارائه ش��وند. كارشناس��ان مركز 
پژوهش ه��اي مجل��س معتقدند كه مناطق روس��تايي به 
 لحاظ سطح امكانات و خدمات عمومي و نزديكي به مراكز 
جمعيتي عمده، جذابيت كافي براي بخش خصوصي ندارند 
و عمده ساكنان آنها از قدرت مالي پاييني برخوردارند. اين 
ش��رايط، بعد حاكميتي چنين كاركردهايي را در راستاي 

عدالت گستري، بيش از پيش آشكار مي كند. 

 از مردمي به سمت تجاري شدن
گزارش مذكور در ادامه به بررسي موضوع واگذاري اين 
نهاد حاكميتي از زاويه قوانين باالدستي كشور مي پردازد. 
از نظر اين كارشناس��ان اوال مكلف ش��دن س��ازمان هاي 
توس��عه يي ب��ه س��رمايه گذاري مش��ترك ب��ا بخش هاي 
غيردولتي در مناطق كمتر توس��عه يافته در قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي و اجراي 

مفاد ساير سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست هاي كلي 
اقتص��اد مقاومتي مبني بر فراهم كردن زمينه مش��اركت 
حداكث��ري مردم در فعاليت هاي اقتصادي و بس��يج كليه 
منابع و امكانات، به خصوص در حوزه توس��عه روستايي، از 
طريق س��ازمان ها و نهادهاي خصوصي امكان پذير نيست، 
زيرا اغلب ساكنان نواحي روستايي از توان مالي و امكانات 
پايين��ي برخوردار بوده و س��رمايه هاي انس��اني و امكانات 
اداري-رفاهي در آنها بسيار پايين تر از نواحي شهري است. 
تحق��ق تكاليف مذكور در گرو حضور و بروز س��ازمان 
توسعه يي دولتي است كه تش��كيالت سراسري در كشور 
و ارتباط منس��جم و مستمر با روستانشينان داشته باشد. 
ازس��وي ديگر، احصاي وظايف حاكميتي سازمان مركزي 
تعاون روس��تايي نش��ان دهنده آن اس��ت كه كاركردهاي 
مذكور مقطعي نيس��ت كه با س��پري شدن تاريخ انقضاي 

آنها، بتوان سازمان را به بخش خصوصي واگذار كرد. 
مطابق نظر اين كارشناس��ان بخش خصوصي بي شك 
عالقه يي به س��رمايه گذاري در نواحي روستايي دورافتاده 
به نفع آحاد روس��تاييان و توس��عه تش��كل هاي مرتبط با 
بخش ندارد و واگذاري س��ازمان به بخش خصوصي، عمال 
تحقق الگوي پيشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتي را دچار 
چال��ش خواهد كرد. به راحتي قابل پيش بيني اس��ت كه 
با اين واگذاري، ش��ركت هاي تعاون��ي از حالت مردمي به 
س��مت تجاري صرف حركت خواهد كرد؛ چراكه تجربه و 
منطق نشان مي دهد، بخش خصوصي معموال عالقه يي به 
فعاليت هاي غيرانتفاعي ندارد و توانمندس��ازي تعاوني ها و 

تشكل هايي كه به عامه روستاييان و كشاورزان تعلق دارد، 
دغدغه اصلي آن نيس��ت. لذا از اين نظر هم مصوبه هيات 
واگذاري سازمان خصوصي سازي مغاير با روح قانون اجراي 
سياس��ت هاي اصل چهل وچهارم قانون اساس��ي است كه 

به دنبال تقويت بخش تعاون است. 
ازسوي ديگر، واگذاري سازمان مركزي تعاون روستايي، 
تحقق كاركرد امنيت غذايي را دچار چالش اساسي خواهد 
كرد و لذا مغاير با تبصره »۳ « بند ب ماده )۳( قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي مصوب 
2۵ خرداد ۱۳۷۸ و اصالحات بعدي است كه دولت را مكلف 
كرده در حد مقابله با بحران، نسبت به تامين كاالهاي اساسي 
مانند گندم رأسا اقدام كند. نكته بعدي اينكه درحال حاضر، 
طبق مواد )۱( و )2( قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، 
اين وزارتخانه متولي قانوني توس��عه روستايي كشور است، 
ولي در ساليان اخير از آنجا كه وزارت جهاد كشاورزي پيشرو 
سياست هاي كوچك سازي دولت بوده است، بخش عمده يي 
از بدنه خود را در اين حوزه از دست داده است. اين درحالي 
اس��ت كه جزو »۳ « بند ب ماده )2۷( قانون برنامه شش��م 
توسعه، وزارتخانه مذكور را مكلف به پيگيري يكپارچه امور 

روستايي كرده است. 
ح��ال با واگذاري س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي، 
تنها ابزار اساس��ي وزارتخانه ك��ه مي تواند با ارتقا، به ابزار 
حاكميتي در عرصه توس��عه روستايي تبديل شود، از بين 
خواهد رفت. زيرا س��اير معاونت ها و س��ازمان هاي وزارت 
جهاد كش��اورزي، مانند زراعت، باغباني، س��ازمان حفظ 
نباتات، س��ازمان دامپزش��كي و غيره، ب��ه امور تخصصي 
كشاورزي پرداخته و جايگاهي در نقش آفريني توسعه يي 
)به خص��وص از منظ��ر ابع��اد اجتماعي- اقتص��ادي( در 
مناطق روس��تايي كش��ور ندارند. به طور كلي كارشناسان 
مرك��ز پژوهش هاي مجلس با اس��تناد ب��ه ۴ بند صريح 
از قوانين باالدس��تي كش��وري، مخالفت خ��ود را با اين 
واگ��ذاري اعالم مي كنند. براس��اس اين گ��زارش باتوجه 
ب��ه ۱- نگاه وي��ژه قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل 
چهل وچه��ارم قان��ون اساس��ي ب��ه نقش آفرين��ي دولت 
 در توس��عه مناطق غيربرخ��وردار و كمتر توس��عه يافته،
2 -مكلف ش��دن دول��ت در اين قانون ب��ه تامين ذخاير 
راهبردي كاالهاي اساس��ي، ۳ -الزامات ناش��ي از الگوي 
پيش��رفت و عدالت و سياس��ت هاي كلي نظام، به ويژه در 
حوزه اقتصاد مقاومتي و ۴ -تكليف ناش��ي از مواد )۱( و 
)2( قانون تش��كيل وزارت جهاد كش��اورزي و جزو »۳ « 
بند ب ماده )2۷( قانون برنامه شش��م توسعه بر مديريت 
توسعه روستايي توسط وزارت جهاد كشاورزي، واگذاري 
س��ازمان مركزي تعاون روس��تايي خ��الف قوانين و فاقد 

منطق كارشناسي است. 
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 سمينار بررسي تطبيق پذيري 
با قوانين در بيمه البرز

س��مينار بين الملل��ي بررس��ي خط��ر ع��دم رعايت 
تطبيق پذيري با قوانين و مقررات از س��وي شركت بيمه 
البرز و با همكاري سنديكاي بيمه گران و با حضور مديران 
ارشد ش��ركت فيليپ س��يدني هلند، مديران و اعضاي 

هيات مديره شركت هاي بيمه برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز، در اين س��مينار 
يك روزه كه در س��الن كنفرانس اين شركت برگزار شد، 
سيدرسول تاجدار مديرعامل و نايب رييس هيات مديره 
بيم��ه البرز تاكيد كرد: ش��ركت هاي بيمه كش��ور بايد 
ب��ا اصالح س��اختار و تطبيق خود با قواني��ن و مقررات 
بين المللي، سرمايه گذاران خارجي را براي حضور در بازار 

ايران تشويق كنند. 
وي افزود: ش��ركت هاي بيمه كش��ور اگر بخواهند از 
مزاياي اقتصاد جهاني بهره مند شوند چاره يي جز رعايت 

قوانين بين المللي و تطبيق پذيري با اين قوانين ندارند. 
وي با بيان اينكه ش��ركت هاي بيم��ه در عمل با دو 
نوع ريس��ك متاثر از متغيرهاي داخلي و خارجي مواجه 
هستند، گفت: كمبود نيروي انساني متخصص، كمبود 
سرمايه، آموزش، نگاه صرفا اجتماعي اغلب مسووالن به 
فعاليت هاي بيمه ي��ي، عايدي غيراقتصادي ذي نفعان به 
ويژه سهامداران و در مجموع ريسك هاي سيستماتيك 
و غيرسيس��تماتيك از جمله برخي ريسك هاي داخلي 

هستند. 
مديرعامل بيمه البرز ادامه داد: ريس��ك هاي خارجي 
در عمل ناش��ي از دو عامل تحريم و تغييرات ناش��ي از 
ش��رايط غير از تحريم در فضاي كسب وكار بين المللي 
اس��ت به عنوان مثال مي توان به حوادث 11 س��پتامبر 
و متعاق��ب آن اص��الح قوانين ضدپولش��ويي از طريق 
تصويب USA PATRIOT ACT، بحران مالي سال 
2008 امري��كا و بحران مالي 2010 در اروپا اش��اره كرد 
كه باعث افزايش قوانين س��خت گيرانه از سوي بانك ها 
و سرمايه گذاران بين المللي ش��ده و در واقع هزينه هاي 
مبادله بين المللي را افزايش داده است، بنابراين همان طور 
كه مالحظه مي ش��ود، شرايط سخت فعلي براي فعاليت 
بانك هاي بزرگ بين المللي و ورود سرمايه هاي خارجي 
نه صرفا ناشي از فضاي تحريم بلكه عمدتا ناشي از تغيير 
Compl i )ررايط و افزايش هزينه هاي تطبيق پذيري 

ance( است. 
وي تاكيد كرد: بنابراين برخي مس��ائل موجود الزاما 
ب��ا رفع تحريم ها و اجراي برجام حل نخواهد ش��د بلكه 
با اصالح س��اختار و تطبيق پذيري ب��ا قوانين و مقررات 
بين المللي سخت گيرانه كه پس از بحران هاي اقتصادي 

جهاني وضع شده است، رفع خواهند شد. 
نايب ريي��س هيات مدي��ره بيم��ه الب��رز ادام��ه داد: 
ش��ركت هاي بيمه براي حفظ منافع ذي نفعان خود بايد 
بتوانند سرمايه گذاران خارجي را وارد صنعت بيمه كشور 
كنند و اين رويداد با تطبيق پذيري و ايجاد ش��فافيت و 

اجراي استانداردها ميسر خواهد شد. 
وي همچنين با اش��اره به نقش بسيار مهم و حياتي 
صنعت بيمه كه ب��دون دريافت كمترين كمك مالي از 
بودجه دولتي هزينه دي��ات و درمان حوادث جاده يي و 
تصادف ها كه مي توانس��ت هزينه هاي سنگين به دولت 
تحميل كند و آثار اجتماعي مخربي داشته باشد را تامين 

مي كند، از نقش آفريني صنعت بيمه قدرداني كرد. 
تاجدار همچنين بر نقش موثر و پررنگ دولت و بيمه 
مركزي در دوران تحريم از جمله تش��كيل حساب ويژه، 
تشكيل »P and I«ها و ظرفيت مشترك اتكايي داخلي 
تاكيد كرد و گفت: خوشبختانه با حمايت دولت و بيمه 
مركزي، ش��ركت هاي بيمه توانس��تند از دوران سخت 
تحريم به خوبي عب��ور كرده و با وجود احتمال تحميل 

هزينه هاي سنگين، تجربه ارزشمندي را ذخيره كنند. 
وي در پايان با تاكيد بر رعايت ش��اخصه هاي اقتصاد 
مقاومتي )برون گراي��ي و درون زاي��ي( در اقتصاد اظهار 
امي��دواري كرد كه بتوانيم ب��ه زودي صنعت بيمه را به 
جايگاه واقعي خود برس��انيم. همچنين در اين سمينار، 
جاپ ون ديك و هرمان آنينك دو نفر از مديران ارش��د 
شركت فيليپ سيدني هلند در مورد ماهيت تطبيق پذيري 
و نقش آن در صنعت بيمه، جنبه هاي اساسي مجموعه 
ريس��ك ها و جرايم مال��ي اقتصادي از جمل��ه مقابله با 
پولش��ويي، مقابله ب��ا تامين مالي تروريس��ت ها، قوانين 
تحريم ها، كنترل صادرات، فس��اد، تقلب و فرار مالياتي 
مباحثي مطرح كردند. اين كارشناسان همچنين اصول 
تدوي��ن منش��ور و چارچوب تطبيق پذيري ب��ا قوانين و 
مقررات را تش��ريح كردند و به مالحظات اساس��ي در به 
كارگيري فناوري اطالعات و ابزاره��اي نرم افزاري براي 
پشتيباني عمليات تجاري و دسترسي به اطالعات مربوط 

براي مراقبت از مشتريان )KYC( نيز اشاره كردند. 
ج��اپ ون ديك بر ل��زوم دارا بودن ش��فافيت براي 
تبادل اطالعات تاكيد كرد و گفت:  ما هيچ گاه نمي توانيم 
ريسك هاي فعاليت هاي تجاري را به صفر برسانيم اما در 
اين بين حاكميت سازماني بسيار مهم است و بايد كنترل 
كرد نيروي انس��اني فعال در ش��ركت،  مطابق با اصول و 
قوانين فعاليت مي كنند يا نه. بر همين اساس براي اصالح 
رفتار نيروي انساني بر اس��اس قوانين بين الملل بايد به 
پرس��نل خوب پاداش داد و پرس��نلي كه رفتار سازماني 

خوبي ندارند را از چرخه فعاليت خارج كرد. 
وي ادامه داد: ضربه خوردن اعتبار و ش��هرت شركت 
يكي از آثار مخرب تطبيق ناپذيري ش��ركت ها با قوانين 
است. وي همچنين بر لزوم تشكيل كميته و واحد بررسي 
انطباق پذيري در شركت هاي بيمه تاكيد كرد و گفت: اين 
بخش بايد بتواند قوانين بين المللي را ترجمه و تش��ريح 
ك��رده و قوانين و مقررات حاكم بر ش��ركت را با قوانين 
بين المللي منطبق كند تا شركت هاي بيمه بتوانند با بازار 

جهاني ارتباط برقرار كنند. 

  تسهيالت بانك رفاه
به بخش هاي اقتصادي

بانك رفاه در 7ماهه نخست سال جاري در بخش هاي 
آب و كش��اورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، 
بازرگان��ي، خدمات و متفرقه بالغ ب��ر 182.305ميليارد 

ريال تسهيالت اعطا كرد. 
به گزارش روابط عمومي بانك رفاه؛ در 7ماهه نخست 
س��ال جاري تعداد 2.375فقره تسهيالت قرض الحسنه 
مش��اغل خانگي، اش��تغال زايي و كارفرمايان طرح هاي 
مددجويي به مبلغ 277ميليارد ريال به معرفي ش��دگان 
كميته امداد خميني )ره(، س��ازمان بهزيستي و وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي از س��وي بانك رفاه پرداخت 

شده است. 
بانك رفاه همچنين در مدت ياد شده بالغ بر 1.999 
ميليارد ريال تسهيالت از محل قراردادهاي سپرده گذاري 

صندوق توسعه ملي اعطا كرده است.

اخبار

كارشناسان بر استفاده از اوراق خزانه جهت كنترل بدهي دولت به بانك ها و اضافه برداشت از بانك مركزي تاكيد دارند

مزايا و معايب اوراق خزانه و راهكار كنترل و كارايي آن 
كاهش فشار بر بانك ها با آسيب شناسي اوراق خزانه

گروه بانك و بيمه   
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي چگونگي 
عملكرد اسناد خزانه اسالمي را مورد بررسي قرار داد. 
به گزارش »تع��ادل« دفتر مطالعات اقتصادي اين 
مرك��ز با بي��ان اين مطلب كه اس��ناد خزانه در جهان 
امروز، يكي از ابزارهاي مهم مالي و ابزارهاي دولت براي 
اعمال سياست مالي به حساب مي آيد، افزود: بانك هاي 
مركزي نيز از طريق ورود به بازار ثانويه اسناد خزانه، به 
اعمال سياست  پولي يعني عمليات بازار باز مي پردازند 
و ب��ه همين دليل نخبگان اقتص��ادي نظر به اهميت، 
جاي��گاه و كاربردهاي عدي��ده اي��ن اوراق در اقتصاد، 

پياده سازي آن را در كشور مورد تاكيد قرار داده اند. 
اي��ن گ��زارش مي افزايد: يك��ي از مهم ترين موانع 
پيش روي پياده س��ازي اين ابزار مالي در كش��ورهاي 
اس��المي، ماهيت ربوي اين اسناد اس��ت كه از اين رو 
اقتصاددانان اس��المي، نوآوري هاي��ي در اين زمينه به 
خرج داده ان��د و از آن جمله در س��ال هاي اخير ابزار 
جديدي به نام اسناد خزانه اسالمي معرفي شده است. 
اسناد خزانه اسالمي از مدت ها پيش مورد توجه دولت، 
مجلس شوراي اسالمي و نخبگان اقتصادي بوده ولي 
نخس��تين بار در سال 1392 به طور رسمي در اليحه 
بودجه وارد ش��ده و دولت براي نخس��تين بار از اين 
ابزار مالي در راستاي تسويه مطالبات پيمانكاران بهره 
برد، گرچه در حال حاضر از اين اس��ناد در راس��تاي 
هموارس��ازي مخارج خزان��ه داري كل نيز اس��تفاده 
مي ش��ود. گزارش حاضر درصدد آسيب شناسي اسناد 
خزانه اس��المي ناظر به شيوه انتش��ار، مباني فقهي و 
عملك��رد آ ن برآمده و برخي راهكارها را در راس��تاي 

اصالح روند كنوني ارائه كرده است. 
اس��ناد خزانه اس��المي از س��ال 1392 در قوانين 
بودجه س��االنه م��ورد توجه قرار گرفته و نخس��تين 
عملكرد آن در اواخر س��ال 1393 به ثبت رس��يده و 
اين اس��ناد در اواسط س��ال 1394 به دست صاحبان 
آن رس��يده است. ايده اس��ناد خزانه اسالمي برگرفته 
از اس��ناد خزانه متعارفي است كه در ساير كشورهاي 
جهان به عنوان ابزاري در راستاي هموارسازي مخارج 
دولت به كار گرفته مي ش��ود. اسناد خزانه متعارف با 
كمترين نرخ ها به شكل تنزيلي وارد چرخه بازار شده و 
نقش مهمي در پرتفوي بانك ها و ساير نهادهاي مالي 
و پولي دارد و بانك مركزي از طريق ورود به اين بازارها 

اقدام به تعديل نرخ بهره مي كند. 
مهم ترين مانع براي استفاده از اين اسناد در ايران 
ماهيت ربوي آن بوده است. براي بهره مندي از مزايا و 
اجتناب از جنبه هاي غيرشرعي اسناد خزانه متعارف، 
برمبناي بيع دين كه مورد وفاق اكثريت مراجع عظام 
تقليد اس��ت، ابزار نويني با نام اس��ناد خزانه اسالمي 
ارائه ش��د كه بخش زيادي از كاركردهاي اسناد خزانه 
متعارف را پوشش داده اس��ت. دولت از اين اسناد در 
راستاي تسويه مطالبات پيمانكاران با مالحظه حفظ 
قدرت خريد استفاده كرده و پيمانكاران قادرند اسناد 
دريافت شده را در بازار ثانويه تنزيل كنند. اخيرا و در 
قوانين بودجه سال هاي 1395 و 1396، دولت از اين 
اس��ناد در راستاي هموارسازي و تامين مخارج جاري 
خود در قالب اسناد خزانه كوتاه مدت يك سال و كمتر 
نيز استفاده كرد كه نوعي تغيير ماهيت در اسناد خزانه 

اسالمي به شمار مي رود. 
تا به حال حدود 18هزار ميليارد تومان از اين اسناد 
منتشر ش��ده، ولي به داليل مختلفي صرفا در حدود 
50درصد عملكرد داشته است. از اين ميزان عملكرد، 
س��هم كمتري در بازار ثانويه مورد مبادله واقع ش��ده 
اس��ت. در واقع فقط 50درصد از كس��اني كه از دولت 
اسناد خزانه اس��المي دريافت كرده اند، اسناد خود را 
در بازار ثانويه تنزيل كرده اند. به طور خاص پيمانكاران 
بزرگ مقياس به علل مختلف اس��ناد خود را در بازار 

ثانويه تنزيل نكرده اند. 
س��ير نزولي و س��پس صعودي ن��رخ تنزيل اين 
اس��ناد در بازار و سپس استمرار نرخ هاي باال با وجود 
بازپرداخ��ت به موقع دولت در موارد اخزا 1 تا اخزا 5، 
نش��انگر آن اس��ت كه نرخ بهره بازار بين بانكي بيش 
از آنكه متاثر از عرضه اوراق بدهي دولت باش��د، متاثر 
از ش��يوه مداخله بانك مركزي در قالب عرضه ذخاير 
ي��ا اجتناب از عرضه ذخاير اس��ت. به بيان ديگر، نرخ 
سود اسناد خزانه را نمي توان راهبر نرخ بهره بازار بين 

بانكي دانست. 
همچنين به نظر مي رس��د در مورد فوايد تعميق 
بازار بدهي اغراق شده باشد، چرا كه استقراض دولت 
از كانال ه��اي مختلف مخصوصا در اقتصاد ايران و در 
بلندمدت، واجد آثار يكس��اني در حوزه اقتصاد كالن 

نرخ بهره، نرخ ارز، نقدينگي، تورم و... خواهد بود. 
مهم ترين نگراني ها در مورد اسناد خزانه اسالمي به 

موارد زير مربوط است: 
نكول دولت در بازپرداخت اسناد مذكور: تكرار 
تجربه نكول اوراق مش��اركت در اسناد خزانه اسالمي 
فاجعه بار خواهد بود. به همين دليل مجلس و دولت، 

اين اس��ناد را براي دولت به عنوان بدهي ممتاز تلقي 
كرده اند. اين اقدام گرچه ريس��ك نكول اسناد خزانه 
اس��المي را از بين مي ب��رد، ولي اق��دام اصولي تلقي 
نمي شود و مساله كلي دولت در تامين منابع الزم براي 

بازپرداخت انواع اوراق بدهي را رفع نمي كند. 
ادعا شده كه ورود اين اسناد به بازار سرمايه باعث 
افزايش فش��ار بر نرخ بهره ش��ده و به همين دليل از 
اوايل زمستان سال 95 پذيره نويسي اين اسناد در بازار 
فرابورس متوقف ش��د. اين موضوع گرچه از قبل قابل 
پيش بيني بود، اما نبايد در آثار اسناد خزانه اسالمي بر 

بازار فرابورس و نرخ بهره بازار اغراق شود. 
روند افزايش��ي اتكاي دولت به اين ابزار و تس��ري 
موارد مصرف آن به مصارف جاري نگران كننده است. 
هم از حيث نظري و هم از حيث عملي، اوراق مختلفي 
كه دولت براي هموارس��ازي هزينه ه��اي خود از آن 
اس��تفاده مي كند، به عنوان عامل فشاري بر نرخ سود 
بانكي قابل طرح است. يكي از مسائل اساسي اين است 
كه س��ناريوهاي بلندمدت در اين موضوع با توجه به 
اه��داف مختلف از جانب دس��تگاه هاي اجرايي اعم از 

مجلس و دولت مورد توجه قرار نگرفته است. 
در زمان انتش��ار اين گزارش در نيمه سال 1396، 
بعد از توقف عرضه اس��ناد خزانه اسالمي در فرابورس 
ايران، اسناد خزانه سخاب با نرخ هايي در حد 40درصد 
در بازار غيرشفاف و غيررسمي ثانويه مبادله شده است. 
اين موضوع نشان مي دهد كه توقف انتشار اسناد خزانه 
اسالمي در بازار فرابورس به بهانه تخريب بازار بورس 
به دليل نرخ تنزيل باالي اين اسناد، صرفا معادل پاك 

كردن صورت مساله بوده است. 
اعم�ال ب�ازي پون�زي و غلتان�دن بدهي به 
س�ال هاي آتي: گرچه ماهيت اسناد خزانه اسالمي 
به گونه يي اس��ت ك��ه اعمال بازي پون��زي به معناي 
صوري آن، يعني قرض گرفتن جديد به نيت پرداخت 
بدهي قبلي، براي آن معني ندارد، ولي به طور كلي اين 
وضعي��ت براي دولت به طور كامل وجود دارد. در واقع 
دولت مي تواند مقاديري كه قصد داشته تا به پروژه هاي 
عمراني اختصاص دهد به تسويه اسناد خزانه اسالمي 
تخصيص داده و براي پروژه هاي جديد به جاي مبالغ 

نقد، دوباره اسناد خزانه اختصاص دهد. 
توجه به اقتصاد سياسي طرح موضوع اسناد خزانه 
اس��المي به عنوان ابزاري پيش��رو در ش��رايط فعلي 
كش��ور الزم و حياتي اس��ت. بر اين اساس دولت بايد 
در خصوص موارد زير اقدامات الزم را در دس��تور كار 

قرار دهد: 
1. محدود كردن انتشار اسناد خزانه مبتني بر يك 

قاعده مالي تضمين كننده پايداري مالي دولت
2. ممانعت از ايجاد بازار ثانويه غيرمتش��كل براي 

اين اسناد و تمركز معامالت آن در بازار بورس
3. جلوگيري از تبديل شدن اسناد خزانه اسالمي 

به ابزاري براي بازي پونزي دولت
4. ايج��اد هماهنگي ميان سياس��ت هاي پولي و 
انتشار اسناد خزانه اس��المي و پيشگيري از آثار سوء 

انتشار اوراق بر نظام بانكي
5. اتخاذ تدبيري مناس��ب در مورد هموارس��ازي 

زمانبندي انتشار اسناد
6. بازنگري در موضوع حفظ قدرت خريد

7. تسريع در فرآيندهاي تخصيص اسناد به اقشار 
و سازمان هاي هدف

در سطح كالن بايد قواعدي روي انتشار اسناد خزانه 
اس��المي با توجه به ش��رايط كالن اقتصاد و وضعيت 
بودجه دولت و همچنين بخش هاي استراتژيك كشور 

اعمال شود و هر دولتي بايد تا حد ممكن بدهي هاي 
دوره خود را در همان دوره تسويه كند.

 مزايا و معايب
ممنوعيت اس��تقراض دولت از بانك مركزي براي 
جبران كس��ري بودج��ه از يك س��و و افزايش بدهي 
دولت به بانك ها در س��ال هاي اخير و در نتيجه رشد 
اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي از سوي 
ديگر، نش��ان دهنده اين واقعيت است كه از هر طرف 
به موضوع كس��ري بودجه دولت نگاه كنيم، سرانجام 
منابع بانك مركزي براي جبران منابع مالي و پولي به 
كار گرفته مي ش��ود و موجبات رشد پايه پولي و تورم 
را فراه��م مي كند و بخش عمده يي از منابع بانك ها را 

قفل كرده است. 
ب��ه گزارش»تعادل« بر اين اس��اس كارشناس��ان، 
راهكارهاي��ي نظير انتش��ار اوراق قرض��ه براي جبران 
كس��ري بودجه را مطرح كرده ان��د اما از آنجا كه تنها 
اوراق خزانه اس��المي ب��راي اين منظور جهت جبران 
بدهي دولت به پيمانكاران اس��تفاده شده لذا مزاياي 
اين اوراق ازجمله ايجاد تقاضا در بازار همچنين معايب 
آن ازجمله ريسك نكول را بايد مورد توجه قرار داد و 
بايد اوراقي كه بتواند كس��ري بودجه دولت را تامين و 
فش��ار بر شبكه بانكي و بانك مركزي را كاهش دهد، 

ارائه شود. 
فصلنامه روند در ش��ماره بهار 96 در گزارش��ي با 
عنوان تحليل آماري و آسيب شناسي بازار اسناد خزانه 
اس��المي به قلم هومن كرمي و دكتر س��عيد بيات به 
بررسي موضوع پرداخته و مزايا و معايب اوراق خزانه و 
ضرورت ارائه اوراق بهادار مناسب جهت جبران كسري 

بودجه را ارزيابي كرده است. 
اين گ��زارش نتيجه گرفته كه مي ت��وان با پايش 
ويژگي هاي آماري اسناد خزانه اسالمي شامل: بررسي 
روند تغييرات بازدهي اوراق، كش��ش تقاضاي اوراق و 
منحن��ي بازده اوراق به تحليل و آسيب شناس��ي بازار 
اين اوراق پرداخت. اين آسيب شناسي به دولت و بانك 
مركزي كمك مي كند تا با ش��ناخت آسيب هاي بازار 
اين اوراق، ش��رايط مناسب جهت تعميق آن را فراهم 
ك��رده و از ظرفيت هاي بالقوه بازار اوراق بدهي دولتي 
در حوزه ه��اي مختلف سياس��ت گذاري پولي و مالي 

استفاده كنند. 
انتشار اوراق قرضه در اثر نوسانات درآمدهاي دولت 
يك��ي از راه هاي متداول تامين مالي كس��ري بودجه 
اس��ت. امكان انتش��ار اوراق قرضه در چنين شرايطي 
باعث مي ش��ود، دولت هزينه هاي خود را هموار كرده 
و از محل درآمدهاي آينده خود در زمان حال استفاده 
كن��د. در مورد ايران ب��اال رفتن حجم بدهي دولت به 
پيمانكاران، بانك ها و بانك مركزي نياز دولت به بازار 
اوراق بده��ي را دو چندان كرده اس��ت. ابزارهايي كه 
دول��ت مي تواند با اس��تفاده از آنها ب��ه تامين مالي و 
ساماندهي بدهي هاي خود بپردازد و عمق بازار بدهي 
را افزايش دهد، اس��ناد خزانه اس��المي، اوراق تسويه 
خزانه، اوراق مصون از تورم و اوراق مش��اركت، مرابحه 

و اجاره است. 
دولت تنها از ابزار اسناد خزانه اسالمي براي تسويه 
بخشي از بدهي دولت و شركت هاي دولتي به پيمانكاران 
طلبكار بخش خصوصي بهره برده اس��ت. با توجه به 
نوظه��ور بودن بازار اوراق بده��ي دولتي در ايران اين 
پژوهش با رويكردي آماري به تحليل و آسيب شناسي 
اسناد خزانه اسالمي كه تاكنون توسط دولت منتشر 
ش��ده و در بازار ثانويه فرابورس عرضه شده، پرداخته 

اس��ت. يافته ها نشان مي دهد كه اسناد خزانه اسالمي 
برخالف اسناد خزانه متعارف در كشورهاي ديگر بدون 
ريس��ك نبوده و از نظر مش��اركت كنندگان در بازار، 
اين اوراق داراي ريس��ك نكول از س��وي دولت است. 
وجود ريسك نكول اين اوراق باعث مي شود از منحني 
س��اختار زماني نرخ سود نتوان در مورد تغييرات آتي 
نرخ بهره اطالعاتي به دست آورد؛ همچنين اين اوراق 
براي هدف جانبي عمليات بازار باز توسط بانك مركزي 
قابل استفاده نيس��ت. در عين حال مشاهده مي شود 
هرگاه دولت رفتار معتبري از خود نشان داده و مبلغ 
اوراق را در سررسيد پرداخت مي نمايد، اعتبارش نزد 
سرمايه گذاران افزايش يافته و ريسك نكول اوراق ديگر 

مشابه نزد سرمايه گذاران كاهش مي يابد. 
همچنين نتايج نش��ان مي دهد كه اس��ناد خزانه 
اسالمي بازار نقدشونده يي دارد و دارندگان اين اسناد 
به راحتي مي توانن��د در صورت نياز به پول نقد اوراق 
خود را بدون ريس��ك نقدش��وندگي در بازار ثانويه به 
فروش برسانند پس مي توان احتمال داد كه تقاضاي 

كافي از اين اوراق در بازار فرابورس وجود دارد. 
بن��ا به گزارش فصلنامه رون��د، كاهش درآمدهاي 
نفتي در س��ال هاي اخير باعث تشديد كسري بودجه 
دولت ش��ده و با نبود بازار اوراق بدهي توس��عه يافته، 
دولت با انباشتي از بدهي ها مواجه شده است. توانايي 
دولت براي انتش��ار اوراق بدهي باعث مي شود، دولت 
ب��دون اتكا به منابع بانك مركزي ي��ا بانك ها مخارج 
خ��ود را تامين كند و اين امر اس��تقالل بانك مركزي 
در تصميم گي��ري و اجراي سياس��ت پولي را افزايش 
مي دهد. بانك مركزي مي تواند با خريد و فروش اوراق 
بدهي دولت��ي در بازار ثانويه به عمليات بازار باز براي 
مديريت نقدينگي پرداخته يا با وثيقه گيري اين اوراق 
در بازار بي��ن بانكي هزينه هاي بانك ها را براي تامين 

مالي كوتاه مدت كاهش دهد. 
از مي��ان ابزارهاي ب��ازار بدهي دولتي تاكنون تنها 
اس��ناد خزانه اسالمي براي ساماندهي و تسويه بدهي 

دولت به پيمانكاران استفاده شده است. 
بررسي و تحليل آماري و آسيب شناسي بازار اسناد 
خزانه اسالمي نشان مي دهد اسناد خزانه اسالمي در 
ايران برخالف اسناد خزانه متعارف در كشورهاي ديگر 
جزو اوراق كم ريسك نبوده و از نظر مشاركت كنندگان 
در بازار، اين اوراق داراي ريس��ك نكول است. از سوي 
ديگر، اس��ناد خزانه اسالمي بازار نقد شونده يي دارد و 
مي توان انتظار داش��ت كه تقاضاي كافي از اين اوراق 

براي انتشار بيشتر وجود داشته باشد. 

 اوراق قرضه و تامين مالي
از راه ه��اي مت��داول تامين مالي كس��ري بودجه 
دولت، انتش��ار اوراق قرضه اس��ت كه باعث مي ش��ود 
دولت بتواند از مح��ل درآمدهاي آينده خود در زمان 
حال خرج كرده و هزينه هاي خ��ود را اجرايي نمايد. 
در ايران، س��هم قابل توجهي از مخارج دولت توسط 
درآمدهاي نفتي تامين مي شود و درآمدهاي نفتي نيز 
در طول سال هاي گذشته نوس��انات زيادي را تجربه 
كرده و موجب ناپايداري درآمدهاي دولت شده است. 
كاه��ش درآمده��اي نفتي و به وجود آمدن كس��ري 
بودج��ه و نبود بازار اوراق بدهي دولتي توس��عه يافته 
براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي با به وجود آوردن 
بي ثباتي هاي مالي، موج بي ثباتي هاي پولي نيز ش��ده 

است. 
در سال هاي اخير به دليل افت قيمت جهاني نفت 
و كاهش صادرات نفت به دليل تحريم هاي بين المللي، 

دولت با ش��وك درآمدي ش��ديدي مواجه ش��ده و با 
انباش��ت بدهي هاي دولت، بي ثباتي هاي مالي و پولي 

بيشتر شده است. 
اثرات بي ثباتي هاي مالي به وجود آمده تنها به بانك 
مركزي محدود نشده و شبكه بانكي وپيمانكاران بخش 
خصوصي را نيز متاثر كرده اس��ت. تا پيش از تصويب 
قانون برنامه س��وم توسعه كش��ور مانعي براي تامين 
كس��ري بودجه دولت از طريق مناب��ع بانك مركزي 
وج��ود نداش��ت، ولي پس از آن، ب��ه موجب ماده 69 
برنامه سوم توسعه، بند ب ماده 2 برنامه چهارم توسعه 
و تبصره بند ج ماده 117قانون برنامه پنجم توس��عه، 
تامين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك 

مركزي ممنوع شده است. 
 از سال ش��روع قانون برنامه س��وم توسعه كشور 
1379 و نبود بازار اوراق بدهي دولتي، كسري بودجه 
دولت به ناچار از منابع ش��بكه بانكي تامين ش��ده و 
بانك ها نيز به دليل عدم بازگش��ت اين منابع از سوي 
دول��ت براي جبران منابع مورد ني��از از بانك مركزي 

اضافه برداشت داشته اند. 
در چنين ش��رايطي ايجاد و توس��عه ب��ازار اوراق 
دولت��ي كامل، بالغ و منطبق با ش��ريعت، مي تواند از 
طري��ق تبديل بدهي هاي دولت به اوراق بدهي، منابع 
مالي براي پيمانكاران طلبكار از دولت و شبكه بانكي 
فراهم كند. ش��بكه بانكي نيز مي تواند در صورت نياز 
به نقدينگ��ي در بازار بين بانكي با وثيق��ه قرار دادن 
اي��ن اوراق، منابع مالي مورد نياز كوتاه مدت خود را با 

نرخ هاي سود پايين تر دريافت كند. 
همچنين، شبكه بانكي مي تواند مانند پيمانكاران، 
اوراق دريافت��ي از دول��ت را در ب��ازار ثانويه عرضه و 

نقدينگي مورد نياز خود را تامين كند. 
با توس��عه و تعميق بازار اوراق بدهي دولتي، سهم 
تامين مالي بازارمحور كس��ري بودجه دولت نس��بت 
به تامين مال��ي بانك محور افزاي��ش مي يابد. به اين 
ترتيب با توجه به بانك محور بودن نظام تامين مالي 
در ايران، ش��بكه بانكي به جاي تامين مالي بخشي از 
كسري بودجه دولت، منابع خود را مي تواند در اختيار 

فعاليت هاي مولد بخش خصوصي قرار دهد. 
انتش��ار اوراق بدهي دولتي عالوه بر برطرف كردن 
مشكل تنگناي اعتباري بانك ها، دولت را از استقراض 
از بان��ك مركزي و بانك ها براي تامين مالي كس��ري 
بودجه احتمال��ي بي نياز كرده و از اي��ن رو با كاهش 
سلطه مالي، استقالل بانك مركزي در تصميم گيري 

و اجراي سياست پولي افزايش مي يابد. 
ب��ا برقرار ش��دن ب��ازار اوراق بدهي دولت��ي كه از 
نقدش��وندگي و عمق كاف��ي برخوردار اس��ت، بانك 
مركزي به عن��وان نهاد سياس��ت گذار پولي مي تواند 
ب��ا خريد و فروش اوراق بده��ي كوتاه مدت دولتي در 
بازار ثانويه اين اوراق به عمليات بازار باز براي مديريت 
نقدينگي و تقاضاي كل اقتصاد بپردازد. امكان عمليات 
بازار باز، ابزار غيرمستقيم جديدي براي اجراي سياست 

پولي در اختيار بانك مركزي قرار مي دهد. 
عمليات بازار باز از طريق تغيير عرضه در بازار پول 
مي توان��د، نرخ بهره را از طريق كري��دور نرخ بهره به 
نرخ بهره هدف بانك مركزي نزديك كند. از مزيت هاي 
عمليات بازار باز در مقايسه با تغييرات رشد پايه پولي 
كه به صورت متداول انجام مي ش��ود، بازگش��ت پذير 

بودن سياست اجرا شده است. 
از ش��روط مهم موفقيت دولت در حفظ و توسعه 
بازار بدهي اوراق بدهي، ايجاد اعتبار در اين بازار است. 
اوراق بدهي دولتي به عنوان اوراق بدهي بدون ريسك 
تلقي مي ش��ود، چون دولت پرداخت اصل و سود اين 
اوراق را ب��ه عنوان تعهد قطع��ي خود مي داند و به آن 
پايبند است. س��رمايه گذاران بالقوه ترجيح مي دهند، 
اوراق بده��ي دولت��ي را ب��ه عنوان ي��ك دارايي امن 
براي متعادل كردن ريس��ك و بازده سبد دارايي خود 
نگهداري كنند؛ اما اگر اطمينان كافي از پرداخت سود 
و اصل اوراق بدهي از سوي دولت وجود نداشته باشد، 
نرخ ب��ازده انتظاري اين اوراق ب��ه دليل وجود صرف 
ريس��ك افزايش يافت��ه و هزينه تامي��ن مالي دولت 
افزاي��ش مي يابد. همچنين در صورت تداوم اين رفتار 
امكان ادام��ه تامين مالي از طريق بازار اوراق بدهي با 

تهديد مواجه مي شود. 
ب��ه طور كلي، ابزارهايي كه دولت مي تواند در بازار 
اوراق دولتي طراحي و به كار گيرد در 4 دس��ته كلي 
شامل: اسناد خزانه، اوراق تسويه خزانه، اوراق مشاركت 
و س��اير صكوك اجاره و مرابحه و اوراق مصون از تورم 
ق��رار مي گيرند. راهكاري كه دولت براي س��اماندهي 
بده��ي خود به پيمانكاران بخش خصوصي اس��تفاده 
كرده است، ارائه اس��ناد خزانه اسالمي به پيمانكاران 
طلب كار از دولت بوده اس��ت. دولت انتشار نخستين 
اس��ناد خزانه اس��المي را از مهر م��اه 94 آغاز كرد و 
دهمين سري از اين اوراق بهادار در اختيار پيمانكاران 
طلبكار قرار گرفته كه از طريق فرابورس ايران در بازار 

ثانويه قابل مبادله است. 

گروه بانك و بيمه   
دي��روز ش��نبه نرخ رس��مي 29 ارز ب��ا افزايش و 
7 ارز با كاهش همراه ش��د. نرخ رس��مي دالر با 41 
ريال افزايش 3519 تومان، پوند با 111 ريال رش��د 
4640.5 توم��ان و يورو با 259 ريال رش��د 4102.8 
توم��ان ارزش گ��ذاري ش��د. ب��ه گ��زارش »تعادل« 
صرافي هاي پايتخت نيز هر دالر امريكا را با 6 تومان 
افزايش نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته 4هزار 
و 78 تومان مي فروختند. همچنين قيمت داد و ستد 
هر يورو با 10تومان رش��د نسبت به روز چهارشنبه 
 هفت��ه گذش��ته 4ه��زار و 798 تومان و ه��ر پوند با

6 تومان افزايش 5 هزار و 436 تومان تعيين شده بود. 
اختالف دو نرخ دالر مبادله ي��ي و آزاد اكنون به 

559 تومان رسيده است. 

در ب��ازار ارز نيز هر اون��س جهاني به 1276 دالر 
رس��يده اس��ت در نتيجه هر قطعه س��كه تمام بهار 
آزادي طرح جديد با 8 ه��زار و 400 تومان افزايش 
نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته يك ميليون 

و 361 هزار تومان فروخته مي شد. 
همچنين هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم با 400 تومان افت نس��بت به روز چهارش��نبه 
هفته گذشته، يك ميليون و 293 هزار تومان معامله 
شد. نيم سكه با 4 هزار و 300 تومان افزايش قيمت 
نس��بت به روز چهارشنبه هفته گذشته 685 هزار و 
300 تومان و هر قطعه ربع س��كه بهار آزادي نيز با 
يك هزار تومان افت، 388 هزار تومان ارزش گذاري 
ش��د. قيمت هر قطعه سكه گرمي نيز با 200 تومان 
افزايش نسبت به روز مذكور 256 هزار و 500 تومان 

و هر گرم طالي 18 عيار با 550 تومان رش��د، 125 
هزار تومان تعيين شده بود. همچنين شوراي جهاني 
طال اعالم ك��رد: تقاضا براي جواه��رات در ايران در 
3ماهه سوم 2017 براي نهمين دوره 3ماهه متوالي 
افزايش داش��ته و با رش��دي 8درصدي به 11.4تن 
رسيده است. تقاضا براي جواهرات طال در عربستان و 
امارات بعد از افزايش مقطعي طي چند هفته آينده، 
احتماال قب��ل از اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده 

در ماه ژانويه در اين كشورها كاهش خواهد يافت. 
بر اس��اس جديدتري��ن گزارش ش��وراي جهاني 
ط��ال، كاهش قيمت نفت و افزايش هزينه ها موجب 
شده تا تقاضا براي جواهرات در عربستان در 3ماهه 
سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 9درصد 
كاهش يابد. تقاضا براي جواهرات در امارات هم افت 
10درصدي را نشان مي دهد. تقاضاي عربستان براي 
جواهرات در اين مدت به 9.8 تن رس��يده، در حالي 
كه تقاضاي امارات 7 تن بوده است. به طور كلي تقاضا 
در خاورميانه براي جواهرات در 3ماهه س��وم 2017 

با افت 4درصدي به 40.9 تن رسيده كه پايين ترين 
رقم از سال 2014 تاكنون است. در گزارش شوراي 
جهاني طال آمده است، اعمال ماليات بر ارزش افزوده 
5درصدي در عربس��تان و ام��ارات مي تواند موجب 
افزايش تقاضا قبل از پايان س��ال ش��ود، هرچند كه 
ما معتقديم اين تاثير موقتي خواهد بود... تقاضا براي 
جواهرات احتماال با اجراي اين طرح كاهش خواهد 
يافت. تقاضا براي جواهرات در ايران در 3ماهه سوم 
امسال براي نهمين دوره 3ماهه متوالي افزايش داشته 
و با رشد 8درصدي به 11.4تن رسيده است. به گفته 
شوراي جهاني طال، كاهش نرخ بهره در ايران موجب 
ش��ده تا مصرف كنندگان بيشتر به سمت خريد طال 
روي بياورند. تقاضاي ايران براي خريد شمش و سكه 
طال 5.5تن بوده، در حالي كه اين رقم يك سال پيش 
تنها 2.7 تن بوده است. تقاضاي تركيه براي شمش 
و س��كه طال در اين بازه زماني تقريبا سه برابر شده و 
از 5.3 تن در مدت مشابه سال قبل به 15تن رسيده 
اس��ت. كاهش قيمت طال به لير تركيه و يك برنامه 

اعط��اي وام دولتي از عوامل افزايش تقاضا براي طال 
در تركيه بوده اند.

كاهش نرخ سود بانكي تقاضا براي طال در ايران را افزايش داد
افزايش نرخ ارز و سكه 

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

شنبهچهارشنبهنوع سكه و ارز 
13526001361000تمام بهار آزادی طرح جديد
12934001293000تمام بهار آزادی طرح قديم

681000685300نيم سكه
389000388000ربع سكه

256300256500سكه گرمی
124450125000هر گرم طالی 18 عيار

40724078دالر
47884798يورو
54305436پوند
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5 بورس و فرابورس
براي ورود به بورس چه 

گام هايي بايد برداشته شود؟
اگر تصميم س��رمايه گذاري 
مس��تقيم در بورس داريد براي 
اينك��ه ب��ه ص��ورت اصول��ي با 
س��ازوكار آن آشنا ش��ويد الزم 
است چندين نكته را مورد توجه 

خود قرار دهيد. 
در گام نخس��ت بايد توجه 
داش��ت ك��ه بازاره��اي مال��ي 
در دني��ا و ب��ازار ب��ورس ايران 
پيچيدگي ه��اي خ��اص خ��ود 

را دارن��د به همين دليل قبل از هر گونه س��رمايه گذاري 
الزم اس��ت به  طور كامل با جزييات اين بازار ها آش��نا شد 
چراكه ممكن اس��ت شرايطي پيش  آيد كه افراد به اشتباه 
تصميمي بگيرند و به دليل عدم آگاهي، سرمايه فرد مدت 
زيادي بلوكه شده يا زيان سنگيني را متحمل شود. از اين 
رو توصيه مي ش��ود كه افراد به  ط��ور كامل تحت نظارت 
موسساتي كه مجوز رسمي آموزش از طرف سازمان بورس 
دارند، آموزش ببينند. در س��ويي ديگر مش��اهده مي شود 
كه فقط آموزش ديدن كافي نيس��ت به همين دليل افراد 
مي توانند از طريق سايت معامالت مجازي سازمان بورس 
ب��ه آدرس irvex. ir به صورت مجازي معامله كنند زيرا 
اين س��ايت در شرايطي شبيه سازي شده كه فرد مي تواند 
اقدام به خريد و فروش س��هام كند. همچنين افراد پس از 
اينكه مدتي به صورت مجازي تجربه فعاليت در بازار بورس 
را كسب كردند با س��رمايه يي اندك مي توانند فعاليت در 
بازار واقعي بورس را آغاز كنند. بدين صورت كه پس از اخذ 
كد بورس��ي فرد مي تواند با حداقل 100هزار تومان طعم 
سرمايه گذاري در بازاري كه مي تواند در يك روز 5 درصد 

سرمايه شما را افزايش يا كاهش دهد، بچشد. 
اين درحالي اس��ت كه افراد  بايد بعد از گذش��ت چند 
ماه معامالت آزمايشي كارنامه عملكرد خود را آماده كنند 
و با تغييرات و بازدهي هاي متوس��ط ب��ازار كه خود را در 
ش��اخص هاي مختلف نمايان مي كنند، مقايسه يي صورت 
بگيرد. افزون بر اين در صورتي كه فرد توانست حداقل به 
اندازه ميانگين شاخص بازدهي كسب كند در مرحله پس 
از آن به  طور جدي تر و با سرمايه يي بيشتر فعاليت در اين 
بازار آغاز مي ش��ود. در غير اين صورت اگر فرد نتوانس��ت 
آن ط��ور كه بايد و ش��ايد بازدهي كس��ب كند بايد نقص 
كار خود را بيابد و درصدد برطرف كردن آن باش��د چراكه 
در چنين ش��رايطي افراد نيازمند آموزش بيشتر و مشاوره  
بهتري دارند. اين درحالي است كه احتمال اين موضوع كه 
فرد در پياده سازي معامالت دچار مشكل است هم وجود 
دارد ك��ه در اي��ن صورت افراد  بايد در پي كس��ب تجارب 
بيشتر باش��ند. در صورتي كه افراد پس از طي كردن اين 
فرآيندها وارد بازار سرمايه شدند به سادگي از اين بازار جدا 
نخواهند شد و براي زمان بيشتري روي بازار بورس حساب 

ويژه يي باز خواهند كرد. 
ابتداي�ي  روزه�اي  ب�راي  توصيه هاي�ي  م�رور 

سرمايه گذاري: 
 س��عي كنيد همواره از يكي از دوس��تان يا آشنايان 
خود كه در بازار بورس س��ابقه فعاليت دارند، مش��ورت و 

راهنمايي بگيريد. 
 درخصوص خريد و فروش س��هام خيلي س��خت به 
ديگران اطمينان كنيد و هر پيشنهاد خريد و فروشي كه 
شنيديد بايد همراه با دليل و تحليل باشد. بسياري از افراد 
با ايجاد هيجان درخصوص برخي سهام در پي ايجاد حباب 

در قيمت سهم خواهند بود. 
 اگر از سايت هاي مشاوره يي استفاده مي كنيد، سعي 

كنيد حتما از سايت هاي مجوزدار استفاده كنيد. 
 اخب��ار و حواش��ي پيرام��ون ب��ازار س��رمايه را از 

خبرگزاري هاي رسمي جويا شويد. 
 ب��ه عنوان نكته آخر اينكه پ��ول مازاد خود را به اين 
بازار وارد كنيد تا در صورت اتفاقات غيرقابل پيش بيني به 

روال عادي زندگي شما لطمه يي وارد نشود. 

 نگاهي بر عملكرد ايران ترانسفو: شركت ايران 
ترانسفو پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 
اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده و با سرمايه معادل 3هزار 
و 750ميليارد ريال منتش��ر كرد. همچنين اين ش��ركت 
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند 
م��اه 96 را مبلغ 306ريال اعالم كرده اس��ت و طي دوره 6 
ماهه با اختصاص مبلغ 78ريال سود به ازاي هر سهم معادل 
25درصد از پيش بيني هايش را پوشش داد كه اين رقم در 
مقايس��ه با دوره مشابه س��ال مالي قبل معادل 52 درصد 
كاهش داشت. گفتني اس��ت، شركت در دوره مشابه سال 
مالي قبل مبلغ 163ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص 

داد و به 20درصد از پيش بيني هايش رسيد. 
 تحق�ق س�ود 164ريال�ي »حفاري«: ش��ركت 
حفاري شمال با سرمايه ثبت شده 2هزار و 605 ميليارد و 
405ميليون ريال اطالعات و صورت هاي مالي ميان دوره يي 
6 ماهه منتهي به پايان شهريور 96 براي سال مالي منتهي 
به اسفند امس��ال را منتشر كرد. همچنين اين شركت در 
دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور 96 به ازاي هر سهم 
164ريال سود محقق كرد. اين شركت در دوره 6 ماهه سال 
مالي قبل به ازاي هر س��هم 161ريال سود خالص محقق 
كرده بود. در س��ويي ديگر، اين ش��ركت سود دوره 6 ماهه 
را نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 2درصد افزايش داد. 
بر اين اس��اس »حفاري« در پايان دوره 12ماهه منتهي به 
پايان اسفند 95 به ازاي هر سهم 311ريال سود شناسايي 
كرد. افزون بر اين، شركت حفاري شمال سود انباشته پايان 
دوره 6 ماهه منتهي به ش��هريور ماه امس��ال را يك هزار و 
716ميلي��ارد و 486ميليون ريال اعالم كرد. اين ش��ركت 
در 6 ماه��ه قبلي يك ه��زار و 135ميليارد و 117ميليون 
ريال س��ود انباشته داشته كه در 6 ماهه امسال 51 درصد 

افزايش يافت. 
  افزايش سود خالص »ختراك«: شركت ريخته گري 
تراكتور س��ازي ايران با سرمايه ثبت شده 231ميليارد ريال 
پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به پايان اسفند 
96 دوره 6 ماهه منتهي به پايان ش��هريور را منتش��ر كرد. 
همچنين اين شركت پيش بيني درآمد هر سهم براي سال 
مالي منتهي به پايان اس��فند امس��ال را مبل��غ 81 ريال به 
 ط��ور خالص پس از كس��ر ماليات اعالم ك��رد. عالوه بر اين 
»ختراك« در دوره 6 ماهه منتهي به پايان شهريور امسال به 
ازاي هر سهم 39ريال سود محقق كرد. اين شركت 48درصد 
پيش بيني ها را 6 ماهه پوشش داد. همچنين مهندسي نصير 
ماشين در سال مالي منتهي به پايان اسفند 95 به ازاي هر 
س��هم 72ريال سود محقق كرد. همچنين اين شركت در 6 
ماهه س��ال مالي قبل 33ريال سود محقق كرده و 46درصد 

پيش بيني ها را پوشش داده بود. 

يادداشت اقتصادي

روي خط شركت ها

حامد مددي 
تحليلگر و مدرس حوزه 

بازار سرمايه

»تعادل« در گفت وگو با صاحب نظران از جزئيات طرحي جديد در بازار سرمايه گزارش مي دهد

ابهام در انتشار اوراق ارزي
گروه بورس| مسعود كريمي|

 در نخس��تين روزكاري هفته جاري خبري مبني 
بر انتش��ار اوراق ارزي از س��وي رياست سازمان بورس 
و اوراق بهادار منتشر ش��د. اين روش به گونه يي است 
كه افراد با ميزان مش��خصي از نقدينگي اقدام به خريد 
اوراق ارزي در ب��ازار مي كنند اما در مقابل دالر تحويل 
نمي گيرند و فقط اوراقي دارند كه در اصل نشان دهنده 
ميزان س��پرده گذاري است و پس از فروش برگه اوراق 
افراد در س��ود و زيان حاصل از سرمايه گذاري در حوزه 
دالر سهيم خواهند بود به نوعي كه با افزايش نرخ دالر 
فرد به همراه ميزان س��پرده كه ثابت است سود ناشي 
از اين اتفاق را هم كه ريالي است، دريافت خواهد كرد 
و هي��چ دالري از چرخه اقتص��ادي در پي اين موضوع 
خارج نخواهد شد. اما در اين بين يك ابهام بزرگ وجود 
دارد و آن اين است كه بانك مركزي به عنوان يك نهاد 
باالدستي و تصميم گير در اين حوزه هنوز هيچ واكنشي 
نشان نداده است، زيرا با توجه به چند نرخي بودن نرخ 
ارز مشخص نيست كه اين موضوع تا چه اندازه قابليت 
اجرايي داشته باشد. از همين رو »تعادل« در گفت وگو با 
فردين آقابزرگي مديرعامل سابق كارگزاري بانك آينده 
و حامد ستاك كارشناس ارشد بازار سرمايه به چگونگي 
و جزئيات انتش��ار اوراق ارزي از سوي بورس پرداخته 

است كه آن را در ادامه مي خوانيد. 

 انتشار 2ميليارد دالري 
ش��اپور محمدي در رابط��ه با انتش��ار اوراق ارزي 
گفت: همكاري هاي الزم ميان سازمان بورس و اوراق 
به��ادار و نهاده��اي مربوط جهت انتش��ار اوراق ارزي 
صورت گرفته اس��ت. به گزارش مهر، شاپور محمدي 
در خصوص انتشار اوراق ارزي گفت: در قانون بودجه 
س��ال 96 كل كشور، اجازه انتشار اوراق ارزي از سوي 
وزارت نفت داده شده كه بر اين اساس سازمان بورس 
تمام همكاري هاي الزم را در اين زمينه صورت خواهد 
داد. البته مالحظاتي در اين راستا وجود دارد كه بايد 
به آن توجه كرد. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
اف��زود: نكته انتش��ار اوراق ارزي اين اس��ت كه وقتي 
مي خواهيم در كش��ورهاي ديگر، اوراق ارزي منتش��ر 
كنيم، باي��د مجوزهاي الزم از نهاد ناظر مربوط به آن 
كشور اخذ شود كه البته از طريق تفاهمنامه هايي كه 
با ساير كش��ورها داريم، اين امكان فراهم خواهد شد. 
وي تصريح كرد: مس��اله اصلي اين اس��ت كه انتشار 
اوراق ارزي در س��اير كش��ورها براي ايران تعهد ارزي 
ايجاد مي كند؛ بنابراين بانك مركزي به عنوان متولي 
بازار ارز كشور بايد كمك الزم را در اين زمينه صورت 
دهد تا اين امكان فراهم ش��ود. محمدي يكي ديگر از 
راهكارها را انتش��ار اوراق ارزي با فروش ريالي دانست 
و خاطرنش��ان كرد: تفاهمي نيز در اين رابطه با بانك 
مركزي انجام ش��ده و سازمان بورس آمادگي دارد كه 
اوراق ارزي را در داخ��ل منتش��ر كن��د؛ اما فروش آن 

به صورت ريالي باشد. معاون وزير اقتصاد خاطرنشان 
كرد: براي انتشار اوراق ارزي با فروش ريالي، ظرفيتي 
ك��ه در مرحل��ه اول  در نظر گرفته ش��ده، 2 ميليارد 
دالر است كه اين آمادگي وجود دارد؛ اما درخواست ها 
بايد از سوي ش��ركت ها داده شده و دولت بايد بتواند 
تخصي��ص الزم را از طريق س��ازمان برنامه و بودجه 

صورت دهد. 

 در انتظار بانك مركزي
در س��ويي ديگر فردين آقابزرگي مديرعامل سابق 
كارگ��زاري بانك آينده در خصوص تاريخچه انتش��ار 
اوراق ارزي بيان كرد: طي س��اليان گذش��ته در بانك 
ص��ادرات كه دولت��ي بود، انتش��ار اوراق ارزي صورت 
گرفت. اين اوراق با نرخي معادل 6 درصد، كوپن هاي 
س��ودي را منتش��ر مي كرد كه در قالب مقاطع زماني 
پيش بيني شده پرداخت ها صورت مي گرفت اما در آن 
زمان عمده نهاد هاي مالي و ش��ركت  هايي كه مرتبط 
با مجموعه اقتصاد داخل كش��ور بودند از اين اوراق به 
نحوي خريداري كردند كه در يك بازه زماني بس��يار 
كوتاه سقف اوراق ارزي به حداكثر ظرفيت خود رسيد. 
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به موضوع 
انتش��ار اوراق ارزي از سوي بورس عنوان كرد: انتشار 
اوراق ارزي از س��وي ب��ورس در صورتي كه به نرخ ارز 
منتشر شود، بحث ارز تك نرخي يا رويه هاي پوشش 

نرخ ارز در ابهام قرار دارد. 

اي��ن تحليلگر بازار س��رمايه گفت: ن��رخ ارز براي 
سرمايه گذار خارجي زماني كه قصد وارد كردن پول را 

به بازار ايران دارد، بسيار حايز اهميت است. 
وي خاطرنش��ان كرد: با توجه به اينكه در يك بازه 
زماني موضوع راه اندازي بورس ارز مطرح بود و در حال 
حاضر از جانب بانك مركزي هنوز تكليف اين موضوع 
روش��ن نشده اس��ت، پيش بيني مي ش��ود كه نهايت 
اتفاقي كه ش��ايد در اين حوزه رخ دهد، اين است كه 
تبديل كردن نرخ ارز، ارز مبادله يي يا هر نرخي كه به 

عنوان پايه باشد به صورت ريالي منتشر شود. 
فردي��ن آقابزرگي گف��ت: مادامي ك��ه به صورت 
ريالي اين اتف��اق صورت بگيرد، هدف نهايي كه ورود 
س��رمايه گذار خارجي است در اقتصاد صورت نخواهد 
گرف��ت. اين تحليلگر بازار س��رمايه ابراز داش��ت: اين 
موضوع در حال حاضر ابهام دارد و بايد ديد برنامه هاي 
بانك مركزي در خصوص نحوه تعيين نرخ ارز يا نحوه 

مبادالت ورود و خروج ارز به چه صورت است. 
وي افزود: تا زماني كه برنامه و تكليف مش��خصي 
از س��وي بانك مركزي ص��ورت نگيرد در اين موضوع 

نمي توان اظهارنظر كرد. 

 پوشش تقاضا ي سفته بازي
افزون بر اين حامد س��تاك كارش��ناس ارشد بازار 
س��رمايه در خص��وص جزئيات انتش��ار اوراق ارزي از 
سوي بورس عنوان كرد: به طور كلي تمام ابزار هايي كه 

به قيمت  هاي جهاني مربوط مي ش��وند به دليل اينكه 
تعيين قيمت ه��اي جهاني در اختي��ار اركان داخلي 
نيس��ت و نمي توانند قيمت  ها را مش��خص كنند، به 
همي��ن دليل بايد ابعاد اين موض��وع به صورت كامل 

مورد بررسي قرار گرفته باشد. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: در صورتي ك��ه ابعاد اين 
موضوع از جمل��ه پيش بيني هاي��ي از آينده قيمتي، 
به طور جامع و دقيق مورد ارزيابي قرار نگرفته باش��د 
به طور قطع موفقيتي حاصل نخواهد شد و در نهايت 
به جاي اينكه موجب اعتماد سازي شود، منجر به عدم 

اطمينان سرمايه گذاران در بازار خواهد شد. 
اين تحليلگر بازار سرمايه افزود: يكي از بانك ها طي 
سال هاي گذشته در خصوص طال چنين فرآيندي را 
شكل داد كه در مقابل دريافت ريالي از مردم و معادل 
كردن آن با ميزان مشخصي از طال، با افزايش و كاهش 
قيمت طال در واقع ميزان سپرده هاي افراد تغيير پيدا 
مي كرد. حامد س��تاك بيان كرد: در چنين شرايطي 
با افزايش قاب��ل مالحظه قيمت طال به نوعي طرح با 
شكس��ت مواجه ش��د كه اين مهم اتفاق خوبي براي 

سيستم مالي كشور نبود. 
اين كارش��ناس ارشد بازار س��رمايه اذعان داشت: 
انتش��ار اوراق ارزي از س��وي بورس مي تواند ريسك 
تقاضاي س��فته بازي و نوس��ان دالر ب��راي افرادي كه 

عالقه مند به نگهداري دالر هستند را از بين ببرد. 
وي افزود: دالري كه مي تواند در واردات و صادرات 

كش��ور نقش مهمي را ايفا كند بدون اينكه از چرخه 
اقتصادي خارج شود و به نوعي به جاي اينكه به سمت 
گاوصندوق ها و حساب ها و صندوق هاي امانات مردم 

حركت كند در اقتصاد كشور باقي خواهد ماند. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه ابراز داش��ت: با چنين 
ش��رايطي هم دالر از سيستم داخلي خارج نمي شود 
و هم افرادي كه مايل به سرمايه گذاري در حوزه دالر 
هستند ريال خود را به صورت مجازي تبديل به دالر 
مي كنند ك��ه در نهايت در صعود و نزول قيمتي دالر 

سهيم خواهند بود. 
حامد س��تاك تصريح كرد: اين موضوع در صورت 
اجرايي ش��دن مناسب ارزيابي مي ش��ود، چراكه دالر 
واقعي با توجه به موضوع س��فته بازي كه برخي افراد 
براي نوس��ان گيري از آن اس��تفاده مي كنند در بازار 

خواهد ماند. 
وي گفت: از س��ويي بدون اينكه دالري خريداري 
شود و به سمت حساب ها سرازير شود، سرمايه گذاران 

از رشد قيمتي آن بهره مند خواهند شد. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه عن��وان كرد: تضامين، 
متعه��دان و... در اين فرآيند بايد به طور دقيق در گام 
نخست مورد ارزيابي قرار گرفته باشد تا پروژه جديد با 
توجه به تجربه قبلي در طال مواجه با شكست نشود. 

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه خاطرنشان كرد: 
در صورت��ي كه تمام ابعاد اين موضوع اعم از چگونگي 
پوشش ريس��ك هاي صعود و نزول دالر به طور دقيق 
در آن ديده ش��ده باشد همچنين تعهدات و تضامين 
هم به طور كامل در آن ايفا شود، چنين ابزاري بسيار 
مناسب براي افرادي كه عالقه مند به سرمايه گذاري در 

بازار ارز هستند به شمار خواهد رفت. 
حامد ستاك عنوان كرد: به طور كلي هر ابزاري كه 
به بازار س��رمايه اضافه مي ش��ود، يك سري از عاليم و 
ذايقه هايي كه منصه يي براي ورود نداشتند را وارد بازار 
خواهد كرد. وي افزود: هر عرضه اوليه يا هر ابزار جديد 
باع��ث ورود افرادي كه به دلي��ل نبود چنين فضايي، 
در سرمايه گذاري ها حضور نداشتند در بازار مي شود. 
اين تحليلگر بازار سرمايه اذعان داشت: ورود ابزار هاي 
جديد به بازار س��رمايه به طور كلي به نفع كليت بازار 
خواه��د بود و در نهايت اين اتفاق باعث مي ش��ود كه 
ساليق و عقايد مختلف سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
دخيل شوند. اين كارشناس ارش��د بازار سرمايه ابراز 
داشت: برخي افراد خريد دالر را براي كسب سود انجام 
مي دهند و هدف آنها از اين خريد، اس��تفاده دالر در 
فرآيند معامالتي از جمله صادرات و واردات نيست. اين 
نوع خريد كه در جهت كس��ب سود است را اصطالحا 

)تقاضا ي سفته بازي( مي نامند. 
حامد ستاك گفت: افرادي كه اقدام به خريد دالر 
ب��ا اميد افزايش قيمت  آن در ب��ازار مي كنند، در واقع 
فشار تقاضاي آنها را انتشار اوراق ارزي از سوي بورس 

مي تواند از دوش بازار ارز بردارد. 

كاهش نماگر بورس تهران
گروه بورس|

شاخص كل بورس و اوراق بهادار تهران در نخستين 
روز كاري خود با افت 102واحدي همراه ش��د و رقم 87 
ه��زارو 795 واحدي را به خود اختصاص داد. از همين رو 
شاخص كل هم وزن اما با كاهش 11واحدي عدد 17هزار 

و 531 واحد را به نمايش گذاشت. عالوه بر اين شاخص 
س��هام آزاد ش��ناور نيز ب��ا كاهش 122واح��دي به رقم 
94هزار و 534واحد دست يافت. همچنين شاخص بازار 
اول ام��ا در حالي با كاهش 143واحدي به رقم 61هزار و 
337واحد دست يافت كه ش��اخص بازار دوم با افزايش 

160واح��دي عدد 192ه��زار و 385 واحد را به نمايش 
گذاش��ت. بر اين اساس روز گذش��ته معامالت سهام در 
نماد هلدينگ پتروش��يمي خليج فارس با 27واحد، گروه 
پااليش نف��ت بندرعباس ب��ا 17واح��د و پااليش نفت 
اصفهان با 14 واحد افزايش بيش��ترين تاثير مثبت را بر 
محاس��به شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند. در 
مقابل معامالت س��هام در نماد معامالتي فوالد مباركه با 
48 واحد، ملي صنايع مس ايران با 45 واحد و گروه مپنا 

با 28 واحد كاهش بيشترين تاثير منفي را در برآورد اين 
نماگر به دوش كشيدند. افزون بر اين ارزش كل معامالت 
ب��ورس تهران در حالي به بي��ش از 117 ميليارد تومان 
نمايش داده شد كه ناشي از دست به دست شدن بيش از 
497ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 45هزار و 
199 نوبت داد و ستد بود. طي معامالت روز گذشته نماد 
معامالتي شركت هاي ساختمان اصفهان، سرمايه گذاري 
چشم انداز توس��عه ش��مال، معادن منگنز ايران، كارتن 

ايران، توس��عه خدمات دريايي و بندري سينا، بيمه دي، 
اوراق مشاركت سيمان كردستان از سوي ناظر بازار سهام 
بازگش��ايي و در مقابل نماد معامالتي شركت هاي ايران 
ارقام، اوراق صكوك اجاره شركت واسط مالي ارديبهشت 
يكم در نماد صايتل، خدمات فني فوالد يزد، فرآورده هاي 
غذايي و قند پيرانش��هر، تامين ماس��ه ريختگري، كارت 
اعتباري ايران كيش، حق تقدم اس��تفاده نش��ده سيمان 

اروميه متوقف شدند.

آمار معامالت

چهره

كف بازار 

جانشين رييس سازمان بورس در امور بين الملل خبر داد

محاسبه سود اوراق با درآمد ثابت با فرمول جديد
فرابورس و سازمان بورس به طور مشترك، فرمول 
جديد محاسبه سود روزشمار اوراق با درآمد ثابت را 
به بخش علمي آيس��كو ارائه كردند كه اين سازمان 
بين المللي ني��ز اين فرمول را قابل اج��را براي ايران 

اعالم كرد. 
بهادر بيژني جانشين رييس سازمان بورس در امور 
بين الملل، با اعالم اين خبر گفت: براي توسعه روابط 
س��ازمان بورس در ح��وزه بين الملل تالش كرديم تا 
سازمان بورس در آيس��كو با ارائه فرمول هاي جديد 
و برگزاري جلس��ات متعدد به يك عضو فعال تبديل 
ش��ود. وي تاكيد كرد: بخش تحقيقات آيسكو بعد از 
بررس��ي موضوع، به اين نتيجه رسيد كه در فرمول 
فرابورس و سازمان بورس، از رهيافت درستي استفاده 
شده اس��ت و طي نامه يي رسمي نيز اين موضوع را 

اعالم كردند. جانشين رييس سازمان بورس در امور 
بين الملل خاطرنش��ان كرد: بخش تحقيقات آيسكو، 
فرمول مطرح شده از سوي فرابورس و سازمان بورس 
را مورد قبول اعالم و به بخش هاي ديگر آيس��كو نيز 
معرفي كرد كه مقرر ش��د همكاري هاي بين ايران و 
آيس��كو در چارچوب اين بحث علمي گسترش پيدا 

كند. 
بيژني افزود: بعد از آنكه فرابورس و سازمان بورس 
در بررسي هاي خود پي بردند فرمول قديمي محاسبه 
س��ود روزش��مار اوراق با درآمد ثابت در مورد بعضي 
كش��ورها كه سود بانكي در آنها باالي 5درصد است، 
نمي تواند دقيق باش��د، فرمول جديد را ارائه كردند. 
وي در ادام��ه اف��زود: بحث ديگري كه مطرح ش��د 
قابليت اجراي اين فرمول براي ساير كشورها بود؛ به 

اين ترتيب كه ساير كشورها مي توانند به كمك اين 
وضعيت، سود روزشمار اوراق با درآمد ثابت را دقيق تر 
بررسي كنند. بيژني با بيان اينكه در كشورهايي كه 
سود بانكي خيلي پايين و نزديك به صفر است فرمول 
قديم هم كاراي��ي دارد، اظهار كرد: احتمال دارد كه 
در يكي از اجالس آتي آيس��كو، فرمول جديد مطرح 
شده از س��وي فرابورس و س��ازمان بورس به شكل 
رسمي مطرح شود، به ويژه آنكه در كشورهايي با سود 
بانكي بيش از 5درصد، اس��تفاده از اين فرمول بسيار 
جذابيت دارد. جانشين رييس سازمان بورس در امور 
بين الملل به س��نا، گفت: فرم��ول جديد مي تواند در 
كشورهايي هم كه در آنها سود بانكي باالي 5درصد 
است، عدد دقيقي را نشان دهد، در صورتي كه قبل از 
ارائه اين فرمول جديد به آيسكو، فرمولي كه استفاده 

مي ش��د، فرمولي بود كه براي همه كش��ورها لزوما 
نتيجه صحيح��ي را نمي داد. بيژني درخصوص زمان 
عملياتي شدن فرمول جديد هم گفت: آيسكو اخيرا 
طي نامه يي رس��مي اعالم كرد كه مشكلي نمي بيند 
فرم��ول جديد از همين االن در بازار س��رمايه ايران 

اجرايي شود. 
وي ب��ا تاكيد ب��ر اينكه فعاليت س��ازمان بورس 
در نهاده��اي بين الملل��ي ج��دي اس��ت، اف��زود: 
»آي اف سي بي« يكي ديگر از سازمان هايي است كه 
س��ازمان بورس در آن فعالي��ت دارد. معاون حقوقي 
سازمان بورس در يكي از كارگروه هاي اين نهاد عضو 
است و س��ازمان بورس در بحث استانداردسازي اين 
مجموعه نقش دارد. بيژني ادامه داد: س��ازمان بورس 
در »كومس��ك« هم كه يكي از نهادهاي مهم حوزه 
بازار سرمايه در منطقه است، عضويت دارد. همچنين 
س��ازمان بورس در فرم نهادهاي ناظر بازار س��رمايه، 
رييس كارگروه س��واد مال��ي و نايب رييس كارگروه 
توسعه بازار است. جانشين رييس سازمان بورس در 
امور بين الملل در پايان گفت وگو با س��نا تاكيد كرد: 

س��ازمان بورس در حوزه نهادهاي بين المللي توسعه 
خوبي داش��ته و نقش فعاالنه ي��ي در اين عرصه ايفا 

كرده است. 

تس�ويه معامالت بورس ه�اي اوراق بهادار يك روزه ش�ود: در 
صورت يكسان شدن زمان تسويه س��هام با بازار بدهي، عالوه بر افزايش 
نقدش��وندگي بازار انصاف در معامالت نيز رعايت شده و باعث هماهنگي 
و همراهي بيش��تر بازارها مي شود. حميدرضا مهرآور رييس هيات مديره 
كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار، گفت: در حال حاضر فرآيند تسويه 
در معامالت اوراق بهادار به اين شكل است كه خريدار پول خود را قبل يا 
حين خريد به حساب كارگزاران واريز مي كند. وي افزود: نحوه معامالت 
براي اكثر خريداران به صورت نقدي و تسويه كامل است، اما فروشندگان 
پس از فروش سهام خود، بعد از 3 روز كاري پول خود را دريافت مي كنند. 
اين موضوع باعث بروز مسائل و مشكالتي مي شود، از جمله اينكه باتوجه 
به تس��ويه پول خريدار بعد از 3 روز كاري از س��وي كارگزاران با شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه عمال خريداران سهام نيز 
خواهان پرداخت اين مبلغ در روز سوم پس از معامالت هستند. به گفته 
اين مقام مس��وول كارگزار در صورت انجام اين عمل متوجه ريسك هاي 
زيادي مي ش��ود. مشكل ديگر فروش��ندگاني هستند كه سهام خود را به 
قصد خروج وجه مي فروش��ند كه اين س��هامداران ب��ا حس عدم انصاف 
مواجه مي شوند. مهرآور تفاوت فرآيند تسويه t+3 با زمان تسويه برخي 
معامالت ديگر را مش��كل بعدي كارگزارها عن��وان كرد و در گفت وگو با 

فارس، افزود: در حال حاضر زمان تس��ويه اوراق بدهي يك روزه اس��ت و 
اين موضوع موجب شده بخشي از سرمايه گذاران به همين دليل به سمت 
اين بازار متمايل ش��وند. اين در حالي اس��ت كه همين پتانسيل تسويه، 
در معامالت س��هام نيز وجود دارد. ريي��س هيات مديره كانون كارگزاران 
در ادامه به وضعيت فرآيند تسويه معامالت در ساير بورس هاي شناخته 
شده دنيا اشاره كرد و گفت: مطالعات تطبيقي نشان مي دهد، در بسياري 
از بورس هاي دنيا در حال حاضر زمان تس��ويه 3 روزه است، اما به سمت 
كاهش زمان تسويه در حال حركت هستند. به عنوان  مثال در بورس هاي 
نزدك )nasdaq( و نيويورك )NYSE( زمان تس��ويه براي اوراق بهادار 
3 روزه و براي صندوق هاي قابل معامله در بورس )ETF( يك روزه است. 
ب��ه گفته وي اخيرا SEC امري��كا مقرراتي را تصويب ك��رد كه كارگزار 
معامله گران )Broker-dealers( براي افزايش شفافيت و كاهش ريسك 
موظف ش��دند، معامالت خود را طي 2 روز تس��ويه كنند و طبيعتا اين 
ميزان در آينده كاهش خواهد يافت. مهرآور افزود: در حال حاضر باتوجه 
به اينكه فاصله سامانه پس از معامالت )post trade( از سامانه معامالت 
)trade( يك روز است، عمال نمي توان به تسويه روزانه فكر كرد، ولي به 
نظر مي رسد فاصله تس��ويه يك روزه براي شركت سپرده گذاري مركزي 

اوراق بهادار و تسويه وجوه نيز زمان مناسبي باشد. 

خوشبيني بورس تهران به س�مت بازارهاي جهاني: بسياري 
از كارشناسان بين المللي پيش بيني مي كنند بازار كاموديتي ها و ديگر 
كاالهاي اساس��ي تا پايان س��ال 2017 روند روبه رشدي داشته باشند. 
حمي��د راهداري كارش��ناس اقتص��اد بين الملل، در اي��ن زمينه گفت: 
درخصوص چشم انداز قيمت كاالهاي پايه از اثر قيمت نفت نبايد غافل 
شد. به طور كلي در مفاهيم اقتصادي نوسانات قيمت نفت و كاموديتي ها 
با يكديگر همبستگي مثبت دارد. وي در ادامه بيان كرد: به دليل اينكه 
قيمت نفت جهاني به واس��طه مسائل ژئوپليتيك جهاني و بحران هاي 
عربس��تان روند صعودي به خود گرفته اس��ت، انتظار رش��د قيمتي در 
كاموديتي ها تا پايان س��ال 2017، دور از انتظار نيست. راهداري افزود: 
درخصوص چش��م انداز قيمت نفت گمانه زني هاي متفاوتي وجود دارد. 
باتوجه به اينكه نفت ش��ل همچنان به عن��وان يك تهديد جدي عرضه 
در بازار مطرح است، به نظر مي رسد كه اين كاال بعد از رسيدن به يك 
اوج قيمتي در محدوده 70 دالر از ابتداي سال ميالدي با اصالح قيمتي 
مواجه ش��ده و در محدوده 60 دالر به ثبات برسد. اين كارشناس روند 
قيمت كاموديتي ها را اين چنين پيش بيني كرد: قيمت كاموديتي ها در 
بازارهاي جهاني طي يك س��ال گذشته با رشد هاي جذابي همراه بوده 
است. به عنوان مثال مس اين روزها به قيمت 6 هزار و 800دالر رسيده 

كه در نوع خود رقم تاريخي در چند س��ال اخير به ش��مار مي رود. وي 
اف��زود: در اين صورت اگر روند بازار منطقي طي ش��ود و اتفاق خاصي 
درخصوص مس��ائل بين الملل رخ ندهد، بعد از تداوم رشد تا پايان سال 
)به تبع رشد قيمت جهاني نفت(، طي سال آينده ميالدي شاهد تعديل 
قيمت در بس��ياري از كاالهاي پايه خواهيم بود. اين كارشناس اقتصاد 
بين الملل همچنين درخصوص سياس��ت هاي امريكا و شاخص دالر به 
سنا، گفت: ديگر موضوع مهم اقتصاد بين الملل، مربوط به سياست هاي 
امريكا درخصوص نرخ بهره است. بعد از دو بار اجراي افزايش نرخ بهره 
طي يك س��ال اخير، بان��ك مركزي امريكا اقدام ب��ه افزايش نرخ بهره 
را متوقف كرده اس��ت. وي در ادامه بيان ك��رد: باتوجه به اينكه دونالد 
ترامپ، نگرش بسيار مثبتي درخصوص افزايش نرخ بهره دارد و جانشين 
منتخب جنت يلن نيز سياس��ت هايي همسو با ترامپ دارد، پيش بيني 
مي ش��ود طي ماه هاي آتي ش��اهد افزايش نرخ به��ره در اقتصاد امريكا 
باشيم. راهداري گفت: موضوع دوم درخصوص قانون كاهش ماليات ها در 
امريكاست. اين موضوع باعث مي شود با كاهش ماليات ها سرمايه گذاران 
زيادي به س��مت اين كشور روانه ش��وند. اين دو موضوع، يعني افزايش 
نرخ بهره و هجوم سرمايه به سمت امريكا مي تواند باعث افزايش ارزش 

شاخص دالر در ميان ارزهاي ديگر شود. 

تحليلگران چه مي گويند
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 ارائه قليان در رستوران ها 
ممنوع شد

رييس اتحاديه دارندگان رس��توران و سلف سرويس 
گف��ت: ارائه قليان در رس��توران ها تخلف اس��ت؛ قطعا 
اگر رس��توراني قليان ارائه كند، پلمب خواهد شد. سيد 
علي اصغر ميرابراهيمي در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
طبق قوانين موجود رستوران ها اجازه ارائه قليان ندارند و 
اگر چنين اتفاقي رخ دهد، قطعا با آنها برخورد خواهد شد. 
او در ادامه در پاس��خ به اين موضوع كه كدام رستوران ها 
مجاز به دريافت وروديه از مشتريان خود هستند، گفت: 
هيچ رس��توراني حق دريافت حق الس��رويس ندارد مگر 
اينكه سرويس��ي خاص از س��وي آن ارائه ش��ود. رييس 
اتحاديه دارندگان رس��توران و سلف سرويس ادامه داد: 
به عنوان مثال ممكن اس��ت يك خانواده قصد برگزاري 
مهماني در رس��توران داشته باش��د، طبيعي است براي 
برگزاري چنين مراسم الزم است رستوران براي چندين 
س��اعت در اختيار آنها گذاشته شده و خدمات متعددي 
به اين افراد داده ش��ود. در چنين شرايطي طبيعي است 
كه افراد ملزم به پرداخت حق السرويس مي شوند اما در 
س��اير موارد دريافت چنين رقمي قطعا تخلف محسوب 

مي شود. 
ميرابراهيم��ي در ارتباط با دريافت وروديه كه گاه در 
برخي رستوران ها رخ مي دهد نيز اظهار كرد: گاه ممكن 
است برخي رستوران ها موسيقي زنده داشته و با دريافت 
مجوزهاي مختل��ف از اماكن و وزارت ارش��اد به اجراي 
موس��يقي بپردازند. در چنين شرايطي طبيعي است كه 
اف��راد بابت اين موضوع مجبور به تامين هزينه هاي خود 
هستند و اين هزينه ها از طريق منو و همچنين دريافت 
وروديه تامين مي ش��ود. اما او در پاس��خ به اين پرسش 
كه رقم كف و س��قف دريافت وروديه از چه قرار اس��ت، 
اظهار كرد: نمي توان براي اين موضوع عددي مش��خص 
كرد چرا كه هر رس��توران بر اساس محل و خدماتي كه 
ارائه مي كند هزينه خاص خ��ود را دارد. رييس اتحاديه 
رس��توران و سلف س��رويس در پاسخ به اين پرسش كه 
گاه ديده مي شود برخي رستوران ها براي يك پرس غذا 
قيمت��ي معادل ۱۰۰هزار تومان يا حت��ي باالتر دريافت 
مي كنند، گفت: طبق قوانين و مقررات افراد صنف ما تنها 
مي توانند ۲۰درصد س��ود داشته باشند بر اين اساس هر 
گاه شكايتي از قيمت رستوران ها منعكس شود، اتحاديه 
موضوع را بررسي كرده و در صورتي كه رقم هاي دريافت 
ش��ده خارج از عرف باشد، ميزان اضافه دريافت محاسبه 
ش��ده و به موضوع رسيدگي مي ش��ود اما در نهايت بايد 
توجه داشت كه دريافت اين رقم ها داراي شرايط خاص 
خود اس��ت و بر اس��اس مواد اوليه استفاده شده و سود 
حاصل��ه اين رقم ها تعيين مي ش��ود و ح��دي متعارف 

دريافت مي شود. 

 پاي دالالن به فروش گندم 
باز شد

عضو ش��وراي مركزي خانه كشاورز گفت: با گذشت 
چند ماه از خريد تضميني گندم مازاد بر نياز بس��ياري 
از كشاورزان در اس��تان ها، پاي دالالن را به بازار فروش 
گن��دم باز كرده اس��ت. نازخند صبح��ي در گفت وگو با 
ايسنا با بيان اينكه امسال آمار خريد گندم از كشاورزان 
۱۱۵ه��زار و ۸۰۰ميليارد ريال اس��ت، اظهار كرد: طبق 
اعالم ش��ركت بازرگاني دولتي تاكنون حدود ۸۲هزار و 
۸۹۰ميليارد ريال به گندم كاران پرداخت ش��ده است. او 
تصريح كرد: پرداخت ديرهنگام بهاي گندم به كشاورزان 
موجب كاهش نقدينگي و فقر كش��اورزان مي شود و در 
نتيجه نمي توانند نهاده هاي الزم را براي كش��ت پاييزه 

تهيه كنند. 
اين مس��وول ادامه داد: پرداخت نشدن به موقع پول 
كشاورزان موجب مي ش��ود كه دالالن حضور فعال تري 
در بازار داش��ته باش��ند و ن��رخ تضميني گن��دم را كه 
۱۳۲۰تومان اس��ت، از گندمكار به جهت نياز كش��اورز 
به پول به ۱۱۸۰تومان بخرند. صبحي يادآور شد: تداوم 
اين روند باعث مي ش��ود ت��ا دالالن عزيزتر از كش��اورز 
توليدكننده و مردم شود و بدون زحمت، دسترنج كشاورز 
را به جيب مي زنند و اين پرداخت نكردن به موقع بهاي 
گندم، فرصت هاي ويژه يي را براي دالالن و در بسياري از 
موارد كه همين دالالن، صادركننده و واردكننده هستند، 
فراهم مي كند. عضور شوراي مركزي خانه كشاورز ايران 
خاطرنشان كرد: بجاست مسووالن جهادكشاورزي توجه 
ويژه  و بيشتري به كشاورزان و درآمد آنها داشته باشند. 

 ضرورت تاسيس تشكل 
صنفي براي رانندگان آنالين

ايرنا  تغيير در نوع اشتغال در ساير كشورهاي جهان 
و در ايران در حال شدن است و ترديدي نيست مناسبات 
گذشته نمي تواند، مسائل نيروي كار را حل كند. به همراه 
اي��ن تغيير بايد در انتظار تغيي��رات جديد در قانون كار 
باش��يم تا اي��ن قانون نه تنها كارگر س��نتي بلكه كارگر 
دانش��ي )به گفته ربيعي( را هم حماي��ت كند. از اين رو 
يكي از رانندگان ش��ركت هاي تاكسي اينترنتي از تالش 
براي ايجاد يك تشكل صنفي و ثبت رسمي آن در وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد. احمد حبيبي اظهار 
كرد: رانندگاني در بس��تر اينترنت خدمات حمل و نقل 
شهري ارائه مي كنند، به يك تشكل تخصصي نيازدارند 
ت��ا بتوانند مش��كالت صنفي خود را پيگي��ري كنند. او 
توضيح داد: هفته گذش��ته به وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي براي ايجاد تش��كل صنفي مراجعه كرديم اما 
هنوز نتوانسته ايم به نتايج مطلوبي برسيم. او كه در يكي 
از شركت هاي تاكس��ي اينترنتي فعاليت مي كند، افزود: 
در نامه ي��ي كه به مس��وول واحد تش��كل هاي كارگري 
و كارفرماي��ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارس��ال 
كرده ايم، درخواست شده كه در راستاي فرمايشات مقام 
معظم رهبري مبني بر توليد و اشتغال و با استناد به ماده 
۲ قانون كار در راس��تاي احقاق حقوق ش��رعي و قانوني 
اعضاي صنف، انجمن صنفي كارگري براي اين دس��ته 
از رانن��دگان اينترنتي ايجاد ش��ود. همچنين در ماده ۲ 
قان��ون كار آمده اس��ت كه كارگر از لحاظ قانون كس��ي 
اس��ت كه به هر عن��وان در مقابل دريافت حق الس��عي 
اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست 
كارفرما كار مي كند. حبيبي توضيح داد: بر همين اساس 
رانندگان حمل و نقل اينترنتي كارگر محسوب مي شوند 
و كارفرماي آنان مسافراني هستند كه هزينه جابه جايي 

را به رانندگان پرداخت مي كنند. 
اي��ن فعال حوزه كار بيان كرد: رانندگان حمل و نقل 
اينترنتي ش��هري مسائل و مشكالت خود را دارند و بايد 
تشكل صنفي داشته باشند تا بتوانند مسائل خود را پيگير 

باشند. 

اخبار

كارشناسان در گفت وگو با »تعادل« مطرح كردند

بلوغ در كسب و كارهاي نوپا
گروه تشكل ها  

اي��ن روزها اف��راد به دنبال كس��ب و كارهايي 
هس��تند كه كاه��ش هزينه و به تب��ع آن افزايش 
ميزان اش��تغال زايي را به دنبال داشته باشد. حال 
ذات تشكيل استارت آپ ها نيز اين شيوه را دنبال 
مي كند. به واقع كس��ب و كارهاي مجازي ارتباط 
مس��تقيمي با سرش��كن ش��دن هزينه هاي توليد 
دارد. هم اكنون نيز اين كسب وكارهاي نوپا مورد 
 اس��تقبال بس��ياري از جوانان ايران��ي قرار گرفته 

است. 
ح��ال عده يي براي��ن باورند كه ايجاد رش��د و 
رون��ق در كس��ب و كارهاي نوپ��ا مي تواند عاملي 
براي حذف واسطه ها در بازار باشد و به اين شكل 
نيز نظام توزيع كش��ور به يك س��اماندهي دست 
پيدا كند؛ براساس برآوردهاي انجام شده كسب و 
كارهاي نوپا امروزه بيشترين سهم را در اقتصاد به 
خود اختصاص داده اس��ت؛ به طوري كه در بخش 
داخل��ي و جهان��ي ارزش اف��زوده بخش خدمات 
در ايران ح��دود ۵۰درصد و اين رق��م در امريكا 
نزديك به ۸۰درصد اس��ت و به ط��ور ميانگين در 
س��طح جهان ميزان ارزش افزوده بخش خدمات 
بين 4۰ تا ۸۰درصد اس��ت. به واقع كشورهاي در 
حال توس��عه با بهادادن بيشتر به بخش توليدي 
و صنعت كش��ور در مقايس��ه با كشورهاي جهان 
اول س��هم كمتري از خدمات را در اختيار دارند؛ 
چراك��ه معتقدن��د اول باي��د به بل��وغ توليدي و 
صنعتي رس��يد و س��پس به حوزه فن��اوري ورود 
پيدا كرد اين درحالي اس��ت كه در ايران فناوري 
اطالع��ات و بخش خدماتي كه از فناوري درتوليد 
و صنعت استفاده مي كنند مورد توجه زيادي قرار 

دارد.
 از اين رو، به گفته عضو هيات علمي دانشكده 
اقتص��اد دانش��گاه ته��ران، اس��تارت آپ ها ارتباط 
مس��تقيمي با كاهش هزينه ه��ا و افزايش ميزان 
اش��تغال زايي دارند به طوري كه در شرايط فعلي 
اقتص��اد ايران مي ت��وان از امكانات مش��اغل نوپا 
براي حمايت از حق��وق مصرف كنندگان و حذف 

واسطه ها بهره برد.
 بن��ا به اظهارات، ابراهيم رزاقي از آنجا كه 4۰ 
تا ۵۰درصد قيمت توليد كاالها به سود واسطه ها 
تمام مي ش��ود و بس��ياري از توليدكنن��دگان به 
ورطه نابودي رسيده اند، در چنين شرايطي ظهور 
استارت آپ ها نويد حل شدن بسياري از مشكالت 
اقتص��ادي خواهد ب��ود؛ بطوري كه ب��ا حمايت از 
حق��وق مصرف كنن��دگان و ح��ذف قيمت ها هم 
به س��ود مصرف كننده و هم به سود توليدكننده 

خواهد بود. 

 مزاياي تقويت كسب و كارهاي نوپا
يك��ي از مش��كالت م��ا اين اس��ت ك��ه دالر 
ارزان قيمت ب��راي واردات براي كاالهاي خارجي 
قائل مي شويم درحالي كه توليد كنندگان داخلي 
از هيچ حمايتي برخوردار نيستند، به همين دليل 
اس��ت كه اغلب هي��چ توليدكننده يي توان رقابت 
با كاالهاي وارداتي ندارد و مس��اله اساس��ي اين 
اس��ت كه بسياري از مش��اغل با پرداخت نكردن 
به موقع حقوق ش��اغلين بس��ياري از فعاالن را به 
جمع كثير بيكاران اضافه كرده است درحالي كه 
اس��تارت آپ ها ك��ه اغلب با تكيه ب��ر نبوغ فكري 
نخب��گان ش��كل مي گي��رد تا ب��ه حال توانس��ته 
بس��ياري از جوانان را ب��دون حمايت هاي دولتي 
ب��ه چرخ��ه كار وارد كند. ابراهي��م رزاقي با بيان 
مطل��ب بر اين باور اس��ت كه دولت ب��ا ارائه دالر 
گران تر به خارجي ها و حمايت از نخبگان ايراني و 
همچنين ارائه يارانه هاي دولتي به مشاغل جديد 
و فعاليت هاي اساسي و از سوي ديگر وضع كردن 
قوانين جديد درراس��تاي حمايت از استارت آپ ها 
با تكنولوژي همراه شده و به صنعتي شدن كشور 
كمك كند كه اين امر در راس��تاي انديش��ه امام 
مبتني بر اس��تقالل اقتصادي است و از وابستگي 

اقتص��ادي ب��ه ديگر كش��ورها به مي��زان زيادي 
مي كاهد. از س��وي ديگر، مشاور كميسيون انرژي 
اتاق ايران مي گويد: كش��ورهاي درحال توسعه با 
بهادادن بيش��تر به بخش توليدي و صنعت كشور 
درمقايسه با كش��ورهاي جهان اول سهم كمتري 
از خدمات را دراختيار دارند؛ چراكه معتقدند اول 
بايد به بلوغ توليدي و صنعتي رس��يد و سپس به 
ح��وزه فناوري ورود پيدا كرد اين درحالي اس��ت 
ك��ه فن��اوري اطالع��ات و بخش خدمات��ي كه از 
فن��اوري در توليد و صنعت اس��تفاده مي كنند به 
ميزان زيادي گس��ترش يافته اس��ت. حامد فرنام 
مي افزاي��د: بنابراي��ن چنانچه با اي��ن ديد بنگريم 
فناوري اطالعات س��رعت اشتغال زايي را به ميزان 
زيادي افزايش داده است. مشاور كميسيون انرژي 
اتاق ايران با اشاره به حمايت دولت از مشاغل نوپا 
اظه��ار كرد: درحال حاضر يكس��ري قوانين داريم 
اما به درس��تي اجرايي نش��ده اس��ت به طوري كه 
ساليان سال است دولت با طرح دولت الكترونيك 
اقداماتي دراين خصوص انجام داده كه متاس��فانه 
به خوبي پيش نرفته اس��ت و در بسياري از موارد 
ناقص است و الزم است دولت همت بيشتر داشته 
باش��د تا قوانين موجود به خوبي اجرايي ش��وند. 

فرن��ام در ادامه اظهار مي كن��د: عرضه فناوري كه 
بيش��تر در دس��ت بخش  خصوصي است افزايش 
يافت��ه و اين امر بالطب��ع تع��ادل در اقتصاد بين 
بخش خصوص��ي و دولتي را درپي خواهد ش��د و 
باعث مي شود كفه بخش خصوصي با بخش دولتي 

به سمت توازن پيش رود. 
فرنام همچنين به مزاياي حمايت از كس��ب و 
كارهاي نوپا توس��ط دولتمردان اش��اره مي كند و 
مي گوي��د: حمايت از اس��تارت آپ ها قطعا كاهش 
خروج نخبگان از كش��ور را درپي خواهد داش��ت 
و بي��ن حماي��ت از كس��ب وكارهاي نوپ��ا و عدم 
خروج نخبگان از كشور همبستگي وجود دارد اما 
نمي توان گفت كه ارتباط مس��تقيمي بين اين دو 
عام��ل وجود دارد. از اين رو پيش��نهاد ا ين اس��ت 
كه بايد ب��ا برنامه ريزي هاي داخلي و فراهم كردن 
تقاضاي موثر براي كس��ب و كارهاي دانش بنيان 
بخش خصوصي مانع خروج نخبگان از كشور شد. 

 راهي براي نگهداري فرصت ها 
در عين ح��ال مديرعامل مركز تحقيقات صنايع 
انفورماتي��ك معتقد اس��ت كه اس��تارت آپ ها براي 
اينكه بازدهي بهتري داشته باشند الزم است جذب 

ش��ركت هاي بزرگ شده و با ش��ركت در طرح هاي 
بزرگ به س��ودآوري مالي بزرگي دست پيدا كنند؛ 
نظير آنچه در اكثر كشورهاي توسعه يافته رخ داده 
و عده ي��ي از نخبگان با فروخت��ن ايده هاي خود يا 
همكاري با ش��ركت هاي بزرگ منجر به شكل گيري 
توليد و خدمات گسترده يي درسطح كالن اقتصادي 
شده اند. ويدا سينا مي افزايد: اين روزها استارت آپ ها 
با مش��كالت زيادي در فرآيند توليد مواجه هستند 
از قبيل مس��ائل بيمه يي، ارزش افزوده، قوانين كار، 
فيلترينگ هاي س��ليقه يي، بروكراسي هاي عريض و 
طوي��ل اداري و... كه تنها بخش��ي از آنان موفق به 
سپري كردن اين مشكالت مي شوند و بقيه در ادامه 

راه يا شكست مي خورند يا نااميد مي شوند. 
به گفته اين كارش��ناس، الزم اس��ت در اين امر 
مس��ووالن بازنگري اساس��ي كنند و مشكالت پيش 
روي كارآفرين��ان را تا جاي ممكن ازميان بردارند تا 
به اين ش��يوه شاهد رش��د و رونق در فضاي كسب و 
كار باش��يم. اين فعال اقتصادي خاطرنشان مي كند: 
عده يي از جوانان خوش فكر و صاحب ايده با گردهم 
آمدن به تش��كيل ش��ركت هاي اس��تارت آپي اقدام 
كردند كه شركت هاي بزرگ مي توانند از توان فكري 
آنها اس��تفاده كرده و جهت به روز كردن محصوالت 
و اس��تفاده از طرح هاي جديد بهره ب��رد. عضو اتاق 
بازرگاني بيان كرد: از آنجا كه روند هزينه باالس��ري 
توليد درداخل زياد است و توليدكننده بايد در داخل 
كش��ور به قيمت مواد اوليه در كن��ار توليد و هزينه 
باالسري نيز توجه داشته باشد، لذا بايد توليدكننده 
فقط به فكر توليد باشد كه متاسفانه اين  گونه نيست 
و اي��ن ام��ر با دادن وام و تس��هيالت ني��ز قابل حل 
نخواهد بود، بنابراين بايد از توليد حمايت بيش��تري 
ش��ود تا كاالي باكيفيت تر و خدمات بهتر ارائه شود. 
ب��ه گفته او، وقتي نرخ بهره بدون ماليات در كش��ور 
نزديك ۲۰درصد اس��ت براي توليد كننده انگيزه يي 
باقي نمي ماند كه چقدر سود كند كه همه مشكالت 
اعم از بهداش��ت، ماليات و همه چالش هاي پيش رو 
را تحم��ل كند كه الزم اس��ت با حمايت بيش��تر از 
سرمايه گذاران و برطرف كردن موانع توليد همچنين 
كاهش نرخ سود چرخ دنده هاي اقتصاد را به گردش 
درآورد كه از اين حيث ش��ركت هاي اس��تارت آپي 
كمك زيادي به تحرك اقتصادي مي كنند. مديرعامل 
مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك معتقد اس��ت كه 
اس��تارت آپ ها با ايجاد ش��غل و بهره وري در اقتصاد 
توانسته اند نوآوري خوبي در بازار فراهم كنند كه نياز 
به حمايت بيشتر مسووالن از نظر قوانين حمايتي و 
ادغام با شركت هاي بزرگ و همچنين ارائه تسهيالت 
مال��ي مي تواند به توس��عه اين ش��ركت ها و تحرك 

اقتصاد بخش خصوصي كمك زيادي كند. 

مدير واحد فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران عنوان كرد

6 فاكتور ارزيابي تسهيل تجارت

مدير واحد فناوري اطالعات و ارتباطات اتاق ايران 
مي گويد: سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند به 
سازمان تامين اجتماعي وصل شده است؛ در مرحله 
استعالم آنالين، بازرگاني كه بدهي ندارد نيازي نيست 
به تامين اجتماعي مراجعه كند. طبعا زماني كه قبال از 
هر بازرگان تلف مي شد، صرفه جويي شده و اخذ تعهد 

در اين پروسه حذف شده است. 
»تس��هيل تجاري« بر پايه ۶ فاكتور اصلي ارزيابي 
مي شود؛ بر اس��اس اين فاكتورها مي توان به تسهيل 

تجاري در يك كشور نمره داد كه آيا تسهيل تجاري 
در آن كشور بلوغ يافته است يا خير؟ نخستين فاكتور 
در امر تس��هيل تجاري »شفافيت« است؛ منظور اين 
است كه نقش ها، قوانين، نظارت ها، اطالعات و گردش 
اطالعات به طور شفاف در فرآيند وجود داشته باشد. 
فاكتور دوم »تش��ريفات« يا Formalities هس��ت 
و منظور بهينه كردن تش��ريفات اداري و سازماني و 
متناسب كردن آن با نيازها و قوانين روز است. فاكتور 
تاثيرگذار بعدي »همكاري و تنظيمات نهادها« است 

و هر چه اين همكاري روان تر و ش��فاف تر باشد و گره 
و گلوگاه كمتري در امر تجارت ايجاد كند مناسب تر 
اس��ت و نمره باالتري را از حيث تس��هيل تجاري از 
آن خ��ود مي كند. فاكت��ور چهارم، ح��ذف كاغذ در 
 Paperless فرآينده��اي تج��اري درون مرزي ي��ا
trade است. فاكتور مهم بعدي »تجارت بدون كاغذ 
 Cross-border paperless trade فرامرزي« يا
اس��ت. فاكتور آخر در امر تس��هيل تجاري »تسهيل 
حمل و نقل« است و به ساده شدن فرآيندهاي انتقال 

محصول بين كشورها مي پردازد. 
به دلي��ل اهميت تس��هيل تج��اري، مدير واحد 
فناوري اطالعات و ارتباط��ات اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كش��اورزي ايران درب��اره الكترونيكي كردن 
تبادل اسناد در س��طح ملي مي گويد و معتقد است: 
الكترونيكي كردن تبادل اسناد يكي از گام هاي مهم 
در بهبود فضاي كس��ب و كار و تسهيل تجاري است. 
براي همين تالش مي كنيم اين ارتباطات را گسترش 
داده و براي همكاري با ساير سازمان هاي ملي مرتبط 
با كارت بازرگاني مجوز بگيريم؛ به واسطه اين مجوزها 

روند و تسهيل كار، ساده تر و روان تر خواهد شد. 
محمدمهدي كاش��ف درباره تاثيرگذاري س��امانه 
يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند مي افزايد: در فرآيند 
دريافت كارت بازرگاني، ضروري است كه كارشناسان 
صدور كارت بازرگاني در اتاق هاي سراس��ري، مدارك 
اعضاي اتاق و درخواس��ت كنندگان كارت بازرگاني را 

بررسي كرده و اصالت آن را محرز كنند. 
 يكي از اين موارد، مساله بدهي به سازمان تامين 

اجتماعي است. اتاق ها بايد طبق قانون، قبل از صدور 
كارت بازرگاني مطمئن ش��وند كه درخواست كننده 
كارت بازرگاني به س��ازمان تامي��ن اجتماعي بدهي 
نداش��ته باش��د؛ تا يك ماه پيش اي��ن روال به روش 

حضوري و دستي انجام مي شد و وقت گير بود. 
او تصري��ح مي كند: بازرگان ب��ا مراجعه حضوري 
به ش��عبه تامين اجتماعي مربوطه، اس��تعالم خود را 
دريافت مي كرد كه به دليل روند بروكراتيك ادارات، 
كارها به س��ختي پيش مي رفت. همچنين بعضا ديده 
شده بود كه از بازرگانان تعهدي مبني بر اينكه ممكن 
است پرونده سنوات قبلي مجدد بررسي شود و اين بار 
ش��امل بدهي شوند دريافت مي كردند كه اين مساله 
مكررا از سوي بازرگانان مورد اعتراض واقع شده بود. 
كاش��ف درادام��ه توضي��ح مي ده��د: ب��ا توجه 
ب��ه اهميت اي��ن موضوع، اين مس��اله در ش��وراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي نيز مطرح شده 
و مورد بررس��ي قرار گرفت؛ اينكه تامين اجتماعي 
مفاصا حساب را مي داد ولي پرونده سنوات قبلي را 
هم مي توانس��ت طبق اين تعهد بعدا بررس��ي كند. 
اين مس��اله اضطراب دايمي براي ب��ازرگان در پي 
داشت. برهمين اساس روي اين مساله بطور جدي 
كار شد تا سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند 
به س��امانه ارتباط داده يي سازمان تامين اجتماعي 

متصل شود و اين مشكل مهم حل شود. 
مدي��ر واحد فن��اوري اطالع��ات و ارتباطات اتاق 
درب��اره برطرف س��ازي مش��كالت بازرگان��ان عنوان 
مي كند: س��امانه يكپارچه كارت بازرگاني هوش��مند 
به س��ازمان تامين اجتماعي وصل اس��ت؛ در مرحله 
اس��تعالم آنالين، كارها را انج��ام مي دهيم؛ بازرگاني 
ك��ه بدهي ندارد نيازي نيس��ت ب��ه تامين اجتماعي 
مراجع��ه كند. طبعاً زماني كه قبال از هر بازرگان تلف 
مي ش��د، صرفه جويي شده و اخذ تعهد در اين پروسه 

حذف شده است. 

كاش��ف درباره مزاياي الكترونيكي شدن كارت ها 
مي گوي��د: در واقع الكترونيكي كردن تبادل اس��ناد 
در س��طح ملي يكي از گام هاي مهم در بهبود فضاي 
كس��ب و كار و تس��هيل تجاري است. در تالشيم كه 
اين ارتباطات را گس��ترش دهي��م و براي همكاري با 
ساير سازمان هاي ملي مرتبط با كارت بازرگاني مجوز 
بگيريم كه به واسطه اين مجوزها روند و تسهيل كار، 
س��اده تر و روان تر خواهد شد. به عنوان مثال پيش از 
الكترونيكي شدن ارتباط با گمرك، در زمان ترخيص 
بار الزم بود كه گمرك از اتاق ايران اس��تعالم بگيرد 
و همچنين در زم��ان صدور و تمديد كارت بازرگاني 
الزم بود اتاق اطمينان يابد فرد بدهي گمركي ندارد. 
او توضي��ح مي دهد: تص��ور كنيد در هر ب��ار واردات 
نياز به طي چنين مراحلي باش��د. اما خوشبختانه در 
حال حاضر اين روندها به واس��طه الكترونيكي شدن 
اس��تعالم ها كوتاه ش��ده اس��ت. به موجب اين اقدام 
همزم��ان  هم در هزينه ه��اي ب��ازرگان صرفه جويي 
مي شود و هم شفافيت بيشتر و نظارت بهتر را ممكن 
خواهد شد كه هر دو به نفع بخش مستبصر و نهايتا 

به نفع اقتصاد كشور است. 
او از برنامه ه��اي آتي اتاق براي افزايش و توس��عه 
ارتباطات آنالين در سطح ملي روي سامانه يكپارچه 
كارت بازرگاني مي گويد: اين موضوع جزو اهداف مهم 
ماس��ت؛ ما موارد باقيمانده را شناسايي كرديم؛ تمام 
س��ازمان هايي كه بايد با آنها ارتباط داشته باشيم را 
هدف گذاري كرده و با آنها مذاكره و مكاتبه كرده ايم. 
برخي از سازمان ها باما همكاري خوبي دارند و بزودي 
ش��اهد به ثمر رس��يدن اين ارتباط��ات خواهيم بود. 
كاش��ف خاطرنشان كرد: درواقع ما در مرحله اجرايي 
و عملياتي كار هس��تيم. هدف ايجاد تفاهم و تعامل 
با ساير س��ازمان هاي ذي ربط است تا بعد از دريافت 
مجوز اتصال سامانه يكپارچه كارت بازرگاني با سامانه 

سازمان مربوطه برقرار خواهد شد. 

تعادل   
كنفرانس دو روزه يي در ماه نوامبر )آذرماه( براي 
ارائ��ه پروژه هاي س��رمايه گذاري در اي��ران و جذب 
سرمايه گذاران خارجي در بروكسل با همكاري اتاق 
تهران و فدراسيون اتاق هاي بازرگاني بلژيك برگزار 
خواهد ش��د. برنامه ريزي ب��ه گونه يي صورت گرفته 
ك��ه پروژه ها كامال طراحي ش��ده هس��تند، ميزان 
سرمايه گذاري در آنها معلوم است، شرايط مشخص 
اس��ت و از سوي ديگر هم متناس��ب با اين پروژه ها 
به كمك طرف بلژيكي افراد و ش��ركت هاي مناسب 
شناس��ايي ش��ده اند و از آنه��ا براي حض��ور در اين 
كنفرانس و جلسات ارائه پروژه ها دعوت شده است. 

حس��ن فروزان فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق 
تهران با اعالم اي��ن خبر گفت: ما در اتاق تهران و با 
همكاري طرف بلژيكي به دنبال اين هستيم تا فضايي 
را براي ارائه پروژه هاي مشخص و جذب سرمايه گذاري 
براي اين پروژه ها فراهم كنيم. برنامه ريزي به گونه يي 

صورت گرفته كه پروژه ها كامال طراحي شده هستند، 
ميزان س��رمايه گذاري در آنها معلوم اس��ت، شرايط 
مش��خص است و از س��وي ديگر هم متناسب با اين 
پروژه ها به كمك طرف بلژيكي افراد و ش��ركت هاي 
مناسب شناسايي شده اند و از آنها براي حضور در اين 
كنفرانس و جلس��ات ارائه پروژه ها دعوت شده است. 
او با بيان اينكه وقتي پروژه ها مشخص در كنفرانس 
ارائه شوند و جزئيات آنها معلوم باشد، شانس جذب 
سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت، مي گويد: ما در 
اتاق تهران به دنبال اين هستيم تا راهكارهاي عملي 
براي جذب سرمايه گذاران خارجي را دنبال و جلسات 
تخصصي با س��رمايه گذاران خارج��ي روي پروژه ها 
برگ��زار كنيم تا بتوانيم به نتايج مش��خص و جذب 

سرمايه گذاران برسيم. 
فروزان فرد در ادامه با اشاره به اهميت اقتصادي 
بروكس��ل به عنوان محلي براي برگزاري اين جلسه، 
گف��ت: ما به دنب��ال گس��ترش روابط اقتص��ادي با 

بلژي��ك و بروكس��ل به عن��وان قلب اتحادي��ه اروپا 
هس��تيم، ظرفيتي كه چن��دان از آن بهره نبرده ايم. 
بعد از ش��كل گيري اتحاديه اروپا و انتخاب بروكسل 
به عن��وان پايتخ��ت اتحاديه ش��اهديم كه بيش��تر 
كاالهاي پر مصرف از طريق بلژيك به مقاصد ديگر 
اروپايي ترانزيت مي ش��ود. بلژيك از نظر جغرافيايي 
و اس��تراتژيك در ميان شهرهاي مهم اروپايي جاي 
گرفته است و همين موضوع آن را به محوري اصلي 
بدل كرده است. بروكسل به عنوان قلب اتحاديه اروپا 
فاصله نزديكي به لندن، پاريس، آمس��تردام و كلن 
دارد و اينها ويژگي ممتاز اين شهر از نظر اقتصادي 

و تجاري است. 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه 
در سال هاي گذشته بلژيك با رشد اقتصادي بسيار 
باالي��ي رو به رو بوده اس��ت، مي گويد: ظرفيت هاي 
ويژه يي براي همكاري هاي مش��ترك اقتصادي بين 
اي��ران و بلژي��ك وج��ود دارد، اين كش��ور مي تواند 
دروازه ي��ي براي ورود و ص��ادرات كاالهاي ايراني به 
اتحاديه اروپا باش��د و از س��وي ديگر هم اين كشور 
ظرفيت هاي بس��ياري قوي در ح��وزه خدمات ويژه 
اقتصادي دارد مانند بحث لجستيك، خدمات بندي، 
زيرساخت ها، توس��عه و نگهداري بنادر و... كه ايران 

باتوجه به توسعه زيرساخت ها به آن نياز دارد. 
او همچنين با اش��اره به اينكه در طول قرن اخير 
هميش��ه روابط سياسي مناسبي بين ايران و بلژيك 
حاكم بوده است، مي گويد: توسعه روابط اقتصادي با 
بلژيك بسيار ساده تر از بسياري از كشورهاي اروپايي 
مانند آلمان است و همچنين نگاه مثبتي نيز در داخل 
به توسعه روابط با اين كشور وجود دارد كه مي تواند 
بس��تر مهمي براي همكاري هاي مشترك دو كشور 

باش��د. از طرف ديگر سفر ايران در بلژيك نيز بسيار 
فعال اس��ت و اين موضوع هم ظرفيت هاي خوبي را 
مي توان��د فراهم كن��د. در حال حاض��ر زمينه هاي 
همكاري با بلژيك در حال توسعه است؛ به عنوان مثال 
ما از بعد از انقالب پرواز مستقيم به بروكسل نداشتيم 
ولي خوش بختانه اين پرواز به صورت هفتگي مدتي 
است شروع شده اس��ت كه اين نشان دهنده عزم ما 

براي توسعه روابط با اين كشور است. 

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران خبر داد

معرفي پروژه هاي ايران به بلژيكي ها
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7  جهان
آغازنشست»آسهآن«

درفيليپين
گروهجهانمنوچهرفخرزاد

 س��ي و يكمين اجالس مجمع كشورهاي جنوب شرق 
آس��يا )آس��ه آن( امروز يك شنبه در ش��هر مانيل پايتخت 
فيليپين آغاز ش��د. اين در حالي اس��ت كه انتظار مي رود، 
مقامات حاضر در مانيل بر برنامه هاي موش��كي و هسته يي 
كره شمالي، حضور شبه نظاميان افراطي در ماراوي فيليپين، 
بحران مسلمانان روهينگيايي در ميانمار و مناقشه در درياي 
چي��ن جنوبي تمركز كنند. به گزارش ژاپن تايمز، آس��ياي 
جنوب ش��رقي از نيم قرن پيش تالش  خود را براي متحد 
كردن دموكراسي هاي نوپا، پادشاهي ها و رژيم هاي اقتدارگرا 
به س��بك اتحاديه اروپا آغاز كرده، اما اين منطقه متنوع با 
۶۲۰ ميليون جمعيت همچنان ب��ا اختالفات داخلي، فقر، 
بحران هاي حقوق بشري و مس��ائل ديگر دست و پنجه نرم 
مي كند. با اين حال مجمع كش��ورهاي جنوب ش��رق آسيا 
)آسه آن( به عرصه مهمي براي گفتمان، قدرت و نفوذ تبديل 
شده است و رهبران كشورهاي منطقه براي گفت وگو درباره 
موضوعات مهم در نشست هاي ساالنه گردهم مي آيند. سي 
و يكمين اجالس اين مجمع امروز و در سالروز پنجاهمين 
سالگرد تش��كيل آن در شهر مانيل برگزار مي شود. اين در 
حالي اس��ت كه دولت فيليپين در آس��تانه اين نشست دو 
روزه تدابير امنيتي ش��ديدي در مانيل در نظر گرفته است. 
عالوه  بر مقامات ۱۰ كشور عضو اين اتحاديه يعني اندونزي، 
برونئي، فيليپين، سنگاپور، مالزي، ميانمار، الئوس، كامبوج، 
تايلند و ويتنام، سران كش��ورهايي همچون روسيه، چين، 
ژاپ��ن، كره جنوبي، اس��تراليا، نيوزيلند، هن��د و همچنين 
نماين��دگان نهادهاي بين المللي از جمله س��ازمان ملل در 
اين نشس��ت ش��ركت دارند. دونالد ترامپ رييس جمهوري 
امري��كا نيز در ادامه س��فر خود به آس��يا در اين نشس��ت 
ش��ركت مي كند. طبق برنامه اعالم ش��ده، برنامه هسته يي 
و موش��كي پيونگ يانگ، مناقش��ه در درياي چين جنوبي، 
بحران مس��لمانان روهينگيايي در ميانم��ار و بنگالدش و 
فعاليت شبه نظاميان حامي داعش در شهر ماراوي در جنوب 
فيليپين از جمله مس��ائل اصلي در دستوركار اين نشست 
هس��تند. با توجه به اينكه در نشست روزهاي اخير سازمان 
همكاري هاي اقتص��ادي آسيا-اقيانوس��يه در ويتنام هيچ 
اشاره يي به بحران روهينگيا نشد، نشست آ سه آن اميد بعدي 
روهينگيايي ها محسوب مي شود. سازمان ملل متحد از اين 
بحران به عنوان »پاكسازي نژادي« و »نسل كشي« ياد كرده 
است و انتظار مي رود، مساله يي كه چندان مورد توجه سران 
۲۱ كش��ور عضو اپك قرار نگرفت، در نشست آسه آن مورد 
بررسي قرار گيرد. با وجود حضور آنگ  سان سوچي در بيست 
و پنجمين نشست اپك، مقامات شركت كننده ترجيح دادند 
بر منافع اقتصادي تمركز كنند و همين س��كوت نااميدي 
بس��ياري از حاميان حقوق بش��ر را در پي داش��ت. اكنون 
نشست منطقه يي آ سه آن مي تواند معيار سنجشي براي اراده 

جهاني در پايان  دادن به »پاكسازي نژادي« ميانمار باشد. 

بازپسگيريآخرينشهر
تحتسلطهداعش

نيروهاي عراقي عملياتي را براي بيرون راندن داعش از 
آخرين شهر تحت كنترل آنها در اين كشور آغاز كرده اند. 
با بازپس گيري شهر راوه، داعش در معرض سقوط كامل 
قرار مي گيرد. به گ��زارش دويچه وله، فرماندهي عمليات 
  اعالم ك��رده، دو واحد توپخانه يي ارتش عراق و نيروهاي 
قبيله يي سني در عمليات بازپس گيري شهر كوچك راوه 
و مناطق حومه آن در امتداد مرز س��وريه شركت دارند. 
ارتش س��وريه نيز پنج ش��نبه از آزادي كامل شهر مرزي 
البوكمال ك��ه آخرين پايگاه مهم داعش در اين كش��ور 

محسوب مي شد، خبر داده بود. 

مسدودشدنحساب
بازداشتيهايعربستاني

روزنامه عكاظ نوشت: بانك هاي لبنان، امارات و بحرين به 
درخواست عربستان حساب هاي عربستاني هايي را كه اخيرا 
به اتهام فساد بازداشت شده اند، بستند. اين روزنامه عربستاني 
نوشته، بسته شدن حس��اب ها تنها به افراد محدود است و 
شامل شركت ها نيست. اخيرا صدها شخصيت عربستاني از 
جمله چند شاهزاده و وزير كنوني و سابق به اتهام فساد مالي 
و اختالس به دستور وليعهد عربستان بازداشت شدند. دادگاه 

عربستان اكنون مشغول بازجويي از اين افراد است. 

پروندهديگريبراي
صالحالديندميرتاش

دادستان تركيه از صالح الدين دميرتاش رهبر محبوس 
حزب دموكراتيك خلق خواس��ته كه توضيحات خود را به 
ص��ورت مكتوب به عنوان بخش��ي از تحقيقات آغاز ش��ده 
درباره سخنراني اش در س��ال ۲۰۱۴ در مرسين ارائه دهد. 
به گزارش آناتولي، وكالي دميرتاش اين درخواس��ت را رد 
كرده و گفته اند كه دميرتاش هنوز از مصونيت پارلماني در 
زمان ارائه س��خنراني برخوردار بوده است. بر همين اساس 
نمي توان هيچ گونه اقدام نظامي در اين باره انجام داد. پس از 
پاسخ وكالي دميرتاش دادستاني نيز درخواست خود را پس 
گرفته و درخواست كتبي به پارلمان عليه دميرتاش ارسال 
كرده اس��ت. رهبر حزب دموكراتيك خلق در اكتبر س��ال 
۲۰۱۶ به اتهامات تروريس��تي بازداشت شد. اين بازداشت 

پس از لغو مصونيت برخي نمايندگان پارلمان انجام شد. 

شروطجديدعراق
برايسفرنيچروانبهبغداد

دول��ت عراق ش��روط جديدي را براي س��فر نيچروان 
بارزاني نخست وزير اقليم كردستان به بغداد تعيين كرده از 
جمله اينكه هياتي كه بارزاني رياست آن را بر عهده خواهد 
داشت، مورد قبول همه گروه هاي كرد باشد و تضمين هايي 
را در خص��وص حفظ وحدت عراق و حاكميت ملي آن به 
بغداد ارائه دهد. نيچروان بارزاني گفته پرونده هاي كركوك 
و ساير مناطق مورد اختالف، حقوق نيروهاي پيشمرگ و 
كارمندان كرد و نيز بودجه در صدر مس��ائلي هستند كه 
مطرح خواهد كرد. روابط اقليم كردس��تان و بغداد پس از 
برگزاري همه پرس��ي استقالل متش��نج شد كه در نهايت 
ب��ه دخالت نظامي دولت ع��راق در كركوك و كناره گيري 

مسعود بارزاني از رياست اين منطقه انجاميد. 

دريچه

كوتاه از منطقه

باتوافق11عضوبزرگترينپيمانتجاريجهانبرايادامههمكاري

امريكا از پيمان ترانس پاسيفيك حذف شد

گزارشوالاستريتژورنالازتبانيدولتاردوغانبامشاورترامپ

پيشنهاد15ميليوندالريآنكارابرايربودنگولن
گروهجهان

 در ميان��ه تحقيقات جنجالي درب��اره مداخله 
احتمالي روسيه در انتخابات رياست جمهوري سال 
۲۰۱۶ امريكا، »وال استريت ژورنال« از يك سري 
اتهامات جديد عليه مايكل فلين مش��اور پيش��ين 
امنيت ملي دونالد ترامپ خبر داد كه از نمونه آنها 
مي توان به اتهام مش��اركت در توطئه براي ربودن 
فتح اهلل گولن، روحاني در تبعيد تركيه اشاره كرد. 
 طبق گزارش هاي منتش��ر ش��ده فلي��ن قرار بوده

در ازاي دريافت ۱5 ميليون دالر از تركيه گولن را 
ربوده و وي را به زندان جزيره يي در تركيه منتقل 
كند. دولت رج��ب طيب اردوغان رييس جمهوري 
تركيه، گولن را عامل اصلي كودتاي نافرجام سال 
گذش��ته مي داند و بارها از دولت امريكا اس��ترداد 
اين روحاني در تبعيد را خواس��تار ش��ده اس��ت. 
واشنگتن تاكنون با اين درخواست موافقت نكرده 
و همين مس��اله به اختالفات با آن��كارا دامن زده 

است. 
به گ��زارش گاردين، رابرت مولر مس��وول ويژه 
تحقيق��ات درب��اره مداخل��ه روس��يه در انتخابات 
رياس��ت جمهوري ۲۰۱۶ امري��كا پيش ت��ر علي��ه 
پ��ال مانافورت مدي��ر كمپين  انتخابات��ي ترامپ و 
يكي ديگر از تامين كنندگان ارش��د س��رمايه براي 
كمپي��ن انتخاباتي رييس جمه��وري به اتهاماتي از 
جمله پولشويي اعالم جرم كرده است. يك مشاور 
سياست  خارجي ترامپ نيز در اتهام ارائه اطالعات 
دروغ به دستگاه قضايي مجرم شناخته شده است. 

طبق گزارش هاي كنوني مولر به اطالعات و شواهد 
مس��تدلي دس��ت يافته كه مي تواند بر مبناي آنها 
ماي��كل فلين و پس��رش مايكل فلي��ن جونيور را 
به دس��ت داش��تن در توطئه ربودن فتح اهلل گولن 
متهم كند. بدين ترتيب پاي يكي ديگر از نزديكان 
ترام��پ نيز به تحقيقات مولر باز خواهد ش��د. اين 
حقيق��ت كه هن��وز هيچ اتهام رس��مي عليه فلين 
مطرح نش��ده، نگراني هاي گروه مشاوران حقوقي 
را افزاي��ش مي ده��د. فلين تمايل خ��ود را به يك 
تواف��ق مصونيت اع��الم كرده و مول��ر نيز پيش تر 
در برخورد با چورچ پاپادوپولوس مش��اور سياست 
خارجي پيشين ترامپ نشان داده كه براي مذاكره 

آماده است. 
ش��ركت مش��اور پيش��ين امنيت ملي ترامپ 
موس��وم به گ��روه اطالعاتي فلين )فلي��ن اينتل 
گ��روپ( به دليل خ��ودداري از ثبت كارهايي كه 
مطاب��ق منافع رجب طيب اردوغ��ان انجام داده، 
متهم و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده و فلين 
به  دلي��ل اظهاراتش درباره ارتب��اط با نمايندگان 
دولت هاي تركيه و روس��يه از نظر قانوني در خطر 
اس��ت. طبق اتهام جديد مطرح شده، فلين و پسر 
وي در توطئه  س��ازماندهي تسليم گولن به دولت 
اردوغان مشاركت داشته اند و در صورت تاييد اين 
اته��ام، اتهامات جدي تري ني��ز عليه فلين مطرح 

خواهد شد. 
وال اس��تريت ژورن��ال در م��اه س��پتامبر خبر 
برگ��زاري جلس��ه يي در ارتب��اط با اي��ن برنامه را 

منتش��ر كرد و گفته ش��ده جيمز وولس��ي رييس 
پيش��ين س��ازمان س��يا نيز در اين جلسه حضور 
داش��ته اس��ت. اين روزنامه در گزارش روز جمعه 
خود از جلس��ه دومي در همين راستا خبر داد كه 
فلين پدر و پس��ر هر دو در آن حضور داشته اند. به 
گفته افراد آش��نا به روند تحقيقات، در اين جلسه 
دوم درباره دس��تمزد ۱5ميلي��ارد دالري صحبت 
ش��ده اس��ت. يك منبع آگاه در اين باره گفت قرار 
بوده گولن دستگير و با يك جت شخصي به زندان 
واقع در جزيره امرالي واقع در جنوب درياي مرمره 
در تركيه فرس��تاده شود. هنوز مشخص نيست كه 
آيا در اين ميان پولي رد و بدل يا مقدمات كار آغاز 

شده بوده يا خير. 
در عين حال زمان بندي اين جلس��ه قابل توجه 
اس��ت. كاخ سفيد از افراد متهم شده از سوي مولر 
يعني پاپادوپولوس، پ��ال مانافورت و ريك گيتس 
فاصله گرفته است. اما ترامپ در ميانه ماه دسامبر 
فلين را به عنوان مشاور امنيت ملي انتخاب كرد و 
وي نقش اساس��ي در انتقال قدرت از دولت باراك 
اوبام��ا ب��ه دونالد ترامپ داش��ت. آن دوران از نظر 
سياس��ي و در مس��ائل مرتبط با مناف��ع خارجي، 
دوران خاكستري )خنثي( خوانده مي شود، اما اگر 
مشخص شود كه برنامه ريزي ها در زمان تحليف در 
ماه ژانويه ص��ورت گرفته اند، آنگاه فلين احتماال با 
اتهام رشوه خواري مواجه خواهد شد. رايان گودمن 
استاد حقوق در دانشگاه نيويورك و مشاور پيشين 
پنتاگ��ون گفت: »اگر اطالعات مرب��وط به فلين و 

پس��رش درست باش��د، آنگاه اين اطالعات از ميل 
باطن��ي به ي��ك اقدام كام��ال غيرقانون��ي حكايت 
خواهد داش��ت. ش��واهد مبني ب��ر آمادگي فلين 
براي اقدام��ي تا اين اندازه غيرقانوني به تش��كيل 
پرون��ده عليه وي در ديگر اتهامات همچون ارتباط 
وي با روس��يه در كمپين انتخاباتي كمك مي كند. 
اگ��ر مولر ش��واهد كاف��ي براي مش��اركت فلين و 
پس��رش در توطئه ربودن روحاني تركيه داش��ته 
باش��د، مي توان��د از آنها ب��راي اعمال فش��ار عليه 
مش��اور پيشين كمپين ترامپ اس��تفاده كرده و او 
را به اعتراف درباره هر آنچه از مداخله روس��يه در 

انتخابات مي داند، وادار كند.«
كاخ س��فيد تا اين لحظه از هرگونه اظهارنظري 
درباره گزارش وال استريت ژورنال و اتهامات مطرح 

ش��ده خودداري كرده اس��ت. رابرت كلنر، استفان 
آنتوني و بريان اسميت، وكالي فلين پيش تر گفته 
بودند در احترام به تحقيقات متحدد درباره مداخله 
روس��يه در انتخاب��ات ۲۰۱۶ رياس��ت جمهوري و 
احتم��ال تباني با كمپين ترام��پ از واكنش به هر 
گونه ش��ايعه يا اتهامي كه توس��ط رسانه ها مطرح 
مي ش��ود، خ��ودداري مي كنند. ام��ا در واكنش به 
گزارش روز جمعه وال استريت ژورنال در بيانيه يي 
گفتن��د: »در خبرهاي ام��روز اتهاماتي عليه ژنرال 
فلين از ربايش گرفته تا رش��وه خواري مطرح شده 
كه ظالمانه و آسيب رس��ان هس��تند و از اين رو در 
قانون هميش��گي خود اس��تثنا قائل مي شويم: اين 
اتهامات نادرست هستند.« بري كوبورن وكيل پسر 

فلين گفته در اين زمينه اظهارنظري نمي كند. 

گروهجهان
كش��ورهاي عض��و پيم��ان ترانس پاس��يفيك 
)تي پي پ��ي( بزرگ ترين پيم��ان تجاري جهان بر 
س��ر ادامه كار اين معاهده ب��دون حضور اياالت 
متحده به توافق رس��يدند. اين معاهده كه چين 
دومين اقتصاد بزرگ جهان عضو آن نيس��ت پس 
از پنج س��ال مذاكره ميان دولت ب��اراك اوباما و 
۱۲كش��ور حوزه اقيان��وس آرام س��رانجام فوريه 
۲۰۱۶ به امضا رس��يد اما دونال��د ترامپ پس از 
به قدرت رسيدن، دس��تور خروج امريكا را از آن 

صادر كرد. 
ب��ه  گزارش رويت��رز، ۱۱عضو پيم��ان تجاري 
ترانس پاس��يفيك ي��ا معاهده تج��اري اقيانوس 
آرام، ش��نبه در حاش��يه نشست س��ران سازمان 
همكاري ه��اي اقتصادي آسيا-پاس��يفيك )اپك( 
در ش��هر دانانگ ويتنام ديدار كرده و بر ضرورت 
ت��داوم همكاري ها توافق كردن��د. ترتان توان آنه 
وزي��ر تج��ارت ويتن��ام گفته كه بر س��خت ترين 
مش��كل غلبه كرده اند. توان آنه گفته است: »اين 
تواف��ق باي��د نهايي ش��ود، ولي از آن ب��ه عنوان 
توافق جامع و پيش��رو براي ترانس پاسيفيك ياد 

مي كنيم. « 
از آنج��ا ك��ه بخش��ي از اهداف اي��ن معاهده 
تجاري مقابله گس��ترش تس��لط اقتصادي پكن 
است، ژاپن به عنوان رقيب منطقه يي چين براي 
ت��داوم فعالي��ت آن پس از خ��روج امريكا تالش 
بسياري كرد. توشيميتس��و موتيگي وزير اقتصاد 
ژاپن ش��نبه ابراز اميدواري ك��رد كه توافق براي 
ادامه همكاري ها در چارچوب ترانس پاس��يفيك 
باعث شود كه امريكا نيز به اين معاهده بازگردد. 
اي��ن مقام ژاپني همچنين گفته كه براي كس��ب 
موافقت و ادامه كار اين معاهده، ۲۰ماده از توافق 
اصلي معلق مي ش��ود. تصويب اين توافق نيازمند 

موافقت ۶كشور از ۱۱ كشور عضو است. 
اي��ن توافق پ��س از چندي��ن روز بالتكليفي 
حاصل ش��ده اس��ت. ترديدها درباره سرنوش��ت 
ترانس پاس��يفيك جمعه با غيبت جاستين ترودو 
در دي��دار س��ران ترانس پاس��يفيك در حاش��يه 

نشست اپك به اوج خود رسيد. به گزارش رويترز، 
پس از حاضر نش��دن ترودو در جلس��ه و لغو اين 
نشس��ت وزير تجارت كانادا اع��الم كرد كه دليل 
غيبت ترودو اش��تباه زمان بندي بوده است. كانادا 
پيش ت��ر اعالم ك��رده بود كه بايد مطمئن ش��ود 
اين پيمان به اش��تغال داخلي اين كشور آسيبي 
وارد نخواهد كرد. به اعتقاد ناظران، موضع كانادا 
درباره ترانس پاسيفيك با توجه به اينكه اوتاوا در 
حال حاضر به طور همزمان مشغول مذاكره مجدد 
درباره توافق تجارت آزاد امريكاي ش��مالي )نفتا( 

با دولت ترامپ است، پيچيده تر شده است. 
فايننش��ال تايمز با اشاره به سخنان مقام هاي 
ژاپني و ويتنامي مبني بر لزوم صرف زمان بيشتر 

براي مذاكره درباره جزئيات تغييرات اعمال شده، 
نوشته: »اين بدان معني است تي پي پي كه دولت 
پيشين اوباما سال ها وقت صرف مذاكره بر سر آن 
كرده اما ترامپ مي خواست به هر قيمتي شده آن 
را از ميان ببرد هنوز در برزخ اس��ت. با اين حال 
گرچ��ه خروج امريكا اين پيمان را كوچك تر كرد 
و حاال ژاپن نخس��تين اقتصاد بزرگ آن است اما 
۱۱عضو باقيمانده بيش از 5۰۰ ميليون جمعيت 

دارند. «
نشريه واشنگتن پست نيز با انتقاد از سخنراني 
دونالد ترامپ در نشست اپك كه بار ديگر بر شعار 
»اول امريكا«  تاكيد كرده، نوشته: »چند ساعت 
پس از س��خنراني ترامپ كه گفت امريكا ديگر از 

پيمان هاي بين المللي چندجانبه سودي نمي برد 
و توافق ه��اي دوجانب��ه را مي پس��ندد، اعض��اي 
ترانس پاس��يفيك تصميم گرفتند تا بدون حضور 
امريكا به هم��كاري خود ادامه داده و اين پيمان 

را حفظ كنند. «
در اين توافق جام��ع معيارهايي براي كاهش 
موانع ناشي از تعرفه هاي گمركي در تقويت سطح 
و ارزش تجارت پيشنهاد ش��ده و مكانيسم هايي 
براي بيش��تر ش��دن انگيزه فعالي��ت اقتصادي و 
س��رمايه گذاري در كش��ورهاي امضاكنن��ده اين 
توافق هم معرفي شده است. اين توافق بندهايي 
درباره كاهش موانع تج��اري، افزايش حمايت از 
محيط زيست، حمايت از نيروي كار، حقوق بشر، 

حماي��ت از دارايي هاي انس��اني، مديريت اصولي 
اقتصادي و زمينه سازي براي بيشتر شدن جذب 

سرمايه ها در كشورهاي امضاكننده دارد. 
پيت��ر پت��ري اقتص��اددان مرك��ز مطالع��ات 
اقتصادي امريكا، با رد انتقادها بر اين باور اس��ت 
كه منافع تواف��ق ترانس پاس��يفيك عادالنه بين 
تم��ام گروه هاي اقتصادي فعال در كش��ور توزيع 
مي شود. او كاهش قيمت ها و هزينه هاي توليد را 
اصلي ترين مزيت اين توافقنامه اعالم و تاكيد كرد 
كه اين افت قيم��ت منافع مالي زيادي را نصيب 
مردم مي كند. كميسيون تجارت بين الملل امريكا 
ني��ز پيش تر اعالم ك��رده بود، ترانس پاس��يفيك 
تاثير مثبتي روي اقتصاد امريكا دارد و در نتيجه 
اين تواف��ق كارگ��ران غير ماهر مي توانند رش��د 
۲5 درصدي دس��تمزد را شاهد باش��ند در حالي 
ك��ه دريافتي كارگران ماه��ر بيش از ۴۱درصد و 
دريافتي فعاالن تجاري ۳۴درصد رش��د مي كند. 
مايكل پالمر پژوهش��گر موسسه مطالعات اقتصاد 
بين المللي پيترس��ون هم گفته ب��ود كه اجرايي 
ش��دن اين توافق باعث مي ش��ود تا درآمد امريكا 

ساالنه ۱۳۱ميليارد دالر رشد كند. 
منتق��دان ام��ا از جمله دونال��د ترامپ بر اين 
باورن��د ك��ه اين توافق ب��ه معن��اي از بين رفتن 
بخش زيادي از مش��اغل داخل امريكاس��ت، زيرا 
كااله��اي ارزان قيم��ت ديگر كش��ورها وارد بازار 
امريكا مي شود و بازار را تصاحب مي كند. از طرف 
ديگر واحدهاي توليدي براي اينكه بتوانند قيمت 
تمام  شده كاالهايشان را كاهش دهند مجبور به 
كاهش دس��تمزد و هزينه توليد خواهند بود كه 
اين كار به ضرر اقتصاد اس��ت. از طرفي با وجود 
اينكه در اين توافقنامه بخش هاي مختلفي لحاظ 
شده ولي هنوز بازار ارز، نوسانات قيمتي اين بازار 

و آثار آن روي تجارت لحاظ نشده است. 
جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد نيز گفته 
اين توافق تنها در جهت حفظ منافع ثروتمندان 
عم��ل مي كن��د و مزي��ت اصل��ي اي��ن توافق به 
شركت هاي بزرگي مي رسد در حالي كه كارگران 
و واحدهاي توليدي نفعي از اين توافق نمي برند. 

 عربستان به دنبال نخست وزيري
برادر سعد حريري است

 توافق پوتين و ترامپ
بر سر شكست داعش در سوريه 

 مهلت ۲ هفته اي بروكسل به لندن
در خصوص برگزيت

گروهجهان
روساي جمهوري روسيه و امريكا در بيانيه يي مشترك بر عزم خود براي شكست 
گروه تروريس��تي داعش در س��وريه و نيز پايبندي به حق حاكميت و اس��تقالل و 
تماميت ارضي اين كش��ور تاكي��د كردند. به  گزارش بلومب��رگ، پوتين در جريان 
ديدار كوتاهش با رييس جمهوري امريكا در حاش��يه نشس��ت اپك به طور رس��مي 
گفت وگوهاي دوجانبه با هدف كاهش تنش ميان طرفين را خواس��تار ش��ده است. 
ديميتري پسكوف سخنگوي كاخ كرملين گفته كه والديمير پوتين و دونالد ترامپ 
در ديدار كوتاه خود در حاش��يه اجالس س��ران جامعه اقتصادي آسيا-اقيانوس��يه 
)اَپِك( متن توافقي مش��ترك را درباره س��وريه بررس��ي و آن را تايي��د كردند. به 
گزارش ايرنا، متن بيانيه درباره س��وريه توس��ط كارشناسان روسيه و امريكا تنظيم 
ش��ده و س��رگئي الوروف و ركس تيلرس��ون، وزراي خارجه دو كشور نيز پيش تر 
در م��ورد متن آن به توافق رس��يده بودند. اين بيانيه ب��ر متحد كردن تالش ها در 
مبارزه با گروه تروريستي داعش تمركز دارد. دو طرف همچنين بر اهميت مناطق 
كاهش تنش به عنوان راه حلي موقت تا رس��يدن به راهكاري دايم درباره س��وريه 
تاكيد كردند. روزنامه دولتي »راسيسكايا گازتا ارگان« روسيه و روزنامه كامرسانت 
ش��نبه بيانيه مش��ترك پوتين و ترامپ را كه در دانانگ ويتنام صادر ش��ده است، 
منتش��ر كردند. طبق اين بيانيه، س��ران دو كشور روس��يه و امريكا توافق دارند كه 
مناقش��ه سوريه راه حل نظامي ندارد و راه حل سياس��ي نهايي اين مناقشه بايد در 
چارچوب روند مذاكرات ژنو و مطابق قطعنامه ۲۲5۴ ش��وراي امنيت جس��ت وجو 
ش��ود. روس��اي جمهوري روس��يه و امريكا از طرف هاي س��وري دعوت كردند در 
روند مذاكرات ژنو مش��اركت فعال داش��ته و از تالش ها ب��راي تامين موفقيت آن 
حمايت كنند. پوتين و ترامپ به موفقيت آميز بودن تالش هاي روس��يه و امريكا در 
پيش��گيري از حوادث خطرناك بين نظاميان روسيه و امريكا در سوريه اشاره كرد 
و بر لزوم ادامه تالش ها تا شكست كامل گروه تروريستي داعش تاكيد شده است. 
س��ران دو كش��ور توافق كرده اند از كانال هاي ارتباطي نظام��ي براي تامين امنيت 

نيروهاي روسي و امريكايي در سوريه حمايت كنند. 

گروهجهان
روزنامه في��گارو فاش كرد، مقامات عربس��تان مي خواهند به��اء حريري به جاي 
برادرش س��عد حريري نخس��ت وزير لبنان ش��ود. به گزارش اين روزنامه فرانس��وي، 
براس��اس اطالعات موثق و درز يافته از مقامات عالي رتبه دولت لبنان، نزديكان سعد 
حريري نخس��ت وزير مس��تعفي لبنان، پس از بازگشت شان از رياض كه براي بررسي 
جزئيات اين ايده به عربس��تان رفته بودند، با اين پيشنهاد عربستان مخالفت كردند. 
خانواده حريري به عربستان تاكيد كرده اند كه هرگز با دست به دست شدن قدرت به 
اين شكل موافقت نخواهند كرد. فيگارو نوشته است، پاريس توجه بسياري به اوضاع 
سياس��ي اخير لبنان در پي استعفاي سعد حريري از پستش كه در رياض اعالم شد، 
دارد و اوضاع را از نزديك دنبال مي كند. س��عد حريري و حاميانش همان هم پيمانان 
قديمي فرانسه هستند. فرانسه هياتي را اخيرا به رياست مشاور رييس جمهوري فرانسه 
در امور خاورميانه به لبنان فرس��تاد تا براي آينده سياس��ي خانواده حريري در لبنان 
مذاكره كند. نشريه اينديپندنت نيز گزارش داده كه عربستان مي خواهد تركيب دولت 
جديد لبنان را ديكته كند. رابرت فيس��ك تحليلگر اين نش��ريه نوشته: »ممكن است 
عربستاني ها نخست وزير لبنان را به گروگان گرفته باشند اما طرح آنها براي سرنگون 
كردن دولت بيروت ش��ديدا نتيجه عكس داد. ملت لبنان اكنون بدون اينكه ش��اهد 
فروپاش��ي كابينه دولت ش��ان و بيرون افتادن وزراي وابسته به حزب اهلل از اين كابينه 
باشند به يك باره بيدار شده و عليه سعودي ها متحد شده اند. دولت لبنان اعالم كرده 
كه بيانيه استعفايي كه سعد حريري مجبور به قرائتش از شهر رياض شد را نمي پذيرد 
 و به يك باره بيلبوردهايي به طور شبانه در چند خيابان بيروت سر برآوردند با هشتگ 
»كلنا س��عد« )ما همه سعد هستيم(، حتي مسلمانان س��ني لبنان از همتايان سني 
خود در عربستان خشمگين شده اند. براي دولت لبنان و ده ها هزار لبناني اين تصميم 
عربستان براي نشان دادن حريري با يك استعفانامه قرائت شده از تلويزيون عربستان 
توهين ملي به حس��اب مي آيد... اينكه عربس��تان تالش مي كند آرايش دولت جديد 
در لبنان را ديكته كنند نش��ان مي دهد كه آنها مي خواهند نقشي را كه چندين دهه 

سوريه قبل از جنگ داخلي در داخل خود در قبال لبنان ايفا مي كرد، پيدا كنند.«

گروهجهان
 ميش��ل بارنيه، رييس مذاكره كننده اتحاديه اروپا در پايان ششمين دور مذاكرات 
ناموفق برگزيت گفته اي��ن اتحاديه به لندن ۲هفته فرصت داده تا در زمينه برگزيت 
موضع گيري كند در غير اين صورت بروكسل در زمينه روابط آتي با بريتانيا همكاري 
نخواهد داش��ت. اين درحالي اس��ت كه زمزمه ه��ا براي برگزاري همه پرس��ي مجدد 
درخصوص برگزيت افزايش يافته است.  به  گزارش بلومبرگ، بارنيه در نشست خبري 
با حضور وزير برگزيت بريتانيا گفت:»اگر در مدت ۱۴روز درباره مسائل كليدي مربوط 
به چارچوب خروج اين كش��ور از اتحاديه اروپا توافقي حاصل نش��ود در ماه دس��امبر 
و بنابر آنچه برنامه ريزي ش��ده، مذاكرات پيش نخواه��د رفت.« رييس مذاكره كننده 
اتحادي��ه اروپا با اعالم اينك��ه مذاكرات برگزيت داراي پيچيدگي هاي زيادي اس��ت، 
گفت:»م��ا از بريتانيا امتياز نمي خواهيم و امتيازي هم نمي دهيم بلكه روي واقعيت ها 
متمركز خواهيم ش��د.« ديويد ديويس، وزير برگزيت بريتانيا نيز گفت: »اتحاديه اروپا 
باي��د انعطاف و خالقيت بيش��تري را در مذاكرات نش��ان دهد. لندن آماده اس��ت تا 
از طري��ق افزايش همكاري هاي خ��ود با اتحاديه اروپا موان��ع باقي مانده را تا پيش از 
برگزاري نشست سران اين اتحاديه برطرف كند.« پيش تر نيز پارلمان اروپا به مواضع 
دولت بريتانيا مبني بر اينكه توافق درباره حقوق شهروندي با اتحاديه اروپا بسيار دور 
از دسترس است، واكنش نشان داده و چنين موضع گيري را نادرست خوانده بود. اين 
نهاد اروپايي ضمن هش��دار درباره چنين رويكردي اعالم كرد كه پيشنهاد لندن براي 
ساختار پذيرش ش��هروندان اروپايي براي اقامت در بريتانيا هم كافي نيست. اتحاديه 
اروپا تاكيد دارد كه نخس��ت بايد تعهدات مالي بريتانيا در برابر اتحاديه اروپا مشخص 
شود و پس از آن مي توان به مذاكرات در زمينه برگزيت با اين كشور ادامه داد. نشست 
س��ران ۲۷كشور عضو اروپا قرار است ۱۴دس��امبر)حدود يك ماه آينده( در بروكسل 
برگزار ش��ود. دولت ترزا مي،  نخس��ت وزير بريتانيا اميدوار اس��ت تا پيش از برگزاري 
اين نشس��ت نظر مذاكره كنندگان اروپايي را براي آغ��از مذاكرات تجاري جلب كند. 
مذاكرات براي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا موسوم به برگزيت ميان لندن و بروكسل 
از ۱۹ژوئن آغاز شده است و انتظار مي رود تا پايان مارس ۲۰۱۹ ادامه داشته باشد. 
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پرونده8
واكنش به واگذاري كارگروه 

گند  م به وزير صنعت
ذي نفعان احي��اي وزارت بازرگان��ي و بازپس گيري 
قان��ون انتزاع را با تصويب قيد   يك فوريت د  ر مجلس از 

طرق د  يگري پيگيري كرد  ند  . 
 قانون انتزاع پس از سال ها كش و قوس بين د  ولت 
و وزارتخانه هاي صنعت و جهاد   كش��اورزي، باالخره از 
اواخر سال 93 اجرا شد   كه براساس ماد  ه يك اين قانون، 
تج��ارت اعم از ص��اد  رات، وارد  ات و تنظيم بازار د  اخلي 
محص��والت و كاالي اساس��ي زراعي، باغ��ي و گياهان 

د  ارويي به وزارت جهاد   كشاورزي محول شد  . 
البته ناگفته نماند   كه از همان س��ال هاي نخس��ت 
اجراي اين قانون، تالش و البي هاي مختلف ذي نفعان 
ب��راي احي��اي وزارت بازرگاني و بازپس گي��ري قانون 
انتزاع از وزارت جهاد   كش��اورزي آغاز شد   كه د  رنهايت 
با تصويب قيد   يك فوريت د  ر مجلس به نتيجه نرسيد  . 

با توجه به سود   باالي وارد  ات، اين موضوع خيلي د  ور 
از ذه��ن نبود   كه ذي نفعان بازگ��رد  ان قانون انتزاع را از 
مسير د  يگري پيگيري كنند  . بر اين اساس شريعتمد  اري 
با د  ر د  ست گرفتن سكان  وزارت صنعت و معد  ن، اهد  اف 
خود   را از مس��يرهاي د  يگري پيگيري كرد  . د  ر روزهاي 
اخير رييس جمهور به استناد   اصل يكصد   و سي و هشتم 
قانون اساس��ي وزير صنعت و معد  ن د  ولت د  وازد  هم را 
به رياست س��تاد   تنظيم بازار منصوب كرد   كه اين امر 
اعت��راض نمايند  گان مجلس و جامعه كش��اورزي را به 
همراه د  اش��ت. حال جاي س��وال است كه رياست وزير 
صنعت و معد  ن به عنوان كارگروه تنظيم بازار، لغو قانون 

انتزاع را به همراه د  ارد  ؟
عباس پاپي زاد  ه عضو كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي د  ر گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 
با بي��ان اينكه وزارت صنعت از ط��رق مختلف د  ر نظر 
د  ارد   كه قانون انتزاع را د  ور بزند  ، اظهار كرد  : وزارتخانه ها 
از طريق شوراي اقتصاد   و ستاد   تنظيم بازار محصوالت 
كش��اورزي د  ر نظر د  ارند   كه به هر شكل ممكن شرايط 

نابساماني د  ر قانون انتزاع اجرا كنند  . 
وي مد  يري��ت و س��اماند  هي وارد  ات و صاد  رات را از 
اهد  اف اصلي اجراي قانون تمركز د  انست و افزود  : لغو اين 
قانون به معناي بازگش��ت به شرايط سال هاي گذشته 
اس��ت كه اين امر به نفع توليد  كنن��د  ه و مصرف كنند  ه 
نيست. پاپي زاد  ه اد  امه د  اد  : كميسيون كشاورزي مجلس 
شوراي اسالمي با برگزاري جلسه هاي مختلف، تذكرات 
الزم راج��ع به لغو قانون انت��زاع و احياي مجد  د   وزارت 
بازرگاني را د  اد  ه اس��ت، چرا كه د  ستگاه هاي اجرايي با 
راهكاره��اي جد  يد   به د  نبال نق��ض مصوبات اين قانون 
هس��تند  . عضو كميسيون كش��اورزي مجلس شوراي 
اس��المي تصريح كرد  : د  س��تگاه هاي اجراي��ي با نقص 
مصوبات قان��ون تمركز د  ر نظر د  ارند   كه تاثير مهم اين 
قانون د  ر تنظيم بازار محصوالت كش��اورزي از س��وي 

وزارت جهاد   را غير ضروري اعالم كنند  . 

 اجراي قانون انتزاع كارساز نبود  
محمد  رضا ش��عباني مد  يرعامل اتحاد  ي��ه باغد  اران 
مازن��د  ران د  ر گفت وگ��و با خبرنگار صنع��ت، تجارت و 
كشاورزي گفت: اجراي قانون انتزاع تنها كوله بار وزارت 
جهاد   كشاورزي را سنگين تر كرد  ه است چرا كه د  ر كنار 
امر توليد   بايد   اقد  امات وزارت بازرگاني را نيز انجام د  هد  . 
وي اف��زود  : با توجه به آنكه تم��ام جوانب د  ر قانون 
تمركز مورد   بررس��ي قرار نگرفت، احياي مجد  د   وزارت 

بازرگاني د  ور از انتظار نبود  ه است. 
ش��عباني د  ر پاسخ به اين س��وال كه با اجراي قانون 
تمركز وارد  ات محصوالت كشاورزي كاهش يافت، بيان 
كرد  : كاه��ش وارد  ات به عواملي نظي��ر افزايش توليد  ، 
مي��زان تقاضا، ق��د  رت خريد   عموم جامع��ه و مد  يريت 
مرزهاي كشور بس��تگي د  ارد  . وي وارد  ات 100هزارتن 
مركبات براي تنظيم بازار شب عيد   را سياست ناد  رست 
وزارت جه��اد   كش��اورزي د  انس��ت. مد  يرعامل اتحاد  يه 
باغد  اران با اشاره به ضرورت استفاد  ه از تجربه بازارهاي 
جهاني براي مد  يريت بازار محصوالت كشاورزي تصريح 
ك��رد  : د  ر تمام د  نيا تنها وزارت بازرگاني كار تنظيم بازار 
محصوالت را به هم��راه د  ارد  ، چرا كه اقد  ام هاي اين د  و 

وزارتخانه با هم د  ر تناقض است. 

موافقت مشروط با وارد  ات 
گوشت اروپايي

وزير جهاد   كشاورزي اعالم كرد   كه د  ر صورت تاييد   
سازمان د  امپزشكي و رقابت پذير بود  ن گوشت اتحاد  يه 
اروپا با برزيل، مشكلي براي وارد  ات اين محصول ند  اريم 
ام��ا د  امد  اران ايران مانند   توليد  كنند  گان لبنيات اروپا با 

مشكل براي بازار محصول شان مواجه هستند  . 
به گزارش ايسنا، محمود   حجتي د  ر د  يد  ارش با فيل 
هوگان، كميس��يونر اتحاد  يه اروپا و هيات همراه، اظهار 
كرد  : مشكلي براي وارد  ات گوشت قرمز از اتحاد  يه اروپا 
ند  اري��م به ش��رط اينكه محصول مورد   تاييد   س��ازمان 
د  امپزش��كي قرار گيرد   و بتواند   با گوشت قرمز وارد  اتي 
از برزي��ل رقابت كن��د  . البته د  ر م��ورد   وارد  ات لبنيات 
از اتحاد  ي��ه اروپا باي��د   بگويم كه د  ر س��فرهايي كه به 
كش��ورهاي اروپايي د  اشتم ش��اهد   اعتراض و تجمعات 
توليد  كنند  گان لبنيات بود  ه ام كه با مش��كل بازار براي 
محصولشان مواجه بود  ند   و همين مشكل د  ر ايران وجود   
د  ارد   كه آن را حل كرد  ه ايم و د  يگر اعتراضي وجود   ند  ارد  . 
وزي��ر جهاد   كش��اورزي د  رباره  وارد  ات مي��وه تازه و 
اظهارات كميس��يونر اتحاد  ي��ه اروپا مبني ب��ر وارد  ات 
كيوي از نيوزيلن��د   توضيحي ند  اد   و گفت: اميد  وارم كه 
با توس��عه روابط د  وجانبه اتحاد  يه اروپا با ايران بتوانم به 
هر د  و طرف د  ر زمينه  تجاري به ويژه تجارت محصوالت 

كشاورزي كمك كنم. 
وي اف��زود  : د  ر مورد   ش��وراي جهاني زيتون نيز بايد   
بگويم كه به اين شورا مي پيوند  يم و كاري خواهيم كرد   

تا جايگاه ايران د  ر آنجا حفظ شود  . 
د  ر پاي��ان اين نشس��ت تفاهمنامه مش��تركي بين 
ش��ركت بازرگان��ي تعاوني ه��اي كش��اورزي اي��ران و 
فد  راس��يون ملي توليد   كنند  گان بذر ذرت و سورگوم به 
عنوان طرف فرانسوي منعقد   شد   كه تا تاريخ 31 جوالي 
سال ۲0۲1 معتبر است و همكاري مشترك د  ر زمينه 
توس��عه پايد  ار ذرت و كشت سورگوم به واسطه توسعه 
واريته هاي مختلف، هيبريد  ها و اجراي اقد  امات حمايت 
فني از جمله چارچوب هاي تفاهمنامه يي مذكور است. 

براس��اس اين تفاهمنامه پروژه يي با عنوان اقد  امات 
پيش��رفته د  ر زمينه توس��عه د  انه هاي ذرت و سورگوم 
د  ر اي��ران اجرا مي ش��ود   و ارتقاي د  انش كش��اورزان و 
متخصصان رش��ته كش��اورزي د  ر اين زمينه د  ر ايران، 
گس��ترش س��هم بازار براي توليد   كنند  گان واريته هاي 
جد  يد   ذرت و س��ورگوم اتحاد  ي��ه اروپا و غيره از اهد  اف 

اجراي اين تفاهمنامه است. 

اخبار

بررسي ابعاد و اهداف نهضت حذف سد

حذف سد ها؛ از توهم تا واقعيت
د   كتر سيد   جالل الد   ين ميرنظامي|

د   كتري مهند   سي منابع آب|
 مقد   مه

د   ر چند    سال اخير د   ر كشورمان، سخن از حذف سد   ها 
را بارها شنيد   ه ايم. سد   هايي كه با هزينه هاي گزاف احد   اث 
شد   ه اند    و خوب يا بد    د   ر حال بهره برد   اري هستند   . سد   هايي 
كه با تامين منابع آب از يك سو و تخريب اكوسيستم ها و 
سرمايه هاي انساني از سوي د   يگر، برخي را منتفع و برخي 
د   يگر را متضرر كرد   ه اند   . اگرچه احد   اث سد   ها توانسته است 
از طريق تنظيم جريان آب و كنترل س��يالب ها، به بهبود    
معيش��ت و رفاه جوامع كمك ش��اياني را ارائ��ه د   هد   ، اما از 
طرف د   يگر وضعيت نامطلوب اكوسيستم هاي آسيب پذير 
كشورمان موجب شد   ه تا تقاضا براي حذف سد    مطرح گرد   د   . 
د   ر حال حاضر د   ر كشورمان، د   و گروه طرفد   ار و مخالف 

حذف سد   ، به د   و جامعه نسبتا كوچك محد   ود    مي شوند   . 
طرفد   اران حذف س��د    عموما از فعاالن محيط زيستي 
هس��تند    كه ب��د   ون تعل��ق و وابس��تگي به مح��د   ود   ه يا 
منطقه يي خاص، اساس��ا به د   ليل توج��ه جد   ي به حفظ 
محيط زيست كشور و مشاهد   ه فعاليت هاي حذف سد    د   ر 
برخي كشورهاي پيشرفته، حذف سد   ها را طلب مي كنند   . 
مخالفان حذف سد   ها نيز عموما از مسووالن تامين آب د   ر 
كشور هس��تند    كه حذف سد   ها را يك تصميم احساسي 
مي د   انند    و گروه مخالفان را به عد   م آگاهي و اطالع ند   اشتن 
از واقعيت ها متهم مي نمايند   . البته انتظار مي رود    د   ر صورت 
ورود    بحث حذف سد   ها به عرصه عمل، بخش قابل توجهي 
از حاكميت و جامعه نس��بت به آن عكس العمل هاي تند    
نش��ان د   هند    و د   يگر صرفا به يك ج��د   ال كالمي بين د   و 
جامعه د   وستد   اران حفظ محيط زيست و مسووالن تامين 

آب خالصه نخواهد    بود   . 
به عنوان ي��ك ناظر بيروني، تش��خيص اينكه چقد   ر 
حذف س��د   ها شد   ني و مطلوب اس��ت كار د   شواري است. 
د   ر اين نوش��تار، سعي خواهد    شد    تا با نگاهي به مطالعات 
صورت گرفته د   ر زمينه ابعاد    اجتماعي و سياس��ي حذف 
 Water« س��د   ها كه اخيرا د   ر يك ش��ماره ويژه از مجله
Alternatives« چاپ شد   ه است، به د   نبال پاسخ به اين 
سواالت باشيم كه اساسا نهضت حذف سد    د   ر كشورهاي 
پيشرفته چگونه شكل گرفته است، هد   ف اصلي آن چيست 
و با چه مسائلي روبروست؟ پاسخ به اين سواالت از اين منظر 
حائز اهميت است كه اگر بتوان فلسفه نهضت پرطمطراق 
حذف سد    را ش��ناخت، آنگاه مي توان با نگاهي متعاد   ل تر 
نس��بت به راهكار حذف سد    براي احياي اكوسيستم هاي 
نيمه جان كش��ورمان پرد   اخت. د   ر اد   امه اين متن، با توجه 
به اطالعات مند   رج د   ر مقاالت مزبور، ابتد   ا ابعاد    و گس��تره 
سد   هاي حذف شد   ه و د   اليل مهم حذف آنها مطرح خواهد    
شد   . سپس چالش ها و نكات كليد   ي كه د   ر فرآيند    حذف 
سد    ش��كل گرفته اند    ارائه ش��د   ه و د   ر اد   امه آن چارچوبي 
جامع( مبتني بر يكي از مقاالت )براي بررسي ابعاد    موضوع 
حذف سد    ارائه خواهد    شد   . د   ر نهايت، نتيجه گيري از اين 
مطالعه د   ر قالب مقايس��ه نكات جمع آوري شد   ه با د   غد   غه 

امروز كشورمان صورت خواهد    گرفت. 

 سد   هاي حذف شد   ه
طبق مقاالت مطالعه ش��د   ه، كش��ورهاي پيش��تاز د   ر 
زمين��ه حذف س��د   ها را مي ت��وان اياالت متح��د   ه، كاناد   ا 
و فرانس��ه د   انس��ت. بر اس��اس آمار موجود   ، تا پايان سال 
۲015 نزد   يك به 1300 س��د    حذف شد   ه اند    كه تنها ۲9 
س��د    د   اراي ارتفاع بيش��تر از 10 متر و چهار س��د    باالي 
30 مت��ر بود   ه اند   . شناخته ش��د   ه ترين مورد    از حذف س��د    
مربوط به س��د    Elwha با ارتفاع 33 متر بود   ه كه د   ر سال 
۲011 و د   ر ايالت واش��نگتن تخريب شد   ه است. به گفته 
گريباوسكي د   ر س��ال ۲017 براي نخستين بار د   ر اياالت 
متحد   ه، ميزان حذف س��د   ها از ميزان اضافه شد   ن به آنها 
پيش��ي گرفته اس��ت و اين تحول بزرگ را مي توان ناشي 
از تغييرات گسترد   ه اجتماعي- اقتصاد   ي و بلوغ گروه هاي 
ذي نفع محيط زيستي و تبد   يل آنها به فشارهاي سياسي د   ر 
سطح ملي د   انست. شرايط، اهد   اف يا منظورها و مالكيت از 
مسائل مهمي هستند    كه فرآيند    سياسي و قانوني را براي 
رس��يد   ن به حذف سد    تعيين مي كنند   . د   ر اياالت متحد   ه 
عموم حذف س��د   ها براي س��د   هاي كوچ��ك و خصوصي 
صورت گرفته است اما با اين وجود    بزرگ ترين موارد    حذف 
سد   ها مربوط به س��د   هاي برقابي  بود   ه كه نيازمند    فرآيند    
تجد   يد    مجوز فد   رال بود   ه اند   . چافين و گوسنل هم به عقب 
بود   ن كشور كاناد   ا د   ر انجام پروژه هاي حذف سد    نسبت به 
اياالت متحد   ه اشاره كرد   ه و بيان مي د   ارند    كه هنوز سنت 
احد   اث س��د   هاي بزرگ د   ر كاناد   ا اد   امه د   ارد   . گراماين و لپز 
نيز به اين نكته مي پرد   ازند    كه اگر چه فرانسه را مي توان به 
عنوان بلند   پروازترين كشور د   ر اتحاد   يه اروپا د   انست كه پس 
از اجراي د   س��تورالعمل چارچوب آب )WFD1( د   ر سال 
۲000 سعي د   ر حذف س��د   ها، بند   ها و موانع د   يگر كرد   ه 
اس��ت، اما تعد   اد    موانعي كه تاكنون حذف شد   ه يا د   ر حال 
حذف شد   ن هستند    تعد   اد    بسيار اند   كي از مجموع 80000 
مانع )بر روي رود   خانه ها( را تشكيل مي د   هند    و بزرگ ترين 
سد   ي كه تاكنون د   ر اين كشور حذف شد   ه است مربوط به 
سد    Kernansquillec است كه ۲0 متر ارتفاع د   ارد    و به 
د   اليل امنيتي حذف شد   ه است. به گفته اسندان، تاكنون 
 از 14000س��د   ي ك��ه د   ر طول د   و ق��رن اخير د   ر منطقه

New England اياالت متحد   ه احد   اث ش��د   ه، تاكنون 
فقط 1۲5 مورد    حذف س��د    اتفاق افتاد   ه و د   ر حال حاضر 
50 سد    د   رحال بررس��ي و گذراند   ن مراحل مختلف براي 
حذف سد    هس��تند    و د   ر اين محد   ود   ه معموال فرايند   هاي 
مختلف از ابتد   ا تا انتها )حذف سد   ( د   ر يك بازه زماني 3 تا 
بيش از 10 س��ال صورت مي گيرد    و اين نشان د   هند   ه ذات 

پرتنش اين فرآيند    است. 
از منظر اكولوژيكي، سد   ها موجب تغييرات شد   يد   ي 
د   ر فرايند   هاي اكوسيستمي مانند    افزايش نشت و تبخير 
آب، جلوگي��ري از مهاجرت آبزيان، كاهش جابه جايي 
رس��وبات و تغريق نم��ود   ن اكوسيس��تم هاي رود   خانه 
مي شوند   . اما با نگاهي بر مقاالت اين مجله مي توان اين 
جمع بن��د   ي را ارائه د   اد    كه اصوال عوامل متعد   د    د   يگري 
به غير از مس��ائل اكولوژيكي د   ر حذف س��د   ها د   خيل 
بود   ه اند    و حتي به پايان رس��يد   ن عمر سازه هاي سد   ها 
و مس��ائل امنيتي نقش كليد   ي را د   ر حذف سد   ها ايفا 
كرد   ه اند   . شرن و همكاران به اين مساله تاكيد    مي كنند    
كه بسياري از سد   هايي كه تاكنون د   ر كاناد   ا حذف شد   ند    
جزو سد   هايي هستند    كه د   ر قرن نوزد   هم يا اوايل قرن 
بيس��تم براي اهد   افي احد   اث شد   ه اند    كه يا عمر مفيد    
آنها به س��ر رس��يد   ه يا د   يگر آن اهد   اف وجود    ند   ارد   . اما 

د   ر س��د   هايي كه هنوز د   ر حال تامين اهد   اف مورد   نظر 
خود    هستند    با مناقشات بسيار جد   ي تري براي حذف 
شد   ن روبرو هس��تند   . لذا، نكته بسيار مهم د   يگري كه 
بطور غيرمستقيم مي توان از اين مقاالت و ارجاعات ذكر 
شد   ه د   ر آنها استنباط كرد   ، اين است كه د   غد   غه حذف 
سد    عموما د   ر مناطق پرآب )نسبت به تقاضا( مطرح و 

پيگيري شد   ه است. 

 چالش هاي كليد   ي د   ر فرآيند    حذف سد   ها
مس��اله بس��يار مهمي كه تقريبا محور اصلي مباحث 
ارائه ش��د   ه د   ر عموم مقاالت را تش��كيل مي د   هد   ، مطالعه 
چالش هايي است كه د   ر مسير حذف سد   ها رخ د   اد   ه است. 
د   ر حقيق��ت، تمامي اين مقاالت د   ر قالب تش��ريح موارد    
شكس��ت و موفقيت پروژه هاي حذف سد    تعريف شد   ه اند   . 
مطالعه اين موارد    نكات بس��يار آموزند   هاي را توليد    نمود   ه 
كه مي توان از آنها هم براي د   رك بيشتر پيچيد   گي فرآيند    
حذف سد    و هم مقايسه بس��تر موجود    د   ر اين پروژه ها با 
شرايط كش��ورمان استفاد   ه كرد   . د   ر اد   امه، نكات استخراج 

شد   ه از اين مقاالت ارائه خواهد    شد   . 

 مخالفان و موافقان
مح��ور اصلي تمامي مطالع��ات، مباحثات و تعارضات 
بين طرفد   اران و مخالفان حذف س��د    اس��ت. نكته جالب 
توجه، آرايش مخالفان و موافقان اس��ت، كه به د   ليل ورود    
اين پروژه ها ب��ه عرصه واقعيت، جوامع محلي اصلي ترين 
مخالف��ان براي حذف س��د    معرفي ش��د   ه اند   . ب��ه عالوه، 
پروژه هاي حذف س��د    غالبا از س��وي د   ول��ت مركزي )به 
عنوان حامي اصلي حذف سد   ( و د   ر راستاي اجراي اهد   اف 
و قوانين فراملي )مانند    WFD( يا اس��تاند   ارد   ها و قوانين 

امنيت سازهاي د   نبال شد   ه اند   . 

 جد   ال بي پايان د   ر د   و د   نياي متفاوت
عموما سد   ها و د   رياچه هاي آنها د   ر اذهان جامعه  محلي 
-به عنوان يكي از مخالفان اصلي براي حذف س��د   ها- د   ر 
گذر زمان به بخشي از طبيعت تبد   يل مي شود    و آنها سد    را 
جزئي از طبيعت مي د   انند   . اما مخالفان سد   ، طبيعت را د   ر 
فضايي بد   ون حضور انسان و د   ستكاري ها و اثرات مخربش 

تصور مي كنند   . از نظر جورگنسن طرفد   اران حذف سد    از 
چارچوب د   وگانگي طبيعت-فرهنگ و گروه مخالفان حذف 
سد    از رويكرد    آميختگي طبيعت-فرهنگ تبعيت مي كنند   . 
د   وگانگي طبيعت-فرهنگ بر اين پايه قرار د   ارد    كه اساسا 
طبيعت جايي است كه انسان د   ر آن د   ستكاري نكرد   ه باشد    
و لذا ارزش طبيعت د   ر شرايط د   ست نخورد   گي آن است. 
لذا از نظر اين افراد   ، كس��اني كه س��د    و شرايط موجود    را 
طبيعي مي ش��مرند    گمراه هستند   ، لذا حفاظت از د   رياچه 
مصنوعي يك س��د    ارزش اكوسيس��تمي ند   ارد    و بيمعني 
اس��ت. رويكرد    آميختگي طبيعت-فرهنگ، يك د   س��ته 
شناخته شد   ه معرفت شناس��ي، اخالقي و زيبايي شناسي 
د   ر علوم انساني و اجتماعي است كه د   ر عصر آنتروپوسين 
)غلبه تاثير انس��ان ب��ر طبيعت( ظهور يافته اس��ت و د   ر 
حقيقت انسان و طبيعت را از يكد   يگر جد   ا نمي د   اند    )نگاه 
هيبريد   ي( . نكته بسيار مهم د   ر رابطه با د   وگانگي طبيعت-

فرهنگ، و آميختگي طبيعت-فرهنگ اين است كه اين د   و 
نگاه با يكد   يگر سازگار نيستند    و د   ر نتيجه موجب تعارضات 
محيط زيستي خواهد    شد    كه د   ر نهايت يك گروه بايد    ببازد   ، 
زيرا هيچ كد   ام از اين د   و طرف، يكد   يگر را معتبر نمي د   انند   . 

 انگيزش هاي متفاوت و عد   م همد   لي بين 
مخالفان و موافقان

اختالف بين انگيزش ها مساله بسيار مهمي است كه 
مي تواند    تصميمات مرتبط با حذف سد    را به چالش بكشد   . 
براي مثال، بس��ياري از ساكنان حاشيه سد    كه از حضور 
سد    منتفع مي شوند   ، از اين مساله انتقاد    مي كنند    كه چرا 
براي بازگرد   اند   ن ماهي ها به رود   خانه -به عنوان نماد    اصلي 
توجه به اكوسيستم و احياي آن- بايد    هزينه هاي گزافي 
پرد   اخته ش��ود    و حق��وق آنها پايمال گرد   د   . اين ش��رايط 
حتي از منظر مخالفان حذف س��د    به عنوان د   ستاند   ازي 
و تصميم گيري افراد    بيروني تعبير مي شود   ، به نحوي كه 
گراماين و لپز از قول يكي از مخالفان حذف سد    آورد   ه اند   : 
»من به د   وستد   اران رود   خانه سيلون )طرفد   اران حذف سد   ( 
گفتم كه بياييد    د   ر روس��تاي ما و با مرد   م محلي ما - نه 
امريكايي ها و كاناد   ايي ها كه با هلي كوپتر بر فراز سد    پرواز 
مي كنند    و براي حذف سد    ما تصميم مي گيرند   - صحبت 
كنيد   !«. عموما طرفد   اران حفظ سد    با نگاهي استاتيك به 

عرصه د   رياچه و با ياد    گذش��ته و خاطراتي كه از د   رياچه 
د   اشتند   ، همواره س��عي كرد   ند    تا نشان د   هند    كه بيش از 
هر كس د   يگر نس��بت به بحث كرد   ن پيرامون حذف سد    
محق هستند   . د   ر نقطه مقابل، طرفد   اران حذف سد   ها هم 
گذشته و هم حال را انكار مي كنند   . آنها به حذف سد    به 
مثابه يك اقد   ام براي آزاد   سازي و ليبراسيون نگاه مي كنند   ، 
بد   ون آنكه با س��اكنين محلي كه خود    را وابس��ته به سد    
مي د   انند    احساس همد   لي د   اشته باشند   . از نظر آنها، حذف 

سد    همه مشكالت را حل مي كند   . 

 تخصص و علم
د   ر رابط��ه ب��ا موضوع عل��م و تخصص ن��كات قابل 
توجهي مورد    اش��اره قرار گرفته اس��ت. موارد    مطالعاتي 
نشان مي د   هند    چالش اصلي د   ر حين مباحثه طرفد   اران 
و مخالفان سد   ، نبود    اطالعات نيست و انجام يك مباحثه 
د   موكراتيك لزوما به د   اشتن اطالعات و د   سترسي به علم 
وابس��ته نيس��ت. به عبارت د   يگر، زماني كه با مخالفان 
جد   ي و سرسخت روبرو هستيم، اعتماد    باال به مطالعات 
و د   سترس��ي به اطالعات د   قيق، كاف��ي نخواهد    بود   . د   ر 
زمان عد   م وجود    تعريف مش��ترك از مس��اله، بحث ها بر 
مبناي قضاوت هاي ش��خصي و اص��ول ايد   ئولوژيك كه 
غيرقابل غلبه هس��تند    صورت مي گيرند   . لذا براي حذف 
س��د    و انجام پروژه هاي احياي رود   خانه، د   اشتن د   يد   گاه 
و احساسي مشترك نس��بت به رود   خانه كامال ضروري 
اس��ت و لزوما د   سترس��ي به يك د   انش عيني نمي تواند    
ب��ر ابهام غلبه كند    و آن را شكس��ت د   ه��د   . البته برخي 
سعي كرد   ه اند    تا نشان د   هند    كه نقش علم د   ر موارد   ي به 

خصوص مي تواند    راهگشا باشد   . 
د   ر برخي موارد    مخالفان حذف سد   ، با اد   عاهاي علمي 
به اين د   ليل مخالفت مي كنند    كه عموما جامعه متخصص 
را متصل به قد   رت هاي سياسي و اقتصاد   ي فرض مي كنند   . 
البت��ه اين به مفه��وم رد    تالش هاي اف��راد    متخصص د   ر 
مسيركس��ب د   انش علمي نيس��ت، بلكه صرفا بر اساس 
اين منطق ش��كل مي گيرد    كه اساسا مسير قابل پيگيري 
براي كسب علم عموما توسط كانون هاي قد   رت تعريف و 
جهت گيري مي شود    و لذا متخصصان بازيچه  اين مسيِر از 

پيش تعيين شد   ه هستند   . 

د   ر مطالعات اخير نشان د   اد   ه شد   ه كه شبكه هاي اقتصاد    
سياسي تمايل د   ارند    تا علم محيط زيست را به شكل يك 
علم نئوليبرال تبد   يل كنند    كه فارغ از بس��تر و مقتضيات 
زمان و مكان اس��ت. براي مثال د   ر مطالعات متعد   د   ي كه 
د   ر زمينه احد   اث سد   ها انجام شد   ه نشان د   اد   ه مي شود    كه 
چطور د   انش توليد    شد   ه د   ر مراكز قد   رتمند    ژئوپليتيكي و 
اقتص��اد   ي بخصوص، د   ر قالب عل��م جهاني به نقاط د   يگر 

سرايت كرد   ه است. 
 )epistemologies( مساله د   يگر، وجود    معرف شناسي هاي
متنوع اس��ت، عاملي كه گاها موجب تعارض هاي بس��يار 
ش��د   يد    حتي بين متخصصان د   رباره رويكرد   هاي مختلف 
مد   يريت مي شود   . اين د   ر حالي است كه با نگاهي به اد   بيات 
مربوطه مي توان متوجه ش��د    كه بسياري از مطالعات د   ر 
عرصه بررس��ي واگرايي هاي تخصص��ي مرتبط با احياي 
رود   خانه ها و تاالب ها بيشتر به تقسيم و واگرايي بين علم و 
عمل پرد   اخته اند    تا به واگرايي هاي موجود    د   ر ساحت علم 
مد   يريت منابع. از منظر د   يگر، علم اكولوژي د   ر حال تكامل 
اس��ت و اين خود    عاملي براي ايجاد    ابهام د   ر تعامالت بين 
طرفد   اران و مخالفان حذف س��د    مي ش��ود   . د   ر اين رابطه، 
محقق��ان به ضعف اطالعات به د   لي��ل ضعف فرآيند   هاي 
پايش، و همين طور پيچيد   گي هاي متعد   د    براي پيش بيني 
قطعي از اثرات حذف سد    بر پارامترهاي بيوفيزيكي )و د   ر 
عين حال توجيه عموميت يافته مبني بر برتر ش��مرد   ن 
شرايط د   ر وضعيت بد   ون سد    نسبت به شرايط حضور سد   ( 

اشاره مي كنند   . 

 جد   يت و نظم د   ر پروژه هاي حذف سد   
شكست پروژه حذف سد    را نمي توان به ساد   گي به نبود    
د   اليل كافي و عيني نسبت د   اد   ، بلكه مي توان آن را ناشي از 
شكست طرفد   اران حذف سد    براي كنترل د   ستوركار خود    
و انجام فعاليت هاي منظم و گرد   آوري مس��ووالني كارآمد    
د   انس��ت. براي مثال، انجام مطالعات پس از تصميم گيري 
براي حذف س��د   ، يا روند    بس��يار كند    و آهس��ته د   ر انجام 
مطالعات مي تواند    موجب آن ش��ود    ت��ا گروه هاي طرفد   ار 
حذف س��د    بسيار تضعيف شوند    و اين احساس القا گرد   د    
ك��ه د   ر عمل حذف س��د    اتف��اق نخواهد    افت��اد   . د   ولت و 
د   پارتمان هاي مختلف آنكه سخنگوهاي اصلي براي حذف 
سد    هستند    )طرفد   اران حذف سد   ( اگر نتوانند    برنامه زماني 
مش��خصي را از اقد   امات خود    ارائه د   هن��د   ، عمال اقد   امات 

حذف سد    هيچ نمود   ي براي جامعه نخواهد    د   اشت. 

 رقابت علمي بين موافقان و مخالفان
د   ر گروه ه��اي مخالف حذف س��د    ني��ز متخصصاني 
وجود    د   ارد    و آنها نيز با اس��تد   الل به مطالب علمي س��عي 
مي كنن��د    تا جايگاه خ��ود    را د   ر مواجهه با موافقان حذف 
س��د    تقويت كنند   . براي مثال، به مورد   ي اشاره شد   ه است 
كه د   ر آن مخالفان حذف س��د    به اين مس��اله مي پرد   ازند    
كه با توجه به عمر بيش از 300 س��ال سد   ، هم اكنون سد    
و د   رياچه  آن بخش��ي از اكوسيستم هستند    و اكوسيستم 
موجود    با تغييرات تطبيق يافته اس��ت و مرد   م ساكن د   ر 
محد   ود   هي سد    بخشي از اكوسيستم هستند    كه حذف سد    
به مفهوم برهم زد   ن اكوسيستم است. اين د   ر حالي است 
كه س��خنگوي موافقان حذف سد    سعي مي كند    تا با ذكر 
علل علمي براي اهميت حذف س��د    از جايگاه خود    د   فاع 
كند    و به اين مي پرد   ازد    كه حذف سد    مي تواند    باعث بهبود    
كيفيت آب، بهبود    زيستگاه و د   سترسي بهتر گونه هاي د   ر 
حال انقراض ماهي ها ش��ود   . د   ر اين ش��رايط پس از انجام 
يك رفراند   وم، مخالفان حذف سد    برند   ه مي شوند    چرا كه 
متخصصين مخالف حذف سد   ، از استد   الالت علمي خود    
به نحو احس��ن اس��تفاد   ه كرد   ن��د    و آن را به خروجي هاي 

ملموسي كه براي جامعه اهميت د   ارد    ارتباط د   اد   ند   . 

 سياست ورزي مخالفان
د   ر برخي موارد    مرزهاي بين اس��تد   الالت علمي 
و سياس��ي كامال غير قابل شناسايي مي شوند   . براي 
مثال اس��ندان و همكاران با واكاوي يك مورد    نشان 
مي د   هند    كه چطور جامعه محلي سعي مي كند    تا با 
مطرح كرد   ن اتهاماتي نس��بت به گروه مد   افع حذف 
س��د    و همينطور ذك��ر اد   عاهايي مختل��ف مبني بر 
اينكه اگر سد    را حذف كنيم رود   خانه ها، ماهي ها و... 
همه از بين مي روند   ، به طوالني كرد   ن روند    بررس��ي 
حذف س��د    روي مي آورند    و م��د   ام مطالبي را مطرح 
مي كنن��د    كه جامعه متخصص طرفد   ار حذف س��د   ، 
بايد    متناظر با آن د   ايما زمينه صحبت ها و مطالعات 
خ��ود    را جابه جا كند   . لذا صبر و انعطاف نقش بااليي 
را د   ر اي��ن رابط��ه ايفا مي كند   . د   ر اينگون��ه از موارد   ، 
مس��اله اصلي اين نيست كه جامعه محلي و مخالف 
حذف سد    به خاطر ناد   اني نسبت به اثرات حذف سد    
اينگونه عمل مي كنند   ، بلكه مس��اله اصلي اين است 
كه آنها از يك راهبرد    سياس��ي ب��راي معطل كرد   ن 
گروه مقابل و فرسايش��ي نم��ود   ن تالش هاي آنها به 
اين روند    رو مي آورند   . د   ر مورد   ي مشابه براد د   ر رابطه 
با حذف بند   هاي آبي د   ر فرانس��ه ب��ه اين مي پرد   ازد    
كه د   ر برخي م��وارد   ، مخالفان حذف بند   هاي آبي از 
يك س��و از آموزش ها و برنامه هاي مس��ووالن براي 
حذف بند   ها انتقاد    مي كنند    و از سوي د   يگر هر گونه 
جلسات مشاورهاي محلي را با اتهام به مغرضانه بود   ن 
بايكوت مي كنند   . همينطور استفاد   ه از ترس، نگراني 
و تفسيرناد   رست، بخشي از ابزارهاي مخالفان حذف 
بند   هاي آبي است و خصوصا ترس بازيگران مي تواند    
نگرش آنها را كامال تحت تاثير قرار د   اد   ه و تالش هاي 
ص��ورت گرفت��ه د   ر جهت حذف بند   ه��اي آبي را به 

تاخير اند   اخته يا مجبور به مصالحه نمايد   . 

 سود   جويي بخش خصوصي )د   ر سد   هاي خصوصي( 
د   ر يكي از مقاالت بطور مفصل، ماجراي سود   جويي بخش 
خصوصي و بهرهبرد   ار انرژي برقابي سد    د   ر مورد   ي خاص )د   ر 
كاناد   ا( مورد    بحث قرار گرفته و نشان د   اد   ه مي شود    كه چگونه 
بخش خصوصي از نقاط ضعف جامعه محلي براي عد   م حذف 
س��د    استفاد   ه مي كند    و به شكلي ساختگي و ظاهرفريبانه از 
نظرس��نجي جامعه براي پيشبرد    هد   ف خود    مبني بر حفظ 
سد   ي كه با مشكالت جد   ي فيزيكي روبروست سوءاستفاد   ه 
مي نمايد. شرن د   ر اين تحقيق نشان د   اد   ه مي شود    كه چطور 
وابس��تگي جامعه به حضور سد    تقويت ش��د   ه و چطور عد   م 
آگاهي بخش��ي كافي به آنها باعث مي شود    تا به حفظ سد    و 

تعمير پرهزينه آن رأي موافق د   هند   . 
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جد ول 1: چارچوب سيستم هاي سياسي، مالي، محيط زيستي، اجتماعي و تكنولوژيكي
توضيحاتمولفهبعد 

سياسي

سياست ها و 
تنظيم گري ها

سياست ها و تنظيم گري ها شامل موارد  مختلفي مي شود  مانند  موارد  مرتبط با سازه سد ، موارد  مرتبط با رود خانه، معاهد ات يا موافقت هاي 
صورت گرفته با كشورها يا مناطق د يگر كه به رود خانه و سد  ارتباط د ارند ، يا همين طور مسائل اقتصاد ي مرتبط با سد  و بهره برد اري از آن. 

برنامه هاي نهاد ي 
)سازماني( 

تمامي سياست ها و تنظيم گري ها د ر قالب عوامل )آژانس هاي( محلي، ايالتي/استاني يا فد رال/ملي تعريف مي شوند  و د ر حقيقت شبكه 
اين بازيگران يكي از اجزاء اصلي مساله است. هر چقد ر اهد اف و منظورهاي استفاد ه از سد  متنوع تر باشد ، طبيعتا اين شبكه گسترد ه تر و با 

برنامه ها و مقررات متنوع تري روبرو خواهد  بود  كه د ر فرآيند  حذف سد  اثرگذاري خواهد  نمود  و طبيعتا آن را د شوارتر خواهد  ساخت. 

شبكه ها، مسائل 
سياسي خرد  و 

گفتمان ها

اگرچه تمامي تصميم ها با عوامل و سازمان هاي مختلف روبرو هستند  اما د ر عمل اين افراد  هستند  كه بر اساس منافع شخصي و سازمان 
خود  د ر اين عرصه ايفاي نقش مي كنند . لذا شبكه هاي رسمي و غيررسمي بين افراد  د ر زمينه هاي حذف بسيار تاثيرگذار است و لذا د رك 

گفتمان ها و همينطور نحوه بازتاب گفتمان هاي طرفد اران و مخالفان حذف سد  د ر رسانه ها بسيار اهميت د ارد . 

مالي
ارتباط سد ها با اقتصاد  محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي كه با حذف سد  تحت تاثير قرار مي گيرند  از اهميت بااليي برخورد ار است. ساختار اقتصاد ي

د رآمد ها، هزينه ها و 
يارانه ها

بررسي هزينه ها و د رآمد ها و يارانه هاي مربوط به سد ها كه د ر شكل هاي مختلفي مانند  بهره برد اري و نگهد اري، مطالعات توجيهي، قيمت 
انرژي )براي سد هاي برقابي( و... تعريف مي شوند  مي تواند  د ر حذف سد  اثرگذار باشد . 

توزيع هزينه ها، منافع و 
ريسك ها بين ذي نفعان

موافقت يا مخالفت ذي نفعان كاماًل د ر گرو اد راك و تصور آنها از هزينه ها و منافع ناشي از حذف سد  است و اين مساله به د ليل انتزاعي بود ن 
براي افراد  مختلف تعابير بسيار متنوعي از هزينه ها و منافع را ايجاد  مي كند . 

 محيط
 زيستي

 فرآيند هاي
سيستم زمين

ناشناختگي باالي اثرات حذف سد  بر سيستم رود خانه كه نه تنها به خود  رود خانه بلكه روي روند هاي هيد رولوژيكي اثر مي گذارد ، نكته مهمي 
است كه بايد  مورد  توجه قرار گيرد . 

ناشناختگي اثرپذيري ابعاد  اكولوژيكي رود خانه نسبت به حذف سد  بسيار مساله مهمي است كه مي تواند  بر حذف سد  اثر بگذارد . فرآيند  اكولوژيكي

ناشناختگي اثرات حذف سد  روي عرصه حوضه آبريز( مجاور رود خانه )بسيار با اهميت است. براي مثال اثرگذاري حذف سد  بر جريان هاي عرصه رود خانه
مجرا و حاشيه رود خانه مي تواند  با عد م قطعيت بااليي روبرو باشد . 

اجتماعي

ارزش هاي فرهنگي
هر فرد  يا مجموعه اي از افراد  براي خود  هويت، جهان بيني و ارزش هاي متفاوتي د ارند  كه ناشي از فرهنگي است كه د ر آن قرار گرفته اند . لذا ارزش 
سد  براي افراد  يا سازمان ها كاماًل به هويت فرد ي يا گروهي آن افراد  و كنش هاي جمعي آنها بستگي د ارد . اين هويت ها و ارزش ها، بر انگيزش هاي 

روانشناختي افراد  اثر گذاشته و موجب آن مي شود  تا آنها د ر قالب گروه ها يا سازمان هاي مختلف له يا عليه حذف سد  مطالبه نمايند . 

سيستم هاي د انش
با توجه به تعد د  ابعاد  ناشناخته د ر فرآيند  حذف سد ، نقش سيستم د انش به عنوان تركيبي از د انش تخصصي و عمومي بسيار اهميت مي يابد . 
لذا مساله فقد ان تصور اجتماعي چالش بزرگي بر سر مسير حذف سد  است. تصورهاي مختلف از طبيعت و طبيعي بود ن سيستم رود خانه د ر 

حقيقت بيانگر پيچيد گي هاي سيستم د انش است كه مي تواند  روي تصميم گيري اثرگذاري د اشته باشد . 

فني

نوع/ كاركرد / 
خصوصيات سد 

نوع و اند ازه سد  د ر تصميم گيري براي حذف سد  و همينطور بر روش و هزينه هاي آن تاثير مي گذارد . كيفيت سازه سد  نيز عامل مهمي است. 
تنوع منظورهاي استفاد ه از سد  كه البته مي تواند  كامالً به شكلي انتزاعي تفسير شود  نيز بسيار با اهميت است. برخي از منظورها را شايد  

بتوان پس از حذف سد  اد امه د اد  برخي د يگر را خير، و اين بسيار نكته مهمي است. 

ارتباط با سيستم هاي 
زيرساختي د يگر

حذف يك سد  را مي بايست د ر مقياس مناسب خود  مورد  بررسي قرار د اد . براي مثال، د ر مقياس كالن، يك سد  مي تواند  نقش هاي جد ي را 
براي مناطق د يگر ايفا كند  و لذا چنين مساله اي مي تواند  مانعي يا محركي جد ي براي حذف سد  شود .  

فناوري هاي پايش، 
تحليل و ارائه

اد راك از جامعه و محيط زيست كاماًل تحت تاثير اطالعاتي است كه جمع آوري و منتشر مي شود  و لذا فناوري هاي پايش و تحليل موجود  يا 
عد م انتقال اطالعات مي تواند  تاثير بااليي د ر حذف سد  د اشته باشد . 



feature@taadolnewspaper.ir  66420769 9پرونده  Sun. November  12. 2017  967   يك شنبه         21  آبان 1396     23  صفر 1439  شماره 

آمار 6 ماهه چك هاي مبادله شده و برگشتي در نيمه اول 96 نشان داد

8.5 ميليون چك برگشتي به مبلغ 74 هزار ميليارد تومان

حذف سد ها؛ از توهم تا واقعيت
ادامه از صفحه 8

 وابستگي به مسير
خيل��ي از م��رد م محلي كه ش��ايد  متوجه نقش 
منفي حضور س��د ها هس��تند  ب��ر اي��ن باورند  كه 
خسارت سد  د يگر وارد  شد ه و راهي به غير از حفظ 
آن نيس��ت و البته س��د  منبعي براي تامين معاش 
جامعه اس��ت كه نمي توان آن را ح��ذف كرد  يا د ر 
صورت ح��ذف موجب مهاجرت )خود ، بس��تگان و 

فرزند ان( از منطقه مي شود . 
ذا اين شرايط بيانگر اين است كه جامعه ترجيح 
مي د هد  تا مسير گذشته اد امه يابد  و مايل به تغيير 
نيس��ت و اين وابستگي به مس��ير احتماال د ر آيند ه 

د شوارتر نيز خواهد  شد . 
بنابراين وجود  يك مساله و چالش، لزوما موجب 
جلب توجه براي حذف يا حل آن نخواهد  شد ، بلكه 
مي تواند  از طريق وابستگي به مسير موجب حمايت 

براي اد امه همان مسير شود . 
به عب��ارت د يگر، تجربه موجب آن مي ش��ود  تا 
مرد م هنجارها و انتظ��ارات خود  را تطبيق د هند  و 
به مرور زمان مس��ائل نامطل��وب را د ر اذهان خود  

مطلوب جلوه د هند . 

 عد م توزيع متقارن منافع و هزينه هاي حذف 
سد 

يكي از چالش هاي جد ي د ر برابر حذف س��د  به 
توزيع نامتقارن منافع و هزينه هاي ناش��ي از حذف 
سد  د ر بين جوامع موجود  د ر مسير رود خانه ارتباط 

د ارد .
براي مثال، حذف س��د  مي تواند  براي جامعه يي 
ك��ه از د رياچه س��د  مناف��ع اقتص��اد ي و اجتماعي 
د ريافت مي كند  نامطلوب باش��د  و د ر عين حال به 
عل��ت افزايش جري��ان آب د ر رود خانه براي جامعه 
پايين د ست جذابيت هايي را به همراه د اشته باشد . 
به د لي��ل پيچيد گي ب��االي اين مس��اله، د ر موارد  
متع��د د ي توزيع نامتقارن منافع و هزينه ها باعث به 
تعويق افتاد ن و حتي شكست پروژه هاي حذف سد  

شد ه است. 

 تحليل فرآيند  حذف سد 
ب��ا توجه به نكات فوق مي توان متوجه ش��د  كه 
چالش هاي گسترد هاي د ر مسير حذف سد ها وجود  
د ارد  ك��ه اگر بتوان به ش��كلي جامع آنه��ا را مورد  
نقد  و تحليل ق��رار د اد ، قطعا گفتمان هاي مخالفان 

 و موافقان را غنا خواهد  بخش��يد . د ر همين راس��تا
گريباوس��كي )2017( سعي كرد ند  تا براي د رك و 
تعمق بيشتر د ر فرايند  حذف سد ، بستري را فراهم 
س��ازند  كه با لحاظ نمود ن خاصيت بين رش��ته اي، 
بتوان��د  به ابع��اد  مختلف اين موضوع بپ��رد ازد  و از 
س��وي د يگر امكان انتقال د ان��ش و تجربيات را د ر 

اين زمينه فراهم سازد  )جد ول1( . 
همانطور ك��ه مالحظه مي ش��ود ، اين چارچوب 
مي تواند  نش��ان د هد  كه چقد ر مباحثات مخالفان و 
موافقان حذف س��د  جامعيت د ارد  و چه ابعاد ي د ر 

اين مباحثات مغفول است. 

 نتيجه گيري
ب��ا توجه به مطالب ارائه ش��د ه د ر اين نوش��تار، 
مي ت��وان چند ين مورد  را د ر قال��ب نتيجه گيري از 
مساله حذف س��د  متذكر شد  كه بد ون شك توجه 
به آنها د ر شرايط كنوني كشورمان كه با چالش هاي 
جد ي د ر اكوسيس��تم هاي آبي مواجه است اهميت 
بااليي د ارد  زيرا راهكار حذف س��د  د ر اين ميان به 
د فعات پيشنهاد  شد ه و مورد  بحث قرار مي گيرد . د ر 
اد ام��ه، نتيجه گيري حاصل از مطالعه مقاالت مزبور 
و مقايس��ه آنها با شرايط كشورمان د ر قالب چند ين 

مورد  ارائه شد ه است. 
قطعا مقايسه وضعيت اقليمي و توسعه اقتصاد ي 

كش��ورمان با كش��ورهاي پيش��تاز د ر زمينه حذف 
س��د ، نش��ان د هند ه د ش��واري د وچند ان اين هد ف 
د ر ايران اس��ت. اگرچه د ر بيش��تر مطالعات حذف 
س��د ( د ر كشورهاي پيشرفته )به د رياچه هاي پشت 
س��د ( از لحاظ تفريحي )يا تولي��د  انرژي برقابي( به 
عنوان ان��رژي تجد يد پذير )به عنوان عوامل كليد ي 
مخالفت جوامع براي حذف س��د  اشاره شد ه است، 
اما د ر كش��ورمان قطعا مساله اصلي د ر حذف سد ها 
د ر ارتباط با معيش��ت جوامع روستايي و تامين آب 
كشاورزي، شرب و صنعت خواهد  بود  كه برخورد  با 

آن بسيار پيچيد ه تر است. 
حذف سد  نه تنها از لحاظ اجتماعي و اقتصاد ي 
د اراي پيچيد گي باالس��ت، بلكه از منظر اكولوژيكي 
نيز د اراي عد م قطعيت هايي اس��ت كه بد ون ش��ك 
نمي توان آن را بد ون بررس��ي، د ر همه موارد  مثبت 
د انس��ت. براي مثال، حذف س��د هاي احد اث شد ه 
د ر مس��ير رود خانه هاي منتهي به يك تاالب لزوما 
موجب احياي آن تاالب و اكوسيس��تم آن نخواهد  

شد . 
برخالف كشورهاي پيش��رفت هاي كه د ر زمينه 
حذف سد  پيشتاز هستند ، د ر كشورمان هنوز مساله 
حذف س��د  با جامعه محلي و د غد غه هاي آن مواجه 
نشد ه است و لذا نبايد  چالش اصلي د ر مسير حذف 
س��د  را د ر طرفد اران مس��ووالن تامين آب كش��ور 

د انست.  وابستگي به مسير، بزرگ ترين مساله ايست 
كه د ر برابر راهكار حذف س��د  وج��ود  د ارد . حضور 
س��د ها و ايجاد  زمينه الزم ب��راي تامين مطمئن تر 
آب، قطعا وابس��تگي به آب را افزايش د اد ه و اكنون 
وابس��تگي باال به منابع آب د ر كش��ورمان كه متاثر 
از انتخ��اب راهبرد  احد اث س��د  بود ه، به جد ي ترين 

چالش بد ل شد ه است. 
با محوريت مس��اله تد اوم اكولوژيكي رود خانه ها، 
به نظر مي رس��د  د ر كش��ورمان با چالش هاي بسيار 
عميقي مواجه هس��تيم كه قطعا نس��بت به فرآيند  
حذف س��د  اولويت د ارند . ضعف نظام حكمراني آب 
كه ت��وان حفاظت از منابع آب را ن��د ارد ، قطعا چه 
ب��ا حضور و چه بد ون حضور س��د ها نقش تخريبي 
خود  را ايفا خواهد  كرد  و مانع از رس��يد ن به اهد اف 
اكولوژيكي مي شود . د ر پايان الزم است به اين نكته 
توجه اكيد ي ص��ورت گيرد  كه اگرچه محتواي اين 
نوشتار طبيعتا به مذاق مخالفان حذف سد  خوشتر 
مي آيد ، اما مساله اصلي د ر اين است كه همانقد ر كه 
اين مطالب د شواري حذف سد  را نمايان مي سازد  به 
همان اند ازه خطرات اد امه مسير تامين بيشتر آب از 
طريق احد اث س��د ، انتقال آب، شيرين سازي منابع 

آب و... را گوشزد  مي نمايد . 
منبع: مركز تحقيقات استراتژيك 
رياست جمهوري

گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  
در كل 6 ماه اول سال 96 روي هم رفته بيش 
از 8.5 ميليون چك به مبلغ حدود 74هزار و 500 
ميليارد تومان برگش��ت خورده ك��ه ميانگين آن 
15.7درصد تع��داد و 22.1درصد مبلغ چك هاي 
مبادله ش��ده بوده اس��ت. به عبارت ديگر به طور 
متوس��ط در هر ماه مع��ادل 1.42ميليون چك به 
مبل��غ ميانگين ماهان��ه 12.42هزارميليارد تومان 

برگشت خورده است. 
ب��ه گزارش»تعادل« آمارها نش��ان مي دهد كه 
مهم ترين علت برگشت چك ها، كسري موجودي 
بوده و بيش از 97درصد چك ها به خاطر كس��ري 

موجودي برگشت خورده است. 
در فروردي��ن ماه 1٣96 دركل كش��ور بالغ بر 
1.1ميلي��ون به مبلغ 8 هزارميليارد تومان، معادل 
14.8درص��د تع��داد و 21درص��د مبلغ چك هاي 
مبادله يي برگش��ت خورده اس��ت. در ارديبهشت 
م��اه 1٣96 نيز در كل كش��ور بالغ بر 1.5ميليون 
به مبلغ 1٣هزارميليارد تومان معادل 15.7درصد 
تع��داد و 21.9درص��د مبلغ چك ه��اي مبادله يي 

برگشت خورده است. 
همچني��ن در خرداد ماه 1٣96 در كل كش��ور 
بال��غ بر 1.5ميليون ب��ه مبل��غ 1٣.8هزارميليارد 
تومان مع��ادل 16.2درصد تع��داد و 2٣.1درصد 
مبلغ چك هاي مبادله يي برگشت خورده است. در 
تير ماه 1٣96 در كل كشور بالغ بر 1.5ميليون به 
مبلغ 1٣.1هزارميليارد تومان معادل 16.٣درصد 
تع��داد و 22.8درص��د مبلغ چك ه��اي مبادله يي 

برگشت خورده است. 
در م��رداد م��اه 1٣96 نيز در كل كش��ور بالغ 
ب��ر 1.5ميليون به مبل��غ 1٣.8هزارميليارد تومان 
مع��ادل 15.8درص��د تع��داد و 22درص��د مبلغ 
چك هاي مبادله يي برگش��ت خورده اس��ت و در 
ش��هريور م��اه 1٣96 در ك���ل كش���ور ب�الغ ب�ر 
1.4ميلي���ون فق�ره چ�ك ب���ه مبلغ�ي ب�الغ ب�ر 
12.8هزارميليارد تومان معادل 15.6درصد تعداد 
و 21.8درصد مبلغ چك هاي مبادله يي برگش��ت 

داده شده است.

 آمار شهريور ماه 
در ش��هريور ماه 1٣96 در ك�ل كش���ور ب�الغ 
ب���ر 1.4ميلي�ون فق�ره چ�ك ب���ه مبلغ�ي ب�الغ 
ب�ر 12.8هزارميليارد تومان برگشت داده شده كه 
نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتي�ب 

7.5درصد و 7.2درصد كاهش نشان مي دهد. 
 در م�اه م���ورد گ�زارش در اس���تان ته�ران 
ح�دود 468ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه مبلغ�ي ح�دود 
70هزارميليارد ريال برگش��ت داده ش��د در ك�ل 
كش���ور 6.15درص���د از ك�ل تع���داد چك هاي 
مبادل�ه ي��ي و 8.21درص��د از كل مبلغ چك هاي 

مبادله يي برگشت داده شده است.
در م��اه م��ورد گ��زارش، در اس��تان ته��ران 
14.9درص��د از كل تع��داد چك ه��اي مبادل�ه يي 
و 20.1درص��د از كل مبلغ چك ه��اي مبادله يي 

برگشت داده شده است. 
در بين ساير استان هاي كشور بيشترين نسبت 
مبالغ چك هاي برگش��تي به كل مب�الغ چك هاي 
مبادل���ه ش���ده در اس���تان ب���ه ترتي���ب ب�ه 
استان هاي هرمزگ�ان٣9.9درص�د، ايالم ٣5درصد 

و سمنان ٣0.9درصد اختصاص يافته و استان هاي 
الب��رز 17.2درص��د، خوزس��تان 17.6درص��د و 
كرمانش��اه 19.5درص��د كمتري��ن نس��بت مبالغ 
چك هاي برگشتي به ك�ل مبالغ چك هاي مبادله 

شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 

 علت برگشت چك ها
 در ش���هريور م���اه 1٣96 در ك���ل كش���ور 
ح���دود 4.1ميلي���ون فق�ره چ�ك ب���ه مبلغ�ي 
ب�الغ ب�ر 12٣هزارميليارد ريال به داليل كس��ري 
يا فقدان موجودي برگش��ت داده ش��ده است. در 
واقع در كل كش��ور از نظر تعداد ٣.97درصد و از 
نظر مبلغ 1.96درصد از كل چك هاي برگش���تي 
ب�ه دالي�ل كس��ري يا فقدان موجودي بوده است. 
در م��اه مورد گزارش در اس��تان ته�ران ب�الغ ب�ر 
452ه���زار فق�ره چ���ك ب�ه مبلغ���ي ب�الغ ب�ر 
67 هزارميليارد ريال به داليل كس��ري يا فق�دان 
موج�ودي برگش�ت داده ش���ده اس�ت. در واق�ع 
در استان تهران از نظر تعداد 8.96درصد و از نظر 
مبلغ 1.96درصد از ك�ل چك هاي برگش���تي ب�ه 
داليل كسري يا فقدان موجودي بوده است. در ماه 

مذكور در بين س��اير اس��تان هاي كشور بيشترين 
نس��بت مبال��غ چك هاي برگش���تي ب���ه داليل 
كس��ري يا فقدان موجودي به كل مبالغ چك هاي 
برگشتي در استان به ترتيب به استان هاي گيالن 
٣.98درص��د، گلس���تان 98درص���د و زنج���ان 
9.97درص���د اختص���اص يافت�ه و اس��تان هاي 
و  كهگيلوي����ه  7.77درص������د،  هرمزگ����ان 
بويراحم����د 9٣درص������د و ايالم 1.9٣درصد 
كمتري��ن نس��بت مبال��غ چك هاي برگش��تي به 
داليل كس��ري يا فق�دان موج�ودي به كل مبالغ 
چك هاي برگش��تي در استان را به خود اختصاص 

داده است. 

 آمار چك هاي مبادله اي
در ش��هريور امس��ال بالغ ب��ر 9.1ميليون فقره 
چ��ك به مبلغي بال��غ ب��ر 589 هزارميليارد ريال 
مبادل��ه ش��ده كه نس��بت به م��اه قب��ل از آن از 
نظ��ر تع��داد و مبلغ به ترتي��ب 6.7 و 6.2 درصد 
كاهش نشان مي دهد. در اين ماه در استان تهران 
بي��ش از ٣.1ميليون فقره چك ب��ه مبلغي حدود 

٣48هزارميليارد ريال مبادله شده است. 

همچنين در ش��هريور 52.٣ درص��د از تعداد 
چك هاي مبادله يي كل كشور در ٣ استان تهران، 
اصفه��ان و خراس��ان رضوي مبادله ش��ده كه به 
ترتيب ب��ا ٣4.٣درصد، 9.5درص��د و 8.5 درصد 
بيش��ترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 

بوده اند. 
از نظر مبلغ 70درصد از مبالغ چك هاي باال در 
٣ استان تهران)59 درصد(، اصفهان )5.6 درصد( 
و خراس��ان رضوي )5.4 درصد( مبادله ش��ده كه 
بيش��ترين سهم را در مقايسه با ساير استان ها دارا 

بوده اند. 
براساس اعالم بانك مركزي بيش از 7.7ميليون 
فقره چك به مبلغي حدود 461هزارميليارد ريال 
در شهريور 1٣96 در كل كشور وصول شده است. 
چك هاي وصولي در ش��هريور امسال نسبت به 
ماه قب��ل از آن از نظ��ر تعداد و مبل��غ به ترتيب 
6.5 درصد و 5.9 درصد كاهش نشان مي دهد. در 
اي��ن ماه در كل كش��ور 84.4 درصد از كل تعداد 
چك ه��اي مبادله يي و 78.2درص��د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله يي وصول شده اند. 
ب��ر پايه اين گزارش، در ش��هريور، در اس��تان 

ته��ران ح��دود 2.7ميليون فقره چ��ك به مبلغي 
حدود 278هزارميلي��ارد ريال از نظر تعداد 85.1 
درص��د و از نظ��ر مبلغ 79.9درص��د از كل مبلغ 

چك هاي مبادله يي وصول شده است. 
در اين ماه در بين س��اير اس��تان هاي كش��ور 
بيش��ترين نس��بت تع��داد چك ه��اي وصولي به 
كل چك ه��اي مبادله يي در اس��تان به ترتيب به 
اس��تان هاي گي��الن)88.5 درص��د(، ي��زد)86.7 
درص��د( و كرمانش��اه)86.2 درص��د( اختص��اص 
يافته اس��ت و اس��تان هاي كهگيلويه و بويراحمد 
)77.1درصد(، كردس��تان)78درصد( و هرمزگان 
)79.5درصد( پايين ترين نس��بت تعداد چك هاي 
وصولي به كل چك هاي مبادله ش��ده در استان را 

به خود اختصاص داده اند. 
همچني��ن در ماه مورد گزارش در بين س��اير 
استان هاي كشور بيشترين نسبت مبالغ چك هاي 
وصول��ي ب��ه كل مبال��غ چك ه��اي مبادله يي در 
استان به ترتيب به استان هاي البرز)82.8درصد(، 
خوزستان )82.4درصد( و كرمانشاه )80.5درصد( 
اختصاص يافته است و استان هاي هرمزگان)60.1 
درصد(، ايالم )65 درصد( و سمنان )69.1 درصد( 
كمترين نس��بت مبالغ چك ه��اي وصولي به كل 
مبالغ چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود 

اختصاص داده اند. 

 چك هاي رمز دار وصولي
ح��دود  كش��ور  كل  در   1٣96 ش��هريور  در 
700ه��زار فقره چك رمزدار به مبلغي حدود هزار 
و 111هزارميليارد ريال وصول ش��د كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد 10.٣درصد كاهش و از نظر 

مبلغ 4.٣درصد افزايش داشته است. 
اين گزارش حاكي اس��ت در اين ماه در استان 
ته��ران بيش از 255ه��زار فقره چ��ك رمزدار به 
مبلغي حدود 804 هزارميليارد ريال وصول ش��د. 
در ش��هريور ماه 50.5 درص��د از تعداد چك هاي 
رمزدار وصولي در ٣ اس��تان تهران)٣6.5درصد(، 
 6.7( اصفه��ان  و  خراس��ان رضوي)7.٣درص��د( 
درص��د( وصول ش��ده كه بيش��ترين س��هم را در 

مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند. 
همچني��ن ب��ه لح��اظ مبل��غ 79.٣درص��د از 
مبال��غ چك ه��اي اش��اره ش��ده در اس��تان هاي 
و  اصفهان)٣.7درص��د(  تهران)72.4درص��د(، 

خراسان رضوي)٣.2درصد( وصول شده است. 

 چك هاي وصولي بر حسب عادي و رمزدار
در ش��هريور امسال در كل كش��ور بالغ بر 8.4 
ميليون فقره چك وصول ش��ده ك��ه از اين تعداد 
بيش از 7.7ميليون فقره چك عادي و حدود 0.7 
ميليون فقره چك رمزدار بوده است. بر اين اساس 
در كل كش��ور 91.7درصد از كل تعداد چك هاي 
وصولي، چ��ك عادي و 8.٣ درص��د چك رمزدار 

بوده است. 
در ماه مورد گزارش در كل كشور مبلغي حدود 
ه��زار و 572 هزارميليارد ريال چك وصول ش��د 
كه ح��دود 461هزار ميليارد ري��ال چك عادي و 
حدود ه��زار و 111هزارميليارد ريال چك رمزدار 
ب��ود. به عبارتي در كل كش��ور 29.٣درصد از كل 
مبلغ چك هاي وصولي، چك عادي و 70.7درصد 

چك رمزدار بوده است.

 تعامل بازار پول و سرمايه
در انتظار اصالح ساختار مالي 

گروه بانك و بيمه   
حوزه ه��اي  در  ناظ��ر  نهاده��اي  هماهنگ��ي 
مختل��ف نظام مالي اي��ران و ايجاد و تكميل برخي 
زيرس��اخت هاي الزم مانند موسس��ات رتبه بندي 
اعتب��اري و نظام بيمه س��پرده مي توان��د به بهبود 
كاراي��ي، عمق و خدمات رس��اني به قس��مت هاي 
مختلف بخش حقيقي اقتصاد كمك كرده و س��هم 
بازار س��رمايه را در تامين مالي بخش هاي مختلف 
اقتصادي بيش��تر كند و مكمل بازار پول باش��د نه 

رقيب يا تضعيف كننده شبكه بانكي و بازار پول... 
به گزارش »تعادل« فصلنامه روند در شماره بهار 
96 در گزارشي با عنوان تعامل بازار پول و سرمايه 
در اقتص��اد ايران ب��ه قلم گروهي از پژوهش��گران 
پولي و بانكي ش��امل دكتر محمد نادعلي، معصومه 
رسولي، س��يدمحمد هادي سلطان العلمايي، هدي 
حاجي دوالبي و س��ميرا نصيري به بررسي موضوع 
رابط��ه كارايي نظ��ام مالي با بانك مح��ور بودن يا 
بازارمح��ور ب��ودن و همچنين رابط��ه تعاملي بازار 
پول و س��رمايه در اقتصاد اي��ران پرداخته و نتيجه 
گرفته كه ش��كل رابطه و بانك مح��ور يا بازارمحور 
بودن تنها عامل تعيين كننده تعامل بازارهاي پول 
و سرمايه نيس��ت بلكه موضوعات و مسائل ديگري 
باعث بهبود تعامل و رابطه بازارهاي مالي، س��رمايه 

و پول مي شود. 
از موضوع هاي مهم در معماري نظام مالي ايران، 
تعامل ميان بازار پول و س��رمايه اس��ت. براس��اس 
تج��ارب جهان��ي در نظام هاي مال��ي بانك محور و 
بازارمح��ور، نحوه تعامل بانك ها و بازار س��رمايه را 
مي توان در س��ه ش��كل خالصه كرد: رابطه رقابت، 

رابطه مكمل بودن و رابطه تكامل مشترك. 
رابطه تكامل مش��ترك در بيش��تر موارد بر پايه 
نقش بازار س��رمايه در كاهش هزينه سرمايه بانك 
و نق��ش بان��ك در تبدي��ل ب��ه اوراق بهاداركردن 
استوار اس��ت. بر اين اس��اس، هدف اصلي بررسي 
تعامل مناس��ب ميان بازار پول و سرمايه در اقتصاد 
ايران اس��ت. بررسي پژوهش هاي انجام شده نشان 
مي دهد بازار پول و سرمايه هر كشور دو جزو رقيب 
از ي��ك نظام مالي نيس��تند و نمي توانند جايگزين 

يكديگر باشند. 
هر يك از اين بخش ها وظايف و فلسفه وجودي 
خ��اص خ��ود را دارن��د. مطالع��ات متعدد نش��ان 
مي دهد، توس��عه بازار س��رمايه موجب گسترش و 
رونق تامين مالي توس��ط بانك ها ش��ده و بانك ها 
نيز با اعطاي تس��هيالت، زمينه رونق بازار سرمايه 

را فراهم كرده اند.
 بازار س��رمايه نيز به نوبه خود به توسعه هرچه 
بيش��تر بانك ها دام��ن مي زند. بازارهاي س��رمايه 
بزرگ ت��ر ب��ه بانك ه��ا اج��ازه مي ده��د در جهت 
بهب��ود غرب��ال وام گيرنده ها، نظ��ارت كارآمدتر بر 
س��رمايه گذاري ها و پيام دهي وضعيت ريسك آنها 
به روش هايي دست يابند كه فراتر از بررسي نسبت 

سرمايه به دارايي است. 
 در مجم��وع يافته ها نش��ان مي ده��د، عملكرد 
رش��د اقتصادي كشور در عملكرد مناسب نهادهاي 
مال��ي آنها بوده و ارتباط مس��تقيمي با بانك محور 
ي��ا بازارمحور بودن بازاره��اي مالي ندارد. افزون بر 
اين، هماهنگي نهادهاي ناظر در حوزه هاي مختلف 
نظام مالي ايران و ايجاد برخي زيرساخت ها همانند 
موسس��ات رتبه بندي اعتباري و نظام بيمه سپرده 
مي تواند به بهبود كارايي، عمق و خدمات رساني دو 
بازار پول و سرمايه براي تامين مالي مطلوب بخش 

حقيقي اقتصاد كمك كند. 
اين پژوهش نتيجه گرفته كه نوع ساختار مالي 
بانك مح��ور يا بازارمحور بودن باع��ث تكامل نظام 
مالي و رشد اقتصادي نمي شود. بلكه بررسي تجربه 
كشورهاي مختلف نش��ان مي دهد كه نحوه تعامل 
بازار پول و بازار س��رمايه به همراه زيرساخت هاي 
نهادي ش��امل قوانين و مقررات و نهادهاي اجرايي 
موج��ب كاركرد مناس��ب نظ��ام مال��ي در جهت 
پشتيباني از بخش حقيقي اقتصاد مي شود؛ با آنكه 
تقويت و توسعه بازار سرمايه از چند طريق بر بازار 

پول و سياست هاي پولي اثر مي گذارد. 
نخس��ت، تاثي��ر كانال ن��رخ بهره اس��ت كه به 
واسطه آن بهره بلندمدت در بازار سرمايه تعيين و 
رابطه بين سياست پولي و نرخ هاي بهره بلندمدت 
تضعيف مي شود. افزون بر اين، با انتقال تامين مالي 
ش��ركت هاي بزرگ و سرمايه گذاران نهادي به بازار 
سرمايه، بانك ها صرفا با انبوهي از مشتريان خرد و 
تقاضاهاي كوتاه مدت مواجه خواهند بود. اثر ديگر 
در قال��ب تضعيف كانال وام ده��ي از طريق تامين 
مالي ش��ركت هاي كوچك و حتي كمك به تامين 
وج��وه مورد نياز بانك ها از طريق بازار س��رمايه از 

موارد ديگر ارتباط متقابل اين دو بازار است. 
 در اين حال��ت توان اعتباردهي ش��بكه بانكي 
وابس��تگي كمتري به منابع بان��ك مركزي خواهد 
داشت. توس��عه بازار س��رمايه باعث خواهد شد تا 
تغيي��ر نرخ بهره بر اثر سياس��ت پولي در بيش��تر 
م��وارد موجب تغيي��ر در پرتفوي مش��تريان جزء 
ش��ده و پرتفوي ش��ركت هاي بزرگ تغيير چنداني 
نكند، در نتيجه ممكن است از قدرت كانال قيمت 
دارايي هاي ديگر كاسته شود. چنانچه توسعه بازار 
س��رمايه موجب جلب س��رمايه گذاران خارجي به 
بازار س��رمايه كشور شود، انتظار مي رود كانال نرخ 

ارز تقويت شود. 
در مقايس��ه اج��زاي فع��ال در ه��ر ي��ك از دو 
مدل س��اختار مالي، نهادهاي مش��ابهي مش��اهده 
مي ش��ود. برخي از آنها مانند موسسات رتبه بندي 
و موسس��ات پاياپاي و تس��ويه اوراق بهادار داراي 
وظايف مش��تركي هس��تند و برخي ديگ��ر مانند 
بانك هاي پس انداز و تعاوني با توجه به ويژگي هاي 
هر س��اختار، وزن و مسووليت متفاوتي را بر عهده 
دارند. در مجموع مي توان گفت آنچه اهميت دارد، 
آن اس��ت ك��ه انتق��ال پس اندازه��ا و وجوه بخش 
غيردولتي ب��ه فعاليت هاي بخش حقيقي به خوبي 

صورت گيرد. 
به ط��ور كل��ي هماهنگ��ي نهاده��اي ناظ��ر در 
حوزه ه��اي مختل��ف نظ��ام مالي اي��ران و ايجاد و 
تكميل برخي زيرساخت هاي الزم مانند موسسات 
رتبه بندي اعتباري و نظام بيمه سپرده مي تواند به 
بهبود كارايي، عمق و خدمات رساني به قسمت هاي 
مختلف بخش حقيقي اقتصاد كمك كرده و س��هم 
بازار س��رمايه را در تامين مالي بخش هاي مختلف 

اقتصادي بيشتر كند. 

گزارش

ابالغ سياس��ت هاي كلي »اقتصاد مقاومتي« از سوي 
مق��ام معظم رهبري بر اين نكته تاكي��د دارد كه اقتصاد 
مقاومت��ي خواهد توانس��ت، الگويي الهام بخ��ش از نظام 
اقتص��ادي اس��الم را عينيت بخش��يده و زمينه و فرصت 
مناس��ب را براي نقش آفريني مردم و فعاالن اقتصادي در 

تحقق حماسه اقتصادي فراهم كند. 
اصالح و تقويت همه جانبه  نظام مالي كش��ور با هدف 
پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد 
مل��ي و پيش��گامي در تقويت بخش واقع��ي و همچنين 
شفاف س��ازي اقتص��اد و سالم س��ازي آن و جلوگيري از 
اقدامات، فعاليت ه��ا و زمينه هاي فس��ادزا در حوزه هاي 
پولي، تج��اري، ارزي و... بندهاي 9 و 19 سياس��ت هاي 

»اقتصاد مقاومتي«  است. 
نظ��ام بانكي يك��ي از مهم تري��ن حلقه ه��اي زنجيره 
اقتصادي كش��ور و در تعامل مستقيم با ساير بخش هاي 
اقتصادي است كه سهم بزرگي از تامين مالي را بر عهده 
دارد. ب��ه همين دليل هرگونه بازنگ��ري و اصالحاتي كه 

در بخ��ش نظ��ام بانكي انجام ش��ود، مي توان��د در رونق 
كس��ب وكار و اقتصاد كشور بسيار تاثيرگذار باشد. بر اين 
اساس الزمه كارايي اقتصاد آن است كه بانك ها اثربخش 

بوده و كارآ عمل كنند. 
تحقق اين كارايي و اثربخش��ي مس��تلزم اين اس��ت 
كه فضاي كس��ب و كار بانك ها تقوي��ت و معماري صنعت 
بانكداري كش��ور اصالح ش��ده و متنوع سازي و بازتعريف 
الگوي بانكداري، توس��عه بانك��داري الكترونيك و كارايي 

سياست گذاري پولي در دستوركار قرار گيرد. 
از س��وي ديگر س��المت و ثبات اقتصاد كشور در گرو 

سالمت و ثبات مالي بانك هاست.
 ب��راي تحقق اي��ن مهم ضروري اس��ت ك��ه نظارت 
قوي تري بر عملكرد و فعاليت هاي بانكي در سطح خرد و 
كالن اعمال شود. بررسي هاي كارشناسانه نشان مي دهد 
كه معضل جريان نقد، حج��م باالي دارايي هاي منجمد، 
كيفيت پايين س��رمايه بانك ها، روند نامطلوب در پوشش 
ريسك، حجم باالي مطالبات معوق و بدهي هاي انباشته 

دولت��ي مهم ترين معضالت و عوام��ل باال رفتن تب نظام 
بانك��ي و در نتيج��ه آن ايجاد تنگناي اعتباري در س��اير 

بخش هاي اقتصادي بوده است. 
به عالوه بانك ها بايد در خدمت اقتصاد كش��ور باشند 
و حماي��ت از تولي��د را در سياس��ت هاي اعتب��اري خود 
مدنظر قرار دهند. همچنين الزم است، فعاليت بانك ها و 
موسسات اعتباري با اصول و ارزش هاي بانكداري اسالمي 
انطباق داش��ته و آح��اد جامعه از اين انطب��اق، اطمينان 
الزم را داشته باشند. مضافا اينكه تامين عدالت و رضايت 

اجتماعي نيز بايد سرلوحه نظام بانكي ايران باشد. 
بر اين اس��اس مجلس ش��وراي اس��المي در راستاي 
ايج��اد ثب��ات و پايداري مالي و كمك به رونق كس��ب و 
كار و توليد، طرح اصالح نظام بانكي را با محوريت اجراي 
صحيح بانكداري اس��المي، عدال��ت و رضايت اجتماعي، 
حمايت از توليد و اش��تغال، سياس��ت گذاري پولي كارآ، 
حمايت از بهب��ود فضاي كس��ب وكار، تقويت نظارت در 
نظام بانكي، تنوع بخشي به نهادها و بانكداري الكترونيك 

در دس��توركار قرار داد كه تدوين و اج��راي اين طرح با 
اين ابعاد مي تواند آثار بزرگي بر عملكرد اقتصاد كشور به 

خصوص نظام بانكي داشته باشد. 
در اين راستا تصويب نهايي طرح بانكداري اسالمي از 
جمله اولويت هاي كميسيون اقتصادي مجلس است. اين 
طرح دركميته پولي و بانكي كميسيون اقتصادي مجلس 
با حضور دس��تگاه هاي مربوطه در حال بررسي است و در 
اين رابطه پيش��رفت هاي خوبي نيز صورت گرفته اس��ت. 
در اين طرح كه بيش از200ماده داشته و بسيار جامع و 
كامل است، مقرر شده كه به صورت فصل فصل به صحن 
كميس��يون ارجاع شود تا بررس��ي دقيق در خصوص آن 
صورت گي��رد. قانون پولي و بانكي مص��وب 51 و قانون 
نظام بانكداري بدون ربا مصوب س��ال62 دو قانون اصلي 
در ح��وزه پولي و مالي و از قوانين موجود در حوزه بانكي 
بوده اس��ت. طرح بانكداري اس��المي كه در كميس��يون 
اقتصادي مجلس در حال بررس��ي اس��ت پس از تصويب 

نهايي جايگزين دو قانون ياد شده خواهد شد. 

بشيرآبنيكي
یادداشت

اصالح نظام بانكي در مسير اقتصاد مقاومتي

وضعيت چك برگشتي در 6 ماهه اول سال 96
سهم از مبلغ مبادله شده - درصدسهم از تعداد مبادله شده - درصد مبلغ برگشتي هزار ميليارد تومان تعداد برگشتي  به ميليون ماه 

1.1814.821فروردين 96 
1.51٣15.721.9ارديبهشت 96 

1.51٣.816.22٣.1خرداد 96 
1.51٣.116.٣22.8تير 96 

1.51٣.815.822مرداد 96 
1.412.815.621.8شهريور 96 
--8.574.5كل شش ماهه

1.4212.4215.7٣22.1ميانگين ماهانه در 6 ماه 96 
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دانشوفن10
اطالعات ١٨٠ ميليون كاربر 

موبايل در معرض خطر
ايندپندنت   به دليل وجود اش��تباهي در كدگذاري 
٦٨٥ اپليكيش��ن هكره��ا مي توانن��د ب��ه پيامك ها و 
تماس هاي صوتي ١٨٠ميليون كاربر موبايل دسترسي 
يابند.  ش��ركت امنيت سايبري Appthority هشدار 
داده به دليل وجود اش��تباهي در كدگ��ذاري در ٦٨٥ 
اپليكيش��ن موبايل حدود ١٨٠ميلي��ون كاربر موبايل 
در مع��رض خط��ر هك پيامك ه��ا و تماس هايش��ان 
هستند. برنامه نويس��ان، اطالعات الزم براي دسترسي 
به خدمات ش��ركت Twilio Inc را به طور اشتباهي 
رمزگذاري كرده اند. هكرها مي توانند با بررسي كدها در 
اپليكيشن هاي مختلف به اين اطالعات دسترسي يابند.  
اين شكاف امنيتي Eavesdropper ناميده مي شود 
و هكره��ا با كمك آن مي توانن��د از معامالت تجاري و 
اطالعات حس��اس با خبر ش��وند. به نظر مي رسد اين 

شكاف امنيتي از ٢٠١١ميالدي وجود داشته است. 

توليد  آي پد با فناوري 
شناسايي صورت

بلومبرگ   گزارش هاي مختلف حاكي از آن است كه 
اپل سال آتي تبلتي مجهز به فناوري شناسايي صورت 
به بازار عرضه مي كند اما دس��تگاه مذكور نمايشگر »او 
ال اي دي« نخواهد داشت.  گزارش هاي مختلف نشان 
مي دهد، شركت اپل قصد دارد سال آتي تبلتي به بازار 
عرضه كند كه قفل آن با فناوري شناس��ايي صورت باز 
مي شود.  قابليت FaceID يكي از ويژگي هاي پرطرفدار 
آيفون ايكس بود. به هر حال اگر اين گزارش ها صحيح 
باش��د، دكمه خانه از آي پد حذف و نمايشگر دستگاه 
تمام صفحه خواهد ش��د. همچنين  آي پدهاي جديد 
لبه هايي نازك تر خواهند داشت.  اين گزارش ها درحالي 
منتشر شده كه ظاهر  آي پد از ٢٠١٥ميالدي و عرضه 
iPad Pro تاكنون تغييري نكرده است. به غير از اين 
موارد ان��دازه  آي پد آتي ١٠.٥ اينچ��ي خواهد بود اما 

نمايشگر دستگاه OLED نخواهد بود. 

 درب هاي هوشمندي
كه به واي فاي مجهزند

اندروي�د هدالينز   ش��ركت آمازون قص��د دارد در 
حراج پايان س��ال موس��وم به Black Friday، زنگ 
درب ويديويي هوش��مند مجهز به واي فاي خود را به 
مدت دو هفته با قيمتي پايين تر بفروش��د.  قرار اس��ت 
ش��ركت آمازون به عنوان بزرگ تري��ن و معروف ترين 
فروش��گاه اينترنت��ي در جهان، زنگ درب هوش��مند 
جديد س��اخت خود را كه به اينترنت بي سيم واي فاي 
و تم��اس ويديويي مجهز اس��ت در حراج پايان س��ال 
 ،Black Friday ميالدي موس��وم به جمعه س��ياه يا
با قيمت��ي پايين تر از قيمت هميش��گي آن به فروش 
بگذارد.  هم اكنون به مدت دو هفته قراراست زنگ درب 
هوش��مند آمازون با قيمت ۹۹دالر به فروش برسد كه 
 طب��ق اعالم اين غول تكنول��وژي، از قيمت اصلي خود
٨٠ دالر كمتر شده است. اين زنگ درب تصويري مجهز 
به اينترنت بي سيم واي فاي، يك دوربين هوشمند دارد 
كه مي تواند با شناس��ايي افراد پش��ت درب به كاربران 
داخل خانه، هش��دار دهد تا از اتفاقات خارج و نزديك 
خانه خود مطلع شوند. اين دوربين با استفاده از اينترنت 
بي سيم ش��بكه واي فاي، افرادي كه پشت درب منزل 
ب��وده و حتي زنگ درب را نمي زنن��د را هم به كاربران 
اط��الع مي دهد. اين ام��ر مي تواند كمك بس��زايي به 

افزايش حس امنيت ساكنين خانه كند. 

قابليت جديد دنبال كردن 
هشتگ در اينستاگرام

تك كرانچ   اينس��تاگرام درح��ال آزمايش قابليت 
دنبال كردن هش��تگ هاي مورد عالقه كاربران در اين 
شبكه اجتماعي است.  اين قابليت به كاربران در شبكه 
اجتماعي اينستاگرام اجازه مي دهد تا عالوه بر فالو كردن 
يا دنبال كردن افراد، هشتگ مورد عالقه خود را نيز فالو 
يا دنبال كنند و از مش��اهده بي دردسر پست هاي مورد 
عالقه خود لذت ببرند.  اين بدان معناس��ت كه كاربران 
قادر خواهند بود بدون جس��ت وجوي دس��تي هشتگ 
مورد نظر موضوعات م��ورد عالقه خود را دنبال و پيدا 
كرده تا بتوانند پست هاي با هشتگ مذكور را مشاهده 
كنن��د. به عنوان مثال، ش��ما در صورتي كه به غذاهاي 
مختل��ف عالقه مند هس��تيد با دنبال كردن هش��تگ 
#food مي توانيد تمام پست ها و استوري هاي مربوط 
به غذا را بدون نياز به فالو كردن فرس��تنده پست)فالو 
كردن صفحه شخصي مذكور( مشاهده كنيد.  البته الزم 
به ذكر اس��ت اين قابليت درحال حاضر تنها در مرحله 
آزمايشي و تست بوده و براي تعداد محدودي از كاربران 

اينستاگرام قابل دسترسي و اجراست.  

 كاشت تراشه در مغز
براي باال بردن حافظه انسان

نيوساينتيست  يك استارت آپ امريكايي مشغول 
تحقيق روي ساخت تراش��ه يي ميكرو است كه در مغز 
نصب مي ش��ود و حافظه انس��ان را ارتق��ا مي دهد. اين 
فناوري ١٥س��ال ديگر واقعي مي ش��ود.  كاشت تراشه 
در مغز براي افزايش پتانس��يل آن بيش��تر يك داستان 
علمي تخيلي به نظر مي رسد. اما به گفته برايان جانسون 
يكي از كارشناسان فناوري، اين نوآوري تا ١٥ سال ديگر 
واقعي مي شود. جانسون درحال حاضر مشغول تحقيق 
براي ساخت چنين تراش��ه يي است.  جانسون موسس 
اس��تارت آپ Kernel است كه روي ساخت تراشه هاي 
ميك��رو مغزي تحقيق مي كند.  يكي ديگر از پروژه هاي 
كرنل تحقيق براي ساخت يك ايمپلنت مغزي با مصارف 
پزش��كي در انسان هاست.  اين شركت مشغول آزمايش 
اين ايمپلنت روي انس��ان اس��ت و نتاي��ج اوليه آن نيز 
رضايتبخش بوده اس��ت.  به هر حال جانس��ون تصميم 
دارد قبل از كاش��ت تراش��ه براي افراد سالم از آن براي 
كمك به افرادي با بيماري هايي مانند آلزايمر اس��تفاده 
كند. ايده اصلي اين فناوري نيز آن است كه يك پروتز 
مخصوص براي بخش هيپوكاموس مغز ساخته شود تا 

حافظه از دست رفته فرد بازسازي شود. 
به گفته اين كارشناس، تراشه مذكور كه به افراد 
كمك مي كن��د، حافظه بخرند و برخ��ي خاطرات را 
حذف كنند به زودي به اندازه موبايل هاي هوش��مند 

محبوب خواهد شد.

اخبار

امواج نامرئي گوشي بررسي نمي شود

سالمت گوشي هاي قاچاق در ابهام
گروه دانش و فن    مرجان محمدي 

اطراف ما پر ش��ده از امواجي ك��ه نامريي اند، 
امواجي ك��ه از انواع و اقس��ام وس��ايل زندگي و 
ش��خصي از جمله مايكرو وي��و، تلويزيون، راديو، 
واي فاي، تلفن همراه و... ساطع مي شود ولي قابل 
رويت نيست. اين امواج راديويي در فركانس هاي 
مختل��ف در فضا پخش ش��ده و بخ��ش از انرژي 
خود را به مواد پيرامون منتقل مي كنند؛ انسان ها 
ه��م اين انرژي را درياف��ت مي كنند و از آنجا كه 
درياف��ت آن ب��ر ب��دن خالي از پي آيند نيس��ت، 
گستره ويژه يي از امواج در دسته »آسيب رسان« 
جاي مي گيرند. در رابطه با گوشي هاي موبايل هم 
كه اساس كارش��ان بر همين امواج استوار است، 
محدوده ي��ي تعريف ش��ده كه باي��د در آن باقي 

بمانند تا آسيبي به كاربر خود نرسانند. 
در اي��ران SAR )ح��د تشعش��عات( بايد زير 
١.7 باش��د و اي��ران يك��ي از س��خت گيرانه ترين 

استانداردها براي SAR گوشي را دارد. 
ام��واج  خ��ود  از  هم��راه  تلفن ه��اي  هم��ه   
راديويي)RF( ساطع مي كنند و انرژي اين امواج 
بر اس��اس مدل ه��اي مختلف گوش��ي هاي تلفن 
همراه متفاوت اس��ت. اين معي��ار با واحد وات بر 

كيلوگرم اندازه گيري و بيان مي شود. 
يك تلفن همراه براي اينكه بتواند از موسس��ه 
FCC جه��ت اس��تفاده در ايالت متح��ده امريكا 
مجوز دريافت كند، نبايد س��طح SAR آن از ١.٦ 
وات ب��ر كيلوگرم تجاوز كن��د. اين ميزان در اروپا 
٢وات در كيلوگرم و در كانادا مش��ابه امريكا ١.٦ 

است. 
در نظر داش��ته باش��يد كه مق��دار SAR در 
باندهاي فركانسي مختلف متفاوت است و ميزان 
ج��ذب در بدن ه��اي مختلف ني��ز مي تواند كامال 
متفاوت باش��د. همچنين يك تلف��ن مي تواند در 
ب��ا س��رويس دهنده هاي مختلف  زمان كارك��رد 

SAR مختلفي داشته باشد. 
متنوعي  روش ه��اي  مختلف  توليد كنن��دگان 
جه��ت اندازه گي��ري SAR دارند. برخ��ي از آنها 
ميزان SAR را در حالت��ي اندازه گيري مي كنند 
ك��ه تلفن همراه ٢س��انتي متر از بدن فاصله دارد 

و برخ��ي ديگ��ر در حالت��ي كه اي��ن فاصله تنها 
٢٥ميلي متر است. 

SAR معياري س��اده جهت حصول اطمينان 
از قرارگرفت��ن تلفن ه��اي هم��راه )و در مفه��وم 
كلي تر تجهيزات بي س��يم( در حيطه مورد تاييد 
اس��تانداردهايي اس��ت كه توسط س��ازمان هاي 

رگوالتوري نظير FCC تعيين مي شود. 
بس��ياري از افراد ب��ه اش��تباه مي پندارند كه 
اس��تفاده از تلفن هاي همراهي كه SAR كمتري 
 )RF( دارد، تاثي��رات انتش��ار س��يگنال راديويي
 SAR كمت��ري دارند يا به نس��بت تلفن ه��اي با

باالتر كم ضررتر هستند. 
با وجود اينكه SAR معيار بسيار مهمي جهت 
قض��اوت در خصوص بيش��ترين انرژي س��يگنال 
راديويي منتش��ر شده از منبع يك مدل خاص از 
گوشي تلفن همراه است، اما به تنهايي نمي تواند 
اطالع��ات كافي جهت مقايس��ه ميزان س��يگنال 
راديويي منتشر ش��ده توسط گوشي هاي متفاوت 

را در اختيار كاربران قرار دهد. 
ب��ر اي��ن اس��اس مقادي��ر SAR كه توس��ط 
س��ازمان هاي رگوالتوري نظير FCC اندازه گيري 
و ارائ��ه مي گردد تنها جهت حص��ول اطمينان از 
اين موضوع مهم اس��ت كه امواج ساطع شده يك 
گوشي تلفن همراه از بيشترين ميزان انتشار انرژي 
ام��واج راديويي تجاوز نمي كند لذا تاثيرات مضري 
بر سالمتي انسان ندارد. اين موضوع حائز اهميت 
است كه تاثيرات مضر امواج راديويي بر بدن انسان 
معيار مش��خصي ندارد و براس��اس موارد مختلفي 
كه تا به امروز در تحقيقات پزشكان و متخصصان 

مشخص شده است، اندازه گيري مي شود. 
ب��ر  نظ��ارت  مدي��ركل  خص��وص  اي��ن  در 
س��رويس هاي راديوي��ي رگوالت��وري، ب��ا بي��ان 
اينك��ه س��المت گوش��ي هايي ك��ه قانون��ي وارد 
كشور مي ش��وند، تست مي ش��ود، گفت: سالمت 

گوشي هاي قاچاق اندازه گيري نمي شود. 
غالمرضا خاكسار با بيان اينكه تمام گوشي هاي 
موبايلي كه وارد كشور مي شوند در آزمايشگاه هاي 
مجهز سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
واقع در دانش��گاه علم و صنعت و مركز تحقيقات 

صنايع انفورماتيك تست و نمونه برداري مي شوند، 
اظهار داش��ت: در اي��ن آزمايش��گاه ها ميزان نرخ 
جذب تشعشع گوشي ها بر اندام هاي مختلف بدن 

نمونه برداري و تست مي شود. 
وي با اشاره به اينكه ميزان نرخ جذب تشعشع 
گوشي موبايل براي سر و بدن نبايد از ١.٦وات بر 
كيلوگرم بيش��تر باشد، اضافه كرد: در صورتي كه 
اين ميزان رعايت نش��ود، مدل م��ورد نظر مجوز 

ورود به كش��ور را نخواهد داشت. خاكسار با بيان 
اينك��ه تمام گوش��ي هاي وارداتي كه در س��امانه 
گمرك كشور به ثبت مي رس��ند مورد اين تست 
قرار مي گيرند، خاطرنش��ان كرد: دو آزمايش��گاه 
وابس��ته به س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديوي��ي ازجمل��ه مجهزتري��ن آزمايش��گاه هاي 
تجهيزات الكترونيكي در منطقه است و جز كشور 
تركيه، نمونه اين آزمايشگاه ها در ساير كشورهاي 

منطقه ديده نمي شود. وي با اشاره به روند تست 
تجهيزات الكترونيكي كه وارد كش��ور مي شوند به 
مهر گفت: تبلت، گوش��ي موبايل، مودم و س��اير 
تجهي��زات الكترونيك��ي قبل از ورود به كش��ور، 
نمونه برداري ش��ده و عالوه بر تست تشعشع واي 
فاي و تس��ت هاي عملكردي، مي��زان نرخ جذب 
تشعش��ع)SAR( نيز براي تمام��ي اين تجهيزات 

اندازه گيري مي شود. 
مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي راديويي 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اضافه 
كرد: خط قرمز ما در اين تست، ميزان نرخ جذب 
تشعش��ع تجهيزات براي اندام ه��اي مختلف بدن 
اس��ت كه اگر باالت��ر از حد مجاز باش��د به هيچ 

عنوان اجازه ورود به آن داده نمي شود. 
وي توضيح داد: با توجه به اينكه گوش��ي هاي 
وارداتي كه به صورت رسمي وارد كشور مي شوند 
از برنده��اي قانون��ي معتبر دنيا هس��تند، اغلب 
اس��تانداردهاي روز دنيا را رعايت كرده و تاكنون 
به غير از يك مورد، م��ورد ديگري مبني بر اينكه 
ميزان تشعش��ع گوش��ي ها باالتر از حد استاندارد 

باشد، ديده نشده است. 
خاكس��ار ب��ا تاكيد براينك��ه نگران��ي از بابت 
تشعش��ع اين گوش��ي ها وجود ن��دارد، ادامه داد: 
ب��ا اين وجود همچنان رعايت نكات بهداش��تي و 
مصرفي در استفاده از گوشي هاي موبايل ضروري 

است. 
اين مقام مسوول در س��ازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي با اش��اره به طرح رجيستري 
گوش��ي موبايل براي ثبت گوش��ي هايي كه وارد 
كشور مي ش��وند، تصريح كرد: هيچ گوشي كه به 
صورت قانوني وارد كش��ور مي شود، غيراستاندارد 
نيس��ت؛ اما گوش��ي هايي كه غيرقانوني و قاچاق 
وارد كش��ور مي شوند مورد تس��ت و اندازه گيري 
تشعش��ع قرار نمي گيرند و س��المت آنها تضمين 

شده نيست. 
وي تاكيد كرد: براي اطمينان از سالمت ميزان 
تشعشعات گوش��ي و رعايت حد اس��تاندارد آن، 
بهتر اس��ت كاربران موبايل از گوش��ي هايي كه به 
صورت قانوني وارد كشور مي شود، استفاده كنند.

نيواطلس   يكي از نيازهاي اساسي كشاورزان و باغداران پي بردن به زمان مناسب 
براي آبياري گياهان و درختان اس��ت كه باعث مي ش��ود آنها بتوانند محصوالتي با 

كيفيت و مرغوب روانه بازار كنند. 
محققان دانشگاه ام آي تي موفق به توليد حسگرهاي جديدي شده اند كه با اتصال 

مستقيم به برگ گياهان از زمان دقيق نياز آنها به آب مطلع مي شوند. 
در درون برگ ه��اي گياهان منافذ كوچكي وج��ود دارد كه در طول روز باز و در 
طول ش��ب بسته هس��تند و در زمان باز بودن باعث تبخير آب گياهان مي شوند. در 
نتيج��ه گياه به علت احس��اس كمبود آب، مقدار زيادت��ري از اين مايع حياتي را از 

طريق ريشه هاي خود و از خاك جذب مي كند. 
Stomata معم��وال بعد از قرار گرفتن در معرض نور حدود 7 دقيقه باز مانده و 
٥۳ دقيقه بعد از آغاز تاريكي بسته مي شود. اما اگر گياه به آب نياز داشته باشد زمان 

بازماندن آن در برابر نور خورشيد به ٢٥دقيقه افزايش مي يابد. 
حس��گرهاي توليد شده توس��ط دانش��گاه ام آي تي نيز بر مبناي بررسي عملكرد 
stomata عمل مي كنند. اين حسگرها از جوهر هادي جريان برق توليد شده اند و 
حاوي نانولوله هاي كربني هس��تند. آنها بر مبناي زمان بازماندن stomata و زمان 
بسته شدن آن ميزان نياز گياه يا درخت به آب را محاسبه كرده و اطالع مي دهند. 
دانش��گاه ام آي تي فعال درحال بررس��ي بيش��تر اين محصول براي تجاري سازي آن 

است. 

نيواطلس   دانش��جويان دس��تگاهي ارزان س��اخته اند كه قابليت رديابي س��لول هاي 
سرطاني در پوست بدن انسان را دارد.  يك دستگاه ارزان و موثر براي شناسايي سرطان 

پوست توانسته جايزه۴٠هزار دالري جيمز دايسون در انگليس را برنده شود. 
اين دس��تگاه مي تواند تغييرات نامحس��وس در گرماي پوست بدن انسان را شناسايي 

كند. اين تغييرات گرمايي نشان دهنده وجود بافت هاي سرطاني هستند.
دس��تگاه مذكور با هزار دالر بودجه ساخته مي شود، حال آنكه دوربين هاي با كيفيت 
گرمايي)كه براي تش��خيص س��رطان پوس��ت به كار مي روند( ٢٦هزار دالر هزينه دارند 
بنابراين مقدار زيادي در هزينه هاي تشخيص صرفه جويي مي شود.  گروهي از دانشجويان 
پزشكي و مهندسي زيستي دانشگاه مك كستر در اونتاريو كانادا اين دستگاه را ساخته اند. 
تحقيقات نش��ان مي دهد، سلول هاي سرطاني در مقايس��ه با سلول هاي بافت معمول 
بدن، فعل و انفعال بيشتري دارند.  هنگامي كه بخشي از پوست به سرعت خنك مي شود، 

بافت هاي سرطاني با سرعتي بيشتر از سلول هاي سالم گرما را جذب مي كنند. 
به هر حال دس��تگاه مذكور مجهز به حسگرهاي ارزان قيمت سنجش دماست. به اين 
ترتيب دستگاه نقطه يي از بافت بدن انسان كه سريع تر گرم مي شود را رديابي كند. نتيجه 
اين روند به عنوان يك نقش��ه گرمايي در رايانه نش��ان داده مي شود.  متخصص پزشكي 
با اس��تفاده از يافته هاي اين دس��تگاه مي تواند نياز به بررسي بيشتر درباره ابتال بيمار به 
س��رطان را مش��خص كند.  دانشجويان سازنده اين دس��تگاه تصميم دارند با جايزه خود 

طراحي آن را ارتقا دهند تا با استانداردهاي سازمان غذا و دارو امريكا همخوان شود. 

انگجت   گزارش هاي منتشر شده حاكي از نارضايتي برخي كاربران از به وجود آمدن يك 
خط سبزرنگ كه روي صفحه نمايش گوشي هوشمند جديد آيفون ١٠ است. 

 گزارش هاي بس��ياري در جهان منتش��ر ش��ده اس��ت كه برخي از كاربران و خريداران 
گوشي هوشمند جديد آيفون ١٠ يا آيفون ايكس از خط سبزي كه در كناره صفحه نمايش 
گوشي هايشان ايجاد شده و از بين نمي رود، ناراضي و شاكي هستند.  محصوالت چند سال 
اخي��ر غول ه��اي تكنولوژي نظير اپل معموال پ��س از عرضه و ورود به بازار دچار مش��كالت 
عديده يي مي شوند و هم اكنون آيفون ١٠ نيز از اين قاعده مستثنا نيست.  هنوز از عرضه آيفون 
١٠ به بازار هاي جهاني بيش از دو هفته نگذشته كه خبر نارضايتي كاربران از صفحه نمايش 

اين گوشي جديد هوشمند منتشر شده است. 
برخي از خريداران و كاربران آيفون ١٠ در شبكه هاي اجتماعي توييتر و فيس بوك اعالم 
كرده اند كه بدون هيچ دليل خاصي، خطي سبزرنگ روي صفحه نمايش گوشي شان ايجاد شده 
و از بين نمي رود.  تاكنون علت ظهور اين خط س��بزرنگ كه موس��وم به خط سبز مرگ شده 
هنوز از سوي مقامات رسمي شركت اپل اعالم نشده است.  البته در اين رابطه مي توان حدس 
و گمان هايي زد و آن اينكه احتماال يك خطاي الكتريكي رخ داده است و باعث شده يك ولتاژ 
خاص به يك خط مشخص از زير پيكسل هاي سبزرنگ اعمال و ديده شوند. اين مشكل معموال 
زماني به وقوع مي پيوندد كه در گوشي مورد نظر چندين فناوري پيشرفته و به صورت همزمان 
اس��تفاده مي شود. مشكل مشابه ديگري نيز چندسال پيش براي يك گوشي آيفون ديگر رخ 

داده بود كه در آن خط صورتي رنگي روي صفحه نمايش گوشي ظاهر شده بود. 

حسگرهايي  براي   تشنگي گياهان  خط سبزي كه آيفون 10 را مي سوزاندرديابي سرطان پوست با يك دستگاه ارزان

فراسو رويداد

دريچهكاربر

بازار

وزارت ارتباطات   مركز بررسي هاي فني اقتصادي 
وزارت ارتباطات آخرين وضعيت نفوذ فناوري اطالعات 
و ارتباطات در كش��ور را اعالم ك��رد. برمبناي اين آمار 

۴7ميليون ايراني از اينترنت موبايل استفاده مي كنند. 
 آم��ار و اطالعات حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
كش��ور تا پاي��ان ش��هريور ماه امس��ال توس��ط دفتر 
بررسي هاي فني اقتصادي معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم شد. 
در اين گزارش، ش��اخص هاي مهم بخش ارتباطات 
و فناوري اطالعات در مقايس��ه با س��ال ٨٦ و برمبناي 
ضريب نفوذ و تعداد تلفن هاي ثابت داير شده در كشور، 
ضريب نفوذ و تعداد مش��تركان فعال موبايل در كشور، 
تعداد سيم كارت هاي واگذار شده، تعداد سيم كارت هاي 
فع��ال، تعداد روس��تاهاي داراي ارتب��اط و داراي تلفن 
خانگي، تعداد تلفن هاي همگاني نصب شده در كشور، 

ظرفيت پهناي باند اينترن��ت بين الملل و IP داخلي و 
نيز تعداد مشتركان پهن باند سيار و ثابت، مورد ارزيابي 

قرار گرفته است.
بررسي ها نشان مي دهد كه ضريب نفوذ تلفن ثابت 
در كش��ور تا پايان شهريورماه ۳٨.٦۹ درصد است و اين 
درحالي است كه در س��ال ٨٦ ضريب نفوذ تلفن ثابت 
۳۳.۴۹ درصد بوده اس��ت. در همين حال ۳٠ميليون و 
٦٦١ هزار و ٨۴۴ خط تلفن ثابت در كشور داير است. 

درهمي��ن حال ضريب نفوذ مش��تركان فعال تلفن 
همراه كه در سال ٨٦ حدود ۳۹.٥ درصد بود هم اكنون 
به ١٠٦.۴۳ درصد رس��يده و اين نش��ان مي دهد كه در 
١٠سال گذشته نفوذ موبايل در ايران بيش از ٢. ٥ برابر 
شده است. در همين حال تعداد سيم كارت هاي واگذار 
شده در كشور تا پايان شهريورماه امسال ١٥٦ميليون و 
٥۴٨ هزار و ٥١١ خط اعالم ش��ده است.  از سوي ديگر 

تعداد سيم كارت فعال تلفن همراه در كشور كه هم اكنون 
در دست مش��تركان است نيز ٨٥ ميليون و ٦۴ هزار و 
۴٦ سيم كارت عنوان شده است.  برمبناي بررسي هاي 
انجام شده، ش��مار روستاهاي داراي ارتباط كه در سال 
۹١ حدود ٥٢ هزار و ۹٦٥روس��تا بوده، هم اكنون به ٥٥ 
هزار و ١٢١روستا رس��يده است. اين درحالي است كه 
روند ارتباط رساني به روستاها طبق جدول منتشر شده، 
روند نزولي دارد و در س��ال ۹٥ تعداد روستاهاي داراي 
ارتباط ٥٥ هزار و ٢٠7روستا بوده است.  برآوردها نشان 
مي دهد كه ۴٨هزار و ۹7٦روس��تا در كشور داراي تلفن 
خانگي هستند و ١١٥هزار و ٥٥٠ دستگاه تلفن همگاني 
در كشور نصب شده است.  بر مبناي ارزيابي هاي انجام 
شده پهناي باند اينترنت بين الملل تا پايان شهريورماه 
امسال به يك هزار و ١١۴گيگابيت بر ثانيه رسيده است 
و اين درحالي است كه در سال ٨٦ ظرفيت پهناي باند 
اينترنت بين الملل ٠٥.٦  گيگابيت بر ثانيه بوده اس��ت 
كه رش��د هزار برابري را نشان مي دهد.  در همين حال 
ظرفيت پهناي باند ش��بكه اينترنت داخل كشور نيز از 
۳١.٨گيگابيت بر ثانيه در س��ال ٨٨ به ٦٨٠٠گيگابيت 
برثانيه رس��يده اس��ت. اين درحالي اس��ت كه ظرفيت 
پهناي باند داخلي در ٦ ماهه نخست امسال بدون تغيير 
نسبت به انتهاي س��ال ۹٥ ارزيابي مي شود.  بررسي ها 
حاكي از آن اس��ت كه ۴7ميلي��ون و ۳۳٢هزار و ٥٥٥ 
مشترك در كش��ور از اينترنت موبايل و پهن باند سيار 
استفاده مي كنند و شمار مشتركان اينترنت ثابت)پهن 
بان��د ثابت از طري��ق فن��اوري ADSL و فيبر( بالغ بر 
١٠ميليون و ۴۹٠هزار و ١١٨مشترك اعالم شده است. 

مهر   بررس��ي رفت��ار كاربران فض��اي مجازي در 
شبكه هاي اجتماعي توييتر، اينستاگرام و تلگرام طي 
٢هفته گذشته از انتش��ار نزديك به ٦٠٠ هزار پست 

مرتبط با واقعه اربعين حسيني حكايت دارد. 
 بازت��اب فعاليت كارب��ران ش��بكه هاي اجتماعي 
ب��ا موض��وع اربعين در بس��تر توئيتر، اينس��تاگرام و 
تلگرام از سوي س��امانه رصد و تحليل فضاي مجازي 
)پايشگر( مورد بررس��ي قرار گرفت.  برمبناي تحليل 
ص��ورت گرفته، از ابتداي پي��اده روي زائران ايراني به 
سمت كربالي معلي تاكنون )حدود ٢هفته( كاربران 
فض��اي مجازي در ش��بكه هاي اجتماع��ي مختلف با 
انتشار كليدواژه هايي چون اربعين، پياده روي، موكب 
و عمود اربعين، محت��واي قابل توجهي را درخصوص 
اين واقعه ديني به اشتراك گذاشتند.  بررسي ها نشان 
مي دهد كه در ۳ش��بكه اجتماعي توييت��ر، تلگرام و 

اينستاگرام كه بيش��ترين طرفدار را در ميان كاربران 
ايران��ي دارند، نزديك به ٦٠٠ هزار پس��ت با محتواي 
اربعين منتشر شده است.  براين اساس كاربران شبكه 
اجتماعي تلگرام ۳٠٠هزار پس��ت ب��ا موضوع اربعين 
منتش��ر كرده اند كه تع��داد بازديدهاي صورت گرفته 
يك ميليارد و تعداد كانال هايي كه به انتشار محتواي 
اربعين پرداخته اند ۳۴هزار كانال اعالم ش��ده اس��ت.  
در همين حال تعداد ٢١۳هزار پس��ت با هشتگ هاي 
مرتبط با اربعين در شبكه اجتماعي توييتر منتشر شده 
اس��ت كه ١7٥هزار اليك داش��ته و ٥١ هزار كاربر به 

انتشار اين محتوا پرداخته اند. 
از س��وي ديگر ۳٦ هزار كاربر در شبكه اجتماعي 
اينستاگرام نيز 77هزار پست مرتبط با اربعين منتشر 
كرده ان��د كه در مجموع ٦٥ ميلي��ون اليك به همراه 

داشته است.

انتشار ۶00 هزار پست مرتبط با اربعين در فضاي مجازياستفاده ۴۷ ميليون ايراني از اينترنت موبايل
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11 بنگاهها

چهره هاي استاني

 وزير كار و استاندار همدان سفته ضمانت
يك توليد كننده را امضا كردند

همدان| در راستاي رفع موانع توليد و حمايت از اشتغال 
روس��تايي وزير كار و اس��تاندار همدان هر دو پشت برگه 
س��فته يك توليدكننده را امضا كردند. همزمان با س��فر 
يك روزه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به استان همدان، 
طرح ها و پروژه هاي اش��تغال زايي و خدماتي افتتاح و در 
حاشيه اين سفر جلس��ه قرارگاه اقتصاد مقاومتي استان 
تشكيل شد. جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتي كه با حضور 
ربيعي وزير كار و نيكبخت استاندار همدان و ديگر مديران 
استاني برگزار شد، مشكل يك توليدكننده زيره كفش در 
روستاي يكن آباد همدان براي تامين ضمانتنامه بانكي و 
 دريافت تسهيالت 100ميليون توماني و ايجاد اشتغال براي

15 نفر جهت طرح توسعه مطرح شد. صندوق كارآفريني 
اميد بانك عامل ارائه تسهيالت به اين توليدكننده انتخاب 
ش��ده بود كه وزير كار و استاندار همدان در راستاي رفع 
موانع توليد و حمايت از اش��تغال روستايي، هر دو پشت 
برگه س��فته اين توليدكنن��ده را امضا كردند. براس��اس 
اظهارات استاندار همدان پيش از اين صندوق كارآفريني 
اميد ضمانت وي براي اين توليدكننده و دريافت تسهيالت 

موردنياز را قبول نكرده بود. 

 مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز 
شهرداري اصفهان منصوب شد

اصفهان| شهردار اصفهان طي حكمي مديرعامل سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان را منصوب كرد. 
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه يي ش��هرداري اصفهان، 
ق��درت اهلل نوروزي طي حكمي ف��روغ مرتضايي نژاد را به 
عنوان مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
اصفهان منص��وب كرد. فروغ مرتضايي ن��ژاد پيش از اين 
عضويت در ش��وراي پژوهشي و آموزشي سازمان پارك ها 
و فضاي سبز استان اصفهان را بر عهده داشته و عضويت 
در شوراي پژوهشي سازمان محيط زيست استان اصفهان، 
نماينده انجمن كشت و بافت سلول گياهي ايران در استان 
و رياست كميته تخصصي اخالق علمي در انجمن كشت 
بافت و س��لول گياهي اي��ران را در كارنامه كاري خود به 

ثبت رسانده است. 

 پيش بيني برداشت 25كيلوگرم طالي سرخ
در سيستان و بلوچستان

م��زارع  از  امس��ال  زعف��ران  25كيلوگ��رم  زاه�دان| 
شهرستان هاي زاهدان، ميرجاوه و خاش توليد و وارد بازار 
مصرف مي شود. مدير باغباني س��ازمان جهاد كشاورزي 
سيس��تان و بلوچس��تان با بيان اينكه 5هكت��ار از اراضي 
شهرستان هاي زاهدان، ميرجاوه و خاش به كشت زعفران 
اختصاص يافته اس��ت، گفت: پيش بيني مي ش��ود از هر 
هكتار 5كيلوگرم طالي سرخ برداشت شود. شهركي افزود: 
امس��ال در چهار شهرستان زابل، زهك، هيرمند و هامون 
هم زعفران به صورت آزمايشي كشت شده است و تا اوايل 
آذر مي��زان صرفه اقتصادي اين محص��ول در زمين هاي 
كشاورزي اين شهرستان ها مشخص خواهد شد. برداشت 
زعفران در سيستان و بلوچستان از اواسط آبان آغاز شد. 

 افزايش 37درصدي صادرات آاليش دام و طيور 
خراسان رضوي

مشهد| صادرات انواع آاليش خوراكي دام و طيور و آبزيان 
از اس��تان خراسان رضوي به مقصد ساير كشورها بيش از 
37درصد افزايش داش��ته اس��ت. معاون سالمت اداره كل 
دامپزشكي خراسان رضوي گفت: از ابتداي امسال با افزايش 
37درصدي صادرات آاليش دام و طيور خراس��ان رضوي، 
4هزار تن آاليش خوراك��ي دام و طيور و آبزيان به ارزش 
بيش از 7 ميليون و 800هزار دالر از استان به كشورهاي 
اروپايي و آسيايي صادر شده است. محمد رشتي باف افزود: 
اين ميزان صادرات نس��بت به مدت مشابه پارسال از نظر 
وزني ه��زار و 113تن افزايش يافته اس��ت. او گفت: همه 
محموله هاي مرتب��ط با دام و طيور در س��امانه يكپارچه 
قرنطينه دامي سازمان دامپزشكي كشور به صورت آنالين 
ثبت مي ش��ود. رش��تي باف افزود: پذي��رش محموله هاي 
صادراتي مرتبط با دام و طيور جمهوري اسالمي در ديگر 
كشورها منوط به داشتن گواهي معتبر دامپزشكي است و 
اين مهم در زمينه محموله هاي وارداتي نيز صادق است و 
تا محموله يي داراي گواهي معتبر دامپزشكي از كشور مبدا 

نباشد، اجازه ورود به كشور را نخواهد داشت. 

 سرمايه گذاران شهرستان رزن 20سال
از پرداخت ماليات معاف هستند

هم�دان| فرمان��دار رزن گفت: س��رمايه گذاران و فعاالن 
اقتصادي كه در اين شهرس��تان س��رمايه گذاري كنند به 
مدت 20سال از پرداخت ماليات معاف هستند. فتحعلي 
حسيني ديروز در نشست اعضاي شوراي اداري شهرستان 
رزن ك��ه با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار 
ش��د، افزود: در همين چارچوب و ب��ه منطور حمايت از 
س��رمايه گذاران، تسهيالت بانكي با سود پايين در اختيار 
اين قش��ر ق��رار مي گي��رد. وي اضافه ك��رد: نزديكي اين 
شهرس��تان به پايتخ��ت و همجواري آن با اس��تان هاي 
صنعتي، بسترهاي سرمايه گذاري در رزن را براي فعاالن 
اقتصادي فراهم كرده است. حسيني اظهار كرد: با توجه به 
تاكيد رييس جمهوري به مسائل زيست محيطي و نقش 
آب در توس��عه اقتص��ادي از 200ميليون مترمكعب آب 
صرفه جويي شده در استان همدان 93ميليون مترمكعب 

مربوط به اين شهرستان است. 

 ساخت نخستين فيلم سينمايي با موضوع زعفران
اس��المي  ارش��اد  و  فرهن��گ  اداره  ريي��س  مش�هد| 
تربت حيدريه گفت: نخس��تين فيلم سينمايي در ايران با 
موضوع زعفران در شهرس��تان تربت حيدريه به نام »گنج 
س��رخ« ساخته مي ش��ود. محمد حس��ن زاده اظهار كرد: 
نويسندگي و كارگرداني اين فيلم سينمايي را اميد عشقي 
از فارغ التحصيالن سينما بر عهده گرفته است. رييس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي تربت حيدريه در خصوص هدف 
از ساخت اين فيلم با موضوع زعفران تصريح كرد: زعفران 
به عنوان يك محصول استراتژيك توانسته مقام اول را در 
برداشت و نيز به عنوان يك محصول خشك در دنيا كسب 
كن��د و به همين دليل فيلمنامه به تهران ارائه و پذيرفته 
ش��د و اين نهاد خواس��تار همكاري با گروه فيلمبرداري 

»گنج سرخ« در شهرستان تربت حيدريه شد. 

اخبارشهرستانها

نوبخت در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه گيالن مطرح كرد 

اولويتدولتدرتكميل66هزارطرحنيمهكاره

مديرعامل شركت نفت ايرانول خبر داد 

افزايش بيش از 50 درصدي سود، كاهش 50 درصدي خام فروشي و افزايش سهم بازار

گروه بنگاه ها 
»تكمي��ل طرح ه��اي نيمه تم��ام« و »افزاي��ش 
دامنه هاي اشتغال زايي« از طريق رونق توليد و بهبود 
محيط هاي كسب و كار، مهم ترين دوگانه يي است كه 
دولت دوازدهم براي پاسخگويي به مطالبات ايرانيان 
در اقش��ار و طبقات مختلف در دستور كار قرار داده 

است. 
براي رس��يدن به اين منظور دولت از يك س��و با 
افزايش اعتب��ارات عمراني ت��الش مي كند تا زمينه 
اتمام طرح هاي نيم��ه تمام عمراني و خدماتي را كه 
فرآين��د كلنگ زني آنها در زمان دولت هاي گذش��ته 
بدون بررسي هاي دقيق به انجام رسيده، به سرانجام 
برس��اند و از سوي ديگر با اس��تفاده از ظرفيت هاي 
طرح رونق توليد كه حمايت از بنگاه هاي اقتصادي را 
در دستور كار قرار داده، به دنبال آن است كه با حل 
مشكل نقدينگي بنگاه ها رونق الزم در فضاي كسب 

و كار را ايجاد كند. 
براي كاربردي ش��دن اين طرح ه��اي اقتصادي، 
ض��رورت دارد ك��ه س��اختار وزارت خارجه از طريق 
معاونت اقتص��ادي و رايزن هاي بازرگان��ي، بازاريابي 
الزم براي ورود محصوالت توليد ش��ده در كشورمان 
ب��ه بازارهاي جهان��ي را فراهم كن��د. مجموعه اين 
فع��ل و انفع��االت اجرايي نيازمند س��اختار نظارتي 
س��امان يافته يي اس��ت كه از طريق حض��ور ميداني 
مسووالن ارشد اجرايي در استان ها و مناطق مختلف 

كشورمان عملياتي مي شوند. 
محمدباق��ر نوبخت س��خنگوي دول��ت دوازدهم 
و رييس س��ازمان برنام��ه و بودجه يك��ي از همين 
چهره هاي ارش��د كابينه اس��ت كه تالش مي كند با 
حضور ميداني در اس��تان هاي مختل��ف روند اجراي 
پروژه ه��اي كالن مل��ي را پيگيري  كن��د. بر همين 
اس��اس نوبخت روز گذش��ته در استان گيالن ضمن 
حضور در نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه گيالن 
با رسانه هاي گيالني نيز درباره مهم ترين راهبردهاي 
اجرايي دولت براي توس��عه و رش��د اقتصادي پايدار 
صحبت كرد. صحبت هايي ك��ه با ارزيابي دقيق آنها 
مي ت��وان از برنامه ه��اي اقتصادي دول��ت در بخش 
كالن پرده برداري كرد. س��خنگوي دولت در بخشي 
از اظهاراتش در اين سفر گفت: بيش از ۶۶هزار طرح 
نيمه كاره در كشور وجود دارد كه تكميل اين طرح ها 

از اولويت هاي كاري دولت دوازدهم است. 

 طرح هاي ملي موثر
محمدباق��ر نوبخت ديروز در نشس��ت ش��وراي 
برنامه ريزي و توس��عه گيالن به طرح هاي مهم ملي 

و اس��تاني اشاره كرد و گفت: تكميل راه آهن قزوين 
– رش��ت – انزلي – آس��تارا از مهم ترين طرح هاي 
ملي و داراي توجيه اقتصادي اس��ت كه بايد هر چه 

سريع تر تكميل و به بهره برداري برسد. 
وي به تخصيص 20هزار ميليارد تومان اعتبارات 
تخصي��ص يافته ب��ه طرح هاي عمراني كش��ور هم 
اش��اره كرد و افزود: 49درصد از اعتبارات طرح هاي 
عمراني گيالن در سال كنوني اختصاص يافته است. 
مع��اون رييس جمهور و رييس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه در ادام��ه ب��ه وضعي��ت كنون��ي اقتصاد 
كش��ور هم اش��اره و تصريح كرد: ب��ا وجود كاهش 
درآمد ه��اي نفتي، دولت مصمم اس��ت تا از طريق 
مناب��ع جايگزين از قبيل افزاي��ش درآمد مالياتي از 
31درصد به 3۶درصد و توزيع اوراق مالي بخش��ي 
از بدهي هاي خود را تس��ويه كند كه در اين راس��تا 

تالش ها همچنان ادامه دارد. 
محمدباقر نوبخت همچنين به خريد محصوالت 
كش��اورزان در سال كنوني هم اش��اره كرد و افزود: 
دولت امس��ال 11هزار و500ميليارد تومان گندم از 
گندمكاران خريداري كرد كه تاكنون 9هزار ميليارد 

تومان آن پرداخت شده است و باقي مطالبات هم تا 
چند روز آينده به حس��اب گندمكاران واريز خواهد 
ش��د. اس��تاندار گيالن هم ب��ا بيان اينك��ه تكميل 
طرح هاي نيمه تمام اس��تان نيازمن��د عزمي جدي 
و اراده ملي اس��ت، گفت: ت��الش مي كنيم با جذب 
اعتبارات در كوتاه ترين زمان ممكن طرح هاي نيمه 

تمام گيالن تكميل شود و به بهره برداري برسد. 
مصطفي ساالري افزود: 795ميليارد تومان براي 
اجراي مصوبات س��فر رياس��ت جمهوري به گيالن 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت ك��ه اميدواريم با جذب 
اين مق��دار اعتبار روند تكميل طرح هاي نيمه تمام 
اس��تان تس��ريع يابد. محمدحس��ين قرباني رييس 
مجمع نمايندگان گيالن نيز با اش��اره به مهم ترين 
مش��كالت گيالن گفت: مشكل دفن زباله و پسماند 
ش��هري و روس��تايي، تكميل طرح هاي نيمه تمام، 
عدم توازن توس��عه منطقه يي و اجراي كند ساخت 
سدهاي الستيك از مهم ترين مشكالت گيالن است 
كه دولت باي��د براي حل آنها اهتمام ويژه داش��ته 

باشد. 
در اين نشس��ت همچنين غالمعل��ي جعفرزاده 

نماينده رشت، محمدمهدي افتخاري نماينده فومن 
و ش��فت، مهرداد الهوتي نماينده لنگرود، منوچهر 
جمال��ي نماينده رودب��ار، ذبيح اهلل نيكف��ر نماينده 
الهيجان و س��ياهكل، حس��ن خس��ته بند نماينده 
بندرانزلي و محمود شكري نماينده شهرستان هاي 
تال��ش، رضوانش��هر و ماس��ال در مجلس ش��وراي 
اسالمي نظراتش��ان را در خصوص مشكالت گيالن 
در حوزه ه��اي زيس��ت محيطي، كش��اورزي، آب و 
فاضالب، خدمات ش��هري، توليد و اش��تغال استان 

بيان كردند. 

 دولت بايد فرصت هاي شغلي مولد ايجاد كند
قبل از ش��ركت در نشست شوراي برنامه ريزي و 
توسعه گيالن، سخنگوي دولت با بيان اينكه دولت 
بايد فرصت هاي شغلي مولد ايجاد كند، يادآور شد: 
در جلس��ه تيرماه امسال با مديران عامل بانك هاي 

كشور تصميماتي در اين حوزه گرفته شد. 
نوبخ��ت در نشس��ت ب��ا اصحاب رس��انه گيالن 
با اش��اره ب��ه توفي��ق فرهيختگان گيالن��ي عرصه 
رسانه در سطح كش��ور اظهار كرد: در جلسه صبح 

امروز)ديروز( ش��وراي برنامه ريزي مباحث توس��عه 
گي��الن مورد توجه ق��رار گرفت كه چند نكته را در 

جمع خبرنگاران بيان مي كنم. 
وي با اش��اره به نقش رس��انه در توس��عه كشور 
اف��زود: دول��ت و س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور 
چند موض��وع را در گيالن مدنظر قرار داده اس��ت 
كه در آخرين حضورم در رس��انه ملي استان به اين 
موضوعات اش��اره داشتم. رييس س��ازمان برنامه و 
بودجه كش��ور با بيان اينكه در دول��ت دوازدهم بر 
تكميل پروژه هاي عمراني زيرساختي استان گيالن 
تاكي��د داريم، خاطرنش��ان ك��رد: راه آهن قزوين – 
رش��ت – انزلي و آستارا و مباحث زيست محيطي از 
جمله پسماند و رودخانه هاي آلوده پيگيري خواهد 
ش��د. مش��اور رييس جمهور با تاكيد بر لزوم ايجاد 
اش��تغال براي جوانان از طريق افزايش توليد گفت: 
بس��ياري از ش��هروندان به ما مراجعه مي كنند كه 
در زندگي همه تالشش��ان را براي به ثمر رس��اندن 
فرزندان خود گذاشته اند و زمينه را براي تحصيالت 
عالي��ه آنان فراهم كرده اند، اما ش��اهد هس��تند كه 
فرزندانش��ان نمي توانن��د در فعاليت هاي اجتماعي 
و اقتصادي كشور مش��اركت داشته باشند لذا مايه 

شرمندگي ماست. 
وي با بيان اينكه دولت بايد فرصت هاي ش��غلي 
مول��د ايجاد كن��د، يادآور ش��د: در جلس��ه تيرماه 
امس��ال با مديران عامل بانك هاي كشور تصميمي 
در اين حوزه گرفته شد. همچنين براي عرصه هاي 
غيردولتي و واحدهاي بخش خصوصي برنامه ريزي 
بايد داش��ته باش��يم. نوبخت با بيان اينكه در مسير 
توسعه براي رسانه ها به ويژه مطبوعات نقش مهمي 
قائل هستيم، خاطرنش��ان كرد: رسانه ها مي توانند 
حركت در مس��ير توس��عه را تس��ريع كنن��د، زيرا 
فرهنگ زيربناي توس��عه پايدار است و رسانه نقش 

مهمي را در فرهنگ ايفا مي كند. 
مش��اور رييس جمه��ور ب��ه آخري��ن وضعيت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كش��ور اش��اره كرد 
و متذكر شد: سرمايه گذاري خارجي سال گذشته 
13ميلي��ارد دالر بود كه نش��ان از رفع تحريم ها و 
آثار برجام اس��ت و اين رون��د همچنان ادامه دارد 
و ادام��ه آن در آينده نيز بس��تگي به نوع برخورد 
امريكايي ها ب��ا برجام خواهد داش��ت. وي با بيان 
اينك��ه پس از برج��ام س��رمايه گذاري خارجي در 
كشور 10برابر شد، اضافه كرد: دولت سال گذشته 
17ه��زار و 900ميلي��ارد تومان تس��هيالت براي 
س��رمايه گذاري داخلي به 25هزار بنگاه متوسط و 

كوچك اختصاص داد. 

مديرعامل ش��ركت نفت ايران��ول از افزايش بيش 
از 50 درص��دي س��ود خالص، كاه��ش 50درصدي 
خام فروشي در سال اقتصاد مقاومتي )توليد و اشتغال( 
و افزايش سهم بازار در ۶ماهه اول سال جاري خبر داد. 
 به گ��زارش »تعادل« و به نق��ل از روابط عمومي 
و تبليغات ش��ركت نفت ايرانول، عيس��ي اسحاقي در 
ش��وراي مديران و مس��ووالن آبادان و ته��ران افزود: 
خوشبختانه شركت نفت ايرانول طي سه سال گذشته 
با برنامه ريزي هاي انجام شده موفق به ثبت ركورد هاي 
مختلفي در زمينه هاي سود، توليد، فروش، صادرات و 
به خصوص صادرات محصوالت نهايي و افزايش سهم 
بازار در توليد، توزيع و فروش بر اس��اس گزارش هاي 

نهادها و س��ازمان هاي دولتي شده است و توانستيم با 
افزايش س��هم بازار، افزايش صادرات محصول نهايي 
و كاهش 50درصدي خام فروش��ي و كاهش مطالبات 
سود خالص را در ۶ماهه اول بيش از 50 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كه در تاريخ شركت بي سابقه 

است، ثبت كنيم. 
وي تاكيد كرد: خوش��بختانه با اجراي برنامه هاي 
اس��تراتژيك، ش��ركت در تمام زمينه ها با پيش��رفت 
چش��مگيري مواجه بوده و با تدوين استراتژي1404 
اميدواريم، بتوانيم در سال هاي آتي دركشور و منطقه 

در كليه زمينه ها صاحب باالترين دستاوردها باشيم. 
اسحاقي تاكيد كرد: 10 پروژه تا سال 1400 تدوين 

و برنامه ريزي شده است كه با انجام اين پروژه ها شاهد 
رش��د س��ود، افزايش س��هم بازار و كاهش هزينه ها 

خواهيم بود. 
وي تاكيد كرد: بهره ب��رداري از توليد روغن موتور 
الوند پس از 3۶س��ال و راه اندازي برج خنك كننده در 
پااليشگاه آبادان در س��ال جاري و آماده بهره برداري 
ش��دن پروژه پايان��ه صادراتي ايرانول در ماهش��هر با 
ظرفيت 25هزار تن از پروژه هاي مهم اين ش��ركت در 

سال جاري است. 
مديرعامل ش��ركت نفت ايرانول تصريح كرد: طي 
س��ه سال گذشته س��هم بازار ايرانول از 19 به حدود 

2۶درصد افزايش يافته است. 

جلس��ه  سيستان و بلوچس�تان| 
هم انديشي فعال س��ازي بندر چابهار با 
حضور ايران نژاد نماينده شهرستان هاي 
چابهار، كن��ارك، نيكش��هر و قصرقند 
در مجل��س ش��وراي اس��المي و عضو 
فراكس��يون بنادر، دريانوردي و صنايع 
درياي��ي مجل��س ش��وراي اس��المي، 
مدي��ركل بن��ادر و دريانوردي اس��تان 
سيستان وبلوچستان و سازمان منطقه آزاد تجاري و صنعتي چابهار در 
محل شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران برگزار شد. كاپيتان 
كشاورز مديرعامل شركت كش��تيراني ايران و اعضاي هيات مديره 
اين ش��ركت به ذكر قابليت ها و محدوديت ها در حوزه كش��تيراني 
پرداختند و از مجلس شوراي اسالمي و سازمان بنادر و دريانوردي 
تقاض��اي حمايت در عرصه رقابت هاي دريايي كردند.  بهروز آقايي 
مدي��ركل بنادر و دريانوردي اس��تان سيستان وبلوچس��تان در اين 
جلس��ه با پرداختن به نقش بندر چابهار و طرح توسعه بندر شهيد 
بهشتي در ارتقاي سهم تجارت دريايي، بر بهره گيري از فرصت ها و 
قابليت هاي ترانزيتي و ترانشيپي بندر چابهار تاكيد كردند. مديركل 
بنادر و دريانوردي خاطرنش��ان كرد: س��ازمان بنادر و دريانوردي و 
استان سيستان وبلوچستان آمادگي واگذاري محوطه هاي كانتينري 
براي حمل ونقل DOOR TO DOOR در بندر و مرزهاي ميلك 
را دارد.  آقايي در ادامه باتوجه به جاذبه هاي اس��تان و به ويژه بندر 
چابهار در زمينه جذب گردشگر داخلي و خارجي از طريق راه اندازي 
خطوط منظم مس��افر دريايي، نسبت به راه اندازي خط كشتيراني 

بين بندر چابهار و بنادر پاكستان، عمان و هند تاكيد كردند. 

 جلسه هم انديشي
 فعال سازي بندر چابهار

اصفهان| ش��هردار اصفهان ضمن 
ارائه گزارشي از روند بازديد پروژه هاي 
ش��هر اصفهان گف��ت: تم��ام پروژه ها 
به خوب��ي در حال س��اخت اس��ت. به 
رس��انه يي  ارتباط��ات  اداره  گ��زارش 
ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي 
در برنام��ه راديويي »س��الم اصفهان«، 
اظه��ار كرد: ب��راي اطمين��ان از روند 
مطلوب پروژه هاي ش��هري بازديدهايي را شخصا انجام دادم. وي 
افزود: به عنوان مثال س��اخت پل اش��كاوند و تقاطع مقابل مركز 
همايش ه��اي امام خامن��ه اي از نمونه پروژه هاي ش��رق اصفهان 
هس��تند كه در حال ساخت است. ش��هردار اصفهان اضافه كرد: 
همچنين پرديس اش��راق كه به كوه نخودي معروف است از ديگر 
پروژه هاي در دس��ت س��اخت اس��ت كه تكميل اين پروژه مكان 
مناسبي را براي دوچرخه سواران فراهم مي كند. نوروزي بيان كرد: 
اين مكان كه در مجاورت منطقه 15 يا همان خوراسگان قرار دارد، 
فضاي مناس��بي براي ورزش و پياده روي خواهد بود، به نوعي اين 
مكان را شعبه دوم كوه صفه مي توان خواند. وي در ادامه با اشاره 
به اينكه خطوط مترو هم در حال ساخت است، اضافه كرد: از اين 
 رو در روز جمعه بازديدي را از روند ساخت خط دوم مترو در عمق 
30 متري منطقه زينبيه داشتيم و اميدواريم طبق قول هاي داده 
شده خطوط مترو احداث شود. شهردار اصفهان اذعان كرد: باتوجه 
به اينكه مردم اين شهر با روند ساخت خط يك مترو آشنايي دارند 
از شهروندان دعوت مي ش��ود ما را با انتقادات و پيشنهادات خود 

آشنا كنند تا اشكاالت احتمالي تكرار نشود.

دعوت شهردار براي ارائه انتقادات و پيشنهادات 
شهروندان

هرمزگان| ناظر گمركات هرمزگان 
 گفت: از ابتداي س��ال ج��اري تاكنون

25 ميلي��ون ت��ن كاال ي غيرنفتي به 
ارزش 5ميليارد دالر از گمركات استان 
هرمزگان صادر شده است. به گزارش 
تسنيم، عليرضا دشتاني ديروز در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: از ابتداي س��ال 
جاري تاكنون بي��ش از ۶ ميليون تن 
كاال ب��ه ارزش 41 هزار ميليارد تومان از گمركات هرمزگان وارد 
كشور شده كه از نظر وزني 14درصد بيشتر از مدت مشابه سال 
گذشته اس��ت. وي ادامه داد: همچنين در اين مدت 25 ميليون 
تن كاال هاي غيرنفتي به ارزش 5 ميليارد دالر از گمركات استان 
هرمزگان صادر شد كه از نظر وزني 4درصد بيشتر از مدت مشابه 
سال پيش است. ناظر گمركات هرمزگان افزود: ميزان درآمد هاي 
گمركات هرمزگان از ابتداي امس��ال تاكنون 31درصد بيشتر از 
 مدت مش��ابه سال گذش��ته بوده و گمركات استان در اين مدت

5 هزار و 48۶ ميليارد تومان درآمد داش��ته اند. دش��تاني تصريح 
كرد: مهم ترين كاال هاي غيرنفتي صادر شده از هرمزگان خشكبار 
و سنگ هاي معدني و مهم ترين كاال هاي وارداتي نيز ماشين آالت 
صنعت��ي و مواد اوليه واحد هاي تولي��د بوده اند. مديركل گمرك 
ش��هيد رجايي بندرعباس بيان كرد: نقش و اهميت هرمزگان و 
جايگاه اس��تراتژيك آن به عنوان قلب تجارت كشور بر هيچ كس 
پوشيده نيست و بيش از 52درصد فعاليت هاي تجاري كل كشور 
از طريق گمركات اين استان با محوريت اداره كل گمرك شهيد 

رجايي انجام مي شود.

5 ميليارد دالر كاالي غيرنفتي از گمركات 
هرمزگان صادر شد

اصفهان| عضو هيات رييس��ه اتاق 
بازرگاني اصفهان گفت: استان اصفهان 
ب��ا ارائ��ه بس��ته هاي س��رمايه گذاري 
در بخش ه��اي صنعتي، كش��اورزي، 
گردش��گري و خدماتي مقصد جديد 
س��رمايه گذاران خارجي مي ش��ود. به 
گزارش ايسنا، قاس��م علي جباري در 
نشست بررس��ي فرصت هاي تجاري و 
سرمايه گذاري اصفهان و بلژيك در سالن اجتماعات اتاق بازرگاني 
اصفهان افزود: اس��تان اصفه��ان از نظر نيروي متخصص و انرژي 
داراي مزيتي اس��ت كه مي تواند سرمايه گذاران را به خود جذب 
كند. وي از آمادگي اس��تان اصفهان ب��راي تامين نياز بلژيك به 
ني��روي انس��اني متخص��ص خب��ر داد و گفت: اس��تان اصفهان 
ممل��و از نيروي متخصص و تحصيلكرده اس��ت كه مي توانند در 
زمينه هاي مختلف ني��از توليدكنندگان بلژيكي را برطرف كنند. 
رييس كميسيون حمايت از سرمايه گذاري اتاق بازرگاني اصفهان 
خاطرنشان كرد: ايران و بلژيك رابطه چندصد ساله اقتصادي دارند 
و قانون گمركي ايران توسط مس��يونوز بلژيكي در دوره قاجاريه 
تهيه و تنظيم ش��د. جباري خواستار داير شدن خط پروازي بين 
اصفهان و بروكسل ش��د و گفت: اين خط هوايي مي تواند زمينه 
بازديد گردشگران بلژيكي از اصفهان را فراهم كند. همچنين مدير 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اتاق بازرگاني بلژيك گفت: استان 
اصفهان به عنوان مهم ترين استان ايران همواره موردتوجه فعاالن 
اقتصادي بلژيكي قرار دارد و از اين رو اين نشس��ت در اين استان 

برگزار شد. 

 اصفهان مقصد جديد
 سرمايه گذاري مي شود
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اقتصاد اجتماعي12
 از ورود  موتورهاي انژكتوري

تا تعطيلي كارخانه ها
با تد اوم روزهاي آلود ه و ناسالم د ر بيشتر كالن شهرهاي 
كش��ور به ويژه د ر كالن ش��هر تهران كه د ر بيش از ۱۵ روز 
گذش��ته بطور متوالي با هواي ناسالم و حتي بسيار ناسالم 
مواجه بود ه اس��ت، واكاوي »مصوبات كاهش آلود گي هوا« 

امري ضروري است. 
از جمله مهم ترين قوانين��ي كه به همت د ولت يازد هم 
به قصد  بهبود  ش��رايط كيفي هوا به تصويب رسيد ، مصوبه 
»توقف توليد  و شماره گذاري موتورسيكلت هاي كاربراتوري 

و جايگزين كرد ن موتورسيكلت هاي انژكتوري« است. 
بيش از يك سال است كه از آغاز اجرايي شد ن اين قانون 
مي گذرد  و اگرچه توليد  ۴۳۰ هزار موتورسيكلت كاربراتوري 
بع��د  از ابالغ قانون، با كمك يك تبصره، سرنوش��ت اجراي 
اي��ن مصوب��ه را د ر هاله ابهام ق��رار د اد  اما آنچه بيش از هر 
موضوعي، فضا را براي انتقاد  مس��تعد  ك��رد ه؛ اد عاي توليد  
موتورس��يكلت هاي انژكتوري غير استاند ارد  از سوي برخي 

كارشناسان است. 
مهد ي د وزند گان -كارش��ناس ارشد  مهند سي مكانيك 
و فع��ال حوزه خود رو و محيط زيس��ت- اعتقاد  د ارد ؛ توليد  
سيس��تم انژكتوري د ر ايران با مش��كالت عمد ه يي مواجه 
اس��ت، چون صنعت موتورسيكلت س��ازي براي توليد  اين 
د ستگاه س��راغ چين رفته و سيستمي كه انژكتوري كامل 
نيس��ت و اصطالحا يونيت انژكتوري است، وارد  كرد ه  است. 
او با اش��اره به اينكه سيس��تم انژكت��وري قطعاتي د ارد  كه 
مهم ترين آنها پمپ سوخت، انژكتور، سنسور هوا و سنسور 
اكسيژن است، به ايسنا مي گويد : د ر سيستم انژكتوري كامل 
بايد  پمپ، رگالتور س��وخت و انژكتور مجزا باشند ، اين د ر 
حالي اس��ت كه اكثر موتورس��ازان ايراني سيستمي را وارد  
كرد ه ان��د  كه د اراي پمپ پالنژري اس��ت كه اين پمپ قرار 
است همزمان كار پمپ، رگالتور سوخت و انژكتور را انجام 

د هد  كه اساسا اين سيستم، انژكتوري استاند ارد  نيست. 

 صنعت ايران تنها خريد ار موتورسيكلت
يونيت انژكتوري

اين كارش��ناس رشته مهند س��ي مكانيك با بيان اينكه 
مبد ع سيستم يونيت اينجكشن، شركت ميكوني ژاپن است 
كه پروژه آن با شكست مواجه شد ، گفت: اين شركت ژاپني 
نتوانس��ت پايد اري عملكرد  آلود گي اين محصول د ر توليد  
انبوه و د ر ش��رايط مختلف آب و هوايي را اثبات كند . شبيه 
اين كار را پرايد  د ر مقطعي به اسم پرايد  سي ال سي انجام د اد  
كه بسيار مشكل د ار بود . د ر بازار چين نيز شركت كيانجيانگ 
موتور س��ايكل اين كار را كرد  و شكس��ت خورد . يعني د ر 
هيچ جاي د نيا، اين سيستم د ر توليد  انبوه موفق نبود ه ولي 

چيني ها آن را وارد  بازار ايران كرد ه اند . 
د وزند گان، نفوذ سيستم يونيت انژكتوري به بازار ايران 
را ناشي از ضعف د ستگاه هاي نظارتي د انسته و مي گويد : 
د ر كش��ور ما ضمن صرف هزينه هاي باال، به د ليل نبود  
سيس��تم نظارتي د ر بخش د وام و پيماي��ش، ورود  اين 
سيس��تم به كشور ميسر شد ه اس��ت. واقعيت اين است 
ك��ه چيني ها تا به حال اين نمون��ه را به جايي نفروخته 
بود ند  ولي ما ب��ازار خود  را به راحتي د ر اختيار آنها قرار 
د اد يم. اين موتور به هيچ وجه نمي تواند  استاند ارد  يورو۳ 
را پاس كند . د ر مقابل اين اظهارات انتقاد آميز نسبت به 
توليد  موتورس��يكلت انژكتوري غير استاند ارد  د ر كشور، 
مسعود  زند ي- سرپرس��ت مركز ملي هوا و تغيير اقليم 
سازمان حفاظت محيط زيست- به ايسنا مي گويد : از آنجا 
كه مصوبه توقف توليد  موتورس��يكلت هاي كاربراتوري و 
جايگزيني موتورسيكلت هاي انژكتوري با فوريت تصويب 
و اجرايي ش��د ، توليد كنند گان، كي��ت انژكتوري را روي 
موتورس��يكلت هاي كاربراتوري وص��ل كرد ند  كه جواب 

هم د اد . 

 پمپ پالنژري د ر خارج از ايران نيز استفاد ه مي شود 
او ب��ا بي��ان اينك��ه د ر ح��ال حاض��ر بحث پاي��د اري 
موتورس��يكلت هاي انژكتوري مطرح است، تاكيد  مي كند : 
كيت پالنژري استفاد ه شد ه د ر صنعت موتورسيكلت سازي 
كش��ور د ر س��اير كشورها نيز استفاد ه مي ش��ود  و اين طور 
نيست كه اين اقد ام تنها د ر ايران انجام شود . اين كيت هاي 
پالنژري به شكلي است كه هم كار رگالتور و هم كار پمپ 

و انژكتور را انجام مي د هد . 

 موتورسيكلت هاي انژكتوري جد يد  موفق عمل كرد ه اند 
سرپرس��ت مرك��ز ملي ه��وا و تغيير اقليم س��ازمان 
حفاظت محيط زيست اين طور اد امه مي د هد : د ر شرايط 
فعلي مسووليت نظارت بر توليد  تجهيزات كنترل آلود گي 
برعهد ه س��ازمان ملي استاند ارد  است كه بد انيم؛ قطعات 
استفاد ه شد ه استاند ارد  اس��ت يا نه؟ آنچه براي سازمان 
محيط زيس��ت اهمي��ت د ارد ، تس��ت هاي آاليند گي و 
خروجي اگزوز است كه توليد ات جد يد  موتورسيكلت د ر 

اين زمينه موفق عمل كرد ه اند . 
زند ي با بيان اينكه تاكيد  ما به س��ازمان ملي استاند ارد  
اين است كه موتورسيكلت هايي توليد  شود  كه پايه انژكتور 
د اشته باشند ، مي گويد : موتورسيكلت هاي انژكتوري با پمپ 
پالنژري، تاكنون توانس��ته جوابگو باشد ، ولي اگر د ر آيند ه 
متوجه شويم د ر بحث پايد اري اين د ستگاه ها اشكال وجود  
د ارد ، حتم��ا ورود  خواهيم ك��رد  و اگر پايد اري اين موتورها 
به تاييد  نرس��د  بايد  با مس��ووليت س��ازمان ملي استاند ارد  

موتورسيكلت هاي با پايه انژكتوري توليد  شود . 

 اعتراض منتقد ان موتورسيكلت يونيت انژكتوري 
تنها رويكرد  تئوري د ارد 

اين مقام مس��وول د ر س��ازمان محيط زيس��ت د ر اين 
مورد  كه كارشناسان خود رو، پايد اري موتورسيكلت يونيت 
انژكت��وري را تاييد  نمي كنند ، مي گويد : د ر ش��رايط فعلي 
نمي توانيم د ر اين باره، خيلي س��ريع قضاوت كنيم. كساني 
كه ب��ه اين نوع موتور اعتراض د ارند ، قضاوتش��ان به لحاظ 
تئوري است و اين طور نيست كه آنها موتورسيكلت يونيت 
انژكتوري را كه د و س��ال د ر چرخه مصرف بود ه، بررس��ي 
كرد ه باشند . سرپرست مركز ملي هوا و تغيير اقليم سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت د ر پايان تاكي��د  مي كند : اگر قرار 
باش��د  به اين نوع موتورسيكلت انژكتوري هم پاسخ منفي 
بد هيم؛ اين به اين معناست كه كارخانجات بايد  تا چند  سال 
تعطيل شوند  و توليد  موتور ند اشته باشند  كه اين موضوع با 

سياست هاي توليد  كشور مغايرت د ارد . 
سازمان محيط زيست، سازمان ملي استاند ارد  و وزارت 
صنعت، باي��د  بد انند  كه مصوبه توليد  موتورس��يكلت هاي 
انژكت��وري ب��ا هد ف كاهش بح��ران آلود گي ه��وا و بهبود  
كيفيت و رفاه زند گي ش��هروند ان ايراني رقم خورد . انتظار 
م��ي رود ؛ د ولت كه د ر هر د و د وره خد مت، با ش��عار »د ولت 
محيط زيستي« بر سركار آمد ه، و د ر تصويب قوانين محيط 
زيستي از جمله حذف موتورسيكلت هاي كاربراتوري و توليد  
موتورس��يكلت هاي انژكتوري، اين ش��عار را عملياتي كرد ه 
است، د ر زمينه اجراي د قيق، د رست و كامل اين قانون نيز 

جد يت و اهتمام كافي د اشته باشد . 

گزارش كوتاه

كوتاهي بيمارستان ها در امحاي زباله هاي عفوني

شكايت محيط زيست از 6 بيمارستان متخلف

معاون زنان و خانواده رييس جمهوري مطرح كرد 

افزايش تمايل به »خشونت« در دختران
چند  روز پيش بود  كه عباس��علي باقري، مد يركل 
آموزش و پرورش ش��هر تهران از خش��ونت خفته د ر 
د ختران و رفتارهاي پرخطر د ر پس��ران اعالم نگراني 
كرد  و گفت: متاسفانه يك متولي خانواد ه كه د ر سطح 

كشور قوي عمل كند ، ند اريم. 
ح��اال وزارت آم��وزش و پرورش و د ول��ت، به ويژه 
با انتش��ار خبرهايي از خود كش��ي و برخ��ي رفتارها 
د ر م��د ارس، افزايش خش��ونت بي��ن د انش آموزان را 
پذيرفته اند  و به قول معصومه ابتكار، سياست انكار كنار 

گذاشته شد ه است. 
معاون رييس جمهور د ر امور زنان و خانواد ه با تاكيد  
بر لزوم ارائه آموزش هاي صحيح و بازد ارند ه د ر زمينه 
آس��يب هاي اجتماعي، گفت: طي ۴۰ س��ال گذشته 
سياست عد م آموزش يا عد م طرح اين آسيب ها منجر 
به بروز اتفاقات پنهاني د ر جامعه شد ه است كه روز به 

روز مانند  يك مساله زيرپوستي رشد  مي كند . 
معصومه ابتكار د ر نشس��تي با وزير بهد اشت د رباره 
مس��ائل مربوط به س��المت زنان، گف��ت: يقينا وزارت 
بهد اش��ت يكي از مهم ترين د ستگاه هاي فعال د ر حوزه 
زنان و خانواد ه اس��ت و خوشحاليم كه امروز مي توانيم 
مباحثي را د ر اينجا طرح كرد ه و همكاري هاي جد ي را 
د ر طول برنامه ششم و د ولت د وازد هم با اين وزارتخانه 
د اشته باشيم. او با بيان اينكه بحث هاي مربوط به زنان 
ابعاد  مختلف��ي د ارد  افزود : يك��ي از مهم ترين مباحث، 
حضور زنان د ر بخش هاي مد يريتي وزارت بهد اشت است 
كه اميد واريم هم د ر س��طح آموزش و د ر د انشگاه هاي 
علوم پزش��كي به اين موضوع توجه شود . بحث حضور 
۳۰ د رصد  زن��ان د ر بخش هاي مد يريتي اين وزارتخانه 
كف انتظارات جامعه زنان اس��ت و فكر مي كنم وزارت 
بهد اشت به راحتي مي تواند  هد فگذاري ۳۰ د رصد  را د ر 

همه سطوح مد يران عالي، مياني و اجرايي انجام د هد . 
معاون رييس جمهور د ر امور زنان و خانواد ه با بيان 
اينكه د ر طول برنامه ششم بايد  بتوانيم اهد اف برنامه و 
اهد اف طرح شد ه د ر سياست هاي كلي خانواد ه ابالغي 
مق��ام معظم رهبري و برنامه هاي د ولت را به وس��يله 
يك سري ش��اخص هاي تخصصي تعريف و بر اساس 
آن حركت كنيم اد امه د اد : يكي از د رخواس��ت هايمان 
اين است كه شاخص هاي تخصصي د ر حوزه بهد اشت 

را ب��ه ما معرفي كنيد  تا ما بتوانيم اين ش��اخص ها را 
با ش��اخص هاي جهاني مقايسه كنيم. د ر حال حاضر 
يك سري ش��اخص هاي جهاني د اريم كه اخيرا يكي 
از گزارش��ات آنها د ر حوزه شكاف جنسيتي د ر چهار 
حوزه بهد اشت، آموزش، مشاركت سياسي و مشاركت 
اقتصاد ي منتشر شد . ابتكار همچنين گفت: بنابراين 
اگر بتوانيم شاخص هايمان را د ر حوزه بهد اشت ايجاد  
كنيم و آمار د رس��تي ارائه د هيم د ر رتبه هاي انتهايي 
ق��رار نخواهيم گرفت. متاس��فانه د ر حال حاضر جزو 
پنج كش��ور انتهايي ليست هستيم. بر اين اساس فكر 
مي كنم به د لي��ل نقص هاي آماري مان كه ناش��ي از 
د قيق نبود ن شاخص هاست نمي توانيم پيشرفت هاي 
جمهوري اسالمي ايران را د ر حوزه زنان به زبان علمي 
و آماري بي��ان كنيم. حال اگر بتوانيم ش��اخص هاي 
 تخصصي حوزه بهد اش��ت را د اش��ته باشيم مي توانيم 

بر اساس آنها د ر حوزه زنان حركت كنيم. 

 آموزش؛ مهم ترين اقد ام براي پيشگيري 
ابتكار با بيان اينكه مهم ترين مساله براي پيشگيري 
از بيماري ها اعم از جسمي، رواني و رفتارهاي پرخطر 
»آموزش« است، گفت: مقام معظم رهبري هم د ستور 
د اد ن��د  كه س��از و كار خاصي د ر اين ح��وزه ايجاد  و 
هر س��ه ماه يك بار گزارش آن ارائه ش��ود ، متاسفانه 
اكن��ون آموزش هاي الزم د ر حوزه مهارت هاي زند گي 
اعم از خود مراقبتي، بهد اش��ت و... د ر نظام آموزش و 
پ��رورش كمرنگ اس��ت. اين موضوع باعث مي ش��ود  
ك��ه از همان د وران نوجواني افراد  د ر معرض آس��يب 
قرار گيرند  و تصميمات ناد رس��ت اتخاذ كنند . ابتكار 
با بيان اينكه عالقه مند يم با وزارت بهد اشت د ر حوزه 
آموزش و پرورش، د انش��گاه ها و د ر بحث سالمت و به 
ويژه س��المت زنان و خصوصا بحث بهد اشت باروري 
كار كنيم، گفت: وزارت بهد اش��ت طرحي را با عنوان 
مد ارس مروج سالمت ايجاد  كرد  كه اگر موافق باشيد  
كارگروه��ي ايجاد  كنيم تا نتايج اين طرح را بررس��ي 
كن��د  و بتواني��م با همكاري يكد يگر س��از و كاري د ر 
اين ح��وزه به صورت فراگيرتر ايج��اد  كنيم. د ر عين 
 ح��ال بتوانيم ب��ا وزارت آموزش و پ��رورش تفاهمي 
س��ه جانبه د ر راس��تاي كاهش آسيب هاي اجتماعي 

د اش��ته باش��يم. معاون رييس جمهور د ر امور زنان و 
خانواد ه با بيان اينكه براي اصالح رفتار راهي جز ارائه 
آموزش صحي��ح و بازد ارند ه ند اريم، اد امه د اد : آموزش 
صحيح و اصولي مي تواند  بس��يار موثر باش��د . د ر اين 
زمينه با د كتر گويا رييس مركز مد يريت بيماري هاي 
واگير وزارت بهد اشت نشستي د اشتيم و اعالم آماد گي 
كرد ن��د  كه به ويژه د ر حوزه HIV آموزش هايي را د ر 

سطوح مختلف ارائه د هيم. 

 افزايش تمايل به خشونت د ر د ختران
ابتكار با اشاره به لزوم توجه به حوزه تعاد ل روحي 
و رواني و س��المت روان و پيش��گيري از خش��ونت و 
ارائ��ه آموزش هاي مربوط به مهارت ه��اي د وران بلوغ 
اظه��ار كرد : م��ا بايد  روي بحث خش��ونت د ر جامعه 
كار كنيم. متاس��فانه پيمايش ها نش��ان مي د هند  كه 
تماي��ل به خش��ونت د ر د ختران رو ب��ه افزايش بود ه 
اس��ت. حال الزمه پيش��گيري از آن ارائه آموزش هاي 
مناس��ب اس��ت. اميد وارم د ر بحث مهارت هاي د وران 
بلوغ بتوانيم اقد امات د رس��ت و موثري انجام د هيم و 
كارگروهي را د ر اين زمينه ايجاد  كنيم. ابتكار با بيان 
اينكه يكي از اقد امات موفق وزارت بهد اشت راه اند ازي 
كلينيك هاي س��المت خانواد ه بود ه است كه د ر حال 
حاضر به موانعي برخورد  كرد ه است، گفت: بايد  توجه 
كرد  كه ب��ا ارائه خد مات مربوط به س��المت خانواد ه 
مي توان بخش مهمي از معضالت خانواد ه قبل و بعد  از 
ازد واج را ح��ل كرد . د ر كنار اين موضوع ارائه محتواي 
آموزشي مناس��ب براي زوج هاي جوان نيز از تكاليف 
سياست هاي كلي خانواد ه است كه بتوانيم آموزش هاي 
مناس��بي را د ر پنج س��ال ابتد اي زند گي به زوج هاي 
جوان ارائه د هيم. ما د ر اين زمينه آماد گي د اريم تا به 

وزارت بهد اشت كمك كنيم. 

 سياست انكار آسيب ها را كنار بگذاريم
وي ب��ا بيان اينكه د ر عين ح��ال بحث غربالگري 
د رم��ان موقت و رس��يد گي به ك��ود كان كار از زاويه 
بهد اش��تي و د رماني يكي از مباحث مهم است، گفت: 
م��ا د ر اين زمينه آماد گي كمك د اري��م و آماد ه ايم تا 
براي رسيد گي بهد اشتي به اين كود كان و پيشگيري 

از آس��يب هايي ك��ه د ر معرض آن ق��رار د ارند  كمك 
كنيم. زماني كه د ر شوراي شهر بود م پيمايشي د رباره 
كود كان كار انجام د اد يم كه نشان د اد  ميزان هپاتيت 
C و اعتياد  د ر اين كود كان باال اس��ت. همچنين آنها 
د ر معرض تعرض هاي جنس��ي گس��ترد ه هس��تند  و 
د ختران��ي را مي بيني��م كه د ر س��نين پايي��ن بارد ار 
مي ش��د ند ، بنابراين مي توان از منظر بهد اشتي به اين 
موض��وع توجه كرد  و با كمك س��ازمان بهزيس��تي و 
وزارت كار برنامه مشتركي را براي چهار سال آيند ه د ر 
اين حوزه پايه ريزي كنيم تا گام موثري د ر اين حوزه 
برد اش��ته ش��ود . ابتكار د ر اد امه صحبت هايش گفت: 
د ر حوزه پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي سياست 
عد م آموزش يا عد م طرح موضوعات و آس��يب ها طي 
۴۰ س��ال گذشته منجر به بروز اتفاقات و آسيب هاي 
پنهاني ش��د ه اس��ت، بنابراين د ر حال حاضر بايد  اين 
آموزش ها را د ر د وره نوجواني ارائه كنيم. د ر گذش��ته 
د كتر مرند ي اعالم مي كرد ند  كه برخي مي گويند  براي 
حفظ حي��اء و عفت نبايد  اين موضوعات را طرح كرد  
اما اين د ر حالي اس��ت كه اتفاقا ب��راي حفظ حياء و 
عفت بايد  اين آموزش ها را به نوجوانان و جوانان ارائه 
د اد ، زيرا اين موضوع مانند  يك مساله زير پوستي روز 
به روز بيشتر رش��د  مي كند . آسيب هايي كه د ايما د ر 
جامعه شاهد ش هستيم ناشي از همين سياست بود ه 
و اختالالت رواني، طالق و... ناشي از آسيب هايي است 
كه نوجوانان ما بد ون اطالع انجام مي د هند  و بايد  براي 

آن فك��ري كرد . به نظر من بهترين زاويه كار هم نگاه 
بهد اشتي است، بنابراين بايد  سياست انكار آسيب ها را 

كنار بگذاريم. 

 مد ارس ابتد ايي د ر مقاطع اول تا سوم
معلم ورزش ند ارند 

وي اد ام��ه د اد : البت��ه ني��ازي نيس��ت ك��ه همه 
موضوعات را رسانه يي كنيم اما بايد  وظيفه خود  را د ر 
اين حوزه انجام د هيم. تقاضاي من از وزارت بهد اشت 
اين اس��ت كه با همكاري هايي كه ايجاد  ش��د ه حتما 
د ر اي��ن حوزه ي��ك برنامه ريزي اصول��ي انجام گيرد . 
د ر ح��ال حاضر وزارت آموزش و پرورش يك ش��بكه 
اينترانت راه اند ازي و اين مس��ائل را براي پد ر و ماد رها 
طرح مي كن��د . بنابراين تقاض��ا د ارم همه بخش هاي 
مرتب��ط اين موض��وع را جد ي گرفت��ه و روي آن كار 
كني��م. او تاكيد  كرد : د ر عين ح��ال ما اعالم آماد گي 
مي كنيم كه د ر حوزه پيشبرد  و گسترش كلينيك هاي 
س��المت خانواد ه كمك كنيم. بنابراين د ر حال حاضر 
زيرساختي د ر اين حوزه ايجاد  شد ه است و بايد  بتوانيم 
آن را با همكاري وزارت بهد اش��ت گسترش مي د هيم. 
د ر عين حال الزم است يك تفاهم سه جانبه با وزارت 
ورزش و جوانان د اشته باشيم. متاسفانه د ر حال حاضر 
مد ارس ابتد ايي ما د ر مقطع اول تا س��وم معلم ورزش 
ند ارن��د  و هيچ كس هم صد ايش د ر نمي آيد  و بايد  د ر 

اين زمينه اقد امي انجام د هيم. 

تخل��ف از  ته��ران  زيس��ت  محي��ط   مد ي��ركل 
۳۰ بيمارستان د ر زمينه امحاي زباله هاي بيمارستاني 
و ش��كايت قضايي محيط زيس��ت از 6 بيمارس��تان 

متخلف خبر د اد . 
روزانه 9۰۰۰ تن زباله تنها د ر ش��هر تهران توليد  
مي ش��ود  كه بنا برآمارهاي ارائه ش��د ه از سوي وزارت 
بهد اشت،  د رمان و آموزش پزشكي كشور،  ۱۰۰ تن از 
اين ميزان را پسماند هاي بيمارستاني تشكيل مي د هند . 
پسماند هايي كه اگر با ساير زباله هاي شهري مخلوط 
ش��ود ، يك تهد يد  جد ي براي س��المت شهروند ان به 
شمار مي رود . گرچه به استناد  ماد ه ۱۱ قانون مديريت 
پسماند تمام��ي مراكز توليدكننده پسمانده��اي ويژه 
و زباله ه��اي عفوني پزشكي بايد نسبت به جداسازي 
پسماند ه��اي عفوني پرخط��ر از زباله هاي عاد ي اقد ام 
كنند ، اما هنوز هم برخي بيمارستان ها قانون را د ر اين 
زمينه زيرپ��ا گذاشته و بر سر جان شهروند ان معامله 
مي كنند  تا جاي��ي كه هرازگاهي عض��وي از شوراي 
شه��ر يا نمايند ه يي از مجلس نسبت به امحا  نش��د ن 
تمامي اي��ن زباله ها يا نحوه ناد رست امحاي زباله هاي 
 عفوني، ابراز نگراني مي كنند ، بيمارستان هاي متخلف با 
ضرب االجل ه��اي وزارت بهد اشت مواج��ه شد ه و د ر 

نهايت از آنها د ر مراجع قضايي شكايت مي شود . 

 امحاي زباله هاي بيمارستاني د ر گرو همكاري 
بين سازماني

تخلف بيمارستان ها از قانون د فع پسماند  موضوع 
تازه يي نيست، مرد اد  امسال بود  كه وزارت بهد اشت، به 
287 بيمارستان براي رفع مشكل پسماند  ضرب االجل 
د اد  ك��ه واكنش نمايند گان مجلس شوراي اسالمي را 
د ر پي د اشت،  بطوري كه نمايند ه مرد م ايرانش��هر د ر 
مجل��س شوراي اسالمي، اعالم كرد  به د ليل آنكه اين 
موضوع با سالمت عمومي جامعه ارتباط مستقيم د ارد  
بطور قطع بايد  طي برنامه زمان بند ي شد ه مشخصي 
مش��كالت د فع و امحاي پسمان��د  د ر مراكز د رماني و 
بيمارستان��ي متخلف رفع شود . محم��د  نعيم اميني 
ف��رد  همچنين مسووليت برخ��ورد  با بيمارستان هاي 
 متخلف را وظيف��ه وزارت بهد اشت د انس��ت و افزود : 
»مي طلب��د  وزارت بهد اش��ت نظارت ها ب��ر عملكرد  
مراك��ز د رماني و بيمارستاني را تش��د يد  و با مراكزي 
كه اصول و ضواب��ط د فع پسماند  را رعايت نمي كنند  

ب��ه صورت جد ي برخورد  كند .« از طرف د يگر محمد  
وحد تي هالن، نمايند ه م��رد م بستان آباد  د ر مجلس 
شوراي اسالمي، د فع اصولي پسماند هاي بيمارستاني 
را نيازمند  همكاري مشترك وزارت بهد اشت، سازمان 
محي��ط زيس��ت و شهرد اري ها د انس��ت و بيان كرد ، 
تمامي مراكز د رماني بايد  به سيستم ها و د ستگاه هاي 
پيشرفته امحاي زباله مجهز شوند  و نظارت بهد اشت 

بايد  بر اين امر نظارت د قيقي د اشته باشد . 
ب��ا اي��ن وج��ود  اگرچ��ه مسووليت جم��ع آوري 
پسماند ه��اي بيمارستاني به عه��د ه شهرد اري هاست 
و وزارت بهد اش��ت و سازمان حفاظت محيط زيست 
كش��ور نهاد  ناظر بر اين امر هستند ،  اكبر رنجبرزاد ه، 
عضو هيات رييسه مجل��س هم مانند  وحد تي هالن، 
 معتقد  است مشكل د فع اصولي زباله هاي بيمارستاني 
مش��روط به همكاري بي��ن وزارت بهد اشت و محيط 
زيست است. او مي گويد : »محيط زيست وظيفه د ارد  

وارد  عمل شود  و نظ��ارت د قيقي بر روند  د فع اصولي 
زباله ه��اي بيمارستاني د اشته باش��د  و هركجا خالف 
مقررات عمل شد  با آن برخورد  كند  از سويي با توجه 
به اينكه وزارت بهد اشت متولي سالمت است بايد  د ر 
مرحله اجرا پيش��گام بود ه و د ر راستاي سالمتي آحاد  

مرد م تالش كند .«

 شكايت قضايي از 6 بيمارستان متخلف
اگرچ��ه از زمان ضرب االج��ل وزارت بهد اشت به 
287 بيمارست��ان،  چهارماه بيش��تر نگذشته است اما 
بنابر اعالم  مد يركل محيط زيست تهران، د ر پايش هاي 
اخير حد ود  ۳۰ بيمارستان كه وظيفه خود  را د ر زمينه 
امحاي پسماند ها به د رستي انجام ند اد ه اند ، شناسايي 
و پنج الي 6 بيمارستان نيز به مراكز قضايي معرفي و 

عليه شان شكايت تنظيم شد ه است. 
محمد حسين بازگير د رباره جزييات اين خبر افزود : 

»هفت ه��زار واحد  د رماني د ر تهران وجود  د ارد  كه از 
اي��ن تعد اد  ۱6۰ مورد ، بيمارستان است و از اين ۱6۰ 
بيمارستان روزي ۱۰۰ تن پسماند  پزشكي جمع آوري 
مي شود . بيمارستان ها موظ��ف هستند ؛ پسماند ها را 
تفكيك و د ر بسته  بند ي هاي جد اگانه نگهد اري كنند ، 
ليبل گذاري و توزين كرد ه و هر بخش از پسماند  را به 

پيمانكار خاص آن تحويل د هند . «
او بيان كرد : »اد اره كل محيط زيست استان تهران 
د ر مراجعات خ��ود  شاهد  بود  كه برخي بيمارستان ها 
 پسماند ه��ا را مخل��وط كرد ه اند ، يعن��ي پسماند هاي 
شبه خانگي با پسماند ه��اي عفوني مخلوط شد ه بود . 
د ر بعضي نقاط، سيستم امحاي بيمارستان يا د رمانگاه 
مش��كل د ارد  و پسماند  امحا نشد ه را بيرون مي د هند ، 
اين د ر حالي است كه همه اين موارد  تعريف و اصول 

مشخصي د ارد . «
بازگي��ر با اشاره ب��ه تخلف برخي مراك��ز د رماني 

د ر امحاي پسماند  اد ام��ه د اد : بر اساس قانون وظيفه 
رسيد گي به پسماند هاي بيمارستاني به عهد ه خود  آن 
مركز است و هر تخلفي كه د ر اين زمينه صورت گيرد ، 
مس��وول مستقيم آن مد ير هم��ان بيمارستان است. 
همچنين وزارت بهد اشت ناظر اوليه و اد اره كل محيط 

زيست ناظر نهايي است. 
رييس محيط زيست تهران با تاكيد  بر اينكه اد اره 
محيط زيست تمام تالش خود  د ر راستاي پايش انجام 
مي د هد ، افزود : » حقيقت اين است كه حجم وظايفي 
ك��ه د ر استان تهران براي اي��ن اد اره بارگذاري شد ه، 
بسيار زياد  است. هفت ه��زار واحد  د رماني براي يك 
شهر بسيار زياد  بود ه و پايش و شناسايي نياز به زمان 

و نيروي انساني فراوان د ارد . «

 آمارها چه مي گويد ؟
آنطور كه سازمان بهد اشت جهاني مي گويد ، بيش 
از ۴۰ د رصد  پسماند هاي بيمارستاني عفوني هستند  
و ساالن��ه 6 ميليون نفر د ر جه��ان به د ليل مد يريت 
ناصحيح اين پسماند ها جان خود  را از د ست مي د هند . 
طب��ق آمار ارائه شد ه از س��وي وزارت بهد اشت ايران، 
 از ميزان ۱۰۰ تن زبال��ه توليد  شد ه د ر تهران، حد ود  
۳۰ د رصد  آن را پسماند  عفوني و تيز و برند ه تشكيل 
مي د ه��د . د ر حال حاضر از 9۰ د رصد  بيمارستان هاي 
كشور به د ستگاه هاي غيرسوز بي خطر مجهز شد ه اند  
تا ب��ا پاكسازي پسماند هاي عفون��ي بيمارستان ها، از 
خطرهاي احتمالي جلوگيري شود  و ۱۵۰ بيمارستان 
د ر شهر تهران، با بهره مند ي از اين د ستگاه ها، د ر اين 

امر فعال هستند . 
وضعيت پسمان��د  بيمارستاني د ر ايران به گونه يي 
است كه د ر 72.2 د رصد  سرانه توليد  پسماند  بيش��تر 
از استاند ارد هاي سازمان بهد اشت جهاني است و از آن 
مهم تر و خطرناك تر سرانه توليد  پسماند  عفوني است 
كه د ر 9۰ د رصد  مناطق كشور بيشتر از استاند ارد هاي 
جهان��ي است. با اين حال مس��ووالن وزارت بهد اشت 
كشور معتقد ند  سيستم د فع و بي خطرسازي پسماند  
د ر كشور ما توسط سازمان جهاني بهد اشت مورد  تاييد  
قرار گرفت��ه است. چرا كه اين د رجه از بي خطرسازي 
كه براي پسماند هاي عفوني انجام مي شود ، كاري است 
كه براي تجهي��زات جراحي د ر اتاق هاي عمل توسط 

اتوكالو انجام مي شود . 

رييس مركز توسعه پيشگيري و د رمان اعتياد  سازمان بهزيستي 
كشور گفت: معتاد  متجاهر زير ۱8 سال هم د ر كشور وجود  د ارد ، 
اين افراد  به مراكز كود كان منتقل و د ر آنجا د رمان مي شوند  و الزم 
به ذكر است كه برخي استان ها نياز بيشتري به اين مراكز د ارند . 

فري��د  براتي س��د ه با اشاره ب��ه اينكه مراكز نگه��د اري براي 
كود كان معتاد  بي خانمان د ر كشور وجود  د ارد ، گفت: اين مراكز 
د ر زاهد ان، خراسان شمالي، تهران و البرز د ر حال فعاليت هستند  
ك��ه د ر زاهد ان مركز د خترانه يي نيز د ر اين خصوص وجود  د ارد . 
او افزود : د ر زاهد ان د و مركز براي د ختران و پسران معتاد  زير ۱8 
س��ال وجود  د ارد  كه ظرفيت آن تكميل شد ه است. اين كود كان 
د رمان شد ه اند ، اما چون جايي براي رفتن ند ارند  د ر همان مركز 

نگهد اري مي شوند . 
برات��ي سد ه اد ام��ه د اد : كود كان معتاد  پ��س از د رمان بايد  از 
خد م��ات شبه د رمان��ي بهره مند  شوند ؛ يعني باي��د  آنها را تحويل 
معاونت اجتماعي بهزيستي بد هيم و به عنوان كود ك بي سرپرست 
و بد سرپرس��ت به آنها خد مات رساني ش��ود . رييس مركز توسعه 
پيشگيري و د رمان اعتياد  سازمان بهزيستي كشور بيشترين آمار 

كود كان مراجعه كنند ه براي د رمان اعتياد  را مربوط به سيستان و 
بلوچست��ان با ۱66 كود ك اعالم كرد  و گفت: اگر كود كي زير ۱8 
س��ال باشد  و به مراكز نگهد اري معت��اد ان بزرگسال منتقل شود ، 

خالف قانون است. 

مركز نگهداري كودكان معتاد در زاهدان ديگر ظرفيت ندارد
استاند ار تهران با اشاره به چهار موض��وع اولويت د ار »اعتياد «، 
»طالق«، »حاشيه نشيني و فقر« و »پايين بود ن سطح د رآمد ها« 
د ر استان تهران گفت: براي هر چهار موضوع اولويت د ار كارگروه هاي 

تخصصي تشكيل شد ه است. 
محمد حسين مقيمي د رباره برنامه هاي استاند اري تهران براي 
كنت��رل آسيب هاي اجتماعي به ويژه د ر حاشيه هاي شهر تهران 
اظه��ار كرد : برنامه جامعي ب��راي آسيب هاي اجتماعي د اريم كه 
باي��د  اجرا شود . او افزود : فع��ال رسيد گي به چهار موضوع اعتياد ، 
طالق، حاشيه نش��يني و فقر و پايين ب��ود ن سطح د رآمد ها جزو 
برنامه هاي اولويت د ار ما هستند  كه بايد  به آن بپرد ازيم. استاند ار 
ته��ران با بيان اينكه د ر هر چهار موضوع اولويت د ار كارگروه هاي 
تخصصي تش��كيل شد ه است به ايسنا گف��ت: د ر اين كارگروه ها 
مباحث اساسي مطرح خواهد  شد  و وظايف تك تك د ستگاه ها را 
اع��الم مي كنيم تا بتوانيم آسيب هاي اجتماعي را كنترل و شيب 
آن را برعك��س كنيم تا د ر جهت جلوگيري از شيوع آسيب هاي 
اجتماعي گام  برد اريم. مقيمي اد امه د اد : آسيب هاي اجتماعي مورد  
توجه و تاكيد  همه مسووالن از مقام معظم رهبري، رييس جمهور 

و هم��ه د لسوزان جامعه است و آحاد  مرد م د رگير آن هستند . او 
ب��ا تاكيد  بر نقش سازمان هاي مرد م نهاد  براي كاهش آسيب هاي 
اجتماعي ابراز اميد واري كرد  كه با كمك سمن ها اقد امات خوبي 

د ر اين زمينه صورت گيرد . 

بررسي آسيب هاي اجتماعي استان تهران در 4كارگروه ويژه
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د ر صورت تصويب اليحه مد يريت حواد ث غير مترقبه كشور

مديريتبحرانشهرتهرانتغييرميكند
گروه راه و شهرسازي| آزاد  ه كاري| 

اليحه مد  يريت حواد  ث غيرمترقبه كش��ور كه اين 
هفته د  ر نوبت تصويب د  ر مجلس قرار گرفته، شهرد  ار 
تهران را از تركيب شوراي عالي مد  يريت بحران كشور 
ح��ذف كرد  ه اس��ت. د  ر صورت تصوي��ب اين اليحه، 
رياست ستاد   مد  يريت بحران تهران از شهرد  ار تهران به 

وزير كشور منتقل مي شود  . 
احمد   صاد  قي، رييس سازمان مد  يريت بحران شهر 
تهران د  رخص��وص انتقاد  ات مطرح ب��ه اليحه جد  يد   
مد  يريت بحران گفت: د  ر اليحه جد  يد   نقش و وظيفه 
مش��خص د  ر فرآيند   مد  يريت بح��ران به شهرد  اري ها 
واگذار نش��د  ه اس��ت، با وجود   اينك��ه د  ر اليحه قانون 
جامع مد  يريت شهري كه د  رحال طي مراحل تصويب 
است براي حواد  ث شهري و بحران ها، شهرد  ار را مد  ير 
بحران شهر مي د  انند  ، اين موضوع نه تنها مورد   توجه 
قرار نگرفته بلك��ه مسووليت بحران شهر تهران را كه 
قان��ون قبلي به شهرد  ار تهران واگذار كرد  ه بود  ، حذف 
و اي��ن مسووليت را به يك كارگ��روه شهرستاني و با 
مسووليت وزير كش��ور محول كرد  ه است. د  رحالي كه 
مجلس مي تواند   د  ر قانون جد  يد   مد  يريت بحران كشور 
يك فصل را به نح��وه مد  يريت حواد  ث و بحران ها د  ر 

كالن شهرها و پايتخت اختصاص د  هد  . 
وي اف��زود  : اليحه موجود   سال94 و به د  نبال پايان 
اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مد  يريت بحران 
كش��ور ارائه شد   و پس از تغييرات د  ر كميسيون شورا 
و ام��ور د  اخلي و 12كميسيون فرع��ي به كارگروهي 
وي��ژه د  ر مركز پژوهش هاي مجلس سپرد  ه شد   كه د  ر 
نهايت با رد   پيش��نهاد  ات كميسيون د  رحال حاضر با 
اليحه اوليه ارائه شد  ه نيز تفاوت بسياري پيد  ا كرد  ه و 
د  ر صورت تصويب به شكل موجود  ، مشكلي از مسائل 
مد  يريت بحران كش��ور را حل نخواه��د   كرد   و حتي 
فرآيند   تصميم گي��ري و مد  يريت را پيچيد  ه تر خواهد   

كرد  . 
وي گفت: با تشكيل كارگروه مشترك نمايند  گان 
د  ولت و مجلس مي توان اليحه موجود   را به روزرساني 
يا آنكه با برگشت اليحه به د  ولت مي توان فرصتي براي 

اصالح مجد  د   آن فراهم كرد  . 
وي همچنين عد  م توجه به نقش مش��اركت مرد  م 
د  ر ح��واد  ث و سوانح به ويژه د  ر مراحل پيش��گيري و 
آماد  گي، تد  اخل اقد  امات م��وازي با پد  افند   غيرعامل، 
تمرك��ز بر مرحله آماد  گي و پاسخگويي د  ر حواد  ث به 
جاي مراحل پيشگيري و كاهش خطرپذيري و غفلت 

از مفاهيم نوين ت��اب آوري، غيرشفاف بود  ن مد  يريت 
بح��ران د  ر پايتخت، ابهام��ات و اي��راد  ات د  ر تعريف 
مفاهيم و مغايرت با تعاريف جهاني و برخي مغايرت ها 
با سياست هاي كلي ابالغي نظام د  ر حوزه پيشگيري و 
كاهش خطرپذيري را از د  يگر كاستي هاي اين اليحه 
برشم��رد  . د  ر قانون فعلي همه شهره��ا به جز تهران، 
فرماند  ار رييس شوراي مد  يريت بحران شهر، استاند  ار 
رييس استان و بخشد  ار رييس بخش تلقي مي شود   اما 
د  ر تهران شهرد  ار مسووليت مد  يريت بحران شهر تهران 
را ب��ر عهد  ه د  ارد  . طي 12سال گذشته به خصوص د  ر 
جري��ان حاد  ثه پالسكو شهرد  اري تهران ثابت كرد   كه 
مد  ير خوبي د  ر زمان بحران به شمار نمي رود  . هر چند   
شهرد  ار وق��ت محمد  باقر قاليباف مد  ع��ي بود   كه د  ر 
د  وران مد  يريت خود   اقد  ام هاي مهمي براي بحران شهر 

تهران انجام د  اد  ه است. 
به گفت��ه وي، طي 14سال قبل د  ر شهرد  اري يك 
پايگاه مد  يريت بحران وجود   ند  اشت اما د  رحال حاضر 
11۰پايگاه د  ر مح��الت پايتخت ايجاد   شد  ه. هر چند   

كه بسياري از اين پايگاه ها اكنون كاربري هاي د  يگري 
د  ارند  . همچني��ن قاليباف بعد   از حاد  ثه پالسكو اظهار 
كرد   ك��ه مد  يريت بحران خود  ش د  چ��ار بحران شد  ه 
است.  ب��ه گزارش»تعاد  ل« همانط��ور كه عنوان شد   
د  ر صورت تصويب اين اليح��ه، مد  يريت بحران شهر 
ته��ران از شهرد  ار گرفته شد  ه و وزير كش��ور عهد  ه د  ار 
آن مي ش��ود  . با توجه به اينك��ه اكنون اكثر امكانات و 
خد  مات مرتبط به بحران مانند   آتش نشاني سوله هاي 
بحران و نظاير آن د  ر اختيار شهرد  اري تهران قرار د  ارد   
بايد   د  يد   كه آيا اين امكانات نيز به وزارت كشور منتقل 
مي شود   و آيا به لحاظ قانوني اين امكان وجود   د  ارد   يا 
خي��ر و مهم تر اينكه اين انتق��ال مد  يريت چه تبعاتي 

براي شهر تهران د  ارد  . 

 استقبال از تغيير مد  يريت بحران
حس��ن خليل آباد  ي، عض��و كميسيون فرهنگي 
و اجتماع��ي شوراي شه��ر د  ر گفت وگو با »تعاد  ل« 
د  ر اي��ن باره توضي��ح د  اد   و ضمن مثب��ت خواند  ن 

اين اليح��ه اظهار كرد  : از آنجا ك��ه هنوز د  ر تهران 
مد  يري��ت يكپارچه شه��ري وجود   ن��د  ارد   بنابراين 
انتق��ال مد  يريت بحران شهر تهران به وزير كش��ور 
اتفاق خوبي است اما بايد   همه جوانب آن سنجيد  ه 
شود  . د  ر اكثر شهرهاي د  نيا مد  يريت بحران بر عهد  ه 
شهرد  اري هاس��ت اما همانطور ك��ه گفتم به د  ليل 
اينكه د  ر تهران مد  يريت يكپارچه وجود   ند  ارد   و فقط 
بخشي از مسووليت ها به خصوص د  ر حوزه خد  ماتي 
ب��ر عهد  ه شهرد  ار تهران اس��ت بنابراين، اين انتقال 

مي تواند   نتايج مفيد  ي براي شهر د  اشته باشد  . 
به گفت��ه خليل آباد  ي ب��ا توجه ب��ه اينكه اكثر 
زيرساخت هاي مرتبط با بحران د  ر اختيار شهرد  اري 
ق��رار د  ارد   د  ر ص��ورت تصوي��ب اي��ن اليحه حتما 
مش��كالتي به وج��ود   خواهد   آمد   اما ب��ا اين وجود   
مد  يريت بحران تهران توسط وزارت كش��ور به نفع 

شهر تهران است. 
وي اد  ام��ه د  اد  : واقعيت اين اس��ت كه اد  اره آب، 
برق، گاز، ني��روي انتظامي و باق��ي اد  ارات همه به 

شك��ل مستقل يا زي��ر نظ��ر وزارتخانه هاي مرتبط 
فعالي��ت مي كنن��د   و چ��ون تحت نظ��ر شهرد  اري 
نيستند   د  ر مواقع بحران ني��ز هماهنگ كرد  ن آنها 
مش��كل است و نمي توان انتظار د  اشت كه د  ر مواقع 
بحراني از د  ستورات شهرد  ار اطاعت كنند   و اين قطعا 
مد  يري��ت شهر د  ر زمان بحران را با مش��كل مواجه 

مي كند  . 

 تغيير كاربري سوله هاي بحران
اين عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران د  ر پاسخ به اينكه آيا شوراي شهر قصد   
ورود   ب��ه اين موض��وع را د  ارد   يا خير اظهار كرد  : د  ر 
شهرد  اري تهران ست��اد   مد  يريت بحران وجود   د  ارد   
ام��ا اين ستاد   د  ر خود   شهرد  اري نيز مورد   بي مهري 
قرار گرفته و بسياري از سوله هاي بحران شهرد  اري 
تبد  ي��ل به اماكن ورزشي يا انبار شد  ه است. به طور 
كلي مي توان گفت نه تنها د  ر شهرد  اري تهران بلكه 
د  ر كشور موضوع بحران به خوبي تعريف نشد  ه و د  ر 
اين زمينه ضعف سيستماتي��ك وجود   د  ارد  . هنگام 
وق��وع بحران ها نيز اين م��رد  م و سازمان هاي مرد  م 
نهاد   هستند   كه براي كمك مي آيند   و مد  يريت هاي 
د  ولتي و شهرد  اري ه��ا آماد  گي كافي براي مقابله با 

بحران را ند  ارند  . 
هفته گذشته يكي از اعضاي شوراي شهر تهران 
د  رخصوص واگذاري يكي از سوله هاي بحران به صد  ا 
و سيما تذكر د  اد  ه بود  . خليل آباد  ي د  ر اين باره گفت: 
اي��ن نوع واگذاري ها نش��ان د  هند  ه نگاه غيرمنطقي 
ب��ه موضوع بح��ران است. سالن هاي ست��اد   بحران 
كاربري هاي د  يگري د  ارند  . تجهيزات مبازره با بحران 
به اند  ازه كافي ند  اشته و د  ر زمينه علمي نيز اطالعات 
ناقص د  اريم به همين د  ليل معموال وقوع يك بحران 
منجر به ايجاد   بحران د  يگ��ر مي شود  . همانطور كه 
گفتم د  ر موضوع مقابله با بحران مش��كالت تئوري 
و سيستمي د  اريم. وي همچنين اظهار كرد  : از همه 
مس��ووالن، نمايند  گان مجل��س و شوراهاي سراسر 
كشور خواهش مي كنم كه به موضوع بحران اهميت 
د  هند  . ما د  ر سرزميني بحران خيزي زند  گي مي كنيم 
ك��ه سوانح طبيع��ي مانند   سيل و زلزل��ه و حواد  ث 
غيرطبيعي نظير وقوع تصاد  فات هر چند   وقت يك 
ب��ار از هموطنان ما قربان��ي مي گيرند   بنابراين بايد   
رويكرد   علمي، عملياتي و منطقي به موضوع بحران 

د  اشته باشيم. 

 كاهش شد يد 
قيمت پروازهاي عتبات

برخي ايرالين ها د ر د وره بازگشت زائران اربعين به 
كش��ور و كاهش تقاضاي سفر به عتبات، بليت رفت و 
برگشت از تهران به نجف را حتي به كمتر از نرخ يك 

طرفه آن د ر د وره پيك سفرها رساند ه اند . 
به گ��زارش مهر، د رحالي ك��ه سازمان هواپيمايي 
كش��وري د وره زماني پروازهاي اربعين را تا 2۳ آبان 
م��اه اعالم ك��رد ه است اما با توجه ب��ه كاهش شد يد  
متقاضي��ان سفر به عتبات عالي��ات، برخي ايرالين ها 
بليت هاي پرواز ته��ران � نجف � تهران براي روزهاي 
21تا 2۵ آبان را ب��ه قيمت ۵۵۵ تا ۸۵۰ هزار تومان 

به فروش مي رسانند . 
اي��ن د رحالي اس��ت كه براس��اس مصوبه سازمان 
هواپيماي��ي كش��وري د ر جلسه ي��ي ب��ا نمايند گان 
شركت هاي هواپيمايي مقرر شد  حد اكثر قيمت بليت 
پ��رواز تهران � نجف � تهران و تهران � بغد اد  � تهران 
يك ميلي��ون و 2۰۰هزار تومان از مسافران اخذ شود  
و نرخ بليت يك طرفه نيز از تهران به نجف و بغد اد  يا 
از بغد اد  و نجف ب��ه تهران هم ۷۵۰هزارتومان تعيين 

شد ه است. 
ب��ا اين حال د ر روزه��اي پنج شنبه و جمعه هفته 
گذشته همزمان با اوج سفرهاي بازگش��ت از عتبات 
عالي��ات به ايران، بليت پروازه��اي يك طرفه از مبد أ 
نج��ف به مقصد  تهران به د ليل افزايش تقاضا و ايجاد  

بازار سياه تا حد ود  2ميليون تومان هم رسيد ه بود . 
گفتن��ي است، كمتري��ن نرخ بليت پ��رواز رفت و 
برگشت از تهران به نجف و بالعكس متعلق به شركت 
هواپيمايي العراقيه است كه با توجه به كم بود ن نرخ 
هند لينگ براي العراقيه همچنين اخذ حد اقل قيمت 
بابت سوخت از هواپيماهاي اين ايرالين د ولتي عراقي 
د ر فرود گ��اه نج��ف، شركت هواپيماي��ي العراقيه نيز 
توانسته قيم��ت پروازهاي تهران � نجف را به حد اقل 
برسان��د . به همي��ن د ليل بخش مهم��ي از پروازهاي 
ايران به عتبات عاليات د ر روزهاي بعد  از اتمام مراسم 

اربعين را اين شركت هواپيمايي بر عهد ه د ارد . 
ضمن اينكه ايرالين هاي ايران��ي براي جا نماند ن 
از ميد ان رقابت، ن��رخ بليت مسير د و طرفه تهران به 

نجف را به ۸۵۰ هزار تومان رساند ه اند . 
د رحال حاضر حد اقل قيمت پرواز تهران � نجف � 
ته��ران با هواپيمايي العراقيه براي رفت د ر ساعت 22 
تاريخ 2۳و بازگش��ت د ر ساعت 1۶ تاريخ 2۵ آبان به 

قيمت ۵۵۵ هزار تومان تعلق د ارد . 
ضمن اينكه يكي از شركت هاي هواپيمايي ايراني 
نيز براي همين مسير د ر ساعت 1۷:1۵ روز 2۳ آبان 
و بازگش��ت د ر ساعت 19:1۵ روز 2۵ آبان نرخ بليت 

۵۸۵ هزار تومان را تعيين كرد ه است. 
همچني��ن يك��ي د يگ��ر از شركت ه��اي قد يمي 
 هواپيماي��ي ايران��ي براي همي��ن تاري��خ د ر ساعت

1۰:۵۵ از ته��ران به نجف و ساعت ۰9:۰۰ از نجف به 
تهران نرخ ۸۰۸هزار تومان را د ر نظر گرفته است. 

ايران با همكاري هلند 
شناور پيشرفته مي سازد  

با امضاي يك تفاهمنامه همكاري، ايران و هلند  
شناورهاي پيشرفته فراساحل مي سازند . به گزارش 
ايسن��ا، اين تفاهمنام��ه د ر حاشيه نمايش��گاه يورو 
پ��ورت 2۰1۷ د ر هلند  به امضا رسي��د ه و مي تواند  
موجب حضور يكي از اصلي ترين كشورهاي فعال د ر 

حوزه د ريايي د ر ايران شود . 
براساس اين قرارد اد  كه ميان شركت د امن هلند  
و شركت كش��تي سازي اروند ان شست��ا امضا شد ه، 
بناست د ر آيند ه نزد يك، كارگاه ساخت اين شناورها 

د ر خرمشهر فعال شود . 
شرك��ت د امن هلند  د ر چند  كش��ور د نيا كارگاه 
رسم��ي ساخت شن��اور د ارد  و  از شهريور امسال كه 
كارشناسان آن از موقعيت شركت هاي ايراني بازد يد  
كرد ه ان��د ، فرآيند  تفاهم ب��راي ساخت اين شناورها 
آغ��از شد  تا سرانج��ام با تفاهمنامه ي��ي كه به طور 
همزم��ان استفاد ه حد اكثري از توان د اخلي و انتقال 
فن��اوري روز د نيا را د ر ب��ر د ارد  به طور رسمي وارد  
اي��ران شد . پ��س از نهايي شد ن تواف��ق هسته يي و 
اج��راي برجام، ايران توانست ب��ار د يگر رابطه خود  
را با كش��ورها و شركت هاي بزرگ كش��تي سازي و 
خطوط كش��تيراني از سر بگي��رد  كه برخي از نتايج 
آنها به بازگش��ت الينرهاي بين الملل��ي به آب هاي 
اي��ران، خريد  تجهيزات نوي��ن از شركت هاي د ست 
اول سازن��د ه اي��ن تجهي��زات و عقد  ق��رارد اد  براي 

ساخت شناورهاي مشترك اختصاص د ارد . 

 اجراي فاز سوم توسعه
بند ر شهيد  رجايي 

معاون مهند سي و توسعه امور زيربنايي سازمان 
بناد ر و د ريانورد ي گفت: اسناد  مناقصه طرح توسعه 
ف��از سوم بند  شهيد  رجايي ب��ا ۸2۰ ميليارد  تومان 

سرمايه گذاري نهايي شد ه است. 
ب��ه گ��زارش ايرنا، محمد رض��ا  اللهيار اف��زود : با 
برگزاري مناقص��ه عمومي چند  شرك��ت ايراني د ر 
اين مناقص��ه شركت كرد ند  كه پيش��نهاد هاي آنها 
اكنون د رحال ارزيابي د ر كميته مربوطه د ر سازمان 
 بن��اد ر و د ريانورد ي است و تا ۳ماه آيند ه تكليف آن 

مشخص مي شود . 
او با بيان اينكه د ر اين مرحله ۸2۰ ميليارد  تومان 
سرمايه گذاري انجام مي شود ، گفت: طي ۳۶ماه اين 
فاز آماد ه بهره برد اري مي شود  و 14۰۰متر اسكله هم 

د ر اين فاز ساخته مي شود . 
معاون مهند سي و توسعه امور زيربنايي سازمان 
بناد ر و د ريانورد ي اظهار كرد : طرح توسعه فاز سوم 
بند ر شهيد  رجايي توسط شركت هاي ايراني اجرايي 
مي ش��ود  و اين شركت ها مي توانن��د  از توانمند ي ها 
و د انش فن��ي شركت هاي خارجي ني��ز د ر اين فاز 

استفاد ه كنند . 

ايرانشهر
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در نشست مشترك فعاالن بخش خصوصي و دولتي مسكن مطرح شد

پيش فروش ساختمان با ضمانت صندوق هاي تضمين
گروه راه و شهرسازي|

پس از ماه ها، نش��ستي مشترك ميان انبوه سازان 
و وزي��ر راه و شهرس��ازي برگ��زار ش��د  ت��ا طرفي��ن 
د رخواست ه��ا و پيش��نهاد هاي خود  را ب��راي بهبود  
وضعي��ت بخش مسكن مطرح كنن��د . انبوه سازان كه 
مد ت ه��ا د رانتظار برگ��زاري چنين نش��ستي بود ند ، 
خواستار افزايش همكاري هاي حقوقي، ثبتي و بانكي 
وزارت راه و شهرسازي د ر احياي بافت فرسود ه شد ند  
و وزير راه و شهرسازي هم پرد اخت تسهيالت مسكن 
به انبوه سازان را مش��روط ب��ه افتتاح حساب د ر بانك 
مسكن كرد . او همچنين پيشنهاد  تشكيل صند وق هاي 
تضمين د ر فرآيند  پيش فروش ساختمان را ارائه كرد . 
ايرج رهبر نايب رييس انجم��ن انبوه سازان استان 
ته��ران، د رباره جزئيات اين نش��ست گف��ت: د ر اين 
نشست انبوه سازان نظرات و پيشنهاد هايي براي ورود  

به بافت فرسود ه و ساخت و ساز به وزير ارائه د اد ند . 
رهب��ر د ر گفت وگو با صد اوسيما، با اشاره به اينكه 
اراد ه ي��ي قوي نيازمند  نوسازي باف��ت فرسود ه است، 
تصري��ح كرد : ارائ��ه تسهيالت ارزان قيم��ت، تراكم و 
ع��وارض و تامين مال��ي و... مي توان��د  زمينه حضور 

انبوه سازان به اين بافت ها شود . 
او با اش��اره به اينكه انبوه س��ازان بر همكاري هاي 
د وجانب��ه بي��ن وزارت راه و شهرس��ازي تاكيد  د ارند ، 
گفت: ساالنه ۸۰۰ هزار ازد واج د ر كشور انجام مي شود  
كه اين امر نيازمند  ساخت و تامين مسكن است و بايد  

ساخت و ساز حتي د ر اين شرايط هم صورت گيرد . 
ريي��س انجمن انبوه سازان استان تهران بيان كرد : 

ب��راي ساخت و ساز سرمايه گ��ذاران بايد  با تسهيالت 
ارزان قيمت، انگيزه د اشته باشند . 

او ب��ا بي��ان اينكه حواد ث طبيع��ي از جمله زلزله 
تبع��ات ب��د ي را د ر اي��ن ن��وع بافت ه��ا د ارد ، گفت: 
انبوه سازان طرح هايي را د رباره نوسازي بافت فرسود ه 
پيش��نهاد  د اد ند  كه يا زمين را شهرد اري منطقه 9 د ر 
اختيار انبوه س��ازان قرار د هد  تا ساخت و ساز كنند  يا 
اينك��ه خانه هاي آماد ه را د راختي��ار افراد  قرار د هيم و 
عد ه يي از افراد  د ر اين خانه ها ساكن شوند  و بعد  اقد ام 

به تخريب ساختمان ها كنيم. 
رهب��ر اد امه د اد : بسي��اري از مالكان به انبوه سازان 
اعتماد  ند ارند  كه بايد  اعتماد  سازي كنيم تا بتوانيم د ر 

اين محله ها اقد ام به نوسازي كنيم. 

 مشكل بافت كيفي است نه كمي 
عباس آخوند ي د ر اين نشست، پيرامون چگونگي 
ورود  انبوه س��ازان به بافت فرس��ود ه و سكونتگاه هاي 
غيررسمي گفت: طب��ق ارزيابي هاي انج��ام شد ه د ر 
سطح ملي مش��كل عمد ه د ر اين مناطق بحث كيفي 
اس��ت نه كمي، د ر اين  راستا تصور كنيد  د ر يك بافت 
حاشيه يي ۳ ميليون خان��ه وجود  د ارد ، خانه هايي كه 
شايد  به ص��رف بود ن يك سرپناه بتوانيم آنها را خانه 
بنامي��م ولي قطعا از جهت كيفي خان��ه و يك واحد  

مسكوني به شمار نمي روند . 
عضو كابين��ه د ولت د وازد هم بيان ك��رد : د ر حال 
حاضر چند ين مد ل ب��راي ورود  به بافت هاي فرسود ه 
و حاشيه يي د ر كش��ور وجود  د ارد  كه تهيه يك قطعه 

زمين د ر بافت به عنوان ذخيره ساختمان يكي از آنها 
به شم��ار مي رود . د ر اين مد ل قطع��ه ذخيره با قطعه 
مجاور معاوضه شد ه و بد ين طريق روند  ساخت و ساز 

تد اوم پيد ا مي كند . 
او اضافه كرد : د ر مد لي د يگر د ولت پول خريد  خانه 
را به انبوه س��از د اد ه و سازند ه پس از ساخت، واحد ها 
را به مالكان واگ��ذار و مازاد  را مي فروشد  كه احساس 

امنيت د ر اين مد ل تا حد  زياد ي د يد ه مي شود . 
آخون��د ي با تاكيد  بر اينك��ه د ر حال حاضر بايد  از 
انج��ام هر اقد ام وابسته ب��ه يارانه د ولتي پرهيز كنيم، 
 گف��ت: وزارت راه و شهرس��ازي د ر حال حاضر د اراي

۸ ه��زار و 1۰۰ميلي��ارد  تومان ط��رح عمراني است 
ك��ه سقف نقد ينگي آن تنها ب��ه ۶۰۰ ميليارد  تومان 
مي رسد ، اين بد ان معناست كه د ولت د ر تنگناي مالي 
شد يد ي به سر برد ه و امكان انجام طرح هاي وابسته به 

يارانه د ولتي وجود  ند ارد . 

 ضرورت تشكيل صند وق هاي تضمين 
وزير راه و شهرسازي د رباره مش��كالت انبوه سازان 
د ر د رياف��ت وام از بانك و امكان انتقال آن گفت: بايد  
د ر اين مسير از يك الگوي ذهني و حقوقي مشخص 
تبعي��ت ك��رد ه و آن را به طور واض��ح د ر متن قانون 

پيشنهاد ي خود  د ر اين حوزه به كار  گيريم. 
او افزود : ذكر اختيار سازند ه براي انجام پيش فروش 
واحد  هاي احد اثي د ر زمان عقد  قرارد اد  با بانك مسكن 
امري ضروري است كه بايد  د ر مرحله اول انجام شود ، 
از سويي د يگر سازن��د ه هم براي كنترل هر چه بهتر 

فرآين��د  اجرا از سوي بان��ك، ضمن باز كرد ن حسابي 
اماني د ر اين بانك تم��ام اجاره بها و پول پيش فروش 
را د ر اي��ن حساب واريز ك��رد ه تا بانك از هزينه شد ن 
تسهيالت پرد اختي و پول پيش فروش د ر روند  احد اث 

واحد ها اطمينان حاصل كند . 
به گفت��ه آخوند ي،  تج��ارب بين الملل��ي فرآيند  
پيش ف��روش ساختم��ان حاك��ي از اي��ن اس��ت كه 
پيش ف��روش،  امري بسيار شفاف د ر سراسر د نياست. 
اگرچه همواره با ريسك هايي براي هر د و طرف معامله 
هم��راه بود ه است، د ر ساير كش��ورها تعد اد  زياد ي از 
انواع نهاد هاي گوناگ��ون د ر مسير اجراي اين فرآيند  
مش��غول به كار هستند  كه صند وق تضمين يكي از 

آنها به شمار مي رود . 
او اد امه د اد : به طور مثال تصور كنيد  كه پس از عقد  

قرارد اد ، پيش  فروشند ه فوت كرد ه يا ورشكست شود  
د ر اي��ن زمان تكليف پيش  خري��د ار چه خواهد  بود ؟ 
بحثي كه متاسفانه د ر ايران به آن توجهي نمي شود . 

وزير راه و شهرسازي بيان كرد : فرآيند  پيش فروش 
ساختم��ان به تضاميني ب��راي خري��د ار و فروشند ه 
احتي��اج د ارد  كه اهل حرفه، بايد  ح��د ود  آن را پيد ا 
ك��رد ه و آن را محقق كنند  چراكه بد ون شك اين امر 
موجب ايجاد  اعتبار فروشند ه شد ه و به سود  آن است. 
عضو كابينه د ولت د وازد هم د ر تشريح بيشتر اين 
موضوع بيان كرد : د ر ساير كشورها، سازند ه ها با واريز 
كرد ن د رصد ي، صند وق هاي تضمين را ايجاد  و تنها 
كاركرد هاي اصلي ساختمان را مشمول استفاد ه از آن 
مي كنن��د  كه قطعا براي ارزياب��ي اقد امات آنها امري 

بسيار مفيد  است.

 ايمن  سازي بلند مرتبه ها نيازمند  د ستورات جد يد  
عضو شوراي شهر تهران گفت: شهرد اري تهران براي ايمن تر 
كرد ن ساختمان هاي قد يمي و جد يد  د ر جهت مقابله با زلزله و 

آتش سوزي نياز به د ستورات جد يد  د ارد . 
مرتض��ي الويري عضو شوراي شهر ته��ران، د رمورد  وضعيت 
ايمن��ي ساختمان ه��اي بلند مرتب��ه پايتخ��ت، به ايلن��ا گفت: 
يكي از مش��كالتي كه د ر تهران وج��ود  د ارد ، مربوط به امنيت 
ساختمان هاي بلند مرتبه است. غير از ساختمان هاي بلند مرتبه 
قد يم��ي، برخي ساختمان هاي جد يد  هم از نظر ايمني وضعيت 

مطلوبي ند ارند . 
او اد امه د اد : شه��رد اري بايد  د ر اين زمينه  برنامه ريزي كند ، 
چراك��ه متول��ي ايمني سازه هاس��ت. امنيت اي��ن ساختمان ها 
برعهد ه »سازمان مقابله با حواد ث غيرمترقبه« است كه وظيفه 
ايمن س��ازي و مقابله با ح��واد ث طبيعي را برعه��د ه د ارد . اين 

سازمان همواره بايد  وضعيت سازه ها را بررسي كند . 
وي با اشاره به اولويت وظايف اين سازمان اضافه كرد : اولويت 
اين نظارت ها، ساختمان هاي مراكز آتش نش��اني است، زيرا اگر 
اين ساختمان ها د چار مش��كل شوند ، اطفاي حريق و د سترسي 
ماموران آتش نشاني به محل حاد ثه د يد ه با اخالل مواجه مي شود . 
شه��رد ار اسبق تهران با اشاره به مقاوم سازي ساختمان هايي 
ك��ه ب��ه تازگ��ي ساخته مي شون��د ، خاطرنش��ان ك��رد : غير از 
ساختمان ه��اي قد يمي ك��ه بايد  ايمن��ي آنها را ب��ه روز كنند ، 
د ر م��ورد  ساختمان هاي جد ي��د  و تازه ساخت ه��م احتياج به 

د ستورات جد يد ي است. 
وي تصري��ح كرد : اين سازه ه��اي جد يد  همان اند ازه كه بايد  
د ر براب��ر آتش س��وزي ايمن باشند ، بايد  ت��وان مقاومت د ر برابر 
زلزله ه��اي احتمالي ته��ران را هم د اشته باشن��د . اين موارد  د ر 
د ست��ور كار شهرد اري تهران قرار گرفت��ه و شوراي شهر هم بر 

عملكرد  شهرد اري نظارت د ارد . الويري د رخصوص ارتقاي سطح 
آتش نش��اني تهران گفت: براي خريد  اد وات جد يد  آتش نش��اني 
تمهيد اتي اند يشيد ه شد ه كه اين برنامه د ر راستاي ارتقاي سطح 
آتش نش��اني تهران خواهد  بود . الزم ب��ه ذكر است كه بايد  يك 
رد يف بود جه يي براي خريد  اين اد وات د ر بود جه ساالنه قرار د اد . 

 بالتكليفي زمين هاي تملك شد ه اطراف د انشگاه تهران
شهرد ار منطقه ۶ د ر تش��ريح طرح ساماند هي د انشگاه تهران، 
با اش��اره به كمك شهرد اري تهران براي تملك برخي زمين هاي 
د رون مح��د ود ه گفت: بايد  براي اين ط��رح تد بير مناسبي انجام 
ش��ود  چراكه زمين هاي تملك شد ه د انش��گاه ته��ران، به فضاي 

بي د فاع شهري تبد يل شد ه است. 
عظيم بابايي د ر گفت وگو با ايسنا، د رباره طرح جامع د انشگاه 
ته��ران و ساماند هي آن گفت: ساماند هي د انش��گاه تهران ارتباط 
چند اني با شهرد اري تهران ن��د ارد ، اما به عنوان يكي از معضالت 

منطقه محسوب مي شود .
د ر ح��ال حاضر، محد ود ه د انش��گاه تهران فري��ز شد ه و اجازه 
ساخت و ساز به شهروند ان د اد ه نمي شود  كه اين براي شهروند ان 
منطقه مش��كالتي را به همراه د اشته است و برخي آنها از مراجع 
قضاي��ي حكم د ريافت كرد ند  و ما مجب��ور شد ه ايم به آنها پروانه 

ساخت بد هيم. 
وي اف��زود : انتظار د اريم د ولت، تد بير مناسبي براي د انش��گاه 
ته��ران د رنظر بگيرد  تا هرچه زود تر اين موضوع ساماند هي شود . 
د ر شراي��ط فعلي برخي زمين هايي ك��ه با كمك شهرد اري براي 
ساماند هي د انش��گاه ته��ران تملك شد ه بود ، ب��ه فضاي بي د فاع 
شهري تبد يل شد ه و ممكن اس��ت استفاد ه هاي نامناسب نيز از 
آنها انجام شود  كه اين مي تواند  چالش��ي ج��د ي براي منطقه ۶ 

قلمد اد  شود . 

 شهرري آلود ه ترين منطقه پايتخت د ر پاييز
شهرري از لحاظ آلود گ��ي هوا د ر صد ر مناطق شهر تهران قرار 
د ارد . اين نقطه جنوبي پايتخت با د اشتن مجموعا ۳۷ روز ناسالم از 
نظ��ر ميزان ذرات معلق زير 2.۵ ميكرون تا اينجاي پاييز امسال را 

پشت سر گذشته است. 
ب��ه گزارش ف��ارس، طبق آمار ثبت ش��د ه د ر ايستگاه سنجش 
آاليند ه ه��ا د ر فرماند اري شهرري، هواي اي��ن منطقه طي 49 روز 
گذشته 22 روز ناسالم براي گروه هاي حساس، 14 روز ناسالم براي 

همه شهروند ان و يك روز بسيار ناسالم د اشته است. 
بد ين ترتيب مي توان گفت كه د ر پاييز سال جاري تاكنون، هواي 
شهرري د ر ۷۵د رص��د  از روزها از حيث ميزان ذرات معلق آاليند ه 
ناسال��م بود ه است. اي��ن د رحالي است كه د ر همين بازه زماني كل 
شه��ر تهران 1۶روز ناسالم براي گروه هاي حساس و يك روز ناسالم 
د اشت��ه است. شهرري به واسطه قرار گرفتن د ر بخش جنوب غربي 
پايتخت و برخورد ار نبود ن از وزش باد  غالب باالي بر ثانيه د ر اغلب 
روزه��اي سال هواي ناسالمي د ارد . د ر اين ميان وجود  صد ها واحد  
صنعتي ريز و د رشت ازجمله كارخانه سيمان و پااليش��گاه نفت و 
همچنين ترد د  هزاران خود رو سنگين مربوطه به آنها از علل اصلي 

انباشت آاليند ه ها د ر منطقه 2۰ است. 

 جلب مشاركت مرد م براي حفظ فضاي سبز 
ريي��س كميت��ه محيط زيس��ت ش��وراي شهر ته��ران گفت: با 
روش هاي علمي مي ت��وان ارزش اقتصاد ي د رخت را به شهروند ان 
منتقل كرد  و ب��ه شهروند ان بگوييم با قطع يك د رخت چه ميزان 

مالي ضرر خواهند  كرد . 
آرش حسيني ميالني د ر گفت وگو با مهر، با اشاره به راهكارهاي 
كميت��ه محيط زيست ب��راي فضاي سب��ز باقي مان��د ه د ر پايتخت 
گف��ت: بايد  س��از و كاري مرد مي ايجاد  كنيم ك��ه هرگونه تخريب 

محيط زيست به مد يريت شه��ري اطالع رساني شود  و با راه اند ازي 
سامانه يي شهروند ان بتوانند  اطالعات تخريب فضاي سبز و د رختان 
را د ر آن ثبت كنند ، البته اين يك ايد ه اوليه است كه بايد  د ر روند  

كار پخته شود . 
وي اد ام��ه د اد : مطمئن��ا 21 عض��و ش��ورا يا مد ي��ران شهري 
نمي توانند  تمام شه��ر را رصد  كنند  و بايد  اين مساله را سيستمي 
كرد  و از سمن ها و شهروند ان كمك خواست تا حد اقل فضاي سبز 

باقي ماند ه تثبيت شود . 
ريي��س كميته محيط زيست شوراي شهر ته��ران با بيان اينكه 
ب��راي مقابله با تخريب فضاي سبز باي��د  ارزش مالي فضاي سبز را 
مش��خص كنيم، گفت: فرهنگ عمومي ما به سمت نگاه سود اگري 
است، اينكه اهميت د رخت و فضاي سبز نسبت به ارزش مالي زمين 
كمتر است، يك واقعي��ت اجتماعي است كه فعاالن محيط زيست 

بايد  به د نبال راه حلي براي آن باشند . 
وي با اشاره به روش ارزش گذاري بر فضاي سبز و د رختان گفت: 
با روش هاي علمي مي توان ارزش اقتصاد ي د رخت را به شهروند ان 
منتق��ل كرد . اينكه يك د رخت د ر ج��ذب د ي اكسيد كربن محيط، 
رطوب��ت نسبي هوا و شاخص ه��اي د يگر چق��د ر تاثيرگذار است، 

به راحتي با روش هاي علمي قابل تبد يل شد ن به 
ريال است. د ر د نيا چنين مقايسه يي معمول است 
و مي ت��وان د ر برابر منطق سود اگري از اين روش 
استفاد ه كرد  تا با فرآيند هاي محاسبات اقتصاد ي 
به مرد م بگوييم با قطع يك د رخت چه ميزان ضرر 
خواهن��د  كرد . ميالني اضافه كرد : يكي از راه هاي 
توسعه فض��اي سبز، ايجاد  فضاي مطالبه گري د ر 
ميان شهروند ان است. اينكه شهروند ان از حقوق 
خود  د رخصوص فضاي سبز و سرانه يي كه محله 

آنها بايد  د اشته باشد ، آگاه شوند . 

در شهر
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صنعت، معدن و جتارت14
مبارزه با قاچاق كليد خورد

تسنيم   با حضور مقامات ارشد دادستاني كل كشور در 
هرمزگان فاز جديد تعامل قوه قضاييه و مهم ترين گمرك 
اجرايي كش��ور در مبارزه با قاچاق كاال اجرايي شد. اواخر 
هفته گذش��ته هيات بلندپايه از مقامات ارشد دادستاني 
كل كشور با حضور در اس��تان هرمزگان از ظرفيت هاي 
موجود در مبارزه با قاچاق بازديد و به بحث و تبادل نظر 
درخصوص فرآيندهاي مبارزه ب��ا قاچاق كاال پرداختند. 
بخش��ي از اين جلس��ات در دفتر ناظر گمركات اس��تان 
هرمزگان با حضور ناظر استان و معاون هاي او برگزار شد 
و مسووالن ضمن حمايت از اقدامات انجام شده بر ارتقاي 
عملكرد در مس��ير مبارزه با قاچاق كاال تاكيد كردند. در 
همين راستا نشست هايي نيز با مسووالن منطقه آزاد قشم 
و ساير دستگاه هاي متولي مبارزه با قاچاق كاال برگزار شد. 
بر اين اس��اس 3روز نشست تخصصي و كارشناسي براي 
تبادل نظر و بررسي امكانات پنجره واحد تجارت فرامرزي 
و سامانه جامع گمركي و وضعيت قاچاق كاال در هرمزگان 
با حضور مقامات قوه قضاييه و گمرك اس��تان به تدوين 
صورت جلسه يي منجر شد كه حكايت از تداوم جلسات 
در قالب كارگروه اس��تاني دارد. ازجمله خروجي هاي اين 
نشست توافق بر ايجاد كارگروه دايمي فني و حقوقي براي 
شناس��ايي مشكالت موجود در مس��ير مبارزه با قاچاق 
كاال از س��وي دس��تگاه هاي متولي در مبادي رس��مي 
و غيررسمي بوده اس��ت. همچنين مقرر شد، جلسات 
ماهانه كارگروه مذكور با حضور مقامات يا نمايندگاني 
از دادس��تاني، گم��رك، ني��روي انتظام��ي و اداره كل 
اطالعات و س��اير دستگاه ها ازجمله استاندارد، سازمان 
بنادر، انبارها، ش��ركت هاي حمل و نقل حسب موضوع 
برگزار شود. بهينه سازي سامانه جامع گمركي و سامانه 
سي سي اس سازمان بنادر و دريانوردي ازجمله اهداف 
اي��ن كارگروه براي ارتقاي روندها در مس��ير مبارزه با 

قاچاق كاالست. 

اجراي طرح كارت اعتباري 
خريد

 مه�ر  دبيركل انجمن لوازم خانگ��ي از گردش مالي
۸ ميليارد دالري توليد لوازم خانگي در كش��ور خبر داد 
و گفت: پيل��ه وري و كوله بري نباي��د منجر به قاچاق و 
ضربه به توليد داخلي ش��ود. حبي��ب اهلل انصاري اجراي 
طرح كارت اعتباري خري��د كاالهاي ايراني را راهكاري 
ب��راي تامي��ن مالي اف��راد ك��م درآمدي دانس��ت كه 
مي خواهند از لوازم خانگي ايراني بهره مند شوند و گفت: 
كارخانج��ات امروز با ظرفيت كام��ل توليد نمي كنند و 
در خوش��بينانه ترين حال��ت با ۷۰درص��د ظرفيت خود 
مشغول به كار هستند پس اجراي طرح كارت اعتباري 
و فروش اقس��اطي لوازم خانگي، راه��كاري براي رونق 
تولي��د اس��ت و البته بايد نظارت كاف��ي را هم روي آن 
ص��ورت داد تا تخلف��ي صورت نگيرد و پول به دس��ت 
توليدكننده اصلي لوازم خانگي داخلي برس��د. دبيركل 
انجمن ل��وازم خانگي افزود: اعتقاد ما بر اين اس��ت كه 
ش��ركت هاي خارجي نبايد براي توس��عه بازار به ايران 
بيايند؛ بلكه بايد در توليد مش��اركت كرده و سهمي هم 
براي صادرات قائل ش��وند. اين درحالي اس��ت كه امروز 
نوسانات نرخ ارز توانسته شرايط را براي توليد سخت تر 
كند؛ چراكه توليد هم از نوس��انات نرخ متاثر مي شود. از 
سوي ديگر تامين كنندگان مواد اوليه براي صنايع لوازم 
خانگي هم نباي��د مدام قيمت را باال ببرند و بايد جانب 
توليدكنندگان را هم رعايت كنند. او تصريح كرد: برخي 
اتحاديه ه��اي كااليي به واحدهاي زيرپله يي توليد لوازم 
خانگ��ي در ايران مجوز مي دهند كه بايد با آنها برخورد 
كرد و ساماندهي الزم از س��وي وزارتخانه هاي مربوطه 
در مورد آنها صورت گيرد؛ اين درحالي اس��ت كه مجوز 
تولي��د و پروانه بهره برداري ل��وازم خانگي را بايد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ص��ادر كند. انصاري از گردش 
مال��ي ۸ ميلي��ارد دالري توليد لوازم خانگي در كش��ور 
خبر داد و گفت: درحال حاضر ۷۰درصد نياز كش��ور از 
طريق توليد داخلي تامين مي شود و البته بايد گمركات 

نظارت كافي داشته باشند. 
دبي��ركل انجم��ن ل��وازم خانگي اف��زود: پيله وري و 
كوله ب��ري در كش��ور نباي��د منجر به قاچ��اق و واردات 
غيرمجاز ش��ود؛ به اين معنا كه اين سياس��ت ها بايد به 
نحوي تدوين ش��وند كه جهت حمايت از توليد داخلي 
باش��ند؛ نه اينكه ب��ه توليد لطمه وارد ش��ود؛ پس بايد 
حت��ي روي مونتاژ لوازم خانگي نيز دقت كافي را به كار 
ب��رد و نظارت بر واردات قطع��ات صورت داد. او تصريح 
كرد: صادرات 3۰۰ميليون دالري لوازم خانگي س��االنه 
در كش��ور اتفاق مي افتد؛ اين درحالي اس��ت كه در اين 
صنع��ت ۴۰۰واحد توليدي كوچ��ك و بزرگ به صورت 
رس��مي فعال هس��تند و ۱۰۰هزار نفر ه��م به صورت 
مس��تقيم در اي��ن واحدها اش��تغال دارن��د. نكته حائز 
اهميت اين اس��ت كه درحال حاض��ر برخي محصوالت 
ل��وازم خانگي توليد اي��ران ازجمله كول��ر آبي، بخاري 
گازي، آبگرمكن، اجاق گاز و چرخ خياطي و لباسشويي 

به ديگر كشورها صادر مي شود. 

آغاز طرح معاينه فني 
موتورخانه   سازمان ها 

تس�نيم  ط��رح معاين��ه فن��ي موتورخانه ه��اي 
دستگاه هاي دولتي استان تهران براي كاهش آلودگي 
هوا با بازديد از موتورخانه اداره كل اس��تاندارد اس��تان 
تهران آغاز ش��د. براساس مصوبه هيات وزيران در تير 
ماه س��ال 95 انجام معاينه فن��ي موتورخانه هاي تمام 
دستگاه هاي اجرايي در راس��تاي اجراي برنامه جامع 
كاهش آلودگي هواي كالن ش��هرها الزامي است؛ اين 
امر بايد توسط شركت هاي بازرسي مورد تاييد سازمان 
ملي استاندارد ايران و مطابق با الزامات استاندارد ملي 
به شماره ۱6۰۰۰ حداكثر در مدت 6 ماه از تاريخ ابالغ 
انجام ش��ود. اين طرح با بازديد و معاينه فني شركت 
بازرس��ي مورد تاييد سازمان ملي اس��تاندارد ايران از 
موتورخانه ساختمان مركزي اداره كل استاندارد استان 
تهران آغاز ش��د. در جريان اين بازرسي، كه با حضور 
مديركل استاندارد تهران انجام شد، مسلم بيات گفت: 
با توجه به ضرورت و اهميت موضوع و لزوم اتخاذ تدابير 
مناسب براي مقابله با معضل آلودگي هواي كالن شهر 
تهران، الزم اس��ت كليه دستگاه  هاي نظارتي و اجرايي 
اس��تان در اسرع وقت نس��بت به تامين شرايط براي 
استقرار بازرس��ان اعزامي از جانب اداره كل استاندارد 
استان تهران و انجام بازرسي از موتورخانه هاي اماكن 

در اختيار اقدام كنند. 
مس��ووالن دستگاه هاي اجرايي بايد مراحل معاينه 
فني را تا استانداردس��ازي كامل و رفع نواقص فني و 

آاليندگي در موتورخانه ها پيگيري كنند.

اخبار

كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا براي نخستين بار در جمع فعاالن بخش خصوصي ايران حضور يافت

پاسخ اروپا به تهديد ترامپ از تهران

تازه ترين اطالعيه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد

اعطاي وام ارزي كوتاه مدت به واردات 326 قلم كااليي
براس�اس تازه تري�ن اطالعي�ه از س�وي دفت�ر ام�ور 
اقتصادي و سياس�ت هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت 326قلم كاال مشمول دستورالعمل بانك مركزي 
مبن�ي بر »اعط�اي تس�هيالت ارزي كوتاه مدت)3ماهه( 
براي واردات كاالهاي اساس�ي« به تفكيك كد تعرفه در 
سامانه ثبت سفارش لحاظ شده اند و مشموالن مي توانند 

براي استفاده از آن اقدام كنند. 
اس�تفاده از تس�هيالت ارزي كوتاه مدت 3ماهه براي 
واردات كاالهاي اساسي به دستورالعمل بانك مركزي در 
خرداد ماه س�ال گذش�ته بازمي گردد كه قرار بود پس از 
اخ�ذ تاييديه از وزارت صنعت، معدن و تجارت با اولويت 
مواد اولي�ه مورد نياز واحدهاي توليدي و اعالم ش�ماره 
تعرفه هاي مجاز مرتبط با كاالهاي اساسي، ضروري، دارو 
و تجهيزات پزشكي به مشموالن متقاضي اين تسهيالت 

اعطا شود. 
  

در ۱۸خرداد ماه س��ال ج��اري، محمدرضا نعمت زاده، وزير 
صنع��ت، معدن و تجارت دول��ت يازدهم در نامه يي به مجتبي 
خس��روتاج، قائم مقام وزي��ر صنعت در امور تج��ارت و رييس 
سازمان توسعه تجارت ايران، آخرين فهرست كاالهاي مشمول 
دريافت تسهيالت ارزي كوتاه مدت شامل 23۸قلم كاال را براي 

لحاظ در سامانه ثبت سفارش ابالغ كرد.
در نامه محمدرضا نعمت زاده، وزير پيش��ين وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت آمده بود با توجه ب��ه هماهنگي هاي به عمل 
آم��ده ب��ا بانك مرك��زي ايران و اب��الغ دس��تورالعمل اعطاي 
تس��هيالت ارزي كوتاه مدت در3 م��اه در تاريخ خرداد ماه 95 
توس��ط آن بانك و به  منظ��ور اجراي بنده��اي »الف« و »ه« 
دس��تورالعمل مذكور مبني بر اينكه:»استفاده از تسهيالت ياد 
ش��ده با اولويت مواد اوليه مورد ني��از واحدهاي توليدي و در 

صورت اخذ تاييديه از وزارتخانه ذي ربط امكان پذير است.« 

همچني��ن در ارتباط با ش��ماره تعرفه ه��اي مجاز مرتبط با 
كاالهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي)مندرج در 
ثبت سفارش( بدين وسيله ضمن ابالغ فهرست جديد كاالهاي 
مش��مول جه��ت بهره من��دي از تس��هيالت ارزي كوتاه مدت 
خواهشمند است، مراتب در س��امانه ثبت سفارش)به تفكيك 
ك��د تعرفه( لحاظ و امكان اس��تفاده مش��موالن ب��دون ايجاد 
فرآيندهاي غيرضروري فراهم شود. ماده اوليه آنتي بيوتيك ها، 
ماده اوليه هورمون ها، ماده اوليه انس��ولين، روغن خام س��ويا 
حت��ي صمغ گرفته، روغ��ن خام نخل، پالم اوي��ل، روغن خام 
دان��ه آفتابگردان، روغن خ��ام ذرت، روغن كنجد و اجزاي آن، 
روغن جانشين كره كاكائو، روغن، كره هاي بسته بندي شده به 
صورت بسته هاي بيش از 5۰۰گرم، روغن خام پنبه دانه حتي 
ماده س��مي، شكر خام از چغندر، شكر خام نيشكر و... ازجمله 

اقالم مشمول در اين فهرست به شمار مي روند. 
براس��اس اين گزارش در تاريخ ۱5مهر ماه س��ال جاري نيز 
محمد ش��ريعتمداري پس از به دس��ت گرفتن س��كان وزارت 
صنعت در نامه ديگري به خسروتاج، فهرست تكميلي كاالهاي 
مش��مول بهره مندي از اين تس��هيالت ارزي كوتاه مدت شامل 
۸۸ قل��م كاال را اب��الغ ك��رد تا تع��داد كاالهاي مش��مول اين 

تسهيالت به 326قلم كااليي برسد. 
در نامه محمد ش��ريعتمداري، وزير فعل��ي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به متولي س��ازمان توس��عه تجارت آمده است 
ك��ه پي��رو ابالغيه يي در خ��رداد ماه 96 درخصوص فهرس��ت 
تعرفه كاالهاي مش��مول استفاده از تسهيالت ارزي كوتاه مدت 
بدين وس��يله فهرس��ت تكميلي ابالغ مي ش��ود كه الزم است 
مراتب در سامانه ثبت سفارش و به تفكيك كد تعرفه لحاظ و 
امكان استفاده مش��موالن بدون ايجاد فرآيندهاي غيرضروري 

فراهم شود. 
حال دفتر امور اقتصادي سياس��ت تجاري نيز در نامه يي به 
روساي ۱۴تشكل صنعتي و معدني همچنين اتاق ايران و اتاق 

اصناف يادآور ش��ده اس��ت كه پيرو هماهنگي هاي انجام شده 
اين وزارت با بانك مركزي درخصوص اعطاي تس��هيالت ارزي 
كوتاه م��دت 3ماهه جهت واردات كاالهاي اساس��ي و ضروري 
ازجمل��ه بذر، م��واد اوليه، ش��وينده ها، كود و س��موم، دارو و 
تجهيزات پزشكي دستورالعمل در تاريخ خرداد 95 بانك مركزي 
و براس��اس موضوع بندهاي »الف و ه« دس��تورالعمل مبني بر 
اينكه اس��تفاده از تسهيالت ياد شده با اولويت مواد اوليه مورد 
نياز واحدهاي توليدي و اعالم شماره تعرفه هاي مجاز مرتبط با 
كاالهاي اساسي، ضروري، دارو تجهيزات پزشكي منوط به اخذ 
تاييديه از وزارت متبوع اس��ت، اين وزارت در راس��تاي اجراي 
دس��تورالعمل فوق ضمن هماهنگي ب��ا حوزه هاي تخصصي و 
تولي��دي، فهرس��ت كاالهاي موصوف )ش��ماره تعرف��ه( مورد 
نياز واحدهاي توليدي را در قالب كاالهاي ضروري، بررس��ي، 

تكمي��ل و با تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه هايي 
در تاريخ مهر ماه 96 جمعا 326قلم كاال جهت اجرا به سازمان 
توس��عه تجارت ابالغ و به روس��اي سازمان هاي صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان ها جهت اقدام الزم ارسال شد. حال با عنايت 
بر موارد موصوف لطفا مقرر كنيد نس��بت به اطالع رس��اني به 
كليه تش��كل ها و ذي نفعان مرتبط براي بهره مندي متقاضيان 
مش��مول از تسهيالت ارزي كوتاه مدت اقدام كنيد. اينك دفتر 
امور اقتصادي و سياس��ت هاي تج��اري وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در تازه ترين اطالعيه خود با اش��اره به طي ش��دن 
مراح��ل ثبت اقالم كااليي مش��مول دريافت تس��هيالت ارزي 
كوتاه مدت)3ماهه( خواس��تار اطالع رساني به كليه تشكل ها و 
ذي نفع��ان مرتبط براي بهره مندي متقاضيان مش��مول از اين 

تسهيالت شده است. 

تعادل   
براي نخس�تين بار يك كميسيونر اروپايي 
ب�ه هم�راه ي�ك هي�ات بلندپايه تج�اري از 
اتحاديه اروپا روز گذش�ته وارد تهران ش�د. 
ات�اق ته�ران در حال�ي ميزب�ان اي�ن هيات 
تجاري بود ك�ه »دونالد ترامپ« و متحدانش 
در تالش هس�تند تا يك چهره بد و ناامن از 
اقتصاد ايران به دني�ا معرفي كنند. اما ورود 
چني�ن هي�ات بلندپايه ي�ي از اتحاديه اروپا 
پاس�خي بود به تمام ترديدهايي كه در مورد 
تمايل اروپايي ها براي همكاري با ايران وجود 

داشت. 
از آن س�و شايد مهم ترين پيامي كه از اين 
همايش مش�ترك به جامعه جهان�ي مخابره 
ش�د، اين بود: »چنانچه بقيه نمي خواهند كه 
برجام ادامه پيدا كند؛ اتحاديه اروپا به تعامل 
خ�ود با ايران پس از برج�ام ادامه مي دهد و 
از موضع خود كوتاه نخواهد آمد.« پيامي كه 
از سوي كميسيونر كش�اورزي اتحاديه اروپا 
قرائت ش�د. »رفع موانع بانك�ي و تعرفه يي« 
س�وي  از  ك�ه  ب�ود  موضوعات�ي  ديگ�ر  از 
»فيل هوگان« مورد اش�اره ق�رار گرفت و به 
فعاالن اقتصادي ايران اين اطمينان را داد كه 
به زودي موانع تجاري برسرراه تجارت ايران 

با اتحاديه اروپا مرتفع خواهد شد.
او در عي�ن حال بر اين ب�اور بود كه ايران 
ب�ه جاي چانه زني با 28 عضو اتحاديه اروپا با 
نهاد اتحاديه اروپا در ارتباط باش�د تا مسير 
تجارت با دنيا آسان تر شود. حمايت از ايران 
براي پيوس�تن به »س�ازمان تجارت جهاني« 
و پيگي�ري ب�راي »افتت�اح دفت�ر اتحادي�ه 
اروپ�ا« از ديگ�ر محورهاي مهم�ي بود كه از 
س�وي اين كميس�يونر اروپايي عنوان ش�د. 
از آن س�و اعضاي بخش خصوص�ي ايران نيز 
فرص�ت يافتن�د ت�ا درخواس�ت هاي خود را 
در حض�ور اين مق�ام اروپايي مط�رح كنند. 
رفع »معضالت بانك�ي و موانع تجاري« براي 
توس�عه همكاري ها با اتحادي�ه اروپا يكي از 
دغدغه هاي ج�دي فعاالن بخ�ش خصوصي 
بود كه كم�اكان پس از برج�ام به قوت خود 
باق�ي مانده ان�د؛ از اي�ن رو به گفت�ه فعاالن 
اقتصادي، جامعه جهاني و به ويژه مس�ووالن 
اروپاي�ي باي�د گام ه�اي محكم ت�ري در اين 

زمينه بردارند. 
  

 مشكالت همچنان پابرجاست!
ب��ا وج��ود كارش��كني رييس جمه��ور امريكا و 
متحدانش عليه ايران، روز گذش��ته يك هيات ۷۰ 
نفره از ۴۰ ش��ركت اروپايي ب��ه ميزباني اتاق تهران 
وارد ايران ش��د تا با فعاالن بخش خصوصي ديدار و 

مذاكره كند. 
اين نشس��ت كه با هدف توس��عه همكاري ايران 
و اتحاديه اروپا در حوزه كش��اورزي، صنايع غذايي 
و توس��عه روستايي برگزار شد، فعاالني از ۱9كشور 
اروپاي��ي حاضر بودند كه با هدف ارزيابي بازار ايران 
ب��راي ص��ادرات كاال، خريد مواد م��ورد نياز، ايجاد 
ش��ركت هاي مش��ترك و س��رمايه گذاري مشترك 
براي تامين نيازهاي بازار دو طرف و بازارهاي سوم 
به تهران س��فر كرده بودند. سرپرس��تي اين هيات 
با »فيل هوگان« كميس��يونر كش��اورزي و توسعه 
روستايي اتحاديه اروپا بود كه بر موفقيت آميز بودن 
رواب��ط دو طرف ب��ا ايجاد بس��ترهايي مانند روابط 

بانكي مناسب تاكيد كرد. 
در اين دي��دار دوجانبه رييس اتاق تهران محور 
نخست سخنانش را به مانع بزرگ مبادالت تجاري 
ايران و اروپ��ا اختصاص داد و گفت: حجم مبادالت 
تجاري ميان اي��ران و اتحاديه اروپا در دوره پس از 
برجام به افزايش 6۰درصدي رس��يده است، حال با 
وج��ود جهش قابل توجه در حجم تجارت دو طرف 

همچنان مش��كالت بانكي گرهي س��خت در روابط 
اقتصادي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. 
مسعود خوانساري با بيان اينكه اتحاديه اروپا 
به عنوان دومين بازار صادراتي ايران مطرح است 
و اي��ن منطقه ۱3درصد از حجم تجارت خارجي 
ايران در س��ال را به خود اختصاص داده اس��ت، 
گفت: ظرفيت هاي س��رمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف اقتص��ادي ايران فراوان و بالقوه اس��ت. 
ميزان توليدات كش��اورزي ايران در حال حاضر 
رقمي بيش از ۱۰۰ميليون تن در س��ال اس��ت 
و حج��م بااليي از تولي��دات اين بخ��ش نيز به 
كش��ورهاي خارجي صادر مي ش��ود. رييس اتاق 
تهران همچنين با اش��اره به جمعيت ۸۰ميليون 
نفري ايران و بازار ۴۰۰ميليون نفري كشورهاي 
اط��راف اي��ران در منطق��ه گفت: ش��ركت هاي 
اروپايي و س��رمايه گذاران اي��ن منطقه به خوبي 
مي توانند ط��ي همكاري با بنگاه ه��اي ايراني از 
ظرفيت اقتصادي ايران براي رشد و توسعه خود 

استفاده كنند.
به گفته خوانساري يكي از فرصت هاي همكاري 
ميان ايران و س��رمايه گذاران از اتحاديه اروپا حوزه 
صناي��ع غذايي در كش��ور اس��ت و طي س��ال هاي 
اخير اين بخش از رش��د مناس��بي برخوردار ش��ده 
اس��ت. توليدات غذايي ايران در حال حاضر س��هم 
باالي��ي در صادرات غيرنفتي كش��ور دارد. از اين رو 
سرمايه گذاران و ش��ركت هاي اروپايي فعال در اين 
بخش مي توانند طي همكاري با شركاي ايراني خود 
به ساير بازارهاي پرجمعيت منطقه نيز دست يابند. 

 چشم انداز اروپايي ها از بازار ايران 
از س��وي ديگر كميسيونر كش��اورزي و توسعه 
روس��تايي اتحاديه اروپا ك��ه ميهمان فعاالن بخش 
خصوصي تهران بود، س��خنانش را با اين پيش بيني 
مهم آغ��از كرد كه همكاري اتحادي��ه اروپا با ايران 
بس��يار موفقيت آميز خواهد ب��ود. »فيل هوگان« با 
بي��ان اينكه ما در اين س��فر دنب��ال تحكيم روابط 
دوجانبه هس��تيم، ادام��ه داد: همكاري هاي ايران و 
اتحادي��ه اروپا بايد به وي��ژه در حوزه صنايع غذايي 
افزاي��ش پيدا كند، روابطي كه ب��راي هر دو طرف، 
يعن��ي اي��ران و اتحاديه اروپا، منافع��ي را به دنبال 

داشته باشد. 

او س��پس به معرفي هيات همراه خود پرداخت 
و گفت: بيش از ۴۰ ش��ركت از ۱9 كش��ور اتحاديه 
اروپ��ا در اين هيات حضور دارند. اين ش��ركت ها از 
ظرفيت ه��اي بااليي براي همكاري در صنايع لبني، 
گوش��ت، س��بزيجات، ش��كالت، دانه ه��اي روغني 
و خ��وراك دام و نيز س��اير مواد غذاي��ي برخوردار 

هستند. 
»هوگان« ايران را كشوري كه نيمي از جمعيت 
آن جوان بوده و در س��نين كمتر از 35س��ال قرار 
دارند و س��هم بااليي در مصرف مواد غذايي به خود 

اختصاص  مي دهند، معرفي كرد.
 او ب��ا بيان اينكه دولت ايران ب��ه دنبال ارتقاي 
اس��تانداردهاي توليد مواد غذايي اس��ت، ادامه داد: 
صنايع غذايي و ش��ركت هاي اروپايي در اين بخش، 
داراي تجربيات ارزنده يي هستند و ترسيم چارچوب 
مناس��ب ب��راي همكاري ها در بخش كش��اورزي و 
صناي��ع غذايي ايجاب  مي كند كه دو طرف نيازهاي 
مشتريان خود را بشناس��ند و محصوالت درخوري 

عرضه كنند. 
»ه��وگان« ضم��ن تاكيد ب��ر ش��ناخت متقابل 
طرفين براي توس��عه همكاري ها گفت: شركت هاي 
اروپايي بايد ظرفيت هاي  سرمايه گذاري در ايران را 
مورد شناس��ايي ق��رار دهند و ب��ا قوانين و مقررات 
 س��رمايه گذاري در اين كش��ور آشنا ش��وند. ضمن 
آنكه ايجاد روابط موفقيت آ  ميز مستلزم آن است كه 
همكاري ها از ابتداي زنجيره مواد غذايي آغاز شود. 
كميس��يونر كش��اورزي اتحادي��ه اروپا ب��ا بيان 
اينك��ه اس��تانداردهاي محكمي بر صناي��ع غذايي 
اين اتحاديه حاكم اس��ت، افزود: اين اس��تانداردها 
كه كيفيت محص��والت توليدي را تضمين  مي كند، 
توسط وزراي كشاورزي اتحاديه اروپا وضع  مي شود 

و همه اعضا موظف به اجراي آن هستند. 
در عي��ن حال »س��ازگاري با محيط زيس��ت«، 
»توازن محيط زيست و مصرف« و »رقابت پذيري« 
سه سياست مهم اتحاديه اروپا در توليد محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي است. اين مقام اروپايي 
در مورد موانع بانك��ي پيش رو بين تجار ايراني اين 
اطمين��ان را به بخش خصوص��ي ايران داد كه همه 

تالش  ها براي اين مساله صورت خواهد گرفت.
»ه��وگان« در عين حال اب��راز اميدواري كرد تا 
مشكل خطوط اعتباري حل شود و ايران و اتحاديه 

اروپا بتوانند به طور مشترك عضو فدراسيون جهاني 
بانك ها ش��وند، اما او تاكيد كرد كه دو س��ال زمان 
زيادي نيس��ت و اكنون بانك هاي كوچك و متوسط 
هم��كاري مي كنن��د و بانك ه��اي ايراني ني��ز بايد 
خودشان را به استانداردهاي روز اروپا برسانند، زيرا 
ما در اروپا بعد از ۷س��ال توانس��تيم بحران مالي را 

پشت سر بگذاريم. 

 بازنگري اروپا در تعرفه ها
در عين حال، قائم مقام وزير جهاد كش��اورزي 
در امور بازرگاني نيز خواس��تار بازنگري اتحاديه 
اروپا و كش��ورهاي عضو اي��ن اتحاديه در تعرفه 
واردات محص��والت غذايي و كش��اورزي از ايران 

شد. 
علي اكبر مهرفرد با بيان اينكه در حال حاضر 
تعرفه واردات مواد غذايي و كش��اورزي از ايران 
در كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپ��ا، در باالترين 
ح��د خود ق��رار دارد، اف��زود: باتوجه ب��ه اينكه 
دولت ايران عزم جدي براي عضويت كش��ور در 
س��ازمان تجارت جهاني را دارد، نياز به بازنگري 
در تعرفه ه��اي واردات محصوالت كش��اورزي و 
غذاي��ي از ايران براي كش��ورهاي اروپايي كامال 
ضروري است و اميدواريم كه اين اتحاديه نسبت 
به كاهش ميزان تعرفه هاي اين بخش براي ايران 

اقدام كند. 
در ادامه اين نشست، رييس هيات مديره كانون 
صناي��ع غذايي اي��ران گفت: اي��ن گردهمايي ها 
حاصل يك س��ال رفت وآمد و مذاكرات مس��تمر 
ميان نمايندگان اتاق تهران، فدراس��يون صنايع 
غذايي ايران و كميس��يونر كش��اورزي و توسعه 
روستايي اتحاديه اروپاست. محمدرضا مرتضوي 
تاكيد كرد كه نق��ش اتحاديه اروپا در جلوگيري 
از وقوع اشتباهات بزرگ كه منجر به نابودي كره 

خاكي  مي شود، بي بديل است. 
از طرفي، دبيركل كانون انجمن صنايع غذايي 
اي��ران نيز انتق��ال دانش و تكنولوژي، تش��كيل 
گروه هاي مشترك تحقيق و توسعه، تامين مواد 
اولي��ه و ماش��ين آالت و نيز تج��ارت محصوالت 
غذايي را ازجمله زمينه هاي آماده براي همكاري 
و س��رمايه گذاري بنگاه ه��اي اروپاي��ي در بخش 
صنايع غذايي و كشاورزي ايران عنوان كرد. كاوه 

زرگران اف��زود: در س��ال 2۰۱6 ارزش صادرات 
مواد غذايي و محصوالت كش��اورزي ايران رقمي 
معادل 6 ميليارد و 2۰۰ ميليون دالر بوده است. 
س��هم اتحاديه اروپا از واردات مواد غذايي ايران 
بسيار ناچيز است و عمده محصوالت كشاورزي و 
غذايي ايران در منطقه اروپا به كشورهاي آلمان، 

اسپانيا و ايتاليا صادرات مي شود. 
رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق ايران در 
ادامه پيش��نهاد انعق��اد تفاهمنامه يي ميان اتاق 
ايران و كميس��يونر كش��اورزي اتحادي��ه اروپا را 
مطرح كرد كه به موجب آن كارگروهي مشترك 
و پيگير ميان دو طرف تشكيل شده و تداوم اين 
همكاري ها منجر به انعقاد تفاهمنامه هاي اجرايي 
شود. »سرمايه گذاري مشترك و ارتقاي بهره وري 
»س��رمايه گذاري  كش��اورزي«،  ح��وزه  در  آب 
مشترك براي ايجاد  هاب مواد غذايي در ايران«، 
»مش��اركت و كمك به ايجاد س��امانه هوشمند 
س��نجش س��المت دام و طي��ور«، »ايجاد  هاب 
و مرك��ز آموزش و تحقيق��ات علمي با محوريت 
تامين امنيت غذايي« و »سرمايه گذاري مشترك 
براي توليد بذر اصالح ش��ده ژنتيك��ي مقاوم به 
كم آب��ي و ش��وري خاك« از جمله پيش��نهادات 
غالمعل��ي فارغي، به عن��وان زمينه هاي همكاري 

ايران با كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا بود. 

 طرح هاي جذاب براي اروپايي ها 
از سوي ديگر، متوليان وزارت جهاد كشاورزي 
كه در اين نشست حضور داشتند، به بيان پاره يي 
از معضالت در اين ح��وزه پرداختند. محمدعلي 
طهماس��بي معاون ام��ور باغبان��ي وزارت جهاد 
كشاورزي با اش��اره به اينكه در زنجيره پيش از 
تولي��د، امكان جذب س��رمايه گذاري خارجي در 
توليد ب��ذر و نهال اصالح ش��ده و همچنين دام 
و طيور در ايران وجود دارد، گفت: ش��ركت هاي 
اروپايي مي توانند در بخش آبياري تحت فشار در 
ايران سرمايه گذاري كنند و در حال حاضر دولت 
ب��راي اين بخش در حدود 3 هزار ميليارد تومان 
س��رمايه تخصيص داده و طب��ق برنامه ريزي ها، 
س��االنه 2۰۰ه��زار هكتار اراضي كش��اورزي در 
كشور تحت پوش��ش اين سيس��تم قرار خواهد 

گرفت. 
از س��وي ديگ��ر، وزي��ر جه��اد كش��اورزي 
ني��ز در دي��دار با اي��ن هي��ات اروپاي��ي  گفت: 
م��ا گن��دم ب��راي ص��ادرات تولي��د نمي كني��م 
 و هم��ان مي��زان م��ازاد ني��ز در ب��ازار منطق��ه 
قابل جذب اس��ت و صادرات گندم به اروپا را در 

دستور كار نداريم. 
محم��ود حجت��ي افزود: ممكن اس��ت برخي 
محصوالت در كشور به مقدار خوبي توليد شود، 
ام��ا لزوم��ا براي صادرات نيس��ت و م��ا به دنبال 
صادرات محصوالتي هستيم كه ترجيحات نسبي 

براي صادرات آن داشته باشيم. 
وزي��ر جه��اد كش��اورزي همچنين ب��ا اظهار 
تاس��ف از پايين ب��ودن حجم مب��ادالت تجاري 
بين ايران و كل اروپا اظهار كرد: س��ال گذش��ته 
مجموع مبادالت م��ا 52۰ ميليون دالر بوده كه 
با شرايطي كه داشتيم بسيار ناچيز است؛ چراكه 
ما طي سال هاي تحريم يكي از بازارهاي تاريخي 
س��نتي خود را به ويژه در زمينه خشكبار به اروپا 
و اروپاي غربي از دس��ت داده ايم كه اميدواريم با 

اين رفت و آمدها افزايش پيدا كند. 
پس از اين س��خنان افتتاحي��ه، افرادي از دو 
طرف به ارائه اطالعاتي در زمينه توانمندي هاي 
ايران و اتحاديه اروپا در حوزه كشاورزي و صنايع 
غذاي��ي پرداختند تا تصويري كل��ي از وضعيت 
اقتص��اد ايران و كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا 
به حاض��ران ارائه دهند. اين نشس��ت با مذاكره 
مس��تقيم و دوجانبه فعاالن اقتصادي دوطرف به 

پايان رسيد. 
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15 نفت و انرژي
سفر گازي جهانگيري به بوليوي 
ايلن�ا  وزير امور خارجه بوليوي اعللام كرد: معاون اول 
رييس جمهوري ايللران براي شللركت در چهارمين مجمع 
كشللورهاي صادركننللده گاز )GECF( به بوليوي سللفر 
مي كنللد.  فرناندو اوانكاني وزير امللور خارجه بوليوي، اعام 
كرد: نمايندگاني از جمهوري اسامي ايران، گينه استوايي، 
ونزوئللا و پاراگوئلله حضور خللود را در چهارمين نشسللت 
مجمع كشللورهاي صادركننده گاز )جي يي سي اف( در شهر 
سللانتاكروز بوليوي كه از ۳۰ آبان ماه تا سوم آذر ماه )۲۱ تا 
۲۴ نوامبر( برگزار مي شود، تاييد كرده اند.  وي گفت: تئودورو 
اوبيانگ رييس جمهوري گينه اسللتوايي، هوراسلليو كارتس 
رييس جمهوري پاراگوئه، نيكوالس مادورو رييس جمهوري 
ونزوئا و اسللحاق جهانگيري معللاون اول رييس جمهوري 
ايران، حضور خود را با نامه هاي رسمي تاييد كرده اند.  وزير 
امور خارجه بوليوي همچنين اعام كرد: نمايندگاني از عراق، 
عمان، پرو، نروژ، قزاقسللتان و جمهللوري آذربايجان در اين 
نشست به عنوان عضو ناظر حضور مي يابند.  به گفته اوانكاني، 
انتظار مي رود در پايان نشسللت جي يي سللي اف بوليوي، در 
بيانيه يي پيشللنهاد معياري جديد بللراي قيمت گذاري گاز 
طبيعي در جهان مطرح شللود.  پيش بيني مي شود روساي 
۱۵ شللركت نفتللي بين المللي و ۱۲ وزير نفللت و انرژي در 
نشسللت سران جي يي سللي  اف كه براي نخستين بار در يك 
كشللور امريكاي جنوبي برگزار مي شللود، حضور يابند. طبق 
برنامه نشست فوق العاده وزيران جي يي سي اف روز ۲۳ نوامبر 
)دوم آذرماه( و نشست سران كشورهاي عضو جي يي سي اف 

روز ۲۴ نوامبر )سوم آذرماه( برگزار مي شود. 

 افت شديد بارش ها
در قياس با بلندمدت 

پاون  با گذشللت ۵۰ روز از سللال آبي جديد، متوسللط 
بارش هاي كشللور به ۱۱.7ميلي متر رسلليده است. براساس 
اطاعات ايسللتگاه هاي باران سنجي شركت مديريت منابع 
آب ايران، با گذشللت ۵۰ روز از سللال آبللي جديد يعني از 
ابتداي مهر ماه سللال جاري تا پايان روز جمعه ۱9 آبان ماه 
جاري متوسللط بارش هاي كشللور به ۱۱.7ميلي متر رسيد.  
براسللاس اين گزارش، اين ميزان بارش در مقايسه با مدت 
مشابه سال آبي گذشته )۱۲ميلي متر( 8 درصد و در مقايسه 
با متوسط بلندمدت)۲۱ميلي متر( ۴8درصد كاهش داشته 
اسللت.  بر همين اساس، بيشللترين بارش ها در حوضه هاي 
آبريللز اصلي، درياي خزر بللا 8۲ ميلي متر، درياچه اروميه با 
۲۱ميلي متللر، خليج فارس و درياي عمللان، فات مركزي 
و قره قوم با ۲ميلي متر به ثبت رسلليده اسللت. حوضه آبريز 
اصلي مرزي شللرق در مدت مذكور فاقد هر نوع بارش بوده 
اسللت.  اين گللزارش مي افزايد: ايسللتگاه رامسللر- صفارود 
 در اسللتان مازندران شللاهد حداكثللر بارندگي بلله ميزان

۵78 ميلي متللر بوده و براي ايسللتگاه هاي آباده تشللك در 
استان فارس، باغستان تربت جام در استان خراسان رضوي، 
بترك در استان خراسان جنوبي و اهواز در استان خوزستان 
حداقل بارندگي به ميزان صفر گزارش شللده است. گفتني 
است، حجم بارش هاي اول مهر تا ۱9 آبان  ماه جاري معادل 

۱9ميليارد و ۱۲8ميليون مترمكعب بوده است. 

حذف زغال سوزها از ايتاليا 
تا 2025 

ايسنا  دولت ايتاليا يك استراتژي انرژي ملي جديدي 
را با هدف پايان اسللتفاده از زغال سنگ در توليد برق تا 
سال ۲۰۲۵و افزايش سهم منابع تجديدپذير در مجموع 
انرژي و مصرف برق رونمايي كرد. در سللندي كه توسط 
وزارتخانه هاي توسعه اقتصادي و محيط زيست طراحي 
شللده است ۲8درصد از كل مصرف انرژي ايتاليا تا سال 
۲۰۳۰ در مقايسلله با ۱7.۵درصد در سال ۲۰۱۵ تحت 
پوشش منابع تجديدپذير قرار مي گيرد. قرار است، سهم 
منابع تجديدپذير در توليد برق از ۳۳.۵درصد در سللال 
۲۰۱۵ بلله ۵۵ درصد تا سللال ۲۰۳۰ افزايش پيدا كند. 
ايتاليا سهم ۲۱درصدي منابع تجديدپذير در سال ۲۰۳۰ 
در مقايسلله با 6.۴ درصد در سال ۲۰۱۵ را هدف گذاري 
كرده اسللت.  اين كشور همچنين سللرمايه گذاري هاي 
تحقيقات و توسعه در انرژي پاك را از ۲۵8ميليون دالر 
در سللال ۲۰۱۳ بلله ۵۱7 ميليون دالر در سللال ۲۰۲۱ 
افزايش مي دهد.  ايتاليا كه چهارمين مصرف كننده بزرگ 
انللرژي اروپا بوده و براي حللدود 9۳درصد از نفت و گاز 
طبيعي خللود به واردات متكي اسللت، قصد دارد منابع 
تامين گاز طبيعللي را متنوع كرده و اختاف قيمت گاز 
طبيعي در ايتاليا و قيمت در شللمال اروپا كه حدود دو 
يورو در هر مگاوات سللاعت در سللال ۲۰۱6 بوده است 
را كاهش دهد.  طبق سللند طراحي شللده، گاز طبيعي 
همچنان نقش حياتللي در انرژي ايتاليا ايفا مي كند زيرا 
يك منبع پشتيبان براي تجديدپذيرهاست. بنابراين، اين 
كشور براي گسترش ساخت خط لوله هاي جديد واردات 
گاز كه منابع و مسيرهاي تامين را متنوع مي كنند، تاش 

خواهد كرد. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« اظهارات جديد مقامات عراقي در رابطه با صادرات نفت كركوك به ايران را بررسي مي كند

پايان نبرد كركوك؛ آغاز سوآپ نفت
گروه انرژي  حميد مظفر 

مرداد ماه سللال جاري بود كلله وزير نفت عراق به 
تهران سللفر كرد و در مذاكره بللا همتاي ايراني خود 
در رابطلله با يك پروژه مهللم گفت وگو كرد:»صادرات 
نفللت كركوك به ايران«. مذاكراتللي كه باب اوليه آن 
در سللفر اسفند ماه زنگنه به عراق گشوده شد و پس 
از آن با حضور اللعيبي در تهران جدي تر شللد. كليت 
اين پروژه، سوآپ نفت كركوك به پااليشگاه هاي فعال 
در اسللتان هاي غربي ايران در ازاي ارسال نفت خام از 
سوي ايران به پااليشللگاه هاي بصره است. روز جمعه 
صفحه فيس بوك جبار اللعيبي، وزير نفت عراق محل 
انتشللار خبري جديد در اين رابطه بللود. اللعيبي در 
پسللتي كه در اين رابطه منتشر كرد، اعام داشت كه 
براساس توافق صورت گرفته با شركت بازاريابي نفت 
عراق)سومو( قرار است در مرحله اول روزانه بين ۳۰تا 
6۰ هزار بشكه در روز نفت خام از استان كركوك عراق 

به استان كرمانشاه ايران صادر شود. 
 كركوك و چاه هللاي نفت آن محور اصلي منازعه 
حكومت مركزي بغداد و اقليم كردسللتان اسللت. در 
تابسللتان سال جاري كه اللعيبي به ايران آمد، كردها 
سوداي استقال و تشكيل كشوري براي خود داشتند 
و براي رسيدن به روز برگزاري رفراندوم در ۲۵سپتامبر 
لحظه شللماري مي كردند. مقامات اين كشور خصوصا 
برخي نمايندگان پارلمان كردستان مخالفت شديدي 
بللا تفاهمنامه يي كه ميان اللعيبي و زنگنه در رابطه با 

نفت كركوك امضا شد، اعام كردند. 
در آن زمللان »تعادل« در گزارشللي به اين موضوع 
پرداخللت كلله با توجه بلله حساسلليت ها و تنش هاي 
موجللود ميان اربيل و بغللداد و نيز با توجه به مخالفت 
دستگاه ديپلماسي ايران با رفراندوم استقال كردستان 
عراق، امضاي چنيللن تفاهمنامه يي و اجراي آن بدون 
هماهنگللي و در جريان قرار دادن طللرف كرد، زمينه 
را براي فضاسللازي عليه ايران فراهم مللي آورد و اتهام 
اسللتفاده از اهرم انللرژي عليه اربيللل را متوجه تهران 
مي كند. به عنللوان مثال بافاصله پس از سللفر جبار 
اللعيبي به تهران دلشللاد شللعبان، نايب رييس كميته 
منابع طبيعي پارلمان كردستان در گفت وگو با روزنامه 
الشرق االوسط عربسللتان كه عمدتا مواضع ضد ايراني 
را دنبال مي كند، گفت:»هللدف تهران و بغداد افزايش 
مشكات قانوني در منطقه كركوك است و بدين منظور 
براي مدت طوالني مشللغول فعاليت براي احداث خط 
لوله انتقال نفت خام از اين استان به محدوده ايران  اند.« 
وي در آن تاريخ پرسشي را مطرح كرد كه بيشتر شبيه 
يك تهديد بود:»آيا كركوك تا زمان بهره برداري از اين 

پروژه، بخشي از حكومت عراق باقي خواهد ماند؟«
امللا گللذر زمان نشللان داد كلله حداقللل »فعا« 
كركللوك بخشللي از عراق باقللي مي مانللد. رفراندوم 

اسللتقال كردستان عراق برگزار شد و كردهاي عراق 
با درصد بااليي به اسللتقال از حكومت مركزي آري 
گفتند. اما صرف برگزاري رفراندوم براي تحقق روياي 
كردها كافي نبللود و طي چند روز نيروهاي نظامي و 
شبه نظامي عراقي با عقب راندن نيروهاي پيشمرگه، 
كنترل ميدان هاي نفتي كركوك را در اختيار گرفتند 

تا كردها آرزوهاي خود را بر باد رفته ببينند. 

 طيب خاطر بغداد در تصميم گيري براي نفت كركوك
به نظر مي رسد در شللرايط سوق الجيشي جديد، 
حكومت مركزي عراق با فراغ بال بيشللتري مي تواند 
به دنبال تنوع بخشللي به معابر صادراتي نفت شللمال 
اين كشللور باشللد. درحال حاضر بندر جيحان تركيه 
تنها خط لوله براي صدور نفت كردسللتان عراق است 
و احللداث خط لوله جديد با تهللران مي تواند دريچه 

جديدي به سوي نفت كركوك باز كند. 
اما پرسش اصلي در اين است كه موضع كردها در 
اين ميان چه خواهد بود. در هفته هاي اخير مسللعود 
بارزاني پس از فراهم كردن شرايط برگزاري رفراندوم، 
قدرت را در اقليم واگذار كرد و درحال حاضر نيچروان 
بارزاني، برادرزاده مسللعود بارزاني توسللط پارلمان به 

عنوان نخست وزير انتخاب شده است. ماموريت اصلي او 
اين است كه زمينه برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
جديد در اقليم را فراهم كرده و از سوي ديگر مذاكرات 
با بغداد در رابطه با مسائل مختلف ازجمله بودجه اقليم 

و فروش نفت را نيز دنبال كند. 
به نظر مي رسللد كه نيچروان آماده است تا كنترل 
نفت شمال عراق را به حكومت مركزي بدهد به شرط 
اينكه بغللداد متعهد به پرداخللت بودجه ۱7درصدي 
اقليم شللود. بلله گزارش»تعللادل« به نقل از ايسللنا، 
نيچللروان بارزاني هفتلله پيش اعللام كرد:»آماده ايم 
پرونللده نفللت و درآمدهاي حاصللل از آن را به بغداد 
بدهيم مشللروط بر اينكه ۱7درصد از درآمد نفتي به 
اقليم داده شود.« بارزاني ضمن انتقاد از عدم مشاركت 
اقليم كردسللتان در تدوين بودجه ۲۰۱8 عراق اعام 
كرد كه درحال حاضر سهم بودجه اقليم كردستان از 
۱7درصد به ۱۲درصد كاهش يافته كه اين امر نقض 

آشكار قانوني اساسي عراق به حساب مي آيد. 
به گفته منابع آگاه، بارزانللي جوان درحال حاضر 
آمادگي سفر به بغداد و مذاكره با نخست وزير عراق را 
دارد و انجام اين سللفر در انتظار رضايت و چراغ سبز 

العبادي است. 

 نفت كركوك چگونه از دست كردها درآمد؟
ميدان هللاي نفتللي كركللوك شللامل دو بلوك 
مي شللوند. يك بلللوك آن كه شللامل ميدان هايي 
همچون هاوانا، باباگرگر و باي حسللن است پيش از 
برگزاري رفراندوم اسللتقال تحت كنترل حكومت 
اقليم كردسللتان قرار داشت و بلوك دوم كه شامل 
۳ ميللدان نفتي ديگر اسللت از ابتدا تحت كنترل و 
مديريت شللركت نفت شللمال عراق و تحت كنترل 
بغللداد بود. با آغاز عمليللات ارتش عراق و نيروهاي 
حشد الشعبي در ميانه ماه اكتبر ابتدا پايگاه هوايي 
كيوان در كركوك به دست نيروهاي عراقي افتاد و 
در ادامه، كردها كنتللرل ميدان نفتي باباگرگر را از 
دسللت دادند كه اين عمليات چند كشللته را نيز به 

همراه داشت.
در تاريللخ ۱6اكتبر نيروهاي عراقي اعام كردند 
كه كنترل كامل شهر كركوك را در دست گرفتند. 
پس از آن نيروهاي پيشللمرگه وابسللته به اتحاديه 
ميهني كردسللتان عراق)جريللان نزديك به جال 
طالبانللي و رقيللب حزب دموكللرات و بارزاني ها( با 
نيروهاي عراقي توافق كردند تا اسلللحه هاي خود را 
زميللن بگذارند. اتفاقي كه مسللعود بارزاني از آن به 

عنوان خيانت ياد كرد اما نيروهاي پيشمرگه وابسته 
به حزب دموكرات كردستان به مقاومت خود ادامه 

دادند. 
در نهايت اين گروه از پيشللمرگه ها نيز از شللهر 
كركوك عقب نشلليني كردند و در ۱7 اكتبر ارتش 
عراق اعللام كرد كلله كنتللرل ميدان هللاي نفتي 
باي حسللن و هاوانللا را نيز به دسللت گرفته اسللت 
تللا بدين ترتيب تمللام ميدان هللا و بلوك هاي نفتي 
كردستان در اختيار ارتش عراق قرار گرفته باشد. 

 تانكر هاي حامل نفت عراق در راه كرمانشاه
با توجه بلله فعل و انفعللاالت رخ داده و كنترل 
كامللل ارتش عراق بر كركوك به نظر مي رسللد كه 
راه براي آغاز صادرات نفت كركوك به ايران هموار 
شده است. روز جمعه به جز مطلب منتشر شده در 
فيس بوك جبار اللعيبي، اظهارات مشابهي از سوي 
عاء الموسللوي، مديرعامل شللركت بازاريابي نفت 
عراق نيز منتشللر شللد. به گزارش»تعادل« به نقل 
از فارس، الموسللوي اعام كللرد:»وزارت نفت عراق 
درحللال مذاكره بللا وزارت نفت ايللران براي عرضه 
نفت خام به پااليشللگاه كرمانشللاه است. پااليشگاه 
كرمانشللاه ۱۵هزار بشللكه نفت از كركوك تحويل 
خواهد گرفت و ممكن اسللت اين رقم در آينده و با 
توجه به افزايش ظرفيت پااليشگاه به ۲۵هزار بشكه 
باالتر بللرود.« وي همچنين گفت كه نفت از طريق 

كاميون هاي نفتكش به ايران حمل خواهد شد. 
پيش تللر وزير نفت ايللران نيز اعام كللرده بود 
كه قرار اسللت بللراي انجام اين پروژه، يك مشللاور 
بين المللللي انتخاب شللود و اين مشللاور براسللاس 
چارچوب هايللي كه ما تعييللن مي كنيم، گزينه هاي 
مختلفي را پيشللنهاد و توجيه فني و اقتصادي اين 
فعاليت را اعام كنللد. زنگنه همچنين اظهار كرده 
 بود كه ترجيح ما براي نفت كركوك، سللوآپ است. 
او در ادامه عنوان كرده بود كه قرار شللد بخشي از 
نياز پااليشگاه هاي شمال و شمال غرب كشور يعني 
خوراك مورد نياز اراك، كرمانشاه، تهران و تبريز از 
اين طريق تامين شود. همانطور كه اشاره شد، قرار 
اسللت مشللابه نفت عراق از طريق جنوب ايران به 

پااليشگاه هاي جنوب عراق منتقل شود. 
براسللاس متللن منتشللر شللده در فيس بوك 
اللعيبللي، تفاهمنامه امضا شللده بلله زودي و پس 
از طللي مذاكللرات فني و اجرايي نهايي مي شللود. 
اللعيبي اعام داشللته است كه اين خط لوله منجر 
بلله ايجاد راه هاي جديدي بللراي توليد و صادرات 
نفللت كركوك مي شللود. وي همچنيللن بيان كرد 
كه عراق به دنبال گسللترش روابط خود با تمامي 

كشورهاي همسايه است. 

ترجمه:  مهدي نيكوئي 
قيمت هاي نفت خام در واپسين ساعات كاري بازارهاي جهاني در 
هفته گذشللته اندكي كاهش يافت. اين كاهش ناشي از انتشار خبر 
افزوده شللدن به تعداد دكل هاي حفاري نفللت امريكا بود كه باعث 
شللد اثر مثبت انتظارات بازار براي تمديد توافق كاهش توليد اوپك 
كمرنگ تر شللود. تعداد دكل هاي حفاري امريكا بيشللترين افزايش 
هفتگي را از ماه ژوئن تاكنون داشته و اين موضوع به معناي آن است 

كه توليدات جهاني نفت خام همچنان رشد خواهد داشت. 
شللركت هاي حوزه انرژي امريكا در هفته يي كه گذشت، 9دكل 
حفاري نفت جديد به مجمللوع دكل هاي نفت اياالت متحده اضافه 
كردند. اين دومين افزايش هفتگي تعداد دكل هاي حفاري امريكا در 
۳ هفته اخير بود كه باعث شللد تعداد كل دكل هاي حفاري به 7۳8 
مورد برسللد. اين آمار را گزارش شللركت خدمات انرژي بيكر هاگز 

وابسته به شركت جنرال الكتريك منتشر كرد.

در سللاعات پاياني جمعه )آخرين روز كاري هفته گذشته( بهاي 
هر بشكه نفت خام برنت در معامات آتي، ۴۱سنت برابر با ۰.6درصد 
سقوط كرد و به 6۳.۵۲ دالر رسيد. نفت خام وست تگزاس اينترمدييت 

هم با ۴۳سنت كاهش، ۵6.7۴ دالر براي هر بشكه مبادله شد. 
پيش تللر در هميللن هفتلله برنللت بلله بشللكه يي 6۴.6۵ دالر 
رسلليد كه باالتريللن قيمت آن از ژوئن ۲۰۱۵ به حسللاب مي آمد و 
وست تگزاس اينترمدييت هم با ثبت ركورد ۵7.9۲دالر در هر بشكه 

باالترين سطح از جوالي ۲۰۱۵ به بعد را رقم زد. 
قراردادهللاي معاماتي هر دو اين شللاخص هاي نفتي طي هفته 
گذشللته بيش از ۲درصد رشد كرد تا براي پنجمين هفته پياپي نيز 

روند صعودي قيمت ها حفظ شود. 
فعاالن بازار عنوان كردند كه قيمت هاي افزايشي هفته هاي اخير 
ناشللي از تاش  كشللورهاي صادركننده نفت )اوپك( و روسيه براي 
محدودسللازي بازار از طريق كاهش توليد، تقاضاي قوي نفت خام و 

اوج گيري تنش هاي سياسي بوده است. 
عللاوه بر اين موارد گمانه زني هايي در بللازار وجود دارد مبني بر 
اينكه اوپك در نشسللت آتي ۳۰ نوامبر خود، توافق كاهش توليد را 
تمديللد خواهد كرد و آن را در تاريخ انقضاي كنوني اش يعني مارس 

۲۰۱8 به پايان نخواهد برد.  
تحليلگللران شللركت خدمات مالللي كامرزبانك عنللوان كردند: 
»مشللاركت كنندگان در بازار انتظار دارند كه اوپك توافق توليد خود 
را به فراتر از مارس ۲۰۱8 تمديد كرده و ذخاير تجاري بازار بيش از 
پيش كاهش يابند. با اين حال قيمت هاي باالتر نفت با احتمال قريب 
به يقين منجر به افزايش بيشتر توليد نفت خام شيل امريكا مي شود.«

در گزارش رسللمي انرژي اين هفته اياالت متحده )گزارش اداره 
اطاعات انرژي امريكا( پيش بيني شد كه توليد نفت خام اين كشور 

در سال ۲۰۱7 به 9.۲ ميليون بشكه در روز رسيده و در سال ۲۰۱8 
نيز ركورد ۱۰ميليون بشكه در روز را ثبت كند. توليد نفت اين كشور 
در سللال ۲۰۱6 روزانه 8.9ميليون بشللكه بود. باالترين سطح توليد 
نفت خللام ثبت شللده در تاريخ امريكا نيز مربوط به سللال ۱97۰ با 

9.6ميليون بشكه در روز است. 
گلدمن ساكس نيز در مورد نوسان هاي قيمتي شديدتر هشدار 
داد. اين بانك سللرمايه گذاري، دليل نوسان هاي مورد پيش بيني 
خللود را اوج گيري تنش هللا در خاورميانه و به وي للژه بين اعضاي 
اوپللك يعني عربسللتان سللعودي و ايللران و همچنيللن افزايش 

چشمگير توليد نفت خام امريكا مي داند.
رهبر حزب اهلل، اقدام عربسللتان در مورد بازداشت سعدالحريري 
و مجبور كردن او به اسللتعفا از مقام نخست وزيري لبنان و بي ثبات 
كردن اين كشور را محكوم كرد و آن را اعام جنگ به لبنان و گروه 

حزب اهلل كه مورد حمايت ايران است، دانست. 
جيم ريترباش رييس شركت مشاوره انرژي »ريترباش و همكاران« 
كه دفتر آن در شيكاگو است، در تحليل اوضاع خاورميانه عنوان كرد: 
»شرايط سياسي عربستان سعودي همچنان ]براي اثرگذاري بر بازار[ 
به قدر كافي پرنوسان است و مي تواند در هر زماني دست كم ۵۰سنت 
به ارزش هر بشكه نفت بيفزايد؛ همان طور كه اين اتفاق در مورد اخير 
)پنج شنبه( رخ داد. « وي همچنين اظهار كرد كه انتظار ندارد گزارش 
روز جمعه در مورد افزايش شللمار دكل هاي حفاري نفت امريكا اثر 

چنداني بر قيمت ها داشته باشد. 
عامللل ديگر پشللتيبان قيمت ها، تقاضاي قوي در جنوب شللرق 
آسياست؛ جايي كه تعداد تانكرهاي ذخيره سازي حاوي نفت خام در 

اطراف سنگاپور و مالزي از ماه ژوئن تاكنون نصف شده اند. 
منبع: رويترز

شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقالب شهرستان سيروان
در پرونده كاسلله 96۰998۰87۲9۰۰۳76 اين شللعبه خانم ليلي زماني فرزند احمد، به اتهام تهديد به قتل و ضرر نفسللي و مالي، ايجاد 
مزاحمت حسب شكايت آقاي فرامرز حاتمي فرزند نوروز، تحت تعقيب قرار گرفته است، با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي 
مقررات ماده ۱7۴ قانون آيين دادرسللي كيفري به نامبرده اباغ مي گردد تا ظرف ۳۰ روز از انتشللار اين آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي 
در اين شعبه حاضر گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل خواهد آمد، متهم مي تواند در مراحل 

تحقيقات يك نفر وكيل دادگستري همراه خود داشته باشد. 
دادستان عمومي و انقالب شهرستان سيروان 
مهدي پروين 

شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان ملكشاهي 
)راي دادگاه(

در خصوص شكايت شاكي اداره منابع طبيعي شهرستان ملكشاهي با نمايندگي قانوني آقاي وهاب جمشيدي فرزند محمد و كيفرخواست 
شللماره 9۵۱۰۴۳۰878۵۰۰۲96 مورخ ۱۳9۵/۱۰/۰7 دادسللراي عمومي و انقاب شهرستان ملكشاهي، عليه آقاي اكبر مرادخاني فرزند 
سهراب، داير به ۱. قطع اشجار )چهار اصله درخت  تر بلوط جنگلي( ۲. تخريب منابع طبيعي از طريق قطع سرشاخه هاي ده اصله درخت 
بلوط تر جنگلي. دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده، گزارش و اعام شكايت اداره منابع طبيعي شهرستان، تحقيقات دادسرا تصاوير 
ماخوذه موجود در صفحه)۱( پرونده عدم حضور متهم جهت دفاع در جلسه دادرسي با توجه به اباغ قبلي از طريق نشر آگهي وفق ماده ۱7۴ 
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳9۲ و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده خصوصاً مفاد كيفرخواست صادره بزهكاري ايشان را محرز 
دانسته و با توجه به تعداد جرم در راستاي ماده ۱۳۴ و لحاظ تبصره )۴( آن از قانون مجازات اسامي كتاب اول مصوب ۱۳9۲ و به استناد 
ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، مصوب ۱۳۴6 با اصاحات بعدي و بند )الف( از تصويب نامه راجع به افزايش ميزان 
جرائم مندرج در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴6 و ۵۰ قانون مزبور )مصوب ۱۳8۲ هيات وزيران( و ماده 69۰ قانون مجازات اسللامي كتاب پنجم 
تعزيللرات مصللوب ۱۳7۵ نامبرده را از حيث ارتكاب بزه رديف اول )قطع درختان( به پرداخت جزاي نقدي مجموعاً به مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال در حق صندوق دولت و از حيث ارتكاب بزه رديف دوم )تخريب منابع طبيعي( به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد. كه 
مجازات ها جمع و هر دو در مورد محكوم عليه اجرا خواهد شد، رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين دادگاه 

و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه محترم تجديدنظر استان ايام است. /خ
طالب ده گنبدي

دادرس علي البدل شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهرستان ملكشاهي 

»آگهي احضار متهم«
بنا به تجويز ماده ۱7۴ قانون آئين دادرسي كيفري به متهم سجاد كريمي فرزند علي شاه مجهول المكان به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي 
حسب شكايت آقاي حشمت اله ولي  نياء در پرونده كاسه 9۵۰998۰8796۰۰869 شعبه دادستاني دادسراي عمومي و انقاب شهرستان 
ملكشاهي اباغ مي شود كه ظرف مهلت يكماه پس از انتشار اين آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد. بديهي است 

در صورت عدم حضور به صورت غيابي اظهارنظر خواهد شد.
حشمت اسديان پور
دادستان دادسراي عمومي و انقالب شهرستان ملكشاهي

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم
در پرونده كاسه 9۵۰9988۳۱۵9۰۰69۳ به شماره بايگاني 9۵۰9۱۲ اين شعبه متهم بنام اميرحسين حكيمي فرزند شمس الدين به اتهام 
كاهبرداري رايانه اي به مبلغ صدودوهزار و هفتصد تومان حسب شكايت آقاي ميثم محمدي فرزند امان اله تحت تعقيب قرار گرفته است با 
عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده ۱7۴ قانون آيين دادرسي كيفري به نامبرده اباغ مي گردد تا در موعد مقرر 
)يك ماه از تاريخ نشللر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسللابي در اين شللعبه حاضر گردد. بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگي غيابي بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم – خادمي

  دادنامه 
دادگستري كل استان ايالم

بتاريخ ۱۳96/6/۲7 كاسه پرونده 9۴۰998۰86۳7۰۰6۱7 شماره بايگاني 9۵۰7۳۵ دادنامه شماره ۱۳96/6/۲7-96۰997۰8۴۰۳۰۰۵7۱
مرجع رسيدگي: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ايام

تجديدنظرخواه: ۱- فيروزه عطايي به نشاني دره شهر روستاي عباس آباد ۲- دادستان دره شهر
تجديدنظر خوانده: سجاد )معين( منصوري فعًا مجهول المكان 

تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 9۵۰7۳۲-9۵/9/9 صادره از شعبه اول دادگاه كيفري دو دره شهر
گردشكار: با وصول پرونده ثبت كاسه باال در تاريخ فوق در وقت العاده دادگاه بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است با توجه به محتويات 

پرونده ختم رسيدگي را اعام و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد.

»رأي دادگاه«
تجديدنظرخواهي خانم فيروزه عطائي فرزند علي محمد مقيم دره شهر، روستاي عباس آباد نسبت به دادنامه شماره 9۵۰7۳۲-

9۵/6/9 شعبه اول دادگاه كيفري ۲ دره شهر كه متضمن حكم برائت آقاي سجاد )معين( منصوري فرزند لطيف مجهول المكان 
از اتهام كاهبرداري به مبلغ يكصدوسللي ميليون ريال بلحاظ عدم تحقق اركان بزه كاهبرداري )عنصر مادي( مي باشللد، وارد 
است چرا كه متهم خود را واجد اختيارات واهي معرفي كرده است و اين موضوع بنا بر موداي گواهي گواهان اثبات شده است 
و هميللن كه خود را به عنوان نماينده احدي از كانديداهاي مجلس شللوراي اسللامي معرفي و ايللن امر بر اهالي محل زندگي 
تجديدنظرخواه كامًا محرز شللده است سللبب فريب خوردن تجديدنظرخواه شده است و عنايت به اينكه مندرجات پرينت هاي 
بانكي ارائه شللده مثبت واريز وجوهي جمعاً به مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به حسللاب هايي به نام آقاي معين منصوري مي باشد 
بنابراين دادگاه مسللتنداً به ماده ۴۵۵ از قانون آيين دادرسللي كيفري دادنامه پژوهش خواسللته را نقض و با استناد به ماده ۱ از 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختاس و كاهبرداري حكم بر محكوميت آقاي سجاد )معين( منصوري فرزند لطيف 
بلله رد اصل مال به تجديدنظرخواه و تحمل دو سللال حبس تعزيري و پرداخللت مبلغ ۱۳۰/۰۰/۰۰۰ ريال جزاي نقدي در حق 
صندوق دولت صادر و اعام مي دارد راي دادگاه غيابي و ظرف مدت بيسللت روز پس از اباغ قابل اعتراض در همين شللعبه و 

در انقضاي مهلت ياد شده قطعي است ./.
اعضاء شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان ايالم
رئيس دادگاه: حجت اله سعيدي
مستشار دادگاه: بهروز مامي 

شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ايالم 
در پرونده كاسه 96۰998۰8۴۱8۰۰۳۳۱ به شماره بايگاني 96۰۴۰۲ اين شعبه متهم بنام محمد خنياب به اتهام كاهبرداري از طريق 
درج آگهي در سللايت ديوار به مبلغ نهصدهزار تومان حسللب شللكايت آقاي حامد مهدي زاده تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به 
مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده ۱7۴ قانون آيين دادرسي كيفري به نامبرده اباغ مي گردد تا در موعد مقرر )يك ماه 
از تاريخ نشللر آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسللابي در اين شعبه حاضر گردد بديهي است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگي 

غيابي بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب ايالم – خادمي

شعبه پنجم دادياري دادسراي عمومي و انقالب  ايالم
در پرونده كاسلله 96۰998۰8۴۰9۰۰۵۰8 شللعبه )پنجم دادياري( متهم آگهي احضار متهم به نام نيما فرهمند فرزند اميدعلي به اتهام 
تخريب و تهديد نسبت به شاكي سكينه نوري تحت تعقيب قرار گرفته است باعنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 
۱7۴ قانون آئين دادرسللي دادگاه هاي عمومي انقاب در امور كيفري مصوب سللال ۱۳9۲ به نامبرده اباغ مي گردد تا در موعد مقرر )۳۰ 
روز از تاريخ درج اين آگهي( جهت دفاع از اتهام انتسابي در اين شعبه حاضر گردد و طبق قانون مي تواند يك نفر وكيل همراه داشته باشد. 

بديهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگي غيابي بعمل خواهد آمد.
داديار شعبه پنجم دادسراي عمومي و انقالب ايالم

پس از يك هفته توفاني در بازارهاي نفتي جهان

لغزش نيم دالري نفت 

تسنيم 
در حالللي كه تنش ها در منطقلله خاورميانه باال 
گرفته است، وقوع يك رويارويي نظامي ميان ايران 
و عربسللتان مي تواند تاثيرات شللديدي بر اقتصاد 
جهاني به دنبال داشللته باشللد و قيمللت نفت را به 

۲۰۰ دالر در هر بشكه برساند. 
توليدكننللدگان عمللده عضو اوپللك در منطقه 
حاشلليه خليج فللارس حللدود ۲۰ درصللد از نفت 
جهللان را از طريق تنگه هرمللز تامين مي كنند كه 
خليج فارس را بلله بازارهاي جهاني متصل مي كند. 
اين تنگه كه در باريك ترين قسمت ۳۴ مايل عرض 
دارد، بين ايران و عمان واقع شده است. در صورتي 
كه جنگللي ميان ايران و عربسللتان در بگيرد، اين 

آبراه حياتي به راحتي قابل مسدود شدن است. 
كشتيراني از طريق اين تنگه حتي بدون شليك 
يللك گلوله بلله نفتكش هاي عبوري هللم مي تواند 
متوقف شللود. اگر شركت هاي بيمه كننده كشتي ها 
احسللاس كنند كه يك ريسللك قريب الوقوع حمله 
به يللك تانكر نفتكللش در منطقه وجللود دارد، يا 
پوشللش بيمه يي خللود را تعليق مي كننللد يا نرخ 
بيمه كشللتي هاي عبوري را به  شكل فوق العاده يي 
بللاال خواهند بللرد. در اين وضعيت، كشللتي داران 
ممكن است تصميم بگيرند تا زماني كه خصومت ها 

فروكللش كند، نفتي از اين مسللير ترانزيت نكنند. 
طبيعتا تنگه هرمز ممكن است در نتيجه رويارويي 
نظامي مسللتقيم براي مثال از سللوي ايران بسللته 
شود. تاثير بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد جهاني 
شديد و فوري خواهد بود. براي مثال، بحران كانال 
سللوئز در سللال ۱9۵7 موجب حذف ۱۰درصدي 
توليللد نفت جهان از بازار شللد. در صللورت وقوع 
چنيللن سللناريويي، امريللكا و اروپا با يللك ركود 
اقتصادي مواجه خواهند شللد كه مي تواند نزديك 

به يك سال به طول بينجامد. 
در سللال ۱97۳، جنللگ اعللراب و اسللراييل و 
تحريم نفتي اعراب موجب شللد تا صف هاي طويلي 
در مقابللل جايگاه هللاي عرضه سللوخت در امريكا 
تشكيل شللود. اين وضعيت همچنين موجب چهار 
برابر شللدن قيمت نفت شد. در جريان  اين بحران، 
صللادرات نفللت خليج فارس بلله امريكا بلله ميزان 
۱.۲ميليون بشللكه يعني معادل حدود 7درصد كل 
ميزان مصرف اين كشللور كاهش يافت. اين شوك 
نفتي موجب شللد تا امريكا در ركودي فرو برود كه 

براي مدت ۲ سال ادامه داشت. 
در صورتي كه رويارويي نظامي ايران و عربستان 
منجر بلله قطللع ادامه دار صللادرات نفللت منطقه 
خليج فارس شللود، يك ركود جهاني شديد و سريع 

رخ خواهللد داد. همچللون سللال ۱97۳، در حال 
حاضر نيز ميزان واردات نفت امريكا از خليج فارس 
8درصد كل مصرف اين كشللور را تشكيل مي دهد. 
در آن سللال ها، قطع عرضه نفت خليج فارس براي 
كاهش ۱۰درصدي توليد ناخالص داخلي امريكا در 
سللال هاي ۱97۳ تا ۱۰7۵ كافي بللود. اما چين و 
ديگللر واردكنندگان تللاش خواهند كرد در زمينه 
واردات نفت از كشللورهايي نظيللر نيجريه، آنگوال 
و حتللي برزيللل و كلمبيا از امريكا پيشللي بگيرند. 
در كل ممكن اسللت واردات نفللت امريكا به  ميزان 
۱۵درصد از كل مصرف اين كشللور كاهش يابد كه 
بللراي فرو رفتن امريكا در يللك ركود عميق كافي 

خواهد بود. 
از سللوي ديگر، وابستگي امريكا به واردات نفت 
بعد از انقاب شلليل به شدت رو به كاهش گذاشته 
است. حتي اگر در صورت رويارويي نظامي ايران و 
عربستان، مناطق ساحلي امريكا با قيمت هاي باالي 
نفت مواجه شللوند، رشد سريع اقتصادي به مناطق 
لوئيزيانا، تگزاس و داكوتاي شللالي و آلبرتاي كانادا 
باز خواهد گشللت. كاهش ۲۰درصدي عرضه نفت 
جهان مي تواند قيمت نفت را به محدوده ۲۰۰ دالر 
در هر بشللكه برسللاند. در آن صورت صنعت نفت 
شيل امريكا شاهد روزهاي درخشاني خواهد بود. 

جهان به تردد نفتكش هاي تنگه هرمز نياز دارد

نفت 200 دالري پيامد رويارويي نظامي در خاورميانه
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عكسروز

عكس:مهر طبيعتپاييزيمنطقهارسباران

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبسايترسميروزنامهدردسترساست

دنيافنيزادهودلخراشينبودنش
ديروز سالروز تولد دنیا فني زاده بود؛ عروسك گردان كاله قرمزي. هنوز يك سال از درگذشت دنیا فني زاده -هنرمند عروسك گردان- 
و فرزند پرويز فني زاده كه مانند پدرش پیش از 50سالگي از دنیا رفت، نمي گذرد. او كه متولد 20 آبان ماه سال 1346 بود بايد ديروز 
تولد 50 سالگي خود را جشن مي گرفت.  مرضیه برومند همزمان با سالروز تولد دنیا فني زاده گفت: جالب است كه معموال براي خیلي  
از كس��اني كه درگذش��ته اند مثل مرتضي احمدي، مي گويیم »يادش گرامي« اما براي يادآوري اينكه دنیا فني زاده ديگر در میان ما 
نیست، چیزي جز افسوس و دلخراشي نمي توان گفت.  او گفت: »دنیا« را از بچگي مي شناختم و خیلي تلخ است كه هم پدرش زود 
از دنیا رفت و هم خودش. تلخ تر اين است كه دنیا يك دوران بیماري بد را پشت سر گذاشت و خودش مي دانست كه به زودي خواهد 
رفت. يكي از آخرين روزهايي كه او را ديدم در جشنواره شانزدهم تئاتر عروسكي و براي افتتاح نمايشگاه عروسك هاي مرحوم جواد 
ذوالفقاري بود كه دنیا هم آمد، آن هم با حالي خراب و دايما مي گفت، قدر هم را بدانیم و سخت است كه فقط وقتي يكديگر را از 

دست مي دهیم يادمان مي افتد كه بايد با هم مهربان باشیم و قدر هم را بدانیم.

چهرهروز

نگاهيبهشمارتلفاتخشونتهايمسلحانهدرمقايسهباتلفاتناشيازاقداماتتروريستيدرامريكا

خيابانهاييبهمرگباريميدانجنگ
گروهگوناگ�وندر هفته ه��اي اخیر 
امريكا ب��ا دو حادثه تیران��دازي مرگبار 
روب��ه رو ب��ود. اول اكتبر س��ال میالدي 
ج��اري، مهاجم��ي مس��لح از ي��ك هتل به س��مت 
فستیوال موسیقي در الس وگاس تیراندازي كرد. در 
اين حادثه 58 نفر كش��ته و بیش از 500 نفر زخمي 
شدند. در روزهاي گذشته نیز 26 نفر در يك حادثه 
تیراندازي در كلیس��ايي در تگزاس كش��ته ش��دند. 
هرچند كه علت اين حادثه مسائل شخصي اعالم شد 
اما تروريس��تي نبودن اين تیران��دازي از نگراني هاي 
ناش��ي از خش��ونت هاي مرگبار در امريكا نمي كاهد. 
طبق گزارش هاي به دس��ت آمده، هر زمان كه واقعه 
مرگب��اري در امريكا رخ مي دهد، بحث بر س��ر حق 
شهروندان در مورد نگهداري و حمل سالح در امريكا 
تبديل به موضوع روز مي ش��ود. آمار نش��ان مي دهد 
اكث��ر مردم امريكا بیش از هر زم��ان ديگر در تاريخ 
اين كشور از حق شهروندان در داشتن سالح حمايت 
مي كنند. طبق گزارش هاي منتش��ر شده در بسیاري 
از ايالت هاي امريكا حق نگهداري اسلحه قانوني اعالم 
شده اس��ت. طبق تازه ترين گزارش منتشر شده، در 
دو دهه گذشته تعداد تلفات حاصل از تیراندازي هاي 
مردم��ي در داخ��ل امريكا بیش��تر از مجموع تلفات 
ناش��ي از ايدز، مواد مخدر، جنگ خارجي و حمالت 
تروريس��تي بوده است. هرچند كه در سال هاي اخیر 
مس��وولیت تعدادي از حوادث تیراندازي در امريكا را 
گروه هاي تروريس��تي برعهده گرفته اند، اما بسیاري 
از كارشناس��ان بر اين باور هس��تند كه قانوني بودن 
حمل اسلحه توسط ش��هروندان امريكايي مهم ترين 

عامل قتل  و خشونت در امريكاست. 
بر اس��اس اطالعات منتشر ش��ده از سوي مركز 
كنترل و پیش��گیري بیماري ها در امريكا در 50سال 
اخیر ش��مار كشته شدگان بر اثر حوادث مسلحانه در 
اين كش��ور، بیشتر از تلفات ناشي از تمام جنگ هاي 

تاريخ امريكاست. 
پی��ش از اين نی��ز گفته ش��ده بود ك��ه بر اثر 
اقدامات تروريس��تي از سال 1970 تا 2014 بیش 

از 3 هزار امريكايي كشته شدند. اين آمار در حالي 
اعالم ش��د كه تنها در نیمه نخس��ت سال 2015 
نزديك به 10 هزار امريكايي بر اثرحمالت مسلحانه 

كشته شدند. 
تازه ترين آماري كه توس��ط ان بي سي نیوز منتشر 
شده، از افزايش ش��مار تلفات در حوادث تیراندازي 
در امريكا خبر مي دهد. بر اس��اس آخرين گزارش به 
دست آمده، از سال 1968 تاكنون حدود 1.5میلیون 
نفر در خشونت هاي مسلحانه و حمالت تیراندازي در 
اين كشور جان خود را از دست داده اند. اين در حالي 
است كه از س��ال 1775 تاكنون در تمام جنگ هاي 

امريكا تنها 1.2میلیون نفر كشته شده اند. 
همان طور كه گفته شد، تیراندازي هاي مرگبار در 
امريكا از مهم ترين چالش هاي پیش روي دولتمردان 
در س��ال هاي گذشته بوده اس��ت. در اين میان تنها 
دولت دونالد ترامپ است كه به نظر مي رسد، نگراني 
چنداني از قانون حمل س��الح در اين كش��ور ندارد؛ 
پس از حادثه تیراندازي در الس وگاس، يك روزنامه 

آلمان��ي دونالد ترامپ را دوس��ت صمیمي البي هاي 
اس��لحه در امريكا دانسته و تاكید كرد كه امیدي به 
تغییر مس��اله حمل سالح در امريكا بعد از تیراندازي 
خونب��ار الس وگاس وج��ود ن��دارد. اي��ن در حال��ي 
اس��ت كه پیش از اين گفته ش��ده بود ب��اراك اوباما 
ريیس جمهوري پیش��ین امريكا به دنبال تیراندازي 
مرگبار در دانش��گاه اورگان كه ده ها كشته و زخمي 
در اين شهر بر جاي گذاشت، به شدت از مخالفت هاي 
كنگره با اصالح قوانین مربوط به حمل س��الح انتقاد 
داش��ت. او در آن زمان از رسانه ها خواست تا میزان 
تلفات خش��ونت هاي مس��لحانه را با تلفات ناشي از 
اقدامات تروريستي ضد مردم اين كشور قیاس كنند. 
به ط��ور كلي ب��ه گفته تحلیلگ��ران، واكنش ها به 
اين گونه جنايات با سالح گرم مانند همیشه است؛ در 
حالي كه مخالفان حمل س��الح گرم خواستار قوانین 
س��ختگیرانه تري در امريكا هستند، البي هاي اسلحه 
همچنان بر حق حمل س��الح در كشورش��ان كه در 

قانون اساسي قید شده است، تاكید دارند.

آمارنامه

ميراثنامهايستگاه

فيلم40سالهاورسنولزبهپاياننزديكميشود
 بعد از گذش��ت بی��ش از چه��ار دهه، 
باالخره آخري��ن فیلم يك��ي از بزرگ ترين 
فیلمس��ازان تاريخ با همكاري مش��ترك با 
استعدادترين هاي هالیوود رو به پايان است 

و سال آينده اكران مي شود. 
به گزارش ورايتي، مراحل تهیه آخرين 

فیلم به پايان نرس��یده اورس��ن ولز يعني »آن سوي باد« بعد از استخدام شدن 
باب مورافس��كي به عنوان تدوينگر و اسكات میالن به عنوان میكس كننده صدا 
كه هر دو هم برنده جايزه اس��كار هس��تند، حاال دارد به پايان نزديك مي شود. 
تهیه كنن��دگان اين فیلم همچنین از خدمات مو هن��ري كه كات كننده نگاتیو 
اس��ت و تا به حال نام خود را در بیش از 300 فیلم سینمايي به ثبت رسانده و 

روث هیستي به عنوان ناظر مراحل پس از تهیه استفاده كرده اند. 
س��رويس استريمینگ نتفلیكس در ماه مارس حقوق رسمي »آن سوي باد« 
را خريد و در حال حاضر با برنامه اكران كردن آن در سال 2018 مشغول تامین 
س��رمايه مورد نیاز براي به پايان بردن آن اس��ت. اين فیلم نخستین بار در اوايل 
دهه هفتاد میالدي توسط ولز از روي فیلمنامه يي نوشته  شده توسط اوژا كودار 
فیلمبرداري ش��د.  جان هیوستون، پیتر بوگدانوويچ، كودار، رابرت رندوم، لیلي 
پالمر، ادموند اوبراين، كمرون میچل، مرسدس مك كمبريج، سوزان استرسبرگ، 
نورمن فاس��تر، پل اس��توارت و دنیس هاپر در آن نقش آفريني مي كنند. فرانك 
مارش��ال تهیه كننده كه در زمان س��اخت فیلم اصلي مدير تهیه بود و بیش از 
40سال است كه سعي دارد اين فیلم را بسازد در حال حاضر مسوولیت نظارت 

بر تكمیل فیلم را در همراهي با بوگدانوويچ بر عهده دارد. 
مارش��ال مي گوي��د: بعد از تمام اين س��ال ها هن��وز هم كامال باورم نمي ش��ود 
ك��ه مراحل پس از تهیه »آن س��وي باد« را آغاز كرده ايم. ب��ه خاطر نتفلیكس ما 
توانس��ته ايم يك تیم مخصوص مراحل پس از تهیه بس��یار با استعداد جمع كنیم 
تا چالش هیجان انگیز و س��خت كامل كردن آخرين فیلم اورس��ن ولز را پشت سر 
بگذاري��م. كار كردن با او روي اين فیلم 40س��ال پیش تجربه يي خارق العاده بود و 

تكمیل كردن بینش او روي پرده بزرگ افتخاري بزرگ براي من خواهد بود.

تالشبرايبازسازيخانهتاريخي»عفيفالدوله«
ده��م آبان  امس��ال خان��ه »عفیف الدوله« 
در محل��ه 15 خرداد كه قب��ل از مرگ مالك 
به صورت مس��تقیم وقف ش��ده بود،  تخريب 
شد. خانه يي كه س��ر در تاريخي اش به تازگي 
از س��وي ش��هرداري و با نظ��ارت اداره میراث 
فرهنگي تهران مرمت شد اما عمر اين مرمت، 

 طوالني نبود و بناي تاريخي از بین رفت،  اتفاقي كه مس��ووالن اوقاف و شهرداري آن را 
مربوط به ساكنان خانه مي دانند، نه مالك اصلي اش يعني اداره اوقاف تهران. حال سپیده 
سیروس نیا  معاون میراث فرهنگي اداره كل میراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري 
استان تهران از مكاتبه با شهرداري براي مرمت عین به عین آن خبر داده است. او درباره 
اين موضوع مي گويد: »بناي تاريخي »عفیف الدوله« هر چند در فهرست آثار ملي به ثبت 
نرسیده، اما جزو بناهاي واجد ارزش و يك بناي وقفي است.« او با اشاره به اينكه تعدادي 
بناي ارزشمند قرار گرفته در محدوده خانه »عفیف الدوله« نیز از مدتي قبل بدون اطالع 
يا اس��تعالم از مسووالن شهري و میراثي تخريب شده اند، مي گويد: با وجود مرمت سر 
بناي »عفیف الدوله« در سال گذشته اقدامي كه به تازگي روي اين بناي تاريخي انجام 
شده، سر در مرمت شده را نیز دچار مشكل كرده است.  وي اظهار كرد: در مكاتبه میراث 
فرهنگي با شهرداري اعالم كرده ايم، اگر اين بنا تخريب هم شده باشد، بايد بار ديگر و 
براس��اس طرح اصلي و مستندات موجود بازسازي شود. در حال حاضر میراث فرهنگي 
منتظر جواب شهرداري در اين زمینه است. پیش از اين در زمان انتشار خبر تخريب 
اي��ن خانه تاريخي »بهزاد يعقوبي« نماينده اداره اوقاف در بازار تهران در واكنش به 
اين اتفاق گفته بود: »اين بنا يك موقوفه متصرفه است كه هرچند در فهرست آثار 
ملي به ثبت نرس��یده، ام��ا جزو بناهاي واجد ارزش در بافت تاريخي تهران اس��ت. 
هرچن��د اين بنا جزو اموال موقوفه بخش غرب تهران اس��ت، اما ريیس اين اداره از 
چنین اقدامي هیچ اطالعي نداش��ت.« وي با بیان اينكه در طول چند سال گذشته 
بخش هايي از خانه توس��ط افرادي تصرف شده بود، افزود: در طول چند سال موفق 
به تخلیه برخي از اين افراد شديم، اما هنوز چند نفر در اين بنا ساكن هستند و به 
نظر مي رسد، اين اقدام توسط كساني انجام شده است كه بعد از چند سال زندگي 

بدون اجازه از مالك، خود را صاحب حق مي دانند.

تاريخنگاري

چشم يوش به نيما باز شد
علي اسفندياري معروف به نیما يوشیج پدر شعر نو ايران بیست و يكم آبان 1276 
در روس��تاي يوش مازندران ديده به جهان گش��ود. مهم  ترين اثر اين ش��اعر نوپرداز 
ايراني، افس��انه نام دارد. او آغازگر س��بكي نو در ش��عر ايران است. او 11ساله بود كه 
به تهران آمد و روبه روي مس��جد شاه كه يكي از مراكز فعالیت مشروطه خواهان بود، 
در خانه يي استیجاري مجاور مدرسه دارالشفاء ساكن شد. شايد همین مجاورت بود 
كه بعدتر او را به جمع مشروطه خواهان برد. در همین سال ها مي خواست به نهضت 
مبارزان جنگلي بپیوندد، اما بعدا منصرف ش��د.  نیما در دي ماه 1301 »افس��انه« را 
س��رود و بخش هايي از آن را در مجله قرن بیستم به سردبیري »میرزاده عشقي« به 
چاپ رساند؛ شعري كه برخي آن را سنگ بناي شعر نو در ايران مي دانند.  نوشته هاي 
نیما يوش��یج را مي توان در چند بخش مورد بررس��ي قرار داد: ابتدا ش��عرهاي نیما؛ 
بخش ديگر، مقاله هاي متعددي است كه او در زمان همكاري با نشريه هاي آن دوران 
مي نوش��ته و در آنها به چاپ مي رسانده است؛ بخش ديگر نامه هايي است كه از نیما 
باقي مانده است. اين نامه ها اغلب براي دوستان و همفكران نوشته مي شده است و در 
برخي از آنها به نقد وضع اجتماعي و تحلیل شعر زمان خود مي پرداخته است؛ ازجمله 
در نامه هايي كه به استادش »نظام وفا« مي نوشته است. سیزدهم دي 1338 نیما در 
حالي كه به علت سرماي شديد يوش به ذات الريه مبتال شده و براي معالجه به تهران 
آمده بود، معالجات تاثیري نداد و آغازكننده راهي نو در شعر فارسي خاموش شد. او را 
در تهران دفن  كردند تا اينكه در سال 1372 طبق وصیتش، پیكرش را به يوش برده 
و در حیاط خانه محل تولدش به خاك  سپردند. نیما عالوه بر شكستن برخي قالب ها 
و قواعد، در زبان قالب هاي شعري تاثیر فراواني داشت؛ او در قالب غزل به عنوان يكي 
از قالب هاي سنتي نیز تاثیرگذار بوده؛ به طوري كه عده يي معتقدند غزل بعد از نیما 

شكل ديگري گرفت و به گونه يي كامل تر شد. 

بازارهنر

حاشيه

بازتابنمايششكالتيدرجشنوارهفيلطالييهند

چرازنانبرايكاربهتهرانميآيند؟

فیلم »ش��كالتي« ساخته سهیل موفق 
ب��ه تهیه كنندگ��ي ايرج محم��دي كه روز 
پنج ش��نبه 18 آبان افتتاح كننده جشنواره 
بین المللي »فیل طالي��ي« هند در بخش 
چش��م انداز آس��یا ب��ود، م��ورد اس��تقبال 

مخاطبان قرار گرفت. 
س��هیل موفق كارگ��ردان اين فیلم كه 
هم اكنون براي نمايش »ش��كالتي« در اين 
جش��نواره حضور دارد با تايید اين خبر به 

ايس��نا گفت: فیلم با حضور دكتر كومار دبیر جش��نواره 
در مراس��م افتتاحیه با حضور بي شماري از مخاطبان به 
نمايش درآمد و خوشبختانه مورد توجه آنها قرار گرفت. 
او اف��زود: براي من نكته جالب��ي بود كه مخاطبان با 
تمام صحنه هاي كمدي فیلم مي خنديدند و ارتباط بسیار 
خوبي برقرار كردند. در نشس��ت پرسش و پاسخ فیلم با 
حضور رسانه ها هم بیشتر از »شكالتي« تعريف و تمجید 
كردند. در همین راس��تا از من به عن��وان كارگردان آثار 
كودك و نوجوان در س��ینما و تلويزي��ون براي حضور و 
برگزاري چندين ورك ش��اپ مختص كودكان مدرس��ه 

حیدرآباد و همچنین چندين كالج دعوت به عمل آمد. 
موف��ق ادام��ه داد: همچنی��ن در نشس��تي ك��ه با 

كنس��ولگري ايران در اين شهر داشتیم، 
درباره س��اخت آث��ار ك��ودك و تولیدات 
مش��ترك صحبت ش��د. فیلم س��ینمايي 
»ش��كالتي« در بخش اصلي )چشم انداز 
آس��یا( بیس��تمین جش��نواره بین المللي 
فی��ل طاليي هند ك��ه از تاريخ 17 تا 23 
آبان ماه )8 تا 14 نوامبر 2017( در ش��هر 
حیدرآباد هند برگزار مي ش��ود به رقابت 
مي پ��ردازد. جش��نواره بین الملل��ي فیلم 
ك��ودك هن��د )فیل طالي��ي( هر دو س��ال يك بار در 
س��الروز تولد جواهر لعل نهرو نخس��تین نخست وزير 

هند برگزار مي شود. 
گفته مي ش��ود، يكي از ويژگي هاي اين جش��نواره 
ك��ه اعتبار ويژه يي در میان جش��نواره هاي كودك در 
جهان دارد، شركت بیش از صد هزار كودك و نوجوان 
از مناط��ق اط��راف جش��نواره براي دي��دن فیلم هاي 
اي��ن روي��داد اس��ت. اين جش��نواره در چن��د بخش 
رقابت��ي، فیلم هاي بلند، كوتاه، انیمیش��ن و فیلم هاي 
اس��تعدادهاي ج��وان و... برگ��زار مي ش��ود. اين فیلم 
از اوايل آذرم��اه در گروه س��ینمايي »زندگي« اكران 

عمومي مي شود. 

برخي موانع فرهنگي و ساختاري، برخي مالحظات 
خانوادگ��ي درب��اره نقش آفريني زنان و نب��ود بازار كار 
مناس��ب براي زنان در برخي نقاط كشور باعث افزايش 
افزاي��ش مهاجرت زنان به س��مت تهران و ش��هرهاي 
بزرگ شده است.  محمدجالل عباسي شوازي، ريیس 
موسس��ه ملي مطالع��ات جمعیتي با انتق��اد از ناديده 
گرفت��ن ظرفیت زنان تحصیل كرده در توس��عه پايدار 
گفت: ادامه تحصیل زنان نش��ان دهنده توانمندي آنان 
و جامعه است. اين تغییرات براي جامعه بسیار مطلوب 
هس��تند، اين درحالي اس��ت كه تاكنون نتوانسته ايم 
زمینه هاي ش��غلي و مشاركت زنان در اقتصاد را فراهم 
كنیم. حاصل اين سیاست نامتوازن اين شده است كه 
افراد تحصیل مي كنند ولي دسترسي به شغل نداشته 
يا دست كم مانند مردان در حوزه اقتصاد حضور ندارند. 
او با اشاره به حضور بیشتر زنان و دختران در دانشگاه ها 
و آم��ار رو ب��ه افزايش فارغ التحصیالن دانش��گاهي به 
ايس��نا گفت: با اين وج��ود زماني كه به مراكز صنعتي 
و خدمات��ي مي رويم، حضور زنان را پررنگ نمي بینیم؛ 
چراكه موانع س��اختاري ك��ه در جامعه به وجود آمده، 

زمینه را براي مشاركت زنان فراهم نمي كند.  او با اشاره 
به افزايش مهاجرت به دنبال موانع س��اختاري حضور 
زنان در عرصه هاي ش��غلي اظهار ك��رد: وقتي به طور 
طبیعي بازار كار براي زنان فراهم نباش��د ممكن است 
به دنبال پیشرفت تكنولوژي، حمل و نقل، تغییر آمال و 
آرزوهاي دختران تحصیلكرده جوان، تمايل به مهاجرت 
افزايش يابد. همچنین خانواده يي كه مي بیند فرزندش 
تحصیل كرده ولي شغلي ندارند، انگیزه پیدا مي كند تا 
به مناطقي مهاجرت كند كه امكان كار بهتر، بیشتر يا 

خدمات مناسب تر داشته باشد.

اسطورهموسيقيآذربايجانبهايرانميآيد
رامیز قلي اف نوازنده ش��هیر كش��ور 
آذربايجان با همراهي اركستر سمفونیك 
»فرهن��گ و هن��ر« ب��ه رهبري ش��هرام 
توكل��ي و علي اكبر قرباني در تاالر وحدت 
كنسرتي را برگزار مي كند. علي اكبر قرباني 
آهنگس��از و تنظیم كنن��ده درباره حضور 
رامی��ز قل��ي اف نوازنده تار و آهنگس��از 
در اي��ران ب��ه مهر گفت: طب��ق تازه ترين 
برنامه ريزي هاي انجام ش��ده استاد رامیز 

قلي اف از نوازندگان ش��ناخته  شده و مطرح موسیقي 
كشور آذربايجان به دعوت اركستر سمفونیك »فرهنگ 
و هنر« دانش��گاه علمي كاربردي واحد 46 تهران براي 
برگزاري كنس��رتي 2روزه به رهبري اركس��تر بنده و 
شهرام توكلي و خوانندگي رشید وطن دوست به تهران 
س��فر مي كند.  وي ادامه داد: در اين كنسرت كه تمام 
قطعات آن توسط استاد قلي اف انتخاب شده، مجموعه 
اركستر سمفونیك فرهنگ و هنر به خوانندگي رشید 
وطن دوست قطعات كالس��یك موسیقي آذربايجان را 
كه براي تار و اركستر تنظیم شده اجرا مي كند. قرباني 
تاكید كرد: حضور دوباره اس��تاد قلي اف به عنوان يكي 
از اسطورهاي موسیقي كشور آذربايجان كه ما سال ها 
قبل همراه با استاد فخرالديني همكارهاي مستمري با 
ايشان در اركس��تر ملي داشتیم، مي تواند اتفاق خوبي 

براي موسیقي كش��ورمان و عالقه مندان 
موس��یقي آذربايجاني باشد. اين آهنگساز 
و مدرس دانش��گاه كه چن��دي پیش نیز 
كتاب »اركستراس��یون به زبان ساده« را 
منتشر كرده است، اضافه كرد: براي دعوت 
از اس��تاد رامیز قلي اف رايزني هاي زيادي 
صورت گرفت ك��ه او بتواند در تاريخ هاي 
مق��رر كنس��رت هايي را برگ��زار كن��د و 
خوشبختانه بعد از موافقت هايي كه در اين 
زمینه گرفتیم، مديريت بنیاد فرهنگي و هنري رودكي 
به ويژه شخص آقاي صفي پور همكاري بسیار خوبي را 
براي در اختیار گذاش��تن تاالر وحدت انجام داد كه جا 

دارد از وي قدرداني ويژه يي كنم. 
قرباني در پايان گفت: كنس��رت رامیز قلي اف و 
اركس��تر س��مفونیك فرهنگ و هن��ر 30 آذر و اول 
دي ماه س��ال جاري به رهبري شهرام توكلي و من 
در تاالر وحدت تهران میزبان عالقه مندان موسیقي 
اس��ت. رامیز قلي اف آهنگس��از و نوازنده صاحبنام 
كشور آذربايجان 29 بهمن ماه سال 92 در پنجمین 
روز از برگزاري بیس��ت و نهمین جشنواره موسیقي 
فجر با اجراي قطعاتي از موس��یقي فولكلور كش��ور 
آذربايجان در تاالر وحدت تازه ترين كنسرت خود را 

در ايران برگزار كرده بود. 

ردپايروسيهدر
جداييطلبيكاتالونيا

الپايس:
اين روزنامه در صفحه 
از  گزارش��ي  خ��ود،  اول 
واكنش دولت اس��پانیا در 
موض��وع دخالت روس��یه 
كاتالونیا  جدايي طلبي  در 
منتش��ر كرده اس��ت. به 
دولت  ال پاي��س،  گزارش 
اس��پانیا براس��اس برخي  
نظري��ات، مش��كوك ب��ه 

دخالت روس��یه در ماجراي بحران اس��تقالل طلبي 
كاتالونیاس��ت، ام��ا هن��وز واكنش رس��مي به اين 
موضوع نش��ان نداده است. اين روزنامه اين اقدام را 
تالش مس��كو براي بي ثباتي در پروژه اروپا توصیف 
كرده اس��ت. به گزارش اين روزنام��ه، هر چند كه 
دولت اس��پانیا در مواضع رس��مي و عمومي، دولت 
و همچنین حزب سوسیالیس��ت اسپانیا در محافل 
خصوص��ي بر وجود اين مش��كل اذعان مي كنند و 
احتمال دخالت روس��یه در بح��ران كاتالونیا را رد 
نمي كنن��د، دولت اس��پانیا و حزب سوسیالیس��ت 
ترجیح مي دهند محتاطان��ه با اين موضوع برخورد 
كنند اما حزب ش��هروندان موضع��ي متفاوت تر در 
اين زمینه اتخاذ كرده و با اشاره به اطالعات منتشر 
ش��ده در اين روزنامه، از دولت خواسته نظر خود را 

درخصوص اين اطالعات بیان كند. 

واشنگتنپست:
طبق گ��زارش صفحه 
ب��ا  روزنام��ه،  اي��ن  اول 
گذش��ت بیش از يك ماه 
از كشته ش��دن نیروهاي 
ارت��ش امريكا در كش��ور 
نیج��ر، ابعاد تازه يي از اين 
رخداد منتشر شده است. 
ب��ه گزارش اي��ن روزنامه، 
ش��اهدان عین��ي و منابع 

محلي در شمال نیجر فاش كردند شورشیان توانسته 
بودند يكي از سربازان ارتش امريكا را دستگیر كرده و 
وي را با دستان بسته اعدام كنند. روستايیان نیجري 
 به واشنگتن پست گفته اند خود جسد سرباز امريكايي

-ال ديويد جانس��ون- را ديده اند كه با دستان بسته 
اعدام شده است. گفتني است ترامپ لحظاتي قبل از 
مراسم تشییع جنازه اين سرباز، با اهانت به همسر او 
جنجال زيادي در امريكا ايجاد كرد. در ماه گذشته، 
س��ه عضو نیروهاي ويژه ارتش امريكا و پنج سرباز 
نیجر در حمله افراد مسلح كشته شدند. اين گشت 
نیروهاي نیجر و امريكايي متش��كل از 40 نظامي، 
بدون پشتیباني هوايي در حال گشت زني بودند كه 
هدف قرار گرفتند. براساس گزارش مركز فرماندهي 
نیروهاي امريكايي و نیجر، حمل��ه در »نیامي« در 

جنوب غرب نیجر رخ داده است. 

والاستريتژورنال:
در صفحه  روزنامه  اين 
اول خود، به بررسي حواشي 
ديدار دونالد ترامپ و شي 
جین پینگ پرداخته است. 
طبق گزارش اين روزنامه، 
ه��ر چند ترامپ توانس��ته 
قرارداد تجاري بي سابقه يي 
ب��ا چین منعقد كند اما در 
تحلیل س��فر اخیر دونالد 

ترامپ، گفته شده كه اعتماد جهاني به نقش رهبري 
امريكا كم شده و ترامپ جاي خود را به قدرتمندترين 
رهبر جهان به همتاي چیني خود واگذار كرده است. 
همچنین گفته شده كه ديدار ترامپ از چین در زمان 
نامناسبي صورت مي گیرد. چین براي تلطیف فضاي 
رويكرد خشن اخیر دولت ترامپ نسبت به تجارت و 
باالخص موضوع كره شمالي، سراغ ارائه چند پیشنهاد 
تجاري وارداتي و توافقات س��رمايه گذاري كه از قبل 
آماده ك��رده، مي رود تا بدين وس��یله تاكید كند كه 
خواهان تلطیف فضاس��ت اما به هیچ وجه رويكردش 

را تغییر نخواهد داد. 
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